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༄༅།། གཡོ་མེད་ ལ
ི ་ ང་ཀ་དག་ ོང་ ་བཅས། མཚན་དཔེའི་ ང་བ་ ན་ བ་ཆེན་པོར་ ོགས། མ་མང་
བཀོད་པའི་རང་ ལ་ཟད་མེད་པ།

ོབ་དཔོན་པ ་འ ང་གནས་ ི་བོས་མཆོད།

ལ་ ན་ མ་པར་མི་ ོག་

ཡེ་ཤེས་ཆེ། འ ར་མེད་ གས་ ི་གསང་བདག་ཧེ་ ་ཀ ོ་ ེ་ ོབ་དཔོན་ ་འ ལ་ཡོངས་ཤར་བ། གཏེར་ཆེན་
་མ་དེ་ཉིད་ ིང་ནས་ ན།

་ འི་ མ་འ ལ་བ ་ ་བ ད་སོགས་ ིས།

ོང་ ེལ་བ་ལ། རབ་འ མས་ ིན་ལས་ ་ཁ་མ་འགགས་པས།

ས་འདིར་ བ་བ ན་འཛན་

ལ་འ ལ་མ་མས་ཇི་ ར་ཐ་མི་དད།

ད་

པར་ ིགས་ འི་ག ང་ ོབ་གཅིག་ ་པ། མི་འ ར་ ོ་ ེ་ ག་པོ་ ས་ ན་ ལ། གང་དེའི་ མ་པར་ཐར་པ་
ས་བོན་ཞིག

མ་ ོད་ ོ་ཡིས་འ ོངས་པས་ ིང་པོར་བཀོད། དམ་པའི་ ོགས་བ ོད་ངོ་མཚར་དག་པའི་ཤེལ།

མོས་པ་ ་ཚགས་མཚན་ ི་ ེས་འ ོ་ཡང་། ཐར་འདོད་ མས་ལ་དག་པའི་ ང་བའི་ག གས། འཆར་བཟོད་
ཡིད་ལ་བ ད་ ིའི་ ་ཆར་བཞིན།

ོ་ ོས་ཕལ་ལ་ད ད་ ོངས་མ ་མེད་ལ། ཕལ་ཆེར་ ་མའི་ཅལ་ ོགས་

ཁོ་ནར་ཞེན། འགའ་ཞིག་ད ད་ ོམ་ ང་ འི་ཡི་ག་ངོམ། དེ་འ ་ མས་ལ་གསར་པའི་ ོ་འ ག་འོས།
ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པ ་འ ང་གནས་ ིས་བོད་ ལ་འདིར་མཐའ་མའི་ ས་ ི་ཚ་མཐའ་དམག་ ག་ཏེ་
སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེར་གནོད་ཅིང་ཉམས་དམས་པར་ ེད་པར་འ ར་བའི་ ང་ཡང་ནས་ཡང་
་བ ན་ཅིང་། དེའི་བ ོག་ཐབས་ ི་ བ་བ ོར་ལས་མཐའ་འགལ་མེད་པ་ཇི་ ེད་གཅིག་ག ངས་ལ།

ལ་

པ་ཡང་ ལ་ཕལ་ཆེར་ཡང་མཐའ་དམག་གི་གཉེན་པོར་བ ེ་བར་མཛད་པ་ནི་ཡོངས་ ་གསལ་ཞིང་ཡོངས་ ་
གས་ལ།

ད་ ོན་ ན་རིང་པོར་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ ོན་མེད་པར་གནས་པའང་དེའི་ ིན་ལས་ ང་

བའི་ངེས་པ་ ེད་ ་ལ། བ ལ་ ས་འདིར་མིའི་མངའ་འོག་ ་བོད་ མས་འ ད་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཚ།
འ ལ་གཏེར་ ོན་ཚད་དང་ ན་པ་བ ་ ོར་ཙམ་ཞིག
ཆེས་པས་མཐའ་དམག་བ ོག་ ་མ་བ བ་མོད།

མ་

ཕལ་ཆེར་ ས་གཅིག་ལ་ ོན་ ང་ ས་དབང་བདོ་

ོན་ཚར་དེ་ཙམ་ལའང་ངེས་ཤེས་ ངས་བ་ ག་པར་འཕེལ་

བའི་གནས་སོ། དེ་ ར་ ས་མ ངས་ ི་ མ་པའི་གཏེར་ཆེན་བ ་ ོར་དེ་ མས་ལས། འཇའ་ཚན་ ིང་པོ།
ཁམས་ ི་བ ད་འ ལ་ ོ་ ེ། གནམ་ཆོས་མི་འ ར་ ོ་ ེ། ཀཿཐོག་ ོང་གསལ་ ིང་པོ།
བདག་ ིང་པ།

ིན་ ིང་གཏེར་

ོ་བོ་ཆོས་ ེ་ ིང་པ་ མས་ལ་ཐ་དད་ ་ལོང་བའི་ ོན་འདོག་ཡོངས་ ་གསལ་བ་ནི་མ་ ང་།

མ་ ོག་ ག་གི་ ་ བས་ཟད་མེད་ ་འ ོ་བ་འགའ་དང་འགའ་ཡི་ངག་ལས་ནི་ཅི་ཡང་འ ང་ ེ་བཅོམ་
ན་འདས་ལ་བ ར་པ་བཏབ་པ་ལ་བསམ་དགོས་སོ།

ིར་ ིགས་ ས་འདིར་ བ་པའི་ངང་ ལ་ལ་གཏེར་

ོན་ མས་ཁོ་ན་ ད་ ་འཕགས་པ་ ་ ་ཞིག་འ ག་པས་གཏེར་ཆེན་དེ་ མས་ ི་ བ་ ལ་ཡང་ངོ་མཚར་
བ་ཤ་ ག་ ་གདའ་ལ། དེའི་བ ད་འ ལ་ ོ་ ེ་ལ་གོང་ས་ ་པའི་གསན་ཡིག་ ་ ར་ཟ་བ་འདི་ གས་པ་ཆེ་
ཙམ་ ་འ ག་ ང་།
ཟད།

ར་ཟ་འོས་པའི་ཡི་གེ་དེའི་ ་མཚན་ནི་བདག་གིས་ད ིས་ ིན་པར་ ོགས་པས་དེར་

ད་པར་བ ད་འ ལ་ ོ་ ེ་དང་གནམ་ཆོས་གཉིས་ནི་གནས་ཆེན་ ོམ་ནེར་ཞལ་ ས་ཤིང་བ གས་ ི་

གཅིག་ལ་བ གས་པ་དང་། གཏེར་ཆོས་ ི་དབང་ ང་ མས་ མ་པ་གང་ ོར་ཕན་ ན་གསན་རེས་མཛད་
པ་དང་། སོ་སོའ་ཟབ་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ ོང་བའི་ཞལ་བཞེས་མཛད། ཀཿཐོག་ ོང་གསལ་ཡང་འདི་གཉིས་དང་
གས་ཡིད་གཅིག་ ་འ ེས། གཞན་གཏེར་ ོན་བདེ་ཆེན་ ིང་པ་སོགས་ཚད་ ན་འགའ་རེ་ ོན་ ང་ཡོངས་
་མ་ གས།

ག་ཤམ་པ་བསམ་གཏན་ ིང་པ་ནི་ཐོག་མར་གཏེར་བདག་ ིང་པས་བཀའ་བ ོན་ཡང་།

ཚད་ ན་ ི་བ ོད་བ གས་ ི་ཡི་གེ་དང་།

ིས་

་ཏིག་ ེང་བ་ ད་མཚར་ ེལ་མ་གནང་བ་དང་། ཡང་གཏེར་

ོན་བ ད་འ ལ་བའི་ ག་ ། གཏེར་ ོམ་ས་ཡིས་མ་ བ་པའི་རང་ ོལ་ཞིག་ཕོབ་པ་ཁོང་གིས་ཡི་གེར་ཕབ་
པ་མཛད་ ང་། ཁོང་རང་གི་དབང་གིས་གཏེར་ཆོས་མིན་ ལ་ཕེབ་པའི་ ིར།
ི་ཆད་མ ད་ ི་ ང་འ ིགས་པས་ ང་ངེས་ཤེས་འ ེངས་པ་དང་།

ིས་ ག་ཤམ་པའི་གཏེར་ཆོས་

གཞན་ ་དམར་ཆོས་ ི་དོན་ བ་ ི་

ང་ ་ ག་ཤམ་པའི་གཏེར་ཆོས་འ ལ་བ་ལ། ཁམས་ས་དམར་ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་།
་མཆེད་བཏང་བས།

ན་བཟང་ མ་ ལ་

ེ་ ་དམར་པའི་ ང་ནས་འ ལ་ ་གཏེར་ ོན་རིག་འཛན་ཞབས་བ ན་མ་བ བ་ན་

་ཚ་ལ་བར་ཆད་ཡོད་ ལ་ཕེབ་པས། འ ལ་མར་ཁོང་ ་མཆེད་ ིར་ ོན་ ང་ ིན་ ིང་ ་ ང་ཟད་འགོར་
བས་ ིས་ཞལ་མ་མཇལ་འ ག་པའང་མཆོག་ ་ངེས་ཤེས་ ི་གནས་དང་།

གཞན་ཡང་ ་མ་ ེས་ཆེན་

གཞན་དང་། གཏེར་ ང་ཚད་མ་ མས་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་བ གས་པ་དང་།

ག་ཤམ་ཁོང་རང་ནས་ ང་

བའི་ ང་བ ན་ མས་ཐོག་ ་ཁེལ་བ་འབའ་ཞིག་ ང་བ་སོགས་ ི་ངོ་མཚར་ ི་གནས་མང་བས་དོན་ ིས་
བ ར་པ་འདེབས་མི་མེད། ས་གཏེར་བཞེས་པའི་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ཞབས་འདི་དང་།
ེ་དང་། ནག་ཤོད་ ི་ཉི་ གས་ག མ་པོ་འདིའི།

ར་མང་གི་རོལ་པའི་ ོ་

་མ་གཉིས་ནི་ནང་ཕན་ ན་བ གས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་

བའི་རེས་མོས་ལས་མ་འདས་ ང་། ཉི་ གས་ ིས་རོལ་པའི་ ོ་ ེ་ལའང་ ང་བ ན་ངན་པ་ཙམ་ཕབ། མི་
འ ར ོ་ ེ་ལའང་ཞལ་བཤད་ངན་པ་ཙམ་ ས་པ་ལ་བ ན་དེ་ མས་ ི་ཆོས་བ ད་ལ་མི་མ ན་པ་ཆེ་ཙམ་

ང་བ་ད ད་པ་ ང་ཞིག་ ་འོས་སོ། དེ་ལ་ ག་ཤམ་ ང་བ ན་ ། ཉི་མ་ གས་པ་ནི་རོལ་པའི་ ོ་ ེ་ཡིན་
ཡང་དེའི་ ས་མ ངས་ ་ཉི་མ་ གས་པའི་མིང་ཅན་འགལ་ ་ཞིག་གིས་མཚན་དངོས་འ ོག་པར་བཤད་པ་
ལ་ ག་པར་ ག་ཤམ་པས་ ང་བ ན་རོལ་པའི་ ོ་ ེ་ལ་ཡི་གེ་ ལ་བའི་ནང་ འང་དེ་དག་གི་ ་མཚན་ ས་
གས་སོགས་ ས་པར་ ང་ལ།

ག་པར་ཁོང་ མ་གཉིས་ཆབ་མདོར་མཇལ་འ ད་མཛད་པའི་ཚ་ ག་ཤམ་

པར་ཨོ་ ན་ཆེན་པོའ་ ང་གིས་བ གས་པའི་དག་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་དེས་རོལ་པའི་ ོ་ ེར་དད་ ས་ཆེར་
མཛད། ག་ཤམ་པའི་ ང་བ ན་ ་ནག་ཤོད་ཉི་ གས་ལ།
ད་ ་མཁར་ནག་བོན་པོའ་ ་ེ བ་གཅིག༔
དབང་པོ་མ་ཚངས་ ས་ལ་ཤ་བ ་ཅན༔
ོམ་ག གས་ ེ་བ་ཤ་ལ་མེ་ ེ་རིས༔
ཨོ་ ན་བཀའ་ གས་དམ་ཉམས་ ང་མ་བ ན༔
མདོ་ཁམས་ ིན་མོའ་ ིང་གཏེར་དཀར་ ང་བཤིགས༔
དེ་དང་འ ་བའི་མེ་བཙའ་ཉི་ ་བཤིགས༔
མནན་པ་བ ན་ནས་དམ་ ི་གནམ་ལ་ ར༔
འགོང་པོ་ ན་ད ་ཁ་ཚངས་བོད་ཁམས་ བ༔
ཅེས་ག ངས་པའི་ཁོ་ན་ ར་ཐོག་ ་བབ་ ེ་མདོ་ཁམས་མཆོད་ ེན་ ་ གས་པ་ནང་ ་ ོབ་དཔོན་པ ས་
བཞེངས་པའི་ས་གནད་མེ་བཙའ་མཆོད་ ེན་དཀར་ ང་དང་། དེའི་ ིས་ཐང་ ོང་ ལ་པོའ་བཞེངས་པའི་ ་
ཁང་མང་པོ་བཟོ་ ད་མཆོག་ ་ ར་པ་ཅན་དེ་ ིང་ ེ་མ་ ས་པར་བཤིགས།
ལ་ཅི་རིགས་ ང་བར་བཤད་པའི་ ལ་ད་ ་གསལ་བ་འདི་དང་།

མནན་པ་བཏོན་ ས་མཐོང་

གཞན་ ོབ་དཔོན་པ ས་བཤེངས་པའི་

ནང་ཆེན་ ་ ོད་ན་ ན་ ོང་ ེའི་མཆོད་ ེན་ཆ་བ ད་དང་། ཁ་ལ་ལ་ཁའི་མཆོད་ ེན་དང་། ལབ་ ི་མཆོད་
ེན་དཀར་པོ་སོགས་དང་།

ིང་གི་ ི་ཁོང་མཆོད་ ེན་དང་།

ེ་དགེའི་ཝང་ནའི་མཆོད་ ེན་ནག་འབར་

སོགས་ས་གནད་ ི་མཆོད་ ེན་ ིན་ བས་ཅན་ མས་བཤིགས་པས་སའི་མེ་བཙའ་ཉམས་པར་ ས་ཤིང་།
བོད་ཁམས་མི་ཤིས་པ་ ་ཚགས་ ང་བ་ཡོངས་ ་ གས་པ་འདི་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་བཙན་པོའ་བཀའ་མ་
ོག་ནས་བཤིགས་པ་ཡིན་ ིས་ཁོང་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཟེར་ ང་།

ོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བོད་ ལ་བདེ་ཐབས་ ་

བཞེངས་པའི་མཆོད་ ེན་ཕལ་ཆེར་བ ག མནན་པ་ཕལ་ཆེར་བཏོན་ཤེས་པའི་ ་ཡོན་དེ་དང་། དེ་འདོན་པའི་
ལས་འ ེལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བ་ལང་ ི་ཡང་ཡི་རང་བའི་ བས་མི་ ེད་དོ།

མདོ་ཁམས་མཆོད་ ེན་མནན་པའི་

ེང་ ་ ོ་བ ་ ་གར་མ་ག ག་པར་ ལ་གསེར་བཟོ་མའི་རིགས་ ང་བ་ མས་ ིས་ ིས་གཏེར་ ་ གས་
ང་ཁོང་ཡང་འདས་ཁ་ན་གསོལ་ཆོས་དཀོན་པ་ཞིག་ ་ ང་།

གཏེར་བདག་ ིང་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོའ་

ང་ ང་ །
ད་ ་ ་དཔལ་ ་དབང་ ་ེ བ་ནི༔
མ་འོངས་བཟང་པོའ་མིང་ཅན་འ ང༔
གནས་ཆེན་བ ་ཡི་ས་གནད་ཉམས་པར་ ེད༔
ཅེས་པ་ནི་ནག་ཤོད་ཉི་ གས་ ི་ ང་བ ན་ཡིན་ ལ་གཏེར་བདག་ ིང་པ་ཉིད་ ི་ཞལ་ནས་ག ངས་པ་
ཞབས་ ི་དངོས་ལས་ཐོས་པ་དང་། ཁམས་ ོགས་ཆེན་པ ་རིག་འཛན་ ལ་ ་དགོངས་ལོ་ད ་པའི་ བས་
ད ས་ ་ ོན་པའི་ཚ་ཁོང་གི་ཚ་འཛན་པ་ཀང་ཚ་པ ་དར་ ས་ ིས་ ས་པ་ཡར་ལམ་ནག་ཤོད་ཉི་ གས་
དང་འ ད་ ང་གཏེར་ཆོས་མ་ ས། ད ས་ནས་གཏེར་བདག་ ིང་པའི་ ང་ ་ཉི་ གས་ཚད་ ན་ཡིན་མིན་
ི་གསལ་ཆ་ཡང་ཡང་ ས་པས།

ཉི་ གས་དེ་མངའ་རིས་ནས་ ིར་ཡོང་ ས་ འི་མདའ་འདིར་ཞག་ཤས་

བ ད་སོང་འདིར་མ་བཅར་ཞིང་ ་མཚན་མི་ཤེས་ཁོ་ན་ག ངས་པ་ལས་མ་ ང་བས་དེས་ ང་ཚ་པད་དར་
ཉིད་དེའི་ཆོས་ལ་མ་ ད་ ལ་ངོ་མ་ཚད་ ན་ ི་ངག་ལས་ཐོས། ཡང་ས་ངན་ ་མ་ཨོ་ ན་རང་ཁོང་པ་གཏེར་
བདག་ ིང་པ། བ ད་འ ལ་ ོང་གསལ་རོལ་ ོར་ མས་སོ་སོའ་ཆོས་བདག་ ་ ང་བ ན་ཅིང་ཁོང་ ིང་གི་
ར་བ ང་བ་བཞིན་བ བ། ནག་ཤོད་ཉི་ གས་ ི་ཆོས་བདག་ ་ ང་བ ན་ཅིང་ཆོས་གཅིག་ཡི་གེར་ ིས།
ཀཿཐོག་ ོང་གསལ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་འཚམས། རང་ཤར་འདི་པ་གཏེར་བདག་ ིང་པའི་ ང་
་ལན་ག མ་ ོན་ཅིང་ལོ་བ ་བ ོར་བ ད་པའི་ ི་མ་ བས་འདིར་ ོན།

ིར་འཁོར་ནས་ཉི་ གས་དེའི་

ཡི་གེ་དོར་བ་འདི་ཁོ་ནས་ ང་གསལ། རང་ཤར་ ོང་གསལ་ ི་ ་ ོབ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚམ་ ི་དོགས་པ་བསལ་
ིར་ད ས་ ་ལན་གཅིག་ ོན་པ་ཡིན་པར་གདའ། རང་ཤར་ཁོང་གིས་མི་འ ར་ ོ་ ེ་ ང་ ་མཇལ་ཞིང་དེ་
ལས་ ང་ནས་ ང་བ ོད། ཡང་ཀཿཐོག་ ོང་གསལ་ ི་ ལ་ ས་བསོད་ནམས་ ེ ་བཙན་ ིས། ཉི་ གས་
སོགས་ལ་ག ང་རིགས་ ང་པོར་ཡོང་བའི་ ེན་ཉི་ གས་ ེ་དགེ་ས་དབང་ཆེན་པོའ་ ་མར་སོང་གཤིས།

ེ་

དགེ་བས་བསོད་ནམས་ ེ ་བཙན་ལ་བཀའ་བ ོན་ཚ་མོ་ཕབ་པ་ཡོངས་ ་གསལ་བ་འདིས་ ང་ ོང་གསལ་
ི་དགོངས་པ་ ེད་ ས།

ཡང་རིག་འཛན་འཇའ་ཚན་པའི་གསང་བའི་ ང་བ ན་མཚ་ ལ་ཨ་མའི་ ོག་

ཡིག་ནང་ ་ནག་ཤོད་ཉི་ གས་གསལ་བར་བཤད་འ ག་ཅིང་།
དང་།

དེར་མ་ཟད་འཇིང་ ག་མོ་དགོན་འ ང་བ་

ེ་དགེ་དང་མཆོད་ཡོན་བ ིགས་པས་བ ན་ ིད་ལ་གནོད་པ་སོགས་བདག་གིས་ཐོས་ ང་འདིར་མ་

ིས། གཞན་ཡང་གཏེར་ ་ཁས་ཆེ་བ་དང་མ ེན་པ་ཡོད་ ་རེ་བ་བོད་ཁམས་ ི་ཐད་ནས་ ང་ནག་ཤོད་ཉི་མ་
གས་པ་ད ད་ཚ་མ ིན་གཅིག་ད ངས་གཅིག་ ་བབ་པ་ཐོས་ཐོས་ནས་ ་བ་ ང་། གཏེར་ཆེན་མི་འ ར་
ོ་ ེ་དང་རོལ་པའི་ ོ་ ེ་གཉིས་ནི་གཅིག་ཤོས་ ི་མ་མེད་པར་གསལ་ན་གཅིག་ཤོས་ ང་ ན་ ་ མ་པར་
གསལ་ལ། ནག་ཤོད་ཉི་ གས་ ི་ ལ་ཇི་བཞིན་ ོགས་ན་ནི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་གེགས་གཞན་
མེད་དོ། གཏེར་ ོན་ཆོས་ ེ་ ིང་པ་དང་བདེ་ཆེན་ ིང་པ་སོགས་དང་། ཀ ་པ་ ་དམར་ནག འ ག་ཆེན་
ཐམས་ཅད་མ ེན་པ།

ན་ ེན་སི་ ་ཀ ་བ ན་པའི་ཉིན་ ེད་ག ག་ལག་ཆོས་ ི་ ང་བ། ས་ ེང་འ ན་

་ ལ་བ་ ེ་ཀཿཐོག་པ་རིག་འཛན་ཆེན་པོ་སོགས་ཡོངས་ ་གསལ་བ་ཤིན་ ་མང་པོས་ ང་ནོར་འ ལ་ ི་
་བ་གསལ་བ་དེ་ ་བས་ན།

ེ་གཏེར་ཆེན་མི་འ ར་ ོ་ ེ་དང་ཉི་ གས་ ི་མིང་ཅན་གཉིས་ནི་ ང་བ་དང་

ན་པ་ ར་ མ་པ་ ན་ ་མ ངས་པའི་གོ་ བས་མི་ ེད་པ་ཚད་ ན་ཤེས་ ན་ག ་བོའ་ ོ་ ན་ མས་ ི་
ོ་ ོས་ ི་མེ་ལོང་ ངས་པ་ལ་ ང་བར་འ ར་རོ། པད་འ ང་ གས་ ེས་ ང་ ོན་ ེས་ ངས་པས། ཚད་
ན་ ལ་པའི་ཉིན་ ེད་འོད་འབར་བ། གངས་ ོངས་འ ལ་ འི་དགོངས་ལ་ཤར་ཙམ་ནས།

་བ འི་ ད་

པའི་ ག་ མ་མིང་མེད་ ོས། ཉི་མིན་ཉི་མར་ གས་པའི་མེ་ ེར་དང་། ཆོས་མིན་ཆོས་ ར་བཅོས་པའི་འདོད་
ང་ ་། རང་མཚངས་རང་གིས་ ོན་བཞིན་རིགས་མ ན་ མས། བདེན་མིན་བདེན་པར་ ོན་དེ་ ིང་རེ་ ེ།
ཇི་ ར་འདོད་འ ང་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་དང་། མཆིང་ ་འོ་མས་ ི་དོར་ ས་པ་གཉིས། མི་ཤེས་མོངས་པས་
རིན་ཐང་ནོར་ ིད་ ང་། ད ོད་ ན་ ོ་ཡིས་ ང་དོར་ཅི་ ེ་འ ལ། འོན་ ང་ ོན་ལས་བག་ཆགས་ངན་པའི་
ི། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ག་ ར་ངེས་པས་ ང་། མི་འ ོག་ ོགས་ ང་གདོན་ ིས་བ ོང་པ་ཡིས། ལམ་བཟང་
དོར་ནས་ངན་འ ོའ་གཡང་སར་ ེགས། ཨེ་མ་ ་ འི་ག ང་དང་ཚད་ བ་ ི། ལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ ེས་ ་
་མ་ཡིས།

ོད་མེད་བ གས་པའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ། ངེས་ཤེས་དད་པའི་ ོ་མིག་གསར་ ་ ིན། ད་ནི་

འགལ་ འི་ ི་མས་མ་གོས་པར་ ར་པའི་ མ་ཐར་དངོས་ལ་འ ག་པར་ ་ ེ། དེའང་ས་ ེང་འ ན་ ་ ལ་
བ་ ེ་ཀཿཐོག་པ་རིག་འཛན་ཆེན་པོའ་ཞལ་ནས། གནམ་ཆོས་མི་འ ར་ ོ་ ེ་དེ་ཉིད་ ེ་མི་འ ར་ ོ་ ེ་འདི་པ་

ལ་ཐིམ་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་དང་མ ངས།

ག་པོ་ ས་ ན་ ལ་རང་གིས་ཞལ་ ིས་ ང་བཞེས་ཞེས་

ཐོས་ལ། གནམ་ཆོས་མི་འ ར་ ོ་ ེ་དེ་ཉིད་ད ང་ལོ་བ ་གཉིས་ག མ་ ི་ ས་གནམ་ཆོས་བབས་ཤིང་བ ་
ག་བ ་བ ན་ ས་དགོངས་གཏེར་བབས། ཉི་ ་ ་ག མ་བཞི་བ གས་ནས་ས་གཏེར་བཞེས་པ་དང་། ས་
གཏེར་ ་ ོད་ ི་འ མས་སོགས་ ་ཡོད་པའི་གཏེར་ ོ་འ ེད་ འི་ས་གཏེར་མ་བབ་པའི་གོང་དེར་ ་ངན་
ལས་འདས་པའི་ ལ་བ ན་ཅིང་དེ་ནས་བ ང་ ེ་ས་གཏེར་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ ང་འདས་གཏེར་ ོ་ མས་
འ ེད་པར་མཛད་ལ་ ི་འ མས་ ང་གཏེར་ཞལ་ ེ་འདི་ཉིད་ ིས་ ེས་པའོ།

ག་ཤམ་པའི་ཡི་དམ་དགོངས་

འ ས་གཏེར་ ང་ལས། ཤ་མི་གོ་ཆ་མི་འ ར་ ོ་ ེ་འ ང༔ ཞེས་པ་འདི་འ ལ་མེད་དང་ ོང་གསལ་པའི་
ཞེས་འ ང་ལ། ེ་གསལ་ ོང་པའི་ཡང་ ིད་ཉི་མ་བ ་ཤིས་ ིས་ ང་བ ན་འདོན་ ལ་ནི།
གཏེར་ ོན་ ོ་ ེའམ་ནི་བཟང་པོའ་མིང༔
ོང་ཉིད་བ ོག་པའི་ཧེ་ ་ཀ་ཡང་བ ོག༔
དེ་འ འི་ཆོས་བདག་ལས་ཅན་ང་རང་ཡིན༔
ཞེས་འ ང་བས་ཤ་མི་གོ་ཆ་དང་། རིག་འཛན་བ ་ཤིས་ ་མཚར་གསལ་ལ། ་ ི་བཙན་པོའ་ཡང་ ིད་ ་ནི་
རང་གཏེར་ ི་ ང་ལས་ལན་མང་གསལ་བ་དང་།
ས
ེ ་རབས་གསལ་བར་ག ངས་པ་ནི་འདི་ ་ ེ།
མ་འོངས་ ོད་ ན་ མ་ ་ཁ་རལ་དེར༔
འ ོ་འ ལ་ གས་ ལ་ ་ ས་ ་ ི་བཙན༔
གསང་ གས་བ ན་པའི་མེ་རོ་ ོང་བར་འ ར༔
དེ་ཡང་ ་ེ བ་འདི་ཡི་ ི་མ་ ༔
་ ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེ་བ ད་ ི་གཤེད༔
བ ན་བཤིགས་ལས་ངན་གསོད་པའི་ཤན་པར་ཤོག༔
སངས་ ས་བ ན་པའི་མེ་རོ་ ོང་བར་ཤོག༔
དེ་ནས་མིར་བ ད་ ་ེ བ་ མ་ ་ད ར༔
ཆོས་ལ་མོས་ཤིང་འ ོ་ལ་ཕན་པར་འ ར༔

ད་པར་ ོ་ ེ་ ོ་ལོད་ ི་ནང་གི་ ང་བ ན་ ེ་ ག་ལས་

དེ་ནས་ ་གར་ ལ་ ར་ཨ་ཙ་ར༔
བསད་པ་གསོ་ ས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་འ ང༔
དེ་ནས་བོད་ ལ་མི་ ་ཡང་ཡང་བ ད༔
རས་པ་ ོ་ ེ་ གས་པ་ཞེས་ ར་འ ར༔
་ འི་ ིང་ཐིག་གསང་ གས་ཟབ་གནད་ མས༔
ོན་ལམ་ ོབས་ ིས་ ་མཐར་ བ་པར་ ས༔
ང་པོ་ ག་མེད་ ང་ལོ་ཅན་ ་གཤེགས༔
གསང་བའི་བདག་པོར་གཉིས་མེད་ཐིམ་པར་འ ར༔
དེ་ནས་ གས་ ལ་བོད་ཁམས་ ལ་ ་འ ེད༔
རིག་འཛན་ ི་བོར་ ་ ོད་ ་ཐེར་ཅན༔
་ ས་ ིན་ བས་ ོ་ལོད་ཟབ་གཏེར་འདོན༔
རིག་འཛན་ ོད་ ེམ་མི་གནས་གཤེགས་པའི་འོག༔
ར་ཡང་མིར་བ ད་འ ོ་ལ་ཕན་པར་འ ང༔
དེ་འོག་ ིགས་ ས་བ ན་པ་མར་ཞབས་ ༔
གསང་ གས་བ ན་པའི་མིང་ནི་ ེམ་པའི་ཚ༔
མི་འ ར་ ོ་ ེ་ ག་པོ་ ས་ ན་ ལ༔
ཟབ་གཏེར་ གས་ བ་བ ་དང་ ་བ ད་དབང༔
ཞེས་ག ངས་པས། གསང་བདག་ ག་ན་ ོ་ ེ་བོད་ ལ་ ་འཇམ་དཔལ་ ལ་པ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་ ི་ ས་
་ཆོས་ ན་ ི་ ལ་པོར་ ལ་པ་མངའ་བདག་ ་ ི་བཙན་པོ་གསང་ གས་ ི་བ ན་པ་ ེལ་ཅིང་མཐའ་
བཞིའི་ ེགས་ ན་ མས་ཆོམ་ལ་ཕབ་ནས་བོད་ ལ་ ི་མངའ་འོག་ ་བ ད་ནས་ ལ་བ ན་ ི་ ིད་ ར་
ར།

དེའི་ ་ེ ིད་ ི་མར་ ་ ང་དཔལ་ ི་ ོ་ ེར་ ར་ཏེ་ ོན་ལམ་ལོག་པའི་བ ད་ ལ་ ང་དར་མ་ ་

མ་བཙན་མཚན་ ིས་བ ལ་ནས་མདོ་ གས་ ི་བ ན་པའི་མེ་རོ་ ང་། དེ་ནས་ ེ་བ་ མ་ ་སོ་ད ་མིར་
བ ད་ནས་ ས་ ལ་ ིས་ཆོས་དོན་ཉམས་ ་བཞེས་ཤིང་འ ོ་བའི་དོན་མཛད། དེ་འོག་འཕགས་པའི་ ལ་ ་
བསད་པ་གསོ་ ས་པ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ ་ གས་པ་འ ངས།

ར་ཡང་བོད་ ལ་ ་མ་ངེས་པའི་

མིའི་ ་མར་རོལ་ནས་རང་གཞན་བདེ་བ་ལ་ ོར་བའི་མཐར་རས་ ང་ ོ་ ེ་ གས་པར་ ལ་ནས་ ེ་བ ན་
མི་ལ་རས་པ་ ་མར་བ ེན།

ཏི་ ་གསང་ གས་ ོང་པོའ་ ང་བ ན་པ་ ར་མཁའ་འ ོ་མ ་ར་བའམ་མ་

གཅིག་ བ་པའི་ ལ་མོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དངོས་ ་མཇལ།
གས་ཟབ་མོས་འ ོ་དོན་མཛད།

པད་འ ང་ གས་ ི་ཡང་ ིང་གསང་

་མ་ ངས་པར་ ང་ལོ་ཅན་ ་ ོན་ཏེ་ད་ ་ཡང་མཁའ་འ ོ་ལ་ཆོས་

ག ངས་ཏེ་བ གས་པར་ གས། དེ་ནས་ ང་ཐང་ ལ་ཁབ་ ི་ ོགས་ ་རིག་འཛན་ ོད་ ི་ ེམ་འ ་ཅན་
་ ང་བར་མཛད་ནས་བོད་ཁམས་ ོབ་པའི་གསང་མཛད་ ར་ གས་པའི་ཟབ་གཏེར་ ི་ ོ་ ེས།

དེ་འོག་

འ ི་ ང་གནམ་ གས་མེ་འབར་རམ་རིན་ཆེན་ ན་ཚགས་ ་ ར་ནས་ཟབ་གཏེར་འ ིན་ཅིང་ཨོ་ ན་རིན་
པོ་ཆེའི་བ ན་པ་ ེལ་བར་མཛད།

་ེ བའི་ ེང་བ་དེ་དག་དེ་དག་གི་མཐར་མངོན་པར་ཤེས་པ་སོགས་ བ་

པའི་བ ལ་ གས་ ི་ཆ་ལས་ བ་ཆེན་བ ད་ འི་ མ་པར་ཐར་པ་ཉིད་བདག་གིར་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་
ཉིད་ཡིན་ལ། དེའི་ ལ་འཐོར་ ་འཐོར་ ་མཐའ་ཡས་པ་ཙམ་ ་ ལ་ ་སོ་སོའ་ ལ་མི་ མས་ ི་ངག་ལས་
ེང་བ་འགའ་ཞིག་ཐོས་པ་ མས་ ་ ིའི་གོ་རིམ་ངེས་པ་ ལ་བའི་སིལ་ ་ ི་ནས་བ ིགས་པར་ ་བ་ལ། རེ་
ཞིག་གོ་རིམ་ ི་དབང་གིས་འ ངས་པའི་ ལ་ནི་མདོ་ཁམས་ཟལ་མོ་ ང་གི་ ང་ ོད་ ི་ཆ། ེ་བཞི་དང་དགེ་
བ ས་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་ཆོས་ ིད་ ང་ ་འ ེལ་བའི་ ོབས་ ི་འཁོར་ལོ་ཅན་པའི་ཚངས་པ་ ེ་དགེའི་
མངའ་ཞབས་ བ་ ི་མཐར་ ོགས་པའི་ ང་འ ོགས་ བས་ཆེ་དཔོན་ ི་ས་ ལ་ ། ཡབ་ཡོན་དགེ་དཔོན་པོ།
མ་བེར་མོའ་ ས་ ་རབ་ ང་བ ་གཅིག་པའི་ས་ཕོ་འ ག་གི་ལོར་ ་འ ངས་པར་ ང་ལ།
གཏེར་ ང་ ང་ལས།
བདག་གི་ གས་ ལ་ ་ ི་བཙན༔
དག་པའི་ཞིང་ ་ ་བ གས་ ང༔
འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ལ་པ་ཤར༔
ས
ེ ་ ་ས་ཁམས་འ ག་གི་ ས༔
ས་ལ་ཐལ་ཆེན་ཚམ་ ས་བ ན༔
ིང་ཁར་ ་ན་བ ་ཨེ༔
ད ལ་བར་བ ་ཙ ས་བ མས༔
གསང་བར་ ིད་པའི་འཁོར་ལོར་ ན༔

དེ་ཡང་རང་

ག མ་ མས་ ོ་བོའ་དབང་ གས་ ོགས༔
དེ་ཡི་ཕ་དང་མ་བ ན་པ༔
་བ ད་ ང་འ ག་ ་ན་ ག༔
ཞེས་པ་འ ང་བ་དང་མ ན་པར་ ་ལ་མི་འ ར་བའི་བ འ་དང་ གས་ ། ཐལ་ཆེན་ ི་ཚམ་ འི་ ེ་ཁ་དང་།
གས་ཀར་ ེ་བ་ ་ག མ་ཨེ་གསལ་བ།

ད ལ་བར་ ོ་ ེའི་ ན་དང་།

གསང་བར་ ་རིས་ལ་ ིད་པའི་

འཁོར་ལོ་སོགས་ག མ་ མས་ ོ་བོའ་དབང་ གས་ ོགས་པ་ ན་མོང་འ ལ་ འི་ངོར་དངོས་ ་མཆིས་པའོ།
ལེགས་ ས་མ་མའི་ ་འཛན་འ མ་བར་ནས། མཚན་དཔེའི་རི་བོང་ གས་ ིས་བ ་བ་ཡི། ག གས་ འི་ ་
བ་མངོན་པར་ ོལ་མ་ཐག བོད་ཁམས་ ང་བ་དཀར་པོས་ གས་པ་བཞིན། དེ་ཚ་ཚངས་དང་དབང་པོ་ལ་
སོགས་པའི། ་ ་མ ་ ན་དག་གིས་མཆོད་པའི་ ིན། མེ་ཏོག་ཆར་དང་དབང་པོའ་ཤིང་བལ་མདངས། ་ཡི་
ིང་རིང་བར་མཚམས་མེད་པར་ད ིག ོད་ ས་ལམ་ ོལ་ ན་པར་འ ན་ མས་ལ། ཡང་དག་ལམ་ ི་ ང་
བ་འདིའོ་ཞེས། དཀར་ ོགས་ལ་དགའ་འ ང་པོ་མ ་ ན་ མས། ད་ཅིག་མི་གཡེལ་མེལ་ ེ་ ག་ ་ ེལ། ངོ་
མཚར་གཏམ་ ི་

ལ་གསར་པ་དེས།

ོགས་ ི་མཛས་མའི་ ་བའི་ ན་བཀོད་ཚ། འཇིག་ ེན་ ན་ཡིད་

འ གས་པའི་ ་མ་ཏ། གཞན་འ ལ་བདག་པོའ་ ན་ ་བ ེ་མིན་ནམ།

་ ང་ འི་ ས་ནས་ཡབ་ མ་

ས་བཅས་ ལ་དེ་ནས་ཕར་འཕོས་ནས་ ་ཐོག་དཔོན་ ི་མངའ་འོག་མཛ་ ི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ ་
ཆགས་ཤིང་།

དེ་ཚ་ ར་མང་གི་ ་མ་ བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ ང་ ན་དགའ་ མ་ ལ་ ལ་དེར་ཕེབ་ཤིང་བདེ་

མཆོག་ ན་བ ད་ ི་ཚགས་ཆེན་གནང་ ས་ ེ་འདིའི་ག ག་ ད་དེར་ ལ།

མཚན་ཀ ་བསམ་འ བ་

གནང་། མ ངས་མེད་བསོད་ནམས་ ་མཚ་ཡང་མཇལ་ཞིང་ཆོས་གསན་པར་མཛད། དེ་ནས་དགོན་དེར་
རང་གི་ཨ་ ་ཡོན་དགེ་ ་མ་ཟེར་བའི་ གས་དམ་པ་དེའི་གཡོགས་ ས།
མ ེན་ ི་ ོ་འ ིས་ ་ ་མང་པོ་ ི་བར་མཛད།
ག ངས་མ་འོངས་ ང་བ ན་ ང་མཛད།

དགོངས་ཞོག་ཅོག་རོ་ ་མ་ མ་

དགོན་འདིར་མ་འོངས་པ་ན་ངའི་ཆོས་བ ད་པ་འོང་ ིད་

་ཁང་ ང་ ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་བི་མ་ལ་མི་ ་དང་། ཨོ་ ན་ཆེན་

པོ་སོགས་ ི་ ེར་ ་འགའ་རེ་བཞེངས་པར་མཛད་པ་ ས་ ིས་བར་ཡོད་པར་འ ག་ ང་དེང་སང་ནི་འཇའ་
ར་ ོལ་འ ག ེ་ཀ ་པ་བ ་པ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་ ེ་མཇལ་བ་ལ་འཇང་ ལ་ ་ཡོན་ཅོག་ མས་ ི་ ིས་ ་
ོན། ཁོང་གིས་ལམ་ནས་ས་ཞིག་བ ོས་པས་གསེར་ ་ཚས་ ི་ད ིབས་ཞིག་ ེད་པ་དེ་ཀ ་པ་ལ་ ོག་ ་ ལ་
བ་ ེན་ ོད་ ་བཞེས།

ིར་ཉིན་ཞིག་ ེན་མཇལ་ མས་ཚངས་མར་གནང་ནས། གསེར་ ི་ ་བ་དེ་ ེ་ཀ ་

པའི་ ག་ ་བ མས་ནས། འདི་རིག་འཛན་མི་འ ར་ ོ་ ེ་ ག་པོ་ ས་ ན་ ལ་ ི་གཏེར་མ་ཡིན། གསེར་ ི་
ཉི་མ་ ེད་ན་ ེན་འ ེལ་མཆོག་ཡིན་ག ངས། དེ་ ར་ ང་བ ན་གནང་ ང་དཔོན་ ོབ་ ིང་ ིས་ ིག་མ་
ད། མཛ་ ི་དགོན་ ་ ིན་ནས་ཡོན་དགེ་དབོན་པོ་ ་འབོད་ཅིང་།
དམ་དང་ ག་དཔེ་གཟིགས་པ་ཁོ་ནས་ ས་འདའ་བར་བ གས།
ལོད་དང་།

ད་སོགས་ ི་ཐང་ཀ་དང་།

གས་ ད་ཤིན་ ་ཞི་ཞིང་ ལ།

ས་ ིས་ བ་ ོད་མ་མཛད་བར་ ོ་ ེ་ ོ་

ོ་ནག་ལ་མགོན་པོ་བེར་ནག་དང་ཛམ་ནག་གི་ ་སོགས་ ོ་བར་

མཛད། གཞན་ཡང་ཐང་ཀ་དང་ཙ ི་སོགས་ ག་ ིས་ ་མ་ཡང་གནང་འ ག
ེ་དང་གཉིས་ཤག་བ བ་པར།

གས་

་ ང་ འི་ བས་ཨ་ ོད་ཨ་

ན་པའི་ ་ ོན་ ང་གིས་ ིང་ ག་འཇིབ། ཉི་མས་ ང་བ ེག་ ོ་ ེས་ངག་

ས་མནན། ཞེས་ག ངས་པའང་ ང་། དེ་ནས་ཟབ་མོའ་གཏེར་དངོས་ཇི་ ར་བཞེས་པ་ནི།
་ེ འ ོའ་བསོད་ནམས་འདི་ ར་ ར་པའི་མཐའ་དང་།

ིར་ ས་འདིའི་

ོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ གས་བ ེད་ ོན་ལམ་ ི་

མཐའ་གཉིས་ ོབས་འ ེན་པ་བཞིན་ ་ ར་པས། གཏེར་ཆེན་ མས་ ང་ ེན་འ ེལ་རབ་འ ིང་ཐ་མ་ཡང་
ཐའི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་ ་འ ར་བས།

ེ་འདི་ཡང་གཏེར་ཁ་ཆེ་བའི་ མ་པ་ག མ་བཞེས་པ་ཙམ་ བས་ ་

བབ་པ་ནི། དེའང་དང་པོ་ ོ་ ེ་ ོ་ལོད་ ི་ཆོས་ ོར་ཏེ། ད ང་ལོ་ཉེར་ ་པ་ ལ་ ི་ལོར་དགོན་མཛ་ ི་རང་ ་
བ གས་པའི་ཚ། མགོན་པོ་བེར་ནག་ཅན་ ི་ བ་པ་མཛད་པའི་ཚ་ཐོ་རངས་ ལ་ལམ་མ་ཡིན་དངོས་ཉམས་
།

བ་ཐོབ་ཀ ་པ ིའི་ད ་ག ག་ ་ཨོ་ ན་བ གས་པ། གཡས་ ་ ་མ ིན། གཡོན་ ་ཕག་མོ།

རས་ ང་པ། མ ན་ ་བེར་ནག་ལ་མ་མགོན་མགར་ མས་ཞལ་གཟིགས་ནས།
ཻ་ཧོཿ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བ ོད་མེད་ནི༔
ཞེན་པའི་ ལ་ ོངས་ ང་བའི་མེ་ལོང་ལ༔
འ ལ་པའི་གཞི་འ ང་རིག་ ལ་དེ་ ེས་འ ང༔
ཨ་ཐས་བདེན་འཛན་བག་ཆགས་ ་ ་ ད༔
་ཚགས་ ང་བའི་ཆོ་འ ལ་ཅི་ཡང་འཆར༔
གང་ཤར་བདེ་ ག་བདེན་མེད་ ང་བའི་ ལ༔
དེ་ལ་གཅེར་ ོས་རང་རིག་གཅེར་ ར་ཞོག༔
ང་བ་བ འ་ཡི་ ་མ་ ང་བའི་ ལ༔
གང་ཤར་ཞེན་མེད་རང་ ོལ་ཨེ་མ་ཧོ༔

བ་ ་

དེ་ནི་གཞི་ཡི་སེམས་ཉིད་ ་ ལ་ཡིན༔
ང་བ་བ འ་ཡི་ ་མ་དེ་ཡིན་ནོ༔
དེ་ནི་སེམས་ ི་གནས་ གས་ ོམ་ ལ་ཡིན༔
དེ་ནས་ལམ་ ི་ ོད་ ལ་ ོང་ ལ་ནི༔
ཻ་ཧོཿ མ་འགགས་ ་ཚགས་འཆར་བའི་ཚ༔
འ ལ་ལས་ཡིད་འ ེངས་གཉིས་འཛན་རེ་དོགས་ནི༔
གང་ཤར་ ག་ འི་རང་ཞལ་འདི་ ར་ ོས༔
ཉོན་མོངས་ ་ལས་ ང་བའི་འ ལ་ཆ་འདི༔
ག་ག མ་འདོད་ཆགས་བདེ་བར་ཞེན་པའི་ཡིད༔
ཟས་ནོར་ལོངས་ ོད་མངའ་ཐང་ ་ ོགས་ལ༔
ཨ་འཐས་རེ་དོགས་མེད་པའི་ ་ ལ་ ིས༔
ོ་འདས་ ོང་ཡངས་ཆེན་པོའ་ ོང་ ་ཞོག༔
གང་ཤར་མ་ཞེན་གང་ཤར་རང་ ོལ་ངང༔
དེ་ལ་མ་ཡེངས་ ན་རིག་གཅེར་མཐོང་ལམ༔
དེ་ནི་ལམ་ ི་སེམས་ ོང་ ལ་ཡིན་ནོ༔
ས་མ་ཡ༔
ཻ་ཧོཿ རང་རིག་རང་ ང་འ ོ་འ ་ལས༔
གང་ཤར་མ་ཞེན་ཞེན་འཛན་ ོས་པ་ ལ༔
ོས་ ལ་དེ་ཡི་ངང་ལས་ཉམས་ ང་ ང༔
ང་བའི་ ལ་ ོང་ ོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ ོང༔
དེ་ད ས་ ོ་འདས་བ ོད་མེད་ཡེ་ཤེས་བ གས༔
དེ་ཡང་ཡེངས་མེད་འ ལ་མེད་གཅེར་མཐོང་བ གས༔
དེ་ལ་དངོས་པོ་མ་མཆིས་ ་ཚགས་འ ོ༔

འ ོ་འ འི་ ེད་ལས་རིག་ ལ་ ་ཡི་ལམ༔
ེད་ལས་གང་ཤར་བདེན་མེད་ཤར་ ོལ་ལམ༔
འདི་དོན་ ོགས་ན་ཚ་གཅིག་སངས་ ས་འ ར༔
ས་མ་ཡ༔
ཞེས་པ་སོགས་ཞལ་གདམས་གནང་ཞིང་གཏེར་ ི་ཁ་ ང་ཡོད་པའི་ཕ་ཝོང་དེ་བ ེས་ནས་ཁ་ ང་དེ་ ང་པ་
ཡིན། དེ་ཡང་ད་ ་ཡོན་དགེའི་ཁང་པ་འོག་གི་ཕ་ཝོང་དེ་ལ་བཟོ་ ལ་གསལ་བར་ཡོད་དོ། ཉིན་གཅིག་ ་ ེ་ཟི་
་ལ། དེ་རིང་ ་བོད་ཧོར་ག མ་འཛམས་ཡོད། ངེད་རང་གཉིས་འ ོ་ག ངས་ནས་མཛ་ ི་ ང་གི་མཚ་ཁར་
ོན་ནས་ ོད་རང་འདིར་ ོད།

ང་ནི་མཚ་ནང་ ་ ་བོད་ཧོར་ག མ་ལ་གཏམ་ཉོབ་ལབ་པ་ལ་འ ོ་བ་ཡིན་

པས་ ན་ཇི་ཙམ་འགོར་ཡང་ ག་ཤིག་ག ངས་གིན་ ོན་པ།

མཚ་ནང་ ་ཉི་མའི་རིང་འགོར་མཚམས་

གཏེར་ ོམ་ ོན་པོ་ ་བཞི་ཞིག་བ མས་ནས་ ོན་ ང་བ་ཡར་གཟིམས་ཁང་ ་ ས། རིམ་བཞིན་ ོག་ ་ཡི་
གེར་ཕབ་ནས།

ཆོས་བདག་ ་ ་ ད་ ་འ ག་པ་ ོ་ ོས་བཟང་པོ་བ གས་པ་ལ་གནང་བའི་ ད་ཆ་ ིས་

ང་བའི་བར་ཞབས་ ི་ཇ་འོ་རབ་ ེན་སོགས་ ིས་ ང་མ་ཤེས།
བཀའ་བ ོན་ ིས་ཚར་བཅད་འ ག

དེ་ཐོས་འ ལ་ནས་ཨ་ ་ཡོན་དགེ་ ་མས་

ན་བ ད་ཟངས་ ག་མ་ནི་རི་བོ་ ང་གི་ ོག་ཕོར་ བ་འ འི་

མ ལ། གབ་པའི་མཚ་ཆེན་ ོ་ ེ་འབར་བའི་གཡས་ ར་ ེ། ཁམས་ ལ་ ི་གབ་མཚ་ནས་ ན་ ངས་པ་
ཡིན། ཟབ་གཏེར་འདིའི་ཆོས་ཚན་ནི། ན་ ་བཟང་པོའ་བ ེད་ ོགས། ལ་བ་རིགས་ འི་ བ་ཐབས། ོབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་ ག་པོ་ ལ་ ི་ བ་ཐབས་ ིའི་ ་ཆིང་།
མགོན་པོ་
གཏོར་བ ོག

ད་ ི་ལས་ ང་། ཛ ་ལ་སེར་པོའ་ལས་ ང་།

ོ་ ེ་ ོ་ལོད་ ི་ བ་ཐབས། མ ་ར་བའི་ བ་ཐབས།
ད་ ི་ ད་བ ལ། ཡས་ཟོར་ཆེན་པོ་ ོ་ལོད་ ི་

ེ་མིག་ ན་ བ་ཉི་མ་ མས་སོ། དེ་ནས་ ་ ་ ོད་ ི་ ི་འ མས་ ི་གནས་ ་ཚ་ བ་ཟབ་

ཆོས་བ གས་པ་ལ་ ན་ ངས་པ་ལ་དཔོན་ ོབ་བ ན།

་ཐོག་དཔོན་ཨ་ག ངས་དཔོན་གཡོག་བ ་ ོར་

བཅས་ ོན་ ་ ེད་ ི་བར་ ་བ གས་ ང་གཏེར་ཁ་བཞེས་ བ་པ་མ་ ང་། དེ་ནས་ ག་དཀར་རོང་ ོ། ཀེ་
རེ་ ང་ཅོར་ག ང་།
གདན་ ངས་ ལ་ནི།

་ ་ མས་ ་ ོན། གཏེར་གནས་གཉིས་པ་ ་ ་ ་ ག་ནས་པ ་བ ་ ི་ཆོས་ ོར་
་ ་དེར་བསངས་དང་གསེར་ ེམས་སོགས་ཉི་མ་གཉིས་རིང་གཟིགས་གནང་། དེ་

མཚམས་ཐོ་བཟོང་དང་། མེ་ བ་ནས་ ག་གཅིག་བ ོས། རེ་ཞིག་ཚ་གནས་འདི་ནི་ ོན་འཇའ་ཚན་ ིང་པོས་
ང་གཏེར་ཁ་བཞེས་མ་ བ་པའི་གཏེར་གནས་ཡིན་པར་ ང་། ངེད་ལ་དབང་བའི་གཏེར་གནས་ནི་འདི་ཡིན་

ག ངས་ནས་གཞན་གཅིག་ནས་བ ོས། ཞལ་ནས་ ་རིམ་པ་ད འི་ ལ་ ་ཡོད་པ་དང་།
འདོམ་གང་གི་ཐད་ ་ཡོད་པ་དང་། ཕལ་པའི་འདོམ་བ ན་ ི་སར་ཡོད་པ་དང་།

ོབ་དཔོན་པ འི་

ིང་ ་ གས་ཚ་ང་ལ་ལབ་

དགོས་ཡོད་ཞེས་པ་ མས་ག ངས། ན་བཟང་རབ་བ ན་གཉིས་ ིས་ ་བ་གཅིག་ ག་ཙམ་བ ོས། ིང་ ་
གས་ཤིང་སི ་ར་ཡི་མཚམས་ ར་དང་ ག་ཚ་ ས་པས།

ེད་གཞན་ མས་ཕར་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀར་ནས།

ེ་ཉིད་ ་ ང་ཕེབ་ཇ་བ ོར་ ན་ཙམ་ ི་ཚ་ཟབ་གཏེར་བཞེས་ བ་ནས་ ར་ ོན། ནམ་མཁའ་འཇའ་ཚན་
ིས་གང་། བར་ ང་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབ།

ལ་ ིམས་ ི་ ི་ངད་ ང་། དཔའ་བོ་དཔའ་མོས་ ་ད ངས་

ལེན། དེ་ མས་ནི་བསམ་པ་འ བ་པའི་ གས་ཡིན་ ེད་ མས་ལ་མཇལ་ཁ་འདི་ནས་མེད་ག ངས། ཞག་
ག མ་དེར་བ གས།

ོན་ནས་ ན་དགའ་ ་མཚས་གདན་ ངས།

ན་དགའ་ ་མཚ་ནས་ ེད་ ི་གཏེར་

བཞེས་སམ། གཏེར་ཞིག་གི་ ིང་ཚལ་ཡིན་ག ངས། དེ་ལ་གཏེར་ ོམ་ནི་ ང་།
ག ངས་ལ་བ ་བ་ནི་ཨི་ ིད་མི་ཤེས།

ོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་ལ་འཇིགས་པས་མཇལ་ ་ནི་མི་ བ་ག ངས།

ོན་ནས་

གཅོར་ ི་ག ་ ང་མདོར་ ་དགེ་ཚང་གི་ ་བ་ཡོད་པར་བ གས། དེ་ཚ་ ་ཐོག་དཔོན་ཨ་ག ངས་ ིས་ ེ་ལ་
གསོལ་ཆང་ ་མེད་ ངས་ནས་བ གས་ ་བ ག

གཏེར་ ོམ་ ར་ ངས་ནས་དཔོན་གཡོག་ཐམས་ཅད་

འཚགས་པའི་སར་ཐོ་བཟོང་གིས་བཅག་ བས་དེ་ ར་ ར་ ང་ཇི་མི་ མ་པར་བ གས། དེ་ བ་གཅོར་ ི་
ན་ ང་ ་ཞག་ག མ་བཞིའི་རིང་ཤོག་སེར་ཕབ་པར་མཛད་དོ།
གཉིས་དང་།

ར་ ག

དེ་ཡང་པ ་བ ་ ི་ བ་ཐབས་ཆེ་ ང་

་མ ིན་དམར་པོ། སེང་གདོང་མ། མ་ནིང་། ཛམ་ནག་ཏེ་ཆ་ལག་ ་དང་བཅས་པ་

མས་སོ། གཏེར་ཁ་ག མ་པ་ ་ ོད་ ི་འ མས་ནས་ཚ་ བ་ཐབས་ཤེས་ཁ་ ོར་གདན་ ངས་ ལ་ནི། ཆབ་
མདོ་ནས་མིང་གསར་པ་བཏགས་པ་བཞི་འབོད་པ་སོགས་གཏེར་འདོན་པའི་ཉེར་ ོགས་ མས་ བ་ནས།
ཀ འི་དགོན།

ི་ ི། མདོ་གམ།

ོབ་ ག་ མས་བ ད་ ་ ོད་ ི་འ མས་ ི་གནས་ ་ཕེབ།

ི་འ མས་

དགེ་བ ེན་ ི་ཆོ་འ ལ་གནམ་ས་འ ིགས་པའི་ ག་ ན་ ང་། ེ་ཉིད་གཏེར་གནས་དང་ཉེ་བའི་སར་གཟིམ་
ར་འབེབ་པར་མཛད་ནས་དེར་བ གས། གཞན་ མས་ཕ་ཚད་ ་བཞག་ནས། དང་པོ་བ ོས་པས་གསང་
ཚད་ནོར་ནས་བཞག་དགོས་ ང་།

དེ་ནས་ ་བ་བ ན་ ི་རིང་ ག་བ ོས་པས་ བས་ ་ ག་ངོས་དང་།

བས་ བས་ ་ ག་བ ེགས་ཡོད་པའི་རིམ་པ་ མས་རིམ་བཞིན་གསལ་བ་འདིའི་རིང་། མི་འ ིམ་མ་ ང་
ན་ལས་ཀ་ལམ་ ་འ ོ་ལ།
ཆག་པ་དང་

མི་འ ིམ་དང་ ག་པར་ ་འ ལ་བ་འ ལ་མཁན་ ང་ན་དེ་ཉིན་ ེ་རེ་བཟོང་

ག་ལ་མི་ ག་པ་ཁོ་ན་ ང་།

ེའི་ ང་ ་ ིལ་བ འ་སོགས་དང་བ ན་ནས་གསོལ་ཇ་ ་མི་

འ ོ་བ་ལས། འ ོ་ ་ ི་ ང་ན་ཆོ་འ ལ་ཅི་རིགས་མཐོང་།

ལ་དཀར་ནག་གཉིས་ ིས་ཡོན་ཆབ་འ ང་བ་

ནི་ལན་འགའ་རེ་མཐོང་། ཉིན་གཅིག་ ལ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་མགོ་གཟིམ་ ར་ནང་ ་དང་མ ག་མ་ ་ ་
ནང་ ་ཡོད་པ་མཐོང་། དེའི་དགེ་བ ེན་དེ་གཡག་ཁམས་པར་ ལ་ནས་ ་ ་ ེན་ལ་ལོག་ཡོང་ ས་ ེད་ཚས་
ོན་ལམ་བཟང་པོ་ཐོབ་ག ངས་པས་ཇི་ ་བ་མཐོང་བས་ཞབས་འ ིང་རང་རང་ ོན་ལམ་གང་ཤེས་བཏབ།
གཏེར་ ོམ་ ག་ ་ ང་ནས་ཡར་ལམ་བཞིན་ ིར་ ོན། དམ་ཅན་གགས་ ་ཞག་ག མ་བ གས། དཀར་
ཡག་ ་གཏེར་ ོམ་ཞལ་ ེས་སོ། ཧེ་ ་ཀ་དངོས་ ན་དགའ་ མ་པར་ ལ། མཁའ་འ ོ་ ་བ་ ོམ་པའི་ད ིལ་
འཁོར་ ། ཚགས་ ི་མཆོད་པས་ད ེས་ད འི་གར་རོལ་མཐར། མཆོག་ ོད་བ བ་པའི་གཞི་ལ་འགོད་པར་
མཛད། དཔལ་ ན་ད ར་ ི་ ་ད ངས་རིང་ གས་མཆོག བདེ་ཆེན་མཁའ་ལ་ཆེས་ཆེར་ ོག་པ་ཡི། བསོད་
ནམས་ ་མཚའི་ ིན་ལས་ཆོས་ ི་ཆར།

ོད་ ན་ ་བཞིའི་ས་བོན་ ིན་ ད་འབར།

ལ་བ་དེ་ ས་ ང་

བ ན་ཇི་ ེད་པ། གང་གི་ ག་སོར་འ ་ ེད་ ིས་ བ་ཚ། ་ཚགས་བཟོ་བོའ་རིགས་ ེད་ ིས་པ་ཡི། ེ་འཇོ་
ཉིད་དང་མ ངས་པས་ཇི་ནར་བས། ངེས་གསང་ ་མཚའི་ ིང་པོར་འ ར་པ་ལས།
ཡིད་བཞིན་དབང་གི་ ལ།

ིགས་ འི་ ད་པ་འ ོགས་ནས་ ལ་ ན་ལ།

བ་མཚར། དེ་ འི་ངོ་མཚར་ ད་ ང་ཟབ་གཏེར་མཆོག

་ག མ་ གས་ བ་

བ་བ ེས་འདོད་པ་ཅི་ཡང་འཇོ་

་བོའ་ག ང་དང་ ོ་ ེ་ ག་རི་ལ། མི་ ང་ ག་

ས་བཏབ་ཏེ་ ོལ་བའི་ཚ། དཀར་ ོགས་ ་ ས་མཆོད་དེ་དངོས་པོའ་གཤིས། མ་ ང་མི་བ ན་ ིས་ ོམ་ ེ་
བོ་ མས། མ་བཟོད་ ག་ འི་བསམ་ ོར་ གས་ ར་བ། མ་ ས་ མས་པའི་ཆབ་ ིས་གཞིལ་ནས་ ར། མ་
བོས་འ ོ་ ན་ ས་པའི་མ ོན་ ་ ར། དེ་ བ་གཅོར་ ི་འ ་ ང་མདའ་ལ་ཉིན་གཅིག དེ་རིང་བ ད་བཞི་
ཆོས་ལ་ ོགས་བཞིར་ ལ་ག ངས་ནས། དཔོན་ ོབ་ ན་ ིས་ཕཊ་ ་ཐང་ཆད་ཆད་བ གས། བོད་ལ་གྷི་
ིས་ བ་པར་འ ར་བའི་ ལ་ག ངས་པ་སོགས་ གས་ ོང་ ་མཐོང་བ།
ལམ་འདི་ནས་གནང་།

ོད་པ་ངེས་མེད་ ི་ ལ་དེ་ཧ་

ིར་གཏེར་ མ་ ི་གཙ་མོ་ནི་ ་ ེང་འཇའ་མོའ་ ིང་ཚ་ཨ་ ་མ་ཟེར་བའི་ ག་མོ་

ང་ལག་ཞ་མོ་བ འ་དང་མི་འཇལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ ལ་དང་། དེ་ཁོང་ལ་ ིན་དགོས་ ལ་དང་། ག་
པར་ ་ ་ ེང་ཉིད་ཕེབ་ཤིང་དེ་ལ་ ང་གི་ཆབ་མ་བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ ི་རི་མོ་ཅན་ ིང་པ་གཏེར་ ོན་ལས་
གཞན་འོས་མེད་པ་ཞིག་གནང་ ་ ོན་པས་དེས་ ང་དགའ་ ལ་ཙམ་ཤེས་པ་ ང་།

དེ་ ས་དེ་ཁོང་ལ་ ེར་

དང་མི་ ེར་ ི་ཐག་གཅོད་གནང་ཚ། འཇའ་མོ་ ་མར་མི་ ེར་བའི་ཐག་བཅད།

ང་གི་ཆབ་མ་ ར་ ང་།

ཨ་ ་མའི་གོས་ལག་ཆ་གཅིག་དང་། ཁོང་རང་གི་ན་བཟའ་ཆ་གཅིག་བཅས་སོ་སོར་ཁ་བའི་གོང་ ར་བ ིལ་

བ་ལ་བཀོན་ནས་མེར་བ ེག་ཤིང་ ་བཏབ། དེ་ཕན་ད ་རལ་ཡོད་པ་ མས་ཕལ་ཆེར་བཅད་ནས་མེར་བ ེག་
པ་སོགས་ ིས་རལ་པ་བོར་ནས།
མཚ་ ལ་ ལ་པའི་ཞལ་མ་མཐོང༔
ཨོ་ ན་ ལ་པའི་ ང་ལོ་བོར༔
བོད་ཁམས་བསོད་ནམས་འ ིབ་པ་ཡིན༔
ཞེས་ག ངས། དེ་ ིན་ཆད་ནས་ གས་ ོང་དེ་ ང་བ་ཡིན་ཡང་ཟེར། གང་ ར་དེ་ ོར་ཞིག་ནས་ ལ་དེ་ ར་
གནང་།

ིར་ཨ་ ་མའི་མ་དེ་དང་། འཇའ་མོ་ ་མ་བཅས་ མ་ ལ་གཉིས་ཀའང་མངོན་ཤེས་ཡོད་ ད་ ་

འ ག་ ང་། གལ་ཆེ་ ས་ཤེས་ ོམ་ ི་རང་ ལ་ངོམ་པ་ ར་ ར་ཏོ།

གས་ ོད་དེ་ ར་ ར་པའང་ མ་པ་

གཅིག་ ་ན་ ེན་འ ེལ་མ་འ ིགས་པའི་བབ་ལས་ ང་བ་དང་།

མ་པ་གཞན་ ་ ར་ན་ལམ་ ི་བོགས་

འ ིན་པའི་ ོད་པ་ ོང་བའི་འཇིག་ ེན་ ི་འ ལ་པ་ཞིག་པའི་ངང་ ལ་ ་ངེས་པ་ ེད་དེ།

མ་པ་དེ་ ར་

མཛད་ནས་བ ང་། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཞབས་ ིའང་མ་འཁོར་བར་ ་ ང་ ས། ཞབས་ ི་བ ན་ཡོད་པའི་
གཉིས་ ོད་ ང་མ ར་ ར་ཀ ་པ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེའི་ ང་ ་ བས་འ ག་ ་བར་སོང་།
གིས་མི་འ ར་ ོ་ ེ་འ ལ་ཞིག་གི་ བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཡིན།

ཀ ་པའི་ག ངས་

ོ་བ་མིན། ཞབས་ ི་ མས་ ར་བཞིན་འ ས་ལ་

ར་བཞིན་བཀའ་གང་ ོལ་ བས་ཤིག་ག ངས་པ་ ར་འ ས།

དེ་ ིན་ནས་ ་མ་ ར་པའི་ ལ་ ་

བ གས། ཁབ་བ ་གདོན་ཐར་མ་དང་། ིས་ནས་ཇོ་ ང་མ་བཅས་བཞེས་པ་ཡིན་འ ག གཏེར་ མ་སོགས་
ཇི་བཞིན་འ ིགས་ན་གཏེར་ཆོས་བ ་ ་ཙམ་ལ་དབང་བ་དང་།
ཀ ་ ེ་འགགས་དང་།

་ ོད་པའི་ཉེ་ ོར་ ི་ ག་ ་མིག་གི་ ེས་ཅན་དེ་དང་། རིགས་ག མ་མགོན་པོ་ཟེར་

བ་ཞིག་དང་། མདའ་ནག་མདའ་ཡི་ ག་འགའ་ར་མ་ཟེར་བ་དང་།
ཡོད་པར་ གས།

གཏེར་གནས་ ང་ ་ ལ་གོ་བོ་ ག་དང་།
ོམ་རེ་མདོའ་ ོ་བར་ག ་མཚ་ མས་ལ་

ཚ་ བ་སོགས་ལའང་མཐའ་ ས་པར་ཡོད་པ་འ ་ཡང་ ས་ངན་འདིར་བ ན་འ ོའ་

བསོད་ནམས་དང་མ ན་པ་ཙམ་ ་ ར། འོན་ ང་ གས་གཏེར་དང་གནམ་ཆོས་མཚ་གཏེར་སོགས་ ང་ ་
འགའ་ཞིག་ ང་།
མཁར་མཛད་ ིན།

ས་ཕལ་ཆེར་ ་ཆས་ནི་ ོག་པ་ཞིག་གསོལ་བ་ལ་བལ་ཐིག་གིས་བ ོམ་ནས་རལ་ ི་ ེན་
ཞལ་ནས་མི་ག ང་ ་བ་མེད་པ་ཞིག་ག ངས།

ག ངས་པའི་དོན་ ོགས་ན་ནི་ཅི་

ག ངས་ཐམས་ཅད་འདས་མ་འོངས་ད་ ་ ེ་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་ག ངས་དང་། དངོས་དང་བ ད་ནས་

ང་བ ན་འ ལ་པ་མེད་པར་ཇི་བཞིན་ཐོག་ ་ཁེལ་བ་ཤ་ ག་ ་ འི་མཛད་ ོད་ ང་ངེས་པ་མེད་པ་ལ་ ་
འ ལ་ཡ་མ་ ང་ཅི་ཡང་ ན་པར་ ོན།

་ནད་ནོར་ནད་ཙམ་ཡང་རེ་ཞིག་བཅད་པ་དང་། རིངས་ ་བཅད་

པའམ་ཕན་ཐོག་སོགས་བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་གཞིར་ ར།

མ་ཐར་རེ་རེ་ ་བར་ ང་ཡང་བ ར་གནས་

མས་སོར་བ ་དབང་མེད་ ི་བོར་བ མ་པའི་དད་པ་ལ་བཀོད་དོ།

ཡེ་ཤེས་ ་ཀིའི་ མ་པར་རོལ་པ་དང་།

བདེ་ ོང་མཉམ་ ོར་ ེན་འ ེལ་མ་ ོག་ན། གཏེར་ཁ་བ ་ ་འ ེད་པའི་མ ་ ོབས་ཡང་། བ ན་འ ོའ་
བསོད་ནམས་ ལ་ ོད་ཅི་ ེ་ཤོང་། ལས་ ང་འ ལ་པའི་ ན་ག གས་ ་མའི་ ོང་། ཞིག་ནས་བསམ་མི་ བ་
པའི་མཛད་ ོད་ལ།

མ་ ོག་འཁོར་ངན་ ག་ནས་ ོགས་ ན་ །

འ མས་ཏེ་རང་ ལ་གཞན་ལ་ ོན་པ་

བཞིན། དེ་ཚ་འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ཀ ་པ། ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཡིས། འདི་ནི་གསང་བའི་
བདག་པོ་ཞེས་བ གས་པའི།
མ་འགགས་པ།

ན་པའི་བ་དན་ ིད་པའི་ ེ་མོར་བ ེངས། གང་གང་འ ལ་བའི་ཐབས་ ལ་

དེ་དེ་ ོན་པའི་མཐའ་ནི་གཞལ་དཀའ་ ེ།

གསལ་གསལ་ ོགས་མིན་གཞན་ ིས་ག་ལ་ཞིག
དང་།

ཐོམ་ནད་སོགས་ ིས་ཤི་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ།

ཡང་ཡང་ ལ་པའི་ ོ་ ོས་ ིས་ གས་ ང་།

་ཐོག་གི་ ོགས་ ེ་ ་ ིལ་ མས་ལ་གར་དང་ ད་ནད་
ེ་འདི་ཡི་ཆིབས་པ་ལ་ད ར་ཁ་ ན་ཁེབ་ ིས་གཡོག

ད ན་ ས་ ངས་སར་འདོགས་ཏེ་ཁེབ་མེད་པ་ཁོ་ན་མཛད་དེ་ ་ཐམས་ཅད་ ་ནད་ ་ཚགས་ ིས་ཤི་བའི་ཚ།
་རོ་ཞིག་བཤས་ཏེ་ ལ་ ོགས་དེའི་ ་མིག་ ན་ ་ ག་ ང་ཟད་རེ་དང་ཤ་ཚལ་པ་རེ་བ ག་པར་མཛད་
པས་ ས་དེ་ནས་བ ང་དེང་སང་གི་བར་ ་ ་ནད་དེ་ ན་ ན་ཆད་པར་ ར་ཏོ།

དེ་བཞིན་ ་ཁོང་ལ་འ ི་

གཡག་སོགས་ནོར་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ལ་ཧོན་ནད་ཅིག་ ང་བར་ཁ་མཚམས་བ ང་ ་མ་བ ག་པས་ནོར་ཐམས་
ཅད་ཤི་བའི་ཤ་ཀོ་ ན་མ་འཐོར་བར་མཛད་དེ་རག་ ང་ ག་ལེབ་ཞེས་པའི་ ག་པར་ ས་ཏེ་ ག་པའི་ ོ་
བཅད་ ག་ཐམ་ ིས་ ས་བཏབ་པར་མཛད་པ་ལ་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན་པའི་གཞན་དབང་གིས་
ཆོམ་ ན་ཞིག་གིས་ ག་ ོ་བཞིགས་ནས་ཤ་ཀོ་ མས་ ེར་ནས་ནོངས་པར་ ར་ ིས་གཞན་ ་ན་ཧོན་ནད་
འདི་ ན་ཆད་པར་འ ར་བ་ཞིག་གོ།
ིས་ཡོད། ང་ལ་ནོར་མང་པོ་ཡོད།

བས་དེར་བ་ཡོ་ ་འགགས་ ་ཤིང་ ང་ཞིག་བ ག་པར་འདི་ ད་
ེར་བ་གང་ཡོད་ང་ཡིས་ཧོན་ཕོ་ཁ་མགོ་ལ་ ིན་པ་བཏང་ཡོད། པ ་ས ་

དཔང་ངས་ ར་ ོ་དམར་པོའ་ ེབ་ ་བཞག་ནས་ ་དར་ ེ་མདོར་འཕང་ཡོད།

བོན་ག ང་ ང་ ིང་ནི་ ི་

ས་ཞིག་ ས་ ང་། ཞེས་སོགས་ག ངས། ཡང་ཀ ་དགོན་ ་བ གས་ བས་ནོར་ནད་ ིས་ཤི་བའི་ཀོ་བར་
ོ་ ེ་ ོ་ལོད་ ི་ ་ཞིག་ ིས་ཡོད་པ།

ིས་ ་མི་ངན་ཞིག་གི་ཁོག་པར་བ ད་དང་འ ང་པོས་ད ག་ཏེ་ མ་

ི་མཐིལ་ ན་སོགས་ ས་ནས་མེད་པ་བཅོལ་འ ག་ཅིང་།
ང་བ་དང་། ད་ ་ཧོན་དཀར་ ་ གས་པ་འདི་ཡང་།

་དེ་ ིད་ ི་བར་ ་ཀ ་ ོགས་ ་ཧོན་ནད་མ་
་ཐོག་ ི་ཉ་མཚ་དགེ་ ་ལ་ ང་གིས་བ ན་ཏེ་ ོད་

ི་འ ི་དཀར་མོ་འདི་ན་བའི་ཧོན་དཀར་པོ་ཡིན་པས་འདི་ལ་ ག་གཏར་ནས་ ད་ན་ཧོན་ནག་པོ་ལས་ཐར་
བར་འ ར་རོ། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ས་པས་དེའི་ ན་ལ་ཧོན་དཀར་པོ་འདི་ ང་བ་ཡིན་ ད། འགའ་ཞིག་
གིས་གཏེར་དོང་བ ས་པའི་ ས་ ན་ཡིན་ ང་ཟེར།

འདི་ བས་ཤིག་ ེ་ ལ་ ག་རས་མར་མང་པོ་ ལ་

བའི་ལོ་ ས་ཡང་ག ངས་ཤིང་། ཡང་ ས་གཞན་ཞིག་ན་གཏེར་ ོན་དགོན་པའི་ཉེ་ ོར་ ་ ད་མེད་གཅིག་
ང་བར་བདག་འདི་དང་ ན་ཅིག་ ་ཉལ་བར་ ་དགོས་ག ངས་ནས་ཉལ་བ་ ར་མཛད་དེ།

ོད་འཁོར་

ཙམ་ན་ ོ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ ད་མེད་དེའི་མགོ་ལ་བ ན་ཏེ་ ད་ ག་ ོགས་ ན་ ་འཐོར་བར་མཛད་
ཅིང་། ནམ་ལངས་པ་ན་ ད་མེད་དེ་ནི་གར་སོང་མེད་པར་ ར་ཏོ། འདི་ནི་འ ང་པོ་ཤིན་ ་མ་ ང་བ་ཞིག་
ཡིན་པར་མངོན་ནོ། ཚ་ བ་ཐབས་ཤེས་ཁ་ ོར་ ི་དབང་མཛད་པའི་ཚ་ས་ལ་འཇོར་ ི་རི་མོ་མཛད་དེ་འདིའི་
ནང་ ་ ད་དོ་ཅོག་མ་གཏོགས་ལ་དབང་མི་བ ར་ཐོག་གི་འཇིགས་པ་ཡོང་ངོ་ག ངས་ནས་རི་མོ་ནང་ལ་
ད་པ་ ན་ལ་ཚ་དཔག་གི་དབང་མཛད་པའི་ཚ། ག ་ ལ་ ི་མགོ་ནས་སེར་ ིན་གཡོས་ཏེ་ ོ་ ར་ ་སེར་
ོད་ ག་པོ་ཐོག་དང་བཅས་པ་བབ་ནས་རི་མོ་ ི་ལ་ཡོད་པ་ མས་ ོས་དགོས་པ་ལ་ ག་ཅིང་། རི་མོ་ནང་ ་
ཆར་པ་ཐིག་གཅིག་ ང་མ་བབས་སོ།

ིས་ཐོག་ ་ ེ་ཚང་གི་ ་ཁང་ནང་གི་ཐང་ཀ་ མས་ལ་ ག་ནས་ ས་

པས། རབ་གནས་ཟང་ཐལ་ ་ཕབ་པ་དང་།

་ ོད་ ་བཟོ་ཨོ་ ན་རིག་འཛན་ཚ་བ ིང་བ་ཡིན་ག ངས་

ནས་པང་ ོམ་ ི་ནང་ནས་ ་བ་ཟེད་བཞིན་པར་ ོད་ ་བ ག་ཏེ་ ོ་ ེགས་བ མས་ཏེ་ ག་ནས་ཡང་ཡང་
བ ར་གིན་གནང་ནས་ ་བའི་ནང་ ག་ནས་ཟང་ཐལ་ ་བབ་པ་དང་། ཐང་ཀ་ མས་ལ་ ག་ནས་ ས་པས་
ོད་ཆེན་པོ་ཞིག་འདམ་ ས་བཀང་ཏེ་ ོག་གིས་ཐང་ཀའི་ངོས་ལ་གཏོར་བས་བ ན་པ་ཙམ་ཡང་མ་ ང་ཞིང་།
ར་བས་མཚན་བ ་ཆེ་བར་ ར་པ་དང་།

་བཟོ་དེ་ལ་ ོབ་དཔོན་པ འི་ཐང་ཀ་ཞིག་བཞེང་ ་བ ག་ནས།

་བཟོ་འདིས་ ིས་པ་ལ་རབ་གནས་མི་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་ག ངས་ནས་ཆར་པ་ནམ་བབས་ །

ནམ་

མཁའི་ ང་ངེའི་ ་འདི་བཟང་ངམ། ཞེས་ག ངས་ཅིང་ཆར་པས་ཁོ་ནར་ ེར་བར་མཛད་མོད་ཚན་བ ག་ཇེ་
བཟང་ ་ ར་ཏོ།

ཡང་ བས་ཤིག་ ་ ་ཞི་བའི་ ་ཐང་ཞིག་ ིར་འ ག་པ་གནང་ ེ་ཐོག་མར་འ ག་ ་

ོགས་པ་སོགས་ ེན་འ ང་ལེགས་པ་ ིས་ ་འཆར་ ེ་དེང་སང་ ་ཉག་དགོན་ ི་ནང་ ེན་ ་ཡོད། འ ོང་
པ་དཔོན་མགོ་ག ག་གི་ཕ་དེ་ ོ་ཚད་ ིས་འཆི་ལ་ ག་པའི་ཚ་གཏེར་ ོན་གདན་ ངས་བས།

ཞལ་ནས་

འ ོང་པ་དཔོན་འདི་ ེ་ཟ་ཆེས་པས་ཕོ་བ་ན་བ་ཡིན། ཕོ་བ་ན་ཆེས་པས་ཁ་ནས་ ག་ ད་བ་ཡིན། དེ་ནི་ ག་
དང་མར་ ་སོགས་ ད་པ་ཞིག་ ང་ཡོད་མི་ ོན་ང་ཡིས་ ིན་ ེག་ཞིག་ ་བ་ཡིན་ག ངས་ནས་མེ་ཆེན་པོ་
ར་ཏེ། གཏོར་མ་དང་ཤ་ ད་སོགས་ཉིད་ ིས་ ང་ཟད་རེ་བཞེས་ནས་མེ་ནང་ ་བ ེག་པ་ཁོ་ན་མཛད་པས་
རེ་ཞིག་ནས་དཔོན་ ི་ ག་གཟེར་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས། ིར་ཉིན་ནས་ ག་ ང་ཟད་ ད་དེ་ ག་ཙམ་ཡང་མེད་
པར་ ར་ཏོ། ཡང་བཙན་ ག་དང་འཛན་པ་ཝར་ཏ་ མས་གཞིབ་པའི་ ེ་མ་མང་པོ་དང་། ཨ་རག་གར་མ་
མང་པོ་ཞིག་ ན་ ་བཞེས་པས་ ན་ནད་དང་ར་བཟི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད།

་པ་གཞན་ཞིག་ལའང་

བཙན་ ག་དང་ཨ་རག་མང་ཙམ་ཞིག་གནང་ ང་ཁ་ ེ་ ིད་ཙམ་ཡང་མ་ ང་བ་དང་། ཡང་ངོས་ཟིན་པ་དང་
མི་ཟིན་པའི་མིའི་མིང་ཅན་ ི་ ི་ ་མ་ཞིག་ལ་གཏེར་ ོན་ཉིད་ ི་ ག་གིས་ ི་ ོ་ ེར་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་
ཅིང་། དེའི་ད ིལ་ནས་ ི་ག ་མོ་ ི་མིང་ཅན་དེས་ ིང་ཡིག་བ ེལ་བ་སོགས་གཏེར་ ོན་ ིས་ཇི་ ར་བ བ་
པའི་མི་ ད་གོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་སོགས་ ི་དེ་ཐམས་ཅད་ཉིན་གཅིག་ ི་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ཟོ་ ོབ་པ་ཡིན་
ག ངས་ནས་རི་ ོང་ཞིག་ ་བ ལ་བས་ ་དང་གང་གིས་ ང་མཐོང་ཐོས་མེད་པར་མི་ ང་བར་ ར་པ་ནི་
མཁའ་ ོད་ ི་གནས་ ་བ ལ་བར་ ང་ངོ་། ཡང་ཀར་ཤོད་ནས་ ས་ ོར་ ིན་མོའ་མཆིན་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་
ཕ་ཝོང་ ག་པོ་མཆིན་པའི་ད ིབས་ཞིག་གི་ ེང་ ་ ོབ་དཔོན་ ི་ ིལ་ ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཕ་ཝོང་དཀར་པོ་ ོ་
སིང་སིང་ ་ གས་པ་གཡག་རོ་འ ིང་ཤོས་ཙམ་པ་མཁར་ ད་ ོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཉི་མ་ གས་པས་མདོ་
ཁམས་ ི་མཆོད་ ེན་བཤིགས་ བས་ ང་ཤོད་ ་འ ིལ་སོང་བ།

ལ་དེའི་ ད་མེད་ཞིག་གི་ བ་ ་བ ག་

ནས་ ར་ ་བ ག་ཅིང་ ར་ ི་གནས་དེར་བ ལ་བ་དེ་ད་ ་ ན་ ིས་མཐོང་བཞིན་པ་འདི་དང་།
ོང་གི་ ་དེ་ལན་འགའ་རེ་ལོག་ནས་ཉེ་ཞོ་ཆེན་པོ་ ང་བ་ལ།

གདོང་

གཏེར་ ོན་ཉིད་ ི་ཆབ་བསིལ་ ི་ ོད་ ིས་

ང་དེ་ཁང་པའི་ནང་ ་བཏག་ནས་ ་པ་ ོད་ ི་མི་ ད་ཇི་ ིད་ ི་བར་ ་ ་མི་ལོག་ག ངས་པས་ ས་དེ་
ནས་བ ང་ད་ འི་བར་ ་ ་ལོག་ ིང་གི་ཉེ་ཞོལ་མ་ ང་བ་འདིའོ། ཡང་ཐན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་བའི་ བས་
རི་མདའི་ ོང་དཔོན་ ིས་གསེར་ཞོ་གང་མཛད་བཏགས་ཞིག་བཅས་བ ར་ནས་ཆར་འབེབས་ ས་པས་བང་
མི་དེ་ཡི་ ོན་ ་ ང་མ་ མ་པོའ་མེ་འགལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་དེའི་ནང་ ་གསེར་དང་ཁ་བཏགས་
འཕང་ ེ།

ེ་དགེ་ཚང་གིས་ཆར་པ་འབབ་དགོས་ཟེར་བས་ཆར་པ་ཆེན་པོ་ད་ ་ཉིད་ ་ཕོབ་ཅིག་ག ངས་

པས། ཇ་ ན་ཙམ་ནས་ ག་ཆར་སེར་ ོག་ཆེན་པོ་བབ་ཏེ་བང་མི་དེ་གོས་ ི་ནང་མེད་པར་ང་ཙར་ ིས་གཏོན་
ནས་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་བོ།

ཡང་མདོར་ག ང་ནས་མི་ཞིག་ ན་ནད་ ིས་འཆི་ལ་ ག་ཏེ་གཏེར་ ོན་གདན་

ངས་པས་ནད་པ་དེ་ད ག་པས་ཡང་ཡང་བ ང་ནས་འཆི་ལ་ ག་པ་ཞིག་མཛད་མཐར་བཤལ་ ག་གཉིས་
ཀར་ ར་ནས་ ིར་ཉིན་ནས་ནད་ གས་པར་ ར་ཏོ། ཡང་ ལ་དེར་མི་ཞིག་ ེང་ ིབ་ ིས་ཟིན་པ་ལ་དོ་ བ་
ངའི་ ་འདི་གཉིས་ ན་མས་ ིད་འ ོ་བས་ ར་པའི་ ེང་ ་ ིང་ཁ་གཏད་ནས་འ ག་དགོས་ག ངས་པས།
རེ་ཞིག་ན་མི་དེ་ འི་ ར་གཉིད་ ་སོང་བ་ན་རལ་ ི་ཞིག་གིས་མགོ་བོར་བ ན་པས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་གཉིས་ ་
ར་ མས་པ་ ང་ཞིང་ ི་ཉིན་ནས་ནད་དེ་གཞི་མེད་ ་ གས་པར་ ར་ཏོ།

བས་འདིར་ཤད་ ་དཔལ་ ན་

འ ག་པའི་བ ན་པ་བོད་ཆེན་པོར་ ེལ་བའི་ ིན་ལས་མི་འགོགས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ བ་བ ན་འཛན་
དོན་བ ད་རབ་བ ན་མདོར་ག ང་ ་དད་ ན་ མས་ ིས་ ན་ ངས་ ར་ཕེབས་ནས་བ གས་ ར་ཕབ་
བ་མ་ཐག་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཕེབས་ཅིང་ཞལ་ ས་ཐོག

ེ་འདིས་ད་ལམ་མཆོག་ ལ་ནས་འདི་ ོགས་ ་མི་

ན་ལ་ ག་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ོམ་ཆོས་ ་བཙལ་དགོས། ཆོས་གཞི་ངེད་ ིས་ ག་པ་ཡིན་ག ངས།
ཕོག་གཏེར་ ར་རང་ནས་ ལ།
བ མས།

ར་ ་

ཆོས་ ི་གསར་པ་བ ེགས་ ོ་འགའ་རེ་གཏེར་ ོན་རང་ནས་ ་ བ་ ་

བ་པ་དང་བ ན་ཆོས་ ི་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་དགེ་ལེགས་མཆོག་ བ་བ ན་འཛན་ནས། གཏེར་

ོན་རང་གཙར་བ གས་དེར་འ ས་ ན་ལ་ ག་ཆེན་ག ངས།

གས་ ང་དག་པའི་ ང་བ་རབ་འ མས་

་ཤར་བས་གཏེར་ཆེན་ནས་དངོས་ ིས་ནི་མ ངས་མེད་བསོད་ནམས་ ་མཚ་དང་ཆོས་ ་ ན་ ་བཟང་པོ་
གཉིས་ནི་ནས་འ ་བཀས་པ་ ར་ ད་པར་མེད་པའི་དད་ ས་ཡོད་ག ངས།

ཉིད་ལ་ ་ག མ་ ་ཚགས་

ཞལ་གཟིགས་ ང་སོགས་ག ངས་མོལ་དང་། གཏེར་ ོན་ལ་མཆོག་ ལ་ནས་ ་ ་ གས་ ས་མཛད་པ་ལ།
བཀའ་ལེན་ལ་ལོ་བ ་གཉིས་ལ་ཁག་ཐེག་ག ངས་པའང་དེ་ཁོ་ན་ ར་ཐོག་ ་བབ།

ཡང་བཀའ་ལས་དེང་

སང་ ས་ཆེར་ ིགས་པས་ ོད་ ད་བར་ག མ་ ི་ ེས་ ་དམ་པ་ མས་ལ་བར་ཆད་ཆེ་ ལ།
ལེགས་པ་གཉིས་ཉར་ཙག་ ེད་ ིན་ཡོད།

ངས་ ང་ ི་

ཉིད་ནས་ ང་ ི་ ོ་དང་ ན་པ་གཉིས་གདན་འོག་ ་འ ད་པ་

གལ་ཆེ་ཞེས་བ ལ་བ་ཡིན་ནོ།
༈ འདི་ཡན་ཆད་ནི་ ེ་ གས་ ི་ ོ་ ེས་མཛད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

༈ གཏེར་ཆེན་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ མ་ཐར། ༼༢༽

༄༅༅། ༈ ཡང་ ལ་དབང་ ང་ བ་ ོ་ ེའི་ཡབ་དེ་ ི་འ ོག་ ་ ་མ་ཚང་བར་ཡོང་ བས་རིག་འཛན་ཆེན་
པོ་དེ་ཉིད་ ིས་ འི་ ག་སེར་མདའ་ ར་བ གས་ཡོད་ བས་ ་མཁན་ཡར་ཤོག་ག ངས་ནས་གཟིམ་ ར་
་བོས་ཁོ་རང་གི་གདན་ཁར་ ་མཁན་བཞག བཟའ་བ ང་གིས་ཚམ་པར་ ས། ད་ང་རང་གིས་ ་མར་ ་
དགོས་ག ངས་ ོ་དང་ད ག་པས་ ་མ་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་བཅག་ནས་ད་ ོད་མ་འ ག་མ ོགས་པར་སོང་
དང་།

ོད་རང་ ་མ་བཙ་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་རན་ག ངས་ནས་ ོ་ཆར་བཞིན་ཕབ་པས་ལོ་དེའི་ ི་མ་ལ་

དཔལ་ཀ ་པ་ ང་ བ་ ོ་ ེ་དེ་ཉིད་སེང་གེའི་ ིར་ཕེབས་པ་ ང་། པ ་རིས་ ལ་ཟེར་བའི་ ད་ཞིག་གི་ ས་
ནང་ ་ ོན་ཏེ་འ ི་གཡག་ཆེ་ ང་བཅོ་ ་བ ོར་ལ་ད ལ་བ་དང་ཁ་ ་སོགས་ལ་དཀར་ཐིག་ཡོད་ཚད་
བ ང་ནས་འདི་ མས་ང་ཡི་ནོར་ཡིན།

ོན་ང་རང་མ་ཡི་ ད་ལ་འ ག་ ས་འདི་ མས་བེ ་ ང་ ་མ་འོ་

འ ང་ བས་ཁ་ ་ད ལ་བ་སོགས་ལ་འོ་མ་ཕོག་པའི་དཀར་པོ་འདི་བཞིན་ ང་ག ངས་ཏེ་ཆིབས་པ་ལ་
ཆིབས་ཏེ་ཟོག་ཐམས་ཅད་དེད།

ིན་བདག་དེ་ལ་ ེད་རང་སང་ངའི་ ར་ ་ ེབ་པར་ ིས་བཀའ་གནང་བ་

ར་རིས་ ལ་ ི་མི་དེ་སོང་བ་དང་ནོར་མ་གནང་བར།
ོད་ ིས་བཀོལ་འ ང་དང་ནོར་རིན་ཡོང་ག ངས་པས།
བཏབ་ ེ་བ ང་།

ོ་ཐོ་ མ་པོ་ཕོར་ཙམ་ཞིག་ ིན། འདི་ཇ་ཡིན་པས་
མི་དེ་དད་པ་ཆེ་བས་ ོ་ཐོ་ནས་ ་མའི་ནང་ ་

ོ་ཐོ་ ག་མ་གཡང་ ེན་ ས་པས་ ིས་ཇ་བ ་ ོར་མང་པོ་དང་ནོར་ལ་བདག་ ོད་མི་ བ་

པ་ ང་ཞེས་ཐོས་པ་དང་།

ཀ ར་བ གས་ བས་དགོན་དེའི་ ་པ་དད་པ་ཅན་ཞིག་ད ར་ཁ་ ོག་ ་འོང་

བས་ ག་དབང་ ་བར་སོང་།
མ ེན་པ་མཛད་པ་དང་།

ལ་པོ་བ ལ་པ་གཡག་གཅིག་ཡོད་པ་ ིད་སོང་ག ངས་པའི་ ོལ་ ར་ ི་

ིས་ ་ཀར་ཤོད་པ་ ོག་འདོད་ཅན་འགའ་རེ་ཞིག་གིས་ ་པ་དེའི་ངག་ལས་དེ་ ར་

ཐོས་པ་རང་རང་གི་སེམས་ལ་གང་འདོད་རེ་ཨི་ཐོབ་བསམས་ནས་ ག་འ ལ་བ་ལས་ངག་ནས་ ་མ་ ས་
ང་ མ་པ་ ེད་ མས་ ང་ཟ་བ་ལ་འོང་བ་རེད་འདིར་མ་ཨོང་ག ངས་ནས་བཀའ་བ ོན་ ིས་ཚར་བཅད་
པའི་གཏམ་འ ག་པ་དང་། མདོར་ ་ ད་དབོན་ཐོག་ ་ཁོ་ཡོ་ནག་ ག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ ོན་ཡོན་མཆོད་
ཆེ་བ་མེད་ ང་།

དེར་ཕེབས་ བས་ཞིག་ནས་ ར་ཤོག་ ོད་ ི་ཁང་ ིམ་ལ་རབ་གནས་དགོས་འ ག་དེས་

ང་ནས་ ག་ ་བཏང་བ་དང་།

ེ་ཁོ་ཡོ་ནག་ ག་ཤོག་ཅེས་ ངས་མེད་བ ོད་པས་ ག་ནས་འཐོར་བས་རེ་

ཞིག་འ ན་ ་མེད་པར་འོང་ག ངས་ནས་ ག་ནས་དང་ག ང་དེ་ ་ ་ལ་མི་ མས་ཉམས་མཚར་བ་ ང་།

ར་ག ངས་བཞིན་ ག་པོ་དང་ ོབས་ཆེན་གཞན་འ ན་མེད་པ་རེ་ཞིག་གི་བར་ ་ ང་བའང་འ ག

ེ་

དགེའི་ཞབས་ ི་ ་འཕེལ་ཞེས་པར་མར་ ་ཕོར་པ་ག མ་འ ང་ ོད་རང་མི་རབས་ ་མར་ ག་པོར་འོང་
ག ངས་པར་དེས་ ང་དེ་བཞིན་བ ང་བས་དེའི་མི་བ ད་ མས་ ེ་དགེའི་གཉེར་པ་དང་ ོབས་ལོངས་ ོད་
ལ་འ ན་ ་མེད་པར་ ང་ཞེས་ གས། ཡང་ བས་ཤིག་པ འི་དཔོན་ཨོ་ ན་ ན་ཚགས་ཟེར་བ་ཞིག་གི་ ་
ང་དབང་ ག་ཟེར་བ་ཞིག་མ ན་ ་ ིད་དེ་འདི་ ་པ་ ེད་ ་ཡིན་ ས་པས་ལན་གཞན་མེད་པ། ཁོ་མཁའ་
འ ོ་མང་པས་བ ོར་འ ག་ཧ་ཧ་ག ངས་པ་ལས་གཞན་མ་ ོན་པས་ ོབ་ཉེར་རིག་གནས་ལ་མཁས་པར་
ང་ཡང་མཐར་ཆོས་མགོ་མ་ཐོན་པ་སོགས་མ་འོངས་ ང་བ ན་ཡང་ཡང་ག ངས་འ ག་པ་དང་། (...)
༈ གནས་ ོ་ ེས་པའི་ མ་ཐར་ནི་ ོ་དེ་ལ་མིས་ ར་ནས་གནས་རི་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བའི་ ང་དིལ་ཞིག་གི་ ེར་
ཤིང་ ོང་ཆེན་པོ་ ས
ེ ་པ་ཡོད་པར་ ེ་དེ་ཉིད་ཕེབས་ཏེ་དེ་ལ་འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་ ི་ ་རང་ ོན་
ཡོད་ག ངས་ནས་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་བ ས་ཏེ་ ང་དེའི་ངོས་གཅིག་བ ས་ནས་ ག་གི་ངོས་ལ།

ན་རས་

གཟིགས་ ི་ ་ཆེན་པོ་ ིས་པ་ ་ ་ད་ ་ ོ་དེ་ལའི་ ན་རས་གཟིགས་ཞེས་ ན་ ི་མཇལ་ ་ཡོད་པ་དེ་
གཏེར་ནས་གདན་ ངས་པ་ཡིན་ཞིང་།

ཤིང་ ོང་འདི་ག གས་ ི་ མ་པ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ག ངས་པས་

གནས་ཡིག་ཉིད་ ་གསལ་ཞིང་། འདི་ནི་ ་གདན་ ི་ག ག་ལག་ཁང་ ་བ གས་པའི་ཇོ་བོ་བ ་གཅིག་ཞལ་
དང་ ིན་ བས་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ།

མ་ ལ་ ིང་ནས་བེ་རི་ ་མ་ཆོས་དབང་དང་། ཡང་ ིང་ ་ཚབ་པ་ཆོས་

ད ིངས་གཉིས་གཏེར་ ོན་མཇལ་ ་སོང་བ་ ན་ ས་ཞིག་ཡིན་པར།
ནས་ཡོད་པས།

་མ ན་ ་མེ་བ ོང་ཆེན་པོ་ ས་

གས་ ར་ཉམས་བཅས་པད་ ་འ ་བ་ཞིག་བ བ་འ ག་པ་དེ་མེ་བ ོང་ནང་ ་འཕང་ནས་

མེ་མ་ཞི་བར་བཞག་སོང་ ང་མེས་ཚག་པ་ ་ཅི་ ོས།

ོད་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ ་དེ་བེ་རི་ ་མ་ཆོས་དབང་ལ་

གནང་ནས་ ེན་འ ེལ་ལེགས་ག ངས། ད་ ་ཡང་ད ་ ་མེ་ག ག་མ་དེ་བེ་རི་ཚང་ ་ཡོད་དོ། ཡང་ཉིན་
གཅིག་ ར་ ་ཡོད་པའི་མར་ ོ་སོགས་ཆས་ཀ་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད། ཤིང་ མ་མང་པོ་ ས་ག ངས་པའི་མེ་
ནང་ ་བ ར་བར་ ་པ་ཞིག་གིས་ ོ་ཕོས་དེ་ ར་ལེན་པར་བ མ་ ་པའི་ ོ་ཕོས་དེ་མན་འ མས་སོང་།
གཞན་མ་ མས་ཚག་པ་ ར་ཞོག་མར་ ོ་ མས་ ང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ ་བས་ངོ་མཚར་མཛད།
དགོངས་པ་གང་ཡིན་མ་ཤེས་སོ།

ིབ་པ་མ ེན་པའི་ ལ་ནི།

དེ་ཡི་

་ལེབ་ ལ་ ་ཉི་མ་བ ན་གསལ་དེ་ ག་ནད་

ཞིག་གིས་བ ང་ནས་ ་པ་གཉིས་ག ང་ ག་ ་བར་སོང་བས་ ེ་ཡི་ཞལ་ནས། ད་ འི་ ལ་ཚས་ ི་བཅོ་ འི་
ཉིན་མོ་ ་ ས་ལ་བ ང་གཞི་གང་ཡང་མེད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་འ ་བ་ཞིག་རེད་འ ོ།

་རིམ་གང་

ཡང་མི་དགོས།
འ ིལ་ག ངས།

ོད་ ་པ་ཚས་ ེད་ ི་ ་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཉ་ར་ ིས།

་ ན་མགོ་སེ་རི་ལེ་བ་ཚས་མགོ་རི་ལི་ལི་

་པ་ ན་པ་དེས་བསམ་པ་ལ། མི་འ ར་ ོ་ ེ་འདི་ངེད་ ི་དཔའོ་ཨ་འ བ་དེ་འ ་ མ་པ་

ཤར་ནས། ཞལ་ནས་ཧེ་ཧེ་ང་ ་འ ་ལན་ཁ་ཤས་ག ངས་ནས། ང་དཔའོ་ཨ་འ བ་མི་འ འམ། ཅེས་ག ངས་
པས་ཅི་ ན་ནེ་སོང་ངོ་། བང་མི་གཉིས་འ ོར་འ ལ་ཚས་པ་བཅོ་ འི་ཉིན་ ་ལེབ་པ་འདས་སོང་ཞིང་།

ས་

ིས་ ་ལེབ་ ་མ་གོང་མའི་དབོན་པོ་དར་ཁས་དབོན་པོ་ཟེར་བ་དེས་མ ་དང་ ག་ ད་པའི་མཐའ་གསལ་
བས།

་པ་ཚས་ ེ་བཅད་ནས་བསད་པ་དང་།

་པ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་རེ་ ེད་ ་གཟིར་དགོས་པ་ ང་སོང་།

ད་ འི་ང་དང་ ་ལེབ་ ལ་ ་གཉིས་གོས་གཅིག་གི་ ེས་པ་ཕེར་བ་གཅིག་ ་འ ང་བ་ཡོང་ག ངས་པ།
ིས་རི་འོད་ཚང་ ་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ ལ་པའི་ ་དང་ ་ལེབ་ ལ་ ་མཆེད་ ་འ ངས་པ་དེའོ།

ས་

ཚ་ ྂ་ ་

མས་གཏེར་ ོན་ ན་ ངས་པ་ལ་ ་པ་འགའ་མངག ཇ་ ེབ་ ེ་གཅིག་བ ར་ནས། ལམ་ནས་ ་པ་ཚས་ཇ་
ལ་གདོང་ ག་ ང་ཟད་ ས་ནས་གཏེར་ ོན་ཚང་ནས་ཆས་ཀ་འ ་བཟང་པོ་མི་འོང་བས་ཇ་ཤ་སོགས་བ ག་
པ་བཟོ་ནས་འ ོ་བ་འཐད་ཟེར་དེ་ ར་ ས་ཏེ་སོང་བ་དང་།

གཏེར་ ོན་མཇལ་མ་ཐག་ནས་ཇ་ ན་ཚ་ ང་

ག ངས་ནས་ཞལ་བ ོན་གནང་། མ ན་ ལ་བཏགས་ ེ་ ་པ་རེ་ལ་ཇ་ ིས་ཁོ་གང་རེ་ཙམ་པ་ཤ་ཞོ་སོགས་
མང་པོ་དབང་མེད་ ་བ ག་ ེ་ངོ་བ ིང་བར་མཛད།

ང་ཚ་ ྂ་དགོན་ ་མི་ཐར་འ ་ ས་ཁ་ནས་ བ་ ེབ་

ཤོར་འ ོ ཚ་དཔག་མེད་ ི་ ་ ག་པ་མ་ཚར་བ་འ ་བ་དེ་ལ་རབ་གནས་ ས་ཚར། བེར་ནག་ཅན་ ་ཤོ་ཟེར་
བ་ནི་མེད།

་ཡི་གོང་དེར་འཇིམ་པ་ ན་མ་ཙམ་ཞིག་ ར་དགོས་ག ངས་པས། ཚ་དཔག་མེད་ ི་ ་དེ་ཚང་

ར་ བ་ ་འ ར་ཐལ་ཆེས་པ་དང་།

བེར་ནག་ཅན་ ིན་ཞལ་མའི་ཤངས་ ེར་ཉམས་མ་མཛས་པ་ཤིག་ཡོད་

པས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པ་ཉིད་དོ། ཚ་ ྂ་ ེན་འཕེལ་ནི། ག ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའ་ མ་འ ལ་དང་།

་

མ་འཆི་མེད་ནི་པ ་ི ཏ་ ན་དགའ་ ིང་པོའ་ མ་འ ལ་ཡིན་ག ངས་སོ། གནས་མདོ་ ་མ་མཐར་ ིན་དེ་ ་
བསོད་ ས་ཤིང་འ ོ་དོན་ཆེ་བའི་ བས།

་མའི་ ན་གཉིས་ཚ་ནས་ ན་ད ད་གང་གིས་མ་ཕན་པས་ ན་

ལ་ ་ ོད་ ག་ ོད་དགོས་པ་ཞིག་ ང་བར་གཏེར་ ོན་མ ན་ནས་ གས་ ས་ལ་ ་པ་གཉིས་བཏང་། དེའི་
ནང་མོ་ནས་གཏེར་ ོན་ ིས་ང་ཡི་མིག་ཚ་ ག་མིག་ལ་ ་ ོད་ ག་དགོས་ལར་དཀོར་ ས་ཚན་ཆེ་བའི་
དཀོར་ནད་རེད་ག ངས་ནས།

དེ་ ར་མཛད་ཤིང་ཡོད་པར་ ་པ་གཉིས་པོ་ ེབ་ ང་བར་གཏེར་ ོན་ནས་

ང་ ན་ཚ་བ་སོགས་འདི་འ ་ག ངས་པ་དང་མཛད་ ེན་ཡོད་ ས་པས་ ་པ་གཉིས་ ིས་བ འ་དོན་གོ་ ེ་
་མའི་ ་རིམ་དཀོར་ ངས་འ ་མཛད་པའི་འ ལ་ ་ ན་ནད་དེ་ ག་གོ འབེ་ནས་ ་གཏོ་གཅོད་པ་ཡིན་

ཟེར་བ་ཞིག་གི་ ན་ཡ་ ེས་ ་སོང་བར་བཏགས་པ་ ས་པས། ང་ཡི་ཤ་ཉེ་དེ་ ས་ ར་ཟེར་བ་དང་། གཞན་གོ་
མི་ཤེས་མང་པོ་ག ངས་པས་ཤ་ཉེ་དེ་ ས་ ེར་སོང་ངོ་། ཡང་ ་པ་ཞིག་འདོད་པས་ག ངས་ ེ་ ད་མེད་སར་
སོང་བས་མཚན་མོ་ལམ་མ་ ེད་པས་ལག་པས་ ལ་བཞིན་ ་སོང་བར།

ི་ཉིན་གཏེར་ ོན་ནས་ག ངས་

ང་ ་ ོད་མདངས་ལག་པས་ ལ་བཞིན་ ་གར་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ང་བཤད་ ིས་ག ངས་པས་ངོ་ ིང་
པར་ ར་རོ།

དཔལ་ ན་དགའ་ཟེར་བའི་ གས་པ་དེ་ ོ་ལོད་ ི་དབང་ ང་ ་བར་གཏེར་ ོན་མ ན་ ་

སོང་བས། ཇ་ ད་ཤ་ནག་ ོང་ངེ་བ་གཅིག་ ིན་པས། ཤ་འདི་ཞིམ་མོ་ཅི་འ ་ མ་པས་ཤར་མ་ཐག་ ། ང་ཡི་
ཤ་ནག་ ོང་ངེ་བ་འདི་ཞིམ་པོ་རང་ཡིན་ག ངས་ནས་ངོ་ ིང་པ་བཟོས། གཏེར་ཆོས་ ་ཏི་མགོ་ལ་བཞག་ནས་
ོད་རང་གིས་ ོ་ལོད་བཅའ་གང་ བ་ཕན་གང་ བ་བ ིས་ག ངས་སོ།

་ ོད་ ་བཟོའ་མ་ ན་འབེ་སེ་ ་

བཟའ་དེ་ལ་རིགས་བ ད་མེད་པ་ ང་ བས། གཏེར་ ོན་ལ་མར་དཀར་ ོག་འགའ་དང་བཞེས་ཆང་སོགས་
ར་ནས་མཇལ་ ་སོང་བས་ ོད་ལ་ ་གཉིས་འ ང་ ་མ་དེ་ལ་ཚ་དབང་ གས་པ་ཐོགས། ར འི་ ལ་ ས་
ཚ་དབང་ གས་པའི་ ་ེ བ་ཡིན་ག ངས།

ི་ལོར་ ་གཅིག་ ང་བར་མིང་དེ་ ར་བཏགས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་

ང་བ་ཡིན་ནོ། གཏེར་ ོན་རོལ་པའི་ ོ་ ེས་ ོ་ ེ་ གས་ ག་ནས་གཏེར་བཞེས་ནས་གཏེར་ བ་མཛད་པའི་
ཚས་བ འི་ཉི་ཤར་ལ་གཏེར་ ོན་འདི་ཉིད་ཕེབས་པས།

རོལ་པའི་ ོ་ ེས་དེ་ཤིན་ ་ལེགས་ཨོ་ ན་དངོས་

འདིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ག ངས། གཏེར་ ོད་ མས་ཚག་ ་དང་བཅས་པས་ཞལ་ ེ་བ་ཡིན་འ ག་ཅིང་།
ལས་ ས་པའི་ ེ་མིག་མང་པོ་གཏད།

་ ེ་

ོ་བ་དང་ཤིང་ ད་ ་ འི་ཀ་ཆ་མང་པོ་རོལ་པའི་ ོ་ ེའི་ད ་མཐོང་བ་

ཙམ་ ་ ང་ནས་བ ་འ ལ་ཡིན་ག ངས་པའི་དངོས་ཆས་ངན་ངོན་འགའ་རེ་ ལ་ནས་ཕེབས་སོང་བས།
གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཞིག་ ེ་ ་ཡོད་པ་དང་།
པར་ ང་།

མཐར་དཀོར་ ས་མང་པོས་ ང་ཟད་ ིབ་པའི་ ང་བ ན་ཡིན་

ལ་པ་ ་ཟི་མ་དེ་ ད་ཞིག་གི་ གས་ ིར་ཡོད་ བས་ ར་མལ་ཞིག་ནས་མན་ཇི་ཁ་གང་ ེད་པ་

ེར་ཏེ་གཏེར་ ོན་མཇལ་བར་སོང་བས་མི་ གས་འགའ་རེ་ ལ་ ས་འ ག་ ོད་རང་ཚ་མར་ ད་ཅིག་ ེ་
དགེའི་ཚང་དཔོན་རེད་ག ངས་ནས་ ལ་གོང་ ་བཞག དེ་ནི་ ིས་ ེ་དགེའི་ཚང་དཔོན་ ་ཟི་མ་ཟེར་བ་ཅན་
དེ་ ང་བ་ཡིན། པ འི་དགེ་ ་ག ་ཟེར་བའི་མི་ ོ་ ོད་ཅན་ ང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ ན་ ་ ེབ་པ་དང་། ེད་
རང་གཅོད་བ ིས་དང་ ས་ ན་ཡོང་ག ངས་པས། མི་དེས་གཅོད་ཤེས་པ་མེད་ ང་། དེ་ཉིན་ནས་གཅོད་ ི་
ཚག་ཡིན་མིན་ ་ཚགས་འདོན་ཅིང་དེ་ ིས་ནས་གཅོད་པ་ཡིན་བསམ་པའི་ ོབ་པ་ ེས་ཏེ་གཅོད་ ས་པས་
ོན་པ་བ ལ་བ་དང་རོ་ལངས་དང་ཟ་འ ེ་འ ལ་བ་སོགས་ལ་ ས་པ་ཆེ་བ། ཁོ་རང་ལ་ལོངས་ ོད་འོང་བ་

སོགས་ ང་འ ག ཡང་ བས་ཤིག་མདོར་ག ང་ ་ ད་མེད་མང་པོ་དང་མཉམ་ ་ ན་ ས་པས། གཏེར་
ོན་ ིས་ཆབ་བསིལ་མཛད་དེ་ཆབ་ ི་ ་ལ་བཏགས་ནས་ ད་མེད་གཅིག་ལ་ ོད་ལ་ ་གཉིས་འོང་། གཅིག་
དེ་ ་པ་བ ིས་ག ངས་ལ་ ིས་ ད་མེད་དེ་ལ་ཨ་དོན་འཇམ་ད ངས་བཟང་པོ་ཟེར་བ་གཉིས་ ེས་པ་ཡིན་
ཞེས་ གས་སོ།

ིར་ལོ་ནས་ ་པ་དེ་ ང་བ་དང་། ཡང་ བས་ཤིག་ ་ཤས་རེ་ཙམ་ ི་མཚན་མོ་ ང་ཟད་ ང་

མི་གཟིམ་པར་མདའ་དང་ ར་ ོ་སོགས་འཕེན་ཞིང་ ིབ་ཤིང་པའི་དོགས་ཡིན་ག ངས་པ་དང་།

མཚན་མོ་

མདའ་འགའ་རེ་འཕང་མ་ཐག་ ་པ་ མས་ལ་ ར་ལེན་དགོས་ག ངས་པས་ ་པ་ མས་གཅིག་ལེན་འ ོ་
བས་ ན་པའི་ཞེད་མེད་པ་ཉིན་མོ་དང་མ ངས་པས་མདའ་གར་སོང་གི་ས་ནས་ ར་ ངས་ཆོག་པ་ ང་
བས་དེ་མཚམས་ནས་ ་པ་ཞིག་གིས་ ལ་ཀ་ ས་ཏེ་ད ག་པས་ཀོ་བ་བ ང་ནས་ ིབ་ཤིང་པ་ ོད་དེ་ཟོ་ཟེར་
བའི་ ད་ཆེན་པོ་ ས་པས་ གས་བདེ་ཉམས་ ིས་ད་ནི་དོགས་པ་མི་དགོས་ག ངས་པའང་ལན་འགའ་
ག ངས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ་ཡི་ ེན་སོགས་བ ོག་པ་མཛད་པ་ལས་མ་མཆིས། དེ་ནི་འ ི་ ང་ ོབ་པས་ ེན་
འ ེལ་བ ིགས་པའི་ མ་ཐར་དང་མ ངས་སོ།

འདན་ག ང་ནས་ནམ་ ་ ན་ཁ་ཞིག་ ་ཡོན་བདག་ ན་

ནད་ ིས་ཉེས་པས་ཤི་ལ་ཁད་པ་ཞིག་གིས་མར་ལོག་ཞིག་ ལ་ཏེ་ བས་མ ག་ ས་པས།

མར་དེ་ཕོ་མཆིན་

ན་ཡོད་སར་ལན་མང་ ་ བ་ ོག་ཐོ་མང་པོ་གནང་ བས་མ ག་མི་ཤེས་ག ངས་པས་དེ་མ་ཐག་མི་དེ་
བ ལ་ ་སོང་བས་ ་བོ་ མས་ ིས་གཏེར་ ོན་ ིས་མཛད་པ་འདི་འ ་མཛད་མི་དེ་ཤི་སོང་ མ་པ་དང་།
ར་སོས་ནས་ཁོ་རང་ ན་རོ་ཐམས་ཅད་ གས་ནས་དེ་ནས་བ ང་ གས་དང་ ན་མ་དགོས་པར་ནད་ལས་
ོལ་བ་དང་། འ ོང་པ་དཔོན་ཀར་ཚ་ཞེས་པ་ ་ ན་ ་མ་ཞིག་མཇལ་བར་འ ོ་བའི་ལམ་ ། རིག་པ་འཛན་
པ་བ གས་པ་མཇལ་ནས་ད་ལན་ ་མ་མཇལ་བར་གཏན་ནས་མ་འ ོ་ག ངས་ ང་ལས་ ི་ མ་ ིན་
བ ོག་ ་མེད་པས་ཞལ་ལ་མ་ ིས་པ་དང་། ད་འ ོ་ན་ ེད་ ི་མཁོ་བའི་ ས་ཡིན་འ ག་པས་ཡོད་དགོས་ད་
ནས་ ོད་འདིར་མ་འོང་།

ད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞིག་ཐོང་ཤོག་ག ངས་ནས་སོང་བས་ལམ་ ་ བས་ཆེ་བ་

ཚབ་ཚ་ ་མ ིན་ཟེར་བ་འཁོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ ོ་ཙམ་ ེབ་ཚ་འབོག་ བ་པ་དང་།

་མ ིན་ཕ་ ་དེར་

འོངས་ ེ་མགོ་ ོར་ ིས་འ ོང་དཔོན་ལ་ ི་བ ན་པ་དང་། དེས་ ང་ ་མ ིན་ལ་ ི་བ ན་ཏེ་གཉིས་ཀ་ ས་
གཅིག་ལ་ཤི་བ་དང་།

འ ོང་དཔོན་ ི་ ་བོ་དེ་ལ་མདའ་ ོ་སོགས་ ིས་ཤི་ལ་ཁད་པ་ ས་ ང་ ར་སོས་ཏེ་

གཏེར་ ོན་ ི་ ང་ ་བ ོ་ ེན་དང་ བས་མ ག་ ་མཁན་ཞིག་བཏང་ བས་གོང་ ་ ད་ཆ་བཤད་མཁན་
ཞིག་ཤོག་ ོད་རང་འོང་མི་དགོས་ག ངས་པ་སོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ ང་ཟེར།

་ཐོག་དཔོན་ཨ་ལོད་ ེ་ ་

བ ད་ ་ཕེབས་པ་དང་མཇལ་མ་ཐག་དོ་ བ་དཔོན་འདི་ ེད་ཞབས་ ི་ མས་ ིས་བ ང་འ ག་དགོས།
འདི་གཞན་ལ་ཤོར་དོགས་ཡོད་ག ངས་ ང་། དེ་ ར་མ་འ བ་ནས་ཆང་གིས་ ོས་ཏེ་མཚན་མོ་ཆབ་བསིལ་
སོང་ནས་ཁད་ཁ་ནས་ ངས་ ེ་ ་ཐོག་དཔོན་འདས་ཞེས་ཐོས།

ར་མང་ཆེ་ཚང་ ལ་ ས་ཁོང་རང་གི་

ཆིབས་པ་ ིས་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ལན་མི་འ ར་ ོ་ ེ་ལ་ ལ་ན་ གས་ཕན་ཐོགས་འ ་ ེ། ཁོང་གིས་ ོ་
ོད་མཛད་ནས་ ་འདི་ཁེབ་དང་ཆས་སོགས་མ་ ས་ན་ ག་པོ་ཞིག་རང་འ ོ་ ་ཨི་ཡིན་ག ངས་ ་པ་
མས་ལ་འ ོས་ ས་ ར་གཏེར་ ོན་ཕེབས་པ་དང་ ར་འ ོས་དེ་ མས་ ན་ ་གསན་པའི་འོས་ནི་མ་
མཆིས་པས་ ་དེ་ ལ་མ་ཐག ཆེ་ཚང་གི་ཆིབས་པ་དེ་ལ་ཆགས་འ ོ་བས་ཁེབ་མས་ག མ་ཆས་ཀ་མང་མང་
ིན་ངས་ ོ་ ོད་ ས་ནས་ ་དེ་ ག་འ ོ་ག ངས་ཞིང་བཞད་གད་མཛད་པས་ཆེ་ཚང་ གས་ ིང་ཙམ་ ང་
ད་འ ག་གོ

་མ་ཀར་འཕེལ་ཞེས་པ་ལོ་ ང་ འི་ བས་ ་ཆིངས་མི་བ ོལ་བ་ཞིག་ཡོད་འ ི་ ་ཁ་ནས་

་ལ་ཐོན་ བས་ ིལ་ ་ཉམས་མཚར་བ་ཞིག་ ེད་པ་ ་རག་གསེབ་ ་བ ད་སོང་བ།

ར་མདོར་ག ང་ ་

གཏེར་ ོན་ཆེན་པོ་མཇལ་བས་ཧེ་ཧེ་ ོད་ ་རག་གསེབ་ ་ཅི་ཡོད་ག ངས་ཀར་འཕེལ་ ིས་བ ེད་སོང་བས་
ཅི་ཡང་མེད་ ས་པ་དང་།

་རག་བ ོལ་དགོས་ག ངས་ཏེ་ ིལ་ ་འ ག་པ་ ངས་ནས་ ོའ་བར་ ་

བ ངས་པ་མཛད་པ་དེས་མི་ ེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པའོ།

ཡང་རི་འོད་བ ེ་ཞིག་གིས་ ད་མེད་ལ་མཚན་མོ་

ཆགས་པ་ ད་དེ་ནང་པར་གཏེར་ ོན་ ི་མ ན་ ་ ིན་པས་ ོད་ ིས་མདང་ག མ་ཅི་ ས་དཀའ་ལས་ཆེན་
པོ་དེ་འ ་རེད་སོང་ཧེ་ཧེ་ག ངས་ཤིང་ ན་འ ་ གས་ ་གཟིགས་པས་དེ་ ིང་ནས་ཅི་ ་ ོས་ ལ་ ་ ར་
པས་བཤགས་པ་བ བ་པ་སོགས་ ས།

གཏེར་ཆེན་དེ་ཉིད་ ིས་ ར་པ་གོ་འཇོ་ ོགས་ ་ཕེབས་ བས་ཞིག་

འ ོ་འ ེན་དགོན་པས་དམག་ཤམ་ ེ་ལམ་སང་ ོ་ ེ་ ོ་ལོད་ལན་ག མ་བོས་པས་རི་ ང་ཐམས་ཅད་ ོ་ ེ་
ོ་ལོད་ ི་ ་ཆེ་ ་དཔག་མེད་ ིས་གང་བའི་ ང་བ་ཤར་བས། གནོད་སེམས་ ི་ ་བ་གཏན་ནས་མ་ཕོད་པས་
བཀག་འགོང་རང་ཞིར་སོང་།

ཡང་ བས་ཤིག་རང་ ར་ ་བ གས་པའི་ཚ་དཔལ་ཀ ་པ་ལ་ཁབ་དང་

འ ག་དང་ ི་སོགས་བ ག་པར་འ ག་ག ངས་ནས་ གས་ ག་མཛད་པ་དང་། ད་རེས་དམ་ཉམས་ མས་
ིས་ཀ ་པ་དེ་ བ་སོང་།

ད་ ་ཉིད་ ་ ་ཡི་ གས་དང་ ག་དང་དར་ཡོད་པ་ མས་ཕོབ་ག ངས་པ་དང་།

ཁོ་རང་ན་བཟའ་མགོ་མ ག་ ོག་ ེ་ད ་ག མས་ནས་བ གས་པ་སོགས་མཛད་པས།

ིས་བཏགས་པས་

ཀ ་པ་ལ་ཁབ་དང་འ ག་དང་ ི་བ ག་ག ངས་འ ག་པ་སོགས་ཞབས་ ི་ མས་ ིས་བ ོང་བའི་ཐབས་
ག་ ངས་བ་སོགས་མ ེན་པ་དང་། ད་རེས་ བ་སོང་ག ངས་པའི་ ་ཚས་དེར་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ་ཞིང་ལ་ཕེབས་

པ་ཡིན་འ ག་པ་དང་། ཡང་ཉིན་གཅིག་ད་རེས་གནམ་ ་བ ོས་དང་ཀ ་པ་དེས་གསེར་ ི་ ་བོ་ཆེ་ཞིག་ལ་
ཞོན་ནས་ནམ་མཁའ་ཡ་གི་ནས་ ོན་འ ག་པ་དཀར་ཇོ་ཆེར་ཕེབས་སོང་། ངེད་ མས་ ིད་པ་ལ་ ་ཡི་དར་
ག་ ེན་ལ་བ ེང་ག ངས་པས་དེའང་།

ལ་བའི་དབང་པོ་ ང་ བ་ ོ་ ེ་ ་འ ངས་བར་ ང་བ ན་པ་

བ ན་བཞིན་ ང་པ་དང་། ཚ་ ྂ་ ་མ་འ ལ་བ་ཞེས་པ་ཀ ་པ་ ང་ བ་ ོ་ ེ་ ་ ང་ འི་ བས་དེར་འ ་
བསོད་ལ་སོང་བའི་ བས་ ས་ཞིག་ ས་པས། གཏེར་ ོན་ག ང་ལས། དཔལ་ ན་ ་མོས་འ ལ་བའི་མིག་
ལ་ ་ཐལ་བཏབ་སོང་ག ངས་པས།

འ ལ་བའི་མིག་ལ་ མ་ཚག་ ི་ནད་ ང་བས་ ད་ཆ་དེ་ཐོས་ནས་

མགོན་པོའ་བ ང་བ་ ས་པས་སེལ་ལོ།

ཇོ་བོར་ ་གཏེར་འདོན་པར་མཛད་ནས་ ་ཉེལ་ ིས་ ང་བ་དང་།

ད་མེད་མཚན་ངན་ཞིག་གིས་ ག་ནས་གནང་བའི་ནས་འ ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་བཞིན་ ས་སོང་བ་དང་། དེ་
འ ེ་མོ་རེད་ག ངས་ནས་ ི་དེད་ཁོ་ནས་མནར་སོང་འ ེ་མོ་དེ་ངའི་ཕོ་ ང་ ན་ལ་སེམས་ཆགས་པས་ བས་
དམ་ལ་ཐོག་པ་རང་ཡིན་ག ངས།

ོམ་རེ་མདོའ་ཇ་ལོང་ཚང་ ་ ་ཐོ་ བ་མང་པོ་ཞིག་བཅོལ་ཡོད་པར། ལོ་

དར་བཞིན་ ོམ་རེ་མདོ་པ་ མས་མདོར་ ད་ ་ནས་བ བ་པར་འ ོ་ བས། གཏེར་ ོན་ ར་ ་མཇལ་བར་
འ ོ་ཞིང་ཇ་གནང་བ་སོགས་ གས་ ེའི་གནང་གི་ཡོད་པ།

དེ་ལོ་ ་དེ་ མས་ཇ་ལོང་ཚང་གིས་མེད་པ་ ས་

པས། དེ་ལོ་ནས་ བ་པ་ མས་ ར་ ་སོང་བས་ ན་མ་ ་ ན་ཚ་ག ངས་ནས་ ར་ཐག་ཁོ་ན་གནང་ནས་
ོགས་ ་ཉེ་མ་བ ག
པར་གདའོ།

་དེ་ཉར་ཚག་ ས་ནས་ ་ ་དེ་ཉིད་ནམ་ ག་གཞན་ ་མི་ ོ་བས་ ེན་འ ང་ཡིན་

ེ་དཔའ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་དེ་བ ེ་ ེད་པར་བ མས་གཏེར་ ོན་ ོད་བ ེ་ ས་ནས་མི་བཟང་

ཆོས་མགོ་མི་ཐོན་ག ངས་ནས་ ོག་པ་ནི་ ས་ ིས་དཔའ་བོ་འ ངས་པའི་བ ར་འ ག་གོ
་ད ངས་ ི་ ོབ་མ་རས་ ང་ཀ ་དཔལ་ བ་ཞེས་ ར་ནས་ད ས་པ་དགེ་ ོང་ བ་པ་དང་།
དཔལ་ བ་ཟེར་བ་ཞིག་ ་ེ བ་ཡིན་པར་ ན་པ།

དེའི་ ེ་བ་རས་ ང་ ་ ན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་།

ེ་ལེགས་བཤད་
སེང་གེ་
དེར་ཡེར་ ི་

བ ན་འཛན་པ་འདས་པའི་བ ོ་ ེན་ ེར་ནས་ས་ག མ་ཟེར་བ་ཞིག་སོང་ནས་ ེ་གཏེར་ ོན་མཇལ་བས་
ེད་རང་གི་བ ན་འཛན་པ་ ་སེར་པོ་ཞིག་ ོན་འ ག་ཧེ་ཧེ་ ོད་རང་ཚས་མེད་པ་བཟོས་ཚར། རས་ ང་པ་
ངས་མི་ཤེས་ ོ་གར་སེང་གེ་དཔལ་ བ་ཁམས་ཨི་བཟང་ག ངས་ ང་། དེ་ལ་ ོ་གར་ཟེར་བ་ད ས་པའི་མིང་
ཡིན་པས་གོང་མའི་ཡང་གོང་མ་དེ་མ ེན་པར་འ ག

བ ན་འཛན་ ལ་ ་དེ་དགེ་ གས་ ས་པས་ ་ཚ་

ང་བ་ཡིན་པར་གདའོ། ས་ག མ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ ོད་ ི་ཚམས་དེ་ ོ་ལེའི་སོ་འ ་བ་ཡང་ཡང་ག ངས།
ིས་ ་པ་དེ་ལ་མཛ་མོ་བ ་ ག་ཡོད་པ་ ང་བ་དེ་མ ེན་པ།

ས་

འབོལ་ཡག་ ་ཐོད་ཕོར་ ་ནས་ གས་ནས་

ཡང་ཡང་ནམ་མཁར་འཕེན་པ་མཛད། ཐོད་པ་ཁ་ བ་པ་དང་ནས་འཐོར་བ་ཡེ་མ་ ང་བར།

ར་མང་ ང་

པའི་དགོན་པ་ད་འདིར་བཏབ་ན་ཆབ་མདོ་དགོན་པ་དང་མཉམ་པ་ཞིག་མི་འོང་ནའང་འཕགས་པ་དཀོན་
མཆོག་ག མ་དཔང་ག ངས། ས་ ིས་སི་ ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འབོལ་ཡག་ ་ ང་པའི་གཟིམ་ཁང་མཛད་ནས་
་ཚ་སོགས་གང་ ེར་ལེགས་ ལ་ཡང་ཡང་ག ངས་ ང་ཆོས་ ན་སོགས་ ིས་མ་འདོད་འ ག་པ།

དེ་

གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་ ་བབ་པར་ཡང་ ང་། ཡང་ཕ་ ་ནས་མི་ ད་ཞིག་གི་མ་ ན་དེ་ན་ནས་ནད་བབ་
ི་པར་ཡོད་པས་གཏེར་ ོན་ ང་ ་བ གས་ ས་ལ་ ིན་པས་ ེ་ཡི་ཞལ་ནས་ ོད་ ི་ནད་མ་དེ་ ག་ཡང་མི་
ོན་མེད། མདངས་ག མ་ངའི་མ་ ན་དེ་ཤི་ནས་ར་ཁང་ནང་ ་ གས་དམ་ལ་བཞག་ཡོད། ཁ་ངོ་བལ་དཀར་
པོས་ད ིས་ནས་རེ་ ར་ནག་པོ་ཞིག་གིས་ཡོལ་བ་ ས་ཡོད་ཅེས་ག ངས། བང་མི་དེ་ཡར་ ིན་པ་དང་། མ་
ན་ཤི་ནས་ར་ཁང་རེ་ ར་ཡོལ་བ་སོགས་གཏེར་ ོན་ནས་ཇི་ ད་ག ངས་པ་ ར་ ས་ཡོད་དོ། ཡང་ ས་རེ་
ཞིག་ལ་ བས་ཆེའི་ ེ་ཐམས་ཅད་སོང་ ་བར་གནས་འདིར་ངའི་གན་ ་གདན་འ ེན་ལ་ ོན་དགོས་ཟེར་
བའི་བང་མི་བཏང་བས་དེ་ ར་ བས་ཆེའི་ ེ་དཔོན་འཚགས་ བས། གསེར་ད ལ་ ན་ ་དང་།

ོས་ཤེལ་

དར་སོགས་ཚན་ ངས་མང་པོ་སོ་སོའ་ ོན་ ་ ངས་ནས་ ་མས་འཚགས་ལབ་ ་ འི་ག ངས་ཆེན་པོས།
འོ་ བས་ཆེའི་ ིམས་ ས་ནི་གོ་ཐང་ཤིང་ནག་པོ་ཡན།

ས་ཤོད་ ོ་ར་དཀར་མོ་ ན་ལ་ཡིན་པས་ཚན་

ངས་ཐམས་ཅད་དཔོན་འ ལ་ཡིན་ནོ་དེ་ ར་ ར་ཅིག་ག ངས་པས། མི་ མས་ངོ་ ིང་ནས་ཡང་གང་གིས་
ཡང་ ར་མ་ ས་པ་དང་། དེས་པ་ ི་ ར་མ་ཞེས་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་གིས་རས་ ག་གཅིག་ ་ཐབས་ ་ ར་
སོང་བས། དེ་ཡི་མི་བ ད་ད་ ་ཡང་ ག་པོ་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ།

བས་ཆེའི་ ེ་དཔོན་ མས་ ིས་གནང་ ིན་མ་

ར་བས་ ེན་འ ེལ་འ ག་ནས་ད་ ་གཞན་ ི་ ིམས་འོག་ ་ ད་ནས་རང་ལ་དབང་མེད།
པོའ་གཏམ་མི་ཤེས་པས་ ེན་འ ེལ་འ ག་པ་ཡིན།
འ ོ་ཚར་རོ།

ཞེས་ག ང་ ོན་ནོ།

ེ་ཡི་ཞལ་ནས།

ིམས་ ང་

བས་ཕོ་ ་ཆེན་མ་ ས་ཁོ་མི་འོག་ ་

ཡང་ཡོན་བདག་སེར་མི་རིག་འཛན་ཞེས་པའི་མི་ ན་ཞིག་གི་ ་ ང་

གཅིག་ ་དེ་ ང་ནས་ཉལ་ཡོད་ཚ། འཛ་ག ང་ལ་ཡོད་ ས་མདོར་ག ང་ལ་གཏེར་ཆེན་བ གས་ ས་ད ར་
ཐོག་ཞིག་ལ་ཉིན་གཅིག་མདའ་ག ་ ོགས་མཚམས་ ན་ ་ ་ ོ་ཙམ་འཕེན་པ་དང་།

འཽ་ད ་ ང་སེར་མི་

རིག་འཛན་བསད་ལེ་ཡོད་རེམ་རེམ་ཡང་ཡང་ག ངས་གནམ་ ི་ག ག་ ས་རེ་ཞིག་ན་འཽ་ད་བསད་ཚར་ཐོས་
་ད་ ང་ ས་ཡོད་ག ངས། རིག་འཛན་ཐོག་གིས་བསད་ཡོད་ ང་ ་དེ་མ་ཤི་བར་ཡོད།
ས་གཏེར་ ོན་གདན་ ངས་པས་དེ་ཉིན་ནམ་མཁའ་ནས་ཐོག་འཕང་བ་ཐོས།

ར་ཞག་ག མ་

དེ་འོད་ ག་གིས་བསད་པ་

རེད།

་དེ་ང་མིན་ན་བསད་ཚར་ག ངས། ཡང་སོག་པོ་གཉིས་འ ོ་འ ག་པས་གཏེར་ ོན་ནས། ད་སོག་པོ་

གཅིག་ ང་ ས་བསམ་པ་ལ། ད་ ང་གཉིས་འ ོ་བར་འ ག ད་འདི་མ་གཏོགས་སོག་པོ་མིག་གིས་མཐོང་མི་
འོང་ག ངས། སོག་པོ་ཐམས་ཅད་མཚ་ཁར་ཆོས་ ིད་ཤོར་ནས། དེ་ ིན་སོག་པོ་མེད་ག ངས་པ་ན་དེའི་ ེན་
འ ེལ་དེ་ཡིས་མཐའ་དམག་བ ོག་པ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ ན་ལས་གསལ། ཡང་རི་འོད་ཐའི་ཇི་དེ་ ་བ་
ག མ་ལ་བ ང་ནས་འཆི་ལ་ ག་ནས་ ན་ད ད་རིམ་འ ོ་གང་གིས་མ་ཕན་ བས་གོས་ཆེན་གསེར་མ་
ག་གཅིག་དང་ཁ་དར་བཅས་ བས་མ ག་དང་ ེན་སེལ་ ེན་ ལ་བས་བང་མི་ ེབ་མཚམས་ཨ་ཚ་ཚ་ང་
ཡི་གོས་ནང་ལ་ཚར་མ་གཅིག་ཡོད་འ ག་ག ངས་ནས་ན་བཟའ་ ད་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ ་བ ག་ནས་ ་
པ་གཅིག་གིས་ཚར་མ་གཅིག་ ེད་ ང་བ་དེ་གོས་ཆེན་དེ་ལ་ ིལ་ནས་མེ་ཆེན་ ས་ནས་དམར་ལིང་ངེ་བ་དེའི་
ནང་ ་གོས་ཆེན་བ ག་ཁ་ནས་ ང་ང་ཞིག་གིས་ ས་ནས་བ ེག་མཐར་ཐལ་བ་དེ་ ་མས་ཞལ་ ་བཞེས་
པས། ཞག་གཅིག་གཉིས་ལས་དཔོན་བ ང་གཞི་ལས་ཐར་རོ། རེ་ཞིག་ཐན་མགོ་ད ་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ ་ ིད་
ནས་ཨར་མི་ད ་ལ་ བ་སོང་ག ངས། དེ་ལོ་རི་འོད་ནས་ཨར་མི་ད ་ཤི་བ་ཡིན། ཡང་ ་ ་ ད་ལ་བ གས་
བས་ཞིག་མེའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས་ ་ ་ ད་འདི་ཀ འི་མཆོད་ཐེབས་ལ་འ ོ་ ་ཡིན་ག ངས་ནས་
ཤིང་ ་མ་མང་པོ་ཞིག་ ང་པོ་ཆེན་པོ་ ས་ལ་མེ་ བ་ནས་མེ་ ེ་མཆེད་ ང་ ་མས་ན་བཟའ་ཐམས་ཅད་ ད་
ནས་མེ་ནང་ ་ ལ
ི ་ ང་གིས་བ གས། དེ་ནས་མེ་མཆེད་ནས་ ་མ་མི་མཐོང་བར་སོང་ཚ་ ་པ་ཚས་དེ་མེ་ལ་
འ ོང་ནས་ཤི་བ ག་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཤིང་ཐམས་ཅད་བསལ་མེ་ལ་ ་ བ་ནས་ ་མའི་ ག་ནས་ ར་ ད་
པས་ལག་པས་རེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ ར་ ོལ་ནས་ཚག གཞན་ ་ལ་མེ་ཡིས་མ་གནོད་པས་དེ་ཡང་ ང་
ཟད་མ་ལེགས་པས། མེ་རང་ཡལ་ ས་ན་ཀ ་དགོན་ལ་ ོབས་ ན་ ་ཞིག་འོང་ ་ཡིན། དེ་མི་ཡོང་བ་འ ་
ག ངས། ཡང་ ེ་འ ི་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་ ོབ་བ ་ ག་ཙམ་ཁམས་ ་ཆིབས་བ ར་གནང་ བས་ཞིག་
གཏེར་ ོན་ ་མ་དང་མཇལ་བར་ཕེབས་པས་ ོ་པས་མ ན་ ལ་གནང་ ས། བཙན་མ ང་ལ་གཟིགས་ནས་
ཨ་ཁ་ ོག་པ་ ་ ་ ་ཡ་ཀི་བཙན་མ ང་འདི་མི་ ག་དགོས་འ ག དེའི་མ ང་སོ་འདི་ལོང་ལ་ ེན་ མ་ ་
ཚག་བ ིས།

ཡང་ན་ཤིང་ བ་གཅིག་ཟོས་ཡང་ན་ཀོ་མར་ ིས་གཡོག

འདི་ ར་མ་བཞག་རེམ་རེམ་ལན་

འགའ་ག ངས། དེ་ནས་ ོ་པ་རིན་པོ་ཆེས་ ་མ་ནི་ཟག་མེད་མ ེན་ ན་ཡིན་པས། གཏེར་ ོན་ག ངས་པ་
ར་མ ང་ཚག་བ ིས་ལན་ཁ་ཤས་ག ངས།

་པ་ཚས་དེ་རང་ཚང་ལ་ཁོས་ངན་ ེད་ལེ་རེད། ཆོས་ ོང་གི་

ེན་ ས་ཚག་བ ིས་ཟེར་མི་ ང་ཟེར་ནས་ཁས་མ་ཉན། དེ་ནས་ ་གཉིས་མཚམས་ནས་བཙན་དེ་བབ་པས།

་མ་ ོ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་མ ང་བ ན་པས་ ་མ་བ ོང་ནས། ཆིབས་པ་གཏེར་ ོན་ལ་འ ལ་ ་བ ར་ ང་
བས་དེ་ལོས་འོང་ང་ཡི་ཁ་ལ་མ་ ིས་ག ངས།

དེ་ ེང་ལོ་བཞི་ནས་ནང་ཆེན་ ི་ ད་ཞིག་ལ་མིང་ ས་ནས་

དེའི་ ར་ ་ེ བ་བཞེས་ཡོང་བས་ཚག་བ ིས་ག ངས།

ང་བ ན་ཏོ། ཡང་རེ་ཞིག་ ལ་མི་ཕལ་པ་ ིག་ཅན་

ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འདིར་ཤོག་ག ངས་ནས་བདག་ཆེན་འ ་མཛད་ཤོམ་གནང་།

དོ་ བ་ང་ཡི་མ ན་དེར་ ོད་

ཉོལ་ནས་མར་ ོ་འདི་ཡིས་ ོ་ ོལ་བ ིས་ག ངས་ནས་མ ན་ ་བ ལ་མི་དེ་གཉིད་ཡོད་ བས་ནམ་ ང་ལ་
རལ་ ི་ བ་པས་མི་དེ་ མ་ ་གཉིས་ ས། མར་དེ་ཡང་ མ་ ་གཉིས་ ས་ལ་སོང་། གོས་ ན་ཐམས་ཅད་
བཅད་སོང་།

ི་ནང་གོས་ ན་དང་མར་ཐམས་ཅད་ མ་ ་གཉིས་རང་མལ་ལ། མི་དེ་ཅི་ཡང་མ་ ང་བར་

འ ག་གོ འོ་ད་ ག་ཅིག་ག ངས་ནས་གནང་ ིན་མཛད། མི་དེ་ཕོ་འ ེ་ག ག་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ད་རེས་
མགོ་གཡོགས་ ིས་ བ་སོང་། དེ་མིན་ན་ ་ེ བ་ ི་མ་ལ། སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ལ་དེས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ ེད་
་རེད། ད་མི་ ོན་ག ངས། ཡང་མི་ཞིག་གི་ནོར་ལ་ནད་འགའ་རེ་ ང་བས་མི་འ ར་ ོ་ ེ་ལ་བ གས་པ་
ས།

ས་དཀར་ ོག་རེ་ ང་ ར་ནས་ ་མཚན་ ས་པས།

ད་མི་གོ་བའི་ཚག་གཉིས་ག ངས། ཡང་ ས་

ང་དེ་ ར་ག ངས། དེ་ནས་ ིར་འོང་ནས་མ་ཇོ་ལ་ ་མས་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་ ས་པས།
ནོར་ ན་མས་ནོར་མི་ ོན་ཟེར་ ང་།

་མ་ཚང་གིས་

ོན་མེད་ལན་གཉིས་ག ངས་སོང་ ོད་ཚས་མི་གོའམ། བ གས་པ་

ལེགས་པོ་རེད་ག ངས། ཡང་ཐ་ག་ ོ་ ེ་ཞེས་པའི་མི་གཅིག་མ ིས་པ་ཤ་ཡ་ན་ནས་འཆི་ཁ་གཏེར་ ོན་ཞལ་
མཇལ་བ་ལ་སོང་བས་ ་བ་གཅིག་གཉིས་ ་ཇ་ཉིད་ ིས་ཚ་བ་མ་གཏོགས་ཟས་ ི་ ི་མ་ཡང་ ོ་མ་ ོང་བ་
ཡོད་པས།

་མས་དེ་ཡི་ནང་པར་མར་ ་ ག་ ་ ེད་བ ས་ནས་ ངས་བ ག་ནས་བ ། ནད་པ་མ ན་ ་

ེབ་མ་ཐག་མར་ ་འ ང་ག ངས་ནས་ ག་གི་ ག་ཚན་བ ང་ནས་དབང་མེད་ ་ཕོར་པ་དོ་ག མ་འཇང་
བ་མཐར་འ ང་མོས་པ་ ང་ཚ་ ག་མ་མ་ ས་པར་འ ང་།

དེ་ནས་ ར་ལམ་ནས་ ས་ཡང་བ་དང་།

ཁམས་ ངས་པས་ཞག་ཁ་ཤས་ནས་ནད་དེ་ ག ལོ་བ ད་ད ་ལ་ནད་གཞན་ཡང་མ་ ང་དེ་ ར་ ང་བ་མི་
ངོ་མས་དངོས་བ ན་ ་གསལ་ལོ།

ཡང་ ་རིས་ཞེས་པ་ནད་པ་ ད་པོ་ཞིག་ ་ ག་ཞག་ག མ་ཙམ་ཉིན་

མཚན་མེད་པར་ཟག་ནས་ཤི་ལ་ ག་པ་ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཏེར་ ོན་ལ་ཤི་ནས་བ ོ་ ེན་ ག་ན་ བས་
མ ག་ལ་ ལ་ཚ་ནས་ ར་ཤོག་ག ངས་ནས་བགེགས་བ ད།

ག་ནས་མཛད་པས་ཞག་གཉིས་ ི་ལམ་

ཡིན་ཡང་དགོང་མོ་ལ་ ད་པོ་ ་ ག་ཆད་ནས་གཉིད་ཡོད་ བས། ང་ཡི་ ེང་ན་ནས་འདེབས་མི་ ་རེད་ ས་
ནས་མགོ་བ ེགས་ ང་བས་མི་གཞན་ ིས་ ་ཡང་མིན་ ས་ ང་མར་མེ་ ོག་ལ་ ོས་ཟེར་ ང་བས།

ནད་

པའི་གོས་ ེབས་ན་ནས་ཕོར་ ེད་ཙམ་དངོས་ ་ལེན་ ་ཡོད་པ་ད་ ་ཡང་དེའི་ནས་འ ་རེ་རེ་ཙམ་ ང་།
ཡང་མི་ ན་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིམ་གཅིག་ནས། མི་ ག་པ་དེ་ནད་ ག་པོས་ཐེབ། ངའི་ ་ ་བོ་འདི་མི་འ ར་
ོ་ ེ་ལ་ ལ་ཤོག
ལ།

ག་ ་ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་ཅི་ ེད་ཟེར་ནས་ ་བོ་དེ་མངག་པས། ་བཟང་བ་དེ་མ་

དེ་ལས་ཞན་པ་ཞིག་འ ལ་ ་འ ིད་སོང་བས་ང་ལ་འ ལ་བའི་ ་ ་བོ་ ིད་ཤོག

འདི་མི་དགོས་

ག ངས་ ར་ ་ ེས་ནས་ ལ་བས་འདི་རང་རེད་ག ངས་ནས། འི་ ་མ་ནས་འཐེན་གིན་ཚ་ག ངས་ཚར་
ཁ་ཤས་ག ངས་པ་མི་ཚ་ལ་ ་ཡི་ ་མ་ཅི་ཙམ་རིང་ ོས་ག ངས་ ང་གཞན་ཚས་མ་ཚར། ཉིད་ ི་ཞལ་ནས།
ད་ ་མ་ནི་མཐོ་བ ་ག མ་ ར་ ང་།

ལོ་བ ་ག མ་ལ་བར་ཆད་གང་ཡང་མེད་ག ངས།

ཡང་ ེ་ ས་

ད ར་ཁ་མི་ཐམས་ཅད་ ེར་བས། རེ་ཞིག་གཏེར་ ོན་ ེ་ ་ ད་ལ་དོན་མེད་ ་ཕེབས། ེ་མདའི་ཡ་མགོ་དེར་
རི་ངོས་ཤིག་ལ་ར་ཆེ་ ང་བ ད་ད ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དེད་ཅིག་ག ངས་ནས་ ་ཁ་ལ་ཐམས་ཅད་
དེད། ར་ཐམས་ཅད་བ ང་ནས་ར་ འི་ཐག་པ་གཅིག་བཟོས་ར་ཆེ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་བཅིངས་ནས་ ེ་ འི་
ད ིལ་ ་འཕང་བས། ར་དེ་ འི་ག ང་ ་ ར་སོང་ར་གཞན་ཐམས་ཅད་དེར་བཞག་དེ་ བ་ ེ་མདའ་པས།
ར་དེའི་བདག་པོ་ ་ཡིན་ ་པ་ མས་ ི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ ིས་པས། ར་ ་དེ་འ ་བ་དང་ར་ཤོབ་དེ་འ ་
བ་ ལ་འདིར་མེད་ཟེར་རོ།

ར་ ི་ཉིན་ནས་ཡར་ལོག་དེ་ལས་དོན་གཞན་ཅི་ཡང་འ བ་ ་མི་འ ག་པས་དེ་

ིས་ལོ་བཅོ་ ་བར་ ས་མ་ ེར་བར་འ ག་གོ ཡང་ད་ འི་ ་ནག་པ ེ་ཟེར་བའི་མ་ཎི་ ང་བ ོར་ལ་འ ོ་བ་
འདི་དང་པོ་ ་པ་ ས་མེད་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་འ ར་ ོ་ ེ་མཇལ་ ་སོང་བས།

་མས་དེ་འོང་བའི་ ོགས་ ་

ནོར་དེད་ནི་ ི་ ་ལ་ ོན། དེ་ནས་དང་པོ་མཇལ་བའི་ ད་ཆ་ ིས་པས། འོ་མི་འ ར་ ོ་ ེ་མི་ཤེས་ ེད་རང་ད་
་ ་ནག་ ང་ཆེན་འ ིང་རི་མཇལ་ ་སོང་དང་ལམ་ཡག་པོ་འོང་།

ོད་ལ་ ་ནག་ ོགས་ ན་མིང་ལེ་ཡིན།

དེ་ནས་ ེད་རང་ ོ་ཡི་ལས་ཀ་བ ིས་དང་འ ོ་དོན་ཆེན་པོ་འོང་ག ངས། དེས་ ང་ ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་
དད་འ ན་དང་ ིན་ བས་ ས།

ར་ག ངས་ ར་བ ིས་པས་ད་ ་ ་ནག་མ་ཎི་ཟེར་བ་འདི་བཞེངས་པ་

ང་བ ན་ ིན་ ིས་ བས་པ་ཡིན་ནོ།

ཡང་མི་ཞིག་ ་མ་དང་ གས་འ ིས་ ན་ ་ཡོད་པར་དོ་ བ་ ་མ་

ཡི་ ་མ ན་ ་ཉལ། དེར་རས་ནག་པོ་ ག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཡིས་གོས་འདི་ཡིས་ ན་ ེད་ ་ཞིག་སང་ ་
ཨི་ཕོད་ མ་ཚ།

ོད་ཉོལ་ནས་ ོད་ ན་ ་མ་མང་ག ངས་ནས་བཀའ་ ོན།

ི་ཉིན་འོང་ཁ་རས་ ག་དེ་

གནང་། ོད་མདང་ག མ་རས་ལ་ ོམ་སེམས་མང་ག ངས། ཡང་མདོར་ག ང་གི་དཔོན་ཞིག་གིས་ག ངས་
ག་ ས་པས།

ད་ནི་གཟའ་ཁ་ཡོ་དང་ཁ་ གས་ནས་ལོ་གཅིག་ ོད་ ིས་དད་འ ན་གང་ཡོད་ལ་ ག་ ོར་

དབང་བ ་ ས་དང་ལོ་ག མ་ལ་ ོན་མེད་ག ངས་སོ། མི་དེ་ལོ་ག མ་ནས་གཟའ་ཁ་ཡོ་ཕོག་ནས་ལོ་གཅིག་
ལ་མ་ཟེར་རོ།

ཡང་ བ་མཁན་ཨར་མི་ཞེས་པ་གཅིག་གིས་མ་ཎི་ ང་ག མ་ཐོན་ཏེ་ཁོས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་

ངོམ་ནས་མ་ཎི་ ང་ག མ་ཡོད་ཟེར་བའི་ང་ ལ་ཆེ་ཞིང་ཁོ་བཟང་པོ་ཡིན་ མ་ནས་འ ག་པས། ེ་མི་འ ར་
ོ་ ེ་མཇལ་ ་སོང་ནས། ང་ལ་མ་ཎི་ ང་ག མ་ཡོད་ ས་པས་ ོད་ ིར་སོང་།

ས་མ་ཆེ་ང་ ལ་དང་རང་

ཆེས་ཆོས་ ིས་དགོས་པ་མེད། ང་ ལ་མ་ཆེ། དགེ་བ་ལ་མ་ངོམ་སེམས་ཅན་ ི་མ ན་ལ་བ ོ་མ་ བ་ན་རང་
མི་ཐོན་ག ངས་ནས་བཀའ་ ོན། ཡང་ཨར་མི་གཉིས་ ོ་ལོད་དབང་ ང་ ་བ་ལ་སོང་བས་ ་ཏི་རེ་རེ་མགོར་
འཇོག་ནས་ངས་ནི་ ང་མི་དགོས་ ོད་ ིས་ཅི་ཐོན་བ ིས་ ངས་མང་ཐོན་བ ེན་པ་མ་ ེད་ག ངས། གཅིག་
དེ་ལ་ ོད་ ིས་ག ང་ཚར་གཅིག་གཉིས་རེ་ཐོན། བ ེན་པ་གང་མང་བ ིས། ག ང་ ངས་མང་མ་འདོན་
ག ངས། དེའི་འདོན་ག ང་ ངས་མང་ཐོན་ག ངས་པ་དེ་ལོ་བ ་ བ། བ ེན་པ་བ ིས་ག ངས་པ་དེས་
བཞི་བ ་ བ་བོ། ཡང་ ས་མ་ངེས་པར་འ ལ་མི་ནི་ ་ཡང་མ་ ང་བར། གསེར་ད ལ་རས་ ག་ཇ་མར་
ནས་སོགས་དོས་དང་ ོ་བ་གང་ ་བཅས་མང་པོ་ ང་བས། འདི་ཐམས་ཅད་ ་འ ེས་ང་ལ་གཏམ་པས་ ས་
ང་རེག་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་སོ།

་རེ་དང་ལོ་ཁ་ཤས་ནས་མེད་ནས་འཇའ་ ར་ཡལ་བ་ ས་ ར་མེད་པར་

སོང་ངོ་། ཡང་ ་མ ན་ ་སེང་གདོང་མའི་ ་ཏི། ་དགའ་བོའ་ ་ཏི། བཀའ་བ ད་ ་ཏི། ི་ ོ་ ་བཙན་ ི་
ོར་སོགས་དང་གསེར་ ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ མས་རེ་ཞིག་ཆབ་མདོའ་རོག་དཔལ་ཚང་གི་ ་ཁང་ ་ ་བ་
ག་བ གས་ནས་ ་བཟོ་ཤིང་བཟོ་མང་པོ་བ ས་ནས་བཀའ་བ ད་ ས་པ་ཞིག་བཅས་ནས་ཞག་ ག་
བ ན་ལ་བཀའ་བ ད་ག ངས། དེ་ནས་ད་ནི་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་འ ོ་དོན་གཉིས་
ལ་དེ་ལས་དགོས་རེ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ག མ་དཔང་ག ངས་ཞིང་ གས་ཤིན་ ་ད ེས། བཀའ་བ ད་
དེ་རང་མལ་ ་བ གས།

གཏོར་མ་མཆོད་པ་སོགས་ནི་གང་ཡང་མེད།

གཏེར་ ོན་བ ་ འི་གཏེར་ཆོས་

མས་ལས་ངའི་བཀའ་བ ད་དེ་ཡོན་ཏན་ཆེ་ལ་དེ་ མས་ ིས་ཅི་ ས་ནས་བ ད་པ་རེད་མཚར་པོ་ག ངས།
དེ་ནས་ ་འ ་ ་ཏི་སོགས་ ས་ ར་དང་ཅི་ ས་མེད་པར་འཇའ་ཡལ་བ་ ར་སོང་། ཡང་ ད་ ག་པོ་ཞིག་
ལ་ ་མེད་པས་ ་མ་ལ་དགོངས་པ་ ་སོགས་མ་ཕོད་པས་དེས་མ ེན་ ་པ་གཅིག་ལ་ང་ཡིས་ ་ཤ་ལ་ཡོད་
པའི་ ི་ བ་ ོན་ ར་ཤོག་ག ངས།

དེ་ཡོན་བདག་ལ་བ ན་ནས་འདི་ ོད་ ི་ ་ཡི་ ི་ཡིན་སོགས་དང་ཨོ་

ན་ ོང་ ་བཞེངས་ཕ་རིའི་ཤིང་འདི་ཐམས་ཅད་ཡར་ ེ་ ང་ག ངས། དེ་ ར་ ་འ ་ མས་བཞེངས་པས་
་གཅིག་ ང་བ་དེའི་ ག་ ག་པོ་ཆོས་ ན་ཞིག་ཡོད།

ཡང་གཏེར་ ོན་ ང་ གས་ ོ་ ེ་དེ་ཕ་ ལ་ ར་ ེ་

ནས་ ་པ་འ མས་པོ་ཞིག་ལ་ཞག་ཁ་ཤས་ལ་གཏེར་ ོན་ ི་ཇ་མ་ ས་ནས་བ ད།

ཉིན་གཅིག་ ་ནག་པོ་

གོས་ནག་ ་སོགས་དང་ལམ་ཆས་བ ར་ད་ ོད་འདིར་མ་འ ག་ག ངས་ནས་བ ེ་ ོ་ ེ་ ོང་ལ་སོང་།
ལ་ ང་ གས་ ོ་ ེའི་མིང་ལེ་ཡིན་ག ངས་པ་ ར་སོང་ནས་གཏེར་ ི་ཁ་ ང་ཐམས་ཅད་ ེད།

ོད་

ིས་གཏེར་

མང་པོ་ཐོན། ཆོས་བདག་འཇའ་མོ་འཇིག་མེད་ ོ་ ེས་ ས་སོ། ཡང་གཏེར་ ས་ ་ ་ཆོས་འཛན་ནི་འ ི་
ང་ ོབ་པའི་ ་ེ མཐའ་དངོས་ཡིན་པ་ཞལ་ ིས་བཞེས་རེ་ཞིག་གཏེར་ ས་དེ་བ ང་ ་མོ་ ང་བས་ ས་ ང་
མ་ཕན། གཏེར་ ོན་ ིས་ད་ཞག་བ ན་ལ་གོ་ཐང་ཤིང་མགོའ་ ་བ་ལ།

ེ་ ་པས་ ་འ ེ་ཐམས་ཅད་བ ག་

སོང་ ་མེད། དེ་ནས་ས་གཅོད་ ་མ་ལ་གཅོད་ཚགས་ཞིག་འདོན་དང་། དེ་ནས་ ག་འ ོ གཞན་ ས་ ང་མ་
ཕན། ས་ལ་ ག་ནག་གི་ གས་པ་འཛམ་ལེ་བ ིས་ག ངས། དེ་ ར་ ས་པས་ ལ་ ས་ཁམས་ ངས་ནས་
འ ོ་དོན་མཐའ་ ས་སོ། ཡང་ ས་མ་ངེས་པར་ ་འ ེས་བཅོལ་བའི་ཇ་མར་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ།

་མ་

ད ར་ ོན་ ོམ་ ར་ ོན་དགོས་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ ར་འགེལ་མ་ བ་ནས་ ག་ ང་ ་ ན་ ི་གཟིམ་ཁང་
་ ག་ གས་ ིས་མནན་བཅོལ་གཏམ་མཛད་སོང་བར།

་པ་གསལ་ ེད་ ིས་ ་ཞེས་པ་གཉིས་ ིས་ ོ་བ་

ོག ཇ་ནས་དང་མར་སོགས་མང་པོ་བ ས་ ིས་དེ་ ར་མ་ཚང་ནས་འདི་ཐམས་ཅད་ ་འ ེའི་ ་ཡིན། ཟོས་
ན་ཡག་པོ་མི་འོང་ ན
ི ་པོ་ ིན་ན་ལེགས་ག ངས་པ་ ག་ ང་ ་ ན་ ིས་ ོད་ ིས་ ོད་ ོ་འཕེལ་ ས།
ངས་མི་ཤེས་ ་པ་ཚས་ཟོས་ཨི་ཡོད་ ས་ནས་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ གས་ཀ་ནས་བ ང་ནས་ལན་ཁ་ཤས་ལ་ཁ་
འཐབ་དང་ལག་ག ག་ ས། དེ་ནས་མི་འ ར་ ོ་ ེ་ ག་པོ་ ས་ ན་ ལ་ ིས་ ོད་ལ་ ག་ ང་ ་མ་ལ་ང་
ལ་ཡོད་ན་སེམས་ཅན་ ས་འ ེན། ཞེ་ ང་ཡོད་ན་ད ལ་བ་ལ་ཅིས་ཕན་ག ངས་ནས་ ོས་ཏེ་སོང་ངོ་། དེ་
བ་ནས་ ག་ ང་ ་ ན་ ིང་ ལ་མ་བདེ་ནས་ གས་ ང་གིས་ཟིན་མཐར་དེས་ མ་མོ།

ིས་ ་ནི་ ལ་

ནག་འདོམ་གང་པ་མང་པོ་འ ིལ་ནས་ཆོ་འ ལ་ ིས་ཤི། ཡང་ ེ་ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ག ང་ཤོག་ ག་དམ་
ཅན་ ལ་ནས་ ོ་ལོད་ ི་ཆོས་བདག་ཁོང་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་ ལ་དགོས་ག ངས་པས་བཀའ་ཤོག་དེ་མི་
འ ར་ ོ་ ེས་ ི་བོར་བཞག གཞན་ཅི་ཡང་མ་ག ངས། ད་ ་བཀའ་བ ད་ ི་ བ་ཆེན། བཀའ་བ ད་ཞལ་
ཐང་མི་ཚད་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིག་ ལ་ནས་འདི་ ོད་ ི་མགོ་ ས་ལ་བཤམས།
བ ་དང་བ ་ག མ་ བ་པ་ཡིན་ག ངས།
ག ངས།

འདི་ ིས་པའི་ ་བཟོ་དེས་ལོ་

ོད་ལ་ཆོས་ ལ་འདི་བབས། དེ་བས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་དགོས་

ད་ ་བཀའ་བ ད་ ི་ བ་ཆེན་ ག་ན་ལོ་མང་པོ་སོང་ ང་ད་ ང་དེའི་ ེན་འ ེལ་ལོ་བ ་དང་

བ ་ག མ་ ང་བ ན་པས་བཀའ་བ ད་ ི་བ ན་པ་དེ་ཉིད་ ་དར་ནས་བ ན་འ ོའ་དོན་ ་བར་ག ངས།

ཡང་ ་ཞབས་ཁམས་པའི་ ང་ནས་བང་མི་ ་ ་ཙམ་ ལ་ ་བ ར་ཏེ།
དང་།

གཏེར་ ོན་དགོངས་ནས་བ ་བ་

་ ང་འཆང་ནས་ཁམས་པས་གནང་བའི་ ་ མས་འདིར་ཐོག་ག ངས་ནས་མ ན་ ལ་ལེགས་པར་

ས། ག ང་ ོས་མཛད་ཅིང་ཡོད་ བས་ ། གས་ ར་བའི་ ལ་བ ན་ནས། ར་ ོ་ ེད་ནས་ ང་ ེ་དེད་
ཅིང་ ེད་ཚང་གིས་ང་ ་ ེགས་ཨ་ཏི་ནག་པོ་རེད་ཟེར་ཞིང་ཡོད།

ོད་ཚང་ལ་གྷི ི་ནག་པོ་བ ད་ ི་ཞགས་པ་

ཅན་ ེབ་འ ག་རབ་མེད་དེ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ག མ་ག ངས་ནས་ ར་དེད་མཛད།

ཉི་མ་ག མ་

ཙམ་ལ་ ར་ ོ་ག ག་ཅིང་བ གས་པས་བང་མིས་འ ོར་ལེན་མ་ལོན་པར་ ིར་ལོག་སོང་ངོ་། ཡང་ ད་ཞིག་
གི་ཐང་ ་ ོན་ནས་ཐོག་ག་ནས་འཕང་ ང་།
དེ་ཚད་ཙམ་ལ་ཐོག་གཅིག་ བ་ནས།

་ཐོག་ཟངས་ཚག་བཞག་ན་ཕན་ག ངས་ ོན་སོང་།

མི་འགའ་བསད།

ི་ཉིན་

ཡང་ཉིན་གཅིག་མ ན་མེ་ནང་ ་ཞལ་མཆིལ་

འདེབས་ཤིང་ཨ་ཤག་ཕ་ ་ ་གེས་ཤི་ག ངས་ཤིང་ ན་བ མ་ནས་བ གས་ བས་ཁོང་ཕ་ ་མ ན་ ་སོང་
བ་དང་། ངའི་ ་ཏི་ནག་ ོག་མ་ ར་ཤོག ཛཾ་ནག་ཐོན་དང་མི་ ོན་ག ངས་ཤིང་ ་ཏི་མགོ་ལ་བཞག་ནས་ ་
ཏིའི་མ ་ ག་གིས་མནན་ངེས་ ས་ཤིང་ཕ་ འི་མགོ་ལ་བ བ་པས།
རིང་ལ་ ག་ ་ ་གེས་ཤིའོ།

་མགོ་གཟེར་ནས་ ོས་པས་ ིས་ཕའི་

ེ་དགེ་བ ན་པ་ཚ་རིང་གིས་ག ངས་ གས་ ས་པའི་ལེན་ ། བ ན་པའི་

བ ན་པ་བ ན་པས་འཇིག བ ན་པ་ད་ལོ་གནས་ན་ ན་རིང་ཡིན།

ར་ ས་ཚ་དེ་ལ་མཆན་ ་རེ་གནང་།

ིར་ལོ་ནས་ཉག་གཤིས་མངའ་འོག་ ་ ད། ཡང་ ་ཁེ་ཚང་ནས་ ་མ་དཔལ་དགའ་ ་ ང་ འི་ ས་ ་ལོ་
མང་པོ་བ ང་གཞིས་མནར་ བས་གཏེར་ ོན་གདན་ ངས་ནས།

ོ་ནས་ ོ་ ར་ ་ ོན་ནས་གོ་ཁར་

བ གས་ཡོད་པའི་ ་རིག་ནས་འཛན་ ད་ཐོག་ ་ཐེང་ད ར་ག ག་པས་བ ལ་སོང་མཚམས། རབ་གནས་
ཟང་ཐལ་མཛད་ནས་ལི་ ེར་ ང་ལ་བཀབ་པས་ནས་ ོག་གཅིག་མ་ཡར་བར་ནང་ ་ ེབ་མཚམས་ཨ་ཡོན་
པ་ལ། ཨ་ཏི་ ལ་འ ོར་ཟབ་མོ་བཀའ་གསང་བདག་ ན་གཟིགས་སངས་ ས། སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་
ཡབ་ཆོས་ ་ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ཨོ་ ན་ ོ་ ེ་བཏགས། བསོད་ནམས་ ་
མཚའི་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་བཏགས།

དེ་ ེང་ལོ་ ་ནས་མཆིལ་མ་ ས་མི་ ོངས་བ་ཞིག་མི་ཡོང་རེ་

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ག མ་ག ངས་སོ།

བས་ཤིག་མདོར་ ལ་མགོར་ ང་ ་སོགས་བ ར་ནས་ ་པ་

ཞིག་མངག ཐོག་གི་འཇིགས་པ་འོང་བས་ ོ་ ེ་འདི་ བ་ ་ཐོག་ག ངས། ཐོག་སེར་གཡོས་ཏེ་ ོས་ནས་འོང་
བས་ ོ་ ེ་བོར་ཤོར་བ་དང་།

འཛམ་ ང་ཁོག་གི་ ད་ཞིག་ལ་ ིལ་ ་བཅོལ་ནས་ ོར་ ིལ་འཛམ་འོང་བས་

མཐར་ངའི་ཆོས་བདག་ཞིག་ལས་གཞན་ ་མི་འཆར་ག ངས་པས།

ིས་མི་དེའི་ ་མདོར་ ལ་མགོར་ནོར་

བཙལ་ ་སོང་བས་ཁ་བ་ ་ལ་བབ་ ང་མཐིལ་ ་ ག་ཚ་ ོ་ ེ་ ེད་པས་ ིས་དཔལ་དགའ་ལ་ ལ། འདི་ཡི་
ེན་ ོད་ ་བ གས་པའི་ ་ འི་གཏེར་ ོན་རིག་འཛན་པ ་བ ་ ི་ ག་ ིལ་ ིན་ ན་བཟོ་ ད་ ་མཐོ་བ་
དེ་ཡིན་ནོ། ཡང་གཏེར་ ོན་ ིས་ ་ལམ་ གས་ཤིང་བ གས་པས་མི་ཞིག་ ང་བ། མི་ ོད་ ིས་ངའི་གདོང་གི་
འ ར་འ ར་འདི་ཚ་གང་ཡིན་ངོ་ཤེས་སམ་ག ངས་ཤིང་བ ང་བ ང་བས་མི་དེས་ ེད་ ི་ཞལ་ ི་རིན་པོ་ཆེ་
འ ར་འ ར་འདི་ཚ་རིགས་ག མ་མགོན་པོ་རིགས་ འི་སངས་ ས་རེད་ལགས་ ས་པས།
གཅིག་གིས་མ་ཤེས་ཁོས་ཤེས་སོང་ ེན་འ ེལ་ལེགས་ག ངས།

འོ་དེ་ཡིན་མི་

ཉིན་གཅིག་མཇལ་མི་ ་ ང་ལ་ངས་ཁར་

སང་ནས་ ོ་བ་མང་པོ་བསད་ཡོད་ག ངས་པ་ལ་ ་པ་ཞིག་གིས་ཀ ་པ་མཇལ་ཚ་གཏེར་ ོན་ ན་ལབ་ནས།
རི་ གས་མང་པོ་བསད་ཟེར་འ ག་ ས་པས་ཀ ་པས་ ན་ག་ལ་ ིད་བདེན་ངེས་ཡིན། བ ན་པ་ལ་གནོད་
པའི་ད ་བསད་པ་ཡིན་ནོ་ག ངས། ིགས་ ས་འདིར་གནས་ ་རིག་པའི་པ ི་ཏ་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པ། སི་
་ཀ ་བ ན་པའི་ཉིན་ ེད་ག ག་ལག་ཆོས་ ི་ ང་བ་ད ང་ལོ་བ ་གཉིས་ ི་ ས་བཀའ་ནན་ཆེན་པོས་
གདན་ ངས་བཏང་ཚ་ཕེབས་གདོང་ ་གཏེར་ཆེན་ཉིད་དང་ ོང་གསལ་ ིང་པོ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་བདག་ཀ ་
ན་མ ེན་ནས་ཀར་ གས་ ི་བ ན་ ིད་ལ་ད་ལམ་ ེན་འ ེལ་ལམ་གལ་ཆེ་བས་གཏེར་ ོན་ ིས་གང་
ག ངས་ལ་ ད་མདོར་དགོས།

ང་ཟད་འགལ་ཚ་ང་ལ་ ག་པར་དེ་བཞིན་ ག་ཞན་ ས་ ང་མ་འགལ་

བར་ ེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་གཞིར་བཞག་གིས་ཕེབས་འ ལ་གཏེར་ ོན་ ིས་ ་མདོ་ཡ་ཀིར་ ར་ ོབ་
ག ངས་ཕེབས་སོང་། ཡང་ ར་མཚམས་ཕེབས་ནས་ ོད་འདིར་ ར་ ོབ་ཟེར་མཁན་ ་ཡིན། ང་ཡིས་ནི་
འདི་ཡི་ཡན་ཡ་ཀི་ ར་ ོབ་ ས་པ་ཡིན་ག ངས། ར་ཕེབས་སོང་། ཡང་ ར་འ ིགས་ ེས་ཕེབས་ནས་ ར་
བཞིན་ག ངས་ནས།

ར་པ་ལན་ད འི་བར་ ་དེ་ ར་རིམ་བཞིན་ཡར་ ོ་བ ག་ནས་ཞག་བ ད་ ི་བར་

མི་འ ིམ་ ང་མ་མཛད། དེ་ནས་གཏེར་ ོན་ཉིད་ནང་ ་བར་ཕེབས་མཚམས།

་ཞབས་གཟིམ་ ར་མེ་ཆེན་

ར། ངས་ ན་མ ེན་སི་ ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལ་དབང་འ ལ་དགོས་པས། མདང་ང་བཙག་
སོང་བས་བསང་ཁར་ ང་དགོས་ག ངས་མེ་ ེང་ནས་ཕར་འ ོང་ ར་འ ོང་ལན་མང་མཛད།

ི་ཉིན་ནས་

བ ང་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་ ོགས་ ི་དབང་ ང་ ག་ ས་མེད་པར་ ལ་ བ་པར་མཛད་དེ་ནས་མདོར་ག ང་
ལ་མི་ ན་བ ས་ནས་ ོ་དང་ ོ་ཐོ་ ་ ེ་སོགས་རི་ ེ་ག མ་ ་ ས་ཏེ།

མི་ ན་ནས་ ང་འ ལ་མཚན་

གང་ ང་རེ་དང་། གཏེར་ ོན་ཉིད་ ིས་ཆིབས་ནག་པོས་གཙས་འ ལ་ ོམ་ ་ཆེ་བར་ ངས། ཆིབས་པ་དེའི་
ད ལ་བར་མར་ ི་ཉི་ ་གཉིས་ ིས་ནས་དར་ ིས་བ ན་ཏེ་ བ་མདའ་ ག་ ་ ལ་ནས།

འོ་ས་འདི་ ག་

ཚན་ཟེར་བ་གདོང་། མི་ང་ནི་མི་འ ར་ ོ་ ེ་ཡིན།

་འདི་ནི་ཉི་ ་ཐོད་དཀར་ཟེར་ཞེས་སོགས་ག ངས་ནས་

བ ན་འ ོའ་མགོན་ ་ ར་པ་ཞབས་པད་ ན་བ ན་པ་དང་།

ཆོས་བ ན་མཐའ་དག་གི་ ེན་ལེགས་ ས་

མཛད། ཞལ་བཀོད་ ང་བ ག་ ོག་ཇི་ ར་ ར་ ང་ཇ་བ ད་ལས་མང་ ང་མ་སོང་བ་སོགས་དང་། ར་ ི་
ནང་གི་བཅའ་འ ིགས་བཅས་བ བ་ ོན་ཇི་བཞིན་གནང་བ་མ་ལེགས་པ་གཅིག་ ང་མ་ ང་ག ངས་
ད ེས་ད ེས་མཛད་བ གས།
ཤིང་།

ཡང་ཀ ་དགོན་ ་ ་ཆེན་ཤིན་ ་ཆེ་བ་གཅིག་བཟོ་བཅོལ་ནས་ ་དེ་བ ང་

སི་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་མཆོག་གི་ ལ་པའི་ ་མ་འ ལ་པ་ལ་ང་ཡི་ ་ཆེན་འདིའི་ ད་ཇི་ ་བ་

ཞིག་འ ང་ག ངས།

ཡང་རི་འོད་ཚང་ ་ཕེབས་ནས་བེར་ནག་གི་ ་ ང་ནང་ ་བཙག་གི་ཡི་གེ་མང་ ་

ིས་པ་གནང་ཞིང་ ོད་རང་ཚང་གི་ ོ་ལམ་ ང་ ང་ལ་ ེབ་འོང་། དེ་ནས་འཇང་ནག་ ི་ཤ་ཟ་བའི་ ལ་ ་
མི་འ ོ་རེ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ག མ་ཞེས་བཀའ་ ལ་ཏོ། དེ་ནས་ཞིང་འདིའི་འ ལ་ ་ ོགས་ནས་ ་
ཡི་བཀོད་པ་བ ས་ ལ་ནི། ད་ལོ་འ ོག་ ལ་ཐམས་ཅད་ནས་ ོ་དང་ ོ་མ་ ས་དང་།

ར་དཀར་སོགས་

མང་པོ་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ལ་འ ལ་དགོས་ང་ཡིས་ད་ལོ་ ོན་མོ་ཆེན་པོ་དགོས་པ་ཡིན་ག ངས། ད་ནི་ང་
ཡིས་ཧོར་ནག་སོགས་མཐའ་དམག་བ ོག་པའི་ ས་ལ་བབ་པས་ངས་ཇི་ ར་ ས་འ ག་པའི་ ེང་ ་མཆོད་
ེན་ནག་པོ་རིམ་ད ་ཡོད་པ་ཞིག་བཞེངས་ཤིག་ག ངས་ནས་འབི་ཐང་པོ་ཆེར་ ་ལ་རེ་བའི་ ་དང་ཕོད་ཁ་
སོགས་གསོལ་ནས་ད ་ ་ག ང་ ་བ ན་ཏེ་ཉལ་ བས་ །

ག་ཞབས་ ོགས་བཞིར་བ ད་དེ་བ གས་

པས་མཐར་ག གས་ ་བ ས་ཏེ་ གས་ཆོས་ ི་ད ིངས་ ་ཐིམ་མོ། ར་ཡང་མི་རིང་བར་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
པ ་ས ་ཝ་དང་ཡེ་ནས་ད ེར་མེད་པའི་གཏེར་ཆེན་བསམ་བཞིན་ ལ་པའི་ ་ འི་གར་ ི་བ ན་འ ོའ་
མགོན་ ་ ར་ ང་བ ན་བཞིན་རི་འོད་དཔོན་ཚང་ ་ ་འ ངས་ཏེ་མཛད་ ོད་ ས་པ་གང་ཐ་དད་མེད་
པའི་ འི་ ་འ ལ་ཡ་མ་ ང་ ོན་ཅིང་བསད་པ་སོ་བ་སོགས་ ་གར་ ི་ན་ལ ་པ་དང་། བོད་ ོངས་ ་ བ་
ཐོབ་ཆེན་པོ་འ ག་པ་ ན་དགའ་ལེགས་པ་དང་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ེས་ ་དམ་པ་མཚན་དངོས་ ན་བཟང་
ཆོས་ ི་ ོ་ ེ་ཞེས་ གས་པ་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་གཉིས་པ་དེ་ལ་ག གས་ ་བཞེངས་ནས་བཀའ་
བ ད་ ི་བ ན་པ་འཛན་ ོང་ ེལ་བས་ཀ ་ཀ་ཡི་ ིན་ལས་ ི་ ེད་པོར་ ར་ཏོ།
དེ་ ར་རིག་འཛན་ཡོངས་ ི་འཁོར་ལོའ་དབང་ ག་དཔལ་ ག་ན་ ོ་ ེ་དངོས་སམ་མི་ཡི་ག གས་ ་ ལ་པ་གཏེར་ཆེན་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་ཞབས་
ི་ མ་པར་ཐར་པའི་མཛད་པ་ཆ་ཤས་རེ་རེས་ ང་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ལས་ ོབ་པ་ ོགས་བ ོད་ ལ་ ན་འ ེན་པའི་ཤིང་ ་ཞེས་པའི་འ ོ་
ར་མང་བ ན་ ལ་ནས་ ིས་པ་དགེ།

ABOUT KTD PUBLICATIONS

KTD Publications, a part of Karma Triyana Dharmachakra, is a not-for-proﬁt publisher
established with the purpose of facilitating the projects and activities manifesting from His
Holiness’s inspiration and blessings. We are dedicated to “gathering the garlands of the
gurus’ precious teachings” and producing ﬁne-quality books.
KTD Publications
Woodstock, New York
www.KTDPublications.org

May All Beings Be Happy!
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