
༄༅།  །སོག་པ)འ+་,ོང་འ.ེར་1་ལེན་4་ཐར་  ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛ;ན་
དགོན་པའི་དགེ་འ<ན་པ་=མས་?ིས་@ལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་Cའི་གDང་  
དོད་@ལ་མ་པEེན་ན་རང་དང་གཞན་ཚG་འདི་དང་Hི་མ་Iན་J་ལེགས་པ་
བཀའ་གནང་བའི་དེབ་གཉིས་པ་སོག་Mད་ལ་བNར་ནས་སོག་པོར་.བ་Oེལ་
གནང་Nར་ངེས་པ་ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་Rང།  =མ་@ལ་S་ཚང་གི་མཁན་Uར་
Vབས་Wེ་X་Y)་ར+ན་པ)་ཆZ་ནས། དཔར་[ན་གནང་N་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་
བ\ིན་]་མེད་<་ཆེ་^ས།  
             ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛ;ན་དགོན་པ་ནས་.བ་Oེལ་མ་གནང་ན་ཕལ་
ཆེར་གཞན་`ིས་གནང་མཁན་མི་ཡོང།  ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛ;ན་དགེ་འ<ན་པ་
ནས་སོག་པ)འ+་མི་དམང་ལ་ཤིན་J་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ལས་གbང་Vོབ་དང་   
སངས་@ས་?ི་བcན་པ་dི་མ་མེད་པ་གནས་eབ་པ་དང་དེ་བཞིན་@ལ་ཁབ་
གཞན་ལ་ཡང་ཕན་པ་ཡོང་བ།      ༸Vབས་མགོན་མཆོག་`ི་དགོང་བཞེས་
gབ་པ་དང་gབ་པའི་མཆོད་པ་པཅས་hལ་བ་རེད།   ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛ;ན་
དགོན་པའི་དགེ་Mོས་ནས་ངོས་iོད་@བ་གཉེར་ཡིག་གེ་གནང་Vོང་གDང་བར་
ངོས་ནས་ཤོག་C་ཁ་ཤས་ཆགས་?ི་རེད་^ས།   དXིན་jི་དང་བོད་ཡིག་ཐོག་
ཡོད་པ་ལ་ཁ་=ོན་་འkན་C་@བ་པ་དང་lོན་མའི་ཡི་གེ་=མས་ཁ་གསལ་<་
Hིན་ཡོད་  དོན་གཅིག་?ང་ཁ་ཤས་དXིན་jི་ཐོག་ལ་འkན་Cའི་མི་འd་བ་
ཡོད།



༄༅།    །འཛམ་(ིང་+ི་དང་ཡང་.ོས་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་7མས་8གས་མ8ན་
པ་9ོགས་  རིས་མེད་པར་མཛའ་བཤེས་=ན་>་?་མ8ན་@ེལ་Bོག་C་གཅིག་@ིལ་ཡོང་
བ་དང།  འཛམ་(ིང་    འདིའི་ནང་སངས་Dས་Eི་བFན་པ་རིན་པG་ཆI་Jི་མ་མེད་པ་
འཛKན་ཅིང་Lེལ་བའི་ཆེད་Mས་Nེ་མིང་པ་8བ་བFན་བཟོད་པ་བདག་གིས་མཛའ་བCེའི་
གནས་Pལ་Jང་བདེན་ཞིག་R་S་ལགས་ན། མི་མTེན་པ་7མས་Eིས་མTེན་པ་དང།  
ཆགས་Uང་9ོགས་རེ་བ་Jི་མ་ཅན་Vི་Wོས་མ་ཡིན་པར་Jང་པོས་ བXག་དYད་གནང་
བར་R། 
      དོལ་Dལ་བFེན་པ་འདི་གང་>ར་ཆོས་7མ་དག་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་Vིས་
བFེན་པ་ཡིན་ནའང་འJ།  ཚ\ང་དང་ད]ལ་གསོག་^བ་པའི་ཆེད་བFེན་པ་ཡིན་ནའང་
འJ།  འདི་ཡིས་བོད་D་ནག་གིས་བཙན་འ`ལ་aས་ནས་འbོག་པ་དང་སངས་Dས་Eི་
བFན་པ་མེད་པར་བཟོ་བ་དེ་ལས་Eང་   གནོད་འཚc་dག་པར་ཆེ་བ་eང་མེད་དམ་
བསམ་Vི་འfག།  གང་ལགས་ཟེར་ན།  དོལ་Dལ་བFེན་མཁན་མང་པོས་༧གོང་ས་
༧Nབས་མགོན་༧Dལ་བ་རིན་པG་ཆI་མཆོག་གི་hང་ནས་གiང་ཆོས་དང་ བཀའ་དབང་
Rས་ནས་Jིན་ཅན་W་མར་བFེན་ཡོད་ལ།  ཡིན་ནའང་9ིས་i་དkར་བFས་
ཡོད།     མTེན་གསལ་>ར་C་བའི་W་མ་དkར་བFས་ན།    ངན་སོང་གི་lག་བmལ་
n་མཐའ་མེད་པ་pོང་དགོས་པ་ནི། གསང་འfས་C་Sད་ལས་གiངས་པ་
བཞིན།  མཚམས་མེད་qའི་ལས་བསགས་Eང་ཚc་འདིར་སངས་Dས་Eི་གོ་ འཕང་ཐོབ་
པ་sིད།   །W་མར་བtས་uོད་aས་ཡོད་ན་ཚc་འདིར་སངས་Dས་ཐོབ་མི་sིད།  །ཅེས་ 
གiངས་པ་བཞིན།  བvལ་པ་མང་པོར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང།  སངས་Dས་Eི་
བFན་པ་རིན་པG་ཆI་དང་མི་མཇལ་བ། དpལ་བ་མནར་མེད་f་Nེས་ནས་lག་བmལ་
དཔག་x་མེད་པ་བvལ་པ་མང་པG་pyང་དགོས་པ།  
        W་མ་ལ་བtས་uོས་ཤོར་བ་ན་Dལ་བ་zན་ལ་བtས་པ་ནི་W་མ་དང་པོར་
བXེན་ནས་{ེས་i་བFེན་Pལ་ལོག་ན་Vོང་ཤིན་x་ཆེ་Fེ། སངས་Dས་ཐམས་ཅད་Eི་
འbིན་ལས་7མས་རང་འfལ་བའི་9ིར་f་W་མའི་7མ་པར་ཤར་བས་ན་ W་མ་ནི་སངས་
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Dས་ཐམས་ཙད་Eི་འbིན་ལས་Eི་རང་ག|གས་ཡིན་པས་རང་ལ་}ོག་~ོབ་པའི་དགེ་
�ན་Pན་ལ་ཡང་�ོག་ནས་�་Pར་བFན།  ངན་uས་zར་འདེབས་aས་པ་7མས་དེ་ལ་
བtས་uོད་ཤོར་བ་ཡིན་ཏེ་9ོགས་བ�འི་སངས་Dས་7མས་ལ་བtས་uོས་aས་པར་
འkོ།
བfད་Cི་�ིང་པོ་ལས།   དགེ་བའི་བཤེས་7མས་Dལ་zན་འbིན་ལས་དེ།  རང་གི་W་
མར་ཤར་བ་ཉིད་ཡིན་9ིར།   དེ་ལ་མ་Mས་Dལ་zན་མ་Mས་པར།    གiངས་9ིར་དེ་
ལས་7མ་uིན་ཅི་བ་གང།   ཞིས་དང།  དེ་འJའི་མགོན་ལ་བསམ་aས་ནས།  ~ོབ་མ་
�ར་ནས་བtས་ན་ནི།  སངས་Dས་ཐམས་ཅད་བtས་པ་ན།  དེར་ནི་Xག་x་lག་
བmལ་ཐོབ།
      དེར་མ་ཟད་རང་ཉིད་aང་�བ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན་པར་ཞིག་གིས་aང་�བ་
སེམས་དཔའ་ལ་vད་ཅིག་གིས་�ོས་ནའང་བvལ་པ་Fོང་གི་དགེ་C་འཇོམས་པ་
ནི། Dལ་sས་ཆེན་པG་ཞ�་བ་dས།
བvལ་པ་Fོང་f་བསགས་པ་ཡིས། །�ིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས།  །ལེགས་
aས་གང་ཡིན་དེ་དག་Eང།  །ཁོང་�ོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་aེད།  །ཅེས་གiངས་
སོ།  
        དེར་Xེན་ཞིང་གི་མ8་ལ་བXེན་པ་ཧ་ཅང་�ས་པ་ཆེ་བ་དེ་སངས་Dས་ཡིན།  དེ་
ལས་Eང་ཧ་ཅང་གི་�ས་པ་ཆེ་བ་ནི་རང་གི་W་མ་ཡིན།  དེར་Xེན་བvལ་པ་མང་པོར་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་S་མེད་པས།  སངས་Dས་Eི་བFན་པའང་མཇལ་S་
མེད།  དེར་Xེན་དོལ་Dལ་Xེན་པ་འདི་ རང་ལ་ཤིན་x་གནོད་འཚc་ཆེ་བ་ཡིན།  འཛམ་
(ིང་+ི་དང་གཞན་སེམས་ཅན་དང་སངས་Dས་Eི་   བFན་པ་ལ་གནོད་ཚབ་ཆེན་པོ་
རེད་བསམ།  mར་དོལ་Dལ་འདི་ཉིད་བདག་ཅག་གི་Fོན་པ་�E་  8བ་པའི་བFན་པ་
ལ་དམ་ཚKག་ལོག་པ་uོན་ལམ་ལོག་པ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདས་མ་འོང་མTེན་ངན་
གཅིག་གིས་གiངས། 
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       དོལ་Dལ་�གས་ཆེན་པG་XIན་མཁན་མང་པོ་མཐར་8ག་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོས་ངང་
kོངས་དགོས་པ་eང་ཡོད།  དཔེར་ན།  གདན་ས་ཆེན་པG་སIར་uད་�་ཚང་གི་9ག་དཔེ་
མཁས་པ་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་དབང་�ག་ལགས་Eིས་ཕ་བོང་ཁ་ཡང་sིད་རིན་པG་ཆI་བོད་
ལ་གདན་Jངས་ནས་དགོན་པ་ས་ རིན་པG་ཆI་ནས་དོལ་Dལ་sོག་གཏད་དང་བདེ་མཆོག་
�ས་དEིལ་Vི་དབང་Rར་བ�ག་མཁན་ཁོང་ ཉིན་གཅིག་�ངས་འཁོར་ནང་ཕེབས་
vབས་ ལ་ཆེན་པG་ཞ�ག་x་~ེབས་fས་�ངས་འཁོར་ནང་མི་མང་པG་ཡyད་Eང་ཁོང་གཅིག་
�་�ངས་འཁོར་Vི་.ི་�ང་ནས་གཡང་ས་ཆེན་པོར་�ང་Fེ་kོངས་པ་འདི་  འJ་eང་
ཡོད།  
            ཡང་ཚ\ང་པ་BG་{I་Dལ་མཚན་Vིས་དོལ་Dལ་གསང་བ་aེད་ནས་ཧ་ཅང་
�གས་ཆེན་པོ་བXེན་མཁན་ཞིག་ནད་མནར་Vིས་བཏབ་ཚc།  རང་གི་�ང་མར་ནམ་Sན་
གསོལ་ཁ་aེད་ས་འདིར་ སོང་ལ་གསོལ་ཁ་aེད་རོག་ཞེས་མངག་པ་>ར་སོང་
བས།  ཁོང་fས་Sན་ཡོང་kགས་དོལ་Dལ་  གསོ་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཤེས། �ང་མ་ཧ་
ལས་Eང་aེད་ཐབས་�ལ། ཁོང་གི་འདོད་པ་>ར་དོལ་Dལ་གི་འbིན་བཅོལ་སོགས་
གཏང།  ནད་པ་རང་ཉིད་Eིས་ཁ་ནས་ཁG་དyལ་Dལ་Vིས་ད་>་བར་f་ང་མགོ་བvོར་
གཏོང་འfག།  ད་ཁོ་གfག་�བ་ཅན་རང་ག|གས་འJེ་ངོ་མ་ཡིན་པ་མཐོང།   ང་མགོ་
བvོར་འཐེབ་འfག།  ང་ད་>་བར་f་ནོར་འ�ལ་ཤོར་འfག། ངས་W་མ་ལ་དགོངས་
དག་བཤགས་པ་R་Vི་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་ད?གས་ཐ་མར་ཧ་ཅང་འཇིག་�ང་eང་འfག།
vེ་འདམ་པ་F་?འི་7མ་འ�ར་དང་ཁ་ནས་འ?་བ་འདོན་པ་སོགས་aས་ཏེ།   ཚc་ལས་
འདས་འfག།  མཐར་�ང་པོ་fར་�ོད་f་བNལ་ ནས་a་�ོད་ལ་�ད་Eང་a་7མས་
Eིས་Eང་ཁོང་གི་ཤ་མི་ཟ་བར་�ོས་འfག།

      གཞན་ཡང་fས་གiམ་Dལ་བ་zན་ལས་བ�ིན་�་མེད་མཚན་
བ{ོད་པར་བཀའ་བ་བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་�ན་
8བ་བFན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་དོལ་Dལ་�གས་ཆེན་པG་XIན་པ་གནང་
བ་བཞིན།  ཞིང་f་ཤེགས་vབས་�གས་ད?གས་མ་འཆད་གོང་f་
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དོལ་Dལ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་7མ་པ་གསལ་པོ་བXན་པ་ནི་ངོས་ང་
རང་དགེ་དམ་པ་�་གཤེགས་ཁར་མཉམ་f་ཡོད་པའི་    ཉམས་pོང་
ཡོད།        དེ་མིན་གནས་Pལ་གཞན་ཉེ་ཆར་བོད་ནས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་དེ་ཚ\་ལ་
གཟིགས་ན་མTེན་8བ། དེ་ན་ཆགས་Uང་9ོགས་རིས་Eིས་i་ལའང་མ`་M་འ`གས་ས་
མེད།     འདི་འJའི་ཉམས་�ད་བ>ས་མ`་མོ་འ`གས་ས་དོལ་Dལ་ཁོ་ན་རེད།  འདི་
Xགས་མཚན་གསལ་པG་རIད།  འདི་7མས་མཚན་གཞི་ཡིན། ཉེ་འཆར་བོད་ནས་གཏང་
བའི་ཡི་གེ་འདི་�གས་}ོག་གནང། 

                                བོད་ནས་གཏང་བའི་ཡི་གེ།
                 དོལ་Dལ་དང་འ�ེལ་བའི་>ས་ངན་དངོས་eང་གི་ལོ་S་ཐོར་?་ལས།
Mས་པ་9ི་ལོ་༢༠༠༧་ལོར་ཕ་¡ལ་འབའ་ཐང་f་གཉེད་འbད་བNོད་vབས་i་འབའ་
Uེའི་མངའ་འོག་བསང་བ་ཁ་Fོད་ཅེས་པ་fད་ཚང་༢༠་dག་ཡོད་པའི་kོང་Uེ་དེར་
གདན་འབོད་>ར་9ིན་vབས།       དོལ་Dལ་དང་འ�ེེལ་བའི་>ས་ངན་དངོས་eང་¡ལ་
ནས་གནས་Pལ་འདི་>ར་དངོས་i་ཐོས་ཤིང།   དེའང་¡ལ་�ང་དེར་ཆར་�་ལེགས་
འབེབས་དང་Fོན་ཐོག་ལG་ལIགས་ཡོང་ཆེད།ལོ་བ�འི་གོང་f་       འབའ་¢་ཁ་རིན་པོ་
ཆེར་ཞབས་རིམ་8གས་Xགས་Rས་བར།     རིན་པG་ཆI་ནས་kོང་Uེའི་9ོགས་གང་ནས་
བ>ས་Eང་མཐོང་8བ་པའི་སར་མཆོད་Xེན་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཞེས་བཀའ་�ང་
ཕེབས་པ་      >ར།    ¡ལ་འདི་ཡར་Fོད་རི་འགོར་མཆོད་Xེན་ཞིག་བཞེངས་པར་ནམ་
མཁའ་ནས་ཐོག་Dག་Fེ་9ེད་ཀ་གཏོར་བ་དང།      དེ་ནས་kོང་Uེས་ཞིག་གསོ་aས་Eང་
~ར་ཡང་ཐོག་Dག་Fེ་9ེད་གཏོར་བཏང་   འfག།དེ་{ེས་བNར་གསོ་Rས་ཏེ་�ང་མ་
འགོར་བར་མཆོད་Xེན་འདི་གཞིན་རང་བཞིན་Vིས་Eོག་x་�ར་པ་དང།   vབས་དེར་དེ་
mོན་D་གར་dG་9yགས་འ�ས་=ངས་དགོན་f་ཆོས་Rགས་ལོ་ཤས་     གནང་pོང་བའི་�་
ཀ་ར་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་པར་དོགས་པ་Nེས་ནས་ག|ངས་7མས་བmོགས་vབས།   དོལ་
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Dལ་Vི་ཐང་ག་ཤིག་ཐོན་འfག་པས་ཚང་མས་7མ་Xོག་དང་བཅས་དེའི་£ེན་ཡིན་པ་
ངེས་ཤེས་tེད་དེ་ཐང་ག་དེ་མེ་བsེགས་གཏང་འfག།
       9ིས་i་Xོག་ཞིབ་aས་fས་དོལ་Dལ་Vི་ཐང་ག་དེ་ ¡ལ་དེར་ཡོད་པའི་བསང་བ་
vལ་བཟང་   ཞེས་པའི་k་�ན་དེ་mོན་དོལ་Dལ་བFེན་གསོལ་aེད་བཞིན་ཡོད་པར་ 
འཇོལ་W་མས་བFེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་~ོབ་ཐེངས་འགའ་
གནང་བ་ལས་རེ་ཞིག་མཚམས་འཇོག་aས་      �ལ་aས་Eང།  དོན་དངོས་i་མཚམས་
འཇོག་aས་མེད་པར་�ོག་x་བFེན་གསོལ་aས་ཏེ། དོལ་Dལ་Vི་ཐང་ག་དེའང་¡ལ་དེའི་
N་སེར་གཉིས་ཀས་ཧ་མ་གོ་བའི་ཐོག་�ོག་x་བ�ག་པ་ཞིག་རེད་འfག་k་�ན་དེའང་
ཉིན་ཞིག་མི་ཚང་ཞིག་གི་གཏོར་བDབ་Bོར་~ོབ་x་འkོ་vབས། གཏོར་མ་བDབ་ཁར་(ོ་
?ར་འVེལ་ཏེ་>ས་ངན་དང་བཅས་ཤི་འfག།
             དེ་ནས་མཆོད་Xེན་བNར་གསོ་Rས་{ེས་ད་བར་ལོ་hག་བfན་ཙམ་རིང་གནས་
Pལ་གང་ཡང་eང་མེད་ལ།     ས་གནས་i་ཆར་�་ལེགས་འབེབས་དང།     Fོན་ཐོག་
ལེགས་པོ་eང་Fེ་ས་ཁམས་    ཡོངས་¤ོགས་¥མ་ཐིང་ཐིང་ཆགས་eང་ཞེས་¡ལ་མི་ཚང་
མས་ཁ་གཅིག་kགས་བ{ོད་Eིན་འfག།
       mར་kོང་ཚ¦འ§་d་ཁང་f་དོལ་Dལ་Vི་འJ་ག|གས་ཞིག་ཡོད་པ་¡ལ་མི་ཚ\ས་d་
ཁང་གི་9ི་ ལོགས་Cིག་ཁང་ཞིག་x་¨ས་འfག་པས། Mས་པས་འJ་ག|གས་Cིག་ཁང་
དང་བཅས་པ་�ལ་མེད་f་བཏང་བ་ཡིན།
             ཡང་མདོ་ཁམས་ལི་ཐང་¡ལ་Vི་Tབ་ཁོངས་ད�་©་ཁ་kོང་Uེར་བཟང་+ོད་�་
ཚང་ཞིས་པའི་དགོན་�ང་ཞིག་ཡོད་ཅིང།   དགོན་�ང་དེར་   དེ་mོན་D་གར་dG་9yགས་
སེར་uད་Lོམ་ར་ནས་དོལ་      Dལ་བFེན་གསོལ་aས་མཁན་�་Wོ་བཟང་ནོར་?་ཞེས་
པ།   9ིས་i་དགེ་བཤེས་�ང་ཁག་བཞག་Fེ་ཕ་¡ལ་x་ལོག་vབས་དགེ་བཤེས་Eི་མིང་
བེད་+ོད་aས་ དེ་དགོན་པའི་གཙ\་བདག་>་?ར་aས་   འfག་Eང།   ཕ་¡ལ་སེར་N་
ཡོངས་ནས་དོལ་Dལ་བFེན་གསོལ་aེད་མཁན་ལ་དགའ་པG་མIད་    Fབས། ཁོས་Eང་
བFེན་གསོལ་མེད་�གས་ཤོད་བཞིན་ཡོད་འfག་ཡིན་ནའང་གནས་.ོ་�་ཚང་གི་མཁན་
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|ར་W་མ་འཇམ་དaངས་གཙ\ས་¡ལ་དེའི་སེར་N་ཚང་མས་ཁོས་དོལ་Dལ་བFེན་
གསོལ་  aེད་པར་དོགས་པ་aེད་བཞིན་ཡོད་འfག།
             ཁོས་མི་མང་7མས་ད?་བvོར་བཏང་ཆེད། ཉིན་ཞིག་Dལ་བ་aམས་པའི་ཆོས་
འཁོར་བvོར་S་ཡིན་ཞེས་Tབ་བ@གས་ཆེན་པོ་aས་ཏེ་མི་མང་བl་བvོངས་aས་པ་
དང།   དངོས་i་Pགས་ཉིན་Vི་ཚ\གས་kོལ་བའི་བར་མཚམས་i་Tི་ཞིག་d་ཁང་གི་
བXེན་uན་�་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་     གི་9ག་7མས་བཅག་པའི་>ས་ངན་Vི་
གནས་Pལ་eང་འfག།  དེ་ནས་¡ན་རིང་མ་སོང་བར་ཡང་    དགོན་པར་ཐོག་Dག་Fེ་
Dལ་མཚན་Vི་vེད་པ་བཅད་ནས་d་ཁང་གི་མfན་f་ག¡ག་པ་དང།  དེ་  {ེས་མཚན་
མG་ཞ�ག་ལ་S་མཚན་ཇི་ཡིན་མ་ཤེས་པར་དགོན་པར་མེ་བsེགས་ཐེབས་ཤིང།   དགོན་པ་
kོང་པའི་དEིལ་f་ཆགས་ཡོད་Eང་iས་Eང་མ་གོ་བར་ནམ་ལངས་fས་   Vང་ªིལ་མ་
གཏོགས་       གཞན་ཡོངས་¤ོགས་ཐལ་བའི་«ལ་f་�ར་བའི་>ས་ངན་པའི་གནས་Pལ་
eང་འfག་པས།   དངོས་eང་གི་ལོ་Sས་དེ་དག་ ༸+ི་ནོར་ ༸གོངས་ས་Nབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དོལ་Dལ་བFེན་     གསོལ་དམ་Jག་གནང་9ོགས་ལ་་་་་་་་་་་་Dབ་
Xེན་་་་་་་་་་་་�ང་ཟད་ཕན་མི་ཡོང་ངམ་�མ་ནས་9ི་ལོ་༢༠༡༡�༡༡ཚcས་༡༢་ལ་Mས་9ག་
དང་བཅས་�ལ།
          
        ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་དོལ་Dལ་དང་པG་XIན་Eང་ལོ་མང་པོ་Xག་+ད་གནང་ཏེ་
བFན་པ་དང་འkོ་བ་ལ་གནོད་ཚབ་ཆེན་པG་ཡ�ན་པ་གསལ་བར་མTེན་པ་>ར། དོལ་
Dལ་མ་Xེན་ཞེས་བཀའ་~ོབ་གནང་བ་ལ་གདན་ས་ཁག་གི་9ག་དཔེ་མཁས་པ་དགེ་
བཤེས་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས་Eིས་Nོན་བ{ོད་  aེད་པ་དང་�ར་འདེབས་ཆེན་པོ་Rས་པའི་
དེབ་མང་པོ་པར་བDབ་ནས། འkེམ་Lེལ་aེད་པ་སོགས་eང།  
         ཉེ་ཆར་aང་Cེའི་དགེ་བཤེས་9ག་དཔེ་མཁས་པ་�ན་�་ཏིས་ ༧Nབས་མགོན་
རིན་པG་ཆI་    མཆོག་ལ་གནས་Pལ་འདི་ཡི་ཐོག་Nོན་བ{ོད་Rས་པ་ལ་བXེན་ནས་�་
ཚང་ནས་དམ་ཅན་ཆོས་  Dལ་Vི་སར་�ན་�་ས་ནས་�ད་ན་ལེགས་དང་མི་ལེགས་Eིས་
Xགས་པ་Rས་པས། �་ས་ནས་�ད་ན་ ལེགས་པའི་ཟན་རིལ་ཐོན་པ་བཞིན་ཚ\གས་མང་
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ལ་�ན་ཁོ་རང་གི་ ༸Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་   མཆོག་ལ་Nོན་བ{ོད་Rས་པའི་ཡིག་གེ་
7མས་དགེ་འfན་དམངས་ལ་བ@ོགས་ནས་�་ས་ནས་    གནས་དeང་བཏང་གནང་
བ་རེད། དེ་འJའི་ལས་ངན་འཚབས་ཆེན་བvལ་པ་མང་པོར་lག་བmལ་བསམ་བ{ོད་
ལས་འདས་པ་pོང་དགོས་པ་C་བ་དོལ་Dལ་བXེན་པའི་Nོན་Vིས་eང་བ་རེད།  
          fས་གiམ་9ོགས་བ�འི་Dལ་བ་zན་ལས་བ�ིན་�་མེད་པ་༧Nབས་མགོན་
༸Dལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མTེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་བདག་ཅག་
གི་Fོན་པ་སངས་Dས་   བཅོམ་®ན་འདས་Eི་�ང་གིས་ཟིན་ཅིང་  ཉེ་འཁོར་Vི་aང་
�བ་སེམས་དཔའ་མཐའ་ཡས་རིག་    མཆོག་ལ་�ང་པFན་པ་རེད།  དེ་ཡང་གསང་
བ་འfས་པའི་Sད་གཏེར་མ་ལས། Fོན་པ་BG་{I་འཆང་གིས་ཆོས་Dལ་ཨྜི་±་ཊི་སོགས་
འཁོར་མཐའ་ཡས་པའི་ནང་f་aང་�བ་སེམས་དཔའ་མཐའ་ཡས་རིག་མཆོག་ཉོན་
གཅིག་aང་�བ་སེམས་དཔའ་Tོད་ནི་འkོ་བ་སེམས་ཅན་Vི་Fོན་པ་ཆེན་པG་FI། ཇི་sིད་
འཁོར་བ་མ་Fོང་བར་དེ་sིད་f་འkོ་བའི་Nབས་མགོན་དམ་པར་འ�ར་རོ།Tད་པར་
གངས་ཅན་¡ལ་f་ག|གས་�འི་Nེ་བ་Wང་Uེ་�ོད་གiམ་Vི་ཆོས་Eི་བFན་པ་དར་བར་
aེད་ཅེང་འkོ་བའི་དོན་ལ་�ོ་བར་�ར།  མཐའ་ཡས་རིག་མཆོག་གངས་ཅན་Vི་¡ལ་དེ་
ནི་aང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་ དཔའ་ཆེན་པོ་+ན་རས་གཟིགས་Eི་འfལ་ཞིང་ཡིན་
ཏེ་ཞེས་དང།   གངས་ཅན་Vི་�ོོངས་དེ་ནི་aང་�བ་སེམས་དཔའ་+ན་རས་གཟིགས་
མཐའ་ཡས་རིག་མཆོག་Tོད་Eི་འfལ་བའི་ཞིང་f་འ�ར་བ་ན་གནས་འདིར་Tོད་Eི་Uེ་
�ོད་གiམ་དང་W་མེད་BG་{I་ཐེག་པའི་ཆོས་Eི་བFན་པ་རབ་x་གསལ་བར་�ར་
རོ། བཅས་གiངས་སོ། མདGའ�་�ང་འདི་ཁ་གསལ་f་གཏང་ན། 
             ༸གོང་ས་མཆོག་དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ལགས་Eི་ཨ་རི་ཆོས་ཚ\གས་³ི་ཡར་
དཔག་ལ་གiང་ཆོས་གནང་བར་འཕེབས་པའི་vབས་ཞིག་x། ཉིན་གཅིག་ཆོས་ཚ\གས་
Eི་ལས་aེད་པ་7མས་མཇལ་བཅར་vབས་ལས་aེད་པ་ནས་༸Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་
མཆོག་ནས་fས་Sན་aང་�བ་Eི་སེམས་དང་ཡང་དག་པའི་བ>་བ་Xོགས་མེད་ཡང་
ཡང་བཀའ་གནང་བས། ༸Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་མཆོག་ལ་ཉམས་Xོགས་དེ་>ར་མེད་
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ན།  ཐ་མལ་པ་ང་ཚ\་>་?་ལ་རེ་བ་དང་�ལ་བ་རེད་བཅས་ Rས་པས།  vབས་དེར་ 
༸གོང་ས་མཆོག་8གས་Eིས་མ་བཟོད་པར་ཞལ་ནས་ཤོར་བ་>་?་eང་Fེ།mོན་D་གར་
འཕགས་པའི་¡ལ་ལ་བདག་ཅག་གི་Fོན་པ་�E་8བ་པའི་འཁོར་aང་�བ་སེམས་    
དཔའ་གཅིག་ཡིན་པ་Jན་བཅས་ལན་གསལ་བར་གནང།  དེར་བXེན་བོད་ཁ་བ་གངས་
ཅན་Vི་བོད་མི་7མས་ཧ་ལས་པའི་བvལ་པ་བཟང་པG་ཡ�ན་ཅིང་དེ་ཤེས་དགོས་པ་
རེད།    མདོར་ན་བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་?་(ིང་འདིར་མི་ས་ཡ་མང་པོ་བvལ་པ་
ནས་བvལ་པ་མང་པG་ཞ�་བདེ་དང་ཐར་པ་  དང་ཐམས་ཅད་མTེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་
འ�ིད་པར་མཛད་པ་བFན་འཛKན་Vི་Nེས་ཆེན་དམ་པ་གཞན་དང་མི་འJ་བ་ཧ་ཅང་གི་
མཛད་པ་�བས་ཆེན་གནང་མཁན་༧Dལ་བ་རིན་པG་ཆI་འདི་སངས་Dས་དང་འཕགས་པ་
+ན་རས་གཟིགས་དངོས་མ་ཡིན་ན། འཛམ་(ིང་འདིའི་ནང་སེམས་ཅན་Vི་དོན་aེད་
པའི་སངས་Dས་Eི་´ལ་པ་མེད་དགོས། དེ་>ར་ན་aང་�བ་Eི་སེམས་དང་ནང་པ་
སངས་Dས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་µན་པ་ཡིན་པ་ཆགས། དེས་ན་དོལ་Dལ་བFེན་ནས་
ནང་པ་སངས་Dས་Eི་ཆོས་aས་པ་དེ་སG་སy་ལ་འགལ་�ར་�ར།  µན་པ་ཡིན་པ་དེ་
བདེན་པར་བ|ང་ནས་ཉམས་ལེན་aེད་པར་འkོ།   གདན་ས་ཆེན་པG་.y་མང་གི་W་མ་
ཆེ་བ་གཅིག་གིས་Eང་དོལ་Dལ་ཧ་ཅང་གིས་བFེན་sོལ་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད་འགན་
�ར་ཆེན་པོ་འTེར་ནས་Tབ་Lེལ་གནང་བ་ལ་བFེན།  ༧Nབས་མགོན་རིན་པོ་ ཆེའི་
བཀའ་དང་དགོངས་པ་འགལ།  དེ་ལ་བXེན་ནས་ཁོང་kོངས་vབས་�ིང་མང་པོ་འགས་
པ་དང་མིག་རིལ་ཡང་9ིར་ཐོན་པ་སོགས་eང་ཡོད་འfག། འདི་དག་ནི་མཚན་གཞི་ཙམ་
ཡིན། 

           གང་>ར་ལོ་མང་པོར་དYད་པ་གནང་ནས་དོལ་Dལ་བFེན་པར་མི་
རིགས་    གiང་མཁན་ ༧Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
mོན་Vི་མཁས་པ་  འཛམ་(ིང་འདིར་ཉི་མ་གཅིག་པG་དI་ཉིད་ཤར་བས་
nན་པ་བསལ་བ་>ར་བFན་པ་དང་འkོ་བའི་དོན་D་ཆེན་པོ་མཛད་
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མཁན་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་Dལ་མཚན་   མཆོག་དང། 8¶་·ན་Wོ་
བཟང་ཆོས་Eི་ཉི་མ་སོགས་དགེ་�གས་Eི་W་མ་ཚད་®ན་མང་པོས་
Eང་དོལ་Dལ་བFེན་པ་བཀག་པར་གནང་ཡོད།  དེ་དག་གི་    
གiང་འ?མ་ནང་གཟིགས་ན་མTེན། ༸Nབས་མགོན་མཆོག་གིས་Nེ་
ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་གི་གiང་7མས་Pར་©བ་ནས་Cལ། དེ་དག་
མTེན་པར་འདོད་ན་�་.ེར་ལ་Rས།  ཡང་དོལ་Dལ་བFེན་གནང་མཁན་ 
དགེ་བཤེས་མཁས་པ་དང། W་མ་ཚད་®ན་དེ་འJ་ཡང་eང།  དཔེར་ན།   Nབས་{ེ་ཕ་
བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་�ིང་པོས་བFན་དང་འkོ་ལ་ཕན་པ་D་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང།  ~ོབ་མ་
མང་པོས་ཁོང་གི་མཛད་འbིན་D་ཆེན་པོ་འདི་དོལ་Dལ་བFེན་པ་ལས་eང་བ་ཡིན་པར་
འ�ལ་ཏེ་བXག་དYད་མ་aས་པར་ ¸ོངས་དད་Eིས་དོལ་Dལ་Xེན་པ་རེད།   མང་པོ་
ཞིག་གིས་དོལ་Dལ་བFེན་པས་S་མཚན་དེ་ཙམ་རེད། 
           Nབས་{ེ་ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་�ིང་པོས་mར་X་མkིན་ཡང་གསང་དང་Dལ་
བ་q་པ་ཆེན་པGའ�་དག་�ང་ཆོས་བvོར་སོགས་ཉམས་ལེན་གནང་ཡོད་Eང།  9ིས་i་དེ་
7མས་ཉམས་ལེན་     མཚམས་འཇོག་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་གསོལ་དཔོན་ལགས་
i་སང་ཉིན་�་པ་Dག་པ་ཞིག་ཡོང་ བ་དེ་ཡར་ནང་ལ་མ་གཏོང་ཞེས་བཀའ་མངག་ནན་
གཏན་གནང་ཡང།  ཞབས་+ི་དེ་ཡིས་W་མས་   གiངས་པ་དེ་བ{ེད་ནས་�་པ་དེ་ནང་
f་བཏང།  (དེས་ནི་fས་རབ་འདི་ལ་དོལ་Dལ་མི་Xེན་པ་དང་dག་པར་Xེན་མཁན་
7མས་Eི་བར་ཆད་ཪེད་བསམ།) {ེས་i་གསོལ་དཔོན་ནང་ལ་འ`ལ་vབས་W་མ་
8གས་མི་བདེ་བ་ཆགས་ནས་བRགས་ཡོད་པའི་7མ་པ་བFན། དེ་ནས་X་མkིན་ཡང་
གསང་གི་ཞལ་ཐང་སོགས་ཡོད་པ་7མས་མར་བཏོན་པ་སོགས་འ�ར་བ་གཏང་བའི་
མཛད་པ་མཛད།              Nབས་{ེ་བདེ་ཆེན་�ིང་པོ་དང་Nབས་{ེ་�ི་aང་རིན་པོ་
ཆེ་7མས་ནི།  སངས་Dས་ཡིན་ཅིང།དོལ་Dལ་བFེན་པ་ནི་ང་ཚ\་ཐ་མལ་པའི་7མ་པ་
བFེན་པ་ཡིན།    ཐ་མལ་Vི་7མ་པ་བFན་ཞེས་པ་Nོན་བFན་པ་དེ་ཡིན།  གཞན་ཐ་
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མལ་Vི་7མ་པ་བFན་ཞེས་པ་དོན་གཞན་མེད།  ཐ་མལ་Vི་7མ་པ་མ་བFན་པར་ང་ཚ\་
འཁོར་བ་ལས་Nོབ་པའི་ཐབས་མེད།  དེར་བXེན་Nོན་ཅན་Vི་7མ་པ་བFན་ནས་ང་ཚ\་
སངས་Dས་Eི་ས་ལ་འ�ིད་Eི་ཡོད་རེད།  འདི་ནི་ཤིན་x་བཀའ་Jིན་ཆེན་པG་ཡ�ན། ཡིད་
བཞིན་Vི་ནོར་?་རིན་པG་ཆI་ནམ་མཁའ་གང་བ་གནང་བ་ལས་Eང་dག་པར་བ�ིན་ཤིན་
x་ཆེན་པG་ཡ�ན།  དེ་ཙམ་མ་ཟད་པར།   Nོན་ཅན་Vི་7མ་པ་བFན་པ་མང་པོ་
ཡོད།   དཔེར་ན།   ºང་གཞི་བཞེས་པའི་7མ་པ་བFན་ནས་ཞལ་ལག་གནོད་པའི་
རིགས་འགའ་མ་མཆོད་Rས་དགོས་པ་དང།   ལམ་ཀ་མེད་པའམ་གཡང་ས་ཡོད་སར་མ་
ཕེབས་Rས་དགོས་པ་སོགས་དེ་འJ་Nོན་ཅན་Vི་7མ་པ་མང་པG་ཡyད། W་མའི་མཛད་
པར་Nོན་Vིས་7མ་པར་ཤར་བ།   རང་ཉིད་སངས་Dས་Eི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་S་དད་པ་
འཕེལ་བའམ་རང་Sད་ལ་དད་པ་མི་ཉམས་པར་འཕེལ་བའི་kོགས་i་འkོ་བ་ཤིན་x་
གནད་ཆེ་བ་གཅིག་ཡིན། 
           Mར་ལས་Eང།  གང་ཉིད་BG་{I་སེམས་དཔའ་ཞེས།  འདི་ཉིད་~ོབ་དཔོན་
ག|གས་i་མཛKན། སེམས་ཅན་ཕན་Xག་དམིགས་གནས་i། ཐ་མལ་པ་ཡི་Pལ་f་
གནས། 
            དེ་བཞིན་བཤེགས་པས་�ིགས་མའི་fས་i་W་མའི་7མ་པར་aོན་པར་
mགས་9ོགས་i་གiངས་པར་ཙམ་f་མ་ཟད་མདG་9yགས་ནས་Eང་གiངས་ཏེ། dོ་
9ོགས་གི་རི་ཤིན་x་མཐོ་བ་ཞེས་a་བར་Fོན་པས་ཆོས་གiང་པ་ན་aང་�བ་སེམས་
དཔའ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་Eིས་ད་>་ངེ་ཅག་    7མས་ལ་Fོན་པས་ཆོས་གiངས་
Eང།  མ་འོང་པ་ན་Fོན་པ་p་ངན་ལས་འདས་པའི་{ེས་i་ཆོས་Fོན་མཁན་མེད་�མ་f་
སེམས་པ་ན། བཅོམ་®ན་འདས་Eི་བཀའ་Cལ་པ། ·་ཡེ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་Eེ།  9ི་
མའི་fས་i་�ར་པ་ན།  ང་ནི་མཁན་པGའ�་�ས་Eི་Fོན།  ང་ནི་~ོབ་དཔོན་ག|གས་i་
གནས།ཞེས་དང། ·་ཡེ་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་Eེ། སེམས་ཅན་7མས་ནི་མིན་པའི་9ིར། ང་
ནི་Nེ་དང་�་བ་དང།ན་དང་འཆི་བ་རབ་x་Fོན། ཅེས་གiངས།།
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             W་མ་རང་གི་ངོས་ནས་སངས་Dས་ཡིན་ན་ཡང་ རང་གི་ངོས་ནས་ཕར་
སངས་Dས་i་མ་བFས་ན་Vོང་འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཁེ་མི་འeང་བའི་9ིར།   བཀའ་
གདམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ པG་ཏy་བས་བེ་?མ་ལས་mོན་པོ་ལས་
གiངས།  འཇམ་དཔལ་+ན་རས་གཟིགས་དངོས་aོན་Eང།  དེའི་དོན་f་+ིར་ཡང་མི་
འ�ར།   དཔེར་ན་བf་dའི་aིན་དང།   དགེ་~ོང་ལེགས་པའི་vར་མས་བདག་ཅག་གི་
Fོན་པའི་ཞབས་R་ལོ་�་C་གཉིས་Rས་Eང་རང་ངོས་ནས་ཕར་Fོན་པ་སངས་Dས་ལ་Nེ་
བོ་ཐ་མལ་པ་µན་པ་འབའ་ཞིག་བFས་པས་འ�ས་?་µན་པ་ འབའ་ཞིག་ཐ་མལ་པར་
མཐོང་བའི་9ིར།  སངས་Dས་i་C་ནས་མ་འཇལ། ཁོ་ད་>འང་དpལ་བ་མནར་མདེ་f་
གནས་ཡོད་པར་གiངས།  W་མའི་ངོས་ནས་སངས་Dས་མིན་Eང་རང་ངོས་ནས་ཕར་
སངས་Dས་i་བFས་ན་ཁེ་མ་གཏོགས་Vོང་མི་འeང་བའི་9ིར།     ཨ་མ་�ན་མོས་Tི་
སོ་ལ་སངས་Dས་Eི་ཚcམས་དངོས་Eི་འf་ཤེས་བཞགས་ནས་སངས་Dས་Eི་aིན་
བ�བས་དངོས་i་བRགས་ནས་སངས་Dས་Eི་རིང་བsེལ་འ»ང་པའི་9ིར།  དེ་བཞིན་
~ོབ་མ་རང་ཉིད་Eིས་ས་ལམ་གི་Xོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་W་མ་འཚང་མ་D་གོང་~ོབ་མ་
རང་ཉིད་འཚང་D་ནས་གཞན་དོན་�ན་ཚ\གས་a་8བ་པ་འོང་བ་གiངས།  W་མ་
སངས་Dས་i་བ>་དགོས་པའང་འདི་ནས་མTེན་8བ།

          གཞན་ཡང་ ༧Dལ་དབང་q་པ་ཆེན་པོས། རང་སེམས་ལོག་
པར་འ�ལ་བའི་ཤེས་ངོར་ལ། །རང་Nོན་W་མའི་མཛད་པར་ཤར་བ་
zན། །རང་མཚང་ཡིན་པ་གོང་ནས་fག་བཞིན་Lོང། །ཞེས་
གiངས། དེ་>ར་W་མའི་མཛད་པ་ལ་Nོན་མཐོང་བ་དེ།  {ེ་རིན་པོ་
ཆེའི་�གས་ལ་དད་པའི་kོགས་i་འ�ར་Pལ་གཉིས་ ཡོད་པའི་གཉིས་
པ་ དེ་�ང་འདི་ཡིན། དེས་ན་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་གནང། རང་
གི་མདོང་གི་ག|གས་བtན་ལ་Nོན་ནག་པG་ཡyད་པ་དེ།  རང་གི་མདོང་
ལ་Nོན་ནག་ཡོད་པའི་Xགས་ཡིན། གཞན་ཡང་W་མའི་fག་མཆོད་
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ན། ང་ཚ\ས་fག་ཟ་མི་དགོས།   དེར་བXག་བཞིན་དYད་དགོས་པ་
བསམ།    ¸་aས་fག་ཟས་ནས་འཚ¦་ཞ§ང་གཟི་མདངས་Dས་པ་>ར་
ང་ཚ\་འཚ\་8བ་ན་འkིག།  ང་ཚ\ས་fག་བfད་Cིར་འ�ར་8བ་ན་ངེས་
པར་f་མཆོད་ན་བkིག། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་མ¼་i་ཁ།
              Dལ་བ་དབེན་ས་པས་གiངས་ལས། མདོར་ན་ཉམས་Xོགས་ཆེ་�ང་གང་
Nེས་Eང།  དད་པ་ཆེ་�ང་.ོམ་པའི་8ས་ཡིན་པ། དངོས་^བ་eང་ནས་ཚད་®ན་W་མ་
ལ།ཡོན་ཏན་བསམ་ཞིང་Nོན་f་མི་>་བའི།  འདམས་པ་འདི་ཉིད་ཐིལ་f་འཛKན་པར་
མཛ\ད། 
           ལམ་རིམ་བfད་Cི་�ིང་པོ་ལས། ལས་ངན་@ིབས་གཡོག་འདི་དང་མ་kལ་
རིང། སངས་Dས་མ་�ས་མངོན་གiམ་འfན་aོན་Eང། ད་>འི་�ང་བ་འདི་ཉིད་མ་
བཏོགས་པ། མཚན་དཔེ་Dན་པའི་�་མཆོག་མཐོང་བvལ་མེད།    རང་གི་W་མ་མཚན་
དཔེ་Dན་པའི་�་མཆོག་མཐོང་བ་རང་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པGའ�་ཚ\གས་ལམ་ཆེན་པG་ཆyས་
Sན་Vི་ཏེང་ངེ་འཛKན་ཐོབ་དགོས་པ་སོགས་གiངས།                  མངོན་ཡང་9ི་
རོལ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སངས་Dས་དངོས་དང་མཇལ་ཡང། ½ག་ཏོར་དང་འོད་འདོམ་
གང་སོགས་མཚན་དང་དཔེ་aེད་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་ཕལ་པ་>ར་མཐོང་བ་
དང།   འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་Eིས་aམས་མགོན་Tི་མོ་�ས་¸ད་¸་དང་±འི་གང་བ་
མཐོང་བ་>ར། ནག་པG་+yད་པ་དང་དགེ་Pལ་ཚcམ་?་བས་ཡིད་དམ་BG་{I་ཕག་མོ་མཛc་
མོར་མཐོང་བ་དང། ¾བ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ་Dལ་བ་BG་{I་འཆང་དངོས་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མཁས་
¾བ་ཆེན་པོ་ན་རོ་པ་དང་¡ལ་འདི་མི་zན་Vིས་
¿ང་པོ་ཉ་སོན་སེག་མཛད་དེ་ཟ་བ་>་?ར་མཐོང།   ཡིན་ན་ཡང་Nབས་མགོན་མཆོག་
གིས་དཔལ་®ན་W་མའི་7མ་པར་ཐར་པ་ལ།   vད་གཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་>་མི་Nེས་
ཞིང།    ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་Mས་Eི།   W་མའི་aིན་�བས་སེམས་ལ་
འÀག་པར་ཤོག།  འདི་ཁས་ལེན་མི་8བ་གiངས་པ་འདི་ནི་Nབས་{ེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་དང་
Nབས་{ེ་�ི་aང་རིན་པG་ཆI་སོགས་ཁོང་7མས་  8གས་Sད་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་
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གiངས་ཡིན། Nབས་{ེ་བདེ་ཆེན་�ིང་པGའ�་W་མ་Dང་འབོད་ལས། སངས་Dས་zན་Eི་
ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་ཆོས་�་རོ་གཅིག། འདི་ཉིད་Jིན་ཆེན་W་མ་zན་Eི་རང་བཞིན་མཐར་
8ག།  W་མ་ཆོས་Eིས་�་ལ་�ིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།    དེ་9ི་བར་དོ་zན་x་
འ�ལ་མེད་{ེས་i་བ|ང་ཤིག། བཅས་གiངས་པ་>ར། གོང་གི་�ང་འདི་དག་ནི་ལས་
ངན་ཤིན་x་8ག་པG་@�བས་གཡོག་7མ་Xོག་Eིས་གང་བའི་བདག་>་?་ཤིན་x་ཐ་མལ་
པར་ལ་གiངས་པ་ཡིིན། Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་འཛམ་(ིང་འདིའི་ནང་སངས་Dས་Eི་
བFན་པ་རིན་པG་ཆI་འཛKན་ཅིང་Lེལ་མཁན་  གཙ¦་བG་ཡ�ན་པས་དེ་གiངས་དགོས་པ་
གལ་ཆེ་བསམ།

        འཛམ་?འི་(ིང་འདིར་ཆོས་�གས་འJ་མིན་མང་པG་ཡyད་པའི་ནང་ནས་བདག་
ཅག་གི་Fོན་
པ་8གས་{ེ་ཅན་8བ་པའི་དབང་པG་ཁy་ནས། ངའི་གiང་ལ་བXག་དYད་aེད་དགོས་
བཀའ་གནང་བ། དགེ་~ོང་དག་གམ་མཁས་7མས་Eིས། །བsེག་བཅད་བདར་བའི་
གསེར་བཞིན་f། །ལེགས་པར་བXགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །Wང་བར་a་ཡི་Mས་9ིར་
མིན། །ཞེས་གiངས་ཡོད། 
       དེས་ན་ང་ཚ\ས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་གང་aེད་པ་7མས་བXག་དYད་ལེགས་
པར་aེད་དགོས་པ་སངས་Dས་Eིས་བཀའ་གནང་ཡོད། སངས་Dས་Eིས་ང་ཚ\ར་རང་
དབང་�ད་པ་མTེན་རོག་    གནང་ཞེས་Rད་Eི་ཡོད།  དེས་ན་ ༸Nབས་མགོན་ཐམས་
ཅད་མTེན་པས་Eང་འགོས་རང་དང་   +ིར་བོད་མི་7མས་8གས་མ8ན་�ིམས་གཙང་
Uོག་C་བཅིག་བ@ིལ་ཡོང་བ་དང།  Nེ་བ་ནས་Nེ་  བ་ཐམས་ཅད་f་tོག་k་མི་ཡོང་
བར་འཛམ་?་(ིང་ལ་Nིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཞི་བདེ་�ན་གiམ་ཚ\གས་པ་ཡོང་ཆེད་
དང།   གཞན་ཡང་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མTེན་པའི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པ།   འཛམ་(ིང་འདི་ནང་སངས་Dས་Eི་བFན་པ་Jི་མ་མེད་པ་Lེལ་བ་
དང།    dག་པར་བོད་Eི་ཐེག་པ་ཆེན་པGའ�་ཆོས་Jི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་གོང་f་
འཕེལ་བའི་ཆེད།    ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དོལ་Dལ་བཀག་འགོག་གནང་བར་ ༸གོང་
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ས་མཆོག་དk་©་འཛKན་ཏེ།     W་མ་དགེ་བཤེས་མཁས་པ་འགས་Nོན་བ{ོད་ཇི་ཙམ་
aེད་©ང༌ ༸Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་གiང་འ�ར་བ་མེད་པ།    
བོད་གངས་ཅན་པ་7མས་Eི་འfལ་aེད་+ན་རས་གཟིགས་ཡིན་པར་གiང་བ་བཞིན་
གསལ་བར་Fོན་པ་འདི་ནི་རང་དོན་Lང་ནས་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་མཛད་པ།     འཛམ་
(ིང་གི་འkོ་བ་སེམས་ཅན་7མས་Nོབས་པར་མཛད་པ། aང་སེམས་�ིང་Fོབས་ཅན་
རིགས་hག་སེམས་ཅན་7མས་Eི་མགོན་Nབས་མཛད་པོ།     9ོགས་བ�འི་སངས་Dས་
7མས་Eི་�ིང་{ེ་འཕགས་མཆོག་+ན་རས་གཟིགས་ཡིན་པར་Fོན་ཅིང།    mར་Mས་
པ་བདག་གི་B་སར་༸Nབས་མགོན་རིན་པG་ཆI་མཆོག་ལ་Mས་པས་ཁ་ཧམ་པ་ཆེན་པོ་
འJ་ཞིག་aས་སོང་Eང་འཛམ་(ིང་+ི་དང་.ོས་i་བོད་མི་དམངས་Eི་ཚབ་Rས་
ཏེ།    W་མ་དགེ་བཤེས་སོགས་Eི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་Nོན་བ{ོད་Eི་དེབ་Jི་གནང་པ་ཇི་
>ར་aས་©ང་དོལ་Dལ་དཀག་འགོག་n་འ8ས་ཐ་གཅིག་x་མཐའ་    བNལ་གནང་
བར་བཀའ་Jིན་དཔག་མེད་f་ཆེ།
     ཡིག་གེ་འདི་�ག་}ོག་གནང་ནས་དགོང་འགལ་eང་ན་Fོན་པ་8གས་{ེས་ཅན་
Vིས་གནོད་ཚc་ཅན་ལ་བཟོད་པའི་ཕར་9ིན་Vི་ཉམས་ལེན་གནང་བ་>ར་Tེད་7མས་
Eིས་Eང་བཟོད་པའི་ཉམས་   ལེན་གནང་ཏེ་8གས་�G་པy་aས་ནི་བRགས་རོ་
གནང། གལ་ཆེ། 8གས་{ེས་ཆེ།།
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