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Vorwort
Zur fünfzigjährigen Jubiläumsfeier des Tibet-Instituts Rikon, Schweiz,
wollten wir unseren westlichen Tibetfreunden, d. h. denen, die sich
für den Buddhismus und für die tibetische Kultur interessieren, und im
Speziellen den Tibetern ein besonderes Geschenk machen. Dieser
Wunsch geht nun in Erfüllung, da Seine Heiligkeit der Vierzehnte Dalai
Lama mit grossem Verständnis der Bitte der Tibeter Gemeinschaft
in der Schweiz & Liechtenstein sowie des Tibet-Instituts Rikon entsprochen
und sich bereit erklärt hat, am 23. September 2018 im Hallenstadion
Zürich Kommentare und Unterweisungen zu den drei folgenden buddhis
tischen Texten zu geben:
• Die Juwelenkette des Rates an einen König von Nāgārjuna
• Der Mittlere Text über die Stufen der Meditation von Kamalaśīla
• Die 37 Übungen der Bodhisattvas von Thokme Sangpo
Mit grosser Verehrung und Freude danken wir Seiner Heiligkeit für
diese höchst segensreiche Gelegenheit, von Ihm direkt Belehrungen zu
diesen drei Texten zu empfangen. Wir wünschen Seiner Heiligkeit
weiterhin allerbeste Gesundheit. Mögen alle Seine Wünsche restlos in
Erfüllung gehen und Sein Engagement, dem Wohle aller Wesen zu
dienen, Früchte tragen.
Zürich, 16. Juni 2018
Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein
und
Tibet-Institut Rikon

Preface
Since long, it has been our wish to avail ourselves of the fiftieth anniversary of the Tibet Institute Rikon (Switzerland) and to offer a special
present to all those who are close to us: the many friends of Tibet, who
are interested in Buddhism and in Tibetan culture, and especially the
Tibetans themselves. Now, our wish comes true, because His Holiness the
Fourteenth Dalai Lama, with great insight and sympathy, has consented
to a request of the Tibetan Community in Switzerland & Liechtenstein and
of the Tibet Institute Rikon; he agreed to offer – on September 23, 2018
in the Hallenstadion Zürich – his comments and teachings on the
following three Buddhist texts:
• Precious Garland of Advice for a King by Nāgārjuna
• The Second Volume of the Stages of Meditation by Kamalaśīla
• The 37 Practices of Bodhisattvas by Thokme Sangpo
With great reverence and joy we thank His Holiness for this most aus
picious opportunity to receive, directly from Him, teachings with regard
to these three texts. We wish His Holiness continuing excellent health.
May all his wishes be fulfilled completely, and may his commitment to
serve the benefits of all beings bear fruit.

Zurich, June 16, 2018
Tibetan Community in Switzerland & Liechtenstein
and
Tibet Institute Rikon
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རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། རཱ་ཛ་པ་རི་ཀཐཱ་རཏྣ་མཱ་ལི། བོད་སྐད་དུ། རྒྱལ་པོ་ལ་

གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་པོ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གི་གཉེན་གཅིག་པོ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

ལེའུ་དང་པོ།

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོར་བསྟན་པ།

རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་ཆོས་སྒྲུབ་ཕྱིར། །གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་བཤད་དེ། །དམ་པའི་

ཆོས་ཀི་སོད་ལ་ནི། །ཆོས་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ་གང་ཞིག་ལ། །དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་

ཆོས། །ཕྱིས་ནི་ངེས་པར་ལེགས་འབྱུང་བ། །གང་ཕྱིར་མངོན་པར་མཐོ་ཐོབ་ནས། །རིམ་
གིས་ངེས་པར་ལེགས་པ་འོང༌། །དེ་ལ་མངོན་མཐོ་བདེ་བ་སྟེ། །ངེས་པར་ལེགས་པ་ཐར་

པར་འདོད། །དེ་ཡི་བསྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུ་ན། །མདོར་ན་དད་དང་ཤེས་རབ་བོ། །དད་ཅན་
ཉིད་ཕྱིར་ཆོས་ལ་བརེན། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཕྱིར་ཡང་དག་རིག །དེ་གཉིས་ལས་ནི་ཤེས་

རབ་གཙོ། །དེ་ཡི་སོན་འགོ་ནི་དད་པ་ཡིན། །འདུན་དང་ཞེ་སྡང་འཇིགས་པ་དང༌། །རོངས་

པས་གང་ཞིག་ཆོས་མི་འདའ། །དེ་ནི་དད་པ་ཅན་ཞེས་བྱ། །ངེས་པར་ལེགས་པའི་སོད་

མཆོག་ཡིན། །གང་ཞིག་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས། །ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཡོངས་བརགས་

ཏེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཤེས་ནས། །རག་ཏུ་བྱེད་པ་དེ་མཁས་པ། །

མི་གསོད་པ་དང་རྐུ་སོང་དང༌། །གཞན་གི་ཆུང་མ་སོང་བ་དང༌། །ལོག་དང་ཕ་མ་
1
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
བ་བཟང༌།།མ་འབྲེ
།རྣམ་མི
འཚེ་དང་གུས་སྦིན་དང༌།
།མཆོད་
རྩུབ་ཉིད་་དང༌།
ལ་་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོ
མ། །ཆགས་དང་གནོ
ད་སེམས་མེད་པ་པ། །
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པོ་ཡིན། །ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦིན་དང༌། །མཆོད་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

འོས་མཆོད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ག་ལས།། །མཐའ་ཡས་སྐེ
།ཆོས་མེད་འདི
ལྟར་དེ
་ཡིས།ཉོ
་ནིན། ་མོ།གཞན་ལ་གནོ
་འབྲོག་ནི་མི་ཞི
བཟད་པའི
་བོ་་ཤི
ང་ཅན་དུ།
ངས་གདུག་ ད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ལ་ཕན་འདོ
གངས་ཡོ
ད་མ་ཡིན། །སྦི། ན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
་འཇུག་པར་འགྱུར།

པོ་ཆེ་ལ་གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་འབྲོ
ག་ནི་མི་བཟད་པའི།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་
ངས་སྤོད་ཕོངའཁོ
ས། ར།བྱི་བའི
་བོ་བྱེ
ད་པས་དག་དང་བཅས།

།ཤིདན་ཀི་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
་ཡིས་ནི་བཤེཔས་འཁྱུད་པའི
ས་དང་འབྱེད། །ཚི་ལུས།
ག་རྩུབ་ཉི
ས་མི་སྙན་ཐོ
ས། །མ་འབྲེལ་པ་ །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

གསོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ཡིས་ནི་ལོངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་ནི་བཤེ
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་
ན་ཉིད། །ཕག་དོསྟེག།་གི།ཕ་མ་ཡི
ས་ནི་གཟིས་ཆུང་ཉི
ད། ས
།ཁོ་དང་འབྱེ
་བས་ཁ་དོདག།་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་

ན་པ་ཉིད། །མིཡི་ཉིསད་ཚི
་ལ་ནི
འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གིམ
་དང་པོ
་རོ། །མིམ་ ས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་
ག་་མི
་བཙུན། །བརྣབ་སེ
ས་ཡི་ངན་འགོ
ད་ལ་རེར་བ་འཇོ

བྱ་དེ་དག་གི། སྦི
།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ད
ཐམས་ཅད་
ན་པར་བཤད།
།ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

སྦིན་པ་མ་བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་
2

རིགས་ངན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་
ལ་མི་དི་བླུན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

དགེ་ཞེས་བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
2

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་་དགེ
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
ན་ངན་འགོ།དེ
་ཐམས་ཅད་དོ
ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ
འབྱུང༌།
།ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི
་མུག་དང༌།
ས་བསྐེད་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ
་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ་ཡིན།།

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན། །དེ་བཞིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས་བདེ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ནི། །མི་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌།གཟུགས་མེ
།དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ།
།ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་
ད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི
་དྭགས་དང༌།
།དུད་འགོ
་དག་ལས་རྣམ་གོ
ལ་ཞིང༌། །ལྷ་
འདི་དང༌།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
།།

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད་མེད་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོ
གས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའི་ཆོས་
ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན
འདི་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
། ད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
མི་འགྱུར།
།བདག་གི། ་ཡོ

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱིས་པ་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་ཡོད་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁས་པ་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌།
།ང་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞི
ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། ལྟར་མི
།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
ད་བདག་
་བདེན་པར།
།མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང།བདག་ཡོ
་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛིན་པ་དག་
གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡོངས་
3 །ངར་འཛིན་དེ་ནི་
སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས།

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང་པོ་དེ་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་སངས་
3
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་་འབྱུང་མི
འཚེ་དང་གུས་སྦི
།མཆོད་ལོ
་ ང་བརེན་ནས་སུ། །རང་བཞིན་
ནས་ནི། ་བ་བཟང༌།
།ཕྱིས་ནི་ཕུང་པོ
་འགྱུར།ན་དང༌།
།ཇི་ལྟར་མེ
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གཟུགས་བརྙན་སང་མོད་ཀི། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ན། །ཅུང་ཟད་ཀང་ནི་ཡོད་མིན་པ། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ངར་འཛིན་པ་ནི་དམིགས་པར་འགྱུར། །རང་གི་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བཞིན་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་དེ་འགའ་མེད། །ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་མ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ན་པར།
།རང་བཞིན་གཟུགས་བརྙན་མི
སང་ལྟར།
།ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་པར། །
་འབྲོག་ནི་མི་བརེ
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་་མོ
ངས་གདུག་

ངར་འཛི
ན་པ་ཡང་དེ
་དང་འད། །།འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིས་ནི། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་དོན་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
ཐོས་ནས། །ཆོས་ལ་མིག་ཐོབ་བདག་ཉིད་ཀིས། །དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བཟས་ཏེ་སྨྲས། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིཇི་བོ་སྲི
་བྱེདད་ཕུང་པོ
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
་འཛིན་ཡོད་པ།
།དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ན་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནི་སྐེ་བ་ཡིན། །ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་པ། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

འཁོར་བའི་དཀིལ་འཁོར་མགལ་མེ་ཡི། །དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གི། །རྒྱུ་ཅན་འདི་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ནི་འཁོར་བར་འགྱུར། །དེ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང༌། །དུས་གསུམ་ཉིད་དུའང་མ་ཐོབ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

།ངར་འཛི
ན་པ་ནི
་ཟད་པར་འགྱུར།
་བ་ཡང༌། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་
ན་ཉིད། །ཕག་དོཕྱིགར་གི། ས་ནི
་གཟི་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ
་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉི།དེད་།ནས་ལས་དང་སྐེ
།མཁས་

།དེ།་དག་ཟད་པ་ཉི
ང་ནས།
།ཡང་དག་ཉི
ད་དུ་འཇིག་རེན་ལ། །
ན་པ་ཉིད། །མིའབྲས་སྐེ
་ཉིད་ལ་ནི་བ་དང༌།
་འབྲས་བུ་འདི
།ཀུན་གི་དང་པོད་་མཐོ
ངན་འགོ
ར་རོ། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི། ཡོ།རྣམ་སི
་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ།། །དགེ
་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
ད་མེདན་ཉི
ད་དུ་མི་སེམས་སོ
།སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡི
། །ཆོས་འདི་ཐོས་

ནས་རོག་མེད་པ། །མི་འཇིགས་གནས་ལ་སྡང་བ་དག །ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཕྱིར་སྐྲག་གོ།།
2

མྱ་ངན་འདས་ལ་འདི་དག་ཀུན། །མེད་པར་གྱུར་ན་ཁོད་མི་འཇིགས། །འདིར་དེ་མེད་པར་

བཤད་པ་ལ། །ཁོད་ནི་ཇི་སྟེ་འཇིགས་པར་བྱེད། །ཐར་ལ་བདག་མེད་ཕུང་པོ་མེད། །གལ་

ཏེ་ཐར་པ་དེ་འད་འདོད། །བདག་དང་ཕུང་པོ་བསལ་བ་ལ། །འདིར་ནི་ཁོད་ཀོ་ཅིས་མི་
4

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་ས
དགེ
ན་ངན་འགོ
ཐམས་ཅད་དོ
དགའ། །མྱ་ངན་འདས་པ་དངོ
་མེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
ད་པའང༌། །མིན་ན་དེ་དངོ།དེས་བཞི
་ག་ལ་ཡི
ན། ་།དངོ
ས་དང་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དངོས་པོ་མེད་འཛིན་པ། །ཟད་པ་མྱ་ངན་འདས་ཤེ
ས་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བྱའོ། །མདོར་བ་དག
་ན་མེད།ཡི
་པར་ལྟ་བ་ཉི
ད།།

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མེད་ཅེས་པ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ངན་སོང་བ། །དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

ཞེས་བཤད། །མདོར་ན་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཉིད། །ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡོད་ཅེས་པ། །བསོད་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ནམས་བདེ་འགོ་རྒྱུ་མཐུན་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་པས་མེད་དང་ཡོད་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཞིའི་ཕྱིར། །སྡིག་དང་བསོདའདི
་ནམས་ལས་འདས་པ།
།དེར་ཡི
ས་ངན་འགོ
་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
་བསྡུས་པའོ
། ། ་བདེ་འགོ་ལས། །

དེ་ནི་ཐར་པར་དམ་པས་བཤད། །

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཐོསང
་དང་མི
།སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།བདག་ཡོད་མ་ཡིན
སྐེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་མཐོ
་བས།་ལྡན་ལ།
།མེད་པ་ཉི
ད་ལས་འདས་པ་ཡི
ན། །འགོག་པ་རྒྱུ་

་ཡོད་མི་ལེ
ན་མི
ས།ས།བྱི
ས་པ་དག་ནི་དེག་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
དང་བཅས་མཐོང་བས། །ཡོམིད་འགྱུར།
་པ་ཉིད།བདག་གི
་དུའང་ཁས་མི
ན།་འགྱུར་ཞེ
།སར་སྐེ
་པ་དང་ལྷན་ཅི
་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

སྐེས། །རྒྱུ་མིན་དོན་དུ་རྒྱུ་མེད་དེ། །བཏགས་དང་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ན། །སྐེ་བའང་རབ་ཏུ་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

མ་གགས་ཕྱིར། །འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་དཔེར། །རིང་པོ་ཡོད་པས་ཐུང་ངུ་བཞིན། །

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

འདི་སྐེས་པས་ན་འདི་སྐེ་དཔེར། །མར་མེ་བྱུང་བས་འོད་བཞིན་ནོ། །རིང་པོ་ཡོད་ན་ཐུང་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ངུ་ཉིད། །རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མ་ཡི
ན། །མར་མེ
་བྱུང་བ་མེ
་པའི་ཕྱིརའ།ི། །འོ།སྐེད་་ཀང་འབྱུང་བ་
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
་ས་བོནད
་བརྫུན་པ་དེ
བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
མེད་པ་བཞིན། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་སྐེ
ང་ཞིང།མཐོ
༌། །འཇི
ག་རེན་འདིན་་སོ
ན་ཇི
་བཞིན་དུ། །སྤོ
ས་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི་བདེ་མཐོ
ན་པར།
ང་ནས་ངར་འཛི
ང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

ལས་བྱུང་བར་ཁས་བངས་པས། །མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་མི་ལེན། །འགོག་པ་སྤོས་ལས་མ་
བྱུང་བ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཉིད་གྱུར་པ། །ཁས་ལེན་ཡོད་པ་ཉིད3་མི་འགྱུར། །དེས་ན་

གཉིས་མི་བརེན་པ་གོལ། །ཐག་རིང་ནས་ནི་མཐོང་བའི་གཟུགས། །ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་

གསལ་བར་མཐོང༌། །སིག་རྒྱུ་གལ་ཏེ་ཆུ་ཡིན་ན། །ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་མཐོང༌། །ཇི་
5

16

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
་དང༌།་ནི།མཆོ
ད་
ལྟར་རིང་་བ་རྣམས་ཀི
ས་ནི་འཚེ
། ་དང་གུས་སྦི
།འཇིག་རེནན་འདི
་ཡང་དག་མཐོ
ང༌། །དེ་ལྟར་དེ་དང་ཉེ་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

རྣམས་ཀིས། །མི་མཐོང་མཚན་མེད་སིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་སིག་རྒྱུ་ཆུ་འད་བ། །ཆུ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

མིན་དོན་དུ་མ་ཡིན་པ། །དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་བདག་འད་བ། །དེ་དག་བདག་མིན་དོན་དུ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

མིན། །སིག་རྒྱུ་ལ་ནི་འདི་ཆུ་ཞེས། །བསམ་ཏེ་དེར་ནི་སོང་བ་ལས། །གལ་ཏེ་ཆུ་དེ་མེད་དོ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ས། །འཛི
ན་པ་དེ་ནི་བླུན་པ་ཉི
ད། །དེ་བཞི
ག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡི། །འཇིག་རེན་ཡོད་ཅེའམ་
་འབྲོག་ནི་མི་ཞེ
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོནན
་མོ་སི
ངས་གདུག་

མེདན་ཏུ་ཡུན་རི
་པ་ཞེས།ང།འཛི
ན་པ་དེ་ནི་རོང། ས་པ་སྟེ། །རོངས་པ་ཡོད་ན་མི་གོལ་ལོ། །མེད་པ་པ་ནི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
་འཇུག་པར་འགྱུར།

ངན་འགོར་འགོ། །ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགོར་འགོ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཕྱིར། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ན་ཐར་པར་འགྱུར།།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
།ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །མེད་དང་
ངས་སྤོད་ཕོངགཉི
ས། ས
།བྱི་ལ་མི
་བོ་བྱེ་དབརེ
་པས་དག་དང་བཅས།

ད་པར་མི
།དེད་ཕྱི
་པ་པར་འགྱུར་ན།
་ཡིས་ནི་བཤེཡོ
ས་དང་འབྱེ
ད།་འདོ
།ཚིདག་པ།
་རྩུབ་ཉི
་ཀིརས་མེ
་མིད
་སྙན་ཐོ
ས། །མ་འབྲེལ་པ་།ཅི་ཕྱིར་ཡོད་པ་པར་མི་འགྱུར། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
ད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོ
་སེས
མས་འཇི
ས་པ་
གལ་ཏེམ་ཡོས་ཡི
ད་པ་སུན་ཕྱུང་བས།
།དོནད་གི
་འདི་ནིག་མེ
ད་པར་བསན། །དེ་བཞིན་མེད་པ་

བཤད། །ལོགསུན་ཕྱུང་བས།
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། ། ན་གིས་མེད་ཉིད་དུ། །དམ་
།ཡོདད།་པར་ཅི
་ཡི་ཕྱིར་མི་བསན།
།གང་དག་དོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

མི་འཆའ་ཞིང་མི་སྤོད་པ། །བྱང་ཆུབ་རེན་ཕྱིར་སེམས་མེད་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་མེད་པར་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

བཤད། །

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
་པ། །དགེ།་བ་དག་ནི
གང་ཟག་ཕུང་པོརན་སྨྲ་བ་ཡི
།འཇིག་ཐམས་ཅད་
་རེན་གངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང༌། །གོས་

མེད་བཅས་ལ་གལ་ཏེ་ཞིག །ཡོད་མེད་འདས་པ་སྨྲ་ན་དིས། །དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་
2

ཀི་ནི། །བསྟན་པ་འཆི་མེད་ཡོད་མེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མོ་ཞེས་བཤད་པ། །ཆོས་ཀི་
ཁུད་པ་ཡིན་ཤེས་གིས། །ཞིག་ནས་འགོ་མེད་འོང་མེད་ཅིང༌། །སྐད་ཅིག་ཀང་ནི་མི་གནས་

པ། །དུས་གསུམ་འདས་དག་འཇིག་རེན་ན། །དེ་འད་དོན་དུ་ཅི་ཡོད་དམ། །གང་ཕྱིར་
6

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞི
ཐམས་ཅད་དོ
གཉིས་ཀའང་ཡང་དག་ཏུ། །འགོ
་དང་འོ
ང་དང་གནས་མེད་པ།།དེ།དེ
་ཕྱིནར་ངན་འགོ
་འཇིག་་རེ
ན་མྱ་ངན་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག
།ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
འདས། །དོན་དུ་ཁད་པར་ཇིའགོ
་ལྟ་བུ།
།གནས་པ་མེ།སྐེ
ད་ཕྱི
ར་སྐེ་བ་དང༌།
།འགག་པ་ཡང་དག་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཉིད་མིན་ན། །སྐེ་བ་དང་ནི་གནས་པ་དང༌། །འགག་པ་དོན་དུ་ག་ལ་ཞིག །གལ་ཏེ་རག་ཏུ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

འགྱུར་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་དངོས། །གལ་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་ན་ནི། །དོན་དུ་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

གཞན་ཉིད་ག་ལ་འགྱུར། །ཕྱོགས་གཅིག་གམ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །ཟད་པས་སྐད་ཅིག་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འགྱུར་གང་ན། །མི་འད་བ་ཉི
་དམི
ར། །དེར་རྣམས་གཉི
འདིད་་མི
དང༌།
།དེག
་ཡིས་ཕྱི
་འབྲས་བུ་མདོ
་བསྡུས་པའོས
། །་ཀའང་རིགས་ལྡན་
མིན། །སྐད་ཅིག་ཡིན་ན་རིལ་མེད་ཕྱིར། །རྙིང་པ་འགའ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །བརེན་ཕྱིར་སྐད་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཅིག་ཡིན་ན་ཡང་། །རྙིང་པ་འགའ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །ཇི་ལྟར་སྐད་ཅིག་མཐའ་ཡོད་པ། །དེ་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

བཞིན་ཐོག་མ་དབུས་བརག་དགོ
ས། །དེ
་ལྟར་སྐད་ཅི
།འཇིག་རེ་དེན་ལྟར་སྐྲག
་
མི་འགྱུར།
།བདག་གི
་ཡོད་མིགན་གསུམ་བདག་ཕྱི
་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིརས། ་པ་དག་ནི
།མཁ

སྐད་ཅིག་གནས་པ་མིན། ལ་ནི
།ཐོག་སྐྲག་པ་ཟད།
་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཡང༌།
།སྐད་ཅིག་བཞི
ན་དུ་བསམ་
།སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛིནད་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
པར་བྱ། །ཐོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཉི
། །རང་གཞན་ལས་ཀང་མ་ཡི
ན་ནོ། །ཐ་དད་ཕྱོགས་ །བདག་ཡོད་

ར་ཡོདད་པ་ནི
་ཅེས་་པ།
།འདི་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོ
།གང་ཕྱི་རདུ་མའང་
་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ
ཕྱིར་གཅིག་པུ་མིན། །ཕྱོགགིས་མེ
འགའ་ཡང་མེ
ད། །གཅི
ག་མེགད་པར་ནི

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

མེད། །ཡོད་པ་མེད་པར་མེད་པའང་མེད། །ཞིག་པ་འམ་ནི་གཉེན་པོ་ཡིས། །ཡོད་ཉིད་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

མེད་པར་འགྱུར་གང་ན། །ཡོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར། །འཇིག་པའམ་གཉེན་པོར་ཇི་ལྟར་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིས། །འཇིག་རེན་དོན་དུ་འགིབ་མི་འགྱུར། །འཇིག་
རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་
3

ཟབ་མོའི་ཆོས། །སོད་མིན་འགོ་ལ་མི་གསུང་བ། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །

ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས། །

7
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང༌།
།རྣམ་མི
་འཚེ
དང་གུས་སྦི
།མཆོ
དེ་ལྟར་ངེས
་པར་ལེ
ག་ས་པའི
་ཆོསན།་དང༌།
།ཟབ་མོ
་ཡོདང་ ས་སུ་འཛིན་མེད་ཅིང༌། ། གནས་

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མེད་པ་ནི་རོགས་སངས་རྒྱས། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །གནས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

མིན་ཆོས་འདིས་སྐྲག་པ་ཡི། །སྐེ་བོ་གནས་ལ་མངོན་དགའ་ཞིང༌། །ཡོད་དང་མེད་ལས་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

མ་འདས་པ། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཕུང་པར་འགྱུར། །འཇིགས་མིན་གནས་འཇིགས་དེ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །།ཕུང་ལ་གཞན་ཡང་ཕུང་པར་བྱེ
་ཕུང་པ་དེ་དག་གིས། །ཅི་ནས་མི་
་འབྲོག་ནི་མི་དག་ནི
བཟད་པའི
།མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོདན།་མོ།རྒྱལ་པོ
ངས་གདུག་

ཕུང་དེ
་ལྟར་གིངས
། །རྒྱལ་པོ་ཁོད།་ནི་མི་ཕུང་ལ། །བགི་སད་འཇིག་རེན་འདས་ཀི་ཚུལ། །
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
་འཇུག་པར་འགྱུར།
གཉིས་ལ་མི་བརེན་ཡང་དག་པ། །ཇི་བཞིན་ལུང་གི་དབང་གིས་བཤད། །སྡིག་དང་བསོད་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

།ཟབ་མོ་བཀོ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ལ་བའི་དོན་དང་ལྡན། །མུ་སྟེགས་གཞན་དང་རང་གི་
ངས་སྤོད་ཕོངནམས་བྱ་བ་འདས།
ས། །བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

།གནས་མེ
ད་རྩུབ་ཉི
་འཇིགདས་པས་མ་མྱངས་པའོ
། ། ལ་པ་
་ཡིས་ནི་བཤེཡང༌།
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག
་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེ

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

སྐེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐེས་བུ་གང༌། །སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་ཇི་་བས་ཁ་དོ
ལྟ་བ། །དེག་བཞི
ན་ཁམས་ནི
་རེ་རེ་འང༌། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་
ན་ཉིད། །ཕག་དོཕྱིགར་གི། ས།ཡང་དག་མ་ཡི
་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིདན
། །ཁོ
་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་

། །ཕུང་པོ་བདག་མི
་དེར་དེ
་མིན། ར།དེ
ན་པ་ཉིད། །མིཉི་དཉི་དུ་མི
ད་ལ་ནིན་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གིན་དང་པོ
་ངན་འགོ
་རོ།་ལ་དེ
།མི་་མིན་དེ་མེད་མིན། །ཕུང་བདག་

བྱ་དེ་དག་གི། མེ།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
་བ་དག་ནི
ཐམས་ཅད་
་ཤིང་ལྟར་འདེ
ས་མིན། །དེན་པ།
་ཕྱིར།དགེ
་བདག་ནི
་ཇི་་ལྟར་ཡོ
ད། །འབྱུང་གསུམ་ས་མིན་འདི་ལ་

མིན། །དེ་ལ་འདི་མིན་དེ་མེད་མིན། །རེ་རེའང་དེ་བཞིན་ཡིན་དེའི་ཕྱིར། །འབྱུང་བ་རྣམས་
2

ཀང་བདག་བཞིན་བརྫུན། །ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་རྣམས་ནི། །རེ་རེའང་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མེད། །
གང་གསུམ་མེད་པར་རེ་རེ་མེད། །གཅིག་མེད་པར་ཡང་གསུམ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་གསུམ་

མེད་རེ་རེ་མེད། །གཅིག་མེད་པར་ཡང་གསུམ་མེད་ན། །སོ་སོར་རང་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། །
8

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
ན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
ཇི་ལྟར་འདུས་པ་སྐེད་པར་འགྱུར།
།འོན་ཏེ་སོ་སོར་རང་ཡོད།དེ་ན།་བཞི།བུད་ཤི
ང་མེ
ད་པར་མེ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཆུ་དང་རླུང་དང་ས་དེ
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག་བཞི
།ཡིནད།་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཅིས་མེད། །གཡོ་དང་ཐོགས་དང་སྡུད་པ་དང༌།
།འོན་ཏེ་མེ་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

འདི་གགས་ཡིན་ན། །ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀི་གསུམ་གཞན་རང༌། །གསུམ་པོ་རེན་ཅིང་འབྱུང་བ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དང༌། །ཆོས་མི་མཐུན་པར་རུང་བའང་མིན། །སོ་སོར་རང་ཡོད་དེ་དག་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ཕན་ཚུན་ཡོད། །སོ་སོར་རང་ཡོད་མ་ཡིན་པ། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཡོད། །གལ་ཏེ་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

སོ་སོར་རང་མེད་ཀི། །གང་ན་གཅི
་ལྷག་མ་རྣམས།
།མ་འདེ། ས། ་པ་རྣམས་གཅིག་
འདི་དང༌།ག།དེ་དེ་ཡིར་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
གནས་མེད། །འདེས་པ་སོ་སོར་རང་ཡོད་མིན། །སོ་སོར་རང་མེད་འབྱུང་བ་རྣམས། །སོ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

སོའི་རང་མཚན་ག་ལ་ཡོད། །སོ་སོ་རང་མེད་ཤས་ཆེའང་མེད། །མཚན་ཉིད་དག་ནི་ཀུན་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

རོབ་བཤད། །ཁ་དོག་དི་རོ་རེམིག
་པ་གང་།
།དེ་དག་ལ་ཡང་ཚུལ་འདི
་ཡི། ན།བྱི། ས།མི་པ་དག་ནི
ག་དང་རྣམ་
་འགྱུར།
།བདག་གི
་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

ཤེས་གཟུགས་རྣམས་དང༌།ལ་ནི།མ་རི
ག་ལས་དང་སྐེ
་བ་དང༌།
།བྱེད་པོ།ངར་འཛི
་ལས་དང་བྱ་བ་
་སྐྲག་པ་ཟད།
།སྐེ་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ།
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
གངས། །ལྡན་དང་རྒྱུ་འབྲས་དུས་དང་ནི
། །ཐུང་དང་རི
ང་སོགས་ཤེ
ས་བྱ་དང༌། །མིང་དང་ །བདག་ཡོད་

མིང་ཅན་དེ་བཞིན་ནོ། །

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌།
།རིང་དང་ཕ་དང་སོ
་ཉིད་དང༌།འ།དགེ
གས་ཉི
ད་ནི་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི་ས་བོནམ་བརྫུན་པ་དེ
ི། །སྐེ་སོ
་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
རྣམ་ཤེས་སུ། །འགག་པར་འགྱུར་ཞེ
་ཐུབ་པས་གསུངས།
ས་བསྟན་མེ
ད་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི་བདེནས
་པར།
།མཐོང་ནས་ངར་འཛིན།རྣམ་ཤེ
་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི
མཐའ་ཡས་པ། །ཀུན་དུ་བདག་པོ་དེ་ལ་ནི། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་ནི། །རླུང་གིས་གནས་

3 ་དང་མི་དགེ་དང༌། །
ཐོབ་འགྱུར་མ་ཡིན། །འདིར་ནི་རིང་དང་ཐུང་བ་དང༌། །ཕ་སོམ་དགེ

འདིར་ནི་མིང་དང་གཟུགས་དག་ཀང༌། །མ་ལུས་པར་ནི་འགག་པར་འགྱུར། །གང་མ་

ཤེས་ཕྱིར་རྣམ་ཤེས་ལ། །སོན་ཆད་བྱུང་བ་དེ་ཀུན་ནི། །དེ་ཤེས་ཕྱིར་ན་རྣམ་ཤེས་སུ། །
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
ད་ ང་ནི། །འགོ་ཆོས་འདི་ཀུན་
ཕྱིས་ནི་དེ་བ་བཟང༌།
་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར།
།རྣམ་ཤེ
ས་མེ།མཆོ
་ཡི་བུད་ཤི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཡིན་པར་འདོད། །དེ་དག་ཇི་བཞིན་རབ་འབྱེད་པའི། །འོད་དང་ལྡན་པས་བསྲེགས་ནས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཞི། །མི་ཤེས་པ་ནི་སོན་བརགས་པ། །ཕྱིས་ནི་དེ་ཉིད་ངེས་པ་དང༌། །གང་ཚེ་དངོས་པོ་མི་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

རྙེད་པ། །དེ་ཚེ་དངོས་མེད་ག་ལ་འགྱུར། །གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མིང་ཙམ་ཕྱིར། །ནམ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་མིང་ཙམ་མོ་བོ།་ཤི།འབྱུང་མེ
ད། །དེ་ཕྱིར་མིང་ཙམ་ཉིད་
་འབྲོག་ནི་མི་མཁའ་ཡང་ནི
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
ང་ཅན་དུ། ད།ཉོ་གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་ཡོ
ན་མོངས་གདུག་

ཀང་ཡི
ན། །ཚོ
ར་དང་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེ
ད་དང༌། །རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། །བདག་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།

བཞིན་དུ་ནི་བསམ་བྱ་སྟེ། །དེ་ཕྱིར་ཁམས་དྲུག་བདག་མེད་དོ། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་བ་དང་ངེས་པར་ལེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
གས་པ་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པོའ །ོ ། །།
ངས་སྤོད་ཕོངམངོ
ས། ན།བྱི་པར་མཐོ
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ལེའུ་གཉིས་པ།

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབྲས་སེལ་མར་བསྟན་པ།

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཇི་ལྟར་ཆུ་ཤིངད།་ཡན་ལག་དག
།མ་ལུས་བཅས་ཏེ
བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ། ་བཤིག་བྱས་ན། །ཅི་ཡང་མེད་

བཏང་དབུལ་བ་ཉི
ད། ས།ལོ
ག་པར་འཚོ
་བས་བསླུས་པ་སྟེ། ག
།ཁེ་ན་དེ
ངས་པ་ཡི
ས་ནི་ །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་
ལྟར་སྐེ
་བུ་ཡང༌།
།ཁམས་བཅས་བཤི
་དང་འད།

ན་ཉིད། །ཕག་དོམེགད་གི་ཅེསས་ནི། ་གཟི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོགས
་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་
།དེ་་ཆུང་ཉི
ཕྱིར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི
་གསུངས།
།ཁམས་དྲུག་དེ་ཀུན་བདག་མེད་པར།།

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཁོད་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་བདག་དང་བདག་མེད་པར། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

དམིགས་སུ་མེད། །བདག་དང་བདག་མེད་ལྟ་བ་དག །དེ་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་བཟོག །
མཐོང་དང་ཐོས་སོགས་ཐུབ་པ་ཡིས། །བདེན་མིན་བརྫུན་པ་མིན་པར་གསུངས། །ཕྱོགས་
2

ལས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་འགྱུར་ན། །དེ་ནི་གཉི་ག་དོན་དུ་མིན། །དེ་ལྟར་དམ་པའི་དོན་དུ་ན།།
འཇིག་རེན་འདི་ནི་བདེན་བརྫུན་འདས། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་ཡང་དག་ཏུ། །ཡོད་ཅེས་མེད་

ཅེས་ཞལ་མི་བཞེས། །གང་ཞིག་དེ་ལྟར་རྣམ་ཀུན་དུ། །ཡོད་མིན་དེ་ནི་ཀུན་མཁེན་གིས། །
10

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

21

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞིན་ངན་འགོ།སངས་རྒྱས་
་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་གཉི་ག་དང༌།
།གཉིས་མ་ཡིན་ཞེས་ཇི།དེ་སྐད་བསྟན།

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
གངས་མེད་གཤེགས་དེ་བཞིའགོ
ན།་ཐམས་ཅད་དང༌།
།བྱོན་གྱུར་པ་དང་ད་ལྟར་བཞུགས།
།སེ།ཡི
མས་ཅན་རྣམས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ནི་བྱེ་བར་འགྱུར། །དེ་ལས་དུས་གསུམ་གནས་པ་དགོངས། །ཟད་པ་དུས་གསུམ་གནས་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

པ་ནི། །འཇིག་རེན་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཇི་ལྟར་དེའི། །སོན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མཐའ་ལུང་མ་བསྟན་པར་མཛད། །སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ལ་གསང་བ། །གང་ཡིན་དེ་ནི་ཟབ་མོའི་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཆོས། །འཇིག་རེན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉི
ད། །དེ
།སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བདུད་རི
འདི་དང༌།
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། ་།ཡིན། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་

མའི་གླང་པོ་ལ། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སང་ཡང༌། །དེ་ལ་དོན་གི་ཡང་དག་ཏུ། །སྐེ་དང་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

འཇིག་པ་ཉིད་མེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་སྒྱུ་འདའི་འཇིག་རེན་ལ། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ཡང༌། །དམ་པའི་དོན་དུ་སྐེ་བ་དང༌།
ག་པ་ཉི
ད་་མ་ཡི
ན།ས།ཇི
་ལྟར་སྒྱུ་མའི
མི་འགྱུར།།འཇི
།བདག་གི
་ཡོདད་ནི
་མི་ནཡོ་མི
འགྱུར་ཞེ
། །བྱི
ས་པ་དག་ནི་གླང་
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

པོ་ནི། །གང་ནས་མ་འོངས་གར་མི
་འགོ། །སེམ།སྐེས་རོ
ངས་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན།
།ཡང་དག་
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ་་འཇི
དགུ་ལ།
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
ཉིད་དུ་གནས་པ་མེད། །དེ་ཡིབཞི
ན་སྒྱུ་འདའི
ག་རེན།ཕན་པ་གཅི
་ནི། །གང་ནས་མི
་འོངས་གར་མི་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ།།ཡང་དག་ཉི
།འདི་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱི
འགོ། །སེམས་རོངས་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན།
ད་དུ་གནས་པ་མེ
ད། ། ར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་འདས་བདག་ཉི
ད། །ཐ་སྙད་གདགས་པ་མ་གཏོ
གས་པར།
། ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི
་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
གང་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་འགྱུར་བའི
། ན།འཇི
་རེནང་དོ་ནས་ངར་འཛི
ན་དུ་ཅི་ཞིགན་སོ
་ཡོངད་བར་འགྱུར།
། །སངས་རྒྱས་
ལྟར་མི་བདེ
་པར།ག།མཐོ
།ངར་འཛིན་པ་དག་

ཀིས་ནི་རྒྱུ་འདི་ལས། །མཐའ་ཡོད་པ་དང་མཐའ་མེད་དང༌། །གཉིས་དང་གཉིས་མིན་རྣམ་
པ་བཞི། །ལུང་མ་བསྟན་མཛད་གཞན་ལས་མིན། །

3

རེ་ཞིག་ལུས་འདི་མི་གཙང་ཉིད། །རགས་ཤིང་མངོན་གསུམ་སྤོད་ཡུལ་བ། །རག་

ཏུ་སང་བའང་གང་གི་ཚེ། །སེམས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཚེ་དམ་ཆོས་གནས་མེད་
11

22

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། ན།རྣམ་མི
་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།་དེ།མཆོ
པ། །ཕ་རབ་མངོ
་སུམ་མ་ཡི
ན་པ། །ཟབ་མོ
་ཀོ་ཇིད་་ལྟ་བུར། །སེམས་ལ་བདེ་བག་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

འཇུག་པར་འགྱུར། །ཆོས་འདི་ཟབ་ཕྱིར་སྐེ་བོ་ཡིས། །ཤེས་པར་དཀའ་བར་ཐུགས་ཆུད་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

དེ། །དེས་ན་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཆོས་བསྟན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱུར། །ཆོས་འདི་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ལོག་པར་ཤེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀང་ཟ། །འདི་ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡི། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་གཙང་དེ
ར་ནི་བྱིང་བར་འགྱུར།
།གཞན་ཡང་དེ
་ནི་ལོག་བཟུང་ནས། །བླུན་པོ་མཁས་
་འབྲོག་ནི་མི་མི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོངས་གདུག་

པའིན་་ཏུ་ཡུན་རི
ང་རྒྱལ་ཅན།
།སོང་བས་མ་རུང་བདག་ཉི
ད་ཅན། །མནར་མེད་པར་ནི་སྤིའུ་ཚུགས་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།
འགོ། །ཇི་ལྟར་ཁ་ཟས་བཟའ་ཉེས་པས། །ཕུང་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། །བཟའ་ལེགས་ཚེ་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

།སྟོབས་དང་བདེ
་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ལོག་པར་བཟུང་བ་
ངས་སྤོད་ཕོངདང་ནད་མེ
ས། །བྱི་བོ་བྱེདད་དང༌།
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

། །ཕུང་བ་དག་ནི
་ཐོབད་འགྱུར་ཞི
ང༌། །ལེ
ས་པར་ཤེ
་ཡིས་ནི་བཤེདེ
སས
་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་རྩུབ་ཉི
་ཀིས་མི་སྙན་ཐོ
ས།ག།མ་འབྲེ
ལ་པ་ས་པས་བདེ་བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
་བ་འཇོ
ས། ་།གནོ
མས་འཇིག།མེ
ས་པ་
བ་ན་མེམདས་ཡི
་པ་ཐོདབ་ལ་རེ
། །དེ
་ཕྱིརམ་འདི
ལ་སོདང་སེ་བ་དང༌།
ད་པའི་ལྟ་བ་སངས་ནས་ནི། །དོན་

བཤད། །ལོགཀུན་བསྒྲུབ་ཕྱི
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ག། ་མཛོད་ཅིག །
ར་ཡང་དག་པའི
། །ཤེས་ལ་ནན་ཏན་མཆོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་འདི་ཆུང་ཉི
་ཡོངདས་སུ་མ་ཤེ
ས་ན།
།ངར་འཛི
ན་པ་ནི་རེས་སུ་འཇུག །དེ་ལས་དགེ་
ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིསཆོ་ནིས་གཟི
། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
ག་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་

་དགེ་འབྲས་བུ་འདི
འི་ལས། །དེ།་ལས་སྐེ
་ཕྱི་ ར་ཇི་སྲིད་ངར་འཛིན་པ། །སེལ་
ན་པ་ཉིད། །མིདང་མི
་ཉིད་ལ་ནི
།ཀུན་གི་་བ་བཟང་དང་ངན།
དང་པོ་ངན་འགོར་རོ།།དེ།མི

བྱ་དེ་དག་གི།བའི
།རྣམ་སི
།དགེ
་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་ཆོསན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
་འདི་མ་ཤེས་པ། ན་པ།
།དེ་སྲི
ད་སྦི
ན་དང་ཚུལ་ཁི
མས་དང༌། །བཟོད་པའི་ཆོས་ལ་

གུས་པར་མཛོད། །ལས་རྣམས་སོན་དུ་ཆོས་གཏོང་ཞིང༌། །བར་དུ་ཆོས་ལྡན་ཐ་མར་ཡང༌།།
2

ཆོས་ལྡན་སྒྲུབ་པའི་ས་བདག་ནི། །འདི་དང་གཞན་དུ་གནོད་མི་འགྱུར། །ཆོས་ཀིས་འདིར་

གགས་བདེ་བ་དང༌། །འདི་དང་འཆི་ཀར་འཇིགས་པ་མེད། །འཇིག་རེན་གཞན་དུ་བདེ་བ་

རྒྱས། །དེ་བས་རག་ཏུ་ཆོས་བསྟེན་མཛོད། །ཆོས་ནི་ལུགས་ཀི་དམ་པ་སྟེ། །ཆོས་ཀིས་
12

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

23

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ།འཇི
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ
འཇིག་རེན་མངོན་དགའ་འགྱུར།
ག་རེན་དགའ་བར་གྱུར་པས་ཀང༌།
།འདི་ཐམས་ཅད་དོ
་དང་གཞན་། །དགེ་ལས

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
།ཡི་འཇི
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དུ་བསླུས་མི་འགྱུར། །ཆོསའགོ
་མི་ཐམས་ཅད་དང༌།
ན་པས་ནི་ལུགས་འདོ
ད་གང་། ་བ་དག
།དེ་ཡིས
ག་རེན་མི་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

དགའ་འགྱུར། །འཇིག་རེན་མི་དགའ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། །འདི་དང་གཞན་དུ་དགའ་མི་འགྱུར། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དོན་མེད་རིག་པ་ངན་འགོའི་ལམ། །གཞན་བསླུ་ལྷུར་ལེན་མི་བཟད་པ། །ཤེས་རབ་འཆལ་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

བ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཇི་ལྟར་དོན་གི་རིག་པར་བྱེད། །ཕ་རོལ་སླུ་བ་ལྷུར་ལེན་པ། །དོན་དུ་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཇི་ལྟར་ལུགས་ལྡན་ཡིན། །དེ
་ནི་ཚེ།དེ་རབས་སྟོ
ང་ཕག་ཏུ།
།བདག་ཉི། ད། ་ཁོ་ན་བསླུས་པར་
འདིས་དང༌།
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
འགྱུར། །དག་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ན་ཡང་། །སྐོན་རྣམས་བཏང་སྟེ་ཡོན་ཏན་བསྟན། །དེས་ནི་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཁོད་ཀི་རང་ཕན་ཐོབ། །དག་བོ་ཡང་ནི་མི་དགའ་འགྱུར། །སྦིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ཕན་དང་དོན་གཅིག་སྤོད་པ་སྟེ
། །དེ་དག་རྣམས་ཀི
སན་འཇི
་རེན་དང་།
ས་ཀང་བསྡུ་
མི་འགྱུར།
།བདག་གི་ཡོད་མི
་མི་ག
འགྱུར་ཞེ
ས། །བྱི།ཆོ
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

བ་ཉིད་དུ་མཛོད། །རྒྱལ་པོ་དག་ལ་ཇི
་ལྟ་བུར།།སྐེ།བདེ
ན་གཅི་ནིག་མ་ལུས་པ།
་ཡིད་ཆེས་བརེ
ན་སྐེནད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌
་པ། །
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
་དགུ་འདི
།ངར་འཛི

ཡིརད་འཛི
་དགུ་ལ།
།ཕན་པ་གཅི
་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
དེ་བཞིན་དེ་ལ་རྫུན་སྨྲ་ནི། །ཡི
་མི་ནཆེ་ལྡན་སྐེ
ས་པར་བྱེ
ད་པའི
་མཆོག ག།བསླུ་བ་མེ
ད་ལྡན་བདེན་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོནད་དུ་མི
་ཅེས་པ།
་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱི
་ཡང་དག་ཇི
སྨྲ་ཏེ། །སེམས་པས་བསྒྱུར་བ་དོ
ན། །འདི
།གཞན་ལ་གཅི
ག་ཏུ་ཕན་པ་བདེ
། ར།མི
་ཕན་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཕྱིར་ན་གཅིག་ཤོས་མིན། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་ཉེས་པ་དག །སྦིན་གསལ་གཅིག་གིས་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

སེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འཇུངས་པའང་དེ་དག་གི། །ཡོན་ཏན་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས།།

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

ཉེ་བར་ཞི་བ་ཟབ་པའི་ཕྱིར། །མཆོག་ཏུ་གུས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །གུས་པའི་སྦིན་ལ་

བཀའ་ཡང་བརན། །དེ་བས་ཉེ་བར་ཞི་བ་སྟེན། །ཤེས་རབ་ལྡན་པས་བོ་མི་འཕོགས། །
3

གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་ཅིང་བརེན། །བསླུ་བས་མི་ཚུགས་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །དེ་བས་ཤེས་

རབ་ལྷུར་བང་མཛོད། །བདེན་གཏོང་ཞི་དང་ཤེས་རབ་སྟེ། །བཟང་པོ་བཞི་ལྡན་མི་དབང་

ནི། །ཆོས་བཟང་རྣམ་པ་བཞི་ལྟ་བུར། །ལྷ་མི་རྣམས་ཀིས་བསྟོད་པར་འགྱུར། །ཕེབས་
13
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ
་དང་གུས་སྦི
ད་ །ལྷན་ཅིག་འགོགས་ན་རག་ཏུ་
པར་སྨྲ་ཞི་བ་བཟང༌།
ང་དག་གྱུར་པ།
།ཤེས
་རབ་སྙིངན་རེ་དང༌།
་དི་མེ།མཆོ
ད་དང་།
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཡང་། །ཤེས་རབ་དང་ནི་ཆོས་ཀང་འཕེལ། །ཕན་པར་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་སྟེ། །ཉན་པར་བྱེད་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །དེ་དག་བས་ཀང་མི་སྙན་ཡང་། །ཕན་པའི་རེས་སུ་བྱེད་པ་དཀོན། །དེ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ལྟ་བས་ན་མི་སྙན་ཡང་། །ཕན་པར་མཁེན་ནད་མྱུར་དུ་སྤོད། །ནད་གསོའི་དོན་དུ་བདག་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།མི་བཟད་ང་བའི
།སྲོག་དང་ནད་མེད་རྒྱལ་སྲིད་དག །མི་
་འབྲོག་ནི་མི་བྱམས་པ།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤི་སན་ཡང་འཐུང་།
ང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་

རག་ཉི
ད་དུ་རག་དགོ
ངས་ཏེ། །དེ་།ནས་ཡང་དག་བརོན་ལྡན་པར། །ཆོས་ལ་གཅིག་ཏུ་ནན་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
ཏན་མཛོད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིགདོ
་བོ་བྱེནད་མི
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
་ཟ་བར་འཆི་འགྱུར་ཞི
ང་། །ཤི་ནས་སྡིག་པས་སྡུག་བསལ་བ། །གཟིགས་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ཏེ་འཕལ་དུ་བདེ་ན་ཡང་། །སྡིག་པ་བགི་བར་མི་རིགས་སོ། །ལ་ལར་འཇིགས་པ་མེད་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

མཐོང་ཞིང་། །དུས་འགར་འཇིགས་པ་མཐོང་གྱུར་བ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་ཡིད་རོན་ན། །

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

གཅིག་ལ་ཁོད་ཀོ་ཅིས་མི་འཇིགས། །ཆང་གིས་འཇིག་རེན་བརྙས་འགྱུར་ཞིང་། །དོན་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

།རོངགས་པས་བྱ་བ་མ་ཡི
ན་ཉིད། །ཕག་དོཡལ་ནོ
ག་གིསར་ནི་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར།
་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་ན་བྱེད། །དེ་བས་ཆང་ནི་རག་ཏུ་

་ཆགས་དང་མི
་སྡང་གཡོ
ན་པ་ཉིད། །མིསོ་ཉིངདས།
་ལ་ནི།རྒྱན་པོ
་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གི་་དགའ་དང་།
དང་པོ་ངན་འགོ།ཞེ
ར་རོ
། །མི་ ་སྒྱུ་རོད་པའི་གནས། །བརྫུན་

བྱ་དེ་དག་གི། དང་ཀལ་པ་ཚི
།རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
།དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ད། །
ག་རྩུབ་རྒྱུ། ན།དེ་པ།་བས་རག་ཏུ་སང་པར་མཛོ

བུད་མེད་ཆགས་པ་ཕལ་ཆེར་ནི། །བུད་མེད་གཟུགས་གཙང་སེམས་ལས་བྱུང་། །
2

བུད་མེད་ལུས་ལ་དོན་དུ་ནི། །གཙང་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཁ་ནི་ཁ་ཆུ་རུལ་པ་དང་།།

སོ་སྐག་མི་གཙང་སོད་ཡིན་ཏེ། །ས་ནི་རྣག་སབས་ས་ཆུའི་སོད། །མིག་ནི་མིག་རྡུལ་མཆི་

མའི་སོད། །ལྟོ་བའི་ཁོང་ནི་བཤང་གཅི་དང་། །གློ་བ་མཆིན་སོགས་སོད་ཡིན་པར། །
14

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

25

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིནད
་ངན་འགོ
ཐམས་ཅད་དོ
རོངས་པས་བུད་མེད་མ་མཐོམིང་དགེ
་བས།
།དེ་ཡི་ལུས་ལ་ཆགས་པར་བྱེ
། །མི་་ཤེ
ས་འགའ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
ས་ན
ཞིག་མི་གཙང་བས། །བུམ་པ་བརྒྱན་ལ་ཆགས་པ་ལྟར།
།འཇིག་བ་དག
་རེན་མི།ཡི
་ཤེདས་དང་ལུས་དང་ངག་གི
་རོངས་པ་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཡིས། །བུད་མེད་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །ལུས་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་དི་ང་བ། །ཆགས་བྲལ་རྒྱུ་ནི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

གང་ཡིན་པ། །དེ་ལའང་འཇིག་རེན་ཆེས་ཆགས་ན། །གང་གིས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

བཀི། །ཇི་ལྟར་བཤང་དང་གཅི་གཞི་ལ། །ངན་སྐྱུགས་ཕག་རབ་ཆགས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བཤང་དང་གཅི་གཞི་ལ། འདི
།འདོ་དང༌།
ད་ལྡན་ངན་སྐྱུགས་ཕག་རྣམས་ཆགས།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། ། །ལུས་ཀི་གོང་
ཁེར་མི་གཙང་བ། །འབྱུང་བའི་བུ་ག་དོད་པ་གང༌། །དེ་ནི་སྐེ་བོ་བླུན་པ་ཡིས། །དགའ་བའི་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

དོན་དུ་ཉེ་བར་བརགས། །ཁོད་བདག་ཉིད་ཀིས་བཤང་གཅི་སོགས། །སོ་སོར་མི་གཙང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

མཐོང་ནས་ནི། །དེ་འདུས་ལུས་ལ་ཇི
ལྟ་བུར། ་ཡོ
།ཡིདད་མི་དུ་འོ
་བ་ཉིདས
་དུ་འགྱུར།
།ཁག་དང་
མི་འགྱུར། ་།བདག་གི
ན་མིང
་འགྱུར་ཞེ
། །བྱིས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

ཁུ་བ་འདེས་པ་ཡི། །ས་བོནལ་ནི
་མི་་སྐྲག་པ་ཟད།
གཙང་སྙིང་པོ།སྐེ
ས་་བསྐེ
ད། ་ནི་།མི
་གཙང་གཟུགས་སུ་ཤེ
ས་
དགུ་འདི
མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ། །མི
།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
བཞིན་དུ། །འདི་ལ་འདོད་ཅན་གང་གི
ས་ཆགས།
་གཙང་ཕུང་པོ
་དེའི་རླན་གིས། ། །བདག་ཡོད་

་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི
་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོ
བརླན་པའི་པགས་པས་གཡོགིགརས་པར་གང༌།
།ཉལ་བ་དེ
་ནི་བུད་མེ
ད་ཀིག། །གང་ཕྱི
།ཆུ་སོའརི་་ཡང་དག་ཇི
ཁོང་ན་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཉལ་བར་ཟད། །གཟུགས་བཟང་བ་དང་གཟུགས་ངན་རྣམས། །རན་ནམ་ཡང་ན་གཞོན་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཡང་རུང༌། །བུད་མེད་གཟུགས་ཀུན་མི་གཙང་ན། །ཁོད་ཆགས་ཁད་པར་གང་ལ་བསྐེད།།

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

གལ་ཏེ་མི་གཙང་ཁ་དོག་བཟང༌། །ཤིན་ཏུ་གསར་ལ་དབྱིབས་ལེགས་ཀང༌། །དེ་ལ་ཆགས་
པར་མི་འོས་ལྟར། །བུད་མེད་གཟུགས་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁོང་རུལ་ཕྱི་རོལ་པགས་
3

པས་གཡོགས། །རོ་མྱགས་འདི་ཡི་རང་བཞིན་ནི། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་སང་བཞིན་དུ། །ཇི་
ལྟ་བུར་ན་མཐོང་མ་གྱུར། །པགས་པ་འདི་ཡང་མི་གཙང་མིན། །རལ་ག་བཞིན་དུ་འདུག་

ཅེ་ན། །མི་གཙང་ཕུང་པོའི་པགས་པ་ལྟར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཙང་མར་འགྱུར། །མི་གཙང་
15
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་དང་གུས་སྦིན་དང༌། ན
།མཆོ
ད་་གཙང་བ་ཡི་རང་བཞིན་ལུས། །
གང་བའི་་བ་བཟང༌།
བུམ་པ་ནི།རྣམ་མི
། །ཕྱི་རོ་འཚེ
ལ་བཀ་ཡང་སད་པ་ཡི
། །མི

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མི་གཙང་གང་བ་ཅིས་མི་སད། །གལ་ཏེ་ཁོད་ནི་མི་གཙང་སོད། །དི་དང་ཕེང་བ་བཟའ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

བཏུང་ནི། །གཙང་མའང་མི་གཙང་བྱེད་པ་གང༌། །ལུས་འདི་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་སད། །ཇི་ལྟར་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

རང་ངམ་གཞན་དག་གི། །མི་གཙང་སད་པར་བྱ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རང་དང་གཞན་དག་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །མི་གཙང་གཟུགས་ཀོ
་ཅིངས་ཅན་དུ།
་མི་སད།།ཉོན།ཇི
་འབྲོག་ནི་མི་གི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤི
་མོ་ངལྟར་བུད་མེ
ས་གདུག་ ད་གཟུགས་མི་གཙང༌། །ཁོད་

ཀི་ནརང་ལུས་དེ
་དང་འད། །དེ་བས་ཕྱི
ད་པའི་ལུས། །ཤི
་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།
། ་དང་ནང་ཉིད་ལ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་རིགས་

མིན་ནམ། །ར་དགུ་དག་ནས་འཛག་པ་ཅན། །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་འཁྲུ་བྱེད་ཀང༌། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་རོགས་ན། །ཁོ
ད་ལ་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །གང་དག་མི་གཙང་
ངས་སྤོད་ཕོངལུས་མི
ས། །བྱི་་བོགཙང་བར་མི
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

།སྟེགག་རྩུབ་ཉི
་ཆོསད་སྙན་དངགས་བྱེ
། །ཨེ
་ཡིས་ནི་བཤེལུས་འདི
ས་དང་འབྱེ་ལ།
ད། །ཚི
་ཀིས་མི་སྙན་ཐོསད། ་པ་ནི
།མ་འབྲེ
ལ་པ་་མའོ་གཟུ་ལུམས་ཨེ་མའོ་བླུན། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
བ་འཇོམས།།མི
།གནོ
མས་འཇིགས་པ་བས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་འདི་ནི་
ཨེ་མའོམ་སྐེས་ཡི
་བོསད་ལ་རེ
་ཁེལ་་དུ་རུང༌།
་ཤེདས་སེ་མུན་པས་བསྒྲི

བཤད། །ལོགཕལ་ཆེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
།
ར་ཡང༌། །འདོད།ད་པའི
་དོན་དུ་རོད་འབྱུང་བ།
།མི། ་གཙང་དོ
ན་དུ་ཁི་རྣམས་བཞིན། །
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

གཡན་པ་ཕྲུགས་ན་བདེར་འགྱུར་བ། །དེ་བས་གཡན་པ་མེད་ན་བདེ། །དེ་བཞིན་འཇིག་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

རེན་འདོད་ལྡན་བདེ། །འདོད་པ་མེད་པ་དེ་བས་བདེ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བརགས་ན་ཁོད། །

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་མ་གྲུབ་ཀང༌། །འོན་ཀང་འདོད་ཆགས་བསྲབས་པ་ཡིས། །བུད་མེད་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ཆགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
2

ཚེ་ཐུང་འཇིགས་དང་སྡུག་བསལ་དང༌།

།དམྱལ་བའི་རྒྱུ་ནི་མི་བཟད་པ།

།རི་

དྭགས་ལིངས་ཏེ་དེ་ལྟ་བས། །རག་ཏུ་གསོད་མེད་བརན་པོར་མཛོད། །ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་མི་གཙང་བས། །བསྐུས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་འཛག་པ་ལྟར། །གང་ལ་བརེན་ནས་ལུས་
16

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

27

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞི
ན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ
ཅན་རྣམས། །སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དེ
་རེ་ངན། །ཆར་སྤིན་ཆེ།དེ
ན་པོ
་ལངས་པ་ན།
།ཞིང་པ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
རྣམས་ནི་ཇི་ལྟ་བར། །གང་ལ་བརེ
ན་ནས་ལུས་ཅན་རྣམས།
།དགའ་བར་འགྱུར་བ་དེ
་རེ་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཟང༌། །དེ་བས་ཆོས་མིན་སང་བྱ་སྟེ། །གཡེལ་བར་མེད་པར་ཆོས་ལ་བརེན། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིདང་མི
ག་རེ་ནཡི་འདི
ས། །བ་མེ
ད་བྱང་ཆུབ་ཐོ
ད་ན། །དེ
་ར་
་ནང་དག་ཏུ།
།བདེ
་དཔལ་རྒྱལ་སྲིབད་འདོ
་རྒྱས་པ་འཐོ
བ།་ཡི།བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེད་ནི
། །ཚངས་སོགས་བདེ
ང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོ
བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ
་ལྟར་བརན་དང༌།
།ཕྱོག་བ་མྱོ
ས་མཐས་གཏུགས་པའི
་ ན་མཐོའ
ར་བསྡུས་པའོ
། ་སྐེས་ཆེན་གི། །
སྙིང་རེ་དང༌། །གཉིས་ལ་མིའདི
་བརེ་དང༌།
ན་ཡེ།དེ
་ཤེ་ཡིས་འབྲས་བུ་མདོ
་ལགས། །རྒྱལ་པོ
་ཆེན།་པོ

མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས། ངེ།ཇི
་ལྟར་ཁོགདས་པའི
་སྐུ་བརྒྱན་གྱུར་པ།
་ལྟ་བུ་དག་གསན་
ས་པར་ལེ
་ཆོས་དག་ཀང༌། །དེ།ཕ་ཞི
ང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཐོས་དང་མི
་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད།རན་རབས་རྣམས་ནི
་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
པར་མཛོད། །མཆོད་རེན་མཆོ
ད་བྱ་འཕགས་པ་དང༌།
་ལེ།བདག་ཡོ
གས་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི
ད་མི
་འགྱུར་ཞེས།་འཁོ
།བྱིས
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
བཀུར་བས། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་ཞབས་འཁོ
ར་ལོ་ཡོ་ཡི
སན། ་མི།མཚན་པའི
ར་པ་དག་ནི
་ལོས་བསྒྱུར་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པོ་ཆོས་ལ་རག་པར་ནི། །ཡང་དག་བངས་པ་བརན་པར་མཛོད། །དེས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ནི་ཤིན་ཏུ་ཞབས་གནས་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ལགས། །སྦིན་དང་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སྙན་པའི་ཚིག་དང་ནི། །ཕན་དང་དོན་གཅིག་སྤོད་པ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་སོར་ད་བ་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཡིས། །འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རིསདོ་ཅན་དུ་འགྱུར།
།བཟའ་བ་དང་ནི
་བཏུང་བའི
་མཆོ
ག །རབ་ཏུ་
ན་དུ་བརྫུན། །གང་གི
་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ
་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
མང་པོ་བྱིན་པ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དང་ཞབས་མཉེ
ན་ཞིང༌།ན་སོ།ཕྱག་དང་ཞབས་དང་
ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

ཐལ་གོང་དང་། །ལྟག་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་མཐོ་བའི་ཕྱིར། །སྐུ་ཆེ་བདུན་ཡང་མཐོ་བར་
འགྱུར། །འཚེ་མེད་གསད་པ་ཐར་བྱས་པས། །སྐུ་མཛེས་དང་ཞིང3་ཆེ་བ་དང༌། །ཚེ་རིང་

སོར་མོ་རིང་བ་དང༌། །རིང་པ་ཡངས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཡང་དག་བངས་པའི་ཆོས་རྣམས་

ནི། །སེལ་བས་དཔལ་ལྡན་མདོག་བཟང་ཞིང༌། །ཞབས་ཀི་ལོང་བུ་མི་མངོན་དང༌། །བ་སྤུ་
17

28

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
།མཆོ
་
གེན་དུ་ཕྱོ་བ་བཟང༌།
གས་མཚན་འགྱུར།
།རིག་དང་བཟོ
་ལ་སོ
གདས་པའི
་གནས། །གུས་པས་ལེན་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

དང་སྦིན་པས་ཁོད། །ཨེ་ན་ཡ་ཡི་བྱིན་པ་དང༌། །ཡིད་རྣོ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

རང་གི་ནོར་བདོག་བངས་གྱུར་ན། །མྱུར་དུ་བཏང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས། །ཕྱག་རྒྱས་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བདེ་དང་འཇིག་རེན་གི། །རྣམ་པར་འདེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གཉེན་བཤེས་ཕན་ཚུན་བྱེ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

མས་ཀི་ས་བ་ནི། །སྦུབས་
་འབྲོག་ནི་མི་བ་དག
བཟད་པའི།ཡང་དག་བསྡུམ་པར་བྱས་པ་ཡི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོསན།་མོ།དཔལ་ལྡན་འདོ
ངས་གདུག་

སུ་ནུབ་པའི
་གདིང་བ་དག །བདེ་ཞིང་བཟང་བ་རབ་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི་དམ་པར་འགྱུར།
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།།ཁང་བཟང་དང་ནི
།

འབྱིན་པས། །གསེར་ནི་བཙོ་མ་དི་མེད་པ། །ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་མདོག་འདར་འགྱུར། །བ་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ད་པའི
ན་ཞིང༌། །རིག
ས་པར་བ་མའི་རེས་འཇུག་པས། །དཔལ་ལྡན་བ་སྤུ་
ངས་སྤོད་ཕོངན་མེ
ས། །བྱི
་བོ་བྱེ་དབང་བྱི
ད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

་དང༌།
་མཛོདད་ཀི་སྤུས་བརྒྱན་པར་འགྱུར།
།སྙན་ཅིང་དགའ་བར་སྨྲས་པ་དང༌།།
་ཡིས་ནི་བཤེཉག་རེ
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཞལ་ནི
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེ།ཁོ
མས་འཇི
གས་པ་ ་ཟླུམ་པ་དང༌། །རོ་སྟོད་སེང་
ལེགས་པར་སྨྲས་དང་མཐུན་བྱས་པས།
ད་ནི་དཔུང་མགོ

བཤད། །ལོགགེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་དང༌།
་འཁྲུལ་ཏེ
། ། ས་པས་ཐལ་གོང་རྒྱས་པ་དང༌།།
་འད་བར་འགྱུར། ད།ནད་པ་རྣམས་ལ་རི
མ་གོ
།གསོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བདག་ཉིད་རྣལ་དུ་གནས་པ་དང༌། །རོ་བྲོ་བ་ཡི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

བྱ་བ་ལ། །ཐོག་དངས་ཁོད་ཀི་དབུ་གཙུག་ཏོར། །ལེགས་གནས་ནྱ་གོ་དྷ་ལྟ་བུར། །ཆུ་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཞེང་གབ་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཚིག་ནི་བདེན་ལ་འཇམ་པོ་དག །ཡུན་རིང་དུས་སུ་བརོད་པ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ཡིས། །མི་ཡི་དབང་པོ་ལྗགས་ཡངས་ཤིང༌། །ཚངས་པ་ཡི་ནི་དབྱངས་ལྡན་འགྱུར། །རག་
ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་རུ།
།བདེན་པའི་ཚིག་ནི་བརོད་པ་ཡིས། །འགམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་
2

དང༌། །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པ་དཀའ་བར་འགྱུར། །ལྷག་པར་གུས་དང་བཀུར་སྟི་དང༌། །ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་རེས་འཇུག་པས། །ཚེམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་དང༌། །མདོག་ལྡན་

མཉམ་པའི་ཚེམས་སུ་འགྱུར། །དབྱེན་དང་ཕ་མ་མེད་པ་ཡི། །ཚིག་ནི་ཡུན་རིངས་གོམས་
18

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

29

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
པ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཚེམས་ནི
་བཞི་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཅུ་ཐམ། །མཉམ་པར་ཐགས་ཀང་བཟང་བར་འགྱུར།།

འགོད་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཆགས་དང་སྡང་དང་རོངས་མེ
་ཅིང༌། །བྱམས་པས་སེ
མས་ཅན་བལྟས་པ་ཡི
ས། །སྤན་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ནི་བཀག་ཅན་མཐོན་མཐིང་ལ། །རི་མ་བ་ཡི་ལྟ་བུར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་མདོར་ན་རྒྱུར་བཅས་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

པའི། །སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དེ་དག་ནི། །སྐེས་བུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཚན་རྣམས་ལེགས་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

པར་མཁེན་པར་མཛོད། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ནི། །བྱམས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བྱུང་བ། །གཞུང་ནི་མངས་སུ་དོ
ས་པ་ཡི
། །རྒྱལ་པོ་རཁོ་བསྡུས་པའོ
ད་ལ་མ་བཤད་དོ
འདི་ག
དང༌།
།དེ་ཡིས
་འབྲས་བུ་མདོ
།། །།

ཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ།
་དག་ཡོ
་པར་འདོད་མོ
ད་ཀི
། །དག་དང་
ངེས་པར་ལེ།འདི
གས་པའི
་ཆོསད་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞི
ང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།བདག་ཡོ
མཛེས་དང་གསལ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི
་ཆར་མི་ཕོ
ད། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི
་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར།
།བདག་གི་ཡོགད་མི།ཐུབ་དབང་པོ
ན་མི་འགྱུར་ཞེ་ས
། །བྱིམསས་དང་བའི
་པ་དག་ནི་དེ།་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
མཚན་དང་ནི། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ
་གང་དག་གཅི
ལ་སེ
།

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡན་ལག་གཅིག་ལས་འབྱུང་བཤད་པ། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕག་ནི། །གཅིག་ཏུ་བསགས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

པའི་དགེ་བས་ཀང༌། །སངས་རྒྱས་བ་སྤུ་ཉག་གཅིག་ཀང༌། །བསྐེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

ནོ། །ཉི་མ་རྣམས་ཀི་འོད་བྱེད་པ། །མེ་ཁེར་རྣམས་དང་བག་འད་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཀི་མཚན་ཡང་ནི། །འཁོརདོ་ལོན་དུ་བརྫུན།
ས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་དང་འད།
།རིནའ་པོ
ི་ཕེང་བ་ལས་
།གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
ི། ་ཆེ
།སྐེའ་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
སེལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་གཉི
ས་པའོ
།། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་
ལྟར་མི
་བདེན།།་པར།

ལེའུ་གསུམ་པ།

བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་བསྡུས་པ་བསྟན་པ།
3

བསོད་ནམས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ལས། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་མཚན་འབྱུང་བ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་ཆེན་ལས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གསོན། །རང་སངས་རྒྱས་

ཀུན་ལས་བྱུང་དང༌། །སོབ་དང་མི་སོབ་ལས་བྱུང་དང་། །འཇིག་རེན་མ་ལུས་ཀུན་བསོད་
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30

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌།
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།།དེ།མཆོ
ད་
ནམས། །འཇི
ག་རེན།རྣམ་མི
་བཞིན་འཚེ
་དུ་དཔག་མེ
ད་གང༌།
་བཅུར་བསྒྲེ
ས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །བ་

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནི། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

འབྱུང༌། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནི། །སྐེད་པར་བྱེད་པའི་བསོད་ནམས་གང༌། །དེ་དག་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཞེད། །བསོད་ནམས་དེ་སྙེད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་སྙེད་ཀི།ས།མཐའ་ཡས་སྐེ
། །རྒྱལ་པོ་དཔེ
་བྱད་བཟང་པོ
། ང།གཅི
ག་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དེ་ལྟ་བུར། །བརྒྱད་
་འབྲོག་ནི་མི་དེ
བཟད་པའི
་བོ་ཤི
ང་ཅན་དུ། །ཉོ་ནནི་མོ
ས་གདུག་

ཅུའིན་་ཏུ་ཡུན་རི
བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར།
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར། །།དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དག །འགྲུབ་པའི་བསོད་

ནམས་ཚོགས་གང་ཡིན། །དེ་དག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་སུམ་ཅུ་འགྲུབ་པའི
་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་གང་ཡིན་པ། །དེ་
ངས་སྤོད་ཕོངགཅི
ས། ག
།བྱི་གོ
་བོ།་བྱེ།མཚན་ནི
ད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

ང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡི
ད་སྤུ་འོ
་ཡིས་ནི་བཤེདག་སྟོ
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིསད།་ཀི།ཟ་བ་ཉ་འདའི
ས་མི་སྙན་ཐོས།་མཛོ
།མ་འབྲེ
ལ་པ་། །མཛོད་སྤུ་ཡི་ནི་བསོད་ནམས་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡི
ད་ལ་རེ་བ་འཇོ་བསྡོ
མས།མ།གནོ
ད་སེས
མས་འཇི
ས་པ་
དག །སྟོ
ང་ཕག་བརྒྱར་ནི
ས་པ་ཡི
། །སྤིག་གཙུག་ལྟར་ནི
་མི་སང་བ། །སྐོབ་པའི་

བཤད། །ལོགགཙུག་ཏོ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། ། ་བ་ནི། །འབུམ་ཕག་བརྒྱར་ནི་
ར་སྐེད་པར་བྱེ
ད། །གཙུག་ཏོར་བསོ
ད་ནམས་བྱེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བསྒྱུར་བ་ལས། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཆོས་ཀི་དུང༌། །གཅིག་འབྱུང་བར་ནི་ཤེས་པར་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

བྱ། །དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་ཀང༌། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་ཕྱོགས་ཀུན་དུ། །བཅུར་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

བསྒྲེས་མ་ལུས་བརོད་པ་ལྟར། །ཚད་དང་ལྡན་པར་བག་ཙམ་བརོད། །གང་ཚེ་སངས་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

རྒྱས་གཟུགས་སྐུ་ཡི། །རྒྱུ་ཡང་དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་བཞིན། །གཞལ་མེད་དེ་ཚེ་ཆོས་སྐུ་ཡི།།

རྒྱུ་ལྟ་ཇི་ལྟར་གཞལ་དུ་ཡོ
ད། །ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་རྒྱུ་ཆུང་ཡང་། །འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེན་སྐེད་
2
འགྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ནི་དཔག་མེད་ལ། །འབྲས་བུ་དཔག་ཡོད་བསམ་ཐག་ཆད། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །
20

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

31

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ།དེ་ཐམས་ཅད་དོ
ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན།མི་དགེ
།རྒྱལ་པོ
་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས།
་ལྟ་བས་ན་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དགར་ན་བསོ
།ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཚོགས་འདི་གཉིས། །སངས་རྒྱས་ཉི
ད་ནི་ཐོབ་པའི
རྒྱུ། །དེ་ལྟར་མདོ
ད་ནམས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

དང༌། །ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་རག་བསྟེན་མཛོད། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རིགས་པ་དང་ནི་ལུང་བསྟན་པ།
།དབུགས་འབྱི
ན་བྱེད་པའི་དརྒྱུ་འདི
་ཡིསབ། ། །བྱང་
དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲི
་རྒྱས་པ་འཐོ
།བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེ
ད་ནི་ལ་སྒི
། །ཚངས་སོ
གས་བདེ
ད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ནི
། །འདི
ད་ལུག་མི
་བྱའོ། ་བ་མྱོ
།ཕྱོངག་བར་བྱེ
ས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

འདི་དང༌།་དང་རླུང༌།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ། ། ་བཞིན་དུ། །སྡུག་
ནམ་མཁའ་དང༌། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ
།ཇི་ལྟར་མཐའ་ཡས་དེ

བསལ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་འདོངེདས།་པར་ལེ
།སེམགས་ཅན་མཐའ་ཡས་དེ
།བྱང་ཆུབ་
ས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། ་དག་ནི
།ཕ་ཞིང། ་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
སེམས་དཔའི་སྙིང་བརེ་བས།ཐོས།སྡུག་བསལ་དག་ལས་དང་བྱས་ཏེ
། །སངས་རྒྱས་ཉིད།བདག་ཡོ
་ལ་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི་་ནི
ཡོ།ད་མི
་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི།ཡང་
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
འགོད་པར་ངེས། །དེ་ལྟར་བརན་པར་གནས་དེ
།མིན་ཉལ་བ་འམ་ཉལ་ཡང་རུང༌།

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

དག་བངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །བག་མེད་གྱུར་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས། །མཐའ་ཡས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ཕྱིར་ན་སེམས་ཅན་བཞིན། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་རག་སོགས་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད། །མཐའ་ཡས་ཐོབ་མི་དཀའ་ཞེས་བྱ། །གང་ཞིག་དཔག་མེད་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

དུས་གནས་ཏེ། །ལུས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེ
ན་དུ། ་ས་བོ
།བྱང་ཆུབ་དཔག་ཏུ་མེ
ད་་འདོ
ད་ཅི
ང༌། ། ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།ད་དོ།གང་གི
ན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ
བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་བྱེད་པ།
ས་ཀོ
་བྱང་ཆུབ་དཔག་མེ
ད་ཀང༌།
།དཔག་ཏུ་མེ།ངར་འཛི
ད་པ་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི།དེ་བདེ
ན་པར།
།མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང་བར་འགྱུར།
རྣམ་བཞི་ཡི། །ཚོགས་ཀིས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར། །ཇི་ལྟར་བུར་ན་འཐོབ་མི་འགྱུར། །
3

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དེས། །ལུས་

དང་སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ་དག །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སེལ་བར་བྱེད། །སྡིག་པས་ངན་འགོར་
ལུས་ཀི་ནི། །སྡུག་བསལ་བཀེས་སྐོམ་ལ་སོགས་འབྱུང༌། །དེས་སྡིག་མ་བྱས་བསོད་
21

32

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་འཚེ་དང་གུས་སྦི
་དང༌།
།མཆོད་ ད་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི། །ཆགས་
ནམས་ཀི་བ་བཟང༌།
ས། །སྲིད།རྣམ་མི
་པ་གཞན་ན་དེ
་མེད་དོ།ན།རོ
ངས་པས་ཡི

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

སྡང་འཇིགས་དང་འདོད་ལ་སོགས། །དེས་རེན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ནི་མྱུར་བ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཉིད་དུ་སོང༌། །ལུས་དང་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསལ་གིས། །དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མ་སས་ན། །གལ་ཏེ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

འཇིག་རེན་མཐས་གཏུགས་པར། །འཇིག་རེན་འདེན་ཀང་ཅིས་ཏེ་སྐོ། །སྡུག་བསལ་བ་ལ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།བཟོད་དཀའ་ཡུན་རི
་དགོས། །སྡུག་བསལ་མེད་ཅིང་བདེ་བ་
་འབྲོག་ནི་མི་དུས་ཐུང་ཡང༌།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། ང།ཉོ་སོནས
་མོ་ཅི
ངས་གདུག་

ལ།ན་ཏུ་ཡུན་རི
།མཐའ་ཡས་དུས་ཀང་ཇི
་ཞི།ག་གནོད། །དེ་ལ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་མེད། །ཡིད་ཀི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
སྡུག་བསལ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ནི་སྙིང་རེས་འཇིག་རེན་སྡུག །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཡུན་རིང་གནས།།

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ང་ཐོགས་ཞེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ས། །བོ་དང་ལྡན་པ་སྒིད་མི་ལུག །ཉེས་ཟད་ཡོན་ཏན་
ངས་སྤོད་ཕོངདེས།་བས་སངས་རྒྱས་རི
།བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་དུ་ནི།ད།འདི
་ཡིས་ནི་བཤེདོ
སན
་དང་འབྱེ
། །ཚི་ལ་རག་ཏུ་འབད་པར་བྱ།
ག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། ། །མ་འབྲེལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དག །ཉེས་པར་མཁེན་ནས་ཡོངས་སུ་སོངས། །མ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ཆགས་མི་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །ཡོན་ཏན་མཁེན་ནས་གུས་པར་བསྟེེན། །ཆགས་པས་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

།ཞེ་སྡང་གི
ས་ནི་དམྱལ་བར་འཕེ
ན་ཉིད། །ཕག་དོཡིག་དྭགས་འགོ
་གིས་ནི་གཟི་་བར་འགོ
ཆུང་ཉིད། །།ཁོ་བས་ཁ་དོ
ག་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་ ན། །རོངས་པས་ཕལ་ཆེར་

ར་་འགོ
། །བཟོ། ག།ཀུན་གི
་པས་ལྷ་དང་མི
་ཉིད་དོར།་རོ།།སྐོ།མིན་་སངས་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་ནི། །
ན་པ་ཉིད། །མིདུད་འགོ
་ཉིད་ལ་ནི
འབྲས་བུ་འདི
་དང་པོ་ངན་འགོ

བྱ་དེ་དག་གི། མངོ
།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
།དགེས་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
ན་པར་མཐོ
་བ་པ་ཡི་ཆོནས་པ།
། །ཤེ
་པས་འཛི
ན་པ་ཡོངས་ཟད་པ། །ངེས་པར་ལེགས་

པ་པ་ཡི་ཆོས། །

2

སངས་རྒྱས་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རེན་དང༌། །གཙུག་ལག་ཁང་དག་གུས་ཚུལ་དུ། །

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་གནས་མལ་སོགས། །རྒྱ་ཆེན་ཕྱུག་པ་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །རིན་ཆེན་
ཀུན་ལས་བགིས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གཟུགས་དབྱིབས་མཛེས་ཤིང༌། །ལེགས་པར་
22

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
་ངན་འགོ
བྲིས་པ་པདྨ་ལ། །བཞུགས་པ་དག་ཀང་བགི
ད་དུ་སོལ། །དམ་ཆོ
སན་དགེ
་སོང་ཐམས་ཅད་དོ
་དགེ་འདུན་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་རབ་ཀུན་དུ་བདེ
།ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དག །ནན་ཏན་ཀུན་གིས་བསྐང་བར་མཛོ
ད། །གསེ
་དང་རིན་ཆེ་བ་དག
ན་ད་བ་དག
།ཉིད་ཀིས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

མཆོད་རེན་རྣམས་ལ་ཐོགས། །གསེར་དང་དངུལ་གི་མེ་ཏོག་དང༌། །རོ་རེ་བྱུ་རུ་མུ་ཏིག་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དང༌། །ཨནྡ་རྙིལ་དང་བཻ་ཌཱུརྱ། །མཐོན་ཀ་ཆེན་པོས་མཆོད་རེན་མཆོད། །དམ་ཆོས་སྨྲ་ལ་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མཆོད་པ་ནི། །རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་ལྡན་པ། །དགའ་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་བགི་ཞིང༌། །

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཆོས་དྲུག་གུས་པར་བསྟེན་པར་མཛོ
མ་གོ
་གུས་ཉན་དང༌།
།ཞམ་འབྲིང་
འདི་དང༌། ད།དེ། ་ཡི།བ་མར་རི
་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
།།
དང་ནི་མདོངས་གསོལ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །རག་ཏུ་གུས་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

པས་མཆོད་པར་མཛོད། །མུ་སྟེགས་གཞན་ལ་གུས་པ་ཡིས། །མཆོད་དང་ཕྱག་ཀང་མི་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

བགི་སྟེ། །མི་ཤེས་པ་རྣམས་དེ
འི་རྐེན།བདག་གི
་གིས། །སྐོ
།
མི་འགྱུར།
་ཡོནད་དང་བཅས་ལ་ཆགས་འགྱུར་གདའ།
་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག
།མཁ

ཐུབ་དབང་གསུང་དང་དེས་བྱུང་བའི
། །གཞུང་རྣམས་བྲི
དང་གླེ
གས་བམ་ནི
། །སག་ཚ་
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
།སྐེ་དགུ་འདི་་ནི
་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ།ད།།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
དག་དང་སྨྱུ་གུ་དག །སོན་དུ་འགོ
་བ་སྦི
ན་པར་མཛོ
།ཡུལ་དུ་ཡི
་གེའི་གྲྭ་ཁང་དུ། །སོབ་ །བདག་ཡོད་

གིང
ར་སལ་བ་ཡི
་ཡོད་ཅེས་པ།་ངེས
།འདི
་ནི་དམ་པའི
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི
དཔོན་འཚོ་བའི་བྱ་བ་དག །ཞི
་པ་ནི
། །ཡེ་ཤེ་དུན་དུ་ལོ
ས་སེལ་བའི
་སད་དུ་མཛོ
ད།། ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

རན་དང་བྱིས་པ་ནད་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བསལ་སད་དུ། །ཡུལ་དུ་སན་པ་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

འདེག་མཁན་དག །ཞིང་གི་བརྔན་པ་འཇོག་ཏུ་སོལ། །འགོན་གནས་ཀུན་དགའ་ཆུ་ལོན་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

དང༌། །རིང་དང་མདུན་ཁང་ཆུ་ར་དག །མལ་ཟས་རྩྭ་དང་ཤིང་ལྡན་པ། །ཤེས་རབ་བཟང་

པོ་བགིད་དུ་སོལ། །གོང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དག་དང༌། །གོང་ཁེར་ཀུན་ཏུ་འདུན་ཁང་
3

དང༌། །ཆུ་དཀོན་ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཆུ་ར་དག་ནི་བགིད་དུ་སོལ། །ནད་པ་

མགོན་མེད་སྡུག་བསལ་གིས། །ཉམ་ཐག་དམན་དང་ངན་པ་དག །སྙིང་རེས་རག་ཏུ་ཡོངས་
བཟུང་ཞིང༌། །དེ་དག་གསོ་ཕྱིར་གུས་བསྟེན་མཛོད། །དུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཟས་སྐོམ་དང༌།།
23

34

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
།མཆོ་སྐེད་་བོ་ལ། །མ་སལ་བར་དུ་གསོལ་
བཅའ་བ་འབྲུ་དང་ཤི
ང་ཏོག་འཚེ
་དག་དང་གུས་སྦི
།དགེ་སོནང་དང༌།
་སོང་བའི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མི་རིགས། །ལྷམ་དང་གདུགས་དང་ཆུ་ཚགས་དང༌། །ཚེར་མ་དབྱུང་བའི་ཆ་སྟ་དང༌། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཁབ་དང་སྐུད་དང་བསིལ་ཡབ་དག །ཆུ་ར་ཡི་ནི་གནས་སུ་བཞག །འབྲས་བུ་གསུམ་དང་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ཚ་བ་གསུམ། །མར་དང་སྦྲང་རི་མིག་སན་དང༌། །དུག་སེལ་ཆུ་རར་བཞག་བགི་ཞིང༌། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །ལུས་དང་རྐང་པ་མགོ
་འབྲོག་ནི་མི་གྲུབ་པའི
བཟད་པའི་།སགས་དང་སན་ཀང་བྲི
།མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོངས་གདུག་ ་བསྐུ་དང༌། །བལ་དང་ཁིའུ་དང་

སྐོ་ནམ་དང༌།
གས། །ཆུ་ར་དག་ཏུ་འཇོག་ཏུ་སོལ། །ཏིལ་དང་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
་ཏུ་ཡུན་རི།བུམ་པ་ཟངས་དང་དག་སྟ་སོ
ང་འཇུག་པར་འགྱུར། །
འབྲས་དང་འབྲུ་དང་ཟས། །བུ་རམ་སྣུམ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཆུ་ར་ཆུང་ངུ་བསིལ་གིབ་ཏུ། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ད་དུ་སོལ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
། །གོག་སྦུར་ཚང་གི་སོ་དག་ཏུ། །ཟས་དང་ཆུ་དང་བུ་
ངས་སྤོད་ཕོངརུང་བའི
ས། །བྱི་བོ་ཆུས་བཀང་བགི
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་ཕུང་པོ
། ། །ཐུགས་བརན་མི
་ཡིས་ནི་བཤེརམ་དང༌།
ས་དང་འབྱེད། །འབྲུ་ཡི
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀི་རག་པར་ནི
ས་མི་སྙན་ཐོས
།མ་འབྲེལ་པ་ ་རྣམས་བགིད་དུ་སོལ། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིལད་སོ
་ལ་རེ
་བ་འཇོག
མས།
།གནོད།ཡི
་སེམ་དྭགས་ཁི
ས་འཇིགས་པ་
བཤོས་གསོ
ན་དང་འོ
་དག་ཏུ།
་དང་གོག་སྦུར་དང༌། །བྱ་ལ་སོགས་

བཤད། །ལོགཔ་ཅི
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། ས་པ་དང་ནི་ལོ་ཉེས་དང༌། །
་བདེ་བར། །རག་ཏུ་ཟས་དག་སལ་བར་མཛོ
ད། །།གཙེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

གནོན་པ་དང་ནི་ཡམས་ནད་དང༌། །ཕམ་གྱུར་ཡུལ་དུ་འཇིག་རེན་ལ། །རེས་སུ་བཟུང་བ་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

རྒྱ་ཆེན་མཛོད། །ཞིང་པ་ཉམ་ཐག་གྱུར་རྣམས་ལ། །ས་བོན་ཟས་ཀིས་རེས་སུ་གཟུང༌། །

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ནན་གིས་དཔྱ་ཁལ་བཏང་བ་དང༌། །ཤས་རྣམས་ཀང་ནི་བསྐྱུང་བ་དང༌། །ཆགས་ཉེན་པ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ལས་ཡོངས་སྐབ་དང༌། །ཤོ་གམ་བཏང་དང་ཤོ་གམ་དབྲི། །དེ་དག་སོ་ན་སྡོད་པ་ཡི། །ཉོན་
མོངས་ལས་ཀང་བཟོ
2 ག་པར་མཛོད། །རང་གི་ཡུལ་དང་ཡུལ་གཞན་གི། །ཆོམ་རྐུན་རྣམས་
ཀང་ཞི་བར་མཛོད། །དབྱིག་གི་སོགས་ནི་མཉམ་པ་དང༌། །རིན་ཐང་རིགས་པར་བགིད་

དུ་སོལ། །བོན་པོས་ཅི་དང་ཅི་གསོལ་པ། །ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་མཁེན་མཛད་ནས། །འཇིག་
རེན་སན་པ་གང་དང་གང༌། །དེ་དང་དེ་ཀུན་རག་ཏུ་མཛོད། །བདག་ཕན་ཅི་དང་ཅི་བྱ་ཞེས།།
24

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

35

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
ཇི་ལྟར་ཁེད་ལ་གུས་ཡོད་པ།མི་དགེ
།གཞན་ཕན་ཅི
་དང་ཅི་བྱ་ཞེས།དེ།་བཞི།དེན་ངན་འགོ
་བཞིན་ཁེ་ཐམས་ཅད་དོ
ད་ནི་གུས་། །དགེ་ལས

འགོ་་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་་ཤི
བ་དག
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
པར་མཛོད། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ
དང་རླུང༌། །སན་དང་ནགས་ཀི
ང་བཞི།ཡིནད་དུ།
།བདག་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཉིད་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ཏུ་ཡང༌། །འདོད་དགུར་སྤད་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །གོམ་པ་བདུན་པའི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དུས་སུ་ཡང༌། །བདོག་པ་ཀུན་གཏོང་སེམས་འཆང་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ལ་ནི། །བསོད་ནམས་མཁའ་འད་དཔག་མེད་སྐེ། །བུ་མོ་གཟུགས་མཛེས་ལེགས་བརྒྱན་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

པ། །དེ་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་སལ་ན།
་ནི་དམ་ཆོས
་ཡོངས་འཛི། ན། ་པའི། །གཟུངས་
འདི་དང༌། །དེ།དེ
་ཡིས
་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ

ནི་སོ་སོར་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །བུ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

དག །ཡོ་བྱད་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་སོན་སལ་ཏོ། །ས་ཚོགས་པ་དང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

འོད་གསལ་བའི། །བགོ་བ་དག་དང་རྒྱན་རྣམས་དང༌།
ངས
་བ་ལོ
ད་དག
།
མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན།དི
་མི་་དང་ཕེ
འགྱུར་ཞེ
། །བྱིངསས་སྤོ
་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
སོང་བ་རྣམས་ལ་བརེ་བས་སོ
ལ་།སྐྲག་པ་ཟད།
།གང་ལ་ཆོས།སྐེ་དོ་དགུ་འདི
ན་གང་མེ
་ན། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་གྱུར་
ལ་ནི
་ནི་དམ་ལུས་པ།
།ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛི།དེ
ན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ།
པ་དེ། །དེ་ཡི་མོད་ལ་དེ་སལ་ན།
་ལས་སྦི
ན་མཆོ།ཕན་པ་གཅི
ག་མ་མཆིགས་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
་སོ། །གང་ལ་དུག་ནི་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོནད་པར་བགི
་ཅེས་པ། །འདི
་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག་ཕན་ན།
།གང་ཕྱིར།དེ་ཡང་དག་ཇི
ཕན་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་དུག་ཀང་སྦི
། །ཁ་ཟས་མཆོ
ག་ཀང་མི
་ལ་དེ་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ནི་སྦིན་མི་བགི། །སྦྲུལ་གིས་ཟིན་ལ་ཇི་ལྟ་བུར། །སོར་མོ་བཅད་པ་ཕན་བཤད་པ། །དེ་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

བཞིན་ཐུབ་པས་གཞན་ཕན་པ། །མི་བདེ་བ་ཡང་བྱ་བར་གསུངས། །

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

དམ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་ལ། །ཉིད་ཀིས་བཀུར་སྟི་མཆོག་དང་ནི། །གུས་པར་

བྱས་ཏེ་ཆོས་ཉན་ཞིང༌། །ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་དག་ཀང་མཛོད། །འཇིག3་རེན་གཏམ་ལ་དགའ་

མ་མཛད། །འཇིག་རེན་འདས་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །བདག་ལ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ། །

གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་བསྐེད་པར་མཛོད། །གསན་པའི་ཆོས་ཀིས་མི་ངོམས་ཤིང༌། །དོན་
25
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
་འཚེ་།བ་མ་དག་ལ་ཡོ
དང་གུས་སྦིན་དང༌།ན་དབུལ་བ།
།མཆོད་ །རག་ཏུ་གུས་པར་མཛད་དུ་
བཟུང་རྣམ་པར་དབྱེ
་བ་དང༌།
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གསོལ། །འཇིག་རེན་རྒྱང་འཕན་སོགས་མི་གདོན། །རོད་པའི་དོན་གི་ང་རྒྱལ་སང༌། །རང་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

གི་ཡོན་ཏན་མི་བསགས་ཤིང༌། །དག་ལའང་ཡོན་ཏན་བརོད་པར་མཛོད། །གནད་ལ་དབབ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

པར་མི་བགི་ཞིང༌། །ངན་སེམས་ཀིས་ནི་གླེང་མི་བགི། །གཞན་རྣམས་ཀི་དང་བདག་ཉིད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །འཁྲུལ་པ་སོ
་སོར་བརག་པར་བྱ།
།ཉེནས་མོ་པ་གང་གི
་འབྲོག་ནི་མི་ཀི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོ
ངས་གདུག་ས་གཞན་དག་ལ། །མཁས་པས་

རག་ཏུ་ཁ་བྱ་བ།
།དེ་ནི་རང་གིས།་ཡོངས་སང་ཞིང༌། །ནུས་པས་གཞན་ཡང་བཟོག་པར་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།

མཛོད། །གཞན་གིས་གནོད་པ་བགིས་པ་ལ། །སོན་གི་ལས་དགོངས་ཁོ་མི་བགི། །སྡུག་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་འགྱུར་བར། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
།རང་གི་ཉེས་པ་མེད་པར་བགི།
ངས་སྤོད་ཕོངབསལ་ཡང་འབྱུང་མི
ས། །བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

།ལན་ལ་རེ་བ་མ་

ས་པར།
།གཞན་དག་ལ་ནི
ཕན་པར་མཛོ
ད། །སྡུག་བསལ་གཅི
ག་པུས་མནག་བགི་
་ཡིས་ནི་བཤེམཆི
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚི
ག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་་མི
་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེ
ལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
ས་ཡི
ད་ལ་རེ
་བ་འཇོམས།ག།གནོ
ད་སེ།ལྷ་ཡི
མས་འཇི
གས་པ་ གས་པས་ཀང༌། །ཁེངས་པ་
ཞིང༌། མ།བདེ
་བ་སོ
ང་དང་ལྷན་ཅི
་སྤད།
་ཕུན་སུམ་ཚོ

བཤད། །ལོགཉི་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། ་དྭགས་བཞི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ། །རྒུད་པས་ཀང་ནི
།
ད་དུ་མི་བྱ་ཞིང༌། །ཡི
ན་དུ་དབུལ་བ་ཡི
་ཞུམ་མི་བགི། །
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བདེན་པ་གང་གིས་རང་དོན་ལ། །རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །རང་གི་དོན་ལ་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

རག་བརོད་ཅིང༌། །དེ་ལས་གཞན་སྨྲ་མི་བགིའོ། །ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ། །མཛད་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རག་བརན་མཛོད། །དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ས་སྟེང་དུ། །ཚད་མ་ཡི་ནི་དམ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

པར་འགྱུར། །ཁོད་ནི་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལ། །ལེགས་པར་བརགས་ཏེ་མཛད་པ་དང༌། །
ཡང་དག་ཇི་བཞིན2་དོན་གཟིགས་པས། །གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་པར་མཛོད། །

ཆོས་ལས་རྒྱལ་སྲིད་བདེ་བ་དང༌། །ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་དུ་གགས་པ་ཡི། །བ་རེ་རྒྱ་

ཆེན་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །བོན་པོ་རྣམས་ཀང་ཀུན་དུ་འདུད། །འཆི་བའི་རྐེན་ནི་མང་བ་སྟེ།།
26

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་དགེ།དེ
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན།དེ
་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
གསོན་པའི་རྒྱུ་ནི་ཉུང་ཟད་ཅིམིག
་དག་ཉིད་ནི་འཆི་བའི་ཡང་།
་བས་རག་ཏུ་ཆོ
ས་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
མཛོད་ཅིག །འདི་ལྟར་རག་ཏུ་ཆོ
ས་མཛད་ན། །སྐེ།འཇི
ག་རེན་ཀུན་དང་བདག་ཉི
ད་ལ། །

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཉམས་བདེར་འགྱུར་བ་གང་ལགས་པ། །དེ་ཉིད་རེ་ཤིག་ལྟོག་མོ་ལགས། །ཆོས་ཀིས་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

བདེ་བར་གཉིད་ལོག་ཅིང༌། །བདེ་བར་སད་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ནང་གི་བདག་ཉིད་སྐོན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མེད་པས། །རི་ལམ་དག་ཀང་བདེ་བ་མཐོང༌། །

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འདི་དང༌།
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
། ། ངས་སྤོད་ལེགས་
ཕ་མ་སྲི་ཞུ་ལྷུར་ལེན་དང༌།
།རི།དེ
གས་ཀི
་གཙོ་ལ་རིརམ་བསྡུས་པའོ
་གོ་དང༌། །ལོ

སྤོད་བཟོད་གཏོང་དང༌། །ཚིག་འཇམ་ཕ་མ་མེ
ད་བདེ་ནཆོ་པའི
། །བརྟུལ་ཞུགས་ཚེ
་གཅིག་
ངེས་པར་ལེགས་པའི
ས་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

ཐོས་ཉི་དང་མི
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
བྱས་པ་དེས། །ལྷ་ཡི་དབང་པོ
ད་ཐོབ་ལྡན་ལ།
་ནས། །སྐྲག་པར་བྱེ
།ད་དུང་དུ་ཡང་ལྷ་དབང་བགི
ད། །དེ་།བདག་ཡོ
བས་ ད་མ་ཡིན

་ཡོད་མིན་ཁ་ཟས་དག
་མི་འགྱུར་ཞེས།ཉི
། །བྱི
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
དེ་འདའི་ཆོས་བསྟེན་མཛོད།མི་འགྱུར།
།རེའུ་ཚོ།བདག་གི
ས་སུམ་བརྒྱའི
ན་རེ
་དུས་གསུམ་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བྱིན་པས་ཀང་། །བྱམས་པ་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་གི། །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ལྷ་མི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །དེ་དག་ཀང་ནི་བསྲུང་བ་དང༌། །ཡིད་བདེ་བ་དང་བདེ་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

མང་དང༌། །དུག་དང་མཚོན་གིས་གནོད་དེ་དང༌། །འབད་པ་མེད་པར་དོན་ཐོབ་དང༌། །

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་སྐེ་འགྱུར་ཏེ
། །གལ་ཏེ
་གོལ་ས་བོ
་བར་མ་གྱུར་ཀང༌།
་ཡོན་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
ན་བརྫུན་པ་དེའི། །བྱམས་ཆོ
།སྐེ་བ་བདེས
ན་པ་ག་ལ་ཞི
ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །སེམལྟར་མི
ས་ཅན་རྣམས་ནི
བྱང་ཆུབ་ཏུ།
།སེནམ་སོས་བསྐེ
ད་བཅུག་ཅི
ང་ ན་པ་དག་
་བདེན་པར། ་།མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
ང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི
བརན་བྱས་ན། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རག་ཏུ་འཐོབ། །
དད་པས་མི་ཁོམ་འགོ་མི་འགྱུར། །ཁིམས་ཀིས་འགོ་བ་བཟང་པོར3་འགོར། །སྟོང་པ་ཉིད་

ལ་གོམས་པ་ཡིས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཆགས་མེད་འཐོབ། །གཡོ་མེད་པས་ནི་དན་

ལྡན་འཐོབ། །སེམས་པར་བྱེད་པས་བོ་གོས་འཐོབ། །བཀུར་སྟི་བྱེད་པས་དོན་རོགས་
27

38

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མིས་འཚེ
་དང་གུས་སྦིན་དང༌། །ཆོ
།མཆོ
་
ལྡན། །ཆོ་བ་བཟང༌།
ས་བསྲུངས་ཤེ
་རབ་ཅན་དུ་འགྱུར།
སད་ཉན་པ་དང་སྦི
ན་པ་དག །སྒྲིབ་པ་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མེད་པར་བྱས་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་འགོགས་པ་ཉིད། །འདོད་པ་མྱུར་དུ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

འཐོབ་པར་འགྱུར། །མ་ཆགས་པས་ནི་དོན་འགྲུབ་སྟེ། །སེར་ས་མེད་པས་ལོངས་སྤོད་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

འཕེལ། །ང་རྒྱལ་མེད་པས་གཙོ་བོར་འགྱུར། །ཆོས་ལ་བཟོད་པས་གཟུངས་འཐོབ་པོ། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ང་པོ་ལྔ་རྣམས་བྱི
ན་པ་དང༌།
།འཇིག།ཉོ
ས་ལ་མི
་འཇིགས་བྱིན་པ་ཡིས། །བདུད་རྣམས་
་འབྲོག་ནི་མི་སྙི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
ན་མོངས་གདུག་

ཀུན་གི
ས་མི་ངཚུགས་ཤི
ང༌། །སྟོབ།ས་པོ་ཆེ་ཡི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །མཆོད་རེན་མར་མེ་ཕེང་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
་འཇུག་པར་འགྱུར།
བ་དང༌། །མུན་པ་དག་ཏུ་སྒྲོན་མ་དང༌། །མར་མེ་འབྲུ་མར་བྱིན་པ་ཡིས། །ལྷ་ཡི་མིག་ནི་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

།མཆོད་རེན་མཆོ
ད་པར་རོལ་མོ་དང༌། །དིལ་བུ་དག་ནི་ཕུལ་བ་དང༌། །
ངས་སྤོད་ཕོངའཐོ
ས།བ།བྱི་པར་འགྱུར།
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

་རྣ་བ་ཐོ
་པར་འགྱུར།
་ཡིས་ནི་བཤེདུང་དང་རྔ་ནི
ས་དང་འབྱེད། ་རབ་ཕུལ་བས།
།ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས།ལྷ་ཡི
་མི་སྙན་ཐོ
ས། བ།མ་འབྲེ
ལ་པ་ །གཞན་གི་འཁྲུལ་པ་མི་གླེང་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོ་བརོ
ད་སེདམ། ས་འཇི
ས་པ་
ཞིང༌། །ཡན་ལག་ཉམས་པ་རྣམས་མི
།སེམག
ས་ནི
་རེས་སུ་བསྲུངས་པས་ན། །གཞན་

བཤད། །ལོགགི
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
།
་སེམས་ནི་ཤེས་པ་འཐོ
བ། །ལྷམ་དང་བཞོ་བོན་འཁྲུལ་ཏེ
་པ་བྱིན།་པ་དང༌།
།ཉམ་ཆུང་བཀུར་བ་བྱས་
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

པ་དང༌། །བཞོན་པས་བ་མ་བཀུར་བ་ཡིས། །མཁས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་འཐོབ་པར་འགྱུར།།

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

ཆོས་འབྲས་བུ་འདི
་ཀི་ཆེད་དང་དེ
་བཞིན་དང་པོ
་དུ། །ཆོ
ས་གཞུང་དོ
ན་དག་དན་པ་དང༌།
།ཆོས་ཀི་སྦིན་
ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི
། །ཀུན་གི
་ངན་འགོ
ར་རོ། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི། པ་དི
།རྣམ་སི
་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་མེདན་པས།
།ཚེ་རབས་དན་པ་འཐོ
བ་པར་འགྱུར།
།དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར།།

ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །མངོན་ཤེས་དྲུག་པ་ཟག་པ་ཀུན། །ཟད་པ་མཆོག་
2

ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་

མཉམ་ལྡན་པ། །སྙིང་རེས་བརླན་པ་བསོམས་པ་ཡིས། །རྣམ་པའི་མཆོག་ལྡན་རྒྱལ་བར་

འགྱུར། །སོན་ལམ་ས་ཚོགས་དག་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་དག་པར་འགྱུར། །ཐུབ་
28

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

39

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
་ངན་འགོ
དབང་རིན་ཆེན་ཕུལ་བ་ཡིསམི།་དགེ
།མཐའ་ཡས་འོ
ད་ནི་རྣམ་པར་འཕོ
། ན།དེ
་བས་དེ་ཐམས་ཅད་དོ
་ལྟར་ལས་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
འབྲས་དག །མཐུན་པར་མཁེའགོ
ན་མཛད་དོ
ན་དུ་ནི།།སྐེ།འགོ
་ལ་ཕན་པ་རག་ཏུ་མཛོ
ད། །དེ་ཉིད་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཁོད་ལ་ཕན་པ་ལགས། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའོ།། །།

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེ
། །ཚངས་སོ
གས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ལེའུ་བཞི
་པ། ད་ནིརྒྱལ་པོ
འི་ཚུལ་བསྟན་པ།
འདི་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །

གང་ཕྱིར་བཟོད་དམ་མི་བཟོད་པ། །ཤེས་པར་དཀའ་བས་རྒྱལ་པོ་ནི། །ཆོས་མིན་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

རིགས་པ་མིན་སྤོད་ཀང༌། །རེས་སུ་འཚོ་བ་ཕལ་ཆེར་བསྟོད། །རེ་ཞིག་གཞན་སུའང་རུང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

བ་ལའང༌། །མི་སྙན་ཕན་པ་བརོད་དཀའ་ན། །ས་ཆེན་མངའ་བའི་རྒྱལ་ཁོད་ལ། །དགེ་སོང་

མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

བདག་ལྟ་ཇི་ཞིག་སོས། །ཁོད་ཀིས་དགེས་པ་མཛད་སད་དང༌། །འགོ་བ་ལ་ཡང་བརེ་སད་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

དུ། །ཁེད་ལ་མི་སྙན་ཡང་སན་པ།
་པུ་ཏེ་པོར་གསོ
ལ། །བདེན་འཇམ་ །བདག་ཡོད་
ཡིར་འཛིན།བདག་ལྟ་གཅི
་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ།ག།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།

དོན་ལྡན་འཕོད་པ་ནི། །བརེགི་རབས་དུས་སུ་སོ
བ་མ་ལ།
།བརོ
ད་པར་བྱ་ཞེ
ས་བཅོ
མ་ལྡན་ ་ལྟ་བ། །ཡ
་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི
་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི

གསུང༌། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་སྐད་བརོ
ད། །བརན་པ་ཁོ
་བ་མེ།ངར་འཛི
ད་པ་ཡིན། ་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ
།བདེན་པའི་ཚི་རྣམས།
ག་ནི་ །ངར་འཛིན
སུ་ཤེས་པས་གཉི
ས་མི་འབྱུང༌།

དོན་དུ་བརྫུན།
ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེན་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
བསྒྲགས་པ་ན། །ཁྲུས་བྱེད་བཟང་པོ
འི་ཆུ་བཞི།གང་གི
ན་དུ། ་།མཉན་འོ
ས་ཡོངས་སུ་ལེ
་པར་བགི
ད།། ག །ཕུང

ལྟར་མི
་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང།མཁེ
་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི
ཁོད་ལ་བདག་གིས་འདི་དང་ནི
། །གཞན་དུ་ཕན་པ་བརོ
ད་བགིད་པ།
ན་པར་མཛོ
ད་ ན་པ་དག་

དེ་བདག་ཉིད་དང༌། །གཞན་ལ་སན་པར་འགྱུར་དེ་མཛོད། །

3

སོང་ལ་སོན་ཆད་སྦིན་བགིས་པས། །དོན་བརྙེས་གྱུར་ནས་མི་སྦིན་ན། །བྱས་མི་

གཟོ་དང་ཆགས་པ་ཡིས། །ཕྱི་ནས་དོན་རྣམས་འཐོབ་མི་འགྱུར། །འཇིག་རེན་འདི་ན་ལས་

བྱེད་པ། །གླ་མེད་ལམ་བརྒྱགས་ཁེར་མི་བཏུབ། །སོང་བ་དམན་པ་མ་རྔན་པར། །ཕྱི་མའི་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
་དང་གུས་སྦིན་དང༌།ན།མཆོ
ད་ །མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་ལ་དགེས་
ཚེ་ལ་བརྒྱ་འགྱུར་འཁེ
ར། ་འཚེ
།རག་ཏུ་ཐུགས་རྒྱ་ཆེ
་པོ་དང༌།
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མཛོད། །རྒྱ་ཆེན་ལས་ལས་འབྲས་བུ་ནི། །ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པོ་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཡིད་ལའང་བསམ་པར་མ་གྱུར་པའི། །ཆོས་གཞི་དཀོན་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

མཆོག་གསུམ་གི་རེན། །གགས་པ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཛོད། །ཆོས་གཞི་གང་ཞིག་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །རྒྱལ་པོ་བོ་བ་སྤུ་མི
་ལྡང་བ།
་འགྱུར་བས། །རྒྱལ་པོ་
་འབྲོག་ནི་མི་ཀུན་འབྱོ
བཟད་པའིར
། ་པའི
།མཐའ་ཡས་སྐེ
་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན།ཤི
་མོང་ནའང་སྙན་པར་མི
ས་གདུག་

དེ་ནནི་ཏུ་ཡུན་རི
་མ་བྱས་བ།
།རྒྱ་རབ་ཆེ་ཕྱིར། ་རྒྱ་ཆེན་རྣམས། །སྙེམས་བྲལ་སྤོ་བ་སྐེད་བྱེད་ཅིང༌། །
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
དམན་རྣམས་སྤོ་བ་འཇོམས་བྱེད་པ། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཏུགས་ཏེ་མཛོད། །ཁོད་ནི་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ར་ནས། །དབང་མེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ད་ག་ཤེད་གཤེགས་འཚལ་ན། །ཆོས་ཀི་སད་དུ་སྤད་
ངས་སྤོད་ཕོངབདོ
ས། ག
།བྱི་པ་ཀུན་བོ
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་ཀིག་མདུན་དུ་འདོ
ད།ས།།མི།མ་འབྲེ
་དབང་ས་མའི
་ཡིས་ནི་བཤེཔ་ཀུན།
ས་དང་འབྱེ།ཁོ
ད། ད།ཚི
་རྩུབ་ཉིད་ཀིསར
་མི་བ་ཉི
་སྙན་ཐོ
ལ་པ་ ་བདོག་པ་ཀུན། །གསར་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོ
མས།
ད་སེམས་འཇི
གས་པ་
ཡི་ནི་དབང་གྱུར་ན།
།ས་མའི
་ཆོས།གནོ
་སམ་བདེ
་བ་འམ།
།གགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཅི། །

བཤད། །ལོགནོ་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ། ་བར་འགྱུར། །མ་སྤད་མ་བྱིན་
ར་སྤད་པ་ཡིས་འདིད།་ལ་བདེ
། །བྱིན་པས་གཞན་དུ་བདེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ཆུད་ཟོས་པས། །སྡུག་བསལ་འབའ་ཞིག་ག་ལ་བདེ། །འཆི་ཁར་བོན་པོ་རེས་ངན་ཅན། །

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

གཅེས་པར་མི་རི་རྒྱལ་པོ་གསར། །བྱམས་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དབང་མེད་བྱས་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

པས་སྦིན་མི་སྤོད། །དེ་བས་རྣལ་གནས་མྱུར་དུ་ནི། །བདོག་པ་ཀུན་གིས་ཆོས་གཞི་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

མཛོད། །འཆི་བདག་རྐེན་གི་ནང་གནས་པ། །རླུང་དམར་ནང་འདུག་མར་མེ་བཞིན། །
2

སོན་གི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀི་གཞི། །ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་གཞན་བགིས་པ། །གང་དག་

ལགས་པ་དེ་དག་ཀང༌། །ས་ལུགས་བཞིན་དུ་བསྐང་བར་མཛོད། །དེ་དག་འཚེ་མེད་དགེ་

སྤོད་ཅིང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་གློ་བུར་བྱམས། །བདེན་བཟོད་འཐབ་ཀོལ་མ་མཆིས་
30

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

41

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ།མགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
པ། །རག་ཏུ་བརོན་རྣམས་སྤོམིད་དགེ
་དུ་གསོ
ལ། །ལོང་བ་ནད་པ་དམན་པ་དང༌།
ན་མེད་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིདད་པར་སྙོ
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
སྡུག་ཕོངས་ཡན་ལག་ཉམས།འགོ།དེ
་དག་ཀང་ནི་ཟས་དང་སྐོ
མ། །དགག་པ་མེ
མས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཐོབ་མཛོད། །ཆོས་ལྡན་དོན་དུ་མི་གཉེར་བ། །རྒྱལ་པོ་གཞན་ཡུལ་གནས་རྣམས་ལའང༌།།

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རེས་སུ་གཟུང་བར་བགི་བ་དག །ཅི་རིགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་མཛོད། །ཆོས་ཀི་གཞི་ནི་ཐམས་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ཅད་དུ། །ཆོས་འཁོར་ས་བོ་མི་གཡེལ་བ། །མི་གཟན་མཁས་ཤིང་ཆོས་མཐུན་པ། །དེ་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

དག་རྣམས་ལ་མི་གནོད་བསྐོའདི
ས་།དང༌།།ལུགས་ཤེ
ས་ཆོས་དང་ལྡན་ལ་འཇམ།
།གཙང་ཞིང་
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ། །

སྙིང་ཉེ་མི་སྡང་བ། །རིགས་བཟང་ངང་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །བྱས་པ་གཟོ་བའི་བོན་པོ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

བསྐོས། །གཏོང་ཕོད་མ་ཆགས་དཔའ་བ་དང༌། །འཇམ་ཞིང་རན་སྤོད་བརན་པ་དང༌། །རག་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ཏུ་བག་ནི་ཡོད་པ་དང༌། །ཆོམིས་འགྱུར།
་དང་ལྡན་པའི
་བསྐོས།ས། །ཆོ
་ཀི་ངང་ཚུལ་
།བདག་གི་དམག་དཔོ
་ཡོད་མིན་མིན་འགྱུར་ཞེ
།བྱིས
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
གཙང་ལ་བཟོ། །དོན་ཤེས་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་པ།
།ཚུལ་ལྡན་སྙོ
མས་ཤི
ང་ངང་འཇམ་
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
པ། །རན་རབས་རྣམས་ནི་ས་བོ
ར་བསྐོ
ས། ་དགུ་ལ།
།ཟ་རེ་ཞི།ཕན་པ་གཅི
ང་ནི་དེ་དག་ལས།
།ཉིད་ཀིས་འདུ་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོད་ཅེས
།འདི་་སོ
ནི་དམ་པའི
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི
འགོད་ཀུན་གསོན་ཏེ། །གསན་ནས་ཆོ
ས་པ།
་ཀི་གཞི
གས་ཀི་།དུན་དུ་ལོ
།དོན་ཀུན་ཉི
ད་ཀིས
་བཀའ་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སོལ་ཅིག །ཁོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་དོན་དུ། །གགས་དོན་འདོད་སད་མ་ལགས་ན། །དེ་ནི་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཤིན་ཏུ་འབྲས་བུར་བཅས། །དེ་ལས་གཞན་འགྱུར་དོན་མ་མཆིས། །

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

མི་དབང་ད་ལྟ་འཇིག་རེན་ན། །ཕལ་ཆེར་ཕན་ཚུན་ལྟོར་འཛུད་པས། །ཇི་ལྟར་ཁོད་

ཀི་རྒྱལ་སྲིད་དང༌། །ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་གསོན། །ཤེས3་པས་རན་ཞིང་རིགས་

བཟང་བ། །རིགས་པ་ཤེས་ལ་སྡིག་ལ་འཛེམ། །ནང་གཤིན་དགོས་པ་མཐོང་འགྱུར་བ། །

མང་པོ་རག་ཏུ་ཁོད་ཀིས་སོགས། །ཆད་པ་གཟུང་དང་བརེག་ལ་སོགས། །རིགས་པའང་
31
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི
་འཚེ
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌། །མཆོ
ད་
ཁོད་ཀིས་བ་བཟང༌།
་མི་བགི་སྟེ
། །སྙི
ང་རེ
ས་བརླན་པར་བགི
ས་ནས་ནི
། །རག་ཏུ་རེས་སུ་གཟུང་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

བར་མཛོད། །མི་བཟད་སྡིག་པ་བྱེད་པ་ཡི། །ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལའང༌། །རྒྱལ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པོ་ཁོད་ཀིས་རག་པར་ཡང༌། །སྙིང་རེས་ཕན་སེམས་ཁོ་ན་སྐེད། །མི་བཟད་སྡིག་ཅན་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

གསོད་བྱེད་ལ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་སྙིང་རེ་བགི། །བདག་ཉིད་ཉམས་པ་དེ་དག་ཉིད། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ན་པོའི་སྙིང་བོ་རེ་ཤི
འི་ངགནས།
།ཉིནན་མོ་གཅི
ག་བཞིན་ནམ་ཞག་ལྔ་པར། །ཉམ་ཆུང་
་འབྲོག་ནི་མི་བདག་ཉི
བཟད་པའིད། ་ཆེ
།མཐའ་ཡས་སྐེ
་ཅན་དུ། །ཉོ
ངས་གདུག་

བཙོན་ཏུ་ཡུན་རི
ན་རྣམས་བཏང་བར་མཛོ
ད། ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཅི་རིགས་མཛོད། །འགའ་ཡང་མི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
དགོལ་མེད་པར་མཛོད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིཁོ
་བོད་བྱེ་ནིད་་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
གང་ལ་གཏང་སེམས་མེ
ད། །དེ་ལས་སྡོམ་པ་མིན་པ་སྐེ། །སྡོམ་པ་མ་ཡིན་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

དེ་ལས་ནི། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྡིག་པ་སོགས། །བཙོན་ནི་ཇི་སྲིད་མ་བཏང་བ། །དེ་ཡི་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

བར་དུ་འདེག་མཁན་དང༌། །ཁྲུས་དང་བཟའ་དང་བཏུང་བ་དང༌། །སན་དང་ལྡན་པས་བདེ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

བར་བགི། །སོད་མེད་པ་ཡི་བུ་དག་ལ། །སོད་དུ་རུང་བ་བྱ་འདོད་ལྟར། །སྙིང་རེ་ཡིས་ནི་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

། །སྡང་བས་མ་ཡི
ར་ཕྱིརད་མི། །མཁས་
ན། །རབ་སྡང་གསོད་པར་བགིད་པའི་
ན་ཉིད། །ཕག་དོཚར་གཅད་བྱའི
ག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོནག་ནོ
་ངན་པ་ཉི

་ལེགས་པར་ཤེ
་བགི་ངན་འགོ
ས་ནས།
་བསད་གནོ
ད་པར་མི་བགི་བར། །
ན་པ་ཉིད། །མིམི་ཉི། ད།བརགས་ཏེ
་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གི་ས
དང་པོ
ར་རོ།མི
། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི། ཡུལ་ནས་བསྐྲད་པ་དག་ཏུ་མཛོ
།རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ།ད།དགེ
་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
། །རང་དབང་ཡོ
ད་པར་ཡུལ་ཀུན་ཡང༌། །བྱ་མ་ར་ཡི་

སྤན་གིས་གཟིགས། །རག་ཏུ་བག་ཡོད་དན་ལྡན་པར། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན་མཛོད་

ཅིག །

2

ཡོན་ཏན་གནས་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས། །རབ་སྦིན་བཀུར་སྟི་རིམ་གོ་དག །རྒྱ་ཆེ་

རེས་སུ་མཐུན་སྦར་ཞིང༌། །ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཅི་རིགས་བགི། །རྒྱལ་པོའི་ལྗོན་ཤིང་
32

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

43

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

དགེ་ཏོ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
ན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ
བཟོད་གིབ་ཅན། །བཀུར་སྟིམི
འི་་མེ
ག་རྒྱས་གྱུར་ཅིང་། །རབ་སྦི
ན་འབྲས་བུ་ཆེ
་ལྡན་ལ། །། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དམངས་ཀི་བྱ་རྣམས་བརེནའགོ
་པར་འགྱུར།
།རྒྱལ་པོ།སྐེ་གཏོ
ང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན།
།བརིད་དང་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ལྡན་ན་དགའ་འགྱུར་ཏེ། །སུག་སེལ་ན་ལེ་ཤམ་རྩུབ་པའི། །ཤ་ཁ་ར་ཡི་ལ་དུ་བཞིན། །དེ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

ལྟར་རིགས་པས་དཔྱད་ན་ནི། །ཁོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་འགོངས་མི་འགྱུར། །རིགས་པ་མ་ཡིན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མི་འགྱུར་ཞིང༌། །ཆོས་མིན་མ་ཡིན་ཆོས་སུ་འགྱུར། །རྒྱལ་སྲིད་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ནས།།

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བསམས་ཏེ་མ་བྱོན་བསམས་མི
་འགྱུར།
ས་ཀིས་རྙེརད་བསྡུས་པའོ
་པས་དེའི་སད་དུ།
།ཆོས་མིན་
འདི་དང༌།
།དེ་ཡི།ཆོ
་འབྲས་བུ་མདོ
།།

ཁོད་ཀིས་བགི་མི་རིགས། །འཚོག་ཆས་ཟོང་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ཀིས། །སྡུག་བསལ་འཚོག་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཆས་བརྒྱུད་པ་དག །ཅི་ནས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལྟར་ནན་ཏན་མཛོད།།

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

འཚོག་ཆས་ཟོང་ནི་རྒྱལ་སྲིདམི་ཀི
ས། །རྒྱལ་སྲི
་ཆས་བརྒྱུད་པ་དག
།རྒྱལ་པོ་དེ་ཅི་ལྟར་སྐྲག
་
་འགྱུར།
།བདག་གིད་ཡོ་འཚོ
ད་མིག
ན་མི
་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི
།མཁ

ནས་བརེས་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི
་ནན་ཏན་མཛོ
ད། ། ་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
།སྐེ་དགུ་འདི

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

གླིང་བཞི་པ་ཡི་ས་ཐོབ་ཀང༌། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བདེ་བ་ནི། །ལུས་ཀི་དག་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དང་སེམས་ཀི་དང་། །འདི་གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་པར་འདོད། །ལུས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ནི། །

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སྡུག་བསལ་ཕྱིར་ནི་བཅོས་པ་ཙམ།
མས་ཀི་ས་བོ
་འདུ་ཤེ
ས་རང་བཞི
་ཏེ།་བ་བདེ
།རོནག་པ་ག་ལ་ཞི
་པས་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།།སེ།གང་གི
ན་བརྫུན་པ་དེ
འི།ན།སྐེ
བྱས་པ་ཁོ་ནར་ཟད། །འཇིགལྟར་མི
་རེན་བདེ
ག་པ་ཀུན།
།སྡུག་བསལ་ཕྱི
ར་ནི་བཅོ
ས་ ན་པ་དག་
་བདེན་བའི
་པར།་བདོ
།མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

ཙམ་དང༌། །རོག་པ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་དེའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་དོན་དུ་དོན་མེད་དོ། །གླིང་དང་ཡུལ་

དང་གནས་དང་ཁིམ། །ཁོགས་དང་སྟན་དང་གོས་རྣམས་དང༌། 3།མལ་ཆ་བཟའ་བཏུང་
གླང་པོ་ར། །བུད་མེད་སྤད་བྱ་རེ་རེར་ཟད། །གང་ཚེ་གང་ལ་སེམས་འབྱུང་བ། །དེ་ཚེ་དེ་

ཡིས་བདེ་ཞེས་གགས །ལྷག་མ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས། །དེ་ཚེ་དོན་དུ་དོན་མེད་ཉིད། །མིག་
33
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌།
།རྣམ་མི
་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
ད་ ་ཕྱིར། །རོག་པར་མི་བྱེད་དེ་ཡི་
ལ་སོགས་པའི
་དབང་པོ
་ལྔས།
།ཡུལ་ལྔ་འཛི
ན་ཚེ།མཆོ
་གང་གི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཕྱིར། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་བདེ་བ་མེད། །གང་ཚེ་ཡུལ་ནི་གང་དང་གང༌། །དབང་པོ་གང་གིས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཤེས་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མས་ལྷག་མ་མིན། །གང་ཕྱིར་དེ་ཚེ་དོན་མེད་ཉིད། །དབང་པོ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ཡིས་ནི་དམིགས་གྱུར་པ། །འདས་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ལ། །ཡིད་ཀིས་དམིགས་ནས་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

གས་པ་ན།
།བདེའོ་སྙམ་དུ་རློ
མ་པར་བྱེ
། ངས་གདུག་
།འདི་ན་དབང་པོ་གཅིག་གིས་ནི། །དོན་
་འབྲོག་ནི་མི་རོ
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོནད་མོ

གཅིན་ཏུ་ཡུན་རི
ག་ཤེས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དེ། ་ཡང་དོན་མེད་པར་དོན་མེད། །དོན་ཡང་དེ་མེད་པར་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
དོན་མེད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིཇི་བོ་ལྟར་ཕ་དང་མ་དག་ལ།
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།།བརེ
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ན་ནས་བུ་ནི་འབྱུང་བཤད་པ། །དེ་བཞིན་མིག་དང་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

གཟུགས་བརེན་ནས། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་བཤད། །ཡུལ་ནི་འདས་དང་མ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

འོངས་རྣམས། །དབང་པོ་དང་བཅས་དོན་མེད་ལ། །དེ་གཉིས་ལས་ཐ་དད་མེད་ཕྱིར། །

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

གང་དག་ད་ལྟར་ཡང་དོན་མེད། །ཇི་ལྟར་མིག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིས། །མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ནས
་བྱེ་ནིད་གཟི
་པ། ་ཆུང་ཉི
།དེ་བཞི
། །ད་ལྟའི་ཡུལ་དག་འཛིན་པར་བྱེད། །
ན་ཉིད། །ཕག་དོའཛི
ག་གི
ད། ན།ཁོ་དབང་པོ
་བས་ཁ་དོ་རྣམས་ཀི
ག་ངན་པ་ཉིསད་ནི
། །མཁས་

་རྣམས་དང་དབང་དོ
ན་རྣམས།
།འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི
ན་པ་ཉིད། །མིདབང་པོ
་ཉིད་ལ་ནི
་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི
་དང་པོ་ངན་འགོ
ར་རོ། །མི་ ་རང་བཞིན་འདོད། །འབྱུང་བ་

བྱ་དེ་དག་གི།སོ།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
།དགེན་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་སོར་དོ
ན་མེད་པས། །འདིན་པ།
་དག་དོ
་དུ་དོན་མེ
ད་དོ། །འབྱུང་རྣམས་སོ་སོར་ཐ་དད་ན། །

བུད་ཤིང་མེད་པའི་མེར་ཐལ་འགྱུར། །འདུས་ན་མཚན་ཉིད་མེད་གྱུར་ཏེ། །ལྷག་མ་ལ་
2

ཡང་དེ་ལྟར་ངེས། །དེ་ལྟར་འབྱུང་རྣམས་རྣམ་གཉིས་སུའང༌། །དོན་མེད་པས་ན་འདུས་

དོན་མེད། །འདུས་པ་དོན་མེད་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། །གཟུགས་ཀང་དོན་དུ་དོན་མེད་དོ། །རྣམ་

ཤེས་ཚོར་དང་འདུ་ཤེས་དང༌། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ། །སོ་སོར་བདག་
34

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

45

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་་དགེ
བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
ཉིད་དོན་མེད་ཕྱིར། །དམ་པའི
དོན་་དུ་དོ
ན་མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཕྱི
ར་བཅོ
ས་ལ། །། །དགེ་ལས

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡི
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
དོན་དུ་བདེ་བར་ང་རྒྱལ་བྱེདའགོ
། ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།དེ་བཞིན་བདེ་འཇོ
མས་འབྱུང་བ་ལ།
།སྡུག་བསལ་དུ་

ཡང་ང་རྒྱལ་བྱེད། །

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེདདང་མི
་ཕྱིར།་ཡི་།བདེ
་དང་ཕད་པའི
་སྲེད་པ་དང༌།ད་རྒྱས་པ་འཐོ
།སྡུག་བསལ་བྲལ་
ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲི
བ། །བསམ་གཏན་ཚད

། །ཚངས་སོ
གས་བདེ
བ་མྱོ
ང་བར་བྱེ
ད། །དེ་་ན།།
ལྟར་མངོན་མཐོའ
བའི་སྲེད་པ་སོང༌། །དེ་ཕྱིར་དེགཟུགས་མེ
་ལྟར་མཐོདང་ནི་བ་གོ
ལ། །གང་གི
ས་སེ་མ
ས་མཐོ
ང་འགྱུར་ཞེ
དང༌།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
། ། །དོན་མེད་ལྷན་
ཐ་སྙད་དུ་ནི་བརོད་པ་སྟེ། འདི
།སེ་མ
ས་འབྱུང་མེ
ད་པར་སེམ
ས་མི་འབྱུང༌།

ཅིག་མི་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཇི
་བཞིནག་དུ།
ན་མེད་ཤེ
ས་ནས་ནི
། །རྒྱུ་
ངེས་པར་ལེ
ས་པའི།འགོ
་ཆོས་བ་དོ
་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞི
ང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

ཐོས་དང་མི
་ལྡན་ལ།
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
མེད་པ་ཡི་མེ་བཞིན་དུ། །གནས་མེ
ད་ལེ
ན་མེད།སྐྲག་པར་བྱེ
་མྱ་ངན་འདས།
།དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེ།བདག་ཡོ
མས་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི
་ཡོདད་མི། ན།དེ
་མི་་འགྱུར་ཞེ
།བྱིས་པ་དག་ནི
།མཁ
དཔས་ཀང༌། །མཐོང་ནས་བྱང་ཆུབ་ངེ
ས་པར་འདོ
ནི་སྙིང་རེས་།འབའ་ཞི
ག་གིས་དེ། ་ལྟར་སྐྲག
།

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲིད་མཚམས་སྦོར། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐེ
་ལས།
མས་དཔའི
་ཚོགས་བསྟན་
གིར་ཡོགད་ཆེ
་ཅེསན་པ།
།འདི་།བྱང་ཆུབ་སེ
ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉི
ས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛི
ན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ
་རྣམས།
ན། །དེ་ལ་ཀུན་དུ་རོངས་པ་རྣམས།
།རབ་ཏུ་སྡང་བས་སོ
ད་པར་བྱེ
ད། །ཡོན་ཏན་སྐོ
ན་ །ངར་འཛིན

དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
།སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞི
དག་མི་ཤེས་པའམ། །ཡོན་ཏན་སྐོ
ན་དུ་འདུ་ཤེ
ས་པའམ།
།ཡང་ན་ཡོའནི། ་ཏན་སྡང་བ་ཞི
ག ། ག །ཕུང

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སོད་བྱེད་གང༌། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སྐོན་དང་ནི། །གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡོན་
ཏན་དུ། །ཤེས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །སོད་བྱེད་ཡོན་ཏན་སྡང་ཞེས་བརོད། །རང་གི་
3

དོན་ལ་མི་ལྟ་ཕྱིར། །གཞན་དོན་རོ་གཅིག་དགའ་བ་གང༌། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཐེག་

ཆེན་ཏེ། །དེ་ལ་སྡང་བས་བསྲེག་པར་འགྱུར། །དད་པ་ཅན་ནི་བཟུང་ཉེས་པས། །ཅིག་

ཤོས་སྡང་ཕྱིར་ཁོས་པ་ཡིས། །དད་པ་ཅན་ཡང་བསྲེགས་བཤད་ན། །སྡང་བས་ཕྱིར་
35

46

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
།མཆོད་
ཕྱོགས་སོ་བ་བཟང༌།
ས་ཅི་དགོ།རྣམ་མི
ས། ་འཚེ
།དུག་གི
ས་དུག་ནི
་བསལ་བྱ་བར།
།ཇི་ལྟར་སན་དཔྱད་ལས་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

བཤད་བཞིན། །སྡུག་བསལ་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ། །བསལ་བར་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་འགལ། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཆོས་རྣམས་སོན་དུ་ཡིད་འགོ་ཞིང༌། །ཡིད་ནི་གཙོ་བོ་ཞེས་གགས་པས། །སྡུག་བསལ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

གིས་ཀང་ཕན་ཡིད་ཀིས། །ཕན་པར་བྱེད་པ་ཅིས་མི་ཕན། །མི་བདེའང་ཕྱིས་རེས་ཕན་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།བྱ་ན་བདག་དང་གཞན་དག་ལ།
་ཕན་ལྟ་ཞིག་ཅི་སོས་ཏེ། །ཆོས་འདི་
་འབྲོག་ནི་མི་འགྱུར་བ།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོང།བདེ
ས་གདུག་

གནའ་ཡི
་ལུགས་ཡི
ན་ནོ། །གལ་ཏེ
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
། ་བདེ་ཆུང་ཡོངས་བཏང་བས། །བདེ་བ་རྒྱ་ཆེན་མཐོང་
འགྱུར་ན། །བརན་པས་བདེ་བ་འབྱུང་གཟིགས་ལ། །བདེ་བ་ཆུང་ངུ་བཏང་བར་མཛོད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་བཟོད་ན། །དེས་ན་སན་པ་དག་གི
ས་ནི། །མི་ཞིམ་སན་ནི་སྦིན་བྱེད་པ།།
ངས་སྤོད་ཕོངགལ་ཏེ
ས། །བྱི་་དེ
བོ་་ཡང་མི
བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

མ་འགྱུར་འདི
་རད་མ་ཡི
། ་སྙན་ཐོ
།གནོས
ད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡི
ན་ཏེ། །ལ་ལར་མཁས་
་ཡིས་ནི་བཤེབཅོ
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་ནི་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིསན་མི
། །མ་འབྲེལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ
ས། །གནོད་སེ
ས་འཇི
ས་པ་
པས་ཕན་པར་མཐོ
ང༌།་བ་འཇོ
།སྤིརམ་བཏང་དམི
གམས་ཀི
སག་བསལ་བ་དག
།བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་

བཤད། །ལོགརབ་ཏུ་བསགས།
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི།ཐེདག
། ་པ་ཆེ
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་འཁྲུལ་ཏེ
ན་པོ་གང་ཞིག་བོ་ལས།
།སྙི།ང།་རེ་སོན་བཏང་སྤོད་པ་ཀུན། །ཡེ་
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ཤེས་དི་མ་མེད་བཤད་པ། །སེམས་ཡོད་སུ་ཞིག་དེ་ལ་སོད། །ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་རབ་ཟབ་ལ།།

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

སྒིད་ལུག་བདག་ཉིད་མ་སྦངས་པས། །བདག་གཞན་དག་རྣམས་རོངས་པ་ཡིས། །འདི་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ན་ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སོད། །

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས།
2

།བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་སྙིང་རེའི་

བདག །ཐེག་ཆེན་ཡིན་ན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །འདི་ལ་ཉེས་བཤད་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཚུལ་ཁིམས་

སྦིན་པས་གཞན་གི་དོན། །བརོན་འགྲུས་བཟོད་པས་བདག་ཉིད་ཀི། །བསམ་གཏན་ཤེས་

རབ་ཐར་པའི་རྒྱུ། །ཐེག་ཆེན་དོན་ནི་བསྡུས་པ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ཕན་ཐར་པའི་
36

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིངནས་ན་ཡོ
་ངན་འགོད་ཐམས་ཅད་དོ
དོན། །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་དེ
་དག། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཁོ
། །དེ་བས་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡི།ཡེ
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཀའ། འགོ།བྱང་ཆུབ་ལམ་ཆེ
ན་བསོ
ད་ནམས་དང༌།
་ཤེས་རང་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀིས། །གང་ལས་བསྟན་པའི་ཐེག་ཆེན་དེ། །མི་ཤེས་ལྡོངས་རྣམས་མི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

བཟོད་དོ། །

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོ
ས་བདེ
་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ཡོན་ཏན་མཁའ་ལྟར་བསམ་ཡས་པས།
།རྒྱལ་བའིག་ཡོ
ན་ཏན་བསམ་ཡས་གསུངས།།

འདི་དང༌།
ར་བསྡུས་པའོ། །ར་བཟོད་གིས། །
གང་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བདག་ཉི
ད་ཆེ།དེ། ་ཡི།ཐེ་འབྲས་བུ་མདོ
ག་ཆེན་ལས་བཤད་འདི

འཕགས་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས། །ཚུལ་ཁི
མས་ཙམ་ཡང་མི
་ཤེས་པས།།ཕ་ཞི།དེངས
་ན་སངས་
ངེས་པར་ལེ
གས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌།
་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ
རྒྱས་བདག་ཉིད་ཆེ།

ས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེ
།དེ་ཐོབསམ་ཡས་པར་ཅི
ས་མི་བཟོདད།་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་།བདག་ཡོ
མེད་ ད་མ་ཡིན

་ཡོད་མི་སྐེ
ན་མི
། །བྱིག
ས་པས་དེ
་པ་དག་ནི་ཕྱི
་དེར་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
བསྟན། །གཞན་གི་ཟད་པ་སྟོམིང་འགྱུར།
་པ་ཉིད།བདག་གི
། །ཟད་དང་མི
་དོ་ནའགྱུར་ཞེ
་དུ་ནི། ས།གཅི
་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བཟོད་པར་གིས། །སྟོང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཆེ་བདག་ཉིད། །དེ་ལྟར་རིགས་པས་རེས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

བལྟས་ན། །ཐེག་ཆེན་ཅིག་ཤོས་ལས་གསུངས་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་མཉམ།།

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དེ་བཞིན་གཤེགས་དགོངས་གསུངས་པ་རྣམས། །ཤེས་པར་ས་མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ཐེག་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

གཅིག་ཐེག་པ་གསུམ་གསུངས་པས།
ས་ཀི
ས་ནི་བདག་བསྲུང་བྱ།
དོན་དུ་བརྫུན།།བཏང་སྙོ
།གང་གིམ
་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ་བ་བདེན།བཏང་
་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
སྙོམས་ཀིས་ནི་སྡིག་མི་འགྱུར།
ག་འགྱུར་དགེ
ར་མིན་འགྱུར།
།དེ་བས་ཐེ
ག་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི།སྡང་བས་སྡི
་བདེན་པར། །མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

ཆེན་ཞེ་སྡང་བ། །བདག་ལེགས་འདོད་པས་བྱར་མི་རིགས། །ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི།།

3
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དང༌། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསོ་མ་བཤད་དེ
ས། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར།

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར།

།བྱིན་རླབས་

སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་བཤད། །དོན་འདི་ལ་ནི་རྒྱལ་བ་ལས། །ལྷག་པའི་ཚད་མ་གཞན་སུ་
37
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ད་
ཡོད། །བྱི་བ་བཟང༌།
ན་རླབས་འཕགས་པའི
་བདེན་དོནན་དང༌།
་དང༌།།མཆོ
།བྱང་ཆུབ་ཕྱོ
གས་མཐུན་ལྡན་པ་ཡི། །
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ལམ་ནི་ཉན་ཐོས་ཐུན་མོང་ལས། །སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་གང་གིས་ལྷག །བྱང་ཆུབ་སྤོད་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ལ་གནས་པའི་དོན། །མདོ་སྡེ་ལས་ནི་བཀའ་མ་སལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སལ་པ། །

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

དེ་ཕྱིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟུང༌། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་འབྲོག་ནི་མི་བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་ཤིང་ཅན་དུ།
བར་སྤོ
ད་པ་དག་ཇི་བོ་ལྟ་བུར།
།ཡི།ཉོ
་གེནའ་མོི་ཕྱིངས་གདུག་
་མོ་ཀོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་
ད་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

རྒྱས་གདུལ་བྱ་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སྡིག་པ་ལས། །རྣམ་

སོད་པ་ཡིས་ནིཔར་བཟོ
་ཚེ་ཐུང་འགྱུར།
།རྣམ་པར་འཚེ
།རྐུ་བ་
ག་ཕྱིར་ཆོ
ས་སྟོན་ཏེ།་བས་གནོ
།ཁ་ཅིགད་པ་མང༌།
་བསོད་ནམས་འགྲུབ་བྱའི
་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་

ངས་སྤོད་ཕོངགཉི
ས། ས
།བྱི་བརེ
་བོ་བྱེནད་པ།
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
།ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉི
ས་མི་བརེན། །ཟབ་མོ་ཁུ་འཕིག་ཅན་འཇིགས་པ། །
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རེའི་སྙིང་པོ་ཅན། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་ལ། །དེ་ལྟར་མཁས་པས་ཐེག་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཆེན་ལ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནི་ཟད་བྱ་ཞིང༌། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ལྷག་པར་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

རབ་ཏུ་དད་པར་བྱ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་རབ་དད་ཅིང༌། །དེ་ལས་བཤད་པ་སྤད་པ་ཡིས། །བ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བ་འགྱུར་ཞི
ང༌། །བདེག་་ངན་པ་ཉི
བ་ཀུན་ཀང་ཞར་ལ་འགྲུབ།
།
ན་ཉིད། །ཕག་དོམེགད་གི་བྱང་ཆུབ་ཐོ
ས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
ད། །མཁས་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

དེར་ནི་སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །བཟོད་པའི་ཆོས་ནི་ཁད་པར་དུ། །ཁིམ་པ་ལ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

བཤད་སྙིང་རེ་ཡི། །སྙིང་པོ་ཅན་དེ་བརན་གོམས་མཛོད། །འོན་ཏེ་འཇིག་རེན་མི་བསྲུན་
ཕྱིར། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་བགིད་དཀའ་ན། །དེས་ན་ཆོས་དང་གགས་དོན་དུ། །ཁོད་ཀིས་
2

རབ་བྱུང་ཐོབ་མཛད་རིགས། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་
བཞི་པའོ།། །།

38

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
ལེའུ་ལྔ་པ། མི་དགེ
བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའི་སྤོ།དེ
ད་པ་བསྟན་པ།

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན

དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡི
། །དང་པོགར་བྱ་ཞི
་བསབ་ལ་རབ་གུས་བྱ།
།སོ་སོར།ཆོ
་ཐར་པ་
དགེ་ས
ཀུན་ལས་ལྡོ
ང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ།
ས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

འདུལ་བཅས་དང༌། །མང་ཐོབཤད།
ས་དོན་གཏན་དབབ་ལ་བསྒྲི
མ་།དྭགས་དང༌།
།དེ་ནས་ཉེ།དུད་འགོ
ས་པ་ཕན་ཚེ
གས་ ལ་ཞིང
།ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི
་དག་ལས་རྣམ་གོ

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོ།འབད་དེ
བ། །བསམ་གཏན་ཚད
ཤེས། །བྱ་བའི་གཞི་རྣམས་སང་བར་བྱ།
།ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་བསྒྲགས་པ་རྣམས།
་

གཟུགས་མེ
་ནི། ་འཁྲུག་པ་སྟེ
།ཚངས་སོག།ས་བདེ
་བ་མྱོངས
་བར་བྱེ
ད།་འཁོ
།དེན་ལྟར་མངོ
ངེས་པར་རོགས་པར་བྱ། །ཁོ
་བ་སེམདས་ཀི
།དེ་དང་རེ
་འབྲེལ
་དུ་ ན་མཐོའ
འདི་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །
འཛིན། །འཆབ་པ་སྡིག་པ་འཆབ་པ་སྟེ
། །འཚིག་པ་སྡིག་ལ་ཞེན་པའོ། །གཡོ་ནི་ཤིན་ཏུ་

ངེས་པར་ལེ
གས་པའི
་ཆོས་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ
བསླུ་བ་སྟེ། །སྒྱུ་ནི་སེམས་རྒྱུད་ག་གྱུ་བ།
།ཕག་དོ
ག་གཞན་གི
་ཡོན་ཏན་གདུང༌།
།སེར་ས་

་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།་འཛེ
།བདག་ཡོ
གཏོང་བས་འཇིགས་པ་ཉིད།ཐོས།ངོ་དང་མི
་ཚ་མེ་ལྡན་ལ།
ད་དང་ཁེ།སྐྲག་པར་བྱེ
ལ་མེད་པ།ད།རང་དང་གཞན་ལ་མི
མ་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
པའོ། །ཁེངས་པ་འདུད་པར་མི
་བྱེད་པའོ། །ཉེས་རོམ་ཁོས་པས་བསད་པའོ། །རྒྱགས་པ་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

དེགས་པ་བག་མེད་པ། །དགེ་བ་རྣམས་ལ་མི་སྦོར་བའོ། །ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏེ། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

དེ་ནི་རབ་ཏུ་ཕྱེ་དེ་བཤད། །དེ་ལ་མངོན་པར་རློམ་བྱེད་པ། །དམན་པས་དམན་ཞིང་མཉམ་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དང་མཉམ། །དམན་པ་བས་ནི
་ལྷག་པའམ་མཉམ། །བདག་ཉིད་ང་རྒྱལ་ཞེས་བྱའོ། །ཆོས་
སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན
གང་བདག་ཉིད་ཁད་འཕགས་དང༌།
།མཉམ་པར་རློ
མ་པ་གང་ཡི
ན་དེའ།ི། །ལྷག་པའི
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེ
།སྐེ་བ་བདེ་ནང་རྒྱལ་
་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཁད་འཕགས་པས། །ཁད་པར་འཕགས་པར་རློ
མ་པ་གང༌།
།ཤིནན་ཏུ་མཐོ
་བས་མཐོ།ངར་འཛི
་སྙམ་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
་སོང་བར་འགྱུར།
པ། །ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ཏེ། །འབྲས་ཀི་སྟེང་དུ་ཕོལ་མིག་དག །བྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐུ་
བ་ཡིན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་བ། །ལྔ་པོ་སྟོང་པ་དེ་དག་ལ། 3 །རོངས་པས་ང་སྙམ་
འཛིན་པ་གང༌། །དེ་ནི་ངའོ་སྙམ་པར་བཤད། །འབྲས་མ་ཐོབ་པར་ཐོབ་སྙམ་པ། །གང་ཡིན་

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཏེ། །སྡིག་ལས་བྱེད་ལ་བསྟོད་པ་ནི། །མཁས་པས་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
།མཆོད་ད་སོད་པ་གང་ཡིན་དེ། །དམན་
རོགས། ་བ་བཟང༌།
།བདག་དགོ
ས་མེ་འཚེ
ད་པ་ཉི
ད་དོ་ཞེས
། །བདག་ཉི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །དེ་དག་མདོར་བདུན་བཤད་པ་ཡིན། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཚུལ་འཆོ
ས་རྙེདམ་དང་བཀུར་སྟི
འི་ཕྱི།དམ་ཆོ
ར། ས།དབང་པོ
དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦི
ན་དང་ཚུལ་ཁི
ས་བཟོད་གསལ་བ།
་ལམ་ ་སྡོམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ།

།ཁ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི
་དག་ནས་འགོ
་བ་དེ། །་སྨྲ་བའོ། །གཞོགས་སོང་དེ་ནི་
གསག་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི།འ།ལམ་གོ
ི་ཕྱིར། ལ།ཚི
ག་འཇམ་སར་ནི

་འབྲོག་ནི་མི་ཐོ
བཟད་པའི
་བོ་ཤི་རས་ལ་བསགས་བྱེ
ང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་
བ་བྱའི་།ཕྱི།མཐའ་ཡས་སྐེ
ར། །གཞན་གི
ད་པའོ། །ཐོབ་ཀིས་འཇལ་བ་རྙེད་པའི་
ད་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

ཕྱིར། །མངོན་སུམ་གཞན་ལ་སོད་བྱེད་པ། །རྙེད་པས་རྙེད་པ་རྣམས་འདོད་པ། །སར་ཐོབ་

སོད་པ་ཡིས་ནིཔ་ལ་བསགས་བྱེ
་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ
ད་པ་མང༌།་འཁྲུལ་གྱུར་པ།
།རྐུ་བ་
ད་པའོ། །སྐོ་བས་གནོ
ན་ཟོས་གཞན་གི
།དེ་དང་དེ་ནི་གང་ཟོས་

ངས་སྤོད་ཕོངཔའོ
ས། །།བྱི།སྤུངས་མེ
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ད་སོ་སོར་མ་བརགས་པར།
།ནད་ལས་གྱུར་པའི་སོང་བ་འོ། །བདག་གི་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ཡོ་བྱད་ངན་པ་ལ། །ཆགས་པ་ལེ་ལོ་ཅན་གི་ཡིན། །ཐ་དད་འདུ་ཤེས་འདུ་ཤེས་གང༌། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཆགས་སྡང་མུན་གིས་བསྒྲིབས་པའོ། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་གང་ཡིན་དེ། །སེམས་ལ་ལྟ་བ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

མེད་པར་བཤད། །མཐུན་པར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ལེ་ལོས་བཀུར་སྟི་ཉམས་པ་གང༌། །བ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་ལྡན་ཚུལ་མི
ན་ཏེ
། །སྐེ་བོག་་ངན་པ་ཉི
ངན་པ་ཡིད།ན།མཁས་
་པར་འདོད། །ཞེན་པ་ཀུན་ནས་དཀིས་
ན་ཉིད། །ཕག་དོམར་བཅོ
ག་གིས་ནིམ་གཟི
་ཆུང་ཉིད། །ཁོ
་བས་ཁ་དོ

ད་པའི་འདོ
་ཆགས་ལས་བྱུང་བའོ
། །ཡོ
ངས་ཞེ
ན་པ་ཉིད། །མིཔ་ཆུང༌།
་ཉིད་ལ་ནི།འདོ
་འབྲས་བུ་འདི
། ད།ཀུན་གི
་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ
། །མི
་ ན་འདོད་པ་ལས་བྱུང་བའི།།

བྱ་དེ་དག་གི། ཀུན་ནས་དཀི
།རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ།
་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
ས་པ་ཆེ་རབ་ཡི
ན། །དགེ།ཆགས་པ་རང་གི
་རས་ལ་ནི།

།ཆགས་པའི་འདོད་

ཆགས་ལྡན་པའི་ཡིད། །གཞན་གི་རས་ལ་ཞེན་པ་ནི། །མི་རིགས་ཆགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །
2

སང་བྱ་བུད་མེད་ཆགས་བསྟོད་པ། །ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འདོད་ཆགས་སོ། །སྡིག་འདོད་
ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པར་ཚུལ་འཆོས་པའོ། །འདོད་ཆེན་ཤིན་ཏུ་

བརྐམ་པ་སྟེ། །ཆོག་ཤེས་དཔལ་ལས་འདས་པའོ། །ཐོབ་འདོད་བདག་ཉིད་ཅི་ནས་ཀང༌། །
40

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་དགེད་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞིན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
ཡོན་ཏན་ཡང་དག་ལྡན་ཤེསམི་འདོ
། །མི་བཟོད་གནོད་པ་བྱེད།དེ་པ་དང༌།
།སྡུག་བསལ་དག་

འགོད་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཀང་མི་བཟོད་པའོ། །ཚུལ་མེ
་སོབ་དཔོན་བ་མ་ཡི
། །བྱ་བ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པའོ
། །

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཀའ་བོ་བདེ་བ་མ་ཡིན་གང༌། །ཆོས་མཐུན་ཚིག་སྨྲ་མ་གུས་པའོ། །ཉེ་དུ་དང་འབྲེལ་རྣམ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རོག་ནི། །ཉེ་དུ་ལ་བྱམས་ཆགས་པའོ། །དེ་བཞིན་ཡུལ་སྲེད་དེ་དོན་དུ། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

བརོད་པའོ། །དེ་བཞིན་མི་འཆི་རོག་པ་གང༌། །འཆི་བའི་འཇིགས་པས་མི་དོགས་པའོ། །

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འདི་དང༌།
ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ། ། ས། །ཡོན་ཏན་
རེས་རྣམ་རིག་དང་ལྡན་རོ
ག་ནི།དེ
། ་།བདག་ཉི
ད་ཅི་ནས་གཞན་དག་གི

བདོག་པའི་རྣམ་པ་ཡིས། །བ་མར་བྱེ
ད་པར་འགྱུར་སྙམ་པའོ
། །གཞན་རེ
་ཆགས་དང་
ངེས་པར་ལེ
གས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞིསང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
ལྡན་པ་ཡི། །རྣམ་རོག་གང་ཡིཐོནས་གཞན་དག་ལ།
།ཆགས་དང་གནོ
ད་སེམས་རེག་པ་ཡི།བདག་ཡོ
ས།། ད་མ་ཡིན

།བདག་གི་ཡོད་མིནད་མི
་འགྱུར་ཞེ
།བྱིསད་པ་དག་ནི
་ལྟར་སྐྲག །མཁ
ཕན་དང་མི་ཕན་སེམས་པའོམི། ་འགྱུར།
།མི་དགའ་བརན་པ་མེ
་པའི
་ཡིད། ས།།འདོ
་པས་རྙོག་དེས་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

པའི་ཡིད་ཡིན་ནོ། །སྙོམས་པ་བརོན་པ་མེད་པའི་ལུས། །སྒིད་ལུག་དོན་གི་ལེ་ལོ་ཡིན། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

འགྱུར་བ་ཉོན་མོངས་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ཁ་ནི་འགྱུར་བའོ། །ཟས་མི་འདོད་པ་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

བཟའ་དགས་པས། །ལུས་མི་བདེ་བ་ཡིན་པར་བཤད། །སེམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དམའ་བ་ཉིད།།

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སེམས་ཞུམ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན།
།འདོད།གང་གི
་འདུན་ཡོ
ན་ཏན་ལྔ་དག་ལ།
།འདོ
ད་པ་དོ
ན་དུ་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ
་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
གཉེར་བ་ཉིད། །གནོད་སེམལྟར་མི
ས་བདག་དང་གོ
ས་དང་དགའི
། ན།ཕྱོ་སོགངས་ལ་དུས་གསུམ་
་བདེན་པར། ག
།མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་
དོན་མིན་པ། །དོགས་པ་གཞན་ལ་གནོད་པའི་སེམས། །རྒྱུ་དགུ་ལས་ནི་བྱུང་བ་ཡིན། །

3 ད་ནི་གཉིད་དོ་རོད་
ལུས་སེམས་ལི་ཕྱིར་ལས་བྲལ་བ། །གང་ཡིན་པ་ནི་རྨུགས་པའོ། །གཉི

པ་ནི། །ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའོ། །འགོད་པ་ངན་པར་བྱས་ལ་འགོད། །ཕྱིས་གདུང་

བ་ལས་བྱུང་བའོ། །བདེན་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་ལ། །བོ་རྣམ་གཉིས་ནི་ཐེ་
41
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེམ
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌། །སྡོ
།མཆོ
ད་ ན་ཅན་གིས་ལྷག་པར་སང༌། །
ཚོམ་མོ།་བ་བཟང༌།
།དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེ
ས་དཔས་སང༌།
མ་བརོ

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཉེས
་ཏན་རྣམས་ལ་བདེ
་བག་བརེན། །དེ་ལ་བྱང་
།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ
་ཡི་པ་དེ
ས་ནི།་རྣམས་དང་བྲལ་ན།
།གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང།ཡོ
་མེདན་ཅི
ང༌། །གཞན་

ཆུབ་སེ
མནས་དཔའ་ཡི
།ཡོན་ཏན་མདོ
ར་བསྟན་བྱ་བ་ནི
དོགས་ཡོད་མ་ཡི
ན། །སྦི
་དང་ཚུལ་ཁི།མས་བཟོ
ད་གསལ་བ།
།དམ་ཆོས་ལམ་། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི
། །ལམ་གོ
་དག་ནས་འགོ
བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེ
སལ
་རབ་སྙི
ང་རེ་སོ་བ་དེ
གས།། །།སྦིན་པ་རང་ནོར་ཡོངས་གཏོང་

་འབྲོག་ནི་མི་བ།
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོ
ངས་གདུག་
།ཚུལ་ཁི
མས་གཞན་ཕན་བྱ་བའོ
། །བཟོ
ད་པ་ཁོ
་བ་སངས་པ་སྟེ། །བརོན་འགྲུས་དགེ་
ད་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

ལ་སྤོ་བ་ཉིད། །བསམ་གཏན་རེ་གཅིག་ཉོན་མོངས་མེད། །ཤེས་རབ་བདེན་དོན་གཏན་ལ་

སོད་པ་ཡིས་ནིའབེ
་ཚེ་ཐུང་འགྱུར།
།རྣམ་པར་འཚེ
་བས་གནོད་པ་མང༌། །སྙི
།རྐུ་བ་
བས། །སྙིང་བརེ
་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།
ང་རེ་རོ་གཅིག་བོ་གོས་སོ། །སྦིན་

ངས་སྤོད་ཕོངཔས་ལོ
ས། །བྱི་ངབོས་སྤོ
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
ད་ཁིམས་ཀིས་བདེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
། །བཟོད་པས་མདངས་ལྡན་བརོན་འགྲུས་བརིད། །
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

བསམ་གཏན་གིས་ཞི་བོ་ཡིས་གོལ། །སྙིང་བརེ་བས་ནི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །བདུན་པོ་འདི་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

དག་མ་ལུས་པར། །ཅིག་ཅར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཡུལ།།

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ཉིད་ཐོབ་འགྱུར། །

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

ཇི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ། །ཉན་ཐོས་ས་ནི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དེ་བཞིན་ཐེག་པ་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཆེན་པོ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའོ། །དེ་དག་དང་པོར་རབ་དགའ་བ། །བྱང་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བྱེད་ཕྱིར། །ཀུན་དུ་སྦོར་བ་གསུམ་སངས་ཤིང༌། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་སྐེས་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
2

མཆོག་འགྱུར། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་བརྒྱ་གཡོ་ཞིང༌། །འཛམ་གླིང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་

འགྱུར། །གཉིས་པ་དི་མ་མེད་ཅེས་བྱ། །ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་ལས། །བཅུ་ཆར་དི་

མ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ངང་གིས་དེ་དག་ལ་གནས་ཕྱིར། །
42

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་ཐམས་ཅད་དོ
དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན།
།ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕྱི།དེན་བཞི
་མཆོན་ངན་འགོ
ག་འགྱུར།
།དཔལ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་དག །ཡིད།སེ
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ལྡན་རིན་ཆེན་བདུན་གི་བདག
།འགོ་ཕན་འཁོར།སྐེ་ལོ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
ས་སྒྱུར་བར་འགྱུར།
མས་ཅན་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

རྣམས་ཀི་འཆལ་བའི་ཁིམས། །སོང་བར་བྱེད་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །ས་གསུམ་པ་ནི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

འོད་བྱེད་པ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་འོད་འབྱུང་ཕྱིར། །བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་སྐེས་པ་དང༌།།

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ཡོངས་ཟད་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །བཟོད་དང་བརོན་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འགྲུས་ལྷག་པར་སྤོད། །ལྷ་ཡི
།འདོད་པའི། ་།འདོད་ཆགས་ཟོག་
འདི་་དབང་ཆེ
དང༌། །དེ་ནཡི་མཁས་པ་སྟེ
་འབྲས་བུ་མདོ།ར་བསྡུས་པའོ
པ་ཡིན། །བཞི་པ་འོད་འཕོ་ཅན་ཞེས་བྱ། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་འོད་འབྱུང་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཕྱོགས་མཐུན་མ་ལུས་པ། །ཁད་པར་དུ་ནི་བསོམས་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པ་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ན། །རབ་འཐབ་བྲལ་གནས་ལྷ་རྒྱལ་འགྱུར།
ས་ལྟ་བ་རབ་འབྱུང་བ།
མི་འགྱུར། །བདག་གི།འཇི
་ཡོདག
་མི་ཚོ
ན་མིག་འགྱུར་ཞེ
ས། །བྱིས་པ་དག་ནི།ཀུན་
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
ནས་འཇོམས་བྱེད་མཁས་པ་ཡི
། །ལྔ་པ་ཤིན།སྐེ་ཏུ་སྦང་དཀའ་བདུད།
སན་ཤི་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌
ན་ཏུ་
ལ་ནིན་སྐྲག་པ་ཟད།
་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ།།ཀུན་གི
།ངར་འཛི

ཡིར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
ཐུབ་དཀའི་ཕྱིར། །འཕགས་པའི
་བདེ
ན་སོག་དགུ་ལ།
ས་ཕ་མོ།ཕན་པ་གཅི
འི་དོན། །ཤེ
ས་ལ་མཁས་པ་འབྱུང་ །བདག་ཡོད་

གིརན་ཡོ་པས་ན།
ད་ཅེས་པ། །དགའ་ལྡན་གནས་ཀི
།འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི
བའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སི
་ལྷ་རྒྱལ་འགྱུར།
།མུ་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སྟེགས་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་ལྟ་གནས་ཟོག་བྱེད་པའོ། །དྲུག་པ་མངོན་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ཕྱིར། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

གོམས་པ་ཡིས། །འགོག་པ་ཐོབ་པས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །ལྷ་

ཡི་རྒྱལ་པོ་རབ་འཕྲུལ་འགྱུར། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་མི་འཕོགས་པ། །ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་
3

ཅན་ཞི་བྱེད། །བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་སྟེ། །གངས་ནི་རིང་དུ་སོང་ལྡན་ཕྱིར། །གང་ཕྱིར་

སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ། །དེར་ནི་འགོག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་

ན། །དབང་བསྒྱུར་ལྷ་ཡི་བདག་པོར་འགྱུར། །འཕགས་པའི་བདེན་མངོན་རོགས་ཤེས་
43
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ
ན་དང༌།།དེ།མཆོ
པའི། །སོ་བ་བཟང༌།
བ་དཔོན་ཁྱུ་མཆོ
ག་ཆེ་དང་གུས་སྦི
ན་པོར་འགྱུར།
་བཞིདན་ ་བརྒྱད་པ་གཞོན་ནུའི་ས། །མི་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གཡོ་བ་སྟེ་མི་རོག་ཕྱིར། །མི་གཡོ་དེ་བཞིན་ལུས་དང་ནི། །ངག་སེམས་སྤོད་ཡུལ་བསམ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

མི་ཁབ། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །སྟོང་གི་བདག་པོའི་ཚངས་པར་འགྱུར། །དག་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བཅོམ་རང་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀིས། །དོན་གཏན་འབེབས་ལ་འཕོགས་པ་མེད། །ས་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

གས་པ་ཡི། ་བོ་།བོ
ས་ཞེས།ཉོ་བྱ་རྒྱལ་ཚབ་བཞི
་འབྲོག་ནི་མི་དགུ་པ་ནི
བཟད་པའི།་ལེ།མཐའ་ཡས་སྐེ
ཤིང་གོ
་ཅན་དུ།
ན་མོངས་གདུག་ ན། །གང་ཕྱིར་སོ་སོར་ཡང་

དག་རི
ག །ཐོངབ་འཇུག་པར་འགྱུར།
་པས་འདི་ལ་བོ་གོ
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
། ས་བཟང༌། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །སྟོང་ཉིད་
བདག་པོ་ཚངས་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་བསམ་པ་དིས་པ་ལ། །དག་བཅོམ་སོགས་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་འཕོ
ད། །བཅུ་པ་ཆོ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ས་ཀི་སྤིན་ཡིན་ཏེ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་འབེབས་
ངས་སྤོད་ཕོངཀིས།ས།བྱི
་བོག
་བྱེས་པ་མེ
ད་པས་དག་དང་བཅས།

ར། །བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀི
ས། ལ།འོ
་ཡིས་ནི་བཤེཕྱི
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེ
་པ་ད་ཟེར་དབང་གིས་དབང་བསྐུར་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
་ལ་རེ་བ་འཇོནམ་པས་ན།
ས། །གནོད།གནས་གཙང་ལྷ་ཡི
་སེམས་འཇིགས་པ་ ་བདག་པོར་འགྱུར། །བསམ་
ཕྱིར། མ།དེས་ཡི
་ཡི་དརྣམ་པར་སི

བཤད། །ལོགཡས་ཡེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད།་བདག
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། །ག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཅུ་པོ་དེ་
་ཤེས་ཡུལ་གི
།དབང་ཕྱུག་ཆེ
ན་པོ་མཆོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

དག་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུར་བསྒྲགས། །

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི
་ས་གཞན་ཏེ
། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གཞལ་ཡས་པར།
།རྒྱ་ཆེ་དེ་
ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི
་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི
་དང་པོ་ངན་འགོ
ར་རོ། །མི་

བྱ་དེ་དག་གི།ནི།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ
་བ་དག་ནིག་ཐམས་ཅད་
་སྟོབས་བཅུ་དང༌།
།ལྡན་པ་ཡི
ན་པ་ཙམ་ཞི
་བརོད། །དེ་ཡི་སྟོབས་ནི་རེ་རེ་ཡང༌། །

འགོ་བ་ཀུན་བཞིན་དཔག་ཏུ་མེད།
2

།སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཚད་མེད་ཉིད།

།ཕྱོགས་

རྣམས་ཀུན་གི་ནམ་མཁའ་དང༌། །ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཇི་ལྟ་བ། །དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བརོད་པར་

བས། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་ནི་དེ་ཙམ་དུ། །ཚད་མེད་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་ན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

ཚད་མེད་པ། །དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་འགྱུར་བས། །དེ་ཕྱིར་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རེན་གི། །
44

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

55

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
ན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
སྤན་སའམ་ཡང་ན་གཞན་དུའང་རུང༌།
།ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི
་ཤུ་འདི
། །ཉི
ན་གཅིག་། །དགེ་ལས

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
བཞིན་ཡང་དུས་གསུམ་བརོའགོ
ད།་ཐམས་ཅད་དང༌།
།

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

སངས་རྒྱས་དམ་ཆོསབཤད།
་དགེ་འདུན་དང༌།
།བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌།།
།ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི
་དྭགས་དང༌།
།དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རྣམ་ཀུན་བཏུད་དེ་སྐབས་མཆི
ས་ནས།
།མཆོད་འོ།བདེ
ས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ
། བ།སྡི། ག།བསམ་གཏན་ཚད
་པ་
དང་མི
་ཡི་ནང་དག་ཏུ།
་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོ

གཟུགས་མེ
ད་ནི། །ཚངས་སོག
་བ་མྱོང་བར་བྱེ
ད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ལས་ནི་ལྡོག་བགི་ཞིང༌། །བསོ
ད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཡོ
ངས་བདེ
ས་སུ་བཟུང༌།
།ལུས་ཅན་ཀུན་
འདི་དང༌།
།དེ་ཡི་་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
།།
གི་བསོད་ནམས་དག །ཀུན་ལ་རེ
ས་སུ་ཡི
རང་ངོ༌། །བདག་ནི
་སྤི་བཏུད་ཐལ་སྦར་ཏེ
། །

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་སད་དང༌།ངེས།འགོ
་གནས་བར་དུ་བཞུགས་སད་དུ།
གས་པའི་
་པར་ལེ
གས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང།རོ
་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

་ལྡན་ལ། ས
།སྐྲག་པར་བྱེ
།བདག་ཡོ
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསོཐོལས། ་དང་མི
།དེ་ལྟར་བགི
་པའི་བསོདད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
་ནམས་དང༌། །བདག་གི
ས་ ད་མ་ཡིན

་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱི
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
བགིས་དང་མ་བགིས་གང༌།མི་འགྱུར།
།དེས་ནི།བདག་གི
་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང༌།
།བ་མེ
ད་བྱང་ཆུབ་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

སེམས་ལྡན་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དི་མེད་དབང༌། །ཡོངས་རོགས་མི་ཁོམ་ཀུན་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

འདས་ཤིང༌། །སྤོད་པ་རང་དབང་ཡོད་པ་དང༌། །འཚོ་བ་བཟང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ལུས་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་ལྡན་ཞིང༌། །ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

མཐའ་ཡས་པ། །འཁོར་བ་སྲིདོདན་དུ་མི
་ཟད་ཤོ།གང་གི
ག །བུད་མེ
་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་དུ།
ས་ ག །ཕུང
་དུ་བརྫུན།
་ས་བོནད་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ་བ་བདེན།སྐེ
་པ་ག་ལ་ཞི
མཆོག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོལྟར་མི
ག །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རི
ག་པ་དང༌།
།རྐང་པར་ལྡན་པ་
་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛིན་པ་དག་

ཉིད་དུ་ཤོག །ལུས་ཅན་ཁ་དོག་ལྡན་པ་དང༌། །གཟུགས་བཟང་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་དང༌། །

3 །ཐམས་ཅད་ཐབས་
བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ནད་མེད་དང༌། །སྟོབས་ཆེན་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག

ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ།

།སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང༌།

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནོར་ཆེར་ལྡན་ཤོག །བྱམས་དང་སྙིང་རེ་དགའ་བ་
45

56

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌།
།རྣམ་མི་འཚེམ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌། །མཆོ
དང༌། །ཉོ
ན་མོངས་བཏང་སྙོ
ས་གནས་པ་དང༌།
།སྦིདན་ ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང༌། །ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

རོགས་ཏེ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གསལ་བ་དང༌། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་ས་བཅུ་དག །

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགོད་པར་ཤོག །བདག་ཀང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང༌། །གཞན་ཀུན་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ས་ཀང་བརྒྱན་ལྡན་ཏེ
་པ་ཀུན་ལས་གོ
ལ་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་
་འབྲོག་ནི་མི་གི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ།་བོ་ཤི།ཉེངས
་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོངས་གདུག་

བྱམས་པ་དང༌།
།སེམས་ཅན་ཀུན་ཡི
ད་རེ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་བགིད་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།

ཅིང༌། །རག་ཏུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྡུག་བསལ་སེལ་བར་བགིད་པར་ཤོག །འཇིག་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ན་ཀུན་ན་སྐེ
བོ་གང༌། །སུ་དག་འཇི
གས་པས་སྐོ་བ་དེ། །བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་
ངས་སྤོད་ཕོངརེས།
།བྱི་བོ་བྱེད་་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

།ཤིདན།་ཏུ་འཇི
གས་པ་མེ
ད་པར་ཤོ
་ཡིས་ནི་བཤེཀང༌།
ས་དང་འབྱེ
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིས
་མི་སྙན་ཐོགས།།བདག་ནི
།མ་འབྲེལ་མཐོ
་པ་ ང་དང་དན་པ་དང༌། །མིང་ཙམ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡི་བོད་་ལ་རེ
་བ་འཇོ
མས། །གནོད་སེམས་འཇི
གས་པ་ །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་
ཐོས་པས་སྐེ
རྣམས།
།རབ་དང་འཁྲུག་མེ
ད་རྣལ་མ་དང༌།

བཤད། །ལོགཔ་དང༌།
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
འཁྲུལ་ཏེ
།ས
། ་ལྔ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །སེམས་
།ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་རེ
ས་འབྲང་བའི་།བོ་།མངོ
ན་ཤེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རག་ཏུ་ཕན་བདེ་བགིད་པར་ཤོག །འཇིག་རེན་ཀུན་ན་སྐེ་བོ་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

གང༌། །སྡིག་པ་བྱེད་པར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་པར། །རག་ཏུ་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཅིག་ཅར་བཟོག་གྱུར་ཅིག

།ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌།

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

།སན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་

བཞིན་དུ། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རང་དགར་དགག་མེད་སྤད་བྱར་ཤོག།

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོ
ག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལ་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག །བདག་
2

ལ་དེ་དག་སྡིག་སིན་ཅིང༌། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤོག །ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་

འགའ་ཞིག་ཀང༌། །གང་དུ་མ་གོལ་དེ་སྲིད་དུ། །དེ་ཕྱིར་བ་ན་མེད་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་

ཀང་གནས་གྱུར་ཅིག །དེ་སྐད་བརོད་པའི་བསོད་ནམས་གང༌། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་
46

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ
།དེ་བཞིངན་མི
་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
ཅན་གྱུར། །གང་གཱའི་བྱེ་མ་སྙེ
ད་ཀི་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་ནི། །འཇིག་རེན་ཁམས་སུ་ཤོ
་འགྱུར།
།དེ་ནི་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད།སེ
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས།
།གཏན་ཚིག།སྐེས་ཀང་ནི
་འདི་ལ་སང༌།
མས་ཅན་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཁམས་ནི་ཚད་མེད་ལ། །ཕན་འདོད་དེ་ནི་དེ་འདའོ། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཁོདང་མི
ད་ལ་ནི
།མདོར་བསྡུས་ཆོ
ས་བཤད་གང་ཡི
ན་དེ། བ།ཁོ། ད།བསམ་གཏན་ཚད
་ལ་
་ཡི་།ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲི
ད་རྒྱས་པ་འཐོ

གཟུགས་མེ
ད་ནི། །ཚངས་སོགདས་བདེ
་བ་མྱོང་བར་བྱེ
ད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ཇི་ལྟར་རག་ཏུ་སྐུ། །ཕངས་པ་བཞི
ན་དུ་ཕངས་པར་མཛོ
། །གང་ལ་ཆོ
ས་དེ་ཕངས་གྱུར་
འདི་དང༌། །དེ།ཕངས་ལ་ཕན་པ་བྱ་དགོ
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ
། ། །དེ་ནི་ཆོས་ཀིས་
པ། །དེ་ལ་དོན་དུ་བདག་ལུས་ཕངས།
ས་ན།

བྱེད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ཆོས་ནིངེ་བདག་བཞི
་བསྟེན་ཆོ།ས།ཆོ
ས་བཞིན་དུ་ནི
ས་པར་ལེགནས་པའི
་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞི་ངསྒྲུབ་པ་དང༌།།
་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཐོས་དང་མི
།སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།བདག་ཡོ
སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་དང༌།
།ཤེ་ལྡན་ལ།
ས་རབ་བཞི
ན་དུ་མཁས་པ་བསྟེ
ན། །གཙང་ཞི
ང་ ད་མ་ཡིན

་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མི།བདག་ནི
ན་མི་འགྱུར་ཞེ
།བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
བྱམས་ལ་བོ་ལྡན་པ། །སོབམི
ས་ལ་ཕན་པར་སྨྲ་བ་ལ།
་མགོསན། ་དང་བཅས་འགྱུར་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཞེས། །མི་དབང་བདག་ཐུལ་ཐུགས་དམ་མཛོད། །གང་ཞིག་བདག་ངན་དོགས་བྱེད་པ། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

དེ་ནི་རང་དོན་ཆུད་ཀང་གསོན། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གི། །མཚན་ཉིད་མདོར་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

བསྡུས་མཁེན་པར་མཛོད། །ཆོག་ཤེས་སྙིང་རེ་ཚུལ་ཁིམས་ལྡན། །ཉོན་མོངས་སེལ་བའི་
ཤེས་རབ་ཅན།

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

།དེ་དག་གི
་ནི་ཁོད་བསྟེ
ན་ན།་ས་བོན།ཁོ་བརྫུན་པ་དེ
ད་ཀིས་མཁེ
་གི་བ་བདེ
ས་གུས་པར་
དོནས་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
འི། ན།སྐེ
ན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
མཛོད། །ལུགས་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོ
ས་པ་འདི
། ང།གྲུབ་པ་ཡི
་ནིན་མཆོ
ག་ཐོབ་འགྱུར།
། ན་པ་དག་
ལྟར་མིག
་བདེ
ན་པར། ས
།མཐོ
་ནས་ངར་འཛི
་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

བདེན་དང་སེམས་ཅན་འཇམ་སྨྲ་ཞིང༌། །བདེ་བའི་ངང་ཚུལ་བསྙེན་དཀའ་བ། །ཚུལ་ལྡན་

3 གས་བཏུལ་བག་ལ་
ཁད་དུ་གསོད་མི་འདོད། །རང་དབང་ལེགས་པར་སྨྲ་བར་མཛོད། །ལེ

ཉལ་གཏོང་དང༌། །བརིད་བག་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཞི་བ། །རོད་པ་མེད་ཅིང་མཐའ་མི་རིང༌། །

གཡོ་མེད་པ་དང་དེས་པར་མཛོད། །ཟ་བ་ཉ་བཞིན་དེས་པ་དང༌། །སྟོན་གི་ཉི་བཞིན་གཟི་
47
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་དང་གུས་སྦིན།རི
་དང༌།
།མཆོདན་ ་དུ་བརན་པར་མཛོད། །ཉེས་པ་
ལྡན་དང༌།་བ་བཟང༌།
།རྒྱ་མཚོ།རྣམ་མི
་བཞིན་འཚེ
་དུ་ཟབ་པ་དང༌།
་རབ་བཞི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་གྱུར་ཏེ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཉེར་འཚོ་དང༌། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །ཆོས་འདི་རྒྱལ་པོ་འབའ་ཞིག་ལ། །

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བསྟན་པ་ཁོ་ནར་མ་འོས་ཀི། །སེམས་ཅན་གཞན་ལའང་ཅི་རིགས་པར། །ཕན་པར་འདོད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།བདག་དང་གཞན་རྣམས་ཡང་དག་པར།
།རོགས་པའི་སངས་
་འབྲོག་ནི་མི་པས་བསྟན་པ་ལགས།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ
་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་

རྒྱས་འགྲུབ་བགི
་སད། །རྒྱལ་པོ་གཏམ་དུ་བགི
་བ་ནི། །གདུགས་རེ་ཞིང་ཡང་བསམ་པའི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།
རིགས། །ཚུལ་ཁིམས་སྐེ་བོ་བ་མ་མཆོག་བཀུར་བཟོད་དང་དེ་བཞིན་ཕག་དོག་མེད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་ས་དང་བྲལ་རེ
་བ་མེད་པར་བྱས་ནས་གཞན་དོ
ན་ནོར་ཅན་དང༌། །ཕོངས་པར་གྱུར་
ངས་སྤོད་ཕོངསེ
ས།ར།བྱི
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

་ཡོངས་བཟུང་དོ
།དམ་ཆོས་ཡོངས་བཟུང་
་ཡིས་ནི་བཤེལ་ཕན་བྱེ
ས་དང་འབྱེདད་མཆོ
། །ཚིག
ག་དང་མཆོ
་རྩུབ་ཉིད་ཀིགས་མི་མིན་སྙན་ཐོ
ས། །མ་འབྲེར
ལ་བ་དང༌།
་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡི
་བ་འཇོ
མས། །གནོདས་སེ་རག་ཏུ་བྱ།
མས་འཇིགས་པ་
བྱང་ཆུབ་ཕྱི
རད་དོ་ལ་རེ
ན་གཉེ
ར་བ་རྣམས་ཀི
།རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་

བཤད། །ལོགསེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། ་།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
མས་དཔའི་སྤོད་པའི
ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།། །།་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ལ་གཏམ་བྱ་བ་རི
ན་པོག་ཆེ
འི་ཕེངད་བ་ཞེ
ས་བྱ་བ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་
ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིསརྒྱལ་པོ
་ནི་གཟི་་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
་ངན་པ་ཉི
། །མཁས་

ས་མཛད་པ་རོ
གས་སོ
།། ་ངན་འགོ
།།རྒྱ་གར་གི
་མཁན་པོ
་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང༌། བོད་ཀི་
ན་པ་ཉིད། །མིཔ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི
་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གི
་དང་པོ
ར་རོ། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི།ལོ།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་ཙཱ་བ་དགེ
་སོང་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གི
ས་བསྒྱུར་ཅི
ང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།

སད་ཀི་རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཀ་ན་ཀ་ཝར་དང༌།
2

བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་

གགས་ཀིས་རྒྱ་དཔེ་གསུམ་ལ་གཏུགས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་པའོ།། །།
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

བསོམ་རིམ་བར་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷཱ་བ་ན་ཀ་མ། བོད་སྐད་དུ། བསོམ་པའི་རིམ་པ། འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་བསོམ་པའི་རིམ་པ་མདོར་བཤད་དོ། །

འདི་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རོགས་པ་དང་

ལྡན་པས་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྣམས་དང་རྐེན་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་བྱའོ། །
འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་འདི་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་མི་རུང་སྟེ།

ཐམས་

ཅད་ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་ན་ནི་གང་དུ་ཡང་ཐོགས་པར་མི་རུང་སྟེ། གང་གིས་ན་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལ་ལར་བརྒྱ་ལམ་
ན་འགའ་ཞིག་འབྱུང་དུ་ཟད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ལ་ལར་བརྒྱ་ལམ་ན་འགའ་ཞིག་འགྱུར་ཏེ། དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མ་ཡིན། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན། ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཡིན་པས་
དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་ངེས་སོ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀང་མ་
ནོར་ཅིང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྣམས་བསྟེན་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་ནོར་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ན་ནི་ཡུན་

ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་རྭ་ལས་འོ་

མ་བཞོ་བ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐའ་དག་མ་སྤད་པ་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། ས་
བོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མེད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟ་བས་ན་འབྲས་བུ་དེ་འདོད་པས་རྒྱུ་དང་རྐེན་མ་ནོར་བ་དང་མཐའ་དག་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

བསྟེན་པར་བྱའོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

པ། བདག་ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མ་ལྡན་འདས་ཀི
་དེས་དང༌།
ར་བཀའ་སལ་པ།
གསང་བ་པའི
འདོད་པས་སྙིངབཅོ
་རེ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི་ས
སེམ
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་ ་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

་ནིད་སྙི་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
ང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡི
བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
པར་བྱའོ། ཡེ
།སྙི་ཤེ
ང་རེསས་དེ
་བསྐོ
མས་དཔའ་རྣམས་སེནམ། ས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཡི་པའི
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
།ས
།དེ་འབྱུང་ངོ
་ནས་བདག་
ན།་ཕྱིཐབས་ཀི
ས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ
་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བསལ་ནས་ཤིཉིནད་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
་ཐོབ་པར་འདོངད་རྒྱུན་མི
་པས་སྙི
ང་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

དག་ལ་བསབ་པར་བྱའོ།

།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ཉིད་ལ་ལྟ་བ་བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཡོངས་སུ་རོགས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

།དེ་

བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ནས་པར་བགི
་པ་ཉིད་ཀི་སར་བ་ནི
་སྙིང་རེ་ཁོ་་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོག
་ན་སངས་རྒྱས་ཀི

གོམ
།།
ད་དེའི་ལག་མཐི
ལས་པར་བྱའོ
་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ
། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
།
50

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་
50

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
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ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། ཅན་གི
།སྙིང་་རེ
་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙེས་ཀང་སེམས་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་རྒྱུ་ནི
བར་ཡང་འཇུག་པར་མི
་མཛད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་
་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའིནས་བརམས་ཏེ
་གོང་ཁེར་ཞི་་བ་དེ
བརོད་ལགས་ཀི
་པར་བྱའོ། ་།ཁང་པ་འབར་བ་བཞིན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཆགས་པ་དང༌།
།དེ་ལ་སྙིང་རེཁོ་བསོ
མ་པའི་རིམ་པ་དེ་དང་པོ་འཇུག་པ་
ང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

ནས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། ། ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི་མི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གི་འཁོར་བ་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེནས་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ
ད་དོད་སྙམ་དུ་
མཛའ་བཤེ
་དང་དག་ལ་ཡང་སེ་གང་ཡང་མེ
མས་སྙོམས་པ་ཉི
་དུ་བསོམ་མོ། །

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་ཆགས། ལ་ལ་ལ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ མ ས་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡི
་ལ་བྱ་ཞི
་བར་མའི་ཕྱོ་བག་ཏུ་ཤི
གས་ནས་བརམས་ཏེ
།
ལ་སྙིདང་རེ
འི་ས་བོནང་བཏབ་ན་བདེ
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

51
དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་བྱམས་པ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་གཞི་བཞིན་དུ་བྱས་
ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །
51

62

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དེ་ནས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བྱམས་པས་བསོས་ནས་སྙིང་རེ་བསོམ་པར་བྱའོ། །སྙིང་རེ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

དེ་ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསལ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ཅི་རིགས་པར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ་དག་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མ་པར་བྱ་སྟེ
། ་སེའདི
་ལྟར་རེ་ཞི
ག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བའི
་སེམས་ཅན་གང་དག་ཡིན་
འདོད་པས་སྙིངབསོ
་རེ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི
མས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

དག་ནི
་རྒྱུན་མི
་འཆད་ཅིམངས་དཔའ་རྣམས་སེ
་ཡུན་རིང་ལ་ཚ་བ་ལ་སོ
པར་བྱའོ། པ་དེ
།སྙིང་་རེ
ས་བསྐོ
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་ཅན་གས་པའི་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་ཀི་

ངོན་པར་གདོནཆུ་བོ
་པའིར
་ཕྱི་བྱི
ར་ངེ
་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ངས
་བ་ཁོ
་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི
ས་བཀའ་སལ་ཏོ།

།དེ་བཞིན་དུ་ཡི་

བསལ་ནས་ཤིདགས་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེ
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
ར་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི
་བཀེས་པ་དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསལ་གི་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མེས་བསྐམས་པའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་མང་པོ་མྱང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དུད་འགོ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

རྣམས་ཀང་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་དང༌། ཁོ་བ་དང༌། གསོད་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་ལ་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

སོགས་པའི་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་མང་པོ་མྱོང་བ་ཁོ་ནར་སང་ངོ་།

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

།མི་རྣམས་ཀང་འདོད་པ་

ཡོངས་སུ་ཚོལ་བས་ཕོངས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཁུ་བ་དང༌། གནོད་པ་བྱེད་པ་དང༌། སྡུག་
པ་དང་བྲལ་བ་དང༌། མི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་དང༌། དབུལ་ཕོངས་ལས་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་སང་ངོ་། །གང་དག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

པའི་ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་དཀི
སས
་པ་ས་ཚོ
གས་ཀིས་་སེམས་དཀིས་པ་དག་དང༌། གང་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགི
་ན་སངས་རྒྱས་ཀི

དག་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོ
ས་གཟི
ང ་གཟི་ན།ང ་བར་གྱུར་པ་དེ
་ ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་
ད་དེའི་ལག་མཐི
ལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོསག
་གཅི
ག་པོ་གང་ཞེ
འདི་

བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གད་ཀ་ན་འདུག་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ལྷ་
50

རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་བསལ་བ་དག་སྟེ། འདོད་པ་

ན་སྤོད་པའི་ལྷ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རག་ཏུ་འཆི་འཕོ་བ་དང་ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་

འཇིགས་པའི་མྱ་ངན་གིས་སེམས་ལ་གནོད་ན་ཇི་ལྟར་བདེ། འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཉིད་
52

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

63

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉིདཅན་གི
་ཀི་རྒྱུའི
་གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང༌། སྐད་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཅིག་རེ་རེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་དེ། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ང་དུ་སོང་བས་བཅོ
མ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན
དེ་བས་ན་འགོ་བ་མཐའ་དག་ནིདུ་ཐག་རི
་སྡུག་བསལ་གི
་མེ་ལེ་འབར་བའི
་ནང་དུ་ཞུགས་པ་

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་འདོ
་པོ་དེ
ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི
ཡིན་པར་བལྟས་ལ། ཇི་ལྟར་བདག་སྡུག་བསལ་མི
ད་་པ་ལྟར་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ
་ ་རིམ་པ་དེ
ནས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། །
དང་འདའོ་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང༌། ཀེ་མ་ཀི
་ཧུད་བདག་ལ་སྡུག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་སྡུག་

ཐོག་མར་རེ
ཞིག་བཏང་སྙོ
མས་བསོམས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
བསལ་ན་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ཐར་བར་བྱ་ཞེ
ས་་བདག་ཉི
ད་སྡུག་བསལ་བ་བཞི
ན་དུ་

ཆགས་པ་དང༌།
་ཁོ་ཏི
་བ་བསལ་ཏེ
མས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
བྱེད་ཅིང་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པའི
་སྙིང་རེཁོ་དེངས
ང་ངེ་འཛི་ནསྙོ་ལ་འདུག་ཀང་རུང་།

་བ་ནི་འདོདམ་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ།མཐོ་ ག་མ་མེད་པ་
སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རུང་སྟེ། ཐམས་ཅད་བདེ
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེ
ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོ

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ཇི་སྐད་སོས་པའི་སྡུག་བསལ་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

ས་ཚོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཐོང་བས་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་མཉམ་པ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཉིད་ཀིས་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མཐོང་ནས་སེ
མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་གཉེན་དུ་གྱུར་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
པ་ཁོ་ནའོ་སྙམ་དུ་ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིམཛའ་བཤེ
ང་བར་མའིས་ཕྱོ
གས་རྣམས་ལ་བསོ
མ་པར་བྱའོ
།གང་མ་མོ། །
་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉིད།་དུ་བསོ
གི་ཚེ་དེ་ལ་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་བཞིན་དུ་སྙིང་རེ་དེ་མཉམ་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

དེའི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོམ་པར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་བུ་ཆུང་ངུ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

སྙིང་དུ་སྡུག་པ་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་པའི
ན་དུ་བདག་ཉི
ད་ཀི་བག་ཏུ་ཤི
ས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་
ལ་སྙི་ངམ་བཞི
་རེའི་ས་བོ
ན་བཏབ་ན་བདེ
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

བ་ལས་འདོན་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སྙིང་རེ་དེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 51སྙིང་རེ་ཆེན་
པོའི་མིང་ཡང་འཐོབ་བོ། །

བྱམས་པ་བསོམ་པ་ནི་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་ལ་ཐོག་མར་བྱས་ནས་བདེ་བ་དང་
53
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

ཕད་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། རིམ་གིས་ཐ་མལ་པ་དང་དག་ལ་ཡང་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ལྟར་དེ་སྙིང་རེ་གོམས་པར་བྱས་ནས། རིམ་གིས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་མངོན་པར་འདོན་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པར་འདོད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་པར་བྱའོ། །

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

།དེས་ན་ར་བའི་སྙིང་རེ་གོམས་

འདོད་པས་སྙིང་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་

པར་བྱའོ།

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་དང༌། དོན་དམ་པའོ། །དེ་ལ་

།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

ཀུན་རོབ་པ་ནི་སྙིང་རེས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་མངོན་པར་འདོན་པར་དམ་བཅས་ནས་

ངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

འགོ་བ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའི་རྣམ་པས་སེ
མས་དང་པོ་བསྐེད་པའོ།
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཡང་ཚུལ་

ལེའུང་ལས་བསྟན་པའི
་ཆོ་ག་བཞི
ནག་དུ་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དང་ཡེ་ཤེཁིསམ་ཀིས་ཀི
་ཚོག་ས་ཡོ
ས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
། །ཚོ
ས་རྣམས་ མས་དཔའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་

པ་མཁས་པ་ཕ་རོ
ལ་པོ་ལས་སེ
མས་བསྐེད་པར་བྱའོ
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོ
བ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
། །།དེ་ །དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
་ཀི་ར་བ་ནི
་སྙིང་རེན་ཁོ་དམ་པའི
་ན་ཡིན་པས་དེ
་ནི་ཐོག་སེ
་མ་ཁོ
་ནར་ ད་པའི་ཕྱིར་འབད་པར་བྱའོ། །
སེམདས་བསྐེ
ད་ནས་དོ
་བྱང་ཆུབ་ཀི
མས་བསྐེ

འོ། །

དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་སྤོས་པ་མཐའ་དག་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

དང་བྲལ་བ། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། དོན་དམ་པའི་སྤོད་ཡུལ། དི་མ་མེད་པ། མི་གཡོ་བ། རླུང་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

མེད་པའི་མར་མེའི་རྒྱུན་ལྟར་མི་གཡོ་བའོ། །དེ་འགྲུབ་པ་ནི་རག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་ཞི་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ།

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

འཕགས་པ་

དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། བྱམས་པ་གང་ཡང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་འམ།
བྱང་ཆུབ་སེམ50
ས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འམ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ཆོས་

འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་
54

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
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ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོཅན་གི
ར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི
ས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པར་ཞི་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཇི་སྐད་དུ་ངས་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

རྣམས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི
་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་དག་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོ
་གིས
་བསྡུས་པར་རི
ནས་བརམས་ཏེང་བརོ
ད་པར་བྱའོ
། ། ག་པར་བྱའོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ
མས་པའི་སེམ་སྒྲིས་ཉི
ད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ཞི་གནས་ཙམ་འབའ་ཞིག་གོམཆགས་པ་དང༌།
ས་པར་བྱས་པས་ནི
་རྣལ་འབྱོར་སྙོ་པ་རྣམས་ཀི
བ་པ་

ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་སང་བ་
་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
མི་སོང་གི། རེ་ཞིག་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོ
ན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ
། ཤེས་རབ་ཀི

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

བྱུང་བ་མེད་པར་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་པར་ཆོམས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་
པར་ཆོམས་པར་མི་འགྱུར་རོ།

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

།དེ་བས་ན་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་དེ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཉིད་ལས་བསམ་གཏན་གིས་ནི་ཉོན་མོསྙོངམས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གནོ
ན་ཏོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་
ས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
ནི་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་པར་འཇོམས་པར་བྱེ
ད་དོས་ཞེ་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
ས་བཀའ་སལ་ཏོམ།ས་སྙོ།འཕགས་པ་ཏི
ང་ངེམ་ ་མོ། །
མཛའ་བཤེ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསོ
འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སོམ་པར་བྱེད་མོད་ཀི། །དེ་ནི་རག་ཏུ་འདུ་ཤེས་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

འཇིག་མི་བྱེད། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་ཕྱིར་ཞིང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། །ལྷག་སྤོད་འདི་ནི་ཏིང་འཛིན་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

བསོམ་པ་བཞིན། །གལ་ཏེ་ཆོས་ལ་བདག་མེ
་སོནར་བཏབ་ན་བདེ
་རོག །སོ་་སོ
ར་དེ་བརགས་གལ་ཏེ
་
ལ་སྙིང་རེདའ་སོ
ི་ས་བོ
བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
བསོམ་པ་ནི། །དེ་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་འབྲས་བུའི་རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞི་མི་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སོད་ལས་ཀང༌། གང་དག་བྱང་ཆུབ་
51
སེམས་དཔའི་སྡེ་སོད་ཀི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་མ་ཐོས། འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་མ་
ཐོས་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནི་ང་རྒྱལ་གི་དབང་གིས་མངོན་པའི་

ང་རྒྱལ་དུ་ལྟུང་ཞིང༌། སྐེ་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། མྱ་ངན་དང༌། སྨྲེ་
55

66

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སགས་འདོན་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་ལས་ཡོངས་སུ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

མི་གོལ། འགོ་བ་དྲུག་གི་འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་གོལ། སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོ་ལས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཀང་ཡོངས་སུ་མི་གོལ་ཏེ། དེ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་སྐད་ཅེས། གཞན་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ལ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཐོས་པ་ནི་ར་ཤི་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ་ཞེས་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྒྲི
བ་པ་མཐའ་དག་སངས་ནས་ཡོ
འདོད་པས་སྙིངགསུངས་སོ
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་ ངས་སུ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་

་པས་ཞི
་གནས་ལ་གནས་ཤི
ང་ཤེས་རབ་བསོ
པར་བྱའོ། བར་འདོ
།སྙིང་རེསད་བསྐོ
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་མ་པར་བྱའོ། །དེ་སྐད་དུ། འཕགས་

ངོན་པར་གདོནཔ་དཀོ
་པའི་ཕྱིནར་མཆོ
་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ག་བརེགས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ཚུལ་ཁིམས་ལ་ནི་གནས་ནས་ཏིང་

བསལ་ནས་ཤིངེན་་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
འཛིན་ཐོབ་སྟེ།ང་རྒྱུན་མི
།ཏིང་ངེ་འཆད་ལ་ཡུན་རི
་འཛིན་ཐོབ་ནས་ཀང་ཤེ
ས་རབ་སོམ་པར་བྱེད། །ཤེས་རབ་ཀིས་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་འཐོབ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཚོགས། །ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིའཕགས་པ་ཐེ
་ར་བ་ནི་སྙིང་རེག་་པ་ཆེ
ཁོ་ན་ཡིནན་པོ་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་་མདོ་ལས་ཀང༌། རིགས་ཀི་བུ་ཤེས་
་ལ་དད་པ་བསོ
མ་པའི

འོ། །

རབ་ལ་ཉེ་བར་མི་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བར་ང་མི
་སྨྲའོ། །རིགས་ཀི་བུ་རྣམ་གངས་འདིས་ཀང་འདི་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འབྱུང་བ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི་ས
་ན་སངས་རྒྱས་ཀིང་ ས་པའི་སེམས་ཀིས་དོན་དང་ཆོས་
གང་ཅི་ཡང་རུང༌།
དེ་ཐམས་ཅད་ནི
རྣམ་པར་མ་གཡེ

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

50
ཞི་གནས་དང་བྲལ་བའི
་ལྷག་མཐོང་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་རྣལ་འབྱོར་པའི་སེམས་ཡུལ་

རྣམས་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་གི། རླུང་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་མར་མེ་བཞིན་དུ་བརན་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་འབྱུང་སྟེ། ད་ལྟ་
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
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ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བས་ན་གཉིས་ཀ་དང་འད་བར་བསྟེན་པར་བྱའོ
། །དེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

རིགས་མི་མཐོང་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཤེས་རབ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནིརྒྱུ་ནི
་མཐོ་སྙིངང་མོ་རེད་ཆེ་ཀིན་་པོ
མི་་དེགསལ་ཏེ
། ཤེས་རབ་ཀི་ཤས་ཆེ་
་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
བའི་ཕྱིར་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆུང་བའི
་ཕྱིར་རོ། ་།དེ
ན་གཤེ། ག། ས་པས་ནི་ཐམས་ཅད་
ནས་བརམས་ཏེ
བརོ་བཞི
ད་པར་བྱའོ

གཟིགས་ཏེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏེ།

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ཞི་གནས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ནི་མར་མེ་རླུང་གི
ས་མ་བསྐོད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་རླུང་
ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

རྣམས་ཀིས་སེམས་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་རོ
། །ལྷག་མཐོ
་གིདས་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་ནི་ལྟ་བ་ངན་པའི
་མ་མཐའ་
ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནིང་འདོ
་མི་་དིའདོ
ད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་

དག་སངས་པས་གཞན་དག་གིས་མི་ཕྱེན་སེ
ད་དེམ།ས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
ཟ་བ་སྒྲོན་མའི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།
ཞི་གནས་ ་གང་ཡང
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ངས་སུ་བསམ་ཞི
་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
སྟོབས་ཀིས་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར།ཡོ།ལྷག་མཐོ
ང་གིསང༌།་ནིའདི
་རི་་ལ་བྱེ
དང་འད་བར་འགྱུར།
།ཞེས་ ་རེས་སུ་

ནི ་ས
ཁོ ང་ཀ་ལ་རྣལ་འབྱོ
་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི།ས ་སེ
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཉི
ར་དུ་བྱས་པར་གནས་སོ
།དེམ་ལ་ས་ཅན་ཐམས

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་པས་གང་གིས་བདེ་བར་མྱུར་དུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་ལ་ཇེ་བསྟེན་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

དེ་ལ་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌། འདོད་པ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

ཆུང་བ་དང༌། ཆོག་ཤེས་པ་དང༌། བྱ་བ་མང་པོ
ངས་སུ་སངས་པ་དང༌།
ཚུལ་ཁི
ལ་སྙིང་རེའ་ཡོ
ི་ས་བོ
ན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོམངས་རྣམ་
ས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
པར་དག་པ་དང༌། འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པའོ། །དེ་ལ་
ཡོན་ཏན་ལྔ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། 51
གོས་དང་ཟས་
ལ་སོགས་པ་ཚེགས་མེད་པར་རྙེད་པའི་ཕྱིར་རྙེད་ས་བ་དང༌། སྐེ་བོ་མི་སྲུན་པ་དང་དག་ལ་
སོགས་པ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་གནས་བཟང་བ་དང༌། ནད་མེད་པའི་ས་ཡིན་པས་ས་བཟང་བ་
དང༌། གོགས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་གོགས་བཟང་བ་དང༌། ཉིན་
57

68

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

མོ་སྐེ་བོ་མང་པོ་དག་གིས་མ་གང་བའི་ཕྱིར་དང༌། མཚན་མོ་སྒྲ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ལྡན་པའོ། །འདོད་པ་ཆུང་བ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོའམ་མང་པོ་ལ་ལྷག་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པར་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ངན་ངོན་ཙམ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

རྙེད་པས་རག་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །བྱ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་གང་ཞེ་ན།

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ང་ལ་སོ
གས་པ་ལས་ངན་པ་ཡོ
ངས་སུ་སང་བ་དང༌།
འདོད་པས་སྙིངཉ་ཚོ
་རེ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་

་འདིན་བྱེད་པ་ཡོ
ངས་སུ་སང་བ་དང༌།
པར་བྱའོ། དག་ཧ་ཅང་སོ
།སྙིང་རེས་བསྐོདས་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་སན་བྱེད་པ་སྐར་མ་རི་བ་ལ་སོགས་

ངོན་པར་གདོནཔ་ཡོ
་པའི་ངཕྱིས་སུ་སངས་པ་གང་ཡི
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ན་པའོ། །ཚུལ་ཁི
མས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཞེ་ན། སྡོམ་པ་

བསལ་ནས་ཤིགཉི
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོ་ཁ་ན་མ་ཐོ
ར་བསྒྲུབས་་བ་དང་བཅས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་
ས་ཀ་ལ་ཡང་རང་བཞི
ན་དང་བཅས་པའི

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མི་འདལ་བ་དང༌། བག་མེད་པར་རལ་ན་ཡང་སྐེན་པ་སྐེན་པར་འགོད་པས་ཆོས་བཞིན་དུ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

བྱེད་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀི་སྡོམ་པ་ལ་ཕམ་པ་བཅོས་སུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

དེ་ལ་ཡང་འགོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཕྱིས་མི་བྱ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། སེམས་གང་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

གིས་ལས་དེ་བྱས་པའི་སེམས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སོ་སོར་རོག་པའི་ཕྱིར་རམ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གོམས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ན་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཡིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནི་འཕགས་པ་མ་སྐེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་བ་ལས་ཁོང་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

དུ་ཆུད་པར་རིག
་པར་བྱའོག།ས་པར་བགི
།དེ་བས་ན་དེ
་འགོད་པ་མེད་་པར་བྱས་ལ་སོམ་པ་ལ་མངོན་པར་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི

བརོལན་དུ་མཆི
་པར་བྱའོ
། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཚེ
་འདི་ན།་དང་ཚེ
ད་དེའི་ལག་མཐི
ས་པ་ལགས་སོ
། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ
འདི་ ་ཕྱི་མ་ལ་ཉེས་དམིགས་རྣམ་པ་མང་

པོར་འགྱུར་བར་ཡིད་ལ་བྱས་ལ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་སང་བར་བྱའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་
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ཏུ་ན་འཁོར་བ་པའི་དངོས་པོ་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པ་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་
པར་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་མི་བརན་པ་སྟེ། གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་བདག་

རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འབྲལ་བར་གྱུར་ན།

བདག་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ལ་
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
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ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
སོགས་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་བསོམས་པས་རྣམ་པར་རོ
ག་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱའོ། །
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན།
ས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང༌།
མང་དུ་ཐོ
་པ་ ་ཁང་པ
གཟིགསྐེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི
་གོང་ཁེ
ར་ཞི་བ་དེས་ལགས་ཀི

ང་དུ་སོ
ང་བས་བཅོ
་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི
ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དང༌། ཚུལ་བཞིནདུ་ཐག་རི
་སེམས་པའོ
། །དེ
་ལ་སྐེསམ་བུ་དམ་པ་ཇི
་ལྟ་བུ་ལ་བརེ
ན་ ་མྱ་ངན

་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིསྙིནང་ནོ་རེ། ་དང་ལྡན་པ་དང༌།
།དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམསྐོ་པའི
པར་བྱ་ཞེ་ན། གང་མང་དུ་ཐོས་པ་དང༌།རྒྱུ་ནིཚི་སྙིགང་གསལ་བ་དང༌།
་ ་རིམ་པ་དེ
་བརོད་པར་བྱའོ། །
བ་བཟོད་པའོ། །དེ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོནས་བརམས་ཏེ
ངས་སུ་བཙལ་བ་གང་ཞེ
་ན། གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ག་མར་རེ
་ཞིག་བཏང་སྙོ་མ
མས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས
ཀི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་ངེསཐོ་པའི
་དོན་དང་དང་བའི
དོས་བསོ
ན་ལ་གུས་པར་བྱས་

ཆགས་པ་དང༌།
ཁོང་ཁོ་ས
བ་བསལ་ཏེ
ས་པའི་སེའཕགས་
མས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཉན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་འཕགས་པ་དགོ
ངས་པ་ངེ
་པར་འགེ་སྙོལམ་པ་ལས།

་འདོ
་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
པའི་གཏམ་འདོད་པ་བཞིན་དུ་མ་ཐོསཐམས་ཅད་བདེ
་པ་ནི་ལྷག་མཐོ་བ་ནི
ང་གི
་གེདག་སྡུག་བསལ་བ་ནི
ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་བཀའ་སལ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ཏོ། །དེ་ཉིད་ལས་ལྷག་མཐོང་ནི་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ
་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞི
ང་བར་མའི
འཕགས་པ་སྲེད་མེད་ཀི་བུས་ཞུས་པ་ལས་ཀང༌།
ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི
་ཤེས
་རབ་ ་ཕྱོགས་ན

མཛའ་བཤེ་ས
མས་སྙོ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསོ
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ནི
ཉོན་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི
་བར་འགྱུར་རོ
་ཞེསམ་ ་མོ། །

བཀའ་སལ་ཏོ། །ཚུལ་བཞིན་བསམ་པ་གང་ཞེ
་ན། མགང་ངེ
ས་པའི་དོན་གི་མདོ
་སྡེ་དང་དང་
དེ་ནས་སེ
ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

མ་མོ། །བྱམས་པའི་བ
ཆུས་སེ
མས་ཀི
་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
བའི་དོན་གི་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ལེགབསོ
ས་པར་གཏན་ལ་འབེ
ས་པ་སྟེ
། ་རྒྱུད་བརླན་ཏེ
དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་

ལ་སྙིང་རེའགི་ས་བོ
་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོངནས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
སེམས་དཔའ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ན་བསོམ་པ་ལ་གཅི
་ཏུ་ངེནས་བཏབ་ན་བདེ
་པར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ལྟ་མ་ཡི
་ན་ཐེ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
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དེས་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །
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དེ ་ ལ་རྣལ་འབྱོ
ར ་པས་བསོ
་པའི ་ དུས་ན་ཐོ
ག་་མར་བྱ་བ་ཅི ་ ཡོ ད ་པ་ཐམས་ཅད་
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ན་པའི

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡི
ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེབཤང་གཅི
མས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ལ།
་བྱས་ནས་སྒྲའི་ཚེར་མ་མེད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

ཀིས་མཐར་ཕྱིནཕྱོ་པ་ཡི
ན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ
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ངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

གཟུགས་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་མདུན་དུ་གཞག་གམ་གཞན་དུ་ཡང་རུང་སྟེ
། དེ་དག་ལ་ཅི་ནུས་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

་པ་དང་བསྟོ
དས་པར་སྒྲུབ་བོ
་པ་བྱས་ལ་རང་གི
་སྡིས་རྣམས་
ག་པ་བཤགས་ནས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་
མས་དང་ཡེ་ཤེཀིསས
་ཀི་མཆོ
་ཚོགད
ས་ཡོ
ངས་སུ་རོག
། །ཚོག

བསོད་ནམས་ལ་རེ
ས་སུ་ཡི
་རང་བར་བྱས་ལ། ། སྟན་ཤི
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོ
བ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ ན་ཏུ་འཇམ་པོ་བདེ་བ་ལ་རེ་བཙུན་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
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་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀི
ལ་མོན་ཀྲུང་ལྟ་བུའམ།
སྐིལ་ནར་
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འོ། །

ཅང་ཡང་མི་དབྱེ། ཧ་ཅང་ཡང་མི་གཟུམ་པར་སའི་རེ་མོར་གཏད་ཅིང༌། ལུས་ཧ་ཅང་ཡང་མི་

སྒུ། ཧ་ཅང་ཡང་མི་དགེ་བར་དང་པོ
ར་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
་བསྲངས་ལ་དན་པ་ནང་དུ་གཞག་སྟེ་འདུག་པར་བྱའོ།།
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། བཅོམ

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
དེ་ནས་ཕག་པ་མཉམ་པར་གཞག་ལ་མགོ
་མི་མཐོ་མི་དམའ་ཞིང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མ་ཡོ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
་རབ་ཏུ་རོ་ག
ས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་ ་དང་མཆུ་ཡང་ཐ་མལ་པར་གཞག་
བར་གཞག་སྟེ་ངས་ནས་ལྟེ
བའི
་བར་དང་པོ
ར་གཞག་གོ། །སོ
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ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
གཡེང་བ་ཞི་ནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་རང་གི
་ངང་གིས་འཇུག་ལ་དགའ་བ་དང་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་བྱའོ། །ཞི་གནས་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཚེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ཏེ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་ཇི
་སྐད་དུ། ཞི་གནས་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ།།
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ལྷག་མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོནས་བརམས་ཏེ
ག་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ
་བརོད་པར་བྱའོ། ། ། །འཕགས་པ་དགོངས་

པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

བགིད་པ་དང༌། ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ལགས།
བཀའ་སལ་པ། བྱམས་པ་ངས་ཆོས་
ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ
། མདོའི་་སྡེ
་དང༌།
དབྱངས་ཀིས་བསྙད་པའི
ཐམས་ཅད་བདེ
བ་ནི
་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ།་སྡེཐོ་ ག་མ་མེད་པ་

དང༌། ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སྡེ་དང༌། ཚིགན་སེ
ས་སུ་བཅད་པའི
་སྡེ་དང༌། ཆེད་དུ་བརོ་གཉེ
ད་པའི
་སྡེ་དང༌། ་གང་ཡང
མས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
ན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ངས་སུ་བསམ་ཞི
འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི
ག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
གླེང་གཞིའི་སྡེ་དང༌། རོགས་པ་བརོདཡོ་པའི
་སྡེ་དང༌། དེང༌།་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི
་སྡེ་ཞི་དང༌།
སྐེས་པ་ ་རེས་སུ་

ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
ལྟ་བས་ན་བདག་གི
ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས
རབས་ཀི་སྡེ་དང༌། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ནིསྡེ་་ཁོདང༌།
རད་དུ་བྱུང་བའི་་ཆོ
ས་ཀི་སྡེ་དང༌། གཏན་ལ་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

ཕབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་དེ་དག་བྱང་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

ཆུབ་སེམས་དཔས་ལེགས་པར་ཐོས། ལེགས་པར་གཟུང༌། ཁ་ཏོན་བྱང་བར་བྱས། ཡིད་
ཀིས་ལེགས་པར་བརགས།

ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
མཐོང་བས་ཤིདེན་ནས་སེ
་ཏུ་རོགམས་པར་བྱས་ནས་དེ
་གཅི
ག་པུ་དབེ
ན་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
པར་འདུག་སྟེ་ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་ནས་ཇི
་ལྟར་ལེགས་པར་བསམས་པའི་ཆོས་དེ་དག་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་སེམས་གང་གིས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་སེམས་དེ་ནང་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་
ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཡིད་ལ་བྱེད་དོ།

།དེ་ལྟར་ཞུགས་ཤིང་དེ་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་
51

ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞི་གནས་

ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང༌། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དེ་ཐོབ་ནས་དེ་ཉིད་ལ་
61

72

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

གནས་ཏེ། སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སངས་ནས་ཇི་ལྟར་བསམས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་བརྙན་དུ་སོ་སོར་རོག་པར་བྱེད། མོས་པར་བྱེད་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

དོ། །དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་བརྙན་དེ་དག་ལ་ཤེས་བྱའི་དོན་དེ་རྣམ་པར་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

འབྱེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པ་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བཟོབྱང་ཆུབ་ཀི
ད་པ་དང༌།་སེའདོ
ད་པ་དང༌།
བྱེ་བྲག་འབྱེད་པ་དང༌།
འདོད་པས་སྙིངདང༌།
་རེ་དང༌།
མས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་ ལྟ་བ་དང༌། རོག་པ་གང་ཡིན་པ་

ལྷག་མཐོ
་ཞེས་བྱ་སྟེ། མདེས་དཔའ་རྣམས་སེ
་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ཡིན་
པར་བྱའོ། དེ།སྙི་ནིང་་རེ
ས་བསྐོདང་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནནོ་པའི
་ཕྱི་གསུངས་སོ
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
་ཞེས
།།

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞི་གནས་མངོ
ན་པར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་ཐོག་མར་རེ་ཞིག་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

སྡེག་དང༌།
ས་བསྙད་པའི། ་སྡེ།ཚོ་ལ་སོ
གས་པ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ནི་དེ་བཞིན་
མས་དང་ཡེ་ཤེམདོ
ས་ཀིའ་ི་ཚོ
ས་ཡོངདབྱངས་ཀི
ས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
གས་རྣམས་

ཉིད་ལ་གཞོ
ལད་བ།
དེ་བཞི
ན་ཉིད་ལ་བབ་པ། དེ།་བཞི།དེན་་ཉིད་ལ་འབབ་པའོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པ་ཉི
་ལག་ཏུ་ཐོ
བ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི་ར་བ་ནི
་སྙིམ
ང་རེ
་ཁོ་་བར་གཞག་པར་བྱའོ
ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་
བསྡུས་ཏེ
་དེ་ལ་སེ
ས་ཉེ
། །རྣམ་པ་གཅི
ག་ཏུ་ན་རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་གིས་

འོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་པར་

བྱའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཇི
ལྟར་མཐོ
ང་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ་བཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
གཟུགས་ལ་སེ
མས་གཞག་པར་བྱ་སྟེ
། འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
་རབ་ཏུ་རོ
ས་པར་བགིས
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་ ན་པོ་ཀུན་དུ་མཛེས་པ་སྟེ། །
གསེར་གི་ཁ་དོངག
་ལྟ་བུའིག་སྐུ་ལུས་ཀི
། །འཇིག་རེན་མགོ
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

དམིགས་པ་དེ་ལ་གང་གིས་སེམས་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་མཉམ་གཞག་ཅེས་

བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ
། །དེ་ལྟར་གང་ལ་འདོད་པའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་བཞག་
50

ནས་དེ་ཉིད་ལ་ཕྱིར་ཞིང་རྒྱུན་དུ་སེམས་གཞག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཉེ་བར་གཞག་ནས་སེམས་

ལ་འདི་ལྟར་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། ཅི་དམིགས་པ་ལེགས་པར་འཛིན་ཏམ། འོན་ཏེ་བྱིང་ངམ།
འོན་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕྱར་བས་རྣམ་པར་གཡེངས་སམ་སྙམ་དུ་བརག་པར་
62

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

73

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བྱའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་རྨུགས་པ་དང་གཉི
ད་ཀིས་ནོན་ནས་སེམས་བྱིང་ངམ། བྱིང་དུ་དོགས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

པ་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

པ་འམ། སང་བའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱའོ། །དེ་ནས་བྱིང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་ཅི་ནས་ཀང་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་ཀིས་དམི
གས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེ་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ལྟར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་དམུས་ལོང་ལྟ་བུ་འམ།
མི་མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའམ་མི
ག་བཙུམས་
ནས་བརམས་ཏེ
་བརོད་པར་བྱའོ། །

པ་ལྟ་བུར་སེམས་ཀིས་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་བྱིང་བར་གྱུར་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

པར་རིག་པར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་ཕྱི་ཆགས་པ་དང༌།
རོལ་གི་གཟུགས་ལ་སོ
གས་པ་ལ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་
ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

རོག་པས་རྒྱུག་པའི་ཕྱིར་རམ། གཞན་ཡི
ད་ལ་བྱེད་པས་སམ།
སོན་མྱོང་བའི་ཡུལ་ལ་འདོ
ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ། དཐོ་ ག་མ་མེད་པ་

པས་སེམས་རོད་པའམ་རོད་དུ་དོགས་པར་མཐོ
ང་བ་དེའི་ཚེ་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མི
་རག་ ་གང་ཡང
ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ཡོངདས་སུ་བསམ་ཞི
ང༌། འདི་ལ་བྱེ
་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
པ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི
་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི
་དངོ་བྲག་ཅི
ས་པོ་་ཞིཉིདག་ལ་བྱའོ
། །དེ་ ་རེས་སུ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
མ ས་ཅན་ཐམས
ནས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་དན་པ་དང་ཤེ
ས་བཞིན་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི
་གི་ཐག་པས་ཡིདས་ཀི་སེ་གླང་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

པོ་ཆེ་དམིགས་པའི་སྡོང་པོ་དེ་ཉིད་ལ་གདགས་པར་བྱའོ།

།གང་གི་ཚེ་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

མེད་པར་གྱུར་ཏེ། དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་རྣལ་དུ་འཇུག་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ནི་རོལ་བ་

མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
གློད་ལ་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་ཞིང༌། དེའི་ཚེ་ཇིདེ་སྲི་ནས་སེ
ད་འདོམདས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
་ཀི་བར་དུ་འདུག་པར་བྱའོ
། །དེ
་ལྟར་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
ཞི་གནས་གོམས་པར་བྱས་པ་དེའི་ལུས་ལ་སེ
མས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཇི་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་ཞི་གནས་
གྲུབ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །

51

དེ་ནས་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པར་བྱ་སྟེ་འདི་སྙམ་དུ་བསམ་པར་

བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་སྟེ། མངོན་སུམ་
མམ་བརྒྱུད་པས་དེ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་ཉིད་
63

74

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཤེས་ན་སང་བ་བྱུང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་བའི་ད་བ་ཐམས་ཅད་དང་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཡེ་ཤེས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྒྲིབ་པའི་མུན་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པ་ཡང་སེལ་བར་མི་འགྱུར་གི། ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ལེགས་པར་བསོམས་ན་ཡེ་ཤེས་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་ཁོ་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ང་བར་འགྱུར་ཏེ
། དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གི
ས་ཞི་གནས་ལ་གནས་
འདོད་པས་སྙིངནས་སྒྲི
་རེ་དང༌།བ་པ་ཡང་དག་པར་སོ
བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

སས་རབ་ཀི
ས་དེ་ཁོ་ན་ཡོམངས་དཔའ་རྣམས་སེ
ས་སུ་བཙལ་བར་བྱའི
། ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཆོག་པར་
པར་བྱའོ། ཏེ།སྙི་ཤེ
ང་རེ
་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནའཛི
་པའིན་ཕྱི་པར་མི
ར་ངེས་་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། ། ། །དེ་ནས་བདག་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

དེ་ཁོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་དོ།དེན་ཞུགས་ནས་ངེ
་དམ་པར་དངོསས་ ་པོ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་དང་ཆོས་
ད་ཀིངས
་སྟོང་པ་ཉི
ད་དེ། དེ། ་ཡང་ཤེ
ས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་རོགས་པར་
མས་དང་ཡེ་ཤེཀིས་བདག་ཉི
་ཀི་ཚོགས་ཡོ
ས་སུ་རོ
གས་པར་སྒྲུབ་བོ
།ཚོགས་རྣམས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

འགྱུར་གིན་པ་ཉི
། གཞན་གི
་མ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་དགོ
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ད་ལག་ཏུ་ཐོསབ་ནི
་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ ངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས།

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིནམ་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་ ་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཕ་
བཅོདམ་ཀི་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེ
ས་དཔས་ཆོ
ས་རྣམས་ཀི

འོ། །

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་གིས་འཛིན་པ་ལགས། སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་འཛིན་ཏོ་།ཞེསབཅོ
་ཇི་མསྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ །

།དེ་ལྟ་བས་ན་ཞི་གནས་ལ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
་བགིམའ་པར་བྱའོ
ོ། །བཅོམ། ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
གནས་ཏེ
་ཤེས་རབ་བསོ
།དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
བྱ་སྟེ། གང་ཟག་ནི
་ཕུང་པོ
་དང་ཁམས་དང་སྐེ
་མཆེད་ལས་གུད་ན་མི
་དམིགས་སོ། །གང་
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཟག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་མི་

རག་པ་དང་དུ་མའི
50 ་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གང་ཟག་ནི་རག་པ་དང༌། གཅིག་པུའི་ངོ་བོ་
ཡིན་པར་གཞན་དག་གིས་བརགས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ཉིད་དམ་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མི་རུང་

བའི་གང་ཟག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་མི་རུང་སྟེ། དངོས་པོ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། འཇིག་རེན་གི་ང་དང་ངའི་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཁྲུལ་པ་ཁོ་
64

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

ནའོ་ཞེས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

75

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཡང་འདིགཟི
་ལྟར་བསོ
མ་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཞེ
་བྱ་བ་ནི
་མདོ་ལགས་ཀི
ར་ ་ཁང་པ
གས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི
་གོས
ང་ཁེ
ར་ཞི་བ་དེ

དུ་ཐག་རི
་དུ་སོངཁམས་བཅོ
་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི
བསྡུ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉི
སང་དང༌།
་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་ཕུང་པོ
་ ་མྱ་ངན

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡི
ན་ནོ། ་དག་ནི
།དེ་ལ་སྙི
་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
དང༌། སྐེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང་གཟུགས་ཅན་གང་དག་ཡི
ན་པ་དེ
་དོངན་རེ་དམ་པར་
་བརོད་པར་བྱའོ། །
ན་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་མེདནས་བརམས་ཏེ
་དེ། དེ་དག་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བཤི
ག་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཐོག་མར་རེ་་ཞི
མས་བསོམས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
རྣམས་ཀང་ཆ་ཤས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ་སོར་བརགས་ན་ངོ
བོག་ཉི་བཏང་སྙོ
ད་ངེས་པར་གཟུང་དུ་མེ
ད་པའི
་

ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ
་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིདན་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོག་མ་མེད་པའིཆགས་པ་དང༌།
་དུས་ནས་གཟུགས་ལ་སོ
གས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡི
་

་བ་ནི
་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
ད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིསཐམས་ཅད་བདེ
་རི་ལམ་ན་དམི
གས་པའི
་གཟུགས་ལ་སོ་མིག་འདོ
ས་པ་སང་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

བ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ཉིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆད་པ་བཞིན་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

དུ་སང་གི། དོན་དམ་པར་ན་འདི་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ན་མེད་དོ་ཞེས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེསྙོ་འདི
་སྙམ་དུ་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ་
མས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང༌། དེས་དེ་ལྟར་ཆོ
ས་བརགས་པ་མཐའ་དག་ནི
མས་ཁོ
་ན་ཡི
ན་པར་མ་མོ། །
མཛའ་བཤེ
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམ་སེ
ས་སྙོ
མས་པ་ཉི
ད་དུ་བསོ
རོགས་ནས་དེ་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་པ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

ཡིན་ནོ་ཞེས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་རོག་གོ། །དེ་འདི་ལྟར་དཔྱོད་དོ། །དོན་དམ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

པར་ན་སེམས་ཀང་བདེན་པར་མི་རུང་སྟེ
་བརྫུན་པའི་བག་ཏུ་ཤི
་ངོ་བོ་ཉིདན་ཏུ་ཡོ
་གཟུགས་ལ་
ལ་སྙི།ང་རེགང་གི
འི་ས་བོན་ཚེ
་བཏབ་ན་བདེ
ངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

སོགས་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་པའི་སེམས་ཉིད་ས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་སང་བ་དེའི་ཚེ་དེ་བདེན་
པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེ
51མས་ཀང་དེ་

ལས་གུད་ན་མེད་པས་བརྫུན་པ་ཉིད་དོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་
པ་ཡིན་པས་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀང་དེ་ལས་གུད་

ན་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ནི་སྒྱུ་མ་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ། ། སེམས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྱུ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དཔྱོད་དོ། །དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་སེམས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་དོན་དམ་པར་སེམས་ནི་ནང་དུ་ཡང་མི་དམིགས། ཕྱི་རོལ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

དུ་ཡང་མི་དམིགས། གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས། འདས་པའི་སེམས་ཀང་མི་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

གས།བྱང་ཆུབ་ཀི
མ་འོངས་པ་ཡང་མི
གས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མི
་དམིགས་སོ། །སེམས་སྐེ་
འདོད་པས་སྙིངདམི
་རེ་དང༌།
་སེམས་དང༌།་དམི
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

ཡང་གང་ནས་ཀང་མི
་འོས་དཔའ་རྣམས་སེ
ང༌། འགག་པའིམ་ཚེས་ཅན་
་ཡང་གང་དུ་ཡང་མི་འགོ་སྟེ། སེམས་ནི་
པར་བྱའོ། བའི
།སྙིང་ཚེ
་རེ་ས
་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམ

ངོན་པར་གདོནགཟུང་དུ་མེ
་པའི་ཕྱིར་ངེས
་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་ ན་པའོ། །བརན་དུ་མེད་ཅིང་གཟུང་
ད་པ།
བརན་དུ་མེད་པ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡི

བསལ་ནས་ཤིདུ་མེ
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ར་བསྒྲུབས་
ད་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡི
ན་པ་གང་ཡིངན་པོ
་པ་དེ
འི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅི་འད་ཞེ་ན། འཕགས་པ་དཀོན་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འོད་སྲུངས་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་བཙལ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ན་མི་རྙེད་དོ། །གང་མ་རྙེད་པ་དེ་མི་དམིགས་སོ། །གང་མི་དམིགས་པ་དེ་འདས་པ་ཡང་མ་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་། །

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

དེས་དེ་ལྟར་བརགས་ན་སེམས་ཀི་དང་པོ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང༌། ཐ་མ་

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོ
༌། མབར་མ་ཡང་དག་པར་རེ
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ངབཅོ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ ས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ལ་མཐའ་དང་དབུས་མེ
ད་པ་དེ
་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐའ་དང་དབུས་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ།ག།དེ
ས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ
ས་དེ་ལྟར་སེ
མས་མཐའ་དང་དབུས་མེ
ད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ།

།སེམས་གང་གི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་ཡང་

སྟོང་པར་རོགས་སོ
50 ། །དེ་རོགས་པས་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཟུགས་

ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་

ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་གཟུགས་རག་གོ་

ཞེའམ། མི་རག་གོ་ཞེའམ། སྟོང་ངོ་ཞེའམ། མི་སྟོང་ངོ་ཞེའམ། ཟག་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེའམ།
66

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

77

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཟག་པ་མེད་པའོ་ཞེའམ། བྱུང་བའོ་ཞེའཅན་གི
མ། །མ་བྱུང་བའོ
་ཞེའམ། ཡོད་པའོ་ཞེ་འམ། མེད་པའོ་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཞེས་རོག་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་རོག་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌།

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རོག་པར་མི་བྱེད་དེ། ཆོས་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ཅན་མ་གྲུབ་ན་དེའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀང་མི
་འགྲུབ་པས་དེ་ལ་རོག་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེས་དེ་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་དེནས་བརམས་ཏེ
་དངོས་པོ་གང་གི
་རྣལ་འབྱོ
་བརོད་ཚེ
་པར་བྱའོ
། ། ར་པས་དངོས་པོ་གང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་དོན་དམ་པར་ངེས་པར་མི་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ལ་འཇུག་གོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོཆགས་པ་དང༌།
་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉི
ད་མེད་པ་ཉིད་ཀང་རོགས་སོ། །གང་
ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

ཤེས་རབ་ཀིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ
་སོར་བརགས་ནས་མི
་བསོམ་གི། ཡི་མིད་འདོ
་ལ་བྱེ
ད་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་
ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
ད་ལ།

ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སོམན་སེ
་པར་བྱེ
ད་པ་དེའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནམ་ཡང་མི
་ལྡོག་ ་གང་ཡང
མས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞི
༌། འདི
་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི
་ཞིག་ཡོ
་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་རོགས་པར་ཡང་མི
་འགྱུར་ཏེ།ངཤེ
ས་རབ་ཀི
་སང་བ་མེ
དད་པའི
་ཕྱིར་ ་རེས་སུ་

་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི
་སེ མསས་ཅན་ཐམས
རོ། །འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོ་སོརནི་རོ་ ཁོགང་པ་ཉི
ད་ལས་ཡང་དག་པ་ཇི
་ལྟ་བ་བཞིནས
་དུ་ཤེ
་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

པའི་མེ་བྱུང་ན་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པའི་མེ་བཞིན་དུ་རོག་པའི་ཤིང་སྲེག་གོ་ཞེས་བཅོམ་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏོ། །

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

དེ་ལྟར་སྐོན་ལ་མཁས་པ་དེ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

ཉིད་བསོམ་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱེད་དོལ་སྙི
། ང།དེ་རེ་སྟོའི་ངས་བོ
་པ་ཉིན་བཏབ་ན་བདེ
ད་ལ་བསོམ་་པ་མང་བས་གནས་གང་
བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
དང་གང་དུ། སེམས་འཕོ་ཞིང་སེམས་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནས་དེ་དང་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་སྟོང་པར་རོགས་སོ། །སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བརགས་ན་སྟོ
ང་
51

པར་རོགས་སོ། །སེམས་གང་གིས་རོགས་པ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་སྟོང་པར་རོགས་

ཏེ། དེ་དེ་ལྟར་རོགས་པས་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

འདིས་ནི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་སོན་དུ་གཏོང་བ་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

ཏོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

དཔྱོད་པར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེ་ཤེས་རབ་ཀིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརགས་ནས་བསམ་གཏན་བྱེད་ཀི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་བྱེམདས་དང༌།
་ཅིང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
འཇིག་རེན་འདི་དང་འཇི
འདོད་པས་སྙིངནས་བསམ་གཏན་མི
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེ
་འདི་ ག་རེན་ཕ་རོལ་གི་བར་ལ་གནས་

་བྱེད་དེ།མགཟུགས་ལ་སོ
པར་བྱའོ། ནས་བསམ་གཏན་མི
།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
ས་དཔའ་རྣམས་སེགམས་པ་དེ
ས་ཅན་་དག་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ངོན་པར་གདོནལྟ་བས་ན་མི
་པའི་ཕྱིར་ངེས་གནས་པའི
་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ
་བསམ་གཏན་པ་ཞེ
ས་ནས་བདག་
་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་གི་

བསལ་ནས་ཤིངོན་་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མི
་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་་པོ
ར་བསྒྲུབས་
བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོ
ར་བརགས་ནས་གང་གི
ཕྱིར
་མི་དམིགས་པར་བསམ་གཏན་བྱེད་པ་དེའི་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ཕྱིར་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བསམ་གཏན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དང༌།

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིདེ་ར་བ་ནི
་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིནས་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་
་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆོ
་ལ་བདག་མེ
ད་པ་དེ
་ལྟར་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་

འོ། །

བརག་པར་བྱ་བ་བལྟ་བར་བྱ་བ་གཞན་མེད་པས་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བྲལ་བ། བརོད་

པ་མེད་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི
ཡི་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
ད་ལ་བྱེད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་མངོན་པར་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། བཅོ་མ

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་བགི་འཁོོ། ་ ན་ཉི
།བཅོདམ་ལ་ཤི
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
འདུ་བྱེ་ལ་བསབ་པར་མི
ད ་པ་མེ ད ་པས་དེ
ན ་ཏུ་གསལ་བར་བསོ མ ་ཞི ང ་འདུག་པར་བྱའོ །

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
།དེར་གནས་ནས་སེ
མས་ཀི
་རྒྱུན་རྣམ་པར་མི
་གཡེང་བར་བྱའོ
། །གང་གི་ཚེ་བར་སྐབས་སུ་
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

འདོ ད ་ཆགས་ལ་སོ ག ས་པས་སེ མ ས་ཕྱི ་ རོ ལ ་དུ་རྣམ་པར་གཡེ ང ་བ་དེ འི ་ ཚེ ་ རྣམ་པར་

གཡེངས་པ་ཚོ50
ར་བར་བྱས་ལ་མྱུར་དུ་མི་སྡུག་པ་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་གཡེང་

བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་མྱུར་དུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སེམས་ཕྱིར་ཞིང་འཇུག་པར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་

དེ་ལ་སེམས་མངོན་པར་མི་དགའ་བར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་
བས་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་བསོམ་པར་བྱའོ།
68

།རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་ཉེས་པར་མཐོང་

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

79

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བས་ཀང་མི་དགའ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱའོ
། །ཇི་སྟེ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཀིས་ནོན་ཏེ་རྒྱུ་བ་མི་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

གསལ་བས་སེམས་བྱིང་ངམ་བྱིང་དུ་དོགས་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་གོང་མ་བཞིན་དུ་མཆོག་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་མྱུར་དུ་བྱིང་བ་ཞི་བར་བྱས་ལ། ཡང་དམིགས་པ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

དེ་ཁོ་ན་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དམ་པོར་གཟུང་བར་བྱའོ
། །ཇི་སྟེ་གང་གི་ཚེ་སོན་བགད་པ་དང༌། རེས་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ

པ་རེས་སུ་དན་པས་བར་སྐབས་སུ་སེནས་བརམས་ཏེ
མས་འཕྱར་བའམ་རོ
ད་དུ་དོ། ག། ས་པར་མཐོང་བ་དེའི་
་བརོད་པར་བྱའོ

ཚེ་གོང་མ་བཞིན་དུ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

བྱས་ལ་གཡེང་བ་ཞི་བར་བྱ་ཞིང༌། དེཆགས་པ་དང༌།
་ནས་ཡང་དེ་ཁོཁོ་ན་ཉི
ད་ལ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་
ང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

པ་མེད་པར་འཇུག་པར་འབད་པར་བྱའོཐམས་ཅད་བདེ
། །ཇི་སྟེ་གང་གི
་བྱིདང་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་བ་དང་རོད་པ་དང་བྲལ་བར་
་བ་ནི་ཚེ
་འདོ
་མི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་

གྱུར་ནས་མཉམ་པར་ཞུགས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་སེ
ན་ཉིདམ་ལ་སེ
མས་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར་
ས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞི
ང༌། ་འདི
་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་
བ་དེའི་ཚེ་རོལ་བ་གློད་དེ་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱའོ
། །གལ་ཏེ
སེམ་ལ་བྱེ
ས་མཉམ་པར་ཞུགས་པ་ལ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ངབར་གྱུར་པས་དེ
མ ས་ཅན་ཐམས
བརལ་བ་བྱས་ན་དེའི་ཚེ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེ
་བར་འགྱུར་རོ།་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི
།གལ་ཏེ་སེམས་བྱིསང་སེ་བར་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

གྱུར་པ་ལ་བརལ་བར་མ་བྱས་ན་དེའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་བྱིང་བས་ལྷག་མཐོང་མེད་དེ། སེམས་དམུས་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

ལོང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བྱིང་བར་གྱུར་ན་བརལ་བར་བྱའོ། །མཉམ་

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
པར་གྱུར་ན་བརལ་བར་མི་བྱའོ། །གང་གི་དེཚེ་ནས་སེ
་ལྷག་མཐོ
ང་བསོམས་པས་ཤེས
་རབ་ཤི
ན་ཏུ་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་ཆུང་བས་མར་མེ
་རླུང་ལ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་སེམས་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

གཡོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་
ན་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་བསོམ་པར་བྱའོ།

།ཞི་གནས་ཀི་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་ན་ཡང་ཤེས་རབ་
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དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་
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པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་འཁོར་བ་ན་ཀུན་ཏུ་ཉོན་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

མོངས་པར་གྱུར་གིས། བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་དེ་དག་ཆོས་ཉིད་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

བ་དེ་ལྟར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང༌། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མངོན་དུ་བྱའོ།།

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་ལ།་སེམཡང་དེ
ན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སང་བ་མེ
ད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
འདོད་པས་སྙིངདེ་རེ་ནས་ངལ་བསོ
་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
ས་དང༌།་བཞི
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

།ཡང་སེམས་ཤི
ན་ཏུ་སྐོ་བར་གྱུར་ན་དེ
པར་བྱའོ། འཇུག་པར་བྱའོ
།སྙིང་རེས་བསྐོད།་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་་བཞིན་དུ་ངལ་གསོ་བར་བྱའོ། །འདི་

ངོན་པར་གདོནནི་པའི
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
་ནས་བདག་ ་ལམ་སྟེ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་
་ཞི་་ཕྱི
གནས་དང་ལྷག་མཐོ
ང་ཟུང་དུ་འབྲེ།ལ།དེ་པར་འཇུག་པའི

བསལ་ནས་ཤིབཅས་པ་དང༌།
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིརྣམ་པར་མི
ང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་ གས་པའོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་
་རོག་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་དམི

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

པས་རིམ་པ་འདིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གམ། མེལ་ཚེ་ཐུན་ཕྱེད་དམ། ཐུན་གཅིག་གམ། ཇི་སྲིད་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

འདོད་ཀི་བར་དུ་དེ་ཁོ་ན་བསོམ་ཞིང་འདུག་པར་བྱའོ། །འདི་ནི་དོན་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

པའི་བསམ་གཏན་ཏེ། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་བསྟན་ཏོ། །

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

དེ་ནས་འདོད་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་འདི་སྙམ་

དུ་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དོ
་དམ་པར་ངོ
་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌།
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ནབཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཀུན་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། ད་དོ
།བཅོ
རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉི
། མ།དེ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་ ས་ཀང༌། དངོས་པོ་སྐེ་བ་ཀུན་
པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་གནས་པར་འགྱུར།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

རོབ་ཏུ། །དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །ཅེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །སེམས་ཅན་བྱིས་པའི་བོ་

ཅན་འདི་དག་ནི
50་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲོ་འདོགས་
པས་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཡུན་རིང་པོར་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ན་ཡོངས་སུ་འཁམས་

པས་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བ་ན་མེད་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་ལ། དེ་དག་ཆོས་
70

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

81

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ།
དེ་ནས་དལ་བུས་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཤིག་སྟེ་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

བྱས་ལ། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་བྱས་ནས། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤོད་པ་ལ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

སོགས་པའི་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གདབ་བོ
།།
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
་པར་བྱའོ། །
དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རེནས་བརམས་ཏེ
་ཆེན་པོའི་སྙི་ངབརོ
་པོད་ཅན་སྦི
ན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་

ཐོག་མར་རེ་ཞིགན་བཏང་སྙོ
མས་བསོ
མས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ་མངོ
་པར་བརོ
ན་པར་བྱའོ
། །དེ
་

ཆགས་པ་དང༌།་མཆོ
ཁོང་ཁོ
་སྙོམ་སྟོས་པའི
་སེདམ་མངོ
ས་ཉིདན་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ལྟར་གྱུར་ན་བསམ་གཏན་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི
ག་བ་བསལ་ཏེ
་དང་ལྡན་པའི
ང་པ་ཉི
་

ཐམས་ཅད་བདེན་བ་ནི
འདོ་ལས་ཇི
ད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་འདོད་ལ། ཐོ་ ག་མ་མེད་པ་
པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་གཙུག་ན་རི
་པོ་་ཆེ
་སྐད་དུ། དེ་མི་བྱམས་པའི

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

གོ་ཆ་བགོས་ཤིང་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཞེ
་ན། གང་སྦིན་པ་དང་མ་བྲལ་བ། ཚུལ་ཁིམས་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
དང་མ་བྲལ་བ། བཟོད་པ་དང་མ་བྲལ་བ།
བརོན་འགྲུས་དང་མ་བྲལ་བ།
བསམ་གཏན་དང་མ་
མཛའ་བཤེ
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །
བྲལ་བ། ཤེས་རབ་དང་མ་བྲལ་བ། ཐབས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

བཀའ་སལ་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

པར་བྱེད་པ་དང༌། ཞིང་དང༌། ལུས་དང༌།
གན་འཁོ
ར་མང་པོ་བག་ཏུ་ཤི
་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་
ལ་སྙིང་རེའགཡོ
ི་ས་བོ
་བཏབ་ན་བདེ
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
ཚོགས་པར་གྱུར་པའི་ཐབས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ངེས་པར་བསྟེན་པར་བྱ་དགོས་

སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་བཀའ་
51
སལ་པ་དེ་གང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར།

དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་

དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཀིས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་
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82

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལ་ཡང་བསྟེན་པར་བྱའི། སྟོང་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

དེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི
རོགས་པའི་སེ་བྱང་ཆུབ་ཀི
་ཕྱིར་ཡིན་ན། དེ་་ལ་མི
འདོད་པས་སྙིངཔ་འདི
་རེ་དང༌།
མས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
འདི་ ་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་སྐད་དུ། བྱང་

མ་བསྐོ
ས་དཔའ་ཤེ
ས་རབ་ཀི
་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁོ
་ན་ལ་བསབ་པར་བྱའི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པར་བྱའོ། ཆུབ་སེ
།སྙིང་རེས
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཔ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི
་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ངནས་བདག་
ས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་ཟེ།ར་ཞི
༌། དེ་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཞན་དག་ལ་

བསལ་ནས་ཤིཡང་སུན་འབྱི
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མིམ་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
ན་པར་སེ
ས་སོ། །མ་ཕམ་པ་འདི
་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཀ་ཤི་ཀའི་རྒྱལ་པོར་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཕུག་རོན་གི་ཕྱིར་རང་གི་ཤ་ཁ་ལ་བྱིན་པ་དེ་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཡིན་ནམ། བྱམས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ཀིས་བཀའ་སལ་པ། བྱམས་པ་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་གང་དག་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་གིས་

གནོད་པར་གྱུར་ཏམ། བྱམས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་པ། མ་ཕམ་པ་ཁོད་ཀིས་ཀང་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་སྦིན་པའི་ཕ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས།
བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཚུལ་ཁི
མས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་

པ།ལ་དུ་མཆི
བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བཟོ
ད་པའི
་ཕ་རོ
་ཏུ་ཕྱིན་ན།་པ།འདིབསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བརོ
ན་འགྲུས་ཀི་
ད་དེའི་ལག་མཐི
ས་པ་ལགས་སོ། །ཆོ
ས་གཅི
ག་པོལ་གང་ཞེ
་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་
50

ཅུར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ན། དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་

སྐད་དུ་ཚུལ་གཅིག་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་སོ་ཞེས་ཟེར་

ཏེ། དེ་དག་ནི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

83

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཐབས་དང་བྲལ་ན་བྱང་ཆུབ་སེཅན་གི
མས་དཔའི
་ཤེས་རབ་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་ཉན་ཐོས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བྱེད་མི་ནུས་ཀི། ཐབས་ཀིས་བསྟངས་ན་ནུས་པར་འགྱུར་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ཏེ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འོད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

བོ ན ་པོ ས ་ཟི ན ་པའི ་ རྒྱལ་པོ ་ རྣམས་དགོ
ས ་པ་ཐམས་ཅད་བྱེ ད ་པ་དེ ་ བཞི ན ་དུ་བྱང་ཆུབ་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ

སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་པས་ཡོ
ངས་སུ་ཟི
་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི
་མཛད་
ནས་བརམས་ཏེ
་བརོདན་པར་བྱའོ
།།
པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ལྟ་བ་ཡང་གཞན། མུ་སྟེགས་ཅན་དང༌།
ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་ལྟ་བ་ཡང་གཞན་ཏེ།
ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

འདི་ལྟར་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལམ་གི
་ལྟ་བ་ནི་་བདག་ལ་སོ
གས་པར་ཕྱིན་མི་ཅི་འདོ
་ལོདག་ལ།
་དང་ཐོག་མ་མེད་པ་
ཐམས་ཅད་བདེ
བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི

ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེ
ས་རབ་དང་བྲལ་བའི་ལམ་ཡིན་གཉེ
་ཏེ།ན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ
དེ་བས་ན་ ་གང་ཡང
ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི

ངས་སུ་བསམ་ཞི
འདི་ཆེ
་ལ་བྱེ
་བྲག་ཅི
་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་
དེ་དག་ཐར་པ་མི་ཐོབ་བོ། །ཉན་ཐོསཡོ་རྣམས་ཀི
ས་ནི་སྙིང༌།ང་རེ
ན་པོ
་དང་བྲལ་བས་ཐབས་

་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི སལ་སེ
མ ས་ཅན་ཐམས
དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་དེནི་དག་གཅི
ག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོ
་བར་

འགྱུར་རོ།

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པར་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

འདོད་དེ། དེ་བས་ན་དེ་དག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོ
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཤེདེས་ནས་སེ
་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པར་འདོ
ད་དེམ།ས་པ་ཉི
དེས་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
ན་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོ
བ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ནི་འཁོར་བར་མི་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

ལྟུང་ལ། ཐབས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་
འཕགས་པ་ག་ཡ་གོའི་རི་ལས།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་
51

འདི་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

འཕགས་པ་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས་ཀང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་ཕ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དི་མ་མེད་པར་གགས་
73

84

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

པས་བསྟན་པ་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འཆིང་བ་ནི་གང༌། ཐར་པ་ནི་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

གང་ཞེ་ན། ཐབས་མེད་པར་སྲིད་པར་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

འཆིང་བའོ། །ཐབས་ཀིས་སྲིད་པའི་འགོ་བར་འགོ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །ཤེས་རབ་མེད་པར་སྲིད་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པར་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་སྲིད་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

འགོ་བར་འགོ
་བ་ནི
།ཐབས་ཀིས་མ་ཟིན་འདི
་པའི
འདོད་པས་སྙིངཔའི
་རེ་་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེ་མཐར་པའོ
ས་དང༌།། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་ ་ཤེས་རབ་ནི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་

ན་པའི
ས་རབ་ནི་ཐར་པའོ
། །ཤེས་རབ་ཀི
ས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་འཆིང་བའོ། །
པར་བྱའོ། ཀི
།སྙིསང་ཟི
་རེས
་བསྐོ་དཤེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཤེ་པའི
་ཕྱིར་ངེསས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། ་།དེ
ནས་བདག་
ས་རབ་ཀི
་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་ཐར་པའོ
ཞེ་ས
་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་སལ་ཏོ། །

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤེས་རབ་ཙམ་བསྟེ
ན་ན་ནི་ཉན་ཐོས་ཀིས་འདོད་པའི་མྱ་ངན་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

ང་བ་བཞིན། ་དུ་འགྱུར་ཏེ
། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
མས་དང་ཡེ་ཤེལས་འདས་པར་ལྟུང་བས་འཆི
ས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
།ཚོགས་རྣམས་

པས་གོལན་པ་ཉི
་བར་མི
་འགྱུར་རོབ།་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ལྟ་བས་ན་ཐབས་དང་བྲལ་བའི
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ད་ལག་ཏུ་ཐོ
། །དེ་ ་ཤེས་རབ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི་ར་བ་ནི་འཆི
་སྙིངང་རེ་བའོ
་ཁོ་་ན་ཡི
ན་པས་དེ
་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་
དཔའ་རྣམས་ཀི
ཞེས་བྱའོ
། །དེ་ནི་ལྟ་བས་ན་ལྷགས་པས་ཉེ
ན་པ་ལ་མེ་བསྟེན་པ་བཞིན་དུ་

འོ། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྷགས་པ་ཙམ་སང་བའི་ཕྱིར་ཐབས་དང་བཅས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟེ
་པར་བྱའི
། ཉན་ཐོས་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་ནི་མི་བྱ་སྟེ། འཕགས་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ནབཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
འོ། ་སྐད་དུ།
།བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
པ་ཆོས་ལ་བསབ་པར་མི
་བཅུ་པའི་མདོ་་བགི
ལས་ཇི
རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་མེ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོག།ས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
ཡོངས་སུ་སྤོད་པར་གྱུར་ཏོ
།དེ་མེ་དེ་ལ་བསྟི
་སྟང་བྱེད། བ་མར་བྱེ
ད་ཀང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

གིས་མེ་དེ་ལ་བསྟི་སྟང་བྱས། བ་མར་བྱས། རི་མོར་བྱས་ཀང་འདི་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱའོ
་སྙམ་དུ་མི་སེམས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞི་དེ་ལས་བདག་ལ་
50

ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་བའམ། སེམས་ཀི་ཡིད་མི་བདེ་བར་འགྱུར་དུ་འོང་སྙམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞི་དེ་ལས་བདག་
74

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

85

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་འགྱུར་དུ་འོ
ང་སྙམ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་སལ་པ་ལྟ་བུའོ། །
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཐབས་ཙམ་འབའ་ཞིག་བསྟེནགཟི
་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་སོ
བོའི་་ལགས་ཀི
ས་ ་ཁང་པ
གས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི
་གོ་ངསོ་ཁེའརི་སྐེ
་ཞི་་བ་དེ

དུ་ཐག་རི
ང་དུ་སོང།་བས་བཅོ
མ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན
ལས་མི་འདའ་བས་ཤིན་ཏུ་བཅིངས་པ་ཁོ
་ནར་འགྱུར་རོ
།དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེ
ས་རབ་དང་བཅས་

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེསན་ཡོ
་པོ་ངདེས་སུ་ཟི
་ཉིད་ཡིནན་ནོ་པའི
། །དེ
་ལ་སྙིང་རེན་་དུ་བྱང་
བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
པའི་ཐབས་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་སགས་ཀི
་དུག་བཞི
་བརོད་པར་བྱའོ། །
ཆུབ་སེ མ ས་དཔའ་རྣམས་ཀི ས ་ཉོ ནནས་བརམས་ཏེ
་མོ ང ས་པ་ཡང་ཤེ
ས ་རབ་ཀི ས ་ཡོ ང ས་སུ་ཟི ན ་པའི ་

ཐོགརང་བཞི
་མར་རེ་ཞིནག་གི་བཏང་སྙོ
མས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
སྟོབས་ཀིས་བསོམས་ན་བདུད་རིར་འགྱུར་ན།
ས་མངོམནས་བསོ
་པར་མཐོ
་བའི་འབྲས་

ཆགས་པ་དང༌།
ཁོང་དགོ
་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ
་སྙོམས་པའི་སེནམ་མཆོ
ས་ཉིག
ད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
བུ་ཅན་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་ལྟ་སོ
ས་ཀང་ཅི
ས་ཏེ། འཕགས་པ་དཀོ
་

ཐམས་ཅད་བདེ
ད་སྡུག་བསལ་བ་ནི་མི་འདོ
ད་ལ།
བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འོད་སྲུངས་འདི
་ལྟ་སྟེ།་བ་ནི
དཔེ་འདོ
ར་ན་སགས་དང་སན་གི
ས་ཡོ
ངས་ཐོག་མ་མེད་པ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

སུ་ཟིན་པའི་དུག་གིས་ནི་འཆི་བར་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཀང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་བྱེད་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

མི་ནུས་སོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དེསྙོ
་ལྟ་བས་ན་གང་གི
་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་
མས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
ཀི་སྟོབས་ཀིས་འཁོར་བ་མི་འདོར་བ་དེམཛའ་བཤེ
འི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི
་། ད།གང་གི
་ ་མོ། །
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོ་ལྟུང་ངོ
མས་པ་ཉི
་དུ་བསོམ
ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་དམིགས་པ་མཐའ་དག་སོང་བ་དེའི་ཕྱིར་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

སྟེ། དེ་བས་ན་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐོབ་བོ། །དེ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

བས་ན་འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལས་ཀང༌།
དེ་ནཤེ་བཏབ་ན་བདེ
ས་རབ་ཀི་ཤེ
ས་པས་ནི
་ཉོནང་མོ
ངས་
ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོ
་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོ
ས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདོར་རོ། །ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་མི་གཏོང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ51
་པ་ལས་ཀང༌།
སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་དང༌།

འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངས་མ་
བསྟན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་
75

86

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དང་ཐབས་གཉིས་ཀ་བསྟེན་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་བསོམ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

པའི་གནས་སྐབས་སམ། ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྦིན་པ་ལ་སོགས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པ་ཐབས་ལ་བརེན་པ་མི་འབྱུང་དུ་ཟིན་ཀང༌། དེ་ལ་སྦོར་བ་དང་དེའི་རེས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

རབ་གང་ཡང་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ཐབས་ལ་བརེན་པ་འབྱུང་བ་ཉིད་དེ། དེའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་དང་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ས་ཅིག་ཅར་འཇུག་གོ
།
འདོད་པས་སྙིངཐབས་གཉི
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། །ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

པར་བྱའོ།

།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་

ངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

པར་འཇུག་པའི་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བའི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི
་ལམ་བསྟེན་པ་དང༌། ལངས་པའི་ཐབས་ཀི་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

ན་དུ་ཕྱིན་ཅི
ག་པ་ཁོ་ནའི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་
མས་དང་ཡེ་ཤེདུས་ན་ཡང་སྒྱུ་མ་མཁན་བཞི
ས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
། ་མ་ལོ
།ཚོགས་རྣམས་

པ་སྟེ། ནའཕགས་པ་བོ
་གོབས་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས་ཇི
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོ
། །དེ་ ་སྐད་དུ། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི
་ར་བ་ནི་་གང༌།
སྙིང་རེ་ཁོ
ན་པས་དེན་་པར་སྒྲུབ་པ་ནི
ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་་གང་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་མཉམ་པར་
དཔའི
་ཐབས་ནི
ཤེ་ན་ཡི
ས་རབ་མངོ

འོ། །

གཞག་པ་ན་སེ མ ས་ཅན་ལ་ལྟ་བས་ན་སྙི ང ་རེ ་ ཆེ ན ་པོ འི ་ དམི ག ས་པ་ལ་སེ མ ས་ཉེ ་ བར་

འཇོག་པ་དེ་ནི་དེའི་ཐབས་སོ
་ཕྱིར་ཞི་བ་དང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ། །གང་གི
བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
།བཅོརམ་བཀའ་སལ་པ་ལྟ་བུའོ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ ། །བདུད་བཏུལ་བའི་ལེའུ་ལས་
དེ་ནི་དེ་ལ་བསབ་པར་མི
འི་ཤེས་རབ་བོ་བགི
་ཞེསའོ།་རྒྱ་ཆེ

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་སྦོར་བ་ཡང་དག་ཕུལ་ནི་

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་མངོན་པར་བརོན་པར་ཡང་མི་བྱེད་ལ། ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་དགེ་
བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་ཡང་སྦོ
ར་བ་དང༌།
50

ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་བདག་མེད་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང༌། སྲོག་མེད་པ་དང༌། གསོ་བ་མེད་པ་དང༌། གང་ཟག་མེད་པར་
ཡང་སྦོར་ལ། ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་པ་ཡང་

སྦོར་བ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་། །འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་
76

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

87

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
སྡུད་པའི་མདོ་ལས་ཀང༌། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི
་མཁན་པོ་ཞིག །སྤྲུལ་པ་ཐར་བར་བྱ་ཕྱིར་བརོན།།
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

དེས་ནི་ས་ནས་དེ་ཤེས་པས། །སྤྲུལ་པ་དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད། །སྲིད་གསུམ་སྤྲུལ་པ་འད་བར་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ནི། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཁས་པས་ཤེས། །འགོ་བའི་ཆེད་དུ་གོ་བགོས་ཏེ། །འགོ་བ་དེ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ལྟར་ས་ནས་ཤེས། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་།རྒྱུ་ནི།བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང༌།
་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ཐབས་ཀི་ཚུལ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས།
དེའདི་སྦོ
ར་བ་འཁོ
ནས་བརམས་ཏེ་བརོ
་པར་བྱའོ
། ། ར་བ་ན་གནས་པ་ཡང་
ཡིན་པ་ལ། བསམ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

་ཁོ་་ཅན་བ་ན་མེ
བ་བསལ་ཏེ་སྙོདམ་པ་ཡང་དག་པར་
ས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རེཆགས་པ་དང༌།
་ཆེན་པོའི་སྙིཁོངང་པོ

ཐམས་ཅད་བདེ
་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོ
་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསོ
ས་པའི་སྦིན་བ་ནི
་པ་ལ་སོ
གས་པའི་ཐབས་གོ
མདས་པར་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

བྱས་ལ། དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་ས་མ་བཞིན་དུ་རག་པར་དུས་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

དུས་སུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་སྦོར་བ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བསོམ་པར་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

སྤོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་ལས།
གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་ཕན་ཡོ
ན་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པ་དེ
ན་དུ་ཉེ
་བར་མ་མོ། །
མཛའ་བཤེ
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
མས་སྙོམ་བཞི
ས་པ་ཉི
ད་དུ་བསོ
གནས་པའི་དན་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གོམས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྙིང་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

རེ་དང༌། ཐབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གོམས་པར་བྱས་པ་དེ་ཚེ་འདི་ལ་གདོན་མི་ཟ་
བར་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ཏེ།

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

དེས་ན་རི
མས་
ལ་སྙི་ངལམ་ན་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེ
་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

དཔའ་མཐོང་བར་འགྱུར། རི་ལམ་བཟང་པོ་གཞན་དག་ཀང་རི་བར་འགྱུར། ལྷ་རྣམས་ཀང་
ཡི་རངས་ནས་སྲུང་བ་བྱེད་པར་འགྱུར། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ
་ཤེས་
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ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་པར་འགྱུར། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང༌། གནས་ངན་ལེན་

ཀང་བྱང་བར་འགྱུར། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་འགྱུར། སྐེ་
བོ་མང་པོ་ལ་སྡུག་པར་འགྱུར། ལུས་ལ་ཡང་ནད་ཀིས་མི་ཐེབས་པར་འགྱུར། སེམས་ལས་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སུ་རུང་བ་ཉིད་ཀི་མཆོག་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་བོ།

།དེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྟོབས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

མཐའ་ཡས་པ་དག་ཏུ་སོང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་དོ།།

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀང་ཉན་ཏོ། །འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ན་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་སངས་རྒྱས་དང་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མས་དཔའ་རྣམས་མཐོ
ང་བར་འགྱུར་རོ།་འདི
།ཚེ་ ་རབས་གཞན་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་
འདོད་པས་སྙིངབྱང་ཆུབ་སེ
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ

མས་དཔའ་དང་མི
་འབྲལ་བའི་ཡུལ་དང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི
་ཁིམ་དུ་
པར་བྱའོ། དང་བྱང་ཆུབ་སེ
།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཡང་སྐེ
་པའི་ཕྱི་རབར་འགྱུར་ཏེ
་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ས
ནས་བདག་
། དེས་ན་འབད་མི།་དགོ
་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

བསལ་ནས་ཤིཡོ
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མིད
་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ར་བསྒྲུབས་
ངས་སུ་རོགས་པར་བྱེ
་དོ། །ལོངས་སྤོངད་པོ་ཆེ
་བ་དང༌། གཡོག་འཁོར་མང་བར་འགྱུར་རོ།།

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ཤེས་རབ་རྣོ་བས་སྐེ་བོ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་ཡང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ།

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

།ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་རབས་དན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་མདོ་གཞན་དག་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ལས་བྱུང་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དེས་དེ་ལྟར་སྙིང་རེ་དང༌། ཐབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

སེམས་རག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་བསོམས་ན་རིམ་གིས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་

སུ་དག་པའི་སྐད་ཅིག་འབྱུང་བས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

པའི་མེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བསོམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ནས་འཇིག་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

རེན་ལས་འདས་པའི
་ཡེ་ཤེ
ས་རོག་པའིས་ད་བ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ།
ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སྤོས་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི
་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

པ་མེ
ད་པ་ཤིསན་པ་ལགས་སོ
་ཏུ་གསལ་བར་རོ
ས་པ།
དི་མ་མེ
་ཅི་ང་མི་གཡོ་ལ་མར་མེ་རླུང་མེད་པར་
ད་དེའི་ལག་མཐི
ལ་དུ་མཆི
། །ཆོསག་གཅི
ག་པོ་གང་ཞེ
་ན།དའདི

བཞག་པ་བཞིན་དུ་མི་གཡོ་བ་ཚད་མར་གྱུར་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་ངོ་བོ་དེ་
50

ཁོ་ན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་མཐོང་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་
ངོ་བོ་ཉིད་དབྱུང་ངོ་། །དེ་བྱུང་ནས་དངོས་པོའི་མཐའ་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་སྐེས་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་
78

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

89

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
པ་ཡིན། འཇིག་རེན་གི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོ
ག་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཉིད་དང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་པོ་ཐོབ་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕན་ཡོན་དེ་རྒྱས་པར་ས་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ།།

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

་སྙིང་རེ་་ཆེ
ན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ འཕགས་པ་ལང་ཀར་
། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
འདི ་ ནི ་ དེ ་ བཞི ན ་ཉི ད ་ལ་དམིརྒྱུ་ནི
ག ས་པའི
བསམ་གཏན་དེ

བརོད་པར་བྱའོ། །
གཤེགས་པ་ལས་བསྟན་ཏེ། འདི་ནི་ནས་བརམས་ཏེ
བྱང་ཆུབ་སེམ་ས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་སྤོས་པ་མེད་པ་རྣམ་

ཐོག་མར་རེ
ཞིག་བཏང་སྙོ
ས་བསོ
མས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
པར་མི་རོག་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའོ། །མོས་པས་སྤོ
ད་པའི་་ས་ལ་ནི
་མོསམ་པའི
་དབང་གི
ས་འཇུག་

ཆགས་པ་དང༌།
ཁོང་་ཁོ
་བ་བསལ་ཏེ
མས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
པར་རྣམ་པར་གཞག་གི། མངོན་པར་འདུ་བྱེ
ད་པས་ནི
མ་ཡི
ན་ནོ། ་སྙོ།ཡེམ་ས་པའི
ཤེས་དེ་སེ་བྱུང་བར་

་བ་ནི་འདོརད་ཞུགས་པ་དེ
་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་བསོ
་འདོདམ་ལ།
གྱུར་ན་ནི་མངོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ།ཐམས་ཅད་བདེ
དེ་ལྟར་ས་དང་པོ
་ཕྱིས
་པའིཐོ་ག་མ་མེད་པ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ལམ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང༌།

དེའི་རེས་ལ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་ཤེས་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

རབ་དང༌། ཐབས་བསོམས་པས་རིམ་གིས་བསོམ་པས་སང་བར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་བསགས་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

པ་ཕ་བ་བས་ཀང་ཆེས་ཕ་བ་བྱང་བའིསྙོ་ཕྱིམརས་པ་ཉི
་དང༌།ད་དུ་བྱའོ
ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གོ
ང་མ་གོང་མ་
་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ས་འོག་མ་རྣམས་ཡོངམཛའ་བཤེ
ས་སུ་སྦོངས་བས་དེ
་བཞིན་གཤེ
གས་པའི
་ཡེ་དཤེ་དུ་བསོ
ས་ཀིམ་ ་མོ། །
་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
བར་ལ་ཞུགས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་ཅིང་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

འགྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ཡང་འཐོབ་སྟེ། འདི་ལྟར་རིམ་པ་ཁོ་ནར་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

དག་པར་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགལ་སྙི
ས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏོ
། །འཕགས་པ་དགོ
ངས་
ང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། རིམ་གིས་ས་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་སུ་གསེར་ལྟ་བུར་

སེམས་རྣམ་པར་སྦོང་ལ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི51
་བར་དུ་མངོན་

པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པ་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་
79

90

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ཡོན་ཏན་གི་ཕུང་པོ་དང་ནི་ལྡན། སོན་གི་སོན་ལམ་གི་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

འབྲས་བུ་ཡོད་པར་ནི་མཛད། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ནི་འགྱུར། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཐབས་ས་ཚོགས་དག་དང་ལྡན། སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གིས་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་དོན་རྣམ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཛད།

ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་ནི་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་ཉེས་པའི་དི་མ་མཐའ་དག་བསལ་ནས།
འདོད་པས་སྙིངགྱུར།
་རེ་དང༌། བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི
བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

སེམས་ཅན་གི་

་མཐས་གཏུགས་པར་བཞུགས་པ་ཡི
པར་བྱའོ། ཁམས་ཀི
།སྙིང་རེས་བསྐོ
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེནམ་པར་རོ
ས་ཅན་གས་པ་དང་ལྡན་པས་སངས་རྒྱས་

ངོན་པར་གདོནབཅོ
་པའིམ་ཕྱི་ལྡན་འདས་ཡོ
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ན་ཏན་མཐའ་དག་གི་འབྱུང་གནས་ལ་དད་པ་བསྐེ
ད་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་ཡོངས་

བསལ་ནས་ཤིསུ་བསྒྲུབ་པའི
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
་པོ་འབད་པར་བྱའོ
ར་བསྒྲུབས་ ། །དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་
་ཕྱིངར་རྒྱུན་མི
་བདག་ཉི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ད་ཐམས་ཅད་ཀིངས
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ཀིས་འདི་སྐད་དུ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ།།

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིདམ་པ་ཕག་དོ
་ར་བ་ནི་སྙིང་རེག་ཁོ་ལ་སོ
་ན་ཡིགནས་དི
་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་ །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་མི་ངོམས་
་མ་ཐག་བསྲི
ངས་པ།

འོ། །

ཆུ་ཡི་མཚོ་འད་དང། རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་རྣམས་འཛིན་བྱེད་དེ། །ངང་པ་

རབ་དགའ་ཆུ་ལས་འོ་མ་ལེ།ན་པ་བཞི
། །དེ་ལྟ་བས་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ཕྱོགས་ལྷུང་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
བཅོམན་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
འོ། །བྱི
།བཅོསམ་པ་ལས་ཀང་ལེ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
དཀྲུགས་ཡི
ད་རིང་སོ་ངབགི
ས་ལ།
གས་བཤད་པ། །ཐམས་ཅད་བང་པ་ཁོ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
ནར་བྱ། །དེ་ལྟར་དབུ་མའི
་ལམ་བཤད་པས།
།བདག་གི་ ས་བསོད་ནམས་གང་ཐོབ་པ། །དེ་
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཡིས་སྐེ་བོ་མ་ལུས་པ། །དབུ་མའི་ལམ་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །བསོམ་པའི་རིམ་པ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཀ་མ་
ལ་ཤི་ལས་བར་དུ་མཛད་པ་རོ
གས་སོ།། །།
50

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་ཝར་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

80

91

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།

༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

༄༅། །ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། གང་གིས་ཆོས་ཀུན་འགོ་འོང་མེད་གཟིགས་ཀང་། །

འགོ་བའི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་བརོན་མཛད་པའི། །བ་མ་མཆོག་དང་སྤན་རས་གཟིགས་མགོན་

ལ། །རག་ཏུ་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས། །དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནི། །དེ་ཡི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་
རག་ལས་པས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་ལག་ལེན་བཤད་པར་བྱ། །

༡ དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་དུས་འདིར། །བདག་གཞན་འཁོར་བའི་མཚོ་

ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ནི། །ཉན་སེམས་སོམ་པ་
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༢ གཉེན་གི་ཕྱོགས་ལ་འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡོ། །དག་ཡི་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་སྡང་མེ་

ལྟར་འབར། །བང་དོར་བརེད་པའི་གཏི་མུག་མུན་ནག་ཅན། །ཕ་ཡུལ་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༣ ཡུལ་ངན་སངས་པས་ཉོན་མོངས་རིམ་གིས་འགིབ། །རྣམ་གཡེང་མེད་པས་དགེ་

སྦོར་ངང་གིས་འཕེལ། །རིག་པ་དྭངས་པས་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐེ། །དབེན་པ་བསྟེན་པ་
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༤ ཡུན་རིང་འགོགས་པའི་མཛའ་ཤེས་སོ་སོར་འབྲལ། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་
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རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ནོར་རས་བཤུལ་དུ་ལུས།
་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེ
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
ལ་འགྱུར་ཞིང།ལུས་ཀི
་། །ཐོས་བསམ་བསོ
མ་པའི་བྱ་ ས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
ང་རེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེནད་ཡི
་པའིན།། །གོ
བཏང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ
། གས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་

ཡིན། །

༥ གང་དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེལ་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་བསོམ་པའི་བྱ་

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

བ་ཉམས་འགྱུར་ལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད་པའི། །གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༦ གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

འགྱུར་བའི། །བཤེ
ས་གཉེ
ན་དམ་པ་རང་གི
་ལུས་བས་ཀང་།
།གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་
།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
་བསླུ་བའི
། །དཀོ
ན་མཆོག་སྐབས་འགོ
་རྒྱལ་

ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོ༧
ང་སྡུག་བསལ་རྣམས།
།སྡིག་་པའི
་འབྲས་བུར་
རང་ཡང་འཁོར་བའི
བཙོ་ནལས་ཀི
་རྭར་བཅི
ངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

ངས། །དེ་ཕྱིར
་ལ་བབ་ཀང་སྡི
་ལས། །ནམ་ཡང་མི་་བྱེབསླུ་བའི
ད་རྒྱལ་ ། །དཀོན་མཆོག་སྐབས་འགོ་རྒྱལ་
སྐོ་སྲོ
བག
་པར་ནུས།
།དེག་ཕྱི་པའི
ར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

༨ ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་རྣམས། །སྡིག་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ཐུབ་པས་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་སྡིག་པའི་ལས། །ནམ་ཡང་མི་བྱེད་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་

༩ སྲིད་གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་
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ཅན་ཡིན། །ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༡༠ ཐོག་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་
82

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
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བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་རྒྱ
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ
་འདོད་ལས་བྱུང་།
བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི
་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེ
ད་རྒྱལ་སྲས་།རོགས་པའི་ས

ལག་ལེན་ཡིན། །

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག
དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། འཇུག་ན་ཡང་།
།དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ
་གཞན་གི
་སྡུག་བསལ་དག
།ཡང་ །དེ་ལ་བས
།ལུས་དང་ལོ
ངས་སྤོ
ད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས།
དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིསྲས་ལག་ལེ
ན། ། ན་ཡིན། །

བདག་ལ་ཉེ
་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞིགན་གམ་འཕོ
་དུ། །གང་དག་བདག་གི
་མག
༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས༡༣
་བདག་གི
་ནོརས
། །ཐམས་ཅད་འཕོ
ག་ཏུ་

བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་

འཇུག་ན་ཡང་། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །དེ་ལ་བསོ་བ་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ལེན་ཡིན། །

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲ

༡༣ བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེ
ད་བཞི
ན་དུ། །གང་དག་བདག་གི
་མགོ
་
བྱེད་ན་ཡང་།
།བྱམས་པའི
་སེམས་ཀིས་སར་ཡང་དེ
་ཉིད་བོ
་ཀི་།གཅོ
།ཡོད
ན་ཏན་བརོ
ད་པ་རྒྱ

ལག་ལེ
ན་ཡི
།།
བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ
་ཡི་སྡི
གན་པ་རྣམས།
།བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ལེན་ཡིན། །

༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་

ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱ

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲོགས་པར་
ལག་ལེན་ཡིན། །

བྱེད་ན་ཡང་། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀིས་སར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག
83

༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་ཤིང་ཚིག་

ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག་བཞིན་ལྟ་
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རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

བར་བྱེད་ནའང་།ལ་འགྱུར་ཞི
།ནད་ཀིངས་།་བཏབ་པའི
་བུ་ལ་མ་བཞི
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
།ཐོས་བསམ་བསོ
མ་པའི་བྱ་ན་དུ། །ལྷག་པར་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
་མེདན་པར་སྒྱུར་བྱེ
ད་པའི། །གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་
ལག་ལེང་རེ
ན་ཡི
།།

ཡིན། །

༡༧

རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའི་སྐེ་བོ་ཡིས།

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

ཐབས་བྱེད་ན་ཡང་། །བ་མ་བཞིན་དུ་གུས་པས་བདག་ཉིད་ཀི། །སྤི་བོར་ལེན་པ་རྒྱལ་སྲས་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

ཡིན། །

།ང་རྒྱལ་དབང་གིས་བརྙས་

ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༨ འཚོ་བས་ཕོངས་ཤིང་རག་ཏུ་མི་ཡིས་བརྙས། །ཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་གིས་

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

བཏབ་ཀང་སར།་བསླུ་བའི
།འགོ་ཀུན་སྡི
་སྡུག་བདག་ལ་ལེ
ན་བྱེད་ཅིང་། །ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་
།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
། །དཀོགན་མཆོ
ག་སྐབས་འགོ་རྒྱལ་

ཡིན། །

ལག་ལེན་ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོ༡༩
ང་སྡུག་བསལ་རྣམས།
།སྡིགང་པའི
་འབྲས་བུར་
སྙན་པར་གགས་ཤི
་འགོ་ལས་ཀི
་མང་སྤི
་བོས་བཏུད། །རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་ནོར་འད་ཐོབ་

ངས། །དེ་ཕྱིར
་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་སྡི
ག་པའི
་ལས། །ནམ་ཡང་མི
་བྱེདད་གཟི
་རྒྱལ་གས་ནས། །ཁེངས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་
གྱུར་ཀང་།
།སྲིད་པའི
་དཔལ་འབྱོ
ར་སྙིང་པོ་མེ
ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

༢༠

རང་གི་ཞེ་སྡང་དག་བོ་མ་ཐུལ་ན།

།ཕྱི་རོལ་དག་བོ་བཏུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

འགྱུར། ། དེ་ཕྱིར་བྱམས་དང་སྙིང་རེའི་དམག་དཔུང་གིས། །རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་ཡིན། །

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་

༢༡ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འད། །ཇི་ཙམ་སྤད་ཀང་སྲེད་པ་འཕེལ་བར་
82

འགྱུར། །གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐེ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས། །འཕལ་ལ་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༢༢ ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་དག་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སྤོས་པའི་
84

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།

95

བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་རྒྱ
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ
ད་ལས་བྱུང་།
མཐའ་དང་བྲལ། །དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛི
ན་མཚན་མ་རྣམས། །ཡི་དའདོ་ལ་མི
་བྱེད་རྒྱལ་།རོགས་པའི་ས

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག
དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༢༣ ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་དང་འཕད་པ་ན། །དབྱར་གི་དུས་ཀི་འཇའ་ཚོན་ཇི་བཞིན་

༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ

དུ། །མཛེས་པར་སང་ཡང་བདེན་པར་མི
་ལྟ་ཞིང་། །ཞེ
ན་ཆགས་སོ
ང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ
ན་ །དེ་ལ་བས
འཇུག་ན་ཡང་།
།ལུས་དང་ལོ
ངས་སྤོ
ད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས།
ཡིན། །
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༣ བདག་ལ་ཉེ
་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞི
ན་དུ། །གང་དག་བདག་གི་མག
༢༤ སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་རི་ལམ་བུ་ཤི
་ལྟར། ས།འཁྲུལ་སང་བདེ
ན་པར་བཟུང་བས་

བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་

ཨ་ཐང་ཆད། །དེ་ཕྱིར་མི་མཐུན་རྐེན་དང་འཕད་པའི་ཚེ། །འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

ལེན་ཡིན། །

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲ

༢༥ བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ལུས་ཀང་གཏོ
ང་དགོས་་ན།
།ཕྱིས
་རོ་སར་ཡང་དེ
ལ་དངོས་པོ
བྱེད་ན་ཡང་། །བྱམས་པའི
སེམས་ཀི
་ཉིད་རྣམས་ལ་
་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱ

ལག་ལེནན་ཡི་མི
ན།་རེ། ་བའི། །སྦིན་པ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
སོས་ཅི་དགོས། །དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སི

ལེན་ཡིན། །

༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་

ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱ

༢༦ ཚུལ་ཁིམས་མེད་པར་རང་དོན་མི་འགྲུབ་ན། །གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་
ལག་ལེན་ཡིན། །

གད་མོའི་གནས། །དེ་ཕྱིར་སྲིད་པའི་འདུན་པ་མེད་པ་ཡིས། །ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག
83

༢༧ དགེ་བའི་ལོངས་སྤོད་འདོད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལ། །གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རིན་

ཆེན་གཏེར་དང་མཚུངས། །དེ་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཞེ་འགས་མེད་པ་ཡིས། །བཟོད་པ་སོམ་པ་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༢༨ རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང་། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟོག་ལྟར་བརོན་
85

96

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

མཐོང་ན། །འགོལ་ཀུན་དོ
ན་དུ་ཡོ
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
་འགྱུར་ཞི
ང་། །ཐོནས་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི
་བསམ་བསོམ་པའི་བྱ་། །བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
་མེདན་པར་སྒྱུར་བྱེ
ད་པའི། །གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་
ལག་ལེང་རེ
ན་ཡི
།།

ཡིན། །

༢༩ ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

པར་ཤེས་བྱས་ནས། །གཟུགས་མེད་བཞི་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡི། །བསམ་གཏན་སོམ་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

ཡིན། །

པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༣༠ ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མི་

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

ནུས་པས། །ཐབས་དང་ལྡན་ཞི
་འཁོགར་སྐབས་འགོ
་གསུམ་མི་་རྒྱལ་
རོག་པའི། །ཤེས་རབ་སོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་
།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
་བསླུ་བའི། །དཀོནང་མཆོ

ཡིན། །

ལག་ལེན་ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོ༣༡
ང་སྡུག་བསལ་རྣམས།
།སྡིག་པའིས་ལས་ཀི
་འབྲས་བུར་།ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀིས་ཆོས་མིན་
རང་གི་འཁྲུལ་པ་རང་གི
་མ་བརགས་ན།

ངས། །དེ་ཕྱིར
ག་ལ་བབ་ཀང་སྡི
ག་པའི
་ལས། །ནམ་ཡང་མི
་བྱེད་རྒྱལ་
བྱེ་སྲོ
ད་སྲི
ད་པས། །དེ་ཕྱི
ར་རྒྱུན་དུ་རང་གི
་འཁྲུལ་པ་ལ།
།བརགས་ནས་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ཡིན། །

ལེན་ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

༣༢ ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རྒྱལ་སྲས་གཞན་དག་གི། །ཉེས་པ་གླེང་ན་བདག་ཉིད་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ཉམས་འགྱུར་བས། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི། །ཉེས་པ་མི་སྨྲ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་

༣༣ རྙེད་བཀུར་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་རོད་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་བྱ་
82

བ་ཉམས་འགྱུར་བས། །མཛའ་བཤེས་ཁིམ་དང་སྦིན་བདག་ཁིམ་རྣམས་ལ། །ཆགས་པ་
སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

86

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
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བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་རྒྱ
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ མསྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ
་འདོད་ལས་བྱུང་།
༣༤ རྩུབ་པོའི་ཚིག་གིས་གཞན་སེ
ས་འཁྲུག་འགྱུར་ཞིང་། །རྒྱལ་བའི
་སྲས་ཀི།རོ་ གས་པའི་ས

མས་ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག
སྤོད་ཚུལ་ཉམས་འགྱུར་བས། །དེགཞན་ཕན་སེ
་ཕྱིར་གཞན་གི
་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི། །ཚིག་རྩུབ་སོང་བ་

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ

༣༥ ཉོན་མོངས་གོམས་ན་གཉེ
ན་པོས་བཟོ
ག་དཀའ་བས།
།དན་ཤེས་སྐེས་བ་རྣམས།
་བུས་ །དེ་ལ་བས
འཇུག་ན་ཡང་།
།ལུས་དང་ལོ
ངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ
གཉེན་པོའི་མཚོན་བཟུང་ནས། །ཆགས་སོ
སྲས་ལག་ལེགནས་ཉོ
་ཡིན།ན།་མོངས་དང་པོ་སྐེས་མ་ཐག །འབུར་

འཇོམས་བྱེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན༡༣
། ། བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞིན་དུ། །གང་དག་བདག་གི་མག

བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་

༣༦ མདོར་ན་གང་དུ་སྤོད་ལམ་ཅི་བྱེད་ཀང་། །རང་གི་སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ཅི་
ལེན་ཡིན། །

འད་ཞེས། །རྒྱུན་དུ་དན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པ་ཡིས། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲ

བྱེད་ན་ཡང་། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀིས་སར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱ

ལག་ལེན་ཡིན་།དགེ
། ་བ་རྣམས། །མཐའ་ཡས་འགོ་བའི་སྡུག་
༣༧ དེ་ལྟར་བརོན་པས་བསྒྲུབས་པའི

བསལ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི
ས་རབ་ཀིས། ག་གི
།བྱང་ཆུབ་
༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་ཤེ
་དབུས་སུ་འགའ་ཞི
ས། །མཚང་ནས་བྲུས་

།དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱ
བསོ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ངན་སྨྲ་ན་ཡང་།
།
ལག་ལེན་ཡིན། །

མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་དོན། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་གི་

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག

རེས་འབྲངས་ནས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །རྒྱལ་སྲས་ལམ་ལ་
སོབ་འདོད་དོན་དུ་བཀོད། །བོ་གོས་དམན་ཞིང་སྦངས་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར།83།མཁས་པ་དགེས་

པའི་སྡེབ་སྦོར་མ་མཆིས་ཀང་། །མདོ་དང་དམ་པའི་གསུང་ལ་བརེན་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ལགས་པར་སེམས། །འོན་ཀང་རྒྱལ་སྲས་སྤོད་པ་རླབས་ཆེན་རྣམས།།

བོ་དམན་བདག་འདས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕྱིར། །འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ལ་སོགས་ཉེས་
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རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

པའི་ཚོགས། །དམ་པ་རྣམས་ཀི
ས་བསམ་བསོ
་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོ
ལ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
ལ་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས
མ་པའི་བྱ་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
ང་རེ་བ་ཀུན།
་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེ
་པའི། །གོགས་ངན་སོ
ང་བ་རྒྱལ་
བས་འགོ
།དོནད་དམ་ཀུན་རོ
བ་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་མཆོག་གིས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་

ཡིན། །

མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི། །སྤན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་
ཅེས་པ་འདི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་ལུང་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་
དངུལ་ཆུའི་རིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྦར་བའོ།། །།
ཡིན། །

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི་བསླུ་བའི། །དཀོན་མཆོག་སྐབས་འགོ་རྒྱལ་

ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་རྣམས། །སྡིག་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་

ངས། །དེ་ཕྱིར་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་སྡིག་པའི་ལས། །ནམ་ཡང་མི་བྱེད་རྒྱལ་

ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་
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དཔར་བྱང་སོན་ཚིག
༈ རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །
ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། །
ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཀ་སེང་གེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་

མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་

བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ།། །།
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Juwelenkette

Die Juwelenkette des Rates an einen König
Ratnāvalī von Nāgārjuna1
1. Kapitel: Hoher Zustand und Letztendliche Güte
Ehre sei allen Buddhas und Bodhisattvas
� �ch verneige mich vor dem Allwissenden, der �ei ist von allen Fehlern
und mit allen guten Eigenscha�en geschmückt. Vor ihm, der der einzige
Freund aller Wesen ist.
⒉ O König, ich werde Euch die Übungen der Tugend aufzeigen, um in
Euch den Boden der Lehre zu bereiten, denn die Übung der Tugend ist
nur innerhalb des Gefäßes der vorzüglichen Lehre denkbar.
⒊ Wer zu Anfang den hohen Zustand praktiziert, wird am Ende letztendliche Güte erfahren, denn nur wer den hohen Zustand erreicht hat, kann
�chritt �r �chritt auch letztendliche Güte erlangen.
⒋ Hoher Zustand wird als „Glück“ bezeichnet, letztendliche Güte aber als
Be�eiung. Die �uintessenz ihres Wesens ist - kurz gesagt - Glaube und
Weisheit.
⒌ Wer Glauben hat, wird sich auf die Praxis verlassen. Wer Weisheit hat,
kennt die Natur der Wirklichkeit. Von diesen beiden Tugenden ist Weisheit die höhere, Glauben jedoch ihre unabdingbare Voraussetzung.
⒍ Wer die Übungen nicht vernachlässigt, obwohl Begehren, Hass, Furcht
oder Verwirrung ihn blenden, wird stark im Glauben genannt und ist ein
vorzügliches Gefäß �r die letztendliche Güte.
1

Textauszug aus: Nagarjunas Juwelenkette, nach der Übertragung aus dem Tibetischen
von Jeﬀrey Hopkins aus dem Amerikanischen übersetzt von Elisabeth Liebl, erschienen
im Diederichs-Verlag, München 200⒍ Die Rechte an der Übersetzung liegen bei Elisabeth Liebl.
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⒎ Wer alle Taten von Körper, Rede und Geist gründlich untersucht hat
und erkennt, was ihm selbst und anderen nützt, sowie seine Erkenntnis
ohne Ausnahme in die Tat umsetzt, der allein ist weise.
� Nicht töten, nicht stehlen, anderer Menschen Ge�ährten nicht ver�hren, keine unwahren, trennenden, groben und sinnlosen Worte sprechen,
⒐ Begehrlichkeit aufgeben und mit ihr die Absicht, anderen zu schaden,
Anschauungen aufgeben, welche die Wirklichkeit �r nicht-existent erklären - dies sind die zehn leuchtenden Pfade des Handelns. All dies nicht zu
tun, �hrt ins Dunkel.
� Keine berauschenden Getränke zu sich nehmen, ethische Lebens�hrung, anderen nicht schaden, großzügiges Geben mit Respekt, den Ehrwürdigen Verehrung zollen, und Liebe: dies ist - kurz gesagt - die Praxis
(des Siegreichen).
⒒ Praxis heißt nicht, dem Körper Annehmlichkeiten zu versagen, denn
solch ein Mensch mag anderen immer noch schaden, statt ihnen helfend
beizustehen.
⒓ Wer den großen Pfad der vorzüglichen Lehre nicht zu schätzen weiß,
der geschmückt ist mit den Juwelen der Freigebigkeit, der Ethik und der
Geduld, quält seinen Körper und folgt einem Irrweg, einem Trampelpfad
�auf dem er sich und alle, die ihm nachfolgen, in die Täuschung �hrt�.
⒔ Den Körper umschlungen von den schrecklichen Schlangen der störenden Emotionen, bleibt er lange Zeit im entsetzlichen Dschungel der
zyklischen Existenz gefangen, im Baum-Dickicht der zahllosen Wesen.
⒕ Wer tötet, wird ein kurzes Leben haben. Wer andere verletzt, wird Leid
erfahren. Wer stiehlt, wird mit geringen Mitteln kämpfen. Wer sexuelles
Fehlverhalten übt, wird viele Feinde haben.
⒖ Wer lügt, wird selbst verleumdet. Wer intrigiert, wird keine Freunde haben. Wer grobe Worte gebraucht, wird Unangenehmes zu hören bekommen. Wer Unsinn schwätzt, dessen Worte ﬁnden weder Glauben noch
Achtung.
� Begehrlichkeit verhindert Wunscher�llung. Böse Absichten fuhren
zu Ängsten, falsche Sicht der Wirklichkeit zu Verblendung, während der
Rausch den Geist verwirrt.
6
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� Mangelnde Freigebigkeit zieht Armut nach sich, falsche Lebens�hrung macht uns zu Opfern von Betrügern. Stolz verursacht eine Geburt in
niedriger Familie, und Eifersucht erstickt jede Schönheit im Keim.
⒙ Ungesunde Gesichtsfarbe geht auf Zorn zurück. Dumm wird, wer es
versäumt, die Weisen zu be�agen. all diesen Wirkungen ist der Mensch
ausgesetzt, schlimmer noch aber ist eine ungünstige Wiedergeburt.
⒚ Ganz im Gegensatz zu den wohl bekannten Früchten der nicht-tugendha�en Handlungen stehen jene Auswirkungen, als deren Ursache die Tugenden gelten.
⒛ Begehren, Hass, Unwissenheit und die Handlungen, die sie hervorbringen, sind Untugenden. Nicht-Begehren, Nicht-Hass, Nicht-Unwissenheit
und die Handlungen, die sie hervorbringen, sind Tugenden.
2⒈ Von den Untugenden kommt alles Leid und alle ungünstigen Wiedergeburten. Von den Tugenden kommen alle Freuden im Leben und jeder
�rderliche Wiedereintritt in die z�klische Existenz.
2⒉ Das Abstehen von allen Untugenden sowie das stete Streben nach tugendha�em Handeln mit Körper, �ede und Geist - dies sind die drei Arten
der Praxis.
2� Diese drei Arten der Praxis be�eien uns von einer Wiedergeburt als
Höllen wesen, Hungergeist oder Tier. Die Wiedergeburt als Mensch oder
Gott aber schenkt uns Glück, Vermögen und Macht in erheblichem Maße.
2⒋ Durch die Versenkungen, die Unermesslichen und die Meditation ohne Form erfahren wir den Segen Brahmas. Dies sind - kurz gesagt - die
Methoden, die zum „hohen Zustand“ �hren sowie deren Früchte.
2⒌ Die Lehre von der letztendlichen Güte, so sagen die Siegreichen, ist
tiefgründig, subtil und Furcht erregend �r Menschen von kindlichem Gemüt, die kein höheres Verständnis entwickelt haben.
2⒍ „Ich bin nicht. Ich werde nicht sein. Ich habe nicht. Ich werde nicht
haben.“ Diese Aussagen erschrecken Menschen kindlichen Gemüts, im
Weisen aber löschen sie alle Furcht aus.
2⒎ Er, der nur spricht, um den Wesen zu helfen, sagte einst, dass alle Wesen aus der Vorstellung von einem „Ich“ entstanden und in der Vorstellung
von einem „Mein“ befangen sind.
7
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2⒏ „Es gibt ein Ich, es gibt ein Mein.“ Dies sind letztendlich falsche Ideen,
da sie nicht gegründet sind auf ein tiefgreifendes Verständnis der Wirklichkeit, wie sie ist.
2⒐ Die Anhäufungen von Körper und Geist entstehen aus der Vorstellung
von einem Ich, die faktisch falsch ist. Wie kann das, was aus einem nichtexistenten Samen wächst, letztendliche Wahrheit besitzen?
30. Nachdem wir also die Anhäufungen als Täuschung erkannt haben, können wir die Vorstellung von einem Ich aufgeben. Haben wir die Vorstellung
vom Ich aufgegeben, entstehen keine neuen Anhäufungen mehr.
3⒈ So wie es heißt, dass das Bild unseres Gesichts im Spiegel vom Spiegel
abhängt und nicht wahrha� �als Gesicht� existiert.
3⒉ Auf diese Weise existiert auch das Ich abhängig von den Anhäufungen.
Und wie das Bild im Spiegel existiert es in Wirklichkeit nicht.
3⒊ Und wie ein Spiegelbild nur in Abhängigkeit von einem Spiegel erblickt werden kann, so kann auch die Vorstellung vom Ich nicht ohne die
Anhäufungen existieren.
3⒋ Als der Ehrwürdige Ananda hörte, was dies bedeutet, erlangte er das
Auge der Lehre und sprach davon wiederholt zu den Mönchen und Nonnen.
3� So lange die Anhäufungen �r wahr genommen werden, so lange gibt
es die Vorstellung von einem Ich. Wenn die Vorstellung von einem Ich
existiert, kommt es zum Handeln und damit zur Geburt.
3⒍ Auf diesen drei Bahnen, die einander wechselseitig bedingen ohne Anfang, Mitte oder Ende, dreht sich das Rad des Daseinskreislaufs wie ein
Feuerbrand, der im Kreis geschwungen wird.
3⒎ Da dieses Rad nicht aus sich selbst, aus anderem, aus beidem, nicht in
der Vergangenheit, Gegenwart oder �ukun� erlangt wird, ist die Vorstellung von einem Ich erloschen und mit ihr Handeln und Wiedergeburt.
3⒏ Wer aber erkennt, wie Ursache und Wirkung hervorgebracht und wieder zerstört werden, der betrachtet die Welt nicht als in Wirklichkeit existierend oder nicht-existierend.
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3⒐ Wer aber die Lehre vernommen hat, die das Leiden auslöscht, sie jedoch nicht untersucht und die Furchtlosigkeit �rchtet zittert aus Unwissenheit.
40. Dass all dies im Nirvana nicht existiert, jagt dir keine Furcht ein. Warum also bringt die Vorstellung, dass es hier nicht existiert, dich dann zum
Zittern?
4⒈ ��n der Be�eiung gibt es kein Selbst und keine Anhäufungen.“ Wenn
dies also Be�eiung ist, was hast du dann dagegen, dass Selbst und Anhäufungen schon hier verlöschen?
4� Wenn Nirvana keine Nicht-Dingha�igkeit aufweist, wie könnte es
dann dingha� sein? Nur die Auslöschung des �rrglaubens an Dinge und
Nicht-Dinge gleichermaßen wird Nirvana genannt.
4⒊ Wer an die Nichtigkeit der Existenz glaubt, glaubt nicht an die Auswirkung von Handlungen. Dieser Zustand ohne Verdienst, der zu einer
schlechten Wiedergeburt �hrt, gilt als �falsche Anschauung“.
4⒋ Wer an das relative Sein der Existenz glaubt, glaubt an die Auswirkung
von Handlungen. Diese Ansicht, die Verdienste sammeln lässt und zu einer
guten Wiedergeburt �hrt, gilt als �rechte Anschauung“.
4⒌ Da Weisheit Existenz und Nicht-Existenz gleichermaßen auslöscht,
gibt es einen Weg zwischen verdienstvollen und nicht-verdienstvollen
Handlungen. Dort, so sagen die Weisen, liegt die Be�eiung von schlechter
Wiedergeburt oder guter Wiedergeburt.
4⒍ Wer das Entstehen als verursacht erkennt, lässt die Nichtigkeit der
Existenz hinter sich. Wer das Verlöschen als verursacht betrachtet, verfallt
nicht dem Glauben an die Beständigkeit der Existenz.
4⒎ Vorher entstandene und gleichzeitig entstandene [Ursachen] sind keine
Ursachen. Daher gibt es in Wirklichkeit keine Ursachen, da [diese Art] des
Entstehens weder auf konventionelle noch auf wirkliche Weise existiert.
4⒏ Wenn dies ist, entsteht jenes, wie das Kurze, wenn das Lange da ist.
So geht aus dem Entstehen eines Dinges auch das Entstehen des anderen
hervor wie Licht aus dem Entstehen der Flamme.
9
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4⒐ Wo Langes ist, gibt es auch Kurzes. Obwohl beides nicht aus sich selbst
heraus existiert wie das Licht, das nicht entsteht, wenn keine Flamme entstanden ist.
50. Wer erkannt hat, dass Wirkungen aus Ursachen entstehen, nimmt das,
was erscheint, im Rahmen der Konventionen der Welt hin und vermeidet
so den Glauben an die Nichtigkeit der Existenz.
5� Wer das Verlöschen jenseits der Konvention, so wie es ist, �r möglich
hält, verfällt nicht dem [Glauben] an die Existenz. Wer nicht mehr der
zweifachen Sicht unterliegt, ist be�eit.
5⒉ Was in der Ferne erscheint, wird in der Nähe deutlich gesehen. Wenn
das Wasser in der Lu�spiegelung wirklich existiert, weshalb können jene,
die in der Nähe sind, es nicht erkennen?
5⒊ Jene, welche weit entfernt sind, betrachten die Welt als wirklich. lene
aber, die näher kommen, erkennen sie als merkmallos wie eine Lu�spiegelung.
5� So wie eine Lu�spiegelung wie Wasser erscheint, ohne es zu sein und
daher nicht wirklich [Wasser] ist, so erscheinen die Anhäufungen wie ein
Selbst, ohne ein Selbst zu sein, das daher nicht wirklich existiert.
5� Wer aber eine Lu�spiegelung �r Wasser hält, darauf zugeht und dann,
wenn er davorsteht, plötzlich zu mutmaßen anﬁnge: „Dieses Wasser existiert vielleicht gar nicht“, der wäre ein vollkommener Narr.
5� Wer denkt, die Welt, die einer Lu�spiegelung gleicht, sei entweder
existent oder nicht-existent, ist unwissend. Und wo Unwissenheit herrscht,
gibt es keine �e�eiung.
5⒎ Wer an die Nichtigkeit der Existenz glaubt, erleidet ungünstige Wie
dergeburten. Wer an das Sein der Existenz glaubt, erfährt günstige Wiedergeburten Wer sich aber die korrekte, wahrha�e Sicht aneignet, verlässt
sich nicht mehr auf die zweifache Sicht und ﬁndet �e�eiung
5⒏ Wenn durch richtiges und tiefgründiges Verständnis der Leerheit, [der
Weise] weder Existenz noch Nicht-Existenz behauptet, [Ihr aber denkt],
er glaube an die Nichtigkeit, könntet Ihr ebenso gut glauben, er ha�e der
Existenz an.
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5⒐ Wenn der Weise durch Ablehnung der Existenz tatsächlich dem Glauben an die Nicht-Existenz verﬁele, warum sollte er dann durch Ablehnung
der Nicht-Existenz nicht dem Glauben an die Existenz verfallen?
60. Der Weise glaubt nicht an die Lehre von der Nicht-Existenz und zeigt
folglich auch kein nihüistisches Verhalten. Da er sich auf [den Pfad zur]
Erleuchtung verlässt, kennt er kein nihüistisches Denken. Wie also könnte
er an die Nicht-Existenz glauben?
6⒈ Fragt die Samkhyas, die Anhänger von Kanada, die Nirgranthas und
andere, die an ein Ich und die Anhäufungen glauben, ob sie denken, das,
was darüber hinaus geht, „sei“ oder „sei nicht“.
6⒉ Und wisset, dass der kostbare Nektar der Lehre der Buddhas als tiefgründig gilt, weil sie die einzige Lehre ist, die „sein“ und „nicht sein“ hinter
sich lässt.
6⒊ Wie aber könnte die Welt in Wirklichkeit bestehen, da ihre Natur nicht
den drei Zeiten unterworfen ist, da sie nicht vergeht, sondern vielmehr zu
existieren aufhört, da sie nicht entsteht und nicht verweilt - und sei es auch
nur �r einen Augenblick?
6⒋ Da Welt und Nirvana aus [ihrer eigenen] Wirklichkeit heraus weder
kommen, noch gehen, noch bestehen, welchen Unterschied sollte es da in
Wahrheit zwischen den beiden geben?
6⒌ Wenn auf Grund der Nicht-Existenz des Bestehens Entstehen und Vergehen nicht [aus ihrer eigenen] Wirklichkeit existieren, wie sollte es da
in der letztendlichen Wirklichkeit Entstehen, Bestehen oder Vergehen geben?
6⒍ Wenn Dinge sich immer wandeln, wie könnten sie da nicht-vergänglich
sein? Wenn sie sich aber niemals wandeln, wie könnten sie da je anders
wrerden, als sie sind?
6⒎ Werden sie etwra erst vergänglich durch teilweise oder vollkommene
Auﬂösung? Da es in beidem gleichermaßen Widersprüche gibt, kann diese
Art von Vergänglichkeit auch nicht der Wirklichkeit entsprechen.
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6⒏ Wären sie vergänglich, würden die Dinge mit dem Vergehen des Augenblicks ihre Existenz verlieren. Wie sollten sie also altern? Wenn sie
nicht vergänglich wären, blieben sie auf ewig gleich. Wie also sollten sie
altern?
6⒐ Da der Augenblick ein Ende hat, muss er auch einen Anfang und eine
Mitte haben. Da der Augenblick also eine dreiteilige Struktur besitzt, kann
die Welt nicht einen Augenblick lang bestehen.
70. Doch auch Beginn, Bestehen und Ende müssen untersucht wrerden wie
der Augenblick selbst. Denn Beginn, Bestehen und Ende sind so wenig aus
sich selbst [entstanden] wie aus anderem.
7⒈ Was viele Teile hat, ist nicht eines. Und doch gibt es nichts, was keine
Teile hat. Da es das Eine nicht gibt, gibt es auch das Viele nicht. Außerdem
gibt es ohne Existenz auch keine Nicht-Existenz.
7� Wer aber glaubt, dass durch Verlöschen oder Gegengi� etwas Existierendes nicht existent wird, der muss sich �agen, wie ohne etwas Existierendes Verlöschen oder Gegengi� überhaupt existieren sollen?
7⒊ Denn in Wirklichkeit verschwindet die Welt nicht durch das Nirvana.
Be�agt, ob die Welt ein Ende �nden werde, antwortete der Siegreiche mit
Schweigen.
7⒋ Da er diese tiefgründigen Lehren jenen, die sich nicht als würdiges
Gefäß erwiesen, nicht erteilen wollte, nennen die Weisen den Siegreichen
allwissend.
7⒌ So wurde die Lehre von der letztendlichen Güte von den vollkommenen Buddhas erteilt, welche die Wirklichkeit erkennen als tiefgründig,
jenseits der Logik und des Anscheins Hegend und ohne Grund.
7⒍ Von dieser Lehre ohne Grund in Angst und Schrecken versetzt halten
unwissende Wesen am Grund fest und gehen nicht über Sein oder NichtSein hinaus. So werden sie sich selbst zum Verderben.
7⒎ Voller Angst vor dem Hort der Furchtlosigkeit, im Verderben verweilend, verderben sie sich und andere. O König, handelt so, dass diejenigen,
die zugrunde gehen, nicht auch Euch mitreißen.
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7⒏ O König, damit Ihr nicht dem Verderben verfallt, will ich Euch durch
die Schri�en die Weise des �berweklichen Siegers erklären, so wie sie ist,
die Wirklichkeit, die nicht durch die zweifache Sicht geteilt ist.
7� Diese Tiefgründigkeit, die aus dem Sinngehalt [der Schri�en] hervorgeht und verdienstvolles sowie nicht-verdienstvolles Handeln hinter sich
lässt, wurde von jenen, welche die Grundlosigkeit �rchten, nicht erkannt,
auch nicht von den anderen, den [nicht-buddhistischen] Furt-Bereitern,
häuﬁg nicht einmal von unseren eigenen [buddhistischen Lehrern].
80. Eine Person ist weder Erde noch Wasser, weder Feuer noch Wind oder
Raum, weder Bewusstsein noch alle sechs Komponenten zusammen. Und
doch gibt es keine Person, die aus etwas anderem bestünde.
8⒈ So wie die Person nicht wirklich ist, weil sie eine Zusammensetzung
der sechs Komponenten ist, so ist jedes einzelne Element nicht wirklich,
weil es seinerseits zusammengesetzt ist.
8⒉ Die Anhäufungen sind nicht das Selbst. Sie sind nicht im Selbst, noch
ist das Selbst in ihnen. Ohne sie gibt es kein Selbst, und doch ist das Selbst
nicht auf dieselbe Weise mit ihnen vermischt wie Feuer und Brennstoﬀ.
Wie also sollte ein Selbst existieren?
8⒊ Die drei Elemente sind nicht Erde. Sie sind auch nicht in ihr. Die Erde
ist nicht in ihnen, aber auch nicht außerhalb von ihnen. Da dies auf jedes
Element zutri�, sind die Elemente wrie das Selbst nicht wirklich existent.
8� Erde, Wasser, Feuer und Wind existieren �r sich nicht ihrem Wesen
nach. Wenn drei davon abwesend sind, existiert auch das vierte nicht. Wenn
eines abwesend ist, existieren die drei übrigen nicht.
8⒌ Da bei Abwesenheit von drei Elementen das vierte nicht existiert,
und bei Abwesenheit von einem Element die drei übrigen nicht existieren, existiert jedes �r sich genauso wenig. Wie könnte da etwas wirklich
entstehen, das aus den vier Elementen zusammengesetzt ist?
8⒍ Andererseits, wenn jedes aus sich selbst existiert, wrarum gibt es dann
ohne Brennstoﬀ kein Feuer? Und warum gibt es wTeder Wasser, Wind
noch Erde ohne Bewegung, Behinderung oder Zusammenhalt?
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8⒎ Wenn [es zu dem Eimvand kommt], man wisse wrohl, dass Feuer [nicht
ohne Brennstoﬀ existieren könne, die anderen drei Elemente aber durchaus
�r sich existieren könnten], dann [stellt sich die Frage,] wie die drei ohne
die anderen �r sich existieren können? Es ist unmöglich, dass diese drei
nicht dem abhängigen Entstehen unterliegen.
8⒏ Wie können jene - die ihrem Wesen nach gesondert existieren - voneinander abhängen? Wie können jene - die nicht ihrem Wesen nach gesondert
existieren - voneinander abhängen?
8⒐ Wenn sie nicht ihrem Wesen nach gesondert existieren„ sondern wo
eins ist, auch die anderen sein müssen, dann können sie im unvermischten
Zustand nicht am selben Ort seir Im vermischten Zustand jedoch existieren sie nicht gesondert.
90. Die Elemente existieren nicht gesondert, wie könnte jedes also einen
eigenen Charakter haben? Doch was nicht gesondert existiert, kann etwas
anderes nicht beherrschen. Ihre Eigenscha�en sind daher der konventionellen Welt zuzuordner
9⒈ Diese Art [der logischen Zurückweisung] lässt sich auch auf Farbe,
Geruch, Geschmack und die Objekte des Tastsinns anwenden; auf Auge,
Bewusstsein und Form; auf Unwissenheit, Tat und Geburt;
9⒉ auf den Handelnden, das Objekt der Handlung und die Handlung
selbst; auf Zahl, Besitz, Ursache und Wirkung; auf Zeit, ob lang oder kurz,
und so weiter; auf Namen und Namensträger gleichermaßen.
9⒊ Erde, Wasser, Feuer und Wind, lang und kurz, fein und grob, Tugend
und so weiter: All dies, so lehrt der Große Überwinder, ende im Gewahrsein [der Wirklichkeit].
9⒋ Erde, Wasser, Feuer und Wind können nicht hervortreten im Angesicht des nicht nachweisbaren Bewusstseins, das vollständig Herr über das
Grenzenlose ist.
9� Hier enden lang und kurz, fein und grob, tugendha� und nicht-tugendha�.
Hier enden Name und Form. Alles hört auf zu sein.
9� All das, was �üher dem Bewusstsein erschien, weil es die [Wirklichkeit] nicht erkannte, wird aufhören, �r das Bewusstsein in dieser Art zu
existieren, wenn es erst die [Wirklichkeit] erkannt hat.
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9� Alle Erscheinungen der Wesen werden dann als Brennsto� �r das Feuer des Bewusstseins betrachtet. Sie werden be�iedet, indem sie im Licht
wahren unterscheidenden Erkennens verglühen.
9� Danach wird die Wirklichkeit be�eit von dem, was die �nwissenheit
�üher nahe legte. Wenn ein Ding nicht gefunden werden kann, hei�t das
noch nicht, dass es jetzt ein Nicht-Ding gibt.
9⒐ Da die Erscheinung der Form nur Name ist, ist auch der Raum nichts
weiter als Name. Wie könnten ohne die Elemente Formen existieren? Daher ist auch die reine Begriﬄichkeit, der Nur-Name, nicht existent.
100. Ge�hle, �nterscheidungen, Faktoren der Zusammensetzung und Bewusstseinsformen sind wie die Elemente und das Selbst. Daher sind alle
sechs Komponenten ohne Selbst.
Hier endet das erste Kapitel der Juwelenkette mit der Überschri� „Wegweiser zum
hohen Zustand und zur letztendlichen Güte“.

2. Kapitel: Das Verwobene
10⒈ So wie bei einem Bananenbaum, dessen Schichten man abschält, am
Ende nichts übrig bleibt, so bleibt auch von der Person nichts übrig, wenn
man die sechs Komponenten wegnimmt.
10⒉ Daher sagte der Siegreiche: „Alle Erscheinungen sind �ei von einem
Selbst.“ Da dies so ist, habe ich Euch hier alle sechs Komponenten als �ei
von einem Selbst dargelegt.
10⒊ So sind weder Selbst noch Nicht- Selbst als wirklich aufzufassen. Daher wies der Überwinder die Anschauung von „Selbst“ und „Nicht-Selbst“
zurück.
10⒋ Der Überwinder lehrte, dass visuelle Eindrücke, Laute und so weiter
weder wahr noch falsch seien. Wenn eines existiert, weil es sein Gegenteil
gibt, hat beides keine wirkliche Existenz.
10⒌ Letztendlich also steht diese Welt jenseits von wahr und falsch. Aus
diesem Grunde lehrte der Überwinder nicht, dass sie wahrha� existiert
oder nicht existiert.
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10⒍ [Da er doch wusste], dass all diese Erscheinungen in keiner Weise
existieren, wie hätte der Allwissende da sagen können, es gebe Grenzen
oder keine Grenzen oder beides oder keins von beiden?
10� �Zahllose Buddhas gab es, gibt es und wird es geben. Es gibt �hlende
Wesen ohne Zahl und außerdem richten die Buddhas ihr Augenmerk auf
alle drei Zeiten.“
10� �Dass die Welt in den drei Zeiten erlöscht, �hrt nicht zum Anwachsen
der Zahl der Wesen. Warum also schwieg der Allwissende über die Grenzen
der Welt?“
10⒐ Das, was einem gewöhnlichen Wesen verborgen ist, ist die tiefgründige Lehre, welche die Welt als Traumbild sieht, der kostbare Nektar der
Lehre der Buddhas.
1⒑ So wie das Entstehen und Vergehen eines illusionsgleichen Elefanten
gesehen wird, obwohl es weder Entstehen noch Vergehen wirklich gibt,
1⒒ so wird das Entstehen und Vergehen der illusionsgleichen Welt gesehen, obwohl ihr Entstehen und Vergehen nicht letztendlich existieren.
1⒓ So wie der illusionsgleiche Elefant, der nichts weiter ist als Verwirrung
im Bewusstsein, von nirgendwo kommt, nach nirgendwo aufbricht und
nirgendwo wirklich bleibt,
1⒔ so kommt die illusionsgleiche Welt, die nur Verwirnmg im Bewusstsein ist, von nirgendwo her, geht nirgendwo hin, und besteht nicht wirklich.
1⒕ Daher existiert sie ihrem Wesen nach jenseits der drei Zeiten. Jenseits der Zuschreibungen der konventionellen Welt Welche Welt gibt es
wirklich, die existiert oder nicht existiert?
1⒖ Aus diesem Grund sagte der Buddha darüber nichts und schwieg über
die vierfache Welt: Hat sie ein Ende oder nicht, hat sie beides oder nichts
davon.
1⒗ Wenn der Körper, der unrein, grob und ein bloßes Sinnenobjekt ist,
vom Geist nicht in dieser Weise [als unrein und schmerzha�] erkannt wird,
obwohl dies doch ständig beobachtet werden kann,
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1⒘ wie könnte dann die Lehre, die so tiefgründig und subtil ist, dass sie
der Logik und dem Anschein widerspricht, vom Geist leicht zu erfassen
sein?
1� Diese Lehre ist ob ihrer �iefgründigkeit �r die Wesen schwer zu
verstehen. Daher verzichtete der Überwinder, als er Erleuchtung gefunden
hatte, [zunächst einmal] darauf, diese Lehren zu verbreiten.
1� Wird diese Lehre falsch verstanden, �hrt sie den �arren0 schnell ins
Verderben, denn er versinkt in den unreinen Geﬁlden der nihilistischen
Weitsicht.
1� Der �arr, der sich �r weise6 hält und [die Leerheit] ablehnt, verfällt
ebenso dem Verderben, denn sein mangelndes Verständnis �hrt ihn direkt
in eine der schrecklichen Höllenwelten.
12⒈ Ebenso wie der Mensch Schaden nimmt, wenn er sich falsch ernährt,
andererseits aber langes Leben, Freiheit von Krankheit, Kra� und Vergnügen erfährt, wenn er das Richtige isst,
12⒉ auf dieselbe Weise nimmt der Mensch Schaden, wenn er die Lehre
falsch versteht, und erlangt Glückseligkeit und höchste Erleuchtung durch
richtiges Verständnis.
12⒊ Daher sind im Hinblick auf diese [Lehre von der Leerheit] Ablehnung und nihilistisches Verständnis zurückzuweisen. Strebt mit aller Kra�
nach dem richtigen Verständnis, denn nur so könnt Ihr all Eure Ziele verwirklichen.
12⒋ Wird diese Lehre nicht vollkommen verstanden, bleibt die Vorstellung
von einem Ich bestehen. Dann fuhren tugendha�e und nicht-tugendha�e
Handlungen zu positiven und negativen Wiedergeburten.
12⒌ Solange also die Erkenntnis, welche die Vorstellung von einem Ich
beseitigt, sich noch nicht eingestellt hat, übt Euch in der Praxis von Freigebigkeit, Ethik und Geduld.
12⒍ Ein Wreltenherrscher, der solche Übung an Anfang, in Mitte und
Ende seines Handelns stellt, wird weder heute noch in Zukun� Schaden
nehmen.
17

“dl2016-zuerich-textbook-master”
116 | Nāgārjuna Juwelenkette — 2016/8/30 — 19:54 — page 18 — #18
Nāgārjuna: Die Juwelenkette des Rates an einen König

12⒎ Diese Tugenden ziehen Ruhm und Glück in diesem Leben nach sich.
Durch ihr Wirken wird Furcht im Leben und in der Stunde des Todes
ausgelöscht und Glück im nächsten Leben erzeugt. Widmet Euch daher
ei�ig diesen �bungen.
12� Diese Methoden sind die beste Grundlage �r Politik. Durch sie gelangt die Welt zur Zu�iedenheit. Weder heute noch in Zukun� wird jemand getäuscht werden in einer Welt, in der Zu�iedenheit herrscht.
12� Unzu�iedenheit entsteht in der Welt, wenn die Methoden nicht eingehalten werden. Da es der Weelt an Zu�iedenheit mangelt, �ndet auch
der Einzelne weder heute noch in Zukun� Zu�iedenheit.
130. Wie können jene Menschen, deren Geist sich in sinnlosen Abschweifungen ergeht, und die auf dem Weg zu einer ungünstigen Wiedergeburt
sind, unglücklich und nur darauf bedacht, andere zu täuschen, Verständnis
�r das zeigen, was von �edeutung ist?
13⒈ Wie können jene, die andere zu täuschen versuchen, Politiker sein?
Auf diese Weise unterliegen sie nur selbst der Täuschung in vielen tausenden Geburten.
13⒉ Selbst wenn Ihr Euch eines Feindes erwehren müsst, solltet Ihr Untugenden ablegen und Euch in guten Eigenscha�en üben, denn dies nützt
Euch und missfällt Eurem Feind.
13⒊ Zieht religiöse und weltliche Menschen gleichermaßen an durch Geben, angenehme Rede, sinnvolles Handeln und übereinstimmendes Handeln.
13⒋ So wie die wahren Worte eines Königs ganz von selbst unerschütterliches Vertrauen entstehen lassen, so sorgen seine falschen Worte da�r, dass
man ihm nicht mehr traut.
13⒌ Wahrheit ist, was nicht auf Trug ausgerichtet ist. Sie kann nicht bewusst erfunden werden. Wahrheit ist, was anderen Wesen hil�. Und so ist
Falschheit das, was nicht hil�eich ist.
13⒍ So wie eine einzige großzügige Gabe die Fehler eines Königs verdecken
kann, so zerstört Geiz all seinen Reichtum.
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13� Im inneren Frieden steckt tiefe Einsicht. Diese wiederum ru� höchste Achtung hervor. Höchste Achtung aber �hrt zu Ein�uss und Macht,
daher solltet Ihr nach innerem Frieden streben.
13� Weisheit �hrt zu Unerschütterlichkeit im Geist, zur Unabhängigkeit
vom Urteil anderer und zu Beharrlichkeit. Sie lässt sich nicht täuschen.
Daher, o König, richtet Euer Streben auf Weisheit aus.
13⒐ Ein Herrscher der Menschheit, der die vier guten Gaben besitzt, namentlich Wahrheitsliebe, Großzügigkeit, inneren Frieden und Weisheit,
wird von Göttern und Menschen gleichermaßen gepriesen wie die vier
guten Gaben selbst.
140. Weisheit und Praxis gedeihen stets bei einem Menschen, der sich umgibt mit Menschen, die klugen Rat erteilen, die rein sind und makelloses
Mitge�hl sowie ebensolche Weisheit besitzen.
14� Selten sind Menschen, die hil�eiche Rede �hren, noch seltener aber
jene, die auf diese hören. Am seltensten aber sind solche, die unangenehmen, doch hil�eichen Rat ohne zu zögern in die Tat umsetzen.
14⒉ Wenn Ihr also erkannt habt, dass ein Ratschlag zwar unangenehm,
doch nützlich ist, tut unverzüglich, wie Euch geraten, so wie ein Kranker
zur Heilung seines �bels bittere Medizin nimmt von jenen, die �r ihn
sorgen.
14⒊ Nur wenn Ihr euch stets die Vergänglichkeit von Leben, Gesundheit
und Reich vor Augen �hrt, werdet Ihr Eure Praxis mit dem nötigen Eifer
verfolgen.
14⒋ Da Ihr doch seht, dass der Tod gewiss ist, und Ihr nach dem Tod zum
Opfer Eurer negativen Taten werdet, solltet Ihr alles einstellen, was Schaden bewirkt, selbst wenn es Euch kurz�istig Vergnügen bereiten sollte.
14⒌ Manchmal ist das Grauen nicht sichtbar, ein andermal ist es klar zu
erkennen. Wenn Ihr den angenehmen Zustand des Ersteren genießt, weshalb lasst Ihr Euch vom Zweiten nicht schrecken?
14� Rauschmittel ver�hren zu Geringschätzung des Lebens: Geschä�e
werden vernachlässigt, Reichtum verschwendet. Täuschung �hrt zu unangemessenem Handeln. Aus diesem Grund solltet Ihr Rauschmittel meiden.
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14⒎ Spielsucht �hrt zu Geiz, zu Rücksichtslosigkeit, Hass, Täuschung
und Betrug, zu Unbedachtheit, Lügen, sinnlosem Geschwätz und grober
Rede. Aus diesem Grund solltet Ihr das Spiel meiden.
14⒏ Begehren nach einer Frau entsteht zumeist aus der Vorstellung, ihr
Körper sei rein; in Wirklichkeit aber gibt es nichts Reines im Körper einer
Frau.
14� Der Mund ist eine Höhle voll ekligen Speichels Speisereste ha�en
zwischen den Zähnen. Die Nase birgt Rotz, Schleim und Auswurf, aus
den Augen ﬂießen Tränen und andere unangenehme Flüssigkeiten.
150. Bauch und Brust sind nichts anderes als eine Herberge �r Kot, Urin,
Lungen, Leber und so weiter. Wer aber auf Grund seiner Verwirrung eine
Frau nicht so sieht, verlangt nach ihrem Körper.
15⒈ So wie der Narr nach einem schön verzierten Gefäß verlangt, das
voller Kot ist, so verlangen unwissende, verwirrte weltliche Wesen nach
den Frauen.
15⒉ Wenn die Welt so sehr an diesem ewig stinkenden Körper hängt, der
dem Anha�en eigentlich ein Ende setzen sollte, wie kann sie dann vom
Begehren hin zur Freiheit ﬁnden?
15⒊ Wie ein Schwein, das lustvoll nach seiner Suhle voller Kot, Urin und
Erbrochenem giert, auf dieselbe Weise verlangt ein Lüstling nach der Suhle voller Kot, Urin und Erbrochenem.
15⒋ Dieser Körper mit seinen vorstehenden Öﬀnungen, aus denen allerlei
unreine Substanzen hervorgehen, wird zum Gegenstand der Lust nur �r
den Unwissenden.
15⒌ Wenn Ihr doch selbst erkannt habt, wie unrein Kot, Urin und all
die anderen Substanzen sind, wie könntet Ihr Euch da noch hingezogen
�hlen zu einem Körper, der eben daraus besteht?
15� Warum solltet Ihr lustvolles Begehren empﬁnden �r das, wTas Ihr
als unreine Form erkannt habt, die aus einem im Wesen unreinen Keim
entstand, aus einer Mischung aus Samen und Blut?
15⒎ Wer aber auf solch einer unreinen Masse liegt, von Haut umfangen,
die von diesen Substanzen feucht gehalten wird, der liegt quasi gleich auf
der Blase einer Frau.
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15⒏ Wenn aller Frauen Körper unrein ist, seien sie nun alt oder jung,
hübsch oder hässlich, welche Eigenscha� sollte dann noch Lust ein�ößen?
15⒐ Wer würde Schmutz begehren„ selbst wenn er eine hübsche Farbe
hätte, �isch röche oder eine niedliche Form besäße? Dasselbe gilt �r den
Körper einer Frau.
160. Wie könnte die wahre Natur dieses stinkenden Leichnams, dieser von
Haut bedeckten verrotteten Masse, nicht erkannt werden, da er doch so
grauenvoll aussieht?
16⒈ „Die Haut ist gar nicht eklig, sie ist wie ein Kleid.“ Wie könnte ein
Balg, der solch unreine Ding birgt, nicht selbst unrein sein?
16⒉ Ein äußerlich noch so schöner Topf wird geschmäht, wenn er mit
Unrat ge�llt ist. Warum also wird nicht der Körper - voller Unreinheiten
und von Natur aus eklig - mit ebenso negativen Worten bedacht?
16⒊ Wenn Unreines dich abstößt, warum nicht auch der Körper, der reine
Dü�e, Blumenkränze, Nahrung und Flüssigkeit in Unrat verwandelt?
16⒋ Nennen wir nicht alle Unreinheiten von uns und anderen Menschen
oﬀen beim Namen? Weshalb nicht auch den Körper, sei es nun unser eigener oder der anderer Menschen?
16⒌ Da Euer eigener Körper mindestens so unrein ist wie der jeder Frau,
solltet Ihr Euch da nicht vom Begehren lösen, ob es nun dem Selbst oder
anderem gilt?
16⒍ Wenn Ihr Euren Körper wascht, der aus den neun Wunden Substanzen absondert, und immer noch nicht denkt, dass er unrein ist, was �r
einen Sinn haben [religiöse] Belehrungen dann �r Euch?
16⒎ Wer immer Dichtung schreibt, die in zahlreichen Bildern diesen Körper preist, ist nichts als schamlos, nichts als dumm! Wie beschämend ist
dies doch, wenn man vor [weise] Wesen tritt!
16⒏ Darüber hinaus streiten die �hlenden Wesen, umfangen von der Dunkelheit des Unwissens, meist über das, was sie begehren wie Hunde um
irgendein dreckiges Ding.
21

“dl2016-zuerich-textbook-master”
120 | Nāgārjuna Juwelenkette — 2016/8/30 — 19:54 — page 22 — #22
Nāgārjuna: Die Juwelenkette des Rates an einen König

16⒐ Wer empﬁndet keine Erleichterung, wenn eine juckende Wunde gekratzt wird, doch ohne Wunden zu sein ist weit erstrebenswerter. Und so
scha� das weltliche Begehren durchaus Vergnügen, doch ohne Begehren
zu sein ist bei weitem angenehmer.
170. Wenn Ihr Euch dies vor Augen �hrt, erlangt Ihr zwar keine Freiheit vom Begehren, doch weil Euer Begehren abnimmt, verlangt es Euch
wenigstens nicht mehr nach einer Frau.
17⒈ Wild zu j agen ist die schreckliche Ursache eines kurzen Lebens voller
Angst, Leid und Höllenqualen. Daher solltet Ihr Euch stets des Tötens
enthalten.
17⒉ Wer Lebewesen absichtlich Angst einﬂößt, wenn er mit ihnen zusammentri�, ist ein bosha�er �ensch, der einer Gi� speienden Schlange
gleicht. Sein Wesen ist durch und durch unrein.
17⒊ Wie Regenwolken, die sich zusammenballen, und jeden Bauern er�euen, so wirkt ein �ensch, bei dessen Anblick die Wesen sich �euen,
nur Gutes.
17⒋ So übt Euch pausenlos in guten Taten und gebt alles auf, was ihnen entgegensteht. Wenn Ihr und die Welt nach der Unvergleichlichen
Erleuchtung strebt,
17⒌ so wisset, dass sie drei Wurzeln hat: das altruistische Streben nach
Erleuchtung, das so fest ist wie der höchste aller Berge; �itge�hl, das in
alle Himmelsrichtungen ausstrahlt; und Weisheit, die nicht auf der dualistischen Sicht beruht.
17⒍ O großer König, vernehmt, wie Euer Körper mit den zweiunddreißig
Zeichen der Vollkommenheit eines großen Wesens geschmückt sein wird.
17⒎ Wenn Ihr den Stupas17 angemessen Verehrung erweist, sowie den
Ehrwürdigen, den Höhergestellten und den Älteren, werdet Ihr zum Weltenherrscher werden und Eure glorreichen Hand- und Fußsohlen werden
[das Zeichen] des Rades tragen.
17⒏ O König, haltet stets unbeirrbar ein, was Ihr im Hinblick auf die
Übungen versprochen habt, dann werdet Ihr zum Bodhisattva werden mit
zwei gleich langen Beinen.
22

“dl2016-zuerich-textbook-master” — 2016/8/30 —
19:54 Juwelenkette
— page 23| 121
— #23
Nāgārjuna
⒉ Kapitel: Das Verwobene

17⒐ Durch Freigebigkeit, angenehme Rede, sinnvolles und übereinstimmendes Handeln18, werdet Ihr Hände mit schlanken Fingern erhalten,
die von Häutchen [aus Licht] zusammengehalten werden.
180. Großzügiges Geben von bester Nahrung und köstlichsten Getränken
schenkt Euch weiche Hände und Füße, krä�ige Hände, Füße, Schultern
und einen ebensolchen Nacken. So wird Euer Körper krä�ig gebaut sein
wie diese sieben Bereiche.
18� Anderen Wesen niemals zu schaden und Gefangene �eizulassen verleiht euch einen schönen, auﬀechten, breiten Körperbau, eine beträchtliche Größe, schlanke Finger und krä�ige Fersen.
18⒉ Wenn Ihr die gelobten Übungen weitergebt, erlangt Ihr Glanz, eine
gute Hautfarbe, schlanke Fesseln und au�echt stehende Körperbehaarung.
18⒊ Eifer im Streben nach Wissen und in der Ausübung der Künste sowie
das Bemühen um Weitergabe von beidem beschert Euch die festen Waden
einer Antilope, einen scharfen Verstand und große Weisheit.
18⒋ Wenn Ihr, so andere nach Euren Besitztümern streben, diese ohne zu
zögern großzügig verschenkt, werdet Ihr starke Arme und eine gefällige
Erscheinung erhalten. Darüber hinaus werdet Ihr zum Beherrscher der
Welt werden.
18⒌ Wenn Ihr Freunde versöhnt, die sich entzweit haben, werdet Ihr in
der Methode, die glorreichen, geheimen Organe ins Innere des Körpers zu
ziehen, der Beste sein.
18⒍ Wenn Ihr gute Häuser verschenkt und sie mit weichen Teppichlagern ausstattet, werdet Ihr eine schöne Hautfarbe erhalten wie makelloses,
geläutertes Gold.
18⒎ Wenn Ihr die höchste Macht weggebt und einem Lehrer folgt, wie es
sich gehört, wird Euer Haar Euch schmücken und Ihr werdet eine Haarlocke zwischen den Augenbrauen tragen.
18⒏ Angenehme Rede, die jedem gefällt, und das Befolgen der [von anderen erteilten] Lehren schenken Euch gerundete Schultern und einen
löwengleichen Oberkörper.
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18⒐ Wenn Ihr die Kranken nährt und sie behandeln lasst, werdet Ihr breite Schultern haben, Ihr werdet im natürlichen Zustand leben und alle
Geschmäcker werden höchste Feinheit besitzen.
190. Wenn Ihr den Lehren gemäß handelt und andere dazu veranlasst,
wird Eure Scheitelerhebung22 wohl ausgeprägt sein und [Euer Körper]
wird symmetrisch gewachsen sein wie ein Bananenbaum.
19� Sprecht Ihr über lange Zeit wahre und san�e Worte, o König der Menschen, so wird Eure Zunge lang werden und Eure Stimme der Brahmas
gleichkommen.
19⒉ Wenn Ihr stets und unausgesetzt die Wahrheit sprecht, werdet Ihr
Wangen haben wie ein Löwe, Ruhm erlangen und schwer zu besiegen
sein.
19⒊ Bezeugt Ihr anderen Wesen große Achtung, dient ihnen und tut auch
sonst, was angemessen ist, so werden Eure Zähne sehr weiß, strahlend und
ebenmäßig sein.
19⒋ Durch wahre und nicht-entzweiende Rede über lange Zeit werdet Ihr
vierzig kra�volle Zähne von wundersamer Ebenmäßigkeit erlangen.
19⒌ Blickt Ihr andere Wesen voller Liebe an ohne Gier, Hass oder Täuschung, werden Eure Augen strahlend blau sein und lange Wimpern haben
wie die eines Stiers.
19⒍ Dies sind, kurz gesagt, die zweiunddreißig Merkmale der Vollkommenheit eines Löwen unter den Wesen sowie deren Ursachen.
19⒎ Die achtzig Merkmale der Schönheit entstehen aus Liebe als ihrer
hinreichenden Ursache. Doch weil dieser Brief sonst zu lang wird, werde
ich sie, o König, hier nicht aufzählen.
19� Von allen Weltenherrschem heißt es, sie hätten diese Eigenscha�en.
Und doch reichen ihre Reinheit, Schönheit und Pracht nicht im Mindesten an die eines Buddha heran.
19⒐ Die glückverheißenden Zeichen und die Merkmale der Schönheit eines Weltenherrschers, [können], so heißt es, aus einer einzigen Ursache
entstehen: den Glauben an den König der Überwinder.
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200. Und doch kann diese Tugend, selbst wenn sie einsgerichtet über hundert Mal zehn Milhonen Zeitalter geübt wird, nicht eine der Haarwurzeln
eines Buddha hervorbringen. So wie das Strahlen der Sonne nur entfernt
dem der Glühwürmchen ähnelt, so ähneln die Merkmale eines Buddha
nur entfernt denen der Weltenherrscher.
Hiermit geht das zweite Kapitel der Juwelenkette mit der �berschri� �Das Verﬂochtene“ zu Ende.

3. Kapitel: Die Ansammlungen auf dem Weg zur
Erleuchtung
20� Großer König, höre nun aus den großen Schri�en des Großen �ahrzeugs, wie die Merkmale eines Buddha aus unvorstellbarem Verdienst entstehen.
20⒉ Das Verdienst, das alle Einsam Verwirklichten, alle Lernenden und
Nicht-mehr-Lernenden entstehen lässt, und alles Verdienst dieser vergänglichen Welt ist grenzenlos wie das Universum selbst.
20⒊ Wenn dieses Verdienst verzehnfacht wird, entsteht daraus eine Haarwurzel des Buddha. Alle Haarwurzeln eines Buddha entstehen auf diese
Weise.
20⒋ Vergrößert man das Verdienst, das alle Haarwurzeln des Buddha hervorbringt, um das Einhundertfache, dann erst kann daraus eine der glückverheißenden Schönheiten entstehen.
20⒌ O König, so viel Verdienst, als nötig ist, um eine der glückverheißenden Schönheiten zu erzeugen, so viel Verdienst wird gebraucht, um jede
von ihnen hervorzubringen.
20⒍ Vergrößert man nun das Verdienst, welches die achtzig Schönheiten
hervorbringt, um das Einhundertfache, dann erst kann daraus eines der
Merkmale der Vollkommenheit entstehen.
20⒎ Vermehrt man aber das unglaubliche Verdienst, das zur Ursache der
zweiunddreißig Merkmale wird, um das Eintausendfache, dann entsteht
daraus der Haarschmuck1, welcher dem Vollmond am Himmel gleicht.
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20⒏ Durch hunderttausendfaches Vermehren von Verdienst entsteht die
Scheitelerhebung, die letztendlich des Beschützers Haupt zieren wird, auch
wenn sie unsichtbar ist. Wird aber das Verdienst, aus dem die Scheitelerhebung entsteht, hunderttausend Mal zehnmillionenfach vermehrt, kann
daraus erst der Wohlklang der Stimme eines Buddha mit ihren sechzig
Qualitäten entstehen.
20⒐ Obwohl dieses Verdienst grenzenlos scheint bezeichnet man es, um
der Kürze willen, als Verdienst mit Maß, so wie man [das Verdienst der]
Welt kurz als in den zehn Richtungen enthalten bezeichnet.
2⒑ Wenn also die Ursachen des Formkörpers eines Buddha so vielfältig
sind wie die Welt, wie könnten dann die Ursachen des Wahrheitskörpers
ermessen werden?
2⒒ Selbst wenn in der Welt der Erscheinungen kleine Dinge große Wirkungen hervorrufen können, sollte man den Gedanken, die unermesslichen Ursachen der Buddhascha� hätten messbare Wirkungen, vollkommen aufgeben.
2⒓ Der Formkörper eines Buddha erwächst aus der Ansammlung von
Verdiensten. Der Wahrheitskörper, o König, erwächst kurz gesagt aus der
Ansammlung von Weisheit.
2� Diese beiden Ansammlungen sind die Ursachen �r das Erreichen
der Buddhascha�. Es lässt sich also zusammenfassend sagen: Hört nie auf,
Verdienst und Weisheit anzusammeln.
2� Glaubt nicht, dass �hr nicht fähig sein könntet, genug Verdienst �r
die Erleuchtung [anzusammeln], denn kluges �berlegen und die Schri�en
geben uns den Mut zurück.
2⒖ So wie in allen Himmelsrichtungen Raum, Erde, Wasser, Feuer und
Wind keine Grenzen haben, so ist auch die Zahl der leidenden Wesen
grenzenlos.
2� Das Mitge�hl der Bodhisattvas bewirkt, dass sie alles daran setzen,
die zahllosen �hlenden Wesen aus dem Kreislauf des �eidens heraus und
zur Buddhascha� zu fuhren.
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2� �b sie schlafen oder wachen, �ene, die [solches �itge�hl] erlangt
haben und darin beständig bleiben, auch wenn sie nicht ständig bewusst
darauf bedacht sind,
2� erwerben stets Verdienste, die ebenso unzählig sind wie die �hlenden
Wesen, denn die �hlenden Wesen können nicht gezählt werden. Wisset
daher, dass, da [ihre Ursachen] ohne Zahl sind, Buddhascha� ohne Grenzen nicht schwer zu verwirklichen ist.
2⒚ [Bodhisattvas] verweilen unermessliche Zeit [ in der Welt]: Für die
unzähligen verkörperten Wesen streben sie nach den grenzenlosen [guten
Eigenscha�en] der Erleuchtung und vollbringen zahllose tugendha�e Taten.
2⒛ Wohl ist die Erleuchtung grenzenlos, doch wie könnten die Bodhisattvas sie nicht erlangen, wo sie sich doch den vier unermesslichen Ansammlungen widmen. Daher müssen sie letztlich doch nicht allzu lange
warten.
22⒈ Die grenzenlose Ansammlung von Verdienst und die grenzenlose Ansammlung von Weisheit entwurzeln schnell und gründlich körperliches
wie geistiges Leid.
22⒉ Die körperlichen Leiden einer schlechten Wiedergeburt wie Hunger
und Durst entstehen aus negativen Taten. Bodhisattvas verüben keine negativen Taten. Auf Grund ihres verdienstvollen Handelns haben sie in all
ihren Leben kein körperliches Leiden mehr zu erdulden.
22⒊ Die geistigen Leiden von Begehren, Hass, Furcht, Lust und so weiter
entstehen aus Unwissenheit. Doch der Bodhisattva weiß, dass sie keine
Grundlage besitzen, und legt so alles geistige Leiden ab.
22⒋ Da der Bodhisattva nicht mehr bedrängt wird von körperlichem und
geistigem Leid, wie sollte es ihm da schwer fallen, die Wesen aller Welten
zu �hren?
22� Auch �r eine kurze Weile ist Leid schwer zu ertragen. Wie viel schwerer ist dies erst �r lange Zeit� Doch was kann einem vollkommen glücklichen Wesen, welches das Leid besiegt hat, noch etwas anhaben - und sei
es auch über lange Zeit?
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22⒍ Er hat körperliches Leid besiegt: Wie sollte er da noch geistiges Leid
erfahren� Sein Mitge�hl l�sst ihn das Leid der Wrelt emp�nden und
bewirkt, dass er so lange Zeit darin verweilt.
22⒎ Glaubt nicht an Euer Unvermögen. Denkt nicht: „Wie weit ist doch
die Buddhascha� entfernt�“ Strebt stattdessen unermüdlich, die Ansammlungen zu vervollkommnen, gute Eigenscha�en zu �rdern und schlechte
abzulegen.
22⒏ Erkennt, dass Gier, Hass und Unwissenheit Fehler sind. Gebt sie restlos auf. Erkennt, dass Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Unwissenheit
gute Eigenscha�en sind. Strebt nach ihnen mit aller Kra��
22� Gier fuhrt zur Wiedergeburt als Hungergeist. Hass �hrt zur Wiedergeburt in der Hölle. Unwissenheit �hrt meist zur Wiedergeburt im Tierreich. Wer diesen Wiedergeburten Einhalt gebietet, wird ein Gott oder
Mensch.
230. Beseitigen der Fehler und Einüben guter Eigenscha�en, das ist die
Praxis jener, die den hohen Zustand anstreben. Vollkommene Beseitigung
der (irrigen) Anschauungen durch Bewusstheit [der Wirklichkeit] ist die
Praxis jener, die nach letztendlicher Güte streben.
23⒈ Gebt Euch Mühe, achtungsvoll in großer Zahl Statuen des Buddha,
Denkm�ler5 und Tempel zu errichten. Stellt Wohnst�tten zur Ver�gung
sowie Reichtümer ohne Zahl.
23⒉ Lasst bitte aus allen kostbaren Substanzen Bildnisse des Buddha anfertigen, in schöner Proportion, gut gearbeitet, auf einem Lotusblatt sitzend,
und mit den kostbaren Substanzen geschmückt.
23� Unterstützt mit aller Kra� die kostbare Lehre und die Gemeinde der
Mönche und Nonnen. Sorgt �r die Verzierung der Stupas mit Gold- und
Juwelen�iesen.
23⒋ Schmückt die Stupas mit Blumen in Silber und Gold, mit Diamanten,
Korallen und Perlen; mit Smaragden, Tigeraugen und Saphiren.
23⒌ Wer die Verkünder der Lehre ehren will, tut, was ihnen Freude bereitet: gibt Güter und Dienstbarkeit [als Opfergaben] und gründet sein
Leben fest auf die Lehre.
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23⒍ Er lauscht den Lehrern voller Ehrerbietung und Respekt, dient ihnen,
wendet sich im Gebet an sie. Und er zollt voller Achtung den [anderen]
Bodhisattvas Verehrung.
23 ⒎ Den anderen aber, den Furt-Bereitern, lasst weder Achtung noch
Verehrung zuteil werden. Denn dadurch könnten die Unwissenden einer
falschen Weitsicht verfallen.
23� Spendet Bücher und Pergamente ge�llt mit dem Wort des Königs
der Überwinder und mit den Kommentaren, die aus diesem hervorgingen,
sowie die Werkzeuge, um sie zu schreiben: Tinte und Feder.
23� Um Wissen und Weisheit zu �rdern, sorgt, wo immer eine Schule
ist, �r den Lebensunterhalt der Lehrer und lasst ihnen Land [zur Selbstversorgung] zuweisen.
240. Um das Leiden der �hlenden Wesen, der Alten, Jungen und Gebrechlichen, zu lindern, solltet Ihr in den Gebieten, [über die Ihr herrscht,]9
Ärzte und Barbiere durch das Land schicken.
24� O Herr hoher Weisheit, bitte sorgt �r Herbergen, Lustgärten, Deiche, Teiche, Gästehäuser, Wasserstellen, Betten, Nahrung, Heu und Holz.
24⒉ Bitte richtet Gästehäuser ein in allen Orten, in Tempeln und in großen
Städten. Lasst Wasserstellen graben an allen trockenen Straßen.
24⒊ Übt immer Mitleid mit jenen, die krank, schutzlos und vom Leid
geschlagen sind, den niederen Ständen und den Armen. Achtet besonders
darauf, sie zu speisen.
24⒋ Bevor Ihr Bettler und Mönche nicht angemessen mit Essen und Trinken entsprechend der Jahreszeit versorgt habt, sowie mit Gemüse, Getreide
und Früchten, solltet Ihr selbst nichts zu Euch nehmen.
24⒌ An den Wasserstellen lasst Schuhe bereitstellen, Schirme, Siebe, Pinzetten, um eingetretene Dornen zu entfernen, Nadel, Faden und Fächer.
24⒍ In die Wasserge�äße dort �llt die drei heilenden Früchte, die drei
Arzneien, die vom Fieber be�eien, sowie Butter, Honig, Heilmittel �r die
Augen und �r Vergi�ungen. All dies lasst mit Mantras und Anweisungen
versehen.
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24� Neben die Arzneien lasst Salben �r den Körper, Salben �r Füße
und Kopf legen. Stellt Wolle, Hocker und Haferschleimsuppe bereit sowie
Krüge [�r das Wasser], Kochtöpfe, Beile und so weiter.
24⒏ Lasst kleine Gefäße in den Schatten stellen mit Sesam, Reis, Getreide,
Gemüse, Melasse und gutem Wasser.
24⒐ Am Eingang zu Ameisenhügeln lasst vertrauenswürdige Menschen
Futter, Wasser, Zucker und kleine Getreidehaufen bereitstellen.
250. Vor und nach dem Essen sorgt da�r, dass Hungergeister, Hunde,
Ameisen, Vögel und so weiter ein angemessenes Nahrungsopfer erhalten.
25� Sorgt weiterhin �r die Verfolgten, �r jene, deren Ernte aus�el, �r die
vom Schicksal oder der �est Geschlagenen, sowie �r jene, die in eroberten
Gebieten leben.
25⒉ Lasst von Missernten betroﬀenen Bauern Saatgut zukommen und
alles, was sie zum Leben brauchen. Senkt die hohen Steuern [die ihnen
von Eurem Vorgänger auferlegt wurden]. Und verringert den Steuersatz
[auf die Ernte].
25⒊ Schützt [die Armen] vor der leidvollen Erfahrung, sich [Euren Reichtum] zu wünschen. Führt keine neuen Abgaben ein und senkt jene, die
zu hoch sind. Angereiste [�emde Händler] be�eit von dem �rgernis, vor
Euren Toren warten zu müssen.
25� Bekämp� Raub und Diebstahl in Eurem Land und in anderen Gegenden. Sorgt �r angemessene �reise, die [auch in Zeiten der Knappheit]
nicht in den Himmel schießen.
25⒌ Ihr solltet Euch [den Rat], den Eure Minister Euch erteilen, gut
anhören und ihn stets beherzigen, wenn er der Welt dienlich ist.
25⒍ So wie Ihr Euren Geist auf das richtet, was Euch am besten dient,
so sollt Ihr Euren Geist auch darauf richten was Ihr �r andere zu tun
vermögt.
25� Seid anderen Menschen zu Diensten, und sei es nur �r einen Augenblick, so wie Erde, Wasser, Feuer, Wind, Heilmittel und Wälder [einfach
�r alle da sind].
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25⒏ Denn sogar auf der siebten Bodhisattva-Stufe entsteht Verdienst, so
grenzenlos wie der Himmel, im Bodhisattva, der mit Freuden all seinen
Reichtum verschenkt.
25⒐ Lasst alle, die danach streben, mit schönen, wohl geschmückten Frauen zusammen sein, und Ihr werdet die Gabe erlangen, die gute Lehre besser zu behalten.
260. Einst sorgte der Überwinder �r die Be�iedigung aller Bedürfnisse
und ließ achtzigtausend Mädchen holen, die über alle Vorzüge ver�gten.
26⒈ Fürsorglich versorgt die Bettler mit verschiedensten, glänzenden Gewändern, mit Schmuck und du�enden Essenzen, Girlanden und sonstigen
Annehmlichkeiten.
26⒉ Wenn Ihr den Allerärmsten, die keine Gelegenheit haben, die Lehre
[zu studieren] [Mittel und Wege] dazu verscha�, dann wisset, dass es kein
größeres Gut gibt / als dieses.
26⒊ �enen, denen es zuträglich ist, mögt Ihr das stärkste Gi� geben. Doch
hütet Euch, jenen Leckerbissen zuzustecken, denen dies nicht im Geringsten nützt.
26⒋ Wurde man von einer Schlange in den Finger gebissen, so heißt es,
man schneide diesen besser ab. Ähnlich lehrt der Überwinder, könne man
anderen kurz�istig Unbehagen18 scha�en, wenn ihnen dies nützt.
26⒌ Haltet die vorzügliche Lehre und ihre Verkünder in höchsten Ehren.
Lauscht der Lehre voll Ehrerbietung und gebt sie an andere weiter.
26⒍ Vergnügt Euch nicht an weltlichem Geschwätz. Sucht Eure Freuden
vielmehr in dem, was die Welt übersteigt. Sorgt da�r, dass in anderen
Wesen jene guten Eigenscha�en entstehen, die Ihr auch �r Euch selbst
[wünschen würdet].
26⒎ Und lasst es nicht beim Hören der Lehre bewenden. Untersucht sie
vielmehr auf ihre Bedeutung und gebt Euch Mühe, sie zu behalten. Bitte
achtet immer darauf, den Lehrern Geschenke anzubieten.
26⒏ Rezitiert nicht [die Schri�en] weltlich gesonnener �ihilisten und ähnlicher Denker. Stürzt Euch nicht aus Stolz in Diskussionen. Preist nicht
Eure guten Qualitäten, sondern lobt die guten Qualitäten selbst Eurer
Feinde.
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26⒐ Treibt [in der Diskussion] den Angriﬀ nicht zu weit. Sprecht über
andere nicht in böser Absicht Setzt euch vielmehr still �r Euch mit Euren
Fehlem auseinander.
270. Reißt in Euch vollkommen jene Mängel aus, die der Weise an anderen Wesen beklagt. Dann werdet Ihr durch Euren Einﬂuss andere dazu
bringen, dasselbe zu tun.
27� Betrachtet den Schaden, den andere Euch zu�gen, als Frucht Eurer
�üheren Taten und vermeidet so �rger. Handelt so, dass kein kün�iges
Leid mehr entsteht: Auf diese Weise werden all Eure Fehler verschwinden.
27⒉ Ohne Hoﬀnung auf Lohn sollt Ihr anderen beistehen. Tragt Euer
Leid allein, doch teilt Eure Freuden mit dem geringsten aller Bettler.
27⒊ Blast Euch nicht auf, selbst wenn Ihr den Reichtum der Götter besäßet. Lasst Euch nicht gehen, selbst wenn Ihr arm seid wie ein Hungergeist
27⒋ Um Eures Heiles willen sprecht stets die Wahrheit. Selbst wenn Ihr
dadurch Euren Tod riskiert oder Euer Reich aufs Spiel setzt: Sprecht niemals anderes als die Wahrheit.
27⒌ Folgt immerzu den Grundregeln rechten Tuns, so wie sie hier dargelegt wurden. Auf diese Weise, o Ruhmreicher, werdet Ihr zum besten
Herrscher, den die Welt je gesehen hat.
27⒍ Untersucht alles eingehend, bevor Ihr zur Tat schreitet. Da Ihr die
Dinge seht, wie sie sind, solltet Ihr Euch nicht auf andere stützen.
27� Durch solches Tun wird Eure Herrscha� glückbringend sein, der weite Baldachin des Ruhms wird sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnen
und Eure Beamten und Minister werden Euch achten.
27� Ursachen �r den Tod gibt es viele, �r das Leben aber nur wenige,
und auch diese können zur Ursache des Todes werden, daher solltet Ihr
ei�ig die drei Tugenden üben.
27⒐ Übt Ihr Euch ﬂeißig in den drei Tugenden, entsteht daraus geistiges
Glück �r Euch und �r die Welt. Beides ist in höchstem Maße �rderlich.
280. Die Übung wird da�r sorgen, dass Ihr voller Glück einschla� und
ebenso glücklich wieder erwacht. Da selbst Eure innerste Natur ohne Fehler ist, werden sogar Eure Träume glücklich sein.
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28⒈ Achtet darauf, Euren Eltern zu dienen, den Obersten Eures Geschlechts
Respekt zu zollen, Eure materiellen Mittel klug zu verwenden, geduldig
und großzügig zu sein sowie stets �eundliche Rede zu �hren, die wahr ist
und keine Samen der Zwietracht sät.
28⒉ Solcherlei Übung während einer ganzen Lebenszeit wird Euch zum
König der Götter machen. Gebt Ihr sie auch dann nicht auf, werdet Ihr
König der Götter bleiben. Daher solltet Ihr Euch stets dieser Übung widmen.
28⒊ Doch sogar wenn Ihr dreimal täglich je dreihundert Schüsseln Nahrung spendet, werdet Ihr dadurch nicht so viel Verdienst erlangen wie
durch einen Augenblick der Liebe.
28� Obwohl die Liebe Euch keine Be�eiung schenkt, so erreicht Ihr
durch sie doch die acht guten Eigenscha�en der Liebe: Götter und Menschen werden Euch wohlgesonnen sein. Auch nicht-menschliche Wesen21
werden Euch beschützen.
28⒌ Ihr werdet Euch zahlloser geistiger und [körperlicher] Annehmlichkeiten er�euen. Gi� und Wa�engewalt können Euch nicht verletzen. Mühelos werdet Ihr all Eure Ziele erreichen und am Ende im Reich Brahmas
wiedergeboren werden.
28� Wenn Ihr in den �hlenden Wesen den Wunsch, nach Erleuchtung
zu streben, erweckt und bestärkt, wird Euer Streben nach Erleuchtung so
stark und festge�gt sein wie der König der Berge.
28⒎ Euer Glaube wird Euch ausreichend Muße23 schenken. Eure Ethik
wird Euch vom Rückfall in schlechte Wiedergeburten bewahren. Macht
Ihr Euch aber mit der Leerheit vertraut, so erlangt Ihr die Loslösung von
allen Erscheinungen.
28⒏ Wenn Euer Geist nicht wankt, werdet Ihr Gewahr sein erlangen.
Durch Nachdenken wird Eure Intelligenz gestärkt. Wenn Ihr anderen
Wesen Achtung entgegenbringt, werdet Ihr die Bedeutung der Lehren
verstehen. Wenn Ihr die Lehre bewahrt, werdet Ihr Weisheit erlangen.
28� Sorgt Ihr da�r, dass die Lehre ohne Behinderungen erteilt und vernommen werden kann, werdet Ihr zum Gefährten der Buddhas und schnell
Eure Ziele verwirklichen.
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290. Durch Nicht-Anha�ung entschlüsselt Ihr die Bedeutung [der Lehren]. Durch Großzügigkeit werden Eure materiellen Mittel anwachsen.
Enthaltet Euch des Stolzes, und Ihr werdet zum Haupt [all derer, denen
man Achtung entgegenbringt]. Geduldiges Studium der Lehre wird Euer
Gedächtnis stärken.
29� Seid Ihr �eigebig mit den �nf wesentlichen Gaben25 und gewährt
den Ängstlichen Zuﬂucht, so werden Dämonen Euch nichts anhaben können und Ihr werdet zum Ersten der Mächtigen.
29⒉ Opfert Ihr Butterlampen an den Stupas und weitere Lampen an dunklen Orten sowie das öl, das sie dauerha� brennen lässt, werdet Ihr das
göttliche Auge erlangen.
29⒊ Gebt Ihr Musikinstrumente und Glocken sowie Trommeln und Trompeten �r den Dienst in den Stätten der �erehrung, werdet Ihr das göttliche
Ohr erlangen.
29⒋ Wenn Ihr nicht über anderer Menschen Fehler und Gebrechen sprecht,
sondern schweigt und Ihre Ge�hle schont, werdet Ihr im Geist anderer
Wesen lesen können.
29� Wenn Ihr anderen Schuhe schenkt oder eine Sän�e, wenn Ihr den
Schwachen dient und Lehrern Transportmittel zur �er�gung stellt, erlangt Ihr die Fähigkeit, viele Körper an verschiedenen Orten hervorzubringen.
29� Wenn Ihr im Sinne der Lehre handelt, Euch an die Schri�en der
Lehre erinnert und ihre Bedeutung versteht, wenn Ihr sodann die Lehre fehlerlos weitergebt, werdet Ihr Euch all Eurer Lebenszeiten erinnern
können.
29� Wer gründlich, wahrha� und richtig erkannt hat, dass alle �hänomene nicht ihrem Wesen nach existieren, wird die sechste Art des überweltlichen Wissens erlangen: das vollkommene Erlöschen aller beﬂeckten
Anschauung.
29⒏ Entwickelt Ihr in der Meditation die Weisheit der Wirklichkeit, die
[�r alle Erscheinungen] gilt und vom Mitge�hl �r alle lebenden Wesen
be�uchtet wird, werdet Ihr zum Siegreichen mit allen höchsten Eigenscha�en.
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29⒐ Durch zahllose reine Wünsche wird Euer Buddha-Land gereinigt.
Opfert Ihr den Königlichen Überwindern, werdet Ihr grenzenloses Licht
verströmen.
300. Seid euch daher des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung stets
bewusst und steht anderen wahrha� hil�eich zur Seite. Dies allein hil� am
Ende Euch selbst.
Hiermit endet das dritte Kapitel der Juwelenkette mit der Überschri� �Eine Zusammenfassung der Ansammlungen auf dem Pfad zur Erleuchtung“.
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30⒈ Da Könige, die sich nicht dem rechten Handeln widmen und Sinnloses tun, vom Volk durchaus geschätzt werden, ist es schwer festzustellen,
was vom Volk angenommen wird und was nicht. Daher ist kaum mit Sicherheit zu sagen, was [zur Sprache] gebracht werden kann und was nicht.
30⒉ Da es nicht einfach ist, anderen Menschen nützliche, doch unangenehme Worte zu sagen, was sollte ich, ein Mönch, Euch sagen, der Ihr ein
König und ein großer Herrscher seid?
30� Doch weil ich Euch schätze und Mitge�hl �r alle Wesen emp�nde,
werde ich ohne zu zögern alles zur Sprache bringen, was hil�eich ist, selbst
wenn es unangenehm ist.
30⒋ Der Erhabene lehrte, dass man Schülern die Wahrheit im rechten
Moment und voller Mitge�hl aufzeigen müsse, damit sie ihren Sinn erfassen und sie als heilsam und annehmbar erkennen. Aus diesem einzigen
Grund sage ich Euch all dies.
30� O Ihr, der Ihr im Glauben beständig seid, wenn wahre Worte san� gesprochen werden, sollten sie ihrem Zweck entsprechend vernommen werden, wie Wasser, das zum Baden gedacht ist, als solches genutzt wird.
30⒍ Merkt auf, denn was ich Euch sage, wird Euch sowohl hier als auch
anderswo nutzen. Setzt es in die Tat um, um Euch und anderen zu helfen.
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30⒎ Wenn Ihr an Eurem Reichtum, den einstige Freigebigkeit Euch eintrug, die Bedür�igen nicht teilhaben lasst, dann werden Eure Anha�ung
und Undankbarkeit dazu fuhren, dass ihr in kün�igen Leben nicht mehr
über Reichtum verfugt.
30� Kein Arbeiter scha� Euch in dieser Welt ohne Lohn �orräte herbei.
Der einfache Bettler jedoch trägt ohne jedes Handgeld [alles, was Ihr ihm
gebt] hundertfach in Euer nächstes Leben.
30⒐ Seid immer von noblem Geiste, sodass Euch noble Taten im Herzen
er�euen. Denn aus noblen Taten entstehen alle noblen Wirkungen.
3� Scha� [Klöster und andere] Fundamente �r die Lehre, in denen
die drei Juwelen eine Heimstatt �nden und hohen Ruf erlangen. Scha�
Fundamente, die ein weniger edler König sich nicht einmal hätte ausmalen
können.
3⒒ O König, es ist aber besser, dann keine Fundamente zu legen, wenn
diese mächtige Könige nicht beeindrucken können, denn [solche Zentren
der Lehre] werden nach Eurem Tod keinen Ruhm erlangen.
3� Wendet all Euren Reichtum �r Euer nobles Tun auf, sodass die Noblen �ei von Stolz werden, die [Gleichgesinnten] Freude erfahren und die
Neigungen der niedrig Gesonnenen umgekehrt werden.
3⒔ All Euren Besitz müsst Ihr [im Tod] aufgeben, und machtlos geht Ihr
fort von hier. Doch was Ihr im Sinne der Lehre einsetzt, geht Euch [als
gutes Karma] voran.
3⒕ Wenn alle Besitztümer eines einstigen Königs auf seinen Nachfolger
übergehen, welchen Nutzen zieht der König daraus �r seine �raxis, sein
Glück, seinen Ruf?
3⒖ Reichtum so zu verwenden bringt Glück schon in diesem Leben. Wer
so gibt, erlangt aber auch Glück in der Zukun�. Wer ihn jedoch verschwendet, ohne ihn zu nutzen, erntet nur Unglück. Wie sollte daraus Glück
entstehen?
3⒗ Im Tode verliert Ihr Eure Macht und könnt nichts mehr geben, weil
Eure Minister Euch daran hindern werden. Schamlos werden sie ihre Zuneigung zu Euch vergessen und sich dem neuen König andienen wollen.
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3� Also sorgt da�r, dass Euer Reichtum jetzt zur Grundlage der Lehre wird, solange Ihr noch gesund seid. Denn Ihr lebt inmitten zahlloser
Todesursachen wie eine Flamme im Lu�zug.
3� Sorgt �r die Erhaltung anderer Zentren der Lehre, die von �üheren
Königen gesti�et wurden, sodass die Tempel und alles andere genauso gut
erhalten bleiben wie einst.
3⒚ Gebt sie in die Obhut jener, die tugendvoll sind und anderen nicht
schaden wollen, die ihre Gelübde halten, Besuchern �eundlich begegnen,
die wahrheitsliebend, geduldig, �iedfertig und immer ei�ig sind.
3⒛ Tragt Sorge, dass Blinde, Kranke und niedrig Gestellte, Schutzlose,
Arme und Verkrüppelte alle gleichermaßen zu essen und zu trinken erhalten, ohne es auch nur einen Tag zu vergessen.
32⒈ Lasst den Praktizierenden, die nicht danach verlangen, Schutz und
Unterstützung in jeglicher Form zukommen, selbst wenn sie nicht in Eurem Reich leben, sondern in dem anderer Könige.
32⒉ Bestimmt in den Zentren der Lehre Menschen zu Verwaltern, die
weder nachlässig noch gierig sind, sondern geschickt und der Lehre verpﬂichtet, fest entschlossen, niemandem zu schaden.
32⒊ Ernennt Minister, welche gute Politik machen, die Lehre praktizieren
und höﬂich sind, rein, auf Harmonie bedacht, unverzagt, von guter Familie,
von einwand�eier Ethik und voller Dankbarkeit.
32� Ernennt Generäle, die großzügig sind, ohne Anha�ung, tapfer, �eundlich, solche, die [den Staatsschatz] weise nutzen, gewissenha� und beständig sind, sowie die Lehre praktizieren.
32⒌ Ernennt Verwalter von reifem Alter, der Religion zugeneigt, rein und
tüchtig, die wissen, was getan werden muss, und die die [königlichen]8
Gesetze kennen, ältere Menschen, die etwas von politischem Handeln verstehen, die untadelig und von �eundlichem Wesen sind.
32� Lasst Euch von Ihnen Monat �r Monat über Einnahmen und Ausgaben berichten. Wenn Ihr ihre Berichte gehört habt, entscheidet selbst,
was zu tun ist �r die Zentren der Lehre und alles andere.
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32⒎ Wenn Eure Herrscha� �r die Lehre existiert und nicht �r Ruhm
oder Gier, dann wird sie tausendfach Frucht tragen. Wenn nicht, wird sie
nur Unglück zeitigen.
32⒏ O König der Menschen, da in dieser Welt heute nahezu ein jeder
bereit ist, dem anderen zu schaden, hört zu, wie Ihr Eure Regierungsgeschä�e und Eure Praxis ausüben sollt
32⒐ Lasst immer viele Menschen um Euch sein, die reich an Erfahrung
sind, aus guter Familie stammen, wissen, was gute Politik ist, und vor Bösem zurückschrecken, angenehme Menschen, die wissen, was getan werden muss.
330. Selbst �r j ene, die ihr mit Geldbußen belegt, ins Gefängnis geworfen
oder auf andere �rt gestra� habt, solltet Ihr, der Ihr vom kostbaren Nass
des Mitge�hls durchtränkt seid, liebevoll Sorge tragen.
33� O König, Euer Mitge�hl sollte stets in Euch eine Haltung der Uneigennützigkeit wach halten� in der Ihr �r all jene verkörperten Wesen
sorgt, die schlimme Taten begangen haben.
33� Besonders stark sollte Euer Mitge�hl �r jene sein, die schreckliche
Untaten begangen haben, die Mörder. Jene, die gestrauchelt sind, sind die
besten Gefäße �r Menschen, deren Großmut keine Grenzen kennt.
33� Entlasst die schwächeren Gefangenen nach einem oder �nf Tagen
aus dem Gefängnis. Gebt Euch nicht dem Glauben hin, dass die anderen
ihre Entlassung nicht verdienen.
33� Für jeden Einzelnen von ihnen, den Ihr nicht �eilassen wollt, habt
Ihr die Gelübde [des Laiengläubigen] verletzt. Wer jedoch die Gelübde
verletzt, sammelt immer mehr Fehler an.
33� Solange die Gefangenen nicht �eigelassen werden können, sollten sie
menschenwürdige Bedingungen genießen. Barbier, Bad, Essen, Trinken,
Heilmittel und Kleidung9 stellt Ihnen zur �er�gung.
33� So wie ein unverständiges Kind gestra� wird, aus dem Wunsch heraus,
es möge daraus lernen, so sollte alle Strafe von Mitge�hl getragen sein und
nicht vom Hass oder vom Wunsch nach Reichtum.
33⒎ Sobald Ihr jene, die zornvoll morden, ausgemacht und erkannt habt,
verbannt sie aus dem Reich, ohne sie zu töten oder zu quälen.
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33⒏ �m stets die Kontrolle10 zu behalten, sorgt da�r, dass das Auge
Eurer Agenten das ganze Land erfasst Bleibt gewissenha� und achtsam
und tut, was in Einklang mit der Lehre steht.
33� �enen, die sich als Fundamente guter Eigenscha�en erweisen, bezeugt
Respekt, indem ihr sie mit Geschenken und Achtung ehrt und ihnen jeden
Dienst erweist. Auf diese Weise ehrt auch alle anderen.
340. Gerne lässt der Vogelschwarm der Menschheit sich nieder auf jenem
königlichen Baum, der den Schatten der Geduld spendet, Blüten der Achtung treibt, und die prallen Früchte großzügigen Gebens hervorbringt.
34⒈ Könige, deren innerste Natur die Großzügigkeit ist, werden geschätzt,
wenn sie stark sind, wie eine Süßigkeit, die außen mit Kardamom oder
Pfeﬀer gewürzt ist.
34� Wenn Ihr auf diese Weise denkt, wird Eure �errscha� nicht ins Verderben �hren. Sie wird auf den Gesetzen beruhen und die Religion nicht
verachten, sondern sie ehren und �rdern.
34� �abt Ihr Euer Reich doch nicht aus einem �üheren Leben mitgebracht und werdet es ins nächste nicht mitnehmen. Religiöse Praxis hat
es Euch beschert, daher wäre es verfehlt, gegen die Lehre zu handeln.
34� O König, bemüht Euch, dauerha�e Armut und Bedrängnis von Eurem Reich abzuwenden, indem Ihr Eure königlichen Mittel [nicht missbraucht].
34⒌ O König, bemüht Euch, in der Folge die Schätze Eures Reiches zu
mehren, indem Ihr Eure königlichen Mittel [richtig einsetzt].
34⒍ Obwohl die Weltenherrscher über die vier Kontinente herrschen, sind
ihre Vergnügungen doch nur zweifacher Natur: körperliche und geistige
Lust.
34⒎ Körperliche Lust ist nichts anderes als das Nachlassen des Schmerzes.
Geistige Lust besteht nur im Kopf, wird nur durch Denken geschaﬀen.
34⒏ Die ganze Vielfalt des Lustempﬁndens ist nur eine Atempause im Leid
oder einfach [eine Schöpfung] des Denkens. Daher hat es keine wirkliche
Bedeutung.
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34⒐ Eines nach dem anderen kann genossen werden, seien dies nun Kontinente, Länder, Städte, �eimstätten, Sän�en, Sitzgelegenheiten, Kleidung,
Betten, Essbares, Trinkbares, Elefanten, Pferde und Frauen.
350. Wenn der Geist eines [dieser Dinge als Objekt] erfasst, dann entsteht
daraus ein Lustge�hl. Doch da er gleichzeitig den anderen Objekten keine
Aufmerksamkeit widmet, haben sie in diesem Augenblick [als Ursache von
Lust] keine Bedeutung mehr.
35� Wenn [alle] �nf Sinne, das Auge und so weiter, [gleichzeitig] ihre
jeweiligen Objekte erfassen, umfasst der [lustvolle] Gedanke doch nicht
alle zugleich, daher verursachen in diesem Moment keineswegs alle Sinne
Lust.
35� Wann immer eines der [�nf ] Sinnesobjekte vom zugehörigen Sinn
[als lustvoll] erfasst wurde, dann werden die verbleibenden [Objekte] von
den verbleibenden [Sinnen] nicht erfasst, da sie in diesem Augenblick keine Ursache von Lust sind.
35⒊ Der Geist nimmt das Bild eines vergangenen Objekts auf, das von den
Sinnen aufgenommen wurde, und malt es sich nun als lustvoll aus.
35⒋ Ein Sinn also, der hier [ in der Welt] ein Objekt [scheinbar] erkennt,
ist ohne dieses Objekt bedeutungslos, so wie das Objekt ohne seinen Sinn
keine Bedeutung hat.
35⒌ Wie ein Kind, das nur geboren wird, wenn es von Vater und Mutter
gezeugt wird, so kann ein [visuelles] Sinnenbewusstsein nur in Abhängigkeit von Auge und Form entstehen.
35� Vergangene und k�n�ige Objekte sowie die Sinne haben keine Existenz. Dies gilt auch �r gegenwärtige Objekte� da sie sich von beidem nicht
unterscheiden.
35⒎ Wie das Auge fälschlich eine im Kreis geschwungene Fackel als Feuerrad wahrnimmt, so nehmen die Sinne gegenwärtige Objekte [als wirklich]
wahr.
35⒏ Die Sinne und ihre Objekte werden als aus den vier Elementen bestehend angesehen. Da die Elemente ihrem Wesen nach keine Existenz
haben, haben auch die Sinne und deren Objekte keine Existenz.
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35⒐ Wären die Elemente voneinander gesondert, folgte daraus, dass es
Feuer ohne Brennstoﬀ gäbe. Wären sie vermischt, hätte keines einen eigenen Charakter. Auf diese Weise können alle Elemente betrachtet werden.
360. Da die Elemente also in zweierlei Hinsicht keine Existenz haben, hat
folglich auch keine Existenz, was aus ihnen zusammengesetzt ist. Da also
das Zusammengesetzte keine Existenz besitzt, kann keine Form auf solche
Weise Bestand haben.
36⒈ Da Bewusstsein, Empﬁndungen, Unterscheidungen und geistige Regungen zusammen und �r sich keine wahrha�e Existenz besitzen, hat
auch [das Lustempﬁnden] keine letztendliche Existenz.
36⒉ So wie ein Nachlassen des Schmerzes als Lust empfunden wird, so
wird die Beendigung des Vergnügens als Schmerz wahrgenommen.
36� Auf diese Weise wird jede Anha�ung ans Streben nach Lustgewinn
sowie die Anha�ung an die Beendigung von Schmerz überwunden, weil
sie nicht wahrha� existieren. Wer dies erkennt, ﬁndet Be�eiung.
36⒋ Was nimmt [die Wirklichkeit] wahr? In der Welt der Konvention
heißt es: „der Geist“. Doch ohne geistige Regungen gibt es keinen Geist
[und da Geist und geistige Regungen gleichermaßen] keine Existenz haben, ist deren gleichzeitige Existenz nicht denkbar.
365 Wer richtig erkannt hat, wie es tatsächlich ist, dass es faktisch keine
der Wiedergeburt unterworfenen Wesen gibt, der lässt [das Leiden] hinter
sich, ist [weder der Geburt] unterworfen noch dem [Greifen] wie ein Feuer,
das keine Ursache mehr hat.
36⒍ Bodhisattvas, die die Wirklichkeit erkannt haben, wie sie ist, streben
mit Gewissheit nach vollkommener Erleuchtung. Sie gehen die Bindung
an neue Leben ein bis zur Erleuchtung - all das aus reinem �itge�hl.
36⒎ Da die Ansammlung [von Verdienst und Weisheit] durch die Bodhisattvas vom So-Gegangenen im Großen Fahrzeug dargelegt wurde, ist es
reine Feindseligkeit, wrenn jene, die [das Ausmaß von Pfad und Frucht im
Großen Fahrzeug] schreckt, dieses verächtlich machen.
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36� Da sie die guten Eigenscha�en [der Uneigennützigkeit]20 nicht kennen und nicht wissen, wie sehr [Selbstbezogenheit] schadet, da sie Tugenden �r Fehler halten oder sie gar verachten, blicken sie auf das Große
Fahrzeug herab.
36⒐ Daher sind jene, welche auf das Große Fahrzeug herabblicken, obwohl
sie wissen, dass es ein Fehler ist, anderen zu schaden, anderen zu nützen
jedoch eine Tugend, auch Verächter tugendha�en �andelns.
370. Jene, welche auf das Große Fahrzeug herabblicken, die Quelle aller
guten Eigenscha�en, die uns lehrt, die Ziele der anderen höher zu bewerten als unsere eigenen, wrerden folglich [in ungünstigen Wiedergeburten]
darben.
37⒈ Der eine glaubt an [die Leerheit und wendet sich doch ab von ihr],
weil er sie falsch [als Aufhebung von Ursache und Wirkung] versteht. Der
andere verfallt in Zorn [und wendet sich von der Leerheit ab], indem er
sie nicht berücksichtigt. Wenn es [in den Sutren] schon heißt, Ersterer
würde den Feuerbrand erfahren, was geschieht dann erst mit jenen, die
der Leerheit verächtlich den Rücken zuwenden?
37� �eißt es in der �eilkunde nicht, dass Gi� durch Gi� beseitigt wird?
Warum sollte es also ein Widerspruch sein, wenn man davon ausgeht, dass
das, was [in Zukun�] Leiden verursachen wird, durch Leiden beseitigt
werden kann?
37� [�n den Schri�en des Großen Fahrzeugs] steht geschrieben, dass �otivation die Praxis prägt und der Geist dabei eine gewichtige Rolle spielt.
Wie könnte Leid also nicht hil�eich sein �r de�enigen, der aus uneigennützigen �otiven heraus hil�?
37� Da schon [im gewöhnlichen Leben] Leid mitunter zu kün�igem Nutzen �hrt, wie sollte [das Auf-sich-Nehmen von Leid] da �r das eigene
Glück und das der anderen Wesen nicht von Nutzen sein? Diese Übung
gilt als Vorgehensweise der Älteren.
37⒌ Wenn durch Verzicht auf kleine Freuden später großes Glück entsteht,
wird der Entschlossene sein Augenmerk auf kün�ige Freuden richten und
auf kleine Vergnügungen verzichten.
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37⒍ Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, werden die Ärzte, die uns die
bittere Medizin verabreichen, bald verschwunden sein. Es ist nicht [vernün�ig], [große Freuden �r kleine] aufzugeben.
37⒎ Manchmal gilt das, was scheinbar Schaden anrichtet, dem Weisen als
hil�eich. Diesbezüglich geben alle Abhandlungen allgemeine �egeln und
ihre Ausnahmen an.
37⒏ Welcher kluge Mensch würde schon die Darlegungen des Großen
Fahrzeugs über die von Mitge�hl und makelloser Weisheit inspirierten
Taten verächtlich machen?
37⒐ Wer sich angesichts seiner Tragweite und ungeheuren Tiefe schwach
�hlt, wer seinen Geist nicht geübt hat und sich und anderen gleichermaßen zum Feind wird, der verlacht das Große Fahrzeug, doch nur auf Grund
seiner Unwissenheit.
380. Das Herz des Großen Fahrzeugs sind: Freigebigkeit, Ethik, Geduld,
�eudige Anstrengung, Versenkung, Weisheit und Mitge�hl. Wie also sollte es in diesem Fahrzeug zu unrichtiger Lehr-Darlegung kommen?
38⒈ Die Ziele der anderen [werden verwirklicht] durch Freigebigkeit und
Ethik, die eigenen durch Geduld und �eudige Anstrengung. Versenkung
und Weisheit aber werden zur Ursache der Be�eiung. Dies ist der �nbegri�
des Großen Fahrzeugs.
38⒉ Das Ziel, sich selbst und anderen zu helfen, sowie die Bedeutung der
Be�eiung, wie der Buddha sie [im Fahrzeug der H�rer] gelehrt hat, spiegeln sich in den Sechs Vollkommenen Tugenden wider. Daher sind diese
[Schri�en des Großen Fahrzeugs] als Wort des Buddha zu betrachten.
38⒊ Wer mit Unwissenheit geschlagen ist, erträgt am Ende nicht das Große Fahrzeug, welches die Lehren der Buddhas über den großen Pfad der
Erleuchtung enthält, der aus Verdienst und Weisheit besteht.
38⒋ Von den Siegreichen heißt es, sie besäßen grenzenlos gute Qualitäten, weil die [verursachenden] guten Qualitäten so unendlich sind wie der
Himmel. Nehmt daher die Darlegung der grenzenlosen Natur des Buddha,
wie sie sich im Großen Fahrzeug ﬁndet, als Buddhas Lehre an.
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38⒌ Auch [Buddhas] ethische Haltung überstieg schließlich die des Śāriputra. Weshalb also sollte die über die Maßen wunderbare Natur eines
Buddha nicht als Lehre angenommen werden?
38⒍ Die Abwesenheit des Entstehens, die im Großen Fahrzeug gelehrt
wird, und das Verlöschen der anderen sind in Wahrheit dieselbe Leerheit,
[da sie beide] die Nicht-Existenz [des inhärent existierenden] Entstehens
sowie das Verlöschen [der inhärenten Existenz] [bezeichnen]. Nehmt also
[das Große Fahrzeug als Buddhawort] an.
38⒎ Wenn Leerheit und die wunderbare Natur eines Buddha auf diese
Weise vernün�ig betrachtet werden, wie könnte der Weise da die Lehren
von Großem und Kleinem Fahrzeug, als verschieden betrachten?
38⒏ Was der So-Gegangene mit besonderer Absicht gelehrt hat, ist nicht
leicht zu verstehen. Da er also ein Fahrzeug ebenso gelehrt hat wie drei
Fahrzeuge, solltet Ihr Euch durch strenge Unparteilichkeit schützen.
38⒐ An Unparteilichkeit ist nichts Falsches, sie zu verachten jedoch ist
nicht richtig. Wie sollte darin Tugend liegen? Wer also nur nach Be�eiung
�r sich selbst strebt, sollte das Große Fahrzeug nicht verächtlich machen.
390. Da Wünsche, Taten und Verdienst-Widmung der Bodhisattvas im
Fahrzeug der Hörer nicht beschrieben wurden, wie könnte ein Schüler
durch dieses Fahrzeug zum Bodhisattva heranwachsen?
39� [Im Fahrzeug der Hörer] hat der Buddha die Grundlagen �r die
Erleuchtung der Bodhisattvas nicht dargelegt. Welch größere Autorität
�r diese Lehren gäbe es denn als den Siegreichen?
39� Wie kann die Frucht der Buddhascha� überlegen sein, wenn sie durch
den Pfad der Hörer [erlangt wurde], der als Grundlage die Erleuchtung
der Hörer hat, also die Vier Edlen Wahrheiten und die Wurzeln der Erleuchtung?
39⒊ Alles, was den Bodhisattva-Weg angeht, ﬁndet in den Sutren des
Hörer-Pfades keine Erwähnung, sondern wird erst im Großen Fahrzeug
dargelegt. Daher nimmt der Weise auch dies als Buddhas Wort.
39⒋ Wie ein Grammatiklehrer, der seine Schüler zuerst das Alphabet lernen lässt, so lehrte auch der Buddha seine Schüler zu Anfang nur jene
Lehren, die sie aufnehmen konnten.
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39⒌ Einigen erläuterte er die Lehren, die sie von negativen Handlungen
abhalten würden, andere lehrte er, Verdienst anzusammeln, wieder andere
�hrte er in die zweifache Sicht ein.
39⒍ Die einen lehrte er die Überwindung der zweifachen Sicht, die anderen unterwies er in dem, was tiefgründig ist und Furcht erregt, in der
Essenz der Leerheit und des Mitge�hls, dem Mittel, [unübertre�iche]
Erleuchtung zu erlangen.
39⒎ So tut der Weise gut daran, keine streitlustige Haltung gegenüber
dem Großen Fahrzeug zu hegen, sondern tiefen Glauben zu entwickeln,
um letztlich vollkommene Erleuchtung zu erlangen.
39⒏ Durch den Glauben an das Große Fahrzeug und stete Übung seiner
Lehren wird die höchste Erleuchtung erlangt und auf dem Weg dorthin
auch alle [weltlichen] Vergnügungen.
39⒐ Zu jener Zeit [wenn Ihr König geworden seid] solltet Ihr drei Tugenden vollkommen verinnerlicht haben: Freigebigkeit, Ethik und Geduld.
Diese wurden besonders �r Laien-Praktizierende gelehrt. Ihr Kern ist das
Mitge�hl.
400. Hindert Euch jedoch die fehlende Rechtschaﬀenheit der Welt daran,
nach religiösen Grundsätzen zu herrschen, so mögt Ihr Euren Weg ins
Kloster nehmen, um der Praxis und Eures erhabenen Charakters willen.
Hier endet der vierte Abschnitt der Juwelenkette mit der Überschri� �Hinweise
zur rechten Staats�hrung des Königs“.

5. Kapitel: Das Handeln eines Bodhisattva
40⒈ Seid Ihr ins Klosterleben eingetreten bemüht Euch zuerst um rechte
Übung [der Ethik]. Vervollkommnet Euch im Bemühen um persönliche
Be�eiung, indem Ihr ei�ig hört und die Bedeutung des Gehörten erkundet.
40⒉ Sodann solltet Ihr alles aufgeben, was zu den verschiedenen Fehlern
gehört. Kra�voll stemmt Euch allem entgegen, was zu den siebenund�nfzig besonderen Mängeln zählt:
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40⒊ Streitlust ⑴ ist eine Störung im Geist. Feindseligkeit ⑵ ist ein [enges] Ha�en daran. Täuschung � bedeutet das Verschleiern übler Taten6
[wenn man damit kon�ontiert wird], Böswilligkeit � bedeutet, dass man
an üblen Taten hängt.
40⒋ Verstellung ⑸ ist Betrug. Falschheit ⑹ ist Unehrlichkeit im Geist.
�ifersucht � heißt, dass man sich an den guten �igenscha�en anderer
stört. Geiz ⑻ ist die Angst vorm Geben.
40⒌ Abwesenheit von Scham ⑼ und Verlegenheit ⑽ bedeutet, dass man
weder die eigene Meinung noch die anderer achtet⒎ Aufgeblasenheit ⑾
bedeutet, keinen Respekt zu zeigen. Falsche Anstrengung ⑿ übt jener,
der von Streitlust durchdrungen ist.
40⒍ Stolz ⒀ ist Hochmut [auf Grund von Reichtum und so weiter].
Mangelnde Gewissenha�igkeit � heißt, dass man die Tugenden nicht
übt. Stolz ⒂ hat sieben Formen, die ich einzeln erklären werde:
40⒎ Die Vorstellung, niedriger zu sein als der Niedrigste, oder gleichgestellt zu sein mit jenen, die man als gleichrangig erachtet, oder besser bzw.
gleich zu sein wie die Niedrigsten – all dies nennt man den Stolz der Selbstheit.
40⒏ Damit zu prahlen, dass man jenen gleich sei, die einem durch gute
Qualitäten überlegen sind, ist der überschießende Stolz. Die Vorstellung,
man sei den Höheren überlegen,
40⒐ ja, sogar den Allerhöchsten überlegen, ist Stolz über allen Stolz hinaus.
Wie die oﬀene Wunden eines Abszesses ist diese Form des Stolzes sehr
schädlich.
4⒑ Die auf Unwissenheit entstandene Vorstellung von einem Ich, das aus
den �nf leeren [Anhäufungen der Persönlichkeitsfaktoren] hervorgeht,
die man auch das Greifen nennt, das ist der Stolz des Ich-Gedankens.
4⒒ Die Vorstellung, man habe Früchte [des spirituellen Pfades] erworben,
die man noch gar nicht verwirklicht hat, ist der Stolz der Illusion. Wer aber
mit Unrechtem Tun prahlt, zeigt in den Augen des Weisen falschen Stolz.
4� Sich selbst zu verachten, sich �r �nutzlos“ zu halten, nennt man den
Stolz der Unterlegenheit. Dies sind - kurz gesagt - die sieben Arten des
Stolzes.
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4⒔ Heuchelei ⒃ bedeutet Kontrolle der Sinne um materieller Güter
und Anerkennung willen. Schmeichelei ⒄ lässt uns angenehme Gemeinplätze sagen, um materieller Güter und Anerkennung willen.
4⒕ Der Wunsch nach indirektem Erwerb ⒅ lässt uns den Reichtum
anderer preisen, damit wir ihn an uns bringen können. Der Wunsch nach
Erwerb unter Druck ⒆ lässt uns den Reichtum anderer verächtlich machen10, damit wir ihn an uns bringen können.
4� Wer �ro�t aus �ro�t schlagen will � preist �ühere Erwerbungen.
Wer Fehler wiederholt (21) sagt immer wieder die Fehler anderer auf.
4⒗ Mangelnder Gleichmut (22) ist unbedachter Ärger, der aus (geistigen
und körperlichen) Krankheiten entsteht. Anha�ung (23) ist das Hängen
der Trägen an ihren schädlichen Eigenscha�en.
4⒘ Die Wahrnehmung von Unterschieden (24) ist eine Wahrnehmung,
die von Gier, Hass und Unwissenheit verschleiert wird. Nicht in den eigenen Geist zu blicken (25) bedeutet, dass man nicht mit ihm arbeitet.
4� Wenn Achtung und Respekt �r alles Tun abnimmt, das in Einklang
mit den Lehren steht (26), ist Trägheit der Grund. Ein spiritueller Führer,
der [vorgibt], den Weg des Überweltlichen Siegers vollkommen beschritten zu haben, ist als schlechter Mensch zu betrachten (27).
4⒚ Sehnsucht (28) ist eine leichte Verwirrung, die aus lustvollem Begehren entsteht. Besessenheit (29) ist eine starke Verwirrung, die aus Begehren
entsteht.
4� Geiz (30) ist die Haltung, die uns an unserem Besitz ha�en lässt.
Unangebrachter Geiz (31) ist die Gier nach dem Besitz von anderen.
42⒈ Verwerﬂiche Lust (32) ist es, Frauen begehrlich zu preisen, die man
besser meiden sollte. Heuchelei (33) ist es, sich gute Eigenscha�en zuzuschreiben, die man nicht besitzt, in Wirklichkeit aber üble Taten zu planen.
42⒉ Große Gier (34) nennt man maßlose Begierde, die jenseits aller Be�iedigung ist. Gier nach Anerkennung (35) bedeutet, dass man um jeden
�reis �r seine vermeintlich guten �ualitäten bekannt sein möchte.
47

“dl2016-zuerich-textbook-master”
146 | Nāgārjuna Juwelenkette — 2016/8/30 — 19:54 — page 48 — #48
Nāgārjuna: Die Juwelenkette des Rates an einen König

42� Von mangelnder Widerstandskra� (36) spricht man bei der Un�ähigkeit, selbst den geringsten Schmerz zu ertragen. Unschickliches Verhalten
(37) ist es, wenn man die Tätigkeit eines Lehrers oder spirituellen Führers
nicht respektiert.
42⒋ Rat nicht zu beherzigen (38) bedeutet, dass wir Ratschläge missachten,
die im Einklang mit der Praxis stehen. Die Sehnsucht nach der Familie
(39) bezeugt sentimentale Anha�ung ans eigene Geschlecht.
42� Von Anha�ung an �bjekte (40) spricht man, wenn man deren �ualitäten hervorhebt, um sie bald zu erwerben. Sich �r unsterblich zu halten
(41) heißt, den Gedanken an den eigenen Tod weit von sich zu weisen.
42⒍ Begriﬄiches Denken, das auf allgemeine Zustimmung abzielt(42),
nennt man die Vorstellung, dass andere – in welcher Angelegenheit auch
immer – uns als spirituellen Führer akzeptieren müssten, weil wir angeblich diese oder jene guten Eigenscha�en besitzen.
42� Begriﬄiches Denken, das um die Anha�ung an andere kreist (43 und
44), nennt man die geistige Vorstellung, anderen zu helfen oder nicht zu
helfen, aus einer Motivation der Gier bzw. des Schaden-Wollens.
42⒏ Abneigung (45) kommt aus einem unsteten Geist, Gier nach Vereinigung (46) aus einem verunreinigten. Gleichgültigkeit (47) ist Trägheit
vermischt mit dem Ge�hl der Unzulänglichkeit und entsteht aus einem
Körper, dem es an Energie mangelt.
42� Entstellung (48) ist die Auswirkung störender Ge�hle auf Form und
Farbe. Keine Nahrung wünschen (49) wird erklärt als körperliche Trägheit,
die auf zu viel Essen zurückgeht.
430. Ein niedergeschlagener Geist (50) hat gelernt, angstvoll und feige zu
sein. Ein sehnsuchtsvoller Geist (51) strebt voller Begehren nach den �nf
Attributen.
43⒈ Böse Absicht (52) entsteht aus den neun Motiven, anderen Schaden
zuzu�gen – aus sinnlosen Be�rchtungen im �inblick auf die eigene Person, auf Freunde und Feinde in Vergangenheit, Gegenwart und Zukun�.
43� Schwer�älligkeit (53) ist mangelnde Tatkra� auf Grund der Trägheit
von Geist und Körper. Benommenheit (54) ist Schlä�igkeit. Au�egung
(55) ist eine starke Unruhe in Körper und Geist.
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43� Reue (56) bedeutet, dass uns �ühere Taten Leid tun. Dieses Ge�hl
entsteht nur im Nachhinein aus Kummer über das eigene Tun.
Zweifel (57) heißt, dass wir zweierlei Ansichten hegen über die [Vier Edlen] Wahrheiten, die Drei Juwelen und so weiter.
43⒋ [Hausleute], die den Bodhisattva-Weg gehen, legen diese Mängel ab.
Wer sich dem klösterlichen Leben widmet, gibt noch mehr auf. Be�eit
von diesen Mängeln scheinen die guten Eigenscha�en von selbst auf.
43⒌ Kurz gesagt sind die guten Eigenscha�en, in welchen sich der Bodhisattva übt, folgende: Freigebigkeit, Ethik, Geduld, �eudige Anstrengung,
Versenkung, Weisheit, Mitge�hl und so weiter.
43⒍ Freigebigkeit heißt, dass man seinen Reichtum fortgibt. Ethik heißt,
dass man anderen hil�. Geduld bedeutet, dass man den �rger besiegt hat.
Freudige Anstrengung meint: Freude am Guten zu haben.
43⒎ Versenkung heißt unerschütterliche Einsgerichtetheit. Weisheit bedeutet, dass man die Wahrheiten sicher erkannt hat. Mitge�hl heißt, dass
der Geist von einem Geschmack er�llt ist: der liebenden Güte allen Wesen
gegenüber.
43� Freigebigkeit �hrt zu Reichtum, Ethik zu Glück, Geduld zu einer angenehmen Erscheinung, Eifer hingegen schenkt Scharfsinn, Versenkung
bringt inneren Frieden, Weisheit die Be�eiung, Mitge�hl aber lässt uns
alle Ziele zugleich erreichen.
43⒐ Wer diese sieben Tugenden gleichzeitig verwirklicht hat, erlangt die
Sphäre der unvorstellbaren Weisheit, in der er zum Schützer der Welt wird.
440. So wie im Fahrzeug der Hörer acht Stufen des Hörers beschrieben
sind, so kennt das Große Fahrzeug zehn Ebenen der Bodhisattvas.
44⒈ Die erste Ebene ist die Sehr Freudvolle, da dort jene Bodhisattvas
leben, welche die drei Verﬂechtungen aufgegeben haben und so in die Linie
der So-Gegangenen hineingeboren wurden.
44⒉ Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] wird die vollkommene Tugend der Freigebigkeit vollendet. Die Ausstrahlung der Bodhisattvas bringt
einhundert Welten hervor, und sie werden zu Großkönigen [unserer Welt]
Jambudvipa.
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44⒊ Die zweite Ebene ist die Vollkommen Reine, weil alle zehn [tugendha�en] Handlungen von Körper, Rede und Geist unbe�eckt sind. Die
Bodhisattvas voll�hren ganz natürlich all diese [ethischen Taten].
44⒋ Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] wird die vollkommene
Tugend der Ethik vollendet. Die Bodhisattvas werden Weltenherrscher,
die den Wesen beistehen, Meister der ruhmreichen [vier Kontinente] und
der sieben kostbaren Objekte.
44⒌ Die dritte Ebene heißt die Strahlende, da dort das Frieden schenkende
Licht der Weisheit aufscheint. Die Versenkungszustände und das überweltliche WTissen werden dort hervorgebracht, Gier und Hass vollkommen
ausgelöscht.
44⒍ Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] wird die vollkommene
Tugend der Geduld vollendet. Die Bodhisattvas werden zu weisen Königen
der Götter und schneiden jedes Begehren ab.
44⒎ Die vierte Ebene wird die Flammende genannt, weil sich dort das
Licht wahrer Weisheit entzündet. Die Bodhisattvas üben sich in allen Ursachen der Erleuchtung.
44⒏ Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] werden Bodhisattvas zu
Gottkönigen [im Himmel] ohne Kampf. Sie erlangen Geschicklichkeit im
Bezwingen der Ansicht, dass die vergänglichen Anhäufungen [ein wirklich
existierendes Ich mit seinem Mein] sind.
44� Die �n�e Ebene heißt die der Schwer zu �berwindenden, denn von
nun an werden alle Wesen mit bösen Absichten sie nur mit enormer Anstrengung besiegen können. Sie erlangen Geschicklichkeit im Erfassen der
subtilen Nuancen der Vier Edlen Wahrheiten und anderer Glieder des Pfades.
450. Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] werden sie zu Gottkönigen im Land des Freudvollen Verweilens. Sie überwinden die Grundlagen
aller Ansichten und Ge�hle der Furt-Bereiter.
45⒈ Die sechste Ebene wird die der Sich-Nahenden genannt, denn nun
nähern die Bodhisattvas sich allmählich den Qualitäten des Buddha. Sie
üben sich im Ruhigen Verweilen und endgültiger Einsicht, sodass sie das
Verlöschen erlangen und folglich fortgeschritten [in Weisheit] sind.
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45⒉ Durch das Heranreifen dieser [guten Qualitäten] werden die Bodhisattvas zu Gottkönigen [im Land der] Beliebigen Erscheinungsform. Hörer können sie nicht mehr übertreﬀen. Sie vermögen jenen Frieden zu
schenken, die stets von ihrer eigenen Überlegenheit überzeugt sind.
45⒊ Die siebente Ebene ist die der Weit-Gegangenen, denn hier hat sich
die Zahl [der guten Eigenscha�en] vervielfacht. Von Augenblick zu Augenblick [kann] der Bodhisattva in den vollkommenen Gleichmut des Verlöschens eintreten.
45⒋ Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] werden sie Gottkönige
[im Land der] Kontrolle über die Erscheinungsformen anderer. Sie werden zu großen Führern jener Lehrer, welche die [Vier] Edlen Wahrheiten
direkt erfahren haben.
45⒌ Die achte Ebene ist die Ebene der Unerschütterlichkeit, das Land der
Jugend. Die Überwindung des begriﬄichen Denkens macht die Bodhisattvas unerschütterlich.Die Entfaltung ihrer Aktivität von Körper, Rede und
Geist ist mit dem Verstand nicht mehr zu fassen.
45⒍ Durch das Reifen dieser [guten Taten] werden sie zu Brahma, dem
Herrn über tausend Welten. Feind-Zerstörer, Einsam Verwirklichte und
andere können sie im Darlegen [der Lehre] nicht mehr übertreﬀen.
45⒎ Die neunte Ebene nennt man das Land der Überragenden Erkenntnis.
Wie ein wirklicher Herrscher haben die Bodhisattvas die rechte individuelle Verwirklichung erlangt und besitzen somit Überragende Erkenntnis.
45⒏ Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] werden sie zu Brahma,
dem Herrn über Millionen von Welten. Feind-Zerstörer und andere können sie nicht übertreﬀen in der [Antwort auf ] die Fragen im Denken der
�hlenden Wesen.
45⒐ Die zehnte Ebene ist die Wolke der Lehre, denn hier fällt der Regen
der vorzüglichen Lehre. Der Bodhisattva erhält seine Bestätigung durch
die Lichtstrahlen der Buddhas.
460. Durch das Reifen dieser [guten Qualitäten] werden sie zu Gottkönigen [im Land] des Reinen Verweilens. Sie sind höchste Könige, Meister
der Sphäre grenzenloser Weisheit.
51

“dl2016-zuerich-textbook-master”
150 | Nāgārjuna Juwelenkette — 2016/8/30 — 19:54 — page 52 — #52
Nāgārjuna: Die Juwelenkette des Rates an einen König

46⒈ Diese zehn Ebenen sind bekannt als die Ebenen der Bodhisattvas.
Die Ebene der Buddhascha�: dagegen ist von ihnen verschieden, da sie in
jeder Weise unfassbar ist.
46� Ihre Ausdehnung, heißt es, soll von den Zehn Krä�en er�llt sein.
Jede der Zehn Krä�e ist grenzenlos, wie es auch die [unzähligen] Wesen
im Daseinskreislauf sind.
46� Die Unendlichkeit der [guten Eigenscha�en] eines Buddha entspricht
anscheinend der Unermesslichkeit von Raum, Erde, Wasser, Feuer und
Wind in allen Himmelsrichtungen.
46⒋ Wer aber die Ursachen [herabmindert] auf ein zählbares [Maß] und
ihre Unermesslichkeit nicht erkennt, der wird auch nicht an die Unendlichkeit [der guten Eigenscha�en]35 eines Buddha glauben.
46⒌ Daher solltet Ihr vor einem Bild des Buddha, einem Stūpa oder Ähnlichem �ag �r �ag die folgenden zwanzig Verse dreimal rezitieren:
46⒍ „Voller Achtung nehme ich Zuﬂucht zu den Buddhas, der Vollkommenen Lehre, der Höchsten Gemeinscha� und den Bodhisattvas. Vor ihnen,
die aller Ehren würdig sind, verneige ich mich.
46⒎ Ich werde alle schädlichen Handlungen aufgeben und stets nach tugendha�em Handeln streben. Ich werde die Verdienste aller �hlenden
Wesen stets mit Bewunderung betrachten.
46⒏ Mit vor der Brust zusammengelegten Händen und geneigtem Haupt
bitte ich die vollkommenen Buddhas, das Rad der Lehre zu drehen und
im Daseinskreislaufzu verweilen, solange es die �hlenden Wesen gibt.
46⒐ Durch die verdienstvolle Ansammlung aus Gegenwart, Vergangenheit
und Zukun� mögen alle �hlenden Wesen nach höchster Erleuchtung streben.
470. Mögen alle �hlenden Wesen sämtliche makellosen Eigenscha�en besitzen, �ei sein vom mühseligen Erwerb des Lebensunterhalts, über vollkommene Freiheit des Handelns verfugen und die rechte Lebens�hrung
üben.
47⒈ Mögen alle verkörperten Wesen Juwelen an der Hand tragen, und
möge ihnen alles, was sie zum Leben brauchen, niemals ausgehen, solange
der Daseinskreislauf besteht.
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47⒉ Mögen alle Niedriggestellten aller Zeiten zu glorreichen Menschen
werden. Mögen alle verkörperten Wesen die Intelligenz [der Weisheit] und
die Wurzeln [der Ethik] besitzen.
47� Mögen alle verkörperten Wesen eine �ische Gesichtsfarbe besitzen,
strahlende Gesundheit, eine glanzvolle Erscheinung, ein angenehmes Äußeres, Kra�, Freiheit von Krankheit und ein langes Leben.
47� Mögen sie �ber die Geschicklichkeit ver�gen [das Leid auszumerzen] und so Be�eiung vom Leid erlangen. Mögen sie den Drei �uwelen
zugeneigt sein und den Reichtum von Buddhas Lehre kennen lernen.
47⒌ Mögen alle �hlenden Wesen voll Liebe, Mitge�hl und Freude sein,
voll Gleichmut und [�ei von] störenden Ge�hlen. Mögen sie sich �ben
in Freigebigkeit, Ethik, Geduld, �eudiger Anstrengung, Versenkung und
Weisheit.
47⒍ Mögen sie, nachdem sie die beiden Ansammlungen [von Verdienst
und Weisheit] vervollkommnet haben, die außergewöhnlichen und schönen Merkmale erlangen [selbst wenn sie noch auf dem Pfad sind], mögen
sie ohne Verzögerung die zehn unermesslichen Ebenen durchschreiten.
47� Möge auch ich mit diesen und allen anderen guten Eigenscha�en
vollkommen ausgestattet sein, �ei von allen M�ngeln und Fehlern, und
höchste Liebe zu allen �hlenden Wesen empﬁnden.
47� Möge ich alle �ugenden vervollkommnen, in welche die �hlenden
Wesen ihre Ho�nung setzen. Möge ich stets das Leid aller �hlenden Wesen lindern.
47⒐ Mögen alle Wesen in allen Welten, die von Ängsten gepeinigt sind,
furchtlos werden, wenn sie nur meinen Namen hören.
480. Mögen alle Wesen in all ihren Lebenszeiten große Freude empﬁnden
und alle falschen Anschauungen von selbst verlieren, sodass sie entschlossen nach dem Erwachen streben, wenn sie mich sehen, an mich denken
oder nur meinen Namen hören.
48� Mögen sie w�hrend all ihrer Lebenszeiten die �nf Arten �berweltlichen Wissens besitzen. Möge ich stets und auf jede erdenkliche Weise
allen �hlenden Wesen Gl�ck und Beistand schenken.
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48⒉ Möge ich, ohne selbst Schaden anzurichten, jederzeit alle Wesen in
allen Welten davor bewahren, schädliche Absichten in die Tat umzusetzen.
48⒊ Möge ich allen Wesen ein Gegenstand der Freude sein. Möge ich
ihren Wünschen entsprechen, ohne mich einzumischen. So wie die Erde
dies tut, oder das Wasser, das Feuer, der Wind, das Gras und der Wald.
48� Möge ich den �hlenden Wesen so lieb sein wie ihr eigenes Leben.
Möge meine Zuneigung �r sie noch größer sein. Mögen ihre schädlichen
Taten �r mich heranreifen, und meine Verdienste ihnen Frucht bringen.
48� So lange irgendwo noch ein �hlendes Wesen existiert, das noch keine �e�eiung gefunden hat, möge ich [in dieser Welt] bleiben um dieses
Wesens willen, selbst wenn ich schon längst höchste Erleuchtung erlangt
habe.“
48⒍ Würde das Verdienst aus all diesen Wünschen Form annehmen, so
würde es die Welten allesamt sprengen, und seien sie so zahlreich wie die
Sandkörner an den Ufern des Ganges.
48⒎ Dies ist die Lehre des Überweltlichen Siegers, und zwar aus folgendem Grund: [Die Grenzenlosigkeit des Verdienstes], das aus dem Wunsch
hervorgeht, den unzähligen Wesen in den unzähligen Welten zu helfen, ist
ebenso unermesslich [wie die Zahl dieser Wesen].
48⒏ Diese Übungen, die ich Euch hier kurz in bekannter Weise dargelegt
habe, sollten Euch am Herzen liegen, wie Euer Körper es gewöhnlich tut.
48⒐ Wer seiner Praxis tief ergeben ist, weiß in Wahrheit auch, seinen
Körper zu schätzen. Wo Wertschätzung [�r den Körper] hil�eich ist, wird
die Praxis da�r sorgen.
490. Widmet Euch daher der Praxis so innig wie Euch selbst. Schenkt
Eurer Vervollkommnung ebenso viel Aufmerksamkeit wie der Praxis. Widmet Euch der Weisheit mit derselben Energie wie der Vervollkommnung.
Und achtet die Weisen ebenso wie die Weisheit.
49� Wer aber glaubt, es sei schlecht �r ihn, [wenn er] auf jene baut,
die Reinheit, Liebe und Erkenntnis besitzen, die ihren Rat hil�eich und
angemessen darlegen, der schadet nur seinen eigenen Interessen.
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49� Ihr solltet wissen, welche Eigenscha�en ein spiritueller Lehrer hat:
Wenn Ihr unterrichtet werdet von Menschen, die innere �u�iedenheit besitzen, die Mitge�hl und Ethik verwirklicht haben,
49⒊ die Weisheit besitzen, welche Eure störenden Emotionen austreibt,
dann solltet Ihr in die Tat umsetzen [was sie lehren] und ihnen Achtung
entgegenbringen. Ihr werdet höchste Vervollkommnung erfahren, wenn
Ihr diesen Anweisungen folgt:
49� Sprecht immer die Wahrheit. Redet �eundlich mit den �hlenden Wesen. Seid von �eundlichem Wesen. Bemüht Euch, andere zu überzeugen.
Handelt vernün�ig. Enthaltet Euch der üblen �achrede. Seid unabhängig
und �hrt keine sinnlosen Reden.
49⒌ Seid diszipliniert, ma�voll, gro�zügig, von edlem Gemüt und �iedvollem Geist, nicht ruhelos, nicht zögerlich, nicht trügerisch, sondern stets
entgegenkommend.
49� Seid san� wie der volle Mond. Seid glanzvoll wie die Sonne im Herbst.
Seid tief wie der �zean. Seid standha� wie der Berg Meru.
49� Frei von allen Fehlern und geschmückt mit allen guten Eigenscha�en,
sollt Ihr zur Stütze aller Wesen werden und Allwissenheit erlangen.
49� Diese Lehren wurden nicht nur �r Könige dargelegt� Sie wurden
gegeben aus dem Wunsch heraus, anderen �hlenden Wesen �ene Hilfe zu
geben, die sie brauchen.
49� � König, Ihr tätet gut daran, Tag �r Tag über diese Ratschläge nachzudenken, auf dass Ihr und alle anderen Wesen bald vollständige und vollkommene Erleuchtung erlangt.
500. Jeder Mensch, der nach Erleuchtung strebt, sollte sich stets vervollkommnen in: Ethik, höchster Achtung gegenüber den Lehrern, Geduld,
Toleranz, Freigebigkeit, Hingabe an den Reichtum einer uneigennützigen
Haltung ohne Ho�nung auf Lohn, Hilfeleistung �r die Armen. Er sollte
die Gesellscha� hoch entwickelter Menschen suchen und die gering entwickelter Wesen meiden. Möge er immer den Erhalt der Lehre im Auge
haben.
Hier endet das �n�e Kapitel der Juwelenkette mit der �berschri� �Hinweise
zum Handeln eines Bodhisattvas“.
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�ier endet die Juwelenkette des Rates �r einen König vom großen Meister, dem
Edlen Nāgārjuna. Sie wurde von dem indischen Gelehrten Vidyakaraprabha und
dem tibetischen Mönch und Übersetzer Bel-tseg übertragen. Durch Prüfung dreier Sanskrit-Fassungen korrigierten der indische Gelehrte Kanakavarman und der
tibetische Mönch Ba-tsab Nyi-ma-drag jene Stellen, an denen Übersetzung und
andere Punkte nicht mit dem einzigartigen Denken des Edlen [Nāgārjuna] und
seines spirituellen Sohnes [Āryadeva] übereinstimmten. Gedruckt wurde der Text
im großen Verlagshaus unterhalb [des Potala in Lhasa].
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Der Mittlere Text über die Stufen der Meditation
Bhāvanākrama von Ācarya Kamalaśīla1
Gepriesen sei der jugendliche Maǌushri.
�ch werde kurz die Stufen der Meditation �r diejenigen erläutern, die
dem System des Mahayana-Sutra anhängen. Wer intelligent ist und äusserst schnell Allwissenheit erlangen will, sollte sich mit Bedacht bemühen,
dessen Ursachen und Bedingungen zu er�llen.

Was ist der Geist?
Es ist nicht möglich, dass Allwissenheit ohne Ursachen erzeugt wird; denn
wenn das möglich wäre, dann könnte alles stets allwissend sein. Könnten
Dinge geschaﬀen werden, ohne sich auf etwas anderes zu stützen, dann
könnten sie ohne Einschränkung existieren - es gäbe dann keinen Grund,
warum nicht alles allwissend sein könnte. Da also alle funktionellen Dinge
nur gelegentlich entstehen, sind sie völlig von ihren Ursachen abhängig.
Allwissenheit ist dazu sehr selten, weil sie nicht zu jeder Zeit und an allen
�rten au�ritt, und alles kann nicht allwissend werden. Daher hängt sie
zweifellos von Ursachen und Bedingungen ab.

Schulung des Geistes
Auch sollst du unter diesen Ursachen und Bedingungen die richtigen und
vollständigen Ursachen kultivieren. Praktizierst du die falschen Ursachen,
1

Textauszug aus: Dalai Lama, Die Essenz der Meditation. Praktische Erklärungen zum
Herzstück buddhistischer Spiritualität, Ansata Verlag, München 200⒈ Die Rechte an der
Nutzung der deutschen Übersetzung aus dem Englischen von Stephan Schumacher liegen
beim Ansata Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
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kann das gewünschte Ziel nicht erreicht werden, selbst wenn du lange Zeit
hart arbeitest. Das wäre so, als wollte man [eine Kuh] an den Hörnern melken. Genauso wird das Ergebnis nicht erreicht, wenn nicht alle Ursachen
zur Wirkung gebracht werden. Fehlt beispielsweise die Saat oder irgendeine andere Ursache, dann kommt das Ergebnis, ein Keim und so weiter,
nicht zustande. Daher sollte jeder, der ein bestimmtes Ergebnis erzielen
will, dessen vollständige und irrtums�eie Ursachen und Bedingungen kultivieren.
Fragt ihr: „Welches sind die Ursachen und Bedingungen der endgültigen
Frucht der Allwissenheit?“, dann bin ich, der ich einem Blinden gleiche,
vielleicht nicht in der Lage, das selbst zu erklären. Doch werde ich Buddhas eigene Worte benutzen, die er nach seiner Erleuchtung zu seinen
Jüngern sprach. Er sagte: „Vajrapani, Herr der Geheimnisse, die transzendente Weisheit der Allwissenheit, wurzelt im Mitge�hl und entsteht aus
einer Ursache - dem altruistischen Denken, dem Erweckenden Geist des
Bodhichitta und der Vollkommenheit Geschickter Mittel.

0LWJHҎKO
Von Mitge�hl bewegt, legen Bodhisattvas das Gelübde ab, alle �hlenden
Wesen zu be�eien. Und dann befassen sie sich durch Überwindung ihrer
auf sich selbst bezogenen Anschauung ﬂeißig und ausdauernd mit den sehr
schwierigen Übungen, Verdienst und Erkenntnisse anzusammeln.
Nachdem sie diese Übungen begonnen haben, werden sie gewiss das Sammeln von Verdienst und Einsicht vollbringen. Bringt man es fertig, Verdienst und Einsicht anzuhäufen, ist das so, als halte man die Allwissenheit
bereits selbst in der Hand. Da Mitge�hl die einzige �uelle von Allwissenheit ist, sollte man sich von Anfang an mit diesen Übungen vertraut
machen.
Im „Kompendium des vollkommenen Dharma“ heißt es: „O Buddha, ein
Bodhisattva sollte sich nicht in vielen Praktiken schulen. Hält ein Bodhisattva sich auf die richtige Weise an einen Dharma und lernt ihn vollkommen, dann hält er alle Buddha-Eigenscha�en in seiner hohlen Hand. Und
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wenn man �agt, welches dieser eine Dharma sei: Es ist das Gro�e Mitge�hl.
Die Buddhas haben bereits alle eigenen Ziele erreicht, bleiben jedoch im
Kreislauf der Existenz, solange es noch �hlende Wesen gibt. Sie tun dies,
weil sie das Gro�e Mitge�hl besitzen. Sie betreten auch nicht wie die ��rer den unerh�rt glückseligen �ufenthaltsort des Nirvana. Da �r sie die
�nteressen �hlender Wesen an erster Stelle stehen, verzichten sie darauf,
im �iedlichen Nirvana zu verweilen, und meiden es wie ein �aus aus rotglühendem Eisen. Deshalb ist das Gro�e Mitge�hl allein die unvermeidliche
Ursache des Nichtverweilenden Nirvana des Buddha.

Gleichmut und die Wurzel liebender Güte entwickeln
Der Weg, über Mitge�hl zu meditieren, wird von �nfang an gelehrt. Beginne die Übung mit dem Meditieren über Gleichmut. Versuche, gegenüber allen �hlenden Wesen Unparteilichkeit zu verwirklichen, indem du
�nha�en und �ass beseitigst.
�lle �hlenden Wesen verlangt es nach Glück und nicht nach Elend. Denke tief darüber nach, dass es in diesem anfangslosen Kreislauf der Existenz
nicht ein einziges �hlendes Wesen gibt, das nicht schon �underte Male
dein Freund oder Verwandter gewesen ist. Da es also keinen Grund gibt,
einigen anzuha�en und andere zu hassen, werde ich gegenüber allen �hlenden Wesen ein Ge�hl des Gleichmuts entwickeln. Beginne die Meditation über Gleichmut mit dem Gedanken an eine neutrale Person und
danach betrachte Menschen, die Freunde und Feinde sind.
Nachdem der Geist Gleichmut gegenüber allen �hlenden Wesen entwickelt hat, meditiere über Liebende Güte. Befeuchte das mentale Kontinuum mit dem Wasser Liebender Güte und bearbeite es so, wie du es mit einem Stück �uchtbaren Landes tun würdest. Wird die Saat des Mitge�hls
in einen solchen Geist gepﬂanzt, wird sie schnell, richtig und vollständig
keimen. Sobald du den Gedankenﬂuss mit Liebender Güte bewässert hast,
meditiere über Mitge�hl.
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Die Natur des Leidens identiﬁzieren
Der mit�hlende Geist wünscht von �atur aus, dass alle leidenden Wesen
vom Leiden �ei sein mögen. Meditiere über das Mitge�hl �r alle �hlenden Wesen, weil die Wesen in den drei Bereichen der Existenz intensiv
von den drei Arten des Leidens in verschiedenen Formen gequält werden.
Der Buddha hat gesagt, dass Hitze und andere Arten von Schmerz die Wesen in der Hölle �r sehr lange Zeit ununterbrochen leiden lassen. Er hat
auch gesagt, Hungrige Geister würden von Hunger und Durst geplagt und
müssten unerhörtes physisches Leid ertragen. Wir können auch sehen, wie
Tiere auf verschiedene klägliche Weise leiden: Sie �essen einander, geraten
in Wut und werden verletzt oder getötet. Wir bemerken zudem, dass auch
menschliche Wesen verschiedene akute Arten von Schmerz erleben. Da sie
nicht in der Lage sind, zu �nden, was sie wollen, sind sie hasser�llt und
�gen einander Schaden zu. Sie leiden unter dem Schmerz, die schönen
Dinge, die sie haben wollen, zu verlieren, und mit den hässlichen Dingen, die sie nicht haben wollen, kon�ontiert zu werden, sowie unter dem
Schmerz der Armut.
Es gibt Menschen, deren Geist durch verschiedene Fesseln störender Ge�hle, etwa gieriges �erlangen, gebunden ist. Andere sind durch verschiedene Arten falscher Anschauungen verstört. Das sind alles Ursachen von
Leiden. Deshalb erleiden sie alle starkes Unbehagen, als stünden sie an
einem Abgrund.
Götter leiden unter dem Elend des Wandels. Zum Beispiel bedrängen Anzeichen bevorstehenden Todes oder ihres Fallens in unglückselige Zustände ständig den Geist der Götter des Begierde-Bereichs. Wie könnten sie
da in Frieden leben?
Allgegenwärtiges Elend entsteht durch die Macht der Ursachen, die durch
Handeln und Störende Ge�hle charakterisiert sind. Es hat die �atur und
Eigenscha�en augenblicklichen Zerfalls und betri� alle �durch den Kreislauf der Existenzen] wandernden Wesen.
Betrachte daher alle wandernden Wesen als in ein großes Feuer des Elends
versunken. Denke, dass sie dir alle darin gleichen, dass sie keinerlei Leid erfahren wollen: �� weh� Alle meine geliebten �hlenden Wesen emp�nden
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derartigen Schmerz. Was kann ich tun, um sie zu be�eien�“, und mache
ihre Schmerzen zu deinen eigenen. Ob du dich in einspitziger Meditation
beﬁndest oder deinen gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehst, meditiere jederzeit über Mitge�hl, und richte dich auf alle �hlenden Wesen aus mit
dem Wunsch, dass sie alle �ei von Leiden sein mögen.
Beginne mit dem Meditieren über deine Freunde und Verwandten. Erkenne, wie sie die verschiedenartigen Leiden, die hier erläutert wurden,
erfahren.
Nachdem du nunmehr alle �hlenden Wesen als gleich betrachtet hast,
ohne jeglichen Unterschied zwischen ihnen, sollst du über �hlende Wesen meditieren, denen gegenüber du gleichgültig bist. Sobald dein Mitge�hl ihnen gegenüber dasselbe ist wie gegenüber deinen Freunden und
Verwandten, meditiere über Mitge�hl �r alle �hlenden Wesen in allen
zehn Richtungen des Universums.
Genauso wie eine Mutter auf ihr kleines, geliebtes und leidendes Kind
reagiert - du hast die �bung des Mitge�hls vervollkommnet, wenn du
ein spontanes und gleiches Mitge�hl gegenüber allen �hlenden Wesen
entwickelst. Und das nennt man das Gro�e Mitge�hl. Meditation über
Liebende Güte beginnt mit Freunden und Menschen, die man mag. Die
Natur dieser Meditation ist der Wunsch, dass diese Menschen glücklich
sein mögen. Dehne die Meditation nach und nach auf Fremde und selbst
auf deine Feinde aus. Während du dich an Mitge�hl gewöhnst, wirst du
nach und nach einen spontanen Wunsch erzeugen, alle �hlenden Wesen
zu be�eien.
Nachdem du dich also mit Mitge�hl als allgemeine Grundlage vertraut
gemacht hast, meditiere über den Erweckenden Geist des Bodhichitta. Es
gibt zwei Arten von Bodhichitta: das konventionelle und das absolute. Konventionelles Bodhichitta ist das Kultivieren des anfänglichen Gedankens,
der danach strebt, zum Wohle aller wandernden �hlenden Wesen unübertre�iche und vollkommen verwirklichte Buddhascha� zu erlangen, nachdem man aus Mitge�hl gelobt hat, sie alle vom Leiden zu be�eien. Dieses
konventionelle Bodhichitta sollte im Rahmen eines Prozesses kultiviert
werden, welcher dem ähnelt, der im Kapitel über moralische Ethik des
Bodhisattvabhumi beschrieben wird - also dadurch, dass man diesen Geist
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erzeugt, indem man das Bodhisattva-Gelübde vor einem Meister ablegt,
der nach dem Bodhisattva-Gelübde lebt.
Nachdem du den Konventionellen Erweckenden Geist des Bodhichitta erzeugt hast, sollst du dich bemühen, den Absoluten Erweckenden Geist
des Bodhichitta zu kultivieren. Das Absolute Bodhichitta ist überweltlich
und �ei von Hinzu�gungen. Es ist äu�erst klar, Objekt des Absoluten,
makellos, unerschütterlich, wie die Flamme einer vom Wind unberührten
Butterlampe.
Dies wird erreicht durch konstante und respektvolle Vertrautheit mit dem
Yoga der Meditation des Ruhigen Verweilens und mit Spezieller Einsicht
über einen längeren Zeitraum hinweg. Das „Sutra über das Entwirren der
Gedanken“ sagt: „O Maitreya, du musst wissen, dass alle die tugendhaften Dharmas der Hörer, Bodhisattvas oder Tathagatas, ob weltlich oder
transzendent, die Frucht der Meditation des Ruhigen Verweilens und Spezieller Einsicht sind.“ Da alle Arten der Konzentration in diese beiden
einbezogen werden können, müssen alle Yogis zu jeder Zeit nach der Meditation des Ruhigen Verweilens und Spezieller Einsicht streben. Im „Sutra
über das Entwirren der Gedanken“ heisst es auch: „Der Buddha hat gesagt,
man müsse wissen, dass die Lehren der verschiedenen Arten der von meinen Hörern, Bodhisattvas und Tathagatas erstrebten Konzentration alle in
der Meditation des Ruhigen Verweilens und Spezieller Einsicht enthalten
sind.“
Yogis können geistige Verdunkelungen nicht allein dadurch beseitigen,
dass sie sich mit der Meditation des Ruhigen Verweilens vertraut machen.
Das wird die Störenden Ge�hle und Täuschungen nur vorübergehend unterdrücken. Ohne das Licht der Weisheit kann das latente Potential der
Störenden Ge�hle nicht gründlich zerstört werden, weshalb ihre vollständige Ausrottung nicht möglich sein wird. Aus diesem Grunde heisst es im
„Sutra über das Entwirren der Gedanken“: „Sammlung kann die Störenden
Ge�hle richtig unterdrücken, und Weisheit kann ihr latentes Potential
ganz und gar zerstören.“
Das „Sutra über das Entwirren der Gedanken“ sagt auch: Selbst wenn du
mit einspitziger Konzentration meditierst, wirst du die fälschliche Auﬀas62
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sung vom Selbst nicht zerstören, und deine störenden Ge�hle werden dich
erneut verstören. Das ist wie die einspitzige Meditation des Udrak.
Wird die Selbst-Losigkeit von Phänomenen speziﬁsch untersucht, und
werden auf der Basis jener Analyse Meditationen ausgeübt, dann ist dies
die Ursache der darau�olgenden Be�eiung. Keine andere Ursache kann
Frieden bringen.
In der „Bodhisattva-Abteilung“ heißt es auch: „Diejenigen, die diese verschiedenen Lehren der Bodhisattva-Sammlung nicht gehört haben und
auch nicht die praktischen Lehren über monastische Disziplin und die
meinen, einspitzige Sammlung allein sei genug - sie werden aufgrund ihres Stolzes in die Grube der Arroganz fallen. Dementsprechend können
sie nicht vollständige Be�eiung erlangen von Wiedergeburt, Alter, Krankheit, Tod, Elend, Jammern, Leiden, mentalem Unglücksge�hl sowie Störungen aller Art. Sie erlangen weder vollständige Be�eiung vom Kreislauf
der sechs Bereiche der Existenz noch von den Anhäufungen des Erleidens
mentaler und physischer Aggregate. Im Bewusstsein dessen hat der Tathagata gesagt, das �ören der Lehren werde dir helfen, Be�eiung von Alter
und Tod zu erlangen.“
Aus diesen Gründen sollten alle, die gründlich gereinigte transzendente
Weisheit durch Beseitigung aller Trübungen erreichen wollen, in der Meditation des Ruhigen Verweilens über Weisheit meditieren.

Weisheit
Das „Juwelenhaufen-Sutra“ sagt: „Einspitzige Sammlung wird erreicht, indem man sich an moralische Ethik hält. Ist einspitzige Sammlung erreicht,
meditiert man über Weisheit. Weisheit hil� uns, ein reines, unverfälschtes Gewahrsein zu erlangen. Durch reines unverfälschtes Gewahrsein wird
dein moralisches Verhalten vervollkommnet.“
Die „Meditation über das Vertrauen in das Mahayana-Sutra“ sagt: „O du
Kind edler Familie, wenn du dich nicht an die Weisheit hältst, vermag ich
nicht zu sagen, wie du Vertrauen in das Mahayana der Bodhisattvas haben
oder wie du in das Mahayana eintreten kannst.“
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“O du Kind edler Familie, du solltest wissen, dass dies so ist, weil das Vertrauen der Bodhisattvas in das Mahayana und das Eintreten in das Mahayana zustande kommt als Ergebnis der Kontemplation über den vollkommenen Dharma und die Wirklichkeit mit einem von Ablenkung �eien
Geist.“
Der Geist eines Yogi wird auf verschiedene Objekte abgelenkt, wenn er
nur Spezielle Einsichten kultiviert, ohne einen ruhig verweilenden Geist
zu entwickeln. Er wird instabil sein wie eine Butterlampe im Wind. Da
die Klarheit unverfälschten Gewahrseins nicht vorhanden sein wird, sollten
diese beiden [Spezielle Einsicht und ein ruhig verweilender Geist] gleichermaßen kultiviert werden. Deshalb heißt es im „Sutra der großen und vollständigen Transzendenz des Leidens“: „Hörer können die Buddha-Natur
nicht sehen, weil ihre einspitzige Versenkung stärker und ihre Weisheit
schwächer ist.“ Bodhisattvas können sie sehen, jedoch nicht klar, weil ihre
Weisheit stärker und ihre einspitzige Sammlung schwächer ist. Dagegen
können Tathagatas alles sehen, weil sie einen ruhig verweilenden Geist und
in gleichem Maße Spezielle Einsicht besitzen.“
Dank der Kra� der Meditation des Ruhigen Verweilens wird der Geist
nicht vom Wind begriﬄichen Denkens gestört, wie eine Butterlampe, die
von keinem Windhauch gestört wird. Spezielle Einsicht beseitigt jeden Makel falscher Anschauungen, also wird man nicht von den Anschauungen
anderer beein�usst. Das „Sutra der Mond-Leuchte“ sagt: „Kra� der Meditation Ruhigen Verweilens wird der Geist unerschütterlich werden, und
mit Spezieller Einsicht wird er wie ein Gebirge werden.“ Deshalb halte
eine Yoga-�raxis beider �bungen au�echt.

�emeins�me V�r�ussetzungen �r die �edit�ti�n ��n
Ruhigem Verweilen und Spezieller Einsicht
Zu Beginn sollte der Yogi die Voraussetzungen suchen, die ihm helfen
können, die Meditation Ruhigen Verweilens und Spezielle Einsicht schnell
und leicht zu verwirklichen. Die �r die Entwicklung der Meditation Ruhigen Verweilens erforderlichen Voraussetzungen sind: in einem �rderlichen
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�mfeld leben; unsere Begierden begrenzen und Zu�iedenheit praktizieren; nicht in zu viele Tätigkeiten eingebunden sein; eine reine moralische
Ethik bewahren; jedes Anha�en und alle anderen Arten begri�ichen Denkens beseitigen.
Ein �rderliches �mfeld wäre an den folgenden �nf Eigenscha�en zu erkennen: leichter Zugang zu Nahrung und Bekleidung; �ei sein von bösen
�esen und Feinden; �ei sein von Krankheiten; gute Freunde haben, die
moralische Ethik bewahren und ähnliche Anschauungen haben; am Tage
von wenigen Menschen besucht werden und nachts von wenigen Geräuschen gestört werden.
Die Begierden begrenzen meint, dass man nicht übermäßig an vielen oder
guten Kleidern hängt, etwa zeremoniellen Gewändern und dergleichen.
Das Praktizieren von Zu�iedenheit bedeutet, dass man stets mit jeder
Kleinigkeit zu�ieden ist, etwa schlichten zeremoniellen Gewändern und
dergleichen. Nicht in zu viele Tätigkeiten eingebunden sein meint das
Aufgeben gewöhnlicher - etwa geschä�licher - Tätigkeiten, das Vermeiden zu enger Gesellscha� mit Haushaltern und Mönchen sowie das totale
Aufgeben von Praktiken der Medizin und Astrologie.
Selbst im Falle der Feststellung, dass ein Verstoß gegen die Gelübde des
Hörers nicht wiedergutgemacht werden kann - wenn es Bedauern und ein
Gewahrsein der Absicht gibt, ihn nicht zu wiederholen, sowie ein Gewahrsein des Fehlens einer wahren Identität des Geistes, der diese Handlung
aus�hrte, oder Vertrautheit mit dem Fehlen einer wahren Identität aller
Phänomene, dann kann man die Moral dieser Person als rein bezeichnen.
Das sollte man dem Text des „Sutra über die Beseitigung des Bedauerns
von Ajatashatru“ entnehmen. Man sollte sein Bedauern überwinden und
spezielle Anstrengungen bei der Meditation unternehmen. Der verschiedenartigen Mängel des Anha�ens in diesem und in kün�igen �eben eingedenk zu sein hil�, diesbezügliche Missverständnisse zu beseitigen. Einige
gemeinsame Merkmale schöner und hässlicher Dinge im Existenzkreislauf sind, dass sie alle vergänglich und dem Zerfall anheimgegeben sind.
Es steht außer Zweifel, dass man von allen diesen Dingen getrennt wird,
ohne es aufschieben zu können. Also meditiere darüber, warum das Selbst
so exzessiv an diesen Dingen ha�en sollte, und danach gib alle �älschlichen
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Auﬀassungen auf. Welches sind die Voraussetzungen Spezieller Einsicht?
Es sind der Verlass auf heilige Personen, die ernstha�e Suche nach aus�hrlichen Unterweisungen sowie eine angemessene Kontemplation.
Auf welche Art von heiligen Personen sollte man sich verlassen? Auf einen,
der viel[e] [Lehren] gehört hat, der sich klar ausdrückt, der mit Mitge�hl
begabt und imstande ist, Bedrängnissen stanǳuhalten.
Was ist gemeint mit der Suche nach aus�hrlichen Unterweisungen? Das
heißt, man soll ernstha� und mit Respekt der deﬁnitiven und zu interpretierenden Bedeutung der zwölf Zweige der Lehren Buddhas lauschen.
Im „Sutra über das Entwirren der Gedanken“ heißt es: „Wie es einem
gerade gefällt, nicht auf die Lehren höherer Wesen zu hören, das ist ein
�indernis �r Spezielle Einsicht.“ Im selben Sutra heißt es weiter: „Spezielle Einsicht entsteht aus ihrer Ursache, richtiger Sicht, die ihrerseits aus
Zuhören und Kontemplation entsteht.“ Im „Sutra der Fragen des Narayana“ heißt es: „Durch die Erfahrung des [den Lehren] Zuhörens erlangst
du Weisheit, und durch Weisheit werden Störende Ge�hle gründlich zur
Ruhe gebracht.“
Was ist mit angemessener Kontemplation gemeint? Das bedeutet, dass man
sich über die deﬁnitiven und zu interpretierenden Sutras klar wird. Sind
Bodhisattvas �ei von jeglichem Zweifel, dann können sie einspitzig meditieren. Sind sie jedoch von Zweifel und Unentschiedenheit heimgesucht,
dann werden sie wie ein Mann an einer Straßenkreuzung sein, der ungewiss ist, welchem Pfad er folgen soll.
Yogis sollten zu jeder Zeit Fisch, Fleisch und so weiter meiden, sollten mit
Mäßigung essen und Nahrungsmittel meiden, die nicht zur Gesundheit
beitragen.
Dementsprechend sollten Bodhisattvas, die alle Voraussetzungen �r die
Meditation Ruhigen Verweilens und Spezielle Einsicht zusammengebracht
haben, in die Meditation eintreten.
Beim Meditieren sollte der Yogi zunächst alle vorbereitenden Praktiken
vollenden. Er sollte zur Toilette gehen, und an einem angenehmen Ort,
�ei von störenden Geräuschen, sollte er denken: „Ich will alle �hlenden
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Wesen zum Zustand der Erleuchtung �hren.“ Dann sollte er Großes Mitge�hl manifestieren, den Gedanken, alle �hlenden Wesen be�eien zu
wollen, sowie allen Buddhas und Bodhisattvas in den Zehn Himmelsrichtungen Verehrung erweisen, indem er mit den �nf Gliedern seines Körpers
den Boden berührt. Er sollte ein Bildnis der Buddhas und Bodhisattvas,
etwa ein Gemälde, vor sich oder an einen anderen Platz hinstellen. Er sollte so viele Opfergaben darbringen, wie er kann. Er sollte sich zu seinen
Verfehlungen bekennen und sich über die Verdienste aller anderen Wesen
�euen. Dann sollte er auf einem be�uemen Kissen in der vollen Lotosstellung des Vairochana Platz nehmen oder in der halben Lotosstellung. Die
Augen sollten nicht zu weit oﬀen oder zu fest geschlossen sein. Der Blick
sollte auf die Nasenspitze gerichtet sein. Der Körper sollte nicht nach vorn
oder rückwärts gebeugt sein. Halte ihn gerade und wende die Aufmerksamkeit nach innen. Die Schultern sollten in ihrer natürlichen Position
bleiben und der Kopf weder nach vorn, hinten oder seitwärts geneigt sein.
Die Nase sollte sich in einer Linie mit dem Nabel beﬁnden. Zähne und
Lippen sollten in ihrer natürlichen Stellung ruhen, wobei die Zunge den
oberen Gaumen berührt. Atme san� und ruhig, ohne ein Geräusch zu machen, ohne Anstrengung und ohne Unebenheit. Atme ganz natürlich ein
und aus, langsam und unmerklich.

Die Übung des Ruhigen Verweilens
Die Meditation des Ruhigen Verweilens sollte als erstes ausgeübt werden.
Ruhiges Verweilen ist der Geist, der die Ablenkung durch äußere Objekte
überwunden hat und der sich spontan und fortlaufend dem Objekt der
Meditation voller Seligkeit und Geschmeidigkeit zuwendet.
Das, was Soheit auf angemessene Weise aus einem Zustand des Ruhigen
Verweilens heraus untersucht, ist Spezielle Einsicht. Im „JuwelenwolkenSutra“ heißt es: „Die Meditation des Ruhigen Verweilens ist ein einspitziger Geist� Spezielle Einsicht �hrt eine speziﬁsche Anal�se des Absoluten
(Endgültigen) durch.“
Im „Sutra über die Entwirrung der Gedanken“ heißt es außerdem:
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�Maitreya �agte: ‚O Buddha, wie soll man gründlich nach ruhig verweilender Meditation streben und Erfahrung in Spezieller Einsicht erlangen?‘
Der Buddha antwortete: ‚Maitreya, ich habe Bodhisattvas folgende Lehren gegeben: Sutras, melodiöse Lobgesänge, prophetische Lehren, Verse,
speziﬁsche Anweisungen, Rat aus speziﬁschen Erfahrungen, Ausdrücke
von Verwirklichung, Legenden, Geburtsgeschichten, aus�hrliche Unterweisungen, wunderbare Lehren, erwiesene Doktrinen und Anweisungen.
Bodhisattvas sollten diesen Lehren richtig zuhören, deren Inhalt im Gedächtnis behalten, sich in verbalem Rezitieren üben und sie mental gründlich prüfen. Nachdem sie sie vollkommen verstanden haben, sollten sie
allein in abgelegene Gegenden gehen und über diese Lehren nachdenken
sowie weiterhin ihren Geist auf sie sammeln. Sie sollten sich mental nur
auf jene Themen sammeln, über die sie zuvor nachgedacht haben, und
sollten dies kontinuierlich beibehalten. Das nennt man mentalen Einsatz.
Sobald der Geist wiederholt auf diese Weise eingesetzt worden ist und
physische wie mentale Geschmeidigkeit erreicht worden sind, nennt man
diesen Geist ruhig verweilend. Auf diese Weise streben Bodhisattvas richtig nach dem ruhig verweilenden Geist. Wenn der Bodhisattva physische
und mentale Geschmeidigkeit erlangt hat und in ihr verweilt, dann beseitigt er mentale Ablenkung. Das Phänomen, das als das Objekt einspitziger Sammlung kontempliert wurde, sollte nun analysiert und wie eine
Art Spiegelung angesehen werden. Diese Spiegelung oder bildliche Vorstellung, die Gegenstand einspitziger Sammlung ist, sollte gründlich als
ein Wissensobjekt erkannt werden. Es sollte vollständig untersucht und
gründlich analysiert werden. �be Geduld und �eue dich daran. Beobachte und verstehe es bei richtiger Analyse. Das ist es, was man als Spezielle
Einsicht bezeichnet. Auf diese Weise gewinnen Bodhisattvas Fertigkeit im
Umgang mit Spezieller Einsicht.“
Die Yogis, die daran interessiert sind, einen ruhig verweilenden Geist zu
verwirklichen, sollten sich anfänglich strikt auf die Tatsache konzentrieren, dass man die zwölf Gruppen von Schri�en - die Sutras, melodiöse
Lobgesänge und so weiter - folgendermaßen zusammenfassen kann: Sie
alle �hren zur Soheit, werden zur Soheit �hren und haben zur Soheit
ge�hrt.
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Eine Weise des Ausübens dieser Meditation ist, den Geist strikt auf die
mentalen und physischen Aggregate als ein Objekt, das alle Phänomene
einbezieht, zu richten. Eine andere Weise besteht darin, den Geist auf ein
Buddha-Bildnis zu sammeln, im Sutra über den „König der meditativen
Stabilisierung“ heißt es:
Mit seinem Körper von goldener Farbe ist der Herr des Universums äußerst schön. Der Bodhisattva, der seinen Geist auf dieses Objekt ausrichtet,
gilt als jemand in meditativer Versenkung.
Richte auf diese Weise den Geist auf das Objekt deiner Wahl. Ist das einmal
geschehen, dann richte ihn wiederholt und schließlich dauernd darauf aus.
Hast du ihn derart ausgerichtet, dann prüfe den Geist und stelle fest, ob er
richtig auf das Objekt gesammelt ist. Untersuche ihn auch auf Dumpfheit
und stelle fest, ob der Geist auf externe Objekte abgelenkt wird.
Stellt sich heraus, dass der Geist aufgrund von Schlä�igkeit und mentaler
�rägheit dumpf ist, oder �rchtet man das �ahen von Dumpfheit, dann
sollte der Geist sich mit einem höchst er�eulichen Objekt befassen, etwa
einem Buddha-Bildnis oder einer Vorstellung von Licht. In diesem Prozess
sollte der Geist, nachdem er die Dumpfheit vertrieben hat, versuchen, das
Objekt sehr klar zu sehen.
Man sollte die Präsenz von Dumpfheit erkennen, wenn der Geist das Objekt nicht sehr klar sehen kann, wenn man das Ge�hl hat, blind zu sein,
sich an einem dunklen Ort zu beﬁnden oder die Augen geschlossen zu
haben. Wenn der Geist während der Meditation hinter Eigenscha�en äußerer Objekte wie beispielsweise Form herjagt, seine Aufmerksamkeit anderen Phänomenen zuwendet oder durch das Verlangen nach einem Objekt abgelenkt wird, das man zuvor erlebt hat, oder wenn man argwöhnt,
dass Ablenkung zu erwarten ist, dann sollte man daran denken, dass alle
zusammengesetzten Phänomene vergänglich sind. Denke an Leiden und
dergleichen, �hemen, die den Geist besän�igen werden.
Bei diesem Prozess sollte jede Ablenkung beseitigt werden, und der elefantengleiche (umherwandernde) Geist sollte mit dem Seil der Achtsamkeit
und Wachsamkeit fest an den Baum des Objektes der Meditation angebunden werden. Findet man, dass der Geist von Dumpfheit und Erregung �ei
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ist und natürlich beim Objekt verweilt, dann sollte man seine Bemühungen lockern und neutral verweilen, solange dieser Zustand anhält.
Man sollte verstehen, dass Ruhiges Verweilen verwirklicht wird, wenn man
physische und mentale Geschmeidigkeit durch längere Vertrautheit mit der
Meditation genießt und der Geist die Kra� erlangt, sich so mit dem Objekt
zu befassen, wie er es wünscht.

Die Verwirklichung Spezieller Einsicht
Nach der Verwirklichung Ruhigen Verweilens meditiere über Spezielle Einsicht, indem du denkst: Alle Lehren Buddhas sind perfekte Lehren, und
direkt oder indirekt o�enbaren sie uns die Soheit und �hren uns mit äußerster Klarheit zu ihr hin. Wer die Soheit begrei�, der wird von allen
�allstricken falscher Anschauungen �ei sein, so wie die Dunkelheit vertrieben wird, wenn Licht erscheint. Bloße ruhig verweilende Meditation
kann [un]verfälschtes Gewahrsein nicht reinigen, noch kann sie die Verdunkelungen des Geistes beseitigen. Wenn ich auf die richtige Weise mit
Weisheit über Soheit meditiere, dann wird [un]verfälschtes Gewahrsein
gereinigt. Nur mit Weisheit kann ich Soheit verwirklichen. Nur mit Weisheit kann ich Verdunkelungen wirksam ausmerzen. Daher werde ich in
der Meditation des Ruhigen Verweilens mit Weisheit nach Soheit suchen.
�nd ich werde mich mit Ruhigem Verweilen allein nicht zu�iedengeben.
Was ist Soheit? Es liegt in der Natur der Phänomene, dass sie letztlich
vom Selbst von Personen und vom Selbst von Phänomenen leer sind. Das
wird durch die Vollkommenheit der Weisheit und auf keine andere Weise
verwirklicht. Das „Sutra über das Entwirren der Gedanken“ sagt: „‚O Tathagata, durch welche Vollkommenheit begreifen Bodhisattvas die Identitätslosigkeit von Phänomenen?‘ � ‚Avalokiteshvara, man begrei� sie durch
die Vollkommenheit der Weisheit.‘“ Deshalb meditiere über die Weisheit,
während du Ruhiges Verweilen übst.
Yogis sollten auf folgende Weise analysieren: Eine Person wird nicht als
von den mentalen und physischen Aggregaten, den Elementen und Sinneskrä�en getrennt beobachtet. Auch ist eine Person nicht von der Natur
der Aggregate und so weiter, weil die Aggregate und so weiter viele und
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vergänglich sind. Andere haben die Person als beständig und einzig unterstellt. Die Person als ein Phänomen kann nicht existieren außer als eine
oder viele, weil es keine andere Art von Existenz gibt. Daher müssen wir
schlussfolgern, dass die Behauptung des weltlichen „Ich“ und „mein“ ganz
und gar falsch ist.
Meditation über die Selbst-Losigkeit von Phänomenen sollte auch auf folgende Weise erfolgen: Phänomene werden, kurz gesagt, zu den Fünf Aggregaten, den Zwölf Quellen der Wahrnehmung und den Achtzehn Elementen gezählt. Die physischen Aspekte der Aggregate, Quellen der Wahrnehmung und Elemente sind im letzten Sinne nichts anderes als Aspekte des
Geistes. Das ist aus folgendem Grunde so: Werden sie in subtile Teilchen
zerlegt und wird die Natur der Teile dieser subtilen Teilchen individuell
untersucht, dann lässt sich keine deﬁnitive Identität ﬁnden.
Aus diesem Grund, nämlich dass wir seit anfangsloser Zeit eng und fälschlicherweise an Dingen wie Form und so weiter festhalten, erscheint den
gewöhnlichen Menschen der Geist selber als Form und so weiter, getrennt
und äußerlich – genau so wie Erscheinungen von Form und so weiter in
einem Traum wahrgenommen werden. Dass in einem endgültigen Sinn
Form und so weiter nicht getrennt als ein Aspekt des Geistes existieren,
sollte untersucht werden. Jene Person jedoch, die den Gedanken hat, dass
die Bereiche nur Geist sind, wird denken - sollte sie verstehen, dass alles,
was als Phänomen bezeichnet wird, nur Geist ist – dass, wenn dieser Geist
speziﬁsch untersucht wird, es eine Analyse der Natur aller Phänomene ist.
Dadurch würde sie konkret die Natur des Geistes analysieren. Auf diese
Weise untersucht eine solche Person.
Im endgültigen Sinne kann auch der Geist nicht wirklich sein. Wie könnte
der Geist, der nur die falsche Natur physischer Form und so weiter auﬀasst
und in verschiedenen Aspekten in Erscheinung tritt, wirklich sein? Ebenso
wie physische Formen und so weiter falsch sind - da der Geist nicht von
physischer Form und so weiter, die falsch sind, getrennt existiert, ist auch
er selbst falsch. Ebenso wie physische Formen und so weiter verschiedene
Aspekte besitzen und ihre Identitäten weder eins noch viele sind, genauso
ist seine Identität weder eins noch viele, da der Geist von ihnen nicht
verschieden ist. Darum ist der Geist seiner Natur nach wie eine Illusion.
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Analysiere, dass, ebenso wie der Geist, auch die Natur aller Phänomene einer Illusion gleicht. Wird die Identität des Geistes speziﬁsch durch Weisheit untersucht, dann wird sie im endgültigen Sinne weder innen noch
außen wahrgenommen. Sie wird auch nicht in Abwesenheit beider wahrgenommen. Weder der Geist der �ergangenheit noch der der Zukun� oder
der der Gegenwart wird wahrgenommen. Wird der Geist geboren, dann
kommt er aus dem Nirgendwo, und wenn er aufhört, geht er nirgendwohin, weil er nicht-wahrnehmbar, nicht-vorzeigbar und nicht-physisch ist.
Fragt ihr: „Was ist die Entität von dem, was nicht-wahrnehmbar, nichtvorzeigbar und nicht-physisch ist?“, dann sagt das „Juwelenhaufen-Sutra“
dazu: „O Kashyapa, wenn man gründlich nach dem Geist sucht, ist er
unauﬃndbar. Was unauﬃndbar ist, kann man nicht wahrnehmen. Und
was nicht wahrgenommen wird, ist weder �ergangenheit noch Zukun�
noch Gegenwart.“ Durch eine solche Analyse wird der Beginn des Geistes
letztendlich nicht gesehen, das Ende des Geistes wird letztendlich nicht
gesehen, und die Mitte des Geistes wird letztendlich nicht gesehen.
Alle Phänomene sollten dahingehend verstanden werden, dass es ihnen an
einem Ende und einer Mitte mangelt, ebenso wie der Geist weder Ende
noch Mitte hat. Mit dem Wissen, dass der Geist ohne Ende oder Mitte ist,
ist keine Identität des Geistes wahrzunehmen. Auch das, was vom Geist
gründlich erkannt wird, wird als leer erkannt. Durch diese Erkenntnis wird
die eigentliche Identität, die wie die Identität einer physischen Form und
so weiter als ein Aspekt des Geistes erwiesen wird, ebenfalls letztendlich
nicht wahrgenommen. Auf diese Weise wird die Person, wenn sie letztlich nicht die Identität aller Phänomene durch Weisheit erkennt, auch
nicht analysieren, ob eine physische Form dauernd oder vergänglich, leer
oder nichtleer, verunreinigt oder nichtverunreinigt, erzeugt oder nichterzeugt, existent oder nichtexistent ist. Ebenso wie die physische Form nicht
untersucht wird, werden dementsprechend Ge�hle, Erkennen, Faktoren
der Zusammensetzung und Bewusstsein nicht untersucht. Wenn das Ob�ekt nicht existiert, können auch seine Eigenscha�en nicht existieren. Wie
könnte man sie dann untersuchen?
Also widmet sich die Person, wenn sie die Entität eines Dings nicht unwiderlegbar als endgültig existierend begrei�, nach dem sie es mit Weisheit
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untersucht hat, der nichtbegriﬄichen einspitzigen Sammlung. Und auf diese Weise wird die Identitätslosigkeit aller Phänomene erkannt. Diejenigen,
die nicht mit Weisheit durch speziﬁsches Analysieren der Entität der Dinge, sondern nur über das Beseitigen mentaler Aktivität meditieren, können
begriﬄiches Denken nicht vermeiden und können auch Identitätslosigkeit
nicht erkennen, weil ihnen das Licht der Weisheit fehlt. Wird durch die individuelle Analyse der Soheit das Feuer eines Bewusstseins erzeugt, das die
Phänomene erkennt, wie sie sind, dann wird es wie das Feuer, das aus dem
Reiben von Holz entsteht, das Holz des begriﬄichen Denkens verbrennen.
Der Buddha hat auf diese Weise gesprochen.
Im „Juwelenhaufen-Sutra“ heißt es auch: „Wer im Unterscheiden von Fehlern geübt ist, der widmet sich dem Yoga der Meditation über die Leere,
um sich von allen begriﬄichen Hervorbringungen zu be�eien. Sucht eine
solche Person gründlich nach dem Objekt und der Identität des Objektes, das den Geist er�eut und ihn ablenkt, dann erkennt sie es dank ihrer
wiederholten Meditation über die Leere als leer. Und wenn genau dieser Geist ebenfalls untersucht wird, erkennt man ihn als leer. Sucht man
gründlich nach der Identität dessen, was von diesem Geist erkannt wird,
dann erkennt man auch diese als leer. Erkennt man auf diese Weise, so tritt
man in den Yoga der Merkmallosigkeit ein. Das zeigt, dass nur diejenigen,
die selbst eine vollständige Analyse durchge�hrt haben, in den Yoga der
Merkmallosigkeit eintreten können.“
Es wurde bereits sehr klar dargelegt, dass man durch bloßes Beseitigen
mentaler Aktivität, ohne die Identität der Dinge mit Weisheit zu prüfen,
keine nichtbegriﬄiche Meditation ausüben kann. Man übt also Sammlung,
nachdem die tatsächliche Identität von Dingen wie physische Form und so
weiter vollkommen mit Weisheit analysiert wurde, und nicht, indem man
sich auf physische Form und so weiter sammelt.
Die Sammlung erfolgt auch nicht, indem man zwischen dieser Welt und
der jenseitigen Welt verweilt, weil physische Formen und so weiter nicht
wahrgenommen werden. Daher nennt man das Nichtverweilende Sammlung. [Einen solchen Übenden] nennt man dann einen Meditierenden von
Höchster Weisheit, weil er durch speziﬁsches Untersuchen der Identität
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aller Dinge mit Weisheit nichts wahrgenommen hat. Das ist es, was im
„Sutra des Raum-Schatzes“ und im „Kroǌuwel-Sutra“ festgestellt wird.
Auf diese Weise wird man durch Eintreten in die Soheit der Selbst-Losigkeit
von �ersonen und �hänomenen �ei von Begri�en und Anal�sen, weil es
nichts gibt, was gründlich geprü� und beobachtet werden muss. Man ist
�ei von Ausdruck und tritt mit einspitziger mentaler Ausrichtung automatisch in die anstrengungslose Meditation ein. So meditiert man sehr
klar über die Soheit und verweilt darin. Während des Verweilens in dieser Meditation sollte die Kontinuität des Geistes nicht abgelenkt werden.
Wird der Geist durch Anha�en und dergleichen auf äußere Objekte abgelenkt, dann sollte man diese Ablenkung bemerken. In einem solchen Fall
beruhige diese Ablenkung schnell durch Meditieren über die abstoßenden
Aspekte solcher Objekte und kehre mit dem Geist schnell zur Soheit zurück. Scheint der Geist abgeneigt, das zu tun, dann meditiere voller Freude, indem du über die Vorteile einspitziger Sammlung nachdenkst. Die
Abneigung sollte auch dadurch beruhigt werden, dass man die Nachteile
der Ablenkung zu Kenntnis nimmt.
Wird das Funktionieren des Geistes unklar und beginnt abzunehmen oder
besteht die Gefahr des Abnehmens, weil du von mentaler Trägheit oder
Schlaf überwältigt wirst, dann versuche wie zuvor solche Trägheit schnell
durch Sammlung des Geistes auf äußerst er�euliche Dinge zu überwinden.
Dann sollte man sich ganz eng auf die Soheit des Objektes sammeln. Zu
Zeiten, in denen man beobachtet, dass der Geist aufgeregt wird oder in
Versuchung gerät, durch Erinnerung an vergangene Geschehnisse wie Gelächter oder Spiele abgelenkt zu werden, dann beruhige diese Ablenkung
wie schon in �üheren Fällen durch Re�exionen über Dinge wie Vergänglichkeit und dergleichen. Das wird dazu beitragen, den Geist zu beruhigen.
Danach bemühe dich wieder, den Geist ohne Anwendung von Gegenkräften auf die Soheit zu sammeln.
Wenn und sobald der Geist sich spontan der Meditation über Soheit widmet, �ei von Absinken und mentaler Erregung, dann sollte er ganz natürlich belassen werden und deine Bemühung sollte sich entspannen. Übt man
angestrengt, wenn der Geist sich in meditativem Gleichgewicht beﬁndet,
dann wird das den Geist ablenken. Wird jedoch keine Mühe aufgewendet,
74

“dl2016-zuerich-textbook-master” — 2016/8/30
19:54
page 75| 173
— #75
Kamalaśīla—Stufen
der—
Meditation
Die Vereinigung von Methode und Weisheit

wenn der Geist dumpf wird, dann wird er dank äußerster Dumpfheit wie
ein Blinder werden und du wirst keine Spezielle Einsicht gewinnen. Wird
der Geist also dumpf, dann strenge dich an, ist er in Versunkenheit, dann
entspanne die Anstrengung. Wird beim Meditieren über Spezielle Einsicht übermäßig Weisheit erzeugt und ist das Ruhige Verweilen schwach,
dann wird der Geist wie die Flamme einer Butterlampe im Wind ﬂackern
und man wird die Soheit nicht sehr klar erkennen. Deshalb meditiere zu
diesem Zeitpunkt über Ruhiges Verweilen. Wird die Meditation über Ruhiges Verweilen exzessiv, dann meditiere über Weisheit.

Die Vereinigung von Methode und Weisheit
Kommen beide in gleichem Maße zum Tragen, dann halte still, mühelos,
solange es physisch oder mental nicht unangenehm ist. Entsteht physisches oder mentales Unbehagen, dann sieh die ganze Welt als eine Illusion,
eine Täuschung, einen Traum, eine Spiegelung des Mondes im Wasser und
als eine Erscheinung. Und denke folgendes: „Diese �hlenden Wesen sind
im Existenzkreislauf sehr geplagt, weil sie solch tiefes Wissen nicht verstehen.“ Danach erzeuge Großes Mitge�hl und den Erweckenden Geist des
Bodhichitta, mit dem Gedanken: „Ich werde mich ernstha� bemühen, ihnen zu helfen, Soheit zu verstehen.“ Ruhe dich aus. Dann widme dich auf
dieselbe Weise der einspitzigen Sammlung auf das Nichterscheinen aller
Phänomene. Ist der Geist entmutigt, dann ruhe dich ebenfalls aus. Dies
ist der Pfad der �erbei�hrung einer Vereinigung von ruhig verweilender
Meditation und Spezieller Einsicht. Er sammelt sich begriﬄich und nichtbegriﬄich auf das Bild.
Derart fortschreitend sollte ein Yogi also eine Stunde lang über Soheit
meditieren, oder während einer halben Nachtsitzung, oder während einer
vollen Sitzung, oder solange es angenehm ist. Das ist die meditative Stabilisierung, die gründlich das Absolute erkennt, wie es im „Sutra über den
Abstieg nach Lanka“ gelehrt wird. Wenn du dich dann aus deiner Sammlung erheben willst, dann denke noch mit überkreuzten Beinen folgendes:
„Auch wenn es allen diesen Phänomenen letztlich an Identität mangelt,
existieren sie konventionell doch ganz unzweifelha�. Wäre das nicht der
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Fall, wie könnte es dann eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung
geben? Der Buddha hat auch gesagt: „Dinge werden konventionell erzeugt,
doch fehlt es ihnen letztlich an innewohnender Identität.“
Fühlende Wesen mit einer kindlichen Einstellung überbewerten die Phänomene; sie meinen, sie hätten eine innewohnende Identität, wo es ihnen doch daran mangelt. Dass sie so Dingen eine innewohnende Existenz
zuschreiben, denen sie fehlt, verwirrt ihren Geist, und sie wandern lange
Zeit im Existenzkreislauf. Aus diesen Gründen werde ich mich ohne Nachlassen bemühen, den allwissenden Zustand zu erlangen, und zwar durch
unübertroﬀenes Anhäufen von Verdienst und Einsicht, um ihnen zu helfen, Soheit zu erkennen.“ Dann erhebe dich langsam aus der Haltung mit
überkreuzten Beinen und werfe dich vor den Buddhas und Bodhisattvas
der Zehn Richtungen nieder. Opfere ihnen und lobpreise sie. Und sprich
unermessliche Gebete, indem du das „Gebet des Edlen Verhaltens“ und
ähnliches rezitierst. Danach unternimm bewusste Anstrengungen, das Anhäufen von Verdienst und Einsicht zu verwirklichen, indem du Gebe�eudigkeit und so weiter praktizierst, Eigenscha�en die mit der Essenz von
Leere und Großem Mitge�hl ausgestattet sind.
Handelst du auf diese Weise, dann wird deine meditative Stabilisierung
�ene Leere verwirklichen, die die besten aller Eigenscha�en besitzt. Im
„Kroǌuwel-Sutra“ heißt es: „Gekleidet in die Rüstung Liebender Güte
und im Zustand Großen Mitge�hls verweilend, sollst du die meditative
Stabilisierung praktizieren, die die Leere mit den besten aller Eigenschaften verwirklicht. Was ist die Leere mit den besten aller Eigenscha�en? Es
ist die, welche nicht von Gebe�eudigkeit, Ethik, Geduld, Bemühen, meditativer Stabilisierung, Weisheit oder Geschickten Mitteln abgetrennt ist.
Bodhisattvas müssen sich auf verdienstvolle Praktiken wie Großzügigkeit
stützen, als Mittel, alle �hlenden Wesen gründlich reifen zu lassen, und
um den Ort, den Körper und das umfangreiche Gefolge zu vervollkommnen.“
Wäre dem nicht so, was wären dann die Ursachen dieser Felder, der BuddhaFelder und dergleichen, von denen der Buddha gesprochen hat? Die die
besten aller Eigenscha�en besitzende allwissende Weisheit kann durch Gebe�eudigkeit und andere Geschickte Mittel erreicht werden. Daher hat der
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Buddha gesagt, allwissende Weisheit wird durch Geschickte Mittel vervollkommnet. Bodhisattvas sollten daher ebenfalls Gebe�eudigkeit und andere geschickte Mittel kultivieren und nicht nur die Leere. Im „Sutra der
umfassenden Ansammlung aller Eigenscha�en“ heisst es auch: „‚O Maitreya, Bodhisattvas verwirklichen gründlich die Sechs Vollkommenheiten,
um die endgültige Frucht der Buddhascha� zu ernten. Darauf antworten
jedoch die Toren: Bodhisattvas sollten sich nur in der Vollkommenheit der
Weisheit schulen – wozu sollten die übrigen Vollkommenheiten noch gut
sein? Sie lehnen die anderen Vollkommenheiten ab. Maitreya, was hältst du
davon? Als der König von Kahi dem Habicht sein eigenes Fleisch zugunsten einer Taube anbot - war das eine Korruption der Weisheit?‘ Maitreya
antwortete: ‚Das ist nicht der Fall.‘ Der Buddha sagte: ‚Maitreya, Bodhisattvas haben durch ihre guten Taten in Verbindung mit den Sechs Vollkommenheiten Wurzeln von Verdienst angehäu�. Sind diese Wurzeln von
Verdienst schädlich?‘ Maitreya antwortete: ‚O Buddha, das ist nicht der
Fall.‘ Der Buddha sprach weiter: ‚Maitreya, auch du hast auf die richtige
Weise sechzig Äonen lang die Vollkommenheit der Gebe�eudigkeit praktiziert, sechzig Äonen lang die Vollkommenheit der Ethik, sechzig Äonen
lang die Vollkommenheit der Geduld, sechzig Äonen lang die Vollkommenheit begeisterter Ausdauer, sechzig Äonen lang die Vollkommenheit
meditativer Stabilisierung sowie sechzig Äonen lang die Vollkommenheit
der Weisheit. Auf all das antwortet der Narr: ‚Es gibt nur einen Weg zum
Erlangen von Buddhascha�, und das ist der Weg der Leere. Die Praxis
dieser Menschen ist vollständig irre�hrend.‘“
Ein Bodhisattva im Besitz von Weisheit jedoch nicht der Geschickten Mittel gliche den Hörern, die unfähig sind, die guten Taten von Buddhas
zu verrichten. Das können sie jedoch tun, wenn sie von den Geschickten Mitteln unterstützt werden. Wie heißt es doch im „JuwelenhaufenSutra“: „Kashyapa, das ist folgendermaßen: Beispielsweise können Könige
mit Unterstützung von Ministern alle ihre Ziele verwirklichen. Desgleichen, wenn die Weisheit eines Bodhisattva gründlich durch Geschickte
Mittel unterstützt wird, übt ein Bodhisattva auch alle Aktivitäten eines
Buddha aus.“ Die philosophische Sicht des Pfades von Bodhisattvas ist
anders, und die philosophischen Pfade der Nichtbuddhisten und Hörer
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sind ebenfalls anders. Ein Beispiel: Da die philosophische Sicht des Pfades der Nichtbuddhisten irrigerweise von einem �wahrha� existierenden�
Selbst und so weiter ausgeht, ist ein solcher Weg vollständig und �r immer jeglicher Weisheit abhold. Daher können diese Nichtbuddhisten keine
Be�eiung erlangen.
Die Hörer kennen kein Großes Mitge�hl und besitzen keine Geschickten Mittel. Daher bemühen sie sich einspitzig, das Nirvana zu erreichen.
Auf ihrem Weg verwenden Bodhisattvas Weisheit und Geschickte Mittel und bemühen sich so, das Nichtverweilende Nirvana zu erlangen. Der
Bodhisattva-Pfad besteht aus Weisheit und Geschickten Mitteln, und deshalb erreichen sie das Nichtverweilende Nirvana. Wegen der Kra� der
Weisheit fallen sie nicht in den Existenzkreislauf zurück� dank der Kra�
Geschickter Mittel fallen sie nicht ins Nirvana.
Im „Haupt-Sutra vom Gaya-Hügel“ heißt es: „Der Weg des Bodhisattva ist,
kurz gesagt, zwiefach. Die beiden sind Geschickte Mittel und Weisheit.“ In
„Der Erste unter den Erhabenen und Glorreichen“ heißt es zudem: “Die
Vollkommenheit der Weisheit ist die Mutter, und der gekonnte Umgang
mit Geschickten Mitteln ist der Vater.“
In „Die Unterweisung des Vimalakirti“ heißt es auch: „Was ist Knechtscha� �r Bodhisattvas, und was ist Be�eiung� Das Au�echterhalten eines
�ebens im Existenzkreislauf ohne alle Geschickten Mittel ist Knechtscha�
�r Bodhisattvas. Ein �eben im Existenzkreislauf mit Geschickten Mitteln
ist dagegen Be�eiung. Das Au�echterhalten eines �ebens im Existenzkreislauf ohne Weisheit ist Knechtscha� �r Bodhisattvas. Ein �eben im
Existenzkreislauf mit Weisheit ist dagegen Be�eiung. Nicht mit Geschickten Mitteln verbundene Weisheit bedeutet Knechtscha�, �doch� Weisheit
in Verbindung mit Geschickten Mitteln ist Be�eiung. Nicht mit Weisheit
verbundene Geschickte Mittel bedeuten Knechtscha�, �doch� Geschickte
Mittel in Verbindung mit Weisheit sind Be�eiung.“
Kultiviert ein Bodhisattva bloße Weisheit, dann fällt er in das vom Hörer
angestrebte Nirvana. Das ist dann wie Knechtscha�. Und er kann nicht
zum Nichtverweilenden Nirvana be�eit werden. Also bedeutet von Geschickten Mitteln getrennte Weisheit �r den Bodhisattva Knechtscha�.
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So wie eine im Wind �ierende Person die Wärme des Feuers sucht, kultiviert ein Bodhisattva daher die Weisheit der Leere im Verein mit Geschickten Mitteln, um den Wind falscher Sicht zu beseitigen. Doch bemüht er
sich nicht so wie die Hörer darum, dies in die Tat umzusetzen. Das „Sutra
der �ehn Eigenscha�en“ sagt: „� Sohn edler Familie, es ist folgendermaßen. Beispielsweise wird eine Person, die das Feuer zutiefst verehrt und
es als Guru achtet und betrachtet, nicht denken: ‚Weil ich das Feuer respektiere, ehre und verehre, sollte ich es in beiden Händen halten.‘ Das
ist so, weil sie physische Schmerzen erdulden und geistiges Unbehagen
�hlen würde, wenn sie das täte. Desgleichen ist ein Bodhisattva auch des
Nirvana gewahr, versucht aber dennoch nicht, es zu erlangen. Er tut es
nicht, weil ihm klar ist, dass er sich sonst von der Erleuchtung abwenden
würde.“
Verlässt der Bodhisattva sich nur auf Geschickte Mittel, wird er die gewöhnliche Ebene nicht transzendieren, weshalb es nur �nechtscha� geben wird. Daher kultiviert er Geschickte Mittel gemeinsam mit Weisheit.
Durch die �ra� der Weisheit kann der Bodhisattva sogar die Störenden
Ge�hle in Nektar verwandeln, wie Gi� unter einem tantrischen �auberspruch. Es besteht keine Notwendigkeit, �die Güte� von Gebe�eudigkeit
und so fort zum Ausdruck zu bringen, was natürlich zu erhabenen Seinszuständen �hrt.
Im „�uwelenhaufen-Sutra“ heißt es: „�ashyapa, die Sache ist die: �ra� des
Tantra und der Medizin muss ein Gi� nicht den Tod herbei�hren. Da die
Störenden Ge�hle der Bodhisattvas unter dem machtvollen Ein�uss der
Weisheit stehen, können sie diese nicht zu Fall bringen. Dank der Macht
Geschickter Mittel verlassen Bodhisattvas daher nicht den Existenzkreislauf, sie fallen nicht ins Nirvana. Dank der Macht der Weisheit beseitigen
sie alle �b�ekte �die �älschlich als wahrha� existent verstanden werden�
und fallen daher nicht in den Existenzkreislauf. Daher erreichen sie allein
das Nichtverweilende Nirvana der Buddhascha�.“ Das „Sutra des �aumSchatzes“ sagt auch: „�ra� ihres Wissens um Weisheit beseitigen Bodhisattvas alle Störenden Ge�hle, und kra� ihres Wissens um Geschickte
Mittel lassen sie die �hlenden Wesen nicht im Stich.“ Im „Sutra über
das Entwirren der Gedanken“ heißt es auch: „Ich habe nicht gelehrt, dass
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�emand, der sich nicht um das Wohlergehen �hlender Wesen kümmert
und der nicht dazu neigt, die Natur aller zusammengesetzten Phänomene
zu erkennen, unübertro�ene und vollkommen verwirklichte Buddhascha�
erlangen wird.“ Daher müssen die�enigen, die an Buddhascha� interessiert
sind, Weisheit wie auch Geschickte Mittel kultivieren.
Während du über transzendente Weisheit meditierst oder während du in
tiefer meditativer Versenkung weilst, kannst du nicht Geschickte Mittel
anwenden, etwa das Ausüben von Gebe�eudigkeit. Doch kann man in
der vorbereitenden und postmeditativen Periode Geschickte Mittel zusammen mit Weisheit kultivieren. Auf diese Weise kann man Weisheit und
Geschickte Mittel gleichzeitig zur Anwendung bringen.
Darüber hinaus ist dies ein Pfad der Bodhisattvas, auf dem sie sich einer
integrierten Praxis von Weisheit und Geschickten Mitteln widmen. Damit
wird der transzendente Pfad kultiviert, der gründlich von Großem Mitge�hl durchdrungen ist, das auf alle �hlenden Wesen ausgerichtet ist. Und
indem du dich mit Geschickten Mitteln beschä�igst, nachdem du dich aus
der meditativen Versunkenheit erhoben hast, praktizierst du die Gebe�eudigkeit, und andere Geschickte Mittel, ohne sie falsch zu verstehen, wie
ein Magier. Im „Sutra über die Unterweisung des Akshayamati“ heißt es:
„Was sind die Geschickten Mittel eines Bodhisattva, und welche Weisheit
wird verwirklicht? Die Geschickten Mittel eines Bodhisattva sind: In der
meditativen Versunkenheit an die �hlenden Wesen zu denken und den
Geist ganz eng und mit Großem Mitge�hl auf sie zu lenken. Und sich in
meditativem Gleichgewicht mit Frieden und äußerstem Frieden zu befassen, das ist Weisheit.“ Es gibt noch viele andere Quellen, die das Gleiche
sagen. Das „Kapitel über die Kontrolle übler Krä�e“ sagt dann auch: „Deswegen meint man mit den vollkommenen Aktivitäten von Bodhisattvas die
bewussten Bemühungen des Geistes der Weisheit und das Ansammeln von
Verdienstvollem Dharma durch den Geist Geschickter Mittel. Der Geist
der Weisheit �hrt auch zur Selbst-�osigkeit, zur Nichtexistenz von �aus
sich heraus existierenden� �hlenden Wesen sowie des �ebens, seiner Unterhaltung und der Person. Und der Geist Geschickter Mittel �hrt zur
gründlichen �eifung aller �hlenden Wesen.“
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Das �Sutra der umfassenden Ansammlung aller Eigenscha�en“ stellt auch
fest: So wie ein Magier sich bemüht, Seine Schöpfung fahren zu lassen
Da er bereits �die �atur� seine�r� Schöpfung kennt, ha�et er nicht an
ihr. Desgleichen sind die drei Welten wie eine Illusion, die der weise Buddha kannte, lange bevor er die �hlenden Wesen in diesen Welten kannte
und Anstrengungen unternommen hatte, ihnen zu helfen. Weil die Bodhisattvas Weisheit und Geschickte Mittel anwenden, heißt es: Mit ihren
Aktivitäten verbleiben sie im Existenzkreislauf, in ihren Gedanken jedoch
weilen sie im �irvana. Auf diese Weise mache dich vertraut mit Gebe�eudigkeit und anderen geschickten Mitteln, die der unübertreﬄichen und
vollkommen verwirklichten Erleuchtung gewidmet sind und die die Essenz von Leere und Großem Mitge�hl haben. �m den absoluten Erwachenden Geist des Bodhichitta zu erzeugen, wie es �üher geschah, widme
dich ruhig verweilender Meditation und Spezieller Einsicht in regelmäßigen Sitzungen, soo� du kannst. Wie es im �Sutra über das reine Feld
des Einsatzes“ gelehrt wurde, mache dich stets mit Geschickten Mitteln
vertraut, indem du deine Aufmerksamkeit eng auf die guten Eigenschaften von Bodhisattvas, die zu allen Zeiten �r das Wohlergehen �hlender
Wesen wirken, sammelst.
Wer sich auf diese Weise mit Mitge�hl, Geschickten Mitteln und dem Erweckenden Geist des Bodhichitta vertraut macht, der wird zweifellos ein
herausragendes Leben �hren. Ihm werden Buddhas und Bodhisattvas in
seinen Träumen erscheinen, und es werden auch andere angenehme Träume au�reten, und wohlwollende Götter werden ihn beschützen. Es wird in
jedem Augenblick zu einer riesigen Ansammlung von Verdienst und Einsicht kommen. Störende Ge�hle und andere üble Zustände der Existenz
werden gereinigt. Du wirst zu jeder Zeit viel Glück und mentalen Frieden genießen, und sehr viele Wesen werden dich mögen. Auch körperlich
wirst du �ei von �rankheiten sein. Du wirst höchste mentale Fähigkeiten erreichen und auf diese Weise besondere Eigenscha�en wie �ellsehen
erlangen. Dann wirst du durch wunderbare �ra� zu zahllosen Welten reisen, den Buddhas Opfer darbringen und ihren Lehren lauschen. Auch zum
Zeitpunkt des Todes wirst du zweifellos Buddhas und Bodhisattvas sehen.
In zukün�igen Leben wirst du in besonderen Familien geboren werden
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und an Orten, wo du nicht von Buddhas und Bodhisattvas getrennt sein
wirst. Auf diese Weise wirst du mühelos alle Anhäufungen von Verdienst
und Einsicht erreichen. Du wirst großen Reichtum, ein großes Gefolge
und viele Diener haben. Mit scharfer Intelligenz ausgestattet, wirst du imstande sein, den Bewusstseinsstrom vieler Wesen reifen zu lassen. In allen
Leben wird eine solche Person in der Lage sein, sich �üherer Leben zu
erinnern. Versuche, derart unermessliche Vorteile zu verstehen, die auch
in anderen Sutras beschrieben sind.
Meditierst du auf diese Weise lange Zeit und mit großer Bewunderung
über Mitge�hl, Geschickte Mittel und den Erweckenden Geist des Bodhichitta, dann wird dein Bewusstseinsstrom nach und nach gründlich
gereinigt und immer reifer. Ähnlich wie beim Anzünden von Feuer durch
das Reiben von Holzstücken wirst du dann deine Meditation über die Vollkommene Wirklichkeit vollenden. Du wirst dadurch eine äußerst klare
Kenntnis der Sphäre der Phänomene erlangen, �ei von begriﬄichen Hinzu�gungen, die transzendente Weisheit �ei von den hinderlichen Netzen
des begriﬄichen Denkens. Diese Weisheit des absoluten Bodhichitta ist
makellos wie eine vom Wind nicht gestörte nicht ﬂackernde Butterlampe.
Auf diese Weise ist ein solcher Geist in der Entität des absoluten Bodhichitta in den Pfad des Sehens einbezogen, der die selbst-lose Natur aller
Phänomene begrei�. Mit dieser Verwirklichung betritt man den Pfad, der
auf die Wirklichkeit der Dinge gesammelt ist, und man wird in die Familie
der Tathagatas hineingeboren.
Man tritt in den makellosen Zustand eines Bodhisattva ein, wendet sich
von allen wandernden Geburten ab, verweilt in der Soheit der Bodhisattvas und erreicht die erste Bodhisattva-Stufe. Mehr Einzelheiten über diese Vorteile ﬁndet man in anderen Texten wie etwa den „Zehn spirituellen
Ebenen“. Auf diese Weise wird die auf Soheit gesammelte meditative Stabilisierung im „Sutra über den Abstieg nach Lanka“ gelehrt. Auf diese
Weise treten Bodhisattvas in die nichtbegriﬄiche Meditation ein, �ei von
Hinzu�gungen.
Eine Person, die die erste Ebene betreten hat, macht sich auf diese Weise
später auf dem Pfad der Meditation mit den beiden Weisheiten des transzendenten Zustandes und den darauf folgenden Aspekten von Weisheit
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und Geschickten Mitteln vertraut. So reinigt sie nach und nach die subtilsten Ansammlungen von Trübungen, die Gegenstand der Reinigung durch
den Pfad der Meditation sind. Und um höhere Eigenscha�en zu erwerben, reinigt sie gründlich die unteren spirituellen Ebenen. Alle Zwecke
und Ziele sind mit dem Eintreten in die transzendente Weisheit der Tathagatas und des Ozeans der Allwissenheit vollständig er�llt. Auf diese Weise
wird der Bewusstseinsstrom durch schrittweises Praktizieren gründlich gereinigt. Das „Sutra über den Abstieg nach Lanka“ erläutert dies. Auch
im „Sutra über das Entwirren der Gedanken“ heißt es: „Um diese höheren Ebenen zu erreichen, sollte der Geist gereinigt werden, so wie man
Gold läutert, bis man die unübertreﬄiche und vollkommen verwirklichte
Buddhascha� verwirklicht.“
Wenn du in den Ozean der Allwissenheit eintrittst, besitzt du makellose �uwelengleiche Eigenscha�en, um �hlenden Wesen beizustehen, und
diese er�llen deine �üheren positiven Gebete. Der einzelne wird dann
zur Verkörperung von Mitge�hl und ist im Besitz verschiedener Geschickter Mittel, die spontan funktionieren und in Verschiedenen Emanationen
zum Wohle aller wandernden Wesen tätig sind. Außerdem werden alle
wunderbaren Eigenscha�en vervollkommnet. Mit totaler Beseitigung aller Verblendungen und ihres latenten Potentials verweilen alle Buddhas
�im Existenzkreislauf �, um �edem �hlenden Wesen zu helfen. �ndem du
das erkennst, erzeuge Vertrauen in den Buddha, die Quelle aller wunderbaren �enntnisse und Eigenscha�en. �eder sollte sich bemühen, diese Eigenscha�en zu verwirklichen.
Der Buddha sprach also: „Die allwissende transzendente Weisheit wird
erzeugt mit Mitge�hl als ihre Wurzel, mit dem Erweckenden Geist des
Bodhichitta als ihre Ursache, und wird durch Geschickte Mittel vervollkommnet.“
Weise Menschen distanzieren sich von Eifersucht und anderen Verunreinigungen; ihr Durst nach Erkenntnis ist unersättlich wie ein Ozean. Sie
bewahren nur, was durch Unterscheiden angemessen ist, so wie Schwäne
Milch von Wasser trennen.
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Daher sollten Gelehrte sich distanzieren von entzweienden Verhaltensweisen und �igotterie. Selbst von einem Kind kann man �eundliche Worte
erhalten.
Welches Verdienst ich auch immer durch Darlegung dieses Mittleren Weges erlange, ich widme es allen Wesen, auf dass sie den Mittleren Weg
verwirklichen.
Der Zweite Teil von „Stufen der Meditation“, verfasst von Acharya Kamalashila,
ist hiermit vollendet; er wurde übersetzt und in tibetischer Sprache herausgegeben
von dem indischen Abt Prajna Verma und dem Mönch Yeshe De.
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Die 37 Übungen der Bodhisattvas
Laglen-Sodünma von Thokme Sangpo1
Verehrung und Versprechen des Verfassens des Textes
Vor jenen, die erkannt haben, dass alle Phänomene ohne Kommen und
Gehen sind, die sich jedoch einzig und allein um das Wohl der Wesen
bemühen ‒ vor Euch, ihr erhabenen spirituellen Meister und vor dir, Beschützer Lokeśvara, verneige ich mich stets respektvoll mit Körper, Rede
und Geist.
Die vollendeten Buddhas, die Quelle von Glück und Nutzen, gingen aus
der Verwirklichung der edlen Lehre hervor. Und da dies wiederum auf der
Kenntnis der Übungsweise beruht, sollen die Übungen der Bodhisattvas
hier erläutert werden.

Die 37 Übungen
⑴ Nun, da dieses schwer zu ﬁndende große Gefährt [eines kostbaren Menschenlebens] mit Muße und Ausstattungen erlangt wurde, werde ich, um
mich und die anderen aus dem �zean des Daseinskreislaufs zu be�eien,
Tag und Nacht ohne Ablenkungen lernen, nachdenken und meditieren.
Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⑵ Wenn Begierde wie Wasser zu den Nahestehenden strömt, wenn Hass
wie Feuer gegen die Feinde lodert, und wenn die schwarze Finsternis geistiger Verblendung vergessen lässt, was anzueignen und was aufzugeben ist,
dann gilt es, sein Heimatland aufgeben. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
1
Thogs-med-bzang-po (1295-1369), rGyal sras lag len so dbun ma. Übersetzt aus dem
Tibetischen von Jürgen Manshardt.
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⑶ Das Ablassen von schlechten Objekten lässt die Geistesplagen schrittweise abnehmen. Ohne Ablenkungen wird das heilsame Streben ganz natürlich vermehrt. Durch klare Erkenntnis entsteht Gewissheit über den
Dharma. Sich in die Abgeschiedenheit zu begeben, dies ist die Übung der
Bodhisattvas.
⑷ Von den seit langem innig vertrauten Freunden und Verwandten werde
ich getrennt. Die durch Mühen erlangten Reichtümer und Güter werden
am Ende verloren gehen. Der Gast, das Bewusstsein, wird das Gasthaus,
den Körper, verlassen. Die Geisteshaltung, die diesem Leben [verha�et
ist], aufzugeben, dies ist die Übung der Bodhisattvas.
� Wenn durch jene, mit denen ich be�eundet bin, die drei Gi�e zunehmen, wenn Lernen, Nachdenken und Meditieren degenerieren und Liebe und Mitge�hl zunichte gemacht werden, dann sind diese schlechten
Freunde aufzugeben. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⑹ Wenn jedoch durch jene, denen ich mich anvertraue, die Fehler getilgt
werden und die Qualitäten wie der zunehmende Mond anwachsen, dann
sollte ich solche edlen [spirituellen] Freunde mehr schätzen als meinen
eigenen Körper. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⑺ Wenn sie doch wie ich selbst im Gefängnis des Daseinskreislaufs gefesselt sind, wer unter den weltlichen Göttern hätte die Kra� zu beschützen�
Deshalb nehme ich Zuﬂucht zu den Höchsten Kostbarkeiten, die niemanden enttäuschen, der ihren Schutz sucht. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⑻ Der Muni sagte: „Die unerträglichen Leiden der niederen Bereiche
sind die Auswirkungen der negativen Handlungen.“ Deshalb sollte ich nie
eine schlechte Tat begehen, selbst wenn es mein Leben kostet. Dies ist die
Übung der Bodhisattvas.
⑼ Die Annehmlichkeiten der drei Daseinsbereiche gleichen Tautropfen
auf der Spitze eines Grashalmes, sie vergehen sie im Nu wie alle vergänglichen Phänomene. Das Streben nach dem höchsten und unwandelbaren
Zustand der Be�eiung, das ist die Übung der Bodhisattvas.
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⑽ Seit anfangslosen Zeiten haben mir die mütterlichen Wesen ihre Güte
geschenkt. Wenn sie leiden, was habe ich von meinem eigenen Glück? Deshalb will ich die Geisteshaltung entfalten, die mutig nach der Erleuchtung
strebt, um die unendlich vielen Wesen zu be�eien. Dies ist die Übung der
Bodhisattvas.
⑾ Ausnahmslos alles Leiden entsteht aus dem Wunsch nach eigenem
Glück. Die vollendete Buddhascha� wird aus der Absicht geboren, den
anderen zu nutzen. Deshalb will ich mein eigenes Glück gegen das Leid
der anderen vollständig eintauschen. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⑿ Wer auch immer unter der Macht großer Begierde meinen gesamten
Reichtum stiehlt oder andere dazu ansti�et, ihm will ich dennoch meinen
Körper, meine Güter und alles Heilsame der drei Zeiten widmen. Dies ist
die Übung der Bodhisattvas.
⒀ Auch wenn jemand meinen Kopf abschlagen würde, obwohl ich nicht
den geringsten Fehler begangen habe, will ich kra� des Mitge�hls das
�egative seiner �at �eiwillig auf mich nehmen. Dies ist die Übung der
Bodhisattvas.
⒁ Selbst wenn mich jemand mit Unterstellungen aller Art verleumdet,
so dass es in den dreitausend Welten widerhallt, so will ich in Erwiderung
darauf mit einem liebevollen Geiste seine Qualitäten zum Ausdruck bringen. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⒂ Selbst wenn jemand inmitten einer Ansammlung vieler Menschen
meine verborgenen Fehler herausstellt und schlecht über mich redet, will
ich ihn dennoch als einen heilsamen spirituellen Freund wahrnehmen und
mich respektvoll vor ihm verbeugen. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
⒃ Selbst wenn ein Mensch, den ich wie mein Kind liebevoll behütet
habe, mich als seinen Feind ansieht, will ich ihm noch größere Liebe entgegen bringen, wie eine Mutter ihrem von Krankheit befallenen Kind. Dies
ist die Übung der Bodhisattvas.
⒄ Selbst wenn eine Person, die mir gleichgestellt oder unterlegen ist,
mich unter dem Einﬂuss von Stolz geringschätzig behandelt, will ich sie
wie einen Guru mit Respekt über mein Haupt heben. Dies ist die Übung
der Bodhisattvas.
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⒅ Auch wenn ich kaum das Lebensnotwendige besitze, stets von anderen
verachtet werde, oder wenn ich von schweren Krankheiten befallen und von
Dämonen geplagt bin, will ich doch ohne ängstlichen Kleinmut die Leiden
und das Negative aller Lebewesen auf mich nehmen. Dies ist die Übung
der Bodhisattvas.
⒆ Selbst wenn ich überall einen guten Ruf hätte, viele Personen ihr
Haupt vor mir verneigten und ich Schätze erlangt hätte, die jenen des
Reichtumsgottes gleichkämen, will ich doch erkennen, dass weltlicher [Ruhm]
und Reichtum ohne Essenz sind und darüber nicht überheblich sein. Dies
ist die Übung der Bodhisattvas.
⒇ Die äußeren Feinde werden sich nur vermehren, wenn ich sie bezwingen will, aber den [eigentlichen] Feind, meinen Hass, nicht zähme. Deshalb will ich mit dem Heer von Liebe und Mitge�hl meinen eigenen
Geistesstrom zähmen. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(21) Die begehrlichen Sinnesobjekte gleichen Salzwasser; so viel ich sie
auch koste, das Verlangen nach ihnen wächst nur an. Deshalb will ich all
die Dinge, die das Begehren aufkommen lassen, sofort verwerfen. Dies ist
die Übung der Bodhisattvas.
(22) Die Erscheinungen, welcher Art sie auch immer sein mögen, sind
mein eigener Geist. Die Natur des Geistes ist seit Anbeginn �ei von dem
Extrem der begriﬄichen Ausformungen. Wenn ich die wahre Wirklichkeit
erkannt habe, werde ich nicht mehr auf die [dualistischen] Merkmale von
erfassten [Objekten] und erfassendem [Bewusstsein] eingehen. Dies ist
die Übung der Bodhisattvas.
(23) Wenn ich auf ein angenehmes Objekt treﬀe ‒ und mag es wie ein
Regenbogen zur Sommerzeit wunderschön erscheinen ‒, will ich es nicht
als wahrha� betrachten und das begehrliche Ha�en daran aufgeben. Dies
ist die Übung der Bodhisattvas.
(24) Die mannigfaltigen Leiden sind wie ein Sohn, der im Traum stirbt.
Halte ich die trügerischen Erscheinungen �r wahr, werde ich dadurch
völlig erschöp�. Wenn ich auf widrige �mstände stoße, will ich sie daher
sofort als Täuschung ansehen. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
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(25) Mit der Absicht, die Erleuchtung [zu erlangen], muss ich sogar bereit
sein, meinen Körper hinzugeben. Um wie viel mehr die äußeren Güter?
Deshalb will ich �eigebig sein, ohne Ho�nung auf Gegenleistung und
karmische Früchte. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(26) Es ist lachha�, ohne ethische Diszplin das Wohl der anderen verwirklichen zu wollen, wenn man ohne sie nicht einmal das eigene Wohl
erreicht. Deshalb will ich die ethische Disziplin bewahren, welche �ei von
Verlangen nach Weltlichem ist. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(27) Für die Bodhisattvas, welche die �eudvoll das Heilsame zu tun wünschen, gleichen alle Schädigungen, die sie erfahren, einer Juwelenmine.
Deshalb will ich die Geduld verinnerlichen, die niemandem Hass und Ablehnung entgegenbringt. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(28) Wenn ich vernehme, wie die Hörer und die Alleinverwirklicher allein
schon ihr eigenes Heil mit einem solchen Eifer verfolgen, als gälte es, ein
Feuer auf ihrem Kopf zu löschen, will ich einen Eifer aufbringen, der zur
Quelle von Tugenden wird, um das Wohl aller Wesen zu erzielen. Dies ist
die Übung der Bodhisattvas.
(29) �achdem ich erkannt habe, dass die �eidenscha�en durch die klare
Einsicht, welche mit der geistigen Ruhe fest verbunden ist, völlig zerstört
werden, will ich die meditative Sammlung verinnerlichen, welche weit über
die formlosen Versenkungen hinausgeht. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(30) Die vollendete Erleuchtung wird nicht ohne die Weisheit, allein durch
die anderen �nf Vollkommenheiten erlangt. Daher will ich die Weisheit
einüben, die mit der Methode verbunden ist und die drei Aspekte [meiner
mit�hlenden Handlungen] nicht [als wirklich] wahrnimmt.1 Dies ist die
Übung der Bodhisattvas.
1
Die drei Aspekte (Tib. ’khor gsum) einer Handlung sind der Handelnde, das Gegenüber als Objekt der Handlung und die Handlung selbst. Keiner dieser drei Bestandteile
des Aktes existieren �r sich. Bei der Übung von Freigebigkeit etwa löst man sich von
der Vorstellung, das in einem absoluten Sinn man selbst ein Gebender, der andere ein
Beschenkter und die Handlung ein Akt des Gebens sei. Alle drei Bestandteile bestehen
nur in Relation zueinander, so ist man ein Spender nur aufgrund des Empfängers etc.
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(31) Wenn ich meine eigenen Täuschungen nicht durchschaue, ist es leicht
möglich, dass ich mit dem Anschein des Dharma das tue, was dem Dharma
widerspricht. Deshalb will ich stets meine eigenen Irrtümer untersuchen
und aufgeben. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(32) Wenn ich unter der Macht der Geistesplagen über die Fehler der anderen Bodhisattvas spreche, werde ich selbst Schaden erleiden. Deshalb
will ich nicht über die Fehler eines Menschen reden, der in das Große
Fahrzeug eingetreten ist. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(33) Unter dem Einﬂuss des Strebens nach Gewinn und Ehre wird untereinander gestritten; das Lernen, Nachdenken und Meditieren verfallen.
Deshalb will ich das Hängen an Familie, Freunden und Gönnern aufgeben.
Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(34) Grobe Worte wühlen den Geist der anderen auf und machen die
die Übungen der Bodhisattvas zunichte. Deshalb werde den Geist anderer nicht durch unangenehme Worte verletzen. Dies ist die Übung der
Bodhisattvas.
(35) Ist man an die Geistesplagen [erst einmal] gewöhnt, ist es schwierig,
sie wieder mit Gegenmitteln abzuwenden. Deshalb muss ich mithilfe von
Achtsamkeit und Vergegenwärtigung die Gegenmittel als Waﬀen ergreifen
und dann die Geistesplagen wie Anha�ung sofort, im Moment ihres Entstehens, angreifen und vernichten. Dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(36) Kurz, bei allem, was ich tue, will ich stets darauf achten, in welcher
Verfassung sich mein Geist beﬁnde. Stets will ich achtsam, mit Vergegenwärtigung und wachsamer Selbstprüfung, das Wohl der anderen verwirklichen, dies ist die Übung der Bodhisattvas.
(37) Mit der Weisheit, die vollkommen unbeﬂeckt durch die Wahrnehmung der drei Aspekte [einer Handlung] ist, widme ich das Heilsame, das
durch solche Bemühungen entstanden ist, der [höchsten] Erleuchtung, damit das Leiden der endlos vielen Umherwandernden beseitigt wird. Dies
ist die Übung der Bodhisattvas.
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Nachwort
Zum Nutzen derer, die sich im Pfad der Bodhisattvas schulen möchten, habe ich die Lehren der Sūtras, Tantras und Abhandlungen in den 37 Übungen der Bodhisattvas zusammengestellt, den Unterweisungen der Edlen
folgend.
Da mein Verstand gering ist und ich wenig Übung habe, fehlt mir die
Dichtkunst, die die �elehrten er�eut. Doch weil ich mich auf die Sūtras
und die Lehren der Edlen gestützt habe, halte ich diese Übungen der
Bodhisattvas �r fehlerlos.
Weil �r �emanden wie mich, dessen Verstand schwach ist, die Tiefe der
mächtigen Praktiken der Bodhisattvas schwer zu ermessen ist, bitte ich die
Edlen um Nachsicht angesicht der Menge an Fehlem wie Widersprüchen
und Unzusammenhängendem.
Mögen alle Umherwandernden dank des Heilsamen, das hieraus entstanden ist, fähig sein, den höchsten endgültigen und konventionellen Erleuchtungsgeist hervorzubringen und dem Beschützer Avalokiteśvara gleich werden, der weder im Extrem des �samsarischen] Daseins noch im Frieden ��r
sich allein] weilt.
Dieser Text wurde von dem Mönch Thogme, der den Schri�en und der Argumentation kundig ist, in der „Höhle des Kostbaren Quecksilbers“ (dNgul-chu’irin-chen-phug) zu seinem eigenen Wohl und dem der anderen verfasst.
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Precious Garland of Advice for a King
Ratnāvalī by Nāgārjuna1
Chapter 1: High Status and Deﬁnite Goodness
Homage to all Buddhas and Bodhisattvas.
� I bow down to the Omniscient, �eed �om all defects, adorned with all
good qualities, the sole �iend of all beings.
⒉ O King, I will explain practices solely virtuous to generate in you the
doctrine, for the practices will be established in a vessel of the excellent
doctrine.
⒊ In one who ﬁrst practices high status deﬁnite goodness arises later, for
having attained high status, one comes gradually to deﬁnite goodness.
⒋ High status is considered to be happiness, deﬁnite goodness is liberation.
The quintessence of their means is brieﬂy faith and wisdom.
⒌ Due to having faith one relies on the practices, due to having wisdom
one truly knows. Of these two wisdom is the chief, faith is its prerequisite.
⒍ One who does not neglect the practices through desire, hatred, fear,
or bewilderment is known as one of faith, a superior vessel for deﬁnite
goodness.
⒎ Having analyzed well all deeds of body, speech, and mind, those who
realize what beneﬁt self and others and always perform these are wise.
⒏ Not killing, not stealing, forsaking the mates of others, re�aining completely �om false, divisive, harsh, and senseless speech,
1

Translation �om the Tibetan by Jeﬀrey Hopkins. Originally published in: Buddhist
Advice For Living & Liberation. Nāgārjuna’s Precious Garland. Analyzed, translated, and
edited by Jeﬀrey Hopkins. Snow Lion Publications, Ithaca, N.Y. 199⒏ Extracted and
printed with the kind permission of Shambala Publications, Boulder CO.
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⒐ Thoroughly forsaking covetousness, harmful intent, and the views of
Nihilists? These are the ten gleaming paths of action; their opposites are
dark.
⒑ Not drinking intoxicants, a good livelihood, non-harming, respectful
giving, honoring the honorable, and love? Practice in brief is that.
� Practice is not done by just morti�ing the body, for one has not forsaken iǌuring others and is not helping others.
⒓ Those not esteeming the great path of excellent doctrine bright with
giving, ethics, and patience, aﬄict their bodies, taking an aberrant path
like a cow path [deceiving oneself and those following].
⒔ Their bodies embraced by the vicious snakes of the aﬄictive emotions,
they enter for a long time the dreadful jungle of cyclic existence among
the trees of endless beings.
⒕ A short life comes through killing. Much suﬀering comes through
harming. Poor resources, through stealing. Enemies, through adultery.
� From lying arises slander. From divisiveness, a parting of �iends. From
harshness, hearing the unpleasant. From senselessness, one’s speech is not
respected.
� �ovetousness destroys one’s wishes, harmful intent yields �ight, wrong
views lead to bad views, and drink to confusion of the mind.
⒘ Through not giving comes poverty, through wrong livelihood, deception, through arrogance, a bad lineage, through jealousy, little beauty.
� A bad complexion comes through anger, stupidity, �om not �uestioning the wise. These are eﬀects for humans, but prior to all is a bad
transmigration.
� �pposite to the well-known �uits of these non-virtues is the arising
of eﬀects caused by all the virtues.
⒛ Desire, hatred, ignorance, and the actions they generate are non-virtues.
Non-desire, non-hatred, non-ignorance, and the actions they generate are
virtues.
2⒈ From non-virtues come all suﬀerings and likewise all bad transmigrations, �om virtues, all happy transmigrations and the pleasures of all lives.
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2⒉ Desisting �om all non-virtues and always engaging in virtues with
body, speech, and mind? These are called the three forms of practice.
2⒊ Through these practices one is �eed �om becoming a hell-being, hungry ghost, or animal. Reborn as a human or god one gains extensive happiness, fortune, and dominion.
2⒋ Through the concentrations, immeasurables, and formlessnesses one
experiences the bliss of Brahma and so forth. Thus in brief are the practices
for high status and their �uits.
2⒌ The doctrines of deﬁnite goodness are said by the Conquerors to be
deep, subtle, and �ightening to the childish, who are not learned.
2� “I am not, I will not be. I have not, I will not have,” that �ightens all
the childish and extinguishes fear in the wise.
2⒎ By him who speaks only to help beings, it was said that all beings have
arisen �om the conception of I and are enveloped with the conception of
mine.
2⒏ “The I exists, the mine exists.” These are wrong as ultimates, for the
two are not [established] by a thorough consciousness of reality just as it
is.
2� The mental and physical aggregates arise �om the conception of I
which is false in fact. How could what is grown �om a false seed be true?
30. Having seen thus the aggregates as untrue, the conception of I is abandoned, and due to abandoning the conception of I the aggregates arise no
more.
3⒈ Just as it is said that an image of one’s face is seen depending on a
mirror but does not really exist [as a face],
3⒉ So the conception of I exists dependent on the aggregates, but like the
image of one’s face the I does not at all really exist.
3⒊ Just as without depending on a mirror the image of one’s face is not
seen, so too the conception of I does not exist without depending on the
aggregates.
3⒋ When the Superior Ananda heard what this means, he attained the
eye of doctrine and repeatedly spoke of it to monastics.
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3⒌ As long as the aggregates are conceived, so long thereby does the conception of I exist. Further, when the conception of I exists, there is action,
and �om it there also is birth.
3⒍ With these three pathways mutually causing each other without a beginning, a middle, or an end, this wheel of cyclic existence turns like the
wheel of a ﬁrebrand.
3⒎ Because this wheel is not obtained �om self, other, or �om both, in
the past, the present, or the future, the conception of I is overcome and
thereby action and rebirth.
3⒏ One who sees how cause and eﬀect are produced and destroyed does
not regard the world as really existent or really non-existent.
3⒐ One who has heard thus the doctrine extinguishing all suﬀering, but
does not examine it and fears the fearless state trembles due to ignorance.
40. That all these will not exist in nirvana does not �ighten you. Why does
their non-existence explained here cause you �ight?
4⒈ “In liberation there is no self and are no aggregates.” if liberation is
asserted thus, Why is the removal here of the self and of the aggregates
not liked by you?
4⒉ If nirvana is not a non-thing, just how could it have thingness? The
extinction of the misconception of things and non-things is called nirvana.
4⒊ In brief the view of nihilism is that eﬀects of actions do not exist.
Without merit and leading to a bad state, it is regarded as a “wrong view.”
4⒋ In brief the view of existence is that eﬀects of actions exist. Meritorious
and conducive to happy transmigrations it is regarded as a “right view.”
4⒌ Because existence and non-existence are extinguished by wisdom, there
is a passage beyond meritorious and ill deeds. This, say the excellent, is
liberation �om bad transmigrations and happy transmigrations.
4⒍ Seeing production as caused one passes beyond non-existence. Seeing
cessation as caused one also does not assert existence.
4⒎ Previously produced and simultaneously produced [causes] are noncauses; [thus] there are no causes in fact, because [such] production is not
conﬁrmed at all as [existing] conventionally or in reality.
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4⒏ When this is, that arises, like short when there is long. Due to the
production of this, that is produced, like light �om the production of a
ﬂame.
4⒐ When there is long, there is short. They do not exist through their
own nature, just as due to the non-production of a ﬂame, light also does
not arise.
50. Having thus seen that e�ects arise �om causes, one asserts what appears
in the conventions of the world and does not accept nihilism.
5� One who asserts, just as it is, cessation that does not arise �om conventions does not pass into [a view of ] existence. Thereby one not relying
on duality is liberated.
5� A form seen �om a distance is seen clearly by those nearby. If a mirage
were water, why is water not seen by those nearby?
5⒊ The way this world is seen as real by those afar is not so seen by those
nearby for whom it is signless like a mirage.
5⒋ Just as a mirage is seemingly water but not water and does not in fact
exist [as water], so the aggregates are seemingly a self but not a self and
do not exist in fact.
5⒌ Having thought a mirage to be water and then having gone there,
someone would just be stupid to surmise, “that water does not exist.”
5⒍ One who conceives of the mirage-like world that it does or does not
exist is consequently ignorant. When there is ignorance, one is not liberated.
5⒎ A follower (believer) of non-existence goes to bad transmigrations, and
a follower (believer) of existence goes to happy transmigrations. Through
correct and true knowledge one does not rely on dualism and becomes
liberated.
5⒏ If through correct and true knowledge [such wise persons] do not
assert existence and non-existence and thereby [you think] that they follow
non-existence, why should they not be followers (believers) of existence?
5⒐ If �om refuting existence non-existence would accrue to them, why
�om refuting non-existence would existence not accrue to them?
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60. They implicitly have no nihilistic thesis and also have no nihilistic behavior and due to relying on [the path to] enlightenment have no nihilistic
thought. Hence how can they be regarded as nihilists?
6⒈ Ask the Samkhyas, the followers of Kanada, Nirgranthas, and the
worldly proponents of a person and aggregates, whether they propound
what passes beyond “is” and “is not.”
6⒉ Thereby know that the ambrosia of the Buddhas’ teaching is called
profound, an exclusive doctrine passing far beyond “is” and “is not.”
6⒊ How could the world exist in fact, with a nature passed beyond the
three times, not going when disintegrating, not coming, and not staying
even for an instant?
6⒋ Because the coming, going, and staying of the world and nirvana do
not exist as [their own] reality, what diﬀerence is there in fact between the
two?
6⒌ If, due to the non-existence of staying, production and cessation do
not exist as [their own] reality, how could production, staying, and ceasing
exist in fact?
6⒍ If always changing, how are things non-momentary? If not changing,
How can they be altered in fact?
6⒎ Do they become momentary through partial or complete disintegration? Because an inequality is not apprehended, this momentariness cannot
be admitted either way.
6⒏ If momentary, then it becomes entirely non-existent; hence how could
it be old? Also if non-momentary, it is constant; hence how could it be
old?
6⒐ Just as a moment has an end, so a beginning and a middle must be considered. Thus due to this triple nature of a moment, there is no momentary
abiding of the world.
70. Also the beginning, middle, and end are to be analyzed like a moment.
Therefore beginning, middle, and end are also not [produced] �om self or
other.
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7⒈ Due to having many parts there is no unity, there is not anything without parts. Further, without one, there is not many. Also, without existence
there is no non-existence.
7⒉ If it is thought that through disintegration or an antidote an existent
becomes non-existent, then how without an existent could there be disintegration or an antidote?
7⒊ Hence, in fact there is no disappearance of the world through nirvana.
Asked whether the world has an end the Conqueror remained silent.
7⒋ Because he did not teach this profound doctrine to worldly beings who
were not receptacles, the All-Knowing is therefore known by the wise to
be omniscient.
7⒌ Thus the doctrine of deﬁnite goodness was taught by the perfect Buddhas, the seers of reality, as profound, unapprehendable, and baseless.
7⒍ Frightened by this baseless doctrine, delighting in a base, not passing
beyond existence and non-existence, unintelligent beings ruin themselves.
7� A�aid of the fearless abode, ruined, they ruin others. O King, act in
such a way that the ruined do not ruin you.
7⒏ O King, lest you be ruined I will explain through the scriptures the
mode of the supramundane, just as it is, the reality not partaking of dualism.
7� This profundity endowed with meanings drawn ��om scriptures� and
beyond ill-deeds and meritorious deeds has not been tasted by those who
fear the baseless? The others – the Forders – and even by our own.
80. A person is not earth, not water, not ﬁre, not wind, not space, not
consciousness, and not all of them. What person is there other than these?
8⒈ Just as a person is not real due to being a composite of six constituents,
so each of the constituents also is not real due to being a composite.
8⒉ The aggregates are not the self, they are not in it, it is not in them,
without them it is not, it is not mixed with the aggregates like ﬁre and
fuel. Therefore how could the self exist?
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8⒊ The three elements are not earth, they are not in it, it is not in them,
without them it is not; since this also applies to each, the elements, like
the self, are false.
8⒋ Earth, water, ﬁre, and wind individually also do not inherently exist.
When any three are absent, an individual one does not exist. When one is
absent, the three also do not exist.
8⒌ If when three are absent, an individual one does not exist and if when
one is absent, the three also do not exist, then each itself does not exist.
How could a composite be produced?
8⒍ Otherwise, if each itself exists, why without fuel is there no ﬁre? Likewise why is there no water, wind, or earth without motility, obstructiveness, or cohesion?
8⒎ If [it is answered that] ﬁre is well known [not to exist without fuel but
the other three elements exist by way of their own entities], how could
your three exist in themselves without the others? It is impossible for the
three not to accord with dependent-arising.
8⒏ How could those – that themselves exist individually – be mutually
dependent? How could those – that do not themselves exist individually –
be mutually dependent?
8⒐ If it is the case that they do not themselves exist individually, but where
there is one, the other three exist, then if unmixed, they are not in one
place, and if mixed, they do not themselves exist individually.
90. The elements do not themselves exist individually, so how could their
own individual characters exist? What do not themselves individually exist
cannot predominate. Their characters are regarded as conventionalities.
9⒈ This mode [of refutation] is also to be applied to colors, odors, tastes,
and objects of touch; eye, consciousness, and form; ignorance, action, and
birth;
9⒉ Agent, object, and action, number, possession, cause and eﬀect, time,
short and long, and so forth, name and name-bearer as well.
9⒊ Earth, water, ﬁre, and wind, long and short, subtle and coarse, as well as
virtue and so forth are said by the Subduer to be ceased in the consciousness
[of reality].
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9⒋ Earth, water, ﬁre, and wind do not have a chance in the face of that
undemonstrable consciousness complete lord over the limitless.
9⒌ Here long and short, subtle and coarse, virtue and non-virtue, and here
names and forms all are ceased.
9⒍ All those that earlier appeared to consciousness because of not knowing that [reality] will later cease for consciousness in that way because of
knowing that [reality].
9⒎ All these phenomena of beings are seen as fuel for the ﬁre of consciousness. They are paciﬁed through being burned by the light of true
discrimination.
9⒏ The reality is later ascertained of what was formerly imputed by ignorance. When a thing is not found, how can there be a non-thing?
9⒐ Because the phenomena of forms are only names, space too is only a
name. Without the elements how could forms exist? Therefore even nameonly does not exist.
100. Feelings, discriminations, compositional factors, and consciousnesses
are to be considered like the elements and the self. Thereby the six constituents are selﬂess.
The ﬁrst chapter of the Precious Garland, An Indication of High Status and Definite Goodness, is ﬁnished.

Chapter 2: The Interwoven
10⒈ Just as when a banana tree with all its parts is torn apart, there is
nothing, so when a person having the [six] constituents is divided, it is
the same.
10⒉ Therefore the Conquerors said, “all phenomena are selﬂess.” Since
this is so, all six constituents have been delineated as selﬂess for you.
10⒊ Thus neither self nor non-self are to be apprehended as real. Therefore
the Great Subduer rejected views of self and of non-self.
10⒋ Sights, sounds, and so forth were said by the Subduer not to be true
and not to be false. If �om one position its opposite arises, both do not
exist in fact.
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10⒌ Thus ultimately this world is beyond truth and falsity. Therefore the
Subduer does not assert that it really exists or does not.
10⒍ [Knowing that] these in all ways do not exist, how could the AllKnower say they have limits or no limits, or have both or neither?
10⒎ “Innumerable Buddhas have come, and likewise will come and are
here at present. There are zillions of sentient beings, and in addition the
Buddhas intend to abide in the three times.
10⒏ “The extinguishing of the world in the three times does not cause it
to increase, then why was the All-Knower silent about the limits of the
world?”
10⒐ That which is secret for a common being is the profound doctrine,
the world as like an illusion, the ambrosia of the Buddhas’ teaching.
1⒑ Just as the production and disintegration of an illusory elephant are
seen, but the production and disintegration do not really exist,
1⒒ so the production and disintegration of the illusion-like world are
seen, but the production and disintegration do not ultimately exist.
1⒓ Just as an illusory elephant, being only a bewildering of consciousness,
does not come �om anywhere, nor go anywhere, nor really stay,
1⒔ so the illusion-like world, being only a bewildering of consciousness,
does not come �om anywhere, nor go anywhere, nor really stay.
1⒕ Thus it has a nature beyond the three times. Other than as the imputation of a convention what world is there in fact which would exist or
not?
1⒖ For this reason the Buddha, except for keeping silent, said nothing
about the fourfold format: having or not having a limit, both, or neither.
1⒗ When the body, which is unclean, coarse, and an object of the senses,
does not stay in the mind [as having a nature of uncleanliness and pain]
although it is continually in view,
1⒘ Then how could this doctrine which is most subtle, profound, baseless,
and not manifest, easily appear to the mind?
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1⒙ Realizing that because of its profundity this doctrine is diﬃcult for
beings to understand, the Subduer, having become enlightened [at ﬁrst]
turned away �om teaching doctrine.
1⒚ This doctrine wrongly understood causes the unwise to be ruined
because they sink into the uncleanliness of nihilistic views.
1⒛ Further, the stupid who fancy themselves wise, having a nature ruined
by rejecting [emptiness], go headﬁrst to a terrible hell due to their wrong
understanding.
12⒈ Just as one comes to ruin through wrong eating but obtains long life,
�eedom �om disease, strength, and pleasures through right eating,
12⒉ so one comes to ruin through wrong understanding but obtains bliss
and highest enlightenment through right understanding.
12⒊ Therefore having forsaken with respect to this [doctrine of emptiness]
nihilistic views and rejection, be supremely intent on correct understanding
for the sake of achieving all aims.
12⒋ If this doctrine is not understood thoroughly, the conception of an I
prevails, hence come virtuous and non-virtuous actions which give rise to
good and bad rebirths.
12⒌ Therefore, as long as the doctrine removing the conception of I is not
known, take heed of the practices of giving, ethics, and patience.
12⒍ A Lord of the Earth who performs actions with their prior, intermediary, and ﬁnal practices is not harmed here or in the future.
12⒎ Through the practices there are fame and happiness here, there is
no fear now or at the point of death, in the next life happiness ﬂourishes,
therefore always observe the practices.
12⒏ The practices are the best policy, it is through them that the world is
pleased; neither here nor in the future is one cheated by a world that has
been pleased.
12⒐ The world is displeased by the policies of non-practice. Due to the
displeasure of the world one is not pleased here or in the future.
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130. How could those with senseless deviant minds on a path to bad transmigrations, wretched, intent on deceiving others, have understood what is
meaningful?
13⒈ How could those intent on deceiving others be persons of policy?
Through it they themselves will be cheated in many thousands of births.
13⒉ Even if you seek to harm an enemy, you should remove your own
defects and cultivate good qualities. Through that you will help yourself,
and the enemy will be displeased.
13⒊ You should cause the assembling of the religious and the worldly
through giving, speaking pleasantly, purposeful behavior, and concordant
behavior.
13⒋ Just as by themselves the true words of kings generate ﬁrm trust, so
their false words are the best means to create distrust.
13⒌ What is not deceitful is the truth; it is not an intentional fabrication.
What is solely helpful to others is the truth. The opposite is falsehood
since it does not help.
13⒍ Just as a single splendid charity conceals the faults of kings, so avarice
destroys all their wealth.
13⒎ In peace there is profundity. From profundity the highest respect
arises, �om respect come in�uence and command, therefore observe peace.
13⒏ From wisdom one has a mind unshakable, non-reliance on others,
ﬁrmness, and is not deceived. Therefore, o King, be intent on wisdom.
13⒐ A lord of humanity having the four goodnesses? truth, generosity,
peace, and wisdom? Is praised by gods and humans as are the four good
practices themselves.
140. Wisdom and practice always grow for one who keeps company with
those who speak advisedly, who are pure, and who have unstained wisdom
and compassion.
14⒈ Rare are helpful speakers, listeners are very rare, but rarer still are
those who act at once on words that though unpleasant are beneﬁcial.
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14⒉ Therefore having realized that though unpleasant it is helpful, act on
it �uickly, just as to cure an illness one drinks dreadful medicine �om one
who cares.
14⒊ Always considering the impermanence of life, health, and dominion,
you thereby will make intense eﬀort solely at the practices.
14� Seeing that death is certain and that, having died, you suﬀer �om ill
deeds, you should not commit ill deeds though there might be temporary
pleasure.
14⒌ Sometimes no horror is seen and sometimes it is. If there is comfort
in one, why do you have no fear for the other?
14⒍ Intoxicants lead to worldly scorn, your aﬀairs are ruined, wealth is
wasted, the unsuitable is done �om delusion, therefore always avoid intoxicants.
14⒎ Gambling causes avarice, unpleasantness, hatred, deception, cheating,
wildness, lying, senseless talk, and harsh speech, therefore always avoid
gambling.
14� �ust for a woman mostly comes �om thinking that her body is clean,
but there is nothing clean in a woman’s body in fact.
14⒐ The mouth is a vessel of foul saliva and scum between the teeth, the
nose a vessel of snot, slime, and mucus, the eyes are vessels of tears and
other excretions.
150. The abdomen and chest is a vessel of feces, urine, lungs, liver, and so
forth. Those who through obscuration do not see a woman this way, lust
for her body.
15⒈ Just as some fools desire an ornamented pot ﬁlled with what is unclean,
so ignorant, obscured worldly beings desire women.
15⒉ If the world is greatly attached even to this ever-so-smelly body which
should cause loss of attachment, how can it be led to �eedom �om desire?
15⒊ Just as pigs are greatly attached to a site of excrement, urine, and
vomit, so some lustful ones desire a site of excrement, urine, and vomit.
15� This city of a body with protruding holes �om which impurities
emerge is called an object of pleasure by beings who are stupid.
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15⒌ Once you yourself have seen the impurities of excrement, urine, and
so forth, how could you be attracted to a body composed of those?
15⒍ Why should you lust desirously for this while recognizing it as an
unclean form produced by a seed whose essence is impure, a mixture of
blood and semen?
15⒎ One who lies on this impure mass covered by skin moistened with
those ﬂuids, merely lies on top of a woman’s bladder.
15⒏ If whether beautiful or ugly, whether old or young, all female bodies
are unclean, �om what attribute does your lust arise?
15⒐ Just as it is not ﬁt to desire ﬁlth although it has a good color, is very
�esh, and has a nice shape, so is it with a woman’s body.
160. How could the nature of this putrid corpse, a rotten mass covered
outside by skin, not be seen when it looks so very horrible?
16⒈ “The skin is not foul, it is like a garment.” Like a hide over a mass of
impurities how could it be clean?
16⒉ A pot though beautiful outside, is reviled when ﬁlled with impurities.
Why is the body, ﬁlled with impurities and foul by nature, not reviled?
16⒊ If you revile against impurities, why not against this body which befouls clean scents, garlands, food, and drink?
16⒋ Just as one’s own or others’ impurities are reviled, why not revile
against one’s own and others’ unclean bodies?
16⒌ Since your own body is as unclean as a woman’s, is it not suitable to
part �om desire for self and other?
16⒍ If you yourself wash this body dripping �om the nine wounds and
still do not think it unclean, what use is [religious] instruction for you?
16⒎ Whoever composes poetry with metaphors elevating this body? O
how shameless! O how stupid! How embarrassing before [wise] beings!
16⒏ Moreover, these sentient beings? Obscured by the darkness of ignorance? Quarrel most over what they desire, like dogs for the sake of some
dirty thing.
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16⒐ There is pleasure when a sore is scratched, but to be without sores is
more pleasurable still. Just so, there are pleasures in worldly desires, but
to be without desires is more pleasurable still.
170. If you analyze thus, even though you do not achieve �eedom �om
desire, because your desire has lessened you will not lust for women.
17⒈ To hunt game is a horrible cause of short life, fear, suﬀering, and hell,
therefore always steadfastly keep �om killing.
17� Those who �ighten embodied beings when they encounter them are
malevolent like a snake spitting poison, its body completely stained with
impurity.
17⒊ Just as farmers are gladdened when a great rain-cloud gathers, so those
who gladden embodied beings when encountering them are beneﬁcent.
17⒋ Thus observe the practices incessantly and abandon those counter to
them. If you and the world wish to attain unparalleled enlightenment,
17⒌ Its roots are the altruistic aspiration to enlightenment ﬁrm like the
monarch of mountains, compassion reaching to all quarters, and wisdom
not relying on duality.
17⒍ O great King, listen to how your body will be adorned with the thirtytwo signs of a great being.
17⒎ Through proper honoring of stupas, honorable beings, Superiors, and
the elderly you will become a Universal Monarch, your glorious hands and
feet marked with [a design of ] wheels.
17⒏ O King, always maintain ﬁrmly what you have vowed about the practices, you will then become a Bodhisattva with feet that are very level.
17⒐ Through giving, speaking pleasantly, purposeful behavior, and concordant behavior you will have hands with glorious ﬁngers joined by webs [of
light],
180. Through abundant giving of the best food and drink your glorious
hands and feet will be so�� your hands, feet, shoulder blades, and the nape
of your neck will broaden, so your body will be large and those seven areas
broad.
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18� Through never doing harm and �eeing the condemned your body will
be beautiful, straight, and large, very tall with long ﬁngers and broad backs
of the heels.
18⒉ Through spreading the vowed practices you will have glory, a good
color, your ankles will not be prominent, your body hairs will stand upwards.
18⒊ Through your zest for knowledge, the arts, and so forth, and through
imparting them you will have the calves of an antelope, a sharp mind, and
great wisdom.
18⒋ If others seek your wealth and possessions, through the discipline of
immediate giving you will have broad arms and a pleasant appearance and
will become a leader of the world.
18� Through reconciling well �iends who have become divided you will
become the best of those whose glorious secret organ retracts inside.
18⒍ Through giving good houses and nice comfortable carpets your color
will be very so� like reﬁned stainless gold.
18⒎ Through giving the highest powers and following a teacher properly
you will be adorned by each and every hair and by a spiraling hair between
the eyebrows.
18⒏ Through speech that is pleasant and pleasing and by acting upon the
good speech [of others] you will have curving shoulders and a lion-like
upper body.
18⒐ Through nursing and curing the sick, the area between your shoulders
will be broad, you will live in a natural state, and all tastes will be the best.
190. Through initiating activities concordant with the practices, your crown
protrusion will stand out well, and [your body] will be symmetrical like a
banana tree.
19� Through speaking true and so� words over a long time, � lord of
humanity, your tongue will be long and your voice that of Brahma.
19⒉ Through speaking true words always and continuously you will have
cheeks like a lion, be glorious, and hard to overcome.
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19⒊ Through showing great respect, serving others, and doing what is
ﬁtting, your teeth will be very white, shining, and even.
19⒋ Through using true and non-divisive speech over a long time you will
have forty glorious teeth that are set evenly and are wondrous.
19⒌ Through viewing beings with love and without desire, hatred, or delusion your eyes will be bright and blue with eyelashes like a bull.
19⒍ Thus in brief know well these thirty-two signs of a great lion of beings
together with their causes.
19� The eighty beautiful features arise �om a concordant cause of love.
Fearing this text would be too long, i will not, O King, explain them.
19⒏ All Universal Emperors are regarded as having these, but their purity,
beauty, and luster cannot match even a little those of a Buddha.
19⒐ The auspicious signs and beautiful features of a Universal Emperor are
said to arise �even� �om the single cause of faith in the King of �ubduers.
200. But such virtue accumulated one-pointedly for a hundred times ten
million eons cannot produce even one of the hair-pores of a Buddha.
200a. Just as the brilliance of suns is slightly like that of ﬁreﬂies, so the
signs of a Buddha are slightly like those of a Universal Emperor.
The second chapter of the Precious Garland, The Interwoven, is ﬁnished.

Chapter 3: Collections for Enlightenment
20� Great king, hear �om the great scriptures of the Great �ehicle how
the marks of a Buddha arise �om inconceivable merit.
20⒉ The merit giving rise to all solitary Realizers, to Learners, and NonLearners, and all the merit of the transient world is measureless like the
universe itself.
20⒊ Through such merit ten times extended one hair-pore of a Buddha
is achieved. All the hair-pores of a Buddha arise in just the same way.
20⒋ Through multiplying by a hundred the merit which produces all the
hair-pores of a Buddha one auspicious beauty is acquired.
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20⒌ O King, as much merit as is required for one auspicious beautiful
feature, so much also is required for each up to the eightieth.
20⒍ Through multiplying a hundred-fold the collection of merit which
achieves the eighty auspicious beautiful features one mark of a great being
arises.
20⒎ Through multiplying a thousand-fold the extensive merit that is the
cause of achieving the thirty signs the hair-treasure like a full moon arises.
20⒏ Through multiplying a hundred thousand-fold the merit for the hairtreasure a Protector’s crown-protrusion is produced, imperceptible as it
actually is. Through increasing ten million times a hundred thousand the
merit for the crown-protrusion there comes the excellence producing the
euphony of a Buddha’s speech and its sixty qualities.
20⒐ Though such merit is measureless, it is said for brevity to have a
measure, just as [the merit of ] the world is said for brevity to be included
in the ten directions.
2⒑ When the causes of even the Form Body of a Buddha are as immeasurable as the world, how then could the causes of the Truth Body be
measured?
2⒒ If the causes of all things are small but they produce extensive eﬀects,
the thought that the measureless causes of Buddhahood have measurable
eﬀects should be eliminated.
2� The Form Body of a Buddha arises �om the collections of merit. The
Truth Body in brief, O King, arises �om the collections of wisdom.
2⒔ Thus these two collections are the causes of attaining Buddhahood,
so in sum always rely upon merit and wisdom.
2⒕ Do not feel inadequate about this [accumulation] of merit to achieve
enlightenment, since reasoning and scripture can restore one’s spirits.
2⒖ Just as in all directions space, earth, water, ﬁre, and wind are without
limit, so suﬀering sentient beings are limitless.
2⒗ Through their compassion bodhisattvas are determined to lead these
limitless sentient beings out of suﬀering and establish them in Buddhahood.
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2� [Hence] whether sleeping or not sleeping, a�er thoroughly assuming
[such compassion] those who remain steadfast? Even though they might
not be meticulous?
2⒙ Always accumulate merit as limitless as all sentient beings since sentient beings are limitless. Know then that since [the causes] are limitless,
limitless Buddhahood is not hard to attain.
2⒚ [Bodhisattvas] stay for a limitless time [in the world]; for limitless
embodied beings they seek the limitless [good qualities of ] enlightenment
and perform limitless virtuous actions.
2⒛ Hence though enlightenment is limitless, how could they not attain
it with these four limitless collections without being delayed for long?
22⒈ The limitless collection of merit and the limitless collection of wisdom
eradicate just quickly physical and mental suﬀerings.
22⒉ The physical suﬀerings of bad transmigrations such as hunger and
thirst arise �om ill deeds; bodhisattvas do not commit ill deeds, and due
to meritorious deeds do not have physical suﬀering in other lives.
22⒊ The mental suﬀerings of desire, hatred, fear, lust, and so forth arise
�om obscuration. Through knowing them to be baseless they just quickly
forsake mental suﬀering.
22⒋ Since thus they are not greatly harmed by physical and mental suﬀering, why should they be discouraged though they lead beings in all worlds?
22⒌ It is hard to bear suﬀering even for a little, what need is there to speak
of doing so for long! What could bring harm even over limitless time to
happy beings who have no suﬀering?
22⒍ They have no physical suﬀering; how could they have mental suﬀering? Through their compassion they feel pain for the world and so stay in
it long.
22⒎ Hence do not feel inadequate thinking, “buddhahood is far away.”
Always strive at these [collections] to remove defects and attain good qualities.
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22⒏ Realizing that desire, hatred, and obscuration are defects, forsake
them completely. Realizing that non-desire, non-hatred, and non-obscuration
are good qualities, inculcate them with vigor.
22⒐ Through desire one goes into a hungry ghost transmigration, through
hatred one is impelled into a hell, through obscuration one mostly goes
into an animal transmigration. Through stopping these one becomes a god
or a human.
230. Eliminating defects and acquiring good qualities are the practices of
those seeking high status. Thoroughly extinguishing conceptions through
consciousness [of reality] is the practice of those seeking deﬁnite goodness.
23⒈ You should respectfully and extensively construct images of Buddha,
monuments, and temples and provide residences, abundant riches, and so
forth.
23� Please construct �om all precious substances images of Buddha with
ﬁne proportions, well designed and sitting on lotuses, adorned with all
precious substances.
23⒊ You should sustain with all endeavor the excellent doctrine and the
communities of monastics, and decorate monuments with gold and jeweled
�iezes.
23⒋ Revere the monuments with gold and silver ﬂowers, diamonds, corals,
pearls, emeralds, cat’s eye gems, and sapphires.
23⒌ To revere propounders of doctrine is to do what pleases them? [Oﬀering] goods and services and relying ﬁrmly on the doctrine.
23⒍ Listen to teachers with homage and respect, serve, and pray to them.
Always respectfully revere the [other] Bodhisattvas.
23⒎ You should not respect, revere, or do homage to others, the Forders,
because through that the ignorant would become enamored of the faulty.
23⒏ You should make donations of pages and books of the word of the
King of Subduers and of the treatises they gave rise to, along with their
prerequisites, pens and ink.
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23⒐ As ways to increase wisdom, wherever there is a school in the land
provide for the livelihood of teachers and give lands to them [for their
provision].
240. In order to alleviate the suﬀering of sentient beings – the old, young,
and inﬁrm? You should establish through the estates [that you control]
doctors and barbers throughout your country.
24⒈ O One of Good Wisdom, please provide hostels, parks, dikes, ponds,
rest-houses, water-vessels, beds, food, hay, and wood.
24⒉ Please establish rest-houses in all towns, at temples, and in all cities
and provide water-vessels on all arid roadways.
24⒊ Always care compassionately for the sick, the unprotected, those
stricken with suﬀering, the lowly, and the poor and take special care to
nourish them.
24⒋ Until you have given to monastics and beggars seasonally-appropriate
food and drink, as well as produce, grain, and �uit, you should not partake
of them.
24⒌ At the sites of the water-vessels place shoes, umbrellas, water-ﬁlters,
tweezers for removing thorns, needles, thread, and fans.
24� Within vessels place the three medicinal �uits, the three fever medicines,
butter, honey, eye medicines, and antidotes to poison, and write out mantras
and prescriptions.
24⒎ At the sites of the vessels place salves for the body, feet, and head, as
well as wool, stools, gruel, jars [for getting water], cooking pots, axes, and
so forth.
24⒏ Please have small containers in the shade ﬁlled with sesame, rice,
grains, foods, molasses, and suitable water.
24⒐ At the openings of ant-hills please have trustworthy persons always
put food, water, sugar, and piles of grain.
250. �efore and a�er taking food always appropriately oﬀer fare to hungry
ghosts, dogs, ants, birds, and so forth.
25⒈ Provide extensive care for the persecuted, the victims of crop failure,
the stricken, those suﬀering contagion, and for beings in conquered areas.
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25⒉ Provide stricken farmers with seeds and sustenance. Eliminate high
taxes [levied by the previous monarch]. reduce the tax rate [on harvests].
25⒊ Protect [the poor] �om the pain of wanting [your wealth]. Set up
no [new] tolls and reduce those [that are heavy]. Also �ee [traders �om
other areas] �om the a�ictions that come �om waiting at your door.
25⒋ Eliminate robbers and thieves in your own and others’ countries.
Please set prices fairly and keep proﬁts level [even during scarcity].
25⒌ You should know full well [the counsel] that your ministers oﬀer, and
should always enact it if it nurses the world.
25⒍ Just as you are intent on thinking of what could be done to help
yourself, so you should be intent on thinking of what could be done to
help others.
25⒎ If only for a moment make yourself available for the use of others just
as earth, water, ﬁre, wind, medicine, and forests [are available to all].
25⒏ Even during their seventh step merit measureless as the sky is generated in Bodhisattvas whose attitude is to give all wealth away.
25⒐ If you give to those so seeking girls of beauty well adorned, you will
thereby attain thorough retention of the excellent doctrine.
260. Formerly the Subduer provided along with every need and so forth
eighty thousand girls with all adornments.
26⒈ Lovingly give to beggars various and glittering clothes, adornments,
perfumes, garlands, and eǌoyments.
26⒉ If you provide [facilities] for those most deprived who lack the means
[to study] the doctrine, there is no greater gi� than that.
26⒊ Even give poison to those whom it will help, but do not give even the
best food to those whom it will not help.
26⒋ Just as it is said that it will help to cut oﬀ a ﬁnger bitten by a snake, so
the Subduer says that if it helps others, one should even bring [temporary]
discomfort.
26⒌ You should respect most highly the excellent doctrine and its proponents. You should listen reverently to the doctrine and also impart it to
others.
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26⒍ Take no pleasure in worldly talk; take delight in what passes beyond
the world. Cause good qualities to grow in others in the same way [you
wish them] for yourself.
26⒎ Please do not be satisﬁed with doctrine heard, but retain and discriminate meanings. Please always be intent on oﬀering presents to teachers.
26⒏ Do not recite [the books of ] worldly Nihilists, and so forth. Forsake
debating in the interest of pride. Do not praise your own good qualities.
Speak of the good qualities even of your foes.
26⒐ [When debating] do not attack to the quick. Do not talk about others
with bad intent. Individually analyze your own mistakes yourself.
270. You should root out completely �om yourself the faults the wise decry
in others, and through your inﬂuence also cause others to do the same.
27⒈ Considering the harm others do to you as created by your former
deeds, do not anger. Act such that further suﬀering will not be created
and your own faults will disappear.
27⒉ Without hope of reward provide help to others. Bear suﬀering alone,
and share your pleasures with beggars.
27⒊ Do not be inﬂated even by the prosperity of gods. Do not be depressed
even by the poverty of hungry ghosts.
27⒋ For your sake always speak the truth. Even should it cause your death
or ruin your governance, do not speak in any other way.
27⒌ Always observe the discipline of actions just as it has been explained.
In that way, O glorious one, you will become the best of authoritative
beings upon the earth.
27⒍ You should always analyze well everything before you act, and through
seeing things correctly as they are do not put full reliance on others.
27⒎ ⑴ Through these practices your realm will be happy, ⑵ A broad
canopy of fame will rise in all directions, and ⑶ your oﬃcials will respect
you fully.
27⒏ The causes of death are many, those of staying alive are few, these too
can become causes of death, therefore always perform the practices.
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27⒐ If you always perform thus the practices, the mental happiness which
arises in the world and in yourself is most favorable.
280. ⑷ Through the practices you will sleep happily and will awaken happily. ⑸ Because your inner nature will be without defect, even your dreams
will be happy.
28⒈ ⑴ Intent on serving your parents, respectful to the principals of your
lineage, using your resources well, patient, generous, with kindly speech,
without divisiveness, and truthful,
28⒉ Through performing such discipline for one lifetime you will become
a monarch of gods whereupon even more so you will be a monarch of gods.
Therefore observe such practices.
28⒊ ⑵ Even three times a day to oﬀer three hundred cooking pots of
food does not match a portion of the merit in one instant of love.
28⒋ Though [through love] you are not liberated you will attain the eight
good qualities of love� Gods and humans will be �iendly, even [non-humans]
will protect you,
28⒌ You will have mental pleasures and many [physical] pleasures, poison
and weapons will not harm you, without striving you will attain your aims,
and be reborn in the world of Brahma.
28⒍ ⑶ If you cause sentient beings to generate the altruistic aspiration
to enlightenment and make it ﬁrm, you will always attain an altruistic
aspiration to enlightenment ﬁrm like the monarch of mountains.
28⒎ ⑷ Through faith you will not be without leisure, ⑸ Through good
ethics you will move in good transmigrations, ⑹ Through becoming familiar with emptiness you will attain detachment �om all phenomena.
28⒏ ⑺ Through not wavering you will attain mindfulness, ⑻ Through
thinking you will attain intelligence, ⑼ Through respect you will be endowed with realization of meaning, ⑽ Through guarding the doctrine
you will become wise.
28⒐ ⑾ Through making the hearing and the giving of the doctrine be
unobstructed you will company with Buddhas and will quickly attain your
wishes.
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290. ⑿ Through non-attachment you will achieve the meaning [of doctrines], ⒀ Through not being miserly your resources will increase, ⒁
Through not being proud you will become chief [of those respected], ⒂
Through enduring the doctrine you will attain retention.
29� � Through giving the ﬁve essentials as well as non-�ight to the
�ightened you will not be harmed by any demons and will become the best
of the mighty.
29⒉ ⒄ Through oﬀering series of lamps at monuments and through
oﬀering lamps in dark places as well as the oil for them you will attain the
divine eye.
29⒊ ⒅ Through oﬀering musical instruments and bells for the worship
of monuments and through oﬀering drums and trumpets you will attain
the divine ear.
29⒋ ⒆ Through not mentioning others’ mistakes and not talking of others’ defective limbs but protecting their minds you will attain knowledge
of others’ minds.
29⒌ ⒇ Through giving shoes and conveyances, through serving the feeble, and through providing teachers with transport you will attain the skill
to create magical emanations.
29⒍ (21) Through acting for the doctrine, remembering books of doctrine
and their meaning, and through stainless giving of the doctrine you will
attain memory of your continuum of lives.
29⒎ (22) Through knowing thoroughly, correctly, and truly that all phenomena lack inherent existence, you will attain the sixth clairvoyance? The
excellent extinction of all contamination.
29⒏ (23) Through meditatively cultivating the wisdom of reality which
is the same [for all phenomena] and is moistened with compassion for
the sake of liberating all sentient beings, you will become a Conqueror
endowed with all supreme aspects.
29⒐ (24) Through multitudes of pure wishes your Buddha Land will be
puriﬁed. (25) Through oﬀering gems to the Kings of Subduers you will
emit inﬁnite light.
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300. Therefore knowing the concordance of actions and their eﬀects, always help beings in fact. Just that will help yourself.
The third chapter of the Precious Garland, A Compendium of the Collections for
Enlightenment, is ﬁnished.

Chapter 4: Royal Policy
30⒈ Monarchs who do what is against the practices and senseless are
mostly praised by their citizens, for it is hard to know what will or will
not be tolerated. Hence it is hard to know what is useful or not [to say] .
30⒉ If useful but unpleasant words are hard to speak to anyone else, what
could I, a monk, say to you, a King who is a lord of the great earth?
30� �ut because of my aﬀection for you and �om compassion for all beings, i tell you without hesitation that which is useful but unpleasant.
30⒋ The Supramundane Victor said that students are to be told the truth –
gentle, meaningful, and salutary? At the proper time and �om compassion.
That is why you are being told all this.
30⒌ O Steadfast One, when true words are spoken without belligerence,
they should be taken as ﬁt to be heard, like water ﬁt for bathing.
30⒍ Realize that I am telling you what is useful here and otherwise. Act
on it so as to help yourself and also others.
30� If you do not make contributions of the wealth obtained �om former
giving to the needy, through your ingratitude and attachment you will not
obtain wealth in the future.
30⒏ Here in the world workers do not carry provisions for a journey unpaid,
but lowly beggars, without payment, carry to your future life [what you give
them] multiplied a hundred times.
30⒐ Always be of exalted mind and take delight in exalted deeds. From
exalted actions arise all eﬀects that are exalted.
3� Create foundations of doctrine, abodes of the Three Jewels – �aught
with glory and fame? That lowly kings have not even conceived in their
minds.
118

“dl2016-zuerich-textbook-master” — 2016/8/30
— 19:54
— page
119
— #119
Nāgārjuna
Precious
Garland
| 219
Chapter 4: Royal Policy

3⒒ O King, it is preferable not to create foundations of doctrine that do
not stir the hairs of wealthy kings because [those centers] will not become
famous even a�er your death.
3⒓ Through your great exaltation, use even all your wealth such that
the exalted become �ee �om pride, [the equal] become delighted, and the
inclinations of the lowly are reversed.
3⒔ Having let go of all possessions, [at death] powerless you must go
elsewhere, but all that has been used for the doctrine precedes you [as
good karma],
3⒕ When all the possessions of a previous monarch come under the control of the successor, of what use are they then to the former monarch for
practice, happiness, or fame?
3⒖ Through using wealth there is happiness here in this life, through
giving there is happiness in the future, �om wasting it without using or
giving it away, there is only misery. How could there be happiness?
3⒗ Because of lack of power while dying, you will be unable to make
donations by way of your ministers who will shamelessly lose aﬀection for
you and will seek to please the new monarch.
3⒘ Hence while in good health create foundations of doctrine immediately with all your wealth, for you are living amidst the causes of death like
a lamp standing in a breeze.
3⒙ Also you should maintain other centers of doctrine established by the
previous kings? All the temples and so forth? As they were before.
3⒚ Please have them attended by those who are not harmful, are virtuous,
keep their vows, are kind to visitors, truthful, patient, non-combative, and
always diligent.
3⒛ Cause the blind, the sick, the lowly, the protectorless, the destitute,
and the crippled equally to obtain food and drink without interruption.
32⒈ Provide all types of support for practitioners who do not seek it and
even for those living in the countries of other monarchs.
32⒉ At all centers of the doctrine appoint attendants who are not negligent,
not greedy, skillful, religious, and not harmful to anyone.
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32⒊ Appoint ministers who know good policy, who practice the doctrine,
are civil, pure, harmonious, undaunted, of good lineage, of excellent ethics,
and grateful.
32⒋ Appoint generals who are generous, without attachments, brave, kindly,
who use [the treasury] properly, are steadfast, always conscientious, and
practice the doctrine.
32⒌ As administrators appoint elders of religious disposition, pure, and
able, who know what should be done, are skilled in the [royal] treatises,
understand good policy, are unbiased, and are kindly.
32� Every month you should hear �om them about all the income and
expenses, and having heard, you yourself should tell them all that should
be done for the centers of doctrine and so forth.
32⒎ If your realm exists for the doctrine and not for fame or desire, then
it will be extremely �uitful. If not, its �uit will be misfortune.
32⒏ O Lord of Humans, since in this world nowadays most are prone to
wreak havoc on each other, listen to how your governance and your practice
should be.
32⒐ Let there always be around you many persons old in experience, of
good lineage, knowing good policy, who shrink �om ill deeds, are agreeable, and know what should be done.
330. Even to those whom they have rightfully ﬁned, bound, punished, and
so forth, you, being moistened with compassion, should always be caring.
33⒈ O King, through compassion you should always generate just an attitude of altruism even for all those embodied beings who have committed
awful ill deeds.
33⒉ Especially generate compassion for those whose ill deeds are horrible,
the murderers. �hose of fallen nature are receptacles of compassion �om
those whose nature is magnanimous.
33⒊ �ree the weaker prisoners a�er a day or ﬁve days. Do not think the
others are not to be �eed under any conditions.
33⒋ �or each one whom you do not think to �ee you will lose the [layperson’s] vow. Due to having lost the vow, faults will constantly be amassed.
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33⒌ As long as prisoners are not �eed, they should be made comfortable
with barbers, baths, food, drink, medicine, and clothing.
33⒍ Just as deﬁcient children are punished out of a wish to make them
competent, so punishment should be carried out with compassion, not
through hatred nor desire for wealth.
33⒎ Once you have analyzed and thoroughly recognized the angry murderers, have them banished without killing or tormenting them.
33⒏ In order to maintain control, oversee all the country through the eyes
of agents. Always conscientious and mindful, do what accords with the
practices.
33⒐ Continually honor in an exalted way those who are foundations of
good qualities with gi�s, respect, and service, and likewise honor all the
rest.
340. The birds of the populace will alight upon the royal tree providing
the shade of patience, �ourishing �owers of respect, and large �uits of
resplendent giving.
34⒈ Monarchs whose nature is generosity are liked if they are strong, like
a sweet hardened outside with cardamom and pepper.
34⒉ If you analyze with reason thus, your governance will not degenerate.
It will not be without principle nor become unreligious but be religious.
34� �ou did not bring your dominion with you �om your former life nor
will you take it to the next. Since it was gained through religious practice,
you would be wrong to act against the practices.
34⒋ O King, exert yourself to avert a sequence of miserable supplies for
the realm through [misuse of ] royal resources.
34⒌ O King, exert yourself to increase the succession of the dominion’s
resources through [proper use of ] royal resources.
34⒍ Although Universal Monarchs rule over the four continents, their
pleasures are regarded as only two? The physical and the mental.
34⒎ Physical feelings of pleasure are only a lessening of pain. Mental pleasures are made of thought, created only by conceptuality.
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34⒏ All the wealth of worldly pleasures are just a lessening of suﬀering,
or are only [creations of ] thought, hence they are in fact not meaningful.
34⒐ Just one by one there is eǌoyment of continents, countries, towns,
homes, conveyances, seats, clothing, beds, food, drink, elephants, horses,
and women.
350. When the mind has any [one of these as its object], due to it there is
said to be pleasure, but since at that time no attention is paid to the others,
the others are not then in fact meaningful [causes of pleasure].
35⒈ When [all] ﬁve senses, eye and so forth, [simultaneously] apprehend
their objects, a thought [of pleasure] does not refer [to all of them], therefore at that time they do not [all] give pleasure.
35⒉ Whenever any of the [ﬁve] objects is known [as pleasurable] by one
of the [ﬁve] senses, then the remaining [objects] are not so known by the
remaining [senses] since they then are not meaningful [causes of pleasure].
35⒊ The mind apprehends an image of a past object which has been apprehended by the senses and imagines and fancies it to be pleasurable.
35⒋ Also the one sense which here [in the world is said to] know one
object is meaningless without an object, and the object also is meaningless
without it.
35⒌ Just as a child is said to be born in dependence on a father and a
mother, so a [visual] consciousness is said to arise in dependence on an eye
sense and on a form.
35⒍ Past and future objects and the senses are meaningless, so too are
present objects since they are not distinct �om these two.
35⒎ Just as due to error the eye perceives a whirling ﬁrebrand as a wheel,
so the senses apprehend present objects [as if real].
35⒏ The senses and their objects are regarded as being composed of the
elements. Since the elements are meaningless individually, these also are
meaningless in fact.
35⒐ If the elements are each diﬀerent, it follows that there could be ﬁre
without fuel. If mixed, they would be characterless. Such is also to be
ascertained about the other elements.
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360. Because the elements are thus meaningless in both these ways, so
too is a composite. Because a composite is meaningless so too are forms
meaningless in fact.
36⒈ Also because consciousnesses, feelings, discriminations, and compositional factors altogether and individually are without essential factuality,
[pleasures] are not ultimately meaningful.
36⒉ Just as lessening of pain is fancied to be pleasure in fact, so destruction
of pleasure is also fancied to be pain.
36⒊ Thus attachment to meeting with pleasure and attachment to separating �om pain are to be abandoned because they do not inherently exist.
Thereby those who see thus are liberated.
36⒋ What sees [reality] ? Conventionally it is said to be the mind [for]
without mental factors there is no mind [and hence minds and mental
factors] are meaningless, due to which it is not asserted that they are simultaneous.
36⒌ Knowing thus correctly, just as it is, that transmigrating beings do
not exist in fact, one passes [�om su�ering] not subject [to rebirth and
hence] without appropriating [rebirth], like a ﬁre without its cause.
36⒍ Bodhisattvas also who have seen it thus, seek perfect enlightenment
with certainty. They make the connection between lives until enlightenment only through their compassion.
36⒎ Since the collections [of merit and wisdom] of Bodhisattvas were
taught by the One Gone Thus in the Great Vehicle, those who are bewildered [about the full extent of the paths and �uits of the Great Vehicle]
deride them out of antagonism.
36⒏ Either through not knowing the good qualities [of altruism] and the
defects [of mere self-concern], or identi�ing good qualities as defects, or
through despising good qualities, they deride the Great Vehicle.
36⒐ Those who deride the Great Vehicle? Knowing that to harm others
is defective and that to help others is a good quality? Are said to despise
good qualities.
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370. Those who despise the Great Vehicle, source of all good qualities in
that [it teaches] taking delight solely in the aims of others due to not looking to one’s own, consequently burn themselves [in bad transmigrations],
37⒈ one type with faith [in emptiness forsakes it] through misconception
[of it as denying cause and eﬀect]. Others who are angry [forsake emptiness] through despising it. If even the faithful type is said [in sutra] to be
burned, what can be said about those who turn their backs on it through
despising it!
37⒉ Just as it is explained in medicine that poison can removed by poison,
what contradiction is there in saying that what is iǌurious [in the future]
can be removed by suﬀering?
37⒊ It is renowned [in Great Vehicle scriptures] that motivation determines practices and that the mind is most important. Hence how could
even suﬀering not be helpful for one who gives help with an altruistic
motivation?
37⒋ If even [in ordinary life] pain can bring future beneﬁt, what need is
there to say that [accepting suﬀering] beneﬁcial for one’s own and others’
happiness will help! This practice is known as the policy of the ancients.
37⒌ If through relinquishing small pleasures there is extensive happiness
later, seeing the greater happiness the resolute should relinquish small
pleasures.
37⒍ If such things cannot be borne, then doctors giving distasteful medicines
would disappear. It is not [reasonable] to forsake [great pleasure for the
small].
37⒎ Sometimes what is thought harmful is regarded as helpful by the wise.
General rules and their exceptions are commended in all treatises.
37⒏ Who with intelligence would deride the explanation in the Great Vehicle of deeds motivated by compassion and of stainless wisdom!
37⒐ Feeling inadequate about its great extent and profound depth untrained beings – foes of themselves and others? Nowadays deride the Great
Vehicle because of bewilderment.
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380. The Great Vehicle has a nature of giving, ethics, patience, eﬀort, concentration, wisdom, and compassion. Hence how could there be any bad
explanations in it?
38⒈ Others’ aims are [achieved] through giving and ethics. one’s own are
[achieved] through patience and eﬀort. Concentration and wisdom are
causes of liberation. These epitomize the sense of the Great Vehicle.
38⒉ The aims of beneﬁting oneself and others and the meaning of liberation as brieﬂy taught by the Buddha [in the Hearers’ Vehicle] are contained
in the six perfections. Therefore these [scriptures of the Great Vehicle] are
the word of Buddha.
38⒊ Those blind with ignorance cannot stand this Great Vehicle where
Buddhas taught the great path of enlightenment consisting of merit and
wisdom.
38⒋ Conquerors are said to have inconceivable good qualities because the
[causal] good qualities are inconceivable like the sky. Therefore let this
great nature of a Buddha explained in the Great Vehicle be allowed.
38⒌ Even [Buddha’s] ethics were beyond the scope of Shariputra. So why
is the inconceivable great nature of a Buddha not accepted?
38⒍ The absence of production taught in the Great Vehicle and the extinction of the others are in fact the same emptiness [since they indicate]
the non-existence of [inherently existent] production and the extinction
[of inherent existence]. Therefore let [the Great Vehicle] be allowed [as
Buddha’s word].
38⒎ If emptiness and the great nature of a Buddha are viewed in this way
with reason, how could what is taught in the Great Vehicle and the other
be unequal for the wise?
38⒏ What the One Gone Thus taught with a special intention is not easy
to understand. Therefore since he taught one as well as three vehicles, you
should protect yourself through neutrality.
38� There is no fault with neutrality, but there is fault �om despising it.
How could there be virtue? Therefore those who seek good for themselves
should not despise the Great Vehicle.
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390. Bodhisattvas’ aspirational wishes, deeds, and dedications [of merit]
were not described in the Hearers’ Vehicle. Therefore how could one become a Bodhisattva through it?
39⒈ [In the Hearers’ Vehicle] Buddha did not explain the foundations for
a Bodhisattva’s enlightenment. What greater authority for this subject is
there other than the Victor?
39� How could the �uit of Buddhahood be superior [if achieved] through
the path common to Hearers which has the foundations [of the Hearer
enlightenment], the meanings of the four noble truths, and the harmonies
with enlightenment?
39⒊ The subjects concerned with the Bodhisattva deeds were not mentioned in the [Hearers’ Vehicle] sutras but were explained in the Great
Vehicle. Hence the wise should accept it [as Buddha’s word].
39⒋ Just as a grammarian [ﬁrst] has students read a model of the alphabet,
so Buddha taught trainees the doctrines that they could bear.
39� To some he taught doctrines to turn them away �om ill-deeds; to
some, for the sake of achieving merit; to some, doctrines based on duality;
39⒍ To some, doctrines based on non-duality; to some what is profound
and �ightening to the fearful? Having an essence of emptiness and compassion? The means of achieving [unsurpassed] enlightenment.
39⒎ Therefore the wise should extinguish any belligerence toward the
Great Vehicle and generate special faith for the sake of achieving perfect
enlightenment.
39⒏ Through faith in the Great Vehicle and through practicing what is
explained in it the highest enlightenment is attained and, along the way,
even all [worldly] pleasures.
39⒐ At that time [when you are a ruler] you should internalize ﬁrmly the
practices of giving, ethics, and patience, which were especially taught for
householders and which have an essence of compassion.
400. However, if �om the unrighteousness of the world it is di�cult to
rule religiously, then it is right for you to become a monastic for the sake
of practice and grandeur.
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The fourth chapter of the Precious Garland, An Indication of Royal Policy, is
ﬁnished.

Chapter 5: Bodhisattva Deeds
40⒈ Then having become a monastic you should ﬁrst be intent on the
training [in ethics]. You should endeavor at the discipline of individual
liberation, at hearing �equently, and delineating their meaning.
40⒉ Then, you should forsake these which are called assorted faults. With
vigor you should deﬁnitely realize those renowned as the ﬁ�-seven.
40⒊ ⑴ Belligerence is a disturbance of mind. ⑵ Enmity is a [tight] hanging onto that. � Concealment is a hiding of ill-deeds [when con�onted].
⑷ Malevolence is to cling to ill-deeds.
40⒋ ⑸ Dissimulation is deceptiveness. ⑹ Deceit is crookedness of mind.
⑺ Jealousy is to be bothered by others’ good qualities. ⑻ Miserliness is
a fear of giving.
40⒌ ⑼ Non-shame and ⑽ non-embarrassment are insensibility concerning oneself and others [respectively]. ⑾ Inﬂatedness is not to pay
respect. ⑿ Faulty exertion is to be polluted by belligerence.
40⒍ ⒀ Arrogance is haughtiness [due to wealth, and so forth]. ⒁ Nonconscientiousness is non-application at virtues. ⒂ Pride has seven forms
each of which I will explain.
40⒎ Fancying that one is lower than the lowly, or equal with the equal, or
greater than or equal to the lowly? All are called the pride of selfhood.
40⒏ Boasting that one is equal to those who by some good quality are
superior to oneself is called exceeding pride. Fancying that one is superior
to the superior,
40⒐ Thinking that one is higher than the very high, is pride beyond pride;
like sores on an abscess it is very vicious.
4⒑ Conceiving an I through obscuration in the ﬁve empty [aggregates]
which are called the appropriation is said to be the pride of thinking I.
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4� �hinking one has won �uits [of the spiritual path] not yet attained
is the pride of conceit. Praising oneself for faulty deeds is known by the
wise as erroneous pride.
4⒓ Deriding oneself, thinking “i am useless,” is called the pride of inferiority. Such is a brief description of the seven prides.
4⒔ ⒃ Hypocrisy is to control the senses for the sake of goods and
respect. ⒄ Flattery is to speak pleasant phrases for the sake of goods and
respect.
4⒕ ⒅ Indirect acquisition is to praise another’s wealth in order to acquire it. ⒆ Pressured acquisition is manifest derision of others in order
to acquire goods.
4� � Desiring pro�t �om pro�t is to praise previous acquisitions. (21)
Repeating faults is to recite again and again the mistakes made by others.
4� (22) Non-collectedness is inconsiderate irritation arisen �om illness.
(23) Clinging is the attachment of the lazy to their bad possessions.
4⒘ (24) Discrimination of diﬀerences is discrimination impeded by desire,
hatred, or obscuration. (25) Not looking into the mind is explained as not
applying it to anything.
4⒙ (26) Degeneration of respect and reverence for deeds concordant with
the practices occurs through laziness. (27) A bad person is regarded as
being a spiritual guide [pretending] to have the ways of the supramundane
Victor.
4� (28) �earning is a small entanglement arising �om lustful desire. (29)
�bsession, a great entanglement arising �om desire.
4⒛ (30) Avarice is an attitude of clinging to one’s own property, (31)
Inopportune avarice is attachment to the property of others.
42⒈ (32) Irreligious lust is desirous praise of women who ought to be
avoided. (32) Hypocrisy is to pretend that one possesses good qualities
that one lacks, while desiring ill deeds.
42⒉ (34) Great desire is extreme greed gone beyond the fortune of knowing
satisfaction. (35) Desire for advantage is to want to be known by whatever
way as having superior good qualities.
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42⒊ (36) Non-endurance is an inability to bear iǌury and suﬀering. (37)
Impropriety is not to respect the activities of a teacher or spiritual guide.
42⒋ (38) Not heeding advice is to not respect counsel concordant with
practice. (39) Intention to meet with relatives is sentimental attachment to
one’s kin.
42⒌ (40) Attachment to objects is to relate their good qualities in order
to acquire them. (41) Fancying immortality is to be unaﬀected by concern
over death.
42⒍ (42) Conceptuality concerned with approbation is the thought that –
no matter what? Others will take one as a spiritual guide due to possessing
good qualities.
42⒎ (43,44) Conceptuality concerned with attachment to others is an intention to help or not help others due to being aﬀected by desire or an
intent to harm.
42⒏ (45) Dislike is a mind that is unsteady. (46) Desiring union is a dirtied
mind. (47) Indiﬀerence is a laziness with a sense of inadequacy coming
�om a listless body.
42⒐ (48) Distortion is for the aﬄictive emotions to inﬂuence body and
color. (49) Not wishing for food is explained as physical sluggishness due
to over-eating.
430. (50) A very dejected mind is taught to be fearful faintheartedness. (51)
�onging for desires is to desire and seek a�er the �ve attributes.
43� (52) �armful intent arises �om nine causes of intending to iǌure
others? �aving senseless qualms concerning oneself, �iends, and foes in
the past, present, and future.
43⒉ (53) Sluggishness is non-activity due to heaviness of mind and body.
(54) Drowsiness is sleepiness. (55) Excitement is strong disquiet of body
and mind.
43⒊ (56) Contrition is regret for bad deeds which arises a�erwards �om
grief about them. (57) Doubt is to be of two minds about the [four] truths,
the Three Jewels, and so forth.
129

“dl2016-zuerich-textbook-master”
— 2016/8/30 — 19:54 — page 130 — #130
230 | Nāgārjuna Precious Garland
Nāgārjuna: Precious Garland of Advice for a King

43⒋ [Householder] Bodhisattvas abandon those. Those diligent in [monastic] vows abandon more. Freed �om these defects good qualities are easily
observed.
43⒌ Brieﬂy the good qualities observed by Bodhisattvas are giving, ethics,
patience, eﬀort, concentration, wisdom, compassion, and so forth.
43⒍ Giving is to give away one’s wealth. Ethics is to help others. Patience
is to have forsaken anger. Eﬀort is enthusiasm for virtues.
43⒎ Concentration is unaﬄicted one-pointedness. Wisdom is ascertainment of the meaning of the truths. Compassion is a mind having the one
savor of mercy for all sentient beings.
43� From giving there arises wealth, �om ethics happiness, �om patience
a good appearance, �om [eﬀort in] virtue brilliance, �om concentration
peace, �om wisdom liberation, �om compassion all aims are achieved.
43⒐ From the simultaneous perfection of all those seven is attained the
sphere of inconceivable wisdom, the protectorship of the world.
440. Just as eight grounds of Hearers are described in the Hearers’ Vehicle,
so ten grounds of Bodhisattvas are described in the Great Vehicle.
44⒈ The ﬁrst of these is the Very Joyful because those Bodhisattvas are
rejoicing �om having forsaken the three entwinements and being born
into the lineage of Ones Gone Thus.
44⒉ Through the maturation of those [good qualities] the perfection of
giving becomes supreme. They vibrate a hundred worlds and become Great
Lords of Jambudvipa.
44⒊ The second is called the Stainless because all ten [virtuous] actions
of body, speech, and mind are stainless and they naturally abide in those
[deeds of ethics].
44⒋ Through the maturation of those [good qualities] the perfection of
ethics becomes supreme. They become Universal Monarchs helping beings, masters of the glorious [four continents] and of the seven precious
objects.
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44� The third ground is called the Luminous because the paci�ing light
of wisdom arises. The concentrations and clairvoyances are generated, and
desire and hatred are completely extinguished.
44⒍ Through the maturation of those [good qualities] they practice supremely
the deeds of patience and become a great wise monarch of the gods. They
put an end to desire.
44⒎ The fourth is called the Radiant because the light of true wisdom
arises. They cultivate supremely all the harmonies with enlightenment.
44⒏ Through the maturation of those [good qualities] they become monarchs of the gods in [the heaven] Without Combat. They are skilled in
quelling the arising of the view that the transitory collection [is inherently
existent I and mine].
44� The ﬁ�h is called the Extremely Di�cult to Overcome because all
evil ones ﬁnd it extremely hard to conquer them. They become skilled in
knowing the subtle meanings of the noble truths and so forth.
450. Through the maturation of those [good qualities] they become monarchs of the gods abiding in the Joyous Land, they overcome the foundations
of all Borders aﬄictive emotions and views.
45⒈ The sixth is called the Approaching because they are approaching the
good qualities of a Buddha. Through familiarity with calm abiding and
special insight they attain cessation and hence are advanced [in wisdom].
45⒉ Through the maturation of those [good qualities] they become monarchs of the gods [in the land] of Liking Emanation. Hearers cannot surpass
them. they paci� those with the pride of superiority.
45⒊ The seventh is the Gone Afar because the number [of good qualities] has increased. moment by moment they [can] enter the equipoise of
cessation.
45⒋ Through the maturation of those [good qualities] they become masters of the gods [in the land] of Control over Others’ Emanations. They
become great leaders of teachers who know direct realization of the [four]
noble truths.
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45⒌ The eighth is the Immovable, the youthful ground. Through nonconceptuality they are immovable, and the spheres of activity of their body,
speech, and mind are inconceivable.
45⒍ Through the maturation of those [good qualities] they become a
Brahma, master of a thousand worlds. Foe Destroyers, Solitary Realizers,
and so forth cannot surpass them in positing the meaning [of doctrines].
45⒎ The ninth ground is called Excellent Intelligence. Like a regent they
have attained correct individual realization and therefore have good intelligence.
45⒏ Through the maturation of those [good qualities] they become a
Brahma, master of a million worlds. Foe Destroyers and so forth cannot
surpass them in [responding to] questions in the thoughts of sentient beings.
45⒐ The tenth is the Cloud of Doctrine because the rain of holy doctrine
falls. The Bodhisattva is bestowed empowerment with light rays by the
Buddhas.
460. Through the maturation of those [good qualities] they become master
of the gods of Pure Abode. They are supreme great lords, master of the
sphere of inﬁnite wisdom.
46⒈ Thus those ten grounds are renowned as the ten Bodhisattva grounds.
The ground of Buddhahood is diﬀerent. Being in all ways inconceivable,
46⒉ Its great extent is merely said to be endowed with the ten powers.
Each power is immeasurable too like [the limitless number of ] all transmigrators.
46⒊ The limitlessness of a Buddha’s [good qualities] is said to be like the
limitlessness of space, earth, water, ﬁre, and wind in all directions.
46⒋ If the causes are [reduced] to a mere [measure] and not seen to be
limitless, one will not believe the limitlessness [of the good qualities] of
the Buddhas.
46⒌ Therefore in the presence of an image or monument or something
else say these twenty stanzas three times every day:
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46⒍ Going for refuge with all forms of respect to the Buddhas, excellent
Doctrine, supreme Community, and Bodhisattvas, I bow down to all that
are worthy of honor.
46� I will turn away �om all ill deeds and thoroughly take up all meritorious actions. I will admire all the merits of all embodied beings.
46⒏ With bowed head and joined palms I petition the perfect Buddhas
to turn the wheel of doctrine and remain as long as transmigrating beings
remain.
46⒐ Through the merit of having done thus and through the merit that
I did earlier and will do may all sentient beings aspire to the highest enlightenment.
470. May all sentient beings have all the stainless faculties, release �om all
conditions of non-leisure, �eedom of action, and endowment with good
livelihood.
47⒈ Also may all embodied beings have jewels in their hands, and may
all the limitless necessities of life remain unconsumed as long as there is
cyclic existence.
47⒉ May all women at all times become supreme persons. May all embodied beings have the intelligence [of wisdom] and the legs [of ethics].
47⒊ May embodied beings have a pleasant complexion, good physique,
great splendor, a pleasing appearance, �eedom �om disease, strength, and
long life.
47⒋ May all be skilled in the means [to extinguish suﬀering] and have
liberation �om all suﬀering, inclination to the Three �ewels, and the great
wealth of Buddha’s doctrine.
47⒌ May they be adorned with love, compassion, joy, even-mindedness
[devoid of ] the aﬄictive emotions, giving, ethics, patience, eﬀort, concentration, and wisdom.
47⒍ Completing the two collections [of merit and wisdom], may they
have the brilliant marks and beautiful features [even while on the path],
and may they cross without interruption the ten inconceivable grounds.
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47⒎ May I also be adorned completely with those and all other good qualities, be �eed �om all defects, and have superior love for all sentient beings.
47⒏ May I perfect all the virtues for which all sentient beings hope, and
may I always relieve the suﬀerings of all embodied beings.
47⒐ May those beings in all worlds who are distressed through fear become
entirely fearless even through merely hearing my name.
480. Through seeing or thinking of me or only hearing my name may
beings attain great joy, naturalness �ee �om error, deﬁniteness toward
complete enlightenment,
48⒈ And the ﬁve clairvoyances throughout their continuum of lives. May
I always in all ways bring help and happiness to all sentient beings.
48⒉ May I always without harm simultaneously stop all beings in all worlds
who wish to commit ill deeds.
48⒊ May I always be an object of eǌoyment for all sentient beings according to their wish and without interference, as are the earth, water, ﬁre,
wind, herbs, and wild forests.
48⒋ May I be as dear to sentient beings as their own life, and may they
be even more dear to me. May their ill deeds �ucti� for me, and all my
virtues �ucti� for them.
48⒌ As long as any sentient being anywhere has not been liberated, may
I remain [in the world] for the sake of that being though I have attained
highest enlightenment.
48⒍ If the merit of saying this had form, it would never ﬁt into realms of
worlds as numerous as the sand grains of the Ganges.
48⒎ The Supramundane Victor said so, and the reasoning is this: [the
limitlessness of the merit of ] wishing to help limitless realms of sentient
beings is like [the limitlessness of those beings].
48⒏ These practices that I have explained brieﬂy to you in this way should
be as dear to you as your body always is.
48⒐ Those who feel a dearness for the practices have in fact a dearness for
their body. If dearness [for the body] helps it, the practices will do just
that.
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490. Therefore pay heed to the practices as you do to yourself. Pay heed to
achievement as you do to the practices. Pay heed to wisdom as you do to
achievement. Pay heed to the wise as you do to wisdom.
49⒈ Those who have qualms that it would be bad for themselves [if they
relied] on one who has purity, love, and intelligence as well as helpful and
appropriate speech, cause their own interests to be destroyed.
49⒉ You should know in brief the qualiﬁcations of spiritual guides. If
you are taught by those knowing contentment and having compassion and
ethics,
49⒊ As well as wisdom that can drive out your aﬄictive emotions, you
should realize [what they teach] and respect them. You will attain the
supreme achievement by following this excellent system:
49⒋ Speak the truth, speak gently to sentient beings. Be of pleasant nature,
compelling. Be polite, do not wish to defame, be independent, and speak
well.
49⒌ Be well-disciplined, contained, generous, magniﬁcent, of peaceful
mind, not excitable, not procrastinating, not deceitful, but amiable.
49⒍ Be gentle like a full moon. Be lustrous like the sun in autumn. Be
deep like the ocean. Be ﬁrm like Mount Meru.
49� Freed �om all defects and adorned with all good qualities, become a
sustenance for all sentient beings and become omniscient.
49⒏ These doctrines were not just taught only for monarchs but were
taught with a wish to help other sentient beings as beﬁts them.
49⒐ O King, it would be right for you each day to think about this advice
so that you and others may achieve complete and perfect enlightenment.
500. For the sake of enlightenment aspirants should always apply themselves to ethics, supreme respect for teachers, patience, non-jealousy, nonmiserliness, endowment with the wealth of altruism without hope for reward, helping the destitute, remaining with supreme people, leaving the
non-supreme, and thoroughly maintaining the doctrine.
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The ﬁ�h chapter of the Precious Garland, An Indication of the Bodhisattva �eeds,
is ﬁnished.
Here ends the Precious Garland of Advice for a King by the great master, the
Superior Nāgārjuna.
Translated by the Indian professor Vidyākaraprabha and the Tibetan translator
and monastic Bel-ǳek. Consulting three Sanskrit editions, the Indian professor
Kanakavarman and the Tibetan monastic Ba-tsap Nyi-ma-drak corrected translations and other points that did not accord with the unique thought of the Superior
[Nāgārjuna] and his spiritual son [Āryadeva]. It was printed at the great publishing house below [the Potala in Hla-sa].)
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The Second Volume of the Stages of Meditation
Bhāvanākrama by Ācarya Kamalaśīla1
In the Indian language, Bhāvanākrama; and in the Tibetan language, Gompai Rimpa.
Homage to the youthful Mañjusrī.
I shall brieﬂy explain the stages of meditation for those who follow the
system of Mahāyāna sūtras. The intelligent, who wish to actualize omniscience extremely quickly, should make deliberate eﬀort to fulﬁll its causes
and conditions.

What is the mind?
It is not possible for omniscience to be produced without causes, because
if it were everything could always be omniscient. If things were produced
without reliance on something else, they could exist without constraint—
there would be no reason why everything could not be omniscient.
Therefore, since all functional things arise only occasionally, they depend
strictly on their causes. Omniscience too is rare because it does not occur
at all times and in all places, and everything cannot become omniscient.
Therefore, it deﬁnitely depends on causes and conditions.
1

Translated and edited in English by Ven. Geshe Lobsang Jordhen, Lobsang Choephel
Gangchenpa and Jeremy Russell. Originally published in: The Stages of Meditation by
Snow Lion Publications, Ithaca, NY 200⒈ Extracted and printed with the kind permission of Shambala Publications, Boulder CO.
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Training the mind
Also �om among these causes and conditions, you should cultivate correct
and complete causes. If you put the wrong causes into practice, even if you
work hard for a long time, the desired goal cannot be achieved. It will
be like milking a [cow’s] horn. Likewise, the result will not be produced
when all the causes are not put into eﬀect. For example, if the seed or any
other cause is missing, then the result, a sprout, and so forth, will not be
produced. Therefore, those who desire a particular result should cultivate
its complete and unmistaken causes and conditions.
If you ask, “�hat are the causes and conditions of the �nal �uit of omniscience?” I, who am like a blind man, may not be in a position to explain
[by myself ], but I shall employ the Buddha’s own words just as he spoke
them to his disciples a�er his enlightenment. He said, “Vajrap�ni, Lord of
Secrets, the transcendental wisdom (jñāna) of omniscience has its root in
compassion, and arises �om a cause � the altruistic thought, the awakening
mind of bodhicitta, and the perfection of skillful means (upāya).” Therefore, if you are interested in achieving omniscience, you need to practice
these three: compassion, the awakening mind of bodhicitta, and skillful
means.

Compassion
Moved by compassion, Bodhisattvas take the vow to liberate all sentient
beings.
Then, by overcoming their self-centered outlook, they engage eagerly and
continuously in the very diﬃcult practices of accumulating merit and insight. Having entered into this practice, they will certainly complete the
collection of merit and insight. Accomplishing the accumulation of merit
and insight is like having omniscience itself in the palm of your hand.
Therefore, since compassion is the only root of omniscience, you should
become familiar with this practice �om the very beginning.
The Compendium of Perfect Dharma reads, “O Buddha, a Bodhisattva
should not train in many practices. If a Bodhisattva properly holds to one
138
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Dharma and learns it perfectly, he has all the Buddha’s qualities in the
palm of his hand. And, if you ask what that one Dharma is, it is great
compassion (mahākaruṇā).”
The Buddhas have already achieved all their own goals, but remain in the
cycle of existence for as long as there are sentient beings. This is because
they possess great compassion. They also do not enter the immensely blissful abode of nirvāna like the Hearers. Considering the interests of sentient
beings ﬁrst, they abandon the peaceful abode of nirvāna as if it were a burning iron house. Therefore, great compassion alone is the unavoidable cause
of the non-abiding nirvāna of the Buddha.

Developing equanimity, the root of loving-kindness
The way to meditate on compassion will be taught �om the outset. Begin
the practice by meditating on equanimity. Try to actualize impartiality toward all sentient beings by eliminating attachment and hatred. All sentient
beings desire happiness and do not desire misery. Think deeply about how,
in this beginningless cycle of existence, there is not one sentient being who
has not been my �iend and relative hundreds of times. Therefore, since
there is no ground for being attached to some and hating others, I shall
develop a mind of equanimity toward all sentient beings.
Begin the meditation on equanimity by thinking of a neutral person, and
then consider people who are �iends and foes.
A�er the mind has developed equanimity toward all sentient beings, meditate on loving-kindness. Moisten the mental continuum with the water
of loving-kindness and prepare it as you would a piece of fertile ground.
When the seed of compassion is planted in such a mind, germination will
be swi�, proper, and complete. �nce you have irrigated the mindstream
with loving-kindness, meditate on compassion.

Identifying the nature of suﬀering
The compassionate mind has the nature of wishing all suﬀering beings
to be �ee �om suﬀering. Meditate on compassion for all sentient beings,
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because the beings in the three realms of existence are intensely tortured
by the three types of suﬀerings in various forms. The Buddha has said that
heat and other types of pain constantly torture beings in the hells for a very
long time. He has also said that hungry ghosts are scorched by hunger and
thirst and experience immense physical suﬀering. We can also see animals
suﬀering in many miserable ways: they eat each other, become angry, and
are hurt and killed.
We can see that human beings, too, experience various acute kinds of pain.
Not able to ﬁnd what they want, they are resentful and harm each other.
They suﬀer the pain of losing the beautiful things they want and con�onting the ugly things they do not want, as well as the pain of poverty.
There are those whose minds are bound by various fetters of disturbing
emotions like craving desire. Others are in turmoil with diﬀerent types
of wrong views. These are all causes of misery; therefore they are always
painful, like being on a precipice.
Gods suﬀer the misery of change. For example, signs of impending death
and their fall to unfortunate states constantly oppress the minds of gods
of the desire realm. How can they live in peace?
Pervasive misery is what arises under the power of causes characterized by
actions and disturbing emotions. It has the nature and characteristics of
momentary disintegration and pervades all wandering beings.
Therefore, see all wandering beings as immersed in a great ﬁre of misery.
Think that they are all like you in not desiring misery at all: “Alas! All my
beloved sentient beings are in such pain. What can I do to set them �ee?”
and make their suﬀerings your own.
Whether you are engaged in one-pointed meditation or pursuing your ordinary activities, meditate on compassion at all times, focusing on all sentient beings and wishing that they all be �ee �om suﬀering. Begin by
meditating on your �iends and relatives. �ecognize how they experience
the various suﬀerings that have been explained.
Then, having seen all sentient beings as equal, with no diﬀerence between
them, you should meditate on sentient beings to whom you are indiﬀerent.
When the compassion you feel toward them is the same as the compassion
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you feel toward your �iends and relatives, meditate on compassion for all
sentient beings throughout the ten directions of the universe.
Just as a mother responds to her small, beloved, and suﬀering child, when
you develop a spontaneous and equal sense of compassion toward all sentient beings, you have perfected the practice of compassion. And this is
known as great compassion.
Meditation on loving-kindness begins with �iends and people you are fond
of. It has the nature of wishing that they meet with happiness. Gradually
extend the meditation to include strangers and even your enemies. Habituating yourself to compassion, you will gradually generate a spontaneous
wish to liberate all sentient beings. Therefore, having familiarized yourself
with compassion as the basis, meditate on the awakening mind of bodhicitta.
Bodhicitta is of two types: conventional and ultimate. Conventional bodhicitta is the cultivation of the initial thought that aspires to attain unsurpassable and perfectly consummated Buddhahood in order to beneﬁt all
wandering sentient beings, a�er having taken the vow out of compassion
to release all of them �om suﬀering. That conventional bodhicitta should
be cultivated in a process similar to that described in the chapter on moral
ethics in the Bodhisattvabhūmi, generating this mind by taking the Bodhisattva vow before a master who abides by the Bodhisattva precepts.
A�er generating the conventional awakening mind of bodhicitta, endeavour to cultivate the ultimate awakening mind of bodhicitta. The ultimate
bodhicitta is transcendental and �ee �om all elaborations. It is extremely
clear, the object of the ultimate, stainless, unwavering, like a butter lamp
undisturbed by the wind.
This is achieved through constant and respectful familiarity with the yoga
of calm abiding meditation (śamatha) and special insight (vipaśyanā) over
a long period of time. The Unravelling of the Thought (Saṃdhinirmocana)
Sūtra says: “O Maitreya, you must know that all the virtuous dharmas of
Hearers, Bodhisattvas, or Tathāgatas, whether worldly or transcendental,
are the �uits of calm abiding meditation and special insight.”
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Since all kinds of concentrations (samādhi) can be included in these two,
all yogis must at all times seek calm abiding meditation and special insight.
Again the Unravelling of the Thought Sūtra says: “The Buddha has said
it must be known that the teachings of various types of concentrations
sought by his Hearers, Bodhisattvas, and Tathāgatas are all contained in
calm abiding meditation and special insight.”
Yogis cannot eliminate mental obscurations merely by familiarizing themselves with calm abiding meditation alone. It will only suppress the disturbing emotions (kleśa) and delusions temporarily. Without the light of
wisdom (prajñā), the latent potential of the disturbing emotions cannot be
thoroughly destroyed, and therefore their complete destruction will not be
possible. For this reason the Unravelling of the Thought Sūtra says, “Concentration (dhyāna) can suppress the disturbing emotions properly, and
wisdom can thoroughly destroy their latent potential.”
The King of Concentration (Samādhirāja) Sūtra also says: Even if you meditate with single-pointed concentration, You will not destroy the misconception of the self And your disturbing emotions will disturb you again;
This is like Udraka’s single-pointed meditation.
When the selﬂessness of phenomena is examined speciﬁcally, And meditations are performed on the basis of that analysis, That is the cause of the
resultant liberation (nirvāṇa); No other cause can bring peace (śānti).
Also the Bodhisattva Section (Bodhisattvapiṭaka) Sūtra says: “Those who
haven’t heard these various teachings of the Bodhisattva Collection and
have also not heard the implemented teaching on Monastic Discipline
(vinaya), who think that singlepointed concentration alone is enough, will
fall into the pit of arrogance due to pride. As such, they cannot gain complete release �om rebirth, old age, sickness, death, misery, lamentation,
suﬀering, mental unhappiness, and disturbances. Neither do they gain complete liberation �om the cycle of the six states of existence, nor �om the
heaps of suﬀering mental and physical aggregates. Keeping this in mind,
the Tathāgata has said that hearing the teachings will help you gain liberation �om old age and death.”
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For these reasons, those who wish to attain the thoroughly puriﬁed transcendent wisdom by eliminating all obscurations should meditate on wisdom while remaining in calm abiding meditation.

Wisdom
The Heap of Jewels (Ratnakūta) Sūtra says: “Single-pointed concentration is
achieved by adhering to moral ethics (sīla). With the achievement of singlepointed concentration, you meditate on wisdom. Wisdom helps you to
attain a pure pristine awareness (jñāna). Through pure pristine awareness
your moral conduct is perfected.”
The Meditation on Faith in the Mahāyāna (Mahāyānaśraddhābhāvanā) Sūtra says: “O child of noble family, if you do not abide by wisdom, I cannot
say how you will have faith in the Mahāyāna of the Bodhisattvas, or how
you will set forth in the Mahāyāna.”
“O child of noble family, you should know that this is because Bodhisattvas’
faith in the Mahāyāna and setting forth in the Mahāyāna occurs as a result of contemplating the perfect Dharma and reality with a mind �ee of
distraction.”
A yogi’s mind will be distracted to various objects if he cultivates only special insight without developing a calmly abiding mind. It will be unstable,
like a butter lamp in wind. Since clarity of pristine awareness will be absent,
these two [special insight and a calmly abiding mind] should be cultivated
equally.
Therefore, the Sūtra of the Great and Complete Transcendence of Suﬀering
(Mahāparinirvāṇa-sūtra) says: “Hearers cannot see Buddha-nature because
their single-pointed absorption is stronger and wisdom is weaker.”
“Bodhisattvas can see it, but not clearly, because their wisdom is stronger
and their single-pointed concentration is weaker. Whereas, Tathāgatas can
see all, because they possess a calmly abiding mind and special insight to
an equal degree.”
Due to the power of calm abiding meditation, the mind will not be disturbed by the wind of conceptual thoughts, like a butter lamp undisturbed
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by the breeze. Special insight eliminates every stain of wrong views, thus
you will not be aﬀected by [the views of ] others. The Moon Lamp Sūtra
says: “By the force of calm abiding meditation, the mind will become unwavering, and with special insight it will become like a mountain. Therefore,
maintain a yogic practice of them both.”

Common prerequisites for meditating on calm-abiding and
special insight
Initially the yogi should seek the prerequisites that can assist him in actualizing calm abiding meditation and special insight quickly and easily.
The prerequisites necessary for the development of calm abiding meditation are: to live in a conducive environment; to limit your desires and practice contentment; to not be involved in too many activities; to maintain
pure moral ethics; and to fully eliminate attachment and all other kinds of
conceptual thoughts.
A conducive environment should be known by ﬁve characteristics: providing easy access to food and clothes; being �ee of evil beings and enemies; being �ee �om disease; containing good �iends who maintain moral
ethics and who share similar views; and being visited by few people in the
daytime and with little noise at night.
Limiting your desires refers to not being excessively attached to many or
good clothes, such as religious robes, and so forth. The practice of contentment means always being satisﬁed with any little thing, like inferior
religious robes, and so forth. Not being involved in many activities refers
to giving up ordinary activities like business, avoiding too close association with householders and monks, and totally abandoning the practice of
medicine and astrology.
What is pure discipline (sīla)? It is not to contravene the foundation of the
training – the two vows together with the avoidance of misdeeds whether
natural or proscribed; and whenever you fail through lack of carefulness,
to regret that lapse swi�ly, and to repair it according to the teachings.
Even in the case of the statement that a transgression of the Hearers’ vows
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cannot be restored, if there is regret and an awareness of the intention
not to repeat it, and an awareness of the lack of a true identity of the
mind that performed the action, or familiarity with the lack of a true identity of all phenomena, that person’s morality can be said to be pure. This
should be understood �om the Sūtra on the Elimination of Ajātasatru’s Regret (Ajātaśatrukaukṛttyavinodana-sūtra). You should overcome your regret
and make special eﬀort in meditation (bhāvanā).
Being mindful of the various defects of attachment in this life and future
lives helps eliminate misconceptions in this regard. Some common features
of both beautiful and ugly things in the cycle of existence are that they are
all unstable and subject to disintegration. It is beyond doubt that you will
be separated �om all of these things without delay. So, meditate on why
you should be so excessively attached to these things and then discard all
misconceptions.
What are the prerequisites of special insight? They are: to rely on holy persons; to seek seriously extensive instruction; and to contemplate properly.
What type of holy person should you rely upon? One who has heard many
[teachings], who expresses himself clearly, who is endowed with compassion, and able to withstand hardship.
What is meant by seriously seeking extensive instruction? This is to listen
seriously with respect to the deﬁnitive and interpretable meaning of the
twelve branches of the Buddha’s teachings. The Unravelling of the Thought
Sūtra says: “Not listening to superior beings’ teachings as you wish is an
obstacle to special insight.” The same sūtra says, “Special insight arises
�om its cause, correct view, which in turn arises �om listening and contemplation.”
The Questions of Nārāyana (Nārāyaṇaparipṛcchā) says, “Through the experience of listening [to teachings] you gain wisdom, and with wisdom
disturbing emotions are thoroughly paciﬁed.”
What is meant by proper contemplation? It is properly establishing the
deﬁnitive and interpretable sūtras. When Bodhisattvas are �ee of doubt,
they can meditate singlepointedly. Otherwise, if doubt and indecision beset
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them, they will be like a man at a crossroads uncertain of which path to
follow.
Yogis should at all times avoid ﬁsh, meat, and so forth, should eat with
moderation, and avoid foods that are not conducive to health.
Thus, Bodhisattvas who have assembled all the prerequisites for calm abiding meditation and special insight should enter into meditation.
When meditating, the yogi should ﬁrst complete all the preparatory practices. He should go to the toilet and in a pleasant location �ee of disturbing noise he should think, ‘I will deliver all sentient beings to the state of
enlightenment.’ Then he should manifest great compassion, the thought
wishing to liberate all sentient beings, and pay homage to all the Buddhas
and Bodhisattvas in the ten directions by touching the ﬁve limbs of his
body to the ground.
He should place an image of the Buddhas and Bodhisattvas, such as a
painting, in �ont of him or in some other place. He should make as many
oﬀerings and praises as he can. He should confess his misdeeds and rejoice
in the merit of all other beings.
Then, he should sit in the full lotus posture of Vairocana, or the half lotus posture, on a comfortable cushion. The eyes should not be too widely
opened or too tightly closed. Let them focus on the tip of the nose. The
body should not be bent forward or backward. Keep it straight and turn
the attention inwards. The shoulders should rest in their natural position
and the head should not lean back, forward, or to either side. The nose
should be in line with the navel. The teeth and lips should rest in their
natural state with the tongue touching the upper palate. Breathe very gently and so�ly without causing any noise, without labouring, and without
unevenness. Inhale and exhale naturally, slowly, and unnoticeably.

The practice of calm-abiding
Calm abiding meditation should be achieved ﬁrst. Calm abiding is that
mind which has overcome distraction to external objects, and which spon146
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taneously and continuously turns toward the object of meditation with
bliss and pliancy.
That which properly examines suchness �om within a state of calm abiding
is special insight. The Cloud of Jewels (Ratnamegha) Sūtra reads, “Calm
abiding meditation is a single-pointed mind; special insight makes speciﬁc
analysis of the ultimate.”
�lso, �om the �nravelling of the Thought Sūtra: “Maitreya asked, ‘� Buddha, how should [people] thoroughly search for calm abiding meditation
and gain expertise in special insight?’ The Buddha answered, ‘Maitreya,
I have given the following teachings to Bodhisattvas: Sūtras, Melodious
Praises, Prophetic teachings, �erses, Speciﬁc Instructions, �dvice �om
Speciﬁc Experiences, Expressions of Realization, Legends, Birth Tales, Extensive Teachings, Established Doctrine, and Instructions.
‘Bodhisattvas should properly listen to these teachings, remember their
contents, train in verbal recitation, and thoroughly examine them mentally.
With perfect comprehension, they should go alone to remote areas and
reﬂect on these teachings and continue to focus their minds upon them.
They should focus mentally only on those topics that they have reﬂected
about and maintain this continuously. That is called mental engagement.
‘When the mind has been repeatedly engaged in this way and physical and
mental pliancy have been achieved, that mind is called calm abiding. This
is how Bodhisattvas properly seek the calmly abiding mind.
‘When the Bodhisattva has achieved physical and mental pliancy and abides
only in them, he eliminates mental distraction. The phenomenon that
has been contemplated as the object of inner single-pointed concentration should be analysed and regarded as like a reﬂection. This reﬂection
or image, which is the object of single-pointed concentration, should be
thoroughly discerned as an object of knowledge. It should be completely
investigated and thoroughly examined. Practice patience and take delight
in it. With proper analysis, observe and understand it. This is what is
known as special insight. Thus, Bodhisattvas are skilled in the ways of
special insight.”
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The yogis who are interested in actualizing a calmly abiding mind should
initially concentrate closely on the fact that the twelve sets of scriptures –
with sections for Sūtras, Melodious Praises, and so forth – can be summarized as all leading to suchness (tathatā), that they will lead to suchness,
and that they have led to suchness.
One way of doing this meditation is to set the mind closely on the mental
and physical aggregates (skandha), as an object that includes all phenomena
(dharma). Another way is to place the mind on an image of the Buddha.
The King of Meditative Stabilization Sūtra says:
“With his body gold in colour, The lord of the universe is extremely beautiful. The Bodhisattva who places his mind on this object, Is referred to
as one in meditative absorption.”
In this way place the mind on the object of your choice and, having done
so, repeatedly and continuously place the mind. Having placed the mind in
this way, examine it and check whether it is properly focused on the object.
Also check for dullness and see whether the mind is being distracted to
external objects.
If the mind is found to be dull due to sleepiness and mental torpor or if
you fear that dullness is approaching, then the mind should attend to a
supremely delightful object such as an image of the Buddha, or a notion
of light. In this process, having dispelled dullness the mind should try to
see the object very clearly.
You should recognize the presence of dullness when the mind cannot see
the object very clearly, when you feel as if you are blind or in a dark place or
that you have closed your eyes. If, while you are in meditation, your mind
chases a�er �ualities of external objects such as form, or turns its attention
to other phenomena, or is distracted by desire for an object you have previously experienced, or if you suspect distraction is approaching, reﬂect that
all composite phenomena are impermanent. Think about suﬀering and so
forth, topics that will temper the mind.
In this process, distraction should be eliminated and with the rope of mindfulness and alertness the elephant-like mind should be fastened to the tree
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“dl2016-zuerich-textbook-master” — 2016/8/30
— Stages
19:54 of—
page 149
— #149
Kamalaśīla
Meditation
| 249
Actualizing special insight

of the object of meditation. When you ﬁnd that the mind is �ee of dullness and excitement and that it naturally abides on the object, you should
relax your eﬀort and remain neutral as long as it continues thus.
You should understand that calm abiding is actualized when you eǌoy
physical and mental pliancy through prolonged familiarity with the meditation, and the mind gains the power to engage the object as it chooses.

Actualizing special insight
A�er realizing calm abiding, meditate on special insight, thinking as follows: ‘All the teachings of the Buddha are perfect teachings, and they
directly or indirectly reveal and lead to suchness with utmost clarity. If
you understand suchness, you will be �ee of all the nets of wrong views,
just as darkness is dispelled when light appears. Mere calm abiding meditation cannot puri� pristine awareness, nor can it eliminate the darkness
of obscurations.
When I meditate properly on suchness with wisdom, pristine awareness
will be puriﬁed. Only with wisdom can I realize suchness. Only with wisdom can I eﬀectively eradicate obscurations. Therefore, engaging in calm
abiding meditation I shall search for suchness with wisdom. And I shall
not remain content with calm abiding alone.’
What is suchness (tattva, tathatā) like? It is the nature of all phenomena
that ultimately they are empty of the self of persons and the self of phenomena. This is realized through the perfection of wisdom (prajñāpāramitā)
and not otherwise. The Unravelling of the Thought Sūtra reads: “ ‘O Tathāgata, by which perfection do Bodhisattvas apprehend the identitylessness
of phenomena?’ ‘Avalokiteúvara, it is apprehended by the perfection of wisdom.’” Therefore, meditate on wisdom while engaging in calm abiding.
Yogis should analyse in the following manner: a person is not observed as
separate �om the mental and physical aggregates, the elements (dhātu) and
sense powers. Nor is a person of the nature of the aggregates and so forth,
because the aggregates and so forth have the entity of being many and
impermanent. Others have imputed the person as permanent and single.
The person as a phenomenon cannot exist except as one or many, because
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there is no other way of existing. Therefore, we must conclude that the
assertion of the worldly “I” and “mine” is wholly mistaken.
Meditation on the selﬂessness of phenomena should also be done in the
following manner: phenomena, in short, are included under the ﬁve aggregates, the twelve sources of perception (āyatana), and the eighteen elements. The physical aspects of the aggregates, sources of perception, and
elements are, in the ultimate sense, nothing other than aspects of the mind.
This is because when they are broken into subtle particles and the nature
of the parts of these subtle particles is individually examined, no deﬁnite
identity (svabhāva) can be found.
Therefore, due to grasping tightly and incorrectly at such things as form
and so forth over beginningless time, the mind itself appears to ordinary
people as form and so forth, separate and external, just like the appearance
of form and so forth that are perceived in a dream. That in the ultimate
sense form and so forth do not exist separately �om being an aspect of
mind should be analysed. But, he who has the thought that the realms
are just mind, having understood that everything that is designated as
phenomena is only mind, comes to think, when this mind is analysed
speciﬁcally, that it is an analysis of the nature of all phenomena. Thus, he
would speciﬁcally analyse the nature or mind. Such a person analyses in
this way. In the ultimate sense, the mind too cannot be real. How can
the mind that apprehends only the false nature of physical form and so
forth, and appears in various aspects, be real? Just as physical forms and
so forth are false, since the mind does not exist separately �om physical
forms and so forth, which are false, it too is false. Just as physical forms
and so forth possess various aspects, and their identities are neither one nor
many, similarly, since the mind is not di�erent �om them, its identity too
is neither one nor many. Therefore, the mind by nature is like an illusion
(māyā).
Analyse that, just like the mind, the nature of all phenomena, too, is like an
illusion. In this way, when the identity of the mind is speciﬁcally examined
by wisdom, in the ultimate sense it is perceived neither within nor without.
It is also not perceived in the absence of both. Neither the mind of the past,
nor that of the future, nor that of the present, is perceived.
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When the mind is born, it comes �om nowhere, and when it ceases it goes
nowhere because it is inapprehensible, indemonstrable, and non-physical.
If you ask, ‘What is the entity of that which is inapprehensible, indemonstrable, and nonphysical?’, the Heap of Jewels (Ratnakūta) states: “O Kāsyapa,
when the mind is thoroughly sought, it cannot be found. What is not found
cannot be perceived. And what is not perceived is neither past nor future
nor present.”
Through such analysis, the beginning of the mind is ultimately not seen,
the end of the mind is ultimately not seen, and the middle of the mind is
ultimately not seen.
All phenomena should be understood as lacking an end and a middle, just
as the mind does not have an end or a middle. With the knowledge that the
mind is without an end or a middle, no identity of the mind is perceived.
What is thoroughly realized by the mind, too, is realized as being empty.
By realizing that, the very identity, which is established as the aspect of
the mind, like the identity of physical form, and so forth, is also ultimately
not perceived.
In this way, when the person does not ultimately see the identity of all
phenomena through wisdom, he will not analyse whether physical form
(rūpa) is permanent or impermanent, empty or not empty, contaminated or
not contaminated, produced or nonproduced, and existent or non-existent.
Just as physical form is not examined, similarly feeling, recognition, compositional factors, and consciousness are not examined. When the object
does not exist, its characteristics also cannot exist. So how can they be
examined?
In this way, when the person does not ﬁrmly apprehend the entity of a
thing as ultimately existing, having investigated it with wisdom, the practitioner engages in non-conceptual singlepointed concentration. And thus
the identitylessness of all phenomena is realized.
Those who do not meditate with wisdom by analysing the entity of things
speciﬁcally, but merely meditate on the elimination of mental activity, cannot avert conceptual thoughts and also cannot realize identitylessness because they lack the light of wisdom.
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If the ﬁre of consciousness knowing phenomena as they are is produced
�om individual analysis of suchness, then like the ﬁre produced by rubbing
wood it will burn the wood of conceptual thought. The Buddha has spoken
in this way.
The Cloud of Jewels (Ratnamegha) also states:
“One skilled in discerning the faults engages in the yoga of meditation
on emptiness in order to get rid of all conceptual elaborations. Such a
person, due to his repeated meditation on emptiness (sūnyatā), when he
thoroughly searches for the object and the identity of the object, which
delights the mind and distracts it, realizes them to be empty. When that
very mind is also examined, it is realized to be empty. When the identity
of what is realized by this mind is thoroughly sought, this too is realized
as empty. Realizing in this way one enters into the yoga of signlessness.”
This shows that only those who have engaged in complete analysis can
enter into the yoga of signlessness. It has been explained very clearly that
through mere elimination of mental activity, without examining the identity of things with wisdom, it is not possible to engage in non-conceptual
meditation.
Thus, concentration is done a�er the actual identity of things like physical
form and so forth has been perfectly analysed with wisdom, and not by
concentrating on physical form and so forth. Concentration is also not
done by abiding between this world and the world beyond, because physical
forms and so forth are not perceived. It is thus called the non-abiding
concentration.
[Such a practitioner] is then called a meditator of supreme wisdom, because by speciﬁcally examining the identity of all things with wisdom
he has perceived nothing. This is as stated in the Sūtra of the Dialogue
with Gaganagañja (Gaganagañjaparipṛcchā) and the Jewel in the Crown Sūtra (Ratnacūda), and so forth.
In this way, by entering into the suchness of the selﬂessness of persons
and phenomena, you are �ee �om concepts and analysis because there
is nothing to be thoroughly examined and observed. �ou are �ee �om
expression, and with single-pointed mental engagement you automatically
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enter into meditation without exertion. Thus, you very clearly meditate on
suchness and abide in it.
While abiding in that meditation, the continuity of the mind should not
be distracted. When the mind is distracted to external objects due to attachment, and so forth, such distraction should be noted. �uickly paci�
the distraction by meditating on the repulsive aspect of such objects and
swi�ly replace the mind on suchness.
If the mind appears to be disinclined to do that, reﬂecting on the advantages of single-pointed concentration, meditate with delight. The disinclination should be paciﬁed by also seeing the defects of distraction.
If the function of the mind becomes unclear and starts sinking, or when
there is a risk of it sinking due to being overpowered by mental torpor or
sleep, then as before quickly attempt to overcome such dullness by focusing the mind on supremely delightful things. Then the object, suchness,
should be held in very tight focus.
At times when the mind is observed to be excited or tempted to become
distracted by the memory of past events of laughter and play, then as in
the earlier cases, paci� the distraction by reﬂecting on such things as impermanence, and so forth, which will help subdue the mind. Then, again
endeavour to engage the mind on suchness without applying counter forces.
If and when the mind spontaneously engages in meditation on suchness,
�ee of sinking and mental agitation, it should be le� naturally and your
eﬀorts should be relaxed. If eﬀort is applied when the mind is in meditative equipoise, it will distract the mind. But if eﬀort is not applied when
the mind becomes dull, it will become like a blind man due to extreme
dullness and you will not achieve special insight.
So, when the mind becomes dull, apply eﬀort, and when in absorption,
eﬀort should be relaxed. When, by meditating on special insight, excessive
wisdom is generated and calm abiding is weak, the mind will waver like
a butter lamp in the wind and you will not perceive suchness very clearly.
Therefore, at that time meditate on calm abiding. When calm abiding
meditation becomes excessive, meditate on wisdom.
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Unifying method and wisdom
When both are equally engaged, keep still, eﬀortlessly, so long as there is
no physical or mental discomfort. If physical or mental discomfort arises,
see the whole world like an illusion, a mirage, a dream, a reﬂection of the
moon in water, and an apparition. And think: ‘These sentient beings are
very troubled in the cycle of existence due to their not understanding such
profound knowledge.’ Then generate great compassion and the awakening
mind of bodhicitta, thinking: ‘I shall earnestly endeavour to help them
understand suchness.’ Take rest. Again, in the same way, engage in a singlepointed concentration on the non-appearance of all phenomena. If the
mind is discouraged, then similarly take rest. This is the path of engaging
in a union of calm abiding meditation and special insight. It focuses on
the image conceptually and nonconceptually.
Thus, through this progress, a yogi should meditate on suchness for an
hour, or half a session in the night, or one full session, or for as long as
is comfortable. This is the meditative stabilization thoroughly discerning
the ultimate as taught in the Descent into Lanka (Laṅkāvatāra) Sūtra.
Then, if you wish to arise �om the concentration, while your legs are still
crossed think as follows: ‘Although ultimately all these phenomena lack
identity, conventionally they deﬁnitely exist. If this were not the case, how
would the relationship between cause and eﬀect, and so forth, prevail?’ The
Buddha has also said,
“Things are produced conventionally, but ultimately they lack intrinsic
identity.”
‘Sentient beings with a childish attitude exaggerate phenomena, thinking
of them as having an intrinsic identity when they lack it. Thus attributing
intrinsic existence to those things that lack it confuses their minds, and
they wander in the cycle of existence for a long time. For these reasons, I
shall endeavour without fail to achieve the omniscient state by accomplishing the unsurpassable accumulations of merit and insight in order to help
them realize suchness.’
Then slowly arise �om the crosslegged position and make prostrations to
the Buddhas and Bodhisattvas of the ten directions. Make them oﬀerings
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and sing their praises. And make vast prayers by reciting the Prayer of
�oble �onduct, and so forth. Therea�er, engage in conscious eﬀorts to
actualize the accumulations of merit and insight by practicing generosity
and so forth, which are endowed with the essence of emptiness and great
compassion.
If you act thus, your meditative stabilization will actualize that emptiness
that possesses the best of all qualities. The Jewel in the Crown Sūtra (Ratnacūda) states: “Donning the armour of lovingkindness, while abiding in
the state of great compassion, practice meditative stabilization that actualizes the emptiness possessing the best of all qualities.
What is the emptiness possessing the best of all qualities? It is that which is
not divorced �om generosity, �om ethics, �om patience, �om eﬀort, �om
meditative stabilization, �om wisdom, nor divorced �om skillful means.”
Bodhisattvas must rely on virtuous practices like generosity as means to
thoroughly ripen all sentient beings and in order to perfect the place, body,
and manifold retinue. If it were not so, what would be the causes of these
ﬁelds, the ﬁeld of Buddhas and so forth that the Buddha spoke about? The
omniscient wisdom possessing the best of all qualities can be accomplished
through generosity and other skilful means. Therefore, the Buddha has
said that omniscient wisdom is perfected by skilful means.
Therefore, Bodhisattvas should also cultivate generosity and other skilful
means and not only emptiness.
The Extensive Collection of All Qualities Sūtra also says:
“ ‘O Maitreya, Bodhisattvas thoroughly accomplish the six perfections in
order to attain the ﬁnal �uit of Buddhahood. But to this the foolish respond: “Bodhisattvas should train only in the perfection of wisdom. What
is the need for the rest of the perfections?” They repudiate the other perfections. Maitreya, what do you think of this: when the king of Kāsi oﬀered
his ﬂesh to the hawk for the sake of a pigeon was it a corruption of wisdom?’ Maitreya replied, ‘This is not so.’
The Buddha said, ‘Maitreya, Bodhisattvas accumulated roots of merit
through their deeds in coǌunction with the six perfections. Are these
roots of merit harmful?’ Maitreya replied, ‘O Buddha, this is not so.’ The
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Buddha further spoke, ‘Maitreya, you have also correctly practiced the perfection of generosity for sixty aeons, the perfection of ethics for sixty aeons,
the perfection of patience for sixty aeons, the perfection of enthusiastic perseverance for sixty aeons, the perfection of meditative stabilization for sixty
aeons, and the perfection of wisdom for sixty aeons. To this the foolish
respond: “There is only one way to attain Buddhahood, and that is the
way of emptiness.” Their practice is completely mistaken.”
A Bodhisattva possessing wisdom but not skilful means would be like the
Hearers, who are unable to engage in the deeds of Buddhas. But they
can do so when supported by skilful means. As the Heap of Jewels says,
“Kāsyapa, it is like this. For instance, kings who are supported by ministers can accomplish all their purposes. Similarly, [when] the wisdom of a
Bodhisattva is thoroughly supported by skilful means, such a Bodhisattva
also performs all the activities of a Buddha.”
The philosophical view of the path of Bodhisattvas is diﬀerent and the
philosophical paths of the non-Buddhists and Hearers are also diﬀerent.
For example, since the philosophical view of the path of non- Buddhists
perversely observes a [truly existent] self, and so forth, such a path is completely and always divorced �om wisdom. Therefore, they cannot attain
liberation.
The Hearers are separated �om great compassion and devoid of skilful
means. Therefore, they single-mindedly endeavour to achieve nirvāna. In
their path, Bodhisattvas enshrine wisdom and skilful means, so they endeavour to achieve the non-abiding nirvāna.
The Bodhisattva path consists of wisdom and skilful means and, therefore,
[they] attain the non-abiding nirvāna. Because of the power of wisdom,
[they] do not fall into the cycle of existence; due to the power of skilful
means, [they] do not fall to nirvāna.
The Hill of Gaya Head (Gāyāśīrṣa) Sūtra says, “The Bodhisattva path, in
short, is twofold. The two are skillful means and wisdom.” The First Among
the Supreme and Glorious (Śrīparamādi) also says, “The perfection of wisdom is the mother and expertise in skillful means is the father.”
The Sūtra of the Teaching of Vimalakīrti (Vimalakīrti-nirdeśa) also says:
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“What is bondage for Bodhisattvas and what is liberation? Upholding a
life in the cycle of existence devoid of skillful means is bondage for Bodhisattvas. [But] to lead a life in the cycle of existence with skillful means
is liberation. Upholding a life in the cycle of existence devoid of wisdom
is bondage for Bodhisattvas. [But] to lead a life in the cycle of existence
with wisdom is liberation. Wisdom not coǌoined with skillful means is
bondage, [but] wisdom coǌoined with skilful means is liberation. Skilful
means not coǌoined with wisdom is bondage, [but] skillful means conjoined with wisdom is liberation.”
If Bodhisattvas cultivate mere wisdom, [they] fall to the nirvāna desired by
Hearers. Thus, it is like bondage. And [they] cannot achieve non-abiding
nirvāna.
So wisdom separated �om skilful means is bondage for Bodhisattvas. Therefore, just as a person chilled by the wind seeks the comfort of ﬁre, so
Bodhisattvas cultivate the wisdom of emptiness along with skilful means
to eliminate the wind of wrong view. [But they] do not [endeavour] to
actualize it as the Hearers do. The Ten Qualities (Daśadharmaka) Sūtra
says: “O child of good family, it is like this. For instance, a person who
is thoroughly devoted to ﬁre, who respects it and regards it as guru, will
not think: ‘Because I respect, honour, and venerate ﬁre, I should hold it
in both hands.’ This is because he realizes that to do so would give him
physical pain and cause mental discomfort. Similarly, Bodhisattvas also
are aware of nirvāna, but also do not try to actualize it. This is because
[Bodhisattvas] realize that by doing so one would be turning away �om
enlightenment.”
If they rely merely on skilful means, Bodhisattvas will not transcend the ordinary level and thus there will only be bondage. Therefore, [they] cultivate
skilful means along with wisdom. By the power of wisdom, Bodhisattvas
can transform even the disturbing emotions into nectar, like poison under
a tantric spell. There is no need to express [the goodness] of generosity,
and so forth, which leads to naturally elevated states of existence. The
Heap of Jewels states: “Kaoeyapa, it is like this. Due to the power of mantra
and medicine, a poison may not cause death. Similarly, since the disturbing emotions of Bodhisattvas are under the power of wisdom, they cannot
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cause them downfalls. ‘Therefore, due to the power of skilful means Bodhisattvas do not abandon the cycle of existence; they do not fall to nirvāna.
Due to the power of wisdom, [they] eliminate all objects [misconceived as
truly existent] and therefore [they] do not fall into the cycle of existence.
Thus, they attain the non-abiding nirvāna of Buddhahood alone.”
The Space Treasure (Gaganagañja) Sutra also says, “Because of the knowledge of wisdom, Bodhisattvas eliminate all disturbing emotions, and due
to their knowledge of skilful means they do not abandon sentient beings.”
The Unravelling of the Thought Sūtra also says, “I have not taught that
someone who is not concerned for the welfare of sentient beings and who
is not inclined to realize the nature of all composite phenomena will achieve
unsurpassable and perfectly accomplished Buddhahood.” Therefore, those
interested in Buddhahood must cultivate both wisdom and skillful means.
While you are meditating on transcendental wisdom or while you are in
a deep meditative absorption, you cannot engage in skillful means such
as practicing generosity. But skillful means can be cultivated along with
wisdom during the preparatory and post-meditative periods. That is the
way to engage in wisdom and skillful means simultaneously.
Moreover, this is the path of Bodhisattvas in which they engage in an
integrated practice of wisdom and skillful means. This is cultivating the
transcendental path that is thoroughly imbued with great compassion focusing on all sentient beings. And while practicing skilful means, a�er
arising �om meditative absorption, you practice generosity and other skillful means without misconception, like a magician.
The Teaching of Akṣayamati (Akṣayamati-nirdeśa) Sūtra says: “What are
a Bodhisattva’s skillful means and what wisdom is actualized? The Bodhisattva’s skillful means are thinking and placing the mind closely on sentient beings with great compassion while in meditative absorption. And
engaging in meditative equipoise with peace and extreme peace is wisdom.”
There are many more such references. The Chapter on Controlling Evil
Forces also says:
“Furthermore, the perfect activities of Bodhisattvas refer to conscious efforts by the mind of wisdom and the collection of all meritorious Dharma
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by the mind of skillful means. The mind of wisdom also leads to selﬂessness, the non-existence of [inherently existent] sentient beings, and of life,
sustenance, and the person. And the mind of skillful means leads to thoroughly ripening all sentient beings.”
The Extensive Collection of All Qualities Sūtra also states:
“Just as a magician endeavours To let his creation go, Since he already
knows the [nature of his] creation, He has no attachment to it. Similarly,
the three worlds are like an illusion, Which the wise Buddha knew about
Long before he knew the sentient beings in these worlds And had undertaken eﬀorts to help them.”
It is because of the Bodhisattva’s practice of wisdom and skillful means
that it is said: In their activities they remain in the cycle of existence, but
in their thoughts they abide in nirvāna.
In this way, become familiar with generosity and other skillful means that
are dedicated to unsurpassable and perfectly accomplished enlightenment,
having the essence of emptiness and great compassion. In order to generate
the ultimate awakening mind of bodhicitta, as was done earlier, practice
calm abiding meditation and special insight as much as you can in regular
sessions. As it was taught in the Pure Field of Engagement Sūtra, always
familiarize yourself with skilful means by closely placing mindfulness on
the good qualities of Bodhisattvas who work for the welfare of sentient
beings at all times. Those who become familiar with compassion, skilful
means, and the awakening mind of bodhicitta in this way will undoubtedly
excel in this life. Buddhas and Bodhisattvas will always be seen in dreams,
and other pleasant dreams will also occur, and appreciative gods will protect
you. There will be immense accumulation of merit and insight at every
moment. Disturbing emotions and other bad states of existence will be
puriﬁed. You will eǌoy much happiness and mental peace at all times and
a great many beings will cherish you. Physically, too, you will be �ee of
disease. You will attain supreme mental facility, and thus you will achieve
special qualities like clairvoyance.
Then you will travel by miraculous power to innumerable worlds, make
oﬀerings to the Buddhas and listen to teachings �om them.
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At the time of death, too, you will undoubtedly see Buddhas and Bodhisattvas. In future lives you will be reborn in special families and places,
where you will not be separated �om Buddhas and Bodhisattvas. Thus,
you will eﬀortlessly accomplish all accumulations of merit and insight. You
will have great wealth, a large following, and many attendants. Possessing
a sharp intelligence, you will be able to ripen the mindstreams of many
beings. In all lives such a person will be able to recall past lives. Try to
understand such immeasurable advantages that are also described in other
sūtras.
In this way, if you meditate on compassion, skilful means, and the awakening mind of bodhicitta for a long time with great admiration, the mindstream will gradually become thoroughly puriﬁed and ripened. Then, like
producing ﬁre by rubbing together pieces of wood, you will accomplish
your meditation on the perfect reality. You will thus achieve an extremely
clear knowledge of the sphere of phenomena (dharmadhātu� �ee �om conceptual elaborations, the transcendental wisdom �ee of the impeding nets
of conceptual thought. This wisdom of ultimate bodhicitta is stainless like
an unwavering butter-lamp undisturbed by the wind. Thus, such a mind
in the entity of ultimate bodhicitta is included within the path of seeing,
which apprehends the selﬂess nature of all phenomena.
Through this achievement you enter into the path focusing on the reality
of things and you are then born in the family of Tathāgatas; you enter the
stainless state of a Bodhisattva, turn away �om all wandering births, abide
in the suchness of Bodhisattvas, and attain the ﬁrst Bodhisattva level. You
can ﬁnd more details of these advantages in other texts such as the Ten
Spiritual Levels (Daśabhūmika).
This is how meditative stabilization focusing on suchness is taught in the
Descent into Lanka Sūtra. This is how Bodhisattvas enter into the nonconceptual meditation �ee �om elaborations.
The texts emphasize that, at the aspirational level of practice, it is by the
power of aspiration that one engages with that state, not by fabricating it.
It is when that wisdom arises that one will have truly entered it.
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In this way, a person who has entered the ﬁrst level, later, on the path
of meditation, familiarizes himself with the two wisdoms of the transcendental state and the subsequent wisdom and skilful means. In this way he
gradually puriﬁes the subtlest accumulation of obsucurations that are the
object of puriﬁcation of the path of meditation. And in order to achieve
higher qualities he thoroughly puriﬁes the lower spiritual levels. All purposes and objectives are completely fulﬁlled by entering the transcendental
wisdom of the Tathāgatas and by entering the ocean of omniscience.
In this way, by gradual practice, the mindstream is thoroughly puriﬁed.
The Descent into Laṅkā explains this. The Unravelling of the Thought, too,
reads, “In order to achieve those higher levels, the mind should be puriﬁed
just as you reﬁne gold, until you realize the unsurpassable and perfectly
consummated Buddhahood.”
Entering the ocean of omniscience, you possess impeccable jewel-like qualities to sustain sentient beings, and these fulﬁl your previous positive prayers.
The individual then becomes the embodiment of compassion, possessing
various skilful means that function spontaneously and work in various emanations in the interest of all wandering beings. In addition, all marvellous
attributes are perfected with total elimination of all deﬁlements and their
latent potential. All Buddhas abide to help every sentient being. Through
such realization, generate faith in the Buddhas, the source of all wonderful knowledge and qualities. Everyone should endeavour to actualize these
qualities.
The Buddha thus said. “The omniscient transcendental wisdom is produced with compassion as its root, the awakening mind of bodhicitta as its
cause, and is perfected by skilful means.”
The wise distance themselves �om jealousy and other stains� Their thirst
for knowledge is unquenchable like an ocean. They retain only what is
proper through discrimination, �ust like swans extracting milk �om water.
Thus, scholars should distance themselves From divisive attitudes and bigotry. Even �om a child �ood words are received.
Whatever merit I derive From the exposition of this Middle Path, I dedicate
for all beings To actualize the Middle Path.
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Kamalaśīla: The Second Volume of the Stages of Meditation
The Second Volume of the Stages of Meditation by Acharya Kamalashila is here
completed.
Translated and edited in Tibetan by the Indian abbot Prajna Verma and the monk
Yeshe De.
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The 37 Practices of Bodhisattvas
Laglen-Sodünma by Thogmed Sangpo1

Homage
Homage to Lokeshvara.
I prostrate always respectfully, through my three gateways,
To the supreme gurus and the Guardian Avalokiteshvara who,
Seeing that all phenomena have no coming or going,
Make eﬀorts singly for the beneﬁt of wandering beings.
Fully enlightened Buddhas, the sources of beneﬁt and happiness,
Have come about �om (their) having actualized the hallowed Dharma.
Moreover, since that depended on (their) having known what its
practices are,
I shall explain a bodhisattva’s practice.

1

Thogs-med-bzang-po (1295-1369), rGyal sras lag len so dbun ma. translated by Alexander Berzin, Thirty-seven Bodhisattva Practices (rGyal-sras lag-len so-bdun-ma) by Togmeyzangpo (Thogs-med bzang-po) (Literal Translation). March 200⒍ Original version published in His Holiness the 14th Dalai Lama, Four Essential Buddhist Commentaries. Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala, India 198⒊ Printed by courtesy of
Alexander Berzin and the Berzin Archives, http://www.BerzinArchives.com
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The 37 Practices
Precious Human Life
⑴ A bodhisattva’s practice is, at this time when we have obtained
The great ship (of a human rebirth) with respites and enrichments,
diﬃcult to ﬁnd,
To listen, think, and meditate unwaveringly, day and night,
�n order to �ee ourselves and others �om the ocean of uncontrollably
recurring samsara.
The Circumstances Most Conducive for Taking Advantage of a
Precious Human Life
⑵ A bodhisattva’s practice is to leave our homelands,
�here attachment to the side of �iends tosses us like water;
Anger toward the side of enemies burns us like ﬁre;
And naivety so that we forget what’s to be adopted and abandoned cloaks
us in darkness.
⑶ A bodhisattva’s practice is to rely on seclusion where,
By having rid ourselves of detrimental objects, our disturbing emotions
and attitudes gradually become stymied;
By lacking distractions, our constructive practices naturally increase;
And by clearing our awareness, our certainty grows in the Dharma.
Death and Impermanence
⑷ A bodhisattva’s practice is to give up concern being totally with this
lifetime,
�n which �iends and relations a long time together must part their own
ways;
�ealth and possessions gathered with e�ort must be le� behind;
And our consciousness, the guest, must depart �om our bodies, its guest
house.

164

“dl2016-zuerich-textbook-master”Thokme
— 2016/8/30
19:54
— page 165
— #165
Sangpo 37 —
Practices
of Bodhisattvas
| 265
The 37 Practices

The Importance of Having Proper Friends
� A bodhisattva’s practice is to rid ourselves of bad �iends
With whom, when we associate, our three poisonous emotions come to
increase;
Our actions of listening, thinking, and meditating come to decrease;
And our love and compassion turn to nil.
⑹ A bodhisattva’s practice is to cherish more than our bodies
Our hallowed spiritual mentors, to whom,
By entrusting ourselves, our faults come to deplete
And our good qualities come to expand like the waxing moon.
Safe Direction (Refuge)
� A bodhisattva’s practice is to take safe direction �om the Supreme
Gems,
By seeking protection �om whom we are never deceived Since whom can worldly gods protect
When they themselves are still bound in the prison of samsara?
Refraining from Destructive Behavior
⑻ A bodhisattva’s practice is never to commit any negative actions,
Even at the cost of our lives, because the Able Sage has declared
That the extremely diﬃcult to endure suﬀerings of the worse states of
rebirth
Are the results of negative actions.
Working for Liberation
⑼ A bodhisattva’s practice is to take keen interest
In the supreme never-changing state of liberation,
As the pleasures of the three planes of compulsive existence
Are phenomena that perish in a mere instant, like dew on the tips of
grass.
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Developing a Bodhichitta Aim
⑽ A bodhisattva’s practice is to develop a bodhichitta aim to liberate
limitless beings,
Because, if our mothers, who have been kind to us
From beginningless time, are suﬀering,
What can we do with ( just) our own happiness?
Exchanging Self with Others
⑾ A bodhisattva’s practice is to purely exchange our personal happiness
for the suﬀering of others,
Because (all) our suﬀerings, without an exception,
�ome �om desiring our personal happiness,
While a fully enlightened Buddha is born �om the attitude of wishing
others well.
Bodhisattva Behavior: Dealing with Harms
⑿ A bodhisattva’s practice is,
Even if someone under the power of great desire
Steals or causes others to steal all our wealth,
To dedicate to him our bodies, resources, and constructive actions of the
three times.
⒀ A bodhisattva’s practice is,
Even if while we haven’t the slightest fault ourselves,
Someone were to chop oﬀ our heads,
To accept on ourselves his negative consequences, through the power of
compassion.
⒁ A bodhisattva’s practice is,
Even if someone were to publicize throughout the thousand, million,
billion worlds
All kinds of unpleasant things about us,
To speak in return about his good qualities, with an attitude of love.
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⒂ A bodhisattva’s practice is,
Even if someone exposes our faults or says foul words (about us)
In the midst of a gathering of many wandering beings,
To bow to him respectfully, distinguishing that (he’s our) spiritual
teacher.
⒃ A bodhisattva’s practice is, even if a person
Whom we’ve taken care of, cherishing him like our own child,
Were to regard us as his enemy, to have special aﬀection for him,
Like a mother toward her child stricken with an illness.
⒄ A bodhisattva’s practice is,
Even if an individual, our equal or inferior,
Were to treat (us) insultingly out of the power of his arrogance,
To receive him on the crown of our heads respectfully, like a guru.
Two Critical Situations Requiring Dharma Practice
⒅ A bodhisattva’s practice is,
Even if we are destitute in livelihood and always insulted by people,
Or sick with terrible diseases, or aﬄicted by ghosts,
To accept on ourselves, in return, the negative forces and suﬀerings of all
wandering beings and not be discouraged.
⒆ A bodhisattva’s practice is, even if we are sweetly praised,
Bowed to with their heads by many wandering beings,
Or have obtained (riches) comparable to the fortune of Vaishravana (the
Guardian of Wealth),
Never to be conceited, by seeing that worldly prosperity has no essence.
Overcoming Hostility and Attachment
⒇ A bodhisattva’s practice is to tame our mental continuums
With the armed forces of love and compassion,
Because, if we haven’t subdued the enemy which is our own hostility,
Then even if we have subdued an external enemy, more will come.
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(21) A bodhisattva’s practice is immediately to abandon
Any objects that cause our clinging and attachment to increase,
For objects of desire are like salt water:
The more we have indulged (in them, our) thirst (for them) increases (in
turn).
Developing Deepest Bodhichitta, the Realization of Voidness
(22) A bodhisattva’s practice is not to take to mind
Inherent features of objects taken and minds that take them, by realizing
just how things are.
�o matter how things appear, they are �om our own minds�
And mind-itself is, �om the beginning, parted �om the extremes of
mental fabrication.
(23) A bodhisattva’s practice is,
When meeting with pleasing objects, not to regard them as truly existent,
Even though they appear beautifully, like a summer’s rainbow,
And (thus) to rid ourselves of clinging and attachment.
(24) A bodhisattva’s practice is,
At the time when meeting with adverse conditions, to see them as
deceptive,
For various suﬀerings are like the death of our child in a dream
And to take (such) deceptive appearances to be true is a tiresome waste.
The Six Far-Reaching Attitudes
(25) A bodhisattva’s practice is to give generously
Without hope for anything in return and something karmic to ripen,
Because, if those who would wish enlightenment must give away even
their bodies,
What need to mention external possessions?
(26) A bodhisattva’s practice is
To safeguard ethical self-discipline without worldly intents,
Because, if we can’t fulﬁll our own purposes without ethical discipline,
The wish to fulﬁll the purposes of others is a joke.
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(27) A bodhisattva’s practice is to build up as a habit patience,
Without hostility or repulsion toward anyone,
Because, for a bodhisattva wishing for a wealth of positive force,
All who cause harm are equal to treasures of gems.
(28) A bodhisattva’s practice is to exert joyful perseverance, the source of
good qualities for the purposes of all wandering beings,
Since we can see that even shravakas and pratyekabuddhas,
Who would accomplish only their own purposes, have such perseverance
That they would turn �om a ﬁre that has broken out on their heads.
(29) A bodhisattva’s practice is to build up as a habit
A mental stability that purely surpasses the four formless (absorptions),
By realizing that an exceptionally perceptive state of mind, fully endowed
with a stilled and settled state,
Can totally vanquish the disturbing emotions and attitudes.
(30) A bodhisattva’s practice is to build up as a habit
The discriminating awareness that’s together with methods and which
has no conceptions about the three circles,
Because without discriminating awareness, the ﬁve far-reaching attitudes
Cannot bring about the attainment of complete enlightenment.
A Bodhisattva’s Daily Practice
(31) A bodhisattva’s practice is continually to examine our self-deception
and then rid ourselves of it,
Because, if we do not examine our self-deception ourselves,
It’s possible that with a Dharmic (external) form
We can commit something non-Dharmic.
(32) A bodhisattva’s practice is not to speak about the faults of a person
who has entered Mahayana,
Because, if under the power of disturbing emotions and attitudes,
We talk about the faults of others who are bodhisattvas,
We ourselves will degenerate.
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(33) A bodhisattva’s practice is to rid ourselves of attachment
To homes of relatives and �iends and homes of patrons,
Because, under the power of (wanting) gain and respect,
We will quarrel with each other and our activities of listening, thinking,
and meditating will decline.
(34) A bodhisattva’s practice is to rid ourselves of harsh language
Displeasing to the minds of others,
Because harsh words disturb others’ minds
And cause our bodhisattva ways of behavior to decline.
(35) A bodhisattva’s practice is to have the servicemen of mindfulness and
alertness hold the opponent weapons
And forcefully to destroy disturbing emotions and attitudes, like
attachment and so forth, as soon as they ﬁrst arise,
Because, when we are habituated to disturbing emotions and attitudes,
It is diﬃcult for opponents to make them retreat.
(36) In short, a bodhisattva’s practice is (to work) to fulﬁll the purposes
of others
By continually possessing mindfulness and alertness to know,
No matter where or what course of behavior we’re following,
How is the condition of our minds.
(37) A bodhisattva’s practice is, with the discriminating awareness
Of the complete purity of the three circles,
To dedicate for enlightenment the constructive forces realized by eﬀorts
like these,
In order to eliminate the suﬀerings of limitless wandering beings.

Conclusion
Having followed the words of the hallowed beings
And the meaning of what has been declared in the sutras, tantras, and
treatises,
I have arranged (these) practices of bodhisattvas, thirty and seven,
For the purposes of those who wish to train in the bodhisattva path.
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Because my intelligence is feeble and my education meager,
They may not be in poetic meter that would please the erudite.
But, because I’ve relied on the sutras and the words of the hallowed ones,
I think that (these) bodhisattva practices are not deceived.
Nevertheless, since it is diﬃcult for someone dull-witted like myself
To fathom the depth of the great waves of bodhisattva behavior,
I request the hallowed ones to be patient with my mass of faults,
Such as contradictions, lack of connection, and the likes.
By the constructive force coming �om this, may all wandering beings,
Through supreme deepest and conventional bodhichittas,
Become equals to the Guardian Avalokiteshvara,
Who never abides in the extremes of compulsive samsaric existence or
nirvanic complacency.
This has been composed in Rinchen cave in Ngulchu by the disciplined monk
Togmey, a teacher of scripture and logic, for the sake of his own and others’
beneﬁt.
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