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Hིག་པ་པོའི་གཏམ། 

Fིར་དེང་ཆ་འJིན་Dི་Uས་རབས་དང་བUན་ཏེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་བL་དག་དང་ཚMག་

Nོར་ལེགས་མིན་ལ་མ་Oོས་པར་Pོམ་ཡིག་གང་མང་ཞིག་Q་ལམ་ནས་Rེལ་དང་Rེལ་བཞིན་པ་ནི། 

བོད་མི་རིགས་འདི་ཤེས་ཡོན་Dི་Fི་ཚTགས་ཞིག་U་ཁ་Vོགས་པའི་Wོན་བL་ཞིག་ཡིན་8བས་དགའ་

འོས་པ་ཞིག་<ང་རདེ།  

དེ་དང་Vོགས་མUངས་Wོན་མ་བཞིན་བཀའ་དང་བYེན་འUར་དང་། [་Uལ་]ེས་ཆེན་ཁག་གི་

གUང་Pོམ་_མས་མཆོད་ཁང་Uག་U་དར་Uམ་;ག་ནས་b་མི་འཇོག་པར་རང་རེའི་Fི་ཚTགས་dོད་

U་འGེམས་Rེལ་དང་འཆད་dིད་e་དགོས་པ་ནི་Uས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིར་ཤེས་ཡོན་Dི་gེ་

མོར་ཡོད་པ་ཚTའི་གལ་འགང་ཤིན་U་ཆ་ེབའི་འགན་འdི་ཞིག་<ང་རདེ་hམ།  

U་མཚན་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་འདི་ནས་ཞང་བོད་<ི་གལ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་དང་དཔེ་ཚTགས་

རིགས་Gངས་ ༣༠༠༠ kག་ཡོད་པའི་རིན་མདེ་Q་8ངེ་དཔ་ེཁང་ཞབས་U་O་ེགནས། (ཞང་བོད་དཔ་ེ

ཁང་ཆནེ་མོའི་) ངོས་ནས་མཁོ་གལ་ཆ་ེབའི་Pོམ་ཡིག་_མས་ <ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་Dི་

འUལ་དེབ་> ཅེས་པར་ཕབས་ཏེ་རིན་མེད་འGེམས་Rེལ་Uས་དང་U་བཞིན་ཡོད་པས་;ལ་Vི་ནང་

གང་སར་བUགས་པའི་ཤསེ་mན་གང་མང་ཞིག་ལ་Uགས་ཕན་གསོ་བཞིན་ཡོད།  

<< བོན་Dི་འUལ་དབེ་>> <ི་Hིག་གཞི།  

༡) འདི་ནས་བཟོས་པའི་འUལ་དབེ་_མས་<ི་མ་Pོམ་ཡོང་Uངས་གསལ་པོ་ཡོད།  

༢) ད་ེWོན་Q་ལམ་U་Rལེ་ཟིན་པ་_མས་Q་བདག་དང་Pོམ་བདག་གི་ཆོག་མཆན་མདེ་པར་མི་བཟོ།  

༣) གལ་ཏེ་མ་Pོམ་ལ་ཡིག་ནོར་དང་ཆད་kག་ཡོད་ཚq་Uས་ཚTད་དང་བUན་ཏེ་རང་Uས་གང་sོག་

གིས་U་དག་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  

༤) དབེ་པར་བUན་ཟིན་པ་བ]ར་U་འUལ་དབེ་U་བཟོ་དགོས་ཚq་ཁ་eང་དང་;བ་ཤའི་Uས་འགོད་

རང་འཇགས་སམ། ཡང་ན་wབས་བUན་ཁ་ཤོག་མཛqས་བཀོད། ད་ེམིན་དགོས་དབང་གིས་Pོམ་ཡིག་
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རིགས་དབེ་གUགས་U་བཅོས་དགོས་ཚq་ < ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་Dི་འUལ་དབེ>ཞབས་

U་O་ེགནས་<ིས་Pོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དང་འzལེ་བའི་;བ་ཤ་འགོད་eདེ་བཞིན་ཡོད།  

༥) འདི་ནས་མ་Pོམ་ཡིག་བཏགས་ཅན་རིགས་འUལ་དབེ་U་བཟོ་ཚq་Uས་ཁོམ་དང་བUན་ཏ་ེ8བས་

བདའེི་ཡིག་ཆས (PDF) དང་འUལ་དེབ་ (ePUB) ཅན་གཉིས་ཆར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  

U་ཉིད་<ིས་འདི་ནས་བཟོས་པའི་འUལ་དེབ་རིགས་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ཚq་(བོན་Dི་Qིས་ལན་Q་

མཛTད་དམ། www.bondilan.org) ཡང་ན་ཐད་ཀར་(ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མོ་དཀར་ནག་བ}་

གསལ་www.library.bondilan.org )ནང་U་ཕབེས་རོགས། 

ཞསེ་(ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་Dི་འUལ་དབེ) བཟོ་བUན་པ་དག་ེམིང་ཙམ་འཛMན་པ་འོད་

ཟརེ་;ལ་མཚན་ནམ་Q་མིང་< ཧི་མ་ལ་ཡའི་;ལ་�ས་> U་འབོད་པས་zིས། ། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་དང་པོ། �ངེ་གཞི་Uན་Uམ་ཚTགས་པ་བ8ན་པ། 7 

ལUེ་གཉིས་པ། Vི་gོད་འཇིག་Yནེ་Dི་ཆགས་Uལ་བ8ན་པ། 10 

ལUེ་གUམ་པ། ནང་བUད་སམེས་ཅན་]་ེའཆི་ལས་འzས་བ8ན་པ། 13 

ལUེ་བཞི་པ། བདརེ་གཤགེས་8ོང་གི་Uང་བ8ན་པ། 18 

ལUེ་�་པ། Uབ་པའི་གཤནེ་དUར་སམེས་བ]དེ་Uང་བ8ན་ཐོབ་Uལ་བ8ན་པ། 20 

ལUེ་Uག་པ། Uས་གUམ་8ོན་པ་ཅི་Oར་Uང་བ་བ8ན་པ། 22 

ལUེ་བUན་པ། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་<ི་]སེ་རབས་བ8ན་པ། 26 

ལUེ་བ;ད་པ། གཤནེ་རབ་8ོན་པའི་U་ཇི་Oར་འUངས་པར་བ8ན་པ། 29 

ལUེ་དU་པ། ཁབ་བཞསེ་�ས་Uལ་Dི་བ8ན་པ། 33 

ལUེ་བU་པ། དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་ཁབ་U་བཞསེ་པ་བ8ན་པ། 37 

ལUེ་བU་གཅིག་པ། བ8ན་པ་_མ་གUམ་�སེ་བཞག་མཛད་པ་བ8ན་པ། 41 

ལUེ་བU་གཉིས་པ། 8ོན་པ་ལ་བUད་<ིས་ཆོ་འUལ་བ8ན་པ་Uགས་པ་བ8ན་པ། 44 

ལUེ་བU་གUམ་པ། མངོན་པར་9ོགས་པ་སངས་;ས་པ་བ8ན་པ། 51 

ལUེ་བU་བཞི་པ། 8ོན་པས་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་བwོར་བ་བ8ན་པ། 55 

ལUེ་བཅོ་�་པ། གཏོ་U་འUམ་སངས་<ིས་Dརེ་དོན་Uས་པ་བ8ན་པ། 59 

ལUེ་བU་Uག་པ། མཛTད་གནས་བ8ན་པ། 63 

ལUེ་བU་བUན་པ། 8ོན་པས་གསང་བ་མདོ་Uད་ལ་Uང་བ8ན་པ། 65 

ལUེ་བཅོ་བ;ད་པ། གསང་པ་མདོ་Uད་<ིས་བཀོད་པ་བ8ན་པ། 68 

ལUེ་བU་དU་པ། དག་ེབའི་P་བ་;་ཆ་ེབར་བWོ་བ་བ8ན་པ། 79 

ལUེ་ཉི་U་པ། མཛད་པ་བU་གཉིས་<ི་བ}་ཤིས་འོལ་མོ་�ིང་U་མཛད་པ་བ8ན་པ། 81 

ལUེ་ཉརེ་གཅིག་པ། ཆོ་འUལ་ཆནེ་པོ་�་བ8ན་པ། 83 

ལUེ་ཉརེ་གཉིས་པ། འོལ་མོ་Uང་གི་བཀོད་པ་བ8ན་པ། 85 

ལUེ་ཉརེ་གUམ་པ། བUད་�་ེ1བ་པ་རབ་U་Uང་8་ེབ8ན་པ་�སེ་U་བAབ་པ། 89 

ལUེ་ཉརེ་བཞི་པ། 8ོན་པ་�་ངན་ལས་འདས་པའི་Uལ་བ8ན་པ། 92

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -7

མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པའི་ 

བཀའ་ཚད་མ་བUགས་སོ།། 

ལUེ་དང་པོ། �ངེ་གཞི་Uན་Uམ་ཚTགས་པ་བ8ན་པ། 

༄༅།། །། གUང་Uང་kའི་wད་U། ཨ་Uང་སད་Dེར་Uང་U་རད་ན་ཏན་�་ད་དོད་ཅི། 

གཙང་མ་བོད་wད་U། གUང་Uང་kའི་བོན་མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ཅེས་e་བ། 

8ོན་པ་Uན་U་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ། 

འདི་wད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་Uས་གཅིག་ན། གནས་Uན་Uམ་འཚTགས་པ་འོག་མེན་རི་

རབ་<ི་P།ེ རི་གUང་Uང་དU་བPགེས་<ི་P་ེམོ་ན། 8ོན་པ་Uན་Uམ་འཚTགས་པ་Uན་U་

བཟང་པོ་བོན་Dི་U་དང་། རིགས་�་ལོངས་Fོད་9ོགས་པའི་U་དང་། Uལ་U་ཐམས་ཅད་

མ1ནེ་པའི་U་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་�ི་བོ། U་གUམ་དeརེ་བ་མདེ་པ་བོན་ཉིད་བད་ེབ་ཆནེ་

པོ། ཡེ་ཤེས་�་mན་ངང་ལས་མི་གཡོའ་མཉམ་གསལ་ཏིང་ངེ་འཛMན་ལ་kན་ནེ་kང་ངེར་

བUགས་སོ། ། 

འཁོར་Uན་Uམ་འཚTགས་པ་Vོགས་བUའི་སངས་;ས་_མས་དང་། ས་བUའི་གUང་Uང་

སེམས་དཔའ་_མས་དང་། འཁོར་བ་Rངས་པའི་གཤེན་བ;ད་དང་། �་ངན་མེད་པའི་

གཤནེ་བ;ད་དང་། གསས་ཆནེ་U་བཞི་དང་། ཚངས་པ་གUད་Uད་དང་། དབང་པོ་བ;་

eིན་དང་། Uགས་�ས་�་ལོ་གU་ལོ་དང་། Uའི་�ས་གཏོ་U་ད�ད་U་དང་། གUང་གི་

�ས་Uང་འQནེ་Uད་འQནེ་དང་། ཡིད་<ི་1Uེ་Uང་དང་། གསང་བ་མདོའ་Uད་དང་། U་

ཆོ་mམེ་Uག་དང་། སའི་k་མོ་བYན་མ་དང་། U་མོ་Uན་ཤསེ་མ་དང་། མའེི་k་མོ་གསལ་

�གེ་མ་དང་། �ང་གི་k་མོ་ཡང་གཡོའ་མ་དང་། Uལ་པའི་འཁོར་k་མ་�ིན་ ་ེབ;ད་<ིས་

བwོར་ནས་བUགས་སོ། དའེི་ཚq་དའེི་Uས་ན། k་ཚངས་པ་གUག་Uད་<ིས། རིན་པོ་ཆའེི་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འཁོར་ལོ་Pིབས་8ོང་དང་mན་པ་གཅིག་Uལ་ཏེ། བོན་Dི་འཁོར་ལོ་[་ན་མེད་པ་བwོར་

བར་བUལ་མ་གདབ་8ེ།   

ཨེ་མ་གཤེན་རབ་Uལ་Uང་8ོན་པའི་མཆོག 1ོད་ཉིད་8ོན་པ་[་ན་�ེད། བUད་བUལ་

འGོ་དོན་སངས་;ས་ནས། འGོ་བ་སམེས་ཅན་Uན་དོན་U། ཐགེ་མཆོག་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་

ནི། [་ན་མདེ་པར་བwོར་བར་བUལ། ཅསེ་Uས་8ོན་པ་རབ་U་དDསེ། ད་ེནས་k་དབང་

བ;་eིན་Dིས། �ང་ཆནེ་ས་ལ་རབ་བYན་Uལ། e་Uང་ཁ་ན་U་Uག་ཟ། ནམ་མཁའ་mིང་

གི་;ལ་པོས་Uལ། སངེ་གའེི་ཁ་ན་གUའ་འUག་ཟ། k་མ་ཡིན་Dི་;ལ་པོས་Uལ། U་�ིན་ཁ་

ན་zམ་ཟ་ེཟ། ད་ེནི་Uའི་;ལ་པོས་Uལ། kའི་ས་རིན་ཆནེ་g་བUན་Uལ། Qི་ཟས་རོལ་མོ་g་

ཚTགས་Uལ། མཆོད་¢ིན་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བཤམས། དང་པོར་k་ལ་Vག་འཚལ་བའི་

མདོ།  8ོན་པ་Uན་U་བཟང་པོ་བོན་Dི་U་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། རིགས་�་བདརེ་གཤགེས་

ལོངས་Fོད་9ོགས་པའི་U་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པའི་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་

བོ་Uལ་པའི་U་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཐར་ལམ་བདེ་འeེད་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། kོ་ལེགས་པ་

Uན་འUང་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Uབ་hོམས་པ་Uན་Uབ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། eང་�ིད་པ་wོས་

འདབེ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཤར་kོ་ས་མཁན་ལམ་མཆོག་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། kོ་Uབ་མ་རིག་

Uན་སལེ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Uབ་eང་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་གཟིགས་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། eང་

ཤར་ཡེ་ཤེས་འUང་གནས་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 8ེང་Uག་བWལ་ནད་སེལ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 

འོག་Uའོ་བཞི་Hོལ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། དUས་མ་པང་དeིངས་ཆནེ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཤར་

Vོགས་ན་འོད་དཀར་གནས་འཛMན་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། eང་Vོགས་ན་ཡེ་དབང་;ལ་པོ་ལ་

Vག་འཚལ་ལོ། Uབ་ཡ་ེབ�ིད་k་ཆནེ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། kོ་dི་;ལ་Uག་པ་ལ་Vག་འཚལ་

ལོ། ཤར་kོ་གར་གསས་བཙན་པོ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། kོ་Uབ་�ས་�་ེ�ང་པོ་ལ་Vག་འཚལ་

ལོ། Uབ་eང་གནམ་གསས་དeིངས་Uམ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། eང་ཤར་¤ོད་གསས་ཁམས་པ་

ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 8ངེ་Vོགས་མཁའ་འDིང་དཀར་པོ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ས་བUའི་གUང་

Uང་སམེས་དཔའ་Uགས་�་ེeམས་གསལ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཤསེ་རབ་གསལ་Hོན་ལ་Vག་

འཚལ་ལོ། མU་དབང་8ོབས་ཅན་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། གསརེ་འོད་འབར་བ་ལ་Vག་འཚལ་

ལོ། ནམ་མཁའ་gང་eེད་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། �ི་ཤེས་Uན་སེལ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Hིབ་པ་

Uན་སལེ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ¥ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཡ་ེཤསེ་དབང་ཐོབ་ལ་

Vག་འཚལ་ལོ།  
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འཁོར་བ་Rངས་པའི་གཤནེ་བ;ད་ནི། ཤར་Vོགས་ཡ་ེགཤནེ་མ་ེཏོག་hིང་པོ་ལ་Vག་འཚལ་

ལོ། eང་བUད་Pི་Uབ་པ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Uབ་Uགས་�ེ་འUར་མེད་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 

kོ་Uགས་�ེ་Hོན་མ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཤར་kོ་ཚངས་པ་གསལ་ལོན་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 

eང་ཤར་sེ་;ལ་པར་ཏི་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Uབ་eང་ཏི་སངས་རང་ཞི་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 

kོ་Uབ་gང་བའི་མདོག་ཅན་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའོད་ཨ་ཡང་¦§་འUཿ ཨ་

ཨ་ཨད་¦§་སལ་སལ་ཧ་འ་©ªྃ་འོ་ལམ་ལམ་‘‘ཡཾ་ཡཾ་རྃ་རྃ་ཁཾ་ཁཾ་Uྃ་Uྃ་¦§་¦§་ཨ་ལོ་Rར་ཨ་ལམ་

གསལ་ཟརེ་¢ོས་འོད་U་ཾ1བ་བདལ་¢ོས་པ་མཁའ་ལ་མཉམ་8་ེབདལ་བདལ།’’ ཨ་ལས་ཨ་

Uང་]ེ་�ེད་Uགས་�ེ་ཆེ། ཨ་དཀར་མ་རིག་Uན་པ་སངས། སལེ་རང་དོན་འོད་ནི་Uགས་

�སེ་གཞན་དོན་ཏ་ེ། ཨ་ནི་ཐིག་ལ་ེeང་Uབ་སམེས། ཡང་ནི་འདགེས་པར་eདེ་པའོ། ¦§་ནི་

ཡེ་ཤེས་�་ཤར་བ། འU་ནི་རིག་པ་eང་Uབ་སེམས། ཨ་ལས་ཨ་བ]ེད་དeིངས་ལས་ཡེ་

ཤསེ་སོ། ཨད་དeིངས་ཡ་ེཤསེ་གཉིས་མདེ་ཡིན། ¦§་ནི་དeིངས་Uམ་ཡ་ེཤསེ་k། སལ་སལ་

འGོ་དོན་མཛད་པའོ། ཧ་ལས་འ་བ]ེད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ། ©ªྃ་འོ་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་Uང་འUག་གོ ། ལམ་ལམ་འGོ་དོན་མཛད་པའོ། ཡ་ཾརྃ་ཁ་ཾ¦§་Uྃ། ཡ་ེཤསེ་�་ཤར་དཔའ་

བོ་འU་�འོ། ཨ་དཀར་ཨ་�ད་U་�ི་U་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་”®¯ཿ” རིགས་Uག་འཁོར་

བ་དོང་Uག་གོ །  

gོད་བUད་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་པར། ནམ་མཁའ་ཅི་བཞིན་Uགས་�སེ་1བ། འGོ་བའི་

འQནེ་8ོན་ཉི་°་Oར། འཁོར་བ་མ་8ོང་བར་U་Uང་། Uགས་�་ེUན་ཆད་མདེ་པའོ། 8ོན་

པས་ད་ེwད་གUངས་མ་ཐག ས་ཡང་_མ་པ་Uག་U་གཡོས། འོད་དང་གཞའ་དང་མ་ེཏོག་

ཆར། kའི་ལོངས་Fོད་ཆར་U་བབས། འཁོར་_མས་ཤསེ་རབ་Rོབས་པར་mན། Uན་<ང་

¤་བདའེ་རབ་U་ཐོབ། རི་རབ་རིའི་P་ེམོ་U། འGོ་བ་འUལ་བའི་གཤནེ་Uག་Uལ། གནས་

རིས་Uམ་U་P་གUམ་U། འUལ་བའི་བོན་པོ་Uམ་U་P་གUམ་Uལ། འGོ་བ་འUལ་བའི་ཆོ་

འUལ་U། བོན་ཡང་wད་འUར་ར་ེར་ེབཞག གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་

ཆའེི་Uད་ལས། �ངེ་གཞི་Uན་Uམ་ཚTགས་པའི་ལUེ་8་ེདང་པོའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་གཉིས་པ། Vི་gོད་འཇིག་Yནེ་Dི་ཆགས་Uལ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་Uན་Uམ་འཚTགས་པ་ལ། Uན་Uམ་འཚTགས་པའི་འཁོར་_མས་<ིས། Uན་

Uམ་འཚTགས་པར་Uས་པའི་མདོ། ད་ེཡང་ཚངས་པ་གUག་Uད་<ིས། <་ཻམ་8ོན་པ་ཐམས་

ཅད་མ1ནེ། གཤནེ་རབ་མི་བོ་Uལ་པའི་U། gོད་བUད་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་པ། ཅི་Oར་

ཆགས་ཤིང་ཅི་Oར་གནས། ཅི་Oར་འཇིག་ཅིང་ཅི་Oར་8ོང་། 8ོན་པ་ཉིད་<ིས་བཤད་U་

གསོལ། ཞསེ་Uས་པ་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། ཨ་ེམ་ཚངས་པ་གUག་Uད་སོགས། Uན་

Uམ་འཚTགས་པའི་འཁོར་_མས་ཉོན། gོད་བUད་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་ད།ེ ནམ་མཁས་

1བ་ཚད་;་དང་མཉམ། ད་ེ�ིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་°་དང་། འདོད་k་ཚངས་རིས་8ོང་ལ་ནི། 

8ོང་Uང་Fི་Uད་འཇིག་Yེན་ཏེ་། དེ་ཙམ་8ོང་ལ་8ོང་གཉིས་པ། 8ོང་འzིང་བར་མའི་

འཇིག་Yེན་ནོ། དེ་8ོང་8ོང་གUམ་ཆེན་པོའོ། མཉམ་U་ཆགས་ཤིང་མཉམ་U་འཇིག དེ་

Vིར་8ོང་གི་འཇིག་Yེན་ཡིན། ‘‘Uས་མཐའ་wད་ཅིག་མ་ལ་Uག wད་ཅིག་Uག་U་ཐང་

གཅིག་8།ེ ཐང་གཅིག་Uམ་U་Uད་གཅིག་8།ེ Uད་གཅིག་Uམ་U་ཞག་གཅིག་གོ ། ཞག་Uམ་

U་°་གཅིག་གོ །’’ wལ་པ་ཡ་ཏོག་རིང་པོ་དང་། བར་Dི་Uག་Uང་བཅོ་བ;ད་དང་། མ་

ཐོག་Uང་U་Uར་པ་8།ེ གནས་པའི་wལ་པ་ཉི་Uའོ། ཡ་ཐོག་རིང་པོ་ཚq་ལོ་དཔག་མདེ་Uབ། 

བར་Dི་Uག་Uང་བཅོ་བ;ད་ནི། ཚq་ལོ་བ;ད་dི་Uབ་པ་ནས། ཐ་མ་བU་ནས་གཅིག་ལ་Uག 

བU་ནས་ཡར་]སེ་བ;ད་dི་བར། Uག་པ་གཅིག་U་བPིས་བའི། Uག་པ་བཅོ་བ;ད་ར་ེར་ེ

ལ། 8ོན་པ་དU་གཉིས་བཅོ་བ;ད་འeོན།  

འཇིག་Yེན་འཇིག་8ོང་ཆགས་གནས་བཞིའ་མཉམ་8ེ། ‘‘སེམས་ཅན་ལས་<ི་དབང་གིས་

<ང་། འཇིག་ཆགས་8ོང་གནས་བཞི་འUང་8།ེ འཇིག་8ོང་ཆགས་གནས་བཞི་མཉམ་8།ེ’’ 

wལ་པ་ཉི་U་བཞི་_མས་ཏ།ེ བར་Dི་wལ་པ་བ;ད་U་9ོགས། ད་ེདག་wལ་པ་གཅིག་ཡིན་

ནོ། wལ་ཆེན་རེ་ལ་འཇིག་པ་རེ། �ེའི་བUན་ནོ་Uའི་གཅིག wལ་པ་བU་དUར་བUད་

འཇིག་8ེ། wལ་Jན་གཅིག་U་gོད་འཇིག་གོ ། wལ་པ་ཉི་U་8ོང་�ེས་ལ། gོད་བUད་

འཇིག་Yནེ་ཆགས་པ་ནི། Vི་gོད་Vི་gོད་wལ་པ་གཅིག་U་ཆགས། ནང་བUད་wལ་པ་བU་

དUར་ཆགས། ད་ེལ་Vི་gོད་ཆགས་Uགས་ནི། ‘‘གUགས་<ི་མཐའ་ནི་Uལ་ལ་Uག Uལ་Jན་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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sགས་Uལ་U་དང་རི་བོང་Uག་དང་�ང་། ཉི་ཟརེ་Uལ་དང་�ོ་མ་ཤིག ད་ེལ་དཔག་ཚད་

བGང་བའོ།’’ འGོ་བ་Fི་མUན་ལས་<ིས་ནི། ‘‘འོད་<ི་འཁོར་ལོ་རང་བUར་ལས།’’ འUང་

བ་བཞི་པོ་རིམ་Dིས་ཆགས། ནམ་མཁའ་8ོང་པས་གོ་Vསེ་ཏ།ེ ད་ེལ་Vི་gོད་འཇིག་Yནེ་Dི། 

འོག་གཞི་གནས་པ་གཞིའི་�ང་། �ི་ཤིག་�ང་གི་ད<ིལ་འཁོར་Uར། �ང་µམས་དཔག་

ཚད་ས་ཡ་Uག་འUམ་8ེ། དེ་8ེང་¢ིན་Dི་Uང་པོ་ལས། ཆར་བབས་Uའི་ད<ིལ་འཁོར་

འUར་༼ཆགས༽། U་µམས་དཔག་ཚད་འUམ་Jག་བU་གཅིག་8ེ། དཔག་ཚད་8ོང་Jག་ཉི་

Uའོ། U་ཉིད་�ང་གིས་དUགས་པ་ལས། Qོད་ལས་གསེར་Dི་ས་གཞི་ཆགས། µམས་U་

དཔག་ཚད་འUམ་Jག་བ;ད། ‘‘kག་མ་རིན་ཆེན་གསེར་U་Uར།’’ འཁོར་Uག་དག་ནི་

Uམ་འUར་ཡིན། ད་ེOར་འUང་བཞི་ཆགས་�སེ་U། འUང་བ་�འི་k་མོ་Uབ། གཡོ་བ]དེ་

བYན་Qོ་གོ་འeདེ་དོ། ། 

དེ་ནས་འUང་བ་འཇིག་Yེན་བདག U་_མས་ཅི་Oར་Uབ་ཅེ་ན། འོད་གསལ་¥ན་པའི་

;ལ་པོ་ཡིན། འUང་བ་འདི་བཞིའི་hིང་པོ་ལས། འཇིག་Yེན་བདག་པོ་མU་དབང་ཅན། 

འUང་བར་¥ོན་ལམ་བཏབ་པ་ལས། ས་U་མེ་�ང་འUང་བཞི་ལས། U་_མས་U་འUལ་

ལས་ལ་]ེས། ས་ལས་;ལ་རིགས་U་ལས་�ེU་རིགས་འUང་། མེ་ལས་zམ་ཟེ་�ང་ལས་

�ང་རིགས་འUང་། རིགས་བཞི་U་ལ་U་ཆེན་བ;ད། དེ་8ེང་¢ིན་ཆེན་བ;ད་U་mིང་། 

wལ་པ་གཅིག་U་ཆར་བབས་པས། ;་མཚT་ཆེན་པོ་མཐའ་མེད་Uར། དེ་ཚq་U་ཆེན་བ;ད་

<ིས་ནི། ;་མཚT་གཏིང་ནམ་དUས་ཉིད་U། རིགས་བཞི་U་ཆེན་བ;ད་<ིས་ནི། ཕོ་zང་

གདན་ཐབས་བཅས་པའི། སམེས་ཅན་ཆནེ་པོ་གཅིག་Uར་ཅིག ཅསེ་¥ོན་;་མཚTའི་ºངས་

མ་ལས། གསརེ་Dི་U་bལ་ཆནེ་པོར་Uར། མགོ་བོ་kོ་Vོགས་མཚམས་བ8ན་ནས། གན་»ལ་

འUག་པའི་Oོ་བའི་8ངེ་། U་ཤལེ་ཁང་པ་དཔག་ཚད་�་བ;་ལ། Uའི་དད་དཔོན་འUང་བ་

Uབ། བUས་]སེ་Uའི་གཞལ་ཡས་སོ། གསརེ་Dི་U་bལ་ཡན་ལག་བཞི། Uས་བཞི་;ལ་མོ་

བཞི་དབང་པས། ནམ་°་Uས་བཞིའི་U་»ེན་eེད། Vོགས་མཚམས་Rར་ཁམས་ཆེན་པོ་

བ;ད། འUང་�་ལོ་wོར་བU་གཉིས་ཆད། ལོ་°་ཞག་དང་ཟ་མའི། ཅི་Oར་ཆ་ནི་འeེད་

པར་མཛད། དེ་ནས་རི་མཚTའ་�ིང་དང་sགས་རི་བ8ན། དUས་U་རི་བོ་མཆོག་རབ་ནི། 

ཤལེ་དང་བ་ེUར་ཟངས་དང་ཨིན་འQ་¼ང་། རིན་ཆནེ་g་བཞི་U་བཞིར་Uབ། དཔག་ཚད་

བ;ད་dི་U་ཞངེ་མཉམ། གསརེ་Dི་རི་བUན་རོལ་མཚT་བUན། རིམ་བཞིན་Vདེ་Vདེ་དzི་

བའོ། ། 
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ད་ེཡང་Uན་པོ་གཉའ་ཤིང་འཛMན། གཤོལ་མདའ་འཛMན་རི་སངེ་mིང་ཅན། Y་g་རི་དང་_་

མUད་ཅན། U་Uད་འཛMན་རི་ད་ེནས་ནི། �ིང་_མས་gམ་Uར་Lོལ་པ་8།ེ ‘‘རི་བUན་བར་

ན་རོལ་མཚT་བUན། ཤ་མཆོག་མཚT། གཉལ་མ་མཚT། མདའ་འཕང་མཚT། གསརེ་མཚT། H་

བhན་མཚT། མཛqས་མཚT། U་Uད་མཚT།’’ kོ་Vོགས་ཤིང་ནི་འཛམ་Uས་མཚTན། འཛམ་Uའི་

�ིང་ནི་སོག་ཀ་ལ། དཔག་ཚད་Uག་8ོང་�་བ;ས་འཁོར། གཡོག་mན་ལམ་མཆོག་�ིང་

Jན་གཉིས། ཤར་U་Uས་འཕགས་°་གམ་དeིབས། དཔག་ཚད་བUན་8ོང་མཐའ་wོར་

ཡོད། Uས་དང་Uས་འཕགས་�ིང་Jན་ནོ། Uབ་U་བན་�ང་Fོད་<ི་�ིང་Uམ་པོ། དཔག་

ཚད་བUན་8ོང་�་བ;ས་འཁོར། དUས་U་U་བོ་སེང་གྷ་འབབ་བོ། µ་གཡབ་µ་གཡོག་

�ིང་Jན་གཉིས། eང་གི་H་མི་བhན་U་བཞི་པ། དཔག་ཚད་བ;ད་8ོང་དག་གིས་འཁོར། 

H་བhན་H་�ི་བhན་Dི་°། ད་ེགཉིས་�ིང་གཡོག་གཡས་ཡོར་ཡོད།  

ད་ེཡང་1ད་པར་འཛམ་�ིང་དUས། རིའོ་གངས་ཅན་ཏི་ཙq་ནི། གUང་Uང་དU་Pགེས་རི་

ཞེས་e། U་ཞེང་དཔག་ཚད་�་བ;འོ། རི་ནི་Rོས་རི་ངད་mན་དང་། བར་ན་མཚT་ནི་མ་

Qོས་པ། U་ཞངེ་དཔག་ཚད་�་བU་པ། Vོགས་བཞིར་U་བཞི་འབབ་པ་ནི། ‘‘མ་ཕམ་མོ་e་

གU་མཚT། ལ་ངད་གསརེ་མཚT། Uང་Uང་དUལ་མཚT། ཟོམ་ཤང་sགས་མཚT། 9ིང་U་དལ་

Dི་འབབ། སམེས་ཅན་བཞིའི་ཁ་ནས་U་བཞི་འབབ་པ་ནི།’’ གང་གྷ་ཤར་Vོགས་�ང་ཆནེ་

ཁ་ནས་འབབ། སི་འU་kོ་Vོགས་U་མཆོག་ཁ་ནས་འབབ། པག་U་Uབ་Vོགས་Yའི་ཁ་ནས་

འབབ། སི་ཏ་eང་Vོགས་�་eའི་ཁ་ནས་འབབ། U་Uང་རབ་མཆོག་བཞི་པོ་ད་ེདག་ནི། ར་ེ

རེ་ལ་ཡང་U་གཡོག་�་བ;འ་དང་བཅས་པར། Uའི་Uན་_མས་Vོགས་བཞིར་;་མཚTར་

འGོ། 9ིང་U་དལ་Dིས་འབབ་པ་དང་། ཤིང་ནི་ས་ལ་རབ་བYན་e་བ་ཡོད། དའེི་Uབ་eང་

གཤེན་Uལ་འོལ་མོ་�ིང་། དཔག་ཚད་8ོང་Jག་བཞི་གནས་ཡོད། U་བོ་པག་U་སི་ཏས་

རབ་བཅད་ད།ེ རི་ནག་པོ་དUས་བཅད་པའོ། ། 

Uབ་Vོགས་དUའི་Uལ། ཤར་Vོགས་;འི་Uལ། kོ་Vོགས་མོན་Dི་Uལ། ཤར་kོ་འཇང་གི་

Uལ། eང་Vོགས་ལི་བལ་Jོམ། eང་ཤར་ཧོར་Dི་Uལ། གངས་ཅན་བོད་<ི་Uལ། �ི་རིགས་

Uམ་བ;་Uག་U་གནས། Uལ་ཆེན་བU་Uག་དང་། Uལ་Jན་8ོང་དང་བཅས། དེ་དག་

འཛམ་U་�ིང་ཡིན་ནོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། Vི་

gོད་ཅི་Oར་ཆགས་པའི་ལUེ་8་ེགཉིས་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་གUམ་པ། ནང་བUད་སམེས་ཅན་]་ེའཆི་ལས་འzས་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་k་དབང་བ;་eིན་Dིས་8ོན་པ་ལ་འདི་wད་Uས། ཨེ་མ་8ོན་པ་Uགས་�ེ་ཅན། 

Uགས་�འེི་གནས་U་Uར་པའི། ནང་བUད་སམེས་ཅན་ཅི་Oར་Gོལ། ]་ེའཆི་ལས་འzས་ཅི་

Oར་ལགས། འUས་པའི་འཁོར་ལ་བཤད་U་གསོལ། ཅེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། 

<་ཻམ་འUས་པའི་འཁོར་_མས་ཉོན། gོད་ནི་འUང་བཞི་ནམ་མཁའ་8།ེ Fི་མUན་ལས་ལ་

Uབ་པའོ། ། 

བUད་ནི་དརེ་གནས་]་ེའGོ་8།ེ ]་ེའGོ་ཅི་Oར་Gོལ་བ་ནི། ཡ་ེ�དེ་ཡ་ེབ�ིད་ཡ་ེགནས་ཡ་ེ

8ོང་8།ེ ཡ་ེ�དེ་བོན་U་མཚན་མ་མདེ། དཔ་ེནི་ནམ་མཁའ་8ོང་པའོ། ཡ་ེབ�ིད་]་ེའGོ་

གUགས་gང་ངོ་། ཡེ་གནས་འཁོར་འདས་གཉིས་U་གནས། ཡེ་8ོང་ནམ་མཁའ་གོ་Vེས་

པའོ། ཡ་ེ�དེ་དeིངས་ལས་ཡ་ེབ�ིད་ཡ་ེཤསེ་སོ། ཡ་ེགནས་ཐབས་ལ་ཡ་ེ8ོང་ཤསེ་རབ་བོ། 

ཡ་ེU་གདོད་མཐའ་དག་པའི། ཤསེ་རིག་བསམ་Qན་བUད་བUས་ཏ།ེ �ིད་པ་གUམ་U་U་

»ནེ་Uབ། འGོ་བ་Uག་U་ལས་»ནེ་འཁོར། Uག་�་འཁོར་བའི་བཞནེ་བཏབ་བོ།། ཡ་ེཤསེ་�་

ཤར་Uགས་�ེའི། དགེའ་བའི་Uལ་མ་བཏབ་པའོ། སེམས་ཅན་Fི་མUན་ལས་<ིས་ནི། Vི་

gོད་འཇིག་Yེན་མས་ཡར་ཆགས། འUང་བཞི་རི་རབ་�ིང་བཞིར་Uབ། དེ་ལ་]ེ་དUའི་

གཏན་གཞིར་Uབ། ནང་བUད་སམེས་ཅན་ཡས་མར་Gོལ། དང་པོ་འོད་གསལ་གཙང་མའི་

k་_མས་ནི། 8ོན་པའི་ཞལ་མཐོང་ཐམས་ཅད་ནི། གནས་གཙང་རིགས་�ར་ཐར་པ་ཐོབ། 

8ོན་པའི་བ8ན་པ་མ་ཐོབ་པ། བསམ་གཏན་k་གནས་རི་རབ་k་U་བབས། kའི་Fན་Dིས་

གཟིགས་པ་ཡིན། རི་རབ་�ིང་བཞི་ཉམས་དགར་མཐོང་། ཤེད་ཅན་ཤེད་བདག་ཤེད་U་

ཤདེ་ལ་]སེ། �ིང་བཞི་ཚལ་བཞི་ཉམས་¤ར་བབས། བUད་Pི་ས་ཞག་རོ་�ང་ཟོས། Uང་པོ་

sི་8་ེའོད་<ང་Uབ། ]སེ་U་ལག་པ་»ང་བUམ་མི་མཐོང་Uར། �ིང་བཞི་Uན་dོད་Uས་པ་

ལ། 8ོན་པ་dི་;ལ་Uག་པ་eོན། ལས་དང་Uགས་�སེ་འUལ་དབང་གིས། �ིད་པ་ཡོངས་

ལ་ཆ་བhམས་ཏ།ེ Vོགས་བUའི་བདརེ་གཤགེས་Uན་བUལ་ཏ།ེ རི་རབ་Uན་པོའི་Uབ་ཤིང་

གིས། U་ཆནེ་བ;ད་<ི་Uབ་ཐག་གིས། ;་མཚT་ཞོ་Oར་བUབས་པ་ལ་ལས། མ་ེཤལེ་hིང་པོ་

ཉི་མ་དང་། U་ཤལེ་hིང་པོ་°་བ་Uང། མཁའ་ལ་ཉི་°་Hོན་མར་ཤར། ཉིན་དང་མཚན་མོ་

གཉིས་U་འeདེ། ཉི་མ་དཔག་ཚད་�་བU་གཅིག °་བ་དཔག་ཚད་�་བU་8།ེ ཉི་མ་�ང་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -14

Y་བUན་ཡིན་ཏ།ེ °་བ་�ང་Y་བU་གཉིས་སོ། ཉི་°་Uན་པོའི་Vདེ་U་འཁོར། ཤར་eང་

Uབ་དང་kོ་U་Vསེ། ཉི་མ་དང་ནི་ཉ་ེབ་ལས། °་བ་རང་གི་Gིབ་མས་Hིབ། ནམ་8ོང་Uས་

ལ་ཉི་°་འJད། °་བ་ཐབས་ཏ་ེ8ངེ་U་Vིན། ‘‘ཉི་མ་ཤསེ་རབ་འོག་གི་གདན་ནོ།’’ ཉི་°་

འJད་པའི་འོད་ཟརེ་ལས། wར་མའི་ཚTགས་U་Uང་པའོ། ས་ཞག་�ིད་པས་�ི་ཞསེ་ཐོགས། 

�ི་ནི་ཡ་ེ¥ོན་;ལ་པོས་eས། ཁ་ཡིས་ཟས་ཟོས་རོ་ལ་ཆགས། Uས་<ི་འོད་Uབ་བཤང་sིའི་

¿ོ་ཡང་དོད། དབང་པོ་¿ོ་¢ད་འདོད་ལོག་Fད། འདོད་Fད་ཉེས་པས་ཆར་Uན་བབ། 

བUད་Pི་ས་ཞག་གཤའ་ཡིས་1ེར། མཚལ་_མས་རི་zག་Uལ་U་དོད། དེ་ཚq་kའི་Uགས་

�འེི། འzས་ནི་ས་U་སོར་བཞི་བབ། འzས་ཟོས་བUད་;ས་མངལ་]སེ་Uང་། Vིར་ལ་Uད་

པས་U་ཞེས་བཏགས། Uའི་ཨ་ཕ་ཨ་མ་Àས། ཡེ་¥ོན་;ལ་པོས་འzས་བགོས་ཚq། གཅིག་

གིས་བUས་ཏ་ེགཅིག་གིས་བmམ། ;ལ་པོས་ཞལ་s་ེdིམས་<ིས་བཅད། ངས་མ་བUས་ཞསེ་

Uན་བhོན་eས། བདག་པོས་ཞ་ེ ང་མཚTན་དUག་Uང་། Uན་མ་བསད་ད་ེརོ་ཡང་Uང་། 

མ་དེས་U་དེ་མེད་ཅེས་Uས། ཕ་དེས་ད་Uང་]ེའོ་ཟེར། དེར་Uད་�ེད་]ེས་པ་e་བར་

ཐོགས། ཡ་ེ¥ོན་U་ངན་U་སོང་ཞསེ་Àས། mམ་པོ་eོལ་U་སོང་བ་ནི། Vིའི་;་མཚTར་eོལ་

སོང་རདེ། Uན་མ་ཡིད་དགས་གནས་U་]སེ། བདག་པོ་ཞ་ེ ང་ད�ལ་བར་Uང་།  ིག་པ་

P་བ་བཞིའི་Uས། འzས་ནི་ས་U་ས་ཞབས་Uབ། དེར་ནི་ས་U་¼ང་U་འUངས། ས་

U་‘‘¼ང་པ་’’ཉག་མ་རེ་ཟོས། དེ་Uས་‘‘]ེ་’’གUགས་བཟང་ངན་བPད། དེ་ནས་ས་U་

འzས་U་འUངས། ཉི་མ་རེ་ལ་Uལ་རེ་ཡོད། Uབ་�ོས་ནང་ནི་¥ིན་པ་Uང་། དེ་ཚq་Hིན་

པོས་བསོག་འཇོག་eས། ཆགས་ཞེན་ཉེས་པས་Uབ་བཏབ་ནང་མ་]ེས། °་བ་Uག་ན་G་

Uབ་བཅས་པར་¥ིན། ད་ེཚq་ཚq་ལོ་འUམ་Uབ་Uས། མར་ལ་འGིབ་པའི་གྷོ་Uག་གོ ། 

དེ་Uས་�ི་ནི་ཡེ་¥ོན་;ལ་པོ་ཁོ་ནའོ། དེ་ནི་འཛམ་�ིང་�ི་Uད་Gོལ། V་དU་གUག་Uད་

གUམ་U་Uང། འཛམ་U་�ིང་U་གང་]ེས་པ། ལས་<ིས་ས་པ་ཞེས་eའོ། ཤར་Dི་Uས་

འཕགས་]་ེeད་བཟང་། Uས་<ི་ཚད་ནི་U་བ;ད་པ། ལོ་ནི་ཉིས་བ;་�་བU་Uབ། H་མི་

བhན་ནི་ལོ་8ོང་Uབ། Uས་ཚད་ལོ་U་ནི་Uམ་U་གཉིས། བན་�ང་Fོད་ནི་�་བ;འ་Uབ། 

Uས་ཚད་U་ནི་བU་Uག་གོ། ད་ེནི་�ིང་གཞིའི་�ི་ཞསེ་e། འཁོར་ལོ་བUར་བའི་མི་དག་ནི། 

གསེར་དUལ་ཟངས་sགས་འཁོར་ལོ་བUར། Uམ་ཤིང་བUད་འUང་མི་དག་ནི། རི་རབ་

ཁོང་སིང་དཔག་བསམ་U་བ་འUང་། མ་ེཏོག་Uབ་གནས་མི་དག་ནི། U་U་འབར་བའི་Uབ་

ན་]སེ། གUང་Uང་1ིམ་བUན་མི་དག་ནི། U་Uད་འཛMན་Dི་ཁ་ན་གནས། wལ་པ་གཅིག་
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ནི་བ�ེས་པ་ན། གནས་གཙང་k་U་]ེ་བ་ཡིན། དེ་ནས་འJག་དོག་k་མེན་ཏེ་། རི་རབ་

ཆེན་པོའི་ཁོང་སིང་ན། k་མེན་;ལ་པོ་ཐག་བཟང་རིས། དེའི་ ེ་འཁོར་Uར་པ་ནི། �ིད་

wོས་V་དང་གUམ། དབལ་གཡོག་dིན་དང་གUམ། དU་བUད་འཚམ་དང་གUམ། གཉརེ་

འོ་བཙན་དང་གUམ། གཉནེ་པོ་k་དང་‘‘ཡ་གཡནེ’’་བU་གUམ་མོ། བར་གཡནེ་གཏོད་པོ་

དU་8།ེ ཉི་°་wར་དང་གUམ། ¢ིན་གཞའ་དལ་དང་གUམ། ཟརེ་ལོ་9ི་དང་གUམ་‘‘8་ེ

དUའོ’’། ས་གཡནེ་ཆ་ེབ་བU་གཅིག་8།ེ ས་བདག་U་གཉན་‘‘དང་’’གUམ། འQ་ེ�ིན་Uར་

དང་གUམ། ¥ན་གཟདེ་�ི་དང་གUམ། གཤིན་�་ེUད་དང་བU་གཅིག་གོ ། 

དེ་ནས་འདོད་k་རིགས་Uག་ནི། Uན་པོ་བང་རིམ་བཞི་ལ་ནི། དང་པོ་ལག་ན་གཡོང་

གཞོང་ཐོགས་དང་། དUག་ཐོགས་འJིང་ཐོགས་Yག་�ོས་དང་། ;ལ་ཆནེ་བཞིའི་k་_མས་

གནས། གསརེ་རི་བUན་Dི་ཁ་ལ་ཡང་། ;ལ་ཆནེ་བཞིའི་k་_མས་གནས། རི་གཉའ་ཤིང་

འཛMན་Dི་P་ེམོ་བཞིར། ;ལ་པོ་ཆནེ་པོ་ ་ེབཞི་གནས། ད་ེལ་;ལ་པོ་ ་ེབ;ད་ནི། རི་རབ་

P་ེམོར་k་དབང་བ;་eིན་གནས། eང་ཤར་དཔག་བསམ་ཤིང་P་ེU། མཁའ་mིང་;ལ་པོ་

གསེར་མིག་གནས། kོ་Uབ་k་མེན་zག་Uག་U། k་མེན་;ལ་པོ་ཐག་བཟང་རིས། eང་

འzོག་དགོན་པ་དག་U་ནི། གནོད་Nིན་འzོག་གནས་མཆདེ་�་གནས། རི་རབ་ཤར་Dི་dི་

འཕང་ལ། Qི་ཟའི་;ལ་པོ་Uར་Uད་�་པ་གནས། རི་རབ་དག་གི་ཁོང་སིང་ན། མི་འམ་ཅིའི་

;ལ་པོ་¼ོན་པ་]སེ། མ་ེཏོག་འzས་ཟ་;་མཚTའི་ཁ་ཞག་འUང་། ]སེ་Uག་དeར་]སེ་Uན་

ན་wམ། དིང་གUག་མཚTན་ཐོགས་�ིན་དང་འཐབ། མགོ་བÆན་�ིང་དང་�ིང་བར་U་

འUལ་འGོ།  

Uབ་Vོགས་dི་འཕང་དང་པོ་ལ། Oོ་འV་ེ;ལ་པོ་Uལ་མགོ་བUན་པ་གནས། Uབ་Vོགས་;་

མཚT་ཆནེ་པོ་U། U་ཡི་;ལ་པོ་འཇོག་པོ་གནས། ‘‘གསརེ་རི་ངོས་བཞི་;ལ་པོ་བཞི། རི་རབ་

sོག་བཞིར་བUད་དང་V་དང་གནོད་Nིན་དང་། ;ལ་པོ་ཉི་པང་སད་གནས་སོ།’’ རི་རབ་

Uན་པོའི་P་ེམོ་U། Uམ་U་P་གUམ་Dི་གནས་ཡོད་ད།ེ ངོས་ལ་དཔག་ཚད་བ;ད་dིའོ། k་

ཡི་འUན་ས་ཆནེ་པོ་དང་། དUས་ན་k་_མ་པར་;ལ་བའི་ཁང་པ་བཟང་པོ་e་བ་ཡོད། Vི་

རོལ་Gོང་1རེ་O་མཛqས་དང་། མཚལ་བཞི་]དེ་མོ་དཔག་བསམ་ཤིང་། ཨར་མོ་ལི་གའི་Lོ་

ལབེ་ཡོད། དརེ་ནི་k་དབང་བ;་eིན་དང་། ཉ་ེདབང་Uམ་U་P་གཉིས་གནས། དའེི་8ངེ་

མཐའ་zལ་¤་mན་དང་། འUལ་¤་གཞན་འUལ་དབང་eེད་གནས། གUགས་ཁམས་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གནས་རིས་བU་བUན་8།ེ ཚངས་པའི་;ལ་པོ་གUག་Uད་ནི། �ིད་པའི་wོས་མཁན་ཡིན་

པ་8།ེ གནས་གཙང་ས་ལ་གནས་པའོ། ། 

ཚངས་རིས་ཚངས་ཆེན་ཚངས་པ་འUན་ན་འདོན། འོད་Uང་ཚད་མེད་འོད་དང་འོད་

གསལ་ལོ། དགེ་Uང་ཚད་མེད་དགེ་དང་དགེ་;ས་སོ། ¢ིན་མེད་འོད་དང་བསོད་ནམས་

]སེ་དང་འzས་U་ཆ།ེ འzས་U་ཆ་ེབའི་Vོགས་གཅིག་ན། འUས་ཤསེ་�དེ་པའི་k་གནས་

སོ། ད་ེ8ངེ་གནས་གཙང་རིས་�་8།ེ �ི་ཆ་ེ�ིད་པ་Uང་སངས་གནས། �ི་གUང་�ིད་པ་ཡ་ེ

སངས་གནས། D་ནོམ་gང་བ་བར་k་འོད་གསལ་གནས། ཤིན་U་མཐོང་བ་མགོན་གUམ་

Vའི་Gོང་། འོག་མནེ་kའི་གནས་མཆོག་གོ ། 

གUགས་ཁམས་Uས་ཚད་དཔག་ཚད་དང་། ཚq་ཚད་wལ་པའི་Gངས་དང་མཉམ་8ེ། 

གUགས་ཅན་དང་པོ་དཔག་ཚད་Vདེ། དའེི་གོང་གཉིས་Vདེ་Vདེ་]དེ། ཚད་མདེ་འོད་ནི་

ཡས་ཆད་དོ། Uས་དང་ཚq་ཚད་གཉིས་འUར་]ེད། ¢ིན་མེད་དཔག་ཚད་wལ་པ་གUམ་

འདོད་དོ། འོག་མིན་དཔག་ཚད་dི་Uག་8ོང་། ཚq་ཚད་wལ་པ་dི་Uག་8ོང་། གUགས་མདེ་

Uས་ཚད་�ི་¥ོས་ཏ།ེ ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་8ོང་Jག་‘‘wལ་པ་’’ཉི་Uའོ། _མ་ཤསེ་མཐའ་

ཡས་wལ་པ་ནི། 8ོང་Jག་བཞི་བUར་གནས་པའོ། ཅི་ཡང་�དེ་པ་8ོང་Jག་Uག་Uའོ།  

�ིད་Pེ་wལ་པ་བ;ད་U་8ེ། wལ་པ་བ;ད་dི་Uབ་པའོ། དེ་_མས་kའི་བདེ་འGོ་གནས་

ཡིན་ནོ། དེ་U་དགེ་བའི་U་འzས་སོ། དགེ་བU་ཚད་མར་Fོད་པ་དང་།  ོམ་Uང་;ན་

འeདེ་འUས་O་ཡང་། ཡིད་འོང་Nིན་ཅིང་འDོད་པ་�དེ་པ་ནི། འདོད་kར་]་ེབའི་U་ཡིན་

ནོ། ཚད་མདེ་_མ་བཞི་བསོད་ནམས་དག་ེཚTགས་Fོད། གUགས་ཁམས་k་རིས་]་ེབའི་U། 

བད་ེབ་གསལ་བ་མི་Yོག་ཞིང་བདརེ་གནས། ད་ེནི་གUགས་མདེ་ས་ལ་]སེ། ད་ེནས་ངན་

འGོའི་གནས་བཤད་པ། མ་Qོས་མཚTའི་འོག་U་ནི། དཔག་ཚད་8ོང་Jག་ཉི་U་ན། ད�ལ་

བའི་;ལ་པོ་གཤིན་�ེ་8ེ། དེ་ཡང་ཚ་བའི་ད�ལ་བ་བ;ད། མནར་མེད་པ་དང་། ཚ་བ་

དང་། རབ་U་ཚ་བ་དང་། U་འབོད་ཆནེ་པོ་དང་། ‘‘U་འབོད་དང་།’’ བUད་འཇོམས་ཐིག་

ནག་ཡང་སོས་སོ། ཚ་བའི་ད�ལ་བའི་Vོགས་བཞི་ན། ཉེ་འཁོར་བའི་ད�ལ་བ་ནི། མེ་མ་

Uར་དང་རོ་�གས་དང་། U་Gི་ལམ་སོགས་Uའོ་ཡིན། དེ་ནས་Gང་བའི་ད�ལ་བ་བ;ད། 

U་Uར་ཅན་དང་U་Uར་Lོལ་བ་དང་། ཨ་U་ཟརེ་བ་སོ་འཐམ་དང་། <་ཻUད་ཟརེ་དང་U་

དཔལ་Oར་U་གས། པད་མ་Oར་གས། པད་མ་ཆནེ་པོ་Oར་U་གས་པའོ།  ཉི་ཚq་བའི་ད�ལ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བ་ནི། ཁ་འཐོར་གནས་ལ་ངེས་པ་�ེད།  ང་བསད་བཅད་U་འzས་སོ། དེ་ནས་རི་བོ་

གངས་ཅན་ཞབས། དཔག་ཚད་བ;འི་ཞབས་དག་ན། ཡིད་དགས་;ལ་པོའི་གནས་ཡོད་ད།ེ 

Uན་པའི་dོད་ནས་བཟའ་བUང་zལ། Vི་ནང་Hིབ་དང་¿ོ་Uད་Hིབ་པ་ཅན། Fི་མUན་

Hིབ་པ་འUར་འགགས་སོ། eོལ་སོང་Vིའི་;་མཚT་དང་། ཁ་འཐོར་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད། 

Uས་ཚད་ཚq་ཚད་ངསེ་པ་མདེ། མི་ལོ་�་བ;་དག་ལ་ནི། ;ལ་ཆནེ་རིགས་བཞི་ཡི་ཉིན་ཞག་

གཅིག ད་ེལས་བPིས་པའི་ལོ་�་བ;་ལ། ཞག་གཅིག་བPིས་པའི་ལོ་�་བ;། ཡིད་དགས་

དག་གི་ཚq་ཚད་ད།ེ ད་ེལ་གཉིས་འUར་ཡང་སོས་ཚད། ད་ེབཞིན་མནར་མདེ་wལ་པ་གཅིག 

འདོད་ཆགས་U་Jོག་སེར་g་ཆེ། དེ་དག་ཡིད་དགས་]ེ་བའི་ལས། གUང་Uང་kའི་བོན། 

མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ལས། ནང་བUད་སེམས་ཅན་]ེ་ཤི་ལས་འzས་བ8ན་

པའི་ལUེ་8་ེགUམ་པའོ།།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བཞི་པ། བདརེ་གཤགེས་8ོང་གི་Uང་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། Uགས་�ས་�་ལོ་གU་ལོ་ཡིས། ཨེ་མ་8ོན་པ་ཐམས་ཅད་

མ1ནེ། ནམ་མཁའ་1བ་པའི་འGོ་བ་ལ། 8ོན་པའི་Uགས་�་ེཅི་Oར་ཤར། གཤནེ་རབ་ཡབ་

<ིས་བཤད་U་གསོལ། ཅསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། <་ཻམ་འUས་པའི་འཁོར་_མས་

ཉོན། U་Uང་ཆགས་པའི་དང་པོ་ལ།  ཏིང་ནམ་Uར་ཟངས་8ངེ་U་ནི། གསརེ་Dི་པད་མ་

འདབ་མ་8ོང་། གUའི་གUང་Uང་བ}་བ་Lོལ། ད་ེལ་གནས་གཙང་k་_མས་<ིས། wལ་

པ་འདི་ནི་བཟང་པོའོ། ། 

འGོ་བ་འQནེ་པའི་དོན་Dི་Vིར། བད་ེབར་གཤགེས་པ་8ོང་P་བ;ད། འUང་བའི་W་Oས་

ཆནེ་པོའོ། དགའེོ་དགའེོ་རབ་U་དག ེ ། ཨ་ེམ་ངོ་མཚར་ཆ་ེཞསེ་བ�ོད། U་Uང་wལ་བཟང་

དང་པོ་ལ། Uལ་ནི་wལ་Uན་zལ་དང་ས་ལེ་འོད། རང་འUང་བདེ་བའི་གནས་རབ་ནི། 

འཁོར་བའི་dི་Uན་སངས་ནས་U། ཡེ་U་མེད་�ིད་པ་Uད་U་Gོལ། ཚq་ལོ་wལ་པ་བUན་

འUམ་Uབ། འཁོར་ལོ་བUར་བའི་;ལ་པོ་Uང་འོད་དང་། བUན་མོ་རིན་ཆནེ་གསལ་འོད་

མ། ¥ོན་ལམ་;་ཆནེ་གཅིག་U་བཏབ། མ་ེཏོག་པད་མ་ཧ་Uང་Æདེ། པད་མ་ཁ་དe་ེའདབ་

མ་བ;ད་དUས། �ས་8ོང་རང་འUང་དག་U་འUངས། [ོན་པོ་ཆནེ་པོ་བཞི་ཡང་འUངས། 

དརེ་;ལ་པོ་ཡབ་�ས་8ོང་P་བ;ད། རང་འUང་8ོན་པ་འཁོར་བ་Uན་འQནེ་ལ། བUན་

འUམ་wལ་པར་ཚTགས་བསགས་པར། 8ོན་པས་¥ོན་ལམ་;་ཆནེ་བཏབ། ;ལ་པོ་ཅནེ་པོ་

Uང་འོད་1ོད། wལ་པ་ཆནེ་པོ་བUན་འUམ་U། �ས་8ོང་བདརེ་གཤགེས་8ོང་U་ནི། འGོ་

བ་འQེན་པར་རིམ་པར་eོན། དེ་_མས་ཡབ་U་Yག་U་འUང་བར་ཤོག བUན་མོ་རིན་

ཆནེ་གསལ་1ོད་<ང་། བདརེ་གཤགེས་8ོང་གི་Uམ་Uར་ཅིག རིགས་U་]སེ་པའི་�ས་བཞི་

ཡང་། མཚན་དང་mན་པའི་1ེU་བཞིར་འUང་པར་ཤོག ;ལ་པོ་1ོད་<ི་[ོན་པོ་བཞི། 

གསས་ཆནེ་U་བཞི་འUང་བར་ཤོག ཅསེ་བ�ོད་¥ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ནི། རིན་པོ་ཆའེི་Uམ་

པ་U། �ིད་པ་wོས་<ི་eང་U་ལ། མཚན་Dི་eང་U་8ོང་zིས་བUག། ¥ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་

རིམ་པར་Uང་། ཅི་Oར་Uང་བཞིན་བདེར་གཤེགས་8ོང་། འGོ་བའི་དོན་U་རིམ་Uང་8ེ། 

1ེད་_མས་རེ་རེ་སངས་;ས་Uས་གཅིག་U། མེ་ཏོག་U་U་འབར་བ་རེ་རེ་དང་། ཤིང་

མཆོག་འzས་U་ཅན་ར་ེར་ེདང་། ¥ན་མཆོག་ར་ས་ཡ་ན་ར་ེར་ེདང་། ནོར་U་རིན་ཆནེ་ར་ེ

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ར་ེདང་། རིན་ཆནེ་g་བUན་འUང་འUར་ཅིག ཅསེ་བ�ོད་དང་པོ་མཚན་དU་Uང་། རང་

འUང་Uགས་�ེ་ཅན་དང་། འཁོར་བ་Uན་འQེན་དང་། ཉོན་མོངས་Uག་བ�ེགས་དང་། 

ཚད་མདེ་Uགས་�་ེཅན། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་གཟིགས། Uན་ཤསེ་ཐང་པོ་དང་། གཏོ་;ལ་ཡ་ེ

མ1ནེ་དང་། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་དང་། 8ོན་པ་ཡ་ེགནས་�ིད་U་Uང་། མཚན་Dི་eང་U་

དང་པོའོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ལས། བདེར་གཤེགས་

8ོང་Uང་བ8ན་པའི་ལUེ་8་ེབཞི་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་�་པ། Uབ་པའི་གཤནེ་དUར་སམེས་བ]དེ་Uང་བ8ན་ཐོབ་Uལ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། U་�ས་གཏོ་U་ད�ད་Uའི། ཨ་ེམ་8ོན་པ་ཡབ་Uར་མཆོག 

8ོན་པ་Uགས་�ེ་ཆེ་mན་པ། wལ་པ་ཡ་ཏོག་རིང་པོ་ལ། འGོ་དོན་བདེར་གཤེགས་8ོང་

ཚTགས་8ེ། མཚན་Dི་eང་U་དང་པོ་ལ། 8ོན་པ་རབ་དU་Uང་བའི། རིམ་པ་ཡབ་<ིས་

བཤད་U་གསོལ། ཅེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། Uན་Uམ་འཚTགས་པའི་འཁོར་

_མས་ཉོན།  

wལ་པ་ཡ་ཏོག་རིང་པོའི་Uས། ཚq་ལོ་དཔག་མདེ་Uབ་Uས་U། གUགས་ཁམས་གོང་མའི་k་

གནས་<ི། གནས་གཙང་རིགས་�འི་དང་པོ་ནི། �ིད་པ་Uང་སངས་གནས་དག་U། ཡབ་

kའི་;ལ་པོ་dི་འོད་དང་། Uམ་ནི་གསས་ཟ་Uན་ཤེས་མ། �ས་gང་བ་དགེ་བ་Uན་ཤེས་

གUམ། ལགེས་པ་hོམས་པ་eམས་པ་གUམ། དག་པ་གསལ་བ་ཤསེ་པ་གUམ། �ས་k་རབ་

ཐེན་དU་Uང་། Uལ་Uགས་ཅན་དང་བU་U་Uང་། དU་པོ་དད་པ་རབ་]ེས་ཏེ། kའི་

Uགས་�སེ་ཆརེ་བUང་ནས། �ིད་པ་ཡ་ེསངས་གནས་དག་U། ཡ་ེk་སམེས་<ི་Hོན་མ་ཅན། 

ཡིད་<ི་U་U་ཅན་Dིས་གUང། �ས་_མས་Uགས་�་ེཆརེ་]སེ་ཏ།ེ འUམ་dི་�ོག་གི་s་ེཅན་

ལ། འོད་གསལ་kའི་Hོན་མ་Uལ། སམེས་བ]དེ་Lོ་�་ེAོབ་དཔོན་Uས། ཤསེ་རབ་བ]དེ་ད་ེ

[ོ་Pལ་Nངས། �ིད་པ་8ོང་Pིས་བོན་ཉན་ཏ།ེ འGོ་ལ་hིང་�འེི་མཆི་མ་ཤོར། <་ཻམ་8ོན་པ་

[་ན་མདེ། བདག་ཅག་kའི་;ལ་�ས་དU། ནམ་མཁས་1བ་ཚད་འGོ་བ་Uན། Uག་བWལ་

སལེ་བའི་8ོབས་mན་ཅིང། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པའི་འQནེ་8ོན་ཤོག ། ད་ེཚq་འUམ་dིའི་ཞལ་

ནས་ནི། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་འདི་རེ་ཆེ། kའོ་1ེU་ཙq་1ེད་དU་ནི། hིང་�ེ་ཆེན་པོ་]ེས་ཚTད་

<ིས། ཚད་མདེ་བཞི་དང་mན་པར་ངསེ། འGོ་ལ་མ་Oར་eམས་པར་Dིས། hིང་�་ེU་Oར་

གUང་བར་Dིས། ¤་བ་ནད་པ་ནད་སེལ་བཞིན། བཏང་hོམས་བདག་གཞན་མཉམ་པ་

ཉིད། ཚད་མདེ་བཞིའི་འGོ་_མས་འQནེ་Qོང། ]་ེ¤ས་ན་འཆི་ཡི་འཇིགས་པ་]ོབ། གཞན་

ཕན་འzས་U་དོན་U་གཉེར། དེ་ན་[་མེད་གནས་རབ་Vིན། བ8ན་པ་གཅིག་ལ་8ོན་པ་

གཅིག �ིང་བཞི་གཅིག་ལ་ཉི་མ་གཅིག ད་ེབཞིན་འGོ་དོན་རིམ་པར་འUང་། gང་བ་རང་

འUང་Uགས་�ེ་ཅན། དགེ་བ་འཁོར་བ་Uན་འQེན་ཉིད། Uན་ཤེས་ཉོན་མོངས་Uག་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བ�གེས་འUར། ལགེས་པ་Uགས་�་ེཚད་མདེ་ཅན། hོམས་པ་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་གཟིགས་

འUར། eམས་པ་Uན་ཤསེ་ཐང་པོར་འUར། དག་པ་གཏོ་;ལ་ཡ་ེམ1ནེ་འUར། གསལ་བ་

8ོན་པ་གཤེན་རབ་འUང་། ཤེས་པ་ཡེ་གནས་�ིད་U་Uང་། འGོ་དོན་8ོན་པ་འUང་བ་

ཡང་། k་རབ་དUའི་སེམས་བ]ེད་ཐོབ། བར་k་འོད་གསལ་གནས་རབ་U། ཡེ་གཤེན་

གUང་Uང་སེམས་དཔའ་_མས། ཤེས་eའི་Hིབ་པ་མ་Uས་Nོངས། མགོན་Uམ་Vའི་Gོང་

1རེ་U། ཡ་ེཤསེ་kའི་8ོན་པ་ལ། ཤསེ་རབ་བ]དེ་ལ་[ོ་Pལ་Nོངས། འོག་མནེ་kའི་གནས་

མཆོག་U། 9ོགས་U་གཤནེ་k་དཀར་པོ་ལ། འGོ་བ་འUལ་བའི་བོན་Uང་Uས། རི་རབ་རིའི་

P་ེམོ་U། འGོ་བ་འUལ་བའི་གཤནེ་Uག་Uལ། གནས་རིས་Uམ་U་P་གUམ་U། འUལ་བའི་

གཤནེ་པོ་Uམ་U་P་གUམ་Uལ། ད་ེནས་འGོ་དོན་མངོན་འUར་རོ། འོལ་མོ་�ིང་U་མཛད་

9ོགས་ནས། Uལ་Uགས་ཅན་བUད་�་ེ1བ་པར་Uང་། གཤནེ་ལ་འGན་ད་ེདོ་བ ོ་ན།  ཆོ་

འUལ་g་དU་Uག་འUར་ནས། མཐར་ནི་བ8ན་པ་ལ་གནས་འUར་ཏ།ེ བUད་སམེས་k་

U་Uར་ནས་<ང་། འཁོར་བ་དོང་ནས་Uག་Uར་ཏ།ེ 8ོན་པ་Uན་པ་Uང་སངས་འUང་། k་

U་�ས་ཚ་རབ་དU་ཡང་། [་མདེ་འQནེ་8ོན་འUང་Uས་U། དབོན་ཞང་�ས་ཆནེ་U་བཞི་

ཡང་། 8ོན་པའི་¿ོ་བཞི་མཛTད་;ས་eེད། འོལ་Uག་ཐང་པོ་Uད་འQེན་eེད། U་ཆོ་mེམ་

Uག་Uང་འQེན་eེད། ཅེས་གUངས་Uང་བ8ན་རབ་U་ཐོབ། ‘’གUང་Uང་k་ཡི་བོན།’’ 

མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། Uབ་པའི་གཤནེ་དU་སམེས་བ]དེ་Uང་བ8ན་ཐོབ་

པའི་ལUེ་8་ེ�་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་Uག་པ། Uས་གUམ་8ོན་པ་ཅི་Oར་Uང་བ་བ8ན་པ། 

 ད་ེནས་ཡང་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། Uད་འQནེ་�ས་<ིས་Uས་པ་ནི། ཨ་ེམ་8ོན་པ་Uས་

གUམ་མ1ནེ། wལ་པ་བཟང་པོའི་ཡ་ཏོག་ལ། མཚན་Dི་eང་U་དང་པོ་དང་། འUམ་dིས་

Uང་བ8ན་Uས་གUམ་U། བདརེ་གཤགེས་རབ་དU་ཅི་Oར་Uང་། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པ་

ཡབ་<ིས་གUངས་། ཅེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། <ཻ་མ་Uད་འQེན་ལ་སོགས་

འཁོར། Uན་Uམ་ཚTགས་པས་རབ་U་ཉོན། སངས་;ས་སམེས་ཅན་དeརེ་མདེ་ད།ེ སངས་

;ས་ཚTགས་བསགས་མ་འUལ་;ས། སེམས་ཅན་ ིག་Fོད་འUལ་པས་འཁོར། ཐོག་མའི་

སངས་;ས་མངོན་སངས་;ས། རང་འUང་སངས་;ས་དརེ་སངས་;ས། ད་ེལ་སངས་;ས་

རབ་དU་Uང་། ཚq་ལོ་འUམ་Uབ་Uས་ལ་ནི། ས་བདག་;ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ། ཏིང་

འཛMན་ཟས་U་ཟ་བའི་Uས། འོད་གསལ་གོས་U་གོས་པའི་Uས། Uག་�་གཏན་ནས་མི་]་ེ8།ེ 

wལ་པ་ཡ་ཏོག་བཟང་པོའི་Uས།  

ཚq་ལོ་འUམ་Uབ་Uས་ལ་ནི། Uལ་ནི་�ིད་པ་wོས་<ི་Uལ། k་ནི་ཡེ་སངས་;ལ་པོ་Uང་། 

�ིད་པ་མི་གནས་�་ངན་སངས། གཤནེ་ནི་གཤནེ་རབ་9ོགས་པ་Uང་། ཡབ་ནི་;ལ་པོ་རབ་

གསལ་དང་། Uམ་ནི་k་མོ་eམས་ཆནེ་མ། �ས་gང་བ་རང་འUང་Uགས་�་ེཅན་U་Uར། 

བUད་ནི་ཡ་བོ་འGན་དེ་བUལ། ཕོ་zང་པད་མ་Ëོང་ཆེན་བཞེངས། བོན་ནི་�ིད་པའི་

གསས་འUམ་བཞེངས། བ8ན་པ་ལོ་ནི་དU་འUམ་Uབ། ཐམས་ཅད་རང་འUང་མངོན་

སངས་;ས། ཚq་ལོ་བ;ད་dི་Uབ་Uས་U། V་�ེ་;ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ། བUད་Pི་ས་

ཞག་ཟས་U་ཟ། ཉི་°་གོས་U་Dོན་པའི་Uས། སམེས་ཅན་_མས་ནི་མངལ་ནས་]སེ། Uལ་

ནི་�ིད་པ་Vའི་Uལ། k་ནི་ཡིད་<ི་U་U་ཅན། གཤནེ་ནི་གUག་Uད་ཐོབ་པའི་གཤནེ། ཡབ་

ནི་V་�ེ་Uང་ཏང་དང་། Uམ་ནི་དU་བUན་འUལ་མོ་ལ། དགེ་བ་འཁོར་བ་Uན་འQེན་

འUངས། ཕོ་zང་བདེ་གནས་Uན་Uབ་བཞེངས། བོན་ནི་རིན་ཆེན་Ëོང་འUམ་Uང་། 

བUད་ནི་ནག་པོ་གUག་eདེ་བUལ། kག་བཅས་ས་ལ་མངོན་9ོགས་ཏ་ེ། བ8ན་པ་ལོ་ནི་

བ;ད་dིར་གནས།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ཚq་ལོ་Uག་dི་Uབ་Uས་U། དU་�ེ་;ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ། འzས་ནི་ས་U་¼ང་པ་ཟ། 

ཤིང་ནི་ལོ་བཟང་གོས་U་Dོན། Uལ་ནི་�ིད་པ་དUའི་Uལ། k་ནི་བར་k་འོད་གསལ་དེ། 

གཤེན་ནི་�ིད་པའི་གཤེན་བཞིའོ། ཡབ་ཅིག་དU་‘‘�ེ་’’ཨ་ད་ར་དང་། Uམ་ནི་V་ཟ་ངང་

བཟང་མ། �ས་Uན་ཤསེ་ཉོན་མོངས་Uག་བ�གེ་འUར། ཕོ་zང་k་P་ེདU་wོར་བཞངེས། 

བོན་ནི་གUང་Uང་k་འUམ་Uང་། བUད་ནི་བསམ་ངན་གUག་eེད་བUལ། འོད་k་

སངས་པོ་མངོན་9ོགས་Ìྷོ། བ8ན་པ་ལོ་ནི་Uག་dིར་གནས།  

ཚq་ལོ་བཞི་dི་Uབ་Uས་U། ;ལ་རིགས་Q་མས་མངའ་མཛད་དེ། Uམ་ཤིང་བUད་Pིའི་

བUད་ལ་Fོད། k་ནི་ཡ་ེཤསེ་gང་mན་དང་། གཤནེ་ནི་ས་ལ་ེHོན་མ་8།ེ ཡབ་ནི་;ལ་པོ་

འོད་འབར་དང་། Uམ་ནི་བUན་མོ་གསལ་འོད་མ། �ས་ལགེས་པ་ཚད་མདེ་Uགས་�་ེཅན། 

ཕོ་zང་བ}་ཤིས་བPེགས་པ་8ེ། བོན་‘‘ནི་’’མཐའ་zལ་;་ཆེན་Uང་། བUད་ནི་འདོད་

པའི་Uག་མདའ་བUལ། མཐའ་zལ་ས་ལ་མངོན་9ོགས་སོ། བ8ན་པ་ལོ་ནི་བཞི་dིར་

གནས།  

ཚq་ལོ་ཉི་dི་Uབ་Uས་U། �Uེ་རིགས་Q་མས་མངའ་མཛད་ད།ེ འU་g་དU་ལ་ལོངས་Fོད་

དོ། k་ཅིག་k་བོ་¿མ་k་�ས། གཤནེ་ཅིག་Uགས་�་ེ�ད་འUང་8།ེ ཡབ་ནི་�Uེ་རིགས་k་

Uས་ཏ།ེ Uམ་ནི་Uན་ཤསེ་Qང་མཁན་མ། �ས་eམས་པ་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་གཟིགས་འUར། 

བོན་ནི་Uགས་�་ེËོང་འUམ་Uང་། ཕོ་zང་Uན་Uབ་Pགེས་པ་བཞངེས། བUད་ནི་U་Uག་

ནག་པོ་བUལ། མཐའ་ཡས་�ད་Uང་མངོན་སངས་;ས། བ8ན་པ་ལོ་ནི་བཞི་dིར་གནས། 

‘ད་ེནས་ཚq་ལོ་dི་Uབ་Uས། Uལ་ནི་gང་བ་འོད་<ི་Uལ། ཡབ་ནི་Uན་ཤསེ་dི་9ོགས་དང་། 

Uམ་ནི་ནམ་མཁའ་དeིངས་Uག་ལ། �ས་ནི་eམས་པ་Uན་ཤེས་ཐང་པོ་ཡིས། བUད་ནི་

gང་�ིད་Uང་eདེ་བUལ། བ8ན་པ་ལོ་ནི་Uམ་dིར་གནས།  

ཚq་ལོ་8ོང་Uབ་Uས་U་ནི། �ིད་པ་8ོང་�་ེམངའ་མཛད་Uང་། kའི་Uགས་�སེ་གང་བUང་

ན། ཡ་ེk་སམེས་<ི་Hོན་མ་ཅན། གཤནེ་ནི་dི་གཟིགས་8ོང་Uབ་བོ། ཡ་ེU་Uང་དཀར་པོ་

�ིད་པ་Uད་U་Gོལ། གནས་ནི་Uང་Uག་k་P་ེནས། Wོན་U་‘‘ཕོ་zང་’’ཤལེ་མཁར་གU་P་ེ

U། ཡབ་གཏོ་ཅང་ཤསེ་འUལ་Dི་;ལ་པོ་དང་། ‘‘Uམ་ནི་ཡ་ེsམ་Uན་Gགས་མ།’’ �ས་8ོན་

པ་གཏོའ་;ལ་ཡ་ེམ1ནེ་འUངས། ;ལ་�ས་ཤསེ་རབ་k་འUམ་བOམས། བUད་ལས་ངན་

 ིག་གཏོ་ཅན་བUལ། ]་ེབ་གཅིག་གིས་མངོན་སངས་;ས། བོན་U་གUང་Uགས་<ི་པUེ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ཙq་བཞག ཕོ་zང་k་P་ེUན་9ོགས་བཞངེས། བོན་ནི་ས་ནག་Ëོང་འUམ་Uང་། བ8ན་པ་ལོ་

ནི་Uམ་8ོང་གནས།  

ཚq་ལོ་བ;་Uབ་Uས་ལ་ནི། མ་སངས་;ལ་པོས་མངའ་མཛད་དེ། k་ནི་Uགས་�ེས་གང་

བUང་ན། k་ནི་གཤནེ་k་འོད་དཀར་རོ། གཤནེ་ནི་�ིད་པ་སངས་པོ་འUམ་dིའོ། གནས་ནི་

འཛམ་�ིང་འོལ་མོ་�ིང་། མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་བ;ད་U། ཡབ་མེས་གUང་Uད་དUའི་

རིགས། དU་;ལ་ལན་Dི་ཐམེ་པ་wས། མ་བUན་འUལ་མོ་མནད་Vའི་ཚ། V་བཟའ་ངང་

འzང་མའི་�ས། ཡབ་མི་བོན་k་བོན་;ལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་། Uམ་མི་Vི་k་Vི་ཡོ་Vི་

;ལ་བཞད་མ། �ས་གཅེན་གUམ་གོང་U་Uང་བ་ནི། V་གཤེན་gང་གཤེན་�ིད་གཤེན་

གUམ། འzིང་གUམ་འUལ་གཤེན་ཡེ་གཤེན་གUག་གཤེན་གUམ། གUང་གUམ་Uབ་

གཤེན་Gོལ་གཤེན་གཤེན་རབ་གUམ། �ིང་མོ་གཤེན་ཟ་ངང་རིང་མ། གཅེན་གUམ་k་

གནས་གUམ་Dི་8ོན་པ་མཛད། འzིང་གUམ་གཡེན་གUམ་འUལ་བོན་མཛད། �ིང་མོ་

Vའི་U་འཚTར་གཤེགས། ཨན་ཚq་ལན་མེད་V་དང་རོལ། ཡིད་<ི་1ེU་Uང་Uགས་<ི་�ས་

འUངས། དརེ་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་;ལ་ས་བUང། གཅནེ་གUམ་འzིང་གUམ་kར་གཤགེས་

པ། �་ལོ་གU་ལོ་Uལ་པའི་གUང་། ཧོས་ཟ་;ལ་མདེ་ཁབ་U་བཞསེ། �ས་ནི་གཏོ་U་འUམ་

སངས་དང་། ད�ད་U་dི་ཤེས་‘‘གཉིས་’’འUངས། U་མོ་གཤེན་ཟ་ནེU་ཆེན་མ། དཔོ་ཟ་

ཐང་མོ་ཁབ་བཞེས་པ། �ས་ནི་Uང་འQེན་Uད་འQེན་དང་། U་མོ་གཤེན་ཟ་ནེU་Uང་

འUངས། ད་ེནས་མགོན་གUམ་Vའི་Uལ་U། གཤནེ་རབ་Uགས་<ི་དDསེ་ ་ེམོ། k་ཟ་Uང་

Uག་ཁབ་U་བཞེས། U་ཆོ་mེམ་Uག་�ས་U་འUངས། དེ་‘‘ཡང་’’U་མེད་བོན་ལ་མཁས། 

Gངས་མདེ་ཆོ་རབས་ཤསེ། Uང་གི་mམེ་ཤིང་འཛMན། མངོན་ཤསེ་Uག་mན་ནོ། གསས་ཟ་

ངང་Uག་ལགེས་པའི་ཁབ། �ས་གཅིག་འོལ་Uག་ཐང་པོ་འUངས། འོལ་མོ་Uང་རིངས་U། 

 ེ་Uག་བོན་ལ་མཁས། �ིད་པའི་ཐང་ཆོད་མཁས་པའོ། གཤེན་རབ་ལམ་Dི་དDེས་ ེ་མོ། 

བUད་<ིས་Y་འJོག་པའི་ཆལ། Îོང་བཟའ་dི་sམ་[ངས། གཤེན་U་Îོང་ཚ་འUངས། 

དU་Uད་ད་ེལས་Gོལ། ཡ་ངལ་Dིམ་གོང་ལགས། U་Uད་བདལ་བའི་མཚTའ་�ིང་U། ཀོང་

ཙq་འUལ་Dི་;ལ་པོའི། དགེ་wོས་ཨན་ཙq་Vས་eས་ཏེ། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཡིས། 

བ8ན་པ་_མ་གUམ་�ེས་བཞག་མཛད། ཀོང་ཙqས་U་མོ་འUལ་Uར་Uལ། གཤེན་U་

འUལ་U་Uང་འUངས་ཏ།ེ འUལ་བUར་Pིས་ལ་མཁས་པའོ། 8ོན་པས་1ིམ་Rངས་རབ་U་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Uང་། བUན་མོ་�ས་དང་�ས་མོར་བཅས། 1བ་པ་ལག་རིང་བUད་<ི་རིས། ཐམས་ཅད་མ་

Uས་རབ་U་Uང་། འཁོར་བ་Rང་8་ེཐར་པ་ཐོབ། ‘‘བ8ན་པ་ལོ་ནི་�་8ོང་གནས།’’  

ཚq་ལོ་བU་Uབ་Uས་U་ནི། ས་གཞི་རིན་ཆནེ་གསརེ་�ིང་མཉམ། �ིད་པ་Uང་སངས་Ëོང་

བདལ་མངའ། kའི་Uགས་�ེས་གང་བUང་ན། འོད་k་གསལ་འབར་Uགས་�ེས་བUང། 

གཤནེ་རབ་ཐང་མ་མ་ེHོན་Uང་། ཡ་ེU་Uང་དཀར་པོ་�ིད་པ་ཁོད་hོམས། གནས་གསརེ་

འོད་U་མདེ་P།ེ ཡབ་;ལ་པོ་Uང་དཀར་གསལ་mན་འོད་དཔག་དང་། Uམ་V་བUན་U་

ཟརེ་ཐང་མོ་གསལ། �ས་བ8ན་པ་ཡ་ེགནས་�ིད་U་Uང་། V་བUན་Ëོང་བདལ་ཁབ་U་

བཞེས། �ས་�ིད་པ་ཁོད་hོམས་�ིད་པ་འཛMན། བོན་ནི་Ëོང་འeམས་གསལ་བ་གUང་། 

བUད་ནི་hོམ་པ་འཐོམ་eེད་བUལ། ]ེ་བ་དག་པར་མངོན་སངས་;ས། བ8ན་པ་ལོ་ནི་

བ;ད་dིར་གནས། གUང་Uང་kའི་བོན་མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ལས། Uས་

གUམ་8ོན་པ་ཅི་Oར་འUང་བའི་ལUེ་8་ེUག་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བUན་པ། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་<ི་]སེ་རབས་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་‘‘མི་བོ་’’ལ། �ས་U་Uད་འQནེ་Dིས་Uས་པ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་ས་

ལམ་9ོགས། ཐམས་ཅད་མངོན་9ོགས་ཡབ་ལ་U། �ིད་གUམ་ལས་<ི་ཁ་བUད་ནས། 8ོན་

པ་ཉིད་<ི་]ེས་རབས་གང་། ལམ་�འི་རིམ་པ་ཅི་Oར་Nངས། ས་བUའི་རིམ་པ་ཅི་Oར་

བGོད། འUས་པའི་འཁོར་ལ་བཤད་U་གསོལ། ཅསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། <་ཻམ་

འUས་པའི་འཁོར་_མས་ཉོན། བདག་ནི་འQེན་པའི་8ོན་པ་8ེ། Uགས་�ེ་ཐབས་མཆོག་

_མ་འUལ་Dིས། འGོ་བའི་དོན་ལ་ཅིར་ཡང་Uལ། ]་ེའཆི་བར་དོ་ཁ་ཡང་བUད། དག་ེ ིག་

ལས་<ི་དབང་བཙན་པས། �ོག་བཅད་ཞེ་ ང་_མ་¥ིན་Dི། ད�ལ་བར་Dད་U་Uང་U་

]སེ། 1བ་པ་ཞ་ེ ང་Dད་Gོགས་]སེ། སོག་ལ་ེདམར་ནག་འQནེ་པར་eདེ། བཅད་གUབ་

ལས་ལ་hིང་�་ེ]སེ། 1བ་པས་ད�ལ་བ་ལ་བ°ས་8།ེ ད་ེལ་ཨ་བ་�ང་མགོ་འdོས། 1ོད་

<ང་�ོག་བཅད་_མ་¥ིན་Dི། ད�ལ་བར་Dད་U་Uང་U་]ེས། བཅད་གUབ་eེད་པའི་

ད�ལ་བ་_མས། རང་གིས་ལས་eས་_མ་¥ིན་ལ། 1ོད་<ི་hིང་�་ེཅི་Vིར་]།ེ ཞསེ་Àས་ཐོ་

བས་Fི་ནས་བཅོམ། ཚqའི་Uས་eས་ཡིད་དགས་གནས་U་]ེས། བ}ེས་wོམ་ཅན་U་Uར་

པའི་ཚq། བ}སེ་གUང་བ་ལ་hིང་�་ེ]སེ། གཟའ་བUང་ཅི་Æདེ་རོགས་ལ་eིན། ‘‘ད་ེཡང་

1བ་པས་ལམ་U་Jོགས།’’ ད་ེནས་ཚq་འཕོས་eོལ་སོང་U། eའི་ན་ེཙT་À་ཤསེ་]སེ། d་�ག་

གཞན་ལ་hིང་�་ེ]སེ། 1བ་པ་e་d་ཧོར་པར་]སེ། hིང་�་ེeམས་སམེས་ལས་དབང་གིས། 

ཚq་འཕོས་kའི་Uས་ཐོབ་8ེ། kའི་1ེU་ནི་གསལ་བར་]ེས། འUམ་dི་�ོག་གི་sེ་ཅན་ལས། 

འGོ་བའི་དོན་U་སེམས་བ]ེད་ཐོབ། མི་_མས་ཚq་ལོ་འUམ་Uབ་Uས། མིའི་ནང་U་zམ་

ཟའེི་1Uེ། ཐམས་ཅད་[ོ་གསལ་e་བར་]སེ། རང་འUང་Uགས་�འེི་8ོན་པ་ལ། མ་ེཏོག་U་

U་འབར་བ་Uལ། ཚTགས་ལམ་དང་པོ་9ོགས་འUར་ཏེ་། Nིན་9ོགས་སེར་gའི་Qི་zལ་ཏེ། 

ས་ནི་དང་པོ་རབ་དགའ་ཐོབ། ས་ཐོབ་གUང་Uང་སེམས་དཔའོ། མི་_མས་ཚq་ལོ་བ;ད་

dིའི་Uས། ;ལ་U་དགེ་;ས་e་བར་]ེས། 8ོན་པ་འཁོར་བ་Uན་འQེན་ལ། བUད་Pི་ས་

ཞག་]ོགས་གང་Qང་། མི་ཚངས་]ོན་zལ་Uལ་dིམས་9ོགས། རིན་ཆནེ་Ëོང་འUམ་ཡིག་

གརེ་zིས། ས་ནི་གཉིས་པ་Qི་མདེ་ཐོབ། ཚq་ལོ་Uག་dི་Uབ་Uས་U། ཚTང་དཔོན་U་ནི་འདོད་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Nིན་Uར། 8ོན་པ་ཉོན་མོངས་Uག་�ེགས་ལ། འzས་ནི་ས་U་¼ང་པ་Uལ། འzས་Pོད་

གཞན་ལ་བཟོད་པ་]སེ། ས་ནི་གUམ་པ་འོད་འeདེ་ཐོབ།  

ཚq་ལོ་བཞི་dི་Uབ་Uས་U།  8ོན་པ་zམ་ཟའེི་གོར་བདག་ནི། དལ་འeོར་]་ེཞསེ་e་བར་

འUང་། 8ོན་པ་ཚད་མེད་Uགས་�ེ་ཅན། U་ལེ་Uམ་ཤིང་ཉག་རེ་Uལ། དགེ་ལ་¢ོ་བའི་

བPོན་འUས་ཐོབ། Nོར་ལམ་Uན་བཟང་ཡ་ེཤསེ་ཐོབ། ས་བཞི་པ་འོད་འJོ་ཐོབ་པར་འUར། 

ཚq་ལོ་ཉིས་dི་Uབ་Uས་U། 8ོན་པ་�ེU་རིགས་[ོ་mན་འUར། 8ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ1ེན་

གཟིགས་ལ། འUའི་Uང་པོ་ཆནེ་པོ་Uལ། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པའི་Uང་བ8ན་པ། <་ཻམ་�་ེ

རིགས་[ོ་Gོས་mན། 1དེ་ནི་ཚq་ལོ་བ;་པའི་Uས། མི་བཅདེ་འཇིག་Yནེ་འཛམ་�ིང་གི། Uབ་

eང་འོལ་མོའི་‘‘�ིང་’’ཞེས་པར། མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་བ;ད་U། བདེར་གཤེགས་ཐམས་

ཅད་མ1ེན་པའི། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོར་འUང་། འGོ་བའི་འQེན་8ོན་མཛད་པར་

འUར། ཞེས་གUངས་Uང་བ8ན་ཐོབ་འUར་ནས། མི་འཇིག་Uང་བ8ན་ཐོབ་པ་ཡིན། 

འUར་མདེ་བསམ་གཏན་མཐར་Vིན་8།ེ ས་�་པ་Nང་Î་མངོན་འUར་རོ། ཚq་ལོ་8ོང་Uབ་

Uས་U་ནི། གཤནེ་རབ་གཏོ་U་[ོ་གསལ་འUར། 8ོན་པ་གཏོའ་;ལ་ཡ་ེམ1ནེ་ལ། རིན་ཆནེ་

གཏརེ་Dི་Uམ་པ་Uལ། བ8ན་པ་_མ་གUམ་པUེ་ཙq་བཞག མཐོང་ལམ་ད་ེཉིད་མངོན་U་

Uར། ཉན་བསམ་¿ོམ་པའི་ཤསེ་རབ་]སེ། ས་Uག་པ་མངོན་U་Uར་པ་ཐོབ། ད་ེནས་གཏོ་

U་[ོ་གསལ་དེ། ཚq་འཕོས་བར་k་འོད་གསལ་U། གཤེན་འཆི་མེད་གUག་Uད་e་བར་

འUངས། ཕ་ནི་འUལ་གཤནེ་gང་mན་དང་། མ་ནི་བཟང་ཟ་རིང་བUན་ནོ། འོག་མནེ་kའི་

ཕོ་zང་U། 8ོན་པ་གཤནེ་k་འོད་དཀར་ལ། ཡ་ེཤསེ་ཚTགས་བསགས་མོས་པ་བ]དེ། ཐབས་

དང་8ོབས་དང་¥ོན་ལམ་Nངས། ས་བUན་པ་རིམ་U་སོང་པ་དང་། ས་བ;ད་པ་མི་གཡོ་

བའི་ས། དU་པ་ལེགས་པའི་[ོ་Gོས་ལ། Uས་ངག་ཡིད་<ི་Hིབ་པ་Nངས། འོག་མེན་kས་

Uང་བ8ན་པ། [ོ་གསལ་འཆི་མེད་གUག་Uད་1ོད། ས་བU་ཤེས་eའི་Hིབ་པ་Nང་། ཡེ་

ཤེས་མཆོག་གི་ཕ་རོལ་Vིན། ས་བU་གUང་Uང་སེམས་དཔའ་1ོད། ]ེ་བ་གཅིག་ལ་མི་

ཐོགས་ཏ།ེ འོད་<ི་k་རི་Rོ་མཐོན་U། གཤནེ་རབ་མི་བོར་མངོན་སངས་;ས། ཞསེ་གUངས་

¿ོམ་ལམ་ས་བU་ལ། བོན་ཉིད་¢ིན་Dི་ས་ལ་གནས།  

དེ་ནས་ཚq་ལོ་བ;འ་པའི་Uས། [ོ་གསལ་འཆི་མེད་གUག་Uད་<ང་། གཏོ་;ལ་བ8ན་པ་

9ོགས་འཛMན་མཛད་Vིར། བསམ་ཞིང་]ོ་དང་འUལ་མཛད་དེ། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བོར་Uར། འGོ་བའི་འQནེ་8ོན་མཛད་པའོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་

ཆའེི་Uད་ལས། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་<ི་]སེ་རབས་<ི་ལUེ་8་ེབUན་པའོ།། །།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བ;ད་པ། གཤནེ་རབ་8ོན་པའི་U་ཇི་Oར་འUངས་པར་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། གསང་བ་མདོ་Uད་<ིས་Uས་པ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་

9ོགས། འGོ་བའི་དོན་ལ་ཅིར་ཡང་Uལ། e་ེབ་Jག་བ;ས་འGོ་དོན་མཛད། ཅིར་ཡང་Uལ་

པའི་U་ལ་བ8ོད། སེམས་དཔའ་འཆི་མེད་གUག་Uད་ནི། གཤེན་རབ་8ོན་པ་ཅི་Oར་

འUངས། མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་U་གསོལ། ཅསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།  

<ཻ་མ་འUས་པའི་འཁོར་_མས་ཉོན། གོང་གི་གཏོ་;ལ་ཡེ་མ1ེན་Dི། བ8ན་པ་8ོང་པ་

9ོགས་Uར་ནས། འོག་མེན་kའི་གནས་མཆོག་U་། 8ོན་པ་གཏོའ་;ལ་ཡེ་མ1ེན་ཉིད། 

བདག་Qི་མེད་གUག་Uད་Fན་Wར་eོན། ངའི་འཛམ་�ིང་eེ་བ་U། འGོ་བ་འQེན་པར་

9ོགས་Uར་པས། �་ངན་འདའ་པའི་Uལ་ཡང་བ8ན། གསལ་བ་Qི་མདེ་གUག་Uད་1ོད། 

ཐམས་ཅད་མ1ེན་གཟིགས་Uང་བ8ན་དགོངས་མཛTད་ལ། གཟིགས་པ་�་དང་དགོངས་

པ་�ས། འཛམ་�ིང་8ོན་པར་གཤགེས་པར་མཛTད། �ིང་ལ་དགོངས་པ་འཛམ་Uའི་�ིང་། 

Uལ་ལ་དགོངས་པ་འོལ་མོ་Uང་། རི་ནི་གUང་Uང་U་Pེགས་རི། མཁར་ནི་བར་པོ་སོ་

བ;ད་U། རིགས་ལ་དགོངས་པ་;ལ་རིགས་ཏ།ེ Uས་ནི་ཚq་ལོ་བ;་པའི་Uས། ཡབ་ནི་;ལ་

བོན་ཐོད་དཀར་ཡབ། Uམ་ནི་ཡོ་Vི་;ལ་བཞད་Uམ། ཞེས་གUངས་Qི་མེད་གUག་Uད་

<ིས། གUང་ཤེས་པ་དག་ལ་དU་;ན་བwོན། ངའི་ཚབ་U་གUང་1ོད་<ང་། k་_མས་

འQེན་པའི་8ོན་པ་Dིས། ངའི་འཛམ་U་�ིང་U་ནི། བ8ན་པ་_མ་གUམ་9ོགས་�ེས་ལ། 

ཤསེ་པ་ཡ་ེགནས་�ིད་U་Uང་། ཚq་ལོ་བU་པའི་འQནེ་པར་ཤོག ཅསེ་བ�ོད་རང་གི་Uས་པོ་

ཡང་། རི་རབ་ཁ་ལ་བཞག་Uར་ཏ།ེ བསམ་ཞིང་]་ེབའི་འཆི་འཕོ་མཛད། ང་ནི་ལོངས་Fོད་

9ོགས་Uར་ཚq། Uས་འདི་སངེ་གྷ་ེཔད་གདན་Uར། ¥ོན་ལམ་བཏབ་8་ེUས་དོར་རོ། Uགས་

ནི་འོད་<ི་ཡ་ེཤསེ་U། Uན་བཟང་གཤནེ་kའི་Uགས་ཀར་ཐིམ། [ོ་གསལ་འཆི་མདེ་གUག་

Uད་<ང་། Uགས་�་ེཐབས་<ི་Uལ་པ་གཅིག གUང་ནི་ཡི་ག་ེཨ་དཀར་Uར། སངེ་གའེི་O་

8ངས་<ིས་གཟིགས་ཏ།ེ རི་རབ་རིའི་P་ེམོ་ན། དབང་པོ་Uག་ལ་¢ོས་པའི། འGོ་བ་འQནེ་

པའི་གཤནེ་Uག་Uལ། k་ལ་གསལ་འབར་Uན་ཤསེ་དང་། k་མནེ་U་སངས་s་ེའབར་དང་། 

མི་ལ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དང་། eོལ་སོང་ལ་ཏི་སང་Hོན་མ་དང་། ཡིད་དགས་Gང་འཛMན་

eིན་Uངས་དང་། ད�ལ་བ་ལ་eམས་པ་ངང་འཇམ་མོ། གནས་རིས་Uམ་U་སོ་གUམ་U། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འUལ་བའི་བོན་པོ་Uམ་U་P་གUམ་Uལ། འཁོར་Dི་དང་པོ་འUལ་བའི་Vིར། ནམ་མཁའི་

བ་དན་དང་། Uང་གི་U་མཚTན་ཅན། �་eའི་mམེ་;ང་ཅན་དང་། ¤ོད་<ི་འཕར་འདབ་

ཅན། ཟོའོ་bར་ཤད་ཅན་དང་། ‘‘དབལ་སོ་མUང་P་ེཅན་དང་། གསས་མདའ་Uང་Uག་

ཅན་དང་།’’ µ་8ོང་རི་ཆམེ་པ་ཅན། གཤང་dི་ལོ་གནམ་Gགས་ཅན་དང་། Uང་འཕར་པོ་

འཕར་Gགས་ཅན། ཡང་;ལ་འUག་Aག་ཅན་དང་། ཆ་ེ;ལ་e་U་ཅན། གཅོད་པ་d་Aག་

ཅན་དག་གོ།  

འཁོར་Dི་བར་པ་འUལ་བའི་Vིར། དབལ་བོན་རོམ་པོ་ཡོག་བོན་གཏོ་;ལ་དང་། dིན་བོན་

V་སངས་གཉེར་བོན་གཏོའ་ཆེན་དང་། འོ་བོན་འzང་གU་Pི་བོན་ཡེ་འU་དང་། བUད་

བོན་U་sགས་དU་བོན་ཡེU་ཏན་དང་། བཙན་བོན་མཚལ་sགས་�ིད་བོན་U་ཆོ་དང་། 

wོས་བོན་གUག་�ས་V་བོན་༼ཐེU་ལེགས་k་བོན༽ཐོད་དཀར་དང་། °་བོན་ཚqས་པ་ཉི་བོན་

Qང་མ་དང་། wར་བོན་གདང་བ}་¢ིན་བོན་བ་Uལ་དང་། གཞའ་བོན་Uག་ཏང་དལ་

བོན་དUའ་ཀར་དང་། ཟརེ་བོན་གདང་hན་ལོ་བོན་གཏོ་ཆནེ་དང་། 9ི་བོན་ངང་Uག་གོ ། 

‘‘བར་གཡནེ་གཏོད་དU་འUལ།’’ འཁོར་Dི་ཐ་མ་འUལ་བའི་Vིར། U་བོན་དeར་h་Dིམ་

U་དང་། གཉནེ་བོན་ཐང་ཐང་Gོལ་བ་དང་། ;ལ་བོན་བོང་པོ་¥ན་བོན་འzིང་དང་དང་། 

གཟེད་བོན་ལ་ཙ་�ིད་༼�ི༽བོན་ཡ་ངལ་དང་། Uད་བོན་Dེར་མཁས་Uར་བོན་ལི་eིན་དང་། 

གཤིན་བོན་Àིག་པ་གཏའ་བོན་eོན་dི་དང་། ཐར་བོན་U་]ོལ་ལོ། དེ་Oར་Uམ་U་P་

གUམ་Uལ། གཤནེ་རབ་བཀའ་ལས་ཐམས་ཅད་བཏགས། འཛམ་�ིང་eང་Vོགས་འོལ་མོ་

Uང་རིངས་U། ཡབ་�སེ་གUང་Uད་དUའི་རིགས། �སེ་དU་;ལ་ལན་Dི་ཐམེ་པ་wས། V་

ཨ་m་ེ1བ་པའི་�ས་མོ་ནི། V་ཟ་ངང་འzང་མ་ལ་ནི། �ས་མི་བོན་k་བོན་;ལ་བོན་ཐོད་

དཀར་འUངས། དའེི་འUལ་གཤནེ་gང་mན་ལ། གཏོའི་Uད་Àང་Uད་མཁས་པར་བAབ། 

མཚT་U་ལ་ེ8ོང་mན་འGམ་ནས་ནི། ཡབ་ནི་;ལ་པོ་ས་ལ་དང་། Uམ་ནི་བUན་མོ་འགིར་ཏི་

མ། �ས་ནི་;ལ་U་གསལ་1བ་མཚན། �ས་མོ་གསལ་བའི་འོད་mན་མོ། ;ལ་བོན་ཐོད་

དཀར་བUན་མོར་eིན། མི་Vི་k་Vི་ཡོ་Vི་;ལ་བཞད་མ་U་ཐོགས། ཡབ་Uམ་མཚན་mན་

བར་པོ་སོ་བ;ད་U། འGོ་དོན་Uགས་དགོངས་གཟིམ་མལ་eས་པ་གཟིགས། Uགས་ཉིད་ཡི་

ག་ེཨ་དཀར་པོ། འོད་<ི་གསང་ལམ་དཀར་པོ་ལ། ཡབ་<ི་Fི་བོའི་གUག་U་ཐིམ། ཚངས་པ་

k་ལམ་དཀར་པོ་Uགས། eང་Uབ་སེམས་<ི་ཐིག་ལེར་U། Uམ་Dི་མཁའ་U་ཆགས་པ་ལ། 

གUང་Uང་དཀར་པོ་འོད་འབར་Uར། Uམ་Dི་Uམས་U་Uགས་པའོ། ། 
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ད་ེUས་�ི་ལམ་ལ་ནོར་U་རིན་ཆནེ་གཟི་འབར་Æདེ། སངེ་ག་ེདཀར་པོ་མཁའ་ལ་Uང་ནས་

ཐིམ། ཨ་དཀར་འོད་<ི་ཉི་°་གསལ་ཤར་བས། འཇིག་Yེན་Uན་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་

དང་། གUང་Uང་དཀར་པོ་Æདེ་པ་དང་དག་ེYགས་མང་U་Uང་། མཁར་¿ོ་གཡས་U་U་

U་འབར་བ་དUས། མཁར་¿ོ་གཡོན་U་འཛམ་U་ཤིང་ཡང་Lོལ། �ད་U་Uང་བའི་ཆོ་

འUལ་g་ཚTགས་Uང་། Uམས་U་°་བU་[ོ་Gོས་mན་ཅིང་U་བOམ་8།ེ བར་པོ་སོ་བ;ད་

བ}་ཤིས་ཁང་པར་རིན་ཆེན་ཀ་བ་ལ་བYེན་ཏེ། འUང་བཞི་k་མོས་U་བYེན་མཆན་Uང་

གཡས་U་བOམ། ཚངས་པ་བ;་eིན་Vག་གིས་དར་དཀར་’’sིབས་<ི་’’U་Vིས་[ངས། U་

མོ་Uན་ཤེས་མ་ཡིས་U་Uས་གསོལ། ‘‘k་མི་གཤེན་Dིས་’’བ}་ཤིས་གཡང་[ན་kའི་ནབ་

བཟའ་གསོལ། ས་ལ་གཤགེས་ཚq་གUང་Uང་པད་མ་Vོགས་བཞིར་བ}། dི་¥ོན་;ལ་བཞད་

¿ོ་Uང་zམ་ཟེ་གསལ་བས་Oས་བOས་ཏེ་། མཚན་Oས་ཤིས་པ་བ�ོད་དེ་གཤེན་

རབ་‘‘8ོན་པ་’’Uང་ངོ་ཞསེ། zམ་ཟ་ེ;ལ་རིགས་Uན་འUས་;ན་དང་གUག་Uད་བཏགས། 

འUང་བའི་གཤེན་�ས་བ}་ཤིས་དཔལ་བ]ེད་དེ་ལེགས་པ་བ�ོད། ནམ་མཁའི་བ་དན་

ཅན་ལ་སོགས་པའི། བར་པོ་སོ་བ;ད་མཁར་ལ་བwོར་Dིན་ཤིས་པར་བ�ོད། k་U་Qི་ཟའི་

U་དང་U་མོས་མཁའ་ལ་H་བhན་མ་ེཏོག་ཆར་བབས་སོ། བ}་ཤིས་ཞལ་Qོ་མཛད་པ་དང་

པོ་ཡིན། གཞོན་Uར་Uར་ཚq་ཡིག་Pིས་འཕོ་Pལ་Uན་ལ་Nངས། དUང་ལོ་གUམ་ལ་Gོང་

1ེར་ལང་ལིང་ལ་U་འཆགས་ཏེ་། ;་མཚT་U་ལེ་ཧད་U་Uས་eས་;ལ་པོ་ས་ལས་Vག་

འཚལ་ཏ།ེ ས་U་མ་ེ�ང་ནམ་མཁའི་k་མོས་འUད་ཅིང་U། �ང་བོན་Vོད་དསེ་གསང་;ལ་

གU་µ་Uལ། U་བོན་བUད་Pི་ཟིལ་པ་ཅན་Dིས་Uམ་པ་Uལ། ས་བོན་རིན་ཆནེ་ཐོར་Uག་

ཅན་Dིས་ཞལ་ཟས་Uལ། �་ེབོན་འོད་<ི་¼ང་ལོ་ཅན་Dིས་བ་དན་Uལ། འUང་བ་�་_མས་

ཐམས་ཅད་བོན་U་བUར། 8ོན་པ་eང་Vོགས་H་མི་བhན་U་གཤགེས་Uར་ཏ་ེ། བUད་Pི་

ཟ་ཞིང་ཤིང་ལོ་Dོན་པ་དང་། མི་_མས་ཚq་ལོ་‘‘8ོང་’’Uབ་¥ོན་ལམ་བཏབ། ང་དང་བདག་

U་འཛMན་པ་མདེ་པའི་བོན་བཤད་ད།ེ བན་�ང་Fོད་eོན་ལོངས་Fོད་ཆ་ེབ་དང་། Nིན་པ་

རབ་U་གཏོང་བའི་བོན་བཤད་དོ། ཚq་ལོ་�་བ;འ་Uབ་པའི་¥ོན་ལམ་བཏབ། ད་ེནས་ཤར་

Vོགས་Uས་འཕགས་པོ་U་eོན། བཟོད་པ་¿ོམས་ཤིག གUགས་བཟང་ཐོབ་ཅསེ་བོན་བཤད་

དོ། ཚq་ལོ་ཉིས་བ;་�་བU་Uབ་པའི་¥ོན་ལམ་བཏབ། དེ་ནས་འོལ་མོ་�ིང་U་eོན་Uར་

ནས། གཤནེ་རབ་དUང་ལོ་བU་ལས་;ལ་སར་Uང་། འོལ་མོ་Uང་གི་མི་_མས་ཐམས་ཅད་

རབ་U་འUས། Rོས་Qི་མེ་ཏོག་ཆར་བབ་འཇའ་མཚTན་འdིགས། དེ་Uས་�ེས་དU་;ལ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལན་Dི་ཐེམ་པ་wས། ;ལ་པོ་ས་ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་_མས། Uང་པོ་kག་མེད་ས་ལ་

མངོན་9ོགས་སོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ལས། གཤེན་

རབ་8ོན་པའི་U་ཅི་Oར་འUངས་པའི་ལUེ་8་ེབ;ད་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་དU་པ། ཁབ་བཞསེ་�ས་Uལ་Dི་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིང་གིས་Uས་པའི་མདོ། ད་ེནས་8ོན་པ་

གཤནེ་རབ་ཉིད། ཡབ་ཅིག་;ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ལ། རིན་པོ་ཆའེི་ན་བཟའ་Uལ། kའི་ཞལ་

ཟས་Uལ་eས་ཏ་ེ། ཡབ་�སེ་Uད་<ི་བོན་_མས་ཉོན། Àང་Uད་འUམ་ལ་མཁས་པར་Uར། 

དེ་ནས་གUང་པོ་�་ལོ་གU་ལོ་འUངས། བ}་ཤིས་ཞལ་�ོས་མཛད་པ་ལས། ཤར་Vོགས་

�ིང་ལ་]སེ་U་གཅིག སངས་པོ་འUམ་dིའི་Uལ་པ་8།ེ གཤནེ་ཟ་ངང་རིང་མའི་�ས། ཡིད་

<ི་1ེU་U་U་འUལ་ཅན། ཡི་གེ་འUལ་Aག་U་ལ་Dོན། wོས་<ི་ཆག་ཤིང་Vག་ན་འཛMན། 

འUག་Y་Wོན་པོ་ཆིབས་U་བཅིབ། 8ོན་པའི་མUན་U་ཤར་Dིས་Uང་། k་Vག་འཚལ་ནས་

ཆག་ཤིང་Uལ། ཨེ་མ་8ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ1ེན། མི་ཤེས་Uན་སེལ་ཡེ་ཤེས་Hོན། གསལ་

བའི་འོད་mན་ཡེ་ཤེས་Fན། འGོ་དོན་གཟིགས་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། བདག་ནི་ཡིད་<ི་1ེU་

Uང་ཡིན། གཤནེ་རབ་ཚ་ལ་Vའི་Uད། སངས་པོ་འUམ་dིའི་Uལ་པ་8།ེ འGོ་བ་འQནེ་པའི་

ཐར་ལམ་ཅན། བདག་ལ་ཐར་པའི་ལམ་8ོན་U། ཞསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།  

ཡིད་<ི་1ེU་Uང་Uགས་�ེ་ཅན། ཐབས་<ི་Uལ་པ་U་འUལ་ཅན། འGོ་བ་འQེན་པ་ཐར་

པའི་བོན། གUང་Uང་མི་འUར་hིང་པོ་ལོངས། ཐགེ་པ་ཆནེ་པོའི་བོན་ལ་Fོད། Uང་འQནེ་

Uད་འQེན་Gོལ་བར་Dིས། ;ལ་པོ་ཧོས་<ི་འGོ་དོན་Fོད། འU་ལིང་མ་ཏིའི་Hིབ་པ་Nོང། 

ད་ེནས་ཐོགས་མདེ་མངོན་སངས་;ས། ཞསེ་གUངས་Uང་བ8ན་རབ་U་ཐོབ། ད་ེནས་Uབ་

Vོགས་�ིང་ནས་ནི། ;ལ་པོའི་འཁོར་ཚTགས་མUན་U་eོན། k་Y་དཀར་པོ་8ོན་པ་ལ་Uལ། 

k་Vག་འཚལ་ནས་Uས་པའི་མདོའ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་k་མིའི་གཙT། བདག་ནི་;ལ་པོ་ཧོས་<ི་

རིགས། དང་བ་ཡིད་རིང་e་བ་ཡིན། Uལ་ཧོས་མོ་�ིང་Uག་དག་ནས་འོང། U་ལས་དད་

པས་སེམས་བ]ེད་དེ། ལམ་U་ཚTགས་བསགས་Hིབ་Nོང་Vིར། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་གདན་

འQེན་འོང། Uན་Dི་མཆོད་གནས་དག་U་U། 8ོན་པའི་Uགས་�ེས་འཛMན་པར་U། ཞེས་

Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།  

<་ཻམ་;ལ་པོ་དད་པ་ཅན། བདག་ནི་བར་པོ་སོ་བ;ད་U། བ}་ཤིས་ཞལ་�ོས་eདེ་པའི། ང་

དང་འQ་བའི་Aོབ་U་གཅིག། ;ལ་པོའི་མཆོད་གནས་ལོ་གUམ་Dིས། ཞསེ་གUངས་ཡིད་<ི་

1Uེ་Uང་།  Uལ་བཟང་À་མཁས་1Uེ་Uང་1ོད། གUང་Uང་གUག་གཤནེ་;ལ་བ་8།ེ ཧོས་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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;ལ་དང་བ་ཡིད་རིང་གིས། ལོ་གUམ་ཚTགས་བསགས་མཆོད་གནས་Dིས། ཞེས་གUངས་

1ེU་Uང་ཞལ་ནས་ནི། Aོབ་དཔོན་kའི་བཀའ་Uང་ན། ད�ལ་བར་གཏོང་ཡང་ཆ་བེས་

�དེ། བདནེ་པའི་བཀའ་²ལ་8ོན་པའི་བཀའ། བUད་དང་�ིན་པོས་མི་གཅོག་ན། རང་གི་

�ོག་ལ་བབ་Uར་<ང་། Aོབ་དཔོན་བཀའ་བཅག་མི་�ིད་པས། བདག་ནི་8ོན་པས་

གUངས་Oར་བDིད། ཅསེ་གUངས་འUག་Y་8ོན་པ་ལ་Uལ། ཤིང་Y་འཁོར་ལོ་ཆིབས་U་

བཅིབས། 1Uེ་Uང་ཧོས་མོ་�ིང་ལ་གཤགེས། Uའོ་Dིམ་ཤང་e་Oར་¤ལ། Uལ་ནི་ཧོས་མོ་

�ིང་Uག་eོན། མཁར་ནི་འབར་བ་P་ེདU་ནས། ;ལ་པོ་འཁོར་Dིས་བU་བ་eས། ཚTགས་

བསགས་བhནེ་བUར་¤་8ོན་eས། ད་ེནས་གUང་Uང་གUག་གཤནེ་;ལ་བ་དསེ། ཀ་དྷ་

ཤེལ་Dི་zག་Uག་U་། ལཽ་གUམ་ཧོས་<ིས་[་མཆོད་eས། ཧོས་འཁོར་dིམས་དམག་སོང་

བའི་ཚq། བUན་མོ་འU་ལིང་མ་ཏི་མས། Aོབ་དཔོན་གཅིག་U་Qོ་ལ་Qང། Qོ་གསོལ་བWོ་བ་

eས་པ་ནི། བདག་གUང་Uང་གUག་གཤནེ་;ལ་བས། “དཔང་པོ་མདེ་པར་Qོ་མི་གསོལ།‘’ 

དཔང་པོ་མདེ་པར་Qོ་གསོལ་བའི། དཔང་པོ་Qང་�ོང་ན་ེཙTས་Dིས། འདོད་ཆགས་Uག་གི་

U་མ་ཡིན། འཁོར་བའི་Uག་བWལ་]ེད་ཤིང་8ེ། U་མའི་Uས་ལ་ཆགས་པ་Rོང། ཞེས་

བ�ོད་Aོབ་དཔོན་zོས་ནས་སོང་། བUན་མོས་རང་གི་Ò་བལ་ནས། ;ལ་པོ་ལ་ནི་འJ་མ་

Àས། 1ོད་<ི་[་མཆོད་ཚTད་ཡོད་དེ། Qོ་Qང་Uས་ན་ང་ལ་འUས། ]ེངས་ནས་ཁོ་བདག་

zོས་སོ་ཟརེ། ;ལ་པོས་Aོབ་དཔོན་བཞདེ་པ་ལ། འU་ལིང་མ་ཏི་འUལ་དགོངས་ཚq། Qང་

�ོང་ན་ེཙTས་Àས་པ་ནི། ཧ་ེཧ་ེདང་བ་ཡིད་རིང་<།ེ ཧོས་ཁང་ནང་ན་ཧོས་U་ཅན། བUན་

མོས་Qོ་ནི་Qང་Uས་U། ང་ལ་འzས་ཆན་eིན་ནས་ནི། བདག་གUང་Uང་གUག་གཤེན་

;ལ་‘‘བ་’’ནི། དཔང་པོ་མདེ་པར་Qོ་གསོལ་བའི། དཔང་པོ་Qང་�ོང་ན་ེཙTས་Dིས། ཟརེ་

ནས་ཅིག་U་ཤད་<ི་ཐལ། བUན་མོས་གཅིག་Uར་Ò་བལ་ཅིང་། གོས་ནི་རང་གི་སནེ་མོས་

བ}ལ། མ་ཉསེ་དཔང་པོ་ན་ེཙT་ཡོད། ;ལ་པོ་‘‘བUན་མོ་’’Uན་ལ་བདནེ་པ་མདེ། Qང་པོ་

འཇིག་Yནེ་Uན་ན་བདནེ། གཡོ་U་D་Uས་མཛའ་བཤསེ་Uང་། ཞསེ་ཟརེ་ན་ེཙT་འUར་ནས་

སོང་། དེར་;ལ་པོས་Aོབ་དཔོན་བདའ་U་སོང་། Aོབ་དཔོན་གUག་Uམ་འབར་ཚལ་

གཤགེས། ལམ་U་གསརེ་མགར་ལ་Qོ་Aོང་ཚq། གསརེ་Ôམ་¤ན་མོས་བUས་ཏ་ེབUང། ད་ཅི་

Qོ་གསོལ་བUན་པས་1རེ་རོ་ཞསེ། Aོབ་དཔོན་དག་ལ་�ངེ་བཏབ་8།ེ མགར་བས་མགར་

Gི་Uང་ནས་བདས། མགར་བའི་མིག་ལ་ཧོས་Uས་Uད། མགར་བར་མིག་གི་མངོན་ཤེས་

Uབ། མགར་མོས་གསརེ་Ôམ་བUང་པ་མཐོང་། ཧོས་Uས་མགར་Gི་ལ་Uག་Uག་eས། ང་

ནི་གUག་གཤེན་;ལ་བ་ཡིན། ངས་བUན་མོ་འU་ལིང་མ་ཏི་ལ། མི་གཙང་པར་ཡང་མ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Fད་ན། མགར་བ་1ོད་<ི་གསེར་Ôམ་ལ། མ་eིན་པར་ཡང་མ་[ང་ན། མགར་Gི་Dི་བོ་

གསེར་U་ཤོག ཅེས་བ�ོད་མགར་Gི་གསེར་U་Uར། མགར་བས་Vི་Vག་འཚལ་ནས་ལོག 

འUལ་མགར་Uང་Uང་1ོད་ཉིད་ནི། ;ལ་པོ་ཧོས་ནི་ང་བདའ་དང་Jད་པ་ན། Aོབ་དཔོན་

གUག་གཤནེ་;ལ་བ་ནི། རི་གUག་Uམ་འབར་བའི་ནགས་ཚལ་U། e་d་གཟན་ལ་འUམ་

བཞིན་ཐལ། Dིམ་ཤང་U་ལ་e་Oར་mིང་ནས་ཐལ། “ཐལ་མོ་ཞེས་ཅི་འJིན་Àས་སོ་

གUངས”། ཞསེ་<ིས་གUངས་ནས་ད་ེeས་པས། Uའོ་Dིམ་ཤང་འGམ་ནས་ནི། ;ལ་པོའི་

འཁོར་ཚTགས་Vིར་ལ་ལོག བUན་མོས་�ངེ་བཏབ་ཉསེ་པའི། འU་ལིང་མ་ཏི་U་མཛqས་ཟིན། 

ད་ེལ་གUག་གཤནེ་Uགས་�་ེ]སེ། Qང་�ོང་ན་ེཙTའི་_མ་འUལ་ཏ་ེ། མོ་མ་Uན་ཤསེ་ཐང་

པོ་བཏང། བUན་མོ་འU་ལིང་མཛqས་ཟིན་པ། གUང་Uང་གUག་གཤནེ་;ལ་བ་ལ། �ངེ་

བཏབ་ཉེས་པས་Uའི་ཟིན། མཛqའ་ནད་རབ་U་མི་བཟད་པ། དེ་ལ་ཕན་ཅིང་བསོད་པའི་

ཐབས། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་གདན་Qངས་ནས། ཚTགས་བསགས་Hིབ་པ་Nང་ནས་ཕན་ནོ་

ཟརེ།  

དེར་8ོན་པ་འཁོར་ཚTགས་གདན་Qང་8ེ། 8ོན་པས་འU་ལིང་མ་ཏི་ལ། 1ོད་<ིས་གUག་

གཤེན་;ལ་བ་ནི། Fན་Qང་ཚTགས་བསག་k་Vག་བཙལ། Fན་Wར་ཉེས་པ་བཤགས་ན་

eང་།  ད་ེམིན་Uའི་བཏང་མི་འUར། ཞསེ་གUངས་Uན་ཤསེ་ཐང་པོའི། གUག་གཤནེ་;ལ་

བ་Fན་Qང་8ེ། ཉེས་པ་བཤགས་Nང་eས་ཤིན་U་། k་མོ་Uམ་བ;་ལ་Vག་འཚལ་ཏེ། 

ཚTགས་བསགས་ལས་ངན་མཛq་ནད་སོས། དེར་བUན་མོས་རིན་ཆེན་གཅལ་བ}མ་Uལ། 

ཧོས་;ལ་དང་བས་དགའ་མUའ་ནས། U་མོ་ཧོས་ཟ་;ལ་མེད་མ། རིན་ཆེན་;ན་Dིས་

བཏབ་ནས་ནི། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་ཁབ་U་Uལ། zམ་ཟེ་[ོ་གསལ་མཚན་བOས་ནས། 

མཚན་བཟང་བ}་ཤིས་ལེགས་སོ་བ�ོད། dི་¥ོན་;ལ་བཞད་དག་U་eོན། ¤་8ོན་k་

གསོལ་ཆ་ེU་eས། �ས་ནི་གཏོ་U་འUམ་སངས་དང་། ད�ད་U་ད་ེནི་dི་ཤསེ་འUངས། U་

མོ་གཤནེ་ཟ་ནUེ་ཆནེ་འUངས། ད་ེནས་ཡིད་<ི་1Uེ་Uང་གིས། འUག་Y་Wོན་པོ་ཆིབས་U་

བཅིབ། Uར་མDོགས་U་འUལ་sག་གིས་zབ། �ོག་འU་wད་ཅིག་ཅི་བཞིན་བར། གསས་

ཆནེ་U་”བཞི”གདན་ཡང་Qངས།  

ཤར་ནས་གར་གསས་བཙན་པོ་eོན། eང་ནས་¤ོད་གསས་ཁམས་པ་eོན། Uབ་ནས་གསས་

�ེ་�ང་པོ་eོན། kོ་ནས་གནམ་གསས་Uང་Uམ་eོན། བར་པོ་སོ་བ;ད་Vོགས་བཞི་U། 

བཀའ་Yགས་µ་གཤང་Uང་�ིང་བཞི། རང་བཞིན་མཁའ་ནས་གནམ་བབ་Uང་། པད་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གUགས་[་རི་z་ེ;ལ་མཚན་བཞི། འཁོར་ལོ་དཔལ་བUེ་Uང་དང་ཉ། པད་མ་Uམ་པ་;ལ་

མཚན་གUགས། རིན་ཆེན་g་བUན་གཏེར་དང་བ;ད། མེ་ཏོག་མཛqས་དU་ཆར་U་བབ། 

¿ོ་བཞི་མཛTད་�་Ëོག་བཤད་མཛད། ད་ེནས་གསས་ཆནེ་U་བཞིའི། གར་Y་འVོ་བ་Uང་གི་

མདོག ¤ོད་Y་mིང་བ་གསརེ་ལོ་དང་། གསས་Y་བང་ཆནེ་མཚལ་U་དང་། གནམ་Y་Dི་

ལིང་འGོས་པོ་ཆེ། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་བཅིབ་པར་འUལ། དེ་ཚq་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ཞལ་

ནས་ནི། བོན་ནི་¿ོ་བཞི་མཛTད་དང་�། ཆབ་དཀར་Wགས་Uད་Vི་ནང་དང་། ཆབ་ནག་

�ིད་Uད་ཆ་ེUང་དང་། “དཔོན་གསས་Uང་Uད་ཆ་ེUང་དང་།” འཕན་Uལ་འUམ་ ་ེ;ས་

བUས་དང་། གཙང་མ་མཐོ་ཐོག་ཟབ་དོན་མཛTད། གUངས་སོ་དག་ལ་འཛMན་ཤེས་Dི། 

གདགས་¿ོ་དག་ལ་མིང་ཡང་ཐོགས། གོ་ལམ་དག་ལ་དོན་Æདེ་མཛTད། ཅསེ་བ�ོད་¿ོ་བཞི་

མཛTད་�་གཏན་ལ་ཕབ།  

ད་ེནས་Uང་ལ་zག་སངེ་ག་ེབ;ད་བgོལ་U། བUད་མ་�ང་U་རིང་བUལ། ཐོ་རངས་dི་

¥ོན་;ལ་བཞད་Pེར། ;ལ་པོ་ཧོས་<ི་འGོ་དོན་9ོགས། དེ་ནས་མགོན་བUན་V་Uལ་U། 

gང་mན་གU་P་ེe་བ་U། ཡ་ེཤསེ་kའི་8ོན་པ་ལ། འGོ་བ་འUལ་བའི་བོན་Uང་Uས། ད་ེ

ནས་ཤར་kོ་Uབ་eང་Vོགས་བཞི་U། 8ོན་པས་འUག་Y་Wོན་པོ་Uལ། k་Y་ག་ེU་བhན་

དཀར་ལ། གཏོ་Hོ་ད�ད་Hོ་Pིས་Hོ་¥ན་Hོ་དང་། k་Hོ་གཤེན་Hོ་Uང་གUམ་ཡ་Uག་

བཀལ། µ་གཤང་Uང་�ིང་བཞི་དང་ཆས། གསས་ཆནེ་བཞི་U་འQནེ་8ོན་eས། ཡིད་<ི་

1ེU་Uང་g་འQེན་eས། �ས་U་Uང་གUམ་ཡ་Uག་དང་། མོ་མ་Uན་ཤེས་ཐང་པོ་དང། 

བོན་Dི་འཁོར་ལོ་Vོགས་བཞིར་བwོར། གཏོ་ད�ད་འUམ་ ་ེགཏན་ལ་ཕབ། ད་ེནས་འཛམ་

U་�ིང་བཞི་U། wད་རིགས་མི་གཅིག་Uམ་བ;་Uག་U་ལ། བོན་wད་བUར་མི་གཅིག་ར་ེར་ེ

བཞག Aར་ཡང་འོལ་མོ་�ིང་U་eོན། བར་པོ་སོ་བ;ད་མཁར་U་ཐམས་ཅད་Uན་འUས་

སོ། གUང་Uང་kའི་བོན་མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་

དང་། ;ལ་པོ་ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིང་གི་U་དོན་Dི་མདོའ། ཧོས་ཟ་;ལ་མདེ་ཁབ་U་བཞསེ་

ནས། �ས་འUངས་པའི་ལUེ་8་ེདU་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་པ། དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་ཁབ་U་བཞསེ་པ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་ཤསེ་རབ་Uལ་U་Uང་བའི། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་དང། དཔོ་;ལ་འབར་Hོན་U་

དོན་མདོ།  ིག་ཅན་མི་དU་Qངས་པའི་ལUེ། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། གནས་མཆོག་

འོལ་མོ་Uང་རིང་གི། མ་ེཏོག་ཚལ་U་བUགས་ཤིང་U། �ས་ནི་གཏོ་U་འUམ་སངས་དང་། 

ཡབ་�ས་མཇལ་ཅིང་བོན་བཤད་ཚq། kོ་Vོགས་�ིང་ནས་H་བhན་Gགས། དེ་ཚq་;ལ་པོ་

འཁོར་ཚTགས་གཅིག 8ོན་པའི་Fན་Wར་ཤར་Dིས་Vིན། འདོད་པ་དU་འUར་ནོར་U་Uལ། 

k་Vག་དU་འཚལ་འདི་wད་Uས། འGོ་བའི་དཔལ་མགོན་གཤནེ་རབ་མཆོག འཇིག་Yནེ་

Hོན་མ་]སེ་Uའི་Uལ། _མ་པ་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པའི་Uགས། ཅིར་ཡང་ས་ལ་ེUལ་པའི་U། 

ཞལ་མཐོང་U་པའི་དོན་ཆེད་ནི། བདག་ནི་;ལ་པོ་དཔོའི་རིགས། དཔོ་;ལ་འབར་བའི་

Hོན་མ་ཅན། Uལ་ནི་dི་ཏང་འeམས་པའི་�ིང་། དག་ེབ་ཤ་8ག་Fོད་པའི་ས། དའེི་Uབ་

�ིང་dི་U་Uང་། ;ལ་པོ་J་མོ་dི་འོད་དང་། བUན་མོ་dི་བUན་གསལ་མོ་ལ། ;ལ་U་dི་

ཤང་e་བར་]སེ། ;ལ་U་མི་སོས་ནད་<ིས་ཟིན། མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ལོམ་བhག མོ་མས་

Uན་ལབ་འJ་བUག་ནས། ;ལ་U་dི་ཤང་Uད་U་ནི། zན་Uག་dི་ཤསེ་བསད་གསོད་wད། 

R་Dིམ་ཤང་གོང་གོང་བོན་པོར་བhག། ཧ་འདྷ་ནག་པོ་བསད་མི་eས། ;ལ་U་ནད་པས་

Àས་པ་ནི། ཕ་མ་ངན་པས་བདག་ལ་ཕན་U་ར་ེབ་དང་། མོ་བོན་Uན་མས་ཟ་འདོད་eས་

པ་དང་། ཧ་འདྷ་ནག་པོ་ཤིན་U་�ེན་པ་དང་། zན་Uག་དག་ལ་རང་དབང་མེད་པའི། 

འདི་O་U་ལས་ངན་Fད་པ་ཡི་རེ་Uག མ་རིག་གཏི་Uག་Uན་པའི་Uས། མོ་བོན་གཅིག་

Uན་_མ་¥ིན་Dིས། ;ལ་U་dི་ཤང་ཤི་U་ལ།  ིག་ཅན་མི་དU་རོ་དU་Uང་། དམག་མི་

Uམ་8ོང་ལས་དབང་Uར། ཨ་ེམ་ལས་ངན་Uན་གནས་ཡི་ར་ེUག ཅསེ་Àས་ཡི་Uག་]སེ་ཏ་ེ

Uས།  zན་Uག་དག་གིས་འདི་wད་U།  

<་ཻམ་སམེས་ཅན་]སེ་ནས་ཤི་བ་ལ། ཅི་8་ེམོ་བོན་བདནེ་Uར་ན། ;ལ་Uའི་Uད་U་ང་འGོ་

ནས། ;ལ་U་མི་ཤི་གསོན་པ་ན། zན་Uག་Uག་པ་ཤི་བ་Uང་། ཞསེ་པའི་ཚMག་<ང་བ�ོད་

ནས་འUག ;ལ་U་དག་གི་ཕ་མའིས། zན་Uག་Uག་པ་hིང་�ེ་8ེ། ;ལ་U་ཤི་ན་;ལ་

རབས་ཆད། ;ལ་U་སོས་པའི་ཐབས་ཡོད་ན། zན་Uག་Uད་U་གཏོང་པ་ལགེས། ཞསེ་Àས་

zན་Uག་Uད་U་བཏང། zན་Uག་ཤ་བཙTན་བཞིན་U་བUང། མོ་མས་Îང་པ་གཡས་པ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འཐནེ། བོན་པོས་ལག་པ་གཡས་ལ་ཐནེ། ཧ་འདྷ་ནག་པོས་hིང་Uང་8།ེ ཤ་_མས་Uད་U་

Vོགས་བཞིར་གཏོར། མོ་བོན་1ིམ་U་Vིན་ཙ་;ལ་U་ཤི་ནས་འUག མོ་བོན་]ིང་]ངེས་ཏ་ེ

sབེ་ནས་ཤི། ད་ེ�སེ་zན་Uག་དག་གི་ཕ་མའིས། ཧ་འདྷ་ནག་པོ་hིང་Uང་བསད། ད་ེནས་

zན་Uག་ཕ་མ་དསེ། ;ལ་པོ་J་མོ་dི་འོད་<ི། མཁར་དང་བ་P་ེམཐོན་དག་ལ་Uགས། དརེ་

zན་Dིས་;ལ་ས་བUང་པ་ལ། བདག་;ལ་པོ་འབར་Hོན་འJག་དོག་]ེས། འཁོར་Dིས་

དམག་མི་Uམ་8ོང་བUས། མཁར་ཕབ་zན་Uག་ཕ་མ་བསད།  ིག་པ་དམག་མི་Fིའི་Uར། 

དེ་འQའི་ལས་ངན་Uང་བ་འདི། ཅིའི་U་དང་ཅིའི་»ེན། འzས་U་ངན་པ་ཅི་O་U་འUང་། 

Qང་ན་Qངས་ཐབས་ཅི་Oར་ལགས། གཤེན་རབ་8ོན་པ་ཉིད་ལ་U། ཞེས་Uས་8ོན་པས་

ལན་གUངས་པ།  

;ལ་པོ་འབར་བའི་Hོན་མ་ཅན། 1ོད་<ིས་U་དོན་ཐབས་ལ་མཁས། འGོ་དོན་མཛད་པའི་

བསམ་པ་ཅན། དག་ེmན་སམེས་ལ་ ིག་མི་འUར། ད་ེལ་ནམ་ཡང་ངན་སོང་མདེ། ཅི་Oར་

 ིག་ཅན་མི་དU་འདི། Wོན་U་ལས་ངན་Fོད་པ་ལས། ¥ོན་ལམ་མ་དག་U་ལས་Uང་། »ནེ་

ནི་ ིག་པའི་_མ་¥ིན་འཚTགས། འzས་U་ངན་པར་¥ིན་པ་ནི། དེ་ལ་;ལ་U་dི་ཤང་ནི། 

བསམ་པ་བཟང་པོའི་»ེན་དག་གིས། Uམ་U་P་གUམ་k་U་]ེས། k་U་Qི་མ་མེད་པར་

]ེས། zན་Uག་dི་ཤེས་བསམ་བཟང་8ེ། ¤་mན་གནས་U་kར་]ེས་སོ། dི་ཤང་ཕ་ནི་

བསམ་པ་འzིང་ཙམ་8།ེ sབེ་པས་U་Uར་ཅན་Dི་ད�ལ་བར་]སེ། dི་ཤང་མ་ནི་བསམ་པ་

ངན་8།ེ sགས་<ི་སོག་ལསེ་Uས་པོ་གUབ་པར་]སེ། མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ལོམ་ནི། ཡང་ཤི་

ཡང་སོས་ད�ལ་བ་U། Uད་མདེ་Uས་ལ་Qདེ་མོང་མགོ་ཅན་གཅིག་U་]སེ། Uལ་Dིས་མིག་

ཟ་ ིག་པས་g་ནས་ཟ། Pང་པས་s་ེལ་ཟ།  ོམ་ནག་པོས་hིང་ལ་ཟ། bལ་པས་O་ེབ་ཟ་

ཞིང་མ་ེམ་Uར་ལ་འབོག ད་ེའQ་བའི་ད�ལ་བར་]སེ། བོན་པོས་ཟ་འདོད་དབང་གིས་མི་

ཤསེ་ཤསེ་eས་Uན་U་Àས། sབེ་པས་ད�ལ་བ་ཐིག་ནག་གནས་U་]སེ། ད་ེཡང་Uལ་ནག་

མགོ་གUམ་པ་གཅིག་U་]ེས། མགོ་གཅིག་སོག་ལེས་གཅོད་ཅིང་། མགོ་གཅིག་ཐོ་བས་

བUང་། མགོ་གཅིག་8་ར་ེཅན་Dིས་གས།ེ མUག་མ་Uར་བཙT་Îདེ་པ་མ་ེU་�གེ ཡང་ཤི་

ཡང་སོས་ད་ེOར་]སེ། “གྷ་ཧ་དྷ་ནག་པོ་ནི། eོལ་སོང་Uན་ནག་�ིང་ཆནེ་U། Uས་ནི་ཕག་

ནག་ཅིག་U་]ེས། Uག་བWལ་ནི་sགས་<ི་Uར་བཞིས་མནན་ནས། sགས་<ི་ ིག་པ།” 

zན་Uག་དག་གི་ཕ་མ་ནི། བཤའ་གUབ་eེད་པའི་ད�ལ་བར་]ེས། མི་Uས་ར་Uག་མགོ་

ཅན་ལ། �ིན་པོ་ཕོ་མོས་U་Gི་_ོན་པོའི། �ོག་Uང་ཁ་Vསེ་hིང་Uང་ཟ་བར་]སེ། ;ལ་པོ་

དམག་མི་8ོང་དང་ཆས། ད་O་ཤི་ནས་k་མ་ཡིན། འཐབ་Pོད་ཆེན་པོར་eེད་པར་]ེས། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -39

 ིག་Nངས་དག་ེབ་Fད་པ་ན། དགའ་mན་kའི་གནས་U་]སེ། Qང་ན་Qངས་ཐབས་འདི་

Oར་ཏ།ེ ;ལ་U་ཕ་མ་zན་Uག་དང་། མོ་བོན་ཧ་དྷ་ནག་པོ་དU། ;ལ་པོ་དང་དམག་མི་

Uམ་8ོང་_མས།  ིག་Hིབ་Uས་གཅིག་འeང་བར་འUར། ཞསེ་གUངས་;ལ་པོ་དགའ་བ་

]སེ། U་U་འབར་བའི་མ་ེཏོག་Uལ། འཇིག་Yནེ་Hོན་མ་གཤནེ་རབ་ལགས། Wར་བDིས་

 ིག་ལ་འDོད་ཚང་བDི། Vིན་ཆད་དག་ེབ་གUང་བཞིན་�ང་། ཅི་Oར་བDིས་ན་Hིབ་Nང་

U། ཞསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། ;ལ་པོ་འབར་Hོན་Uལ་Uགས་ཅན། དགའེ་Fོད་

Uར་U་བPམ་ན་འUབ། བསམ་གཏན་གU་བUང་ཤེས་རབ་མདའ་འཕང་ན། _མ་ཤེས་

Uལ་བ;ད་ཉོན་མོངས་དG་གསོད་དགོས། བདེར་གཤེགས་k་གཤེན་�ིད་པ་ལ། མཚན་

Vག་འཚལ་ན་Uར་U་འeང་། འGོ་ལ་Nིན་གཏོང་Uལ་Uགས་བ]ེད། Uན་U་མི་ཐོགས་

Hིབ་པ་འeང་། ཞསེ་གUངས་;ལ་པོས་ཡང་Uས་པ། k་མིའི་8ོན་པ་Hོན་མའི་མཆོག ས་ལ་ེ

གསལ་བའི་ཡ་ེཤསེ་Fན། gང་�ིད་བ}་བའི་མ1ནེ་;་ཅན། བདག་དང་བདག་འQའི་Hིབ་

Nོང་Vིར། བདག་གི་གནས་U་འeོན་པར་U། ཞསེ་Uས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། གསརེ་Dི་

ཆག་ཤིང་Vག་U་འཛMན། གསེར་Dི་ཤིང་Yའི་འཁོར་dི་ལ་བUགས། གUང་Uང་སེམས་

དཔའ་8ོང་དང་�་བ;་དང་། འཁོར་བཅས་dི་ཐང་འeམས་པའི་�ིང་། Gོང་1ེར་Uན་

Uབ་འUས་སར་eོན། Vག་དང་རིམ་Gོ་བU་བ་བDིས། མཁར་ནི་ཤོད་པ་བPེགས་པ་U། 

གསས་U་�་ལོ་གU་ལོའི། ཉི་°་རིས་<ིས་Uར་ཡང་Uབ། གསང་བ་ཡིད་<ི་1ེU་Uང་གི། 

པད་མ་རིས་<ིས་གདན་ཡང་བཏིང་། ;ལ་པོ་འབར་བའི་Hོན་མའི། གསོལ་ཟས་རོ་མཆོག་

བ;་mན་Qང། ནོར་U་རིན་ཆནེ་གཟི་འབར་Uལ། <་ཻམ་8ོན་པ་Uགས་�སེ་ཅན། _མ་པ་

ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པའི། གཤནེ་རབ་མི་བོ་Hོན་མའི་མཆོག ;ལ་Jན་d་ཤང་ནད་<ི་ཟིན། 

ནད་ད་ེཅིས་<ང་མ་སོས་པར། ཕ་མ་མོ་བོན་zན་Uག་ཧ་དྷ་དང་། དམག་མི་Uན་ཆད་ ིག་

ལ་གནས་པ་འདི། ཅིའི་U་དང་ཅིའི་»ནེ། 8ོན་པའི་Hོན་མས་བདག་ལ་ཤོད། ཅསེ་Uས།  

8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། Wོན་ཚq་W་མ་;ལ་U་དསེ། ཚq་8ོད་དམག་དཔོན་བསད་བཅད་

eས། ཚq་¥ད་གཏོ་;ལ་ཡེ་མ1ེན་ལ། �ོག་གཅོད་Rང་པའི་ ོམ་པ་[ང། དགེ་བU་ཚད་

མར་Fོད་པའི། འདིར་ནི་;ལ་U་]སེ་པའོ། ཚq་Uང་Wོན་Dི་�ོག་བཅད་_མ་¥ིན་ཡིན། ཕ་

མ་མོ་བོན་ཧ་དྷ་_མས། ;ལ་Uས་དག་ེབ་Fོད་པ་ལ། མོ་མས་ ིག་Fོད་འཁོར་བ་ཡིན། ;ལ་

པོ་1ོད་ནི་W་མ་འUར་གཤནེ་]སེ། དམག་མི་_མས་ནི་Oད་མོ་བ། བདག་ནི་འUར་གསས་

ཡིན་ཞསེ་e། ད་ེ_མས་_མ་¥ིན་Uས་འདིར་འཚTགས། ད་ེབས་Hིབ་པ་Uས་འདིར་འeང་། 

ཞེས་གUངས་;ལ་པོ་འཁོར་བཅས་<ིས། 8ོན་པའི་ཞབས་ལ་Vག་འཚལ་ཏེ། བདེར་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གཤགེས་8ོང་གི་མཆོད་པ་བཤམས། hིང་པོ་བ�ོད་ཅིང་བ8ོད་པ་eས། འཁོར་བ་དོང་Uག་

hིང་པོ་བ�ོད། རིགས་Uག་Uད་<ིས་ཚMམས་པར་eས། བདེན་པའི་དོན་ཡང་བ8ན་པའི། 

Oས་དང་ཆོ་འUལ་ཆནེ་པོ་Uང་། ;ལ་པོ་དམག་མི་Uམ་8ོང་བཅས། མཁའ་ལ་འོད་བཞིན་

མངོན་སངས་;ས། འཇིག་Yནེ་ཁམས་ནི་བད་ེལ་བཀོད། Aད་ན་;ལ་པོ་འབར་Hོན་�ས། 

དཔོ་U་ལག་ངན་e་བ་དང་། དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་Uལ་U་Uས། དེ་ལ་མཚན་mན་1ེU་Uང་

བཞིས། གཤནེ་རབ་དག་ལ་Aར་Uས་པ། ཨ་ེམ་ཡབ་གཅིག་གཤནེ་རབ་མཆོག འཇིག་Yནེ་

8ོང་པར་Uར་ཙམ་Dི། འGོ་བ་kག་མེད་སངས་;ས་ན། ;ལ་U་sམ་Qལ་Uས་པ་འདི། 

ཅིའི་U་དང་ཅིའི་»ེན། དeིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐབས་<ི་U། U་གUམ་མཁའ་ལ་ཡལ་ཅིང་། 

ཞེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། དཔོ་;ལ་Uན་U་སངས་;ས་པ། ཚTགས་བསགས་

Hིབ་པ་Nང་བ་ཡིན། ;ལ་U་མིང་�ིང་Uས་པ་ནི། ;ལ་U་]་ེབ་�་བ;་U། མཚམས་མདེ་

 ིག་པ་Fད་པ་ཡིན། Uས་འདིར་;ལ་Uར་]སེ་པ་8།ེ ད་Uང་kག་མ་མ་དག་པས། བདག་

ཉིད་�་ངན་འདས་ཙམ་ན། ཐར་པའི་གོ་འཕང་གཟོད་ཐོབ་པོ།  �ིང་མོ་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་

ནི། Wོན་ནས་བདག་ལ་མ་ེཏོག་གཏོར། ¥ོན་ལམ་kན་ཅིག་བཏབས་པའི། བདག་གི་Gོགས་

U་Jད་པ་ཡིན། ད་ེVིར་;ལ་པོས་Uལ་བ་ལགེས། ཞསེ་གUངས་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་ནི། 8ོན་

པ་གཤནེ་རབ་ཁབ་U་བཞསེ། ཁོང་མ་ནUེ་Uང་དག་U་བUས། ¤་8ོན་བ}་ཤིས་k་གསོལ་

eས། ནོར་Nིན་དག་གི་གཡང་ས་[ན། �ས་U་Uང་འQེན་Uད་འQེན་འUངས། U་མོ་

གཤནེ་ཟ་ནUེ་Uང་བOམས། མི་ནོར་g་དU་ཕོགས་U་eིན། གཏོ་Hོམ་ད�ད་Hོམ་བཀའ་

U་གཏད། ད་ེནས་Vི་རོལ་ཚལ་བཞི་U། k་Uད་གཤནེ་Uད་�ིད་Uད་དང་། དོན་Uད་Uད་

 ེ་བཞི་_མས་དང་། མདོའ་བU་བོན་Dིས་འཁོར་ལོ་བwོར། Uང་འQེན་Uད་འQེན་དག་

ལ་གཏད། ;ལ་པོ་དཔོའི་འGོ་དོན་མཐར་Vིན་ནོ།། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ལས། ;ལ་པོ་དཔོའི་འGོ་དོན་མཛད་ཅིང་། དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་ཁབ་U་

བཞསེ་པའི་ལUེ་8་ེབU་པའོ།། །།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -41

ལUེ་བU་གཅིག་པ། བ8ན་པ་_མ་གUམ་�སེ་བཞག་མཛད་པ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། གསང་བ་མདོ་Uད་<ིས་Uས་པ། ཨ་ེམ་ཤསེ་རབ་Uལ་Uང་

བའི། 8ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པ་ཉིད། ཀོང་ཙq་འUལ་Dི་;ལ་པོའི། ¤ོངས་པ་ཡོངས་U་

Uབ་པའི། U་དང་»ནེ་_མས་ཅི་Oར་ལགས། ཞསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།  

<་ཻམ་འUས་པའི་འཁོར་_མས་ཉོན། གོང་U་འཛམ་�ིང་kོ་Vོགས་ནས། ;ལ་པོ་སའི་hིང་

པོ་ལ། U་ནི་ཆ་ེབ་Yག་[ོ་གསལ། དའེི་མའི་མགོའོ་བཅད། འzིང་བ་ ང་སམེས་མཆོག དའེི་

མའི་U་མ་བཅད། U་Uང་གསལ་མཆོག་དགེ་བ་Fད། Wོན་U་ཕོ་བོ་གཉིས་ཚq་འཕོས་ཏེ། 

བདག་ནི་;ལ་U་ ིག་པ་ཅན། U་�ིན་ནག་པོར་]སེ་འUར་<ང། གUང་པོས་དག་ེབ་Fོད་

པའི། Gོགས་གཅིག་eདེ་པའི་¥ོན་ལམ་བཏབ། ;ལ་པོ་གསལ་མཆོག་ཚq་འཕོས་པ། འོལ་མོ་

�ིང་གི་Uབ་Vོགས་U། Uལ་ནི་;་ལག་འོད་མ་�ིང་། མཁར་ནི་dི་¿ོ་P་ེབ;་ན། Gོང་1རེ་

འUལ་བUར་བཀོད་པ་U། ཡབ་ཀ་དྷ་ལ་གསེར་འོད་དང་། བUན་མོ་U་dི་གསལ་འོད་

མའི། �ས་ཀོང་ཙq་འUལ་Dི་;ལ་པོར་]སེ། ད་ེདད་པ་བསོད་ནམས་དག་ེ8ོབས་<ིས། U་

Uད་བདལ་བའི་མཚT་�ིང་U། �ིན་པོ་8ོང་གི་Gོགས་eདེ་ད།ེ གསས་ཁང་ཆནེ་པོ་བཞངེས་

པའི། �ང་Lོ་�་ེ;་Gམ་གཞི་ལ་�ིང་U་zསེ། མཚTའ་ཁར་�ིང་ཐོན་Uབ་ལ་ཉ་ེབ་ལ། བUན་

མོ་གཉེན་sམ་འོད་མ་གསལ། གཡོག་འཁོར་བཅས་པས་ཚTར་ནས་མཐོང་། གསང་ཚMག་

Uམ་ལ་ཤོར་བའི་ཉེས་པའི། �ིན་པོའི་དམག་8ོང་ཐེ་ལེས་བཏབ་ནས་eེར། དེ་ཚq་མགོན་

བUན་Vའི་Gོང་1རེ་ནས། V་ཨནེ་ཙq་མདེ་Uགས་�་ེ]སེ། ཀོང་ཙq་འUལ་Dི་;ལ་པོའི། དག་ེ

wོས་མཐའ་U་Vིན་eའི་Vིར། 1Uེ་Uང་Uང་འJིང་ཙM་བརེ་ཅན་U་eོན། k་�ིན་མཚམས་

<ི་གUའོ་མཛད། དག་ེདང་མི་དག་ེཤན་Jག་Vསེ། དག་ེབའི་wོས་ཐབེས་k་མི་;ལ་Uར་ཏ།ེ 

ཀོང་ཙq་;ལ་པོ་ཡི་རང་རབ་U་ཐོབས། དག་ེབའི་wོས་མཁན་ཨནེ་ཙq་V་ལ་Uས། ད་ེཚq་k་U་

ཡིད་བཞིན་¥ོན་ལམ་]ེས། ]ིན་Dི་རལ་ཀ་Dོན་ཞིང་གསེར་Dི་རལ་Gི་ཐོགས། Uའི་U་ཙ་

Uང་Uལ་ཐོར་Uག་ཅན། གསས་ཁང་Pིག་པའི་ལས་ནི་ངདེ་<ིས་eའོ་ཟརེ། ད་ེཚq་�ིན་པོ་�་ེ

ངན་དམོད་པ་]ེས་<ིས་ནི། �ིན་Dིས་གསས་ཁང་Pིག་U། ;ལ་ཉིད་གསང་ཚMག་ཉམས། 

1Uེ་Uང་ཙM་བརེ་ཅན་1ོད། Aོབ་དཔོན་¤ོས་སམ་ཅི། ཞསེ་པས། ཨནེ་ཙqས་ལན་གUངས་པ། 

Uས་རིན་པོ་ཆེ་འོད་<ི་དཔེའི་གཞི་བཏིང་8ེ། Uགས་འUལ་Dི་བང་མཛTད་<ིས་དོན་ཁོག་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Uབ་8།ེ དབང་པོ་ཉི་མའི་ཟརེ་ལ་བདནེ་ལམ་Qངས། རིག་པ་ཀར་Nིན་འQ་བའི་ཚMག་གིས་

འU་Nར་ཏེ། [ོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མ1ེན་པར་ཤར། ¼གས་འUལ་mེས་Vེས་

པས་Aོབ་དཔོན་དགོས་སམ་ཅི། ཞེས་པས་�ིན་པོ་]ེངས་དེ་སོང་། དེར་k་U་k་མ་ཡིན་

Dིས་བPིགས། ད་ེ�ིང་Pལ་mན་�ིན་Dིས་བPིགས་པས་བYན། བར་གཉནེ་པོ་kས་བཏག་

པས་བ�ིད། ནང་U་འUལ་Uས་zིས་པས་བ}། wོས་¿མ་པོ་Vས་མཛད་པས་ལགེས། ལག་

བསོད་mན་མིས་[ང་པས་Uབ། eིན་བདརེ་གཤགེས་kས་བ×བ་པས་;ས། བ8ན་པ་_མ་

གUམ་�སེ་བཞག་མཛད་པས་ནི་ངོ་མཚར་རོ། ། 

དེ་ཡང་གསས་ཁང་ཞལ་བ�ོ་Uས། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་བཅས་Fན་Qངས་སོ། U་

ཡོན་གསརེ་Dི་བན་�ང་ལ། རིན་ཆནེ་g་ཚTགས་¿ས་བ8ད་པ་དང་། དར་ཚTན་མཛqས་པའི་

�ད་གོས་Uལ། བ}་གསལ་མཛqས་པའི་མཆོད་¢ིན་བཤམ། དཀར་ནག་བ}་གསལ་ཞལ་

�ོས་མཛད། ད་ེཚq་བUད་�ིན་གUག་པའི་ཚTགས། Vོགས་བཞི་དག་ནས་བར་ཆོད་བPམ། 

དེ་ཚq་མཚན་mན་1ེU་བཞི་ཡང་། µམ་པའི་dོ་ཆེན་U་བཞིར་Uལ། ཤར་ནས་ཟོ་བོ་དU་

དU་Uང་། Uབ་ནས་U་ཅོ་དU་དU་Uང་། eང་ནས་གཟ་ེམ་དU་U་Uང་། kོ་ནས་རོམ་པོ་

དU་དU་Uང་། འཇིགས་པའི་དU་དང་ཞལ་Dིས་བསོ་Hའི། བUད་�ིན་བར་ཆོད་དམག་

_མས་;ང་མཚམས་བཅད། མཐའི་sགས་རི་;བ་U་ཐམས་ཅད་མ་Uས་བདས། བ®ོ་རག་

ཤ་ག་ེཞི་Uམ། ག་ེUད་�ལ་�ལ་Uམ། ཞསེ་བ�ོད་�ིན་པོ་བUལ། ད་ེ�སེ་གཙT་བཞི་བདརེ་

གཤེགས་8ོང་P་བ;ད། མཁའ་ལ་¢ིན་དUང་གཏིབ་Oར་eོན། eིན་×བས་�ད་Uང་ཆོ་

འUལ་བ8ན། ས་ཡང་_མ་པ་Uག་U་གཡོས། ད་ེཚq་ཀོང་ཙq་འUལ་;ལ་Dིས། 8ོན་པ་ལ་ནི་

ངསེ་Uས་པ། ཤསེ་རབ་Uལ་Uང་8ོན་པའི་མཆོག ཕོ་zང་Uན་Dིས་Uབ་པ་དང་། གཙT་བཞི་

བདེར་གཤེགས་8ོང་P་བ;ད། མཁའ་ལ་¢ིན་བཞིན་གཏིབ་ནས་<ང་། eིན་×བས་ཆར་

Oར་བབ་པ་དང་། མཆོད་པའི་¢ིན་དUང་འUང་བའི། U་དང་»ནེ་_མས་ཅི་Oར་ལགས། 

8ོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བ²ལ་པ།། ཕོ་zང་Uན་Dིས་Uབ་པ་ནི། ;ལ་པོ་དད་པ་]སེ་པ་

དང་། བསོད་ནམས་བསགས་པའི་U་ལས་Uང་། »ནེ་ནི་Uན་བཟང་Uགས་Uལ་པའི། ཨནེ་

ཙq་ལེན་མེད་Vའི་eས། མཁའ་ལ་བདེར་གཤེགས་¢ིན་Oར་འUས། Uགས་�ེས་འGོ་དོན་

གཟིགས་པ་8།ེ ;ལ་པོ་དག་པའི་gང་བ་ཡིན། བད་ེབར་གཤགེས་པ་གཙT་བཞི་ནི། དeིངས་

དང་ཡ་ེཤསེ་མཁའ་ལ་མཉམ། ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་Uང་U་འzལེ། ཚད་མདེ་བཞིའི་Uགས་

�སེ་Uང་། དིང་འདིར་ཡོན་བདག་eདེ་པ་ནི། Wོན་U་;ལ་པོ་གསལ་མཆོག་གིས་། བདག་

ལ་དགེ་ཚTགས་བསགས་པའི། W་མའི་ལས་འzེལ་བཞག་པའི། བ8ན་པ་_མ་གUམ་�ེས་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བཞག་ནི། འGོ་དོན་མཐའ་U་Vིན་པའོ། ཞེས་གUང་བ}་ཤིས་ཞལ་བ�ོས་དང་། དིང་

འདིར་U་Nོར་ཡོན་Dི་བདག ¿ོས་བཙན་ཀོང་ཙq་འUལ་;ལ་དང་། Fི་བཙན་རིགས་Uག་

སམེས་ཅན་_མས། གསས་ཁང་ཆནེ་པོ་བཞངེས་པ་དང་། བདརེ་གཤགེས་8ོང་གི་མཚན་

བ�ོད་ཅིང་། བ8ན་པ་_མ་གUམ་;ས་འUར་ནས། དག་ེབ་མཐའ་U་;ས་འUར་ཏ།ེ Uན་

Dིས་[་མདེ་འzས་U་ཐོབ་པར་ཤོག ཅསེ་གUངས་སོ། ། 

ཀོང་ཙq་ལ་སོགས་འཁོར་_མས་དགའ་མU་�ེས་U་ཡིད་རང་ནས། དགའ་8ོན་མཆོད་པ་

ཆརེ་eས་སོ། ད་ེནས་ཀོང་ཙq་འUལ་;ལ་Dིས་། U་མོ་འUལ་བUར་ཁབ་U་Uལ། �ས་U་

འUལ་U་Uང་འUངས་ཏ།ེ གUག་ལག་Pིས་<ི་བོན་ལ་མཁས། ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་

<ང། U་འUལ་Îང་པ་བཞི་mན་པས། dི་¥ོན་;ལ་བཞད་དག་U་eོན། བ}་ཤིས་ཞལ་

བ�ོས་ཆརེ་eས་སོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། བ8ན་

པ་_མ་གUམ་�སེ་བཞག་མཛད་པའི་ལUེ་8་ེབU་གཅིག་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་གཉིས་པ། 8ོན་པ་ལ་བUད་<ིས་ཆོ་འUལ་བ8ན་པ་Uགས་པ་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། གཤེན་ཟ་ནེU་Uང་གིས་Uས་པ། མཆོད་པ་Uལ་ནས་Uས་

པའི་མདོ། ཨེ་མ་ཡབ་གཅིག་གཤེན་རབ་མཆོག དཔའ་བYན་འUར་མེད་ཐམས་ཅད་

མ1ནེ། ;ལ་བོན་�སེ་<ི་ས་ཡང་ནོན། Uགས་�སེ་འGོ་དོན་མཛད་ལ་བ8ོད། བདག་ནི་

1བ་པས་[ོ་བUས་ཏེ་། ལན་ཆགས་འUལ་པས་[ོ་རེ་འDོད། 8ག་U་Uང་དང་གཟིག་U་

Uང་། ལས་ངན་འzལེ་བས་hིང་ར་ེ�།ེ ལན་ཆགས་འཇལ་ཏ་ེU་མ་eིན། འདིའི་ལས་འzལེ་

ཅི་Oར་ལགས་སོ། དང་པོ་བUད་_མས་ཅི་Oར་Uང་། བར་U་བUད་དེ་གང་U་གནས། 

8ོན་པ་བདེན་པའི་བར་ཆད་ཅིང། ཐ་མར་བUད་_མས་ཅི་Oར་འUར། ཞེས་Uས་8ོན་

པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། ནེU་Uང་ལ་སོགས་འཁོར་_མས་ཉོན། གཤེན་རབ་Uགས་ལས་

འUལ་པ་མདེ། མངོན་ཤསེ་གསལ་བས་བU་མི་Uས། བདནེ་པའི་དོན་ལ་Uན་པ་མདེ། ཉི་

མའི་ད<ིལ་ན་Uན་པ་མེད། ]ེ་འGོ་�ང་ལ་མི་བYེན་མེད། �ོག་ཆགས་U་ལ་མི་འUང་

མདེ། བདརེ་གཤགེས་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མདེ། གUང་Uང་བོན་ལ་མི་Fོད་མདེ། བU་བའི་ཁ་

ལ་ཉན་པ་མདེ། གཤནེ་རབ་གཅིག་Uར་མངོན་སངས་;ས། 1བ་པས་འGན་ད་ེདོ་བ ོས་

པ། Wོན་མའི་འGན་°ར་སོང་བ་ཡིན། ནེU་Uང་བUད་<ི་བUས་པ་དེ། Wོན་Dི་བཟའ་

འzལེ་¥ོན་ལམ་ཡོད། 8ག་U་གཟིག་U་ཡོད་པ་ད།ེ d་བོ་¤ོད་དང་d་མོ་¤ོད། W་མའི་°་

འzེལ་ཡོད་པ་ཡིན། དང་པོ་བUད་_མས་གང་ནས་Uང་། མ་རིག་མ་Yོགས་Uད་ལས་

Uང་། བUད་ལ་_མ་པ་�་ཡོད་ད།ེ Uན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་བUད། Uང་པོ་ཉ་ེབར་ལནེ་

པའི་བUད། འཆི་བདག་ལས་བཙན་དག་གི་བUད། U་མ་འUལ་པ་གUགས་བÆན་བUད། 

kའི་Uའི་བUད་དང་�་། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་བUད་ལ་�་། འདོད་ཆགས་U་བོའི་བUད། 

ཞ་ེ ང་མ་ེའབར་བUད། གཏི་Uག་Uན་འཐིབས་བUད། ང་;ལ་zག་རིའི་བUད། འJག་

དོག་�ང་འUབ་བUད་དག་གོ ཉོན་མོངས་བUད་<ིས་བཞནེ་བཏབ་པས། Uང་པོ་�་ནི་ཉ་ེ

བར་[ངས། ཟག་བཅས་Uང་པོ་_མ་�་ལ། མངོན་པར་ཞནེ་པ་Uང་པོའི་བUད། W་མའི་

ལས་དང་Vི་མའི་ལས། �ོག་ནི་»ནེ་Dིས་འགག་པ་ལ། འཆི་བདག་ལས་བཙན་བUད་ཞསེ་

ཅསེ་e། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�་_མས་ནི། U་མ་ཡིན་ཏ་ེད་ེལ་ཞནེ། U་མ་གUགས་བÆན་

བUད་དག་གོ 1བ་པ་U་མ་གUགས་བÆན་བUད། ཚངས་རིས་མ་ཏའི་eང་Vོགས་ན། 

བUད་Uལ་Uན་པའི་�ིང་ཆནེ་ན། བUད་ནི་¤་རབ་དབང་Uག་U། བUད་ནི་;་ལག་ཐོད་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -45

�་ེདང་། Uང་མ་གUམ་མོ་Uག་འUང་མ། U་ནི་བUད་�་ེ1བ་པ་ལག་རིང་Uང་། �ིན་མོ་

dག་འUང་hིང་རིང་[ང། U་བUད་Uག་འཇིག་Yནེ་]ོང་བ་བཞི། འཐབ་eདེ་ཆགས་eདེ་

གཡེང་eེད་དང་། �ོངས་པར་eེད་པ་བཞི་པོའོ། མཚTན་U་འདོད་པའི་མདའ་�་ཐོགས། 

�ིང་མོ་འདོད་པའི་Uག་འUར་Uག། གཡོ་U་Uམ་བU་P་གཉིས་འཆང་། འཁོར་ནི་བUད་

eེ་བ་དU་dི་བཅས། དེ་ནི་བUད་<ི་Uང་Uངས་ལགས། དེ་ལ་བUད་<ི་གནས་ས་ནི། 

འཇིག་Yནེ་Qགེ་དང་Hིབ་པ་ཅན། མི་དག་ེལོག་པར་Fོད་_མས་ལ། ད་ེལ་བUད་ནི་Yག་

U་གནས། འཇིག་པ་Uང་པོ་Yནེ་ལ་_མ་ཤསེ་སོ། Qགེས་ནི་Uག་�ས་Qགེས་པའོ། Hིབ་པ་

_མ་པ་གUམ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་Hིབ་དང་ལས་<ི་Hིབ། ཤེས་eའི་Hིབ་པ་ཅན་ལ་ནི། 

བUད་ནི་�་པོ་Yག་U་གནས། 8ོན་པ་བདནེ་པའི་བར་ཆོད་ནི། Wོན་Dི་ལས་<ི་འzལེ་བ་

8།ེ ;ལ་པོ་ཀ་དྷ་ལ་གསརེ་འོད་དང་། U་མོ་མ་ད་ེ]སེ་ལ། U་དགའ་;ས་དལ་འeོར་]སེ་

དང་ནི། རབ་གསལ་Uལ་’’Uགས’’ཅན་དང་བཞི། གཅནེ་གUམ་zག་ཀ་ཏི་ལ་ཤལེ་Dི་zག་

Uག་U་བ¿ོམ། གUང་པོས་;ལ་ས་བUང་པ་ལ། ཡབ་<ིས་;ལ་�ིད་གUམ་U་བགོས། ཆ་

གཅིག་གཅེན་གUམ་བ¿ོམ་བ;ག་Dིས། ཆ་གཅིག་གཞན་ལ་Nིན་པ་ཐོངས། ཆ་གཅིག་

གUང་གིས་;ལ་�ིད་<ིས། ཞསེ་་eས་གUང་གིས་མ་eིན་ཏ།ེ U་ག་ེUང་Uས་མཁར་U་ཞནེ། 

དརེ་འབངས་<ི་;ལ་U་མདས་བསད། ཕོ་བོ་གUམ་Dིས་བUད་Uར་དམོད། གཅནེ་གUམ་

Uས་གUམ་གཤེན་རབ་Uར། གUང་བ་བUད་�ེ་1བ་པའོ། དེ་Vིར་ལས་<ི་འzེལ་བའོ། 

ཡང་8ོན་པ་བདེན་པའི་བར་ཆོད་ནི། 8ོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ། བUད་<ིས་བར་

ཆོད་མི་�ིད་དོ། བདེན་པའི་བོན་ནི་གUང་Uང་བོན། དེ་ལ་བUད་<ིས་ལས་འzས་ཏེ། 

གUང་Uང་བོན་ལ་Fོད་པའི། འGོ་བ་_མས་ལ་བར་ཆོད་དེ། འGོ་བ་འUལ་པས་རང་

བUད་eདེ། ཉོན་མོངས་Hིབ་པས་Hིབ་པ་ལ། བUད་<ི་འདོད་པའི་མདའ་�་ཕོག། ལས་<ི་

Hིབ་པས་Hིབ་པ་ལ། བUད་<ི་འཇིག་Yནེ་]ོང་བཞིས་བUང་། ཤསེ་eའི་Hིབ་པས་Hིབ་པ་

ལ། kའི་Uའི་བUད་<ིས་་བUའ། མདའ་�་ཕོག་པ་ཉོན་མོངས་བUད། འཇིག་Yནེ་]ོང་

བཞིས་བUང་པ་Uང་པོ་[ངས། ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་Uང་པོའི་བUད། ཡང་ཡང་Uང་པོ་

ཉིང་མཚམས་Nོར། _མ་ཤེས་Uག་ནི་Uལ་�་ལ་ཆགས་ཏེ། ཞེན་པ་U་མ་གUགས་བÆན་

བUད། འUས་eས་འཇིག་པའི་འཆི་བདག་བUད། _མ་Yོག་kའི་Uའི་བUད། ང་བདག་

འཛMན་པ་བUད་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་གཤེན་ཟ་ནེU་Uང་མས། གཤེན་རབ་ཡབ་ལ་Uས་པ། 

ཡབ་གཅིག་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལགས། གཤེན་རབ་བདེན་པ་Fོད་པ་ལ། མི་བདེན་བUད་

<ིས་བUས་པའི་བUད། ཆོ་འUལ་བ8ན་Uལ་ཅི་Oར་ལགས།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གཤེན་རབ་ཡབ་<ིས་བཀའ་བ²ལ་པ།། ཉོན་ཅིག་གཤེན་ཟ་ནེU་Uང་མ། gང་བ་དང་ནི་

Uན་པ་བཞིན། འzེལ་མེད་སོ་སོར་gང་Uར་<ང་། འzེལ་བཅས་བUད་ནི་སེམས་ལས་

Uང་། སམེས་ལ་དག་ེ ིག་གཉིས་མི་སམེས། དག་ེབ་ཐར་པ་[་མདེ་ལམ། མི་དག་ེ ིག་ཏོ་

བUད་<ི་ལས། རང་གི་_མ་Yོག་ལས་ལས་Uང་། _མ་Yོག་ཆོམ་ན་བUད་དང་zལ། ད་ེ

བས་_མ་པར་Yོག་zལ་e། ད་ེལ་བUད་�་ེ1བ་པའི། བདག་Gོང་1རེ་ལང་ལིང་U་འཆག་

ཚq། རི་དང་U་དང་མ་ེའོད་Uལ། བདག་བཟོད་པ་¿ོམ་པས་རི་དང་U། མ་ེའོད་པད་མའི་

ཚལ་U་Uར། གཤནེ་རབ་ཡབ་ལ་བོན་ཉན་Uས། 1བ་པས་ཡབ་<ི་Uལ་བ8ན་ནས། �ས་

གཅིག་གཤེན་རབ་མི་བོ་1ོད། ཡབ་<ི་བཀའ་ངག་ཚMག་གUམ་ཉོན། ;ལ་U་;ལ་�ིད་

བ]ང་བ་ལ། ;ལ་�ིད་བོན་U་མ་བUར་ཅིག བོན་ནི་བU་eདེ་Uན་Dི་ཚMག ཡབ་�སེ་གོང་

མས་འདི་མ་eས། འདི་མ་eས་པས་;ལ་�ིད་]ངས། ཞེས་་ཟེར་8ོན་པས་ལན་Àས་པ། 

བUད་�་ེ1བ་པ་Uར་གསོན་དང་། ང་ནི་ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ལས། ]སེ་པས་ང་ལ་ཡབ་

གཞན་མདེ། གUང་Uང་འUར་མདེ་བོན་ལ་ནི། Uན་ཞསེ་ཟརེ་མི་1ོད་བསེ་མདེ། 1ོད་རང་

ལ་རང་Uན་མ་འདེབས་ཤིག ཞེས་eས་བUད་�ེ་ལོག་ནས་སོང་། གཤེན་རབ་Uམ་ལ་མེ་

ཏོག་གཏོར། 1བ་པ་Uམ་U་Uལ་ནས་Uང་། �ས་གཅིག་གཤནེ་རབ་kའི་U། Uམ་ལ་བདནེ་

ཚMག་ཅིག་ཡོད་ཉོན། ཡབ་;ལ་བོན་འUལ་པས་བོན་Rངས་ཟིན། 1ོད་<ང་འUལ་པའི་བོན་

འདི་Rོངས། d་ཐོག་1ི་འDདེ་རི་དགས་ཤོར། གཞོན་U་Uན་Dི་ལས་ཡིན་ཅསེ། མི་དག་ེ ིག་

ལ་Uལ་མ་བཏབ། དེ་ལ་གཤེན་རབ་ལན་བཏབ་པ། བUད་Uག་ཤོར་བ་གཞོན་U་ཉོན། 

ངས་འUལ་བའི་བོན་ནི་གདོད་ནས་Rང་། མ་འUལ་བདནེ་པའི་བོན་ལ་Fོད། གUང་Uང་

མི་འUར་;ལ་�ིད་]ོང། d་ཐོག་1ི་འDེད་བUད་<ི་ལས། ངན་སོང་འཁོར་བའི་བཞེན་

འདེབས་ཡིན། 1ོད་བUད་Uག་རང་བUད་རང་ལ་འབེབ། གཤེན་རབ་བདེན་པའི་བོན་

Fད་པས། དག་ེmན་སམེས་ལ་ ིག་མི་མངའ། ཞསེ་གUངས་བUད་Uག་]ངེས་ནས་སོང་། 

གཤནེ་རབ་¿ོ་བཞི་མཛTད་འཆད་Uས། 1བ་པ་གསས་ཆནེ་U་བཞིར་Uལ།  

<ེ་ཻམ་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད། ངེད་གསས་ཆེན་U་བཞི་e་བ་ཡིན། ཉི་མ་Vོགས་བཞིའི་

དཔོན་གསས་ལགས། གཤནེ་རབ་མི་བོ་འདི་Oར་Dིས། བོན་ནི་འདོད་པ་དU་འUར་ལགས། 

གོ་མཚTན་དམག་གིས་དUང་ཆོས་ལ། ཉི་མ་Vོགས་བཞིར་;ལ་ ེ་Uལ། �ིང་བཞི་ནོར་ལ་

;ལ་གོར་Dིས། ཞསེ་Àས་གཤནེ་རབ་ལན་བཏབ་པ། <་ཻམ་1བ་པ་ལག་རིང་པོ། གསས་བཞི་

མ་ཡིན་འཇིག་Yནེ་]ོང་། འཁོར་བ་ཟོ་Uའི་Uན་Oར་འཁོར། གཤནེ་རབ་ཕ་དང་མ་U་མ་

Uར་མེད། Qིན་ཆེན་མ་ལ་ ང་བ་དེ། བUད་མིན་གཞན་ལ་ག་ལ་ཡོད། ང་ཞེ་ ང་Rང་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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པས་དམག་དཔོན་མིན། འདོད་ཆགས་Rང་པས་ནོར་མི་ལེན། ང་;ལ་Rང་པས་ ེ་མི་

འཇོམ། ;ལ་པོ་ ་ེབཞི་རང་གི་ །ེ 1བ་པ་�ོངས་པའི་བU་ཚMག་ཟད། ཅསེ་གUངས་�ས་

བཞི་མངའ་འོག་Uད། གཤེན་རབ་Vའི་U་འཚT་ཚq། 1བ་པ་kའི་U་འQ་Uལ། བUན་མོ་

_མས་ལ་བU་ཚMག་Àས། གཤནེ་རབ་Vའི་U་འཚT་ཚq། ངདེ་Vའི་U་མོ་བUན་མོར་[ངས། ད་

གཏོ་Hོམ་ད�ད་Hོམ་Uགས་ལ་�ེག U་བ་Vའི་Uལ་U་འGོ། གཤེན་རབ་མི་བོས་འདིར་

དགོངས་ངསེ། ཅསེ་པས་དཔོའ་ཟ་ཐང་མོ་[ོ་བUར་ནས། གཏོ་Hོམ་ད�ད་Hོམ་Uགས་ལ་

བ�ེག། གཏོ་Uས་ད�ད་Uས་Rར་དོ་ཟིན། ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འU་�་དང་། གཏོའི་eང་U་

Uམ་བ;་དང་། གཏོད་<ི་‘‘ད�ད་Uས་’’eང་U་དU་བ}་ཟིན། གཏོ་Fད་འUམ་ ་ེUགས་

ལ་སོང་། དཔོའ་ཟ་ཐང་མོ་1བ་པས་བUས། U་ནི་བUད་U་གོ་བོ་Uང་། Uལ་ནི་Ù་མོ་dི་

འོད་U། སམེས་ཅན་བསད་ནས་སོགས་པ་Uང་། མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ལོམ་Àས། བU་བའི་

བོན་Dིས་བU་eས་ཏ།ེ W་Qོ་གཤནེ་ལ་མ་ེཏོག་གཏོར། Vི་Qོ་ཡངེས་wབས་U་Gི་;བ། བU་

བའི་བUད་U་གོ་Uང་Uམ། དཔོ་ཟ་ད་ེལ་�་ེངན་À།ེ ད་ེལ་གཤནེ་རབ་<ིས་Àས་པ། དཔོ་

ཟ་ཐང་མོ་མ་À་ེཞིག U་འདི་བUད་<ིས་བU་བའི་U། ལ་ལ་�ིན་Dིས་བU་བའི་U། ལ་ལ་

བགགེས་<ི་བར་ཆོད་U། ‘‘ལ་ལ་’’ལན་ཆགས་བhག་པའི་U། kའི་Uགས་�་ེU་Îའོ། ཞསེ་

གUངས་དཔོ་ཟས་Qན་པ་Æདེ། གཤནེ་བཟའ་ནUེ་Uང་1བ་པས་བUས། བUད་Uག་8ག་

U་Uང་དང་གཟིག་U་Uང་། ཤ་ལ་µམ་ཞིང་dག་ལ་འUང་། ནUེ་Uང་ད་ེལ་[ོ་འUར་ནས། 

U་མ་བཅད་དེ་གཟན་U་བUར། མོ་�ིང་ཁོ་མ་ནེU་Uང་Aེབས། Uང་འQེན་Uད་འQེན་

Qལ་དང་མཇལ། �ས་Uམ་གཤནེ་རབ་¤་¢ོ་]སེ། ད་ེནས་1བ་པ་ལག་རིང་གིས། གཤནེ་

རབ་དཀོར་ལ་ཆོ་འUལ་བ8ན། བUད་Uག་ཤོར་བ་»་བUན་Dིས་། གཤནེ་རབ་Y་བUན་

1རེ་ནས་སོང་། Îོང་པོ་Uལ་U་Y་�སེ་བ8ན། ཁ་བ་Uབ་མས་Y་�སེ་བཅད། ཉི་མ་དU་

ཤར་ཁ་བ་བUས། བUད་རི་ནག་པོ་བོན་རིར་བUར། ལ་དོར་zག་འJང་Y་ལམ་བཏོད། 

sགས་Uབ་U་Uག་zག་རི་Uག མདའ་Qངས་U་མིག་དཀར་པོ་Qངས། Îོང་�་ེདཀར་པོའི་

མཁར་¿ོར་Aེབས། zག་འJང་U་མདོར་མདའ་ལམ་བཏོད། Y་བUས་ལེ་ལན་Îོང་�ེའི། 

Îོང་ཟ་dི་sམ་གཤེན་ལ་Uལ། Uལ་ལམ་ཡར་ཆབ་Pང་པོ་ལ་Uང་། k་རི་Dང་དོར་ཞག་

བUན་བUགས། Uལ་དཀར་Pང་e་ེམ་གUང་Uང་ཁར་8ོན་པའི་ཞབས་�སེ་བཏོད། Uང་

Uང་Uལ་མཁར་བPིགས། གཤནེ་U་Îོང་ཚ་ད་ེU་འUངས། ད་ེནས་མ་པང་མཚT་ལ་འཆག། 

Uའི་8ོན་པ་ལོ་གཅིག་མཛད། ཏི་ཙq་གངས་<ི་P་ེམོ་U། མ་སངས་kའི་ཞལ་Qོ་Qངས། ད་ེ

ནས་Aར་ཡང་འོལ་མོ་�ིང་། dི་¥ོན་;ལ་བཞད་དག་U་eོན། 8ོན་པས་1ིམ་Rང་རབ་U་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Uང་། ད་ེཚq་1བ་པས་འདི་hམས་U། གཤནེ་རབ་མི་བོ་འUལ་ད་ེསོང་། ;ལ་�ིད་ནོར་དང་

Uང་མ་དང་། U་དང་U་མོ་འཁོར་Rང་ཏ།ེ གཅིག་Uར་འ1མ་པ་ར་ེ¤་hམ། འོན་<ང་ད་ེU་

Uན་དUང་Vིར། བUད་<ི་U་མོ་Uག་པོ་ནི། མཛqས་པའི་;ན་ཆ་མང་པོས་བ;ན། 8ོན་པའི་

མUན་U་འོང་ནས་ནི། U་ལནེ་གར་eདེ་བཞིན་མཛqས་བ8ན། ངདེ་Uག་kའི་U་མོ་དགའ་

མཛqས་མ།  མ་ེཏོག་ཁ་V་ེཔད་མ་མཛqས་པ་ལ། ཆགས་ཤིང་Fོད་ན་དགའ་]ིད་Uན་Uམ་

འཚTགས། གཏན་Dི་Gོགས་U་བDིས་<ང་ཉསེ་པ་མདེ། Uལ་dིམས་གཙང་མའི་གོས་འདི་ད་

Rོངས་ལ། ནབ་བཟའ་མཛqས་དU་U་ལ་གསོལ་ཡང་མཛTད། eང་Uབ་Fོད་པའི་[ོ་ནི་

ཡོངས་Uར་ལ། དDེས་ཤིང་རོལ་པ་མཛTད་ཅིག་]ེས་U་མཆོག ཅེས་Àས་8ོན་པས་ལན་

གUངས་པ།  

kའི་U་མོ་གཞན་Dིས་པད་མ་ད།ེ ངན་Uག་མི་གཙང་gོད་ད་ེང་�ི་ཆགས། མ་¤ན་བ;་U་

ལོན་པའི་¤ན་མོ་_མས། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ངན་པ་Fད་ཅིང་འདོད། ད་ེཡི་གཉནེ་

པོ་མི་Uག་བསམ་‘‘གཏན’’བཟང་། µོ་ཅན་ནད་ནི་Uག་ཅིང་Vིར་Vིར་ཟ། མ་Uག་བཞག་

ན་ད་ེལ་ཟ་བ་མདེ། ལན་Üའི་U་འUང་འUང་ཞིང་Vིར་Vིར་wོམ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ད་ེ

ལ་ང་མི་ཆགས། ཆོ་འUལ་བU་བ་སེམས་U་ངོ་ཤེས་ཆགས་པ་མེད། ཅེས་གUང་སེ་གོལ་

གཏོག་ཙམ་Dི། U་མོ་Uག་པོ་ནི་མི་Uག་¤ན་མོ་Uག་U་རདེ། ད་ེནས་¤ན་མོ་Uག་གིས་8ོན་

པ་ལ་བ8ོད་པ།  

ཨ་ེམ་ངོ་མཚར་8ོན་པ་རབ་U་Uང་། ;ལ་�ིད་1ིམ་ལ་ཆགས་པ་མདེ། 1དེ་ནི་ཆགས་མདེ་

U་མ་Oར་Uར་གཟིགས། Uའི་པད་མ་O་Uར་གནས་པ་ལ། བU་བའི་Uལ་Dི་ངོ་ཚ་dེལ་

བ�ོད་པས། བཀའ་ཆད་འJལ་ལ་Uང་8ེ་¤ས་ཞིང་འཁོབ་པར་Uར། 8ོན་མཆོག་U་ལ་

བཟོད་གསོལ་གནོང་ཞིང་བཤགས། 8ོན་མཆོག་Uགས་ནི་ནམ་མཁའ་O་U་8།ེ Uའི་པད་མ་

བཞིན་U་Qི་མདེ་དག གཤནེ་རབ་མི་བོ་མཚན་དང་དཔ་ེeད་འབར། ཡོན་ཏན་མཆོག་mན་

1ོད་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། བདག་ལ་Uགས་�ེས་Uངས་ལ་Uག་བWལ་]ོབས་པར་U། ཞེས་

Uས། U་མོ་Uག་Uར་མ་ེཏོག་མངོན་པར་གཏོར། བUད་<ི་U་མོ་Uག་རབ་Uང་8།ེ མོ་�ིང་

ཁོ་མའི་ནUེ་Uང་གནས་U་བཀོད། ཤོར་བ་]་བUན་རབ་Uང་ཕོ་�ིང་བཀོད། དརེ་1བ་པ་

Uག་བWལ་ཁང་པར་Uགས། ;ལ་བོན་ཐོད་དཀར་U་གཅིག་གཤནེ་རབ་འདི། ཅིས་<ང་མ་

Uབ་བUད་འཁོར་ཟད་ལ་ཁད། ད་ནི་�སེ་ལ་བ°ོག་ལ་བUད་དམག་བU་hམ་Qན། 1བ་

པ་¤་རབ་དབང་Uག་Uང་U་Vིན་ནས། �སེ་གཅིག་¤་རབ་དབང་Uག་གསོན། ;ལ་བོན་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ཐོད་དཀར་U་གཅིག་གཤནེ་རབ་འདི། ཅིས་<ང་མ་Uབ་བUད་འཁོར་ཟད་ལ་Uག གཤནེ་

རབ་མངོན་པར་9ོགས་པར་སངས་;ས་ན། འོ་wོལ་བUད་<ི་འཇིག་Yེན་8ོང་པར་ངེས། 

འདི་ལ་ད་རསེ་གནག་Vིར་བUད་<ི་དམག་Qང་དགོས།  

ཅེས་པས་¤་རབ་དབང་Uག་གིས། 1བ་པ་གཤེན་རབ་བདེན་པ་Uབ་Î་8ེ། Î་ཡང་kའི་

Uའི་བUད། དམག་ནི་e་ེབ་ས་ཡ་བUས། བUད་<ི་འUལ་འཁོར་Ýོགས་ཆནེ་ཆོས། ཞསེ་་

ཟེར་1བ་པར་Uང་ཐོབ་ནས། བUད་དམག་eེ་བ་ས་ཡ་བUས། མཚTན་ཆ་མདའ་མUང་

རལ་Gི་དང་། འཁོར་ལོ་Ýོགས་ཆནེ་གU་བ་བཅས། བར་པོ་སོ་བ;ད་མཁར་ལ་Qངས། ད་ེ

ཚq་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ཉིད། eམས་པ་kའི་ཏིང་ངེ་འཛMན། 8ོང་ཉིད་མི་གཡོ་ཏིང་འཛMན་

¿ོམ། བUད་<ི་མདའ་འཕང་མ་ེཏོག་Uར། Lོ་_མས་རིན་ཆནེ་ཆར་U་བབ། Ýོགས་ནི་འོད་

<ི་འཁོར་ལོ་Uར། མཚTན་ཆ་kའི་རོལ་མོར་སོང་། བUད་སམེས་eམས་པའི་ངང་U་བUར། 

ད་ེཚq་ཟ་eདེ་བUད་བཞིའི། སངེ་གྷ་ེ�ང་ཆནེ་U་�ིན་འUག་གི་མགོ། ཞལ་གདངས་བར་པོ་

སོ་བ;ད་Vོགས་བཞིར་བwོར། U་འUག་8ོང་mིར་བUད་དམག་Uས་བཏབ་8།ེ ད་ེཚq་dོ་

ཆེན་U་བཞིས་བར་པོ་སོ་བ;ད་Pེ་མོ་ནས། 8ོན་པ་བUད་ལས་;ལ་ཞེས་བ®ོ་H་བཏབ། 

ཨ་པར་Uམ་U་པར་ཞི། }ི་ལ་ེག་ེཀོད་Uངས། �ི་པར་�ལ་�ལ། ཞསེ་བ�ོད་བUད་དམག་

_མས་R་wོངས་བ;ལ། བ;ལ་སངས་བUད་དམག་e་ེབ་Dསེ། ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་

<ིས། Uག་�་འUལ་བའི་hིང་པོ་བ�ོད། ཨ་Uན་འU་U་རམ་¢ོས། ཁ་ཏིལ་ཞི། ཞེས་

གUངས་བUད་<ི་Uག་�་ཞི། ;་ལག་ཐོད་�ེ་འབངས་U་Uང་། རབ་U་Uང་8ེ་ཕོ་�ིང་

བཀོད། 1བ་པ་གཅིག་Uར་�་ེངན་ཁང་པར་སོང་། གཞན་ཡང་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། མ་

བYག་པའི་དG་བཞི་Uང་། ཕ་Uན་མ་བYག་གཉའ་གནོན་དG། བUད་�་ེ1བ་པ་གཉའ་

གནོན་དG། གཤེན་རབ་Uས་དང་�ིད་ལ་¤ོལ། དེར་8ོན་པས་བཀའི་e་ར་མངག �ིད་

པའི་;ལ་མོས་Uགས་འdོས་པས། བUད་�་ེ1བ་པ་གཉའ་ནག་པོ་བHལ། བ8ན་Uང་�ིད་

པའི་;ལ་མོས་eས། བ8ན་པ་བོན་Dི་¿ོ་བཞི་བUང་། Uང་མ་མ་བYག་�ིད་<ི་དG། Îོང་

sམ་དཀར་མོ་�ིད་<ིས་དG། ;འི་བདེན་པོ་°་ལ་སོང་། 8ོན་པས་ཕོ་ཉ་དU་བཙན་

མངགས། ;་�་ེརིང་བUད་ཕབ་8་ེབHལ། Aོབ་U་མ་བYག་བUད་<ི་དG། གཉན་ཐUེ་

ནག་པོ་བUད་<ི་དG། 8ོན་པའི་Pི་Hོ་¥ན་Hོ་བUས། ས་འོག་དUའི་ཞབས་U་1རེ། 8ོན་

པས་དG་[འི་;ལ་མོ་མངགས། H་[འི་;ལ་མོ་འdོས་པའི། གཉན་ཐེU་ནག་པོ་བHལ་

བར་eས། ཡིད་<ི་1Uེ་Uང་Uལ་པའི། ས་འོག་དUའི་ནས་Pི་Hོ་¥ན་Hོ་ལོན། Gོགས་པོ་མ་

བYག་ལམ་Dིས་དG། ཧོར་Uག་ཤོར་བ་»་བUན་Dིས་། 8ོན་པའི་Y་བUན་1རེ་ནས་སོང་། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ཕོ་ཉ་གས་བཙན་;ལ་པོ་མངག ན་ེཝརེ་;ལ་པོ་Uགས་འdོས་པས། ཧོར་Dི་ཡ་བ་»་བUན་

བHལ། ད་ེནི་བ8ན་པའི་བཀའ་Uང་བཞི། གUང་Uང་བོན་¿ོ་བཞི་Uང་ངོ་། གUང་Uང་

kའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། 8ོན་པ་ལ་བUད་<ིས་ཆོ་འUལ་བ8ན་པ་

Uགས་བའི་ལUེ་8་ེབU་གཉིས་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་གUམ་པ། མངོན་པར་9ོགས་པ་སངས་;ས་པ་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། �་ལོ་གU་ལོས་ངེས་Uས་པ། ཨེ་མ་གཤེན་རབ་�ད་Uང་

གཙTའ། Qང་�ོང་ཆནེ་པོ་བAབ་9ོགས་ཤིང་། Uད་Uག་འUལ་བ་Uན་མ1ནེ་པ། �ས་<ི་

ཡབ་ལ་མངོན་པར་བ8ོད། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་�ད་Uང་པ། ཅི་Oར་1ིམ་Rང་ ོམ་པ་

[ངས། འUས་པའི་འཁོར་ལ་བཤད་U་གསོལ།  ཞསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།།  

<་ཻམ་འUས་པའི་འཁོར་Uན་ཉོན། ང་ཉིད་8ོན་པ་[་ན་མདེ། ཐོག་མའི་སམེས་བ]དེ་ཐོབ་

Uས་ནས། Uད་Uག་འUལ་བ་རབ་U་Nང་། ངེས་འUང་ལེགས་¥ོན་འཇིགས་]ོབ་<ི། 

བཅས་པའི་ ོམ་པ་གཞི་P་བཅད། རང་བཞིན་དག་ེབའི་ ོམ་དང་mན། གདོད་ནས་1ིམ་

Rང་རབ་U་Uང་། འཁོར་བའི་ས་ལ་མི་གནས་ཏ།ེ གང་ལ་གང་འUལ་ཅིར་ཡང་Uལ། Uལ་

U་8ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོར་Gགས། ;ལ་�ིད་འཁོར་དང་1ིམ་ཐབས་དང། �ས་དང་

ལོངས་Fོད་Nིན་པར་བཏང་། ཆགས་མདེ་པ་ལ་གཤནེ་རབ་གནས། 8ོན་པས་Uང་ལོ་Uམ་

བU་P་གཅིག་ལ། 1ིམ་Rང་རབ་U་Uང་བ་8།ེ dི་¥ོན་;ལ་བཞད་¿ོ་བཞིར་Uང་། ]སེ་

¤ས་ན་འཆི་བཞི་ལ་གཟིགས། Uའོ་བཞི་ལ་བ¤ལ་བའི་Vིར། U་མ་O་U་ཏིང་འཛMན་Dིས་། 

;ལ་�ིད་མ་Uས་གཏན་Rང་Rངས་ནས། 1ིམ་Rང་Rངས་རབ་U་Uང་བར་དགོས། བUན་

མོ་�ས་དང་འཁོར་འབངས་<ིས། ཤོལ་བཏབ་Uན་Dིས་བUང་Uར་<ང་། གཤནེ་རབ་Uང་

Y་དཀར་པོ་བཅིབས། གཤནེ་འབངས་Uས་པས་ཁ་dིད་ད།ེ གསས་ཆནེ་U་བཞིས་�ིག་གཞི་

བཏགེས། Î་Uབ་�ིང་ལ་གཤགེས་ཤིང་U། Uག་བWལ་Uའོ་བཞི་ལ་བ¤ལ་བའི་Uལ་ཁ་U། 

Qང་�ོང་Uལ་mན་ཞིག་དང་འJད་Uར་ཏ་ེ། ད་ེལ་�སེ་U་ཡི་རང་]སེ་ཏ་ེUས་པ་ནི། 1དེ་

ནི་Qང་�ོང་Uལ་dིམས་mན་ཏ་ེབ�ིད། སངེ་ག་ེགངས་ལ་འDིང་འQ་Qང་ལ་བYན། 1དེ་

ནི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་ཕན་ཏེ་བསོད། ངོ་མཚར་�ད་Uང་རིན་ཆེན་རིའོ་འQ། བདག་

<ང་1ིམ་Rང་རབ་U་Uང་བར་གནང་ལགས་སམ། ཞསེ་གUངས་Qང་�ོང་དའེི་ཞལ་ནས་

<ང་། ང་ནི་Qང་�ོང་ལགེས་mན་;ལ་བ་8།ེ 8ོན་པ་གཏོ་;ལ་ཡ་ེམ1ནེ་Aོབ་U་ཡིན། 8ོན་

པ་1ིམ་Rང་རབ་U་Uང་བ་ཤིན་U་ལེགས། Wོན་Uང་8ོན་པ་_མས་<ང་1ིམ་Rངས་རབ་

U་Uང་། �ད་གོས་[་མདེ་བཅས་པའི་ ོམ་པ་Uང་། Î་Fད་བUད་�འི་དG་ལས་;ལ་ཏ་ེ། 

ཨེ་མ་ཧོ། ཞེས་་གUངས་Qང་�ོང་Uང་བ8ན་ཐོབ་Uས་U། 8ེང་ན་k་ཁམས་Uན་Dིས་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལགེས་སོ་eིན། འUལ་བའི་གཤནེ་དང་འUལ་བ་Uམ་བU་སོ་Uག་གིས་། མ་ེཏོག་ཆར་བབ་

རབ་U་ལགེས་པ་eིན། རང་འUང་མཆོད་Yནེ་Uང་U་གUག་Uད་དU་Ò་zགེ ཚངས་པ་

བ;་eིན་kའི་Ò་གཞོང་བཟདེ། ནམ་མཁའི་k་མོས་བUད་Pི་Uས་ཆབ་གསོལ། k་_མས་

U་འUལ་wོས་འདབེ་�ད་གོས་_མ་Uག་Uལ། �ད་U་�ད་གོས་�ད་ཤམ་པད་kམ་དང་། 

པད་Uན་གདིང་བ་U་ལ་མཛqས་པར་གསོལ། ཧོས་U་བསིལ་ཡབ་པད་ཕོར་རང་བཞིན་

Vག་U་བབ། མཁའ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་¢ིན་བཞིན་འUས་Uར་ཏེ། མེ་ཏོག་གཏོར་

ཞིང་བ}་ཤིས་Uང་བ8ན་བ�ོད། Uང་Y་འབངས་ལ་བUར་ཏེ་;ལ་བོན་ཡབ་ལ་Uལ། 

_མ་དག་dིམས་<ི་�ིང་U་འUལ་dིམས་9ོགས། Uའོ་Dིམ་ཤང་འGམ་U་ལོ་གཅིག་མིའི་Î་

Uབ་མཛད། U་ཐིགས་ཉག་མ་ར་ེར་ེགསོལ་བར་eས། ;ལ་ཆནེ་རིགས་བཞིའི་གནས་U་ལོ་

གཅིག་¢ེUའི་Î་Uབ་eས། ཤིང་ཐོག་འU་མ་རེ་རེ་གསོལ་བར་eས། Uམ་བU་P་གUམ་

གནས་U་ལོ་གཅིག་eའི་Î་Uབ་eས། ཅི་ཡང་མི་གསོལ་བUང་བ་ཉིད་U་eས། k་ལས་བབ་

8་ེའོལ་མོ་�ིང་U་eོན། zམ་ཟ་ེས་ལའི་U་མོས་འོ་མའི་འeམ་Qང་8།ེ Uང་བའི་;ལ་པོས་

Ôང་Pི་པད་ཕོར་Qངས། ད་ེནས་;ལ་བོན་ཡབ་དང་མཇལ་Uར་ཏ།ེ ཡབ་<ིས་�ས་ལ་Àས་

པ་ནི། <་ཻམ་�ས་གཅིག་གཤནེ་རབ་8ོན་པ་1ོད། Uང་ལོ་བU་ལ་;ལ་སར་རབ་U་བཏོན། 

བཅོ་�་ལོན་ནས་ཁབ་<ི་U་བཙའ་ཞིང་། བཅོ་བ;ད་ལོན་ནས་ཡབ་ལ་བོན་_མས་ཉན། 

ཉི་U་P་�་དག་ལ་Vའི་8ོན་པ་མཛད། ད་O་Uང་ལོ་Uམ་བU་སོ་གཅིག་ལ། ;ལ་པོ་dི་ལ་

བབ་ནས་འབངས་<ི་བUང་བ་བཞིན། ;ལ་�ིད་མ་Uས་བUན་མོ་འཁོར་Rང་ནས། ཅིག་

U་མེ་ཏོག་�ིང་ལ་གཤེགས་པ་ཅི། Y་དང་�ང་པོ་ཤིང་Y་མི་བཅིབ་པར། ཚqར་dོད་Uབ་

པའི་ལམ་ལ་ཞབས་�ེན་འོ་རེ་བ;ལ། Wར་1ོད་དར་བེར་རས་བཟང་ཀ་ཤའི་གོས་Dོན་ན། 

�ད་གོས་Uར་Àིག་Uབ་པ་ཅི་Oར་བཟོད། 1ོད་Wོན་གསརེ་]ོགས་དUལ་]ོགས་U། ཞལ་

ཟས་བཟང་པོ་Uན་ཚTགས་གསོལ་བ་ལ། ད་Oར་U་ཐིགས་རེ་ཙམ་གསོལ་བ་ག་ལ་བཟོད། 

1ོད་བUན་མོ་�ས་དང་འཁོར་བཟང་Uན་Rང་ནས། གཅིག་Uར་རབ་U་Uང་བ་འདི་ནི་

ཅི་མནོས་ན། ཞསེ་Àས། 8ོན་པས་ལན་Àས་པ།  

<ེ་ཻམ་ཡབ་གཅིག་Aོབ་དཔོན་;ལ་པོ་<ེ།ཻ བདག་ནི་Wོན་ནས་རབ་U་Uང་པ་ཡིན། འདིར་ནི་

མི་ཆོས་Uགས་U་;ལ་�ིད་བUན་མོ་བ]ང་། ཕོ་zང་¿ོ་བཞིར་Uང་8ེ་Uའོ་ཆེན་པོ་བཞི་

ལ་¤ལ། Qང་�ོང་ལེགས་mན་;ལ་བའི་Uང་ཐོབ་ནས། ཅིག་U་Î་Uབ་�ིང་ལ་རབ་Uང་

 ོམ་པ་[ངས། Î་བ་Fད་པ་ལོ་གUམ་མཛད་Uར་ནས། འདིར་ནི་;ལ་པོ་ཡབ་ལ་ཞེ་ས་

འUལ་U་འོང་། བདག་ནི་གཤནེ་རབ་U་འUལ་Îང་པས་འGོ། Y་དང་�ང་པོ་ཤིང་Y་U་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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མའི་Y། གཤནེ་རབ་ཏིང་འཛMན་ཟས་མཆོག་8།ེ ཞལ་ཟས་Uན་འཚTགས་ཟག་བཅས་རོ་ལ་

མི་ཆགས། གཤནེ་རབ་�ད་གོས་Uལ་dིམས་Qི་མདེ་གོས། dལེ་ཡོད་ངོ་ཚའི་གོས་དང་zལ་

བས་ཀ་ཤའི་གོས་མི་འཚལ། འཇིག་Yནེ་hིང་བPའེི་Gོགས་Vིར་བདག་མི་མཆི། ནགས་ཚལ་

དགོན་པའི་གནས་U་[་མེད་eང་Uབ་ཉེ། ;ལ་པོས་;ལ་�ིད་Rང་པ་;ལ་པ་ཡིན། ཞེས་

གUངས། ;ལ་བོན་རབ་U་དDེས། <ཻ་མ་དང་པོ་]ེས་ཚq་ས་ཡང་Uག་U་གཡོས། U་U་

འབར་བ་འཛམ་U་�ིང་འUངས་དང་། Wར་མེད་k་དང་U་སོགས་Uན་འཚTགས་དང་། 

;ལ་�ིད་རིན་ཆེན་g་བ;ད་མཁའ་ལས་ཆར་བབ་དང་། 1ེད་ནི་Wར་འདས་8ོན་པའི་

;ལ་ཚབ་ཡིན་པར་ངེས། ད་ནི་ཡབ་<ང་�ས་ལ་Uས་པས་རབ་U་བ8ོད། ཅེས་གUངས་

Uན་Dིས་Vག་བDིས་བ8ོད། མེ་ཏོག་གཏོར་ཏེ་ཡབ་�ས་མཇལ་བའོ། དེ་ནས་མི་གཡོ་

བསམ་གཏན་�ིང་། ནགས་ཚལ་དགོན་པ་U། 8ོན་པས་འཁོར་Rང་¤ོན་པ་མཛད། 8ོང་

ཉིད་8ོང་པ་ཆནེ་པོ་ཞསེ། ཞི་བ་ཆནེ་པོའི་ཏིང་འཛMན་བ¿ོམ། ད་ེཚq་Vོགས་བUའི་བད་ེབར་

གཤགེས། བསམ་གཏན་�ིང་ནི་གང་བར་eོན། <་ཻམ་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། 8ོང་8་ེ8ོང་

ཆནེ་ད་ེམ་ཡིན། ཞི་བ་འདི་ལ་Vོགས་ཅིག་པ། ཅི་ཡང་མདེ་པའི་]་ེམཆདེ་གོལ། ཏིང་འཛMན་

འདི་ལས་བཞངེས་ནས་ནི། འོག་མནེ་བོན་Uའི་ཞིང་དརེ་ནི། U་འUལ་Uས་<ི་བཀོད་པས་

གཤེགས། 8ོན་པ་Uན་བཟང་བོན་U་ལ། མཐར་Uག་དོན་Dིས་Hོས་འདོག་ཆོད། རང་

འUང་Uན་བཟང་དགོངས་པ་ལོངས། ཞསེ་Uལ་འོག་མནེ་གནས་U་གཤགེས། 8ོན་པ་Uན་

བཟང་བོན་U་ལ། བོན་དབང་སེམས་ལ་ཐོབ་Uར་ནས། ཡང་དག་དོན་Dིས་Hོས་འདོག་

ཆོད། ད་ེནས་འོད་<ི་k་རི་P་ེམཐོན་U། 8ོན་པ་བསམ་གཏན་དགོངས་པ་མཛད། དགོངས་

པ་ད་ེབཞིན་ཉིད་“U་Uར”། ད་ེནས་བUད་<ི་U་མོ་Uག 8ོན་པ་གཡོའ་Uས་བU་བའི་Vིར། 

གཡོ་U་Uམ་བU་སོ་Uག་eས། U་མ་O་Uའི་ཏིང་འཛMན་Dིས། ¤ན་མོ་Uག་U་Uར་པའོ། ད་ེ

ནས་གUང་Uང་U་བPེག་རིར། སེང་གེ་_མ་Pེའི་ཏིང་འཛMན་Dིས་། ¤་རབ་དབང་Uག་

བUད་<ི་ །ེ e་ེབ་ས་ཡའི་དམག་ལས་;ལ། Uགས་དགོངས་ནམ་མཁའ་Oར་དག་འUར་

ཏ་ེ། ནམ་མཁའ་O་Uའི་ཏིང་འཛMན་Dིས་། ཤསེ་eའི་Hིབ་པ་Uན་དག་ནས། མཉམ་བཞག་

ད<ིལ་Uང་མ་གཡོས་པར། ནམ་ལ་ཉི་ཤར་Uས་ལ་མངོན་སངས་;ས། ད་ེཚq་1བ་པས་འདི་

wད་U། 8ོན་པ་གཅིག་Uར་སངས་;ས་ན། 1ོད་ལ་དཔང་པོ་U་ཡོད་Uར། ད་ེཚq་སའི་k་མོ་

ནི། U་Vདེ་ཐོན་ཏ་ེའདི་wད་U། 8ོན་པ་གཅིག་U་མངོན་སངས་;ས། དཔང་པོ་དམ་པ་ང་

ཡིན་པས། བUད་ནི་ ིག་ཏོ་མ་À་ཞིག དའེི་ཚq་དའེི་Uས་ན། ས་ཡང་_མ་པ་Uག་U་གཡོས། 

kའི་U་ནི་e་ེབ་ཡང་། མི་]་ེབོན་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་འUམ་Jག་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བU། ཤསེ་eའི་Hིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག Vིར་མི་mོག་པའི་ས་ལ་འཁོད།  གཤནེ་Jན་8ོང་

དང་�་བ;་ཡང་། [་ན་མདེ་པའི་ལམ་Æདེ་ད།ེ Vིར་མི་འོངས་པའི་འzས་U་ཐོབ། ཡབ་

གཅིག་;ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ཡང་། བར་པོ་སོ་བ;ད་P་ེམོ་U། Uང་པོ་kག་མ་མ་Uས་པར། 

Uན་U་Uགས་པའི་འzས་U་ཐོབ། འོལ་མོ་�ིང་U་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཆར། Wར་མེད་དགེ་

Yགས་མང་U་Uང་། གUང་Uང་དག་པའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་ཆའེི་Uད་ལས། 8ོན་

པས་1ིམ་Rང་རབ་U་Uང་ནས། མངོན་པར་9ོགས་པ་སངས་;ས་པའི་ལUེ་8་ེབU་གUམ་

པའོ།། །།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་བཞི་པ། 8ོན་པས་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་བwོར་བ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་གཤནེ་U་Îོང་ཚ་མ་གཏོགས་པ། �ས་དང་འཁོར་_མས་རབ་U་Uང་། གཤནེ་རབ་

བོན་ལ་བUལ་བའི་µ་། འབད་པ་མེད་པར་རང་Gག་8ེ། འཁོར་_མས་ཐམས་ཅད་བU་

བར་མཛTད། འཁོར་བ་Rངས་པའི་གཤེན་བ;ད་དང་། �་ངན་མེད་པའི་གཤེན་བ;ད་

དང་། U་དོན་Rོབས་པའི་U་བ་པོ། བ;ད་སོགས་འཁོར་_མས་ཐམས་ཅད་འUས། གUང་

Uང་བཀོད་པའི་�ིང་U་ནི། འོད་<ི་k་རི་Rོ་མཐོན་U། རིན་ཆནེ་dི་8ངེ་8ོན་པའི་གདན་

བཤམ་ནས། k་དང་མིའི་མཆོད་པའི་ལོངས་Fོད་བཤམ། 8ོན་པ་dི་ལ་བUགས་ཏེ་�་ལོ་

གU་ལོས་བYནེ། གསལ་བ་འོད་<ི་འཇའ་Uར་Uབ། ན་Uག་;ན་བ}་མཚན་དཔ་ེབ�ིད། 

བོན་_མས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་དམིགས་U་མདེ་པའི། མ་བཅོས་ཐིག་ལ་ེགཅིག་ལ་མཉམ་

པར་བཞག ཚངས་པས་རིན་ཆེན་g་བUན་འཁོར་ལོ་Uལ། འGོ་དོན་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་

བwོར་བར་བUལ།  

ཨ་ེམ་8ོན་པ་Uགས་�འེི་བདག བོན་_མས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མདེ། དམིགས་པ་མདེ་

པར་ཤསེ་རབ་ཆ།ེ མ་བཅོས་ཐིག་ལ་ེབཤད་U་གསོལ། ཞསེ་Uས། 8ོན་པས་ཞལ་ནི་འUམ་

པར་མཛད། 8ོན་མཆོག་ནམ་མཁའ་O་Uའི་ཏིང་འཛMན་Dིས། Fི་གUག་U་U་འབར་རའི་

འོད་¢ོས་ཏེ། U་ལ་འོད་ཟེར་eེ་བ་Jག་dིག་¢ོས་པ་ལ། པད་མ་འདབ་མ་8ོང་དང་mན་

པས་འཇིག་Yནེ་1བ། བདརེ་གཤགེས་8ོང་གི་U་བUགས་བོན་འཆད་ཅིང་། 8ོན་པ་ཉིད་

<ང་ཁམས་བ;ད་རབ་དe་ེཞིང་། མཚན་མ་མདེ་པ་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་བwོར། 8ོན་པ་ཞལ་

Dི་ད<ིལ་འཁོར་ནས། འUལ་Dི་¼གས་ནི་བ»ང་མཛད་དེ། ཚངས་པའི་གUང་ནི་བhན་

པའི། 8ོང་གUམ་འཇིག་Yེན་Uན་བཀང་ནས། བUད་�་Uག་�་འUལ་Vིར་U། འUལ་

ངག་བདནེ་པའི་བོན་བཤད་པ། <་ཻམ་འUས་པའི་འཁོར་_མས་རབ་U་ཉོན། འUང་བ་ཆནེ་

པོ་�་_མས་དང་། Uང་པོ་�་དང་ཁམས་བ;ད་དང་། ]་ེམཆདེ་བU་གཉིས་Yནེ་འzལེ་

འUང་། གཤནེ་རབ་ས་དང་ལམ་�་དང་། འཁོར་བ་�་ེངན་འདས་པའི་བོན། ཐམས་ཅད་

མཚན་མ་མེད་པ་8ེ། ཅིར་ཡང་དམིགས་U་མེད་པའོ། མ་བཆོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་

པར་Dིས། ཨ། ཨ་ནི་མ་བཅོས་ཐིག་ལའེོ། ཨ་ལས་ཡིག་འU་ཐམས་ཅད་Uང་། མ་]སེ་]་ེ

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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མེད་_མ་པར་དག ཅེས་གUངས་འཁོར་_མས་ཤེས་ཐག་ཆོད། དེ་ནས་བ;་eིན་kའི་

བUད་Pི་Uལ། 8ོན་པ་ལ་ནི་Uས་པའི་མདོ།  

<་ཻམ་གཤནེ་རབ་8ོན་པའི་མཆོག �ིད་པ་བོན་Dི་_མ་Gངས་དང་། རང་བཞིན་དག་པའི་

བོན་_མས་གང་། ཞསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། ཉོན་ཅིག་kའི་དབང་པོ་ཉོན། རང་

བཞིན་ཡ་ེནས་�ིད་པ་དང་། U་འUལ་eདེ་པས་eས་པ་དང་། U་མUན་སོ་སོར་འUང་བ་

དང་། 8ོབས་mན་Pལ་Uགས་དབང་གི་�ིད་པ་དང་། དགེ་ ིག་_མ་¥ིན་�ིད་པ་དང་། 

Qི་ཟ་ཉེ་བར་འཁོར་བ་དང་། U་མ་O་Uའི་ཐང་དང་Uད་ལས་Uང་བའི་�ིད་པའོ། དེ་ལ་

བོན་Dི་_མ་Gངས་ནི། འUས་eས་འཁོར་བའི་བོན་_མས་དང་། འUས་མ་eས་པ་�་ེངན་

ལས་འདས་པའི་བོན། Uགས་�་ེཆནེ་པོ་_མས་དང་། འUལ་ངག་བདནེ་བོན་དང་། �ིད་

པར་བUད་བོན། དག་ེ ིག་འeདེ་པའི་བོན། 8ོན་པའི་བཀའ་ནི་གནམ་བབས་བོན། རང་

ཤར་རིག་པ་རང་Lོལ་བོན། U་མUན་རང་Uགས་བོན། Lོལ་ཤིང་རང་འUར་བོན། ]་ེམདེ་

གདོད་ནས་དག་པའི་བོན། gང་མདེ་དཔ་ེལས་འདས་པའི་བོན། ཚད་མདེ་Uན་ལ་9ོགས་

པའི་བོན། ཟད་མེད་གUང་Uང་དeིངས་U་གནས་པའི་བོན། བPལ་མེད་Uན་Dིས་Uབ། 

འUར་མེད་གUང་Uང་ཐོབ་པའི། འཆི་མེད་]ེས་ནས་བPན། ཆགས་མེད་_མ་པར་དག 

དངོས་མེད་ཡོ་ལ་1བ་པ། ཉིད་ལས་ཅིར་ཡང་Uལ་པའི་U། eེ་བ་Jག་བ;་འUང་བ་ནི། 

འགག་པ་མདེ་པར་གཞན་དོན་མཛད། kའི་དབང་བོན་_མས་ཤསེ་པར་Dིས། ཞསེ་གUང་

k་དབང་¤་བ་ཐོབ། དེ་ནས་གཤེན་རབ་8ོན་པ་ལ། གསལ་བ་ལེགས་Uབ་<ིས་Uས་པ། 

8ོན་པ་མཆོག་ཐམས་ཅད་Uན་འeདེ་པ། Uང་པོ་�་གནས་བཤད་U་གསོལ། ད་ེདག་8ོན་

པས་_མ་བཤད་པས། Uང་པོ་_མ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་དང་ནི་ཟག་མེད་དོ། 

ཟག་མདེ་Uང་པོ་_མ་�་ནི། Uལ་dིམས་ཉིས་བ;་�་བU་ནི། ཟག་མདེ་Uལ་dིམས་Uང་

པོའོ། “ཏིང་འཛMན་ཡན་ལག་Uག་U་ནི། ཟག་མདེ་ཏིང་འཛMན་Uང་པོའོ།” མི་དམིགས་ཤསེ་

རབ་_མ་པ་དU། ཟག་མདེ་ཤསེ་རབ་Uང་པོའོ། _མ་པར་Gོལ་བའི་ཡན་ལག་བ;ད། ཟག་

མདེ་_མ་Gོལ་Uང་པོའོ། _མ་Gོལ་ཡ་ེཤསེ་གསལ་མཐོང་Uག ཟག་མདེ་_མ་Gོལ་ཡ་ེཤསེ་

Uང་པོའོ། ། 

ཟག་བཅས་Uང་པོ་_མ་�་ནི། གUགས་དང་ཚTར་བ་འU་ཤེས་དང་། འU་eེད་_མ་ཤེས་

Uང་པོའོ། གUགས་<ི་Uང་པོ་གUམ་ཡིན་ཏ།ེ Uའི་གUགས་ནི་འUང་བ་བཞི། འzས་Uའི་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -57

གUགས་ནི་Uལ་�་དབང་པོ་�་། _མ་པར་རིག་eེད་མ་ཡིན་བཟོ་Pལ་ལོ། ཚTར་བ་བདེ་

Uག་བཏང་hོམ་གUམ། འU་ཤསེ་;་ཆ་ེUང་ཚད་མདེ་གUམ། འU་eདེ་�་བU་P་གཅིག་

8།ེ _མ་ཤསེ་Uང་པོ་_མ་ཤསེ་Uག མིག་དང་_་བ་g་s་ེUས་ཡིད་དོ། Uང་པོ་ད་ེOར་ཤསེ་

པར་མཛTད། རང་བཞིན་མཚན་མ་མདེ་པའོ། ཞསེ་གUངས་Uང་པོའི་གནས་Uགས་སོ། ད་ེ

ནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། འོད་<ི་k་རི་Rོ་མཐོན་Pརེ། འUལ་gང་འོད་<ི་གཞལ་ཡས་

U། སངེ་ག་ེཉི་°འི་གདན་8ངེ་U། མི་གཡོ་མཉམ་པར་ད<ིལ་Uང་བUགས། འཁོར་གUང་

Uང་སེམས་དཔའ་�་བ;་དང་། ཡེ་གཤེན་གUང་Uང་Uམ་བ;་Uག་Uས་བwོར་ཏེ་

བUགས། འUས་པའི་འཁོར་Dི་ནང་ནས་<ང་། ཡིད་<ི་1ེU་Uང་གཏོ་U་འUམ་སངས་

དང་། མདེ་ཁམས་8ོང་པ་�་ེདང་། གསལ་བ་འོད་mན་དང་། ཚངས་པ་གUག་Uད་དང་། 

U་མོ་མ་མ་ཏི་དང་། གUང་Uང་གUག་གཤནེ་;ལ་བ་དང་། གསང་བ་ངང་རིང་དང་_མ་

བ;ད་<ིས་། མGིན་གཅིག་U་ནི་8ོན་པ་ལ། མཚན་མ་མདེ་པའི་དོན་Uས་པ། <་ཻམ་8ོན་པ་

ཐམས་ཅད་མ1ནེ། བོན་_མས་Uན་Dི་ངོ་བོ་ཉིད། མཚན་མ་མདེ་པ་བཤད་U་གསོལ། ཞསེ་

Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། བོན་_མས་ཐམས་ཅད་¢ོས་པའི། མཚན་མ་Uན་དང་

_མ་zལ་བ། _མ་པར་Yོག་པ་ཅིར་ཡང་མདེ། མཉམ་ཉིད་<ི་ངང་ལ་འUས་པ་ད།ེ ངས་

བཤད་<ིས་རབ་U་ཉོན། <་ཻམ་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་_མས། བོན་_མས་Uན་Dི་ངོ་བོ་

ཉིད། ཅིར་ཡང་དམིགས་U་མེད་པ་8ེ། མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་Dིས། 

གUགས་དང་ཚTར་བ་འU་ཤསེ་དང་། འU་eདེ་_མ་པར་ཤསེ་པ་དང་། མིག་དང་_་བ་g་

དང་s།ེ Uས་དང་ཡིད་<ི་_མ་ཤསེ་དང་། གUགས་H་Qི་རོ་རགེ་e་བོན་_མས་<ི། ངོ་བོ་

ཉིད་ནི་དམིགས་U་མེད་པ་8ེ། མ་བཅོས་པའི་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་e། ས་U་མེ་

�ང་ནམ་མཁའི་ཁམས། ངོ་བོ་ཉིད་ཅིར་ཡང་དམིགས་U་མེད་པ་8ེ། མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་

གཅིག་ལ་བཞག་པར་eའོ། ། 

མ་རིག་འU་eེད་_མ་ཤེས་དང་། མིང་དང་གUགས་དང་]ེ་མཆེད་Uག རེག་པ་ཚTར་བ་

�དེ་ལནེ་དང་། “�ིད་པ་]་ེབ་”¤་ཤི་ལ་སོགས་འཁོར་བའི། བོན་_མས་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཅིར་

ཡང་དམིགས་U་མེད་པ་8ེ། མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་བཞག་པར་eའོ། Nིན་པ་Uལ་

dིམས་བཟོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཐབས་དང་8ོབས་དང་¥ོན་ལམ་དང་། ཡ་ེཤསེ་ཤསེ་

རབ་[་མེད་Vིན་པའི། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཅིར་ཡང་དམིགས་U་མེད་པ་8ེ། མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་

གཅིག་ལ་བཞག་པར་e། Qན་པ་ཉ་ེབར་བཞག་པ་བཞི་དང་། ཡང་དག་པ་Rངས་པ་བཞི། 
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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U་འUལ་Dི་Îང་པ་བཞི་དང་། དབང་པོ་�། ཏིང་ང་ེའཛMན་དང་ནི་ཡ་ེཤསེ་ཤསེ་རབ་ལམ། 

8ོབས་དང་མི་འཇིགས་ཐར་ལམ་བ;ད། ལན་གཅིག་Vིར་མི་འོང་དང་Vིར་མི་mོག་གོ Uན་

U་Uགས་པ་གUང་Uང་ཡན་ལག་དU། ཚད་མདེ་བཞི་དང་མ་འQསེ་U། སོ་སོ་ཡང་དག་

རིག་པ་དང་། མི་བhལེ་གUངས་དང་hོམ་འUག་དU། མཚན་མ་མདེ་པར་འUག་པ་བཞི། 

བོན་Dི་དeིངས་དང་Uན་U་གནས་པའི་Uགས་�ེ་དང་། ཡེ་Yོགས་ཆེན་པོའི་O་བ་དང་། 

བUང་U་མདེ་པའི་དམ་ཚMག་དང་། Uན་Dིས་Uབ་པའི་འJིན་ལས་དང་། _མ་པར་དག་

པའི་Fོད་པ་དང་། ལགེས་པར་འUང་པའི་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། hོམས་པར་གནས་

པའི་ངང་ཉིད་དང་། འUར་བ་མེད་པའི་U་དང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་གUང་དང་། 

མཉམ་ཉིད་འUལ་བ་མེད་པའི་Uགས་དང་། ཐམས་ཅད་མ1ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། [་ན་

མདེ་པའི་འzས་U་ལ་སོགས་པ། �་ངན་འདས་པའི་བོན་_མས་<ི། ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་U་

མདེ་པ་8།ེ མ་བཅོས་ཐིག་ལ་ེགཅིག་ལ་བཞག་པར་e། ཞསེ་གUངས་ཁམས་བ;ད་གཏན་

ལ་ཕབ། ད་ེOར་མཚན་མ་མདེ་པའི་ཁམས་ཆནེ་པོ་གUངས་སོ། ། 

དེ་ནས་ཕོ་�ིང་མོ་�ིང་U། འUལ་བའི་ ེ་Uག་བཤད་པའོ། སོ་སོ་�ིང་U་མདོ་ ེ་བཤད། 

བUད་འUལ་�ིང་U་Wགས་བཤད་དོ། གUང་Uང་k་ཡི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་

Uད་ལས། 8ོན་པས་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་བwོར་བའི་ལUེ་8་ེབU་བཞི་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བཅོ་�་པ། གཏོ་U་འUམ་སངས་<ིས་Dརེ་དོན་Uས་པ་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། གཏོ་U་འUམ་སངས་<ིས་Uས་པ། ཨེ་མ་8ོན་པ་ཐམས་

ཅད་ཤེས། Uན་འUང་འཁོར་བའི་U་འzས་གང་། ལས་འzས་འzེལ་པ་བཤད་U་གསོལ། 

ཞེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། གཏོ་U་ལས་སོགས་ལེགས་པར་ཉོན། ལས་ལ་དགེ་

 ིག་གཉིས་ལས་མདེ། འzས་U་མཐོ་རིས་ངན་སོང་8།ེ ལགེས་པར་དག་ེFོད་ཐར་པ་ཐོབ། 

སམེས་བ]དེ་དག་ེབའི་_མ་¥ིན་Dིས། མཐོ་རིས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། བསོད་ནམས་ཚTགས་

བསག་Uལ་U་ཐོབ། དག་ེབའི་ཚTགས་བསག་ལོངས་Fོད་9ོགས། ཡ་ེཤསེ་ཚTགས་བསག་བོན་

U་ཐོབ། U་ལས་མ་Uང་འzས་U་ནི། སངས་;ས་_མས་དང་ངས་མ་བཤད། མི་དག་ེབའི་

_མ་¥ིན་Dིས་། ངན་སོང་གནས་གUམ་དག་U་]།ེ ཞ་ེ ང་ཅན་དང་�ོག་གཅོད་པ། ངན་

སོང་ད�ལ་བའི་གནས་U་]།ེ འདོད་ཆགས་ཅན་དང་སརེ་g་ཅན། ངན་སོང་ཡིད་དགས་

གནས་U་]།ེ གཏི་Uག་ཅན་དང་Uན་ཞིང་Uགས། ངན་སོང་eོལ་སོང་གནས་U་]།ེ d་ཐོག་

1ི་འDདེ་d་དང་1ི། ;་Uར་hི་འUགས་ ོམ་Dི་Uས། Uན་མོ་eི་བའི་མངལ་U་]།ེ U་Jོག་

བLགེ་བཙTག་གཅན་Fང་1ི། འJང་བ¿ག་ལམ་བཅད་1ིའི་Uས། བཀོལ་Fད་ངལ་Uབ་མི་

1ག་བཀལ། མཛT་Y་�ང་དང་བོང་Uར་]།ེ Yག་U་གཞན་ལ་ ང་Fོད་པ། zན་དང་ཡང་

ཁོལ་དག་U་འUར། འJག་དོག་འཐབ་Pོད་k་མ་ཡིན། ལ་ེལོས་དག་ེFོད་kའི་Uས། བསམ་

གཏན་ཞནེ་པ་གUགས་མདེ་k། གཏོ་U་ལས་<ི་འzས་U་ད།ེ རིག་པ་བཀའ་Uང་ཚད་མས་

ཤསེ་རབ་Dིས་<ིས། ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། གཏོའ་U་འUམ་སངས་<ིས་Uས་པའི་

མདོ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་བདནེ་དོན་8ོན། ¿ོ་བཞི་མཛTད་�་བོན་Dི་¿ོ། མ་འUལ་བདནེ་དོན་

Fོད་པ་གང་། འUལ་ནས་ལོག་པར་Fོད་པ་གང་། 8ོན་པ་ཉིད་<ིས་བཤད་U་གསོལ། ཅསེ་

Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། <་ཻམ་ཉོན་ཅིག་འUས་པའི་འཁོར། ཐོག་མཐའ་མདེ་པའི་

འཁོར་བ་U། སམེས་ཅན་འUལ་ཞིང་འཁོར་བ་ལ། གཤནེ་རབ་འUལ་པ་Fོད་མ་�ོང་། ཆབ་

ནག་�ིད་¿ོ་Fོད་པ་ལ། མ་འUལ་བདནེ་དོན་Fོད་པ་ནི། V་གཤནེ་དག་ེ ིག་ཕན་གནོད་

མཐོང་། མཐོ་རིས་ངན་སོང་གར་འGོ་ཤསེ། རིག་པའི་;ལ་པོ་རང་དབང་ཐོབ། gང་གཤནེ་

k་ལ་ཡོན་འUལ་ཞིང་། བགགེས་ལ་ལན་ཆགས་Uད་འདོར་8།ེ དག་ེFོད་ ིག་Rོང་ཕན་པ་

Uབ། གཞན་ཕན་དོན་U་གཉརེ་བའོ། �ིད་གཤནེ་གསོན་ཤི་གཉིས་ལ་ནི། ཚq་འདི་Vི་གཉིས་

U་གང་ཕན་བUབ། ཚq་འདིར་ཚTགས་བསགས་Hིབ་པ་Nང། Vི་མར་Nིན་པའི་;གས་Vེ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བཏག། Hིབ་པ་Nངས་ཞིང་མི་དག་ེའUར། ཡང་དག་འUར་གཤནེ་འUལ་བ་མདེ། འUལ་

གཤནེ་Uགས་�་ེཆརེ་འUལ་ཞིང་། གང་ལ་གང་ཕན་ཐབས་མཁས་པ། Uགས་�སེ་འGོ་བ་

འUལ་བའོ། གཤེན་རབ་འUལ་པ་མེད་པ་ལ། བUད་ནི་འUལ་ནས་ལོག་པར་Fད་པ་8ེ། 

གཤེན་Uང་གོ་U་Uང་ནི་བUད་<ི་U། མོ་མ་ ིག་ང་ ིག་ལོམ་བU་བའི་Uན། V་གཤེན་

Uལ་8ོན་སེམས་ཅན་�ོག་ལ་¤ོལ། སོག་P་O་ཞིང་ ིག་Uན་ད�ལ་བའི་U། gང་གཤེན་

ཡས་ལ་ཞནེ་པ་Dིམ་ཤང་གོང་གོང་བཞིན། མ་མཐོང་k་འQ་ེ�ོག་གིས་བµན་¤ོས་ཟརེ། མ་

ཉསེ་སམེས་ཅན་མང་པོའི་�ོག་དང་དzལེ། མི་¤ོས་གཏོ་eདེ་ནོར་kག་རི་ལ་]ལེ། Uན་པོ་

�ོངས་པ་མགོ་བwོར་A་བ་J་མོ་dི་འོད་འQ། Uན་Dི་Uག་Uག་dི་ཤང་ཤི་བ་བཞིན།  ིག་

པ་རོགས་U་ངན་པ་ཧ་དྷའི་ཕ་མ་འQ། བོན་Uན་�ོངས་པ་ཧ་དྷ་ནག་པོ་འQ།  ིག་པའི་

_མ་¥ིན་འJལ་U་¥ིན་པ་མོ་བོན་sེབ་པ་བཞིན། �ིད་གཤེན་འUལ་པ་བUད་<ི་ལས་

Fོད་པ། འཁོར་བ་ཟོ་Uའི་Uན་འQ་]ེ་ཤི་ལམ་མ་Yོགས། འདིར་ཤི་ཕ་རོལ་གཅིག་ན་འདི་

བཞིན་ཡོད་Uན་Àས། Y་Uག་ཟས་ནོར་མང་པོ་Uན་ནག་dོད་U་Uག། Dེར་¿ོ་འདི་ནི་

འUར་གཤནེ་བUད་<ི་ལས། དོན་མདེ་ལས་ལ་ ིག་པ་རི་ཙམ་བསགས། _མ་¥ིན་sགས་

Uས་ད�ལ་བའི་གནས་U་འQེན། རང་དབང་མེད་པར་བཙTན་U་dིད་པ་བཞིན། འUལ་

གཤནེ་འUལ་པ་བUད་<ི་ལས་Fོད་པ། རག་ཤ་འQ་ེUང་�ིན་པོ་Ù་ཏི་ཧ་མཆོད་པ་བཞིན། 

ཞེ་ ང་རང་Uད་བ�ེག་པའི་སེང་གེ་མཚTར་མཆོང་བཞིན། k་མUན་H་[་ཟེར་ཞིང་ལ་

ཀའི་ཐོ་ཡོར་མཆོད། འཐོར་གསས་བདར་གསས་ཟརེ་ཞིང་Qན་Qན་བོན་U་Dརེ། འQ་ེ�ིན་

བཀར་རོ་ཟེར་ཞིང་རོང་Uང་U་ནང་ཕོ། མེད་ལ་ཡོད་པར་འUལ་པ་རི་དགས་Àིག་U་

བhག། དགེ་ ིག་བ�ེ་ཞིང་Fོད་པ་མགོ་གཉིས་eའི་Uག་Uམ་U་བ་འQ། བདག་གཞན་

གཉིས་ཀ་Uང་བ་çད་<ི་çད་བAང་འQ། དེ་འQའི་�ིད་གཤེན་Dེར་¿ོ་1བ་པ་བUད་<ི་

ལས། མ་རིག་�ོངས་པའི་ལས་ལ་མ་Fོད་ཅིག hིག་མ་�འི་སེམས་ཅན་འUལ་Î་ལོག་པ་

མང་། བUད་དང་བUད་ལ་Vོགས་ཤིང་ལམ་ལོག་གོལ་བ་མང་། མཐའི་U་8གེས་Yག་ཆད་

Vལ་བར་གོལ། ནང་པ་སངས་;ས་ལམ་ལ་གོལ་བ་མདེ། U་8གེས་Yག་དང་ཆད་པའི་ཡོད་

མདེ་མཐའ། ཡོད་ལ་མདེ་པར་ལོག་འUལ་8།ེ མདེ་ལ་ཡོད་པར་བYག་པས་འUལ། འUལ་

པས་འUལ་པ་བU་ཞིང་བUབ། འUལ་པས་ཡང་དག་དོན་མ་Yོགས། འUལ་པས་ཁམས་

གUམ་འཁོར་བར་Uབ། མདེ་པར་O་བས་ཆད་O་བས། ཤི་ནས་མ་ེཤི་ཐལ་བ་Oར། ]་ེཞིང་

ཚq་ནི་W་Vི་མདེ། མ་ཤི་བར་U་བད་ེབའི་Vིར། V་གཤནེ་འUལ་གཤནེ་�སེ་Uགས་ནས། k་

གསོལ་འQ་ེ�ིན་མནན་eས་ནས། བཙན་Uག་འཕན་དར་ཐོབ་པའི་U། ད་ེདག་ལོག་པར་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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À་བ་8།ེ དཔརེ་ན་ས་བོན་གང་བཏབ་དང་། མ་ལ་U་]་ེ]སེ་མ་ཐག U་མ་U་དང་མ་Vིར་

འzང་། དེ་Vིར་]ེ་བ་W་Vི་ཡོད་པར་བདེན། �ོངས་པ་ཁ་ཅིག་U་ལས་མ་Uང་8ེ། �ན་

Uམ་ཚqར་མའི་སོ་དང་�་eའི་Hོ། ཉི་ཤར་U་×ང་གཞའ་ཚTན་འོང་བ་_མས། U་ལས་མ་

Uང་འUང་བ་ག་ལ་རིག། ཅསེ་Àས་ད་ེདག་�ོངས་པ་8།ེ ཅི་Oར་ནམ་མཁའ་Yནེ་མདེ་པར། 

འཇའ་ཚTན་»ེན་Dི་gང་བ་Oར། U་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་མི་བདེན། ཁ་ཅིག་V་དང་kའི་eས་

ཞསེ་Àས། V་དང་kའི་e་མདེ་དག་ེ ིག་དབང་། ཁ་ཅིག་ཤསེ་པ་རང་དབང་ཡོད་À་བ། 9་

ཆག་eེU་འUར་ཅི་བཞིན་U། མཐོ་རིས་ངན་སོང་གར་འGོ་བ། རིག་པའི་;ལ་པོ་རང་

དབང་ཆེ། U་»ེན་གཞན་ལ་བYེན་མི་¤ོས། ཞེས་À་བའི་�ོངས་པ་Uར་ཉོན་དང་། eེU་

བཞིན་རང་དབང་ཆེ་Uར་ན། »ེན་_མས་d་དང་འQ་བའོ། Vེ་ལེབ་མེ་ལ་འོད་གསལ་

འདོད། ད་ེབས་དག་ེ ིག་དབང་ཡིན་ཏ།ེ རིག་པའི་;ལ་པོ་རང་དབང་མདེ། ད་ེབས་མཐོ་

རིས་ངན་སོང་U། གང་འGོ་དགེ་ ིག་ལས་དབང་ཆེ། ཁ་ཅིག་འཇིག་Yེན་Yག་[ོ་བUང་། 

དeར་Uན་ཉིན་མཚན་འUར་བའི་Vིར། མི་འUར་Yག་པའི་[ོ་ནི་ནམ་<ང་མིན། མདེ་ལ་

ཡོད་པར་འUལ་པ་ནི། བདག་ཅསེ་e་བ་eདེ་པ་བོ། བད་ེUག་�ོང་བའི་ཤསེ་མཐོང་པོ། ད་ེ

ཡོད་དསེ་ནི་ཐམས་ཅད་eདེ། Yག་པ་གཅིག་U་ཡིན་པར་À། ད་ེ�ོངས་ངསེ་པ་མ་ཡིན་ཏ།ེ 

ཐེU་Uལ་དང་ཐོ་ཡོར་མིར་འཛMན་Oར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་རང་བཞིན་ནོ། 

མཐོང་བ་མ་དག་U་8གེས་བདག་U་�ོངས། ཁ་ཅིག་Yག་པར་འདོད་པ་འདིར་À་8།ེ ས་

U་མ་ེ�ང་Yག་8་ེམདེ་མི་�ིད། ཅསེ་Àས་ད་ེནི་བདནེ་པ་མ་ཡིན་ཏ།ེ འUང་བཞི་Uས་ཚTད་

འUར་དང་མི་Yག་པ། འཇིག་པ་གUམ་Dི་འདི་དག་མི་Yག་གོ ཁ་ཅིག་gང་གཤནེ་ལོག་À་

བ། V་དང་�ིད་པ་གནམ་Dི་བwོས། ཚq་ཚད་ནོར་དང་བདེ་Uག་ཐམས་ཅད་Uན། V་

བ�ིད་བwོ་བས་བwོས་པ་ཡིན། རང་དབང་མི་ཆ་ེསོ་སོར་À། ད་ེཡང་ངསེ་པ་མ་ཡིན་འདི་

འQ་ན། Vིའི་གཞན་Dི་eདེ་པ་Uན་eས་ན། eདེ་པ་པོ་ཉིད་མི་Yག་Uག་བWལ་ཏ།ེ ད་ེབས་

W་མའི་ལས་དབང་བPན། ཁ་ཅིག་འGོ་བ་རིགས་ངསེ་Yག སོ་སོ་རང་རང་རིགས་]་ེཟརེ། 

ད་ེཡང་འGོ་བ་རིགས་ངསེ་ན། མང་ངམ་Uང་ངམ་ ་ེགཅིག་Yག་པར་ངསེ། ད་ེབས་དག་ེ

 ིག་]ོན་Dི་སོ་སོར་]།ེ ད་ེབས་�ིད་གཤནེ་U་བཞི་Àིག་U་U་hོག་བཞིན། དཀར་ནག་མི་

Vེད་དU་ལོང་མིག་O་U། U་མ་མཁན་Dིས་]ེ་བོ་མང་བUས་བཞིན། O་བ་ངན་པས་

�ོངས་པ་བUས་པ་8།ེ བU་བ་མདེ་པ་གཤནེ་རབ་བཀའ་ཚད་མ་ཡིན། ངསེ་པར་Æདེ་པ་

བདེར་གཤེགས་Uང་གི་ཚད་མ་ཡིན། ངེས་པར་Yོགས་པ་རང་ཤར་རིག་པ་ཚད་མ་ཡིན། 

ཚད་མ་གUམ་Dི་བདེན་པའི་བཀའ་Uང་ཉོན། གཞི་ནི་hིང་�ེ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་བཞི་ལ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལོངས། ལམ་ནི་ཕ་རོལ་Vིན་བU་ལ་Fོད། Hིབ་པ་གUམ་Nོང་U་གUམ་9ོགས་པའི་སར་

གནས་སོ། ཞསེ་གUང་གཏོ་U་ལས་སོགས་འཁོར། ཐགེ་དU་བོན་Dི་ངསེ་པ་ཐོབ། གUང་

Uང་དག་པའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། གཏོ་U་འUམ་སངས་<ིས་Dརེ་

དོན་Uས་པའི་ལUེ་8་ེབཅོ་�་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་Uག་པ། མཛTད་གནས་བ8ན་པ།  

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། �་ལོ་གU་ལོས་Uས་པའི་མདོ། ཏི་ཀ་;་སེ་ལིག་མིན་ཏ། 

�ིད་པའི་མཛTད་Uགས་ཅི་Oར་ལགས། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པས་བཤད་U་གསོལ། ཞསེ་Uས་

8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། <ཻ་མ་�་ལོ་གUའ་ལོ་ཉོན། ཡོད་པ་མེད་པ་མི་གཡོ་གསལ། 

Uན་གནས་]་ེའཕལེ་གཅོད་eདེ་འJ་;ས་དང་། Yནེ་འzལེ་ལ་འUས་པ་མངོན་Yོགས་;་

ཆེའོ། རང་འཛMན་ལས་Fོད་འGོ་བ་ས་གནས་Uབ་འzས་སོ། དེ་Oར་མཛTད་གནས་བU་

བUན་གསལ། ཞསེ་གUངས་�ས་<ིས་ཡང་Uས་པ། ཐམས་ཅད་མ1ནེ་པས་མཛTད་བཤད་

ན། མཛTད་གནས་རབ་U་དe་ེབར་U། ཞསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།  

ཉོན་ཅིག་མཛTད་གནས་རིམ་པར་དeེ། ཡོད་པ་�ིད་པ་གUམ་Dི་མཛTད། མེད་པ་wལ་པ་

Uའི་མཛTད། མི་གཡོ་དeིངས་ནི་བཞིའི་མཛTད། གསལ་བ་ཡ་ེཤསེ་�འི་མཛTད། Uན་གནས་

gོད་ནི་བཞིའི་མཛTད། ]ེ་འཕེལ་བUད་ནི་གUམ་Dི་མཛTད། གཅོད་eེད་དབང་པོ་�འི་

མཛTད། འJ་;ས་Uག་ནི་གUམ་Dི་མཛTད། Yནེ་ཅིང་འzལེ་བ་གཉིས་<ི་མཛTད། འUས་པ་

Uང་པོ་གཉིས་<ི་མཛTད། མངོན་Yོགས་]་ེམཆདེ་Uག་གི་མཛTད། ;་ཆ་ེཁམས་ནི་གUམ་Dི་

མཛTད། རང་འཛMན་མཚན་ཉིད་གཉིས་<ི་མཛTད། ལས་དང་Fོད་པ་�འི་མཛTད། འGོ་བའི་

ལམ་ནི་བཞིའི་མཛTད། ས་དང་གནས་ནི་གUམ་Dི་མཛTད། Uབ་པའི་འzས་U་བཞིའི་

མཛTད། དེ་Oར་མཛTད་གནས་བU་བUན་<ང་། རེ་རེ་»ང་པར་གོ་རིམ་བ8ན། ཡོད་པ་

�ིད་པ་གUམ་པོ་ནི། ]ེ་དང་འཆི་དང་�ིད་པ་བར་དོ་གUམ། U་བཞི་»ེན་དང་�་ལས་

Uང་། མདེ་པ་wལ་པ་_མ་དU་ནི། ནད་Uག་མཚTན་དང་གUམ། མ་ེU་�ང་དང་གUམ། 

འཇིག་ཆགས་8ོང་དང་གUམ། མི་གཡོ་དeིངས་ནི་_མ་བཞི་ནི། U་བཞི་]ེ་མེད་འགག་

མདེ་གནས་མདེ་ད།ེ གསལ་བ་ཡ་ེཤསེ་�་མཛTད་ད།ེ མ་ེལོང་མཉམ་ཉིད་སོར་Yོགས་e་བ་

Uབ། བོན་དeིངས་ཡ་ེཤསེ་གསལ་བའོ། ། 

Uན་གནས་gོད་ནི་_མ་བཞི་ནི། �ང་དང་U་དང་ས་དང་རི་རབ་བོ། ]་ེའཕལེ་བUད་ནི་

_མ་གUམ་8།ེ འUང་བ་�འི་བUད། ཡ་ེཤསེ་�འི་བUད། འདོད་ཆགས་བ]དེ་པ་Uག་གོ 

གཅོད་eདེ་དབང་པོ་_མ་�་ནི། མིག་དང་_་བ་g་དང་s།ེ Uས་<ི་དབང་པོ་_མ་�འོ། །

འJ་;ས་Uག་གUམ་e་བ་ནི། འདོད་ཆགས་ཞ་ེ ང་གཏི་Uག་གོ ། Yནེ་ཅིང་འzལེ་བ་_མ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གཉིས་ནི། Uགས་Uང་མ་རིག་¤་ཤི་མཐའ། བU་གཉིས་བ°ོག་པ་Uགས་བ°ོག་གོ ། འUས་

པ་Uང་པོ་_མ་གཉིས་ནི། ཟག་བཅས་Uང་པོ་_མ་�་དང་། ཟག་མེད་Uང་པོ་_མ་�འོ། 

མངོན་Yོག་]ེ་མཆེད་_མ་Uག་ནི། _མ་པར་ཤེས་པ་Uག་པོ་ནི། Uལ་ལ་]ེ་ཞིང་མཆེད་

པའོ། ;་ཆ་ེཁམས་ནི་_མ་གUམ་ནི། འUང་བ་དབང་པོ་སམེས་ཅན་ཁམས། འདོད་ཁམས་

གUགས་ཁམས་གUགས་མདེ་དོ། རང་འཛMན་མཚན་ཉིད་_མ་གཉིས་ནི། འཁོར་བ་དང་ནི་

�་ངན་འདས། ལས་དང་Fོད་པ་�་པོ་ནི། ལས་ནི་དག་ེདང་མི་དག་ེགཉིས། Fོད་པ་ཉལ་

འUག་འGོ་འཆག་ཤེས་པར་e། འGོ་བའི་ལམ་ནི་_མ་བཞི་ནི། འཁོར་བ་མེད་པའི་ལམ། 

རང་གི་རང་བཞིན་དགའ་བའི་ལམ། ད་ེབཞིན་འཁོར་བ་བUད་པའི་ལམ། Uགས་�་ེམཐོའ་

རིས་ཐར་པའི་ལམ་མོ། ས་དང་གནས་ནི་གUམ་པོ་ནི། ཁམས་གUམ་འཁོར་བའི་ས་དU་

དང་། གUང་Uང་ཐགེ་པའི་ས་བU་དང་། བོན་ཉིད་ཚTགས་ཆནེ་Dི་ས་དག་གོ  

Uབ་པའི་འzས་U་_མ་བཞི་ནི། U་མUན་པའི་འzས་U་དང་། དབང་གི་འzས་U་དང་། 

_མ་¥ིན་Dི་འzས་U་དང་། [་ན་མེད་པའི་འzས་Uའོ། མཛTད་གནས་བU་བUན་_མ་

དe་ེབ། ནམ་མཁའ་O་Uར་གོ་འeདེ་ཤསེ། མི་ཤསེ་Uན་བསལ་ཡ་ེཤསེ་གཏན་ལ་ཕབ། ཤསེ་

རབ་ཞིབ་པས་གཞིག་8་ེFོད། གUང་Uང་དག་པའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་

ལས། མཛTད་གནས་ལUེ་8།ེ བU་Uག་པའོ།།  །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་བUན་པ། 8ོན་པས་གསང་བ་མདོ་Uད་ལ་Uང་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། གསང་བམདོ་Uད་<ིས་Uས་པ། ཝརེ་Dརེ་སད་དོ་ཨ་པོ་ཉ། 

;ལ་བོན་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ཉིད། Dརེ་ཆནེ་¿ོ་བཞི་མཛTད་དང་�། ཧོས་¿ོ་ཐགེ་པ་རིམ་

པ་དU། ཝརེ་Dརེ་8ོན་པས་བHགས་པ་8།ེ ཆབ་དཀར་Dརེ་¿ོ་Dརེ་མན་�། U་é་ས་མ་ད་

ཡང་བཅས། གཏོ་Fད་ཏི་ཀ་Dརེ་དང་བཅས། དཔོན་གསས་Dརེ་¿ོ་Dརེ་ཏི་སངས། འUལ་

བ་མན་ངག་Uང་དང་བཅས། འཕན་Uལ་Dེར་¿ོ་Dེར་ནམ་êང་། ;ས་པ་མདོ་འUམ་ ེ་

དང་བཅས། གཙང་མ་མཐོ་ཐོག་Dེར་Uང་Uང་། ཨ་ཏི་Dེར་ཞི་ཝེར་རོ་Uངས། ཞེས་Uས་

གཤནེ་རབ་བཀའ་བ²ལ་པ།། མདོ་Uད་ལས་སོགས་འཁོར་_མ་ཉོན། ཨ་བོ་Uང་གི་Dརཻ་¿ོ་

བཞི། ཐོ་ཐོག་ནང་གི་མཛTད་ཡིན་ཏ་ེ། ¿ོ་བཞིར་བ8ན་པ་མདོ་U་བUས། ཧོས་¿ོ་ཐགེ་པ་

རིམ་པ་དU།  ་ེU་བ8ན་པ་བ;ད་dི་དང་། བཞི་8ོང་དག་U་དe་ེབའོ། ད་ེVིར་མདོ་ རེ་

བ8ན་པའོ། Uད་མ་བཅད་པས་Uད་ འེོ། ། 

བU་ན་ཐིག་ལ་ེཉག་གཅིག་8།ེ ད་ེལ་བདནེ་པ་གཉིས་U་དe།ེ Uན་9ོབ་མཚན་མ་དངོས་

པོར་བདནེ། དོན་དམ་མཚན་མ་མདེ་པར་བདནེ། བདནེ་པ་གཉིས་པོ་དོ་མཉམ་པ། གUང་

Uང་མི་འUར་Dརེ་¿ོའོ། ད་ེཡང་ཚད་མ་གUམ་Dིས་གཏན་ལ་ཕབ། 8ོན་པའི་བཀའ་ཚད་

མ་དང་། དོན་mན་Uང་གི་ཚད་མའོ། “དོན་Yོགས་རིག་པའི་ཚད་མའོ།” ད་ེཡང་ཤསེ་རབ་

གUམ་Dིས་ཉམས་U་ལོངས། གདག་¿ོ་དག་ལ་མིང་ཐོགས་Dིས། གUངས་སོ་དག་ལ་

འཛMན་ཤསེ་མཛTད། གོ་ལམ་དག་ལ་དོན་ཤསེ་མཛTད། Dརེ་ཆནེ་¿ོ་བཞི་མཛTད་དང་�། ཧོས་

¿ོ་ཐེག་པ་རིམ་དUར་དeེ། V་གཤེན་gང་གཤེན་�ིད་གཤེན་དང་། འUལ་གཤེན་Uའི་

བོན་བཞི་ཡང་། ཆབ་ནག་�ིད་Uད་¿ོ་ནས་Uང་། གཏོ་Fད་འUམ་ ེ་གཞན་དོན་Dིས། 

དག་ེབhནེ་Qང་�ོང་འUལ་བའི་ །ེ དཔོན་གསས་Uང་གི་¿ོ་ནས་Uང་། Uད་Uག་མངོན་

བཞི་འUལ་dིམས་བUང་། ཨ་དཀར་Wགས་Uད་Vི་ནང་གསང་། ཆབ་དཀར་Wགས་<ི་¿ོ་

ནས་Uང་། བhནེ་Uབ་ཟབ་མོ་ཉམས་U་ལོངས། ཡ་ེགཤནེ་མདོའ་འUམ་O་བའི་ །ེ འཕན་

Uལ་;ས་པའི་¿ོ་ནས་Uང་། དགོངས་Uད་ཟབ་མོ་ཉམས་U་ལོངས། 9ོགས་ཆནེ་ཨ་ཏི་O་

བའི་ །ེ གཙང་མ་མཐོ་ཐོག་Uད་ནས་Uང་། O་དགོངས་འUར་མདེ་ཉམས་U་ལོང། ཧོས་¿ོ་

བ;ད་dི་བཞི་8ོང་ནི། མདོ་འUམ་Uད་མཛTད་ ་ེབཞི་ལས། ཉི་dི་གཅིག་8ོང་བཞིར་དe་ེ

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བའོ། k་Uད་གཤནེ་Uད་�ིད་Uད་གUམ། Uས་<ི་མཐའ་ལ་འོང་པ་ཡིན། དU་མ་ཚད་མ་

9ོགས་ཆེན་གUམ། བ8ན་པ་དར་སོ་འོང་པ་ཡིན། དགེ་བhེན་གཙང་གUག་Qང་�ོང་

གUམ། འUལ་བའི་ ་ེལ་འོང་པ་ཡིན། འUལ་བ་གསང་Wག་O་བ་གUམ། ཐ་མར་ཉམས་U་

ལནེ་པ་ཡིན། གསང་པ་མདོ་Uད་གསང་¿ོམ་དགོངས། ཞསེ་གUངས་མདོ་Uད་ཡང་Uས་

པ། <་ཻམ་8ོན་པ་[་མདེ་གཤནེ། ཤསེ་རབ་Uལ་U་Uང་པའི་མཆོག 1དེ་<ིས་གUངས་པའི་

བོན་_མས་ལ། ད་Uང་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅསེ་Uས། 8ོན་པས་ད་ེལ་བཀའ་བ²ལ་པ།། གསང་བ་

མདོ་Uད་ཅི་wད་ཟེར། ;་མཚT་Uའི་འཇིང་_མས་ལ། ཟད་པ་མེད་ཅིང་འཕེལ་བ་མེད། 

གཤེན་རབ་Uགས་ནི་ནམ་མཁའ་འQ། ནམ་མཁའ་འQ་བས་Uན་ལ་1བ། གཤེན་རབ་

Uགས་ནི་ཉི་མ་འQ། Dརེ་¿ོ་བོན་ནི་ཉི་ཟརེ་འQ། གUལ་e་གང་ལ་གང་འUལ་བའི། བདནེ་

པའི་དོན་U་བོན་བཤད་པས། འཛམ་�ིང་e་ེབ་Jག་བ;་ན། eང་Vོགས་འོལ་མོ་Uང་རིང་

དརེ། གཤེན་རབ་e་ེབ་Jག་ཡིསི། བོན་¿ོ་བསམ་Dིས་མི་1བ་བཤད། ད་ེVིར་གཤེན་རབ་

བོན་ལ་ཟད་པ་མེད། རབ་U་གསང་པ་Qི་མེད་དག་པའི་བོན། ཉི་ཟེར་U་ཤེལ་ནོར་U་O་

Uའམ། གསང་Uད་ཟབ་མོ་གཅིག་ནི་མཆིས་Uར་ཏེ་ མི་À་འཁོར་Rང་¤ོན་པ་མཛད་U་

མཆིའ། ཞསེ་གUངས་མདོ་Uད་ཡང་Uས་པ། <་ཻམ་8ོན་པ་འཁོར་Rང་¤ོན་པ་མཛད་Uར་

ན། མདོ་Uད་བདག་ནི་གསང་¿ོམ་ཅི་Oར་བDི། གསང་Uད་ཟབ་མོའི་བོན་ད་ེནམ་འUང་

ཨང་། མཐར་ནི་བོན་_མས་ཅི་Oར་འUས་པར་འUར། ཞེས་Uས་8ོན་པས་དེ་ལ་བཀའ་

བ²ལ་པ།། མདོ་Uད་1ོད་ནི་གསང་¿ོམ་Uས་ལ་བབ། zག་ནི་སངེ་ག་ེབ;ད་བgོལ་Uག་

པ་U། ཡབ་ནི་Rང་ལ་ནམ་གཤེན་Uལ་ཐོབས་ལ། གཅིག་Uར་སེམས་Uད་Nོང་པ་གསང་

¿ོམ་མཛTད། ང་ནི་�་ངན་འདས་ན་Uལ་མ་འོང་། ངའི་གUང་Uར་རིན་ཆནེ་Hོམ་Uར་Uག། 

gང་མེད་Uགས་ལ་�ོག་དང་U་གUང་མངོན་U་འUང་། འོལ་མོ་�ིང་U་རིམ་འGོའི་Yེན་

Dི་དག་ེUལ་ཐོབ། U་ཆོ་mམེ་Uག་འQནེ་པའི་གཤནེ་U་འUང་8་ེམཆི། བཀའ་དང་�སེ་U་

བ8ན་པའི་བོན་_མས་ཤོད། ད་ེལ་ང་ནི་�་ངན་འདས་འོག་U་། མི་ལོ་Uམ་བ;་Uག་བU་

ན། k་དང་U་དང་མི་Uལ་U། བHགས་པའི་བོན་_མས་ཤོད། ད་ེགཅིག་འUང་འUར་ཏ།ེ 

;ལ་པོ་གUམ་མངའ་U་འUང་འUར་ཏེ། k་རི་Dང་མ་Dང་ཏོར་འUང་། མཐར་ནི་ངའི་

བ8ན་པ་ནི། མང་ལ་;ས་པའི་བོན་ ་ེདང་། Uང་ལ་འUས་པའི་བོན་ ་ེདང་། གསང་ལ་

ཟབ་པའི་བོན་ ་ེ_མས། k་Uལ་U་Uལ་མི་Uལ་U། Uད་ནས་འUང་8་ེདར་;ས་སོ། ། 

དེའི་Uས་ན་གང་ཟག་རིགས་མང་8ེ། ལ་ལས་བདེར་གཤེགས་བཀའ་Uང་ཇི་བཞིན་Fོད། 

ལ་ལས་ཞནེ་ལོག་Hོ་Uར་¿ོ་ནས་Fོད། ལ་ལས་འཆལ་Fོད་བU་བའི་¿ོ་ནས་Fོད། ལ་ལས་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འQེ་�ིན་བUད་<ི་བU་བ་བཞིན་U་Fོད། ;ལ་པོ་ལོག་Fོད་ ེ་འUགས་dིམས་འཆོལ་

འོང་། ཨ་ེམ་མདོ་Uད་ང་ནི་�་ངན་འདས་འོག་U་། མདོའ་འUམ་Uད་མཛTད་བཞིར་Vསེ་

ལ། འཁོར་_མས་བོན་Dི་བU་བ་Dིས། 8ོན་པ་གནས་དང་འཁོར་Uས་དང་། བོན་_མས་

Uན་ཚTགས་�ས་ཤོད་ཅིག མདོ་Uད་བོན་ལ་Rོབ་བ་Dིས། འོལ་མོ་Uང་U་བོན་_མས་

འUས། _མ་བཤད་བོ་ཏི་�གེས་བམ་zིས། དསེ་ན་མཐའ་མར་དར་ཞིང་;ས། ལོ་�་8ོང་

Jག་བUར་བོན་མི་Uབ། ནད་Uག་མཚTན་གUམ་འUང་འUར་ཡང་། ངའི་བ8ན་པ་མི་

Uབ་བོ། ལོག་པའི་;ལ་པོ་འUགས་འUར་<ང་། དར་Uབ་ཨནེ་ར་ེའོང་འUར་ཏ།ེ  གཤནེ་

རབ་བོན་ལ་Uབ་པ་མེད། ནམ་ཡང་བདེན་པའི་བོན་མི་Uབ། �ིད་གཤེན་བUད་<ི་ ིག་

Fོད་བོན། Fོད་འUར་བོན་Dི་བ8ན་པ་འཇིག ད་ེབས་བདནེ་དོན་བཀའ་Uང་Fོད། གསང་

བ་མདོའ་Uད་1ོད་ཉིད་<ང་། མཐར་ནི་གUག་Uམ་Uག་པའི་རིར། ཏིང་འཛMན་འགོག་

པའི་ངང་ལ་བUགས། 8ོན་པ་ཡ་ེགནས་�ིད་U་Uང་། ཚq་ལོ་བU་པའི་Uས་འUང་8།ེ µ་

གཤང་Uང་�ིང་Hས་Aང་8ེ། 1ོད་<ང་8ོན་པའི་Fན་Wར་འUང་། དེ་ཚq་གསང་པ་མདོ་

Uད་མངོན་སངས་;ས། ཅེས་གUངས་གསང་པ་མདོ་Uད་ཉིད། ¤་མU་�ེས་U་ཡིད་

རངས་8།ེ གཤནེ་རབ་མི་བོ་ལ་མངོན་པར་བ8ོད། ཝརེ་Dརེ་[་མདེ་གཤནེ་རབ་མཆོག ས་

མཁན་ལམ་མཆོག་དོན་8ོན་པ། འGོ་བའི་འQེན་8ོན་k་མིའི་གཙT། གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ་

Vག་འཚལ་བ8ོད། ཅསེ་བ�ོད་Uང་གི་�སེ་འzང་ནས། གསང་བ་མདོ་Uད་བདག་ཉིད་ནི། 

zག་ནི་སངེ་ག་ེབ;ད་བgོལ་U། གསང་¿ོམ་དོན་U་རབ་U་བUད། གUང་Uང་དག་པའི་

བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། 8ོན་པས་གསང་བ་མདོ་Uད་ལ། Uང་བ8ན་

པའི་ལUེ་8་ེབU་བUན་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བཅོ་བ;ད་པ། གསང་པ་མདོ་Uད་<ིས་བཀོད་པ་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་<ིས། གUང་Uང་བཀོད་པའི་�ིང་U་ནི། Uང་ནི་འཕར་པོ་

འཕར་Gག་8།ེ འཁོར་_མས་བU་བ་རབ་U་མཛད། ཞལ་�ོས་བདརེ་གཤགེས་Uན་འUས་

<ིས། ཡོངས་U་9ོགས་པའི་མཆོད་པ་མཛད། ད<ིལ་འཁོར་བ}་གསལ་འོལ་མོ་�ིང་། རང་

བཞིན་མཚTན་Dི་བཞི་བ}་གསལ། ཁ་དོག་Vོགས་མUན་མཛqས་པའོ། དེ་ནས་;ན་_མས་

བ}མ་པ་ནི།  ¦§་བདརེ་གཤགེས་ཕོ་zང་ཉམས་དགའ་འདིར། 8ོན་པ་བ}་ཤིས་kའི་9ས། 

འཁོར་ལོ་དཔལ་བUེ་པད་མ་;ལ་མཚན་དང་། གUགས་དང་Uམ་པ་གསརེ་ཉ་Uང་། བ}་

ཤིས་9ས་བ;ད་Vོགས་མཚམས་བ;ད་U་བ}མ། ཨ་ད<ིལ་འཁོར་kའི་ཕོ་zང་འདིར། 

འཁོར་ལོ་བUར་བའི་;ལ་�ིད་རིན་ཆེན་བ;ད། འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་Y་མཆོག་�ང་པོ་

དང་། བUན་མོ་[ོན་པོ་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་U་རིན་ཆེན་Uམ་པ་བཟང་པོ་

གཏརེ། རིན་ཆནེ་g་བ;ད་;ན་U་ལགེས་པར་བཀོད། མདའ་ཡབ་མ་ེལོང་མ་ེཏོག་འJིང་

དང་དར་U་ཁད། U་ཏིག་Q་བ་Q་Vདེ་རིན་ཆནེ་འJིང་། སངེ་ག་ེ�ང་ཆནེ་�་e་Uང་དང་

ཤང་ཤང་ཏེU་ ། Y་མཆོག་པད་མ་ཉི་°་གདན་ལེགས་བ;ན། སེང་གེ་U་�ིན་Uང་དང་

zམ་ཟེ་ན་Uག་;ན། མཛqས་པའི་;ན་Uག་དག་གིས་རབ་U་བ;ན། [་རི་གUགས་དང་

;ལ་མཚན་བ་དན་དང་། µ་ཡབ་དར་ད�ངས་Vེ་མ་འUར་མ་m་mིང་བ;ན། དེ་ནས་

མཆོད་པ་བཀོད་པ་ནི། མར་མ་ེའJིང་དང་མ་ེཏོག་འJིང་དང་བUག་Rོས་དང་། Qི་ཆབ་

བཟང་དང་ཞལ་ཟས་སིལ་བhན་H། ཡིད་འོང་མཆོད་པ་g་ཚTགས་བ}མ་པར་e། ད་ེནས་

U་མཆོག་eང་Uབ་སམེས་བ]དེ་པ། gོད་བUད་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་ན། འGོ་བ་སའི་

Uལ་བསེ་Gངས་མང་_མས། [་མདེ་གཤནེ་རབ་ས་མཆོག་ཐོབ་པའི་Vིར། ནམ་མཁའ་ཅི་

བཞིན་Uགས་�་ེཆནེ་པོ་པའི། འGོ་Uན་[་མདེ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་སམེས་བ]དེ་དོ། ། 

ད་ེནས་བUད་བགགེས་མཚམས་བཆད་ད།ེ ¦§་མི་]་ེམི་འགག་མཚན་མ་མདེ་པའི། གཤནེ་

རབ་དག་པའི་གUང་Uང་བཀོད་པའི་�ིང་། kའི་གཞལ་ཡས་འོལ་མོ་�ིང་ཆེན་འདིར། 

དག་ེལ་བར་ཆོད་eདེ་པའི་བUད་དང་བགགེས། dོ་ཆནེ་U་བཞི་µམ་པའི་eིན་8ོབས་<ིས། 

ངེས་པར་;ང་མཚམས་ཆོད་ལ་ཐལ་བ་Uལ་U་kོག ཤར་Vོགས་འཇིག་Yེན་མཐའ་ཡས་

Uན། ཟོ་བོ་‘‘དU”དU་བསམ་མི་1བ། gང་�ིད་ཟོའོ་དU་U་གང་། ཤར་Vོགས་གདོན་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བགགེས་;ང་མཚམས་ཆོད། བ®ོ་ག་ེཞི་�ལ་�ལ་Uད་ཨ་པར་Uམ། Qག་མ་རག་ཤ་གཞོབ་

U་ཐོང་། eང་Vོགས་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་Uན། གཟ་ེམ་དU་U་བསམ་མི་1བ། gང་�ིད་

གཟ་ེམ་དU་དUས་གང་། eང་Vོགས་གདོན་བགགེས་;ང་མཚམས་ཆོད། བ®ོ་རག་ཤ་ག་ེ

ཞི་Uམ། Qག་མ་རག་ཤ་གཞོབ་U་ཐོང་། Uབ་Vོགས་འཇིག་Yེན་མཐའ་ཡས་Uན། U་

ཅོ་‘‘དU”དUས་བསམ་མི་1བ། gང་�ིད་U་ཆོ་དU་Uས་གང་། Uབ་Vོགས་གདོན་

བགགེས་;ང་མཚམས་ཆོད། བ®ོ་ག་ེUད་�ལ་�ལ་Uམ། Qག་མ་རག་ཤ་གཞོབ་U་ཐོང།  kོ་

Vོགས་འཇིག་Yེན་མཐའ་ཡས་Uན། རོམ་པོ་དU་དUས་བསམ་མི་1བ། gང་�ིད་རོམ་

པོ་”དU”དUས་གང་། kོ་Vོགས་གདོན་བགེགས་;ང་མཚམས་ཆོད། བ®ོ་ཡ་མ་རག་ཤ་

çད། Qག་མ་རག་ཤ་གཞོབ་U་ཐོང་། ཞསེ་བ�ོད་མཚTན་ཆ་མཚq་Uང་¢ོ། བགགེས་_མས་

sགས་རི་;བ་U་Uད་པར་བསམ།། བདག་ཉིད་གཤནེ་རབ་9ོགས་པར་བ¿ོམ། མUན་U་

རིན་ཆེན་ས་གཞི་བ}། རིན་ཆེན་dི་དང་པད་མ་དང་། སེང་གེ་ཉི་°་འཇའ་ཚTན་གདན། 

གཞལ་ཡས་འཇའ་ཚTན་Uར་ནང་U། རིགས་�་གཙT་བཞི་སེམས་དཔའི་འཁོར། མཆོད་

གནས་Uས་གUམ་བདརེ་གཤགེས་བU། Vོགས་བU་སངས་;ས་ས་བU་གUང་Uང་སམེས་

དཔའ། Vོགས་བU་གཤེན་རབ་¿ོ་Uང་བཞི། Vོགས་]ོང་བU་དང་¿ོ་བ་;ལ་པོ་བཞི། 

འUལ་བ་Uག་དང་Uམ་U་P་གUམ་_མས། བ}་གསལ་kང་ངེ་kན་ནེར་བསམ། དེ་ནས་

Uགས་�་ེsགས་Uས་Fན་Qངས་8།ེ  ¦§་འོག་མནེ་Uན་Uབ་ཕོ་zང་ནས། U་གUམ་ཡ་ེཤསེ་

Uན་Uབ་ཅིང་། Uགས་�སེ་འGོ་བའི་དོན་མཛད་པའི། རིགས་�་བདརེ་གཤགེས་གཤགེས་

U་གསོལ། དeིངས་<ི་Uམ་དང་ཡ་ེཤསེ་k། ཐབས་<ི་མཆོག་དང་ཤསེ་རབ་Uལ། U་གUང་

Uགས་དང་ཡོན་ཏན་འJིན་ལས་<ིས་། འGོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་མཛད་པའི། གཙT་བཞི་

བདརེ་གཤགེས་8ོང་དང་བཅས། འGོ་དོན་མཛད་Vིར་གཤགེས་U་གསོལ། འདས་དང་ད་

Oར་Aད་ནས་ལ། wལ་བཟང་སངས་;ས་Uན་U་Uལ། Uས་གUམ་བདེར་གཤེགས་

གཤེགས་U་གསོལ། Vོགས་བU་ནམ་མཁས་1བ་ཚད་U། Uགས་�ེས་འGོ་བའི་Uན་སེལ་

པའི། Vོགས་བUའི་སངས་;ས་གཤགེས་U་གསོལ། ལམ་�་བHོད་པ་མཐར་Vིན་ཅིང་། ཕ་

རོལ་Vིན་བU་འGོ་དོན་མཛད། ས་བUའི་གUང་Uང་སེམས་དཔའ་གཤེགས་U་གསོལ། 

ཐར་ལམ་འQནེ་8ོན་[་ན་མདེ། མི་ཤསེ་འGོ་བའི་Uན་སལེ་པའི། Vོགས་བUའི་གཤནེ་རབ་

གཤགེས་U་གསོལ། ¿ོ་Uང་བཞི་དང་Vོགས་]ོངས་བU་དང་། འUལ་བ་Uག་དང་Uམ་U་

P་གUམ་སོགས་འཇིག་Yནེ་]ོང་_མས་གཤགེས་U་གསོལ།  

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་Rོང་འUས། ཨ་ཨ་Uང་Uང་ཛ་ཛ། ད་ེནས་Uས་པས་Vག་འཚལ་ཏ།ེ མ་ེཏོག་

གཏོར་ཞིང་k་Vག་འཚལ། ¦§་བོན་ཉིད་ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པོའི་རང་བཞིན་ནི། gང་དང་མི་gང་

མཚན་མ་Uན་ལས་འདས། ]་ེའགག་མདེ་པའི་རང་བཞིན་ད་ེབཞིན་ཉིད། _མ་དག་བོན་

Dི་U་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། འོག་མེན་གནས་ནས་ས་བUའི་Hིབ་པ་Nོང་། མཚན་དང་དཔེ་

eད་འབར་ཞིང་ལོངས་Fོད་9ོགས། 8ོང་གUམ་ནམ་མཁས་1བ་ཚད་Uགས་�ེ་ཅན། 

ལོངས་Fོད་9ོགས་པའི་U་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Uགས་�ེ་ཐབས་<ི་འཁོར་བ་འདམ་ནས་

འQནེ། e་ེབ་Jག་བ;་འGོ་དོན་ཅིར་ཡང་Uལ། འGོ་བའི་འQནེ་8ོན་ཅིར་ཡང་Uལ་པའི་

U་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། U་གUམ་ཡེ་ཤེས་�འི་Uགས་�ེའི། འGོ་བའི་Uག་�་མ་Uས་ཞི་

མཛད་པ། ལོངས་Fོད་9ོགས་U་མཚན་དང་དཔ་ེeད་mན། རིགས་�་བདརེ་བར་གཤགེས་

ལ་Vག་འཚལ་ལོ། དeིངས་དང་ཡ་ེཤསེ་ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ལས། U་གUང་Uགས་དང་

ཡོན་ཏན་འJིན་ལས་<ི། འGོ་བ་མ་Uས་ཐམས་ཅད་དོན་མཛད་པའི། གཙT་བཞི་བདེར་

གཤེགས་8ོང་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། Vོགས་བU་Uས་གUམ་U་མཐའ་མེད་པ་U། ཐར་པའི་

ལམ་8ོན་འGོ་བ་འQནེ་པ་མཛད། འཁོར་བའི་dི་Uན་སལེ་བའི་འོད་ཟརེ་ཅན། Vོགས་བU་

Uས་གUམ་བདེར་གཤེགས་_མས་ལ་Vགས་འཚལ་ལོ། ཕ་རོལ་Vིན་བUས་ས་བUའི་

འQེན་པ་[་ན་མེད། མི་mོག་གUང་Uང་ས་ཐོབ་Uགས་�ེ་ཆེ་mན་པ། བདེར་གཤེགས་

Uགས་�ས་གཤནེ་རབ་[་མ་8།ེ ས་བUའི་གUང་Uང་སམེས་དཔའ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་

ལོ། gོད་བUད་འཇིག་Yེན་མཐའ་ཡས་Uན་Dི་བདག གཤེན་རབ་བ8ན་པ་བUང་ཞིང་

འཇིག་Yེན་འUལ་བ་པོ། 8ོན་པའི་བ8ན་པ་བUང་བ་དབང་དང་mན། འUལ་བ་Uག་

དང་Uམ་U་P་Uག་ལ། Uས་པའི་Uལ་Dི་Vག་འཚལ་ལོ། ད་ེནས་མཆོད་པ་འUལ་བ་ནི། ¦§་

བད་ེབར་གཤགེས་པ་ཐམས་ཅད་_མས། འGོ་བའི་དོན་ལ་བPརེ་དགོངས་ནས། བདག་གི་

མཆོད་ཡོན་བཞསེ་Vིར་U། འཇའ་ཚTན་Rལེ་ལགེས་གདན་ལ་བUགས། པད་མ་ཉི་°་རིན་

ཆེན་dི། སེང་གེ་�ང་ཆེན་Y་འUག་Uང་། མཛqས་པའི་གདན་འUལ་བUགས་U་གསོལ། 

Vོགས་བU་འཇིག་Yེན་མཐའ་ཡས་ན། ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་མཆོད་པའི་¢ིན། བ]ེད་ནི་

འUང་པ་�་ལས་བ]ེད། Uབ་ནི་ལོངས་Fོད་མཆོད་པར་Uབ། བསག་ནི་དད་ཅིང་མོས་

པས་བསག། དམིགས་མདེ་Uགས་�སེ་eིན་Dིས་བ×བས། འUལ་ནི་བདརེ་གཤགེས་k་ལ་

འUལ། དོན་ནི་འGོ་བའི་དོན་Vིར་བཞསེ། གUགས་H་Qི་རོ་རགེ་e་;ན། དབང་པོའི་Fོད་

Uལ་མཆོད་པའི་¢ིན། མར་མ་ེgང་གསལ་ཉི་°འི་འོད། མ་ེཏོག་མཛqས་པའི་;ན་དང་mན། 

བUག་Rོས་Qི་ཞིམ་¢ིན་དUང་འdིགས། Qི་ཆབ་བསིལ་eེད་Uས་<ི་U། ཞལ་ཟས་རོ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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མཆོག་kའི་ཟས། [་རི་འཕན་གUགས་;ལ་མཚན་མཛqས། རོལ་མོ་སིལ་བhན་µ་གཤང་

Uང་། མངོན་Uལ་ཡིད་<ིས་བཤམས་ཤིང་Uལ། བ}་ཤིས་9ས་བ;ད་རིན་ཆནེ་g་བ;ད་

མཛqས། མཆོད་¢ིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་_མས། Uས་གUམ་བདརེ་གཤགེས་འཁོར་བཅས་

ལ། འGོ་བའི་དོན་U་འUལ་ལགས་ནི། Uགས་�སེ་བཞསེ་ནས་འGོ་དོན་Uན་Uབ་ཤོག །ད་ེ

ནས་བཤགས་པ་e་བ་ནི། ¦§་Uས་གUམ་བདེར་གཤེགས་[་མེད་དགོངས་U་གསོལ། 

བདག་ནི་མི་མཁས་གཏི་Uག་Uན་[ོའི། Uས་<ི་¿ོ་ནས་ ིག་Fོད་སོལ་རི་ནག་པོ་O་Uའི། 

མི་ཚངས་Fོད་དང་U་Jོག་�ོག་བཅད་སོགས། མི་དག་ེ ིག་པར་Uར་པ་ཅི་མཆིས་པ། མི་

འཆབ་གནོང་ཞིང་འDོད་པ་རབ་U་བཤགས། བདརེ་གཤགེས་Uགས་�སེ་རབ་U་eང་བར་

མཛTད། བདག་ནི་མི་མཁས་འདོད་ཆགས་དབང་Uར་ཏེ། ངག་གི་ ིག་eས་Uག་ཚqར་O་

Uའི། Uན་དང་འJ་མ་དe་ེབUག་ངག་འ1ལ་ཚMག་Uབ་སོགས་སོ། མི་དག་ེ ིག་པར་Uར་

པ་ཅི་མཆིས་པ། མི་འཆབ་གནོང་ཞིང་འDོད་དེ་རབ་U་བཤགས། བདེར་གཤེགས་Uགས་

�ེས་རབ་U་eང་བར་མཛTད། བདག་ནི་མི་མཁས་ཞེ་ ང་དབང་Uར་པས། ཡིད་<ི་ ིག་

eས་Uན་ནག་�ིང་O་U། མངན་སམེས་གནོད་སམེས་ལོག་སམེས་O་ལས་སོགས། མི་དག་ེ

 ིག་པར་Uར་པ་ཅི་མཆིས་པ། མི་འཆབ་གནོང་ཞིང་འDོད་པས་རབ་U་བཤགས། བདརེ་

གཤེགས་Uགས་�ེས་རབ་U་eང་བར་མཛTད། Vི་Qང་�ོང་འUལ་dིམས་ཉམས་དང་

འཆལ་བ་དང་། བར་གUང་Uང་སེམས་<ི་བAབ་པ་ཉམས་པར་Uར་པ་དང་། ནང་ཨ་

དཀར་Wགས་<ི་དམ་ཚMག་ཉམས་པ་དང་། དོན་9ོགས་ཆེན་O་Fོད་འཆོལ་པར་Uར་པ་

དང་། ཐེག་པ་དUའི་བོན་¿ོ་ལོག་པར་Fད་Uར་དང་། ལམ་ཕ་རོལ་Vིན་བU་མི་མUན་

Fོད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་Hིབ་པ་Uན་ནག་�ིང་O་U། ལས་<ི་Hིབ་པ་sགས་ལ་བཙའ་

ཞན་འQ། ཤསེ་eའི་Hིབ་པ་_མ་Yོག་ལ་བོ་ཆ།ེ ¿ོ་གUམ་ཉ་ེབར་ཉམས་པར་Uར་པའི་ ིག་

དང་Hིབ། མ་རིག་འUལ་པའི་ལས་Fོད་ཅི་བDིས་པ། མཆོད་འོས་[་མ་བདེར་གཤེགས་

Fན་Wར་U། མི་འཆབ་གནོང་ཞིང་འDོད་དེ་སོ་སོར་བཤགས། Aད་ཆད་མི་བDིད་ ོམ་

པར་གUག་པར་བDི། ཨ་དཀར་ཨ་�ད་U་�ི་U་ནག་པོ་ ིག་Hིབ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་®་¯།  

ཞསེ་བ�ོད་ ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས། ད་ེནས་Uན་འUས་བདརེ་གཤགེས་བ8ོད་འUལ་

བ། ¦§་བོན་U་1བ་བདལ་དམིགས་མེད་;་མ་ཆད། Yག་པ་ཆེན་པོ་Uན་Uབ་འUས་མ་

eས། U་གUམ་འUང་གནས་བ་ག་Uམ་Dི་Ëོང་། ]་ེམདེ་བོན་Dི་U་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། 

བོན་U་Uགས་�ེའི་ངང་ལ་འGོ་དོན་U། གང་ལ་གང་འUལ་གUགས་U་_མ་པ་གཉིས། 

ལོངས་Fོད་9ོགས་Uས་ས་བUའི་Hིབ་པ་Nོང། ཅིར་ཡང་Uལ་Uས་རིས་Uག་གནས་ནས་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འQནེ། བདརེ་གཤགེས་གUགས་<ི་U་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། བོན་ཉིད་ཡ་ེཤསེ་དeིངས་<ི་

རང་བཞིན་ལ། Uན་gང་1བ་པ་འཁོར་ལོ་རིགས་<ི་གཙT། U་མདོག་དཀར་འབར་མཚན་

དང་དཔེའ་eད་mན། འཁོར་ལོ་ཞགས་པས་ན་རག་གཅོད་ཅིང་འQེན། བོན་U་Uན་gང་

1བ་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གUང་Uང་རིགས་<ི་གཙT། U་མདོག་དཀར་

གསལ་གUང་Uང་U་U་Uད། མཚན་དང་དཔེ་eད་ལོངས་Fོད་9ོགས། གསལ་བ་རང་

འUང་U་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། མཉམ་ཉིད་ཡ་ེཤསེ་རིན་ཆནེ་རིགས་<ི་གཙT། U་མདོག་Wོ་

གསལ་རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛMན། མཚན་དང་དཔེ་eད་ལོངས་Fོད་9ོགས། ¤ེ་k་གར་

Uག་U་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། སོ་སོར་Uན་Yོགས་པད་མ་རིགས་<ི་གཙT། U་མདོག་དམར་

གསལ་པད་མ་Uགས་�་ེཞགས། མཚན་དང་དཔ་ེeད་ལོངས་Fོད་9ོགས། e་ེzག་དངོས་

མེད་གཙT་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། e་Uབ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རིགས་<ི་གཙT། U་མདོག་¼ང་

འབར་;་Gམ་ཞགས་པ་འཛMན། མཚན་དང་དཔ་ེeད་Uན་བ�ིད་ལོངས་Fོད་9ོགས། ¤་བ་

དོན་འUབ་གཙT་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། རིགས་�་བདརེ་གཤགེས་Uན་འUས་གཙT། འཁོར་

ནི་རིགས་<ི་སེམས་དཔར་བཅས། Uགས་�ེ་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། རིགས་�་

བད་ེབར་གཤགེས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། 

¦§་8ོང་གUམ་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་ན། ནམ་མཁའ་ཅི་བཞིན་Uགས་�སེ་1བ། 8ོང་པའི་

འོད་ཟེར་ཡིག་འUར་གསལ། མདངས་mན་པད་མ་སེར་པོ་ལས། ཡིག་འU་¦§་Dི་རང་

བཞིན་ལས། དeིངས་<ི་Ëོང་ནས་བ]དེ་པའི། Uམ་ཆནེ་ས་�ིག་ཨརེ་ཏི་སངས། U་མདོག་

མི་འUར་གསརེ་Dི་hིང་པོ་འQ། གསརེ་ལ་གསརེ་Dི་འོད་འབར་;ན་Dིས་¢ས། འཇའ་ཚTན་

Rེལ་ལེགས་ཅི་བཞིན་U། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་མཛqས། Vག་མཚན་གཡས་ན་

དཔའ་བོ་འU་�་བgམ། ཡ་ེཤསེ་�འི་Uགས་�་ེཤར་བའི་Yགས། Vག་གཡོན་gང་གསལ་

གསརེ་Dི་མ་ེལོང་བgམ། འཁོར་འདས་བོན་_མས་ས་ལ་ེགསལ་བའི་Yགས། དU་;ན་g་

;ན་མUར་U་སེ་མོ་དོ། Vག་གUབ་ཞབས་གUབ་རིན་ཆེན་Uན་པོས་¢ས། U་ལ་མཚན་

དང་དཔེ་eད་རབ་U་9ོགས། U་གUང་Uགས་དང་ཡོན་ཏན་འJིན་ལས་<ི། k་མོ་ཉིས་

བ;་�་བUའི་འཁོར་Dིས་བwོར། དeིངས་Uམ་ཆནེ་མོ་ས་�ིག་ཨརེ་ཏི་སངས། དeིངས་<ི་

Uམ་k་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད།  

¦§་8ོང་གUམ་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་ན། ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་Uགས་�སེ་1བ། 8ོང་པའི་

འོད་ཟེར་ཡིག་འUར་གསལ། མདངས་mན་པད་མ་དཀར་པོ་ལ། ཡིག་འU་ཨ་ཡི་རང་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བཞིན་ལས། ཡེ་ཤེས་k་ལས་བ]ེད་པའི། k་ཆེན་གཤེན་k་འོད་དཀར་ནི། U་མདོག་མི་

འUར་ཤེལ་Dི་hིང་པོ་འQ། ཤེལ་ལ་ཤེལ་Dི་འོད་འབར་;ན་Dིས་¢ས། འཇའ་ཚTན་Rེལ་

ལགེས་ཅི་བཞིན་U། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་མཛqས། Vག་མཚན་གཡས་ན་Uགས་

�་ེsགས་U་བgམ། འཁོར་བ་འདམ་ནས་འQནེ་པའི་བL། Vག་མཚན་གཡོན་ན་རིན་ཆནེ་

;ལ་མཚན་འཛMན། Uགས་�ེའི་བཀའ་Yགས་Uབ་པ་མེད་པའི་དོན། དU་;ན་_་;ན་

མUར་U་སེ་མོ་དོ། Vག་གUབ་ཞབས་གUབ་རིན་ཆེན་Uན་པོས་¢ས། U་ལ་མཚན་དང་

དཔ་ེeད་རབ་U་9ོགས། ན་བཞིའི་;ན་Dིས་རབ་U་བ;ན། k་ཆནེ་གཤནེ་k་འོད་དཀར་

U། U་གUང་Uགས་དང་ཡོན་ཏན་འJིན་ལས་<ི། k་ཆནེ་ཉིས་བ;་�་བU་འཁོར་བཅས་

ལ། Uས་པས་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ཡ་ེཤསེ་k་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། Uགས་�་ེཅན་

ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ¦§་8ོང་གUམ་འཇིག་Yནེ་མཐའ་ཡས་ན། ནམ་མཁའ་ཅི་བཞིན་Uགས་

�སེ་1བ། 8ོང་པའི་འོད་ཟརེ་ཡིག་འU་གསལ། མདངས་mན་པད་མ་དམར་པོ་ལ། ཡིག་

འU་ཧའི་རང་བཞིན་ལས། ཐབས་<ི་མཆོག་ལས་Uང་བའི། �ིད་པ་སངས་པོ་འUམ་dི་ནི། 

U་མདོག་མི་འUར་དUལ་Dི་hིང་པོ་འQ། དUལ་ལ་དUལ་Dི་འོད་འབར་;ན་Dིས་¢ས། 

འཇའ་ཚTན་Rེལ་ལེགས་ཅི་བཞིན་U། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་མཛqས། Vག་མཚན་

གཡས་ན་རིན་ཆེན་;ལ་མཚན་འཛMན། Uགས་�ེ་Uབ་པ་མེད་པའི་Yགས། Vག་གཡོན་

གUང་Uང་འཁོར་ལོ་བgམ། འUར་མེད་འཁོར་ལོ་བwོར་བའི་Yགས། དU་;ན་_་;ན་

མUར་U་སེ་མོ་དོ། Vག་གUབ་ཞབས་གUབ་རིན་ཆེན་Uན་པོས་¢ས། U་ལ་མཚན་དང་

དཔ་ེeད་རབ་U་9ོགས། �ིད་པ་སངས་པོ་འUམ་dི་དང་། U་གUང་Uགས་དང་ཡོན་ཏན་

འJིན་ལས་<ི། �ིད་པ་ཉིས་བ;་�་བU་འཁོར་བཅས་ལ། Uས་པས་Vག་འཚལ་མཚན་

བ8ོད་དོ། ཐབས་<ི་མཆོག་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ¦§་8ོང་གUམ་འཇིག་Yེན་མཐའ་ཡས་ན། 

ནམ་མཁའ་ཅི་བཞིན་Uགས་�ེས་1བ། 8ོང་པའི་འོད་ཟེར་ཡིག་འUར་གསལ། མདངས་

mན་པད་མ་Wོན་པོ་ལས། ཡིག་འU་ཡའི་རང་བཞིན་ལས། ཤེས་རབ་མཆོག་ལས་བ]ེད་

པའི། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་ནི། U་མདོག་རིན་ཆནེ་hིང་པོ་འQ། རིན་ཆནེ་བ་ེU་འོད་

འབར་;ན་Dིས་¢ས། འཇའ་ཚTན་Rལེ་ལགེས་ཇི་བཞིན་U། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་

མཛqས། Vག་གཡས་ན་རིན་ཆེན་ཆག་ཤིང་བgམ། རང་བཞིན་བོན་_མས་Uབ་པ་མེད་

པའི་Yགས། གཡོན་ན་རིན་ཆནེ་ཧོས་U་འཛMན། འGོ་བའི་ནད་གསོ་Pི་Nིན་མཛད། དU་

;ན་_་;ན་མUར་U་སེ་མོ་དོ། Vག་གUབ་ཞབས་གUབ་རིན་ཆེན་Uན་པོས་¢ས། U་ལ་

མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་9ོགས། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་དང་། U་གUང་Uགས་དང་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ཡོན་ཏན་འJིན་ལས་<ི། གཤེན་རབ་གཉིས་བ;་�་བU་འཁོར་བཅས་ལ། Uས་པས་Vག་

འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ཤསེ་རབ་Uལ་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ། 

དེ་ནས་Vོགས་བUའི་བདེར་གཤེགས་བ8ོད། ¦§་ཤར་Vོགས་ཐར་ལམ་བདེ་འeེད་ནི། 

དཀར་གསལ་འཁོར་ལོ་དཔལ་བUེ་བgམས། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་

དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། Uགས་�་ེའeམས་ཡས་

ལས་སོགས་པའི། གUང་Uང་རིགས་<ི་སེམས་དཔའས་བwོར། དེ་ལ་Vག་འཚལ་མཚན་

བ8ོད་དོ། kོ་Vོགས་ལགེས་པ་Uན་འUང་ནི། Wོ་གསལ་པད་མ་;ལ་མཚན་འཛMན། ;ན་

དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔེ་eད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་

9ོགས་པར་བUགས། ཤེས་རབ་གསལ་Hོན་ལས་སོགས་པའི། རིན་ཆེན་རིགས་<ི་སེམས་

དཔས་བwོར། ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ། 

Uབ་Vོགས་hོམས་པ་Uན་Uབ་ནི། དམར་གསལ་གUགས་དང་Uམ་པ་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་

Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་

བUགས། མU་དབང་8ོབས་ཆནེ་ལས་སོགས་པའི། པད་མ་རིགས་<ི་སམེས་དཔས་བwོར། 

ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། eང་Vོགས་�ིད་པ་wོས་འདབེས་ནི། ¼ང་འབར་Uང་

དང་གསརེ་ཉ་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་

;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། གསརེ་འོད་འབར་བ་ལ་སོགས་ཏ།ེ འཁོར་ལོ་

རིགས་<ི་སམེས་དཔས་བwོར། ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ཤར་kོ་ས་མཁན་ལམ་

མཆོག་ནི། U་མདོག་དཀར་Wོ་Hོན་མ་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་

དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། ནམ་མཁའ་gང་eདེ་

ལ་སོགས་པའི། g་ཚTགས་རིགས་<ི་སེམས་དཔས་བwོར། དེ་ལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་

དོ། ། 

kོ་Uབ་མ་རིག་Uན་སལེ་ནི། དམར་Wོ་ཉི་མ་°་བ་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་

ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། མི་ཤསེ་

Uན་སེལ་ལས་སོགས་པའི། དོན་དམ་རིགས་<ི་སེམས་དཔས་བwོར། དེ་ལ་Vག་འཚལ་

མཚན་བ8ོད་དོ། Uབ་eང་ཐམས་ཅད་མ1ནེ་གཟིགས་ནི། U་མདོག་དམར་¼ང་�གེ་བམ་

བgམས། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། Hིབ་པ་Uན་སེལ་ལས་སོགས་པའི། Qི་མེད་རིགས་<ི་

སམེས་དཔས་བwོར། ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ། 

eང་ཤར་ཡེ་ཤེས་འUང་གནས་ནི། དམར་¼ང་Uགས་�ེ་ཞགས་པ་བgམ། ;ན་དང་ཆ་

Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་

བUགས། ¥ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པའི། g་ཚTགས་Uན་འUང་སམེས་དཔས་བwོར། 

ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། 8ངེ་Vོགས་Uག་བWལ་ནད་སལེ་ནི། U་མདོག་མཁའ་

འQ་བ་དན་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔེ་eད་རབ་U་

;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་བUགས། ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ལས་སོགས་པའི། Uན་

1བ་གUང་Uང་སམེས་དཔས་བwོར། ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ། 

འོག་Vོགས་U་བོ་བཞི་Hོལ་ནི། U་མདོག་མཐིང་འོད་Uམ་པ་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་

གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔེ་eད་རབ་U་;ས། U་ནི་ལོངས་Fོད་9ོགས་པར་

བUགས། གUང་Uང་བYན་eེད་ལ་སོགས་པའི། འUར་མེད་གUང་Uང་སེམས་དཔས་

བwོར། ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། །   

ད་ེནས་k་གཤནེ་_མས་ལ་བ8ོད་པ་ནི།  དUས་Vོགས་མ་པང་དeིངས་ཆནེ་ནི། མཐིང་

འོད་;་མཚT་འཆིང་_མས་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེ

eད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས།  ཡ་ེགཤནེ་Qི་མདེ་hིང་པོ་སོགས། འཁོར་

བ་Rང་པའི་གཤནེ་རབ་བཅས། ད་ེལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། ། 

ཤར་Vོགས་འོད་དཀར་གནས་འཛMན་ནི། དཀར་གསལ་འོད་<ི་འཁོར་ལོ་འཛMན། ;ན་དང་

ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔེ་eད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆེན་Uལ་U་

བUགས། ཡ་ེགཤནེ་མ་ེཏོག་hིང་པོ་སོགས། k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་

དོ། eང་Vོགས་ཡེ་དབང་;ལ་པོ་ནི། ¼ང་འབར་དབང་གི་གབ་ཚq་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་

Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས། 

ཡ་ེགཤནེ་བUད་Pི་Uབ་པ་སོགས་། k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་མཚན་བ8ོད་དོ། Uབ་

Vོགས་ཡེ་�ིད་k་ཆེན་ནི། དམར་འབར་པད་མའི་ ོང་པོ་བgམས། ;ན་དང་ཆ་Uགས་

གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས། ཡ་ེ

གཤེན་Uགས་�ེ་འUར་མེད་སོགས། k་གཤེན་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། kོ་Vོགས་dི་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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;ལ་Uག་པ་ནི། གསརེ་འོད་wོས་<ི་ཆག་ཤིང་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། 

མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས། ཡ་ེགཤནེ་Uགས་�་ེHོལ་

བ་སོགས། k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད།  

ཤར་kོ་གར་གསས་བཙན་པོ་ནི། དཀར་འབར་8ོང་རི་ཆམེ་པ་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་

གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས། ཡ་ེ

གཤནེ་ཚངས་པ་གསལ་ལོན་སོགས། k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། kོ་Uབ་གསས་

�་ེ�ང་པོ་ནི། དམར་འབར་dི་ལོ་གནམ་Gག་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། 

མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་ རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས། ཡ་ེགཤནེ་s་ེ;ལ་

པར་ཏི་སོགས། k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། Uབ་eང་གནམ་གསས་Uང་Uམ་ནི། 

¼ང་འབར་འཕར་པོ་འཕར་Gག་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་

དཔེ་eད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆེན་Uལ་U་བUགས། ཏི་སངས་çང་ཞི་ལས་སོགས་པའི། 

k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད།  

eང་ཤར་¤ོད་གསས་མཁའ་འDིང་ཁ། དཀར་གསལ་ཉི་ཞལ་°་ཞལ་བgམས། ;ན་དང་ཆ་

Uགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔ་ེeད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆནེ་Uལ་U་བUགས། 

gང་པའི་མདོག་ཅན་ལས་སོགས་པ། k་གཤེན་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། 8ེང་Vོགས་

མཁའ་འDིང་དཀར་པོ་ནི། དཀར་འབར་རིན་ཆནེ་dི་གUགས་འཛMན། ;ན་དང་ཆ་Uགས་

གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་དང་དཔེ་eད་རབ་U་;ས། U་ནི་k་ཆེན་Uལ་U་བUགས། 

ཚངས་པ་གསལ་Hོན་ལས་སོགས་པ། k་གཤནེ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད།  

དེ་ནས་གཤེན་རབ་བཀའ་འཁོར་བ8ོད་པ་ནི། འོལ་མོ་�ིང་ཆེན་ཡེ་ནས་Uབ་པའི་གནས། 

k་བོན་;ལ་བོན་ཡེ་ནས་Uབ་པའི་གཤེན། ཡོ་Vི་;ལ་བཞད་Uགས་�ེ་འUང་བའི་Uམ། 

8ོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་བ་གནས་འQེན་གཤེན། 8ོན་པ་ལོངས་Fོད་9ོགས་ལ་Vག་

འཚལ་བ8ོད། k་ཟ་བཟང་Uག་གསས་ཟ་ངང་Uག་དང་། དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་ཧོས་ཟ་;ལ་མདེ་

མ། ཀོང་ཟ་འUལ་བUར་Îོང་ཟ་dི་sམ་མ། བདེར་གཤེགས་འUང་བའི་Uམ་ལ་Vག་

འཚལ་བ8ོད། �་ལོ་གU་ལོ་Uགས་<ི་�ས། གཏོ་U་ད�ད་U་Uའི་�ས། k་U་�ས་U་Vའི་

�ས། Uང་འQེན་Uད་འQེན་ཧོས་Uད་�ས། འUལ་U་Îོང་U་Uའི་�ས། 8ོན་པའི་;ལ་

ཚབ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། ཧོས་¿ོ་འeདེ་ཅིང་Dརེ་¿ོ་འཛMན། གཤནེ་རབ་Uད་འཛMན་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བ8ན་པ་འཛMན། ལོ་ཚ་Uག་དང་མཁས་པ་བཞི། ;ལ་ཐབེ་[་མ་_མས་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 

ནམ་མཁའི་བ་དན་ཅན་ལས་སོགས། “ཡེ་གཤེན་བU་གUམ་ཚTགས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། 

དབལ་བོན་རོམ་པོ་ལ་སོགས་ཏ།ེ” ཡར་གཡནེ་བU་གUམ་འUལ་མཛད་པ། འUལ་བ་བU་

གUམ་ཚTགས་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། དབལ་བོན་རོམ་པོ་ལས་སོགས་པ།  “ཉི་བོན་Qང་མ་

འོད་Qོ་ལ་སོགས་ཏ།ེ” བར་གཡནེ་ཁམས་_མས་འUལ་མཛད་པའི། འUལ་བ་དU་ལ་Vག་

འཚལ་བ8ོད། U་བོན་དeར་བhན་Dིམ་U་སོགས། ས་གཡནེ་ཁམས་_མས་འUལ་མཛད་

པ། འUལ་བ་བU་གཅིག་ལ་Vག་འཚལ་བ8ོད། རིགས་Uག་ཁམས་_མས་འUལ་མཛད་

པའི། གསལ་འབར་Uན་ཤསེ་ལས་སོགས་པའི། འUལ་བའི་གཤནེ་པོ་Uག་ལ་Vག་འཚལ་ལོ། 

།ད་ེནས་འཛབ་བ8ོད་e་བ་ནི། ¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་ས་ལ་ེkན་ན་ེའU། ¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་ཉི་རི་བྷ་ར་

Uངས། ¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་ཨག་ཤོ་U་ཡ་ེཁང་། ¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་ཤེ་Uན་Q་མ་Uངས། ¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾ

ཛ་ཧ་ར་dི་ཁར་Uངས། ¦་¦§་©ªྃ་རཾ་ཛ་Ýེ་རི་Uངས། ¦་¦§་©ªྃ་རཾ་ཛ་སད་Dེར་ཝེར་རོ་འU། 

¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་བིང་ང་སད་Uང་Uངས། ¦་¦§་©ªྃ་ར་ཾཛ་ཡང་ར་ཾཁང་U་ཾའU། U་གUང་hིང་

པོ་དU་འཛབ་Uད། U་ནི་Ù་Uད་kའི་U། གUང་ནི་བིང་ང་ཚངས་པའི་གUང་། Uགས་ནི་

U་ཡ་ེཡ་ེཤསེ་Uགས། ཡོན་ཏན་ཉི་རི་Uན་འUང་ཞིང་། འJིན་ལས་ཀར་མ་མཐོང་1བ་ཉིད། 

དེ་བཞིན་U་གUང་Uན་འཛབ་འདི། འUལ་ནི་རིགས་�་k་ལ་འUལ། བཞེས་ནི་གཉིས་

མདེ་Uགས་�སེ་བཞསེ། དགོངས་ནི་འGོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས། U་ནི་མཚན་དང་དཔ་ེeད་

འབར། གUང་ནི་ཚངས་པའི་དeངས་<ི་གUང་། Uགས་ནི་ཡ་ེཤསེ་འོད་U་གསལ། ཡོན་

ཏན་ནོར་U་རིན་ཆེན་Uལ། འJིན་ལས་ཐོགས་མེད་Uན་Dིས་Uབ། U་གUང་ཡོན་ཏན་

འJིན་ལས་�། མ་Pལ་Uན་Dིས་Uབ་མཛད་གསོལ། ད་ེནས་ཨ་དཀར་དU་འཛབ་བ�ོད། 

“¦་ཨ་དཀར་སལ་ེའོད་ཨ་ཡང་¦§་འU།” ¦§་དeིངས་དང་ཡ་ེཤསེ་མཁའ་ལ་མཉམ། ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་Uང་U་འzེལ། U་ནི་མཚན་དང་དཔེ་eད་mན། གUང་ནི་ཚངས་པ་

དeངས་<ི་གUང་། Uགས་ནི་ཡ་ེཤསེ་འོད་གསལ་Uགས། ཡོན་ཏན་བད་ེལགེས་Uན་འUང་

པ། འJིན་ལས་ཐོགས་མེད་Uན་Dིས་Uབ། Uན་Uབ་རང་འUང་བདེར་གཤེགས་8ོང་། 

དeིངས་U་Uབ་ཅིང་ཡ་ེཤསེ་གསལ། ཐབས་ལས་Uང་ཞིང་ཤསེ་རབ་ཤར། བདརེ་གཤགེས་

གཙT་བོ་བཞི་_མས་ལ། ཨ་དཀར་གསལ་བ་དU་འཛབ་འUལ། ཕར་འJོས་Uགས་�སེ་འGོ་

དོན་Uབ། Uལ་འUས་རང་དོན་Uན་Dིས་Uབ། གཉིས་མེད་རིག་པ་eང་Uབ་སེམས། 

གཉིས་U་མེད་པར་Uབ་Uར་ཅིག མཚན་མ་མེད་པར་གསལ་Uར་ཅིག ¦§་ཨེ་Ëོང་1བ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བདལ་གསལ་བ་འོད་U་འUས། Uམ་Dི་Ëོང་གི་དeིངས་U་འUལ། ཨ་ཨ་ཨད་སལེ་འོད། 

ཨ་ཡང་¦§་འU། ཡ་ེཤསེ་kའི་Uགས་�་ེའUལ། ཧ་U་ཡ་ེཨ་ཨ་ཨད་ཡང་Uངས་འU། ཐབས་

<ི་མཆོག་གི་རོལ་པར་འUལ། ཧོ་ལམ་ལམ་Uམ་Uམ་ས་ལ་ེkན་ན་ེའU། ཤསེ་རབ་Uལ་Dི་

ངང་U་འUལ། ཨ་ཡང་ར་ཾཁང་U།ཾ གཙT་བོ་བཞི་དང་བདརེ་གཤགེས་8ོང་། hིང་པོ་འཛབ་

དགོངས་གསལ་Uར་ཤོག ད་ེནས་ཨ་དཀར་དU་འཛབ་འUལ། ཨ་ཨ་དཀར་ས་ལ་ེའོད་ཨ་

ཡང་¦§་འU། ¦་ཨ་དཀར་ས་ལ་ེཧ་ར་ཁི་ཁར་འU། ཨ་ཨ་དཀར་ས་ལ་ེའོད་Uགས་�་ེའོད་

U། ཨ་ཨ་དཀར་ཟརེ་འJོ་འU། ཨ་ཨ་དཀར་U་Uངས་འU། ཨ་ཨ་དཀར་ཐིག་ལ་ེའU། ཨ་ཨ་

དཀར་Uངས་སོ་འU། ཨ་ཨ་དཀར་Qི་མདེ་འU། ཨ་དཀར་གསལ་བ་དU་འཛབ་འདི། Uན་

བཟང་བདརེ་གཤགེས་k་ལ་འUལ། Uགས་�་ེའGོ་བའི་Uག་བWལ་སལེ། བདག་དང་འGོ་

Uག་སེམས་ཅན་_མས། ཨ་དཀར་གསལ་བའི་ལམ་བHོད་ནས། ]ེ་མེད་དཀར་དབང་

གནས་མཆོག་U། རང་འUང་སངས་;ས་Uན་U་བཟང་། འགག་མདེ་ས་ལ་མངོན་9ོགས་

ཤོག ད་ེནི་hིང་པོ་འཛབ་བ8ོད་དོ། ། 

དེ་ནས་¥ོན་ལམ་བཏབ་པ་ནི། ¦§་ཞི་བར་Uར་ཅིག་1བ་པ་བUད་<ི་ ེ། 8ོང་པར་Uར་

ཅིག་འཁོར་བའི་ངན་སོང་གUམ། དག་པར་Uར་ཅིག་ ིག་དང་Hིབ་པ་_མས། eང་བར་

Uར་ཅིག་ན་རག་Uག་བWལ་_མས། འཕལེ་བར་Uར་ཅིག་དཀར་པོ་དག་ེབའི་ཚTགས། དར་

ཅིང་;ས་པར་Uར་ཅིག་Uས་གUམ་བདརེ་གཤགེས་བཀའ། མཐར་Vིན་ཐོབ་པར་Uར་ཅིག་

ཁམས་གUམ་སམེས་ཅན་_མས། ¿ོས་བཙན་;ལ་པོ་ཡོན་Dི་བདག Fི་བཙན་མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅན་_མས། [་མེད་Uས་གUམ་བདེར་གཤེགས་དང་། དeེར་མེད་གཅིག་U་Uར་

པའི། [་མདེ་འzས་U་ཐོབ་པར་ཤོག ཅསེ་བ�ོད་k་_མས་བདག་ལ་བU། དམིགས་མདེ་

Uགས་�སེ་ཟིན་པར་e། བWོ་བ་བ}་ཤིས་¤་བདརེ་Fད། ད་ེཚq་འོལ་མོ་Uང་U་ནི། གནས་

པའི་གཤནེ་པོ་Gངས་མདེ་_མས། ཐམས་ཅད་Hིབ་eང་ཚTགས་9ོགས་ཏ།ེ མ་ེཏོག་ཆར་ཡང་

མངོན་U་བབས། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ནས། བདེར་

གཤེགས་Uན་འUས་ཡོངས་U་9ོགས་པའི་མཆོད་པ་ཞེས་e་བ་གསང་པ་མདོ་Uད་<ིས་

བཀོད་པའི་ལUེ་8།ེ བཅོ་བ;ད་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་བU་དU་པ། དག་ེབའི་P་བ་;་ཆ་ེབར་བWོ་བ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་གསང་པ་མདོ་Uད་<ིས། 8ོན་པ་ལ་ནི་ངསེ་Uས་པ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་[་ན་མདེ། Fི་

བPན་ཁམས་གUམ་སམེས་ཅན་དང་། ¿ོས་བPན་U་Nོར་ཡོན་བདག་གི། དག་ེབ་མཐའ་

U་;ས་པའི་Vིར། 8ོན་པས་བWོ་བ་མཛད་པར་U། ཅེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། 

གསང་བ་མདོ་བUད་Uས་པ་ལགེས། དག་ེབ་ཆའེམ་Uང་བ་Uང་། ཅི་Oར་བWོས་པས་ད་ེ

Oར་འUང་། མ་བWོས་དག་ེབ་ཟད་པ་དང་། ལོག་པར་བWོས་ནས་དག་ེབ་8ོར། རང་དོན་

བWོས་ནས་;་Uང་བཞིན། གཞན་དོན་བWོས་ནས་;་ཆེར་འཕེལ། དེ་བས་;་ཆེར་བWོ་

བར་eས། ན་མོ་Vོགས་བU་Uས་གUམ་Dི་བདེར་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ས་

ཆནེ་པོ་དག་ལ་རབ་U་བUགས་པའི། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། Vོགས་

བU་ཡི་གཤནེ་རབ་དགོངས་U་གསོལ། Uས་གUམ་Dི་བདརེ་བར་གཤགེས་པ་དང་། Vོགས་

བUའི་གཤནེ་རབ་ཐམས་ཅད་དང་། འཁོར་ལོ་བUར་བའི་;ལ་པོ་དང་། k་དང་མིའི་ཡོན་

བདག་དང་། Fི་བPན་ཁམས་གUམ་སམེས་ཅན་དང་། ¿ོས་བཙན་U་Nོར་ཡོན་བདག་གི། 

དང་པོ་ཐོག་མ་མདེ་པ་ནས། ཐ་མ་ད་O་Uག་གི་བར། Uས་ངག་ཡིད་དང་གUམ་Dི་¿ོ་ནས། 

 ིག་པ་མི་དག་ེRང་པ་དང་། Rང་U་འUག་དང་�སེ་ཡིད་རངས། དཀར་པོ་དག་ེལ་Fོད་

པ་དང་། Fོད་U་འUག་དང་�སེ་ཡིད་རངས། Vི་Qང་�ོང་ ོམ་པ་བUང་བ་དང་། བUང་

U་འUག་དང་�ེས་ཡིད་རངས། བར་གUང་Uང་བAབ་པ་བUང་པ་དང་། བUང་U་

འUག་དང་�ེས་ཡིད་རངས། ནང་ཨ་དཀར་དམ་ཚMག་བUང་བ་དང་། བUང་U་འUག་

དང་�ེས་ཡིད་རངས། གསང་བ་9ོགས་ཆེན་O་¿ོམ་Fོད། Fོད་U་འUག་དང་�ེས་ཡིད་

རང་། Nིན་པ་ཆནེ་པོ་བཏང་བ་དང་། བཏང་U་འUག་དང་�སེ་ཡིད་རང་། Nིན་པའི་[་ན་

མེད་པར་Vིན་པ་དང་། Uལ་dིམས་Qི་མེད་བUང་བ་དང་། བUང་U་འUག་དང་�ེས་

ཡིད་རང་། Uལ་dིམས་<ི་[་ན་མདེ་པར་Vིན་པ་དང་། བཟོད་པ་དམ་པ་བ¿ོམ་པ་དང་། 

བ]ོད་དང་འUག་དང་�སེ་ཡིད་རང་། བཟོད་པའི་[་ན་མདེ་པར་Vིན་པ་དང་། དག་ེབའི་

ལས་ལ་བPོན་པ་དང་། བPོན་འUས་]དེ་དང་�སེ་ཡི་རང་། བPོན་འUས་<ི་[་ན་མདེ་

པར་Vིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་¿ོམ་དང་¿ོམ་U་འUག �སེ་U་ཡིད་རང་བ]དེ་པ་དང་། 

བསམ་གཏན་Dི་[་ན་མདེ་པར་Vིན་པ་དང་། ཤསེ་རབ་བ]དེ་དང་བ]དེ་U་འUག ཤསེ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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རབ་[་མདེ་Vིན་པ་དང་། ཐབས་དང་8ོབས་དང་ཡ་ེཤསེ་¥ོན་ལམ་_མས། U་ལ་བ]དེ་

དང་�ེས་ཡིད་རང་། ཐབས་དང་8ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་¥ོན་ལམ་Dི། [་ན་མེད་པར་Vིན་

པའི་དགེ་P་དང་། U་བསོད་ནམས་ཚTགས་བསགས་པ་དང་། བསག་U་འUག་དང་�ེས་

ཡིད་རང་། U་བསོད་ནམས་[་ན་མེད་པར་Vིན་པ་དང་། འzས་U་ཡེ་ཤེས་<ི་ཚTགས་ནི་

བསགས་པ་དང་། བསག་U་འUག་དང་�སེ་ཡི་རང་། འzས་U་ཡ་ེཤསེ་ཚTགས་[་ན་མདེ་

པར་Vིན་པ་དང་། འUས་eས་དགེ་བའི་P་བ་དང་། འUས་མ་eས་<ི་དགེ་བའི་P་བ་

_མས། གཤནེ་རབ་དག་པས་;་ཆརེ་Rལེ། ནམ་མཁས་1བ་པའི་དག་ེབ་_མས། Uགས་�་ེ

ཆནེ་པོར་དབང་བUར་ཏ།ེ [་མདེ་དག་ེབའི་P་བ་འདིས། Fི་བPན་ཁམས་གUམ་སམེས་

ཅན་དང་། ¿ོས་བPན་བདག་དང་ཡོན་བདག་དང་། བསོད་ནམས་ཡ་ེཤསེ་ཚTགས་9ོགས་

ཤིང་། ཉོན་མོངས་ཤསེ་eའི་Hིབ་Nང་ནས། [་མདེ་འzས་U་ཐོབ་པར་ཤོག ]་ེམདེ་བོན་U་

ཐོབ་འUར་ཅིག ]ེ་མེད་བོན་U་ཐོབ་ནས་<ང་། གUགས་མེད་ཁམས་_མས་Nོང་འUར་

ཅིག [་མེད་9ོགས་U་ཐོབ་འUར་ཅིག [་མེད་བོན་9ོགས་U་ཐོབ་ནས་<ང་། གUགས་

ཁམས་གནས་རིས་Nོང་Uར་ཅིག ‘‘ཅིར་ཡང་Uལ་U་འཐོབ་Uར་ཅིག’’ ཅིར་ཡང་Uལ་U་

ཐོབ་ནས་<ང་། འདོད་ཁམས་སེམས་ཅན་Nོང་Uར་ཅིག ། ཅེས་བ�ོད་མི་དམིགས་;ས་

གདབ་པོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། དག་ེབའི་P་བ་;་

ཆ་ེབར་བWོ་བའི་ལUེ་8་ེབU་དU་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་ཉི་U་པ། མཛད་པ་བU་གཉིས་<ི་བ}་ཤིས་འོལ་མོ་�ིང་U་མཛད་པ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་འོལ་མོ་Uང་རིང་�ིང་U་ནི། འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་Uད་<ི། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོ་

ལ། ཞལ་�ོས་བ}་ཤིས་མཛད་པའི་མདོ། ¦§་Uས་གUམ་བདེར་གཤེགས་1ད་པར་�ད་

Uང་བ། 8ོན་མཆོག་དང་པོ་འUམ་dི་�ོག་གི་sེ་ཅན་ལ། འོད་གསལ་Hོན་མེ་Uལ་ནས་

8ོན་པར་སེམས་བ]ེད་བ། བ}་ཤིས་གUང་Uང་སེམས་མཆོག་ཐོབ་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག 

8ོན་མཆོག་དང་པོ། གསལ་བ་འོག་མེན་ཕོ་zང་དམ་པ་U། གཏོ་;ལ་ཡེ་མ1ེན་དག་གི་

འGོ་དོན་Uང་བ8ན་ཅིང་། དགོངས་པ་�་mན་འཛམ་�ིང་སངེ་ག་ེUལ་ཅིང་གཤགེས།  

བ}་ཤིས་8ོན་པ་བ}་ཤིས་k་ལ་བབ་པའི་བ}་ཤིས་བད་ེལགེས་ཤོག འོལ་མོ་�ིང་U་བར་

པོ་སོ་བ;ད་མཁར་U་;ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ཡབ། མི་Vི་k་ཡི་ཡོ་Vི་;ལ་བཞད་མཚན་mན་

Uམ། Uམས་U་°་བU་‘‘°འི་དU་ངོས་བU་’’[ོ་Gོས་mན་ཞིང་U་བOམ་8ེ། བ}་ཤིས་

ཞལ་Qོ་]་ེདU་_མས་ལ་ཕན་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག བར་པོ་སོ་བ;ད་བ}་ཤིས་ཁང་པ་ཀ་བ་

ལ་;བ་Yནེ། འUང་བའི་k་མོས་བYནེ། 8ོན་མཆོག་U་བOམས་ཚངས་པ་Vའི་དར་དཀར་

U་Vིས་[ང། དགའ་བའི་ཚལ་U་གཤེགས་ཚq་གUང་Uང་པད་མ་བ}། བ}་ཤིས་U་

བOམས་གཞོན་U་རོལ་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག dི་¥ོན་;ལ་བཞད་¿ོ་Uང་zམ་ཟེས་མཚན་

བOས་ཏེ། མཚན་བOས་ཤིས་པར་བ�ོད་དེ་གཤེན་རབ་འUང་ངོ་ཞེས། ;ལ་རིགས་Uན་

འUས་མ་ེཏོག་གཏོར་ཞིང་;ན་བཏགས་པ། བ}་ཤིས་ཞལ་Qོ་མཛད་བཞིན་བ}་ཤིས་བད་ེ

ལགེས་ཤོག གཞོན་Uར་Uར་ཚq་Pལ་དང་ཡིག་Pིས་8ོབས་mན་ཞིང་། གཞོན་U་རབ་Uར་

k་མི་Uན་Dིས་བ8ོད། ;ལ་རིགས་;ལ་�ིད་]ོང་Vིར་ཧོས་ཟ་དཔོའ་ཟ་ཁབ་U་བཞསེ། �་

ལོ་གU་ལོས་གཏོ་U་ད�ད་U་Uལ་པའི་�ས་U་བOམས། གཏོ་Hོ་ད�ད་Hོ་Pིས་Hོ་¥ན་

Hོས་འGོ་བའི་ཕན་དོན་མཛད། ¿ོ་བཞི་མཛTད་�ས་བོན་¿ོ་འeདེ་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག dི་

¥ོན་;ལ་བཞད་¿ོ་བཞིར་Uང་8ེ་]ེ་¤ས་ན་འཆི་གཟིགས། གཅིག་U་Î་Uབ་�ིང་ལ་kའི་

བཏེགས་ནས་གཤེགས། རང་འUང་མཆོད་Yེན་Uང་U་གUག་Uད་དU་Ò་zེག k་དང་

Uའི་U་མོས་བUད་Pི་Uས་ཆབ་གསོལ། 8ོན་པ་1ིམ་Rངས་རབ་U་Uང་བའི་བ}་ཤིས་ཤོག 

k་_མས་U་འUལ་wོས་འདེབས་[་གོས་_མ་�་Uལ། Uའོ་Dིམ་ཤང་འGམ་U་Î་Uབ་མ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Uས་9ོགས། འཁོར་Rང་¤ོན་པ་མཛད་ནས་བསམ་གཏན་མཛད། བ}་ཤིས་འོ་མ་གསོལ་

ནས་Uང་བས་བUད་Pིར་Qང། ཡང་དག་འUལ་dིམས་9ོགས་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག 8ོན་པ་

བསམ་གཏན་བཞེངས་ནས་མགོན་གUམ་V་Uལ་U། Uན་བཟང་¿ོམ་པའི་དོན་Dི་

དགོངས་པ་ཐག་བཅད་དེ། གUང་Uང་U་བPེགས་རི་ལ་སེང་གེའི་dི་ལ་བUགས་ཅིང་། 

�ོད་ལ་བUད་བUལ་ནམ་ལང་ཉི་ཤར་P་ེལ་སངས་;ས་པའི། 8ོན་མཆོག་ཐར་པ་རབ་U་

ཐོབ་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག འོལ་མོ་�ིང་U་8ོན་པས་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་བwོར། Uད་Uག་

མངོན་བཞི་བདནེ་གཉིས་ ་ེབཞི་ཡ་བ;ད་འཁོར་ལ་བ8ན། k་དང་Uས་བ8ོད་འGན་°་

མདེ་པའི་8ོན་པར་Uར། 8ོན་མཆོག་གཤནེ་རབ་མི་བོར་Uར་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག བUད་�་ེ

1བ་པ་ལས་སོགས་ནག་པོ་བUད་རིགས་བUལ། སེང་གེ་U་�ིན་མི་བཟད་བUད་<ི་Uལ་

པ་བUལ། ¢ལེ་Dིས་ཤིང་ཏོག་Uལ་ཏ་ེPི་ཤིང་k་མོས་འUད། འUལ་བ་Uམ་U་ལ་སོགས་

རིས་Uག་ཐར་པའི་ལམ་U་བཀོད། གUང་Uང་U་Pེག་རི་ལ་དགོངས་པ་མ་Uས་9ོགས། 

འོལ་མོ་�ིང་U་མཛད་པ་9ོགས་པའི་བ}་ཤིས་ཤོག གUང་Uང་kའི་བོན། མདོ་འUས་པ་

རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། མཛད་པ་བU་གཉིས་<ི་བ}་ཤིས་འོལ་མོ་�ིང་U་མཛད་པའི་ལUེ་

8་ེཉི་U་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -83

 ལUེ་ཉརེ་གཅིག་པ། ཆོ་འUལ་ཆནེ་པོ་�་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་ཀོང་ཙq་འUལ་;ལ་Dིས་། 8ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ། ;ལ་�ིད་Uལ་ནས་Uས་

པའི་མདོ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་Uལ། དeིངས་<ི་Ëོང་U་ཡ་ེཤསེ་k། ཐབས་<ི་མཆོག་

གི་ཤསེ་རབ་Uལ། 8ོན་པ་[་མདེ་གཤནེ་རབ་ལ། ཀོང་ཙq་དད་Uས་Vག་འཚལ་ལོ། །8ོན་

པས་བUད་བUལ་མངོན་སངས་;ས། འGོ་བ་འUལ་བའི་ཐབས་མཆོག་U། ཆོ་འUལ་ཆནེ་

པོ་བ8ན་པ་གང་། འཁོར་_མས་Uན་ལ་བཤད་U་གསོལ།  

ཅསེ་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ། འGོ་བ་འUལ་བའི་ཆོ་འUལ་ལས། ཆོ་འUལ་ཆནེ་པོ་

�་བ8ན་ཏ་ེ། རང་བཞིན་Dི་ནི་ཆོ་འUལ་དང་། eིན་Dིས་བ×བས་པའི་ཆོ་འUལ་དང་། U་

འUལ་Dི་ནི་ཆོ་འUལ་དང་། �སེ་U་བ8ན་པའི་ཆོ་འUལ་དང་། བ8ན་པ་�སེ་བཞག་ཆོ་

འUལ་ལོ། རང་བཞིན་Dི་ནི་ཆོ་འUལ་ནི། འོག་མནེ་k་ཡི་ཕོ་zང་ན། 9ོགས་U་གཤནེ་k་

འོད་དཀར་ལ། གUང་Uང་སམེས་དཔའ་འUམ་Dིས་བwོར། གསང་བ་[་མདེ་དོན་_མས་

བཤད། O་བ་བོན་Dི་འཁོར་ལོ་བwོར། ས་བU་ཤསེ་eའི་Hིབ་པ་Nང་། བར་k་འོད་གསལ་

གནས་ཞསེ་e། མགོན་གUམ་Vའི་Gོང་1རེ་U། འGོ་བ་འUལ་བའི་འJིན་ལས་ལ། གང་ལ་

གང་འUལ་Uལ་པ་འDདེ། ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟརེ་བཞིན། བོན་Dི་U་ལས་མ་གཡོས་<ང་། 

ལོངས་Fོད་9ོགས་ལ་ཅིར་ཡང་Uལ། འོག་མེན་གནས་U་མངོན་9ོགས་<ང་། ཅིར་ཡང་

Uལ་U་འཛམ་�ིང་U། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མངོན་སངས་;ས། འUལ་བ་Uག་དང་Uམ་U་

སོ་Uག་སོགས། འཛམ་�ིང་e་ེབ་Jག་བ;་U། གཤནེ་རབ་e་ེབ་Jག་བ;་Uང་། ཐགེ་པ་

དUའི་རིགས་_མས་ལ། ཐགེ་¿ོ་e་ེzག་བོན་_མས་བཤད། རང་བཞིན་8ོན་པའི་ཆོ་འUལ་

ལོ། eིན་Dིས་བ×བས་པའི་ཆོ་འUལ་ནི། 8ོན་པའི་ཞབས་<ི་ལོང་U་དང་། དབང་པོ་Uག་

དང་Vག་དང་དU། དེ་ལས་འོད་ཟེར་eེ་བ་Uང་། དེ་ལ་8ོན་པ་རེ་རེ་Uང་། Uན་<ང་

མཚན་མེད་བོན་བཤད་ཅིང་། འGོ་བའི་དོན་_མས་eེད་པ་དང་། 8ོན་པས་U་གཅིག་

བ8ན་པ་ལ། ནམ་མཁའ་°་གUགས་Uར་གསལ་བཞིན། སམེས་ཅན་_མས་ནི་ར་ེར་ེབཞིན།  

རང་རང་གང་མོས་8ོན་པར་gང་། རང་རང་མོས་པའི་བོན་འཆད་དང་། བཀའ་Yགས་e་

དང་ཤིང་_མས་དང་། འUང་བ་བཞི་དང་རི་དང་zག ད་ེལ་བོན་Dི་H་ཡང་Uང་། གUང་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གི་eིན་Dིས་བ×བས་པའོ།། Uགས་<ི་eིན་Dིས་བ×བས་པ་ནི། 8ོན་པ་དགོངས་པ་ལ་

བUགས་ཚq། ཀོང་ཙq་འUལ་;ལ་ལ་སོགས་པ། 8ོན་པའི་དགོངས་པ་བUབ་པའོ། ། 

Uའི་eིན་Dིས་བ×བས་པ་ནི། ;ལ་པོ་ས་ལ་ལས་སོགས་པ། 8ོན་པས་Vག་ནི་Fི་བོར་བཞག 

8ོན་པ་Uའི་eིན་×བས་Uགས་པའོ། Uང་བ8ན་Dི་བ×བས་པ་ནི། 8ོན་པས་ཡིད་<ི་1Uེ་

Uང་ལ། ;ལ་པོ་ཧོས་<ི་འGོ་བའི་དོན་Dིས་ཤིག་དང་། འ་ཞ་གསང་བ་མདོའ་Uད་ལ། 

གསང་¿ོམ་Uས་ལས་མ་ཡོལ་དང་། ངའི་གUང་གཉེར་Dིས་ཤིག་དང་། U་ཆོ་mེམ་Uག་

�ིད་པ་Uང་སངས་Uལ། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་kའི་ཞལ་Oོས་དང་། ངའི་Uད་<ི་འQནེ་པར་

ཤོག ཅསེ་པའོU་འUལ་Dི་ནི་ཆོ་འUལ་ནི། ས་ཡང་Uག་U་གཡོས་པ་ལ། བUད་<ི་ཆོ་འUལ་

g་དU་བUལ། འUལ་བ་Uག་དང་Uམ་U་སོ་Uག་གི། འཇིག་Yེན་Qེགས་པ་ཅན་_མས་

བUལ། ནད་Uག་མཚTན་དང་མ་ེU་�ང་། ས་གཡོ་བ་དང་ཐོག་འབབེས་པ་དང་། འཇིགས་

པ་བ;ད་ལས་འཁོར་_མས་]ོབ། 8ོན་པའི་U་ནི་e་ེབར་Uལ། བUད་ནི་གར་ཡིན་མ་ཤསེ་

དང་། 8ོན་པའི་བ་U་U་ཀ་ནས། dོ་Dད་Uལ་པ་eེ་བར་¢ོས། བUད་_མས་R་བwོང་

བགེགས་_མས་�ག མེ་འོད་པད་མའི་ཚལ་U་བUར། Uག་U་ནག་པོ་བUད་Pིར་བUར། 

བUད་<ི་མདའ་འཕང་མ་ེཏོག་Uར། U་འUལ་དག་གི་ཆོ་འUལ་ལོ། �སེ་U་བ8ན་པའི་ཆོ་

འUལ་ནི། Jག་མ་�་བ;་P་གཅིག་ལ། ཆང་U་eིན་ཏ་ེཤ་dག་ནི། མི་ཟ་པའི་ ོམ་པ་ཕོག 

8ག་¥ད་�་ལ་བ×་ཤ་eིན། འVིས་ནི་འzོག་གནས་�་U་Uར། འོལ་མོ་�ིང་U་བཀོད་པ་

9ོགས། འJང་བསལ་བUད་རི་བོན་རིར་བUར། Uང་Uང་Uལ་མཁར་བPིགས་པ་དང་། 

k་རི་Dང་ཏོར་བ8ན་པ་བཞག བ8ན་པ་བཞག་པའི་ཆོ་འUལ་ནི། U་གUགས་ཞལ་]ིན་

Uའི་Yེན། གUང་རབ་འUམ་ ེ་གUང་གི་Yེན། U་གUང་རིང་�ེལ་Uགས་<ི་Yེན། འGོ་

དོན་བ8ན་པ་_མ་གUམ་བཞག་པའོ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་

Uད་ལས། ཆོ་འUལ་བ8ན་པའི་ལUེ་8་ེཉརེ་གཅིག་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།



མདོ་འduས་རིན་པ,་ཆ.་བཀའ་ཚད་མ། - �  -85

ལUེ་ཉརེ་གཉིས་པ། འོལ་མོ་Uང་གི་བཀོད་པ་བ8ན་པ། 

དེ་ནས་8ོན་པ་གཤེན་རབ་ལ། གཤེན་U་Îོང་ཚས་Uས་པ་ནི། ཨེ་མ་8ོན་པ་བདེར་བར་

གཤགེས། Uས་གUམ་བདརེ་གཤགེས་འUང་བའི་གནས། གཤནེ་རབ་ཞིང་ཁམས་བཀོད་པ་

ནི། ཅི་Oར་ལེགས་པ་བཤད་U་གསོལ། ཅེས་Uས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། <ཻ་མ་མདོ་

Uད་ལ་སོགས་འཁོར། gང་མདེ་‘‘ནམ་མཁའ་”བོན་Uའི་ཞིང་། 8ོང་གUམ་མཐའ་མཉམ་

ལོངས་Uའི་ཞིང་། འཛམ་�ིང་‘‘eེ་བ་’’Jག་བ;་Uལ་Uའི་ཞིང་། འོག་མེན་ས་བU་འོལ་

མོའི་�ིང་། U་གUམ་ཞིང་ཁམས་བསམ་མི་1བ། གཤནེ་Uལ་འོལ་མོ་Uང་རིང་ནི། དཔག་

ཚད་�་བ;་U་ཞིང་མཉམ། �ིང་བཞི་རི་རབ་Uལ་U་Uབ། kོ་འཛམ་U་�ིང་གི་Uབ་eང་

ན། U་Uད་འཛMན་Dི་kོའི་Vོགས། འཛམ་�ིང་Àིག་ཤད་ཤིང་གི་Pར། རི་བོ་གངས་ཅན་ཏི་

ཙqའི་Uང་། མཚTའ་ནི་མ་པང་གU་མཚTའི་འGམ། Uའོ་ཆནེ་པོ་བཞི་འUས་འགོ། Rོས་རི་ངད་

mན་ཉ་ེབའི་ས། རི་ནག་པོ་དU་འUས་<ི་ར་བ་8།ེ U་བོ་པག་U་དང་སིན་འUས་བཅད་པ་

8ེ། Uས་གUམ་8ོན་པ་འUང་བའི་གནས། ངོ་མཚར་�ད་U་Uང་བའི་ས། ས་ནི་པད་མ་

འདབ་བ;ད་བ}། བ}་ཤིས་མེ་ཏོག་U་U་འབར་ར་]ེས། རི་ནི་གUང་Uང་དU་Pེག་རི། 

གནམ་ནི་འཁོར་ལོ་Pིབ་བ;ད་འQ། ཉི་མ་Qོ་ཞིང་°་བ་གསལ། ནམ་མཁའ་གUའི་mིང་

ཁང་གོ་འeདེ་eདེ། �ིང་བཞི་�ིང་Jན་sགས་རིར་བཅས། དཔག་ཚད་8ོང་དང་�་བ;ས་

བwོར། དUས་ནི་གUང་Uང་U་Pེག་རི། རིན་ཆེན་g་བཞི་ལས་Uབ་པ། U་ཞིང་དཔག་

ཚད་�་བU་ཡོད། Vི་རོལ་ཚལ་ཆནེ་བཞི་ཡིས་བwོར།  

ཤར་ན་¤་བའི་ཚལ། kོ་Vོགས་]དེ་མོ་ཚལ། Uབ་ནས་པད་མའི་ཚལ། eང་ན་རིན་པོ་ཆའེི་

ཚལ། ད་ེ;བ་རོལ་པའི་མཚT། དའེི་Vི་རོལ་�ིང་བ;ད་ད།ེ ཤར་ན་ཤམ་པོ་k་P་ེནི། རིན་ཆནེ་

_མ་པ་བ;ད་བ}་བ། sགས་རི་དཔག་ཚད་བUན་Dི་བwོར། ཕོ་�ིང་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་

གནས། གUང་གU་ལོ་�་ལོ་འUངས་པའོ། kོ་ན་བར་པོ་སོ་བ;ད་ནི། བ་ེUར་རིན་ཆནེ་g་

�་བ}། sགས་རི་དཔག་ཚད་བUན་Dི་བwོར། ཡབ་མསེ་;ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ཁབ། 8ོན་

པ་གཤེན་རབ་U་འUངས་པ། Uབ་ན་dི་¥ོན་;ལ་བཞད་ནི། པད་མ་ར་ག་ཟངས་ལས་

Uབ། རིན་ཆནེ་བཞི་བ}་དཔག་ཚད་བUན། ཧོས་ཟ་;ལ་མདེ་མའི་ཁབ། གཏོ་U་ད�ད་U་

འUངས་པའི་ས། eང་ན་ཁོ་མ་ནUེ་Uང་ནི། ཨནེ་�་ནི་ལི་གU་ལས་Uབ། རིན་ཆནེ་གསརེ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Dི་གཞི་བ}་བ། sགས་རི་དཔག་ཚད་བUན་Dིས་བwོར། དཔོ་ཟ་ཐང་མོའི་མོ་�ིང་8།ེ �ས་

ནི་Uང་འQེན་Uད་འQེན་དང་། གཤེན་ཟ་ནེU་Uང་འUངས་པའོ། ཤར་kོ་བདེ་བ་རང་

Uབ་ནི། དཔག་ཚད་གUམ་པ་ཤལེ་ལས་Uབ། བད་ེགཤགེས་8ོང་གི་གUང་དང་ནི། ཤལེ་Dི་

ཚ་ཚ་8ོང་བUགས་སོ། kོ་Uབ་Uགས་�་ེའUང་བ་ནི། དཔག་ཚད་གUམ་པ་dོ་U་8།ེ འQ་ེ

�ིན་8ོང་ལ་�ིང་Lོ་eས། Uབ་eང་_མ་དག་དཀར་པོ་ནི། དཔག་ཚད་གUམ་པ་ཤལེ་ལས་

Uབ། རིན་པོ་ཆའེི་གཏརེ་ཆནེ་ཡོད། eང་ཤར་གཤནེ་རབ་U་ཚད་ནི། རིན་ཆནེ་བ་ེUར་Wོན་

པོ་ལས་Uབ། དཔག་ཚད་གUམ་ལ་རང་འUང་གི། Uམ་པར་གཤེན་རབ་U་བUགས་སོ། 

གསརེ་ལ་eས་ཏ་ེའོད་འབར་རོ།། ད་ེ;བ་ར་བ་རི་བUན་ཏ།ེ རིན་ཆནེ་�་8་ེU་དང་Uག Pི་

ཤིང་པད་མའི་ར་བའོ། དེ་;བ་�ིང་ཆེན་བU་གཉིས་ཏེ། ཤར་ནི་གUང་Uང་བཀོད་པའི་

�ིང་། རིན་ཆེན་བཞི་བ}་མཛqས་པ་8ེ། འོད་<ི་k་རི་Rོ་མཐོན་ཡོད། ཨར་མོ་ལིག་གི་Lོ་

ལབེ་དང་། རིན་ཆནེ་Uས་<ི་9ིང་U་དང་། དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ལོ་བཟངས་དང་། འདོད་

ཞོ་འUང་བའི་བ་མོ་དང་། མ་�ོས་འzས་Uའི་ལོ་ཏོག་དང་། རིན་ཆནེ་བཞི་བ}་8ོན་པའི་

གདན། ཙན་དྷན་ཤིང་གི་ ོང་པོ་དང་། བ}་ཤིས་Yགས་<ི་9ས་བ;ད་དང་། ;ལ་Yགས་

རིན་ཆནེ་g་བUན་དང་། གསལ་བ་འོད་<ི་ཧོས་Uར་དང་། འཇའ་ཚTན་རིས་<ི་;བ་ཡོལ་

_མས། 8ོན་པའི་ལོངས་Fོད་»ནེ་U་ཡོད།  

གཡས་ན་དགའ་mན་kའི་�ིང་། ངོ་མཚར་བཀོད་པ་mན་པ་ལ། 8ོན་པས་k་ལ་བོན་

བཤད་པ། གཡོན་ན་འUལ་བ་dིམས་<ི་�ིང་། རང་འUང་མཆོད་Yནེ་ཤལེ་Dི་བ;ན། 8ོན་

པ་1ིམ་Rངས་རབ་U་Uང་ས། འUལ་བ་Uད་Uག་དརེ་བཤད་པ། kོ་ན་ཚད་མདེ་eང་Uབ་

�ིང་། བརེ་Uར་ས་གཞི་མཛqས་པ་ལ། གསརེ་Dི་མ་ེཏོག་པད་མ་བ}། རང་Uད་ཚད་མདེ་

བཞི་Nངས་ས། གཡས་ན་བUད་འUལ་Wགས་<ི་�ིང་། ཨ་དཀར་Wགས་Uད་བཤད་པའི་

ས། 8ོན་པས་བUད་ནི་བUལ་བའི་གནས། གཡོན་ན་Nིན་པ་མཐའ་;ས་�ིང་། 8ོན་པས་

རིས་Uག་Nིན་པས་བUས། འོལ་མོ་�ིང་U་Nིན་9ོགས་པ། Uབ་ན་མི་གཡོའ་བསམ་གཏན་

�ིང་། རིན་ཆེན་ནགས་ཚལ་བ}་བ་ཡོད། 8ོན་པ་འཁོར་Rང་བསམ་གཏན་མཛད་པའོ། 

གཡས་ན་¤ེ་;ས་ཡོན་ཏན་�ིང་། མཆོད་Nིན་ལོངས་Fོད་བ}མ་པའི་ས། བསོད་ནམས་

དགེ་ཚTགས་བསགས་པའོ། གཡོན་ན་ཚད་མེད་eམས་པའི་�ིང་། eང་Uབ་སེམས་བ]ེད་

eམས་པ་]ེ་པའོ། eང་ན་གནོད་Nིན་ནོར་Dི་�ིང་། ནོར་Nིན་ཛམ་བྷ་ལ་གནས་པའོ། 

གཡས་ན་Qང་མ་Uངས་པའི་�ིང་། 8ོན་པ་ཁབ་ནས་འUང་པའོ། གཡོན་ན་རིན་ཆེན་

Uངས་པའི་�ིང་། ནོར་Dི་Nིན་པ་བཏང་པའོ། 8ོན་པའི་U་ནི་འཆགས་པའོ། ད་ེ;བ་ཡན་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལག་བ;ད་mན་མཚT། U་Uད་མཛqས་པའི་ཤིང་། Qང་�ོང་འགོག་པའི་གནས། ད་ེ;བ་�ིང་

ནི་བU་གཉིས་ཏེ། ཤར་;ལ་རིགས་;ལ་ས་འཛMན་པའི་�ིང་། Uའོ་ན་ར་འཛ་ར་བབ། 

གཡས་U་གསརེ་�ིང་གསརེ་Uད་གནས། གཡོན་ན་ཟངས་�ིང་བ}་ཤིས་�ིང་། kོ་Vོགས་

�Uེ་རིགས་བཀོད་པའི་�ིང་། Uའོ་སི་ཏ་སི་འU་འབབ། གཡས་ན་Qང་�ོང་འGོ་བ་འUལ་

བའི་�ིང་། རང་འUང་མཆོད་Yནེ་8ོང་དང་mན།  

གཡོན་ན་zམ་ཟ་ེ�་ེངན་མདེ་པའི་�ིང་། Uར་U་�ིང་U་�་ངན་འདས་པའོ། Uབ་Vོགས་

zམ་ཟ་ེགཙང་པའི་�ིང་། Uའོ་Dིམ་ཤང་Vི་ནང་འབབ། གཡས་ན་zམ་ཟ་ེཧོས་མོ་�ིང་། རི་

ནི་ཧོས་རི་Pེ་མཐོན་ཡོད། གཡོན་ན་འzི་མིག་དU་བwོར་མཚTའི་�ིང་། 8ོན་པས་U་ལ་

བོན་བཤད་པ། eང་ན་�ང་རིགས་གདོལ་བའི་�ིང་། Uའོ་བག་U་Pང་པོ་འབབ། གཡས་ན་

8ོབས་ཆནེ་Dད་<ི་�ིང་། གཡོན་ན་གUག་རི་;ལ་པོའི་�ིང་། རི་ནི་གUག་རི་Uག་པོ་ཡོད། 

ད་ེ;བ་འཁོར་མོ་�ིང་གི་མཚT། ད་ེ;བ་�ིང་ཆནེ་བU་Uག་8།ེ ཤར་U་དU་ཨ་བ་ར་ད་རའི་

Uལ། གཡས་U་zག་སངེ་གའེི་Uག་པ། རི་k་རི་P་ེམཐོན་ཡོད། ཤལེ་Dི་zག་Uག་བ;་P་

བ;ད་ཡོད་ས། བUད་མ་ཏང་ཁ་ཆེན་བUལ་བའི་སའོ། གཡོན་U་འGོ་བ་འUལ་བའི་

མཆོད་Yནེ་བ;་P་བ;ད། ཤར་kོ་ན་Uལ་;་ལག་འོད་མ་�ིང་། k་ཀོང་ཙq་འUལ་Dི་;ལ་

པོ་གནས། kོ་ན་Uལ་dི་དང་འeམས་པ།  རིན་ཆནེ་Uངས་རི་གཡས་ན་À་མི་Gོང་བUན། 

གཡོན་ན་J་མོ་dི་འོད།  ིག་ཅན་མི་དU་Qངས་པ། kོ་Uབ་གUག་Uམ་འབར་བ། Uབ་

Vོགས་མཚT་U་ལེ་8ོང་mན་འGམ། Gོང་1ེར་ཆེན་པོ་ལང་ལིང་ན། ;ལ་པོ་ས་ལ་གནས་

པའོ།  

གཡས་ན་;ལ་མོ་མོ་dོམ་�ིང་། གཡོན་ན་མཁའ་འGོ་མི་Uན་�ིང་། Uབ་eང་མི་འམ་ཅིའི་

�ིང་། eང་Vོགས་ཧོས་མོ་�ིང་Uག་8།ེ ཧོས་དང་པ་ཡིད་རིང་གནས། གཡས་U་ཧ་U་མ་དྷ་

¢Uེའི་�ིང་། གཡོན་U་Uལ་Ù་མོ་�ིང་Uག་གོ། གཏོ་U་འཁོར་བར་Qངས་པའོ། eང་ཤར་

ཀ་དྷ་ལ་ཤལེ་Dི་zག་Uག་གོ  ད་ེ;བ་U་Uད་བདལ་བའི་མཚT། sགས་རི་དཔག་ཚད་8ོང་

དང་�་བ;ས་བwོར། ཟངས་རི་ནམ་མཁའ་འོལ་འོལ་ཏ།ེ གནམ་ནི་འཁོར་ལོ་བPིབ་བ;ད་

འQ། ཤར་ན་ཡར་གཡནེ་བU་གUམ་8།ེ �ིད་wོས་V་དང་གUམ། དབལ་ཡོག་dིན་དང་

གUམ། དU་བUད་འཚམ་དང་གUམ། གཉརེ་འོ་བཙན་དང་གUམ། གཉནེ་པོ་k་དང་བU་

གUམ་གནས། kོ་Uབ་མཚམས་ན་བར་གཡནེ་གཏོད་པོ་U། ཉི་°་གཟའ་wར་གUམ། ¢ིན་

གཞའ་དལ་དང་གUམ། ཟརེ་ལོ་9ི་དང་གUམ་མོ། Uབ་eང་Vོགས་ནས་ས་གཡནེ་པ་བU་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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གཅིག་8ེ། ས་བདག་U་གཉན་གUམ། འQེ་�ིན་Uར་དང་གUམ། ¥ན་གཟེད་�ིན་དང་

གUམ། གཤིན་�་ེUད་དང་བU་གཅིག་གནས་སོ། ། 

རི་ནི་གUང་Uང་དU་བPགེས་རི། Vོགས་བཞིར་Gོང་1རེ་ཕོ་zང་བཞི། Vི་རོལ་ར་བ་རིམ་

བUན་དང་། རིན་ཆེན་g་�་མཛqས་པ་ཡོད། ཤིང་འཇའ་ཚTན་འོད་འབར་ར་བ་བUན། 

གསེར་དང་Uལ་Dི་མདའ་ཡབ་དང་། རིན་ཆེན་ཕག་Pིག་དར་U་ཁད། U་ཏིག་Q་བ་Q་

Vེད་¢ས། མེ་ཏོག་འབར་བ་བ}་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་9ིང་U་བཞི། e་ནི་wད་བhན་

མཛqས་པ་དང་། རིན་ཆེན་བཞི་བ}་¿ོ་བཞི་མཛqས། རིན་ཆེན་wས་དང་Y་བབ་མཛqས། 

Gོང་གི་བཞི་མདོ་ཆེན་པོ་བཞི་ན། གཤེན་རབ་འUན་ས་ཚལ་ཆེན་བཞི། གསེར་Uལ་ཤེལ་

དང་བེ་U་བ;འི། dི་བPག་དར་Dི་འབོལ་8ན་8ེང་། དར་ཚTན་མཛqས་པའི་Rོད་དང་

བཅས། འཇའ་ཚTན་g་�འི་;བ་ཡོལ་བཅས། གསལ་བ་འོད་<ི་ཧོས་Uར་Uབ། མེ་ཏོག་

མཛqས་པའི་;ང་འJིང་བ}། སིལ་བhན་H་Hོགས་Rོས་ངད་mན། དེ་ནི་8ོན་པས་བོན་

བཤད་པ། ཧོས་¿ོ་མཛTད་�་འUང་པའོ། གསས་ཆེན་U་བཞི་འeོན་པའོ། དེར་ནི་གཤེན་

Jན་8ོང་དང་�་བ;་དང་། ཧོས་དང་k་མི་e་ེབ་_མས། 8ོན་པའི་བཀའ་Uང་རིན་པོ་ཆ།ེ 

Uང་ནོད་ཁ་ཐོན་eདེ་པ་དང་། ཡི་གརེ་zི་དང་ཉན་བསམ་eདེ། ཡིད་ལ་eདེ་དང་དོན་ལ་

Yོགས། ཧོས་<ི་¿ོ་མོ་Aོབ་པའོ། འོལ་མོ་Uང་གི་སམེས་ཅན་_མས། ལོག་པར་མི་Uང་བོན་

ལ་Fོད། དག་ེལ་Fོད་པ་ཤ་8ག་8།ེ Uན་<ང་[་མདེ་9ོགས་སངས་;ས། རི་ནི་གUང་Uང་

དU་Pགེ་རི། བདརེ་གཤགེས་Uན་Dིས་eིན་×བས་ནས། རང་འUང་རིན་ཆནེ་�་ལས་Uབ། 

དརེ་ནི་གང་གནས་འGོ་བ་_མས། ནད་Uག་མཚTན་གUམ་མ་ེU་�ང་། མ་ེབUན་U་གཅིག་

འཇིག་དང་zལ། དའེི་Vི་རོལ་ཕོ་zང་བཞི། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་Gོང་ཆནེ་ཡིན། ཞིང་མཆོག་

འོལ་མོ་Uང་རིང་འདིར། 8ོན་པ་བདེར་གཤེགས་8ོང་འUང་ངོ་། གUང་Uང་kའི་བོན། 

མདོའ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་ལས། 8ོན་པ་ཞིང་གི་བཀོད་པ། འོལ་མོ་Uང་གི་བཀོད་

པའི་ལUེ་8་ེཉི་U་P་གཉིས་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་ཉརེ་གUམ་པ། བUད་�་ེ1བ་པ་རབ་U་Uང་8་ེབ8ན་པ་�སེ་U་བAབ་པ། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། བUད་�་ེ1བ་པས་Uས་པའི་མདོའ། ཨ་ེམ་8ོན་པ་གཤནེ་

རབ་མཆོག 8ོན་པས་ཅིར་ཡང་མ་eས་པར། ངའི་མ་eས་U་eས་ལ། 8ོན་པའི་བ་U་Fོད་

མ་Uས། ཅི་ཡང་མ་eས་བདནེ་པར་སོང་། མ་eས་U་eས་U་འUལ་ཟད། 1བ་པ་བདག་ལ་

བོན་ཅིག་ཤོད། ཅེས་Àས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། བUད་�ེ་1བ་པ་Uང་ཙམ་Uར་

ཉོན་“དང”། ང་དང་1ོད་གཉིས་དང་པོར་ནི། ད�ལ་བར་སོག་ལསེ་Q་Uས་U། ང་བཅད་

གUབ་ལས་ལ་hིང་�ེ་]ེས། ཡིད་དགས་བ}ེས་wོམ་གUང་Uས་U། བཟའ་བUང་Æེད་

ཚད་རོགས་ལ་eིན། eོལ་སོང་e་Uར་]སེ་ཙམ་ན། eའི་¤་ེབhནེ་བདག་གི་eས། བདག་

གནས་གཙང་k་U་གསལ་བར་]ེས། དེ་ཚq་འUམ་dི་�ོག་Hོན་ལ། 8ོན་པར་འUང་བར་

སམེས་བ]དེ་ཐོབ། 1ོད་ནི་བUད་�་ེ¤་རབ་Uང་། བUད་Uག་Uལ་Uགས་Uར་ཚq། བདག་

ལ་འGན་ཏ་ེདམོད་པ་བོར། ད་ེUས་བདག་གི་བཟོད་པ་ཐོབ། བདག་མི་Uལ་zམ་ཟ་ེgང་

eེད་Uར། རང་འUང་Uགས་�ེའི་8ོན་པ་ལ། མེ་ཏོག་གཏོར་ཏེ་སེམས་བ]ེད་ཐོབ། 1ོད་

zམ་ཟ་ེU་Uག་ཅན་U་Uར། ང་ལ་U་Uག་1ོད་<ིས་བཏང་། ངས་eམས་སམེས་བ]དེ་ད་ེ

བཟོད་པ་ཐོབ། བདག་;ལ་U་¤་ེ;ས་Uར་Uས་U། 8ོན་པ་འཁོར་བ་Uན་འQནེ་ལ། བUད་

Pིའི་ས་ཞག་Qང་པའི་Uས། 1ོད་ནི་�ང་U་ཤན་པར་Uར། བདག་ལ་མཚTན་ཆས་Lགེ་པ་ལ། 

མཚTན་ཆ་མ་Uག་ཞི་བར་Uར། བདག་ཚTང་དཔོན་U་U་]སེ་ཙམ་ན། རང་ཕམ་རོགས་ལ་

Qང་;ལ་eིན། 1ོད་U་མ་གUམ་པོར་Uར་པའི། ངའི་ནོར་_མས་Uན་Jོག་ཟརེ། ;ལ་པོས་

1ོད་ལ་ཆད་པ་བཆད། བདག་zམ་ཟ་ེÎོར་Uག་Uར་]སེ་ཚq། 8ོན་པ་ཚད་མདེ་Uགས་�་ེ

ལ། U་ལ་ེUམ་ཤིང་བUད་Uལ་ཏ།ེ 1ོད་Uལ་Uགས་ཅན་U་]སེ་ཙམ་ན། བདག་གི་དཀོར་

ལ་བ×མ་Uས་U། Uལ་མིས་1ོད་ལ་dིམས་<ང་བཅད། བདག་�ེU་རིགས་[ོ་Gོས་Uར་

Uས་U། 8ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ1ེན་གཟིགས་ལ། ལོངས་Fོད་འzས་Uའི་Uང་པོ་Uལ། 

བདག་གཤེན་རབ་མི་བོར་Uང་བ8ན་Uས། 1ོད་�ང་རིགས་ཤན་དམར་ཅན་U་Uར། 

འzས་Uའི་Uང་པོ་གཏོར་བ་ལ། གཏོར་བ་ཙམ་Dིས་མང་U་འཕལེ། 1ོད་ད་ེལ་འJག་དོག་

]ེས་Uར་ཏེ་། 1ོད་8ོན་པ་གཤེན་རབ་Uར་Uས་U། ང་བUད་�ེ་Uན་1བ་ཅིག་Uར་ལ། 

1ོད་ལ་འGན་ཏ་ེདོ་བ ོས་ཤོག 1ོས་དམོད་པ་བོར་ཏ་ེང་ལ་ནི། ངས་འJག་དོག་མདེ་པ་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བཟོད་པ་ཐོབ། བདག་གཏོའ་U་[ོ་གསལ་Uར་པའི་ཚq། 8ོན་པ་གཏོ་;ལ་ཡ་ེམ1ནེ་ལ། རིན་

པོ་ཆའེི་གཏརེ་མཛTད་Uལ། བ8ན་པ་པUེ་ཙq་_མ་གUམ་བཞག 1ོད་བUད་Uག་hོབ་པ་

ལག་རིང་Uར། ང་ལ་བར་ཆོད་g་U་eས། བདག་<ང་eམས་སེམས་བཟོད་པ་བ¿ོམས། 

1ོད་གUལ་eར་བUང་པར་སམེས་བ]དེ་དོ།  བདག་ནི་གཤནེ་རབ་མི་བོ་འUངས་Uས་U། 

1ོས་U་བྷ་རའི་P་བ་བཅད། བཅད་པ་ཙམ་Dི་ལོ་འདབ་;ས། འཛམ་U་ཤིང་ནི་]སེ་Uས་

U། P་བ་བཅད་ད་ེལོ་འདབ་;ས། བདག་དང་པོ་Uམས་U་Uགས་Uས་U། Uམ་ལ་ནད་<ི་

U་Uག་ཕབ། kའི་བUད་Pིས་ནད་སོས་Uར། དེ་ནས་U་ནི་བOམས་Uས་U། མངལ་¿ོ་

�ིན་Dིས་བ¿གས་ཙམ་ན། བདག་མའི་མཆན་Uང་གཡས་ནས་Uང་། 1ོས་�་ེངན་ཐང་ལ་

བUར་མཆིས་ཚq། kའི་;ལ་པོས་U་Vིས་[ངས། 1ོས་Uག་U་ནག་པོ་འཐོར་མཆིས་ཚq། k་

དང་Uའི་U་Uས་གསོལ། བདག་Vོགས་བཞིར་གོམ་པ་འདོར་Uས་U། 1ོས་sགས་<ི་གཏར་

ཚན་བཀོད་པ་ལ། �སེ་ལ་མ་ེཏོག་པད་མ་འUངས། བདག་zམ་ཟ་ེགསལ་བས་བOས་པའི་

ཚq། 1ོས་�་ངན་ ིག་པ་U་ཡང་བཏང་། བདག་ཡབ་<ི་;ལ་སར་Uང་ཙམ་ན། 1ོས་

འབངས་_མས་eརེ་བ་རིགས་སོ་ཟརེ། བདག་དUང་ལོ་གUམ་ལ་U་འཆག་Uས། 1ོས་རི་

དང་མ་ེའོབ་Uལ་པ་ལ། མ་ེའོབ་པད་མའི་ཚལ་U་Uར། བདག་ཡབ་ལ་བོན་“ནི”ཉན་Uས་

U། 1ོས་ཡབ་<ི་ཆས་U་Uགས་ནས་བUས། བདག་Uམ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་Uས་U། 1ོད་

Uམ་Dི་Uལ་U་Uགས་ནས་བUས། བདག་གཤནེ་ལ་Aོབ་དཔོན་མཛད་Uས་U། 1ོས་Aོབ་

དཔོན་ཆས་U་Uགས་ནས་བUས། བདག་¿ོ་བཞི་མཛTད་�་བཤད་Uས་U། 1ོད་གསས་

ཆནེ་U་བཞིར་Uལ་ནས་བUས། གཤནེ་རབ་ཁབ་ནི་བཞསེ་Uས་U། 1ོད་གཤནེ་རབ་བUན་

མོར་Uལ་ནས་བUས། བདག་ལ་�ས་U་འUངས་པའི་ཚq། 1ོད་k་U་U་Uར་Uལ་ནས་

བUས། བདག་Vའི་8ོན་པར་གཤགེས་Uས་U། 1ོད་<ིས་བUན་མོ་_མས་<ང་བUས། གཏོ་

Hོམ་ད�ད་Hོ་�ེག་U་བUག དཔོ་ཟ་ཐང་མོ་བUས་པའི། བUད་U་གོ་U་Uང་ཡང་Uལ། 

མོ་བོན་ ིག་ཏོས་བUད་ལས་eས། 1ོད་གཤནེ་ཟ་ནUེ་Uང་བUས་ཏ་ེ1རེ། U་8ག་U་Uང་

དང་གཟིག་U་Uང་། ཚ་བོ་བཅས་པ་བU་པར་སམེས། 1ོས་དཀོར་ལ་ཆོ་འUལ་བ8ན་Uས་

U། 1ོས་Y་བUན་1རེ་ནས་Îོང་Uལ་སོང་། བདག་Îོང་sམ་ཁབ་U་བཞསེ་ཙམ་ན། 1ོད་

ཀོང་�ེ་བཅས་ཏེ་བར་ཆོད་eས། བདག་ཀོང་ཙq་kའི་དོན་བDིད་ཚq། 1ོད་U་�ིན་བ ོང་

ནས་དམག་<ང་eས། བདག་1ིམ་Rང་རབ་U་Uང་Uས་U། བUད་<ི་U་མོ་བU་བར་

བཏང་། བདག་གUང་Uང་U་Pེ་Uང་ཚq། 1ོས་བUད་དམག་eེ་བ་ས་ཡ་Qངས། བདག་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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བར་པོ་སོ་བ;ད་བUགས་པའི་ཚq། 1ོས་Vོགས་བཞིར་Ýོགས་ཆེན་བཞི་ཡང་བཅས། 1ོད་

བUད་<ི་རིགས་_མས་8ོང་དགོས་Uག བདག་གཤེན་རབ་འཁོར་བ་8ོང་ལ་དགའ། 

འཁོར་_མས་ཐམས་ཅད་སངས་;ས་འUར། གཤནེ་རབ་འGོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས། ངའི་

འGོ་དོན་Uན་eས་<ང་། 1བ་པ་1ོད་<ི་དོན་ལ་བ ད། བUད་སེམས་k་U་Uར་པ་ན། 

གཤེན་རབ་�་ངན་ཡོངས་འདའ་འོ། 1བ་པ་གཅིག་Uར་རབ་U་Uང་། འཁོར་Rོངས་ང་

Oར་¤ོན་པ་Dིས། འUལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་ལ་Fོད།  ིག་ཏོ་བUད་<ི་ལས་_མས་

Rོངས། གཤེན་རབ་བཀའ་ལ་îྷ་མ་eདེ། བཀའ་ལ་îྷ་ན་ད�ལ་བར་འGོ། 1བ་པ་Wར་eས་

 ིག་ལ་འDོད་ཚང་Dིས། འDོད་པས་ཚངས་དག་ཐོབ་པ་ཡིན། དག་པས་ཐར་ལམ་ཐོབ་པ་

ཡིན། ཞསེ་གUངས་1བ་པའི་སམེས་Æདེ་ད།ེ བUད་སམེས་k་U་Uར་ཙམ་ན། གཤནེ་རབ་

�་ངན་འདས་པ་ལ། དགའ་བ་]ེས་ནས་རབ་U་Uང་། བUན་པ་Uལ་Uགས་ཅན་U་

བཏགས། 8ོན་པའི་བ8ན་པ་�སེ་U་བAབ། གUང་Uང་kའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་Uད་ལས། བUད་�ེ་1བ་པ་རབ་U་Uང་8ེ། 8ོན་པའི་བ8ན་པ་�ེས་U་བAབ་པའི་

ལUེ་8་ེཉརེ་གUམ་པའོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ལUེ་ཉརེ་བཞི་པ། 8ོན་པ་�་ངན་ལས་འདས་པའི་Uལ་བ8ན་པ། 

ད་ེནས་བUད་�་ེ1བ་པ་ལག་རིང་གིས། གཤནེ་རབ་ལ་ནི་འདི་wད་Àས། 8ོན་པ་གཤནེ་

རབ་Uང་Uར་གསོན། 1ོད་<ི་འཛམ་U་�ིང་འདི་U། འGོ་བའི་དོན་_མས་9ོགས་ཟིན་ཏ།ེ 

8ོན་པ་�་ངན་འîྷ་བར་རིག ཅེས་Àས་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།། རེU་�ིག་གང་གི་U་

དང་ནི། ;་མཚT་U་ནི་གང་མང་Qིས། བUད་<ི་;་མཚTའི་Uས་མང་ཟརེ། འོ་ན་བདག་གི་

སམེས་ཅན་དོན་eས་སམེས་ཅན་ནི། རUེ་�ིག་གང་གི་U་ཙམ་ལ། དོན་མ་eས་པའི་སམེས་

ཅན་;་མཚT་ཙམ། དེ་བས་�་ངན་འདའ་མི་བUབ། ཅེས་པས་བUད་<ང་ལོག་ནས་སོང་། 

ད་ེནས་8ོན་པ་གཤནེ་རབ་ལ། གཤནེ་U་Uད་འཛMན་Dིས་Uས་པ། ཨ་བོ་ཡབ་གཅིག་གཤནེ་

རབ་ལགས། 8ོན་མཆོག་འོལ་མོ་�ིང་བUགས་ན། Uར་U་�ིང་འདི་ཉམས་མི་¤། U་U་

འབར་བའི་མ་ེཏོག་Æིད། འཛམ་U་�ིང་གི་ལོ་མ་wམ། ]དེ་མོ་ཚལ་Dི་མ་ེཏོག་སད། ཕོ་�ིང་

མོ་�ིང་ཉམས་མི་དག། བར་པོ་སོ་བ;ད་བ}ག་<ང་Uང་། 8ོན་པ་ཉིད་<ི་ཞལ་ནས་<ང་། 

བUད་སམེས་k་U་Uར་པ་ན། གཤེན་རབ་�་ངན་འîྷ་གUངས་ནས། 1བ་པ་དགའ་མU་

རབ་U་Uང་། གཤེན་རབ་À་བ་ཚMག་“གཅིག”ཡིན། Uལ་Uགས་ཅན་Dི་དབང་Uར་ནས། 

གཤེན་རབ་�་ངན་འîྷ་འUར་རམ། འོན་<ང་�་ངན་མ་འདའ་བUགས། 8ོན་པས་བདག་

ལ་བཤད་U་གསོལ། ཅསེ་Uས་པ་8ོན་པས་བཀའ་བ²ལ་པ།།  

<་ཻམ་Uད་འཛMན་ལས་སོགས་འཁོར། གཤནེ་རབ་Uས་གUམ་མཉམ་Uར་Dང་། མི་ལོ་བ;་

ལ་གཤནེ་ཞག་གཅིག ཞག་ནི་Uམ་བ;་Uག་བUའོ། གཤནེ་ལོ་བ;་U་ཐམ་པ་ལ། བUད་<ི་

�་ངན་འîྷ་Uས་ཏ་ེ། འཆི་བདག་ལས་བཙན་དབང་U་ན། �་ངན་“འདས”པའི་Uས་ཡིན་

ཏ།ེ འཆི་བདག་བUད་ལས་°ོག་པ་དང་། བUད་སམེས་k་U་བUར་བའི་Vིར། ལོ་གཉིས་Vི་

བཤོལ་བཏབ་པ་ཡིན། ད་ནི་བ;ད་U་P་གཉིས་ལོན། གཤེན་རབ་U་འUལ་Îང་པ་mན། 

îྷ་དང་མི་îྷ་རང་དབང་ཆེ། འGོ་དང་མི་འGོ་རང་དབང་ཆེ། ལས་དང་]་ེལ་རང་དབང་

ཆེ། ཡེ་ཤེས་U་འUལ་རང་དབང་ཆེ། རང་དབང་ཆེན་བར་Uར་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་

�ོངས་པའི་ལས་ལ་ནི། གཤེན་རབ་མU་ཡང་Uག་པ་ཡིན། འཛམ་U་�ིང་U་མཛད་པ་

9ོགས། Yག་འཛMན་ཅན་Dི་རིགས་_མས་ལ། འཁོར་བ་མི་Yག་Uལ་བ8ན་Vིར། བདག་ནི་

ཡོངས་U་�་ངན་འîྷ། �་ངན་མ་eདེ་ཞནེ་Yག་ཅན། གUང་བར་མ་eདེ་Uད་འཛMན་དག 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ད་ནི་འGོ་བ་མཐའ་དག་ལ། འདའ་བས་རབ་U་ཕན་པར་དགོངས། ཅསེ་གUངས་Uར་U་

�ིང་U་བUགས། 8ོན་པ་�་ངན་འདའོ་ཞསེ། ནམ་མཁའ་དག་ལ་H་Uང་ནས། ཡ་བཞི་Uང་

བ;ད་འཁོར་_མས་འཚTགས། 8ོན་པ་བUང་པའི་Uལ་བ8ན་ཏ།ེ ད�ད་U་dི་ཤསེ་ད�ད་

eས་<ང་། Vི་Uལ་དབང་པོ་¿ོ་ད�ད་<ང་། 8ོན་པའི་དབང་པོ་གཟི་མདངས་གསལ། རགེ་

e་P་ད�ད་eས་ན་ཡང་། Uས་<ི་རགེ་e་P་ནི་hོམས། ཡབ་གཅིག་ཅི་ན་Uས་ན་ཡང་། ཨ་

བོ་ཨ་ན་ཞེས་<ང་གUངས། དེར་ད�ད་Uས་ད�ད་¿ོ་མ་Uགས་ཏེ། ཡབ་གཅིག་གཤེན་

རབ་བUང་བ་ལ། ད�ད་Uས་བUང་ནད་ངོས་མ་ཟིན། ཡབ་གཅིག་ཨ་བོ་ཨ་ནི་ཅི། 8ོན་

པས་ད་ེལ་བཀའ་བ²ལ་པ།། ཉོན་ཅིག་ད�ད་U་dི་ཤསེ་དག Fིར་ན་སམེས་ཅན་ན་བ་དག 

ཐོག་མ་མདེ་ནས་ད་བར་U། མ་རིག་མ་Yོགས་འUལ་པ་ན། བདག་གཤནེ་རབ་Wོན་ནས་

ལན་ཆགས་eང་། དབང་པོ་¿ོ་གསལ་ལན་ཆགས་འཇལ། ཉོན་མོངས་བ;ད་dི་P་ལམ་

Nང་། སམེས་<ི་Uག་U་ན་Uག་མདེ། ཨ་བོ་ཡབ་གཅིག་གཤནེ་རབ་ཡིན། ཨ་ནི་]་ེབ་མདེ་

པ་ཡིན། བོ་ནི་འགག་པ་མདེ་པ་ཡིན། ན་བ་འཁོར་བའི་Uག་བWལ་ཡིན། གཤནེ་རབ་འཁོར་

བ་�་ངན་འདས། འཁོར་བའི་Uག་བWལ་ནད་Nང་Vིར། ]ེ་དང་འཆི་དང་ན་བ་བ8ན། 

Uང་པོ་ནད་<ི་U་ཡིན་ཏ།ེ ནད་<ི་P་བ་མ་རིག་པ། Uག་གUམ་U་ལས་ནད་གUམ་Uང་། 

�ང་དང་འdིས་པ་བད་ཀན་གUམ། ཁམས་གUམ་འཁོར་བའི་Uག་བWལ་ཡིན། གཤེན་

རབ་འཁོར་བའི་Uག་བWལ་སངས།  Uག་བWལ་�་ངན་ལས་འདས་པ། བད་ེབ་ཆནེ་པོ་

བོན་U་ཡིན། ས་བUའི་འUལ་དཔོན་ལོངས་Fོད་9ོགས། ཅིར་ཡང་Uལ་Uས་རིས་Uག་

Nོང་། �་ངན་འདའ་བར་ཡོང་མ་བསམ། འîྷ་ཀ་ཡ་ེཤེས་མདོའ་འདི་Uང་། Uས་ཅན་འཆི་

བ་Uས་<ི་ནད། ནད་གཞི་འUང་བ་སོ་སོར་འUགས། Uས་གUགས་དབང་པོ་Uན་ཡང་

ཉམས། �ོག་གི་དབང་པོ་�ང་ཡང་འགག Vིའི་འUང་བ་Uས་<ི་ཐིམ། ནང་གི་དབང་པོ་

Uན་གཞིར་འUས། རང་འUང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ། Uས་སེམས་བེམ་རིག་སོ་སོར་eེ། 

བར་དོ་བག་ཆགས་Y་ལ་ཞོན། ལས་དབང་]་ེ¿ོ་བཟང་ངན་ལནེ། ཅི་�ིད་འཁོར་བ་བUད་

པའི་འJང་། རབ་<ི་གཤེན་རབ་Yོགས་པས་ཆོད། འzིང་གི་དགེའ་བའི་འཕེན་Uགས་

བ]དེ། ཐ་མ་U་U་འབར་རའི་ལམ། <་ཻམ་རང་སམེས་དག་པ་གཤནེ་རབ་8།ེ སངས་;ས་

གཞན་U་མ་བཙལ་ཏ་ེ། སམེས་ནི་]་ེམདེ་དོན་Yོགས་པ། རང་འUང་ཡ་ེཤསེ་ཤར་བའོ། །

སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་Uར་པས། eམས་པ་hིང་�་ེP་ེགཅིག་¿ོམས། �ིད་པར་འཆིང་

བ་མི་དག་ེབ། ལས་ངན་ ིག་པ་རབ་U་Rངས། མཐོ་རིས་འGོ་བའི་U་ཡིན་ཏ།ེ དག་ེབ་Uན་

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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Dི་�སེ་U་Uགས། ནོར་9ས་འཇིག་Yནེ་U་མ་8།ེ ཆགས་མདེ་Nིན་པ་རབ་U་ཐོངས། Uང་

པོ་འUས་eས་འཇིག་པའི་U། ཞེན་པ་མེད་པར་རབ་U་¿ོམས། Uས་གUམ་གཅིག་8ེ་

དeརེ་མདེ་པས། འîྷ་དང་མི་འîྷ་མདེ་པར་¿ོམས། སམེས་ནི་སངས་;ས་U་ཡིན་པས། མ་

བཅོས་Uན་གཞི་བོན་Uར་བཞག འîྷ་ཁ་ཡ་ེཤེས་འཕོ་བ་ནི། རང་སམེས་འོད་<ི་ཐིག་ལརེ་

བU། དཀར་ལ་Qི་མདེ་Uངས་དཀར་ཙམ། མ་ཆགས་Uན་གཞི་ཚངས་པའི་ལམ། འོག་མིན་

བོན་¿ོ་Fི་གUག་འཕོ། འཕོ་»ནེ་གནམ་U་མདའ་འཕང་འQ། འདའ་ཁ་ཡ་ེཤསེ་ད་ེཤསེ་<ི། 

8ོན་པས་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་གUང་མ་ཐག འཇའ་འོད་འོལ་མོའི་�ིང་U་འdིགས། ས་ཡང་

_མ་པ་Uག་U་གཡོས། k་Uས་མཆོད་པའི་ཚTགས་<ང་Uང་། འUལ་བ་Uག་དང་Uམ་བU་

སོ་གUམ་དང་། Vོགས་]ོང་ ་ེབ;ད་ཐམས་ཅད་Vོགས་U་འཚTགས། H་བhན་Gགས་ཤིང་

མེ་ཏོག་ཆར་U་འབབས། 8ོན་པ་ཉིད་<ང་ད<ིལ་Uང་མཉམ་བཞག་མཛད། U་བ�ང་

Vོགས་བUར་གཤནེ་རབ་གཟིགས། ཞལ་ནས་ཨ་ཨ་Uང་U་འོད། 1བ་བདལ་ཟརེ་འJོ་U་

Uམ་གསལ། ]་ེབ་མདེ་པར་མངོན་སངས་;ས། འགག་པ་མདེ་པར་Uགས་�སེ་ཤར། Pལ་

མདེ་འGོ་དོན་;་ལག་Vདེ། ཅསེ་བ�ོད་འདའ་བའི་Uལ་བ8ན་ནོ། ། 

Fི་གUག་ཨ་དཀར་wར་མདའ་བཏང་བ་Oར། མི་མངོན་ནམ་མཁའ་དeིངས་ཐིམ་པ་Uན་

ལ་གསལ། ལ་ལས་8ོན་པ་�་ངན་འདས་ཅེས་བ�ོད། ལ་ལས་8ོན་པ་གཤེགས་ཅེས་Qོད་

<ང་Uལ། Qོད་དང་འོད་ནི་Fི་བོའི་གUག་U་འUས། ལ་ལ་]ོ་བ་ཆརེ་]སེ་འUས་ནས་Uས། 

ལ་ལས་མཉམ་པའི་དོན་Yོགས་བUགས། ཞག་བUན་བར་U་འོད་<ི་གUང་ཡང་གཡོག 

གUང་གཉེར་ཇི་Oར་e་ཞེས་�ེང་པ་ལ། སེང་གེ་བ;ད་བgོལ་Uག་ནས་མདོའ་Uད་

དགོངས་པས་ཤསེ། བUན་པ་Uལ་Uགས་ཅན་Dིས་མདོ་Uད་གདན་Qངས་ཏ།ེ གཤནེ་རབ་

གUང་གཉརེ་མཛད་པ་Uན་Dིས་ཤསེ། གསརེ་Dི་Uགས་ཁང་གU་P་ེབཞངེས་པ་U། 8ོན་

པའི་གUང་བUགས་;ན་¢ས་ཏེ། Uང་ཞག་བཞི་བU་P་དUར་མདོ་འUམ་Uད་Ëོག་

མཛད། U་ཆོ་mེམ་Uག་འQེན་པར་eོན་འUར་ནས། བདེར་གཤེགས་8ོང་གི་གUང་ཁང་

ད<ིལ་འཁོར་zིས། རིན་ཆེན་dི་8ེང་ཙན་îྷན་Uགས་མེ་ལ། 8ོན་པའི་གUང་བUགས་

གUང་མཆོད་ཆེར་eས་སོ། རིན་ཆེན་kའི་ïམ་U་གUང་Yེན་�་ཡང་Uང་། དེ་ནས་U་

གUང་བགོས་པ་ནི། གUང་Yནེ་�་ནི་Uས་<ང་Uལ་མ་Uབ། མདོ་Uད་Vག་གིས་[ངས་ཏ་ེ

ཕོ་zང་�་U་བUགས་U་བUགས། 8ོན་པ་མཛད་པའི་�ིང་U་མཆོད་Yེན་བU་གཉིས་

བཞངེས། Uགས་¼གས་རིང་�ལེ་གUང་ཁང་བར་པོ་སོ་བ;ད་བUགས། ཡ་སོ་k་དང་མ་
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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སོ་Uས་གདན་Qངས། གUང་wལ་སོ་སོ་འོལ་མོ་�ིང་wོར་U། མཆོད་པའི་Yེན་ཡང་རེ་རེ་

བཞངེས། ཐལ་Aོ་འQ་ེ�ིན་དག་གིས་1རེ། ད་ེOར་U་གUང་བགོས་པའོ། ། 

དེ་ནས་8ོན་པའི་འཁོར་_མས་<ིས། བོན་_མས་བU་བ་རབ་U་མཛད། 8ོན་པ་�་ངན་

འདས་ནས་ལོ་གཅིག་ལ། གUང་Uང་བཀོད་པའི་�ིང་U་འཚTགས། གསང་བ་མདོ་Uད་

གUང་པའི་མདོའ། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོའི། �་ལོ་གU་ལོ་Uགས་<ི་�ས། གཏོ་U་ད�ད་

U་Uའི་�ས། k་U་�ས་U་Uལ་པའི་�ས། Uང་འQནེ་Uད་འQནེ་གཤནེ་རབ་�ས། འUལ་

U་ཀོང་U་Vའི་�ས། བUད་U་བU་བ་འདིར་མི་གནས། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་�་ངན་འདས། 

W་ཆད་U་གUང་བཀོད་པ་9ོགས། ད་ནི་བོན་_མས་བU་བར་མཛTད། བཀའ་དང་�སེ་U་

བཞག་པའི་བོན། བོན་_མས་ཐམས་ཅད་དེ་U་འUས། “བཀའ་དང་�ེས་U་བ8ན་པའི་

བོན།” བཀའ་ནི་8ོན་པས་གUངས་པ་8།ེ བད་ེབར་གཤགེས་པའི་བཀའ་ཞསེ་e། བཀའ་ནི་

Uན་Uམ་ཚTགས་པ་�ས་བཤད་དེ། 8ོན་པ་གནས་དང་འཁོར་Uས་བོན། �ེས་U་བ8ན་

པའི་བོན་ཞསེ་པ། 8ོན་པ་kའི་�སེ་U་Uགས་ནས། 8ོན་པའི་འཁོར་Dི་གUངས་པའོ། ད་ེ

ཡང་Pིས་འགོ་�ས་འཆད་ད།ེ Vོགས་གར་གཏོགས་དང་། Uད་གང་བUས། གང་ཟག་གང་

གིས་མཛད་དང་མཚན་ཅིར་གསོལ། ¤ོས་ཆདེ་ཅིའི་Vིར་བPམ་པའོ།  ་ེgོད་ ་ེUང་གUམ་

ཡ་Uག་8།ེ Uང་U་འzལེ་བའི་ཚད་མ་གUམ། དོ་U་མཉམ་པ་བདནེ་པ་གཉིས། གUངས་

སོ་དག་ལ་འཛMན་ཤསེ་ཤིང་། གདགས་¿ོ་དག་ལ་མིང་ཐོགས་པ། གོ་ལམ་དག་ལ་དོན་Æདེ་

མཛTད། མདོ་ རེ་Uར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། མདོ་Uད་བདག་གིས་བU་པར་མཛད། འUམ་

 ེར་Uར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། �་ལོ་གU་ལོས་བU་བར་མཛTད། འUལ་བ་ ེ་Uག་གUག་

གཤནེ་;ལ་བས་བUས། མངོན་པ་ ་ེབUན་Uང་འQནེ་དག་གིས་བUས། གཏོ་Uད་འUམ་

 ་ེགཏོ་Uས་བUས། ¥ན་ད�ད་ཉི་dི་ད�ད་Uས་བUས། Uད་འQནེ་ཨ་དཀར་Wགས་Uད་

བUས། གUང་རབ་འUམ་ ་ེངསེ་པའི་དོན་Yགས་<ི། རས་རིས་Uགས་U་བདརེ་གཤགེས་

ཞལ་]ིན་Dིས། U་གUང་རིང་�ེལ་Uགས་<ི་Yེན་U་Dིས། འོལ་མོ་Uང་འདིར་བ8ན་པ་

_མ་གUམ་�སེ་བཞག་མཛTད། མདོ་Uད་བདག་ནི་གསང་¿ོམ་འགོག་པར་གཤགེས། U་ཆོ་

mམེ་Uག་8ོན་པའི་;ལ་ཚབ་མཛTད། བོན་Dི་འཁོར་ལོ་ལོ་གUམ་Ëོག་བཤད་མཛTད། ཅསེ་

གUངས་ཐམས་ཅད་ཡིད་རང་ངོ་། དེ་Oར་གསང་Uད་གUང་གི་�ེས་U་བUབས་སོ། 

གསང་Uད་གUག་Uམ་འབར་བའི་རི་ལ་གཤེགས། U་ཆོ་mེམ་Uག་བཀའ་ལ་བYེན་པའི། 

Ëོག་བཤད་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་ལོ་གUམ་བUགས། དེ་ནས་མགོན་གUམ་Vའི་Gོང་U་ནི། 
ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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འཇའ་ཚTན་འོད་དང་ཆས་པར་གཤགེས། ད་ེནས་འོལ་Uག་ཐང་པོས་ལོ་གUམ་Ëོག་བཤད་

མཛད། k་Uད་ཡེ་ཤེས་Uད་བཤད་མཛད། འོལ་Uག་བར་k་འོད་གསལ་གནས་U་

གཤེགས། དེ་ནས་�་ལོ་གU་ལོས་ལོ་Uག་Ëོག་བཤད་མཛད། གUང་རབ་འUམ་ ེ་སིལ་

Uར་»ང་བཤད་མཛད། �་ལོ་གU་ལོ་གUང་Uང་དU་བPེགས་རི་ལ་གཤེགས། དེ་ནས་

གཏོ་U་ད�ད་Uས་ལོ་Uག་Ëོག་བཤད་མཛད། གཏོ་Uད་གཏོ་རབ་གU་ལོ་¼ོན་ཤིང་

བཤད། ད་ེནས་ཉི་ཟརེ་Y་ལ་ཞོན་ནས་¤་mན་kའི་གནས་U་གཤགེས། ད་ེནས་ལོ་Uག་Uང་

འQནེ་Uད་འQནེ་8ོན་པ་མཛད། ཨ་དཀར་Wགས་Uད་མདོ་འGལེ་བཤད། འོག་མིན་kའི་

གནས་U་གཤེགས། དེ་ནས་འUལ་U་Îོང་Uས་ལོ་Uག་Ëོག་བཤད་མཛད། ཀོང་ཙq་Pིས་

དང་k་Uད་མདོ་Nར་བཤད། ད་ེནས་Uམ་U་P་གUམ་གཤགེས། 8ོན་པ་འདས་�སེ་ལོ་ཉི་

U་P་བ;ད་ན། k་བོན་ཡོངས་U་དག་པ་དང་། U་བོན་ཡ་ེཤསེ་hིང་པོ་དང་། ;ལ་གཤནེ་

མི་Uས་བསམ་ལགེས་<ི། བོན་_མས་འོལ་མོ་�ིང་U་Uང་། 8ོན་པ་�་ངན་འདས་�སེ་ལ། 

འོལ་མོ་Uང་U་བོན་_མས་འUས། ཅསེ་གUངས་པའོ། །  

ད་ེནས་འོལ་མོ་Uང་གི་བཀའ་དང་�སེ་U་བ8ན་པའི་བོན། ལོ་ð་Uག་གིས་གUང་Uང་k་

wད་ལས། རང་རང་Uལ་U་wད་རིགས་སོ་སོར་བUར། དརེ་ཏ་ཟིག་U་ཙ་�་ཧ་ེདང་། ཞང་

Uང་dི་ཐོགས་Rར་ཙ་དང་། Uམ་པ་འUའ་ཧི་ལི་Rར་ཡ་དང་། ;་ཀར་k་བདག་Wགས་

Gོལ་དང་། ;་ནག་ལགེས་ཏང་�ང་པོ་དང་། Jོམ་ལ་གསརེ་ཐོགས་s་ེའeམས་དང་། ད་ེ

ནས་བོད་U་;ལ་Jན་བU་གཉིས་རིང་། བོད་<ི་མཁས་པ་བཞི་ལ་བUད། mེ་Dིམ་ཙ་

དམར་Uང་དང་། མེ་ཉག་sེ་ཙ་མཁར་U་དང་། Uམ་པ་U་Uངས་གསལ་དང་དང་། ཞང་

Uང་8ོང་Uང་མU་ཆནེ་ནོ། ། 

བོད་ལ་བོན་Dི་འU་གནས་Uམ་U་P་བUན་འཕེལ། དེ་Oར་8ོན་པའི་བ8ན་པ་མཐའ་

;ས་སོ། །གUང་Uང་kའི་བོན་མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད་ལས། 8ོན་པ་�་ངན་འདས་

པའི་བོན་ལUེ་8་ེཉི་U་P་བཞི་པའོ།། །། 

མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Uད་འདི། གUང་Uང་kའི་wད་ལས། h་ལི་U་8ག་རིང་གིས་

བོད་wད་U་བUར་བའོ། །གUང་Uང་kའི་བོན། མདོ་འUས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་Uད། ལUེ་ཉི་

U་P་བཞི་པ། 8ོན་པ་གཤནེ་རབ་མི་བོས་གUངས་པ་9ོགས་Ìྷོ། ། བ}་ཤིས། U་གUག་¥ར་

རོ།། །། 

ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མ,འ7་འruལ་དེབ་ཚན་པས་བsgrིགས།
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