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འབའ་རོམ་བཀའ་བ(ད་*ི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་། 

"
མཉམ་མེད་&གས་པོ་རིན་པོ་ཆེདང་དཔལ་1ན་2་མ་

འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོ་འ5ོ་བའི་མགོན་པོ་ 
ཏི་7ི་རས་པ་8མ་ག9མ་:ིས་8མ་ 

ཐར་ཐོས་5ོལ་ཆེན་མོ་ 
བ<གས་སོ། ། 

ཐེའི་ཝན་ཆོས་ཚོགས་དོན་6བ་7ིང་ནས་པར་:་བ;ིགས་། 
"
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ན་མོ་%&་ཡ། གདོད་ནས་,མ་དག་ཆོས་ད.ིངས་1ོང་། །འ3ོ་བ་འ5ལ་

བའི་ཐབས་8ི་9ལ། །:ོན་པ་ལམ་དང་3ོགས་<ར་པ། །དཀོན་མཆོག་

རིན་ཆེན་ག@མ་ལ་Aས། །སེམས་ཅན་ཁམས་དབང་མོས་པ་D་Eར་

3ངས་བཞིན་ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་Hིར། །Iལ་བ་མཆོག་གིས་ཐར་པའི་

ལམ་ནི་,མ་པ་མང་པོ་ག@ང་,མས་8ི། །ངེས་དོན་Jིང་པོའ K་Jིང་པོར་

<ར་པ་Lབ་བDད་བ:ན་པ་I་མཚNའི་Oོག །འབའ་རོམ་བཀའ་བDད་

ཅེས་3གས་གདམས་པའི་མཛNད་ལ་མི་Hེད་དད་པས་བQགས། །འདི་

ཡི་རིང་Rགས་Sི་མེད་པར། །དད་དང་Aས་པས་Tགས་ཙམ་ལས། །

བVོན་པའི་Wོར་བ་མ་བ:ེན་8ང་། །Oིད་པའི་འཆིང་བ་Xོད་པར་.ེད། །

གང་ཞིག་Yོ་Zེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཉིད། །.ིན་\ོབ་མོས་Aས་བཙན་པོའ K་

འ]ལ་ཐབས་8ིས། །ཚ^་Rས་འདི་ལ་མངོན་@མ་ལག་:ེར་བ། །བDད་

པ་འདི་ལ་Tགས་,མས་Eལ་བ་བཟང་། །དེ་Hིར་འཁོར་བའི་`ག་

བQལ་མི་འདོད་ཅིང་། །ཐར་པ་ཞི་བའི་གོ་འཕང་མཆོག་འདོད་པ། །ཡོད་

ན་ལ་aར་Rགས་བཟང་འདིར་bོན་དང་། །བསམ་པའི་དོན་cན་ཡིད་

བཞིན་འdབ་པར་འ<ར། ། 

དཀར་ཆག 
མཉམ་མེད་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་,མ་པར་ཐར་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་04 

དཔལ་fན་འབའ་རོམ་པ་དར་མ་དབང་gག་,མ་ཐར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་43 

འ3ོ་བའི་མགོན་པོ་ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་102 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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

 

"
མཉམ་མེད་&གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་8མ་ 

པར་ཐར་པ་བ<གས་སོ། ། 

"

j་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང༌། དང་

པོ་m་འnངས་པའི་oལ་ནི། རིགས་Jི་བ། ཡབ་གཉེ་བ་X་Zེ་ལ་

Oས་བཞི་ཡོད་པའི་ག@མ་པའི་མཚན་cན་དགའ་.་བ་ཡིན། 

འཇིག་qེན་ཆོས་8ི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དAང་ལོ་སོམ་

r་ཙམ་ན་བsན་མོ་དང་Oས་གཅིག་ཡོད་པ་འདས་ནས། དེར་

འཁོར་བ་ལ་tོ་བ་tེས་ནས་ཆོས་བཤའ་མ་གཅིག་.་Jམ་ནས། 

དང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་ཤ་བ་uིང་པ་ལས་རབ་v་wང༌། མཚན་

ཡང་དགེ་xོང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་.་བར་བཏགས། .་འ5་

བ་འཛKན་པ་ལས་གསན་བསམ་མང་པོ་མཛད། དགེ་བཤེས་མང་

oལ་jོ་fན་ལ་Dད་མ་Dད་ལ་སོགས་པའི་གསང་Qགས་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

གསན་པ་མང་པོ་མཛད། དབང་.ིན་\བས་8ི་བDད་པ་དང༌། 

Jན་བDད་མང་པོ་དང༌། Dད་མང་པོ་མངའ་བ་,མས་ཡོ་མyེན་

པར་མཛད། ཆོས་ཐམས་ཅད་8ི་ནང་ན་ཉམས་@་ལེན་པ་ཁོ་ན་

གཙN་ཆེར་བཤད་ནས་འ5ག་པས། དzར་{་.ང་Hོགས་@་

བཀའ་གདམས་ལ་.ོན། དགེ་བཤེས་|ག་{མ་པ་དང༌། I་

}ག་རི་གོང་ཀ་བ་དང༌། དགེ་བཤེས་.་oལ་བ་དང་ག@མ་

བ:ེན། ཇོ་བོའ K་གདམས་ངག་མ་Rས་པར་Hོགས་མyེན་པར་

མཛད་ནས། ང་ནི་Lབ་པ་ཅིག་.་དགོས་Jམ་ནས་རང་གི་ཡབ་

~ེས་8ི་བsགས་པའི་གསེར་ག་.་བའི་གsག་ལག་ཁང་ཅིག་

ཡོད་པ་དེར་�ང་ཁང་བདེ་མོ་ཅིག་བVིགས་ཕ་ཞིང་ལ་ཡོན་

བདག་v་.ས་ནས་བLབས་པ་.ས། དེ་ནས་ཞག་བr་ག@མ་

5་མི་འཛNར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛKན་བཟང་པོ་ཡང་wང༌། ཆགས་�ང་

རབ་འ�ིང་,མས་ཞིག་ནས། གཉིད་�ན་�ང་5་རེ་ལས་མི་

འwང་:ེ། �ི་ལམ་5་ཡང་མདོ་�ེ་གསེར་འོད་དམ་པ་ནས་

བཤད་པ་�ར་ས་བr་འཐོབ་པའི་Q་�ས་8ི་qག་དེ་ཁོ་ན་ཚN་�ི། 
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ང་ལ་�ི་ལམ་འདི་,མས་མི་�ི་ཐང་པ་ལ་སེམས་�ིས་ཡིན་ནམ་

འSེའི་ཆོ་འ]ལ་ཡིན་ནམ་ཅི་ཡིན་Jམ་བ་wང་ག@ངས། Rས་

ལ་ཤིག་དང་Oིན་z་,མས་ཡེ་མེད་ཞག་�་�་ཙམ་5་ཚལ་མ་ཡེ་

མ་ཟོས་8ང་�ོག་པའི་�ང་བ་ཡེ་མི་འwང༌། Rས་བདེ་ཉམས་

དང་fན་བ་wང་ག@ངས། དེ་ནས་x་ད�ིད་ཅིག་གི་5ས་@་

འཚམས་ནས་wང་ནས་}གས་རིའི་�ོ་༼ཁ་ཅིག་ན་Xོ་Hོགས་ཟེར༽

Hོགས་@་tོ་བསང་ལ་སོང་ཙམ་ན། �ང་པོ་�ད་པོ་ག@མ་

ཤིག་Yེབ་ཅིང་གཏམ་མང་པོ་.ེད་ཤིང་འ5ག །ཁོ་བོའ K་སེམས་

Dད་ནི་ཏིང་ངེ་འཛKན་5་སོང༌། Hག་གིས་ཡི་eགས་ལ་�་Wིན་

.ེད་ཤིན་འ5ག་ཙམ་ན། �ང་པོ་ཅིག་ན་རེ་འོ་Eོལ་ག@མ་འS་

བའི་བསོད་ནམས་�ང་བ་ཡོད་པ། Vོལ་བ་.་མི་དགོས་པར་

ཟན་ཆེན་པོ་རེ་དང་ལོ་མ་ཕོར་པ་རེ་བvང་D་ཡོད་ན་ཅི་:ེ་ཟེར། 

གཅིག་ན་རེ་ཡིད་�ོན་.ེད་ན་དེ་འS་ལ་.ེད་དམ། མངའ་བདག་

Vེ་འS་བ་རེ་ཡིན་ན་དགའ་མོད་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་མངའ་བདག་

Vེ་fེ་ལ་ཡང་འཆི་བ་ཡོད་tིད་མེད། མིང་ལ་རས་འS་བའི་dབ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ཐོབ་Rས་ལ་གོས་མི་དགོས་པ། བཟའ་བ་མེད་ཙམ་ན་མཁའ་

འ3ོ་མས་བ5ད་Vི་འSེན་པ། སེང་གེ་ལ་ཞོན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་

འ3ོ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་དགའ་མོད་ཟེར་ཤིན་v་འ5ག །དེར་j་མ་

རིན་པོ་ཆེས་དེ་,མས་གསན་པས། Rས་8ི་བ་�་ཟིང་གིས་

སོང་ནས། མིག་ནས་མཆི་མ་འn་པ་གཅིག་wང༌། Qར་�ི་དེ་མ་

ཡིན་བ་དད་པས་cན་ནས་བxང་བའི་སེམས་གཅིག་Dད་ལ་

བtེད་ནས་འ5ག །oན་རིང་རབ་གཅིག་འ3ོ་ཡང་མི་ཤེས། 

དེར་�ང་ཁང་5་Hིན་ནས་དགེ་Wོར་�ི་གཙN་བོ་ཡན་ལག་བ5ན་

པ་.ེད་པ་ཡིན་པས་.ས་ཙམ་ན། འ�ོ་:ོར་ཤིན་སོང༌། ང་ཅི་

རེད་པ་ཡིན་ནམ་Jམ་ནས་མལ་5་བTགས་ནས་བ�ོམ་ཙམ་ན། 

ཁང་པ་ལ་�ོགས་པ་Hི་རོལ་�ི་oལ་,མས་མེད་པར་སོང་ནས་

:ོང་Hལ་�ིས་སོང༌། འཇིག་qེན་�ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡིད་8ི་

oལ་5་wང༌། བ་འམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་8ི་སེམས་ཤེས་པ་

Jམ་.ེད་པ་ཅིག་wང༌། དེ་ནས་དགོངས་�ན་ཐོན་ནས་�ང་པོ་དེ་

cན་གར་�ང་བ་�ས་ཙམ་ན་འSོན་ཁང་གཅིག་ན་ཉལ་ནས་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

འ5ག །གཅིག་ལ་ང་ཅི་yེས་�ེ་uིང་བའི་dབ་ཐོབ་དེ་གང་ན་

ཡོད་.ས་ལ། དེ་ན་རེ་མང་oལ་Aང་�ང་.་བ་ན་ཡོད། མིང་ལ་

རས་པ་.་བ་ཡིན། དེའི་j་མ་གོང་མ་,མས་@་ཡིན་.ས་པ་ལ། 

དེའི་j་མ་དེ་མར་པ་ལོ་�་.་བ་ཡིན། དེའི་གོང་མ་དེ་ན་རོ་པན་

ཆེན་.་བ་ཡིན་ཟེར། ཆོས་ཅི་ག@ངས་.ས་པ་ལ་ན་རོ་པའི་

ཆོས་�ག་.་བ་ད�ེས་Yོར་�ི་གདམ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཅིག་

ག@ང༌། དེས་8ི་ཞལ་མ་མཐོང་ཟེར། མི་ཕལ་ཆེར་j་མ་དེའི་

�ང་5་འ3ོ་ཤིན་འ5ག་པ་ལ་j་མ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་�་z་ཡོད་

Sིས་པ། དེ་ན་རེ་མི་ཕལ་ཆེར་ནི་སོང་ཡང་མི་�ེད་ལ། �ེད་8ང་

ལ་ལས་མཆོད་qེན་དཀར་པོ་ཅིག་v་མཐོང༌། ལ་ལས་ཤག་�བ་

v་མཐོང༌། �ལ་པ་�་ཚNགས་.ེད་�ས་པ་ཅིག་འ5ག་ཟེར། 

གཞི་ཆེ་བར་ག་ན་འ5ག་པར་�ང་Sིར་བ་ལ། �ིན་དང་Jེ་

ནམས་གཉིས་8ི་རི་ཁོང་ལ་འ5ག་ཟེར། ད་དེར་འ3ོ་ན་yེད་

8ིས་རོག་.ེད་དམ་.ས་པ་ལ། དེ་ཉན་ཏེ་yེད་གཞོན་�་ཅིག་

འ5ག་པ་ངེས་yེད་8ི་Zེས་མི་xེབས། yེ་རང་སོང་དང་ལ་:ོད་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

རང་ནས་ཤེས་པར་འོང་གིས། ཁོང་3གས་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ཟེར། 

དེར་ཟན་ཆེན་པོ་.ས་ལོ་མ་མང་པོ་བཙNས་ནས་དེ་ག@མ་ལ་

.ིན། དེར་དེ་�བ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཅིག་.ས། 

གསོལ་བས་བཏབ་ནས་ཉལ་བའི་�ི་ལམ་ན་ཁོང་རང་གི་རག་

5ང་རིང་པོ་ཅིག་zས་པས་Eད་འཛམ་zའི་uིང་5་ཐོས་པ་�ིས་

པ་དང༌། དེས་དzས་གཙང་གཉིས་ན་འདི་བེས་Eང་ཆེ་བའི་རག་

5ང་མེད་.ས་པ་�ིས། ཡང་ནམ་མཁའ་qེན་མེད་པར་ལ་�་བོ་

ཆེ་ཅིག་བཏག་ནས་འ5ག །བ�ང་པ་ལ་Eད་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་

ཅིག་wང༌། དེ་ལ་རིགས་མང་པོ་ཉན་ཅིང་འ5ག །མི་དཔག་v་

མེད་པ་ཡང་འ5ག །དེའི་ནང་ན་མོན་མོ་�་zའི་zད་མེད་ཅིག་ན་

རེ་མི་འདི་ཚN་ལ་ནི་�་འདི་�ང༌། རི་eགས་འདི་ཚN་ལ་འདི་.ིན་

ཅིག་ཟེར་ནས་འོ་མ་ཐོད་ཕོར་གང་.ིན་བ་�ིས། དེར་ཁོང་གི་

འདིས་རི་eགས་འདི་ཚN་མི་yེད་.ས་པ་ལ་དེ་ན་རེ་yོད་རང་

འ�ང་དང་འདི་ཚN་བས་འ3ོ་བ་རིགས་�ག་གི་སེམས་ཅན་ལ་

ཡང་yེད་ནས་འོངས། ཟེར་ནས་དེ་ཡི་Zེས་ལ། ང་ནི་ཉི་མ་�བ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

Hོགས་@་འ3ོ་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་སོང་བ་�ིས། དེའི་དོན་ནི་ད་

�ར་ད་ཆར་བའི་�ོད་དང་མི་fན་པ་ཚN་ནི་ལམ་རིམ་8ིས་tེས་

ཏེ་�་ལ་ཉན་བའི་མི་དེ་ཚN་ཡིན་བར་འ5ག །བཀའ་གདམས་8ི་

j་མ་,མས་Sིན་ཆེ་ག@ང༌། རི་eགས་དེ་,མས་ནི་ངའི་རི་�ོད་

འཛKན་པ་འདི་,མས་ཡིན་པར་འ5ག །དེ་,མས་ལ་j་མ་མི་ལའི་

གདམ་པ་ཐབས་ལམ་དང་Hག་I་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་བtང༌། Qོན་

�ི་�ི་ལམ་�ི་:ེང་ཁོ་ནར་སོང་ག@ང༌། དེར་དེའི་5ས་@་ཞིང་

བཟང་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་གསེར་Oང་དོ་ལ་བཙNང་ནས་j་མའི་

bན་Qར་Hིན་ཙམ་ན་�ིང་ཤིང་གི་yི་ར་བ་.་བ་ཅིག་གིས་j་

མའི་ཉེ་གནས་.ེད་ཤིན་འ5ག །ལོ་རོ་རས་�ང་བ། �ོམ་:ག །

ཇོ་Yོར། སེ་བན་:ོན་�ང༌། མང་�ོམ། �ོང་�ར་དེ་cན་�ང༌། 

ཉེ་གནས་ཉེ་གནས་དེ་ན་རེ་དzས་པ་:ོན་པ་yོད་འོང་བར་j་

མས་མyེན་པར་འ5ག །�གས་ལ་འདོགས་པར་འ5ག་གིས། 

ངང་�ང་མ་.ེད་པར་ཞག་འགའ་�ོད་དང༌། དེ་ཙམ་ན་j་མ་དང་

མཇལ་ཟེར་ནས་ཕ་བོང་ཅིག་གི་འོག་v་བTགས་ཟེར། སང་ཉིན་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

Hེད་ཙམ་ན་ཤོག་ཟེར་ནས་Hིན་ཙམ་ན། j་མ་Yོ་ལེབ་ཆེན་པོ་

ཅིག་གི་:ེང་ན་བTགས་ནས་འཁོར་�ི་མཐའ་བEོར་ནས་

འ5ག །གསེར་Oང་གང་འzལ་བ་.ས་ཙམ་ན་གསེར་འདི་དང་

ང་ལོ་མི་མ�ན། yོ་རང་བLབ་པའི་ཆ་�ེན་�ིས། ང་གསེར་མི་

འདོད། yོད་8ིས་མིང་ཅི་ཡིན་ག@ངས། བསོད་ནམས་རིན་

ཆེན་.་བ་ལགས་Tས་པ་ལ། བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་.་བ་

ལན་གཉིས་ག@ངས། བསོད་ནམས་ཚNགས་ཆེན་བསགས་

ལས་wང༌། སེམས་ཅན་cན་�ི་རིན་པོ་ཆེ་ག@ངས། དེ་ནས་

མAར་ཅིག་ག@ངས་ནས་དzས་པ་:ོན་པ་yོད་8ིས་�་ལེན་

ཡིན་ནོ་ག@ངས། དེ་ནས་ཕ་བོང་འོག་དེར་མཁན་པ་ཟ་ཤིང་དང་

རི་ཤོ་གོག་པོ་བ`ས་ནས། Hེད་bིལ་ཅིག་.ས་ནས་ཡོན་བདག་

དཀོན་འབར་དང་འབར་སེང་གཉིས་ལ་གསེར་ཞོ་རེ་རེ་བཙNངས་

ནས་Hེ་.ས་ནས་�ིད་Tས། j་མའི་ཞལ་ནས་yོད་ལ་དབང་

བmར་�ི་�་ཡོད་དམ་ག@ང༌། དེར་ཁོང་གི་ངས་དགེ་བཤེས་

མར་oལ་jོ་fན་ལ་གསང་འ5ས་8ི་དབང་བཞི་�ོགས་པར་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

Tས། ད�ེས་Yོར་�ི་ལན་གཉིས་Tས། བདག་མེད་མའི་.ིན་

བ\བ་ག@མ། ཇོ་བོ་བདེ་མཆོག་Rའི་པའི་�། ཕག་མོ་རིན་

ཆེན་Iན་�ག་མའི་.ིན་བ\བས་གཞན་ཡང་j་མ་མང་པོ་ལ་

.ིན་བ\བ་དབང་བmར་པོ་ཐོབ། ང་ལ་ཞག་བr་ག@མ་ཙམ་མི་

འཆོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛKན་བཟང་པོ་ཡོད་.ས་པ་ལ། ཧ་ཧ་

ག@ངས་ནས་གད་མོ་ཆེན་པོ་ཅིག་.ས་ནས། .ེ་མ་བཙKར་བ་ལ་

མར་�་མི་འོང་ག@ང༌། oངས་ཀར་བཙKར་བ་ལ་མར་�་འོང་བ་

ཡིན་ག@ངས། དེ་འSས་དགོས་པ་མེད་ངའི་གvམ་མོ་Oོག་

Vོལ་�ོམ་དང་སང་དེ་བཟོད་སེམས་8ི་ངོ་བོ་མཐོང་ནས་འོང༌། 

བོད་8ི་Jིང་5་འSེ་Tགས་པས་ཨ་ཏེ་ཤས་གསང་Qགས་བཤད་

5་མ་བrག་པས་མི་མང་པོ་¡ང་ག@ངས། དེར་ཁོང་གི་བཀའ་

གདམ་པ་ལ་གསང་Qགས་8ི་གདམ་ངག་མང་པོ་ཡོད་.ས་པ་

ལ། j་མའི་ཞལ་ནས་དེ་ཚN་གསང་Qགས་ཡིན་ཏེ་མན་ངག་མིན། 

བLབ་ཐབས་རེ་རེ་ནས་�ོགས་རིམ་�ོད་བrད་བ`ས་པ་རེ་རེ་

བཤད་ནས་འ5ག་:ེ་qོག་ད�ོད་8ི་ཏིང་ངེ་འཛKན་.་བ་ཡིན། 
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ལམ་རིམ་�ིས་བདག་མེད་པར་རང་བ�ོམ་པ་དོན་bི་�ང་པ་

ཡིན། ཁ་རོག་པར་ཐམས་ལམ་�ོམ་དང་ག@ངས། གvམ་པོའ K་

�ིད་གTང་ནས་བ�ོམ་པས་བདེ་Sོད་རང་འབར་ལ་སོང་ནས། 

ཞག་བ5ན་�ིས་ནང་པར་Iལ་བ་རིགས་�་ཞལ་མཐོང་ནས། 

j་མ་ལ་Tས་པས། མིག་བཙKར་ནས་¢་བ་གཉིས་@་སོང་བ་

དང་འS་འwང་བ་�འི་£ང་ཟིན་པ་ཡིན། tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་

ཡང་མིན་ག@ངས། ཡོན་ཏན་མིན་ག@ང་ཡང་�ོད་པ་tེས་ནས་

Sག་v་བ�ོམ་པས། ¢་བ་ག@མ་ལོན་བའི་མཐོ་རས་ཁ་ན་:ོང་

ག@མ་�ི་:ོང་ཆེན་པོའ K་འཇིག་qེན་�ི་ཁམས་འདི་འཁོར་ལོ་

བEོར་བ་�ར་འཁོར་ཤིན་v་འ5ག་པས། :ོང་¤ག་.ས་པས་

oན་རིང་ཅིག་འ�ེལ་ནས་བIལ་བར་འ5ག །དེར་སངས་ནས་

j་མ་ལ་Tས་པ་ལ། རོ་�ང་གཉིས་8ི་£ང་འ5་ཏིར་9ད་པ་

ཡིན། tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེན་�ོམ་དང་ག@ང༌། ཡང་

ཉི་མ་Q་Sོ་ཅིག་ལ་མ5ན་�ི་ནམ་མཁའ་ལ་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་

ཐམ་བ་ནམ་པར་འ5ག་པ་ལ་¢་བའི་ད8ིལ་འཁོར་རེ་རེ། དེ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

,མས་8ི་དzའ་ཐོག་ན་ཡོད་པ་ཅིག་མཐོང་ནས། j་མ་ལ་Tས་

པས། bི་གsག་བདེ་ཆེན་ཡི་8ི་འཁོར་ལོར་ཐིག་ལེ་འཕེལ་བ་

ཡིན། tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེན་�ོམ་ག@ང༌། ཡང་

དགོངས་མོ་ནས་Oོད་8ི་བར་ལ་ད~ལ་བ་ཐིག་ནག་མཐོང་ནས་

དེས་�ེན་.ས་ནས་:ིང་ཀར་འཚངས་པ་བཞིན་5་སོང་བས་

Jིང་£ང་Sག་པོ་ཅིག་wང༌། j་མ་ལ་Tས་པས་�ོམ་ཐག་rང་

�ང་བས་V་བཅིངས་པ་ཡིན་བས་�ོམ་ཐག་rང་རིང་བར་�ིས། 

�ེན་5་D་བའི་£ང་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ་tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་

མེན་ག@ང༌། ཡང་ཉིན་ཅིག་ཙམ་ན་འདོད་X་རིག་�ག་གི་X་

,མས་གསལ་བར་མཐོང་བ་ལས། གོང་མ་གོང་མ་འོག་མ་ལ་

བ5ད་Vིའི་ཆར་འབེབ་ཤིན་འ5ག །X་,མས་ངོམ་ནས་ཚKམས་

ཞིང་འ5ག་པ་ལ་བདག་གི་མ་Eོམ་Sིར་འཆི་ཤིན་འ5ག་པ་ཅིག་

མཐོང༌། j་མ་ལ་Tས་པས། བ5ད་Vི་བབ་པས་དེ་མ3ིན་པ་

ལོངས་bོད་8ི་འཁོར་ལོར་རོ་�ང་གཉིས་8ི་ཐིག་ལེ་འཕེལ་བ་

ཡིན་ག@ངས། ཨ་མ་Eོམ་བ་དེ་འ5་ཏིའྀ་མར་�་ཁ་མ་Hེད་པ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ཡིན། Rས་8ི་འnལ་འཁོར་འདི་ཚN་�ིས་དང་ག@ངས། འnལ་

འཁོར་བཙན་ཐབས་8ི་གདམ་ངག་དེ་ཚN་གནང་ནས་¢་བ་

གཅིག་བ�ོམ་ཙམ་ན། Rས་འཕར། འདར། �ག་�ོད། Dན་

ཆད་མེད་པར་�ོམ་འདོད། རང་དབང་མེད་པར་cས་འདེབས་པ་

wང་ནས་འSེ་ཡིན་ནམ་Jམ་བ་wང་ནས་j་མ་ལ་Tས་པས། 

Jིང་ཀ་ཆོས་8ི་འཁོར་ལོར་ཐིག་ལེས་གང་བ་ཡིན། འnལ་

འཁོར་འ�ོ་མ་གཅད་པར་འབོད་ལ་�ོམ། tོན་དང་ཡོན་ཏན་

གང་ཡང་མེན་ག@ང༌། དེ་ནས་ཁ་ཟས་ཆེ་མི་དགོས་པར་wང༌། 

ཡང་ཉིན་ཅིག་ཙམ་ན་མ5ན་�ི་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་¢་ཆེན་པོ་

གཉིས་གཟས་ཟིན་ནས་འ5ག །གཟའ་དེ་q་�་�་མོ་གཉིས་@་

འ5ག །j་མ་ལ་Tས་པས། འ5་ཏིར་རོ་�ང་གཉིས་8ི་£ང་�ད་

པ་ཡིན་ཏེ། tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེན། ལར་ཕ་�ད་ཕོ་

�ོད་པོ་རབ་v་འ5ག །ད་ནི་ད་ནི་ལན་ག@མ་5་ག@ང༌། དེ་

ནས་Sག་v་བ�ོམ་པས་¢་བ་གཅིག་ན་ད�ེས་པ་Yོ་Zེ་དམར་

པོའ K་ད8ིལ་འཁོར་ཅིག་ཞལ་མཐོང༌། j་མས་ད་ནི་ག@ང་པ་ཡི་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

དམ་ཞལ་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ་Jམ་ནས་ཡང་Tས་པས། �ེ་བར་

མ་ལས་ཐོབ་པའི་རག་ཏ་འཕེལ་བ་ཡིན། tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་

ཡང་མེན་ག@ང༌། དེ་ནས་འབད་དེ་བ�ོམ་པས་ཉིན་ཅིག་ཙམ་ན་

བདེ་མཆོག་Rའི་པའི་ཀེས་{ས་8ི་ད8ིལ་འཁོར་ཅིག་མཐོང་

ནས། j་མ་ལ་Tས་པས། �ེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོར་ཐིག་ལེས་

གང་བ་ཡིན་ཏེ། tོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེན་ག@ང༌། དེ་

ནས་འབད་དེ་བ�ོམས་པས་ཞག་བr་བཞི་ལོན་ཙམ་ན་མཚན་

ཐོག་ཐག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་Rས་འདི་ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཙམ་ཅིག་རེད་ནས་འ5ག །bི་བོའ K་གsག་ནས་�ང་པའི་མཐིལ་

ཡན་ཆད་ན། འ3ོ་བ་རི་�ག་གི་སེམས་ཅན་,མས་འ5ག་པ་ལ་

ཕལ་ཆེར་འོ་མ་འབའ་ཞིག་འ�ང་ཤིན་འ5ག །འགའ་ཞིག་གིས་

Eར་མ་བཞོས་པ་འབའ་ཞིག་མ�ང་ཤིན་འ5ག །�ང་ཏིང་གི་¦་

ཅིག་གང་ནས་ཡོང་ཆ་མེད་པར་5ས་Dན་5་འོངས་ཤིན་འ5ག །

ནམ་ལངས་བ�ོམ་ཐག་བ§ོལ་བ་དང་ཡོ་མེད་ནས་ཐལ། j་མ་

ལ་Tས་པས་Rས་8ི་V་:ོང་�ག་བསམ་�ིས་མི་yབ་པའི་ནང་

�16



མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

5་ལས་8ི་£ང་གིས་ཐིག་ལེ་�ིད་པ་ཡིན་ཏེ་£ང་དེ་ཡེ་ཤེས་8ི་

£ང་5་¨ར་བར་འཚལ་ག@ང་ནས་མཆོག་གི་གvམ་མོ་གནང་

ནས་བ�ོམ་པས། ཉིན་ཅིག་ཙམ་ན་Aང་ཐང་གི་Rང་པ་ཐམས་

ཅད་5ད་པས་གང་ནས་འ5ག །Hི་Sོ་ཙམ་ན་©ན་ནག་v་རེད་

ནས་འ5ག །དེར་ལམ་མ་�ེད་ནས་ལོང་བ་འ3ོ་འ3ོ་.ས་པས་

j་མའི་�ང་5་Hིན། j་མའི་ཞལ་ནས་ཅི་ཡང་མི་xོ་དེར་�ོད་ལ་

�ོམ་དང་ག@ངས་ནས། :ིང་གྷེག་གི་གེག་སེལ་དེ་གནང་ནས་

ནམས་ལངས་པ་བཞིན་5་སོང༌། ཡང་�བ་ཅིག་Rས་ཀེང་{ས་

ལ་ཤ་ཡེ་མི་འ5ག །V་མང་པོ་འགོ་འ�ེལ་ནས་འ5ག་པ་མཐོང༌། 

j་མ་ལ་Tས་པས་£ང་«བ་ཐལ་བ་ཡིན། འཇམ་བ་�ིས་

ག@ངས། དེ་ནས་¢་བ་གཅིག་ལོན་ཙམ་ན་དང་པོ་�ན་X་

མཆེད་བ5ན་མཐོང༌། ཉིན་ཅིག་ལ་£ང་འ3ོ་འོངས་ཅིག་གིས་

ཆོག་པས། £ང་1ོད་ཙམ་ན་ལ་ལ་ནས་ཐལ། Hི་Sོ་£ང་བ¬ང་

ཙམ་ན་ལོངས་mའི་ཞིང་འཁམས་རབ་འ.མ་,མས་མཐོང་བས་

དེ་ལ་ཡེངས་པས། £ང་བཏང་ཙམ་ན་�བ་མོ་Oོད་5་རེད་ནས་
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འ5ག །j་མའི་ཏིང་ངེ་འཛKན་ལ་གནོད་Jམ་ནས་དེ་�བ་མ་

Tས། མ་འདལ་བྷ་ཞིག་¡ལ་ནས་གསོལ་བས་བཏབ། ཐོ་རས་

£ང་བ¬ང་ཙམ་ན་སངས་Iས་V་གཉིས་8ི་གཙN་བོ་ཤག་�བ་

8ིས་.ས་པ་མཐོང་ནས། ནང་པར་ནམས་ལངས་ནས་j་མ་ལ་

Tར་སོང་ཙམ་ན་Hག་.ས་ཏེ་cན་¢ོ་མ་ཁོམ་པར་j་མའི་ཞལ་

ནས་ད་ནི་ཡི་དམ་�ི་X་ཞལ་མཐོང་:ེ། ལོངས་m་�ལ་m་

གཉིས་Qོན་5་ཞལ་མཐོང་:ེ་ཆོས་m་དང་ད་བཟོད་མཇལ་བར་

གདའ་ཡིས། ད་ནི་དzས་@་སོང་ལ་�ོམ་ཤིག །Qར་�ི་འ�ང་

དེ་ཚN་བསལ་བ་ཡིན། ད་མངོན་བར་ཤེས་པའི་འ�ང་འོང༌། 

མངོན་ཤེས་wང་ཙམ་ན་Xའི་zའི་བ5ད་འ®ག་པ་ཡིན་བས་ཤིན་

v་གསང་བ་གལ་ཆེ། bིར་ཡང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གསང་བ་

གལ་ཆེ། bིར་དབང་པོ་,ོན་པོ་Dའི་:ོབས་ཅན་ལ་བ5ད་མི་

9གས་པ་ཡིན་ཏེ། yོད་དབང་པོ་,ོན་པོར་འ5ག་:ེ་གསང་

Qགས་གསང་ནས་འdབ་པས་གསོང་ལ་བLབ་པ་�ིས། 

སེམས་ཅན་ལ་ཡང་ཕན་བར་འ5ག་པས་འཚNགས་པ་tོང་ཅིག་
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ག@ང༌། འཚNགས་པ་tོང་བའི་5ས་ནམ་ལགས་Tས་པས། 

སེམས་8ི་ངོ་བོ་མཐོང་ནས་དེ་ཐོབ་བqན་བ་དང་tོངས། £ང་

ལག་སོར་ལ་Sོང་པར་འ5ག་གམ་མི་འ5ག་�ོས། དེ་Sོང་པ་དང་

£ང་གི་འ�ང་ལས་ཐར་བ་ཡིན་ག@ང༌། དེ་�བ་Yོ་ལེབ་:ེང་5་

ཐལ་བ་¯ག་ནས་སོར་མོ་གཏང་ཅིང་£ང་གrན་ཙམ་ན་ནམ་

Hེད་ཙམ་ན་ཐལ་བ་°ན་°ན་འ5ག །ནང་པར་j་མའི་bད་Qར་

Hིན་ཙམ་ན་j་མའི་ཞལ་ནས་V་£ང་ལ་དབང་ཐོབ་པ་.་བ་མིན་

ཏེ་ཁ་༡་v་�ང་ཡིན་ཏེ། £ང་ལས་@་{ང་.་བ་ཡིན་བས་ད་ནི་

ང་དང་འ3ོགས་མི་དགོས་པར་སོང་ཅིག །�ལ་པ་དང་¨ར་བའི་

�ོགས་པའི་ཆོ་འ]ལ་དང༌། མཆོག་དང་�ན་མོང་གཉིས་8ིས་

དངོས་dབ་ཐོབ་ནས་འོང་གིས་yོད་8ིས་མིང་ཡང་དགེ་xོང་Yོ་

Zེ་འཛKན་པ་འཛམ་uིང་3གས་པ་.་བ་ཡིན་ནོ་ག@ང༌། དེ་ནས་

དབང་དང་.ིན་བ\བ་ག@མ་�་ཡང་གནང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་

�ོགས་པར་གནང་ནས། j་མའི་ཞལ་ནས་ད་oལ་5་སོང་ལ་

�ོམ། 5ས་ག@མ་Iས་པའི་མི་དང་མ་འ3ོགས། དེའི་3ིབ་
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འཕོགས་པ་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ན་�ང་བ་ད3ར་ལངས་པའི་མི་

དང༌། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་ངན་²ས་Hེར་འཐགས་པའི་མི་

རིགས་ཡོད། དེའི་ནང་ན་ཞེ་�ང་མེ་འབར་བ་འS་བ་ཡོད་པ་

ཡིན། དཔེར་ན་སེམས་ཅན་³ལ་ལས་གཤོག་པ་ནི་མེད། ³ལ་

ལས་ཉམས་�ང་བ་མེད་པ་ལ། ཁོ་མཐོང་ནས་མི་ཐམས་ཅད་

�ེད་ནས་�ང་ཤིང་འ3ོ་བས་དེ་ནང་ན་ཞེ་�ང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

ཡིན། ནང་ན་ཞེ་�ང་ཡོད་པས་Hི་རོལ་�ང་བ་ཐམས་ཅད་ད3ར་

ལངས་པ་ཡིན། ཡང་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་Yོ་zག་པ་ཅན་དང་ཤིང་

ཉག་ག་ཅན་9ན་ཆོད་ཚག་.ེད་པ་ཡོད། ན་ན་ནང་ཟས་དང་ཤི་

ན་5ར་ཟས་དགོས། དེ་མེད་ན་ཆོས་འཆོར། གཞོན་ནས་ཚNགས་

སོགས་པ་ ལ་ནོར་དགོས་ཟེར་ནས་ཐ་མ་zན་tེང་ལ་སོགས་པ་

ལོགས་འཚN་འབའ་ཞིག་.ེད་པ་ཡོད། དེའི་ནང་ན་འདོད་ཆགས་

�་བཞིན་5་ཁོལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ཡང་

དག་པའི་དོན་�ོམ་བའི་5ས་ད་�་མ་ཡིན། ཚ^་ཅིག་Rས་གཅིག་

ལ་སངས་Iས་.་བ་ཤེས་.་ལ་མི་Oིད། ཚNགས་མ་བསགས། 

�20



མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

¦ིབ་བ་མ་Wངས་པས་ཉན་ཐོས་@་གོལ། ཐབས་yད་5་བསད་

པས་ཆད་�་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་གཏི་©ག་གི་

བཅིངས་ནས་འ5ག་པ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་འSེ་བའི་མི་དང་གཏམ་

.ེད་5་ཡང་མི་{ང༌། གཏམ་.ས་ན་yོད་8ིས་:ོན་བ་@་ཡིན་

ཆོས་གང་ཡིན་ཟེར། j་བོ་དེ་ལ་བqེན་ནས་ཁོ་ཞེ་�ང་tེ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཐོས་ནས་jོ་�ང་དེ་ཡིས་འདི་ནི་´ོང་.ེད་དེ། ´ངས་

ནས་tབས་མེད་<ར་པ་དེ་ནི་མནར་མེད་འ3ོ། .་བ་དེའི་5ས་

@་འwང་བས་བདག་ལ་བqེན་ནས། གཞན་�ིས་�ིག་སོགས་

པས་5ག་ག@མ་Iས་པའི་མི་དང་འ3ོགས་@་མི་{ང༌། དམ་

ཚKག་ཆོས་8ི་ནང་ནས་8ང༌། ཉན་ཐོས་ནང་ན་ཞག་བ5ན་འདས། 

ཞེས་.་བའི་དོན་དེ་འS་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་བས། bིར་ཡང་རི་

eགས་�ན་མ་འམ་.་.ེལ་བཞིན་5་ཟོན་བག་ཆེར་.། ཞི་བ་

5ལ་བ། Vེ་རག་�ང་བ། ཐམས་ཅད་མ�ན་པར་.། གཙང་µ་

ཤིན་v་ཆེ་བར་.། qོག་པ་ཤིན་v་�ང་བར་.། རི་འཚམས་

དང་²་བཅད་དང་འདག་ཆར་ག@མ་�ིས་5ས་འདའ་བར་.། 
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རང་སེམས་སངས་Iས་@་qོགས་8ང་j་མ་Yོ་Zེ་xོ་དཔོན་མི་

´ངས་བ་ལ་བxབ། བསགས་Wངས་གཉིས་པོ་རང་སར་དག་

8ང་ཚNགས་�ང་¶་�ང་¶་ནས་བསགས། ལས་D་འ�ས་ནམ་

མཁའ་�ར་གོ་ཡང་�ིག་པ་�ང་¶་�ང་¶་ནས་འཛ^མས། མཉམ་

བཞག་དང་Zེས་ཐོབ་མེད་པའི་ཉམས་~ོང་ཡོད་8ང་�ན་བཞིའྀ་

,ལ་འ.ོར་Dན་ཆད་མེད་པར་ཉམས་@་jངས། བདག་གཞན་

མཉམ་བ་ཉིད་5་གོ་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་mར་པ་མི་གདབ་

ག@ངས་ངོ༌།  །དེ་ནས་དzས་@་.ོན་ནས་སེ་བ་Rང་གི་དགོན་

པར་བཀའ་གདམ་�ི་དགོན་པར་བTགས་ནས་བ�ོམ་པས། 

Rས་ངག་གི་.་བ་མང་པོ་དང་ཁ་ཏོན་མང་པོ་.ས། ཁོ་རང་གི་

ཁ་ཏོན་�ི་རམ་z་འ�ོགས་འ�ོག་ནས་ཏིང་ངེ་འཛKན་ཤོར། དེ་

མ་.ས་ན་�ིག་པ་སོག་པར་འ5ག་པས། འོལ་ཀ་ན་ཕར་ལ་zད་

ནས་སོང་བས་བོན་པོ་གཅིག་གིས་ཡོན་བདག་.ས་ནས་དགེa་

Rང་5་བ�ོམ་པས་བདེ་Sོད་རང་འབར། V་£ང་གི་qོགས་པ་

ཐམས་ཅད་སོར་�ད་པར་wང༌། དེར་ལོ་ག@མ་བ�ོམ་པས་དེ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

བཟོང་སེམས་8ི་ངོ་བོ་ངོ་ཤེས། j་མས་ག@ངས་དེ་འདི་ཡིན་

བར་འ5ག་ཨང་Jམ་བ་wང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་Hི་̧ ན་དང་¹ན་

z་བཞིན་5་སོང༌། tེས་zས་གསེར་�ི་ས་�་�ེད་པ་འམ། Q་

འSིས་8ི་མི་དང་�ད་པ་འམ། འSོན་པོ་རང་yིམ་5་Yོལ་བ་

བཞིན་5་.་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་�ལ། ང་tེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐོགས་པ་དང༌། Oིད་པ་ཐ་མ་ཡིན་ཨང་Jམ་བ་wང་བ�ོམ་�་

ཐོག་v་tོལ། བ�ོམ་བདག་པོའ K་ལག་v་གཏད། j་མ་Sིན་རེ་ཆེ་

ཨང་གདམ་ངག་ངོ་མཚར་ཆེ་ཨང་Jམ་བ་wང༌། 5ས་དེ་ནས་ད་

�འི་བར་ལ་ཉམས་ལེན་ལ་འཕེལ་འ3ིབ་མེད། qོགས་པ་ལ་

མཐོན་དམན་མེད། ´ངས་jང་མེད། ཐེ་ཙNམ་མེད་ག@ངས། དེ་

ནས་ཉིན་གཅིག་གི་བºབ་.་བ་ན་བ�ོམ་ཤིན་འ5ག་ཙམ་ན་

�བ་གཅིག་གི་�ི་ལམ་ན་z་གཅིག་ཡོད་པར་འ5ག་པའི་Eེ་དེ་

བཅད་ནས། tེ་Dད་བཅད་དོ་.ས་ནས་རོ་དེ་»བ་ལ་བ¦ིལ་

ནས་བཞགས་པ་�ིས། དེ་ནས་དེ་Hིན་ཆད་�ི་ལམ་�ི་མ་~ོང༌། 

གཉིད་ནི་འོང་བར་འ5ག་:ེ་འོད་གསལ་འབའ་ཞིག་v་འ3ོ་བར་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

འ5ག །ང་ལ་ནི་�ོམ་Dད་ལ་tེ་བར་.ེད་པ་དཀའ་jས་ཆེན་པོ་

དགོས་པར་wང༌། ད་�་yེད་,མས་ལ་ནི་ཚ^གས་མེད་པར་tེ་

ཤིན་འ5ག་:ེ། གདམ་ངག་ཐབས་ལམ་འདི་ཟབ་པའི་:ེང་5། 

བཀའ་བDད་འདི་ལ་.ིན་བ\བས་8ི་ཕེབ་ཆེན་པོ་གཞན་དང་མི་

མཉམ་བ་ཅིག་ཡོད། བ�ོམས་ན་དཀའ་བ་bོད་�ས་ན་ལམ་�་

ཟིན་པ་མང་པོ་ཡོད་པར་འ5ག །བོག་འདོན་བར་ཆད་སེལ་བ་

ཉམས་~ོང་Dད་ལ་tེ་བར་.ེད་པའི་འམ་ཟབ་མོ་j་མའི་ལམ་�ི་

དབང་བmར་དེ་ཐོབ་ནས་དེ་ཁོ་ན་�ོམས་དང༌། Hག་I་ཆེན་པོ་

དང་གvམ་མོ་བ�ོམས་པས་ཆོག་པར་འ5ག་ག@ངས། དེར་j་

མ་རིན་པོ་ཆེ་དེས་འོག་ཀར་ལོ་བ5ན་བLབས་པ་ཉམས་@་

jངས་པ་དང༌། མི་མང་པོ་འ5ས་པ་དང་འ5ག་5་མ་:ེར། ཟང་

ཟིང་ཆེན་པོ་wང་བའི་ཡོ་.ད་ཆེན་པོ་,མས་འོལ་ཀ་བའི་�ེ་པ་

,མས་ལ་བགོས་ནས་.ིན། ད.ར་འོ་དེ་Aང་Iལ་�ི་གང་ལ་

བ�ོམ་5་བTད་ཙམ་ན། ནང་པར་ཐོ་རས་ཁ་ཅིག་དངོས་8ི་

ག5ལ་.་ཡལ་བར་དོར་བ་.ང་�བ་སེམས་དཔའི་¼ང་བ་ཡིན་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ཟེར་བའི་¦་ཅིག་ནམ་མཁའ་ལ་wང༌། ½ན་ཁ་བ་འབབ་པར་

འ5ག་པས་དེ་ནས་འ3ོ་དགོས་Jམ་ཙམ་ན། བཙང་པོའ K་

ག¬གས་@་འ5ག་པ། དར་�ི་ལ་ཐོད་བཅིངས་པ། འAལ་5་

གo་ཆེན་པོ་ཅིག་བཏག་བཏགཔ་ན་རེ་འདི་རང་5་བTགས་ན་

ཡོན་བདག་ནི་ངས་.ེད་5་ཉན་ཏེ། ད་མི་བTགས་ན་ངའི་z་

eགས་ལ་�མ་པོ་ཅན་5་བTད་ཅིག །ཁོས་yོད་8ིས་�གས་

དགོངས་ཡོངས་@་�ོགས་པར་.ེད་8ིས་ཟེར། བདག་མཁའ་ལ་

D་བའི་ཡི་eགས་@་སོང་བས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་.ེད་

Jམ་བ་མེད་8ང༌། མང་པོ་ལ་བགས་8ིས་གནོད་པར་འ5ག་

པས་�ིག་བཤགས་ཅིག་8ང་T་ཟེར་tབས་འ3ོ་སེམས་བtེད་

ཅིག་8ང་T་ཟེར། དེ་ནས་:ོབས་བཞིའི་�ོ་ནས་�ིག་པ་Wང་

བའི་ཐབས་དང༌། .མས་Jིང་Zེ་ལ་jོ་Wང་བའི་ཐབས་དང༌། 

tབས་འ3ོ་སེམས་བtེད་གནང་ནས་Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ོམ་

ཅིག་གདབ་དགོས་Jམ་ཙམ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་

བཞིན་5་ཐལ། དེ་ནས་eགས་ལ་�མ་པོར་.ོན། ལོ་བr་གཉིས་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

@་འདག་ཆར་.་དགོས་Jམ་ནས། ཟངས་¾མ་5་འདག་ཆར་

�ི་ཁང་པ་ཡག་པ་ཅིག་.ས། དང་པོ་�འི་བrད་ལེན་ཅིག་.་

དགོས་Jམ་ཙམ་ན། zད་མེད་Rས་ལ་ཐལ་བས་wག་པ་ལག་ན་

�་.འི་¦ོ་ག@མ་བ¬ང་བ་ཅིག་ན་རེ། བr་གཉིས་འདག་ཆར་

.ེད་པ་zས། བr་གཉིས་བ:ན་པ་´ེལ་ན་དགའ་ཟེར། དེ་ནས་

ཞག་འགའ་ལོན་ཙམ་ན་དགེ་བཤེས་Iལ་བ་¿ང་ཚང་ཅན་.ོན། 

དེ་ནས་དགེ་བཤེས་གཉག་ནག་པོ་.ོན། དེ་ནས་གཉག་དམར་

པོ་Hིན། དེ་ནས་དཔོན་གཡོག་�ག་r་V་གཉིས་ཙམ་5་རེད། དེ་

ཚNའི་�ིད་ཚར་བར་.ས་ལ་འཚམས་དམ་པོར་.་དགོས་Jམ་

ཙམ་ན། དzས་གཙང་ཁམས་ག@མ་�ི་�ོད་དང་fན་པའི་གང་

ཟག་,མས་5ས་གཅིག་ལ་འ5ས། oན་རིང་མ་ཐོགས་པར་

ཉམས་qོགས་yད་པར་ཅན་5་འཕགས་པ་དང༌། V་£ང་གི་ཡོན་

ཏན་དཔག་v་མེད་པ་ཡོད་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�ག་ཀ་

ཤར་བའི་གང་ཟག་དཔག་v་མེད་པ་wང༌། འཁོར་དེ་,མས་8ང་

མི་qགས་པའི་དངོས་པོ་བIད་མི་འཆང་བ། ཅོག་zའི་,ལ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

འ.ོར་ལ་བVོན་པ། ཐམས་ཅད་8ང་Wངས་པའི་ཡོན་ཏན་བr་

གཉིས་ལ་གནས་པ། གསང་bོད་དང་འཚམས་འབའ་ཞིག་ལ་

གནས་པ་wང༌། ཡང་mའི་བཀོད་པ་དང་À་འ]ལ་བསམ་�ིས་

མི་yབ་པ་མཛད་དེ། eགས་པོ་X་ས་བ་ན་རེ་½ན་¢་ར་བའི་

བr་ག@མ་�ི་ཉིན་པར་eགས་པོ་X་སར་.ོན། བr་བཞི་ལ་:་

གོན་.། བཅོ་�་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། བr་�ག་ལ་ཏང་རག་གི་

མཆོད་པ་.ས་ཏེ། ཆོས་:ོན་དང་འzལ་བ་I་ཆེན་པོ་.ས་སོ་

ཟེར་ནས་བr་བ5ན་�ི་ཉིན་པར་ག@ང་རབ་མང་པོ་དང༌། ནས་

མང་པོ་དང༌། ཤ་མར་མང་པོ་དང༌། �མ་z་མང་པོ་�མ་པོར་

བtལ་ནས་དེ་,མས་8ི་བQོ་བ་མཛད་དོ།  །3ལ་དེ་མ་ཞིག་

པར་ཡོན་བདག་ད�ེས་འzམ་འཁོར་བཅས་Hིན་ཏེ། j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་པས་དེང་�གས་ལ་བཏག་པས་བr་བཞིའི་ཉིན་པར་:་

གོན་.ས། བཅོ་�་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། བr་�ག་གི་ཉིན་པར་

གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་.ས་ནས་དཔོན་གཡོག་བ5ན་

ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་བTད། ངོ་མཚར་ཆེ་ཟེར་ནས། 
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ནས་དང་ཤ་མར་མང་པོའ K་འzལ་བ་བtལ་ལོ།  །ཡོན་བདག་

དེའི་བQོ་བ་ཡང་མཛད་དོ། །དེའི་5ས་@་གཞི་ན་ཡོད་པའི་Á་པ་

ཐམས་ཅད་འཚམས་ནས་གནས་པ་ཡིན་པ་ལ་¢་བ་ག@མ་

ག@མ་ལ་འཚམས་ནས་wང་ནས། བr་བཞིའི་ཉིན་མཚན་ལ་

གཙང་པ་,མས་ལ་�ིད་མཛད། བཅོ་�འི་ཉིན་མཚན་ལ་ཁམས་

པ་,མས་8ི་�ིད་མཛད། བr་�ག་གི་ཉིན་མཚན་ལ་དzས་པ་

,མས་8ི་�ིད་མཛད། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་གང་5་ཡང་མ་བTད་

དོ་ཞེས་ཟེར་རོ།  །ཉེ་གནས་གསལ་.་.་བ་དང༌། ཤོ་�ོམ་.ང་

ཡེ་དང༌། �ོམ་པ་ལེགས་མཛ^ས་ག@མ་ན་རེ། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

ནི་¢་བ་ཉ་ག@མ་ལ་ཆོས་མ་བཤད། གར་ཡང་མ་བTད། 

གསོལ་ཟས་8ང་མ་གསོལ། ²་བཅད་མཛད། tོ་བསང་ལ་ཡང་

མ་བཞེངས་ཏེ། གཟིམ་མལ་ཁོ་ནར་བTགས་ཤིན་འ5ག་ཟེར་

རོ།  །ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་ན་བ�ོམ་བ་ལེགས་མཛ^ས་8ིས། 

Qོན་�ི་ཉན་ཐོས་,མས་8ིས་ནི་ཟད་པར་དང་ཟིལ་ནོན་�ི་

གཏམ་ནི་མང་པོ་འdབ་པར་འ5ག །ད་�ར་མི་འdབ་པར་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

འ5ག་པ་ཅི་ལན་Tས་པ་ལ། དེ་སེམས་Wོངས་མི་.ེད་པ་ཡིན། 

བLབ་ན་མི་འdབ་པའི་དོན་མེད་ག@ངས། དེའི་Hིར་ནང་པར་

ཞོའ K་ནང་5་z་རམ་འགའ་¯ག་ནས་འSེན་5་སོང་ཙམ་ན། j་

མའི་གཟིམ་མལ་ན་མེ་ཆེན་པོ་ཅིག་འབར་ཡིན་ཐོག་ཀ་ན་རེག་

རེག་འ3ོ་ཡིན་འ5ག །�ེད་པས་གསལ་.ང་ཅན་5་བDག་ནས་

Hིན། གཉིས་པོ་འ3ོགས་ནས་ཡར་Hིན་ཙམ་ན་ཟད་པར་མེའི་

�ང་བ་:ན་པར་�ང༌། j་མ་མལ་5་བTགས་ནས་�ང༌། ཡང་

5ས་ཅིག་ཅིག་གི་ཚ^་ན་མར་མེ་འགའ་བTགས་ནས་མཆོད་ཁང་

5་tེང་5་སོང་ཙམ་ན། མཆོད་ཁང་�ས་མེར་�ི་གང་ནས་འ5ག 

།དེ་ཅི་ཡིན་Jམ་ནས་སེ་�ོར་འགའ་.ས་ཙམ་ན་j་མའི་ཞལ་

ནས་ད་ཡར་ཤོག་ག@ངས། ཟད་པར་�འི་ཏིང་ངེ་འཛKན་བ:ན་

ཏོ།  །ཡང་5ས་ཅིག་གི་ཚ^་3ོ་qིང་ལ་:ེ་ཁང་ན་བTགས་པའི་

5ས་ན་ཡོན་བདག་དར་Iལ་�ོ་Vར་wང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཇ་

འདི་འzལ་འདོད་ཟེར། Tར་སོང་བ་ལ་གསེར་�ི་མཆོད་qེན་

ཅིག་འོད་Xག་Xག་འ5ག །ཟད་པར་སའི་ཏིང་ངེ་འཛKན་བ:ན་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ཏོ།  །ཡོན་བདག་ལ་བ:ན་དགོས་Jམ་ནས། �ིད་ནས་སོང་

ཙམ་ན་j་མ་ཉིད་བTགས་ནས་འ5ག །ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་

འSེ་གཞི་Vད་གཅོད་8ི་གདི་ངག་ངེ་T་Jམ་ནས་�ིད་ནས་སོང་

ཙམ། གཏོར་མ་ཅིག་yེར་ནས་སོང་ཙམ་ན་མི་བTགས་པར་

�ང༌། �ོར་བ�ས་ཙམ་ན་:ེང་ཁང་ན་ཡང་མི་བTགས་པར་

�ང༌། དེ་ཙམ་ན་yོད་ཅི་འདོད་ཡར་ཤོག་ག@ང་མལ་ན་

བTགས་ནས་�ང༌། ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་དགེ་བཤེས་ཁམས་

པ་ན་རེ་xོབ་དཔོན་�ོམ་པ་ལ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་3ིབ་མ་མེད་

པ་yེད་8ིས་qོགས་སམ་ག@ངས། �བ་མོ་མར་མེ་ལ་བ�ས་

པས་3ིབ་མ་མི་འ5ག །ཉིན་པར་ཉི་མ་ལ་བ�ས་པས་ལ་ཡང་

3ིབ་མ་མི་འ5ག་:ེ། 5ས་ཐམས་ཅད་5་3ིབ་མ་མེད་དོ།  །ཡང་

5ས་གཅིག་གི་ཚ^་ན་�ོམ་པ་1ོབ་འདས་8ི་ཤོག་z་འzམ་ཆ་

ཅིག་འzལ་བ་.ས། j་མ་ལ་Tས་ནས་ཁོ་རང་bན་Qར་བཏང་

ཙམ་ན། yེད་8ིས་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་Hག་:ོང་bན་:ོང་གི་

འདེར་སོ་ཆེན་མོ་འདི་ནམ་.ས་བཟོ་བོ་@་ཡིན་རེ་ལེགས། j་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

མ་གར་བTགས་ང་དང་�ོད་ཟེར། ལེགས་མཛ^ས་8ི་�ིད་ནས་

སོང་ཙམ་ན། འདེར་སོ་མི་�ང་j་མ་བTགས་ནས་འ5ག །ཡང་

5ས་གཅིག་གི་ཚ^་རོ་Eམ་བའི་དགེ་འ5ན་�ིས་:ོང་འzལ་

གཅིག་འོངས། ཤིང་´ངས་@་�ི་བVིགས་མང་Eོལ་ཅིག་.ས། 

�ོམ་པ་ཤེར་གཞོན་རིན་པོ་ཆེ་bན་འSེན་5་སོང་ཙམ་ན། j་

མའི་ཞལ་ནས་yོད་Qོན་ལ་བེར་�ལ་�ར་ལ་སོང༌། ཉེ་གནས་

cན་མི་འ5ག །ཝས་yིམ་1ོག་པ་ཡིན་བས་ངས་�ོ་.་ལ་འོངས་

ག@ངས། ཁོ་Qོན་5་མ་སོང་འ�ང་ཀར་བ�ང་འ.ོན་5་རེ་ཙམ་

ན་མེད་པར་བ�ས་ཙམ་ན། j་མ་ཤིང་´ངས་གི་�ི་ལ་བTགས་

ནས་འ5ག །དེ་ཅི་sག་ཡིན་Jམ་ནས་སོང་ཙམ་ན། བན་tེ་:ོང་

ཙམ་�ིས་Hག་qེན་དེ་ཚར་ནས་འ5ག །ཉེ་གནས་ང་ལ་�ོལ་5་

wང༌། yོད་8ིས་རིན་པོ་ཆེ་འyགས་@་བrག་ཟེར། ཐང་བ་�ང་

པ་དང་བTགས་འ5ག་གོ །ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་j་མ་�ོམ་

ནས་.ས་.ང་�བ་སེམས་དཔའ་ས་དང་པོ་པས་:ོང་ག@མ་

�ལ་�་རབ་གཅིག་5་བrག་པས་�ལ་�་རབ་ཆེར་མ་སོང༌། 
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

:ོང་ག@མ་�ང་5་མ་སོང་ཟེར་:ེ་མཚར་Tས་པས། རིན་པོ་

ཆེའི་ཞལ་ནས་དེ་ཤེས་པའི་ཆོས་ཡིན་cན་�ོབ་8ི་�ང་བ་ལ་ཅི་

ཡང་ཉན། མིའྀ་,ོ་མིག་oངས་འÃ་ཙམ་�ིས་ནང་5་ངོ་མཐོང་

གང་གི་ག¬གས་བ�ན་9ད། མེ་ལོང་སོར་བཞི་པའི་ནང་5་q་

དང་uང་པོའ K་ག¬གས་9ད། �་ཕོར་གང་གི་ནང་5་ད8ིལ་

འཁོར་དང་ནམ་མཁའ་ཡོངས་9ད། ང་ལ་9ར་�ོས་དང་

ག@ངས། བ�ས་ཙམ་ན་j་མ་.ང་�བ་ཆེན་པོའ K་m་�མ་པོའ K་

རི་དེ་བས་ཆེ་བ་གཅིག་v་<ར་ནས་འ5ག་པ་ལ་གཟིམ་མལ་ན་

ནི་མི་�་ལས་མི་ཤོང་བ་དེའི་ནང་ནས་ཤོང་འ5ག ཡང་5ས་

གཅིག་གི་ཚ^་ན་ཉི་མ་གཟས་ཟིན་ནས་ཤིང་´ངས་ན་མང་Eོལ་

.ས། དགེ་འ5ན་:ོང་ཙམ་འཚNགས་ནས་འ5ག་པའི་5ས་@་

རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དགོན་�ི་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁའ་ལ་.ོན་ནས་Yོ་

Zེའི་ར་བའི་Vབ་ཕར་zམ་�་གཏོར་ཞིང་ཕར་བTད་9ར་བTད་

.ེད་པ་མི་:ོང་ཙམ་�ི་མཐོང༌། ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་ན་འགར་

�ོམ་དཀར་པོས་X་བr་ག@མ་མའི་Rང་དེ་T་.ས་པ་ལ། དེ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

.ས་པས་ཆོག་ག@ངས་ནས་བr་ག@མ་མའི་འ�ེང་Qགས་དེ་

ཞལ་ནས་ནར་�ིས་ག@ངས་པས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དམར་པོ་

wང་ནས་འགར་�ོམ་�ི་�གས་ཀར་ཐིམ། འགར་�ོམ་�ིས་

མོས་Aས་.ས་ཙམ་ན་j་མ་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་Hག་བr་

གཉིས་པར་<ར་ནས་འ5ག །ཡང་5ས་གཅིག་ཚ^་tོན་�ོམ་�ི་

མ་ཤི་ནས་དགེ་Vལ་རིགས་�་ཚར་གཅིག་བཞེངས་ནས་j་མའི་

bན་Qར་yེར་ནས་འདི་,མས་ལ་རབ་གནས་ཅིག་T་དགོས། 

ང་མའི་རོ་ཡང་བOེགས་པ་ལ་རིང་.ས་པས། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས་འོ་དེ་.་´ོས་ཅིག་Oོག་མ་འདལ་ཅིག་¡ལ་དང་ག@ངས་

ནས། དེར་j་མ་.ང་�བ་ཆེན་པོའ K་mར་<ར་ནས་འ5ག །mའི་

དzའི་གsག་ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚNན་�་z་wང་ནས་ཐང་

m་ལ་¬གས་པས་Sིལ་ཤིང་cན་�ལ་�ལ་འ5ག །ནམ་མཁའ་

ལ་ག5གས་དང་Iལ་མཚན་བ་དན་དང་རོལ་མོའ K་¦་མང་པོ་

དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབ་པའི་�ང་བ་ཅིག་tོ་�ོམ་ལ་wང༌། 

bན་ཧར་�ིས་Hེས་ནས་རབ་གནས་Äར་མོ་.ེད་ན་དེ་sག་.ེད་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

པ་ཡིན་ད་Dག་ག@ངས། ཡང་5ས་ཅིག་ཚ^་Iལ་བ་¿ང་ཚང་

ཅན་�ི་བསམ་པ་ལ་j་མ་རིན་པོ་ཆེས་8ང་བsན་�ང་འདི་

,མས་cན་ཐོས་པ་བག་རེ་.ེད་5་མི་འ®ད་པར་�ོམ་ཞི་ཚ^་ལ་

བrག་པས་ཡོན་ཏན་ཅང་tེ་འམ་Jམ་ཙམ་ན། དེའི་�བ་མོ་�ི་

ལམ་ན་�མ་པོའ K་རི་ཐམས་ཅད་¡ག་གིས་གང་ནས་འ5ག །དེའི་

ནང་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་qེན་མང་པོ་འ5ག་པ་ལ་ཕལ་ཆེར་

བཟོ་ཤིན་v་ལེགས་པ་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་ལ་འ�ོ་བ་ཁོ་ན་

འ5ག་པ་ལ། ལ་ལ་ནི་བཟོ་Hེད་Hེད་ཙམ་ཚར་ནས་འ5ག །ལ་

ལ་ནི་ག¬གས་དོད་པ་ཙམ་ལ་དཀར་ཆབ་8ི་གསོལ་ནས་མི་

མང་པོས་Hག་འཚལ་ཞིང་འདི་cན་ཐམས་ཅད་འཇིག་qེན་X་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་8ི་མཆོད་གནས་ཡིན་ཟེར་བ་�ིས། 

དེར་ནང་པར་j་མ་Tར་སོང་ཙམ་ན་Hག་.ས་ནས་T་མ་ཁོམ་

བར་j་མའི་ཞལ་ནས། bིར་མཚན་ཉིད་པ་yེད་ཚNང་ལ་�ང༌། 

�ོས་@་yོད་8ིས་ང་བJས་ཏེ། ངའི་བsན་�ང་འདི་ཚN་yོད་

8ིས་�ི་ལམ་ན་�ིས་པ་ཁོ་ན་བཞིན་5་ཡོད་པ་ཡིན། �ང་]ག་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

འདི་cན་ཐམས་ཅད་8ང་འཇིག་qེན་X་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་8ིས་མཆོད་གནས་@་འ5ག་པ་ཡིན། ཁོ་བོ་ལ་ནི་ཆེར་རེག་

པ་ཆེར་འཚKངས། �ང་རེག་�ང་5་འཚ^ངས་པ་ཡིན། ཁོ་བོས་

བ:ན་པ་བÅབས་ཟེར་བ་ཡོད་དེ། བ:ན་པའི་བདག་པོ་@་ཡིན། 

བ:ན་པ་ལ་@ས་ཕན། སེམས་ཅན་�ི་དོན་@ས་.ས། ཉི་འོག་

གི་Iལ་ཁམས་འདི་ན་བ:ན་པ་@ས་བºངས། མི་cན་ད་:ེ་ལོ་

ག@མ་ན་གསལ་ཏེ་འོངས་ག@ངས། ཡང་ར་�ི་�ོམ་tེས་8ི་j་

མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོས་པས་�ོམ་wང་བ་དང༌། I་�ོམ་Yོ་Zེ་

སེང་གེ་ཞལ་ཡེ་མ་མཐོང་བར་མོས་Aས་.ས། མ་འདལ་¡ལ་

བས་�ོམ་wང་བ་དང༌། ནམ་པ་འཕན་ནེ་ལ་�ོགས་པ་མི་མང་

པོས་ཞལ་མཐོང་བ་ཙམ་�ིས་�ོམ་wང་བ་དཔག་v་མེད་དོ།  །

ཡང་འ�ོམ་དམར་o་.་བས་དང་པོ་དགེ་xོང་.ས། རིན་པོ་ཆེ་

ལ་གvམ་མོའ K་�ིད་�ོགས་པར་Tས། དེ་ནས་Hིས་ལས་8ི་

དབང་གིས་yིམ་ཐབས་.ས་ནས་z་�ད་མང་པོ་ཡོད། ཕག་

མང་པོ་གསོས། ཉིན་པར་ཆང་དང་�ོག་པ་ལ་�ོགས་པ་ལ་ཟས་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

.ས། གཉིད་ནམ་སད་པ་དང་གvམ་མོ་དང་Hག་I་ཆེན་པོ་

�ོམ་པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་འཆི་ཀར་ནད་Sག་པོས་ཟིན། �ན་ཡ་

cན་�ི་yོད་འཆི་བར་འ5ག་པ་ལ་�ིག་པ་yོད་ལས་ཆེ་བ་མེད། 

�ོམ་པ་ཤོར་དམ་ཚKག་ཉམས། རིན་པོ་ཆེའི་ག@ང་བཅག །ད་

དགེ་བཤེས་ནམ་པ་འ5ལ་བ་འཛKན་པ་བོས་ནས་འzལ་བ་.ས་

ལ་tབས་འ3ོ་.ེད་དགོས་.ས་པ་ལ་ནད་པ་ན་རེ་{ང་ཟེར། 

དགེ་བཤེས་བོས་ནས་tབས་འ3ོ་.ས་པ་ལ། ནད་པ་ན་རེ་ངའི་

j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་tབས་འ3ོ་དང་མི་མ�ན་བར་འ5ག་ཟེར། 

དགེ་བཤེས་8ིས་རིན་པོ་ཆེའི་ཅི་གང་ག@ངས་.ས་པ་ལ། ནད་

པས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་སེམས་8ི་ཆོས་ཉིད་�ོས་པའི་མཐའ་

ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བར་qོགས་ན་སངས་Iས་ལ་tབས་@་

སོང་བ་ཡིན། 5ས་ཐམས་ཅད་5་bོད་ལམ་,མ་བཞིར་ཉམས་

~ོང་Sན་ཤེས་8ིས་ཐག་པས་བ¬ང་ནས་མཉམ་མེད་ན་ཆོས་ལ་

tབས་@་སོང་བ་ཡིན། ཅི་.ེད་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ K་

ལམ་5་སོང་ན་དགེ་འ5ན་ལ་tབས་@་སོང་བ་ཡིན་ག@ངས་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

པས། ངས་དེ་ཁོ་ན་5ས་qག་v་.ས། yོད་8ིས་དེ་ཁ་ཚKག་གི་

tབས་འ3ོར་འ5ག་ཟེར། དགེ་བཤེས་ན་རེ། རེ་`ག་~ལ་བར་

འ3ོ་བར་འ5ག །ངའི་ཆོས་ལ་ལོག་�་tེས་ཟེར་ནས་སོང༌། དེ་

ནས་འ�ོམ་དམར་oལ་ཤི་:ེ་རོ་བOེག་པ་ལ་རིང་བOེལ་ཁ་

དོག་�་�་¡ལ་ལ་འཇལ་བ་wང༌། 5ད་པ་ཐམས་ཅད་འཇའི་

ད8ིལ་འཁོར་5་རེད། Eལ་ཚKག་ཅིག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་m་.ོན། དེ་�ོགས་པ་�ིག་པོ་ཆེ་མང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་

མཇལ་བ་ཙམ་�ིས་�ས་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སོང་བ་ཟད་པ་

མེད་དོ།  །ཡང་5ས་ཚNད་ཅིག་ཚ^་ན་xོབ་དཔོན་�ོམ་པས་རོ་

ཅིག་གི་,ལ་འ.ོར་Dད་ལ་tེས་པའི་5ས་@་Rས་སེམས་�ང་

བ་ག@མ་5ས་གཅིག་v་འSེ་བ་བ�ི་བ་དེའི་དོན་ཅི་9ག་ལགས་

Tས་པ་ལ་མ5ན་ན་ཀབ་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་Hག་oག་གིས་མཛད་

པས་ནམ་མཁའ་ལ་གoག་པ་བཞིན་ཐོགས་པ་མེད་པར་Hལ་

Hལ་འ5ག །དེ་ག@མ་འSེ་Rགས་དེ་sག་འSེ་བ་ཡིན་.ེད་པ་

ཡིན་ག@ངས། ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་ན་3བ་8ིས་Vང་པོ་ལ་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

བTད་ཙམ་ན་�འི་:ེང་ན་གདེང་བ་གཏིང་ནས་Hག་གཡོན་པས་

འ�ེང་བ་བ3ང༌། Hག་གཡས་པས་�་Wིན་.ེད་ཤིན་བTད་པ་

དང༌། ཡང་འ�ི་Aང་རིན་པོ་ཆེ་ན་བTགས་པའི་5ས་@་བཙང་

པོའ K་X་�ོམ་�ི་རབ་གནས་མཛད་པའི་5ས་@་མེ་ཏོག་,མས་

qེན་ལ་རང་.ོན་5་སོང་བ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་�ོད་Æང་བཟེད་

ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པ་དང༌། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་ཆོས་གོས་

བEལ་བ་དང༌། X་�ོམ་ལ་�ོགས་པའི་མི་བI་ཙམ་�ིས་

�གས་Zེ་ཆེན་པོ་ཁ་སར་པ་ནིར་མཐོང་བའི་མ�ན་�ང་ཅིག་v་

wང་ངོ༌།  །ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་དབེན་¡ག་ན་བTགས་པའི་

5ས་@་ཉེ་གནས་ལེགས་མཛད་ལ་ང་ལ་ཞག་བ5ན་5་གཏམ་མ་

.ེད་ག@ངས་ནས་Vིག་པ་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཕར་

བTད་9ར་བTད་མང་པོ་མཛད་པ་དང༌། ཡང་ཀེང་{ས་8ི་མི་

ཆེན་པོ་གཡས་ན་Sི་�ག་གཡོན་ན་ཐོད་པ་ཁÇྃ་ཁ་འ�ག་པ་ལ་

བཀལ་ནས་:ག་གཅིག་ལ་ཞོན་ནས་ཞལ་5་དྷོ་བྷི་ཧེ་{་ཀ་ནི་

:ག་ལ་ཞོན། Rས་ངན་z་མོ་འཕོངས་ལ་བཏགས། 5ས་�ོད་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ནས་ནི་yབ་པར་Dག །ང་དེ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་མིན་ག@ངས་ཞིང་

ནམ་མཁའ་ལ་བTགས་སོ།  །ཡང་ཆོས་གོས་�ད་ག@མ་

མནབས་ནས་བཞེངས་ཏེ་ཞབས་8ི་qིང་པ་གཉིས་�ད། བ5ན་

Vི ་ཐལ་Wོར་�ི ་Hག་I་bི ་བོར་མཛད་ནས་ཞག་ག@མ་

བTགས་པ་ལ། �བ་དང་པོ་ལ་བ5ན་5་�ང༌། གཉིས་པ་ལ་

བr་བཞིར་�ང༌། ག@མ་པ་ལ་ཁང་�ང་དེ་ན་ཐམས་སེ་གཏམ་

བ་བཞིན་5་�ང༌། ཡང་Eད་ཅིག་ལ་m་ཡེ་མི་�ང་བར་<ར་ཏོ། །

གཞན་ཡང་ཅིག་¡ར་བTགས་པའི་5ས་@་ཞག་གཅིག་ལ་Oོག་

Vོལ་ལན་གཉིས་@་འགོག་པས་ཆོག་པ་དང༌། ཉམས་qོགས་པ་

འzལ་བ་དང༌། གེག་སེལ་དང་གདམས་ངག་T་བ་ལ་གཏོར་མ་

བཤམ། མÊལ་¡ལ། འnལ་འཁོར་བཅས་ནས་�ད་པ་ཙམ་

�ིས་Sི་མི་དགོས་པས་རང་གི་སེམས་ལ་ཅི་�ར་འདོད་པ་བཞིན་

5་ག@ངས། གཞན་�ི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་པ་I་ཆེན་

པོ་མངའ་:ེ། དེ་དག་གི་ཤེས་Rགས་,མས་�ིས་ནས་ཟད་པ་

མེད་དོ༌།  །གཞན་ཡང་Sང་Oོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་tེ་ཤི་མི་མངའ་ན་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ཡང་སེམས་ཅན་ལ་མི་qག་པར་.་བ་བ:ན་པའི་ཆེད་5་}གས་

མོ་.འི་ལོ་Eར་མ་Iལ་�ི་¢་བ་�ག་པ་ལ་བཅོ་�འི་ཉིན་པར་

དAང་ལོ་བ5ན་r་V་བ5ན་ལ་m་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་9ལ་

བ:ན་ཏེ།  །དེའི་5ས་@་:ེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའི་ག5གས་

དང༌། འཇའ་Xག་�ོལ་མང་པོ་དང༌། བ་དན་�་zར་མང་པོ་དང༌། 

རོལ་མོའ K་¦་མང་པོ་དང༌། ´ོས་8ི་ངད་Sི་ཞིམ་པོ་མང་པོ་wང་

ངོ༌། བཅོ་བIད་8ི་ཉིན་པར་ག5ངས་Wངས་པ་ན། ས་གཡོ་བ་

དང་འོད་མང་པོ་དང༌། རོལ་མོའ K་¦་ཆེ་འ�ིང་�ང་ག@མ་མང་པོ་

དང༌། 5ད་པ་ནི་འཇའ་ཁ་དོག་�་�ར་<ར་ཏེ། eགས་པོའ K་Rང་

པ་ཐམས་ཅད་ཁེབས་པར་wང་བ་དང༌། eགས་པོ་ཁ་བཞིའི་མི་

,མས་འ5ས་པ་ན་མེ་ཏོག་Qོན་པོའ K་ཆར་བབ་པ་cན་�ི་མ�ན་

�ང་ལ་wང་བ་དང༌། �གས་དང་Ëགས་མ་ཚKགས་པར་.ོན་པ་

དང༌། རིང་བOེལ་དཔག་v་མེད་པ་དང༌། དེར་འཚNགས་ཤིང་

འ5ས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཞག་ག@མ་�ི་བར་5་བཟའ་བvང་

དང་གཉིད་8ིས་ག5ང་བ་´ངས་ཏེ། མོས་Aས་ཆེན་པོ་དང་

�40



མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

སེམས་Dད་ཏིང་ངེ་འཛKན་5་<ར་པ་wང་ངོ༌།  །j་མ་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་X་Zེ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀའི་

དོན་dབ་པར་<ར་པའི་tེས་z་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་མདོ་ཏིང་

ངེ་འཛKན་Iལ་པོ་དང༌། མདོ་�ེ་དཀོན་མཆོག་བVེགས་པ་དང་

གཉིས་ནས་Rང་བ:ན་ཏེ། Qོན་�ི་5ས་ན་ཡང་དག་པར་

�ོགས་པའི་སངས་Iས་8ི་bན་Qར་མེ་ཏོག་¢་མཛ^ས་.་བའི་

.ང་�བ་སེམས་དཔར་<ར་ཏེ། Ì8་�བ་པའི་bན་Qར་མཚན་

.ང་�བ་སེམས་དཔའ་¢་འོད་གཞོན་�་ཞེས་.་བར་<ར། ད་

�འི་5ས་ན་མཚན་འཚN་.ེད་ཅེས་.་བར་<ར་ནས། འཁོར་རབ་

v་wང་བ་�་བI་ལས་མི་Íང་བ། ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛKན་དང་

fན་པ་འབའ་ཞིག་འwང་བར་འ<ར་ཞེས་Rང་བ:ན་པའི་tེས་

z་dབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་Vོད་པ་དང་�ལ་བའི་tེས་z་ཆེན་པོ་དེ་ལ་

Oས་dབ་པ་ཐོབ་པ་མང་5་wང་ན་ཡང༌། ཡོངས་@་3གས་པའི་

z་ཆེན་བཞི་ལ་�ོགས་པ་wང་བ་ནི་j་མ་ཤོ་རོམ་འཕགས་པ། 

གསེར་གོང་ཡེ་ཤེས་Jིང་པོ། j་མར་མེ་ཉེ་ཆོས་འwང༌། ཟེམས་
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མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་eགས་པོའ K་,མ་ཐར། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་gག

ཤིང་ཡེ་ཤེས་Jིང་པོ་དང་བཞིའོ།  །Dད་པ་འཛKན་པའི་Oས་བཞི་

ནི་j་མ་eགས་པོ་�ོམ་9ལ། ཆོས་Zེ་ཕག་མོ་dབ་པ། རིན་པོ་

ཆེ་དzའ་སེ།་་་་5ས་ག@མ་མyེན་པ། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་

དང་བཞིའོ།  །ཞབས་:ོགས་མཛད་པའི་ཉེ་གནས་བཞི་ནི། ཛ^་

གདན། ལེགས་མཛ^ས། གསལ་.ང་དང་བཞིའོ།  །dབ་ཐོབ་

ཆེན་པོར་<ར་པའི་j་མ་eགས་པོ་X་Zེ་དེས་Zེ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་

རོམ་པ་ལ་ག@ངས་པའོ།། །། དགེའོ །། ༈ j་མ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་

བར་གཤེགས་པ་མཉམ་མེད་�མ་པོ་པའི་,མ་པར་ཐར་པ་

མདོར་བ`ས་པ། j་མ་བ�ོམ་པ་དང༌། ཉེ་གནས་ལེགས་

མཛ^ས། གསལ་.ང༌། ཤོ་བྷཾ། .ང་ཡེ་དང་m་མཆེད་,མ་པ་

བཞི་ཡི་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ།། །། 

"

"

"
"
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

"
2་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་8མ་ 

པར་ཐར་པ་བ<གས་སོ། ། 
"

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་དེ་ཡང་དང་པོ་m་འnངས་པའི་

oལ་ནི་ཕན་oལ་.་བ་ཡིན། རིགས་ནི་�ན་ཀ་ཡབ་གནས་

བqེན་:ོན་པ་དང་oམ་ལོ་�ང་མ་གཉིས་ལ་Oས་ག@མ་ཡོད་

པའི་ག@མ་པ་མཚན་འzམ་tབས་.་བ་ཡིན། ལོ་བ5ན་ལོན་

ཙམ་ན། z་མེད་མཁའ་འ3ོ་མའི་ག¬གས་@་.ས་པའི་གོས་

རེa་]ག་གཉིས་¹ག་པའི་འཁོར་བr་ཙམ་�ིས་བEོར་བ་ལག་

ན་ཆགས་ཤིང་ཐོག་པ་གཅིག་wང་བ་ལ། j་མས་yོད་@འི་xོབ་

མ་ཡིན་.ས་པ་ལ། eགས་པོ་གཉེ་�ོམ་�ི་xོབ་མ་ཡིན་ཟེར། 

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ས་བཟང་བ་ཨང་.ས་པས་.ིས་Ðེ་Vེ་རོག་མང་

པོ་རོག་མང་z་མེད་8ི་xོབ་མ་མེད་ཟེར་བ་ལ། yོད་Àན་¢ོ་ཨང་

.ས་པ་ལ། མོ་ན་རེ་eགས་པོ་གཉེ་�ོམ་བས་གལ་ཏེ་ང་བཟང་

ན་ཡང་ཅི་ཆ་ཟེར། དེ་Eད་ཟེར་བ་ལ་མ་�་བས་yོད་རིན་པོ་ཆེ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བས་བཟང་བ་ཨང་.ས་པས་.ིས་Ð་Vེ་རོག་མང་པོ་ཡོད་པ་

µན་ནས། zད་མེད་དེའི་Hོགས་@་ས་Yོ་མང་པོ་གཏོར་བ་ལ། 

eགས་པོའ K་ཁ་འཛKན་Rགས་དེས་དད་པ་གཅིག་ཡོད་པའི་qག་

ཡིན་བས་yོད་ལ་མི་འཐབས་ཟེར་ནས་སོང་Eད། དེ་�བ་གཉིད་

ལོག་5་མ་ཉན་བས་ང་�མ་པོར་ཐོན་ན་Jམ་བའི་བསམ་བ་མང་

པོ་wང་བས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་�གས་Zེས་Sོང་.ས་ནས། གསོལ་

བ་Sག་v་བཏབ་པས། ནམ་མཐོའ་རས་ཁ་ནས་ཤར་Hོགས་ནས་

འོད་དཀར་པོ་ཉི་མའི་O་མདའ་�་z་ཅིག་wང་བས་�གས་ཀར་

ཕོག་པ་�ིས་ཙམ་ན། འདི་འSེ་ཡིན་ནམ་ཅི་ཡིན་Jམ་བའི་ཐེ་

ཙNམ་ཅིག་ཟོས་པས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དབང་གཞོན་ལ་

Sིས་པས་འSེ་མིན། yོད་j་མ་དེ་ལ་གསོལ་བས་བཏབ་པས་j་

མ་དེའི་.ིན་བ\བ་Tགས་པ་ཡིན་Oིད་ག@ངས་Eད། དེ་ནས་

དAང་ལོ་བIད་ལ་མཁན་པོ་E་བ་དང༌། xོབ་དཔོན་དབང་gག་

གཞོན་�་གཉིས་ལ་རབ་v་wང༌། མཚན་ཡང་འདྷར་མ་དབང་

gག་.་བར་བཏགས། ཡབ་~ེས་8ིས་བsགས་པའི་�་བ་oལ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

E་.་བའི་གནས་གཞི་ཅིག་གི་དཔོན་5་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་

xོབ་དཔོན་དབང་gག་གཞོན་�ས་གཏོར་ཆེན་མཛད་ནས་

གཏོར་དབང་བmར། ཆོས་tོང་ཆེན་པོ་yེད་8ིས་ང་ལ་ཅི་�ར་

3ོགས་མཛད་པ་དེ་བས་8ང་Xགས་པར་ང་རང་གི་བsན་�ང་

འདི་དང་Rས་དང་3ིབ་མ་བཞིན་5་�གས་ཡེངས་པ་མེད་པར་

�ོང་འ3ོགས་མཛNད། m་མ་གཡེལ། ག@ང་མ་གཡེལ། �གས་

མ་གཡེལ། ག@ངས་ནས་དzའ་ཐོག་v་གཏོར་མ་བཞགས། དེ་

ནས་དོ་�བ་ངའི་Vར་ཉོལ་དང་�ི་ལམ་བqགས་པ་ཅིག་8ང་.་

ག@ངས་ནས་དzའ་�ད་ནས་གཟིམ་པས། ནང་པར་yོད་8ིས་

འ3ོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཅིག་འོང་བར་འ5ག །ཆོས་tོང་ཡང་

yོད་ལ་དགའ་བར་འ5ག །Rས་དང་3ིབ་མ་བཞིན་5་འ3ོགས། 

དགོས་5ས་Sན་པས་ཆོག་པ་ཅིག་ཡོད་པར་འ5ག ངས་ད་ནང་

ཐོ་རས་ཁ་5ད་ཤིན་v་ཆེ་བ་ཅིག་�ང་བ་ལ་5ང་མཁས་པ་གཉིས་

8ིས་དཀོན་མཆོག་གི་bན་Qར་5ང་{མ་�ིས་ལ་¡ལ་.ས་

པས། དེར་5ང་{མ་.ས་པས་5ང་Eད་ཇེ་ཆེ་ལ་སོང་ནས། 5ང་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

དེ་Eད་ཤིན་v་ཆེ་བས་མདོ་�ད་ལ་ཁམས་@་ཡང་ཐོས་ངེས་པ་

ཅིག་wང༌། 5ང་འདི་འS་བ་�་བས་འདི་བsན་rང་འདིའི་.ེད་

དགོས་.ས་ཙམ་ན། མི་ནག་པོ་བོང་ཀེ་ཤིན་v་ཆེ་བ་�ངས་ར་

ཅན་ཅིག་འོང་ནས་ངས་འདི་ལེགས་པར་ཉ་ར་.ས་ཟེར་ནས་

དགའ་�ོ་དང་5ང་ལག་v་jངས་པ་ལ། འོ་ན་བsན་�ང་འདིའི་

~ེ་གནས་8ང་ཁོ་ལ་བཅོལ་དགོས་Jམ་བ་wང་ནས། འོ་དེ་sག་

མཛNད་ཟེར་བ་ཅིག་�ིས་ག@ངས། ཡང་གཏོར་མ་ཅིག་བཤམས་

ནས་བsན་�ང་འདི་དང་Rས་3ིབ་མ་བཞིན་5་འ3ོགས་ལ་ºང་

ཅིག་.ས་ནས་བཀའ་བ�ོ་ནན་5་མཛད་དོ།  །དེ་ནས་དགོང་ལོ་

བr་གཅིག་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་.་oལ་བ་མཁར་zད་

དགོན་5་རབ་གནས་ལ་གདན་Sངས་པ་དང་མཇལ། ལམ་རིམ་

�ིས་�ིད་8ང་མཛད། �ོ་བོའ K་Iལ་པོ་མི་གཡོ་མགོན་�ིས་

བ¢ས་Rང་དང༌། ཇོ་བོ་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་དང༌། ཇོ་མོ་¦ོལ་མ་

ལ་�ོགས་པའི་Rང་ཡང་གནང་བ་ཐོབ། ཆོས་8ང་མང་5་གསན་

ག@ངས་ངོ༌།  །དེ་ནས་དགེ་བཤེས་dབ་Rང་པའི་bན་Qར་Hིན་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

པས། ཁོང་ལ་.མས་པའི་ཆོས་�་དང༌། བxབ་པ་cན་ལ་

བvས་པ་དང༌། .ང་�བ་སེམས་དཔའི་bོད་འ®ག་ལ་�ོགས་

པའི་མཚན་ཉིད་8ི་ཆོས་མང་5་གསན། དེར་ཡང་tེས་z་

ག@མ་�ིས་�ིད་8ང་མཛད་ག@ངས། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་

dབ་z་Rང་པ་འདས་ནས། ཡང་ཁོ་རང་གི་མཁན་པོ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་E་བའི་bན་Qར་.ོན་ནས་ཁོང་ལ་འ5ལ་བ་མདོ་

V་མན་ཆད་8ིས་xོབ་གཉེར་.ེད་ཤིན་ཡོད་ཙམ་ན། j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་�མ་པོ་པའི་m་བJན་བ་ཐོས་ནས་དད་པར་wང༌། དེ་ནས་

འཁོར་བ་ལ་tོ་བ་tེས་ནས་�གས་དགོངས་བཏངས་པ་ལ། 

ཡོང་ཆོས་ཐམས་ཅད་z་རམ་�ི་ག¬གས་བ�ན་དང་འS་ཟེར་

ཡང༌། གསང་Qགས་ཐབས་8ི་ལམ་ཉེ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ག@མ་ལ་

ཤ་z་ལ་�གས་པ་བེས་8ང་འཛ^མས་ཡང་འཆི་ཀར་ཞེ་�ང་ངམ་

ལོག་�་tེས་ན་ངན་སོང་5་འ3ོ་ངེས། འཆི་བ་དང་མི་qག་པ་

བ�ོམས་པ་ཆོས་8ི་V་བ་ཡིན་ཞིང་5ས་Dན་5་བ�ོམ་ཞིང་

འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་fོག་པའི་གཏང་མེད། ཐོས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བསམ་�ི་¦ོས་འདོག་ཆོད་ཟེར་ཡང༌། :བས་མ་ལེགས་ན་

གཉེན་པོར་མི་འ3ོ་བར་ང་Iལ་�ི་�ོན་པར་འ3ོ་བ་ལ་ཚ^གས་

མེད། .མས་དང་Jིང་Zེ་གཞན་དོན་ཆེན་ཡིན་ཡང༌། དམིགས་

པ་མེད་པའི་:ོང་ཉིད་གཤའ་མ་ངེས་ཤེས་ཆེ་བ་དང་བཅས་པར་

ད.ེར་མེད་5་མ་འSེས་པའི་ཉི་ཚ^འི་Jིང་Zེས་གཞན་དོན་འwང་

བའི་ངེས་པ་མེད། j་མ་དཀོན་མཆོག་ག@མ་�ི་V་བ་ཡིན་ཏེ་

ཆོས་Zེ་འ3ོ་བའི་མགོན་པོ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་

Iས་�ལ་པའི་m་འཇིག་qེན་5་འ.ོན་ངེས་པས་གཞན་དང་འS་

བ་མེན། བ�ོམས་བས་དོན་qོགས་ཟེར་ཏེ། j་མ་བDད་པ་དང་

fན། གདམ་ངག་ཚད་དང་fན་བ་ཅིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་

,མས་མ་འཛNམ་ན་ཞི་གནས་Hི་བ་ཉལ་བ་དང་འS་བས་ལམ་

འགོ་བvམས། j་མ་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པར་xོབ་མས་ཡོན་ཏན་

འདོད་པ་ནི་�་བºག་པ་ལ་མར་འདོད་དང་འS་བས་དེས་j་མ་

ཕལ་པ་ལ་མོས་Aས་མི་tེ། དེས་ཡོན་ཏན་གོང་མ་Dད་ལ་མི་

tེ། གལ་ཏེ་tེས་8ང་ངོ་�ོད་མི་ཤེས་པར་ཐེ་ཚNམ་ཟ་བས་ཡོན་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ཏན་tོན་5་འ3ོ། tོན་wང་ན་ཡོན་ཏན་5་¨ར་མི་ཤེས། ཉམས་

�ང་འSེས་བ¬ང་རེ ་བས་འགོག་དོགས་པས་བ@་བ5ད་

འ®ག །དངོས་dབ་ཐོས་པས་m་གཅོད་wང་ཟེར་ནས་ལོག་�་

tེས། དེའི་ནང་ཀས་བLབ་པ་དང་དཀའ་jས་.ས་པ་ཐམས་

ཅད་�ར་ཕོའ། xོབ་དཔོན་དང་3ོགས་པོ་དམ་པ་,མས་ལ་�ིག་

སོགས། yད་སོད་8ི་ཚKགས་Iག་ཆོས་མི་བདེན། བདེན་ན་ད་

�་ངས་འབལ་Vོལ་ལམ། ཞབས་:ོགས་གམ་བLབ་པ་oན་

རིང་5་.ས་པ་ལ་ནང་དང་འདི་འS་འོང་མི་ཐང་ཟེར་ནས་�ང་བ་

ལོག་པ་ཡང་མཐོང་ཐོས་ཟེར་བ་ཡོད་དེ་j་མ་མཚན་ཉིད་དང་

fན་བ་དང་མ་མཇལ་བའི་tོན་ཡིན། ཆོས་�ེ་�ོད་ག@མ་ཀ་

ནས་j་མ་གལ་ཆེ་བར་ག@ངས་པ་ལ་j་མ་@ན་བཏོན་ན་

སངས་Iས་མི་Oིང་ག@ངས། Rས་8ི་འབད་Vོལ་�ིས་བLབ་

5་ཉན་བའི་ཆོས་ཅིག་�ེད་པར་སོང་ན། ཡོན་ཏན་རང་ལ་རག་

Jམ་ནས་དེ་�བ་ཉལ་བ་ལ་གཉིད་5་མ་ཉན། Hིར་ཉིན་འགོ་

ལས་ཅིག་v་སོང་ནས་གཉིད་Jམ་ནས་ཡར་ལ་སོང་ཙམ་ན་གང་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

¡ག་ཅིག་5་,ལ་འ.ོར་པ་Ñ་ཕོར་ཀ་ཡོད་པ་གཞོན་�་ཤིན་v་

མཛ^ས་པ་ཅོག་པོར་Rས་ནད་བཅས་ནས་Qོན་ན་གདའ་བ་ལ་

yེད་གང་ནས་འོང༌། ད་གར་བTད་.ས་པ་ལ། ང་�མ་པོ་ནས་

j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་�ང་ནས་འོང་པ་ཡིན། དགར་འ3ོ་ངེས་

པ་མེད་ཟེར་དེ་ལ་དགའ་བ་དང་མོས་Aས་�ན་མོང་མ་ཡིན་བ་

ཅིག་tེས་པ་དང༌། j་མ་�མ་པོ་པ་དེ་m་བJན་པ་ཤིན་v་ཆེ་ན་

m་ཁམས་བདེ་འམ། m་འཁོར་ཅི་ཙམ་བདོག །ཆོས་ཅི་�་z་ལ་

གཙN་བོ་མཛད། ལེགས་པར་yེད་8ིས་ག@ངས་བར་T་.ས་

ནས་Tས་པ་ལ། ,ལ་འ.ོར་པ་དེ་ཐལ་མོ་ཅིག་Wར་ནས་ཡོངས་

8ིས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་m་བJན་པ་ཤིན་v་ཆེ་ཡང་ཐང༌། ཡང་

དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་ག5ལ་བའི་དོན་5་འཇིག་qེན་

5་.ོན་པ་ལགས་མོད། m་ཁམས་ནི་ཤིན་v་བདེ། m་འཁོར་ནི་

ཤིན་v་མང་བར་བTགས། ཆོས་ནི་ངེས་དོན་Hིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་Qགས་8ི་གདམ་པ་yད་པར་ཅན་ཚ^་

གཅིག་Rས་གཅིག་ལ་སངས་Iས་པའི་གདམ་ངག་འབའ་ཞིག་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ག@ངས། དེ་མ་ཡིན་བ་ཉིན་གཅིག་ལ་རབ་གནས་གཉིས་མཛད་

པ་དང༌། 5ས་དེར་ཟངས་¾མ་ན་བTགས་པ་དང་ངོ་མཚར་yད་

པར་ཅན་�ི་མཛད་པ་ཡོད། ཉི་ཟེར་ལ་ཆོས་གོས་འགེལ་བ་དང༌། 

ཤིང་Eམ་པོ་བsག་ནས་ངའི་བ:ན་པ་འདི་དར་ཞིང་Iས་པར་

འ3ོ་ན་ཤིང་འདི་ཡང་tེ་བར་<ར་ཅིག །ཅེས་�ོན་ལམ་བཏབ་

པས་ཤིང་¡ང་ཆེན་པོ་tེས་པ་དང༌། ཟད་པར་�ིས་ཏིང་ངེ་འཛKན་

ཐམས་ཅད་ལ་བTགས་པ་དང༌། མངོན་བར་ཤེས་པ་�ག་དང༌། 

ག5ལ་.འི་རིག་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་མyེན་པས་གང་ལ་གང་

འ5ལ་�ིས་ཆོས་ག@ངས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་གོང་མ་Dད་ལ་མི་

tེ་མི་Oིད་པ་དང༌། འཁོར་,མས་8ང་ས་ལ་གནས་པའི་.ང་

�བ་སེམས་དཔའ་ཤ་:ག་ཡིན། འཛམ་zའི་uིང་ན་སེམས་ཅན་

རེ་རེའི་Vར་�གས་དགོངས་རེ་རེ་བ8ེ་བ་དང༌། ང་འS་བ་རེ་

yོད་འS་བའི་Vར་ཡོངས་པ་ཡང་ཁོང་གིས་�གས་དགོངས་པ་

བ8ེ་བ་ཡིན། .་བ་ལ་�ོགས་པའི་,མ་པར་ཐར་པ་དཔག་v་

མེད་པ་ཅིག་ག@ངས། :ོན་�ང་yོད་Zེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཤིན་v་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

དད་པར་འ5ག་པ་ལ་དེ་Q་ཕན་ཆད་�ེན་8ིས་བར་ཆད་.ས་པ་

ཡིན། yོད་Zེ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཅན་5་འ5ག་པས་ངས་Sང་

ཚད་བ¢ས་པ་ཡིན་ག@ངས། xོབ་དཔོན་པས་�ང་�ང་ནས་j་

མ་རིན་པོ་ཆེ་དེའི་m་བJན་པ་ཤིན་v་ཐོས་ནས་དད་པ་ལ་དེ་Q་

ཆོས་ཉན་5་གཟས་ཏེ་bིས་བཏང༌། ཆོས་བIག་8ང་བཟང་པོ་

བmར་བ་ལ་ཁོས་xོབ་གཉེར་མ་wང་ཟེར་གིས་དོག་པས་D་

མཚན་�ི་�ོ་ནས་ཐོན། དེ་རིང་yེད་དང་མཇལ་བས་,མ་ཐར་དེ་

ཐོས་པས་ཤིན་v་དགའ་བས་ད་ཅིས་8ང་འ3ོ །མང་ང་ཡང་

འཁོར་བ་ལས་3ོལ་བར་འདོད་པས་རིན་པོ་ཆེའི་bན་Qར་མ་

Hིན་ན་ཅིས་8ང་མི་ཕན་བའི་དགོངས་པ་wང་བ་ལ་སོགས་པ་

,མས་བཤད་པས། ད་ཅི་�ར་.་བའི་3ོས་.ས་ས་yེད་མེན་བ་

ཡེ་མེད། yེད་ལ་Vམ་པ་ཅིག་8ང་འzལ་བ�ིས་པ་དང༌། ,ལ་

འ.ོར་པ་དེ་ན་རེ་bིར་གསང་Qགས་ཐབས་8ི་ལམ་ཉི་ཟེར་ཡང་

ཁོང་ཅག་གི་j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བར་ཆད་མེད་པ་yད་པར་�ི་

ལམ་མོས་Aས་ཅིག་°་ལ་བཞེད་པ་ལགས་པས། yོད་མོས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

Aས་tེས་པས་ཡོན་ཏན་tེ་བ་དེ་རང་ལགས་མོད། Eད་ཅིག་

ཙམ་ཡང་དད་པ་tེས་པས་ནི། བསོད་ནམས་ངམ་བའི་མཆོག་

v་འདི་འ<ར་རོ་ག@ངས་བས། ད་�་རང་5ས་ལ་བབ་xོབ་

གཉེར་.་མ་Å་པས་�ོམ་3ར་Hིན་ཡང་�ོམ་ཡང་མ་wང་ཟེར་

བའི་དོག་པ་མེད་8ིས་yོད་ལ་dབ་ཐོབ་ཅིག་འོང་བར་ང་རང་

གིས་ཁས་jངས་གིས། ཡོན་ཏན་གོང་མ་མ་wང་ན་ངས་yོད་

བÒས་པ་ཡིན། རིན་ཆེན་ཆོས་8ང་དཀོན་ལ་qག་v་འཚ^་བ་

འང་མང་ག@ངས་ནས། རིན་ཆེན་ཆོས་ནི་དོན་Hིན་ཅི་མ་

ལོགས་པ་ཚ^་ཅིག་གིས་སངས་Iས་པ་�ང་སེམས་ངོ་�ོད་8ིས་

གདམས་པ་Hག་I་ཆེན་པོ་དང༌། བ�ོམས་པ་བVོན་འdས་8ི་

སངས་Iས་བ་གvམ་མོ་དང༌། མ་�ོམ་པར་བཙན་ཐབས་8ིས་

སངས་I་བ་འཕོ་བ། གཏི་©ག་ཅན་གཉིད་དང་�ི་ལམ་�ིས་

སངས་I་བ་འོད་གསལ། མོས་Aས་ཅན་j་མ་ཅི་མཉེས་བLབ་

ཅིང་དམ་ཚKག་ལ་ནན་ཏན་.ས་ན་ཅིས་8ང་སངས་མི་I་མི་Oིད་

པ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚNམ་ཟ་མི་དགོས། དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་དད་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

གནས་གཞི་བཙན་པོས་དགོས་པ་མེད། ཚ^་འདིར་`ག་Hི་མ་

ད~ལ་བར་འ3ོ་ངེས་པས་ཆོས་བIད་8ི་xོབ་གཉེར་ཞོག །ང་

Iལ་�ི་དཔེ་ཆ་´ོང༌། ཁེ་3གས་8ི་གནས་གཞི་བོར། ཆགས་

�ང་གི་འཁོར་བ་¤ང༌། �ག་དོག་གིས་.་.ེད་ཐོང༌། གཏི་©ག་

གིས་Dན་ཐག་ཆོད་ལ་ང་ལ་Hེ་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་3ོ་Hེ་�ིས་ལ་

སང་ནས་སོང༌། Jིང་གཏི་དང་གཏད་ཉེར་མ་.ེད། Hིས་ཡི་གེ་

བmར་བས་ཆོག །.་.ེད་�་ཀ་མང་ན་ཆོས་8ི་བར་ཆད་ཡིན། 

.་བ་ཅག་གིས་ཞོག་ལ་བTད་པར་T་ཟེར་Eད། རོག་ངའི་ཁ་ལ་

ཉན་བ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་�ིད་ན་.ས་པ་ལ་ཉན་ན་�ིད། དགེ་ལ་

བmལ་ན་3ོགས་8ི་མཆོག་ཟེར་བས། དགེ་བ་yད་པར་5་

འཕགས་པ་ནི་Zེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཐོང་ཡང་Hིར་མི་fོག་པའི་

ས་ཐོབ་པ་ཡིན། འདིར་ཐ་Jད་8ིས་བསི་�ལ་དང༌། ཁེ་3གས་

8ིས་Vོད་པ་.ས་པ་ནི་མི་ཚ^་:ོང་tེལ་རང་ཡིན་མོད། j་མ་

སངས་Iས་དང་ཞལ་འ�ད་པའི་�ེན་.ས་པས་ཁོའ K་འSེན་པའི་

j་མ་Sིན་ཅན་5་yོད་འོངས་པ་ཡིན་ག@ངས། yེད་བTད་ན་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

དགའ་བ་ལ་ད་yེད་�མ་པོར་འ.ོན་ནམ་.ས་པ་ལ། yེད་དགའ་

ན་Sན་Sན་�ིས་འ3ོགས་པ་ཡིན་མོད། ང་,ལ་འ.ོར་པ་ཡིན་

བས་འ3ོ་འོངས་གིས་གཏད་སོ་མེད། Zེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་

བས་ཐོབ་ཅིང་སོང་དང་ཅིས་8ང་བར་ཆད་མི་འོང༌། མོས་Aས་

ཆེ་བས་ཡོན་ཏན་tེ་བ་ལ་ཚ^གས་མེད། དེའི་5ས་@་ང་ལ་ཡང་

དགའ་བར་འོང༌། སང་ནས་བTད་ག@ངས་ནས་,ལ་འ.ོར་པ་

དེ་བTད་དོ།  །དེ་ནས་j་མ་འབའ་རོམ་པ་oལ་5་.ོན་ནས་འ3ོ་

བའི་ཆིས་ཀ་.ས། 3ོགས་པོ་j་མ་པོས་ཀའི་སངས་Iས་�ོམ་

བ་.་བ་དེ། དེའི་5ས་ན་བsན་�ང་ཅིག་ཡིན་བ་ལ་yོད་eགས་

པོར་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་X་Zེའི་bན་Qར་ཨེ་འ3ོ །j་མ་དེ་ཡང་

དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་དང་ཞལ་yད་མེད་པ་ཅིག་

ཡིན་ཟེར། འཁོར་བ་འདི་ལ་tིང་མེད་ཆོས་.ེད་དགོས། ཆོས་

.ེད་པ་ལ་དང་པོ་j་མ་ཅིག་ཚNལ་དགོས། j་མ་དེ་འS་དེང་སང་

འཛམ་zའི་uིང་5་བཙལ་ཡང་མི་�ེད་.ས་ནས། j་མའི་ཡོན་

དཔག་v་མེད་པ་བZོད་པ་དང༌། དེར་ཁོང་ཡང་དད་པས་འོ་ན་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

འ3ོ་ག@ངས་Eད། j་མ་འབའ་རོམ་པས་ད་Äར་བར་འ3ོ །

མིས་ཚNར་5་མ་འ®ག་.ས་ནས། དེར་,མས་པ་གཉིས་8ི་Hག་

qེན་ལ་ཇ་དང་གསེར་ཡོད་པ་yེར་ནས་j་མ་eགས་པོ་རིན་པོ་

ཆེའི་bན་Qར་Hིན། ཇ་དང་གསེར་ཡོད་པ་Hག་v་བཏད། ངེད་

j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་Jན་པ་ཤིན་v་ཆེ་བ་ཐོས་པས་དད་པ་tེས་

ནས་bན་Qར་ཆོས་T་.ེད་པ་ལ་འོངས་པ་ཡིན་�གས་ལ་

འདོགས་པར་T་.ས་པ་ལ། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་དེ་�ར་

5་.། ངེས་པར་ཆོས་.ེད་པ་ལ་ཁམས་ག@མ་འཁོར་བ་འདི་ལ་

ཡིད་wང་ནས་9ལ་�ིམས་རིན་པོ་ཆེ་མིག་གི་འ�ས་z་�ར་

ºང་བ་དང༌། j་མ་དམ་བ་ལ་མོས་Aས་.ེད་ཅིང་ལས་D་དང་

འ�ས་z་ལ་ནན་ཏན་.ེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་�ར་.ས་ན་ཡོན་

ཏན་tེ་ག@ངས། དེ་ནས་ཚ^ས་བrའི་ནང་མཆོད་ཅིག་མཛད་

པའི་5ས་j་མ་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། དེར་ཁོང་གིས་ཡང་དག་

པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་�ག་པ་Yོ་Zེ་འཆང་དངོས་ཡིན་

Jམ་བའི་མཐོང་�ང་ངེས་ཤེས་དང་བཅས་པ་ཅིག་tེས། j་མ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་yོད་མོས་Aས་ཆེ་བར་འ5ག །�ིད་D་

མེད། yོད་8ིས་འ3ོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོད་པ་ཡིན། 

yོད་རང་ནང་5་�ོད་ག@ངས། དེ་�ར་T་.ས་པས་ནང་5་

བ�ད། �གས་ལ་བཏགས། དེ་ནས་eགས་ལ་�མ་པོར་.ོན་

ནས་½ན་¢་གཅིག་ཙམ་ལོན་པའི་5ས་@་m་ཁམས་ཤིན་v་མ་

བདེ། uོ་zར་5་�་Aར་མང་པོ་wང་ནས་ནད་8ིས་¬ག་ཟེར་

བཟོད་Oན་མེད་པ་ཅིག་wང་ནས་ནད་8ི་`ག་བQལ་བས་ད་

ཅིས་ཕན་Jམ་བའི་qོག་པ་ཅིག་tེས་པ་ལ། ག་རེ་j་མ་རིན་པོ་

ཆེ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་དང་ཞལ་ཐ་དད་མེད་

པ་འཇིག་qེན་5་.ོན་པའི་ཞབས་�ང་5་Hིན་པ་དེ་ལ་ཐབས་

གཞན་5་བཙལ་ན་ང་རང་ངན། oལ་གཞན་�ི་ནད་པ་dབ་

མཐའ་jོ ་མ་བ¨ར་བས་འདི་Jག་པ་དད་མོས་Aས་.ེད། 

གསོལ་བས་བཏབས་པས་ནད་སོས་པ་དང་ཕན་5་རེ་བ་ལ། 

ངས་ཐོས་བསམ་ཡང་མང་5་.ས། དཔེ་དང་ནོར་ཟས་གནས་

གཞི་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པར་xོབ་དཔོན་E་བའི་ས་ནས་8ང་དམ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ཆ་.ས་ནས་འོངས་པ་ལ། ད་ནད་དང་བར་ཆད་wང་ན་ང་རང་གི་

tོན་ཡིན་Jམ་ནས། �གས་ཡེངས་པ་མེད་པར་དམིགས་པ་Vེ་

གཅིག་v་བསམ་གཏན་དང༌། མོས་Aས་Sག་པོའ K་�ོ་ནས་

གསོལ་བས་བཏབ་པ་དང༌། མོས་Aས་Sག་པོའ K་དེ་ནས་�ི་ལམ་

5་X་ཁང་གི་དz་Vེ་འS་བ་ཅིག་ལ་མཐོང་�ང་z་འS་བ་ཅིག་ན་

ཕར་བ�ས་ཙམ་ན། མཚN་ནག་པོ་ཆེ་བ་ཅིག་གི་ནང་ན་ཉ་དང་

}ོང་མོ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་འ5ག་པ་ཅིག་�ང་བ་ལ། འཇིག་

བཞིན་5་དེའི་ནང་ན་འ3ོ་Jིང་འདོད་པ་ཅིག་wང༌། 5ས་དེར་Zེ་

རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐ་ཅིག་མཇལ་ན་དགའ་བ་ལ་ཁོང་ལ་T་ནས་འ3ོ་

དགོས་Jམ་བ་ཅིག་wང་བ་དང༌། Eད་ཅིག་མ་དེ་j་མ་རིན་པོ་

ཆེ་m་གvམ་པའི་ཉམས་དང་fན་བ་ཅིག་�ང་བ་ལ་wང་ནས། 

རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་Hག་གཡོན་པའི་Oིན་ལག་ལ་དམ་5་

བ¬ང་ནས། བསམ་ངན་ཞེ་�ང་Wོར་བ་ཡིས།  །རིགས་ངན་5ད་

འ3ོའ K་གནས་@་ནི།  །�ེན་ངན་,མ་qོག་ཡིད་འ®ག་8ང༌།  །

ལས་ངན་�ི་གནས་@་ཆ་དོན་མེད།  །�ང་Oིད་འཁོར་འདས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

རང་གི་སེམས།  །མོས་Aས་Sན་བ་qེན་འ�ེལ་གནད།  །�གས་

Zེའི་}གས་Óས་Dན་5་འཛKན།  །འ<ར་མེད་བདེ་ཆེན་གནས་

@་འདེངས།  །ག@ངས་ནས་Hག་གིས་ཡར་ཐེན་ནས་ཡབ་Oས་

ནམ་མཁའ་ལ་གདེངས་པ་�ིས་ག@ངས། ,ལ་སད་པ་དང་

ཁམས་8ང་སང་8ིས་སོང༌། �་zར་,མས་8ང་Yོལ། Qར་

བས་8ང་Rས་ཡང་ཞིང་ཤེས་པ་ལ་ཡང་བདེ་གསལ་མི་qོགས་

པའི་ཉམས་yད་པར་ཅན་tེས་Eད། ཡང་མཛN་ཀར་o་བ་ཅིག་

ཡོད་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེས་བཅིས་པ་མཛད་ནས་Eེ་འ�ང་.་བ་ལ་

འ3ོ་ཙམ་ན། མཛN་ལག་པ་འSེད་ནས་མཛN་གོང་ནས་Æང་བ་ལ་

j་མ་འབའ་རོམ་པས་m་ས་ལ་མ་Æང་བ། རིན་པོ་ཆེ་པང་5་

ཏོག་གིས་jངས་པས་ཤིན་v་མཉེས་ནས། yོད་8ིས་དེ་རིང་གོ་

བཅད་ག@ངས་ནས་m་ཚ^འི་བར་ཆད་བསལ་བ་དང༌། ཡང་j་

མ་རིན་པོ་ཆེ་X་Rང་ན་.ོན་བའི་5ས་@་q་དཀར་པོ་R་A་.་བ་

ལ་བཅིབས། j་མ་འབའ་རོམ་པས་བཅིབ་ཀ་མཛད་ནས་བTད་

བདོ་ལ་uོ་zར་5་བTགས་གིས་q་ཡོ་འ3ོགས་ནས་aར་¦་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

wང་བ་དང༌། བཅིས་པ་ཡང་འ3ོགས་པས་རིན་པོ་ཆེ་གོང་ནས་

Æང་བ་དང༌། ཡང་ས་ལ་མ་Hིན་པར་j་མ་འབའ་རོམ་པས་Hག་

གཉིས་8ིས་ཙ^ན་�ིས་jངས་པ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་ཡང་མཉེས་m་

ཚ^འི་བར་ཆད་བསལ་བ་དང༌། ཡང་eགས་པོ་རོང་ཀ་བས་j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་རབ་གནས་ལ་bན་Sངས་པའི་5ས་@་eགས་པོ་Rང་

པའི་མི་ཡོད་ཚད་འ5ས། Á་པ་ཤིན་v་མང་བར་འཚNགས་པའི་

5ས་@་zམ་�་དང་མེ་ཏོག་X་བཤོས་དང་�ལ་ཚNན་ལ་སོགས་

པ་,མས་cན་8ིས་ཧབ་qོད་.ས་པས། རིན་པོ་ཆེས་yེད་ཚNས་

དེ་sག་མ་.ེད་.ས་8ང་མ་ཉན་བར་བqོད་པས། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་

མིའི་འོག་v་1ེབ་ཤིན་མ་�བ་པ་དང་j་མ་འབའ་རོམ་བ་ཕར་

Dག་ནས། རིན་པོ་ཆེ་�ར་ནས་མིའི་ནང་ནས་9ར་�ོས་ནས་

འོངས། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ད་རེས་8ི་གནས་འདི་ནི་ཤིན་v་

གཉན་པར་wང༌། དེ་རིང་yོད་མེད་ན་�ོད་ཅན་དེ་,མས་8ིས་

ཁོ་བོ་གསོད་ངེས་པར་འ5ག་ག@ངས་ནས་ཤིན་v་མཉེས་Eད། 

3ོགས་པོ་,མས་8ིས་ནི་ངེད་,མས་8ིས་�ལ་ཚNན་འདི་འS་བ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ཐོབ་ན་yོད་8ིས་ཅི་ཐོབ་ཟེར་བ་ལ་ངས་ཆོས་m་ཅིག་ཐོབ་

ག@ངས་པ་དང༌། ཁོང་,མས་ན་རེ་yོད་བདེན་ཏེ་ཆོས་m་ཡིན། 

yོད་མིན་ན་རིན་པོ ་ཆེ ་m་མ་བTགས་པ་ལ་ཐེ ་ཙ Nམ་མེད་

ག@ངས་ནས་ཐམས་ཅད་8ང་དགའ་བས་དེར་ཡང་m་ཚ^འི་བར་

ཆད་བསལ། དེའི་5ས་@་j་མ་འབའ་རོམ་པ་དེ་མོས་Aས་ལ་

འ<ར་བ་མེད། ཅིག་ཆར་5་.ིན་བ\བས་Tགས།  །འཇིགས་

དང་ཉམས་ང་མེད།  །�ེན་ངན་3ོགས་@་ཤར།  །�ང་སེམས་

གཉིས་@་མེད། །ད.ེར་མེད་ཆོས་mར་གསལ། །,མ་qོག་ངོས་

བ¬ང་མེད།  །�ོམ་.་�ོམ་.ེད་:ོར།  །ཉམས་8ིས་ཆགས་ཞེན་

མེད།  །qོགས་པའི་Yེང་དང་fན།  །རིགས་པ་Sི་མ་མེད།  །ཡིད་

.ེད་,མ་པར་དག །tེ་འགག་གནས་པ་མེད།  །གÍག་མ་Xན་

ཅིག་tེས།  །�གས་Zེ་དམིགས་པ་མེད།  །གཞན་དོན་Æན་�ིས་

འdབ།  །,མ་qོག་རང་སར་3ོལ་ནས་ཐམས་ཅད་སེམས་@་

ཤེས་པས། །དང་པོའ K་ཤེས་པ་མ་བཅོས་པར་དེ་མ་འགགས་པར་

འཛKན་ཆགས་དང་�ལ་བ། jོས་མ་.ས་པའི་ངེས་ཤེས་དང་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བཅས་པར་ཐེ་ཙNམ་མི་ཟ་བར་བZོད་པར་དཀའ་བ། བYས་

མཚNན་5་མེད་པའི་qོགས་པ་གཤའ་མར་ཤར་ག@ངས་Eད། 

ཡང་j་མ་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་j་མ་འབའ་རོམ་པ་ལ་.ིན་

བ\བ་ཅིག་མཛད་པའི་5ས་@། yོད་ལ་.ིན་བ\བས་.ས་པས་

ང་ལ་ཕན་པ་ཅིག་wང་ག@ངས། Qོན་ཁོ་བོའ K་xོབ་དཔོན་}གས་

རི་གོང་ཀ་བ་ལ་དབང་བmར་ཅིག་Tས་པ་ལ། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་

མདངས་ངས་yོད་ལ་དབང་བmར་ཅིག་.ས་པས་ངའི་¦ིབ་པ་

དག་པ་ཅིག་wང་ག@ངས། yོད་ལ་ཡང་དེ་འS་ཅིག་wང་བས་

yོད་8ིས་འ3ོ་བ་ལ་བ�འ་.ས་པས་8ང་ཕན་པ་ཅིག་འོང་བ་

ཡིན་ག@ངས་Eད། ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་འཚNགས་པ་

བ5ན་བIའི་ནང་ནས་8ང༌། གནས་བqན་oལ་�་བ་དང་

འགར་�ོམ་དཀར་པོ་གཉིས་ལས་ཉམས་དང་qོགས་པ་ཆེ་བ་@་

ཡང་མེད་ག@ངས། ཉིན་གཅིག་ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་

པ་མོས་Aས་.ེད་ཤིང་བTགས་ཙམ་ན། �ོམ་པ་ཡེ་ཤེས་གoང་

�ང་.་བས་རིན་པོ་ཆེའི་bན་Qར་yེར་Äར་བར་.ོན་ཟེར་བའི་

�62



མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

Eད་wང་བ་དང༌། j་མ་འབའ་རོམ་པ་Äར་བར་བDག་ཙམ་ན་

�ག་རོང་ཟབ་མོ་འཇིགས་@་{ང་བ་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་�ག་དེའི་

འགོ་བEོར་ན་ནི་oན་རིང་འགོར་བས། Q་ནས་ཁོང་ཡང་མཆོང་

ཐར་བ་ཅིག་ཡོང་པས་མཆོངས་པ་དང༌། ཞབས་གཉིས་འ3ེང་

ནས་Hམ་�ིས་སོང་བ་དང༌། ད་ནི་ངེས་པར་ཤི་Jམ་ནས་j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་bི་བོར་བTགས་པ་Sན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་tབས་

@་མཆིའོ་ཡང་.ས། �ང་པ་བsགས་ས་ཨེ་འོང་Jམ་ནས་£ང་

བཙན་ཐབས་@་བ¬ང་བ་དང༌། མ5ན་�ིས་�ག་ད8ིལ་ཙམ་ན་

ཞབས་ཐོགས་ས་ཡོད་མེད་ཅིག་ལ་བqེན་ནས་བོས་པས་gག་

�ིས་ཐོས་པ་དང༌། དེས་གཞན་ལ་µན་པས་ཐག་པ་རིང་པོ་

མ�ད་ནས་wང་བས་ཐག་པ་ལ་འ®ས་ནས་ཡར་Hིན། �ད་པ་

དང་Rས་ལ་ན་བ་ཡེ་མི་འ5ག །རིན་པོ་ཆེ་ལ་Tས་པ་ལ་འཆི་

�ས་ཤིན་v་བ¢ོག་དཀའ་བ་གཞན་�ིས་མི་བ¢ོག་པ་ཅིག་wང་

བ་ལ་ང་ལ་yོད་མོས་Aས་8ི་ག5ང་སེམས་ཤིན་v་ཆེ་བས་འཆི་

�ས་བ¢ོག་པ་ཡིན་ག@ངས། ང་Hག་ལ་སོང་བའི་5ས་@་ཡང་
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རིན་པོ་ཆེ་Sན་ནས་མོས་Aས་བ�ིས་Tས་པ་ལ། འོ་ཁོ་བོ་དེར་

yོད་8ིས་�ང་ན་ཡོད་པ་ཡིན་མོང་ག@ངས། ད་ནི་ཚ^་རིང་བར་

འོང་ག@ངས། དེ་Hིན་ཆད་འཇིག་qེན་�ི་.་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པ་ཅིག་5ས་Dན་ཆད་མེད་པར་wང་

Eད། ཡང་གཏོམ་Rང་ན་.་�ོང་5་འ3ོ་བའི་ལམ་5་q་དཀར་པོ་

R་A་ལ་བཅིས་པ་མཛད། ལམ་མི་བདེ་བ་ལ་q་ལག་zབ་ཅིག་

བIབ་པས་m་བtོད་པ་དང་ཡང་j་མ་འབའ་རོམ་པས་m་ཏོག་

གིས་jངས་ག@ངས། q་འདིའི་གོང་ན་ང་འཇིགས། yོད་8ིས་

ཡང་ཡང་གོ་བཅད་ག@ངས། དེར་ཡང་m་ཚ^འི་བར་ཆད་བསལ་

བ་དང༌། དེ་ནས་Hག་གཉིས་ལ་�ི་མཛད་པ་�ར་.ས། ཡོར་

�མ་འཇམ་པོའ K་Hམ་Hེ་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་Hག་གི་:ོང་ན་ཕར་

བཀབ་ནས་གདན་.ས། དེའི་:ེང་5་བTགས་པར་T་.ས་པས། 

བTགས་ནས་ཐག་རིང་པོ་ཅིག་ནས་གདན་Sང་ནས། རིན་པོ་

ཆེའི་ཞལ་ནས་I་གར་�ི་འདོ་ལ་དིང་འS་བར་�ང༌། ཤིན་v་

བདེ་བར་wང༌། yོད་8ིས་གོ་བཅད་ག@ངས་ནས་ཤིན་v་མཉེས་
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Eད། ལར་eགས་པོའ K་Rང་པ་དེས་ག¬གས་པ་དང༌། ལམ་མི་

བདེ་བ་རིན་པོ་ཆེ་m་ནས་@་.ོན་བས། j་མ་འབའ་རོམ་བས་

ཡར་གཤེགས་མར་གཤེགས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་m་Iབ་v་�ར་ཞིང་

ཞབས་:ོགས་མཛད་པས་ཤིན་v་མཉེས་པ་ཡིན་ག@ངས། དེ་

ལ་�གས་པ་Rས་8ི་ཞབས་:ོགས་གཞན་�ིས་བLབས་པར་

དཀའ་བ་ཡིད་ནས་ཡང་5་ལན་མང་5་མཛད། j་མ་eགས་པོ་

རིན་པོ་ཆེ་དེས་ཤིན་v་མཉེས་པས་ཉམས་~ོང་དང་qོགས་པ་

¡ན་@མ་ཚNགས་པ་yད་པར་ཅན་Dད་ལ་tེས་པས་5ས་Dན་

5་མཉམ་Zེས་མེད་པར་འོད་གསལ་ཆེན་པོའ K་ངང་ལ་བTགས་པ་

ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས། ངས་yོད་ལ་གདམས་པ་དང་འདོད་ཆོས་སོ་སོའ K་�ིད་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོ་བོས་ཚར་བར་.ས་པ་ཡིན་པས། ད་

yོད་.ང་འབའ་རོམ་.་བའི་རི་�ོད་,མ་པར་དག་པ། གངས་ཏི་

ཚ^་ནས་གངས་Dད་མ་ཆད་པ། Zེ་བsན་མར་པ་Xོ་�ག་པ་ཡབ་

Oས་ལ་སོགས་པ་dབ་ཐོབ་དཔག་v་མེད་པ་བTགས་པའི་dབ་
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གནས་ཡིན་པས། དེར་སོང་ལ་བLབ་པ་�ིས་ག@ངས་ནས་

གསེར་Oང་གང་གནང༌། ངས་གཞན་ལ་མི་Wིན་པ་ཡིན་ཏེ། འོ་

ཅག་ཕ་´ད་འ3ོགས་oན་རིང་བ་ཡིན། yོད་8ིས་Rས་དང་

Oོག་ལ་མ་�ོས་པས་ཞབས་ཏོགས་ཡང་ནས་ཡང་5་.ས། ངའི་

ངག་གཅོག་མ་~ོང༌། དང་པོ་གསེར་འདི་འཚN་བ་བLབས་ལ་དེ་

ལ་qེན་དང་དེ་ནས་yོད་ལ་མིས་yོད་འཚN་བ་:ེར་མི་འོང་

ག@ངས། དེར་j་མ་འབའ་རོམ་པའི་�གས་དགོངས་ལ་ཡོང་j་

མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་འཇིག་qེན་5་.ོན་པ་དང་ཞལ་མཇལ་

ནས་8ང་ཡང་དགོན་5་�ོད་5་བrག །Dད་,མ་པར་དག་པར་

.ིན་�ིས་བ\བས། ལོ་3ངས་མང་པོར་ཞབས་ཏོག་ཡང་.ས། 

གདམས་ངག་དང་Zེས་@་བ:ན་པ་ཡང་མཛད། འཚNགས་པ་

མང་པོའ K་ནང་ནས་8ང་གཞན་དང་མི་འS་བར་བVིས་ནས་

�གས་ལ་བཏགས། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་འཇིག་qེན་�ི་ཁམས་

ན་ང་ལ་Sིན་ཆེ་བ་མེད། �ི་ལམ་5་ཆོས་Zེ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་

དོན་5་དགོངས་ནས་�ལ་mའི་ད8ིལ་འཁོར་བདེ་བ་ཅན་5་
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གཤེགས་པ་�ིས། ཁོང་�ལ་པའི་m་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མི་མངའ་

ན་ཡང་ག5ལ་.་qག་འཛKན་ཤས་ཆེ་བ་,མས་Sང་བར་.་བའི་

ཆེད་5་འཕགས་པ་`ད་པ་ནས་ག@ངས་པའི་དོན། �ས་དང་ན་

དང་འཆི་བ་མེད་8ང་འཆི་འཕོ་:ོན། .་བའི་དོན་�ིས་ག5ལ་

.འི་དོན་5་m་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡ་Oིད། དེ་ཡང་m་ནས་@་

.ོན། m་འབོར་Ëི་བ་དང༌། ཞལ་�་ཡང་Qར་དང་མི་འS་བ་མང་

5་.ོན། ངས་8ང་Rས་Oོག་ལ་མ་བ�ས་པར་m་ཚ^འི་བར་ཆད་

ལན་3ང་དང་3ངས་8ིས་བསལ། མི་མཉེས་པ་Eད་ཅིག་ཙམ་

ཡང་.ེད་མ་~ོང༌། ཁོང་གིས་8ང་ང་V་ན་འ5ག་པ་དེ་བཞེད་པ་

ལ་རི་�ོད་5་སོང་ག@ངས་པ་དེ་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་Oིད། 

དེ་�ར་མ་ཡིན་ཡང་ང་རང་སོང་ཤོལ་5་རིན་པོ་ཆེ་m་ཡལ་ན། 

ཁོས་རིན་པོ་ཆེ་oན་5་བ:ེན་པ་ལ་འདའ་ཀར་ཁོ་མེད་ཟེར་ནས་

མིས་8ང་འH། དེའི་:ོབས་8ིས་8ང་ང་རང་ཡང་Hིས་འ�ོད་པ་

ཡིན་པས། ད་{ང་Rས་8ི་ཞབས་:ོགས་ཡང་�ས་ཚད་.། མི་

འགའ་ཞིག་གིས་ཞབས་:ོགས་.ེད་འདོད་8ང་�གས་8ིས་མི་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བཞེད། ངས་8ང་འདས་�ལ་མེན་བ་V་ནས་འ�ལ་མི་ཕོད། ད་

{་m་བTགས་རིང་ལ་གར་ཡང་མི་འ3ོ་.ས་ནས་Hག་འཚལ་

ནས་Tས། དེ་ནས་Q་Hི་ཅི་�ར་བཀའ་Sིན་ཆེན་པོས་ཡང་ནས་

ཡང་5་བtབས་ཞིང་.ིན་�ིས་བ\བས་པ་ཐམས་ཅད་Sན་ནས། 

bན་ཆབ་མང་པོ་ཡང་wང༌། གསེར་གནང་བ་ཡང་ང་ལ་མི་

འཚལ་.ས་ནས་Tས་པ་ལ། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། I་

ལ་ཆགས་8ང་ཤིན་v་�། གང་ལ་ཆགས་པ་དེས་འཆིང་བས། 

V་�ལ་ནམ་མཁའི་མ5ད་པ་�ོལ། �ི་ལམ་རི་�ོད་རོ་Jོམས་

�ིས་ག@ངས་ནས། གསེར་ཁོ་བོས་yོད་ལ་.ིན་པས་ངས་jོས་

བཏང་ནས་ཡོད། ད་9ར་yོད་8ིས་ང་ལ་ལན་ཅིག་¡ལ་བས་

དེའི་qེན་འ�ེལ་�ིས་yོད་ལ་གསེར་ལ་སོགས་པ་འzལ་བ་མང་

པོ་འོང་ག@ངས། དེ་ནས་xོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལ་yོད་ཆོས་

�ག་yེར་ལ་ཤོག །ཁོ་བོས་དཔེ་ཡོད་ཚད་ཁོ་ལ་:ེར་དགོས་

ག@ངས་པ་ལ་j་མ་འབའ་རོམ་པས་དཔེའ་མི་འཚལ། ང་ཡིས་

xོབ་དཔོན་.་Jམ་ནི་མེད། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་Sིན་�ིས་ཉམས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

@་jངས་D་ནི་རང་གིས་ཤེས་Tས་པ་ལ། yོད་ལ་གཞན་�ིས་

xོབ་དཔོན་.་བསམ་མེད་པ་དང་དཔེའ་མི་དགོས་Jམ་པ་དེ་

རང་གིས་དཔེའ་ཡོད་ཚད་དགོས་པ་ཡིན་ག@ངས་ནས། དཔེའ་

འ�ི་འོས་ཐམས་ཅད་གནང་ནས་cན་�ིས་Rང་གནང་བ་དང༌། 

�ིད་ནི་ངས་.ིས་ཟིན་དཔེའ་དགོས་ཟེར་བ་ལ་ཁོ་བོས་8ང་མི་:ེ་

ག@ངས་ནས། ཞེན་འདོད་མེད་པའི་བLབ་སེམས་ཅན། 

དམིགས་པ་མེད་པའི་�གས་Zེ་ཡིས།  །གསོལ་བས་བཏབས་ན་

དགོས་འདོད་འwང༌། ཅིས་འ5ས་�་འཚNགས་�ིན་ལས་འཚལ་

ག@ངས། ཡང་yོད་ལ་ནོར་Eལ་5་ཕོར་�ེར་གཉིས་དང་Iབ་

ཡོལ་གཅིག་དང་ག@མ་བཞིན་མི་འདོད་མ་ཟེར། yོད་ནི་སེ་

མོའ K་:ེང་5་ཞིང་�ོ་བའི་oལ་5་སོང་ཡང་�ོ་Iབ་གཉིས་Hིད། 

ཡི་eགས་8ི་oལ་5་བxངས་8ང་Sོ་�ེད། yོད་8ིས་བLབ་

པའི་ཆ་�ེན་འཚN་བ་ལ་སོགས་པ་�ེད་མི་�ེད་ཁོ་བོ་རང་ཤེས་

ག@ངས་ནས། རེ་དོག་མེད་པའི་fེང་དང་fན་བར་.ོས། ,མ་

གཡེང་གིས་ནོར་ལ་ཞེན་མེད་འ�ོས་པར་འ<ར། གཞན་དོན་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

མཛད་ན་xར་ཡང་གངས་ལ་མཆི། 5ས་དེ་ཙམ་ན་ཁོ་བོ་Zེས་@་

Sན་བ་ཡིན་ག@ངས། ངས་j་མ་ལ་ཟང་ཟིང་གིས་ཞབས་

ཏོགས་མ་.ས་མ་བསམ། ང་ནི་བLབ་པའི་ཞབས་ཏོགས་གིས་

མཉེས་པ་ཡིན་�ིས། ཟང་ཟིང་གིས་ནི་ཁོ་བོ་མཉེས་པ་མ་ཡིན་

ནོ།  །གནས་རི་�ོད་དགོན་པར་Hིན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛKན་yད་པར་

ཅན་5ས་Dན་ཆད་མེད་པར་ཉམས་@་jངས་ནས་Zེ་Wོང་ལམ་

�ིས་རོ་བJམས་པས་འ3ོ་བ་tབས་མེད་པ་མང་པོ་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་འོངས་བས། ཐ་མར་.ང་འབའ་རོམ་.་བ་dབ་

ནས་yད་པར་ཅན་ཡིན་པས་རི་�ོད་,མ་པར་དག་པ་དེར་སོང་

ལ་བLབས་པ་�ིས་ག@ངས་ནས་Rང་བ:ན། དེ་ནས་yོད་

8ིས་ཞོ་བ་ངོ་མི་གཅོག་yོད་8ིས་དགའ་བ་.། ཞག་@མ་r་V་

བ5ན་�ིས་བར་5་འོ་Eོལ་ཕ་´ད་Xན་ཅིག་v་བ�ད་ག@ངས། 

དེར་j་མ་འབའ་རོམ་བ་བཞེངས་ནས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མÊལ་

¡ལ་ནས་Hག་འཚལ། j་མ་རིན་པོ་ཆེས་£ང་སེམས་ལ་དབང་

ཐོབ་པས་ཅི་ཡང་ཉན་བས། ཅིས་8ང་~་ངན་མི་འདའ་བར་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བTགས་@་གསོལ་.ས་ནས་T་བ་¡ལ་བ་ལ། j་མ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞལ་ནས། ད་�་འདི་བེས་གཞན་ན་འ3ོ་དོན་ཆེ་བ་ཡོད་

པས་ཅིས་8ང་མི་ཕན་བར་འ3ོ་དགོས་ག@ངས་པ་དང༌། དེ་

ནས་j་མ་འབའ་རོམ་བ་དེ་�གས་ཤིན་v་tོ་ནས། བཀའ་བDད་

8ིས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་,མས་ལ་གསོལ་བས་འདེབས་པ་དང༌། 

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་�མ་པོ་པ་ལ་སངས་Iས་8ི་འ5་ཤེས་པའི་

མོས་Aས་ཡང་ཡང་.ས་ཤིང་བTགས་པས། རང་གིས་སེམས་

qོགས་པའི་དོན་ཉམས་~ོང་ད.ེར་མེད། འཁོར་འདས་8ི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གིས་སེམས། སེམས་Hག་I་ཆེན་པོ་Æན་�ིས་

dབ་པར་qོགས་པས། �ོམ་མ་ཡིན་བའི་oལ་མེད། �ང་བ་མ་

ཡིན་བའི་ཐབས་གཞན་ནས་བཙལ་མི་དགོས། དེ་ཉིད་མ་ཡིན་

པའི་iེབ་:ོང་པ་ཉིད་ལོགས་@་�ོམ་མི་དགོས། གཉིས་@་མེད་

པའི་དོན་ལ་བཏང་བཞག་མེད་པའི་9ལ་�ིས་ཡེངས་པ་མེད་

པར་.ས་ནས། Vོལ་བLབས་མེད་པར་ངང་གིས་འ3ོ་འོང་མེད་

པར་བTགས་ནས། བ5ད་དང་མཚན་མ་དང་བར་ཆད་ཐམས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ཅད་རང་སར་3ོལ། �ན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་དང་Sོད་qག་ཅི་wང་

ཡང་j་མ་ལ་T་བ་མ་ཡིན་བ་གསང་bོད་མཛད། j་མ་ལ་མོས་

Aས་.ས་པས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་j་མའི་.ིན་བ\བས་8ིས་

�ོགས་པར་.ས་ནས་བTགས་ཙམ་ན། ཉིན་གཅིག་རིན་པོ་ཆེའི་

ཞལ་ནས་ཆོས་ཅིག་གཤའ་མར་.ེད་ན་གཞི་དད་པ་དང་མོས་

Aས་yད་པར་ཅན་�ིས་cན་ནས་བxངས། ལམ་བVོན་འdས་

ཡེངས་པ་མེད་པའི་�ོ་ནས་ཉམས་@་jངས་ན་འ�ས་z་སངས་

Iས་ཟེར་བ་དེ་མངོན་5་.ེད་པ་ལ་ཚ^གས་མེད་པ་ཡིན་བས་

འཁོར་བ་jོ་ནས་´ོངས། བཤེས་གཉེན་̧ ལ་5་ཞོག །ཆོས་

བIད་Iབ་v་¤ར། འ5་འཛK་གཡེང་བ་´ོངས། 9ལ་�ིམས་

Iན་5་�ིས། དད་པ་གཏིང་ནས་tེད། སེམས་8ི་གཞི་V་ཆོད། 

འnལ་པ་ནང་ནས་འཇིག །�ང་སེམས་གཉིས་@་མེད། ,མ་

qོག་ཆོས་mར་གསལ། ཐ་མལ་ཤེས་པ་དེ། འོད་གསལ་ངང་5་

འ5་འ�ལ་མེད་པའི་5ས་@་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལམ་5་འ3ོ། �ེན་

ངན་པ་3ོགས་@་འཆར། དེ་5ས་ན་མོས་Aས་yད་པར་ཅན་tེ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བས་དངོས་dབ་འ®ག །བར་ཆད་ཞི། གཞན་ཕན་ཆེ། dབ་ཐག་

ཉེ། མཁའ་འ3ོ་འ5། j་མ་མཉེས་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་8ི་V་

བ་ཡིན་དེ་5ས་ན་རི་�ོད་,མ་པར་དག་པ་ན་བག་ཚ་བ་དང་

ཉམས་ང་བ་མེད་པར་Yོ་Zེའི་མAར་̧ གས་ལས་wང་བ་jངས་

ན་མཁའ་འ3ོ་མཉེས་པ་ཡིན་པས། qོགས་པ་དོན་�ི་མAར་

ཡང་ལོང་ག@ངས། ཁོ་བོའ K་འདས་མཆོད་ལ་ནི་yོད་རི་�ོད་,མ་

པར་དག་པ་ན་Lབ་པ་Vེ་གཅིག་v་.ེད་པ་ཅིག་�ིས། མེ་ཏོག་

´ར་གང་དང་�་ཕོར་གང་¡ལ་ནས་མོས་Aས་.ས་ཤིང་གསོལ་

བ་བཏབ་ན་རབ་ཡིན་ག@ངས། མར་མེ་འབར་བ་ཉིད་{ང་གིས། 

མར་མེ་ཤི་བ་དེ་�ར་མེན། དངོས་པོར་འཛKན་པ་ཉིད་{ང་གིས། 

དངོས་མེད་འཛKན་པ་དེ་�ར་མེན། གང་ཟག་གི་�་བ་རི་རབ་

ཙམ་5་འཛKན་པ་ནི་jའི། ཆོས་ཐམས་ཅད་:ོང་པ་ཉིད་5་�་བ་

ནི་དེ་�ར་མ་ཡིན་ནོ།  །yོད་.ས་པ་ཤེས་ཤིན་Sིན་5་གཟོ་བ་

དང༌། ཁ་�ོས་ཆགས་ཞེན་མེད་ཟེར་ནས་yད་གསོད་མི་.ེད་པ་

ལེགས། ཅིས་8ང་.ང་འབའ་རོམ་5་�ོམ་5་སོང་ག@ངས། དེ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ནས་ཞབས་:ོག་.ེད་ཤིན་བTགས་ཙམ་ན་ཞག་@མ་r་V་

ག@མ་ན་རིན་པོ་ཆེ་m་ཡལ། དེ་ནས་ས་འzམ་ཚར་�ི་བར་5་

ཡོན་བདག་ཅིག་གིས་ཁོང་བཞི་�ེ་ཅིག་གི་བJེན་བcར་.ེད་པ་

ཅིག་wང་བས་དེའི་བར་ལ་བTགས། དེར་ས་འzམ་ཚར་བ་དང་

oལ་5་.ོན། q་གཅིག་ལ་Hེ་ཡ་བཞི་བཀལ་ནས་འདམ་ཀོ་yིམ་

གསེར་�ི་X་ཁང་5་.ོན། q་དེ་ཡང་དེར་བཙNང༌། :ོན་པ་9ལ་

�ིམས་3གས་8ིས་འཚN་བ་དང་ཆ་�ེན་Wར་བ་yེར་ནས་j་

མས་Rང་བ:ན་པའི་.ང་འབའ་རོམ་.་བ་oལ་ཆེན་ཏེ་ཚ^འི་

གངས་Dད། �་ཆེན་གང་གའི་འགོ་བོ། �ེ་ཆེན་བ་ཚབ་8ི་ས་

�ལ། རིན་ཆེན་�་མོ་�ང་པ། �ོང་ཆེན་�ག་དམར་བསམ་ཡས། 

ཐང་ཆེན་gག་མོའ K་གོང་བ། {་ཆེན་བཞིའི་Dན་ལམ། .ང་ཆེན་

རི་�ོད་,མ་དག །མཚN་ཆེན་gག་མོའ K་�ག་པ། ལོ་ཆེན་¦འི་

¨ར་ས། :ོན་ཆེན་བཤད་Á་བsག་ས། �ོམ་ཆེན་སེང་¿འི་

dབ་གནས། མ�་ཆེན་�ས་པ་�ས་ས། ཙམས་ཆེན་X་�ོ་

གངས་དཀར། འཛམ་uིང་མིའི་Iལ་པོ་ཡིན་བས། yད་པར་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

པར་5་མཐོ་ལ་བZིད་ཆེ་བ། .་�ོད་8ི་Iལ་མཚན་Hར་བ། 

½ང་གི་�་བ་འS་བ། ད.ིབས་ལེགས་པ། Vེ་ལ་Xོ་�ིན་

འ�ིགས་ནས། འAལ་པར་གoའི་ནང་zན་འཐིབ་པ་འS་བས་

ཡིད་འ®ག །ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་པའི་སངས་

Iས་8ི་ཞལ་:ོབས། གནོད་Wིན་�ི་�ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གང་བ་

བཟང་པོའ K་ཕོ་�ང་གི་གནས་བཅས་པའི་རི། Æན་ཆགས་པའི་

�ང༌། .ིན་ཆགས་པའི་ས། ཉམས་དགའ་བའི་oལ། ཙམ་X་

�ོའ K་ཞོལ། dབ་གནས་འབའ་རོམ་Æན་�ིས་dབ་པའི་གཞལ་

ཡས་ཁང༌། �་རིན་ཆེན་�ངས་པར་གཤེགས་ནས། བIག་

tེལ་ཞང་བsན་འwང་གནས་འོད་མེན་བ་@ས་8ང་མ་མཐོང་

བར་Sང་Oོང་ཆེན་པོ་�་zར་གཅིག་°ར་Lབ་པ་ལ་ནན་ཏན་

མཛད་Eད། ཡང་5ས་རེས་ཤིག་ན་�་ལ་བTགས་པའི་5ས་ན་

ཉིན་གཅིག་མི་དཀར་པོ་གཅིག་འོང་ནས་Hག་འཚལ་Eོར་བ་

.ེད་ཤིན་�ང་བས། j་མས་དེ་ལ་བདེ་འམ་.ས་པ་ལ་ངེད་བདེ། 

ཆོས་ཅིག་Tར་མཆིས་པ་ལ་T་མ་ཕོད་ཟེར། དེར་j་མས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

tབས་འ3ོ་དང་ལས་D་འ�ས་8ི་ཆོས་ཞིབ་v་ག@ངས། དགེ་

བJེན་�ི་�ོམ་པ་ཕོག་པ་ལ་ཆོས་ཉན་ཚ^་ཡར་�་མར་�་མང་5་

.ེད་ཤིང་འ5ག །དེ་ནས་ཡང་ཉིན་གཅིག་wང་ནས་ངའི་ཉེ་འ�ེལ་

འགའ་ཡང་ཆོས་T་ཟེར་བ་ལ། j་མས་yོད་རང་ཆོས་ཉན་བའི་

བར་ལ་མི་¬ག་པར་�ང་བ་ལ་ཁོང་གིས་ཆོས་Tར་ཅི་ཡོང་.ས་

པ་ལ། ངེད་མི་མ་ཡིན་.་བ་ཡིན་པས་བག་8ིས་xོབ་པ་ལགས། 

ཁོང་ལ་ཡང་ཆོས་གནང་བར་T་ཟེར་བ་དང༌། འོ་ན་{ང་.ས་པ་

ལ་གནོད་Wིན་ཕོ་མོ་མང་པོ་V་ནས་wང་བས་Hག་འཚལ་བ་

དང༌། .མས་པ་ཆེན་པོའ K་ཏིང་ངེ་འཛKན་ལ་Jོམས་པར་Tགས་

པས། ཆོས་Qར་�ར་ག@ངས་པས་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་

དགའ་ནས། ངེད་8ིས་འzལ་བ་ཡང་.ེད་པ་ལགས་ཟེར་བ་ལ་

ལན་ཅད་མ་ག@ངས། དེར་Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ོམ་ཅིག་བ:ན་

Jམ་བ་དང༌། ཆར་�ིན་དེད་པ་�ར་ཡལ་ནས་ཐལ། དེ་ནས་

ཞག་དགའ་ལོན་པ་དང༌། ¡་Hོགས་@་སོང་དང་འ�ི་གཅིག་

ཡོད་ཟེར་བའི་Eད་གཅིག་ག¬གས་མེད་པར་Xངས་8ིས་,་

�76



མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ལམ་5་wང༌། དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་Jམ་ནས་ཡར་ལ་གཤེགས་ཙམ་

ན། འ�ི་གཅིག་bང་cས་བསད་མ་ཐོག་ཅིག་འ5ག་པའི་རོ་�ང་

བས། oལ་འ�ི་ཨེ་ཡིན་ན་ཡིན་ན་གཞན་�ིས་འ�ི་བÔས་ཟིན་

Jམ་ནས་mར་པ་འདེབ་དོགས་པས། ལེགས་པར་གཟིགས་

པས་.ང་འ�ིར་�ང་བས་ཁོག་པའི་xོ་བོར་ནས་�་ལག་,མས་

9ར་Iབ་ལ་གཏད་ནས་�ར་ནས་འོང༌། བ¸་བ་དང་ཤ་ཚKལ་

ཡང་ཡག་པར་མ་ཤེས་ག@ངས། དེར་བསམ་པ་ལ་འདི་ཁར་

�ང་གི་གནོད་Wིན་དེ་cན་ལ་ཆོས་བ:ན་5ས་ན་འzལ་བ་.ེད་

ཟེར་བས་དེའི་,མ་འ]ལ་ཡིན་ཏེ་འོང༌། དེ་cན་�ིས་མ་ལེགས་

པ་.ས་Jམ་ནས། ཏིང་ངེ་འཛKན་�ི་དAག་Tགས་.ས་ནས་

དགེ་བJེན་དཀར་པོ་.ས་ནས་བོས་ནས་ཁོ་wང༌། དེར་yེད་ལ་

ངས་དགེ་བJེན་�ི་�ོམ་པ་ཕོག །ལས་D་འ�ས་8ི་ཆོས་དེ་

ཙམ་ཅིག་བ:ན་པ་ལ་འདི་འSའི་�ིག་པ་.ས་ནས་བ8ོན་པ་

དང༌། འ�ི་དེ་ངེད་8ིས་བསད་པ་མ་ཡིན། འདིར་བཙན་བ5ད་

གནོད་Wིན་Sི་ཟའི་ཚNགས་དཔག་v་མེད་པ་ཡོད། དེ་cན་ལ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

འཁོར་}ེ་bང་གི་ཚNགས་ག¬གས་ཅན་ཡོང་བ་ཡིན་པས་དེ་cན་

�ི་བསད་པ་ཡིན། ངེད་8ིས་xོབ་དཔོན་ལ་བEང་པ་ཡིན་ཟེར། 

དེར་འབའ་རོམ་པས་ང་ལ་j་མ་རིན་པོ་ཆེས་.ང་འབའ་རོམ་.་

བ་dབ་གནས་ཡིན་པས་དེར་སོང་ལ་བLབ་པ་�ིས་ལས་D་

འ�ས་ལ་འཛ^མས་ག@ངས་པས། j་མའི་ག@ང་བLབ་པའི་

ཆེད་5་འདིར་�ོད་པ་ཡིན་བ་ལ་yེད་oལ་བདག་གིས་�ིག་པ་

ལ་Wོར་བར་འ5ག །yོད་རང་ཡང་དག་ཚKག་མི་ºང་བར་

འ5ག །ད་ང་འ3ོ་དགོས་པར་འ5ག་ག@ངས་པ་དང༌། དེར་ཁོང་

,མས་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་འཚNགས་ནས་ངེད་མི་མ་ཡིན་

.་བར་ཆད་ལ་བVན་བ་ཡིན་པས། @་ཡིན་ཡིན་ལ་ངེད་མི་མ་

ཡིན་.་བ་རོ་�ོང་པས་ཆོས་མི་T། j་མ་yེད་མི་མེད་Rང་:ོང་

ན་བVོན་འdས་Sག་པོའ K་�ོ་ནས་3ོགས་མེད་པར་�གས་དམ་

Vེ་གཅིག་v་མཛད་པས། yེད་ལ་དད་པར་wང་ནས་ཆོས་Tས་

པ་ཡིན། ད་Hིན་ཆད་�ིག་.ེད་རེ་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་8ིས་

མནའ་བtལ། xོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེ་Eད་མི་ག@ང་བར་ཅིས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

8ང་བTགས་པར་T། ཅི་�ར་ག@ངས་པ་བཞིན་5་5ས་ད་ནས་

བ¬ང་:ེ་སང་མ་ཤིའྀ་བར་5་ཨང་ཅང་ཡང་ཆེས་ཏེ། སངས་མ་

Iས་8ི་བར་5་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བར་ག@ངས་བཞིན་5་

བཀའ་བLབ་པ་ལགས་ཟེར་ནས། cན་�ིས་Hག་འཚལ་ནས་

T་དོན་ནན་ཏན་�ིས་¡ལ་བ་ལ། དེར་j་མས་xོབ་དཔོན་པད་

མའི་xོབ་མ་ཡིན་པ་�་ལེགས་ཏེ། འོ་ན་ངའི་བཀའ་ལས་མ་

འདའ་བར་�ོམ་པ་ºང༌། ཆོས་�ིས་ལ་སངས་Iས་8ི་བ:ན་པ་

བºང༌། yད་པར་5་བཀའ་འཁོར་རིགས་Dད་5་<ར་པའི་z་

xོབ་,མས་ལ་བºང་ཞིང་བtབས་པ་དང་�ོང་འ3ོགས་�ིས། 

དམ་ཚKག་ལས་མ་འདའ་བར་ཆོས་དང་མ�ན་པར་�ིས་དང་

བ�ད་ག@ངས་པ་ལ། དེ་ནས་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་

ནས་ག@ངས་པ་�ར་བ�ི། �གས་ལ་བཏགས་ཟེར་ནས་ཐམས་

ཅད་8ིས་Hག་འཚལ་ནས། འཇའ་ཚNན་ནམ་མཁའ་ལ་ཡལ་བ་

�ར་དེང་ནས་སོང་ག@ངས། ཡང་5ས་རེ་ཤིག་ཙམ་ན་xོབ་

དཔོན་�་¡ག་གཅིག་ན་�གས་དམ་ལ་བTགས་ཙམ་ན། Hི་སོ་

�79



མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ན་c་ཏི་རི་རི་བ་གཅིག་3གས། Hི་ལངས་ནས་�ོ་ན་ཕ་བོང་

ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཁ་ལ་བཞེངས་ནས་གཟིགས་པས། q་

པ་མང་པོ་གཅིག་གིས་�ས་མ་གཅིག་དཔང་yེར་.ས་ནས་

�ོས་ནས་wང༌། དེ་ཅི་ཡིན་Jམ་ཙམ་ན། དེ་,མས་ན་རེ་ད་

བTགས་ན་xེབས་ནས་wང༌། �ས་མ་xོབ་དཔོན་ལ་བཅོལ་ན་

རང་རེ་ལ་འོར་�ོས་ཟེར་ནས། �ས་མ་xོབ་དཔོན་�ིས་Vར་

བ¤ར་ནས་ཁོང་,མས་�ོས་པ་ལ། མར་གཟིགས་ཙམ་ན་q་པ་

གོ་�ོན་མཚNན་ཐོགས་པ་མདའ་འགེངས་ཤིང་ཡར་བDག་ནས་

wང་བ་དང༌། འཆོར་རམ་མི་འཆོར་�་ཡིན་ཟེར་བ་དང༌། q་མ་

Dག་yེད་,མས་8ི་བར་ངས་.། ངའི་ཁ་ལ་ཉོན་ག@ངས་པ་

དང༌། cན་ཀ་Dག་འ�ོ་བཅད་ནས་འཚNགས་ནས་�ད། དེ་ནས་

Hིར་ལོག་ནས་�བ་5་དར་ཅིག་བ�ད། ད་ཅི་�ོས་མི་,མས་

wང་ནས་�ས་མ་ཁོལ་ཁོང་གིས་xོབ་དཔོན་ལ་ཅང་མི་�ས་པར་

འ5ག །དེ་རིང་xོབ་དཔོན་�ིས་གོ་བཅད་ཟེར་ནས་Hག་འཚལ་

བ་དང་¡་Hོགས་@་སོང་Eད། ཁོང་,མས་ཡར་སོང་བ་དང་q་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

པ་Hི་q་པ་Hི་ཏ་,མས་ཡར་ལོག་ནས་དེ་རིང་འnགས་པ་དེ་

xོབ་དཔོན་ལ་འzལ་ཟེར་བ་དང་Hག་འཚལ་བ་དང༌། ཡོན་

བདག་ལ་zལ་ཆེ་གོ་བཅད་ག@ངས། X་འSེ་ཡིན་པ་མyེན་

ཡང་མི་མyེན་པ་�ར་མཛད་ནས། yེད་མི་�ེ་གང་ཡིན་

ག@ངས་པ་ལ་ངེད་མི་མ་ཡིན། X་འSེ་འnགས་པ་ཡིན་ཟེར་

ནས་ཁོང་,མས་Hིར་ལོག་ནས་སོང་Eད། Hིས་ཡང་�བ་

གཅིག་ན་Qར་�ར་�ི་q་པ་�ས་མ་yེར་ནས། yེད་ལ་བཅོལ་

ཟེར་བ་དེ་,མས་8ི་འཁོར་5་z་ཙ་zད་མེད་ལ་སོགས་པ་མང་

5་�ིད་ནས་wང༌། མར་དང་�ད་ལ་སོགས་པའི་འzལ་བ་ཆེན་

པོ་ཡང་.ས། དེ་,མས་8ི་དཔོན་3གས་པ་གཅིག་གིས་ཞོ་Jན་

�ི་{་ཆོ་གང་xོབ་དཔོན་ལ་Sངས་ནས། xོབ་དཔོན་�ིས་བཀའ་

Sིན་ཆེན་པོས་ངེད་བtབས་དེ་ཉིན་�ས་མ་བཅོལ་ནས་མ་�ོས་

ན་བསད་ཤི་མང་5་འོང་བར་�ང༌། ད་ཆོས་8ང་T་ཅི་ག@ང་

བLབ་པ་ཡིན་xོབ་མ་.ེད་ཟེར་བ་ལ། j་མ་འབའ་རོམ་པས་དེ་

5ས་@་yེད་8ིས་ང་འདི་ན་ཡོད་པ་ཅི་sག་མཐོང་ག@ངས་པས། 
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ངེད་,མས་ཞེད་པས་ཡར་�ོས་ཙམ་ན་ཕ་བོང་དེའི་ཁ་ན་མེ་

ད¡ང་ཆེན་པོ་གཅིག་ནམ་མཁའ་ལ་རེག་གེ་འབར་བའི་ནང་ན་

xོབ་དཔོན་བཞེངས་ནས་བTགས་པར་མཐོང་བས། ད་འདི་ལ་

བཅོལ་.ས་པས་དེར་�ས་མ་བཅོལ་ནས་�ོས་པ་ལགས། ཁོང་

,མས་8ིས་8ང་དེ་�ར་མཐོང་བས་ཡར་མ་དེད་པ་ལགས་ཟེར་

Eད། དེར་xོབ་དཔོན་�ིས་ཆོས་བ:ན་པ་དང་བཀའ་Sིན་ཆེ་

ཟེར་ནས་cན་ཀ་ཡལ་ནས་སོང་Eད། bིར་�་རིན་ཆེན་�ངས་

པ་ལ་ལོ་བཞི་བTགས། མདའི་�ག་ལ་དགོན་བ¬ང་ནས་

ག@མ། ཕོན་5་ལོ་བ5ན་འབའ་རོམ་དགོན་5་བTགས། དེ་ནས་

མདོའ་ཁམས་@་གཤེགས། ལོ་མང་5་བTགས། དེ་ནས་དzས་

@་ཡར་.ོན་ནས་འབའ་རོམ་དགོན་5་ལོ་བr་གཉིས་@་Á་པ་

བtངས་ཤིང་བTགས་པ་ལ་ཉིན་གཅིག་འབའ་རོམ་�ི་�ག་

དམར་�ོང་ཆེན་�ི་ཡང་ཐོག་གོང་མ་དང་འོག་མའི་བར་�ི་�ག་

�འི་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁའ་ལ་�་.འི་ག5གས་ཆེན་པོ་ཤིན་v་ངོ་

མཚར་ཆེ་བ་གཅིག་ནམ་མཁའ་ལ་8ི་ལི་ལི་འ5ག་པ་ལ། འདི་Q་
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ན་མེད་པ་ཅི་ཡིན་Jམ་ཙམ་ན་j་མ་འབའ་རོམ་པ་ག5གས་དེའི་

འོག་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཞལ་ཤར་5་གཟིགས་ནས་ས་གནོན་�ི་

Hག་I་མཛད་ནས་བTགས་པ་ཡང་འཁོར་འགས་མཐོང་Eད། 

ཡང་གསེར་འzམ་གཉིས་དང༌། ཐང་m་འགའི་རབ་གནས་

མཛད་5ས་གཅིག་ན་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་གཅིག་

གིས་j་མའི་m་སངས་Iས་ཤÕ་�བ་པར་མཐོང་བ་ལ། j་མས་

yོད་དེ་འS་མཐོང་.་བ་མི་ལ་མ་ཟོ་གསོངས་ག@ངས་Eད། 

ཡང་xོབ་དཔོན་པ་ལ་མི་འགས་.ིན་བ\བས་གཅིག་Tས་པའི་

5ས་@་ཚNགས་.ིན་�ིས་བ\བས་བདོ་ལ། :ོན་པ་རིན་ཆེན་j་

མ་.་བས་xོབ་དཔོན་འབའ་རོམ་པ་�ག་པ་Yོ་Zེ་འཆང་5་Iན་

ཆ་ལ་སོགས་པས་བIན་པ་གར་�ི་ཉམས་དA་དང་fན་བར་

གཟིགས་པ་ལ་ངས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་�ར་བTགས་པར་མཐོང་

.ས་པ་ལ། དེ་ཡང་མཐོང་5་{ང༌། ད་yོད་མི་ལ་མ་¢ོ་གསོང་

ག@ངས་Eད། ཡང་xོབ་དཔོན་པ་གཟིམ་མལ་ན་བTགས་པའི་

5ས་གཅིག་ན་ཤེས་རབ་Iལ་མཚན་.་བ་འོངས་ནས་བ�ས་
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ཙམ་ན་གཟིམས་མལ་ན། བཅོམ་fན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་Xན་

ཅིག་tེས་པའི་mར་བTགས་ནས་འ5ག །ཡང་ཡང་མིག་Hིས་

ཞིང་བ�ས་པ་ལ། Iན་དང་ཆ་Rགས་ཤིན་v་གསལ་བ་²་ལ་

ཁད་5་བTགས་ནས་འ5ག །དེར་Hིར་གོ་ལེ་བTད་ཙམ་དེར་@་

འོང་ག@ངས། དེར་རང་འོངས་Tས་པ་ལ་ཅི་�ང་ག@ངས། 

xོབ་དཔོན་མེན་བ་ཅིག་གཟིམ་མལ་ནས་�ང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་Jམ་

ནས་Hིར་སོང་ལ་ལགས་Tས་པ་ལ། དམ་བའི་ཆོས་འ5ལ་བའི་

ནང་ནས། j་མ་གནས་པའི་�ོ་ལེགས་ལ། ལག་པས་ངལ་�ིས་

བ�ང་བར་.་ཟེར་བ་yོད་8ིས་མ་ཐོས་སམ། �ང་Zེན་5་འཇབ་

ཡིན་འོང་པས་མི་X་རེ་ཡང་�ོམ་5་མི་:ེར། ང་མེན་བ་མལ་ན་

@་ཡོད། yོད་རང་མི་འnལ་པ་ཡིན་བས་འnལ་གཏམ་མི་ལ་མ་

¢ོ་བར་གསོང་ག@ངས་Eད། ཡང་�བ་ཅིག་མེ་ཏོག་ར་བ་

འགེབ་པ་བZེད་པ་ལ་ནམ་Oོད་འཁོར་ཙམ་ན་Zེ་བsན་མའི་m་

གསལ་ཞིང་Iན་དང་fན་པ་གཟིམས་མལ་ནས་བཞེངས་ནས་

མེ་ཏོག་ར་བར་.ོན་ནས་མེ་ཏོག་འགེབ་ཤིང་�ང༌། ལེགས་པར་
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བ�ས་པས་Zེ་བsན་མ་དངོས་@་བTགས་པ་བཞིན་5་འ5ག །

yོད་ནམ་ལ་མི་ཉལ་བར་5ས་མ་ཡིན་བར་ཅི་�་ག@ངས། ངས་

xོབ་དཔོན་པ་བཞེངས་ནས་འ5ག་པས་འོངས་པ་ལགས་.ས་

པ་དང༌། xོབ་དཔོན་གང་ན་�ང་ག@ངས། འདི་རང་མ་ཡིན་

ནམ་Tས་པ་ལ། ཉིན་མོ་དཔལ་ཧེ་{་ཀ །མཚན་མོ་Iན་fན་

,ལ་འ.ོར་མ། ཞེས་ག@ངས་པ་དེ་མ་ཐོས་སམ། ག@ངས། 

ཐོས་ལགས་.ས་པ་ལ་འོ་དེ་ཡིན་ག@ངས། ལར་,ལ་འ.ོར་

པའི་ཉམས་ལ་ཅི་ཡང་འwང་ཡང་བདེན་འཛKན་དང་དགའ་�ོ་མ་

.ེད། བ5ད་འ®ག་པའི་D་ཡིན། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་པས་

ཡོན་ཏན་གོང་མ་Dད་ལ་tེ་བ་ལ་j་མའི་ཞབས་ཏོགས་ལ་

འབད་པ་.ང་�བ་8ི་སེམས་,མ་གཉིས་ལ་Wངས་པ་དང༌། 

ལས་D་འ�ས་ལ་ནན་ཏན་5་.ེད་པ་དང༌། V་བའི་j་མ་ལ་མོས་

Aས་འ<ར་བ་མེད་པ་.ེད་པ་གནད་5་ཆེ། དེ་�ར་.ས་པས་

ཡོན་ཏན་Dད་ལ་མ་tེས་ན་qེན་ཅིང་འ�ེལ་པར་འwང་བས། 

བÒ་པ་ཡིན་བས་དེ་འS་བ་འwང་མི་Oིད། Hག་I་ཆེན་པོ་ནི་
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རང་གི་སེམས་འདི་ལས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གཅིག་ལས་མི་

ཟེར། j་མ་བ:ེན་པའི་ཐབས་དང་རང་གིས་བསོད་ནམས་

བསགས་པས་qོགས་པ་ཡིན། དེ་གང་གིས་ཤེས་ན། གཞན་

�ིས་བZོད་མེན་Xན་ཅིག་tེས། གང་5་ཡང་ནི་མི་གནས་ཏེ། 

j་མའི་5ས་མཐའ་བ:ེན་པ་དང༌། རང་གི་བསོད་ནམས་ལས་

ཤེས་.་ག@ངས་བས། སེམས་འ<ར་བ་མེད་པ་qེན་འ�ེལ་�ི་

ཆེ་བས་རང་གིས་རང་ཤེས་ནས་འོངས་བ་ཡིན་ག@ངས། Jམ་

.ེད་མང་པོས་ཡིད་འ<ར་བ་མེད་པ་ལ་མངོན་ཞེན་མེད། ཤིན་v་

གསང་དགོས་པ་ཡིན། ¦ོ་mར་འོངས། རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་

8ང་མ་གསང་པར་བ¢ས་ན་5ང་Hིན་པ་བཞིན་5་འ3ོ་བ་ཡིན། 

ཇོ་མོས་8ང་ས་དང་པོའ K་བདེན་པ་མཐོང་བས་�ི་ལམ་གཞན་ལ་

བཤད་པས་Sོང་qག་�་མོ་ཡལ་བར་འ<ར་བ་དང༌། གསང་

Qགས་གསང་ན་འdབ་པས་ཐམས་ཅད་གསང་དགོས་པར་

བ:ན་པ་ཡིན་ག@ངས་ནས། Hིར་གཟིམ་མལ་5་བTད་Eད། 

ཡང་བཅོམ་fན་འདས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་X་�ག་བr་V་
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གཉིས་རིགས་�་དང་�ག་པ་Yོ་Zེ་འཆང་5་ཞལ་གཟིགས་པའི་

5ས་@་དཔལ་X་ལ་བབ་པ་ཚངས་པའི་ད.ངས་.་བ་བ:ོད་པ་

ཡོད་ག@ངས། ཡང་xོབ་དཔོན་པས་འགའི་ཆོས་�ོ་འ.ེད་པའི་

5ས་@་.ིན་བ\བས་མཛད་5ས་´ོག་ཆོག་མཛད་5ས་ན། ཡང་

འགས་,ལ་འ.ོར་མ་ཞལ་གཟིགས་ནས་ཉམས་yད་པར་ཅན་

Dད་ལ་tེས་Eད། ཡང་བསོད་ནམས་Iལ་མཚན་.་བས་

གཟིམ་མལ་ན་འོད་དམར་པོའ K་འཁོར་ཤིན་འ5ག་པར་མཐོང༌། 

Hིར་ལོག་ནས་�ོར་སོང༌། ཡང་ཡར་ནང་5་འོངས་ནས་བ�ས་

ཙམ་ན་xོབ་དཔོན་པ་མAར་Xང་Xང་མཛད་ཤིན་གདའ་Eད། 

ཡང་དགེ་བJེན་ཅིག་གིས་xོབ་དཔོན་j་ད.ེ་ན་བTགས་5ས་

@་ཇོ་བོ་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་�ག་མའི་mར་བTགས་ནས་

ཆོས་ག@ང་བ་མཐོང་ག@ངས་Eད། ཡང་ཞང་བsན་ཐོག་

བཞེར་.་བ་བsན་བ་གཅིག་གིས་Zེ་བsན་མའི་བLབས་ཐབས་

གཅིག་T་དགོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ཆང་འ�ང་དགོས་ཟེར་ན་Eེ་པད་

8ིས་བཅད་8ང་ཆང་མི་འ�ང་.་བ་ལ་T་དགོས་Jམ་ནས་Hིན། 
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xོབ་དཔོན་པ་ལ་Zེ་བsན་མའི་བLབ་ཐབས་གཅིག་Tར་མཆིས་

པ་ལགས་གནང་བར་T་བ�ིས་ཙམ་ན། ཆང་ནི་,ལ་འ.ོར་མ་

ཉིད་དེ།  །,ལ་འ.ོར་མ་ནི་ཆང་གི་ག¬གས།  །གལ་ཏེ་གོ་འཕང་

མཆོག་འདོད་ན།  །དེ་དག་ཐ་དད་པར་མི་qགས།  །ག@ང་བ་

:ོན་པས་མ་གསན་ནམ། Eེ་བཅད་8ང་ཆང་མི་འ�ང་Jམ་བའི་

qོག་ངན་ཅན་ལ་,ལ་འ.ོར་མའི་བLབ་ཐབས་8ིས་ཅི་.ེད། 

གསེར་´ངས་པའི་སེར་པོ་ག་ལ་ཡོད། གཅན་གཟན་�་མོ་ཟ་

འདོད་ཟས་8ིས་འཇིགས་.་བ་ཡིན། `ག་པ་བLབས་8ང་མི་

འཚལ། qོག་ངན་ཡང་མ་བསམ་ག@ང་Eད། ཡང་ཡོན་བདག་

དབང་སེང་གི་z་�ང་བ་ལ་�གས་དམ་འ�ེང་Yོག་གཅིག་

བཏགས་པ་ལ་5ས་རེས་ཤིག་ན་དེ་ཤི་བའི་རོ་བOེག་ཙམ་ན་

འ�ེང་Yོག་མ་ཉམས་པར་ཐལ་བའི་གསེབ་ན་�ེད་པ་དང༌། 

དབང་སེང་རང་གི་འAལ་5་བཏག་Eད། ཡང་ཡོན་མགོན་�ིས་

z་�ང་བ་ལ་Qགས་མ5ད་བཏགས་པ་ཡང་5ས་རེས་ཤིག་དེ་

ཤི། ཡང་རོ་བOེགས་5ས་Qགས་མ5ད་མ་ཚKགས་པར་ཕ་མས་

�88



མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

Hིར་ཉིན་ཐལ་བའི་ནང་5་Qགས་མ5ད་�ེད་པ་ལ། མེ་ཉི་མ་

གཉིས་འབར་བ་ལ་mད་པ་�་མོ་འདི་མི་འཚKགས་པ་དེ་མཚར་

ཆེ། .ིས་བ་ཤི་བ་ནི་ལས་8ི་ཤི་བ་ཡིན། མདོ་�ེ་ནས་བཅོམ་

fན་འདས་8ིས་8ང་ལས་8ི་,མ་པར་�ིན་པ་ནི་མ་གཏོགས་

སོ།  །ཞེས་ག@ང་པ་དེ་འདི་འS་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ་འོངས་

ཟེར་ནས་cན་ཀ་~་ངན་མི་.ེད་པར་འ5ག་Eད། ཡང་ཉེ་གནས་

གཅིག་གིས་གཟིམ་མལ་ན་བ�ས་ཙ་མི་བTགས་པར་འ5ག །

ད་�་Qར་�ིས་འདི་ན་བTགས་པ་ཡིན་བ་ལ་.ས་ནས་�ོར་

Hིར་ལོག་ནས་འོངས་ཙམ་ན་བTགས་ནས་འབོད་ཤིན་འ5ག །

ནང་5་Hིན་ཙམ་ན་yོད་Hིར་fོག་པ་ཅི་ཡིན་ག@ངས། xོབ་

དཔོན་མི་བTགས་པར་འ5ག །གདན་ངས་མ་མཐོང་Tས་ཙམ་

ན། ངས་འདི་sག་.ས་པ་ཡིན་ག@ངས་ནས་nས་རས་གཅིག་

གི་ཞལ་བཀའ་པ་�ར་མཛད། དེ་sག་མཛད་8ང་ད་ཅི་ཡེ་མི་

འ5ག །ད་�་བཞིན་གདའ་Tས་པ་ལ། 1ེན་པ་ད.ར་Öཻ་´ངས་

ལ་ཅི་ཡང་tེ། ,ལ་འ.ོར་�ི་ཉམས་ལ་ཅི་ཡང་འཆར་ཟེར་བ་མ་
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ཐོས་སམ། ཐམས་ཅད་ཉམས་�ང་ཡིན་བས་བདེན་འཛKན་མ་

.ེད། རང་�ང་བ¢ས་ན་¦ོ་mར་འོང༌། 5ས་ད་�་ཅི་.ེད་8ང་

ཡིད་ཆེས་པར་དགའ་བས། yེད་8ིས་དེ་sག་ཡིན་ན་འདི་�་z་

འོང་དགོས་ཟེར་ནས་Rང་འSེན་ཤད་ཤད་.ེད། ལས་དང་པོ་ལ་

འདི་sག་བཤད་ཟེར་བ་ལ་ཐོས་པ་ཆེང་པོ་མ་.ས་པ་ལ་tོན་

ཡོད་ཟེར་ནས་�ིག་Vར་འ3ོ་བས། ད་�འི་5ས་ན་ཅིས་8ང་

གསང་དགོས་པ་ཡིན་ག@ངས། ལར་ས་ལམ་�ི་qགས་མི་

དགོས་j་མ་དམ་བ་ཅིག་ལ་མོས་Aས་yད་པར་ཅན་གཅིག་གི་

�ོ་ནས་དམ་ཚKག་མ་ཉམས་པར་བ:ེན་ན་དངོས་dབ་,མ་པ་

གཉིས་ཚ^་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད། Rང་ལས་8ང་Eད་ཅིག་

གིས་�ོགས་སངས་Iས་.་བ་ཡང་བཤད། དེ་jོ་�ང་བ་ཚNགས་

མ་བསགས་པའི་jོར་མི་ཤོང་ག@ང་Eད། ཡང་དགོན་5་བIག་

tེལ་འགའ་ཡོད་པའི་q་ཇག་པས་yེར་བ་ལ་�་�ང་གཅིག་དང་

Hག་I་གཅིག་མཛད་པས་ཇག་པ་,མས་q་Dག་བདོ་ལ་འདམ་

ལ་¬གས་པ་བཞིན་5་སོང་ནས་རེངས་པར་གདའ། yེད་cན་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

སོང་ལ་q་ལོང་ལ་ཅང་མ་¢ོ་Jིང་Zེ་ག@ངས་Eད། ཡང་tོ་v་

ཀམ་�ག་.་བ་ལ་ཉིན་ས་Eམ་པོར་�་ཡེ་མི་འ5ག་པའི་སར་

འདིར་གཏོར་མ་གཅིག་yེར་ལ་ཤོག་ག@ངས། གཏོར་མ་གཅིག་

བQོས་ནས་Hག་མཁར་�ིས་ས་ལ་Zེས་གཅིག་gང་ནས་འདིའི་

¸ལ་5་Rག་ག@ངས་ནས་གཏོར་མ་དེ་¯ག་པ་དང༌། འོ་Qགས་

8ི་བདག་པོ་འཇིག་qེན་མ�་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་yེད་,མས་

8ི་ངེད་ལ་�་མེད་པ་Äར་5་�་གཅིག་T་ག@ངས། Hིར་ཉིན་

དེར་བ�ས་ཙམ་ན་བ\ན་བག་ཙམ་གཅིག་wང་ནས་�ང་Tས་

ཙ་ཡང་གཏོར་མ་གཅིག་yེར་ལ་དེར་tོལ་ལ་སང་ནང་པར་ལས་

ལས་མི་Hི་བར་�་གཅིག་འབབ་ཤིན་�ང༌། དེར་�་jངས་ནས་

ལོངས་bད་ག@ངས། Hིས་oལ་མི་,མས་8ིས་�་དེ་ལ་jངས་

ནས་ནད་པ་དང་བར་ཆད་ཅན་,མས་ལ་¯ད་ཙམ་ན་སང་སང་

འ3ོ་ཤིན་འ5ག་Eད། རང་རེ་ཡང་�ང་བ་དག་པ་ཁོ་ན་མ་

ལགས་ཏེ་འོ་ན་ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པ་ཙམ་5་

.ོན་པ་དང་j་མ་འབའ་རོམ་པ་དང་མཇལ་བ་དང༌། བJེན་
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བcར་.ེད་པ་དང་Sོ་ལམ་གཅིག་v་གཤེགས་པ་དང༌། འཇའ་ཁ་

དོག་�་ཚNགས་8ིས་འ5གས་8ིས་j་མ་འབའ་རོམ་པའི་དzའ་

ཐོག་v་¡བ་ནས་བTད་པ་མཐོང་བ་དང༌། དེ་ལ་སོགས་པའི་

མཐོང་�ང་yད་པར་ཅན་དཔག་v་མེད་པ་ཡོང་བ་དེ་འདིར་མང་

བས་མ་བཀོད་པ་ཡིན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འབའ་རོམ་པ་

ཆེན་པོ་དེས་འཛKན་པ་དང་རེ་དོག་མེད་པར་�་བོ་Dན་�ིས་,ལ་

འ.ོར་�ིས་ངང་ལས་j་མ་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་mའི་ཞབས་

ཏོགས་yད་པར་ཅན་མཛད་ནས། 5ས་ག@མ་8ི་སངས་Iས་

8ི་mའི་ངོ་བོར་jོ་ངེས་ཤིན། ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་

Iས་ལོངས་bོད་�ོགས་པའི་m་�ག་པ་Yོ་Zེ་འཆང་5་གཟིགས་

པས་རང་དང་གཞན་�ང་བLབ་ཅིང་5ས་ག@མ་�ི་སངས་Iས་

ཐམས་ཅད་8ིས་ག@ངས་5་ངེས་པའི་ཤེས་པ་tེས་པས། ངག་

�ས་པ་དང་fན་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་�ིས་8ང་མངོན་

ག@མ་5་འdབ་པ་དང༌། འ3ོ་བ་ཐམས་ཅད་དད་པ་དང་འ5ན་

པ་ཡིན། j་མ་དེ་ཉིད་8ིས་ངང་ལ་5ས་Eད་ཅིག་ཆད་པ་མེད་

�92



མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

པར་བTགས་པ་ཡིན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ལ་རབ་བLབ་

པའི་ཞབས་ཏོག་ལ་རང་ཉིད་8ིས་Rས་དང་Oོག་ལས་མ་�ོས་

པར་Vམ་X་�ོ་གངས་8ིས་Vབ། རི་�ོད་,མ་པར་དག་དེར་

འཁོར་བ་jོས་´ངས་ནས་གངས་ལ་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པར་སེང་

གེའི་Iལ་པོ་�ར་མཉན་Zེས་མེད་པར་Hག་I་ཆེན་པོའ K་ངང་ལ་

5ས་Dན་ཆད་མེད་པར་བTགས་པས་སེམས་Jིང་པོ་མེད་པ་

ལས་Jིང་པོ་jངས་པ་ཡིན། འ�ིང་Rས་8ི་ཞབས་ཏོག་ལ་

དཀའ་jས་དཔག་v་མེད་པའི་�ོ་ནས་Rས་དང་Oོག་ལ་མ་�ོས་

པར་j་མ་དེ་ཉིད་8ིས་m་ཚ^འི་བར་ཆད་ལན་3ངས་8ིས་བསལ་

བས་Rས་Jིང་པོ་མེད་པ་ལ་Jིང་པོ་jངས་པ་ཡིན། ཐ་མ་�ས་

ཟང་ཟིང་གིས་ཞབས་ཏོགས་ལ་མདོ་Iས་པ་ལ་སོགས་པའི་པོ་

ཏི་མང་པོས་�ས་Sངས་པའི་ཇ་དང་གསེར་ད¶ལ་དང་:ག་

གཟིགས་དང་�བ་�ོག་དང་གo་དང་ད¶ལ་�་དང༌། གནག་q་

ལ་སོགས་པ་ཤིན་v་ངོ་མཚར་བའི་འzལ་བ་ནོར་�ས་¡ལ་བས་

ལོངས་bོད་Jིང་པོ་jངས་པས། ཞབས་ཏོགས་ག@མ་�ི་�ོ་

�93



མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ནས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཤིན་v་མཉེས་པར་.ས་པ་ལགས། ཡང་

འ3ོ་བའི་མགོན་པོ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་.ང་�བ་8ི་སེམས་རིན་

པོ་ཆེ་འ.ོངས་པས་m་ལ་རིང་བOེལ་ཁ་དོག་�་ཚNགས་.ོན་པ་

ཡིན། j་མའི་ཞབས་ཏོགས་དང་Wིན་བའི་ཕ་རོལ་v་Hིན་པ་

�ོགས་པས། Hག་དང་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་དང་པØས་ལེགས་

པར་བIན་པ་ཡིན། �གས་ཀར་དཔལ་བེས་�ིས་རི་མོ་ཤིན་v་

གསལ་བར་ཡོད་པ་ཡིན། Hག་གི་ÙÚལ་ཁ་�ེན་5་�་ཞིང་

རིངས་པ་ཡིན། Hག་གཡོན་པའི་Oིན་ལག་གིས་V་བར་Ûྃ་�་

ཤད་�་zར་ཤིན་v་གསལ་བར་ཡོད་པ་ཡིན། m་གཟི་བZིད་ཆེ་

ཞིང་མདངས་དང་fན་བས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་�ིས་ནོན་པར་

བTགས་པ་ཡིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡི་ནང་གསང་ག@མ་�ི་

qེན་འ�ེལ་5་ཤར་བས། དམིགས་པ་མེད་པའི་�གས་Zེས་

Hོགས་རིས་མེད་པར་ག5ལ་.་བསམ་�ིས་མི་yབ་པའི་དོན་ལ་

qེན་འ�ེལ་�་ཚNགས་8ི་�ོ་ནས་སེམས་ཅན་མང་པོའ K་དོན་

མཛད་པ་ཡིན། བTད་པ་ནས་�གས་Zེ་ཆེན་པོས་འ3ོ་བ་ལ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ཕན་པ་མཛད་ཅིང་བTད་པ་ཡིན། བTགས་པ་ན་གནད་བཅས་

པས་m་ད8ིལ་མོ་Üང་གིས་ལེགས་པར་བTགས་པ་ཡིན། 

གཟིམ་ཙམ་ན་འོད་གསལ་འ3ོ་འོངས་མེད་པའི་ངང་ལ་གཟིམ་བ་

ཡིན། bོད་ལམ་,མ་བཞིར་མཉམ་ཞག་ཆེན་པོའ K་ངང་ལ་

བTགས་པ་ཡིན། མངོན་པར་ཤེས་པ་�ག་དང་fན་བའི་�ོ་ནས་

གསང་bོད་མཛད་པ་ཡིན། m་ག@ང་�གས་�ིན་ལས་,མས་

གང་ལ་གང་འ5ལ་�ིས་ག5ལ་.འི་ཁམས་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་

དང་བÝན་ནས་དེ་ལ་དེ་�ར་:ོན་པ་ཡིན། m་ག@ང་�གས་

.མས་པའི་ལས་དང་fན་པས་གཟིམ་བའི་སར་རི་eགས་

,མས་8ིས་,ལ་ལ་སོགས་པ་ºང་བ་ཡིན། .་.ེa་,མས་8ི་

,ལ་ལ་སོགས་པ་ºང་ཤིང་Hག་མཐིལ་5་�ོད་པ་དང་ཤང་8ིས་

ཐོགས་5་བབས་ནས་bན་,ག་སེལ་ཞིང་འ5ག་པ་ཡིན། ,ལ་

སད་ཙམ་ན་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་Þ་མ་{འི་¦་དང་Hག་གི་

བ�ས་�གས་དམ་དང་གཤེགས་བTད་8ི་5ས་ཚNད་མ་ཡོལ་

བར་བmལ་བ་ཡིན། གཞན་ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེས་ཡི་དམ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

Xའི་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན། ནམ་མཁའ་ལ་འ3ོ་བ་དང་�་ལ་མི་

.ིང་བ་དང༌། mའི་བཀོད་པ་5་མ་མཛད་པ་དང༌། ཟད་པར་�ི་

ཏིང་ངེ་འཛKན་ཐམས་ཅད་ལ་:ོང་པ་འ®གས་པ་དང༌། Vིགས་པ་

དང་�ག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གཤེགས་པ་དང༌། མངོན་བར་

ཤེས་པ་I་ཆེན་པོ་མངའ་བ་དང༌། Hག་I་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

དངོས་dབ་ཐོབ་ཅིང་�ན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་མ་Rས་པ་མངོན་5་

<ར་པ། འ3ན་�ི་དོན་¢་མེད་ཅིང་Vོད་པ་དང་�ལ་བའི་dབ་

ཐོབ་ཆེན་པོར་<ར་པ་ཡིན། འ3ོ་བ་cན་�ི་མགོན་དང་tབས་

@་<ར་པའི་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ལ་tེ་�་ན་འཆི་མི་མངའ་ན་ཡང་

དAང་པོ་བ5ན་r་V་ག@མ་ག5ལ་.་འགའ་ཞིག་ལ་གཟིགས་

ནས། ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་8ིས་མཛད་པ་བr་

གཉིས་8ིས་Hི་ཏ་j་ན་མེད་པ་དང་མ�ན་བར་དགོངས་ནས། 

ཉིན་གཅིག་ན་ངའི་�ི་ལམ་ན་སང་ཕོད་8ི་ལོ་ལ་ཤི་བ་ཅིག་�ིས། 

ཅེས་8ང་མི་བ¢ོག་པར་འ3ོ་དགོས་པར་�ང་བས་མི་གསར་5་

འོངས་ནས་ཆོས་T་བ་,མས་དེ་Vར་མ་འཇོག་གོ་བ་ལོང༌། ཅིས་
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8ང་མ་བཞག་ག@ངས། yེད་མི་ལ་དགའ་:ེ་ཡིད་ག5ང་ནས་

འ3ོ་བ་ཡིན། j་མ་གཞན་�ིས་ཅན་5་ཐོང༌། oན་རིང་བས་

གཙN་མི་ཆེ་:ེ། མོས་Aས་�ང་བས་�ོད་ཆེ་བས་མི་དགའ་རེས་

ཆོས་.་D་མ་�ེད་ཟེར་བ་དེ་མི་བདེན། Vོད་པ་མེད་པའི་j་མ་

མཚན་ཉིད་དང་fན་བ་དང་མཇལ་ནས་མོས་Aས་.ས་ཏེ་བÒ་

བ་མེད་པའི་ལས་D་འ�ལ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་ཅིང་གཡེང་བ་

མེད་པར་.ང་�བ་རིན་པོ་ཆེ་Wངས་ན་རེ་དོག་མེད་པར་Hག་I་

ཆེན་པོ་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་Æན་�ིས་dབ་པ་Dན་ཆད་མེད་པར་

གོ་ཞིང་qོགས་ན་ཐེ་ཚNམ་མེད་པར་ཚ^་འདི་ཉིད་ལ་དངོས་dབ་

,མ་པ་གཉིས་ཐོབ་པར་ངེས་ཤིང་ཐོག་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་

བསམ་�ིས་མི་yབ་པའི་དོན་བ\བས་པོ་ཆེ་འwང་བ་ནི་qེན་

ཅིང་འ�ེལ་པར་འwང་བའི་ཆེ་བ་ཡིན་བས་གང་གིས་8ང་

འགག་པར་�ས་པ་མ་ཡིན། སང་ཕོད་Wིད་ནི་ང་འ3ོ་བ་ཡིན་

ག@ངས་པ་ལ། རིམ་འ3ོ་.ས་ན་¢ོག་ཏེ་འོངས་བས་རིམ་འ3ོ་

.ེད་པར་T་.ས་པ་ལ། uེན་པ་cན་གོང་5་བ¢ས་པ་དེ་མ་གོ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

འམ། j་མའི་ག@ང་ལ་ཚད་མར་མི་འཛKན་པའི་མིས་.ིན་

བ\བས་འདོད་པ་དེ་རེ་¯ན། yེད་ལ་དབང་མེད་Jིང་:ོང་སང་

8ིས་སོང་ཙམ་ན་ད་གཟོད་བདེན་Jམ་བ་ཅིག་འོང་བ་ཡིན། 

ཅིས་8ང་སང་ཕོད་མི་བ¢ོག་ག@ངས། Hི་དེ་ལོ་�བ་གཅིག་

�ང་ལམ་ན་འzལ་བ་ཅིག་འོང་ཟེར་བ་ལ་ང་ད་�་འདས་ནས་

ག5ང་བT་བདོ་བ་འདི་ཡིན་.ས་པ་�ིས་ག@ངས། དེ་ནས་

སོག་v་ཇ་པ་མང་པོ་ཕེབས་པའི་ནང་ན་འབའ་རོམ་བའི་འzལ་

tེལ་འོང་ཟེར་བའི་Eད་wང་བ་ལ། j་མས་དེ་cན་དང་�ད་ན་

ཁོང་ཡིད་ཚKམ་བ་ཡིན་ཏེ་ང་མེད་པ་ཅིག་དང་འ�ད་དོག་ཡོད་

ག@ངས་ལ། ཁོང་འགའ་རེས་ཤི་བ་�ིས་པ་བཟང་བ་ཡིན་ཟེར་

བ་མི་བཟང་ངམ་Tས་པ་ལ་དེ་དང་མི་འS། ངས་j་མ་མཉེས་

པར་.ས་པ་ཡིན། གདམས་ངག་གི་གནད་ལ་མཁས་པ་ཡིན། 

བLབ་པ་ལ་Vེ་གཅིག་v་ནན་ཏན་.ས་པ་ཡིན། ཉམས་~ོང་དང་

qོགས་པ་ངེས་ཤེས་དང་ཆས་པ་ཐེ་ཙNམ་མི་ཟ་ཡོད་པ་ཡིན། འཆི་

�ས་ལ་ཤིན་v་མཁས་པ་ཡིན་བས་དེས་ཕན་བ་མེད། ད་གསོལ་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

བས་བཏབས་ལ་ཁོང་ལ་ཨེན་ཅིག་�ོད་དགོས། མ3ོན་པོ་ཡར་

ཚ^ས་ལ་ཡོང་བར་�ང་ག@ངས། དེ་ནས་ཞག་�ག་བ5ན་ལ་m་

བßང༌། ཚ^ས་གཅིག་དང་གཉིས་ལ་ཇ་པ་Hི་ཡོས་xེབ། དེར་

རིན་པོ ་ཆེས་འ3ོན་པོ ་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་བས་bན་ཐོང་

ག@ངས་པ་ལ། མ3ོན་པོས་ཡར་Tས་པས་j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་

m་ཁམས་8ི་བཙའ་བ�ིབ་�ིང་པ་གལ་ཆེ་བས་ད་རེས་མི་

མཇལ་བས་མི་མཇལ་བས་9ར་ལམ་མཇལ་བར་T་ཟེར་བ་ལ། 

9ར་ལམ་ང་ནི་གར་ཡོད། yེད་ནི་གར་ཡོད། ས་ཐག་རིངས་

ནས་ཡོངས་པའི་མིས་�་jས་མང་པོ་.ས་པ་ཡིན། མ་འགོག་

པར་ཐོང་མཇལ་དགོས་པ་ཡིན། ངས་འzལ་བའི་ངོ་ལ་�་བ་མ་

ཡིན། ཁོང་,མས་དང་�ད་ན་ད་རེས་Hི་ཏ་ཡིན། གཞི་.ེས་ལ་

སོགས་པ་འཛNམས་པ་ཡིན་བས་ང་ཐོང་དང་ཆོས་.་དགོས་པ་

ཡིན་ག@ངས། དེར་མ3ོན་པོ་,མས་8ིས་tབས་འ3ོ་སེམས་

བtེད་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་མཛད་

ནས། དེ་ནས་དགོན་པའི་Á་པ་,མས་དང་ཡང་མཇལ་འ�ད་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ལེགས་པར་མཛད་ནས་ཞལ་�་ཡང་ཞིབ་v་ག@ངས། དེ་ནས་

ས་ག་ས་རིའི་¢་བ་ཡར་ངོའ K་ཚ^ས་གཉིས་8ི་�བ་མོ་Aང་ཡོལ་

ཙམ་ན་m་~་ངན་ལས་འདས་པའི་9ལ་བ:ན་པ་ཡིན། དེ་5ས་

@་འོད་དམར་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་འཁོར་ཤིན་v་འ5ག་པ་དང༌། མེ་

ཏོག་�་ཚNགས་8ི་ཆར་དང༌། རོལ་མོའ K་¦་དཔག་v་མེད་པ་

དང༌། yད་པར་5་Þ་མ་{་དང༌། ཅང་ཏེa་ཡི་¦་འཁོལ་བ་དང༌། 

ས་གཡོ་བ་དང༌། aར་ཆེན་པོ་དང༌། འོད་དང་འཇའ་དང་�ས་

ཆེན་པོ་དཔག་v་མེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་དཔག་v་མེད་པ་wང༌། 

དེ་ནས་ཡར་�ི་ཚ^ས་བr་ལ་ག5ང་བTས། དེའི་5ས་@་ཡང་

5ད་པ་ཐམས་ཅད་ཀའི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་སོང་ནས་འyིལ་བ་

ལ་འཇའི་ག5གས་ཁ་དོག་�་ཚNགས་པར་སོང༌། ནམ་མཁའ་ལ་

འཇའ་ཚNན་དང་པØ་དང༌། ཤིང་Ëོན་པ་དང༌། Iལ་མཚན་དང༌། 

པØ་�་z་དཔག་v་མེད་པས་གང་བ་wང༌། འ3ོ་བ་དང་བ་yད་

པར་ཅན་འSེན་པ་དང༌། མོས་Aས་.ེད་པའི་qེན་ལ་རིང་བOེལ་

ཁ་དོག་�་ཚNགས་མང་པོ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་X་བཟོས་
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མཛད་པ་པོ། j་མ་འབའ་རོམ་པའི་,མ་ཐར། མ3ོ་མགོན་ཏི་iི་རས་པ།

ཚNན་Vིས་�ིས་པ་�ར་ཤིན་v་གསལ་བ་ངོ་མཚར་ཅན་དང༌། 

བ§་ཤིས་8ི་qགས་,མ་པ་བIད་དང༌། Zེ་བsན་མའི་m་ལ་

སོགས་པ་qེན་མང་5་.ོན་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་�་zའི་j་མ་ཆོས་8ི་

Iལ་པོ་འ3ོ་བའི་མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དེས་ལ་xོབ་མ་ངོ་མཚར་

ཅན་མང་པོ་བTགས་ན་ཡང་z་ཆེ་བཞི་ནི། Vེ་�ོམ་དབང་gག་

སེང་གེ། �ན་ཀ་ཇོ་བsན་ནམ་མཁའ། j་མ་ཆེན་པོ་Xོ་པ། 

:ོན་པ་རིན་ཆེན། j་མ་དང་བཞི་ཡིན། དེ་ལ་ཉེ་བའི་Oས་ནི་

�ན་ཀ་�་:ོན། གཞོན་�་3གས། yིམ་ཉེས་ཨà་དེ་བ། X་�ེ་

jོ་3ོས་མཆོག་དང་བཞི་ཡིན། བDད་པ་འཛKན་པའི་Oས་�་ནི། 

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ། j་མ་ཉིན་�ོམ་བ། j་མ་དཔལ་

Iལ། j་མ་སེང་གེ་Iལ་མཚན་ཨོན་པོ་ཤེས་རབ་.ང་�བ་དང་

�འོ།། །། 

"

"

"
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

"
2་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ5ོ་བའི་མགོན་པོ་ཏི་7ི་རས་ 

པའི་8མ་པར་ཐར་པ་བ<གས་པའི་ 

ད?་@ོགས་ལགས་སོ། ། 

"

དཔལ་fན་མགོན་པོ་ནག་པོ་Hག་བཞི་པའི་འདི་བdབོ། 

5ས་ག@མ་j་མ་Iལ་བ་Oས་དང་བཅས།  །ཡི་དམ་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ་མཁའ་འ3ོ་དང༌།  །ཆོས་tོང་ºང་མ་ཆོས་འོས་ཐམས་

ཅད་ལ།  །བདག་ཉིད་Rས་ངག་ཡིད་ག@མ་Aས་པས་Hག་

འཚལ་ལོ།  །འ3ོ་བའི་མགོན་པོ་j་མ་རིན་ཆེན་�ིས།  །m་

ག@ང་�གས་8ི་,མ་ཐར་རིན་པོ་ཆེ།  །བདག་གིས་དཔག་ཅིང་

བZོད་པར་མི་�ས་ཏེ།  །འ3ོ་བའི་དོན་5་མཐོང་ཐོས་rང་ཞིག་

�ི།  །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་�ད་8ི་ཆོས།  །འཇིག་qེན་ཁམས་ནི་

ཐམས་ཅད་5།  །སངས་Iས་དཔག་མེད་3ངས་མེད་.ོན་ན་

ཡང༌།  །བEལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་སངས་Iས་:ོང་V་གཉིས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

སངས་པར་ག@ང་པ་ལ། འཁོར་བ་འཇིག་དང༌། གསེར་�བ་

དང༌། འོད་ºང་ག@མ་Qོན་ལ་སངས་Iས། 3ངས་བཞི་པ་

སངས་Iས་�བ་པ་སངས་Iས་ནི། སོ་སོའ K་tེ་བོའ K་5ས་�མ་

ཟིའི་yེa་དོན་dབ་.་བར་m་འnངས། འཆི་བའི་5ས་@་སངས་

Iས་Ì8་�བ་པ་ཆེན་པོར་.ང་�བ་མཆོག་v་སེམས་བtེད། 

མ་འོངས་པའི་5ས་@་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་I་བར་Rང་

བ:ན་པ་དང༌། �ོན་ལམ་བཏབ། ,མ་གཟིགས་གsག་ཏོར་མར་

མེ་མཛད། Ì8་�བ་པ་དང་པོ་wང་བའི་5ས་ཡིན། དེ་ནས་

སངས་Iས་,མ་པར་གཟིགས་ལ་�གས་བtེད་ཆོས་Tས་ནས། 

བEལ་པ་3ངས་མེད་གཅིག་v་བ�ོམས་པས་ས་དང་པོའ K་བདེན་

པ་མཐོང༌། དེ་ནས་སངས་Iས་གsག་ཏོར་དཀར་པོ་ཅན་ལ་

�གས་བtེད་ནས་ཆོས་ག@ང་། བEལ་པ་3ངས་མེད་གཅིག་

v་བ�ོམས་པས་ས་བIད་པ་མན་ཆད་མཐོང༌། དེ་ནས་སངས་

Iས་མར་མེ་མཛད་ལ་�གས་བtེད་ནས་བEལ་པ་3ངས་མེད་

གཅིག་v་བ�ོམས་པས། ས་བrའི་མགོན་པོར་<ར། དེ་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

སངས་Iས་པར་འདོད་པས། ཡོངས་@་བ¨ར་བ་བསམ་�ིས་

མི་yབ་པའི་འཆི་འཕོ་མཛད་ནས། འོག་མིན་ཆོས་8ི་ཕོ་�ང་5་

cན་�ོགས་གོས་དང་བཅས་ཏེ་པØ་ལ་བÀས་ཏེ་tེས། དེ་Eད་

5་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ས་མཐར་Hིན། གོས་8ི་དབང་ནི་

ཐོབ་<ར་ཅིང༌། འོག་མིན་Ýག་པོ་ཉམས་དགའ་བར། jོ་3ོས་

ཆེན་པོས་བTགས་པར་འ<ར། ཅེས་ག@ངས་སོ།  །Hོགས་

བrའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འ5ས་ནས་དབང་

བmར། མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་Iས། ལོངས་bོད་

�ོགས་པའི་mའི་�གས་ཀ་ནས་རིགས་�ར་�ལ། རི་རབ་8ི་

:ེང་5་.ོན་ནས། 5ས་དེར་གསང་Qགས་8ི་ཆོས་ག@ངས་

ནས་རིགས་�་ལོངས་bོད་�ོགས་པའི་�གས་ཀར་ཐིམ་ནས། 

བEལ་པ་@མ་fན་དང་གཉིས་fན་གཉིས་ལ་ཆོས་8ང་མ་

ག@ང༌། དེ་Eད་5་ཡང་གཅིག །དེ་ནས་Iལ་བ་Yོ་Zེ་འཆང་

cན་མཆོག་Oིད་པའི་དབང་gག་གིས། འཁོར་ལོ་འདི་ནི་

བqགས་.ས་ནས། ,ལ་འ.ོར་ཅང་ནི་མི་ག@ང་བTགས་ཅེས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

སོ།  །དེ་ནས་Vོད་fན་རང་གི་བ:ན་པའི་5ས་@་དམ་པ་ཏོག་

དཀར་པོར་�ལ་ནས། དགའ་fན་�ི་:ོན་པ་མཛད། དེ་ནས་

áོག་T་མགོན་པོ་.མས་པ་ལ་བEོན་ནས་Iལ་ཚབ་5་དབང་

བmར། རི་རབ་8ི་:ེང་5་.ོན། uང་པོ་ཆེ་ཐལ་ཀ་མཆེ་བ་�ག་

fན་གཅིག་v་�ལ་ནས། འཛམ་zའི་uིང་5་oམ་¨་མ་X་

མཛ^ས་8ི་Æམས་@་Tགས། ཡབ་Iལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་Iལ་

z་དོན་dབ་5་m་tེ་བ་བཞེས། མ་ག་ཏ་Yོ་Zེའི་གདན་5་Hོགས་

བrའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འ5ས་ནས་འོད་ཟེར་�ིས་དབང་

བmར་ཏེ། མཛད་པ་བr་གཉིས་8ི་9ལ་5་མངོན་པར་�ོགས་

སངས་Iས་ནས། བཀའ་ཆོས་8ི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ག@མ་5་

བEོར་ནས་ཆོས་ག@ངས། དེའི་Zེས་ལ་བ:ན་པ་འཛKན་tོང་

མཛད་པ་བཀའ་བ`་བ་པོ་,མས་དང༌། མཁས་པ་པན་བྷི་ཏ་

,མས་དང༌། བ:ན་ཆོས་མཁན་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་

པོ་,མས་8ིས་བཀའ་དང་བ:ན་ཆོས་མན་ངག་ག@མ་�ིས་

བ:ན་པ་དར་ཞིང་Iས་པར་མཛད། ལོངས་bོད་�ོགས་པའི་m་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�ག་པ་Yོ་Zེ་འཆང་གི་�ལ་པ་ཏཻ་ལོ་པ་.ོན། དེའི་xོབ་མ་དང་

�ལ་པ་,མས་8ིས་བ:ན་པ་འཛKན་tོང་མཛད། yད་པར་5་

ཡང་Zེ་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་Oས་8ི་བ:ན་པ་འཛKན་tོང་

མཛད་པའི་5ས་@་བདག་ཅག་གི་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཡང་m་

tེ་བ་བཞེས། གཉིས། དེ་ཡང་མི་ཆོས་8ི་,མ་པར་ཐར་པ་དང༌། 

X་ཆོས་8ི་,མ་པར་ཐར་པ་དང༌། j་ན་མེད་པའི་,མ་པར་ཐར་

པའོ། ། 

དང་པོ་ནི་བོད་ལ་�མ་ཟེའི་རིགས་མེད། Iལ་རིགས་Zེa་

རིགས། �ང་རིགས་ག@མ་མོ། དེ་ལ་རིགས་ནི་Zེa་རིགས་

ཡིན། Zེa་ལ་fོང་ཏོང་གཉིས། དེ་ཡང་ཏོང་ཡིན། ཏོང་ལ་Zེ་

བཞི་ཁོལ་བཞི་དང་བIད་དོ།  །Zེa་བཞི་ནི་:ེང་འཛNམ་ཡིག་

ཚངས་Zེ། ཉག་ནེ་ཐོ་�ོམ་Zེ། Vང་Zེ་Ù་གར་Zེ། ཅོག་ལ་རམ་

བ་Zེ། དེ་བཞིའི་ནང་ན་:ེང་འཛNམ་ཡིག་ཚངས་Zེའོ།  །དེ་ལ་

:ེང་འཛNམ་ལ་z་�། ཕོ་བོ་fང་ཚN་ངར། ¦ོ་འ�ོམ་�་�ང་ཤོས་

ལངས་སའོ།  །ཕོ་བོ་fང་ཚN་དར་ལ་yམ་དར་3ོང་པོ་ཆེ་ན་�ན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བཞི་ཡོད་པ་ལ་ཆེ་བ་བཙད་པོ་�ན་ནེ། དེ་ལ་z་བཞི་ཡོད་པ་ལ་

ཆེ་བ་དར་ཇོ་བོ།  །z་ཙ་རགི་ཏོང་རིག་{ས་དར་ཡིན་པའོ།  །m་

འnངས་པའི་oལ་འདམ་ཤོད་�ར་མོ།  །ས་ཁོལ་5་�ིས་པ་རག་

�ོམ་Ù་མ། ཡབ་དར་�འོ།  །oམ་E་ཟ་â་}མ། དེ་གཉིས་8ི་

Oས་@་m་tེ་བ་བཞེས་ཤིང་ཕོ་�ེལ་�ི་ལོ་ལ་ནམ་x་སོས་8ི་

5ས་@་oམ་�ི་Æམས་@་¢་དA་ངོ་བr་ལོན་ནས་m་བ�མས། 

ཡབ་oམ་ལ་Oས་Íང་ཅིག་ལས་མེད་པའི་5ས་@་m་བ�མས། 

m་བ�མས་5ས་@་:ོན་མོ་ཆེན་པོ་ཡང་.ས་པ་ཡིན་བར་

གདའ། ལེA་བོན་པོ་འཕར་བ་དཀོན་མཆོག་3གས་.་བ་ལ་

Vིས་.ེད་5་བrག་པ་ལ། མི་ཆོས་པ་.ས་ན་yེད་ལ་གནོད། 

བན་�ེ་.ས་ན་བཟང་པོ་གཅིག་འོང་ཟེར་ནས། དz་ལ་སེར་

འབལ་གཅིག་བEོན། མཚན་ཧོར་3གས་.་བར་བཏགས། དེ་

ནས་ཆེར་tེས་པ་དང༌། cན་�ིས་མས་z་གཅིག་°་མཐོང་བ་

ལ་.མས་པ་བཞིན་5་ཡིན་བར་གདའ། རེa་Rག་A་gགས་མ་

,མས་8ིས་8ང་མས་z་མཐོང་བ་བཞིན་5་cན་�ིས་Eོར་ཞིང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འགོ་དང་Rས་fག་ཅིང་བEོར་ནས་འ5ག་འ5ག་པ་དང༌། ཟས་

Hག་5་wང་བ་དང་འཁོར་གཡོག་དང་z་ཙ་,མས་ལ་བགོ་ནས་

:ེར། དAང་ལོ་བ5ན་ལོན་པ་དང༌། ཡབ་8ིས་ཡི་གེ་བxབས། 

´ོ་ཏོ་ཆེད་པོའ K་:ེང་5་z་ཙ་,མས་8ིས་རལ་A་བཏིང་བ་ལ་

བTགས་ནས་z་ཙ་,མས་ལ་ཆོས་བཤད། ལར་ཚ^་འདི་བེས་

8ང་tེ་བ་Q་མའི་ཆོས་8ི་བག་ཆགས་ཆེ་བར་ཡོད་པར་�ང་

ག@ངས། �ང་5ས་ནས་ཆོས་ལ་Tགས་པས་འཇིག་qེན་འདིའི་

མི་ཆོས་8ི་,མ་པར་ཐར་པ་མང་པོ་བZོད་5་མེད། ཉོན་མོངས་

པས་cན་ནས་བxངས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་8ང་.ེད་མ་~ོང༌། 

3ོང་པའི་ཆོས་8ིས་8ང་མ་གོས་པ་ཡིན་ག@ངས། རང་བཞིན་

གཤིས་8ི་Rས་ངག་ཡིད་ག@མ་དགེ་བ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནི་མི་

ཆོས་8ི་,མ་པར་ཐར་པའོ། ། 

གཉིས་པ་X་ཆོས་8ི་,མ་པར་ཐར་པ་ནི། དAང་ལོ་བr་

ག@མ་བཞེས་ཙམ་ན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་བ་དང་

མཇལ། དེ་ཡང་ཡབ་oམ་cན་འབའ་རོམ་པའི་ཡོན་བདག་ཡིན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པས། m་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བZོད་པ་དང༌། �ོམ་ཆེན་3ོང་རིངས་

དང༌། xོབ་དཔོན་དབང་སེང་དང་གཉིས་8ི་m་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་

བZོད་པས་དད་པ་wང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་Rགས་ནི་

མདོ་ཁམས་c་ས་â་མཁར་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ། དཔོན་རག་ནམ་

ཡེ་གསལ་�ིས་གདན་Sངས་ནས་བTགས་པ་ལ། ཡབ་8ི་ཡར་

གདན་འSེན་སོང་བ་ལ་Hིས་འ.ོན་པར་ཞལ་�ིས་བཞེས་པ་

ཡིན་ག@ངས། ཡབ་འ�ོག་པ་ཡིན་བའི་{་¬ར་ན་མི་འགའ་j་

བོ་.ེད་ཤིན་འ5ག་པ་ལ་j་མ་འབའ་རོམ་བ་ཟེར་བ་གཅིག་Vི་

བར་�ི་དཔོན་:ག་rང་གསེར་མཁན་�ིས་�ང་ཁང་ན་.ོན་ཟེར་

བ་ཐོས་པས། དད་Aས་གཏིང་ནས་tེས་པས་�ས་ནས་ཡབ་8ི་

ཅན་5་བDག་ནས་བ¢ས་པ་དང༌། ཡབ་8ིས་མི་ལ་Sིས་པས་

བདེན་བར་�ང་ཟེར། Hི་དེ་ཉིན་པར་ཞོ་དང་མར་�ད་མང་པོ་

བ¬ང་ནས་Hག་འཚལ་5་སོང་བ་ལ། ར་བ་གཅིག་v་བ�ད་

ནས་མཇལ་བར་Tས་པས། ང་ནང་5་Hིན་པ་དང་j་མ་རིན་པོ་

ཆེ ་བཞེངས་ནས་ན་བཟའ་དང་ཞ་,་རིངས་མནབས་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བTགས་པ་གཟིགས་པ་དང༌། Qར་ཞལ་མཇའ་མཇལ་བ་བཞིན་

5་wང་བ་དང༌། Hིར་བDག་ནས་སོང་བ་དང༌། oམ་ན་རེ་ད་ཨེ་

འ.ོན་ནམ་ཟེར་བ་དང་འ.ོན་བར་�ང་.ས་པ་ལ། oམ་ན་རེ་

གར་ངོ་ཤེས་ཟེར། རིན་པོ་ཆེས་ཤེས་ག@ངས། དེ་ནས་.ོན་

བས་འzལ་བ་དང་Hག་མཛད། 5ས་དེ་ནས་བ¬ང་ནས་མོས་

Aས་ལ་Dན་ཆད་མ་wང་ག@ངས། དེ་ནས་{་བ་གདན་Sངས། 

m་འཁོར་བཅས་ལ་:ོན་མོ་.ས། དེ་ནས་ཡབ་8ིས་q་རག་པ་

གཅིག་ལ་�་བ§་བ:ད། དེ་ལ་བtོན་དར་oག་སེར་པོ་གཅིག་

ལ་Oབ་མདའ་.ས། ནོར་Eལ་དང་བཅས་ཏེ་¡ལ། ཇོ་བོ་�གས་

Zེ་ཆེན་པོའ K་�ོམ་དང་Jིང་པོ་བ3ང་བ་བ:ན། {་བ་ལ་¢་

གཅིག་བTགས་པས་bན་ངར་µེལ་ཀར་ནང་5་¢་གཅིག་

བ�ོམ། ཆགས་Hིར་འ�ང་བ་b་ངར་�ོད་པ་ནི་མ་wང༌། j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཁམས་@་བTད། འབའ་རོམ་ན་དགེ་འ5ན་བཞི་

�ེ་གཅིག་བTགས་པ་ལ་oམ་འདས་པའི་དགེ་jོ་:ོན་མོ་.ས། 

མཛN་མོ་གཅིག་¡ལ། དེ་ནས་ཡབ་8ིས་j་མ་ཞང་གo་�ག་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

.་བ་ཡོད་པར་�ང༌། ངའི་z་འདི་yེད་8ིས་རོག་གདན་�ིས་ལ་

དེར་མ�་xོབ་པ་དང་ཆོས་ཉན་5་ཐོང་ཟེར་བ་དང༌། xོབ་དཔོན་

དབང་སེང་གིས་�ིད་ནས་ཡེར་པ་པོས་ཀར་བTད།  

དེའི་5ས་@་དAང་ལོ་བཅོ་�་བཞེས་པ་ཡིན། j་མ་རིན་པོ་

ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་པ་པོས་ཀ་ན་མི་བTགས་པར་གར་པ་ན་

བTགས། འཚམས་བཅད་ནས་ཡོད་ཟེར་བས་མ་མཇལ། དེ་

ནས་རེa་V་བའི་དམག་མཚལ་5་འ3ོ་བ་དང་མཚལ་5་བTད། 

རེa་V་j་མའི་གདན་ས་ཡིན་བས་j་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་m་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བ@་བ་ལ་.ོན། དེར་མཇལ། བཅིས་པ་.་

དམར་�ི་གོང་5་བTགས་པ་ལ་ཨ་{་ར་གཅིག་¡ལ།  

དེ་ནས་མཚལ་5་Hིན། དེ་ནས་X་ས་བ�ོད་པས་ན་ཡང་

ཡང་~ེས་དང་.ི་ལ་Rག་A་3གས་དང་འnགས་པ་.ེད་པའི་

སར་བTད་ནས་ãོག་Yོ་དང་བtལ། བ�ལ་ཏོག་འགའ་རེ་

འཕངས་ག@ངས། དེ་ནས་འnགས་པ་Iལ་བ་དང༌། ཇོ་བོ་ཤག་

8་,མ་གཉིས་དང་ཇོ་བོ་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་ལ་Hག་འཚལ་5་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བTད། འnགས་པ་Iལ་བ་ལ་ཇོ་བོ་ཤག་8་,མ་གཉིས་མཉེས་

ནས་�གས་ཀ་དང་m་Rས་ལ་འོད་ཟེར་དཀར་8ི་ལི་ལི་འ5ག་

པ་གཟིགས་ག@ངས། Vང་:ོན་äལ་མོ་.ས་འགོ་.ས་པ་

འགས་Zེ་བsན་མར་Rག་གི་�ན་མོང་གི་.ིན་བ\བས་དང༌། 

དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛKན་�ི་དབང་བmར་T་ཞིང་�ང་

བས། དེའི་རིས་ལ་དབང་བmར་ཡང་ཐོབ། ཡི་དམ་Xའི་བtེད་

རིམ་བ�ོམ་བ་ཡང་གནང༌། དེ་ནས་ཁང་ཐོག་གཅིག་ན་བTགས་

ཤིང་�ང་བ་ལ། ཆོས་tོང་གི་Lབ་ཐབས་Tས། ཆོས་tོང་གི་

གཏོར་དབང་Tས་པ་ལ་�ང་ཁ་གཅིག་ན་.་རོག་གཅིག་ཁ་Xོར་

བ�ས་ནས་Eད་�ོངས་�ོངས་.ེད་པ་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས་འདི་ཡང་�ས་བཟང་མདངས་@མ་�ི་ལམ་ན་yེད་ལ་ཕན་

ཐོག་པ་གཅིག་�ིས་ག@ངས། དེ་མེད་པར་�ང་Hིས་ཕན་

ཐོགས་པར་wང་ག@ངས།  

དེ་ནས་ཡེར་པ་པོས་ཀར་.ོན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་

�ོམ་པ་བ་ལ་z་ཙ་འདི་ལ་མིང་གཅིག་འདོག་པར་T་.ས་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Tས་པ་ལ། áད་ཉ་སེང་ཧ་.་བར་བཏགས་ག@ངས། Zེ་བsན་

མའི་Lབ་ཐབས་དང་ཆོས་མང་5་Tས། ཡང་མཚལ་5་བTད། 

Vང་:ོན་äལ་མོས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འnགས་པ་Iལ་བ་X་

གསོལ་5་དབང་བmར་ཆེན་མོ་གཅིག་Tས་ཟེར་བས་དབང་

བmར་དེ་ལ་ཡང་�ད་པར་wང༌། དབང་བmར་�ི་.ིན་བ\བས་

འཕེབས་པའི་5ས་@་.ིན་བ\བས་བབས་པས། ཁང་པའི་

ག5ང་མ་ལ་དzའ་�གས་པ་གཅིག་བIབ་པས་བར་�ང་ལ་

འ5ག་པ་wང་ག@ངས། དེ་ནས་ཆོས་8ང་མང་5་Tས། ཡང་

ཡེར་པ་པོས་ཀར་.ོན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བ་ལ་

གvམ་མོའ K་�ིད་Tས་xོབ་དཔོན་དབང་སེང་གི་Rས་གནད་

བཅོས། �ོམ་ཐག་གིས་Iབ་v་བ�མས་ནས། ཡེངས་པའི་5ས་

@་Xན་བར་ཐལ་}ག་བIབ་པས་བVོན་འdས་བtེད་ནས་

བ�ོམས་པས་Sོད་ཆེན་པོ་tེས། ཆོས་8ང་འགའ་རེ་Tས་

ག@ངས། དེ་ནས་ནམ་x་སོས་@་སོང་བ་དང་oལ་Hོགས་@་

9ར་.ོན། :ག་Rང་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་བTགས་པར་�ང༌། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

རིན་པོ་ཆེ་m་ཁམས་མ་བདེ་ནས་དགེ་འ5ན་,མས་mའི་རིམ་

འ3ོ་.ེད་ཤིང་�ང༌། དེ་ནས་ཞང་བsན་དཀར་པོ་.་བས་tི་

ཤོད་ནས་Hག་འཚལ་5་ཡོངས་པ་འགའ་འ5ག་པས་ཞལ་བ:ན་

པར་T་ཟེར་བ་ལ་བ:ན་D་ཅང་མེད་ག@ངས། ཡང་བtར་ནས་

Tས་པས་རལ་ཡོལ་ཕར་བསལ་ནས་ད་�ོས་ད་�ོས་ག@ངས། 

ང་ཐད་ཀ་ན་ཡོད་པས་�ང་�ང་གཅིག་8ང་ཡོད་དམ་ག@ངས། 

xོབ་དཔོན་དབང་སིང་གི་བདོགས་ལགས་Tས། དེ་ནས་m་

ཁམས་བདེ་བས་དགེ་འ5ན་,མས་ལ་རིམ་3ོ་.་མི་དགོས་

ག@ངས། ཆོས་གཅིག་8ང་ག@ང་ནས། དེ་ནས་དགེ་འ5ན་

�ེས་པ་དང༌། ད་�་�ོམ་�ེ་ཡོད་ས་དེ་ན་ཐད་ཀར་Hམ་མེ་བ་

གཅིག་�ང་བ་ལ། རིན་པོ་ཆེ་ཕར་བTད་ཙ་ན་རས་པ་ཞལ་ཀར་

�ོ་རེ་བ་གཅིག་wང་ནས། z་ཙ་དེར་�ོད་དང་རིན་པོ་ཆེས་

�གས་Zེས་གཟིགས་པ་ཡིན། འདིར་�ོད་པ་ཨེ་.ེད་ག@ངས་

པ་ལ། རིན་པོ་ཆེས་ཅང་T་མ་�ས་ནས་ཡར་ལོག་ནས་སོང༌། 

དེ་Hིས་�ོམ་བ་Iལ་ཙ་ཡིན་བར་�ང་ག@ངས། :ག་Rང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ¬ང་ནས་ལོ་གཅིག་གཉིས་ལོན་པའི་5ས་@་འ5ག །དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཁང་མོ་ཆེས་དzའ་མཛད་Á་པ་@མ་བI་ཙམ་

བTགས་པར་གདའ། ½ན་གཅིག་ལ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་,མ་པ་

ག@མ་དང་ཞལ་མཇལ་བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་འབའ་རོམ་5་

.ོན་ནས་འབའ་རོམ་�ག་V་ལ་འཚམས་བཅད་ནས། xོབ་

དཔོན་དབང་སེང་གིས་�་.་རེ་.ིན། དབེན་སར་བTགས་ནས་

དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་ཡི་གེ་བ5ན་པ་ལ་བJེན་པ་.ས། དེ་ནས་

ཆོས་tོང་མགོན་པོ་གཙN་བོ་Hག་བཞི་པ་ལ་བJེན་པ་མཛད། 

ད.ར་དེ་ལ་�ོམ་བLབས་འབའ་ཞིག་.ས་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོ་�ི་ལམ་5་ཞལ་གཟིགས། གཏོར་མ་གཅིག་གི་5ས་@་

.་རོག་གདོང་ཅན་m་�ང་¶་གཅིག་ཞལ་གཟིགས། དེའི་Hིར་

ལོ་ད.ར་དAན་གཉིས་ཀ་བ�ོམས། Lབ་པ་འབའ་ཞིག་.ས་

པས་བདེ་གསལ་མི་qོགས་པའི་ཉམས་tེས། རལ་A་གཅིག་

དང་Hམ་ཙ^་གཅིག་ལས་མི་དགོས་པའི་Sོད་ཆེན་པོ་tེས། དེ་

ནས་དAང་ལོ་བr་བ5ན་བཞེས་པའི་5ས་@་དAན་གཅིག་ལ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

xོབ་དཔོན་ཇོ་བsན་�ིས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་འ.ོན་

བ་ཡིན་པས་མེ་ཤིང་སོགས་ག@ངས་ནས། xོབ་དཔོན་ཇོ་

བsན་oལ་5་དགོན་.ེད་5་བTད། རིན་པོ་ཆེས་ཤིང་དང་}ི་

བའི་Vིགས་པ་ཆེན་པོ་.ས། :ོན་�ི་ནས་\ོན་མང་པོ་ཡོད་པ་

ད.ར་5་སོང་བ་དང་ནས་Eམ་ནས་ཁ་དམའ་བར་སོང་བ་དང༌། 

yོད་8ིས་བÔས་.ས་པ་ལ་ཁོང་དབང་པོ་ཆེར་སོང་བས་མ་

ཉན། རང་�་jས་དང་`ག་བQལ་.ས་པས་oས་པོ་ཆེར་སོང༌། 

དེར་xོབ་དཔོན་ལ་ཡང་མ་Aས། ཆོས་ལ་ལོག་�་tེས། ང་

oལ་5་སོང་ལ་ཅི་བvབ་བvབ་.་Jམ་ནས་oལ་5་Hིན། ང་

རབ་v་wང་བ་ནི་མ་ཡིན། ,ལ་འ.ོར་པ་ཡིན་པ་ལ་oལ་�ི་མི་

ཆེན་པོ་དང་ཐམས་ཅད་8ིས་Hག་འཚལ་བ་དང༌། བcར་བ་དང་

3ལ་�ི་འགོ་ལ་འཇོག་ཅིང་འ5ག །ངའི་བསམ་བ་འདི་འS་བ་ལ་

འདིས་ཚNས་Hག་དང་བcར་པ་.ེད་Rགས་8ིས་ཆོས་བདེན་

པར་�ང་ཨང༌། ངའི་བསམ་བ་དེ་འS་བ་tེས་པ་མ་ལེགས་པ་

.ས་Jམ་བ་གཅིག་tེས། དེ་ནས་ཆོས་བདེན་བར་�ང་བས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཆོས་.་དགོས་Jམ་པ་wང༌། དེའི་ད.ར་{་བ་ལ་བTགས་ནས་

:ོན་འབའ་རོམ་5་བTད། ཆོས་བIག་བLབས་པ་ལ་གཡང་

¸ན་དང་བལ་z་མིན་བ་མ་འdབ་པས། དAན་དེ་1ོག་Wངས་

པས་�ེད་པ་བཙལ་ལ་tི་ཤོད་5་འ3ོ་Jམ་པས་1ོག་Wང༌། དེའི་

དAན་:ོད་དེ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་འདི་དང་ཐང་ལ་དང་

ནམ་ར་,མས་@་.ོན། 1ག་མ་�ག་ཀར་5་བTགས། དེའི་5ས་

@་རིན་པོ་ཆེའི་bན་Qར་Hིན། ཆོས་ཟབ་མོ་ག@ང་5ས་@་མ་

བJེན། ཚNགས་ཆོས་དང་tབས་འ3ོ་སེམས་བtེད་ལ་སོགས་

པ་གསན། རབ་v་wང་ག@ངས་པ་ལ་མ་.ས། དེའི་5ས་@་

དAང་ལོ་བཅོ་བIད་བཞེས་པ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་oལ་5་

Hིན། ཡབ་ལ་འཚN་བIག་བxང་ནས་དAང་ལོ་བr་དAར་འ3ོ་

བའི་ལོར་སར་ལ། tི་ཤོད་5་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་

པ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞང་དང་གཉིས་8ི་bན་Qར་བTད། 

bིར་ལོ་�ག་བ:ེན། དེ་ཡང་གཞི་ཆེར་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་

Iས་�ོམ་བའི་bན་Qར་བTགས། འཚN་བ་ལོ་འཁོར་བར་མེད་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པས་:ོན་5ས་@་oལ་5་འཚN་བ་ཚNལ་5་བTད། འ3ོ་བའི་ལམ་

ཀར་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པ་དང་ལན་མང་5་མཇལ། tི་

ཤོད་པ་དཀར་པོ་ཁ་ནག་པ་ཕ་ཀི་འདིར་ཤོག །yོད་8ིས་j་མ་

cན་ཁམས་ཨེ་བཟང་ག@ངས་ནས་ཁམས་འSི་ཡང་མཛད། 

ཆོས་མང་5་Tས་bང་ང་ནས་�གས་ལ་འདོགས་པར་wང༌། 

oན་རིང་5་�ོད་པ་ནི་མ་wང་ག@ངས། དAན་9ར་.ོན་ནས་Á་

སར་བTགས། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བའི་bན་Qར་

Zེ་eགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་Rགས་8ིས་ཆོས་�ག་དང་Hག་I་

ཆེན་པོའ K་�ིད་མཛད། Xན་ཅིག་tེས་Wོར་�ིས་Rགས་�ེན་

བཞི་དང༌། �ོགས་རིམ་�ི་ཆོས་ཁ་འཐོར་བ་མང་5་Tས། དཔལ་

བདེ་མཆོག་X་�་དང༌། དཔལ་q་མ3ིན་X་�འི་བLབས་ཐབས་

དང༌། ཚNགས་ཆོས་ཟབ་མོ་མང་5་Tས། Zེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞང་གི་

Rགས་དཔལ་བདེ་མཆོག་རང་.ིན་�ིས་བ\བས་པའི་བLབ་

ཐབས་དང༌། R་ཡི་པའི་བLབས་ཐབས་དང༌། དཔལ་ད�ེས་པ་

Yོ་Zེ་X་དAའི་བLབས་ཐབས་དང༌། བཅོམ་fན་འདས་Yོ་Zེ་

�118



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཕག་མོར་Rགས་8ི་བLབས་ཐབས་དང༌། ད�ལ་�ི་ཆོས་�ག་

དང༌། དཔལ་Yོ་Zེ་ཕག་མོ་qེན་པ་མན་ངག་གི་Rག་དང་Zེ་འ�ི་

�ོམ་རས་པའི་ཆོས་བr་དང༌། ལམ་ཆིངས་དང་དེའི་�ིད་8ང་

མཛད། Zེ་པའི་Rགས་8ི་Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ིད་8ང་མཛད། 

Hག་I་ཆེན་པོའ K་Jིང་པོ་Eོར་�ིས་རིམ་འ®ག་དང༌། ཐོག་བབ་

གསན། དེའི་�ིད་,མས་8ང་བ�ིས། xོབ་དཔོན་འཕགས་པ་

ཡབ་Oས་8ི་ལམ་རིམ་པ་�་པ་ཡང་གསན། Zེ་བsན་མ་ཞ་

མའི་Rགས་8ིས་ལམ་འ�ས་གསན། དེའི་�ིད་8ང་Tས། Zེ་

བsན་མི་ལའི་xོབ་མ་འོལ་གོད་X་བ:ན་�ི་Rགས་8ིས་ཐབ་

ལམ་�ི་�ིད་8ང་Tས། དཔལ་5ས་8ི་འཁོར་ལོའ K་�ོགས་རིམ་

དཔལ་ཆེན་པོ་�
ྭ
་ལོ་ནས་བDད་པའི་Wོར་བ་ཡན་ལག་�ག་པ་

གསན། �ིད་8ང་གསན། དམ་ཚKག་གི་ཆོས་Eོར་ལ་j་མ་�་

བr་པ། V་¼ང་བr་བཞི་པ། བཅོ་�་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་

གསན། Zེ་པའི་བེa་zམ་དམར་པོ་དང༌། Yོ་Zེའི་མAར་དང་

གཟེར་�་དང༌། ཡིག་�ིa་དང་དེ་,མས་གསན། ཇོ་བོ་མི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འnགས་པའི་ཀཾ་ཀ་ནིའི་Lབ་ཐབས་གསན། j་མ་བ་རི་ལོ་ཙ་

ནས་བDད་པའི་ཆོས་�ག་གསན། Zེ་དམ་སངས་Iས་ནས་

བDད་པའི་ཞི་.ེད་དོན་Eོར་�་པ་དང༌། ཀམ་Rགས་8ི་ཕ་རོལ་

5་Hིན་པའི་Eབས་དང་པོའ K་གདམས་ངག་བr་དང༌། རིག་

འཛKན་�་པ་དང༌། ཞི་.ེད་8ི་Rགས་8ང་Tས། དཔལ་བདེ་

མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛKན་�ི་དབང་དང༌། ར་Rགས་8ི་yད་བར་

�ི་དབང་ཡང་Tས། ཇོ་བོ་Zེ་ནས་བDད་པའི་བཀའ་གདམས་8ི་

རབ་གནས་Iས་པ་དང༌། j་མ་Yོ་Zེ་གདན་པ་ནས་བDད་པའི་

c་@་ལིའི་རབ་གནས་དང༌། བན་བྷི་ཏ་འབའ་ཏན་ཏན་ནས་

བDད་པའི་རབ་གནས་bན་འ.ེད་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་དང༌། གཞན་

ཡང་ཚNགས་ཆོས་མང་པོ་གསན། �ིད་8ི་རིམ་པ་མང་པོ་j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བ་ལ་གསན་བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་

ལ་ཆོས་bི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཆོས་8ི་བཤད་Rགས་

དང༌། ཆོས་8ི་གོ་བ་ལ་ཁོང་Sིན་ཆེ་བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་

�ིད་མཛད་ནས་བ�ོམས་པས་ཡོན་ཏན་tེས་Rགས་ག@ང་བ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནི། གvམ་མོ་བ�ོམས་པས་བདེ་གསལ་མི་qོག་པའི་ཉམས། 

yད་པར་5་ཡང་qོགས་མེད་ནམ་མཁའ་�་z་མཐའ་དzས་མེད་

པ་tེས་ག@ངས། འོ་ན་ཡང་qོགས་པས་མ་ཟིན་པས་ཡལ་ཤིན་

སོང༌། �ི་ལམ་འོད་གསལ་ཟིན་ཡང་Dན་ཆད་མེད་པར་ནི་མ་

wང༌། ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་འ5ན་འགའ་ཞིག་ལ་Zེ་བsན་

མ་X་བ5ན་མའི་yད་བར་�ི་.ིན་བ\བས་མཛད་པའི་5ས་@་

E་:ོན་.་བ་དང༌། ངེད་གཉིས་ག@ང་¦ོས་ཨི་ཟིན་�་བ་ལ་

Qར་m་འཚམས་མཛད་པའི་uོ་Eར་གཅིག་ལ་བJན་གཏད་

ནས་གསན་ཙམ་ན། དེ་ལ་སེམས་གTང་ཐལ་བས་£ང་སེམས་

ཟིན་བ་ཡིན་བར་�ང་བས། �ང་Oིད་འཁོར་འདས་བེམ་རིག་

ཐམས་ཅད་རང་གི་Rས་ངག་ཡིད་ག@མ་དང་Xན་ཅིག་5་<ར་

ནས། དངོས་པོ་ཅི་ཡང་dབ་པ་མེད་པར་འབོལ་:ན་འ�ག་པོ་

ལ་ལག་པས་འ®ས་པ་བཞིན་µིད་བེམ་�ིས་སོང་ག@ངས། 

རིན་པོ་ཆེ་ལ་Tས་པ། དེ་དམིགས་པ་Ðོམ་པ་.་བ་ཡིན་

ག@ངས། དེ་�་z་གཅིག་ལ་གོམས་ཤིང་འSིས་པ་མཐར་�ག་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ན། དག་པའི་ས་ག@མ་ལ་དབང་gག་བIད་ག@ངས་པ་ལ་

དམིགས་པ་Ðོམ་པོའ K་དབང་gག་.་བ་ཡིན་ག@ངས། ཡང་ཉིན་

གཅིག་Hག་གི་འཐེ་བོང་ཚ^མས་བར་ན་བrག་ནས་བTགས་

ཙམ་ན་ཅི་ཞིག་�ར་ལ་ཇེ་�་ཇེ་�་ལ་སོང་ནས་§ིག་གིས་སོང་

བས། �ང་Oིད་འཁོར་འདས་Rས་ངག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

aབས་aབས་འ5ས་པས་ཇེ་�་ལ་སོང་བས་ཅི་ཞིག་�ར་ལ་ཁབ་

8ི་Vེ་མོ་ཙམ་ཅིག་ལ་oན་རིང་བ་གཅིག་གནས་པར་wང་བ་ལ། 

དེ་ཡང་Tས་པས། དེ་ལ་ཡང་Qར་དང་འS་བར་དམིགས་པ་�་

བའི་དབང་gག་.་བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་�ོམ་�ོམས་@་དེ་

གཉིས་འོང་བར་འ5ག །ཡི་དམ་X་བ�ོམ་ཙ་ན་ཡང་དེ་sག་འོང་

བར་འ5ག །དངོས་པོའ K་རི་ལ་གཏད་ཙམ་ན་ཡང་དེ་sག་འོང་

བར་འ5ག །ཡང་Tས་པ། བ�ོམ་ན་གོང་དང་འS་ཡོན་ཏན་5་

འོང༌། མ་བ�ོམ་ན་ཡལ་ནས་འ3ོ་ག@ངས། གvམ་མོ་བ�ོམ་

རེམ་པས་གནས་Eབས་8ི་ཡོན་ཏན་དཔག་v་མེད་པ་wང་

ག@ངས། ཡང་�ོགས་གTང་པའི་xོབ་མ་xོབ་དཔོན་:ོན་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�ོན་ལམ་འོད་ཟེར་.་བ་པོས་ཀ་ན་བTགས་པ་ལ། གསང་

Qགས་བ་Dད་Aར་qག་གཉིས་དང༌། ས་%་ཏ་དང་Yོ་Zེ་གདན་

བཞི་དང༌། མ་æ་མ་ཡ་དང༌། མཚན་བZོད་དང༌། དམ་ཚKག་I་

ཆེའི་འ3ེལ་པ་,མས་གསན། མ་æ་མ་ཡའི་Dད་དང་འ3ེལ་པའི་

Rགས་གིས་དབང་དཀའ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་འ3ེལ་པའི་

Rགས་གི་དབང་�་ཐོབ། �ོག་Rགས་གིས་ཆོས་�ག་དང༌། 

xོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་Yོ་Zེས་མཛད་པའི་རབ་གནས་དང༌། j་མ་

ཅོག་གི་Rགས་ལམ་xོང་བཞི་དང༌། དེ་,མས་Tས། j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བ་གཉིས་8ི་bན་

Qར་Q་Hི་ལོ་�ག་བTགས་པ་ལ། དAན་�ི་5ས་@་¢་བ་

ག@མ་ག@མ་ཙམ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞང་གི་bན་Qར་བTགས་

པ་ནི། དཔལ་བདེ་མཆོག་རང་.ིན་�ི་བ\བས་པའི་བLབ་

ཐབས་དང༌། པན་བྷི་ཏ་ཨ་H་ཀ་རས་མཛད་པ་དང༌། དཔལ་�
ྭ
་

ལོས་མཛད་པ་དང་གཉིས་ལས་ཚNགས་དང་བཅས་པ་གསན། 

Zེ་བsན་མར་Rགས་8ི་བLབས་ཐབས་ལས་ཚNགས་དང་

�123



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བཅས་པ་དང༌། དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་Lབ་ཐབ་དང་Zེ་བsན་

མའི་Lབ་ཐབས་དང་གཉིས། j་མ་ཞང་གི་མཛད་པའི་ཆོས་tོང་

གི་བLབས་ཐབས་དང༌། �ོགས་རིམ་Wོར་བ་ཡན་ལག་�ག་

fན། ཆོས་�ག་དང་དེ་,མས་གསན། Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ིད་

Tས། j་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་8ིས་མཛད་པའི་ལམ་མཐར་

�ག་དང་བདེན་གཉིས་¬ང་འ�ེལ་དང༌། གཞན་ཡང་བVམ་ཆོས་

མང་5་གསན། ཚད་མེད་པའི་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་མངའ་བས་�ིན་

ལས་,མ་པ་བཞིའི་�ོ་ནས་Sག་པོ་ཐམས་ཅད་བvལ་བའམ། 

ཆོས་8ི་.ེད་Rགས་བསམ་�ིས་མི ་yབ་པ་གཅིག་v་གོ ་

ག@ངས། གsག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའམ། qེན་yད་

པར་ཅན་མང་པོ་བཞེངས་པ་དང༌། སངས་Iས་8ི་བ:ན་པའི་V་

བ་མཛད་པ་མང་པོ་ཡང་གཟིགས། j་མའི་མོས་Aས་སམ། 

སངས་Iས་8ི་བ:ན་པའི་ཞབས་ཏོག་གམ། སེམས་ཅན་�ི་

དོན་\བས་པོ་ཆེ་མཛད་པའམ། ཆོས་8ི་.ེད་Rགས་བསམ་

�ིས་མི་yབ་པའི་གོ་qོགས་tེས་ག@ངས། དེ་ནས་དAང་ལོ་ཉི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

¸་V་བཞི་བཞེས་པའི་5ས་@་དེའི་ད.ར་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

སངས་Iས་�ོམ་བའི་bན་Qར་བTགས་པའི་5ས་@། j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་ཁམས་ནས་.ོན་ཟེར་བའི་Eད་འོང༌། དེ་

ལ་ཤིན་v་དགའ་བ་wང་བས་འབའ་རོམ་5་.ོན། ལམ་5་8བ་ཏི་

´་�མ་5་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པ་དང་མཇལ། �གས་ལ་

བཏགས་ཆོས་8ང་ག@ངས་ནས། ང་འབའ་རོམ་5་འ3ོ་Tས་

ཙམ་ན། མ་འ3ོ་ང་ཡང་yོད་8ིས་j་མ་ཡིན་ག@ངས་ནས། 

ཞག་ག@མ་བ�ད། དེ་ནས་འབའ་རོམ་5་Hིན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་མཇལ་Hག་འཚལ་ཙམ་ན། yོད་ལ་སོ་ཡག་པ་གཅིག་�ང་

ཨང་ག@ངས། དེ་ནས་bན་Qར་Hག་འཚལ་ཙམ་ན་yོད་z་ཙ་

5ས་དང་མི་འS་བར་�ང་ག@ངས། དེར་:ོན་¢་བ་གཉིས་

ཞབས་ཏོགས་.ས། འབའ་རོམ་ན་བTགས་ཙམ་ན་xོབ་དཔོན་

ཇོ་བsན་དང༌། j་མ་ད་འོག་དང་�ོམ་བ་ཡོན་Iལ་དང༌། Yོ་Zེ་

དབང་gག་དང་ངེད་�ས་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པ་ལ་ཆོས་

Tར་སོང༌། དེའི་Qར་�བ་¢་བ་གཟས་བ¬ང་བའི་5ས་@་དགེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འ5ན་ལ་Hག་I་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་�་Eོར་དང༌། ཞི་.ེད་�ང་ལམ་

དང་ག@ངས་ཟེར་བ་གསན་པས། xོབ་དཔོན་ཇོ་བsན་�ིས་

ཆོས་8ི་T་བ་པོ་མཛད། མདང་ག@ངས་པའི་ཆོས་གཉིས་དང་

ཆོས་Zེ་ཕག་མོ་dབ་པས་མཛད་པའི་བVམ་ཆོས་,མས་8ི་Rང་

དང་ཁོང་རང་གིས་མཛད་པའི་གཅེས་བ`ས་Tས། Yོ་Zེ་དབང་

gག་དང་yེད་གཉིས་ལ་མི་འོང་སོང་ག@ངས། ཡང་བtར་ནས་

Tས། yེད་གཉིས་ན་སོ་གཞོན་ཤིང་�ང༌། ན་སོ་གཞོན་བ་ལ་

ཡང་འོང་བ་མ་ལགས་སམ་Tས་པ་ལ། དེ་�ར་ཡིན་བ་ལ་

ག@ངས་ནས་གནང༌། ཆོས་གོང་མ་གཉིས་པོའ K་བཤད་པ་

མཛད། འོག་མ་cན་�ི་Rང་གནང་ག@ངས། དེ་ནས་ཡང་tི་

ཤོད་5་བTད། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བ་མཁར་སར་

ན་བTགས་ནས། བེa་zམ་དམར་པོ་ག@ངས་ཤིན་�ང་བས། 

དེའི་བཟོད་པའི་ལེa་ཡན་ཆོད་ཐོན་ནས་�ང༌། བVོན་འdས་8ི་

ལེa་མས་ཆད་གསན་ནས། དེ་ནས་ཨོན་པོ་ངེད་གཉིས་ལ་j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་བ་གདན་འSེན་5་སོང་ག@ངས་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གདན་འSེན་5་Hིན། གདན་Sང་ནས་རེa་Vར་.ོན། j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བས་བ@་བ་དང་བJེན་བcར་.ས། 

དབེན་�ང་གི་དགོན་པ་ཡང་¡ལ། དAན་དེ་དབོན་�ང་5་

བTགས། xོབ་དཔོན་ཇོ་བsན་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ཆེ་བ་

,མས་བJེན་�ོགས་.ས། གཞན་ཐམས་ཅད་རབ་v་wང་ང་

ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པས་ཆོས་གོས་གཅིག་གནང་

ནས་རབ་v་wང་ག@ངས། དAང་ལོ་ཉི་̧ ་V་�་བཞེས་པའི་

5ས་@་དོན་�ི་xད་5་མཚན་ནས་�ོས་པ། མཁན་པོ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་�ག་{མ་བ་:ོན་3གས་.་བ་དང༌། xོབ་དཔོན་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཐའ་བཞི་དར་གཞོན་.་བ་དང༌། དད་

པའི་དགེ་འ5ན་xོབ་དཔོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�ོན་ལམ་

འོད་ཟེར་�ིས་དzའ་མཛད་དགེ་xོང་བr་དང༌། དེའི་3ལ་�ིས་

དzའ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བ་ཡང་བTགས། 

ཤིང་པོ་�ེལ་ལོ་ལ་�བ་མངོན་བར་.ང་�བ་པའི་5ས། ས་ག་ས་

རི་¢་བ་གཉིས་པའི་ཚ^ས་བr་�ག་གི་Q་Sོ་ལ་རབ་v་wང༌། དེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནས་མཁན་xོབ་གཉིས་ཀ་ལ་བཀའ་Rང་སོ་སོ་ཐར་པ་དང༌། 

@མ་བI་པ་དང༌། ཀ་རི་ཀ་�་བr་པ་དང༌། བxབ་ཁོག་དང༌། 

�ོམ་ཚKག་,མས་གསན། མཁན་པོ་ལ་བདེན་གཉིས་དོན་�ག་

དང་ཇོ་བོ་Zེས་མཛད་པའི་དོན་དམ་ཡན་ལག་བ5ན་པ་དང་

གཉིས་གསན་ག@ངས། དེ་ནས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་8ི་bན་

Qར་བ�ད་ཙམ་ན། �བ་གཅིག་གི་�ི་ལམ་ན་ཙNང་ཀའི་གོ་ར་

དགོན་.་བ་འཚNགས་པ་དང་པོ་བtངས་པ་དེ་wང༌། དེ་ནས་

སོས་@་སོང་ཙམ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་འབའ་རོམ་ན་

བTད། རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་འགའ་མ་ཚར་བས་དེའི་ད.ར་དེའི་

ད.ར་དེ་བTགས། ཆོས་དེ་,མས་ཚར་བར་.ས། ཡང་oལ་5་

འ3ོ་བ་ལ་ཆོས་�་ག@མ་T་D་ཡོད་པ་ལ་མ་Tས་Jམ་ཙམ་ན། 

འབོད་མི་བཏང་ནས་wང་བས་Hིན། འ�ི་Aང་བ་གཅིག་གིས་Yོ་

Zེ་ཕག་མོ་X་�འི་བLབས་ཐབས་T་ཤིན་�ང་བ་ལ་yོད་ལ་འདི་

�ོས་པས་ཉོན་ག@ངས། འོ་ན་ངའི་བསམ་བ་མyེན་བར་�ང་

Jམས་བ་wང༌། ཡང་ཉིན་གཅིག་འདིར་ཤོག་དང༌། Hིང་�ག་ཕ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཀི་འདིར་yོ་རོག་ག@ངས་ནས། �ན་མོང་གི་གེགས་སེལ་དེ་

གནང༌། དེ་ཡང་T་Jམ་བ་ལ་མyེན་བར་འ5ག་Jམ་བ་wང༌། 

ཡང་oལ་5་འ3ོ་བའི་Qར་ཉིན་འདིར་ཤོག་ག@ངས་ནས་མཆོད་

3ལ་�ི་ཟེa་ཡ་ཀི་འདིར་yེར་ལ་ཤོག་ག@ངས་ནས་ཇཽ་འཛམ་

བྷ་ལའི་Qགས་གཅིག་དང་བLབས་ཐབས་གནང༌། དེ་ཡང་T་

Jམ་བ་མyེན་བར་འ5ག་Jམ་བ་wང༌། :ོན་འབའ་རོམ་5་j་མ་

རིན་པོ ་ཆེའི ་bན་Qར་བTད། དེ་ནས་bན་Qར་�ག་ལ་

བTགས། དེར་ཞ་,་རིང་དང་Hི་Vེ་རིང་པོ་དང་ཤམ་ཐབས་རིང་

པོ་.ས་པས། yོད་8ིས་ཞ་,་བ་རིང་པོ་དང་Hམ་ཚ^་རིང་པོ་ལ་

ཐོགས་པ་ཡིན་ག@ངས་ནས་bན་Qར་wང་ས་མ་�ེད། དགོངས་

གཅིག་བཀའ་བ8ོན་མཛད་པས་ང་�གས་ལ་མི་འདོག་པར་�ང་

འ�ི་Aང་5་འ3ོ་དགོས་Jམ་པ་wང༌། �བ་མོ་,ལ་ཡང་མ་wང༌། 

དེ་ནས་ནང་པར་Q་མོར་ཉེ་གནས་ཇོ་Oས་གཞོན་�་3གས་

བཏང་ནས་b་ང་ན་ལ་མོར་ཤོག་ག@ངས། bན་Qར་Hིན་Hག་

འཚལ་ཙམ་ན་ཅི་བ¢ས་བ¢ས་བདེན་མ་Jམ། དེ་ཙམ་`ག་མི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དགོས། Sེལ་�ང་z་དེ་ཞོན་ལ་ཡོན་བདག་�ི་Vེ་ཅན་5་གསེར་

Oང་གང་བཙNངས་པའི་རིན་མར་ཡོད། དེ་ཁོལ་ལ་ཤོག་

ག@ངས། བཀའ་བ8ོན་མཛད་པ་དེ་ང་ལ་མོས་Aས་ཡོད་མེད་

ཉམ་ཚད་པར་�ང༌། མདང་`ག་པ་དེ་མyེན་པར་�ང་Jམ། 

གཞན་�ི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་བར་ཤེས་པ་ཡོད་པར་�ང་

Jམ། j་མ་ལ་ཐ་མལ་པའི་qོག་པ་མི་tེ། ཡང་དག་པའི་j་མའི་

འ5་ཤེས་tེས། དེར་དགའ་བས་ངས་གཏོར་མ་�ེད་ན་Zེ་བsན་

མའི་.ིན་བ\བས་གཅིག་T་.ས་པ་ལ་གཏོར་མ་ནམ་གཏོང་

ཙམ་ན་ཐོང་ག@ངས། དེར་མར་jངས་ནས། 9ར་འོངས་ཙམ་ན་

ཡབ་8ི་{་བ་ལམ་ཀ་ན་�ང་བས་བxང་པས་ནས་ཁལ་གཉིས། 

མར་ལོག་ཅིག །Rག་ཤ་གཅིག་ནོར་ཤ་�ང་པ་གཅིག་དང་དེ་ཙN་

.ིན། དེ་ནས་མར་cན་¡ལ་བས་མཉེས་པར་wང༌། དེར་དAན་

5་སོང་བས་ཤོད་8ི་�ོན་5་Yོ་Vིགས་གཅིག་ལ་µེལ་z་བཀབ་

ནས་བTགས། �ོམ་ཆེན་ཡོན་Iལ་དང་j་མ་ད་འོག་དང་ངེད་

ག@མ་.ིན་བ\བས་T་བའི་3ོས་.ས། ཁོང་གཉིས་.ིན་བ\བ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

T་བའི་ཆ་�ེན་འདམ་5་ཚNལ་5་སོང༌། .་ལོའ K་ལོ་སར་¢་བའི་

ཚ^ས་བཅོ་�་ལ་ཡི་གེ་བI་པའི་�ིད་Tས། ཚ^ས་བཅོ་བIད་ལ་

Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ོམ་བཏབས། ཉི་̧ ་གཅིག་ལ་Hག་I་ཆེན་

པོའ K་ངོ་�ོད་མཛད། ཉི་̧ ་བཞི་ལ་སེམས་ངོ་�ོད་དང་བོགས་

འདོན་མཛད། ཉི་̧ ་བ5ན་�ི་ནམ་Oོད་ལ་Hག་I་ཆེན་པོའ K་

qོགས་པ་tེས། དེར་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བའི་

bན་Qར་tེས་པའི་ཉམས་དེ་ངེར་ཡང་wང༌། qོགས་པའི་དོན་དེ་

གོ་བ་དང༌། ཉམས་@་~ོང་བ་དེ་བqན་བར་.ས། 5ས་དེར་

�ོམ་9ར་འོང་5་རེ་བ་དང་སེམས་8ིས་ཕར་བ�ོམ་པ་མ་ཤེས་

པར་�ང༌། �ོམ་རང་སེམས་ཡིན་བར་གཟོད་གོ །འདི་དང་པོ་

ནས་ཡོང་པར་�ང་བ་མ་ཤེས་པ་ཅི་sག་སོང་ཨང་Jམ་བ་wང༌། 

འདི་j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་.ིན་བ\བས་8ིས་qོགས་པར་�ང་Jམ་

ནས་དགའ་བ་བ\བས་པོ་ཆེ་tེས། Qར་j་མ་ལ་སངས་Iས་

8ི་འ5་ཤེས་tེས་.ས་8ང་འ5་ཤེས་.ས་པར་�ང༌། j་མ་ལ་

སངས་Iས་8ི་འ5་ཤེས་5ས་དེར་tེས། དེར་བཞེངས་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Hིར་.ོན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་བTགས་པའི་Hོགས་@་Hག་མང་པོ་

འཚལ། དེ་ནས་ཉི་̧ ་བIད་8ི་ཉིན་པར་ཡང་�ིད་Tར་Hིན། 

�ོམ་tེས་པ་མ་Tས་པ་ལ་མyེན་པར་�ང༌། བ�ོམ་སམ་�ོམ་

wང་ངམ་ག@ངས། wང་Tས། �ོམ་wང་Rག་མ་Tས་པ་ལ་

མyེན་ནས་Qར་�ི་དོན་ཅི་�་བ་བཞིན་5་ངོ་�ད། yོད་དོན་

dབ་པས་tོང་ག@ངས། Hི་ནས་�ིད་འ�ོ་cན་ཡོ་ཚར་བར་

མཛད། �ི་ལམ་5་ཡང་�ི་ལམ་ཟིན་བ་དང༌། བ�ོམ་བ་དང་འོད་

གསལ་ཟིན་པ་དང༌། Hི་ནས་བ�ོམ་མི་དགོས་པར་wང་

ག@ངས། དེ་ནས་¢་བ་Hི་ཏའི་ཚ^ས་བr་གཅིག་ལ་xོབ་དཔོན་

j་མ་དང་�ོམ་ཆེན་ཡོན་Iལ་དང༌། j་མ་ང་འོག་དང་ཉེ་གནས་

གཞོན་�་3གས་དང༌། ངེད་�ས་Yོ་Zེ་ཕག་མོ་X་�འི་.ིན་

བ\བས་Tས་པའི་5ས་@། �ོ་ºང་གི་�ོ་Hེས་ནས་ནང་5་Hིན་

ཙམ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གོས་དམར་པོ་གཅིག་གི་:ེང་ན་

{ས་Iན་མནབ་ནས་Hག་གཡས་ན་Þ་མ་{། གཡོན་ན་Sིལ་z་

བ�མས་པ། �ི་གཅིག་གི་:ེང་ན་m་གཟི་བZིད་དང་fན་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བTགས་ནས་�ང༌། ཞལ་བེར་�ིས་མཐོང་བ་དང༌། ཡིད་8ིས་

སོང་ནས་Rས་µིད་ཏིང་གིས་སོང༌། དེ་འSོག་རང་ནས་.ིན་

བ\བས་Tགས། དཔལ་Yོ་Zེ་,ལ་འ.ོར་མ་རང་ཡིན་Jམ་བ་

wང༌། དེ་ནས་.ིན་བ\བས་ཕབ་ནས་8ང་དེ་བས་Xགས་པ་མི་

�ང༌། དེ་ནས་གསོལ་འདེབས་དང་མAར་གཅིག་�ིས་ག@ངས་

ནས་མAར་དང་གསོལ་འདེབས་.ས། དེར་Hིས་�ིད་.ས་པ་

ལ་�ག་གི་གv་མོའ K་Eབས་@་�ོམ་མི་དགོས་པར་Sོད་tེས། 

ཆོས་�ག་གི་�་པོ་དེ་ལ་ཡང་qགས་wང༌། འཕོ་བ་Wངས་པ་མ་

ཡིན་བར་j་མ་qག་v་bི་བོར་བ�ོམ་ཙམ་ན་bི་བོ་Oངས་པ་

དང༌། Yོལ་བས་{ས་པ་ཡང་�ོང་གིས་སོང་བ། xོབ་དཔོན་j་

མས་མཐོང་བས། འཕོ་བ་Wངས་པ་ཡིན་Jམ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

Tས་པར་�ང༌། ཉིན་གཅིག་ཤོག་དང་འགོ་9ར་:ོན་དང་

ག@ངས། འཕོ་བ་qག་v་མ་Wང༌། འཕོ་བ་ཐལ་.་བ་ཡོད་པ་

ཡིན་ག@ངས། འཕོ་བ་Wངས་པ་མ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་qག་v་bི་

བོར་བ�ོམ་པ་ཡིན་Tས་པས། འོ་ན་Jིང་5་�ོམ་ག@ངས། དེའི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

5ས་Hག་bི་བོར་བཞགས་ནས་ལོ་བཞི་བr་V་གཉིས་8ི་བར་

5་མ་ཤི་ན་ལེགས་པར་འོང་ག@ངས་ནས་མེ་{་Vེའི་ཚ^་བOིང་

བ:ན། ཡང་5ས་གཅིག་ན་�འི་ཕར་ཀ་ན་དགེ་འ5ན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཤོག་ག@ངས་ནས་ཟམ་པ་.ེད་པའི་Yོ་རིང་གཅིག་དགེ་

འ5ན་མང་པོས་�ད་ནས་wང༌། རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་འHིས་པས་

Hི་ན་བTད་ཙམ་ན། འདིར་�ད་པས་ཅི་.ེད་.ས་པ་ལ་ཟམ་པ་

.ེད་པ་ཡིན་ཟེར། ངས་བ�ས་པས་ཆགས་ནས་གཉིས་@་སོང་

ནས་�ང་བས། འདི་ཆགས་ནས་�ང་.ས་པས། འདིས་འདི་

Eད་ཟེར་བ་ནི་དཔོན་ཞིག་Àན་.ེད་པ་ཡིན་བས་ཁ་�་bི་ཟེར། 

དེ་མ་ཡིན་ཆགས་ནས་�ང་.ས་པ་ལ་འདི་མ་ཆག་མར་ཐེན་ཟེར་

ནས་�ད་ནས་སོང༌། འ3ེས་བr་ཙམ་སོང་བ་དང་རིན་པོ་ཆེས་

གཟིགས་བཞིན་ཆགས་ནས་སོང༌། དེ་ཙམ་ན་xོབ་དཔོན་j་

མས་འདིར་ཤོག་ག@ངས་ནས་ཕ་ཀི་གཅིག་v་�ིད་ནས་སོང༌། 

དེ་yོད་8ིས་ཅི་rག་ཤེས་ག@ངས། ངས་ང་�་ཆགས་པ་བཞིན་

5་མཐོང་.ས། yོད་ལ་མོས་Aས་མེད་Jམ་པ་ལས། དང་པོ་ཕ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མ་cན་ཡོན་བདག་ཡིན་བའི་ཞེན་པ་ཡིན་བར་�ང་ག@ངས། 

ཡང་�ག་Yོ་tེད་པ་ལ་j་མ་དཔལ་Iལ་�ིས་དཔོན་ཞིག་»བ་

འོད་ཟེར་བས། ཡར་བ�ས་པས་»བ་ཐད་ཀ་ན་མར་wང་བ་ལ་

�ོད་�ོད་.ས། �ིག་འèབ་གཅིག་མཛད་པས་སར་བ�ད། 

འབའ་རོམ་¡་དང༌། �་Rང་དང༌། Vམ་�ི་རི་དེ་,མས་@་

གཅིག་°ར་བTགས་ནས་བLབ་པ་མཛད། ཡང་5ས་གཅིག་ན་

ཐོག་བཞེར་¡ར་z་Iལ་�ི་ཕའི་འ5་བ་.ེད་སར་j་མ་རིན་པོ་

ཆེ་འབའ་རོམ་པ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་དང༌། j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་དཀར་བ་དང་ག@མ་འ5་བ་ལ་གདན་Sངས། ཁོལ་.་

བའི་ས་རིས་ལ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་བ་m་འཁོར་དང་

བཅས་པ་9ར་.ོན། དེ་ནས་རོམ་པོ་ཁོལ་�ི་ཐང་ལ་མཇལ་ནས་

Hག་དང་Eོར་བ་.ས། དེ་ནས་སང་ཉིན་ཁོལ་�ི་¡ར་རིན་པོ་ཆེ་

འ�ི་Aང་བས་ཕ་བོང་དམར་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་:ེང་5་ཆོས་

�ི་བཤམས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་བTགས་པར་Tས། 

རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བས་མÊལ་ནས། ངེད་xོབ་དཔོན་ལ་.ང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�བ་མཆོག་v་སེམས་བtེད་པར་T་.ས་ན་T་བ་¡ལ་བས། 

སེམས་བtེད་གནང༌། དེ་5ས་@་ང་ཡང་ཡོད། དེ་ནས་དགོངས་

ཀར་སོང་བ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པས་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་

Aང་བ་གཟིམ་µེལ་5་གདན་Sངས་ནས་ཇ་zར་.ས། j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་ལ་j་མ་

ཀེ་{་བས་དzའ་མཛད་ངའི་འཁོར་འདི་,མས་ལ་�གས་བtེད་

ཅིག་དང༌། Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ོམ་ཅིག་ག@ང་བར་T་.ས་ནས་

T་བ་¡ལ། དེ་ནས་�གས་བtེད་མཛད་རིངས་ལ་བTགས། དེ་

ནས་གཟིམ་µེལ་5་བTད། j་མ་ཀེ་{་བས་དzའ་མཛད་དེ་

,མས་ལ་Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ོམ་ག@ངས། ང་རང་ལ་�ོམ་ཡོད་

པ་དེ ་ལས་Xགས་པ་བོག་འདོན་D་དང་tེད་དwང་D་མི་

འ5ག །འོ་ན་ཡང་ངའི་དེ་�ོམ་ཡིན་བར་འ5ག་Jམ་ནས་ངེས་

ཤེས་tེས། དེ་ནས་འབའ་རོམ་5་.ོན་པ་ཡིན་ག@ངས། ཡང་

འབའ་རོམ་5་བTགས་5ས་@་མཛN་གཅིག་ཡོད་པ་བཙNངས་

པས་གསེར་Oང་གང་�ག་པ་དང༌། ཕ་དང་མི་ཚNས་པ་ལ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བxངས་པས་གཡང་̧ ན་དང་�ོམ་པོ་དང་ཚ་དང་མར་དང་�ད་

དང་འzལ་D་�ེད་པས། Yོ་Zེ་དབང་gག་དང་འ3ོགས་ནས། tི་

ཤོད་5་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་པ་དང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

ཞང་གཉིས་ལ་འzལ་བ་.ེད་5་Hིན། གསེར་�ི་ཇ་�ག་པས་ཇ་

བEོལ་ནས་Sང༌། འzལ་བ་བ�ིས། j་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་མ་

འདས་པ་ལ་མཇལ། དེ་ནས་Hིས་¢་བ་�་པ་ལ་གཤེགས་པས་

མ་མཇལ། དེ་ནས་ཡང་འབའ་རོམ་5་.ོན། དེ་ནས་j་མ་རིན་པོ་

ཆེ་m་འཁམས་མ་བདེ་ནས་¢་བ་གཅིག་v་དགེ་འ5ན་,མས་

8ིས་ཉིན་རེ་ལ་Iས་འ�ིང་,མ་ག@མ་བཏོན། mའི་རིམ་འ3ོ་

.ས་1ོག་འདོན་པའི་µེལ་�ི་�ོ་ལ་ཉེ་བར་1ོག་འདོན་ཤིན་ཡོད་

ཙམ་ན་�ད་པོ་སེ་�ང་བ་རལ་A་སེར་པོ་ཅིག་གོན། Hམ་ཙ^་

སེར་པོ་ཅིག་�ོན། འགོ་ལ་Hིང་zའི་ཞ་ཅོག་གོན་པ་ཅིག་wང་བ་

ངའི་Vར་བ�ད། yོད་གང་ནས་འོངས་.ས་པ་ལ། ང་Vི་བར་

ནས་ཇ་པ་དང་འ3ོག་ནས་འོངས་ཟེར། ཇ་པ་ཅི་ཙམ་�ང་.ས་

པ་ལ། ཇ་པ་མང་བར་�ང༌། མདོ་�ད་ནས་ཡོངས་པའི་དར་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡང་�ང་ཟེར། མ་Sིས་པར་མདོ་�ད་ན་མེ་ཉག་Iལ་པོ་.་བ་

uང་རི་གང་པའི་m་tེ་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཆོས་Iལ་ཅིག་བTགས་

པ་~་ངན་ལས་འདས། ད་ཁོང་རང་ལ་Oས་མེད་ཚ་བོ་ཅིག་ཡོད་

པ་Iལ་སར་gང་ཟེར། ལོ་བr་གཉིས་ལོན་Vིས་.ས་པ་ལ་I་

ནག་པོའ K་oལ་ཡང་དེས་འཐོབ་ཟེར། དེ་ལ་j་མ་I་ཟེར་བའི་

དzས་པ་ཅིག་གིས་དབང་བmར་.ས། W་ང་X་ཆེན་པོ་.་བ་

དེའི་དབང་བmར་མཁན་j་མ་°་རངས་པ་ཏི་ཞི་.་བ་ཡིན། བེ་

འ5ལ་Aག་ཤི་.་བ་དང༌། འ�ོམ་ད་ར་དི་.་བ་དང༌། དེ་མིན་

ཡང་དzས་པ་མང་པོ་ཡོད། བསོད་ནམས་ཆེ་ཟེར། དེ་ནས་�བ་

མོ་མལ་5་Hིན་ནས་བ�ོམ་ཙམ་ན། ཁོས་ཟེར་བ་དེ་,མས་Sན་

བས་oལ་དེར་འ3ོ་དགོས་Jམ་བ་qོག་པ་ལ་ཡང་ཡང་tེས། 

ནང་པར་ཡགས་པར་Sི་དགོས་Jམ་ནས་བ�ས་པས་ཁོ་མི་

�ང༌། དེ་ནས་རིམ་འ3ོ་.ས་པས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་m་འཁམས་

བདེ། དེ་ནས་ཡང་5ས་གཅིག་ན་�ག་ལ་ཤོག་ག@ངས་ནས་

�ག་ལ་Hིན་ཙམ་ན་ཚང་མང་:ེང་ན་བTགས་ནས་�ང༌། ཉེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གནས་cན་ཡང་ཡོ་�ང༌། �ག་ཆེན་པོ་ཅིག་ལ་སེར་ག་wང་

ནས་�ང་བ་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། མཆོད་ཁང་:ེང་5་�ག་

ཆེན་པོ་ཅིག་ཆད་ནས་མཆོད་ཁང་Yིབ་པར་�ང༌། གཏོར་མ་

བཏང་Hག་མཁར་�ི་ལམ་བ:ན། དམིགས་པ་གཏད་པས་ཕར་

སོང་བ་ཡིན་བ་ལ། ཚང་མང་:ེང་གི་འདི་ལ་དེ་sག་མི་ཉན་བར་

འ5ག །འདིའི་འོག་འདིར་ཅིག་གིས་འགོ་གཏད་ནས། དེ་ནས་

:ེང་ནས་�ག་བཀོག་ན་ཡོང་བར་འ5ག་ག@ངས་པ་ལ། ང་ལ་

གཟིགས་ནས་ཞལ་འèམ་འèམ་མཛད་པས། འོ་ན་ང་ལ་ག@ང་

བར་འ5ག་Jམ་ནས། �ག་ལ་འགོ་གཏད་ནས་:ེང་ནས་�ག་

བཤིག་ནས་མེད་པར་.ས། དམིགས་པ་གཏད་པས་�ག་བ¢ོག་

པ་ཡིན་ག@ངས། རང་གི་bིལ་པོ་ལ་འ5ག་ཙམ་ན་མ5ན་ན་Yོ་

བ་¾མ་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་པས་Yོ་བ་དེ་པར་

པར་འAལ་བ་wང་ག@ངས། ལར་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཚNགས་ཆོས་

ནམ་ག@ངས་པའི་5ས་@་དཔོན་ཞིག་དེ་�ར་མ་ལགས་སམ་

ག@ངས། དེའ་བཀའ་བ�ོ་བ་དང་བདག་པོ་�ིས་ཤིག་.་བ་ཡིན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Jམ་བ་wང་ག@ངས། ཡང་5ས་གཅིག་ན་ད©་དོ་�ོན་པ་¬ང་

ག@ང་བ་ལ། རང་oལ་5་�ོན་མི་འཛKན་Tས་པ་ལ། yོད་8ིས་

Vར་མི་མང་བའི་tོན་ཅིག་ཡོང་ག@ངས། ང་རང་ཡོད་རིང་ལ་

དགོན་པ་བ¬ང་ན་ཡག་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་

འཁམས་@་འ3ོ་བ་ཡིན་Tས་ནས། tི་ཤོད་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

སངས་Iས་�ོམ་བ་ལ་Hག་འཚལ་5་Hིན། དེར་ཆོས་T་D་

འགའ་རེ་ཡོད་པ་Tས་ནས། འཁམས་@་འ3ོ་བ་ཡིན་Tས་པ་ལ། 

j་མ་འབའ་རོམ་པ་ཡང་m་ནས་བ3ེས། ངེད་cན་ཡང་m་

བ3ེས་པས་བ�ད་ན་ག@ངས། འ3ོ་Tས་པ་ལ། འོ་ན་དེ་sག་

�ིས་ག@ངས། དེ་ནས་འ�ི་Aང་5་Hིར་ལམ་5་གནས་ཞི་

ßངས་.་བར་འ�ི་Aང་5་སང་xེབ་པའི་�བ་མོ། �ི་ལམ་ན་

ངའི་bི་བོར་ཉི་མ་¢་བ་འོད་8ི་ལི་ལི་འཁོར་ཤིན་�ང་བ་ལ། 

གཡས་8ི་Hོགས་@་ཤལ་�ི་Æང་Jམ་པ་�ིས། དེ་ང་ལ་མྀ་མ་

ཡིན་�ིས་གནོད་པ་.ེད་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་.ིན་བ\བས་8ིས་

མི་9གས་པ་ཡིན་ནི་Jམ་པ་ལ། དེ་མ་ཡིན་བར་�ང༌། 5ས་Dན་

�140



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

5་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་བ་bི་བོར་བ�ོམ་པ་ལ། Hིས་རིན་

པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་ཡང་�ོམ་བ་དེ་ལ་�་བར་�ང༌། དེ་ལ་ཡང་

Hིས་འwང་དང་qེན་འ�ེལ་དང་གོ་བ་མང་པོ་ཅིག་tེས། དེའི་Hི་

དེ་ཉིན་བར་འ�ི་Aང་5་Hིན། �ོན་པ་མཐོང་སར་xེབ་པ་དང༌། 

�་{་ཕོག་ནས་Hག་འཚལ་ཙམ་ན། �ོན་པ་དེ་དཔལ་བདེ་

མཆོག་X་�ག་བr་V་གཉིས་8ི་ད8ིལ་འཁོར་5་གཟིགས་

ག@ངས། དེ་ནས་འ�ི་Aང་ཐང་ལ་ཡར་Hིན་ཙམ་ན། འSེ་རལ་

z་Qོན་5་wང་བས་དེ་རིང་བཅ་ཀོ་ར་wང་བ་ལ་yོད་འHིས་ཡར་

སོང་ཟེར་བ་ལ། དེ་ནས་ར་བ་སེ་བོར་xེབས་ཙམ་ན། སེར་བ་

བབ་འÃག་གི་ཚག་¦་ཆེན་པོ་wང་བ་ལ་དེ་འབབ་རིང་ལ་uིང་

ཤམ་5་བ�ད། jད་.ེའ་ཐང་5་xེབ་པ་དང༌། ཉེ་གནས་འབའ་

རོམ་པ་དང་�ད་པས་ཚང་མང་5་�ིད་ནས་ཇ་དང་ཅ་ཀོ་ར་Sང༌། 

དེ་ནས་5ང་Eད་wང་བས་དགེ་འ5ན་ཐམས་ཅད་jད་.ེའ་ལ་

འཚNགས། རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཆོས་�ི་ལ་.ོན། Qར་དཔོན་�ོམ་

བས་ང་ཉེ་གནས་མི་.ེད་.ས་པས་རིན་པོ་ཆེ་དང་འགལ་ནས་ང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འཚNགས་པ་མི་tོང་ག@ངས་ནས། ཡང་�ོན་ལ་ཡེལ་པས་¡ལ་

བའི་q་Sོ་རག་གནངས། བེར་བEོན་ནས། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་

ཡང་�ོད་:ེང་5་བTགས་པ་དང༌། ཉེ་གནས་འབའ་རོམ་པས་

ཚང་མང་ནང་5་བོས་ཇ་z་རམ་Sང༌། དེ་ནས་ཡང་´ང་ཤིང་གི་

:ེང་5་�ོམ་:ན་ཅིག་བཏིང་བ་ལ་བ�ད། དེ་ནས་ཕག་མོ་dར་

བEོས་པའི་བ�ོམ་ཆེན་ཅིག་གིས་བsན་�ང་འགའ་ལ་ངས་

བཙད་པོ་,མས་ལ་གཏམ་འདི་Eད་གཏོང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་

གཏམ་བཤད་གཏོང་ཤིན་འ5ག །རིན་པོ་ཆེའི་.ིན་བ\བས་

8ིས་ང་ལ་�ོམ་ཅིག་tེས། ཤིན་v་དགའ་བས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

Tར་ཡོད་ན་Jི་བ་ལ་T་:བ་མ་བདེ། དེ་ཙམ་ན་ཁང་ཐོག་ན་

ཚག་ཚག་འ5ག་ཙ་ན། གཏམ་གཏོང་མི་ན་རེ་རིན་པོ་ཆེ་.ོན་མེ་

སོང་མེ་མར་`ས་ཟེར། ཁོང་གཉིད་5་སོང་བ་�ར་.ས་ནས་ཁ་

རོག་བ�ད། རིན་པོ་ཆེས་Eར་�ང་ན་མར་གཟིགས་ནས་འདི་ན་

@་ཡོད་འདི་ན་@་ཡོད་ག@ངས་པ་ལ། ཁོང་ཚN་ཁ་རོག་པར་

བ�ད་པས་ང་ཡོད་ཟེར་མ་�ས། ཡང་ཕར་བTད། འོ་ཡང་.ོན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡང་.ོན་ཟེར། ཡང་.ོན་ནས་འདི་ན་@་ཡོད་ག@ངས་བ་ལ་

ཅང་¢ོ་མ་�ས། ངའི་མོས་Aས་8ི་ག5ང་བ་དེ་j་མ་རིན་པོས་

མyེན་པར་�ང་བ་ལ་ངས་T་མ་�ས། དེ་5ས་@་Tས་ན་རང་

ལ་ཕན་བའམ་མཉེས་བ་ཅིག་འོང་བར་�ང་བ་ལ་T་མ་�ས་

ག@ངས། དེ་ནས་སང་ཉིན་མཇལ་ནས་Hག་འཚལ། Hག་qེན་

དར་དམར་པོ་ཁ་དོ་¡ལ། ཅོང་�ོམ་�ིས་tི་ཤོད་ནས་ཡོང་བ་

ཡིན་.ས་ནས་འགའ་T་Jམ་བར་�ང་བ་ལ། དེ་མ་Tས་པར་ང་

རང་གིས་ཤེས་ཤེས་ག@ངས། དེ་ནས་ཡི་གེ་བI་པ་དང༌། Hག་

I་ཆེན་པོ་དང༌། �ིད་8ི་རིམ་པ་cན་Tས། སེམས་tེད་Iས་པ་

ཡང་Tས། ཡང་བྷམ་བཏང་ན་´ང་ཤིང་གི་5ས་@་མི་རེ་རེས་Yོ་

རེ་རེ་yེར་ལ་ཤོག་ག@ངས་ནས། ཆོས་�ི་གཅིག་བVིགས་ནས་

aར་དེད་8ི་གདམས་ངག་ག@ངས། དེའི་5ས་@་ཕན་པ་མང་པོ་

wང་Hིས་8ང་རང་གཞན་ཡོ་ལ་ཕན་བར་wང་ག@ངས། ཡང་

འཁམས་ན་འ3ོ་མི་ཅིག་གིས་ཆོས་�ག་གི་Rང་Tས་པ་ཡང་

གསན། Zེ་འ�ི་�ོམ་�ང་བ་ནས་བDད་པའི་གv་མོ་འཁོར་ལོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡངས་པ་3ངས་འཛKན་མ་གསན། Qར་Dད་དང་གསང་Qགས་

ལམ་འ�ས་དང༌། é་རོ་པའི་ཆོས་�ག་དང༌། གསང་Qགས་8ི་

ཆོས་མང་5་Tས་པ་ལ། དེའི་5ས་@་གསང་Qགས་8ི་གནད་

དང་V་£ང་གི་གནད་གོ་qོགས་མང་པོ་ཅིག་tེས་པས་ཕན་བར་

wང་ག@ངས། ཡང་ཉིན་གཅིག་འབམ་ཐང་ལ་�ིད་.ེད་པའི་5ས་

@། qོགས་པ་¡ལ་བ་ལ་གར་tེས་ག@ངས། j་མ་རིན་པོ་

འབའ་རོམ་བ་ལ་tེས་Tས་པ་ལ། xོབ་དཔོན་པས་མyེན་པར་

འ5ག་གི་ག@ངས། མyེན་པར་གདའ་Tས་པས། མyེན་པར་

འ5ག་གམ་.ས་པ་xོབ་དཔོན་ལ་མ་¢ོ་ག@ངས། ཡང་5ས་

གཅིག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་bན་Qར་qོགས་པ་tེས་པ་Tས་པ་ལ། 

�ོམ་རོ་གཅིག་ཆེན་པོ ་.་བ་�ོམ་རོ་གཅིག་ཆེན་པོ ་.་བ་

ག@ངས། �ོམ་རོ་གཅིག་yོད་ལ་tེས་པ་ཡིན་.་བའི་ངོས་མ་

�ད་8ང་ཆོས་Zེ་ཕག་མོ་dབ་པས་ག@ངས་པའི་རབ་གནས་

ཚNགས་ན་ག@ང་པ་ཡང་གསན། ཡང་�བ་གཅིག་�ང་ལམ་ན་

མི་གཉིས་8ི་བར་ན་བཙKར་ནས་yོད་@འི་Iལ་Dད་ཡིན་ཟེར། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་Iལ་Dད་ཡིན་.ས་པས་

བཞག །དེ་ཙམ་ན་མ5ན་ན་yི་ཅིག་འ3ོ་ཤིན་�ང༌། བར་ཆད་

.ེད་པ་ཅིག་ཡོད་པར་�ང་བ་ལ་j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་.ིན་བ\བས་

8ིས་མ་9གས་པ་ཡིན་ག@ངས། bིར་ཆོས་8ི་.་ལམ་�ོམ་

ཆེན་པའི་bོད་ལམ་འཚNགས་པ་tོང་བ་དང༌། གཞན་དོན་.ེད་

ཐབས་དང་རང་གི་ཆོས་bོད་.ེད་ཐབས་གཤའ་མར་ཕན་པ་ཅིག་

wང༌། ཚNགས་ཆོས་མང་པོ་ཡང་ཐོས་པས་ཕན་བར་wང་

ག@ངས། དེ་ནས་ཡོས་z་ལོའ K་¢་བ་བ5ན་པའི་ཚ^ས་བཅོ་

བIད་ལ་དོན་�ི་xད་5་མཚན་ནས་�ོས་ན། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

དཔལ་ཐག་མ་བ་དང༌། xོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་A་ར་བ་དང༌། 

གསང་:ེ་:ོན་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དར་གཞོན་དང༌། དད་

པའི་དགེ་འ5ན་ངོ་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་xོང་བr་དང༌། Aང་�ན་

དང་པོ་དAང་ལོ་@མ་བr་V་གཉིས་ལ་བJེན་པ་�ོགས་པར་

.ས་པ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་m་

འཁམས་མ་བདེ་ཟེར་ནས་འབའ་རོམ་5་འ3ོ་Tས་པས་སོང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ག@ངས། bན་ན་འ5ག་པའི་5ས་@་ཆོས་དེ ་�གས་ལ་

བཏགས་པ་ལས་གཞན་�ི་མཉེས་མཉེས་མི་མཛད། མེ་ཉག་

oལ་5་འ5ག་རིང་དང་m་འདས་ནས་�གས་ལ་བཏག །Q་Hི་

cན་v་འ�ི་Aང་5་ལོ་གཅིག་བ�ད་ག@ངས། དེ་ནས་འ�ི་Aང་

ནས་འབའ་རོམ་5་སོང་ཙམ་ན་འབའ་རོམ་5་xེབས་པའི་ཉིན་

པར་Qར་རིན་པོ་ཆེ་ཞག་�་བrར་m་འཁམས་མ་བདེ་ནས་m་

འཚམས་མཛད་པར་�ང་བ་ལ། དེ་ཉིན་m་འཚམས་Hེས་ནས་

Á་པའི་ཆེ་བ3ེས་,མས་བོས་Sོ་བར་ཅིག་Sང་ནས་བTགས་

པའི་5ས་@། བེa་ཀར་ཆོས་Jིང་གིས་དཔོན་ཞིག་འ�ི་Aང་

ནས་@མ་པའི་ས་རིས་ལ་wང་ལ་འཁམས་@་སོང་ཟེར། རིན་པོ་

ཆེ་ཞལ་འèམ་བ་ཅིག་མཛད་ནས་མར་�ོས་དང་ག@ངས་ཟེར། 

ཅིག་གིས་བ�ས་པ་ལ་q་པ་ག@མ་འོང་ཞིང་�ང༌། བན་དྷེ་ཅིག་

གི་ལག་ནས་ཤིང་ཅིག་བ¬ང་ནས་�ང་ཟེར། དེ་ང་དང་ཐོག་

བཞེར་འzམ་tེས་དང་�ོམ་བ་�གས་Zེ་དང་ག@མ་�ག་འོག་

ན་ཡར་ཡོང་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེས་མyེན་པར་�ང༌། �ན་ཀ་X་:ོན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཞོ་ཟོ་བ་གང་བ¬ང་ནས་bན་Qར་འ3ོ་བ་དང༌། ལམ་5་�ག་ཁོ་

b་ངར་xེབས་པ་དང་q་པ་དེ་ག@མ་@་ཡིན་ག@ངས་པ་ལ། 

དཔོན་ཞིག་5་�ང་.ས་ཟེར། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ། 

དགེ་འ5ན་,མས་ལ་ཡང་ཞལ་བ:ན། ང་རང་ཅིག་°་དང་

མཇལ་5ས་@་yོད་ད་{ང་མ་སོང་བ་ཨི་ཡིན་ག@ངས། ཉེ་

གནས་cན་དང་ཡོ་འཚNགས་ས་ན་ཁོ་འཁམས་@་མ་གཏོང་yེད་

,མས་8ིས་ཤོལ་ག@ངས། དེ་Eད་ག@ང་ཡང་འ3ོ་བ་ལ་

ད�ེས་པར་�ང་བས་འ3ོ་བར་Tས། འོ་ན་འ3ོ་ཆིས་�ིས་དང་

དེ་sག་.་ག@ངས། དེ་ནས་འ3ོ་ཆིས་ལ་ཤོད་5་Hིན་ནས་འ3ོ་

ཆིས་ཚག་གེ་.ས་ནས་ཡར་Hིན་པས་ཞབས་Zེས་8ང་གནང༌། 

གཏོར་མ་དང་འ3ོ་བའི་ཆོས་Tས། འཁམས་@་འ3ོ་བ་ལ་q་

དང་འ]ག་Hམ་དང་འཁོར་དགོས་པ་ཡིན་ག@ངས། ང་ལ་དེ་ཚN་

མི་དགོས་Tས། ཁོ་ལ་ཇ་Oང་བIད་zར་�ོར་�ག་.ིན་

ག@ངས་ནས་གནང༌། V་ན་ཉེ་གནས་ཅིག་འ5ག་པ་ཕར་སོང་

ག@ངས་ནས། ང་ལ་9ར་ཤོག་ག@ང་ནས་ང་མ་ཤི་བར་གདའ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ན་Q་བར་ཤོག །ཤི་ན་འཁམས་@་ཅི་ཙམ་�ོད་པ་ཅིག་�ོད་ལ་

ཤོག་ག@ངས། ཅི་ཙམ་གཅིག་�ོད་པ་ལགས་Tས་པ་ལ། yོད་

8ིས་ཤེས་ནས་འོང་ག@ངས། དེ་ནས་རོག་ག@མ་ཡོད་པ་དང་

འ3ོགས་ནས་སོང༌། .ང་Vི་བར་5་གནས་པོ་བêེ་ཅིག་དང་

དགེ་བJེན་ཅིག་ཡོད་པའི་Vར་ཞག་ཉི་̧ ་བ�ད། དེར་འ5ག་

5ས་@་མཆོད་ཁང་ཅིག་v་འ5ག་ཙམ་ན། �ོ་བོའ K་Iལ་པོ་q་

མ3ིན་�ི་ཐང་m་ཅིག་ཐང་ཀ་ན་བTགས་ནས་�ང་བ་ལ། ཐང་

m་ལ་འཇའ་ཚNན་8ི་ལི་ལི་�ང༌། དེ་ཅི་ཡིན་Jམ་ཙམ་ན་དགེ་

བJེན་ཅིག་གིས་གཏོར་མ་ཅིག་yེར་ནས་wང་བས། �ོ་བོའ K་

Iལ་པོ་q་མ3ིན་8ིས་བLབས་ཐབས་T་ཟེར་བ་ལ་བཤད། དེ་

ནས་ནག་ཤོང་ན་ལམ་gང་ནས་རེ་ཤོད་ད¶ལ་ཁར་བTགས། དེ་

ནས་འ3ོན་པོ་ལ་བསོད་Jོམས་.ས་ནས། འ.ག་fོང་ཛNང་5་

j་མ་ཆེན་པོ་དཔལ་Iལ་ཅན་5་xེབས། Qར་ཁོང་གི་ཤོག་

ག@ང་བས་རེ་བ་ཆེ་བས་Hིན། ཁོང་གི་གལ་�་:མ་འ.ག་མ་

ཅིག་དང༌། ཇ་xོ་མ་གང་མར་ལོག་ཅིག་དང་ག@མ་.ིན། དེ་

�148



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནས་འ.ི་�ེ་ས་མདོ་ལ་ལམ་gང་ནས། ¢་�ིང་ཐང་5་Hིན། 

\ེa་v་ན་�་Ü་.ང་3གས་.་བའི་3ོགས་པོ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཅན་

5་Hིན། ¢་\ེa་v་ན་གོང་གི་དགོན་པ་ཅིག་�ང་བས། ཁོས་

འཚN་བ་Wར་ནས་¢་བ་ག@མ་བTགས། དེའི་5ས་@་ཉི་མ་Q་Sོ་

གཅིག་གཉིད་ལོག་ཙམ་ན་དཔལ་Yོ་Zེ་ཕག་མོའ K་ཞལ་མཐོང༌། ད་

ཆོས་ཅིག་ག@ང་ན་Jམ་ཙམ་ན། ཞལ་Aལ་Aལ་འ5ག་ཙ་མ་ན་

.ང་3གས་8ི་ཕས་�ོ་བ�ང་ནས་ང་ལ་བོས་པས་ཡལ་ནས་

སོང༌། �ོ་Hེ་བ་དང་ང་ཅན་5་Sོ་ལ་ཤོག་ཟེར་བ་ལ། བJེན་

བcར་ནི་.ས་ཏེ་ཁོས་ང་ལ་བར་ཆད་ཆེང་པོ་ཅིག་.ས། དེ་ནས་

ཤལ་ཁོག་5་དz་ཡང་ཨ་དྷེན་དང༌། :ག་�ང་མཁར་�ང་.་བ་

གཉིས་8ིས་Qར་ཤལ་ཁོག་5་ཤོག་ཟེར་བས་¢་âང་5་Hིན་ཙམ་

ན། qེན་འ�ེལ་ངན་པ་ཅིག་wང་བས་ཡར་ལོག་c་ས་�ད་

མདོར་Hིན་ནས། མཁན་པོ་ལ་བxང་པས་སད་Hེ་བལ་ཐེབ་གང་

.ིན། དེ་ལ་Sོ་Hེ་.ས་པས་ཞག་བཞིས་འདན་1ོང་ཐང་5་

xེབས། དེར་ཞག་ག@མ་བTགས། ད.ར་དེ་ལ་�་ཤིང་རོང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མས་ཅང་བEོར། དགེ་བཤེས་�་མོ་བ་ཟེར་བ་ཅིག་གིས་དར་

ཐོང་ཆ་ཅིག་.ིན། དེ་མིན་:ེར་མི་ཅིག་8ང་མ་wང༌། ང་འཁམས་

@་Hིན་པས་ཅང་མི་�ེད་པར་�ང་Jམ་པས་དzས་@་ལོག་ལ་

འ3ོ་Jམ་ནས་དེ་ཤོད་རག་ཉག་5་བTད། དེ་ནས་Vར་5་འ3ོ་

Jམ་ནས་ཞག་�ར་རོག་པོ་བ�ག་པས་ཅང་མ་wང༌། ང་སང་

Rང་མདའ་བEོར་ནས་འ3ོ་དགོས་Jམ་བའི་�བ་མོ་�ང་ལམ་

5་དར་Xབ་Æབ་མནབ་པ་m་མདོག་གསེར་�ི་མདོག་5་འ5ག་

པ་གསེར་�ི་�བ་གོན་པ་q་རག་Tར་གཅིག་ལ་ཆིབ་ནས་Hག་

གཡས་ན་དར་�འོ་བ�མ་པ་གཡོན་ན་qའི་Oབ་tོག་དང་ནེa་

ལེ་ཡིན་ནམ་Jམ་བ་ཅིག་བ¬ང་ནས། ཞལ་ཤར་5་གཟིགས་

ནས་ངའི་oལ་5་འདེང་ཟེར་ནས་ཤར་5་བTད་དོ།  །དེ་ཅི་ཡིན་

ནམ་ཤར་Hོགས་ན་�་དཔོམ་ར་.་བ་ཡོད་པར་�ང་བས་དེ་ཡིན་

ནམ་Jམ་ནས། Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་ཡིན་བར་མ་གོ་

ག@ངས། དེ་ནས་རེ་ཤོད་མངའ་ལ་ལམ་gང་ནས་སེབ་ན་j་མ་

དཔལ་ཆེན་ཤི་རི་¡ག་པ་འཁམས་ནས་.ོན་ཟེར་བ་ཐོས། དེར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Hིན་ཁོང་དང་མཇལ། ཨ་{་ར་ཅིག་Hག་qེན་.ས། ཁོང་གི་

ཞལ་ནས་yོད་གར་བ�ད་ག@ངས། ང་འདན་5་བ�ད་.ས། ཇ་

Vམ་:ེར་མི་ཅིག་ངོས་བ¬ང་ཨེ་ཡོད་ག@ངས། མེད་.ས་པས་

དྷན་མ་གོ་དོག་ན་yོད་ཅི་.ེད་ག@ངས། ང་Hིན་ས་ན་yེ་རགི་

oལ་པ་X་Zེ་དཔལ་Vེ་ཡོད། ངས་ཡི་གེ་བmར་ག@ངས། oལ་

འདི་ན་ར་རེ་:ེར་བ་བས་མདོ་�ད་ན་q་རེ་:ེར་བས་x་བ་ཡིན་

ག@ངས། དེ་ནས་ཁོང་དམ་ཚKག་I་ཆེ་འ3ེལ་ག@ང་བར་�ང་

བ་ལ་ཉན་5་Hིན་པ་ལ། tབས་འ3ོའ K་འ�ེལ་པ་ཨི་ཡོད་

ག@ངས། མེད་Tས་པ་ལ་འོ་ན་Hིར་སོང་ག@ངས། དེར་མ་ཀི་

ཅིག་v་ཉལ་ནས་བ�ད་ཙམ་ན། ཉེ་གནས་ཅིག་ལ་ཞ་oག་ཅིག་

བmར་ནས་wང༌། འདི་ལ་གོས་ཅིག་�ིས་ག@ངས། སོང་བ་

དང་�ོ་བ་པ་ལ་མ་�ད། དེར་ངེད་ཁང་ཐོག་v་�ང་པོ་འགའ་

འཛNམས། དགེ་བཤེས་�ོག་Y་.་བ་ན་རེ་མདོ་�ད་ན་ངའི་xོབ་

མ་ཡོད། ངའི་j་མཆོད་.། དེར་འདེང་ཟེར་བས་ངེད་3ོས་དེར་

བཅད། ཡང་སེབ་8ི་¡ར་Hིན་ཙམ་ན་སེབ་8ི་¡་ན་V་bིལ་བའི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

j་མ་དཔོན་གཡོག་ཉི་̧ ་V་གཉིས་ཙམ་�ང་བས་�ོ་བོའ K་Iལ་

པོ་q་མ3ིན་�ི་བLབ་ཐབས་T་ཟེར་བས་བ:ན་པ་ལ་yི་ëགས་

�་བོ་ཅིག་དང་ནས་བལ་ཏེབ་གང་¡ལ། དེ་ནས་Vར་5་སོང་

བས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཙNང་ཀ་ཇོ་Oས་ལ་བxངས་པས་ཇ་སོག་

Oང་བཅོ་�་.ིན་ག@ང་བ་ལ་ཉེ་གནས་8ི་བr་.ིན། འོན་8ང་

ལམ་ཇ་དེ་ལ་.ས། དེ་ནས་བྷ་3ོང་པོ་ཆེར་ཞག་ག@མ་བསོད་

Jོམས་.ས་པས་ནས་�ེ་བr་�ག་�ེད། �ར་ནས་སོང་ཙ་མ་

yག་པ་དང་འཁམས་པས་j་མ་cན་ལ་ཨེན་ཅིག་བ¸མ། ནས་

ལ་Qས་.ས་ནས་ཨེན་ཅིག་ཉལ་ནས་བ�ད། དེ་ནས་ནས་དེ་

ཡོན་བདག་ཅིག་གིས་ཞལ་z་མདོར་བtལ། ལར་བསོད་

Jོམས་.ས་པས་ནས་ཁལ་ཅིག་གི་Hེ་དང་ཇ་Oང་ཉི་̧ ་དང་

མར་Oང་བཅོ་བIད་དང་དེ་,མས་ལ་བIག་.ས་ནས་འ3ོན་

པོའ K་¢་ལ་Hིན། .ང་¢་ཤོད་8ི་�་བ¦ལ་ནས་�་ཕར་ཀར་¦ོག་

ཅིག་�ེད། j་མ་Yོ་རས་འོད་ཟེར་ཁོ་ལ་.ིན་ཟེར། འདི་མས་ཆད་

5་}གས་@་བrགས་ནས་མི་ཐོན་པ་ཡིན་ནམ་Jམ་བ་ལ་དེ་མ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡིན་བར་�ང༌། q་མང་པོ་ཡོང་པའི་Q་�ས་@་�ང་བ་ལ་དེ་ཁོ་

ལ་.ིན་བས་གནོད་པར་wང་ག@ངས། དེ་ནས་ལམ་5་Tགས་

པ་དང་Qར་དང་འS་བར་¡ང་པོ་བཟང་བ་དང༌། དགེ་Wོར་

འཕེལ་བ་དང༌། Rས་ཡང་ཞིང་མ�ོགས་པ་qས་མི་xེབས་པ་

wང༌། ད་�་Sོན་ནས་ཕར་ད་z་ལ་ངོ་�་བར་བxེབས་པ་དང༌། 

འ3ོན་པོ་ན་Ëོང་ཅིག་v་བབས། དེའི་�བ་མོ་�ི་ལམ་ན་མེ་ཉག་

Iལ་པོ་ཡིན་ཟེར་བའི་Qར་�ད་པོ་དེས་ཟེར་བ་འS་བའི་m་ནས་

གཞོན་�་བྷ་རེལ་དང་ཡོད་པ། Qར་མཐོང་མ་~ོང་བ་ཅིག་�ང༌། 

མ་ཡིན་ཟེར་བའི་Iལ་མོའ K་ཆས་དང་འS་བ་ཅིག་�ང༌། ཕ་ཡིན་

ཟེར་བའི་�ད་པོ་འགོ་ཀར་བ་ཅིག་�ང༌། Iལ་པོ་ང་ལ་མི་དགའ་

བར་�ང་བས་�ང་པ་}གས་@་བrག་པ་ཅིག་�ིས་ག@ངས། 

ཡང་ང་zའི་�ག་མཁར་ཟེར་བའི་�ག་གི་.་tིབ་ཅིག་v་ཉལ་

ཙམ་ན། ཡང་ཁོང་ག@མ་དང་མཇལ་བ་ལ་Qར་བས་དགའ་བར་

�ང༌། ཁོང་ག@མ་Hོགས་གཅིག་པ་བཞིན་5་�ང༌། ང་ནི་z་

གཅིག་པ་བཞིན་5་�ང༌། ངེད་བཞི་པོ་ལ་གསེར་Oང་གང་ཡོད་

�153



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པར་�ང་བ་ལ་མ་དྷལ་.ས་ནས་འzལ་མཁན་Iལ་པོས་.ས་

ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཅིག་ལ་¡ལ། ད་�་ངེད་བཞི་པོ་

དེའི་འ�ས་z་ལ་ལོངས་bོད་པ་ཡིན་ཏེ་བZོད་བར་�་ག@ངས། 

དེ་ནས་ད་z་ཡོབ་ཆེན་5་Hིན་5ས་དགེ་བཤེས་གཉེན་ཟེར་བ་

ཅིག་ལ་བxངས་པས། ནས་�ེ་དོ་.ིན་བ་དེ་བོང་ཐགས་ལ་ངེད་

གཉིས་8ི་�ང་བཀལ་ནས་བཏགས་པས་འགོ་འཁོར་བས་¤ག་

ཤིན་ས་ལ་འ�ེལ་ནས་སོང༌། Hེ་ཡང་བོང་ཐགས་ཁ་བར་ནས་

འོངས་D་མ་wང༌། ཡ་ཀོང་ཡར་བཏེགས་ནས་�ེ་བ་V་ནས་ལག་

པས་Hིར་དེད་ནས་བEོར་བ་དང་གཟོང་wང་བས་འོང་ཐག་

བདག་པོས་འཐབ་མོ་.ས། དེ་ནས་ཞག་ཉི་̧ ་ཐམ་བ་འ3ོ་བའི་

�བ་མོ་zད་མེད་ཆས་མང་པོས་བIན་བ། Sེལ་Qོན་པོ་ཞོན་པ་

གཅིག་དང་དགེ་བཤེས་འ�ོམ་ཡིན་ཟེར་བ་q་�་བོ་ཞོན་པ་ཅིག་

དང་གཉིས་8ིས་འ3ོན་པོའ་བ@་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་Hི་དེ་ཉིན་པར་

འ3ོན་པོ་བཀལ་ནས་དབའ་རོང་5་སོང༌། འÃག་ལོ་¢་བ་བr་པ་

ལ་དབའ་རོང་5་xེབས། འགོ་གོམ་ཟ་འོད་.་བ་ལ་གནས་པོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བཅས་ནས་བTགས། �ོང་པོ་Aག་ཤིའི་འདས་མཆོད་8ི་:ོན་

མོ་ལ་Aགས་ཤི་Vེ་,མས་དzས་3ལ་.ས། ངེད་དzས་པ་སོ་

མ་,མས་གཡས་3ལ་.ས། རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་8ི་འོག་ན་ང་

འ5ག་པ། �ེ་པའི་གཉེར་པ་འགོ་གོམ་ཨ་མཆོག་.་བས་�ོམ་བ་

མར་ལོང་ཟེར་བས། ངའི་�ོད་ས་འདི་ཡིན་.ས་པ་ལ་མ་ཉན། 

དེར་�ིའི་ཁ་ནས་མར་ལ་བབས་ཙ་ན་འ�ེལ། དེ་ནས་ཁོས་gང་

བས་3ལ་གཤམ་Hེ ་ཏ ་ཅིག་ན་ཞལ་ཡར་གཟིགས་ནས་

བTགས། ཁོ་ལ་�གས་Zེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ནས་གནད་5་

བÅན། ཙ^ན་ཙ^་དང་གཤན་ཤི་cན་�ིས་8ང་དེར་ཞོག་མི་ཟེར་

བས། ང་དེ་ཙNའི་གོང་5་ཨི་Hིན་ནམ་Jམ་ནས་�གས་Zེས་

གཅིག་གཟིགས། Hིས་Aག་ཤི་ཤི་5ས་ང་ཁོང་ཙNའི་3ལ་འགོ་ལ་

བTགས་ནས་འzལ་བ་ཆེན་པོ་jངས། དེ་ནས་Qར་�ི་བ@་མི་

དེ་ཚN་ཡང་�ི་ལམ་༤༡5་wང༌། སང་ཉིན་འ3ོན་པོ་བཀལ་ནས་

སོང༌། 3ོགས་པོ་ཅིག་འÃམ་པ་ན་བས་རིན་པོ་ཆེ་�ོད་ག@ང་བ་

ལ་ཁོས་�ོད་མི་དགོས་ཟེར་བས་ཨེན་ཅིག་འགོར། ང་འ3ོ་Hིས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པས་མ3ོན་པོ་མ་xེབས། དེར་ལམ་ཡང་མ་ཤེས་པས་གད་ཁ་

ཅིག་ན་ཨེན་ཅིག་ཉལ་ནས་�ད། དབའ་རོང་བའི་བêེ་ཅིག་གིས་

q་ཅིག་ཞོན་ཅིག་�ིད་�་མོང་ཅིག་དེད་ནས་wང་བས་�ར་{་�་

མོང་ལ་ཁོལ་ལ་�ིད་ཟེར་བས་�་མོང་�ིད་ནས་སོང༌། ཐང་ཅིག་

ལ་འ3ོན་པོ་བ�ད་པས་xེབས། དེ་ནས་ཁོས་q་ལ་tོན་ཟེར་བ་

ལ། མ་བTགས་འ3ོན་པོ་གཞན་ལ་�ར་{་བཅོལ་ནས་Hིན། 

ཞག་གཉིས་ག@མ་ནས་སིང་ཏོ་ཆོས་འཁོར་5་xེབས། ཡང་

Qར་�ི་བ@་མི་དེ་ཙN་wང་བས་འ3ོན་པོ་,མས་འགར་སོང༌། 

ནང་ཅིག་�ེ་པ་ལ་�་xོང་5་Hིན་པས་�་མ་:ེར་�ོན་པ་ལ་ལོང་

ཟེར་�ོན་པའི་འཁོར་ལོ་བEོར་བས་�་:ེང་5་ཐོན་ལ་ཁད་5་

ཡོད་ཙམ་ན་ལག་པ་འyག་པས་འཁོར་ལོ་Hིར་ཤོར། འཁོར་

ལོའ K་ར་ཡ་ཅིག་Xན་5་བIབ་པས་ས་ལ་འ�ེལ། བIལ་སང་ཙ་

ན་�ེ་པའི་གཡོག་པོ་cན་�ིས་ཟེa་བཅག་ཟེར་ནས་ལ་ལས་�ང་

ཤིན་�ང༌། བêེ་ཆེ་བ་ཅིག་གིས་�ང་5་མ་བrག དེ་ནས་དཀར་

པོ་དགོན་5་xོབ་དཔོན་ཡར་Rང་བའི་ཅན་5་Hག་འཚལ་5་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Hིན། Hག་qེན་5་{་རག་ཤའི་Hེད་འ�ེང་ཅིག་¡ལ་ནས་འཇལ། 

ཉང་པོ་ཅིག་དང་ངེད་གཉིས་ལ་q་�ང་ནག་པོ་ཅིག་དང་q་�་

ཅིག་Hག་པེ་ཅིག་དང་ག@མ་གནང༌། ནང་པར་མཇལ་tབས་

འ3ོ་Tས། yོད་@འི་xོབ་མ་ཡིན་ག@ངས། ང་j་མ་སངས་

Iས་�ོམ་བ་དང་j་མ་ཞང་གི་xོབ་མ་ཡིན་.ས། yོད་ལ་

གཟེར་�་དང་ཆོས་tོང་གིས་བLབས་ཐབས་དང༌། དཔལ་བདེ་

མཆོག་རང་.ིན་�ིས་བ\བས་པའི་བLབས་ཐབས་ཨེ་ཡོད་

ག@ངས། ཡོད་.ས། འོ་ན་q་�་དེ་དང་Hིང་པ་དེ་yོད་8ིས་

¬ང༌། q་�ང་གི་Hེད་ཉང་པོ་དེ་ལ་.ིན་ག@ངས། yོད་རང་�ོད། 

སང་འ3ོ་ཙ་ན་q་དང་གོས་.ས་ལ་བཏང་ག@ངས་བས་བ�ད། 

Aར་ནང་ན་བTག་ཤིང་�ང་བ་ལ་ནང་ཅིག་ཤོག་ག@ངས་ནས་

ཇ་Oང་འགའ་gགས་8ི་�ང་ཡ་bི་མེད་པ་ཅིག་མར་Sོད་པ་ཅིག་

གནང་ནས། དཔེའ་cན་xོབ་དཔོན་ལ་¡ལ་ག@ང་བས་¡ལ། 

དེ་ནས་འÃག་ལོ་¢་བ་བr་གཉིས་པའི་ཚ^ས་བཅོ་བIད་8ིས་

�བ་མོ་bིལ་པོ་ཅིག་v་གཟིམས། ནམ་Oོད་འཁོར་ཙམ་ན་ས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གཡོས་ཆེན་པོ་གཅིག་wང་བས་ཡར་བཞེངས་ཙམ་ན། bིལ་

པོའ K་ནང་ན་འོད་དཀར་�ེམ་མེ་�ང༌། བ�ས་ཙ་ན་མ5ན་ན་�ོ་

བོའ K་Iལ་པོ་q་མ3ིན་བTགས་ནས་�ང་བའི་ཞབས་གཉིས་8ི་

ལོང་z་མས་ཆད་ས་འོག་ན་�ང༌། དེ་ནས་གསོལ་བས་བཏབ་

ཆོས་ག@ང་བའམ་གཞན་�ིས་,མ་པ་མ་wང་ག@ངས། དེ་

ནས་སོས་@་སོང་བ་དང་xོབ་དཔོན་�ི་�ོན་པ་ཙNང་ཀ་ཉིན་�ི་

íེ་རོང་5་འོངས་ནས་བTགས། དཀར་པོ་དགོན་ནས་íེ་རོང་5་

འོང་བའི་ལམ་ཀར་འÃམ་པ་ན་ནས་ཞང་¡ག་5་བ�ད། འÃམ་

པའི་ཚད་པས་�ང་བ་འnལ་བ་བཞིན་5་སོང་ནས་�ོན་པ་བ¬ང་

ནས་གར་�ོད་དེ་,མས་ན་5ས་8ི་�ང་བ་ལ་wང༌། Hིས་དེ་ཁོ་

ན་བཞིན་5་wང་ག@ངས། གཤེན་Rགས་8ི་ལམ་འ�ས་8ི་

བཅོམ་fན་འདས་བདག་མེད་མའི་.ིན་བ\བས་ཅིག་8ང་

གནང༌། q་�ང་ཡོད་པ་རི་ལ་འཚNས། íེ་རོང་གི་རི་མཐོང་པོའ K་

མགོ་ནས་ཙNང་ཀ་ཉིན་Oིབ་8ི་རི་ཡོ་མཐོང་བར་�ང༌། རི་འགོ་

ནས་ãེད་X་རི་དཀར་པོ་དང༌། �ག་བêེ་མོ་དང༌། oལ་བདག་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དང་oལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ། Hིས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཡོན་བདག་དང་གནས་པོར་<ར་ག@ངས། དེ་ནས་xོབ་

དཔོན་དེ་པོ་བ་ཞ་¡་ན་བTགས་པ་ལ་ངེད་དzས་པ་འགའ་Hག་

འཚལ་5་སོང༌། མི་འགས་tབས་འ3ོ་T་ཤིན་�ང་བས་དེའི་

ཞོར་ལ་tབས་འ3ོ་Tས། ཆོས་8ི་uིང་uང་.ས་པས་ཤིན་v་

མཉེས་པར་wང༌། yོད་འདི་sགས་འyམ་པར་མི་འོས་པར་�ང་

བ་ལ་ག@ངས། yོད་ངའི་འདིར་�ོད་ཆོས་�ོ་བ་�ིས། འཁོར་

cན་ལ་ཡང་ཆོས་འ�ེལ་�ིས་ག@ངས་པ་ལ་དེར་བ་བ�ད། 

ཡང་xོབ་དཔོན་ཡར་Rང་བའི་Vར་བ�ད་ཙམ་ན་yོད་ལ་ཆོས་

tོང་གི་བLབས་ཐབས་ཅི་ཡོད་¡ལ། མ་¡ལ་ན་དམ་ཚKག་མེད་

པ་ཡིན་ག@ངས་ནས་དམ་ཚKགས་ལ་བEོར་བས། དེར་ཆོས་

tོང་སེང་གདོང་གིས་བLབས་ཐབས་¡ལ། ཡང་ནང་ཅིག་ཤོག་

དང་ག@ངས། སོང་ཙམ་ན་�་�་དང་�ེང་མ་�ད་པའམ། 

གཅོས་པ་དང་ཤེད་མ་.ེ་བ་{་འདབ་འ.ོར་པ་ཟེར་བ་ཅི་ཡིན་

ག@ངས། དེ་cན་དཔེའ་ཡིན་.ས་ནས་Tས་པས་མཉེས་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཧ་¡འི་m་འགག་ཅིག་m་ལས་¡ད་ནས་བEོན། ད་ལིང་rར་

འ3ོ་.ས་ནས་T་བ་¡ལ་བ་ལ། རབ་ཅིག་ཡོང་པ་གྷར་སོང༌། 

འ�ིང་ཅིག་ཡོད་པ་ཚར་Vེ་འཛ^འི་j་མཆོད་�ིས། ཐ་མ་ཅིག་

ཡོད་པ་ལིང་rར་སོང་ག@ངས། དེ་Eད་མི་ག@ངས་བར་T། 

ཅིས་8ང་.ང་ངོས་@་འ3ོ་Tས། དེ་ནས་.ང་ངོས་@་Hིན་པས། 

®་ལག་5་X་Zེ་ནད་སེལ་�ིས་ཤོལ་བཏབ་ནས་X་�ང་�ོན་5་

མདོ་�ོམ་དང་Xན་ཅིག་v་བTགས། ༼འཚN་བ་ཞན་ནས་བ§ེས་

པར་wང་བས་ག5ང་སེབ་ན་ལོ་མ་Jིང་པ་གྷ་�ང་བ་ཕབ་ནས་

འདི་འོ་Eོལ་Hེ་�ག་ནང་5་བཏབ་ནས་འ�ང་དགོས་.ས། སེར་

པོ་Hིར་བསལ་ཙམ་ན་དེ་བསལ་མི་དགོས་ཁ་ལེབ་པ་ལ་བམ་

གཙNའ་ཟེར། ཉིན་གཅིག་�ོ་ཆེ་བ་ཤེས་ནས་ཟད་གཉིས་Sང༌། 

Iག་རབ་ཡིན་ན་ད་སོང་.་བའི་བYའ་ཡིན་.ས་པས་ངེ་ག་ལ་

ཟེར། ཉིན་གཅིག་ཁོའ K་íད་པ་ཕོག་ནས་ཉེས་ཟེར་བས་ཡག་པར་

མཉེས་ནས་.ིན་བས་�། འ�ན་�ོམ་�ི་ནས་ཡེལ་གང་¡ལ། 

དེ་ནས་བཟའ་D་�ོན་པས་བཀའ་དམ་བའི་X་Zེ་�ན་�ང་བ་.་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བས་བོས་ནས་ཁོང་ཅན་5་¢་བ་གཅིག་བ�ད། ཆོས་གོས་�ིང་

པ་གཅིག་8ང་.ིན་དེར་བཀའ་གདམས་པ་,མས་8ིས་ནང་5་

བ�ད་པས། གཉིད་ལོག་པའི་5ས་@་Hི་རོལ་ན་ཅི་ཡོད་པ་

མཐོང་བ་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་དེར་བ�ད་པས་མེད་པར་སོང༌། ཉན་

ཐོས་ནང་5་ཞག་བ5ན་འདས་.་བ་དེ་མད་པར་�ང་ག@ངས།༽ 

དེ་ནས་ཡང་ནད་སེལ་�ིས་བོས་ནས་Xས་�ང་5་དགོན་པ་

.ས་ནས་དེར་བཞག །དེར་ནད་པ་དང་ལ་ཕན་བར་wང༌། མར་

འzལ་མི་མང་པོ་wང༌། དེ་ནས་ཀཾ་�་ནས་mལ་རོང་.་བ་ཆོས་

8ང་མང་པོ་ཤེས་པ་བsན་པ་Hར་z་གོན་པ་ཅིག་གཉིས་wང༌། 

དེའི་འཁོར་རིན་ཆེན་སེང་གེ་ཟེར་བ་ཅིག་wང༌། དེར་ཁོང་རང་

གཉིས་8ིས་ཆོས་Tས་པས་མདོའ་འདན་གཉིས་8ི། བsན་པ་

འདི་cན་�ིས་8ང་ཆོས་T་ཤིན་�ང་ཟེར་ནས། ཁོང་རང་གཉིས་

8ིས་8ང་ནས་ཡེལ་z་དང་མར་ལོག་འགའ་རེ་¡ལ་ནས་ཆོས་

Tས། དེ་ནས་མར་མང་པོ་�ེད་པས་xོབ་དཔོན་ཡར་Rང་བ་ལ་

ཡང་འzལ་Jམ་ནས་Hིན་ཙམ་ན་ལམ་5་ཇ་པ་yི་ཐན་ཨོག་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དམར་.་བ་ཅིག་དང་�གས་པས། ཇ་དང་མར་བZེས་ནས་ཇ་

¡ལ། ང་.ང་ངོས་@་འ3ོ་བ་ཡིན། xོབ་དཔོན་ལ་Hག་འཚལ་

5་འོངས་པ་ཡིན་.ས་པས། ཅེ་ལ་སིའི་Hམ་ཙ^་མནབས་འ�ོ་

ཅིག་གནང་ནས་འ3ོ་ཀར་ང་དང་མ་འ�ད་པར་མ་འ3ོ་ག@ངས། 

འ3ོ་ཙམ་ན་q་དང་བtོན་ནས་གཏོང་བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་

j་མ་íེ་བོ་.་བ་q་བེས་མ�ོགས་པ་ཅིག་ཡོད་པས་Zེ་བsན་མ་

X་�འི་དབང་བmར་ཅིག་Tས། Rག་ལོ་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་

བཅོ་བIད་8ི་�བ་མོ་�ོང་འགོ་བ་དང་མདོ་�ོམ་གཉིས་འཐབ་

པས། མདོའ་�ོམ་ན་རེ་དzས་པ་ལ་ང་བqེན་བ་མེན། དzས་པ་

ང་ལ་བqེན་བ་ཡིན་ཟེར། དེར་ཉལ་སར་སོངས་བས་�ད་པོ་འདི་

འS་བས་འདི་Eད་ཟེར་བ་Jམ་ནས་ཨེན་ཅིག་¶ས་ནས། j་མ་

ལ་མîལ་¡ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་ནས་བ�ད། དེར་�ི་

ལམ་ཟིན་པས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་བའི་bན་Qར་Hིན། 

མཇལ་བས་དེ་ཙམ་ཡི་©ག་མི་དགོས་ག@ངས། དཔེའ་ཅིག་

གནང་ནས་འདི་yེར་ལ་འཁམས་@་སོང་དང༌། སེམས་ཅན་འདི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཙམ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་ག@ངས་ནས་འཁམས་@་Hིན་པ་

�ིས། དེ་ནས་Hིར་འ3ོ་ཀར་�ོང་གྷོ་པ་དང་ངེད་གཉིས་xོབ་

དཔོན་ཡར་Rང་བ་ཅན་5་Hག་འཚལ་5་Hིན། མཇལ་ནས་འ3ོ་

བར་Tས་ཙམ་ན། མོང་ཡོག་Zེa་འz་ཡོང༌། མི་གཞན་¡ད། 

xོབ་དཔོན་པ་ལ་ཆང་ཁམ་ཙ^་གང་Sངས། ང་ལ་ཇ་.འོ་གང་Sང་

ནས་yོད་.ང་@་མ་འ3ོ། Xེa་{་ཝེ་འèས་8ང་ཡོན་བདག་

.ེད་ཟེར། ངས་8ང་ཡོན་བདག་.ེད་པ་ཡིན་ག@ངས། xོབ་

དཔོན་པས་8ང་མ་འ3ོ་ཡོན་བདག་འདི་ལས་བཟང་བ་མེད་

ག@ང་བ་ལ་མ་བ�ད། ཉི་̧ ་�འི་ཉིན་པར་ཤད་8ི་Hིན་པས་ཉི་

¸་དAའི་ཉིན་པར་®་A་མེར་5་j་མ་རས་ནག་ཅན་5་xེབས། 

དེ་ནས་ཝང་སིང་:ག་གིས་གདན་Sངས་པ་ལ། དེ་བར་5་®་A་

མེར་5་བTགས་ཉ་ལ་.ོན་ཟེར། དེ་ནས་ཚ^ས་ག@མ་�ི་�བ་མོ་

ནམ་མཁའ་ནས་¦་ཅིག་wང་ནས་ཚ^ས་བr་ག@མ་བར་5་འདི་

ནས་མ་འ3ོ་ཅིག་ཟེར། ཚ^ས་བr་ག@མ་�ི་དགོངས་མོར་སོང་

ཙམ་ན་གཉན་:ོན་.་བ་wང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡར་Rང་བ་མི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཉག་Iལ་པོས་འགར་གདན་Sངས། yོད་གདན་སར་Eོ་ཟེར་བ་

ལ་གདན་འSེན་མི་སོང་བ་ལ་ད་{ང་ཡང་མ་སོང་སམ་ཟེར། འོ་

ན་ཚ^ས་བr་ག@མ་ལ་�ོད་ཟེར་བ་འདི་ཡིན་བར་�ང་Jམ། 

གདན་ས་དེར་�ོད་མི་འདོད་པས་བྷ་ཏིར་འ3ོ་Jམ་ནས་ལིང་

rར་སོང༌། དེར་འབོད་མི་xེབས་པས་ཡང་ཙNང་ཀར་སོང༌། ཉི་

¸་གཅིག་ལ་ཐང་ཚང་5་xེབས་ཙམ་ན། xོབ་དཔོན་པ་བTད་

ནས་�ང༌། ཉི་̧ ་གཉིས་8ི་ཉིན་པར་གོ་རར་གདན་Sངས་ནས་

དགེ་འ5ན་�ིས་བ@་བ་ཆེད་པོ་.ས། ཉི་̧ ་བཞིའི་ཉིན་པར་

ཆོས་�ི་ཆེན་པོ་བVིགས་པ་ལ་བTགས་@་བrག་ནས། དགེ་

འ5ན་ཉིས་བI་Xག་ཙམ་�ིས་ཆོས་Tས། དེ་ནས་གདན་ས་

དངོས་@་ནི་མི་བ�ད། ¬ར་5་བ�ད་ནས་དགེ་འ5ན་ལ་ཆོས་

བཤད་པ་དང་�ིད་.ས། ལོ་གཅིག་Xག་བTགས་ནས་yོད་རང་

གཞན་5་�་ཤིང་འཛNམ་སར་དགོན་པ་¬ང་ག@ང་པའི་བཀའ་

ཡིག་wང༌། དགོང་ལོ་@མ་r་V་བ5ན་བཞེས་པའི་�ེa་ལོ་¢་བ་

�་པ་ལ་དཔོན་གཡོག་ག@མ་.ས་ནས་ཀམ་rར་སོང༌། ཀམ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

r་A་{བ་.་བར་དགོན་པ་བ¬ང་བར་.ས། བྷ་ཏི་བ་ལ་Hག་

འཚལ་5་སོང༌། འ5ལ་འཛKན་Aགས་ཤིས་�མ་སེར་ཅིག་¡ལ། 

ཡིད་བཞིན་Aག་ཤིས་ནས་འཇག་ག@མ་¡ལ། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གཙང་སོ་བས་Hེ་ཡ་དོ་¡ལ། དེའི་:ོན་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་ཏེ་ཞིས་ནས་འཇག་བI་དང་བIད་¡ལ། 

ཞ་ག་ཚN་གཉིས་8ིས་ནས་འཇག་བI་དང་གཉིས་¡ལ། དེ་ནས་

དེa་A་ཙKའི་X་ཁང་གིས་ས་ཆོག་.ེད་པའི་5ས་@་zམ་པ་

གཅིག་བཅས་དེའི་ནང་5་ཇཽ་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་བtེད་ནས་

བ¢ས་པ་.ས་པ་ལ། zམ་པའི་ཁ་Iན་�ི་ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་tེས་

པ་དང༌། zམ་པའི་�་ཡར་ལ་�ེན་5་སོང་ནས་ཤིང་གི་Vེ་མོར་

སོང་ནས་མར་ལ་ཐིག་པ་མི་cན་�ིས་མཐོང་བར་wང་བ་ཡིན། 

རབ་གནས་.ེད་པའི་དམིགས་པ་བསལ་བ་དང༌། ཇོ་བོ་�གས་

Zེ་ཆེན་པོས་.ིན་�ིས་བ\བས་པ་ཡིན། དེ་ནས་དགོན་བ¬ང་བ་

ལ་Á་པ་རབ་v་wང་བ་བཞི་བI་Xག་འཚNགས། ཆོས་དང་

གཞན་དོན་འཕེལ་བར་wང༌། དེ་ཙམ་ན་xོབ་དཔོན་པས་གསན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པས་བྷ་ཏི་བ་ལ་ཡི་གེ་བmར་ནས་དེར་མ་འཇོག་ག@ང་ཡང་

ཙNང་ཀར་སོང༌། ད.ར་པ་.་བར་དགོན་བ¬ང༌། Á་པ་མང་པོ་

འཚNགས་པས་ཆོས་8ིས་མི་ལ་ཕན་བར་wང༌། དེའི་5ས་@་

དགེ་བཤེས་པོང་དzས་པ་ན་རེ་Zེ་རིན་པོ་ཆེའི་m་ཁམས་མ་

བདེ་ཟེར། ལ་ལ་ན་རེ་བTགས་ཟེར་ལ་ལས་མི་བTགས་ཟེར། 

འོ་ན་འདས་པར་�ང་Jམ་ནས་oས་8ིས་བ,ང་ནས། དེ་�བ་

གསོལ་བས་བཏབ་ནས་ཉལ་ཙམ་ན། �ི་ལམ་ཟིན་ནས་འ�ི་Aང་

5་Hིན། Qར་bིལ་པོའ K་jོ་འzར་ན་བTགས་པ་ཆ་ཡོད་པས་

དེར་Hིན། uོ་འzར་5་ལག་པ་བཏང་ནས་�ས་པ་ལ་མི་

བTགས་པར་´ེན་མ་འགའ་�ང༌། རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁང་ན་

བTགས་པ་ལ་དེའི་འ5ན་པ་ཡེད་པས་ཤེས་པར་མ་wང༌། Qར་

oལ་མངོན་@མ་5་མ་wང་བ་ལ་�ི་ལམ་ཡིན་ཡང་ཐོགས་པར་

�ང༌། དེ་ནས་མི་ཉག་Iལ་པོས་ïལ་ཡིག་པ་བཏང་ནས་ང་

འབོད་5་wང༌། ཁམས་མ་བདེ་བས་གར་མ་སོང༌། Hི་ནས་Iལ་

པོ་འཕགས་པ་ཤེལ་.ོན་བས་བྷ་ཏིར་Hག་འཚལ་5་.ོན་ནས། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡང་འབོད་མི་wང་བས་ཀམ་rར་Hིན། གྷར་འ3ོ་མི་འདོད་Á་པ་

tོང་འདོད་པས་མཤན་zས་དz་Ñ་ལ་ལ་�ེགས། ལ་ལ་མ་

�ེག་པར་Hམ་ཙ^་Xན་བ་ཅན་གཅིག་གོན། མཐོང་ཙམ་ན་མི་

`ག་པར་.ས་ནས་Hིན། xེབས་པ་དང་བྷ་ཏི་བས་བེ་འ5ལ་ཏི་

ཞི་ཅན་5་འོང་ཟེར། xོབ་དཔོན་ཡར་Rང་པ་དང་དཔོན་xོབ་

ཡིན་བས་དམ་ཚKག་བºང་བས་དེར་Hིན། xོབ་དཔོན་པས་Iལ་

པོ་དང་མཇལ་བའི་�་བོ་.ས་པ་ལ་ལོ་ཙ་བ་མེད་པ་དང༌། Iལ་

པོ་དང་ང་གཉིས་དར་གཅིག་Xན་5་བ�ད་པ་དང་uིང་uངས་ནི་

མ་wང༌། དེ་ནས་Iལ་པོ་འགར་བTད། ངེད་ཡར་A་{བ་དགོན་

5་Hིན། བཀའ་བDད་j་མ་,མས་དང༌། ཡི་དམ་མཁའ་འ3ོ་

,མས་དང༌། ཆོས་tོང་ºང་མ་,མས་མཉེས་པས་བ@་བ་.ས་

ནས་ནམ་མཁའ་འཇའ་དང་འོད་8ིས་གང་བར་.ས། དེར་¢་བ་

གཅིག་བTགས་ནས་ལིང་rར་སོང༌། དེའི་oལ་བདག་,མས་

8ིས་ཝར་c་གོང་ཀ་མས་ཆད་5་འཇའ་འོད་8ི་Dན་མ་ཆད་པར་

བtལ། ལིང་rའི་ཡོན་བདག་,མས་8ིས་བ@་བ་ཆེན་པོ་.ས། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དེ་ནས་གཡང་bི་ཞིང་�ེa་�ོན་5་¢་བ་གཅིག་བTགས། འA་

ཏི་ལོ་ཙ་བ་དང་མེ་ཉག་གི་ཆོས་མང་པོ་འཚNགས། དེ་ནས་གཟིང་

གྷ་.་བའི་དགོན་པ་གཅིག་ཡོང་ཟེར་བ་ལ་�ར་Hིན། �ོན་པ་ལ་

�ར་འ3ོ་བའི་ལམ་5་©་སི་ཚK་ཤི་�ེ་ལ་བ�ད་ཙམ་ན། �བ་མོ་

�ང་ལམ་5་གཟིང་གྷའི་དགོན་པ་ཡོད་ས་དེ་ན་ཉི་མའི་ད8ིལ་

འཁོར་གཅིག་ལ་འོད་ཡམ་ཡམ་བ་ག@མ་�ི་བEོར་བ་ཡོད་པ་

གཅིག་�ིས། དེ་ནས་དགོན་པ་མཐོང་སར་xེབས་པ་དང༌། 

ཆིབས་པ་ཉལ་ནས་འ3ོ་མ་ཉན་པས། འོ་ན་འདིར་བ�ད་5་ཉན་

ནམ་Jམ་པ་wང༌། དེ་�བ་དགོན་པ་དེའི་མ5ན་ཉིན་�ོན་.་བར་

ཉལ་ནས་བ�ད་ཙམ་ན། �ི་ལམ་5་མདའ་ནས་ག5གས་Qོན་པོ་

གཅིག་འzལ་བ་wང༌། ¡་ནས་ཆོས་འགའ་འzལ་བ་wང༌། Hི་

ནས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་5་wང་ག@ངས། .ི་བ་ལོ་¢་བ་ག@མ་པའི་

ཚ^ས་ག@མ་ནས་དགོན་པ་དེ་བ¬ང་ནས་ལོ་Hེད་དང་ག@མ་

ནས་Á་པ་ཉིས་:ོང་Xག་རེ་ཙམ་འཚNགས་ནས་འ5ག་ཙམ་ན། 

དགེ་བཤེས་%་ནེས་ད©་སི་ཐ་ð་�ེ་ལ་གདན་འSེན་པའི་5ས་@་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དེ་�བ་�ང་ལམ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པས་ཚNགས་8ི་

འཁོར་ལོ་གཅིག་མཛད་པའི་3ལ་5་མAར་བཞེང་Hིར་ཉིན་དགེ་

བཤེས་%་ནེས་གདན་Sངས་སར་.ོན་ནས། ཞག་མང་པོར་ལ་

དབང་བmར། ཚNགས་འཁོར་མཛད་པ་ཡིན། ཡང་uང་ལོ་¢་བ་

བr་པ་ལ་Iལ་Dད་དཀོན་མཆོག་�ང་བས་གདན་Sངས་ནས་

འ5ག་ཙམ་ན། �བ་གཅིག་གི་�ང་ལམ་ན་Iལ་Dད་ïལ་ཡིག་

པ་འོངས་ཟེར། མ5ན་5་Hིན་ཙམ་ན་ïལ་ཡིག་པར་�ང༌། དེར་

དགེ་Wོར་3ལ་5་བ�ད་ཙམ་ན་མ5ན་ན་གསེར་�བ་གོན་ནས་

Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་@་�ང༌། Hི་དེ་ཉིན་པར་Iལ་

Dད་ð་r་.་བས་ïལ་ཡིག་བཏགས་ནས་ཡོངས་པས་མཇལ། 

Hི་ནས་དེ་ལ་Iལ་པོར་མངའ་གསོལ་བས་Wང་ང་Iལ་�ན་

ཡིན། ཡང་:ག་ལོ་¢་བ་གཉིས་པའི་ཚ^ས་བཅོ་བIད་8ི་�བ་

མོ།  །Iལ་པོ་,མ་ཐོས་Oས་ལིང་�ང་མཁར་�ི་.ང་Hོགས་ལ་

བEོར་ནས་�བ་Hོགས་ན་b་ང་ཤོ་ཧོ་བEོས་ནས་ཡོང་པ་ཅན་

5་བTད། ངའི་ཀ་བ་�་བོ་ཞིག་ནས་ཡོང་དེ་གསོའ་�ོས་པས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཟེར་ནས་Sག་པོར་བTད་པ་ཅིག་�ིས། དེ་bང་ང་ཤོ་ཧོར་འ.ིན་

པ་ལ་�་བར་�ང༌། དེ་ནས་ཀ་བ་�་བོ་ཡང་གསོས་པ་ཡིན། 

ཡང་:ག་ལོ་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་གཅིག་ལ་དགེ་Wོར་གཅིག་

.ེད་པའི་5ས་@་Aར་གཅིག་5་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྷ་དང་

མི་ཆེན་མང་པོ་Xན་གཅིག་v་འ5ག་པའི་5ས་@། ཚ་རི་yེར་མི་

z་wང་ནས་f་འོར་5་©་{འི་དམག་འོང༌། ངའི་ཕ་དེ་ན་ཡོད། 

རིན་པོ་ཆེས་བºང་བ་�ིས་ཟེར། ཧོར་�ི་Iལ་པོ་དེ་©་{་ཟེར་

བ་ཁོའ K་མིང་ཐོས་པ་དང༌། Rས་པོ་µིང་ཏིང་གིས་སོང༌། Jིང་ཚ་

ཀམ་�ིས་སོང་ནས་Sན་བ་མེད་པ་ཅིག་wང༌། འོ་ན་འདི་མི་ཉན་

བ་ཅིག་འ5ག་གམ་Jམ་ནས། འwང་བའི་Vིས་.ས་པ་ལ་ཡང་

མ་བཟང༌། £ང་Vིས་.ས་པས་8ང་མི་བཟང་བར་wང༌། དེའི་

5ས་@་བqག་པ་.ས་པས་Iལ་ཁམས་ལ་གནོད་པར་�ང་བས་

དེ་ན་འ5ག་པའི་མི་,མས་ལ་yེད་,མས་འདི་ཡིད་ལ་¬ང་དང༌། 

Hིས་Iལ་ཁམས་ལ་གནོད་པ་ཡོང་བར་�ང་.ས། Iལ་ཁམས་

འཆོར་བ་ཤེས་པར་wང་བ་ལ། �ིམས་8ིས་¢ོ་བར་�་བས་མ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ¢ས་ག@ངས། ཡང་:ག་ལོ་¢་བ་ག@མ་པའི་ཚ^ས་བr་

ག@མ་�ི་ཉིན་པར་ཟི་°་རིར་གདན་འSེན་མི་གཅིག་wང་བས་

ལིང་�་མཁར་�ི་ཤར་Hོགས་ན་ཕར་སོང་ཙམ་ན། མཁར་�ི་

འགོ་ལ་མི་ཐམ་བ་ནམ་བར་�ང༌། Vན་ཡོད་པ་cན་ལ་མཁར་གྷོ་

ན་མི་འདི་ཙམ་ཅི་.ེད་པ་རེད་.ས་པ་ལ་ཁོང་གིས་མ་མཐོང་བར་

འ5ག །མི་མ་ཡིན་�ིས་མཁར་གྷོ་བ¬ང་བར་�ང༌། ཁོང་Iལ་

པོ་Zེ་བའི་3ོས་�ོག་v་.ས་ནས་ཡོད་པར་�ང་བ་ལ། ཁོང་ན་

རེ་མ་དང་�ི་ལམ་ན་¡ག་རོན་གཉིས་ནམ་མཁའ་ལ་བ5ད་Vི་

zམ་པ་གང་ཕར་ཐེན་9ར་ཐེན་.ེད་ཤིན་�ང་བ་ལ། དེ་དེ་ལ་Sི་

དགོས་Jམ་ཙམ་ན། དེ་ཏེ་ཅི་ཡིན་ཟེར། དེ་འོ་Eོལ་�ི་Iལ་པོས་

¡ག་རོན་,མས་ལིང་rར་ñག་པས་.་,མས་མ་�་ནས། འོ་

Eོལ་�ི་ལོགས་bོད་ལ་གནོད་པ་ཅིག་འོང་བ་མ་ཡིན་ནམ་.ས། 

ཁོང་�་བས་Hག་ནས་ཅང་མི་ཟེར། ཚ^ས་བr་བཞིའི་�བ་མོ་

གདན་འSེན་,མས་ལ་དབང་བmར་.ས། བཅོ་�འི་ཉིན་པར་

ཡང་�ོན་ན་xེབས། མ་xེབས་པས་ལམ་5་ཉལ་ཙམ་ན་Eར་མ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Qར་ཡོད་པ་ཅིག་དང་Qར་མེད་པ་ཅིག་དང་གཉིས་མེ་:ག་

དམར་�་ལ་ལ་འཛKང་ཞིང་འ5ག །ཚ^ས་བr་�ག་ལ་དགོན་པར་

xེབས། ཚ^ས་བr་བ5ན་�ིས་ཉིན་པར་ཚKན་ཐ་ð་དང༌། ཚKན་དྷ་

ð་དང་ལིང་ཐ་ð་དང༌། ཁོང་ག@མ་�ིས་འགོ་.ས་མི་�ན་

,མས་8ིས་bང་ཤོ་ཧོ་དོ་གོན་ན་ཡོད་པ་གདན་Sངས་ནས། 

ལིང་r་ཚKར་ཁབ་v་བTགས་@་བrག །Xའི་ག5གས་སེར་པོ་

གཉིས་¡ལ། yོད་Iལ་པོར་འ.ིན་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་

8ིས་T་བ་.ས་པར་�ང༌། ཚ^ས་བཅོ་བIད་8ིས་ཉིན་པར་Iལ་

བDད་གཤན་ཤི་འབོད་5་ཡོངས་ཉི་̧ ་གཅིག་ལ་Hིན། ཉི་̧ ་

གཉིས་ལ་Iལ་པོ་དང་མཇལ། �ོན་ལམ་བཏབས། Iལ་པོས་ང་

ལ་ལས་ཀ་ཙ^ན་འཛ^་.ིན། དེ་ནས་ཨེན་ཅིག་�ོད་ཟེར་ནས་�ོད་

ཀར་སོང་ཙམ་ན་ལས་ཀ་Aག་ཤི་.ིན། འཁོར་@མ་r་V་གཉིས་

ལ་ལས་ཀ་.ིན། དེ་ནས་Hིར་འོངས་ནས་�ང་ཁང་གཅིག་v་

བ�ད། དགེ་བཤེས་Zེལ་དང་འཁོར་,མས་ལ་Iལ་པོ་འདིས་

oལ་འདི་འཛKན་པར་�ང༌། yེད་,མས་8ིས་གོ་ར་བ་དང་སིང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཏོ་ཆོས་འཁོར་བ་དང༌། མོང་ཡོག་Zེམ་z་དང་ལ་དོ་�ོས་�ིས་

ལ་ཡི་གེ་mར་.ས་ནས། ཆད་པས་ངལ་ཨེན་ཅིག་བསོ་.ས་

ནས་ཁོང་ཙNའ་Iབ་ན་ཡི་གེ་�ི་ཤིན་ཡོད། ངས་Qས་ལ་ཨེན་

ཅིག་�ེས་ནས་བ�ད་ཙམ་ན། ད་ཅི་Iལ་པོ་བTགས་ས་ཡར་

འ3ོ་བའི་གཡས་Hོགས་ངོས་ན། Iལ་པོ་,མ་ཐོས་Oས་གསེར་

�ི་�བ་གོན་ནས་m་གཟི་བZིད་དང་fན་བར་བཞེངས་ནས་

�ང༌། ངས་ཐལ་མོ་Wར་ནས་སངས་Iས་8ི་བ:ན་པ་དར་ཞིང་

Iས་པ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཏོགས་@་འ3ོ་ཞིང་

སེམས་ཅན་,མས་ལ་ཕན་བའི་དོན་I་ཆེན་པོ་མཛད་5་གསོལ་

.ས། ཆོས་དབང་དང་དཀོན་མཆོག་Iལ་མཚན་གཉིས་8ིས་ཅི་

ལགས་ཟེར་བས་གཉིད་སད། ཁོང་ཡི་གེ་�ི་བ་,མས་ལ་ལོ་

Dས་.ས་ནས། Iལ་པོ་འདིས་Iལ་ཁམས་འཛKན་པར་�ང་

yེད་,མས་Ñག་མི་དགོས་.ས། དེ་ནས་ཉི་̧ ་བ5ན་�ི་ཉིན་

པར་Iལ་པོས་ཤོག་ཟེར་བས་Hིན། གྷའི་Iལ་པོས་�ི་བ་བཏང་

དམག་ཆེན་པོ་བསགས་ནས་�ང་ཟེར་ནས་Ñག་ནས་�ང༌། ང་

�173



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ལ་ད་ཅི་sག་འོང་བར་�ང་ཟེར་ནས་jོན་པོ་cན་�ིས་Sི་བར་

�ང་བས། ད་ལན་Iལ་ཁམས་yེད་8ིས་འཛKན་པར་�ང་Ñག་

མི་དགོས་.ས། དེ་ནས་b་ང་ཅན་5་.ོན་ཟེར་ནས་Hིན། b་ང་

.ོན་ནས་ང་ལ་Hག་འཚལ། b་ངའི་བTགས་སར་ང་བTགས་

@་བrགས། b་ང་Iལ་�ོད་8ིས་ཟོག་མང་པོ་བ§མ་ནས་

དམགས་མང་པོ་བསགས་ནས་�ང་ཟེར། འོ་Eོལ་ཡག་པར་ཨེ་

འོང་ག@ངས་པ་ལ། ད་ལན་Iལ་ཁམས་b་ང་yོད་8ིས་འཛKན་

འཇིགས་Ñག་མི་དགོས་.ས། ཀག་�ིས་ལངས་ནས་Hག་

འཚལ། དེ་sགས་ཡིན་ན་ངའི་ཤ་དང་{ས་པ་9ན་ཆོད་yོད་

8ིས་Hོགས་@་གཏོང་ག@ངས། b་ངས་དེ་5ས་@་མ་བZེད་

ཅིག་.ས། Iལ་ཁམས་ཆམ་ལ་ཕེབས་པ་དང་ཆོས་T་བ་ཡིན་

ཟེར། b་ང་Ñག་མི་དགོས་Iལ་ཁམས་yེད་8ིས་འཛKན་.ས་

ནས་ང་Hིར་Hིན། དེ་ནས་དཔལ་ཆེན་Yོ་Zེ་ཡེ་ཤེས་དང་ངེད་

གཉིས་8ིས་དམག་བ¢ོག་གི་དགེ་Wོར་མང་པོ་.ས། ལིང་r་བ་

དང་ཙNང་ཀ་བའི་དམག་,མས་འགར་སོང༌། འ3ོ་བའི་ནང་པར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་ཞལ་གཅིག་Hག་གཉིས་པ། ན་

བཟའ་m་མདོག་དཀར་པོ་Hག་ནམ་5ང་Vེ་ག@མ་བ�མས་པ། 

ཞལ་ཤར་5་གཟིགས་ནས་�ང༌། དམག་དཔོན་དམག་ལ་འ3ོ་

ཁར་Hག་འཚལ་5་འོངས་པས། ད་ཅི་sག་འོངས་ངམ་ཟེར་བ་ལ་

ཡག་པར་འོངས་.ས། དེ་ནས་¢་བ་བཞི་པའི་ཉི་̧ ་བཞིའི་�བ་

མོ་�ི་ལམ་5་གྷའི་Iལ་པོ་དེས་ས་:ེགས་མཐོན་པོ་ཅིག་ནས་

མར་བབས། བêེ་མང་པོ་ཅིག་གི་ནང་5་སོང་ནས་Oོག་tོབས་

ཟེར་བ་ལ། Oོག་tོབས་པར་མ་wང་བས་དེར་ཕར་སོང༌། དེའི་

�བ་མོ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་5་འགའི་Iལ་པོ་ཐེན་ཐོགས་ནས་བབས་

ནས་Iའི་Hོགས་@་སོང་བར་�ང༌། དེ་Hི་དེ་ཉིན་པར་Iལ་བོས་

A་ཙK་ཅིག་ལ་ཐོད་པ་གཅིག་བmར་ནས། འདི་བཟང་ངན་5་

འ5ག་�ོས་ཅིག་ག@ངས་པ་ལ། ཐོད་པ་བཟང་བར་�ང༌། 

མདངས་ངའི་གསེར་ཡིག་པ་འོངས། yེད་8ིས་གསེར་ཡིག་པ་

ཨེ་འོང་.ས། A་ཅིས་Iལ་པོ་ལ་Tས་ནས་འ5ག །ང་ལ་ཤོག་

ཟེར་བས་Qར་�ིས་ལོ་Dས་,མས་བ¢ས། དེ་ནས་1ེa་མི་སེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

.་བ་གསེར་ཡིག་བཏགས་ནས་wང་བས། ངའི་�ི་ལམ་དེ་ཁོ་ན་

བཞིན་5་wང་བར་�ང་ག@ངས། ངས་འདི་ཚN་ཤེས་པ་དེ་མངོན་

པར་ཤེས་པ་མེད། �ི་ལམ་ཟིན་པའི་5ས་@་ཅི་�་བ་བཞིན་5་�ི་

བ་ཡིན་ག@ངས། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་ཞལ་ནས་

oལ་དངོས་�ང་5་འཆར་ག@ངས་པ་དེ་སེམས་qོགས་མེད་5་

གནས་པའི་5ས་ན་oལ་ལ་ཅི་�ར་ཡོང་པ་བཞིན་5་འཆར་བར་

འ5ག་ག@ངས། qོག་པ་འགག་པ་ཡི་qོགས་མེད་ལ་ཟེར་བ་

ནམ་ཡིན། yད་པར་5་ཡང་Iལ་པོ་Zེ་བསོར་.ེད་པ་འམ། 

oལ་ལ་མཐོན་དམན་འོང་བའམ། ཧོར་�ི་དམག་ཡོངས་པ་དེ་�ི་

ལམ་5་ཤེས་པར་wང་ག@ངས། ལར་�ི་ལམ་5་ཤེས་པ་མང་པོ་

ཡོད་དེ། མིས་�ིག་སོག་དོག་པས་ཁར་མ་བཏོན་པ་ཡིན་

ག@ངས། དེ་ནས་Iལ་པོ་འགར་བTད་པ་ལ། ང་དང་དཔལ་

ཆེན་Yོ་Zེ་ཡེ་ཤེས་དང་འ�ོམ་ཏི་ཞི་ངེད་ག@མ་Iལ་པོ་གྷར་

བTད་པའི་5ས་@་ལམ་ན་མི་མ་ཡིན་�ིས་བ@་བ་.ེད་པ་མང་

པོ་wང་ག@ངས། Iལ་པོའ K་ºང་བ་ལ་འགར་གདན་Sངས་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

སོང༌། དཔལ་ཆེན་ལམ་ནས་Hིར་�ོས་ནས་སོང༌། ངེད་གཉིས་

ཕར་སོང༌། དེ་ནས་གྷར་xེབས་ནས། Iལ་པོ་ཤོ་ཧོས་Iལ་

ཁམས་བ¬ང་ནས་བདེ་བར་wང་ག@ངས། དེ་ནས་yི་ཐན་Iལ་

པོ་ལ་ཕོ་ཉ་བཏང་ནས། ངེད་Iལ་པོའ K་བºང་བ་.ེད་པ་ལ་Iལ་

པོའ K་ཕོ་�ང་5་zམ་པ་བཅས་ནས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་

གི་བJེན་པ་.ས། yི་ཐན་�ི་ཕོ ་ཉ་མེ ་ཉག་Iལ་པོའ K་ས་

མཚམས་@་xེབས་པའི་�བ་མོ་�ི་ལམ་5་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་

ཐོས་Oས་Hག་ན་|ག་མ་ཡོད་པ་གཅིག་བ�མས་ནས་.ོན་པ་

�ིས་ནས། ནང་པར་ཚKན་དྷ་ð་.་བ་བཏང་ནས་ཁམས་བདེ་yོད་

8ིས་Sིན་བསམ་�ིས་མི་yབ། ང་�ེལ་པ་Eོབས་པ་དང་དབང་

བmར་T་བ་ཡིན་ཟེར། Hིས་ཕོ་ཉ་xེབས་ནས་Iལ་པོ་ཐེན་ཏོག་

v་wང༌། ½ན་འགར་བ�ད། སོས་@་སོང་ཙམ་ན་�འོ་8ེར་®་

ན་མཁར་གསར་པ་ལ་རབ་གནས་.ེད་པ་དང༌། ཧོར་�ིས་མི་

མང་པོ་བསང་པའི་{ས་པ་ལ་འ�ས་གཏོར་ཟེར་ནས། དེར་འ3ོ་

5ས་@་ཀེa་ལེ་ཀོང་མི་ཆེན་གྷ་�ོང་བ་.ེད་5་འོང་བ་I་མཚN་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཆེན་པོ་རོ་མི་འདོད་ཟེར་བ་བཞིན་5་དེ་ཏེ་ངེད་མི་འདོད་པར་�ང་

ཟེར། དེ་མ་ཡིན་yེད་I་མཚN་དང་འS། ངེད་རོ་དང་འS་བས་

yེད་8ིས་མི་འདོད་པས་མཐར་ñག་པ་ཡིན་.ས། Qོན་མི་ཆེན་

གཅིག་ལ་zད་མེད་གཉིས་ཡོད་པར་�ང༌། zད་མེད་ཆེ་བ་

དབང་ཆེ་བས། �ང་བ་ལ་z་གཅིག་ཡོད་པ་ཆེ་བའི་z་Eལ་

.ས། མས་z་ལེན་5་སོང་བ་ལ་�་ཁར་ནོར་z་གཅིག་�ེད་པར་

གདའ། z་འདིར་ཤོག་ཨ་མས་ནོར་z་གཅིག་བཞིན་.ས་པ་ལ་

ང་yོད་8ི་z་མ་ཡིན་ཟེར་ནས་z་Eལ་.ས་པའི་མའི་པང་5་

སོང་བར་�ང༌། མས་ནོར་z་Yོ་བར་བ�ང་ནས་བཞག་པར་

�ང༌། དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་བ་ལ་མ་.ས། མ་ཡིན་བ་ལ་མ་མ་

.ས་པ་བཞིན་5། དེ་དང་འS་བ་ཡིན་.ས་yེད་8ིས་8ང་I་

མཚN་ཆེན་པོ་རོ་མི་འདོད་པ་བཞིན་5་.ས་ཏེ། ངས་8ང་yོད་

Hིའི་I་མཚN་མཐོང་སར་གཏང་གིས་.ས་ནས་Hག་ནམ་མཁའ་

ལ་oག་པ་ཅིག་.ས་ག@ངས། Hིས་ཁོ་དམག་དཔོན་ལ་སོང་

ཙམ་ན་ཧོར་�ིས་yེད་ནས་I་མཚNའི་V་ན་ར་Rག་འགའ་འཚN་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡིན་�ང་ཟེར། དེ་ནས་�་འོར་Hིན་མཁར་�ི་རབ་གནས་.ས། 

མི་ཤི་བ་,མས་ལ་�ོན་ལམ་བཏབས། དེའི་5ས་@་Iལ་པོ་ཆེན་

པོ་,མ་ཐོས་Oས་�ི་ལམ་5་ཞལ་བ:ན་པ་ལ། mའི་�་Hོགས་

ཅིག་གིས་ཡར་�ོས་.་བའི་བYའ་བ:ན། དེ་ནས་གྷོ་ར་ཉ་.་བ་

གཅིག་v་མཁར་སོ་མ་གཅིག་གི་རབ་གནས་.ེད་5་Hིན། 

མཁར་�ི་.ང་Hོགས་8ི་མཁར་གྷོ་ལ་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་

Oས་8ི་X་ཁང་ཡོད་པ་ཅན་5་མེ་ཏོག་གཏོར་5་Hིན་ཙམ་ན། 

ཧོར་�ི་དམག་ཡོང་པའི་�ས་གཅིག་wང་བས་མེ་ཏོག་གཏོར་

འ�ོ་བཅད་ནས་ཡར་འོངས། ཉིན་གཤད་མཚན་.ས་ནས་ཞག་

@མ་r་V་�ས་ལིང་r་མཁར་ན་xེབས། དེ་ནས་Hིས་ཧོར་དེར་

wང་ནས་མཁར་དེ་ཕབ། ས་རིས་དེར་བIབ་པར་�ང༌། དེ་ནས་

ཙNང་ཀར་.ོན་ནས་མཁར་Rང་མདོའ K་�ེ་ཆེ་�ང་ན་བTགས་

པའི་5ས་@། བྷ་%་ཀོང་ཀ་ན་ཡར་ལ་དམག་མང་པོ་འ3ོ་བའི་�་

ལ་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་སེང་གེ་ལ་བཅིབས་ནས་Iལ་

མཚན་�ིས་ངའི་Hོགས་@་ཞལ་གཡོར་ནས་ཡར་བTད། དེ་ཅི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡིན་ནམ་Jམ་ཙམ་ན་@མ་zས་ནག་.ས་ནས་མེ་ཉག་གིས་

དམག་སོང་ནས་བོད་ཕམ་པར་.ེད་པ་ལ། རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཡིན་

བས་མི་དགའ་Jམ་བར་�ང་ག@ངས། དེ་ནས་�ི་�་ཕ་ཀར་

Hིན་ནས་ཅོག་རོ་�ི་ཁར་བ�ད། དེའི་5ས་@་སོ་པའི་Hི་རོལ་5་

འ3ོ་Jམ་ཙམ་ན། oལ་བདག་གིས་གཏོང་5་མ་ཉན། དེ་ནས་

Iལ་པོས་ïལ་ཡིག་པ་བཏང་ནས་འགར་ཤོར་ཟེར་བས་གྷར་

Hིན། འགར་Vང་སོ་ཏེ་ཞི་དང་ངེད་གཉིས་8ིས་བIལ་པོའ K་

བºང་བ་.ས། དེ་ནས་ཟིན་Aག་ཤི་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་

བmར་.ེད་པ་དེ་Vང་སོ་ཏེ་ཞིའི་�ི་ལམ་5་wང༌། ཁོང་གིས་Hག་

འཚལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ིན་ཅིང་3ོལ་བར་མཛད་5་

གསོལ་.ས་ནས་གསོལ་.ས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཟེར་བས། 

Hི་དེ་ཉིན་པར་ཁོང་གི་འཁོར་ཐམས་ཅད་དབང་བmར་Tར་

བཏང་ནས་wང༌། དེ་ནས་³ལ་ལོ་¢་བ་བ5ན་པའི་ཚ^ས་བr་

བ5ན་�ི་�བ་མོ་འགའ་མཁར་ཧོར་�ིས་བEོར་བ་དང་�ས་

བEོར་བ་�ི་ལམ་5་wང་ག@ངས། ལིང་r་བས་གདན་Sངས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནས་ཧོར་�ི་དམག་བ¢ོག་.ས་ནས་དེར་དམག་མ་wང༌། ཡང་

Iལ་པོས་འགར་ཤོག་ཟེར་བས་¢་བ་བr་གཅིག་པ་ལ་གྷར་

སོང༌། ¢་བ་བr་གཉིས་པའི་ཉི་̧ ་གཅིག་གི་�བ་མོ་�ང་ལམ་5་

གྷའི་ཤར་Hོགས་ནས་9ར་མི་མ་ཡིན་ག¬གས་ཤིན་v་ཆེ་བ། ངོ་

དམར་བ། �ང་ར་ཤིན་v་རིང་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལ། བར་�ང་

ནས་9ར་ཁེངས་པ་ཅིག་wང༌། Hིར་བ¢ོག་པ་ལ་ངའི་ག¬གས་

བོང་�ང་བས་Hིར་མི་བ¢ོག་པར་�ང༌། ཡི་དམ་�ི་X་m་ཆེ་བ་

གཅིག་.ས་ནས་དེའི་ད°ང་པ་གཡས་པ་ནས་¡ལ་བས་གྷའི་Xོ་

Hོགས་@་ཁ་བཏབས་པ་ཅིག་.ས། ཡང་ད°ང་པ་གཡོན་པ་

ནས། མར་ཅིག་¡ལ་ཙམ་ན། མཁར་�ི་.ང་Hོགས་@་ཁ་

བཏབས་པ་ཅིག་.ས། དེ་ནས་མར་བ¢ོག་པ་ཅིག་�ིས། ནང་

པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བ་ལ་དེ་Eད་བ¢ས་པས། 

འོ་ན་གྷ་མཁར་མི་འཆོར་བའི་རེ་ཨི་ཡོད་དམ་ག@ངས། དེ་ནས་

ཚ^ས་བཅོ་�་ལ་གྷ་མཁར་5་བ�ད། ཚ^ས་བr་�ག་ལ་ཧོར་�ིས་

མཁར་བEོར། དེ་ནས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཤི་རི་¡ག་པ་དང༌། དགེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བའི་བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བ་དང་ངེད་ག@མ་�ིས་དམག་

བ¢ོས་དང་བºང་བའི་དགེ་Wོར་.ས། དཔལ་ཆེན་པོ་ཤི་རི་

¡ག་པ་ཞབས་མ་བདེ་ནས་ཞག་བr་ཙམ་ལ་མ་.ོན། ངེད་

གཉིས་8ིས་ཧོར་མ་སོང་བར་5་དགེ་Wོར་.ས་ནས་¢་བ་

གཉིས་པའི་ཉི་̧ ་གཉིས་8ི་�བ་མོ་ཆོས་tོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་

གཙN་བོ་Hག་བཞི་པ། གཡས་གཡོན་གཉིས་ན་འཁོར་.་རོག་གི་

གདོང་པ་ཅན་གཉིས་བTགས་པར་དང༌། གཙN་འཁོར་ག@མ་

ཞལ་མཐོང༌། .་རོག་གི་གདོང་པ་ཅན་གཅིག་གི་མ�་ལ་འ®ས་

ནས་ཐང་རང་བས་མ�་རིང་བར་�ང་.ས་པས། གནས་Eབས་

འདིར་རིང་དགོས་པར་�ང་ག@ངས། ནང་པར་འཁོར་cན་ལ་

འདི་sག་�ི་ལམ་5་wང་བས་མཁར་Ù་z་འཆོར་.ས། ཡང་

�བ་གཅིག་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་མཁར་�ི་ཁ་ན་ཕར་

ཧོར་ཡོད་Hོགས་ན་བTད་པ་གཅིག་�ིས། དེ་ཡང་qེན་འ�ེལ་

བཟང་.ས། དེ་ནས་¢་བ་ག@མ་པའི་ཚ^ས་གཅིག་ལ་མཁར་

�ས་བEོར། jོ་མ་བདེ་བར་wང༌། Qར་¢་བ་བ5ན་པའི་ཚ^ས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བr་བ5ན་�ི་�བ་མོ་�ས་བEོར་བ་�ིས་ནས། དེ་ནས་བདེ་

བར་wང་བ་�ིས། དེ་ནས་ཚ^ས་བཅོ་�འི་�བ་མོ་མཁར་�ི་�་

�ང་5་Yོལ་བས་ཆོད་ལ་ཁད་5་ཡོད་པའི་5ས་@་�་འགོག་པའི་

ཐབས་བ:ན་པས་�་ཁོག་ནས་མཁར་མ་ཞིག །Hི་དེ་གདོངས་

མོ་V་སོ་བ་དང་ངེད་གཉིས་8ིས་གཏོར་མ་.ས་ནས་�་ལ་

འཕངས་པས། ཚ^ས་�ག་གི་ནམ་Hེད་ན་�་Hིར་བོ་ནས་ཧོར་�ི་

དམག་ར་མང་པོ་Hགས། ཚ^ས་བr་བཞི་ལ་Iལ་པོའ K་z་མོ་.ིན་

ནས་5མ་.ས། ཁོང་རང་གི་oལ་5་Hིར་སོང༌། ཚ^ས་བr་

བ5ན་ལ་བོད་8ི་j་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་,མས་ཚ^་ཀ་Tས་

ནས་རང་རང་སོ་སོའ K་དགོན་པར་སོང༌། ངེད་8ང་ལིང་�འི་

གཟིང་གྷ་དགོན་5་སོང་ནས། དེའི་5ས་@་�བ་གཅིག་�ི་ལམ་

5་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པས་དzས་པ་པད་མོའ K་ས་

གཞི་ཡོད། ཞེས་.་བའི་ཆོས་བ:ན་ག@ངས། Rག་ལོ་¢་བ་�་

པ་ལ་ཐན་པ་ཆེན་པོ་wང་ནས་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཚKགས་པའི་

5ས་@། Iལ་པོས་ཆར་འབེབས་Tས་པས། ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པས་མི་ཐམས་ཅད་©ག་གེ་ལས་ཐར་བར་.ས་པ་ཡིན། དེར་

Iལ་པོས་གདན་འSེན་wང་བ་ལ་ངོ་གཅིག་Iལ་པོ་ལ་བཀག་ཆེ་

བར་�ང༌། དགེ་Wོར་ཆེན་པོ་�ིས་ང་ནི་མི་འོང་.ས། Rག་ལོ་

¢་བ་བ5ན་པའི་ཚ^ས་བr་བ5ན་�ི་�བ་མོ་གྷ་མཁར་�ི་�བ་

Hོགས་8ི་ཐད་ཅིག་ལ་Aར་དང་µེལ་ཅིག་དང་¡བ་ནས་�་མི་

མང་པོ་འཚNགས་ནས་Hོགས་བཞི་ན་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་�ེ་བཞི་

དང་དམག་དཔོན་མང་པོ་འཚNགས་ནས་ནམ་མཁའ་དར་�ིས་

ཆོང་ནས་�ང༌། མཁར་�ི་�བ་�ོ་ཡ་ཏ་དེ་གསེར་�ི་�ོ་{་�ང༌། 

uོ་zར་5་མི་དེ་,མས་8ིས་aར་�ིས་�ོ་ལ་བཙང་ནས་གྷ་ནང་

གི་Iལ་པོ་ཕོ་�ང་གི་�ོ་ལ་ཆེa་ཐེན་ལ་འཚNགས་ནས་�ང༌། ང་

ཡང་དེ་,མས་སོང་བའི་Zེས་@་སོང༌། Iལ་པོ་འÃག་�ི་ལ་

བTགས་ནས་�ང་བ་ཐམས་ཅད་8ི་མར་འSེན་པ་དང་ཞེ་ས་.ེད་

ཤིང་�ང༌། ང་ནི་Xོ་Hོགས་8ི་uོ་�ོ་གཅིག་ནས་wང་ནས་ཕར་

wང༌། དེར་མ་བ�ད། Iལ་པོ་m་ནས་གཞོན་�་གཅིག་wང༌། ང་

ཅན་5་.ོན་ནས་Hག་འཚལ་ཞིང་�ང་བ་ལ་དAང་ལོ་5་ལོན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

.ས། བIད་ལོན་ཟེར། ངས་ལག་པའི་སོར་མོ་�་བ:ན་ནས། 

བIད་8ིས་མི་ཚད་�་བ�ན་པ་ཡིན་.ས། དེ་ཙམ་ན་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གཙང་སོ་བ་ཞབས་Zེན་5་.ས་ནས་.ོན། Iལ་

པོས་Hག་འཚལ་ནས་ཁོང་དཔོན་xོབ་གཉིས་ཕོ་�ང་5་སོང༌། 

ང་Hིར་སོང་བ་ཅིག་�ིས་ག@ངས། དེ་ནས་གྷ་ནས་ïལ་ཡིག་པ་

ཡོང་ནས། Iལ་པོ་ཤོ་ཧོ་བཞག་ནས་b་ང་Iལ་�ན་Iལ་སར་

བTགས་ཟེར་བ་ཐོས། དེ་ནས་Iལ་པོས་ལོ་ཅི་ཙམ་�བ། Iལ་

ཁམས་བདེ་མི་བདེ་བ�ས་པ་ལ་ལོ་བIད་�བ་པར་�ང༌། ངས་

�་བ�ན་པ་དང་བr་ག@མ་�བ་པར་�ང་བས། Iལ་པོ་ལ་

མར་འSེན་བཏང་ནས། �ི་ལམ་དེ་,མས་ཡི་གེར་�ིས་ནས་

བmར་བ་ལ། b་ང་གཟིགས་ནས་ཨེ་ལོ་5ས་འདེབས་པ་དེ་

�ིམས་ལས་མི་བདེ་དེའི་5ས་@་ནག་fང་བ་ཡིན་.ས་ནས་

ད°ང་ཏེa་.ས་�མ་ཅིག་v་Ðས་པར་�ང༌། དེ་ནས་ཟིན་Aག་

ཤི་དང༌། ཨ་Ëི་ཨ་ཀོ་གཉིས་ལ་b་ངས་འzལ་བ་ཆེན་པོ་བmར་

ནས་འSིར་བཏང་བར་�ང༌། དེའི་དོན་ཡི་གེ་.ས་ནས་བmར། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ལོན་པའི་5ས་@་�བ་གཅིག་�ི་ལམ་ན་གྷ་

ནས་དར་ཆེན་པོ་Hར་བ་ཅིག་wང༌། ངའི་མ5ན་5་xེབས་ཙམ་ན་

xོབ་དཔོན་ཡར་Rང་པ་wང་ནས་ðར་�ིས་�ོག །དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བའི་Hག་v་བrག་པ་�ིས་ག@ངས། Hི་

ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བ་ལ་Iལ་པོས་དབང་

བmར་Tས་ཏེ་ཞིར་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་Iལ་པོས་འགའ་ནས་

གདན་Sངས། Vང་སོ་ཏེ་ཞི་དང་Æ་བི་Aག་ཤི་དང་ང་དང་ག@མ་

�ིས་Iལ་པོས་རི་�་�ེ་གཅིག་བཞེངས་པ་ལ་རབ་གནས་.ས། 

ཉིན་གཅིག་གསེར་ཡིག་པ་གཅིག་འོང༌། ཧོར་འོང་བར་�ང་ཟེར་

བའི་Eད་wང༌། དམག་བ¢ོག་�ིས་ཟེར་བ་དང༌། བདེ་མཆོག་གི་

ད8ིལ་འཁོར་བཞེངས། བJེན་བLབས་ཞི་Iས་དབང་3གས་

མངོན་bོད་8ིས་Wིན་Oེག་.ས། དེ་ནས་ཐོན་པའི་5ས་@་ཆོས་

tོང་གི་གཏོར་མ་.ས། རི་རབ་8ི་:ེང་5་ཆོས་tོང་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོའ K་m་འབག་བTགས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

བcག་ནས་གདན་Sངས་པའི་5ས་@་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡེ་

�186



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཤེས་8ི་མགོན་པོ་དངོས་@་བTགས་པའི་�ང་བ་wང༌། ཞལ་

ཧོར་ཡོངས་Hོགས་@་མི་གཟིགས་པར་Iལ་པོའ K་Hོགས་@་

གཟིགས་པར་�ང༌། ནང་5་ཟིང་fང་བར་འ5ག་.་བའི་བYའ་

བ:ན་བར་གོ །Iལ་པོ་ལ་ཡང་ཧོར་�ི་དམག་མི་འོང་བར་�ང་

བ་ལ་ནང་5་tོན་ཡོང་དོག་ཡོད་.ས། Hིས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་5་

wང་བ་ཡིན། དེའི་5ས་@་ཉིན་གཅིག་Iལ་པོའ K་བºང་བ་གཏོར་

མ་བQོ་བདོ་ལ་ཡང་གཏོར་མ་ཆེ་ལ་བཟང་བ་གཅིག་yེར་ལ་

ཤོག་ག@ངས། དེ་ཅི་ལགས་.ས་པ་ལ། གཏོར་མ་Q་མ་ལ་

ཆོས་tོང་.་རོག་གི་གདོང་པ་ཅན་དངོས་@་.ོན། མ�་བJལ་

ནས་གཏོར་མ་འོད་ཟེར་�་�ར་Sངས་ནས་གསོལ་ཞིང་�ང་བ་

ལ། གཏོར་མ་ལ་འབག་Vོག་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་མ་འདངས་པ་

བཞིན་5་�ང་བས་གཏོར་མ་Hི་ཏ་yེར་ལ་ཤོག་.ས་པ་ཡིན་

ག@ངས། དེ་ནས་ལིང་rར་སོངས་གསེར་zམ་ལ་བ¢ས་པ་

.ས་ཙམ་ན། དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་X་�ག་r་V་གཉིས་�ང་

ལམ་5་ཞལ་གཟིགས་yད་པར་5་ཚད་མ་ལེa་�་པའི་ནང་5་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བtེད་�ོགས་¬ང་འ®ག་གི་ལེa་བཀོད་པའི་D་མཚན་དེ་ཡིན་

ག@ངས། bིར་ཡི་དམ་�ི་X་མང་ཡང་འཁོར་ལོ་�་ལ་སོགས་

Qར་�ི་ལམ་5་ཞལ་གཟིགས་པ་དེ་ཡིན་ག@ངས། དེའི་5ས་@་

Zེ་རིན་པོ་ཆེས་བr་ཆོས་@མ་ཆོས་@་ལ་ཡོད། བr་ཆོས་@མ་

ཆོས་.ས་པས་ཆོག་ག@ངས་པས། བར་དོ་m་ག@མ་དང་ཚད་

མ་ལེa་�་པ་བཀོད་པའི་D་མཚན་དེ་ཡིན་ག@ངས། ཡང་

དགོན་པ་དེ་ན་འ5ག་5ས་@་དཀོན་མཆོག་Iལ་མཚན་�ིས་ང་

ལ་ཚKག་འགའ་བ¢ས་པས། དེའི་5ས་@་འགལ་བས་ཆོས་tོང་

.ས་ནས་Hག་ཅིག་བYབ་པ་དང་ངའི་�ི་ལམ་ན་གཡས་Hོགས་

ན་དཔལ་ཡེ་ཤེས་8ི་མགོན་པོ་Hག་བཞི་པ་བTགས་ནས། 

མ5ན་ན་.་ནག་ཆེན་པོ་གཉིས་�ང་བ་ལ་གཅིག་གིས་བོས་དང་

ཟེར་བ་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་གཉིས་8ིས་ཡར་ཐད་ཀ་ལ་གT་Dད་

µིང་བ་འS་བའི་áིང་¦་ཅིག་wང་བ་ལ། ནམ་མཁའ་ནས་.་རོག་

མང་པོ་གཅིག་དཀོན་མཆོག་Iལ་མཚན་�ི་ཐོག་v་aར་�ིས་

སོང་བ་དང༌། ངས་མ་གསང་མ་གསང་.ས་ནས་བtབས་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཅིག་�ིས་ག@ངས། དེ་ནས་ལིང་�་V་རི་ཁབ་.་བ་བཅོམ་fན་

འདས་འོད་ºང་གི་རིང་བOེལ་བTགས་པ་Vག་མ་བ5ན་པ་

ཅིག་ཡོད་པ་ལ། X་ངོ་ཤེས་པ་དང་མི་ཤེས་པ་ལ་བསམ་�ིས་མི་

yབ་པ་ཅིག་བTགས། Yོ་m་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ཆོས་གོས་8ི་

,ེལ་ལ་ཁ་ཡིག་བཏབ་ནས་�ང་བ་ལ་Iལ་པོ་yབ་གསལ་�ི་z་

མོས། འདི་འS་བ་གཉིས་བཞེངས་ནས། དེ་འS་བའི་qེན་ངོ་

མཚར་ཅན་བTགས་པའི་གsག་ལག་ཁང་�ང་བ་ལ་Vེ་མོ་ལ་

རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་ཏོག་དང༌། གསེར་ག5གས་ལ་Sི་མས་

གོས་ནས་�ང་བ་ལ་Sི་མ་Hིས་ནས་གསེར་གསོལ་བ་དང༌། 

འཐིང་̧ ན་དང་�ོ་མོ་དང་ཤིང་ཕིབས་དང་ཆི་པིའི་རི་མོ་དང༌། 

མཚNན་དང་Iན་དང་གསེར་ལ་སོགས་པ་�ིང་ནས་�ང་བ་ལ། 

དེ་གསོ་བར་འདོད་པའི་5ས་@་བཟོ་རིག་མི་འS་བ་མང་པོ་དང༌། 

ཞ་ག་བ་མི་མང་པོས་འདི་yོད་8ིས་གསོས་ན་འdབ་ཟེར་བས། 

Vེར་ཁབ་v་སོང་ནས་ཆོས་�ི་གཅིག་ལ་ཉི་མ་བ5ན་5་མི་དད་པ་

ཅན་,མས་8ི་འzལ་བ་jངས་ནས་དེ་,མས་གསོས། གསེར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གསོལ། ཞག་བཞི་བrའི་བར་5་གསོས་པ་ཡིན། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་མང་པོ་དང་དགེ་འ5ན་མང་པོ་གདན་Sངས་ནས་

རབ་v་གནས་པ་.ས་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚNན་དང་འོད་

8ིས་གང་ནས། �ས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་མི་ཡོས་མཐོང་བ་

ཡིན། དེ་དགེ་བ་ཤིན་v་ཆེ་བས་རང་གི་Dད་ལ་བསོད་ནམས་

8ིས་ཚNགས་�ོགས་པར་wང་ག@ངས། Hིས་ཧོར་�ི་Iལ་པོ་དེ་

©་{་ཁོ་རང་གིས་Vར་བ�ད་ནས་མེ་བཏང་ནས་�ང་བ་ལ་

མེས་མ་ཚKག་པར་�ང༌། X་.་བ་དེ་འདི་ཡིན་བར་�ང་ཟེར་ནས་

དད་པས་བêེ་མང་པོ་བEོས་ནས་མཆོད་པ་.ེད་5་བrག་པར་

�ང༌། དེ་འS་བའི་qེན་ངོ་མཚར་ཅན་གསོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་

ཙNང་ཀར་དགོན་གཅིག་འཛKན་5་འ3ོ་བའི་ལམ་ཀར་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བས་�ེ་�ོན་�ག་དང༌། Iས་འ�ིང་,མ་

ག@མ་དང་འzལ་བ་ཆེན་པོ་.ས་ནས། ས་མཐར་མ་བTད་

ག@ངས། དེར་ཙNང་ཀར་བཞAད་པ་ཡིན། bང་ང་Iལ་�ན་

�ིས་yི་ཐན་ལ་དམག་ལ་.ོན། དེར་མཇལ་5་Hིན་པ་ལ་དེར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

xེབས་པའི་�བ་མོ་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་8ིས་Iལ་པོ་

ºང་བ་དང༌། Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་8ི་Jིང་པོ་ག@ང་

བ་�ང་ལམ་5་wང་ག@ངས། དེ་ནས་Hིར་.ོན་ནས་ཐད་ཚད་

�ེ་.་བར་བTགས་པའི་5ས་@་ཕག་ལོ་¢་བ་བr་པ་ལ་རིན་པོ་

ཆེ་འ�ི་Aང་པས་Hག་zམ་གཅིག་བmར་ནས་wང་བ་ལ། རིན་

པོ་ཆེའི་Hག་ནས་�ས་ཡོ་.ད་འདི་ལས་མི་འོང་བར་�ང་བ། 

རིན་པོ་ཆེ་ཡང་མི་བTགས་པར་�ང་Jམ་བ་ཅིག་wང༌། ཡང་

�བ་གཅིག་གི་�ང་ལམ་ན་ãེད་ò་འ�ན་ཐས་ཡོ་.་བ་bན་

�ག་ཡོད་པ། དzལ་ཐོད་ཡོད་པ་m་ལ་བསེ་�བ་གསོལ་བ་ཅིག་

མ5ན་5་.ོན། དེའི་�་བོ་:ག་ëགས་དང་:ག་T་གོན་པ་ཅིག་

དང༌། དེའི་�བ་མོ་གོས་ནག་པོ་གོན་པ་Iབ་ན་མར་མངའ་�་

དང་གT་བsག་པ་ཅིག་དང༌། m་མཆེད་ག@མ་འཁོར་དཔག་v་

མེད་པས་བEོར་ནས་.ོན་ག@ངས། Hི་དེ་ཉིན་པར་oལ་བདག་

གི་དགོན་ས་ཡོད་པ་འzལ་བར་�ང་Jམ་ནས། མཁར་Rང་

དགོན་པ་�ར་Hིན། དེར་དགོན་པ་.ེད་པའི་མ5ན་5་xེབས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཙམ་ན་ãེད་8ི་གོང་ཀ་ནས་འོད་དཀར་པོ་ཅིག་wང་བས་དགོན་

.ེད་སར་ཨེན་ཅིག་འyིལ་ནས། དེ་ནས་ཤར་uིང་ལ་དར་ཅིག་

འyིལ་ནས་�ང༌། དེ་ནས་ཡར་ལ་ལོག་ནས་འཇའ་ཚNན་5་སོང་

ནས་�ག་གི་Vར་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་སོང༌། དེ་ནས་འོངས་ནས་

མཁར་Rང་�ེ་ལ་བ�ད་པའི་�ང་ལམ་5་ãེད་མོ་དེ་འÃམ་པ་

wང་ནས་.ིན་བ\བ་T་ཟེར་བ། .ིན་བ\བ་.ས། དེ་ནས་.ི་བ་

ལོ་¢་བ་ག@མ་པའི་ཚ^ས་ག@མ་ལ་དགོན་པ་བ¬ང༌། འཛKན་

པའི་�བ་མོ་�ང་ལམ་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བ་དང༌། 

ང་དང་b་ང་དང་མཇལ་བ་�ིས་པ་ལ་ཡི་གེ་གཅིག་.ང་ངོས་

ནས་wང་བ་ལ། ཁོ་རང་uོ་zར་5་བཞེངས་ནས་.ང་Hོགས་@་

བTད་པ་�ིས། Hི་ནས་དེའི་qག་ཅིག་wང་ག@ངས། དེ་ནས་X་

ཁང་བVེགས་མ་ག@མ་བཞེངས་ནས་གསེར་ཁང་འོག་མ་ན་

5ས་ག@མ་�ི་སངས་Iས་8ི་གཙN་བོ་.ས་པའི་m་བཞེངས། 

བར་མ་ན་དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་གཙN་བོར་མཛད་པའི་Dད་�ེ་

བཞིའི་X་ཚNགས་བTགས། :ེང་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་,མས་8ི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

m་འབགས་བཞེངས་པའི་གsག་ལག་ཁང་བVགས་མ་ག@མ་

བཞེངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་uང་ལོའ K་½ན་�ད་5་སོང་ཙམ་ན་ནམ་

མཁར་Rང་Rང་པའི་འོད་ཉམས་ནས་ས་:ོང་པ་འS་བ་t་ཏང་

ངེ་བ་ཅིག་wང༌། འོ་ན་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་Jམ་ནས་བqགས་ཙམ་ན་

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་,མས་ཡི་མི་བTགས། རང་གི་གsག་གི་ནོར་

zའི་ཉོད་ཉམས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་འདས་པར་�ང་Jམ། དེ་

ནས་འདས་པའི་Eད་ད.ར་wང༌། འོ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འདིར་

གར་བTགས་Jམ་པ་ལ། �བ་Hོགས་Ù་Iན་ན་བTགས་ཟེར་

བའི་¦་ཅིག་wང༌། �ི་ལམ་བ¬ང་ནས་Ù་Iན་5་Hིན། དྷ�་གྷ་

ཛའི་གsག་ལག་ཁང་གི་�ོ་དེ་ཆོས་འwང་5་�ང་བས་བག་དོག་

པས་ཨེན་ཅིག་འཚNམས། དེ་ནས་ནང་5་སོང་ཙམ་ན་ཕོ་�ང་གི་

�ོ་གཡོན་¬ར་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་

Hག་བr་གཉིས་པར་བTགས་ནས་�ང༌། བར་Eབས་དེར་Hག་

8ང་མ་.ས་པར། ཆོས་Zེ་ཕག་མོ་dབ་པའི་ཞལ་ནས་ང་འདི་

ནས་Ù་Iན་ན་མཁའ་འ3ོ་མ་,མས་འnགས་ནས་ཡོད་པས་དེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ`མ་5་བTད་ཟེར་བ་བཞིན་5་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་འདི་འS་ལ་

དགོངས་པ་ཨེ་མི་ཡིན་Jམ་བ་ཅིག་wང༌། དེ་ཙམ་ན་དེ་དག་གི་

�ང་བ་�བ་ནས་གང་ཡང་མེད་པ་ཅིག་wང་ག@ངས། j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ཧེ་{་ཀར་བTགས་ཤིང་�ང་བས་འདས་

མཆོད་ལ་ཚNགས་འཁོར་.ེད་པའི་D་མཚན་དེ་ཡིན་ག@ངས། 

དེ་ནས་མདོ་�ད་Xོ་ངོས་@་གདན་Sངས་ནས་འzལ་བ་I་ཆེན་

པོ་wང༌། དེ་ནས་.ང་ངོས་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Vང་སོ་བ་

དེ་ཞི་འདས་པའི་ག5ང་ཁང་དང༌། X་ཁང་རབ་གནས་.ས། 

ཡང་ཡོས་z་ལོའ K་ད.ར་�བ་ཅིག་�ི་ལམ་ནས་འ�ི་Aང་5་Hིན། 

དཔོན་�ོམ་པ་.ོན་ནས་ཅ་ཀོ་ར་�ིས་ག@ངས་ནས་ཞལ་�་.ེད་

ཤིན་�ང་དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་འཁོར་འགའ་ཅིག་གིས་¬ར་ན་མར་

ལ་མངར་འགོ་མཛད་ནས་ཆོས་གོས་tེར་ཀ་གཅིག་མནབ་ནས་

.ོན་ཤིང་�ང༌། དེའི་5ས་@་xོབ་དཔོན་དབང་སེང་ཡང་འ.ོན་

ཤིང་�ང༌། ང་མ5ན་5་Hིན་ཙམ་ན་རིན་པོ་ཆེས་Hག་མཛད། 

Eོར་བ་.ེད་ཤིང་�ང་བ་ལ་Hག་མི་མཛད་པར་T་.ས། རིན་པོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཆེ་ལ་གར་བTགས་Tས་པ་ལ། ང་I་གར་�ི་�བ་Hོགས་སོ་མ་

°་རིའི་གsག་ལག་ཁང་གི་�བ་Hོགས་ན་X་ཁང་གཅིག་གི་ནང་

5་བêེ་ཏ་རིགས་པའི་གནས་�་ལ་མཁས་པའི་¦་ཚད་xོབ་ཡིན་

བ�ད། དེ་ཡ་ཀི་ཡིན་ག@ངས། ངས་ཡར་བ�ས་ཙམ་ན་སོ་མ་

°་རི་དེ་�བ་Hོགས་ན་ཐང་གཅིག་ལ་ནག་ངམ་མེ་�ང༌། X་ཁང་

དེ་རི་V་གཅིག་ན་ལོག་ཀར་Vེ་རེ་བ་�ོ་Xོར་བ:ན་པ་གཅིག་

�ང༌། དེ་ནས་དཔོན་�ོམ་.ོན་ནས་གསེར་ཁང་5་གདན་Sངས་

རིན་པོ་ཆེ་དzས་@་བTགས་ནས་ང་གཡས་@་བ�ད། xོབ་

དཔོན་དབང་སེང་གཡོན་5་བTགས། ཅ་ཀོ་ར་Sངས། རིན་པོ་

ཆེའི་m་Eལ་དེ་ང་ལ་གནང༌། xོབ་དཔོན་དབང་སེང་གི་m་Eལ་

ཡང་ང་ལ་གནང༌། ཕར་Hོགས་ན་�ོ་གཅིག་�ང་བ་ལ་རིན་པོ་

ཆེ་དེ་ལ་བTད། ང་ཡང་གཉིད་སད། Hིས་ཏི་ཞིའི་ལས་ཀ་wང༌། 

འzལ་བ་ཆེན་པོ་wང་བས་དངོས་dབ་གནང་བར་�ང་Jམ་བ་

wང༌། དེ་ནས་ཞག་གྷ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་བ§སི་

ཐེན་འS་བའི་ཁང་པ་གཅིག་ན་བTགས་ཤིན་�ང༌། ཤ་�་ཞག་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

8ི་ལེ་བ་ཕོར་གང་གསོལ་ཞིང་�ང་བ་ལ། ང་ཡར་སོང་བ་དང་ཤ་

Yོག་པོ་གཅིག་ཞལ་ནས་gང་བ་དང་ངའི་ཁར་བrག །དེ་ནས་

གསོལ་འ�ོ་དེ་ཡང་ང་ལ་གནང༌། དེ་མ�ང་བ་དང་གཉིད་སད། 

Hིས་ཏི་ཞིའི་ལས་ཀ་དང་འzལ་བ་ཆེན་པོ་wང༌། དེ་ལ་�་བར་

�ང་Jམ་བ་wང་ག@ངས། དེ་ནས་ཡོས་z་ལོ་¢་བ་བ5ན་པ་ལ་

Iལ་པོས་གདན་Sངས་ནས་འགར་Hིན། ¢་བ་བIད་པ་ལ་Iལ་

པོ་ལ་དབང་བmར་.ས། ཉི་̧ ་�་ལ་ཏི་ཞིའི་ལས་ཀ་¡ལ། དེ་

ནས་Iལ་པོ་ལ་Tས་ནས་མེ་ཉག་གི་oལ་ན་ཡོད་པའི་�ེ་དཔོན་

ཐམས་ཅད་8ིས་བêེ་cན་ལ་དམག་�ལ་ལ་སོགས་པའི་མི་

འབབས་པའི་©་è་Tས། Iལ་པོ་ལ་ནག་.ས་མ་གཏོགས་པའི་

ལོ་བr་ག@མ་མས་ཆོད་8ི་fི་བ་ཆེན་པོ་Tས། Iལ་ཁམས་8ི་

འབང་ལ་ཟོག་འ3ིམས་@་བrག །ཧོར་�ི་དམག་མང་པོས་¢་

བ་ག@མ་5་བEོར་བ་ལ་དགེ་Wོར་ཆེན་པོ་.ས་པ་ལ་དམག་

དཔོན་མོ་གྷ་ལི་.་བ་ཤི། དམག་¢ོག་པ་ཡིན། མེ་ཉག་Iལ་པོའ K་

ཞིམ་�ོ་8ེ་Rང་.་བར། yི་ཐན་Iལ་པོའ K་གསེར་ཡིག་པ་བr་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ5ན་�ིས་དམག་�ི་ཚN་བr་བ5ན་�ིས་བEོར་བའི་5ས་@་

དམག་བ¢ོག་དགེ་Wོར་ཆེན་པོ་.ས་པས་ཆོས་tོང་བའི་ºང་མ་

དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་8ིས་ཕ་རོལ་�ི་དམག་དང༌། 

རང་གི་དམག་,མས་8ིས་མངོན་@མ་མཐོང་བར་མཁར་བºང་

བ་ཡིན། དེའི་5ས་@་མེ་ཉག་གི་དམག་Íང༌། yི་ཐན་�ི་དམག་

མང་བ་ཡིན་བ་ལ་མེ་ཉག་གི་དམག་དཔོན་�་མི་bི་གཟིངས་.་

བ་ལ་དམག་yེར་.ེད་Rགས་དང༌། དམག་གི་འཐབ་ཤོམ་.ེད་

9ལ་9ན་ཆད་བ:ན་པ་ལས། ¢་བ་བཞི་པའི་ཉི་̧ ་�འི་�བ་མོ་

ནམ་Hེད་ཡོལ་ནས་འཐབ་ཤོམ་.ས་པ་དང༌། yི་ཐན་�ི་དམག་

གoལ་ལོག་ནས་�ོས། མེ་ཉག་གི་དེད་ནས་མང་པོ་བ\ག་པར་

.ས། དེའི་5ས་@་རང་གི་,མ་པར་�ིན་པ་ཡང་~ོང་བ་ཡིན་ཏེ། 

�ི་ལམ་5་Rང་པ་གཅིག་ད་Hིན་པ་ལ་Rང་པ་དེ་�ག་ཁ་{བ་

ནས་དེའི་ནང་9ད་ནས་Hིར་མ་ཐོན་པས་`ག་བQལ་དཔག་v་

མེད་པ་~ོང་བ་དང༌། �ག་ཁ་¬མ་པའི་5ས་@་Rང་པ་དང་�ག་

ཁ་¬མ་པ་དེ་རང་གི་སེམས་ཡིན། སེམས་Hག་I་ཆེན་པོ་ཉིད་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡིན་མ་ནས་�ག་ལ་ལག་པས་འ®ས་པ་ལ་:ོང་པར་�ང་ཡང་

ཐར་5་མ་ཉན། དེ་ནས་Rང་པའི་ས་གཤིལ་བདེ་བ་ཅིག་5་Rས་

གདན་ལེགས་པར་བཅོས་ནས། Hག་I་ཆེན་པོ་བ�ོམ་པ་དང་

སེམས་Hག་I་ཆེན་པོ་བ�ོམ་པས་སེམས་གཉིས་འ3ོགས་ཤིང་

འ�ད་པ་མེད་.་བ་ཡིན། སེམས་Hག་I་ཆེན་པོ་བ�ོམ་པས་

Rང་པ་དང་�ག་གི་�ང་བ་མེད། དེ་ཙམ་ན་Rང་པའི་མདའི་

Hོགས་@་ཧར་བ་ཅིག་wང༌། དེ་Zེ་ཆེར་སོང་བས་གཉིད་སད་པ་

དང༌། ནམས་ལངས་ནས་�ང༌། ང་གཉིད་གཉའ་མ་གཉི་མ་ལ། 

དེ་ཙམ་ན་དམག་འnགས་སར་མི་རོ་q་རོས་Rང་པ་གང་ནས་

�ང་ག@ངས། དེར་དགེ་Wོར་.ེད་སར་Hིན་ནས་Iལ་པོ་སར་

Hིན་ནས་Iལ་པོ་ལ་སོགས་པ་,མས་ལ་ཅང་མི་tོན་པར་�ང་

.ས་ནས་གོང་གི་ལོ་Dས་,མས་བ¢ས། Iལ་jོན་དང་འབང་

ཐམས་ཅད་དགའ་བར་.ས། དེའི་དགོངས་མོ་ཚNགས་8ི་འཁོར་

ལོ་.ས་པའི་5ས་@་Xོ་Hོགས་1ེན་ཙ^a་དངོས་@་དམག་

གཅིག་wང་བའི་�ང་བ་wང༌། དེའི་ངོས་@་གསེར་ཡིག་པ་ཐོང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ལ་འSིར་�ག་.ས། དེ་ནས་ཚNགས་འཁོར་ཐོན་ནས་Hིར་ལ་

ལངས་ཙམ་ན་གསེར་ཡིག་པ་གཅིག་xེབས་པས་1ེན་ཙ^a་

མཁར་Iའི་དམག་གིས་བEོར་ནས་རང་གི་དམག་དང་འཐབ་

ཤིན་ཡོད་ཟེར། དེའི་Hི་དེ་ཉིན་པར་དམག་བ¢ོག་8ི་དགེ་Wོར་

ཆེན་པོ་.ས། Sོ་qིང་ལ་གཉིད་ལོག་པའི་�ི་ལམ་ན། yི་ཐན་�ི་

དམག་9ར་བཤམས། མེ་ཉག་གི་དམག་ཕར་བཤམས་ནས་�ང་

བའི་5ས་@་མ5ན་�ི་ནམ་མཁའ་ལ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཙN་

བོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་Hག་བཞི་པས་གཙN་མཛད་པའི་འཁོར་.་

རོག་གི་གདོང་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དཔག་v་མེད་པས་ནམ་

མཁའ་གང་བ་ཙམ་5་.ས་ནས། ཕ་ཏའི་དམག་ཐོག་v་Sངས་

ནས་སོང༌། .་རོག་མང་པོ་ཡང་དེའི་དམག་ཡོད་ས་ན་ཕར་ལ་

འ¡ར་ཤིང་སོང༌། Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་གསེར་�ི་�བ་

གོན་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་བTགས་པ་འཁོར་དཔག་v་མེད་པས་

བEོར་ནས་�ང༌། ངའི་གཡས་Hོགས་ན་q་ངང་པ་བཅིབ་ནས་

གསེར་�ི་�བ་གོན་པ་ཅིག་གིས་མདའ་བཀང་ནས་�ང་བ་ལ། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མདའ་འ�་Ðོམ་Sལ་z་Ðོམ་ཤོས་ཙམ་གཅིག་ལ་གསེར་�ི་Yོ་

Zེ་Vེ་ག@མ་པ་གཅིག་�ང༌། མདའ་བཀང་བ་མཐོང་བས་ཡེང་

8ིས་སོང་བས་གཉིད་སད། དེ་ནས་Hིས་གསེར་ཡིག་པ་ཡོངས་

ནས། ཕ་ཏའི་དམག་གoལ་ལོག་པས་དེ་བཞིན་སོང་ཟེར། དེ་�་

zའི་�ིག་པ་ཁམ་པོ་ཆེ་རང་གིས་8ང་,མ་པར་�ིན་པ་~ོང་བའི་

�ིག་པ་.ས་པ་དེ། མེ་ཉག་ཆོས་8ི་Iལ་པོ་ཡིན་པས། སངས་

Iས་8ི་བ:ན་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། ང་ཡང་བêེ་ཐམས་ཅད་

8ིས་དཔོན་ཡིན་བས། སངས་Iས་8ི་བ:ན་པའི་ཆེད་དང༌། མེ་

ཉག་Iལ་པོས་ང་ལ་xོབ་དཔོན་5་བ¬ང་ནས་jོ་གཏང་པས། 

Iལ་ཁམས་བºང་བའི་ཆེད་5་�ིག་པ་ཆེ་ཡང་དེ་དག་གི་ཆེད་

5་འ�ིན་ལས་ཁམས་པོ་ཆེ་.ས་པ་ཡིན། འོ་ན་དེ་�ར་ཡིན་ན་

ཧོར་�ི་དམག་མི་བ¢ོག་པ་ཅི་ཡིན་Jམ་བའི་མི་ཡོད་Oིད་པས། 

མེ་ཉག་Iལ་རབ་ག@མ་པ་ནས། ཧོར་�ི་Iལ་ཁམས་མང་པོ་

བ\གས་ནས་གནོད་པ་མང་པོ་.ས་པས་ལན་ཆགས་པ་དང༌། 

བསོད་ནམས་8ི་ཚNགས་8ི་yད་པར་ཆེ་�ང་ཡོད་པས། Iལ་པོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ལ་ཡང་�ས་པ་ཆེ་�ང་ཡོད་པ་ཡིན། ཧོར་འདི་ཡང་Hི་རོལ་©་

:ེགས་8ི་ཆ་འཛKན་ཡིན་བས་ནང་པ་ལ་གནོད་པ་ཡིན། སེམས་

ཅན་སོ་སོའ K་ལས་8ི་,མ་པར་�ིན་པ་ཡིན་བས་གང་གིས་8ང་

དགག་པར་མི་�ས་སོ།  །བཅོམ་fན་འདས་8ིས་8ང་ལས་8ི་

,མ་པར་�ིན་པར་�ིན་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་ག@ངས། སངས་

Iས་དང་.ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆོས་tོང་

བའི་ºང་མ་�ས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་8ིས་མི་ºང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་སོ་སོའ K་ལས་8ི་,མ་པར་�ིན་པ་~ོང་བར་ངེས་

པས་དེ་དགག་པར་མ་�ས་པ་ཡིན། འོ་ན་ཡང་མ་བºང་བ་མ་

ཡིན། ཧོར་wང་ནས་ལོ་ཉི་̧ ་V་བ5ན་ཆོས་tོང་གི་བºང་བ་

ཡིན། མེ་ཉག་Iལ་པོ་བ¦ོང་ནས་8ང་ཁོ་ཡང་ཤི་བ་ཡིན་བས་

ལས་8ི་,མ་པར་�ིན་པ་~ོང་བར་ངེས་པ་ཡིན། ༼འÃག་ལོ་¢་

བ་དA་པའི་ཚ^ས་བr་དA་ལ་འ�ི་Aང་5་ངའི་xོབ་དཔོན་གདན་

ས་བ་དེ་འདས་པ་ཡིན་བར་�ང༌། ངའི་xོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་

འདས་ནས། ཨོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་སར་gང་བའི་5ས་@། 

�201



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�བ་གཅིག་�ང་ལམ་ན་འ�ི་Aང་5་Hིན་པ་ལ་ཐོགས་�ང་:ེང་

5་ཆོས་�ི་བVེགས་པ་ལ་དེའི་:ེང་5་བêེ་I་བོ་ཤང་ཆེ་བ་

གཅིག་�ང༌། དགེ་འ5ན་cན་འཚNགས་པའི་གཤམ་5་ངས་�་

མོའ K་ལ་བ་གཅིག་གོན་དགེ་བJེན་5་.ས་ནས། དེ་ཙམ་ན་བêེ་

I་བོ་དེ་ན་རེ། མ་ཀི་དེ་ཡིན་བར་�ང་ཟེར་ང་ཤེས་པར་�ང་Jམ་

ནས་གཟེའ་མ་Eོང་ས་དེ་ན་མར་.ོན་ནས་སོང་བ་�ིས། Hི་དེ་

ཉིན་པར་དགེ་འ5ན་cན་ལ་འ�ི་Aང་གི་ངའི་xོབ་དཔོན་རིན་པོ་

ཆེ་མི་བTགས་པར་�ང་བས། བêེ་I་བོ་གཅིག་བTགས་ཤིང་

�ང་.ས། Hིས་འདས་ཟེར་བའི་Eད་ཐོས། བêེ་I་བོ་དེ་ཨོན་པོ་

རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་�ི་ལ་gངས་པའི་5ས་@་�ང༌། ཡང་q་ལོ་¢་བ་

བr་གཉིས་པའི་5ས་འགའ་ན་བTགས་པའི་5ས་@་b་ང་ན་T་

བ་¡ལ་ནས། Qར་�ི་�ི་ལམ་བཞིན་5་ལོ་བr་ག@མ་ལས་མི་

�བ་པའི་5ས་ལ་བJེན་པ་ཡིན་བས། དགེ་Wོར་ཆེན་པོ་.་

དགོས་.ས་ནས་Tས། Rག་ལོ་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་གཅིག་

གི་ནང་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་,མས་དང་དགེ་འ5ན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

,མས་འཚNགས་ནས་b་ང་བ་ལ་�ོན་ལམ་བཏབས། དགེ་Wོར་

ཆེན་པོ་.ས་པས་fི་བ་བཏང༌། དེའི་�བ་མོ་�ང་ལམ་ན་པན་པི་

ཏི་དང༌། དགེ་བཤེས་འ�ོ་དང་ངེད་ག@མ་ལ་Iལ་པོ་འདིས་ཅི་

�བ་�ོས་ག@ང་བའི་ག@ང་ཅིག་wང༌། དགེ་བཤེས་འ�ོས་ཅང་

མི་ག@ང༌། པན་བྷི་ཏས་བVིས་ནས་འདི་ཡིན་མི་ག@ང༌། ངས་

བVིས་པས་ལོ་གཅིག་དང་@མ་ཉིས་�བ་པ་ཅིག་�ིས། ནང་

པར་ངས་Iལ་པོ་ལ་དགེ་Wོར་དེས་ཕན་བར་འ5ག །ལོ་Hེ་དང་

གཉིས་Xགས་�བ་པར་�ང་.ས། ཡང་�བ་གཅིག་གི་�ང་

ལམ་ན་མཚN་གཅིག་གི་:ེང་ན་9ར་ལ་�ོ་�འི་uང་z་གཉིས་

8ིས་ཤིང་q་གཅིག་འSེན་ཤིང་�ང་བ་ལ། དེའི་:ེང་ན་Iལ་z་

དང་མི་གཉིས་�ང༌། Iལ་z་དེ་འ.ིན་པ་ཡིན་བར་�ང་

ག@ངས། ཡང་དམའ་�་ཕར་ཀར་ཧོར་�ི་དམག་wང་བ་ལ། 

དམག་མར་བ¢ོག་ནས་སོ་མཚམས་@་མཁའ་འ3ོ་མ་གསེར་�ི་

མཆེ་བ་ཅན་�ིས་གཙN་བོ་.ས་ནས་མཁའ་འ3ོ་མ་བ5ན་r་V་

གཉིས་8ི་བtལ་ནས་ཡར་འོངས་ནས་ཧ་ལ་ད�ེར་.ོན་པ་དང༌། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ག5གས་སེར་པོ་གཉིས་འzབ་Eོས་ཅིག་.ས་ནས་མ་¡བ། 

Iལ་z་དེ་འ.ིན་བEོས་ཅིག་.ས་ནས་བཞག་པ་དེ་ལ་�་བར་

�ང་ག@ངས། དེ་ནས་ཆེར་མ་ལོན་པར་མི་�ོད་8ིས་Iལ་z་

gང་ནས་yེར། Iལ་z་ལ་Iལ་པོ་�ིས་ཟེར་བ་ལ་མ་ཉན་བར་

Hིར་སོང༌། ཡང་�བ་གཅིག་གི་�ང་ལམ་ན་Iལ་པོའ K་ཕོ་�ང་5་

.ོན་ཟེར་ནས་Iལ་པོའ K་གདན་ཅིག་�ང་བ་ལ། འདི་ལ་བTགས་

ཟེར་ནས་བ�ད་པ་ཅིག་�ིས། དེ་ཙམ་ན་གསེར་�བ་གོན་པ་

ག@མ་མ5ན་ན་�ང་བ་ལ་གཡས་Hོགས་མ་དེ་ལ་ད8ིལ་མ་

དེས་ལག་ན་ཅིག་�ང་བ་དེ་ཡར་བ:བས། གཡོན་�ི་དེ་ལ་ཅིག་

.ིན་བ་ཅིག་�ིས་ག@ངས། Iལ་z་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་V་ན་ཡོད་

པ་དེས་Iལ་ས་མི་འཐོབ་པར་Hི་སོ་ན་ཡོད་པ་དེས་Iལ་ས་

འཐོབ་པའི་བYར་�ང་བས། Hི་ནས་Iལ་z་Hི་སོར་ཡོད་པ་དེ་

ཙNང་ཀར་yེར་བའི་5ས་@་ཡང་�ི་ལམ་ན། མཚNའི་:ེང་ན་དེ་ཁོ་

ན་བཞིན་5་wང་བ་ལ། དེའི་5ས་@་ཤིང་qའི་:ེང་ན་མི་གཅིག་

ལས་མི་�ང་ག@ངས། དེའི་5ས་ན་Iལ་z་ལམ་5་བ¬ང་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Iལ་པོར་མངའ་གསོལ་བར་�ང༌། དེ་ནས་Iལ་པོ་ལིང་rར་

བTགས་@་བrག་ནས་གསེར་ཡིག་པ་ག@མ་�ིས་དམག་གྷར་

yེར་ནས་ཡོངས་པས། b་ངས་དzའ་མཛད་མི་ཉི་̧ ་V་ག@མ་

གསོད་ཟེར་བ་ལ། ངས་དམག་དཔོན་,མས་ལ་མནའ་tེལ་5་

བrག་ནས་མ་བསད་པ་ཡིན། Qར་�ི་Iལ་པོ་,མས་Iལ་ས་

ཤོར་ནས་བ3ོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་Iལ་ས་Hིར་ཐོབ་པ་མེད་པ་

ཡིན་བ་ལ་ངས་j་མ་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཆོས་tོང་པའི་ºང་མ་

དང༌། དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། Iལ་ཆེན་པོ་�ེ་བཞི་ལ་

སོགས་པ་,མས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བºང་པས། .འི་

ལོའ K་:ོན་ཙNང་ཀ་ནས་གྷར་བTད། zས་Iལ་ས་¡ལ་བ་ཡིན། 

Iལ་པོ་m་ལ་ཁམས་མ་བདེ་བས། གྷ་ནས་ïལ་ཡིག་པ་གཉིས་

རིན་པོ་ཆེ་གདན་འSེན་5་འོངས་པས་yི་ལོ་¢་བ་གཅིག་པའི་

ཚ^ས་དA་ལ་ལི་5་Tགས། བr་བཞི་ལ་ཇག་རོ་Iལ་མོ་�ེ་ལ་

xེབས། ཚ^ས་བཅོ་�་ལ་ཧོར་འོངས་བ་�ི་ལམ་5་wང་བས། 

བོང་སོ་ན་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་,མས་དང༌། ཡོ་ལ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བYའི་ཡི་གེ་བmར་ནས་བཏང་བ་ཡིན། ཉི་̧ ་བIད་ལ་གྷར་

xེབས། Iལ་པོ་ལ་དབང་བmར་ཆོས་བ:ན། དེ་ནས་ཞག་ཉི་̧ ་

ནས་Iལ་པོ་འདས། ཞག་བཞི་བr་ཞེ་དAའི་དགེ་Wོར་.ས་

ནས་གྷ་ན་འ5ག་ཙམ་ན། ཉིན་གཅིག་གཉིད་ལོག་པའི་�ི་ལམ་ན་

གྷ་འི་�བ་Hོགས་8ི་ནམ་མཁའ་ན་མར་ལ་དར་དང་ག5གས་

དཔག་v་མེད་པ་Hར་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་མི་གཅིག་མི་མ་ཡིན་

�ི་yོགས་ལ་བཏེགས་ནས་འ.ོན་ཤིང་�ང༌། གཡས་Hོགས་ན་

བêེ་གཅིག་�ང་བ་ན་རེ་འདི་ས་ལ་གནས་པའི་.ང་�བ་སེམས་

དཔའ་ཡིན་ཏེ་འདིས་Iལ་ཁམས་ཨེན་ཅིག་ཨེ་qེན་ནམ་ཟེར། 

Iལ་པོའ K་ཕོ་�ང་གི་�བ་Hོགས་@་བབས་པ་ཅིག་�ིས། གཉིད་

སད་པ་དང་ཡང་Iལ་པོ་གཅིག་འwང་བར་�ང་བ་ལ་འདིས། 

ཨེ་qེན་ནམ་ཟེར་Rགས་8ིས་མི་qེན་པར་�ང་Jམ་བ་wང་

ག@ངས། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཡར་.ོན་qིང་ལ་Iལ་པོ་འདས་

ནས། གནམ་ཕེ་ཡོ་Iལ་སར་བཏོན་ནས་�ང་ཟེར་བ་དེ་ལ་�་

བར་�ང་ག@ངས། དེ་ནས་ཙNང་ཀར་xེབས་པ་དང༌། མཁར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Rང་གི་X་ཁང་བVེགས་མ་ག@མ་པོ་ལ་མཆོད་པ་ཞག་ག@མ་

.ས་ནས། ཅི་Oིད་5་མེ་དང་�་དང་འwང་བའི་གནོད་པ་མ་wང་

གི་བར་5་བTགས་པར་T་.ས། wང་ན་རང་བཞིན་�ིས་

གནས་@་གཤེགས་@་གསོལ། ངས་བLབ་པར་མ་�ས་པ་

ཡིན་.ས་དེ་ནས་མི་མང་པོ་ལ་ཧོར་ཡོངས་བ་ཡིན་.ས་ནས་

བ¢ས་པ་ལ་མི་དགའ་བར་�ང༌། oལ་འདིར་གང་ན་ཡོང་ཟེར། 

དེ་ནས་ཞག་འགའ་ནས་ཧོར་wང་བས། �་�་ཕར་ཀར་མི་མང་

པོ་Oོག་gང་ནས་Hིན། ལར་ཧོར་འོངས་པ་དང་Iལ་ཁམས་

འཆོར་བ་དེ་ངས་མ་ཤེས་པ་མ་ཡིན། ཤེས་ནས་ཡོ་ལ་བ¢ས་

པས་དེ་བདེན་བར་མི་འཛKན་པར་�ང༌། Hི་ནས་ཡོང་བ་ཤེས་

ཙམ་ན་འHིས་ནས་སོང༌།༽ bིར་མེ་ཉག་oལ་5་དAང་ལོ་@མ་

r་V་ག@མ་བཞེས་པའི་འÃག་ལོ་¢་བ་བr་གཉིས་པ་ལ་

xེབས། དAང་ལོ་@མ་བr་V་�ག་ལ་འཚNགས་པ་བtང༌། 

དAང་ལོ་�ག་r་V་�ག་བཞེས་པའི་yི་ལོ་¢་བ་བ5ན་པའི་ཚ^ས་

གཉིས་ཡན་ཆད་ལ་བTགས་པ་ཡིན། བTགས་པའི་རིང་ལ་j་

�207



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་

�ོམ་བ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞང་དང་ག@མ་འདས་པ་ཡིན། 

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་དང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་བ་

དང་གཉིས་བTགས་པའི་5ས་@་ཞལ་བTགས་པ་cན་ལ་ན་

བཟའ་དང་འzལ་བ་གྷ་རེ་ཐིང༌། bིར་གདན་ས་cན་དང་j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་cན་ལ་འzལ་བ་ལན་བཅོ་�་རེ་ཐིངས་པ་ཡིན། j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་ལ་ïལ་�ི་བ§་ཤིས་�ོ་མང་དང༌། 

ཤེལ་�ི་m་འབག་དང༌། གསེར་�ི་m་འབག་དང༌། ག5ང་qེན་

དང་m་འzམ་ལ་གསེར་གསོལ་བ་དང༌། X་ཁང་ལ་གསེར་འ]་

བsགས་པ་དང༌། I་གར་�ི་གསེར་�ི་oམ་དང༌། གསེར་�ི་

Dན་འzམ་དང༌། གསེར་�ི་ཤེས་རབ་Hོགས་�ང་དང༌། བེóà་

ལས་བཞེངས་པའི་མདོ་འཕགས་པ་བIད་:ོང་པ་དང༌། གསེར་

�ི་བཀའ་འ5ས་དང༌། དེ་,མས་བཞེངས་ནས་¡ལ་བ་དང༌། 

གོས་ཆེན་ཟ་འོག་དང༌། �་ཚNགས་8ིས་j་�ེས་བr་གཅིག་

དང༌། ད¶ལ་ཏིང་ཆེན་པོ་དང༌། མཆོད་ཆ་མང་པོ་དང༌། མར་མེ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Dན་པ་བsགས་པ་དང༌། དེ་,མས་¡ལ་བ་ཡིན། དེའི་མ5ན་5་

འzལ་བའི་མཆོད་ཆ་ད¶ལ་�ི་མÊལ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་�་བ5ན་

�ིས་Iན་དང༌། ད¶ལ་�ི་མཆོད་ཆ་བ5ན་དང༌། ཨོན་པོ་རིན་

པོ་ཆེ་ལ་འzལ་བ་ཆེན་པོ་དང་དགེ་འ5ན་ལ་Sོ་sལ་དང༌། ཞོ་

9ལ་ཡང་བsགས་པ་ཡིན། འ�ི་Aང་5་རིན་པོ་ཆེའི་m་འབག་

གསེར་ལས་བཞེངས་ནས་¡ལ། ད¶ལ་�ི་ག5གས་དང༌། 

གདན་�ི་དང་Iབ་ཡོལ་ད¶ལ་ལས་བཞེངས་ནས་¡ལ། མར་མེ་

Dན་པ་དང༌། དེའི་མ5ན་5་འzལ་བའི་མཆོད་ཆ་ད¶ལ་�ི་

མÊལ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་�་བ5ན་�ི་Iན་དང་ད¶ལ་�ི་མཆོད་ཆ་

བ5ན་དང༌། རེa་Vར་D་བmར་ནས་X་ཁང་¡བ། གསེར་

ད¶ལ་བmར་ནས་Zེ་པ་དང་j་མ་ཞང་དང༌། j་མ་སངས་Iས་

�ོམ་པ་དང༌། ག@མ་�ི་m་འབག་བཞེངས་ནས་དzའ་Vེ་�ིང་

མར་བTགས་པ་ཡིན། གསེར་�ི་Iས་འ�ིང་,མ་ག@མ་དང༌། 

m་འབག་cན་�ིས་བTགས་གདན་དང༌། ན་བཟའ་དང་སེa་m་

དང༌། ད¶ལ་�ིས་ག5ང་qེན་དང༌། j་�ེས་དང༌། དར་�ེལ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དང༌། གཞན་ཡང་མཆོད་ཆ་མང་པོ་¡ལ་བ་ཡིན། མཚལ་5་

ད¶ལ་�ི་Iས་འ�ིང་,མ་ག@མ་དང་དར་�ེa་དང༌། j་�ེ་

དང༌། གཞན་ཡང་འzལ་བ་མང་5་.ས། མེ་ཉག་གི་oལ་5་�ེ་

ཆེ་བ་གཉིས་�ང་བ་གཉིས་དང་བཞི་བཞེངས། Á་འཚNགས་Dན་

མི་འཆད་པར་བtང་པ་ཡིན། Hོགས་བཞིའི་དགེ་འ5ན་མང་

པོའ K་ཞབས་ཏོགས་.ས། སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་

Wིན་བ་དཔག་v་མེད་པ་བཏང་ནས། སེམས་ཅན་�ི་དོན་དཔག་

v་མེད་པ་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཧོར་wང་བའི་5ས་@་མyེན་

པས་�་�་ཕར་ཁ་བ¦ལ་ནས་Xོ་ངོས་@་ཧོར་འོང་བའི་ས་དང༌། 

ཧོར་མི་འོང་བའི་ས་མyེན་པས་མི་འོངས་བའི་ས་རིས་ལ་.ོན་

ནས་%་Jིང་�ང་ལ་.ོན་པ་ཡིན། དེ་ནས་བེ་རི་¿ང་ཚངས་གིས་

གདན་Sངས་ནས་མེ་ཉག་oལ་5་Hིན། བོད་དང་མེ་ཉག་གཉིས་

མི་མ�ན་བར་�ང་བས་བ`མས། མེ་ཉག་གི་Iལ་པོ་མི་�ང་

བས་Iལ་པོ་གཅིག་wང༌། དབང་བmར་ནས་Iལ་པོར་མངའ་

གསོལ་ནས་བཞག །དེ་ནས་ཡར་འོངས་པས་�་འི་�་.་བའི་ས་

�210



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

རིས་ལ་xེབས་ཙམ་ན། �བ་གཅིག་གི་�ི་ལམ་ན་ཧོར་�ིས་

དམག་གིས་བIབ་ནས་དཔོན་གཡོག་བ5ན་ཤོར་བ་�ིས། དེ་

ནས་.ི་བ་ལོ་¢་བ་བIད་པའི་ཉི་̧ ་ག@མ་ལ་ཧོར་ཡོང་བ་�ིས། 

ད་ནི་མི་བvབ་པར་�ང་.ས། འཁོར་cན་ལ་བ¢ས་ཏེ། ཧོར་

ཡོང་�ོས་འ3ོ་.ས་པ་འདི་ལ་�་བ་ཡིན་ཟེར། ¢་བ་དA་པའི་ཉི་

¸་དA་ལ་:ོང་5ས་8ིས་དགེ་འ5ན་འཚNགས་པ་ལ་ད་ནི་འོ་

Eོལ་�ི་`ག་བQལ་ཅིག་~ོང་པ་ཡིན་.ས་པ་ལ། དེ་ག@ང་5་

མི་{ང་ཟེར། ¢་བ་བr་པའི་ཚ^ས་གཅིག་གི་�བ་མོ་:ན་བདེ་བ་

ལ་བ�ད་8ང་ཤིང་Sལ་zའི་:ེང་5་བ�ད་པ་བཞིན་5་སོང་ནས་

མ་9གས། དེ་ནས་ནམ་Hེད་ཙམ་ན། འཁོར་ཧོར་�ིས་བསད་པ་

,མས་8ི་:ེང་5་མེ་�མ་ཅིག་Æང་བ་མཐོང༌། དེ་ནས་ཚ^ས་

གཉིས་8ི་ཉིན་པར་ཧོར་�ིས་xེབས་ཟེར་བའི་Eད་ཅིག་ཐོས་

ནས། ཉིན་མཚན་གཉིས་@་�ོས་པས། Hི་དེ་ཉིན་ཕར་ང་�ང་

ཅིག་v་wང་བ་དང༌། དགེ་བJེན་ཆེན་པོ་སེ་{་ངང་ཡག་.་བས་

བ@་བ་.ེད་པར་�ང༌། འཁོར་cན་ལ་yེད་Q་ལ་མ་འ3ོ་.ས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནས་ང་Q་ལ་Hིན། དེ་ཉིན་Sོ་.ས་ནས་ལ་ཀ་ཅིག་v་Hིན་པ་

དང༌། ཧོར་�ིས་Hི་ཏ་cན་xེབས་ནས་�ང༌། དེ་ནས་འཁོར་

cན་Hོགས་གཅིག་v་�ོས། ང་Hོགས་གཅིག་v་�ོས་པས་ངེད་

བཅོམ་�་ཤོར་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཚ^ས་དAའི་�བ་མོ་Qར་�ི་ཧོར་

I་བIབ་སར་Hིན། ཚ^ས་བrའི་དAང་མོ་དགེ་བJེན་སེ་{་ངང་

ཡག་གི་བར་�ང་ལ་འÃག་¦་བ¦ག །འོད་དང་�་འཕང་ཆེན་པོ་

ཕབ་ནས། �་འཕང་གིས་དཀར་ཤར་�ིས་ལམ་�་Sངས་ནས་

སོང་ག@ངས། ཚ^ས་བr་�ག་གི་ཉིན་པར་ང་ཨེན་ཅིག་ངལ་

བསོས་ནས་ཉལ་ཙམ་ན། �ི་ལམ་ན་ཧོར་�ིས་ངའི་µེལ་ཀར་

གཉིས་¡བ། ད¶ལ་ཟངས་cན་བsགས་ནས་�ང༌། ངའི་འ5ག་

ས་ཅིག་8ང་ཡོད་པ་བཞིན་5་�ང༌། ལངས་ནས་ཡོད་པའི་

གཡས་Hོགས་ན་Eད་ཅིག་wང་བས། འདི་�ོགས་འཚམས་ཡིན་

ཟེར། དེ་ནས་མེ་ཉག་གི་oལ་བIབ་པའི་འཚམས་པ་དེ་ནས་

ཆོད་པ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་སོང་བས་ཟོང་�ང་དང་འ་ཞ་

དཔོན་Iལ་སར་xེབས། དེ་ནས་Iལ་མོ་རོང་Hོགས་@་འ3ོ་

�212



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འདོད་པ་ལ། འོ་དེ་རལ་པས་གསོད་ཟེར་བས་གཏོང་5་མ་ཉན། 

དེའི་5ས་@་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་བIད་�ི་�བ་མོ། �ི་ལམ་

ན་དགེ་བJེན་ཆེན་པོ་སེ་{་ངང་ཡག་གིས་དབང་བmར་Tས་

ནས། yོད་ལ་z་གཅིག་དང་ད¶ལ་བI་འzལ་ཟེར། དེར་j་མ་

ལ་གསོལ་བས་བཏབ་པས་ཉལ་ཙམ་ན། Xོར་འ3ོ་བར་འདོད་

ཙམ་ན། .ང་Hོགས་ན་སོང་ན་བདེའ་བར་ཐོན་པ་ཅིག་�ིས། དེ་

ནས་ལམ་5་Tགས་ནས་སོང་ཙམ་ན་རེ་A་བ་,མས་8ིས་ལམ་

5་བ�ག་ཟེར་བས་གཞི་མ་གཞན་ཅིག་ལ་བ�ད། ཇོ་བོ་�གས་

Zེ་ཆེན་པོའ K་བºང་བ་འདི་དེ་5ས་.ས། དེ་ནས་བར་ཆད་མེད་

པར་བºང་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཡར་ཡོངས་པས་¢་བ་གཉིས་པའི་

ཉི་̧ ་བ5ན་�ི་�བ་མོ་�ི་ལམ་ན་Zེ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བས་ཇ་

དཀར་ཡོལ་གང་Sངས་ནས། ངའི་གཡས་Hོགས་ན་བTགས་

ནས་�ང་ཙམ་ན་uོ་zར་5་བཞེངས་ནས་ཞལ་ཤར་5་གཟིགས་

bན་ð་རེ་བ་གཅིག་མཛད་ནས་དམ་Oི་མ་ཀི་,མས་ག@ངས། 

དེ་ནས་¢་བ་ག@མ་པའི་ཚ^ས་བr་གཉིས་8ི་ཉིན་པར་ཇ་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གཅིག་དང་�ག །ཇ་ཁ་གཅིག་¡ལ། ཇ་སིག་གཅིག་ཉོས། འོ་ན་

དེའི་5ས་@་རིན་པོས་དངོས་dབ་གནང་པར་འ5ག་Jམ་བ་wང་

ག@ངས། དེ་ནས་ཇ་དང་�ེད་པ་wང་བའི་�བ་མོ་བར་ཆད་མེད་

པར་ཐོན་པ་�ིས་ག@ངས། འཁོར་cན་ལ་ཡང་བར་ཆད་མེད་

པར་ཐོན་བར་�ང་.ས། དེ་ནས་�་Oིབ་Rང་པ་བཅོ་བIད་8ི་

རེa་¡ར་xེབས་པའི་�བ་མོ་དགེ་བJེན་ཆེན་པོ་སེ་{་ངང་ཡག་

ལ་སོགས་པའི་Xོ་ངོས་8ིས་མི་མ་ཡིན་�ི་འཁོར་�ི་tེལ་མ་

དང༌། �་ཆེན་པོ་པོམ་རའི་འཁོར་�ི་བ@་བ་འོང་བ་འཛNམ། �་

ཆེན་པོམ་རའི་Hོགས་8ིས་q་གཅིག་ལ་གསེར་བOབས་ནས་

�ང་བ་ལ། གཅིག་ངོས་8ིས་¡ད་ནས་�ོག་པས་ཁོང་གཉིས་མ་

མ�ན་པ་ལ་ངས་བར་.ས། Hེ་ནས་སོ་སོར་བཏང་བ་ཅིག་�ིས་

ག@ངས། དེ་ནས་.ང་¢་ཤོད་8ི་¢འི་Rང་པར་Hིན་ཙམ་ན། 

ལམ་མ་ཤེས་པས་rང་པོ་དང་གྷ་ཞིག་མདའ་ལ་ལམ་ཚNལ་5་

Hིར་སོང༌། དགེ་བཤེས་¿ང་ཚང་བ་དང་གྷ་¡་ལ་ཚNལ་5་སོང༌། 

ང་1ས་ཀ་གཅིག་5་དར་གཅིག་བ�ད་ཙམ་ན། དེར་3ོ་མ་མང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པོ་�ོ་D་�ེད། ཁོང་ཚNའི་ཡིད་ལ་�ོ་རེམས་པས་�ེད་Jམ་ནས་

Jམ། ངས་ངའི་ཡི་དམ་�ི་.ིན་བ\བས་ཡིན་Jམ། དེ་ནས་¢་

�་�ིད་ནས་ཡོང་ཙམ་ན་བེ་རེ་རིས་མི་བIབ་པའི་3ིབ་ཕོགས་

པས་q་ལ་མི་9གས་པར་wང༌། གrང་པོ་ལ་ཡ་ཀི་ན་མེ་རག་

གཅིག་�ང་བས་ཡ་ཀི་མས་ཆད་5་�ོད། དེ་ཡས་ཆད་5་མ་འ3ོ་

.ས། ང་ཨེན་གཅིག་ཉལ་བས་3ིབ་ཡལ། ཡ་ཀིར་Hིན་ཙམ་ན་

Sོ་ཡང་ཐོན་ནས་�ང་བས་དགེ་འ5ན་cན་ལ་eགས་པོ་X་Zེས་

Zེ་བsན་ཉིད་ལ་ལ་qོགས་པ་¡ལ་བ་བཞིན་5་ད་ནི་ད་ནི་

ག@ངས་པ་�ར། ད་ནི་འོ་Eོལ་ཡང་ཡག་པར་འོང་བར་�ང་

ག@ངས། དེ་ནས་ཡར་སོང་བས་བེ་རིའི་{་བ་དང་�གས་ནས་

མ5ན་5་བ@་མིས་xེབས་པས་ཞོ་Sངས་ནས་{་བ་xེབས། དེ་

ནས་{་བ་དང་འ3ོགས་ནས་འོང་པས་འ�་ཐང་5་Hིན། ཡང་

�བ་མོ་�ི་ལམ་5་I་གར་�ད་པོ་ཁ་དཀར་ཕ་ལེ་བ་གཅིག་.ས་

ནས་yོ་གཅིག་ལ་བཏེགས་ནས། �བ་Hོགས་@་འ3ོ་མི་མང་པོ་

ལ་I་གར་Eད་5་ཆོས་བཤད་ཤིང་འ3ོ་བ་�ིས། དེའི་Hི་དེ་ཉིན་

�215



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པར་འབོངས་པོམ་པ་དང་ཞལ་z་མདོ་པ་དང༌། དགེ་བཤེས་མང་

པོ་དང་དགེ་འ5ན་མང་པོ་ཡོངས་པས་འzལ་བ་.ས། དེ་,མས་

ལ་ཆོས་བ:ན། �ི་ལམ་5་I་གར་Eད་5་ཆོས་:ོན་ཤེས་པ་ལ་

གཉིད་སད་པ་དང་I་གར་Eད་མི་ཤེས་པར་འ5ག །ད་�འི་

tབས་འ3ོའ K་Qོན་5་I་གར་Eད་5་Hག་འཚལ་བ་དེ་I་གར་

Eད་5་Dན་མི་འཆད་པར་ཆོས་:ོན་པའི་བYའ་ཡིན་ག@ངས། 

དེ་ནས་འདི་ཡན་ཆད་5་ཆོས་8ི་ཕན་བར་�ང་Jམ་བ་wང༌། དེ་

ནས་དེ་ཤོད་རག་ཉག་5་¢་བ་�ག་པའི་ཚ^ས་�ག་གི་ཉིན་པར་�ི་

ལམ་Rང་:ོན་པའི་བYའ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་པར་ཐང་ཀར་

ན་བTགས་པའི་5ས་@་གཉིད་མ་གཉིད་ལ་m་མདོག་དམར་པོ་

ཞལ་ཡང་དམར་པོ་འ5ག་པ། ཞལ་ཙNམ་ནག་áེང་ངེ་བ་ཡོད་པ་

བེར་དམར་པོ་གཅིག་མནབ་ནས། དz་ལ་ཐོད་དམར་པོ་

བཅིངས་བ་གཅིག་མ5ན་ན་�ང༌། yོད་@་ཡིན་.ས་པ་ལ་ང་

བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ་.་བ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་པར་�ི་¡ར་¢་བ་

བ5ན་པའི་ཚ^ས་བཅོ་�འི་�བ་མོ་�ི་ལམ་5་རིན་པོ་ཆེ་:ག་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Rང་ཐང་པ་དང་མཇལ། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་དzས་པ་པØོའ K་

ས་གཞི་ཡོད་.ས་ཙམ་yོད་མ་ཉན། མེ་ཉག་མེན་པའི་ག5ལ་.་

ཡང་ཡོད། འདི་ཡན་ཆད་8ི་སེམས་ཅན་ཡར་བར་དོར་བ་ཨེ་

ཡིན། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ག@ངས་ཡིན། ཨེ་

གསན་ཨེ་གསན་ག@ང་བ་�ིས། དེ་ནས་ཉི་̧ ་བ5ན་�ི་�བ་མོ་

ཇོ་བོ་�་ནས་9ར་འོང་ནས་�ག་དཀར་པོ་གཅིག་Vར་ང་Zེ་རིན་

པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་དང་མཇལ། ང་ལ་q་�ང་z་�་མེད་པ་ཅིག་

གནང༌། གཡས་ན་མི་གྷ་�ང་བ་ལ་བêེ་གཅིག་ན་རེ་j་མའི་

�ས་Oོག་ཡིན་ཟེར། དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མ་མཉེས་ནས་ཕར་ཞོན་ང་

ལ་མི་ཟན་@་ལ་ཟ་ངའི་q་མི་ཞོན་ན་@་ཞོན་ག@ངས་ནས། ངས་

ལིང་8ི་བཏང་ནས་�བ་Hོགས་ན་ཡར་བDག་ནས་སོང་བ་�ིས་

ག@ངས། འོ་ན་�བ་Hོགས་ན་ཡར་སོང་ག@ང་བའི་བYའ་ཡིན་

བར་�ང་Jམ་བ་wང༌། དེ་ནས་:ོན་ཡར་སོང་ནས་ད©་གསར་

མ་གོང་ཆེན་�ི་Rང་པ་གཅིག་ན་ཉལ་བའི་�བ་མོ། སོག་ས་

མདོའ K་âའི་Iལ་པོ་དཔལ་ཀར་དེ་བ@་བ་ལ་wང༌། འ�ག་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གཡོན་པ་ལ་གT་Iབ་v་བ:ན། དོང་པ་མ5ན་5་བ:ན་པ་

འ�ག་པ་དང་མི་གཅིག་གི་�ང་དེ་ཁོ་ན་འS་བ་གཅིག་¡ལ། དེ་

ནས་X་གཟིགས་ཆོས་3གས་8ིས་གདན་Sངས་ནས་བJེན་

བcར་མང་པོ་.ས། དེ་ནས་ཡར་.ོན་ནས་པོང་སོག་རའི་@མ་

མདོར་བTགས་ཙམ་ན། â་Iལ་དེ་ཡར་.ོན་བ་དང་འ3ོ་བ་ལ་

མི་�་བར་�ང༌། ཡང་�ད་དེ་འS་ཅིག་¡ལ། དེ་ནས་ཡར་Hིན་

མཚལ་Aང་ཐང་5་བེ་རི་ལ་xེབས། དེ་ནས་ཡང་Hིར་ལོག་ནས་

རེ་ཤོད་ïལ་ཁ་མན་ཆོད་5་ལོ་གཅིག་བTགས། དེ་ནས་ཡོས་z་

ལོའ K་¢་བ་གཉིས་པའི་ཚ^ས་བཅོ་�་ལ་ལམ་5་Tགས་ནས་ཡར་

Hིན། ནག་ཤོད་5་xེབས་པ་དང་j་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

མཇལ་བ་�ིས་ག@ངས། ག@ངས་མཐའ་ཅན་གཉིས་.ོན་པ་ལ་

ངས་མ་ཟིན། Hིས་fོམ་གཉེར་བ་དང་དཔོན་གཉིས་འnགས་པ་

དེ་ཡིན་བར་�ང་Jམ་བ་wང་ག@ངས། ཡང་�བ་གཅིག་རིན་པོ་

ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པ་བTགས་པའི་དགོན་པ་གཅིག་གི་མ5ན་5་

བ�ད་ནས་མཇལ་བར་Tས་ཙམ་ན། ནང་ནས་.ོན་ནས་yོད་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བདེ་བར་འོངས་སམ། ག@ངས་ནས་ཤིན་v་མཉེས་པར་�ང་

བས། འོ་ན་ངས་འ�ི་:ག་གཉིས་8ི་འnགས་པ་དེ་ལ་ཕན་

གཅིག་ཐོག་བ་ཨི་ཡིན་Jམ་བ་wང་ག@ངས། དེ་ནས་¢་བ་

ག@མ་པའི་ཉི་̧ ་�་ལ་གo་Rང་5་xེབས། འབའ་རོམ་�ི་ཨོན་

པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དེར་xེབས། ཉི་̧ ་�ག་ལ་འབའ་རོམ་5་

xེབས། འ�ི་:ག་སོ་སོ་ནས་དམག་བསགས་ནས་ཡོད་པར་

�ང་བ་ལ། :ག་Rང་5་ཡི་གེ་བmར་ནས་ང་དེར་འོངས་.ས་པ་

ལ། ངེད་�ེལ་ད་{ང་མ་འ.ོན་ཟེར། དེ་ནས་གནམ་:ོང་གི་�བ་

མོ་�ི་ལམ་5་:ག་Rང་པ་དེ་q་�ང་z་གཅིག་བཅིབས་ཞ་

ཐེབས་ཅིག་མནབས་ནས་ངའི་ངོས་@་གཡོལ་ནས་�ས་8ི་

དངོས་@་བTད་པ་�ིས། ཡང་ཚ^ས་བr་གཅིག་གི་�བ་མོ་Zེ་

རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་�་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་Iབ་གཏད་ཞལ་

ཤར་5་གཟིགས་ནས་Hམ་ཙ^་མ་མནབས་པར་ཆོས་གོས་�ང་

པ་ཅིག་མནབས་ནས་བTགས་པར་�ང་བ་ལ། མ5ན་5་Hིན་

ནས་Hག་འཚལ་�ོམ་པ་ཤག་རིན་དང་གྷ་མངར་.ས་ནས་�ང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ་ལ། �ོམ་བ་ཤག་རིན་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆོས་ཅིག་T་Tས་པ་

ལ། �ོམ་བ་ཤག་རིན་�ིས་ད་�་མ་T་ཁོ་s་རེ་�ང་ཟེར། དེ་

ནས་ཚ^ས་བr་བཞིའི་ཉིན་པར་སེམས་8ིས་མ་9གས་པས་ལམ་

5་Tགས་ནས་འོངས། འབའ་རོམ་མདའ་ན་xེབས་ཙམ་ན་Vམ་

X་�ོས་འོད་དང་འཇའ་ཚNན་མང་པོ་.ས། མཆོད་qེན་བ§་ཤིས་

�ོ་མང་ལ་q་ཞོན་ནས་བEོར་བ་.ས་ཙ། དེའི་ཤར་ན་མིག་མང་

Yེལ་དཀར་ནག་བཀོད་པ་ཅིག་�ང༌། དེར་q་ལ་བབ་པས་ད་

ལན་འ�གས་ནས་�ང་Jམ་པས་Yེa་དཀར་ནག་གཉིས་Hེས། 

དེ་ཙམ་ན་གསེར་ཤོག་པ་wང་ནས་ཀར་པོ་ཡར་ལ་བཞག །འདི་

འ�ི་Aང་བ་ཡིན་5་�ག །ནག་པོ་འདི་:ག་Rང་བ་ཡིན་5་�ག་

ཟེར། དཀར་པོ་དཀར་སར་�ོད། ནག་པོ་ནག་སར་�ོད་.ས་

ནས་བར་5་ལག་པས་རི་མོ་.ས། དེས་དམག་ཁ་ལོ་འ.ེད་པའི་

qེན་འ�ེལ་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཚ^ས་བr་�ག་གི་�བ་མོ་

གཙNམ་ཐང་5་གཟིམ་པའི་�ང་ལམ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་

རོམ་པ་ཞལ་Xོར་གཟིགས་ནས་འèམ་མོ་མཛད་པ་�ིས། j་མ་

�220



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

cན་�ིས་མཛད་Rག་ནི་དེ་sག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ་འོང་Jམ་

ནས། Qར་འ�ི་:ག་གི་འnགས་པ་ལ་�ིག་སོགས་མ་~ོང༌། 

qོག་པ་ཨེན་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དེར་ཞི། དེ་ནས་:ག་Rང་5་.ོན་

ནས་ཨོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་Sངས། དགེ་འ5ན་ལ་མང་Eོལ་དང་

འzལ་བ་.ས། འnགས་པ་བ`མ་པའི་T་བ་¡ལ། ཁོང་གིས་

8ང་གནང་བ་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་འ�ི་Aང་5་Hིན། ཨོན་པོ་

རིན་པོ་ཆེས་དzའ་མཛད་དགེ་འ5ན་ཐམས་ཅད་8ིས་བ@་བ་

ཆེན་པོ་.ས། དེ་ནས་མང་Eོལ་.ས། ཨོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

འzལ་བ་.ས་ནས་འnགས་པ་བ`མ་པའི་T་བ་¡ལ། དགེ་

འ5ན་ལ་མང་Eོལ་.ས། ཨོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འzལ་བ་.ས། 

ཁོང་གིས་8ང་གནང་བ་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་མཚལ་Aང་ཐང་

5་Hིན་གདན་ས་བས་དzའ་མཛད་དགེ་འ5ན་,མས་8ིས་བ@་

བ་ཆེན་པོ་.ས། qེན་ལ་Hག་འཚལ་མཆོད་པ་¡ལ། དགེ་འ5ན་

ལ་མང་Eོལ་.ས། གདན་ས་བ་དང་དཔོན་xོབ་ལ་འzལ་བ་

.ས། འnགས་པ་བ`མ་བ་Tས། ཁོང་གིས་8ང་བJེན་བcར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དང་འzལ་བ་ཆེན་པོ་.ས། དེ་ནས་Aང་ཐང་གི་j་མ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཡང་�ོན་ན་m་འབག་ལ་Hག་འཚལ་ཙམ་ན། m་འབག་དེ་

འAལ་བ་བཞིན་5་�ང་བ་ལ། གཞན་Hག་འཚལ་བ་cན་དང་

´ོས་5ད་དེ་Hིར་yེར་5་བrག་ནས། མིག་གི་tོན་ཡིན་ནམ་

Jམ་པས་དེ་ནས་བ�ས་པས། དེ་{་ཡང་འAལ་འ5ག །ཇོ་

Oས་V་ན་ཡོད་པ་Hིར་འ3ོར་བrག་ནས་ཡང་བ�ས་པ་ལ། 

ཡང་འAལ་ཞིང་�ང་བས། དེ་ནས་´ོས་ཕོར་བ¬ང་ནས་m་

འAལ་བ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མི་འwང་བར་m་བqན་

པར་བTགས་@་གསོལ་.ས། Hིར་འོངས་ནས་བསམ་པ་ལ་

Hིས་འnགས་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་བ་དང༌། གsག་ལག་ཁང་

འཇིག་པ་ལ་�གས་པ་དེ་�་བར་�ང་ག@ངས། དེ་ནས་X་སའི་

ཇོ་ཤག་,མ་གཉིས་དང༌། ཇོ་བོ་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་དང༌། གཞན་

ཡང་qེན་yད་པར་ཅན་མང་པོ་བTགས་པ་ལ་Hག་འཚལ་5་

Hིན། མཆོད་པ་¡ལ་མི་མང་པོ་ལ་ཆོས་བ:ན། �ོན་ལམ་

བཏབ། དེ་ནས་tི་ཤོད་ནས་འ�ི་Aང་5་Hིན་ནས། དཀོན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མཆོག་འཕེལ་ན་བTགས་པའི་5ས་@་ལོ་སར་¢་བའི་བཅོ་�འི་

Q་3ོ་ལ་âའི་Iལ་པོ་མ་3ོས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འ�ི་Aང་

5་Hག་འཚལ་5་.ོན་པ་མཐོང་བ་ལ། âའི་m་མདོག་དང་རིག་

བསམ་�ི་མི་yབ་པ་མང་པོ་བཀོད་པ་.ས་ནས་འ3ོ་ཡིན་�ང་

བ་ལ་དེའི་ནང་ནས་â་གོས་Qོ་བ§འ་གོན་པ། Ñ་ཐོར་གsག་@་

ཡོད་པ་མེ་ཉག་oལ་�ི་�ང་མ�ོགས་པའི་ཆས་@་འ5ག་པ་

གཅིག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Hག་ག@མ་.ས་ནས། བDག་ནས་སོང༌། 

cན་�ི་Qོན་ལ་µ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཅིག་¡བ། ཆོན་ཐག་cན་མི་

མང་པོས་བ¬ང་ནས་འ3ོ་ཞིང་�ང༌། j་ད.ེར་xེབས་པ་དང་µ་

དེ་¡བ། Hིར་འ3ོ་བའི་5ས་@་gགས་�་གཅིག་v་.ས་ནས་

ལམ་ལ་མི་ཤོང་བར་aར་¦་Sག་པོར་སོང་བ་མངོན་@མ་5་

གཟིགས། དེའི་5ས་@་�ོན་ལམ་ཡང་བཏབས། དེ་ནས་འ�ི་

Aང་ནས་མཚལ་ན་.ོན་ནས་བTགས་པའི་5ས་@་མཚལ་བའི་

གདན་ས་བས་དzའ་མཛད་མི་མང་པོ་ལ་ཆོས་བཤད། �ོམ་�ེ་

མང་པོ་ལ་�ོམ་�ིད་.ས། �ོམ་tེས་པ་མང་པོ་wང༌། Hི་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འnགས་ཆེན་པོ་wང་བས་གདན་ས་དེ་བ3ོང་བ་ལ་�གས་པ་

དང༌། གsག་ལག་ཁང་དེ་འཇིག་པ་ལ་�གས་ནས་ཡོད་པའི་

5ས་@་ང་ནང་5་Hིན་ནས་བºངས་པས་�བ་པ་ཡིན། j་མ་

ཞང་རིན་པོ་ཆེའི་�གས་དགོངས་ཡོངས་@་�ོགས་པར་.ས་པ་

ཡིན། Aང་ཐང་X་ཆེན་དཔལ་འབར་དེ་བ:ན་པའི་བདག་པོ་

ཡིན་བས་དེའི་གsག་ལག་ཁང་དེ་མ་ཞིག་པ་དང༌། གདན་ས་བ་

དེ་བ་བ3ོངས་པ་དེ་སངས་Iས་8ི་བ:ན་པ་བºངས་པ་ཡིན་

Jམ། ཧོར་�ིས་མ་བསད་པར་དzས་@་ཐོན་པ་ལ་དོན་འདི་ཆེ་

Jམ་བ་wང༌། དེ་ནས་ཡར་Hིན་པས་དབེན་�ང་5་བTགས། 

ཨོན་པོས་དzའ་མཛད་དགེ་འ5ན་དང་མི་མང་པོ་ལ་�ོམ་�ིད་

དང་ཆོས་བཤད་.ས། �ོམ་tེས་པ་ཡང་མང་5་wང༌། དེ་ནས་

མེ་ཉག་oལ་5་ཧོར་མེད་ན་དེ་འ3ོ །ཧོན་ཡོད་ན་མ་དོར་གམ་@་

འ3ོ་Jམ་ཙམ་ན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Iས་�ོམ་བས་

�གས་Zེས་མ་བཏང་པ་དང༌། ཡེར་པ་འཚམས་སེབ་8ི་Qོན་�ི་

dབ་ཐོབ་8ི་བ:ན་པའི་འ�ིན་ལས་ཡོད་པ་,མས་དང༌། མ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

སོང་ན་ད�ེས་པ་,མས་8ིས་ཤོལ་བཏབ་པ་ལ་མ་བ�ད། ཟེ་ཟེ་

གo་¦ོན་མ་ལ་སོགས་པའི་oལ་བདག་,མས་8ིས་ཤོལ་

བཏབས་པ་ཡང་མ་བ�ད། དེ་ནས་འབའ་རོམ་5་.ོན་ནས་

བTགས་པའི་5ས་@་བེ་རིས་བོས་ནས་Vང་གཡས་{་ལ་འ3ོ་

བའི་ལམ་5། དར་མཚNའི་འ3མ་ན་བ�ད་པའི་5ས་@་¢་བ་

བIད་པའི་ཚ^ས་བr་གཅིག་གི་�བ་མོ་�ང་ལམ་ན་བêེ་མེ་ཉག་

oལ་�ི་�ང་མ�ོགས་པ་འS་བ་གཉིས་wང་ནས་མAར་གཅིག་

jངས་པ་ལ། ངེད་ད་ནང་འོངས་པ་གྷ་ནས་འོངས། །དོ་�བ་འ3ོ་

བ་�བ་v་འ3ོ།  །ད་�་yེད་དང་མཇལ་5་འོངས།  །གཏམ་བ¢་

D་ཡོད་དེ་རིངས་པར་�ང༌།  །Qོན་�ི་ཆེན་པོ་,མས་8ི་མཐོང་

ན་ཨང་ཟེར།  །གྷའི་Iལ་པོ་Hི་ཏ་དེ་ཧོར་�ིས་བསད་པའི་qགས་

ཡིན་བར་འ5ག །དེ་ནས་ཤེལ་ཚ་Iལ་མོ་གངས་ནས་བེ་རིའི་{་

བ་Hིར་ལོག་པ་ལ་བེ་རི་འདི་ཡང་Qར་བས་བསོད་ནམས་�ང་

5་འ3ོ་བའི་qག་ཅིག་wང་ག@ངས། དེ་ནས་Hིར་འོངས་པ་དང་

ལམ་ན་ད¶ལ་ཡིག་པ་འོངས་པ་དང་�ད། མེ་ཉག་oལ་5་འ3ོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ས་མེད་ཟེར་བས། མདོའ་གམ་c་ས་ô་མཁར་�ི་ས་ཆ་ལ་

བ�ད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཀོ་མཛN་དགོན་5་Hག་འཚལ་5་Hིན། Yོ་

ད.ིགས་གཉིས་8ིས་གདན་Sངས། འÃག་ལོ་¢་བ་བ5ན་པའི་

ཚ^ས་བIད་ལ་ད.ིག་ནེ་བའི་X་ཁང་གི་རབ་གནས་.ས། 

འzལ་བ་I་ཆེན་པོ ་.ས། ཚ^ས་དA་ལ་tོ་བའི ་ཐང་ལ་

བTགས། ཚ^ས་བr་ལ་1་ཡས་པའི་དགེ་xོང་3གས་ཡེ་Hག་

འཚལ་5་འོངས། ཁོང་དང་མཇལ། དགེ་xོང་ལ་ཆོས་ག@ངས། 

དགེ་xོང་ན་རེ་ངས་Qར་�ི་ལམ་5་Iལ་པོ་ཨིན་í་བོ་དེ་དང་

མཇལ་5་ཤོག་ཟེར་བས་j་མ་གཅིག་དང་ལན་གཉིས་@་མཇལ་

བ་�ིས། དེ་yེད་ཡིན་བར་�ང་ཟེར། xོབ་དཔོན་ཨིན་í་བོ་དེ་དེ་

ང་འS་བ་ག་ན་ཡིན་.ས། དགེ་xོང་དེ་ན་རེ་ངས་མཐོང་བ་དེ་

དང་yེད་8ི་ཞལ་འS་བར་�ང་ཟེར། དེར་ཁོ་ལ་ཆོས་ག@ངས། 

Hག་I་ཆེན་པོའ K་�ོམ་བཏབ་པས་qོགས་པ་tེས། ཆོས་8ིས་

ཕན་པར་wང༌། དེ་ནས་ཚ^ས་བr་གཅིག་གི་�བ་མོ། ཁོང་དེ་

Eད་ཟེར་བའི་xོབ་དཔོན་ཨིན་í་བོ་དེ་དེ་ང་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

m་ག@ང་�གས་8ི་.ིན་�ིས་\བས་པ་དང༌། �ིན་ལས་སམ་

qེན་ཅིང་འ�ེལ་པར་འwང་བའི་ཡོན་ཏན་�ི་ཆ་མ�ན་པ་Hོགས་

རེ་ཙམ་ཡོད་པ་ཨེ་ཡིན་Jམ་པ་wང་བས། ཏིང་ངེ་འཛKན་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པས་རིགས་པ་eངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛKན་�ི་

ཉམས་�ང་ལ་Qར་�ི་D་�ེན་གྷ་ཞིག་གོ་བ་དང༌། Qར་མེ་ཉག་

oལ་�ི་.་བ་གྷ་དང་ལམ་Wང་9ལ་གྷ་Sན་བས་xོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་ཨིན་í་བོ་དེའི་�ིན་ལས་དང༌། ཆོས་8ི་མཛད་པ་གྷ་ཞིག་དང་

མ�ན་པར་གོ་བ་དང་ཤེས་པར་wང་ག@ངས། དེ་ལ་རང་གི་

ཡང་D་�ེན་ཅི་�་z་wང་Rགས་དང༌། མེ་ཉག་དང་ཧོར་�ི་D་

�ེན་དང་བདེ་`ག་~ོང་Rགས་,མས་ངེད་8ིས་ཐོས་ཚNད་

,མས་གོང་5་�ིས་པ་ཡིན།  །Hི་ནས་འདི་ཚN་ག@ངས་པ་ཡིན། 

yི་ལོ་¢་བ་བ5ན་པའི་ཚ^ས་གཉིས་ལ་ཧོར་wང་བས་Xོ་Hོགས་

@་ཧོར་མེད་སར་སོང་བས་འz་Jིང་�ང་ལ་xེབས། དེར་བེ་

རིས་ཤོག་ཟེར་བས་Hིར་Hིན། ཕག་ལོ་¢་བ་བ5ན་པའི་ཉི་̧ ་

བ5ན་�ི་ཉིན་པར་�་�ང་ཁོག་v་xེབས་པའི་�བ་མོ་�ི་ལམ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཟིན་པས། མེ་ཉག་Iལ་པོའ K་གྷ་ན་Hིན་པ་�ིས་ག@ངས། དེ་ཅི་

9ག་གདའ་.ས་ནས་Tས་པ་ལ། གྷ་མཁར་ན་Hིན་པ་ལ་མཁར་

གྷོ་cན་ཡང་ཡོ་ཞིག་རས་�ང༌། Iལ་པོའ K་ཕོ་�ང་cན་ཡང་ལ་

ལ་བཤིགས་ལ་ལ་བOེགས། གཡོན་Hོགས་ན་ཤས་གཅིག་

Rས་ནས་�ང༌། གྷ་མཁར་ན་མི་ཡང་ཡེ་མི་�ང༌། མེ་ཉག་Iལ་

པོ་ཡང་མི་བTགས་པར་�ང༌། ཐེན་གཞིའི་z་ཙ་�ང་�ང་

གཉིས་མེན་བ་མི་�ང༌། མེ་ཉག་Iལ་པོ་བ3ོངས་པ་དང༌། oལ་

ཤོར་བ་Q་ནས་ཡིན་བར་�ང་བ་ལ་5ས་དེར་ཤེས་པར་wང་

ག@ངས། དེ་ལ་xོབ་དཔོན་ཨིན་í་བོ་དེ་དེ་དང་ཆོས་མ�ན་བ་

གྷ་ཞིག་ཡོད་དེ། Iལ་པོ་ཨིན་í་བོ་དེ་དེ་Ù་Iན་ན་Iལ་པོ་.ེད་

པའི་5ས་@་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་Iལ་བ་Ì8་

�བ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁར་ལ་བTད་པ་Iལ་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་པས་མཐོང༌། མཆོད་པ་བཤམས་གསོལ་བ་

བཏབས་པས་བཅོམ་fན་འདས་.ོན། མཆོད་པ་¡ལ་Hག་

འཚལ་ནས་Äར་5་j་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་.ང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�བ་v་མངོན་བར་�ོགས་པར་འཚང་I་བའི་ཆོས་ཅིག་T་Tས་

པ་ལ། Iལ་པོ་བsན་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོང་ལ་རབ་v་

wང་ཅིག་ག@ངས། བཅོམ་fན་འདས་མི་མyེན་པ་མི་མངའ་ན། 

འདོད་ཡོན་,མས་པ་�་མ་´ངས་པར་སངས་Iས་པའི་ཆོས་

ཅིག་T་Tས་པས། �ལ་mའི་ག5ལ་.་མ་ཡིན་བར་གཟིགས་

པས། མི་�ང་བར་མཛད་ནས་འོག་མིན་5་ལོངས་bོད་�ོགས་

པའི་m་ལ་mལ་མ་བཏབས་ནས། ལོངས་bོད་�ོགས་པའི་m་

Hག་ན་Yོ་Zེ་Ù་Iན་5་ཆོས་བཤད་5་བཏང་ནས་སོང༌། Iལ་པོ་

ལ་དབང་བmར། དཔལ་གསང་བ་འ5ས་པ་ལེa་བr་བ5ན་པའི་

Dད་ག@ངས་པ་ལ། བr་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཐོན་ཙམ་ན་Iལ་

པོ་བsན་མོ་Oས་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས། མཁའ་

bོད་8ི་དངོས་dབ་བJེས་ནས། Iལ་པོས་oལ་དེ་ན་ཡོད་པའི་

སེམས་ཅན་,མས་ལ་ཆོས་ག@ངས་པས་Eལ་བ་དང་fན་བ་

,མས་3ོལ་བ་དང༌། དངོས་dབ་ཐོབ། Eལ་བ་མེད་པ་,མས་

གཞན་དང་གཞན་5་དེངས། དེ་ནས་â་ལ་ཆོས་ག@ངས་པས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

Eལ་བ་དང་fན་བ་,མས་3ོལ་བར་འ<ར། Eལ་བ་མེད་པ་

,མས་འཇིག་qེན་�ི་ཁམས་གཞན་དང་གཞན་5་དེངས། Ù་

Iན་�ི་oལ་དེ་:ོང་པར་<ར། དེ་ནས་�་འyིལ་ནས་I་མཚN་

ཆེན་པོར་<ར། I་མཚN་@བ་ནས་དེའི་དzས་@་དྷ�་གྷ་ཛ་ཆོས་

8ི་འwང་གནས་ཞེས་.་བ་ཧེ་{་ཀ་རང་.ོན་�ིས་གཞལ་ཡས་

ཁང་5་<ར། དེའི་དzས་@་5ས་ག@མ་�ི་སངས་Iས་ཐམས་

ཅད་8ི་oམ་དཔལ་Yོ་Zེ་,ལ་འ.ོར་པ་བTགས། དེར་ཐེགས་པ་

ཆེན་པོ་གསང་Qགས་8ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བTགས། འཇིག་qེན་

དང་འཇིག་qེན་ལས་འདས་པའི་ན་མཁའ་འ3ོ་མ་ཐམས་ཅད་8ི་

ཆོས་8ིས་བདག་པོ་དང༌། ºང་མ་མཛད་ཅིང་བTགས། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་གསང་Qགས་8ི་Eལ་བ་དང་fན་བའི་སེམས་ཅན་མང་

པོའ K་tབས་གནས་@་<ར་པའི་ད་�་སངས་Iས་8ི་བ:ན་པ་དེ་

ན་བTགས། དེ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་

tིད་པར་གནས་པ་ཡིན། དེར་wང་9ལ་དང་གནས་Rགས་དཔེ་

དེ་བཞིན་5་བདག་དང་མེ་ཉག་Iལ་པོ་འཁོར་བཅས་དང་ཆོས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དང་ཆོས་མ�ན་བ་དེ་�་z་ཡོད་པ་ཡིན་ག@ངས། ཅི་�ར་

མ�ན་བ་ལག་.ས་ནས་Tས་པ་ལ། གྷ་མཁར་མ་ཤོར་བའི་5ས་

@་གྷ་ན་འ5ག་ཙམ་ན། Iལ་པོས་དzའ་མཛད་,མས་ལ་དབང་

བmར་ཆོས་བ:ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དzའ་མཛད་,མས་

ལ་དབང་བmར། ཆོས་བཤད་tེ་བོའ K་ཚNགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

tབས་@་འ3ོ་བ་དང་བJེན་གནས་དང༌། སེམས་བtེད་,མ་

པ་ག@མ་དང༌། �གས་Zེ་ཆེན་པོའ K་བ�ོམ་བ:ན། Iལ་པོས་

དzའ་མཛད་ཐམས་ཅད་8ི་བ@་བ་དང་tེལ་བ་དང་Hག་འཚལ་

བ་དང༌། མཆོད་པ་འzལ་བ་I་ཆེན་.ས་པའི་དགེ་བའི་V་བ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་j་ན་མེད་པའི་.ང་�བ་v་བQོ་བ་དང༌། �ོན་

ལམ་བཏབས། འོ་ན་ཡང་~ོང་བར་ངེས་པའི་ལས་�ི་,མ་པར་

�ིན་པ་གང་གིས་8ང་དགག་པར་མི་�ས་པས། 5ས་དེ་ན་ཧོར་

�ི་དམག་གིས་བIབ་Iལ་པོ་བ§ོངས། གྷ་མཁར་ན་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་བསད། འ�ལ་�ེན་དེ་�ར་wང་ཡང་Iལ་པོ་ས་ལ་

གནས་པའི་.ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཡིན་བ་དང༌། འཆི་ཀ་ན་j་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མ་དང་ཡི་དམ་དང་Hག་I་ཆེན་པོ་བ�ོམ་པ་Sན་པས་3ོལ་ནས་

དངོས་dབ་ཐོབ་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་དེ་དག་འཆི་བའི་5ས་@་

ཡང་སེམས་8ི་ཤེས་བཞིན་5་བསོད་པས་སེམས་ཤིན་v་

གསལ་བ་ཡིན། དེའི་:ོབས་8ིས་ཆོས་.ེད་པའི་qེན་�ི་གང་

ཟག་,མས་8ང་Hག་I་ཆེན་པོ་བ�ོམ་ཤེས་པ་,མས་8ི་

མཆོག་གི་དངོས་dབ་འཐོབ། ཡི་དམ་�ི་X་བ�ོམ་ཤེས་པ་

,མས་8ིས་མཁའ་bོད་8ི་དངོས་dབ་འཐོབ། འཕོ་བ་དང་བར་

དོ་བ�ོམ་ཤེས་པ་,མས་8ིས་དེ་རང་རང་གི་དངོས་dབ་འཐོབ། 

�བ་Hོགས་བདེ་བ་ཅན་ལ་མོས་པ་དང་�ང་བ་མཐའ་ཡས་8ི་

མཚན་བZོད་པ་,མས་8ང་བདེ་བ་ཅན་5་tེ། བ�ོམ་པ་བºང་

བ་,མས་8ང་X་མིའི་གོ་འཕང་འཐོབ། tེ་བོ་ཐ་མལ་པ་,མས་

8ང་5ས་དེར་དཀོན་མཆོག་ག@མ་ལ་tབས་@་འ3ོ་བ་དང༌། 

�གས་Zེ་ཆེན་པོ་བ�ོམ་པས་ངན་སོང་ག@མ་5་མི་tེ་བའི་:ེང་

5་མཐོ་རིས་8ི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ཆོས་.ེད་པའི་qེན་5་འ<ར་

བ་ཡིན། 5ས་དེར་གྷའི་oལ་དེ་:ོང་པ་ཡིན་ཏེ། Iལ་པོ་འདས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པའི་5ས་དེ་ནས་ལོ་བr་གཉིས་ན་རི་བོ་ཆེན་པོ་ཧ་ལ་ཤན་�ི་

ཞོལ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ལ་པ་ཅིག་འ.ོན་ནས་

སེམས་ཅན་མང་པོ་བདེ་བ་ལ་བཀོད་ནས་ཆོས་.ེད་པ་ནི་མང་5་

wང༌། བ:ན་པ་9གས་ནས་དར་ཞིང་Iས་པ་ནི་མི་འwང༌། 

Iལ་པོ་འདས་ནས་ལོ་@མ་r་V་གཉིས་ན་བ:ན་པ་9གས་པ་

དར་ཞིང་Iས་པ་འwང༌། oན་རིང་�ང་ཅི་�བ་མི་ཤེས། Hི་

འwང་བZོད་པ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། Hིས་ཤེས་པར་འོངས་

ག@ངས། དེའི་:ོན་དེ་ཙམ་:ོད་ན་བTགས། དེ་ནས་j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་གཡོན་དགོན་པས་གདན་Sངས། འÃག་ལོ་¢་བ་བ5ན་

པའི་ཚ^ས་བr་བ5ན་ལ་c་སར་.ོན། མི་མང་པོ་ལ་tབས་@་

འ3ོ་བ་དང་བJེན་གནས་དང༌། སེམས་བtེད་དང་�གས་Zེ་

ཆེན་པོ་བ�ོམ་བ་བ:ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཆོས་

མཛད་མང་པོ་ལ་ཆོས་8ི་ཕན་བ་ཆེ་བར་�ང་བས། རང་གི་Rས་

ངག་ཐེད་ལ་བཏང་ནས་ཉིན་མཚན་�ིས་བཏགས། ཁམས་མ་

བདེ་ཡང་མ་བ�ས་པར་ཆོས་བ:ན་གཞན་དོན་.ས། དེ་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

§ི་ཡའི་¡ར་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་གཅིག་ནས་ཁམས་ཆེར་མ་

བདེ་ནས་ཚ^ས་�་ལ་Y་ནག་¡་ན་བTགས། དེའི་�བ་མོ་�ང་

ལམ་ན་Vང་ནས་བêེ་གཅིག་འོངས་ནས། �ོ་°་ལོ་ཙ་བ་དང་ལ་

:ོད་པ་དང༌། མངའ་བདག་Vེ་fེ་དང་ག@མ་�ིས་yོད་འབོད་5་

བཏང་པ་ཡིན། Vང་5་ཤོག་ཟེར། དེར་ཆེ་མ་གནས་�ག་5་འ3ོ་

བའི་qོག་པ་ཡོད་པས་བqག་ཞིག་མ་.ས་པར་སོང༌། དེ་ཙམ་ན་

Vང་�་མིག་རིང་མོ་ཡིན་ཟེར་བའི་ས་དམར་�ེམ་མེ་བ་ཅིག་�ང་

བ་དེ་འཆི་�ས་ཡིན་བར་�ང་བས། 5ས་དེར་ཤེས་པས་Vང་

དང་འབོད་མཁན་ག@མ་པོ་ངའི་Vར་ཤོག་.ས་ནས་བ�ོམ། དེ་

ནས་ཆམ་5་མ་སོང་བར་Vིར་སོང༌། uེའི་¡ར་xེབས་པའི་�བ་

མོ་�ི་ལམ་ན་ཧོར་�ི་དམག་wང་ནས་yེར་ནས་སོང་བ་ལ་ཧོར་

དངོས་པོ་ཡིན་བར་�ང་Jམ་ཙམ་ན། དེ་མ་ཡིན་བར་�ང་བས། 

དེ་ཡང་འཆི་�ས་ཡིན་བར་�ང༌། དེར་Vིའི་གTང་5་བTགས་

པའི་5ས་@་�བ་གཅིག་གི་�ི་ལམ་ན་xོབ་དཔོན་ཡར་Rང་

པས་z་མོ་གཉིས་མངག་ལག་ན་´ོས་ཕོར་རེ་བ¬ང་ནས་ང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འབོད་5་བཏང་བར་�ང་བ་ལ། Hིན་ཙམ་ན་ང་རང་གི་འཁོར་

cན་དང་ལམ་ན་�ད་པས་དགའ་བར་�ང༌། Eས་གཅིག་ལ་

འཛ^གས་ནས་Hིན་ཙམ་ན་Eས་འགོ་ན་Vང་བsགས་པ་བཞིན་5་

དམར་ཟེད་དེ་བ་�ང་བས། ཕ་མ་j་མ་xོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། 

Rས་ཤ་�ག་5མ་zར་མ་བཏང་བར། .ིན་�ིས་བ\བས་པར་

མཛད་5་གསོལ། .ས་ནས་གསོལ་བས་བཏབ་པ་དང་མ་གནོད་

པར་ཁང་ཐོག་ཅིག་v་Hིན་པ་དང༌། xོབ་དཔོན་པ་དང་མཇལ་

Hག་འཚལ་བ་དང༌། གནོད་པ་མེད་པར་བདེ་བ་གཅིག་�ིས་

ག@ངས། དེ་ནས་j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་5ས་མཆོད་ཉི་̧ ་�་ལ་.ེད་

པའི་5ས་@་ནག་པོ་དར་བའི་5ས་འདིར་བ:ན་པ་ལ་ཡང་ཕན་

མ་ཐོགས། རང་ཡང་དགོན་པ་འ5ག་ས་གཅིག་8ང་མེད་Jམ་

ནས་གསོལ་བས་བཏབས་ཤིན་བTགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་¢་བ་

གཉིས་པའི་ཚ^ས་བཞི་ལ་སེམས་8ི་qེན་Rས་ཉམས་པ་མ་ཚNར་

བར་�ང་བས་5ས་དེ་ནས་ཚNར། V་དང་ཡི་གེ་£ང་དང་Rས་

8ིས་གཞི་ཡིན་བས། qེན་ཉམས་པ་ཚNར་ནས་wང༌། དཔེར་ན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཤིང་�ོང་པོའ K་འwང་བ་ཉམས་པས་:ོན་5་སོང་ཙ་ལོ་མ་,མས་

སེར་པོར་སོང་བ་བཞིན་5་ནམ་xས་ལ་ལོ་ཏོག་ལ་བ་མོས་

བIབ་པ་བཞིན་5། Rས་འwང་བ་ལས་dབ་པས། འཆི་བའི་

ནད་5ས་8ི་�ེན་�ིས་Rས་8ི་གཞི་ཐམས་ཅད་ནང་5་`ད་པར་

འ5ག །དེའི་5ས་@་དམ་ཚKག་གསོ་བ་དང༌། �ིག་པ་Wངས་

པའི་ཆེད་5་j་མ་བཀའ་བDད་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡི་དམ་

ད8ིལ་འཁོར་གསང་བའི་X་ཚNགས་Dད་�ེ་ཆེན་པོ་བཞིས་

བ`ས་པའི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འ3ོ་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆོས་

tོང་བའི་ºང་མ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་8ི་མགོན་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་tོང་བའི་ºང་མ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། :ེང་ཚངས་པ་དང་བI་.ིན། འོག་

སའི་X་མོ་བqན་མ། བར་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་�ེ་བཞི། Hོགས་tོང་

ཞིང་tོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་Rས་ཤིང་Rས་པ་མེད་པ་

ཐམས་ཅད། མདོར་ན་5ས་ག@མ་�ི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་8ིས། .ིན་�ི་བ\བས་8ིས་བ5ད་Vིའི་བrད་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འ5ས་པ་བཀའ་བDད་8ིས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་,མས་དང༌། V་

བའི་j་མ་ལ་མཆོད་པའི་.ེ་�ག་འཇིག་qེན་�ི་ཁམས་8ི་མཆོད་

པ་དང༌། རང་གི་Rས་ལོངས་bོད་ཐམས་ཅད་¡ལ་ནས། བདག་

དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་8ིས་¦ིབ་པ་Wངས་ཞིང༌། ཚNགས་

གསོགས་པར་.་བའི་དོན་5་དབང་བmར་བར་མཛད་5་གསོལ། 

.ས་ནས་ལན་ག@མ་གསོལ་བ་བཏབ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

8ིས་.ིན་�ིས་བ\བས། 5ས་ག@མ་�ི་བ5ད་Vི་.ང་�བ་

སེམས་8ི་བ5ད་Vིའི་�ས་Hོགས་གཅིག་v་འ5ས་ནས་V་བའི་

j་མས་དབང་བmར་ནས་.ང་�བ་8ི་སེམས་8ི་�ས་དམ་ཚKག་

གི་ཆགས་ཉམས་དང༌། �ིག་¦ིབ་དང་ནད་དང་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་སང་སང་བÜ་བར་བསམ། Rས་8ི་V་གནས་དང་བ་�འི་

z་ག་ཐམས་ཅད་སངས་8ིས་བÜ་བར་བསམ། Rས་,མ་པར་

དག་པ་ཤེལ་�ོང་�་z། ངག་,མ་པར་དག་པ་ཚངས་པའི་

ག@ང་ད.ངས། སེམས་,མ་པར་དག་པ་ཆོས་mར་བསམ། 

དེའི་དོན་བ�ོམ་D་འདི་ནི་¡ང་པོ་�་ཉམས་པ་¡ང་པོ་�ས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བཅོས། དབང་པོ་�་ཉམས་པ་དབང་པོ་�ས་བཅོས། འwང་བ་

�་ཉམས་པ་འwང་བ་�ས་བཅོས། དོན་Jིང་�་ཉམས་པ་དོན་

Jིང་�ས་བཅོས། �ོད་�་ཉམས་པ་�ོད་�ས་བཅོས། བrད་�་

ཉམས་པ་བrད་�ས་བཅོས། tེ་མཆེད་�ག་ཉམས་པ་tེ་མཆེད་

�ག་གིས་བཅོས། Dད་�་ཉམས་པ་D་�ས་བཅོས། ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་£ང་,མས་ཉམས་པ་ཡེ་ཤེས་£ང་གིས་བཅོས། V་དང་

ཡི་གེ་གནས་ཉམས་པ་V་དང་ཡི་གེས་བཅོས། z་ག་དAའི་Jིག་

མ་ནང་5་སོང་བ་འwང་བ་རོ་Jོམས་8ིས་བཅོས། �ར་སེལ་

�ེན་ལ་ལོགས་པ་:ེང་�ོ་,མ་པར་3ོལ་བའི་འོག་v་Sངས། 

Oིན་པོ་དང་མི་བtོད་པའི་ལམ་འnལ་འཁོར་གནད་8ི་Wོར་

བས་�ེན་5་Sངས།  །:ེང་འོག་£ང་གི་Wོར་བ་ཡི།  །�ར་སེལ་

གནད་5་�ད་པ་ཡིན།  །:ོད་5་Iས་པའི་ནད་,མས་ཞི།  །ཚKག་

ཆེན་བr་ག@མ་�་Dས་S་བས་འ�ེལ་བ་,མས།  །�ས་ཤིང་

½ད་པའི་ནད་འོངས་,མས། Xའི་གནད་8ི་qེན་འ�ེལ་བr་

གཉིས་འ3ིགས།  །�ག་དང་�་སེར་ཤ་དང་{ས་པ་1ད་པ་དང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གTངས་པ། ཚKགས་པ་དང་�་Dས། ´གས་པ་དང་ཤ་ཚKས། 

Ñ་དང་བ་�་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་£ང་དང་གv་མོ་ཐིག་ལེས་

བཅོས། ཉོན་མོངས་པ་�་དག་པས་ཡེ་ཤེས་�་{་ཤར། རང་

བཞིན་ཤེས་པས་�ེན་ངན་3ོགས་@་ཤར། tོན་,མས་དག་

པས་ཡོན་ཏན་རང་སར་wང༌། V་ག@མ་Wངས་པས་m་ག@མ་

Æན་�ིས་dབ། འཁོར་ལོ་�ག་དང་V་�ན་:ོང་�ག་གཉིས། 

ཉམས་པ་དེ་རང་ཉིད་8ིས་བཅོས། དེ་དག་Wངས་པས་ད8ིལ་

འཁོར་X་ཚNགས་དཔའ་བོ་,མས་@་གསལ། qེན་,མས་Wངས་

པས་ད8ིལ་འཁོར་X་ཚNགས་གསལ། ག5ལ་.་,མས་8ི་ཉེར་

ལེན་སོ་སོ་ལ་Hི་ནང་གསང་བའི་ག¬གས་@་�ང་བ་ལ། དེ་

�ར་བ�ོམ་པར་�ས་པའི། ནད་དང་�ེན་,མས་སོལ་བར་wང་

ག@ངས་སོ། །དེའི་བཀའ་Sིན་བསབ་བར་.་བ་ནི། 5ས་ག@མ་

j་མ་ད8ིལ་འཁོར་X་ཚNགས་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་དང༌། 

ཆོས་tོང་ºང་མ་མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་ལ། Hི་ནང་གསང་

བའི་མཆོད་པ་cན་�ིས་མཆོད། Xའི་ཞལ་ཟས་འཆི་བ་མེད་པའི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ5ད་Vི་དང༌། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་�་བ5ན་དང༌། 

ནོར་z་དབང་གི་Iལ་པོ་ཡིས་jངས་ནས་¡ལ། དབང་བmར་

ཐོབ་པའི་དགའ་:ོན་ཆེན་པོའ K།  །ཚངས་པ་བI་.ིན་ལ་སོགས་

རིགས་�ག་ལ། བ5ད་Vིས་ཚKམ་ཞིང་མཆོད་པ་¡ལ་བར་

བསམ། དེ་དག་cན་�ི་Hག་འཚལ་མཆོད་པ་¡ལ་བ་དང༌། དེ་

དག་cན་ལ་ཆོས་8ི་Wིན་བ་ནི། བཀའ་དང་བ:ན་བཅོས་མན་

ངག་ག@མ་�ི་ཆོས་ག@ངས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་གི་

སེམས། སེམས་Hག་I་ཆེན་པོར་~ོངབ་ཅིག་བ�ོམ་པ་ཡིན། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་8ི་དོན་5་�ོགས་པའི་སངས་Iས་ཐོབ་

པའི་བQོ་བ་.་:ེ། �ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ག@ངས། ༼དེ་ནས་

¢་བ་གཉིས་པའི་ཚ^ས་བཅོ་�འི་�བ་མོ་འབའ་རོམ་5་Hིན་པ་

�ིས། དཔོན་�ན་རིན་ཆེན་�ེས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Sོ་འSེན་

པའི་གདན་འSེན་པ་ལ་ང་Hིན། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་ནས་

བsན་བ་ཅིག་གིས་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་�ང༌། གཅིག་མ5ན་ན་

ལངས་ནས་�ང༌། ངས་Hག་འཚལ་ནས་.ོན་Tས་པ་ལ། འདི་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ན་ཅི་.ེད་སོང་Ôན་མ་འདིར་མ་�ོད་ག@ངས། ང་ལ་j་མ་མང་

5་ཡོད་8ང་yེད་ལ་མཆོག་v་བ¬ང་བ་ཡིན་བ་ལ། ངས་ཆེ་Ô་

མ་~ོང་པ་ལ་འདི་ཅི་ག@ངས་ནས་mར་པ་འདེབས་པ་.ས་ནས་

ཡི་ཆད་པ་ཅིག་wང༌། རིན་པོ་ཆེ་q་ལ་བཅིབས་ནས་�ག་ལ་

ཡར་བTད། ང་Qོན་ལ་ཡར་བDག་ནས་Eང་རིང་གཏོང་ཞིང་

Hིན། �་མིག་གཉིས་�ང་བ་ལ། གཅིག་འདི་རིན་པོ་ཆེའི་འཁོར་

,མས་ལ་བQོས་པ་ཡིན། ཆེ་བ་གཅིག་�ང་བ་དེ་yོད་8ི་ཡིན། 

yོད་ཁམས་ནས་ཡར་འོངས་ཙམ་ན་མང་Eོལ་�ི་�་.ེད་པ་

ཡིན། �་དེ་ལ་ཕར་བ¦ལ་ནས་ཕ་བོང་གཉིས་�ང་བ་གཅིག་གི་

:ེང་5་Yོག་པ་བཞག་ཙམ་ན། ཕ་བོང་གཅིག་ན་རེ་ངའི་:ེང་5་

Yོག་པ་མ་བཞག་ཟེར། སང་གནང་ང་Hིར་ཡོངས་ཙམ་ན་Yོག་

པ་བཞག་.ས། འོ་ན་ད་�་ཡང་qོག་པ་གཅིག་བཞག་.ས། དེ་

ནས་ཕ་བོང་གཅིག་�འི་ཕར་ཀ་ན་�ང་བས། �་ཁར་Hིན་ཙམ་

ན་�ག་གི་དགོན་པ་ཡིན་བའི་ལོག་ལ་�ོན་པ་གཅིག་�ང་བ་ལ། 

དེའི་འོག་ན་འདི་ཆེ་ཞིང་�ང་བ་ལ་ཡར་འཛ^གས་ནས་Hིན། རིན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

པོ་ཆེ་:ོད་ན་9ར་འ.ོན་ཞིང་�ང་བའི་མ5ན་ན་ཡར་Hིན། ཡར་

འཛ^གས་8ང་མ5ན་5་Hིན་མར་འཛ^གས་8ང་མ5ན་5་Hིན། 

སེམས་Sན་བས་ཟིན་པའི་རང་བཞིན་རང་�ང་འདི་�ག་�ད་དེ་

རང་3ོལ་5་ཤེས་པ་ཡིན། �ེན་8ི་གནོད་པ་ད་ཡོངས་གནོད་མི་

�ས། དེ་དང་གཉིས་ཨེན་ཚKག་བཞི་པ་ཅིག་མ་wང་Jམ་ནས། 

qོག་པ་གཅིག་tེས་ཙམ་ན་གཉིད་སད་ག@ངས། དེ་ནས་¢་བ་

གཉིས་པའི་གནམ་:ོང་གི་�བ་མོ་�ི་ལམ་ན། མི་དང་མི་མ་ཡིན་

བ་མང་པོས་དར་དང་ག5གས་དང་བ་དན་མང་པོ་མ5ན་�ི་ནམ་

མཁའ་ལ་Hར་ནས་བ@་བ་.ེད་པ་བཞིན་5་�ང༌། ང་ལ་བ@་བ་

.ེད་པ་ཡིན་ནམ་Jམ་ཙམ་ན་མ་ཡིན་བར་�ང༌། ཆོས་�ི་གཅིག་

�ང་བ་ལ་དེའི་:ེང་ན་གཅིག་ཡོད་པ་བཞིན་5་�ང༌། ཡར་:ེང་

5་སོང་ཙམ་ན་རོ་བOག་པའི་Yོ་བ་བVིགས་པ་འS་བ་གྷ་�ང༌། 

:ེང་ན་མི་རལ་པ་ཅན་ཅིག་�ང༌། yོད་དེར་མ་�ོད་ཕར་སོང་

.ས་པ་ལ། ང་འ�ི་Aང་ན་ཡང་:ེང་འདིར་�ོད་པ་ཡིན་ཟེར། དེ་

ཁོང་གི་m་ཚ^་ལ་གནོད་པ་.ེད་མི་དེ་ཡིན་བར་འ5ག །དེ་,མས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

.ང་�བ་uིང་པའི་ག5ང་བT་བ་ལ་མི་མ་ཡིན་བས་མཆོད་པ་

.ེད་པ་ཡིན་བར་གདའ་ག@ངས། དེ་ནས་འདན་མས་གདན་

Sངས་ནས་འzལ་བ་I་ཆེན་པོ་.ས། སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་

ཆོས་8ི་ཕན་བཏགས། དེ་ནས་མལ་ཚ་:ན་པས་གདན་Sངས་

ནས་འzལ་q་མང་པོ་¡ལ། དེ་ནས་.ོན་ནས་Vིའི་�་ཁར་ཉལ་

བའི་�བ་མོ་མི་ནག་པོ་གཅིག་wང་ནས་yོད་འདིར་མ་�ོད་ཟེར་

བ་གཅིག་�ིས། དེ་ནས་བྷམ་�ི་¡ར་བ�ད་པའི་�བ་མོ་�ི་ལམ་

ན་འz་uིང་གི་བར་གོས་8ི་ཐོག་ན་ཐོན་ཏི་སེར་པོ་གཅིག་ཡོད་

པ་ལ་དེ་མེད་པར་བེར་�ང་པ་གཅིག་གི་:ེང་5། Eེ་རགས་

འཆིངས་པ་�ིས། :ེང་ན་སེར་པོ་མ་གོན་པ་དེ་བ:ན་པ་ལ་

གནོད་པ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་j་མ་Yོ་Zེ་གདན་པ་མིས་

བཅོམ་ནས། དེའི་ཆེད་ལ་བ:ན་པ་ལ་གནོད་པ་ཨེན་ཅིག་wང་

བ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་q་ལོ་¢་བ་བIད་བའི་ཚ^ས་བr་

གཉིས་8ི་�བ་མོ་དགོན་པ་གཅིག་གི་འོག་ན། �ོམ་�ེ་མང་པོས་

ཤིང་tེད་ཤིང་�ང་བ་ལ། དེའི་འོག་དམའ་མོ་ཅིག་ན་འ�ི་Aང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གི་ཨོན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་ན་བཟའ་xག་པ་ངན་པ་ཅིག་དང༌། õ་

�ིང་པ་གཅིག་མནབས་ནས་བTགས་ཤིང་�ང༌། ངའི་qོག་པ་ལ་

¸ལ་ན་@་བEོས་སམ། Jམ་ནས་བཟང་པོ་ཨེ་ཡོད་Jམ་ཞིང་

�ང༌། ཞལ་ནས་8ང་དེ་Eད་བZོད་ཅིང་�ང༌། དེ་ཡང་བ:ན་པ་

ལ་གནོད་པའི་qག་ཡིན་པར་�ང༌། བཅོ་�འི་�བ་མོ་ཨོན་པོ་

ཆོས་སེང་གེ་ན་བཟའ་Hམ་ཙ^་�ང་པ་གཅིག་མནབས་ནས་Rས་

གཅེར་zར་.ས་པ་ཅིག་�ིས། དེ་ཡང་ཁོང་ལ་གནོད་པར་�ང་

:ེ། གནས་Eབས་@་གནོད་8ང་Hིས་ཕན་བར་འོངས་བ་ཡིན་

ག@ངས། དེ་ནས་¢་བ་བr་པའི་ཉི་̧ ་གཅིག་གི་�བ་མོ་�ི་ལམ་

ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པས་Hམ་ཙ^་སེར་པོ་གཅིག་

བEོན་པ་�ིས། དེའི་Hིར་ཉིན་ཉིན་བོན་པོས་z་q་ལ་སོགས་པ་

མང་པོ་¡ལ་ནས། བ:ན་པ་བ8ག་འ3ོག་.ས། རང་གི་བ:ན་

པ་ལ་ཕན་པར་wང་ག@ངས། ཡང་¢་བ་བr་པའི་ཉི་̧ ་ག@མ་

�ི་དགོངས་མོ་རི་འགོ་གཅིག་ན་བ�ས་པ་ལ་ཤར་Hོགས་ནས་

དམག་གིས་གང་བ་མཐོང༌། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་5་wང་བ་ཡིན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ག@ངས། ཡང་བr་པའི་ཉི་̧ ་�འི་�བ་མོ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

འབའ་རོམ་པས་ཉེ་གནས་གཅིག་གི་Xན་5་ཐལ་}ག་བIབ་

ནས་གོ་མ་ཆོད་པ་དྷི། གོ་མ་ཆོད་པ་འདི་ག@ང་ནས། Hིས་ང་ལ་

ཇ་དང་ཀ་ཆ་གྷ་ཏད་ནས་ཉེ་གནས་�ིས་ག@ངས། ང་ལ་གཞན་

ཅི་ག@ངས་ཡང་.ེད་པ་ཡིན་ཉེ་གནས་འདི་མི་.ེད་པའི་T་བ་

¡ལ་བས། འཇིག་qེན་�ི་དངོས་dབ་མི་ལེན་པ་ག@ངས་ནས། 

འདི་ལ་ཡང་Hིས་འwང་གི་qག་ཅིག་ཡོང་ག@ངས། Rག་ལོ་¢་

བ་གཉིས་པའི་ཉི་̧ ་གཉིས་8ི་�བ་མོ་�ི་ལམ་ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

འབའ་རོམ་པ་ཞལ་.ང་Hོགས་ན་གཟིགས་ནས་�ང་བ་ལ། ངས་

.ིན་བ\བས་ཅིག་T་.ས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེས་Hག་གཉིས་ཀ་གྷོ་

ཐོག་5་བཞག །ཞལ་ཡང་Hག་ཐོག་v་བཞག་ནས། oན་རིང་5་

.ིན་བ\བས་མཛད། རིན་པོ་ཆེ་ང་ལ་ཡང་གཞན་�ིས་¢ོར་

ཡོངས་.ས་བདེན་ག@ངས། དེ་ནས་ཡང་.ིན་བ\བས་མཛད་

ནས་དོ་ཅིག་གྷར་སོང་སང་ཕོད་དzས་@་དེང་ག@ངས།།  །། 

༡ །།ཡང་ཡི་གེ་བཀོད་qིང་ལ་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་བr་གཉིས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

8ི་ཉིན་པར། ངེད་8ིས་qག་སམ་མཐོང་�ང་ཅི་འwང་Tས་པ་

ལ། Q་Hི་5ས་ག@མ་�ི་�ི་ལམ་དང་ཉམས་�ང་མངོན་@མ་5་

ཤེས་པ་wང་ཡང༌། མིས་�ིག་པ་སོག་པ་དང་mར་པ་འདེབས་

པ་འwང་བས་¢ོ་དཀའ་བར་འ5ག་ག@ངས། ངེད་8ི་མÊལ་

¡ལ་ནས་Tས་པ་ལ། yེད་8ིས་ཡི་གེ་�ིས་Hིན་ཆད་ནས་འདི་

¢ོ་�་བར་�ང༌། དེ་བས་ཡིད་ལ་མ་.ས་ང་yེད་T་ཙམ་ན་བ¢་

ག@ངས། ཡང་5ས་ཚ^ས་3ངས་ཡིད་ལ་མ་ཟིན་པ་ཅིག་ལ། 

མཚལ་�ི་དzའ་Vེ་ལ་གསེར་འ]་�་འèག་ཤིང་འ5ག །j་མ་

རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ན་བཟའ་�ང་པ་གཅིག་དང་:ེང་5་.ོན། ནང་

འnགས་དང་འདི་འS་བ་wང་.ས་པ་ལ། གནས་Eབས་@་དེ་

འS་བ་འོངས་བ་ཡིན་བས་ད་ཅང་ཡང་མི་tོན་ཡགས་པར་

འོངས་ག@ངས། གསེར་འ]་དzའ་མ་འདི་�ང་བར་གདའ་Tས་

པ་ལ། Hི་ནས་Zེ་བ་ཡིན་ག@ངས། Hིས་འwང་གི་qགས་སམ་

བYའ་བ:ན་པ་ཡིན་ཏེ་འོངས། གསེར་འ]་དz་མ་�ང་བ་དེ་

གདན་ས་བ་ལ་གཤའ་མ་མི་འོང་ནས་Hིས་Zེ་བ་ཨི་མི་ཡིན། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ལར་Hི་ནས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་5་འོང་བ་ཡིན་བས་yེ་རང་ཡིད་ལ་

ཞོག་ག@ངས། ཡང་�ི་ལམ་བ¬ང་ནས་མེ་ཉག་oལ་5་Hིན་པ་

ལ་མཁར་གྷོ་མི་�ང༌། Oང་cན་ན་ལོངས་bོད་ཆེ་བར་�ང་

ག@ངས། ལར་དོ་ཅིག་དེ་j་མ་cན་དང་མཇལ་བ་ལན་མང་

བར་wང་བ་ལ། ཡོ་ཀ་ཞལ་.ང་5་གཟིགས་པ་ཁོ་ན་�ིས། .ང་

Hོགས་�ིན་ལས་8ི་Hོགས་ཡིན་བས། �ིན་ལས་མཛད་པའི་

དགོངས་པ་ཡོད་པ་ཨི་ཡིན་ག@ངས། ལར་འོ་Eོལ་དཔོན་xོབ་

,མས་qག་v་Xན་ཅིག་v་འ5ག་qག་v་འ3ོགས་8ང་མེ་འདེ་

བ་Xན་5་འདེ་ཡང་Jིང་འདེ་བ་སོ་སོར་འདེ་.་བ་ཡིན། ངས་

yེད་,མས་མཐོང་yེད་,མས་8ིས་ང་མ་མཐོང༌། yེད་དང་འོ་

Eོལ་,མས་Xན་ཅིག་v་མི་གནས། དཔེར་ན་གཉིད་ལོག་པའི་

5ས་@་Rས་མལ་ན་གནས་8ང་�ི་ལམ་5་འཇིག་qེན་�ི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་5་འ3ོ་བ་དང་འS། yེད་,མས་8ི་མོས་Aས་

དང་ཞབས་ཏོག་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ང་རང་ཡང་བཅད་�ང་བས་ལན་

ཏེ། ངའི་དགོངས་པ་བLབ་v་མ་ཉན་བ་དང༌། ག@ངས་བཞིན་5་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

.ེད་5་མ་ཉན་བས་བསམ་བ་ཡང་མི་འdབ། xོབ་དཔོན་གཞན་

cན་j་མའི་�གས་དགོངས་གར་གཏད་བ�ས་ནས་ཞབས་

ཏོགས་.ེད་པ་ཡིན་བ་ལ། རང་རང་གི་བདེ་བ་འདོད་པ་བLབས་

པས་j་མའི་�གས་དགོངས་བLབས་པ་ཡང་མ་wང༌། yེད་

8ང་མོས་Aས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་cན་T་བ་ཡིན་ཐེ་ཙNམ་མི་ཟ་

བར་མོས་Aས་དང་ངེས་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། ད་ངས་ཡག་པར་

བ¢འི་མོས་Aས་tེད་ང་མི་ལ་དགའ་བས་མི་མང་པོ་¡ལ་.ས་

པ་ལ་yེད་Q་མ་,མས་8ིས་ཆོས་བཤའ་མར་མ་.ས་མོས་Aས་

མི་.ེད་ན་Hི་མ་ལ་གཤའ་མ་ག་ལ་འོངས། མིག་ཡར་འSན་

དགོས་པ་ཡིན་ག@ངས། z་ཙ་Q་མ་,མས་Vེ་Ó་.ེད་པ་ལ་Hི་

མ་,མས་8ང་Vེ་Ó་.ེད་པ་དེ་འS་བ་ཡིན། ངའི་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

,མས་ཞིང་ཁམས་གཞན་ན་mའི་བཀོད་པ་5་མ་མཛད་པ་དང་

མཇལ་ཏེ། Qར་ཞལ་མཐོང་བའི་བག་ཆགས་འSིས་པས་ཞལ་དེ་

ཁོ་ན་བཞིན་5་�ི་བ་ཡིན། �ི་ལམ་ཟིན་པའི་�ི་ལམ་5་ཡང་ཕལ་

ཆེར་འཆར། �ི་ལམ་མ་ཡིན་བ་ཡང་དེ་�ར་འཆར། ཉིན་པར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མཇལ་བ་དང་འS། �ི་ལམ་ཟིན་ཡང་མངོན་བར་ཤེས་པ་མེད་

པས་གཉིད་8ི་I་མེད་པར་ཞལ་མི་མཐོང་བར་�ང༌། �ི་ལམ་

ཟིས་པས་རིག་པའི་Vལ་�ོགས་ནས། ཞིང་ཁམས་གཞན་ཐམས་

ཅད་ན་བTགས་8ང་bིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་�གས་

Zེས་གཟིགས་yད་པར་5་ཡང་m་འnངས་པ་དང༌། གཞན་དོན་

མཛད་ཅིང་བTགས་པ་དང༌། གནས་ས་cན་དང་འཁོར་cན་�ི་

དོན་མཛད་དེ། འ�ི་:ག་གཉིས་འnགས་པའི་5ས་@་j་མ་རིན་

པོ་ཞང་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་

ཆེ་འ�ི་Aང་བ་དང༌། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་:ག་Rང་ཐང་པ་,མས་

8ིས་Qར་བ¢ས་པ་དེ་ཡིན་ག@ངས། Rག་ལོ་¢་བ་བ5ན་པའི་

ཉི་̧ ་གཉིས་ལ་V་ན་དགེ་འ5ན་མང་པོ་གཅིག་བTགས་ཙམ་ན། 

འོར་Jིང་འགམ་z་དེ་ཤིན་v་ཞེད་ནས། `ག་བQལ་�ིས་ནོན་

ནས་�ང་བ་ལ། སེམས་གང་5་ཡང་དེར་འཛKན་མ་Tགས་ནས་

qོག་མེད་5་�ང་བས་མངོན་@མ་5་མཐོང་བ་ཅིག་wང་བས། 

qེན་�ེན་འཛNམ་པ་ཡང་�་མོར་�ང་བས། འོར་Jིང་འགམ་z་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡང་གལ་ཆེ་.ས། ཨེ་དགོས་.ས་པ་དགེ་བཤེས་ཨེལ་སེར་ན་

རེ་དགོས་ཟེར། ཡང་¢་བ་བ5ན་པའི་གནམ་:ོང་�བ་མོ་འབའ་

རོམ་པའི་ནོར་ད3ས་དེད་པ་དེ་ལ་�་བར་�ང་བས་ཤིང་གི་V་བ་

ཙམ་ཡང་མ་Rས་པ་ཅིག་�ིས། ནོར་yེར་མི་cན་ཡང་�ོང་�ན་

ལ་མེ་བ8ེས་པ་འS་བ་གཅིག་འོངས་བར་འ5ག །པམ་ནེ་གེ་ཚ་

ཁར་.ོན་པའི་5ས་@་Rག་ལོ་¢་བ་བIད་པའི་ཚ^ས་བ5ན་པའི་

ཐོ་རས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང༌། བཀའ་བDད་j་མ་དང༌། 

ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འ3ོ་དང་བཞིས་:ོང་པ་ཉིད་8ི་ནམ་

མཁའ་ལ་¦་ཚངས་པའི་ད.ངས་8ིས་བཀའ་བཞི་གདམས་པ་.་

བའི་ཆོས་ག@ང་པ་ཡོད་ག@ངས། དེ་ནས་Hིར་.ོན་ནས་རོ་ཅོ་

oལ་སར་5་�ོན་པ་གཟིགས་པ་ལ། .ོན་5ས་@་�བ་གཅིག་

yེད་,མས་8ང་�ི་ལམ་qོགས་ག@ངས། b་ངར་oལ་དེའི་

oལ་X་ཐམས་ཅད་8ིས་མཆོད་པ་¡ལ། ཡང་¢་བ་བIད་པའི་

ཉི་̧ འི་�བ་མོའ K་འོར་Jིང་འགམ་z་དེ་ཉལ་ནས་�ང༌། དེའི་V་ན་

མི་གཉིས་ཉལ་ནས་�ང་བས་ངེད་གཉིས་འ�ི་Aང་བ་ལ་Oིད་ལ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

འ3ོ་བ་ཡིན། yོད་ལ་q་འདོད་པ་ཡིན། q་མེད་.ས་པ་ལ་འོར་

Jིང་འགམ་zས་མི་དེ་གཉིས་�ོག་5་Oིད་ལ་མངག་པ་བཞིན་5་

�ང༌། འོ་{་མཁན་པོ་གར་སོང་.ས་ནས་Sིས་པ་ལ། འོར་Jིང་

འགམ་z་ན་རེ་ཁོ་ལ་Sིས་ཟེར། མི་དེ་ན་རེ་འོ་{་མཁན་པོ་ནོར་

དེད་ནས་འ�ི་Aང་5་སོང་ཟེར། འོར་Jིང་འགམ་z་དེ་བོ་ང་ཀེ་

�ང་ངེ་བ་ཅིག་ལ་¦་ཆེ་བ་པ་གཅིག་3གས་འ�ི་Aང་5་སོང་ན་

མིའི་མིག་མི་ཁེང་Jམ་པ་གཅིག་wང༌། འདི་ལ་Hིས་འwང་ཡོང་

པས་yེད་8ིས་ཡིད་ལ་ཞོག་ག@ངས། Rག་ལོ་¢་བ་དA་པའི་ཉི་

¸་བ5ན་ལ་�་བོ་དབང་པ་དང་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གཉིས་འོང༌། 

ཉི་̧ ་དA་ལ་མང་Eོལ་.ས་ནས། ཟི་ན་དང་བི་རིརས་འབོད་

པའི་ཡི་གེ་ཡང་གཏད། འ�ི་Aང་བ་དང་འབའ་རོམ་པ་དང༌། 

:ག་Rང་བ་དང༌། པོས་ཀ་བ་དང༌། མཚལ་�ི་ལོ་Dས་མང་པོ་

ཡོང་ཟེར། Jིང་ཙ་:ོད་�ད་ཡང་མ་བདེ་ཟེར་བའི་Eད་ཐོས། 

དེའི་�བ་མོ་Zེ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བ་དེ་ཐང་ཅིག་ལ་ཁང་པ་མང་

པོ་ཡོད་པའི་ཤར་Hོགས་ན་ཆོས་�ི་མཐོན་པོ་ཅིག་གི་བTགས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནས་�ང༌། མི་མང་པོ་ལ་ཆོས་ག@ང་ཤིང་�ང༌། ངས་8ང་ཆོས་

ག@ང་བ་དེ་ལ་ཉན། དེ་ནས་ངས་ཆོས་8ི་Sི་qོག་དང་T་བ་མང་

པོ་ཅིག་.ས། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་Sོ་ལ་བTད། ཡང་Sོ་ལ་སོང༌། 

Sོ་ཐོན་ནས་ཁང་པ་དེ་ཚNའི་�བ་Hོགས་བEོར་ནས་bན་Qར་

Hིན། Zེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་�ི་ལ་མ་བTགས་ནས། ཐང་ལ་m་

གཞོག་གཡས་པ་ཕབ་ནས་སེང་གེའི་ཉལ་:བས་.ས་པའི་mའི་

མ5ན་5་ང་ཡང་བ�ད། m་གཞོག་གཡོན་ན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དང་མི་ཆེན་གྷ་ཡང་བTགས་ནས་�ང༌། ངའི་གཡས་

Hོགས་ན་ཡང་བêེ་གཅིག་འ5ག །མི་ཆེན་པོར་ཙN་ཡང་མ5ན་མ་

འམ་.་D་ཅིག་ལ་ཡོང་བར་འ5ག །དེ་ནས་Zེ་རིན་པོ་ཆེའི་m་

:ོད་ཨེན་ཅིག་བཏེགས་ནས་Hམས་8ིས་ཐོང་Hིས་8ིས་ཐོང་.་

བ་ལན་མང་5་ག@ངས། དེ་བYའ་ཅིག་v་�ང་བ་ལ་Jམ་ནས། 

ངའི་གཡས་Hོགས་ན་ཡོད་པའི་བêེ་དེ་ལ་yོད་རིན་པོ་ཆེ་བ:ེན་

oན་རིངས་པ་ཡིན་པས་དེ་བY་ཅིག་v་�ང་བ་དེ་ཨི་གོ་.ས་པ་

ལ་མ་གོ་ཟེར། ངེ་བY་ཅིག་v་�ང་བ་Jམ་ནས་དོན་བqགས་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ལ། དོན་གཉིས་ལ་གོ་བས་ཡང་ན་:ོང་Hམས་8ིས་ཐོང་.་བ་

བདེ་Hམ་8ིས་ཐོང་.་བ་ཡིན་Jམ་ཙམ་ན། གཉིད་འོད་གསལ་

5་�ང་བས་�ི་ལམ་5་�ང་བ་དེ་ཚN་འགགས་འདི་ལ་ཡང་Hི་

འwང་གི་དོན་ཆེ་བ་ཅིག་ཡོད་པས་yེད་,མས་8ིས་ཡིད་ལ་ཞོག 

།ངས་ཕན་བ་ཆེན་པོ་ཅིག་འdབ་པར་�ང་བ་ལས་oལ་�ིས་

བEལ་བ་དང་�ས་པ་མེད་པས་མི་འdབ་ག@ངས། ཀ་ཏོར་¡་

ན་བTགས་པའི་5ས་@་Iལ་པོ་ཆེན་པོ་,མ་ཐོས་Oས་8ིས་

Hག་གཡས་པས་Iལ་མཚན་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་ཡར་5་བ:ོད་

པ་ཅིག་གཟི་བZིད་དང་བཅས་པར་བTགས་ནས་འ5ག །མ5ན་

ན་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་ཞལ་ཤིན་v་དམར་བར་མཛད་

ནས་བTགས་ནས་འ5ག །དེ་ལ་ལེགས་ཉེས་8ི་�ས་གང་ཡང་

རིག་པ་མ་wང༌། གཉིད་5་མ་སོང་བའི་5ས་ན་དབང་པོ་�འི་

oལ་5་མ་<ར་པ་དང༌། qོགས་བཅས་8ི་མངོན་པར་ཤེས་པ་

མེད་པས་མི་ཤེས་པར་འ5ག །གཉིད་8ི་Iས་བvམ་ནས་�ི་

ལམ་ཟིན་པའི་5ས་@་ཅི་�་བ་བཞིན་5་མཐོང་བར་འ5ག་:ེ། འོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ན་ཡང་གཉིད་ལ་གཏི་©ག་གི་ཤས་ཅིག་ཡོད་པས་དོན་གསལ་

བའི་Vལ་མ་�ོགས་པར་འ5ག །འོད་གསལ་ཟིན་པའི་སེམས་

Hག་I་ཆེན་པོར་qོགས་པའི་�ི་ལམ་�ི་དངོས་པོ་དེ་�ོམ་5་

ཤར་ཙམ་ན་དེས་8ང་འགོག་པར་འ5ག །Rག་ལོ་¢་བ་དA་

པའི་ཉི་̧ ་བ5ན་�ི་�བ་མོ་ཁང་པ་གཅིག་གི་�བ་Hོགས་ན་qེན་

བ§མ་མཆོད་པ་བཤམ་ནས་འ5ག །Xོ་Hོགས་ལོག་ན་j་མ་

འབའ་རོམ་པ་ཞལ་.ང་5་གཟིགས་ནས་]ག་Hམ་�ིང་པ་ཅིག་

མནབས་ནས་དzའ་õ་མི་�ང་བར་བTགས་ནས་འ5ག །mའི་

གཡོན་Hོགས་དང་མཆོད་པ་བཤམ་པའི་བར་ན་ཁང་པ་�ང་ངེ་

བ་ཅིག་འ5ག །ང་དེ་ན་འ5ག་པ་ལ་{ས་Iན་ཅིག་གཏད་ནས་

གོན་ག@ངས། ངས་{ས་Iན་གོན་པ་ལ་{ས་Iན་བཟང་པོ་

རིང་བ་གཤམ་cན་ཡང་�ང་Vེར་xེབས་པ། དz་Iན་ཡང་

བཟང་བ། ཐོད་Eམ་�ི་:ེང་གི་རིན་པོ་ཆེའི་Iན་cན་ཡང་ཡོ་

རམ་མེ་འ5ག་པ་གོན་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་mའི་གཡོན་Hོགས་@་

སོང་ཙམ་ན། mའི་གཡས་Hོགས་མཆོད་པ་བཤམ་པའི་མ5ན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཙམ་ན་ང་བེས་Q་བ་ཅིག་ལ་{ས་Iན་བEོན་ནས་�ང༌། དz་

Iན་མི་�ང༌། དེ་ལ་མཆོད་པ་དེའི་དཔོན་ནམ་ཆེ་ཆེ་བོ་ཅིག་རེ་

བ་བཞིན་5་�ང་ཙམ་ན། དེ་ལ་དེ་མ་wང་བར་ཕར་.ོལ་ཤིན་

�ང་བ་དེ་ལ་གཟིགས་ནས་ཨེན་ཅིག་མི་ད�ེས་པ་བཞིན་5་

མཛད། ང་ལ་9ར་གཟིགས་ནས་འདིའི་མཁོས་ཀ་ལ་�ོས་དང་

ག@ངས། དེ་ནས་མཛད་པ་cན་འདི་འS་བ་ལན་མང་5་མཛད་

པར་�ང་བས། འདི་ལ་ཡང་དགོས་པ་ཅིག་ཡོད་པར་�ང༌། དེ་

ནས་ཉི་̧ ་དA་ལ་འབའ་རོམ་ནས་བêེ་ག@མ་འོངས་པས་ཨོན་

པོར་རིན་པོ་ཆེས་འབའ་རོམ་ནས་ཡི་གེ་བmར་ནས་དzས་@་

.ོན་ག@ངས། ཡང་¢་བ་གཅིག་པའི་ཚ^ས་གཅིག་གི་�བ་མོ་j་

མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞང་ཁང་པ་ཀ་བ་བཞི་པ་ཅིག་གི་ད8ིལ་ན་ཞལ་

.ང་5་གཟིགས་ནས་�ང༌། Qར་ང་རང་གི་jོ་ལ་ཆོས་དོན་དང་

ཚKག་མ་བདེ་བ་གྷ་ཡོད་པ་Tས་པས་གནང༌། རིན་པོ་ཆེས་ང་ཨི་

མyེན་ང་z་ཙ་ཅིག་ཡིན་བ་ལ་དབང་བmར་.ས་པའི་5ས་@་

.ིན་བ\བས་ཕབ་པའི་5ས་@་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་ནས་སོང་བ་
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དེ་ཡིན་.ས་ནས་Tས་པ་ལ་yོད་ཤེས་Vང་:ོན་äལ་མོ་དང་

Xན་ཅིག་v་དབང་བmར་.ས་པ་དེ་ཡིན་ག@ངས། དེ་ནས་Hག་

.ས་ནས་Hིར་འ3ོ་བ་ལ་ངའི་འགོ་ལ་õ་ཐེབ་ནང་5་གོན་པའི་õ་

ཅིག་ཡོད་པ་གཡོན་Hོགས་8ི་�ོམ་ཅིག་གི་ཁ་ལ་�ང༌། དེའི་V་

ན་འ]ག་õ་,་རིང་ཅིག་�ང༌། õ་གཉིས་པོ་དེ་V་¹ར་དང་¡བ་

མས་བཀང་ནས་�ང༌། དེ་Hིར་yེར་ནས་Hིན་པ་ལ་མཚལ་པ་

དང་རེa་V་པ་cན་Qར་õ་རིང་གོན་པ་ལ། ད་Hིན་,་རིང་གོན་

པར་མི་འོང་བར་�ོམ་õ་གོན་པ་ཁོ་ནས་འཛKན་པ་ཨེ་མ་ཡིན། j་

མ་ཞང་གི་�གས་དགོངས་Eོང་པ་ནི་ཅི་ཙK་འོངས་ཡང་མི་ཤེས། 

ལར་ནི་ངས་�ི་ལམ་ཟིན་པའི་5ས་@་གཞན་�ི་ཅི་�ར་འོངས་པ་

དེ་བYའི་�ོ་ནས་ཤེས་པ་ཡིན། རང་གི་སེམས་m་ག@མ་5་

qོགས་ན་m་ག@མ་�ི ་ཉམས་བདེ ་གསལ་མི ་qོགས་པ་

བ�ོམས་པས། དག་པའི་�ང་བས་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད། ཉམས་

བདེ་གསལ་མི་qོགས་པ་ག@མ་བ�ོམས་པས་Oིད་པ་ག@མ་

�ི་མཐོང་�ང་ཤར་བ་ཡང་ཡོད། bིར་ཁམས་ག@མ་དང་མ་
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བqན་པས་Jིང་ཀ་ཆོས་8ི་འཁོར་ལོར་ཡི་གེ་Ûྃ་ལ་£ང་སེམས་

འ5ས་པས་གཞན་�ིས་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད། ཚNགས་�ག་

Æག་པར་བཞག་པས་ཚNགས་�ག་གི་མངོན་བར་ཤེས་པ་ཤར་བ་

ཡང་ཡོད། oལ་ལ་དེར་འཛKན་མ་Tགས་པའི་qོགས་མེད་8ིས་

5ས་@་ན་མངོན་5་མ་<ར་པའི་oལ་�ི་མཐོང་�ང་ཤར་བ་ཡིན། 

དཔེར་ན་མེ་ལོང་གཡའ་དག་པ་དང་འS་བ་བཞིན་5་ང་ལ་ཡོང་

ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ངས་ནི་�ི་ལམ་ཟིན་པའི་5ས་@་ཤེས་པ་

གྷ་རེ་ཡོད་པ་ཡིན། j་མ་cན་�ི་བ་དེ་Qར་བ�ོམས་པའི་:ོབ་

8ིས་གོམ་པས་�ི་བ་ཡང་ཡོད་དེ། མདང་ཞག་j་མ་cན་�ི་

ལམ་5་�ི་བ་ནི། དངོས་@་མཇལ་བ་བཞིན་5་�ང༌། yེད་8ི་

Tས་ངས་བ¢ས། yེད་8ིས་ཡི་གེར་�ིས་པ་འདི་མིས་�ིག་

སོགས་པར་འོང་བ་ཡིན། འོ་ན་ཡང་བ¢ས་པ་དེ་ལ་Hིས་འwང་

yེད་རང་གིས་ཤེས་ནས་འོང་གིས་འདི་ཡིད་ལ་ཞོག་དང༌། ཡང་

དེའི་དAན་དེ་¢་ཉིན་ཅང་�ང་3ོང་པོ་ཆེ་ན་གདན་Sངས་ནས་X་

ཁང་གི་yམས་དེ་ན་གཟིམས་པའི་5ས་@་ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་དང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

མཇལ་བ་ལ། ,ལ་འ.ོར་པའི་ཆ་Rགས་@་མཛད་དེ་བsན་མོ་

གཉིས་8ི་m་བqེན་ནས་འ5ག །ངའི་དགོངས་པ་ལ་ཇོ་བོའ K་ཆ་

Rགས་དེ་འདི་�ར་མཛད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་Jམ་ཙ་ན། ཡང་

པཎ་བྷི་ཏའི་ཆ་Rགས་དགེ་xོང་5་མཛད་ནས་.ོན་པས། བsན་

བ་གཉིས་བJེན་�ོགས་.ེད་འདོད་པར་�ང་བས། ཇོ་བོས་

མཁན་པོ་མཛད། རིན་པོ་ཆེ་ལ་Æང་ཟེད་གཅིག་གཏད་ནས། 

ལས་8ི་xོབ་དཔོན་མཛད། གསང་:ེ་:ོན་པ་དད་པའི་དགེ་

འ5ན་མང་པོ་དང་བཅས་པས་དེ་གཉིས་བJེན་པ་�ོགས་པར་

མཛད། ཇོ་བོའ K་ཞལ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ངའི་དགེ་འ5ན་�ེ་པ་

བཞི་པོ་yེད་ལ་གཏད་དོ།  །ཤེས་པར་�ིས་ཅིག་ག@ངས། རིན་

པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་ལ་�ེ་པ་བཞི་ནི་V་བའི་�ེ་བཞི་�ེས་པ་:ེ་

བIད་ཡོད་ལ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་²་བ་དང༌། མང་པོས་

བcར་བའི་�ེ་པ་དང༌། གནས་བqན་པའི་�ེ་བ་དང༌། དགེ་

འ5ན་ཕལ་ཆེན་པའི་�ེ་བ་དང་བཞི་V་བ་ཡིན་པ་ལ། དེའི་ནང་

ནས་ཇོ་བོ་ཕལ་ཆེན་པའི་�ེ་བ་ཡིན་པ་ལ། �ེ་པ་བཞི་ཀ་ལ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དབང་བ་ཅི་ལགས་སམ་དགོངས་པ་ལ། འོ་ན་ཚགས་.ེད་

དགོས་Jམ་བ་wང་ག@ངས།༽ དེ་ནས་དAན་�་8ེ་5ས་ཅིག་

ན་�ེན་གྷ་ལ་ལ་བqེན་ནས་ཉིན་གཅིག་b་ང་ན་གྷ་འཚNགས་པའི་

5ས་གཅིག་ན། ད་�འི་5ས་འདིར་གང་�ར་.ས་8ང་ཕན་བར་

མི་གདའ། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་,མས་8ི་ཞབས་ཏོག་དང་སངས་

Iས་8ི་བ:ན་པའི་ཞབས་ཏོག་རང་གི་ཞེ་ཚKམ་བ་མི་འdབ་པར་

འ5ག །སེམས་ཅན་�ི་དོན་ཡང་མི་འdབ་པར་འ5ག །ད་བ�ད་

པ་ལ་དགོས་པ་རང་མི་གདའ། ཤི་ན་ཡང་ལས་8ི་དབང་གིས་

རིགས་�ག་གིས་tེ་གནས་ནི་མི་ལེན། སེམས་ཅན་�ི་དོན་5་

ཅི་�་zའི་Rས་8ང་ལེན། �ིན་ལས་ནི་ད་ལན་བས་འzམ་

འ<ར་�ིས་ཆེ་བར་འ5ག་:ེ། Hག་གཉིས་ཐལ་མོ་ཅར་�ིས་

Wར་ནས་དེ་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་Sིན་ཡིན་ག@ངས། 

j་མ་འབའ་རོམ་པ་ལ་བ:ོད་པའི་མAར་གཅིག་8ང་མཛད། 

ལར་གང་�ར་.ས་8ང་གཞན་ལ་ཕན་བར་མི་གདའ་ག@ང་

ནས། �གས་©ག་པ་�ར་མཛད་ནས་bན་ཆབ་མང་པོ་ཅིག་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

8ང་.ོན། ད་ནི་ད་ནི་དགོས་པར་རང་མི་གདའ་ག@ངས་ནས། 

b་ང་ན་འཁོད་པ་,མས་ལ་ཚ^་འདི་qག་པར་མ་འཛKན། དངོས་པོ་

ཞེན་ཆགས་མ་ཆེ། D་འ�ས་yད་5་མ་བསད། བསོད་ནམས་

8ི་ཚNགས་ལ་མ་ཞན། ངས་ཟེར་བ་འདི་cན་ཡིད་ལ་¬ང་དང༌། 

5ས་Hིས་Sན་བར་འོང་ག@ངས། ཡང་ནང་ཅིག་ཐོ་རས་ཅིག་

ནམ་མཁའ་ལ་¦་ཅིག་3གས་པས་yོད་8ིས་གདམས་ངག་དང་

བ:ན་ཆོས་མང་པོ་བVམ་པ་ལ། དཔལ་གསང་བ་འ5ས་པའི་

རིམ་པ་�་པ་འདི་ལ་ཆོས་ཅིག་མ་བVམས་ཟེར། ངའི་uོ་ན་ཅིག་

�ང་བས་ད་མི་ཚར་ཟེར། b་ང་ཉིད་8ིས་8ང་དམ་མི་ཚར་.ས། 

དེ་ནས་བ:ན་ཆོས་རིན་ཆེན་cན་v་འོད་.་བའི་གTང་ཚར་

ཡིག་�་མ་ཚར་བར་m་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ཡིན། ཡང་�བ་

གཅིག་གི་�ི་ལམ་ན་རིན་པོ་ཆེ་དz་སེ་བ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་

དང་གཉིས་ཁང་པ་ཅིག་གི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་དz་སེ་བ་ཞལ་9ར་

གཟིགས། རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་ཕར་གཟིགས་པའི་གཡས་Hོགས་

ན་བêེ་གཅིག་�ང་བ་དེ་ལ། བêེ་གཅིག་གིས་འདི་གཉིས་གང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཆེ་ཟེར་བ་ལ། བêེ་དེས་རིན་པོ་ཆེ་དz་སེ་ལ་བ�ས་ནས་

བrས་འདི་ཆེ་ཟེར། དེའི་དོན་རིན་པོ་ཆེ་དz་སེ་བ་དAང་ལོ་

བI་r་V་གཉིས་ལ་m་ཞི་བར་གཤེགས་པས་ལོ་3ངས་ཅིག་ཨེ་

ཡིན་Jམ། Hིས་རིན་པོ་ཆེ་དAང་ལོ་བ5ན་r་V་ག@མ་ལ་m་

ཞི་བར་གཤེགས་པས་དེ་ཁོ་ན་�ར་wང༌། ཡང་�བ་གཅིག་�ང་

ལམ་ན་མི་འགས་bན་བxངས་ཟེར་བས་bན་Wིན་བར་མ་

བཏོང་བའི་གོང་5། བོ་བའི་ས་ཙམ་བཞེས་ཅིག་.ས་ནས་Wིན་

པའི་ཕ་རོལ་5་Hིན་པ་�ོགས་པར་.ེད་པ་ལ་ཡན་ལག་གི་དམ་

པ་གྷོ། དབང་པོའ K་eངས་མ་མིག་Wིན་བར་མ་བཏང་ན་:ོང་

ག@མ་�ི་:ོང་ཆེན་པོའ K་འཇིག་qེན་�ི་ཁམས་ནོར་z་རིན་པོ་

ཆེས་ལན་3ངས་དཔག་v་མེད་པར་བཀང་ནས་.ིན་ཡང་Wིན་

བ་ཆེན་པོར་མི་འ3ོ་:ེ། Wིན་བའི་ཕ་རོལ་5་Hིན་པར་མི་འ3ོ། 

འགོ་དང་མིག་Wིན་བར་གཏོང་བ་དེ་མཐོང་ལམ་Dད་ལ་tེས་པ་

དེ་ཡན་ཆད་མ་ཡིན་བས། དང་པོ་ཡོད་བཞིན་5་ཚམ་ཚNམ་མེད་

པར་གཏོང་མི་�ས། ངས་འདི་,མས་ལ་མིག་.ིན་བས་དོན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཆེན་པོ་Wིན་བའི་ཕ་རོལ་5་Hིན་པ་�ོགས་པ་ལ། འོ་ན་ཡང་

སེམས་8ི་དོན་.ེད་པ་ལ་མིག་འདི་མེད་ཐབས་མེད་པ་ལ། �ོས་

པ་མེད་པར་yེར་ཅིག་.ས་པས་ཁོང་,མས་8ིས་བཏོན་ནས་

yེར་བ་དང༌། ང་འཇིག་qེན་འདིའི་�ང་བ་�བ་.ས། ཕར་

གཟིགས་པ་ལ་�ང་བ་ཐམས་ཅད་བ§་ལམ་མེ་�ང་ག@ངས། 

ཡང་རོ་གད་ན་བTགས་པའི་5ས་@་རིན་པོ་ཆེའི་མ5ན་5་

གཟིམས་µེལ་�ི་ཐང་ཀ་ན་�གས་Zེ་ཆེན་པོ་bན་རས་གཟིགས་

8ི་དབང་gག་m་ཤིན་v་ཆེ་བ་དཀར་ལ་འཚ^ར་བ་འོད་དང་fན་

བ་ཅིག་བTགས་ནས་འ5ག་པ་དེ་m་དཀར་བའི་དཔེ་དེ་གངས་

རི་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་�་z་ཟེར་:ེ། གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལ་དེ་

ཙམ་དཀར་D་མི་�ང༌། དཔེ་བZོད་མི་ཤེས་པ་ཙམ་5་དཀར་

བར་འ5ག །m་དེའི་མ5ན་Iབ་གཡས་གཡོན་ཐམས་ཅད་ན་

དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་m་ཐམ་བ་ནམ་བར་�ང༌། m་དེ་ཐམས་

ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་མ5ན་ན་9ར་ལ་ཐིབ་ཐིབ་.ོན་པ་དང༌། mའི་

གཡོན་Hོགས་@་.ོན་བ་དང་ཡལ་ཤིན་�ང༌། bན་རས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གཟིགས་དེའི་Hག་གཡོན་པའི་ཐད་ཀ་ན་མར་ལ་ཐེ་A་གནར་བ་

འS་བའི་ནག་ཤ་རེ་བ་ཅིག་�ང་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བ་ལ་

དེ་མ་ལེགས་Jམ་པ་ལ། �གས་8ི་དགོངས་པ་དེ་ལན་ནམ་

�གས་Zེ་ཆེན་པོའ K་m་དེ་ཡལ་ནས་སོང་ག@ངས། ཡང་ཉིན་

གཅིག་Q་Sོ་གཟིམ་པའི་�ང་ལམ་ན་wང་བ་ལ་མེ་ཉག་Iལ་པོའ K་

ཕོ་�ང་བ§་ཤིས་ཐེན་ཟེར་བའི་Iལ་པོས་�ིམས་8ི་ཞལ་�་.ེད་

པའི་ས་Iའི་ཕིབས་བཅའ་བཀོད་¡ན་@མ་ཚNགས་པ་དང་fན་

བའི་ཁང་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པ་Jམ་.ེད་པ་ན་བTགས་

ནས། མ5ན་ན་ཡར་ལ་ག5གས་དང་Iལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་

སོགས་པ་དང༌། རག་5ང་�་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོ་

འzལ་བ་ཡང་མང་པོ་�ང༌། དེར་b་ང་ནས་བqག་པ་ལ་ཁང་པ་

དེ་Iལ་པོའ K་ཕོ་�ང་5་མི་�ང༌། འོག་མིན་5་�ང༌། རོལ་མོ་cན་

ཡང་ག¬གས་དང་ཁ་དོག་དང་Iན་ཐམས་ཅད་མི་ལས་yད་པར་

5་འཕགས་པ་Xའི་རོལ་མོ་ཤ་:ག་v་�ང༌། Hོགས་དང་མི་

མངོན་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མ5ན་ན་ཡར་ལ་གཏིབ་ནས་འོངས་ཤིང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�ང་བ་ལ་གཟིམ་µེལ་�ི་Hི་ལོག་v་z་ཙ་�ལ་ཀ་.ེད་པ་གཅིག་

གཉིས་བདའ་དེད་.ས་པ་དང་ཡལ་ནས་སོང༌། དེ་ནས་¢་བ་

གཅིག་པའི་ཉི་̧ ་�འི་ཉིན་པར་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ�ི་Aང་བའི་

འདས་མཆོད་ཆེན་མོ་མཛད་པའི་b་ངའི་m་Eལ་ཉེ་གནས་ལ་

གཏད་པ་ལ། དེ་�བ་b་ང་ནས་yེར་ལ་ཤོག་ག@ངས་ནས། 

�ོམ་ཆེན་བ་གཉིས་ག@མ་ཙམ་b་ང་ན་བTགས་པ་ལ་ཚNགས་

8ི་འཁོར་ལོ་མཛད་ནས། yེད་,མས་ཉོན་ཅིག་དོ་ཅིག་གི་ལོ་

འདི་ལ་j་མ་གོང་མ་,མས་8ི་ཞལ་:ོན་པ་དང༌། ག@ང་Rགས་

དང་ཡི་དམ་�ིས་X་དཔག་v་མེད་པའི་ཞལ་:ོན་པའི་འwང་

Rགས་སམ། Hི་ནང་གི་qེན་འ�ེལ་མི་མ�ན་པ་མང་པོ་wང༌། 

འོ་Eོལ་དཔོན་xོབ་,མས་8ང་ཅི་�ར་འོང་དམ་ག@ངས་ནས་

�གས་tོ་བ་�ར་མཛད། yེད་མAར་ཤེས་པ་,མས་8ི་གོང་མ་

,མས་8ི་མAར་མང་5་ལོང་ག@ངས་ནས་Qར་�ི་གཟིགས་

�ང་དེ་,མས་ཞིབ་པར་ག@ངས། དགེ་བཤེས་ས་�ང་བ་ལ་དེ་

རིང་yོད་8ིས་སེམས་བtེད་Tས་པ་དེ་གོ་བཅད། tེ་བོའ K་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཚNགས་དེ་ཙམ་དཔག་v་མེད་པ་ཅིག་འཚNགས་པ་དེ་j་ན་མེད་

པའི་.ང་�བ་v་སེམས་བtེད་པས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་8ི་

དོན་དཔག་v་མེད་པ་འdབ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་

གེ་¦ས་Tས་པའི་མདོ་ལས། མི་གང་ཞིག་གིས་གང་གའི་.ེ་

Jེད་8ིས།  །འཇིག་qེན་ཁམས་མཆོག་རིན་ཆེན་བཀང་.ས་

ནས།  །དགའ་མཆོག་སེམས་8ིས་Iལ་ལ་¡ལ་བ་བས།  །གང་

གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཚKགས་བཅད་Wིན།  །རིན་ཆེན་Wིན་

བ་ཤིན་v་I་ཆེ་དེས།  །ཚKགས་བཅད་Wིན་བ་Jིང་Zེས་བLབས་

དེ་ལ།  །3ངས་@་མི་ཕོང་ཆར་ཡང་མི་འ3ོ་:ེ།  །གཉིས་སམ་

ག@མ་ལ་བསམ་5་ག་ལ་འོང༌།  །.་བ་ཡིན་བས་རང་ཏང་

སེམས་ཅན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལ་ཆོས་ཚKགས་བཞི་པ་རེ་.ིན་

ཡང་བསོད་ནམས་དེ་ཙམ་ག@ངས་ན་ཡང༌། དེརིང་དེ་ཙམ་

འཚNགས་པ་ལ་.ང་�བ་མཆོག་v་སེམས་བtེད་པ་yེད་8ིས་

གོ་བཅད་ག@ངས་ནས་མཉེས་མཉེས་ཆེན་པོ་མཛད། bིར་ཡང་

ངས་ཤར་Hོགས་@་མེ་ཉག་དང་yི་ཐན་�ི་ས་མཚམས་ན། 

�265



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བཅོམ་fན་འདས་�ན་�ི་X་བཻóà་རང་.ོན་བTགས་པ་དེ་9ན་

ཆད་5་.ོན། .ང་Hོགས་@་ཇོས་ཟི་ནམ་.་བའི་Hིའི་I་མཚN་ལ་

ཉེ་བའི་སར་.ོན། I་མེ་ཉག་ཧོར་སོག་པོ་ཀ་མོ་ལོག་དང་ཁ་ཆེ་

ལ་སོགས་པའི་མི་རིགས་འS་བ་དཔག་v་མེད་པ་ལ་ཆོས་

ག@ང༌། གཞན་ཡང་yི་ཐན་�ི་ས་ཆ་དང༌། I་ནག་ཏོང་cན་�ི་

ས་ཆ་དང༌། མདོ་�ད་ཁམས་ཐམས་ཅད་5་ཆོས་མ་ག@ང་པའི་

ས་མེད། བོད་8ི་oལ་:ོད་Hོགས་འདིར་ཡང་ཡར་མཐོ་བ་Vང་

གིས་ས་ཆ་ཤེལ་ཚལ་Iལ་མོའ K་གང་མས་ཆད། tི་ཤོད་X་ས་

དཀར་�ང་9ན་ཆད་དང༌། མདོ་གམ་Rང་པ་gག་�ག་ཕལ་ཆེར་

བར་ཆོས་ག@ངས་པ་ཡང༌། དེ་ལ་དགོངས་པ་ཡང་j་མ་ཞང་

གoལ་�ག་པའི་ཞལ་ནས་ང་ལ་yོས་སེམས་ཅན་མིག་གིས་

མཐོང་ཚད་ལ་ཆོས་ཤོད་ག@ངས་བས། bིར་རིས་�ག་གི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཨ་ཅང་ཡང་ཆེ་

:ེ། 5ད་འ3ོ་bན་ལམ་5་བབས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ངས་,་

བར་ཆོས་མ་¯ག་པ་ཡེད། yེད་,མས་8ིས་8ང་སེམས་ཅན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཤོད་ག@ངས། ཡང་5ས་གཅིག་གི་ཚ^་ན་

མཐོ་རས་�ང་ལམ་ན་རི་ཤིན་v་མཐོ་བ་´ངས་དང་�ག་དང༌། 

ཤིང་འཛNམས་པ་གཅིག་གི་�ོད་པ་ཙམ་ན་དགོན་པ་འS་བ་

གཅིག་�ང་བ་ན་Zེ་བsན་ཉིད་ལ་ཆེན་པོ་,ལ་འ.ོར་�ི་དབང་

gག་དེ་བTགས་ནས་མAར་གཅིག་མཛད་པ་ལ། ཚKགས་ཡོ་

�གས་ལ་མ་ཟིན། སེམས་ཅན་ཐ་མལ་5་�ང་བ་�ོམ་ཡིན་མ་

Jམ་ག@ང་Eད། དེ་ནས་m་འzམ་དང་དགོན་པ་བཏབ་པའི་ས་

དེ་ལ་.ོན་བའི་5ས་@། ཉིན་གཅིག་b་ང་ང་ན་xོབ་དཔོན་rང་

པོ་དང༌། མཁན་པོ་རས་འ3ེངས་བ་དང༌། རོང་ཀ་མཁན་པོ་�ོན་

པ་བ་དང༌། དེ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་འ5ན་ཤིན་v་མང་བར་

བTགས་པ་ལ། z་ཙ་གཉིས་ལ་གཟིམ་µེལ་�ི་གཤི་ཡར་yོག་

ག@ངས། µེལ་གཤམ་བ8གས་པ་དང༌། xོབ་དཔོན་rང་པོ་

དེལ་}གས་རི་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་འདི་,མས་བEོར་ནས་འ5ག་

པ་ཨེ་མཐོང་ག@ངས། xོབ་དཔོན་rང་པོས་ཅང་མ་མཐོང་

ག@ངས། རོང་ཀ་དགོན་པའི་མཁན་པོས་ཐལ་མོ་Wར་ནས་ད་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�་}གས་རི་དང་�ང་བ་ངེད་8ིས་མ་མཐོང༌། Hི་ནས་འདིར་b་

ང་ཉིད་8ིས་དགོན་པ་འདེབས་པ་ཨེ་མ་ཡིན་Tས་པ་དང༌། ངའི་

དགོན་པ་འདིར་གར་འདེབས་སམ་ག@ངས། དེ་ནས་གཟིམ་

གཡོག་པ་ཤེས་རབ་Yོ་Zེ་ལ་5ས་Hིས་རི་V་འདིར་གsག་ལག་

ཁང་ཆེན་པོ་དང༌། བLབ་པ་པོ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་པ་

འwང་བ་ཡིན་�ིས་ལ་�ག་¡ག་�་མི་འ3ོ་བ་གཅིག་v་�ིས་

རས་པས་དེ་Eད་ག@ང་�ིས་ལ་ག@ངས་ཡི་གེར་ཐོབ་ལ་ཞོག་

ག@ངས། Qོན་.ང་བྷ་ཏི་བཞེངས་པའི་ས་དེ་ན་འཕགས་པ་

ལས་ག@མ་�ོད་པ་བTགས་པ་ལ་5ས་Dན་5་�ག་�ང་གཅིག་

ཡོད་པ་དེར་Hག་འཚལ་ཞིང་འ5ག་ཟེར། འཕགས་པ་རི་:ོང་ལ་

Hག་འཚལ་བ་ཅི་ལགས་.ས་པ་ལ། �ག་�ང་འདི་ན་qག་v་

འོད་འwང་བར་འ5ག་:ེ། 5ས་Hིས་འདིར་བLབ་པ་པོ་ངོ་

མཚར་ཅན་ཅིག་དང་གsག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་འwང་བར་འ5ག་

ག@ངས་Eད། དེ་ནས་j་མ་°་རངས་པ་ཏོང་ཏེ་ཞི་.་བ་.ོན་

ནས་གsག་ལག་ཁང་བVེགས་མ་བ5ན་པའི་ནང་5་X་m་.ེ་བ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གཅིག་བཞེངས་པ་ཡིན་ག@ངས། ཡང་�བ་གཅིག་གི་�ི་ལམ་

5་བཅིབས་པ་ཁམ་�ང་བཅིབས་ནས། ཕ་རི་9་རིའི་རི་གསེབ་

དེ་,མས་@་དགོན་པ་ཚNལ་5་.ོན་ཙམ་ན། གཟིམ་µེལ་¡བ་

པའི་qག་rང་པོའ K་µེལ་ཡོད་པའི་Hིར་ངོས་རི་�་དེར་བཅིབས་

པ་ཉལ་བ་ལ། Qོན་མེ་ཉག་oལ་5་གཟི་གྷ་དགོན་ཚNལ་5་.ོན་

ཙམ་ན། ཕ་རིའི་རི་�ང་�ག་v་བཅིབས་པ་ནག་བTར་བཅིབས་

ནས་ཡོད་པ་ཉལ། དེ་དང་འདི་ཉལ་Rགས་མ་འS་:ེ། འདི་ཉལ་

ནས་མ་ལངས་ག@ངས། Hིས་བཅིབས་པ་ཉལ་ས་དེ་ཁོ་ནར་

ག5ང་Wངས་ཏེ། m་འzམ་.ོན་པ་ཡིན། ཡང་དེ་ན་བTགས་

པའི་5ས་@་�བ་གཅིག་�ང་ལམ་5་ཆམ་¡་y་�མ་ཡིན་ཟེར་

བ་གཅིག་དང༌། áོ་ནེལ་�་ཡིན་ཟེར་པ་གཅིག་དང་གཉིས་8ི་

འགོ་.ས་ཆམ་¡འི་oལ་བདག་དཔག་v་མེད་པས་ཆོས་Tས། 

ཆོས་ག@ངས་རིངས་ལ་མི་ཡིན་Jམ་པའི་�ང་བ་wང༌། ཆོས་

ག@ང་ཚར་བ་དང་ཡལ་ནས་སོང༌། oལ་བདག་ཡིན་བར་གཟོད་

ཤེས་བར་wང་ག@ངས། ཡང་�བ་གཅིག་གི་�ང་ལམ་ན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དགོན་ས་དེའི་oལ་བདག་�་ངང་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་ན་སོ་rང་

�ན་པ། དར་�ི་ལ་ཐོད་བཅིངས་པ་ཆོས་Dས་ཤིན་v་ཆེ་བ་

གཅིག་གིས་ཆོས་8ི་Sི་qོགས་འགའ་ཡང་.ས། ཆོས་8ང་T་

ཟེར་བས་ཆོས་བ:ན་ག@ངས། དེ་ནས་མཚ^ར་དེ་ན་´ོས་པའི་

5ས་@་�ག་V་འདིར་�ོད་རིངས་ལ་}གས་རིའི་ནང་5་�ོད་

པའི་�ང་བ་wང་བ་ལ། དེ་རིང་གཟོད་ཤེས་ག@ངས། ཡངས་དེ་

ན་བTགས་པའི་5ས་@་དགེ་བཤེས་.ང་�བ་j་མ་ངོམ་ནས་

bན་Qར་.ོན་པ་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་yོད་འོང་པ་ལ་ངས་

ཁར་ཉིན་ཉིན་པར་ལས་མ་ཤེས་ག@ངས། Hིར་ཉིན་b་ང་ན་མང་

པོ་ཡོད་པ་ལ། b་ང་ནས་དགེ་བཤེས་པ་yོད་8ིས་འzམ་པ་

ཅིག་བཞེངས་ཤིང་འ5ག་པ་དེ་@འི་ཡིན་ག@ངས། དགེ་བཤེས་

པ་ན་རེ་ང་འzས་ཚ་ཚ་འགའ་བཏབས་པ་མིན་པ་མཆོད་qེན་མ་

བཞེངས་ཟེར། དེ་Hི་ནས་m་འzམ་ཁོང་གིས་བཞེངས་པ་དེའི་

དགོངས་པར་འ5ག །དེའི་5ས་@་དགེ་བཤེས་�་བོ་དzས་ནས་

Hིར་འོངས་པའི་5ས་@་bང་ང་ནས་@མ་z་ཙ^ན་ཙ^་དེ་འོངས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ནས་ཡོ་འཚNགས་ནས་�ང་བ་ལ་ག@ངས། དེ་ཡང་དགོངས་པ་

ཅན་.ོན། ལར་དེའི་Qར་ལོ་Hིར་ལོ་ཆོས་8ང་Qར་བས་ཟབ་པ་

ནན་ཆགས་ཅན་ཁོ་ན་ག@ངས། ཆོས་རེ་རེ་ག@ངས་པའི་5ས་

@་མར་མེ་Åམ་ཟད་པ་འམ་�ིང་�ག་�་ཆད་པ་.་བ་ཡིན། yེད་

ན་སོ་གཞོན་�་དབང་པོ་དང་པ་མང་པོ་�ང་བ་ལ། ཆོས་གཤའ་

མ་རེ་མི་.ེད་པར་ཅི་.་བ་ཡིན། ཅི་.་Jམ་བ་ཡིན་ནམ་.་བ་

ལན་མང་5་ག@ངས། ང་གང་ན་འ5ག་8ང་yེད་,མས་ཅི་.ེད་

�་བ་ཡིན། ང་ད་�་འདི་ན་འ5ག་yེད་,མས་དང་གཏམ་yེད་ལ་

ཆོས་:ོན། གཞན་ན་འ5ག་ན་གཞན་ལ་ཡང་ཆོས་:ོན། སེམས་

ཅན་�ི་དོན་.ེད་ང་དྷི་ན་ཡོད་:ེ་གཞན་ན་ཡང་ཡོད་གཞན་ན་

ཡོང་དེ་འདི་ན་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་�ར་གོ་འི་མི་ཆོས་j་མའི་Àན་

བ¢ས་ནས་yེད་,མས་8ིས་ཁམ་རེ་ðབ་རེ་:ེར་5་རེ་བ་ནི་མ་

ཡིན། ལར་དགོན་པ་གཅིག་8ང་མ་ཟིན། ང་Qར་m་བ�མས་བ་

ཡང་tས་གོང་5་བ�མ། ད་ཡང་tས་གོང་ཅིག་v་འཆིར་

འ®ག་པར་འ5ག་:ེ། ང་ལ་yད་མེད་གrང་པོས་གྷོ་.ས་yེད་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

,མས་ལ་ང་དགོས་པ་ཡིན། དགོན་པ་གཅིག་བ¬ང་ན་ལེགས་

ཏེ་ག@ངས། དེ་ནས་m་ཁམས་བག་རེ་མ་Jོམས་པར་�ར་

འ5ག་པས་m་འཚམས་མཛད་ནས་བTགས་ཙམ་ན། མདོ་�ད་

ནས་བེ་རིའི་མི་ལོག་ཚན་པོ་ཆེ་wང་བ་Zེa་ཕ་ག@མ་�ི་oལ་པ་

དང་�ག་ཟེར་ནས། དཔོན་,མས་པས་གདན་འSེན་ནས་wང་བ་

ལ་དགེ་འ5ན་,མས་8ི་T་བ་¡ལ་ནས། m་ཁམས་8ང་བབ་རེ་

བßང་པ་�ར་མཛད་པ་འདི་ཡིན། འnགས་པ་དང་དེ་འSའི་

སར་མི་3ིབ་ཅན་མང་པོ་འཚNགས་པས་ད་ལན་མི་བTད་པར་T་

.ས་ནས་ཐམས་ཅད་8ིས་T་བ་¡ལ་བ་ལ། Vི་â་མཁར་བ་འདི་

j་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་ཡོན་བདག་ཡིན། རང་རེ་ལ་

ཡང་ཞབས་ཏོག་ཆེ་བ་ཡིན། oལ་དེ་cན་མི་འཆོར་བ་ལ་ཕན་ན་

ང་ཁམས་མ་བདེ་བ་མི་xོ་འ3ོ་བ་ཡིན་ག@ངས་ནས་Vིར་.ོན། 

དེའི་5ས་@་དོ་ཅིག་དེ་ཡང་ན་ང་འ3ོ་ཡང་ན་ཧོར་འོངས། ཡང་

ན་Oིད་འདི་མི་འོང་ག@ངས་པ་ལ། བེ་རི་དང་Oིང་ལེགས་པར་

wང༌། Vི་པས་oལ་མ་ཤོར་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པ་ཡིན། 
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དེ་ནས་བßང་བ་དེ་ཡང་བག་ཞན་5་སོང་བ་དང༌། ཉིན་གཅིག་

xོབ་དཔོན་rང་པོས་དz་མཛད་དགེ་འ5ན་@མ་r་ཙམ་

བTགས་པའི་5ས་@་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ངའི་བ§་ཤིས་�ོ་

མང་དེ་མེ་ཉག་oལ་5་བ:ན་པའི་བདག་པོའ K་m་.ེ་བ་གཅིག་

དང༌། དཔལ་བདེ་མཆོག་གི་m་.ེ་བ་གཅིག་དང༌། དེ་ལ་སོགས་

ཏེ་གཞན་ཡང་qེན་.ིན་བ\བ་ཅན་དང༌། qེན་འ�ེལ་གྷ་

འ3ིགས་ནས་ཞབས་�ོམས་དེ་འdབ་ན་Iལ་ཁམས་དེ་མི་

འཆོར། ང་རང་ནི་ད་�འི་བར་5་ཨེ་ཡོང་8ང་མི་ཤེས། མེ་ཉག་

Iལ་ཁམས་དེ་སངས་Iས་8ི་བ:ན་པ་དར་བའི་oལ་ཡིན་བས་

དེ་མ་ཤོར་ན་ང་མེད་8ང་མི་xོ་བ་ཡིན་བ་ལ། ཞབས་�ོམ་དེ་

5ས་@་མ་dབ་པ་ཡིན། དེ་ཨ་~ེ་དང་ཇོ་Oས་yེད་གཉིས་ལ་

གཉེར་གཏད། ངའི་z་xོབ་,མས་8ིས་8ང་�ེ་རེ་¡ལ་རེ་འདི་

ལ་མི་གཏོང་བའི་མི་མེད། yེད་གཉིས་8ི་བཟོ་འ�ོ་ལེགས་པར་

.ེད་པ་དང༌། ཞབས་�ོམ་ལེགས་པར་�ིས་ག@ངས། དེ་ནས་ཉི་

¸་གཉིས་8ི་ཉིན་པར་ཆིས་མདའ་ནས་ཁོ་མཛNར་.ོན། དེ་ནས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དགེ་འ5ན་�ི་ཉིན་རེ་ལ་ཡང་མང་Eོལ་དང༌། Iས་འ�ིང་,མ་

ག@མ་�ི་aར་འདོན་དང༌། གཏོར་མ་འzམ་གཏེར་དང༌། 

གསོལ་བས་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་mའི་རིམ་འ3ོ་དཔག་v་

མེད་པ་.ས། དེ་ནས་ཉི་̧ ་བIད་8ིས་ཉིན་པར་j་མ་ཆོས་�ོ་

བ། དཀོན་མཆོག་སེང་གེ་ལ་སོགས་བས་གསེར་�ིས་མÊལ་

¡ལ་ནས། j་མ་རིན་པོ་ཆེ་Qོན་yེa་དགོན་པ་ན་བTགས་པའི་

5ས་@་ང་Zེ་བsན་ཉིད་ལའི་m་ཚ^འི་ཚད་ཙམ་གཅིག་བTགས་

པ་ཡིན་ག@ངས། Hིས་མཁར་Rང་ན་ཡང་དེ་�ར་5་ག@ངས་

པས། རིན་པོ་ཆེ་£ང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ། qེན་འ�ེལ་ལ་

མངའ་མཛད་པ་ཡིན་བས་ཅིས་8ང་~་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་

བTགས་པར་T་.ས་ནས་གསོལ་བས་བཏབས་པ་ལ། Qོན་དེ་

�ར་5་ཁས་jངས་པ་ཡིན། qེན་འ�ེལ་འ3ིག་པ་Rས་ལ་

བqེན་དགོས་པ་ཡིན་བ་ལ། ག5ག་པ་ཅན་དེའི་�ེན་�ིས་འོ་

Eོལ་དཔོན་xོབ་,མས་8ིས་`ག་བQལ་དཔག་v་མེད་པ་ཡང་

~ོང༌། འཁོར་མང་པོ་ཡང་འདིས་དzག་དང་�ལ། གཞན་ཡང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�ེན་འགའ་རེས་qེན་འ�ེལ་འ3ིག་v་མ་:ེར། བཅོམ་fན་

འདས་Iལ་བ་Ì8་�བ་པ་ཚ^་ལོ་བI་�བ་པའི་5ས་@་མངོན་

པར་�ོགས་སངས་Iས་ཏེ། དAང་ལོ་བI་r་V་གཉིས་ལས་མ་

བTགས་པ་ཡིན། མི་ཕམ་མགོན་པོ་.མས་པ་tེས་z་,མས་

8ི་ཚ^་ལོ་བIད་�ི་�བ་པའི་5ས་@་མངོན་པར་�ོགས་པར་

སངས་Iས་ཏེ། ཚ^་ལོ་�ག་�ི་ལས་མི་བTགས་པ་དེ་.མས་པ་

Rང་བ:ན་པའི་མདོ་ན་བTགས། དེ་ཡང་D་མཚན་རེ་རེས་དེ་

�ར་འwང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་5་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་

པ་བr་གཉིས་ལ། མཛད་པ་བr་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་~་ངན་

ལས་འདས་པའི་སེམས་ཅན་�ི་དོན་མཉམ་བ་ཡིན་ག@ངས། 

ཡང་དེའི་ཉིན་པར་དཔོན་,མ་པ་གཉིས་8ིས་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་ད་

�་འདི་རང་5་བTགས། mའི་རིམ་འ3ོ་ལོགས་པ་ཅི་དགོས་པ་

ངེད་རང་གིས་.ེད། m་ཁམས་མ་eངས་པ་ལ་བTད་པས་ངེད་

ལ་ཡང་ཁག་ཡོད་.ས་ནས་Tས་པ་ལ། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས། དེ་Eད་ག@ངས་བས་�གས་ལ་བཏགས་ཏེ། j་མ་ཞང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་�ག་པ་དང༌། �ོམ་�ེ་ཡང་གཞི་.ེས་

གཉིས་འSིལ་བར་འདོད་པས་ཙམ་ན་འ3ོ་ག@ངས། དེ་ནས་ཉི་

¸་དAའི་ཉིན་པར་ཀོ་མཛN་གནས་ནས་འདེགས་ཀར་དཔོན་

,མས་པ་Hག་འཚལ་5་.ོན་པ་ལ། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས། དཔོན་ཡེ་གསལ་དང༌། Yོར་བཟང་གཉིས་8ིས་j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་ཡོན་བདག་.ས། yེད་,མས་པས་8ང་Q་

Hིར་ང་ལ་ཞབས་ཏོག་དཔག་v་མེད་པ་.ས། ང་ཡང་yེད་ལ་

མཉེ་པ་ཡིན། ད་བདེ་བར་བTགས། ས་:ོད་འདིར་ཧོར་འོངས་

པར་�ང་བས་བེ་རི་བཞིན་5་འཐབས་པས་མི་�བ། oལ་

གཞིས་དང་z་�ད་ལ་མ་ཆགས་པར་�་ག@མ་འ5ས་པའི་ས་

ལ་�ོས་ག@ངས། དེ་ནས་ཡར་.ོན་པའི་ལམ་ཀ་ན་j་མ་རིན་

པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་བའི་བTགས་གནས་ཀོ་མཛN་�ག་ལ་ཤོང་ནས་

´ོས་བOེག །ཡན་ལག་བ5ན་པ་མཛད་ནས་དེ་�བ་tོ་v་རོང་

ཀར་བTགས། གནམ་:ོང་གི་ནང་པར་བཀལ་ནས་འོངས་པས། 

ལམ་5་ཤེས་རབ་Yོ་Zེ་ལ་སོགས་པ་b་ང་ན་ཡོང་པ་,མས་ལ་དེ་

�276



མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

,མས་འོངས་པ་ཨེ་ཡིན་ག@ངས། Qོ་Sོ་ཡང་དེ་བཞིན་5་

ག@ངས། ཉིན་Hེད་ཙམ་ན་མཁན་པོ་རས་འ3ེང་པས་དz་མ་

གཞིའི་དགེ་འ5ན་བ3ེས་པོ་,མས་.ོན་པ་དང་མཇལ། གསེར་

�ི་མÊལ་¡ལ་བ་cན་ཡང་བཞེས་ནས། j་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་8ི་ཡང་ཚNགས་�ོགས། རས་པ་

དཔོན་xོབ་ཡང་ཚNག་�ོགས། དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་

བཅས་8ིས་ངའི་འཁོར་འགའ་ཞིག་འདི་ལ་ºང་ཞིང་tོབས་.་བ་

ག@ངས། ཚ^ས་གཅིག་གི་ཉིན་པར་བཅག་མ་.ས་ནས། 1ོག་

དང་གཏོར་མ་དང་གསོལ་འདེབས་ལ་སོགས་པ་ཐོན་ནས། མང་

Eོལ་�ི་5ས་@་འབའ་རོམ་པ་དང་གདན་ས་བ་cན་ན་b་ང་ནས་

འzལ་བ་�་རེ་མཛད་དེ། དེ་ནས་Hི་འ�ེད་དགེ་འ5ན་ཐམས་

ཅད་དང་མཇལ། Hག་དབང་དང་ཞབས་དབང་ལེགས་པར་

མཛད་ནས། ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་Iས་ག5ལ་.འི་

དོན་ལ་འཇིག་qེན་5་.ོན་ལ་ལ་ལ་ཆོས་8ི་mར་�ང༌། ལ་ལ་ལ་

ལོངས་bོད་�ོགས་པའི་mར་�ང༌། ལ་ལ་ལ་�ལ་པའི་mར་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�ང༌། དེ་�ར་5་ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་8ི་ཞལ་ནས། ངས་

རེས་འགའ་�ལ་m་དགེ་xོང་ག¬གས། རེས་འགའ་ལོངས་m་

མཚན་དཔེས་བIན། རེས་འགའ་འོད་གསལ་:ོང་ཉིད་

ག¬གས། དེ་ད.ེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་8ི་ག¬གས། .་བ་ཡིན་

ག@ངས། དེ་ཡན་ཆད་8ིས་ནི་གཉིས་པ་X་ཆོས་8ིས་,མ་པར་

ཐར་པའོ།།  །།ད་ནི་ག@མ་པ་j་ན་མེད་པའི་,མ་པར་ཐར་པ་ནི། 

ཆོས་8ི་Iལ་པོ་j་མ་རིན་པོ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་

Iས་8ིས་j་ན་མེད་པའི་མཛད་པ་དང་�ོ་བÝན་ནས། དAང་

ལོ་བ5ན་r་V་ག@མ་བཞེས་པའི་5ས་@། �ེལ་ལོ་¢་བ་�་

པའི་ཚ^ས་གཅིག་གི་�བ་མོ་Oོད་འཁོར་Eར་མ་ལག་སོར་རི་གྷོ་

ལ་�ང་8ི་wང་བ་དང༌། ཆོས་8ི་m་ལ་འ<ར་བ་མེད་ན་ཡང༌། 

ག¬གས་mའི་ད8ིལ་འཁོར་མི་qག་པའི་9ལ་བ:ན། དེ་�ར་

ཡིན་བར་ཡང་Rང་ལས། �་དང་ན་དང་འཆི་བ་མེད་8ང་འཆི་

འཕོ་:ོན། ཅེས་ག@ངས་སོ། །Hི་ཉིན་ག5ང་གདན་Sངས་པ་ལ། 

Hོགས་ཐམས་ཅད་8ིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཟ་འོག་གིས་j་�ེས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

བ§མ་པ་�ར་�ང་ངོ༌།  །དེའི་བར་ལ་¢་�་ལ་d་མི་9གས་པར་

ཡོད་པ་ལ་ཉེ་གནས་མོས་Aས་ཅན་ཡོད་པ་,མས་8ིས་གོས་

ཚག་ལེགས་པར་.ས་ནས། q་པ་ཐམས་ཅད་8ིས་གཡས་

བtོར་ནས་མདོ་ལི་གདན་Sངས་ཏེ། གཅིག་ཙམ་ཡང་�ར་.ིང་

བར་མ་<ར་པར་oལ་པ་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་བར་<ར་ཏོ།  །དེ་

ནས་ག5ང་གདན་Sངས་ནས། ཚ^ས་ག@མ་�ི་�བ་མོ་མེར་�ང་

ཞོལ་ན་བTགས་པའི་�བ་མོ་¢་Rང་པ་འོད་8ིས་གང་ནས། 

འོད་8ི་�་ལ་མར་མེ་མང་པོ་ཕར་yེར་9ར་yེར་.ེད་པ་འS་བ་

དེར་འཚNགས་པ་,མས་8ི་མ�ན་�ང་5་མཐོང་བ་ཡིན། ཚ^ས་

བཞིའི་ཉིན་པར་དགེ་འ5ན་བI་ཕལ་ཆེ་བས་འ.ོར་པ་ཅི་ཡོད་

´ོང་དག་.ས། དེ་མིན་,མས་8ིས་8ང་ཆ་�ེན་ཅི་ཡོད་8ི་@མ་

གཉིས་རེ་¡ལ་ནས། j་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་དང༌། 

གནས་དཔོན་ཆེན་པོ་མང་པོ་དང༌། དགེ་འ5ན་མང་པོ་དང༌། tེ་

བོ་འzམ་�ག་5་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་:ོན་མོ་ཆེན་པོ་.ས། མ་ག་

ཏ་.ང་�བ་ཆེན་པོ་ལ་འzལ་�ང་གཏང༌། བལ་oལ་འཕགས་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཤིང་cན་དང༌། བོད་གངས་ཅན་�ི་Iལ་ཁམས་@་ཉིད་8ི་j་མ་

,མས་8ིས་གདན་ས་བ་,མས་8ི་དz་མཛད་གནས་དགོན་མ་

Rས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། མི་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་mའི་འདབ་

ཆེན་པོ་བཏང་:ེ། ཐམས་ཅད་�ེ་ཁེངས་པར་<ར་ཏོ།  །དེ་ནས་

ག5ང་Wངས་ས་ན་ལ་ལས་5ད་པའི་ནང་ན་ཡང་j་མ་རིན་པོ་ཆེ་

དz་õ་Vེ་ག@མ་གསོལ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བTད་པ་དང༌། ལ་

ལས་ནམ་མཁའ་ལ་འོད་དཀར་པོ་�མ་z་བ�ང་པ་�་z་རིང་པོ་

གཅིག་�ར་ཁང་5་བབས་ཏེ། ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་སོང་བ་དང༌། 

�ར་ཁང་གི་Hོགས་བཞིན་zད་མེད་གྷོ་ལ་ཅོད་པན་བཏག་པ་

བཞིས་གར་.ེད་པ་དང༌། �ར་ཁང་གི་.ང་Hོགས་ན་b་ང་ཉིད་

�གས་དམ་ལ་བTགས་པ་དང༌། མེར་ཆེན་�ི་རི་དེའི་ཞོལ་ན་

Aར་དཀར་ནག་ཡང་དག་པ་མང་པོ་ཆོན་ཐག་µེལ་ནས་མི་མང་

པོས་Hག་.ེད་པ་དང༌། བོད་�ིམ་མེད་8ི་མི་རིགས་�་ཚNགས་

པ་ལ་མགོན་པོ་bན་རས་གཟིགས་8ི་དབང་gག་ཡི་གེ་�ག་མ་

aར་འདོན་.ས་པ་ལ་ཁ་གཅིག་གམ་མ3ིན་ཅིག་ལས་3གས་པ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

�ར་ག5ང་བ་དང་བཅས་པ་wང་ངོ༌།  །དེར་འཚNགས་པའི་མི་

ཐམས་ཅད་དང་འཇིག་qེན་ཐམས་ཅད་མི་qག་པར་གོ་བ་དང༌། 

ཚ^་ལ་ལོང་མེད་ཆོས་.ས་ན་ཡོན་ཏན་¡ན་@མ་ཚNགས་པ་འདི་

�་z་འwང་Jམ་བའི་ངེས་ཤེས་པས་ཆོས་8ི་མིག་,མ་པར་

དག་པ་དང༌། j་མ་འདི་དང་ཚ^་རབ་ཐམས་ཅད་5་མི་འ�ལ་བར་

.་དགོས་Jམ་བའི་མོས་Aས་ཆེན་པོས་སེམས་Dད་ཏིང་ངེ་

འཛKན་5་<ར་པ་ཤ་:ག་wང་ངོ༌།  །དེ་ནས་m་འzམ་�ི་�ིང་Yོ་

མ་བཏིང་རིང་ལ། �བ་རེ་བཞིན་5་�ར་ཁང་ལ་མི་མ་ཡིན་�ིས་

མར་མེ་འzལ་བ། དགེ་འ5ན་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་8ིས་

མཐོང་བ་ལ། མར་མེའི་3ངས་ལ་ཡང་མཐོང་�ང་ཐ་དད་པ་wང་

ངོ༌།  །ཐོག་མར་.ང་�བ་མཆོག་v་�གས་བtེད་པ་ནས་བ¬ང་

ནས་:ོང་པ་Jིང་Zེ་ད.ེར་མེད་པས་སེམས་ཅན་ལ་Hོགས་རེས་

མེད་པར་Dན་མི་འཆད་པར་དགོངས་ཤིང༌། �གས་Yོ་Zེ་མི་

བtོད་པའི་ངོ་བོར་བ:ན་ནས། �གས་རིན་པོ་ཆེ་འབoང་བའི་

tོན་�ིས་མ་གནོད་པར་.ོན་པ་ཡིན། བཀའ་བ:ན་ཆོས་མན་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ངག་Jིང་པོའ K་དོན་¡ན་@མ་ཚNགས་པ་Hིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

སེམས་ཅན་3ངས་མེད་དཔག་v་མེད་པ་ཚད་ལས་འདས་པ་ལ་

tོ་བ་དང་5བ་པ་མེད་པར་Ëགས་8ི་དབང་པོ་བ§མ་ནས་ཆོས་

ག@ང་པས་Ëགས་རིང་ཞིང་Oབ་པ་བ§ག་མདངས་དང་fན་

བར་.ོན་པ་ཡིན། དོན་མ�ན་པ་དང་དོན་ད�ོད་པས་གསང་

པོར་²་ཞིང་5ས་ག@མ་ཐམས་ཅད་5་ཞི་བའི་bན་འབའ་ཞིག་

གིས་གཟིགས་ཤིང་bན་�་ཆགས་པ་མེད་པར་མངའ་བས་bན་

གཉིས་མེའི་tོན་�ིས་མ་གོས་པར་.ོན་པ་ཡིན། �གས་དམ་V་

བའི་ད8ིལ་འཁོར་ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང༌། གནས་དང་ཉེ་བའི་

གནས། འ5་བ་དང་ཉེ་བའི་འ5་བ་oལ་ཉི་̧ ་V་བཞི་5ས་Dན་5་

m་Rས་ལ་བཀོད་ཅིང་གསལ་བར་མཛད་པས་དཔལ་འཁོར་ལོ་

བདེ་མཆོག་ཡབ་oམ་ལ་སོགས་པ་གསང་Qགས་ནང་པའི་m་

མང་པོ་.ོན་པ་ཡིན། མ3ིན་པའི་ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞིར་£ང་སེམས་

འ5ས་ཤིང་ག@ང་ཨ་ལི་ཀ་ལིར་qོགས་པས་ཡི་གེ་Ûྃ་དང་བྃ་ལ་

སོགས་པ་བོད་8ི་ཡི་གེ་མང་པོ་.ོན་བ་ཡིན། ད་�་ག5ང་{ས་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཕལ་ཆེར་འཕེལ་ག5ང་5་<ར་ནས་རིང་བOེལ་ལ་3ངས་མེད་

པར་.ོན། bན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་X་m་

མང་པོ་.ོན་པ་ཡིན། Hོགས་རིས་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་.ང་�བ་8ི་སེམས་སོ་སོའ K་དབང་པོ་དང་མཚམས་པར་

མཛད་པའི་qགས་@་རིང་བOེལ་ཁ་དོག་�་ཚNགས་པ་ཆར་བབ་

པ་�ར་.ོན་པ་ཡིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་:ོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་

Hོགས་མེད་5་¦ོགས་ཤིང་Hིན་ཅི་མ་ལོག་པར་དོན་5་འ5ལ་

བའི་qགས་@་5ང་གཡས་@་འyིལ་པ་.ོན་པ་ཡིན། bིར་ལོག་

qོགས་ནས་,མས་ལོག་པར་qོག་པ་ལས་བ¢ོག་པ་དང༌། ཆོས་

ལ་མོས་པ་,མས་ངེས་པའི་ཤེས་པ་�ན་མོང་མ་ཡིན་བ་བtེད་

པའི་Hིར་qག་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་�ར་z་.ོན་པ་ཡིན། དེ་ནས་

ཚ^ས་བཅོ་�འི་ཉིན་པར་m་འzམ་�ི་�ིང་Yོ་བཏིང་ནས་ཞག་

བཞི་བr་V་དAའི་བར་ལ་m་འzམ་ཚར་ཏེ། ¢་བ་�ག་པའི་

ཚ^ས་བr་ག@མ་�ི་ཉིན་པར་xོབ་དཔོན་�་དབོན་,མས་དང་

མཁན་xོབ་,མས་དང་j་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

དང༌། དགེ་འ5ན་ཐམས་ཅད་ནས་རབ་v་གནས་པ་9ལ་བཞིན་

5་མཛད་ནས་X་དང་མི་ཐམས་ཅད་8ི་ཚNགས་གསོག་པ་དང༌། 

¦ིབ་པ་Wངས་ཞིང་ཡོན་ཏན་tེད་པའི་Hིར་མཆོད་qེན་ཆེན་པོ་

བཞེངས་པ་ཡིན་ནོ།  །,མ་པར་ཐར་པ་འདི་དག་8ང་རིན་པོ་ཆེ་

ཉིད་8ིས་ག@ང་ཚNད་,མས་�ིས་པ་ཡིན། z་xོབ་ཐམས་ཅད་

8ིས་མོས་Aས་¡ན་@མ་ཚNགས་པས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་D་.ས། 

༈ རིན་པོ་ཆེའི་�གས་Zེ་ཆེན་པོས་Xན་ཅིག་.ེད་པའི་�ེན་.ས། 

D་�ེན་qེན་འ�ེལ་འཚNགས་པས། མོས་Aས་8ི་ཐམས་ཅད་ལ་

ཉམས་དང་qོགས་པ་གོང་ནས་Dད་ལ་tེས་Rགས་དང༌། སོ་

སོའ K་དབང་པོ་དང་འཚམས་པའི་མཐོང་�ང་ངོ་མཚར་ཅན་

,མས་དང༌། �ད་5་wང་བའི་,མ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མེ་

ཉག་oལ་ཐམས་ཅད་དང༌། I་ནག་yི་ཐན་�ི་མི་དཔག་v་མེད་

པ་,མས་དང༌། མདོ་�ད་ཚན་བཞི་འམ། དzས་Vང་ཁམས་

ག@མ་འམ། cན་v་mའི་ག5ལ་.་I་ཆེ་བས་�ི་བར་ག་ལ་

�ས་ཏེ་མ་�ིས་པ་ཡིན་ནོ།  །5ས་ག@མ་གཟིགས་པ་མིའི་སེང་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

གེ་འ3ོ་བའི་j་མ་དེའི།  །མཆོག་གི་,མ་ཐར་རབ་v་I་ཆེན་I་

མཚN་�་z་ལས། །རག་པའི་ཚNགས་cན་གསོལ་བཏབ་རིན་ཆེན་

ཉིད་8ིས་ག@ངས་པ་,མས།  །འདིར་བཀོད་དགེ་བས་བདག་

གཞན་མ་Rས་ཐར་པ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །གདོད་ནས་Sི་མེད་འོད་

གསལ་,མ་དག་Æན་dབ་མི་འ<ར་qག་v་འ3ོ་འོངས་མེད་པ་

ཆོས་8ི་m།  །¬ང་འ®ག་བདེ་ཆེན་Dན་མི་འཆད་ཅིང་ད8ིལ་

འཁོར་cན་གཙN་དཔའ་བོ་མཁའ་འ3ོ་,མས་8ིས་མཆོད་པའི་

གནས།  །Jིགས་མའི་5ས་འདིར་སངས་Iས་གཉིས་པ་�་zར་

ཐབས་མཁས་�གས་Zེས་འ3ོ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་<ར།  །

རས་ཆེན་བཀའ་Sིན་ཅན་�ིས་,མ་ཐར་རིན་ཆེན་དཔག་མེད་

བZོད་དཀའ་འོ་མའི་I་མཚN་�་z་ལས།  །མར་�ི་Jིང་པོ་

སེམས་ཅན་མ་Rས་cན་�ི་མ་རིག་©ན་པ་སེལ་བའི་¦ོན་མེའི་

Iལ་པོ་འདི་Ðར་བས།  །བདག་དང་Oིད་མཚNར་.ིང་བའི་འ3ོ་

བ་,མས་8ི་སེམས་ལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་Äར་5་གསལ་<ར་

ཅིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །བ§་ཤིས་པར་ཤོག ། ། ཨ÷་
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།

ཡེ་དྷ�་ཧེ་v་á་དྷ་བ་ཧེ་vན་ཏེ་ཥན་ཏ་ù་ག་ཏོ་ú་བ་ཏད་ཏེ་ཥན་

ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་བམ་བྷ་ཏི་མ་ཧ་i་མ་ན་ཡེ་û་æ།  །བ§་ཤིས་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་སོ།། །། 
༈ xར་²ས་པ། dབ་པའི་¿་མཆོག་དར་མ་དབང་gག་གི །གདམས་

པའི་བཀའ་Oོལ་ངེས་དོན་ཟབ་མོའ K་ཆོས། །བདེ་:ོང་གནས་Rགས་Hག་

I་ཆེན་པོ་¬ང༌། །མཉམ་Wོར་Lབ་བDད་བ:ན་པ་འདི་�ད་wང༌། །

གང་གི་རིང་Rགས་གTང་དང་གདམས་པའི་བrད། །é་རོའ K་ཆོས་�ག་

བདེ་མཆོག་Jན་བDད་སོགས། །5ས་མཐའི་འ3ོ་བའི་ཕན་བདེའི་V་

ལག་v། །གཅིག་ལས་5་མར་འཆར་བའི་པར་5་བüན། །གཏན་པ་མེད་

པའི་ཆོས་Dན་བ�ིས་པ་ཡི། །རབ་དགེ་Sི་མེད་¢་Tན་�ར་དཀར་བས། 

།Lབ་བDད་འདིས་མཚNན་རིས་མེད་�བ་པའི་བ:ན། །འཛམ་uིང་

ཡངས་པའི་ས་འདིར་qག་གནས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་j་མ་ཀ�་དཔལ་

འ.ོར་ནས་འབའ་རོམ་བཀའ་བDད་8ི་ཡིག་ཆ་དག་འཐོར་བ་བ`ས་

པའི་Eབས་´ར་.ང་�ོན་ཚKག་v་Jོམ་ལས་པ་བ:ན་འཛKན་I་མཚNས་

j་{ང་ཆོས་�ེ་ཆེ་མོ་ནས་ས་�ེལ་¢་ཚ^ས་ལ་�ིས་ཏེ་¡ལ་བའོ།། །། 
<ེ་=ོད་ག>མ་དང་(ད་<ེ་ཆེན་པོ་བཞི་།¢ཐེག་པ་རིམ་ད@འི་A་Bོད་མ་Cས་པ་།¢ 

འགལ་མེད་ཉམས་>་ལེན་པའི་ཐབས་མཁས་Gན་།¢འབའ་རོམ་Hལ་བའི་བIན་པ་Hས་Jར་ཅིག། 

"
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མཛད་པ་པོ། ཏི་iི་རས་པའི་,མ་ཐར། གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ།
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