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Editorial Policy and Conventions of the Edition

The  corrections  to  these  Tibetan  texts  are  based  on  Khenchen  Nyima  Gyaltsen’s
explanations,  and when substantial  corrections  (i.e.,  changes that  affect  the  meaning)
have  been  made,  these  have  been  reported  in  footnotes  according  to  the  following
conventions:

First, the part from the main text to which the note refers ( lemma) is repeated, followed by
“]”. This is followed by an abbreviation for the kind of editorial change that has been made
in that case. These are either  add. for an addition,  conj. for a conjecture, i.e., a reading
that is deemed better or more probable, and em. for an emendation, i.e., a reading that is
held to be better. Although the distinction between conj. and em. is a subjective one, in the
case of the latter there is generally a greater confidence in the correctness of the proposed
change.1 In  any case,  the change can be checked against  the reading of  the original
version, as this is reported at the end of the footnote, preceded by “;”. Other changes are
written  out  in  sentences  in  the  footnotes.  Insubstantial  changes,  however,  such  as
changes  concerning  punctuation, arrangement  into  paragraphs,  and  sandhi are  not
reported.
The small letters occurring in Phagmodrupa's text (p. 51) are notes, probably added by 
later masters. In the translations, however, these have been translated as part of the text.

1    The usage of editorial terms here is based on Isaacson, Harunaga, Materials for the Study 
of the Vaiśeṣika System, Dissertation at Rijksuniversiteit Leiden 1995, p. 54.
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དཀར་ཆག 

ཐགོ་མའ་ིགསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་5 

དཔལ་ཕག་མ་ོ<་པ་=་ོ>་ེ@ལ་པོའ A་Bམ་ཐར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་8 

འC་ིDང་༧Gབོ་པ་འཇགི་Iནེ་ག*མ་+་ིམགནོ་པའོ A་Bམ་ཐར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་11 

Gབས་འK་ོདང་ས་ོཐར་/ང་སམེས་བཅས་M་ི$མོ་པ་འབགོ་ཆགོ་དང་བ.བ་/་་་་་་་12 

/ང་Nབ་སམེས་དཔའ་ི$མོ་པ་ཉ་ིP་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་31   

$མོ་པ་ཉ་ིP་པའ་ིའKལེ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་34      

=་ོ>་ེཐགེ་པ་Q་བའ་ིRང་བ་བSས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་66   

ཡན་ལག་ག་ིRང་བ་བ@ད་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་70 

Q་Rང་ག་ིBམ་བཤད་དོན་གསལ་2ོན་མ་ེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་73 
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༈¢ ཐགོ་མའ་ིགསལ་བཤད། 

Bམ་དག་ངསེ་འVང་Wམིས་M་ིཞངི་ས་ལ། ། 

གཞན་ཕན་/ང་Nབ་སེམས་M་ིས་བོན་བཏབ། ། 

རམི་གཉསི་ས་ོནམ་ལགེས་པར་Zནི་པ་ལས། ། 

ཕན་བདའེ་ིའCས་[་\ན་པ་Bམས་ལ་འ]ད། ། 

 ད་ེཡང་ཕན་དང་བད་ེབ་མ་^ས་པ་འVང་བའ་ི_་ོགཅིག་`་ན་ིདམ་པའ་ིཆོས་aལ་བཞིན་

བbབ་པ་ཁ་ོནར་ངསེ་ཤངི་། ཆསོ་aལ་བཞནི་བbབ་པ་ད་ེཡང་ཐགོ་མར་Gབས་*་འK་ོབ་ནས་

བdང་e།ེ གསང་བ་རིག་འཛAན་gགས་M་ི$ོམ་པའ་ིབར་+་ིརིམ་པ་མཐའ་དག་ལ། ལག་ལེན་

དང་དགག་bབ་M་ིབ.བ་/་Bམས་ཡང་དག་པར་ངེས་པ་ཞིག་ཤིན་h་གལ་ཆ་ེeེ། @ལ་iས་

ཐགོས་མདེ་བཟང་པསོ། ཕན་བདའེ་ིའVང་གནས་kགོས་པའ་ིསངས་@ས་Bམས། །དམ་ཆསོ་

བbབས་ལས་Vང་e་ེད་ེཡང་ན།ི །ད་ེཡ་ིལག་ལེན་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །@ལ་iས་Bམས་M་ི

ལག་ལནེ་བཤད་པར་/། །ཞསེ་ག*ངས་པ་lར་ར།ོ །གཞན་ཡང་mབ་དབང་འཇགི་Iནེ་ག*མ་

མགནོ་+སི། མ་ིཤསེ་གཏ་ིnག་ཉསེ་པ་གཞན་ལས་ཆ།ེ །ག*ངས་པ་lར། རང་ར་ེནང་བeན་+་ི

_རོ་oགས་ས་ོ/ང་gགས་ག*མ་+་ི$མོ་པ་མཐའ་དག་oས་Mང་། ད་ེདག་ག་ིབ.བ་/འ་ིpང་

Kངས་དང་། ཉསེ་Rང་Vང་བ་Bམས་བཤགས་aལ་སགོས་རབོ་བSས་ཞགི་མ་ཤསེ་ཚr། $མོ་

པ་དང་དབང་oས་པ་ད་ེདག་Rང་བ་འVང་བའ་ི_་ོ0སེ་པ་l་[་ཞགི་h་འsར་ཉནེ་ཆ་ེབས། དསེ་

ན་ད་ལན་མགར་ཆེན་ཐེབས་Q་ཚtགས་པས་མmན་འsར་དང་། ཁ་ོབོས་བཤད་Wིད་/ས་ཏ་ེ

ད/ིན་ཇ་ིདང་། ད་ེབཞིན་འཇར་མན། u་v་*། ས་ིཔན་ན་ེཤ་ིབཅས་wད་རིགས་བཞིའ་ིཐོག་ལ་ོ

x་བ་ཁག་གཅིག་yན་འཛtམས་ཐེངས་གཉིས་Mིས། ཆོས་>ེ་འཇིག་Iེན་ག*མ་མགོན་+ིས་

མཛད་པ་གཙt་བ་ོསརོ་$མོ་+་ིབ.བ་/་བeན་པའ་ིགoང་ཚན་གཅགི ད་ེབཞནི་.བོ་དཔནོ་ཙ{་

ག་ོམིས་མཛད་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ི$ོམ་པ་ཉ་ིP་པ་དང་། .ོབ་དཔོན་I་ད/ངས་Mིས་
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མཛད་པའ་ིgགས་M་ིQ་བ་དང་ཡན་ལག་ག་ིRང་བའ་ིའKེལ་པ་མགོན་པ་ོཕག་མ་ོ<་པས་མཛད་

པ་བཅས་ཆོས་ཚན་ག*མ་པ་ོདེ་ཉིད་($ོམ་ག*མ་+ི་བ.བ་/་)ཞེས་པའི་དེབ་འདིར་0ོགས་

2གི་oས།¢ 

 ད་ེཡང་$ོམ་པ་ཉ་ིP་པ་མཛད་པ་པ་ོན་ིཡོངས་Kགས་lར་ལ། gགས་M་ིQ་བ་དང་ཡན་

ལག་ག་ིRང་བའ་ིགoང་འད་ིཉིད་M་ིམཛད་པ་པོའ A་ཐད་བོད་M་ིམཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བིར་ཝ་

པས་མཛད་པར་བཞདེ་པ་དང་། འགའ་ཞགི་གསི་.བོ་དཔནོ་_གེ་པ་=་ོ>།ེ ད་ེབཞནི་.བོ་དཔནོ་

I་ད/ངས་Mིས་མཛད་པར་བཞེད་པ་སོགས་མི་འ}་བ་འགའ་ཞིག་མཆིས་ལ། འཇིག་Iེན་

ག*མ་མགོན་+ིས་.ོབ་དཔོན་I་ད/ངས་Mིས་མཛད་པར་ག*ངས་པ་ད་ེཉིད་སོར་བཞག་གིས་

འདརི་ཡང་མཚན་ད་ེlར་བཀདོ་པ་ཡནི་ན།ོ ། 

 ད་ེབཞིན་/ང་$ོམ་+་ིཕམ་པ་དང་འ}་བའ་ིཉེས་/ས་*་འsར་བར་~ན་ད�ིས་}ག་པོས་

ཟནི་པ་ཞགི་དགསོ་པར་ག*ངས་པ་ད་ེཡང་། ཕག་མ་ོ<་པས། ཉནོ་མངོས་པ་}ག་ཅསེ་/་བ་ན།ི 

མ་དད་པ་དང་མ་Dས་པ་དང༌། ངན་སེམས་Mིས་Wིམས་བཞ་ིཔ་ོ}ལ་བ་ལ་འ+ོད་པ་མེད་ལ་Zོན་

པ་བཏང་ན། ཉནོ་མངོས་པ་རབ་ཅསེ་/འ།ོ¢ །ཞསེ་ག*ངས་པ་lར་རམ། ཡང་ན་དགག་པའ་ི_་ོ

ནས་ང་ོཚ་དང་Wལེ་ཡདོ་མདེ་པ། ཉསེ་དམགིས་ལ་ཉསེ་དམགིས་*་མ་ིབl་བ་གཉསི། bབ་པའ་ི

_་ོནས་ཉེས་�ོད་ལ་ད་]ང་ཡང་ཡང་/ེད་འདོད་པ། རང་ག་ིཉེས་�ོད་ད་ེཉིད་ལ་>ེས་*་ཡ་ིརང་

ཞིང་དགའ་བ་གཉིས་ཏེ་བཞི་ཚང་བའི་Rང་བ་གoང་]་བeན་པ་བཞི་པ་ོདེ་ཉིད་ལ་Q་བའི་Rང་

བའམ་ཕམ་པ་དང་འ}་བའ་ིཉསེ་པར་འsར་ལ། ཡན་ལག་བཞ་ིཔ་ོད་ེདག་ལས་ཉསེ་དམགིས་*་

མ་ིl་བའ་ིཐགོ་ཡན་ལག་ག*མ་པ་ོགང་vང་ཚང་བའ་ིRང་བ་ན་ིཉསེ་Rང་འCངི་། ཉསེ་དམགིས་

*་མི་l་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་ག*མ་མམ་གང་vང་གིས་ཟིན་པར་ཉེས་Rང་Nང་བར་འཇོག་

དགོས་ས།ོ ། 

 དེ་བཞིན་gགས་$ོམ་wབས་Q་བའི་Rང་བར་འཇོག་པ་ལ་ཉོན་མོངས་Mིས་~ན་ནས་

བ.ང་བ་དང་། ད་ེལ་དེར་ཤེས་པ། ^ས་ངག་ག་ི�ོར་བ། མཚtན་ཆ་ལ་སོགས་པས་འཚt་བ་

འ�གོ་པ། ཡངོས་*་ཤསེ་ཤངི་འ+དོ་པ་མདེ་པ། >སེ་*་ཡ་ིརང་བ། བདག་ཉདི་མ་འ�ལ་བ་

བཅས་ཡན་ལག་བ]ན་ཚང་བའ་ིཚr་Q་Rང་ངམ་ཕམ་པར་འཇོག་པ་ཕག་<ས་ག*ངས་པ་lར་
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རམ། ཡང་ན་ཡན་ལག་བ]ན་ཚང་བའ་ིཚr་Q་Rང་དང་། ད་ེབཤགས་]ས་ལས་འདས་པ་ན་ཕམ་

པར་འཇོག་དགོས་པ་བཅས་ན་ིངེས་དགོས་པ་གཙt་བོར་�ང་ང་ོ། །ད་ེlར་�ང་�ང་ང་ོཤེས་པས་

བ.བ་པ་ལ་Dས་པ་དང་། ཉམས་ནའང་ཉེས་པ་ལས་]ས་�ར་]་\ང་mབ་པ་སོགས་M་ིདག་ེ

མཚན་ཤནི་h་ཆ་ེབས། ད་ེལ་དགངོས་ནས་ཆསོ་>་ེའཇགི་Iནེ་ག*མ་མགནོ་+སི། ཉམས་ལས་

མ་ཐབོ་པ་ཉསེ་པ་ཆ།ེ ག*ངས་པ་ཡང་ཡནི་ན་ོ�མ་མ།ོ ། 

 དེས་ན་དེབ་འདིར་གང་mབ་Mིས་ཚAག་དོན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ་�ས་ཚད་གང་ལེགས་

Mིས་བཤད་Wིད་དང་བ�ར་oས་/ས་�ལ་ལགས་Mང་། ངེད་ཅག་ས་ོGེས་M་ི�་ོKོས་ཅན་ཡིན་

གཤསི་ནརོ་འ�ལ་+་ིཆ་ཡང་མ་ི�ང་བ་Vང་ཡདོ་ངསེ་ལ། མ�ནེ་\ན་Bམས་Mསི་ནརོ་བ་ཡདོ་

ཤག་h་མ་བཞག་པར་གཟིགས་ཞིབ་ནན་པོས། གdར་གནས་Mིས་ཚAག་དོན་གང་ག་ིཐད་ལེགས་

�ེལ་ཉེས་འགོག་ག་ིབ.བ་/་དང་ལམ་eོན་གནང་བར་ང་ཚtས་Dས་པ་དང་དགའ་བས་དང་ལེན་

o་�་ལགས་ན་ད་ེ^གས་བQ་ེགཟིགས་ཡོང་བ་དང་།¢ 

 མཐའ་དོན་འད་ིlར་བ�ར་oས་དང་པར་]་བ�ན་པའ་ིལེགས་/ས་M་ིདག་ེཚtགས་ཇ་ི

�ེད། @ལ་བeན་དར་ཞིང་འK་ོBམས་བད་ེGིད་M་ིདཔལ་ལ་ལོངས་�ོད་པའ་ིZོན་འ]ན་+་ི

མཚམས་�ོར་དང་བཅས།¢ 

མཁན་པ་ོཉ་ིམ་@ལ་མཚན་+སི་འཇར་མན་འC་ིDང་བཀའ་བ�ད་མ་ིལའ་ིbབ་$རེ་ 

�་ིལ་ོ༢༠༡༦ �་བ་༠༨ ཚrས་༠༩ Cསི། 
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༈ དཔལ་ཕག་མ་ོ<་པ་=་ོ>་ེ@ལ་པའོ A་Bམ་ཐར། 

�ངི་>་ེཆནེ་པསོ་ཞ་ིབའ་ིམཐའ་ལས་Kལོ། ། 

ཤསེ་རབ་ཆནེ་པསོ་iདི་པའ་ིགཡང་ས་ཁགེས། ། 

བQནོ་པ་ཆནེ་པསོ་བbབ་ལ་གཞལོ་བ་ཡ།ི ། 

བཀའ་བ�ད་�་མའ་ིཞབས་ལ་Dས་0ག་འཚལ། ། 

 ད་ེལ་འདརི་དཔལ་ཕག་མ་ོ<་པ་=་ོ>་ེ@ལ་པའོ A་Bམ་ཐར་�ང་ཟད་o་ན། ཁམས་འC་ིNའ་ི

�ད་�་ེཤོད་]། ཡབ་ཨ་དར་དང༌། �མ་བ�ན་ན་ེཞེས་/་བའ་ིiས་*་རབ་Vང་གཉིས་པའ་ི

�གས་eག་ལོར་(1110)འ�ངས། Nང་�འ་ི]ས་ནས་G་ེབ་g་མ་}ན་པ་དང༌། སེམས་

གནས་པ་རང་བཞིན་]་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད། 

 དDང་ལ་ོདDའ་ིwབས་/་�་ིy་ཁང་]་མཁན་པ་ོaལ་Wིམས་འབར་དང༌། .ོབ་དཔོན་

འདོ་ཟརེ་@་མཚt་གཉསི་ལས་རབ་h་Vང༌། མཚན་=་ོ>་ེ@ལ་པ་ོབཏགས། ཁམས་*་�་མ་བ�་

�ག་ཙམ་བeནེ། ད་ེནས་ད[ས་*་/ནོ་ནས་དDང་ལ་ོཉརེ་ ་ལ་dལ་¡ར་/་འ]ལ་བ་འཛAན་པ་

ཆནེ་པ་ོབQནོ་འ<ས་འབར་(1079—1154) +སི་མཁན་པ་ོདང༌། @་དམར་བ་/ང་Nབ་

Kགས་Mསི་ལས་.བོ། ཨར་/ང་Nབ་ཡ་ེཤསེ་Mསི་གསང་eནོ་/ས་ནས། དག་ེའ]ན་Kངས་

ཚང་བའ་ིད[ས་*་བ�ེན་པར་kོགས། eོད་^ང་@་དམར་བ། ¢་པ་ཆོས་སེང༌(1109—

1169)། དཔལ་ཆནེ་£་ྭལ(ོ1203—1282)། /་�ལ་བ་ཆནེ་པ(ོ1075—1138)། /ང་

སེམས་�་བ་@ལ་མཚན་སོགས་�་མ་མང་པོའ A་�ང་ནས་mན་མོང་ག་ིགoང་]་མ་གསན། མ་

ཅགི་ཞ་མ་(1062—1149)སགོས་[ད་མདེ་M་ི�་མ་རང་ཡང་བ�་ག*མ་ཙམ་བeནེ། �ད་

པར་ས་ཆེན་~ན་དགའ་�ིང་པ་ོ(1092—1158)ལས་ལམ་འCས་oས་ནས་བ_ོམས་པས་

ཉམས་བཟང་པ་ོVང་། ཁམས་པ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞེས་mགས་མཉེས་པ་ོམཛད། འཁོར་བར་

འ�མས་པའི་�འི་གཙt་བ་ོགང་ཡིན་དེ་�ང་དགོས་པར་འ]ག་དགོངས་པ་mགས་ལ་འ�ངས་

ནས། �་མ་~ན་ལ་}སི་Mང་mགས་ལ་བབ་པའ་ིལན་མ་Vང་། wབས་དརེ་_མ་པ་ོཔའ་ིམཁས་

དང་<བ་པའ་ིBམ་ཐར་གསན་ཏ་ེ_མ་པརོ་/ནོ་ནས། �་མ་རནི་པ་ོཆ།ེ འཁརོ་བར་འ�མས་པའ་ི
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�འ་ིགཙt་བ་ོགང་ལགས་oས་པས། ¥གས་པོས་(1079—1153)ཐ་མལ་+་ིཤེས་པ་ང་ོམ་

ཤསེ་པས་ཡནི་མདོ་ག*ངས། ད་ེཙམ་+སི་ངསེ་ཤསེ་གཏངི་ནས་Gསེ་ཏ་ེWདི་oས་པ་ན། 0ག་

@་ཆནེ་པའོ A་གནས་^གས་M་ིདནོ་ཇ་ིl་བ་བཞནི་Iགོས་ནས་ང་ོཤསེ་འ�ད་པ་lར་sར། ད་ེནས་

_མ་པ་ོབ་ལ་མངའ་བའ་ིདབང་Wིད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་[མ་པ་གང་/ོའ A་aལ་]་oས་ནས་¦་

མ་གཤེགས་བར་�ང་]་བoགས་0ག་@་ཆེན་པོའ A་Iོགས་པ་མཐར་mག་པ་�ད་ལ་འ�ངས། 

>་ེ_མ་པ་ོཔས་ང་དང་དག་ེབཤེས་ཁམས་པ་གཉིས་ལ་�ད་I་§་ཙམ་མེད་�ེད་[་.ོབ་Bམས་

Mིས་གདམས་པའ་ིyག་མ་Bམས་ཁོང་ནས་oས་ཞེས་བཀའ་བ¨ལ་ཏ་ེཞ་ིབར་གཤེགས། ད་ེ

>སེ་_མོ་aལ་(1116—1169)+་ིཞབས་0རི་ལ་ོགཅགི་བoགས། >་ེ_མ་པ་ོཔས། �དོ་

M་ིག]ལ་/་ངམ་ཤོད་ར་ིནག་ག་ི�ང་]་ཡོད་ཅེས་^ང་བeན་པ་lར། 0ིས་*་ཕག་མ་ོ<ར་/ོན་

ཏ་ེའཇག་�ིལ་ཙམ་+་ིབoགས་གནས་ལ་བIེན་ནས་གདན་ཆགས་པས། མཚན་དངོས་=་ོ>་ེ

@ལ་པ་ོཡནི་ཡང༌། ཕག་མ་ོ<་པ་དང༌། མཐའ་Q་པར་Kགས། ཞ་ེདD་ནས་ར་ེགཅགི་ག་ིབར་འK་ོ

དོན་མཛད། .ོབ་ཚtགས་M་ིགཙt་བ་ོBམས་ལས་འK་ོམགོན་བཀའ་བ�ད་M་ིབeན་པ་ས་ཆེན་

པོའ A་མཐར་�བ་པ་e།ེ དཔའ་བ་ོག�ག་ལག་�ེང་བས་(1504—1566)ཆོས་འVང་མཁས་

པའ་ིདགའ་eནོ་ལས། བཀའ་བ�ད་aགས་པའ་ི[་ཆནེ་+་ིགཙt་བ་ོབ@ད་ཅསེ་ག*ངས་པ་lར། 

འCི་Dང་བཀའ་བ�ད་Mི་བeན་པའི་iོལ་/ེད་Gོབ་པ་འཇིག་Iེན་ག*མ་མགོན(1143—

1217)། འ©ག་པ་བཀའ་བ�ད་M་ིiོལ་འ/ེད་ªིང་རས་པད་མ་=་ོ>ེ(1128—1188)། 

eག་^ང་བཀའ་བ�ད་Mི་iོལ་འ/ེད་ཐང་པ་བ�་ཤིས་དཔལ(1142—1208)། Wོ་¡་

བཀའ་བ�ད་M་ིiལོ་འ/དེ་@་ཚ་~ན་\ན་རས་པ(1148—1217)། Zར་པ་བཀའ་བ�ད་

M་ིiོལ་འ/ེད་ཤེས་རབ་ཡ་ེཤེས(1135—1203)། ཡེལ་པ་བཀའ་བ�ད་M་ིiོལ་འ/ེད་ཡ་ེ

ཤེས་བQེགས་པ(1134—1171)། གཡའ་བཟང་བཀའ་བ�ད་M་ིiོལ་འ/ེད་ཟ་ར་བ་wལ་

\ན་ཡ་ེཤེས་སེང་གེ(1169—1233)། Pག་གསེབ་བཀའ་བ�ད་M་ིiོལ་འ/ེད་�་ི¡འ་ི

+ེར་_ོམ་ཆེན་པ་ོaལ་Wིམས་སེང་ག་ེ(1144—1204)སོགས་འཁོར་ཚtགས་བསམ་+ིས་མ་ི

�བ་པ་འ]ས་ཏེ། ཚtགས་པ་བ@ད་བ@་ལ་ག]གས་ཐོགས་ ་བ@་ཟེར་བ་Vང་ཞིང༌། 

བoགས་གནས་ལའང་མཐའ་Q་~ན་བཟང་ནགས་ཚལ་ཞེས་Kགས་ལ། མ་ིBམས་Mིས་འོག་
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མིན་+་ིཞིང་ཟེར་བ་ནགས་ཚལ་འད་ིཁ་དང༌། eོན་པ་=་ོ>་ེའཆང་ཟེར་བ་བད་ེགཤེགས་ཕག་<། 

ས་བ�འ་ི/ང་སེམས་M་ིའཁོར་ཟེར་བ་ད་lའ་ིའ]ས་པ་འད་ིBམས་ལས་ལོགས་*་ཅ་ིཡོད་ཅེས་

Kགས་ས།ོ །ད་ེནས་དDང་ལ་ོ�ག་�་བཞསེ་པ་ན། ¦འ་ིབཀདོ་པ་བ�་གཉསི་«ལ་པ་སགོས་ང་ོ

མཚར་བའ་ིམཛད་པ་�་ཚtགས་པས་ག]ལ་/་Bམས་ཡདི་ཚAམ་པར་མཛད། ངའ་ིཁ་གདངོ་gནོ་

པ་ོའདི་ལ་lོས་དང་�ེད་Bམས་ངན་སོང་]་མི་འK་ོབ་ཁག་ཐེག་ག*ངས་ནས། རེ་གཅིག་པ་

�གས་eག་ལོའ A་(1170)བོད་�་དD་པའ་ིཉེར་ ་ལ་དགོངས་པ་ཆོས་M་ིད/ིངས་*་ཐིམ་པའ་ི

ཚr། ¦་ག]ང་ག་ིཞབས་>སེ་དང༌། �ར་ཁང་ག་ི0གོས་བཞ་ིད[ས་དང་ ར་@ལ་བ་རགིས་ ་

བoགས་པར་�ང་བ་སགོས་ང་ོམཚར་བའ་ིlས་དཔག་h་མདེ་པ་Vང་ང༌ོ། ། 

མཆགོ་ག་ི�་མར་མསོ་Dས་ས་གཞ་ིགཤནི། ། 

�ངི་པའོ A་bབ་ལ་བQནོ་པའ་ིQ་བ་བIན། ། 

མཁའ་�བ་འK་ོལ་�ིང་>ེའ་ི$ོང་པ་ོi། ། 

སམེས་�ད་ཆསོ་M་ིའCས་[ས་¬ག་པར་ཤགོ  
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༈ འC་ིDང་Gབོ་པ་འཇགི་Iནེ་ག*མ་+་ིམགནོ་པའོ A་Bམ་ཐར། 

མད་ོཁམས་*་N་ཕག་(1143)ལརོ་འ�ངས། གཞནོ་]ས་ནས་�ངི་>་ེཆནེ་པ་ོམངའ་ཞངི་ཡབ་

ཆསོ་ཕལ་ཆརེ་མ�ནེ། ཕག་མ་ོ<འ་ི�ན་པ་གསན་པས་དཔ་ེམདེ་པའ་ིདད་པ་འ�ངས་ཏ།ེ �་བ་

ཤར་བ་ན་ཡ་གིས་ངའ་ི�་མ་ད་ེམཇལ་+་ིཡོད་ཚtད་དགའ་བ་ལ་�མ་པའང་Vང༌། ད་ེནས་ད[ས་

གཙང་]་/ནོ། འK་ོམགནོ་+་ིཞབས་�ང་]་ཕབེས་ནས་�་བ་*མ་�་Q་གཉསི་བeནེ། དའེ་ིཚr་

Iེན་དག་ེབ�ེན། ན་བཟའ་ར་mལ་ཞིག་བཞེས་པས་དག་ེབ�ེན་ར་mལ་ཅན་ཞེས་Kགས་ལ། �་

མ་མཉསེ། �དོ་ལ་_མོ་ཆནེ་བཟང་པ་ོཞགི་འངོ༌། _མོ་ཆནེ་ཙམ་ལ་བཟང་བ་ཞགི་འངོ་ཞསེ་^ང་

བeན། འK་ོམགོན་གཤེགས་ནས་ཨ་ེNང་¡ག་པར་mགས་དམ་ལ་བoགས་པས་ª་ོ[ར་]་

ན་མཛr་}ག་པ་ོཞགི་Vང༌། k་གསབེ་h་བoགས་ཏ་ེར་ོ*ས་Mང་མ་ིམཐངོ་བ་ཞགི་/་�མ་ནས་

/ནོ་པར་ཆས། ཡ་ིདམ་�ན་རས་གཟགིས་M་ི¦་ཞགི་ཡདོ་པ་ལ་0ག་འཚལ། ¦་ཤདེ་Nང་བས་

ཁ་[བ་h་�ང་ཞགི་^ས་པ་ན། དང་པརོ་རང་ག་ིSག་བgལ་བསམ། ད་ེནས་སམེས་ཅན་ཐམས་

ཅད་M་ིSག་བgལ་བསམས་པས་�ངི་>་ེཆནེ་པ་ོབཟདོ་ªགས་མདེ་པ་ཞགི་འ�ངས། ས་ཐམས་

ཅད་�ན་ཆབ་Mསི་བ®ན། ¯་གདནོ་ད་ེ¦་^ས་ལས་ཐནོ་སངོ་བ་གཟགིས། _མོ་ར་ོགཅགི་ག་ི

Iོགས་པ་mགས་ལ་འ�ངས་པས།ཞག་ག*མ་}་ོབཞིའ་ིནངས་པར་ན། །མ་ིཁ་ོབོའ A་ལས་ངན་རང་

སར་དག །ཅེས་ག*ངས། ད་ེlར་<བ་པ་བ°ེས། དDང་ལ་ོས་ོ ་པ་ལ་ཕག་མ་ོ<ར་ཞང་*མ་

ཐགོ་པས་མཁན་པ།ོ ཙA་^ང་པས་.བོ་དཔནོ། གཉལ་པ་འ]ལ་འཛAན་+སི་གསང་eནོ་/ས་ཏ་ེ

ཆགི་kགོས་མཛད། གཉལ་པ་འ]ལ་འཛAན་ལས་མད་ོQ་ལགེས་པར་བ.བས། 0སི་འC་ིDང་

]་བoགས། བeན་པའ་ིQ་བ་དག་ེའ]ན། དེའང་aལ་Wིམས་རིན་པ་ོཆ་ེལ་རག་ལས་པར་

གཟགིས་ནས། དབནེ་པའ་ིགནས་*་འ]ག་པ་དག་Mང་བག་ཡངས་*་མ་ིའ±ག ཁ་ཆ་ེཔཎ་ཆནེ་

³M་´སི་མགནོ་པ་ོ¯་bབ་M་ི«ལ་པར་ངསོ་བdང༌། དནོ་ ་པ་མ་ེªང་(1217)ལའོ A་ས་ག་�་

བའ་ིཚrས་ཉརེ་ ་ལ་གཤགེས། .བོ་མ་<བ་པ་བ°སེ་པ་བKང་གསི་མ་ིལང་ང་ོ། །  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༄༅། །Gབས་འK་ོདང་ས་ོཐར་/ང་སམེས་བཅས་M་ི$མོ་པ་འབགོ་ཆགོ་

དང་བ.བ་/། ། 

ན་མ་ོརµ་D་v།  

@ལ་བ་Bམས་M་ིབeན་པ་~ན་+་ིབབས།¢། 

འK་ོབའ་ིབད་ེGདི་bབ་པའ་ིIནེ་འCལེ་མཆགོ ། 

Gསེ་[་Bམས་M་ིབསམ་པ་�ད་Vང་བ།¢། 

$མོ་པ་རནི་པ་ོཆ་ེལ་0ག་འཚལ་ལ།ོ¢། 

¢ 

 ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་དོན་]་གཉེར་བའི་Gེས་[་དག་

གིས།¢ Gབས་*་འK་ོབའ་ི$ོམ་པ་�ང་བར་འདོད་ན། ངན་སོང་དང་འཁོར་

བ་མའེ་ིའབོས་བཞནི་]་བསམས་ལ།¢ Gབས་*་འK་ོབའ་ི$མོ་པ་དང་\ན་

པ་eན་མཐནོ་པ་ོལ་བoགས། དཀནོ་མཆགོ་ལ་མཆདོ་པ་བཤམས། �་མ་

ལ་ཡནོ་¡ལ། ཐལ་མ་ོ�ར། ཙtག་`ར་བ$ད་ནས་>སེ་�སོ་/་བ་ན།ི .བོ་

དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབས་]ས་འད་ིནས་

བdང་e།ེ ཇ་ིiདི་འཚtའ་ིབར་]། pང་གཉསི་Bམས་M་ིམཆགོ སངས་

@ས་ལ་Gབས་*་མཆིའོ།¢ །ཞི་བ་འདོད་ཆགས་དང་Cལ་བ་Bམས་Mི་

མཆགོ ཆསོ་ལ་Gབས་*་མཆའི།ོ¢།ཚtགས་Bམས་M་ིམཆགོ འཕགས་པའ་ི
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དག་ེའ]ན་ལ་Gབས་*་མཆའི།ོ །ལན་ག*མ་+་ིབར་]་/འ།ོ¢། 

 Gབས་*་སོང་བའ་ིཕན་ཡོན་ན།ི དཔག་h་མེད་Mང་མདོར་བSས་ན་

བ@ད་ད།ེ ནང་པ་སངས་@ས་པར་aད་པའ་ིཕན་ཡོན་དང༌། $ོམ་པ་ཐམས་

ཅད་M་ིIེན་]་འsར་བའ་ིཕན་ཡོན་དང༌། འVང་པ་ོམ་ིདང་མ་ིམ་ཡིན་པ་

ཐམས་ཅད་Mིས་མ་ིaགས་པ་དང༌། $ིག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་བiབ་

པར་འsར་བ་དང༌། �ད་ལ་བསོད་ནམས་M་ིཚtགས་@་ཆེན་པ་ོའཕེལ་བ་

དང༌། ཤ་ིནས་ངན་སོང་དང་ངན་འKོར་མ་ིའK་ོབའ་ིཕན་ཡོན་དང༌། ལམ་

�ད་པར་]་འཕགས་པ་�ད་ལ་G་ེབའ་ིཕན་ཡོན་དང༌། མཐར་�་ན་མེད་

པའ་ི/ང་Nབ་ཐོབ་པའ་ིཕན་ཡོན་དང་Bམ་པ་བ@ད་ད།ོ¢། 

 ཕན་ཡོན་ད་ེBམས་ཐོབ་པ་ལ་བ.བ་/་འད་ིBམས་ལ་.ོབ་དགོས་ཏེ། 

སངས་@ས་ལ་Gབས་*་སོང་ནས་y་གཞན་ལ་0ག་མ་ིའཚལ། ཆོས་ལ་

Gབས་*་སངོ་བས་སམེས་ཅན་ལ་འཚr་བ་�ང༌། དག་ེའ]ན་ལ་Gབས་*་

སངོ་ནས་མ་ིn་eགེས་ཅན་མ་ིབeནེ་པ་དང༌། དཀནོ་མཆགོ་ག*མ་+་ིIནེ་

ཚད་དང་\ན་པ་ཡན་ཆད་ལ་Dས་པ་བbབ་པ་དང༌། iོག་དང་/་དགའ་ི

ཆདེ་]་ཡང་Gབས་*་འK་ོབའ་ི$མོ་པ་མ་ིགཏངོ་བ་དང༌། དགསོ་ཆདེ་�ད་

པར་ཅན་Vང་ན་ཡང་ཐབས་གཞན་མ་ིབཙལ་བ་དང༌། ]ས་དང་]ས་M་ི

མཆོད་པ་ལ་བ.བ་པ་དང༌། 0ོགས་གར་འK་ོབ་དེའ་ིy་ལ་Gབས་*་འK་ོ

བ་དང༌། �ེལ་ཞིང་�ང་བ་ལ་བ.བ་པའ།ོ¢། 
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 བ�ནེ་གནས་M་ི$མོ་པ་ན།ི དཀནོ་མཆགོ་ག་ིIནེ་ལ་0ག་དང་མཆདོ་

པ་/ས་ནས། ངེས་པར་འVང་བའ་ིབསམ་པ་བIན་པོས། /ང་Nབ་M་ི

སེམས་ཡང་དང་ཡང་]་གསོས་བཏབ་ནས་Gེས་པའ་ི]ས་*། བ་འཇ་ོབའ་ི

aལ་]་བ$ད་ནས་>ེས་�ོས་/་བ་ནི། .ོབ་དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། 

བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབ་]ས་འད་ིནས་བdང་ནས། ཇ་ིiིད་འཚtའ་ིབར་

]། pང་གཉིས་Bམས་M་ིམཆོག །སངས་@ས་ལ་Gབས་*་མཆིའ།ོ¢ །

འདདོ་ཆགས་དང་Cལ་བ་Bམས་M་ིམཆགོ །ཆསོ་ལ་Gབས་*་མཆའི།ོ¢ །

ཚtགས་Bམས་M་ིམཆོག །དག་ེའ]ན་ལ་Gབས་*་མཆིའ།ོ¢ །.ོབ་དཔོན་

དགོངས་*་གསོལ། བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབ། .ོབ་དཔོན་+ིས་བ�ེན་

གནས་*་བdང་]་གསོལ། ཞེས་ལན་ག*མ་>ེས་�ོས་/། .ོབ་དཔོན་

+ིས་ཐབས་ཡིན་ན།ོ །.ོབ་མས་ལེགས་ས་ོ/། $ོམ་པའ་ི>ེས་�ོས་/་བ་ན།ི 

.བོ་དཔནོ་དགངོས་*་གསལོ། ཇ་ིlར་gནོ་+་ིའཕགས་པ་དK་བཅམོ་པ་

ད་ེདག་གསི། �་བ་Vང་ང་ོཅགོ་ག་ིཉ་དང་གནམ་eངོ་ཚrས་བ@ད་ལ། iགོ་

གཅོད་པ་�ངས་ཏ།ེ iོག་གཅོད་པ་ལས་.ར་ལོག་པ་ད་ེབཞིན་]། བདག་

མངི་འད་ིཞསེ་བ+་ིབས་Mང༌། �་བ་Vང་ང་ོཅགོ་ག་ིཉ་དང་གནམ་eངོ་ཚrས་

བ@ད་ལ་iོག་གཅོད་པ་�ངས་ཏེ། iོག་གཅོད་པ་ལས་.ར་\ོག་པར་

བ+ིད་ད།ོ¢ །ཡན་ལག་དང་པ་ོའདིས། བདག་འཕགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ད་ེ
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དག་ག་ིབ.བ་པ་ལ་>ེས་*་.ོབ་བ།ོ །>ེས་*་བbབ་བ།ོ¢ །>ེས་*་བ+ིད་

ད།ོ¢ །གཞན་ཡང་gོན་+་ིའཕགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ད་ེདག་གིས་མ་/ིན་པ་

ལནེ་པ་དང༌། མ་ིཚངས་པར་�དོ་པ་དང༌། ¶ན་]་·་བ་དང༌། འ©འ་ིཆང་

དང་བཅསོ་པའ་ིཆང༌། བག་མདེ་པའ་ིགནས་དང༌། ¸་གར་དང༌། རལོ་མའོ A་

2་དང༌། @ན་ཁ་དགོ་འཆང་བ་དང༌། W་ིeན་ཆནེ་པ་ོདང༌། མལ་eན་མཐནོ་

པ་ོདང༌། 0་ི}ོའ A་ཁ་ཟས་�ངས་ཏེ། 0་ི}ོའ A་ཁ་ཟས་ལས་.ར་ལོག་པ་ད་ེ

བཞནི་]། བདག་མངི་འད་ིཞསེ་བ+་ིབས་Mང༌། �་བ་Vང་ང་ོཅགོ་ག་ིཉ་དང་

གནམ་eོང་ཚrས་བ@ད་ལ། མ་/ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། མ་ིཚངས་པར་�ོད་

པ་དང༌། བ¶ན་]་·་བ་དང༌། འ©འ་ིཆང་དང༌། བཅསོ་པའ་ིཆང༌། བག་མདེ་

པའ་ིགནས་དང༌། ¸་དང་གར་དང༌། རལོ་མ་ོདང༌། @ན་དང་ཁ་དགོ་འཆང་

བ་དང༌། W་ིeན་ཆནེ་པ་ོདང༌། མལ་eན་མཐནོ་པ་ོདང༌། 0་ི}འོ A་ཁ་ཟས་

�ངས་ཏ་ེ0་ི}ོའ A་ཁ་ཟས་ལས་.ར་\ོག་པར་བ+ིའ།ོ¢ །ཡན་ལག་བ@ད་པ་ོ

འདིས། བདག་འཕགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ད་ེདག་ག་ིབ.བ་པ་ལ་>ེས་*་

.བོ་བ།ོ¢ །>སེ་*་བbབ་བ།ོ¢ །>སེ་*་བ+དི་ད།ོ །ཐབས་ཡནི་ན།ོ¢ །ལགེས་

ས།ོ¢། 

 ཕན་ཡོན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བ>ིད་ཡོན་ཏན་+ི་བeན་པ་

ལ། Cམ་ཟའེ་ི�¹ེ་གཉསི་Mསི་བºངས་པའ་ིལ་ོ�ས་དང༌། @ལ་པ་ོ/མས་

པའ་ིeོབས་Mིས་གནོད་�ིན་ ་ལ་རང་ག་ིཤ་/ིན་ནས། �ེད་Mིས་ང་ལ་
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དགའ་བར་ཤེས་+ིས་ནས།¢ །iོག་གཅོད་]ག་བཞིན་Bམ་པར་�ང་བར་

+ིས།¢ །གཞན་+་ིNང་མ་དག་ལ་བeེན་པ་དང༌།¢ །གཞན་+་ིཡ་ོ/ད་དག་ལ་

བ®མ་པ་དང༌།¢ །~་རའེ་ིཆདེ་]་¶ན་]་·་བ་�ངོས།¢ །ཆང་ག་ིབhང་བ་0་ི

}འོ A་ཁ་ཟས་Bམས།¢ །ཉ་eངོ་]ས་བཞ་ིལ་ན་ིIག་h་ºངས། །ཞསེ་ག*ངས་

པས། ད་ེlར་/ས་པས་ ་$་ེབཟང་པོར་sར་པ་དང༌། /མས་པ་^ང་

བeན་པ་ཉདི་ལས། བ�་བཞ་ིདང་ན་ིབཅ་ོ ་དང༌།¢   །ད་ེབཞནི་�་གཅགི་  2

ཚrས་བ@ད་དང༌། ¢།ཆ་ོའ»ལ་+་ིན་ི�་བ་ལ། ¢།གས་ོ�ངོ་ཡན་ལག་བ@ད་

བºང་ན།¢ །ང་ཡ་ིབeན་ལ་ yགས་པར་འsར།¢ །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའ་ི3

ཕན་ཡནོ་བསམ་+སི་མ་ི�བ་པ་Bམས་Mང་@་ཆརེ་བཤད་པར་/འ།ོ ། 

 དགེ་བ�ེན་+ི་$ོམ་པ་ནི། ཚངས་པར་�ོད་པའི་དགེ་བ�ེན་ནམ། 

ཡོངས་kོགས་སམ། �་གཅིག་བºང་བའམ། �་འགའ་བºང་བའ་ིདག་ེ

བ�ེན་‑ +་ི$ོམ་པ་གང་ལེན་ཡང༌།¢  /ང་Nབ་M་ིསེམས་བIན་པར་/ས་4

ནས་ས་ོསོའ A་>ེས་�ོས་/་བ་ན།ི ¢ .ོབ་དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། བདག་

མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབས། ]ས་འད་ིནས་བdང་ནས་ཇ་ིiིད་འཚtའ་ིབར་]་

   གཅིག ] conj.; yེད2

   ལ ] conj.; པ3

�    བsེན ] em .; rེན4
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pང་གཉིས་Bམས་M་ིམཆོག སངས་@ས་ལ་Gབས་*་མཆིའ།ོ¢ །འདོད་

ཆགས་དང་Cལ་བ་Bམས་M་ིམཆགོ ཆསོ་ལ་Gབས་*་མཆའི།ོ¢ །ཚtགས་

Bམས་M་ིམཆགོ དག་ེའ]ན་ལ་Gབས་*་མཆའི།ོ¢ །.བོ་དཔནོ་དགངོས་*་

གསོལ། བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབ། .ོབ་དཔོན་+ིས་ས་ོས་ོགང་གང་

ལེན་པའ་ིདག་ེབ�ེན་ད་ེདང་དེར་གdང་]་གསོལ། ཞེས་ལན་ག*མ་/། 

ཐབས་ཡནི་ན།ོ¢ །ལགེས་ས་ོ/། ད་ེནས་བ.བ་/་བ>དོ་པ་ན།ི .བོ་དཔནོ་

དགོངས་*་གསོལ། ཇ་ིlར་gོན་+་ིའཕགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ད་ེདག་གིས། 

iོག་གཅོད་པ་�ངས་ཏེ། iོག་གཅོད་པ་ལས་.ར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་]། 

བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབས་Mང༌། ཇ་ིiིད་འཚtའ་ིབར་]། iོག་གཅོད་པ་

�ངས་ཏ།ེ iགོ་གཅདོ་པ་ལས་.ར་\གོ་པར་བ+དི་ད།ོ¢ །ཡན་ལག་དང་པ་ོ

འདིས། བདག་འཕགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ད་ེདག་ག་ིབ.བ་པ་ལ་>ེས་*་

.བོ་བ།ོ¢ །>སེ་*་བbབ་བ།ོ¢ །>སེ་*་བ+དི་ད།ོ¢ ། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་

དK་བཅོམ་པ་ད་ེདག་གིས་མ་/ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། མ་ིཚངས་པར་�ོད་པ་

དང༌། ¶ན་]་·་བ་དང༌། འ©འ་ིཆང་དང༌། བཅསོ་པའ་ིཆང༌། བག་མདེ་པའ་ི

གནས་�ངས་ཏེ། བག་མེད་པའི་གནས་ལས་.ར་\ོག་པ་དེ་བཞིན་]། 

བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབས་Mང༌། མ་/ིན་པ་ལེན་པ་དང༌། མ་ིཚངས་

པར་�དོ་པ་དང༌། ¶ན་·་བ་དང༌། འ©འ་ིཆང་དང༌། བཅསོ་པའ་ིཆང་དང༌། 

བག་མེད་པའ་ིགནས་�ང་ཏེ། བག་མེད་པའ་ིགནས་ལས་.ར་\ོག་པར་
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བ+ིད་ད།ོ¢།ཡན་ལག་ ་པ་ོའདིས། བདག་འཕགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ད་ེདག་

ག་ིབ.བ་པ་ལ་>ེས་*་.ོབ་བ།ོ¢ །>ེས་*་བbབ་བ།ོ¢ །>ེས་*་བ+ིད་ད།ོ¢ །

ཐབས་ཡནི་ན།ོ¢ །ལགེས་ས་ོ/། ཡངོས་kགོས་དང་�་གཅགི་བºང་བ་དང༌། 

�་འགའ་བºང་བའ་ིདག་ེབ�ེན་ནི། ས་ོས་ོགང་བºང་བ་ད་ེ>ེས་�ོས་/་

བའ།ོ¢། 

 ཕན་ཡནོ་ན།ི དག་ེབ�ནེ་ཆནེ་པ་ོལ་ིx་/་ི}་ིམ་མདེ་པར་Kགས་པས། 

ཇོ་བོ་/མས་པ་དང་འཇམ་ད/ངས་ལ་སོགས་Mི་སངས་@ས་Mི་འཁོར་

དག་ེ.ངོ་དག་ེའ]ན་དང་བཅས་པ་ཟལི་+་ིམནན་པ་དང༌། .བོ་དཔནོ་ཙན་

¼་ག་ོམ་ིདང༌། དག་ེབཤསེ་eནོ་པ་ལ་སགོས་པ་e།ེ དག་ེབ�ནེ་+་ི$མོ་པ་

གཤའ་མ་ཞིག་ཡོད་ན་བ�ན་པོའ A་ག་ོཡང་དེས་ཆོད། མཐ་ོརིས་དང་ཐར་པ་

ཡང་དསེ་ཐབོ་ག*ང་ང༌ོ།¢། 

 /ང་Nབ་M་ིསམེས་རནི་པ་ོཆ་ེན།ི རང་གཞན་ཐམས་ཅད་M་ིབད་ེGདི་

ཟད་པ་མེད་པའ་ིགཏེར་ཆེན་པ་ོཡིན་པས། /ང་Nབ་M་ིསེམས་རིན་པ་ོཆ་ེ

བGེད་པར་/་eེ། ད་ེG་ེབར་/ེད་པའ་ི�་ན་ིབཞ་ིeེ། བསོད་ནམས་M་ི

ཚtགས་@་ཆེན་པ་ོབསགས་པ་དང༌། Gབས་*་འK་ོབ་�ད་པར་ཅན་/ེད་

པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞིས་�་ོ�ངས་པ་དང༌། �་མ་ལ་སངས་@ས་M་ི

འ]་ཤསེ་བGདེ་པ་དང་བཞ་ིལས་Zནོ་པ་G་ེབར་བཞདེ་ལ། ད་ེཡང་ཇ་ོབསོ་

�་དང་པ་ོལས་G་ེབར་བཞདེ་པས། ~ན་བཟང་�དོ་ལས་ག*ངས་པ་ཡ།ི¢།
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མཆདོ་པ་Bམ་བ]ན་དག་Mང་/།¢ །ཞསེ་པའ་ིདནོ་བ_མོས་ནས། eབོས་

བཞིའ་ི_་ོནས་$ིག་པ་བཤགས། ཆོས་M་ིའཁོར་ལ་ོབwོར་བར་བ¦ལ་བ་

དང༌། ½་ངན་ལས་མ་ིའདའ་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། བg་ོབ་/ས་

ནས་.ོབ་མའ་ི�་ོབཅོས་པར་/་e།ེ འཇིག་Iེན་འདིར་�ན་རིང་པ་ོམ་ི$ོད། 

འཆ་ིདགོས། འཆ་ིབའ་ི¾ེན་]་མ་sར་པ་ན་ིགང་ཡང་མེད། ཤ་ིནས་མེད་

པར་མ་ིའK།ོ ཉནོ་མངོས་]ག་ག*མ་+སི་མ་ིདག་ེབ་བ�་�ད་ན་ངན་སངོ་

ག*མ་]་Gེ། དག་ེབ་བ�་ལ་བIེན་ནས་y་དང་མིར་Gེས་Mང༌། Cེལ་

ཕོངས་དང་Rང་/ེད་M་ིSག་བgལ་དཔག་h་མེད་པས། རིགས་�ག་གར་

Gེས་Mང་Sག་བgལ་+ི་རང་བཞིན་ཡིན། དེ་ཡང་རང་Sག་བgལ་མི་

འདདོ་པ་lར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Mསི་ཨ་མ་མ་/ས་པ་མདེ་པ་ལ། མ་

འད་ིBམས་Mང་Sག་བgལ་མ་ིའདདོ་Mང༌། Sག་བgལ་བ་འད་ིBམས་ཐར་

པའ་ིཐབས་སངས་@ས་མིན་པ་གཞན་མེད། སངས་@་བ་ལ་སེམས་བGེད་

དགོས་པ་ཡིན་/ས་པ་ལ་�་ོབཅོས་ས།ོ¢། 

 ད་ེནས་�་མ་ད་ེ¦་མཚན་དང་དཔ་ེ/ད་Mིས་བ@ན་པ། འོད་དང་འོད་

ཟརེ་དཔག་h་མདེ་པ་བསམ། སངས་@ས་M་ིའ]་ཤསེ་བཞག་ནས་གསལོ་

བ་འདེབས་པ་ན།ི .ོབ་དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། ཇ་ིlར་gོན་+་ིད་ེབཞིན་

གཤེགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ིསངས་@ས་Bམས་

དང༌། ས་ཆེན་པ་ོལ་རབ་h་བoགས་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་Bམས་
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Mསི། �་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་kགོས་པའ་ི/ང་Nབ་h་mགས་རནི་པ་ོཆ་ེ

བGདེ་པར་མཛད་པ་ད་ེབཞནི་]། བདག་མངི་འད་ིཞསེ་བ+་ིབ་ཡང༌། /ང་

Nབ་h་སེམས་བGེད་]་གསོལ། ཞེས་ལན་ག*མ་བ>ོད། མ་ེཏོག་འཐོར། 

སངས་@ས་M་ིའ]་ཤེས་གཤའ་མར་བཞག བར་འདིར་ཡན་ལག་བ]ན་པ་

kོགས་པར་/ས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་M་ིདོན་]་སངས་@ས་ལ་

eནོ་པར་/། ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ A་ཆསོ་ལ་ལམ་]་/། /ང་Nབ་སམེས་དཔའ་

ཆནེ་པ་ོBམས་ལ་ལམ་+་ིKགོས་/་�མ་]་སམེས་ལ། Gབས་*་འK་ོབའ་ི

�ད་པར་ཅན་+ི་>ེས་�ོས་/་བ་ནི། .ོབ་དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། 

བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབས་]ས་འད་ིནས་བdང་ནས། �ིང་པ་ོ/ང་Nབ་

ལ་མཆསི་M་ིབར་]། pང་གཉསི་Bམས་M་ིམཆགོ སངས་@ས་ལ་Gབས་

*་མཆའི།ོ¢ །ཞ་ིབ་འདདོ་ཆགས་དང་Cལ་བ་Bམས་M་ིམཆགོ དནོ་དམ་པ་

½་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ལ་Gབས་*་མཆིའོ།¢ །ཚtགས་Bམས་Mི་

མཆོག ས་ཆེན་པ་ོལ་རབ་h་བoགས་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ིདག་ེ

འ]ན་ལ་Gབས་*་མཆིའ།ོ །ལན་ག*མ་/། མ་ེཏོག་འཐོར། �་མ་ལ་

སངས་@ས་M་ིའ]་ཤེས་བཞག ། 

 ཕན་ཡནོ་ན།ི �ད་པར་+་ིGབས་*་འK་ོབ་/ས་ནས། ཐགེ་པ་ཆནེ་

པ་ོཔར་aད་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ A་Iེན་]་sར་པ་དང༌། Gེས་[་�ད་

པར་ཅན་ད་ེy་དང་བཅས་པའ་ིམཆོད་པའ་ིགནས་*་sར་ཅིང༌། རང་ཉིད་
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ཚtགས་གསགོ་པ་དང༌། $གི་པ་ཟད་པ་དང༌། �ར་]་/ང་Nབ་ཐབོ་པ་l་ཨ་

ཅང་ཆསེ་ཏ།ེ གཞན་ཡང་ཚtགས་གསགོ་པ་དང༌། $གི་པ་ཟད་པ་དང༌། ངན་

སོང་ལས་Gོབ་པ་དང༌། �ར་]་/ང་Nབ་ཐོབ་པར་/ེད་པའ་ིཕན་ཡོན་ན།ོ¢། 

བ.བ་/་ནི་mན་མོང་བ་དང་མmན་ནོ།¢ །mན་མོང་བའི་�ལ་ག*མ་ནི། 

ཆོས་¦་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་Cལ་ཙམ་+ི་འགོག་པའི་བདེན་པ། 

ལོངས་�ོད་kོགས་པའ་ི¦་མཛད་པ་བ�་གཉིས་Mིས་སངས་@ས་པའ་ིeོན་

པ། «ལ་པའ་ི¦་eག་དང་ར་ིབངོ་ལ་སགོས། ཆསོ་ག*ང་རབ་ཡན་ལག་

བ�་གཉསི། དག་ེའ]ན་གསལོ་བ་དང་བཞའི་ིལས་Mསི་བ�ནེ་པར་kགོས་

པའི་དགེ་.ོང་ཡན་ཆད། Gེས་[་dང་བཞི་དང༌། �ད་པར་བའི་�ལ་

ག*མ་ནི། སངས་@ས་ཆོས་¦་འབའ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་ལ། མགོན་པ་ོ

/མས་པས། Gབས་ན་ིསངས་@ས་ཉག་གཅགི་e།ེ¢ །mབ་པ་ཆསོ་M་ི¦་

ཅན་0རི།¢ །ཚtགས་Mང་ད་ེཡ་ིམཐར་mག་ཡནི།¢ །ཞསེ་པས་ས།ོ¢ །ཆསོ་ན་ི

Iོགས་པའ་ིཆོས་སོ། །དག་ེའ]ན་དག་པའ་ིས་ག*མ་ལ་གནས་པའ་ི/ང་

Nབ་སམེས་དཔའ་ིདག་ེའ]ན།¢  ]ས་�ངི་པ་ོ/ང་Nབ་M་ིབར་ར།ོ¢ །ཆདེ་]་

/་བ་སེམས་ཅན་+་ིདོན་]་Gབས་*་འK་ོབའོ།¢ །འདིར་སངས་@ས་M་ི

འ]་ཤསེ་ལན་ག*མ་/འ།ོ ། 

 ཚད་མེད་པ་བཞ་ིལ་�་ོ�ང་བ་ནི།¢  ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ི

སེམས་ཅན་འད་ིBམས་མ་ཡིན་ཨང་�མ་]་བ_ོམ། འ་ོན་མ་འད་ིBམས་
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Mིས་ངན་¿གས་ཐམས་ཅད་ན་ིཁ་ཡིས་0གས། གཤེར་བ་ན་ིབོར། wམ་པ་

ན་ི�ངས། @་མཚt་ཙམ་+་ིÀ་ཞ་ོན་ིབÁན། ར་ིརབ་ཙམ་+་ིབཟའ་�་ན་ི

/ནི། y་ོÂནི་ཙམ་+་ིགསོ་ན་ིབwནོ་པའ་ིམ་འད་ིBམས་}ནི་ར་ེཆ་ེཨང་�མ་

]་བསམ། ད་འ་ོན་}ནི་ལ་ལན་+སི་.ན་དགསོ་�མ་]་བསམ། ག་ར་ེམ་

འདི་Bམས་བདེ་བ་དང་\ན་ན་དགའ་བ་ལ། རིགས་�ག་ན་Sག་བgལ་

འབའ་ཞིག་ལས་མེད་པས། �ིང་ར་ེ>་ེཨང་�མ་]་བསམ། འ་ོན་མ་འད་ི

Bམས་བད་ེབ་དང་\ན། Sག་བgལ་དང་Cལ་བའ་ིདནོ་]། སངས་@ས་

ཐོབ་པར་/་�མ་]་བསམས་ལ།¢ ཡང་�་མ་ལ་སངས་@ས་M་ིའ]་ཤེས་

ལན་ག*མ་/འོ།¢ །གོང་གི་Iེན་«ལ་པ་དང་�་མ་ལ་མཆོད་པ་བ]ན་པ་ོ

kགོས་པར་/འ།ོ¢། 

 ཞབས་ལ་དངོས་སམ་ཡིད་Mིས་0ག་འཚལ་ནས་>ེས་�ོས་/་བ་ནི། 

.ོབ་དཔོན་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་དགོངས་*་གསོལ། བདག་

མིང་འདི་ཞེས་བ+ི་བ། .ོབ་དཔོན་+ིས་བདག་/ང་Nབ་སེམས་དཔར་

བdང་]་གསོལ། ལན་ག*མ་/་ཞིང་མ་ེཏོག་འཐོར་ར།ོ¢ །ཡང་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sག་བgལ་+ི་@་མཚt་ལས་

བ2ལ་བའི་དོན་]་སེམས་བGེད་�ང་�མ་]་]ང་ངེ་བསམ་ནས། >ེས་

�སོ་/་བ་ན།ི .བོ་དཔནོ་དགངོས་*་གསལོ། བདག་མངི་འད་ིཞསེ་བ+་ི

བ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། མཐའ་མ་ད་l་ལ་mག་ག་ིབར་]་�ིན་
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པའ་ིརང་བཞིན་དང༌། aལ་Wིམས་M་ིརང་བཞིན་དང༌། _ོམ་པའ་ིརང་བཞིན་

+་ིདག་ེབའ་ིQ་བ་བ+ིས་པ་དང༌། བ+ིད་]་¨ལ་བ་དང༌། གཞན་བ+ིད་པ་

ལ་>ེས་*་ཡ་ིརང་བའ་ིདག་ེབའ་ིQ་བ་དེས།¢  ཇ་ིlར་gོན་+་ིད་ེབཞིན་

གཤེགས་པ་དK་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ིསངས་@ས་Bམས་

དང༌། ས་ཆེན་པ་ོལ་རབ་h་བoགས་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པ་ོBམས་Mིས། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའ་ི/ང་

Nབ་h་mགས་རནི་པ་ོཆ་ེབGདེ་པ་ད་ེབཞནི་]། བདག་མངི་འད་ིཞསེ་བ+་ི

བས་Mང་སེམས་བGེད་པར་བ+ིའོ།¢ །སེམས་ཅན་མ་བ£ལ་བ་Bམས་

བ2ལ་བར་བ+ིའ།ོ མ་Kོལ་བ་Bམས་2ོལ་བར་བ+ིའ།ོ¢ །ད[གས་མ་¬ང་

བ་Bམས་ད[གས་དVང་བར་བ+ིའ།ོ¢ །ཡོངས་*་½་ངན་ལས་མ་འདས་པ་

Bམས་ཡོངས་*་½་ངན་ལས་འདའ་བར་བ+ིའོ། །ཞེས་ལན་ག*མ་>ེས་

�སོ་/འ།ོ¢ །མ་ེཏགོ་འཐརོ། �་མ་ལ་སངས་@ས་M་ིའ]་ཤསེ་]ང་]ང་བ་

ལན་ག*མ་/འོ།¢ །དེ་ནས་ཡན་ལག་བ]ན་པ་ཚར་གཅིག་kོགས་པར་

/འོ།¢ །སེམས་བGེད་པའི་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ད་ེདག་ལ་དགའ་eོན་

+ིས་ཚAམ་པར་/འ།ོ¢།¢ 

 ཕན་ཡོན་དང་བ.བ་/་ནི། སེམས་བGེད་པ་ན་ིས་གཞ་ིདང་འ}་eེ། 

ས་གཞ་ིན་ིརིན་པ་ོཆེའ་ིའVང་�ངས་ལ་ོཐོག་ལ་སོགས་པ་འCས་[་ཐམས་

ཅད་བGེད་པ་དང་འ}་བར། ཡོན་ཏན་རིན་པ་ོཆ་ེཐམས་ཅད་བGེད་པར་
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/དེ་པའ།ོ¢ །ནརོ་[་རནི་པ་ོཆ་ེདང་འ}་e།ེ }་ིམ་Bམ་པ་ག*མ་0སི་ནས་

}ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་+་ི@ལ་མཚན་+་ིQ་ེམ་ོལ་བཏགས་ཏ།ེ yག་པའ་ི

བསམ་པ་Bམ་པར་དག་པས་0ག་/ས། Zོན་ལམ་Bམ་པར་དག་པས་

གསོལ་བ་བཏབ་ན། ཡིད་ལ་ཅ་ིབསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ<བ་བ།ོ ། 

 ཐོང་གཤོལ་དང་འ}་eེ། སེམས་ཐ་£ོད་l་[་འད་ིཞ་ིབ་དང་འབོལ་

བར་/དེ་ད།ོ¢ །ཉ་ིམ་དང་འ}་e།ེ མ་རགི་པའ་ིnན་པ་སལེ་ཞངི་འཇགི་Iནེ་

དང་འཇིག་Iེན་ལས་འདས་པའ་ིཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་/ེད་ད།ོ¢ །

འདདོ་འཇའོ A་བ་དང་འ}་e།ེ བ�སེ་པ་དང་wམོ་པ་སལེ་ལ།ོ¢ །Ãནོ་ཤངི་དང་

འ}་e།ེ འཁོར་བའ་ིཚད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་/ེད་ད།ོ¢ །དམག་དཔོན་

དང་འ}་eེ། ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་སོགས་པའ་ིག�ལ་ང་ོཐམས་ཅད་སེལ་

བར་/ེད་ད།ོ¢ །ཟམ་པ་དང་འ}་e།ེ ½་ངན་ལས་འདས་པའ་ིªིང་]་0ིན་པར་

/ེད་ད།ོ¢། 

 བ.བ་/་ ་ན།ི བསོད་ནམས་M་ིཚtགས་@་ཆེན་པ་ོགསོག་པར་/་

བ་ལ་བ.བ་པ་དང༌། ཕན་ཡོན་ཡང་དང་ཡང་]་}ན་པར་ /་བ་ལ་བ.བ་5

པ་ དང༌། སེམས་ཅན་�ོས་མི་�ང་བ་ལ་བ.བ་པ་དང༌། /ང་Nབ་M་ི6

སེམས་�ེལ་ཞིང་�ང་བ་ལ་བ.བ་པ་དང༌། ནག་པོའ A་ཆོས་བཞ་ི�ང་ཞིང་

   ར ] add.5

   པ ] em.; པར6
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དཀར་པའོ A་ཆསོ་བཞ་ིལ་བ.བ་པར་ /འ།ོ¢།¢ 7

 ད་ེལ་དང་པ་ོན་ིསེམས་བGེད་/ས་ནས། བཏང་�ོམས་སམ་རང་དོན་

ཙམ་]་wད་ཅིག་ཙམ་ཡང་$ོད་]་མ་གནང་ཞིང༌། ཚrགས་Nང་�་ཙམ་

+ིས་Mང་ཆོག་པར་མ་ག*ངས་ཏ།ེ @ལ་[་ཐམས་ཅད་2ོལ་བཞིན་/་བ་

�ིན་པ། ཉེས་/ས་�་བ་ཡན་ཆད་Q་བ་བཞི་མན་ཆད་མི་དོར་བ་ aལ་8

Wམིས། དམན་པ་ལ་མ་ིW་ོ�ད་]་མ་ིགསདོ་པ་ན་ིབཟདོ་པ། སམེས་ཅན་+་ི

དོན་]་འsར་ཚད་/ེད་པ་བQོན་འ<ས། ཞི་གནས་Mི་ཚtགས་bབ་པ་

བསམ་གཏན། རགི་པའ་ིགནས་ ་�དོ་པ་ཤསེ་རབ་e་ེད་ེ�ག་དང༌། མཛའ་

བཤེས་བeེན་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་བ_ོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡེངས་པ་མེད་

པར་/ེད་དགོས་ཏ།ེ ཡང་མགོན་པ་ོ/མས་པས། མག་ོལ་སེམས་ཅན་�ར་

ཆནེ་འ�རེ་བ་ཡ།ི¢།སམེས་དཔའ་མཆགོ་Bམས་དལ་+སི་འK་ོམ་ིམཛrས།¢།

ཞེས་ག*ངས་ས།ོ¢།¢ 

 གཉསི་པ་�དོ་འ±ག་ལས། དཔའ་ལ་བIནེ་ནས་འཇགིས་པ་ཆནེ་པ་ོ

lར།¢ །གང་ལ་བIེན་ནས་�ད་Mིས་2ོལ་sར་པ།¢ །ད་ེལ་བག་ཅན་Bམས་

Mསི་ཅསི་མ་ིབeནེ།¢ །ཞསེ་པ་དང༌། གསརེ་འsར་Q་ིཡ་ིBམ་པ་མཆགོ་l་

   པར ] em.; པ7

   བ ] em.; བར8
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[།¢ །མ་ིགཙང་^ས་འད་ི�ངས་ ནས་@ལ་བའ་ི¦།¢ །རིན་ཆེན་རིན་ཐང་9

མེད་པར་བ�ར་བས་ན །¢ །/ང་Nབ་སེམས་ཞེས་/་བ་རབ་བIན་10

བdང༌། །ཞེས་པའ་ིདོན་དང༌། /ང་Nབ་M་ིསེམས་མ་Gེས་ན། ཤ་ཟས་

བཏབ་པ་བཞནི་]། ཉནོ་མངོས་པས་རང་ཡང་Ä་ོཞངི་གཞན་ཡང་བiགེ་པ་

ལ། སེམས་དེ་Gེས་ན། རང་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ལ་

གནས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་ད་ེལ་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའ།ོ¢། 

 ག*མ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་+ི་�ར་འ�ར་

བར་ཁས་�ངས་པས། ^ས་ལོངས་�ོད་ ལ་lོས་པ་མེད་པར་གཞན་11

>སེ་*་གdང་དགསོ་ཏ།ེ [་གཅགི་པའ་ིམའ་ིÅ་འབལ་ཡང༌། [ས་lའོ A་ར་ི

ན་ Àས་ཟེར་བ་དང་འ}། �་ོ�ངས་ན་/ང་Nབ་M་ིསེམས་Mང་འཆོར། 12

]ས་ག*མ་+ི་སངས་@ས་Mང་མི་ད+ེས་ཏེ། སེམས་ཅན་མD་/་མ་

གཏགོས་པ།¢།@ལ་བ་མཉསེ་པའ་ིཐབས་གཞན་མདེ།¢།ཅསེ་པ་དང༌། ང་དང་

སམེས་ཅན་Bམས་ན་ིབད་ེSག་མaངས་པས་ན། ངའ་ིགdགས་¦་གཉསི་

   blངས ] em.; བsgyuར9

   ན ] em.; ནས10

   ལོངས་sོpyད ] em.; ལོངས་sོpyད་པ11

   ན ] conj.; ནི12
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པ་ོསམེས་ཅན་]་བbབ་པ་e།ེ སམེས་ཅན་གནདོ་ན་ང་ལ་མཆདོ་པ་/ས་པ་

མ་ཡནི། ཞསེ་པ་དང༌། ཇ་ོབ་ོ>སེ་སམེས་ཅན་�སོ་མ་ི�ངོ་Àས་ན། $མོ་པ་

དང་བ.བ་པ་ཐམས་ཅད་མི་mབ་མེད། �ར་]་/ང་Nབ་Mང་mབ་

ག*ངས། སེམས་ཅན་�ོས་�ངས་པའ་ིཚད་oས་པས། ངན་པ་འད་ིདང་ཚr་

རབས་ཐམས་ཅད་]་མ་ིའ�ད་དགོས་�མ་པ་ཡིན་ག*ང༌། ]ས་ཉིན་ཞག་

གཅགི་ག་ི�ག་ཆ་ཡནི་ག*ངས།¢¢ 

 བཞ་ིཔ་ན།ི སངས་@ས་ཆསོ་དང་འཕགས་པའ་ིཚtགས་Bམས་ལ།¢ །

/ང་Nབ་མ་ཐོབ་བར་]་བདག་ནི་Gབས་*་མཆི།¢ །བདག་གིས་�ིན་

སོགས་བ+ིས་པའ་ིབསོད་ནམས་Mིས།¢ །འK་ོལ་ཕན་0ིར་སངས་@ས་

འ<བ་པར་ཤགོ །ཅསེ་པ་ཉནི་ལན་ག*མ་མཚན་ལན་ག*མ་]ས་�ག་/། 

�ེལ་ཞིང་�ང་བར་མ་/ས་ན། བསམ་པ་བཟང་པ་ོན་ིnན་vམ་+་ིªོག་

བས་�ང༌། ཉནོ་མངོས་དང་ཞ་ེ$ང་ན་ིརགས། སམེས་བGདེ་པ་ན་ི]ས་ད་ེ

རངི་ཙམ་ཡནི་ག*ངས་ས།ོ¢། 

  ་པ་ན།ི‑  ནག་པའོ A་ཆསོ་བཞ་ི�ང༌།¢དཀར་པའོ A་ཆསོ་བཞ་ིལ་བ.བ་13

པ་ན།ི �་མ་དང་མཆདོ་པར་འསོ་པ་བÆ་བ་ན་ིནག་པའོ A་ཆསོ་ཡནི་པ་ལ། མ་ི

བÆ་བའ་ིeེང་]་ཚAགས་*་བཅད་པ་གཅིག་ཡན་ཆད་Mིས། �་མ་ལ་�་ོ

yན་+ིས་གཏད་ཅིང་ང་ཅ་ིཤེས་�ོད་ད་ེཤེས་*་/འོ།¢ །གཞན་འ+ོད་པའ་ི

�    lŋ་པ་ནི། add.13
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གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་འ+ོད་པ་Gེད་ན་ནག་པོའ A་ཆོས་ཡིན་པ་ལ། མ་ིབGེད་

པ་ལ་བ.བ་པར་/་བ་ན།ི རང་ངམ་གཞན་+་ིདག་ེབའ་ིQ་བ་ལ་>ེས་*་ཡ་ི

རང་བ་ལས་འ+ོད་པ་Gེར་མ་ིའ±ག་པ་eེ། གང་ཞིག་དག་ེབ་�ོད་མཐོང་

ན།¢ །འ0་ཞིང་¦ར་‑ ཏ་ེམ་མསོ་ན།¢ །དཀནོ་མཆགོ་ག*མ་+་ིརགིས་Mང་14

གཅོད།¢ །ཅེས་པ་དང༌། གང་གིས་དག་ེབ་/ེད་པ་ལ།¢ །�ག་དོག་དབང་གིས་

¦ར་‑ བཏབ་ན།¢ །མཚམས་མེད་/ས་པས་ད½ལ་བར་འK།ོ¢ །ཞེས་པས་15

སོ།¢ །སེམས་བGེད་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ལ། ཞ་ེ$ང་ག་ི_་ོནས་

ཚAགས་*་བཅད་པ་མ་ཡནི་པ་མ་ིབ>དོ་པ་དང་བ.བ་པར་/་བ་ན།ི ཞངི་ད་ེ

ལ་གཞ་ིཞ་ེ$ང་ག་ི_་ོནས་ཉེས་པ་མང་པ་ོབ>ོད་ན། wད་ཅིག་མ་ར་ེརེས་

Mང་ད½ལ་བར་འK་ོདགོས་ཏ།ེ ཞ་ིབ་yས། བwལ་པ་eོང་]་བསགས་པ་

ཡ།ི¢ །�ནི་དང་བད་ེགཤགེས་མཆདོ་ལ་སགོས།¢ །ལགེས་�ད་ད་ེ~ན་གང་

ཡནི་ཡང༌། ཁངོ་W་ོགཅགི་གསི་འཇམོས་པར་/དེ།¢ །ཅསེ་པ་དང༌། �ལ་

/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཞ་ེ$ང་ན་ད½ལ་བའ་ི[ད་ཤིང་དངོས་ཡིན། /ང་

Nབ་སམེས་དཔའ་ན་ིགང་ཡནི་ཆ་མདེ། འ་ོwལོ་ན་ི·་བ་ལ་དགའ། mར་]་

འK་ོབའ་ི�་མ་ིགསག མའི་ིཉསེ་Gནོ་ཐམས་ཅད་མགི་བཞནི་]་ན་ིམ་ིབºང་

ག*ངས། སེམས་བGེད་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཚAགས་*་བཅད་

�    skuར ] em.; བskuར14

�    skuར ] em.; བskuར15
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པ་མ་ཡིན་པར་མ་ིབ>ོད་M་ིeེང་]་ཡང་ཡོན་ཏན་0ོགས་བ�ར་བ2ག་པར་

/འ།ོ¢ །སེམས་ཅན་ལ་གཡ་ོདང་�ས་‑ Cདི་ན་ནག་པའོ A་ཆསོ་ཡནི་པས་ད་ེ16

�ང་ཞངི་}ང་པའོ A་ཆསོ་Mསི་འཚt་བར་/འ།ོ¢ །}ང་པའོ A་ཆསོ་Mསི་འཇགི་Iནེ་

~ན་h་བད།ེ¢ །གཡ་ོ�་+་sས་མཛའ་བཤསེ་*ན་པར་/དེ།¢ །�ད་ན་y་

འ}་འKགོས་ན་ཤ་ཟ་འ}།¢ །གཡ་ོདང་�ས་ན་ིiདི་པ་ག*མ་ཡང་¡ང༌།¢ །

ཞེས་ས།ོ¢ །བ.བ་/་བཤད་པ་ཐལ་ནས་དཔོན་.ོབ་ཐམས་ཅད་Mིས་ཡན་

ལག་བ]ན་པ་ཚར་གཅགི་/། ཇ་ོབའོ A་^གས་Mསི་བg་ོབ་/འ།ོ¢།¢ 

 ཤི་ཁ་མ་ལ་སོགས་པས་@ས་པར་ལེན་མི་Àས་པས། མེ་ཏོག་ལ་

སོགས་པ་མཆོད་པ་<བ་ཚད་/ས་ནས། .ོབ་དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ+ི་བ་.ོབ་དཔོན་+ིས་/ང་Nབ་སེམས་དཔར་

བdང་]་གསོལ། ཞེས་ལན་ག*མ་/། .ོབ་དཔོན་+ིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Sག་བgལ་དང་Cལ་བར་སོམས་ཤིག་/ས་ལ་>ེས་�ོས་/་བ་

ན།ི .ོབ་དཔོན་དགོངས་*་གསོལ། བདག་མིང་འད་ིཞེས་བ+་ིབ། སངས་

@ས་ཆོས་དང་འཕགས་པའ་ིཚtགས་Bམས་ལ་ལན་ག*མ་/འ།ོ¢ །ཤིན་h་

བSས་པར་ལེན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་M་ིདོན་]་སངས་@ས་ཐོབ་

པར་/་�མ་]་ཡང་ནས་ཡང་]་སོམས་ཤིག་/འ།ོ¢། 

ཡནོ་ཏན་@་མཚtའ་ིསངས་@ས་Mང༌།¢། 

�    sgyuས ] conj.; sgyuར16
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yག་བསམ་Bམ་པར་དག་པ་ཡ།ི¢། 

བསམ་པ་Bམ་དག་ད་ེདག་དང༌།¢ ། 

མེད་ན་མ་ིའVང་འCེལ་བ་འ།ོ །    ། །¢ 
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༄༅། །@་གར་wད་]། བདྷོསིÈ་ས་ཾབ་ར་བངི་ཤ་ིཀ བདོ་wད་]། /ང་Nབ་སམེས་

དཔའ་ི$མོ་པ་ཉ་ིP་པ། འཇམ་དཔལ་གཞནོ་Àར་sར་པ་ལ་0ག་འཚལ་ལ།ོ།¢ 

སངས་@ས་iས་དང་བཅས་པ་ལ། །Dས་པས་0ག་འཚལ་ཅ་ིÀས་མཆདོ།། 

0གོས་]ས་~ན་ན་བoགས་པ་ཡ།ི །/ང་Nབ་སམེས་དཔའ་Bམས་M་ིWམིས།། ༡ 

བསདོ་ནམས་~ན་+་ིགཏརེ་sར་གང་། །ད་ེན་ིབསམ་པ་དམ་པ་ཡསི། ། 

�་མ་$མོ་པ་གནས་ཤངི་མཁས། །Àས་དང་\ན་ལ་�ང་བར་/། ། ༢ 

ད་ེཚr་ད་ེལ་དག་ེབའ་ི0ིར། །@ལ་བ་iས་དང་བཅས་Bམས་Mིས། ། 

དག་ེབའ་ིmགས་Mིས་Iག་པར་ཡང་། །[་Sག་འ}་བར་དགོངས་པར་འsར། ། ༣ 

གཞན་Bམས་དང་ན་ིབདག་ལའང་vང་། །Sག་བgལ་ཡིན་ཡང་གང་ཕན་དང་། །

ཕན་དང་བད་ེབ་་Bམས་/་e།ེ །བད་ེཡང་མ་ིཕན་མ་ི/འ།ོ ། ༤ 

ཉནོ་མངོས་}ག་ལས་Vང་བ་ཡསི། །$མོ་པ་ཞགི་པར་གང་sར་པ། ། 

ད་ེཡ་ིཉསེ་པ་བཞ་ིཔ་ོན ི། །ཕམ་པ་འ}་བར་དགངོས་པ་ཡནི། ། ༥ 

°དེ་དང་བ~ར་e་ེཆགས་པ་ཡསི། །བདག་བeདོ་གཞན་ལ་Zདོ་པ་དང་། ། 

Sག་བgལ་མགནོ་མདེ་sར་པ་ལ། །སརེ་�ས་ཆསོ་ནརོ་མ་ིeརེ་དང་། ། ༦ 

གཞན་+སི་བཤགས་Mང་མ་ིཉན་པར། །Wསོ་ནས་གཞན་ལ་འཚtག་པ་དང་། ། 

ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་/དེ་ཅངི་། །དམ་ཆསོ་འ}ར་�ང་eནོ་པའ།ོ ། ༧ 

$མོ་པ་.ར་ཡང་�ང་བར་/། །ཟག་པ་འCངི་ན་ིག*མ་ལ་བཤགས། ། 

གཅགི་ག་ིམ]ན་]་yག་མ་Bམས། །ཉནོ་མངོས་མ་ིམངོས་བདག་སམེས་བཞནི།། ༨ 

དཀནོ་མཆགོ་ག*མ་ལ་ག*མ་མ་ིམཆདོ། །འདདོ་པའ་ིསམེས་M་ི>སེ་*་འ±ག །

£ན་པ་Bམས་ལ་Dས་མ་ི/དེ། །}སི་པ་ལ་ན་ིལན་མ་ིའདབེས། ། ༩ 

མKོན་པོར་བདག་གིར་མ་ི/ེད་ཅིང་། །གསེར་ལ་སོགས་པ་ལེན་མ་ི/ེད། ། 
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ཆསོ་འདདོ་པ་ལ་�ནི་མ་ི/དེ། །aལ་Wམིས་འཆལ་Bམས་ཡལ་བར་འདརོ། ། ༡༠ 

ཕ་རོལ་དད་0ིར་.ོབ་མ་ི/ེད། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་/་བ་Nང་། ། 

�ངི་བQརེ་བཅས་ན་མ་ིདག་ེམདེ། །འཚt་བ་ལགོ་པ་དང་]་ལནེ། ། ༡༡ 

འ0ར་ནས་རབ་h་£ོད་ལ་སོགས། །འཁོར་བ་གཅིག་་`་བKོད་པར་སེམས། །

Kགས་པ་མ་ཡནི་མ་ི�ངོ་བ། །ཉནོ་མངོས་བཅས་་Mང་ཆསོ་མ་ི/དེ། ། ༡༢ 

གཤ་ེལ་ལན་]་གཤ་ེལ་སོགས། །Wོས་པ་Bམས་ན་ིཡལ་བར་འཇོག ། 

ཕ་རལོ་ཤད་Mསི་འཆགས་པ་�ངོ་། །W་ོབའ་ིསམེས་M་ི>སེ་*་་འ±ག ། ༡༣ 

བ�ེན་བ~ར་འདོད་0ིར་འཁོར་Bམས་Sད། །ལ་ེལ་ོལ་སོགས་སེལ་མ་ི/ེད། །

ཆགས་པས་C་ེམའོ A་གཏམ་ལ་བIནེ། །ཏངི་ང་ེའཛAན་+་ིདནོ་མ་ིཚtལ། ། ༡༤ 

བསམ་གཏན་2ིབ་པ་�ོང་མ་ི/ེད། །བསམ་གཏན་ར་ོལ་ཡོན་ཏན་l། ། 

ཉན་ཐསོ་ཐགེ་པ་�ངོ་བར་/དེ། །རང་aལ་ཡདོ་བཞནི་ད་ེལ་བQནོ། ། ༡༥ 

བQོན་མིན་0་ིརོལ་བeན་བཅོས་བQོན། །བQོན་པར་/ས་Mང་ད་ེལ་དགའ། ། 

ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་བར་/དེ། །བདག་ལ་eདོ་ཅངི་གཞན་ལ་Zདོ། ། ༡༦ 

ཆསོ་M་ིདནོ་]་འK་ོམ་ི/དེ། །ད་ེལ་Zདོ་ཅངི་ཡ་ིག་ེIནོ‑ ། ། 17

དགོས་པའ་ིKོགས་*་འK་ོམ་ི/ེད། །ནད་པའ་ིརིམ་K་ོ/་བ་�ོང་། ། ༡༧ 

Sག་བgལ་སལེ་བར་མ་ི/དེ་པ། །བག་མདེ་Bམས་ལ་རགིས་མ་ིeནོ། ། 

/མས་ལ་ལན་]་ཕན་མ་ིའདོགས། །གཞན་+་ི½་ངན་བསང་མ་ི/ེད། ། ༡༨ 

ནོར་འདོད་པ་ལ་�ིན་མ་ི/ེད། །འཁོར་Bམས་M་ིན་ིདོན་མ་ི/ེད། ། 

གཞན་+་ི�་ོདང་མmན་མ་ིའ±ག །ཡོན་ཏན་བgགས་པ་·་མ་ི/ེད། ། ༡༩ 

�    rོtན ] em.; བrེtན17

  32



¾ནེ་]་འཚམ་པར་ཚར་མ་ིགཅདོ། །¶་འ»ལ་$གི་ལ་སགོས་མ་ི/དེ། ། 

�ངི་>རེ་\ན་ཞངི་/མས་0རི་དང་། །སམེས་དག་ེབ་ལ་ཉསེ་པ་མདེ། ། ༢༠ 

/ང་Nབ་སེམས་དཔའི་$ོམ་པ་ཉི་P་པ། .ོབ་དཔོན་ཙན་}་གོ་མིས་མཛད་པ་

kགོས་ས།ོ །    ། ། 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༄༅། །$མོ་པ་ཉ་ིP་པའ་ིའKལེ་པ་བoགས་ས།ོ ། 

༄༅། །ཨÍ་Î་e།ི �་མ་དམ་པ་Bམས་ལ་0ག་འཚལ་ལ།ོ །འདརི་དནོ་�ག་

eེ། .ོབ་དཔོན་གང་གིས་མཛད་པ་དང༌། 0ོགས་གར་གཏོགས་པ་དང༌། 

མཚན་ཅ་ིལས་བཏགས་པ་དང༌། དགསོ་ཆདེ་གང་ག་ིདནོ་]་མཛད་པ་དང༌། 

ད[་ནས་ཞབས་*་དོན་]ས་‑ བeན་པ་དང༌། འCས་[་ཅ་ིའVང་བའ།ོ ། 18

 དང་པ་ོན།ི .བོ་དཔནོ་ཙ{་ག་ོམ་ིe།ེ དའེ་ིལ་ོ�ས་ན།ི @་གར་ཤར་

0ོགས་ན་སངས་@ས་པའི་པÏི་ཏ་ཙན་ཏི་ཞེས་པ་དང༌། n་eེགས་@ང་

འཕེན་པའ་ིཔÏ་ིཏ་གཅིག་Qོད་པ་/ེད་པ་ན། @ང་འཕེན་པས་འཇིག་Iེན་ཕ་

རོལ་མེད་པའ་ིརིགས་པ་བཀོད། .ོབ་དཔོན་+ིས་ཕ་རོལ་ཡོད་པའ་ིརིགས་

པ་བཀོད་Mང་མཉམ་པོ་ཙམ་ལས་མ་Vང་བས་*ན་མ་¬ང་ནས། .ོབ་

དཔནོ་ཙ{་ག་ོམ་ིན་ར།ེ ངས་མངནོ་*མ་]་�་འCས་བeན་+སི། �་བ་0་ི

མའ་ིཉ་ལ་ང་ཤ་ིནས་པÏ་ིཏ་ཆོས་ཁོལ་ཞེས་/་བའ་ི[ར་G་ེབ་�ངས་ལ་ལ་ོ

བ]ན་ན་Qོད་པ་/འོ་ཞེའོ། །དེ་ཡང་Iགས་*་Zིན་མཚམས་*་ཐིག་ལེ་

དཀར་པ་ོགཅིག་ཡོད་པ་ཞིག་ག།ོ །Zིན་མཚམས་*་ཐིག་ལ་ེདཀར་པ་ོཡོད་

པ་ ‑ Vང་བས་མིང་ཡང་�་བར་བཏགས་སོ། །དེའི་]ས་*་iས་*་19

�    duས ] em.; བsduས18

�    པ ] em.; པར19
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བlམས་པའི་ཚr་�མ་ལ་0ག་ག*མ་བཙལ་ཏེ་འོ་མ་བ@ལ་ལམ་ཞེས་

oས་པས། �མ་ན་ར་ེམ་·་བར་ཁ་རོག་$ོད་ཅིག་ཟེར་བས་ལ་ོབ]ན་]་

Ðགས་ས།ོ །དེའ་ིཚr་gར་+་ིn་eེགས་པའ་ིཔÏ་ིཏ་དེས་2འ་ིབeན་བཅོས་

ཆནེ་པ་ོཞགི་པÏ་ིཏ་ཆསོ་ཁལོ་ལ་བ¦ར་ནས། འདའི་ིའKལེ་ཤསེ་པར་+སི་

ཤགི །�་བ་0་ིམའ་ིཉ་ལ་Qདོ་པ་/འ།ོ །མ་ཤསེ་ན་�དེ་ཐམས་ཅད་ཕམ་པ་

ཡནི་ན་ོཟརེ། ད་ེབlས་པས་ཡ་ེམ་ཤསེ་ནས་སངས་@ས་པའ་ིཔÏ་ིཏ་གཞན་

Bམས་ལ་བeན་པས་Mང་མ་ཤེས། 0་ིརོལ་པའ་ིཔÏ་ིཏ་གཞན་ལ་ག*ང་

བཏང་ནས་བeན་པས་ད་ེ~ན་+ིས་Mང་མ་ཤེས་ནས། ཤིན་h་�་ོམ་བད་ེ

ནས་ཡང་གཞན་ལ་འ}ིར་སོང་བའ་ིཚr། [ས་བlས་ནས་གོང་འོག་h་ཡ་ི

གེའ་ིཐ་ོབཏབ་ནས་བཞག་གོ། །ཡབ་0ིར་ལོག་ནས་བlས་པས་མ་^ས་

པར་ག་ོe།ེ འདིར་*་Vང་}ིས་པ་དང༌། Nང་མ་ན་ར།ེ [་ªེན་པ་དེས་ད་ེན་

l་ཞིང་འ]ག་གཞན་*་ཡང་མ་Vང་ཟེར། [་ལ་·ོས་/ས་པ་དང་མ་ལ་

མÑབ་མོའ A་བ=་/ེད། མས་·ོས་ཤིག །མ་ི·་བ་ཅ་ིཡིན་}ིས་པ་ལ། gར་

བlམས་པའ་ིཚr་མ་·་ཟེར་བས་མའ་ིངག་ཉན་པས་མ་ི·་ཟེར་ར།ོ །ད་ེནས་

�་བ་ཉ་ལ་བབ་པའི་ཚr་Qོད་པར་འདོད་པ་ལ་[་ན་རེ་ད་]ང་�ེད་Mིས་མི་

འོང་བས་ང་པང་]་ཞོག་ལ་/ིས་པ་འདི་དང་Qོད་པ་+ིས་ཤིག་ཅེས་·ོས་

ཤིག་ཟེར་ར།ོ །ད་ེནས་@ལ་པ་ོདང་པÏ་ིཏ་Bམས་འ]ས་ནས། /ིས་པ་འད་ི

དང་Qོད་པ་+ིས་ཤིག་ཅེས་·ས་པ་དང༌། /ིས་པ་འད་ིངའ་ིQོད་པའ་ི�་མ་
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ཡནི་ཟརེ་བ་དང༌། /སི་པས། མར་མ་ེNང་ཡང་nན་པ་འཇམོས། །�གས་

Ò་Nང་ཡང་ªང་པ་ོའ]ལ། །/ིས་པ་Nང་ཡང་n་eེགས་འ]ལ། །ཞེས་

·ས་པ་ཙམ་+ིས་ཕམ་པར་sར་ཏོ། །དེ་ནས་Ó་ལÔ་ན་པÏི་ཏ་མང་པོ་

བoགས་པ་ཐམས་ཅད་Mསི། འད་ིགཞནོ་ཡང་པÏ་ིཏ་ཆནེ་པ་ོཡནི། བ*་བ་

/་བར་Kོས་/ས་སོ། །ད་ེཡང་འ]ལ་བ་འཛAན་པ་ན་ི@ང་Kགས་ག*མ་

ནས་བ*་ལ། $་ེ�ོད་ག*མ་ཆར་ཤེས་ན་@ང་Kགས་དD་ནས་བ*་བ་

ཡནི་ལ། །.བོ་དཔནོ་ན་ིདཔག་ཚད་�ག་ནས་བ*་བ་ཡནི་ལ། .བོ་དཔནོ་

+ི་ ‑ mགས་ལ་དགེ་.ོང་མང་པོས་བ*་བ་ལ་¦་གdགས་ཤིག་དགོས་20

�མ་ནས། ¦་གdགས་�ན་འ}ེན་]་བ�ག་པས། འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་+་ི¦་�ན་}ངས་ནས་ཤིང་Iར་བoགས། .ོབ་དཔོན་+ིས་@བ་

ངོས་ནས་§་ཡབ་Mིས་གཡོབ་ཅིང་བeོད་པས་ཞལ་aར་འsར་བས་འཇམ་

དཔལ་མཇིང་ཡོན་/་བ་བoགས་ས།ོ །.ོབ་དཔོན་�་བ་Kགས་པ་དང་བK་ོ

ªེང་/ས་པས་གོ་མིས་མ་mབ་ནས་ཇོ་བོ་ཁ་སÕ་ཎིའི་ཁང་པར་=ོ་¦་ལ་

}སི་པས། =་ོ¦ས་མཆགོ་�ནི་+་ི0ག་@་བཤགིས་ནས་མÑབ་མསོ་བ=་

/ེད་ཅིང་བཤད་པ་དང༌། .ོབ་དཔོན་�་Kགས་/ོན་པས་ག*ང་འ�་ོཡང་

ཆད། མÑབ་མ་ོཡང་ཀ་ེར་ེའ]ག །ད་ེནས་བK་ོªངེ་/ས་པས་ག་ོམ་ི@ལ་

ལོ། །.ོབ་དཔོན་�་Kགས་M་ིmགས་དགོངས་ལ། ས་བ�འ་ི/ང་Nབ་

�    gy ི] em.; gyིས20
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སེམས་དཔའ་ལའང་ཉ་ེརིང་འད་ིཙམ་འོང་བ། ང་ལ་མ་ི·་བར་ཁ་ོལ་·་བ་

�མ་ནས་Vང་བས། ཐ་ོརངས་M་ི�་ིལམ་ན་ཇ་ོབ་ོཁ་སÕ་ཎིའ་ིཞལ་ནས། 

དག་ེ.ོང་གཅིག་དང་ངེད་ག*མ་སེམས་བGེད་eབས་གཅིག་h་/ས་Zོན་

ལམ་མmན་པ་དང༌། ཁོས་བbབས་པས་ཞལ་མཐོང་བ་ཡིན། �ོད་/ིན་

+ིས་®ོབ་པའ་ིy་ན་ིའཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡིན་ག*ངས་ས།ོ །ད་ེནས་

.བོ་དཔནོ་ག་ོམསི་2་ཙ་{་Ö་ཀ་ར་ཎ་བQམས། .བོ་དཔནོ་�་བས་པ་ཎ་ི

/་ཀ་ར་ཎ་བQམས་པ་ལ། ག་ོམ་ིམ་དར། �་བ་དར་བ་ལ། ག་ོམིས་ཇ་ོབ་ོཁ་

སÕཎ་ིལ་ཁོའ A་ད་ེམ་དར་བར་བདག་ག་ིད་ེདར་བར་o་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་]་sར་ཏོ། །0ིས་2་ཙ{འི་བeན་བཅོས་ཞིག་=ོ་>ེ་

གདན་+ི་Wོན་པ་གཅིག་h་བ¿ར་བས་Wོན་པ་དེའི་N་འmངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཤསེ་རབ་ཆའེ།ོ །¦་གཉརེ་+སི་�ག་དགོ་ག་ིདབང་གསི་Wནོ་པའ་ིeངེ་

]་མཆོད་Iེན་བQིགས་ནས་བoགས་ག*ངས། ད་ེན་ི.ོབ་དཔོན་+་ིལ་ོ

�ས་ས།ོ ། 

 གཉསི་པ་0གོས་ན།ི བ>དོ་/་}ང་དནོ་ངསེ་དནོ་ལས་~ན་kབོ་M་ིཆ་

eོན་པས་}ང་དོན། $ེ་�ོད་ག*མ་+ི་ནི་/ང་Nབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་

བeེན་པས་མངོན་པར་གཏོགས་ལ། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ིབ.བ་པ་eོན་

པས་འ]ལ་བའང་ཡིན་ན།ོ ། 
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 ག*མ་པ་མཚན་ན་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ི$ོམ་པ་འཆད་པས་དོན་

ལ་མཚན་]་བཏགས་པའ།ོ ། 

 བཞ་ིཔ་དགོས་ཆེད་ན།ི 0་ིརབས་M་ིགང་ཟག་དད་པ་ཅན་ཤེས་རབ་

ཞན་པས་$་ེ�དོ་M་ིཆསོ་ཤསེ་པར་མ་ིÀས་པས། བSས་པ་ལ་དགའ་བའ་ི

དནོ་]་མཛད་ད།ོ ། 

  ་པ་‑ ད[་ནས་ཞབས་M་ིདོན་ན།ི གསར་མ་བས་0ག་འཚལ་བ་21

དང༌། གoང་ག་ིདོན་དང༌། མ±ག་ག་ིདོན་དང་ག*མ་]་འདོད་ལ། བཀའ་

གདམས་པས་$ོམ་པ་ལེན་པའི་�ོར་བ་དང༌། དངོས་གཞི་དང༌། >ེས་

ག*མ་]་འདོད་ཅིང༌། °ིང་མ་བས་$ོམ་པ་�ང་བའ་ིརིམ་པ་དང༌། �ངས་

པའ་ིཕན་ཡོན་དང༌། བ.བ་པ་མདོར་བSས་པ་དང༌། Rང་བའ་ིགནས་ཕས་

ཕམ་པ་བeན་པ་དང༌། ཉམས་ན་0རི་གས་ོབའ་ིཐབས་དང༌། ཉནོ་མངོས་པ་

དང་བཅས་པའ་ིRང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའ་ིRང་བ་བeན་པ་e་ེ

བ]ན་]་འདོད། ། 

 �ག་པ་ ‑ འCས་[་ན་ི¦་ག*མ་རང་བཞིན་+ིས་Bམ་པར་དག་པ་22

འVང་བའ།ོ ། 

�    lŋ་པ ] add.21

�    druག་པ ] add.22
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 དེའ་ིམཚན་ཉིད་ན་ིཉན་ཐོས་དགར་བའ་ི0ིར་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ི

$མོ་པ་ཉ་ིP་པ་ཞསེ་/་བ་e།ེ /ང་བ་ན་ི2བི་པ་གཉསི་/ང་བའ།ོ །Nབ་པ་

ན་ིཆསོ་ཉདི་Iགོས་པར་/དེ་པའ།ོ །ད་ེཐབོ་པར་འདདོ་པ་ན་ིསམེས་དཔའ།ོ ། 

 $ོམ་པ་ན་ིག*མ་e།ེ ང་ོབ་ོདང༌། ད/་ེབ་དང༌། གང་ཟག་ག།ོ ། 

 ང་ོབ་ོན་ིསམེས་པ་�ན་ཆགས་}ན་པའ་ིས་བནོ་ཅན་ན།ི ། 

 ད/་ེབ་ལ་ག*མ་eེ། སེམས་ཅན་+་ིདོན་]་^ས་ངག་ཡིད་ག*མ་

$མོ་པའ་ིaལ་Wམིས་དང༌། ཕ་རལོ་h་0ནི་པ་�ག་རང་ག་ི�ད་ལ་�ལེ་བ་

དག་ེབ་ཆསོ་Sད་M་ིaལ་Wམིས་དང༌། མག་ོདང་མགི་ལ་སགོས་པ་ཐམས་

ཅད་སེམས་ཅན་ལ་གཏོང་བའི་/་བ་ ‑ སེམས་ཅན་དོན་/ེད་Mི་aལ་23

Wམིས་ས།ོ ། 

 གང་ཟག་ན་ིག*མ་e།ེ ལས་དང་པ་ོབ་དང༌། མོས་པས་�ོད་པ་དང༌། 

ས་ལ་གནས་པའ།ོ ། 

 དེ་ལ་ལས་དང་པོ་པས་ནི་$ོམ་པའི་aལ་Wིམས་ཉམས་*་ལེན་ལ། 

གཉིས་པ་ན་ིམོས་པས་‑ �ལ་]་/ེད། མོས་པ་�ོད་པས་དག་ེབ་Sད་པ་24

�    བའི་by་བ ] em.; བས23

�    པས ] em.; པ24

  39



དངསོ་*་ཉམས་*་ལནེ་ལ། ཐ་མ་མསོ་པས་�ལ་]་/དེ་ད།ོ །ས་ལ་གནས་

པས་‑ ན་ིསམེས་ཅན་དནོ་/དེ་ཉམས་*་ལནེ་ན།ོ ། 25

 ཉ་ིP་པ་ན་ི×་ོཀ་ཉ་ིP་ཡདོ་པས་ས།ོ ། 

 ད་བeན་བཅོས་M་ིགoང་ལ། དང་པ་ོ�ོར་བའ་ི$ོམ་པ་�ང་བའ་ིརིམ་

པ་ན།ི སངས་@ས་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚAགས་*་བཅད་པ་0ེད་ད།ོ །

དེའང་གནས་ཁང་ཡིད་]་འོང་བར་0གས་དར་དང་བGང་Àལ་དང་མÏལ་

ལགེས་པར་/ས་ལ། /ང་Nབ་ཆནེ་པའོ A་¦་རབ་གནས་/ས་པ་ཞགི་གསི་

ད[་}ངས་པའ་ིIེན་མཛrས་པར་Cེས ‑ ། མཆོད་པ་@་ཆེན་པ་ོའ/ོར་བ་26

དང་མmན་པ་བཤམ། �་མའི་གདན་མཐོན་པ་ོདང་མཆོད་པ་@་ཆེན་པ་ོ

བཤམས་ནས་$ོམ་པ་ནོད་པ་ན་ི�ོར་བའ།ོ ། 

 ཡ་ིགེའ་ིདོན་ཡང༌། སངས་@ས་ན་ི�ངས་པ་དང་ཡ་ེཤེས་¡ན་*མ་

ཚtགས་པ་eེ། མ་རིག་པ་གཉིད་l་[་ལས་སངས་ཤིང་�་ོཔØ་lར་@ས་

པས་ས།ོ །iས་དང་བཅས་པ་ན་ིmགས་M་ིiས་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་e་ེ

རིགས་འཛAན་པའ་ི0ིར་ར།ོ །དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་�ར་བའ་ི@ལ་པ་ོལ་[་

མང་པ་ོཡོད་Mང༌། གང་ག་ི^ས་ལ་མཚན་བཟང་པ་ོདང་དཔ་ེ/ད་བཟང་པ་ོ

ཡདོ་པ་ད་ེལ་[འ་ིའ]་ཤསེ་འཇགོ་ཅངི༌། གཞན་ལ་མ་ཡནི་པ་བཞནི་ན།ོ ། 

�    པས ] em.; པ 25

�    bེrས ] em.; bེr26
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 འ]ད་པས་0ག་འཚལ་བ་ནི་^ས་ཡན་ལག་Zད་ ་ས་ལ་mག་པ་

དང༌། ངག་h་བeོད་པ་དང༌། སེམས་Mིས་Gོན་མ་ིསེམས་པར་ཡོན་ཏན་

}ན་པས་^ས་ངག་ཡིད་ག*མ་འ]ད་པའམ། མར་མ་ེམཛད་M་ིབ¾ངས་

0ག་/འ།ོ ། 

 ཅི་Àས་མཆོད་ཅེས་ ‑ རང་ལ་ཡོད་པས་མཆོད་M་ིདོམ་/ས་པ་l་27

[ས་མ་ཡིན་ན།ོ ། 

 དོན་ག*མ་]་འདོད་པ་lར་ན། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། 

0ོགས་]ས་~ན་ན་ཞེས་/་བ་ལ་སོགས་པ་Q་བ་�ག་གིས་eོན་ཏ།ོ །དོན་

ན་ི0ོགས་བ�་]ས་ག*མ་ན་བoགས་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ིaལ་

Wིམས་ད་ེན་ི�་མ་ཆོས་བཞ་ི\ན་ལ་�ང་བར་/འོ། །ཞེས་/་བ་འད་ིཡིན་

ན།ོ ། 

 དེ་ཡང་འCེལ་ནི་/ང་Nབ་སེམས་དཔའི་Wིམས་དེ་ནི་�ང་བར་/་

ཞེས་�ར་ར།ོ ། 

 འོ་ན་འདས་པའི་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ཙམ་+ི་Wིམས་ཡིན་ནམ་

�མ་ན། མ་ཡནི་པར་eནོ་པ། 0གོས་]ས་~ན་ན་བoགས་པ་ཡ།ི །/ང་

Nབ་སེམས་དཔའ་Bམས་Mི་ཞེས་པ་eེ། 0ོགས་བ�་]ས་ག*མ་ན་

བoགས་པའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་M་ིWིམས་ཡིན་ལ། ད་ེ

�    ཅེས ] em.; ཅིང 27
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ཡང་ཉན་ཐོས་M་ིཉ་ིཚr་བ་l་[་མ་ཡིན་+ི། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ིད་ེན་ི

གང་]་‑ Gསེ་Mང་Zནོ་པ་མ་བཏང་ན་aལ་Wམིས་དང་མ་ིའCལ་ལ།ོ ། 28

 /ང་Nབ་སེམས་དཔའི་$ོམ་པ་དེ་ཡང་ཅི་འ}་བ་ཞིག་ཡིན་�མ་ན། 

བསོད་ནམས་~ན་+་ིགཏེར་sར་གང༌། །ཞེས་ག*ངས་ཏེ། /ང་Nབ་

སེམས་དཔའི་$ོམ་པ་དེ་ནི་འཇིག་Iེན་དང་འཇིག་Iེན་ལས་འདས་པའི་

བསདོ་ནམས་ཐམས་ཅད་M་ིགཞརི་sར་པ་e།ེ དཔརེ་ན་རནི་པ་ོཆའེ་ིའVང་

�ངས་l་[འོ། །wབས་འདིར་ཡ་ེཤེས་M་ིཚtགས་མ་Zོས་པ་ན་ི/ང་Nབ་

སེམས་དཔའི་ས་ནས་aལ་Wིམས་ཉིད་བསོད་ནམས་Mི་རང་བཞིན་ཡིན་

ཞེས་འVང་བའ་ི0ིར་ར།ོ ། 

 བསམ་པ་ཅིའ་ིབསམས་པས་�ང་�མ་ན། །/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ི

aལ་Wིམས་དེ་ནི་.ོབ་མ་བསམ་པ་དག་པ་གཡོ་�་མེད་པས་�ང་བར་

/འ།ོ། 

 དད་པ་མེད་པ་དང་གཡ་ོ�་ཅན་+ིས་ན་ིམ་ཡིན་ན་ོཞེས་eོན་པ་ན།ི ད་ེ

ན་ིབསམ་པ་དམ་པ་ཡིས། །ཞེས་པ་e།ེ �་yག་པའ་ིབསམ་པ་Bམ་པར་

དག་པ།  

 �ང་བའ་ི�ལ་ན།ི �་མ་$མོ་པ་གནས་ཤངི་མཁས། །Àས་དང་\ན་

ལ་�ང་བར་/། །ཞསེ་/་བས་eནོ་e།ེ ཆསོ་བཞ་ི\ན་+་ི�་མ་ལས་�ང་

�    du ] add.28
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བར་/འ།ོ །ཞསེ་པའ།ོ །དའེང་$མོ་པ་ལ་གནས་པ་ན།ི རང་ཉདི་/ང་Nབ་

སེམས་དཔའི་$ོམ་པ་དང་\ན་པ་བ�ན་པ་eེ། yག་པ་aལ་Wིམས་Mི་

བ.བ་པ་དང་\ན་པའ།ོ །མཁས་པ་ན་ི/ང་Nབ་སམེས་དཔའ་ི$་ེ�དོ་དང༌། 

མ་མོ་ལ་མཁས་ཤིང་/ང་བས་/ང་Nབ་སེམས་དཔའི་$ོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་

ཐོབ་པ་དང༌། མ་ིཉམས་པ་དང་ཉམས་ན་0ིར་གས་ོབའ་ིཆ་ོག་ལ་མཁས་པ་

དང༌། གཞན་+་ིཐ་ེཚtམ་གཅདོ་Àས་པ་e།ེ yག་པ་ཤསེ་རབ་M་ིབ.བ་པ་

དང་\ན་པའོ། །ཉེས་པ་�་བའི་�་བས་མ་གོས་པའི་བ�ན་པ་ལ་སེམས་

ལས་*་vང་དགོས་པས་yག་པའ་ིཏིང་འཛAན་+་ིབ.བ་པ་དང་\ན་པ་དང༌། 

�ངི་>་ེཆ་ེབ་ཡང་དནོ་+སི་བeན་ཏ།ོ །ཆསོ་ད་ེBམས་དང་\ན་ཡང་ཤནི་h་

£ས་ཤིང་འཁོགས་པ་དང༌། ནད་པ་དང༌། Ðགས་པ་དང༌། Äོས་པ་ལ་

སོགས་པ་བསལ་བའ་ི0ིར་Àས་པ་དང་\ན་པ་Zོས་ས།ོ །ད་ེl་[་མེད་ན་

aལ་Wིམས་དང་\ན་ཞིང་ཐ་ེཚtམ་སེལ་Àས་པ་ལ་�ང་ང༌ོ། །དེའང་མེད་ན་

དཀནོ་མཆགོ་ག་ི�ན་gར་�ང་ང༌ོ། ། 

 ད་ེlར་ན་དོན་བ]ན་+་ིདང་པ་ོསོང་ ནས། གཉིས་པ་�ངས་པའ་ི29

ཕན་ཡོན་ན།ི ད་ེཚr་ད་ེལ་ཞེས་/་བ་ལ་སོགས་པ་ཚAགས་བཅད་གཅིག་གིས་

$ོམ་པ་�ངས་པ་དེའི་ཚr། མི་མཇེད་འདི་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་Iེན་+ི་

ཁམས་*་ས་གཡ་ོབ་ལ་སགོས་པའ་ིlས་འVང་ལ། ད་ེན་གནས་པའ་ི/ང་

   སོང ] add.29
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Nབ་སེམས་དཔའ་Bམས་Mིས་རང་ག་ིམངོན་ཤེས་ན་ིཐོགས་པ་དང་བཅས་

པས།  ཆདོ་པ་དང༌�་བའ་ིདངསོ་པ་ོཤསེ་པར་མ་ིÀས་པའ་ི0རི། བཅམོ་

\ན་འདས་ལ་ཅའི་ི�་དང་ཅའི་ི¾ནེ་+སི་ས་གཡ་ོoས་པ་དང༌། བཅམོ་\ན་

འདས་Mིས་eོང་ག*མ་+་ིའཇིག་Iེན་+་ིཁམས་མང་པ་ོདཔག་h་མེད་པའ་ི

ཕ་རོལ་ན། eོང་ག*མ་མ་ིམཇེད་M་ིའཇིག་Iེན་+་ིཁམས་མ་ིམཇེད་]་ཡང་

དག་པར་kོགས་པའ་ིསངས་@ས་³M་mབ་པ་ཞེས་/་བའ་ིཞིང་ཁམས་*། 

/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ཆ་ེག་ེམ་ོཞེས་/་བ་ལས་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ཆ་ེ

གེ་མོ་ཞེས་/་བས་/ང་Nབ་སེམས་དཔའི་$ོམ་པ་�ངས་པའི་Àས་པས་

ཡིན་ན།ོ །ཞེས་ག*ངས་ཤིང་ད་ེན་ིརིང་པོར་མ་ིཐོགས་པར་སངས་@ས་M་ི

iས་*་འsར་ར་ོ�མ་]་དགངོས་ལ། /ང་Nབ་སམེས་དཔའ་Bམས་Mསི་

Mང་བདག་ཅག་གི་Kོགས་དང་མཆེད་]་འsར་རོ་�མ་]་དགོངས་ཤིང་

མmས་གཏོང་/ིན་+ིས་®ོབ་བ་ོཞེས་པའ་ིདོན་ན།ོ ། 

 ཡན་ལག་ག་ིདོན་ན་ིད་ེཚr་ད་ེལ་དག་ེབའ་ི0ིར། །སངས་@ས་iས་

དང་བཅས་Bམས་Mིས། །དག་ེབའ་ིmགས་Mིས་Iག་པར་ཡང༌། །[་Sག་

འ}་བར་དགོངས་པར་འsར། །ཞེས་འKེལ་བས་ན་ིསངས་@ས་དང་/ང་

Nབ་སེམས་དཔའ་Bམས་Mིས་¬ག་པོའ A་[་གཅིག་པ་ོདང་འ}་བར་ཤིན་h་

གཅེས་པར་འཛAན་པར་eོན་ཏོ། །དེ་ཡང་]ས་Iག་པར་mགས་དགེ་བའི་

mགས་Mིས་/ིན་+ིས་®ོབ་བ།ོ ། 
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འོ་ན་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ན་ལ་དེ་lར་དགོངས་པ་ཅིའི་0ིར་ཞེ་ན། 

དག་ེབའ་ི0རི་ཞསེ་ག*ངས་ཏ།ེ ཉན་ཐསོ་དང་/ང་Nབ་སམེས་དཔའ་$མོ་

པ་�ངས་པར་འ}་བ་ལ། yག་པར་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ན་ལ་

དགོངས་ཤིང་/ིན་+ིས་®ོབ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ལས་ཆོས་བ]ན་+ིས་�ད་

པར་]་འཕགས་ཏ།ེ ནོད་པ་དང༌། དངོས་པ་ོདང༌། བg་ོབ་དང༌། འCས་[་

དང༌། �དོ་པའ་ིaལ་དང༌། རང་བཞནི་དང་། \ན་པའ།ོ ། 

 དང་པ་ོན་ིཉན་ཐསོ་གསལོ་བ་དང་བཞའི་ིལས་Mསི་ནདོ་ལ། /ང་Nབ་

སེམས་དཔའ་ནི་yག་པའི་བསམ་པ་Bམ་པར་དག་པའི་eོབས་Mིས་ནོད་

ད།ོ །གཉསི་པ་ཉན་ཐསོ་ན་ིདག་ེ.ངོ་ག་ིདངསོ་པརོ་l་ལ། /ང་Nབ་སམེས་

དཔའ་ན་ི�ངས་ནས་/ང་Nབ་སམེས་དཔར་བlའ།ོ །ག*མ་པ་ཉན་ཐསོ་ན་ི

ཞ་ིབ་0ོགས་གཅིག་པར་བg་ོལ། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ན་ི/ང་Nབ་h་

བgོའ།ོ །བཞ་ིཔ་འCས་[་ཡང་ཉན་ཐོས་ན་ིརང་དོན་ལས་གཞན་དོན་མ་ི

འVང་བས་རང་དནོ་དང༌། /ང་Nབ་སམེས་དཔའ་ན་ིསངས་@ས་ས།ོ ། ་

པ་�ོད་པའ་ིaལ་ཡང་ཉན་ཐོས་ན་ིརང་དོན་]་�ོད་པ། /ང་Nབ་སེམས་

དཔའ་ན་ིགཞན་དོན་]འོ། །�ག་པ་རང་བཞིན་ན་ིཉན་ཐོས་ཤིང་ཏ་ལ་མག་ོ

བཅད་པ་lར་གསོར་མི་vང་བར་འདོད་ལ། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ནི་

གསེར་ད�ལ་ཞོམ་པ་lར་.ར་གསོར་vང་བར་འདོད་པ་དང༌། བ]ན་པ་
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\ན་པ་ཡང་ཉན་ཐོས་ན་ིཇ་ིiིད་འཚtའ་ིབར་]་བºང་ལ། /ང་Nབ་སེམས་

དཔའ་ན་ིཐམས་ཅད་]་ཡོད་པར་བlའ།ོ ། 

 དེས་ན་�་yག་པའ་ིབསམ་པ་Bམ་པར་དག་པ་དང༌། ལམ་]ས་ན་ཕ་

རོལ་h་0ིན་པ་�ག་དང་\ན། འCས་[་¦་ག*མ་རང་བཞིན་+ིས་Bམ་

པར་དག་པས་�ད་པར་]་ད་ེBམས་Mིས་འཕགས་པའ་ི0ིར་དག་ེབའ།ོ ། 

 �་ིདོན་ག*མ་པ་བ.བ་པ་མདོར་བSས་པ་ན།ི གཞན་Bམས་དང་ན་ི

བདག་ལའང་vང༌། །/་བ་ལ་སོགས་པའ་ིཚAགས་*་བཅད་པ་གཅིག་eེ། 

འདིའི་དོན་ནི་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་དང་གཞན་ལ་འ�ལ་]་མི་

ཕན་ཡང་�ན་]་བད་ེབར་འsར་བ་དང༌། འ�ལ་དང་�ན་གཉསི་ཆར་ཡང་

བད་ེབར་འsར་བར་�ད་པར་/་ཡ།ི འ�ལ་]་བད་ེཡང་�ན་]་མ་ིཕན་པ་

ན་ིམ་ི/འ་ོཞེས་/་བ་e།ེ  

 Sག་བgལ་ཡནི་ཡང་གང་ཕན་དང༌། །/ས་ནས་ཕན་པ་ཉདི་]་sར་

པའི་བ.བ་པའི་དངོས་པོ་ནི་སེམས་ཅན་+ི་དོན་ཆེ་Nང་ལས་/ེད་དེ། 

བ.བ་པའ་ིགནས་ལ་གནང་བའ་ིwབས་ཡོད་Mང་ཕན་པ་མེད་པ་མ་ི/འ།ོ །

རབ་h་Vང་བའ་ི/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ལ་Q་བའ་ིགནས་ག*མ་ལ་གནང་

བ་ཡོད་Mང༌། མ་ིཚངས་པར་�ད་ན་ཕམ་པར་ག*ངས་ས།ོ །ད་ེཅིའ་ི0ིར་

�མ་ན། 0་ིནས་དོན་ཆེན་པ་ོམེད་Mང་འདོད་པའ་ིདོན་ལ་0ིར་གོམས་པས་

�ན་]་�ོད་ཉེན་ཡོད་པའ་ི0ིར་རོ། །དེས་ན་ཆང་འmང་བ་དང་མ་ིཚངས་
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པར་�ོད་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ིའ�ལ་]་བད་ེབ་�མ་/ེད་Mང་0་ིམར་མ་ིཕན་

པའ་ི0ིར་�ོང་བ་l་[འ་ོཞེས་/་བ་འད་ིཡིན་ན།ོ །ཡ་ིགེའ་ིདོན་ཡང༌། ཕན་

དང་བད་ེབ་Bམས་/་e།ེ །ད་ེན་ི�ན་]འ།ོ །བད་ེཡང་ན་ིའ�ལ་]འ།ོ །མ་ི

ཕན་ན་ི0་ིམར་ར།ོ ། 

 �་ིདནོ་བཞ་ིཔ་Rང་བའ་ིགནས་ཕམ་པ་བeན་པ་ན།ི ཉནོ་མངོས་}ག་

ལས་Vང་བ་ཡ།ི །$ོམ་པ་ཞིག་པར་sར་པ་གང༌། །ད་ེཡ་ིཉེས་པ་བཞ་ིཔ་ོ

ན།ི །ཕམ་དང་འ}་བར་དགངོས་པ་ཡནི། །ཞསེ་པ་e།ེ ཉནོ་མངོས་པ་ཆ་ེ

འCངི་གསི་ཕམ་པ་དང་Rང་བར་འཇགོ་པར་/དེ་ད་ེའགོ་ནས་eནོ་ཏ།ོ །ཉནོ་

མོངས་པ་ཆ་ེབའ་ིRང་བ་བཞ་ིཔ་ོགང་vང་ཞིག་/ས་ན་ཉན་ཐོས་M་ིཕམ་པ་

དང་འ}་བར་དགོངས་ཏ།ེ ད་ེཡང་ཤིང་ཏ་ལ་བཅད་པ་lར་གསོར་མ་ིvང་བ་

ན་ིམ་ཡནི་+།ི �དོ་ཞམོ་པ་lར་བཅསོ་*་བhབ་བ།ོ ། 

 ད་ེལ་ཉནོ་མངོས་པ་}ག་ཅསེ་/་བ་ན།ི མ་དད་པ་དང་མ་Dས་པ་དང༌། 

ངན་སེམས་Mིས་Wིམས་བཞ་ིཔ་ོ}ལ་བ་ལ་འ+ོད་པ་མེད་ལ་Zོན་པ་བཏང་

ན། ཉནོ་མངོས་པ་རབ་ཅསེ་/འ།ོ །དའེང་ཉན་ཐསོ་M་ིཞགི་ན་གཞ་ིམ་ནས་

དག་ེབ་G་ེབའ་ིwབས་མེད་པ་lར། འདིར་ན་ིyག་པའ་ིཤེས་རབ་འཕེལ་བར་

མ་ིའsར་བས་བདག་བས་གཞན་གཅེས་པར་བ.བ་དགོས་ས།ོ ། 

 འ་ོན་ཉསེ་པ་བཞ་ིཔ་ོརང་གང་ཡནི་�མ་ན། °དེ་དང་བ~ར་e་ིཆགས་

པ་ཡིས། །བདག་བeོད་གཞན་ལ་Zོད་པ་དང༌། །Sག་བgལ་མགོན་མེད་
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sར་པ་ལ། །སརེ་�ས་ཆསོ་ནརོ་མ་ིeརེ་དང༌། །གཞན་+སི་བཤགས་Mང་

མ་ིཉན་པར། །Wསོ་ནས་གཞན་ལ་འཚtག་པ་དང༌། །ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་/དེ་

ཅངི༌། །དམ་ཆསོ་འ}ར་�ང་eནོ་པའ།ོ །ཞསེ་པ་ཚAགས་*་བཅད་པ་གཉསི་

Mསི་eནོ་ཏ།ེ pང་པ་གཉསི་གཉསི་Mསི་རམི་པ་བཞནི་ན།ོ ། 

 དེའང་°ེད་པ་དང་བ~ར་e་ིལ་ཆགས་པས་བདག་ཉིད་ལ་བeོད་ཅིང༌། 

ཞེ་$ང་གིས་གཞན་གང་ཟག་དམ་པ་Bམས་ལ་Zོད་པ་ནི་ཕམ་པའི་གནས་

དང་པོའ།ོ ། 

 བདག་ཉིད་ལ་ནོར་བདོག་ཅིང་ཆོས་Mང་ཤེས་བཞིན་]་སེར་�་དང་

�ག་དགོ་ག་ིདབང་གསི། གཞན་ཉམས་ཐག་ཅངི་མགནོ་དང་Gབས་མདེ་པ་

ལ་Àས་བཞནི་]་མ་ིeརེ་ན། ཕམ་པའ་ིགནས་l་[་གཉསི་པའ།ོ ། 

 ཞ་ེ$ང་གིས་Wོས་འ�གས་§མས་ནས་གཞན་+ིས་བཤགས་Mང་མ་ི

ཉན་པར་དVག་པ་ལ་སོགས་པས་འཚtག་ན་ཕམ་པའ་ིགནས་l་[འ་ིཆོས་

ག*མ་པའ།ོ །]ད་འK་ོལ་བ=ེག་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 ཐེག་པ་ཆེན་པོའ A་ག*ང་རབ་Mི་དོན་མ་ནོར་བ་ནི་�ང་ཞིང་¦ར་བ་

འདབེས་ལ། ཚAག་མmན་ལ་དནོ་མ་ིའ}་བ་ན་ིགdགས་བ°ན་ཏ།ེ n་eགེས་

པ་དང་ཉན་ཐོས་དང་སོ་སོ་Gེ་བོའ A་རང་བཟོས་�ེལ་ཞིང་eོན་ན་ཕམ་པའི་

གནས་l་[འ་ིཆསོ་བཞ་ིཔའ།ོ ། 
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 �་ིདོན་ ་པ་ཉམས་ན་0ིར་གས་ོབའ་ིཐབས་ནི། གལ་ཏ་ེ/ང་Nབ་

སེམས་དཔའ་ཕམ་པའ་ིགནས་l་[་ལན་གཅིག་�ད་པས་/ང་Nབ་སེམས་

དཔའ་ི$ོམ་པ་གཏོང་བར་sར་ན། དག་ེ.ོང་ས་ོསོར་ཐར་པའ་ི$ོམ་པ་ལ་

ཕམ་པ་Vང་བ་བཞིན་]་ཚr་འད་ིཉིད་ལ་.ར་�ང་བའ་ིwབས་མེད་དམ་�མ་

ན་མ་ཡིན་ཏ།ེ $ོམ་པ་.ར་ཡང་�ང་བར་/། །ཞེས་པ་e།ེ ཡོན་ཏན་དང་

\ན་པ་ལས་0རི་�ང་བར་/འ་ོཞསེ་པའ།ོ ། 

 འ་ོན་ཉནོ་མངོས་པ་འCངི་ལས་Vང་བ་Bམས་ཇ་ིlར་/་ཞ་ེན། ཟག་པ་

འCིང་ན་ིག*མ་ལ་བཤགས། །ཞེས་/་བ་Zོས་ཏ།ེ གང་ཟག་ག*མ་+་ི

མ]ན་]་བཤགས་པར་/འ།ོ །ད་ེཡང་མ་དད་བཞིན་]་དབང་མེད་པས་}ལ་

ནས་འ+ོད་ཅིང་Zོན་པ་མ་བཏང་བ་ན་ིཉེས་པ་eེ། ད་ེl་[་ན་ིཉན་ཐོས་M་ི

ཐགེ་པ་ལ་ཡང་vང༌། /ང་Nབ་སམེས་དཔའ་ིཐགེ་པ་ལ་ཡང་vང་e།ེ འནོ་

པ་དང་Ðགས་པ་དང་སེམས་འ�ལ་པ་མ་ཡིན་པ་ག*མ་ཡན་ཆད་Mི་

མ]ན་]། 0ག་འཚལ་ཐལ་མ་ོ�ར་ཙtག་`ར་བ$ད་དེ། འད་ིwད་ཅེས་

བ�ན་པའམ་ཚr་དང་\ན་པ་དགངོས་*་གསལོ། བདག་མངི་འད་ིཞསེ་བ+་ི

བ་ལ་ཇ་ིwད་]་ཡོངས་*་བ>ོད་པའ་ིགཞ་ིལས། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ི

འ]ལ་བ་དང་འགལ་བའ་ིཉེས་/ས་M་ིནོངས་པ་འད་ིl་[་ཞིག་Vང་e།ེ ད་ེ

དག་ཚr་དང་\ན་པ་Bམས་ལ་བདག་བཤགས་ཤངི་མཐལོ་ཏ་ེམ་ིའཆབ་བ།ོ །

བཤགས་ཤིང་མཐོལ་བས་བདག་བདེ་བར་གནས་པར་འsར་+ི་མ་
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བཤགས་མ་མཐོལ་ན་བད་ེབར་གནས་པར་མ་ིའsར་ར།ོ །ཞེས་ལན་ག*མ་

བ>ོད་དོ། །�ལ་+ིས་ད་ེlར་མཐོང་ངམ། བདག་ཉིད་Mིས་མཐོང་ཞེས་

·འ།ོ། �ལ་+སི་0སི་$མོ་པར་/དེ་དམ། བདག་ཉདི་Mསི་ཆསོ་བཞནི་

འ]ལ་བ་བཞནི་]་ཤནི་h་ལགེས་པར་�་ིབསོ་ནདོ་པར་བ+འི།ོ །ཞསེ་ལན་

ག*མ་བ>ོད་ད།ོ ། 

 ~ན་ནས་ད�ིས་པ་Nང་�ས་བ.ངས་‑ པའ་ིRང་བ་ཇ་ིlར་/་ཞ་ེན། 30

གཅིག་ག་ིམ]ན་]་yག་མ་Bམས། །ཞེས་/་བ་Zོས་ཏེ། yག་མ་ན་ིཉོན་

མོངས་པ་ཆེན་པ་ོདང་འCིང་ག་ིyག་མ་eེ། Nང་�་ན་ིགཞན་+་ི¾ེན་ཙམ་

མམ་ངོ་ཚ་བ་ཙམ་མོ། །དེ་l་[་ནི་གང་ཟག་གཅིག་གི་མ]ན་]་གོང་མ་

བཞིན་]་བཤགས་པར་/འ།ོ ། 

 འ་ོན་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་གང་

ག་ིའཇོག་�མ་ན། ད་ེདག་དང་ཉོན་མོངས་པ་རབ་འCིང་ག*མ་]་རང་ག་ི

སེམས་Mིས་ཞལ་ཆ་ེགཅོད་ད་ོཞེས་/་བ་ནི། ཉོན་མོངས་མ་ིམོངས་བདག་

སེམས་བཞིན། །གཅིག་ག་ིམ]ན་]་བཤགས་པར་/འ།ོ །ཞེས་པ་དང་�ར་

ར།ོ །ཡང་བདག་སེམས་བཞིན། ཞེས་/་བས་བཤགས་པའ་ི�ལ་གོང་]་

བཤད་པ་l་[་མ་°ེད་ན། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་g་མ་ལ་འ+ོད་ཅིང་0ིས་

�    བslངས ] em.; blངས་30
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ཉེས་པ་མི་འVང་བར་རང་གི་སེམས་ལ་བ$མ་མོ་ཞེས་བཤགས་པའི་

ཐབས་གཞན་བeན་ཏ།ོ ། 

 gར་+་ིཟག་པ་ཆ་ེའCངི་ག*མ་པ་ོཉདི་ལ། ཉནོ་མངོས་པ་དང་བཅས་

པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའ་ིཉེས་པ་ད་ེདག་Mང་གང་ཞ་ེན།‑ །31

འད་ིམན་ཆད་ཉསེ་/ས་སམ་Rང་བ་Bམས་eནོ་ཏ།ེ འKལེ་པ་ལས་ཉསེ་/ས་*་འདདོ། 
 དཀོན་མཆོག་ག*མ་ལ་ག*མ་མི་མཆོད། །ཅེས་/་བ་ག*ངས་

ཏ།ེ‑  ཉསེ་པའ་ོཞསེ་~ན་ལ་�ར་ར།ོ ད་ེཡང་ཉནི་ཞག་»གས་གཅགི་ལ་ཐ་32

ན་^ས་Mིས་ཐལ་མོ་�ར་བ་ཙམ་མམ། ངག་གིས་ ‑ ཚAག་བཞིའི་33

‑ ཚAགས་*་བཅད་པ་གཅགི་ཙམ་+སི་བeདོ་པ་དང༌།   ཡིད་Mསི་ཡནོ་34

ཏན་}ན་པ་ཙམ་ཡང་དཀནོ་མཆགོ་ལ་མ་ི/དེ་པའ།ོ ། 

~ན་ནས་མནར་སམེས་དང་\ན་པ་དང༌། ང་@ལ་+སི་ནནོ་པ་དང༌། ལ་ེལ་ོ

དང་མ་དད་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་Rང་བའོ། །�ོམ་ལས་དང་

�    Here the phrases དཀོན་མཆོག་གsuམ་ལ་གsuམ་མི་མཆོད། །ཅེས་by་31

བ་གsuངས་སོ། were taken out and put just before footnote 32 in the running text.

�    ཏེ། ] em.; སོ།32

�    གིས ] em.; གི་33

�    བཞིའི ] em.; བཞ་ི34
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བ>ེད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་Rང་བའོ། །ན་འམ་སེམས་

འ�གས་པ་ལ་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ །འད་ིBམས་འགོ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཤསེ་

པར་/འ།ོ ། 

 གཞན་ཡང་། འདོད་པའ་ིསེམས་M་ི>ེས་*་འ±ག་ཅེས་/་བ་e།ེ‑  །35

/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་འདོད་པ་ཆ་ེབ་དང་ཆོག་མ་ིཤེས་པས། °ེད་པ་དང་

བ~ར་e་ིལ་སོགས་པ་‑ འདོད་པའ་ིཡོན་ཏན་ ་ལ་ཆགས་སེམས་Vང་ན་36

ད་ེལ་སམེས་མ་ིགཏད་ཅངི་གཉནེ་པ་ོབeནེ་དགསོ་པ་ལས། ད་ེlར་མ་ི/དེ་

ན་Rང་བའོ། །ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའ་ི/་ེ

Cག་gར་དང་འ}འ།ོ །ད་ེ�ངོ་བའ་ི0རི་འ]ན་པ་བGདེ་པ་སགོས་ལ་ཉསེ་པ་

མེད་དོ། །Kོགས་པ་ོ/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་བདག་བས་£ན་པ་ཡོན་ཏན་

དང་\ན་པ་བ~ར་e་ི/་བར་འསོ་པ་ལ། ང་@ལ་ལ་སགོས་པས་དད་Dས་

དང་བ�ེན་བ~ར་eན་eོབ་པ་ལ་སོགས་པ་མ་/ས་ན་Rང་བའ།ོ །ཞེས་པ་

ན།ི £ན་པ་Bམས་ལ་Dས་མ་ི/ེད། །ཅེས་པས་ས།ོ ། 

 གཞན་ཡང༌། }ིས་པ་ལ་ན་ིལན་མ་ིའདེབས། །ཞེས་/་བ་ན།ི གཞན་

དག་ནད་འ}ི་བའམ་གཏམ་འ}ི་བ་ལ་�ོམ་ལས་དང་བ>ེད་པ་ལ་སོགས་

�    Here the phrase ཉེས་པའH་ཞIས་kuན་ལ་sbyར་རོ། was taken out and placed right after 35

footnote 32 in the running text.

�    པ ] em.; པའི36
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པས་མ་བ�གོ་ན་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡནི་པའ་ིRང་བའ།ོ །ང་@ལ་ལམ་W་ོ

བས་ནནོ་ཏ་ེལན་མ་བཏབ་ན་Rང་བའ།ོ །ན་བ་དང་སམེས་འ�ལ་པ་ལ་ཉསེ་

པ་མེད་ད།ོ ། 

 གཞན་�ིམ་པའམ་རབ་h་Vང་བས་ཆོས་eོན་པ་ལ་སོགས་པས་

བ�ནེ་བ~ར་/དེ་པ་ལ། ང་@ལ་དང་ངན་སམེས་Mསི་མ་ིའK་ོན་Rང་བར་

eོན་པ་ན།ི མKོན་བོས་བདག་གིར་མ་ི/ེད་ཅིང༌། །ཞེས་པའ།ོ ། 

 གཞན་ཡང་། གསེར་ལ་སོགས་པ་ལེན་མི་/ེད། ཅེས་པ་ནི། ‑  37

གཞན་དག་གིས་གསེར་ད�ལ་ལ་སོགས་པ་འ[ལ་བ་ལ་ངན་སེམས་Mིས་

མ་�ངས་ན་Rང་བའ།ོ །�ིན་བདག་འ+ོད་M་ིདོགས་པ་ལ་སོགས་པས་མ་ི

ལནེ་པ་ལ་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 ཆསོ་འདདོ་པ་ལ་�ནི་མ་ི/དེ། །ཅསེ་/་བ་ན།ི ཆསོ་འ}་ིབ་དང་o་བ་

ལ་ངན་སམེས་Mསི་མ་ིeནོ་ན་Rང་བའ།ོ །གཞན་ཡང༌། aལ་Wམིས་འཆལ་

Bམས་ཡལ་བར་འདརོ། །ཞསེ་པ་ན།ི /ང་Nབ་སམེས་དཔའ་Kགོས་པའོམ་

ད་ེལས་གཞན་ཡང་vང་e།ེ aལ་Wམིས་འཆལ་ཞངི་$གི་པའ་ིཆསོ་/དེ་པ་

�ིང་བQ་ེབའ་ིབསམ་པས་བ�ོག་དགོས་ལ། གལ་ཏ་ེངན་སེམས་Mིས་མ་

བ�ོག་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་+ི་Rང་བའོ། །�ོམ་ལས་དང་བ>ེད་པ་ལ་

�    ཞེས་པའོ། །གཞན་ཡང་། གསེར་ལ་སོགས་པ་ལེན་མི་bེyད། ཅེས་པ་37

ནི། ] conj. ; ཞེས་པ་ནི།
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སགོས་པས་མ་བ�གོ་ན་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡནི་པའ་ིRང་བའ།ོ །བཅསོ་

*་མ་ིའདདོ་པ་ལ་སགོས་པ་ལ་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 གཞན་ཡང་/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་འ]ལ་བ་

ལས་འཆད་པའ་ིབ.བ་པར་/་བ་Bམས་ལ་ཉན་ཐོས་Bམས་དང་མaངས་

པར་བ.བ་པར་ག*ངས་པ་ལ། ད་ེlར་མ་ི.བོ་པར་ཉན་ཐསོ་M་ིཁ་ན་མ་ཐ་ོ

བ་དང་བཅས་པ་མ་ིབºང་བར་གཞན་མ་དད་པར་/ེད་ན་Rང་བར་eོན་པ་

ན།ི ཕ་རོལ་དད་0ིར་.ོབ་མ་ི/ེད། །ཅེས་/་བའ།ོ ། 

 སམེས་ཅན་དནོ་ལ་/་བ་Nང༌། །ཞསེ་/་བ་ན།ི ཉན་ཐསོ་M་ིབཅས་པ་

ཙམ་ལ་འཛrམ་པ་བཞནི་/དེ་Mང༌། སམེས་ཅན་+་ིདནོ་@་ཆནེ་པ་ོའདརོ་ན་

Rང་བ་eེ། དག་ེ.ོང་ལ་�ིམ་པ་ཉ་ེ]་མ་ཡིན་པ་ལ་གོས་.ོང་བ་Rང་བར་

བཤད་Mང༌། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ིདག་ེ.ོང་ལ་གཞན་+་ིདོན་]་འsར་

ན་གནང་e།ེ གཞན་ད[ལ་ཕོངས་Bམས་ལ་eེར་བའ་ི0ིར་ར།ོ ། 

 ཡང་། �ིང་བQེར་བཅས་ན་མ་ིདག་ེམེད། །ཅེས་པ་ན་ིགནང་བ་བཀག་

པའ་ི/་ེCག་eོན་ཏ།ེ འད་ིlར་མ་ིདག་ེབ་བ�་ལ་ཡིད་M་ིག*མ་ན།ི /ང་

Nབ་སེམས་དཔས་�་ིལམ་]་ཡང་མ་ི/་ལ། ངག་ག་ིབཞ་ིན་ིསེམས་ཅན་+་ི

དོན་]་འsར་ན་གནང་ང༌ོ། །^ས་M་ིག*མ་ན་ིམ་/ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། 

iོག་གཅོད་པ་སེམས་ཅན་+་ིདོན་ཆེན་པ་ོམཐོང་ན་གནང་e།ེ སེར་�་ཅན་

ལ་�ོགས་པ་དང༌། $ིག་པ་ཆེན་པ་ོ/ེད་པ་ལ་ཐབས་གཞན་མ་°ེད་ན་iོག་
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གཅོད་པ། དེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཚtང་པ་Ù་བ་ནག་པོ་ཅན་

བསད་པ་དང༌། y་^ང་དཔལ་+་ི=་ོ>ེས། @ལ་པ་ོདར་མ་བསད་པ་ལ་$ིག་

པ་མེད་M་ིཕ་རོལ་h་བསོད་ནམས་མང་པ་ོཐོབ་པ་l་[འོ། །མ་ིཚངས་པ་

�ོད་པ་ན་ིམ་གནང་e་ེསེམས་ཅན་+་ིདོན་ཆེན་པ་ོམཐོང་ན་བ.བ་པ་¡ལ་

ལ་�ད་པར་ག*ངས་པའ་ི0རི་ར།ོ ། 

 ད་ེནས་ལོག་འཚt་�ང་བར་བeན་པ་ན།ི འཚt་བ་ལོག་པ་དང་]་ལེན། །

ཞེས་པ་eེ། /ང་Nབ་སེམས་དཔས་Iག་h་ལོག་འཚt་�ང་ཞིང་ཡང་དག་

པའ་ིའཚt་བ་དང་\ན་པར་རིགས་པ་ལ། གལ་ཏ་ེད་ེlར་མ་ི/ེད་པར་ལོག་

པར་འཚt་བ་aལ་འཆསོ་དང༌། ཁ་གསག་དང༌། གཞགོས་.ངོ་ལ་སགོས་པ་

གཡ་ོ�ས་འཚt་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 འ0ར་ནས་རབ་h་£ོད་ལ་སོགས། །ཞེས་/་བ་ན།ི /ང་Nབ་སེམས་

དཔའ་ན་ིཞ་ིཞངི་]ལ་བ་ཡནི་པ་ལ། £དོ་བག་ག་ིབསམ་པས་མཆངོ་བ་དང༌། 

~་ཅ་ོའདོན་པ་དང༌། Qེད་མ་ོལ་སོགས་པ་�་ཚtགས་Mིས་གཡེང་བར་/ེད་

ཅངི༌། གཞན་དག་Mང་£དོ་]་འ±ག་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 གཞན་ཡང༌། འཁརོ་བ་གཅགི་`་བKདོ་པར་‑ སེམས། །ཞེས་/་བ་38

ནི། འད་ིwད་]། ½་ངན་ལས་འདས་པ་འཚtལ་བ་ན་ིཉན་ཐོས་M་ིཡིན་ན། 

/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ནི་½་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་@བ་Mིས་0ོགས་ཏེ་

�    པར ] em.; པའི38
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གནས་པར་/ས་ལ། ཚAག་ཙམ་+སི་Mང་སམེས་ཅན་+་ིདནོ་/འ།ོ །ཞསེ་

·་བར་/དེ་ཅངི༌། འཁརོ་བ་ལ་ཆགས་ཤངི་ཡདི་Iནོ་པར་/དེ་ན་Rང་བའ།ོ །

ད་ེཅིའ་ི0ིར་ཞ་ེན། /ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ན་ི‑ ½་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་39

དགའ་ཞངི༌། ཉནོ་མངོས་པ་དང་ཉ་ེབའ་ིཉནོ་མངོས་པ་Bམས་ལས་སམེས་G་ོ

བར་བ_མོ་དགསོ་ཏ།ེ ཉན་ཐསོ་ན་ིརང་གཅགི་`འ་ིདནོ་ཡནི་ལ། /ང་Nབ་

སེམས་དཔའ་ན་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་M་ིདོན་]་/ེད་པའ་ི0ིར་ར།ོ ། 

 ཡང༌། Kགས་པ་མ་ཡནི་མ་ི�ངོ་ལ། །ཞསེ་/་བ་ན།ི བདག་ཉདི་ལ་

ཚAག་མ་ིབ�ན་པར་འsར་བའ་ི}་ིངད་དང༌། མ་ི�ན་པ་དང་གཏམ་ངན་པར་

འsར་བ། བདནེ་པའ་ིདངསོ་པ་ོཤསེ་བཞནི་མ་ི�ངོ་ཞངི༌། མ་ིསལེ་ན་ཉནོ་

མོངས་པ་ཅན་+་ིRང་བའ།ོ །བདེན་པའ་ིདངོས་པ་ོམ་ཡིན་ཞིང༌། ¦ར་པ་l་

[་ཡནི་པ་མ་ིབºང་ཞངི༌། སལེ་བར་མ་ི/དེ་ན་ཉནོ་མངོས་ཅན་མ་ཡནི་པའ་ི

Rང་བའོ། །གཞན་+ིས་ངན་སེམས་Mིས་¦ར་པ་བཏབ་པ་མ་ིསེལ་བ་ལ་

ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 ཉནོ་མངོས་བཅས་Mང་ཆསོ་‑ མ་ི/ེད། །ཅེས་/་བ་ན།ི ½་ངན་ལས་40

འདས་པའ་ིདནོ་བཙལ་བ་དང༌། �ངས་པའ་ིཡནོ་ཏན་དཀའ་mབ་མ་ི/དེ་ན་

Rང་བའ།ོ །འདིའ་ིདོན་འKེལ་པས་ན་ིགནོད་པའ་ིཐབས་}ག་པ་ོའགའ་ཞིག་

�    ནི ] conj.; ནི་ཉན་ཐོས་ky་ི39

�    ཆོས ] conj.; འཆོས40
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/ས་པས། སེམས་ཅན་+་ིདོན་]་འsར་བ་མཐོང་ཡང༌། འ�ལ་]་ཕ་རོལ་

པོ་ཡིད་མི་དགའ་བར་འsར་བ་བºང་བའི་0ིར་ཐབས་དེ་མི་/ེད་ན་ཉོན་

མངོས་པ་དང་བཅས་པའ་ིRང་བའ་ོཞསེ་འཆད་ད།ོ ། 

 ཡང༌། གཤ་ེལ་ལན་]་གཤ་ེལ་སོགས། །ཞེས་/་བ་ན།ི /ང་Nབ་

སེམས་དཔའ་གཤ་ེབ་ལ་.ར་གཤ་ེབ་དང༌། W་ོབ་ལ་.ར་W་ོབ་དང༌། བ=ེག་

པ་ལ་0ིར་བ=ེག་པ་དང༌། མཚང་འ©་བ་ལ་0ིར་མཚང་འ©་ན་ཉོན་མོངས་

པ་ཅན་+་ིRང་བའ།ོ ། 

 Wོས་པ་Bམས་ན་ིཡལ་བར་འདོར། །ཞེས་པ་ན།ི གང་ཟག་ཕ་རོལ་པ་ོ

Wསོ་ཏ་ེགཞན་འཚtག་པ་བ�གོ་པ་ལ་མ་oགས་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 ཕ་རོལ་ཤད་Mིས་འཆགས་པ་�ོང༌། །ཞེས་/་བ་ན།ི བདག་ཉིད་ལ་

གཞན་+སི་ཉསེ་པ་/ས་པ། 0སི་ཆསོ་བཞནི་]་མmན་པར་ཤད་Mསི་/ང་

བར་/ེད་ཅིང་བཤགས་Mང༌། ~ན་ནས་མནར་སེམས་དང་\ན་པས་

བཤགས་པ་མ་ིལེན་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 ཡང༌། W་ོབའ་ིསེམས་M་ི>ེས་*་འ±ག །ཅེས་/་བ་ན།ི གཞན་ལ་

Wོས་ཤིང་མ་ིདགའ་བར་འsར་བ་ལས། གཉེན་པ་ོམ་ིབeེན་ཞིང་འཁོན་]་

བdང་ནས་>ེས་*་མ་ིབཟོད་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 བ�ནེ་བ~ར་འདདོ་0རི་འཁརོ་Bམས་བS། །ཞསེ་/་བ་ན།ི རམི་K་ོ

དང་། བ~ར་e་ིདང་། Kགས་པ་འདདོ་པའ་ི0རི་.བོ་མ་Sད་ན་Rང་བའ།ོ ། 
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 ལ་ེལ་ོལ་སགོས་སལེ་མ་ི/དེ། །ཅསེ་/་བ་ན།ི ལ་ེལ་ོGསེ་ཏ་ེགཉདི་M་ི

བད་ེབ་དང་ཉལ་བའ་ིབད་ེབ་དང༌། ªོས་འབེབས་ཤིང་ཉལ་བ་ལ་སོགས་པ་

མ་ི�ངོ་ན་Rང་བའ།ོ །ན་བ་དང་]བ་པ་ལ་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 ཆགས་པས་Cེ་མོའ A་གཏམ་ལ་དགའ། །ཞེས་/་བ་ནི། Kོགས་པ་ོ

མཛའ་བ་ལ་ཆགས་པའ་ི0རི་མང་]་འ]ས་ཏ།ེ འ]་འཛAའ་ིགཏམ་�་ཚtགས་

/ེད་ཅིང་]ས་ཡོལ་བར་/ེད་ན་Rང་བའ།ོ །ཕ་རོལ་+་ིང་ོབºང་བ་དང༌། ཡ་

མཚན་+་ིགཏམ་འ}་ིབ་དང༌། }ིས་པའ་ིལན་ཙམ་འདེབས་པ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་ད།ོ ། 

 ཏིང་ང་ེའཛAན་+་ིདོན་མ་ིའཚtལ། །ཞེས་པ་ནི། སེམས་གནས་པའ་ི

ཐབས་རང་གིས་མ་ིཤེས་བཞིན་]་ང་@ལ་+ིས་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ལ་

མན་ངག་མ་ིའཚtལ་མ་ིབ_མོ་ཡདི་ལ་མ་ི/དེ་ན་Rང་བའ།ོ །ན་e་ེམ་ིÀས་པ་

དང་གདམས་ངག་0ནི་ཅ་ིལགོ་Vང་གསི་དགོས་པ་ལ་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 བསམ་གཏན་2ིབ་པ་�ོང་མ་ི/ེད། །ཅེས་/་བ་ན།ི བསམ་གཏན་+་ི

2བི་པ་བཞ་ིe།ེ དང་པརོ་གདམས་ངག་བ>དེ་པ་དང༌། བར་]་ལ་ེལ་ོདང༌། 

ཐ་མར་བ_ོམས་པས་/ིང་£ོད་Vང་ཡང་ད་ེསེལ་བའ་ིཐབས་མ་ི/ེད་པ་དང༌། 

མངོན་པར་འ]་/ེད་པའོ། །ཡང་ན་འདོད་པ་ལ་འ]ན་པ་དང༌། གནོད་

སམེས་དང༌། གཉདི་དང༌། Úགས་པ་དང༌། £དོ་པ་དང༌། འ+དོ་པ་དང༌། ཐ་ེ
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ཚtམ་དང༌། 2ིབ་པ་ ་པ་ོVང་ན་ཉམས་*་½ོང་བར་/ེད་ཅིང་མ་ིསེལ་ན་

Rང་བའ།ོ ། 

 བསམ་གཏན་ར་ོལ་ཡོན་ཏན་l། །ཞེས་པ་ན།ི བསམ་གཏན་+་ིར་ོཞ་ི

བ་ལ་ཆགས་ཤངི་གངོ་ནས་གངོ་]་མ་ི�ངོ་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 ཉན་ཐསོ་ཐགེ་པ་�ངོ་བར་/དེ། །ཅསེ་/་བ་ན།ི ཉན་ཐསོ་M་ིཐགེ་པ་

དང་\ན་པའ་ིཆསོ་མཉན་པར་མ་ི/འ།ོ །གdང་བར་མ་ི/འ།ོ །ད་ེལ་བ.བ་

པར་མ་ི/འ་ོཞེས་Zོད་ཅིང་གེགས་/ེད་ན་Rང་བའ།ོ །ཅིའ་ི0ིར་ཞ་ེན། /ང་

Nབ་སེམས་དཔའ་Bམས་ནི་n་eེགས་པའི་བeན་བཅོས་Bམས་ལ་ཡང་

བQོན་པར་/་དགོས་ན། སངས་@ས་M་ིག*ང་རབ་l་ཅ་ིZོས་ཏ་ེཐམས་

ཅད་ཤསེ་པར་/་བའ་ི0རི་ར།ོ །ད་ེཉམས་*་�ང་/་མཐར་mག་h་འདདོ་པ་

བ�གོ་པའ་ི0རི་�ངས་Mང་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ །འ་ོན་ཉན་ཐསོ་M་ིཐགེ་པ་ཁ་ོན་

གཙtར་གdང་ངམ་ཞ་ེན། རང་aལ་ཡདོ་བཞནི་ད་ེལ་བQནོ། །ཞསེ་Zསོ་ཏ།ེ 

རང་ག་ིl་བ་ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་བཞནི་]་ཡལ་བར་དརོ་ནས། ཉན་ཐསོ་M་ི

$་ེ�དོ་ལ་ཆགས་ཤངི་བQནོ་པར་/དེ་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 བQནོ་མནི་0་ིརལོ་བeན་བཅསོ་བQནོ། །ཞསེ་པ་ན།ི ཐགེ་པ་ཆནེ་

པོའ A་ཆོས་Mང་མི་�ོགས་པར། n་eེགས་Mི་བeན་བཅོས་ལ་.ོབ་ཅིང་

བQོན་པར་/ེད་ན་Rང་བའ།ོ ། 
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 0་ིརོལ་པའ་ི<བ་མཐའ་ཤེས་པར་/་བའ་ི0ིར་དགའ་བས་.ོབ་ཅིང༌། 

ད་ེལ་�་ོམ་ིགཏོད་པར་ཉིས་འsར་]་སངས་@ས་M་ིབeན་བཅོས་ལ་མངོན་

པར་དགའ་བས་མ་ི.ོབ་ན་Rང་བར་eོན་པ་ན།ི བQོན་པར་/ས་Mང་ད་ེལ་

དགའ། །ཞེས་པའ།ོ ། 

 ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོ�ངོ་བར་/དེ། །ཅསེ་པ་ན།ི ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ A་ཆསོ་ཟབ་

ཅངི་@་ཆ་ེབའ་ིབདག་ཉདི་ཅན་ཐསོ་ནས། དའེ་ིདནོ་མ་Iགོས་པ་དང་མ་མསོ་

པས་འད་ིན་ིདནོ་དང་\ན་པ་མ་ཡནི། སངས་@ས་M་ིབཀའ་མ་ཡནི་ན་ོཞསེ་

¦ར་པ་འདེབས་ན་Rང་བའ།ོ །མོས་པ་མེད་]་ཟིན་Mང་¦ར་བ་མ་ིའདེབས་

ན་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 གཞན་ཡང༌། བདག་ལ་བeོད་ཅིང་གཞན་ལ་Zོད། །ཅེས་པ་ན།ི °ེད་

པ་དང་བ~ར་e་ིདོན་]་གཉེར་བས་�ིན་བདག་ག་ིངོར་བདག་ཉིད་ལ་བeོད་

ཅངི་གཞན་ཕ་རལོ་ལ་Zདོ་པར་/དེ་ན་Rང་བའ།ོ །དའེ་ི0རི་~་རའེམ་བཞད་

གད་M་ི0ིར་ཡང་བདག་ལ་བeོད་ཅིང་གཞན་ལ་Zོད་པ་�ང་ང༌ོ། །བeན་པ་

གནས་པར་/་བའ་ི0ིར་n་eེགས་ཟིལ་+ིས་མནན་པར་འདོད་པས་བeོད་

ཅངི་Zདོ་Mང་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 ཆསོ་M་ིདནོ་]་འK་ོམ་ི/དེ། །ཅསེ་པ་ན།ི ཕ་རལོ་པ་ོཆསོ་འཆད་པ་ལ་

རང་གསི་མ་ིཤསེ་བཞནི་]་ང་@ལ་+སི་མ་ིཉན་ན་Rང་བའ།ོ །ཆསོ་Mང་མ་ི

  60



གོ་བ་དང་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལ་བQོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་

ད།ོ ། 

 ད་ེལ་Zོད་དང་ཡ་ིག་ེIོན‑ །  །ཞསེ་/་བ་ན།ི  ཆསོ་eནོ་པའ་ི.བོ་41

དཔོན་ལ་ཁ་ོརང་ག་ིཆོས་M་ིདོན་མ་Iོགས་ཏ་ེཡ་ིག་ེཙམ་·་བར་ཟད་ད་ོཞེས་

Zདོ་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 དགོས་པའ་ིKོགས་*་འK་ོམ་ི/ེད། །ཅེས་/་བ་ན།ི /ང་Nབ་སེམས་

དཔས།‑  སེམས་ཅན་+་ིདོན་དགོས་པའ་ིKོགས་དང་། ནད་པའ་ིརིམ་K་ོ42

ལ་སགོས་པ་/དེ་དགསོ་པ་ལ། ང་@ལ་དང་ཞ་ེ$ང་གསི་བ.ངས་པས། ཕ་

རལོ་པ་ོཆསོ་དང་དནོ་ལ་འK་ོབ་ལ། Kགོས་མདེ་པར་ཤསེ་བཞནི་]་Kགོས་

མ་/ས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་+་ིRང་བའོ། །ལ་ེལ་ོདང་�ོམ་ལས་Mིས་མ་ི

/ེད་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའ་ིRང་བའ།ོ །ན་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ལ་

མགནོ་གཞན་ཡདོ་ན་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 ནད་པའ་ིརིམ་K་ོ/་བ་�ོང༌། །ཞེས་/་བ་ལ། ནད་པ་དང་yན་ཅིག་

Mང་vང་ལམ་]་�ད་Mང་vང་e།ེ ~ན་ནས་མནར་སམེས་Mསི་Kགོས་མ་

/ས་ན་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་+་ིRང་བའ།ོ །�མོ་ལས་དང་ལ་ེལསོ་མ་ི/དེ་ན་

ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡནི་པའ་ིRང་བའ།ོ །བདག་ཉདི་ན་བ་དང་ནད་གཡགོ་

�    rོtན ] em.; བstན41

�    དཔས ] conj.; དཔའི42
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གཞན་ཡོད་པ་དང༌། ནད་�ན་རིང་e་ེས་ོན་ཙམ་]་འ]ག་ན་ཉེས་པ་མེད་

ད།ོ ། 

 ནད་གཡོག་ཇ་ིl་བ་བཞིན་]་སེམས་ཅན་Sག་བgལ་བ་ལ་ཟས་wོམ་

ལ་སགོས་པས་Kགོས་མ་/ས་ན་Rང་བར་འsར་བས། Sག་བgལ་སལེ་

བར་མ་ི/ེད་པ། །ཞེས་Zོས་ས།ོ ། 

 /ང་Nབ་སེམས་དཔས་ཕ་རོལ་ངན་སོང་]་འKོ་བའི་མི་དགེ་བའི་

ལས་/ེད་པ་ལས་བQ་ེབས་.ར་བ�ོག་པའ་ིཐབས་མ་ིeོན་ན་ཡང༌། བག་

མེད་Bམས་ལ་རིགས་མ་ིeོན། །ཞེས་Rང་བར་བཤད་ད།ོ ། 

 /ས་ལ་ལན་]་ཕན་མ་ིའདོགས། །ཞེས་པ་ན།ི བདག་ལ་ཕན་བཏགས་

ཤིང་/ས་པ་ལ་}ིན་]་མ་ིབཟ་ོe།ེ ལན་]་ཕན་མ་ིའདོགས་ན་Rང་བའ།ོ །

རང་ལ་Àས་པ་མདེ་པ་དང༌། ཕ་རལོ་པ་ོལན་མ་ིའདདོ་ན་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 གཞན་+་ི½་ངན་བསང་མ་ི/དེ། །ཅསེ་པ་ན།ི གཞན་དག་ནརོ་རམ་ཉ་ེ

]་དང་Cལ་བའ་ི½་ངན་+ིས་ཟིན་པ་ལ། མ་ིIག་པ་ལ་སོགས་པའ་ིཆོས་

བཤད་ཅིང་½་ངན་མ་བསངས་ན་Rང་བའ།ོ ། 

 ནོར་འདོད་པ་ལ་�ིན་མ་ི/ེད། །ཅེས་པ་ན།ི ཟས་དང་ཡ་ོ/ད་འདོད་པ་

ལ་སེར་�ས་ཡོད་བཞིན་]་མ་/ིན་ན་Rང་བའོ། །�ིན་�་མེད་པ་དང་མ་ི

འ�དོ་པ་.ངོ་བ་ལ་མ་/ནི་ཡང་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 
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 འཁརོ་Bམས་M་ིན་ིདནོ་མ་ི/དེ། །ཅསེ་པ་ན།ི .བོ་མ་ཆསོ་འདདོ་པ་

འངོ་པ་ལ་མ་ིའདམོས་ཤངི་ལགེས་པར་>སེ་*་མ་ིeནོ་པ་དང༌། ཕངོས་པ་ད་ེ

དག་ག་ི0ིར་�ིམ་བདག་དད་པ་ཅན་Bམས་ལ་ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་བཞིན་]་འཚtལ་བར་མི་/ེད་ན་Rང་བའོ། །ཆོས་Ûར་འོང་བ་དང༌། 

བདག་ཉདི་བསདོ་ནམས་ཆནེ་པ་ོདང་\ན་པ་དང༌། རང་གསི་ཡ་ོ/ད་འཚtལ་

Àས་པ་ལ་མ་/ནི་ཡང་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 གཞན་ཡང་/ང་Nབ་སེམས་དཔས་ནི་ཐམས་ཅད་དང་མmན་པར་

/ེད་པ་ཡིན་ན་གཞན་+ི་སེམས་མི་བºང་ན་Rང་བའོ་ཞེས་eོན་པ་ནི། 

གཞན་+་ི�་ོདང་མmན་མ་ིའ±ག །ཅེས་པའ།ོ ། 

 ཡོན་ཏན་བgགས་པ་·་མ་ི/ེད། །ཅེས་པ་ན།ི གཞན་ཡོན་ཏན་དང་

\ན་པ་ལ་བདག་དང་འཁོན་�ང་ཟད་ཡོད་པའ་ི0ིར་རམ། �ག་དོག་གིས་

ཡོན་ཏན་བཅབས་སམ། མ་བ2གས་ན་Rང་བའ།ོ །གཞ་ིདེས་@གས་པ་

དང་ཁེངས་པ་དང༌། གནོད་པར་འsར་]་དོགས་ན་ཉེས་པ་མེད་ད།ོ །n་

eགེས་ཅན་ཚར་གཅདོ་པའ་ི0རི་ན་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

¾ནེ་]་འཚམ་པ་ཚར་མ་ིགཅདོ། །ཅསེ་པ་ན།ི .བོ་མ་དག་aལ་Wམིས་མ་ི

བºང་ཞངི་ཆསོ་དང་མ་ིམmན་པར་/དེ་པ་ལ། Z་དབབ་པ་དང་། ཆད་པས་

གཅད་པའ་ིརིགས་Mིས། >ེས་*་མ་བཅོས་ན་Rང་བའ།ོ །བཀའ་�་ོམ་ིབད་ེ
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བ་དང༌། གཞ་ིདེས་འཐབ་པ་དང་Qོད་པར་འsར་]་དོགས་ན་ཉེས་པ་མེད་

ད།ོ། 

 ¶་འ»ལ་བ$ིགས་ལ་སོགས་མ་ི/ེད། །ཅེས་/་བ་ནི། /ང་Nབ་

སམེས་དཔའ་¶་འ»ལ་དང་\ན་ཡང༌། སམེས་ཅན་aལ་Wམིས་Cལ་ཞངི་

$ིག་པ་/ེད་པ་Åག་པར་/་བའི་རིགས་Bམས་Åག་པར་/་བ་དང༌། 

སེམས་འ]ན་པར་/་བའ་ིརིགས་Bམས་¶་འ»ལ་+ིས་བ$ིགས་ནས་Åག་

པ་དང་འ]ན་པར་མ་ི/ེད་ན་Rང་བའོ། །ད་ེཐམས་ཅད་ལ་ཡང་yག་པར་

སམེས་འ�ལ་བ་དང༌། Sག་བgལ་+་ིཚtར་བས་ཉནེ་པ་དང༌། $མོ་པ་མ་

མནསོ་པ་ན་ིཤནི་h་ཉསེ་པ་མདེ་པར་རགི་པར་/འ།ོ ། 

 ད་ེlར་ན་/ང་Nབ་སམེས་དཔའ་ཉསེ་པར་འsར་བ་དང༌། ཉསེ་པར་

མ་ིའsར་བ་དང༌། ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་དང༌། ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡནི་པ་

དང༌། Nང་�་དང་འCངི་དང༌། ཆནེ་པ་ོདང་ཡང་རང་ག་ིསམེས་ལ་}སི་ཏ་ེ

རིག་པར་/འོ། །དང་པ་ོཉིད་ནས་ཉེས་པ་མ་ིའVང་བ་དང༌། Vང་ན་ཡང་

ཆསོ་བཞནི་]་.ར་གས་ོབ་ལ་འབད་པར་/འ།ོ ། 

 དེ་lར་aལ་Wིམས་Mི་དངོས་པོ་བeན་ནས། ད་ནི་གནང་བ་དང༌། 

བཀག་པ་དང༌། ཉེས་པ་མེད་པའ་ི/་ེCག་གོང་]་བཤད་པ་Bམས་M་ི�ིར་

བeན་པ་ན།ི �ངི་>རེ་\ན་ཞངི་/མས་0རི་དང༌། །སམེས་དག་ེབ་ལ་ཉསེ་

པ་མེད། །ཅེས་ག*ངས་ས།ོ །གོང་]་བeན་པ་Bམས་ལ་ཡང་ངན་སེམས་ན་ི
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མེད་Mི། བདག་དང་མཛའ་བཤེས་པར་/ས་ནས་དག་ེབ་ལ་གoག་པའ་ི

0རི། བདག་ག་ིWམིས་ལ་wབས་0་ེཡང་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ །/ང་Nབ་སམེས་

དཔའ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་^ས་པར་ཉསེ་པར་འsར་བ་མདེ་ད།ོ །བཅམོ་\ན་

འདས་Mིས། /ང་Nབ་སེམས་དཔའི་ཉེས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཞེ་$ང་ལས་

འVང་གི། །འདོད་ཆགས་ལས་Vང་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་/འོ་ཞེས་

ག*ངས་སོ། །དེའ་ིདོན་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་>ེས་*་ཆགས་ཤིང་/མས་

པའ་ིདབང་]་/ས་ནས། གང་ཅ་ི�ད་Mང་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ན་ི/ང་Nབ་

སེམས་དཔའི་/་བ་ཡིན་ཏེ། /་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཅན་

Bམས་ལ་$ང་བ་ན།ི བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་�ད་པ་མ་ཡིན་ལ། ད་ེ

ཡང་/ང་Nབ་སམེས་དཔའ་ི/་བ་མ་ཡནི་ཏ།ེ ཉསེ་པར་འsར་བའ་ི0རི་ར་ོ

ཞེས་/་བ་འད་ིཡིན་ན།ོ །/ང་Nབ་སེམས་དཔའ་ི$ོམ་པ་ཉ་ིP་པ་�ང་ཟད་

ཙམ་བཤད་པ། དཔལ་ཕག་མ་ོ<་པས་མཛད་པ་kགོས་ས།ོ །    ། །  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༄༅། །@་གར་wད་]། བÜ་Ý་ན་Þ་ß་པà་ིས་ཾK་ཧ། 

བོད་wད་]། =་ོ>་ེཐེག་པ་Q་བའ་ིRང་བ་བSས་པ། 

mགས་>་ེཆནེ་པ་ོལ་0ག་འཚལ་ལ།ོ ། 

~ན་ནས་དང་བས་�་མ་ཡ།ི ། 

ཞབས་M་ིཔØ་ོལ་བhད་ད།ེ ། 

Q་བའ་ིRང་བ་བ�་བཞ་ིན།ི¢། 

�ད་ལས་ག*ངས་པ་བཤད་པར་/། ། 

གང་0རི་=་ོ>་ེའཛAན་པ་ཡསི།¢། 

དངོས་<བ་.ོབ་དཔོན་>ེས་འCངས་ག*ངས།¢། 

ད་ེབས་ད་ེལ་བ°ས་པ་ན།ི¢། 

Q་བའ་ིRང་བ་དང་པོར་བཤད།¢། 

བད་ེགཤེགས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།ི¢། 

Rང་བ་གཉསི་པ་ཡནི་པར་བཤད། ། 

=་ོ>་ེ�ན་ལ་Wསོ་པ་ན།ི ། 

ཉསེ་པ་བ>དོ་པ་ག*མ་པ་ཡནི། ། 
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སེམས་ཅན་Bམས་ལ་/མས་པ་�ོང༌།¢། 

བཞ་ིཔ་ཡིན་པར་@ལ་བས་ག*ངས།¢། 

ཆསོ་M་ིQ་བ་/ང་Nབ་སམེས།¢། 

ད་ེ�ོང་བ་ན་ི ་པ་ཡིན།¢། 

རང་ངམ་གཞན་+་ི<བ་པའ་ིམཐའ།¢། 

ཆསོ་ལ་Zདོ་པ་�ག་པ་ཡནི།¢། 

ཡངོས་*་མ་Zནི་སམེས་ཅན་ལ།¢། 

གསང་བ་‑ 2གོས་པ་བ]ན་པ་ཡནི།¢། 43

¡ང་པ་ོསངས་@ས་ འ་ིབདག་ཉདི།¢། 

ད་ེལ་བ°ས་/ེད་བ@ད་པ་ཡིན། ། 

རང་བཞནི་དག་པའ་ིཆསོ་Bམས་ལ།¢། 

སམོ་ཉ་ིཟ་བ་དD་པ་ཡནི།¢། 

ག]ག་ལ་Iག་h་/མས་\ན་པ།¢། 

�    བ ] em. (with Jampal Dragpa); བར43
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/ེད་པ་ད་ེན་ིབ�་པར་འདོད།¢། 

མངི་སགོས་Cལ་བའ་ིཆསོ་Bམས་ལ། ། 

དེར་Iོག་པ་ན་ིབ�་གཅིག་པ། ། 

སམེས་ཅན་དད་དང་\ན་པ་ཡ།ི¢། 

སམེས་*ན་འ/ནི་པ་བ�་གཉསི་པ།¢། 

དམ་ཚAག་ལ་‑ ན་ིཇ་ིབཞིན་°ེད། ། 44

མ་ིབeེན་པ་ན་ིབ�་ག*མ་པ། ། 

ཤེས་རབ་རང་བཞིན་[ད་མེད་ལ།¢། 

Zདོ་པར་/དེ་པ་བ�་བཞ་ིཔ།¢། 

gགས་པས་ད་ེདག་�ངས་ན་ན།ི¢། 

དངོས་<བ་�ར་]་ཐོབ་པར་འsར། ། 

གཞན་]་དམ་ཚAག་ཉམས་པས་ན། ། 

ཉམས་པས་བ]ད་Mསི་གdང་བར་འsར། ། 

ད་ེནས་Sག་བgལ་½ོང་འsར་ཞིང་། ། 

�    ལ ] em.; ལས44
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mར་]་བlས་ཏ་ེད½ལ་བར་འK།ོ ། 

ད་ེབས་ང་@ལ་བཅོམ་ནས་ན།ི ། 

བདག་ཉདི་དད་\ན་Dས་པ་དང་། ། 

མ་འ�ལ་པས་ན་ིགdང་བར་/། ། 

གལ་ཏ་ེཉམས་ན་�་མ་ལ། ། 

¡ལ་ལ་སོགས་པས་}་ིམ་འདག  

བདག་ཉདི་གཞན་ལ་ཕན་འདགོས་པས། ། 

�་མ་དཀནོ་མཆགོ་མཆདོ་/ས་ཞངི་། ། 

ག*མ་ལ་Gབས་འK་ོནས་བQམས་ཏ།ེ ། 

བསདོ་ནམས་ཚtགས་ན་ིཉརེ་བསགས་ནས། ། 

/ང་Nབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཡ།ི ། 

$མོ་པ་ཐམས་ཅད་གdང་བར་/། ། 
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༄༅། །ཡན་ལག་ག་ིRང་བ་བ@ད་པ། 

ཧ་ེv་ཀ་.ོབ་དཔོན་ལ་0ག་འཚལ་ལ།ོ¢། 

རབ་h་བད་ེབ་འ�ོག་པར་/ེད།¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་བདག་གསི་བཤད།¢། 

དམ་ཚAག་དང་ན་ིམ་ི\ན་པའ།ི¢། 

རིག་མ་བeེན་པར་དགའ་བ་དང༌།¢། 

ཚtགས་M་ིའཁརོ་ལརོ་Qདོ་པ་ན།ི¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་གཉསི་པར་བཤད།¢། 

མ་ག*ངས་པ་ཡ་ིརིག་མ་ལས།¢། 

gགས་པས་བ]ད་Q་ིཐོབ་/ེད་པ།¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་ག*མ་པ་ཡནི།¢། 
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གསང་ཆསོ་ཡན་ལག་ཤསེ་sར་Mང༌།¢། 

གཞན་ལ་མ་ིeོན་ཤེས་རབ་ངན།¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་བཞ་ིཔ་ཡནི།¢། 

དད་པས་སམེས་ཅན་ཆསོ་M་ི�‑ །¢། 45

གཞན་+་ིགཏམ་/ེད་/ང་Nབ་སེམས།¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་ ་ལ་ཡནི།¢། 

ཉན་ཐསོ་ནང་]་ཞག་བ]ན་འདས།¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་�ག་པ་ཡནི།¢། 

Bལ་འ/རོ་ཡ་ེཤསེ་མ་ིཤསེ་པར།¢། 

ང་ན་ིgགས་པ་ཡནི་ཟརེ་བ།¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་བ]ན་པ་ཡནི།¢། 

�དོ་མནི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།¢། 

0་ིཡ་ིཆསོ་བཤད་ཡིན་པ་ལ།¢། 

�    rgyu ] conj. (with Jampal Dragpa); rgyuད45
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གསང་བའ་ིདོན་Bམས་བཤད་པ་ན།ི¢། 

ཡན་ལག་ཉསེ་པ་བ@ད་པ་ཡནི།¢། 

འད་ིBམས་ཡན་ལག་ཉསེ་པ་e།ེ¢། 

བwལ་པ་མང་པོར་ད½ལ་བར་འK།ོ¢། 
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༄༅། །Q་Rང་ག་ིBམ་བཤད་དནོ་གསལ་2ནོ་མ་ེབoགས་ས།ོ ། 

༄༅། །eངོ་ཉདི་�ངི་>་ེའ}སེ་པ་ཡ།ི །�་མ་Bམས་ལ་0ག་འཚལ་ཏ།ེ །�་ོ

དམན་Bམས་ལ་�ང་ཟད་ཙམ། །Rང་བའ་ིདནོ་Bམས་C་ིབར་/། ། 

 Q་བའ་ིRང་བ་བ�་བཞ་ིལ་དོན་ག*མ་eེ། 0ག་འཚལ་ཞིང་བཤད་

པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། གoང་ག་ིདནོ་དང༌།ཉ་ེབར་བSས་ཏ་ེབeན་པའ།ོ ། 

 དང་པ་ོན།ི ~ན་ནས་དང་བས་�་མ་ཡ།ི །ཞབས་M་ིཔØ་ོལ་བhད་

ད།ེ །Q་བའ་ིRང་བ་བ�་བཞ་ིན།ི །�ད་ལས་ག*ངས་པ་བཤད་པར་/། །

ཞེས་/་བའོ། །ད་ེལ་0ེད་g་མས་‑ བeན་བཅོས་Qོམ་པ་པོས་~ན་ནས་46

དང་བའ་ིབསམ་པས། བདག་ག་ི�་མ་ག*མ་དང་=་ོ>་ེའཛAན་པ་ཐ་མ་ིདད་

]་Iོགས་ཏེ། ^ས་ངག་གིས་Mང་ཞབས་གདན་པØ་དང་བཅས་པ་ལ་

བhད་ཅིང་བeོད་པའ་ིད/ངས་བ>ོད་པའ།ོ ། 

 བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ན་ི0ེད་0་ིམ་e།ེ 0་ིརབས་M་ིIེན་+་ིགང་

ཟག་དམ་ཚAག་ཉམས་ཏ་ེངན་སོང་]་འK་ོབ་ལས་\ོག་པའ་ི0ིར། Q་བའ་ི

Rང་བ་བ�་བཞ་ིན་ིབཤད་པར་/། ཞསེ་�ར་ར།ོ །ད་ེཡང་རང་བཟ་ོ�ངས་

པའི་0ིར་�ད་ལས་ག*ངས་པ་ཞེས་Zོས་ཏེ། Q་བ་ནི་བ�་བཞི་པོ་མ་

ཉམས་ན་དངོས་<བ་ཐམས་ཅད་M་ིQ་བ་ཡིན་ལ། ཉམས་ན་Sག་བgལ་

�    yེད་sŋ་མས ] add.46
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ཐམས་ཅད་M་ིQ་བ་ཡནི་པས་ས།ོ །Rང་བ་ན་ིབ�་བཞ་ིཔ་ོཉམས་ན་འགོ་h་

Rང་བས་འCས་[འ་ིམངི་�་ལ་བཏགས་པའ།ོ །བ�་བཞ་ིན་ིKངས་ས།ོ །

�ད་ན་ིདK་ནག་ལེ¹་བཅ་ོབ@ད་པ་ལ་སོགས་པའ།ོ ། 

 གཉསི་པ་གoང་ག་ིདནོ་ལ་བ�་བཞ་ིལས། དང་པ་ོན།ི གང་0རི་=་ོ>་ེ

འཛAན་པ་ཡསི། །དངསོ་<བ་.བོ་དཔནོ་>སེ་འCངས་ག*ངས། །ད་ེབས་ད་ེ

ལ་བ°ས་པ་ན།ི །Q་བའ་ིRང་བ་དང་པརོ་བཤད། །ཅསེ་/་e།ེ གང་0རི་ན་ི

�་མཚན་འཕནེ་པའ་ིཚAག་ག།ོ །=་ོ>་ེའཛAན་པ་ན་ིསངས་@ས་ས།ོ །དངསོ་

<བ་ན་ིམཆགོ་སངས་@ས་M་ིག་ོའཕང་དང༌། mན་མངོ་ག་ིདངསོ་<བ་<བ་

ཆནེ་བ@ད་ད།ོ །.བོ་དཔནོ་ན་ིདབང་བ¦ར་བ་དང༌། མན་ངག་eརེ་བ་དང༌། 

�ད་བཤད་པ་ག*མ་མ།ོ །>ེས་འCང་ན་ི.ོབ་དཔོན་ལ་རག་ལས་ཏ།ེ �་མ་

ཡོད་མེད་Mི་>ེས་*་འKོ་\ོག་/ེད་པའོ། །ག*ངས་བ་ནི་�ད་$ོམ་པ་

འVང་བ་ལ་སགོས་པ་ནས། མཆདོ་པ་~ན་+་ིཐགོ་མར་ན།ི །�་མའ་ིམཆདོ་

པ་བQམ་པར་/། །ད་ེམཉསེ་པ་ལས་དངསོ་<བ་ན།ི །ཡ་ེཤསེ་དམ་པ་ཐབོ་

པར་འsར། །ཞེས་ག*ངས་པའ།ོ །ད་ེབས་གང་0ིར་+ིས་འཕངས་པ་ད་ེ

0ིར་+་ིདོན་ཏ།ེ བ°ས་པ་ན་ིམ་Dས་པའ།ོ །དོན་ན་ིཡང་དག་པར་kོགས་

པའི་སངས་@ས་Mིས་མཆོག་དང་mན་མོང་གི་དངོས་<བ་�་མ་ལ་རག་

ལས་པར་ག*ངས་པའ་ི0ིར། ད་ེལ་�ོར་བ་ཡོངས་*་kོགས་པའ་ིRང་བ་

Vང་ན། ཤིན་h་�་ིབས་དང་པོར་བཤད་ད།ོ །ཞེས་/་བ་འད་ིཡིན་ན།ོ །.ོབ་
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དཔོན་གཅིག་ལ་དབང་བ¦ར་ཐོབ་པ་དང༌། མན་ངག་ཐོབ་པ་དང་�ད་ཐོབ་

པ་ན་ིག*མ་\ན་ན།ོ །གང་ཡང་vང་བ་གཉསི་ཐབོ་པ་ན་ིགཉསི་\ན་ན།ོ །

གང་ཡང་vང་བ་གཅིག་ཐོབ་པ་ན་ི/་ེCག་h་གནས་པའ།ོ །ཡན་ལག་བ]ན་

ཚང་ན་�རོ་བ་ཡངོས་*་kགོས་པའ་ིཕམ་པའ།ོ །ཡན་ལག་བ]ན་ན་ིགཞའི་ི

ཡན་ལག་.བོ་དཔནོ་ག*མ་ཡནི་པ་དང༌། Iནེ་+་ིཡན་ལག་དབང་ཐབོ་པ་

དམ་ཚAག་དང་\ན་པའོ། །བསམ་པའ་ིཡན་ལག་ཉོན་མོངས་པ་}ག་པོས་

~ན་ནས་བ.ང་བའ།ོ །ད་ེལ་དརེ་ཤསེ་པ་དང༌།བདག་ཉདི་མ་འ�ལ་བ་དང༌། 

�ོར་བའ་ིཡན་ལག་^ས་ངག་ག་ི�ོར་བ་བeན་པ་དང༌། དངོས་གཞ་ིཡན་

ལག་དའེ་ི¾ནེ་+སི་འཚt་བ་དང་Cལ་བ་དང༌། མ±ག་ག་ིཡན་ལག་>སེ་*་

ཡ་ིརང་ཞངི་འ+དོ་པ་མདེ་པའ།ོ ། 

 mགས་*ན་¬ང་བ་ལ་སགོས་པ་ན་ིRང་བའ།ོ །ཡན་ལག་ག་ིགཙt་བ་ོ

ན་ིâོམ་པོའ།ོ །བཤགས་པ་]ས་ལས་འདས་པ་ན་ི�་ིབའ།ོ །ཡན་ལག་�ག་

མ་ཚང་བར་དངོས་གཞི་kོགས་པ་ནི་ཉེས་/ས་སོ། །�ོར་བའི་Kོགས་

ག*ང་བཅག་པ་ཙམ་ན་ིཉསེ་པ་�་མའོ།ོ ། 

 ད་ེདག་ལ་ཡང་�་ིཡང་ག་ི/་ེCག་ན།ི གཞ་ིག*མ་\ན་�།ི གཉིས་

\ན་དང་/་ེCག་h་གནས་པ་�ང་ཡང༌། བསམ་པ་ཉནོ་མངོས་པ་}ག་པསོ་

བ.ང་བ་�།ི ཉནོ་མངོས་པ་Nང་ན་འCངི༌། ཉནོ་མངོས་པ་མདེ་ན་ཉསེ་/ས་

ས།ོ ། 
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 .ོབ་དཔོན་ལ་གཞན་]་འ�ལ་བ་དང༌། བདག་ཉིད་]་འ�ལ་བ་ལ་

ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ ། 

 ]ས་M་ིཡན་ལག་ཚtགས་M་ིའཁོར་ལ་ོདང༌། G་ེབ་ོམང་པ་ོའ]ས་པའ་ི

ཚrར་�།ི ད་ེམ་ཡནི་པའ་ི]ས་*་ཡང་། ^ས་ངག་ག་ི�རོ་བ་བeན་པ་�ལ་

+་ི_་ོནས་�།ི མ་ག་ོན་ཡང་ང༌ོ། །>ེས་*་ཡ་ིརང་བ་མེད་པ་དང༌། འ+ོད་པ་

ཡདོ་ན་ཡང་ང༌ོ། ། 

 ད་ེདག་ག་ིབཤགས་པའ་ིཐབས་ནི། �ོར་བ་ཡོངས་*་kོགས་པའ་ི

ཕམ་པ་Vང་ན་དབང་བ¦ར་ཡན་ལག་བ]ན་/འ།ོ །�་མ་ཉདི་བoགས་ན་

མÏལ་དང་བ�ེན་བ~ར་+ིས་མཉེས་པར་/ས་ལ་བཤགས་སོ། །གཞན་

ཡང་ཡ་ིག་ེབ@་པ་དང༌།བསམ་གཏན་དང༌། མÏལ་དང༌། �ནི་iགེ་དང༌། 

iོག་ཆགས་/་ེབའ་ིiོག་བGབ་པ་དང༌། ཚ་ཚ་གདབ་པ་ལ་སོགས་པས་

ཉསེ་པ་Bམས་དག་པར་/དེ་ད།ེ �ད་པར་]་ངག་ག་ིཉསེ་པ་བཤགས་པ་ཡ་ི

ག་ེབ@་པ་དང༌། ·་ེབཤགས་དང༌། ཡདི་M་ིཉསེ་པ་ལ་བསམ་གཏན་ཏ།ེ y་

བ_ོམ་པ་དང༌། eོང་པ་ཉིད་བ_ོམ་པ་དང༌། ^ས་M་ིཉེས་པ་མÏལ་ལ་

སོགས་པ་བgགས་ས།ོ །བཤགས་པའ་ི]ས་Mང་ལ་ོག*མ་ཡིན། ཞེས་

ག*ངས་པས་ས།ོ ། 

 �ལ་.ོབ་དཔོན་གཉིས་\ན་ལ་Rང་བ་Vང་ན། ག*མ་\ན་+ི་

བཤགས་པ་ཚད་ཆ་གཉསི་Mསི་བཤགས། /་ེCག་h་གནས་པ་ལ་Rང་བ་
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Vང་ན། ག*མ་\ན་+་ིཆ་གཅགི་གསི་བཤགས་ས།ོ །Rང་བ་དང་པ་ོ�ང་

ཟད་བཤད་པའ།ོ ། 

 ད་ནི་Rང་བ་གཉིས་པ་བཤད་པར་/་བ་ནི། བདེ་གཤེགས་བཀའ་

ལས་འདས་པ་ན།ི །Rང་བ་གཉསི་པ་ཡནི་པར་བཤད། །ཅསེ་/་བ་ན།ི བད་ེ

བར་གཤེགས་པ་ན་ིཡང་དག་kོགས་པའ་ིསངས་@ས་=་ོ>་ེའཆང་ཆེན་པོའ།ོ 

།དེའ་ིབཀའ་ན་ི}ང་བའ་ིདོན་དང༌། ངེས་པའ་ིདོན་དང༌། དགོངས་ཏ་ེབཤད་པ་

དང༌། དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་�ག་དང༌། aལ་Bམ་པ་

བཞིས་@ས་བཏབ་ནས་གནས་པའ།ོ །ད་ེལས་འདས་པ་ན་ི}ང་བའ་ིདོན་]་

གdང་བ་དང༌། དགོངས་པས་བཤད་པ་2་ཇ་ིབཞིན་པར་བdང་བ་e།ེ ད་ེ

བཞིན་གཤེགས་པའ་ིཚtགས་བསད་ན། །དངོས་<བ་རབ་མཆོག་ཐོབ་པར་

འsར། །ཞེས་པ་དང༌།མ་དང་iིང་མ་ོ[་མ་ོསོགས། །འདོད་པ་བས་ན་ི

མཉསེ་/ས་ན། །དངསོ་<བ་རབ་མཆགོ་ཐབོ་པར་འsར། །ཞསེ་པར་2་ཇ་ི

བཞིན་པར་གdང་བ་l་[འོ། །�་མ་རིན་པ་ོཆ་ེན་ིསངས་@ས་M་ིབཀའ་

�ད་]་གསོད་པ་ལ་བཞེད་ད།ེ ཐེག་པ་མཆོག་ལ་གནས་པས་ས་ོསོར་ཐར་

པའ་ི$ོམ་པ་�ད་]་གསོད་པ་l་[འ།ོ །�་མའ་ིབཀའ་ལས་འདས་པ་ཡང་

གdང་ང༌ོ། །འད་ིལ་ཡང་gར་བཞིན་ཡན་ལག་བ]ན་ཏ།ེ གོང་དང་འ}་བས་

�ད་པར་ན་ིརང་བཞནི་�ང་བས་མ་sར་པའ།ོ །ཞསེ་བཤད་ད།ེ བཀའ་དནོ་

རང་ཉདི་མ་ིགསལ་ཞངི༌། དགངོས་པས་བཤད་པ་l་[ར་སངོ་བའ།ོ །འད་ི
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ལ་ཕམ་པ་མེད་དེ་མ་བཤགས་ན་Rང་བའོ། །གཞན་ཡང་དང་པོ་འ}འོ། 

བཤགས་ཐབས་Mང་དང་པ་ོའ}་བ་ལས། �ད་པར་]་བསམ་གཏན་མཆགོ་

ཡནི་ཏ།ེ ཇ་ིwད་]། བད་ེགཤགེས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ལ། །ཡདི་ན་ིy་ཡ་ི

Bལ་འ/ོར་+ིས། །�་མོ་ཐིག་ལེ་བ_ོམས་པས་འདག མི་Iོག་པ་ཡིས་

ཐམས་ཅད་བiགེ  །སམེས་*ན་¬ང་e་ེབ$མ་ལ་བ.བ། །ཅསེ་/་བ་ལ་

སོགས་པ་ག*ངས་པས་ས།ོ ། 

 �་མའ་ིབཀའ་བཅག་ན་.ོབ་དཔོན་ལ་བIེན་པའ་ིRང་བ་དང༌། བད་ེ

གཤེགས་བཀའ་འདས་M་ིRང་བ་གཉིས་འVང་བས། གཞ་ིགཅིག་ལ་Rང་

བ་]་མ་འVང་བར་ཤེས་པར་/་e།ེ དམ་པ་དང་པོའ A་�ད་ལས། དཔལ་

\ན་�་མའ་ིmགས་*ན་¬ང༌། །Rང་བ་ད་ེན་ིར་ིབོང་ཅན། །ད་ེཡ་ིབཀའ་

ལས་འདས་པ་ན།ི །Rང་བ་མགི་h་བ>དོ་པ་ཡནི། །�་མའ་ིད་ེཉདི་ཤསེ་རབ་

མ། །Rང་བ་ཡནོ་ཏན་ཅན་]་བ>དོ། །ད་ེཉདི་=་ོ>་ེ�ན་]་འsར། །Rང་བ་ད་ེ

ཉདི་རགི་/དེ་ཡནི། །ད་ེཡ་ི<བ་པ་མཐའ་Zདོ་པ། །Rང་བ་མདའ་ཞསེ་/་

བར་Kགས། །ཞསེ་/་བ་ལ་སགོས་པ་ག*ངས་ས།ོ །Rང་བ་གཉསི་པ་�ང་

ཟད་བཤད་པའ།ོ ། 

 ད་ན་ིRང་བ་ག*མ་པ་བཤད་པར་/་བ་ན།ི =་ོ>་ེ�ན་ལ་Wོས་པ་ན།ི །

ཉསེ་པ་བ>དོ་པ་ག*མ་པ་ཡནི། །ཞསེ་/་བ་ག*ངས་ས།ོ །ད་ེལ་=་ོ>་ེ�ན་

ནི།.ོབ་དཔོན་གཅིག་ལ་དMིལ་འཁོར་གཅིག་h་དབང་བ¦ར་བ་]ས་
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གཅིག་h་ཐོབ་པའོ། །=་ོ>་ེཐེག་པ་ལ་བoགས་པ་ཐམས་ཅད་Mང་ཉ་ེབའ་ི

�ན་ཡིན་ནོ། །སངས་@ས་Mི་བeན་པ་ལ་བoགས་པ་ཐམས་ཅད་Mང་

མཛrས་པའི་�ན་ཡིན་ཞེས་/་eེ། �ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Mང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་�ིང་པོ་ཅན་ཡིན་པས་རང་བཞིན་+ི་�ན་]་བཤད་

ད།ོ །དང་པ་ོལ་ཡན་ལག་བ]ན་ཚང་ན།�ོར་བ་ཡོངས་*་kོགས་པའ་ིRང་

བ་e།ེ ཡན་ལག་བ]ན་ན་ིRང་བ་དང་པ་ོདང་འ}འ།ོ །འདིའ་ིའCས་[་Kང་

བའི་ད½ལ་བར་འKོ་བས་ཕམ་པ་ནི་མེད་དོ། །འོན་Mང་མནར་མེད་]་

འ±ག་པས་ན་Rང་བ་ཞསེ་/འ།ོ །ཉ་ེབའ་ི�ན་ལ་Rང་བ་ན་ིམདེ་ད་ེཉསེ་/ས་

འVང་ང༌ོ། །མཛrས་པའ་ི�ན་ལ་ཉསེ་/ས་g་མ་བས་Nང་ང༌ོ། །རང་བཞནི་

+་ི�ན་ལ་ཉསེ་པ་�་མ་ོཙམ་འVང་ང༌ོ། །བཤགས་པའ་ིཐབས་Mང་�རོ་བ་

ཡོངས་kོགས་Vང་ན། =་ོ>་ེ�ན་+་ིམ]ན་]་མÏལ་བཤམས་ལ་gོན་]་

འKོ་བའི་བ�ེན་བ~ར་/་eེ། གནང་བ་མ་ཐོབ་Mི་བར་]་བཤགས་པ་

/འོ། །གཞན་]་ཉེས་པས་�ར་ཏེ། Rང་བ་དང་པོར་བཤད་པ་བཞིན་]་

བཤགས་སོ། །�ལ་ལ་སོགས་པའ་ི�་ིབ་Bམ་པར་གཞག་པ་ཡང་དང་པ་ོ

བཞིན་ཤེས་པར་/འ།ོ །Rང་བ་ག*མ་པའ།ོ ། 

 Rང་བ་བཞ་ིཔ་ན།ི སེམས་ཅན་Bམས་ལ་/མས་པ་�ོང༌། །བཞ་ིཔ་

ཡིན་པར་@ལ་བས་ག*ངས། །ཞེས་/་བ་ལ་སེམས་ཅན་ནི་ཁམས་Mི་

བSས་པ། ད་ེཁ་ོན་ཉིད་མ་Iོགས་པས་འ�ལ་པའ་ིདབང་ག་ིSག་བgལ་
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བའ་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། །/མས་པ་ན་ིབད་ེབ་དང་�ད་པར་འདོད་

པའ་ི�་ོད་ེཐེག་པ་ཆེན་པ་ོབས་/མས་པ་དང་�ིང་>་ེདང་wད་ཅིག་Mང་Cལ་

བར་མ་ི/་བར་ག*ངས་པ་ལ། གལ་ཏ་ེཉོན་མོངས་པའ་ིདབང་གིས་མནར་

སེམས་རིམ་པ་དD་དང་\ན་པས་སེམས་ཁོང་ནས་འ�གས་ན་/ང་Nབ་

སེམས་�ངས་བ་ཡིན་ན།ོ །འད་ིལ་ཡང་Rང་བ་དང་པ་ོབཞིན་]་ཡན་ལག་ཅ་ི

རགིས་*་�ར་ར།ོ །མནར་སམེས་དD་དང་\ན་ན་Rང་བའ།ོ །སམེས་ཁངོ་

ནས་འ�གས་ན་ན་ིâོམ་པོའ།ོ །]ས་ལས་འདས་པའ་ིབར་]་མ]ད་པར་

འཛAན་པ་�་ིབའ།ོ །�རོ་བ་ཙམ་ཉསེ་/ས་ས།ོ །^ས་M་ིཉསེ་པ་ན་ི�་མའོ།ོ ། 

བཤགས་ཐབས་ན་ི�་མ་དང་=་ོ>་ེ�ན་+་ིམ]ན་]་བཤགས་ས།ོ །ཉསེ་པ་

�་བ་Bམས་ནི་ཉེས་པ་འ�ོ་བཅད་ཅིང་0ིས་མི་/ེད་པར་$ོམ་པ་དང༌། 

མÏལ་དང་·ེ་བཤགས་དང༌། iོག་ཆགས་གཞན་འཚr་བ་བGབ་པ་ལ་

སོགས་པས་འདག་ག།ོ  །0ོགས་*་བS་‑ བ་ན།ི   ཁམས་ག*མ་+་ི47

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མེད་པ་བཞ་ིབ_ོམ་མ།ོ །སེམས་ཅན་+་ིདོན་

ལ་མཐངོ་བ་དང༌། གཞན་ལ་མ་དད་པ་བ�གོ་པ་དང༌། གཞན་$གི་པ་ལས་

�གོ་པའ་ིཆདེ་]་^ས་ངག་གསི་�ངོ་བ་lར་eནོ་Mང་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ །Rང་

བ་བཞ་ིཔའ་ིབཤད་པའ།ོ ། 

�    བsdu ] em.; ltuང47
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 ད་ན་ིRང་བ་ ་པ་བཤད་པ་ན།ི ཆསོ་M་ིQ་བ་/ང་Nབ་སམེས། །ད་ེ

�ངོ་བ་ན་ི ་པ་ཡནི། །ཞསེ་/་བ་ན།ི /ང་Nབ་སམེས་ན་ིདནོ་དམ་དང་~ན་

kབོ་Mསི་བSས་པའ།ོ །�ངོ་བ་ན་ིZདོ་ཅངི་དརོ་བའ།ོ ། ་པ་ན་ིKངས་ཡནི། 

དའེ་ིདནོ་ན་ིའད་ིཡནི་ཏ།ེ དནོ་དམ་/ང་Nབ་སམེས་M་ིeངོ་པ་ཉདི་དང་~ན་

kོབ་/ང་Nབ་སེམས་M་ིZོན་པ་དང་འ±ག་པའ་ིསེམས་བGེད་ནས་མ་དད་

ཅངི་ཞ་ེ$ང་པས་�ང་ན་Rང་བའ།ོ །~ན་kབོ་Mསི་མཚtན་ནས་/ང་Nབ་M་ི

སམེས་~Ô་l་[་ཡང༌། རགི་མའ་ིGནོ་དང༌། ལག་ག་ིའ]་/དེ་Mསི་འདརོ་

བར་མ་ི/་ཞིང་དོར་ན་ཡང་�ེས་�ང་བར་/འ།ོ །ཞེས་འKེལ་པ་མཁན་པོས་

བཤད་ད།ོ །ཡན་ལག་Mང་ཅ་ིརིགས་*་�ར་ར།ོ །བཤགས་ཐབས་ན།ིདོན་

དམ་དརོ་ན་eངོ་པ་ཉདི་བ_མོ།Zནོ་འ±ག་དརོ་ན་བGར་ལ་�ང་ང༌ོ། །Rང་

བ་ ་པའ།ོ ། 

 Rང་བ་�ག་པ་ན།ི རང་ངམ་གཞན་+་ི<བ་པའ་ིམཐའ། །ཆསོ་ལ་Zདོ་

པ་�ག་པ་ཡིན། །ཞེས་/་བའ།ོ །ད་ེལ་རང་ན་ིསངས་@ས་པའ།ོ །གཞན་ན་ི

0་ིརལོ་པའ།ོ །ཉནོ་མངོས་པས་~ན་ནས་བ.ངས་པ་e།ེ 0་ིརལོ་པའ་ི<བ་

མཐའ་ལ་Zད་པར་མི་/་ལ། རང་གི་$ེ་པའི་<བ་མཐའ་ལ་Zད་ན་Rང་

བའ།ོ །ད་ེwད་]་ཡང༌། Bམ་པར་�ང་མཛད་རངི་བའ་ི�། །n་eགེས་ཅན་

ལའང་Zད་མ་ི/། །ཞསེ་པ་དང༌། <བ་པའ་ིམཐའ་ཡསི་�་ོབGདེ་0རི། །0་ི

རལོ་པ་ཡང་ལམ་ཚtལ་oགས། །ད་ེ0རི་ད་ེལ་Zད་མ་ི/། །ལམ་oགས་ཉན་
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ཐསོ་Zསོ་ཅ་ིདགསོ། །ཞསེ་ག*ངས་ས།ོ །ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོལ་བ�ད་པ་དང༌། 

l་བ་ངན་པ་*ན་དVང་བ་དང༌། ཕན་པའ་ིབསམས་པས་Zད་པ་ལ་ཉསེ་པ་

མེད་ད།ོ །Bམ་པ་གཅིག་h་ན་རང་ག་ི<བ་པའ་ིམཐའ་ན་ིགསང་gགས་ལས་

གཞན་+་ིམཚན་ཉིད་ཐེག་པའ།ོ །ཉོན་མོངས་པས་~ན་ནས་བ.ངས་ནས་

Zད་ན་Rང་བར་འsར་བ་ནི་gར་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་�ད་ལ་Zད་པ་ནི་

‑ Rང་བའ།ོ །ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ A་མད་ོལ་âམོ་པའོ།ོ །ཉན་ཐསོ་M་ིལ་ཉསེ་/ས་48

ས།ོ །0་ིརལོ་པའ་ིལ་ཉསེ་/ས་�་མའོ།ོ །འདརི་ཡང་ཡན་ལག་ཅ་ིརགིས་*་

Q་ིབར་/འ།ོ །བwང་བའ་ིཐབས་Mང་ཉསེ་པ་ལས་ལགོ་e།ེ མད་ོ�ད་M་ི

དོན་དང་དགོངས་པ་�་ཚtགས་*་ག*ངས་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་དོན་

ཤེས་པས་ཚtགས་པའ་ིནང་]་བཤགས་པས་འདག་ག།ོ །ཉེས་པའ་ི/་ེCག་

གིས་དམ་ཚAག་ལ་བཤགས་པ་དང༌། རང་ག་ིསེམས་*ན་¬ང་བས་འདག་

པར་ཤེས་པར་/འ།ོ །Rང་བ་�ག་པའ།ོ ། 

 ད་ན་ིRང་བ་བ]ན་པ་བཤད་པར་བཞེད་ན། ཡོངས་*་མ་Zིན་སེམས་

ཅན་ལ། །གསང་བ་‑ 2གོས་པ་བ]ན་པ་ཡནི། །ཞསེ་ག*ངས་པས། ད་ེ49

ལ་མ་Zནི་པ་ན་ིཆ་ོགས་མ་Zནི་པ་དང༌། ཆ་ོག་kགོས་པས་མ་Zནི་པ་དང༌། 

རང་བཞིན་+ིས་མ་Zིན་པ་དང༌། ཟབ་པས་འཇིགས་པས་མ་Zིན་པ་དང༌། 

�    །དེ་ཡང་rgyuད་ལ་smད་པ་ནི ] em.; །དེ་ཡང་rgyuད་ལས།smད་པ་ནི་48

�    བ ] em. (with Jampal Dragpa); བར49
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ཉམས་པས་མ་Zིན་པ་དང་ འོ། །དང་པ་ོན་ིདབང་བ¦ར་མ་ཐོབ་པའོ། །

གཉསི་པ་ན་ིདབང་གངོ་མ་མ་ཐབོ་པའ།ོ །ག*མ་པ་ན་ིལགོ་iདེ་ཅན་�དོ་ཁ་

ãབ་‑ l་[་ཐབས་�་ཚtགས་Mསི་བhལ་ཡང་�དོ་]་མ་sར་པའ།ོ །བཞ་ི50

པ་ན་ིཟབ་མོའ A་ཆོས་ལ་Åག་པའོ། ། ་པ་ན་ིདབང་བ¦ར་ཐོབ་Mང་ཉམས་

པའ།ོ ། 

 གསང་བ་བ2གས་པ་ན་ིདང་པ་ོདང་ ་པ་ལ་མ་Zིན་པར་ཤེས་བཞིན་

.ོབ་དཔོན་+ིས་བ�ེན་བ~ར་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཆོས་eོན་ན་Rང་

བའ།ོ། གཉསི་པ་ལ་‑ དབང་གངོ་མ་དང་འCལེ་བའ་ིཆསོ་eནོ་ན་�་ིབའ།ོ །51

ག*མ་པ་ལ་དབང་བ¦ར་ན་Rང་བའ།ོ །ཟབ་པས་འཇིགས་པ་ལ་ཟབ་མོའ A་

དོན་eོན་ན་ཉེས་/ས་སོ། །�ིང་>ེས་eོན་ན་ཉེས་པ་Nང་ང༌ོ། །ཞིང་དང་

བསམ་པས་�ི་བ་དང༌། �ོར་བ་དངོས་གཞིར་འsར་བ་ཡང་ཤེས་པར་

/འ།ོ། བཤགས་པའ་ིཐབས་ན་ིདབང་བ¦ར་བ་དང༌། ཚtགས་M་ིའཁོར་ལ་ོ

དང༌། དཔའ་བོའ A་eོན་མ་ོདང༌། ཡ་ིག་ེབ@་པ་དང༌། མÏལ་ལ་སོགས་པས་

བཤགས་པར་/འ།ོ །Rང་བ་ན་ི.བོ་དཔནོ་/དེ་པ་Bམས་ཤས་ཆའེ།ོ །ད་ེ

wད་]་ཡང༌། .ོབ་དཔོན་~་~་རི་པས། �ོད་མ་ཡིན་ལ་གསང་མི་

�    sbuབ ] em.; buབ50

�    ལ ] add.51
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བ2གས ‑ ། །Zིན་དང་མ་Zིན་རིམ་པ་Bམས། །Dང་མོའ A་Qེ་མོ་བ=་52

‑ �རོ་སགོས། །མཁས་པས་Iགོས་‑ པར་མ་ི/ེད་ན། །གལ་ཏ་ེའདོད་53 54

པའ་ིབསམ་པས་oགས། །ད་ེན་ིཤིན་h་�་ིབ་e།ེ‑ །�ིང་>་ེཅན་ལ་ཤིན་h་55

ཡང༌། །�མོ་ལས་ལ་སགོས་ཉསེ་པ་Nང༌། །Û་ཐབས་.བོ་མའ་ིཉསེ་པའ།ོ །

དབང་བ¦ར་ཚtགས་འཁོར་ལ་སོགས་དང༌། །མÏལ་ངག་‑ ག་ིབཤགས་56

པས་བ$མ། །གཞན་]་Gེས་[་ཐ་ཤལ་བ®ག ཅེས་ས།ོ །Rང་བ་བ]ན་པ་

�ང་ཟད་ཙམ་བཤད་པའ།ོ ། 

 Rང་བ་བ@ད་པ་བཤད་པ་ན།ི ¡ང་པ་ོསངས་@ས་ འ་ིབདག་ཉདི། །

དེ་ལ་བ°ས་/ེད་བ@ད་པ་ཡིན། །ཞེས་/འོ། །¡ང་པོ་ནི་གdགས་ལ་

སོགས་པ་ ་eེ། དེ་དག་Mང་གdགས་Mི་¡ང་པོ་Bམ་པར་�ང་མཛད། 

ཚtར་བ་རནི་ཆནེ་འVང་\ན། འ]་ཤསེ་�ང་བ་མཐའ་ཡས། འ]་/དེ་དནོ་

ཡོད་<བ་པ། Bམ་པར་ཤེས་པའི་¡ང་པོ་སངས་@ས་མི་བGོད་པ་ཡིན་

�    བsgrགས ] em. (with Jampal Dragpa); sོgrགས52

�    བrd ] em.; ltར53

�    rོtགས ] em. (with Jampal Dragpa); rོtག54

�    དེ་ནི་ཤིན་tu་lིc་བ་sེt། ] add.55

�    ངག ] conj.; དག56
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པས། སངས་@ས་ འ་ིབདག་ཉདི་ད།ོ །ད་ེwད་]་ཡང༌། =་ོ>་ེ.བོ་དཔནོ་

^ས་འད་ིལ། །@ལ་བའ་ི¦་ན་ིརིམ་བཞིན་བoགས། །དང་པ་ོ¦་ཡ་ི=་ོ>་ེ

ཉདི། །གdགས་¡ང་ལ་ན་ིཡང་དག་བoགས། །ཞསེ་/་བ་ལ་སགོས་པ་

ག*ངས་ས།ོ །@་ཆ་ེའKལེ་པ་ལས་ན།ི རང་བཞནི་+སི་G་ེབ་མདེ་ཅངི་འདོ་

གསལ་བ་Bམ་པར་‑ མ་ིIོག་པའ་ིཡ་ེཤེས་Bམ་པ་ ་ལ་བཤད་ད།ོ །ད་ེལ་57

བ°ས་པ་ནི། གསོད་པ་དང་བཅིང་བ་དང་ངན་པའ་ོ�མ་]་བསམས་ནས་

བང་བར་གནས་པ་དང༌། མ་ིགཙང་བའ་ིkས་*་l་e་ེZདོ་པ་དང༌། ཡན་

ལག་ལ་སགོས་པ་མ་vང་པར་/དེ་ཅངི༌། �་iལོ་འདནོ་པ་ལ་སགོས་པ་ན་ི

Rང་བའ།ོ །འདིར་ཡང་ཆ་ེའCིང་དང་ཡན་ལག་ག་ིགོང་བཞིན་]་ཤེས་པར་

/འ།ོ །ནད་སལེ་བ་དང༌། �་མ་དང་དཀནོ་མཆགོ་ག་ིཞབས་འCངི་/དེ་པ་

དང༌། སམེས་ཅན་+་ིདནོ་མཐངོ་ན་ཉསེ་པ་མདེ་ད།ོ །བཤགས་པའ་ིཐབས་ན་ི

yའ་ིའ]་ཤེས་བཞག་eེ། ཚtགས་M་ིའཁོར་ལ་ོལ་སོགས་པས་ཚAམ་པར་

/འ།ོ །Rང་བ་བ@ད་པའ།ོ ། 

 ད་ནི་Rང་བ་དD་པ་ག*ངས་ ‑ པ་ནི། རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་58

Bམས་ལ། །སམོ་ཉ་ིཟ་བ་དD་པ་ཡནི། །ཞསེ་/འ།ོ །རང་བཞནི་+་ིདག་པའ་ི

ཆོས་ནི། གདོད་མ་ནས་Bམ་པར་དག་ཅིང་Gེ་བ་མེད་པ་བདག་མེད་པ་

�    པར ] em.; པ57

�    གsuངས ] em.; གsuང58
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གཉསི་དང༌། ད་ེeནོ་པའ་ིག*ང་རབ་བ།ོ །ད་ེལ་སམོ་ཉ་ིཟ་བ་ན་ིགང་ཟག་ག་ི

བདག་Iག་པ་དང༌། གཅིག་`ར་འདོད་པ་དང༌། ¢་དང་དབང་¬ག་ལ་

སོགས་པར་·་བ་དང༌། རང་ག་ི$་ེཔས་]ས་ག*མ་kས་*་ཡོད་པར་·་བ་

དང༌། Bལ་འ/རོ་�དོ་པ་གཞན་དབང་½ངོ་བ་ཙམ་ཁས་ལནེ་པ་ལ་སགོས་

པ་Bམས་Mིས་སེམས་འ�ལ་པར་/ས་པས། འད་ིཅ་ིད་ེབཞིན་གཤེགས་

པའ་ིབཀའ་འམ་བ]ད་M་ིཚAག་ཞེས་པ་ཡང་དག་པའ་ིདོན་ལ་ཐ་ེཚtམ་ཟ་བའ།ོ།

འདརི་ཡང་ཡན་ལག་g་མ་བཞནི་ཤསེ་པར་/འ།ོ །བཤགས་པའ་ིཐབས་ན་ི

ཚtགས་པ་ལ་བཤགས་ལ། 0སི་བ$མ་e་ེG་ེབ་མདེ་པ་བ_མོ་པར་/འ།ོ །

Rང་བ་དD་པའ།ོ ། 

 ད་ན་ིRང་བ་བ�་པ་ན།ི ག]ག་ལ་Iག་h་/མས་\ན་པ། །/དེ་པ་ད་ེ

ན་ིབ�་པར་འདོད། །ཞེས་/་བ་བཤད་ད།ེ ག]ག་པ་ཅན་ན་ིབ]ད་དང་n་

eེགས་དང༌། 0་ིརོལ་£ོལ་བ་}ེགས་པ་ཅན་དང༌། རང་བཞིན་+་ིལོག་iེད་

ཅན། �་མ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་སེམས་ཅན་ཕལ་པ་ོཆ་ེལ་གནོད་པར་

/ེད་ཅིང་སངས་@ས་M་ིབeན་པ་ལ་འ�་བའ།ོ །ད་ེl་[་ན་ི�ིང་>ེས་བS་

པའ་ིདངོས་པ་ོབཞ་ི‑ དང་། ¶་འ»ལ་དང་། }ག་Pལ་+་ི�ོད་པ་དང༌། 59

མངོན་�ོད་Mིས་མ་ིའ]ལ་ཞིང༌། ཟང་ཟིང་ག་ིལོངས་�ོད་གཏན་]་/ེད་ཅིང་

བ�ནེ་བ~ར་+་ི0རི་དགའ་བར་/དེ་ན་Rང་བའ།ོ །ད་ེwད་]་ཡང༌། �ངི་>་ེ

�    བsdu་པའི་དངོས་བཞི ] em. ; བsduས་པའི་དངོས་གཞི59
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ཆནེ་པའོ A་eབོས་Mསི་ན།ི །ག]ག་པ་ཡལ་བར་མ་ིདརོ་ཏ།ེ །¶་འ»ལ་བ2ལ་

ལ་སོགས་པས་འ]ལ། །གཞན་]་�་མ་དཀནོ་མཆགོ་�ངས། །ཞསེ་བཤད་

ད།ོ །ཡན་ལག་ན་ིg་མ་བཞནི་ན།ོ །ཉསེ་པ་ལས་\ང་བ་ཡང་ཚtགས་པ་ལ་

བཤགས་ཏ།ེ �ིན་ལས་བཞིས་འ]ལ་བར་/འ།ོ །Rང་བ་བ�་པའ།ོ ། 

 ད་ེན་ིRང་བ་བ�་གཅིག་པ་ག*ངས་‑ པ་ན།ི མིང་སོགས་Cལ་བའ་ི60

ཆསོ་Bམས་ལ། །དརེ་Iགོ་པ་ན་ིབ�་གཅགི་པ། །ཞསེ་/འ།ོ །ད་ེལ་མངི་

སོགས་Cལ་བའ་ིཆོས་ནི། མིང་དང་ཚAག་དང་ཐ་�ད་ལ་སོགས་པ་བ>ོད་

པར་/དེ་པའ་ི�ལ་ལས་འདས་ཏ།ེ འདོ་གསལ་eངོ་པ་ཉདི་ད།ེ དརེ་Iགོ་པ་

ན་ིམིང་དང་ཚAག་ལ་སོགས་པ་བ>ོད་པར་/ར་ཡོད་པར་Iོག་པ་eེ། ཟབ་

མོའ A་མདོ་དོན་ �་ོKོས་ངན་པའ་ི}་ིམས་Bམ་པ་གཞན་]་འཆད་ པའི་61 62

ལགོ་པར་Iགོ་པ་ན་ིRང་བའ།ོ །ཡན་ལག་ཅ་ིརགིས་པ་gར་བཞནི་ཤསེ་པར་

/འོ། །བཤགས་ཐབས་Mང་ད་ེཉིད་ལས་ལོག་ཅིང་ཡང་དག་པའ་ིདོན་ལ་

ངསེ་ཤསེ་བGདེ་པའ།ོ །Rང་བ་བ�་གཅགི་པའ།ོ ། 

�    གsuངས ] em.; གsuང60

   དོན ] em.; འདོན61

�    འཆད ] conj.; ཆད62
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 ད་ེནས་Rང་བ་བ�་གཉསི་པ་ག*ངས་‑ པ་ན།ི སེམས་ཅན་དད་དང་63

\ན་པ་ལ། །སེམས་*ན་འ/ིན་པ་བ�་གཉིས་པ། །ཞེས་ག*ངས་པ་ན།ི

སེམས་ཅན་དད་དང་\ན་པ་ལ་ཐེག་པ་ལ་གསར་]་oགས་པའ་ིལས་དང་

པ་ོཔ་ལ་སོགས་པའ།ོ །དེའ་ིཚr་སེམས་*ན་འ/ིན་པ་ན།ི གསང་gགས་M་ི

_ོར་oགས་པའ་ིBལ་འ/ོར་པས་^ས་Mིས་བག་མེད་པར་�ོད་ཅིང་འད་ིl་

[་ན་ིཁ་ོབ་ོཅག་ལ་གནང་ཞིང་འདིས་མ་ིགནོད་པ་ཡིན་ན།ོ །ཞེས་ངག་གིས་

n་ཅོར་]་·ས་པས། གཞན་མ་དད་ཅིང་=་ོ>་ེཐེག་པ་ལ་Zོད་ད།ེ མ་oགས་

པ་Bམས་མ་ིའ±ག་ཅིང༌། oགས་པ་Bམས་\ོག་པར་/ེད་ན་Rང་བའ།ོ །

ཡན་ལག་Mང་ཅི་རིགས་*་ཤེས་པར་/འོ། །བཤགས་པའི་ཐབས་ནི། 

མÏལ་gོན་]་འK་ོབས་དམ་པ་གཅིག་ལ་བཤགས་པ་དང༌། སེམས་Mིས་

བ$མས་ཏེ། བS་བའི་དངོས་པ་ོབཞི་ལ་སོགས་ ‑ པས་>ེས་*་གdང་64

བར་/འ་ོཞསེ་བཤད་ད།ོ །Rང་བ་བ�་གཉསི་པའ།ོ ། 

 ད་ན་ིRང་བ་བ�་ག*མ་པ་བཤད་པར་/་e།ེ དམ་ཚAག་ལ་ ‑ ན་ིཇ་ི65

བཞིན་°ེད། །མ་ིབeེན་པ་ན་ིབ�་ག*མ་པ། །ཞེས་/་བ་e།ེ དམ་ཚAག་gར་

�    ག"ངས ] em.; གsuང63

�    བsdu་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་སོགས ] conj.; དེ་ཉིད་ལ་སོགས་64

�    ལ ] em.; ལས65
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བཤད་པ་དང་འཆད་པར་འsར་བ་ལ་/འ།ོ །ཇ་ིབཞནི་°དེ། མ་ིབeནེ་པ་ན།ི 

ད་ེདག་ལ་མ་Dས་པ་དང༌། ཉནོ་མངོས་པས་ཟལི་+སི་ནནོ་པ་དང༌། མ་ིཤསེ་

པས་Rང་བ་Vང་ཡང་ཉེས་པ་ལས་འདའ་བར་མ་ི/ེད་པར་�ད་]་གསོད་ན་

Rང་བའོ། །འ་ོན་Rང་བ་ཐམས་ཅད་Mང་དམ་ཚAག་ལ་བIེན་པ་ཡིན་པ་ལ། 

བ�་ག*མ་པ་ཁ་ོན་ཅིའ་ི0ིར་འཇོག་ཅ་ེན། བདེན་ཏ་ེའད་ིན་ིཤེས་བཞིན་]་

�ད་]་གསོད་པའ་ི0ིར། Rང་བའ་ིརིམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་/འ།ོ །དེའ་ི

0ིར་མ་Dས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མང་བའ་ི�ས་Rང་བ་Vང་བ་�ད་]་

གསདོ་ཅངི༌། 0རི་འཆསོ་པར་མ་ི/དེ་པ་ན་ིGསེ་[་མཁས་པའ་ིRང་བའ།ོ །

མ་ིཤེས་པས་Rང་བ་འVང་བ་ན་ིམ་ིམཁས་པའ་ིRང་བའ།ོ །ད་ེལ་མཁས་པའ་ི

Rང་བ་ན།ི ཤསེ་བཞནི་]་�ད་]་བསད་པས་Rང་བ་Vང་བའ་ི]ས་ན་ཉསེ་

པ་Vང་ཡང་བཤགས་ཤསེ་པས་0སི་ཡང་ལ། äན་པསོ་ཉསེ་པ་/ས་པ་ན་ི

བཤགས་མ་ིཤེས་པས་0ིས་�ིའ།ོ །ད་ེwད་]་ཡང༌། མཁས་པས་$ིག་པ་

/ས་པ་Bམ་Zནི་འ�ལ་ལ་འ/ང༌། །མ་ིམཁས་$གི་པ་/ས་པ་ད་ེཉདི་mར་

]་འK།ོ །�གས་M་ིགངོ་[་Nང་ཡང་གཏངི་]་འK།ོ །ད་ེཉདི་�དོ་]་/ས་ན་

ཆ་ེཡང་མཁའ་ལ་འ0།ོ །ཞསེ་བཤད་པ་དང༌། གཞན་ཡང༌། མཁས་པས་

$གི་པ་/ས་པ་Bམས། །བཀའ་སགོས་བÆ་e་ེཤནི་h་�།ི །äན་པསོ་$གི་

པ་ཅ་ིཡང་མནི། །རང་བཞནི་äན་པ་ཉདི་Mསི་ས།ོ །ཞསེ་བཤད་ད།ོ ། 
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 གཞན་ཡང་¦་ག*ང་mགས་M་ིདམ་ཚAག་མ་ིབeེན་པ་e།ེ [མ་པའ་ི

དབང་ལ་མཚtན་ན་¦འ་ིདམ་ཚAག་yའ་ིBལ་འ/ོར་བ_ོམས་པ་དང༌། ག*ང་

ག་ིདམ་ཚAག་Kངས་M་ིབ�ེན་པ་དང༌། mགས་M་ིདམ་ཚAག་རང་yར་བ_ོམ་

པའམ། �ངི་ཀར་0ག་མཚན་ནམ་ས་བནོ་བ_མོ་པ་ཡནི་པ་ལ། ཉནི་ཞག་

»གས་གཅིག་ལ་དེ་Bམས་གང་ཡང་vང་བ་}ན་པ་ཙམ་མི་/ེད་ན་Rང་

བའ།ོ། 

 གཞན་ཡང་བཟའ་བའ་ིདམ་ཚAག་ཤ་ ་བ]ད་Q་ི ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་

པ་ལ། མ་ིགཙང་བའ་ིkས་*་བlས་ཏ་ེབཙtག་པར་l་ན་Rང་བའ།ོ །ཡན་

ལག་ན་ིgར་བཞནི་ན།ོ །བཤགས་ཐབས་ན་ིRང་བ་ས་ོསའོ A་བཤགས་ཐབས་

Mི་eེང་]་�ད་]་གསོད་པའི་བཤགས་ཐབས་དེ་བ�ན་ཏེ་གཉིས་\བ་h་

/འ།ོ །བཤགས་‑ པའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པས་ཉསེ་པ་Nང་བར་འsར་བའ་ི66

བཤགས་པའ་ིཐབས་ན།ི བཤགས་དང་}ལ་དང་བå་བ་དང༌། དVང་དང་

བiེག་དང་དམིགས་པས་eོང༌། །ཞེས་/་བ་ལ་སོགས་པ་ག*ངས་པ་ལས། 

འདརི་}ལ་བ་ཙམ་བཤད་པར་/་e།ེ iདོ་M་ིmན་མག་ོལ་ཉསེ་Rང་ཐམས་

ཅད་བཤགས་པའ་ིབསམ་པས། ལག་པ་=་ོ>་ེཐལ་མ་ོ�ར་བའ་ིསརོ་མ་ོབ�་

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་+་ིཞལ་བ�ར་བསམས་ཏ།ེ དའེ་ིÃགས་རལ་Kརི་

sར་པ་ལས་$གི་པ་ཐམས་ཅད་}ལ་བར་བསམ། བÜ་བནདྷ་¼ཊ།྄ ཞསེ་

�    བཤགས ] conj.; མཁས་པས་བཤགས66
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བ>ོད་ཅིང་}ལ་བ་ལན་ག*མ་/འ།ོ །འད་ིན་ིབཤགས་ཐབས་mན་མོང་མ་

ཡནི་པའ།ོ །Rང་བ་བ�་ག*མ་པའ།ོ ། 

 Rང་བ་བ�་བཞ་ིཔ་ག*ངས་པ་ནི། ཤེས་རབ་རང་བཞིན་[ད་མེད་

ལ། །Zདོ་པར་/དེ་པ་བ�་བཞ་ིཔ། །ཞསེ་/་བའ།ོ །ཤསེ་རབ་ན་ི�མ་ཤསེ་

རབ་M་ིཕ་རལོ་h་0ནི་པ་ཡནི་ལ། འདརི་ད་ེདང་ཆ་མmན་པ་དབང་ག*མ་

པ་ལ་སོགས་པའི་]ས་*་0ག་@ར་གdང་བའི་རིག་མ་ཡིན་པས་ན་[ད་

མེད་ཞེས་/འ།ོ །ཡང་ན་[ད་མེད་ཐམས་ཅད་Mང་ཤེས་རབ་M་ིརང་བཞིན་

]་བཞག་ག།ོ །ད་ེདག་ལ་ངན་པར་བl་བར་/ས་ཏ།ེ བ°སེ་‑ པར་/ེད་67

པ་འཁོན་པར་/ེད་ན་Rང་བའ།ོ །ཡན་ལག་ཅ་ིརིགས་*་ཤེས་པར་/འ།ོ །

བཤགས་པའི་ཐབས་Mང་མÏལ་gོན་]་འKོ་བས། �ལ་དེ་ཉིད་ལ་

བཤགས་པ་དང༌། ཚtགས་M་ིའཁོར་ལ་ོལ་སོགས་པས་བཤགས་ས།ོ །Rང་

བ་བ�་བཞ་ིཔའ།ོ ། 

 གཉིས་པ་གoང་དོན་བཤད་ནས། �་ིདོན་ག*མ་‑ པ་དོན་ཉ་ེབར་68

བSས་ཏ་ེབཤད་པ་ན།ི gགས་པས་ད་ེདག་�ངས་ན་‑ ན།ི །ཞེས་/་བ་ལ་69

�    བrེས ] conj.; བsེན67

�    གsuམ ] em.; གཉིས68

�    ན ] em. (with Jampal Dragpa); ནས69
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སགོས་པ་e།ེ pང་པ་དང་པ་ོགཉསི་Mསི་དམ་ཚAག་མ་ཉམས་པའ་ིཕན་ཡནོ་

བeན་ཏེ། ཚAགས་*་བཅད་པ་གཅིག་གིས་དམ་ཚAག་ཉམས་པའི་ཉེས་

དམིགས་བeན་ཏོ། །བºངས་པའི་ཕན་ཡོན་དང༌། ཉམས་པའི་ཉེས་

དམིགས་ཡིད་ལ་/་e།ེ བདག་བད་ེལེགས་*་འདོད་པའ་ིགང་ཟག་གིས་�་

མ་ལ་སངས་@ས་*་འ]་ཤེས་/་ཞིང༌། Gབས་*་འK་ོབ་mན་མོང་བ་ནས་

བdང་ནས་རིག་པ་འཛAན་པའ་ི$ོམ་པའ་ིབར་]་མནོས་ཏེ། མ་ཉམས་པར་

བºང་བ་ལ་འབད་ད།ོ །ཞེས་གདམས་པ་ན།ི ད་ེབས་ཞེས་/་བ་ལ་སོགས་

པ་ཚAགས་*་བཅད་པ་གཉསི་Mསི་བeན་ཏ།ེ Q་བའ་ིRང་བ་བ�་བཞ་ི�ང་

ཟད་ཙམ་བཤད་པའ།ོ ། 

 ཡན་ལག་ཉམས་པ་ལ་དོན་ག*མ་eེ། མཆོད་པར་བ>ོད་པ་དང༌། 

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། Rང་བ་དངོས་དང༌། Rང་བའ་ིའCས་[འ།ོ ། 

 དང་པ་ོནི། ཧ་ེv་ཀ་.ོབ་དཔོན་ལ་0ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་/་བ་ལ་

སོགས་པ་e།ེ ཧ་ེv་ཀ་དང་�་མ་ཐ་མ་ིདད་པ་ལ་0ག་འཚལ་ལ།ོ །བཤད་

པར་དམ་བཅའ་བ་ན།ི རབ་h་བད་ེབ་འ�གོ་པར་/དེ། །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་

བདག་གིས་བཤད། །ཅེས་/་བའ།ོ །ད་ེལ་རབ་h་བད་ེབ་ན་ིའཇིག་Iེན་དང་

འཇིག་Iེན་ལས་འདས་པའ་ིབད་ེབ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚAག་གིས་བGེད་པར་

/ེད་པས་ན་དམ་ཚAག་ལ་/་eེ། འCས་[འ་ིམིང་�་ལ་བཏགས་པའོ། །

འ�ོག་པར་/ེད་པ་ན་ིདམ་ཚAག་དང་འགལ་བར་/ེད་པའོ། །ཡན་ལག་ན་ི
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དངོས་གཞ་ིམ་kོགས་པའ།ོ །ཞེས་འKེལ་བར་བཤད། ཡང་ན་Q་བ་བ�་

བཞིའི་ཡན་ལག་གི་ཉེས་པ་âོམ་པ་ོl་[་དང༌། བ@ད་པ་ོའདི་ཡན་ལག་

བ]ན་མ་ ‑ ཚང་བའ་ིཉེས་པ་གཉིས་ཡིན། �་ིཡང་མཉམ་པས་ཡན་ལག་70

ཞེས་/འ་ོག*ང༌། འད་ིན་ིQ་བ་བ�་བཞིའ་ིཡན་ལག་ཡིན་པས་ཡན་ལག་

ཡིན་ནམ་ཡང་སེམས། ཉེས་པ་ན་ིRང་བ་e།ེ âོམ་པ་ོདང་�་ིབ་དང་ཉེས་

/ས་�་མོའ།ོ ། 

 གཉསི་པ་Rང་བ་དངསོ་ལ་བ@ད་ལས། དང་པ་ོན།ི དམ་ཚAག་དང་ན་ི

མ་ི\ན་པའ།ི །རགི་མ་བeནེ་པར་དགའ་བ་དང༌། །ཞསེ་/འ།ོ །དམ་ཚAག་

དང་མ་ི\ན་པའ་ིརིག་མ་ན་ིདབང་མ་ཐོབ་པ་དང༌། ཐོབ་Mང་གསང་མ་ིmབ་

པ་དང༌། gགས་པ་བདག་ཉདི་ལ་མ་ིདད་པ་དང༌། ªང་པ་ོཅན་ལ་སགོས་

པའ་ིམཚན་ཉདི་དང་མ་ི\ན་པའ།ོ །ད་ེl་[་བeནེ་‑ པར་/ེད་ན་ཡན་ལག་71

ག་ིRང་བའ།ོ །འད་ིལ་ཡང་བ�་བཞ་ིཔ་ོབཞིན་ཡན་ལག་བ]ན་ཅ་ིརིགས་*་

བQའི།ོ །ཡན་ལག་ག་ིགཙt་བ་ོཙམ་Vང་བ་ན་ིâམོ་པའོ།ོ །བཤགས་པ་]ས་

ལས་འདས་པ་ན་ི�་ིབའ།ོ །�རོ་བའ་ིKགོས་ཙམ་ན་ིཉསེ་/ས་ས།ོ །}་ིམ་

�    མ ] add. 70

�    བsེtན ] em.; བstན71
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ལས་\ང་བ་ན་ིཚtགས་པ་ལ་‑ བཤགས་པའ།ོ །རགི་མ་དམ་ཚAག་དང་\ན་72

པ་བeེན་པར་/འ།ོ །འད་ིན་ིRང་བ་བ]ན་པ་དང་བ�་ག*མ་པའ་ིཡན་ལག་

ག་ོག*ང་ང༌ོ། །ཡན་ལག་དང་པ་ོབཤད་པའ།ོ ། 

 གཉསི་པ་ཚtགས་M་ིའཁརོ་ལརོ་Qདོ་པ་ན།ི །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་གཉསི་

པར་བཤད། །ཚtགས་M་ིའཁརོ་ལ་ོདང༌། ཚtགས་M་ིམཆདོ་པ་དང༌། དཔའ་

བའོ A་eནོ་མའོ A་]ས་*་Qདོ་པ་e།ེ eན་ད་ེཉདི་ལ་ན་ིཡན་ལག་ག་ིRང་བའ།ོ །

གཞན་g་མ་དང་འ}འ།ོ །\ང་བ་ན་ི�ལ་ད་ེཉདི་ལ་བཤགས་ཤངི༌། ཚtགས་

M་ིའཁརོ་ལ་ོལ་སགོས་/འ།ོ །ཆསོ་ཉན་པའ་ི]ས་*་Qདོ་པ་ན།ི ཤན་འ}་བ་

e་ེ‑ 0གོས་མmན་ན།ོ །འད་ིན་ིRང་བ་ག*མ་པའ་ིཡན་ལག་ག།ོ །གཉསི་73

པའ།ོ ། 

 མ་ག*ངས་པ་ཡི་རིག་མ་ལས། །gགས་པས་བ]ད་Qི་ཐོབ་/ེད་

པ། །ཡན་ལག་ཉེས་པ་ག*མ་པ་ཡིན། །ཞེས་/་བ་ལ་མ་ག*ངས་པ་ན་ི

�ད་ནས་མ་ག*ངས་ཤིང་དམན་པའི་[ད་མེད་དོ། །དེ་ལ་/ང་Nབ་Mི་

སམེས་ཐབོ་པར་/དེ་པ་ན་ིཡན་ལག་ག་ིཉསེ་པའ།ོ །གཞན་g་མ་དང་འ}འ།ོ།

\ང་བ་ནི་ཡན་ལག་དང་པ་ོདང་འ}་བའོ། །འདི་ནི་བ�་ག*མ་པའི་ཡན་

ལག་ག།ོ །ཡན་ལག་ག*མ་པའ།ོ ། 

�    ལ ] em.; ལས72

�    sེt ] conj.; དེ73
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 དའེ་ི>སེ་*། གསང་ཆསོ་ཡན་ལག་ཤསེ་sར་Mང༌། །གཞན་ལ་མ་ི

eནོ་ཤསེ་རབ་ངན། །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་བཞ་ིཔ་ཡནི། །ཞསེ་ག*ངས་ས།ོ ། 

 གསང་བའ་ིཆསོ་བGདེ་kགོས་M་ིདནོ་ཤསེ་Mང༌། བ�ནེ་བ~ར་དནོ་

]་གཉརེ་བས་.བོ་མ་�དོ་དང་\ན་པ་ལ་མ་ིeནོ་པ་དང༌། དཔ་ེའèད་Mསི་

མ་ིeོན་ན་Rང་བའོ། །ཆོས་དེས་.ོབ་མ་ལ་མ་ིཕན་པ་དང༌། གནོད་པར་

དགོངས་ནས་མི་eོན་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །\ང་བ་ནི་དམ་པ་གཅིག་ལ་

བཤགས་ཏ།ེ 0སི་�དོ་\ན་ལ་བeན་པར་/འ།ོ །འད་ིཡང་བ�་གཉསི་པའ་ི

ཡན་ལག་ག།ོ །ཡན་ལག་བཞ་ིཔའ།ོ ། 

 ཡན་ལག་ ་པ་ན།ི དད་པས་སམེས་ཅན་ཆསོ་M་ི�‑ ། །གཞན་+་ི74

གཏམ་/དེ་/ང་Nབ་སམེས། །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་ ་པ་ཡནི། །ཞསེ་/་བ་e།ེ

དད་པ་དང་\ན་པའི་སེམས་ཅན་ཆོས་Mི་�་ ‑ /ང་Nབ་Mི་སེམས་ལ་75

སོགས་པའི་ཆོས་Mི་གཏམ་བདག་ཉིད་ལ་འ}ི་ན། ལན་མི་འདེབས་པར་

ཆགས་པའ་ིདབང་གིས་C་ེམོའ A་གཏམ་/ེད་ན་Rང་བའོ། །\ང་ཚད་ན་ིཐ་

མལ་པ་ཐགེ་པ་དང་འ}འ།ོ །འད་ིཡང་བ�་གཉསི་པའ་ིཡན་ལག་ག།ོ །ཡན་

ལག་ ་པའ།ོ ། 

�    rgyu ] conj. (with Jampal Dragpa); rgyuད74

�    rgyu ] conj. (with Jampal Dragpa); rgyuད75
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 ད་ེནས་ཉན་ཐསོ་ནང་]་ཞག་བ]ན་འདས། །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་�ག་པ་

ཡནི། །ཞསེ་/་བ་ག*ངས་ཏ།ེ ད་ེལ་ཉན་ཐསོ་ན་ི<བ་པའ་ིམཐའ་འཛAན་ཏ།ེ 

^ས་ངག་ག་ིབ.བ་པ་ལ་གནས་ནས། རང་ག་ིདོན་+་ི½་ངན་ལས་འདས་

པ་དོན་]་གཉེར་ཞིང་ཟབ་མོའ A་དོན་+ིས་འཇིགས་པ་དངོས་པ་ོལ་མངོན་པར་

ཞནེ་པའ་ིགང་ཟག་ག།ོ །དའེ་ིནང་]་མཉམ་བཞག་དང་>སེ་�དོ་བ]ད་Q་ི ་

ལ་སོགས་པ་eེ། Iེན་པ་རང་ག་ི�ོད་པ་མ་ི/ེད་པར་ཞག་བ]ན་འདས་ན་

Rང་བ། གཞན་g་མ་དང་འ}འ།ོ །དགསོ་པའ་ིདབང་དང་གཞན་དད་པར་

/ེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད། འད་ིན་ིབ]ན་པ་དང་བ�་ག*མ་པའ་ིཡན་ལག་

ག།ོ །ཡན་ལག་�ག་པའ།ོ ། 

 དེའ་ི>ེས་*། Bལ་འ/ོར་ཡ་ེཤེས་མ་ིཤེས་པར། །ང་ན་ིgགས་པ་ཡིན་

ཟརེ་བ། །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་བ]ན་པ་ཡནི། །ཞསེ་/་བ་ག*ངས་ཏ།ེ Bལ་

འ/ོར་ཡ་ེཤེས་ན་ིགསང་gགས་M་ིད་ེཁ་ོན་ཉིད་དང་བGེད་པའ་ིརིམ་པ་དང༌། 

kགོས་པའ་ིརམི་པའ།ོ །མ་ིཤསེ་པ་ན་ིད་ེབ_མོ་ཞངི་ཉམས་*་ལནེ་མ་ིཤསེ་

པར་མངནོ་པའ་ིང་@ལ་+སི་ང་ན་ིgགས་པའ།ོ །ཞསེ་·་ན་Rང་བའ།ོ །\ང་

ཚད་ན་ིདམ་པ་གཅིག་ལ་བཤགས་ཤིང་བGེད་kོགས་M་ིདོན་བ_ོམ་པ་ལ་

བ.བ་པའ།ོ །ཡན་ལག་བ]ན་པའ་ིབཤད་པའ།ོ ། 
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0་ིཡ་ིཆསོ་བཤད་ཡནི་པ་ལ། །གསང་བའ་ིདནོ་Bམས་བཤད་པ་ན།ི །ཡན་

ལག་ཉསེ་པ་བ@ད་པ་ཡནི། །ཞསེ་/་བ་ག*ངས་ཏ།ེ ཟབ་མའོ A་དནོ་བeན་

པའ་ི�དོ་མ་ཡནི་པའ་ིIནེ་+་ིགང་ཟག་ལ། 0་ིཆསོ་མ་ིeནོ་པ་དང༌། °དེ་པ་

དང་བ~ར་e་ིལ་དམིགས་ནས་གསང་བའ་ིཆོས་eོན་ན་Rང་བའོ། །�ལ་

དང་བསམ་པ་དང་]ས་དང་¾ནེ་+་ིདབང་གསི་ཉསེ་པ་�་ིབ་དང༌། ཡང་བ་

དང༌། ཉསེ་པ་མདེ་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཤསེ་པར་/འ།ོ །འད་ིབ]ན་པ་དང་

བ�་གཉསི་པའ་ིཡན་ལག་ག།ོ ། 

 དོན་ག*མ་པ་Rང་བའ་ིའCས་[་ནི། འད་ིBམས་ཡན་ལག་ཉེས་པ་

e།ེ། བwལ་པ་མང་པརོ་ད½ལ་བར་འK།ོ །ཞསེ་/་བའ།ོ །ཡན་ལག་ག་ིཉསེ་

པ་གཅིག་ལ་ལ་ོག*མ་]་མ་བཤགས་པར་]ས་ལས་འདས་ན། བwལ་པ་

མང་པརོ་ད½ལ་བར་འKའོ།ོ །དའེ་ི0རི་འཇགིས་པའ་ིབསམ་པས་མ་ིཉམས་

པར་/་ཞིང༌། ཉམས་ན་ཡང་འ/ོར་པ་ཅ་ིཡོད་པས་�ར་]་}་ིམ་ལས་\ང་

བར་/འ།ོ །ཡན་ལག་ཉསེ་པ་�ང་ཟད་ཙམ་བཤད་པ། ³Mའ་ིདག་ེ.ངོ་=་ོ

>་ེ@ལ་པསོ་ཉ་ེབར་�ར་བའ།ོ །kགོས་ས།ོ །    ། །

�    གsuངས ] em.; གsuང76
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