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༄། །འ%་ི(ང་ཚ+གས་ཆསོ་ཆནེ་མ།ོ།  

༼ཚ+ཊ་ཆོས་5་ིརམི་པ་ལཊེ་པར་བཤད་པ་ཡདི་བཞནི་ནརོ་>་ཞེས་?་བ་བ@གས་ས།ོ།༽ 

 ཚ+གས་གཉིས་མཐར་Dིན་མཚན་དང་དཔེ་?ད་རིན་ཆེན་རི་བ་ོEར་མཛGས་

H་ཡི་ད5ིལ་འཁོར་བསམ་Jིས་མི་Kབ་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཁམས་དང་

མཉམ་པར་འMག །ཆོས་Nམས་གདོད་ནས་མ་Oེས་Pོང་པར་Pོན་པའི་གQང་

གི་ད5ིལ་འཁོར་བསམ་Jིས་མི་Kབ་ཐེ་ཚ+མ་གཅོད་ཅིང་སེམས་ཅན་Nམས་5ི་

Rད་དང་མSན་པར་འMག །Tས་གQམ་འUར་མེད་འདོ་གསལ་Vིབ་གQམ་

རབ་Wངས་Nམ་དག་Sགས་5ི་ད5ིལ་འཁོར་བསམ་Jིས་མི་Kབ་ཡེ་ཤེས་Tས་

Nམས་Xན་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འMག །ཡོན་ཏན་Z་མཚ+་H་གQང་

Sགས་དང་མཛད་པ་འ[ིན་ལས་\ན་]བ་བསམ་Jིས་མི་Kབ་^ོ་ལས་Nམ་

འདས་འ_་ོབའི་དཔལ་Uར་ཆོས་5་ི`ེ་ལ་འTད། ། 

 ཆོས་Nམས་aེན་ཅིང་འ%ེལ་བར་འbང་བ་གདོད་ནས་cོས་པ་Xན་དང་

Nམ་པར་%ལ།  །གཉསི་མདེ་སམེས་ཉདི་འདོ་གསལ་ཆནེ་པརོ་Pནོ་པ་Oནོ་%ལ་

ཡན་ལག་dག་eའི་གQང་ད?ངས་5སི།  །གTལ་?འི་ཁམས་དང་དབང་པ་ོཇི་

བཞིན་མི་ཤེས་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚ+མ་སེལ་ཅིང་Zལ་gས་5ི།  །^ོ་ཡི་པད་མོ་ཁ་

འ?ེད་^་མའི་གQང་Vོས་རང་གཞན་Xན་ལ་ཕན་Dིར་eང་ཟད་འ%།ི ། 

1



2

1 Tས་གQམ་J་ིསངས་Zས་ཐམས་ཅད་5་ིང་ོབ་ོUར་པ། འཁོར་བ་དང་j་

ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་

པ་ཉིད་T། ^་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་?ང་lབ་m་མངོན་པར་

kོགས་པར་སངས་Zས་པས། བདག་m་འཛnན་པའི་བTད་5ི་ད5ིལ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་མཛད་པ། aག་m་མཉམ་པར་བཞག་ཅངི་Tས་གQམ་ཤེས་

?འི་ད5ིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་བའི་Wོབས་པའི་གཏེར་

ཆནེ་པ་ོཐབོ་པས། ཆསོ་5་ིའཁརོ་ལ་ོལགེས་པར་བRརོ་བ། ཕས་5་ིoོལ་བ་དང་

pི་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པ་མི་མངའ་བར་qང་Pོན་པར་མཛད་པ། Wངས་

པ་དང་ཡེ་ཤེས་rན་Qམ་ཚ+གས་པའི་H་མཚན་དང་དཔེ་?ད་བཟང་པོས་ལེགས་

པར་བZན་པ། འ_ོ་བ་Nམས་5ི་ཡིད་འ[ོག་ཅིང་མཐོང་བ་ཙམ་Jིས་tག་

བuལ་Jི་གTང་བ་སེལ་བར་མཛད་པ། ཐོས་པ་དང་pན་པ་ཙམ་Jིས་Dིར་མི་

vགོ་པའ་ིས་ཐབོ་པ། ?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་ད?ེ་བ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛnན་དང༌། བསདོ་ནམས་དང་ཡ་ེཤསེ་5་ིཚ+གས་དང༌། ས་དང་ཕ་རལོ་m་Dིན་

པ་དང་xོན་ལམ་Nམ་པར་དག་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་Dིན་པའི་H་གQང་Sགས་

མི་ཟད་པ་Zན་J་ིའཁོར་ལོ། ཆོས་5་ིད?ིངས་དང་། ནམ་མཁའ་ིཁམས་དང་། 

སམེས་ཅན་J་ིཁམས་དང་མཉམ་པའ་ིགཞ་ིNམས་Q། l་yདོ་5་ིz་བ་བཞནི་T་

\ན་Jིས་]བ་ཅིང་{ན་མི་ཆད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་vན། 

tག་བuལ་དང་%ལ། ^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་ལ་འགདོ་པར་མཛད་པ། Tས་
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གQམ་མཉམ་པ་ཉིད་T་\ན་Jསི་]བ་པ། གཙང་བ་དང༌། བདག་དང༌། བད་ེབ་

དང༌། aག་པའ་ིཕ་རལོ་m་Dིན་པའ་ིH་ཐོབ་པས། Tས་ཐམས་ཅད་T་འUར་བ་

མེད་ཅིང་aག་པར་བ@གས་པ། འཇིག་aེན་གQམ་Jི་མགོན་པོ་^་མ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞལ་u་ནས། འདས་པའ་ིTས་Q་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ཇ་ི|ེད་ཅགི་?ོན་པ་

Nམས་དང༌། མ་འངོས་པའི་Tས་Q་འ?ོན་པ་Nམས་དང༌། ད་Eར་Dོགས་བeའི་

འཇིག་aེན་Jི་ཁམས་རབ་འ?མས་ཆོས་5ི་ད?ིངས་5ིས་བ}ས་པ་Nམས་ན་

བ@གས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Nམས་5ི་ཆོས་5ི་~ལ་གཅིག་པ་ཡིན་བJི་

བ་གQངས། གང་T་གཅགི་|མ་ན། ?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་5་ི{་

འ%ས་Q་གཅགི་པ་�་ིཡནི། ?ེ་%ག་ག་ིདབང་T་བJསི་ན་བཅམོ་vན་འདས་�་ོ

`ེ་འཆང་ཆེན་པོ་ནས་Tས་ད་E་ཡན་ཆོད་T། བ{ད་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་ཅི་

བ{ད་པའི་བ{ད་པ་ཡིན་|མ་ན། གmམ་མོ་ཙ�་ལི་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལམ་

Nམས་བ{ད་པས་བ{ད་པ་རནི་པ་ོཆརེ་འངོ་བ་མ་ལགས། བ{ད་པ་འ་ོན་གང་

བ{ད་པའི་བ{ད་པ་ཡིན་|མ་ན། ?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་བ{ད་

པས་ན་བ{ད་པའི་ཆོས་དེ་ཡིན། བ{ད་པའི་གོ་བ་ཡང་དེ་ཡིན་པས་ཅི་བ{ད་

ཤསེ་དགསོ། ཇ་དང་། �་དང་། �གས་qག་Kརེ་�ིད་?ེད་པ་ལ་ཇ་ཚ+ང་བ། �་

ཚ+ང་བ། དམར་ཚ+ང་བ་ཟརེ་བར་འTག་པ། དཔ་ེད་ེབཞནི་T་བ{ད་པ་རནི་པ་ོཆ་ེ

ལ་ཡང་ཅི་བ{ད་པའི་བ{ད་པ་ཡིན་ཤེས་དགོས་པས་ན། ?ང་lབ་5ི་སེམས་

Nམ་པ་གཉསི་བ{ད་པའི་བ{ད་པ་ཡནི། ད་ེལ་Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསམེས་ན་ི

3



4

འདི་Eར། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་

vན། tག་བuལ་དང་%ལ། ^་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ི?ང་lབ་

རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་?་|མ་པའི་སེམས་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་Xན་kོབ་xོན་འMག་

གཉིས་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་

ལ་གནས་པ་ཞིག་ལ་ཇི་བཞིན་T་བOེད་དགོས། བOེད་ནས་5ང་བ�བ་?་

མཐའ་དག་ལ་གནས་པ་ཞགི་དགོས། ད་ེམ་གནས་པར་Uར་ན་སམེས་བOདེ་T་

ཐོབ་5ི་_ངས་ལ་དགོས་པ་མེད། དེས་ན་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་འདི་ལ་

ནན་ཏན་ཆེན་པོ་?ེད་དགོས། དེ་ཡང་ནམ་ཐོ་རངས་5ི་Tས་Q་མ་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ། 

^་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་?ང་lབ་རིན་པ་ོཆེ་ཐོབ་པར་?་|མ་པའི་

སམེས་ད་ེལན་བTན་ཙམ་བvབས་ནས་བ�ོམ། Dི་pོའ n་Tས་Q་Tས་རབ་འ%ངི་

གQམ་?ིན་Jིས་�ོབ་པ་ནས་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་?་བ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་

ལ་ཡང་?ང་lབ་5ི་སེམས་དེ་uོན་T་འ_་ོབའམ། བtས་པར་Uར་ན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་5ི་དོན་T་kོགས་པའི་སངས་Zས་ཐོབ་པར་?། དེའི་ཆེད་T་?་

བ་དང་?ེད་པ་འདི་?་|མ་T་བསམ། དེ་Eར་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་?་བ་

?ེད་པ་ཐམས་ཅད་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་ནས་

ཉམས་Q་ལནེ་དགསོ། གཉསི་པ་དནོ་དམ་པ་?ང་lབ་5་ིསམེས་ན།ི འཁརོ་བ་

དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། 
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སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་cོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་

%ལ་བ་\ན་Jིས་]བ་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡིན། དེ་སངས་Zས་�མ་པོས་

མཛད་པའམ། སམེས་ཅན་�ེན་པས་བཅསོ་པ་མ་ལགས། འད་ིaགོས་པའ་ིTས་

Q་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་ཆེན་པོ་�་བ་ནས་Wངས་ཟིན་པ་ཡིན་ལ། 

འདི་ལ་Pོང་ངམ་མི་Pོང་|མ་པའི་ཐེ་ཚ+མ་ཙམ་ཞིག་Oེས་པས་5ང་འཁོར་བ་

�ས་པ་མེད་པ་བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ཐེ་ཚ+མ་Oེ་བ་ནི།  །ཤིན་m་དཀའ་བ་

?ེད་པ་P།ེ  །ལན་གཅགི་ཐ་ེཚ+མ་Oསེ་པས་5ང༌།  །gདི་པ་�ལ་པརོ་བཏང་བ་

ཡནི། །གQངས་ན་aགོས་པས་འཁརོ་བ་Wངོ་བ་E་ཅི་xསོ། དསེ་ན་འད་ིaགོས་

པའི་Tས་Q་མ་aོགས་པའི་དངོས་པ་ོ�འི་�ེ་མ་ོཙམ་ཡང་མེད་དེ། སེམས་ལས་

གཞན་པའ་ིཆསོ་མདེ། འད་ིལ་yང་བ་རང་སམེས་ཟརེ། Dི་རོལ་m་དཀར་དམར་

y་ཚ+གས་Q་yང་བ་ཡང་རང་གི་སེམས་yང་བ་མ་གཏོགས་པ་Dི་རོལ་m་yང་

བ་གཏན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། དེ་Eར་ཡིན་པར་ཡང༌། འདི་Eར་ཚ+ན་

�ནེ་y་ཚ+གས་5སི།  །ནརོ་>་དམ་པ་མནི་པར་yང༌།  །ད་ེབཞནི་འ_་ོ�ནེ་y་

ཚ+གས་5ིས།  །Kབ་བདག་དེ་དངོས་མིན་པར་yང༌།  །བJི་བ་གQངས་ན། 

འཁོར་བ་y་ཚ+གས་པར་yང་བ་ནི་ནང་གི་བསམ་པ་y་ཚ+གས་yང་བ་ཡིན། 

སེམས་aགོས་པའ་ིTས་Q་མ་aགོས་པའ་ིདངསོ་པ་ོ�་ཙམ་མེད། འདི་མ་aགོས་

པར་Uར་ན་ཉམས་བད་ེགསལ་མ་ིaགོ་པ་གQམ་མམ། ?མས་|ིང་`ེ་?ང་lབ་

5ི་སེམས་མན་ཆོད་5ི་བསམ་པ་གང་གིས་5ང་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་
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མཚ+་ལས་འདའ་བར་མི་�ས་ཏེ། �འི་དབང་པོ་བZ་?ིན་ནམ་མིའི་དབང་པོ་

འཁོར་ལ་ོབ�ར་བར་Uར་ན་ཡང་Dིར་\ང་P།ེ ད་ེཡང༌། བZ་?ིན་འཇགི་aནེ་

མཆོད་འསོ་Uར་ན་ཡང༌།  །ལས་5་ིདབང་གསི་�ར་ཡང་ས་Pངེ་�ང༌།  །འཁརོ་

ལོས་བ�ར་བ་ཉིད་T་Uར་ནས་5ང༌།  །འཇིག་aེན་དག་ན་ཡང་%ན་ཉིད་T་

འUར།  །བJ་ིབ་གQངས། དནོ་དམ་པ་?ང་lབ་5་ིསམེས་ཡདོ་ན་ཡང་Xན་

kོབ་?ང་lབ་5་ིསམེས་མདེ་ན། བསམ་པ་དསེ་ཉན་ཐསོ་དང་རང་སངས་Zས་

5་ིj་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་མ་ིཐབོ་P།ེ ད་ེཡང་བསམ་པ་མ་དག་པ་བསམ་པ་

དམན་པ་Nམ་པར་xནི་པའ་ིའ%ས་>་ཡནི། ད་ེEར་ལགས་པར་ཡང༌། དjལ་

བར་འ_་ོབ་སངས་Zས་ལ།  །གཏན་T་གགེས་?ེད་མ་ཡནི་ཏ།ེ  །ཉན་ཐསོ་དང་

ན་ིརང་སངས་Zས། །ས་གཉསི་དག་ན་ིགཏན་J་ིགགེས།  །གQངས། དསེ་ན་

?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་འདི་དགོས་ཏེ། 

དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་

ཡནི། Pོང་པ་ཉདི་5ི་ག་ོབ་སམེས་འད་ིའདདོ་ཆགས་དང་མ་%ལ་མ་ིvན། ཞེ་

�ང་དང་མ་%ལ་མ་ིvན། གཏ་ི�ག་དང་མ་%ལ་མ་ིvན་པ་ཡནི། ད་ེཡང་སམེས་

ལ་འདོད་ཆགས་Oེ་བ་མེད་ཅིང་Xན་ནས་vང་བ་མེད་པ་དང༌། ཞེ་�ང་Oེ་བ་

མེད་ཅིང་Xན་ནས་vང་བ་མདེ་པ་དང༌། གཏ་ི�ག་O་ེབ་མེད་ཅིང་Xན་ནས་vང་

བ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ལ་Pོང་པ་ཉིད་ཟེར། དེ་Eར་ཡིན་པ་ཡང་Tས་གQམ་Jི་

སངས་Zས་ཐམས་ཅད་5ི་ངོ་བོར་Uར་པ་�ོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ཞལ་ནས། 
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དག་ེདང་མ་ིདག་ེNམ་aགོ་ག།ི  །{ན་བཅད་པ་ཡ་ིམཚན་ཉདི་ལ། །སངས་Zས་

Nམས་5སི་Pངོ་པར་བཞདེ།  །གཞན་ན་ིད་ེEར་མི་འདོད་དོ།  །བJ་ིབ་གQངས་

ན། ང་ོcདོ་ད་ེརང་ཡནི། ད་ེལས་�ག་པའ་ིང་ོcདོ་{་མ་ིབདགོ དསེ་ན་འད་ིཤསེ་

དགསོ། འད་ིམ་ཤསེ་པར་Uར་ན་སབ་སབོ་5སི་མ་ིཕན། མཚན་ཉདི་དང་vན་

པའི་^་མའི་ཞབས་ལ་གmགས་དགོས། དེ་ཡང་ད་E་འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོཉིད་

མི་བ@གས་5ང་། ཁ་ོརང་ག་ི�ོབ་མ་མངནོ་མཚན་lང་བའ་ིདབང་T་བJསི་ན་

རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་T་�ས་པ་འp་བ་T་མ་ཞིག་བ@གས་པ་ཡིན། མངོན་མཚན་

ཅན་Jི་དབང་T་བJིས་ན་ཡང་ཁ་ོརང་དང་H་གQང་Sགས་ད?ེ་བ་མེད་པ་�ོབ་

དཔོན་དབོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འམ། `ེ་བ�ན་གཉོས་ལ་སོགས་པ་T་མ་ཞིག་

བ@གས་པ་དེ་Nམས་5ི་ཞབས་ལ་གmགས་ནས་གཞི་ནས་@་དགོས་པ་ཡིན། 

ངོ་ཚ་{་མེད། ད་E་ངོ་ཚ་?ས་པས་སང་འཆི་བའི་Tས་Q་Jོང་རང་ཉིད་ལ་

འMག་པ་ཡནི། དེ་ལ་ཞལ་u་ནས། �ོམ་ཆནེ་པའ་ིའཆངི་བ་གཉསི་ཡནི། དང་པ་ོ

མ་aགོས་པས་འཆངི་བ་ཡནི། aགོས་ནས་ཐ་ེཚ+མ་Jསི་འཆངི་བ་ཡནི། ད་ེཡང་

ངའི་འདི་�ོམ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ནམ་|མ་པའི་ཐེ་ཚ+མ་དེས་འཆིང་བ་ཡིན། དེ་

ཡང་དང་པ་ོརང་གི་{ད་ལ་Oེས་ཤིང་^་མ་དམ་པས་Kོད་5ི་དེ་འདི་ཡིན་བJི་བ་

ང་ོcད་པ་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་?ེད་དགསོ། ད་ེལ་ངསེ་ཤསེ་མ་Oསེ་པར་ཐེ་ཚ+མ་དང་

བཅས་པར་Uར་ན། ངའི་འདི་དགེ་�ོར་ཡིན་ནམ་མིན་|མ་པ་དེ་Kོད་5ི་དེ་ཅི་

ཡནི་ཅ་ིཆ། མཚན་ཉདི་དང་vན་པའ་ི^་མ་དམ་པ་དང་མཇལ་བའི་Tས་Q་ངེས་
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ཤསེ་མ་Oསེ་པས། འཆི་བའི་Tས་Q་ཐེ་ཚ+མ་དང་བཅས་པའ་ིསམེས་དསེ་བཙན་

ནམ་མི་མ་ཡིན་པའི་Oེ་གནས་Q་Oེ་བའི་ཉེན་�ོམ་ཆེན་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 

cོས་པ་དང་ཐེ་ཚ+མ་བཅད་ལ་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་

ལ་Tས་ཐམས་ཅད་T་མཉམ་པར་གཞག ?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་མ་

གཏོགས་པ་གmམ་མ་ོལ་སོགས་པ་ཉམས་Q་^ངས་པར་Uར་ན་ཡང༌། བཀོད་

པ་qས་5ི་�་འ�ལ་Pོན་པ་ལ་སོགས་པ་འbང་Pེ། དེས་5ང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་

མི་ཆོད་དེ། དེ་དག་qས་འདི་ལ་བaེན་པ་ཡིན་མོད། qས་འདི་དང་%ལ་བའི་

Tས་Q་དེ་Nམས་དང་%ལ་བ་ཡནི། དསེ་ན་ཐབས་ལམ་ལ་སགོས་པས་དགསོ་

པ་མདེ། ད་ེཡང་། ཐབས་ལམ་མཆགོ་Nམས་ཉམས་Q་^ངས་Uར་5ང༌། །ཡནོ་

ཏན་མ་Oེས་འ%ས་>་མ་bང་ན། །Oེས་མཆོག་^་མ་དམ་པའི་མོས་(ས་

དང༌།  །ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ི|ིང་པ་ོག�ག་མའ་ིདནོ།  །དང་བའ་ིཡདི་5སི་

བ�ོམ་པ་མ་གཏགོས་པ།  །འ%ས་>་ཚG་འདརི་འཐབོ་པ་ག་ལ་gདི།  །Dག་Z་

ཆེན་པོ་དབང་གི་Zལ་པོ་ནི།  །{་མཆོག་ལམ་མཆོག་འ%ས་>་ནམ་མཁའ་

བཞིན།  །བJི་བ་གQངས་ན། Tས་ཐམས་ཅད་5ི་ཉམས་ལེན་?ང་lབ་5ི་

སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ཡིན། བར་དོ་གQམ་ཡང་དེ་ཉིད་5ིས་བ_ོད་པ་མ་

གཏགོས་པ་མདེ། བར་ད་ོགQམ་J་ིདེ་ཉིད་5ང་ད་ེལ་ཟརེ་བ་ཡནི། དཔལ་vན་

ཕག་མ་ོ]་པས། བར་ད་ོགQམ་དང་qས་གQམ་དང༌།  །བg་ེབ་གQམ་དང་

མཚམས་�ོར་གQམ། །མངནོ་T་?་བ་Nམ་གQམ་མོ། །བJ་ིབ་བར་ད་ོབཅ་ོ�་
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གQངས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། གཞན་ཡང་བར་དོའ n་དམར་�ིད་ལ་སོགས་པ་

ལགོས་Q་མི་བ�ོམ། དམར་pགས་ན་Oནོ་Oདེ་པའ་ིཉནེ་ཡདོ། ད་Eའི་Tས་Q་

ཐམས་ཅད་ལག་`ེས་སམ་ཟང་ཟིང་གི་ཞབས་ཏོག་ལ་^་ོངེས་པར་འTག་Pེ་དེས་

5ང་^་མ་དམ་པ་མཉེས་པ་མ་ལགས། Dོགས་གཅིག་ན་དེ་ཡོན་བདག་པའི་?་

{་ཡནི། ངདེ་?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་བ�ོམ་དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་

བ�ོམ་པའི་Tས་གQམ། ཨ་འཐས་Q་བ�ོམ་པ་དང༌། མཉམ་`ེས་Q་བ�ོམ་པ་

དང༌། མཉམ་`ེས་གཉསི་མདེ་T་བ�ོམ་པའི་Tས་གQམ་ཡནི། ད་ེཡང་དང་པ་ོ

ཨ་འཐས་Q་བ�ོམ་པ་ན།ི དནོ་དམ་པ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5ང་མ་aགོས་པས་

?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་^ོས་བ�ོམ་པ་དང༌། དོན་དམ་པ་?ང་lབ་

5ི་སེམས་Dག་Z་ཆེན་པོ་aོགས་པའི་Tས་Q་aོགས་པ་དེ་མཉམ་པར་བཞག་པ་

ཡནི། `ེས་ཤེས་?མས་|ིང་`ེ་?ང་lབ་5་ིསམེས་ལ་སགོས་པ་མ་aགོས་པའ་ི

Tས་Q་Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་^སོ་བ�ོམ་པས། མཉམ་`ེས་Q་བ�ོམ་

པའི་Tས་དང་། `ེས་5་ིཤསེ་པ་ཉནོ་མངོས་པ་དང་Nམ་པར་aགོ་པ་དང་yང་བ་

དཀར་དམར་y་ཚ+གས་Q་འTག་པ་Nམས་5ང༌། Oེ་མེད་Dག་Z་ཆེན་པོར་

aགོས་པའ་ིTས། Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་དེ་ཉིད་5ང་Dག་Z་ཆནེ་པ་ོདང་

ད?ེ་བ་མདེ་པས་ན། ?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་མཉམ་`ེས་གཉསི་མདེ་

T་བ�ོམ་པའི་Tས་ཡིན། བ�ོམ་པའི་གནས་5ང་_ོང་�ོད་T་བ�ོམས་པས་

ཆགོ་|མ་ན་དསེ་5ང་མ་ིཆགོ �་ེསར་འཛ+མ་པ་ཞགི་?་ལ་བ�ོམ་|མ་ན་དསེ་
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5ང་མ་ིཆགོ དགནོ་པར་བ�ོམ་|མ་ན་དསེ་5ང་མ་ིཆགོ འ་ོན་ད་གང་T་བ�ོམ་

|མ་ན། གནས་ར་ི�ོད་Pངོ་པ་ཞགི་T་བ�ོམ་དགསོ། ད་ེམ་གཏགོས་པར་ཏངི་

ང་ེའཛnན་{ད་ལ་མི་O།ེ ད་ེལ་ཚན་གཅགི་|མ་ན་ད་Eའི་Tས་Q་རི་�ོད་པའམ་

�བ་པ་པ་ོNམས་ལ་མངནོ་མཚན་མདེ་|མ་ན། མངནོ་མཚན་འཇགི་aནེ་འདརི་

མེད་པས་དེ་ནས་མི་འbང་བ་མིན། མངོན་མཚན་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། Nལ་

འ?ོར་པ་རབ་ནམ་མཁའ་ིའ�ག་E་>། འ%ངི་ར་ི�གས་E་>། ཐ་མ་Zལ་པ་ོE་

>་གQངས་པར་གདའ་བ། གཞན་ཡང༌། �བ་པ་?ས་པའི་འ%ས་>་དེས།  །

རང་གཞན་གཉསི་5་ིའདོད་པ་]བ།  །འཁོར་བ་�་མཐའ་མདེ་པ་�།  །སམེས་

ཅན་Nམས་ལ་xིན་པར་ཤོག །གQངས་པར་གདའ། དེས་ན་?ང་lབ་5ི་

སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་Pོབས་མཐར་Dིན་པ་འཇིག་aེན་

མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་H་གQང་Sགས་དང་ད?ེ་བ་མེད་པ་རེ་རེ་བ�བ། ཐ་མ་

ཡང་འཇིག་aེན་མགོན་པོའ n་H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལ་ོསེམས་

ཅན་Jི་ཁམས་དང་མཉམ་པར་བ@གས་པ་རེ་རེ་དང་ད?ེ་བ་མེད་པ་རེ་ཙམ་

བ�བ། ད་ེཡང་དནོ་དམ་པ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5་ིH་ཆོས་5་ིH་\ན་Jསི་]བ་

པ་དང༌། Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5་ིH་ག གས་H་Nམ་པ་གཉསི་{ན་མ་ི

ཆད་པར་འbང་བ་དེ་གཉིས་ཆོས་5ི་Hའི་ངོ་བོར་ད?ེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་

ལས་འཁོར་བ་མ་Pོངས་5ི་བར་T་ག གས་H་གཉིས་{ན་མི་ཆད་པར་འbང་

བ་ཡིན། དེ་ཡང་བ་�འི་¡ང་>་རེ་རེ་ཡང་Nམ་པར་འ�ལ་པ་བསམ་Jིས་མི་
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Kབ་པ་འbང་P།ེ ད་ེཡང་?ང་lབ་སམེས་དཔའ་Xན་m་བཟང་པའོ n་བ་�འི་¡ང་

>་གཅིག་`ེ་བ�ན་�ན་རས་གཟིགས་5ིས་ལོ་བe་གཉིས་Q་བaགས་5ང་དེའི་

གཏངི་མ་¢དེ་པ་ལགས་པར་གདའ། Xན་m་བཟང་པ་ོད་ེན་ིNམ་པར་yང་མཛད་

དང་ད?ེ་བ་མེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་ཏིང་ངེ་

འཛnན་དེ་kོགས་པར་?ེད་པ་ལ། དཀར་པོའ n་Dོགས་5ི་དགེ་བ་མཐའ་དག་གིས་

དེ་kོགས་པར་?ེད་པ་ཡིན། འདི་ལ་མི་དགེ་བའི་འpེས་�་ཙམ་ཡང་མི་lད་དེ། 

ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་Jིས་Kད་པར་T་?ས་པའི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་T་མི་

བmབ། དེ་ཡང་�ོབ་དཔནོ་Zལ་པ་ོདང་gངི་£མ་མ་ལ་�ོབ་དཔནོ་ཛ་ལན་དྷ་ར་

པས་བ5ོན་ན་འདོད་ཆགས་5ི་སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་པའི་བཀོད་པ་

qས་5་ི�་འ�ལ་ཡང་Pནོ་T་མི་བmབ་ན་གཞན་E་ཅི་xསོ་ཏ།ེ དག་ེབ་གཤསི་

5ིས་དགེ་བ། དེ་མི་དགེ་བར་འUར་T་མི་བmབ། མི་དགེ་བ་གཤིས་5ིས་མི་

དགེ་བ། དེ་དགེ་བར་འUར་T་མི་བmབ་པས་ན་]བ་མཐའ་ཆེན་མོ་འདི་ཐམས་

ཅད་མKེན་པ་དེ་ཉིད་5ི་དགོངས་པ་Dིན་ཅི་མ་ལོག་པ་pི་མ་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་

པས། འདི་ངོ་ཤེས་པར་?་ཞིང་དེའི་`ེས་Q་འ%ང་ལ་བ�ོམ་པ་མ་གཏོགས་པ་

ངེད་ལ་གཞན་?་{་མེད་པས། ¥བས་5ིས་བtས་པར་Uར་ན་གནས་རི་�ོད་

Pངོ་པ་ཡར་བEས་ན་གནམ། མར་བEས་ན་སར་སངོ་བའ་ིས་ཞགི་m། རང་

ཐེད་ལ་བཏང་ནས་བ�བ་པ་|ིང་པོར་?ེད་པ་ཞིག་ལ་^་མ་དམ་པའི་?ིན་�བས་
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འMག་པ་དང༌། ཡནོ་ཏན་འཕལེ་བ་ལགས་པས་ད་ེEར་Sགས་ལ་འཇགོ་པར་@་

བ་ད་ེཆསོ་ལགས། 

2 Tས་གQམ་Jི་སངས་Zས་ཐམས་ཅད་5ི་H་གQང་Sགས་གཉིས་Q་

མེད་པ་ཡེ་ཤེས་5་ིང་ོབོར་Uར་པ། འཇགི་aནེ་གQམ་J་ིམགནོ་པ་ོ^་མ་རནི་པ་ོ

ཆེའི་ཞལ་u་ནས། ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་འདི་འཇིག་aེན་T་

bང་བ་ད་ེཅའི་ིDིར་bང་|མ་ན། ཐགོ་མར་དག་ེབ། བར་T་དག་ེབ། ཐ་མར་དག་ེ

བ་གཉེན་པོའ n་ཆོས་བPན་པ་དང༌། ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་མི་དགེ་བ་Wང་

?འི་ཆོས་བPན་པའི་Dིར་འཇིག་aེན་T་bང་བ་ཡིན། Tས་གQམ་T་དགེ་བའི་

ཆོས་དེ་ཐོག་མར་དགེ་Pེ་འཇིག་aེན་འདིའི་བ¦་ཤིས་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་

པའི་དཔལ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་འbང་བ་དང༌། བར་T་དགེ་བ་�་

དང་མིའི་དཔལ་rན་ཚ+གས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ཐ་མར་དགེ་བ་^་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་kོགས་པའི་?ང་lབ་m་མངོན་པར་kོགས་པར་འཚང་Z་བ་ཡིན་ལ། 

དེ་Eར་ཡང་ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་དགེ་བ།  །འདས་པའི་སངས་Zས་Nམས་

5ིས་གQངས།  །མ་འངོས་Nམས་5ང་གQང་འUར་ལ།  །ད་Eར་bང་བའི་

kོགས་སངས་Zས།  །ཡང་དང་ཡང་T་གQངས། བJ་ིབ་གQངས། ཐགོ་མར་

དག་ེབ་གང་ཡནི་པ་ད་ེབར་དང་ཐ་མར་ཡང་དག་ེབར་གQངས་པས་ན། གཡས་

པ་ལ་Eོས་པའི་གཡོན་པ་དང་འp་བར་ཐོག་མར་མི་དགེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བར་
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དང་ཐ་མར་ཡང་མ་ིདག་ེབ་ཡནི། ད་ེལ་མ་ིདག་ེབ་གང་ཡནི་བJསི་པར་Uར་ན། 

ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་དང་། ལས་དང་། ལས་5་ིའ%ས་>་Nམ་པར་

xནི་པ་གQམ་ན་ིམ་ིདག་ེབ་ཡནི་ཏ།ེ ད་ེཡང༌། འདདོ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་གཏ་ི�ག་

གQམ།  །དེས་བOདེ་ལས་ན་ིམ་ིདག་ེབ། །གQངས་ན། ད་ེལ་འདདོ་ཆགས་

གང་ཡིན་ན། Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་དང་ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་

ཆགས་གཉསི། Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་ན་ིཞངི་གཞ་ིདང་། ཁང་མཁར་ལ་ཆགས་

པ་ཡནི། ཆགས་པའ་ིསམེས་དའེ་ི`ེས་Q་འ%ང་པའ་ིལས་རང་ག་ིDོགས་Oངོ་བ་

དང༌། གཞན་Jི་Dོགས་ལ་ཐོ་འཚམ་པར་?ེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞིག་ལོང་

གསི་ད_་ཕམ་པར་?ེད་པའི་ཐབས་T་མ་?ེད་པ་ཡནི། ལས་དའེ་ིའ%ས་>་Nམ་

པར་xིན་པ་ནི་ངན་སོང་གི་གནས་གQམ་T་�ང་བ་ཡིན། དེས་ན་Oེས་>་

Nམས་དེ་Eར་མི་?། རང་ཉིད་འཆི་བའི་Tས་Q་ཞིང་གཞི་ལ་སོགས་པ་འཇིག་

aེན་འདིའི་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོག་ནས། དེའི་Dོགས་Q་ཆགས་

�ང་ག་ིལས་བསགས་པ་Nམས་ན་ིརང་ཉདི་5་ི`ེས་Q་འ%ང་བ་ཡནི། ཆསོ་|ིང་

ནས་?ེད་པར་Uར་ན་Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པའ་ིཆགས་པ་ད་ེWངོ་དགསོ། ད་ེཡང་

དང་པོ་རང་གི་§ལ་དེ་Wོང་དགོས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ས་བeའི་

མགོན་པོར་བ@གས་པའི་Tས་Q་རང་གི་§ལ་Wངས་ནས། ཇི་gིད་Nམ་པ་

ཐམས་ཅད་མKེན་པའི་སངས་Zས་མ་ཐོབ་5ི་བར་T་_ོང་Kེར་སེར་Oའི་གཞིར་

vོག་རེ་Rན་གQངས་ནས་ད>་བ¨ང་བཞེས་ཏེ་སངས་Zས་ནས་5ང་ལོ་dག་
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m་མ་?ོན་པ་ལགས་མདོ། དསེ་ན་གཞན་Jསི་Wངོ་དགསོ་པ་E་ཅི་xསོ། དེ་ལ་

ཚན་གཅིག་|མ་ན་ང་རང་གི་§ལ་དེའི་འཛ+མ་qགས་སམ། འདི་Wངས་པས་

5ང་མ་ིའངོ་|མ་པས་5ང་མ་ིཕན། §ལ་ད་ེལ་མ་ཆགས་ནས་Wངས་པའ་ིTས་

Q་དེའི་%ལ་བའི་འ%ས་>་དང༌། Nམ་པར་xིན་པའི་འ%ས་>་§ལ་དེ་ལས་

དགའ་བ་ཞགི་m་Dིན་པ་ཡནི། རང་ག་ི§ལ་མ་Wངས་པར་§ལ་ལ་ཆགས་�ང་

Wངོ་བ་དཀའ་P།ེ རང་§ལ་£གས་gགེ་མ་ེEར་འབར་Uར་ཅངི༌།  །གནདོ་པའ་ི

གཞིར་Uར་རལ་_ིའི་ནགས་ཚལ་འp།  །ཁེ་_གས་ར་ོjགས་མི་གཙང་འདམ་

kབ་m།  །མ་ིཆསོ་གཤནི་`ེའི་Oསེ་>་འp་Nམས་5།ི  །དཔནོ་T་Uར་ན་ཤནི་m་

མ་ལགེས་པས།  །རང་ལ་|ིང་བ�་ེཡདོ་པ་ནགས་Q་སོང༌།  །བJ་ིབ་གQངས་

ན། §ལ་Dོགས་ལ་ཞནེ་པ་ལ་དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། `ེ་གངོ་མའ་ིཞལ་ནས། ཤ་ིས་

བ�་གང་འp་བ་ལ།  །§ལ་Dོགས་ལ་དམིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། གQངས་ན། 

ཅསི་5ང་§ལ་དརེ་འཆ་ིདགསོ་པ་མནི། ནང་སམེས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ན་ིa་དང་

�ང་པོ་དང་Oེས་པ་དང་>ད་མེད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་ཡིན། ཆགས་པ་

དེའི་`ེས་Q་འ%ངས་པའི་qས་དང་ངག་དང་ཡིད་5ི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་

པས་ཁམས་གQམ་Jི་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་གཏིང་མཐའ་མེད་པར་

འཁོར་བ་ཡིན་པས་དེ་ཡང༌། ཆགས་རིན་མི་ཆོག་པའི་བག་ཙམ་རེ་རེའི་Dིར་T་

ད_་གསདོ་པ་དང་གཉནེ་Oངོ་བའ་ིཆགས་�ང་མང་པ་ོམ་ི?་བར། Dི་§ལ་དང་

ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་པ་Wངས་པ། མ་ཆགས་པའི་སེམས་དེ་
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ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་5ི་ཆོས་5ི་H་ཡིན། བ{ད་པ་འདིའི་

དབང་T་?ས་ན་མ་ཆགས་པའི་སེམས་དེ་ལ་རང་bང་�ན་ཅིག་Oེས་པའི་ཡེ་

ཤེས་Dག་Z་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་ཡིན། མ་ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དང་སེམས་

དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་

པ་དང༌། ལས་དེའི་འ%ས་>་Nམ་པར་xིན་པ་ནི་Tས་གQམ་T་དགེ་བ་ཡིན། 

ཉནོ་མོངས་པ་ཞེ་�ང་གི་སེམས་དང་སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་qས་

ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་པས་ངན་སོང་གི་གནས་གQམ་

ལ་སགོས་པ་འཁརོ་བར་འཁརོ་བ་ཡནི། ཉནོ་མངོས་པ་གཏ་ི�ག་ག་ིསམེས་དང་

སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའ་ིལས་མངནོ་པར་འT་?ེད་པ་དང༌། ལས་དེའི་

འ%ས་>་Nམ་པར་xིན་པ་ངན་སོང་གQམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བ་

ཡནི། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་དང་སེམས་དེའི་ལས་དང་ལས་5་ིའ%ས་

>་Nམ་པར་xིན་པ་གQམ་ནི་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་གQམ་T་མི་དགེ་Pེ། 

ཐོག་མར་མི་དགེ་བ་འཇིག་aེན་འདིའི་བ¦་མི་ཤིས་པ་ནད་དང་གནོད་པ་ཉེས་པ་

མི་མSན་པའི་Dོགས་ཐམས་ཅད་འོང་བ་དང༌། བར་T་མི་དགེ་བ་ངན་སོང་

གQམ་T་འ_་ོབ་དང༌། ཐ་མར་མ་ིདག་ེབ་ངན་སངོ་གQམ་ལ་སགོས་པ་འཁརོ་

བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་གཏངི་མཐའ་མདེ་པ་འད་ིལས་མ་ིཐར་བ་ཡནི། ཐགོ་མ་

དང་བར་དང་ཐ་མ་གQམ་T་དགེ་བའི་ཆོས་དེ་གང་ཡིན་བJིས་པར་Uར་ན། 

ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དང་སེམས་དེའི་ལས་མངོན་པར་འT་
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?ེད་པ་ཡནི། དསེ་ན་�ིན་པ་�ིན་པར་?ེད་པ་དང༌། ~ལ་�ིམས་བ©ང་བ་དང༌། 

དག་ེའTན་J་ི?་བ་ལ་སགོས་པ་གང་?ེད་པར་Uར་ན་ཡང༌། དང་པ་ོབསམ་པ་

ལ་བE་P།ེ བསམ་པ་མ་དག་པ་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་Q་འTག་ན་ད་ེ

བ�བ་m་མི་བmབ། དེ་ཉོན་མོངས་པའི་ལས་Q་འངོ་བ་ཡིན་པས་རང་rང་དང་

གཞན་rང་གཉིས་ཀ་Oེད་པར་?ེད་པ་ཡིན། བསམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་

མེད་པའི་སེམས་Q་འTག་ན་ལས་དེ་མངོན་པར་འT་?ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ་ཉོན་

མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེ་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་དེས་kོགས་

པར་?ས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེའི་ངོ་བོར་སངས་Zས་

ནས་སེམས་དེའི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་པ་དེ་ནི་H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་

Zན་J་ིའཁོར་ལོའ n་མཛ+ད་T་འbང་བས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ། ^་ན་མེད་པའི་?ང་

lབ་ལ་འགོད་པར་?ེད་པ་\ན་Jིས་]བ་པ་དང་{ན་མི་ཆད་པར་འbང་བ་འདི་

ངོ་མཚར་བ་Pེ་ªད་T་bང་བའི་ཆོས་ཡིན། འདི་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་འpེས་�་

ཙམ་ཡང་མ་ི~ད། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་དང་སེམས་དེས་Kད་པར་T་

?ས་པའི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་པ་ནི་ཐོག་མ་དང་

བར་དང་ཐ་མ་གQམ་T་མི་དགེ་བ་ཡིན། ཉནོ་མོངས་གQམ་མེད་པའི་སེམས་

དང་སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་མངོན་

པར་འT་?ེད་པ་ན་ིཐགོ་མ་དང༌། བར་དང༌། ཐ་མ་གQམ་T་དག་ེབ་ཡནི། འད་ི
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གོ་བའི་Tས་Q་རང་ཉིད་5ིས་ཆོས་?ེད་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེའི་`ེས་Q་འ%ངས་

ནས་?་བ་དང་?ེད་པ་ཐམས་ཅད་?ེད་པ་མ་གཏགོས་པ། ^་མའམ་�ོབ་དཔནོ་

སངས་Zས་ཡནི་ཟརེ་བ་ཞགི་ག་ི>་ཐོབ་པ་དང༌། �ོབ་དཔནོ་མཉསེ་པ་ཡནི་ཟརེ་

ན། ཐེལ་ཚG་རེ་^་མ་སངས་Zས་བE་ཡིན་ཏེ་མི་ཉན་པར་འTག་|མ་པ་བOེད་

དགསོ་པ་ཡནི། ^་མས་ཆོས་དང་མི་མSན་པ་Jསི་ཟརེ་ན་ད་ེ?ེད་པ་མནི། H་

ཁམས་ཅི་བདེར་བ@གས་མཆི་བར་@་ཟེར་ནས་དེ་ནས་འ_ོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

བཅོམ་vན་འདས་5ིས་5ང་ཕ་མ་དང་^་མ་དང་མཁན་པོའ n་གནས་E་>་Nམས་

5་ིཆོས་དང་མSན་པའ་ིངག་མ་ིགཅག་པར་གQངས་པ་མ་གཏགོས་པ། ཅ་ི�ང་

མ་�ང་གQང་མ་ིགཅག་པར་གQངས་པ་ཡང་མ་ིབདགོ ད་ེམ་ཡནི་པ་ཆསོ་དང་

མི་མSན་པ་ཞིག་Jིས་གQངས་ན་འདི་aེན་འ%ེལ་ལམ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་འངོ་ཟེར་

ནས་དེ་ལ་{གས་པ་དེ་གཏི་�ག་གི་`ེས་Q་འ%ངས་པ་ཡིན། དད་པས་གང་

ཟག་གི་`ེས་Q་འ%ང་བ་ཡང་དགོས་ཏེ། དེ་ཤེས་རབ་5ིས་ཆོས་5ི་`ེས་Q་

འ%ང་བ་དང་མ་འ%ེལ་བར་Uར་ན་དེས་5ང་མགོ་མི་ཐོན་ཏེ། �ོབ་དཔོན་ཚན་

གཅིག་ལོག་པའི་�ོབ་དཔོན་ཡིན། དེ་འpའི་�ོབ་དཔོན་ཅག་ཅོག་བག་རེ་དང་

དམ་ཚnག་མ་ཉམས་པར་མི་འངོ་Pེ། ལོག་པའི་�ོབ་དཔོན་�ོག་O་Tག་�ོང་

འp།  །བmད་པར་Uར་ན་འཇགི་aནེ་ཆསོ་5སི་གསོ།  །བPནེ་པར་Uར་ན་ཉནོ་

མོངས་Tག་གQམ་འཕེལ།  །|ིང་གཏད་?ས་ན་ཐར་པའི་gོག་གཅོད་པ།  །

བTད་5ི་Zལ་པོ་�ོབ་དཔོན་ཆ་?ད་ཅན།  །སངས་Zས་Nམས་དང་^་མས་
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གQངས་པ་ཡ།ི །གཤདེ་མ་ད་ེལས་%སོ་ལ་ནགས་Q་སོང༌། །བJ་ིབ་གQངས་

ན། རང་ཉིད་5ིས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གོ་བའི་Tས་Q་གཞན་Jིས་མགོ་

Rརོ་གར་Sབ་P།ེ uནོ་%མ་ཟེ་�་བZའ་ིདཔནོ་པ་ོཞགི་གསི་འཁརོ་Nམས་ལ་«་

བ་ཆོས་Q་བPན་པའི་Tས་Q་གཅིག་མ་གཏོགས་པས་ཁས་^ངས། གཅིག་

གིས་གQང་དེ་བ�བ་m་མ་ཉན་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ཡིན་པའི་གཏམ་

{ད་གQངས། དེས་ན་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མ་གོ་བར་ལོག་པའི་�ོབ་

དཔནོ་ཅ་ིགQང་བ�བས་པས་རང་rང་དང་གཞན་rང་བOདེ་པ་ཡནི་ཏ།ེ z་བ་

འ?ིན་པའི་cེ¥འི་གཏམ་{ད་གQངས།  །དེས་ན་ཤེས་རབ་5ི་ཆོས་5ི་`ེས་Q་

འ%ང་དགསོ་ཏ།ེ ཆསོ་ཆསོ་Q་¬་བ་དང༌། ཆསོ་མ་ཡནི་པ་ཆསོ་མ་ཡནི་པར་¬་

བ་གང་ནས་bང་ཡང་ད་ེ�བ་དགསོ། ད་ེལས་བzོག་པ་Pནོ་ན་�ོབ་དཔནོ་ཡནི་

ཡང་དེ་Wོང་དགོས་ཏེ། ས་བདག་ཚGར་མའི་ཤིང་ལས་ང་�ི་Eར།  །ད_་བོ་

ལས་5ང་ལེགས་བཤད་^ང་བར་?།  །གསེར་Jི་རི་ལས་Tག་གི་l་{ན་

Eར། །ཡིད་འངོ་O་ེབའོ n་ཚnག་Nམས་Wང་འཚལ་ལ།ོ །བJ་ིབ་གQངས་ན། ཚGར་

མའི་ཤིང་ལ་ང་�་ིཡདོ་ན་ཚGར་མ་མ་ ག་པར་ད་ེལནེ་པ་དང་འp་བར། ལགེས་

པར་བཤད་པ་ནི་ད_་བོས་Pོན་ཡང་ལེན་པར་?ེད་པ་དང༌། གསེར་Jི་རི་ཡིན་

ཡང་Tག་གི་l་{ན་འབབ་ན་l་དེ་མི་འSང་བ་བཞིན་T། རང་ཉིད་5ི་ཉེ་འ%ེལ་

ལམ་|ིང་T་tག་པ་ཡིན་ཡང་དེས་ཆགས་�ང་ལ་�ོར་བར་?ེད་པའི་གཏམ་y་

ཚ+གས་པ་ན་ིWངོ་བར་གQངས་པ་ཡནི། དསེ་ན་ཆསོ་དང་ཆསོ་མ་ཡནི་པ་ག་ོབ་
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དང་དེའི་`ེས་Q་འ%ང་བ་ཞགི་དགསོ་ཏ།ེ ད་ེཡང་ངདེ་འཇགི་aནེ་མགནོ་པ་ོཡབ་

gས་5ི་`ེས་Q་འ%ངས་དགོས། ཡབ་gས་?ས་5ང་ད?ེ་བ་མེད་པ་གཅིག་

ཡིན། ^་མ་ཉག་སེས་འ%ི་(ང་པ་དེ་ངས་མ་མཐོང༌། དཔལ་ཕག་མོ་]་པ་

བ@གས་ནས་གདའ་གQང་བ་ཡིན་Rད། དེས་ན་ཡབ་gས་གཉིས་པོ་གཅིག་

ཡནི་ལ། དའེ་ིNམ་པར་ཐར་པ་ན་ི~ལ་�ིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jསི་Kད་པར་T་

?ས་པ་ཡནི་པས་དའེ་ི`ེས་Q་འ%ང་དགསོ་ཏ།ེ ད་ེབཞནི་གཤགེས་པས་དགག་

པའི་བ�བ་པར་བཅས་པའ་ིབཅས་པ་དང༌། རང་བཞནི་J་ིཉསེ་པས་མ་གསོ་ཏ་ེ

~ལ་�ིམས་Nམ་པར་དག་པ། {ད་འJོད་པ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ལ་ཏིང་ངེ་

འཛnན་Oེ་བ་ཡིན། ~ལ་�ིམས་མ་དག་པ་{ད་�ང་བ་དང་བཅས་པར་Uར་ན་

ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་5ང་{ད་འJོད་པ་དེས་སེམས་Nམ་པར་

གཡེངས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛnན་Oེར་མི་བmབ་Pེ། ཏིང་ངེ་འཛnན་དེ་~ལ་�ིམས་5ི་

འ%ས་>་ལགས་མོད། དེས་ན་Oེ་བ་གཏན་Jི་སོ་ནམ་~ལ་�ིམས་རིན་པོ་ཆེ་

ཡནི། འདརི་ངདེ་ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོགསང་uགས་པ་ཡནི་པས་~ལ་�ིམས་བ©ང་

མ་ིདགསོ་|མ་ན། ~ལ་�མིས་མེད་པར་Uར་ན་uགས་5་ིདངོས་]བ་མི་འbང་

Pེ། ~ལ་�ིམས་འཆལ་ལ་uགས་འ]བ་པར།  །Zལ་བ་Nམས་5ིས་མ་

གQངས་ཏེ།  །j་ངན་འདས་_ོང་འ_ོ་བ་ནི།  །§ལ་དང་Dོགས་5ང་མ་ཡིན་

ནོ།  །གQང་ན་~ལ་�ིམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་?ེད་དགོས། ངེད་གསང་

uགས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཟས་Q་ཤ བmང་བར་ཆང་འSངས་པས་གར་ཕན་ཏེ། 
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དེ་Tས་གQམ་Jི་སངས་Zས་Nམས་5ིས་xད་པ་ཡིན། འདིར་གསང་uགས་

ལ་གནང་བ་ཡདོ་|མ་ན། ད་ེཡང་གནང་བ་དང་མ་གནང་བའ་ིRབས་གཉསི་ཏ།ེ 

ཡི་གེ་ཧ་ཧོ་¯ཿིགQམ་Jིས་ཆང་གི་ཁ་དོག་དང་རོ་དང་�ས་པ་གQམ་མSན་

yང་T་བ�ར་ནས་བTད་�རི་yང་ན་གནང་P་ེའ་ོམ་དང་འp། ད་ེམ་�ས་ན་མ་ི

གནང་Pེ། གལ་ཏེ་ཧ་གQམ་དང་%ལ་བར།  །ཅི་Pེ་དམ་ཚnག་ཅན་Jིས་

བmང༌། །ད་ེལ་Tག་འUར་ཐེ་ཚ+མ་མེད། །བTད་�་ིདེ་ཉིད་Tག་ད་ེཉདི། །uགས་

པ་ཆང་གསི་Nམ་འUར་བས། །འདོད་ལ་±མ་ཞིང་འ�གི་པ་gདེ།  །དགོད་ཅིང་

²་ཡང་ད་ེབཞནི་ལནེ།  །འཐབ་མ་ོལ་c་ོNམ་པར་འ³གས།  །xདོ་ཅིང་ཉམས་

པར་Uར་ནས་5ང༌།  །´་འབོད་དjལ་བར་Oེ་བར་འUར།  །Nལ་འ?ོར་མ་

Nམས་�ོས་ནས་ན།ི  །ད་ེལ་ནད་དང་j་ངན་འཇགིས།  །འཇགིས་པར་?ེད་པས་

Nམ་འཚGས་ནས།  །�གི་ཅན་དjལ་བར་འཚGད་པར་འUར།  །བJ་ིབ་གQང་ན་

ཚ+གས་དེ་Eར་?ིན་Jིས་�ོབས་པ་ལ་བཅོམ་vན་འདས་�ོ་`ེ་འཆང་ཆེན་པོ་

དངོས་སམ་དངོས་E་>་ཞིག་དགོས་ཏེ། འདི་E་>་Nམས་ལ་དགོངས་ནས། 

གསང་བ་སངས་Zས་�ོད་§ལ་ཉིད། །གQངས་པ་མ་ལགས་སམ། དེ་མ་

གཏོགས་པར་ཤ་ཆང་ལ་ལོངས་�ོད་པར་?ེད་པ་Nམས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

གསང་uགས་ལ་|ད་བཏགས་ནས་རང་ཉིད་དེ་ལ་ལོངས་�ོད་པའི་|ད་ཡིན་ཏེ། 

འདིའི་�་ོནས་ཇ་ོབ་ོབཀའ་གདམས་པས་འབར་བ་ཡང་བདནེ་ཏ།ེ ད་ེEར་ཚ+གས་

?ིན་Jིས་མི་�ོབས་པའི་ཕ་རོལ་m་ཆོ་གའི་`ེས་Q་འ%ང་བ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་
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པར། ཟ་འདོད་5ིས་uགས་ལ་|ད་བཏགས་ནས་Sབ་པའི་བPན་པ་Dི་འཇིག་

པར་?ེད་པ་ཡནི་པས་ད་ེEར་མི་?། འཇགི་aནེ་མགནོ་པ་ོཡབ་gས་5་ིཆསོ་ན་ི

~ལ་�ིམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་`ེ་ཕག་མ་ོ]་པས་ས་Oར་

དབང་བHར་@ས་པའི་Tས་Q་ཡང་>་རམ་ལ་�ང་l་བཏབ་ནས་གསོལ་བའི་

གཏམ་{ད་གQང་ན་དེ་ཁེ་_གས་མ་ལགས་པར་གདའ། དེས་ན་Oེས་>་

Nམས་Pོན་པའི་གQང་རབ་5ི་`ེས་Q་འ%ངས་ནས་�ག་པ་~ལ་�ིམས་ལ་

ནན་ཏན་?ེད་པ་དང༌། བསམ་པ་Nམ་པར་དག་པ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་

པའི་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་Pོབས་�བ་དགོས་

ཏེ། དེ་ཡང་?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཏངི་ང་ེ

འཛnན་དའེ་ིPབོས་ཐོབ་པའི་Tས་Q། བསམ་པ་Nམ་པར་དག་པའ་ིཏངི་ང་ེའཛnན་

Jི་སེམས་དེས་qས་?ིན་Jིས་�ོབ་Pེ། qས་Nམ་པར་དག་པ་དེ་འ_ོ་བ་གང་

གིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པས་{ད་ལ་ཏིང་ངེ་འཛnན་Oེད་པར་�ས་པ་འཇིག་aེན་

མགནོ་པོའ n་H་དེ་E་>ར་འUར་ཏེ། Kདོ་ན་ིམཐངོ་དང་pན་པ་ཙམ་Jསི་5ང༌།  །

tག་བuལ་ ག་µ་མ་qས་གཅོད་པར་?ེད།  །གQངས། qས་5ིས་yང་བ་

?ིན་Jིས་�ོབ་Pེ། �་དང་བཅས་པའི་འཇིག་aེན་དབང་T་བtས་ནས་Q་ཐོད་

ཐོད་5ིས་ཅི་ཐོད་ཐོད་འ>ལ་བ་དེ་བསམ་པ་Nམ་པར་དག་པ་དེའི་མS་ཡིན། 

ལར་¥བས་5ིས་བtས་པར་Uར་ན་བསམ་པ་Nམ་པར་དག་པ་ཉོན་མོངས་པ་

གQམ་མེད་པའི་སེམས་དང་ལས་དང་ལས་5ི་འ%ས་>་གQམ་བ�བ་པར་?་
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བ་དང༌། བསམ་པ་མ་དག་པ་ཉནོ་མངོས་གQམ་J་ིསེམས་དང་ལས་དང་འ%ས་

>་གQམ་Wང་བར་?་བ་གཉིས་པོ་འདིར་Wང་?་དང་གཉེན་པོའ n་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མ་འTས་པ་མདེ་པ་ལགས་ཏ།ེ འདདོ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་གཏ་ི�ག་བཅས།  །

དེས་བOདེ་ལས་ན་ིམ་ིདག་ེབ། །མ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་གཏ་ི�ག་མདེ། །དསེ་བOདེ་

ལས་ནི་དགེ་བ་ཡིན།  །གQངས་པ་Eར་ཤེས་པར་?ེད་པ་དང་`ེས་Q་འ%ང་

བར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས། ལར་Oསེ་>་Nམས་རང་ཉིད་5སི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་

ཡིན་པ་གོ་ནས་དེ་ལས་^་མས་5ང་བ�ར་T་མེད་པའི་Tས་Q་གཟོད་ཤེས་རབ་

5སི་ཆོས་5་ི`ེས་Q་འ%ང་བ་ཡནི།།   

3 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། འདས་མ་?ོན་ད་Eར་Dོགས་བe་

Tས་གQམ་T་བ@གས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Nམས་5ི་ཆོས་ནི་aེན་ཅིང་

འ%ལེ་པར་འbང་བ་ཞགི་ཡནི། འད་ིལ་aནེ་ཅངི་འ%ལེ་པར་འbང་བ་cསོ་པའི་

མཐའ་Nམ་པ་བZད་དང་%ལ་བ་དང༌། མཐའ་བZད་དང་%ལ་བའ་ིaནེ་འ%ལེ་ད་ེ

�ེན་ལ་Eོས་ནས་Oེ་བའི་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་གཉིས་ཡིན་གQངས། aེན་

འ%ལེ་གཉསི་པ་ོད་ེཉདི་གཞ་ིསམེས་ཅན་J་ིTས་དང༌། ལམ་Nལ་འ?ོར་བ�ོམ་

པའི་Tས་དང༌། མཐར་Dིན་པ་སངས་Zས་5་ིས་གQམ་T་ད?ེ་བ་མེད་པར་ ང་

T་འMག་པ་ནི་གཤིས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་5ང་ནམ་མཁའ་E་>འི་{་འ%ས་Q་

གཅགི་ཡནི། མཐའ་བZད་དང་%ལ་བའ་ིaནེ་འ%ལེ་ད་ེཉདི་ཡདོ་པས་ད་ེཉདི་�ནེ་

22



23

ལ་Eོས་ནས་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་T་འbང་བ་ཡིན། {་འ%ས་དེ་ཉིད་5ང་

མཐའ་བZད་དང་%ལ་བར་གཤསི་5སི་གནས་པ་ཡནི། མཐའ་བZད་དང་%ལ་

བ་དེ་aནེ་འ%ལེ་ཡནི་པར་�ོབ་དཔནོ་འཕགས་པས། གང་གསི་aནེ་ཅངི་འ%ལེ་

པར་འbང༌།  །འགག་པ་མདེ་པ་O་ེམེད་པ།  །ཆད་པ་མེད་པ་aག་མདེ་པ།  །འངོ་

བ་མེད་པ་འ_་ོམདེ་པ།  །ཐ་དད་དནོ་མནི་དནོ་གཅགི་མནི།  །cསོ་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་

བPན་པ།  །kོགས་པའ་ིསངས་Zས་¬་Nམས་5།ི  །དམ་པ་ད་ེལ་Dག་འཚལ་

ལ།ོ །བJ་ིབ་གQངས་ལ། མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་ད་ེཉདི་�ནེ་ལ་Eསོ་ནས་{་

འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་T་འbང་བ་ན།ི འཁརོ་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་ཡང་�ནེ་

ཇི་E་བ་བཞིན་T་འbང༌། j་ངན་ལས་འདས་པ་?ང་lབ་Nམ་པ་གQམ་ཡང་

�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་T་འbང་Pེ། འཁོར་འདས་5ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་aེན་འ%ེལ་

�ནེ་ཇ་ིE་བ་བཞནི་T་འbང་བ་ཡནི། ད་ེཡང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་བJ་ིབ་Dི་རལོ་ན་

ཡོད་|མ་T་མི་ག ང་Pེ། Qམ་e་�་གQམ་�འི་གནས་སམ་Nམ་པར་Zལ་

བའི་ཁང་བཟང་ལ་སོགས་པའམ། སེམས་ཅན་དjལ་བའི་གནས་སམ་£གས་

gགེ་ག་ིས་གཞ་ིལ་སགོས་པ་ཐམས་ཅད་Dི་རལོ་ན་ཡདོ་པ་མ་ལགས། རང་ག་ི

བསམ་པར་ཇི་E་བ་བཞིན་T་yང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་l་བོ་ག¶་ལ་མཐོང་yང་

གQམ་ལ་སོགས་པ་འbང་བ་དེ་ཡང་ནང་གི་བསམ་པ་དེར་yང་བ་ཡིན་Jི་l་

ལ་ཐ་དད་པ་ཡདོ་པ་མ་ལགས། དསེ་ན་aནེ་འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་དང་%ལ་བ་

དང་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་འདི་མ་ག་ོབར་Uར་ན་ཆོས་?ེད་པའི་ཐབས་མེད་དེ། 
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Dི་རོལ་�་Pེགས་?ེད་5ི་E་བ་བདག་aག་པ་གཅིག་·་རང་དབང་ཅན་T་འདོད་

པ་rང་པོ་�་ལ་ངའམ་བདག་གི་བར་འཛnན་པ་དང༌། དེ་ཡང་aག་པ་གཅིག་·་

རང་དབང་ཅན་T་འཛnན་པའ་ིE་བ་དེ་ལ། སངས་Zས་འཇགི་aནེ་T་མ་bང་པའ་ི

Tས་Q་�་Pེགས་dག་གQམ་བཅོ་བZད་5ིས་བཀོད་ནས་ཐམས་ཅད་E་བ་

དེར་འཛnན་ཏ།ེ aག་པ་ད་ེཡང་མ་ིཤ་ིམརི་O་ེབ་དང༌། a་ཤི་aར་O་ེབ་ཡནི་Jསི། 

{་འ%ས་5ི་`ེས་Q་འ%ང་བར་མི་འདོད་པ་ལགས་པར་གདའ། སངས་Zས་

འཇིག་aེན་T་bང་ནས་rང་པོ་�་ལ་ངར་འཛnན་པའམ་བདག་m་འཛnན་པའི་

གཉནེ་པ་ོaནེ་འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་དང་%ལ་བར་གQངས་ལ། aག་པ་

གཅིག་·་རང་དབང་ཅན་{་འ%ས་མི་འདོད་པའི་གཉེན་པོར་{་འ%ས་5ི་aེན་

འ%ེལ་གQངས་པ་ལགས། དེ་ཡང་ཝ་ར་ཎ་སིར་ཐོག་མར་འTལ་བའི་�ེ་yོད་

བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་5ི་འཁོར་ལོ་བRོར་བ་དེ་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་གQངས་

པ་ཡིན། དེ་ཡང་འཁོར་བ་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་ནི་tག་བuལ་Jི་བདེན་པ་

དང་Xན་འbང་གི་བདེན་པ་གཉིས་Q་གQངས་ལ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་དགག་པའ་ིབ�བ་པར་བཅས། j་ངན་ལས་འདས་པའ་ི{་འ%ས་ན་ིལམ་

Jི་བདེན་པའམ་འཕགས་པའི་ཡན་ལག་བZད་དང༌། འ%ས་>་འགོག་པ་

འཕགས་པའ་ིབདནེ་པར་བPན་ལ། ད་ེགཉསི་ན་ིབ�བ་པའི་བ�བ་པར་བཅས་

ཏེ། སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་ལ་ཡང་aེན་འ%ེལ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་

གQང་{་མི་བདོག དེ་ཡང་aེན་འ%ེལ་cོས་པའི་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་ནི་
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qས་5ི་དབང་པོ་E་>་ཡིན། {་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོ་དང་འp་Pེ། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་མེད་ན་ཡང་ག གས་མི་

མཐངོ༌། ད་ེབཞནི་T་དབང་པ་ོ�་མདེ་ན་ཡང་§ལ་�་ལ་aགོ་མ་ི�ས་པས་qས་

ལ་དགོས་པ་མེད། དེ་བཞིན་T་aེན་འ%ེལ་cོས་པའི་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་

aོགས་5ང་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་མི་འདོད་ན་དེས་5ང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་

ཆདོ། འནོ་5ང་]བ་པའ་ིམཐའ་འད་ིའཛnན་པ་ན་ིམདེ་པ་ན་ིམ་ལགས་ཏ།ེ `ེ་�མ་

པོ་པའི་]བ་མཐའ་ཡང་འདི་ཡིན། �ོབ་མ་Nམས་5ི་]བ་མཐའ་ཡང་འདི་ཡིན། 

དཔལ་vན་ཕག་མོ་]་པ་ཡང་ལོ་dག་�བ་m་བ@གས་ཕན་ཆོད་]བ་མཐའ་དེ་

གQངས་པ་ཡནི། �ོབ་མ་འཇགི་aནེ་མགནོ་པ་ོམ་གཏགོས་པ་ཐམས་ཅད་]བ་

མཐའ་དེ་འཛnན་པ་ཡིན་ཏེ། aོགས་པའི་འོད་གསལ་དང་བར་དོ་འོད་གསལ་

གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པར་Uར་ནས་Dིན་ཆད་Oེ་བ་མི་ལེན་པ་དང༌། {་འ%ས་

xིན་པ་མེད་པས་{་འ%ས་མི་འདོད་པ་^་མ་མི་ཉག་དང༌། xར་པ་དང་ད>་

�ོམ་ལ་སགོས་པའ་ིའདདོ་པ་E་>་ཡནི། དཔལ་vན་ཕག་མ་ོ]་པ་ཤར་T་?ོན་

ནས་]བ་མཐའ་འདི་�ི་ཙམ་ཞིག་གQངས་ལ། ?ེ་%ག་མ་qས་པ་ནི་Dིས་

འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོའཇིག་aེན་T་?ོན་ནས་bང་བ་ཡིན། གོང་མ་གཉིས་5ིས་

འདི་མ་དགོངས་པ་མ་ལགས་5ང་ངེད་གTལ་?་Nམས་ལ་�ིད་5ི་རིམ་པར་

གQངས་པ་ཡིན། ^་མ་གQམ་པོ་ནི་ད?ེ་བ་མེད་པ་Tས་གQམ་སངས་Zས་

ཐམས་ཅད་གཅགི་m་Uར་པ་ཡནི། {་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་ན་ིགཞ་ིསམེས་ཅན་
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J་ིTས་དང༌། ལམ་Nལ་འ?ོར་�ོམ་པའི་Tས་དང༌། འ%ས་>་སངས་Zས་5་ི

ས་ཐམས་ཅད་T་འbང་བ་གཤསི་ཡནི། ད་ེཡང་ནམ་མཁའ་E་>འི་{་འ%ས་Q་

གཅིག་པ་ཡིན། འ་ོན་སངས་Zས་5ི་སར་ཡང་བཟང་ངན་Jི་{་འ%ས་འbང་

བར་ཐལ་|མ་ན། སངས་Zས་དེ་{་འ%ས་མེད་པ་{་འ%ས་བཅོམ་པའི་H་ཡནི་

ནམ་{་འ%ས་ཡོད་པའི་H་ཡནི། ད་ེལ་སངས་Zས་ན་ིaནེ་འ%ལེ་J་ིH་ཡནི་ལ་

དེ་ལ་{་འ%ས་མེད་ན་སངས་Zས་5ི་�་ོ`ེའི་H་འ]བ་m་གར་བmབ། དེ་ཡང་

བཟང་པོའ n་{་ཡོན་ཏན་dག་e་�་བཞི་ལ་སོགས་པའམ་འདོ་ཟེར་ལ་སོགས་པ་

Nམས་{་རེ་རེ་ལས་འbང་བར་གQངས་པ། ཡནོ་ཏན་dག་e་�་བཞི་པོ།  །འདི་

དག་ས་ོས་ོ{ར་བཅས་པ།  །ག་ོརམི་ཇ་ིབཞནི་རནི་ཆནེ་J།ི  །མད་ོཡ་ི`ེས་འ%ང་

ཤསེ་པར་?།  །གQངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ང་ལ་འདོ་ཟརེ་ཡང་ཡདོ་ད།ེ  །ད་ེ

མིང་Nམ་དག་མགི་ཅསེ་?།  །ག གས་5་ིNམ་པས་མཆདོ་པས་ན།  །ད་ེDིར་དེ་

ལས་Oེས་པ་ཡིན།  །བJི་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་{་རེ་རེའི་འ%ས་>་རེ་རེ་

ཡོད་པར་གQངས་པ་ཡིན། ཚ+་གཅིག་Xན་དགའ་བོས་H་གོ་མ་བཅད་པར་

འདོད་དེ། བཅོམ་vན་འདས་ལ་བTད་5ིས་j་ངན་ལས་འདའ་བར་@ས་པའི་

Tས་Q་བཅོམ་vན་འདས་5ིས་Xན་དགའ་བོ་ལ་pིས་པ་དང༌། Xན་དགའ་བོ་

ཅང་མི་ཟེར་བས་དེར་བTད་ལ་j་ངན་ལས་འདའ་བར་ཞལ་Jིས་བཞེས་ཟེར་བ་

ཡོད་དེ་དེ་གར་gིད། ད(ང་ལོ་བZད་e་ལ་འདའ་བ་དེ་ཡང་Sབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་

སེམས་བOེད་Tས་5ི་xོན་ལམ་Jི་{་དེ་ཡིན། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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པས་§ལ་V་མཐར་ད?ར་z་བ་གQམ་a་ཆས་གསལོ་བ་དང༌། སངེ་vངི་ ག་

པ་དང༌། Xན་m་{་�་མིས་Hར་པ་བཏབ་པ་དང༌། �ས་?ིན་Jིས་ºོགས་�་ོ

འཕངས་པ་དང༌། _ོང་ས་ལ་ཅན་ནས་\ང་བཟེད་ཇི་Eར་བ»ས་པ་བཞིན་T་

Dིར་ལོག་པ་དང༌། ལ་ོdག་དཀའ་Sབ་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་Nམས་{་འ%ས་

Q་གQངས་པ་ཡནི། ད་ེལ་སངས་Zས་ལ་tག་བuལ་མངའ་མ་ིམངའ་ིའདདོ་པ་

ཐ་དད་པ་ཡོད་5ང་སངས་Zས་ཚ+ར་བ་བདེ་tག་བར་མ་གQམ་Wངས་པས་

tག་བuལ་ནི་གཏན་མི་མངའ་བ་ཡིན། {་འ%ས་ནི་སངས་Zས་5ི་ས་ན་ཡང་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འཁོར་Nམས་j་ངན་?ེད་པ་དང་དེའི་{ད་ལ་ཡོན་ཏན་

Jི་ཚ+གས་བསམ་Jིས་མི་Kབ་པ་Oེ་བ་ཡིན། འདིར་འཇིག་aེན་མགོན་པོ་རིན་

པོ་ཆེ་ལ་ཡང་བ¨ང་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་པ་མི་མངའ། tག་བuལ་མི་

མངའ་བར་ཞལ་Jིས་བཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ངེད་`ེས་Q་འ%ང་བ་Nམས་ལ་tག་

བuལ་འbང༌། དེ་ཡང་uོན་ཁོང་རང་?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ད་པ་�ོད་པའི་

Tས་5་ིའ[ིན་ལས་ད་ེའbང་བ་ཡནི། {་མ་སངོ་བ་ཞགི་ག་ལ་gདི། འདིར་�ོམ་

ཆེན་ཚན་གཅིག་�ོམ་ཆེན་པའི་ཆོས་དེ་འདོ་གསལ་ཆེན་པོའ n་ངང་ལ་{་འ%ས་

xནི་པ་མདེ་པ་ད་ེའཐད། {་འ%ས་དང་cས་cསོ་མང་པ་ོམི་འཐད་|མ་པ་gདི་

དེ། དེ་ཡང་Pངོ་ཉདི་ཡནི་?ས་ནས་ཟས་མ་ཟསོ། གསོ་མ་གནོ་ན་Eགོས་པ་དང་

_ང་བར་yང་བ་ད་ེཡང་{་འ%ས་ཡནི་མདོ། འདརི་སམེས་5་ིང་ོབའོ n་Tས་Q་{་

འ%ས་མི་འདོད་པ་དེ་ཏིང་ངེ་འཛnན་དའེ་ིའTག་qགས་ཡནི། {་འ%ས་ན་ིགཤསི་
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5སི་ཡདོ་པ་ཡནི་ཏ་ེདའེ་ིTས་Q་མཐངོ་བའ་ིམགི་མདེ་པ་ཡནི། aནེ་འ%ལེ་cསོ་

པའི་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དེ་�ེན་ལ་Eོས་ནས་{་འ%ས་Q་འbང་བའི་Tས་

Q་{་དེའི་ང་ོབོར་གནས་སམ་¼ལ་T་qས་སམ་འནོ་ཏེ་uོན་T་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་

བསམ་{་ཡོད་དེ། འདི་ན་[་[་འp་ལ་རགས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ་ཡང་ཞོག ཉནོ་

མོངས་པ་གང་ཡང་�ང་བ་ཞིག་Oེས་པའི་Tས་Q་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་|ིང་

པོ་དང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་བག་ཆགས་གཞན་ཐམས་ཅད་¼ལ་T་qས་པ་

ཡནི་ནམ། uནོ་T་སངོ་བ་ཡནི་ནམ་ད་ེདང་ད?ེ་བ་མདེ་པར་གནས་པ་ཡནི། ཉནོ་

མོངས་པ་གQམ་ཡང་aེན་འ%ེལ་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དེ་དེར་vང་ཞིང་དེ་

ཉིད་5ང་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བའི་aེན་འ%ེལ་དེར་གཤིས་5ིས་གནས་པས་

འདོད་ཆགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གTང་T་གQངས་པ་ཡིན། `ེས་5ི་Tས་

Q་མཉམ་གཞག་དེ་¼ལ་T་qས་པ་ཡིན་ནམ། `ེས་ཤེས་Q་གནས་པ་ཡིན། 

¼ལ་T་qས་ན་`ེས་ཤེས་|ིང་`ེ་མ་_གས་སམ། འད་ིདག་ག་ིཚན་པ་ན་ིདཔརེ་

ན་འ�་y་ཐ་དད་པ་Nམས་yོད་གཅིག་T་½གས་ནས་བཙ+ས་པའི་Tས་Q་_ོ་

gན་མ་ཚ+ས་པ་མ་ལགས། ཐམས་ཅད་Pབས་གཅིག་m་ཚ+ས་5ང་སོ་སོར་

གནས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་T་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གཅིག་གི་ངོ་བོར་གནས་

5ང་ས་ོསརོ་གནས་པ་ཡནི། གཅགི་ག་ིང་ོབརོ་གནས་པས་ན་Wང་?་ཐམས་ཅད་

གཉེན་པོ་གཅིག་གིས་ཡོང་བ་དང༌། Tས་གQམ་སེམས་5ི་ད5ིལ་འཁོར་T་

གཅིག་པ་དང༌། qས་དང་yང་བའི་དངོས་པ་ོགQམ་aེན་འ%ེལ་Rད་ཅིག་མར་
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གཅིག་པའི་གནད་འདི་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་|ིང་པོ་དེ་འཕགས་པའི་

གང་ཟག་བཞི་འམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཡོད་ཅིང་སེམས་ཅན་Jི་Tས་ན་

མེད་དམ་|མ་ན་ད་ེམ་ལགས་ཏ།ེ kོགས་སངས་H་ན་ིའ[་ོDིར་དང༌། །ད་ེབཞནི་

ཉདི་ད?ེར་མེད་Dིར་དང༌། །རགིས་ཡདོ་Dིར་ན་qས་ཅན་Xན། །aག་m་སངས་

Zས་|ིང་པ་ོཅན།  ། གQངས་ན་{་སམེས་ཅན་J་ིTས་ན་ཡདོ་ཅངི༌། ད་ེཡང་

སེམས་ཅན་དjལ་བ་Nམས་ལ་ཡང་དjལ་བའི་tག་བuལ་དེ་ཉིད་དང་ད?ེ་བ་

མདེ་པར་གནས་ཏ།ེ tག་བuལ་དསེ་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ི|ིང་པ་ོད་ེངན་T་

བཏང་བ་མེད། སངས་Zས་པའི་Tས་Q་ཡང་བཟང་T་སངོ་བ་མདེ་ད།ེ འཇགི་

aེན་Jི་ཁམས་འཇིག་པའི་Tས་Q་ཡང་ནམ་མཁའ་ཚnག་པའམ་འཇིག་པ་མེད་པ་

དང་འp། སམེས་ཅན་J་ིTས་5་ིaནེ་འ%ལེ་ཡང་ནམ་མཁའ་E་>འམ་�་མ་E་

>འི་{་འ%ས་Q་གཤསི་5སི་གནས་པ་ཡནི་ཏ།ེ འད་ིལ་ ང་འMག་ཟརེ།  ང་

འMག་དེ་ཡང་གཉིས་གཅིག་m་བ�ེབས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་མ་ལགས་ཏེ་གཤིས་

5སི་དརེ་གནས་པ་ཡནི། ད་ེཡང་aནེ་འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་

དང་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་གཉིས་པོ་ད?ེ་བ་མེད་པར་ ང་T་འMག་པ་ཡིན། 

འདི་ལ་དགོངས་ནས་`ེ་གོང་མས་5ང༌། yང་བ་y་ཚ+གས་གསལ་བའི་ད5ིལ་

འཁོར་འདི།  །cསོ་%ལ་ནམ་མཁའ་ིད>ས་Q་ར་ོགཅགི་པ།  །གQངས་པ་ཡང་

དོན་དེ་ཡིན། Tས་གQམ་Jི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་aེན་འ%ེལ་

ལས་གཞན་པའི་ཆོས་གQང་{་མི་བདོག་Pེ། མཐའ་བZད་དང་%ལ་བའི་aེན་
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འ%ེལ་ལ་དགོངས་ནས། གང་གིས་aེན་ཅིང་འ%ེལ་བར་འbང་བ་ལ་སོགས་པ་

དང༌། {་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་ལ་དགངོས་ནས། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་བར་འbང་འད་ི

Zལ་བ་ཡ།ི  །གQང་ག་ིམཛ+ད་5་ིགཅསེ་པ་ཟབ་མ་ོP།ེ  །གང་གསི་འད་ིན་ིཡང་

དག་མཐངོ་བ་དསེ།  །སངས་Zས་ད་ེཉདི་རགི་པ་Nམ་མཆགོ་མཐངོ༌།  །ཞསེ་པ་

དང༌། aེན་ཅིང་འ%ེལ་པར་འbང་བ་མཐོང་བས་སངས་Zས་མཐོང༌། ཆོས་

མཐངོ༌། དག་ེའTན་མཐངོ་གQངས་པ་དང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་འbང་མ་གཏགོས་

པ།  །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །གQངས་ན་Tས་གQམ་Jི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་ཐམས་ཅད་5ི་གསང་བའི་མཛ+ད་འདི་ཡིན། འཇིག་aེན་མགོན་པོ་

འཇིག་aེན་T་bང་བའི་Sན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་aེན་འ%ེལ་འདི་ཕ་དེའི་དཀོར་

མཛ+ད་ཡིན། འདི་མ་ག་ོབར་Uར་ན་དཀོར་མཛ+ད་མ་མཐོང་བའི་>་དེ་ད>ལ་པ་ོ

ཞགི་ལས་འསོ་མདེ། �རི་ཆསོ་ལ་ཡང་རམི་པ་མང་པ་ོཞགི་ག་ོ{་ཡོད་དེ། ཉི་མ་

འཆར་བ་ལ་O་རེངས་རིམ་པ་མང་པ་ོའཆར་བ་ནས་ཉི་མ་དངོས་ཤར་བའི་བར་T་

རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་འp་Pེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚ+གས་5ི་ཆོས་

5ིས་གོ་བ་ཡིན། གོང་མ་གQམ་ཡང་ཚ+གས་ཆོས་ལ་Sགས་�ིས་ཆེ་བ་ཡིན། 

ཚན་གཅགི་^་མ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས་ཤསེ། དག་ེ�ོར་?ེད་ཤསེ། དསེ་ཆགོ་

ཟརེ་བར་འTག་P།ེ ད་ེན་ིE་ཁམ་ཆ་ེབ་ཡནི། ད་ེཤསེ་པ་ན་ིས་བeའི་དབང་�ག་

མ་གཏགོས་པས་མ་ིཤསེ། �རི་འདདོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་Jསི་ཆགོ་ཤསེ་པ་ན་ིསངས་

Zས་5ི་ཆོས་ཡིན། ཆོས་5ིས་ཆོག་ཤེས་པ་ནི་བTད་5ི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་
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vན་འདས་མགོན་པོས་5ང་སངས་Zས་5ི་ཆོས་མ་qས་པ་ཤེས་མི་གQང་བར་

གདའ་བ། ད་ེཡང༌། ཇ་ིEར་Vོན་�ོག་ནརོ་>་ཉི་z་ལ།  །བaནེ་ནས་མགི་དང་

vན་པ་E་བ་བཞནི། །ད་ེབཞནི་Sབ་ཆནེ་ཆསོ་H་འདོ་མཛད་པ། །Sབ་ལ་བaནེ་

ནས་འདི་ནི་ཡང་དག་བཤད།  །གQང་ན་གཞན་Jིས་E་xོས་5ང་ཅི་དགོས། 

བདག་གི་^་མ་དམ་པའི་ཆོས་མ་qས་པ་ཤེས་པར་?་དགོས་|མ་པའི་གོ་ཆ་

ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས། དེ་ཡོད་པའི་Tས་Q་དེ་ལ་སོ་ནམ་ངང་གིས་?ེད་པ་ཞིག་

འངོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཚ+གས་ཆོས་5ིས་ག་ོབ་ཡིན་པས་འདི་ལ་ནན་

ཏན་?་དགོས། འཇིག་aེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་Jི་བདེ་Oིད་དམ་tག་བuལ་Jི་

qས་དང་yང་བ་ལ་སོགས་པ་Nམས་5ང་{་ཇི་Eར་སོང་བའི་འ%ས་>་ཡིན་

ལ། ད་ེཡང་ནང་ག་ིབསམ་པའམ་ཏངི་ང་ེའཛnན་ཇ་ིE་བ་བཞནི་འbང་བ་ཝ་ར་ཎ་

སིའི་%ན་མ་ོམངག་ག@ག་མའམ། ཆསོ་Zལ་j་ངན་མདེ་དམ། འཕགས་པ་བ་

ལང་བདག་ལ་སོགས་པའམ། Pོད་qང་ཇག་པའི་ཤར་མོ་ལ་སོགས་པ་E་>་

Nམས་5ང་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་{་འ%ས་ཡིན། འདི་ཡི་?ེ་%ག་མ་qས་པ་ཐམས་

ཅད་མངནོ་Qམ་T་ག་ོབར་?ེད་པ་ན་ི�ོམ་bང་ག་ིཤསེ་རབ་5སི་ག་ོབ་ཡནི། ད་ེ

ཡི་�་བ་ཡང་འཇིག་aེན་མགོན་པོ་ལ་མོས་(ས་དང་མི་འ%ལ་བ་ཞིག་དགོས། 

དེ་ཡང་མོས་(ས་5་ིམཆགོ་^་མ་ལ་ཆོས་5་ིHར་E་བ་དང༌། དབལ་ལམ་ངར་

འTན་པ་Tང་Tང་བ་ོདེས་ཆོས་དེ་xིན་པར་?ས་ནས་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་ག་ོ

བ་ལ་སོགས་པ་དངོས་]བ་ཐམས་ཅད་དེས་ཐོབ་པ་ཡིན། དེས་ན་aེན་འ%ེལ་
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cོས་པའི་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དང་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་གཉིས་པོ་�ི་

དང་?ེ་%ག་མ་qས་པ་གོ་བར་འདོད་པ་དང་སོ་ནམ་མཛད་པར་@་བ་དེ་ཆོས་

ལགས།།    

4 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། �ིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་uགས་

5ི་ལམ་y་�ིད་པར་?ེད་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་དམ་པ་ཞིག་

དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང༌གསང་uགས་5་ི�ོར་@གས་ནས་དབང་བཞ་ིཔའ་ིདནོ་

ངོ་cོད་�ས་པའི་^་མ་ཞིག་དགོས། མ་འ[ོད་ན་དབང་བHར་ཐོབ་པ་ཡང་

དཀའ། དབང་བཞ་ིཔའ་ིདནོ་ང་ོའ[ོད་པར་Uར་ན་དབང་བHར་ད་ེཡནི། དབང་

བཞི་པའི་དོན་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་Oེ་བ་ལ་ཐོག་

མར་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་Oེ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཚན་གཅིག་

|མ་ན་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་Oེད་པ་ལ་ཚGགས་མེད་|མ་ན། དེ་

ཡང་�་བ་མ་ལགས་ཏེ་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་Oེ་བ་ལ་འཇིག་aེན་

ཆོས་བZད་དམ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་Nམ་པ་�་པོ་མི་འདོད་པ་ཞིག་གཞིར་

དགསོ་ཏ།ེ ད་ེཡདོ་ན་ཞ་ིགནས་5་ིཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་O།ེ ད་ེཡང་ཞ་ིགནས་

རབ་m་vན་པའ་ི�ག་མཐངོ་གིས།  །ཉནོ་མངོས་Nམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་?་

P།ེ  །ཐགོ་མར་ཞ་ིགནས་བཙལ་?་ད་ེཡང་ན།ི  །འཇགི་aནེ་ཆགས་པ་མདེ་ལ་

མངནོ་དགས་འ]བ།  །བJ་ིབ་གQང་ན་འཇགི་aནེ་འད་ིལ་མ་ཆགས་པའ་ིTས་
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Q་ཞ་ིགནས་5་ིཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་O་ེབ་ཡནི། ཞ་ིགནས་ལ་ཡང་ཉམས་5་ིཞི་

གནས་Wང་བར་?་བ་དང༌། aོགས་པའི་ཞི་གནས་�བ་པར་?་བ་གཉིས་ཡིན། 

དེ་ཡང་�བ་པའ་ིཞ་ིགནས་ན།ི སམེས་ཞ་ིབ་ན་ིཞ་ིགནས་ཏ།ེ །ཆསོ་ཤསེ་པ་ན་ི

�ག་མཐངོ་ཡནི། །བJ་ིབ་གQང་ན་འད་ིཤནི་m་ཟབ། ཞ་ིགནས་དང་�ག་མཐངོ་

ད?ེ་བ་མེད་པ་ཡང་དེ་ཡིན། �ིར་ཞི་གནས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་�ེ་གཅིག་པ་

ཐམས་ཅད་ཞ་ིགནས་ཡནི། ཐགོ་མར་སམེས་གནས་པ་�ོབ་མའི་{ད་ལ་Oདེ་པ་

ལ་མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་ཞིག་ཡིན་ན། Oེ་བ་u་མ་ཕན་ཆོད་གང་

གོམས་པའི་y་ནས་�ིད་པ་ཡིན་ཏེ། ད_་བཅོམ་པ་ལེགས་འངོས་སམ་�ོབ་

དཔོན་¾འི་?ང་lབ་ལ་སོགས་པ་E་>་ཡིན། �ིར་?ང་lབ་གQམ་ཐོབ་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ཐམས་ཅད་ནི་རིམ་Jིས་Oེ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཅིག་ཆར་

Oེ་བར་མི་བཞེད་པ་ཡིན། �ིར་འདི་དག་གི་ཚན་པ་ཡང་Dི་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་

ལགས། རང་ག་ིསམེས་ཡནི། འད་ིལ་yང་བ་རང་སམེས་ཟརེ། ད་ེཡང་འཁརོ་བ་

དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན། 

སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་ཡིན། འཁོར་འདས་Q་yང་བ་ནི་

འཛnན་པའི་?ེ་%ག་ཐ་དད་པ་Nམས་yང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་འཁོར་བ་རང་གི་

སེམས་དང༌། j་ངན་ལས་འདས་པ་རང་ག་ིསམེས་Nམ་པ་གཉསི་ཡནི། འཁརོ་

བ་རང་གི་སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་སེམས་ལས་ངན་སོང་གQམ་T་

yང་བ་ཡནི། ?ང་lབ་འདོད་པའི་སེམས་ལས་?ང་lབ་གQམ་T་yང་བ་ཡནི། 
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དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་5ི་སེམས་འབའ་ཞིག་གིས་གཡོས་?ེད་པ་

ལས་སམེས་དའེ་ིyང་བ་ཡ་ི�གས་ཡནི་ཏ།ེ ཡ་ི�གས་5་ིའཇགི་aནེ་Dི་རལོ་ན་

ཡདོ་པ་མ་ལགས། ཞ་ེ�ང་ག་ིསམེས་ལ་སམེས་ཅན་དjལ་བར་yང་བ་ད་ེཡང་

དjལ་བའི་འཇིག་aེན་Dི་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་ལགས། གཏི་�ག་གི་སེམས་ལ་

Tད་འ_རོ་yང་བ་ད་ེཡང༌། Dི་རལོ་ན་ཡདོ་པ་མ་ལགས། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་

Jི་སེམས་དེར་yང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་རབ་qས་འདི་འཇོག་མི་དགོས་པ་ཀམ་པ་ོ

གནས་ནང་ག་ིབནོ་པ་ོE་>འམ། �ས་?ིན་E་>་ཡནི། ཐ་མ་Nམས་qས་འདི་

འཇགོ་པ་ལ་Eསོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་དང་ལས་དང་

འ%ས་>་མངོན་པར་འT་མི་?་བར་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་འདི་

ལ་གནས་པར་?་བ་དང༌། ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེ་?ང་lབ་

གQམ་འདོད་པའི་སེམས་5ིས་དབང་?ས་པ་ལས་?ང་lབ་གQམ་T་yང་བ་

ཡིན། ང་ོབ་ོནི་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་Q་གཅིག་པ་ཡིན། ཉནོ་

མོངས་པ་འདོད་ཆགས་5ི་སེམས་དང་སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་ལས་

མངོན་པར་འT་?ས་པའི་Tས་Q་སེམས་དེས་ཡི་�གས་5ི་འཇིག་aེན་འ]བ་པ་

ཡནི་མདོ། དསེ་ན་བOདེ་རིམ་Dིན་ཅ་ིལགོ་ལ་མ་ིགནས་པར་འདདོ་ཆགས་མདེ་

པའ་ིསམེས་འད་ིལ་ནན་ཏན་?་བ་དང༌། འདདོ་ཆགས་མདེ་པའ་ིསམེས་འད་ི?ང་

lབ་གQམ་འདོད་པའི་སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་པ་ལ་j་ངན་ལས་འདས་

པ་རང་གི་སེམས་ཟེར་བ་ཡིན། ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་Jི་སེམས་ལས་ངན་སོང་
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གQམ་]བ་པ་ད་ེལ་འཁརོ་བ་རང་ག་ིསམེས་ཟརེ་བ་ཡནི། དའེ་ིqས་Q་]བ་པ་

དེ་ལ་བསམ་པའི་རང་ག གས་ཟེར། དེ་ཡང་འཇིག་aེན་འདི་ཡི་rན་Qམ་

ཚ+གས་པ་Nམ་པ་�་�བ་པ་ལ་སོགས་པ་Rད་ཅིག་མའི་བསམ་པའི་རང་

ག གས་5ིས་བ�བ་པ་དང༌། འདི་ནས་ཕ་རོལ་T་qས་ལེན་པ་ལ་qས་rན་

Qམ་ཚ+གས་པ་ལེན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་འཆི་ཁར་བསམ་པ་བཟང་པོ་�བ་

པ་qས་འཕོས་པའི་བསམ་པའི་རང་ག གས་5སི་�བ་པ་ཡནི། བསམ་པ་དའེ་ི

རང་ག གས་Q་འUར་པ་ལ་འདོད་ཆགས་5ི་སེམས་སམ་བསམ་པ་དེའི་རང་

ག གས་ཡ་ི�གས་Q་འbང་བ་ལ། འདདོ་ཆགས་5་ིབསམ་པ་ད་ེན་ིc་བཟ་ོདང་

འp། འཆི་བ་ནི་c་ཚnལ་བཏོན་པ་དང་འp། བསམ་པ་དེའི་རང་ག གས་ཡི་

�གས་Q་འbང་བ་དེ་ནི་qགས་བཏང་བའི་Tས་Q་c་བཟོ་ལ་ཇི་Eར་ཡོད་པ་

བཞནི་T་འbང་བ་དང༌། ད་ེབཞནི་T་འཁརོ་བ་རང་ག་ིསམེས་སམ་j་ངན་ལས་

འདས་པ་རང་གི་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཡང་~ལ་དེ་དང་འp། བཟོ་འདི་ནི་བི་¿་

ཀªའི་བཟ་ོབས་5ང་�ག་Pེ། À་ཉག་མ་གཅིག་གམ་བ་�་ཉག་མ་གཅིག་5ང་

རང་གི་བསམ་པ་ཇི་E་བའི་རང་ག གས་Q་འbང་བའི་བཟོ་འདི་འp་བི་¿་

ཀªས་5ང་ཤེས་པ་མ་ལགས། Rད་ཅིག་མ་དང་qས་འཕོས་པའི་བསམ་པའི་

རང་ག གས་5སི་Oནོ་Wངོ་བ་དང་ཡནོ་ཏན་�བ་པ་དང༌། རང་གཞན་J་ིqས་

rན་Qམ་ཚ+གས་པ་�བ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཆོས་འདི་E་>་Nམས་ནི་
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ཐམས་ཅད་མKེན་པ་བཅོམ་vན་འདས་དེ་ཉིད་ལས་bང་བ་ཡིན་པས་^་མ་དེ་

ཉདི་ལ་མསོ་(ས་?ས་པས་འད་ིག་ོབ་ཡནི་པས་ད་ེEར་Sགས་ལ་ཞགོ   

5 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་u་ནས། བཅམོ་vན་འདས་5སི་ཆོས་ཇི་|ེད་

ཅགི་གQངས་པའ་ི�་བ་གང་ཡནི་ན། �་བ་རང་ག་ིསམེས་ཡནི་གQངས། ད་ེ

Eར་ལགས་པར་ཡང༌། སམེས་ཉདི་གཅགི་·་Xན་J་ིས་བནོ་ཏ།ེ  །གང་ལ་gདི་

དང་j་ངན་འདས་འ[ོ་བ།  །དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་Pེར་བར་?ེད་པ་ཡི།  །

ཡདི་བཞནི་ནརོ་འpའི་སེམས་ལ་Dག་འཚལ་ལ།ོ  །བJ་ིབ་གQངས་ན། འཁརོ་

འདས་5ིས་བtས་པའི་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་ཡོད་པའི་�་བ་རང་གི་སེམས་ཡིན། 

སམེས་ད་ེན་ིགདདོ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི། ད་ེལ་འཁརོ་བ་དང་j་ངན་

ལས་འདས་པ་འ[་ོབའི་~ལ་ནི། སེམས་ཉིད་དེ་ལ་�ེན་ལས་Oེ་བའི་aོག་པ་ཐ་

དད་པ་འ[ོ་བ་དེ་ལས་འཁོར་འདས་Q་yང་བ་ཡིན། དེས་ན་འཁོར་བ་དང་j་

ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་མ་གཏོགས་པ་

Dི་རོལ་ན་�འི་�ེ་མ་ོཙམ་ཡང་མེད། དེ་ཡང་སེམས་ལས་འཁོར་བ་ཇི་Eར་འ[་ོ

བ་ནི། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་�ནེ་ལས་O་ེབ་ད་ེལས་ངན་སངོ་གQམ་

ལ་སགོས་པ་འཁརོ་བ་འ]བ་པ་ཡནི། j་ངན་ལས་འདས་པ་ཇ་ིEར་འ[་ོབ་ན།ི 

?ང་lབ་གQམ་འདོད་པའི་སེམས་�ེན་ལས་Oེ་བ་ཡིན། དེ་ལ་j་ངན་ལས་

འདས་པ་རང་གི་སེམས་ཟེར། འཁོར་བ་རང་གི་སེམས་ཇི་Eར་འ[ོ་བ་ཡང༌། 
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ཉནོ་མོངས་འདོད་ཆགས་5ི་སེམས་མངོན་པར་འT་?ེད་པ་དང༌། སེམས་དེའི་

ལས་ཆགས་པ་�ོད་པའི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་�ོད་པར་?ེད་པ་དང༌། ལས་དེའི་

འ%ས་>་ཡི་�གས་5་ིའཇགི་aནེ་འbང་བ་ཡནི་ལ། ད་ེཡང་ཁར་ཙང་ག་ིRབས་

Q་Zས་པར་|ན་T་གསལོ་ནས་c་བཟའོ n་དཔེས་བPན་པ་ཡནི། ད་ེབཞནི་T་ཞེ་

�ང་ག་ིསམེས་དང༌། གཏ་ི�ག་ག་ིསམེས་དང༌། ལས་དང་འ%ས་>་ཡང་~ལ་

དེ་དང་འp་བར། དjལ་བའི་འཇིག་aེན་དང་Tད་འ_ོའ n་འཇིག་aེན་འbང་བ་

ཡང་སེམས་དེ་དེར་yང་བ་ཡིན། j་ངན་ལས་འདས་པ་འ[ོ་བ་ཡང་�ེན་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བaེན་ནས་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པའི་སེམས་Oེ། 

སེམས་དེ་ལས་འ%ས་>་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་ད_་བཅོམ་པ་མངོན་T་?ེད་པ་

དང༌། རང་སངས་Zས་5་ི?ང་lབ་འདོད་པའི་སེམས་O།ེ ད་ེལས་རང་སངས་

Zས་དམན་པ་དང་བ¦ེན་པ་ལ་བ�ེ་བ་འཇིག་aེན་པའི་ཡོན་གནས་བསེ་�་E་>་

ཐོབ་པ་དང༌། ^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་པའི་སེམས་ལས་འ%ས་>་^་ན་

མེད་པའི་?ང་lབ་ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སེམས་གQམ་པོ་ཇི་E་བ་བཞིན་T་

འ%ས་>་?ང་lབ་གQམ་སོ་སོར་ཐོབ་པ་འདི་ལ་j་ངན་ལས་འདས་པ་རང་གི་

སམེས་ཟརེ། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སམེས་གQམ་པ་ོབOདེ་ནས་སམེས་དའེ་ི`ེས་Q་

འ%ང་ནས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་5ི་ཚ+གས་བRལ་པ་_ངས་མེད་པ་

གQམ་T་བསགས་པ་ལས་འ%ས་>་ས་ོསོར་འbང་བ་ནི་བཅོམ་vན་འདས་འདི་

དང་Á་རིའི་>་དང་མོ¥་འགལ་Jི་>་E་>་ཡིན། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་
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དང་རང་སངས་Zས་5་ི?ང་lབ་གཉསི་པ་ོན་ིའ%ས་>་དམན་པ་ཡནི། �ོར་བ་

Z་lང་བ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཉམས་Q་^ང་?་མ་ཡིན། ^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་

འདོད་པའི་སེམས་བOདེ་དགསོ་པ་ཡནི་ན།ོ །འ་ོན་?མས་དང་|ིང་`ེའི་སེམས་

ལས་5ང་j་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་|མ་ན། དེ་ཡང་དེ་Eར་མ་ལགས་ཏེ། 

?མས་པ་དང་|ིང་`ེའི་སེམས་5ི་ངོ་བོ་དེ་ལ། ?ང་lབ་གQམ་འདོད་པའི་

བསམ་པ་མེད། ?མས་པ་དང་|ིང་`ེའི་སེམས་དེ་?ང་lབ་5ི་སེམས་གQམ་

པོས་Kད་པར་T་མ་?ས་པར་Uར་ན་སེམས་དེས་?ང་lབ་གQམ་པོ་གང་ཡང་

ཐོབ་པར་མི་�ས། སེམས་དེ་ལས་5ང་འཁོར་བ་འ]བ་པ་ཡིན་ཏེ་འཁོར་བའི་

བདེ་Oིད་ནི་�བས་པོ་ཆེ་འbང་Pེ། ཝ་ར་ཎ་སིའི་%ན་མོ་མངག་ག@ག་མའམ། 

གདོལ་པ་Nམས་5ི་pང་gོང་rར་>་གQམ་པ་E་>་ཡིན། ཆོས་འདི་གོ་བར་

Uར་ན་འཁོར་བ་རང་གི་སེམས་འbང་བའི་{་དང་གནས་པའི་གཞི་དང་འཇིག་

པའི་�ནེ་ཤསེ་པས་ད་ེWངོ་བའ་ིཐབས་ལ་མཁས། j་ངན་ལས་འདས་པ་རང་ག་ི

སེམས་Oེ་བའི་{་དང་གནས་པའི་གཞི་ལ་སོགས་པ་གོ་བས་དེ་བ�བ་པའི་

ཐབས་ལ་མཁས། ཆོས་འདི་གོ་བར་Uར་ན་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་

པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདིས་གོ་བ་ཡིན། གQང་རབ་�ིག་པ་ལ་

ཆོས་མང་པ་ོའTག་ཟརེ་ཏ།ེ ད་ེཡང་ཆསོ་ཡནི་E་ཡནི་ཏ་ེད་ེན་ིqང་ག་ིཆསོ་པ་ོཏ་ི

དང་�ེགས་བམ་ན་བ@གས་པའ་ིཆསོ་ཡནི་ན།ོ །འད་ིག་ོབར་Uར་ན་གQང་རབ་

5་ི�་བ་འད་ིཡནི། དསེ་ན་སམེས་ཉདི་མད་ོའ_ལེ་ཆནེ་པརོ་ག།ོ  །ཡགི་ནག་ལ་
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རེ་ན་Nལ་འ?ོར་འ³ལ། །གQངས་པར་གདའ་བ། དེ་ཡང་འཁོར་བ་རང་གི་

སེམས་ནི་Wང་?་ཡིན། དེ་ཡང་འཁོར་བའི་�་བ་འདོད་ཆགས་ཡིན་པས་འདི་

Wངོ་དགསོ་ཏ།ེ འཇགི་aནེ་འདརི་ད་ེWངས་པ་དང་མ་Wངས་པ་གཉསི་Oདི་tག་

ག་ིKད་འ?ེད་ད།ེ དདེ་དཔནོ་སངི་ག་ལ་དང་ཚ+ང་པ་Nམས་E་>་ཡནི། འཁརོ་བ་

རང་གི་སེམས་དང་j་ངན་ལས་འདས་པ་རང་གི་སེམས། དེ་ཡང་qས་འཕོས་

པ་བསམ་པའི་རང་ག གས་དང་Rད་ཅིག་མའི་བསམ་པའི་རང་ག གས་གཉིས་

5ིས་འཇིག་aེན་འདིའི་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་�བ་པ་དང༌། Dི་མར་qས་rན་

Qམ་ཚ+གས་པ་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་འདི་གོ་བ་ལས་འོང་བ་

ཡནི་པས་འད་ིལ་ནན་ཏན་ཆནེ་པ་ོJསི་དང༌། ཟབ་ཆསོ་མང་པ་ོབས་འད་ིདགའ་

བ་ཡནི་པས་ད་ེEར་Sགས་ལ་ཞགོ 

6 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། �ིར་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་

སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་5ིས་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་གQངས་པ་ཐམས་ཅད་

uགས་དང་མཚན་ཉདི་Nམ་པ་གཉསི་Q་འTས་པ་ཡནི་ལ། མཚན་ཉདི་ཕ་རལོ་

T་Dིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེ་lང་Nམ་པ་གཉིས་Q་གQངས་པ་དང༌། 

འདོད་པ་ནི་aེན་Jི་གང་ཟག་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཡིན། �ེ་yོད་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་

lང་མདེ། ཡར་མཐ་ོབ་དཔལ་གསང་བ་འTས་པ་ཡནི། ད་ེཉན་ཐསོ་5་ི?ང་lབ་

འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་ན་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་ཐོབ། དེ་བཞིན་T་རང་
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སངས་Zས་དང་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་ན་ཡང་དེ་

ཐོབ། མར་དམའ་བ་Â་རི་ཀ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་

Q་^ངས་ན་ཡང་དེ་ཐོབ། རང་སངས་Zས་དང་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་

པས་ཉམས་Q་^ངས་ན་ཡང་དེ་ཐོབ་པས་ན། �ེ་yོད་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་lང་མེད། 

ཐེག་པ་ཆེ་lང་ནི་གང་ཟག་གི་^ོའ n་རིམ་པ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེ་lང་T་འངོ་བ་དང་

ཐོབ་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བe་བསམ་པའི་?ེ་%ག་གིས་Wོང་བ་དང༌། དགེ་བ་བe་

ཉམས་Q་ལནེ་པས་ཐབོ་P།ེ མ་ིདག་ེབ་Nམ་པ་བe་ན་ིqས་ངག་ཡདི་གQམ་J་ི

�་ོནས་བe་པ་ོWངོ་བར་?ེད་པ་ཡནི་ཏ།ེ Wང་?་ཐམས་ཅད་ན་ིམ་ིདག་ེབ་བeར་

འTས། དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགག་པའི་བ�བ་པར་བཅས་པ་ཇི་

|ེད་ཅགི་ཡདོ་པ་དརེ་འT། བ�བ་པར་?་བའི་བ�བ་པ་ཇི་|ེད་ཅགི་ཡདོ་པ་ན་ི

དགེ་བ་བeར་འT་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་^ངས་ནས་བ©ང་?་ཡང་དེ་

ཡནི། སམེས་བOདེ་ནས་བ�བ་?་ཡང་ད་ེཡནི། དབང་བHར་ནས་དམ་ཚnག་

5ང་བe་པ་ོདེར་མ་འTས་པ་མེད། དེ་ཡང་qས་5ི་�་ོནས་gོག་གཅོད་པ་Wོང་

བ་དེ་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་ན། gོག་གཅོད་པ་

Wོང་བ་དེས་སེམས་དེ་kོགས་པར་?ས་ནས་དེ་ཐོབ། དེ་བཞིན་T་ཉན་ཐོས་5ི་

?ང་lབ་འདོད་པ་དང་རང་སངས་Zས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་

^ངས་ན་དེ་ཐོབ། དེ་ཡང་gོག་གཅོད་པ་Wོང་བ་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་lང་´་
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དང་བར་མ་གང་ཡང་མ་ཡནི་ཏ།ེ བསམ་པ་གང་འདདོ་པས་ཉམས་Q་^ངས་

པའ་ིབསམ་པ་ད་ེཐགེ་པ་ཆ་ེlང་ཡནི། ད་ེབཞནི་T་qས་ངག་ཡདི་གQམ་J་ི

�ོ་ནས་མི་དགེ་བ་བe་Wོང་བ་དེ་བསམ་པ་?ང་lབ་གQམ་གང་འདོད་པ་དེ་

ཐབོ་པར་?ེད་པ་ཡནི། ད་ེNམས་ལ་ཐགེ་པ་ཆ་ེlང་ཡདོ་པ་མ་ལགས། དསེ་ན་

བསམ་པ་Z་མ་lང་བར་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་འདི་བOེད་དགོས། དེ་

ཡང་ཆོས་Rད་T་མ་སོང་བར་�ེན་གཏམ་T་བJིས་ན་kོགས་པའི་སངས་Zས་

ཐོབ་པར་?་|མ་པའི་བསམ་པ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ལགས་པས་དགེ་བ་བe་ཉམས་Q་

ལེན་པ་ཡང་སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་ནས་ཉམས་Q་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་

Eར་མ་?ས་པར་རང་དོན་T་བ©ངས་པར་Uར་ན་ཡང་~ལ་�ིམས་དེ་ཡང་མ་

དག་པར་གQངས་ཏ།ེ ~ལ་�མིས་བདག་དནོ་?ས་པས་Nམ་Zས་ཤིང༌། །~ལ་

�ིམས་འཆལ་བའི་སེམས་ཅན་Nམས་ལ་བ�ེ་%ལ་བ།  །བདག་ཉིད་Zས་?ེད་

~ལ་�ིམས་ནོར་Jིས་རབ་དག་པ།  །འཕགས་པ་དེ་ནི་~ལ་�ིམས་Nམ་པར་

དག་མི་བ`ོད། །བJི་བ་གQངས་ན་~ལ་�ིམས་དེ་ཡང་Nམ་པར་མ་དག་པར་

གQངས་པ་ཡནི་ན།ོ །གཞན་ཡང་ཉནོ་མངོས་པ་འདདོ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་ག་ིསམེས་

བOེད་པ་ནི་�་ཡི། ཉན་ཐོས་5ི་སེམས་བOེད་པ་ནི་དེ་Eར་མ་ཡིན་པར་

གQངས་ཏ།ེ དjལ་བར་འ_་ོབ་སངས་Zས་ལ། །གཏན་T་གགེས་?ེད་མ་ཡནི་

ཏ།ེ །ཉན་ཐསོ་ས་ན་ིགཏན་J་ིགགེས། །བJ་ིབ་གQང་ན། ཉན་ཐསོ་5་ི?ང་lབ་
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དེ་ཡང་འ%ས་>་དམན་པ་ཐོབ་?་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་པ་དེ་E་>་ལ་Nམ་པར་

Wང་བར་?་བ་ཡིན། དགེ་བ་བe་ཉམས་Q་ལེན་པ་དེ་ཡང་བསམ་པ་?ང་lབ་

5་ིསེམས་5སི་Kད་པར་T་?ས་ནས་ཉམས་Q་ལནེ་དགསོ་ཏ།ེ དག་ེབ་བe་པ་ོ

དེ་ས་ོས་ོཐར་པའི་�ོམ་པ་^ངས་ནས་བ©ང་{་ཡང་དེ་ཡིན། ?ང་lབ་སེམས་

དཔའི་�མོ་པ་^ངས་ནས་�མོ་པའི་~ལ་�ིམས་5ང་ད་ེཡནི། གསང་uགས་Q་

ཡང་མ་xིན་པ་xིན་པར་?ེད་པའམ། མ་aོགས་པ་aོགས་པར་?ེད་པའི་དབང་

བHར་ནས་དམ་ཚnག་5ང་ད་ེཡནི། ད་ེཡང་qས་5་ི�་ོནས་gགོ་གཅདོ་པ་དང༌། 

མ་?ིན་པར་ལནེ་པ་དང༌། མ་ིཚངས་པར་�དོ་པ་དང་གQམ། ངག་ག་ི�་ོནས་

�ན་T་¬་བ་དང༌། [་མ་དང༌། ངག་འKལ་དང༌། ཚnག་Ãབ་མ་ོདང༌། སེམས་5་ི

�་ོནས་བNབ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས། ལོག་པར་E་བ་དང་བe་Wོང་བ་

ཡིན། དེས་ན་ཆོས་ལ་?ེད་མི་?ེད་མ་གཏོགས་པ་མ་གོ་{་ཞིག་ག་ལ་ཡོད་དེ། 

མ་ིདག་ེབ་བe་Wངོ་བ་དང་དག་ེབ་བe་ཉམས་Q་ལནེ་པ་ད་ེཉདི་ཡནི་མདོ། རང་

ཉིད་5ིས་ཉམས་Q་མ་ལོན་པར་Uར་ན་ཡང་དེ་ཆོས་མིན་ཞེས་ཆོས་ལ་Hར་པ་

མི་གདབ་Pེ། རང་ཉིད་5ི་£ེ་ལ་ཐོང་གཤོལ་�་བZས་ªོ་བའི་ལས་གསོག་པ་

ཡིན། དེ་ཡང་དཔེ་ཇི་E་>་ཡིན་|མ་ན་ད>་མ་ཤམ་ཐབས་uོན་པོ་ཅན་E་>་

ཡནི་ཏ།ེ དསེ་ཆསོ་མ་ཡནི་པ་ཆསོ་Q་¬ས་པའི་Nམ་པར་xནི་པ་ཡནི། དསེ་ན་

རང་མི་?ེད་པར་Uར་ན་ཡང་ཆོས་ལ་Hར་བ་མི་གདབ་པར་དགེ་བ་བe་པོ་དེ་
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ཉམས་Q་ལོངས། དེ་ཉམས་Q་^ངས་པ་ལས་ཏངི་ང་ེའཛnན་O།ེ ཏངི་ང་ེའཛnན་ད་ེ

གང་ཡིན་ན་དགེ་བ་བeའི་{ད་འJོད་པ་མེད་པའི་སེམས་དེས་ཏིང་ངེ་འཛnན་གང་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་ཞགོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་བOདེ་པའི་རིམ་པ་E་>་ཞགི་

ལ་མཉམ་པར་འཇོག་ན་ཡང་དགེ་བ་Nམ་པ་བeའི་སེམས་འJོད་པ་མེད་པ་དེས་

མཉམ་པར་བཞག་ནས། Sན་ཁ་ཅགི་གསི་བOདེ་པའི་རིམ་པ་ལ་བaན་པ་ཐབོ། 

བaན་པ་ཐོབ་པའི་Tས་Q་དེ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་དངོས་ཡིན། 

དེས་འ[ིན་ལས་བཞི་འ]བ། དེ་ཡང་འ[ིན་ལས་སངས་Zས་5ི་འ[ིན་ལས་

ཡིན་པས་དེའི་ལས་ཡིན་ཏེ། བaན་པ་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་

སངས་Zས་ལ་བaན་པ་ཐབོ་པ་ཡནི། ད་ེལ་བOདེ་རིམ་Xན་བཏགས་Q་འདོད་

པ་ཚན་གཅིག་ཡོད་དེ། Xན་བཏགས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བ�ོམ་པ་ལ་ཟེར་

ཏ།ེ ད་ེག་ལ་ཡནི་qས་འད་ིགདདོ་མ་ནས་སངས་Zས་ཡནི་ན།ོ །ད་ེད་ེEར་ཡནི་

པར་ཡང༌། མདོར་ན་rང་པོ་�་Nམས་ནི།  །སངས་Zས་�ར་ནི་Nམ་པར་

_གས།  །ས་l་�ན་དང་མ་མ་ཀ།ི  །མ་ེÄང་Vོལ་མ་གསོ་དཀར་མ།ོ  །བJ་ིབ་

གQངས་ན་qས་འདི་གདོད་མ་ནས་སངས་Zས་ཡིན་པ་དེ་^་མ་དམ་པས་

དབང་བHར་ནས་དེ་ཉིད་aོགས་པར་?ས་ནས། qས་�འི་ད5ིལ་འཁོར་T་ངོ་

འ[ོད་ནས་བOདེ་kོགས་གཉསི་བ�ོམ་པ་དང༌། བOདེ་པའི་རིམ་པ་ལ་བaན་པ་

ཐབོ་པའ་ིTས་Q་འ[ིན་ལས་བཞ་ིའ]བ་P།ེ དཔལ་ཆནེ་པ་ོo་ལ་ོའམ། ཞགོས་

པ་�་ོ`ེའམ། གཤནི་ར་ེSལ་E་>་ཡནི་ཏ།ེ དཔལ་o་ལོས་pག་པོའ n་འ[ིན་ལས་
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ཤ་ར་བ་ལ་མཛད་པ་གQང་གཅགི་གསི་ཆགོ་པར་bང་བའམ། {ད་ནས་5ང༌། 

བདེ་གཤེགས་H་ཡང་ཆེམ་ཆེམ་གསོལ།  །gོག་ཆགས་གཞན་E་xོས་ཅི་

དགོས།  །བJི་བ་གQངས་ན་བOེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བaན་པ་ཐོབ་པས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་H་ལ་ཡང་བ�་ོབར་?ེད་ན་གཞན་E་ཅི་xོས་ཏེ། དེ་ཡང་

གཤིན་རེ་Sལ་E་>་ཡིན། ཞི་བའི་འ[ིན་ལས་ཡིན་ན་ཡང་ནད་དང་གནོད་པ་

ཉསེ་པ་དང་མ་ིམSན་པའ་ིDོགས་འད་ིདང་འད་ིE་>་ཞི་བར་Uར་ཅགི བ`ོད་ན་

ཡང་དསེ་འ]བ། ཚG་དང་དབང་ཐང་Zས་པར་འདདོ་ན་ཡང་དསེ་འ]བ་པ་དང༌། 

དབང་གི་འ[ིན་ལས་ཡིན་ན་ཡང་Zལ་པོའམ་Zལ་པོའ n་^ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

དབང་T་འT་བར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བOེད་པའི་རིམ་པ་

ལ་བaན་པ་ཐབོ་པ་དསེ་འ]བ། ད་ེམ་གཏགོས་པས་མ་ིའ]བ་P་ེབ�ན་པ་Zལ་

མཆོག་ད?ངས་དང་ཚ་བོ་E་>་ཡིན། བOེད་པའི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་5ང་kོགས་

པའི་རིམ་པ་Dག་Z་ཆེན་པོ་དང་ད?ེ་བ་མེད་པར་ཉམས་Q་ལེན་མ་ཤེས་པར་

Uར་ན་དེས་5ང་མི་འངོ་Pེ། དེ་ཉིད་kོགས་པའི་རིམ་པ་དང་ད?ེ་བ་མེད་པར་

ཉམས་Q་ལེན་པ་ལ་འཇའ་ཚ+ན་E་>འི་�་H་ཟེར། འཇའ་ཚ+ན་དེ་yང་ཡང་

དངོས་པོར་]བ་པ་མེད། དངོས་པོར་]བ་པ་མེད་5ང་yང༌། ད་ེབཞནི་T་བOདེ་

པའི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་5ང་kོགས་པའ་ིརམི་པ་དང་ད?ེ་བ་མེད་དེ། བOདེ་པའི་རིམ་

པ་དེ་ཉིད་kོགས་པའ་ིརམི་པ་Dག་Z་ཆནེ་པ་ོཡནི། Dག་Z་ཆནེ་པ་ོད་ེཉདི་བOདེ་

པའི་རིམ་པར་བOེད་པ་ཡིན། Sན་འགོ་ལ་བOེད་རིམ་བ�ོམ། དེ་ནས་Sན་
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འMག་m་kོགས་རིམ་བ�ོམ་|མ་ན་མ་གོ་Pེ། བOེད་རིམ་དང་kོགས་རིམ་

གཉསི་ལ་ད?ེ་བ་མེད་པར་བ�ོམ་པ་འདི་ལ་ ང་འMག་ཟརེ། ད་ེམ་aགོས་པར་

Sན་འགོ་ལ་བOེད་རིམ་གསལ་སིང་ངེ་བ་ཞིག་བ�ོམ། Sན་མMག་ལ་kོགས་

པའ་ིརམི་པ་ནག་ཐབི་བརེ་འMག་པའ་ི�ོམ་ལ་དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། དསེ་ས་ཆནེ་པ་ོ

ཞིག་མི་ཆོད། kོགས་རིམ་དང་མ་འ%ེལ་བའི་བOེད་རིམ་ལ་བaན་པ་ཐོབ་5ང་

དེ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་དེ་ཡི་�གས་�ོ་`ེ་འཇིགས་?ེད་E་>་ཡིན། 

དེས་ན་kོགས་པའི་རིམ་པ་Dག་Z་ཆེན་པོ་དང་འ%ེལ་དགོས། དེ་ཡང་དགེ་བ་

Nམ་པ་བeའི་སེམས་འJོད་པ་མེད་པ་དེས་ཐོབ་Pེ་�ོམ་པ་གQམ་Jི་བ©ང་{་

ད་ེཡནི། དག་ེབ་བe་པ་ོདེས་?ང་lབ་གQམ་གང་འདདོ་པའ་ིསམེས་ད་ེkོགས་

པར་?ས་ནས། དེ་ཐོབ་པ་ནི་དཔེར་ན་ནོར་>་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་Zལ་པོ་ལ་

ཟས་དང་གོས་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ་གང་འདོད་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ན་དེ་

འbང་བ་དང་འp་བར་དགེ་བ་བeས་5ང་དེ་ཐོབ། དེ་ཡང་དགེ་བ་བe་པ་ོདེ་ས་ོ

སོར་ཐར་པའི་�མོ་པ་^ངས་ནས་ས་ོསརོ་ཐར་པ་Eར་བ©ང་དགསོ། ?ང་lབ་

མཆོག་m་སེམས་བOེད་ནས་དགེ་བ་བe་པོ་དེ་~ལ་�ིམས་གQམ་Eར་ཉམས་

Q་ལེན་དགོས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་uགས་5ི་�ོར་@གས་ནས་གསང་

uགས་5ི་gོག་^་མ་དམ་པ་ཡིན་པས་^་མ་དེས་ཅི་གQངས་པ་བ�བ་པ་དང༌། 

བདེན་པར་འཛnན་པ་ལ་ཡང་འ%ི་ལ་གཡག་ཡིན་གQང་ཡང་དེར་འཛnན་པ་དང༌། 

གQང་[་མོ་ཡང་གཅོག་m་མི་བmབ་Pེ་གQང་[་མོ་ཞིག་བཅག་ན་ཡང་ནམ་
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མཐ་ོབད་ོབའི་Tས་Q་ནག་�ལ་Jསི་འ_།ོ ད་ེཡང་ནག་པ་ོ�དོ་པ་བ་E་>་ཡནི་

ཏེ་ཟ་མ་ཏོག་ཁ་མ་འ?ེད་གQངས་པའི་གQང་[་མོ་དེ་ཙམ་བཅག་པ་ལ་ཡང་དེ་

འp་ན་གཞན་E་ཅི་xོས། དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་uགས་5ི་gོག་^་མ་

ཡིན། བOེད་པའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ནི་དགེ་བ་བeའི་སེམས་

{ད་འJོད་པ་མེད་པ་དེ་ལས་Oེ་བ་ཡིན། དེ་དེ་Eར་ཡིན་པར་ཡང༌། ~ལ་

�ིམས་འཆལ་ལ་uགས་འ]བ་པར།  །Zལ་བ་Nམས་5སི་མ་གQང་P།ེ  །j་

ངན་འདས་_ོང་འ_ོ་བ་ནི། །§ལ་དང་Dོགས་5ང་མ་ཡིན་ནོ།  །བJི་བ་

གQངས། དསེ་ན་~ལ་�ིམས་རནི་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་མཛད་པར་@། �རི་བ�ནོ་

འ]ས་ཆནེ་པསོ་�ོམས། མ་བ�ོམ་པའ་ིཆསོ་ལ་དགསོ་པ་མདེ་ད།ེ དཔརེ་ན་

xན་པ་ལ་ལ་ཞགི །xན་Nམས་ཐམས་ཅད་བདགོ་བཞནི་T།  །E་ོབའ་ིནད་5སི་

འཆི་བ་Eར།  །ཆོས་ལ་མ་བ�ོམ་དེ་བཞིན་ནོ།  །བJི་བ་གQངས། དེས་ན་

ཐམས་ཅད་བ�ོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།    

7 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། Tས་གQམ་Jི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་5ི་ག@ང་ལམ་དང༌། གཤེགས་¼ལ་བ_ོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་

Dིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་ཐབས་མཁས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཟབ་མ་ོགཉིས་ཡིན། དེ་ལ་

ཐབས་མཁས་པ་ནི་གང་ཡིན། ཤེས་རབ་ཟབ་མ་ོནི་གང་ཡིན་|མ་ན། ཐབས་

མཁས་པ་ནི་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་པའི་བསོད་
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ནམས་5ི་ཚ+གས་གསོག་པ་ཡིན། ཐབས་མཁས་པའི་ག་ོབ་གང་ཡིན་ན་སངས་

Zས་ཐོབ་པའི་ཐབས་Sན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་ཡིན། ཐབས་འདི་མེད་པར་ཤེས་

རབ་ཟབ་མ་ོཡདོ་ན་ཡང་^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་m་འཚང་མི་Z། བསདོ་ནམས་

5ི་ཚ+གས་གསོག་པ་ལ་ཞིང་བསམ་པ་དངོས་པ་ོགQམ་འཚལ། ཞིང་ལ་དཔག་

m་མདེ་པ་ཞགི་གQངས་ན་ཡང༌། ¥བས་5སི་བtས་པར་Uར་ན། སམེས་ཅན་

J་ིཞངི་དང་འཕགས་པའ་ིཞངི་Nམ་པ་གཉསི་Q་འT་བ་ཡནི། འཕགས་པའ་ིཞངི་

ལ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཞི་ལགས་ཏེ། j་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མངོན་

T་?ས་པ། ཁམས་གQམ་J་ིའཁོར་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་ཆནེ་པ་ོ�ོག་པའ་ི

འགོ་m་བeག་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ཡང་Zས་འ%ིང་བtས་གQམ་T་གQངས། 

Kད་པར་T་Pོང་[ག་ཉི་¼་�་པར་གQངས། དེ་ཡང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་

བཞི་ལས་ཉན་ཐོས་ནི་ཁམས་གQམ་ལ་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་%ལ་བ་

ད_་བཅོམ་པའི་བར་T་མངོན་T་?ས་པ་དང༌། གཉིས་པ་རང་སངས་Zས་ནི་

རང་Zལ་བའི་?ང་lབ་མངོན་T་?ས་པ་དང༌། འཕགས་པའི་གང་ཟག་གQམ་

པ་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་ནི་ས་དང་པ་ོམཐོང་ལམ་Nམ་པར་མི་aོག་པའི་ཡེ་ཤེས་

མངོན་T་?ས་པ་ནས་བe་པའི་བར་ལ་གནས་པའི་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་དང༌། 

འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཞི་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན། འཕགས་པའི་གང་

ཟག་བཞི་པོ་ཞིང་དག་པའི་{་མཚན་ནི། འཕགས་པ་ངེས་པ་དང༌མ་ངེས་པའི་

Dག་Z་ལ་འMག་པ་ལ་སགོས་པ་Nམས་Q་བཤད་པ་Eར་ལགས། སམེས་ཅན་
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Jི་ཞིང་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལགས། དེ་ཡང་

ཞིང་དག་པའི་{་མཚན་གཅིག་m་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་|ིང་པོ་བ@གས་

པས་5ང་ཞངི་དག ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ི|ིང་པ་ོབ@གས་པ་ཡང༌། kོགས་

སངས་H་ན་ིའ[་ོDིར་དང༌།  །ད་ེབཞནི་ཉདི་ད?ེར་མེད་Dིར་དང༌།  །རགིས་ཡདོ་

Dིར་ན་qས་ཅན་Xན།  །aག་m་སངས་Zས་|ིང་པ་ོཅན། །བJ་ིབ་གQངས། 

{་མཚན་གཉིས་པ་རང་ཉིད་5ི་ཕ་དང་མ་མ་?ས་པ་མེད་པས་5ང་ཞིང་དག 

གQམ་པ་རང་ཉིད་སེམས་བOེད་པའི་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པས་སེམས་

ཅན་Nམས་^སོ་བ ང་བ་ཡནི་པས་5ང་ཞངི་ད་ེདག་པ་ཡནི། ཞངི་ད་ེལ་�ིན་པ་

བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་གསོག་དགོས། ?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་བt་

བའི་དངོས་པོ་བཞིས་སེམས་ཅན་Jི་དོན་?ེད་པ་ཡང་uོན་T་ཟང་ཟིང་གི་�ིན་

པས་སེམས་ཅན་Nམས་ཐོག་མར་tད་པ་དང༌། �ིན་པ་དེ་ཉིད་5ིས་xིན་ཅིང་

_ོལ་བར་?ེད་པར་གQངས། དེ་ཡང༌། ?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ིན་པས་ཡི་

�གས་འ_ོ་བ་གཅོད།  །ད>ལ་བ་དང་ནི་དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་

གཅདོ།  །�དོ་ཚG་ལོངས་�དོ་མཐའ་ཡས་Zས་པ་ཐོབ་པར་འUར།  །�ིན་པས་

tག་བuལ་Uར་པའ་ིསམེས་ཅན་ཡངོས་xནི་?ེད།  །བJ་ིབ་གQངས། ད་ེEར་

ཞིང་Nམ་པར་དག་པ་འཕགས་པའི་ཞིང་དང་སེམས་ཅན་Jི་ཞིང་གཉིས་ལགས། 

བསམ་པ་Nམ་པར་དག་པའི་དབང་T་བJིས་ན་ཞིང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཞི་

དང་། སེམས་ཅན་Jི་ཞིང་གཉིས་ཀ་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་
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aགོས་པ་དང༌། དངསོ་པ་ོདང་རང་ཉདི་གཏངོ་མཁན་གཉསི་5ང་གདདོ་མ་ནས་

མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་T་aགོས་པའ་ིབསམ་པ་འད་ིཡདོ་པར་Uར་ན། བསམ་པ་

འད་ིན་ིXན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་བས་5ང་Kད་པར་T་འཕགས་ལ། ད་ེཉདི་

Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་མ་ལགས་པ་ཡང་མ་ལགས། དོན་དམ་པ་?ང་

lབ་5ི་སེམས་5ང་དེ་ཉིད་ལགས། འདི་ནི་མཚན་ཉིད་ཕ་རོལ་T་Dིན་པའི་

qགས་བས་Kད་པར་T་འཕགས་པ། ཞངི་ཐམས་ཅད་5ང་�་དང་�་མོ། དངོས་

པ་ོཡང་ཡེ་ཤེས་5་ིབTད་�་ིགཤསི་5སི་ཡནི་པས། བསམ་པ་འད་ིKད་པར་T་

འཕགས་པ་ཡནི། བསམ་པ་རབ་འ%ངི་Nམ་པ་གQམ། འཕགས་པའ་ིཞངི་དང་

སེམས་ཅན་Jི་ཞིང་དང༌བསམ་པ་དང་དངོས་པ་ོཡང་མ་aོགས་པ་ཨ་འཐས་པ་ཐ་

མ་ཡིན། ཞིང་བསམ་པ་དངོས་པོ་གQམ་གསང་uགས་5ི་qགས་Q་?ེད་པ་

འ%ིང༌དང་། ཞིང་བསམ་པ་དངོས་པོ་གQམ་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་

ཉདི་T་ཞ་ེཐག་པ་ནས་aགོས་པར་Uར་ན་བསམ་པ་རབ་ད་ེཡནི། ད་ེལ་Pངོ་ཉདི་

{་འ%ས་སམ་ནམ་མཁའ་E་>འི་{་འ%ས་Q་མཆ་ིབ་ཡནི། དངསོ་པ་ོNམ་པར་

དག་པ་ན་ིགཏངོ་བའ་ིདངསོ་པ་ོབཞ་ིཡནི་ཏ།ེ ཨ་ཾགཏངོ་དང་ཡངོས་Q་གཏངོ་དང་

གཏངོ་བ་ཆ།ེ  །ཚད་མདེ་གཏངོ་བ་དམ་ཆསོ་རནི་ཆནེ་སགོས།  །ཚད་མདེ་�ིན་

པའི་ཕ་རོལ་Dིན་པ་འདསི།  །སངས་Zས་Nམས་5་ིདགངོས་པ་kོགས་པར་ཤགོ 

།གQང་ན་གཏངོ་བའ་ིདངསོ་པ་ོབཞ་ིEར་ཉམས་Q་ལནེ་པ་ཡནི། ད་ེEར་བསོད་

ནམས་5ི་ཚ+གས་ནི་ཐབས་མཁས་པ། ཤེས་རབ་ཟབ་མ་ོགང་ཡིན་བJིས་པར་
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Uར་ན་Pོང་པ་ཉིད་ལ་འདོད་པ་ཡང་ཡོད། དེ་ཡང་ཨ་ཅང་ཆེས་ཏེ་དེས་5ང་མི་

ཆགོ ཐབས་མཁས་པ་ད་ེ�བ་པའི་?ེ་%ག་ཐམས་ཅད་ཤ་མངོ་ག་ིQལ་བཞནི་མ་

འpེས་པར་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ལ་མཁས་པའི་�ོད་པས་གཞན་ཕམ་པར་

?ེད་པའི་^་མའི་གQང་Vོས་Uར་>་qགས་Q་ཟིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རབ་

ཡིན་|མ་ན་དེས་མི་ཕན། ཤེས་རབ་གང་ལ་ཟེར་|མ་ན་རང་ཉིད་དང་འ_ོ་བ་

གཞན་Jི་སམེས་མ་ིགནས་པ་གནས་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་དང༌། གནས་པ་

བaན་པ་དང་། བaན་པ་བོགས་འདོན་པ་དང༌། བTད་མི་འMག་པ་དང༌། 

@གས་ནས་བzོག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར་ཏེ། �ོབ་དཔོན་

འཕགས་པས་�ོབ་དཔོན་¾འི་?ང་lབ་སེམས་མི་གནས་པ་གནས་པར་?ེད་

པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་Oེ་བ་u་མ་ཕན་ཆད་གང་གོམས་ནས་�ིད་ཤེས་པ་དེ་

ལ་ཤསེ་རབ་ཟརེ་ཏ།ེ �ོབ་དཔནོ་Jསི་དའེ་ིམགརོ་ཤངི་བ�ོམ་T་མ་བeག་པར་

>་~ར་ཤགོ ངས་ག@ང་བཤད་{ད་བཤད་མན་ངག་བPན། %མ་ཟ་ེཆནེ་པའོ n་

ཟབ་པའི་དོན་བPན་?་བ་ལ་སོགས་པ་གང་བPན་ཡང་སེམས་གནས་པ་ཙམ་

ཡང་མི་ཐོབ། གཞན་ཡང་རི་ཞིག་ལ་རང་སངས་Zས་དང་pང་gོང་དང་cེ¥་

གནས་པའི་གཏམ་{ད་གQང་ན། དེ་ལ་pང་gོང་དཔོན་པ་ོདེས་ངས་བPན་པ་

བཞིན་Jིས་མི་ཟེར་བར། cེ¥་དེས་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོབÆལ་@གས་]བ་པ་

འགའ་མཐངོ་བ་gདི་པས། དེས་བPན་པའ་ིའ³ལ་འཁརོ་ད་ེJསི་གQངས་པ་ད་ེ

ལ་ཤསེ་རབ་ཟརེ། c¥ེ་དེས་འ³ལ་འཁརོ་Pནོ་པ་ད་ེལ་ཤསེ་རབ་ཟརེ། གཞན་
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ཡང་%མ་ཟེའི་Kེ¥་%ན་>་དང༌། Oོང་བ་གཉིས་ལ་Á་རིའི་>ས་གདམས་ངག་

བPན་པ་ད་ེལ་ཤསེ་རབ་ཟརེ་ཏ།ེ Á་རིའི་>་ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་{་མཚན་ད་ེཡནི། 

གཞན་ཡང་Á་རི་>ས་�ང་གི་འདམ་�ག་བཞར་བ་དེས་འཕགས་པ་ལ་དགའ་

བ་དང་། ཆོས་ཚnག་གQམ་བPན་པས་དེའི་བག་ཆགས་དེ་ལ་བaེན་ནས་ད_་

བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དང༌། Kདོ་ང་ལ་དགའ་བར་Jསི་གQངས་པས་འཕགས་པ་ལ་

དད་པའི་Kིམ་བདག་གི་lང་མའི་Eོ་བར་Oེ་བར་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར། 

གཞན་ཡང་{་[་བ་ཞིག་བ�བས་པས་འ%ས་>་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐོབ་པར་

ཤེས་པ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར་བ་ལགས། དགེ་འTན་Jི་^་ད?ེ་Dག་དར་མགོ་

གང་ཙམ་?ས་པས་སངས་Zས་5ི་ཞིང་ཁམས་Nམ་པར་དག་པ་ཐོབ། {་དེ་

�བ་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར་ཏེ། ལམ་lང་བས་z་བ་གQམ་T་Dག་བདར་

?ས་པ་དང་Çལ་Wངས་pི་མ་Wངས་ལོབས་ཏེ་ད_་བཅོམ་པ་མངོན་T་?ས་པ་དེ་

ལ་ཤེས་རབ་ཟེར། གཞན་ཡང་[་བ་དང་རགས་པའི་{་འ%ས་�བ་ཤེས་པ་ལ་

ཤེས་རབ་ཟེར་ཏེ། Zལ་པོ་ང་ལས་�་འ�་ཚ+ང་T་Oེ་བ་བཞེས་པ་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Nམ་པར་གཟིགས་ལ་gན་�ོག་Dེད་དང་�་rལ་བས་�ིང་བཞི་�་

§ལ་དང་བཅས་པ་ཐོབ། མཐར་སངས་Zས་པ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར་བ་ལགས། 

གཞན་ཡང་བསམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་�ིན་པ་�ིན་པར་?ེད་པས་

kོགས་པའི་སངས་Zས་ཐོབ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར། འཇིག་aེན་འདིའི་

ཆོས་བZད་འདོད་པའམ། Dི་མ་ལ་�་མི་འདོད་པའམ། ཉན་ཐོས་དང་རང་
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སངས་Zས་འདོད་པའི་བསམ་པ་གང་གིས་�ིན་པ་བཏང་ཡང་བསམ་པ་དེ་

འ]བ་Pེ་ཤེས་རབ་མ་ལགས། ལར་དེ་ན་ཕར་འ?མས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད། 

Dོགས་གཅིག་བPན་པས་Dོགས་མ་qས་པ་གོ་དགོས་ཏེ་ཚར་>་དང་འདམ་

>འི་དཔེས་ཤེས་པར་མཛ+ད། དེ་Eར་ཐབས་མཁས་པ་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་

སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་ནས་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་གསོག་པར་?ེད་པ་

དང༌། ཤསེ་རབ་ཟབ་མ་ོརང་ཉདི་དང་གཞན་J་ིསམེས་མ་ིགནས་པ་གནས་པར་

?ེད་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་སགོས་པ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེདག་5ང་Dི་རལོ་ན་ཡདོ་

པ་མ་ལགས། ནང་T་རང་གི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་

གཅིག་པས་འདི་Eར་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། སེམས་གདོད་མ་ནས་Oེ་བ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་

ད5ིལ་E་>་གQངས་པ་དེ་ལགས་པས་དེ་Eར་Sགས་ལ་འཇོག་པར་@་བ་དེ་

ཆསོ་ལགས།།     

8 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

Zས་བཅོམ་vན་འདས་འདི་དང་པོ་?ང་lབ་མཆོག་m་Sགས་བOེད། བར་T་

བRལ་པ་དཔག་m་མདེ་པར་བསདོ་ནམས་དང་ཡ་ེཤསེ་5་ིཚ+གས་བསགས། ཐ་

མར་^་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་?ང་lབ་m་མངོན་པར་kོགས་པར་

སངས་Zས་ནས། བཀའ་ཆོས་5ི་འཁོར་ལོ་གQམ་བRོར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་
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¥བས་5ིས་བtས་པར་Uར་ན་དཀར་པོའ n་Dོགས་5ི་དགེ་བའི་�་བ་རིམ་Jིས་

ཉམས་Q་^ང་བའི་རིམ་པར་གQངས་པ་ཡིན། དེ་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་

གQམ་དག་ེབ་ཡནི། ད་ེEར་ཡནི་པར་ཡང༌། ཐགོ་མ་བར་དང་མཐར་དག་ེབ།  །

འདས་པའི་སངས་Zས་Nམས་5ིས་གQངས།  །མ་འངོས་Nམས་5ང་གQང་

འUར་ལ།  །ད་Eར་bང་བའ་ིkོགས་སངས་Zས།  །ཡང་དང་ཡང་T་གQང་བ་

གང༌། །བJི་བ་གQངས། བཅོམ་vན་འདས་5ིས་གQངས་པའི་`ེས་Q་

འ%ངས་ནས་ཉམས་Q་^ངས་པར་Uར་ན་Tས་གQམ་T་དགེ་བས་རང་གཞན་

Jི་བདེ་Oིད་ཐམས་ཅད་འbང༌། བཅོམ་vན་འདས་5ིས་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་

གQངས་པ་ཐམས་ཅད་Tས་གQམ་T་དགེ་བ་འདིར་འT་བ་ཡིན། དེ་ལས་

གཞན་པ་�འི་�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། འདི་གང་ཡིན་ན་བཅོམ་vན་འདས་5ིས། 

འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་དང་%ལ་བས་སེམས་Nམ་པར་_ོལ་བ་དང༌། 

ཤེས་རབ་Nམ་པར་_ལོ་བའ་ིཆསོ་བPན། ཞ་ེ�ང་དང་གཏ་ི�ག་དང་%ལ་བས་

སེམས་དང་ཤེས་རབ་Nམ་པར་_ལོ་བའ་ིཆསོ་བPན་བJ་ིབ་གQངས། ད་ེགང་

ཡིན་ན་ད་Eར་Jི་རང་གི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་\ན་

Jིས་]བ་པར་གནས་པ་འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་སེམས་དེ་འདོད་ཆགས་5ིས་

Pོང་པའི་Dིར་ན་འདོད་ཆགས་འདོད་ཆགས་དང་%ལ་བ་དང༌། སེམས་འདོད་

ཆགས་དང་%ལ་བ་ཉདི་5སི་ཞེ་�ང་འདདོ་ཆགས་དང་%ལ་ཏ།ེ སམེས་འད་ིཞ་ེ

�ང་གསི་Pངོ་པ། ཞ་ེ�ང་འདདོ་ཆགས་དང་%ལ་བ་དང༌། ད་ེབཞནི་T་སེམས་
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གཏི་�ག་གིས་Pོང་པས་ན་གཏི་�ག་འདོད་ཆགས་དང་%ལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་

Eར་སེམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Oེ་ཞིང་Xན་ནས་vང་བ་མེད་པ་ཉོན་

མོངས་པ་གQམ་མདེ་པའ་ིསམེས་འད་ིལ་གནས་པར་Uར་ན། ངན་སངོ་གQམ་

ལ་སགོས་པ་འཁརོ་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་Wངས་ཏ།ེ ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་

དང་བཅས་པའི་གང་ཟག་ཇི་|ེད་ཅིག་ཡོད་པ་Nམས་དབང་T་བtས་ནས་དེ་

དག་གི་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་གཉེན་པོ་ཉོན་མོངས་གQམ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛnན་ལ་གནས་པར་?ེད་པ་ཡནི། རང་bང་�ན་ཅགི་Oསེ་པའི་ཡེ་ཤེས་Dག་Z་

ཆེན་པོ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་འདི་ཐོག་མར་{ད་ལ་མ་Oེས་5ི་

བར་T་^་མ་དམ་པའི་ཞབས་dང་T་�ོད་དགོས། འདི་{ད་ལ་Oེས་ནས་འདོད་

པའི་ཡོན་ཏན་�་Pག་གཟིག་གི་Èན་T་É་བཞག་པ་དང་འp་བར་མི་འདོད་པ་

ཞགི་གསི་གནས་ར་ི�ོད་Pངོ་པའམ། ཡང་ན་ར་ིགQམ་J་ི�འེམ། ཡང་ན་qང་

གQམ་Jི་མདོ་ཞིག་m་ཏིང་ངེ་འཛnན་དེ་ལ་མཉམ་པར་གཞག་པ་དང༌། Rབས་

Rབས་Q་^་མའི་མོས་(ས་ཏིང་ངེ་འཛnན་གང་Oེ་བར་འདོད་པའི་གནས་Q་

�ོམ་པ་དང་གཉིས་Dོགས་གཅིག་m་བÊན་པ་ཡིན། ^་མ་དམ་པ་དང་མཇལ་

བར་འདདོ་ན་ཡང་ད་ེནས་འངོ་བ་མ་ལགས། ཆསོ་a་འཆག་མའ་ིམན་ངག་གསི་

^་མ་དམ་པ་དབང་T་?ེད་པ་ཡིན། འདིའི་Tས་Q་གནས་དབེན་པ་དགོས་པའི་

{་མཚན། Zལ་པའོ n་>་lང་´་དང་འp་བས་ན་Zལ་>་གཞནོ་�འི་�ོད་པ་ཡནི། 

གནས་དབེན་པར་མ་བ�ད་ན། ད་�ང་ཏིང་ངེ་འཛnན་དེས་�ེན་མི་Sབ་པས། 
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དབང་པོ་�་§ལ་�འི་`ེས་Q་འ%ང་ནས་`ེས་5ི་ཤེས་པའི་དབང་T་འ_ོ་ཉེན་

ཡདོ། གནས་དབནེ་པར་བ�ད་ན་ད་ེན་�ནེ་y་ཚ+གས་མདེ་པས་ཏངི་ང་ེའཛnན་ད་ེ

ལ་མཉམ་པར་ཞགོ་པ་ཡནི། དསེ་ན་དབང་པ་ོ�་§ལ་�འི་`ེས་Q་མི་འ%ང་བར་

ནང་T་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་མཉམ་པར་འཇགོ་དགསོ། ངདེ་�ོམ་ཆནེ་པ་E་བ་མཐནོ་

པོ་དང་�ོད་པ་ཡངས་པ་ལ་མི་གནོད་|མ་ན་དེ་གར་gིད། དེ་E་>་དོན་T་

གཉེར་བ་Nམས་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་�ོད་འདོད་པ་ལགས་མོད། ད་རེས་Kེད་

�ོམ་ཆནེ་པ་མང་པ་ོË་བÇང་བ་ལ་བEར་འ_་ོའTག་ཟརེ། སངོ་ནས་ལ་ལས་ན་ི

a་{གས། ལ་ལས་ནི་%ོ་བÇང་བར་འTག་ཟེར་ཏེ་དེ་E་>་?ེད་T་གར་བmབ། 

དེ་^་མའི་ཞབས་འpེན་ལགས་མོད། ཞབས་འpེན་ཟེར་ནས་ཞབས་ལ་འMས་

ནས་dད་པ་ལ་ཟརེ་བ་མནི་ཏ།ེ མ་ིབe་བe་ཙམ་Jསི་Dོགས་གཅགི་m་བXར་བ་

ཞིག་གི་ཞབས་ལ་འMས་ནས་ཐེན་གར་Sབ། aག་m་ཞབས་འpེན་?ེད་པ་Kེད་

ཚ+་གཅིག་འTག་Pེ་དེ་ལ་དགའ་བར་མ་bང༌། �ིར་ཡང་Á5འི་gས་5ི་དགེ་

�ོང་གི་?་{་དེ་གང་ཡིན། �ོས་Q་ངེད་བསམ་གཏན་པ་ཡིན་པས་5ང་དེ་འp་

?ེད་པ་དཔེ་ཡོད་དམ། ངེད་^་མ་དམ་པའི་ཞབས་dང་T་ཡནོ་ཏན་རནི་པ་ོཆ་ེདནོ་

T་གཉེར་བ་ལ་ཚ+གས་པ་མིན་ནམ། Eད་མ་ོy་ཚ+གས་དོན་T་གཉེར་ན་རི་Pོང་

འདི་འp་བར་བ�ད་པས་ཅང་མི་མཐོང༌། གཙང་འ(ར་མོའམ་རབ་ཝ་རོ་E་>་

ཞགི་m་བ�ད་ནས། ཡང་ན་ན་ིxད་ཚ+ང་མའ་ིགཡགོ་?ེད། ཡང་ན་ན་ིཆང་ཚ+ང་

མའ་ིགཡགོ་?ེད་དགསོ་པ་ཡནི། དརེ་Eད་མ་ོཡང་མཐོང༌། Ìར་པ་ོའp་བ་ཡང་
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ཐབོ། མ་ིཚG་གཅགི་5ང་དརེ་Dིད་ནས་འངོ་བའ་ི~ལ་qགས་ཡནི། ངདེ་�ོམ་ཆནེ་

པའི་?་བ་དེ་E་>་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་�་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�འི་`ེས་Q་

འ%ངས་པའི་Tས་Q་uར་ཞི་གནས་སམ་�ག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ཙག་ཙnག་

ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཉི་མའི་ད5ིལ་འཁོར་cིན་Jིས་བVིབས་པ་དང་འp་བར་Uར། 

ཆགས་�ང་ªོངས་གQམ་Jི་མS་Zས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། གནས་དབེན་

པ་རི་�ོད་Pོང་པར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�འམ་འཇིག་aེན་འདིའི་cོས་པ་བཅད་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་འདི་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་དང༌། 

དེའི་Tས་Q་Dི་ནང་མཁའ་འ_སོ་?ིན་Jསི་�ོབ་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛnན་ད་ེཉདི་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་མSས་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་Pོབས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་དེ་ཉིད་

བོགས་ཐོན་ནས་འངོ༌། བོགས་གང་ཡིན་ན་uར་Oེ་བའི་aོག་པ་དང་Nམ་པར་

aོག་པ་དང་དམིགས་པ་དང་Nམ་པར་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་

bང་�ན་ཅགི་Oསེ་པའི་ཡེ་ཤེས་Dག་Z་ཆནེ་པརོ་�གས་5སི་aགོས། དབང་པ་ོ

�འི་§ལ་�་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛnན་འབའ་ཞིག་m་འངོ་Pེ། འདིའི་Tས་Q་མཉམ་

གཞག་ཆེན་པོའ n་�ོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ག གས་5ིས་ག གས་མ་Oེས་པ་Pོང་

པ་ཉིད་ང་ོcོད་པར་?ེད་དེ། Nལ་འ?ོར་པ་དེའི་ག གས་དེ་^་མར་འངོ་བ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་T་V་དང་pི་དང་རོ་དང་རེག་?་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་5ིས་དེ་དག་

མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་ངོ་cོད་པར་?ེད་པས་ན། ག གས་y་ཚ+གས་པ་ཉིད་

པས་ཤེས་རབ་5ི་ཕ་རོལ་m་Dིན་པ་y་ཚ+གས་པ་ཉིད་དོ། །ལ་སོགས་པའི་དོན་
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ཏིང་ངེ་འཛnན་ཡིན། ཏིང་ངེ་འཛnན་འདི་ཡོད་པར་Uར་ན་Q་ཐོད་ཐོད་5ིས་ཅི་ཐོད་

ཐདོ་འ>ལ་བ་དང་། མ་ི|ིང་¡ལ། Íམ་|ིང་tད་པ་དང༌། �་དང་བཅས་པའི་

འཇིག་aེན་དབང་T་tད་པ་ཡིན། དཔལ་vན་ཕག་མོ་]་པའི་ཞལ་ནས་5ང༌། 

|ིང་ནས་�་བ་ཆོད་Uར་ཅིང༌།  །�ོམ་ར་ོགཅགི་ག་ིངང་ལ་འ?མས་Uར་ན།  །

དཔལ་Jི་རི་ལ་དར་ཆེན་Dར།  །དགོས་ད(་མི་འདོད་བཞིན་T་འbང༌།  །དེ་

དབང་མེད་5ི་{་འ%ས་མ་ལགས་སམ། གQངས།  །འདིའི་Tས་Q་འ_ོ་བ་

གཞན་ལ་ཆོས་Pོན་པ་དང་གཞན་Jི་�ོབ་དཔོན་?ེད་གཟོད་རན་པ་ཡིན། འདི་

མེད་པར་Uར་ན་སེམས་ཅན་Jི་དོན་?ེད་མ་རན་པ་ཡིན་ཏེ། Oེ་མ་རན་པར་

Oསེ་པ་དང་འp། O་ེམ་རན་པར་Oསེ་པ་ད།ེ ཡང་ན་ན་ི±ང་ལག་མ་ཚང་བ་ཞགི 

ཡང་ན་ན་ིN་བ་འ?ར་བ་ཞགི་འངོ་བ་ཡནི། ད་ེབཞནི་T་སམེས་ཅན་J་ིདནོ་?ེད་

མ་རན་པར་�ོབ་མ་བOངས་པས་ཚG་གཅིག་m་བOངས་5ང་�ོབ་མའི་{ད་?ིན་

Jིས་�ོབ་པར་མི་�ས་པས་�ོབ་མ་མི་ཐོན། Dིས་5ི་Tས་Q་�ོབ་མ་དེ་^་མ་

?ིན་�བས་ཅན་ཞིག་དང་འ[ད་ནས་དེས་ཡོན་ཏན་བOེད་པའི་Tས་Q། ངའི་

�ོབ་དཔོན་འདི་E་ཞེས་ཟེར་ནས་མཚང་rག་ནས་Dིར་བaོལ་བ་ཡིན། ཚན་

གཅིག་�ོབ་མ་ཞིག་bང་ན་དེ་ལ་ཆོས་བPན་�ོམ་བཏབ་པས་ཆོག་|མ་ནས་

�ོབ་དཔནོ་?ེད་པ་ལ་རངིས་ཏ།ེ དསེ་མ་ིཆགོ ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་མེད་པའི་

སེམས་འདི་aགོས་པའ་ིaངི་T། ཉནོ་མངོས་པ་དང་Nམ་པར་aགོ་པ་དང་yང་བ་

དཀར་དམར་y་ཚ+གས་Q་yང་བ་ཐམས་ཅད་Oེ་བ་མེད་པ་Dག་Z་ཆེན་པོར་
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aགོས་པ་མཉམ་གཞག་ཆནེ་པའོ n་�དོ་པ་ལ་གནས་པ་ཞགི་དགསོ་པས། གནས་

དབེན་པར་`ེ་གོང་མ་གཉིས་Eར་ཉམས་Q་^ངས་པས་མཉམ་གཞག་ཆེན་པོའ n་

�དོ་པ་ལ་གནས་པའ་ིTས་Q། གཟདོ་སམེས་ཅན་J་ིདནོ་?ེད་རན་པ་ཡནི་པས་

དེ་Eར་Sགས་ལ་འཇགོ་པར་@།།   

9 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

Zས་བཅོམ་vན་འདས་5ིས་བPན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། ¥བས་5ིས་བtས་

པར་Uར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་uགས་དང་མཚན་ཉིད་ཕ་རོལ་m་Dིན་པ་

གཉིས་Q་འT་བ་ཡིན། དེ་དག་གི་ཚད་5ང་�ོམ་པ་འbང་བ་ལ་སོགས་པར། 

Nལ་འ?ོར་{ད་Nམས་5་ིན་ིཚད། །?ེ་བ་[ག་ན་ིབTན་ཡནི་ཏ།ེ །ད་ེབཞནི་Nལ་

འ?ོར་མ་{ད་_ངས།  །?ེ་བ་[ག་ནི་dག་m་_གས།  །ཐེག་ཆེན་ལས་གཞན་

མད་ོ�་ེNམས། །Tང་�ར་[ག་བZད་གQངས་པ་ཡནི། །ད་ེབཞནི་ཕ་རལོ་Dིན་

པའི་~ལ། །ས་ཡ་དང་ན་ིTང་�ར་�། །འད་ིདག་ཐམས་ཅད་Sབ་དབང་པོ། །H་

གQམ་བདག་ཉིད་ཅན་Jིས་གQངས།  །འTལ་བའི་གནས་ལ་སོགས་པ་

Nམས།  །ཉན་ཐསོ་བདག་ཉདི་ལ་བPན་པའ།ོ  །y་ཚ+གས་མད་ོ�འེི་Nམ་བཤད་

ན།ི  །?ང་lབ་སམེས་དཔའ་Nམས་5་ིཡནི།  །གQངས་ན། ད་ེNམས་ལ་བ`ོད་

?འི་དོན་ཐ་དད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ལགས། བ`ོད་?འི་དོན་ཁམས་

གQམ་Jི་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་འདི་{་འT་?ེད་ལས་འbང་བ་དང༌། 

58



59

དེ་Wོང་བར་?ེད་པའི་ཐབས་གཉིས་Q་མཆི་བ་ཡིན། དེ་Eར་ཡིན་པ་ཡང༌། 

འཁོར་བའི་�་བ་འT་?ེད་དེ།  །དེ་Dིར་མཁས་པས་འT་མི་?ེད། །བJ་ིབ་འཁོར་

བ་འT་?ེད་ལས་bང་བ་ཡིན། འདི་Wོང་བར་?ེད་པ་ལ་aོགས་པས་Wོང་བར་

?ེད་པ་དང༌། བཙན་ཐོད་T་Wོང་བ་གཉིས་ཡིན། བཙན་ཐོད་T་Wོང་བ་ནི་ཉོན་

མོངས་པ་འདོད་ཆགས་མ་Oེས་པ་མི་Oེད་པའི་བÆལ་@གས་འཛnན་པ་དང༌། 

Oེས་པ་གཉེན་པོ་Rད་ཅིག་གིས་Wོང་བའི་བÆལ་@གས་འཛnན་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་T་ཞེ་�ང་དང་གཏི་�ག་5ང་~ལ་དེ་Eར་T་Wོང་བར་?ེད་ཅིང་། |ིང་

ནས་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་^ོ་ཅན། ཉནོ་

མོངས་པ་གQམ་མམ་�་ལ་གTག་པའ་ིTག་བཞནི་T་མཐོང་བ། དེ་ཡང་འཁོར་

བ་འདི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་5ིས་བOེད་པ་དང་ཞེ་�ང་གིས་Nམ་པར་

མནར་བ། དེ་གཉིས་ཀ་གཏི་�ག་གིས་རབ་m་Dེ་བས་འཁོར་བ་གཏིང་མཐའ་

མེད་པ་འདིར་འKམས་པར་ག་ོབ། འཇགི་aནེ་འདའི་ིཆསོ་བZད་དམ་འདོད་པའི་

ཡོན་ཏན་�་བPེན་པར་གཉེན་པ་ོམི་aག་པས། དཔེར་ན་Pག་གཟིག་གི་མTན་

T་É་བཞག་པ་དང་འp་བར་མི་འདོད་པས། ªི་ལམ་T་ཡང་མི་འདོད་ན་བPེན་

པར་E་xསོ་5ང་ཅ་ིདགསོ། ད་ེE་>འི་aནེ་J་ིགང་ཟག་ཅགི་གསི་ནང་T་ཏིང་ངེ་

འཛnན་?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་ལ་མཉམ་པར་འཇགོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་

དོན་དམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་ནི་ཆ་ོགའི་`ེས་Q་འ%ང་ནས་བOེད། ^་མས་

�ོམ་བཏབ་པ་དེ་ཨ་འཐས་Q་བ�ོམ་པ་ཡིན། དོན་དམ་པ་དེ་aོགས་པ་ནི་མ་

59



60

ལགས། Xན་kོབ་5་ི?ང་lབ་5་ིསེམས་5ང་ཨ་འཐས་Q་བ�ོམ་P།ེ ?ང་lབ་

5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་ལ་ཨ་འཐས་Q་མཉམ་པར་འཇགོ་པའ་ིTས་ད་ེཡནི། ད་ེ

Eར་ནང་T་ཏིང་ངེ་འཛnན་དེ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བསམ་པ་ལ་གཏན་

པ་བeག དབང་པོ་�་§ལ་�འི་`ེས་Q་མ་འ%ངས་པར་l་ལོན་དང་འp་བར་

�ོམ་པར་?ེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེ་ཇི་E་>་ཡིན་|མ་ན་བཅོམ་vན་འདས་

མགནོ་པ་ོམ་ིའ³གས་པ་E་>་ཡནི་ཏ།ེ ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིབསམ་པ་Rད་

ཅིག་5ང་མི་Oེ་བར་xོན་ལམ་བཏབ། གཉེན་པོ་Pོབས་ཆེན་པོ་དང་vན་པའི་

བÆལ་@གས་བ ང་བ་ཡིན། བÆལ་@གས་ཆེན་པ་ོདང་vན་པའི་གང་ཟག་ལ་

འདི་མི་བmབ་?་བ་མེད། ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་Jིས་གཡོས་འབའ་ཞིག་?ེད་

པའི་གང་ཟག་ལ་དེ་E་>་མི་བmབ་|མ་པ་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་ཁ་འཛnན་པ་ཡིན། 

བཅོམ་vན་འདས་མི་འ³གས་པ་སེམས་དང་པོ་བOེད་པ་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་

དག་ག་ིའཆངི་བ་ལས་མ་_ལོ་བ་ཡནི་པ་ལ་བmབ་པར་bང་བ་ཡནི། འདདོ་པའ་ི

ཡོན་ཏན་�་Wངས་ནས་བ�ོན་འ]ས་5ི་Pོབས་ཆེན་པོས་?ང་lབ་5ི་སེམས་

Nམ་པ་གཉིས་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང༌། ^་མའི་མོས་(ས་གཉིས་Dོགས་

གཅིག་m་བÊན་པས་དོན་དམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ི་ངོ་བོ་aོགས་ནས་འངོ༌། 

ང་ོབ་ོགང་ཡནི་ན། ང་ོབ།ོ ག གས་མདེ་མཐངོ་བ་པ་ོཡང་མདེ།  །V་མེད་ཐོས་པ་

པ་ོཡང་མེད།  །pི་མེད་yམོ་པ་པ་ོཡང་མདེ།  །རགེ་མདེ་རགེ་པ་པ་ོཡང་མདེ།  །

སེམས་མེད་སེམས་ལས་bང་བ་མདེ། །གQངས། ད་ེལ་སམེས་5་ིང་ོབ་ོaགོས་
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པའི་Tས་Q་འཁོར་བ་Wངས་པ་དང༌། j་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མངོན་T་

?ས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Eར་སེམས་5ི་ངོ་བོ་aོགས་ན་ཡང་ད་�ང་འT་?ེད་མ་

aོགས་ཏེ། ཉནོ་མོངས་པ་དང་Nམ་པར་aོག་པ་y་ཚ+གས་ཨ་འཐས་Q་Oེ་བ་དེ་

`ེས་5ི་ཤེས་པ་ཡིན། སེམས་5ི་ང་ོབ་ོཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དེ་

cོས་%ལ་ཡིན། cོས་%ལ་Jི་`ེས་5ི་ཤེས་པ་ནི་ཨ་འཐས་Q་Oེ་བ་ཡིན། `ེ་

�མ་པོ་པའི་གQང་Vོས་cོས་%ལ་ཐ་མའི་Tས་Q་`ེས་ཤེས་ཨ་འཐས་Q་Oེ། 

འ%ིང་པོའ n་Tས་Q་�་མ་E་>ར་Oེ། cོས་%ལ་ཆེན་པོའ n་Tས་Q་`ེས་ཤེས་Oེ་

མེད་T་aགོས་?་བ་གQང་Vོས་ཡནི་པར་གདའ་ཡང༌། མངི་གང་�ག་བཏགས་

5ང་cོས་%ལ་Jི་`ེས་ཤེས་ཨ་འཐས་Q་བཞེད་པ་ཡིན། cོས་%ལ་Jི་ཏིང་ངེ་

འཛnན་དེ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། ^་མའི་མོས་(ས་5ིས་དེ་ཉིད་

བོགས་ཐོན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་Nམ་པར་aོག་པ་དེ་ཉིད་Dག་Z་ཆེན་པོར་

aགོས་ནས། འདའི་ིTས་Q་Wང་?་དང་གཉནེ་པ་ོའད་ིཡནི་J་ི?ེ་%ག་མདེ་པར་

ཐམས་ཅད་O་ེབ་མེད་པ་Dག་Z་ཆནེ་པ་ོའབའ་ཞགི་T་aགོས་ནས་འངོ༌། ད་ེཡང་

འདོད་ཆགས་Oེ་བ་མེད་པར་aོགས་པས་འདོད་ཆགས་ཆོས་5ི་�ོར་འངོ༌། དེ་

བཞིན་T་ཞེ་�ང་དང་གཏི་�ག་ལ་སོགས་པའི་aོག་པ་ཐམས་ཅད་Oེ་བ་མེད་པ་

Dག་Z་ཆནེ་པརོ་aགོས་པས་ཐམས་ཅད་ཆསོ་5་ི�ོར་འངོ་བ་དང༌། Nལ་འ?ོར་

པ་དེ་aེན་འ%ེལ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་�ེ¥་ཤིང་>་རེ་རེ་ཙམ་བ�ར་བས་5ང་ནད་

པའི་ནད་གསོ་བ་དང༌། Îོན་པས་pན་པ་¢ེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་
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མཁས། རང་གཞན་Jི་སེམས་མི་གནས་པ་གནས་པར་?ེད་པའི་ཐབས་ལ་

མཁས། aནེ་འ%ལེ་འད་ིགང་ཡནི་|མ་ན་{་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་ཡནི། པགས་

�་_ོ་སེར་དང་མདའ་?་oོད་མའམ་Xས་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའི་aེན་འ%ེལ་

མ་ལགས། ད་ེE་>འི་aནེ་འ%ལེ་རང་གཞན་J་ིམག་ོRརོ་བར་?ེད་པ་ཡང་ངེད་

�ོམ་ཆནེ་པ་ལ་ཡདོ་ད།ེ ཤསེ་རབ་ན་ིlང་Nམ་པར་xནི་པ་ལ་ན་ིམ་ིའཛGམ་པར། 

Xས་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའི་aེན་འ%ེལ་ལམ་ªི་ལམ་མམ་བག་ཙམ་ལ་མང་

པ་ོའSད་ནས་མངནོ་ཤསེ་Q་འཆད་པ་ལ་སགོས་པ་ཡདོ། ད་ེE་>འི་�་ོནས་ཟན་

གཅགི་ཙམ་མམ་ཀ་ཅ་བག་ཙམ་ཞགི་¢དེ་པ་ལ་དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། ད་ེབས་~ལ་

�ིམས་རིན་པོ་ཆེ་དགའ་བ་ཡིན། ~ལ་�ིམས་མེད་པའི་མངོན་ཤེས་དང་aེན་

འ%ེལ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོནི་]བ་ཐོབ་བZ་བས་བ|ེན་

གནས་གཙང་མ་ཞིག་©ང་བ་ལ་�ིས་ཆེ་བ་ཡིན། པགས་>་_ོ་སེར་Xས་

འདབེས་པ་ལ་སགོས་པའ་ིaནེ་འ%ལེ་མད་ོ{ད་ནས་བཤད་པ་མ་ིའTག་པ། �་ོ

>ར་T་དེ་འpས་གར་འངོ༌། ད་ེཡདོ་ན་མད་ོ{ད་T་འངོ་དགསོ་པ་ཡནི། གཞན་

མགོ་Rོར་བའི་aེན་འ%ེལ་དེ་E་>་མི་?། རོ་གཅིག་aོགས་པའི་Tས་Q་{་

འ%ས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་aེན་འ%ེལ་དེ་ནི་{་འ%ས་ཡིན། དེས་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་གQངས་པ་ཐམས་ཅད་aེན་འ%ེལ་ཡིན། དེ་

Eར་ཡང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་བར་འbང་འད་ིZལ་བ་ཡ།ི  །ཞསེ་པ་ལ་སགོས་པ་

དང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་འbང་མ་གཏགོས་པ།  །ལ་སགོས་པ་དང༌། aནེ་འ%ལེ་
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མཐོང་བས་དཀོན་མཆོག་གQམ་མཐོང་བར་གQངས་པ་ལ་སོགས་པ་གQངས། 

aེན་འ%ེལ་གཅིག་m་བPན་པས་aག་ཆད་འཇོམས་པ་ཡིན་ཏེ་མི་aག་པ་aེན་

འ%ལེ་ཡནི། aག་ཆད་aནེ་འ%ལེ་T་མི་བmབ་པ་ཡནི། aནེ་འ%ལེ་གཉསི་Q་

བPན་པ་{་དང་འ%ས་>་ཡནི། {་མ་ིདག་ེབ་ལས་tག་བuལ་འbང༌། དག་ེབ་

ལས་བདེ་བ་འbང༌། དེ་ཕན་~ན་འUར་T་མི་བmབ་Pེ་དགེ་བ་མི་དགེ་བར་

འUར་T་མི་བmབ། མ་ིདག་ེབ་དག་ེབར་འUར་T་མི་བmབ་P།ེ འད་ི]བ་མཐའ་

ཆནེ་མ་ོཡནི། ཆསོ་ཐམས་ཅད་འདའི་ིPངེ་ནས་ག་ོདགསོ། དདེ་དཔནོ་ཐབས་ལ་

མཁས་པས་མི་ནག་མTང་Sང་ཅན་བསད་པ་ལ་མི་མSན་པ་T་མ་ཡོད་5ང་?ང་

lབ་5་ིསེམས་5སི་མི་Pངོ་པ་ོgགོ་ལས་Oབོ་པར་འདདོ་པ་དང༌། མ་ིནག་ངན་

སོང་ལས་Oབོ་པར་འདདོ་པའ་ིབསམ་པ་དང༌། གསད་|མ་པའི་བསམ་པ་དེ་ལ་

འ%ེལ་པ་འTག་གམ་མི་འTག་བE། དེ་ཡང་Dི་§ལ་ལ་Dིར་བEས་པས་ཡི་

གེའི་ནང་ནས་གར་¢ེད། ནང་T་ལས་5ིས་ལོག་ནས་བEས་པའི་Tས་Q་དེ་

གཉསི་ལ་འ%ལེ་པ་མེད། གསདོ་པ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5་ིལས་མནི། འ%ས་>་

ས་ོསོར་འbང་བ་ཡནི། སམོ་མ་ེབ་ཞགི་m་བ ང་བས་�ངིས་པ་ཡནི། ?ང་lབ་

5ི་སེམས་5ིས་ཉོན་མོངས་པ་དགེ་བར་�ར་བར་འདོད་པ་ཡོད་དེ་?ང་lབ་5ི་

སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན། ཉནོ་མོངས་པ་དགེ་བར་

བ�ར་T་གར་བmབ། ཉནོ་མངོས་པ་ནི་ཐགོ་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་གQམ་T་མི་

དག་ེབ་ཡནི། ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིཞབས་ལ་སངེ་vངེ་ ག་པ་དང༌། Xན་m་
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{་�་མིས་Hར་པ་བཏབ་པ་དང༌། a་ཆས་གསལོ་བ་དང༌། _ངོ་ས་ལ་ཅན་ནས་

\ང་བཟེད་ཇི་Eར་བ»ས་པ་བཞིན་T་བསོད་|ོམས་མ་¢ེད་ནས་Dིར་ལོག་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡང༌། uོན་?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ད་པ་�ོད་པ་ན་{་སོང་བའི་

འ%ས་>་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་tག་བuལ་མངའ་མི་མངའ་འདོད་པ་

T་མ་ཡོད་5ང་tག་བuལ་ནི་མ་ིམངའ་བར་བཞདེ་པ་ཡནི། aནེ་འ%ལེ་གQམ་

T་བPན་པ་སམེས་ན་ིབསམ་པའ་ིའT་?ེད་ཡནི། འT་?ེད་དསེ་ལས་བསགས་

པ་ལས་ཡནི། ལས་5་ིNམ་པར་xནི་པ་བསམ་པ་དའེ་ིརང་ག གས་Q་]བ་པ་

ཡིན། བe་གཉིས་Q་བPན་པ་ནི་མ་རིག་པའི་�ེན་Jིས་འT་?ེད་ནས་o་ཤིའི་

བར་T་འbང་བ་ཡནི། བe་གཉསི་པ་ོཡང་གQམ་T་འTས་ཏ།ེ ཡན་ལག་བe་

གཉསི་?ེ་%ག་གང༌།  །Sབ་པས་aནེ་འbང་གQངས་ད་ེདག །ཉནོ་མངོས་ལས་

དང་tག་བuལ་དང༌། །གQམ་པ་ོདག་m་ཟད་པར་འTས། །བJ་ིབ་སེམས་དང་

ལས་དང་འ%ས་>་གQམ་T་འTས་པ་ཡིན། དེ་ཐམས་ཅད་5ང་�ེན་ཇི་E་བ་

བཞནི་T་འbང་བ་ཡནི། འད་ིལ་aནེ་འ%ལེ་མ་ིའཕ་ོབ་ཟརེ། འཇགི་aནེ་འད་ིནས་

ཕ་རོལ་m་འཕོ་བ་ཡང་ད་Eར་Jི་ངའམ་བདག་བJི་བ་qས་ངག་ཡིད་གQམ་

འཕ་ོབ་མ་ལགས། �ནེ་ཇ་ིE་བ་བཞནི་འbང་བ་ཡནི། འད་ིལ་aནེ་འ%ལེ་�ནེ་

ཉིད་འདི་པ་ཟེར།  དེ་ཡང་{་འ%ས་{་ཇི་Eར་སོང་བའི་འ%ས་>་དེ་ལས་མི་

འUར་བར་བPན་པ་ཡིན། འཇིག་aེན་མགོན་པོའ n་�་བའི་Dག་Z་བཞི་ཡང༌། 

དགེ་མི་དགེའི་{་འ%ས་དགེ་བ་ལས་བདེ་བ་འbང་བ་དང༌། མི་དགེ་བ་ལས་
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tག་བuལ་འbང་བ་དེ་ལས་མི་འUར་བའི་Zས་ཐེབ་པར་གདམས་པ་ཡིན། 

འདི་འཇིག་aེན་མགོན་པོའ n་]བ་མཐའ་ཡིན་པས་བདེ་�ང་མ་བདེ་�ང་ག ང༌། 

མ་བདེ་ཡང་ང་ལ་E་མ་བདེ་Pེ་^་མའི་]བ་མཐའ་ཡིན་པས་འཛnན་དགོས་ལ་

Sག་Jསི་དང༌། གཉསི་པ་ོད་ེEར་བ ང་བས་མ་ག་ོབ་ག་ོབ་དང༌། མ་aགོས་པ་

aགོས་པ་དང༌། མ་ཐབོ་པ་ཐབོ་པ་དང་མངནོ་Qམ་T་མ་?ས་པ་དེའི་Pངེ་ནས་ག་ོ

བ་ཡནི། ད་ེEར་{་འ%ས་དེ་ཡང་aནེ་འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་

དེ་ཉིད་{་འ%ས་Q་འbང་བ་དང༌། {་འ%ས་དེ་ཉིད་5ང་aེན་འ%ེལ་cོས་པའི་

མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དང་ད?ེ་བ་མེད་པ་ལགས་པས། དེ་Eར་Sགས་ལ་

འཇགོ་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།   

10 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་u་ནས། ཁམས་གQམ་འཁོར་བ་tག་བuལ་

Jི་Z་མཚ+་ཉེས་དམིགས་བསམ་Jིས་མི་Kབ་པ་འདི་{་གང་ལས་bང་གོ་བའི་

Tས་Q། ད་ེWངོ་བའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡནི་གQངས། ད་ེལ་འཁརོ་བའ་ི{་ན་ི

ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་གཅིག་·་ལས་bང་བ་ཡིན། འདོད་ཆགས་ལ་Dི་

§ལ་ལ་ཆགས་པའ་ིའདདོ་ཆགས་དང༌། ནང་སམེས་ཅན་ལ་ཆགས་པའ་ིའདདོ་

ཆགས་གཉསི། §ལ་ལ་ཆགས་པ་ན་ིའཁརོ་ལསོ་བ�ར་བའི་Zལ་པ་ོZལ་gདི་

རནི་པ་ོཆ་ེy་བTན་ལ་སགོས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང༌། lང་བ་ཁབ་Hད་ཙམ་ཡོད་

ན་ཡང་ད་ེལ་ཆགས་པ་ཡནི་ལ། ད་ེགཉསི་བར་ན་གཞན་ཅ་ིརགིས་ལ་ཆགས་པ་
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Nམས་འTག་པ་ཡནི། ད་ེEར་Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་འད་ིWངོ་དགསོ་ཏ།ེ uནོ་J་ི

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Nམས་5ིས་5ང་དེ་Wངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེ་ཇི་E་>་

ཡིན་|མ་ན་བཅོམ་vན་འདས་འདི་ཟས་གཙང་གི་gས་Q་Oེ་བ་བཞེས་ཏེ་gིད་

པ་མཐའ་མ་བའི་?ང་lབ་སེམས་དཔར་Uར་པའི་Tས་Q། Dི་§ལ་ལ་ཆགས་

པ་དེ་Wོང་དགོས་པར་གཟིགས་ནས་Wངས་པ་ཡནི། Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་Wོང་

བ་ལ་§ལ་མ་Wངས་པར་Wངོ་མ་ི�ས་པས་ན་§ལ་ད་ེWངོ་དགསོ། འཕགས་པ་

འོད་©ང་Ï་_ོ་དྷ་Oེས་Q་བ@གས་པའི་Tས་Q་ནོར་Jིས་Nམ་ཐོས་5ི་>་ལ་

འ_ན་པ་ཡོད་པ་ཡང་Wངས་ནས། རས་ ང་གཅིག་དང་འ%ས་བཙ+ས་པ་%ེ¥་

lང་གང་བyམས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Zལ་པོའ n་ཁབ་>་མངས་5ི་མཆོད་

aེན་Jི་dང་ན་བ@གས་པའི་�ན་uར་Dིན། Pོན་པར་ཁས་^ངས་5ིས་བ|ེན་

པར་kོགས་ནས་འདོ་©ང་T་Uར་པ་ཡནི། གཞན་ཡང་ཀ་ཅའ་ིདངསོ་པ་ོཆགོ་མ་ི

ཤསེ་པ་དང༌། མ་ིགཏངོ་པར་Uར་ན་ན་ིད་ེད>ལ་པ་ོཡནི་ཏ།ེ ད>ལ་པ་ོདསེ་པས་

ནརོ་>་རནི་པ་ོཆ་ེ¢དེ་པ་མཉན་ཡདོ་ན་གང་ད>ལ་བ་ལ་�ིན་ཟརེ། cང་པ་ོ�་E་ོ

བ་Nམས་5ིས་^ངས་ན། Kོད་བས་5ང་ད>ལ་བ་Zལ་པོ་གསལ་Zལ་འདོད་

པས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་�ིན་ཟེར་བ་E་>་ཡིན། དེས་ན་ཀ་ཅའི་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་Nམས་5ང་གཏོང་བ་དང༌། འདོད་པས་ཆོག་ཤེས་པ་དང་མ་

ཆགས་པར་?ེད་དགོས། ཆགས་པ་Wོང་བ་ལ་ཆགས་པའི་§ལ་དེ་Wོང་དགོས་

པ་ཡིན་ལ། ཆགས་པ་མེད་པའི་སེམས་དེ་Dག་Z་ཆེན་པོ་ཡིན། དངོས་པོ་དེ་
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ཡང་Q་ཐོད་ཐོད་ལ་གང་དགའ་དགར་གཏོང་བ་ནི་མ་ལགས་ཏེ། J་ཚ+མ་T་

བཏང་བ་ལ་དགསོ་པ་མདེ། uགས་[ན་Jསི་མS་ཆནེ་ལ་ར¥ེ་རལ་?ིན་པ་Eར་

མི་?། དེ་E་`ེ་བ�ན་དང་འ[ད་པས་ཡག་Pེ་དེ་E་>ར་གཏོང་བ་མ་ལགས། 

བསམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་ནས་ཞིང་Nམ་པར་དག་

པའི་Dོགས་Q་གཏོང་བ་ཡིན། ཞིང་ལ་�ིར་དཀོན་མཆོག་གQམ་ཞིང་དག་

Pེ།  སངས་Zས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་Kབ།  །དམ་པའི་ཆོས་5ང་བསམ་མི་

Kབ།  །འཕགས་པའ་ིདག་ེའTན་བསམ་མ་ིKབ།  །བསམ་མི་Kབ་ལ་དད་?ས་

ན།  །Nམ་པར་xནི་པའང་བསམ་མ་ིKབ།  །བJ་ིབ་གQང་ན། སངས་Zས་

བཅོམ་vན་འདས་5ི་%ལ་བ་དང་Nམ་པར་xིན་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་Jིས་མི་

Kབ། དེ་བཞིན་T་ཆོས་དང་དགེ་འTན་བསམ་Jིས་མི་Kབ། དེའི་Dོགས་Q་

བཏང་བས། ཞངི་དཀནོ་མཆགོ་གQམ་དང་མཉམ་པ་ཐབོ་པ་ཡནི། ?ེ་%ག་m་

ཞིང་དག་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གQམ་ལས་5ང་�ག་པ་རང་ཉིད་5ི་^་མ་དེ་ཞིང་

དག་P།ེ མཆདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཡངོས་Wངས་ཏ།ེ  །^་མའི་མཆོད་པ་བ�མ་པར་

?།  །དེ་མཉེས་པ་ལས་དངོས་]བ་ནི།  །ཡེ་ཤེས་དམ་པ་Oེ་བར་འUར། །

གQངས། གཞན་ཡང༌། མཆོད་པ་Xན་Jི་ཐོག་མར་ནི། །^་མའི་མཆོད་པ་

བ�མ་པར་?།  །ད་ེམཉསེ་པ་ལས་དངསོ་]བ་ན།ི  །Xན་མKནེ་ཉདི་5ང་ཐབོ་

པར་འUར།  །གQངས། གཞན་ཡང༌། Tས་གQམ་སངས་Zས་Xན་མཆདོ་

ལས།  །^་མའི་བ་�་གཅིག་མཆོད་པ།  །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་Kད་པར་
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འཕགས།  །བJ་ིབ་གQངས། དསེ་ན་^་མ་ཞངི་དག་པ་ཡནི། ཞངི་དག་པ་དའེ་ི

Dོགས་Q་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡནི། ཀ་ཅའ་ིདངསོ་པ་ོད་ེཡང་ངའ་ི>་ལ་དགསོ། ཉ་ེ

T་གཞན་ལའང་དགསོ་|མ་ན། ད་ེབས་རང་ཉདི་5་ིདནོ་གལ་ཆ་ེབ་ཡནི། མÐབ་

མ་ོཆད་ན་མÐབ་མ་ོtག །མཐ་ེབངོ་ཆད་ན་མཐ་ེབངོ་tག་པ་ཡནི་ན།ོ  །ད་ེརང་

ཉདི་ལ་དགསོ་|མ་ན། རང་ཚG་མི་Dིད་{་ཞགི་ག་ལ་ཡདོ། ཟས་བསདོ་|ོམས། 

གོས་Dག་དར་�ོད། གནས་མལ་ཤིང་dང་ཙམ་ལ་བPེན་པས་ཆོག་པ་ཡིན། 

བཅོམ་vན་འདས་5ིས་དེ་དག་གི་བuགས་པ་ཁོ་ན་གQངས་ཏེ་གQང་རབ་5ི་

ཆ་ཅིག་ནི་བསོད་|ོམས་5ི་བuགས་པར་འTག �ོབ་དཔོན་འཕགས་པས་དེ་

~ར་བtས་པ་ཡང༌། �ོང་བའ་ིཟས་ལ་རབ་m་@གས་པ་ན།ི  །ང་Zལ་Wངོ་ཞངི་

བ¢ས་པ་བཟོད་པར་འUར།  །qས་ནི་|ོམ་པའི་དབང་T་འ_ོ་མི་འUར།  །

མ_ནོ་T་བོས་པ་ཉམ་ང་tག་བuལ་མདེ། །ཚnག་m་¬་བ་མེད་པར་O་ེབ་ོདག །

བདེ་བ་Z་ཆ་ེགཞརི་Uར་�ིན་ལ་�ོར།  །བJ་ིབ་གQངས། དཔལ་vན་ཕག་མ་ོ

]་པའ་ིཞལ་ནས་5ང༌། ཇ་ི|ེད་5་ི_ངོ་Kརེ་མ་ཟད་ན།  །བཟའ་{་ལ་ཟད་པ་མ་

མཆིས་པས།  །Eགོས་5་ིདགོས་པ་ག་ལ་ཡདོ། །གQངས།  གཞན་ཡང་གསོ་

Dག་དར་�ོད་5སི་ཆགོ་པ་ཡནི། ད་ེལ་བརོ་བའ་ིDག་དར་�ོད་དང་ཉམས་པའི་

Dག་དར་�ོད་གཉིས་ཏེ། བོར་བའི་Dག་དར་�ོད་ནི་གཞན་Jི་གོན་T་མ་ཉན་

ནས་བÌར་བ་ད་ེཡནི། ད་ེ^ངས་ནས་³ས་?ས། _བི་མི་འངོ་བར་?ས་ནས་

གནོ་པ་ཡནི། ཉམས་པའ་ིDག་དར་�ོད་ན།ི ཆདེ་T་མ་�བ་པར་གསོ་བཟང་པ་ོ
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bང་ན་དེའི་rད་^་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་rལ་བས་ཉམས་{་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་རང་ཉིད་གོན་པས་ཆོག་པ་ཡིན། རང་ཉམ་lང་ཡིན་ན་གོས་བཟང་པོ་

ཞགི་ཡདོ་ན་ཡང་rད་rལ། ད་ེནས་གནོ་པས་ཆགོ་པ་ཡནི། དསེ་ན་གསོ་Dག་

དར་�ོད་དགོས། གQང་རབ་5ི་ཆ་གཅིག་ནི་Dག་དར་�ོད་5ི་བuགས་པར་

འTག �ོབ་དཔནོ་འཕགས་པས་བtས་པ་ལས། Zལ་བས་Ñ་དཀར་གསརེ་J་ི

ངང་རསི་ཅན། །Wངས་ནས་གང་ཞགི་བཞསེ་པར་Uར་པ་དེ། །མི་དང་�་Nམས་

5སི་5ང་Dག་?་བ།  །Dག་དར་�ོད་ན་ིQ་ཞགི་ལནེ་མ་ི?ེད།  །Ñ་བཟང་z་བ་

E་>ར་བསིལ་Uར་ཅིང༌།  །ཡིད་འངོ་pི་ཡིས་བ�ོས་པ་དག་གསི་5ང༌།  །Dག་

དར་�ོད་5་ིགཞ་ིལ་གང་བaནེ་པའ།ི  །དགའ་བ་གང་ཐབོ་ད་ེནི་བOདེ་མི་?ེད།  །

དེ་ལ་བaེན་པ་Q་ཞིག་ད_་བཅོམ་པ།  །Pོང་[ག་མང་པོ་aགས་བཅངས་Dག་

དར་�ོད། །ཁ་ན་མ་ཐ་ོམདེ་ཅངི་¢དེ་�་བ། །ལགེས་པའ་ིaནེ་T་Uར་པས་དགའ་

མི་?ེད།  །བJ་ིབ་གQངས། གཞན་ཡང་གནས་ཤངི་dང་གསི་ཆགོ་པ་ཡནི། ད་ེ

ཡི་བuགས་པ་གQང་རབ་5ི་ཆ་གཅིག་འTག་Pེ་�ོབ་དཔོན་འཕགས་པས་

བtས་པ་ཡང༌། གང་ཞགི་ཤངི་dང་ཇ་ིEར་འསོ་པ་ཡ།ི  །ཡལ་ག་གསརེ་Oསེ་

མ་ེཏགོ་འ³ངས་པ་དང༌། ཁ་དགོ་ཉམས་པ་འདབ་མ་�ག་པ་ཡ།ི  །ཤངི་ག་ིdང་

ན་�ོམ་བ�ོན་ཅན་Nམས་ལ།  །མི་aག་འT་ཤེས་E་>་Pོན་པར་?ེད།  །

གQངས། ཡང་ན་གནས་Tར་�ོད་T་གནས་དགསོ་པ་ཡནི། དའེ་ིབuགས་པ་

ཡང་�ོབ་དཔནོ་འཕགས་པས། Tར་�ོད་པ་དག་འཆ་ིབ་pན་བ�ོམས་ནས།  །
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Oེས་Uར་དེ་ན་བག་མེད་གནས་མི་འUར།  །མི་གཙང་མཚན་མ་y་ཚ+གས་

མཐོང་བ་ཡིས།  །དེ་ཡི་qས་ལ་ཆགས་པ་gབ་མོར་འUར།  །བJ་ིབ་གQང་ན་

གནས་ད་ེE་>ས་ཆགོ་པ་ཡནི། ད་ེEར་Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་Wངས་པའ་ིཆགས་

པ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ལ་Dག་Z་ཆནེ་པ་ོཟརེ། ཆགས་པ་ད་ེམ་Wངས་པར་Uར་

ན་དངོས་པོ་[་བ་ཞིག་ལ་ཆགས་ན་ཡང་དེས་ཡོན་ཏན་Jི་བར་T་གཅོད་དེ། 

�ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཙམ་ཡིན་ན་ཡང་kའི་རིལ་བ་ལ་ཆགས་པས་གནོད་�ིན་

མོ་བ�བ་པ་ལ་བར་T་བཅད་པ་E་>་ཡིན། དངོས་པོ་[་བ་གཅིག་ལས་མེད་

པར་Uར་ན་ཡང་དེ་བཏང་བས་གནས་Rབས་དང་མཐར་Sག་གི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འbང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་Zལ་པ་ོགསེར་མདོག་E་>་ཡིན་ཏེ། 

ཐགོ་མར་དག་ེབ་འཛམ་>་�ིང་པ་ཐམས་ཅད་gགོ་བཏནོ་པ་དང༌། བར་T་དག་ེ

བ་གནས་Rབས་Q་ཡང་བZ་?ིན་དང་འཁོར་ལོས་བ�ར་བ་འབའ་ཞིག་m་Uར་

ནས་རང་གཞན་Jི་དོན་ཐམས་ཅད་མཛད་པ་དང༌། ཐ་མར་དགེ་བ་^་ན་མེད་

པའི་?ང་lབ་m་སངས་Zས་པ་Á5འི་Zལ་པོ་འདི་ཉིད་ཡིན། Dི་§ལ་ལ་

ཆགས་པའི་§ལ་དེ་ཞིང་Nམ་པར་དག་པའི་Dོགས་Q་གཏོང་བ་ཡིན། ནང་

སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ནི་Oེས་པ་དང་>ད་མེད་Kེ¥་དང་>་མོ་དང་a་དང་

�ང་པ་ོཆ་ེལ་སགོས་པ་ལ་ཆགས་པ་ཡནི། ད་ེWངོ་དགསོ་ཏ།ེ uནོ་J་ི?ང་lབ་

སམེས་དཔའ་Nམས་5སི་5ང་Wངས་པ་ཡནི། ད་ེཡང་དཔ་ེཇ་ིE་>་ཡནི་ན་འདོ་

©ང་ཆེན་པོ་ཤིང་Ï་_ོ་Oེས་Q་Oེས་པའི་Tས་Q་སེར་Oའི་>་མོ་བཟང་མོ་དང་
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�ན་ཅིག་m་གནས་ན་ཡང་དེ་ལ་འདོད་པའི་^ོ་ཙམ་ཡང་མ་Oེས་ན་ཉེས་པ་�ོད་

པ་E་xོས་5ང་ཅི་དགོས། Dིས་དེ་གཉིས་ད_་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡང་ཆགས་པ་

མེད་པའི་སེམས་ལས་bང་བ་ཡནི། ཆགས་པ་མདེ་པའ་ིསམེས་ད་ེDག་Z་ཆནེ་

པ་ོཡནི། ད་ེEར་Dི་§ལ་ལ་ཆགས་པ་དང་ནང་སམེས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་གཉསི་

Wངས་ནས། ཆགས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་གནས་པའི་Tས་Q་�་དང་

བཅས་པའི་འཇིག་aེན་ཆགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་T་བtས་ནས་དེ་Nམས་

5ི་^་མར་འUར་བ་ཡིན། གཞན་དང་མཉམ་པ་འམ་གཞན་པས་ངན་པས་

སེམས་ཅན་Jི་དོན་?ེད་མི་�ས་པས་དེ་Eར་Sགས་ལ་འཇོག་པར་@་བ་དེ་ཆོས་

ལགས།། 

    

11 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་Sགས་

བOདེ། ཚ+གས་བསགས། སངས་Zས་པ་ད་ེནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་5ི་Oབས་ཡིན་གQངས། དེས་ན་མཆོད་ན་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མཆོད། H་འ%ི་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་H་འ%ི་དགོས་པ་

ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་Dོགས་Q་l་rལ་གང་ཙམ་མམ། མེ་ཏོག་

གཅགི་སངོ་བར་Uར་ན་དའེ་ིའ%ས་>ས། གནས་Rབས་Q་མི་Nམས་5་ིནང་T་

འཁོར་ལོས་བ�ར་བ་དང༌། �་Nམས་5ི་ནང་T་བZ་?ིན་�འི་དབང་པོ་འབའ་

ཞགི་m་འUར་བ་ཡནི། Pནོ་པ་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིTས་མཆདོ་ཆནེ་པ་ོབཞ་ི
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ལ་སགོས་པ་ཡང་འཛnན་དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེགཅགི་m་བསདོ་ནམས་དང་ཡ་ེཤསེ་

5་ིཚ+གས་kོགས་པ་ཡནི། གཉསི་Q་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་མ་ིབ`ེད་པའ་ིམཚན་

མ་བ ང་བ་ཡནི། ཆསོ་5་ི`ེས་མཁན་པ་ོཞང་དང་�ོབ་དཔནོ་�་ིqང་བ་དང་ར་

Vེང་�ོམ་ཆནེ་དང༌། �ོབ་དཔནོ་Oསེ་>་བ་དང༌། མི་ཆོས་5་ིཨ་¡་�་ཆོས་5་ི

�ོབ་དཔོན་{ད་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གསན་པའི་

�ོབ་དཔནོ་ད་ེདང༌། ཡབ་§མ་གཉསི་5་ིདག་ེབ་ལ་Tས་མཆོད་བཞི་བ�གས་པ་

ཡནི། དÒིད་ཐ་lང་ག་ིཚGས་བZད་ལ་H་བEམས་པ་དང༌། རབ་m་bང་བ་དང༌། 

བཅོ་�་ལ་མངོན་པར་?ང་lབ་པ་དང༌། z་བ་དེའི་ཚGས་བཅོ་�་ལ་འདས་པར་

འདོད་པ་དང༌། ཚGས་བZད་ལ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་ནི་མངོན་པར་

?ང་lབ་པའི་མཆོད་པའི་ཁོངས་Q་ཡར་tད་པ་ཡིན་པས། མངོན་པར་?ང་

lབ་པའ་ིམཆདོ་པ་ཡནི་པ་དང༌། ད་ེནས་ཆསོ་5་ིའཁོར་ལ་ོབRརོ་བའི་མཆོད་པ་

དང༌། དེ་ནས་Rར་མ་མlའི་ཉ་བའི་Tས་Q་མཉན་ཡོད་T་ཆོ་འ�ལ་ཆེན་པོ་

བPན་པ་�་Pེགས་?ེད་Nམས་བmལ་བ་Rར་མ་མl་ལ་འTལ་བ་དེ་Dིའི་aེན་

འ%ལེ་ཡནི་ཏ།ེ མl་ན་ིམ་ིབཟད་འཇམོས་པ་P།ེ །བJ་ིབ་ཡནི། z་བ་དེ་ལ་ཆ་ོ

འ�ལ་མཆོད་པར་བuོས་ནས་མང་Rོལ་གཅིག་?ས་ན་དེ་ཡང་བསོད་ནམས་?ེ་

བ་Qམ་e་སོ་dག་གི་འUར་ཡོད་པར་གQངས། དེར་མཉན་ཡོད་T་ཆོ་འ�ལ་

ཆེན་པོ་བPན་པས་མི་Nམས་5ིས་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་བPབས་པས་གཅིག་m་

དེ་ལ་འ?ོར་བ་དང༌། གཉིས་Q་§མ་Qམ་e་�་གQམ་T་�འི་>་མོར་Oེས་
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ནས་ཡོད་པ་འTལ་བའི་དོན་T་�འི་གནས་Q་བ@ད་དེ། དེ་ནས་མཆོད་པའི་z་

བ་འདི་ལ་Zལ་?ེད་T་འཁོར་Nམས་ཚ+གས་ནས་མོ¥་འགལ་Jི་>་གདན་འpེན་

པའ་ིབང་ཆནེ་ལ་བ@ད་པར་@ས་ནས། ངདེ་མ་ིNམས་5སི་�་ཡ་ིགནས་Q་མི་

ཐོན། �་Nམས་5ིས་འཛམ་>འི་�ིང་T་ཐོན་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འཛམ་>འི་�ིང་T་འ?ོན་པར་@་བའི་འ[ིན་cིངས་ནས་མོ¥་འགལ་Jི་>་བ@ད་

ནས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ལ་ད་ེEར་@ས་པས། དག་ེ�ོང་མ¥ོ་འགལ་J་ི>་དེ་

Eར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཛམ་>འི་�ིང་T་བ@ད་གQངས་པ་དང༌། ནམ་

བ@ད་@ས་པས་ད་Pེ་ཞག་བTན་ན་_ོང་Kེར་གསལ་vན་T་འབབ་གQངས། 

�་བའི་{ད་T་ན།ི §ལ་མངི་མ་ེཐབ་ཞསེ་?་བར།  །�་ལས་བབས་པ་བཟང་པ་ོ

?ས། །གQངས། ད་ེགཉསི་དནོ་Jསི་གཅགི་པ་ཡནི་གQངས། z་བ་དེའི་ཚGས་

ཉི་¼་གཉིས་ལ་�་ལས་བབས་པས་ན་དཔལ་�་ལས་བབས་པའི་z་བ་ཡང་དེ་

ཡིན། འདི་ལ་Tས་མཆོད་?ས་པར་Uར་ན་བསོད་ནམས་_ངས་མི་འTག་Pེ་

བསམ་Jིས་མི་Kབ་པ་ཐོབ། དེས་ན་Tས་5ི་མཆོད་པ་ཡང་འཛnན་དགོས་པ་

ཡནི། �རི་ཡང་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ཉག་གཅགི་མཆདོ་དགསོ་ཏ།ེ `ེ་བ�ན་མ་

ཕམ་པའམ་�ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་Xན་Jིས་བPན་བཅོས་5ི་མཆོད་བ`ོད་5ང་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་?ེད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་·་མཆོད་

དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལས་Tས་གQམ་T་དགེ་བ་རང་གཞན་Jི་བདེ་Oིད་ཐམས་

ཅད་འbང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདའ་བའི་Tས་Q་Xན་དགའ་བོ་´ས་པ་
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དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་Xན་དགའ་བོ་Kོད་Sགས་ལས་lང་´ར་Jིས་

ཤིག་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ནས་Kིམ་པ་Nམས་5ིས་དེ་བཞིན་

གཤགེས་པའ་ིརངི་བgལེ་མཆདོ་པར་འUར། དསེ་འཇགི་aནེ་འདརི་rན་Qམ་

ཚ+གས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ཤི་བའི་འོག་m་�ར་Oེ། མཐར་སངས་Zས་པར་

གQངས། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ནས་H་གTང་ཆ་བZད་T་

བགསོ་པ་ལ་མཆདོ་aནེ་བZད་བཞེངས། H་གTང་ག་ིyདོ་གསརེ་J་ི>མ་པའི་

མཆོད་aེན་བཞེངས། གTང་སོལ་ལ་སོལ་བའི་མཆོད་aེན་བཞེངས་ཏེ། Tས་

གཅིག་m་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་aེན་བe་bང༌། དེ་ནི་བསམ་Jིས་མི་

Kབ་པ་བ@གས་པ་ཡནི། ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིརངི་བgལེ་ཡནི་པར་_གས་

པ་ད་ེཡནི་ཡང་ཡནི། ཡནི་པར་འཛnན་དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེམཆདོ་དགསོ་པ་ཡནི། 

ཚན་གཅགི་|མ་ན་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ད་ེuནོ་ག་ཤདེ་bང་བ་ཡནི། ང་ད་ེདང་

འ%ེལ་པ་མེད་|མ་པར་མི་?། འ_ོ་བ་རིགས་dག་ན་བདེ་བའི་ཆ་ཅི་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་?ིན་�བས་ལས་bང་བ་ཡིན། འཇིག་aེན་

མགོན་པོ་དེར་བཞེད་པ་ཡིན། �ིད་5ི་རིམ་པ་Nམས་5ང་Dོགས་གཅིག་ནས་

བEས་ན་Pོན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་(ས་པ་�བ་པའི་�ིད་T་མཐོང༌། 

དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་མི་འ%ལ་བར་�བ་པའི་ཐབས་ལགས་པས་དེ་

Eར་Dག་ལནེ་མཛད་པར་@།།  
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12 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཇི་|ེད་

ཅིག་གQངས་པ་ཐམས་ཅད་5ི་བ`ོད་?འི་དོན་Vིབ་པ་གQམ་Wོང་བའི་གཉེན་

པོ་དཀོན་མཆོག་གQམ་ལ་Oབས་Q་འ_ོ་བར་འT་བ་ཡིན་གQངས། དེ་ཡང་

ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jིས་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་འདིར་འKམས་པ་

ཡིན། དེའི་�་བ་ངར་འཛnན་པའི་འཛnན་པ་འདི་ཡིན། དེ་Eར་ཡིན་པར་ཡང༌། 

བདག་ཡདོ་ན་ན་ིགཞན་T་ཤསེ།  །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛnན་དང་�ང༌།  །ད་ེ

གཉསི་དང་ན་ིའ%ལེ་པ་ལས།  །ཉསེ་པ་ཐམས་ཅད་འbང་བ་ཡནི།  །ཉསེ་Xན་ད་ེ

ཡ་ི�་བ་ཅན།  །ད་ེཡང་འཇགི་ཚ+གས་E་བ་ཡནི།  །བJ་ིབ་གQངས་ན་rང་པ་ོ

�་ལ་ངར་འཛnན་པའ་ིའཛnན་པ་འདསི་འཁརོ་བར་འཁརོ་བ་ཡནི། འཁརོ་བ་tག་

བuལ་Jི་Z་མཚ+་Wོང་བར་?ེད་པའི་གཉེན་པོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གQམ་ལ་

Oབས་Q་འ_་ོབ་ཡནི། དསེ་ན་དང་པ་ོཆསོ་@་བ་bང་བའ་ིTས་Q་ཡང་Oབས་

Q་འ_་ོབ་Pནོ་པ་ད་ེDག་བཞསེ་ཡནི། uནོ་_ངས་Qམ་Pངོ་~ན་ཆད་ད་ེབཞནི་

མཛད་པ་ཡིན། དེ་མ་ལགས་པ་ག@ང་བཤད་པའམ་གདམས་ངག་{ད་བཤད་

པ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་འ%ེལ་T་འ_ོ་བའི་{་མི་བདོག་པས་དང་པོར་Oབས་

འ_ོ་Pོན་དགོས་པ་ཡིན། འདི་བPན་པས་དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་དཀོན་མཆོག་

གQམ་Jིས་འ%ེལ་བར་འངོ་བས་འ%ེལ་པ་དེ་Tས་ཐམས་ཅད་T་aག་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་ཆོས་@་བ་bང་བའི་Tས་Q་རིང་{་ཅི་ཡང་མེད་པར་Oབས་འ_ོ་ཡང་

Kད་པར་ཅན་ཞིག་Pོན་དགོས་པ་ཡིན། འནོ་T་ལགས་5ང་Sན་མོང་བས་5ང་
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མ་ཆགོ་{་མེད། སངས་Zས་དཀནོ་མཆགོ་H་གQམ་J་ིབདག་ཉདི་ལ་Oབས་

Q་སངོ་བ་ཡནི། ཆསོ་5་ིH་དག་པ་གཉསི་vན་pི་མ་མེད་པའི་H་ལ་Oབས་Q་

སོང་བས་དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་ཆོས་5ི་H་དང་འ%ེལ་པས་ཆོས་5ི་H་མ་ཞིག་

གི་བར་ལ་འ%ེལ་བ་དེ་aག་པ་དང༌། ཆོས་5ི་H་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་

Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོས་aོགས་ནས་འོང་བ་དང༌། 

དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་མཐར་ཆོས་5ི་Hའི་ངོ་བོར་འཚང་Z་བས་ན་འ%ེལ་བ་དེ་

aག་པ་ཡིན། འདིར་འཇིག་aེན་པའི་གཉེན་ཤ་�ག་གི་འ%ེལ་བ་ལ་ཡང་འ%ེལ་

བར་འཛnན་ན། འ%ེལ་བ་དེ་ནི་མི་aག་པ་ཡིན་ཏེ་ལ་ོབ_ང་བའམ་རིང་བར་Uར་

ན་ཚG་གཅགི་འ%ལེ་བ་ཡནི། ད་ེནས་འ%ལ་བ་ཡནི་ཏ།ེ qས་ན་ིགཅགི་·་bང་བ་

ཡང༌།  །�ན་ཅགི་Oསེ་པའི་ཤ་�ས་5ང༌།  །འཇགི་P་ེས་ོསོར་Jསེ་འUར་ན།  །

མཛའ་བ་གཞན་E་xོས་ཅི་དགོས།  །དེ་བས་འཇིག་aེན་བསམ་པ་གཏང༌།  །

གQངས་ན་འ%ལེ་པ་ད་ེལ་དགསོ་པ་མདེ། གཞན། ཕ་ན་ི>་ཉདི་མ་ན་ིlང་མ་

ཉདི། །O་ེབ་ོད_ར་Uར་པ་ཡང་མེད་ཉིད་དེ། །བzོག་པ་ཉདི་T་མཆི་བས་དེ་�ད་

T།  །འཇགི་aནེ་འད་ིན་ངསེ་པ་འགའ་མ་མཆསི། གQངས་ན། Q་ལ་ད_ར་

འཛnན། གང་ལ་གཉནེ་T་འཛnན་ཏ་ེམ་ངསེ་པ་ཡནི། གཞན་ཡང་འཛnན་པ་ད་ེན་ི

Wང་བར་?་བ་ཡིན། སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་Nམས་ཁབ་ནས་bང་བ་

ཡང་aེན་འ%ེལ་དེ་Wོང་བ་ཡིན། འཇིག་aེན་པའི་འ%ེལ་བ་དེ་ནི་མི་aག་པ་Wང་

བར་?་བ་ཡནི། Oབས་འ_འོ n་འ%ལེ་བ་འད་ིན་ིaག་པ་ཡནི། གཞན་ཡང་ཡང་
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དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་ལོངས་�ོད་kོགས་པའི་H་ལ་Oབས་Q་འ_ོ་

བ་ཡིན། ལོངས་�ོད་kོགས་པའི་H་དེ་དཔལ་Nམ་པར་yང་མཛད་H་ལ་ཞིང་

ཁམས་ཐམས་ཅད་yང་བ། ཞངི་ཁམས་ཐམས་ཅད་Hས་Kབ་པ་ཡནི། ཅ་ིyང་

བར་?ེད་ན་ཆསོ་5་ིH་yང་བར་?ེད་པ་ཡནི། ད་ེལ་Oབས་Q་སངོ་བས་དཔནོ་

�ོབ་གཉིས་ལོངས་�ོད་kོགས་པའི་H་དེས་ེལ་བས་འ%ེལ་པ་དེ་ཆོས་H་མ་

ཞིག་བར་ལ་aག་པ་ཡིན། དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་དེ་Dོགས་བeའི་ལོངས་�ོད་

kོགས་པའི་Hའི་སངས་Zས་5ི་ཞིང་ཐམས་ཅད་T་གནས་Tས་5ིས་མི་བRལ་

བར་འbང་བ་དང༌། སངས་Zས་5་ིཞིང་དེར་pི་བ་Z་ཆནེ་པ་ོའpི་བར་འUར་བ་

ལ་སོགས་པ་བསམ་Jིས་མི་Kབ། དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་མཐར་ལོངས་�ོད་

kོགས་པའི་Hའི་ངོ་བོར་འཚང་Z་བ་ཡིན་ལ་འ%ེལ་བ་འདི་ནི་Tས་ཐམས་ཅད་T་

aག་པ་ཡིན། འཇིག་aེན་པའི་འ%ེལ་བ་ནི་གོང་བཞིན་T་Wང་བར་?་བ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་Óལ་པའི་H་ལ་Oབས་Q་

སོང་བས་དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་Óལ་པའི་Hས་ེལ་བས་འ%ེལ་བ་དེ་aག་པ་

ཡིན། དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོ་དེ་གནས་Tས་5ིས་མི་བRལ་བར་ཡང་དག་པར་

kོགས་པའི་སངས་Zས་Óལ་པ་Hའི་ཞིང་T་འbང་ཞིང་ཞལ་བE་བ་དང༌། 

སངས་Zས་5ི་ཞིང་ནས་སངས་Zས་5ི་ཞིང་T་�་འ�ལ་Jིས་ཐོགས་པ་མེད་

པར་{་བ་ལ་སགོས་པ་བསམ་Jསི་མི་Kབ་པ་འbང་བ་དང༌། pི་བ་Z་མཚ+་འpི་

བ་ལ་སོགས་པ་འbང་ཞིང་འ%ེལ་པ་དེ་ཆོས་H་མ་ཞིག་བར་ལ་aག་པ་ཡིན། 
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མཐར་Óལ་པའ་ིH་ད་ེཐབོ་པ་ཡནི། ད་ེEར་སངས་Zས་H་གQམ་J་ིབདག་ཉདི་

ལ་Oབས་Q་སོང་བས་H་གQམ་པ་ོདེ་ཐོབ་པ་དང༌། གནས་Rབས་Q་ཡང་H་

གQམ་དང་མི་འ%ལ་བ་ལ་སོགས་པ་བསམ་Jིས་མི་Kབ་པ་འbང༌། འདིར་

འཇིག་aེན་པའི་འ%ེལ་པ་ལ་ཡང་གོང་བཞིན་གQངས། དེས་ན་དཔོན་�ོབ་

གཉིས་པོ་ཆོས་ལ་Oབས་Q་འ_ོ་བ་ཡིན། ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེ་ཇི་E་>་ཞིག་

ཡིན་|མ་ན། གང་ཞིག་མེད་མིན་ཡོད་མིན་ཡོད་མེད་མ་ཡིན་ཡོད་མེད་ལས་

གཞན་Tའང༌།  །བaག་པར་མ་ི�ས་ངེས་ཚnག་དང་%ལ་ས་ོས་ོརང་གསི་རགི་ཞ་ི

བ།  །pི་མེད་ཡེ་ཤེས་འདོ་ཟེར་yང་vན་དམགིས་པ་Xན་ལ་ཆགས་པ་དང༌།  །

�ང་དང་རབ་རིབ་Nམ་པར་འཇོམས་མཛད་དམ་ཆོས་ཉི་མ་དེ་ལ་འTད།  །

གQངས་ན། ཆསོ་དསེ་དཔནོ་�ོབ་གཉསི་པ་ོལེ་བས་ཆསོ་H་མ་ཞགི་བར་ལ་

འ%ལེ་བ་ད་ེaག་པ་ཡནི། འདརི་འཇགི་aནེ་པའ་ིའ%ལེ་བ་གངོ་བཞནི་གQངས། 

ཆོས་ལ་Oབས་Q་སོང་བས་སངས་Zས་འཇིག་aེན་T་འbང་བ་དང་གནས་

Tས་5སི་མི་བRལ་བར་དཔནོ་�ོབ་གཉསི་པ་ོད་ེའbང་ཞངི༌། ཚངས་པ་བཞནི་

T་ཆོས་5་ིའཁོར་ལ་ོབRརོ་བར་བHལ་མ་འདབེས་པ་དང༌། སངས་Zས་5་ིཞིང་

ནས་སངས་Zས་5ི་ཞིང་T་གཏམ་Jི་Oེས་>ར་འUར་ཏེ་`ེ་བ�ན་འཇམ་

ད?ངས་E་>་ཡནི་ཏ།ེ འཇམ་དཔལ་གཞནོ་�ར་Uར་པ་ན་ིDོགས་བeའི་སངས་

Zས་5་ིཞངི་ན་གཏམ་J་ིOསེ་>་གQངས། དག་ེའTན་དཀནོ་མཆགོ་ལ་Oབས་

Q་སོང་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་གནས་Tས་5ིས་མི་བRལ་བར་འbང་
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ཞིང༌། དཔོན་�ོབ་གཉིས་པོས་བ�བ་པར་བཅས་པའི་བ�བ་པ་ཉམས་Q་ལེན་

པ་དང༌། དགག་པར་བཅས་པའ་ིབ�བ་པ་Wངོ་བར་འUར་བ་ཡནི། ད་ེཡང་བད་ེ

བ་ཅན་E་>ར་པད་མ་ལས་�ས་ཏེ་Oེས་ནས་སངས་Zས་5ི་ཞིང་དེར་ས་བeའི་

མགོན་པོར་འUར་ཞིང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་ཞིང་གཞན་T་qང་Pོན་

པར་འUར་བ་ལ་སགོས་པ་བསམ་Jསི་མི་Kབ་པ་འbང་ལ། དཔནོ་�ོབ་གཉསི་

པོ་དགེ་འTན་Jིས་ེལ་བས་དེ་བཞིན་T་འངོ་བ་དང་འ%ེལ་བ་དེ་aག་པ་ཡིན། 

འཇིག་aེན་པའི་འ%ེལ་བ་ཡང་u་མ་Eར་Wང་གQངས། དེ་Eར་དཀོན་མཆོག་

གQམ་ལ་Oབས་Q་འ_་ོབ་འད་ིགལ་ཆ།ེ uནོ་J་ིTས་Q་ཆོས་@་བ་དང༌། ཤི་

ཆསོ་ལ་སགོས་པའ་ིTས་Q་འད་ིམཛད་པ་ད་ེམཁས་པ་ཡནི། ད་E་ཆོས་Dག་Z་

ཆེན་པོ་འམ་kོགས་ཆེན་ཡིན་ཟེར་ནས་Pོང་པ་ཉིད་T་འཛnན་པ་ཞིག་བPན་ན་དེ་

ཟབ་ཟརེ་བར་འTག་P།ེ ལགོ་E་ཆད་E་དང་Kད་ཆནེ་པ་ོམདེ། �རི་ཉམས་དང་

aགོས་པས་Dེད་དགསོ། Oབས་Q་འ_་ོབ་དང་མ་འ%ལེ་པའ་ིཆསོ་ཕལ་ཆརེ་ན་ི

ལགོ་E་ཡནི། Dི་ནང་ག་ིKད་ལ་བཀའ་aགས་5་ིDག་Z་བཞ་ིཁས་ལནེ་པ་ནང་

པ་ཡིན། མི་ལེན་པ་Dི་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡོད་པར་གདའ་Pེ། �ང་ནག་པའ་ིཞལ་

ནས། དེ་Eར་སོང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ས་བZད་པ་མ་གཏོགས་

པས་མ་aགོས་པས་ཉན་རང་ཡང་�་Pགེས་པར་ཐལ་བའ་ིOནོ་ཡདོ། དསེ་ན་Dི་

ནང་གི་Kད་Oབས་Q་འ_་ོབ་ཡིན་གQངས་པ་ལགས་པར་གདའ། ཆོས་5ི་`ེ་

ཡང་དེ་ལ་མཉེས་པ་ཡིན། དེས་ན་ཐོག་མར་Oབས་Q་འ_ོ་བ་?ེད་དགོས། 
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འདིར་ངེད་འཇིག་aེན་མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་xོས་Q་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་T་འངོ་བ་ཡིན། དེའི་Tས་Q་དང་པ་ོཆོས་འདི་Pོན་དགོས་པ་

ཡནི། རང་ཉདི་5སི་གཡསོ་མ་བzས་ན་དརེ་འངོ་བ་ཡནི། རང་ཉདི་5སི་གཡསོ་

བzས། ཆོས་ལ་མ་གནས། དེ་ཡང་�ག་པ་~ལ་�ིམས་5ི་བ�བ་པ་ལ་མ་

གནས་པར་Uར་ན་rན་Qམ་ཚ+གས་པའི་གཏེར་དང་�ང་ཟན་ཆང་གཅིག་ཚ+ང་

?ས་པ་ཡནི། ད་ེEར་མི་?་བར་~ལ་�ིམས་རནི་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་?། དཀནོ་

མཆགོ་གQམ་ལ་Oབས་Q་འ_་ོབ་འད་ིན།ི Tས་ད་ེནས་བ ང་P་ེལས་དང་ཉནོ་

མོངས་པ་དང་ཤེས་?འི་Vིབ་པ་Wངོ་བར་?ེད་པ། སངས་Zས་5་ིབར་T་ཉམས་

Q་^ང་བའི་ཆོས་འདི་ཡིན། ས་བeའི་Tས་Q་ཤེས་?འི་Vིབ་པ་Wོང་བ་ཡང་

དཀོན་མཆོག་གQམ་ལ་Oབས་Q་འ_ོ་བས་Wོང་བ་ལགས་པས་དེ་Eར་Sགས་

ལ་གཞག     

13 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་ནས། ཁམས་གQམ་འཁོར་བ་tག་བuལ་J་ི

Z་མཚ+་འདི་{་གང་ལས་bང་|མ་ན། སམེས་Nམ་པར་གཡངེ་བ་ལས་bང་བ་

ཡིན་བJི་བ་གQངས་ཏེ། j་ངན་ལས་འདས་པ་?ང་lབ་Nམ་པ་གQམ་ནི་ཞི་

གནས་དང༌། �ག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛnན་གཉིས་ལས་bང་བ་ཡིན་གQངས། 

སེམས་Nམ་པར་གཡེངས་པའི་གོ་བ་སེམས་འདི་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་

པ་ཉིད། ཟབ་པ་ཞི་བ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་དང་%ལ་བར་གནས་པ་ཡནི། ད་ེལ་
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དགངོས་ནས། Tས་གQམ་བདག་ཉདི་བད་ེཆནེ་^་མ་ན།ི །སགོས་པ་གQངས། 

གཞན་ཡང་། སམེས་ཉདི་ང་ོབ་ོཉདི་5་ིH། །ལ་སགོས་པ་གQངས། ང་ོབ་ོགང་

ཡནི་ན། ང་ོབ།ོ ག གས་མདེ་མཐངོ་བ་པ་ོཡང་མདེ།  །ལ་སགོས་པ་གQང་ན། 

སེམས་འདི་ཟབ་པ་ཞི་བ་འTས་མ་?ས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ལ། Nམ་པར་

གཡངེ་བ་འདདོ་ཆགས་5་ི�ནེ་དང་ཞ་ེ�ང་དང་གཏ་ི�ག་ག་ི�ནེ་དང༌། ?མས་

|ིང་`ེ་?ང་lབ་5ི་སེམས་ལ་སོགས་པའི་�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་ལས་བསགས། 

ལས་ཇ་ིE་>འི་qས་^ངས། ད་ེལས་ང་དང་བདག་m་བ ང་བས་ཁམས་གQམ་

Jི་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་འདིར་འཁོར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་འཁོར་བའི་

�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་T་འཁོར་བ་འ]བ་པར་?ེད་པ་ཡིན། འདི་ལ་�ེན་ཉིད་འདི་

པ་ཟེར། འ་ོན་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་དེ་ཉིད་�ེན་y་ཚ+གས་Q་

དརེ་འཕསོ་པ་མ་ཡནི་ནམ་|མ་ན། ད་ེམ་ལགས་ཏ།ེ དཔརེ་ན་ནརོ་>་l་ཤེལ་དེ་

རས་ཁ་དོག་�འི་Pེང་T་བཞག་པར་Uར་ན་རས་5ི་ཁ་དོག་m་yང་བ་དེ། ནོར་

>་དརེ་འཕསོ་པ་མནི་ཡང་རས་5་ི�ནེ་Jསི་དེར་yང་བ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེབཞནི་T་

སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་དེ་ཉིད་�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་འbང་བ་ཡིན། 

འད་ིལ་དགངོས་ནས། ཇ་ིEར་ཚ+ན་�ནེ་y་ཚ+གས་5སི། །ནརོ་>་ད་ེདངསོ་མནི་

པར་yང༌།  །དེ་བཞིན་འ_ོ་�ེན་y་ཚ+གས་5ིས།  །Kབ་བདག་དེ་དངོས་མིན་

པར་yང༌།  །བJི་བ་གQངས་ན། �ེན་Jིས་དེ་Eར་]བ་པ་མ་གཏོགས་པ་

དངོས་པོར་]བ་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། དེ་Eར་�ེན་འཁོར་བ་དེ་qང་གིས་ཤེས་
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སམ་རགིས་པས་ཤསེ་|མ་ན། qང་གསི་ཤསེ་ཏ།ེ མ་རགི་པའ་ི�ནེ་Jསི་འT་

?ེད་ནས་o་ཤིའི་བར་T་འbང་བར་གQངས། �ནེ་འགག་ན་འཁརོ་བ་འགགས། 

དེ་ཡང་�ེན་གང་འགགས་པས་འཁོར་བ་འགགས་|མ་ན། �ེན་མ་རིག་པ་

འགགས་པས་འT་?ེད་ནས་o་ཤིའི་བར་T་འགགས་པ་ཡནི། གང་T་འགགས་

ན་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་འགགས་ཏེ། l་ལ་l་

>ར་ཞ་ིབའམ་ནམ་མཁའ་ལ་cནི་ཡལ་བ་དང་འp་བ། �ནེ་ལས་bང་བ་ཡང་l་

ལས་l་>ར་vང་བ་Eར་འbང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་5ང་སེམས་ཉིད་དེ་ལས་མི་

གཞན་ཏ་ེlའི་l་>ར་དང་འp། དསེ་ན་འགག་པ་ཡང་ད་ེཉདི་T་འགགས། ད་ེལ་

ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པས་�ེན་l་ལོན་Eར་འགོག་པར་?ེད་པས་ཉན་

ཐསོ་5་ི?ང་lབ་དང༌། གཉནེ་པའོ n་Pབོས་5སི་l་ལནོ་Eར་འགགོ་པར་?ེད་པ་

རང་Zལ་Jི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་པས་རང་Zལ་Jི་?ང་lབ་

དང༌། �ནེ་ཐམས་ཅད་དག་ཅངི་Nམ་པར་Wངས་པ་^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་Nམ་

པ་གQམ་ཡིན། ?ང་lབ་གQམ་ཡང་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་དང་�ག་

མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Nམ་པ་གཉིས་ཉམས་Q་^ངས་པ་ལས་འbང༌། དེ་ཡང་

Ôོན་པས་@ས་པ་ལས། སེམས་ཞི་བ་ནི་ཞི་གནས་ཏེ། །ཆོས་ཤེས་པ་ནི་�ག་

མཐངོ་ཡནི། །བJ་ིབ་གQངས། ད་ེཡང་དང་པ་ོཞ་ིགནས་བ�བ་དགསོ་ཏ།ེ ཞ་ི

གནས་རབ་m་vན་པའི་�ག་མཐོང་གིས།  །ཉནོ་མོངས་Nམ་པར་འཇོམས་པར་

ཤསེ་?ས་ནས།  །ཐགོ་མར་ཞ་ིགནས་བཙལ་?་ད་ེཡང་ན།ི  །འཇགི་aནེ་ཆགས་
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པ་མེད་ལ་མངོན་དགས་འ]བ།  །བJི་བ་གQང་ན། འཇིག་aེན་འདིར་འདོད་

པའ་ིཡནོ་ཏན་�་པ་ོག གས་tག་པ་ལ་ཆགས། མ་ིtག་པ་ལ་�ང༌ཞངི་། བར་

མ་ལ་ªོངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་T་V་དང་pི་དང་རོ་དང་རེག་?་ཡིད་T་འངོ་མི་

འངོ་ལ་ཆགས་པ་དང༌། �ང་བ་དང༌། ªོངས་པའི་�ོ་ནས་སེམས་Nམ་པར་

གཡེངས་པར་Uར་ན། Nམ་པར་གཡེང་བའི་སེམས་དེས་ཞི་གནས་མི་ཐོབ། 

འཇིག་aེན་འདི་ཡི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�་དོན་T་གཉེར་བ་ཕ་མ་དང་ཉེ་T་གཉེན་

འ%ལེ་ལ་སགོས་པའ་ིས་ོཚnས་དང་ཁ་ཚnས་ལ་དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། ད་ེuནོ་ཡང་ད་ེ

E་>་Nམས་5ིས་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+ར་འKམས་པ་ཡིན་མོད། 

དསེ་ན་མ་ིaག་པའ་ི£ག་གསི་བHལ། འཇགི་aནེ་འད་ིPག་གཟགི་ག་ིམTན་T་

�་uོན་པོ་བཞག་པ་དང་འp་བར་མི་འདོད་པའི་Tས་Q་གཟོད་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་

ང་ེའཛnན་ད་ེའ]བ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་འད་ིgདི་པ་ཐ་མ་པའི་

?ང་lབ་སམེས་དཔར་ན་ིUར། བསདོ་ནམས་དང་ཡ་ེཤསེ་5་ིམS་kོགས་པའ་ི

Tས་Q་ཡང་Dོགས་བཞིར་o་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་རབ་m་bང་བ་དང་

བཞ་ིགཟགིས་ནས། oས་པ་མཐངོ་ན་ན་བ་tག་བuལ་P།ེ  །སམེས་དང་%ལ་

བའི་འཆི་བ་མཐོང་ནས་ནི།  །འཇིག་aེན་�ོད་པ་བདག་གིས་�ས་རེ་±ན།  །

གQང་ནས་ད>་བ¨ང་བཞསེ་པ་ལགས་མདོ། དསེ་ན་�་དང་བཅས་པའ་ིའཇགི་

aེན་གཞན་Jིས་E་xོས་5ང་ཅི་དགོས། འཇིག་aེན་འདི་ལ་ཆགས་པ་Wངས་

པས་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛnན་{ད་ལ་Oེད་པ་ལ་ཡང་^་མ་
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མཚན་ཉིད་དང་vན་པ་ཞིག་དགོས། མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་རབ་Tས་

གQམ་ཤསེ་པའ་ིམངནོ་པར་ཤསེ་པ་Z་ཆནེ་པ་ོདང་vན་པ་ཞགི་གསི། �ོབ་མའི་

{ད་ལ་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Oེད་པར་?ེད་པ་ལ་Oེ་བ་u་མ་ཕན་ཆོད་གང་

གོམས་པའི་y་གཅིག་ནས་གདམ་ངག་བPན་པས། དེའི་{ད་ལ་ཞི་གནས་5ི་

ཏིང་ངེ་འཛnན་O་ེབ་ལ་ཚGགས་མདེ་ད།ེ o་Zལ་བའ་ི^་མ་E་>འམ། �ོབ་དཔནོ་

¾་ཡི་?ང་lབ་E་>་ཡིན། �ིར་ཞི་གནས་ལ་ཏིག་ཏིག་ཅིག་m་ངེས་པ་ག་ལ་

ཡདོ། ཏངི་ང་ེའཛnན་གང་ཡང་�ང་བ་ལ་སམེས་�་ེགཅགི་m་གནས་པ་ཞ་ིགནས་

Q་འངོ་བ་ཡནི། ཞ་ིགནས་བད་ེབ་དང༌། གསལ་བ་དང༌། མ་ིaགོ་པ་གQམ་T་

བ ང་ན་དསེ་Z་ཆནེ་པ་ོཞགི་ག་ོབར་ག་ལ་�ས། འདདོ་ཆགས་ཆསོ་5་ི�་ོདང༌། 

དེ་བཞིན་T་ཞེ་�ང་དང་གཏི་�ག་ཆོས་5ི་�ོ་དང༌། ?མས་པ་དང་|ིང་`ེ་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་5ི་�ོ་ལ་རེ་རེར་གQངས་པ་དེ་ཡང་ཞི་གནས་རེ་རེ་མ་ལགས་

སམ། འནོ་T་ལགས་5ང་དེ་ལ་ཡང་�ེ་གཅིག་m་§ན་རིང་T་གནས་པ་ཞིག་

དགོས། འདི་ཡང་�ག་པ་~ལ་�ིམས་Jི་བ�བ་པ་ལ་རག་qས་པས་Dི་qས་

5ི་~ལ་�ིམས་Pོན་པས་ཇི་Eར་བཅས་པ་ལས་འདའ་བ་�འི་�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་

མེད་པ་དང༌། ནང་སེམས་5ི་~ལ་�ིམས་སེམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་

{ན་གཅོད་པ་དང༌། གསང་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་uགས་5ི་~ལ་�ིམས་

བTད་�ི་འKིལ་པ་འདི་ཡོད་པར་Uར་ན་འJོད་པ་མེད་པའི་སེམས་དེས་ཏིང་ངེ་

འཛnན་ལ་སམེས་�་ེགཅགི་m་གནས། འད་ིལ་མ་ིགནས་ན་ནམ་ཏངི་ང་ེའཛnན་ལ་
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གནས་པའི་Tས་Q་འJོད་པའི་སེམས་དེས་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་གནས་པར་མི་�ས། 

དེས་ན་~ལ་�ིམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་དགོས། བཅོམ་vན་འདས་

5ིས་ཆོས་5ི་�ོ་བZད་�ི་བཞི་Pོང་གQངས་པ་དེ་ཡང་བtས་ནས་གQངས་པ་

ཡནི། འད་ིག་ོབར་Uར་ན་ཆསོ་5་ི�ོར་མ་Uར་པ་ག་ལ་ཡདོ། ལར་aགོས་vན་

Jི་Nལ་འ?ོར་Jི་དབང་�ག་ཅིག་དང་འ[ད་ན་ཏིང་ངེ་འཛnན་གང་ཡང་�ང་བ་ལ་

སེམས་�་ེགཅགི་m་གནས་པ་ད་ེལ་ང་ོcདོ་གཅགི་གསི་ཆགོ་པ་ཡནི་མདོ། �ོབ་

དཔོན་འཕགས་པས་¾འི་?ང་lབ་5ི་མགོར་ཤིང་Oེས་པར་བ�ོམ་T་བeག་

པས་དེ་ལ་སེམས་�ེ་གཅིག་m་གནས། བaན་པ་ཐོབ་པ་དེ་ཞི་གནས་5ི་ཏིང་ངེ་

འཛnན་ཡིན། དེ་ལ་�ོབ་དཔོན་Jིས་ང་ོcོད་ཚnག་གཅིག་?ས་པས་ཆོག་པ་ཡིན། 

Dིས་]བ་པ་ཐོབ་པའི་Nལ་འ?ོར་Jི་དབང་�ག་¾འི་?ང་lབ་m་_གས་པ་དེ་དེ་

ལས་bང་བ་ཡནི། ཤངི་ལ་�་ེགཅགི་པའ་ིTས་Q་དེའི་Pངེ་ན་འདདོ་ཆགས་དང་

ཞེ་�ང་ལ་སོགས་པའམ། ?མས་|ིང་`ེ་?ང་lབ་5ི་སེམས་ལ་སོགས་པའི་

cོས་པ་ཐམས་ཅད་5ིས་Pོང་པའི་སེམས་དེ་Nལ་འ?ོར་བཞིའི་�ེ་གཅིག་5ང་དེ་

ཡིན། �ོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་སེམས་དབེན་ཡང་དེ་ཡིན། འཆི་བའི་སེམས་

གQམ་ཡང་ད་ེཡནི། དའེ་ི`ེས་ལ་འདོ་གསལ་འbང་བ་ཡནི། ད་ེཉདི་aགོས་པ་ད་ེ

�ག་མཐངོ་ཡནི། གཉསི་པ་ོད?ེ་བ་མེད་པ་�ག་མཐངོ་T་ར་ོགཅགི་པའ་ིTས་Q་

ཞ་ིགནས་རབ་m་vན་པའ་ི�ག་མཐངོ་ཡནི། ད་ེཡང་ར་ོགཅགི་ག་ིNལ་འ?ོར་ན་ི

མ་ཡནི། ལར་¥བས་5སི་བtས་པར་Uར་ན་ངདེ་རང་ཐམས་ཅད་5ང་སང་དང་
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འཆི་བ་གང་u་ཆ་མེད། མི་ཆོས་དང་�་ཆོས་གང་གི་ངོས་ནས་5ང་མ་ཤི་བར་

བ�ད་པ་མི་yང༌། དེས་ན་འཇིག་aེན་འདིའི་cོས་པ་ཐམས་ཅད་བཅད་ལ་ཞི་

གནས་དང་�ག་མཐངོ་ག་ིཏངི་ང་ེའཛnན་�བས་དང༌། དེའི་ང་ོབོར་^་ན་མདེ་པའ་ི

?ང་lབ་m་འཚང་Z་བ་ཡིན་པས། འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛད་པར་@་བ་དེ་ཆོས་

ལགས།།    

14 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་

འདི་{་གང་ལས་bང་ན་ངར་འཛnན་པ་ལས་bང་བ་ཡནི། j་ངན་ལས་འདས་པ་

?ང་lབ་གQམ་{་གང་ལས་bང་ན་ངར་འཛnན་པ་མེད་པ་ལས་bང་བ་ཡིན་

གQངས་ཏ།ེ ད་ེཡང་ངར་འཛnན་མ་Wངས་པའ་ིTས་Q་རང་ལ་?མས་པ་Nམས་

ལ་འདོད་ཆགས་Oེ། རང་ལ་�ང་བ་Nམས་ལ་ཞེ་�ང་Oེ། བར་མ་Nམས་ལ་

གཏི་�ག་Oེ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་སེམས་5ིས་qས་ངག་ཡིད་གQམ་

Jི་ལས་མངོན་པར་འT་?ས་པས་ངན་སོང་གQམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བ་tག་

བuལ་Jི་Z་མཚ+་འདི་དེ་ལས་bང་བ་ཡིན། དེ་Eར་ཡང༌། བདག་ཡོད་ན་ནི་

གཞན་T་ཤེས།  །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛnན་དང་�ང༌།  །དེ་གཉིས་དང་ནི་

འ%ེལ་པ་ལས།  །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འbང་བ་ཡིན།  །ཉེས་Xན་དེ་ཡི་�་བ་

ཅན། །ད་ེཡང་འཇགི་ཚ+གས་E་བ་ཡནི། །བJ་ིབ་གQངས་ན་qས་འཇགི་པའ་ི

ཚ+གས་པ་འདི་ལ་བདག་m་བ ང༌Pེ། དེ་ལ་བaེན་ནས་རང་གཞན་T་འཛnན་པ་
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bང་ཞིང་བདག་གཞན་T་འཛnན་པས་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་འདིར་

འཁརོ་བ་ཡནི། j་ངན་ལས་འདས་པ་?ང་lབ་Nམ་པ་གQམ་ན་ིངར་འཛnན་པ་

མེད་པའི་སེམས་དེ་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པས་Kད་པར་T་?ས་པས་ཉན་

ཐོས་5ི་?ང་lབ་ཐོབ། ངར་འཛnན་མེད་པའི་སེམས་དེ་རང་སངས་Zས་5ི་?ང་

lབ་འདོད་པས་Kད་པར་T་?ས་པ་ལས་རང་?ང་lབ་ཐོབ། ངར་འཛnན་པ་མདེ་

པའི་སེམས་དེ་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་པས་Kད་པར་T་?ས་ན་^་ན་མེད་

པའི་?ང་lབ་ཐོབ། ?ང་lབ་གQམ་Jི་ང་ོབ་ོནི་ངར་འཛnན་པ་མེད་པའི་སེམས་

དེ་ཉིད་T་གཅིག་པ་ཡིན། ངར་འཛnན་པ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ཇི་E་>་ཞིག་ཡིན་

|མ་ན་ངར་འཛnན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛnན་པས་Pོང་པ་ད་Eར་Jི་རང་གི་སེམས་

འདི་ཡིན། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་འདི་Tས་ཐམས་ཅད་5ི་བདག་ཉིད་འTས་མ་

?ས་པ། འདས་པའི་Tས་5་ིནམ་མཁའ་ཡང་འད་ིཡནི། མ་འངོས་པའ་ིTས་5་ི

ནམ་མཁའ་ཡང་འད་ིཡནི། ད་Eར་J་ིནམ་མཁའ་ཡང་འད་ིཡནི། ནམ་མཁའ་ལ་

འUར་བ་མདེ། ད་ེབཞནི་T་སམེས་ཉདི་ནམ་མཁའ་ད་ེཡང་འདས་པ་དང༌། མ་

འངོས་པ་དང༌། ད་Eར་J་ིསམེས་ཉདི་ནམ་མཁའ་འད་ིཡནི་ཏ།ེ ད་ེལ་དགོངས་

ནས། སམེས་ཉདི་ང་ོབ་ོཉདི་5་ིH།  །\ན་Jསི་]བ་ཅིང་འTས་མ་?ས།  །¬་

བསམ་ཤེས་བ`ོད་§ལ་ལས་འདས།  །རནི་པ་ོཆ་ེལ་Dག་འཚལ་ལ།ོ  །གQངས་

པའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན། Tས་གQམ་བདག་ཉིད་བདེ་ཆེན་^་མ་ནི།  །Kབ་དང་

ག གས་ཅན་མ་ཡནི་འ_་ོའངོ་མེད།  །ཆོས་H་རང་བཞནི་\ན་]བ་ང་ོབ་ོཉིད།  །

87



88

མི་འUར་�་ོ`ེའི་H་ལ་Dག་འཚལ་ལ།ོ  །གQངས་པས་Tས་གQམ་Tས་མེད་5་ི

སེམས་དེ་ལ་གQངས་པ་ཡིན། སེམས་ཉིད་འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་འཁོར་བ་

tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་འདི་Wངས་ནས་སེམས་བOེད་ཇི་E་བ་བཞིན་T་?ང་

lབ་Nམ་པ་གQམ་ཐབོ་པ་ཡནི། འད་ིaགོས་པར་?ེད་པའི་�་ཡི་�་འཇགི་aནེ་

མགོན་པ་ོམ་གཏོགས་པ་མེད། དེས་ན་ཐམས་ཅད་མKེན་པ་བཅོམ་vན་འདས་

དེ་ཉིད་ལ་མོས་(ས་?། གཞན་^་མ་Nམས་ལ་མོས་(ས་རན་པས་ཆགོ ཐམས་

ཅད་མKེན་པ་དེ་ཉིད་ལ་མོས་(ས་?ས་པའི་Tས་Q་?ང་lབ་གQམ་Jི་ངོ་བོའ n་

སེམས་འདི་aོགས་ནས་འངོ༌། aོགས་པའི་Tས་Q་aོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་

མཉམ་པར་འཇགོ་པ་ཡནི། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་མེད་པའི་?ང་lབ་གQམ་J་ི

ང་ོབོའ n་སེམས་དེ་སངས་Zས་ཆོས་5་ིH་ཡནི། ད་ེXན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་

5སི་Kད་པར་T་?ས་པ་ལས་ལོངས་�དོ་kོགས་པའ་ིH་ཐབོ་པ་ཡནི། `ེས་5་ི

ཤེས་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་Nམ་པར་aོག་པའི་ཚ+གས་ཇི་|ེད་Oེ་བ་Nམས་བe་

ཆོས་དང་Qམ་ཆོས་5ིས་ཉམས་Q་^ངས་པས་Óལ་པའི་H་ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་

Eར་H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལོ་\ན་Jིས་]བ་པ་དང་{ན་མི་

ཆད་པས། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་vན། 

tག་བuལ་དང་%ལ། ^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་ལ་འགདོ་པར་?ེད་པ་ཡནི། དའེ་ི

�་བ་ཡང་ངར་འཛnན་པ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་འདི་aོགས་པ་དང༌། 

འད་ིལ་མཉམ་པར་འཇགོ་པས་ཐབོ་པ་ཡནི། སམེས་ཉདི་ནམ་མཁའ་འད་ིནི་Tས་
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ཐམས་ཅད་5ི་བདག་ཉིད་ཡིན། ནམ་མཁའ་མེས་མི་ཚnགས་པ་དང་། ཕན་

གདགས་པ་དང༌། གནདོ་པ་Oལེ་T་མེད་པ་དང་འp་བར་སམེས་ཉདི་ནམ་མཁའ་

འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་གང་གིས་5ང་ཕན་གདགས་པ་དང་གནོད་པ་Oེལ་T་

མེད། Oེ་བ་དང་o་བ་དང་ན་བའི་མེས་མི་འཚnག་Pེ། ཇི་Eར་ནམ་མཁའ་མེ་

Nམས་5སི།  །uནོ་ཆད་ནམ་ཡང་ཚnག་པ་མདེ། །ད་ེབཞནི་འད་ིན་ིO་ེབ་དང༌།  །

o་དང་ན་བའ་ིམསེ་མ་ིའཚnག །བJ་ིབ་ལ་སགོས་པ་གQངས་ན། སམེས་ཉདི་

ནམ་མཁའ་?ང་lབ་གQམ་Jི་ངོ་བོ་འདི་མ་aོགས་པར་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་

དང་�ོམ་པ་དང་]བ་ཐོབ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་མངོན་T་?ས་5ང་

དེས་འཁོར་བ་Wོང་བར་མི་�ས། འཁོར་བ་མི་Wོང་བའི་ཆོས་ལ་དགོས་པ་ཅི་

ཡོད། འཁོར་བ་མི་Wོང་བའི་ཆོས་རང་གི་�ོབ་དཔོན་Nམས་ཝ་མོ་རང་ག@ག་

འpལ་བ་དང་འp་བའམ། E་ོཁ་བར་མ་སོང་བར་འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོལ་མོས་

(ས་Jིས་དང༌། ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་འདི་aོགས་པའི་

Tས་Q་མ་aོགས་པའི་ཆོས་�་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལགས་པས་དེ་Eར་Sགས་ལ་

ཞོག   

15 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་ནས། ཁམས་གQམ་J་ིའཁོར་བ་tག་བuལ་

Jི་Z་མཚ+་འདི་ལ་གཏིང་མཐའ་ནི་མེད། ངེད་རང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་5ང་Oབས་དང་མགོན་དང་ད·ང་གཉེན་ཐམས་ཅད་དང་
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ནི་%ལ། འཁོར་བའི་tག་བuལ་ཇི་|ེད་ཅིག་ཉམས་Q་jོང་ཡང་དེས་ཆོག་

པའམ་འཛད་པའི་Tས་ནི་མེད། ངན་སོང་གི་གནས་Nམ་པ་གQམ་Jི་tག་

བuལ་ནི་pན་པ་ཙམ་Jིས་5ང་|ིང་ཀེང་¼་ཀའི་འདབ་མ་Eར་གཡོ་བར་?ེད་

པས་ན་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མི་?་བའི་ཐབས་མེད་གQངས། ཆོས་དེ་ཅི་E་>་ཞིག་

ཡིན་|མ་ན། འདོད་ཆགས་མེད་པའི་སེམས་དང༌། ཞེ་�ང་མེད་པའི་སེམས་

དང༌། གཏི་�ག་མེད་པའི་སེམས་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་

བཅོམ་vན་འདས་5ི་ཆོས་ཟེར། དེ་ཡང་དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་Jི་ནོར་>་རིན་པ་ོ

ཆེ་དབང་གི་Zལ་པ་ོDི་བ་གQམ་Jིས་Dིས། Zལ་མཚན་Jི་�ེ་མ་ོལ་བཏགས་

ནས་གསལོ་བ་བཏབ་ན་དགསོ་འདདོ་ཐམས་ཅད་འbང་བ་P།ེ གསརེ་འདདོ་པ་

ལ་གསེར་འbང༌། གཞན་མི་འbང༌། ནོར་>་དང་ད?ིག་འདོད་པ་ལ་ཡང་དེ་

འbང་གཞན་མ་ིའbང༌། ད་ེབཞནི་T་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་འདི་

ཉན་ཐསོ་5་ི?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་ན་ད་ེའbང༌། ད་ེབཞནི་T་རང་

སངས་Zས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པ་དང༌། ^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་པས་

ཉམས་Q་^ངས་ན་ཡང་དེ་ཐོབ། ?ང་lབ་གQམ་Jི་ངོ་བོ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེར་གཅིག་པ་ཡིན། དེས་?ང་lབ་གQམ་པོ་གང་

འདདོ་པ་ད་ེཐབོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་བཀའ་ཆསོ་5་ིའཁོར་ལ་ོདང་པ་ོབRརོ་བའི་Tས་

Q་བདནེ་པ་བཞ་ིགQངས་པ་ད་ེགཙ+་བརོ་ཉན་ཐསོ་Nམས་5་ིཡནི་ཏ།ེ ཉན་ཐསོ་

5ི་གང་ཟག་Nམས་5ིས་འཁོར་བ་འདི་tག་བuལ་Jི་རང་བཞིན་མེ་མ་�ར་Jི་
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འོབས་E་>ར་ནི་མཐོང༌། དེ་ཡང་gེད་པ་ལས་bང་བར་མཐོང་ནས་འདོད་

ཆགས་གཙ+ར་Wངོ་ཞངི༌། ཞར་ལ་གཉསི་པ་ོWངོ་བ་Xན་འbང་དང་tག་བuལ་

J་ིབདནེ་པ་གཉསི་ལས་འཁརོ་བ་འbང་བར་མཐངོ་ནས། ད་ེWངོ་བའ་ིགཉནེ་པ་ོ

ལམ་Jི་བདེན་པ་ལམ་འཕགས་པའི་ཡན་ལག་བZད་ཉམས་Q་^ངས་པ་ལས། 

འ%ས་>་འགོག་པའི་བདེན་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ན། gེད་དང་%ལ་ལ་ཡང་

gདི་མེད། །འདོད་པ་མེད་པས་j་ངན་འདའ། །བJ་ིབ་གQངས། ཉནོ་མངོས་པ་

གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ཉན་ཐོས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་

པས་འ%ས་>་དེ་ཐོབ་པ་ཡིན། གཉིས་པ་རང་སངས་Zས་5ང་འཁོར་བ་འདི་

tག་བuལ་T་མཐངོ་ཞངི་། ད་ེཡང་མ་རགི་པའ་ི�ནེ་Jསི་འT་?ེད་ནས་o་ཤིའི་

བར་T་འbང་བ་ལས་འཁོར་བ་འbང་བར་མཐོང༌། གཏི་�ག་གི་གཉེན་པོ་aེན་

འ%ལེ་ཉམས་Q་^ངས་པས་འཁརོ་བ་Wངོ་བར་མཐངོ་ནས། aནེ་འ%ལེ་qགས་

ལས་vོག་པ་མ་རིག་པ་འགགས་པས་འT་?ེད་ནས་o་ཤིའི་བར་T་འགགས་

པས་འ%ས་>་རང་Zལ་Jི་?ང་lབ་ཐོབ། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་

པའི་སེམས་དེ་རང་སངས་Zས་5ི་?ང་lབ་འདོད་པས་ཉམས་Q་^ངས་པས་

ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་Nམས་5ིས་གང་ཟག་གི་བདག་rང་པོ་�་ལ་

ངའམ་བདག་m་འཛnན་པ་དེ་ང་མེད་པར་aོགས་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཡིན། རང་སངས་Zས་5ིས་དེའི་Pེང་ནས་5ང་ཆོས་5ི་བདག་མེད་5ི་Dེད་

aགོས་པར་གQངས་ཏ།ེ ག ང་དནོ་aགོ་པ་Wངོ་Dིར་དང༌།  །འཛnན་པ་མ་ིWངོ་
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Dིར་ན་ད།ེ  །aནེ་J་ིབསེ་�་E་>འི་ལམ། །གQངས་ན། འཛnན་པ་མ་ིWངོ་བ་ད་ེ

རང་སངས་Zས་5ི་�ོམ་ལམ་Jི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་{ན་དེ་ལ་འཛnན་པར་མིང་

བཏགས་པ་ཡིན། ?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་5ིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་

མེད་པའི་སེམས་དེ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་ཉམས་Q་ལེན་པ་ཡིན། སེམས་

བOེད་ལ་དེད་དཔོན་E་>་དང༌། མཉན་པ་E་>་དང༌། kི་བོ་E་>འི་སེམས་

བOདེ་གQམ་ཡནི། དདེ་དཔནོ་E་>འི་སེམས་བOདེ་ན་ིརང་ཉདི་uནོ་T་སངས་

Zས་ཐོབ་པར་འདོད་ཅིང༌། དེ་ནས་སེམས་ཅན་Nམས་སངས་Zས་ལ་འགོད་

པར་འདདོ་པ་ཡནི། མཉན་པ་E་>་ན་ིརང་ཉདི་དང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Tས་

གཅགི་སངས་Zས་ཐབོ་པར་འདདོ་པ་ཡནི། kི་བ་ོE་>འི་སེམས་བOདེ་ན་ིuནོ་

T་སེམས་ཅན་Nམས་སངས་Zས་ལ་བཀོད་ནས་གཟོད་རང་ཉིད་འཚང་Z་བར་

འདོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འཇིག་aེན་མགོན་པོའ n་བཞེད་པ་ནི་མཉན་པ་E་>འི་

སེམས་བOེད་དེ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Tས་

གཅིག་m་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་m་འཚང་Z་བར་འདོད་པ་ཡིན། `ེ་བ�ན་

འཇམ་ད?ངས་5ིས་ནི་kི་བོ་E་>འི་སེམས་བOེད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

མTན་T་སངས་Zས་ལ་བཀོད་ནས་གཟོད་རང་ཉིད་འཚང་Z་བར་འདོད་པ་Pེ། 

དང་པ་ོསེམས་བOདེ་པའི་Tས་Q། བདག་ན་ི?ང་lབ་རིངས་~ལ་T།  །སངས་

Zས་འUར་བར་c་ོབ་མེད།  །Dི་མཐར་Sག་ག་ིབRལ་པར་ཡང༌།  །སམེས་ཅན་

གཅགི་Dིར་�ད་པར་?། །བJ་ིབ་གQངས། ཚན་གཅགི་ན་ར།ེ `ེ་བ�ན་འཇམ་
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ད?ངས་ནི་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་འདོད་ཆེན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡོད་དེ་དེ་མ་

ལགས། འདོད་ཆེན་པ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་འཛnན་ཅིང་གཏན་འཚང་Z་བར་མི་

འདདོ་པ་ཡནི། `ེ་བ�ན་?མས་པས་5ང་། གཏན་འཚང་མ་ིZ་བ་ན་ིགཉསི་ཏ།ེ 

Dོགས་|ོམས་ཆོས་ལ་Hར་བ་དང༌། །གཉིས་པ་དེ་ནི་འདོད་ཆེན་པའོ། །

གQངས།  དསེ་ན་`ེ་བ�ན་འཇམ་ད?ངས་5་ིད་ེའདདོ་ཆནེ་པ་མ་ལགས། ད་ེ

Eར་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་m་སེམས་བOེད་ནས་Tས་རིང་Sང་གQམ་?ིན་

Jིས་བ�བས་པས། qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་?་བ་ཐམས་ཅད་5ིས་སེམས་

བOེད་kོགས་པར་?ས་ནས་ཐམས་ཅད་kོགས་པའི་སངས་Zས་5ི་{་འབའ་

ཞགི་m་འUར་བ་ཡནི། ད་ེEར་སངོ་ན་qས་ངག་ཡདི་གQམ་དག་ེབ་ལ་བཀལོ་

བ་ལས་མི་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་བ་མེད་པས། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་kོགས་པའི་?ང་

lབ་5་ི{ར་འUར་བ་དེ་Eར་རགིས་ན། མ་ིདག་ེབ་?ང་lབ་m་འUར་བ་ན་ིམ་ི

དགེ་བ་དགེ་བར་འUར་བའམ་དེ་ནི་མི་འཐད་|མ་ན། qས་ངག་ཡིད་གQམ་

དག་ེབ་ལ་བཀལོ་བ་ད་ེEར་བདནེ་མདོ། ད་ེཡང་མ་ིདག་ེབ་འདདོ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་

གཏ་ི�ག་གQམ་ཡང༌། འདདོ་ཆགས་5ང་འདདོ་ཆགས་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་དང་

འ%ལ་བ་མདེ། ཞ་ེ�ང་ཡང་ཞ་ེ�ང་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་དང་འ%ལ་བ་མདེ། གཏ་ི

�ག་5ང་གཏི་�ག་མེད་པ་Pོང་པ་ཉིད་དང་འ%ལ་བ་མེད་པ་གཤིས་ཡིན། 

འདདོ་ཆགས་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ད་ེདག་ེབ་ཡནི་ནམ་མ་ིདག་ེབ་ཡནི། ད་ེབཞནི་

T་ཞེ་�ང་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་དང༌། གཏ་ི�ག་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ད་ེདག་ེབ་ཡནི་
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ནམ་མི་དགེ་བ་ཡིན། དེ་ལ་དགོངས་ནས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་�ང་དང་གཏི་

�ག་ལ་སོགས་པ་Nམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གTང་T་གQངས་པ་མ་

ལགས་སམ། འདདོ་ཆགས་ཉདི་ཆགས་པ་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ད་ེལ་དནོ་དམ་པ་

?ང་lབ་5ི་སེམས་ཟེར་བ་མ་ལགས་སམ། དེ་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་

5ིས་Kད་པར་T་?ས་པའི་Tས་Q་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པར་ད?ེ་བ་མེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་འདིས་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་m་འཚང་Z་ཞིང༌། གTལ་?་

དེའི་རིགས་ཅན་Nམས་འTལ་བ་འདི་ངོ་མཚར་བ་Pེ་ªད་T་bང་བའི་ཆོས་ཡིན། 

དེར་ནི་ཡར་qང་_ོགས་པ་ོཀའི་བ�ན་oན་Jི་འདོད་པ་འp་བ་ཞིག་bང་|མ་ན། 

དེ་ཡང་འp་འp་ལ་གཏད་སོ་མི་གཅིག �ིར་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་

ཤན་Dེད་པར་�་བ་མ་ཡནི། འནོ་T་ཟནི་5ང་འཇགི་aནེ་མགནོ་པོའ n་]བ་མཐའ་

ཆེན་མོ་འདིའི་`ེས་Q་འ%ང་ཤེས་པར་Uར་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཡང་མ་ཡིན། 

ལས་དང་པོ་པའི་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་Wང་བར་?་

བའི་ཆོས་Pོན་པ་ཡིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་aོགས་པའི་?ང་lབ་

སེམས་དཔའ་Nམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་མ་Oེས་པ་

Pངོ་པ་ཉདི་T་ང་ོcདོ་པར་མཛད་པའ་ིཆསོ་གQངས་པ་ལགས། ད་ེཡང་དཔ་ེཇ་ི

E་>་ཡནི་ན། འཇམ་དཔལ་Jསི་xད་ཚ+ང་མའ་ི>་མ་ོགསརེ་མཆགོ་འདོ་གསལ་

མ་དང༌། ཚ+ང་དཔནོ་J་ི>་འཇགིས་མདེ་གཉསི་བmལ་བ་E་>་ཡནི་ཏ་ེག གས་

ཉདི་?ང་lབ། ?ང་lབ་ཉིད་ག གས་ལ་སགོས་པ་གQངས་པས། ད་ེགཉསི་
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5སི་མི་O་ེབའ་ིཆསོ་ལ་བཟདོ་པ་ཐབོ་པ་ལགས། དསེ་ན་འདདོ་ཆགས་ཉདི་?ང་

lབ། ?ང་lབ་ཉདི་འདདོ་ཆགས། ཆགས་པ་ཉདི་ཆགས་པ་མདེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་

གཤསི་5སི་ཡནི་ལ། ད་ེaགོས་པའ་ིTས་Q་Pངོ་པ་ཉདི་ད་ེདག་ེབ་ཡནི་ནམ་མ་ི

དགེ་ཡིན། �ོབ་དཔོན་Zལ་པོས་འདོད་ཆགས་Wངས་པའི་བདེན་པའི་?ིན་

�བས་བ`ོད་པས་l་བ་ོག¶་Jནེ་ལ་ལགོ་པའམ། �ོབ་དཔནོ་Ñ་བ་པ་Dི་pོའ n་ཁ་

ཟས་Wངས་པའི་བདེན་པ་བ`ོད་པས་5ང་l་བོ་Jེན་ལ་ལོག་པར་གQངས། 

ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་Pོང་པ་ཉིད་དོན་དམ་པ་

?ང་lབ་5ི་སེམས་དང༌། སེམས་དེ་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་Kད་

པར་T་?ས་པའི་Tས་Q་དེ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དང་ལས་Q་

འངོ་བ་ཡནི་ཏ།ེ མད་ོཉ་ིམའ་ི|ིང་པརོ། ?ང་lབ་5་ིསམེས་ན་ིཆསོ་ཐམས་ཅད་

5ི་uོན་T་འ_ོ་Pེ། ཐ་ན་ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་5ི་uོན་T་ཡང་འ_ོ་བར་

གQངས་པ་དེ་དེ་ལ་དགོངས་པ་མ་ལགས་སམ། དེ་རིང་གི་ཆོས་འདིས་ཚན་

གཅིག་གི་ཆོས་Nམས་མགོ་aིང་བzོག་པ་བཞིན་T་འ_ོ་བ་ཡང་gིད། དེས་ན་

དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབ་གཉསི་ས་ོསརོ་མ་འpེས་པར་ག་ོདགསོ་ས།ོ  །དག་ེབ་དང་

མི་དགེ་བ་གཞན་T་མི་འUར་བའི་]བ་མཐའ་འདི་ག ང༌། ¥བས་5ིས་བtས་

པར་Uར་ན་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེ་?ང་lབ་གQམ་འདོད་

པས་ཉམས་Q་^ངས་ན་གང་འདདོ་པ་ད་ེཐབོ། དསེ་ན་ཆསོ་དང་�་ེyདོ་ལ་ཐགེ་

པ་ཆེ་lང་མདེ། aནེ་J་ིགང་ཟག་ག་ིབསམ་པས་ཐགེ་པ་ཆ་ེlང་Dེ་བ་ཡནི། ?ང་
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lབ་གQམ་Jི་ངོ་བོ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དེར་གཅིག་པ་ཡིན། 

དེས་ན་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་?་བ་ཐམས་ཅད་5ང་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་

Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི་ལ། Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5ང་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི། qས་

ངག་ཡིད་གQམ་Jི་?་བ་ཐམས་ཅད་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་Kད་

པར་T་?ས་པའི་Tས་Q། ?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པའི་

ལས་Q་འངོ་བས་ན་ཐམས་ཅད་5ང་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་5ི་{ར་འ_ོ་བ་

ལགས་པས་ད་ེEར་Dག་ལནེ་མཛད་པར་@།།   

16 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་ནས། �རི་འདས་མ་འངོས་Dོགས་བe་Tས་

གQམ་Jི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་5ི་ཆོས་ནི་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་

མར་དགེ་བ་འདིར་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་Eར་ཡིན་པར་ཡང༌། ཐོག་མ་བར་དང་

མཐར་དགེ་བ།  །འདས་པའི་སངས་Zས་Nམས་5ིས་གQངས།  །མ་འངོས་

Nམས་5ང་གQང་འUར་ལ། །ད་Eར་bང་བའ་ིkོགས་སངས་Zས།  །ཡང་དང་

ཡང་T་གQང་བ་གང༌། །བJི་བ་གQངས་ན།  Tས་གQམ་Jི་སངས་Zས་

ཐམས་ཅད་5་ིཆསོ་དརེ་གཅགི་པ་ཡནི། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དག་ེབ་གང་ཡནི་པ་ད་ེ

བར་དང་ཐ་མར་ཡང་དག་ེབ་ཡནི། ཐགོ་མར་མ་ིདག་ེབ་གང་ཡནི་པ་ད་ེབར་དང་

ཐ་མར་ཡང་མ་ིདག་ེP།ེ དག་ེབ་ལ་མ་ིདག་ེབའ་ིགནས་མདེ་ཅངི་། མ་ིདག་ེབ་ལ་

དག་ེབའ་ིགནས་མདེ་ད།ེ ཕན་~ན་བ�ར་T་མི་བmབ། འ་ོན་ཁ་སང་ག་ིRབས་
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Q་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་ན་^་ན་མེད་

པའི་?ང་lབ་5ི་{ར་འUར་གQངས་|མ་ན། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་འདོད་

ཆགས་མེད་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་aོགས་པ་དེ་མི་དགེ་བ་མ་ལགས་Pེ། དེ་དགེ་བ་

ཡནི། ད་ེXན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5སི་Kད་པར་T་?ས་པ་དེ་^་ན་མདེ་པ་

?ང་lབ་5ི་{ར་འUར་བ་ནི་གཤིས་ཡིན། མི་དགེ་བ་དགེ་བར་བ�ར་བ་མ་

ལགས། དེ་བཞིན་T་ཞེ་�ང་དང་གཏི་�ག་5ང་ཞེ་�ང་དང་གཏི་�ག་མེད་པ་

Pངོ་པ་ཉདི་T་aགོས་པ་དང༌། ད་ེXན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5སི་Kད་པར་T་

?ས་པའི་Tས་Q་kོགས་པའི་?ང་lབ་5ི་{ར་འUར་བ་དེ་དགེ་བ་ཡིན། དེས་

ན་�ོབ་དཔོན་Zལ་པོ་དང་�ོབ་དཔོན་Ñ་བ་པའི་བདེན་པའི་?ིན་�བས་འ]བ་

པའི་{་མཚན་དེ་ཡིན་ཏེ། ཉནོ་མོངས་པ་གQམ་Oེ་བ་མེད་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་

aགོས་པའ་ིTས་Q་ད་ེདག་ེབ་ཡནི། ད་ེམ་ལགས་པ་?མས་|ིང་`ེ་?ང་lབ་5་ི

སེམས་གQམ་དགེ་བ་ཡིན་ཡང་དེ་མ་aོགས་པ་ཨ་འཐས་5ི་Tས་Q་མ་aོགས་

པ་ཨ་འཐས་པ་ད་ེགཏ་ི�ག་ཡནི། གཏ་ི�ག་ད་ེམ་ིདག་ེབ་ཡནི། ?མས་|ིང་`ེ་

?ང་lབ་5ི་སེམས་གQམ་ཡང་མ་aོགས་པར་Uར་ན་དེས་5ང་འཁོར་བ་Wོང་

བར་མི་�ས་ཏེ། ?མས་སགོས་ªོངས་དང་འགལ་མདེ་Dིར།  །ཉསེ་པ་ཤནི་m་

ཚར་གཅདོ་མནི།  །Pངོ་ཉདི་E་དང་ད་ེའགལ་བས།  །Pངོ་པ་ཉདི་ན་ིབ�ོམ་པར་

?། །བJ་ིབ་གQངས། སགོས་ཁངོས་ན་|ིང་`ེ་དང་?ང་lབ་5་ིསེམས་ཡོད་

པ་ཡནི། �རི་Tས་གQམ་J་ིད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ཐམས་ཅད་5་ིཆོས་5་ི~ལ་
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Xན་kོབ་Eར་གཅིག་པ་ནི། མི་དགེ་བ་བe་Wོང་བ་དང་དགེ་བ་བe་ཉམས་Q་

ལནེ་པ་དང༌། ཕ་རལོ་m་Dིན་པ་dག་ལ་�ོབ་པར་གཅགི་པ་ཡནི། ད་ེཡང་qས་

ངག་ཡིད་གQམ་Jི་�ོ་ནས་མི་དགེ་བ་བe་Wོང་བ་དང་དགེ་བ་བe་ཉམས་Q་

ལནེ་མ་ིལནེ་མ་གཏགོས་པ་ཆསོ་ལ་མ་ིཤསེ་{་ཞགི་ག་ལ་ཡདོ། མ་ིདག་ེབ་ལས་

tག་བuལ་འbང་བར་ཤེས་བཞིན་T་མི་དགེ་བ་�ོད་པ་ནི་Tག་ཧ་ལ་ཧ་ལ་

འཇིགས་Q་�ང་བ་ཟོས་ན་འཆི་བར་ཤེས་པས་ཟ་བ་དང་འp། Tག་དེས་qས་

འདི་དང་འ%ལ་བར་?ེད་པ་ཙམ་ཡནི། མ་ིདག་ེབས་ན་ིO་ེབ་གཏན་J་ིབདེ་Oདི་

ཐམས་ཅད་{ན་གཅོད་པ་ཡིན། དེས་ན་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་�ོ་ནས་མི་

དག་ེབ་བe་Wངོ་བའ་ིབ�ནོ་འ]ས་བ�མ། qས་5་ི�་ོནས་gགོ་གཅདོ་པ་འད་ི

མ་Wངས་པར་Uར་ན་སེམས་ཅན་དjལ་བར་Oེ་བའི་{་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་རང་

ཉདི་5སི་མ་ིགཅདོ་པ་དང་གཞན་ལ་མ་ིབཅལོ་བ་ཞགི་དགསོ། _ངོ་Kརེ་བ་ཚན་

ཞགི་གསདོ་མ་ིགཞན་འ(གས་ནས་གསདོ་ད།ེ གཞན་ལ་བཅལོ་བ་དང་`ེས་Q་

ཡ་ིརང་བའ་ིNམ་xནི་མཉམ་པར་གQངས་པ་ཡནི། དཔརེ་ན་ད་ེབཞནི་གཤགེས་

པ་འདི་uོན་%མ་ཟེར་Oེ་བ་བཞེས་པ་ན་ཉ་གསོད་པ་ལ་`ེས་Q་ཡི་རང་Oེས་པ་

E་>་ཡིན། གཞན་ཡང་qས་5ི་�་ོནས་མ་?ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། མི་ཚངས་

པར་�ོད་པ་Wོང་བའི་བÆལ་@གས་ག ང༌། ངག་གི་�ོ་ནས་�ན་T་¬་བ་འདི་

Wངོ་དགསོ། �ན་འད་ིམ་Wང་ན་Nམ་པར་xནི་པ་ཆ་ེP།ེ �ན་¬་བ་ན་ི£ེ་མེད་

པའ་ིསམེས་ཅན་དjལ་བར་O་ེགQངས་ས།ོ །གཞན་ཡང་ངག་ག་ི�་ོནས་[་མ་
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ངག་འKལ་ཚnག་Ãབ་Wངོ་དགསོ། ཡདི་5་ི�་ོནས་བNབ་སམེས་གནདོ་སམེས་

ལོག་E་གQམ་Wོང་དགོས། མི་དགེ་བ་བe་མ་Wངས་པར་Uར་ན་ངན་སོང་གི་

གནས་གQམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡིན། མི་དགེ་བ་བe་Wངས་

པར་Uར་ན་འTན་པ་ཇ་ིE་བ་བཞནི་?ང་lབ་Nམ་པ་གQམ་ཐོབ། Tས་གQམ་

Jི་སངས་Zས་ཐམས་ཅད་5ི་ཆོས་5ང་འདིར་གཅིག་པ་ཡིན། དགེ་�ོང་དང་

དག་ེ~ལ་ལ་སགོས་པའ་ིབ©ང་{་ཡང་ད་ེཡནི། �མོ་པ་Nམ་པ་གQམ་མ་ིདག་ེ

བ་བe་Wངོ་བ་དང༌། དག་ེབ་བe་ཉམས་Q་ལནེ་པ་འདརི་གཅགི་པ་ཡནི། འད་ི

ཉམས་Q་^ངས་ན་འTན་པ་ཇི་E་བ་བཞིན་?ང་lབ་གQམ་ཐོབ་པ་དང༌། མི་

དགེ་བ་བe་མ་Wངས་ན་ངན་སངོ་གQམ་ལ་སོགས་པར་Oེ་བ་དེ་ཡང་Dི་རོལ་ན་

ཡོད་པ་མ་ལགས། སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་འདི་མི་

དགེ་བའི་�ེན་དང་འ[ད་པའི་Tས་Q་མི་དགེ་བ་བe་�་vང་ཞིང་གནས་པ་ཡང་

ད་ེཉདི་ལ་གནས། འགག་པ་ཡང་ད་ེཉདི་ལ་འགག མ་ིདག་ེབའ་ི�ནེ་ད་ེངན་སངོ་

གQམ་ལ་སགོས་པར་yང་བ་ཡནི། དག་ེབ་བe་ཡང་སམེས་ཉདི་གདདོ་མ་ནས་

མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི། ད་ེདག་ེབའ་ི�ེན་དང་[ད་པ་ལས་དག་ེབ་བeར་མངནོ་

པར་vང་ཞངི་གནས་པ་ཡང་ད་ེཉདི་ལ་གནས། འགག་པ་ཡང་ད་ེཉདི་ལ་འགག་

པ་དང༌། འTན་པ་ཅ་ིE་བ་བཞནི་T་?ང་lབ་གQམ་ཐབོ་པ་ཡང་དག་ེབ་བeས་

འTན་པ་དེ་kོགས་པར་?ས་ནས་དེར་yང་བ་ཡིན། ཆོས་ལ་?ེད་མི་?ེད་མ་

གཏོགས་པ་གོ་མ་གོའ n་{་མེད། དགེ་བ་བe་ལས་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་
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དགེ་བ་རང་གཞན་Jི་བདེ་Oིད་ཐམས་ཅད་འbང་བ་འདི་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོ་?། 

ལར་ངེད་རང་ཐམས་ཅད་སང་དང་འཆི་བ་གང་u་ཆ་མེད། འཆི་བའི་Tས་Q་

Oབས་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་མེད་པས་ན་ཆོས་འདི་མི་?་བའི་ཐབས་མེད་པ་ཡིན། 

དེས་ན་མི་དགེ་བ་བe་Wོང་བ་དང༌། དགེ་བ་བe་ཉམས་Q་ལེན་པའི་བ�ོན་

འ]ས་�མོ་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།    

17 ཡང་^་མ་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ནས། སངས་Zས་5ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་5ི་�་

བ་?ས་པ་ཤེས་ཤིང་pིན་T་གཟ་ོབར་འT་བ་ཡནི། བཅམོ་vན་འདས་5སི་ཆོས་

དང་འགལ་བའི་�་བ་ནི་?ས་པ་མི་ཤེས་ཤིང་pིན་T་མི་གཟ་ོབ་ལས་bང་བ་ཡིན། 

དེ་ཡང་བཅོམ་vན་འདས་འདི་?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ད་པ་�ོད་པའི་ཚG་ན་

?ས་པ་ཤེས་པ་དང་pིན་T་གཟོ་བ་Eར་ཉམས་Q་^ངས་པ་ལས་གནས་Rབས་

དང་མཐར་Sག་གི་བདེ་Oིད་ཐམས་ཅད་bང་བ་ལགས། �ས་?ིན་?ས་པ་མི་

ཤེས་པ་དང་?ས་པ་pིན་T་མི་གཟོ་བ་ལས་གནས་Rབས་དང་མཐར་Sག་གི་

ཉེས་པ་དང་བ¦་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་bང་བ་ཡིན། དེས་ན་?ས་པ་ཤེས་ཤིང་

pིན་T་གཟ་ོབ་འད་ིགལ་ཆ།ེ ཕ་མ་ཞངི་དག་པའ་ི{་མཚན་ཡང་ད་ེཡནི། §ལ་Z་

གར་ཕན་ཆོད་ན་ཆོས་5ི་rལ་ཆེ་བས་ཕ་མ་ཡོད་པར་Uར་ན་གཞན་ན་^་མཆོད་

ད_་བཅོམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་^་མཆོད་གཞན་T་མི་འཚ+ལ་བར་ཕ་མ་ལ་^་མཆོད་

?ེད་པ་ལགས་པར་གདའ། དེ་བཞིན་T་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཞི་ཞིང་དག་
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པའི་{་མཚན་ཡང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Zས་Nམས་5ིས་སེམས་ཅན་

Nམས་ལ་?མས་པ་དང་|ིང་`ེས་བ ང་བས་དེ་མཆོད་ན་?ས་པ་ཤེས་ཤིང་pིན་

T་གཟ་ོབས་བསདོ་ནམས་ཆ་ེབ་དང༌། སངས་Zས་དང་?ང་lབ་སམེས་དཔའ་

Nམས་5སི་སམེས་ཅན་Nམས་?ང་lབ་5་ིསེམས་5སི་བ ང་བ་དང༌། ཕན་པ་

དང་བདེ་བ་ཡང་ཁོང་གི་pིན་ལས་bང་བས་ཞིང་དག་པའི་{་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན། 

ཞིང་དག་པ་Nམས་ལ་གསོད་པའམ་གནོད་པ་བOལ་བར་Uར་ན་?ས་པ་མ་

ཤེས་ཤིང་pིན་T་མ་གཟོ་བས་�ིག་པ་ཆེ་བ་དང་མཚམས་མེད་T་འངོ་བའི་{་

མཚན་དེ་ཡིན། ~ར་ཕན་བཏགས་པ་དང་pིན་ཡོད་པ་ལ་?ས་པ་མ་ཤེས་པར་

Uར་ན་མངནོ་Qམ་T་rང་y་ཚ+གས་འངོ་P།ེ ར་ི�གས་5་ིZལ་པ་ོ�་�་པ་དང་

?ང་lབ་སེམས་དཔའ་cེ¥་ཆེན་པོར་Oེ་བ་བཞེས་པ་ན་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་

པ་pིན་T་མ་གཟོ་བ་ལ་ཉེས་པ་bང་བའམ། �ས་?ིན་?ས་པ་མ་ཤེས་པས་�་

འ�ལ་ཉམས་པ་E་>་ཡིན། དེས་ན་སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་5ི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་5ི་�་བ་?ས་པ་ཤེས་པ་དང་pིན་T་གཟོ་བ་འདི་ཡིན་པས། འདི་ལ་

ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགེ་བ་བ¦་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་

འbང༌། ད་ེEར་ཡནི་པ་ཡང༌། ?ས་པ་ཤེས་ཤིང་?ས་པ་གཟ།ོ  །?ས་པ་lད་

ཟསོ་མ་ི?ེད་པའ།ི  །མ་ིད་ེགང་ན་གནས་5ང་བད།ེ  །ད་ེལ་དཔལ་མགནོ་ཉ་ེབར་

གནས།  །བJ་ིབ་གQངས། རང་ལ་?མས་པ་དང་ཕན་བཏགས་པ་དསེ་ཅ་ིཟརེ་

ཉན་པ་དང་pིན་T་གཟ་ོབ་གལ་ཆ།ེ འདརི་ང་འ>ས་5ང་Kདེ་དག་ེའTན་Nམས་
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སམ་ཡནོ་བདག་པ་ལ་རསེ་འགའ་འབར་བ་Eར་འTག་5ང༌། གཏངི་Kདེ་Nམས་

བདེ་ན་དགའ་བའི་?མས་པ་ཡོད་པས་དེ་ལ་ཕན་བདེ་འbང་ཞིང་འབར་བས་5ང་

rགས་Q་Oནོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་མ་ིOདེ། དསེ་ན་ང་ཡསི་5ང་ཡནོ་མཆདོ་Nམས་5་ི

གQང་�བ་དགོས། དེ་ལས་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་འbང་བ་ཡིན། �ིར་ཡང་^་

མའི་གQང་�བ་པ་ལ་བདེ་Oདི་ཐམས་ཅད་འbང་བ་ཡནི། ད་ེཡང༌། ?ང་lབ་

སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་`ེས་Q་བPན་དང་མSན་?ེད་ཅིང༌།  །pན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་Pེ་^་མའི་ངག་གཅོག་མི་?ེད་པ།  །དེ་Dིར་དེ་ཡི་དོན་Nམས་མSན་པར་

འ]བ་འUར་ཏེ།  །མSན་པའི་སངས་Zས་ཡེ་ཤེས་?ང་lབ་dང་T་འཚང་5ང་

Z།  །བJི་བ་གQངས། ^་མའི་གQང་ནི་མི་རིགས་པ་Eར་འTག་5ང་�བ་

དགསོ་ཏ།ེ �ོབ་དཔོན་Õ་ར་ོཔས་དཀའ་བ་བe་གཉསི་�ད། ཏÖི་ིཔའི་གQང་

བ�བས་པ་ཡང་འ[ལ་T་རིགས་པ་Eར་མི་འTག་5ང་བ�བས་པ་ལགས་མོད། 

ཏིÖི་པ་E་>འི་གQང་�བ་པར་�ས་5ང་^་མ་གཞན་Jི་གQང་�བ་མི་�ས་

|མ་ན། ད་ེཡང་^་མ་ངན་པ་ཞགི་ཡནི་ན་དའེ་ིགQང་མ་བ�བ་ན་ཡང་Dིས་^་

མ་བཟང་པ་ོདང་མཇལ་བ་དང་གQང་�བ་པ་དེ་མི་འངོ༌། དེ་{་འ%ས་ཡནི་ཏ་ེ^་

མ་Nམས་gགོ་གཅགི་པ་ཡནི། ^་མའི་གQང་བ�བས་པ་ལས་ཕན་པ་དང་བད་ེ

བ་འbང་བ་དེ་ཡང་^་མ་pིན་ཆེ་བས་དེ་ལ་?ས་པ་ཤེས་ཤིང་pིན་T་གཟ་ོབ་ལས་

bང་བ་ཡིན། ^་མའི་གQང་བཅག་པར་Uར་ན་ཉེས་པ་ཆེ་བ་ཡང་?ས་པ་མ་

ཤསེ་པ་དང་pིན་T་མ་གཟ་ོབ་ལས་bང་བ་ཡནི། ^་མ་དང་_གོས་པ་ོལ་སགོས་
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པ་pིན་ཡོད་པ་དང་~ར་?མས་པ་Nམས་ལ་pིན་T་གཟོ་བ་གལ་ཆེ། གནས་

Rབས་དང་མཐར་Sག་གི་བདེ་Oིད་ཐམས་ཅད་?ས་པ་ཤེས་ཤིང་pིན་T་གཟོ་བ་

ལས་bང་བ་ཡནི་པས་ད་ེEར་Dག་ལནེ་T་མཛད་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།    

18 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་ནས། ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ིསངས་Zས་

བཅོམ་vན་འདས་5ིས་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་གQངས་པའི་བ`ོད་?་aེན་འ%ེལ་

ཡནི་གQངས། ད་ེEར་ལགས་པར་ཡང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་པར་འbང་འད་ིZལ་

བ་ཡི།  །གQང་ག་ིམཛ+ད་5་ིགཅསེ་པ་ཟབ་མ་ོP།ེ  །གང་གསི་འད་ིཉདི་ཡང་དག་

མཐོང་བ་དེས།  །སངས་Zས་ད་ེཉདི་རགི་པ་Nམ་མཆགོ་མཐངོ༌།  །ཞསེ་པ་དང༌། 

གང་གིས་aེན་འ%ེལ་མཐོང་བ་དེས་དཀོན་མཆོག་གQམ་མཐོང་བར་གQངས་པ་

དང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་འbང་མ་གཏགོས་པ།  །ཆསོ་འགའ་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ནོ།  །

ཞེས་གQངས། འ་ོན་ད་ེEར་ཡིན་ན་aེན་འ%ེལ་དེ་གང་ཡིན་|མ་ན། {་�ེན་

གཉསི་འདདོ་པ་ད་ེཡནི་ཏ།ེ {་མི་འདོད་པ་ལ་aནེ་འ%ལེ་མ་ི�ང༌། �ནེ་མ་ིའདདོ་

པ་ལ་ཡང་aེན་འ%ེལ་མི་�ང༌། དེ་ལ་དོན་དམ་པ་Eར་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{་

ཁམས་རང་བཞིན་Jིས་Nམ་པར་དག་པ་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་

སངས་Zས་5ིས་མ་མཛད། སེམས་ཅན་Jིས་མ་བཅོས་པ་དེ་གཤིས་སམ་

བབས་5ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་དེ་ཡིན། �ན་ཅིག་?ེད་པའི་

�ནེ་མཚན་ཉདི་དང་vན་པའ་ི^་མ་དམ་པ་ཡནི། {་�ནེ་འཛ+མས་པ་དེ་ལ་aནེ་
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འ%ེལ་ཟེར། འ་ོན་ཁམས་དེ་ནི་{ས་མ་བOེད། �ེན་Jིས་མི་འཇིག་པ་དེ་aེན་

འ%ལེ་T་བmབ་བམ་|མ་ན། aནེ་འ%ལེ་J་ིགཞ་ིད་ེཡནི་ཏ་ེདཔརེ་ན་ནམ་མཁའ་

{ས་མ་བOདེ། �ནེ་Jསི་མ་ིའཇགི་5ང་yདོ་བeད་ཐམས་ཅད་5་ིགཞ་ིཡནི་པ་

བཞིན་T་འཁོར་འདས་5ི་aེན་འ%ེལ་Jི་གཞི་དེ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

ས་q་Ôང་པའ་ིམདརོ། aནེ་འ%ལེ་ན་ིབPན་T་མེད་པ། བEར་མེད་པ། བ`ོད་

T་མེད་པ། བ`ོད་པའི་§ལ་ལས་འདས་པར་གQངས། དེའི་དོན་�ོབ་དཔོན་

འཕགས་པས། གང་གསི་aནེ་ཅངི་འ%ལེ་བར་འbང༌།  །ལ་སགོས་པ་cསོ་པའི་

མཐའ་བZད་དང་%ལ་བར་གQངས་ལ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{་དེ་ཡིན། �ན་ཅིག་

?ེད་པའི་�ེན་^་མ་དམ་པས་དེ་aོགས་པ་དང་ངོ་cོད་པར་?ེད་པ་ཡིན། དེ་

aོགས་པ་^་མ་དམ་པའི་མོས་(ས་ཡིན་པས་^་མ་ལ་སངས་Zས་5ི་འT་ཤེས་

དགསོ། ^་མའི་Oནོ་བaག་པའ་ིལགོ་Eས་ཡར་མ་ིདགབ། Oནོ་མཐངོ་བ་རང་

གི་Oོན་ཡིན། _ོགས་པོ་ལ་སོགས་པ་Nམས་5ི་Oོན་མི་aོག་པར་མོས་(ས་

?ེད་པ་གལ་ཆེ། ^་མ་བPེན་པ་ལ་དཔེར་ན་ནོར་བཟང་བཞིན་^་མ་བPེན་

དགོས་ཏེ། {་�ེན་aེན་འ%ེལ་འཛ+མ་ན་གནས་Rབས་དང་མཐར་Sག་གི་བདེ་

Oདི་ཐམས་ཅད་འbང༌། ཉ་ེབར་ལནེ་པའ་ི{་སམེས་ཉདི་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་

པ་Pོང་པ་ཉིད་དེ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་ལ་སོགས་པ་Dིན་ཅི་ལོག་གི་aེན་འ%ེལ་

Jིས་བཀབ་པས་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་འ]བ་པར་?ེད་པ་ཡིན། 

ཆོས་5ི་`ེའི་བཞེད་5ིས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་
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པ་{ས་མ་Oསེ་པ། �ནེ་Jསི་མ་ིའཇགི་པ། aག་པ་བaན་པ་ད་ེལ་བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་འཇོག་པར་འདོད་པ་ཡིན། སེམས་ཙམ་པས་རང་རིག་དོན་དམ་

སེམས་རང་རིག་རང་གསལ་མར་མེ་Äང་གིས་མ་བOོད་པ་E་>་གསལ་སིང་ངེ་

ཡེ་རེ་བ་ཞིག་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པར་འདོད་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་�ོད་པའི་

ད>་མ་པས། Kདོ་5་ིདནོ་དམ་གང་ཡནི་པ།  །ད་ེན་ིང་ཡ་ིXན་kོབ་ཡནི།  །ཟརེ་

ནས་གསལ་བ་དེ་^་ོཡིན། ^་ོདེ་Xན་kོབ་ཡིན་པས་གསལ་བ་དེ་ཉིད་5ང་Pོང་

པར་འདདོ་པ་དང༌། བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ད་ེལ་འཇགོ་པར་འདདོ་པ་དང༌། ད་ེ

བས་མཐོ་བ་Nལ་འ?ོར་�ོད་པའི་ད>་མ་པས་འཁོར་འདས་5ིས་བtས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་དང་། སེམས་Pོང་པ་ཉིད་T་འདོད་ལ། དེ་ལ་བག་

ཆགས་འཇོག་པར་འདོད་པ་དང༌། དེ་བས་མཐོ་བ་ད>་མ་ཆེན་པོ་བས་Nམ་

གཅོད་དང་ཡོངས་གཅོད་T་འཁོར་འདས་5ིས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སེམས་Q་ཡང་མི་འདོད། སེམས་ལས་གཞན་T་ཡང་མི་འདོད་པར་གདོད་མ་

ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་T་འདདོ་ལ། ད་ེལ་བག་ཆགས་འཇགོ་པར་འདདོ་པ་

དང༌། དེ་བས་5ང་མཐོ་བ་Dག་Z་ཆེན་པོ་བས་འཁོར་འདས་5ིས་བtས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་^ོ་ལས་འདས་པ་ནམ་མཁའི་ད5ིལ་Eར་འདོད་པ་དེ་ལ་བག་

ཆགས་ཐམས་ཅད་འཇགོ་པར་འདདོ་པ་ཡནི། ད་ེབས་5ང་མཐ་ོབ་kོགས་པ་ཆནེ་

པོ་བས་དཀར་བ་གངས་རི་E་>་ཆོས་ཐམས་ཅད་Oེ་བ་མེད་པ་ཡེ་ནས་སངས་

Zས་Q་འདདོ་པ་དང་ད་ེལ་བག་ཆགས་འཇགོ་པར་འདདོ་པ་ཡནི། ཆསོ་5་ི`ེའི་
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བཞེད་པས་E་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ག ང་བའི་§ལ་ལ་འཛnན་པའི་ཤེས་པས་

ག ང་བ་^་ོཡནི་མ་ིaག་པ་ཡནི་པས་ད་ེལ་བག་ཆགས་གཞག་m་མི་བmབ། དེ་

Nམས་ཉིད་ བག་ཆགས་འཇོག་{་ཡིན། འ་ོན་བག་ཆགས་གང་ལ་འཇོག་ན་

ཁམས་རང་བཞིན་Jིས་Nམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་|ིང་པོ་ལ་

འཇགོ་པར་འདདོ་པ་ཡནི་ཏ།ེ དཔརེ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་yདོ་བeད་ཐམས་ཅད་O་ེ

བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པའི་གཞི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པ་Eར། བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་vང་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པའི་གཞི་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་

མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི་ཏ།ེ ད་ེEར་ལགས་པར་ཡང༌། ཇ་ིEར་འཇགི་aནེ་

ཐམས་ཅད་T།  །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་Oེ་ཞིང་འཇིག །དེ་བཞིན་འTས་མ་?ས་

ད?ིངས་ལ། །དབང་པ་ོNམས་ན་ིO་ེཞངི་འཇགི །བJ་ིབ་གQངས། བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་5ི་གཞི་ཁམས་རང་བཞིན་Jིས་Nམ་པར་དག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་

མཉམ་T་ཡོད་དེ། kོགས་སངས་H་ན་ིའ[་ོDིར་དང༌། །ད་ེབཞནི་ཉདི་ད?ེར་མེད་

Dིར་དང༌།  །རགིས་ཡདོ་Dིར་ན་qས་ཅན་Xན།  །aག་m་སངས་Zས་|ིང་པ་ོ

ཅན། །བJ་ིབ་གQངས། ད་ེEར་བག་ཆགས་འཇགོ་པ་ལ་Xན་kོབ་Eར་ཉེ་བར་

ལནེ་པའ་ི{་དང་�ན་ཅགི་?ེད་པའི་�ནེ་གཉསི་P།ེ {་ན་ིའཁརོ་བ་ཐགོ་མ་མདེ་

པ་ནས་ཆགས་�ང་ªོངས་གQམ་Jི་བག་ཆགས་ཡོད་པ། དོན་དམ་པ་Eར་ཉེ་

བར་ལནེ་པའ་ི{་ད་ེལ་གནས་པ་ཡནི། �ནེ་ཆགས་�ང་ªོངས་གQམ་J་ི§ལ་

ཡནི་ཏ།ེ �ནེ་དང་[ད་པས་{་བག་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་T་ཡོད་པ་དེ་O།ེ §ལ་
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དང་དེ་གཉིས་འpེས་པས་བག་ཆགས་5ི་Pོབས་Zས་ནས་ཆགས་པ་�ོད། དེ་

ནས་ཆགས་པའ་ིསམེས་5སི་qས་?ིན་Jསི་�ོབ། qས་5སི་yང་བ་?ིན་Jསི་

�ོབ་P་ེགར་Dིན་ཡང་ཟས་མ་ི¢དེ་པ་ལ་སགོས་པ་ཡ་ི�གས་5་ིyང་བ་འངོ༌། Dི་

མར་ཡི་�གས་5ི་འཇིག་aེན་T་Oེ་བ་དང༌། ཞེ་�ང་དང་གཏི་�ག་གི་བག་

ཆགས་5ང་�ང་བ་དང་ªོངས་པའི་§ལ་དང་[ད་པའི་Tས་Q་Oེ། དེའི་གཉེན་

པོ་མ་བPེན་མ་Wངས་ན་�ང་བ་དང་ªོངས་པའི་སེམས་དང་ལས་5ིས་qས་

སེམས་?ིན་Jསི་�ོབ་པ་དང༌། དjལ་བ་དང་Tད་འ_་ོལ་སགོས་པ་འཁརོ་བར་

འཁརོ་བ་ཡནི། ?མས་པ་དང་|ིང་`ེའ་ིབག་ཆགས་5ང་མ་>་ལ་?མས་པའམ་

>་མ་ལ་?མས་པ་དང་|ིང་`ེ་Oེ་བ་�་དང་�ང་ཀི་ལ་ཡང་ཡོད་པ་དེ་?མས་

|ིང་`ེ་O་ེབའི་§ལ་ལམ་�ནེ་དང་[ད་པའི་Tས་Q་O།ེ ད་ེཡང་མཚན་ཉདི་དང་

vན་པའི་^་མ་དམ་པ་?མས་པ་ལ་གནས་པ་ཞིག་གིས་?མས་པའི་གདམས་

ངག་བPན། �ིད་?ས། ?མས་པའི་བ|ེན་བ�བ་ལས་�ོར་གQམ་Eར་ཉམས་

Q་^ངས་པས་རང་གཞན་Jི་གནོད་པ་སེལ་བ་དང་བདེ་Oིད་�བ་པ་ལ་ཚGགས་

མེད་དེ། དཔེ་ཇི་E་>་ཡིན་|མ་ན་གདོལ་པ་Nམས་5ི་pང་gོང་rར་>་གQམ་

པའམ། མོ¥་འགལ་J་ི>་ཆནེ་པ་ོE་>་ཡནི། ད་ེE་>་ལ་?མས་པའི་]བ་ཐོབ་

ཟེར། ཉནོ་མོངས་པ་བག་ལ་ཉལ་དང་Xན་ནས་vང་བ་Nམས་Wོང་བ་ཡང་^་

མས་མ་Oེས་པ་མི་བOེད། Oེས་པ་Wོང་བའི་གདམ་ངག་Pོན། ^་མ་ཡང་མ་

ཆགས་པ་ཞ་ེ�ང་མདེ་པ་དང་གཏ་ི�ག་མདེ་པ་ལ་གནས་པ་ཞགི་དགསོ་ཏ།ེ ཏངི་

107



108

ངེ་འཛnན་Zལ་པོར། གང་ལ་གནས་པ་དེ་ནི་འཆད་པར་?ེད། གQང་ན་ཉོན་

མོངས་གQམ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་གནས་པ་`ེ་རིན་པ་ོཆེ་ཉག་གཅིག་ཡིན། 

`ེ་རིན་པོ་ཆེའི་�ིད་5ི་རིམ་པ་Nམས་དང་ཟབ་པའི་གདམ་ངག་Nམས་5ང་ཉོན་

མོངས་པ་གQམ་མམ་�་Xན་ནས་vང་བ་དང་བག་ལ་ཉལ་Wོང་བའི་{ད་ཚ+ད་

5་ིཉམས་ལནེ་J་ིརམི་པ་ཡནི། ཉམས་Q་ལནེ་པའ་ིགནས་ར་ི�ོད་Pངོ་པ་དབནེ་

པའ་ིགནས་ཡནི། གནས་དབནེ་པར་ཉམས་Q་^ངས་པས་ཉནོ་མངོས་པ་O་ེབའི་

�ནེ་མདེ་པས་མ་ིO།ེ Xན་ནས་vང་བ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་Wངོ་བའ་ིཉམས་ལནེ་

རིམ་པ་Eར་ཉམས་Q་^ངས་པས། ཉནོ་མངོས་པ་Xན་ནས་vང་བ་དང་བག་ལ་

ཉལ་ཐམས་ཅད་Wངས་ནས་kོགས་པའི་?ང་lབ་T་འཚང་Z་བའི་ཆོས་ཡིན། 

ཆོས་འདི་E་>་ཉམས་Q་ལེན་པ་ལ་བསམ་པ་དང་�ོར་བ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་

གལ་ཆ་ེP།ེ ཆསོ་དསེ་བསམ་པ་ད་ེkོགས་པར་?ེད་པ་ཡནི། དསེ་ན་བསམ་པ་

?ང་lབ་5་ིསེམས་དང༌། �ོར་བ་སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ེད་པ་གལ་ཆ།ེ ད་ེ

བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་དང་Á་རིའི་>་དང་མོ¥་འགལ་Jི་>་གཉིས་དང་གQམ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�ན་ཆེན་པོ་འཇིག་aེན་T་bང་བའི་Tས་Q་?ིས་པ་

གQམ་T་Uར་པས། ?ེ་མ་|ིམ་པ་རེ་རེ་rལ་ནས་xོན་ལམ་ས་ོས་ོབཏབ་པས་

བRལ་པ་_ངས་མེད་པ་གQམ་T་ཚ+གས་བསགས། �ོད་པ་མཉམ་པོར་�ད་

5ང་སངས་Zས་དང་ཉན་ཐོས་Q་Uར་པ་དེ་བསམ་པའི་Kད་ཡིན། དེས་ན་

བསམ་པ་Z་མ་lང༌། ?ང་lབ་སམེས་དཔའ་Nམས་ན་ིསམེས་གང་བOདེ་པ་དེ་
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འ]བ་པ་ཡནི། �ོར་བ་བ�ནོ་འ]ས་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་གལ་ཆ་ེP།ེ ད་ེབཞནི་

གཤེགས་པ་འདི་བས་`ེ་བ�ན་?མས་པ་བRལ་པ་བཞི་བeས་སེམས་བOེད་

u་ཡང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ཉིད་དེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་

སེང་གེའི་Zལ་པོ་ཡི་དམ་བaན་E་>འི་བ�ོན་འ]ས་དང་བསམ་པ་དང་�ོར་བ་

rན་Qམ་ཚ+གས་པས་uོན་ལ་སངས་Zས་པ་ཡིན། ཆོས་འདི་E་>་གོ་བ་དང་

ཉམས་Q་^ངས་ན་འད་ིགཅགི་·ས་5ང་མ་ཆགོ་པ་མདེ་པས། ཆསོ་5་ིས་ོནམ་

དང་�བ་པ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་པར་@།།    

19 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་Sགས་

བOེད་ཚ+གས་བསགས། སངས་Zས་ནས་ཆོས་5ི་འཁོར་ལ་ོགQམ་བRོར་བ་

དེ་ལ་བ`ོད་?འི་དོན་ཐ་དད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ལགས། ཟབ་པ་Pོན་པ་

དང༌། Z་ཆནེ་པ་ོPནོ་པའ་ིཆསོ་5་ིའཁརོ་ལ་ོགཉསི་Q་འT་བ་ཡནི། ད་ེཡང་ཟབ་

པ་ད་ེན་ིV་ོའདགོས་པ་དང་Hར་པའ་ིམཐའ་ལས་_ལོ་བ་ཡནི། ཟབ་པ་གང་ཡནི་

ན་སམེས་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་གཞ་ིམལ་མལ། དགོ་ཅམ་ཅམ། 

སངས་Zས་�མ་པསོ་མ་མཛད། སམེས་ཅན་�ེན་པས་མ་བཅསོ། གཤསི་སམ་

བབས་དེ་ཡིན། སེམས་འདི་འདོད་ཆགས་5ིས་Pོང་Pེ་འདོད་ཆགས་Oེ་ཞིང་

Xན་ནས་vང་བས་Pོང་པ་དང༌། ཞེ་�ང་གིས་Pོང་Pེ་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་

འཛnན་པ་དང་མི་རིགས་པར་འཛnན་པ་ཙམ་ཡང་ཞེ་�ང་ཡིན། ཞེ་�ང་ཆེན་པོ་
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མནར་སམེས་རམི་པ་ད(་ཡནི། ད་ེགཙ+་བ་ོམ་ིའཇགིས་པར་?ེད་པ་ལ་ཡོད་དེ། 

དེས་དjལ་བ་འ]བ་པར་?ེད་པ་ཡིན། ཞེ་�ང་འདི་Wང་དགོས་པ་ཡིན། 

སེམས་འདི་ནི་ཞེ་�ང་གིས་Pོང་པ་ཡིན། སེམས་འདི་གཏི་�ག་གིས་Pོང་པ་

ཡནི་ཏ།ེ གཏ་ི�ག་གང་ཡནི་ན་ཆསོ་ལ་ཆསོ་མ་ཡནི་པར་འཛnན་པ་ལ་སགོས་པ་

ཡིན་ལ། སེམས་འདི་གཏི་�ག་གིས་འཛnན་པ་ཐམས་ཅད་5ིས་Pོང་པ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་དང་Nམ་པར་aོག་པའི་ཚ+གས་ཐམས་ཅད་5ིས་Pོང་

པའི་སེམས་འདི་aོགས་པའི་Rད་ཅིག་དེ་ལ་འཁོར་བ་Wངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་། 

ལ་ོPངོ་ལནོ་པའ་ི�ན་པ་མSག་པ་ོཡང༌།  །Vོན་མ་ེOསེ་མ་ཐག་གསི་སལེ་བར་

?ེད།  །ད་ེབཞནི་འཁོར་བའ་ིབག་ཆགས་མSག་པ་ོཡང༌།  །རང་སམེས་aགོས་

པས་Rད་ཅགི་གཅགི་གསི་སལེ། །གQངས། གཞན་ཡང༌། མ་aགོས་Tས་ན་

མ་རགི་པ། །ལས་ཉནོ་མངོས་Xན་J་ིགཞ་ི�་ཡནི། །aགོས་ན་རང་རགི་ཡ་ེཤསེ་

ཏེ། །དཀར་པོའ n་ཡནོ་ཏན་kོགས་པར་འbང༌། །གQངས། གཞན་ཡང༌། aགོས་

དང་མ་aོགས་མ་གཏོགས་པ།  །འ%ས་>་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་མེད།  །གQངས། 

འདི་ལ་Pོང་ངམ་མི་Pོང་|མ་པའི་ཐེ་ཚ+མ་ཞིག་Oེས་5ང་འཁོར་བ་�ས་པ་མེད་

པར་?ས་ཟནི་པ་ཡནི་ཏ།ེ འད་ིལ་ཐ་ེཚ+མ་O་ེབ་ན།ི །ཞསེ་པ་ལ་སགོས་པ་གQང་

ན། aགོས་པས་འཁརོ་བ་Wངས་པ་E་ཅི་xསོ། འདི་མ་aགོས་པར་Uར་ན་ད་ེ

?ིས་པ་ཡནི་ཏ།ེ ?ིས་པ་དེ་lང་བ་ལ་ཟརེ་བ་མ་ལགས། སམེས་ད་ེམ་aགོས་

པར་Uར་ན་ལོ་བZ་ལོན་5ང་?ིས་པ་སོ་སོའ n་Oེ་བོ་ཡིན། འདི་མ་aོགས་ན་�་
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རིག་པའི་པ�ི་ཏས་5ང་འཁོར་བ་མི་Wོང་Pེ། ངེད་རང་Nམས་uོན་འཁོར་བར་

འཁོར་བའི་ཚG་ན་�་རིག་པའི་པ�ི་ཏ་ཡང་ས་ཆེན་པོའ n་Çལ་ཙམ་?ས་གQང་

Rད། སེམས་མ་aགོས་པར་མཁས་པ་བཀའ་རབ་འ?མས་ལ་ཤེས་རབ་5་ིyང་

བ་Zས་པ་ཡིན་ཡང༌། ནམ་ཞིག་བ{ད་ནས་འཁོར་བ་Wོང་བ་མ་གཏོགས་པ་

འཁོར་བ་ལ་Ë་འpེས་གང་གིས་5ང་འདའ་བར་མི་�ས། དེས་ན་ཚnག་ཐ་|ད་

མང་པོ་ཞིག་ཤེས་5ང་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ངེད་gོག་ཆགས་ང་མ་དང་འp་བ་

Nམས་ལ་དེ་འp་�ོབ་པའ་ིལངོ་གར་ཡདོ། གཞན་ཡང་བ�ན་པ་ོ~ལ་�མིས་5་ི

བདེན་པ་འ]བ་པ་�ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་E་>་ཡིན་པས་སེམས་མ་aོགས་

པར་Uར་ན་དེས་5ང་འཁོར་བ་ལས་འདའ་བར་མི་�ས། མ་ཡག་པར་Uར་ན་

ལོག་Eའམ་མཚམས་�ོར་ངན་པ་ཞིག་གིས་?ས་ན་ངན་སོང་T་འ_ོ་བ་ལ་ཡང་

ཚGགས་མེད། གཞན་ཡང་བསམ་པ་འཆི་བ་དང་མི་aག་པ་བསམ་པ་ལ་སོགས་

པ་ཡིན་ཡང་མི་aག་པ་{ད་ལ་Oེས་ནས་གཟོད་ཆོས་ཞིག་ལ་འMག་དགོས་པ་

ཡནི་ནམ། དསེ་5ང་འཁརོ་བ་མ་ིWངོ༌P།ེ l་བoལ་ལན་གཅགི་ལ་བkེ་བཅང་

ལན་གཉིས་མི་རེད། དང་པ་ོནས་བ{ད་པ་རིན་པ་ོཆེ་འདིའི་�ོར་འMག་དགོས་

ཏ།ེ སམེས་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་འད་ིaགོས་པའ་ིTས་Q་འཁོར་

བ་Wངས་ཟིན་པ་ཡིན། འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་འཁོར་འདས་5ིས་བtས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་aོགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་Oེས་>་gོག་གི་དབང་པོ་འགག་པའི་

Tས་Q་དབང་པོ་�ག་མ་ཐམས་ཅད་འགག་པ་དང་འp་བར་སེམས་aོགས་པའི་
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Tས་Q་མ་aགོས་པའ་ིཆསོ་མདེ། ཟབ་པ་Pནོ་པའ་ིཆསོ་5་ིའཁོར་ལོའ n་བ`ོད་?་

འད་ིཡནི་ཏ།ེ མང་པ་ོཞགི་ཡདོ་པ་མ་ལགས། ད་ེཡང་ཆསོ་Xན་དནོ་གཅགི་m་ན་ི

རབ་བཤད་ད།ེ །མག་ོགཅགི་m་ན་ིPངོ་པ་ཉདི་ཡནི་པས།  །ད་ེདག་ལ་ན་ིཐ་དད་

Uར་པ་མེད།  །གQངས།  གཞན་ཡང༌། འཇགི་aནེ་ཁམས་ན་ིPངོ་དག་m།  །

ངས་ན་ིམད་ོ�་ེགང་བཤད་པ།  །ཚnག་འ�་ཐ་དད་དནོ་གཅགི་P།ེ  །ཐམས་ཅད་

བ`ོད་པར་�ས་མ་ཡནི།  །ཚnག་གཅགི་Nམ་པར་བ�ོམ་ན་ན།ི  །ད་ེདག་ཐམས་

ཅད་བ�ོམ་པར་འUར།  །གQངས།  ཟབ་པའི་ག་ོབ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལ་

སོགས་པས་མི་aོགས་པའི་Dིར་ན་ཟབ་པ་ཡིན། འདི་aོགས་པར་?ེད་པ་ཡང་

མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་ཞིག་ལ་རག་qས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་^་མ་བ{ད་

པ་དང་vན་པ་ཞིག་དགོས། �་ོ>ར་T་bང་བའི་�ོལ་བོན་ཁ་ནག་པ་ཞིག་གིས་

5ང་མི་ཕན་པས། བ{ད་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་བཅོམ་vན་འདས་�་ོ`ེ་འཆང་ཆེན་

པ་ོནས་Tས་ད་E་ཡན་ཆོད་T་སངས་Zས་5ི་བ{ད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ཡིན་པས་

འདི་དགོས། ^་མ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་དང་བཅས་པ་ཞིག་ལ་མོས་(ས་?ས་

ན་དེའི་?ིན་�བས་འMག་Pེ། རང་གི་ཉོན་མོངས་5ི་Pེང་T་^་མའི་ཉོན་མོངས་

བyན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གོང་>་ཞིག་འངོ་བ་ཡིན། དེས་ན་^་མ་མཚན་ཉིད་

དང་vན་པ་ཞགི་དགསོ། ད་ེ¢དེ་པའི་Tས་Q་O་ེསའམ་?ས་པའམ་ཐོས་པའམ་

ལང་ཚ+་ལ་སོགས་པ་བཞག་ནས་གདོལ་>་བཞིན་T་@ས་5ིས་?ས་ནས་^་མ་

དམ་པའི་ཅི་གQང་�བ་པ་ཞིག་དགོས། ^་མ་ལ་E་qགས་5ང་ལོངས་�ོད་
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kོགས་པ་Hའི་E་qགས་མན་ཆོད་གང་ལ་ཡང་སེམས་aོགས་པའི་�ས་པའི་

མS་མེད། ^་མ་ལ་ཆོས་5་ིHར་E་དགསོ། ད་ེEར་བEས་པའི་Tས་ན་སམེས་

གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་དེ་རང་གིས་མངོན་Qམ་T་aོགས་ནས་

འངོ༌། ད་ེaགོས་པའ་ིRད་ཅགི་ད་ེལ་འཁརོ་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་�་བ་ནས་

Wངས་པ་ཡནི། ལར་¥བས་5སི་བtས་པར་Uར་ན་སམེས་འད་ིམ་aགོས་པར་

Uར་ན་^་མ་བPེན་པ་དང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་�ོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་

|ེད་ཅགི་?ས་5ང་ས་ཆནེ་པ་ོཞགི་མ་ིཆདོ། Z་ཆནེ་པ་ོPནོ་པའ་ིབ`ོད་?འ་ིདནོ་

Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་ཡིན། དེ་ཡང་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་གQམ་ལ་དགོད་པར་?་|མ་པའི་སེམས་དེ་

ཡིན། སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་ཕ་རོལ་m་Dིན་པ་dག་ཉམས་Q་ལེན་

པ་དང༌། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་5ི་ཚ+གས་Nམ་པ་གཉིས་གསོག་པར་?ེད་

པ་ཡིན། དེས་?ང་lབ་5ི་སེམས་དེ་kོགས་པར་?ས་ནས་^་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་kོགས་པའ་ི?ང་lབ་m་མངནོ་པར་kོགས་པར་སངས་Zས་ནས། H་

གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལོས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་གQམ་ལ་འགོད་པར་?ེད་པ་\ན་Jིས་]བ་པ་དང་{ན་

མི་ཆད་པར་འbང་P།ེ ལ་ལར་ན་ིSགས་བOདེ་པ་དང༌། ལ་ལར་ན་ི?ང་lབ་

སེམས་དཔའི་�ད་པ་�ོད་པ་དང༌། བ�ན་མོའ n་འཁོར་ན་བ@གས་པ་དང༌། 

འཚང་Z་བ་ལ་སགོས་པ་བསམ་Jསི་མི་Kབ་པར་འbང་བ་ཡནི། སངས་Zས་
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ནས་སེམས་བOེད་དགོས་ན་དེར་གཏད་པ་མི་འTག་|མ་པ་gིད་དེ་དེ་མ་

ལགས། སེམས་བOེད་པས་འTལ་བ་Nམས་ལ་དེར་འbང་Pེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འདི་uོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའ n་ཏོག་m་སངས་Zས་པ་E་

>་ཡནི་ཏ།ེ H་གQང་Sགས་མ་ིཟད་པ་Zན་J་ིའཁོར་ལ་ོཡང་སེམས་བOདེ་པའི་

འཁོར་ལ་ོདང་qང་བPན་པའ་ིའཁརོ་ལ་ོགཉསི་ཡནི། ཟབ་པ་Pནོ་པ་དང་Z་ཆནེ་

པོ་Pོན་པ་གཉིས་5ང་¥བས་5ིས་བtས་པར་Uར་ན་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་

པ་གཉསི་Q་གདའ། ད་ེཡང་དནོ་དམ་པ་?ང་lབ་5་ིསེམས་དེ་aགོས་པ་^་མ་

དེ་ལ་རག་ལས། དེ་aོགས་ནས་གནས་དབེན་པ་རི་�ོད་འབའ་ཞིག་འ_ིམས་

ནས་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་འདི་ལ་ཉམས་ལེན་

མཛད་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།  

20 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདིས་Sགས་

བOདེ། ཚ+གས་བསགས། སངས་Zས་ནས། Zས་པར་?ས་ན་ཆསོ་5་ིrང་པ་ོ

བZད་�ི་བཞི་Pངོ༌། བtས་པར་Uར་ན་�་ེyདོ་གQམ་གQངས་ཏ།ེ ད་ེཡང་

ག@ང་�ེ་yོད་གQམ་T་འT་བ་ཡིན་ལ། འདིར་མཚན་ཉིད་ཕ་རོལ་m་Dིན་པའི་

ཐགེ་པ་དང༌། ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོགསང་uགས་Nམ་པ་གཉསི། ཕ་རལོ་m་Dིན་པ་ལ་

ཐགེ་པ་ཆ་ེlང་Nམ་པ་གཉསི། གསང་uགས་ལ་�ོབ་དཔནོ་Õ་ར་ོཔ་ལ་སགོས་

པས་�་ེyདོ་བཞ་ིཔར་འདདོ་པ་ཡང་ཡདོ་པ་ལགས་པར་གདའ། ད་ེགང་ཅ་ིཡང་
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�ང་Pེ་དེ་དག་ལ་དོན་ཐ་དད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ལགས། བ`ོད་པར་?་

བའི་དོན་གཅིག་པ་ཡིན། གང་T་གཅིག་|མ་ན་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་

འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་Q་

གཅིག་པ་ཡིན། སེམས་གང་T་གཅིག་ན་འཛnན་པའི་སེམས་Q་གཅིག་པ་མ་

ལགས། སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་cོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

%ལ་བའི་ངོ་བོར་གཅིག་པ་ཡིན། uགས་མཚན་ཉིད་གཉིས་5ི་བ`ོད་?་ཡང་

འད་ིཡནི་ཏ།ེ ཆསོ་Xན་དནོ་གཅགི་m་ན།ི  །ལ་སགོས་པ་གQངས། བཀའ་ིདནོ་

Dིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གསལ་བར་?ེད་པའི་བPན་བཅོས། �ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་

ལ་སགོས་པའ་ིའ_ལེ་ཊཀི་ཡ་ིག་ེག@ང་མ་ི�ང་བར་མཛད་པ་Nམས་སམ། ]བ་

པ་ཐོབ་པའི་Nལ་འ?ོར་Jི་དབང་�ག་%མ་ཟེ་ཆེན་པོ་བི×་པ་ལ་སོགས་པའི་

གདམས་ངག་m་མཛད་པ་Nམས་5ིས་5ང་འདི་ཉིད་Pོན་པ་ཡིན། འདི་aོགས་

པའི་Tས་Q་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་མ་aོགས་པ་�འི་�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། འ་ོན་`ེ་�མ་པོ་པས་�ེ་གཅིག་ནས་

Nལ་འ?ོར་བཞིར་མཛད། cོས་%ལ་ནི་སེམས་5ི་ང་ོབ་ོaོགས་པ་ཡིན་|མ་ན། 

Nལ་འ?ོར་བཞི་ཡང་སེམས་aོགས་པའི་རིམ་པ་Nལ་འ?ོར་པ་Nམས་5ི་{ད་ལ་

Oེ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སེམས་aོགས་པའི་རིམ་པ་མ་གཏོགས་པ་

aགོས་?་གཞན་ཡདོ་པ་མ་ལགས་ཏ།ེ འཇགི་aནེ་ཁམས་ན་ིPངོ་དག་m། །ལ་

སགོས་པ་གQངས། སམེས་aགོས་པའ་ིTས་Q་མ་aགོས་པའ་ིདངསོ་པ་ོ�འི་�་ེ
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མོ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། gོག་གི་དབང་པོ་འགག་པའི་Tས་Q་དབང་པོ་�ག་མ་

Nམས་འགག་པ་དང་འp། འདི་aོགས་པའི་aེན་Jི་གང་ཟག་དེ་ཡང་དག་པར་

kོགས་པའ་ིསངས་Zས་ཡནི། སངས་Zས་ན་ིམཚན་དང་དཔ་ེ?ད་5སི་བZན་

པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ་|མ་ན། དེ་མ་ལགས་པ་ཡང་མ་ལགས། འནོ་T་ལགས་

5ང་ད་ེན་ིབZ་?ིན་ནམ་འཁརོ་ལསོ་བ�ར་བ་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། དེས་སངས་Zས་

Q་འངོ་བ་མ་ལགས་ཏ།ེ བZ་?ིན་འཇགི་aནེ་མཆདོ་འསོ་Uར་ནས་5ང༌།  །ལ་

སགོས་པ་གQངས། དསེ་ན་འད་ིaགོས་པ་སངས་Zས་ཡནི། ཚན་གཅགི་ན་ར།ེ 

ཐོས་བསམ་Jི་_ངས་ན་T་ཡོད་5ང་དེ་Nམས་དགེ་བཤེས་རེ་རེ་ཡིན་ཟེར་བར་

འTག་Pེ། མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་ཞིག་གི་dང་ན་T་ཡོད་པ་དེ་Nམས་

aགོས་vན་ཡནི། aགོས་vན་ད་ེNམས་སངས་Zས་ཡནི། ད་ེགཅགི་དང་ཡང་

ཐོས་བསམ་པ་འཛམ་>་�ིང་>་རམ་ཤིང་གི་ཚལ་བཞིན་གང་བ་དང་ཡང་བ�ོ་

བ་མ་ཡནི། དསེ་ན་ང་ོམཚར་འད་ིཆ་ེབ་ཡནི་མདོ། སམེས་ཉདི་གདདོ་མ་ནས་མ་

Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་འདི་aོགས། མངོན་Qམ་T་Uར་པའི་Tས་Q་Tས་གQམ་

ཤསེ་?འི་ད5ལི་འཁརོ་ཐམས་ཅད་ད་ེཉདི་5སི་མངནོ་གQམ་T་Uར་ནས། Tས་

གQམ་མKེན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་Z་ཆེན་པོ་འbང་བ་ཡང་དེ་ཉིད་5ི་མSར་

བཞདེ་པ་ཡནི། རང་ཉདི་གཞན་J་ིསམེས་མ་ིགནས་པ་གནས་པར་?ེད་པ་དང༌། 

བTད་མི་འMག་པ་ལ་སོགས་པ་Nམས་འདི་ཉིད་aོགས་པའི་མSས་འbང་Pེ། 

�ོབ་དཔོན་འཕགས་པས་¾འི་?ང་lབ་5ི་སེམས་གནས་པ་བ�བ་པ་དེ་ཡང་
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མཁས་པ་ལས་bང་བ་མ་ལགས། འཁོར་བ་Wོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་འདི་ཉིད་ལས་bང་བ་མ་གཏོགས་པ་ཐོས་བསམ་མམ་མཁས་པའི་

ཡནོ་ཏན་ལས་མ་ིའbང༌། ཐསོ་བསམ་ལ་Ëགོ་ལ་ོØ་བས་5ང་བཞག་ས་མ་¢དེ་

པ་ཡནི། �ོམ་དགསོ་པ་ཡནི། མ་བ�ོམ་པའ་ིཆསོ་ལ་དགསོ་པ་མདེ་ད།ེ དཔརེ་

ན་xན་པ་ལ་ལ་དག །ལ་སོགས་པ་གQངས། འདི་aོགས་པར་?ེད་པ་^་མ་

དམ་པའི་མོས་(ས་ལ་རག་ལས། `ེ་ཕག་མོ་]་པས་ཐོས་བསམ་མཐར་Dིན་

པར་མཛད། ]བ་ཐོབ་5་ི^་མ་བཞི་བPནེ་ཡང༌། ད་ེNམས་5སི་མ་ཆགོ་པར་

དགངོས་ནས་`ེ་�མ་པ་ོཔ་བཙལ་བ་ཡནི། དསེ་ན་^་མ་མཚན་ཉདི་དང་vན་པ་

ཞགི་དགསོ། ད་ེཡང་བ{ད་པ་རནི་པ་ོཆ་ེའད་ིདགསོ། འད་ིལ་ཡང་གmམ་མའོ n་

བཀའ་བབས་སམ། �་qས་5་ིབཀའ་བབས་སམ། ªི་ལམ་J་ིབཀའ་བབས་པ་

ལ་སོགས་པ་gོལ་སོ་སོར་ཡོད། རང་bང་Dག་Z་ཆེན་པོ་ནི་`ེ་�མ་པོ་པ་མ་

གཏོགས་པ་གཞན་ལ་མེད། དེས་ན་འདིའི་¡ངས་དེར་འཚ+ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་^་མ་ཞིག་¢ེད་པའི་Tས་Q་^་མ་དེས་ཅི་གQང་�བ་

ཅངི༌། གQང་ལས་མ་ིའདའ་བ་ཞགི་དགོས། ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་^་མ་ལ་རག་

qས་ཤིང༌། མོས་(ས་མཐར་Dིན་ན་aགོས་པ་མཐར་Dིན། aགོས་vན་J་ིNལ་

འ?ོར་ཞིག་གིས་�ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བPན་པ་ཡང་དེས་©ང་བ་ཡིན། 

Kད་པར་T་བ{ད་པ་རནི་པ་ོཆ་ེའདའི་ིgལོ་དསེ་འཛnན་པ་ཡནི། སངས་Zས་5་ི

བPན་པ་ལ་གནོད་པ་bང་ན་Nལ་འ?ོར་པ་དེས་བ©ང་བ་ཡིན་ཏེ་�ོབ་དཔོན་ཞི་
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བ་�་E་>་ཡནི། མ་བ�ོམ་པར་Uར་ན་མཁས་པ་བཀའ་རབ་འ?མས་ལ་ཤེས་

རབ་5་ིyང་བ་Zས་པ་ཡནི་ཡང༌། དསེ་རང་ལ་ཡང་མ་ིཕན། གཞན་ལ་ཡང་མ་ི

ཕན། རང་གཞན་ལ་མི་ཕན་པའི་ཆོས་དེས་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། དེས་ན་¥བས་

5ིས་བtས་པར་Uར་ན་ཉིན་མཚན་ཁ་�ར་ལ་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་

གཉསི་5་ིཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་ནན་ཏན་མཛད་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།། 

21 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། འདས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

Nམས་དང༌། མ་?ོན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Nམས་དང༌། ད་Eར་Dོགས་

བe་ན་བ@གས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Nམས་5ིས་གTལ་?་འTལ་བའི་

~ལ་ནི་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ིས་{་འ%ས་5ི་aེན་ཅིང་འ%ེལ་

པར་འbང་བར་གཅིག་པ་ཡིན་གQངས། འཚང་Z་བའི་{་ཡང་?ང་lབ་5ི་

སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ཡིན། སངས་Zས་པ་ཡང་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་

གཉིས་5ི་ངོ་བོར་སངས་Zས་པ་ཡིན། སངས་Zས་ནས་གTལ་?་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ། 

^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་ལ་འགོད་པ་ཡང་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་

5ིས་?ེད་པ་ཡིན། ?ང་lབ་མ་ཐོབ་5ི་བར་T་གནས་Rབས་Q་?ང་lབ་

སེམས་དཔའི་�ད་པ་�ོད་པ་ན་ཡང་?ང་lབ་5ི་སེམས་དེ་ཉིད་5ིས་སེམས་

ཅན་Jི་དོན་?ེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བt་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་སེམས་

ཅན་Nམས་སེམས་གQམ་ལ་འགདོ་པར་?ེད་པ་ཡང༌། དང་པ་ོ�ིན་པས་སམེས་
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ཅན་Nམས་5ི་དོན་?ེད་པ་ཡིན། �ིན་པ་ཡང་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡིན། 

གཏངོ་བ་ན་ིkས་དང་ཟང་ཟངི་ག་ིགཏངོ་བ་ཡནི་ཏ།ེ ཆནེ་པ་ོཡདོ་�ང་lང་´་ཡོད་

�ང༌། ད་ེཉདི་ལ་མ་ཆགས་པ་དང༌། མ་ི�ང་བ་དང༌། མ་ªོངས་པའ་ིསམེས་ད་ེ

ཐགོ་མར་བ�བས་ནས་གཏངོ་བ་ཡནི། གཏངོ་བའ་ིཞངི་ཡང་སམེས་ཅན་J་ིཞིང་

དང་འཕགས་པའ་ིཞངི་གཉསི། འཕགས་པའ་ིཞངི་རབ་སངས་Zས། འ%ངི་?ང་

lབ་སམེས་དཔའ། ཐ་མ་ཉན་ཐསོ་རང་Zལ་ཡནི། {ད་ཚ+ད་མཐནོ་པ་ོNམས་ན་ི

སེམས་ཅན་Jི་ཞིང་ལ་མར་གདམ་Pེ། བ¦ེན་ལ་བ�ེ་དང་མ་�ངས་པ་ལ་

བ�།ེ  །Xན་འ³གས་ལ་བ�་ེབག་མདེ་Nམས་ལ་བ�།ེ  །§ལ་J་ིགཞན་དབང་

Uར་Nམས་|ིང་བ�འེ།ོ །གQངས། ཞངི་དམན་པ་ལ་�ིན་པ་བཏང་བས་�ིན་པ་

དེ་ཉིད་5སི་སམེས་ཅན་དའེ་ིཆགས་པ་ཉནོ་མངོས་པའ་ིVིབ་པ་དང༌། ཐགོས་པ་

ཤེས་?འི་Vིབ་པ་ཐམས་ཅད་Wངས་ནས་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་ལ་འགོད་པར་

?ེད་པ་ཡིན། ཚ+་གཅིག་ན་རེ་^་མའི་ནོར་དཀོར་ཡིན་པས་མི་འM་ཟེར་བ་ཡོད། 

དེ་ཡང་གQང་རབ་དང་མSན་{་མེད་དེ། གཏོང་མཁན་Jི་ཚ+གས་kོགས་པ་

དང༌། གཏོང་སའི་§ལ་དེ་ཡི་གནས་Rབས་དང་མཐར་Sག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་

�ིན་པ་ད་ེཉདི་ལ་བaནེ་ནས་འbང་P།ེ དཔརེ་ན་_ངོ་Kརེ་X་�ར་gགོ་ཆགས་

དེས་པས་H་ཤ་�ིན་པར་བཏང་བ་དང༌། དེད་དཔོན་T་Oེ་བ་བཞེས་པ་ན་_ོག་

མ་བZད་�ི་ལ་H་qས་བཏང་བ་དང༌། Zལ་པོ་?མས་པའི་Pོབས་Q་Oེ་བ་

བཞེས་པ་ལ་གནོད་�ིན་�ན་�་ལ་བཏང་བ་E་>་ཡིན། ཡོངས་Q་གཏོང་བ་ནི་
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>་དང་lང་མ་གཏོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ཉིད་Zལ་པ་ོཐམས་

ཅད་Vོལ་T་Oེ་བ་བཞེས་པ་ན་%མ་ཟེ་བཞིན་ངན་ལ་>་མིང་gིང་གཉིས་�ིན་པ་

བཏང་བ་E་>་ཡནི། གཏངོ་བ་ཆནེ་པ་ོམག་ོདང་±ང་ལག་གཏངོ་བ་ཡནི་ཏ་ེZལ་

པ་ོz་འདོ་E་>་ཡིན། ཚད་མེད་པའི་གཏོང་བ་ནི་འ_་ོབ་གཞན་ལ་ཆོས་Pོན་པ་

ཡིན། འདི་ནི་གཏོང་བ་གཞན་Nམས་ལས་གཏོང་བར་དཀའ་བ་Kད་པར་T་

འཕགས་པ་ལགས་ཏེ། གང་གིས་ག¶འི་?ེ་|ེད་འཇིག་aེན་ཁམས།  །དེ་དག་

རིན་ཆེན་bར་>ར་བཀང་?ས་ཏེ།  །དགའ་བར་སེམས་ཞིང་Zལ་ལ་rལ་བ་

བས། །གང་གསི་ཚnགས་བཅད་གཅགི་ཙམ་སམེས་ཅན་?ིན། །རནི་ཆནེ་�ིན་པ་

ཤནི་m་Z་ཆནེ་དསེ། །|ིང་`ེ་བOདེ་ནས་ཚnག་བཅད་�ིན་པ་ལ། །ག¶འི་_ངས་

དང་ཆར་ཡང་མ་ིཕདོ་ན།  །ལན་གཉསི་ལན་གQམ་སེམས་པ་xསོ་ཅ་ིདགསོ། །

གQངས། དེ་Eར་གནས་Rབས་Q་?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ད་པ་�ོད་པ་ན་

སམེས་ཅན་J་ིདནོ་?ེད་པ་ལ། གནས་གང་T་སམེས་ཅན་དནོ་?ེད་པའ་ིགནས་

དེར། qས་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཞགི་བསམ་བཞནི་T་ལནེ་པར་?ེད་དགསོ། ད་ེ

ཡང་ས་དང་པོ་ཡན་ཆོད་ས་བTན་པ་མན་ཆོད་5ི་?ང་lབ་སེམས་དཔས་?ང་

lབ་5ི་སེམས་5ིས་Xན་ནས་བ�ང་ནས་གནས་གང་T་Oེ་བ་ལེན་པའི་འTན་

པ་གཏངོ་དགསོ་ཏ།ེ ཚངས་པའ་ིགནས་Q་O་ེབར་འདདོ་ན་ན་ི?མས་པའམ་|ིང་

`ེའམ་དགའ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jིས་མཚམས་�ར་ནས་དེར་Oེ་བ་^ངས། 

ཚངས་པའི་གནས་5ི་སེམས་ཅན་Nམས་སེམས་གQམ་ལ་འགོད་པར་?ེད་པ་
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ཡནི། ངན་སངོ་ག་ིགནས་གQམ་E་>ར་བསམ་བཞནི་T་gདི་པ་ཉ་ེབར་ལནེ་པ་

ནི་ཚད་མེད་པའི་|ིང་`ེ་ཆེན་པོས་Xན་ནས་བ�ང་ན་གནས་དེ་དག་m་Oེ་བར་

?ེད་པའི་{ས་མཚམས་�ར་ནས་གནས་དེ་དག་m་Oེ་བ་བཞེས་ནས་སེམས་

ཅན་ད་ེདག་ངམ་ངམ་¼གས་5སི་སེམས་གQམ་ལ་འགདོ་པར་?ེད་ཅིང༌། ?ང་

lབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་pན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་vན་པ་

དེ་གནས་དེར་འMག་པ་ཡང༌། ཤེས་བཞིན་T་བདག་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་

མིང་འདི་ཞེས་?་བ་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་འདི་དག་གི་དོན་T་འMག་པ་དང༌། 

གནས་པ་དང༌། འbང་བ་ཡང་ཤསེ་པ་ལགས་པར་གདའ། གཞན་དག་གསི་ཉན་

ཐོས་ད_་བཅོམ་པ་གཞན་དོན་ལ་རིགས་dག་m་འMག་པ་ཤེས་བཞིན་T་འMག 

མི་ཤེས་བཞིན་T་གནས་འbང༌། རང་Zལ་ཤེས་བཞིན་T་འMག་པ་དང་གནས་

པ་དང་མ་ིཤསེ་བཞནི་T་འbང༌། ?ང་lབ་སེམས་དཔས་གQམ་ག་ཤསེ་བཞནི་

ཡིན་པར་འདོད། ཆོས་5ི་`ེའི་བཞེད་པས་�ོམ་§ན་རིང་Sང་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་

དབང་ཐོབ་མ་ཐོབ་5ིས་?ེད་པ་མ་གཏོགས་པ། ཐེག་པའི་Kད་པར་Jིས་?ེད་

པར་མི་བཞེད། རིགས་dག་m་Oེ་བའི་བག་ཆགས་5ི་ས་བོན་དང་འTན་པ་

གཏོང་དགོས་པ་ལ་འཇིགས་མི་དགོས། ?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་ནི་ཉོན་

མོངས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན། ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན། གTལ་?་y་

ཚ+གས་འTལ་བར་?ེད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་y་ཚ+གས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་

5ིས་འTལ་བར་?ེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་%མ་ཟེའི་
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K¥ེ་^་མར་O་ེབ་བཞསེ་པ་ན་དག་ེ�ོང་མག་ོརགེ་ལ་?ང་lབ་མེད། ^་ན་མདེ་

པའི་?ང་lབ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན་གQངས་པས་དཀའ་Sབ་མཛད་པ་དང་དེས་

འTལ་བའི་གTལ་?་Nམས་བmལ་བ་E་>་ཡིན། ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་རང་

ཉིད་5ིས་མཚམས་མེད་པའི་ལས་?ས་ནས་Oེ་བ་དེའི་འགོ་m་ངན་སོང་འ_་ོབའི་

ལས་ཡོད་5ང༌། ཐབས་མཁས་པས་བRལ་པ་འ>མ་ཙམ་Jི་འགོ་m་སོ་ན་བ་

ཙམ་གཅགི་m་?ེད་པའམ། བRལ་པ་འ>མ་ཙམ་J་ིའགོ་m་jོང་{འ་ིལས་ཤགི་

ད་E་ªི་ལམ་འ³ག་པ་ཙམ་ཞིག་m་?ེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་

ཡནི། �རི་ཤེས་རབ་5སི་ཆོས་5་ི`ེས་Q་འ%ང་བ་དང་ཆསོ་ག་ོདགསོ། མ་ག་ོ

ཤེས་རབ་5ི་`ེས་Q་མ་འ%ང་T་ཟིན་ན་ནི་{་བཟང་བལ་T་བmམས་པ་དང་འp། 

གཞན་དག་ས་བZད་པ་ཡན་ཆོད་དག་པའི་ས་གQམ་ལ་གནས་པ་ཡང་ཤེས་

བཞིན་T་འMག་པ་ལ་སོགས་པ་འTན་པའི་`ེས་Q་འ%ང་བར་འདོད་པ་ཡོད། 

ཆོས་5ི་`ེའི་བཞེད་པ་ནི་ས་བZད་པ་ཡན་ཆོད་དམ། རོ་གཅིག་aོགས་ནས་ནི་

ས་བTན་མན་ཆོད་5ི་འTན་པ་དེ་E་>་མི་དགོས་ཏེ། ཉནོ་མོངས་པ་དང་Nམ་

པར་aོག་པ་yང་བ་དཀར་དམར་y་ཚ+གས་ཐམས་ཅད་Oེ་བ་མེད་པ་Dག་Z་

ཆེན་པོར་aོགས། ?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པ་གཅིག་m་

Uར་པ་ལགས་ཏ།ེ cསོ་པ་རབ་ཞ་ིདནོ་དམ་?ང་lབ་སེམས།  །|ིང་`ེས་རབ་

བ�ན་Xན་kོབ་xོན་འMག་གཉིས།  །ཏིལ་དང་ཏིལ་མར་བཞིན་T་རོ་གཅིག་

པ། །གQངས།  འདིའི་Tས་5ི་འTན་པ་ནི་uོན་དང་པོ་?ང་lབ་m་སེམས་

122



123

བOེད་Tས་5ི་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ི་སེམས་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ་འདིར་

གཅིག་·་གཅིག་གི་འTན་པ་གཏོང་མི་དགོས། ?ང་lབ་སེམས་དཔའ་དེ་གང་

ལ་གང་འTལ་བའི་Hར་འbང༌། སངས་Zས་5ིས་འTལ་བ་ལ་སངས་Zས་Q་

འbང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Zས་5ིས་འTལ་བ་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་Zས་Q་འbང༌། དེ་བཞིན་T་གTལ་?་གང་ཡོད་པའི་སར་གང་ལ་གང་

འTལ་T་འbང་བ་འདི་བསམ་Jིས་མི་Kབ་པའི་འཆི་འཕོ་བ་y་ཚ+གས་Q་Pོན་

པ་ཡིན། ཉིན་ཞག་�གས་གཅིག་ལ་སེམས་ཅན་Jི་དོན་འ]བ་པའི་ཆར་ས་

བTན་མན་ཆོད་T་བRལ་པ་_ངས་མེད་པར་སེམས་ཅན་Jི་དོན་?ས་པས་བZ་

Pངོ་ག་ིཆར་ཡང་མ་ིའ_།ོ དག་པའ་ིས་གQམ་ལ་གནས་པའམ་ར་ོགཅགི་aགོས་

པའི་Nལ་འ?ོར་པས་སམེས་ཅན་J་ིདནོ་?ེད་པ་དང༌། སངས་Zས་5སི་སེམས་

ཅན་Jི་དོན་?ེད་པ་ལ་Z་ཆེ་lང་ལ་ནི་Kད་མེད་པར་བཞེད་པ་ལགས་ཏེ། 

ཐགོས་མདེ་^་ོvན་ད་ེཡསི་ན།ི །སམེས་ཅན་དནོ་ལ་ཡང་དག་འMག །?ང་lབ་

སེམས་དཔའི་~ལ་འད་ིན།ི  །`ེས་ཐབོ་ད་ེབཞནི་གཤགེས་Nམས་དང༌། །སེམས་

ཅན་ཡང་དག་Vོལ་བ་ལ།  །འཇགི་aནེ་ན་ན་ིམཉམ་པ་ཉདི།  །གQངས། Pབོས་

ལ་ནི་Kད་ཡོད་པར་བཞེད་པ་ལགས་ཏེ། ས་བeའི་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་

བRལ་པ་དཔག་m་མདེ་པར་སམེས་ཅན་J་ིདནོ་?ས་པས། ད་ེབཞནི་གཤགེས་

པས་Rད་ཅིག་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་Jི་དོན་?ས་པའི་བZའི་ཆར་དང་Pོང་གི་

ཆར་ཡང་མི་འ_་ོPེ། དེ་E་མོད་5ི་ས་Çལ་དང༌།  །Z་མཚ+་བ་ལང་ªིག་`ེས་
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5།ི  །Kད་པར་གང་ཡནི་སངས་Zས་དང༌།  །?ང་lབ་སེམས་དཔའི་Kད་པར་

ཡནི།  །གQངས། Rབས་འདིར་Kད་མདེ་པར་བཤད་པ་གཞན་དནོ། ཡདོ་པར་

བཤད་པ་རང་དོན་ཡིན་ཞེས་མཚན་ཉིད་པས་ཟེར་ལ་ཆོས་5ི་`ེས་དེ་མི་བཞེད། 

དེ་Eར་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་དེས་ཤེས་?འི་Vིབ་པ་[་བ་ཡང་?ང་lབ་5ི་

སེམས་དེ་ཉིད་5ིས་Wངས་ནས། kོགས་པའི་?ང་lབ་m་སངས་Zས་ནས་H་

གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལོས། གTལ་?་Nམས་སེམས་གQམ་

ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ཡང་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ིས་?ེད་པ་

ཡནི། H་གQང་Sགས་མ་ིཟད་པ་Zན་J་ིའཁོར་ལ་ོལ་སེམས་བOདེ་པའི་འཁོར་

ལ་ོདང༌། qང་Pནོ་པའ་ིའཁརོ་ལ་ོགཉསི། སམེས་བOདེ་པའ་ིའཁརོ་ལ་ོན་ིགTལ་

?་Nམས་5ི་yང་བ་ལ་སེམས་བOེད་Tས་གཅིག་?ེད་ནས་རིམ་Jིས་དེ་Nམས་

5ི་yང་བ་ལ་ཇེ་བཟང་T་སོང་ནས་མཐར་དེ་Nམས་5ི་དོན་T་སངས་Zས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའ n་ཏོག་དང་Sབ་པ་ཆེན་པོ་འདི་E་>་

ཡིན། qང་Pོན་པ་ཡང་~ལ་དེ་དང་འp། H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་

འཁོར་ལོས་གTལ་?་Nམས་སེམས་གQམ་ལ་འགོད་པ་དེ་ཡང་{་ཇི་Eར་སོང་

བའི་འ%ས་>་འbང་བ་མ་གཏོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་Óལ་པ་མི་

མངའ་འ།ོ །འ་ོན་Óལ་པ་མ་ིམངའ་བའ་ིསངས་Zས་དེ་རེ་lང་|མ་ན། ད་ེབཞནི་

གཤགེས་པ་Ù་མ་ཡནི། དབང་�ག་མ་ཡནི། {་ཇི་Eར་སོང་བའི་འ%ས་>་དེ་

འbང་བ་རང་{ད་པ་ཡནི། {་མེད་ལས་འbང་བ་ག་ལ་gདི། འ%ས་>་བཟང་
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པོ་འདོད་པ་ལ་{་ཡང་བཟང་པོ་འ_ོ་དགོས། {་ཇི་Eར་སོང་བའི་འ%ས་>་དེ་

འbང་བ་ཡིན། དེ་Eར་?ང་lབ་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ིས་གTལ་?་མ་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་vན། tག་བuལ་

དང་%ལ། ^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་ལ་འགདོ་པར་?ེད་པའི་Tས། ས་བTན་མན་

ཆོད་T་བསམ་བཞིན་gིད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང༌། ས་བZད་པ་ཡན་ཆོད་T་

བསམ་Jསི་མི་Kབ་པའི་འཆི་འཕ་ོབ་Nམ་པ་y་ཚ+གས་Q་Pནོ་པ་དང༌། སངས་

Zས་ནས་H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལོ་གQམ་པོ་དེའི་{། ད་

རེས་Kེད་ཞིང་འpེན་པ་Nམས་5ིས་^་མ་དམ་པ་Nམས་5ི་Sགས་5ི་དགོངས་

པ་མཉེས་པའི་འ[ིན་ལས་བ�བ་པ་འདིས་དེ་འ]བ་པ་ལགས་པས། བ�ོན་

འ]ས་ཆནེ་པ་ོབ�མ་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།   

22 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཇི་|ེད་

ཅིག་གQངས་པའི་བ`ོད་?་ཐམས་ཅད་ལག་ལེན་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་

གཉསི་ལ་འT་བ་ཡནི་ཏ།ེ ད་ེཡང་འད་ིEར་Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསམེས་མ་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་vན། tག་བuལ་

དང་%ལ། ^་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ི?ང་lབ་རནི་པ་ོཆ་ེཐབོ་པར་

?་|མ་པ་དང༌། སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་ཕ་རོལ་m་Dིན་པ་dག་

ཉམས་Q་ལནེ་པར་འཚལ། ད་ེཡང་�ིན་པའ་ིཕ་རལོ་m་Dིན་པ་ལ་ཞངི་བསམ་པ་
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དངོས་པོ་གQམ་ཡིན། ཞིང་ལ་འཕགས་པའི་ཞིང་དང༌། སེམས་ཅན་Jི་ཞིང་

གཉིས་ཏེ། འཕགས་པའི་ཞིང་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཞི་ཡིན། ཉན་ཐོས་

5ིས་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལས་tག་བuལ་དང༌། Xན་འbང་གཉིས་ནི་Wངས། 

ལམ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བZད་ཉམས་Q་^ངས་པས། འགོག་པའི་

བདེན་པ་ད_་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། རང་སངས་Zས་5ིས་aེན་འ%ེལ་བe་

གཉིས་qགས་ལས་འbང་བ་འཁོར་བ་འདི་བOེད་པར་མཐོང་ནས་དེ་Wངས། 

aེན་འ%ེལ་བe་གཉིས་qགས་ལས་vོག་པ་མངོན་T་?ས་ནས་རང་སངས་Zས་

5ི་?ང་lབ་ཐོབ་པ་དང༌། ?ང་lབ་5ི་Dོགས་5ི་ཆོས་Qམ་e་�་བTན་?ང་

lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་Eར་ཉམས་Q་ལེན་པ་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་དང་

སངས་Zས་བཞི་ཞིང་Nམ་པར་དག་པ་ཡིན། ?ང་lབ་སེམས་དཔའ་{ད་ཚ+ད་

མཐནོ་པ་ོNམས་ན་ིསམེས་ཅན་J་ིཞིང་ལ་མར་བདམ་P།ེ བ¦ེན་ལ་བ�་ེདང་མ་

�ངས་པ་ལ་བ�།ེ  །Xན་འ³གས་ལ་བ�་ེབག་མདེ་Nམས་ལ་བ�།ེ  །§ལ་J་ི

གཞན་དབང་Uར་Nམས་|ིང་བ�འེ།ོ །གQངས། ད་ེEར་སམེས་ཅན་J་ིཞིང་ལ་

�ིན་པ་བཏང་བས། སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་གནས་Rབས་Q་ཡང་ད>ལ་

འཕོངས་5་ིtག་བuལ་བསལ། Dི་མར་�་དང་མིའི་qས་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་

ཐབོ་པ་དང༌། མཐར་^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་ལ་འགདོ་པར་?ེད་པ་ཡནི། བསམ་

པ་Nམ་པར་དག་པ་ནི་?ང་lབ་5ི་སེམས་ཡིན། དངོས་པོ་Nམ་པར་དག་པ་ནི་

གཏོང་བའི་དངོས་པ་ོབཞི་ཡིན། དེ་ཡང་གཏོང་བ་ནི་kས་དང་ཟང་ཟིང་གཏོང་བ་
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ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁ་ལས་[ིས། £ེ་ལས་བཞར་ནས་ཞིང་དག་པའི་Dོགས་Q་

གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། ཚG་ག@ག་མི་Dིད་དོགས་པའི་tག་བuལ་མི་དགོས་ཚG་

ག@གས་ད་E་ཡིན་མོད། ངེད་རང་ཐམས་ཅད་འཇིག་aེན་འདིར་§ན་རིང་པོ་

�དོ་པ་མ་ལགས་ཏ།ེ སང་ཙམ་འཆ་ིཡང་Qས་ཤེས་5སི། །དེ་རིང་ཉིད་T་བÆན་

ཏེ་?།  །འཆི་བདག་�ེ་ཆེན་དེ་དང་ནི།  །བདག་m་བཤེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །

གQངས། གཞན་ཡང་�ོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ཞལ་ནས། ཚG་ནི་གནོད་མང་

Äང་གིས་བཏབ་པ་ཡི།  །l་ཡི་l་>ར་བས་5ང་མི་aག་ན།  །ད>གས་µབ་

ད>གས་དbང་གཉིད་5ིས་ལོག་པ་ལས།  །སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་

མཚར་ཆེ། །གQངས། `ེ་ཕག་མ་ོ]་པའ་ིཞལ་ནས། ད་ནང་ཉ་ིམ་~ར་ཤར་བ། །

འ_དེ་ཅགི་འÐར་གཉསི་ཡངེས་ལ་ཐལ།  །Oསེ་>་Nམས་5་ིཚG་འ_་ོབ།  །ཉི་མ་

དེ་དང་མ~ངས་པར་བE།  །བJ་ིབ་གQངས། kས་5་ིདངོས་པ་ོཆེ་ཡོད་�ང་

lང་ཡདོ་�ང་ཞངི་དག་པའ་ིDོགས་Q་བཏང་བས་འཇིག་aེན་འདིའི་བ¦་ཤིས་པ་

དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་པའི་དཔལ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་འbང༌། Dི་

མར་�་དང་མིའི་དཔལ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ། མཐར་^་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་?ང་lབ་m་འཚང་Z་བ་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེར་ན་

Zལ་པ་ོགསེར་མདོག་E་>་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསེར་མདོག་གི་

aོགས་པ་བ`ོད་པ་ལས་ངས་�ིན་པའི་Nམ་པར་xིན་པ་མཐོང་བ་Eར་སེམས་

ཅན་Nམས་5ིས་མཐོང་ན་ཁམ་Jི་ཐ་མ་ཡང་ཟ་མི་ཕོད་པར་�ིན་པར་?ེད་ན། 
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སེམས་ཅན་Nམས་5ིས་�ིན་པའི་འ%ས་>་Nམ་པར་xིན་པ་མ་མཐོང་གQངས་

ན། ཀ་ཅའ་ིགསགོ་�ན་ལ་དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། ཀ་ཅ་གཅགི་ཡདོ་ན་ཡང་ད་ེའཇགོ་

ནས་འཆི་བ་ཡིན། དེའི་Tས་Q་ཉེ་T་བ་Rད་དམ་_ོགས་པ་ོབ་Rད་Nམས་5ིས་

ཧ་བཞད་དི་རི་E་ོཟན་T་མངི་བཏགས་ནས་ཟསོ་པ་ལ་དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། ད་ེབས་

རང་གི་མTན་ན་ཡོད་པ་དགའ་མོད། དེས་ན་ཞིང་དག་པའི་Dོགས་Q་བསོད་

ནམས་5་ིཚ+གས་གསགོ་པ་ལ་འབད། ཡངོས་Q་གཏངོ་བ་>་དང་lང་མ་གཏངོ་

བ་ཡནི་ཏ།ེ ?ང་lབ་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་Vོལ་E་>་ཡནི། གཏངོ་བ་ཆནེ་

པོ་མགོ་དང་±ང་ལག་གཏོང་བ་ཡིན། ཚད་མེད་པའི་གཏོང་བ་དམ་པའི་ཆོས་

འ_་ོབ་གཞན་ལ་Pནོ་པ་ཡནི། འད་ིན་ིགཏངོ་བར་ཡང་དཀའ། གཏངོ་བ་གཞན་

ལས་Kད་པར་T་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་ག¶འི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

གQངས། ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་མཛ+ད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ཉིད་5ིས་

5ང་Zལ་པོ་འདོ་ཟེར་ཆེན་པོ་H་Oེ་བ་བཞེས་པའི་Tས་ལ་སོགས་པར་དཀའ་བ་

དཔག་m་མེད་པ་བ�བ་པ་ཡིན། �ིན་པ་གཅིག་·ས་5ང་མི་ཆོག་~ལ་�ིམས་

རནི་པ་ོཆ་ེ©ང་དགསོ། ད་ེཡང་བསམ་པ་?ང་lབ་5་ིསེམས་5སི་Kད་པར་T་

?ས་ནས་བ©ང་དགསོ། ཉན་ཐསོ་དང་རང་སངས་Zས་5་ི?ང་lབ་འདོད་པའི་

བསམ་པས་བ©ངས་བ་~ལ་�ིམས་དེ་ཡང་མ་དག་པར་བཤད། ~ལ་�ིམས་

བདག་དོན་?ེད་པས་Nམ་Zས་ཤིང༌།  །~ལ་�ིམས་འཆལ་པའི་སེམས་ཅན་

Nམས་ལ་བ�་ེ%ལ་བ།  །འཕགས་པ་ད་ེན་ི~ལ་�ིམས་Nམ་པར་དག་མ་ིབ`ོད། 
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གQང་ན་འཇགི་aནེ་འདའི་ིཆསོ་བZད་དམ། འཁོར་བའི་བདེ་འ%ས་འདོད་པའི་

བསམ་པ་E་ཅི་xསོ། ངེད་སངས་Zས་5་ི`ེས་Q་རབ་m་bང་བ་ཡནི། དསེ་ན་

Pོན་པས་ཇི་Eར་བཅས་པ་Eར་gོག་ལ་Sག་5ང་བ©ང་དགོས། ཡོན་ཏན་Jི་

ཚ+གས་ཐམས་ཅད་~ལ་�ིམས་ལས་bང༌། དེ་ཡང༌། �ིམས་ནི་{་དང་མི་{་

Xན་Jི་ས་བཞིན་T།  །ཡོན་ཏན་Xན་Jི་གཞི་aེན་ལགས་པར་Sབ་པས་

གQངས། གQངས་ན། ~ལ་�ིམས་ལ་མངནོ་Úོག་གཉསི་?ེད་ན་རང་ཉདི་ལ་

ཟལོ་?ེད་པ་ཡནི་མདོ། དསེ་ན་བན་མའོ n་~ལ་�མིས་Eར་མི་?། ~ལ་�མིས་

Nམ་པར་དག་པ་{ད་འJདོ་པ་མེད་པའི་སེམས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛnན་O་ེབ་ཡནི། ད་ེ

ཡང༌། ~ལ་�ིམས་vན་པ་དགའ་བ་Xན་J་ིགནས། གQངས། ~ལ་�མིས་

5ིས་སེམས་ཅན་Nམས་xིན་པར་?ེད་པ་དང༌། སངས་Zས་5ི་ཞིང་�ོང་བ་

དང༌། སངས་Zས་5ི་Pོབས་བe་འ]བ་པར་?ེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། ~ལ་

�ིམས་5ིས་ནི་ཞི་བ་འདོད་Nམས་འཕགས་པར་འUར། །Pོབས་བeའི་�ོད་

§ལ་གནས་ཤངི་~ལ་�ིམས་ཉམས་པ་མེད།  །བJ་ིབ་གQངས། ད་ེནས་བཟདོ་

པའི་དབང་T་བJསི་ན་བཟདོ་པ་བཞ་ིEར་ཉམས་Q་ལནེ་དགསོ། ད་ེཡང་གནདོ་

པ་bང་ན་ཅརི་མ་ིསམེས་པའ་ིབཟདོ་པ། གཞན་Jསི་གནདོ་པ་?ེད་པ་ལ་ལན་མ་ི

?ེད་པར་བཟོད་པ་བ�ོམ་པ་འཕགས་པ་གནས་བaན་གང་པ་ོE་>་ཞིག་དགོས། 

བཟོད་པ་གཉིས་པ་ཆོས་ལ་ངེས་པའི་བཟོད་པ་ནི། གཞན་Jིས་གནོད་པ་?ེད་

པར་Uར་ན་ཡང༌། ངས་འདི་ལ་ལན་?ས་ན་ཆོས་དང་འགལ་བས་ལན་?ར་མི་
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�ང་|མ་T་བཟོད་པ་བ�ོམ་པ་དང༌། གQམ་པ་མSན་པའ་ིཆསོ་ལ་བཟདོ་པ་ན།ི 

ཉནོ་མོངས་པའམ་Nམ་པར་aོག་པ་རང་གི་སེམས་ལ་གཅགས་པའམ་གནོད་པ་

དེ་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་T་aགོས་པ་ཡནི་ཏ།ེ དཔརེ་ན་Zལ་པ་ོམ་Oསེ་ད_་E་

>་ཡནི། བཟདོ་པ་བཞ་ིཔ་མ་ིO་ེབའ་ིཆསོ་ལ་བཟདོ་པ་ན།ི འཁརོ་བ་དང་j་ངན་

ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་

ཉདི་T་aགོས་པ་ཡནི། བ�ནོ་འ]ས་5་ིདབང་T་བJསི་ན་དཀར་པའོ n་Dོགས་5་ི

དགེ་བའི་�་བ་ཐམས་ཅད་z་བ་ཡར་Jི་ངོ་བཞིན་T་འཕེལ་བར་?ེད་པ་བ�ོན་

འ]ས་ཡནི་ཏ།ེ བ�ནོ་འ]ས་5སི་ན་ིདཀར་པའོ n་ཡནོ་ཏན་འ_བི་མི་འUར། །ཡེ་

ཤསེ་མཐའ་ཡས་Zལ་བའ་ིབང་མཛ+ད་¢དེ་པར་འUར། གQངས། བ�ནོ་འ]ས་

དེ་ཡང་Dིན་ཅ་ིལགོ་ག་ིབ�ནོ་འ]ས་མི་བ�མ་པར། ?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་

གཉིས་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་བ�ོན་འ]ས་5ི་Pོབས་ཆེན་པ་ོ�ོམ། དེ་ནས་

བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་གཞག་དགསོ། ད་ེཡང་འདདོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་Nམ་པ་

�་Pག་གཟགི་ག་ིམTན་T་�་བཞག་པ་དང་འp་བར་མི་འདོད་པ་དང༌། cསོ་པ་

ཐམས་ཅད་བཅད་ལ་བསམ་པ་ལ་གཏན་པར་ཞོག ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་ནན་ཏན་

ཆནེ་པ་ོJསི་དང༌། དེའི་Tས་Q་འདདོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་མ་ིའདདོ་པ་ཆསོ་ཉདི་ཡནི། 

ད་ེཡང༌། བསམ་གཏན་Jསི་ན་ིའདདོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་xད་པ་འདརོ། །རགི་དང་

མངོན་པར་ཤེས་དང་ཏིང་འཛnན་མངོན་པར་�བ། །གQངས་ན། རིག་པ་རང་

རིག་པ་དང་གཞན་རིག་པ་ཡིན། རང་རིག་པ་�ི་བོའ n་ག�ག་ནས་±ང་མཐིལ་
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ཡན་ཆདོ་�་ོ`ེའི་qས་5་ིགནས་qགས་རགི་པ་ཡནི། གཞན་རགི་པ་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་5ི་ཁམས་དང་བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་

ལག་མཐིལ་T་Ì་�་ར་བཞག་པ་བཞིན་T་རིག་པ་ཡིན། ཤེས་རབ་དེ་དག་གི་

འ%ས་>་ཡིན། དེ་ཡང༌། ཤེས་རབ་5ིས་ནི་ཆོས་5ི་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་

ནས།  །ཁམས་གQམ་མ་qས་པ་ལས་ཡང་དག་འདའ་བར་?ེད།  །བJི་བ་

གQངས། ཆོས་5ི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་ན་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་

པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་རང་གི་

སེམས་འདི་ཡིན། yང་བ་?་བ་Dི་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་ལགས། འ་ོན་yང་བ་

དཀར་དམར་y་ཚ+གས་Q་yང་བ་|མ་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་yང་བ་

ཡནི། ད་ེཡང༌། yང་བ་འད་ིན་ིཤནི་m་ཡང༌། །aགོ་མདེ་གཡ་ོབ་མདེ་པ་ཉདི། །ད་ེ

Eར་ན་ཡང་འཇིག་aེན་ན།  །དོན་ཆེན་པོར་ནི་ཉེ་བར་གནས།། འདི་ནི་རང་

སེམས་yང་ང་ོཞསེ།  །ས་ོསོའ n་O་ེབོས་མི་ཤེས་སོ།  །གQངས། `ེ་ཕག་མ་ོ]་

པའི་ཞལ་ནས་རེས་ངམ་ཤོད་5ི་¾ང་འདི་£གས་gེག་གི་ས་གཞི་ཡིན་གQངས། 

རེས་འགོ་མིན་ཡིན་གQང་བ་དེ་འགལ་བ་འT་བའི་གQང་མ་ལགས། ནང་T་

?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་Oེས་པའི་Tས་Q་འགོ་མིན་ཡིན། ནང་T་ཞེ་

�ང་Oསེ་པའི་Tས་Q་£གས་gགེ་ག་ིས་གཞ་ིཡནི། ངམ་ཤདོ་ལ་འ_་ོའངོ་ཡོད་

པ་མ་ལགས། དནོ་དམ་པ་?ང་lབ་སམེས་ན་ིའཁརོ་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་

པས་བtས་པའ་ིཆསོ་ཐམས་ཅད་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི། ད་ེ
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ཡང་སངས་Zས་�མ་པོས་མཛད་པ་མ་ལགས། སེམས་ཅན་�ེན་པས་བཅོས་

པ་མ་ལགས། གཤསི་སམ་བབས་5་ིའTག་qགས་ད་ེཡནི། གངོ་ག་ིXན་kོབ་

?ང་lབ་5ི་སེམས་སམ། ཕ་རོལ་T་Dིན་པ་dག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་5ི་

འTག་qགས་སམ་གཤིས་དེ་ཡིན། དེ་གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པར་ཉམས་Q་ལེན་

པ་དེ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་5ི་ཆོས་ཡིན། ལར་¥བས་5ིས་

བtས་ན་ངེད་རང་ཐམས་ཅད་སང་དང་འཆི་བ་གང་u་ཆ་མེད་པས་ཆོས་?ེད་

དགོས། དེ་ལ་ཚན་ཅིག་གིས་ང་Oེ་ས་བཟང་བ་ཡིན། ནོར་ཡོད་པ་ཡིན་པས་

ཆོས་?ེད་མི་ཁོམ་|མ་ན། འ་ོRོལ་བའི་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་

Pོན་པ་Sགས་`ེ་ཆེན་པོ་དང་vན་པ་འདིས་�ིང་བཞི་�་§ལ་དང་བཅས་པ་

Wངས་ནས་རབ་m་bང་བ་ལགས་མོད། དེ་ཡང་ཡབ་ལ་རབ་m་bང་བར་@ས་

པས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�་ལ་ལོངས་�ོད་ཅིང༌། ཕོ་%ང་འདི་ཉིད་T་བ@གས་

གQངས། ཡབ་དེ་E་ན་བདག་ལ་མཆོག་གཅིག་^ང༌། མཆོག་ཅི་འདོད་�ིན་

གQངས་པ་དང༌། བདག་ལ་o་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་མེད་པའི་མཆོག་@ས་

པས། མཆོག་དེ་ནི་�ིན་པར་མི་�ས་གQངས་པ་དང༌། o་དང་ན་དང་འཆི་

འUར་བ།  །གལ་ཏ་ེའད་ིགQམ་ཡདོ་མནི་ན།  །ཤནི་m་་ཡིད་T་tག་པ་ཡ།ི  །

§ལ་Nམས་ལ་ན་ིབདག་5ང་�དོ།  །གQངས་ནས་མཆདོ་aནེ་Nམ་དག་ག་ིdང་

T་རབ་m་bང༌། Ñ་དཀར་པོ་གསེར་Jི་ངང་རིས་ཅན་ལ་སོགས་ཕར་བཞག 

%ན་མ་ོdབ་མོའ n་ར་ོརས་~ར་བ¼ས་ཁ་བ�ར་ནས་གསལོ་བ་ལགས་མདོ། ངདེ་

132



133

ཆགས་རིན་མ་ཆོག་པའི་འཇིག་aེན་འདིའི་¢ེད་པ་དང་བXར་Pི་ལ་དགོས་པ་ཅི་

ཡདོ། ད་ེཡང་�ོབ་དཔནོ་ཞ་ིབ་�ས། འཇགི་aནེ་¢དེ་པ་མེད་ལ་xདོ།  །¢དེ་པ་

ཅན་ལ་མ་ི|ན་བ`ོད།  །རང་བཞནི་འ_གོས་དཀའ་འད་ིདག་དང༌།  །ནམ་ཞགི་

�ན་ཅིག་དགའ་བར་འUར།  །གQངས་ན། འཇིག་aེན་འདིའི་_གས་པ་དང་

བPོད་པ་དང་xོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཆགས་�ང་བOེད་པ་དེ་ཆོས་པ་Nམས་5ི་

?་བ་མ་ལགས། བདག་ལ་བPོད་པ་གཞན་ཡོད་ན།  །xད་པས་མི་དགར་ཅི་

ཞགི་ཡདོ། །བདག་ལ་xདོ་པ་གཞན་ཡདོ་ན། །བPདོ་པས་བདག་དགར་ཅ་ིཞགི་

ཡདོ།  །གQངས།  །ཕ་མ་དང་གཉནེ་འTན་ལ་ཞནེ་པ་?་ཅ་ིདགསོ་ཏ།ེ སམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་5ིས་མ་མ་?ས་པ་མེད། དེ་ཡང་རེ་རེའི་བདག་ཉིད་�ས་པའི་

rང་པ་ོན།ི  །\ན་པ་ོམཉམ་པ་|ེད་ཅགི་འདས་འUར་ཏེ།  །མ་ཡི་Sག་མཐའ་Z་

¼ག་ཚnག་(་ཙམ།  །རིལ་>ར་བ_ངས་5ང་ས་ཡསི་ལང་མ་ིའUར།  །བJ་ིབ་

གQངས། དསེ་ན་འད་ིEར་རང་གཞན་ཁམས་གQམ་འཁོར་བ་tག་བuལ་J་ི

Z་མཚ+་འདི་Wོང་བར་?ེད་པ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མ་གཏོགས་པས་Wོང་བར་མི་

�ས་པས། དེ་Eར་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ལ་ནན་ཏན་མཛ+ད། 

བ�ནོ་འ]ས་ཆནེ་པ་ོ�མོ་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།  

23 ཡང་^་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་ནས། ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ིསངས་Zས་

5ི་ཆོས་Dི་§ལ་ལ་Dིར་དམིགས་པས་མི་¢ེད། ནང་T་སེམས་ལ་~ར་འཚ+ལ་
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དགསོ། ད་ེཡང་དཔསེ་བPན་ན་ཡདི་བཞནི་J་ིནརོ་>་རནི་པ་ོཆ་ེདབང་ག་ིZལ་

པ་ོདེ་འདམ་kབ་5་ིནང་ནས་བཏནོ། Dི་བ་གQམ་Jསི་Dིས་ནས་Zལ་མཚན་J་ི

�་ེམ་ོལ་བཏགས་ན་དགསོ་འདདོ་ཐམས་ཅད་འbང་P།ེ མཚ+ན་ཆ་y་ཚ+གས་5་ི

ཆར་བབས་པར་འདོད་ན་ཡང་དེ་འbང༌། དེས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་rང་བར་

?ེད། དེ་བཞིན་T་སེམས་འདི་ཡང་ལོག་པར་E་བ་བདག་m་འཛnན་པས་Kད་

པར་?ས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་T་བ ང་བས་ངན་སོང་གQམ་འbང་Pེ་

tག་བuལ་y་ཚ+གས་ཉམས་Q་jོང་བར་?ེད་པ་དང༌། ?མས་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཚད་མེད་པ་བཞིར་བ ང་ན་Zལ་ཆེན་བཞི་ཡི་རིས་5ི་�་ནས་ཚངས་པའི་

འཇིག་aེན་Jི་བར་T་འbང་ཞིང༌། བདེ་Oིད་ཉམས་Q་jོང་བར་?ེད་པ་དང༌། 

Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་Q་བ ང་ན་?ང་lབ་སེམས་དཔར་འUར་ཞིང༌། 

འཇིག་aེན་Jི་ཁམས་དཔག་m་མེད་པ་དང་སངས་Zས་5ི་ཞིང་དཔག་m་མེད་པ་

Nམས་Q་བསམ་Jསི་མི་Kབ་པའི་འཆི་འཕ་ོབ་y་ཚ+གས་Q་Pནོ་པས། སམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ། ^་ན་མེད་པའི་?ང་

lབ་ལ་འགོད་པར་?ེད་པ་འbང་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Dི་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་

ལགས་སེམས་ཡིན། དེས་ན་འདི་Eར་T་རང་ཉིད་གང་འདོད་པའི་སེམས་དེ་ལ་

མཉམ་པར་འཇགོ་པ་ཡནི། ?ང་lབ་5་ིསེམས་5་ིའཛnན་པ་ད་ེཡང་ཡདོ་5་ིབར་

ལ་འཚང་མི་Z་Pེ། ཇི་Eར་འཛnན་པ་དེ་Eར་Xན་ནས་ཉོན་མོངས་བPན།  །

བདག་དང་བདག་གིར་མི་དམིགས་Nམ་པར་?ང་བར་གQངས། །གQང་ན་
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འཁོར་བ་Wོང་བ་དང་འཚང་Z་བ་ལ་འཛnན་པ་མེད་པའི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་

Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་འདི་aོགས་དགོས། འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་འཁོར་བ་

Wངས་ཟནི་པ་ཡནི་ལ། སམེས་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་དེ་ཆོས་5་ིH་ཡནི། མ་

Oེས་པ་དེ་ལ་འགག་པ་མེད་པ་ལོངས་�ོད་kོགས་པའི་H་དང་། མ་Oེས་པ་དེ་

ལ་གནས་པ་མདེ་པ་Óལ་པའ་ིH་དང་། དེ་གQམ་ད?ེ་བ་མེད་པ་ང་ོབ་ོཉིད་5་ིH་

ཡནི་ན།ོ །ལར་སངས་Zས་ལ་H་གQམ་དང་བཞ་ིལ་སགོས་པ་ད་ེཡང་ཡནོ་ཏན་

དང་འ[ིན་ལས་5ི་�ོ་ནས་Dེ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་H་ཉག་གཅིག་ཡིན། དེ་

གང་ལ་ཟེར་ན་ད་E་རང་གི་སེམས་འདི་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། འདི་ལ་ཡང་སེམས་

ཙམ་པ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་qགས་མང་ཡང༌། �ོབ་དཔོན་འཕགས་པས། 

དག་ེདང་མ་ིདག་ེNམ་aགོ་ག།ི །{ན་བཅད་པ་ཡ་ིམཚན་ཉདི་ལ།  །སངས་Zས་

Nམས་5སི་Pངོ་པར་བཞདེ།  །གཞན་ན་ིད་ེEར་མི་འདོད་དོ།  །གQངས་པ་ད་ེ

ཡནི། ད་ེལས་ཟབ་པའ་ིཆསོ་གཅགི་ལགོས་Q་འཚ+ལ་ན་ན་ིམ་ི¢དེ། ལར་¥བས་

5ིས་བtས་ན་ངེད་Nལ་འ?ོར་པ་X་Û་ལི་ཡིན། ཚnག་དང་ཐ་|ད་མང་པོ་ལ་

དགསོ་པ་མདེ། ཆསོ་ལ་མ་ག་ོ{་མང་པ་ོམེད། ཨེ་?ེད་མ་གཏགོས་པ་ཚnག་དང་

ཐ་|ད་མང་པ་ོམ་ིདགསོ། མ་ིན་མ་ིའཆ་ིན་E་�ོབ་པ་ལ་སང་དང་འཆ་ིབ་གང་u་

མི་ཤེས། འཆི་བའི་Tས་Q་དེ་Nམས་བཞག་ནས་སེམས་མ་རིག་པའི་གོང་>་

གཅགི་m་འཆ་ིབ་ལ་དགསོ་པ་མདེ་པས། སམེས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་འད་ིལ་

ནན་ཏན་ཆེན་པ་ོ?་འ།ོ །འདི་འཚ+ལ་བའི་¡ངས་5ང་ཆོས་5ི་`ེ་མ་གཏོགས་པ་
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ལ་མེད། བོད་ན་ཆེ་བ་^་མ་ཞང་ཡིན་ཏེ། ཞལ་u་ནས་�གས་པ་ོརིན་པ་ོཆེའི་

ཆོས་འདི་ལ་Tམ་ཙམ་ཞིག་གོ་བ་^་མ་ཞང་ཡིན་པ་ལ། ཨ་ཕོ་རང་ཐ་མལ་Jི་

ཤེས་པ་Oོང་གQང་བ་དེ་Xན་བཟང་པོ་ཡིན། ཐ་མལ་Jི་ཤེས་པ་མ་aོགས་པ་

ཡནི། ད་ེ�ག་སངོ་ན་དཀའ་བར་འTག་གQངས། དསེ་ན་འདའི་ི¡ངས་ཆསོ་5་ི

`ེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ནས་¢ེད་པར་དཀའ་བས་ན་འདི་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོ་

?ོས་དང༌། འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་འཁོར་བ་Wངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང༌། 

aོགས་དང་མ་aོགས་མ་གཏོགས་པ།  །འ%ས་>་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་མེད།  །

གQངས། གཞན་ཡང༌། མ་aགོས་Tས་ན་མ་རགི་པ། །ལས་ཉནོ་མངོས་Xན་J་ི

གཞ་ི�་ཡནི། །aགོས་ན་རང་རགི་ཡ་ེཤསེ་ཏ།ེ །དཀར་པའོ n་ཡནོ་ཏན་kོགས་པར་

འbང༌། གQངས། དསེ་ན་aགོས་པའ་ིTས་Q་སངས་Zས་པ་ཡང་ད་ེརང་ཡནི་

པས་དེ་Eར་Sགས་ལ་གཞག་པར་@།།    

24 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཇི་|ེད་

ཅིག་གQངས་པ་ཐམས་ཅད་aེན་ཅིང་འ%ེལ་པར་འbང་བ་གཅིག་·ར་འT་བ་

ཡིན་གQངས། དེ་ཡང་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་དང༌། aེན་འ%ེལ་cོས་པའི་

མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་གཉསི་ཡནི། འ་ོན་{་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་དང༌། aནེ་

འ%ེལ་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་གཉིས་པོ་དེ་འགལ་བ་འT་བའི་གQང་T་འTག་

|མ་ན། ད་ེམ་ལགས་ཏ།ེ {་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་ལ་མ་aགོས་པའ་ིTས་དང༌། 
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aགོས་པའ་ིTས་དང༌། ཐམས་ཅད་aགོས་པའ་ིTས་གQམ་དང་། ཨ་འཐས་Q་

འbང་བ་དང༌། �་མ་E་>ར་འbང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་E་>ར་འbང་བ་ད་ེaནེ་

J་ིགང་ཟག་ག་ིaགོས་ཚ+ད་5སི་དེ་Eར་འbང་བ་མ་གཏགོས་པ། གཤསི་5སི་

Pོང་ཉིད་{་འ%ས་Q་འbང་བ་ཡིན། དེས་ན་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བའི་aེན་

འ%ེལ་དེ་ཉིད་{་འ%ས་Q་འbང་ལ། {་འ%ས་དེ་ཉིད་མཐའ་བZད་དང་%ལ་

བར་གནས་པ་གཤསི་ཡནི་པས་འད་ིལ་འགལ་བ་གཅགི་ག་ལ་ཡདོ། ད་ེཉདི་ལ་

{་འ%ས་Pངོ་པ་ཉདི་T་འMག་པ་དང༌། Pངོ་ཉདི་{་འ%ས་Q་འbང་བ་དང༌། ད་ེ

གཉིས་Q་མེད་པར་གནས་པ་?་བ་གQངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་གཤིས་5ིས་

ཐམས་ཅད་Pོང་ཉིད་{་འ%ས་Q་འbང་བ་ཡིན། དེ་Eར་aེན་འ%ེལ་འདི་Tས་

གQམ་Jི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་5ི་ཆོས་འདི་ཡིན་གཞན་ཞིག་ཡོད་

པ་མ་ལགས། དེ་Eར་ཡང༌། aེན་ཅིང་འ%ེལ་བར་འbང་འདི་Zལ་བ་ཡི།  །

གQང་གི་མཛ+ད་5ི་གཅེས་པ་ཟབ་མ་ོPེ།  །འདི་ནི་གང་གིས་ཡང་དག་མཐོང་བ་

དེས།  །སངས་Zས་ད་ེཉདི་རགི་པ་Nམ་མཆགོ་མཐངོ༌། གQངས། གཞན་ཡང༌། 

aེན་ཅིང་འ%ེལ་པར་འbང་བ་མཐོང་བས་སངས་Zས་མཐོང༌། ཆོས་མཐོང༌། 

དག་ེའTན་མཐངོ་གQངས། གཞན་ཡང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་འbང་མ་གཏགོས་

པའ།ི  །ཆསོ་འགའ་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ནོ།  །གQངས་པ་དང༌། ད་ེལ་aནེ་འ%ལེ་

གཅིག་m་བPན་པ་ཡོད་དེ་མི་aག་པ་ཡིན། མི་aག་པར་འདོད་པའི་སེམས་

འདིས་aག་པར་E་བ་ཇི་|ེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་dངས་�ང་བ་ཡིན། འདི་
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ལ་aེན་འ%ེལ་ཟེར། མི་aག་པ་འདི་{ད་ལ་Oེ་དགོས། འདི་མ་Oེས་ན་འཇིག་

aེན་འདི་པར་Üགས་5ིས་འ_ོ་བ་ཡིན། འདི་{ད་ལ་Oེད་པ་ལ་དགེ་�ོང་Tར་

�ོད་པ་དགསོ་ཏ།ེ Tར་�ོད་5་ིར་ོདང་མག་ོ|ོམ་པར་?ེད་པ། བདག་5ང་འད་ིE་

>འ་ིཆསོ་ཅན། འད་ིE་>འི་ཆོས་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའ་ོ|མ་T་མག་ོ|ོམ་ནས་

ཉམས་Q་ལེན་པར་?ེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། Tར་�ོད་པ་དག་འཆི་བ་pན་

བ�ོམས་ནས།  །ད་ེན་O་ེའUར་བག་མདེ་གནས་མ་ིའUར།  །མ་ིགཙང་མཚན་

མ་y་ཚ+གས་མཐོང་བ་ཡིས།། དེ་ཡི་qས་ལ་ཆགས་པ་gབ་མོར་འUར།  །

གQངས།  །གཞན་ཡང༌། Tར་�ོད་སངོ་ནས་གཞན་དག་ག།ི  །�ས་གངོ་དག་

དང་བདག་ག་ིqས། །འཇགི་པའ་ིཆསོ་ཅན་ཉདི་T་ན།ི །ནམ་ཞགི་མག་ོ|ོམ་?ེད་

པར་འUར།  །གQངས། མ་ིaག་པར་འདདོ་པ་འདསི་ཆད་པར་E་བའ་ིམཐའ་ཇ་ི

|ེད་ཅགི་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་dངས་འ?ིན་པར་?ེད་པ་ཡནི། གཞན་ཡང་བདག་

m་འཛnན་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་གཅིག་m་འཛnན་པ་ཐམས་ཅད་འདིས་Wོང་བ་

ཡནི་ན།ོ ། 

 གཉིས་Q་གQངས་པ་ཡོད་དེ་{་དང་འ%ས་>་ཡིན། དེ་ལ་{་ཇི་Eར་

སོང་བའི་འ%ས་>་འbང་Pེ། མི་དགེ་བ་ལས་tག་བuལ་འbང༌ཞིང་དགེ་བ་

ལས་བདེ་བ་འbང་བ་ཡིན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་5ང་མི་དགེ་བ་མཐའ་

དག་དགག་པའི་བ�བ་པར་བཅས། དགེ་བ་མཐའ་དག་�བ་པའི་བ�བ་པར་

བཅས་པ་ཡནི་ན།ོ །  
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 གQམ་T་གQངས་པ་ཡོད་དེ་སེམས་དང་ལས་དང་ལས་5ི་འ%ས་>་

Nམ་པར་xིན་པ་གQམ་མམ། ཉནོ་མོངས་པ་དང་ལས་དང་ལས་5ི་འ%ས་>་

Nམ་པར་xནི་པ་གQམ་ཡནི། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིསེམས་དང་སེམས་དེས་

Kད་པར་T་?ས་པའི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་པ་དང༌། ལས་དེའི་འ%ས་>་

གQམ་པ་ོད་ེམ་ིདགེ་བ་ཡནི། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་མེད་པའི་སེམས་དང་སེམས་

དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་མངོན་པར་འT་?ེད་

པ་དང༌། ལས་དེའི་འ%ས་>་གQམ་པོ་དེ་དགེ་བ་ཡིན། འདིར་ཉོན་མོངས་པ་

གQམ་Jི་སེམས་དང་སེམས་དེས་Kད་པར་T་?ས་པའི་ལས་དང་ལས་5ི་

འ%ས་>་གQམ་པོ་དེ་Wོང་བར་?ེད་དགོས། ངེད་E་བ་མཐོན་པོ་དང་�ོམ་པ་

བཟང་པ་ོལ་མ་ིགནདོ་|མ་ན། E་བས་{་འ%ས་གར་ཁགེ་P།ེ E་བ་མཐ་ོཡནི་

{་འ%ས་ལ་འཛGམ་T་འ_་ོབ་ཡནི་མདོ། དསེ་ན་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་དང་དེའི་

ལས་དང་འ%ས་>་གQམ་Wང་ཞངི༌། ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་མེད་པའི་?ང་lབ་

5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་དང༌། དའེ་ིལས་མངནོ་པར་འT་?ེད་པའི་བ�ནོ་འ]ས་

�ོམ་དགོས། དེ་ལ་ཚན་གཅིག་གི་འདོད་པས་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་ཉོན་

མངོས་པ་དག་ེབར་�ར་བར་འདོད་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་`ེ་རནི་པ་ོཆ་ེད་ེམ་ིབཞདེ་པ་

ཡིན། ?ང་lབ་5ི་སེམས་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ཏེ། 

ཕལ་ཆེན་ནས། ?ང་lབ་5ི་སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཚ+གས་འཇོམས་པའི་

དཔའ་བ་ོE་>་ལ་སགོས་པ་གQངས་པ་ཡནི། དསེ་ན་ཉནོ་མངོས་པ་ད་ེ?ང་lབ་
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5ི་སེམས་5ི་ལས་མ་ཡིན། དེས་ན་འདི་Eར་T་ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་དང་

ལས་མ་Wངས་ན་{ད་ཚ+ད་མཐོན་པོ་ལ་ཡང་གནོད་པ་�ོབ་དཔོན་Zལ་པོ་དང་

gངི་£མ་མ་ལ། �ོབ་དཔནོ་ཛ་ལན་དྷ་ར་པས་བ5ནོ་པ་E་>་ཡནི། མ་ིདག་ེབའ་ི

སེལ་ཅིག་@གས་ན་{ད་ཚ+ད་མཐོ་བས་མི་ཕན། ནམ་མཐོ་བདོ་བའི་Tས་Q་

གཉའ་ཅག་གིས་མནན་ནས་འངོ་Pེ་�ོབ་དཔོན་ནག་པོ་�ོད་པ་E་>་ཡིན། {་

འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་5ིས་5ང་མི་འགོག་

P།ེ སངེ་vངེ་ ག་པ་དང་དཀའ་Sབ་མཛད་པ་དང་a་ཆག་གསལོ་བ་E་>་ཡནི།  

 བe་གཉིས་གQངས་པ་ཡོད་དེ་མ་རིག་པའི་�ེན་Jིས་འT་?ེད་ནས་o་

ཤའི་ིབར་T་qགས་ལས་འbང་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་ཆནེ་པ་ོཡནི། qགས་

ལས་vོག་པ་མ་རིག་པ་འགགས་པས་o་ཤིའི་བར་T་འགགས་པ་ལ་བསམ་པ་

ཇི་E་བ་བཞིན་T་j་ངན་ལས་འདས་པ་?ང་lབ་Nམ་པ་གQམ་ཡིན། བe་

གཉསི་པ་ོད་ེཡང་གQམ་T་འT་P།ེ ཡན་ལག་?ེ་%ག་བe་གཉསི་གང༌།  །Sབ་

པས་aེན་འbང་གQང་དེ་དག །ཉནོ་མོངས་ལས་དང་tག་བuལ་དང༌།  །

གQམ་པ་ོདག་m་ཟད་པར་འTས། གQངས་ཏ།ེ ཉནོ་མངོས་པའ་ིTམ་>། ལས་

5ི་Tམ་>། tག་བuལ་Jི་Tམ་>། དེ་ཡང༌། དང་པོ་བZད་པ་ད(་ཉོན་

མོངས།  །གQངས་པས་དང་པ་ོམ་རགི་པ། བZད་པ་gདེ་པ། ད(་པ་ལནེ་པ། 

གཉིས་པ་བe་པ་ལས་ཡིན་ཏེ།  །ཞེས་པ་གཉིས་པ་འT་?ེད་བe་པ་gིད་པ། 

�ག་མ་བTན་ནི་tག་བuལ་ཡིན།  །ཞེས་པ་Oེ་མཆེད་dག་ལ་སོགས་པ་ཡིན། 
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གQམ་པ་ོདག་ལས་གཉིས་འbང༌། ཞེས་པ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་གQམ་པ་ོ

དསེ་ལས་མངནོ་པར་འT་?ེད་པ་ཡནི། གཉསི་ལས་བTན་འbང༌། བJ་ིབ་ལས་

5ི་འ%ས་>་Nམ་པར་xིན་པ་tག་བuལ་འbང་བ་ཡིན། བTན་ལས་5ང་

གQམ་འbང་gིད་པའི་འཁོར་ལ་ོའདི།  །ཉིད་ནི་ཡང་དག་ཡང་T་འཁོར་བJི་བ་

གQངས།  །བe་གཉིས་པོ་གQམ་T་འT། གQམ་གཉིས་Q་འT། གཉིས་

གཅིག་m་འT་བ་ཡིན། དེ་ཡང་མི་aག་པ་Rད་ཅིག་མའི་བསམ་པ་�ེན་ཇི་E་བ་

བཞིན་T་འbང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཏོན་མར་མེ་མེ་ལོང་Z།  །མེ་ཤེལ་ས་བོན་Ìར་

དང་V།  །rང་པ་ོཉངི་མཚམས་�ོར་བ་ཡང༌།  །མི་འཕ་ོབར་ཡང་མཁས་aགོས་

?།  །བJི་བ་གQང་ན། ཁ་ཏོན་ནི་འདིར་ང་E་>་ཞིག་གིས་སངས་Zས་ལ་

Oབས་Q་མཆི་?་བ་ཞིག་བ`ོད་པའི་Tས་Q། ཡེ་ཤེས་དཔལ་E་>་ཞིག་གིས་

5ང་ད་ེབ`ོད་ན་ངའ་ིད་ེའཕསོ་པ་མ་ཡནི། ཡང་�ནེ་དསེ་ད་ེའbང་བ་ཡནི། ད་ེ

བཞིན་T་མར་མེ་གཅིག་ལས་མང་པོ་Vོན་པ་དང༌། མེ་ལོང་ལ་ག གས་བ¢ན་

yང་བ་དང༌། Z་ན་ིདཔརེ་ན་±སོ་ཕོར་J་ིརི་མ་ོའབི་འབི་ལ་འbང་བ་དང༌། མ་ེ

ཤེལ་ནི་མེ་ཆ་དང་c་དང་�ོ་བ་གQམ་འཛ+མས་པ་ལས་མེ་འbང་བ་དང༌། ས་

བནོ་ལས་Ý་(་འbང་བ་ད་ེཡང་ས་བནོ་དརེ་འཕསོ་པ་མ་ཡནི། �ནེ་l་qད་ལ་

སོགས་པའི་Pོབས་5ིས་འbང་བ་དང༌། Ìར་དང་ནི་?་བ་འདིར་ང་འ>་E་>་

ཞིག་གི་£ེ་ཐོག་m་ཤིང་ཐོག་Ìར་མོ་བཞག་ནས་ཙག་ཟེར་བའི་Tས་Q་Kེད་

གཞན་Jི་ཡང་£ེ་ཐོག་m་མཆིལ་མ་འT་བ་དེ་ཡང་ངའི་དེ་དེར་འཕོས་པ་མིན་ལ་
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ཡང་�ེན་དེ་ལས་bང་བ་ཡིན། V་?་བ་ཁམས་Xན་ན་>་ཚ་Nམས་%ག་�ར་

སོང་ནས་%ག་ཆ་�་མ་ོ?ས་པའི་Tས་Q་%ག་ལ་ཡང་V་དེ་_ག་པ་དེ་ཡང་V་དེ་

དེར་འཕོས་པ་མིན་ཡང་�ེན་དེས་འbང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་T་rང་པོ་ཉིང་

མཚམས་�ོར་བའི་ཚG།  །མི་འཕོ་བར་ཡང་མཁས་aོགས་?།  །?་བ་དེ་ཡང༌། 

འདི་ན་ཕ་རོལ་T་འཕོ་བའི་Tས་Q་ཡང་ད་Eར་Jི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་འདི་

འཕོ་བ་མ་ལགས། ཤི་ཁའི་བསམ་པ་བཟང་ངན་ཞིག་གི་�ེན་Jིས་ཕ་རོལ་m་

qས་བཟང་ངན་ལནེ་པ་ཡནི། དསེ་ན་དངསོ་པ་ོམ་ིའཕ།ོ �ནེ་ལས་bང་བ་ཡནི། 

�ེན་དེ་Rད་ཅིག་མ་ཡིན། དེ་Eར་མ་ཡིན་པར་{་འ%ས་མི་འདོད་པ་ནི་ཆད་E་

ཡིན། འ་ོན་[་བ་དེ་ནི་�ོམ་པོ་ལ་Eོས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་གཡས་པ་ལ་Eོས་

པའ་ིགཡནོ་པ་E་>་མ་ཡནི་ནམ་|མ་ན་ད་ེམ་ཡནི་ཏ།ེ འདརི་[་བ་ན་ིaནེ་འ%ལེ་

cོས་པའི་མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་[་བ་ཞེས་བ`ོད་པ་ཡང་

འགལ་བ་མདེ་ད།ེ ཇ་ིEར་ནམ་མཁའ་Xན་སངོ་བ།  །[་Dིར་ཉསེ་པས་གསོ་པ་

མདེ།  །ད་ེབཞནི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།  །གནས་འད་ིཉ་ེབར་གསོ་པ་མདེ། 

གQངས། དསེ་ན་[་བ་aནེ་འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་ད།ེ O་ེ

བར་མ་ིའདདོ་ན་ཆད་E་�ང་པ་ཡནི་ཏ།ེ ཤནི་m་[་བའ་ིདངསོ་ལ་ཡང༌།  །གང་

གསི་ཆད་པར་Nམ་བaགས་པ།  །Nམ་པར་མ་ིམཁས་ད་ེཡསི་ན།ི  །�ནེ་ལས་

bང་བའ་ིདནོ་མ་མཐངོ༌། གQངས། མཐའ་བZད་དང་%ལ་བའ་ིaནེ་འ%ལེ་ད་ེ

ཉིད་Oེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འགག་པ་�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་T་འbང་བ་ཡིན། 
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དེས་ན་Pོང་པ་ཉིད་{་འ%ས་Q་bང་བའི་གོ་བ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་aེན་ཅིང་འ%ེལ་

པར་འbང་བ་�ེན་ཉིད་འདི་པ་ཟེར། �ེན་ཉིད་འདི་པ་དང་བསམ་པའི་རང་

ག གས་དནོ་གཅགི་པ་ཡནི། ད་ེཡང་�ནེ་བསམ་པ་ཇ་ིE་བ་བཞནི་T་འbང་བ་

དཔརེ་ན་K་ིདཀར་པ་ོTང་ག་ིགཏམ་{ད་E་>་ཡནི། %མ་ཟེའི་K¥ེ་ད་ེད་ེབཞནི་

གཤེགས་པ་ལ་བaེན་པའི་�ེན་གQམ་པོ་དེས་གQམ་T་qང་བPན་པ་ཡིན། 

�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་འbང་བ་མ་གཏོགས་པ་འཇིགས་འཇིགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདི་

?་ས་མེད། དེས་ན་aེན་འ%ེལ་�ེན་ཉིད་འདི་པ་འདི་གོ་དགོས། `ེ་རིན་པོ་ཆེ་

འཇིག་aེན་T་bང་བའི་Sན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འདི་གོ་བར་Uར་ན་འཇིག་

aནེ་འདའི་ིrན་Qམ་ཚ+གས་པ་�་�བ་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་དང༌། ནད་དང་

གནོད་པ་མི་མSན་པའི་Dོགས་སེལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དམིགས་པས་ནད་

གས་ོབའི་�་བ་ཡང་འདི་ཡིན། འདི་ག་ོན་ནད་པའི་ནད་གས་ོབ་དང་Îོན་པ་pན་

པ་¢ེད་པར་?ེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཏེ། ནང་གི་བསམ་པ་བཟང་ངན་�ེན་ཇི་

E་བ་དེའི་qས་དང་yང་བ་འངོ་བ་ཡནི། ནང་T་བསམ་པ་བཟང་པ་ོ?ང་lབ་5་ི

སམེས་གཉསི་ལ་གནས་པའ་ིTས་Q་དེ་སངས་Zས་ཡནི་ལ། rན་Qམ་ཚ+གས་

པ་གཞན་Nམས་དེའི་rན་Qམ་ཚ+གས་པར་འངོ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འདི་ཉིད་5ིས་ཕ་རོལ་m་Dིན་པ་གQངས་པའི་Tས་Q་སེང་གེ་Nམ་

པར་རོལ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཞིང་འདི་པÞ་ོཅན་Jི་ཞིང་

བཞིན་T་Uར་པ་དང༌། Dོགས་བeའི་སངས་Zས་5ི་ཞིང་ན་gས་5ི་S་བོར་
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Uར་པའི་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་འTས་པས། འཁོར་དང་མེ་ཏོག་པÞ་

Nམས་Oེས་Q་བHར་བས་kས་དེ་E་>་ལ་ལོངས་�ོད་པ་E་>་ཡིན། ཏིང་ངེ་

འཛnན་དེ་ནི་ཤེས་རབ་5ི་ཕ་རོལ་T་Dིན་པའི་དོན་ཡིན། ཆོས་འདི་E་>་མ་གོ་

བར་འ_ོ་བ་གཞན་Jི་ལམ་y་འpེན་པའི་^་མར་མི་བmབ། ཆོས་འདི་E་>་མ་

གོ་མ་བ ང་བར་Uར་ན་Oེ་བ་u་མའི་བསོད་ནམས་ཨེན་རེའི་ད·ང་rལ་Jིས་

�ོབ་མ་ལ་ཅ་ིདགའ་ིཆསོ་བPན། ད་ེབ ང་བས་མ་ིརབས་ཆད་པ་ཡནི། འད་ིE་

>འི་ཆོས་གོ་བར་?ེད་པ་ལ་^་མའི་མོས་(ས་དང་ཆོས་ལ་སོ་ནམ་?ེད་པ་ཞིག་

དགསོ། ད་ེམདེ་ན་བPནེ་§ན་རངི་བས་མ་ིཕན་ཏ་ེབསདོ་རནི་དང་འp། འད་ིག་ོ

ན་ཕའ་ི>་ད་ེཡནི། ག་ོབ་གཅགི་·་ཞགི་ཡདོ་ན་ཡང་དསེ་ཆགོ་པའ་ི~ལ་qགས་

ཡནི་ཏ།ེ ཆསོ་`ེའི་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་5ང་འདསི་འ]བ་པ་ཡནི། ད་ེ

ཡང༌། བདེ་ཆེན་Xན་བཟང་ཡངས་པའི་མཛ+ད།  །བདེ་Oིད་ཐམས་ཅད་འbང་

བའ་ིགནས།  །གQངས་པ་ད་ེཡང་འད་ིཡནི། མགནོ་པ་ོཕག་མ་ོ]་པ་ཁོང་རང་

འདི་ལ་བ@གས་པ་ཡནི། ད་ེEར་འཇགི་aནེ་འདའི་ིrན་Qམ་ཚ+གས་པ་�བ་པ་

དང་མི་མSན་པའི་Dོགས་Wོང་བར་?ེད་པ་ནི་aེན་འ%ེལ་�ེན་ཉིད་འདི་པ་Rད་

ཅགི་མ་བསམ་པའ་ིརང་ག གས་5སི་�བ་པ་ཡནི། aགོས་པ་ན་ིནང་T་ཏིང་ངེ་

འཛnན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མSས་aོགས་པ་མ་གཏོགས་པ་§ལ་ལ་Dིར་

བཙལ་བས་¢ེད་པ་མ་ལགས། Rད་ཅིག་མའི་བསམ་པའི་རང་ག གས་5ང་

འདསི་ག་ོབ་ཡནི། འཇགི་aནེ་འད་ིནས་ཕ་རལོ་m་འཕ་ོབའི་Tས་Q། ཕ་རལོ་m་
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qས་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་གང་འདོད་ལེན་པར་?ེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་

qས་འཕོས་པའི་བསམ་པའི་རང་ག གས་5སི་�བ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་�ནེ་ལས་

འbང་བ་ཡིན། དངོས་པ་ོད་Eར་Jི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་འདི་འཕ་ོབ་མ་ཡིན། 

འདི་�བ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ན་འཕོ་བ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། qས་འཕོས་པ་

བསམ་པའི་རང་ག གས་5ང་འདསི་ག་ོབ་ཡནི། འཇགི་aནེ་མགནོ་པོའ n་qས་E་

>འ་ིཆསོ་ན་ི?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་ཡནི། ད་ེག་ོདགསོ། ད་ེaགོས་

པའི་Pེང་T་ཡང་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་འp་བའི་�ེན་ཉིད་འདི་པ་

འད་ིམ་ག་ོབར་Uར་ན། འཇགི་aནེ་འད་ིདང་ཕ་རལོ་m་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་�བ་

པའི་ཐབས་5་ི?ེ་%ག་Nམས་མ་ིཤསེ་ཏ།ེ མགི་ག་ིདབང་པ་ོལ་སགོས་པའ་ིདབང་

པ་ོNམས་མེད་པའི་qས་དང་འp། �ནེ་ཉདི་འད་ིཔ་འད་ིག་ོཞངི་aགོས་པར་Uར་

ན་?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་qས་5ི་དབང་པོ་མིག་ལ་སོགས་པ་

འད་ིཡནི། ¥བས་5སི་བtས་པར་Uར་ན། aནེ་འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་

དང་%ལ་བ་དང༌། {་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་གཉསི་པ་ོའད་ིག་ོབ་དང་aགོས་པར་

?ེད་པ་ཡང་འཇིག་aེན་མགོན་པོ་དང་Rད་ཅིག་5ང་མི་འ%ལ་བའི་གTང་བ་

དང༌། vགོ་©བས་འདི་E་>་Nམས་ག་ོབར་འདདོ་པའ་ིས་ོནམ་ཅན་ཞགི་དགསོ་

གQངས་པས་ད་ེEར་Sགས་ལ་འཇགོ་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།      
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25 ཡང་^་མ་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ནས། ངེད་རང་ཐམས་ཅད་འཇིག་aེན་འདིར་

§ན་རངི་པ་ོམ་ི�དོ། Ýར་T་འཆ་ིདགསོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་འཆ་ིབའ་ིTས་ལ་ན་ི

བབ། མལ་J་ིཐ་མ་ལ་ཉལ། ཟས་5་ིཐ་མ་l་ཐགིས་པ་གཅགི་འSང༌། ཉ་ེT་དང་

གཉེན་འTན་ཐམས་ཅད་5ིས་མཐའ་བRོར། ད>གས་རིང་Sང་?ེད་ཅིང་འཆི་

བའི་Tས་Q་Oབས་དང་མགོན་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་མེད། ཆོས་དེ་གང་

ཡནི་|མ་ན་འདདོ་ཆགས་དང་%ལ་བས་ཞ་ིབ་དང༌། ཞ་ིབས་འདདོ་ཆགས་དང་

%ལ་བའི་ཆོས་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ན་རང་གི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་

Pོང་པ་ཉིད་འདི་འདོད་ཆགས་དང་%ལ་བས་ཞི་བ་དང༌། ཞི་བས་འདོད་ཆགས་

དང་%ལ་བ་དནོ་གཅགི་པ་ཡནི། འདདོ་ཆགས་དང་%ལ་བས་ཞ་ིབའ་ིཆསོ། རང་

གི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་འཁོར་

བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་ཆེན་པོ་Wངས་ཟིན་པ་ཡིན། ཞི་བ་འདོད་ཆགས་དང་

%ལ་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་Nམ་པར་aོག་པའི་ཚ+གས་ཇི་|ེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང༌། 

yང་བ་དཀར་དམར་y་ཚ+གས་Q་yང་བ་འདི་ཡང་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་

Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་དེ་l་ལ་l་བཞག་པའམ། མར་ལ་མར་བཞག་པ་བཞིན་T་

ད?ེ་བ་མེད་པར་aོགས་པ་ཡིན། དེས་ན་སེམས་aོགས་པའི་Tས་Q་འཁོར་བ་

དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་aོགས་པ་�འི་

�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། འདི་aོགས་པའི་Tས་Q་qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་?་བ་

ཐམས་ཅད་དང་�ོད་པ་ཡང་Nམ་པར་དག་པ་འབའ་ཞིག་m་འUར་ཏེ།  གང་ལ་
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Pངོ་པ་ཉདི་�ང་བ།  །ད་ེལ་ཐམས་ཅད་�ང་བར་འUར།  །གང་ལ་Pངོ་ཉདི་མ་

�ང་བ།  །ད་ེལ་ཐམས་ཅད་�ང་མ་ིའUར།  །གQངས། འད་ིམ་aགོས་པའ་ིTས་

Q་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་ཆེན་པོ་མ་Wངས་པ་ཡིན། འདི་མ་aོགས་

པར་Uར་ན་ནི་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའ་Pེ། མ་aོགས་Tས་ན་མ་རིག་པ། །ལ་

སགོས་པ་གQངས་ན་འད་ིaགོས་པ་ན་ིམ་ིདགསོ། ཆསོ་ཐམས་ཅད་Pངོ་ངམ་མ་ི

Pོང་|མ་པའི་ཐེ་ཚ+མ་ཙམ་ཞིག་Oེས་ན་ཡང་འཁོར་བ་�ས་པ་མེད་པར་?ས་

ཟནི་པ་ཡནི་ཏ།ེ འད་ིལ་ཐ་ེཚ+མ་O་ེབ་ན།ི །ལ་སགོས་པ་གQངས་ན་aགོས་པས་

འཁོར་བ་Wངོ་བ་E་xསོ་5ང་ཅ་ིདགསོ། འད་ིaགོས་པར་?ེད་པ་ལ་^་མ་མཚན་

ཉདི་དང་vན་པ་ཞགི་དགོས་ཏ།ེ མཁས་པ་བཀའ་རབ་འ?མས་ལ་ཤེས་རབ་5་ི

yང་བ་Zས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་འདི་aོགས་པར་?ེད་པའི་�ས་མS་མེད། དེ་

བཞིན་T་བ�ན་པ་དང་བOེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བaན་པ་ཐོབ་པ་དང་ཉམས་གQམ་

དང་vན་པའི་^་མ་ལ་ཡང་འདི་aོགས་པར་?ེད་�ས་པའི་མS་མེད། འདི་

aོགས་པར་?ེད་པ་ལ་རབ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་ཆོས་`ེ་རིན་

པ་ོཆེ་E་>་ཞགི་དགསོ། འ%ངི་ཡང་ཉནོ་མངོས་པ་དང་Nམ་པར་aགོ་པ་ཇ་ི|ེད་

ཅགི་ཡདོ་པ་དང༌། yང་བ་དཀར་དམར་y་ཚ+གས་པ་ཡང་O་ེབ་མེད་པ་Dག་Z་

ཆེན་པོར་aོགས་པ་ཞིག་དགོས། ^་མས་5ང་འདིའི་Tས་Q་གཟོད་འ_ོ་བ་

གཞན་J་ིལམ་y་འpེན་པའ་ི^་མ་?ེད་རན་པ་ཡནི། ད་ེམ་ཡནི་པར་^་མ་?ས་

པས་O་ེམ་རན་པར་Oསེ་པ་དང་འp། ཐ་མ་ཡང་རང་ག་ིསམེས་5་ིང་ོབ་ོཉམས་
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གQམ་དང་%ལ་བར་aོགས་པ་ཞིག་དགོས་གQངས། ^་མ་དེ་E་>་ཞིག་ལ་

མཚན་ཉིད་དང་vན་པའི་�ོབ་མ་ཞིག་གིས་མོས་(ས་5ི་ཆོད་^་མ་ལ་ལོངས་

�དོ་kོགས་པའ་ིHའི་འT་ཤསེ་མན་ཆདོ་5སི་འདི་aགོས་པར་ན་ིམ་ི�ས། ཆོས་

5ི་Hའི་འT་ཤེས་དགོས། ཆོད་དམ་དབལ་ངར་Jིས་xིན་པར་?ེད་དགོས་པ་

ཡིན། དེ་Eར་དཔོན་�ོབ་5ི་aེན་འ%ེལ་འཛ+མས་ན་འདི་aོགས་པར་?ེད་པ་ལ་

ཚGགས་མེད། འདིའི་¡ངས་5ང་བ{ད་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་ཡོད་དེ་�ོབ་དཔོན་

Óལ་H་བ་བདནེ། ཤ་ཟ་བ་འp་བ་ལ་འཚག་པ་ོ±ང་པ་ལ་ཟ་དགསོ། ཆསོ་?ེད་

པར་འp་བ་ལ་བ{ད་པ་འདི་ལ་འMག་དགོས། བ{ད་པ་འདི་ཡང་དག་པར་

kོགས་པའ་ིསངས་Zས་5་ིབ{ད་པ་ཡནི། ད་ེཡང་ཆསོ་`ེ་�མ་པ་ོཔ་ཡང་དག་

པར་kོགས་པའ་ིསངས་Zས་པÞའི་^་མར་སངས་Zས་པ་དང༌། ད་ེནས་མ་ེཏགོ་

z་མཛGས་Q་Uར་པ་དང༌། Sབ་པའི་�ན་uར་མགནོ་པ་ོz་འདོ་གཞནོ་�ར་Uར་

པ་ཡིན་ཏེ། uོན་Jི་Tས་ན་མེ་ཏོག་z་མཛGས་ལ།  །Sབ་པའི་�ན་uར་z་འདོ་

གཞོན་�ར་Uར།  །�་བZའི་Tས་Q་Oེས་>་ཆེན་པ་ོཉིད།  །གQང་ན་z་འདོ་

གཞནོ་�ར་Uར་པ་ལ་མད་ོཏིང་ངེ་འཛnན་J་ིZལ་པ་ོའད་ིགཏད་པ་ཡནི། ད་ེཡང་།  

Dི་མའི་Tས་Q་ཏིང་ངེ་འཛnན་འདི་ ངས་ཞེས། །རང་bང་མགོན་པོ་ང་ཉིད་

གསལོ་བ་འདབེས། །གQངས། དའེ་ིTས་Q་z་འདོ་གཞནོ་�ར་Uར་པས་ཡར་

@ས་པས་|ིགས་མའ་ིTས་ངས་འདི་འཛnན་པར་མ་ི�ས་@ས་པས། Kདོ་Sགས་

ལས་lང་´ར་Jིས་ཤིག དེའི་Tས་Q་ཉིད་5ིས་Kོད་5ི་_ོགས་?ེད་གQང་ན། 
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དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛnན་Zལ་པོ་ནི་རང་གི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་

ཉདི་འད་ིཡནི་ལ། འད་ིབ ང་ཞསེ་གཏད་པ་ཡནི། འད་ིབཤད་པ་དང༌། བ ང་

བར་?་བའ་ིཆསོ་མནི། རང་ག་ིསམེས་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་འད་ི

ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་Zལ་པ་ོཡིན། `ེ་�མ་པ་ོཔ་ལ་Dག་Z་ཆེན་པ་ོང་ོcོད་མངའ་བ་

དེ་ཡང་འདི་མ་ལགས་སམ། `ེ་�མ་པོ་པ་ལ་འདི་bང་བས་ན་ད་E་�གས་པོ་

བཀའ་བ{ད་ཟེར་བའི་{་མཚན་འདི་ཡིན་ལ། བཀའ་བ{ད་འདིའི་ཆོས་ཏིང་ངེ་

འཛnན་J་ིZལ་པ་ོའད་ིཡནི། ད་ེགང་ཡནི་བJསི་པར་Uར་ན། ཆསོ་ཐམས་ཅད་

མཉམ་པ་ཉིད་Nམ་པར་cོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་Zལ་པོ་གQངས་ན། གང་T་

མཉམ་ན་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སེམས་Q་མཉམ། Nམ་པར་cསོ་པ་Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསམེས་ཡནི་ལ། མད་ོ

འདིའི་དོན་བ�ོམ་མི་དགོས། ཚnག་གཅིག་ཙམ་N་ལམ་T་_གས་ན་ཡང་དེས་

མདོ་འདི་གQངས་པའི་Tས་Q་?་oོད་rང་པོའ n་རི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

མཐོང་བ་དང་། སངས་Zས་མང་པོས་?ིན་Jིས་བ�བས་པར་མདོ་དེ་ཉིད་T་

བཤད་པ་ཡིན་གQང་ནས། ཕན་ཡོན་Jི་ཚnགས་བཅད་Nམས་འདོན་པ་དང་

ད?ངས་Q་ཡང་མཛད། འད་ིགང་ཡནི་བJསི་པར་Uར་ན་མད་ོ�་ེཏིང་ངེ་འཛnན་

Jི་Zལ་པོ་འདི་`ེ་�མ་པོ་པ་ལ་གཏད་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དོན་?ང་lབ་5ི་

སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ཡིན། དེ་ཡང་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་དེ་ཉིད་5ང་

དོན་དམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་T་རོ་
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གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་Xན་དོན་གཅིག་m་ནི་རབ་བཤད་

དེ།  །འག་ོགཅིག་m་ནི་Pོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས།  །དེ་ལ་ཐ་དད་Uར་པ་གང་ཡང་

མེད། །གQངས། ངདེ་ད་E་?ང་lབ་5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་5་ིཏིང་ངེ་འཛnན་

བ�ོམ་T་ཡོད་པའི་Tས་Q། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་མི་དམིགས་པར་རི་�ོད་

Pོང་པ་འདི་E་>ར་Oོ་ཚ་rལ་རེ་ཙམ་ལ་བaེན་ནས་�བ་པ་?ེད་དགོས་པ་ཡིན་

མོད། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། Pག་གཟིག་གི་མTན་T་É་

བཞག་པ་དང་འp་བར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ªི་ལམ་T་ཡང་མི་འདོད་པ་ཞིག་bང་

ན། གཟདོ་ཆསོ་?ེད་པ་ལ་@གས་པ་ཡནི་ལ་ད་ེE་>་ཞགི་དགསོ། འཇགི་aནེ་

འདིའི་ཆོས་བZད་དམ་གཉེན་འTན་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ་གཉེན་གཉེན་T་འངོ་བ་

དང༌། ད_་ད_ར་འངོ་བའ་ིཏགི་ཏགི་ཅགི་5ང་ག་ལ་ཡདོ། �ོབ་དཔནོ་འཕགས་

པའི་ཞལ་ནས། ཕ་ནི་མ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གQངས་ན་ངེས་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། 

དསེ་ན་གཉནེ་འTན་J་ིཆེད་T་�གི་པའ་ིལས་?ེད་T་གར་�ས། འ%ས་>་Nམ་

པར་xིན་པ་ལོངས་�ོད་པའི་Tས་Q་tག་བuལ་Jི་Rལ་བ་འདོད་མཁན་མི་

འངོ༌། ད་ེཡང༌། Kདོ་5སི་དག་ེ�ོང་%མ་ཟེ་�་Nམས་དང༌།  །མ_ནོ་དང་ཡབ་

§མ་gས་དང་བ�ན་མ་ོདང༌།  །འཁརོ་J་ི�ད་T་�གི་པ་མ་ིབJ་ིP།ེ  །དjལ་

བའི་Nམ་xིན་Rལ་ནོད་འགའ་མ་མཆིས།  །གQངས། ད་ེE་>འི་ཆེད་T་�ིག་

པའི་ལས་?ེད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད། གཞན་ཡང་མི་qས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ནས་

�ིག་པ་?ེད་པ་ནི་ཤིན་m་½ན་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཞིག་གསེར་yོད་རིན་ཆེན་cས་
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པ་ཡསི། །ངན་Ìགས་འDགས་པར་བJདི་པ་ད་ེབས་ན།ི །གང་ཞགི་མ་ི�་Oསེ་

ནས་�ིག་པ་དག །བJིད་པ་དེ་ནི་ཆེས་རབ་½ན་པ་ཡིན།  །བJི་བ་གQངས། 

�ིར་ངེད་རང་ཐམས་ཅད་འཇིག་aེན་འདིར་§ན་རིང་པ་ོམི་�ོད། སང་དང་འཆི་

བ་གང་u་ཆ་མདེ་པས་འཇགི་aནེ་འདའི་ིcསོ་པ་ßད་5སི་གཅད་ལ། ?ང་lབ་

5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་ལ་ནན་ཏན་ཆནེ་པ་ོ?ོས། བར་ད་ོགQམ་ཡང་?ང་lབ་

5་ིསེམས་Nམ་པ་གཉསི་5སི་བ_དོ་དགསོ་པ་ཡནི། དསེ་ན་�ིར་ཆསོ་ལ་ནན་

ཏན་མཛད་པར་@།།    

26 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་u་ནས། ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

Zས་བཅོམ་vན་འདས་5ིས་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་གQངས་པའི་བ`ོད་?་ཐམས་

ཅད་ཐགོ་མ་དང༌། བར་དང༌། ཐ་མར་དག་ེབར་འT་བ་ཡནི་གQངས་P།ེ ད་ེEར་

ལགས་པར་ཡང༌། ཐགོ་མ་བར་དང་མཐར་དག་ེབ།  །འདས་པའ་ིསངས་Zས་

Nམས་5སི་གQངས། །མ་འངོས་Nམས་5ང་གQང་འUར་ལ། །ད་Eར་bང་བ་

kོགས་སངས་Zས།  །ཡང་དང་ཡང་T་གQང་བ་གང༌། །བJ་ིབ་གQངས་ན། 

ཐགོ་མར་དག་ེབ་གང་ཡནི་པ་ད་ེབར་དང་ཐ་མར་ཡང་དག ེ །ཐགོ་མར་མ་ིདག་ེབ་

གང་ཡིན་པ་དེ་བར་དང་ཐ་མར་ཡང་མི་དགེ །དགེ་བ་མི་དགེ་བར་བ�ར་T་མི་

བmབ། མ་ིདག་ེབ་དག་ེབར་བ�ར་T་མི་བmབ་P་ེགཤསི་ཡནི། གཤསི་5་ིག་ོ

བ་གང་ཡིན་|མ་ན་བ�ར་T་མི་བmབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་དངོས་
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པོར་གང་གིས་5ང་བ�ར་བར་མི་�ས་པའམ་འbང་བ་བཞི་པོའ n་མཚན་ཉིད་དེ་

ལས་བ�ར་T་མི་�ས་པ་དང་འp། འདི་འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོརིན་པ་ོཆེའི་]བ་

མཐའ་ཆེན་མོ་ཡིན་ལ། ཞལ་u་ནས་uོན་སངས་Zས་འཇིག་aེན་T་མ་?ོན། 

དཀོན་མཆོག་གQམ་Jི་V་ཡང་མེད། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ངོ་ཤེས་པ་ཡང་

མེད། _གས་པ་ཡང་མདེ། འ[ིག་5ང་མ་~ད་པའི་Tས་ན་ཡང་འགའ་ཞགི་ཅ་ི

ཞིག་Eར་Pེས་དབང་གིས་ལས་དགེ་བ་བe་མངོན་པར་འT་?ེད་པ་ཡང་ཡོད། 

དེ་ཐོག་མར་དགེ་Pེ་འཇིག་aེན་འདིའི་བ¦་ཤིས་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་པའི་

དཔལ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐོབ། བར་T་དགེ་Pེ་�་དང་མིའི་rན་Qམ་ཚ+གས་

པ་ཐོབ། ཐ་མར་དགེ་Pེ་དེའི་ངོ་བོར་སངས་Zས། ཡང་འགའ་ཞིག་མི་དགེ་བ་

བe་མངནོ་པར་འT་?ེད་པ་ཡང་ཡདོ། ད་ེཐགོ་མར་མ་ིདག་ེP་ེའཇགི་aནེ་འདའི་ི

ནད་དང་གནདོ་པ་tག་བuལ་ཉསེ་པ་དང་མ་ིམSན་པ་y་ཚ+གས་འངོ༌། བར་T་

མ་ིདག་ེབ་ངན་སངོ་གQམ་T་\ང༌། ཐ་མར་མ་ིདག་ེབ་ཁམས་གQམ་འཁོར་བ་

tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་གཏངི་མཐའ་མདེ་པར་འKམས་པ་ད་ེགཤསི་ཡནི། ཡང་

དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་འཇིག་aེན་T་bང་བ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མKེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Tས་གQམ་ལ་མ་ཐོགས་མ་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

གཟགིས་པ་འMག་པས། དག་ེབ་ལ་དག་ེབར་མKནེ། མ་ིདག་ེབ་ལ་མ་ིདག་ེབར་

མKནེ་པས། དག་ེབ་ལས་བད་ེབ་འbང་བ་ད་ེ�བ་པའི་བ�བ་པར་བཅས། མི་

དགེ་བ་ལས་tག་བuལ་འbང་བ་ད་ེདགག་པའ་ིབ�བ་པར་བཅས་པ་དེ་གཤིས་
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འཇིག་aེན་ན་ཇི་Eར་ཡོད་པ་Eར་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་Zས་ལ་བPོད་པ་

ལས་5ང༌། འཇགི་aནེ་མKནེ་པ་གQང་ན། འཇགི་aནེ་ཇ་ིEར་མKནེ་ན་དག་ེབ་

དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་དང་ལས་དང་ལས་5ི་འ%ས་>་ཇི་Eར་འbང་བ་དེ་

མKནེ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་གཤསི་ལ་ཇ་ིEར་ཡོད་པ་དེ་གQངས་པ་ཡནི། ད་ེབཞནི་

གཤེགས་པས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བར་མཛད་པ་མ་ལགས། སངས་Zས་

Nམས་ཐོག་མར་འTལ་བའི་�ེ་yོད་གQངས་པའི་{་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ཏེ། 

འཁོར་Nམ་པ་བཞི་ལ་དགེ་�ོང་དག uོན་དགེ་བའི་ལས་འདི་�ད་པས་ཐོག་མ་

དང༌། བར་དང་ཐ་མར་བདེ་Oདི་འདི་|ེད་ཅགི་bང༌། དསེ་ན་Kདེ་Nམས་5སི་

5ང་དེ་Eར་བ�བ་པར་?་གQངས་པ་དང༌། uོན་མི་དགེ་བའི་ལས་འདི་�ད་

པས་ཐོག་མ་དང༌། བར་དང་ཐ་མར་མི་དགེ་བ་tག་བuལ་འདི་|ེད་ཉམས་Q་

jོང༌། དསེ་ན་ད་ེདག་Wང་བར་?་ཞསེ་པ་ལ་སགོས་པ་Oསེ་པའི་རབས་�་བZ་

གQངས། མི་དགེ་བ་ལ་དཔག་m་མེད་པ་ཞིག་གQངས་5ང་qས་ངག་ཡིད་

གQམ་Jི་མི་དགེ་བ་བeར་འT། དེ་ཡང་བtས་ན་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་

སེམས་དང༌། ལས་དང་Nམ་པར་xིན་པ་གQམ་T་འT་བ་ཡིན། དགེ་བ་ལ་

དཔག་m་མདེ་པ་ཞགི་གQངས་5ང་ད་ེདག་ེབ་བeར་འT། ད་ེཡང་ཉནོ་མངོས་པ་

གQམ་མེད་པའི་སེམས་དང་ལས་དང་འ%ས་>་Nམ་པར་xིན་པ་གQམ་T་འT་

བ་ཡནི། ད་ེད་ེEར་ལགས་པར་ཡང༌། འདདོ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་གཏ་ི�ག་གQམ། །

དེས་བOདེ་ལས་ན་ིམ་ིདག་ེབ། །མ་ཆགས་ཞ་ེ�ང་གཏ་ི�ག་མདེ། །དསེ་བOདེ་
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ལས་ན་ིདག་ེབ་ཡནི།  །བJ་ིབ་གQང་ན་དསེ་ན་དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབ་ཕན་~ན་

བ�ར་T་མི་བmབ་པ་]བ་པའི་མཐའ་ཆེན་མོ་འདི་གོ་དགོས། འདི་གོ་ན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་འདའི་ིPངེ་ནས་¬ས་ན་གQང་Vོས་འབའ་ཞགི་m་འངོ་བ་ཡནི། འད་ི

མ་གོ་ན་གཞན་ཇི་|ེད་ཅིག་¬ས་5ང་གQང་Vོས་Q་མི་འངོ༌། �ིར་ཆོས་`ེའི་

]བ་པའི་མཐའ་Nམས་གོ་དགོས་ཏེ་qས་དང་འp་བ་ཡིན། ]བ་པའི་མཐའ་

Nམས་མ་ག་ོན་གཞན་Nམས་ནི་བར་དོའ n་ཤེས་པ་དང་འp་Pེ་qས་མེད་པས་དོན་

?ེད་མི་�ས། ]བ་མཐའ་Nམས་མ་ག་ོམ་བ ང་བར་ཡར་བཀབ་5ནི་བཞག་ན་

�བ་ནས་འ_ོ། �བ་ན་ནི་ཆོས་5ི་`ེ་bང་བ་ལ་དོན་མེད་པར་འངོ་བས་ཐམས་

ཅད་5ིས་ནན་ཆགས་?། qས་དང་འp་བའི་]བ་མཐའ་Nམས་གོ་ནས་གདོད་

མགི་ག་ིདབང་པ་ོདང་འp་བའི་{་འ%ས་དེ་ཡང་[་རགས་གཉསི། N་བ་དང་འp་

བའི་Tས་གQམ་J་ིསངས་Zས་5་ིགQང་རབ་Nམས་ག་ོབ་འbང༌P།ེ དབང་པ་ོ

གཞན་ཡང་དསེ་འ_་ེབ་ཡནི། ཆསོ་མ་ག་ོབས་མང་པ་ོལ་དགསོ་པ་མདེ། ག་ོན་

གཅིག་·་ཞིག་bང་ཡང་དེས་ཆོག་པའི་~ལ་qགས་ཡིན་པས་འབད། ངས་

ཚ+གས་ནི་མི་Oོང༌། རང་�བ་པ་?ེད་པ་ལ་མི་དགོས་|མ་ན་དེས་མི་ཕན་ཏེ། 

]བ་པའི་མཐའ་Nམས་མ་གོ་བར་ད་E་ཤི་ན་རིགས་དང་ལོངས་�ོད་rན་Qམ་

ཚ+གས་པར་O་ེབ་དང༌། ]བ་པའ་ིམཐའ་Nམས་ག་ོབ་དང༌། ཤསེ་པར་འUར་བ་

ཡང་ཤནི་m་དཀའ་P།ེ ད་ེལ་དག་ེམ་ིདག་ེགཤསི་ཡནི་པ་དང་བཅས་པ་དང་རང་

བཞནི་གཉསི་པ་ོགཅགི་པ་ཡནི། དག་ེབ་གཤསི་སམ་རང་བཞནི་Jསི་དག་ེབ་ད་ེ
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�བ་པར་བཅས། མི་དགེ་བ་གཤིས་སམ་རང་བཞིན་Jིས་མི་དགེ་བ་དེ་དགག་

པར་བཅས། དེ་ལ་འTལ་འཛnན་ཚ+་གཅགི་མ་ིགཅགི་པར་འདདོ་པ་དང༌། དགག་

བཅས་གནང་བཅས་�བ་བཅས་དང་བཅས་པ་�ན་གQམ་T་འདོད་པ་དང༌། 

དགག་བཅས་ལ་�ེན་འགའ་ཞིག་ལ་Eོས་ནས་གནང་བའི་Rབས་འཚ+ལ་བ་ཡོད་

དེ། དེ་ག་ལ་gིད། བཅས་རང་བཞིན་མི་གཅིག་ན་དགེ་བ་དགག་པའི་བ�བ་

པར་བཅས་པ་དང༌། མི་དགེ་བ་�བ་པའི་བ�བ་པར་བཅའ་བར་ཐལ་བའི་Oོན་

ཡོད་པ་དང༌། དགག་པ་ལ་ཡང་གནང་ན་ནི་Pོན་པ་ཡང་ཆོས་ལ་དབང་ཟ་བའི་

Oོན་ཡོད་གQངས། འTལ་བ་འཛnན་པ་Nམས་5ིས་5ང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འདའ་ཀ་ན་Xན་དགའ་བོས་བ�བ་པའི་གཞི་[ན་ཚGགས་མ་@ས་པ་དང༌། འདོ་

©ང་གིས་Xན་དགའ་བ་ོལ་དེ་ལ་�ོས་པ་དང༌། འདའ་ཀ་ན་ཉེ་བར་འཁོར་ལ་à་

á་ལི་གནང་བ་དང་མSན་པ་Nམས་ནི་གནང་བར་¬ོས་ཤིག བཀག་པ་དང་

མSན་པ་Nམས་ནི་བཀག་པར་¬ོས་ཤིག་ཅེས་གQངས་པ་དེ་ལ་འ³ལ་བ་ཡིན། 

Xན་དགའ་བསོ་མ་@ས་པ་དང་མ་གQངས་པ་གར་gདི། འདའ་ཀའ་ིགQང་དརེ་

འTལ་བ་ཐམས་ཅད་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ཏེ། གནང་བ་དང་མSན་པ་དགེ་བ་

Nམས་ན་ིགནང་བར་¬ོས་གQངས་པ་ཡནི། བཀག་པ་དང་མSན་པ་མ་ིདག་ེབ་

Nམས་ནི་བཀག་པར་¬ོས་གQངས་པ་ཡིན་ལ་ཆོས་5ི་`ེའི་བཞེད་པ་དེ་ཡིན། 

ཡང་�ིག་པ་དང་�ང་བ་གཉིས་པོ་ཡང་གཅིག་པར་བཞེད་པ་ཡིན། གཞན་

Nམས་མི་གཅིག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། �ོམ་པས་Kད་པར་T་མ་?ས་པས་མི་
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བསད་པ་�ིག་པ་ཡིན་ལ། རིགས་བTན་Jིས་Kད་པར་?ས་པས་མི་བསད་པ་

�ང་བ་ཡནི་པས་མ་ིགཅགི་པར་འདདོ་ལ། ཆསོ་5་ི`ེའ་ིབཞདེ་པས་གཅགི་པར་

འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། {་གཅིག་པ་ཡང་gོག་གཅོད་པ། འ%ས་>་གཅིག་པ་ཡང་

མདོ་�ེར་�ིག་པས་5ང་ངན་སོང་གQམ་T་�ང་བར་གQངས་ལ། འTལ་བ་

ནས་�ང་བ་�ང་བ་ཞེས་?་བ་ནི་ངན་སོང་གQམ་T་�ང་བའི་དོན་Jིས་ནི་�ང་

བ་ཞེས་གQངས་པས་གཅིག་པར་བཞེད། དེ་Nམས་གོ་བ་དང་དགེ་མི་དགེ་

གཤིས་ཡིན་པ་དང་དེ་དགག་�བ་གཉིས་Q་བཅའ་བའི་{་མཚན་གོ་ནས་འངོ༌། 

{་མཚན་གང་ཡིན་|མ་ན་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་པས་བtས་པའི་

ཆསོ་ཐམས་ཅད་རང་ག་ིསམེས་དང་། སམེས་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་

ཉདི་ཡནི། ཆསོ་ཐམས་ཅད་5་ིག་ོབ་གང་ཡནི་ན་འཁརོ་འདས་5སི་བtས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་Dི་རོལ་m་�འི་�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། རང་གི་སེམས་ཡིན། 

སེམས་དེ་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། Oེ་བའི་cོས་པ་ཐམས་ཅད་5ིས་

སེམས་དེ་Pངོ་པ་ཡནི། ད་ེགང་ཡནི་|མ་ན་Pངོ་པ་ཉདི་བཅ་ོབZད་ལ་སགོས་པ་

Dི་རལོ་ལམ་ལགོས་ཤགི་ན་ཡདོ་|མ་T་མི་བ ང༌། རང་ག་ིསམེས་འད་ིཡནི་ལ་

འདི་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་cོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་%ལ་

བ་ཡནི། ད་ེདགག་�བ་གཉསི་Q་བཅའ་བའ་ི{་མཚན་ཆསོ་ཐམས་ཅད་རང་ག་ི

སམེས་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ད་ེམ་aགོས་པས། �ནེ་J་ིPབོས་

5ིས་�ོ་>ར་T་དགེ་མི་དགེར་bང༌བས། དེ་གཉིས་དགག་�བ་m་བཅས་པ་
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ཡནི། ད་ེལ་མ་ིདག་ེབ་Wངོ་བ་དང་དག་ེབ་�བ་པ་ལ་Pནོ་པས་ཇ་ིEར་བཅས་པ་

Eར་~ལ་�ིམས་རནི་པ་ོཆ་ེཉམས་Q་ལནེ་དགསོ། ད་ེཡང་དམ་པའ་ིཆསོ་འTལ་

བ་ནི་མཐའ་གཉསི་Wངོ་བའ་ིགཉནེ་པ་ོཡནི་ཏ།ེ �ངས་པའ་ིཡནོ་ཏན་བe་གཉསི་

5ིས་འདོད་པ་བསོད་ཉམས་5ི་མཐའ་དང༌། ངལ་ཞིང་Tབ་པའི་མཐའ་Nམ་པ་

གཉིས་Wངས་ནས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་%ལ་བ་ད>་མའི་ལམ་Jིས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་གཤིས་སམ་བབས་གནས་

qགས་ད་ེaགོས་ནས། སམེས་བOདེ་ཇི་E་བ་བཞནི་T་?ང་lབ་གQམ་ཐོབ་པ་

དེ་~ལ་�ིམས་5་ིའ%ས་>་ཡནི། ?ང་lབ་གQམ་ཡང་~ལ་�ིམས་རནི་པ་ོཆ་ེ

ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ~ལ་�ིམས་དེ་ཡང་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་འདོད་པས་

ཉམས་Q་^ངས་པས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་%ལ་བའི་སེམས་aོགས་པ་དེ་ཆོས་

5ི་H་ཡིན། དགག་�བ་5ི་བ�བ་པ་གཉིས་པོ་འདི་འMག་པ་?ང་lབ་5ི་

སེམས་Eར་ཉམས་Q་^ངས་པས་ལངོས་�དོ་kོགས་པའ་ིH་ཐོབ། xནོ་སམེས་

Eར་ཉམས་Q་^ངས་པས་Óལ་པའི་H་ཐོབ། H་གQམ་ཡང་ད?ེ་བ་མེད་པ་

ཆོས་5་ིHའ་ིང་ོབ་ོགཅགི་པ་ཡནི། ག གས་H་གཉསི་5་ིཞིང་ཁམས་དང་འཁོར་

དང་H་ཚGའི་ཚད་དང་བPན་པ་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་Nམས་5ང་l་ལ་l་>ར་

bང་བ་དང་འགག་པ་l་ལས་མ་གཡོས་པ་དང་འp། དེ་ཡང་?ང་lབ་5ི་

སེམས་Nམ་པ་གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པའི་H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་

འཁོར་ལོ་�་མ་E་>འི་qས་ངག་ཡིད་གQམ་ནམ་མཁའ་E་>འི་{་འ%ས་
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གQམ་J་ིaནེ་འ%ལེ་Jསི། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདེ་བ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་ཐོབ་པར་?ེད་

པ་ཡནི་པས་Sགས་ལ་ད་ེEར་གཞག་པ་ད་ེཆསོ་ལགས།།    

27 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་ལ་

གཏིང་མཐའ་ནི་མེད་ཅིང་tག་བuལ་ནི་བསམ་Jིས་མི་Kབ། འཁོར་བ་འདི་{་

གང་ལས་bང་|མ་ན། ཆ་ོག་ཉམས་པ་དང་~ལ་�ིམས་འཆལ་བ་གཉིས་ལས་

bང་བ་ཡནི་གQངས། ད་ེལ་ཆ་ོག་གང་ཉམས་ན་འཁརོ་འདས་5སི་བtས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་དེ་མ་aོགས་

པས་ང་དང་བདག་m་བ ང་བས་འཁརོ་བར་འཁརོ་བ་ཡནི། ད་ེཡང་གཞ་ིང་དང་

བདག་m་བ ང༌། དེ་ལ་Eོས་ནས་གཞན་T་བ ང་བས་ཉེས་པ་y་ཚ+གས་ལ་

འMག་པས་འཁརོ་བ་བOདེ་པ་ཡནི། ད་ེEར་ཡནི་པར་ཡང༌། བདག་ཡདོ་ན་ན་ི

ལ་སགོས་པ་གQངས། དསེ་ན་འཁརོ་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་འདི་{་དེ་ལས་

bང་བ་ཡིན། འདི་Wོང་བར་?ེད་པ་ལ་�ོམ་པ་གQམ་མམ་བ�བ་པ་གQམ་

Jསི་Wངོ་P།ེ �མོ་པ་གQམ་J་ིWང་?་ང་དང་བདག་m་འཛnན་པ་ཡནི། ད་ེཡང་

ས་ོསོར་ཐར་པའི་�མོ་པ། ?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�མོ་པ། གསང་uགས་5་ི

�ོམ་པ་གQམ་ཡིན། དེ་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་ལ་རིགས་བTན། དེ་ལ་

Wང་?་�ི་དང་?ེ་%ག་གཉིས། �ི་ནི་ངར་འཛnན་པའམ་བདག་m་འཛnན་པ་འདི་
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ས་ོསོར་ཐར་པའི་�མོ་པས་5ང་ད་ེWངོ་བ་ཡནི། �་བ་ངར་འཛnན་པ་Wངས་པའ་ི

Tས་Q་ཉེས་པ་ལ་མི་འMག་པ་ཡནི། ?ེ་%ག་ན་ི�ང་བ་�་ེ�་ཡནི། �ང་བ་�་ེ

�་Wངོ་བ་ཡང་ངར་འཛnན་པ་Wངོ་བའ་ིཐབས་Q་གQངས་པ་ཡནི། ས་ོསརོ་ཐར་

པའི་�མོ་པ་བ©ངས་པའ་ིདགསོ་པ་ངར་འཛnན་པ་Wངོ་བ་ཡནི། ངར་འཛnན་པ་མ་

Wངས་པའི་~ལ་�ིམས་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ོམ་པ་

འMག་སེམས་�ོམ་པའི་བདག་ཉིད་འདི་བOེད་ནས་དགེ་བ་{ན་ཆགས་Q་

གནས་པ་ཡིན། འདི་མ་བOེད་ན་ངར་འཛnན་པ་Wངས་5ང་^་ན་མེད་པའི་?ང་

lབ་ཐབོ་པར་དཀའ་P་ེམི་�ས། ངར་འཛnན་པ་མ་Wངས་ན་?ང་lབ་5་ིསེམས་

མཚན་ཉིད་པ་མི་Oེ་Pེ། ?ང་lབ་5ི་སེམས་Oེ་བ་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་

5ི་སེམས་ལས་?ང་lབ་5ི་སེམས་Oེ། ངར་འཛnན་པ་མ་Wངས་པར་བདག་

གཞན་མཉམ་པ་ཉདི་5་ིསེམས་མི་O།ེ འMག་སམེས་�མོ་པའ་ིབདག་ཉདི་5སི་

5ང་ངར་འཛnན་པ་Wོང་བ་ཡིན། ?ང་lབ་5ི་སེམས་མ་བOེད་ན་ངར་འཛnན་པ་

མཐའ་དག་Wོང་བར་མི་�ས། ?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ོམ་པ་མི་ཉམས་པར་

བ©ང་བ་ན།ི བདག་ག་ིqས་དང་ལོངས་�དོ་དང༌།  །དག་ེབ་Tས་གQམ་བOདེ་

པ་Nམས།  །སེམས་ཅན་Nམས་ལ་གཏང་བ་དང༌།  །དེ་བ©ང་དག་པ་Wེལ་

བའ།ོ  །གQངས་ན།  qས་དང་ལོངས་�དོ་Tས་གQམ་T་བསགས་པ་དང་ཡདོ་

པའི་དགེ་བའི་�་བ་Nམས་བ©ང་བ་དང་Wེལ་བ་དང་གཏང་བ་དག་པར་?ེད་པ་

བཞི་Eར་བ©ང་བ་ཡིན། སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་དེ་ཉིད་5ང་འMག་སེམས་
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�མོ་པའ་ིབདག་ཉདི་T་གནས་པ་ཡནི། གསང་uགས་5་ི�མོ་པས་ན་ིཤསེ་?འི་

Vིབ་པ་Wོང་བ་ཡིན། ངའམ་བདག་m་འཛnན་པ་[་བའི་[་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

གསང་uགས་མ་གཏོགས་པས་མི་Wོང༌། �ིར་�ོམ་པ་གQམ་Jི་Wང་?་ཉོན་

མོངས་པ་གQམ་ཡནི། ད་ེཡང་ང་དང་བདག་m་འཛnན་པ་Wངོ་བ་ཡནི་ལ། �མོ་

པ་གQམ་Jསི་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་[་རགས་5་ི~ལ་T་Wངོ་བ་ཡནི། Wང་?་

ཐ་མ་ཤེས་?འི་Vིབ་པ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་[་བའི་[་བ་Wོང་བ་ལ་ཟེར་བ་

ཡནི། གསང་uགས་5་ི�མོ་པ་འདི་མེད་པར་Uར་ན་ཤསེ་?འི་Vིབ་པ་Wངོ་བར་

མི་�ས། སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་དང་?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ོམ་པ་གཉིས་

5ང་གསང་uགས་5་ི�མོ་པར་གནས་པ་ཡནི། �རི་�མོ་པ་གQམ་ལམ་ཡནི་

ཏེ་Wང་?་ཐམས་ཅད་�ོམ་པ་གQམ་Jིས་Wོང་བ་ཡིན། འ%ས་>་ཡིན་ཏེ་�ོམ་

པ་གQམ་Jི་ངོ་བོར་^་ན་མེད་པའི་?ང་lབ་m་སངས་Zས་ནས་H་གQང་

Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལོས་འཁོར་བ་མ་Pོངས་5ི་བར་T་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ། 

^་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ི?ང་lབ་ལ་འགདོ་པར་?ེད་པ་ཡནི། ད་ེ

ཡང་སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པས་ནི་Óལ་པའི་H་ཐོབ། ?ང་lབ་སེམས་དཔའི་

�ོམ་པས་ནི་ལོངས་�ོད་kོགས་པའི་H་ཐོབ། གསང་uགས་5ི་�ོམ་པས་ནི་

ཆོས་5་ིH་ཐབོ་པ་ཡནི། �རི་�མོ་པ་གQམ་Jསི་བ�བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ན་ི

སམེས་ཉདི་གདདོ་མ་ནས་མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི། �མོ་པ་གQམ་Jསི་འདི་
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aོགས་པར་?ེད་པ་ཡིན། འདི་མ་aོགས་པའི་�ོམ་པ་ལ་དགོས་པ་མེད། འདི་

aོགས་པར་?ེད་པ་འཇིག་aེན་མགོན་པོ་ལ་རག་ལས་པས་Tས་{ན་T་མོས་

(ས་5ི་གTང་བ་དང་མི་འ%ལ་བར་?། དེ་ཡང་ཆོས་5ི་Hའི་འT་ཤེས་དགོས་

ཏ།ེ གཞན་Jསི་བ`ོད་མནི་�ན་ཅགི་Oསེ། །གང་T་ཡང་ན་ིམ་ི¢དེ་དེ། །^་མའི་

Tས་མཐའ་བPནེ་པ་དང༌།  །རང་ག་ིབསདོ་ནམས་ལས་ཤསེ་?། །གQངས་ན་

Tས་མཐའི་མོས་(ས་ན་ིཆསོ་5་ིHའི་འT་ཤསེ་ལགས་པས། ^་མའི་མོས་(ས་

དང་�ོམ་པ་གQམ་Jིས་བ�བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ལ་ནན་ཏན་མཛད་པར་@་

བ་ད་ེཆསོ་ལགས།།    

28 ཡང་^་མ་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ནས། �ིར་འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོརིན་པ་ོཆེའི་

ཆོས་བསམ་Jིས་མི་Kབ་བJིས་5ང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་yང་བ་རང་གི་སེམས་

གཅགི་·ར་འT་བ་ཡནི། ད་ེལ་ཡང་Dེ་ན་འཁརོ་བ་རང་ག་ིསམེས་དང༌། j་ངན་

ལས་འདས་པ་རང་ག་ིསམེས་གཉསི་Q་མཆསི། ད་ེཡང་སམེས་གདདོ་མ་ནས་

མ་Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི་ལ། ད་ེཉདི་ལ་�ནེ་འཛnན་པའ་ིPབོས་5སི་འཁོར་བ་

དང་j་ངན་ལས་འདས་པ་གཉསི་Q་yང་བ་ཡང་སམེས་དརེ་yང་བ་ཡནི། ད་ེལ་

འཁོར་བ་རང་གི་སེམས་ནི། བསམ་པ་ངན་པ་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་ལ་

བསམ་པ་དེའི་yང་བར་འངོ་Pེ་ཆགས་པའི་བསམ་པའི་དབང་T་བJིས་ན་དགེ་

�ོང་�ེ་yོད་གQམ་པ་\ང་བཟེད་ལ་ཆགས་པ་E་>་ཡིན། ཞེ་�ང་གི་དབང་T་
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བJསི་ན་ཆསོ་Zལ་j་ངན་མདེ་E་>་ཡནི། གཏ་ི�ག་ག་ིདབང་T་བJསི་ན་l་

gནི་ཉའ་ིག གས་ཅན་E་>་ཡནི། ད་ེདག་གསི་5ང་ཆགས་པའ་ི§ལ་དང་�ང་

བ་དང་ªོངས་པའི་§ལ་དེ་དག་གདོད་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་དེ་

མ་aོགས་པར་སེམས་ཉིད་ཆགས་པ་y་ཚ+གས་པར་ཆགས་པ་ཡིན། དེ་ལ་

ཆགས་�ང་T་བ ང་བས་བསམ་པ་ཇི་E་བ་བཞིན་འཁོར་བ་རང་གི་སེམས་

]བ་པ་ཡིན། བསམ་པ་བཟང་པོ་?མས་|ིང་`ེ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པ་ལ་

ཡང་དེའི་yང་བ་འ]བ་Pེ་%ན་མོ་མངག་ག@ག་མ་E་>་ཡིན། j་ངན་ལས་

འདས་པ་རང་གི་སེམས་ནི་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་དེ་ཉན་

ཐོས་Nམས་5ིས་ནི་རང་ཉིད་ཞི་བ་དེ་འདོད་པས་བདེན་པ་བཞི་Eར་ཉམས་Q་

^ངས་པས་བསམ་པ་དེ་ཇི་E་བ་བཞིན་འ]བ་པ་དང༌། རང་Zལ་Nམས་5ིས་

aེན་འ%ེལ་བe་གཉིས་qགས་ལས་འbང་བ་དང་qགས་ལས་vོག་པ་རང་ཉིད་

5ི་དོན་T་ཉམས་Q་^ངས་པས་བསམ་པ་དེ་ཇི་E་བ་བཞིན་འ]བ་པ་ཡིན། དེ་

གཉསི་5སི་སམེས་ཅན་J་ིདནོ་གཏན་མ་ི?ེད་པ་ན་ིམ་ལགས་ཏ།ེ ཉན་ཐསོ་ཆནེ་

པོ་Nམས་pོ་(ང་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་�་བZ་རེ་རེ་ཐེག་པ་གQམ་ལ་མ་

བཀོད་པར་p་ོམི་གསོལ་བ་ཡང་ཡོད་དེ། རང་Zལ་Nམས་5ིས་5ང་ངག་གི་�་ོ

ནས་ཆོས་མི་Pོན་ཡང་qས་5ི་�ོ་ནས་ཆོས་Pོན་པ་ལགས་པར་གདའ། ?ང་

lབ་སེམས་དཔས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་5ི་དོན་T་

Sགས་བOེད་པས་བསམ་པ་དེ་ཇི་E་བ་བཞིན་འ]བ་པ་ཡིན། འདི་ལ་j་ངན་
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ལས་འདས་པ་རང་གི་སེམས་ཟེར། དེ་ཡང་སེམས་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་

Pོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། �ེན་བསམ་པ་ཇི་E་བ་བཞིན་འཁོར་འདས་གཉིས་Q་

yང་བ་ཡནི་ཏ།ེ ས་ོས་ོO་ེབ་ོག ང་འཛnན་གདསོ་Q་lད།  །ཉན་ཐསོ་Nམས་ན་ི

xིག་{འི་Z་མཚ+་|ོག །རང་སངས་Zས་Nམས་ཐ་ོཡོར་མི་ཡིས་དེད།  །?ང་

lབ་སེམས་དཔས་ªི་ལམ་Oེད་མོས་ཚལ།  །སངས་Zས་Nམས་5ིས་cོས་པ་

ཞི་བར་མKནེ།  །གQངས་ན། སམེས་Pངོ་པ་ཉདི་ཡནི་པ་ལ་ད་ེམ་aགོས་པར་

ས་ོས་ོOེ་བ་ོNམས་5ིས་ག ང་འཛnན་གཉིས་Q་བ ང་བས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་

ཡནི། xགི་�་ལ་l་མེད་པ་ལ་རི་�གས་Nམས་5སི་lར་བ ང་བ་དང་འp་བ། 

ཉན་ཐོས་5ིས་བདེན་པ་བཞི་མ་]བ་པ་ལ་དེར་བ ང་བས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་

ཡནི། ཐ་ོཡརོ་ལ་མའི་ི^་ོbང་ནས་%སོ་པ་དང་འp་བར། རང་Zལ་Nམས་5སི་

aེན་འ%ེལ་བe་གཉིས་Q་བ ང་བས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡིན། ªི་ལམ་Jི་

Oེད་མོས་ཚལ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་དང་འp་བར་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་

5སི་སེམས་བOདེ་ཚ+གས་བསགས་ནས་འཚང་Z་བར་བ ང་བ་ཡནི། སངས་

Zས་Nམས་5ིས་འཛnན་པ་དེ་དག་Wངས་ཏེ་cོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་%ལ་བར་

aགོས་པས་སངས་Zས་པ་ཡནི། ད་ེལ་ཚན་གཅགི་|མ་ན་ཐམས་ཅད་Pངོ་ཉདི་

ཡནི་ན། ད་ེལ་{་འ%ས་གཏན་མདེ་དམ་|མ་པ་gདི་དེ། དེ་Eར་མ་ལགས་ཏ།ེ 

Pོང་པ་ཉིད་དེ་{་འ%ས་5ི་aེན་ཅིང་འ%ེལ་བར་འbང་བར་འbང་Pེ། འདི་ལ་

ནམ་མཁའ་E་>འི་{་འ%ས་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། qས་ངག་ཡིད་གQམ་Jི་ལས་
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མངོན་པར་འT་?ེད་པ་དཀར་པོའ n་Dོགས་5ི་དགེ་བའི་�་བ་ཐམས་ཅད་ནི་H་

གQང་Sགས་མ་ིཟད་པ་Zན་J་ིའཁོར་ལོར་འbང་P།ེ མ་ིདག་ེབ་ཐམས་ཅད་ན་ི

དེ་ཉིད་5སི་བཅམོ་པ་ཡནི། འནོ་T་ལགས་5ང་སངས་Zས་5་ིསའི་བར་T་དེའི་

�་རིས་འ?ིན་ཏ།ེ སངེ་vངེ་ ག་པ་དང་a་ཆག་གསལོ་བ་ལ་སགོས་པ་ད་ེདག་

5ང་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་Oེས་པ་Pོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་{་འ%ས་Q་འbང་

བ་ཡནི། སམེས་མ་aགོས་པས་འཁརོ་བ་Wངོ་མ་ི�ས། aགོས་ན་aགོས་པའ་ི

Rད་ཅིག་མ་དེ་ལ་འཁོར་བ་Wངས་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ཐེ་ཚ+མ་Oེས་པས་

5ང་འཁརོ་བ་�ས་པ་མེད་པར་?ས་པ་ཡནི་ཏ།ེ འད་ིལ་ཐ་ེཚ+མ་O་ེབ་ན།ི  །ལ་

སོགས་པ་གQངས་ན་aོགས་པས་འཁོར་བ་Wོང་བ་E་ཅི་xོས། འདི་aོགས་པ་

མོས་(ས་ལ་རག་ལས་པས་འཇིག་aེན་མགོན་པོ་ལ་མོས་(ས་དང་མི་འ%ལ་

བར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།། 

29 ཡང་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། Tས་གQམ་Jི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་5ིས་ཆོས་Pོན་པ་དེ་ཡང་གཤིས་སམ་བབས་དེ་Pོན་པ་ཡིན་ལ། 

འདིར་yང་བ་རང་སེམས་ནི་བ{ད་པ་འདིའི་ཕ་Rད་ཡིན། བསམ་པའི་རང་

ག གས་ན་ིཆསོ་5་ི`ེའི་Sན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིཆསོ་ཡནི། yང་བ་རང་སམེས་ན་ི

མཚ+ན་Nོན་པོ་|ིང་གར་གཞག་པ་E་>་ཡིན། བསམ་པའི་རང་ག གས་ནི་དེ་

ཉིད་Pོབས་དང་vན་པས་ཕར་rལ་བ་E་>་ཡིན། དེ་ལ་བསམ་པའི་རང་
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ག གས་?་བ་ནང་T་བསམ་པ་གང་Oེས་པ་དེའི་རང་ག གས་Q་འUར་བ་

ཡནི་ཏ།ེ qས་5ང་དའེ་ིqས་Q་Nལ་འ?ོར་པ་aགོས་vན་Nམས་སམ། ནམ་

མཁའ་ལ་{་བའི་མི་མ་ཡིན་Nམས་5ིས་མཐོང་བ་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པ་Nམས་

5ིས་ནི་མཐོང་བར་དཀའ་འ།ོ །འདི་གོ་ན་འཇིག་aེན་འདིའི་བདེ་བ་དང་ལེགས་

པའི་དཔལ་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་�བ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་། 

འཇིག་aེན་འདི་ནས་འཇིག་aེན་ཕ་རོལ་m་Oེ་བ་གང་འདོད་ལེན་པའི་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་ཡནི། དསེ་ན་འད་ིག་ོདགསོ། འད་ིལ་ཡང་Rད་ཅགི་མའ་ིབསམ་པའ་ི

རང་ག གས་དང༌། qས་འཕོས་པའི་བསམ་པའི་རང་ག གས་གཉིས་Q་

ག ང༌། ད་ེཡང་Rད་ཅགི་མའ་ིབསམ་པའ་ིརང་ག གས་འད་ིག་ོན། འཇགི་aནེ་

འདིའི་ནད་དང་གནོད་པ་tག་བuལ་Jི་ཚ+གས་ཇི་|ེད་ཅིག་ཡོད་པ་Nམས་སེལ་

བ་དང༌། rན་Qམ་ཚ+གས་པ་�་ལ་སོགས་པ་�བ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཏེ། 

དཔརེ་ན་�་S་འབག་པའ་ིམཛG་པ་ོདང་། འདམ་པ་ཡ་པ་ོདང༌། �ོབ་དཔནོ་Ñ་བ་

པ་དང༌། Pདོ་qང་ཇག་པ་ཤར་མ་ོདང༌། ཡརོ་Pདོ་པའ་ིདག་ེབ|ེན་Jསི་�ན་

ཅིག་Oེས་པར་མཐོང་བ་Nམས་བསམ་པ་དེའི་qས་སམ། བསམ་པ་དེའི་རང་

ག གས་ཡནི། Dི་རལོ་ན་ཡདོ་པ་མ་ལགས། qས་འཕོས་པ་བསམ་པའི་རང་

ག གས་འདི་གོ་ན་རང་ཉིད་གང་T་Oེ་བ་ལེན་པར་འདོད་པའི་གནས། �བ་

Dོགས་བད་ེབ་ཅན་ནམ། ཤར་Dོགས་མངནོ་དགའ་འམ། དགའ་vན་E་>་གང་

T་O་ེབ་ལནེ་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་ཏ།ེ དནོ་J་ིའཕ་ོབ་ཡང་འད་ིཡནི། འད་ིག་ོན་
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ནད་པ་ཤི་ཁ་མའི་�ར་Dིན་ན་ཡང་Nལ་འ?ོར་པ་དེས་ཚངས་པའི་འཇིག་aེན་T་

Oེར་འMག་ན་ནི་?མས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Pོན། དེ་ལ་སོགས་པ་rན་Qམ་

ཚ+གས་པའི་གནས་ཞིག་m་Oེ་བར་?ེད་པའི་{འི་བསམ་པ་དེ་Rབས་དེར་�ོམ་

T་འMག་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རང་?མས་པ་�ོམས་?ས་པས་?མས་པ་གང་ལ་

ཟེར་མི་ཤེས་པས། ^་མ་དམ་པའི་�ར་?མས་པའི་གདམས་ངག་ལེགས་པར་

ཐབོ་པ། ?མས་པའི་jངོ་བ་ཡདོ་པ་?མས་པར་ང་ོཤསེ་པ་ཞགི་གསི་ཤ་ིཁ་མ་ད་ེ

ལ་?མས་པ་Oེ་བའི་�ོ་གང་འ[ོད་པའི་y་གཅིག་ནས་?མས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་

{ད་ལ་བOེད་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་aེན་T་Oེ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་T་གནས་

གང་T་Oེ་བ་ལེན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དེ་བ�བས་པས་བསམ་པ་དེའི་རང་

ག གས་Q་Oེ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་%ན་མོ་གཡོག་མོ་མངག་ག@ག་མ་དང༌། 

འཕགས་པ་བ་ལང་བདག་E་>་ཡནི། འད་ིམ་ག་ོན་དག་ེབའ་ི�་བ་དཔག་m་མེད་

པ་མངོན་པར་འT་?ས་5ང་qས་ལེན་པར་དཀའ་Pེ། དཔེར་ན་ཆོས་Zལ་j་

ངན་མེད་དམ། དགེ་�ོང་�ེ་yོད་གQམ་པ་Nམ་པར་_ོལ་བའི་Wོབས་པ་དང་

vན་པ་\ང་བཟདེ་ལ་ཆགས་པ་E་>་ཡནི། �རི་བསམ་པའི་རང་ག གས་འད་ི

གོ་ན་ནད་པའི་ནད་གསོ་བ་དང་Îོན་པ་pན་པ་¢ེད་པར་?ེད་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཐབས་ལ་མཁས་པས་འཇིག་aེན་འདིའི་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་�བ་པའི་ཐབས་ལ་

མཁས་ཏ།ེ ད་ེཡང་དགསོ་པར་གདའ། ད་ེཐགོ་མར་དག་ེབ་ཡནི། Dི་མར་qས་

rན་Qམ་ཚ+གས་པ་གང་འདདོ་^ངས་པས་ཆགོ ད་ེབར་T་དག་ེབ་ཡནི། ཐ་མར་
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དག་ེབ་^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་m་འཚང་Z་བ་ཡནི། �རི་འད་ིག་ོབ་དང་?མས་

|ིང་`ེ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ི་ཏིང་ངེ་འཛnན་Jི་རང་ག གས་Q་?་བ་དང༌། 

Tས་གQམ་T་དག་ེབས་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་ཐམས་ཅད་འད་ིལས་འbང༌། འད་ི

གོ་ན་གTལ་?་འTལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཏེ། དཔེར་ན་འཇམ་དཔལ་Jིས་

xད་ཚ+ང་མའི་>་མོ་གསེར་མཆོག་འདོ་དཔལ་མ་བmལ་བ་E་>་ཡིན། བསམ་

པའི་རང་ག གས་འད་ིཡང་གཤསི་སམ་བབས་ཡནི། %ན་མ་ོལ་Qས་བPན་པ་

མེད་5ང་>་ལ་?མས་པ་Oེས་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་aེན་T་Oེས་པ་དེ་གཤིས་

ཡིན། དེ་བཞིན་T་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་སེམས་ལས་དེའི་རང་ག གས་ངན་

སོང་གི་གནས་གQམ་འ]བ་པ་དེ་གཤིས་ཡིན། ངན་སོང་གི་གནས་གQམ་Dི་

རལོ་ན་མདེ། བསམ་པ་དའེ་ིརང་ག གས་ཡནི། ཚད་མདེ་པ་བཞ་ིལ་ཚངས་པའ་ི

གནས་བཞི་ཟེར་བ་ཡང་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་སེམས་དེས་ཚངས་པའི་འཇིག་aེན་

འ]བ་པས་ན་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་

ཏིང་ངེ་འཛnན་རང་ག གས་ཚངས་པའི་འཇིག་aེན་ཡིན། དེ་ཡང་གཤིས་ཡིན། 

ཚད་མེད་པ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛnན་ཅི་རིགས་པའམ་རང་ག གས་Qམ་e་�་

གQམ་ལ་སགོས་པ་ཡནི། ད་ེགཞན་T་དག་ེབ་བeའ་ིསམེས་ཅ་ིརགིས་པའ་ིརང་

ག གས་མ་ཡནི། ད་ེཐམས་ཅད་ནང་ག་ིབསམ་པ་Dི་རོལ་m་yང་བ་ཡནི། Dི་

རལོ་ན་ཡདོ་པ་མ་ལགས། ད་ེཐམས་ཅད་5ང་གཤསི་ཡནི། j་ངན་ལས་འདས་

པ་?ང་lབ་གQམ་ཡང་བསམ་པའི་རང་ག གས་ཡིན། དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་
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?ང་lབ་5ི་སེམས་5ི་རང་ག གས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Zས་ཡིན། ?ང་

lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་5ི་རང་ག གས་?ང་lབ་སེམས་དཔའ་ཡིན། 

?ང་lབ་5ི་སེམས་Nམ་པ་གཉིས་མཐར་Dིན་པའི་རང་ག གས་ཡང་དག་པར་

kོགས་པའི་སངས་Zས་ཡིན། དེ་ཐམས་ཅད་5ང་ནང་གི་བསམ་པའམ་ཏིང་ངེ་

འཛnན་Jི་རང་ག གས་ཡིན། ཆོས་འདི་ག་ོན་འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་

པའི་བདེ་Oིད་�བ་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ལ་ªོངས་པ་མེད་པའི་ལམ་ཡིན། 

བསམ་པའི་རང་ག གས་འདི་`ེ་ཕག་མོ་]་པའི་yང་བ་རང་གི་སེམས་ལས་

ཆོས་5ི་`ེས་¢ེད་པ་ཡིན་གQངས། དེ་ཡང་yང་བ་རང་གི་སེམས་ནི་�ི་ཙམ་

འལོ་ལེ་བ་ཡིན། བསམ་པའི་རང་ག གས་ནི་དེའི་?ེ་%ག་མ་qས་པ་གོ་བར་

?ེད་པ་ཡནི། དསེ་ན་`ེ་རནི་པ་ོཆ་ེསངས་Zས་འཇགི་aནེ་T་bང་བའ་ིSན་མངོ་

མ་ཡནི་པའ་ིཆསོ་འད་ིཡནི་པས་ནན་ཏན་མཛད་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།    

30 ཡང་འཇིག་aེན་གQམ་Jི་མགོན་པོ་^་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། �ིར་

འTས་?ས་ཐམས་ཅད་མི་aག ངེད་རང་ཐམས་ཅད་5ང་སང་དང་འཆི་བ་གང་

u་ཆ་མེད། Oབས་དང་མགནོ་དང་ད·ང་གཉནེ་ཐམས་ཅད་དང་ན་ི%ལ། འཁརོ་

བ་འདི་Pེས་དབང་དང་རང་དགས་ནི་མི་vོག tག་བuལ་ནི་བསམ་Jིས་མི་

Kབ། tག་བuལ་ཇ་ི|ེད་ཅགི་ཉམས་Q་jོང་ཡང་ཆགོ་པའམ་འཛད་པའ་ིTས་

ན་ིམདེ། ད་ེཡང་འཆ་ིབའ་ིTས་ལ་ན་ིབབ། མལ་J་ིཐ་མ་ལ་ཉལ། ཟས་5་ིཐ་མ་
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l་ཐིགས་པ་ཞིག་འSང༌། ཉེ་T་གཉེན་འTན་ཐམས་ཅད་5ིས་མཐའ་བRོར། 

ད>གས་རིང་Sང་?ེད་ཅིང་འཆི་བའི་Tས་Q་Oབས་དང་མགོན་ཆོས་མ་

གཏགོས་པ་མདེ། ཆསོ་ད་ེཇ་ིEར་ཉམས་Q་ལནེ་|མ་ན། བསདོ་ནམས་དང་ཡ་ེ

ཤེས་5ི་ཚ+གས་Nམ་པ་གཉིས་Eར་ཉམས་Q་ལེན་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་5ི་ཚ+གས་གཉིས་པོ་འདི་ལ་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་

བསགས་པས་ཡེ་ཤེས་5ི་ཚ+གས་aོགས་པར་འདོད་པ་ཡང་ཡོད། ཚ+གས་

གཉིས་ད?ེ་བ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་མSན་པ་ཡོད་5ང༌། ཚ+གས་

གཉིས་པོ་ད?ེ་བ་མེད་པར་གཤིས་5ིས་གནས་པ་ཡིན། དེ་ལ་uོན་T་འ_ོ་བ་

བསདོ་ནམས་5་ིཚ+གས་ཡནི། ད་ེལ་ཡང་ཞངི་Nམ་པར་དག་པ་དང༌། བསམ་པ་

Nམ་པར་དག་པ་དང༌། དངོས་པ་ོNམ་པར་དག་པ་གQམ་འཚལ། དེ་ལ་ཞིང་

དག་པའི་དབང་T་བJིས་ན་�ིར་ཞིང་དག་པ་ནི་ཇོ་བོ་^་ན་མེད་པའི་དཀོན་

མཆགོ་རནི་པ་ོཆ་ེགQམ་ཞངི་དག་པ་ཡནི། ད་ེཡང་སངས་Zས་དཀནོ་མཆགོ་ན་ི

�་དང་བཅས་པའི་འཇིག་aེན་ན་ཞིང་དག དེས་གQངས་པའི་ཆོས་ཞིང་དག 

ཆོས་དེ་ཉམས་Q་ལནེ་པའ་ིདག་ེའTན་ཞངི་དག་P།ེ ད་ེEར་ཡནི་པ་ཡང༌། འཆ་ི

མེད་Ë་Vའི་Zལ་པའོ n་མད་ོལས། སངས་Zས་ཡནོ་ཏན་བསམ་མ་ིKབ།  །དམ་

པའི་ཆོས་5ང་བསམ་མི་Kབ།  །འཕགས་པའི་དགེ་འTན་བསམ་མི་Kབ།  །

བསམ་མི་Kབ་ལ་དད་?ས་ན།  །Nམ་པར་xིན་པ་ཡང་བསམ་མི་Kབ། །

གQངས། དེ་ལ་སངས་Zས་དཀོན་མཆོག་བསམ་Jིས་མི་Kབ་པའི་~ལ་ནི། 
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ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་5ི་Wངས་པ་བསམ་

Jསི་མི་Kབ་P།ེ ཆགས་པ་ཉནོ་མངོས་པའ་ིVིབ་པ་དང༌། ཐགོས་པ་ཤསེ་?འི་

Vིབ་པ་Wངས་པ་ལ། མ་Wངས་པ་�འི་�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་Wངས་པ་

བསམ་Jསི་མི་Kབ། Wངས་པ་བསམ་Jསི་མི་Kབ་པ་བཞནི་T་དེའི་Dོགས་Q་

བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་བསོག་པ་བསམ་Jིས་མི་Kབ་Pེ་ཞིང་དེ་དང་མཉམ་

པར་འbང༌། ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དསེ་བ¢སེ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་Jསི་མི་Kབ་

P།ེ འདས་པའ་ིTས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐགོས་པའ་ིཡ་ེཤསེ་5་ིགཟགིས་པ་འMག་

Pེ། འདས་པའི་བRལ་པ་དཔག་m་མེད་པ་ཁར་སང་?ས་པ་བཞིན་T་མKེན། 

མ་འངོས་པའི་Tས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་5ི་གཟིགས་པ་འMག་

Pེ། མ་འངོས་པ་qང་Pོན་པར་མཛད་པ་དང༌། ད་Eར་bང་བའི་Tས་ལ་མ་

ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་5ི་གཟིགས་པ་འMག་Pེ། ད་Eར་bང་བའི་Tས་

ལ་མི་མKེན་པ་�འི་�ེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་%ལ་བའི་ཡོན་ཏན་Qམ་e་སོ་གཉིས་དང༌། Nམ་པར་xིན་པའི་

ཡོན་ཏན་Qམ་e་སོ་གཉིས་དང་ཡོན་ཏན་dག་e་�་བཞི་ལ་སོགས་པ་བསམ་

Jིས་མི་Kབ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་Dོགས་Q་ཚ+གས་བསགས་པ་བསམ་

Jིས་མི་Kབ། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

{་མེད་པའི་རབ་m་?མས་པའི་Sགས་མངའ་བ་ཡནི། {་མདེ་པའ་ིག་ོབ་སམེས་

ཅན་གཞན་Nམས་ནི་~ར་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ཕར་ཕན་འདོགས་པ་ཡིན། དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་{་དེ་E་>་ལ་མི་Eོས་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

Sགས་མཉམ་པ་ཡིན། དེས་ན་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་བསམ་

Jིས་མི་Kབ། དེ་བཞིན་T་སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་5ིས་གQངས་པའི་

ཆོས་བསམ་Jསི་མི་Kབ། ཆསོ་ད་ེགང་ཡནི་བJསི་པར་Uར་ན། འད་ིEར་aནེ་

ཅིང་འ%ེལ་པར་འbང་བ་ལགས་ཏེ། aེན་ཅིང་འ%ེལ་བར་འbང་བ་དེ་ཡང་aེན་

འ%ལེ་cསོ་པའ་ིམཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དང༌། {་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་གཉསི་

ཡིན། མཐའ་བZད་དང་%ལ་བ་དེ་aེན་འ%ེལ་ཡིན་པར་ཀོ¥་ཤི་ཀའི་མདོར་

གQངས། ད་ེ�ོབ་དཔནོ་འཕགས་པས་བPན་བཅསོ་ཆནེ་པརོ་pངས་པ། གང་

གསི་aནེ་ཅངི་འ%ལེ་བར་འbང༌།  །ལ་སགོས་པ་གQངས། མཐའ་བZད་དང་

%ལ་བ་ད་ེཉདི་{་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་T་འbང་བ་ཡནི། aནེ་འ%ལེ་བe་གཉསི་

qགས་ལས་འbང་བ་མ་རིག་པའི་�ེན་Jིས་འT་?ེད་ནས་o་ཤིའི་བར་T་འbང་

བ་འཁོར་བ་{་འ%ས་5་ིaནེ་འ%ལེ་དང༌། མ་རགི་པ་འགགས་པས་o་ཤིའི་བར་

T་འགགས་པ་j་ངན་ལས་འདས་པ་{་འ%ས་ཡནི་ལ། aནེ་འ%ལེ་བe་གཉསི་

པ་ོདེ་ཡང་གQམ་T་འT་P།ེ �ོབ་དཔནོ་འཕགས་པས། ཡན་ལག་?ེ་%ག་བe་

གཉིས་གང༌།  །Sབ་པས་aེན་འbང་གQངས་དེ་དག །ཉནོ་མོངས་ལས་དང་

tག་བuལ་དང༌།  །གQམ་པ་ོདག་m་ཟད་པར་འTས།  །དང་པ་ོབZད་པ་ད(་

ཉོན་མོངས།  །གཉིས་པ་བe་པ་ལས་ཡིན་ཏེ།  །�ག་མ་བTན་ནི་tག་བuལ་

ཡནི། །བJ་ིབ་གQང་ན། ད་ེལ་དང་པ་ོན་ིམ་རགི་པ། བZད་པ་ན་ིgདེ་པ། ད(་
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པ་ནི་ལེན་པ་Pེ་དེ་གQམ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་Tམ་>། གཉིས་པ་ནི་འT་?ེད། 

བe་པ་ནི་gིད་པ་Pེ་དེ་གཉིས་ནི་ལས་5ི་Tམ་>། མིང་དང་ག གས་དང་Oེ་

མཆེད་dག་ལ་སོགས་པ་�ག་མ་བTན་ནི་tག་བuལ་Jི་Tམ་>ར་གQངས། 

དེ་ལ་aེན་འ%ེལ་གཅིག་m་བPན་པ་མི་aག་པ་ཡིན། མི་aག་པར་འདོད་པའི་

སེམས་འདིས་Dི་རོལ་�་Pེགས་?ེད་5ི་བདག་aག་པ་གཅིག་·་རང་དབང་ཅན་

ལ་སགོས་པ་aག་པར་E་བ་ཐམས་ཅད་འཇགི་པ་ཡནི། མ་ིaག་པར་འདདོ་པའ་ི

སེམས་འདིས་ཆད་པར་E་བ་ཐམས་ཅད་འཇགི་པ་ཡནི། གཉསི་Q་བPན་པ་{་

དང་འ%ས་>། གQམ་T་བPན་པ་ཉནོ་མངོས་པ་དང་ལས་དང་ལས་5་ིའ%ས་

>་Nམ་པ་xནི་པ་གQམ། བe་གཉསི་Q་བPན་པ་མ་རགི་པ་ནས་o་ཤིའི་བར་

T་གQངས་པ་ཡནི། ད་ེEར་ལགས་པར་ཡང་བཅམོ་vན་འདས་5སི། aནེ་ཅངི་

འ%ལེ་པར་འbང་བ་གཅགི་m་བPན་པ་ཡདོ་ད་ེམ་ིaག་པའ།ོ  །གཉསི་Q་བPན་

པ་{་དང་འ%ས་>། གQམ་T་བPན་པ་སེམས་དང་ལས་དང་ལས་5ི་འ%ས་

>་Nམ་པར་xིན་པ། བe་གཉིས་Q་བPན་པ་མ་རིག་པ་ནས་o་ཤིའི་བར་T་

ཡིན་པར་གQངས། དེས་ན་སངས་Zས་5ིས་ཆོས་ཇི་|ེད་ཅིག་གQངས་པ་

ཐམས་ཅད་aེན་འ%ེལ་ཡིན། དེ་Eར་ལགས་པ་ཡང་མདོ་ས་q་Ôང་པ་ལས། 

aེན་ཅིང་འ%ེལ་འbང་མ་གཏོགས་པ། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །

གQངས། �ོབ་དཔནོ་འཕགས་པའ་ིཞལ་ནས་5ང༌། aནེ་ཅངི་འ%ལེ་བར་འbང་

འདི་Zལ་བ་ཡ།ི  །གQང་ག་ིམཛ+ད་5་ིགཅསེ་པ་ཟབ་མ་ོP།ེ །འད་ིན་ིགང་གསི་
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ཡང་དག་མཐངོ་བ་དསེ། །སངས་Zས་ད་ེཉདི་རགི་པ་Nམ་མཆགོ་མཐངོ༌། །བJ་ི

བ་གQངས། དེ་ལ་aེན་འ%ེལ་བe་གཉིས་Q་བPན་པ་ནས་གཅིག་m་བPན་

པའི་བར་Jི་aེན་འ%ེལ་དེ་དག་5ང་གཡས་ནས་འོངས་པ་ཡང་མ་ལགས། 

གཡོན་ནས་འངོས་པ་ཡང་མ་ལགས། ནང་ངམ་Dི་རོལ་ན་གནས་པ་ཡང་མ་

ལགས་ཏེ་དེ་དག་�ེན་ཇི་E་བ་བཞིན་T་འbང་བ་ཡིན། འདི་ལ་aེན་ཅིང་འ%ེལ་

པར་འbང་བ་�ེན་ཉིད་འདི་པ་ཟེར། �ེན་དེ་ཡང་Rད་ཅིག་མའི་བསམ་པ་ཇི་E་

བ་བཞནི་T་འbང༌། ད་ེཡང་དཔ་ེཇ་ིE་>་ཡནི་|མ་ན་K་ིདཀར་པ་ོTང་ག་ིགཏམ་

{ད་E་>་ཡནི་ཏ།ེ %མ་ཟེའི་K¥ེ་དེའི་བསམ་པ་གQམ་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པས་

གQམ་T་qང་བPན་པ་དེ་ཡང་Rད་ཅིག་མའི་བསམ་པ་aེན་འ%ེལ་�ེན་ཇི་E་

བ་བཞིན་T་འbང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་aེན་འ%ེལ་cོས་པའི་མཐའ་བZད་དང་%ལ་

བ་དེ་ཉིད་{་འ%ས་5ི་aེན་འ%ེལ་T་འbང་བ་ཡིན། འདི་གང་ཡིན་བJིས་པར་

Uར་ན་ད་Eར་Jི་རང་གི་སེམས་འདི་ཡིན་ཏེ། སེམས་འདི་གདོད་མ་ནས་མ་

Oསེ་པ་Pངོ་པ་ཉདི་\ན་Jསི་]བ་པའ་ིང་ོབརོ་གནས་པ་ཡནི། འད་ིaགོས་པའ་ི

Tས་Q་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་�་བ་ནས་Wངས་ཟིན་པ་ཡིན། འདི་

Pོང་ངམ་མི་Pོང་|མ་པའི་ཐེ་ཚ+མ་ཞིག་Oེས་པས་5ང་འཁོར་བ་�ས་པ་མེད་

པར་?ས་ཟནི་པ་ཡནི་ཏ།ེ འད་ིལ་ཐ་ེཚ+མ་O་ེབ་ན།ི  །ཤནི་m་དཀའ་བར་?ེད་པ་

P།ེ  །ལན་གཅགི་ཐ་ེཚ+མ་Oསེ་པས་5ང༌།  །gདི་པ་�ལ་པརོ་བཏང་བ་ཡནི།  །

བJ་ིབ་གQངས་ན། aགོས་པས་འཁརོ་བ་tག་བuལ་J་ིZ་མཚ+་Wངས་པ་E་
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ཅ་ིxསོ། དསེ་ན་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ིསངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་5སི་

གQངས་པའི་ཆོས་བསམ་Jིས་མི་Kབ་Pེ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཉིད་

ན།ི བཅམོ་vན་འདས་མ་ཕམ་པས། གང་ཞགི་མདེ་མནི་ཡདོ་མནི་ཡདོ་མདེ་མ་

ཡནི་ཡདོ་མདེ་ལས་གཞན་Tའང༌།  །བaག་པར་མ་ི�ས་ངེས་ཚnག་དང་%ལ་ས་ོ

སོ་རང་གི་རིག་ཞི་བ།  །pི་མེད་ཡེ་ཤེས་འདོ་ཟེར་yང་vན་དམིགས་པ་Xན་ལ་

ཆགས་པ་དང༌།  །�ང་དང་རབ་རབི་Nམ་པར་འཇམོས་མཛད་དམ་ཆསོ་ཉ་ིམ་ད་ེ

ལ་འTད།  །བJ་ིབ་གQངས། ཆསོ་ད་ེགང་གསི་ཉམས་Q་^ངས་པར་Uར་ན་

འཁོར་བ་དང་j་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབད་ེOདི་ཐམས་ཅད་འbང་བ་ཡནི་ཏ།ེ j་

ངན་ལས་འདས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Zས་དང་?ང་lབ་སེམས་དཔའ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཆོས་དེ་ལས་འbང་བ་ཡནི། གཞན་ཡང་འཁརོ་བའ་ི

བདེ་Oདི་ཇི་|ེད་ཅགི་ཡདོ་པ་Nམས་5ང་ཆསོ་ལས་འbང་བ་ཡནི། དསེ་ན་ཆསོ་

དཀོན་མཆོག་གི་མཛ+ད་གQང་རབ་འ%ི་བ་དང་}ོག་པ་ལ་སོགས་པ་བསམ་

Jསི་མི་Kབ། %སི་ནས་5ང་ཆསོ་ད་ེའ>ལ་དགསོ་པ་ཡནི། ཆསོ་དཀནོ་མཆགོ་

ག་ིམཛ+ད་གQང་རབ་གཏ¥ེ་མར་འཇགོ་པ་དང༌། ཉ་ོཚ+ང་?ེད་པ་ལ་སགོས་པ་ན་ི

ཉེས་དམིགས་བསམ་Jིས་མི་Kབ་Pེ། འཁོར་འདས་5ི་བདེ་Oིད་ཐམས་ཅད་

Tས་གཅིག་m་{ན་བཅད་པ་ཡིན། མི་དགེ་བ་བe་དང་མཚམས་མེད་པ་�་ལ་

སོགས་པའི་ལས་Dོགས་གཅིག་m་གཞག་པ་བས་ཉེས་པ་ཆེ་བར་གQངས་ན་དེ་

E་>འི་ལས་?ེད་གར་�ས། ཆསོ་དཀནོ་མཆགོ་ན་ིབXར་P་ིདང་རིམ་_་ོདང་^་
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མར་?་བའི་གནས་Q་གQངས་ཏེ། ཆོས་ནི་སངས་Zས་བཅོམ་vན་འདས་

Nམས་5ིས་5ང་^་མར་?་བར་གQངས་ན། �་དང་བཅས་པའི་འཇིག་aེན་

གཞན་Jིས་E་ཅི་xོས། ཤེས་རབ་5ི་ཕ་རོལ་m་Dིན་པ་གQངས་པའི་Tས་Q་

གདན་སེང་གེའི་�ི་བཅོམ་vན་འདས་ཉིད་5ིས་བཤམས་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤགེས་པ་ཉདི་བOདེ་པར་?ེད་པའི་§མ་ལ་མཆདོ་པ་ཡནི་ཏ།ེ མ་ཞགི་ན་བར་

Uར་ལ་>་ནི་མང་ཡོད་པ།  །དེ་Xན་ཡིད་མི་བདེ་ཞིང་དེ་ལ་རིམ་_ོ་?ེད།  །དེ་

བཞིན་Dོགས་བe་འཇིག་aེན་ཁམས་5ི་སངས་Zས་5ང༌།  །§མ་Uར་ཤེས་

རབ་དམ་པ་འད་ིལ་དགངོས་པར་མཛད།  །བJ་ིབ་གQངས་ན། ད་ེEར་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་ལ་རིམ་_ོ་?་བ་མ་གཏོགས་པ་ཉོ་ཚ+ང་ངམ་གོང་འདེབས་Q་གར་

བmབ་P།ེ ཆསོ་5་ིརནི་ཐང་བསམ་Jསི་མི་Kབ། དེ་ཡང་?མས་པས་@ས་པའི་

མད་ོལས། གང་གསི་ག¶འི་?ེ་|ེད་འཇགི་aནེ་ཁམས།  །ད་ེདག་རནི་ཆནེ་bར་

>ར་བཀང་?ས་ཏ།ེ  །དགའ་བར་སམེས་ཤངི་Zལ་ལ་rལ་བ་བས།  །གང་གསི་

ཚnགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་སེམས་ཅན་?ིན།  །རིན་ཆེན་�ིན་པ་ཤིན་m་Z་ཆེན་

དེས།  །|ིང་`ེ་བOེད་ནས་ཚnགས་བཅད་�ིན་པ་ལ།  །ག¶འི་_ངས་Q་ཆར་

ཡང་མ་ིཕདོ་ན།  །ལན་གཉསི་ལན་གQམ་སེམས་པ་xསོ་ཅ་ིདགསོ།  །བJ་ིབ་

གQངས། ག¶འི་?ེ་མ་|ེད་5ི་ག་ོབ་གང་ཡིན་ན། l་མ་ོག¶འི་¾ང་གི་?ེ་མ་

ལས་?ེ་མ་འ�་གཅགི་མ་ིམཇདེ་5་ིའཇགི་aནེ་J་ིཁམས་Q་བཞག ད་ེབཞནི་T་

བདེ་བ་ཅན་དང་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་Zས་5ི་ཞིང་རེ་རེར་?ེ་
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མ་རེ་རེ་བཞག་ནས་ག¶འི་¾ང་གི་?ེ་མ་ཟད་པའི་?ེ་མའི་_ངས་དེ་|ེད་5ི་

འཇགི་aནེ་J་ིཁམས། རནི་པ་ོཆ་ེy་ཚ+གས་པས་ཚངས་པའ་ིའཇགི་aནེ་J་ིབར་

T་bར་>ར་བཀང་ནས་སངས་Zས་ལ་rལ་བ་བས། ཚnག་བཞ་ིཔའ་ིཚnགས་Q་

བཅད་པ་གཅིག་འ_ོ་བ་གཞན་ལ་བPན་ན་དེ་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གQངས་པ་

ཡནི། གཞན་ཡང་Zལ་པ་ོའདོ་ཟརེ་ཆནེ་པའོ n་གཏམ་{ད་གQང་ན། ད་ེEར་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་གི་རིན་ཐང་བསམ་Jིས་གར་Kབ་Pེ། ཆོས་5ི་Dིར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འདི་ཉིད་5ིས་5ང་�ན་མཐོན་མཐིང་àâ་ལའི་མདོག་E་>་དཔག་

m་མེད་པ་བཏང་བའམ། རིན་ཆེན་y་ཚ+གས་པས་བZན་པའི་ད>་T་མ་བཏང་

བའམ། Dག་འཁརོ་ལ་ོདང་དཔལ་བ¥ེ་དང་£གས་ãས་བZན་པ་T་མ་བཏང་བ་

ལ་སོགས་པ་བ`ོད་5ིས་མི་ལང་Pེ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནི་སངས་Zས་བཅོམ་

vན་འདས་Nམས་5སི་5ང་དཀའ་བ་དཔག་m་མེད་པས་བ�བས་པ་ཡནི། དསེ་

ན་ཆོས་ལ་(ས་པ་�བ་དགོས་པ་ཡིན། གQང་རབ་ཕར་ཟད་ན་~ར་?ོན་པ་

མཐོང་ན་ཡང་དེ་ལ་vང་བ་དང་(ས་པ་?ེད་དགོས་པ་ཡིན། ཆོས་5ི་འ>ལ་བ་

བཞེས་ན་ཡང་རང་ཉིད་�ི་དམའ་བ་ལ་བ�ད། ཆོས་�ི་མཐོན་པོ་ལ་བ@གས་

ནས་ཡང་Dག་གQམ་མམ་dག་གམ་ད(་ལ་སོགས་པ་འཚལ་ནས་(ས་པ་དང་

བཅས་པས་བཞེས་པ་མ་གཏོགས་པ་མར་~ད་དམ་ནས་ལེན་པ་Eར་གར་

བmབ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་མཛ+ད་འདི་ཐོག་མར་འཚ+ལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

འདས་པའི་?ང་lབ་སམེས་དཔའ་Nམས་5སི་5ང་བཙལ་བ་ཡནི། མ་?ོན་པའ་ི
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?ང་lབ་སེམས་དཔའ་Nམས་5ིས་5ང་འཚ+ལ་བ་ཡིན། ད་Eར་བ@གས་པའི་

?ང་lབ་སམེས་དཔའ་Nམས་5སི་5ང་འཚ+ལ་དགསོ་ཏ།ེ ད་ེཡང་ཆསོ་ད་ེདག་ེ

བའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ལ་རག་ལས་པ་ཡནི། དསེ་ན་ཐགོ་མར་མཚན་ཉདི་དང་vན་

པའི་^་མ་དམ་པ་ཞིག་འཚ+ལ་དགོས་ཏེ། དཔལ་vན་ཕག་མ་ོ]་པའི་ཞལ་ནས་

5ང༌། མཚན་vན་J་ི^་མ་དམ་པ་དེ། །Pངོ་གQམ་འདས་པའ་ིཕ་རལོ་ན།  །

བ@གས་པའི་ངེས་ཤེས་Oེས་Uར་ན།  །qས་gོག་ལ་མི་E་འཚ+ལ་བར་?།  །

གQང་ན་དེ་ཡང་N་བས་ལམ་འཚ+ལ་བ་ཡིན་ཏེ། མ~ལ་Sང་བའི་kི་Nོ་བ་ཡིན་

གQངས། དེ་ལ་Dོགས་གཅིག་m་ཐམས་ཅད་�ོད་པ་མེད་པར་ཁ་མSན་པ་

སངས་Zས་ཉག་གཅགི་ཡནི། Dོགས་གཅགི་m་མང་བ་ལ་ཁ་མSན་པའ་ིDོགས་

Q་འཚ+ལ་དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་ནརོ་བཟང་གསི་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་བZ་

�་བe་ཇི་Eར་བ|ེན་བXར་བའམ། ?ང་lབ་སེམས་དཔའ་aག་m་´ས་ཆོས་

འཕགས་ཇ་ིEར་བཙལ་བ་བཞནི་T་?ེད་དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེལ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་

གཉནེ་J་ིམཚན་ཉདི་ན།ི བཤསེ་གཉནེ་ཞ་ིབ་Tལ་བ་ཉརེ་ཞ་ིབ།  །ལ་སགོས་པ་

བJི་བ་གQངས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་གQང་རབ་5ི་qང་གིས་�ག་པ་

ཞིག་དགོས། དེ་ཁ་ོན་ཉིད་aོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་bང་�ན་ཅིག་Oེས་པའི་ཡེ་

ཤེས་འདོ་གསལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་aོགས་པ་ཞིག་དགོས། ¬་མཁས་པ་

aགོས་པའ་ིདནོ་དམ་ད་ེཉདི་གཞན་ལ་Pནོ་པ་ལ་མཁས་པ་P།ེ རནི་པ་ོཆའེ་ིཞལ་

ནས། སམེས་ཉདི་གདདོ་ནས་cསོ་དང་%ལ་ཞངི་མ་Oསེ་པ།  །Ôགས་5་ིདབང་
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པ་ོབ¦མ་ནས་འཁརོ་ལ་Pནོ་མཛད་པའ།ི །E་བའི་�ན་སལེ་Oབོ་པའི་ཉི་མ་Kདོ་

Dག་འཚལ།  །བJ་ིབ་གQངས། ད་ེE་>འ་ིམཚན་ཉདི་དང་vན་པའ་ི^་མ་ཞགི་

¢དེ་པའི་Tས་Q། རང་ཉདི་5་ིཞེ་འདོད་5སི་ཡར་མ་ིའགབེས་པར་^་མའི་མོས་

(ས་gོག་m་སོང་ནས་^་མ་དམ་པས་ཅི་གQང་�བ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ^་མ་

དམ་པས་ཤོག་གQངས་པ་དང༌། སོང་གQངས་པ་བ�་ོབ་N་ལ་མི་གཟོན་པར་

འོང་བ་དང་འ_ོ་བས་?ང་lབ་སེམས་དཔའི་�ེ་yོད་ནས་�་འ�ལ་ཡིད་

མJོགས་ཐོབ་པར་གQངས། ^་མ་དམ་པ་བPེན་པ་ལ་མོས་(ས་ཅན་ཞིག་

གསི་འངོ་བ་ཡནི། ཕ་ོའཇགིས་པར་?ས་པས་འངོ་བ་མ་ལགས། ^་མ་བPནེ་པ་

ལ་^་མས་ཅི་གQང་�བ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཆོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་

རག་ལས་པ་ཡིན། དེ་Eར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེ་གང་གིས་བ ང་བར་Uར་ན་

?ང་lབ་5་ི|ིང་པརོ་བTད་བmལ་བ་དང༌། �་དང་བཅས་པའ་ིའཇགི་aནེ་ཟལི་

Jིས་མནན་པ་ཆོས་5ི་འཁོར་ལ་ོགQམ་བRོར་བར་Uར་པ་ལ་སོགས་པ་ཆེ་བའི་

ཡནོ་ཏན་བསམ་Jསི་མི་Kབ། དསེ་ན་ཆསོ་དཀནོ་མཆགོ་བསམ་Jསི་མི་Kབ། 

དེ་བཞིན་T་ཆོས་5ི་Dོགས་Q་ཚ+གས་བསགས་པ་བསམ་Jིས་མི་Kབ། དགེ་

འTན་དཀོན་མཆོག་བསམ་Jིས་མི་Kབ་Pེ། དེ་གང་ཡིན་བJིས་པར་Uར་ན། 

དེ་ཡང་À་l་_ི་?ས་པ་དང་གོས་སེར་མོ་གོན་པ་ཙམ་Jིས་5ང་མི་ཕན་ཏེ། 

བ|ེན་པར་kོགས་qགས་བe་གང་�ང་གི་�་ོནས་བ|ེན་པར་kོགས་ནས་5ང་

j་ངན་ལས་འདས་པའ་ིལམ་མངནོ་T་?ས་པ་ཞགི་དགསོ། ད་ེཡང༌། _ལོ་ནས་
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_ལོ་བའ་ིལམ་ཡང་Pནོ། །བ�བ་པ་དག་ལ་རབ་m་(ས། །ཞངི་ག་ིདམ་པ་ཡནོ་

ཏན་vན། །དག་ེའTན་ལ་ཡང་Dག་འཚལ། །བJ་ིབ་གQངས། ད་ེལ་_ལོ་བ་ན་ི

?ང་lབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན་མཐོང་བའི་ལམ་ཡན་ཆོད་མངོན་T་?ས་པ་ཡིན། 

_ོལ་བའི་ལམ་Pོན་པ་དེའི་�ོ་ནས་གཞན་_ོལ་བར་?ེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་

པ་ཡིན། ཉན་ཐོས་ཡིན་ན་�ོབ་པ་{ན་T་@གས་པ་ནས་ད_་བཅོམ་པའི་བར་

གང་ཡང་�ང་བ་མངོན་T་?ས་པ་ཡིན། _ོལ་བའི་ལམ་Pོན་པ་དེའི་�ོ་ནས་

གཞན་_ལོ་བར་?ེད་པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡནི། དབང་པ་ོའ%ངི་པ་ོརང་Zལ་

ཡིན་ན་_ོལ་བ་རང་Zལ་Jི་?ང་lབ་མངོན་T་?ས་པ་ཡིན། _ོལ་བའི་ལམ་

Pོན་པ་དེའི་�ོ་ནས་འ_ོ་བ་གཞན་_ོལ་བར་?ེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་མ་ཕམ་པས། ཇ་ིE་ཇི་|ེད་ནང་ག་ིན།ི  །ཡ་ེཤསེ་གཟགིས་པ་དག་

པའི་Dིར།  །^་ོvན་Dིར་མི་vགོ་པའ་ིཚ+གས།  །qས་ཅན་Xན་J་ིOབས་ཡནི་

ན།ོ །བJ་ིབ་གQང་ན་ད་ེE་>་ཞགི་དགསོ་ཏ།ེ �རི་དེ་E་>། ?ེ་%ག་གསལོ་བ་

དང་བཞིའི་ལས་5ིས་བ|ེན་པར་kོགས་པ་བ�བ་པ་ལ་(ས་པ་དེ་ཞིང་དག་ལ། 

ཞིང་དག་པ་དེ་E་>་ལ་ཚ+གས་གསོག་པར་Uར་ན་rན་Qམ་ཚ+གས་པ་མི་ཟད་

པའི་གཏེར་མཛ+ད་བ�བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་Eར་ལགས་པར་ཡང༌། aག་པར་

~ལ་�ིམས་vན་པ་ལ།  །�ིན་པ་བXར་Pིས་བZན་པ་�ིན།  །དེ་Eར་ནོར་

Nམས་གཏརེ་བeག་ན།  །`ེས་Q་འ%ང་ཞངི་ད%གོ་m་མེད།  །བJ་ིབ་གQངས། 

དེ་ལ་�ིན་པ་གང་ཡནི་ན་ཟན་གཅགི་ཙམ་�ིན་པར་?ེད་པ་ད་ེཡནི། བXར་Pསི་
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བZན་པ་ཟན་དེ་�ིན་པའི་Tས་Q་Kིམ་གད་བདར་ལེགས་པར་?ེད་པ་དང༌། 

གདན་འདངིས་བ་དང༌། yདོ་ལགེས་པའ་ིནང་T་བཞག་ནས་(ས་པ་དང་བཅས་

པ་ཞེ་ས་དང་བཅས་པས་�ིན་པར་?ེད་པ་དེ་བXར་Pིས་བZན་པ་ཡིན། ཟན་

དེའི་འ%ས་>་Nམ་པར་xིན་པ་ལ་ལོངས་�ོད་པ་H་གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་

Zན་Jི་འཁོར་ལོའ n་བར་T་འbང་བ་དེ་དང་མ~ངས་vན་T་དེའི་Kད་པར་Jི་

ཆོས་Q་འbང༌། བXར་Pསི་བZན་པ་ད་ེམདེ་ན་Kད་པར་J་ིཆོས་དེ་མི་འbང༌། 

དེས་ན་ཟན་གཅིག་ཙམ་�ིན་ན་ཡང་བXར་Pིས་བZན་ནས་�ིན་པར་?ེད་པ་

ཡནི། ཚན་གཅགི་ན་ར།ེ Q་ཐོད་ཐོད་ལ་བXར་P་ིགར་Sབ་ཟེར་བ་འTག་P་ེདེ་

གར་བདནེ། ད་ེགཏ་ི�ག་ག་ི`ེས་Q་འ%ངས་པ་ཡནི། དསེ་ན་ཟན་གཅགི་ཙམ་

�ིན་པར་?ེད་པ་ཡང་Kི་ལ་བÌར་བ་བཞིན་T་Dོགས་Q་Ìར་T་གར་བmབ་Pེ། 

དེ་ཉོན་མོངས་པ་གQམ་Jི་`ེས་Q་འ%ངས་པ་ཡིན། དེ་མི་དགོས་Kི་ལ་ཟན་

གཅགི་�ིན་པར་?ེད་ན་ཡང་ད་ེཞངི་མ་དག་པར་Qས་ཤེས་ཏེ། འ_་ོབ་འད་ིདག་

སངས་Zས་�འ་ིབདག་ཉདི།  །གར་མཁན་དག་དང་ར་ིམ་ོབཟང་Eར་yང༌།  །

བJི་བ་གQངས། གཞན་ཡང་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་|ིང་པོ་བ@གས་

པས་5ང་ཞངི་དག་P།ེ ཇ་ོབསོ་སམེས་ཅན་J་ིOནོ་མ་ིམཐངོ་བའ་ི~ལ་གQངས། 

གཞན་ཡང་ད་ེསམེས་ཅན་J་ིཞིང་T་?ས་ན་ཡང༌། དམན་པ་དང་བ¦ེན་པ་དང་

མ་�ངས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་ཕམ་པས། དམན་ལ་བ�ེ་དང་སོགས་པ་གQངས། 

དེས་ན་Kི་ལ་ཟན་ཅིག་�ིན་པར་?ེད་ན་ཡང་ངག་|ན་པ་འགས་�ིད་ནས་ཁོ་
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དགའ་བར་བ�བས་ནས་ཟན་དེ་?ིན་ནས། ཁོ་དགའ་བ་དང་དེའི་N་ལམ་T་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་ཞིག་བ`ོད་ན་དེ་ལ་ཞེ་�ང་མི་Oེ་བས་Kི་དེ་Ýར་T་

འཚང་Z་བའི་{་འ%ས་བ�བས་པ་ལགས་མོད། དེས་ན་Oེས་>་Nམས་ཆོས་

རང་དང་�ིའི་མཚན་ཉིད་ཉམས་Q་ལེན་པ་ཡང་ཨ་ཅང་ཆེས་ཏེ། འཇིག་aེན་

མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ནི་འདི་འp་བ་ཞིག་གི་¡ལ་ནས་�བ་པར་མཐོང་

གQངས། གཞན་ཡང་རབ་m་bང་བ་�མོ་པ་མདེ་པ་ཞགི་ཡནི་ན་ཡང་ད་ེཞངི་T་

བmབ་P།ེ དམ་པའ་ིཆསོ་པÞ་དཀར་པརོ། ཕགོ་གཅགི་�མོ་པ་^ངས་ནས་Dིས་

�ོམ་པ་དེ་ཤོར་བར་Uར་ན་ཡང༌། དེ་བRལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལ་ཐེག་པ་

གQམ་པོ་གང་ལ་@གས་པའི་ཐེག་པ་དེས་j་ངན་ལས་འདའ་བར་གQངས། 

གཞན་ཡང་མད་ོད་ེཉདི་T་ཚ+གས་གསགོ་པའ་ིaནེ་T་བmབ་པར་གQངས་ཏ།ེ �་

བ་ཤི་བ་དང་འp་བར་གQངས་ལ། �་བ་ཤི་ཡང་�ིས་གཞན་ཚnམ་པར་?ེད་པ་

དང་འp་བར། ཁ་ོརང་ལ་�མོ་པ་མེད་5ང་གཞན་Jསི་འདི་རབ་m་bང་བ་ཡནི་

|མ་ནས་ཚ+གས་བསགས་པས་གཞན་Jི་ཚ+གས་kོགས་པའི་aེན་T་བmབ་པར་

གQངས། འད་ིལ་དགངོས་ནས་འཇགི་aནེ་མགནོ་པསོ་5ང་ཐམས་ཅད་རབ་m་

?ིན་པ་ཡནི། ད་ེལ་ཞལ་u་ནས་ཁངོ་གསི་འཇགི་aནེ་མགནོ་པ་ོ~ར་ད>་བRརོ་

བ་ཡནི་ཏ།ེ ཕགོ་ཅགི་བ�ན་པ་?་ལས་�་ིZགས་^ང༌། ད་ེནས་>་xད་ཅན་T་

Dིན་པས་ཆགོ་|མ་ནས་ད>་~ར་བRརོ་བ་ཡནི་གQངས། �སི་ནས་ཁངོ་མག་ོ

ཕར་བRོར་བ་ཡིན་Pེ་ཕོག་ཅིག་�ོམ་པ་^ངས་ནས་དེ་ནས་བབས་5ང་བRལ་
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པ་བཟང་པ་ོའདི་ལ་j་ངན་ལས་འདའ་བས་མག་ོའཁོར་ཚབས་�ིའི་དེ་ཆེ་བ་ཡིན་

གQངས། ད་ེལ་བན་གསར་ཚན་ཅགི་|མ་ན་�མོ་པ་ཕགོ་ཅགི་^ངས། ད་ེནས་

བབས་5ང་འཚང་Z་བར་འTག་པས་བབས་པས་ཆོག་|མ་པ་ཡང་gིད་དེ། 

དེས་5ང་མི་ཆོག་པའི་~ལ་qགས་ཡིན་པས་དེ་Eར་མི་མཛད། དེ་Eར་དགེ་

འTན་ལ་�་ིདང་། ?ེ་%ག་བ�བ་པ་ལ་(ས་པ་དང༌། �མོ་པ་ཕགོ་ཅགི་^ངས་

དེ་ནས་�ོམ་པ་མི་©ང་བ་གོས་སེར་པོ་གོན་ཙམ་ཡང་ཞིང་T་བmབ་པར་

གQངས་པ་ཡིན་པས་ན། དེ་Eར་ཞིང་དགེ་འTན་བསམ་Jིས་མི་Kབ། དེ་

བཞིན་T་དེ་ལ་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་བསགས་པ་བསམ་Jིས་མི་Kབ། དེ་

Eར་ཞིང་དག་པ་ལ་ཚ+གས་གསོག་པར་?ེད་པ་ལ་བསམ་པ་དག་པ་ཞིག་གལ་

ཆེ་P།ེ ད་ེགང་ཡནི་བJསི་པར་Uར་ན། �ིན་པ་�ིན་པའ་ིuོན་T་འ_་ོབ་ཤེས་

རབ་P།ེ །བJ་ིབ་གQང་ན། ད་ེལ་�ིན་པའ་ིuནོ་T་འ_་ོབའ་ིཤསེ་རབ་ད་ེདནོ་

དམ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་5ང་མ་ལགས། Xན་kོབ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་5ང་མ་

ལགས་ཏེ། �ིན་པ་�ིན་པའི་uོན་T་འ_ོ་བའི་ཤེས་རབ་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་

པས་Xན་kོབ་?ང་lབ་5་ིསམེས་ལ་བཞདེ་པ་ལགས། དསེ་ན་ཚ+གས་གསགོ་

པར་?ེད་པའི་Tས་Q་uོན་T་འ_ོ་བའི་Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་སེམས་འདི་བ�བ་

དགསོ། ད་ེཡང་འད་ིEར་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདེ་བ་དང་vན། tག་བuལ་དང་%ལ། ^་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ི

?ང་lབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་?་|མ་པའི་སེམས་དེ་ལན་བTན་ཙམ་བvབས་
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ནས་བ�ོམས་པས་{ད་ལ་Eབས་5སི་བOདེ། དེས་Kད་པར་T་?ས་ནས་�ིན་

པ་དེ་གཏོང་བ་ཡིན། དེ་Eར་མ་ཡིན་པར་J་ཚ+མ་T་�ིན་པ་བཏང་བས་གར་

འངོ༌། དསེ་ན་Q་ཐོད་ཐོད་5སི་�ིན་པ་གཏངོ་T་མི་བmབ་P།ེ བསམ་པ་མ་དག་

པ་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་J་ིབསམ་པས་�ིན་པ་བཏང་ན་ན།ི �ིན་པ་དསེ་བསམ་

པ་དེ་kོགས་པར་?ས་ནས་རང་rང་གཞན་rང་བOདེ་པ་ཡནི། ད་ེཡང་དཔ་ེཇ་ི

E་>་ཡིན་|མ་ན་སོག་མ་མེད་E་>་ཡིན་གQངས། དེས་ན་�ིན་པ་�ིན་པར་

?ེད་པ་ལ་ཞིང་དག་པ་དང་བསམ་པའི་Tག་སེལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་དགོས། 

བསམ་པའི་Tག བསམ་པ་མ་དག་པ་ཉནོ་མངོས་པ་གQམ་ལ་སགོས་པས་�ིན་

པ་བཏང་བར་Uར་ན་�ིན་པས་བསམ་པ་དེ་kོགས་པར་མི་?ེད་པར་གQང་Pེ། 

�ིན་པ་འདི་Eར་?ིན་ན་ནི་Kིམ་བདག་ཤིང་ས་ལ་ཆེན་པོ་E་>་Nམས་5ི་ནང་T་

O་ེབ་ནས། ^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་5་ིབར་T་གQངས་ན། �ིན་པ་འད་ིEར་

?ིན་ན་ན་ིཞསེ་པ་ན་ིབསམ་པའ་ི?ེ་%ག་ལ་ཟརེ་བ་ཡནི། དསེ་ན་ཞངི་དག་པ་ལ་

བསམ་པ་དག་པས་དངསོ་པ་ོཆ་ེབ་བཏང་�ང་lང་བ་བཏང་�ང༌། གང་བཏང་བ་

དེས་བསམ་པ་དེ་kོགས་པར་?ས་ནས་ཞིང་དེ་དང་མཉམ་པར་འbང་བ་ཡིན་

མོད། ཞིང་དང་བསམ་པའི་Tག་སལེ་བའ་ིཐབས་ལ་མ་ིམཁས་པར་Uར་ན་�ིན་

པ་བསདོ་ནམས་5་ིཚ+གས་Q་གར་བmབ། ཞིང་དང་བསམ་པའི་Tག་སལེ་བའ་ི

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་dང་T་{འི་Tག་དང་ལམ་Jི་Tག་བསལ་བས་འ%ས་>འི་

Tག་རང་¼གས་5ིས་སེལ་ནས་འངོ༌། དེས་ན་འ%ས་>་Nམ་པར་དག་པ་ཞིག་
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འདོད་ན་{་Nམ་པར་དག་པ་ཞིག་�བ་དགོས་པ་ཡིན། ཞིང་དང་བསམ་པའི་

Oོན་སེལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་Tས་Q། kས་5ི་དངོས་པ་ོཡོད་པར་Uར་

ན་ཚ+གས་མ་ིགསགོ་པར་འཇགོ་གར་ཕདོ། འད་ིརང་ཉདི་ལ་དགསོ་པས་རང་ཉདི་

Oིད་པའི་ཀོད་ཀོད་ཅིག་?་|མ་ན་རང་Oིད་པ་དེ་E་Qས་མི་འ]བ་Pེ། ཆོས་

?ེད་པ་དང་Oདི་པའ་ིཀདོ་ཀདོ་གཉསི་ལན་>་�ས་Q་གར་བmབ། uནོ་J་ི?ང་

lབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Nམས་5ིས་5ང་དེ་གཉིས་�ན་T་མི་འཛ+མ་པར་

མKནེ་ནས་དཀའ་བས་ཉམས་Q་^ངས་པ་ལགས་ཏ།ེ kས་5་ིདངསོ་པ་ོགཏངོ་

བ་དང་>་དང་lང་མ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚ+ར་བ་tག་བuལ་རེ་རེ་མི་འངོ་

བ་མ་ལགས་5ང༌། ^་ན་མདེ་པའ་ི?ང་lབ་�བ་པ་དང༌། མ་ིགཏངོ་བ་གཉསི་

�ན་ཅགི་m་མི་�གས་པར་དགངོས་ནས་བཏང་བ་ལགས་མདོ། དསེ་ན་Oསེ་>་

Nམས་|ིང་ནས་ཆོས་?ེད་ན་རང་འཛ+མ་པ་ཞིག་དང་ཆོས་?ེད་པ་གཉིས་མི་

�གས་པས་ཡང་ན་ཅག་5སི་འཇགོ་པ་ཡནི། ཚG་འདི་ཡང་མེད། Dི་མ་ཡང་མེད་

པའི་ཡམ་ཡོམ་འདིས་གར་འོང༌། དེས་ན་�ིན་པ་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་

གསགོ་པར་?ེད་དགསོ། ད་ེལ་གཏངོ་བའ་ིདངསོ་པ་ོབཞ་ིཡནི། གཏངོ་བ་ན་ིkས་

དང་ཟང་ཟངི་ག་ིདངསོ་པ་ོགཏངོ་བ་ཡནི། ད་ེཡང་ཞངི་Nམ་པར་དག་པའ་ིDོགས་

Q་བསམ་པ་?ང་lབ་5ི་སེམས་5ིས་དངོས་པ་ོ[་བ་ཞིག་བཏང་ཡང་དེས་^་ན་

མེད་པའི་?ང་lབ་ཐོབ་Pེ། དེ་ཡང་ད>ལ་མོ་oན་མོ་E་>་ཡིན། ཡོངས་Q་

གཏངོ་བ་>་དང་lང་མ་གཏངོ་བ་ཡནི། གཏངོ་བ་ཆནེ་པ་ོqས་གཏངོ་བ་ཡནི་ཏ་ེ
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ཉིང་ཤའི་�ིན་ཅན་E་>་ཡིན། དེ་ཡང་Tས་ལ་བབ་པའི་Tས་Q་གཏོང་བ་ཡིན། 

ནམ་དགའ་དགར་གཏངོ་བ་ནི་མ་ལགས། ཚད་མདེ་པའ་ིགཏངོ་བ་ནི། འ_་ོབ་

གཞན་ལ་ཆོས་Pོན་པ་ཡིན། འདི་གཏོང་བ་གཞན་པས་གཏང་བར་དཀའ་བས་

Kད་པར་T་འཕགས་པ་ཡནི་ཏ།ེ ?མས་པས་@ས་པ་ལས། གང་གསི་ག¶འི་

སོགས་གQངས་སོ།  །གཞན་ཡང་Zལ་པོ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ n་གཏམ་{ད་

གQངས། དསེ་ན་འ_་ོབ་གཞན་ལ་ཆསོ་Pནོ་པར་?ེད་དགསོ་པ་ཡནི། ད་ེལ་

ཚན་གཅགི་ཆསོ་Pོན་པ་ང་ོཚ་བ་འp་བས་5ང་�ོབ་དཔོན་?ེད་ཟེར་བ་འTག་Pེ། 

ད་E་མི་qས་རནི་པ་ོཆ་ེཐབོ། སངས་Zས་5་ིབPན་པ་དང་འ[ད། མཚན་ཉདི་

དང་vན་པའི་^་མ་དམ་པ་དང་མཇལ་བའི་Tས་Q་ཆོས་མི་Pོན་ན་ངན་སོང་གི་

གནས་གQམ་T་Oསེ་པའི་Tས་Q་ཆོས་Pནོ་ནམ། ཆསོ་~ར་ལ་@་བ་ལ་བ|ེན་

བXར་?ེད་པ་ལ་Pནོ་|མ་ན། ད་E་|ིགས་མའ་ིTས་Q་དེ་འp་གར་gདི། ཆོས་

ཕར་ལ་Pོན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ངེད་བས་ཆེ་བ་སངས་Zས་5ིས་5ང་�་�ེ་

བཟང་པོས་gན་བ�གས་པ་ལ་ཆསོ་ཕར་Pནོ་T་བ@ད་པ་ལགས་མདོ། འཇགི་

aེན་མགོན་པོས་5ང་ལོག་མདའ་མཛG་_ོང་T་ཆོས་ཕར་Pོན་T་བ@ད་པའི་

གཏམ་{ད་གQང་ན་གཞན་Jསི་E་ཅི་xསོ། འ་ོན་མ་གསལོ་བར་ཆད་པའ་ིཉསེ་

པ་མི་འངོ་ངམ་|མ་ན། ཚད་མེད་པའི་|ིང་`ེ་དང་vན་པའི་Tས་Q་འ_ོ་བ་ལ་

ཆོས་ཕར་Pོན་པ་ལས་འསོ་ཅི་ཡོད། དེས་ན་Ëན་~ན་ཆོད་?ིན་ནས་འ_་ོབ་ལ་

ཆོས་Pོན་དགོས་པ་ཡིན། Ëན་བཞིན་ཆོས་བཤད་པ་གར་བཤད་|མ་ན། དེ་
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ཡང་འཇམ་དཔལ་Jིས་གསེར་མཆོག་འདོ་དཔལ་མ་བmལ་བ་E་>་ཡིན། དེ་

Eར་གཏངོ་བའ་ིདངསོ་པ་ོབཞ་ིགQངས་ཏ།ེ ཨ་ཾགཏངོ་དང་ཡངོས་Q་གཏངོ་དང་

གཏངོ་བ་ཆ།ེ  །ཚད་མདེ་གཏངོ་བ་དམ་ཆསོ་རནི་ཆནེ་སགོས།  །ཚད་མདེ་�ིན་

པའི་ཕ་རོལ་Dིན་པ་ཡིས།  །སངས་Zས་Nམས་5ི་དགོངས་པ་kོགས་པར་

ཤོག །བJི་བ་གQང་ན་དེ་Eར་གཏོང་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ནི་�ིན་པ་བསོད་

ནམས་5ི་ཚ+གས་ཡིན་ལ། ཡེ་ཤེས་5ི་ཚ+གས་ནི་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་དེའི་

འ%ས་>་ཡིན་ཏེ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་5ི་H་དང་ཡེ་ཤེས་rན་

Qམ་ཚ+གས་པ་ཐབོ་པ་ད་ེཡནི། དསེ་ན་{་བསདོ་ནམས་5་ིཚ+གས་ལས་འ%ས་

>་ཡེ་ཤེས་5ི་ཚ+གས་འbང་བ་ཡིན། yག་ཚ་དང་ཤོག་>་�ིན་པ་ཡེ་ཤེས་5ི་

ཚ+གས་Q་བཤད་པ་ཡོད་|མ་ན། དེ་ཡང་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་Q་འངོ་Pེ། 

དེ་བས་འ_་ོབ་གཞན་ལ་ཆོས་Pོན་པ་ཡང་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་Q་བཤད་པ་

ཡིན། དེ་Eར་�ིན་པ་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་དེ་དོན་དམ་པ་?ང་lབ་5ི་

སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་པས་ན་གཉེན་པོ་གཞན་མེད་དེ་ནམ་མཁའ་དང་

འp་ལ་དེ་ཆོས་5ི་ད?ིངས་དང་མཉམ་པར་འbང༌། Xན་kོབ་?ང་lབ་5ི་

སེམས་5ིས་Kད་པར་T་?ས་པས་འཁོར་བ་tག་བuལ་Jི་Z་མཚ+་མ་Pོངས་

5་ིབར་T་H་གQང་Sགས་མ་ིཟད་པ་Zན་Jསི་འཁོར་ལོར་འཁོར་ཞིང༌། སེམས་

ཅན་Jི་ཁམས་དང་མཉམ་པར་འbང༌། དེ་Eར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་5ི་

ཚ+གས་Nམ་པ་གཉིས་བསགས་པས་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་Zས་5ི་
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H་གQམ་ཐོབ་Pེ། ཆོས་5ི་H་aེན་ཅིང་འ%ེལ་པར་འbང་བ་cོས་པའི་མཐའ་

བZད་དང་%ལ་བའི་ངོ་བོར་འཚང་Z་བ་ཡིན་ལ། ག གས་H་གཉིས་བསོད་

ནམས་5ི་ཚ+གས་བསགས་པས་ཐོབ་Pེ། འཁོར་བ་མ་Pོངས་5ི་བར་T་H་

གQང་Sགས་མི་ཟད་པ་Zན་Jི་འཁོར་ལོ་\ན་Jིས་]བ་པ་དང་{ན་མི་འཆད་

པར་འbང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་Oེས་>་Nམས་�་བ་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་ལ་

རག་ལས་པས་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་བསག་དགོས་སོ། །དེ་E་ཡིན་པ་ལ་

ངའི་ཉེ་T་དང་གཉེན་འ%ེལ་Nམས་5ིས་ཚG་ག@ག་མི་Dིད་པས་དགོས། ང་རང་

གིས་5ང་ཚG་ག@ག་མི་Dིད་པས་དགོས་|མ་ནས་ཀ་ཅའི་གསོག་�ན་?ེད་པ་ལ་

དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། འཆ་ིབའ་ིTས་Q་འཇགོ་ནས་འཆ་ིབ་ཡནི། ཉ་ེT་ཡནི་པ་Rད་

Nམས་5སི་འད་ིཤ་ིན་དགའ་བ་ལ། ན་ན་དགའ་བ་ལ་|མ་ནས། འཆ་ིབའ་ིTས་

Q་ཀ་ཅའི་དངོས་པོ་ལ་འདི་ངས་ཐོབ་བམ་ཁོས་Kེར་|མ་T་མིག་E་ཞིང༌། ཤི་

བའི་Tས་Q་རོ་�ལ་པ་དེ་�ོར་ཅི་ཐོན་ཐོན་?ས་ནས་ཁོང་Nམས་ཧ་བཞད་དི་རི། 

ཁོང་Nམས་5ི་ཉོན་མོངས་པའི་{ར་སོང་ནས་རོའ n་ཟས་ནོར་མི་ཟས་?ས་པ་ལ་

དགསོ་པ་ཅ་ིཡདོ། དསེ་ན་Oསེ་>་Nམས་Eགོས་པ་ཟས་5སི་གTངས་པའམ་ད་

�ག་ཕ་མས་གTངས་པ་བཞིན་T་བསོད་ནམས་5ི་ཚ+གས་བསོགས་པའི་བ�ོན་

འ]ས་�མོ་པར་@་བ་ད་ེཆསོ་ལགས།། 

 གཉསི་མདེ་འདོ་གསལ་Sགས་5་ིད5ལི་འཁརོ་དརེ།  །ག ང་འཛnན་cནི་

ཚ+གས་ང་ོབ་ོཉདི་5སི་དག །Tས་གQམ་ཤེས་?་མKནེ་པའ་ིཡ་ེཤསེ་ཤར།  །མ་ི
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ཤེས་�ན་སེལ་འདོ་ཟེར་Dོགས་བeར་འ[ོས།  །Rལ་vན་གTལ་?་Nམས་5ི་

|ིང་ལ་@གས། །ཐསོ་བསམ་�ོམ་གQམ་ཡནོ་ཏན་གཏརེ་ཁ་?ེ།  །ཆསོ་�་?ང་

lབ་སེམས་གཉིས་དེད་དཔོན་Jིས།  །ཕ་རོལ་Dིན་dག་ཡིད་བཞིན་ནོར་>་

^ངས།  །ཚG་འདི་འདོད་ཡོན་འདམ་kབ་ནང་ནས་བཏོན།  །ངེས་འbང་�ག་

བསམ་Nམ་དག་Dི་བས་Dིས།  །མོས་(ས་�བ་པའི་Zལ་མཚན་�ེ་མོར་

འDར།  །རང་གཞན་དོན་Nམས་འ]བ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ།  །འཁོར་འདས་

བདེ་Oིད་དགོས་འདོད་ཆར་པ་ཕབ།  །ཁམས་གQམ་ཉོན་མོངས་སེམས་ཅན་

ད>ལ་འཕངོས་%ལ།  །ཨ་ེམ་འཇགི་aནེ་མགནོ་པ་ོ^་མའི་ཆོས། །འཁོར་འདས་

Xན་ལ་ངོ་མཚར་ªད་T་bང༌།  །འདི་%ིས་བསོད་ནམས་ཉི་མ་E་>་དང༌།  །

བདག་དང་འཁརོ་འདས་མ་qས་ཐམས་ཅད་5སི།  །Tས་གQམ་བསགས་དང་

ཡདོ་པའ་ིདག་ེབ་འདསི། །སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་Zས་ཐབོ་པར་ཤགོ །

kོགས་པའི་སངས་Zས་མ་ཐོབ་བར་T་ཡང༌།  །འཇིག་aེན་མགོན་པ་ོ^་མ་རིན་

ཆནེ་J།ི  །H་གQང་Sགས་5་ིགསང་བའ་ིམཛ+ད་འཛnན་ཞངི༌།  །མཉསེ་པ་�བ་

ཅིང་Sགས་དགོངས་kོགས་པར་ཤོག །Dོགས་བe་Tས་གQམ་Zལ་བའི་ཞིང་

Nམས་Q། །Zལ་བའ་ིgས་མཆགོ་གཙ+་བ་ོའཇམ་ད?ངས་Eར།  །Tས་གQམ་

Zལ་བའི་ཆོས་མཛ+ད་འཛnན་པ་དང༌།  །Zལ་gས་Nམས་5ི་གཙ+་བོར་འUར་

བར་ཤགོ །འཁརོ་དང་j་ངན་འདས་པའ་ིཆསོ་Nམས་Xན། །སམེས་ཉདི་འདོ་

གསལ་Tས་གQམ་འUར་བ་མདེ།  །ཨ་ཡ་ིརང་བཞནི་གདདོ་ནས་མ་Oསེ་པ།  །
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Vིབ་པ་Xན་Wངས་མKནེ་གཉསི་kོགས་པར་ཤགོ །Tས་གQམ་Zལ་བ་Nམས་

5་ིགQང་ག་ིམཛ+ད།  །aནེ་ཅངི་འ%ལེ་བར་འbང་བ་ཟབ་མའོ n་ཆོས།  །མ་qས་

སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་Pོན་པ་དང༌། །^་མེད་ཐེག་པས་xིན་_ོལ་?ེད་པར་

ཤོག །�ན་u་_གས་པ་འbང་གནས་5ི་ཞལ་u་ནས་5ི་ཚ+གས་ཆོས་5ི་རིམ་

པ་ལགེས་པར་བཤད་པ་kོགས་ས།ོ། །།སß་མä་ལཾ།།
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