
༅༅།། !ིང་གཏམ་ཆོས་+ི་བ-ད་/ིའི་འ1ེལ་བཤད་!ིང་གཏམ་ལ་འ5ག་པའི་7ོ་ 

                     ཐར་པའི་'་གཟིངས་ཞེས་.་བ་ 

                               བ"གས་སོ།།  

!ས་ག%མ་སངས་(ས་)ན་འ!ས་,ི་ངོ་བོ་བཀའ་1ིན་གཞལ་མེད་1ིན་ཅན་7་བའི་8་མའི་

ཞབས་ལ་&ོ་ག)མ་+ས་པ་ཆེན་པོས་(ག་འཚལ་ཞིང་0བས་2་མཆིའོ། 

།"ེ་བ་ནས་ཚ)་རབས་+ན་,་འ.ལ་བ་མེད་པར་3ེས་4་འཛ6ན་པར་7ིན་9ིས་བ:བ་,་གསོ

ལ། ། 

     །!ལ་$ིམས་(མ་དག་གཙང་མའི་ས་གཞི་ལ། 

     །གཡོ་མེད་ཏིང་འཛ-ན་/ེད་ཚལ་2མ་3་མཛ4ས། 

།མི་$ོག་ཏིང་འཛ+ན་འ-ས་/་རབ་2་3ག  

།བ#བ་ག&མ་མངའ་བདག་"ོན་པར་'ས་)ག་འཚལ།  

 

།རང་གི་&ོ་ག(མ་ཇི་བཞིན་མ་.ལ་བར། 

།གཞན་ལ་བ(བ་)ོན་+ལ་དང་མི་མ0ན་1ང་། 

།བདག་འ&འི་(ོ་དམན་,མས་ལ་ཕན་0ིར་2། 

།"ིང་གཏམ་ཆོས་,ི་བ.ད་0ི་འ2ེལ་བར་6། ། 

 

 །ལེགས་ག&ང་(ན་པོའ -་ངག་ལས་.ངས་པ་དང་། 

     །ཐོས་པ་&ང་མས་)ི་ལ་རོལ་བ་.ར། 

།ཉན་པོ་!ོ་$ན་&མས་)ི་བ,ི་-་.ེ། 

།!ལ་$ན་&ེད་)མས་མ་ཡེངས་.ེ་གཅིག་ཉོན།། 

 

ཞེས་%ིན་ཅན་)་བའི་,་མ་དང་0ོན་པ་3བ་པའི་དབང་པོར་5ོ་ག7མ་8ལ་དང་མ3ན་པས་

མཆོད་པར་བ)ོད་པ་དང་བ+མ་པར་དམ་བཅའ་བ་.ོན་0་སོང་ནས་2བས་3་བབས་པའི་ལ



ས་ལ་འ%ག་པར་)འོ། 

།ཉེ་ཆར་ཤར་(ོགས་,ལ་ཁབ་འགའ་$་འ%ལ་བ(ད་*ས་པའི་.བས་/་སི0་པོར་དང་མ་

ལེ་$་སོགས་ངོས་)ི་དགེ་,ག་འགའ་ནས་/ས་པས་1ིས་པའི་དེབ་3ང་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ

ན་#་བ%ང་ནས་འ)ལ་མེད་#་.ན་འཆང་0ེད་ཅིང་ཉིན་རེའི་ཁ་འདོན་7ི་8ོད་ནས་ཆགས་མེ

ད་ཉམས་ལེན་)ེད་*ི་ཡོད་པ་མིག་གིས་དངོས་1་མཐོང་བས་4ས་པས་5ིས་པའི་དེབ་)ང་

འདིར་གདེངས་འཇོག་དེ་ཙམ་གནང་བར་སེམས་0གས་འཕར་མ་ཞིག་དང་བ3ན་དེ་རིང་ང

ས་#ིང་གཏམ་ཆོས་+ི་བ-ད་/ི་ཞེས་པའི་དེབ་4ང་འདིར་གང་ཤེས་མདོར་བ7ས་ཤིག་འ8ེ

ལ་བཤད་མཆན་)ི་+ལ་,་འ.ི་ན་བསམ་0ང་།  །"ིར་བཏང་)་བའི་ཚ,ག་ཉིད་ཧ་ཅང་གོ་བ

དེ་ཁ་གསལ་ཡིན་+བས་འ.ེལ་བཤད་མང་པོ་མི་དགོས་པར་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེའི་ནང་དོན་1མ

ས་འ$ེལ་བཤད་ཕལ་+ད་,ི་.ལ་/་ཡང་2ར་ཁ་གསལ་/་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་8་9་ཡིན། 

!ས་པར་མཚ(ན་ན་གཞན་ལ་བ.བ་/་གནང་མཁན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་8ན་པ་ཞིག་གཏ

ན་ནས་མིན། 

མ་ཟད་%ེབ་(ོར་དང་,ན་ངག་ལ་མཁས་པའི་5ོམ་5ལ་6ལ་7་8ང་བའང་དེ་བས་མིན་ཏེ། 

!ོད་འ&ག་ལས། 

།!ོན་ཆད་མ་(ང་བ་ཡང་འདིར་བ/ོད་མེད། 

།!ེབ་%ོར་མཁས་པའང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། 

།དེ་%ིར་གཞན་དོན་བསམ་པའང་བདག་ལ་མེད། 

།རང་གི་ཡིད་ལ་*ོམ་-ིར་ངས་འདི་བ1མས། 

ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་ངས་+ང་,ོན་ཆད་བཀའ་དང་བ4ན་བཅོས་6མས་ལས་མ་གསལ་བ་

ཞིག་འདིར་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་བཤད་*་མེད་མོད་དེར་བ/ེན་ཉམས་ལེན་2ེད་བསམ་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་བཀའ་བ,ན་དེ་/མས་ལས་2ག་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་འ4ི་དགོས་པ་

ཡང་དེ་བས་མ་མཐོང་། 

དེས་ན་བཀའ་བ)ན་*མས་ལས་མ་ག.ངས་པ་ཞིག་འདིར་བ4ོད་6་མེད་ན་བཀའ་བ)ན་དེ

ས་ཆོག་གོ་&ེད་)ི་དེབ་,ང་འདི་དགོས་མེད་0་ཐལ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་བདེན་ཏེ། 



ཡིན་ནའང་དེང་སང་མི་+མས་,ེལ་ཟིང་གི་0བས་2་བཀའ་བ4ན་+མས་རེ་རེ་བཞིན་7་དཔེ་

!ོག་%ེད་(་ཕར་ཞོག་བཀའ་བ/ན་1ི་ག3ང་རབ་5མས་རི་བོའ 8་9ོས་དང་མཉམ་པས་ཇི་9

ར་བཙལ་དགོས་མིན་-ང་མི་ཤེས་པའི་ལས་དང་པོ་པ་ཐར་འདོད་4མས་-ི་ཆེད་6་བཀའ་བ

!ན་$ི་བ'ོད་*་!མས་མདོར་བ)ས་*ི་,ལ་.་གདམས་ན་མ་འ2ིག་པ་ག་ལ་ཡོད། 

གང་$ར་དེབ་)ང་འདི་ཉིད་ཁ་.ི་$ས་གཅིག་1་གཞན་དོན་ཁོ་ནའི་ཆེད་6་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་དེ་

ཡང་མིན་ཏེ། 

ཤོད་མཁན་རང་ཉིད་,ང་གོ་.བས་འདིའི་བ2ད་སེམས་ལ་ཕན་ཐོག་དང་རང་གིས་རང་ལ་ད

གེ་བར་བ&ལ་མའི་+ལ་,་ཡོང་0བ་པའི་རེ་བ་ཡང་ཡིན། 

དམན་པ་བདག་ནི་ད་)ང་ལམ་,འི་ནང་ནས་ཚ0གས་ལམ་ད1ས་མ་ཐོས་བསམ་4ོམ་ག5མ་

སོགས་%ེད་བཞིན་པའི་སོ་.ེ་ཐ་མལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

འགའ་ཞིག་ནས་འདི་)ར་བསམ་-ིད་དེ། 

ངས་གང་བཤད་པ་དང་གང་)ིས་པ་+མས་བ-་ཆ་བ-་ཤོད་མཁན་རང་ཉིད་4ིས་ལག་ལེན་

!ེད་%ི་ཡོད་རེད་བསམ་ན་དེ་གཏན་ནས་མ་རེད། 

ངས་གང་བཤད་པ་)མས་ནི་-ང་ནས་ད་བར་མཚན་0ན་1ི་2་མ་མང་པོའ 5་མ6ན་ནས་ཐོས་

པ་དང་། 

རང་གིས་བསམ་པ་དང་+ོམ་པའི་ཉམས་/ོང་0ང་ཟད་གང་ཡོད་པ་3མས་ཟོལ་མེད་6ག་བ

སམ་བཟང་པོས་)ེད་,མས་པར་ལེགས་0ེས་1་2ལ་བ་རེད་མ་གཏོགས་ངས་བཤད་ཚད་ཁ

ས་ལེན་དགོས། 

ང་ལ་ནོར་འ(ལ་གཏན་ནས་མེད་ཟེར་ནས་ཐག་བཅད་པ་དེ་འ(་གང་ཡང་མ་རེད། 

གཞན་ལ་ཆོས་བཤད་དང་འ.ོ་བའི་དོན་0ེད་2ས་མཁན་ཚད་6ན་ཞིག་དགོས་ན་མཐོང་ལམ

་ཆོས་ཉིད་ལ་བདེན་པ་ཐོབ་དགོས་པ་རེད། 

གནས་%གས་&ི་བདེན་པ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་བ2བ་3་3ས་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་

ཡོད་རེད། 

!ང་$བ་ལམ་(ོན་ལས་,ང་། 



།ཇི་$ར་འདབ་གཤོག་མ་-ེས་པའི། 

།"་ནི་མཁའ་ལ་འ*ར་མི་,ས། ། 

།དེ་བཞིན་མངོན་ཤེས་-ོབས་.ལ་བས། 

།སེམས་ཅན་དོན་*ེད་+ས་མ་ཡིན། 

།ཅེས་ག'ངས་པ་*ར་,་མ་ཚད་0ན་ཞིག་དགོས་ན་5ོབ་མ་7མས་8ི་སེམས་ཤེས་པའི་མ

ངོན་ཤེས་དགོས་པ་རེད། 

དེ་$ར་&་མ་(ང་ན་ལོང་བས་ལོང་བ་/ོབ་པའི་དཔེ་ལས་མ་འདས་སོ། 

ཡིན་ནའང་དེང་སང་"ིགས་མ་'་བདོ་བའི་,ས་ངན་འདིར་གཞན་སེམས་ཐོགས་མེད་,་མ3ེ

ན་པའི་མངོན་ཤེས་ཅན་-ི་དགེ་0ན་ཞིག་2ེད་ཁག་པོ་རེད། 

མ་མཐའ་ཡང་ག(ང་)གས་དཔེ་ཆ་ལ་ཐོས་བསམ་2ོམ་ག3མ་གང་4ང་5ས་ནས་ཉམས་ལེ

ན་#བ་པ་ལ་ནན་ཏན་གནང་མཁན་དང་། 

!ོབ་མར་'ིང་ནས་བ,ེ་ཞིང་/ན་!ོང་0མ་པར་དག་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་%ས་ཚ(ད་འདིར་ག

ཞན་ལ་ཕན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་.ི་/ིང་གཏམ་3ས་.ང་མ་འ4ིག་པ་ག་ལ་ཡོད། 

དེ་འ%་ཡིན་པའི་*་མཚན་-ིས་ངས་0ང་དེ་རིང་2ན་3ོང་བཟང་པོའ 7་ངང་ནས་རང་འ%འི་ལ

མ་#གས་གསར་'་བ་)མས་ལ་+ང་ཙམ་ཕན་0ིར་2་དེབ་5ང་འདི་ལ་འ7ེལ་བ་ཞིག་9ིས་

ན་#་བའི་བ'བ་(་#ོམ་མཁན་རང་ཉིད་ཡིན་)བས་འ-ེལ་བ་རང་གིས་1ིས་ན་ཁ་གསལ་བ་

དང་། གོ་$་བ། 

!ོབ་མར་ཕན་ཐོག་ཆེ་བ་སོགས་ཡོད་ངེས་པས་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེའི་དོན་7མས་ཕལ་8ད་ད9ས་

མའི་ཐོག་ནས་འ*ེལ་བཤད་མདོར་བ1ས་ཞིག་འ3ི་4་ཡིན་པས་ཚང་མས་གང་ཟག་ལ་མི་:ོ

ན་ཆོས་ལ་'ོན་ག)ངས་པ་,ར་གནང་རོགས། 

!ིར་གཏང་(ན་བ$ལ་&ེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། 

ནམ་$ན་ནང་དོན་རིག་པའི་དཔེ་དེབ་/ོག་པའི་0བས་2་ཉི་4འི་ནང་5་6ང་ལག་བ8ངས་ན

ས་ཚ$ག་ཇ་འ(ང་བཞིན་དེང་སང་གི་གསར་འ1ར་2ོག་པ་ནང་བཞིན་བ2གས་ན་སེམས་ལ་

ཕན་ཐོག་དེ་ཙམ་ཡོང་གི་མ་རེད། ནང་ཆོས་'ི་དེབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་དང་། ཐར་$ན། 



དེ་བཞིན་(་)ན་བཟང་&་མའི་ཞལ་,ང་སོགས་0ོག་པའི་2བས་3་དང་པོ་ཆོས་6་བ་ནང་བ

ཞིན་%ན་&ོང་བཅོས་ནས་དེབ་ཉིད་མགོ་ཐོག་2་བཞག་ནས་སོ་སོའ 4་མཆོད་ཁང་ཡོད་ན་དེའི་

ནང་$་དང་། 

གལ་$ིད་མཆོད་ཁང་མེད་ན་དབེན་པའི་གནས་2་3ོད་3ོད་4ིས་5ོག་པ་ཡིན་ན་སེམས་ལ་

ངེས་པར་ཕན་ཐོག་ཡོད་རེད། 

ནང་ཆོས་'ི་དེབ་ནི་དགེ་'ན་ཕན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ག/ངས་ཡོད་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་མཐར་*ག་ས་ལམ་.ི་/ོགས་པ་2ེད་དགོས་ན་5་མའི་མན་ངག་ལ་མ་བ7ེན་པར་

དེབ་གཅིག་(འི་ཡོངས་ཐབ་མེད་པ་རེད། 

དེ་$མས་ང་རང་གི་ཉམས་,ོང་དང་འ/ེལ་ནང་ཆོས་3ི་དཔེ་ཆ་5ོག་6ངས་འ7ོས་བཤད་འ:

་ཞིག་ཡིན། 

ད་དངོས་གཞིར་ག*ང་འདིའི་མཚན་ལ། 

!ིང་གཏམ་ཆོས་+ི་བ-ད་/ི་ཞེས་2་བ་བ3གས་སོ། 

!ོབ་%་&མས་ལ་ཤིན་-་བ.ེ་བའི་དབང་གིས་ཁ་ནས་བཤད་ཡམ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ཉ

མས་ལེན་'མས་གདམས་ངག་གི་,ལ་-་བ/ོད་པའི་གཏམ་ལ་4ིང་གཏམ་ཞེས་ཟེར། 

དེ་འ%འི་'ིང་གཏམ་དེ་ཉིད་ནི་སེམས་ཅན་0མས་1ི་ཉོན་མོངས་1ི་ནད་ངན་འཇོམས་&ེད་ལ་

དཔེ་བ&ད་'ིར་བཀོད་ནས་གདམས་པའོ། 

དམ་པའི་ཆོས་འདི་ནི་རང་-ད་.ི་ཉོན་མོངས་.ི་ནད་ངན་འཆི་བདག་གི་གདོན་ཆེན་3མས་འ

ཇོམས་&ེད་ལ་*་ན་མེད་པའི་གཉེན་པོ་1ན་དང་བ4ད་5ི་6་7་ངེས་པར་ཡིན་ཏེ། 

!ོད་འ&ག་ལས། 

།འ"ོ་བའི་འཆི་བདག་འཇོམས་-ེད་པའི། 

།བ#ད་&ིའི་མཆོག་-ང་འདི་ཡིན་ནོ། 

།འ#ོ་བའི་ད)ལ་བ་སེལ་-ེད་པའི། 

།མི་བཟད་གཏེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནོ། 

།འ#ོ་བའི་ནད་རབ་ཞི་,ེད་པའི། 



།"ན་%ི་མཆོག་+ང་འདི་ཡིན་ནོ། 

ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ནི་སེམས་ཅན་3མས་བ5ད་བཞིས་འཇིགས་པ་ལ

ས་#ོབ་&ེད་)ི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། བ"ད་བཞི་ནི། !ང་པོའ '་བ)ད། !འི་%འི་བ'ད། 

ཉོན་མོངས་པའི་བ,ད། 

འཆི་བདག་གི་བ(ད་བཅས་བ(ད་བཞིས་འ,ོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་3ི་4ོག་ད5གས་འ6ོག

་པས་དེ་ཉིད་(ི་གཉེན་པོ་,་དམ་པའི་ཆོས་(ི་བ1ད་2ི་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། 

!ན་$ང་ཡིན་ཏེ། རང་$ད་ལ་'ེ་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་བར་ནད་ངན་འདོད་ཆགས། 

ཞེ་$ང་། གཏི་"ག  

ང་#ལ་%ག་དོག་སོགས་འཇོམས་-ེད་/ི་སེམས་/ི་གཉེན་པོ་4་ན་མེད་པ་ནད་བ#་འཇོམ

ས་།    །"ེད་དམ་པའི་ཆོས་-ི་.ན་འདི་ནི་ཆེས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་3་མཐོང་ངོ་། ། 

།ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚ-གས་འ.ང་བའི་0ོ་གཅིག་3།། 

།མ་ནོར་ལམ་'ོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེ།། 

།བཀའ་%ིན་འཁོར་མེད་.་བའི་$་མ་ལ།། 

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཡེ་ཤེས་,ན་.ིས་གཟིགས།། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ནི་བ+ན་བཅོས་འདི་མ་བ/མས་པའི་1་རོལ་3་བ+ན་བཅོས་འདི་/ོམ་པའི་4

བས་$་བར་ཆད་མི་འ+ང་བ་དང་། 

བ"ན་བཅོས་འདི་ཉིད་,ིས་འ-ོ་བ་སེམས་ཅན་མང་པོར་ཕན་ཐོག་ཡོང་བའི་ཆེད་8་9ས་པའི

་"་བའི་&་མ་སངས་*ས་མི་ག"གས་%་&ོན་པའི་,བས་.ེ་སངས་1ས་བ2ན་འཛ4ན་རིན་

པོ་ཆེ་སོགས་བཀའ་+ིན་ཅན་/ི་0་མ་དམ་པ་3མས་ལ་མཆོད་པར་བ6ོད་པ་རེད། 

གནས་%བས་ཕན་པ་དང་མཐར་.ག་བདེ་བའི་འདི་2ིའི་ལེགས་ཚ5གས་ཐམས་ཅད་7ི་8ོ་ག

ཅིག་%་ནི་'་བའི་*་མ་ཡིན་ཏེ། 

མ་ནོར་བ་ཡང་དག་པའི་དམ་པའི་ཆོས་0ི་ལམ་བཟང་པོ་"ོན་པའི་(ིར། 

དཔེར་ན་ངོས་*ི་,་བའི་/་མ་བཞིན་ནོ། 

འཁོར་བའི་(ག་བ*ལ་,ི་-་མཚ0་ཆེན་པོ་ལས་6ོལ་བའི་དེད་དཔོན་8་9། 



མ་རིག་&ན་པའི་*ག་ཆེན་ལས་གསལ་བར་0ེད་པའི་ཡེ་ཤེས་4ི་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེ་7་8། 

འཇིགས་'ང་)ིད་པའི་གཡང་ས་ལས་.ོབ་པའི་དེད་དཔོན་3་4། 

!་མེད་&ིད་པའི་ཐང་ཆེན་+་འ,མས་པར་ད0ས་ལོང་ལ་3ིང་4ེའི་བ6ེ་བས་7ོང་མཁན་ལོང

་"ིད་%་&་'ེ། 

དེ་$་%་&ས་པས་)ང་ནས་ད་བར་བ.ེན་པའི་ཆོས་3གས་རིས་5་མ་མཆིས་པའི་མཁན་8

ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་-མས་འདི་མཁས་དང་འདི་བ1ན་འདི་བཟང་ཞེས་གདམས་ཚ5ད་

མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་+ེས་-་འ/ངས་ནས་རང་&ད་ལ་ཕན་ཐོག་ཚ.ད་མེད་ཅིག་3ང་བ་ནི་

རེ་རེ་བཞིན་(་བ)ང་(་མི་ལང་ཡང་། 

ད་#་རང་ཉིད་འཁོར་བ་,ག་བ.ལ་0ི་1་མཚ4་འདི་ལས་6ང་ཐག་རིང་8་བཏང་ནས་;ོ་ག<

མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་+ི་,ི་མ་-ང་ཙམ་ཡོད་པ་འདི་ནི་2་བའི་4་མའི་5་,ིན་ཉག་གཅིག་ལས་

!ང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཡོན་ཏན་སངས་&ས་དང་མཉམ་ཡང་། 

བཀའ་%ིན་སངས་*ས་ལས་,ག་པའི་/་བའི་0་མ་སངས་*ས་བ2ན་འཛ4ན་དང་6་ཆོག་མ

ཁན་ཆེན་ཀ'་ཚ)་བ+ན་སོགས་/་མ་དེ་2མས་ལ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་9ིང་;ང་<ས་པའི་ད

!ིལ་ནས་'ས་(ས་པས་*ག་,། ངག་$ས་པས་གསོལ་འདེབས། 

ཡིད་%ས་པས་འདི་)ི་བར་དོ་གང་གི་གནས་0བས་$་ཉམ་'ང་ང་ལ་ད་+ང་ཡང་རེ་ས་/ེད་

!མས་ལས་མ་གཏོགས་མེད་པས་ག,གས་-འི་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་བ4ས་5ང་ཟག་མེད་8ལ་

!ལ་ཡེ་ཤེས་(ི་*་དང་བ.ེ་བའི་0ན་2ིས་3ང་4བ་(ི་གོ་འཕང་མ་འཐོབ་(ི་བར་;་འ!ལ་

མེད་ཉིན་མཚན་)ན་*་གཟིགས་.་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།། 

!བས་འདིར་"་མས་གཟིགས་ནས་གང་*ེད་དགོས་ཞེ་ན། 

!ིང་གཏམ་ཆོས་+ི་བ-ད་/ིའི་བ1ན་བཅོས་འདི་ཉིད་བ/མ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཆེད་-་

དང་། 

ཆོས་འདི་ཉིད་)ིས་འ*ོ་བ་སེམས་ཅན་མང་པོའ 2་3ད་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་བའི་ཆེད་9་དང་པོ་:་

མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ཡིན། 



ཁ་ཅིག་ནས་འདི་*ར་བསམ་.ིད་དེ། 

ང་ཚ$་ནང་པ་ཡོངས་'ི་)བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ག1མ་ཡིན།  

!ད་ལས། 

།སངས་$ས་ཆོས་དང་དགེ་འ+ན་ནི། 

།ཐར་པ་འདོད་པ་(མས་+ི་-བས། 

ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་མཆོག་ག&མ་ལས་/ག་པའི་2་མ་ཞིག་ཨི་ཡོད་ན་ཞེ་ན། 

དེ་ཡང་&ེད་རང་བདེན་ཏེ། 

ཡིན་ནའང་བོད་ཆོས་འདི་གསང་-གས་.་མེད་1ི་ཆོས་2གས་ཤིག་ཡིན་4བས་.་མ་ནི་མ

ཆོག་ག%མ་'ན་འ*ས་,ི་ངོ་བོར་1་དགོས།  

དེ་ཡང་&ད་ལས། 

།!་མ་སངས་&ས་!་མ་ཆོས།། 

།དེ་བཞིན་(་མ་དགེ་འ,ན་ཏེ།། 

།!ན་$ི་&ེད་པོ་+་མ་ཡིན།། 

།!་མ་མཆོག་ལ་(ག་འཚལ་ལོ།། 

ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་རོ། 

དེ་ཡང་སངས་'ས་ཉིད་*ང་དང་པོ་ཉིད་-་མ་ལ་མ་བ1ེན་པར་ཐོལ་5ེས་རང་6ང་གི་"ལ་$

་"ང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་&ད་ལས། 

།!་མ་ཞེས་'འི་གོང་རོལ་ན།། 

།སངས་$ས་%་བ་མིང་ཡང་མེད།། 

།བ"ལ་པ་&ོང་གི་སངས་,ས་-མས།། 

།!་མ་དག་ལ་བ(ེན་ལས་,ང་།། 

ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་ལགས་པས་,་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་2་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན

། 



!ག་པར་&་ངེད་འ+ོ་མགོན་བཀའ་བ%ད་པ་ནི་མོས་-ས་.ི་བཀའ་བབས་/ིན་0བས་1་མ

འི་བ%ད་པ་ཁོ་ན་ལ་བ,ེན་ནས་རང་%ད་ལ་,ོགས་པ་2ེ་བ་དང་ས་ལམ་4ི་བར་ཆད་སེལ་བ་

སོགས་འ&ང་གི་ཡོད་པས་ངས་,ང་ད་རེས་དང་པོ་/་མར་མཆོད་པར་བ3ོད་པ་རེད། 

༡  །!ིང༵་གི་'་(ོབ་+མས་ལ་ཆོས་0ི་གཏམ། 

།"ིང༵་ནས་གང་*ན་ཡེ་གེར་#ིས་པ་འདི། 

།"ིང༵་གི་ད)ིལ་+་ཞོགས་ལ་ཉམས་ལེན་3ོས། 

།ཆོས་&ོགས་(ོ་)ེའི་-ན་ལ་0ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ནི་བ,མ་.འི་བ/ན་བཅོས་ག2ང་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉེར་གཅིག་འདི་ཉིད་ཆོས་8ོགས་

ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་ཉམས་ལེན་ལ་བ-ལ་མའི་0ལ་1་ག3ང་དོན་མདོར་བ6ས་7ི་0ལ་1་བ8ན

་པ་རེད། 

ཆོས་%ོགས་ཡོངས་ལ་*ིར་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་གང་4བ་དང་6ག་པར་7་ད་རེས་

!ས་པས་%ིས་པའི་དེབ་+ང་འདི་-ང་མེད་/་མ་བཞག་པར་/ས་3ན་/་5ས་དང་འ%ལ་མེ

ད་#ིས་དོན་(མས་སེམས་ནང་,་ཉར་ནས་ཉིན་རེའི་མི་ཚ1འི་ནང་,་ལག་ལེན་,་གང་4བ་ག

ནང་རོགས་ཞེས་*་བ,ལ་.ི་0ལ་1་ཡིན། 

ཉམས་%་ཇི་(ར་ལེན་-ལ་ནི་གཤམ་0་1ས་བཤད་4ི་-ལ་0་ཡོང་བས་འདིར་མང་པོ་བ:ོད

་མ་དགོས། 

༢  །མི་%ས་རིན་ཆེན་+་གཟིངས་/་0་འདི། 

།ཡང་ནས་མི་)ེད་ད་རེས་ཙམ་ཞིག་ཡིན། 

།འཇིགས་(ང་འཁོར་བའི་.་མཚ1་ཆེན་པོ་ལས། 

།"་འདི་དལ་(་མ་འ*ག་,ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ཧ་ཅང་-ེད་དཀའ་བའི་དལ་འ'ོར་*ི་+ས་-ེན་བཟང་པོ་འདི་བེད་3ོད་དམ་པ

འི་ཆོས་'ོགས་ལ་བ+ལ་མར་གདམས་པ་རེད། 

ཧ་ཅང་ནས་'ེད་པར་དཀའ་བའི་0ེན་བཟང་མི་3ས་འདི་ནི་དཔེར་ན་ནོར་5་རིན་པོ་ཆེ་ལས་8

ང་#་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། 



ནོར་%ས་ནི་ཚ)་འདིའི་ད%ལ་ཕོངས་/ི་0ག་བ3ལ་ཙམ་སེལ་བར་7ེད་པ་ལས་ཚ)་9ི་མར་"

ར་ནས་འ&ོ་དགོས་པས་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མེད། 

དེ་བས་མི་(ས་བཟང་པོ་འདི་བེད་.ོད་དམ་པའི་ཆོས་0ོགས་2་3ས་ན་ཚ6་འདིར་འ8ོ་བ་མ

ང་པོར་ཕན་ཐོག་འ+ང་ཞིང་། 

!ེ་བ་%ི་མ་བདེ་ནས་བདེ་བའི་ལམ་-་འ.ོ་བའི་0ེན་གཞིར་4ར་པའོ། 

།"ས་%ེན་དེ་ཡང་+བས་ལེགས་+ེས་དབང་ཙམ་1ིས་ནི་མི་3ེད་དེ།།%། དཔེ། 

!ངས་སོགས་མང་པོའ *་+ོ་ནས་ཧ་ཅང་/ེད་པར་དཀའ། !་ཡི་%ོ་ནས་)ེད་དཀའ་བ་ནི། 

!་#ོན་བསགས་བསོད་ནམས་དང་དགེ་བ་སོགས་-་ཆེན་པོ་མེད་ན་འ1ས་2་3ས་4ེན་བཟ

ང་པོ་འདི་འ(་མི་འ*ང་ངོ། 

།!་མ་ཇི་&ས་ད་)འི་+ས་ལ་)ོས། 

།!ི་མ་གར་འ(ོ་ད་+འི་ལས་ལ་རག  

ཅེས་ག"ངས་པ་'ར་ད་'་མི་,ས་-ངས་ནས་འདིར་0ེབས་པ་འདི་ཉིད་4ང་5་བསོད་ནམ

ས་མང་པོའ (་དབང་གིས་-ང་བ་ལས་/་མེད་1ེན་མེད་3ིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

ད་#འི་&ས་(ེན་འདིའི་ཐོག་ནས་.ི་མར་བདེ་འ2ོའ 3་(ེན་བཟང་ཞིག་བསམ་ན་ངེས་པར་ད་#

འི་$ས་&ེན་འདིར་དགེ་,བ་.ིག་/ོང་མ་3ས་ན་ད་#འི་ང་ཚ(འི་)ེད་+ངས་འདིར་ད.ད་ན་

!ི་མར་&ས་(ེན་བཟང་པོར་རེ་བ་ཆེར་མི་འ2ག་གོ། 

 !ོད་འ&ག་ལས། 

།བདག་གི་&ོད་པ་འདི་འ*ས་ནི། 

།མི་$ས་ཐོབ་པར་མི་འ,ར་ཞིང་། 

།མི་$ས་ཐོབ་པར་མ་+ར་ན། 

།!ིག་པ་འབའ་ཞིག་དགེ་བ་མེད། 

ཅེས་ག&ངས་སོ། 

གཉིས་པ་དཔེ་ཡི་*ོ་ནས་-ེད་པར་དཀའ་བ་ནི། 

དཔེར་ན་'་མཚ*་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་3་4ས་6ལ་ལོང་བ་ཞིག་ཡོད། 



!ས་$ལ་དེ་ཉིད་ལོ་བ,་རེའི་མཚམས་ནས་མཚ2་ཁར་མགོ་བོ་ད5ེ་ཙམ་7ེད། 

!་མཚ%་དེ་ཉིད་*ི་ནང་-་ཤིང་འདོམ་གང་ཙམ་ད*ིལ་-་4་ག་ཡོད་པ་ཞིག་8ང་དང་!་མཚ%འི་

!་#བས་དང་འ)ོགས་གང་སར་གཡེངས་བཞིན་ཡོད། 

!ས་$ལ་"ིས་མགོ་ད"ེ་ཙམ་+ེད་པའི་.བས་0་1ས་2ལ་"ི་མགོ་བོ་ཤིང་གི་6་གའི་ནང་

!་འ$ད་ཨི་(ིད། དེ་ནི་ཤིན་'་དཀའ་*ེ། 

!་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་-ས་/ལ་ལ་ཤིང་གར་ཡོད་4་བའི་མིག་མེད། 

ཤིང་ལ་&ས་(ལ་གང་*་ཡོད་བསམ་པའི་སེམས་མེད། !་མཚ%་ནི་ཧ་ཅང་!་ཆེ། 

ཤིང་ནི་&ད་ཅིག་གཅིག་*ང་མི་%ོད་པར་*ང་དང་+་,བས་གཉིས་1ིས་འ3ེར་ཞིང་གཡེང

ས་བས་སོ། གལ་$ིད་'ས་)ལ་*ི་མ,ིན་པ་དང་། 

གཉའ་ཤིང་གི་(་ག་གཉིས་ལན་གཅིག་འ-ད་པ་བས་1ང་དེ་བས་ད་3ང་མི་5ས་བཟང་པོ་འ

དི་ལན་གཅིག་ཐོབ་པར་དཀའ་ག/ངས་ཡོད། 

གོང་%་བཤད་མ་ཐག་པ་,ར་.་དཔེ་0ངས་སོགས་གང་ནས་ད3ད་4ང་ཧ་ཅང་$ེད་པར་དཀ

འ་བའི་%ས་'ེན་བཟང་པོ་འདི་ནི་/་ཆེའི་ནོར་2་ཞིག་གཞན་ནས་ཞག་འགའ་ཤས་6་གཡར་

པོ་$ས་ནས་བེད་*ོད་ཡག་པོ་མ་$ས་ན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་2ན་པོའ 4་ལས་ཀ་རེད། 

ད་#འི་&ས་(ེན་འདིར་ཡོད་པའི་/བས་1་བེད་2ོད་3ེད་དགོས་པ་རེད། 

དཔེར་ན་'་ནི་)་བོ་ལས་.ོལ་/ེད་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ཕན་ཐོག་མེད། 

!ོད་འ&ག་ལས་*ང་། 

།མི་ཡི་%་ལ་བ(ེན་ནས་ནི། 

།!ག་བ%ལ་'་བོ་ཆེ་ལས་#ོལ། 

།!་འདི་&ི་ནས་)ེད་དཀའ་བས། 

།!ོངས་པ་'ས་(་གཉིད་མ་ལོགས། 

ཅེས་ག&ངས། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

།མི་འོ་ཅོག་གི་(ས་འདི་ནི། 

།བཀོལ་བར་'་བ་ཉིད་+་ཟད། 



ཅེས་སོ། 

!ས་$ེན་འདི་བེད་!ོད་བཟང་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ལམ་/་བཏང་བ་ཡིན་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀ

ར་འདི་བདེ་(ི་)ིད་ཡོང་། དེ་འ%འི་'ས་)ེན་བཟང་པོ་འདི་གོང་1་བཤད་མ་ཐག་པ་5ར། 

!། དཔེ། 

!ངས་སོགས་གང་ནས་ད)ད་*ང་ཡང་,་མི་/ེད་པ་ད་རེས་*ི་3ས་4ེན་ཙམ་ཡིན་པས་མི་

!ས་བཟང་པོ་འདི་,ད་ཟོས་-་མ་སོང་བར་0ེད་དགོས། 

རིགས་&ག་གི་སེམས་ཅན་ཡོངས་.་/ོགས་པ་ལས་ཉོན་3ིས་འཕངས་པའི་6ས་འདི་8ངས་

ནས་བ%ང་'ེ་འཁོར་བ་-ག་བ/ལ་1ི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས། 

!ག་བ%ལ་དེ་ཉིད་+ང་འཇིགས་0་1ང་བ་ཡ་ང་བ་3ེ། !། ན། 

འཆི་སོགས་བཞི་དང་མ་ཟད། !ག་བ%ལ་ག'མ། !བ་པ་འ&་'ེད་*ི་,ག་བ.ལ་དང་། 

!ག་བ%ལ་'ི་!ག་བ%ལ། 

འ"ར་བའི་'ག་བ)ལ་སོགས་'ག་བ)ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་དཔེར་ན་5་མཚ7་ཆེན་པོ་ནང་བཞི

ན་#ག་བ&ལ་དེ་ཉིད་,ོལ་བ་ལ་.ས་0ེན་བཟང་པོ་4་5་6་འདི་ཉིད་ལེ་ལོ་དང་8མ་གཡེངས

་སོགས་%ི་དབང་*་བཏང་བ་དང་། 

བེད་%ོད་ངན་པ་ལམ་ལོགས་གཡང་སར་མ་འ1མས་པར་དམ་པའི་ཆོས་ལ་&ལ་བཞིན་+་བ

!ོན་ཅིག་ཅེས་པས་གདམས་པ་རེད། 

༣  །!ེན་བཟང་(ེད་པར་དཀའ་བ་ཐོབ་0ས་འདིར། 

།དོན་མེད་(ིག་པའི་ལས་ལ་བཀོལ་བ་ན། 

།གསེར་དང་བོང་བ་བ+ེས་པའི་/ལ་ལགས་པས། 

།"ེན་འདི་)ད་ཟོས་མ་.ེད་/ིང་གཏམ་ཡིན།། 

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ཉིད་*ིས་,ས་-ེན་འདི་0ད་ཟོས་2་མ་སོང་བར་གདམས་པ་རེད། 

གོང་%་བཤད་མ་ཐག་པ་,ར་དེ་འ0་བའི་2ེན་བཟང་5ེད་པར་དཀའ་བའི་7ས་2ེན་བཟང་པོ་དེ



་ཉིད་%་&ོན་བསགས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ 1་དབང་གིས་ལན་གཅིག་ཙམ་6ེད་པའི་7བས་འ

དིར། 

དེང་སང་གི་(ས་འདིར་མི་ཡི་ག-གས་ལ་གདོན་སེམས་ཁོག་2་3གས་པ་ཅན་འ6་བ་འགའ་

ཞིག་ནས་རང་གཞན་གཉིས་*ང་གི་!་#ིག་པའི་ལས་ལ་བཀོལ་བ་དང་། 

དཔེར་ན་'ལ་ཁབ་+ི་དབང་འཛ0ན་པའི་མིང་2ར་ནས་འཛམ་4ིང་5ང་ལ་6ར་7ེད་+ི་8ས་འ

!ལ་སོགས་'ི་དབང་,གས་ངོམ་ནས་འཛམ་1ིང་མི་མང་ལ་འཇིགས་3ང་བ4ལ་བ་དང་། 

འགའ་ཤས་&ིས་རང་གི་དབང་ཚད་བེད་.ོད་ལོག་པར་བཏང་ནས་.ི་4་5ེར་བདག  

གཉའ་གནོན་!བ་ཚ%ད་སོགས་*ེད་པ་ནི་/ིག་ལས་ངོ་མ་དེ་ཡིན། 

མི་མང་པོ་ཞིག་ནས་དགེ་-ིག་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་0ང་མ་བ2ན་ངང་3་མི་ཚ5འི་7ོ་གོ

ས་#ི་དོན་(་ཉིན་མཚན་བར་མེད་(་མགོ་བོ་མཁོར་ནས་1ས་2ེན་བཟང་པོ་འདི་7་ནོར་8ི་ག

ཡོག་པོར་'ར་ནས་མི་ཚ-་དོན་མེད་0ད་ཟོས་2་3ེད་པ་ནི་ཆེས་5ན་ཏེ། 

!་#བ་%ི་བཤེས་*ིངས་ལས། 

།གང་ཞིག་གསེར་)ོད་རིན་ཆེན་.ས་པ་ལས། 

།ངན་%ག་འ(ག་པར་བ,ིད་པ་གང་ཡིན་པ། 

།གང་ཞིག་མི་(་)ེས་ནས་-ིག་པའི་ལས། 

།བ#ིས་པ་དེ་ནི་ཆེས་རབས་-ན་པ་ལགས།། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་དཔེར་ན་མི་ད/ལ་པོ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་5ེས་དབང་གིས་གསེ

ར་#ོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་ན་,བས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་0ན་པོས་གསེར་ངོ་མ་ཤེས་ནས་མི་

གཞན་པ་ཞིག་གི་བོང་བའམ་,ོ་ཞིག་ལ་བ.ེས་པ་དང་མ2ངས་སོ། 

གསེར་བཟང་པོ་+་,་-་ཆེའི་མི་ཡི་3ས་4ེན་འདི་བེད་7ོད་བཟང་པོ་དམ་པའི་ཆོས་8ི་ཆེད་

!་མ་ཡིན་པར་དོན་མེད་,ིག་ལས་དང་འ2ེལ་བའི་མ་རབས་མི་དགེ་བའི་%ོགས་)་བེད་,ོད

་བཏང་ན་དེ་ནི་ཤིན་*་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ། 

བཀའ་གདམས་པའི་ཞང་-་མའི་ཞལ་ནས།། 

མི་$ས་རིན་ཆེན་*ེད་པ་འདི། 



།ནོར་&་'ེད་པའི་དོ་མ་ཡིན། 

།"ོ་ཤས་མེད་པའི་མི་-མས་.ིས། 

།"ོང་ཟད་(ས་པ་མཐོང་ལགས་སམ།། 

ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་ལགས་པས་ད་)འི་/ས་0ེན་བཟང་པོ་ཡར་འ6ོ་མར་འ$ོའ &་ས་མཚམ

ས་#ི་%བས་འདིར་དོན་མེད་.ད་ཟོས་0་མ་གཏང་བར་ཡང་དག་དམ་པའི་ཆོས་#ི་7ིང་པོ་

ལོན་པའི་ཐབས་ཤེས་གནང་གལ་ཆེ་ཞེས་1ིང་གཏམ་4ི་5ལ་6་བཤད་པ་རེད། 

༤  མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་+ས་པོའ /་ཞལ་ནས་3ང་། 

།བསམ་པ་བཟང་ན ་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།  

།བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ངན་ག,ངས། 

།བསམ་པ་བཟང ་ལ་འབོད་ཅིག་*ིང་གཏམ་ཡིན།། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་བསམ་པ་བཟང་ངན་0ི་ད1ེ་བ་བ3ན་པ་རེད། 

!ིར་སངས་'ས་བཅོམ་,ན་འདས་0ིས་སེམས་ཅན་2མས་འ3ལ་བའི་ཆེད་3་ཆོས་0ི་6ང་

པོ་བ%ད་'ི་བཞི་*ོང་,མས་ཚང་མ་མདོར་བ1ས་ན་ཉོན་མོངས་པ་བ%ད་'ི་བཞི་*ོང་གི་ག

ཉེན་པོར་ག)ངས་,ང་ཆོས་ཡོངས་!ོགས་&ི་དགོས་པ་ནི་རང་སེམས་འ0ལ་བའི་ཐབས་4་

བ"ན་པ་ཉག་ཅིག་རེད། དེ་$ར་ན་གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་0ངས། 

གཞན་ཕན་གཞི་དང་བཅས་པ་བ-བས་ནས་རང་/ད་ལ་གཞན་ཕན་1ི་བསམ་པ་བཟང་པོ་འ

དི་ནི་སངས་'ས་(ི་ཆོས་(ི་+ིང་པོ་ངོ་མ་དེ་ཡིན། 

རང་$ད་ལ་གཞན་ཕན་+ི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ནི་མིང་ནང་པ་མ་ཡིན་*ང་དོན་

ངོ་མ་ནང་པ་དེ་ཡིན། གཞན་ཕན་མཐར་)ག་གི་སེམས་དེ་ལ་/ང་1བ་3ི་སེམས་ཅེས་3ང་། 

དེ་འ%འི་'ང་)བ་སེམས་དེ་-་ལ་ཡོད་ན་དེ་ལ་2ལ་བའི་3ས་'ང་)བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་

མིང་བཏགས་པ་རེད། 

!ང་$བ་སེམས་དཔའ་ཟེར་བ་དེ་རང་.ད་ལས་ཐ་དད་པ་1ན་དང་ཆ་4གས་མ་འ$་བ་&་ན

ང་བཞིན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 

!ང་$བ་སེམས་དཔའ་ཟེར་བ་བདག་གཅེས་འཛ1ན་འདི་4ོན་6་བ7ང་། 



གཞན་གཅེས་འཛ*ན་དེ་ཡོན་ཏན་/་འཛ*ན་ནས་བསམ་2་མ་3ན་སེམས་ཅན་ལས་མེད་པའི་

སེམས་བཟང་པོ་འདི་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་ན་གང་ཟག་དེ་མིང་ཅི་འ3་དང་ཆ་5གས་གང་འ3

་ཡིན་མིན་ལ་མ་'ོས་པར་དོན་#་དེ་ལ་'ང་)བ་སེམས་དཔའ་ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་པ་རེད། 

རང་$ད་མ་'ང་ཁོག་བཅངས་བསམ་ངན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་མིང་ནང་པར་3ེར་ནས་5གས་ཆ

་"གས་གང་&ས་'ང་དོན་+་ནང་པའི་/ལ་ནས་1ད་ཚར་བ་རེད། སངས་$ས་%ིས། 

གཞན་ལ་འཚ(་བའི་ཆོས་.གས་ནི་ང་ཡི་ཆོས་.གས་མ་ཡིན། 

དེ་ཉིད་ང་ཡི་(ེས་འ+ག་མ་ཡིན་ནོ། ང་དེ་ཡི་'ོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་གཞན་ཕན་.ི་བསམ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡི

ན། 

ནམ་$ན་རང་$ད་ལ་གཞན་ཕན་,ི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་མི་དེ་ཉིད་ནང་པ་ཡིན་མི

ན་ལ་མ་%ོས་པར་ཚ+་འདིར་བདེ་1ིད་ཡོན་ཏན་སོགས་ངང་གིས་འ6ང་བས་ན་ས་དང་ལམ་

ཡང་བཟང་ཞེས་%ར་'ང་འ*ིག 

ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་+ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་བས་3ང་རང་5ད་ལ་ས་བ6་དང་ལམ་7་སོ

གས་$ངས་&ོགས་(ི་ཡོན་ཏན་-མས་ཡར་ངོ་0་བ་བཞིན་གོང་འཕེལ་7་འ8ོ་བས་ན་ས་དང་

ལམ་ཡང་བཟང་ཞེས་འ,ེལ་ན་ཡང་ཆོག 

བསམ་པ་བཟང་ངན་འདི་གཉིས་.ང་/ང་ཞིག་དང་1ར་ནས་བཤད་ན། 

!ོན་སངས་!ས་བཅོམ་(ན་འདས་,ི་.ས་/་!་གར་2ི་མངའ་4ེ་ཞིག་གི་!ལ་པོ་9བ་:་བ

་ཟེར་བའི་ཆོས་+ལ་ཞིག་ནས་སངས་+ས་དང་ཉན་ཐོས་4་བ+་འཁོར་དང་བཅས་པ་གདན་

!ངས་ནས་གསོལ་)ོན་*ལ། 

!བས་དེར་(་གར་*ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་སངས་(ས་འཁོར་བཅས་མཇལ་ཁར་ཡོང་། 

!ལ་དེར་'ོང་གསེབ་-ི་/ང་པོའ $་&་'་(ང་(ང་གཉིས་.ང་དེར་མཉམ་3་4ེབས། 

!ལ་པོ་ནི་ཧ་ཅང་+ོབས་འ/ོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་+བས་སངས་!ས་འཁོར་བཅས་ལ་བསོད་

!ོམ་%ལ་བ་མ་ཟད་དེར་འ-ས་/ི་མི་མང་ཡོངས་ལ་3ོན་མོ་5་ཆེན་པོས་ཉིན་དེར་ཁ་ཟས་/ི

ས་ཚ$མས་པར་(ས། 



!བས་དེར་(ེབས་པའི་,ོང་གསེབ་0ི་1་2་གཉིས་ནས་$ང་དེ་ཉིན་མོར་ཁ་ཟས་འ0ང་ཚད་

ཐོབ་པ་མ་ཟད་སངས་+ས་འཁོར་བཅས་མཇལ་ཞིང་+ལ་པོའ 4་5ོབས་འ6ོར་དངོས་7་མིག་

གིས་མཐོང་། 

!ང་$ག་གཉིས་དེ་རིང་གི་མཛད་.ོ་0ོལ་ནས་རང་3ིམ་4་འ0ོ་ལམ་6ར་4་ཤིང་8ོང་གི་0ིབ

་བསིལ་ཞིག་(་བ)ད་ནས་དེ་རིང་དངོས་0་མིག་གིས་མཐོང་བའི་4ད་མོ་ཧ་ལས་པའི་ངང་ན

ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་'ལ་པོ་འདི་,ོབས་ཆེ་རབས། 

ང་རང་གཉིས་འཁོས་ཐབས་ཞན་རབས་སོགས་ཕན་0ན་1ག་གཏམ་མང་པོ་བཤད་རེས་8ས

། 

དེ་ནས་&་གཅིག་ཤོས་ནས་འདི་-ར་བསམ་པ་རེད། 

ང་རང་གཉིས་ནི་ཚ*་+ོན་མ་ནས་.ང་བསོད་ནམས་དམན་པའི་3ོབས་.ིས་ད་4་ཡང་འདི་འ

!་ད$ལ་པོར་)ར། 

!ལ་པོ་%བ་'་བ་ནི་ཚ+་,ོན་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་བསགས་པའི་4ོབས་5ིས་ད་6་ཡང་9ལ

་པོར་%ར་ནས་དེ་རིང་སངས་,ས་དང་ད-་བཅོམ་1་བ,་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་5ོ

མས་$ལ་བ་མ་ཟད་)ོང་མོ་བ་,མས་ལ་-ིན་པ་སོགས་དགེ་3་འདི་འ5་6བས་ཆེན་ཞིག་འ

!བ་$ས་མ་འོངས་*ེ་བ་,ི་མ་ཡང་ཡག་པོ་ཡོང་བ་གདོན་མི་ཟ་བ་རེད་བསམ་ནས་0ལ་པོའ 3་

དགེ་%་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་ཡི་རངས་/ས་པ་རེད། 

!་གཅིག་ཤོས་དེས་འདི་,ར་བསམ་པ་རེད། 

!ལ་པོའ '་ལེགས་+ས་ལ་,ག་དོག་+ས་ནས་!ལ་པོ་འདི་ད་0་རང་གཤེད་མ་ཞིག་གིས་རལ

་"ིས་མགོ་བོ་བཅད་ནས་བསད་ཡོང་ན་.ལ་པོའ 2་ཚབ་4་ང་རང་.ལ་པོར་6ར་ནས་གསེར་

!ིའི་%ང་ལ་བ)ད་+་,ང་ན་ཅི་མ་0ང་ཞེས་འ4བ་མི་5ིད་པའི་བསམ་ངན་མ་0ང་བ་ཁོག་:

་འཆང་བཞིན་)ང་*ག་གཉིས་ཤིང་/ོང་1ིབ་2་གཉིད་4་ཤོར་བ་རེད། 

!ང་ཙམ་&ེས་ནས་*བས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཤིང་2་འ4ེན་མཁན་ཞིག་ནས་ཤིང་2་མ6ོག

ས་#གས་པའི་དབང་གིས་ཤིང་,འི་ཁ་.ོགས་འ"ར་ནས་བསམ་ངན་འཆང་བའི་,ང་-ག་གི་



!ེ་ལ་ཤིང་(འི་འཁོར་ལོ་ཕོག་ནས་དེ་མ་ཐག་4་ཤི་བ་རེད། 

དེ་ནི་ཁོ་རང་གིས་བསམ་ངན་འཆང་བའི་ལས་འ1ས་2ད་ཅིག་ཉིད་ལ་5ིན་པ་རེད། 

!ལ་པོའ '་བ)ན་མོ་ལ་,་-་.ེ་0་མེད་ནས་-བ་3འི་ག6ང་0ད་8ི་!ལ་པོའ '་!ལ་རབས་ཐ་

མ་ཡིན་པ་རེད། 

དེ་ནས་$ལ་པོའ )་མཛད་-ོ་.ོལ་/ེས་1ོན་པོ་2མས་བཀའ་གཏང་ནས་ད་8་རང་1ོན་པོ་2མ

ས་#ོགས་མཚམས་(ན་*་+ོང་གསེབ་སོགས་/་སོང་ནས་ཡ་མཚན་ཅན་2ི་4་5་བཙལ་

ཤོག་ཟེར་བ་རེད། 

!ོན་པོ་&མས་)ལ་པོའ ,་བཀའ་བཞིན་1་2ོགས་མཚམས་5ན་6་སོང་ནས་མཚན་8ན་9ི་:་

!་བཙལ་ནས་ཡོང་བའི་-བས་$་ལམ་'ར་ཤིང་,ོང་ཞིག་གི་འ1མ་2་འཇའ་ཤར་ཡོད་པ་མ

ཐོང་བ་རེད། 

!ོན་པོ་&མས་དེར་འ-ས་ནས་བ/ས་-ས་0་1ང་ཞིག་འཇའ་7ར་འོག་8་གཉིད་-་ཡོད་པ་

མཐོང་བ་རེད། 

!་#ང་འདི་ནི་ད་)འི་*ལ་པོའ .་མཛད་འ1ིན་ལ་2ེས་5་ཡི་རངས་8ེད་མཁན་དེ་ཡིན་པ་རེད། 

ཡ་མཚན་ཅན་'ི་)ང་+ག་དེའི་ལོ་$ས་&ལ་པོར་)ན་སེང་-ས་པས་&ལ་པོ་.གས་ད1ེས་

ནས་$ལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་/ང་0ག་དེ་ལ་ཕེབས་བ4འི་6ེ་ལེན་ཟབ་$ས་8ས་ནས

་དེ་མ་ཐག་གསེར་)ིར་བཀོད་པ་རེད། 

!་#ང་འདི་གང་)་སོང་ཡང་འཇའ་འོད་.ི་/ར་ཁང་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་ནི་བསམ་པ་བཟང་པོས་གཞན་/ི་ལེགས་1ས་ལ་ཡི་རང་"ས་པའི་དགེ་བའི་འ+ས་,་-

ད་ཅིག་ཉིད་'་(ིན་པ་རེད། བསམ་པ་བཟང་ངན་ཟེར་བ་དེ་འ-་ཡིན་པ་རེད། 

!ག་པར་&་གཞན་)ི་ལེགས་.ས་དང་དགེ་བ་སོགས་ལ་3ེས་4་ཡི་རང་.ེད་6་དེ་ཧ་ཅང་ག

ལ་ཆེན་པོ་རེད། མཁས་%བ་ཆེན་པོ་ཀ-་ཆགས་མེད་0ིས། 

།གཞན་%ི་དགེ་བ་*ས་པ་ཐོས་པའི་ཚ1། 

།དེ་ལ་&ག་དོག་མི་དགེའི་སེམས་*ངས་ནས། 

།"ིང་ནས་དགའ་བས་,ེས་.་ཡི་རངས་ན། 



།དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་-་ཐོབ་པར་ག2ངས།།  

ཅེས་ག&ངས་ཡོད། 

རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་བདེ་/ིད་0ི་གཞི་1་ངོ་མ་ནི་གཞན་ཕན་5ི་བསམ་པ་བཟང་པོ་དེ་ཡིན་

པས་$ས་དང་'མ་པ་)ན་+་བསམ་པ་བཟང་པོ་ལ་འབོད་ཅེས་བ3ལ་མའི་5ལ་6ིས་"ིང་ག

ཏམ་ཡིན་ཅེས་བཤད་པ་རེད། 

༥  །སེམས་ནི་$ན་%ེད་དབང་གི་+ལ་པོ་དང་། 

།!ས་ནི་དགེ་%ིག་'ན་)ི་གཡོག་པོ་ཡིན། 

།"ས་ངག་'ར་)ང་དགེ་ལ་མི་གཙ0་བས། 

།!ན་$་སེམས་འདི་'ངས་ཤིག་+ིང་གཏམ་ཡིན། 

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་*ས་+ན་-་སེམས་ལ་བ1ག་ད3ད་4ེད་དགོས་པར་བ7ན་པ་རེད། 

!ིར་གཏང་%ས་ངག་ཡིད་ག*མ་ཀ་དགེ་བའི་ལམ་1་འ2ེན་ཅིང་མི་དགེ་བའི་ལམ་ལས་5ོག་པར་9ེ

ད་དགོས་པ་ནི་ཆོས་པ་དང་མ་ཟད་ཡ་རབས་དམ་པའི་1གས་2ོལ་4་མེད་པ་ཞིག་7ང་རེད། 

འ"ོ་བ་&་ཡིན་ནའང་+ས་ངག་ཡིད་ག&མ་འདི་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གཉིས་གསོག་སའི་2ོད་ཆེ

ན་པོ་%་&་ཞིག  

དཔེར་ན་མི་མ་རབས་ཞིག་གི་%ོ་ག'མ་པོ་ཚང་མ་མི་དགེ་བའི་0ོག་1ད་2ིས་ཁེངས་ཡོད། 

!ས་$ི་&ོ་ནས་)ོག་བཅོད། མ་#ིན་ལེན། མི་ཚངས་'ོད་པའམ་ལོག་གཡེམ། ངག་གིས། !ན། 

!་མ། ཚ"ག་%བ། ངག་འ%ལ། ཡིད་%ིས། བ"བ་སེམས། གནོད་སེམས། 

ལོག་%་སོགས་མི་དགེ་བ་བ,་པོ་འདི་རེད། 

མི་ཡ་རབས་ཞིག་ཡིན་ན་+ོ་ག"མ་དགེ་བ(འི་ནོར་.ས་ཁེངས་བ2ད་ཡོད། 

དགེ་བ་བ&་ནི་མི་དགེ་བ་བ&་*ངས་པའི་ལོགས་1་དགེ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་མེད། 

མི་དགེ་བ་བ(་དགག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་.བ་/ོགས་ནས་དགེ་བ་བ(་ལ་ཡང་དག་པར་འ5ག་དགོས། 

དགེ་བ&་ནི་མི་དགེ་བ&་ཡི་+ོག་-ོགས་དེ་ཡིན།  དཔེར་ན། 

!ས་$ི་མི་དགེ་བ་ལས་དང་པོ་"ོག་བཅད་པ་)ངས་ནས་དེ་ཡི་མི་མ1ན་2ོགས་གཞན་4ི་"ོག་5བ



ས་པ་དང་། མ་#ིན་པ་'ངས་ནས་གཞན་ལ་-ིན་པ་གཏོང་བ། 

མི་ཚངས་'ོད་པ་+ངས་ནས་ཚངས་'ོད་-ི་.ོམ་པ་ལེན་པ་སོགས་ངག་དང་སེམས་ལའང་དེ་3ར་5་

གཅིག་པ་ཡིན། དེ་བས་&ང་གཙ*་ཆེ་བ་ནི་སེམས་&ི་དབང་གིས་/ང་བ་དེ་ཡིན། 

དཔེར་ན་#ོག་བཅད་ལ་མཚ,ན་ན་སེམས་/ི་ཐོག་ནས་2ང་བའི་གནོད་སེམས་ཉིད་མེད་ན་6ས་/ིས་

!ོག་བཅད་མི་!ིད། 

དེ་བཞིན་(་མ་*ིན་ལེན་པ་དང་མི་ཚངས་0ོད་2་3་དེ་ཉིད་5ང་སེམས་5ི་དབང་གིས་7ང་བ་ཡིན། 

དཔེར་ན། ཤིང་དང་། !་རེ། མི་ག%མ་མཉམ་'་འཛ*མས་ནས་ཤིང་བཅོད་དགོས་ཡོད། 

མི་དང་&ལ་བའི་ཤིང་དང་'་རེ་གཉིས་ལོ་/ངས་ཇི་ཙམ་རིང་མཉམ་3་བ5ད་6ང་'་རེས་ཤིང་ལ་ག

ནོད་པའི་(་བ་མི་(ེད། དེ་བཞིན་(་)ལ་དང་། སེམས། !ས། ག"མ་མཉམ་&་མ་འཛ)མས་དགོས། 

གཅིག་གང་&ང་མ་ཚང་ན་*ལ་ལ་གནོད་པའི་0་བ་0ེད་མི་3ིད། དཔེར་ན་གོང་གི་+་རེ་དང་། ཤིང་། 

མི་ག%མ་པོ་(་)་ཡིན། 

སེམས་$ིས་&ན་ནས་མ་(ངས་པར་,ས་ངག་གིས་.་བ་ལ་འ2ག་མི་3ིད། 

!་མཚན་དེ་ལ་བ*ེན་ནས་སེམས་ནི་-ན་.ེད་དབང་ཆེན་1ི་2ལ་པོ་5་6་དང་། 

!ས་ངག་གཉིས་ནི་དེ་ཡི་གཡོག་པོ་.་/་ཡིན་ཅེས་བཤད་པ་རེད། 

!ིར་གཏང་(ན་*ོང་བསམ་པ་བཟང་པོའ 2་དབང་གིས་ཟིན་པ་ཡིན་ན་5ས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བ!ན་པོ་

དགེ་བའི་(ོགས་+་བ,ར་.བ་/ི་ཡོད། 

ངས་འདིར་(ས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་-ན་/ོང་བཟང་པོའ 3་དབང་གིས་དགེ་བར་འ4ར་བའི་5ང་6ང་ཞིག

་བཤད་%ི་ཡིན། 

སངས་$ས་ཞལ་བ(གས་བཞིན་པའི་.བས་/་$་གར་1ི་2ང་པ་ཞིག་ལ་3མ་ཟེའི་7་མིང་ལ་8ེ9་

!ར་མ་ཞེས་པའི་དགེ་-ོང་ལོ་1ང་2མ་པ་མཛ%ས་པོ་ཅན་ཞིག་ཡོད། 

ཁོང་ནི་ནམ་(ན་)ལ་+ིམས་ལ་ཧ་ཅང་གཅེས་1ས་གནང་ཞིང་དབང་པོའ 7་8ོ་བ9མ་ནས་:ན་པ་ཉེར་

བཞག་སོགས་'ོམ་ལ་མཆོག་+་མཉེས། 

ཉིན་ཞིག་'ལ་དེར་ནང་པའི་ཚ0ང་དཔོན་ཞིག་ཡོད་པས་མི་ཚང་དེར་མདོ་འདོན་པ་དང་ཞབས་རིམ་6ི་

ཆེད་%་&མ་ཟེའི་+་,ེ-་.ར་མ་གདན་2་3ས། !ེ#་%ར་མས་ཚ*ང་དཔོན་ལ་1ས་པ། 



ང་ནི་%ས་'ན་(ོམ་ལ་དགའ་བས་གལ་0ིད་1ེད་ནང་%་སོང་ན་ང་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛ6ན་དང་ཆོས་ལ་བར་

ཆད་ཡོང་དོགས་ཡོད་པས་དེ་བས་,ེད་ནས་དགེ་.ོང་གཞན་དག་གདན་0ོངས་ཤིག  

ཅེས་%ས་པས་ཚ(ང་དཔོན་ནས་%ས་པ། དགེ་%ོང་(ེ)་*ར་མ་ལགས། 

!ེད་ནི་ངེད་ནང་མི་ཡོངས་&ི་ཆེས་དགའ་སའི་དགེ་-ོང་གཅིག་/་དེ་ཡིན་ན་ད་རེས་ངེད་མི་ཚང་ཡོང

ས་#ི་ཚབ་'ས་ནས་ང་ཆེད་-་གདན་འ0ེན་-་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཅི་ནས་#ང་ཕེབས་དགོས་ཞེས་6་7ག

ས་ནན་པོ་&ས། 

དགེ་%ོང་(ེ)་*ར་མས་ཚ/ང་དཔོན་2ི་ནན་4ལ་6ོག་7་མ་8ོབས་ནས་འ;ོ་<་ཁས་>ངས་རང་གི་ན

་བཟའ་དང་'ང་བཟེད་སོགས་*བ་+་བ,མས་ནས་ཚ0ང་དཔོན་2ི་ནང་4་སོང་། 

ཚ"ང་དཔོན་ལ་ནང་མི་ག-མ་གཅིག་/་ལས་མེད། ཚ"ང་དཔོན་)ི་གཟའ་.་དང་། 

ཆང་ས་མ་&བ་པའི་+་མོ་ཞིག་བཅས་མི་ཚང་ག1མ་པོས་དགེ་4ོང་5ེ6་7ར་མ་ལ་བ:ེན་བ<ར་=

ན་#མ་ཚ&གས་པ་*ས། ཚ"ང་དཔོན་ནས་དགེ་,ོང་ལ་འདི་0ར་2ས། 

!ེད་འདིར་བ'ན་)ག་གཅིག་རིང་བ-གས་དགོས། 

ངས་ཉེ་ཆར་ས་གནས་འདིར་-ིས་པ་ཧ་ཅང་1ད་2གས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས་དེར་-ིས་བབས་དོན་ངེད་

མི་ཚང་འདིར་ཞབས་རིམ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བབས་སོང་། 

ཉིན་མ་རེ་ལ་ཞབས་རིམ་འདི་དང་འདི་/ིས་ང་དང་ང་ཡི་གཟའ་3་ངེད་གཉིས་ཉིན་4ག་པར་6ོང་8ེར་

!་ཚ$ང་ལ་འ(ོ་དགོས་ཡོད། 

ང་ཡི་%་མོ་ནས་*ེད་ལ་བ/ེན་བ0ར་གང་དགོས་3ེད་4ི་རེད་ཅེས་བཤད། 

དགེ་%ོང་ནས་ཚ+ང་དཔོན་ལ་.ས་པ། !ེ་ཚ%ང་དཔོན་ལགས། 

འ"ལ་བའི་བཅའ་(ིམས་"་(ིམས་+ོགས་དགེ་0ོང་གཞན་དག་ཞིག་མེད་པར་རང་གར་6ིམ་པའི་ནང

་"་ཉིན་གཅིག་ལས་འ"ག་མི་,ང་བས་ང་/ེད་རང་ནང་"་བ"ན་གཅིག་བ3ད་ན་འ"ལ་%ིམས་དང་འ

གལ་བས་ཉིན་ག)མ་ལས་མ་གཏོགས་མི་འ.ག་/ལ་ནན་0་1ས་2ང་ཚ5ང་དཔོན་ནས་དགེ་9ོང་ལ་

ནན་ཏན་$ས་པས་དགེ་*ོང་-ེ.་/ར་མ་ཅི་4ེད་འདི་4ེད་མེད་པར་6ར། 

ཚ"ང་དཔོན་ནས་མངག་པ་,ར་དགེ་/ོང་ནས་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་མདོ་འདོན་5་6མས་བཏོན་ནས་མི་འ

དོད་བཞིན་(་འ(ག་དགོས་"ང་། 



!་མོ་དེས་དགེ་)ོང་གི་,ན་.ོད་དང་/ག་པར་2་ཆེས་མཛ5ས་པའི་ཞལ་རས་དེ་མཐོང་མ་ཐག་:་!་

མོའ $་སེམས་དབང་མེད་+་དགེ་-ོང་.ེ/་0ར་མའི་3ོགས་4་ཤོར། 

ཚ"ང་དཔོན་གཟའ་མི་གཉིས་ནི་ཞོགས་པ་1་བོ་ནས་3ོང་4ེར་7་ཚ"ང་ལས་གཉེར་ནས་9ར་མཚན་མོ་

གཏོགས་&ེབས་)བ་*ི་མེད། 

!་མོས་ཉིན་མ་རེ་བཞིན་དགེ་.ོང་ལ་ཆགས་པའི་4མ་འ5ར་མང་པོ་བ6ེན་7ང་དགེ་.ོང་8ེ9་:ར་

མ་ནི་དབང་པོའ +་,ོ་བ-མ་པ་ལ་ཆེས་བཟང་བས་སེམས་འ3གས་མ་5བ། 

ཉིན་གཅིག་'་མོ་དེས་དགེ་-ོང་/ེའ་1ར་མ་ལ་འདི་4ར་5ས། 

གལ་$ིད་'ེད་རང་ནས་དེ་རིང་ང་ཡི་འདོད་པ་ཡོངས་1་མ་བཀང་ན་ང་རང་$ོག་བཅད་%ི་ཡིན་ཅེས་

ཆེས་མ་&ང་བའི་ཚ,ག་དེ་དགེ་/ོང་ལ་2ས། དགེ་%ོང་ནས་*་མོར། 

ངས་སངས་$ས་རང་གི་མ)ན་ནས་དགེ་-ོང་གི་/ོམ་པ་1ས་ནས་ལོ་གཉིས་ལས་མ་འགོར་བས་ཅི

ས་#ང་དེ་'ར་མ་ག+ངས་རོགས་གཞན་དག་གང་ཟེར་#ང་ངས་ཁས་ལེན་ཅེས་བཤད། !་མོས། 

གཞན་དག་ང་ལ་གང་ཡང་མི་དགོས་ད་རེས་/ེད་རང་མཉམ་&་ཐེངས་གཅིག་ཉལ་པོ་0་མ་1བ་ཚ4་ངེ

ས་པར་རང་&ོག་བཅད་,ི་ཡིན་ཅེས་བཤད་ཅིང་ཕ་ཡི་གཟིམས་ཁང་ནང་ནས་རལ་7ི་ཞིག་9ངས་ན

ས་#ིང་ལ་ག(ག་)བ་+ས་པས་དགེ་/ོང་1ེ2་3ར་མ་ཧ་ཅང་8ག་ནས་རལ་)ི་ལ་འ;་ནས་#ིང་<ེའི

་ངང་ནས་%་མོ་ལ་འདི་,ར་ཟེར། 

ངས་སངས་$ས་རང་གི་མ)ན་ནས་ཁས་"ངས་པའི་(ོམ་པ་འདི་ནི་ང་ཡི་མིག་དང་/ོག་བཞིན་2་ཡི

ན། 

ཡིན་ནའང་ཆགས་པས་+ས་སེམས་ལ་མེ་/ར་1་འབར་བའི་ལས་ངན་3་མོ་5ེད་7ི་དོན་1་ངས་8ིང་

!ེས་བ&ེ་བས་ང་ཡི་མིག་དང་-ོག་/ར་གཅེས་པའི་4ལ་6ིམས་འདི་7ོས་གཏོང་ནས་:ེད་རང་གི་-ོ

ག་#བས་པ་མ་ཟད་འདོད་ཡོངས་བཀང་གི་ཡིན་ཅེས་ཟེར་ནས་ཆགས་པ་རང་མཚན་པ་མེད་བཞིན་1་

དགེ་%ོང་ནས་*་མོས་འདོད་དོན་ཡོངས་.་བཀང་། 

གལ་$ིད་དགེ་(ོང་+ེ,་-ར་མས་ང་དགེ་(ོང་ཡིན་ངས་3ལ་4ིམས་5ང་གི་ཡིན་ཅེས་7་མོས་འདོད

་པ་མ་བ%ང་ན་(་མོ་ཉིད་རང་ཤི་/ེད་ཉེན་ཡོད་པས་3ིང་4ེས་5ན་ནས་བ6ངས་7ེ་(་མོས་8ོག་:བ

ས་པ་དང་མོ་རང་འདོད་དོན་བཀང་བ་དེ་ཉིད་.ིས་0ོམ་པ་ཤོར་བའི་ཉེས་མིག་4་ཅི་བ6ལ་མང་པོར་



བསགས་པའི་(ིག་)ིབ་དག་ཅིང་བསོད་.མས་0ི་ཚ2གས་3བས་པོ་ཆེ་བསགས་པ་རེད། 

དེ་བཞིན་(་)ིང་+ེས་དབང་གིས་.ས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་0མས་སངས་1ས་2ིས་གནང་བ་3ས་ཡོད་

པ་རེད། དཔེར་ན། གཞན་པ་ཕན་པའི་ཆེད་"་#ན་དང་། ཚ"ག་%བ། 

!ོག་བཅད་སོགས་གཏམ་+ད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། 

མདོ་ལས། སེམས་དགེ་བ་ནི་བདེ་བ་*ེ། །སེམས་དགེ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད། །ཅེས་ག'ངས། 

གང་$ར་ནམ་(ན་རངཉིད་གཅིག་-ར་འ/ག་0བས་3་ཡིས་མ་5ེལ་བ་དང་། 

མང་པོའ '་ནང་ནས་*ོགས་,ིས་མ་.ེལ་བ་2ེད་དགོས་པ་རེད། 

དེང་སང་&ས་ངག་སོགས་&ལ་འཆོས་*ིས་བཅོས་ནས་/ི་ཆོས་པའི་ག1གས་འ2་མིན་4ེད་ཅིང་ནང

་སེམས་མ་%ང་བ་(ས་ན་འདོད་ཆགས། ཞེ་$ང་། ང་#ལ། འ"ན་སེམས། 

!ག་དོགས་སོགས་ཉོན་མོངས་+ི་-ོད་ངན་.ར་0ས་ན་ཡག་པོ་མ་རེད། 

གཙ#་ཆེ་བ་དེ་)ས་ངག་མ་རེད་སེམས་འ/ལ་1ོང་3ེད་4་དེ་རེད། 

!་མཚན་དེར་བ$ེན་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་1མས་2ིས་ཉོན་མོངས་ལ་ད6་7ར

་"་བ$ང་ནས་ཉིན་མཚན་,ན་-ན་ཤེས་བག་ཡོད་4ིས་ཉོན་མོངས་ལ་འཐབ་འཛ9ངས་:ེད་4ི་ཡོད་པ་

རེད། གང་$ར་&ས་(ན་*ས་ངག་ཡིད་ག.མ་ག་0ན་ཤེས་བག་ཡོད་(ིས་*ང་དགོས་གདམས་པ། 

!ང་ཐང་བ&ན་པའི་+ོན་མེའི་བ/བ་0་ལས།  

   །!ན་$ོད་གཙང་བས་གཞན་-ི་ཡིད་0་འཐད།  

   །"་བ་%ང་བས་ཕོག་+ག་གཡེངས་བ་མེད། །  

   །དད་བ%ོན་(ན་ཤེས་བ,ན་པོས་ཉིན་རེ་བཞིན། ། 

   །ཡོན་ཏན་ཡར་ཚ(ས་*་+ར་འཕེལ་0ར་བས།  

   །"ོ་ག&མ་བག་དང་+ན་པར་/ིས་ཤིག་ཨང་།  

   ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་རོ། ། 

 

 

༦  །འ"ོ་བ་འདི་"ན་བདེ་གཤེགས་*ིང་པོ་ཅན། 



  །འོ་མར་མར་'ིས་*བ་པ་ཇི་བཞིན་0། 

  །ཚ"གས་གཉིས་ལམ་(ིས་འབད་པས་བ-བས་པ་ན། 

  །ནམ་ཞིག་མངོན་'་འ)ར་རོ་+ིང་གཏམ་ཡིན།  

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་སངས་0ས་1ི་2ིང་པོ་ཡོད་པར་བ6ན་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡེ་གདོད་མ་ནས་སངས་2ས་ཡིན་&ང་མ་)ོགས་,ོ་-ར་

འ"ལ་པའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་0མས་འཁོར་བར་འ4མས་པ་རེད། 

མདོ་ལས། 

།སེམས་ཅན་(མས་ནི་སངས་+ས་ཉིད། 

།འོན་&ང་(ོ་)ར་+ི་མས་བ0ིབས། 

།"ི་མ་དེ་བསལ་སངས་,ས་དངོས། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་འ,ོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་2ོགས་3ི་5ད་ལ་སངས་8ས་9ང་གི་5་བ

དེ་བར་གཤེགས་པའི་+ིང་པོ་རང་ཆས་/་དཔེར་ན་འོ་མ་ལ་མར་4ིས་5བ་པ་དང་ཏིལ་ལ་7

མ་དང་%ོ་ལ་གསེར་,ིས་.བ་པ་སོགས་དཔེ་མང་པོས་1ོ་ནས་ད་3འི་སེམས་ཅན་6མས་ཇི་

!ར་ངན་&ང་སངས་(ས་)ི་+ིང་པོ་ཡོངས་ལ་0བ་པ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། 

ཡིན་ནའང་འོ་མ་ལ་མར་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ཙམ་1ིས་མི་ཆོག་པར་མར་ད"གས་ནས་དཀའ་ལ

ས་#བ་ནས་འོ་མ་ལས་མར་+ེད་པ་ཇི་1་བ་བཞིན་3་རང་5ད་ལ་སངས་#ས་6ི་7ིང་པོ་ཡོད

་ཟེར་བ་ཙམ་(ིས་མི་ཕན། 

ད་#འི་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་བདེ་གཤེགས་0ིང་པོ་ནི་3ེ་བ་མང་པོར་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་6་

!ས། འདོད་ཆགས། ཞེ་$ང་། ང་#ལ། 

!ག་དོག་སོགས་ཉོན་མོངས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སངས་&ས་'ི་(ིང་པོར་,ིབ་ཡོད་པ་རེད། 

ལམ་ཚ%གས་གཉིས་*ིས་དམ་པའི་ཆོས་0ོར་2གས་ནས་ཐོས་བསམ་0ོམ་ག6མ་སོགས་ཇི་

!་བ་བཞིན་ཡག་པོ་+ང་ན་ནམ་ཞིག་རང་/ད་ལ་གབ་ནས་ཡོད་པའི་བདེ་གཤེགས་6ིང་པོ་

དེ་ཉིད་ཉི་མ་'ིན་ལས་+ོལ་བ་.ར་མངོན་1་འ3ར། 

དེ་ཡང་ཏེ་ལོ་པས་ན་རོ་པར་གདམས་པའི་མ)ར་ལས། 



།!་#ང་བ་&ེན་ཅིང་འ&ེལ་འ)ང་འདི། 

།དོན་&ེ་བ་མེད་པ་མ་+ོགས་པར། 

།ཚ#གས་གཉིས་ཤིང་+འི་འཕངས་ལོ་0ར། 

།དེ་འ%ལ་བར་མ་*ེད་+་རོ་པ།། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་རང་སེམས་,ི་གནས་/གས་ཟབ་མོ་འདི་5ེན་ཅེར་མངོན་6་མ་7ར་8ི

་བར་$་ལམ་ཚ(གས་གཉིས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་$ོས་ཞེས་)ིང་གཏམ་.ི་/ལ་1་གད

མས་པའོ། 

༧  །སངས་$ས་དང་ནི་སེམས་ཅན་ཞེས་པ་དེ། 

།རིག་དང་མ་རིག་གཉིས་*ི་+ད་པར་ཡིན། 

།"ག་ཆད་ཐ་དད་གཉིས་+་མ་འཛ/ན་ན། 

།སངས་$ས་རང་ལས་&ེད་དོ་*ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ནི་སངས་,ས་དང་སེམས་ཅན་0ི་1ད་པར་བ5ན་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་བོད་!ད་$་སངས་'ས་ཞེས་པའི་ཚ.ག་འ0་གཉིས་པོ་འདིར་གོ་4་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡོད། སངས་ཞེས་པ་ནི། ལས་ཉོན་དང་མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་སངས་པ་དང་། 

!ས་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་*འི་ཆོས་ཡོངས་0་1ོགས་པ་ཁོང་4་5ད་པའི་དོན་ཡིན། བོད་%ད་&། 

སེམས་ཅན་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལས་ཉོན་/ིས་0ས་1ངས་པའི་3ེ་འ#ོ་%ོག་'ན་ཡོངས་,ོགས་

ལ་གོ་དགོས། དེ་འ%་བའི་སངས་*ས་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་ལ་1ད་པར་གང་ཡོད་ཟེར་ན། 

སངས་$ས་%ང་དང་པོ་ང་རང་ཚ+་སེམས་ཅན་ནང་བཞིན་3ས་ནས་ལོ་ཉིས་6ོང་7་བ$འི་གོ

ང་རོལ་&་བལ་(ལ་)མ་བྷི་ནི་.་ཡབ་0ལ་པོ་2ས་གཙང་མའི་7་.་8་འ9ངས་ཤིང་། 

!ལ་$ིད་དང་དཔལ་འ'ོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་'ེ་)་ན་འཆི་སོགས་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་2ིང་པོ་མེད་པར་གཟིགས་ནས་རབ་7་8

ང་ཞིང་ལོ་'ག་དཀའ་,ད་སོགས་མཛད་ནས་མཐར་མངོན་པར་སངས་4ས་པ་རེད། 

དེ་ནི་བདག་ཅག་གི་%ོན་སངས་*ས་བཅོམ་-ན་འདས་ཁོང་རེད། 

སངས་$ས་ཁོང་ནི་ཉོན་མོངས་ལ་ད-ར་གཟིགས་ནས་ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་,ངས་ནས་མ



ཐར་$ག་གི་ཞི་བ་)ང་འདས་.ི་གོ་འཕང་བ1ེས་པ་རེད། 

རང་རེ་སེམས་ཅན་)མས་ནི་+་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་1ེ་བ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

ད་བར་%་ངན་སོང་ག+མ་ནང་%་དཔེར་ན་/མ་ནང་%་/ང་བ་བ0ག་པ་ནང་བཞིན་3བས་རེ་

མཐོ་རིས་དང་*བས་རེ་ངན་སོང་ག/མ་ལ་འ"མས་པ་རེད། 

དཔེར་ན་'མ་པའི་ཁ་བཅད་ནས་'ང་བ་དེ་ཉིད་1ང་2བས་རེ་'མ་པའི་3ོད་5ོགས་དང་2བ

ས་རེ་%ད་'ོགས་གང་+ར་,མ་པའི་'ི་ལོགས་2་ཐར་4ས་མེད་པ་རེད། 

དཔེ་དེ་བཞིན་)་ང་རང་ཚ-་ཡང་འཁོར་བར་འ2མས་པ་རེད། 

མ་རིག་པའི་(་)ས་དེ་ལ་.ོགས་ཉོན་མོངས་3ག་ག4མ་དང་བ6ོངས་ནས་འཁོར་བར་འ'

མས་པ་རེད། 

གང་$ར་&ང་སངས་(ས་སེམས་ཅན་གཉིས་&ི་/ད་པར་ནི་ཉོན་མོངས་&ི་3ོན་འཚང་འདི་

རིག་དང་མ་རིག་གཉིས་*ི་+ད་པར་ལས་.ང་བ་རེད། 

སངས་$ས་ནི་ཉོན་མོངས་*ི་+ོན་འཚང་ཡོངས་/ོགས་རིག་ནས་དེ་ལ་གཉེན་པོ་བ7ེན་ཅིང་

མཐར་ཉོན་མོངས་ལས་+ལ་བའི་དཔའ་བོ་ངོ་མ་རེད་དེ་ལ་སངས་%ས་ཞེས་པའི་ཐ་,ད་བཏ

གས་པ་རེད། 

སེམས་ཅན་'མས་ནི་ཉོན་མོངས་,ི་གཡོ་འོག་0་1ད་ནས་ད་བར་འཁོར་བར་འ6མས་པ་རེ

ད། 

ད་ནས་བ&ང་(ེ་འཁོར་བ་ལས་/ོལ་བར་འདོད་ན་སངས་0ས་རང་ལ་ཡེ་ནས་ཡོད་པར་ཤེས

་པའི་ངེས་པར་ཤེས་ནས་ལམ་དེ་བ/བ་དགོས་པ་རེད། 

!ད་$་མ་ལས། 

།!ོགས་སངས་'་ནི་འ"ོ་%ིར་དང་། 

།དེ་བཞིན་ཉིད་ད)ེར་མེད་,ིར་དང་། 

།རིགས་ཡོད་)ིར་ན་+ས་ཅན་-ན། 

།"ག་%་སངས་(ས་)ིང་པོ་ཅན། 



ཞེས་ག&ངས་པ་)ར་རང་+ད་ལ་སངས་.ས་/ིང་པོ་སད་2ང་གི་3ལ་4་ཡོད་པས་དེ་ལ་ཡོ

ད་དམ་ཡང་ན་མེད་དམ་གལ་*ིད་ཡོད་ནའང་ང་འ.་བས་སངས་1ས་2ི་ཐོབ་4བ་བམ་བས

མ་པའི་བདག་ཉིད་བ'ས་པའི་ལེ་ལོ་.ག་ཆད་གཉིས་0ི་1ོ་ངན་འདི་4ངས་ནས་ལམ་ཉམས་

!་#ངས་པ་ན་སངས་(ས་)ི་གོ་འཕང་ཟེར་བ་དེ་ཐག་རིང་ཞིག་ན་མེད་པ་རང་7ད་ནས་8ེད་

པར་འ%ར་རོ་ཞེས་*ིང་གཏམ་0ི་1ལ་གདམས་པ་རེད། 

 

༨  འཁོར་བ་དང་ནི་+ང་འདས་ཟེར་བ་དེ། 

།ལག ་པའི་%ོ་'བ་ཙམ་+ི་,ད་པར་ལས། 

།!ོགས་རིས་གཉིས་འཛ+ན་-ོ་དེ་ཡོངས་2ོངས་དང་། 

།ཞིང་ཁམས་གཞན་ན་མེད་དོ་+ིང་གཏམ་ཡིན། 

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ནི་འཁོར་འདས་གཉིས་/ི་0ད་པར་བ3ན་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་ལེགས་,ར་-ད་/་སམ་1་ར་ཞེས་བོད་-ད་/་འཁོར༵་བ༵་ཞེས་པ་ནི་བར་མ་ཆད་

པ་ལ་ཟེར། 

གང་གིས་བར་མ་ཆད་པ་རེད་ཟེར་ན་/ེ་0་ན་འཆི་སོགས་'ག་བ)ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བར་

མ་ཆད་པར་མནར་བ་ལ་གོ་དགོས། 

འ"ོ་བ་ཡོངས་ལ་*་བའི་,ག་བ.ལ་ག/མ་1ིས་མནར་ཡོད། 

!བ་པ་འ&་'ེད་*ི་,ག་བ.ལ། འ"ར་བའི་'ག་བ)ལ། 

!ག་བ%ལ་'ི་!ག་བ%ལ་ག)མ་ཡིན། 

!བ་པ་འ&་'ེད་*ི་,ག་བ.ལ་ནི་,ག་བ.ལ་གཉིས་*ི་འ3ང་5ངས་ཡིན། 

གལ་$ིད་'བ་པ་འ+་,ེད་.ི་/ག་བ0ལ་འདི་ལས་མ་3ལ་བར་དེ་$ིད་+་འཁོར་བའི་/ག་

བ"ལ་ལས་ཐར་མི་*བ། 

!བ་པ་འ&་'ེད་*ི་,ག་བ.ལ་0ི་གཉེན་པོ་ནི་བདག་མེད་5་བའི་6ོང་པ་ཉིད་ལས་ལམ་གཞ

ན་གང་ཡང་མེད། 



བདག་མེད་'་བ་ཟེར་ན་ཆོས་.ི་གནས་0གས་སམ་ཡིན་2ལ་ངོ་མ་དེ་རིག་པའམ་ཤེས་པ་ལ

་ཟེར། 

ཡེ་ནས་ཡོད་པའི་གནས་,གས་མ་བཅོས་པ་འདི་མཐོང་ན་དེའི་2བས་3་འ4་5ེད་6ི་7ག་བ

!ལ་འདི་'ན་སོང་བའམ་.ད་ནས་གཅོད་1བ། 

འ"་$ེད་'ི་)ག་བ,ལ་འདི་དང་མ་རིག་པ་གཉིས་མཉམ་"་འ4ོགས་ནས་ལས་ཉོན་གསོག་

!ེད་%ི་'་བ་དེ་ཡིན། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཁང་པའི་ནང་གི་.ོག་!་#་ཡིན། 

འ"་$ེད་'ི་)ག་བ,ལ་དང༵་མ་རིག་པ་གཉིས་ནི་6ན་པ་7་8་ཡིན། ལེགས་&ར་(ད་*། 

ནིར་ཝ་&། བོད་%ད་&་'ང༵་འདས༵་ཞེས་བ.ར་ཡོད། 

!ང་ཞེས་པ་ནི་གོང་གི་,ག་བ.ལ་དེ་1མས་3ི་འོག་5་6ད་པ་ལ་ཟེར༵། 

འདས་ཞེས་པ་(ག་བ+ལ་དེ་-མས་ལས་ཡོངས་2་3ོལ་བ་ལ་ཟེར། 

གོང་གི་$ག་བ&ལ་དེ་*མས་ལས་-ོལ་/བ་ན་གཏན་2ི་བདེ་བའམ་ཟག་མེད་5ི་བདེ་བ་ངོ་

མ་དེ་%ེད་པ་ཡིན། 

འ"་$ེད་'ི་)ག་བ,ལ་དང་དེའི་/་མ་རིག་པ་གཉིས་5ད་ནས་གཅོད་9བ་ན་)ག་བ,ལ་:

མས་ལས་ཡོངས་(་)ོལ་*བ། 

གང་$ར་མ་རིག་པ་དང་འ+་,ེད་.ི་/ག་བ1ལ་གཉིས་.ིས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཅན་$མ

ས་ལ་འཁོར་བ་དང་། 

རིག་པའི་གནས་)གས་ཇི་+་བ་མཐོང་ནས་མ་རིག་པ་དང་འ2་3ེད་5ི་6ག་བ7ལ་ལས་ཉོན

་གཉིས་&ངས་པའི་ཐར་པ་ལ་-ང་འདས་ཞེས་ཟེར། གང་$ར་མདོར་བ*ས་ན། 

རིག་ན་&ང་འདས་དང་། མ་རིག་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་ཞེས་ཟེར་1ི་ཡོད། 

དེ་ནི་གང་ཟག་ལམ་ཉམས་ལེན་བ.ོན་འ1ས་ཅན་3ི་ངོ་$ལ་ལ་དཀའ་ལས་གང་ཡང་མེད་པ་

དཔེར་ན་ལག༵་པ༵འི་,ོ་.བ༵་ཙ༵མ་2ི་3ད་པར་ལས་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་རེད། 

འཁོར་བར་འ'མས་པའི་,་ཡི་.་བ་ནི་ཆགས་2ང་གཉིས་ཡིན། 

རང་གི་&ལ་ཡིད་*་འོང་བའི་.ོགས་ལ་ཆགས་ཤིང་རང་གི་&ལ་ཡིད་*་མི་འོང་བའི་.ོགས་

ལ་#ང་བ་&ེད་)ི་ཡོད། 



བར་མར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་'མས་(ང་མེད་+་དོར་ནས་.ོག༵ས་རི◌༵ས་དང་ད3་གཉེན་

བར་ག%མ་'ེ་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་བར་འཁོར་བར་འཕེན་2ེད་3ི་5་ཡི་གཙ8་བོ་ཆགས་

!ང་གཉི◌༵ས་འཛ,◌༵ན་.ི་/ོ◌༵་ངན་པ་དེ◌༵་ཡོང༵ས་5་6ོང༵ས་ཞེས་བ9ལ་ཚ,ག་གདམས་ནས་ག

ང་#ར་ཆགས་(ང་གི་*ོ་ངན་འདི་/ངས་0བ་ན་ཞིང་ཁམས་ཟེར་བ་དེ་ས་ཐག་རིང་ཞིག་དང༵་

འ"བ་མི་'བ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཅེས་ཞིང༵་ཁམ༵ས་གཞན༵་ན་༵མེ◌༵ད་དོ◌༵་6ིང༵་གཏམ༵་ཡི◌༵

ན་ཅེས་ག'ངས། 

 

 

༩  །!ས་ག%མ་#ལ་བ་&ན་(ི་གཤེགས་པའི་0ལ། 

།ཆོས་%ང་བ(ད་*ི་བཞི་-ོང་ཡང་/ིང་གི། 

།གཞན ་ཕན་$ང་&བ་སེམས་+ི་མན་ངག་འདི། 

།མ་བ$ེད་ཉམས་ལེན་(ོས་ཤིག་!ིང་གཏམ་ཡིན། 

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ནི་ཆོས་,ི་-ིང་པོ་0ང་1བ་,ི་སེམས་ཡིན་པ་བ6ན་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་(ས་ན་སངས་+ས་,ོང་དང་/་གཉིས་འཇིག་4ེན་6ི་ཁམས་འདིར་(ོན་ཅིང་སང

ས་#ས་དེ་&མས་(ི་བ+ན་པ་གནས་པའི་རིང་ལ་སེམས་ཅན་&མས་ལ་བདེ་4ིད་འ5ང་ཞིང་

བ"ན་པ་&བ་པའི་དབང་གིས་-ག་བ$ལ་འ'ང་། 

!ིར་བཏང་སེམས་ཅན་-ི་བདེ་བ་དང་/ག་བ1ལ་ནི་རང་རང་སོ་སོའ 5་ལས་བཟང་ངན་-ི་7ེ

ས་#་འ%ོ། 

ཡིན་ནའང་སངས་(ས་)ི་བ+ན་པ་དར་/བ་དབང་གིས་)ང་སེམས་ཅན་4ི་བདེ་བ་དང་5

ག་བ$ལ་ལ་&ད་པར་ཡོང་གི་ཡོད། 

སངས་$ས་%ོང་དང་(་གཉིས་ལས་དང་པོའ /་སངས་$ས་འཁོར་བ་འཇིག་དང་། 

གཉིས་པ་གསེར་)བ། ག"མ་པ་འོད་)ང་བཅས་ཕེབས་0བ། 

ད་#འི་སངས་(ས་འདི་ནི་སངས་(ས་*+་,བ་པ་བཞི་པ་དེ་ཡིན། 



ཁོང་%་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་ཉིས་.ོང་/་བ1་2ག་ཙམ་འ5ོ་གི་ཡོད། 

འདས་པའི་སངས་(ས་དེ་ག+མ་དང་། ད་#འི་སངས་(ས་)*་+བ་པ། 

མ་འོངས་པའི་སངས་)ས་ད"་བ#་ད%་བ&་གོ་བ%ད་པོ་(ས་ག*མ་,ི་%ལ་བ་/ོགས་པ

འི་སངས་&ས་'ན་འཁོར་བ་-ག་བ/ལ་1ི་&་མཚ4་ཆེན་པོ་འདི་ལས་བ9ལ་ནས་རང་དོན་

!་ཆོས་&འི་གོ་འཕང་མངོན་!་བ/ེས་ཤིང་། 

གཞན་དོན་ག'གས་)འི་འ,ོ་དོན་མཛད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་5ི་6ལ་ལམ་ཐབ

ས་ནི་ཧ་ཅང་མང་ཡང་མདོར་བ$ས་ན་རང་གཅེས་པར་འཛ.ན་པའི་0ོ་འདི་3ོན་ཅན་4་བ5ང་

ཞིང་། 

གཞན་གཅེས་འཛ*ན་+ི་-ོ་འདི་ཡོན་ཏན་2་བ4ང་ནས་6ང་7བ་8ི་སེམས་འདི་ཁོ་ནའི་ལམ་

ལ་བ$ེན་ནས་སངས་)ས་པ་ཡིན། 

སེམས་ཅན་'ི་)ད་ལ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་བ3ད་4ི་བཞི་6ོང་གི་གཉེན་པོར་སངས་3ས་

!ིས་ཆོས་'ང་བ"ད་%ི་བཞི་(ོང་ག,ངས་ཡོད། 

དེས་ཆོས་'ང་བ*ད་+ི་བཞི་.ོང་གི་0ིང་པོའ 3་ནང་ནས་ཡང་0ིང་གི་ཟབ་གནད་ཡོངས་7་འ

!ས་པ་ནི་གཞན་ཕན་*ང་,བ་སེམས་འདི་ཡིན་ཅེས་བ4ན་པ་རེད། 

!ོམ་པའི་(བས་+་དང་པོ་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ནས་འགོ་འ4གས་དགོས། 

དཔེར་ན་'ོ་)ོང་གི་ག-ང་ལས། 

དང་པོ་བདག་གཞན་མཉམ་པ། 

བར་$་བདག་གཞན་བ)ེ་བ། 

ཐ་མ་བདག་བས་གཞན་གཅེས་,ི་.ོ་ནས་0ས་དང་2མ་པ་4ན་5་6ང་7བ་,ི་སེམས་.ོམ་

པ་འདི་མན་ངག་*་ན་མེད་པ་འདི་ཡིན་ཅེས་ངེས་བ0ང་གི་1་2ར་ནས་འདི་ལས་5ག་པ་ཞིག

་མེད་ཅེས་ག(ངས་པ་རེད། 

དེ་འ%འི་ཟབ་ཆོས་,་ན་མེད་པ་ཡོད་ན་དེས་ཆོག 

མེད་ན་ཐབས་མེད་"ང་$བ་&ི་སེམས་དེ་མ་བ,ེད་པར་/ོད་ལམ་#མ་བཞི་གང་གི་)བས་+

་ཡིན་%ང་'ལ་བཞིན་སེམས་ཅན་/མས་བདེ་བ་1ན་འདོད་%ི་4ོ་5མས་པ་དང་། 



!ག་བ%ལ་'ལ་འདོད་+ི་-ོ་.ིང་0ེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཉིན་རེའི་མི་ཚ:འི་ནང་;་ཉམས་ལེན་<ོས་

ཤིག་ཅེས་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་/ིང་1ང་2ས་པའི་གཏིང་ནས་ངས་/ིང་གཏམ་ཡིན་ཅེས་གད

མས་པ་རེད། 

རང་རེ་འཁོར་བར་འ'མས་པའི་གཞི་.་ནི་རང་གཅེས་འཛ4ན་5ི་དབང་གིས་7ང་ཡོད། 

དཔེར་ན་རང་(ོགས་ལ་ཆགས་པ། གཞན་%ོགས་ལ་)ང་བ། 

བར་མ་ལ་བཏང་(ོམས་+ིས་སེམས་ཅན་0མས་ལ་ད2་གཉེན་བར་མ་ག5མ་6་7ས་8ེས་

ནས་མ་%ན་སེམས་ཅན་འདི་+མས་གནས་-བས་རང་གི་1ོ་མ3ན་4ོགས་ལ་གཉེན་དང་། 

མི་མ$ན་&ོགས་ལ་ད&། 

འ"ེལ་མེད་སེམས་ཅན་+མས་བཏང་/ོམས་1་རང་གི་5ོ་ཡིས་7ེས་ཡོད། 

སེམས་ཅན་དེ་(མས་རང་+ར་,་བདེ་བ་འདོད་མཁན་ཞིག་དང་4ག་བ5ལ་མི་འདོད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་,ོ་མ་བཏང་བའི་1ོན་ཡིན། རང་ལས་མཐོ་བ་ལ་འ+ན་སེམས། 

མཉམ་པ་ལ་&ག་དོག 

དམའ་བ་ལ་'ད་གསོད་སོགས་+ས་ནས་-ལ་སེམས་ཅན་དེ་(མས་ལ་བ+ེན་ནས་རང་.ད

་"་#ིག་པ་མང་པོ་བསགས་ནས་འཁོར་བར་འ0མས་པ་ཡིན། 

ད་ནས་བ&ང་(ེ་རང་གཅེས་འཛ/ན་འདི་ཐར་པའི་ལམ་5ི་བཀག་7ོ། 

ཚ"་འདི་ལའང་སེམས་མ་,ིད་པ་དང་རང་/ད་0ི་ཞི་བདེའི་ད3གས་ཤིང་6ང་7ེད་0ི་གཏེ་བོ་

!ོན་ཅན་&་ངོས་འཛ+ན་,ེད་དགོས། 

 !ོད་འ&ག་ལས། 

།བདག་བདེ་གཞན་(ི་*ག་བ+ལ་དག  

།ཡང་དག་བ'ེ་བར་མ་+ས་ན།། 

།སངས་$ས་ཉིད་(་མི་འ+བ་ཅིང་། 

།འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད།། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་གནས་,བས་དང་མཐར་1ག་གང་ལ་བསམ་3ང་རང་གཅེས་འཛ6ན་འ

དི་$ོན་ཅན་(་བསམ་ནས་གཞན་གཅེས་འཛ1ན་2ི་བསམ་3ོ་གཏོང་དགོས། 



ཡ་ཀའི་སངས་(ས་དང་མ་ཀའི་སེམས་ཅན་གཉིས་པོ་ཡང་བསམ་པ་འདི་གཉིས་2ི་3ད་པར

་ལས་$ང་བ་ཡིན། 

!ོད་འ&ག་ལས། 

།འ"ོ་%ན་བདེ་བ་ཇི་,ེད་པ།། 

།དེ་$ན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་-ང་། 

།འ"ོ་%ན་'ག་བ*ལ་ཇི་.ེད་པ།། 

།དེ་$ན་རང་བདེ་འདོད་ལས་-ང་། 

 

།མང་%་བཤད་)་ཅི་ཞིག་དགོས། 

།!ིས་པས་རང་དོན་!ེད་པ་དང་། 

།!བ་པས་གཞན་)ི་དོན་-ེད་པ།། 

།འདི་གཉིས་)ི་ནི་+ད་པར་བ/ོས། 

ཞེས་ག&ངས་ཡོད། 

གང་$ར་མ་'ན་སེམས་ཅན་འདི་/མས་ཐོག་མེད་ནས་ད་བར་མས་3ས་པ་5ངས་6ིས་མི་

ཆོད། 

ད་#འི་རང་གི་གཅེས་པའི་མ་བཞིན་1་དེ་2མས་ལ་བདེ་བ་4ན་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་7ག་བ

!ལ་དང་&ལ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། 

 !ལ་$ས་ལག་ལེན་སོ་བ+ན་མ་ལས། 

།ཐོག་མེད་(ས་ནས་བདག་ལ་བ-ེ་བ་ཅན།། 

།མ་#མས་%ག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་0།། 

།དེ་$ིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བ/ལ་1འི་$ིར།། 

།!ང་$བ་སེམས་བ)ེད་+ལ་-ས་ལག་ལེན་ཡིན།། 

ཅེས་ག&ངས་ཡོད། 



མདོར་ན་ད་ནས་བ&ང་(ེ་སེམས་ཅན་,མས་-ས་ངག་ཡིད་ག1མ་2ིས་ཕན་ཐོག་པའི་*་བ

ར་འབད་དགོས། གལ་$ིད་ཕན་མ་ཐོག་,ང་རང་གི་དོན་/་གཞན་ལ་མ་རབ་དང་། 

!བ་ཚ%ད། 

བ"ས་བཅོས་སོགས་མི་*ེད་ནས་མ་.ན་ཉམས་ཐག་སེམས་ཅན་འདི་2མས་ལ་གནོད་པའི་

བསམ་%ོར་(མས་)ངས་དགོས། !ིང་%ེ་ཆེན་པོ་ནི་ནང་ཆོས་,ི་!ིང་པོ་ཡིན། 

༧གོང་ས་'བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་!ང་། 

ང་ཡི་ཆོས་(གས་ནི་+མས་པ་དང་/ིང་0ེ་ཡིན་ཅེས་ག3ངས་ཡོད། 

དེ་ནི་ཁོང་གིས་+མས་-ིང་.ེ་གཅིག་0་ལས་ཆོས་གཞན་གང་ཡང་མ་ཤེས་ནས་ག6ངས་པ་

ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། 

!མས་%ིང་(ེ་ནི་ཆོས་-ི་%ིང་པོ་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་ག3ངས་པ་རེད། 

!མས་པ་དང་(ིང་*ེ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ནས་བ3ང་"ེ་$ེ་བ་&ི་མར་ཕར་ཞོག་ཚ/་འདིར་

རང་བཞིན་(ིས་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཡོང་། 

སེམས་ལ་བདེ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་ཚ0ད་1ིས་མི་ཚ2་འདི་3ིད་པོ་ཡོང་། 

མི་ཚ%་&ིད་པོ་*ང་ན་མི་-ས་བཟང་པོ་འདི་2ངས་གོ་ཆོད་པ་རེད། 

དེང་སང་མི་ཡི་)ི་ཚ+གས་-་མི་ངན་རེ་0ང་གིས་འཛམ་3ིང་4ང་ལ་6ར་བའི་མཚམས་#་$ེ

བས་ཡོད། 

ཚང་མས་མཐོང་ཆོས་)་རེད།  དེ་ནི་རང་(ད་ལ་*མས་-ིང་.ེ་མེད་པའི་1ོན་ཆ་ཁོ་ན་རེད། 

དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཐབས་,ོ་བོ་རེད། 

!ས་$ེན་བཟང་པོ་འདི་དོན་མེད་0ིག་ལས་3་ཤི་དགོས་5ང་ན་ཧ་ཅང་འ8ོད་དགོས་པ་ཞིག་

རེད། 

གང་$ར་གནས་(བས་དང་མཐར་-ག་གང་གི་(བས་/་ཡིན་1ང་རང་གཅེས་འཛ)ན་འདི་ཧ་

ཅང་ཆེ་&གས་ན་དེས་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་0ང་1ེད་ངོ་མ་དེ་ཡིན། 

ཉི་མ་རེར་དམིགས་*ལ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་.མས་/ིང་1ེ་མ་མཐའ་ཡང་ཐེངས་མ་

ག"མ་རེ་བསམ་)ོ་གཏོང་ནས་.ོམ་དགོས། 



!མས་%ིང་(ེ་བ+ོམས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་ལོས་ཡོད། 

གཙ#་བོ་ཕན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་དེ་རང་ཉིད་ལ་ཡོང་གི་ཡོད། 

སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བ*ག་,ེད་ནི་རང་0ད་1ི་བསམ་པ་ངན་པ་དེ་ཡིན། 

!ང་$བ་&ི་སེམས་ནི་བསམ་ངན་དེ་ཉིད་ཐེར་འདོན་!ེད་མཁན་གཉེན་པོ་ངོ་མ་དེ་ཡིན། 

རང་$ད་&ི་བསམ་ངན་དེ་-ངས་.བ་ན་ད་གཟོད་གཞི་ནས་3ེད་རང་གི་སེམས་&ི་བདེ་བ་དེ་

!ེད་%བ། 

སེམས་%ི་བདེ་)ིད་ནི་+ི་ལོགས་ནས་ཡོང་མི་+བ་དེ་ནི་/ེད་རང་གི་སེམས་ནང་ནས་1ེད་ད

གོས། 

 

 

 

  ༡༠  །མང་པོའ '་ནང་ནས་ངག་ལ་བ-ག་པ་དང་། 

     །གཅིག་&ར་འ)ག་)ས་སེམས་ལ་བ/ག་ཞེས་ག1ངས། 

     །!ོད་ལམ་'བས་*་རང་གི་/ོ་ག*མ་པོ། 

     །ཡང་ནས་བ(ག་ད+ད་,ིས་ཤིག་/ིང་གཏམ་ཡིན། 

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་*ོད་ལམ་"བས་%་&ན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་གལ་ཆེ་བར་བ2ན་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་ཆོས་ཟེར་བ་འདི་ནི་རང་གི་1ོ་ག2མ་དང་4ག་པར་6་སེམས་འདི་བ7ར་བཅོས་

གཏོང་བ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། 

ཆོས་ནི་'ང་པའི་གོམས་གཤིས་དང་དགོན་པའི་'གས་/ོལ་1ར་3་སོང་ན་ཆོས་'གས་དེ་

ཉིད་%ང་པའི་རིག་ག+ང་ལ་འ-ེལ་བ་ཡིན་ཙང་སེམས་ལ་དེ་ཙམ་ཕན་ཐོག་ཡོད་མ་རེད། 

སངས་$ས་%ིས་%ང་། 

།!ིག་པ་ཅི་ཡང་མི་*་ཞིང་། 



།དགེ་བ་'ན་)མ་ཚ,གས་པར་0ད། 

།རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་-་འ/ལ། 

།འདི་ནི་སངས་)ས་བ+ན་པ་ཡིན། 

།ཅེས་ཚ'ག་)ང་ཐ་མ་གཉིས་འདིས་རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་5་འ6ལ། 

འདི་ནི་སངས་བ)ན་པ་ཡིན། 

ཞེས་ཉེ་ཚ'ག་གི་"་#ར་ནས་ག(ངས་པ་འདིར་ཧ་ཅང་གོ་1་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་འ%་ཡིན་ཙང་ནམ་,ན་རང་གི་/ོ་ག1མ་པོར་རང་གིས་%ན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་6ིས་བ7

ག་ད$ད་%ེད་ནས་)ོ་ག+མ་པོར་བདག་པོ་ཡག་པོ་1ག་དགོས་རེད། 

དེ་དང་པོ་ངག་ནི་*ིར་གཏང་མི་ལ་བ0བ་1་དང་ཆོས་བཤད་ཁ་འདོན་བ7ས་བ8ོད་སོགས་

རང་བཞིན་(ིས་དགེ་བའི་བང་མཛ0ད་འ1་ཞིག་ཡིན་3ང་བེད་4ོད་ལོག་པར་གཏང་ན་གཞན་

ལ། ཚ"ག་%བ། !ན། ངག་འ%ལ་ 

སོགས་བཤད་ན་ངག་ནི་མི་དགེའི་བང་མཛ/ད་0་1ར་ན་3ིག་པ་ཆེས་6ག་ཤོས་དེ་ངག་གི་ཐོ

ག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 

!ིར་%ོ་ག(མ་པོ་+ས་-ན་+་/ན་ཤེས་2ིས་3ང་དགོས་"ང་དེ་བས་"ང་མི་མང་གི་+ོད་ན

ས་ངག་འདི་ངེས་པར་+་བདག་པོ་.ག་དགོས། 

དང་པོ་&ད་ཆ་མ་བཤད་པའི་-་རོལ་0་&ད་ཆ་དེས་མི་ལ་ཕན་ནམ་གནོད་བ6ག་ད7ད་8ེད། 

གལ་$ིད་ཕན་པར་+ར་ན་བཤད། གནོད་ན་མི་བཤད། 

མི་ཚ%གས་ད)ིལ་ནས་ངག་-ང་བ་ནང་བཞིན་0ས་དང་1མ་པ་3ན་4་རང་གི་སེམས་འདི་དེ་

བས་#ང་%ང་དགོས།*ག་པར་-་རང་ཉིད་གཅིག་1ར་འ-ག་པའི་3བས་5་སེམས་འདི་ངེ

ས་པར་བདག་པོ་)ག་དགོས། 

ངས་$ང་ཞིག་བཤད་འདོད་-ང་། 

གནའ་%་མོ་(་གར་*མ་ཟེའི་ཆོས་0ད་འཛ3ན་མཁན་མི་5ན་ཞིག་ལ་ཁོང་གི་9་གཅིག་དང་

ཁོང་ཕ་&་གཉིས་+ོང་གསེབ་ཞིག་/་བ0ད་ཡོད་པ་རེད། 

!་དེ་ལ་ནམ་!ན་སེམས་འ(བ་པོ་དང་.ང་ཚ་བོ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 



ཕ་ཡིས་&་ལ་ཁོང་+ོའ -་ཉེས་དམིགས་སོགས་བ4བ་!་ཇི་ཙམ་!ས་(ང་*་ལ་མ་ཕན་པ་རེད་ 

ཉི་མ་གཅིག་ལ་(་དེའི་,ེས་.ར་ཉིན་མོ་ལ་ཕས་(་ལ་ཉིན་3ང་ཟ་མ་ཧ་ཅང་7་8ས་པོ་མང་

པོ་ཞིག་'་(ིག་)ས་ནས་བཞག་པ་-་.ོ་-ར་0་ནང་0་འ3ལ་བ་དང་མཉམ་'་ཟ་མ་)མས་

མཐོང་བ་རེད།+་ཧ་ཅང་དགའ་ནས་ཕ་ཡི་5ང་པར་7ག་འཚལ་ཞིང་སེམས་ལ་;ར་དང་མ་འ

!་བའི་&ིད་(ང་ཞིག་,ེབས་པ་རེད། 

དེ་ནས་ཕ་'་གཉིས་ནས་ཟ་མ་བཟའ་བཞིན་ཕ་ཡིས་'་ལ་2ང་འདི་བཤད་པ་རེད། 

ང་ཡི་%ིང་གི་'། ངའི་སེམས་ནང་ལ་*ང་ཀི་གཉིས་འཛ/ང་བཞིན་འ2ག་ལ། 

!ང་ཀི་གཅིག་ནི་&མས་པ་དང་། !ིང་%ེ། བདེ་%ིད་དང་ཞི་བ་སོགས་རེད་འ.ག་ལ། 

གཅིག་ནི་ཁོང་)ོ་དང་ང་+ལ། !ག་བ%ལ་དང་འཁང་ར་སོགས་རེད་འ/ག་ཅེས་བཤད། 

!་#་དེས་'ང་ཙམ་བསམ་,ོ་བཏང་/ེས། ཕ་ལགས། 

འོ་ན་%ང་ཀི་དེ་གཉིས་གང་.ལ་0ི་འ1ག་ཅེས་3ིས་པར། !ོ་བོ་དེས། !། 

ངས་$ང་ཀི་གང་དེ་གསོས་ན་ཡང་དེ་*ལ་,ི་འ/ག་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་རེད་ཅེས་ཟེར། 

!་དེས་&ང་གི་ནང་དོན་ཚང་མ་ལམ་སང་ཧ་གོ་ནས་དེ་ནས་བ1ང་2ེ་སེམས་མ་3ང་བ་མི་ད

གེ་བའི་སེམས་)ང་ཀི་འ,་བ་དེ་མཐར་0ོད་གཏོང་ནས་དགེ་བའི་སེམས་ལ་5ོ་ཁ་འ7ར་ནས

་"་བཟང་པོ་ཞིག་+་,ར་པ་རེད། !ང་འདིར་ཧ་ཅང་གོ་"་ཆེན་པོ་འ)ག  

དཔེ་དེ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚ,འི་སེམས་འདི་ལའང་བཟང་ངན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། 

སེམས་བཟང་པོ་དེ་+མས་པ་དང་,ིང་.ེ་/མ་དཀར་2ི་ཡོན་ཏན་6ན་2ི་7་བ་རེད་མཐར་9

ག་སེམས་དེ་ལ་བ)ེན་ནས་སངས་,ས་-ི་གོ་འཕང་འཐོབ་3བ་པའི་5ས་པ་ཡོད། 

ང་ཚ$འི་སེམས་དེ་བདག་པོ་/ག་དགོས་པ་རེད། 

སེམས་ངན་པ་(ང་ཀི་+་,་དེ་མི་དགེ་བའི་སེམས་རེད། མ་རིག  འདོད་ཆགས། ཞེ་$ང་། 

ང་#ལ། !ག་དོག་སོགས་ཚང་མའི་བདག་པོ་རེད། 

དེས་ད་བར་'་འཁོར་བའི་བཙ-ན་དོང་ནང་'་ཐར་'ས་མེད་པར་འཕངས་ནས་བ4་མ་ཤིས་པ་

འདི་%ང་བ་རེད། འདི་ཉིད་&ོན་ཅན་*་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་མཐར་3ོད་གཏང་དགོས། 

ཇི་$ིད་&ང་ཀི་)་*འི་སེམས་མ་/ང་བ་འདི་ཡོད་ན་དེ་$ིད་4་ང་ཚ6ར་བདེ་བ་ཡོད་མ་རེད། 



འདི་འ%འི་སེམས་བཟང་ངན་གཉིས་འདི་ད/ེ་འ/ེད་/ེད་མཁན་ལ་ངེས་པར་%ན་ཤེས་དང་བ

ག་ཡོད་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

!ོད་འ&ག་ལས། 

།བདག་ནི་'ེད་དང་བ*ར་བ,ི་དང་། 

།"ས་དང་འཚ)་བ་མེད་-་ཞིང་། 

དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཉམས་-་ཡི། 

།སེམས་ནི་ནམ་ཡང་ཉམས་མི་+། 

 

།སེམས་&ང་འདོད་པ་,མས་ལ་ནི། 

།"ན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་དག  

།!ོག་ལ་བབས་(ང་*ངས་ཤིག་ཅེས། 

།བདག་ནི་དེ་)ར་ཐལ་མོ་/ོར། 

ཅེས་སོགས་ག'ངས་པ་*ར་,ས་-ན་རང་གི་སེམས་འདི་ལ་བ5ག་ད6ད་7ེད་-་ཧ་ཅང་ག

ལ་ཆེ།&ིར་བཏང་ནི་ཆོས་པ་ཟེར་བ་འདི་ལ་མིང་ཙམ་3ི་ཆོས་པ་དང་། 

དོན་ངེས་པའི་ཆོས་པ་བཅས་མང་ཡང་མདོར་1ིལ་ན་3ེན་དང་འ4ད་པའི་5བས་6་ཆོས་པའི

་རང་འཚང་མ་ངོམས་པ་ཞིག་དགོས་འ.ག  

སངས་$ས་%ིས་ཆོས་པ་ལ་མ་འ-་བ་བཞི་ཡོད་ཅེས་ག5ངས་ཡོད།དཔེར་ན། 

ཤིང་ཐོག་གང་(ང་ཞིག་ལ་ཆ་མཚ.ན་ན། !ི་$ིན་ལ་ནང་མ་%ིན་པ། 

ནང་$ིན་ལ་'ི་མ་$ིན་པ། 

!ི་ནང་གཉིས་ཀ་*ིན་པ།!ི་ནང་གཉིས་ཀ་མ་*ིན་པ་བཅས་བཞིར་ག2ངས་ཡོད། 

དཔེ་དེ་%ར་ང་རང་ཚ)་ཡང་+ི་ཆོས་པའི་མིང་ག3གས་སོགས་ཧ་ཅང་མཛ7ས་8ང་ནང་རང་:

ད་མ་$ལ་བ་དང་། 

ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ནང་ལ་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཡོད་1ང་2ི་3ལ་4ས་པའི་5ལ་འ6ོར་8ིས་#

ག་ཆ་$གས་&་ཆོས་པའི་ག+གས་གང་ཡང་མེད་པ། 



རིགས་གཅིག་ལ་(ི་ཡང་ཆོས་པའི་ག/གས་འཛ1ན་ཅིང་དགེ་5ལ་6ོང་གི་7ོམ་པ་དང་9ན་པ

་ནང་ལའང་ཉམས་ལེན་ཡོན་ཏན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་2་3་རེད།འགའ་ཤས་7། 

!ི་ལའང་ཆོས་པའི་ག,གས་ད.ིབས་སོགས་མེད་ལ་ནང་3་ཡང་རང་6ད་ཆོས་7ིས་མ་3ལ་

བའི་!ེ་བོ་ཐ་ཤལ་བ་)་*་རིགས་བཞི་ཡོད་ཅེས་ག3ངས་པ་)ར་ང་རང་ཚ7་8ི་ནང་གཉིས་ཀ་

!ིན་པ་&ས་ན་ཡག་པོ་འ,ག  

!ལ་$ས་ལག་ལེན་སོ་བ+ན་མ་ལས་-ང་། 

།རང་གིས་འ(ལ་པ་རང་གིས་མ་བ-གས་ན། 

།ཆོས་པའི་ག*གས་+ིས་ཆོས་མིན་.ེད་1ིད་པས། 

།དེ་$ིར་'ན་)་རང་གི་འ-ལ་པ་ལ། 

།བ#གས་ནས་(ངས་པ་$ལ་&ས་ལག་ལེན་ཡིན། 

 

།ཅེས་ག'ངས་པ་*ར་,ོད་ལམ་གང་གི་2བས་'་ཡིན་ནའང་རང་གི་7ས་ངག་ཡིད་ག'མ་

འདི་བག་དང་(ན་པས་བ,ག་ད-ད་.ེད་ཅིང་གོང་གི་2ང་ནས་བཤད་པ་4ར་གསོ་མི་7ང་བ

འི་འདོད་ཆགས།ཞེ་,ང་། 

ང་#ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་+ག་ག,མ་-ི་/ང་ཀི་འདི་མཐར་5ོད་གཏང་ནས། 

བཟང་པོའ '་(ང་ཀི་+མས་པ་དང་/ིང་0ེ་ཤེས་རབ་5ི་བདག་ཉིད་འདི་བདག་པོ་8ག་ནས་ག

སོ་$ོང་&ེད་པ་འདི་ང་ཡི་-ིང་གཏམ་ཡིན་ཅེས་བཤད་པ་རེད། 

 

༡༡  !ོར་བ་སེམས་བ)ེད་དངོས་གཞི་དམིགས་པ་མེད། 

།"ེས་ལ་བ(ོ་བས་ཡོངས་,་ཟིན་པ་ནི། 

།ཐར་ལམ་བ(ོད་པའི་གཅེས་པ་2མ་ག3མ་ག3ངས། 

།མ་བ%ེད་སེམས་ལ་ཞོགས་ཤིག་+ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ཆོས་གང་-བ་/ང་དམ་པ་ག2མ་3ིས་4ིས་ཟིན་དགོས་པར་གདམས་པ་རེ

ད། 



!ན་མ%ེན་'ོང་ཆེན་རབ་འ.མས་0ི་ཞལ་ནས། 

།!ོར་བ་སེམས་བ)ེད་དངོས་གཞི་དམིགས་པ་མེད། 

།"ེས་ལ་བ(ོ་བས་ཡོངས་,་ཟིན་པ་ནི། 

།ཐར་ལམ་བ(ོད་པའི་གཅེས་པ་2མ་ག3མ་ཡིན། 

ཅེས་ག&ངས་ཡོད། དང་པོ་དགེ་(་ཐབས་,ིས་ཟིན་པ་0ོར་བ་སེམས་བ3ེད་དམ་པ། 

དགེ་%་&ེན་(ིས་མི་ཤིགས་པ་དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་དམ་པ། 

དགེ་%་གོང་འཕེལ་+་,ེད་པ་མ/ག་བ1ོ་བ་དམ་པ་ཞེས་4ང་ག5ངས་ཡོད། 

དང་པོ་&ོར་བ་སེམས་བ,ེད་དམ་པ་ནི། 

ཆོས་གང་ཞིག་)བ་+ང་,ན་.ོང་བཟང་པོའ $་ལམ་(་བ*ར་དགོས།ཆོས་1་བ་དང་། 

ཁ་འདོན།(ོམ། 

!ས་ངག་ཡིད་ག)མ་དགེ་བ་གང་འ.་/ས་0ང་1ན་3ོང་བསམ་པ་བཟང་པོས་7ིས་ཟིན་པ

ར་#ེད་དགོས།དཔེར་ན། 

དེ་རིང་'་མ་ཞིག་གི་མ+ན་ནས་ག.ངས་ཆོས་ཞིག་1ས་པའི་དབང་+་བཏང་ན། 

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་རང་"ར་$་གཅིག་

པ་དང་%ག་བ(ལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་པ་རེད། 

སེམས་ཅན་དེ་(མས་འདོད་པ་བདེ་བ་འདོད་-ང་བདེ་བའི་0་གང་ཡིན་པ་3བ་མ་ཤེས། 

མི་འདོད་པ་(ག་བ+ལ་ཡིན་/ང་(ག་བ+ལ་1ི་2་ལ་ཉིན་མཚན་5ན་6་2ག་བ7ད་པ་རེད

། 

!ོད་འ&ག་ལས། 

།བདེ་བ་འདོད་'ང་གཏི་,ག་པས། 

།རང་གི་བདེ་བ་ད%་&ར་འཇོམས།  

།!ག་བ%ལ་འདོར་འདོད་སེམས་ཡོད་/ང་། 

།"ག་བ&ལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་1གས། 

།ཅེས་ག'ངས་པ་*ར་སེམས་ཅན་དེ་/མས་བདེ་བ་1ན་2ག་བ3ལ་དང་5ལ་བའི་ཆེད་9་ང



ས་དམ་པའི་ཆོས་འདི་*་གི་ཡིན་བསམ་/ས་ན་0ན་1ོང་3ོར་བ་སེམས་བ6ེད་དམ་པ་རེད། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་དམ་པ་ནི། 

!ས་ངག་གཉིས་(ིས་དགེ་ལ་གང་འ-་ཞིག་/ས་(ང་སེམས་(ང་གང་གཞན་2་མ་ཡེངས་

པར་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་,ེ་གཅིག་.་གཏད་ནས་བ2བ་པ་ལ་ཟེར། 

!ིར་བཏང་བོད་*ད་+་དམིགས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་གོ་4་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། 

དམིགས་མེད་ཟེར་བ་འདི་ནི་སེམས་གཞན་.་མ་ཡེངས་ཙམ་མ་ཟད་%ས་ངག་ཡིད་ག+མ་ཆོ

ས་གང་འ&་ཞིག་)ས་*ང་དེ་ལ་དམིགས་པ་མེད་པ་0ོང་ཉིད་*ི་3་བས་5ིས་ཟིན་པར་)ེད་ད

གོས། 

!ོང་ཉིད་(ིས་*ིས་མ་ཟིན་པའི་0ས་ངག་ཡིད་ག3མ་ཆོས་གང་ཡིན་(ང་ཟག་པ་དང་བཅས་

པའི་ཆོས་ཡིན། 

ཇི་$ིད་དམིགས་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་དེ་$ིད་3་འཁོར་བའི་6་བདེན་འཛ"ན་ལ་མི་ག

ནོད། དེ་$ིད་བདེན་འཛ*ན་ལས་མ་.ོལ་ན་དེ་$ིད་0་ལས་ཉོན་གཉིས་3ི་མཚམས་མི་ཆད། 

ཇི་$ིད་ལས་ཉོན་+ི་མཚམས་ལས་མ་འདའ་ན་འཁོར་བའི་2ག་བ4ལ་འདི་ལས་ཐར་མི་6བ།

  ངེས་པར་འཁོར་བའི་,ག་བ.ལ་0་འ1ས་དང་བཅས་པ་ལས་4ོལ་དགོས་ན་དམིགས་པ་

མེད་པའི་(ོང་ཉིད་,ི་-་བ་/ོགས་དགོས། 

!ང་$བ་སེམས་འ*ེལ་ལས། 

 

        །གང་དག་%ོང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། 

།དེ་དག་ཐར་པའི་+ེན་མ་ཡིན། 

།འ"ོ་%ག་'ིད་པའི་བཙ-ན་/ར་ནི། 

།!ོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འ.ར། 

ཅེས་ག&ངས་པ་དགེ་བ་གང་བ+བས་,ང་དེ་ཉིད་ལ་0ོང་ཉིད་2ིས་ཟིན་པ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་

ཆེ་བར་མངོན། 

གལ་$ིད་'ོང་ཉིད་!ིས་%ིས་མ་ཟིན་ནའང་གོང་-་བཤད་པ་2ར་4ས་ངག་ཡིད་ག6མ་དམི



གས་པ་གཞན་'་མ་ཡེངས་པར་-ེད་དགོས།དཔེར་ན་1ས་2་ཁང་ནང་'་ཡོད་པ་དང་། 

!ས་ནང་&་སེམས་ཡོད་པར་.ེད་དགོས། 

དེ་$ར་མ་'ང་ན་*ས་ཆོས་.ལ་བ1ད་2ང་སེམས་ཚ4ང་འ6ས་2ི་དཔེ་$ར་མི་འ9ར་བའི་ངེ

ས་པ་མེད་དོ། 

ག"མ་པ་མ&ག་བ#ོ་བ་དམ་པ་ནི། 

རང་གིས་ཆོས་ཉན་བཤད་སོགས་དགེ་བ་གང་/ས་0ང་རབ་1་2ང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅ

ད་སངས་%ས་&ི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་ཆེད་དང་། 

དེ་$ར་མ་'ང་ནའང་གནས་-བས་ཚ0་འདིར་བདེ་བ་དང་2ན། 

!ག་བ%ལ་དང་)ལ་བའི་ཆེད་.་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བ%ོ་དགོས་པ་རེད། 

མ་བ$ོས་ན་དགེ་+་འཛད་པའི་!ེན་ཁོང་(ོ་སོགས་དང་འ-ད་ནས་དགེ་.་མེད་པར་འ2ར་འ

!ོ་བ་རེད། 

དེ་$ར་གོང་)་བཤད་པའི་དམ་པ་ག0མ་1ིས་3ིས་ཟིན་ན་དགེ་བ་ཉིད་7ང་དགེ་བ་8མ་དག་

ཡིན་པ་རེད།དགེ་བ་དེ་ཉིད་-ང་ཐར་པའི་གོ་འཕང་གི་3་མེད་5་མི་6ང་བ་7ིང་ནས་གཅེས་འོ

ས་པའི་ནོར་)་དམ་པ་,མ་ག.མ་/ི་དགེ་1་དེ་ཉིད་%ས་དང་(མ་པ་+ན་-་མ་བ/ེད་སེམས

་ལ་ཞོགས་ནས་ཉམས་ལེན་+ོས་ཞེས་,ིང་གཏམ་0ི་1ལ་2་གདམས་པ་རེད། 

•  

༡༢  

།རང་ལ་དཔལ་དང་འ(ོར་པ་*ན་,གས་དང་། 

།ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ཇི་,ར་ཡོད་/ང་1ང་། 

།ང་$ལ་མགོ་འཕངས་ད-ང་བས་མི་མཐོ་བ། 

།"ག་%་དམན་ས་*ངས་ཤིག་.ིང་གཏམ་ཡིན། 

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་#ས་$ན་&ོད་ལམ་+བས་-་གཉོམ་0ང་2ེད་དགོས་པར་གདམས་པ་རེད། 

ང་#ལ་%ེ་བའི་*་ནི། དཔལ་འ&ོར་དང་། ག"གས་དང་། ཡོན་ཏན། རིགས། 



!ན་$གས་སོགས་ཡིན་པ་རེད། 

རང་ཉིད་ལ་གནས་+བས་-་དཔལ་འ0ོར་དང་ག2གས་0ད་དབང་ཐང་སོགས་ཡོད་པའི་+

བས་$་རང་བཞིན་*ིས་+ོགས་པོ་མང་བ་དང་གཞན་#ིས་&ང་བ)ར་བ་དང་དེ་དང་ཆབས་

ཅིག་%ན་'གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ཡོང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་རེད། 

དེ་ཡི་&བས་)་རང་གི་-ོ་ག)མ་ལ་བ1ག་ད2ད་ཡག་པོ་མ་4ས་ན་མི་ཁ་ཤས་8ོན་མའི་མི་

དེ་འ%ར་འ'ོ་མཁན་དེ་འ,་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡི་&བས་)་རང་ལས་མཉམ་པ་ལ་ང་0ལ། 

རང་ལས་མཐོ་བ་ལ་འ+ན་སེམས། 

རང་ལས་དམན་པ་ལ་བ+ས་བཅོས་སོགས་མི་0ེད་བར་2ག་3་དམན་ས་བ4ང་དགོས་པ་རེ

ད། 

རང་ཉིད་ལ་ལོངས་*ོད་དང་+ད་,གས་སོགས་ནི་གནས་+བས་ཙམ་ལས་དོན་2་མི་3ག་པ་

རང་རེད།  མཐོན་མཐའ་'ང་བ། བསག་མཐའ་འཛད་པ། འ"ས་མཐའ་'ལ་བ། 

!ེས་མཐའ་འཆི་བ་སོགས་ནི་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་དང་དངོས་པོའ 4་ཆོས་ ཉིད་ཡིན་བསམ་ན

ས་#ས་$ན་དམན་ས་བ)ང་དགོས་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེ་རིང་'ོད་རང་ལ་དཔལ་འ,ོར་དང་བདེ་.ིད་ཡོད་0ང་སང་ཉིན་ཅི་ཡོང་5ས་0ང་མི་ཤེས་

པ་རེད། 

གལ་$ིད་ཚ(་འདིའི་དཔལ་འ+ོར་དང་བདེ་1ིད་2ད་3གས་འདི་5མས་ཚ(་7ི་མ་རང་གི་8ེས་

!་ཡོང་ནས་ཕན་ཐོག་+ང་ན་དེས་གོ་ཆོད་དེ་དེ་$མས་'ང་)ེར་དབང་ནི་མེད་ལ། 

!ལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས། 

།!ས་$ིས་ཉེན་ཏེ་*ལ་པོ་འ/ོ་0ར་ན། 

།ལོངས་'ོད་གཉེན་བཤེས་/ེས་0་མི་འ4ངས་ཏེ། 

།"ེས་&་དག་ནི་གང་གནས་གང་འ-ོ་ཡང་། 

།ལས་ནི་'ིབ་མ་བཞིན་+་,ེས་.་འ0ངས། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་ཚ,་འདིའི་0ན་2ང་མི་ཚ,་ངལ་གསོའ &་གནས་མལ་འདིར་རང་ཁེ་གཞན་

ཕམ་$ི་ཆེད་)་*ིག་ལས་མང་པོ་བསགས་ན་འཆི་ཁར་6་ནོར་དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་ནས་8ས་9ེ



ན་#ེས་མར་(ས་ངན་ལེན་པའི་གནོད་1ེད་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པས་ཚ4་འདིར་དཔལ་འ1ོར་ལོངས་

!ོད་སོགས་ལའང་ཆོག་ཤེས་-ེད་.་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའོ། 

།སངས་%ས་བཅོམ་*ན་འདས་.ིས། 

ཆོག་ཤེས་ནི་ནོར་*ི་མཆོག་ཡིན་ག.ངས་པ་1ར་ཆོག་ཤེས་2ེད་4་འདི་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེ

ན་པོ་རེད།  !ིར་གཏང་ང་ཚ)འི་མི་ཚ,་འདིར་བེད་!ོད་1ེད་མ་ཤེས་ན་བསམ་5་བདེ་6ིད་བ

སམ་ཡང་འ'བ་)་*ག་བ,ལ་.ི་0ོན་མ་རང་གིས་བཟོ་ཉེན་འ7ག  

ནོར་དང་ལོངས་)ོད་ནི་ཉོན་མོངས་ང་-ལ་དང་འ!ན་སེམས་སོགས་འཕེལ་,ེན་-་.ར་པ་

མ་ཟད་%ག་ན་རང་གི་+ོག་གཅོད་.ེད་0ི་1་2་མི་འ4ར་བའི་ངེས་པ་མེད་པས་གཟབ་དགོ

ས། ངས་$་ནོར་གཏན་ནས་དགོས་མ་རེད་$་ནོར་ཡག་པོ་མ་རེད་ཟེར་0ི་མེད། 

གལ་$ིད་'་ནོར་ཡོད་,ང་ང་.ལ་མེད་པར་2ག་3་དམན་ས་བ6ང་དགོས་ཞེས་བཤད་,ི་ཡོ

ད། !་ནོར་གང་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་བེད་/ོད་བཟང་པོའ 2་3ོགས་5་གཏང་དགོས་པ་རེད། 

ང་ཡི་%་བའི་(་མ་*བས་,ེ་སངས་.ས་བ/ན་འཛ2ན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་དངོས་གནས་:ས་ན་

བཀའ་བ%ད་པའི་)་ཆེན་ཐོབ་དང་གོ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་དེ་5ས་6ག་7་དམན་ས་བ9ང་ནས

་ནམ་$ན་ན་བཟའ་དང་*ོད་ལམ་གང་ལ་བ!ས་$ང་&་ཆེན་འ+་བོ་ཞིག་གཏན་ནས་ཡོད་མ་

རེད། 

!ིར་གཏང་ནི་)ོབ་,ོང་དང་ཉམས་ལེན་གང་ཡང་མེད་མཁན་5མས་ལ་ངས་ཤེས་ང་མཁས་

བསམ་པའི་ང་)ལ་ལས་དོན་ངོ་མའི་མཁས་པ་ཞིག་དང་ཉམས་ལེན་3ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་

ང་#ལ་གཏན་ནས་ཡོད་མ་རེད། 

ས་#འི་པཎ་ཆེན་+ིས། 

ཡོན་ཏན་&ང་(མས་ང་+ལ་ཆེ། 

།མཁས་པར་'ར་ན་)ལ་བར་གནས། 

!་#ན་%ག་'་(་ཅོ་ཆེ། 

།"་མཚ&ས་(་ཅོ་ག་ལ་-ོག  

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་+ས་,ན་དམན་ས་བ1ང་ནས་ཡ་རབས་3ོད་བཟང་6ེད་7་ནི་ཆོས་པ



འི་ལག་&ེས་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པས་0ོགས་1་དང་འ0ོགས་གནས་གང་2་བ4ད་5ང་ང་6ལ་དང་

། འ"ན་སེམས། 

!ག་དོག་སོགས་མི་)ེད་པར་དམན་ས་(ངས་ཞེས་,ིང་གཏམ་0ི་1ལ་3་གདམས་པ་རེད། 

 

༡༣  །!ིད་པའི་'བས་*་མཆོང་/ིང་0ེད་པ་དང་། 

།!ག་པའི་'བས་*་+་'ད་འདོན་པ་སོགས། 

།!ར་$ང་མཐོ་དམན་+ིད་-ག་ཅི་0ང་ཡང་། 

།"ིད་&ག་ཐེགས་པར་-ིས་ཤིག་/ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་*ིད་+ག་གང་.ང་ཡང་རང་!གས་%བ་པོར་གནས་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་པ་

རེད། 

!ིར་བཏང་ཟག་བཅས་ཉོན་མོངས་0ི་1ས་འདི་4ངས་ནས་བ5ང་6ེ་བདེ་8ག་མ་ངེས་9་ཚ;

གས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་མངོན་-མ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་རེད། 

ད་#འི་ང་ཚ(འི་སེམས་ཅན་.མས་/ིས་0ས་ཚ(ར་སོགས་དབང་པོ་6ོ་7འི་འ8ལ་པའི་:ེས་

!་འ$ངས་ནས་ཆེས་དགའ་ཤོས་&ེད་པ་གནས་,བས་.ར་0ང་གི་བདེ་3ིད་འདི་ནི་འཕག

ས་པ་$མས་&ིས་འདི་ནི་འ+ར་བའི་.ག་བ0ལ་ཡིན་ཅེས་ག5ངས་པ་རེད། 

!ིར་གཏང་(ག་བ*ལ་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་3ང་4་བའི་(ག་བ*ལ་ལ་6མ་པ་ག7མ་ཡོད

་པ་རེད། !བ་པ་འ&་'ེད་*ི་,ག་བ.ལ་དང1 འ"ར་བའི་'ག་བ)ལ། 

!ག་བ"ལ་%ི་'ག་བ"ལ་ག)མ་རེད། 

སེམས་ཅན་'མས་(ིས་*ག་བ-ལ་/ི་*ག་བ-ལ་དེ་*ག་བ-ལ་ཡིན་བསམ་ནས་དེ་ལ་མི

་འདོད་པ་དེ་ལས་ཐར་+ོལ་བའི་ཐབས་.ན་བཅོས་རིམ་འ+ོ་སོགས་མང་པོ་4ེད་5ི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་$ག་བ'ལ་མ་རེད་ངས་-ང་བཤད་-ི་མེད་$ག་བ'ལ་རེད། 

ཡིན་ནའང་'ག་བ*ལ་དེ་གཅིག་%་ལ་མཐའ་གཅིག་*་དགག་,་མི་འདོད་པ་ཞིག་འཛ1ན་ན་དེ

་ནི་མིག་&ང་(ང་བའི་བསམ་,ོ་ཞིག་རེད། 

ཡིན་ནའང་'ག་བ*ལ་དེ་ཉིད་/ི་0་གང་ལས་2ང་3ད་གཅོད་དགོས། དཔེར་ན། 



མི་ཚང་ཞིག་གི་ཁང་པའི་+ིག་བར་ནས་0་1གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་5་6ེབས་ཡོང་ན་ཁང་པའི

་ནང་ནས་%་དེ་(མས་ལ་མི་འདོད་པར་འཛ'ན་ནས་དེ་ཉིད་-ོད་ཞིག་གིས་1་དེ་ཉིད་2ི་ལོགས

་"་གཤོ་བའི་ཐབས་ཤེས་,ས་ན་མི་དེ་0ང་ཟད་3ན་པོའ 5་ལས་ཀ་རེད། 

དེ་བས་&ང་ཁང་པའི་,བ་ལོགས་ནས་1་ཡོང་སའི་ཨི་4ང་དེ་ཞལ་བ་སོགས་ཐབས་གང་7

ག་གིས་%ོ་དམ་པོར་བཅད་ན་ཁང་པའི་ནང་གི་1་དེ་རང་བཞིན་4ིས་5ན་ཆད་ཚར་བ་རེད། 

དེ་ནས་བ%ང་'ེ་)ོད་རང་གི་ཁང་པའི་ནང་གི་ཅ་དངོས་3མས་5ོག་6ག་7་ཤོར་བའི་སེམས་

!ལ་མེད་པ་རེད། 

དེ་བཞིན་(་རང་གི་,ག་བ-ལ་/ི་0་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་0ད་བཅད་4བ་ན་ཡན་ལག་གི་,ག་

བ"ལ་%་མོ་བ(་%ག་མང་པོ་གཅིག་ཆར་0་མེད་འ4ོ་བ་རེད། 

!ོད་འ&ག་ལས། 

ས་#ེང་ཐམས་ཅད་ཀོ་གཡོག་!ང་། 

         །དེ་ཉིད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལང་། 

!མ་མཐིལ་ཙམ་(ིས་ཀོ་བས་ནི། 

         །ས་$ེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་དང་འ/། 

།ཅེས་ག'ངས་པ་*ར་རེད། 

ནམ་$ན་རང་ལ་གནས་*བས་,ར་-ང་གི་བདེ་1ིད་2ན་3་རེ་ཡོང་བའི་*བས་7་*ད་ཅོར

་"ག་ཅིང་མཆོང་*ིང་+ེད་པ་དང་གནས་1བས་མི་འདོད་པའི་4ག་བ$ལ་&ང་ཙག་རེ་ཡོང་

བའི་%བས་'་སེམས་མ་*ིད་པ་-ེད་ནས་/་%ད་དང་འཁང་ར་3ག་ན་རང་ཤི་6ག་པ་སོག

ས་མི་%ེད་པར་གནས་,བས་བདེ་.ག་གང་0ང་ཡང་སེམས་ལ་འ4ར་བ་མེད་པ་%ེད་དགོས

་རེད། 

!་དཔལ་&ལ་རིན་ཆེའི་ཞལ་ནས། 

ན་ན་ན་#ེ་ན་བས་དགའ། ། 

!ོན་བསགས་(ི་ལས་ངན་འཛད་པ་ཡིན། 

།མ་ན་ན་$ེ་མ་ན་དགའ། 



།ད་གང་གི་དགེ་(ོར་འཕེལ་བ་ཡིན། ། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་དཀའ་.ག་གང་/ང་ཡང་1ོན་ལས་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བས

མ་#ོ་བཏང་ན་)ས་+ི་དཀའ་0ག་གི་2ེན་4ས་ནས་སེམས་མི་འ5གས་པ་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་

པོ་ཡོད་རེད། 

!ས་$ི་དཀའ་)ག་འདི་+མས་ནི་གཅིག་/ས་ན་0ོན་ལས་ཡིན་#ིད་&ང་སེམས་ནི་+ས་ན

མ་ཡང་གཞན་(ེན་*ིས་བ.ར་མི་0བ། 

!ས་$ག་པར་(ོད་རང་གི་ལག་.་ཡོད་པར་ཤེས་དགོས། 

དེར་བ&ེན་དཀའ་*ག་གང་-ང་ཡང་སེམས་ལ་འ2ར་བ་མེད་པར་4ིད་*ག་6ར་7བ་པ་8ོ

ས་ཞེས་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོའ /་0ོ་ནས་1ིང་གཏམ་5ི་6ལ་7་གདམས་པ་རེད། 

 

༡༤།གང་གི་མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་སོང་ལས། 

།མ་འཇིགས་ང་ཡིས་+བས་ཞེས་དམ་བཅས་པ། །  

།སངས་$ས་འོད་དཔག་མེད་,ི་.་འདི་ཉིད། 

།གཏན་&ི་(བས་+་བ,ེན་ཅིག་,ིང་གཏམ་ཡིན། །  

 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་སངས་+ས་འོད་དཔག་མེད་ཡི་དམ་1་བ3ང་དགོས་པར་གདམས་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་སེམས་ཅན་-མས་.ི་དོན་1་འདས་མ་འོང་ད་"་ག$མ་&ི་བ)ལ་བཟང་སངས་

!ས་$ོང་'་གཉིས་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་/ོན་པ་རེད། 

སངས་$ས་འགའ་ཤས་(ིང་*ེའི་,་དཔེར་ན་1ན་རས་གཟིགས་དང་འོད་དཔག་མེད་5་6། 

སངས་$ས་འགའ་ཤས་ཚ)་རིང་བ་དང་ནད་མེད་པའི་ཆེད་3།དཔེར་ན། 

སངས་$ས་%ན་'་དང་ཚ*་དཔག་མེད་/་0།སངས་$ས་འགའ་ཤས་ཤེས་རབ་#ི་%། 

འཇམ་དཔལ་ད(ངས་+་,།སངས་.ས་འགའ་ཤས་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆེད་6་7ེ་བ8ན་:ོ

ལ་མ་$་%།སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད།སངས་1ས་འོད་དཔག་མེད་ནི་5ིགས་མ་6་བདོ་བའི

་"བས་%། ཉོན་མོངས། ཚ"། !་བ། སེམས་ཅན། !ས་བཅས་ཡིན་པ་རེད། 



༡ ཉོན་མོངས་(ི་*ིགས་མ་,ག་-་ཤིན་/་རགས་པ། 

༢ ཚ"་ཡི་&ིགས་མ་ནི་ཚ"་མར་འ-ིབ། 

     ༣ !་བའི་&ིགས་མ་ནི་མི་+མས་,ི་!་བ་-ིན་ཅི་ལོག་པ།                               ། 

༤་སེམས་ཅན་'ི་)ིགས་མ་ནི་ཧ་ཅང་འ.ལ་དཀའ་བའི་ད3་4ོད། 

༥"ས་%ི་'ིགས་མ་ནི་ག+ལ་འ.གས་/ོད་2ན་བཅས་དེ་འ6འི་'ིགས་མ་7་བདོ་བའི་8བས་9་ས

ངས་"ས་གང་གིས་'ང་མ་)ལ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་1མས་'ི་ཆེད་3་སངས་"ས་འོད་དཔག་མེད་འ

དི་སངས་མ་'ས་པའི་*་རོལ་.ོན་ལམ་ཆེན་མོ་བཞི་བ4་ཞེ་བ'ད་བཏབ་ཡོད་པ་རེད། 

!ོན་ལམ་དེ་)མས་འོད་མདོ་,ས་པའི་ནང་0་ཡོད་པ་རེད། 

དེའི་ནང་ནས་)ོན་ལམ་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་གང་ཟག་3་ཞིག་གིས་འཆི་ཁར་དད་པས་ང་ཡི

ད་ལ་$ན་པའི་)ོ་ནས་མཚན་.གས་ལན་གཅིག་བཏོན་ན་གང་ཟག་དེ་ཉིད་འཆི་ཁའི་བར་དོའ :་;བས་

!་བ!་མ་ལ་མངོན་!མ་ཕེབས་ནས་འཆི་ཁ་འཇིགས་2ག་གི་3ག་བ4ལ་ལས་5བས་ནས་བདེ་བ་

ཅན་$ི་ཞིང་འ)་འ*ེན་ཅེས་དམ་བཅས་པ་རེད། 

དེ་འ%འི་'ལ་བ་ཐམས་ཅད་.ི་/མས་པ་དང་2ིང་3ེ་"ས་མ%་སོགས་གཅིག་*་འ,ས་པའི་,ས་རབ

ས་འདི་ཉིད་'ི་(ག་པའི་(་མཆོག་སངས་/ས་འོད་དཔག་མེད་འདི་ཉིད་ནི་(་གཅིག་བ4བས་ན་(་བ

!་འ$བ་པའི་དཔེ་*ར་ཡི་དམ་གཅིག ཆོས་གཅིག 3་མ་གཅིག  

དམིགས་པ་གཅིག་)་*ིལ་ནས་བ.བས་ན་ངེས་པར་འ3བ་པས་ཐར་འདོད་6ེས་འ7ག་8མས་9ིས་

སངས་"ས་འོད་དཔག་མེད་འདི་བ-་མེད་གཏན་0ི་1བས་གནས་2་ངེས་པར་བ5ེན་ཅིག་ཅེས་5ིང་

གཏམ་%ི་'ལ་)་གདམས་པ་རེད། 

༡༥  !ིང་པོ་ཨ་མི་དྷེ་ཝའི་-ོག་/གས་འདི། 

།"་$ང་མ་ལ་འབོད་པའི་ག/ངས་ད1ངས་2ར། །  

ཉིན་མཚན་'ས་)ག་+མས་,་བ.ེན་པ་ན། 

།"གས་&ེའི་གཟིགས་པ་,ར་རོ་/ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ཉིད་*ིས་འོད་མཚན་བ0ས་དགོས་པར་བ4ན་པ་རེད། 



!ིར་བཏང་སངས་)ས་འོད་དཔག་མེད་1ི་ཆོ་ག་འདི་ཉིད་ལ་བཀའ་མ་དང་། གཏེར་མ། 

དག་$ང་སོགས་བ)ད་པ་མི་འ.་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་2ང་ད་3་ངས་འདོན་)འི་ཆོ་ག་འདི་

ནི་$ས་རབས་བ(ད་པའི་,བས་-་.་/་པ0་འ1ང་གནས་!ིས་གཏེར་ལ་*ས་པའི་-ས་.ི

ས་༡༦༤༥་ལོར་གཏེར་&ོན་ཆེན་པོ་གནམ་ཆོས་མི་འ/ར་0ོ་1ེས་གཏེར་ནས་2ངས་པའི་ཟ

བ་ཆོས་ཡིན། གཏེར་&ོན་མི་འ,ར་-ོ་.ེ་ནི། !་#་པ%་སམ་བྷ་ཝའི་,ལ་པ་དངོས་1་རེད། 

ཁོང་ནས་སངས་'ས་འོད་དཔག་མེད་སོགས་ཡི་དམ་0མས་ལ་དངོས་2་མི་དང་མིའི་ལབ་པ

་ནང་བཞིན་%ད་ཆ་བཤད་*བ་མཁན་ཞིག་རེད། 

ང་རང་ཚ%་ཡང་ཆོས་བ+ད་འདི་ཡི་/ེས་1་འ2ངས་ནས་ད་4ང་ཉམས་ལེན་8ེད་+་ཡོད་པ་འ

དི་ཧ་ཅང་བ(ལ་བ་བཟང་པོ་རེད། 

འོད་མཚན་(ི་བ+ེན་པ་འདི་ལའང་0ས་འ2ིང་བ3ས་ག5མ་མང་པོ་ཡོད་པས་ནམ་7ན་+ིང

་པོ་ཨོ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་*ི། ཞེས་པའི་འ(་)ག་པོ་འདི་%ོག་(གས་ཡིན་པས་བ.་དགོས། 

བ"་བའི་&བས་(་)ག་པོའ -་ཡི་དམ་1ི་བ2ེན་པ་5མས་ཡིད་"ས་སམ་ཡང་ན་7་མེད་པའི་

!ོག་བ&ས་(ེད་དགོས་ཞེས་ག,ངས་.ང་། 

ཡི་དམ་ཞི་བའི་)་ཡིན་ན་ངེས་པར་བ0ེན་པ་ད1ངས་ནས་བ2་དགོས་པས་ད1ངས་དེ་ཉིད་

!ང་ག%ང་ད'ངས་དང་)་ངན་+ི་ད'ངས་-་ལེན་ནས་དཔེར་ན་(་ཡིས་མ་ལ་འབོད་པའི་ད

པེ་$ར་&་བ(་དགོས་ག-ངས་ཡོད། 

!་#་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། 

!ི#་ཕ་མར་འབོད་འ,འི་ག.ངས་ད1ངས་ལ། ། 

པི་ཝང་&ིང་'འི་གདངས་,ར་.ན་པ་ཡིས། 

།ཉིན་མཚན་(ས་*ག་,མས་-་གསོལ་བ་ཐོབ། 

ཅེས་ག&ངས་ཡོད་པས་,ོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་0ག་པོའ 2་མོས་4ས་དང་བཅས་པས་འོད་དཔག་

མེད་%ི་མཚན་ནས་བོས་ཏེ་བ-ེན་པ་ད/ངས་དགོས། 

དེ་$ར་&་བ(བས་ན་+ིན་-བས་དང་/གས་1ེའི་འ3ག་པ་ཧ་ཅང་7ར་ཞིང་མཐར་/ག་རབ་

ན་སངས་%ས་&ི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་། 



འ"ིང་ཉམས་)ོགས་,ི་ཡོན་ཏན་སོགས་གོང་འཕེལ་3་འ4ར། 

ཐ་ན་$ི་ལམ་ནང་ནས་སངས་*ས་ཞལ་མཇལ་བ་སོགས་ཡོང་། 

དེ་!མས་ནི་'ན་མོངས་*ི་ཡི་,་ཡི་འ.བ་0གས་ཡིན། 

!་དངོས་གནས་འ*བ་པའི་.གས་ནི་རང་སེམས་2ེ་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད་གདོད་ནས་!་ཡིན་

!ང་$ན་&ོག་མ་རིག་གཉིས་འཛ0ན་འ1ལ་པའི་དབང་གིས་དེ་7ར་མ་&ོགས་པའི་དབང་གིས་

འཁོར་བར་འ'མས་པས། 

དེ་རིང་རང་གི་ཉམས་ལེན་དང་མཚ.ན་/ེད་དཔེ་ཡི་2་ཡི་$གས་'ེས་)ིན་+བས་ཉག་གཅིག་

ལ་བ$ེན་ནས་མཚ*ན་+་དོན་.ི་སངས་1ས་ཡེ་ནས་རང་ཆས་5་ཡོད་པ་འདི་ཉིད་མ་9་འ:

ད་པ་$ར་དངོས་)་རང་རིག་མ་བཅོས་པ་གསལ་0ོང་འཛ3ན་མེད་འདི་ངོ་ཤེས་ན་སངས་7ས

་འོད་དཔག་མེད་དེ་ག་རང་ཡིན། 

དེའང་ཁོ་བོས་*ིས་པའི་ཐར་/ན་བ1ས་དོན་2མ་4ོལ་ལམ་བཟང་ལས། 

།རིགས་བཟང་)་*ང་+ིམ་-་ཡོད་ན་ཡང་། 

།རིགས་ཆད་དབང་གིས་*ན་རིང་མ་དང་-ལ། 

   །ནམ་ཞིག་དགེ་སེམས་མ་དང་འ-ད་.ར་ན། 

   །ད་གཟོད་ཉམས་*ོགས་ཡོན་ཏན་རབ་0ོགས་པའི། 

   །གཏན་&ི་བདེ་+ིད་,ན་པའི་/ིམ་ཚང་ཞིག  

   །"ལ་འདི་ངེས་པར་འ-ང་ན་ཐར་0ན་ཡིན། ། 

ཅེས་པ་&ར་དོན་དམ་པའི་&་ངོ་མ་ནི་*ར་རང་སེམས་མ་བཅོས་པའི་གནས་1གས་འདི་ཉིད་

!ི་ཐོག་ནས་)་བ+བ་དགོས་པ་ལས་རང་སེམས་ལས་ལོགས་3་4ར་པའི་བ+བ་6འི་)་ཞི

ག་ཡོད་པར་འཛ*ན་ན་དེ་ནི་གོལ་སར་0ར་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་ཤེས་དགོས། 

!ོགས་ཆེན་)་མ+ར་ལས། 

ཀ་དག་མ་བཅོས་རང་སེམས་མངོན་.ར་པ། 

།སངས་%ས་གཞན་ན་མེད་དོ་རང་སར་ཞོག  

གཞན་ནས་འཚ(ལ་*་མེད་དོ་རང་བབས་ཞོག  



།མ་#ོམ་%ན་འ(བ་ཡིན་པས་.ལ་ས་0ངས། 

ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་རང་སེམས་,ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་0ལ་བའི་གང་ཤར་མ་བཅོས་པ་འ

དི་ཉིད་སངས་'ས་འོད་དཔག་མེད་.ི་ངོ་བོར་1ོགས་ཤིང་དེའི་ངང་ནས་ངོ་བོ་4ོང་ལ་རང་བ

ཞིན་གསལ་བའི་!ང་ཆ་%མས་དངོས་མེད་+་མ་,་-འི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་འདི་ས

ངས་$ས་ཡིན་ངེས་)་ཐག་བཅད་དགོས་ཞེས་འདི་ཡང་གལ་ཆེན་པོའ 5་6ོ་ནས་7ིང་གཏམ་:ི

་"ལ་$་གདམས་པ་རེད། 

༡༦  !་#ོབ་&ན་(་འ*ིས་པའི་དམ་ཚ1ག་དེ། 

།གལ་གནད་'བས་*་+་ལ་མ་བ-ར་བར། །  

གཅེས་པའི་)ོག་ལས་དམར་བའི་འ0་ཤེས་#ིས། 

མ་བ$ེད་'ིང་ལ་ཞོགས་ཤིག་'ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་*་+ོབ་-ི་དམ་ཚ0ག་2བ་དགོས་པར་གདམས་པ་རེད། 

!ིར་གཏང་མི་ཡི་འ+ེལ་བའི་དམ་ཚ1ག་ནི་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། 

འགའ་ཤས་ཕ་མ་དང་*་+ད། 

འགའ་ཤས་ཆོ་ག་དང་*ེ་དམན། 

འགའ་ཤས་&ོགས་པོ་དང་&ོགས་མོ། 

འགའ་ཤས་&་མ་དང་"ོབ་མ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་འ/ེལ་བ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མའི་

དམ་ཚ%ག་དང་འ)ེལ་བ་ལ་གཟབ་གཟབ་.ེད་/་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། 

!ད་པར་&་'་མ་དང་*ོབ་མའི་འ/ེལ་བ་ནི་འ/ེལ་3ེད་དེ་ཉིད་དམ་པའི་ཆོས་ཡིན་ཙང་ཚ:་འ

དི་$ི་གཉིས་ཀར་དམ་ཚ,ག་-ང་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེ། 

དེ་འ%ར་སོང་ཙང་+་,ོབ་.མས་$ན་རིང་པོར་ཆོས་བཤད་དང་། དབང་%ར། 

!ང་འབོག་པ་སོགས་དམ་པའི་ཆོས་.ི་ལམ་ནས་འ1ེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེ་6ས་དང་7

མ་པ་$ན་&་མ་བ(ེད་པར་སེམས་ལ་འཇོག་དགོས། 

འགའ་ཤས་ལ་ནང་མི་ལ་ན་ཚ་དང་ཤི་བ་སོགས་བ/་མ་ཤིས་རེ་ཡོང་བའི་3བས་4་5་མར་

!་འབོད་དང་རེ་བའི་+བས་-ལ་/ེད་ཅིང་། 



!ས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད་གནས་0བས་མ2ན་3ེན་སོགས་5ར་ད

ང་མི་འ&་བ་བཟང་ཙམ་ཡོད་ཚར་/ས་1་མ་གཏིང་4ེད་/་6ིན་ནས་1་མ་དང་ཆོས་ཚ9གས་ལ

་"་#ོར་ཙམ་ཡང་མི་+ེད་པར་/ར་ན་ནང་པའི་2་3ོབ་5ི་དམ་ཚ7ག་ཅན་:ི་3ོབ་མ་ཕར་ཞོག

ས་འཇིག་'ེན་*ན་མོང་གི་མི་ནང་ནས་.ང་མི་ཐ་ཤལ་%ེལ་མེད་)་*ར་པ་རེད། 

དེ་འ%་མ་ཡོང་བར་གནང་དགོས་རེད། 

!ིར་བཏང་གོང་*་བཤད་པ་.ར་ང་བ/བ་0་1ག་མཁན་5་མ་ཚད་7ན་ཞིག་ཡིན་པས་ངས་

ཅི་ཟེར་བ་(ར་)ེད་དགོས་ཞེས་བཤད་0ི་མེད། 

ང་#་མ་ཡག་'ག་གང་ཡིན་*ང་ལས་*ི་དབང་གིས་ང་/ེད་རང་ཚ3འི་#་མར་5ར་ཚར་བ་རེ

ད། ངས་གང་ཤེས་བཤད་'་དེ་ང་དགེ་*ན་ཞིག་གི་འགན་འ/ི་རེད། 

ཉན་ནས་ལག་ལེན་(ེད་དང་མི་(ེད་-ེད་རང་ཚ0འི་འདོད་པ་རེད། 

ངས་འ%ེལ་བཤད་མ་,ས་ན་ང་ཡི་ནོར་འ2ལ་དང་། 

ལག་ལེན་མ་'ས་ན་)ེད་རང་ཚ.འི་ནོར་འ2ལ་རེད། 

དེ་འ%་ཡིན་ཙང་+་,ོབ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་+་,ོབ་3ི་དམ་ཚ6ག་ནི་སོ་སོའ 6་7ོག་ལས་གཅེ

ས་པར་བ&ང་ནས་)ེ་བ་འདི་དང་མ་ཟད་)ེ་བ་ནས་ཚ1་རབས་2ན་3་ད་4་ནང་བཞིན་6་7ོབ

་གཉིས་འ'ལ་བ་མེད་པར་/ོན་ལམ་འདེབས་ནས་2ས་3ན་4་མས་གང་ག6ངས་7མས་སེ

མས་ལ་མ་བ&ེད་པར་སེམས་ལ་བཞག་ནས་ཉམས་ལེན་/ོས་ཞེས་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོའ 5་6ོ་

ནས་$ིང་གཏམ་*ི་+ལ་-་.ས་པ་རེད། 

༡༧  ངས་$ང་%ེད་(མས་ཆོས་$ི་བཀའ་0ིན་ཆེ། 

།"ེད་&མས་ངོས་ལ་ཟང་ཟིང་བཀའ་1ིན་ཆེ། 

ཕན་$ན་གཅིག་ཕན་གཅིག་(ོགས་+ས་པ་དེ། 

།ཆོས་མ'ན་དམ་པའི་ལས་ཡིན་/ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ཉིད་*ིས་,་-ོབ་ཕན་1ན་བཀའ་2ིན་བསམ་ཤེས་5ེད་དགོས་པར་གདམས་པ་

རེད། 



!ིར་བཏང་(་མ་ཞིག་གི་ལས་འགན་ནི་$ོབ་མའི་)ོ་ཆོས་,་བ-ར་བ། ཆོས་ལམ་'་འ)ོ་བ། 

ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་མཐར་+ག་འ.ལ་པ་ཡེ་ཤེས་2་འཆར་བར་བདེ་ནས་བདེ་བ་4་

ལམ་ཡང་དག་(་འ*ིད་མཁན་དེ་རེད། 

དམན་པ་ང་'་(་ཞིག་ལ་-ོབ་མ་0མས་བཙན་ཐབས་4ི་ལམ་ཡང་དག་པ་6་འ8ིད་9བ་མཁ

ན་#གས་&ེ་དང་*ིན་,བས་.ས་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད་'ང་། 

རང་གི་ཉམས་)ོང་དང་གང་ཤེས་པ་དེ་བཤད་ནས་1ོབ་མས་དེ་ཉིད་ཉམས་2་ལེན་པའི་ནང་

པ་སངས་%ས་པའི་འ(ོ་*ངས་དེ་རེད། 

སངས་$ས་%ིས་%ང་། 

ངས་ནི་&ོད་ལ་ཐར་པའི་ལམ་བ0ན་1ི། 

།ཐར་པ་རང་ལ་རག་ལས་ཤེས་པར་,ིས། 

ག"ངས་པ་'ར་)་རེད། 

!་མཚན་དེར་བ*ེན་ངས་-ང་དེ་.་ཕན་ཆོད་ལོ་མང་རིང་ང་རང་ཉིད་ལ་ཉམས་ལེན་དང་ཡོན

་ཏན་གང་ཡང་མེད་*ང་+ན་,ོང་བསམ་པ་1མ་དག་གིས་མི་ལ་བཤད་5ལ་6ས་པ་མ་ཟད། 

!བས་རེ་ཆོས་)གས་རིས་མེད་.ི་དགེ་/ན་1མས་གདན་2ངས་ནས་ས་གནས་འདིའི་མི་1

མས་$ི་སེམས་ལ་(ང་ཟད་རེ་ཕན་ཐོག་ན་བསམ་ནས་ཆོས་བཤད་པ་དང་། 

ང་ཚ$འི་གནས་སའི་འཛམ་,་!ིང་འདིའི་འཁོར་*ག་འདི་བདག་པོ་.ག་/་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡི

ན་པས་%་མཚ(་)ིན་+བས་དང་།)ེ་མ་ལེབ་2ི་ཤིང་4ོང་)ིན་+བས། 

!ེར་%ི་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་-ིན་/བས། 

ནད་པ་དང་མི་ཤི་བའི་+བས་-་.ན་ཁང་ནང་0་1ག་འ3ད་0་4ིན་པ་སོགས་གང་6ར་རང་

འཁོས་&ས་པ་གང་ཡོད་,ས་ངག་ཡིད་ག.མ་གཞན་དོན་&་བཏང་བ་འདི་ཉིད་ལ་བ.ེན་ནས

་ངས་$ང་%ེད་(མས་ཆོས་$ི་བཀའ་0ིན་ཆེ། 

ཞེས་ཟེར་'ང་ལོས་ཆོག་-མ། 

!ེད་%མ་པས་)ང་ང་ས་ཆ་འདིར་འ/ོར་ནས་བ3ང་/་བ་ཆེ་4་ཚང་མ་དང་6ག་པར་8་ངོས་

ལོ་མང་རིང་ས་གནས་མ་འ,་བར་བ.ད་སའི་གནས་མལ་དང་། 



!བས་བཅོལ་(ས་པའི་,ད་རིམ་0ོད་ནས་2ང་དཀའ་ཚ'ག་ངལ་*བ་ལ་མ་འཛ'མས་པར་རོ

གས་པ་མཐར་(ིན་གནང་མཁན་-མས་དང་། 

ཆེས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོ་མིང་འབོད་འདོད་མེད་པའི་1ིན་བདག་བཀའ་3ིན་ཅན་ནས་ད་5འི་ཆོ

ས་ཚ$གས་ཉོས་པའི་ད,ལ་.ིན་བདག་གནང་བ་སོགས་གང་2ར་4ེད་6མས་8ང་ངོས་ལ་ཟ

ང་ཟིང་གི་&ོ་ནས་བཀའ་-ིན་ཧ་ཅང་ཆེ། 

མདོར་ན་'ེད་རང་ཚ%འི་ང་ལ་རོགས་པ་གནང་བ་དེས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་ཆོས་6ོག

ས་#ི་ལས་ཀ་'བས་ཆེན་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་1ས་པ་རེད། 

ང་ཆོས་&ི་དགེ་+ན་ཡིན་ཙང་ང་ཚ0འི་ཚང་མས་མ་ཤིའི་བར་6་གཞན་ཕན་བསམ་པ་བཟང་པོ

ས་ཆོས་%ོགས་'ི་ལས་ཀ་འདི་མཉམ་/་0ས་པ་ཡིན་ན་དལ་འ0ོར་དོན་5ན་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

དགེ་%་དང་བསོད་ནམས་མཉམ་*་ཡོད་པ་རེད། 

!ང་པ་འདིའི་མི་)མས་ལ་སེམས་-ི་ཞི་བདེའི་ས་བོན་2ང་ཟད་བ4ན་5བ་ན་ཡག་པོ་རེད། 

མི་ཚང་མ་སེམས་(ི་ཞི་བདེ་མི་འདོད་མཁན་0་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 

སེམས་%ི་ཞི་བདེ་ཡང་དག་པ་དགོས་ན་དེ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་4ེད་5་ཐབས་ལམ་

ལས་གཞན་ཡོད་མ་རེད། 

ང་ཡང་མ་ཤིའི་བར་'་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ཉིད་རང་གིས་ཉམས་ལེན་4ེད་གཞན་ལ་ལམ་6ོན་

!་དམ་བཅའ་བ(ན་པོ་ཡོད་པས་ང་ཚ0་ཚང་མས་ལས་ཀ་མཉམ་4བ་5ས་ན་6ས་པ་ཆེ་བ་ཡོ

ད་རེད། ཕན་ཐོག་ཡང་ཆེ་བ་ཡོད་རེད། བསོད་ནམས་མཉམ་)་བསགས་+ི་ཡོད་རེད། 

 

མི་ལ་རས་པའི་ཞལ་ནས། 

!ག་ལ་%ོམ་པའི་%ོམ་ཆེན་དང་། 

།འཚ$་བ་'ོར་བའི་ཡོན་བདག་གཉིས། 

།སངས་མཉམ་པོར་*་བའི་.ེན་འ1ེལ་ཡིན། 

!ེན་འ&ེལ་(ི་*ིང་པོ་བ/ོ་བ་ཡིན། 



།ཅེས་ག'ངས་པ་*ར་རེད། 

དེ་འ%་ཡིན་ཙང་+་,ོབ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་དམ་པའི་ཆོས་7ི་ལམ་འདིར་མཉམ་

!་གཅིག་&ོགས་གཅིག་གིས་)ེད་ནས་འ&ོ་བ་འདི་ནི་ཆོས་མ1ན་དམ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ད

་"ང་$་མ&ད་(་)ོབ་གཉིས་ཀར་སེམས་3གས་མ་ཆགས་པར་ལེ་ལོའ 8་གཉེན་པོ་བཟོད་པའི་

གོ་ཆ་རབ་'་བགོས་ཏེ་+་བ་ངན་ཞེན་/ི་ལེ་ལོ་དང་། 

!ིད་%གས་བདག་ཉིད་བ*ས་པའི་ལེ་ལོ། 

!ོམ་ལས་ངན་པའི་ལེ་ལོ་-མས་.ངས་/ེ་དམ་པའི་ཆོས་2ི་ལས་ཀ་མཉམ་5་ཚ7་འདི་དང་མ་

ཟད་$ེ་བ་'ེས་མར་+་མ,ད་མཉམ་བ&ོད་ཡོང་བའི་,ོན་ལམ་བཅས་ཡིན་པས་དེ་ཡང་3ག

ས་#་ངེས་རོགས་དེ་ཡང་ངོས་+ི་-ིང་གཏམ་ཡིན་ཅེས་བཤད་པ་རེད། 

༡༨  མདོར་ན་གང་)་གནས་པའི་.ོབ་0་1མས། 

།"མ་%ན་ངོས་ནས་ཆོས་+ད་གང་བ/ིས་པ། 

།!ས་$ན་སེམས་ནས་མ་བ)ེད་+ན་,ིས་དང་། 

།ཡང་$ར་$ིད་འཛ*མས་ཡོང་ངོ་.ིང་གཏམ་ཡིན།  

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་དམ་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་གནང་དང་ང་3་གར་ནས་5ར་མ6ོགས་པོ་

!ེབས་ཡོང་ཞེས་པ་བ+ན་པ་རེད། 

ཆོས་འདི་ང་)་གར་ལ་མ་འ.ོ་བའི་གོང་0་1ིས་པའི་ཆོས་ཞིག་ཡིན་ཙང་དེ་འ8་རེད། 

མདོར་ན་ངོས་ལ་རེ་+ོས་དང་དད་,ས་-ེད་མཁན་བཟང་པོའ 3་ལས་4ི་འ6ེལ་བ་ཡོད་མཁན་

!ེད་རང་ཚ(ས་ནམ་%ན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་གང་1བ་3ོས་དང་ང་གནས་4བས་5་

གར་ལ་འ&ོ་ནས་*ར་གང་མ-ོགས་.ེབ་ཅིང་3ར་བཞིན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་9ོམ

་ག#མ་%་&ོབ་གཉིས་ཀར་མི་ཚ/་མཉམ་བ0ལ་2ེད་5བ་པའི་8ོན་ལམ་ཡོད། 

ངས་$ིར་བཏང་ནམ་+ན་ཆོས་.ིས་ཞེས་1་2གས་4ིས་བ5ལ་མ་7ེད་པ་དེ་དམིགས་)ལ་

!ེད་རང་ཚ(ས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་.ག་བ0ལ་མི་འདོད་པ་ཡིན་པའི་6བས་7ིས་!ེད་རང་

ཚ"ས་བདེ་བ་ཡང་དག་པ་ཞིག་.ེད་ན་བསམ་ནས་བཤད་པ་ཡིན། 

བདེ་བ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དགོས་ན་སེམས་ལ་བདེ་བ་དགོས་པ་རེད། 



སེམས་ལ་བདེ་བ་ཐོབ་དགོས་ན་ངེས་པར་སེམས་ལ་བཅོས་བ0ར་བཏང་དགོས་པ་རེད། 

སེམས་ལ་བཅོས་བ'ར་གཏང་བའི་ཐབས་ལམ་0་ཆེ་བ་གཏིང་ཟབ་ཤོས་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ག

!ང་འདིའི་ནང་(་ཡོད་པ་རེད། 

ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་)ོམ་ག+མ་,ེད་/བ་ན་1ེ་བ་2ི་མར་མ་འདོད་6ང་8ས་9ེན་འདིར་དཀ

འ་ངལ་དང་&ག་བ)ལ་ཡ་ང་བ་མང་པོའ .་/ོད་ནས་གདོང་ལེན་3ེད་4བ་པའི་རང་7ང་གི་མ

ཚ"ན་ཆ་འ'་ཞིག་རེད། 

ཐ་ནའང་&ས་(ེན་འདིར་མི་སེམས་པ་/ིད་པོ་ཅན་ཞིག་4ེད་བསམ་ན་ནང་པའི་ཐེག་ཆེན་7ི་

ཆོས་འདི་སེམས་ནད་+ི་,ན་ངོ་མ་རེད། 

དེང་སང་མི་མང་པོ་ལ་གཉིད་མ་-ག་པ་དང་སེམས་པ་མ་.ིད་པ་ལོ་ན་མཐོ་རིམ་བཞིན་4་ཁེ

ར་#ང་གི་སེམས་*ག་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་རེད། 

ནད་དེའི་རིགས་ལ་+ན་མང་པོ་བཟའ་དགོས་འ,ག་ག་གཉིད་མ་/ག་པ་དང་སེམས་པ་མ་1ི

ད་པ་སོགས་སེམས་ནད་འདི་ལ་ནད་བ.་/ན་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ཧ་ཅང་མེད་4་མི་5

ང་བ་རེད། 

གང་$ར་&ང་ངས་གང་ཤེས་པ་དེ་,ེད་རང་ཚ.་/ག་བསམ་2མ་དག་གིས་བཤད་པ་རེད། 

གཅིག་%ས་ན་ང་ཡི་བཤད་-་དེ་ལའང་ནོར་འ3ལ་ཡོད་ངེས་རེད། 

སེམས་ལ་ཕན་པ་རེ་འ+ག་ན་བདག་པོ་0ག་དགོས་རེད། 

ཇི་$ད་&། 

དཔོན་&ོབ་མི་འ+ལ་-ན་ཅིག་འ0ོགས། 

།"་ཚ%་མི་འ)ར་+་ཞིང་བ/ན། ། 

ཐོས་བསམ་'ོམ་ག)མ་*ན་མི་ཆད། ། 

!ིད་ལ་ཆོས་འཕེལ་བ-་ཤིས་ཤོག  

ཅེས་པ་&ར་ང་ཚ*་+་,ོབ་ཡོངས་0ོགས་ལམ་ཟབ་མོ་དམ་པའི་ཆོས་འདི་དང་མ་འ9ལ་བར་

བདེ་ནས་བདེ་བའི་ལམ་+་འ,ོ་.བ་པའི་0ོན་ལམ་ཡོད་ཅེས་འདིའང་གལ་ཆེན་པོའ 6་7ོ་ནས་

!ིང་གཏམ་(ི་)ལ་+་གདམས་པ་རེད། 



༡༩  !ོབ་དཔོན་དམ་ཆོས་+ིན་-ི་མེ་ཏོག་དེས། 

།"ོབ་མའི་)ེད་ཚལ་.ོན་ཤིང་རབ་3་4ིན། 

དམ་ཆོས་ད'ར་)ི་དཔལ་མོ་མངོན་/་0ར། 

མི་འ%ལ་'ན་ཅིག་འ+ོགས་པའི་/ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་*་མའི་ཆོས་-ི་ཕན་ཡོན་བ2ན་པ་རེད། 

བོད་%ི་'ོམ་པ་པོ་*མས་%ིས་,ན་ངག་ལ་དཔེ་2ན་དང་དོན་2ན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་4ོ་

ནས་ག%གས་ཅན་དངོས་པོ་ཞིག་དཔེ་.་བཀོད་ནས་1ོམ་3ོལ་ཡོད་པ་རེད། 

འདིའང་&་མ་ཉིད་ནམ་མཁའ་དང་།&་མའི་ག-ང་གི་དམ་ཆོས་ཆར་པ།3ོབ་མ་!མས་%ོན་ཤི

ང་དང་མེ་ཏོག དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཧ་ཅང་མཛ2ས་3ག་4ན་པའི་གནམ་གཤིས་ད6ར་ཀ་9་:ར

་དཔེར་&་བཀོད་ནས་བཤད་པ་རེད།དོན་ངོ་མ་ནི།1་མས་ག3ངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་6ི་བ

!ད་$ིའི་ཆར་)ན་དེ་ནི་རང་གི་)ད་འདོད་ཆགས།ཞེ་2ང་།གཏི་4ག  

སོགས་ཉོན་མོངས་ཚ་བས་ལོ་དང་བ-ལ་པ་མང་པོར་!མ་ནས་ཡོད་པའི་!བས་-་ད་རེས་

!་མའི་ག'ང་གི་དམ་ཆོས་དེ་ཉིད་ལོ་0ངས་མང་པོར་3མ་པའི་མེ་ཏོག་དང་5ོན་ཤིང་སོགས

་ལ་ཆར་པ་ཧ་ཅང་)གས་ཆེན་བ/ན་པ་ནང་བཞིན་དམ་ཆོས་5ི་བ6ད་7ི་དེ་ཉིད་རང་གི་ཉོན་

མོངས་&ི་གཉེན་པོར་འ/ར་དགོས་པ་རེད། 

ཉོན་མོངས་(ི་གཉེན་པོར་སོང་ན་རང་.ད་ལ་ཡེ་ནས་ཡོད་པའི་*མས་པ་དང་-ིང་.ེ་0ོང་ཉི

ད་#ི་%་བ་ལ་སོགས་པ་,མ་དཀར་0ི་ཡོན་ཏན་གང་ཡོད་པ་དེ་,མས་མེ་ཏོག་ཁ་7ེ་བ་ནང་བ

ཞིན་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། 

!ོང་པ་ཉིད་དང་)ང་*བ་,ི་སེམས་སོགས་ནི་རང་3ད་ལ་ཡེ་ནས་གནས་རང་ཆས་7་གན

ས་པའི་སངས་'ས་(ི་)ིང་པོ་དེ་རེད། 

དེ་ནི་ལོ་མང་རིང་+ན་དང་%ལ་བའི་*ལ་+ོངས་ནང་བཞིན་རེད། 

ད་#འི་&་བའི་(་མ་འདི་ཉིད་དམ་ཆོས་བ.ད་&ི་#་/་དེ་ནི་རང་4ད་ལ་ཡོད་པའི་སངས་8ས

་"ི་$ིང་པོ་དེ་ཡར་,ོང་-ེད་"ི་.ེན་ངོ་མ་དེ་རེད། 

དེ་འ%་ཡིན་ཙང་+་མའི་དམ་ཆོས་ནི་ཉོན་མོངས་ཐ་2ོད་3ན་4ེད་5ི་བ7ད་8ི་དང་། 



རང་ཉིད་'ན་དང་#ལ་བའི་མེ་ཏོག་-མ་རའམ་/ལ་0ོངས་2་3། 

མཐར་%ག་རང་(ད་*ོ་ཆོས་.་སོང་ནས་རང་གིས་ཉམས་ལེན་ལ་བ5ོན་འ7ས་8ིས་ཉི་མ་

གཅིག་ལ་རང་གི་(ད་ལ་ཡོད་པའི་བཅོས་མིན་2ི་དད་པ་དང་། ངེས་འ&ང་། མོས་%ས། 

!ིང་%ེ་སོགས་ཉི་མ་ནང་བཞིན་ནང་ནས་ཤར་ཡོང་བའི་3བས་4་སེམས་ལ་བ%ོད་མེད་#ི་བ

དེ་$ིད་ཡོང་གི་རེད། 

སངས་$ས་%ི་ཞལ་ནས། 

།ཟབ་ཞི་&ོས་)ལ་འོད་གསལ་འ.ས་མ་0ས། 

།བ#ད་&ི་(་)འི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་1ེད། 

།!་ལ་བ%ན་'ང་གོ་བར་མི་འ/ར་བས། 

།མི་$་ནགས་(ི་འདབས་,་གནས་པར་/། 

།ཞེས་ག'ངས་པའི་དོན་འདི་ཡོང་ན་བདེ་1ིད་ད2ར་4ི་དཔལ་མོ་7་8་དེ་མངོན་&་'ར་པ་

ཡིན་པས་འདིའང་གལ་ཆེན་པོའ /་0ོ་ནས་ཁོ་བོས་3ིང་གཏམ་6ི་7ལ་8་ཡིན་ཅེས་ཟེར་བ་རེད

། 

 

 

     ༢༠།དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ག,མ་-ི་བདེན་/ོབས་དང་།                                                                          

       །ཆོས་&་ཚ(་འོད་དཔག་མེད་/ིན་"བས་%ིས།  

།ཇི་$ིད་&ང་(བ་*ིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། 

།འ#ལ་མེད་)ེད་*མས་,ངས་ཤིག་1ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་*ེས་འ,ག་.མས་0ང་2བ་4ི་གོ་འཕང་མ་འཐོབ་*ི་བར་མཆོག་ག.མ་ལ་

!ང་བར་གཉེར་)་གཏད་པ་རེད། 

!ིར་བཏང་ནི་)ོན་ལམ་འདེབས་ཟེར་2ས་གོ་4་ཆེན་པོ་འ2ག 

སངས་$ས་%ང་&བ་སེམས་དཔའ་-ོན་ལམ་དང་བདེན་ཚ2ག་འ4བ་པ་མངའ་བ5ེས་པའི་འཕ

གས་ཆེན་'མས་)ིས་ཇི་,ར་.ོན་པ་བཞིན་3་འ5བ་6བ་)ི་ཡོད།དཔེར་ན། 



ལམ་!འི་%ོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ནང་གི་/ོད་ཙམ་ཐོབ་མཁན་ཞིག་གིས་བདེན་ཚ8ག་བ9ོད་ན

ས་ནམ་མཁའ་ནས་ད་(་ཆར་འབབས་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བ3ོད་མ་ཐག་5་ཆར་འབེབས་6བ

བ་པ་དང་།ནད་(ིས་ཟིན་པའི་མི་ལ་/ོན་ལམ་1ས་པ་ཙམ་3ིས་ནད་ལས་4ད་ཅིག་ཉིད་ལ་8ོ

ལ་#བ་པའི་(ས་པ་ཡོད་པ་རེད།དེ་ཡི་(ས་པ་ནི་ནང་སེམས་"ི་$ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡག་པོ

་ཞིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁག་པོ་རེད།ཡིན་ནའང་ནམ་3ན་ཕན་5ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

དཔེར་ན།(་)ོབ་དང་གཟའ་ཚང1ཉེ་འ3ེལ་སོགས་6ི་འ3ེལ་བ་གང་8ང་ཞིག་ཡོད་ན་;ོན་ལ

མ་#ས་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་འ%་ཡིན་ཙང་དེ་རིང་བ-ན་བཅོས་འདི་མ2ག་བ4ས་5ི་6ལ་!་ངས་%ང་&ོན་ལམ་+ས་

པ་རེད།སངས་)ས་ཆོས་དང་དགེ་འ.ན་ག0མ་ནི་ང་ཚ4་ནང་པའི་5བས་གནས་ངོ་མ་དེ་རེད

། !བས་%་འ'ོ་)ངས་དེ་ཉིད་/ང་སངས་0ས་ནི་ལམ་)ོན་པ་པོ།ཆོས་ནི་ལམ་དང་། 

དགེ་འ&ན་ནི་)ོགས་,་བ.ང་ནས་ལམ་&་2ིན་པ་ཡིན་ན་མཐར་7ག་8བས་གནས་རང་གི་

སེམས་%ད་ནས་(ེད་པ་ཡོང་བ་རེད། 

སངས་$ས་%ིས་%ང་བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་ག/ངས་པ་1ར་རེད། 

དེ་འ%་ཡིན་ཙང་ངས་,ང་-བས་གནས་ཡང་དག་མཆོག་ག3མ་ལ་བདེན་བ5ལ་དང་། 

མ་ཟད་ཆོས་(་ཚ*་འོད་དཔག་མེད་ཅེས་སངས་1ས་འོད་དཔག་མེད་དང་ལོངས་(་ཚ*་དཔག་

མེད་གཉིས་སེམས་ག)ལ་+འི་ངོ་ལ་/ང་0ལ་དབང་གིས་མིང་ཐ་དད་པ་ལས་(་གཅིག་པ་རེ

ད་ཚ$་དཔག་མེད་ནི་ཚ$་རིང་བའི་/་དང་།འོད་དཔག་ནི། 

ཚ"་$ི་མའི་གང་*ར་,་གཅིག་འ.ལ་0་འ.ལ་བའི་2་3་4མ་པ་གཉིས་8་གཞེངས་པ་རེད། 

གང་$ར་མཆོག་ག)མ་དང་། 

སངས་$ས་འོད་དཔག་མེད་བཅས་ཡི་དམ་0ི་1་ཚ3གས་4མས་དང་རང་གིས་6ོན་ལམ་བཅ

ས་#ི་%ས་པའི་མ)་ལ་བ$ེན་ནས་(ས་པར་བཟང་ངན་ལས་-ིས་འ0ེལ་བ་སེམས་ཅན་ཡོང

ས་#ོགས་དང་(ག་པར་ཆོས་,ི་དམ་ཚ0ག་ཅན་,ི་3ོ་4ེ་6ོབ་མ་དང་8ན་མཆེད་9མས་:ེ་བ་

འདི་དང་མ་ཟད་(ེ་བ་ནས་ཚ.་རབས་0ན་1་སངས་2ས་3ི་གོ་འཕང་མ་འཐོབ་3ི་བར་8་9

ས་དང་%ིབ་མ་བཞིན་+་དམ་པའི་ཆོས་0ི་1ང་བ་ཟབ་མོ་འདི་དང་མ་འ&ལ་བར་*བས་གན



ས་མཆོག་ག'མ་དང་།སངས་+ས་འོད་དཔག་མེད་/ིས་1ེད་2མས་3ངས་ཤིག་ཅེས་བདེན

་ཚ#ག་%ོན་པའི་+ོ་ནས་བ.ལ་མ་འདི་ཉིད་3ང་གལ་ཆེན་7་བ8ང་ནས་9ིང་གཏམ་;ི་<ལ་7་

!ོན་པ་ཡིན་ཅེས་གདམས་པ་རེད། 

 

༢༡  །དེ་%ད་རང་ཉམས་མེད་པ་གང་-ན་/། 

།བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཅན་!ི་$ོབ་'་འགས། 

།བ"ལ་མ་&ར་(་)ོགས་མེད་/ལ་ཁམས་པ། 

།ཆོས་&འི་མིང་འཛ,ན་དེ་ཡིས་1ིང་གཏམ་ཡིན། 

ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ནི་ཁེངས་.ང་གི་0ོ་ནས་དཔེ་ཆ་འདིའི་མ4ག་བ6ས་པ་རེད། 

གོང་%་བཤད་པའི་,ིང་གཏམ་ཆོས་1ི་བ%ད་2ི་ཞེས་པའི་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉེར་གཅིག་ཅན་;ི་བ<བ་=་འདི་ཉིད་ནེ

་ཙ#འི་མི་%ད་ལབ་པ་ནང་བཞིན་རང་ལ་ཉམས་ལེན་གང་ཡང་མེད་3ང་ཕལ་ཆེར་2012ནང་$ས་པར་དད་

འ"ན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ངོས་-ི་/ོབ་0་ཆོས་མིང་"་ཨ་མ་3ན་བཟང་དབང་མོའམ་susanschek 

ནས་$ེད་རང་)་གར་ལ་འ-ོ་བའི་རིང་ངས་ནང་1ོང་གི་ཉམས་ལེན་གང་4ེད་དགོས་རེད་ཞེས་པའི་ལན་7་

ངོས་%ི་ཆོས་(ོགས་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་(ང་ཟད་ཕན་-་རེ་ནས་བ1ལ་བ་པོ་ནས་3ས་པར་ར་གན་གསེར་-་

!ོམ་པའམ་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་/ི་ལོག་པའི་འ1་ཤེས་/ི་དཔེ་4ར་འདས་པའི་མི་ལོ་བ5་6ག་གཉིས་

རིང་རང་%ལ་'ིད་པའི་+ང་པ་དང་མི་འདོད་བཞིན་1་ཁ་3ལ་1་4ར་པའི་མི་ཚ6་ས་མཐར་འ9མས་པའི་:

ལ་ཁམས་པ། 

དོན་ངོ་མའི་མཁན་པོའ (་)་ཚ+གས་ནང་ཆོས་0ི་2་3བ་ལ་ཐོས་བསམ་7ོམ་པ་སོགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་0ི

ས་ད$ལ་བ། 

མཁན་པོ་ཞེས་མིང་,ན་པོ་ཆོས་.་བའི་མིང་ཙམ་འཛ3ན་པ་4ན་5ི་འབོད་མིང་མཁན་པོ་ཀར་བ9ན་ཞེས་

པ་དེས་༢༠༡༨་!ི་$་༨པའི་ཚ&ས་༢༦ཉིན་%ིང་གཏམ་ཆོས་-ི་བ/ད་1ི་1་བའི་ཚ4ག་ལ་གོ་6་7་བཏང་ནས་

ཤོ་ལོ་ཀ་རེར་འ)ེལ་བཤད་,ི་.ལ་/་མ1ག་ཡོངས་6་7བ་པ་ཡིན་ནོ། 

 

!ར་$ོན་པ། 

དང་པོ་རང་ཉིད་གར་འ+ོ་མར་ཤེས་གོང་། 

།མི་ལ་&ོབ་)ོན་+ེད་པ་གད་མོའ 1་གནས། 

འོན་%ང་'་ལ་ད*ག་,ས་བ/ན་པ་ན། 



།རང་%ད་འ(ིན་པ་ཇི་བཞིན་ཁོ་བོས་བ2ིས།། 

 

ད"་$ོད་ཐ་བའི་ཞིང་ས་-མ་པོ་ལ། 

།དམ་ཆོས་བ'ད་)ིའི་ཆར་-ིས་རབ་བ.ན་ནས། 

!ོང་ཉིད་(ིང་)ེའི་ལོ་འདབ་.ས་པ་དང་། 

།བདེ་&ིད་དཔལ་*ི་འ,ས་.་/ིན་པར་ཤོག  

 

ལས་ངན་འཁོར་བའི་འདམ་.་འ/མས་པ་ལ། 

།གཏན་&ི་བདེ་+ིད་ཐར་པའི་ཁང་བཟང་3། 

གང་ཞིག་བདེ་ནས་བདེ་བར་འཛ.གས་འདོད་ན། 

དེབ་%ང་འདི་ནི་*ས་ཐེམ་དང་པོ་ཡིན། 

 

འཇིག་&ེན་)ེད་པོའ -་.ོངས་དད་1ིས་མ་བ4ད། 

།"ས་%ི་དཀའ་*བ་,ོལ་བར་མི་འདོད་པ། ། 

རང་སེམས་རང་གིས་འ*ལ་ནས་ཐར་པ་ཉིད། 

།རང་ལས་'ེད་པ་འདི་ནི་ནང་པའི་.གས།། 

 

ཉོན་མོངས་ད)་བོ་དམིགས་པའི་འབེན་0་བ1ང་།  

།"ོང་ཉིད་)ིང་*ེའི་མདའ་མོ་འཕངས་པ་ཡིས། 

མ་རིག་བདག་འཛ*ན་མགོ་བོ་ལིང་གིས་བཅད།། 

ཉོན་མོངས་ག)ལ་ལས་+ལ་ན་དཔའ་བོ་ཡིན། 

 

མདོར་ན་བདག་དང་འ+ེལ་བའི་/ོབ་0་1མས། 

 །ཚད་%ན་དཔལ་%ན་)་མས་,ེས་བ/ང་ནས། 

།!ོ་ག%མ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མི་འ.ལ་ཞིང་། 

 !ས་སེམས་བདེ་དགའ་*་མཚ,ས་འཚ,་བར་ཤོག  

 

ས"་མ%་ལཾ།། 



 

 

 

 

 

 

 

 


