
༄༅། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིང་པོའ་ི�མ་པར་བཤད་པ། 
༄༅༅། །�་གར་�ད་�། �ཱ�་��་�ཱ་ར་མི་�་�ྀ་ད་ཡ༌��་��། བོད་�ད་�། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིང་པོའ་ི�མ་པར་བཤད་པ། 

བཅོམ་�ན་འདས་མ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་མ་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །ད་ེལ་བཅམོ་�ན་འདས་མ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིང་པོའོ་ཞེས་

�་བ་ནི་མདོའ་ིམཚན་ཉིད་བ�ོད་པས་ན་བཅོམ་�ན་འདས་མ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ི�ིང་པོ་ཞེས་�འོ། །ཐོག་མ་ཁོ་ནར་མངི་མ་བཏགས་

ན་མད་ོགང་ཡིན་གཏོལ་མདེ་པའ་ི�ིར་མངི་�ོས་སོ། །མིང་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་�་མ་ཟད་�ི། ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིང་པོ་འདིའ་ིམད་ོ

ཐམས་ཅད་�ང་འདིར་མ་འ�ས་པ་མེད་པས་མདོའི་ཡང་མད་ོཞེས་�འོ། །ད་ེལ་བཅོམ་ཞེས་�་བ་ན་ིབ�ད་བཞ་ིབཅོམ་པ་�ེ། �ང་པོའི་བ�ད་ལ་

སོགས་པ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དོན་འདིས་བ�ད་བཙལ་�་མ་ི�ེད་ཅངི་བ�ད་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའ་ི�ིར་བཅམོ་པའོ། །�ན་ཞེས་�་

བ་ནི་ལགེས་པ་�ག་དང་�ན་པ་�ེ། མ�ེན་པའ་ིཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིན་�་ི�བས་ལས་�ང་བས་ན་�ན་

པའོ། །འདས་ཞེས་�་བ་ན་ིམ་ིགནས་པའ་ི�་ངན་ལས་འདས༌པ་�ེ། ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དོན་�ི་སེམས་དང་ཡིད་དང་�མ་པར་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་བ�ོག་�ེ། བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བས་ན་འདས་ཞས་�འོ། །མ་ཞེས་�་བ་ན་ི�ས་ག�མ་�་ིསངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དོན་�ད་པ་ལས་�ང་། ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དོན་�ིས་བ�ེད་པས་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་

སངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ི་�མ་�་�ར་པས་ན་མ་ཞེས་�འོ། །ཤེས་རབ་ཅེས་�་བ་ན་ིཐོས་པ་དང་། བསམས་པ་དང་། བ�ོམས་པའི་ཤེས་རབ་�མ་པ་

ག�མ་�ིས་ཡང་དག་པ་ཇ་ི�་བ་བཞིན་�་ཤེས་པས་ན་ཤེས་རབ་ཅེས་�འོ། །ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཞེས་�་བ་ནི་ཤེས་རབ་�ིས་ཆོས་གང་ཡང་�ེས་�་མ་

མཐོང་བའ་ི�ིར་མཚན་མ་དང་མཐའ་གཉསི་དང་�ེ་ཤི་ལས་འདས་པའི་�ིར་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཞེས་�འོ། །�ིང་པོ་ཞེས་�་བ་ན་ིཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་�ོང་�ག་བ�་པ་ལ་སོགས་པའ་ིནང་ནས་ཟབ་མ་ོམཆོག་ཐམས་ཅད་མདོ་�ང་�་འདའི་ིནང་�་མ་འ�ས་པ་མེད་པས་ན་�ིང་པོ་ཞེས་

�འོ། །བཅོམ་�ན་འདས་མ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ག་འཚལ་ལ་ོཞེས་པ་ན་ིཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འ�མ་པའི་མདོ་ལས་�ང་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ག་འཚལ་ན། �ས་ག�མ་�ི་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་བ་དང་འ�འོ་ཞེས་འ�ང་བའི་�ིར་བསོད་

ནམས་�་ིཚ�གས་བསགས་པ་དང་། མཆདོ་པའི་�ིར་�ག་འཚལ་བའ།ོ །ད་ན་ིག�ང་�ེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རལ་�་�ིན་པ་འད་ིལ་མག་ོམ�ག་�་དོན་

�མ་པ་བ�ན་�ིས་གསལ་བར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། �ེང་གཞ་ིདང་། ཤེས་རབ་ལ་འ�ག་པ་དང་། �ོང་པ་ཉདི་�་ིམཚན་ཉདི་དང་། ཤེས་

རབ་�ི་�ོད་�ལ་དང་། ཤེས་རབ་�ི་ཡོན་ཏན་དང་། ཤེས་རབ་�་ིའ�ས་�་དང་། ཤསེ་རབ་�ི་གཟངས་སོ། །ད་ེལ་�ེང་གཞ་ིནི་འདི་�ད་བདག་གིས་

ཐོས་པ་ཞེས་�་བ་ནས། ཐབས་ཅགི་�་བ�གས་ཏེ་ཞེས་�་བའ་ིབར་�འོ། །ཤེས་རབ་ལ་འ�ག་པ་ནི་�ང་པོ་�་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པར་བ�འོ་

ཞེས་�་བའི་བར་�འོ། །�ོང་པ་ཉིད་�་ིམཚན་ཉདི་ན་ིཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞས་�་བའི་བར་�འོ། །ཤསེ་རབ་�ི་�ོད་�ལ་ན་ི

ཐོབ་པ་མེད་པར་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་ཤིང་�ོད་ད་ོཞེས་�་བའི་བར་�འོ། །ཤེས་རབ་�་ིཡོན་ཏན་ན་ི�་ངན་ལས་འདས་པའ་ི

མཐར་�ིན་ཏོ་ཞེས་�་བའ་ིབར་�འོ། །ཤེས་རབ་�ི་འ�ས་�་ནི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་སོ་ཞེས་�་བའི་བར་�འོ། །ཤེས་རབ་

�ི་ག�ངས་ན་ིམ�ག་ག་ི�གས་ཡན་ཆད་དོ། །ད་ནི་�ེང་གཞིའ་ིདོན་བཤད་དེ། འདི་�ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་�་བ་ནི་ཐགེ་པ་ཆནེ་པོའ་ིམད་ོ�ེ་

ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་�ིས་གསན་ཏེ། བ�ས་པས་ན་བདག་གིས་ཐསོ་པ་ཞེས་�འོ། །དེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�་བ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་�ིང་

པོའི་�མ་�ངས་ཇི་�ེད་བ�ོད་པ་ཉདི་དོ། །བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་�་བ་ནི་བཅམོ་�ན་འདས་�ི་ཞབས་�ི་�ང་ནས་མཉན་ཏེ། དཔལ་�་ིམ�ར་

ནས་ག�ངས་པ་མངོན་�མ་�་�་བའ་ིདབང་པོས་ཐོས་པའོ། །�ས་གཅིག་ན་ཞེས་�་བ་ན་ིཤེས་རབ་�་ི�ིང་པོ་�ས་གཞན་ན་བཤད་པ་ལ་མི་

�འོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�སི་�ལ་པོའི་ཁབ་ན་འཁོར་འད་ི�མས་ལ་ལན་ཅིག་ཁོ་ན་ཞིག་བཤད་པའ་ི�ས་ལ་�འོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ཞསེ་�་བ་ན་ི

དེ་ལ་�ོན་པ་ནི་�་ཞིག་ཡིན། �ལ་ན་ིགང་ཞིག་ན། འཁོར་ནི་གང་གང་ཡིན། འ�ས་ནས་དནོ་ཅ་ིཞིག་མཛད་དེ། �ོན་པ་ནི་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་

འདས། �ལ་ན་ི�ལ་པོའི་ཁབ་�་ི�་�ོད་�ང་པོའི༌རི་ལ། འཁོར་ནི་དགེ་�ོང་ག་ིདག་ེའ�ན་ཆནེ་པོ་དང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་�མས་སོ། །འ�ས་ནས་དནོ་ཅ་ིཞིག་མཛད་ཅ་ེན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིང་པོ་འད་ི�ོན་ཏོ། །ད་ེལ་ཚ�ག་གཉེར་བཤད་པ་ནི་གོང་མ་

དང་འ�། �ལ་པོའི་ཁབ་�་�དོ་�ི་�ང་པོའི་རི་ལ་ཞེས་�་བ་ནི་�ལ་པོ་ག�གས་ཅན་�ིང་པོའ་ིཡོན་ཏན་ལས་�གས་ཏེ། �ལ་�ོངས་�ི་�ོང་�ེར་

�ིའི་མིང་�་བཏགས་པའོ། །�་�ོད་�ི་�ང་པོའི་རི་ཞེས་�་བ་ན་ི�ལ་�ོངས་དེ་�་ཆེ་བས་�་�ོད་�ང་པོའ་ིརི་�ེ་མཐོ་ལ་�་མང་པོ་འ�་བའ་ི�ིར་

མིང་�་བཏགས་པའོ། །དགེ་�ོང་གི་དག་ེའ�ན་ཆེན་པོ་ཞེས་�་བ་ནི་མ�་ཆེ་བ་དང་�ངས་མང་བའོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ི་དགེ་འ�ན་ཆེན་པོ་

ཞེས་པ་ན་ིཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དོན་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་མངནོ་�མ་�་�ད་ཅིང་གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་



�ིན་པ་ལ་འཇོག་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་མང་པོའོ། །ཐབས་ཅགི་�་བ�གས་ཏེ་ཞེས་�་བ་ནི་བཅམོ་�ན་འདས་འཁོར་མང་པོས་བ�ོར་ཏེ་

བ�གས་པའོ། །འད་ིཡན་ཆད་ན་ི�ེང་གཞའིོ། །ད་ན་ིཤེས་རབ་ལ་འ�ག་པའ་ིདནོ་�སི་བཤད་དེ། དེའི་ཚ�་བཅོམ་�ན་འདས་ཆསོ་�ི་�མ་�ངས་ཟབ་

མོ་�ང་བ་ཞེས་�་བའ་ིཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་�ོམས་པར་�གས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི། ད་ེལ་བཅམོ་�ན་འདས་འཁོར་དེ་དག་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

�གས་བ�ེ་ཞིང་�ིན་�ིས་བ�བ་པའི་�ིར་�ོམས་པར་�གས་པའོ། །ད་ེལ་ཆོས་�ི་�མ་�ངས་ཟབ་མ་ོ�ང་བ་ཞེས་�་བ་ན་ིཆསོ་�ི་ག�ང་འདིས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དམགིས་པ་དང་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པར་�ོན་ཅིང་མ�ནེ་པའ་ི�ིར་ཟབ་མ་ོ�ང་བ་ཞེས་�འོ། །ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ལ་�ོམས་པར་

�གས་ཞེས་�་བ་ན་ིཟབ་མ་ོད་ེཉིད་ལ་མཉམ་པར་གཞག་པའོ། །ཡང་དེའ་ིཚ�་་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོ་འཕགས་པ་�ན་རས་

གཟིགས་�་ིདབང་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཟབ་མ་ོ�ོད་པ་འད་ིཉིད་ལ་�མ་པར་�ོག་ཅིང་། �ང་པོ་�་པོ་དེ་ཉདི་ལ་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་

�ོང་པར་བ�འོ་ཞེས་པ་ལ། ཡང་དེའི་ཚ�་ཞེས་པ་ན་ིའཁོར་འ�ས་པ་དང་�ོམས་པར་�གས་པའི་�ས་ནའོ། །འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་�་ིདབང་

པོ་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པར་བ�འོ་ཞེས་པའི་བར་�་ན་ིའཕགས་པ་�ན་རས་གཟགིས་�ི་དབང་པོ་འཁོར་ད་ེ�མས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་�གས་བ�ེ་བའ་�ིར་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཟབ་མ་ོཉིད་ལ་�མ་པར་�ོག་ཅིང་�ང་པོ་དེ་དག་�ང་མི་དམིགས་པའ་ིརང་བཞིན་�ོང་པ་

ཉིད་ལས་གཞན་�་�ར་པ་གང་ཡང་མདེ་དོ་ཞེས་�་བར་དགོངས་པའོ། །�ང་པོ་�་ཞེས་�་བ་ན་ིག�གས་�་ི�ང་པོ་ནི་ད�་བའ་ིགོང་�་�་

�འོ། །ཚ�ར་བ་ན་ི�་�ར་�་�འོ། །འ�་ཤེས་ནི་�ིག་�་�་�འོ། །འ�་�ེད་ན་ི�་ཤིང་�་�འོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་�་མ་�་�འོ། །རང་བཞིན་�ིས་�ོང་

པ་ཞེས་པ་ན་ི�ང་པོ་�་པོ་དེ་དག་རང་བཞིན་�་ིམཚན་ཉདི་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེ། མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ཤིང་མཚན་ཉདི་མདེ་པའ་ི�ིར་

�ོང་པ་ཉིད་དོ། །ད་ེནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས་སངས་�ས་�་ིམ�ས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོ་འཕགས་པ་�ན་རས་

གཟིགས་�་ིདབང་པོ་ལ་འད་ི�ད་ཅེས་�ས་སོ་ཞེས་པ་ན་ིཉན་ཐོས་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ཤེས་རབ་�་ིམཆགོ་�་�ར་པའ་ི�་རིའི་�ས་དེ་བཞིན་གཤགེས་

པའི་�ིན་�་ི�བས་�ིས་འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་�་ིདབང་པོ་ལ་�ིས་སོ། །རིགས་�ི་�་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཟབ་མོ་�ོད་པ་

�ད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་�ར་བ�བ་པར་�་ཞེས་�་བ་ལ། རིགས་�ི་�་ཞེས་�་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆནེ་པོའ་ིག�ང་རབ་ལས་�ེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་�ས་�་�ར་པའོ། །གང་ལ་ལ་ཞེས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་ལ་�གས་པ་གང་�་ཡང་�ང་བའོ། །ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ཞེས་�་བ་

ནི་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�་ིདེ་བཞནི་ཉིད་ཟབ་མ་ོབ�ོད་�་མེད་པར་�ོད་པའོ། །�ད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇ་ི�ར་

བ�བ་པར་�་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ིདོན་�ད་པར་འདོད་པ་དསེ་ཇི་�་�་ཞགི་�་ཤེས་པར་�་ཞིང་བ�བ་པར་�་ཞེས་�ིས་

པའོ། །དེ་�ད་ཅེས་�ས་པ་དང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོ་འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་�ི་དབང་པོས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་

�་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ་ཞེས་པ་ན་ི�ིས་པའི་ལན་�ས་པའོ། །�་རིའི་�་རིགས་�་ི�འམ་རིགས་�་ི�་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ཟབ་མོ་�ད་པ་�ོད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་�ར་བ�ག་པར་�་�ེ་ཞེས་པ་ནི། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ད་པར་འདོད་པ་དེས་འོག་�་

བཤད་པའི་དོན་བཞནི་�་བ�ག་པར་�འ་ོཞེས་པའོ། །�ང་པོ་�་པོ་དེ་དག་�ང་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པར་ཡང་དག་པར་�སེ་�་བ�འོ་ཞེས་པ་ན་ི

�ང་པོ༌�་པོ་ད་ེདག་ནི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པ་ཉདི་དོ། །མཚན་ཉིད་མེད་པས་�ོན་�ི་�ས་ནས་མ་�ེས། ད་�ར་�་ི�ས་ན་མི་གནས། མ་འོངས་པའ་ི

�ས་ན་མི་འགག་�ེ། �ས་ཐམས་ཅད་�་�ེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། འགག་པར་མ་�ར་པས་མ་ིགནས་པའི་རང་བཞིན་བ�ོད་�་མེད་པས་ན་�ོང་

ཉིད་དོ། །བ�འ་ོཞེས་པ་ནི་ཡང་དག་པ་ཇ་ི�་བ་བཞིན་�་བ�འི། ད་ེལས་གཞན་པ་གང་�་ཡང་མི་བ�འ་ོཞེས་པའོ། །འད་ིཡན་ཆད་ན་ིཤེས་རབ་ལ་

འ�ག་པའོ། །ད་ན་ི�ོང་པ་ཉིད་�་ིམཚན་ཉིད་�་ིདོན་�ིས་བཤད་ད།ེ ག�གས་�ོང་པའོ། །�ོང་པ་ཉིད་�ང་ག�གས་སོ་ཞེས་པ་ལ། ད་ེལ་ག�གས་སོ་

ཞེས་པ་ན་ི�ོང་པ་ཉིད་�ི་རང་བཞིན་ཁོང་�་མ་�ད་པས་འ�ལ་པའི་སེམས་�ིས་ག�གས་�་མཐོང་ཞིང་�གོ་པའམ། ཚ�ག་གསི་ཐ་�ད་�་འདགོས་

པའོ། །�ོང་པའ་ོཞེས་�་བ་ནི་ག�གས་�ི་རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉདི་ཡིན་པས་�་མ་འདས་པའི་�ས་ན་ཡང་མཚན་ཉདི་མདེ་པས་དམིགས་�་མེད། ད་

�ར་དང་མ་འོངས་པའ་ི�ས་ན་ཡང་མཚན་ཉིད་མེད་དེ། དམིགས་�་མདེ་པས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མ་ིགནས་པའ་ི�ིར་

�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�འོ། །�ོང་པ་ཉིད་�ང་ག�གས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོང་པ་ཉིད་�ང་དམིགས་�་མདེ་པའ་ིརང་བཞིན་ལ་ག�གས་སོ་ཞེས་ཚ�ག་ག་ིཐ་

�ད་�་བཏགས་ལ། དེ་�ད་ན་མི་གནས་པའི་�ིར་�ོང་པ་ཉདི་�ང་ག�གས་སོ། །ག�གས་ལས་�ོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། �ོང་པ་ཉདི་ལས་�ང་

ག�གས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ོཞེས་པ་ནི་ག�གས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉདི་བ�ོད་�་མེད་པའི་�ོང་པ་ཉིད་ཡིན་�ི། ག�གས་�ངས་ཏེ་�ོང་པ་ཉིད་བཙལ་�་

མི་�ེད་པས་ན་ག�གས་ལས་�ོང་པ་ཉདི་གཞན་མ་ཡིན་ཞེས་�འོ། །བ�ོད་�་མདེ་པའ་ི�ོང་པ་ཉདི་གང་ཡིན་པ་ད་ེཉིད་ལ་ག�གས་སོ་ཞེས་ཚ�ག་ག་ི

ཐ་�ད་�་བཏགས་པ་�ད་ན་མ་ིའ�ག་ཅངི་མ་ི�ེད་པའི་�ིར་�ོང་པ་ཉིད་ལས་�ང་ག�གས་གཞན་མ་ཡིན་ཞེས་�འོ། །ད་ེབཞིན་�་ཚ�ར་བ་དང་། 



འ�་ཤེས་དང་། འ�་�ེད་དང་། �མ་པར་ཤསེ་པ་�མས་�ོང་པའ་ོཞེས་པ་ནི་ག�གས་ལ་ཇི་�ར་བཤད་པ་བཞིན་�་�ང་པོ་�ག་མ་�མས་�ང་ད་ེ

དང་འ�་བར་བ�འོ། །�་རིའ་ི�་ད་ེབཞནི་�་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ང་�ོང་པ་ཉིད་ད་ེཞེས་�་བ་ལ། �་རིའི་�་ཞེས་པ་ན་ིམ་ཡེངས་པར་ལེགས་པར་

ཉོན་ཅགི་ཅེས་བོད་པའ་ིཚ�ག་གོ། །དེ་བཞིན་�་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་ན་ི�ང་པོ་�་ལ་ཇི་�ར་བཤད་པ་�ར་གཞན་ཡང་�ེ་མཆདེ་�ག་ནས། 

�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་པའ་ིབར་�་འཇིག་�ནེ་ལས་འདས་པའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་�ང་�ོང་པ་ཉིད་�་ཤེས་པར་�ིས་ཤགི་པའོ། །མཚན་ཉིད་མེད་

པ་ཞེས་པ་ན་ིནམ་མཁའ་ལ་མཚན་ཉིད་མདེ་པ་�ར་ཉོན་མོངས་པའ་ིམཚན་ཉདི་�ང་མེད་�མ་པར་�ང་བའ་ིམཚན་ཉདི་�ང་མེད་པའ། །མ་ི�ེ་མ་ི

འགག་པ་ཞེས་པ་ནི་ད་�ར་�ེས་པ་ནི་�ོན་མེད་པ་ལས་�ིས་ཡོད་པར་�ར་པའོ། །འགག་པ་ནི་�ོན་ཡོད་པ་ལས་�ིས་མེད་པར་�ར་པའོ། །�ོང་པ་

ཉིད་ན་ིདམགིས་�་མདེ་པས་�ོན་ནས་མ་�ེས་པའོ། །མ་�ེས་པས་ན་�ིས་མ་ིའགག་པའོ། །�་ིམ་མེད་པ་དང་། �ི་མ་དང་བལ་བ་མེད་པ་ཞེས་�་བ་ལ། 

�ི་མ་ཞེས་�་བ་ནི་�མ་པར་ཤེས་པ་�མས་�ིས་ག�ང་འཛ�ན་�་�ོད་པའོ། །�ོང་པ་ཉིད་ན་ི�མ་པར་ཤེས་པ་ལས་འདས་པས་�ི་མ་མེད་པའོ། །�་ིམ་

དང་�ལ་བ་མེད་པ་ན་ི�་ིམ་མེད་པས་�ལ་བ་ཡང་མེད་པའོ། །�ི་བ་མེད་པ་གང་བ་མེད་པའ་ོཞེས་�་བ་ལ། �ི་བ་ཞེས་�་བ་ན་ིསེམས་ཅན་ནོ། །གང་

བ་ཞེས་�་བ་ན་ིསངས་�ས་སོ། །མདེ་པ་ཞེས་པ་ན་ིསེམས་ཅན་དང་སངས་�ས་བཅལ་�་ཡང་མི་�དེ་པས་�ི་བ་དང་གང་བ་མེད་པའོ། །ད་ེ�ར་ན་

�ོང་པ་ཉིད་ན་ིག�གས་མ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ལ། ག�གས་ནི་གཞགི་པར་�་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ང་པ་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མདེ་པའ་ི�ིར་�ོང་པ་

ཉིད་ན་ིག�གས་མ་ཡིན་ནོ། །ཚ�ར་བ་མ་ཡིན། ད་ེབཞིན་�་ཚ�ར་བ་ནི་�ངོ་བའ་ིམཚན་ཉིད་འ�་ཤེས་མ་ཡིན། འ�་ཤེས་ན་ིའཛ�ན་པའ་ིམཚན་ཉིད། 

འ�་�ེད་མ་ཡིན། འ�་�ེད་ན་ིམངནོ་པར་འ�་�ེད་པའ་ིམཚན་ཉིད། �མ་པར་ཤསེ་པ་�མས་མ་ཡིན། �མ་པར་ཤེས་པ་ན་ིསོ་སོར་�ེ་�ག་འཛ�ན་

པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉིད་ན་ིདམིགས་�་མདེ་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་�མས་མ་ཡིན་ནོ། །�མས་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་�ང་པོ་�་�མས་་ན་ི

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉིད་ནི་�ང་པོ་�་�མས་མ་ཡིན་ནོ། །མགི་མ་ཡིན། དེ་ལ་མིག་ནི་མཐོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�།ི 

�ོང་པ་ཉདི་ལ་མཚན་ཉིད་མདེ་པས་�ོང་པ་ཉིད་མིག་མ་ཡིན་ནོ། །�་བ་མ་ཡིན། ད་ེབཞིན་�་�་བ་ན་ིཐོས་པའ་ིམཚན་ཉིད་དོ། །�་མ་ཡིན། �་ན་ི

�ོམ་པའི་མཚན་ཉིད། �ེ་མ་ཡིན། �་ེན་ིརོ་�ང་བའ་ིམཚན་ཉིད། �ས་མ་ཡན། �ས་ན་ིརེག་པའ་ིམཚན་ཉིད། ཡིད་མ་ཡིན། ཡིད་ནི་�ེ་�ག་གཅོད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་�།ི �ོང་པ་ཉིད་ན་ིམཚན་ཉིད་མེད་པས་ཡིད་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ེ�ར་དབང་པོ་�ག་པོ་ན་ིའཛ�ན་པའ་ིམཚན་ཉདི་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉིད་

ནི་མཚན་ཉདི་མདེ་པས་དབང་པོ་�ག་�མས་མ་ཡིན་ནོ། །ག�གས་མ་ཡིན། ག�གས་ནི་ཁ་དགོ་དང་ད�ིབས་�ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉདི་ནི་

མཚན་ཉིད་མེད་པས་ག�གས་མ་ཡིན་ནོ། །�་མ་ཡིན། ད་ེབཞིན་�་�་ནི་�ན་མ་ི�ན་�ི་མཚན་ཉདི། �་ིམ་ཡིན། �ི་ནི་�ོམ་པའི་མཚན་ཉདི། རོ་མ་

ཡིན། རོ་ནི་�ོ་བའི་མཚན་ཉིད། རེག་�་མ་ཡིན། རེག་�་ན་ིརེག་པ་འཇམ་�བ་�ི་མཚན་ཉདི། ཆོས་མ་ཡིན། ཆོས་ན་ི�ེ་�ག་ག་ི�མ་པའ་ིམཚན་ཉིད་

ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉདི་ན་ིམཚན་ཉིད་མེད་པས་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་�ར་ན་�ལ་�མས་ནི་དམིགས་པར་�ེད་པའ་ི�ནེ་�་ིམཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་

ཉིད་ན་ིམཚན་ཉདི་མེད་པས་�ལ་�མས་མ་ཡིན་ནོ། །མིག་གི་ཁམས་མ་ཡིན་པ་ནས། ཡིད་�ི་ཁམས་མ་ཡིན། ཡིད་�་ི�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�་ི

བར་�་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ེལ་ཁམས་བཅ་ོབ�ད་ན་ིག�ག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉདི་ན་ིམཚན་ཉིད་མདེ་པས་ཁམས་བཅོ་བ�ད་མ་ཡིན་

ནོ། །མ་རིག་པ་མ་ཡན་པ་ནས་�་ཤ་ིམ་ཡིན། མ་རིག་པ་ཟད་པ་ནས་�་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་�་མ་ཡིན་ནོ། །མ་རིག་པ་ནས་�་ཤའིི་བར་�་�ེན་འ�ེལ་

བ�་གཉིས་ནི་འཁོར་བ་འཛ�ན་པའ་ིམཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉིད་ནི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པས་མ་རིག་པ་ནས་�་ཤའིི་བར་�་མ་ཡིན་ནོ། །མ་རིག་

པ་ཟད་པ་ནས། �་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་�་�མ་པར་�ང་བའ་ིམཚན་ཉདི་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉདི་ན་ིམཚན་ཉིད་མེད་པས་མ་རིག་པ་ཟད་པ་ནས་�་ཤི་

ཟད་པའ་ིབར་�་མ་ཡིན་ནོ། །�ག་བ�ལ་བ་དང་། �ན་འ�ང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །�ག་བ�ལ་ན་ིཉོན་མངོས་པའི་མཚན་

ཉིད། �ན་འ�ང་བ་ན་ིཉ་ེབར་ལེན་པའི་མཚན་ཉིད། འགགོ་པ་ན་ིཞི་བའ་ིམཚན་ཉདི། ལམ་ནི་ཤསེ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་�ི། �ོང་པ་ཉདི་ལ་མཚན་

ཉིད་མདེ་པའ་ི�ིར་�ོང་པ་ཉིད་བདནེ་པ་བཞི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་�མ་�་�ར་པའ་ིམཚན་ཉདི་ཡིན་�ི། 

�ོང་པ་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མདེ་པས་ཡེ་ཤསེ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐོབ་པ་མ་ཡིན། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཐོབ་པ་ནི་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་

པའི་�ང་�བ་བོ། །མ་ཐོབ་པ་ནི་སེམས་ཅན་�ིས་�་ན་མེད་པ་མ་ཐོབ་པའོ། །མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ན་ི�ོང་པ་ཉིད་�ི་མཚན་ཉིད་ལ་�་ན་མེད་པའི་�ང་

�བ་�ང་མེད། སེམས་ཅན་ཡང་མེད་པས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །�མ་�ངས་དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ན་ིརང་བཞིན་�ིས་

�ོང་པ་ཉིད་དེ། �ོང་པ་ཉདི་ན་ིད་ེ�་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ�ན་པའ་ི�ིར་རོ། །འདི་ཡན་ཆད་ན་ི�ོང་པ་ཉིད་�ི་མཚན་ཉིད་དོ། །ད་ན་ིཤེས་རབ་�་ི�ོད་

�ལ་�ི་དོན་�ིས་བཤད་དེ། �་རིའི་�་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཐོབ་པ་མདེ་པར་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་ཤངི་�ོད་ད་ེཞེས་པ་

ལ། མ་�ད་པ་ལ་�ད་ད་ོ�མ་པ་འ�ང་བའི་�ིར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ི�ོད་�ལ་འད་ིཙམ་ཞིག་དང་�ན་ན་�ོང་པ་ཉིད་�་�ོད་པའ་ི



མཚན་མར་བཤད་པ་ད་ེ�ར་ཞསེ་པ་ན་ིཆསོ་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་�་�ར་པའ་ི�ིར་རོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་ཐོབ་པ་མེད་པར་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅེས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་ལ་�གས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ིས་�ང་པོ་�་ནས་ཐམས་ཅད་མ�ནེ་

པའི་བར་�་ཅ་ིཡང་ཐོབ་པ་མེད་པར་ཤེས་ཤིང་ཆོས་གང་ཡང་�ལ་ཙམ་�ེས་�་མ་ིམཐོང་བར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ད་པར་

�འོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་�ེ། མ་ིགནས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་ད་ེ�ར་མི་ཤསེ་པའི་མ་རིག་པའ་ིའ�ལ་པའི་སེམས་�སི་�ན་པར་�ར་པས་

�ིད་པའི་�་མཚ�ར་འཁོར་ཞིང་འ�མ་མོ། །འ�ལ་པའ་ིསེམས་ད་ེཉིད་ཅ་ིཡིན་ཞེས་ཤསེ་རབ་�མ་ག�མ་�ིས་བ�གས་ན། སེམས་ནི་དམིགས་�་མདེ་

པས་ཉོན་མངོས་པ་ཡང་མི་མཐོང་། �མ་པར་�ང་བར་ཡང་མི་མཐོང་། �ང་པོ་�་ནས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་བར་�་ཡང་མི་མཐོང་

ངོ་། །�ོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། མ་ི�ེ་བ་དང་། མ་ིའགག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མི་མཐོང་། ཤེས་རབ་ཉིད་�ང་ཡང་དག་པར་�ེས་�་

མི་མཐངོ་། ཅ་ིཡང་མཐོང་བ་མདེ་པ་དེ་ན་ིསེམས་�་ིངོ་བོ་ཉིད་མཐོང་བའོ། །ད་ེ�ར་སེམས་�ི་ང་ོབོ་ཉདི་མཐངོ་བ་དེ་ནི་�ང་�བ་མཐོང་ངོ་། །གང་

�ང་�བ་མཐོང་བ་ད་ེནི་ཆསོ་ཉིད་�ིས་སངས་�ས་མཐོང་བའོ། །ཆསོ་ཉིད་�ིས་སངས་�ས་མཐོང་བ་དེས་ན་ིབདག་ཉིད་�་ན་མེད་པའི་�ང་�བ་

�་མངནོ་པར་�གོས་པར་སངས་�ས་སོ། །�བས་འདིར་ན་ིཐེ་ཚ�མ་པས་�ས་པ། དེ་�ར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཤ་�ག་�་བཤད་པས་�་�ེགས་ཅན་ཆད་

པར་�་བ་དང་། ཉན་ཐོས་ཞི་བའ་ིའགོག་པའི་ནང་�་�ང་བར་མི་འ�ར་རམ་ཞེ་ན། ལན་�་�ས་པ། ད་ེ�ར་མ་ིའ�ར་ཏེ་མ་ིདམིགས་པའི་�ལ་�ིས་

སེམས་ཅན་�ི་དནོ་�ེད་ཅངི་�་ན་མེད་པའི་�ང་�བ་�་བ�ོ་བ་དང་། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པའ་ི�ལ་�ིས་�ོད་པར་�ེད་

པས་དེ་�ར་�ོན་�་མི་འ�ར་རོ། །འདི་ཡན་ཆད་ན་ིཤེས་རབ་�་ི�ོད་�ལ་ལོ། །ད་ནི་ཤེས་རབ་�་ིཡོན་ཏན་�སི་བཤད་དེ། །སེམས་ལ་�ག་པ་མདེ་

པས་�ིབ་པ་མེད་དེ། �ིན་ཅ་ིལོག་ལས་ཤནི་�་འདས་ནས་�་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་�ིན་ཏོ་ཞེས་�་བ་ལ། ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ི

�ོང་པ་ཉིད་དོན་་ལ་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བ�ོམ་པའི་བར་�་མ་ི�ག་པས། སེམས་དང་། ཡིད་དང་། �མ་པར་ཤེས་པ་དང་། བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་�གོ་པར་�ེད་པས་ན། སེམས་�ི་�ིབ་པ་མེད་ཅེས་�འོ། །�ིས་པ་�་�འ་�ོད་པ་�་�ེགས་ཅན་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་�ས་�ི་

�ོད་�ལ་ལས་ཤིན་�་འདས་ནས་ཉོན་མངོས་པའ་ི�ིབ་པ་དང་། ཤེས་�འི་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་དེ། �་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོར་�ིན་

ཏོ། །འད་ིཡན་ཆད་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཡོན་ཏན་ནོ། །ད་ནི་ཤེས་རབ་�་ིའ�ས་�འི་དནོ་�ིས་བཤད་དེ། �ས་ག�མ་�་�མ་པར་གཤེགས་པའ་ིསངས་

�ས་ཐམས་ཅད་�ང་ཤསེ་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་ནས། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�གོས་པའ་ིསངས་�ས་�་མངོན་པར་སངས་�ས་

སོ་ཞེས་པ་ལ། �ོགས་བ�འ་ིའཇགི་�ནེ་�ི་ཁམས་ནས་�ས་ག�མ་�་གཤེགས་པའ་ིསངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཟབ་

མོ་འད་ིའཛ�ན། �ོག །ཁ་ཏོན་�ེད། �ོམ། གཞན་ལ་�ོན་ཅིང་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�་ན་མེད་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་

པར༌�ོགས་པར་སངས་�ས་སོ། །�ས་ག�མ་�་ིསངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ང་། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པས་བ�ེད་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལས་�ང་བས་ན་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ན་ིསངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ི་�མ་�་�ར་པའོ། །འད་ིཡན་ཆད་ནི་ཤེས་རབ་�་ིའ�ས་�འོ། །ད་ནི་

ཤེས་རབ་�ི་ག�ངས་�ི་དནོ་�ིས་བཤད་དེ། དེ་�་བས་ན་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�གས་ནི་བདནེ་ཏེ་མ་ནོར་བའོ་ཞསེ་པ་ལ། ད་ེ�་བས་ན་

ཞེས་�་བ་ནི། གོང་�་ག�ངས་པ་ཡིན་པས་ན་ད་ེ�་བས་ན་ཞེས་�འོ། །ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�གས་བདེན་ཏེ་མ་ནོར་བ་ཞེས་�་བ་ན་ི

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ིདོན་རིག་པར་�ོད་པ་ནི་�གས་ཞེས་�་�ེ། འཇགི་�ནེ་�་ིཆོས་ཐམས་ཅད་�ང་�་ན་མདེ་པའ་ི�ང་�བ་�ི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོར་འ�ར་ཞིང་། བདག་དང་གཞན་ཡང་�་ན་མེད་པའི་�ང་�བ་�་འཚང་�་བས་ན་བདེན་ཏེ་མ་ནོར་བ་ཞེས་�འོ། །རིག་པ་ཆནེ་པོའ་ི�གས་

ཞེས་�་བ་ན་ིཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དོན་རིག་པའ་ི�གས་ན་ིའདོད་ཆགས་ཞེ་�ང་ཏིག་�ག་དང་། འཁོར་བའ་ི�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་

བ�ོད་པ་མདེ་པའ་ིརང་བཞིན་མེད་པར་�ོན་པས་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་རིག་པ་ཆནེ་པོའ་ི�གས་སོ། །�་ན་མདེ་པའི་�གས་ཞེས་པ་

ནི། ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ན་ི�་ན་མེད་པའི་�ང་�བ་�་འ�བ་པར་�ད་པས་ན། �་ན་མེད་པའ་ི�གས་སོ། །མ་ིམཉམ་པ་དང་མཉམ་པའ་ི

�གས་ཞེས་པ་ནི། ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ན་ིའཇིག་�ེན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་�ས་�ི་�ོད་པ་དང་མ་ིམཉམ་ཞིང་། སངས་

�ས་ཐམས་ཅད་�ི་ཡེ་ཤསེ་དང་མཉམ་པར་�ེད་པས་ན་མི་མཉམ་དང་མཉམ་པའི་�གས་སོ། །�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་རབ་�་ཞ་ིབར་�ེད་པའ་ི

�གས་�་ཤེས་པར་�་�ེ་ཞེས་�་བ་ན་ིཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འཆང་། �ོག །ཁ་ཏོན་�ེད་པ་དང་། �ལ་བཞནི་�་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་། གཞན་ལ་

འཆད་པ་ནི་མིག་ནད་ལ་སོགས་པ་ནད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ�ར་ཞིང་། �ོགས་བ�འི་སངས་�ས་དང་། �་�་ལ་སོགས་པས་�ོབ་པར་�ེད། ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོད་པས་ངན་འ�ོ་དང་འཁོར་བའི་�་མཚ�་ཐམས་ཅད་�གོ་པར་�ེད་པས་ན་�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་རབ་�་ཞི་བར་�ེད་

པའི་�གས་སོ། །ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�གས་�ས་པ། ཏད་ཡ་�ཱ། ག་ཏེ། ག་ཏེ། པ་ར་ག་ཏེ། པ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷ་ི��་�་ཞེས་པ་ལ། ཤེས་རབ་



�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�གས་འད་ིནི་ཟབ་མོའི་མཆོག་ཐམས་ཅད་�ི་དནོ་བ�ས་པ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པར་�ེད་པས་�ིན་�ིས་བ�བས་པའི་

�གས་�་ག�ངས་པའོ། །�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོས་ད་ེ�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བ�བ་པར་�འོ་

ཞེས་པ་ན་ི�ས་ག�མ་�ི་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ད་པ་ལས་སངས་�ས་པས་ན་ཐགེ་པ་ཆནེ་པོ་ལ་འ�ག་པའ་ི

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ིས་�ང་ཤསེ་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བ་པར་�འ།ོ །ད་ེནས་བཅམོ་�ན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ལས་

བཞེངས་ཏེ་ཞེས་པ་ནི། བཅོམ་�ན་འདས་ཟབ་མའོི་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ལ་བ�གས་པའ་ིམ�ས་�་རིའི་�ས་�ིས་ཏེ། �ན་རས་གཟགིས་�ིས་བཤད་ནས་

དེའི་དནོ་�གོས་པ་དང་ཏིང་ང་ེའཛ�ན་ལས་བཞེངས་སོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ན་རས་གཟགིས་�་ིདབང་པོ་ལ་ལེགས་སོ་

ཞེས་�་བ་�ིན་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་པ་ན་ིཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ི�ིང་པོའ་ིདོན་�ས་པ། སངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ིས་ག�ངས་པ་

དང་མ�ན་ཏེ། མ་ནོར་བའི་�ིར་ལགེས་སོ་ཞེས་བ�ོད་པའོ། །རིགས་�་ི�་ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ །རིགས་�་ི�་ད་ེད་ེབཞིན་ཏེ། ཇི་�ར་�དོ་�ིས་ཤེས་རབ་�་ི

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཟབ་མ་ོབ�ན་པ་བཞིན་�་�ད་པར་�་�ེ་ཞེས་པ་ནི་�ན་རས་གཟགིས་�ིས་ཇ་ི�ད་�ས་པ་དེ་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ིས་

ག�ངས་པ་དང་མ�ན་པས་ན་ད་ེབཞིན་ན།ོ །འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་�ིས་ཤསེ་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ན་པ་དེ་བཞིན་�། ཐེག་པ་ཆེན་

པ་ལ་�གས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ིས་�ང་�ད་པར་�འོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་�སེ་�་ཡི་རང་ང་ོཞེས་པ་ནི། �ན་རས་གཟིགས་

�ིས་བཤད་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤགེས་པ་�སེ་�་ཡི་རང་བར་མཛད་ན། གཞན་�ིས་ཐེ་ཚ�མ་མ་ིཟ་བ་�་ཅི་�ོས་ཞེས་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ད�ེས་

ཤིང་ད་ེ�ད་ཅེས་བཀའ་�ལ་ནས་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ས་པ་དེས་འཁོར་ཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ི

དོན་�གོས་པར་�ར་ནས། ཐགེ་པ་ཆནེ་པོ་ལ་�ིབ་པ་མེད་པའ་ི�ིར་ད�ེས་ཤངི་དེ་�ད་ཅེས་བཀའ་�ལ་པའོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དང་། �ང་

�བ་སེམས་དཔའ་�ན་རས་གཟིགས་�་ིདབང་པོ་དང་། �་དང་། མི་དང་། �་མ་ཡིན་དང་། �་ིཟར་བཅས་པའ་ིའཁོར་ཐམས་ཅད་བཅོམ་�ན་འདས་

�ིས་ག�ངས་པ་ལ་མངནོ་པར་དགའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་མ་ཤེས་རབ་�་ིཕ་རོལ་�་�ིན་པའ་ི�ིང་པོའ་ིའ�ལེ་པ་�ོབ་དཔོན་�་ན་མ་ིཏས་མཛད་

པ་�ོགས་སོ།། །། 


