
�ས་ཚ�ད་�ར་ཆ་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�་དགོས་ཤིང་། ལེ་ལོ་དང་

�མ་གཡེང་། གཏི་�ག་སོགས་�ོབ་�ོང་གི་གེགས་�ེན་མཐའ་

དག་�ལ་�་བ�གས་ནས་ཡ་རབས་�ོད་བཟང་ཅན་ཞིག་�་

དགོས་ལ། ཤེས་རབ་�ི་�་ཕོར་བ�ོན་འ�ས་�ི་�ག་གིས་

བ�ལ་ཏེ་རིག་པའི་ཐང་ཆེན་�་གོམ་�བས་ཆེན་པོས་མ�ན་

�་བ�ོད་�་གལ་ཆེའོ། །

ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

•བ�ན་ག•ོ

པར་ལེན་མཁན། 

•ག�གས་དཀར་�བས•
ཨང911པ། 

བདག་གིས་ནམ་�ན་�ོབ་ཁང་གི་�ང་ངོས་�་�ར་ཡོད་པའི“�ས་ཚ�ད་ནི་

བ�ར་མཚམས་ཆད་�་མེད་པའི་�་�ན་ཞིག་དང་འ�”ཞེས་པའི་ག�ང་ཚ�ག་

�མ་�་དེ་མཐོང་ཐེངས་རེར་�ེལ་འ�བ་ཅིག་ངང་གིས་�ེས་འོངས་ཏེ། �ས་ཚ�ད་

ནི་དངོས་གནས་�བ་མེད་�ི་�་མཆོག་ཅིག་དང་འ�་ལ་�ེམ་�ར་�ི་�ོག་ཞགས་

ཤིག་དང་མ�ངས་པར་མ་ཟད། ད་�ང་ག�་�ད་དང་�ལ་མ་

ཐག་པའི་མདའ་མོ་ཞིག་དང་ཡང་གཉིས་�་མ་མཆིས། 

ང་ཚ�་མི་�་ལ་མཚ�ན་ནའང་�གས་བསམ་རེ་

ཡོད་ལ།  �གས་བསམ་མངོན་འ�ར་�ེད་པར་ཆེས་

གཅེས་�ས་དང་དམ་འཛ�ན་�་དགོས་པ་ནི་�ས་ཚ�ད་

ལས་མ་འདས། �ས་ཚ�ད་�ིས་ང་ཚ�ར་ནམ་ཡང་�ག་མི་

�ིད་ཅིང་�ིར་�ོག་ནི་དེ་བས་�ང་ཡོད་མི་�ིད། �ས་ཚ�ད་ལ་

བ�ོན་ལེན་དང་དམ་འཛ�ན་�་�་ནི་�གས་བསམ་མངོན་འ�ར་�ེད་པའི་གོམ་

པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། 

ཡིན་ཡང་།  ཟང་ཟིང་གི་འཚ�་བའི་�ོད་ནས་ང་ཚ�ས་�ས་�ི་བ�་�ིད་�་

ཚ�གས་�ོག་མ་�བ་པར།  ཁ་པར་�ི་འཆིང་ཐག་གིས་བཅིངས་ཤིང་�ད་འ�ིན་

སོགས་�ི་�་�ི་ལ་�ད་དེ། དགོས་ངེས་�ི་�ོབ་

ལ་མི་བ�ོན་པར་�ེད་མོ་�་ཚ�གས་�ི་ནང་ལ་

མགོ་འཁོར་ནས་དེ་རིང་གི་�་བ་སང་ཉིན་ལ་

བ�ར་ཅིང་། གནངས་�ི་�་བ་གཞེས་�་བ�ར་ཏེ།  གསེར་ལས་�ག་པའི་�ས་

ཚ�ད་རེ་རེ་ཤེས་མེད་ཚ�ར་མེད་ངང་�ད་ཟོས་�་བཏང་བ་ནི་ཇི་འ�འི་ཡིད་�ོ་བ་

ཞིག་རེད་ཨང་། གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་�ིད་�ག་གི་�་�ོད་འདི་དག་བཅོས་�ར་མ་�ས་

ཚ�། རང་གི་�གས་བསམ་མངོན་འ�ར་�་�་ཕར་ཞོག  ཐ་ན་ཕ་མས་བཅངས་

པའི་རེ་བ་ཡོད་ཚད་�ང་མདང་གི་�ི་ལམ་ཙམ་�་འ�ར་ངེས་

ལ།  དགེ་�ན་�ིས་ག�ངས་པའི་བ�བ་�་དག་�ང་�ོ་

ཐོག་ལ་�་�གས་པ་�ར་�་འ�ར་�ིད་དོ། །

�ོན་�ོན་�ི་�ེས་�་དམ་པ་དག་གིས་�ས་

ཚ�ད་�ར་ཆ་རེ་རེ་དམ་འཛ�ན་�ས་ནས་ཤེས་�་རེ་

རེ་�ད་ལ་�ར་པས། ད་གཟོད་འོད་�ོང་འབར་བའི་

མཛད་�ེས་མང་བོ་བཞག་ཡོད།  དཔེར་ན།  �ེ་ཙ�ང་ཁ་པ་

ཆེན་མོས་མཛད་ཆེན་བཞི་སོགས་�ི་�་བ་�བས་ཆེན་བ�བས་པ་དང་།  �ེ་

མི་ལ་རས་པས་དཀའ་བ་ཐམས་ཅད་�ད་�་བསད་ནས་�བ་པ་མཐར་�ིན་མཛད་

པས་ཚ�་གཅིག་�ས་གཅིག་ལ་སངས་�ས་པ་�་�་རེད།  ད�ིན་ཇིའ་ིདངོས་�གས་རིག་

པ་བ་ཉི�་�ན་�ིས་�ང“ངའ་ིམིག་�ང་རིང་བ་ན།ི ང་རང་མ་ིཆེན་�་ི�ག་པར་འ�ེང་

ཡདོ་པས་�ིར་རོ”ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། ང་ཚ�ས་�ང་�ོན་�ོན་མཁས་པ་�མས་�་ི

དཀའ་�ད་�་ིའ�ས་�་�་ནོམ་པ་དག་ལངོས་�་�དོ་བཞིན་ཡདོ་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

དེ་བས། ང་ཚ�ས་�ེས་�་དམ་པ་དེ་དག་མིག་དཔེར་བ�ང་ནས། དེ་རིང་གི་

ཐེངས་�ོན་མའི་གཟའ་མ�ག་ལ་ང་རང་ཟི་ལིང་�་སོང་། 

ཟི་ལིང་�ོང་�ེར་ན་ངོ་མཚར་བའི་�ད་མོ་དང་། �ན་�མ་

ཚ�གས་པའི་ཚ�ང་ར། ད�ང་ལ་�ག་པའི་ཁང་བ�ེགས་ཧ་ཅང་

མང་བོ་མཆིས་མོད། འོན་�ང་ང་རང་ཆེས་དགའ་ས་ནི་དེ་

དག་མ་ཡིན་པར། མཛ�ས་�ག་གི་�ིང་ག་�ིད་པོ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རེད། 

མཛ�ས་�ག་གི་�ིང་ག་�ིད་པོ་དེ་

ནི་མཚ�་�ོན་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་

མོའི་ར་�ོར་ནང་�་ཆགས་ཡོད་ལ། དེ་

ན་མཐོ་དམའ་མི་�ོམས་པའི་ས་འ�ར་དང་། 

�ོ་ཞིང་�ང་བའི་�་�ན་�ིས་ཡོངས་�་ཁེབས་འ�ག་ལ། ད་

�ང་�་�ན་དང་�ིང་�་མང་བོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། �ོགས་�ན་

�་�ང་�ོང་དང་། ཡོ་འབོག �ག་པ་སོགས་མིང་ཤེས་པ་དང་

མི་ཤེས་པའི་�ོང་བོ་�་ཚ�གས་གང་སར་�ེས་འ�ག དེ་གར་

ད་�ང་ལོ་ལོན་འགའ་རེ་�ོང་བོའི་བསིལ་�ིབ་འོག་དང་། 

�བ་�ེགས་�ི་�ེང་།  ས་འ�ར་�ི་ཐོག་�་བ�ད་དེ་ཁ་བ�་�་

ཚ�གས་�ེད་�ིན་འ�ག་ལ། ན་གཞོན་འགའ་ཤས་�ིས་ཕན་

�ན་ལ་འ�་པར་ལེན་རེས་དང་། �ིས་པ་ལ་ལ་�་�ེད་�ེད་

བཞིན་འ�ག

ང་ཡང་�ིམ་མི་གང་བོ་དང་འ�ོགས་ཏེ་ས་�ིད་ས་ཞིག་

བཙལ་ནས་བ�ད་�ེས། ཇ་འ�ང་ཞོར་

དང་། ཟ་མ་ཟ་ཞོར་�་ཉིན་�ེད་ལ་

�ོ་བསང་�ས་པ་ཡིན། 

�ེས་�འང་ང་རང་ལ་ཁོམ་

པ་ཞིག་ཡོད་ཚ�་ཡང་བ�ར་�ིད་

པའི་�ིང་ག་དེར་འ�ོ་ན་འདོད། �་

མཚན་ནི་ད�ར་�ས་�ི་�ིང་ག་དེའི་མཛ�ས་�ག་

གིས་བདག་གི་ཡིད་སེམས་�ོགས་པས་སོ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མར་�་ཐང་ཆ་ཚང་

�ོབ་�ང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་�་པའི་

འཛ�ན་�་གཉིས་པ། 

•�་མཚ�་�ོལ་མ•

                      ད�ིད་ཀ 

གསར་�ེས་�་�་�་ཚ�གས་འ�ས་པས་�ོ་�ང་�ང་། །

མེ་ཏོག་�་བ�་�མ་པར་བཞད་པས་�་ལམ་ལམ༎

གཙང་�་�ོན་མོ་དལ་�ིས་བ�ར་བས་�་�ང་�ང་། །

ད�ིད་དཔལ་�ེག་མོའི་ངོ་མཚར་�ད་མོ་བསམ་མི་�བ༎

                      ད�ར་ཁ། 

འཇམ་འཇམ་བསིལ་�ང་�ོན་མོ་�་ཐང་�ན་�་�༎

མཛ�ས་མཛ�ས་མེ་ཏོག་�ི་བ�ང་ས་བཞི་ཡོངས་�་�བ།། 

�ན་�ན་�་�ག་མ�ིན་ད�ངས་�་བའི་གསོས་�་�ར།། 

འ�ོར་འ�ོར་ད�ར་�ི་�ེག་མོས་�ེ་�འི་ཡིད་དབང་འ�ོག། 

                       �ོན་ཁ། 

འ�ས་�ན་ལོ་ཏོག་མགོ་�ོག་ས་�་�ད། །

མཐའ་ཡས་ཞིང་ཐང་གསེར་�ི་མདངས་ལ་འ�༎

ཞིང་པའི་ཡིད་སེམས་དགའ་�ོའི་�བས་�ིས་ཁེངས༎

�ོན་འ�ས་ལོ་ཏོག་�ིན་པའི་དགའ་�ོན་�ད༎

                       ད�ན་ཁ། 

ངར་ངར་�གས་�ང་�ག་ཚན་ག�་དང་མ�ངས༎

�བ་�བ་ཁ་བ་�ོང་བའི་ད�ིངས་ནས་བབས༎

ཡངས་ཡངས་�ལ་ཁམས་འ�གས་རོམ་�ོང་�་�ད༎

འཇིགས་འཇིགས་ད�ན་�ི་�ས་འདི་�་ཡིས་བཟོད༎       

 མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ན་རིན་�ོང་རོང་བོ་བཅའ་�ོད་

�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པའི་ལོ་རིམ་ད�་པའི་

འཛ�ན་�་བཞི་པ། 

•ཚ�་རིང་གཡང་མཚ�•

བདག་ལ་�མས་བ�ེས་ཁེངས་པའི་དགེ་�ན་

ཞིག་ཡོད། ཁོ་མོའི་ག�གས་གཞི་རིང་ཞིང་ཤ་རིད་

པ་དང་། ནམ་�ན་�ས་ལ་གོས་�་ནག་པོ་ཞིག་�ོན་

ལ། ད�་�་�ང་ཞིང་སེར་མདངས་�ན་པ་དེ་ཐོར་

ཅོག་�་བཅའ་�ར་དགའ་ཞིང་། �ང་ལོའི་འདབ་

�ར་�ང་བའི་�ིན་མ་གཉིས་ནི་གནག་ཅིང་�ག 

ཆེ་ཞིང་གོར་ལ་འོད་འཚ�ར་བའི་�ན་�ང་གིས་ང་

ཚ�ར་�ས་�ན་གཟིགས་�ོང་གནང་བཞིན་ཡོད། 

�ིར་འདང་ཞིག་བ�བ་ཚ�། ང་རང་ལོ་རིམ་

ག�མ་པར་འཕར་�ས་�ི་�ོབ་མགོ་�ོམ་པའི་ཉིན་

མོ་དེར། �ར་�ར་ཟང་ཟིང་གི་�ོབ་ཁང་ནང་�་

གོས་�་ནག་པོ་�ོན་པའི་�ད་མེད་ཅིག་ཡོང་ནས། 

“ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ངས་རིག་དགེ་�ན་ཡིན”ཞེས་

རང་ཉིད་ངོ་�ོད་རགས་བ�ས་ཤིག་�ས་�ེས་�ོབ་

�ིད་�ས་�ང་ལ། ཆ་མེད་ཡིན་པས་�བས་དེར་ང་

ཚ�་ཁོ་མོར་�ག་�ང་�ང་ཙམ་�ེས་�ང་། དེ་�ར་

ཉིན་རེ་རེར་མཉམ་�་དཔེ་�ིད་�ོབ་�ོང་�ས་ནས་

ལོ་ངོ་བཞི་འགོར་བ་དང་། ལོ་ངོ་བཞིའི་རིང་ཁོ་མོས་

ང་ཚ�་ལ་�་མི་ཤེས་པའི་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་

བཞག་�ང་། ཁོ་མོའི་�ོབ་�ིད་�ེད་�ངས་གཞན་

དང་མི་འ�་�ེ། �ོབ་�ིད་�ས་པ་ནན་ཏན་ཡིན་

ཞིང་�བས་རེར་ང་ཚ�་ལ་�ོན་�ོན་�ངས་རིག་

མཁས་པ་མང་བོའི་གཏམ་�ད་བཤད། ཁོ་མོ་ང་ཚ�འི་

དགེ་�ན་�ས་པ་ནས་བ�ང་ཉིན་རེར་ལས་�འི་

ཞོར་�་�ིས་གཞི་གཉིས་རེ་བ�ི་དགོས་པའི་�ོལ་

བཟང་ཞིག་བ�གས་པས། རིམ་�ིས་ང་ཚ�འང་དེ་ལ་

གོམས་ཤིང་། འཛ�ན་�་ཡོངས་�ི་�ངས་འ�ས་�ང་

�ར་ལས་ཇེ་བཟང་�་�ར། 

ངས་ད་རག་བར་བ�ེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ནི། 

ཉིན་ཞིག་གི་ཞོགས་པར། �ོབ་�ིད་དང་པོ་�ངས་

རིག་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་�ོབ་�ིད་གསར་བའི་�ང་

�་ལ་�ོན་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད། �བས་འདིར་དགེ་

�ན་�ེབས་ནས་�ོབ་�ིད་�ེད་མགོ་བ�མས་པ་ན། 

མོའི་�ད་འགགས་ཡོད་ལ་གདོང་ཡང་�་བོར་�ར་

འ�ག མ་གཞི་དགེ་�ན་ལ་ཆམ་པ་ཕོག་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་ཁོ་མོས་ཉིན་གཅིག་ལའང་གནང་བ་མ་

�ས་པར་ང་ཚ�ར་�ོབ་�ིད་�ས་ཤིང་། �ོབ་�ིད་

�ེད་�ས་�ང་ཆམ་པ་ཕོག་པའི་�མ་འ�ར་ཅི་ཡང་

མི་�ོན་པར་�ོན་དང་འ�་བར་�ེད་ཁ་དགོད་ཁའི་

�ོད་ང་ཚ�འི་�ོ་བ་�ོང་ཞོར་�ོབ་�ིད་�ེད་པ་དང་། 

དགེ་�ན་�ིས་དེ་�ར་�ེད་དོན་ནི་ང་ཚ�འི་�ོབ་

�ིད་ལ་དལ་འགོར་�ེད་མ་འདོད་པའི་�ེན་རེད། 

�ས་དེ་ནས་བ�ང་ང་ཚ�་དགེ་�ན་ལ་�ར་ལས་�ོ་

ཉེ་བོར་�ར། ཁོ་མོས་དེ་�ར་ང་ཚ�་�ོབ་མ་�མས་

སེམས་ལ་བཅངས་ནས་�ས་དང་�མ་པ་�ན་�་

རང་ཉིད་�ོས་གཏོང་བ་ནི་ཇི་འ�འི་�བས་ཆེན་

ཞིག་རེད་ཨང་། 

དགེ་�ན་ལགས། �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་ལ་

རེ་བའི་འོད་�ང་བ�ལ་པས། ང་ཚ�འི་མ�ན་ལམ་

ལ་ནམ་ཡང་�ོད་�ིས་བ�ས་འ�ག དགེ་�ན་

ལགས། བཀའ་�ིན་ཆེ། བདག་ནི་ནམ་ཡང་�ེད་ལ་

�ངས་ཤིང་བ�ར་མཁན་དེ་ཡིན། 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧེ་�ོང་དཔལ་ཁ་�ོང་�ལ་

མི་རིགས་བཅའ་�ོད་�ོབ་�ང་གི་

ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་�་བཞི་པ།  

•ཕག་མོ་འཚ�•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་

དམའ་འ�ིང་དང་པོའི་

འཛ�ན་�་ག�མ་པ། 

•�ས་མོ་�ིད•



1.དམངས་

�ོད་�། �ིས་པ་

�མས་�ིས་�་�ི་

གོ་རིམ་དང་�ལ་

ཕམ ་སོགས ་�ི ་

�ོ ད ་གཞི ་ ཡོ ད ་

པ འི ་ དོ ན ་ ད ག ་

དང་�ད་ཚ�། ཐོ་

བ་དང་། ཁེ་�ི། 

རས ་ག�མ ་�ི ་

རོལ་�ེད་ལ་བ�ེན་ནས་དོན་དག་ཐག་གཅོད་�ེད་�ིན་ཡོད། 

2.ཐོ་བ་དང་། ཁེ་�ི། རས་ག�མ་�ི་རོལ་�ེད་ནི་འདི་�་�ེ། ཐོ་

བའི་མཚ�ན་�ེད་ནི་�་�ར་ཏེ། དེས་ཡོད་ཚད་གཅོག་�བ་པ་དང་

བ�ང་ཡང་�ས། ཁེ་�ིའི་མཚ�ན་�ེད་ནི་གོང་མ�བ་དང་ད�ིལ་

མ�བ་གཉིས་�ོན་�་བ�ིངས་ཏེ་མ�བ་མོ་གཞན་�མས་ནང་�་

བ�ག་པ་དེ་ཡིན། དེས་ཡོད་ཚད་བཅད་ནས་�་�བ། རས་�ི་

མཚ�ན་�ེད་ནི་མ�བ་མོ་�་པོ་�ོན་�་བ�ིངས་པ་དེ་ཡིན། དེས་

ཡོད་ཚད་རས་�ད་�་བ�མས་པ་བཞིན་འ�ལ་�ོད་�ེད་�་མི་

འ�ག་པའི་�ས་པ་མཚ�ན་པ་ཡིན། 

3.ཐོ་བས་ཁེ་

�ི་བ�ང་�བ་པ་

དང་། ཁེ་�ི་ཡིས་

རས་�་�བ། རས་

�ིས་ཐོ་བ་བ�མ་

�བ། དེ་ནི་རོལ་

�ེད་འདིའི་�ལ་

ཕམ་�ི ་ད�ེ ་བ ་

ཐག་གཅོད་�ེད་

པའི ་ཚད ་གཞི ་

ཡིན། 

4 . དེ ་ རི ང ་

�ོགས ་ པོ ་�ང ་

�ང་ག�མ་�ིས་

�ང་ཐོ་བ་དང་། 

ཁེ་�ི། རས་

ག�མ་�ི ་ རོལ་

�ེད ་འདི ་�ད ་

ནས་�་མི་དང་། 

�། �ར་བ་

ག�མ་�ི ་ རོལ་

�ེད་བ�ེ་�་རེད། 

5.ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་ལག་པ་�བ་ལ་�ས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོས་མི་

མཐོང་བར་�ས་�ེས། ཁ་ནས་ཐོ་བ། ཁེ་�ི། རས་ཞེས་ཟེར་བཞིན་

མཉམ་གཅིག་�་

ལག་པ་�ོན་ལ་

བ�ིངས ་ཏེ ་� ་

�ལ་ལ་བ�་བ་

དང་། གལ་ཏེ་

གཅིག་�ལ་ནས་

ག ཞ ན ་ ག ཉི ས ་

ཕམ་ཚ�། �ལ་

སོང་བ་དེ་�་མི་

ཡིན། 

6.དེའི་�ེས་

� ་ ཕ མ ་ ཁ ་ ཉོ ་

མཁན ་གཉིས ་

�ིས ་� ་མ�ད་

�་རོལ་�ེད་དེ ་

� ད ་ ན ས ་ � ་

ཞིག་�ར་བ་དང་། 

�་ཞིག་�་ཡིན་

པ་�ོད་པ་དང་། 

ཁོ ་གཉིས་ལས་

�ལ་ཁ་ལནོ་མཁན་དེ་�ར་བ་དང་། ཕམ་ཁ་ཉོ་མཁན་དེ་�་�་དགོས། 

7.དེ་�ར“�་

མི་དང་། �། �ར་

བ་ག�མ་�ི་རོལ་

�ེད”ནང་གི་མི་�་

གཏན་ཁེལ་�ས་

�ེས། �ར་བའི་

� བ ་ � ང ་ ལ ་

སོགས་པར་གཏད་

ནས་བ�ན་པོར་

འ �ེ ང ་ �ེ ས ། 

�ོ གས ་ པོ ་ � ་ དེ ་

མར་བ�ར་ནས་མགོ་བོ་�ོགས་པོ་�ར་བའི་ག�ས་�ང་�་གཏད་

དེ། �ོགས་པོ་�་མི་རང་གི་�བ་ལ་བཞོན་པར་མཉམ་འཇོག་�་

དགོས། 

8 . ཁོ ་ ཚ� ་

ཚང ་མས ་རང ་

རང་ས་ནས་�་

�ིག ་�ས ་ཚར་

�ེས། �ོགས་པོ་

�་མི་གོམ་པ་�་

�ག་ཙམ་�ི་�ར་

�ས་ཏེ། �ག་

ཐེ ང ས ་ ག ཅི ག ་

གིས་�ོགས་པོ་�འི་�བ་ལ་བཞོན་དགོས། 

9.�ོགས་པོ་

� འི ་ � བ ་ ལ ་

བ�ན་ པོ ་ཞིག ་

བཞོན་�ེས། �་

མ � ད ་ ན ས ་

�ོགས་པོ་�ར་བ་

ལ་ཐོ་བ་དང་། ཁེ་

�ི། རས་ག�མ་

�ི ་ རོ ལ ་ �ེ ད ་

�ད་དེ། ཡང་

བ�ར་�ལ་ཕམ་�ི་ད�ེ་བ་འ�ེད་དགོས། 

1 0 . ཁོ ་

གཉིས ་ལས ་� ་

ཞིག་�ལ་བ་དེ ་

ཐེངས་�ེས་མའི་

� ་ མི ་ ཡི ན ་ པ ་

དང་། ཕམ་ཁ་ཉོ་

མཁན་དེ ་� ་� ་

དགོས། ཐེངས་

�ོན་མའི ་� ་དེ ་

ཐེངས་�ེས་མའི་

�ར་བ་�་དགོས། 

11.དེ་�ར་

གོ ་རིམ ་བཞིན ་

བ�ེས་ཏེ་བ�ད་

མ ར ་ ཐེ ང ས ་

ག�མ་ལ་�་དང་

�ར་བ་�ས་ནས་

�་མི་�་མ་�ར་

ཚ�། དེའི་�ིན་

ཚབ་�་� ་དང་

�ར ་བ ་གཉིས ་

�ིས་�་མི་ལ་�་

དང་གནའ་གཏམ་སོགས་བཤད་ནས་དགའ་�་ག�ག་དགོས། 

12.མ�བ་མོ་རེ་རེ་ལ་རང་རང་གི་�ས་པ་དང་མཚ�ན་�ངས་

རེ་ཡོད་པ་བཞིན་�་�་མིང་�ིང་བར་དང་། �ོགས་པོ་ཕན་�ན་

བར། མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་�འང་�ས་�ན་མ�ན་�ིལ་

�ས་ན། མ�བ་མོ་�་བཅངས་�་�ར་�ི་དཔེ་�ར། མ�ན་�ིལ་ནི་

�ོབས་�གས་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་དགོས་སོ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

• བསོད་ནམས་འ�མ •



ཕོར་�་གལ་ནི་ལ་ཏིང་�ད་ལས“�ོད་ཁོལ་�ན་པའི་མཚ�་ཁ”ཞེས་པའི་

དོན་ཡིན་ལ། ཡོ་རོབ་�ིང་གི་�བ་�ོའི་�ད་�་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། �བ་�ི་�་

མཚ�་ཆེན་པོའི་�ེང་གི་�་སོར་�ིང་ཚ�མ་དང་�་ཏིག་ལ་�ིང་ཚ�མ་གཉིས་�ང་

�ལ་ཁབ་འདིའི་མངའ་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་རེད། བཟོ་ལས་ཐོན་�ེད་�ེ་ཁག་

ལ་འཁེལ་འཐག་དང་�ོན་གོས། ཟས་རིགས་ལས་�ོན། ཤོག་�་བཟོ་བ། མཉེན་

ཤིང་། �ོག་�ལ་ཡོ་�ད་སོགས་མཆིས་ཤིང་། མཉེན་ཤིང་གི་ཐོན་ཚད་འཛམ་

�ིང་གི་�ིའི་ཐོན་ཚད་�ི་�ེད་ཀ་ཡན་ཟིན་ཡོད། ཞིང་ལས་ལ་འ�་རིགས་

འདེབས་པ། ཤིང་ཏོག་�མ་�ོན་དང་�མ་རའི་ལག་�ལ་གཙ�་བོར་གཉེར་ཞིང་། 

�ན་འ�མ་དང་�མ་�ན་�་�་ར་སོགས་འབོར་ཆེན་ཐོན། ཉ་འཛ�ན་ལས་

རིགས་དཔལ་འ�ོར་�ོད་གལ་ཆེན་�་�ར་ཡོད། �ོངས་�འི་ལས་རིགས་དར་

�ས་ཆེ་ཞིང་�ི་ད�ལ་�ི་འ�ང་�ངས་གཙ�་བོ་ཡིན། �ོངས་�འི་མཛ�ས་�ོངས་

གཙ�་བོ་ནི་གནའ་�ལ་�གས་ཅན་དང་མཚ�་ཁའི་�ལ་�ོངས། རི་�ོད་�ི་ཚ་གཡོལ་�ེད་ས་དག་ཡིན། �ལ་ཁབ་འདིར་གང་སར་མཐོང་�བ་

པའི་བཟོ་བཀོད་ནི་ཆོས་ཁང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཕོར་�་གལ་�ི་རིག་གནས་�ོལ་�ན་�ི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་། ཕོར་�་གལ་མི་

དམངས་�ི་དད་མོས་�ི་གོང་�་ཆགས་སའང་ཡིན། ཕོར་�་གལ་�ི་ལོ་�ས་རིང་ཞིང་མིང་�གས་ཆེ་བའི་ཆོས་ཁང་དག་ནི་གནའ་�ལ་�གས་

ཅན་�ི་དཔེ་མཚ�ན་ཚབ་�ེད་ཡིན་ཏེ། �ག་ལའོ་�ེ་��་སི་ཆོས་ཁང་ཆེན་པོ་ནི་ཕོར་�་གལ་�ོབས་འ�ོར་ཆེས་ཆེར་�ས་པའི་�ས་�བས་�ི་

བཟོ་�ན་�་�ལ་�ི་�ལ་བཞག་�་ཆེན་དང་། �་ཏེ་�་ཆོས་ཁང་དང་དེའི་མ�ན་�ི་ཐང་ཆེན་ཤིན་�་ཡངས་པས་མིང་�གས་ཆེ་བ་དང་། ངོ་

མཚར་ཆེ་བའི་ཡེ་�་ཆོས་ཁང་། �ེད་ཤ་�ོང་བའི་མི་�ས་�ི་ཆོས་ཁང་། �ོ་�ང་�ེར་བའི་�ིན་�ོས་

ལང་ཞིས་སི་ཁི་ཆོས་ཁང་སོགས་�ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆོས་�ིས་�ོགས་ཡོང་གི་མ�ོན་པོ་དག་

གི་དང་བ་�ངས་དང་འ�ེན་བཞིན་ཡོད། ཕོར་�་གལ་�ི་�ད་ཆོས་མཚ�ན་པའི“ཆང་སའི་མཁར”�་

�བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཨོ་�ན་པས། །

�་མའི་ཡང་�ིད་�ལ་�་དང་། །

ད�ལ་�་བཙ�་བ�འི་ལག་ལེན་�ེལ། །

�་མའི་�ལ་�་ངོས་འཛ�ན། ནང་པ་སངས་�ས་པའི་

ག�ང་�གས་�མས་�་སངས་�ས་�ི་�ལ་པའི་�མ་རོལ་ལ་

ངོ་བོ་དང་། རིགས་མི་འ�་བ་�་མ་ཞིག་ད�ེ་�ོལ་ཡོད། མདོར་

བ�ས་ན་�ལ་�་ཞེས་པ་དེ་སེམས་ཅན་�མས་�ི་�ག་བ�ལ་

�་ཚ�གས་བསལ་བའི་ཆེད་�། ག�གས་�ི་�མ་པ་མི་འ�་བ་

�་ཚ�གས་�་�ལ་ནས་འ�ོ་བ་�མས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་�མ་པ་

ཞིག་ཡིན། དེས་ན་སངས་�ས་�ི་�ལ་པ་དེ་ད�ལ་པོའི་ཆེད་�་

ཟས་གོས་དང་། ནད་པའི་ཆེད་�་�ན། མགོན་མེད་�ི་ཆེད་�་

མགོན། �བས་མེད་�མས་�ི་�བས་�་�ལ་ནས་ཕན་འདོགས་

�ིན་ཡོད་�བས། སངས་�ས་�ི་�ལ་པ་ཡིན་ན་གང་ཟག་མི་ཞིག་

ཡིན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད། འོན་�ང་དེང་�ས་ང་ཚ�འི་�ོ་ངོར་

ཡོད་པའི་�ལ་�་ཞེས་པ་འདི་ནི་རང་གི་�་མ་དེ་ཉིད་�ན་མི་ཆད་

པར་ཡང་ནས་ཡང་�་�ེ་བ་བཞེས་པའི་ཡང་�ིད་ངོས་འཛ�ན་�ེད་

�ོལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། �གས་�ོལ་འདི་ནི་ཐོག་མར་�བ་

ཆེན་ཨོ་�ན་པས་�ོལ་�ེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མ�ར་�འི་

གདན་རབས་འཛ�ན་པའི་�བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཀ�་པཀྵིར་�གས་པ་དེ་

ཉིད་�་གཤེགས་ཁར། མཁས་�བ་གཉིས་�ན་�ི་�ོབ་མ་མང་བོ་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་�བ་ཐོབ་ཨོ་�ན་པ་ལ་གདན་ས་གཏད་དེ། 

�ོགས་�ན་�ལ་འ�ོར་རང་�ང་�ོ་�ེ་ང་། །ཉི་མ་དོ་�བ་�ས་�ང་

སང་འཆར་བཞིན། །ག�ལ་�འི་ལས་དང་མ�ན་པར་�ལ་�་

འ�ང་། །ཞེས་པའི་�ག་�ིས་ཤིག་གནང་ཞིང་། ཉི་མ་ལ་�ོད་�ོགས་

ནས་�་ནག་པོའི་�ད་པ་འཛ�ན་པ་ཞིག་འོང་། དེའི་བར་�་�ལ་

ཚབ་མཛ�ད་ཅིག་སོགས་ཡང་�ིད་འ�ོན་པའི་�ང་བ�ན་ཡང་ཡང་

ག�ངས་ཤིང་། �་ནག་གསེར་མདོངས་ཅན་དེ་�བ་ཆེན་ཨོ་�ན་

པའི་ད�་ལ་གསོལ་ནས་གདན་ས་བ�ང་དགོས་པའི་བཀའ་�ང་

གནང་། �བ་ཐོབ་ཆེན་པོས་�་མའི་བཀའ་བཞིན་གདན་ས་�ོང་

བཞིན་བ�གས་པའི་�བས་དེར། མང་�ལ་�ང་ཐང་ནས་ཡོང་

བའི་�་མ་བཙ�ང་མཁན་�ི་�ོ་�ག་གཉིས་�ིས་�་�་ལོ་�་ལོན་པ་

�ིད་ནས་མ�ར་�ར་འ�ོར་བ་དང་། �བ་ཆེན་དང་མཇལ་བ་དང་

�ིས་པའི་�གས་ལ་ཞེད་�ང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་�་མའི་མ�ན་�་

ཐལ་�ིས་�ོན། ཕ་མ་ཚ�ས་�ག་འཚལ་བའི་�བས་�་�་�ང་གིས་

�ག་�ང་མི་འཚལ། འཇིགས་�ག་�ང་མེད་པར་མཆོད་ཁང་གི་

མ�ན་ན་�ིལ་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ད�ོལ། �བ་ཆེན་�གས་ད�ེས་

ཚ�ར་ཆེན་པོས་ཞལ་འ�མ་མདངས་དང་བཅས་པར་�་�ང་�་མོ་

ཞིག་འ�ག �ན་�གས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་�ེན་འ�ེལ་ཡོད་

ག�ངས། དེ་ནས་གདན་ལ་བ�གས་�་བ�ག་ནས་�ོད་�་ཡིན་

ག�ངས་པར།  ང་ཀ�་པ་ཡིན་ག�ངས། ཨོ་�ན་པས་དེ་བཞིན་

ཡིན་པར་འ�ག ང་ལ་དག་པའི་�ང་བ་མང་བོ་�ང་ག�ངས་ནས་

མོས་�ས་དང་མཉེས་ཚ�ར་ཆེན་པོས་�ན་�ི་འ�ས་�ར་བ�ངས། 

དགེ་བ�ེན་�ི་�ོམ་པ་དང་། �ོན་འ�ག་གི་�གས་བ�ེད་གནང་། 

ད�ང་ལོ་བ�ན་པ་རབ་�ང་�་པའི་�གས་�ག་�ི་ལོ1290ལོར་

མཁན་པོ་�ན་�ན་ཤེས་རབ་ལས་རབ་�་�ང་། �་གོང་མ་ཀ�་

པཀྵིའི་གསང་མཚན་�་རང་�ང་�ོ་�ེ་ཟེར་བས་མཚན་དེ་ཀ་

གསོལ། ཀ�་པའི་ཡང་�ིད་�་མངའ་གསོལ། གཟེངས་བ�ོད་ནས་

མ�ར་�འི་གདན་སར་བཀོད། འདི་ནི་�་མའི་ཡང་�ིད་�ལ་�་

ངོས་འཛ�ན་�ས་ནས་�་གོང་མའི་�་ཆས་དང་བདག་དབང་ཡོངས་

�ོགས་�ལ་པའི་�གས་�ོལ་ཐོག་མ་ཡིན། 

ད�ལ་�་བཙ�་བ�འི་ལག་ལེན། �བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པ་རབ་

�ང་བཞི་པའི་མེ་འ�ག་�ི་ལོ1256ལོ་ཙམ་ལ་ཨོ་�ན་�ལ་�་འ�ོ་

བ་�ས་ནས། དང་པོ་�ང་མི་མེད་�ི་རི་ལ་�བ་པ་�ས། �གས་དམ་ཤིན་�་འཕེལ་

བས་�ར་�ི་ཆོས་བ�ེད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་�་�ན་པ་སོས། དེ་ནས་གངས་ཏི་སེར་

�ོན་ཏེ་�ང་ཟད་བ�གས། དེ་ནས་ལམ་�ོགས་�་དང་བཅས་ཏེ་མར་�ལ་ནས་ལམ་

ཐོན་ཏེ་ཛ་ལ�་ར་བར་�ོན། དེ་ནས་ལམ་�ོགས་གཞན་�མས་�ིར་བ�ོགས། དཔལ་

ཡེ་དང་འ�ོགས་ནས་�ོན་པས། ལམ་འ�ང་གི་གནོད་པ་མང་བོ་བ�ལ། �ད་པར་�་

སོག་པོའི་�་པས་མ�ལ་�ོམ་ཐག་�་བ�ག་ནས་བ�མས། �་�ས་ལ་�ོག་པས་

བ�ན་ནས་བ�ངས་པར་ས་ལ་འ�ེལ་བ་དང་། དེ་མ་ཐག་བཞེངས་ཏེ་འོ་དོད་ཆེན་པོ་

བོས་ཤིང་ཞབས་�ོ་མང་བོ་མཛད་པས། དེ་�ར་ག�གས་ཅན་མི་དང་ག�གས་མེད་�་

འ�ེའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བ�ལ་�གས་�ིས་ཟིལ་�ིས་མནན་ཏེ། ཨོ་�ན་�་མ་ཐ་

ལའི་�ོང་�་�ེབས། དེར་�ོ་�ེ་�ལ་འ�ོར་མ་�ད་འཚ�ང་མའི་�་མོའི་ག�གས་�་

�ས་པ་ཞིག་གིས་ཚ�ད་མ་ཕོར་གང་�ིན་ཞིང་�ིན་�ིས་བ�བས་པས་ལས་�ིབ་�ག་

མ་ཐམས་ཅད་ཟད། �ོ་�ེ་ག�མ་�ི་དོན་ཇི་�་བ་བཞིན་�གས་ལ་འ�ངས། �ོ་�ེ་

�ལ་འ�ོར་མ་ཉིད་�ི་�ར་བ�ན་ནས་ཞལ་�ི་གདམས་པ་ཡང་གནང་། ད�ལ་�་

བཙ�་བ�་ཆེན་མོའི་�ག་ལེན་ཆ་ཚང་གནང་བ་�ས། དེ་ནས་ཁ་ཆེ་བ�ད་དེ་�ིར་

བོད་�་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་ཁ་ཆེ་�ལ་པོས་གསོད་མི་�མ་�་ཙམ་ཞིག་མངགས་པ་

དང་ལམ་�་�ད་�ང་�ོགས་མཆེད་གཉིས་ཀ་ཅི་ཡང་མ་ཉེས་པར་ཐར། �ི་

ལོ1258ལོར་བོད་�་ཕེབས་པ་དང་ཆོས་�ེ་�ོད་ཚང་པ་གཤེགས་ཟིན་ཞིང་། �ེན་ལ་

སོགས་པ་མི་བཞེང་བའི་བཀའ་ཕེབས་གནང་ཡོད་�ང་། ཁོང་དེའི་ཁོངས་�་མེད་

ག�ངས་ནས་�ེན་བཞེངས་�ང་འགའ་ཞིག་མཛད། 

དེ་ཡང་�ེ་དགེའི་�ང་ཡིག་�་�་འཕེལ་�ི་ད�ལ་�་བཙ�་བ�འི་ལག་ལེན་

ཟིན་�ིས《�་བ་བ�ད་�ིའི་ཐིག་ལེ》 ལས། བོད་འདིར་དཀའ་ཚ�གས་�ང་�ས་རིན་

ཆེན་�བ་པ་འདིའི་�ན་ནི་མཁས་�བ་ཨོ་�ན་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཡང་། �ད་པར་ཡི་

དམ་�ོ་�ེ་ཕག་མོར་མཇལ་ནས་དངོས་�བ་ཐོབ་ཅིང་ད�ལ་�་རིན་པོ་ཆེའི་�ག་

ལེན་ཡང་མངོན་�མ་�་མཁའ་འ�ོ་མ་དེ་ཉིད་�ིས་གནང་�ེ། དེ་ནས་རིམ་པར་འ�ི་

�ང་དཔལ་ཆོས་�ི་�གས་པ། དཀོན་མཆོག་འ�ོ་ཕན་དབང་པོ། འ�ོམ་རིགས་

གསང་�གས་�ི་�ལ་འ�ོར་ཡེ་ཤེས། འཚ�་�ེད་ཀ�་བ�ན་འཕེལ། དེ་ནས་�ལ་�ན་

འ�ས་ཞལ་སི་�་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་�ི་འ�ང་གནས་ཏེ། �བ་ཆེན་ཨོ་�ན་པས་བོད་�་

མ་བཞེངས་བར་ལ་གངས་ཅན་�ོངས་འདིར་ད�ལ་�འི་�ག་ལེན་མཛད་པ་གཅིག་

�ང་མེད། ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་

བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

�གས་པའི་ཨའོ་པིས་དོ་སི་མཁར་ནི་དེའི་�ས་�ི་�ལ་པོས་བ�ན་མོར་གནང་བའི་

ལེགས་�ེས་�་�གས་པ་དང་། �ས་ད་�་ད་�ང་�ས་རབས་བར་མའི་གནའ་ཉམས་

མངོན་པ་དང་དབེན་འཇགས་�་གནས་པས་མི་�མས་རང་དབང་མེད་པར་ཡིད་

�ོན་འཆོར་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་། 

 • �ོལ་མ་ཚ�་བ�ན •



རི་མོ་པ། •བསོད་ནམས་འ�མ•

ང་ན་ིལས་ཞརོ་�་ར་ི�ེས་�གོ་ཆགས་ལ་འ�་པར་�ག་�ར་དགའ་བོ་ཡདོ། ན་ནིང་ག་ི�་ག�མ་པར་ངས་ཁ་ེལས་

ཤིག་གིས་�བ་�ོར་�ས་པའ་ི�ངས་འཁོར་ད་ེབ�ོར་ནས་མཚ�་བོད་ག�ང་ལམ་བ�ད་ད་ེབོད་�ངོས་�་སངོ་། ར་ི�ད་ཆེན་

པོ་ཞིག་ག་ི�་ོབར་སངོ་�་ེགནས་དེའ་ིར་ི�གས་གང་མཐོང་ལ་འ�་པར་བ�བ། 

དེར་སངོ་ནས་ཉིན་བཞ་ིཔར། ངས་བ�ན་ལེན་འ�ལ་ཆས་�་ི�ང་མཐོང་ལས་མ་བསམས་ས་ནས་གསའ་ཞིག་མཐོང་

�ང་། གསའ་ད་ེ�ོ་འཛ�ང་�དོ་ནས་�ིར་མཆངོས་ཏ་ེ�ག་ཐེམ་ཞིག་ག་ི�ེར་�གས། �ལ་དེར་བ�ས་ན་གཟན་ཞིག་མཐོང་

སངོ་ངམ། ངས་རེམ་པར་འ�ལ་ཆས་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་�ེར་བ�ས་པ་ན། མ་གཞིར་བར་�ང་�་�་�དོ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ག་

ཐེམ་�་ི�་ེདེར་མར་བ�མས་ནས་ཡངོ་བཞིན་འ�ག �་�དོ་དེའ་ི�་ེ�་�་�ལ་ཞིག་ཡདོ་པ་�ང་མཐོང་ལས་མངོན་གསལ་

�་མཐོང་�བ། �ིར་�་�དོ་ནམ་མཁའ་ིབདག་པོ་དང་གསའ་ན་ི�་ཐང་ག་ི�་ེབོ་ཡིན་པས། �ས་�ན་�ོ་ས་རང་མལ་�་

གནས་ན་ད་ེརིང་ཅ་ིཞིག་�ང་སངོ་ངམ་�མ་�ང་། 

ངས་ཞིབ་�་བ�གས་པ་ན། མ་གཞིར་�ག་ཐེམ་དེའ་ི�་ེན་གསའ་�ག་ཅིག་འ�མས་ནས་བ�ད་ཡདོ་པ་མཐོང་�ང་། 

�ད་ཅིག་ཉིད་ལ་�་�དོ་�ིས་�གས་�་�་�འ་ི�ེར་མསོ་གསའ་�ག་དེའ་ི�ལ་པགས་ནས་བ�ང་�ང་། དནོ་�་གསའ་

མསོ་ཉེན་ཁ་ད་ེམཐོང་ནས་ར་ི�ེར་�གས་པ་ཡིན་འ�ག     གསའ་མོས་གསའ་�ག་�་�དོ་�་ི�ེར་འགོ་�་ཤོར་པ་མཐོང་

མ་ཐག ངར་�ད་གནམ་ས་གཤགས་པ་�་�་ཞིག་�ོག་བཞིན་མཆངོ་ཐེངས་གཅིག་གིས་�་�དོ་�ེང་མཆངོས། བ�ས་

བ�ས་རིག་རིག་�་�་�དོ་ཟིན་ལ་ཉ་ེ�བས། �་�དོ་དེས་གཤོག་�ང་�ེབ་ཅ་ི�བ་�ིས་གསའ་�ག་�ེར་འགོ་�་བ�ང་ནས་

བར་�ང་�་འ�ར།  གསའ་�ག་གིས་བར་�ང་�་འཕག་འཚག་�ག་ཞརོ་ཨག་�ད་�ག་བཞིན་འ�ག གསའ་མོ་ད་ེ�ོས་

པ་�ར་�ག་�་ེད་ེ�་ཡང་དང་བ�ར་�་བར་�ང་�་མཆངོ་ཅ་ི�བ་�ེད་�ིན་འ�ག་མོད། �་�དོ་འ�ར་�ིན་འ�ར་�ིན་

ཇ་ེམཐོར་�ིན་ཏ་ེམཐར་མ་ིམཐོང་བར་�ར། �་�ག་ཤོར་པའ་ི�ག་བ�ལ་�ིས་གསའ་མོ་ད་ེན་ི�ར་བཞིན་བར་�ང་�་

མཆངོ་ཅ་ི�བ་�ེད་པའ་ི�བས་དེར། སེམས་གསའ་�ག་ལ་གཏད་�གས་པས་ཡིན་ལས་ཆ།ེ ཡར་མཆངོས་ནས་མར་འབབ་

�བས་�ིད་ཏིག་གེར་གཡང་ལ་�ང་། 

ཉིན་�ག་པར་ངས་པར་ཆས་�་ི�ང་མཐོང་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་�ོངས་འབེབས་�བས། �་ོ�ར་�་�ོ་འཛ�ང་གསེབ་�་

གསའ་རོ་ཞིག་ཡདོ་པ་མཐོང་། ཚ�ར་�ང་ལ་བ�ེན་ན་ད་ེན་ིཁ་ེཉིན་�་ིགསའ་མོ་ད་ེཡིན་པ་ཤེས་�བ། དེའ་ི�ས་ཡངོས་�ག་

གསི་བ�ས་ཤངི་མགོ་བོ་�ར་�་ད�ངས་ཏ་ེ�་ེཡང་མ�་འ�མ་�་བ�ར་འ�ག  བ�ས་ཚ�ད་�་ཤ་ིནས་�ན་རངི་འགོར་བ་�ར་�ང་། 

གསའ་རོ་དེས་�ང་མ་འགོར་བར་�་�དོ་འགའ་�ར་བ�ག་�ང་། �་�དོ་�མས་གསའ་

རོ་ཡདོ་སའ་ིབར་�ང་�་�ིང་�ོར་�ག་ཞརོ་�་�་འ�ིན་བཞིན་འ�ག  ད་ེནས་�ང་མ་འགོར་

བར་�་�དོ་བ�་�ག་ཁ་ཤས་བར་�ང་�་�ིང་�ོར་�ག་བཞིན་གསའ་རོའ་ིཉ་ེའཁོར་�་བབས། ངའ་ིསེམས་�་མ་ིའ�ངས་

པར་གསའ་རོའ་ི�ས་�ོམ་ལས་�ག་�་མ་རེད་�མ་�བས། མིག་ལམ་�་གསའ་�ག་འཛ�ན་མཁན་�་ི�་�དོ་ད་ེཡང་

བ�ར་མངོན་�ང་། རེད། ད་ེརེད། �ེའ་ི�་�ལ་ད་ེའ�འ་ིགསལ། 

�་�དོ་ཚ�་གསའ་རོའ་ི�ེང་�བ་�ང་། ཏག་ཏག་�བས་དེར་�་ེ�་ཅན་�་ི�་�དོ་དེས་�ད་ཆེན་ཞིག་བ�བ་པ་ན། �་

�དོ་གཞན་�མས་འ�བ་ལངོ་ངེར་�ིར་བ�ེད་�ང་། བ�ས་ཚ�ད་�་�་�དོ་ད་ེདམངས་�དོ་�་བཤད་པའ་ི�་དཔོན་ཡིན་པ་

འ�། �་�དོ་�་ེ�་ཅན་ད་ེའ�ིང་�བོས་�ིས་ཕར་སངོ་ནས་གསའ་རོའ་ིག�ས་�ག་�་མ�་མ�ང་འགའ་བ�བ་�ེས། 

གསའ་མགོར་�ེར་�ིམ་བཞག་�་ེགསའ་མིག་�་མ�་མ�ང་བ�ན་པའ་ི�ད་ཅིག་མ་དེར། གསའ་རོ་ད་ེའདས་ལགོ་བ�བ་

པ་�ར་ཡར་�ིང་�ང་། �་�དོ་དེའ་ི�་ེལ་མཆ་ེབ་འཐམས་ནས་མགོ་�་ེ�ད་ཅིག་ལ་ཁ་ཁར་བཏང་ནའང་། �ས་ད་�ང་

འཕག་འཚག་�ག་བཞིན་ས་�ིང་གནམ་�ིང་�ེད་བཞིན་�ག་�ནོ་�ིས་རང་�ས་བ�ས་�ང་། 

མ་གཞ་ིགསའ་ད་ེཤ་ི�ལ་�ས་པ་རེད། གསའ་ཡིས་འཁོན་ལན་�གོ་ཆེད་�དོ་ཚ�གས་�་ིམ�་མ�ང་བཟེད་ད་ེརང་ག་ི

�་�་འཛ�ན་མཁན་�་ི�་�དོ་དེར་བ�གས་པ་རེད། �་�དོ་གཞན་�མས་�ིས་�ལ་ད་ེམཐོང་ནས་འ�གོ་ཐེངས་གཅིག་

གིས་བར་�ང་�་འ�ར་ཅ་ི�བ་�ས། ད་ེདག་གིས་རང་ཉིད་བ�ས་ཤིང་མགོ་གཙ�་བསད་པའ་ིདནོ་ད་ེ�ོགས་�ེས། ད་ེམ་ཉིད་

�་བར་�ང་ནས་མར་མཆངོས་ཡངོ་ནས་གསའ་དང་དམར་འཛ�ང་�ས། གསའ་དེར་འཇིགས་�ང་�་�་ེཙམ་ཡང་མེད་པར་

མཆ་ེབ་དང་�ེར་མོར་བ�ེན་ནས་ངར་�ད་�ང་�ང་ངང་�་�དོ་འགའ་ད་ེམ་ཉིད་�་ས་�་བ�བས། �ས་མ�ངས་�་�་

�དོ་�མས་�་ིམ�་མ�ང་དང་�ེར་མོས་�ང་གསའ་�བ་རལ་བར་བཏང་། འཐབ་འཛ�ང་�ང་ཞ་ིབ་ན། �་�དོ་ཉ་ི�་�ག་

ཐང་ན་འཕག་འཚག་�ེད་བཞིན་ཡདོ་ལ། གསའ་ད་ེཡང་�ག་�ོག་ཅིག་དང་མ�ངས། �བ་པགས་�ེད་ཙམ་�ིར་བཀགོ་

ཅིང་། �ལ་�ས་�ང་དཀར་སེང་ངེར་�ིར་མངོན་འ�ག

བར་�ང་�་ད་�ང་�་�དོ་བ�་ཁ་�ག་�ིང་�ོར་�ག་བཞིན་ངལ་གས་ོབཞིན་ཡདོ་པར་�ང་། �ང་ཙམ་ནས་ད་ེདག་

�ར་ཡང་ཁག་གཉིས་�ས་ཏ་ེཡང་བ�ར་གསའ་ཡ་ི�ེང་�་གཟས་ནས་མཆངོས་འངོ་། གསའ་མ་ོདེས་�མ་པ་མེད་པའ་ི

ཉམས་ཤིག་གིས་མགོ་བོ་ཡར་ད�་ེ�་ེའ�ེང་འ�ག  མིག་འདོ་�དོ་�ལ་ཁའ་ི�ོ་བས་བ�ས་འ�ག་པ་ལས་གཞན། �་�དོ་

ད་ེ�མས་�ིས་མེད་�་བཏང་བའ་ིཉམས་�ང་ཞིག་�ང་མངོན་འ�ག  དེས་རང་དང་�ིས་པར་ད�་ཤ་�ངས་ཟིན། ཡང་

བ�ར་འཐབ་འཛ�ང་ལ་�གས་པའ་ི�ས་�ངས་ཟད་ད་ེས་�་�ང་�ར་འ�ེལ་ཡང་། ད་ེན་ིས་�་འ�ེལ་ཏ་ེཤ་ིབ་མིན་པར་

ཡར་འ�ེང་ནས་�་ལམ་�་བ�ད་པ་ཡིན། 

ད�ད་པ། གསའ་ན་ི�གོ་ཆགས་�་ིའ�ས་ཚབ་�་�་ཡིན། དེས་ང་ཚ�ར་གསལ་འདེབས་ཤིག་�ས་ཡདོ་པ་ན།ི ག�མ་

པོ་གཅན་གཟན་�་ིརིགས་ཡིན་�ང་མ་�འ་ིབ�་ེསེམས་ན་ིགཞམོ་གཞིག་�ལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ེབ�ོད་ཡདོ། ཨ་མའ་ིབ�་ེ

སེམས་�བས་ཆ་ེཞིང་། མིའམ་�ད་འ�་ོགང་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན། ཚ�་�གོ་ལ་གོང་བ�ར་�ིས་དང་། �ད་

མེད་�་ིབ�་ེསེམས་བཅངས་ནས་�གོ་ཆགས་གཞན་བར་�མས་པའ་ི�ེལ་ཟམ་�གས་དང་། �ིང་�ེས་གཞན་�ན་ཟིན་ན་

�གོ་ཆགས་གཞན་�ིས་�ང་ང་ཚ�་འ�་ོབ་མིའ་ིརིགས་ལ་འཛད་མེད་�་ི�ོ་བ་�ིན་ངེས་པ་གདམས་འ�ག་གོ །          

ནགས་ཚལ་ནང་གི་�ོག་ཆགས་�ོད་�་ཀ་ཚང་ནི་�ིམ་�ོལ་ལ་ཤིན་�་དོ་གལ་

�ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། �ག་�ག་�མས་�ོག་ཆགས་གཞན་�ི་�་�་�ར་�ོབ་�ར་

འ�ོ་བཞིན་མེད། �་�ེན་ནི་�་ཞབས་�་ཀས་�་ཀ་ནི་འདབ་ཆགས་གཞན་དང་མི་

འ�་བར་རིགས་�ད་མཆོག་གི་�ས་ཡིན་ལ། �ོབ་�འི་ནང་བ�བ་�་�ན་གསར་

ཤས་ཆེ་ཞིང་། དེ་དག་�་ཀའི་�ིམ་�ད་�ི་�ོལ་དང་འགལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། �་ཀ་

ཚ�འི་འཚ�་བའི་ཁོར་�ག་དང་ཡང་མི་འཚམ། དེ་དག་གིས་�ི་རབས་པའི་�ད་ལ་ངན་

ཤན་ཐེབས་པ་ལས་ཅི་ཡང་མི་�ས་ཞེས་བཀག་པས་ཡིན། དེར་བ�ེན། �ག་�ག་

�མས་�ས་�ན་ཚང་ལ་འ�ལ་ནས་�་ཞབས་�་ཀས་ཡབ་མེས་ནས་བ�ད་པའི་

གདམས་ངག་�ོབ་�ོན་གནང་བ་ལ་མཉན་ནས་ཉི་མ་�ད། འདབ་ཆགས་གཞན་

�མས་ཉེ་སར་ཐོན་ཙམ་�ིས་�ང་�་ཞབས་�་ཀས་ལ་བདའ་�ང་བདའ་�ས་ཏེ། དེ་

དག་གིས་�ིའི་�ོད་ལམ་ངན་པ་�ག་�ག་�མས་ལ་བ�ོ་བར་གཟབ་�ིན་འ�ག 

�ག་ཚང་བཅོས་འ�ག་པའི་�ོང་�ན་དེའི་�་ན་�ོན་པ་�ིང་རལ་ཞིག་ཡོད། 

�ོན་ཞབས་�་གསེར་�ོག་ཅིག་འ�ག ཉིན་འགའི་མཚམས་�་�་ཞབས་�་ཀས་

�ག་�ག་�མས་�ིད་ནས་�ོན་པ་དེའི་གམ་�་ཡོང་ནས། དེའི་ཞབས་�ི་རིག་�་ཡོད་

�ང་རེག་ཐབས་མེད་པའི་གསེར་�ོག་དེར་�་ཙམ་�ས་ཏེ། ཡབ་མེས་�མས་ལ་མཛད་

�ེས་འདི་ཡོད་དང་གན་མངའ་ཞེས་མ�བ་མོ་བ�ག་ནས་བ�ང་ཅི་�བ་�ེད་ལ། �ས་

�ན་�ོམ་ཚ�ག་རེ ་འགོད་

�ས། གནའ་�ས་ང་ཚ�ར་

གསེར་མོད་པས། །བ�ོད་སའི་ལམ་ཡང་གསེར་�ིས་བ�ན། །�་ཀ་དཔེ་

ལེགས་�་འདོད་ན། །�ོན་ཞབས་གསེར་དེ་གཅེས་པར་�ངས། །ཞེས་�ོག

�་ཞབས་�་ཀས་�ིམ་�ད་འདིའི་�ོ་རིག་ཡོད་ཚད་ཚ�ག་�ང་བཞི་

པོ་འདིའི་ནང་�་འ�ས་ཡོད་མེད་ལ་དོགས་�ང་ཙམ་ཡང་�ེས་མ་�ོང་། 

�ག་�ག་�མས་�ིས་�ང་�ག་�ན་�ི་གཟི་བ�ིད་�ི་�ན་བ�ང་�་ནི་

རང་གི་ཚ�་གང་གི་འགན་འ�ི་�་བ�ོམས་འ�ག ལོ་�་མ་ཞིག་འགོར་བ་

ན། �ག་�ན་ཚ�་ལས་འདས། �ག་�ག་�མས་�ིས་དེའི་རེ་བ་�ོང་ཟད་

�་མ་བཏང་བར་ཉིན་�ན་�ོན་�ིང་རལ་བོ་དེ་བ�ངས་ཤིང་། �ོན་པ་

དེའི་ཞབས་�ི་གསེར་ལ་བ�ས་ནས་མ�ན་ལམ་ལ་འཆར་འགོད་དང་། 

�་�ལ་མ་ིམ�ན་�ས་�ོད་པ་སགོས་�ིས་�ས་འདའ་བར་�ས། ད་ེ�ར་བ�ལ་

པར་�ང་མ་�ངོ་བའ་ིཐན་�ོན་ཡ་ང་བ་ཞིག་གིས་ནགས་ཚལ་ཡོངས་�ི་ལས་

དབང་ལ་ཁ་ལོ་�ར་�ས་�ང་། �ག་�ག་�མས་�ིས་ད་�ང་

�ོན་ཞབས་�ི་གསེར་�ོག་དེ་�ོག་བ�ོས་ངང་བ�ངས་འ�ག ཁོ་

ཚ�འི་�ོད་�་�ག་�ག་�་ཆལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནས་བ�ན་མ་

�གས་པར་གནས་གཞན་ལ་འ�ར་ནས་�ལ་ཁམས་�ལ། དེ་

�ིར་ཚང་�་ལོག་ཡོང་�ས། �ོགས་�ོམ་�ིས་མནར་ནས་�ང་

བས་�ས་�ང་ཐེག་གིན་མེད་པའི་�ག་�ག་�མས་ཁོང་�ོ་ཆེན་

པོ་ལང་བཞིན་ཡབ་མེས་�ི་གསེར་�ོག་མི་བ�ང་བའི་�་�ོད་

འདི་ནི་ཡབ་མེས་�མས་�ི་མཛད་�ེས་ལ་མཐོང་�ང་�ས་པ་མ་

ཡིན་ནམ། གཞན་�ལ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད། �ོད་སེམས་བ�ད་�ིས་

བ�ས་སམ་འ�ེ་ཡིས་བ�ག་ཅེས་�ིགས་དམོད་�ས་པར། �ག་

�ག་དེས་གཞན་�ལ་�ི་ནགས་ཚལ་�་ཡོད་པའི་འདབ་ཆགས་

�མས་ང་ཚ�་དང་མི་འ�་བར་རང་མོས་ངང་གང་སར་འ�ར་

བཞིན་འ�ག དེ་དག་གི་ཚང་བཅོས་ཡོད་པའི་�ོང་�་རེ་རེ་ན་

ཡང་ང་ཚ�་�ར་�ོན་�ིང་རལ་བོ་རེ་འ�ག �ོན་�ིང་དེ་དག་གི་

ཞབས་�འང་གསེར་�ོག་རེ་ཡོད། གསེར་�ོག་ལ་ལ་ཞིག་ང་ཚ�འི་

འདི་ལས་�ང་ཆེ་ཟེར། 

  

 མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།    •དོན་འ�བ་�ིས་བ�ར•

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།   • ལེགས་�བ•


