རིག་པའི་ ོ་ ེའི་ ་ བ་ ་བཞིའི་ ་ ། །

འ ེལ་པ། ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ ེད། །
མཛད་པ་པོ། བས་ ེ་སངས་ ས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

BENCHEN SUNGRAB GYUNPEL KHANG

དཀར་ཆག །
༈ དཔལ་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་ནས་ ལ་བའི་ ོན་ ེང་།།
རིག་པའི་ ོ་ ེའི་ ་ བ་ ་བཞིའི་ ་ ། །
འ ེལ་པ། ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ ེད། །
བས་ ེ་སངས་ ས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་ཐར།

Copyrights

༈ དཔལ་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་ནས་ ལ་
བའི་ ོན་ ེང་བ གས་སོ།།
༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་ཀ ་པ་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་ནས་མཛད་པའི་ ་མའི་ ལ་འ ོར་འདི་
ནི་ ིན་ བས་ ་ི ཚན་ཁ་ ད་པར་ཅན་ཞིག་དང་དམིགས་བསལ་མཚན་དོན་མཆིས་པ་ཞིག་ ེ། མགོན་པོ་
གང་གི་ཞལ་ ོབ་ ་མ་ཞིག་ནས་ ན་ ི་ཉམས་བཞེས་ ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་གཙགས་
ཆེར་འཛན་ཅིང་བ ོན་བཞིན་པ་ཡིན།
འདི་ཉིད་ ་ི འ ེལ་པ་ནི་ བས་ ེ་སངས་ ས་མཉན་པ་ ་ ེང་བ ་པ་མཆོག་ནས་མཛད་དེ། མཉན་པ་ ་
ེང་ན་རིམ་ མས་ནི་དཔལ་༧ ལ་དབང་ཀ ་ ་ ེང་ ་མ་དང་ཆེས་ གས་འ ིས་ཆེ་བ་ཙམ་མ་ཟད་
བ་བ ད་ཀ ་ཀཾ་ཚང་གི་གསེར་འ ེང་གི་ ོད་ ་བ གས་པའི་ ་ ལ་ ད་པར་ཅན་ཞིག་ ེ།

དེ་ཡང་

མཉན་པ་ ་ ེང་དང་པོ་ བ་ཐོབ་སངས་ ས་མཉན་པ་བ ་ཤིས་དཔལ་འ ོར་ནི། ཀ ་པ་ ་ ེང་བ ན་
པ་ ེ་ཆོས་ གས་མཚའི་ གས་ཤིན་ ་ཉེ་བའི་ཞལ་ ོབ་ཞིག་དང་།

ག་པར་ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ད་པ་

ེ་མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ ་བའི་ ་མ་ཡིན།
སངས་ ས་མཉན་པ་ ་ ེང་བ ་པ་འདི་ཉིད་ ་ན་ ང་ འི་ ས་ནས་དཔལ་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་ ་
ེང་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོ་ ེ་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་ནས་ མ་བཏེག་ ་བདག་ ོང་གིས་ངོས་
འཛན་མཛད་པ་དང་ ི་ ོན་མངའ་གསོལ་ཡང་ མ་བཏེག་ཉིད་ ་བ ངས། རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀ ་ ི་
་ལ འི་མཐོ་རིམ་བཤད་ ་ཆེན་མོའ་ ོབ་གཉེར་ཐེངས་དང་པོའ་ ས་དང་། རིང་ནས་༧ ལ་མཆོག་གོང་
མའི་ཞལ་ ་ནས་དབང་ ང་ ིད་ ་ི རིམ་པ་ ་མ་ཞིག་ མ་པ་གང་ ོའ་ ལ་ ་གསན་བཞེས་མཛད་པ་
དང་།

ད་པར་ ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་འདི་ཉིད་ ་ི ཉམས་ལེན་ ི་ ན་མིན་མན་ངག་ མས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

༸ ལ་མཆོག་གོང་མའི་ཞལ་ ་ནས་ཐད་ཀར་གསན་བཞེས་མཛད་ཡོད་ བས་གང་གིས་མཛད་པའི་
འ ེལ་པ་འདི་ཉིད་ ངས་བ ན་ལ་ཟབ་གནད་ཆེ་བ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ ་མ་ཨེ་རིའམ་ ིན་ལས་མཐའ་ཡས་ནས་འདི་ཉིད་ ་ི ་འ ེལ་མ་ ས་ད ིན་ཡིག་ ་བ ར་
བར་ངོས་ནས་བ གས་བ ོད་དང་ གས་ ེ་ཆེ་ཞེས་བ ོད་ ་དང་།

དེ་བཞིན་མར་ལིས་པེར་ས་ཀེ

(Marlies Poerschke) ནས་པར་ ན་མ ན་འ ར་བ ིས་པར་ཡང་དེ་མ ངས་བ ོད་ ་ཡིན།

ག་

དེབ་འདིས་ ེ་བོ་ ་མ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ བས་ཆེ་ཡོང་བའི་ ོན་འ ན་ གས་ ག་དང་།
་མའི་ ལ་འ ོར་ཉམས་ ་ལེན་ཐབས་ ་ི ག་དཔེ་འདི་ཉིད་ ིན་ བས་ ་ི ཚན་ཁ་ ད་པར་ཅན་ཞིག་
ཡིན་ བས།

འདི་ཉིད་ ོག་པ་དང་ཉམས་ ་ལེན་པར་འདོད་པའི་ ོབ་མ་ ན་ནས་ཐོག་མར་ ་མ་ཚད་

ན་ ི་ ང་ནས་འདི་ཉིད་ ་ི ང་དང་མན་ངག་ཟབ་མོ་ ས་ཏེ་ཉམས་ ་ལེན་དགོས་པས་དེ་ ར་ ོ་ངེས་
མཛད།
ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་ནས། ི་ལོ་ ༢༠༡༨ ་བ་བ ་གཅིག་པའི་ནང་།
༼བ ན་འཛན་ མ་ ལ་ནས་ད ིན་ཡིག་ལས་ཕབ་ ར་ ས།༽

ེ་བ ་ ག་པ་རིག་པའི་ ོ་ ེའི་ ་མའི་ ལ་འ ོར་ ་བཞིའི་ ་ ་
ེད་ ེད་བ ད་ ིའི་ཆར་ ན་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ།
༄༅། །ན་མོ། །
ིགས་མའི་ག ལ་དཀའ་འ ལ་མཛད་པ། །
མ་འ ེན་ ་མར་ ས་བ ད་དེ། །
ལ་ ན་ ོ་ཡི་ ་ ད་ཚལ། །
འ ེད་པའི་བ ད་ ིའི་ཐིག་ ེང་ ོ། །
དེ་ཡང་ ན་མོང་གི་ཆོས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ ི་བསམ་པ་དང་། །གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་ ང་ཞིང་། གཞན་ཕན་གཞི་དང་བཅས་པ་ བ་
པའི་དམ་བཅའ་ ོན་ ་བཏང་ནས། དངོས་གཞི་ནི།

ༀ་ ་ ་ཝ་

་ས ་དྷ ༔ ་ ་ཝ་

ོ་ཧཾ།

ཆོས་ད ིངས་ ེ་མེད་ ོས་ ལ་ད ིངས་རོལ་ནས། །
གཞོམ་མེད་ ་དའི་ད ིངས་ ་ི ངང་ཉིད་ལས། །
མ ན་མཁར་ ན་བཟང་མཆོད་ ིན་ ་མཚའི་ད ས། །
ཡིད་འ ོག་སེང་ ི་པ ་ ་བའི་ ེང་། །
ད་ཅིག་ ན་ ོགས་ ་ག མ་འ ས་པའི་ ། །
ལ་བའི་དབང་པོ་ཞི་འ མ་ ོན་ འི་མདངས། །
མཐོང་ ོལ་ ་ནག་གསེར་མདོངས་འ མ་ ་གསོལ། །
ག་གཉིས་ཐབས་ཤེས་ ང་འ ག་ ོར་ ིལ་འཛན། །
ཆོས་གོས་ མ་ག མ་གསོལ་ཞིང་ཞབས་ ིལ་ ང་། །
བདེ་ ོང་གཉིས་མེད་ད ིངས་ལས་མ་གཡོས་པར། །
མཚན་དཔེའི་ ན་ ན་གཟི་ ིན་འབར་བཞིན་བ གས། །

ཞེས་ ོ་གཏད་ལིང་འགེལ་ཅི་མཛད་ ེད་མ ེན་ ིས་ ོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།

བས་གནས་ ན་འ ས་ ིན་ཅན་ ་མ་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་སོགས་འ ོ་བ་ མས། །
ོངས་པའི་ ན་པ་ཞི་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །
ེ་མེད་འོད་གསལ་འཆར་བར་མཛད་ ་གསོལ། །
ཅེས་ལན་ཁ་ཤས་བ ོད་མཐར།

དཔལ་ ན་ ་མའི་གནས་ག མ་འ ་ག མ་ལས། །
འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག མ་གཅིག་ཆར་འ ོས། །
རང་གི་ ོ་ག མ་ལ་ཐིམ་དབང་བཞི་ཐོབ། །
ཉོན་ཤེས་ ོམས་འ ག་བག་ཆགས་ ན་ ངས་ནས། །
མ་ ོལ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་མངོན་ ་ ས། །
མ་བཅོས་ག ག་མའི་ངང་ ་ ག་པར་བཞག །
ཀ ་པ་མ ེན་ནོ། །
ངས་མང་བ ། ་མའི་ ་ག ང་ གས་དང་རང་གི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ད ེར་མེད་བ ེས་ཏེ། འཁོར་ག མ་མི་ ོག་པའི་ངང་ཅི་ ས་ ་
མཉམ་པར་འཇོག་གོ །མ ག་ ་དགེ་ཚགས་གོང་འཕེལ་ ་ ་བའི་བ ོ་ ོན་ནི།

དགེ་བས་འ ོ་ཚགས་མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་ ིས། །
ཐོག་མེད་ནས་བསགས་ ིག་ ང་བག་ཆགས་དང་། །
ན་བ གས་འ ལ་པ་ ག་མེད་རབ་བསལ་ཏེ། །
གཞི་ད ིངས་ ན་ བ་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག །
བ ་མེད་ ོན་ལམ་ ་མཚའི་གོ་བཙན་ཅིང་། །
ཡེ་ནས་ ང་ བ་ ་མཚར་ཡོངས་བ ོས་པས། །
བ ོ་ ་ ོ་ ེད་ ་མཚའི་མཐའ་ ལ་ ང་། །
འཁོར་བའི་ ་མཚ་དོང་ནས་ གས་ ར་ཅིག །
གཞི་ད ིངས་ བ་བ ལ་འོད་གསལ་འ ས་མ་ ས། །

ལམ་ ིས་མངོན་ ར་ཇི་ ར་རབ་བ ོད་དེ། །
མཐར་ ག་འ ས་ ་མངོན་སངས་ ས་ ར་ཅིག །
་བཞི་ ་མའི་གོ་འཕང་ཉིད་ཐོབ་ཤོག །།
ཅེས་པའང་ ་ ོད་ མ་ ལ་ ོ་ ེ་ནས། བ ་ཤིས་པའི་ ་རེག་གིས་མཐའ་བ ན་ཏེ་བ ལ་ངོར། ཀ ་པའི་མཚན་ ི་ཟིལ་ ་འཐོར་བའི་ཆ་ ར་
གཏོགས་པ་བ ་ ག་པས། ས་ ི་ ་ ོད་ ་བའི་ཡར་ཚས་ལ་ཤར་མར་ ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

་མའི་ ལ་འ ོར་ ་བཞིའི་ ་ ་ ེད་ ེད་བ ད་ ིའི་ཆར་ ན་ ི་
འ ེལ་པ་ ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ ེད་ཅེས་ ་བ་བ གས་སོ། །
མཛད་པ་པོ། བས་ ེ་སངས་ ས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་ ་བའི་ ་ནི། །
བ་བདག་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་ལ། །
བདག་ཅག་ ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ཞིང་། །
ོ་ག མ་ལས་ ་ ང་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །
ཅེས་ ་བའི་ ་མ་ ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ ོན་ ་བཏང་ནས། བས་ ་བབས་
པ་ནི།

རིགས་ ན་ བ་བདག་དཔལ་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧སངས་ ས་ཀ ་པ་ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་

ཆེན་པོ།

༧རང་ ང་ བ་བདག་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་གི་ ་མའི་ ལ་འ ོར་ ་བཞིའི་ ་ ་ ེད་ ེད་

བ ད་ ིའི་ཆར་ ན་ཞེས་ ་བའི་ ་ བ་ཟབ་མོའ་འ ེལ་པ་ ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ ེད་ཅེས་ ་བ་
བ གས་སོ། །
དེ་ལ་ བས་སེམས་ ོན་ ་སོང་ནས། ཨ་ ་བྷ་ཝ་སོགས་ གས་འདིས་ག ང་འཛན་ ི་ ི་མས་ མ་པར་
བ ིབས་པའི་ཉེས་ཚགས་ ངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་མ ན་ ་ ་མ་བ ེད་པ། དངོས་གཞི་གསོལ་བ་འདེབས་
པ། དབང་བཞི་ལེན་ནས་རང་ངོ་ ོང་བ།

་མ་རང་སེམས་ད ེར་མེད་ ་བ ེ་བའི་མཚན་བ ་བ་བཅས་

བཞི་ལས།
དང་པོ་ནི་འཁོར་འདས་ ་ི ཆོས་ མས་གནས་ ང་གི་ཆ་གང་ཡང་།

གདོད་མ་ཉིད་ནས་གཞི་ཡི་བ གས་

ལ་ཆོས་ད ིངས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ངང་ནས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས། མི་གཡོ། གཡོ་བར་མི་འ ར་བ་
ེ། ད་ ་མ་ལས།
རིན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ ་དག་བཞིན། །
ག་ ་རང་བཞིན་ཉོན་མོངས་མེད། །ཅེས་དང་།
ས་ར་ཧས།
ན་ཅིག་ ེས་གང་བ ད་ ིའི་རོ། །
ན་མི་ཆད་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །
་བོའ་ ན་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན། །
མི་འ ར་ ས་ མས་ ན་ ་གནས། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་དང་།

ལམ་ ི་ བས། གཞི་གནས་ ་ི ཡོན་ཏན་དེ་ཉིད་ལ་ངོ་ཤེས་པར་ ེད། དེ་ནས་དེ་ལ་ཡང་ཡང་འ ིས་ཅིང་
གོམས་པར་ ་དགོས་པས། དེའི་ཐབས་ལ་ ་མ་ཉམས་ ོགས་ཅན་ཞིག་ལ་བ ེན། དེའི་ཞལ་ ་ནས་ཡང་
དག་པའི་ ་ ོམ་ ོད་ག མ་ ི་མན་ངག་ལེགས་པར་ནོད་དེ་ ད་ལ་དེ་དག་གི་གནད་ཟབ་མོར་བ ན་པ་
མ་ཐོབ་བར་ ། ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་བ ེད་ཅིང་། དེའི་འ ས་ ་ཆོས་ མས་ ེ་བ་མེད་པ་
རབ་ ་ ོགས་ བ་པར་ ་དགོས་ཏེ། འ ག་པར།
དེ་ ིར་འདི་ ར་ ོན་པས་ཆོས་ མས་ ན། །
གདོད་ནས་ཞི་ཞིང་ ེ་ ལ་རང་བཞིན་ ིས། །
ཡོངས་ ་ ་ངན་འདས་པ་ག ངས་ ར་པ། །
དེ་ ིར་ ག་ ་ ེ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་།
མས་ ོན་ལས།
མ་ ེས་པ་དང་མི་འ ང་དང་། །
རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །
མ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །
ོང་པའི་ཆོས་ནི་ ོགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་ ར་རོ། །
དེ་ ར་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ ི་དོན་ མས་དངོས་བ ན་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ལ་རབ་ ་བ ོད་དེ། དེ་ནས་ ོང་
ཉིད་ ་ི རང་བཞིན་ཡང་། ཅི་མེད་ཅང་མེད་ ོག་མེད་ཙམ་ ་ ས་པ་མིན་པ། སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་
དང་ མ་ད ེར་ཡེ་ནས་མི་ ེད་པ་ལ་ངང་གིས་གནས་ཤིང་།

ོ་ ར་འ ལ་པའི་ ེན་ ིས་ནམ་ཡང་གཤིས་

ལ་གོས་མ་ ོང་བས་ན་ ོས་ ལ་ཞེས་བ ོད་ལ། དེས་རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཆ་ ོན་ཅིང་། དེ་ཡང་ ག་
ཆེན་ ོན་ལམ་ །
བཟང་ཞེན་ཉམས་ ་ི འཛན་པ་རང་སར་ ོལ། །
ངན་ ོག་འ ལ་པ་རང་བཞིན་ད ིངས་ ་དག །
ཐ་མལ་ཤེས་པ་ ང་ ང་ ལ་ཐོབ་མེད། །
ོས་ ལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་ ོགས་པར་ཤོག །ཅེས་དང་།
ཤེས་རབ་འ ག་ ལ་ ིས་ ང་།

ི་ ང་བ་ག གས་བ ན་ ོང་པ་དང་། །
ནང་རིག་པ་ ོ་ལས་འདས་པ་གཉིས། །
གདོད་ ང་འ ག་ ་གནས་པ་ངོ་ཤེས་པས། །
་བ་མཐའ་ ལ་ ི་དོན་ལ་རང་ ན་ ད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
དེ་ ར་གསལ་ ོང་འ ་འ ལ་མེད་པའི་ད ིངས་ལས། འབད་ ོལ་དང་ ལ་བའི་འགག་མེད་ ་ི རོལ་ ལ་
་ཚགས་ ་ ེན་ནས། བདེ་ ོང་གི་དགའ་བ་རབ་ ་བཞད་པ་ཐབས་དང་ ོལ་བ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པ།
དེ་ཡང་ཡས་ ོན་དང་མས་བ ན་ ི་དགའ་བས་ ང་མཐེབ་ནས་ ི་ག ག་ ་སོན་པས། འ ས་ འི་དགའ་
བར་རེག་ ེ་ ་གཙ་མོ་ག མ་དང་།

འཁོར་ལོ་བཞིའི་མ ད་པ་ ་རགས་ ན་རང་སར་ ོལ་བས་གསང་

གས་ཕོ་ཉའི་ལམ་ ་མངའ་དམ་པར་བ ེས་ཏེ་གཞོམ་ ་མེད་པའི་ ལ་སར་བ ན་པ་འཐོབ།

འོན་ ང་།

ཇི་ ད་ །
་མཚ་ ་ ིན་གནས་ ་ི བས། །
ས་ལས་ཡོལ་བར་འ ར་ ིད་ ང་། །
ག ལ་བར་ ་བའི་ ས་ མས་ལ། །
སངས་ ས་ ས་ལས་ཡོལ་མི་མངའ། །ཞེས་པ་ ར།
་དའི་རང་ ས་བ ལ་བའི་ ེན་ ིས་འ ོ་ལ་ ེས་ ་རབ་ ་ཆགས་པས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ ིང་ ེ་
ཆེན་པོའ་ད ིངས་ ་ི ལ། ཉམ་ང་དང་ ལ་བའི་ཟིལ་གནོན་ ོགས་མཐའ་མེད་པའི་བ ེ་ཆེན་ ང་འ ག་
ངང་ཉིད་ལས་ ད་ཅིག་གིས་མ ན་ ི་ནམ་མཁར། དངོས་འཛན་དང་མཚན་འཛན་ ི་འབག་བཙག་གིས་
མ་གོས་པར། ཟག་མེད་ ན་ ་བཟང་པོའ་ ོང་ནས་ ལ་པའི་གནམ་ས་གང་བའི་མཆོད་པ་འཛད་ ་མེད་
པ་ ིན་ ི་ ང་པོ་དཔག་ ་མེད་པ་ ར་དང་།
ད ིགས་པའི་ད ས་ །
སེང་གེའི་ ི་ ེ།

གཏིང་མཐའ་ ལ་བ་ ་མཚ་ ་ ་རབ་ ་གཏམས་ཅིང་

་སོགས་འ ོ་བ་ མས་ ས
ི ་མཐོང་མ་ཐག་ཡིད་ ན་ནས་འ ོག་པར་ ེད་པའི་

་བ་ངན་པའམ་ ིན་ཅི་ལོག་པའི་ཚགས་ མས་འཇོམས་པར་ ེད་པའི་བ ་མཚན། པ ་

ནི་གཤིས་ལ་ ོན་ ིས་མ་གོས་པའི་བ །

་བ་ནི་འ ོ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་ག ང་སེལ་ ེད་ ་ི བ ། དེ་

དག་གི་ ེང་ ་ ད་ཅིག་ཉིད་ ་ ན་ ོགས་ཏེ།

་མའི་ ་རིམ་བཞིན་ ་བ ེད་པའི་ ོལ་བར་མི་བ ེན་

པར། ོ་ ར་ འམ་ལམ་ ིས་ ་ཡི་ཆ་ཤས་བ་ ་ ་མོ་དང་བཅས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་གསལ་འདེབས་པ་
ེ། དེ་ཡང་ ོམ་འ ང་ལས།

བ ེད་པའི་རིམ་པའི་ད ལ
ི ་འཁོར་བ ོམ། །
བ ལ་འ ིང་དག་གིས་བསམ་པར་ ། །
ོན་པོ་ ད་ཅིག་ མ་པ་ཡིས། །
སེམས་ཙམ་ཉིད་ ་ི ད ལ
ི ་འཁོར་ཏེ། །
ད་ཅིག་ མ་པའི་ ལ་འ ོར་ ིས། །
ོགས་པའི་རིམ་པ་བ ོམ་པར་ ། །ཞེས་པ་ ར།
བ ེད་པའི་རིམ་པ་འདི་ལ་དབང་པོ་བ ལ་འ ིང་ མ་ག མ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གཉིས་ ིས་རིམ་ ིས་
བ ེད་པ་དང་། ོན་པོས་ ད་ཅིག་གིས་ ོང་ ེད་ ེད་པ་ག ངས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ ལ་འ ོར་ ོགས་
ེང་ ་ག ངས་པ་ ར།

ད་ཅིག་གིས་བ ེད་པ་ལ། ཟབ་མོ་བ ེད་རིམ་མམ་མི་ཟབ་པའི་ ོགས་རིམ་

ཞེས། དབང་ ོན་ ི་ ་ཡི་ ལ་འ ོར་ག ངས་པའང་ཡོད་པས། གང་ ར་བ ོམ་ ་ནི་ ་བ་ག མ་འ ས་
པའི་ ་ཞེས་ག ངས་ཏེ།

ིན་ བས་ ་ི ་བ་ ་མ། དངོས་ བ་ ་ི ་བ་ཡི་དམ།

ིན་ལས་ ་ི ་བ་ཆོས་

ོང་དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་འ ས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཇི་ ད་ །
་མ་སངས་ ས་ ་མ་ཆོས། །
དེ་བཞིན་ ་མ་དགེ་འ ན་ཏེ། །
ན་ ི་ ེད་པོ་ ་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་།
སངས་ ས་ཐམས་ཅད་འ ས་པའི་ ། །
ོ་ ེ་འཛན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཞེས་དང་།
མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་ ོགས་པའི་ ་མ ་ནི། །
སངས་ ས་ ན་ ི་ གས་ ེ་ཡེ་ཤེས་ཁམས། །
ག ལ་ འི་ ལ་ལ་ ེས་ འི་ག གས་ ས
ི ་ ོན། །
དངོས་ བ་ ན་ ི་ ་བ་ ་ན་མེད། །ཅེས་པ་ ར།
དེ་ ་ འི་དཀོན་མཆོག་ ན་འ ས་ ་ི ངོ་བོ།
པོ་ ེ་བ ད་བཞིའི་ག ལ་ལས་ ལ་ཞིང་།
པའི་ ེས་མཆོག

་ག མ་ ན་འ ས་ ་ི བདག་ཉིད་དེ་ནི།

ལ་བའི་དབང་

འ ས་ ་འཆི་མེད་ ག་བ ན་ ་ན་མེད་པར་དབང་བ ེས་

་མའི་ཡང་ ་མ། གོང་མའི་ཡང་གོང་མ།

ལ་བ་ ན་ ི་ ིན་ལས་ ི་རང་ག གས་

༧དཔལ་ ལ་དབང་༧ཀ ་པ་ཆེན་པོ་བ ་ ག་པ་༧རང་ ང་ བ་བདག་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག

གས་

ཟག་པ་མེད་པའམ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ག ལ་ ་རིགས་ཅན་ག མ་ནམ་ཡང་མི་འདོར་
བ་མཚན་ ིར། ཞི་བ་དང་འ མ་པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། ཞི་བ་ནི་རང་དོན་ ་ ངས་པ་ ན་ཚགས་དང་། འ མ་
པ་ནི་གཞན་དོན་ ་བ ེ་ ོང་ ང་འ ག་གི་ཡོན་ཏན་མངའ་དབང་འ ོར་བ།

དེ་ འི་ཞི་འ མ་ ི་ མ་

པར་ཤར་བའི་ཞལ་ད ལ
ི ་ ོན་ཀའི་ ་བ་ ར་མཛས་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བའི་མདངས་དང་ ན་པ། ད ་ལ་
ས་ག མ་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི རང་ ང་ལས་ བ་ཅིང་ ལ་པ་ཤིན་ ་ ན་པ་དག་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་
མོས་ ས་ ས
ི ་མཇལ་ཙམ་ ིས་སམ་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ ད་མ་རིག་པ་ལས་ ོལ་ ས་པ་ ེ། དེའང་འཇམ་
དཔལ་མཚན་བ ོད་ལས།
ཅོད་པཎ་བཟང་པོ་མཐོན་ཀའི་ ེ། །
་མཆོག་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོ་འཆང་། །
ནོར་ ་ཆེན་པོ་འོད་ཆགས་དཔལ། །
སངས་ ས་ ལ་པའི་ ན་དང་ ན། །
འཇིག་ ེན་ཁམས་བ ་ ན་བ ོད་པ། །
་འ ལ་ ང་པའི་ ོབས་ཆེན་ ན། །
དེ་ཉིད་ ན་པ་ཆེན་པོ་འཆང་། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་ད ་ལ་ ་ནག་གསེར་ ི་མདོངས་ཅན་ ིས་ ས་པ། ངོ་བོ་ནི་
ཡེ་ཤེས་ ་ི མཁའ་འ ོ་མ་འ མ་ ི་ད ་ ེས་ ་ ེ། ད ་ འི་ མ་པར་གསལ་བ་ད ་ལ་གསོལ་བ།

ག་

གཉིས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ ོང་པ་ཉིད་ཡེ་ནས་ད ེར་མི་ ེད་པ་ ང་ ་འ ག་པ་མཚན་
པའི་བ ར།

ོ་ ེ་དང་ ིལ་ ་ གས་ཀར་བ ོལ་ བས་ ་འཛན་པ།

་ལ་ཆོས་གོས་ མ་ག མ་གསོལ་

ཞིང་ ེ། ེས་འ ག་པ་ མས་ལ་ ལ་བའི་བ ན་པ་ལ་འ ག་པའི་ལམ་ ི་རིམ་པ་ཐོག་མར་ཆོས་འ ལ་བ་
ནས། གཉིས་མེད་ ད་བར་ ་ ོད་ཡ་མ་ ལ་བར་བ བ་དགོས་པར་བ ན་པ་ཡིན། ཞབས་ ིལ་ ང་ནི།
འཁོར་འདས་གཉིས་ ་ི མཐར་མི་གནས་པ་དང་།

དེ་ལས་རབ་ ་འདས་པ་ ་གཉིས་ ང་འ ག་གི་ ལ་

ཐབས་ལ་དབང་བ ེས་པའི་བ ། གས་བདེ་ཆེན་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མ་པ་ ན་ ི་མཆོག་
དང་ ན་པའི་ ོང་པ་ཉིད།

གདོད་ནས་ག ང་འཛན་སོགས་ ོག་པའི་ ི་མ་ ་རགས་ ས
ི ་གོས་མ་ ོང་

བས། གཉིས་མེད་ བ་བ ལ་ཆེན་པོའ་ད ིངས་ལས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས། མི་གཡོ། གཡོ་བར་མི་འ ར་བའི་

ཆོས་ཉིད་ ན་ ་བཟང་པོའ་རོལ་པར་ཏེ། ་ལི་ ་ལི་ ་ ང་ཆེན་པོའ་ ད་ལས།
མ་ནོར་ལམ་མཆོག་ ིང་པོ་དོན་ ི་བ ། །
ཚག་ལམ་ཆད་པ་ ོགས་མེད་ཤིང་ འི་ ོལ། །
དོན་ ི་བ ས་བ ོད་ ་མའི་བ ེན་ བ་ཟབ། །
ས་ག མ་ ལ་བའི་ གས་ ་ི ཉིང་ ་ཡིན། །ཞེས་དང་།
ས་ར་ཧ་ཞབས་ ་ི བ ན་མོའ་དོ་ཧར།
བསམ་མེད་ ལ་ལ་བ ག་ ་མེད། །
ལ་མེད་ ོམ་པར་ག་ལ་འ ར། །
ོམ་མེད་ཉིད་ ང་ཡོད་མ་ཡིན། །
དེ་ཡི་དོན་ལ་གང་འ ིས་པ། །
སངས་ ས་ ན་ ི་ གས་དང་མཉམ། །ཞེས་དང་།
ལ་འ ོར་ ི་དབང་ ག་བིར་ ་པས་ ང་།
རིག་པ་གཞི་ལ་དག་པས་ ོགས་སངས་ ས་ཅེས་བ ོད། །
ཆོས་ ོ་ཟད་སར་ ོལ་བས་ ་ངན་འདས་ཅེས་ཟེར། །
མ་བཅོས་མ་བ ར་ ང་ཐོབ་ ན་ལས་ཡོངས་ ་ ོལ། །
ཅེས་སོགས་ག ངས་པའི་དོན་བཞིན་ །

དེའི་ངང་ལས་དག་དང་མ་དག་གི་ག ལ་ ་ མས་ཐབས་ལ་

ཡོངས་ ་མཁས་པས་འ ལ་བའི་ ིར། མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ་ི ན་ ིས་ ས་ཤིང་། ན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་
་ཚགས་ ་ ན་པའི་གཟི་ ིན་རབ་ ་འབར་བཞིན་ ་བ གས་པར་མོས་ཤིང་།
ས་པའི་བ ོད་པ། ཡིད་ ས་པའི་གསོལ་འདེབས།

ས་ ས་པའི་ ག ངག་

་མ་ ེད་ཉིད་ཁོ་ནར་ ོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་ལིང་གིས་

བཀལ། ཅི་ག ངས་ཚད་འཛན་དང་། ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་། བདག་ལ་ ིད་ ག་ལེགས་ཉེས་གང་ ང་
ཡང་ ་མ་ ེད་ ས
ི ་མ ེན་ མ་པའི་བཅོས་མིན་ ོས་གསོལ་བ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བཏབ་ན།

འཐེབ་ ་ཡོད་

ངེས་ ་ི ེ་བ ན་དམ་པ་ ེད་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ ོ་ཐག་བཅད། རེ་ ོགས་ཟད་པས། ད་དངོས་གཞི་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་ ན་འ ས།
མ་རིན་པོ་ཆེ་ ེད།

་ག མ་གཅིག་འ ས།

བས་གནས་གཅིག་ཆོག

ན་འ ས་ཡིད་བཞིན་ ི་ ལ་པོ་ ་

ས་ག མ་སངས་ ས་ མས་ ་ི ཡོན་ཏན་ ན་འ ས་པ།

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ལས་ཉོན་ ི་གཞན་དབང་ ་འ ན་ཅིང་ ་མཐའ་མེད་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ཁོལ་
པོར་ ོད་པའི་ལས་ངན་པ་ཅན་ མས་ལ་བཀའ་ ིན་བ ལ་པའི་བར་ འང་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་བདག་
ཉིད་ཅན་ ི་ ་བའི་ ་མ་ལ།

འདི་ནས་བ ང་ ང་ བ་ ིང་པོ་ལ་མ་རེག་གི་བར་ ་ ིང་ ང་ ས་པའི་

གཏིང་ནས་ ་མཚན་ཡང་དག་པར་ཤེས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་ན། བ ེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ ོང་ནས་
ངེས་པར་གསན་ ིན་ཡོད་དོ་ མ་པའི་ངེས་ཤེས་ཐེ་ཚམ་དང་ ལ་བར་ ད་ལ་ ེས་སོ།

།དེའི་ ིར་ན་

བདག་སོགས་ ན་པའི་ ག་ ་འཐོམ་པའི་འ ོ་བ་ མས། ཇི་ ད་ །
སེམས་ཅན་ མས་ནི་སངས་ ས་ཉིད། །
འོན་ ང་ ོ་ ར་ ི་མས་བ ིབ། །ཅེས་དང་།
ག་ཆེན་ ོན་ལམ་ལས།
འ ོ་བའི་རང་བཞིན་ ག་ ་སངས་ ས་ ང་། །
མ་ ོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འ མས། །
ག་བ ལ་ ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །ཞེས་པ་ ར།
ོངས་པའི་ ན་ ག་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའམ་རང་སེམས་གདོད་ནས་དག་པའི་སངས་ ས་ཡིན་པ་མི་ཤེས་
པའི་ ི་མ་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་། ི་མ་གཤིས་ལ་མ་ གས་པ་ ེ། ད་ ་མར།
སེམས་ ་ི རང་བཞིན་འོད་གསལ་གང་ཡིན་པ། །
དེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་འ ར་མེད་དེ། །
ཡང་དག་མིན་ ོག་ལས་ ང་འདོད་ཆགས་སོགས། །
ོ་ ར་ ི་མས་དེ་ཉོན་མོངས་མི་འ ར། །
ཅེས་ག ངས་པའི་དོན་ལེགས་པར་ཁོང་ ་ ད་པས་དེ་ འི་ ོ་ ར་བའི་ ི་མ་རང་སར་ཞི་བའམ་ ལ་
མ ད་རང་སར་ ོལ་བ། འ ག་རོམ་ ར་ ་བའི་དཔེ་ ར།

ིབ་ ེད་ ་ི ཉེས་ཚགས་དག་ བ་པར་ ིན་

ིས་ ོབས་ཅིག དེ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བའམ་དག་པས། སེམས་ ་ི གནས་ གས་ ེ་བ་མེད་པ་ ེ། ཏཻ་ལོ་པས།
མི་བསམ་མི་མནོ་བ ག་ད ད་མི་ ་ཞིང་། །
མི་ ོམ་མི་ད ོད་རེ་ ོགས་མི་ ་བར། །

དེར་འཛན་ ོ་ཡི་འ ་ ེད་རང་སར་ ོལ། །
དང་པོའ་ཆོས་ཉིད་ ེང་ ་དེ་ཡིས་ཕེབས། །ཅེས་དང་།
ོབ་དཔོན་ནག་པོ་པས།
མ་པར་ ོག་པ་ཉིད་འ ལ་ཏེ། །
ལ་དང་མཁན་པོ་གཉིས་མ་ བ། །
མི་ ག་བ ན་པས་བདེན་པ་མེད། །
དེ་བས་དེ་ཉིད་འ ལ་པའི་ལམ། །
ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ ར་ ོང་ཉིད་ ་ི ལ་དང་། འོད་གསལ་ཞེས་ ་བ་ནི། ལ་བ་མཻ་ ི་པས།
དེ་ ིར་སེམས་ ་ི རང་བཞིན་ཉིད། །
ག་ ་ཆེན་པོའ་ངང་ཉིད་ལས། །
དེ་ལ་བཅོས་ཤིང་བ ར་ ་མེད། །
གང་གིས་དེ་ཉིད་མངོན་ ོགས་ན། །
ང་ ིད་ཐམས་ཅད་ ག་ ་ཆེ། །
ཆོས་ ་ བ་གདལ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་དང་།
ཚད་མེད་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་ཤེས་རབ་ནི། །
ཉི་ འི་འོད་བཞིན་ ོགས་དང་ ལ་བ་ ེ། །
་ེ ཧོ་ ལ་འ ོར་རང་ ང་ངོ་མཚར་ཆེ། །
ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ འི་ ལ་སེམས་གཉིས་འཛན་ ི་ ི་མ་ ་རགས་མཐའ་དག་ཟད་པས་སེམས་ ི་མཚན་
ཉིད་ ོང་པ་དང་།

རང་བཞིན་འོད་གསལ་ད ེར་མེད་ ང་འ ག་ཆེན་པོ་ ད་ལ་འཆར་བར་མཛད་ ་

གསོལ་ཅེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཡི་དོན་སེམས་ ད་ལ་མ་འ ེས་བར་ ་ལན་ ངས་ ་མ་བ ར་
དགོས། དེ་ནས་དབང་བཞི་ལེན་ནས་རང་ངོ་ ོང་བ་ནི། དེ་ ར་གོང་ ་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་པའི་
དཔལ་ ན་ ་མའི་ ་ཡི་གནས་ག མ་ ་ཨ་ ཿ ྃ་གི་འ ་ག མ་ལས།

དག་ ེད་ ིན་ བས་ ་ི རང་

ག གས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག མ་ཅིག་ཅར་འ ོས་ཏེ་རང་གི་ ོ་ག མ་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པས།

་

ག ང་ གས་ག མ་དང་དེ་ག མ་ད ེར་མི་ ེད་པའི་དབང་བཞི་ཐོབ། དག་ ་ཉོན་ ིབ་ཤེས་ ིབ་ ོམས་

འ ག་གི་ ིབ་པ་བག་ཆགས་ ་ི ིབ་པ་ ན་ ངས་ནས། འཐོབ་ ་འ ས་ འི་ ་ག མ་ གས་ལ་བ ན་
ནས། དངོས་ ་བ ན་པ་ མ་ ོལ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་མངོན་ ་ ་བ་ནི་དབང་བཞི་ ང་བའི་ ོ་ནས་ ིན་ བས་
ད་ལ་འ ག་པའི་རིམ་པ་ཡིན།
དེ་ཡི་དོན་ནི།

་མའི་ ིན་ བས་དབང་གི་ ེང་ནས་འཐོབ་དགོས་ལ། དེར ་མ་བ ེན་པར་ ིན་ བས་

ད་ལ་འ ག་པ་དཀའ། དེའི་རིམ་པ་ལའང་། ད་མ་ ིན་པ་ ིན་པར་ ེད་པ་ འི་དབང་། ིན་པ་ཉམས་
་ལེན་པ་ལམ་ ི་དབང་། ངས་པའི་འ ས་ ་མཆོག་ཐོབ་པ་འ ས་ འི་དབང་ཞེས་ གས། ཡིན་ནའང་
འདིར་ ིན་ བས་འཕོ་བའི་དབང་ངམ། ོགས་པ་ཆེན་པོའ་ བས་རིག་པ་ ལ་ ི་དབང་ཞེས་ གས་པ་དེ་
ཉིད་ ་མ་ ོ་ ེ་འཆང་དངོས་ ་མཐོང་ཞིང་།
འཛན་ ིས་ ངས་པས།

དེར་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་དབང་བཞི་ནང་ཟབ་མོ་ཏིང་ངེ་

ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ ང་ ད་ལ་བ ེད་ཅིང་།

ག་ འི་གཅོང་ནད་རང་སར་

དག་པའི་ཐབས་ ན་ ི་མཐར་ ག་པ་ ིན་ བས་ ་ི འ ག་ ོ་དེ་བས་ཟབ་པ་གཞན་མེད་པས། ལམ་ཟབ་
མོ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་ ་ གས་པའི་དོན་དེ་ཡིན།
དེ་ ར་དབང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ལ་དབང་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ ་སོན་པས་ ོ་ ེའི་ ས་ ་ི ལ་ཉི་ ་ ་བཞི་
ལ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འ ོ་ ིན་ ར་འ ་ཞིང་།

་མ་ ིན་ ེ་བ ད་ཟིལ་ ིས་མནན་ཏེ་བཀའ་བཞིན་

བ བ་པའི་དམ་ཚག་གཉན་པོའ་གཉེར་གཏད་ ་ི ང་མར་བ ར་བའི་ ད་ཆོས་ ང་འདིའི་ཉམས་ལེན་ཁོ་
ན་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་བས།

ད་ ེ་འོག་མའི་ གས་ ར་ ན་མོང་གི་དངོས་ བ་དག་ལ་བ ེན་ནས་

མཐར་ ི་འ ས་ ་མཆོག་ལ་ ོར་བའི་ལམ་ལ་བ ེན་མི་དགོས།

གཞན་ཡང་ ད་ ེ་གོང་མའི་ གས་

བཞིན་དབང་ག མ་པའི་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བ ེན་ནས་དོན་ ི་ཡེ་ཤེས་ངོ་ ོད་པ་ཡང་མི་དགོས་ཏེ། ཆོས་ ་
ོ་ ེ་འཆང་ནས་བ ང་ ་བའི་ ་མ་འདི་ལ་ ག་གི་བར་དོན་ ད་ ་ི ིན་ བས་ལ་ ད་མ་ གས་པའི་
ོགས་པ་མཆོག་ ན།

ོ་ ེ་ ོབ་དཔོན་ཁོ་ན་ལ་ཡིད་ ེད་ཤེས་ ་ི མོས་ ས་ ག་པོས་དབང་བཞི་ལེན་

ནས་ གས་ཡིད་ད ེར་མེད་ ་བ ེས་ཏེ།

ིན་ བས་འཕོ་བའི་ ོབས་ ས
ི ་དོན་དམ་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་

ཡེ་ཤེས་སམ་ ེ་བ་མེད་པ་འོད་གསལ་ཆོས་ ་ ད་ལ་ ེ་ ས་པ་ཡིན་པས། འདི་ཉིད་གནད་ཆེ་བར་འཛན་
དགོས་སོ། །
ད་བཞི་པ་ ་མ་རང་སེམས་ད ེར་མེད་ ་བ ེ་བའི་མཚན་བ ་བ་ནི། སེམས་མ་བཅོས་པར་ངང་གཞག་སོ་
མ་ག ག་མའི་ངང་ ། འདས་པའི་ ེས་མ་བཅད། མ་འོངས་མ ན་མི་བ ། ད་ འི་ཤེས་པ་ཙན་ནེ་བ་
འདིའི་ ེང་ ་ ོལ་མེད་ ག་པར་བཞག་ ེ།

ཀ ་པ་མ ེན་ནོ་ཞེས་པའི་མཚན་བ ་བ་ལ་འ ག་དགོས།

དེ་ཡང་དཔལ་ས་ར་ཧའི་ཞལ་ནས།
ཡིད་ལ་མི་ ེད་ ག་ ་ཆེན་པོ་ལ། །
བ ོམ་ ་ ལ་ཙམ་མེད་པས་མི་ ོམ་ ེ། །
ོམ་མེད་དོན་དང་འ ལ་མེད་ ོམ་པའི་མཆོག །
གཉིས་མེད་ ན་ ེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་རོ། །ཞེས་དང་།
ཏཻ་ལོ་པས།
གནས་ནི་དབེན་པ་མ་ཡིན་མི་དབེན་མིན། །
མིག་ནི་ ེ་བ་མ་ཡིན་བ མས་པ་མིན། །
སེམས་ནི་བཅོས་པ་མ་ཡིན་མ་བཅོས་མིན། །
ག ག་མ་ཡིད་ལ་ ར་མེད་ཤེས་པར་ ིས། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར།
རང་གི་སེམས་ ་ི གཞི་གནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་ན། དོན་དམ་ ི་ ་མ་འ བ་པ་ཡིན་པས། རེ་ ོགས་སོགས་
་ི མཚན་མས་མ་བཅིངས་པར་རང་བབས་སོ་མ་ ག་པར་འཇོག་པའི་ངང་ནས་མཚན་ གས་བ ་དགོས།
མཐར་བ ོ་བ་ནི།

ཟབ་མོ་ལམ་ ་མ་བ བས་པའི་དགེ་བའི་ ་བས་མར་ ར་ ི་རིགས་ ག་འ ོ་ཚགས་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཡིད་ཅན་མ་ ས་པའམ། ཇི་ ེད་ཅིག་མཆིས་སོ་ཅོག་ ག་བ ལ་ ག་པོ་ ད་
ན་ ིས། ཚ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་ ་ ན་འ ང་ལས་ཉོན་ ིས་ཇི་ཙམ་བསགས་པའི་ལས་ ིག་
པ་མི་དགེ་བ་དང་། དེའི་འ ས་ ་ངན་འ ོར་ ང་བ་དང་། ངན་འ ོར་ ར་བཞིན་ འང་ ར་ལས་ཉོན་
ི་གཞན་དབང་གིས་བསགས་པའི་བག་ཆགས་ངན་པ་དང་། གཉིས་ ང་གི་བག་ཆགས་དེས། དོན་ལ་
མེད་བཞིན་ ་ཡོད་པར་ ོ་བཏགས་པའི་ ན་བ གས་འ ལ་པ་ ག་མེད་ ་རབ་ ་བསལ་ཏེ། གཞི་བདེ་
བར་གཤེགས་པའི་ ིང་པོ་དང་དེའི་ད ིངས་ག ང་འཛན་ ི་ ི་མས་གདོད་ནས་ ོང་པས་འཁོར་འདས་
ན་ལ་ བ་པའི་ ན་ བ་ ན་ ་བཟང་པོ་སེམས་ཅན་ ི་ཤེས་ ད་ལ་འ ་འ ལ་མེད་པ་རང་ཆས་ ་
ཡོད་པ་དེ་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག ། ན་རས་གཟིགས་ ་ི ཞལ་ནས།
གང་ ེས་ག ག་མ་ཉིད་ཡིན་ ིར། །
གང་ཤར་ ན་པས་སོར་བཞག་ན། །
དེ་ ར་ ོང་པ་ཉིད་དག་ ། །

ལ་འ ོར་ ལ་པོ་གདོན་མི་ཟ། །ཞེས་དང་།
ད་ལས།
རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །
ངག་གི་ ོད་ ལ་ལས་འདས་ ིར། །
འདི་ནི་ ིན་ བས་རིམ་པ་ ེ། །
ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་དེ་ ་ ། །ཞེས་དང་།
བ་ཆེན་ཉི་མ་ ས་པས་ ང་།
ས་ལ་བ ས་པས་ ེ་བ་མེད། །
སེམས་ལ་བ ས་པས་ ོས་དང་ ལ། །
གཉིས་མེད་དོན་ ི་ ོ་ལས་འདས། །
ངས་ནི་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་སོ། །
ཞེས་སོགས་ག ངས་པའི་དོན་དང་འ ེལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན།

ལ་དང་ ལ་ ས་ མས་བདེན་པར་ ་བ་ཡིན་

པས་བ ་བ་མེད་པའི་ ོན་ལམ་གང་དང་གང་བཏབ་པ་ནི་ཟད་པ་མེད་པ། ཚད་མེད་པ། གཞལ་མི་ བ་པ་
ེ། བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས།
ནམ་མཁའི་མཐས་ག གས་ ར་པ་ཇི་ཙམ་པ། །
སེམས་ཅན་མ་ ས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་ ར་པ། །
བདག་གི་ ོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །ཞེས་དང་།
ོད་འ ག་ལས།
ཇི་ ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །
འ ོ་བ་ཇི་ ིད་གནས་ ར་པ། །
དེ་ ིད་བདག་ནི་གནས་ ར་ཏེ། །
འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག །

ཅེས་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པར་ ར།

ན་ ོབ་ ་ ོན་པའི་ངོ་བོ་དང་།

མཚན་ཉིད་ ་མཚ་ཆེན་པོའ་

ད ིངས་ ར་དང་། དམ་བཅས་པ་དང་ཇི་ ར་ཁས་ ངས་པ་ མས། ེན་གང་གིས་ ང་བ ར་ ་མི་ ས་
པའི་གོ་ཆ་བཙན་ཅིང་། དོན་དམ་པར། འབད་དང་ཐབས་ ས
ི ་འཁོར་ག མ་ ་མཚན་མར་འཛན་པའི་
ོན་པ་དང་། བ ོ་བས་ ས་མི་འདེབས་པར། ཡེ་གདོད་མ་ཉིད་ནས་ ་ན་མེད་པའི་འ ས་ ་ ང་ བ་
ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་ ་མཚ་བཞིན་འཛད་པ་མེད་པར་ཡོངས་ ་བ ོས་པས།

གང་ཞིག་བ ོ་བ་ ་

འི་དགེ་ ་དང་། བ ོ་བ་ ེད་པོ། བ ོ་བའི་ ལ་བཅས་རང་བཞིན་ཉིད་ ས
ི ་མ་ བ་པ། ཇི་ ར་ ་མཚ་
ཆེན་པོའི་གཏིང་མཐའ་ ལ་ཞིང་གཞལ་བར་མི་ ས་པ་དང་ཆོས་མ ངས་ ང་།

དེ་ ར་མ་ ོགས་པའི་

འ ོ་བ་ མས་དངོས་འཛན་ ི་གདོན་ཆེན་པོས་བཏབ་ ེ། མི་འདོད་པའི་གཞན་དབང་གིས་ཁམས་ག མ་
འཁོར་བར་ ན་རིང་ལ་དོས་ ག་པ། ཐར་དཀའ་བའི་ ཿཁས་བ ད་མར་ཡང་ཡང་གཟིར་བ་ལ་བ ེ་ཆེན་
ིང་ ེས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བ། ཇི་ ད་ ། ག་ཆེན་ ོན་ལམ་ལས།
འ ོ་བའི་རང་བཞིན་ ག་ ་སངས་ ས་ ང་། །
མ་ ོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འ མས། །
ག་བ ལ་ ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །
བཟོད་མེད་ ིང་ ེ་ ད་ལ་ ེ་བར་ཤོག །ཅེས་དང་།
དཔལ་རི་ ོད་པ་ས་ར་ཧས།
ོགས་པའི་རང་ ོད་ ིས་མེད་ངང་དེ་ནས། །
ོངས་པའི་འ ོ་བ་ཉམ་ཐག་མངོན་ ར་ཚ། །
མི་བཟོད་ ིང་ ེའི་ གས་ ས
ི ་མཆི་མ་འ ང་། །
བདག་གཞན་བ ོག་ནས་ཕན་པ་ཉིད་ལ་འ ག །
དོན་ལ་བ གས་ན་དམིགས་པ་ག མ་ ལ་ནས། །
ཡང་དག་མ་ཡིན་ ི་ལམ་ ་འ ་ ེ། །
ཆགས་ཐོགས་ ལ་བས་དགའ་ཞིང་ ོ་མེད་པས། །
་མ་མཁན་པོས་ ་མའི་དོན་ ེད་མ ངས། །
ཅེས་སོགས་ག ངས་པ་ ར། འཁོར་བའི་ ་མཚ་ཆེན་པོ་དོང་ནས་ གས་ཏེ། དེ་དག་ ལ་བ་ ་བཞིའི་ ་

མཚར་བཀོད་ བ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ་གཞི་གནས་ ་ི ཡེ་ཤེས་བ ོད་ ལ། དོན་དམ་ ོས་ཚགས་ ན་
ལས་འདས་པའི་ད ིངས་ཟབ་མོ།

ོགས་དང་རིས་ ་མ་ཆད་པར་ བ་བ ལ་ཆེན་པོའ་རང་བཞིན། ངོ་བོ་

འོད་གསལ་ ན་ ེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སམ།

མཚན་གཞན་སེམས་ཉིད་ ག་ ་ཆེན་པོ་ཡིད་ ེད་ ི་

མཐའ་དང་ ལ་བའི་ག ག་མ། གདོད་ནས་རང་ཆས་ ་ ན་ ིས་ བ་པ།
་འདས་པའི་རང་ ང་རིག་པ་འ ས་མ་ ས་པ་དེ།

་ ེན་དང་ ོལ་བ་ལས་རབ་

ལ་འ ོར་ལམ་ ིས་དཔེ་ཉི་མ་ ིན་ལས་ ོལ་བ་ ར་

ན་ཅིག་ ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ ་ ར་ཏེ། འ ལ་པས་ཡེ་ནས་མ་བཅིངས་པས། ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་
ིས་ ོལ་བ་ཡང་མེད། ག་ ་ག ག་མའི་ད ིངས་ལས་ ིར་ནམ་ཡང་མ་གཡོས་པས། མི་ ོམ་ངང་གཞག་
ཆེན་པོ་དང་མི་འ ལ་བར་ཇི་ ར་རབ་ ་བ ོད་དེ། མཐར་ ག་འ ས་ ་རིག་པ་གཞི་ལ་དག་པས་མངོན་
སངས་ ས་ ར་ཅིག །ཆོས་ ། ལོངས་ ། ལ་ ། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ེ་ ་བཞི་ ་མའི་གོ་འཕང་ཉིད་ཐོབ་པར་
ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ོན་པར་མཛད་པའོ། །ཇི་ ད་ ། ག་ཆེན་ ོན་ལམ་ལས།
ང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་ ོང་ ང་འ ག་ལ། །
ོང་ ེད་ ག་ཆེན་ ོ་ ེ་ ལ་འ ོར་ཆེས། །
ང་ ་ ོ་ ར་འ ལ་པའི་ ི་མ་ མས། །
ངས་འ ས་ ི་ ལ་ཆོས་ ་མངོན་ ར་ཤོག །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
དེ་ ར་ལམ་ཟབ་མོ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་ བ་པ་ ་བཞིའི་ ་ ་ ེད་ ེད་བ ད་ ིའི་ཆར་ ན་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ཤིན་ ་དོན་
ཟབ་ཅིང་བ ིང་བ།

ིན་ བས་ ་ི ཚན་ཁ་ནི་དཔག་ ་མེད་པ་ཅན་འདི་ ར་ལ། འ ེལ་ ་ ས་པའི་ཡོན་ཏན་ ་མོ་ཙམ་ཡང་

བདག་ ་ ་ལ་མེད་པ་རང་ ོ་རང་གི་ ོག་ ་མ་ ར་པ་དེ་ ་ནའང་།

༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོའ་ཞབས་འབངས་ ་

གཏོགས་ཅིང་། གས་ ེའི་ ིབ་སིལ་ ི་འོག་ ་ ག་ ་འཚ་བའི་ ལ་པ་མི་དམན་པ་ཞིག་དང་། གཞོན་ ས་༧ ལ་དབང་མཆོག་
གི་མ ན་ནས་འདིའི་ གས་ ང་འཐོབས་ཅིང་ ་འཁོར་ ལ་ ་ ན་ ་འདོན་པའི་ ལ་བཟང་འཐོབ་པ་ཞིག་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་
པས་ན།

ས་དེང་སང་ ོགས་གང་སར་ ིན་ཡང་། ༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པའི་ ་པར་མཐོང་ ོལ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་དཀོན་པ་

དང་། མཚན་ཡང་འབོད་མཁན་ ང་ཙམ་མཐོང་བའི་ ེན་དང་། གང་གི་ཞལ་རས་དང་།
སོགས་ ག་ ་ཡིད་ལ་ ན་ཞིང་།

འི་མཛད་ ོད། ག ང་གི་ལམ་

དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་མོས་ ས་ མ་དག་གིས་གསོལ་འདེབས་དང་ གས་ ་ བ་འདི་ཉིན་

བ ར་རེ་བཞིན་མ་ཆད་ཙམ་འདོན་པ་དང་ཡིད་ལ་འཆང་གིན་ཡོད་པས། འདིར་འ ེལ་ ང་གང་ཤེས་གང་ ན་ཙམ་ཞིག་ ིས་
ང་དགེ་ལས་ ོན་ ་མ་མཐོང་བ་དང་། གཞན་ ིས་ ང་འདི་ ོག་ན་ཐར་པའི་ས་བོན་ ད་ལ་འཇོག་ངེས་བསམ་པའི་ངེས་ཤེས་

དང་། དེ་བཞིན་ ན་ ི་ ིན་ཅན་ ་ ན་བ ན་ མ་ནས་ ང་འདི་ ར་ ིས་ཅེས་ཡང་ཡང་བ ལ་བའི་ ེན་བཟང་པོས། ད ིན་
ལོ་ ༢༠༡༦ ད ིན་ ་ ༩ ཚས་ ༡༥ ནས་འགོ་བ གས་ནས་ཚས་ ༢༦ ཉིན་ ོགས་པར་ ར་ཟིན་པ་འདི་ཡང་། ་མ་ ་ལ་གསོལ་
འདེབས་གང་ཤེས་ ས
ི ་ཡང་ལེ་ཤོད་བན་ཆེན་བཤད་ འི་ནང་།
མཚན་ཙམ་གོས་པ་དེས་ ལ་བ་ལགས་སོ།། །།

ན་འ ག་ ་ ོ་ ག་ཚང་ ་ ེས་པ་སངས་ ས་མཉན་པའི་

༈ སངས་ ས་མཉན་པ་ ་ ེང་བ ་པ་དཔལ་ ན་རང་ ང་ ིན་
ལས་ ན་ བ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི།

༧ ལ་མཆོག་ཀ ་པ་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེའི་བཀའ་ ང་ལས་སངས་ ས་མཉན་པ་ད ་པའི་ཡང་ ིད་
་ི བ ག་ཡིག་འདི་ ར་ཏེ།
བ ན་པའི་དཔལ་གཅིག་ བ་ཆེན་བི ་པ། །
འ ོ་ ིར་བསམ་བཞིན་ མ་འ ལ་འདན་མ་ བ། །
མཆོག་གི་ ིན་ལས་གཅིག་བ ས་ ལ་པའི་གར། །
འདི་ནས་ཤར་ ོགས་ ོ་ ོངས་ཆོས་ ་ི ཞིང་། །
་ ོ་མ་ ་ ་ ་ བ་པའི་གནས། །
ིམ་བདག་འ ོར་དམན་རིགས་ ས་གཙང་ ན་པ། །
ཕ་མིང་ཉི་མའི་གཉེན་དང་མ ངས་པའི་མིང་། །
མ་མིང་ཆོས་ ་ི མིང་ཅན་ ང་འ ོས་ ས
ི །།
ེ ་འ ག་ལོ་ཚད་མ་མཆོག་ ལ་ཉིད། །
ིན་ལས་ ལ་པ་ བ་བ ན་གསལ་བའི་དཔལ། །
དོན་བ ད་ནོར་ འི་ ེང་བའི་བ ད་འཛན་ཅིང་། །
མཁའ་ བ་ག ལ་ཞིང་ ིན་ཅིང་ ོལ་བར་ ོན། ། ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
ི་ལོ་ ༡༩༦༤ ེ་བོད་རབ་ ང་བ ་ ག་པའི་ཤིང་ཕོ་འ ག་ལོའ་ ་བ་ ༡༠ ཚས་༡༥ལ། ཨོ་ ན་ ་ འི་ བ་
གནས་འ ག་ ་ ོ་ ག་ཚང་གི་ཆ་འ ས་བཙན་ཏོག་ ེད་འོག་ས་མཚམས་མཆོད་ ེན་ ་ཡབ་སངས་
ས་ལེགས་པ་དང་།

མ་ཀ ་ཆོས་ ོན་གཉིས་ ་ི ས་ ་ ་འ ངས།

ད ང་ལོ་བཞི་ཡི་ ེང་༧ ལ་

དབང་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ ིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ ་ི གཟིགས་པས་ ེ་སངས་ ས་མཉན་པ་ད ་པའི་
ཡང་ ིད་ ་ངོས་འཛན་ ི་བཀའ་ ང་འ ལ་མེད་གནང་བ་དང་།

་གོང་མ་ཉིད་ ི་འདའ་ཁའི་ཞལ་

ཆེམས་དང་ གས་ ོན་ ི་ ེན་འ ེལ་ཟབ་མོས་བ ་དང་བཅས་པར་ཞལ་གསལ་ཆ་ཤིན་ ་ཆེ་བས།

་

གར་ ་བ གས་པའི་བན་ཆེན་ ་ ་ མས་ལ་དཀའ་ཚགས་མེད་པར་མཆོག་གི་ ལ་ འི་ཡང་ ིད་རིན་
པོ་ཆེ་ངོས་འཛན་ལེགས་པར་ཐོབ།

ངོས་འཛན་ བ་པའི་ ེས་ ་༧ ལ་དབང་མཆོག་གི་བཀས་བ ལ་ཏེ།

༧ བས་ ེ་དིལ་མགོ་མ ེན་བ ེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ་ ས་དང་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་ཚ་དབང་ ལ།

དེ་ལོའ་ ་བ་ ༨ པའི་ཚས་ ༡༤ ལ། ༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོའ་བཀའ་དགོངས་བཞིན། གང་གི་

གདན་ས་འ ས་ ོངས་ མ་བཏེག་ཆོས་ ར་ ་ཕེབས། ༧ ལ་དབང་མཆོག་གིས་ ་བ་ ༩ ཚས་ ༡༤ ཉིན།
སངས་ ས་མཉན་པ་ ་ ེང་བ ་པ་དཔལ་ ན་རང་ ང་ ིན་ལས་ ན་ བ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་དང་འ ེལ་གསེར་ ིར་མངའ་གསོལ་མཛད།
ལོ་ན་དང་བ ན་ ིས་པའི་ ོབ་ ོང་གང་ ོགས་བ བས་ནས། ད ང་ལོ་བ ད་ལ་ ལ་མཆོག་བ ་ ག་
པའི་ཞལ་ ་ནས་ཀ་ཁ་ ོར་ ོག་དང་འ ི་ ོག་གིས་མཚན་ ན་མོང་རིག་གནས་དང་། ཤིང་ ག་གི་ལོར་
ད ང་ལོ་བ ་གཅིག་ལ་ ལ་མཆོག་ཡབ་ ས་ ོན་འཁོར་ ི་ ་མ ན་ནས་དགེ་ ལ་ ི་ ོམ་པ་བཞེས།
ད ང་ལོ་བ ་ག མ་ནས་བ ང་མར་ གས་ ད་ ེ་ཁག་གི་ཆོ་ག་ ོ་འཛན་དང་། གདན་སའི་མཐོང་བ་
བ ད་པའི་ ག་བཞེས་འདོན་ ་ད ངས་ ག་ ་གར་འཆམ་སོགས་ལ་ཞིབ་པར་ ང་བ ོན་མཐར་ ིན་
པར་མཛད་ནས།

ད ང་ལོ་བཅོ་བ ད་ལ་ མ་བཏེག་གདན་སར་ད ་མཛད་གསར་ ོས་ ི་དགའ་ ོན་

མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཟིགས་གསོས་ད ེས་ ེས་
བ ལ།

༧ ལ་དབང་མཆོག་དགོངས་པ་ཞི་ད ིངས་ ་མནལ་ ེས་ ར་ནས་༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་

མཆོག་ནས་ད ེས་བ ེའི་བཀའ་ ོབ་གནང་དོན་གཞིར་བ ང་གིས་ ི་ལོ་ ༡༩༨༡ གི་ལོར་དཔལ་ཀ ་ ི་
་ལ ་ཆེས་མཐོའ་བཤད་ ར་ད ང་ལོ་བ ་ད ་ལ་བ གས་ཏེ། ན་མིན་ནང་དོན་རིག་པའི་ག ང་ཆེན་

ཁག་ལ་གསན་བསམ་ ་ཆེར་གནང་། ི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་ ོབ་མཐར་ ིན། ི་ལོ་ ༡༩༩༡ ་བ་ ༣ ཚས་ ༢༠
ཉིན། བཤད་ ་ནས་བཀའ་རབ་འ མས་པའི་མཚན་གནས་ལག་ ེར་ཐེངས་དང་པོ་དང་།
་ི ོབ་དཔོན་ནམ་ ་

་ཎ་མཐོ་ ོབ་

འི་ལག་ ེར་ཐེངས་དང་པོ་ བས་གཅིག་ ་བཞེས།

མདོ་ གས་ཆོས་ ལ་ ་མཚའི་འ ང་གནས་ཡོངས་ ོགས་བ ན་པའི་མངའ་བདག་༧ ལ་མཆོག་བ ་
ག་པ་ཆེན་པོ་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་དང་།

༧ བས་ ེ་དིལ་མགོ་མ ེན་བ ེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

བཀའ་ ིན་ མ་ ན་ ི་རིགས་བདག་ ་བ ེན་ནས་ ་མ་དེ་དག་གི་གཙས། རིས་མེད་ ི་ ེས་ཆེན་དམ་
པ་ ་མའི་ ་མ ན་ནས་དབང་ ང་མན་ངག་ ་ཆེར་གསན་པས་མདོ་ གས་གསར་ ིང་གི་ཆོས་ ལ་ ་
མཚ་ ་ ས་ གས་ ད་ཡོངས་ ་གཏམས་ནས་མཁས་པའི་དབང་པོར་ ར།
༧ བས་ ེ་འཇམ་མགོན་ཀོང་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ་མ་གཤེགས་གོང་ཆེས་མཐོའ་ག ག་ལག་གི་བ ི་
གནས་ཀ ་ ི་ ་ལ ་འདི་ནས་ཐོན་ ེས་ལོ་ག མ་ ི་རིང་ ག་བསམ་ ི་ ་བ བ་དགོས་པའི་བཀའ་
ོབ་ནན་ཏན་བ ལ་དོན་ ར། ི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༦ བར་ལོ་ངོ་བཞི་ལ་ཉིན་རེར་འཛན་ ་བ ད་ལ་
ོབ་ ིད།

དེ་བཞིན་བཤད་ འི་འཛན་ ོང་གི་འཆར་འགོད་དང་བཅོས་བ ར་ ི་ལག་ལེན་འཐབ་ ་

སོགས་ལའང་ཞབས་ ་གང་ བ་བ བས་པར་མཛད།
བར་བར་ ་ མ་བཏེག་མ་དགོན་ ི་ ད་ ེའི་ ན་ཚགས་དང་།
དཔོན་ ང་གནང་བར་མཛད།

་ ས་ ་ི བ་པ་སོགས་ ི་ ོ་ ེ་ ོབ་

ད་ ་མ་དགོན་ ི་ལས་ཐོག་ ོར་ ོབ་ལ་འཆམ་དང་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་

ཐམས་ཅད་ ོབ་ ོན་གནང་ ེ། མདོར་ན་གདན་ས་ མ་བཏེག་གི་བཤད་ བ་ ེ་གཉིས་ཀ་མི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ ད་ ས
ི ་༧དཔལ་ ལ་དབང་ཀ ་པ་ཡི་བ ན་པ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་མེད་
བ བས་པར་མཛད།
ི་ལོ་ ༡༩༩༦ མ ག་ནས་ཁམས་ ་ི བན་ཆེན་མ་དགོན་ཉམས་གསོའ་གསར་ ན་ ི་ ེད་ ོའ་ཐད་ མ་
བཏེག་གདན་ས་དང་། བཤད་ ་ཀ ་ ི་ ་ལ ་ནས་དགོངས་ ས་མཛད་ནས་བལ་ ལ་བན་ཆེན་དགོན་
པར་གནས་ ོས་མཛད། བོད་བན་ཆེན་དགོན་པར་བཤད་ བ་ ་ི ེ་ག ག་ལག་ཁང་ ེན་དང་བ ེན་པར་
བཅས་པ་དང་།

བལ་ ལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཨ་ ་ར་དང་ ོལ་མ་རང་ ོན་ ི་འདབས་ ་བན་ཆེན་བཤད་ ་

ནང་བ ན་ཐོས་བསམ་ ིང་ཞེས་པའི་ནང་ཆོས་ ོབ་གཉེར་བ ི་གནས་ ེན་དང་བ ེན་པར་བཅས་པ་
གསར་བཞེངས་མཛད།
བ ན་འ ོའ་དོན་ ་ ལ་བའི་ ང་ ོགས་ ་ི བ ན་པའི་ ོག་ཤིང་ ལ་བའི་བཀའ་འ ར་རིན་པོ་ཆེའི་
གས་ ང་ལན་བཞིར་འཆད་ ེལ་མཛད། དེ་བཞིན་ མ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ ི་བ ག་ ང་ལན་
ངས་མང་པོ་དང་།

ིང་མའི་ ད་འ མ་པོད་བཞི་བ ་ཞེ་ ག་གི་བ ག་ ང་། གཅིག་ཤེས་ ན་ ོལ་ ི་

བཀའ་དབང་ཚར་ཁ་ཤས།
གས་མཛད།

གཅོད་དབང་བ ་ ་ལན་ག མ།

་ཆེན་བཀའ་མཛད། གདམས་ངག་མཛད།

ག མ་ བས་གཅིག་ ་བ ལ་བ་སོགས་ ས
ི ་ ི་ ལ་ཤར་ བ།

མཛད་ཆེན་ མ་ ་ལས་བཀའ་བ ད་
ིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སོགས་ ་ི དབང་ ང་ ིད་
་བལ་འ ག་ག མ། གངས་ཅན་བོད་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་ ས་ ་ི བ ན་པ་ཉིན་མོ་ ར་གསལ་བར་མཛད་པས་ ལ་ ན་ ི་
ག ལ་ ་ ངས་ལས་འདས་པ་ ིན་ ོལ་ ི་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད།

ད་ འི་ཆར་ཡང་བན་ཆེན་གཞི་

ེས་གཉིས་ཀའི་ གས་གཉིས་ ་ི བ ན་པའི་བདག་པོ་མཛད་བཞིན་གསང་ག མ་ ི་མཛད་ ིན་ད ར་
མཚ་ ར་ ས་ཏེ་ཞལ་འཚ་བཞིན་བ གས་པ་ལགས་སོ།། །།དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།ཞེས་ ་ཎ་ཨ ་མི་ཏས་
བ ིགས་པའོ། །

C
འ ེལ་པ། ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ ེད། །
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