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པར་བ?ན་གསལ་བཤད།
<,ན་མ/ེན་དོལ་པོ་སངས་%ས་>ཞེས་པའི་6ས་དེབ་nེ། Zག་བ%་Zག་dའི་6ས་7ན་|ི་དེབ་}ང་འདི་ནི། ཇོ་ནང་ཆོས་ཚGགས་]ན་

ཚGགས་Mོ་Nེ་^ིང་དང་། ཨ་རིའི་ཇོ་ནང་པ་སེར་=་མི་མང་>ན་མོང་གིས། ,ན་མ/ེན་དོལ་པོ་སངས་%ས་A་ངན་ལས་འདས་ནས་བBང་C་ ༦༦༠ འཁོར་
བའི་6ས་7ན་ཆེད་cོམ་Hིག་Cས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེབ་འདིའ་ི ནང་6་ཐོག་མར་ཇོ་ནང་=བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་~་ནས་དང་། ཇོ་ནང་%ལ་
ཚབ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་,ན་དགའ་ཤེས་རབ་གསལ་Cེད། མཆོག་hལ་བi་ཤིས་%ལ་མཚན། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དངོས་kབ་དཔལ། བཀའ་
བd་དགེ་བཤེས་བེ་རི་ངག་དབང་བi་ཤིས། མཁན་པོ་གཙང་རིགས་ཆོས་འCོར་%་མཚG་བཅས་_ིས་6ས་7ན་ལ་བལ་བའི་ཆེད་བNོད་དང་། ཤིས་
ཚSག Yོན་ཚSག་ཁག་དང་། cོམ་Hིག་པས་<Zག་བ%་Zག་dའི་6ས་7ན་ངོ་lོད་>ཅེས་པ་གངས་ཅན་ངེས་དོན་དÄ་མའི་ཤིང་g། ,ན་མ/ེན་དོལ་པོ་
སངས་%ས་_ི་མཛད་པ་ཆེ་ཁག་གཙGར་བÅང་གིས་མཛད་ཆེན་བཞི་Ç་བÉས་ཏེ་གསལ་བཤད་Cས་པ་དང་། ,ན་མ/ེན་དོལ་པོ་སངས་%ས་_ིས་

མཛད་པའི་བnན་པ་oིའི་uམ་གཞག་གསལ་བར་nོན་པ་བnན་པ་oི་འBེལ། ,ན་མ/ེན་ཆེན་པོའ་S རང་འ7འི་Ä་ཆེན་བd་བཞིའི་ཡ་|ལ། Ñང་

རིགས་_ི་བཀའ་བབ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་nོན་བསོད་ནམས་Bགས་པས་མཛད་པའི་ཆོས་Nེ་ཐམས་ཅད་མ/ེན་པའི་བnོད་པ་/ད་འཕགས། Nེ་
བrན་ཐམས་ཅད་མ/ེན་པ་s་ར་t་ཐས་མཛད་པའི་ངེས་དོན་བnན་པའི་}་མགོ་ཇོ་ནང་%ལ་བའི་རི་Öོད་_ི་གནས་བཤད། རིས་མེད་བnན་པའི་

མངའ་བདག་འཇམ་དCངས་མ/ེན་བc་ཆོས་_ི་vོ་Bོས་_ིས་མཛད་པའི་བདེ་གཤེགས་,ན་མ/ེན་དོལ་པོ་སངས་%ས་_ི་uམ་ཐར་དང་མ>ན་པའི་
གསོལ་འདེབས་ངེས་དོན་Cིན་Üབས་ཆར་འབེབས། ཀw་པ་`་xེང་བ%ད་པ་མི་བ=ོད་Mོ་Nེས་མཛད་པའི་ཇོ་ནང་,ན་མ/ེན་དོལ་པོ་སངས་%ས་ལ་

བnོད་པ། རོང་nོན་ཤེས་C་,ན་རིག་གིས་མཛད་པའི་,ན་མ/ེན་ཆེན་པོ་དོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་%ལ་མཚན་ལ་བnོད་པ་ཟབ་དོན་རིན་ཆེན་xེང་བ། ཞེ་

ཆེན་%ལ་ཚབ་བཞི་བ་པz་uམ་%ལ་|ིས་མཛད་པའི་,ན་མ/ེན་ཇོ་ནང་པ་ཡབ་yས་བáད་པར་གསོལ་འདེབས། Nེ་བrན་ཐམས་ཅད་མ/ེན་པ་s་
ར་t་ཐས་མཛད་པའི་>ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་Yོན་ལམ་%ལ་བ་%་མཚG་མ་དང་། ཡང་འཇམ་དCངས་མ/ེན་བcེ་ཆོས་_ི་vོ་Bོས་_ིས་མཛད་པའི་%ལ་

མཆོག་`་xེང་བd་བཞི་པའི་ཞབས་བgན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བ6ད་cིའི་དCངས་àན། ༧oི་ནོར་༧གོང་ས་༧=བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
མཛད་པའི་ཇོ་ནང་བnན་པ་%ས་པའི་Yོན་ལམ་དང་། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་པར་Cང་Yོན་ཚSག་བཅས་ཆོས་ཚན་བཅོ་བ%ད་_ི་ངོ་བོར་kབ་པ་ཞིག་
ཡིན།

འོན་_ང་cོམ་Hིག་གི་བáད་རིམ་ལ་མཚGན་ན། cོམ་Hིག་ཚGགས་}ང་c་འâགས་མ་>བ་པས་ཨ་རིའ་ི ཇོ་ནང་Q་ཚGམས་ä་Bོས་བÉར་Cས་

ཐོག ཇོ་ནང་=བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དÄས་v་ཆེན་མཁན་དགེ་ཁག་ཅིག་ལ་cོམ་`ལ་Kས་ཤིང་། འOེལ་ཡོད་གནའ་cོམ་བÉ་Hིག་K་

@ོགས་དང་། 6ས་དེབ་_ི་Lས་འགོད་སོགས་མང་མོས་ཁོ་ན་c་འཛSན་Cས་ཏེ་བHིགས་པ་ཡིན་མོད། cོམ་Hིག་ལག་བnར་Cེད་ãབས། མི་གཅིག་གིས་

~་དགོང་གི་6ས་ཚGད་ཁོ་ན་བཀོལ་དགོས་åང་བ་དང་གཅིག ཉིན་བd་ཙམ་|ི་6ས་éན་ནང་cོམ་Hིག་དང་Lས་འགོད་བཅས་ཡོངས་ä་kབ་པར་Cས་
པ་དང་གཉིས། གäང་cོམ་ཁག་གཅིག་གསར་6་cིས་འཁོར་6་གཏག་དགོས་åང་བ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་K་དག་ཡམ་མེ་བ་ཞིག་ལས་ཞིབ་è་
Cེད་ཁོམ་མ་åང་བ་དང་གäམ། cོམ་Hིག་པར་6ས་དེབ་Lས་འགོད་སོགས་_ི་ཉམས་Aོང་དེ་བས་ཞན་པ་དང་བཞི་བཅས། མདོར་ན་ངན་ཁག་P་
བBང་Çང་བའི་á་êེན་འདི་དག་གི་དབང་གིས། 6ས་དེབ་འདིའི་ནང་གི་cོམ་Hིག་པའི་<Zག་བ%་Zག་dའི་6ས་7ན་ངོ་lོད་>ཅེས་པའི་ནང་6་

བNོད་C་དོན་|ི་གནད་མ་ཟིན་པ་དང་། Nོད་Cེད་ཚSག་གི་ëེབ་Tོར་དམན་པ། བM་lོད་_ི་འBོས་དང་མི་མ>ན་པ་སོགས་གང་ཐད་ནས་=ོན་དང་ནོར་
འíགས་ཡོད་པ་ìོས་མེད་ཐོག གäང་cོམ་གཞན་ཁག་གི་ནང་6འང་ཡིག་ནོར་དང་གཏག་ནོར་སོགས་ཡོད་ངེས་པས། Åར་གནས་îོག་མཁན་དག་

གིས་=ོན་བNོད་དང་། Yན་ངེས་_ི་དགོངས་འཆར་ལམ་nོན་གནང་=ོང་ཡོང་བའི་རེ་`ལ་དང་འOེལ། ïག་གཏོང་ñན་པའི་གནའ་ཚང་གཞན་ཕན་

བཟང་པོ་དང་། བསོད་ནམས་=ིད། ཆོས་བཟང་Hོལ་མ་བཅས་_ིས། ༦༦༠ 6ས་དེབ་_ི་Tིན་བདག་གནང་བར་ཨ་རིའི་ཇོ་ནང་པ་ཡོངས་_ི་ཚབ་Cས་
ནས་>གས་Nེ་ཆེ་ཞེས་K་བ་ཡིན།

cོམ་Hིག་པས། @ི་ལོ་ ༢༠༢༡ [་ ༡༡ ཚóས་ ༡༣ ཉིན།
I

༄༅།། ཆེད་བ)ོད།

ཇོ་ནང་.བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་6་ནས།

འཁོར་ལོ་ག:མ་;ི་<ང་ངེས་ཇི་བཞིན་གཟིགས།།

ངེས་གསང་>ད་?ེའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་མ@ེན།།
གངས་རིའི་Aོངས་འདིར་གཞན་Bོང་སེCེའི་Dས།།
ལོག་E་ཝ་.ེས་Gག་མཛད་དོལ་པོ་བས།།

སེམས་འIེལ་ཟབ་མོའ་J མན་ངག་ལ་བKེན་ནས།།

Lལ་དགོངས་ངེས་དོན་ཟབ་མོའ་J གཏིང་དཔོག་Bེ།།
མཁས་དང་Nབ་པ་འOམ་;ི་ཅོད་པན་ལ།།

ཞབས་པད་འགོད་མཁས་དོལ་པོ་བ་ལ་འQད།།

ཅེས་པའང་འཕགས་པ་དང་S་མོ་གཉིས་Uིས་Lང་རིང་ནས་ ༦༦༠ )ེས་<ན་Qས་དེབ་X་འགོད་>འི་ཆེད་བ)ོད་ཅིག་དགོས་ཞེས་བYལ་ངོར། ཇོ་ནང་བBན་བདག་གི་མིང་འཛJན་པ་

གཙང་ཆེན་མཆོག་གི་.ེས་Iལ་བ་འཇིགས་མེད་འ[ིན་ལས་\མ་Lལ་;ིས་ཤར་འཛམ་ཐང་Q་_ིས་པའོ།། ༢༠༢༡/༡༡/༡༡
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༄༅།། bག་བL་bག་cའི་ཤིས་ཚJག

མཁན་ཆེན་eན་དགའ་ཤེས་རབ་གསལ་fེད།

Lལ་བའི་མདོ་>ད་Q་མར་gང་བBན་hར།།
གངས་ཅན་Aོངས་འདིར་གཞན་Bོང་དO་མ་དང་།།
Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་Jཤིང་Kའི་iོལ་འfེད་ཆེ།།
eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཡིས་ཤིས་པ་kོལ།།

ཞེས་པl་རིག་འཛJན་;ིས་ ༦༦༠ Qས་<ན་ཆེད་ཤིས་ཚJག་ཅིག་དགོས་ཞེས་བYལ་ངོར། Lལ་བ་ཇོ་ནང་པའི་མཁན་མིང་ཙམ་འཛJན་པ་eན་དགའ་ཤེས་རབ་

གསལ་fེད་Uིས་རང་ལོ་;་bག་ལའོ།། ༢༠༢༡/༡༡/༡༢
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༄༅།། ས་བQན་བmེས་པ་དོལ་པོ་སངས་Lས་<ན།
ཇོ་ནང་Lལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ།

Lལ་eན་བnེ་བའི་རང་གoགས་pན་རས་གཟིགས།།
མི་ཡི་ཟོལ་Q་fོན་པ་འIོ་མགོན་)ེ།།

གངས་Aོངས་Lལ་བBན་ཉིན་མོར་fེད་པའི་དཔལ།།
ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་ཞབས་Uིས་དགེ་ལེགས་kོལ།།
འIོ་མགོན་qUའི་Lལ་པོའ་J མrར་བཟང་ལས།།
ང་ཡི་མིང་འཆང་ས་བQན་དབང་sག་ཆེ།།
ངེས་དོན་Lལ་བBན་.ོང་ལ་t་མེད་པ།།

འuང་བར་འvར་ཞེས་བw་མེད་བཀའ་ཡིས་བ6གས།།
དང་པོར་མདོ་6གས་ཐོས་དོན་yགས་:་zད།།
བར་X་{ོམ་པའི་ས་ལམ་མངོན་Kོགས་Lས།།

ཐ་མར་གཞན་དོན་མཛད་འ[ིན་|ན་;ིས་Nབ།།
འIོ་མགོན་དོལ་པོ་སངས་Lས་)ེས་:་<ན།།

ཞེས་Bོབས་}ན་ཨ་རིར་གནས་བགས་ཇོ་ནང་དད་}ན་\མས་ནས་Ä་མ་འཇིགས་མེད་དང་བBན་འཛJན་དགེ་ལེགས་\མ་གཉིས་བ>ད། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་

སངས་Lས་Uི་bག་བL་bག་cའི་Qས་<ན་ཆེད། )ེས་<ན་ཤིས་ཚJག་ཅིག་དགོས་ཞེས་བYལ་མ་uང་བ་བཞིན། ཇོ་ནང་Lལ་ཚབ་མིང་འཛJན་ཆོས་Uི་Åང་བས། Çི་ལོ་ ༢༠༢༡ t་
༡༡ ཚÉས་ ༡༢ ཉིན། ཐེ་ཝན་གསེར་Ñིང་གི་རང་ཤག་དགའ་འ@ིལ་ནས་_ིས་ཏེ་Öལ།

Lལ་བBན་pི་དང་དཔལ་}ན་Lལ་བ་ཇོ་ནང་བ་ཆེན་པོའ་J བBན་པ་Çོགས་Qས་གནས་Üབས་ཐམས་ཅད་Q་དར་ཞིང་Lས་ལ་ཡིན་རིང་གནས་པའི་>ར་ཅིག་r།

དགེའ།ོ ། བá་ཤིས།
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༄༅།། ཤིས་བ)ོད་Kོགས་པའི་fིན་ཆེན།

མཆོག་àལ་བá་ཤིས་Lལ་མཚན།

Lལ་བའི་བBན་ལ་Lལ་བ་གཉིས་པ་བཞིན།།
Lལ་བའི་དགོངས་པ་འIེལ་ལ་t་_ལ་བའི།།
Lལ་བའི་མཚན་;ི་ཅོད་པན་འཆང་བ་ཞིག

Lལ་བའི་gང་གིས་ཆེས་ཆེར་བ6གས་པ་དེ།།
བདག་གི་མགོན་Q་ཐོབ་པའི་Üལ་བཟང་ལ།།

བདག་སེམས་ནོན་པར་དཀའ་བའི་དགའ་âོ་འཕེལ།།
བདག་སོགས་@ེད་Uི་འབངས་:་vར་\མས་ལ།།

བདག་མེད་གནས་gགས་Kོགས་པའི་fིན་ཆེན་ཕོབས།།
ཞེས་ཨ་རིར་གནས་?ོད་ཚäགས་གཙä་{ང་འཕགས་སོགས་Uིས། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Uི་འདས་ལོ་ ༦༦༠ Qས་<ན་ཆེད་ཤིས་བ)ོད་ཅིག་དགོས་ཞེས་བYལ་མ་

གནང་བ་hར། 6གས་མང་གསེར་ãིའ་ི མིང་ཙམ་འཛJན་པ་àལ་བá་ཤིས་Lལ་མཚན་;ིས། ༢༠༢༡/༡༡/༡༢
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༄༅།། bག་བL་bག་cའི་)ེས་<ན།

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དངོས་Nབ་དཔལ།

yབ་པའི་དགོངས་ཆེན་z་གཏེར་འãིགས་དOས་ནས།།
ངེས་དོན་åིང་པོ་ç་དབང་གéག་གི་Lན།།
ཐབས་ཤེས་འèལ་;ི་ཤིང་K་ལ་<ངས་ཏེ།།

gང་རིགས་དêང་གིས་འཛJན་མའི་Lན་Q་བཞེངས།།
འདོད་zང་ཆོག་ཤེས་དབེན་པའི་རི་ãོད་ནས།།
འོད་གསལ་pིལ་O་མཁའ་འIོའ་J ཕོ་_ང་Q།།

Sན་.ེས་ཡེ་ཤེས་གëག་ཁམས་)ེན་པའི་མདངས།།
Dིབ་མེད་གཟིགས་འདིས་དད་པའི་í་ལོང་གཡོས།།
ཤì་ལ་î་རིགས་}ན་ས་བcའི་དབང་།།
ཨོ་Lན་གནས་:་རིག་འཛJན་ཚäགས་དཔོན་དང་།།
པོ་ཏ་ལ་î་འཇིག་Kེན་དབང་sག་སོགས།།

དོལ་པོ་པར་Iགས་åིང་གི་བcད་Q་བBེན།།
འཇིགས་མེད་སེCེ་Ñལ་བའི་ངེས་དོན་ཆོས།།

འཆད་nོད་nོམ་དང་ཐོས་བསམ་{ོམ་པ་ཡིས།།

ས་ཆེན་@ོན་eན་དཀར་འཇམ་ïག་གཅིག་གིས།།

ཡོངས་:་བñམ་ལ་བá་ཤིས་Bོབས་འབར་ཤོག །
དངོས་Nབ་དཔལ་;ིས་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་Y་ó་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་འཁོར་bག་བL་bག་c་ལོན་པའི་)ེས་<ན་;ི་òལ་Q་{ོ་
ག:མ་rས་པས་Öལ། ༢༠༢༡/༡༡/༧

5

༄༅།། ཤིས་ཚJག

བཀའ་བc་དགེ་བཤེས་བེ་རི་ངག་དབང་བá་ཤིས།

ངེས་དོན་མདོ་>ད་ཟབ་མོའ་J དགོངས་པའི་དོན།།

Kོན་བཞིའི་རིགས་པས་མི་འzག་གཟེར་Q་བཏབ།།
གངས་རིའི་ãོད་Uི་6ོན་མེད་ཤིང་K་བ།།

Lལ་བ་གཉིས་པའི་མཚན་འཆང་དོལ་པོ་པ།།

ངག་དབང་བá་ཤིས་Uིས། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་bག་བL་bག་བLའི་Qས་<ན་Q་Öལ་བ། Çི་ལོ་ ༢༠༢༡ t་ ༡༡ ཚÉས་ ༤ ཉིན།

6

༄༅།། bག་བL་bག་cའི་õོན་ཚJག
མཁན་པོ་གཙང་རིགས་ཆོས་འfོར་L་མཚä།

Lལ་བBན་pི་དང་གཞན་Bོང་དO་མ་ཡི།།

ཤིང་Kའི་iོལ་འfེད་དོལ་པོ་སངས་Lས་དངོས།།

ཡབ་iས་བ>ད་པར་བཅས་པའི་fིན་བúབས་Uིས།།
ངེས་དོན་བBན་པ་དར་ཞིང་Lས་vར་ཅིག །

ཅེས་eན་མ@ེན་Kོན་པ་བཞི་}ན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ཉིད་Y་ó་ངན་ལས་འདས་པའི་òལ་བBན་ནས་མི་ལོ་ ༦༦༠ འཁོར་བའི་Qས་<ན་ལ་གང་གི་བBན་པའི་Iལ་

མཐའ་བ་མཁན་མིང་ཙམ་འཛJན་པ་གཙང་རིགས་ཆོས་འfོར་L་མཚäས་{ོ་ག:མ་rས་པས་õོན་པའོ།། ༢༠༢༡/༡༡/༡༢

7

༄༅།། bག་བL་bག་cའི་Qས་<ན་ངོ་âོད།
དེ་ཡང་ཇི་Üད་Q། འབའ་མདའ་བ་yབ་བBན་དགེ་ལེགས་L་མཚäའི་(༡༨༤༤-༡༩༠༤)ཞལ་6་1ནས།

བེ་རི་རིག་པའི་ùོ་)ེ།

”†་བོ་ཆེའི་མདོར་Lལ་བའི་མཚན་འཛJན་ཅིང་།།

Lལ་བའི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་òལ་བཞིན་Q།།
མ@ེན་པའི་.ེས་O་མཆོག་X་gང་གིས་བ6གས།།
མཐར་yག་དO་མ་ཆེན་པོའ་Jཤིང་K་ཆེ།།

གངས་ཅན་མཁས་དང་Nབ་པ་ཡོངས་Uི་དOས།།
>་Üར་དOས་ན་ཉ་Lས་t་བཞིན་འཕགས།།
Lལ་བ་གཉིས་པ་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་པའི།།

བBན་པ་Çོགས་eན་ïན་རིང་འབར་vར་ཅིག །•

ཅེས་ག:ངས་པ་hར། 《bག་བL་bག་cའི་Qས་<ན་》ཞེས་པའི་Qས་ཆེན་འདི་ནི། བོད་གངས་རིའི་Aོངས་འདིར་
eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས་ཤིང་། Lལ་བའི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་òལ་བཞིན་Q་མ@ེན་པའི་.ེས་O་
མཆོག་X་ཚད་མའི་gང་གིས་ཡང་ཡང་བ6གས་པ་དེ་ཉིད་Uི་གoགས་Y་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག བསིལ་Aོངས་ཁ་བ་དཀར་བོའ་J
བསོད་ནམས་Uི་དཔལ་Q་མངོན་པར་བཞད་ཅིང་། དོན་གཉིས་Uི་མཛད་པ་མཐར་Çིན་ཏེ། ཡོངས་:་ó་ངན་ལས་འདས་པའི་
མཛད་པ་བBན་ནས་མི་ལོ་£ིལ་བོ་ ༦༦༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན།

དེ་h་Oའི་Qས་ཆེན་ཁག་བnི་§ང་་དགོས་པའི་>་མཚན་ནི། Ä་མའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་:་བoང་བའི་>ད་2ལས།
”དེ་ཚÉ་Ä་མའི་ཡོན་ཏན་<ན་པ་དང་།།

བཀའ་<ིན་མཛད་པ་\མ་ཐར་fིན་úབས་དང་།།
\མ་པ་ཆ་gགས་)ེས་:་<ན་fས་ནས།།

དད་མོས་rས་ཤིང་ཤིན་X་གQངས་པ་ཡིས།།

yན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་Nབ་འདོད་པའི་Äོས།།
ཡང་དང་ཡང་Q་གསོལ་བ་<ག་X་གདབ།།

དེ་ཡིས་མ་འོངས་འཁོར་;ི་གཙä་བོར་འvར།།• ཞེས་དང་།
”དེ་བཞིན་མོས་rས་}ན་པའི་•ོབ་མ་ཡིས།།

Ä་མ་འདས་ནས་གQང་བས་མཆོད་fས་ན།།
1

2

འབའ་མདའ་བ་yབ་བBན་དགེ་ལེགས་L་མཚäའ་ི ག:ང་འOམ། པོད། བ། འཛམ་ཐང་དO་མེད་ལག་_ིས། ཤོག ༦༦༨
Ä་མའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་:་བoང་བའི་>ད། ཙ་མིའ་ི འvར། མ་ཡིག དO་མེད་ལག་_ིས་མ། ༡༧ས

8

དགེ་བའི་\མ་õིན་Ä་མའི་)ེས་འ_ང་Bེ།།

yགས་Uི་དགོངས་པ་གོང་Q་ཡོངས་¶ོགས་ཤིང་།།
•ོབ་མས་Ä་མའི་\མ་ཐར་åོགས་པར་འvར།།
Ä་མ་འདས་པའི་ལོ་t་ཚÉས་Iངས་དག །

ངེས་པར་བoང་Bེ་མཆོད་པ་fས་vར་ན།།

བÜལ་བ་fེ་བར་བསགས་པའི་?ིག་བཅོམ་ནས།།
ཤིན་X་མི་བཟད་གཤིན་)ེའི་Iོང་ལས་ཐར།།•

ཞེས་ག:ངས་པ་hར་དང་། དེ་བཞིན་Q་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uིས་3Uང་། ”Qས་འཁོར་དང་པོའ་J སངས་Lས་

བBན་པའི་ཆེད་Q་དཔལ་འ_ས་íངས་ཆོས་Uི་དfིངས་:་དབང་བYར་ཞིང་>ད་བBན་པ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མོ་@ད་འཕགས་མང་
པོའ་J Qས་མཆོད་དང༌། གཞན་Nབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་Uང་ཚÉས་བཅོ་®་ལ་ཐོབ་པར་ག:ངས་པས། དེ་\མས་ཐམས་ཅད་Uི་Qས་

མཆོད་ལ་འOལ་ལོ་åམ་Q་བསམས་ནས་ངག་X་བ)ོད་དོ། །དེ་hར་fས་ན་བསོད་ནམས་དཔག་X་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་གཞལ་Q་

མེད་པ་ཐོབ་པར་ག:ངས་པ་དེ་hར་ཉམས་:་Äང་བར་f་ཞིང་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཞིབ་X་བåད་Q་fའོ།།• ཞེས་ག:ངས་པ་hར།
bག་བL་bག་cའི་Qས་ཆེན་ཉིན། གངས་Aོངས་ངེས་དོན་དO་མའི་ཤིང་K། ཁམས་ག:མ་ཆོས་Uི་Lལ་པོ། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་
སངས་Lས་Uི་མཛད་པ་L་མཚä་h་O་ལས་ཆ་ཙམ་བ)ོད་ན།

དེ་རིང་ནས་ཡར་བnིས་པའི་མི་ལོ་ ༢༥༥༠ Sག་གི་ཡར་6ོན་ཞིག་X་བBན་པའི་བདག་པོ་Bོན་པ་བཅོམ་}ན་འདས་qU་

yབ་པ། L་གར་མཉན་ཡོད་Uི་Lལ་O་Lལ་fེད་Uི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་™ིན་;ི་eན་དགའ་ར་བར་བགས་ཏེ། འཁོར་;ི་གཙä་བོ་

འཕགས་པ་འོད་§ང་དང་། eན་དགའ་བོ། ལི་ཙ་´ི་འཇིག་Kེན་ཐམས་ཅད་Uིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་སོགས་དགེ་•ོང་གི་དགེ་འQན་
ཆེན་པོ་Bོང་ཉིས་བL་®་བcར་འཕགས་པ་†་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའ་J མདོ་ག:ངས་Üབས།

དང་པོ།

མདོ་?ེ་དེའི་yན་མིན་ཟབ་@ད་

དང་། དེའི་Åོད་Uི་@ད་པར་གསལ་བར་བBན། གཉིས་པ། ངེས་དོན་མདོ་?ེ་དེའི་བ)ོད་f་Bོང་གཞི་དོན་དམ་བདེ་གཤེགས་åིང་

པོའ་J ཡིན་gགས་Lས་པར་ག:ངས། ག:མ་པ། མ་འོངས་པར་མདོ་?ེ་དེ་ཉིད་འཆད་¨ེལ་མཛད་པའི་.ེས་O་མཆོག་དེ་Qས་ནམ་

ཞིག་ལ་ïལ་གང་Q་འ≠ངས་པ་དང་། དེའི་མཚན་;ི་@ད་པར། མཛད་པ་འ[ིན་ལས་དང་བཅས་པ་གསལ་ཞིང་Lས་པར་ག:ངས་
པ་མ་ཟད། .ེས་O་དེ་ཉིད་མ་འོངས་པར་སངས་Lས་གང་གི་ངོ་བོར་འཚང་L་བའི་òལ་ཡང་གོ་རིམ་}ན་ལ་ཞིབ་ཅིང་Lས་པར་
ག:ངས་ཡོད་པས། ངེས་དོན་མདོ་?ེ་དེའི་n་བའི་བ)ོད་f་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་དང་། ཁོང་གི་yན་མིན་h་Nབ་གཞན་
Bོང་དO་མ་ཆེན་པོ། གནས་ཆེན་ཀ་ཡོ་རི་བཅས་རེད་ཅེས་བཤད་Uང་དོན་ལ་གནས་པར་སེམས།

དེ་ཡང་འཕགས་པ་†་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའ་J མདོ་4ལས། ”འོད་§ང་@ོད་ནི་ཞིང་§ང་བ་h་Oར་མ་Æས་ཏེ། ཞིང་§ང་

བཞིན་Q་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཞོན་Æས་མདོ་འདི་ཐམས་ཅད་མཉན་ནས་gས་ལ་ཐོགས་ཏེ། འཇིག་Kེན་Q་མངོན་:མ་Q་འfིན་
པར་འvར་རོ།། དེ་ནི་ངས་ས་བQན་པ་ལ་བཞག་Bེ་མི་ཕལ་བ་ཞིག་X་fིན་;ིས་བúབས་ནས་གང་གི་ཚÉ་ལོ་བLད་c་པ་ལ་བBན་
པ་ཉམས་པར་འvར་བ་དེའི་ཚÉ་Sོ་Çོགས་:་ïལ་Ø་îན་Q་ཞེས་f་བ་ན་z་བོའ་J འIམ་ལ་བKེན་པའི་Iོང་@ེར་དམག་གིས་མི་
3
4

ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༢༠༧ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་ཞིབ་འ±ག་ཁང་། ཤོག ༣༠༡
?ེ་དགེ་བཀའ་འvར། མདོ་?ེ། Ñེགས་བམ། ཛ ཤོག ༡༢༢ ས

9

òགས་པ་ཞེས་f་བ་དང་། ཉེ་བའི་Iོང་@ེར་[ེང་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་f་བར་ཀ་ཡོ་རི་ཞེས་f་བའི་རིགས་>ད་དེར་.ེས་ནས་ངའི་མིང་
འཆང་བའི་དགེ་•ོང་ཞིག་X་vར་ཏེ།• ཞེས་མདོ་?ེ་འདི་ཉིད་òལ་བཞིན་འཆད་པའི་.ེས་O་མཆོག་དེ་མ་འོངས་པར་གང་Q་

འ≠ངས་པའི་ïལ་དང་། རིགས་དང་། Qས་དང་། མཚན་སོགས་གསལ་བར་gང་གིས་བBན་པ་མ་ཟད། བཻ་རོའ་J \མ་ཐར་འ<་
འབག་ཆེན་མོ་ལས་5Uང་།

”བདག་གི་àལ་བ་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་ཞེས།།

བོད་ཁམས་འདི་ན་མཁས་ཤིང་Nབ་བmེས་པའི།།
བBན་པའི་iོག་འཛJན་མདོ་6གས་བདག་པོར་འvར།།•

ཞེས་དང་། ཡང་། གཏེར་ཆེན་པl་Ñིང་བའི་¥་Lན་བཀའ་ཐང་6ལས།

”དོལ་པོའ་J ïལ་ནས་མཁར་ཆེན་དཔལ་དབང་དང་༔
ལོ་ཆེན་གཙང་པ་རིངས་མོའ་J àལ་བ་ནི༔

རོག་ཚང་ཇོ་ནང་ཞེས་པའི་མགོན་གནས་:༔

དོལ་O་སངས་Lས་eན་དགའ་ལེགས་ཞེས་འuང་༔
མདོ་>ད་eན་གསལ་åིང་པོའ་J དོན་}ན་འuང་༔•

ཞེས་མདོ་དང་བBན་བཅོས་Q་མ་ནས་ཡང་ཡང་gང་གིས་གསལ་བར་བ6གས་པ། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་
ཞེས་འཇིག་Kེན་འདིར་ཉི་མ་དང་t་བ་hར་ཡོངས་:་Iགས་པ་དེ་ཉིད། Çི་ལོ་ ༡༢༩༢ ལོར་དོལ་པོ་N་བཞིའི་གནས་Uི་hེ་བ་ཀ་ཡོ་

རི་ཞེས་Iགས་པའི་ངོགས། བན་ཚང་?ེ་བའི་སའི་ཆ། :མ་མདོའམ་དེང་སང་í་མདོར་འབོད་པ་î་ངམ་རིང་Iགས་པའི་Lལ་>ད་

ཡབ་ནམ་Bོན་ཡེ་ཤེས་དབང་sག་དང་། Ä་མ་.ི་Bེངས་པའི་གཅེན་མོ་ïམ་òལ་ãིམས་Lན་གཉིས་Uི་iས་:་Y་འ≠ངས།

ཁོང་གི་གQང་îས་ནི་ནམ་ཡིན། མེས་པོའ་J Y་གoགས་རིང་བས་ནམ་རིང་ཞེས་Iགས་ཤིང་། ཡབ་Uི་Kེན་6གས་

འཆང་ཡིན་པས་eན་;ིས་ངམ་Bོན་ཞེས་འབོད། ཆོ་འ_ང་ངམ་ïམ་;ི་îས་>ད་ནི་.ི་ཡིན་པར་ངེས་ཏེ། དོལ་པོའ་J Çོགས་:་.ི་ཟེར་
བའི་îས་>ད་དེ་Iགས་ཆེ་ཞིང་། .ི་Bོན་འཇམ་དfངས་Iགས་པ་དང་། .ི་Bོན་òལ་ãིམས་åིང་པོ་སོགས་.ིའི་རིགས་:་འ≠ངས་
པ་འམ། ཡང་ན་.ི་ཞེས་པའི་སར་འ≠ངས་བས་.ི་Bོན་ཞེས་Iགས་པ་ཡིན་ཆོག་ལ། ད་hའི་ཆར་ཡང་དོལ་པོ་î་.ི་བ་ཞེས་པའི་

gང་བ་ཞིག་Uང་ཡོད་ཟེར། དེས་ན་.ི་Bེངས་དགོན་པ་ཡང་དེ་hར་ཐོགས་པ་ཡིན་iིད། གང་hར་དེ་རིང་Bེ་Çི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནས་ཡར་
བnིས་ན། ཁོང་འཇིག་Kེན་Q་ཕེབས་ནས་མི་ལོ་£ིལ་བོ་ ༧༣༠ དང་། ó་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་Iངས་ ༦༦༠ འདས།

འདིར་གསལ་བཤད་་དགོས་པ་ཅིག་ལ། གཏེར་ཆེན་པl་Ñིང་པའམ་(༡༤༥༠-༡༥༢༡)ཨོ་Lན་པl་Ñིང་བ་ནི། eན་

མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ó་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་Iངས་ ༨༨ འདས་)ེས་གཞི་ནས་འ≠ངས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་གཏེར་gང་
ནས་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་gང་གིས་བBན་òལ་ཅི་ཡིན་åམ་ན། pིར་བཏང་གཏེར་ཆོས་ཟེར་བ་ནི་r་î་རིན་པོ་ཆེས་

གནས་ཆེན་\མས་:་གཏེར་Q་∂ས་ཤིང་། Çིས་:་Qས་བབ་གཏེར་Bོན་\མས་Uིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་Xན་
ཧོང་_ག་Öག་ནས་mེད་པའི་གནའ་བོའ་J ཡིག་mིང་h་O་རེད་ཅེས་བཤད་Uང་ཆོག དེར་བKེན་གཏེར་Bོན་ཕལ་མོ་ཆེའི་གཏེར་;ི་
5
6

གï་D་åིང་པོ་སོགས། སི་ãོན་མི་རིགས་དཔེ་∏ན་ཁང་། Çི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཤོག ༢༥༦
པl་Ñིང་པ། ཨོ་Lན་བཀའ་ཐང་། འπག་དO་ཅན་ལག་_ིས་མ། ཤོག ༨༡༦-༨༡༧
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gང་fང་Q་གཏེར་Bོན་རང་ཉིད་Uང་gང་གིས་བBན་ཡོད། དེས་ན་ཨོ་Lན་བཀའ་ཐང་Q་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་gང་གིས་
བBན་པ་ནི། དོན་ལ་•ོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་gང་གིས་བBན་པ་ཡིན་ནོ།།

དོལ་པོ་N་བཞི་ནི་བོད་Uི་ལོ་>ས་ཐོག་མངའ་རིས་Üོར་ག:མ་ནང་གི་í་རང་དང་། Ñོ་བོ། ཡ་nེ་འ∫མ་ལང་བཅས་Uི་

ཆབ་འབངས་:་གཏོགས་པའི་བོད་Uི་ས་ªལ་nོད་མེད་ཅིག་ཡིན་མོད། Çི་ལོ་ ༡༧༦༩ ལོར་གོར་ºའི་Lལ་པོ་(༡༧༢༣-༡༧༧༥)ཡམ་

Oས་(Ω་æ་ཡན)Lལ་iིད་བoང་Qས་དོལ་Çོགས་N་བཞི་ཡོངས་¶ོགས་བལ་པོའ་J དབང་འོག་X་བcག་པས། དེང་Üབས་བལ་བོ་Lལ་

ཁབ་Uི་ས་ཁོངས་:་གཏོགས་ཤིང་། བལ་བོར་མངའ་?ེ་བc་བཞི་དང་། ¶ོང་ཁག་དོན་®་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཀø་¿ི་མངའ་?ེ་(Karnali
Province)དང་།

དོལ་པ་¶ོང་(Dolpa District)གི་ཁོངས་:་གཏོགས།

དེང་Üབས་ཤེལ་Öག་:མ་མདོ་Iོང་?ེ་དང་། ¡་དགའ་Iོང་?ེ། དོལ་པོ་O¬་(Dolpo Buddha)Iོང་?ེ་Bེ་ཚä་ཁག་ག:མ་Q་

བགོས་ནས། Yའི་འ≠ངས་ïལ་ཀ་ཡོ་རིའམ་བན་ཚང་?ེ་བ་ནི་དོལ་པོ་O¬་Iོང་?ེའི་ªངས་:་ཡོད་ཅིང་། བལ་བོ་Lལ་ཁབ་Uི་Æབ་

fང་མཚམས་དང་། བོད་Uི་འ_ོང་པ་¶ོང་གི་མངའ་ªལ་ནག་z་དང་འདབ་འ_ེལ་Q་ཡོད། ས་ªལ་དེ་དག་X་གནའ་བོའ་J ཆོས་རིག་
གི་<ི་བ:ང་yལ་བས་དེང་Üབས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་མ±ག་པ་ཚäས་ཤངས་Uི་འདབ་མ་དབང་མེད་Q་གཡོ་སའི་ïལ་N་ཉམས་
དགའ་བ་ཞིག་ཡིན།

བན་ཚང་(Ban-Tshang)ཞེས་ཐོགས་དོན་ནི། ?ེ་བ་དེར་བན་བོན་གཉིས་ལས་བན་gགས་འཛJན་པ་མང་པོ་འQས་?ོད་

fས་ཡོད་པས་བོན་Çོགས་ནས་བན་ཚང་ཞེས་འབོད། གནས་ཆེན་ཀ་ཡོ་རི་ནི་དོལ་པོ་བན་ཚང་གི་ཤིང་õིན་(Shimen)?ེ་བར་ཡོད་
ལ། ད་hའི་ཆར་ཡང་དོལ་པོའ་J ïལ་མི་\མས་Uིས་ཀ་ཡོ་རི་ཞེས་འབོད་ཅིང་གནས་ཆེན་Q་བnི། ད་h་ཡང་གནས་Üོར་fེད་མཁན་
ཡང་>ན་ཆད་མེད་པར་Iགས། འ≠ངས་གཞིས་:་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uིས་Çག་བཏབ་པའི་í་དགོན་པ་དང་། Y་
གoགས་མཆོད་Kེན་་བའི་fིན་úབས་ཅན་ཞིག་Uང་ད་h་མཇལ་>་ཡོད།

Qས་Üབས་དེ་ནི་བོད་ïལ་Q་མཚäན་ན་མཁས་Nབ་ཆེས་མང་བའི་Üབས་དང་། ས་.འི་iིད་དབང་གི་མ±ག་མ་བ√ས་

ཙམ་ཡིན་ལ། ãི་དཔོན་བc་ག:མ་ལས་ལ་Bོད་fང་བདག་ãི་དཔོན་བཞི་བ་སི་X་ùོ་)ེ་མགོན་པོའ་J (༡༢༩༨-༡༣༤༤)Qས་Üབས་དང་
ཁེལ་ཡོད་ཅིང་། eན་མ@ེན་ཆེན་པོའ་J Y་ཚÉའི་õད་Q་ཕག་Nས་(༡༣༥༤)བོད་Uི་iིད་དབང་བoང་།

E་ཤེས་ཙམ་ནས་མ་ཎི་སོགས་གoངས་6གས་Q་མ་yགས་ཐོག་ནས་འདོན། ཡབ་ïམ་;ི་bང་ནས་དfངས་གསལ་

™ོར་≈ོག་དང་ཡིག་_ིས་སོགས་མཐར་Çིན་པ་བ•བས། དrང་ལོ་ག:མ་ལ་ཕེབས་Üབས། Y་ཞང་Ä་མ་.ི་Bེངས་པ་ཆེན་པོས་

མཚན་ཤེས་རབ་མགོན་Q་བཏགས། དrང་ལོ་bག་ལ་ཕེབས་Üབས་ཁོང་གི་མQན་ནས་འཇམ་དཔལ་དབང་མོ་ཆེ་ས་ཤིང་∆བ་པ་
མཛད་པས། འཇམ་དfངས་དམར་པོ་དངོས་:་མཇལ་ཞིང་པོ་ཏིའི་ཆར་བབ་པའི་གཟིགས་Åང་uང་།

དrང་ལོ་བc་(༡༣༠༡)བར་ཡབ་ïམ་;ི་ཞལ་བཀོད་hར་གསང་6གས་mིང་མའི་མཁས་ཆེན་fང་zབ་སེCེ་

དང་། དེའི་yགས་iས་Bག་ཤམ་པ་òལ་ãིམས་བཟང་པོ་གཉིས་ལས་ཡང་དག་སོགས་6་འvར་mིང་མའི་ཆོས་Üོར་མང་Q་གསན་
ཞིང་ཟབ་དོན་Q་མ་yགས་:་zད། ཞོར་Q་yན་མོང་རིག་གནས་ཁག་ལ་ཡང་གསན་™ོང་མཛད། Bག་ཤམ་པའི་∆བ་«འི་∞ལ་ད་

hའི་ཆར་ཡང་ཀ་ཡོ་རིའི་ངོས་:་མཇལ་>་ཡོད་ལ། ∆བ་«འི་∞ལ་དེ་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uིས་nམ་པ་གཡར་སའི་གནས་རེད་ཅེས་
དོལ་པོའ་J ïལ་མི་ཚäར་བཤད་iོལ་ཡང་འQག
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བc་གཅིག་པ་ལ་གསང་Bབས་Uིས་.ི་Bེངས་དགོན་(དོལ་པོར་ཡོད།)Q་ཕེབས། མཁན་པོ་.ི་Bོན་òལ་ãིམས་åིང་པོ་

དང་། •ོབ་དཔོན་ཟེ་Öག་པ་ལས་རབ་X་uང་། མཚན་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་བོར་གསོལ། མཁན་པོའ་J མQན་ནས་
དགེ་òལ་;ི་ཚJག་ལེ»ར་fས་པ་®་བc་བ་དང་། འཇམ་དཔལ་གསང་}ན་;ི་དབང་དང་fང་zབ་སེམས་?ོམ་སོགས་

མནོས། དrང་Iངས་བc་བQན་ཐོག་.ི་Bོན་འཇམ་དfངས་Iགས་པ་Lལ་མཚན་ཡ་nེར་ཕེབས་ཞོར་.ི་Bེངས་དགོན་Q་fོན་

Üབས། ཚད་བ√ས་དང་། ùོ་)ེ་[ེང་བའི་གར་ཐིག་སོགས་བ•བས་པས་ཚÉགས་མེད་Q་མ@ེན། མཁས་Nབ་ཆེན་པོ་ཞིག་འོང་བར་
འQག་ག:ངས་ནས་ཤིན་X་ད;ེས།

དrང་Iངས་བཅོ་བLད་ཐོག་•ར་ཡང་.ི་Bེངས་དགོན་Q་ཕེབས་Üབས། Ä་མ་.ི་Bོན་པ་ཡ་nེ་Lལ་པོའ་J Ä་མར་fོན་

ནས་Çིར་Ñོ་བོར་(Mustang)ཕེབས་པ་གསན་པས། Çིར་@ིམ་Q་ཕེབས་ཏེ་མཁན་པོས་ïལ་གཞན་Q་མངགས་òལ་;ིས་Bག་ཤམ་
པའི་ཉེ་གནས་ལ་nམ་པ་_ེ་®་བ.ིས་ནས་Ñོ་བོ་བསམ་¶ོང་(Jomsom)Q་ཕེབས། Ä་མ་.ི་Bོན་པའི་bང་Q་ཚད་བ√ས་སོགས་ལ་

yགས་གཉེར་མཛད་པས་ཚÉགས་མེད་Q་མ@ེན། .ི་Bོན་པ་ས་.ར་ཕེབས་)ེས་ལོ་གཉིས་ཙམ་རིང་•ོབ་དཔོན་ཤེར་བཟང་བ་དང་།
གཞོན་བཟང་བ་གཉིས་ལས་\མ་ངེས་སོགས་ལ་™ང་བnོན་མཛད།

དrང་ལོ་ཉེར་གཅིག་(༡༣༡༢)ཐོག་Ä་མ་.ི་Bོན་པ་ཆེན་པོས་ས་.ར་ཤོག་ག:ངས་པ་hར་དེར་ཕེབས། ཁོང་གི་

bང་ནས་ཕར་ཚད་མངོན་ག:མ་Qས་གཅིག་ལ་བ•བས། Iོགས་\མས་Uིས་གཅིག་ལ་<ིལ་བ་འཐད་ཟེར་ཡང་། མ་གསན་པར་ད་

Qང་དེའི་Bེང་Q་pོད་འ±ག་དང་། ùོ་)ེ་[ེང་བའི་>ད་སོགས་བÅན་ནས་ཆིག་Dིལ་མཛད་ཅིང་། yགས་བnོན་ཆེན་པོས་•ོབ་གཉེར་
གནང་ཐོག གང་རེ་རེར་གསར་བཤད་མཛད་པས་མཁས་Iགས་ཤིན་X་ཆེ་བ་uང་།

གཞན་ཡང་བདག་ཉིད་བཟང་པོ་དཔལ་དང་། ཏི་qི་eན་Äོ། •ོབ་དཔོན་རིན་ཡེ་སོགས་ལས་ཕར་ཚད་མངོན་:མ་

དང་། •ར་ཡང་Ä་མ་.ི་Bོན་པའི་མQན་ནས་དབང་)ེས་གནང་དང་། བཤད་ãིད་མན་ངག རིགས་གཏེར། བKག་གཉིས། ç་∆བ་
Uི་རིགས་ཚäགས་དང་བBོད་ཚäགས། fམས་ཆོས་?ེ་®་སོགས་ལ་ལོ་Çེད་དང་གཉིས་རིང་གསན་བསམ་མཐར་Çིན་པ་

གནང་། བཤད་གསར་མཛད་པས་6ར་ལས་Sག་པའི་མཚན་åན་Lས། བཀའ་Lས་འ_ིང་བ√ས་ག:མ་སོགས་ཤེར་Çིན་;ི་མདོ་

\མས་ïད་ཙམ་གསན་པས་ཐམས་ཅད་yགས་:་zད། Ñིང་Bོན་qU་གཞོན་Æ་དང་། rང་ཐང་པ་དོན་འNབ། Ä་མ་L་Bོན་བསོད་
ནམས་རིན་ཆེན། གནས་mིང་དཀའ་བཞི་པ། ཞ་g་བ་fང་Bོན། ãོ་Ö་བ་རིན་ཐིགས་པ། Ä་མ་ཆོས་པ། oར་ཆོས་པ་ལ་སོགས་

མཁས་པ་བL་[ག་མང་པོ་དང༌བIོ་Ñེང་མཛད་ཅིང་། gང་རིགས་Uིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་མཁས་པའི་Iགས་པ་Çོགས་eན་X་
@བ།

དrང་Iངས་ཉེར་ག:མ་ཐོག་ས་.འི་ད…ིད་ཆོས་Üབས་ཚäགས་ཆེན་ཤར་{ོའ་J Bེང་ནས་t་བ་གཉིས་རིང་། Ä་མ་

དགེ་བཤེས་འQས་ཚäགས་Bོང་[ག་ཙམ་ལ་6་<ོ་ཕར་མངོན་གཉིས། Çི་<ོ་\མ་ངེས་བ√ས་པ་གཉིས་བཅས་Uི་བཤད་Bོན་མཛད་

པས། eན་;ིས་དེ་6ོན་ལོ་>ས་ཐོག་དེ་འ<འི་བཤད་Bོན་མཛད་མཁན་uང་óོང་མེད། àལ་བའི་Y་གཅིག་རེད་ཅེས་ངོ་མཚར་བའི་
òལ་;ིས་བDགས་ཤིང་། Qང་དཀར་ཆ་®། འཁར་†་ག:མ། ཆོས་གོས་གཅིག ་fའི་གQགས་ག:མ། མÀལ་དང་བཅས་བཤད་
Bོན་;ི་མཆོད་པ་L་ཆེན་པོ་བཤམ།

དrང་Iངས་ཉེར་བཞིའི་ཐོག་(༡༣༡༥)ཚäང་འQས་མrར་མོར་ཆོས་gང་མཁན་ཆེན་བསོད་Iགས་པས་མཁན་པོ།

མཆོག་™ིན་དཔལ་;ིས་ལས་•ོབ། མཁན་ཆེན་བསོད་བཟང་བས་གསང་Bོན་མཛད་ནས་ཇོ་གདན་ཚäགས་པའི་དOས་:་བåེན་
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པར་¶ོགས་ཤིང་། ངེས་འuང་དང་åིང་)ེས་yགས་>ད་བYལ་ཏེ་Y་ཚÉ་གང་བོར་བསད་ཤ་མི་གསོལ་བའི་དམ་བཅའ་མཛད།

མཁན་པོ་ལས་མདོ་n་བ་དང་། ལས་•ོབ་ལས་སོ་ཐར་གསན། òལ་ãིམས་Uི་<ི་ཡིས་ཁོར་ïག་@བ་ཅིང་། Y་བéན་པའི་མཐར་
yག་པར་བགས། སོ་ཐར་?ོམ་}ན་eན་;ི་མཆོག་X་vར།

དrངས་Iངས་ཉེར་®འི་(༡༣༡༦)ཐོག་•ར་ཡང་ས་.ར་ཕེབས། .ི་Bོན་པའི་bང་Q་Qས་འཁོར་བདེ་ད;ེས་གསང་

ག:མ་སོགས་དང་། eན་¨ངས་Iགས་Lལ་ལ་Qས་འཁོར་Ã་gགས་སོགས། \ལ་འfོར་བ་qག་འOམ་ལས་ཞི་fེད་དང་

གཅོད། ¶ོགས་ཆེན་åན་བ>ད་སོགས། བསམ་?ིངས་པ་མཁས་Nབ་མཚན་ཅན་ལས་Çག་ཆེན་ག»་མའི་Üོར་སོགས་གསན་
ཞིང་། བོད་གངས་རིའི་Aོངས་:་འvར་རོ་ཅོག་Bེ་བཀའ་བBན་གཉིས་ཀར་ཞིབ་གཟིགས་མཛད་པས། དོན་eན་མ་gས་མ་འ<ེས་
པར་yགས་:་zད།

དOས་གཙང་གི་«་ས་ཕལ་མོ་ཆེར་«་Üོར་མཛད་པས། མ@ེན་རབ་Uི་nལ་དང༌། རིགས་པའི་\མ་འvར་བཟང་

ཞིང༌། ཤེར་Çིན་འOམ་པ་སོགས་མདོ་?ེ་Q་མའི་ཚJག་དོན་མཐའ་དག་yགས་ལ་fང་བར་བགས་པ་དང༌། གང་ཆེ་zང་གང་ལ་
ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པར་མ@ེན་པ་Lས། འཇམ་དfངས་qཀ་གཞོན་དང་། བཙན་དགོན་པ་བ། དོན་Nབ་དཔལ། L་Bོན་སོགས་
Üབས་དེར་བོད་དOས་གཙང་གཉིས་:་ས་Iགས་གནམ་Iགས་Uི་མཁས་པ་\མས་རིགས་པས་བXལ་ཞིང་nོད་_ལ་Q་vར།

ཐམས་ཅད་Uིས་eན་མ@ེན་རང་Q་འQག་ཅེས་བ6གས་བ)ོད་fས་པས། ”eན་མ@ེན་•ཞེས་པའི་མཚན་;ི་åན་པ་iིད་ཞིའི་
ཁོངས་ལས་ཡོངས་:་བÕལ།

pིར་བཏང་བོད་Q་eན་མ@ེན་ཞེས་Iགས་པ་མང་Q་ཡོད་མོད། དོན་ངོ་མར་མཚན་དོན་མòངས་པའི་eན་མ@ེན་:་

ཡིན་ཐད། མཁས་Nབ་གཉིས་}ན་;ི་.ེས་མཆོག་ཚäགས་∞ལ་Ä་མ་ནོར་O་བBན་འཛJན་ནམ་yབ་བBན་ལེགས་བཤད་བཟང་པོའ་J

\མ་ཐར་7Q། ”དØ་)ེ་ཉག་མན་ཆད་དང་། དར་མདོ་ཡན་ཆད་Q་Üབས་དེར་ཁོང་གི་•ོབ་མ་དང་ཡང་•ོབ་X་མ་vར་བ་ཕལ་ཆེར་
མེད་པར་Åང་། ∆བ་བ>ད་ཤིང་K་ཆེན་པོ་བLད་Uི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་དབང་gང་ãིད་ག:མ་ལ་གསན་L་ཆེ་བར་Iགས་

ལ། @ད་པར་ཇོ་ནང་བའི་gགས་ལ་གཙJགས་ཆེན་འཛJན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འ<། ཉིན་གཅིག་Ä་མའི་མQན་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
མང་པོ་ཞིག་བIོ་Ñེང་fེད་Üབས་ཤིག་ལ། eན་མ@ེན་ཞེས་པའི་ཐ་åད་ལ་ད…ད་པ་fེད་Üབས་Ä་མའི་ཞལ་ནས། Nབ་མཐའ་
རང་རང་ལ་eན་མ@ེན་ཞེས་མཚན་བཏགས་པ་རེ་ཡོད་Uང་། དངོས་གནས་eན་མ@ེན་ཡོངས་Iགས་ཡིན་ཅི་ཤེས། ཅེས་

ག:ངས། ཡང་<ིས་པ། དེ་ན་ཡོངས་:་Iགས་པའི་eན་མ@ེན་ཡོད་པ་ཨི་རེད། L་གར་རམ་བོད་གང་ན་ཡོད་>་རེད་ཅེས་ས་
པར། དེང་སང་བོད་ན་eན་;ིས་S་îབ་ç་îབ་fེད་Uིན་འQག་མོད། དོན་དངོས་:་ཡོངས་Iགས་Uི་eན་མ@ེན་ནི་མཉམ་མེད་དོལ་
O་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་ཡིན་པ་འ<་ཞེས་ག:ངས་འQག་པ་ལས་ཤེས་སོ།།• ཞེས་ག:ངས་པ་བཞིན་ནོ།།

དrང་Iངས་ཉེར་bག་ཐོག་Yའི་འ≠ངས་ïལ་Q་ཕེབས་ཁར། ཁོང་གི་ཆོས་Iོགས་དགེ་བཤེས་འགས། @ེད་Uི་ཕ་

ïལ་གང་Q་ཡོད་སོགས་<ིས་པས། ཁོང་གི་ཞལ་ནས། ངའི་ཕ་ïལ་དོལ་པོ་ཡིན། དེ་ན་དŒལ་;ི་རི་ལ་Qང་གི་[་བཏབ་པ། œགས་Uི་
རི་ལ་Qང་གི་མདས་བLན་པ། z་ལ་ཤེལ་;ི་ཟམ་པ། ཞིང་འདེབས་Bངས་རིང་མོ་མགོ་ནས་བhས་ན་མ±ག་མི་མཐོང་བ། གསེར་;ི་
ཟན་ལ་གï་ཡི་¨གས་མ། ཀ་བ་ར་མ་བL་Üོར་སོགས་ཡོད་ཅེས་ག:ངས་པས། ཁོང་ཚä་ཡ་མཚན་ཏེ། དེས་ན་ང་ཚä་ãིད་རོགས་ཞེས་
མཉམ་Q་ཕེབས།
7

མདོ་ཁམས་མི་ཉག་རབ་{ང་གི་uང་བ་རགས་བ√ས་ལོ་>ས་Uི་–་r ཤོག ༨༡-༨༢
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དོལ་པོར་འfོར་Üབས་ཆོས་Iོགས་\མས་Uིས། 6ར་@ེད་Uིས་ག:ངས་པའི་དŒལ་;ི་རི་ལ་Qང་གི་[་བཏབ་པ་

སོགས་གང་གང་རེད་ཅེས་<ིས་པའི་ཚÉ། ཁོང་གིས་ཀ་ཡོ་རིར་Çག་མ∫བ་བéགས་ཏེ། དŒལ་;ི་རི་ལ་Qང་གི་[་བཏབ་པ་

དང་། œགས་Uི་རི་ལ་Qང་གི་མདས་བLན་པ་འདི་དང་འདི་རེད་ཅེས་ག:ངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་t་ཚÉས་h་Oའི་ས་ཞིང་དང་། དrན་
ཁར་ཤེལ་དཀར་;ི་ན་བཟས་བçབས་པའི་འབབ་z་མཛÉས་འfོར། དོལ་པོའ་J ïལ་མིའི་>ན་ཟས་—་བོས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་
དང་དེའི་¨གས་མ་“་ཚäད་ཚÉར་}ན། ར་མས་ཀ་བར་Üོར་བ་fེད་པ་སོགས་རེད་ཅེས་བཞད་མོ་དང་བཅས་ག:ངས་པས། ཆོས་

Iོགས་\མས་ཁོང་གི་ཞལ་nེད་དང་”གས་ïལ་gང་ངོ་âོད་གནང་བར་yགས་ད;ེས་ཏེ། གད་མོ་ཤོར་ནས་མཚམས་འཇོག་མི་yབ་
པ་uང་བ་སོགས་ལོ་>ས་Uི་རིན་ཐང་}ན་པའི་གཏམ་>ད་åན་ལ་རིང་བ་མང་Q་ཡོད་Uང་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མོ།།

དེ་Qས་དོལ་པོའ་J ïལ་མི་\མས་Uིས་དོལ་པོ་སངས་Lས་fོན་སོང་ཞེས་ཕེབས་བ:་L་ཆེན་པོ་ས་ཤིང་།
”Bག་ཤམ་_ག་གི་Üེད་ལ།།
S་ཤིང་∞ག་པ་.ེས་སོང་།།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས།།
འIོ་བའི་དོན་ལ་fོན་སོང་།།•

ཞེས་བBོད་‘་Äངས་བས། དེ་ནས་བoང་ïལ་Çོགས་eན་X་དོལ་པོ་སངས་Lས་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས།

དེ་ཡང་འཕགས་པ་âིན་ཆེན་པོའ་J མདོ་8ལས། ”བཅོམ་}ན་འདས་Uིས་བཀའ་kལ་པ། མཐོང་ན་དགའ་བ་<ི་ཟའི་

Lལ་པོ་དགེ་•ོང་དེ་gང་བBན་པ་ཉོན་ཅིག །དེ་ནི་ང་ལ་དཔེན་པ་དང་། ངའི་བBན་པ་འuང་བར་fེད་ཅིང་ªར་ཆེན་པོ་@ེར་བ་

དང་། ངའི་qU་གཞོན་Æ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ན་དགའ་བ་<ི་ཟའི་Lལ་པོ་ང་འདས་པའི་འོག་X་Sོ་Çོགས་Uི་>ད་Q་<ང་iོང་fི་བོ་ཞེས་

f་བའི་ïལ་འཁོར་Q་བསོད་ནམས་Uི་Iོང་@ེར་fེ་མ་ཆེན་པོ་ཞེས་f་བ་འuང་Bེ། Iོང་དེའི་འབབ་z་མཛÉས་འfོར་ཅེས་f་བ་དེའི་
fང་Çོགས་Uི་འIམ་Q་འuང་བར་འvར་རོ། །དེར་)ེ»་རིགས་ཆེན་པོ་\མ་པར་དག་པ་འ_་གོ་ཅན་ཞེས་f་བའི་སའི་Çོགས་:་

འuང་བར་འvར་ཏེ། qUའི་རིགས་གཞོན་Æ་ལིད་ཙ་´ིའི་O་གཞོན་Æ་འཇིག་Kེན་ཐམས་ཅད་Uིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་དེ་ངའི་ཆོས་
འuང་བར་f་བའི་Çིར་ལིད་ཙ་´ིའི་O་གཞོན་Æ་འཇིག་Kེན་ཐམས་ཅད་Uིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་fང་zབ་སེམས་དཔའ་མི་མཆོག་
དེ་དེར་རིགས་ཆེན་པོར་.ེ་བར་འvར་ཏེ། དེའ་ི ཕ་མ་དང་གཉེན་?ེ་\མས་Uིས་ངའི་མིང་དེའ་ི མིང་Q་འདོགས་པར་འvར་རོ།།•

ཞེས་ག:ངས་པ་ཇི་h་བ་བཞིན། ཁོང་གི་ཡབ་ïམ་དང་། གཉེན་ཉེ། དོལ་པོའ་J ïལ་མི་\མས་Uིས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་”དོལ་པོ་སངས་
Lས་•ཞེས་བཏགས་སོ།།

ལོ་གཅིག་རིང་ཡབ་ïམ་སོགས་དང་Sན་Q་བགས། 6ོན་བཀའ་བཅག་ནས་དOས་གཙང་Q་ཕེབས་པ་ལ་བཟོད་

གསོལ་ས་ཤིང་། ཡབ་Uི་yགས་དགོངས་’ངས་Çིར་བཀའ་བBན་བཞེངས། yགས་མི་ད;ེས་པ་མེད་པར་མཛད། ïལ་མིའི་རེ་
འQན་hར་ཀ་ཡོ་རིའི་མQན་ཐད་Q་í་དགོན་པ་(Dolpo Pu Monastery)དང་། Y་གoགས་མཆོད་Kེན་བཞེངས་ཤིང་རབ་གནས་
Uང་མཛད། དགོན་པ་དང་མཆོད་Kེན་དེང་སང་ཡང་མ་འཇིག་པར་མཇལ་>་ཡོད།

8
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དrང་ལོ་ཉེར་བLད་ཐོག་{ར་དང་བཅས་ས་.་ནས་åེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན་(†ོག་ལོ་÷་བ་Äོ་}ན་ཤེས་རབ་Uི་གདན་ས།)Q་ཕེབས།

eན་མ@ེན་ཞེས་པའི་མཚན་;ི་åན་པ་ཐོས་ཏེ་Çོགས་སོ་སོ་ནས་མཁས་པའི་.ེས་O་མང་པོ་དང༌། Sག་པར་Q་དOས་གཙང་གཉིས་
ནས་དགེ་འQན་པ་མང་Q་འQས་པ་ལ། fམས་ཆོས་དང་། Çག་ན་ùོ་)ེ་དབང་བYར་བའི་>ད་སོགས་ག:ངས། དེ་Qས་འ_ི་rང་ལོ་
◊་མ་ཎི་ཀ་ÿི་(༡༢༩༩-༡༣༧༣);ིས་མཇལ་ཁ་དང་fིན་úབས་ས། ཐོག་མར་ག:ང་Ñེང་མཛད་པས་ཉི་མའི་bང་ནས་ཁོང་iིན་O་

ཙམ་Q་vར་པས། ཆོས་འ_ེལ་ས་ཤིང་Çིས་:་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས་ནས་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་སོགས་ཟབ་ཆོས་དཔག་མེད་གསན་དེ་
n་བའི་O་ཆེན་Q་vར།

དrང་ལོ་ཉེར་དrའི་(༡༣༢༠)ཐོག་ས་.འི་གདན་ས་མཛད་ནས་དfར་ཆོས་དrན་ཆོས་:་དཀའ་ཆེན་བཞི་སོགས་

པོ་ཏི་®་bག་རེ་”ེལ་ནས་ག:ངས། Qང་gང་Q་Uེ་ùོར་;ི་∆བ་མཆོད་མཛད་པས་Oམ་z་ཁོལ། Uེ་ùོར་S་དr་སོགས་ཡི་དམ་;ི་S་
མང་པོའ་J ཞལ་གཟིགས། མཁན་ཆེན་བསོད་Iགས་པ་ལ་Äོ་™ོང་ས་པས་fང་zབ་Uི་སེམས་yགས་ལ་འfོངས།

དrང་Iངས་:མ་cའི་ཐོག་ཇོ་ནང་དཔལ་;ི་རི་ãོད་ཆེན་མོར་དར་འ;ེད་ཆེད་fོན་པས་∆བ་པ་བ་\མས་Uི་∆བ་

òགས་ལ་pན་ཆབ་བསིལ་བའི་དད་པ་.ེས། ཇོ་ནང་པའི་{ོམ་ཆེན་\མས་ལ་ཉམས་óོང་@ད་པར་ཅན་.ེ་òལ་གསན་པས། ད་

གཟོད་འདིར་འོངས་ནས་{ོམ་ཆིག་<ིལ་ཅིག་f་དགོས་དགོངས་པ་yགས་ལ་འ≠ངས། མòར་Öར་ཀ ་པ་རང་uང་ùོ་)ེའི་bང་Q་
རང་Bོང་གི་h་བ་བoང་ནས་འབེལ་གཏམ་མཛད་པས། ཆོས་)ེ་རང་uང་བར་མངོན་ཤེས་བཟང་པོ་མངའ་བས། མ་འོངས་པ་ན་

གཞན་Bོང་Q་འvར་ཞེས་gང་བBན། འདི་Üབས་ཤིག་X་Ä་མ་སེCེ་དཔལ་བས་བYལ་ངོར་\མ་འIེལ་;ི་ཊི⁄་མཛད་òལ་ས་.འི་
ཨ་མེས་Uིས་Qས་འཁོར་ཆོས་འuང་Q་བཤད་Uང་ད་བར་མ་མཇལ།

དrང་Iངས་སོ་གཅིག་ཐོག་(༡༣༢༢)དགེ་བཤེས་རིན་དཔལ་སོགས་འཁོར་དགེ་•ོང་བLད་དང་བཅས་•ར་ཡང་

ཇོ་ནང་Lལ་བའི་རི་ãོད་Q་ཕེབས། མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་མཚäའི་(༡༢༦༠-༡༣༢༧)ཞབས་ལ་གXགས། དབང་དང་གདམས་པ་
མང་པོ་དང་། @ད་པར་Q་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དབང་ãིད་མན་ངག་ཡོངས་:་¶ོགས་པ་གསན། དམིགས་པ་་བའི་Üབས་མ་

གཏོགས་:་དང་ཡང་མི་འ[ད་པར་གཟིམས་ཁང་མཁའ་pོད་བདེ་}ན་ནམ་oང་འ±ག་ùོ་)ེའི་¶ོང་Q་བགས། ཉམས་Kོགས་Uི་

≈ོང་བùོལ། iོག་nོལ་མཐར་Çིན་པའི་Kགས་མཚན་>ད་ནས་ག:ངས་པ་ཇི་h་བ་བཞིན་uང་། མངོན་པར་མ@ེན་པ་ཐོགས་མེད་
Q་མངའ་བ་དང་། iོག་yར་འ<ེས་པའི་བདེ་ཉམས་»ར་ལངས་པ་སོགས་Nབ་པའི་མཚན་མ་བKན་པོ་བmེས། ùོ་)ེ་གདན་དང་།
པl་གདན་ཞེས་f་བའི་∆བ་Öག་གཉིས་:་དམ་མཚམས་ལ་བགས་Üབས་འཛJན་པའི་ཉམས་Kོགས་Uང་མཐར་Çིན།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས་Üབས། མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་མཚäའི་གཟིམ་ལམ་Q། ཆོས་Lལ་རིགས་}ན་

པl་དཀར་པོ་ལ་Lན་bག་མཆོག་གཉིས་Uིས་བÜོར་ཏེ་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས་ནས། ཆོས་Uི་Lལ་མཚན་འÇར་ཞིང་ཆོས་Uི་Qང་Oས་

པས་.ེ་དr་མཐའ་དག་ཇོ་ནང་Q་འQས་པའི་མཚན་hས་བཟང་པོ་uང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ཐོག་མར་ཇོ་མདའ་ནས་ཡར་ཕེབས་Qས་
ནམ་མཁའ་ལ་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དUིལ་འཁོར་ཡོངས་¶ོགས་གཟིགས། དེ་ནས་བoང་ཡི་དམ་;ི་ཞལ་གཟིགས་པ་ནི་Iངས་ལས་

འདས། འཕགས་པ་pན་རས་གཟིགས་དང་མི་ལབ་པ་བཞིན་Q་vར། rར་མགོན་དང་\མ་iས་སོགས་gས་དང་Iིབ་མ་བཞིན་Q་
འIོགས།

.ིད་Öག་བདེ་}ན་Q་བགས་ནས་གསང་Bབས་Uིས་fང་བའི་གQང་>ད་eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་བཟང་

པོ་(༡༢༨༣-༡༣༦༣)ལ་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། ùོ་)ེ་[ེང་བའི་དབང་Çག་ལེན། fམས་པའི་ཆོས་®་སོགས་ཞིབ་ãིད་
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མཛད། མཁས་བéན་ཆེན་པོས་བཀའ་ཕེབས་བཞིན། ལོ་གཉིས་རིང་ཇོ་ནང་གི་ཚäགས་པ་ལ་དfར་ཆོས་དང་དrན་ཆོས་:་.ེས་

རབས་དང་། pོད་འ±ག བ•བ་བXས། དཀོན་བnེགས་\མས་དང་། eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་སོགས་•ོབ་ཚäགས་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཉིས་བL་ཙམ་ལ་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་;ི་གསར་བཤད་Lས་པ་མཛད་Üབས། ཉིན་གཅིག་6་<ོའི་yགས་དམ་

བáོལ་ཚÉ། ãིད་གཉེར་བ་སོགས་ལ། ད་ནངས་ནམ་Çེད་ཙམ་ལ་ང་ཤམ་བྷ་ལར་Çིན་ནོ་ག:ངས་ནས། མ་¿་ཡའི་ལོ་མ་úོན་པ་ཞིག་
དངོས་:་བBན། Ä་_ང་གི་nིག་ངོས་ཞལ་བ་fས་ནས་Qས་འཁོར་དUིལ་འཁོར་ཡོངས་¶ོགས་དང་ཤམ་བྷ་ལའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ།
Çོགས་མཚམས་:་ཐབ་ཐིག་\མས་བཏབ། འཇིམ་པས་Çི་འཇིག་Kེན་;ི་བཀོད་gགས། འuང་བཞིའི་Bེང་Q་འཛམ་Ñིང་གནས་

òལ། Ñིང་Qམ་O་བc་གཉིས། རིགས་bག་གི་གནས་òལ། མཚä་bག Ñིང་bག དOས་:་|ན་པོའ་J L་དཔངས། ནམ་མཁའ་ལ་@ིམ་
;ི་གོ་ལ་འཁོར་òལ་སོགས་བཟོས་ནས་ངོ་âོད་མཛད་ཅིང་། དེ་hར་འཁོར་བས་ས་ལ་Qས་ཚJགས་འཁོར་gགས། ནང་ùོ་)ེ་gས་Uི་
གནས་òལ། n་‹ང་ཐིག་ལེ་ཇི་hར་ཆགས་གནས། མཐར་ཇི་hར་འདོར་òལ་ལ་སོགས་པ་ཞིབ་Lས་:་ག:ངས།

དེ་hར་མཁས་བéན་ཆེན་པོས་གསན་ཏེ་yགས་ཤིན་X་ད;ེས་ནས་བེར་yལ་སོགས་གནང་™ིན་L་ཆེན་པོ་མཛད་

ཅིང་། ཁོང་ལ་མངའ་བའི་དབང་gང་ãིད་ག:མ་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་Oམ་པ་གང་fོའ་J òལ་Q་¶ོགས་པར་གནང་
ནས། དོན་;ིས་བBན་བདག་X་མངའ་གསོལ་མཛད།

དrང་Iངས་སོ་གཉིས་ཐོག་ཇོ་ནང་རི་ãོད་ཆེན་མོར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བL་[ག་Sག་ལ་Qས་འཁོར་>ད་

འIེལ་ག:ང་Üབས། ལོ་◊་བ་ཆེན་པོ་Äོ་Iོས་དཔལ་བཟང་(༡༢༩༩-༡༣༥༣)ཇོ་ནང་Q་ཕེབས། དེ་ནས་བoང་ལོ་Q་མའི་རིང་འ_ལ་
མེད་Q་བKེན། དབང་བཀའ་ཡོངས་:་¶ོགས་པ་ས་ཤིང་yགས་iས་མཆོག་X་vར། Ä་མ་རོག་O་ཚང་བའི་ངོར་འQས་པ་བL་
[ག་མང་པོར་ùོ་)ེ་[ེང་བ་དUིལ་འཁོར་ཞེ་བཞི་དང༌། དཔལ་}ན་>་Üར་དUིལ་འཁོར་བc་གཅིག་གི་དབང་བYར་གནང་ཚÉ།
ནམ་མཁའ་ལ་D་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབ་པ་སོགས་དགེ་མཚན་Å་ཚäགས་uང་། Ä་མ་རོག་O་ཚང་བའི་\མ་ཐར་མ་མཇལ་
མོད། གོང་གི་པད་Ñིང་gང་བBན་Q་”རོག་ཚང་ཇོ་ནང་ཞེས་པའི་མགོན་གནས་:༔•ཞེས་པ་དེ་དང་འ_ེལ་བ་མེད་དམ་åམ།

ས་.འི་ཏི་ÿི་eན་དགའ་Lལ་མཚན་;ིས་ཕེབས་བ:་I་Dིག་Öན་:མ་ཚäགས་པའི་{ོ་ནས་གདན་འ<ེན་ས་པ་

hར། Y་འཁོར་བཅས་ས་.ར་ཕེབས་ཏེ་མཁན་ཆེན་གནས་bག་པ་Äོ་Iོས་མòངས་མེད་དང་། འཇམ་Bོན། འཇམ་{ེག་སོགས་དགེ་

བཤེས་Bོང་[ག་བÕལ་བར་Qས་འཁོར་དབང་ཆེན་སོགས་ཆོས་བཀའ་L་ཆེར་ག:ངས། Lལ་བའི་ག:ང་རབ་དཔང་པོར་བཞག་
ནས་མཐར་yག་Nབ་མཐའི་nོད་Ñེང་མཛད་པས་འIན་_ལ་Q་vར། eན་ལས་\མ་པར་Lལ་བའི་དགེ་མཚན་Q་ནམ་མཁའ་ནས་
མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་Kགས་མཚན་བསམ་;ིས་མི་@བ་པ་uང་།

དrང་ལོ་སོ་ག:མ་ལ་ཕེབས་པ་ཤིང་fིའི་(༡༣༢༤)ལོར་མིག་དམར་nིས་གང་དང་། གཟའ་®། D་གཅན། nིས་Uི་>་

མཚན། མ±ག་རིང་། གཟའ་བc་Bོང་པར་འ±ག་òལ་སོགས་མཛད་དེ་གངས་Aོངས་Uི་Üར་nིས་རིག་པར་6ོན་མེད་Uི་ལེགས་
.ེས་;་ནོམ་པ་བkལ། ད་hའི་ཆར་ཡང་འཛམ་ཐང་Çོགས་:་དེའི་Çག་བཞེས་མ་ཉམས་པར་བགས་Üད།

དrང་Iངས་སོ་®་(༡༣༢༦)བཞེས་ཐོག་མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་མཚäས་དOས་ཇོ་ནང་གི་Ä་ཆེན་\མས་ཞལ་

མyན་;ིས་ཇོ་ནང་གི་གདན་སར་བགས་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་ཕེབས་པས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོས། ད་Qང་Kེན་འ_ེལ་བKག་
དགོས་ག:ངས་ཏེ་ལོ་དེའི་ད…ིད་ཀར་•ོབ་དཔོན་t་བ་དང་། མཁས་མཆོག་òལ་འོད་གཉིས་Çག་གཡོག་X་ãིད་ནས་S་སར་

ཕེབས། ཇོ་qཀ་\མ་གཉིས་དང་@ད་པར་Q་རང་fོན་འཕགས་པ་བc་གཅིག་ཞལ་;ི་bང་Q་མཆོད་པ་L་ཆེན་པོ་Öལ་ཏེ། ཁོང་
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གིས་ཇོ་ནང་གི་གདན་ས་པའམ། ཡང་ན་∆བ་པ་ཁོ་ནར་གཞོལ་ན་བBན་འIོར་ཕན་པ་གང་ཆེ་ཞེས་གསོལ་བ་∞གས་<ག་X་བཏབ་
པས། pན་གཟིགས་Uི་yགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་པlའི་[ེང་བ་h་O་འ[ོས་ཤིང་། དེའི་གསེང་ནས་རང་uང་གི་D་གདངས་ལས་ཇོ་

ནང་གི་གདན་ས་མཛད་ན་ལེགས་òལ་;ི་hས་བཟང་uང་བས། དེ་hར་yགས་ཐག་བཅད་དེ་œགས་པོ་རིར་ཕེབས། Çོགས་འQས་
Uི་དད་}ན་Q་མར་མདོ་?ེ་<ན་པ་ཉེར་བཞག་དང་། ཁང་O་བnེགས་པའི་མདོའ་J བཤད་gང་སོགས་གནང་།

ལོ་དེའི་Bོན་ཁར་Çིར་ཇོ་ནང་Lལ་བའི་རི་ãོད་Q་ཕེབས། ཇོ་ནང་གི་ཐོག་མའི་Ä་མ་eན་¨ངས་eན་X་བཟང་པོ་

yགས་)ེ་བnོན་འNས་(༡༢༤༣-༡༣༡༣)Uིས། མ་འོངས་པར་ངའི་རི་ãོད་འདིར་ཕ་ལས་O་Sག O་ལས་ཚ་བོ། དེ་བས་ཡང་ཚ་

Sག བཟང་}ན་གོང་མར་ཆོས་འཆད། འོག་མར་མཆོད་Kེན་བཞེངས་ཞེས་gང་བBན་པ་hར། མཁས་བéན་ཆེན་པོས་ཇོ་ནང་Ä་
_ང་Q་གདན་<ངས། ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་ནས་Ä་རབས་ག:མ་;ི་Kེན་མཆོག་Çག་དཔེ་དང་། ùོར་<ིལ། îས་Lན། ཀ་›་

ལ། དར་གQགས་སོགས་n་ཆེའི་Y་ག:ང་yགས་Kེན་\མས་Öལ་ཏེ། ཇོ་ནང་བBན་པ་L་མཚäའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ãི་འདོན་
མཛད།

དེ་ནས་བoང་དfར་དrན་\མས་:་yགས་དམ་ལ་nེ་གཅིག་X་བགས། Bོན་ད…ིད་གཉིས་:་འQས་པ་\མས་ལ་

འཕགས་པ་†་བོ་ཆེའི་མདོ་སོགས་ངེས་དོན་མདོ་®་མདོ་བc་\མས་དང་། fམས་ཆོས་དང་འ_ེལ་བའི་ཆོས་?ེ་ཉི་∞ འཕགས་པ་ç་
∆བ་Uི་བBོད་ཚäགས། སེམས་འIེལ་Üོར་ག:མ་སོགས་དང་། @ད་པར་Q་™ོར་bག་∆བ་པ་བ་\མས་དང་། དེ་བས་Uང་འདག་

™ར་Q་བགས་པའི་∆བ་པ་ཕོ་མོ་\མས་ལ་ཟབ་ལམ་;ི་ཉམས་ãིད་>ན་ཆགས་:་ག:ངས་པས། རིས་མེད་མཁས་དབང་\མས་
Uིས་eན་མ@ེན་Q་Iགས་པ་མཚན་དོན་དང་མyན་པར་འQག་ཅེས་བ6གས་བ)ོད་ས་ཤིང་། མཁས་དབང་དཔང་ལོ་ཆེན་པོས་
(༡༢༧༦-༡༣༤༢)Uང་”O་དོལ་ཤེར་ག:མ་བBན་པའི་iོག་ཤིང་ཡིན་•ཞེས་བBོད་བ6གས་མཛད།

དrང་Iངས་སོ་དrར་(༡༣༣༠)ཕེབས་Üབས། མཁས་བéན་ཆེན་པོ་ཞི་བར་གཤེགས་པས། དགོངས་¶ོགས་:་

བཟང་}ན་འོག་མར་མཆོད་Kེན་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས་Uི་ས་ཆོག་མཛད་པའི་ཚÉ། ས་གཡོས་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་

བབས་པ་ལ་སོགས་པའི་Kགས་མཚན་uང་། Kེན་འ_ེལ་Q་དགོངས་ཏེ་•ོབ་ཆེན་\མས་ལ་Qས་འཁོར་བདག་པོ་བདག་ཆེན་;ི་
དབང་བYར་མཛད། Y་འOམ་འཛམ་Ñིང་Lན་གཅིག་གམ་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོ་དཔལ་ཡོན་ཅན་S་ཁང་བL་n་བLད་པ། L་

དཔངས་མཉམ་པར་≠་ཉིས་བL་བཅོ་®་བ། Lན་བཀོད་པ་Öན་:མ་ཚäགས་པ། གQགས་Uི་S་ཁང་ན་རིན་པོ་ཆེ་Å་ཚäགས་ལས་
Nབ་པའི་Qས་འཁོར་ཡོངས་¶ོགས་Uི་དUིལ་འཁོར་Äོས་བ•ངས་བགས་པ་དེ་ཉིད་ལོ་Çེད་དང་བཞི་ལ་Nབ་པར་མཛད་

དེ། ཁང་O་བnེགས་པའི་མདོ་དང་འ_ེལ་རབ་གནས་མཛད་Qས་འདབ་མ་ï་བ་དང་བཅས་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཁ་བ་བབ་པ་ཙམ་
བབས།

གཙང་Çོགས་:་མཆོད་Kེན་དེ་འ<་བ་ག:མ་ཡོད། ཇོ་ནང་Y་འOམ་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོ་དང་། གcང་རི་བོ་ཆེའི་Y་

འOམ་མཆོད་Kེན། Lལ་nེའི་Y་འOམ་མཆོད་Kེན་བཅས་ག:མ་ནི་ཆེ་zང་ཙམ་ལས་ཚད་དfིབས་སོགས་ཧ་ཅང་འ<་བོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད། མཆོད་Kེན་དེ་གཉིས་ཀ་ཇོ་ནང་Y་འOམ་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོར་དཔེ་Äངས་ཏེ་བཞེངས་པར་Iགས་ཤིང་། fིན་úབས་Uི་ཆ་
ནས་དེ་གཉིས་Uིས་Uང་འIན་Q་མེད་པ་ཡིན་òལ། སི་X་ཆོས་Uི་L་མཚäའི་གངས་Aོངས་དOས་གཙང་གནས་Üོར་ལམ་ཡིག་
9

ལས། ”ལར་མཆོད་Kེན་འདི་དང་Lང་nེ་གཉིས་མཐོ་དམན་ཆེར་མི་Åང་། Çོགས་འདིའི་མཆོད་Kེན་ཞིག་ནང་fིན་ཆགས་པ་ས་

9

སི་X་པ་ཆོས་Uི་L་མཚä་གངས་Aོངས་དOས་གཙང་གནས་བÜོར་ལམ་ཡིག་ནོར་O་t་ཤེལ་;ི་སེ་མོ་དོ། བá་ཤིས་Aོངས་པར་མ། ཤོག ༢༣༤ཉ

17

བcའི་དབང་sག་གིས་བཞེངས་པ་འདིས་བག་<ོ་བར་Åང་།• ཞེས་Y་འOམ་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོའ་J Çི་ནང་གི་Kེན་བKེན་པའི་fིན་
úབས་དང་ཆེ་བ་བ)ོད་Üབས། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ས་བcའི་དབང་sག་དངོས་ཡིན་པར་yགས་ཐག་བཅད་དེ་
ག:ངས་ཡོད།

མཁན་ཆེན་བསོད་Iགས་པས་གཙäས་ཇོ་གདན་ཚäགས་པ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་Q་Qས་འཁོར་;ི་དབང་མོ་ཆེ་

མཛད། མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་fང་zབ་སེམས་དཔའ་བསོད་ནམས་Iགས་པས་བYལ་ངོར། དO་མའི་མན་ངག་@ད་འཕགས་ཞེས་
f་བའི་བBན་བཅོས་ ད་Q་uང་བ་དེ་Aགས་nོམ་མཛད།

དrང་Iངས་བཞི་བcའི་ཐོག་ཇོ་ནང་དཔལ་;ི་རི་ãོད་Q་དགེ་•ོང་གི་དགེ་འQན་ཆེན་པོའ་J ཚäགས་དང་Sན་

ཅིག་X་བགས་Üབས། ཉིན་གཅིག་ས་བཟང་ལོ་◊་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་Äོ་Iོས་Lལ་མཚན་(༡༣༠༦-༡༣༨༨)མཆོག་ཞ་g་ནས་ཇོ་ནང་Q་

ཕེབས་མ་ཐག eན་མ@ེན་ཆེན་པོའ་J 6་<ོའ་J yགས་དམ་Iོལ་ནས་ཚäགས་Qང་Oས་པ་དང་། དགེ་བཤེས་ཉིས་བL་Sག་གིས་Çག་X་
ཤོ་ཀ་ལི་བÅམས་ནས་ཆོས་ãིད་ལ་ཕེབས་པ་བཅས་Qས་མཉམ་uང་བས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོས་མ@ེན་ཏེ། ཆོས་ãིད་Iོལ་མ་ཐག
¨ོས་Å་དང་Qང་L་Ñིང་བཅས་Uིས་བ:ས་ཏེ་Y་མQན་Q་གདན་<ངས། yགས་བnེས་ག:ང་མོལ་ïན་རིང་མཛད། མི་Çེད་པའི་

དད་པ་.ེས་ནས་ཞབས་pི་བོར་Äངས། དེ་ནས་བoང་ཞབས་bང་Q་>ན་བགས་མཛད། Qས་འཁོར་སོགས་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་:་
¶ོགས་པ་ས། ལོ་◊་Äོ་Iོས་དཔལ་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་yགས་iས་ཇོ་ནང་ལོ་ཙ་\མ་གཉིས་ཞེས་Iགས། )ེ་ཙäང་ཁ་བས་ཁོང་གི་
མQན་ནས་འཇམ་དfངས་ཆོས་Üོར་དང་åན་ངག་སོགས་གསན།

•ར་ཡང་ས་.་ནས་ཆེད་Q་གདན་འ<ེན་ས་པ་བཞིན་ཆིབས་ཁ་བﬁར། ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོའ་J དངོས་•ོབ་

འཇམ་དfངས་བཞི་ཐོག་པ་དང་། eན་¨ངས་Iགས་Lལ་བ། གཞན་དཔོན་ཆེན་Lལ་བཟང་བ། གཡག་?ེ་པཎ་ཆེན། མཁན་ཆེན་
གཏོར་Lལ། གནས་bག་པ། འཇམ་Bོན། འཇམ་{ེག་ལ་སོགས་པ་ས་.་པ་བL་Bོང་Q་མར་>ད་འIེལ་དང་fམས་ཆོས་སོགས་

ཆོས་བཀའ་L་ཆེར་ག:ངས། མ±ག་མཐར་མདོ་>ད་ཚད་}ན་\མས་དཔང་པོར་བཞག་Bེ། ”|ན་པོ་བཞེངས་པས་L་མཚä་བùོལ་
བ་åམ་•ཞེས་ག:ངས་ནས་eན་¶ོབ་རང་Bོང་དང་། དོན་དམ་གཞན་Bོང་Bེ་Bོང་òལ་གཉིས་དང་། བདེན་གཉིས་Uི་\མ་དfེ་

ལེགས་པར་Çེས་ནས། Nབ་མཐའི་བIོ་Ñེང་ཆེན་མོ་མཛད་པས་nོད་_ལ་Q་vར། ཐག་རིང་ནས་nོད་ཡིག་དང་དོགས་འ<ི་ས་པ་
\མས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བས་L་མཚäར་ཁ་བ་བབ་པ་hར་གཞི་མེད་Q་vར། དེ་hར་ངེས་དོན་གཞན་Bོང་དO་མ་ཆེན་པོའ་J ཆོས་
Üད་Uིས་བསིལ་Aོངས་ཁ་བ་དཀར་པོའ་J ཁོར་ïག་ཡོངས་:་@བ་པར་མཛད་པས། ”|ན་པོ་བཞེངས་པས་L་མཚä་བùོལ་•ཞེས་
Iགས་པ་uང་།

དrང་Iངས་ཞེ་གཉིས་(༡༣༣༣)ཐོག་ས་མངའ་རིས་Çོགས་Lལ་བ་(༡༣༠༦-༡༣༨༦)ཞེས་Iགས་པ། Y་གཞོན་Æ་

གང་gགས་eན་ལ་མ@ེན་པ་Lས་ཤིང༌། \མ་ད…ོད་དང་nོད་རིགས་འIན་t་_ལ་བ། བ)ོད་པ་གཙང་ཞིང་yགས་Lལ་ཆེ་བ།

དOས་གཙང་གཉིས་:་«་Üོར་མཛད་པས་nོད་མེད་Q་vར་ནས་Çོགས་ལས་\མ་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས་པ་དེས། ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་
Q་Iགས་པས་@ད་Q་འཕགས་པའི་མཆོག་Kེན་ཆེན་པོ་བཞེངས་ཤིང་། བོད་6་རབས་པ་དང་མི་མyན་པའི་Nབ་མཐའི་iོལ་

བཏོད་ཡོད་òལ་གསན་ནས། དེ་དང་gང་རིགས་Uིས་བIོ་Ñེང་fེད་དགོས་དགོངས་ཏེ་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས་པ་དང་། eན་མ@ེན་ཆེན་

པོས་དགེ་འQན་འQས་ཚäགས་L་མཚä་ཙམ་ལ་ཆོས་ãིད་ཚར་ནས་Iོལ་བ་དང་Qས་འIིགས། དེ་gགས་Y་གཉེར་ལ་འ[ིན་བYར་

བས་Ä་_ང་Q་གདན་<ངས། ཉེ་གནས་Uིས་ཡོལ་བ་Çེས་པས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་Y་མཚན་དང་དཔེ་fད་ལམས་སེ། òལ་ãིམས་
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Uི་<ི་བ:ང་yལ་ལེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་:་བགས་པ་h་Oའི་གཟིགས་Åང་uང་ནས། རང་དབང་མེད་པར་gས་འདར་
བཞིན་Çག་འཚལ། མཇལ་དར་དང་Çག་Kེན་མཚäན་ཙམ་Öལ་བས། eན་མ@ེན་པོས་མ@ེན་བཞིན་Q། Bོན་པ་གང་ནས་ཕེབས།

རིགས་:་ཡིན་ག:ངས་པས། མIིན་པ་དངངས་བཞིན། ཁོ་བོ་མངའ་རིས་པ་ཞིག་ལགས། དOས་གཙང་གཉིས་:་•ོབ་གཉེར་fེད་
Q་འོང་། •ོབ་གཉེར་འཕེལ་བོ་uང་ལགས་ས་པས། yགས་ད;ེས་པས་ག:ང་མོལ་གནང་། ཉིན་བQན་རིང་དO་ཕར་ཚད་མངོན་
སོགས་ལ་བIོ་Ñེང་མཛད་པས། 6ོན་མེད་Uི་ལེགས་བཤད་Iངས་མེད་པ་གསན། གཞན་Bོང་གི་Nབ་མཐའ་སངས་Lས་ཐམས་

ཅད་Uི་དགོངས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་Uི་ཆོས་ཉིད་Q་ངེས་པ་mེད། གཞན་Bོང་འགོག་fེད་Uི་རིགས་པ་\མས་ནི་\མ་པར་Kོག་པའི་
རི་མོ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མི་གནས་པར་མ@ེན། eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་ལ་མི་Çེད་པའི་དད་པ་འ≠ངས། )ེས་:་འཛJན་པར་གསོལ་བ་
བཏབ་པས་ཞལ་བཞེས་མཛད་ཅིང་ཆོས་འ_ེལ་གསན།

•ར་Qས་འཁོར་;ི་>ད་སོགས་yགས་ལ་བoང་ནས་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས། Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དབང་བཀའ་ཡོངས་:་

¶ོགས་པ་ས། ཟབ་ལམ་™ོར་bག་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་Kོགས་པ་མཆོག་X་vར། )ེ་ཙäང་ཁ་བས་ཁོང་གི་མQན་ནས་Qས་

འཁོར་™ོར་bག་སོགས་གསན། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པའི་འIན་t་_ལ་བའི་•ོབ་མ་ཉ་Çོགས་གཉིས་ཞེས་Iགས། ཁོང་གིས་མཛད་
པའི་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་ངོ་མཚར་Kོགས་བ)ོད་10Q། ”Çི་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ངེས་དོན་མཐར་yག་ལ་Äོའ་J Åང་བ་cང་ཟད་
.ེས་པ་དང༌། Ä་ན་མེད་པའི་>ད་?ེ་\མས་Uི་ùོ་)ེའི་ཚJག་གི་མQད་པ་cང་ཟད་ãོལ་བ་ནི། ཆོས་)ེ་དཔལ་}ན་Ä་མ་འདི་ཉིད་ཁོ་

ནའི་བཀའ་<ིན་ཡིན་ཏེ།• ཞེས་ག:ངས་ཤིང་། Qས་འཁོར་བ་Lལ་བ་དཔལ་སོགས་•ོབ་ཚäགས་མང་Q་fོན། Lལ་བ་དཔལ་;ི་•ོབ་
མའི་གཙä་བོ་fང་བདག་\མ་Lལ་Iགས་བཟང་(༡༣༩༥༡-༤༧༥)ཡིན།

རིག་པའི་དབང་sག་ཉ་དབོན་eན་དགའ་དཔལ་(༡༢༨༥-༡༣༧༩)ནི། དOས་གཙང་གཉིས་:་འIན་t་_ལ་བའི་

nོད་Lལ་Q་Iགས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་f་Õོད་གཤོང་Q་fོན་པའི་Qས་:་ཞལ་མཇལ། ག:ང་ཐོས་པ་ཙམ་;ིས་མི་Çེད་པའི་དད་པ་
.ེས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་Çིར་ཇོ་ནང་Q་fོན་པའི་ཞབས་ཏོག་མཛད། དེ་ནས་བoང་དrང་ལོ་ང་bག་གི་བར་Q་འ_ལ་མེད་Q་

བBེན། སེམས་འIེལ་Üོར་ག:མ་དང་། ™ོར་bག་ཉམས་ãིད་སོགས་གསན་ཅིང་yགས་iས་:་vར། \མ་འIེལ་ཊིཀ་ཆེན་མཛད་

པས་ཚད་མ་ཉ་གXགས་ཅེས་པའི་གཏམ་>ད་དེ་uང་། )ེ་ཙäང་ཁ་བས་ཁོང་གི་མQན་ནས་ཕར་Çིན་སོགས་གསན། ཐོག་མར་ས་.འི་
མཁས་པ་ཉ་བnོན་གཉིས་དང་། བར་Q་དOས་གཙང་མཁས་པ་མི་bག་གི་གéག་གི་t་བའི་t་བ། ཐ་མར་དོལ་པོ་པའི་འIན་t་
_ལ་བའི་•ོབ་མ་ཉ་Çོགས་གཉིས་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས།

དེ་ནས་S་nེར་ཕེབས་ནས་ཐོགས་ཤིག་བགས། Çོགས་རིས་Uི་དགེ་འQན་པ་དང་དད་}ན་\མས་ལ་ངེས་དོན་འཁོར་ལོ་

ཐ་མའི་ཆོས་བཀའ་མང་Q་ག:ངས། eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་Uིས་བYལ་ངོར་མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་
མཚäའི་\མ་ཐར་དང༌། འOམ་དང་ཉི་ãི་བའི་མཆན་O་སོགས་མཛད།

དrང་Iངས་ཞེ་ག:མ་Bེང་(༡༣༣༤)yགས་iས་ལོ་◊་བ་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་Äོ་Iོས་Lལ་མཚན་(༡༢༩༤-

༡༣༧༦)དང་། ལོ་◊་བ་ཆེན་པོ་Äོ་Iོས་དཔལ་བཟང་\མ་གཉིས་Uིས་eན་མ@ེན་ཆེན་པོའ་J བཀས་བYལ་བཞིན། eན་¨ངས་ཆོས་
Iགས་དཔལ་བཟང་དཔང་བོར་བགས་ཏེ། ཁོང་གི་དགོངས་ཟབ་གཞིར་བoང་Qས་འཁོར་>ད་(ཤོང་འvར)ལ་འvར་བཅོས་

མཛད། ཡོངས་Iགས་:་Qས་འཁོར་ཇོ་ནང་འvར་ཞེས་Iགས་ཤིང་། ད་h་?ེ་དགེ་བBན་འvར་(>ད། ཐ-ད)དང་། བBན་འvར་དཔེ་
10

Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་ངོ་མཚར་Kོགས་བ)ོད། འèལ་དེབ། ཆོས་)ེ་Çོགས་ལས་\མ་Lལ།
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བ√ར་མ་(>ད། དེབ་ ༦)སོགས་:་བགས། eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་;ིས་ས་ངོར་ལོ་◊་བ་\མ་གཉིས་Uི་འvར་ལ་གསལ་fེད་
ས་བཅད་དང་། མཆན་འIེལ་མཛད་པས་དོལ་པོའ་J Qས་འཁོར་མཆན་འIེལ་Q་Iགས། Üབས་དེར་àལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཤམ་བྷ་
ལ་དངོས་:་གཟིགས་ནས་བBོད་õོན་ཡང་མཛད། yགས་iས་eན་མ@ེན་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་;ིས་རང་•ོབ་Lལ་iས་དŒལ་z་

ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་(༡༢༩༥-༡༣༦༩)ས་ངོར། Qས་འIེལ་མཆན་ཆེན་མོ་ཡོངས་Iགས་Qས་འཁོར་Çོགས་མཆན་Q་Iགས་པ་
སོགས་མཛད་པས་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་བ་དང་བཅས་པར་6ར་མེད་Uི་འvར་}ོག་དང་འཕེལ་Lས་ཆེན་པོ་uང་།

དrང་ལོ་བཞི་བcར་(༡༣༣༡)ཕེབས་Üབས་འ≠ངས་ïལ་ནས་མ་ïམ་Y་གཤེགས་པ་གསན་པས་•ར་ཡང་དོལ་

པོར་ཕེབས། ཡབ་དང་མཇལ། ïམ་;ི་དགོངས་¶ོགས་:་བá་ཤིས་{ོ་མང་མཆོད་Kེན་བཞེངས་པས། དོལ་པོའ་J ïལ་མིའི་ངག་>ན་
Q། ”ཡབ་Uི་ཆེད་Q་བཀའ་འvར་བBན་འvར་བཞེངས།། ïམ་;ི་ཆེད་Q་བá་ཤིས་{ོ་མང་བཞེངས།།• ཞེས་Iགས། བá་ཤིས་{ོ་

མང་མཆོད་Kེན་དེང་སང་ཡང་དོལ་པོའ་J ཕལ་?ེ་བར་བགས་ལ། དོལ་པོའ་J ïལ་མི་\མས་Uིས་Çག་Üོར་>ན་ཆད་མེད་པར་fེད་
བཞིན་ཡོད།

དrང་ལོ་ཞེ་གཅིག་ཙམ་;ི་ཐོག་གསང་Ö་ནེ»་ཐོག་དགོན་(༡༠༧༣)Q་གདན་<ངས། དགེ་འQན་Bོང་[ག་གཉིས་ཙམ་;ིས་

སེར་[ེང་དང་། རོལ་མོ། གQགས་Lལ་མཚན་བ་དན་སོགས་མཆོད་¶ས་Å་ཚäགས་པས་བ:ས་ནས་†ོག་ལོ་◊་བའི་གཟིམས་ཁང་Q་
བགས་:་གསོལ། Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། ïམ་ཉི་ãི། ཤེས་རབ་ãི་བ། མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་སོགས་ཆོས་བཀའ་L་ཆེར་བkལ།

6་Çིར་ལོ་བc་ག:མ་;ི་བར་Q་ཇོ་ནང་Lལ་བའི་རི་ãོད་ཆེན་མོར། ལོ་རེ་བཞིན་མཁས་པ་Bོང་[ག་མང་པོར་Qས་

འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། fམས་ཆོས་\མས་Qས་ཆོས་:་ག:ངས་ཤིང་Bོན་ད…ིད་གཉིས་ལ་™ོར་bག་གི་Qས་ãིད་དང་ཚäགས་ཆོས།

དfར་དrན་ལ་Y་མཚམས་དམ་པོ་\མས་Qས་ལས་མ་ཡོལ་བར་ཆག་མེད་Q་མཛད། ཇོ་ནང་Q་∆བ་པ་åིང་བོར་fེད་པ་ཁོ་ན་རང་
ཡང་ëང་Qས་:་Bོང་ཙམ་རེ་འཚäགས་ཤིང་། pིར་ཚäགས་པ་ëང་Qས་:་ཡང་ཉིས་Bོང་ཙམ་རེ་དང་། མང་བ་ལ་ཚད་བoང་Q་མེད།

ནམ་ཞག་>ན་Q་∆བ་Öག་\མས་:་འདག་™ར་ལ་བགས་པའི་\ལ་འfོར་ཕོ་མོ་ཡང་Bོང་[ག་བÕལ། Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དབང་
>ད་མན་ངག་¶ོགས་པར་གསན་པ་ཡང་Bོང་[ག་མང་པོ་དང་། དབང་དང་ãིད་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་ãི་[ག་བÕལ། མཆོག་དབང་གོང་
མ་དང་སོ་སོར་√ད་པའི་ãིད་གསན་ཞིང་ཉམས་óོང་.ེས་པ་ནི་བIང་བས་མི་དཔོག་ལ། བོད་Uི་རི་:ལ་ཐམས་ཅད་ùོ་)ེའི་\མ་

འfོར་;ི་∆བ་པ་པོས་@བ་པ་དང་། ཆོས་)ེ་འདི་ལ་ཟབ་ལམ་;ི་འãིད་ས་པ་ཙམ་;ིས་དགེ་™ོར་;ི་Åེ་མ་ཟིན་པ་ནི་གཅིག་Uང་

མེད་པར་Iགས་ཤིང་། བཤད་ཉན་;ི་«་ཐམས་ཅད་Q་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། åིང་པོའ་J མདོ། >ད་Ä་མའི་བBན་བཅོས་ལས་
བnམས་པའི་ངེས་དོན་Çིར་མི་}ོག་པ་འཁོར་ལོའ་J གཏམ་བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་སེང་གེའི་Dས་ཡོངས་:་@བ་པར་མཛད་པས། Qས་
འཁོར་བBན་པའི་བཀའ་བབ་Lལ་བ་ཇོ་ནང་བ་ཞེས་Iགས། དེ་hར་ཡང་ས་.འི་ཨ་óེས་ངག་དབང་eན་དགའ་བསོད་ནམས་
(༡༥༩༧-༡༦༥༩)Uིས། ”དེ་ཡང་Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་Uི་ཡེ་ཤེས་Uི་\མ་འèལ། nོད་Qས་Uི་Lལ་བ་གཉིས་པ་eན་

མ@ེན་ཆེན་པོ་དཔལ་ཇོ་མོ་ནང་པའི་ཞལ་6་ནས་yགས་ཉམས་:་བཞེས། དོན་Çིན་ཅི་མ་ལོག་པར་Kོགས་པའི་བཤད་iོལ་fིན་
úབས་Uི་<ོད་མ་ཡལ། བ>ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པའི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་མངའ་བ།• ཞེས་ག:ངས་པ་hར་རོ།།

Qས་Üབས་དེར་བོད་གངས་རིའི་Aོངས་:་Lལ་བBན་pི་དང་@ད་པར་Q་ངེས་དོན་བBན་ལ་Bོན་པ་གཉིས་པ་ཞེས་

Iགས་ཤིང་། Çིས་fོན་མཁས་Nབ་\མས་Uིས་Uང་ད་hའི་ཆར་དཔལ་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J བཤད་∆བ་Çག་ལེན་;ི་>ན་མ་ཉམས་
པར་ཡོད་པ་ནི་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ཡབ་iས་Uི་བཀའ་<ིན་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་ག:ངས།
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དrང་Iངས་ཞེ་བQན་(༡༣༣༨)བཞེས་ཐོག་yགས་iས་ལོ་◊་བ་Äོ་Iོས་དཔལ་ཇོ་ནང་གི་གདན་སར་བÜོས་ནས་

གཟིམ་ཁང་བདེ་བ་ཅན་Q་བགས་Üབས། yགས་iས་ལོ་◊་བ་དང་། ཆོས་)ེ་Çོགས་ལས་\མ་Lལ། བསམ་}ིང་ཅོག་ê་པ་(དཔལ་
}ན་དབང་sག་ཤེས་རབ།)སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བc་[ག་Sག་དང་།

ངེས་དོན་;ི་∆བ་པ་པོ་བཟང་པོ་\མས་Uིས་ཡང་ཡང་

བYལ་ངོར་དO་མ་ཆེན་པོ་རི་ཆོས་ངེས་དོན་L་མཚä་དང་། མངོན་Kོགས་Lན་འIེལ་ཕར་Çིན་མདོ་gགས་མར་Iགས་པ་སོགས་

Lལ་བའི་དགོངས་པ་འIེལ་òལ་yན་མོང་མ་ཡིན་པ། ངེས་དོན་gགས་བཟང་གསལ་བོར་Bོན་པའི་གང་gགས་གསེར་;ི་ཐང་
མར་བùལ་བས། ”བསིལ་Aོངས་eན་མ@ེན་Kོན་པ་བཞི་}ན་•ཞེས་ཡོངས་:་Iགས།

དེ་ཡང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uིས། Lལ་བ་¶ོགས་པའི་སངས་Lས་བཅོམ་}ན་འདས་དང་། ས་བcའི་

fང་zབ་སེམས་དཔའ། ཤིང་Kའི་iོལ་འfེད་ç་ཐོགས་\མ་གཉིས་སོགས་Uི་མན་ངག་ཟབ་མོ་འབའ་ཞིག་དཔང་བོར་བཞག་པ་
ལས། .ོ་མ་6་བཙན་;ི་དཔེ་hར་¥་òགས་མãེགས་འཛJན་;ི་རང་gགས་ཉི་ཚÉ་བའི་བག་ཆགས་ངན་པ་དེ་དག་དོར་ནས། Kོན་

བཞིའི་རིགས་པར་བKེན་ཏེ་Lལ་བའི་དགོངས་པ་འIེལ་òལ་yན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། རི་ཆོས་ངེས་དོན་L་མཚä་11ལས། ”མདོ་>ད་
ཟབ་མོ་མཐར་yག་པ་ཐམས་ཅད་Uི་pི་འIེལ་ཆེན་པོ་དང༌། ùོ་)ེའི་ཚJག་X་ག:ངས་པ་ཐམས་ཅད་Uི་མQད་འIོལ་ཆེན་པོ་དང༌།

དགོངས་ཏེ་ག:ངས་པའམ་དགོངས་ཆེན་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་Uི་དོན་འIེལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །འོན་Uང་དེ་དག་དེ་hར་òལ་བཞིན་Q་
Kོགས་པ་ལ་.ོ་མ་6་བཙན་;ི་བག་ཆགས་¨ངས་ནས་Kོན་པ་བཞི་དང་ས་བc་པ་\མས་Uི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཉམས་:་óོང་བའི་
Dོན་མེ་བཟང་པོ་ལ་བKེན་དགོས་སོ།།• ཞེས་བཀའ་བkལ་བ་hར་དང་། དེ་བཞིན་Q་ཕར་Çིན་མདོ་gགས་མའི་nོམ་པར་དམ་
བཅའི་ཚJགས་བཅད་12Q།

”Lལ་ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་Çིར།།
Lལ་ལས་Sག་པའི་དཔང་པོ་གཞན་མེད་Çིར།།

Lལ་དང་འགལ་བའི་བཤད་iོལ་\མས་དོར་ནས།།
Lན་;ི་དགོངས་པ་མདོ་བཞིན་_ི་བར་f།།•

ཞེས་དང་། དེའི་མཛད་fང་13Q། ”མདོ་ཇི་h་བ་བཞིན་Q་Lལ་བས་བBན་པ་འབའ་ཞིག་གི་དབང་Q་fས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ།།• ཞེས་དང་།

”ïམ་དོན་མ་ནོར་òལ་བཞིན་ལེན་འདོད་ན།།

ཤེར་Çིན་pོད་པའི་fང་zབ་སེམས་དཔའ་ཡིས།།
ཇི་hར་•ོབ་òལ་fམས་པས་ས་བཞིན་དང༌།།
དམ་ཆོས་དོན་གཉེར་Kག་X་Œ་བཞིན་མཛäད།།

Lལ་བས་ག:ངས་པའི་མདོ་ཉིད་དཔང་པོ་ལགས།།
ཡང་དག་ཡིན་མིན་མདོ་དང་བﬂན་ན་གསལ།།

གཞན་འདོད་བཤད་ཚäགས་Öབ་མའི་གསེབ་དེ་ན།།
11
12
13

རི་ཆོས་ངེས་དོན་L་མཚä། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས། བོད་Uི་གéག་ལག་གཅེས་བXས་པོད་[ེང་།༧ Çི་ལོ་ ༢༠༡༣ L་གར་}ི་ལི། ཤོག ༡༠༥
ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༡༩༩ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་ཞིབ་འ±ག་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༡
ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༡༩༩ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༣༦༦-༣༦༧
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ཉེར་མཁོའ་J ïམ་དོན་åིང་པོ་མི་གདའ་ན།།

ཚÉ་གང་འབད་པས་nོལ་བས་ངལ་Qབ་ཅན།།
\མ་Kོག་‹ང་དམར་འòབ་མས་གཡེངས་:་ཟད།།•

ཅེས་ག:ངས་པ་hར། Lན་;ི་དགོངས་པ་མདོ་ཇི་h་བ་བཞིན་Q་བáལ་བས། ངེས་དོན་བBན་པའི་བདག་པོ་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་

སངས་Lས་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས་ཤིང་། Üབས་དེར་མི་\མས་Uིས། ”གནམ་ལ་ཉི་t་གཉིས། ས་ལ་O་དོལ་གཉིས་•ཞེས་Ñེང་བ་uང་།

དrང་Iངས་ཞེ་དr་ཙམ་ལ་Åར་ཐང་ཆོས་?ེ་ཆེན་(གXམ་Bོན་Äོ་Iོས་Iགས་Uིས་Çག་བཏབ།)པོས་གདན་<ངས་བ་hར་ཆེད་

ཕེབས་མཛད། དགེ་འQན་Bོང་[ག་Sག་ལ་བདེན་གཉིས་\མ་དfེའི་བཤད་པ་Lས་པར་མཛད། དེ་Qས་ཆོས་)ེ་Öན་ཚäགས་དཔལ་

(༡༣༠༤-༡༣༧༧);ིས་Kོགས་}ན་Iགས་སེང་གི་མQན་ནས་yགས་གཉེར་གནང་Üབས། ངེས་དོན་L་མཚäའི་དཔེ་ཆ་གཟིགས་པས་མི་
Çེད་པའི་དད་པ་.ེས་ཏེ་འ[ལ་Q་Åར་ཐང་Q་ཕེབས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོས་དགེ་འQན་Bོང་[ག་བÕལ་བར་བཀའ་ཆོས་གནང་
བཞིན་པའི་Qས་:་མཇལ། )ེས་:་འཛJན་པར་གསོལ་བ་བཏབ། Çིས་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས་ནས་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དབང་དང་™ོར་
bག་སོགས་གསན་པས་ཉམས་óོང་@ད་པར་yགས་ལ་འ≠ངས་ཤིང་n་བའི་O་ཆེན་Q་vར།

དrང་Iངས་ང་གཅིག་(༡༣༤༢)ཐོག་ཧོར་རམ་ཡོན་གོང་མ་(‡འེ་éང་)ཐོ་གན་ཐེ་Øར་(ãི་ལོ་ ༡༣༣༣-༡༣༦༨);ིས་eན་

མ@ེན་ཆེན་པོའ་J མཚན་åན་ཐོས་ནས་Äོན་པོ་ཀ ་áི་ཏ་སོགས་བང་ཆེན་བཏང་Bེ་Qང་གི་ག»་དང་གོས་བཟང་བཅས་Öལ་ནས་pན་
འ<ེན་ས་Uང་། བོད་བBན་iིད་ལ་དགོངས་ཏེ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བ་མ་ཟད། དེ་ལ་ཡོལ་ཆེད་དབེན་གནས་\མས་:་ཕེབས་

ནས་yགས་དམ་གཙä་བོར་མཛད། )ེས་:་གོང་མས་Uང་L་ïལ་Q་Y་དངོས་ཕེབས་མི་དགོས་པའི་ཆོག་མཆན་Öལ་བས། yགས་

ད;ེས་ཏེ་གོང་མར་Çི་ནང་Nབ་མཐའི་\མ་གཞག་དོན་གསལ་ཞེས་པ་འ[ལ་nོམ་མཛད་ནས་.ེས་:་བYར། Çིར་S་སར་ཕེབས་
Üབས་Ã་Dེང་Q་ས་g་Aང་བའི་མདོ་དང༌། >ད་འOམ་;ི་བཤད་པ་ཚར་གཅིག་མཛད། དེ་)ེས་གོང་མས་ཁོང་གི་Y་ཚབ་X་eན་
¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་གདན་འ<ེན་ས་པ་hར་L་ïལ་Q་གོང་མའི་དO་Äར་fོན་ནས་འIོ་དོན་L་ཆེར་བ.ངས།

དེ་hར་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་L་ïལ་Q་ཕེབས་òལ་;ིས་དབེན་གནས་\མས་:་fོན་Üབས། Lལ་iས་རིན་ཆེན་

òལ་ãིམས་(༡༢༩༢-༡༣༦༨)Uིས་S་སའི་གéག་ལག་ཁང་Q་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་eན་མ@ེན་ཆེན་པོའ་J འཇིམ་Y་ལ་རབ་

གནས་མཛད་Q་ཕེབས་ཚÉ། ཞལ་ནས14། ”Kེན་འདི་ལ་གདན་zང་བ་དང་གཅིག ཤིན་X་Õན་པོའ་J གoགས་དང་གཉིས། Y་བོངས་
zང་བ་དང་ག:མ་Bེ། S་ས་ལ་སོགས་དOས་Çོགས་:་ངའི་བBན་པ་འོང་བར་མི་འQག་གོ། མ་འོངས་པའི་Qས་:་འདིའི་མཆོད་
¶ས་\མས་ཧ་བཤའ་fེད་པ་མང་Q་འuང་བར་འvར་རོ།། འོན་ཏེ་མཚན་བཟང་བ་ལ་ག:མ་Åང༌། {ོ་ལ་ཉེ་བ་ནི་ཐར་པའི་{ོ་

འཛJན་པའི་Kགས། ས་གནོན་མཛད་པ་ནི་ལོག་E་མང་པོ་འQལ་བར་འvར་རོ།། ངས་རབ་གནས་མཛད་པ་ནི་ཆོས་Uི་Lལ་པོར་

མངའ་གསོལ་བ་ཡིན། དད་པ་གང་ཐོབ་Uི་ཚäགས་¶ོགས་པར་འvར་རོ།།• ཞེས་ག:ངས་ཤིང་Y་དངོས་Uིས་རབ་གནས་Uི་མེ་ཏོག་

འཐོར། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་Y་བmན་ང་འ<་མ་དང་Çག་ནས་མ་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས། རིག་གསར་Üབས་:་n་མེད་
Q་Çིན་ཡང་། Qས་Çིས་6ར་;ི་གནས་དེར་གསར་བཞེངས་fས་པ་ད་h་མཇལ་Q་ཡོད།

ཆོས་)ེ་Öན་ཚäགས་དཔལ་སོགས་Uིས་བYལ་ངོར་>ད་Ä་མའི་འIེལ་པ་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་རམ་ཡོངས་

Iགས་:་>ད་Ä་དོལ་ཊིཀ་X་Iགས་པ་དང་། >ད་Ä་ཐོགས་འIེལ་;ི་མཆན་O། •ོབ་དཔོན་གཡའ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་Uིས་
14

ཆོས་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པའི་.ེས་རབས་@ད་འཕགས། eན་མ@ེན་དོལ་པོའ་J ག:ང་འOམ། ཛཾ་ཐང་པར་མ། Ñེགས་བམ། ཀ ཤོག ༡༢༧ ཉ

22

བYལ་ངོར། Qས་འཁོར་∆བ་ཐབས་དཔག་བསམ་Aོན་ཤིང་དང་། དཔལ་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J yགས་དUིལ་Lས་པའི་མངོན་Kོགས་
སོགས་Qས་འཁོར་;ི་ཆོས་Üོར་སོགས་ངེས་དོན་Çིར་མི་}ོག་པའི་རང་gགས་ལས་བnམས་པའི་བBན་བཅོས་མང་Q་མཛད།

དrང་ལོ་ང་གཉིས་ཙམ་;ི་ཐོག་z་བཟང་Q་བགས་Üབས། ཁམས་པ་yགས་བnོན་ཞེས་པ་ས་.འི་དགེ་བཤེས་ཕར་

ཚད་མངོན་:མ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་དOས་Çོགས་:་«་Üོར་ལ་Çིན་པའི་ལམ་ཞོར་Q་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས། ཇོ་ནང་ལོ་◊་བ་Äོ་Iོས་

དཔལ་དང་མཇལ་ནས་ཆོས་འ_ེལ་ས། eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་དོགས་ནས་Y་འOམ་ཆེན་མོའ་J Üོར་ལོག་ལ་Çིན་ཡང་eན་
མ@ེན་ཆེན་པོ་ཐད་ཀར་མཇལ་བས་རང་དབང་མེད་པར་Çག་འOལ་དགོས་uང་། Qས་Çིས་མòར་Ö་གནས་ནང་Q་‚་དམར་ཅོད་
པན་འཛJན་པ་(fང་སེམས་Lལ་བ་ཡེ་ཤེས་Uི་དངོས་•ོབ།)ཤ་Iགས་སེང་བའི་bང་Q་Çིན་ནས་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་བ་འདི་བQད་གང་གི་àལ་

པ་ལགས་ས་པས། ཁོང་གིས་དO་£ིལ་;ིས་གXམས་ནས་@ོད་Uིས་ལབ་ཚར་རམ་ག:ངས། དེ་ཅི་ལགས་ས་པས། @ོད་Uིས་དེ་
འ<་མ་ཟེར་ཞིག ཁོང་ནི་རིགས་}ན་;ི་àལ་པ་དངོས་ཡིན། འདིའི་>་མཚན་མང་Q་Eས་ན་{ོམ་ཆེན་པའི་ཟོག་ཡིན་ཟེར་Q་འོང་།

ངའི་ངག་ལ་ཉན་ན་ད་h་རང་eན་མ@ེན་ཆེན་པོའ་J bང་Q་སོང་ལ་བཤགས་པ་Öལ། )ེས་:་འཛJན་པར་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་ཁོང་
གིས་)ེས་:་འཛJན་པར་འQག་ག:ངས་པས། དེ་མ་ཐག་eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་z་བཟང་ན་བགས་པའི་bང་Q་Çིན། གསེར་;ི་

མÀལ་Öལ། བཤགས་པ་fས། ཞབས་བ„ས་པའི་z་འyངས། ཟབ་ལམ་;ི་ãིད་ས་པས་ཉམས་Kོགས་བཟང་པོ་.ེས་པར་Iགས།
དrང་Iངས་ང་བQན་(༡༣༤༨)ཐོག་K་ནག་རིན་ཆེན་nེར་ཕེབས། Çོགས་རིས་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འQན་བL་[ག་མང་

པོར་ལོ་གཅིག་རིང་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། åིང་པོའ་J མདོ་བc། fམས་ཆོས་?ེ་®། ç་∆བ་Uི་བBོད་ཚäགས་སོགས་ངེས་དོན་

ཆོས་Uི་འཁོར་ལོ་L་ཆེར་བÜོར། •ར་ཡང་Åར་ཐང་གནས་གདན་འ<ེན་ས་པ་hར་ཕེབས། དགེ་འQན་;ི་ཚäགས་ཆེན་པོ་ལ་Qས་
འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། ïམ་Lས་འ_ིང་བ√ས་ག:མ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་Q་ག:ངས།

དrང་Iངས་རེ་ག:མ་ཐོག་(༡༣༥༤)ལོ་◊་ཆེན་པོ་Äོ་Iོས་དཔལ་Y་གཤེགས་)ེས། ཆོས་)ེ་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་ཇོ་

ནང་གི་གདན་སར་བÜོས། གཙང་ཚä་ག:མ་པོར་ལོ་ག:མ་Q་སེར་བས་ལོ་ཐོག་བཅོམ་པ་ལ། བཀའ་ཤོག་བDགས་པ་ཙམ་;ིས་

གནོད་པ་ཞི། ཐང་པོ་ཆེ་བ་eན་དགའ་འOམ་(༡༣༣༡-༡༤༠༢)སོགས་འQས་པ་འOམ་[ག་ཙམ་ལ་སེམས་འIེལ་Üོར་ག:མ་ཆ་
ལག་དང་བཅས་པ་Lས་པར་ག:ངས།

ལོ་དེའི་Bོན་ཁར་ཆོས་)ེ་རིན་òལ་བས་S་སར་གདན་ས་hར་ཆིབས་ཁ་བﬁར། ཕེབས་ཞོར་Q་Ä་མ་དམ་པ་

བསོད་ནམས་Lལ་མཚན་(༡༣༡༢-༡༣༧༥);ིས་གདན་<ངས་པ་བཞིན་Æབ་ཆོས་gང་Q་ཕེབས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིས་བL་
Sག་ལ་Qས་འཁོར་ཟབ་ãིད་གནང༌། Ä་མ་དམ་པས་དOས་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གིས་ནན་ཆེར་བYལ་ངོར། བཀའ་བ√་བཞི་པ་

ཞེས་Iགས་པ་¶ོགས་}ན་ལེགས་བཤད་གསར་བ་ངེས་དོན་ཟབ་མོའ་J དགོངས་བcད་n་འIེལ་སོགས་མཛད་པས། .ོ་མ་6་བཙན་
འགའ་རེས་6ོན་དI་བཅོམ་པ་\མས་Uིས་བཀའ་བ√་མཛད་Üབས། བདེན་དཔང་Q་དI་བཅོམ་པ་®་བL་རེ་བགས། @ེད་

Uིས་བཀའ་བ√་བཞི་བ་fེད་Üབས་དཔང་པོར་དI་བཅོམ་པ་Q་ཡོད་ཅེས་དོགས་འ<ི་ས་པའི་ཚÉ། ཁོང་གིས། ངས་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་J བཀའ་བ√་བཞི་བ་fེད་Üབས། དཔང་པོར་དI་བཅོམ་པ་ཆེན་པོ་སངས་Lས་བཅོམ་}ན་འདས་དང་། fང་zབ་སེམས་
དཔའ་འབའ་ཞིག་གི་གང་gགས་ཆེན་པོ་®་བL་ཡོད་ཅེས་ག:ངས་པས་ལན་མེད་པར་vར།
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དེ་ཡང་བཀའ་བ√་བཞི་པའི་དོན་བBན་nིས་ཆེན་པོའ་J འIེལ་པའི་མ±ག་fང་15Q། ”འདིས་ནི་སངས་Lས་Uི་བBན་པ་

རབ་འ_ིང་ཐ་ག:མ་Q་གནས་པ་Kོགས་པར་fས་ནས། རབ་¶ོགས་}ན་;ི་ཆོས་ནི་དཔང་Q་vར་ཅིང་ཚད་མར་vར་པའོ།། འ_ིང་
ག:མ་}ན་;ི་ཆོས་དང༌། ཐ་མ་གཉིས་}ན་;ི་ཆོས་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་དཔང་Q་vར་པ་མ་ཡིན་པར་མཁས་པ་བBན་པ་ལ་f་ར་མཛད་
པ་\མས་Uིས་དགོངས་པ་གལ་ཆེ་Bེ། གང་ཟག་གི་Äོ་.ོན་;ིས་བBན་པ་.ོན་མེད་པ་ལ་.ོན་བiེས་པ་དང་Sད་བcག་པ་\མས་
བསལ་ནས། h་{ོམ་pོད་པ་ཡང་དག་གི་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནི་བཀའ་བ√་བའི་དོན་ཡང་ཡིན་ཏེ། 6ར་བཀའ་བ√་བ་ག:མ་སོང་

ནས། འདི་ནི་བཞི་པ་ཡིན་ལ། བBན་nིས་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་ཞིང༌། དད་rས་དང༌། དག་Åང་དང༌། མ་ཕོད་པའི་Iོས་འདེབས་དང༌།
་འOལ་དང༌། fམས་åིང་)ེ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་Çོགས་མེད་རིས་མེད་Q་གནས་Uི། གང་གི་ཡང་Çོགས་:་|ང་བ་མེད་པའི་

Çིར། Çོགས་མེད་རིས་མེད་ཅེས་fའོ། །6ར་;ི་བཀའ་བ√་\མས་ལ་ནི་དI་བཅོམ་མང་པོ་འQས་པར་Iགས་མོད། འདིར་དI་

བཅོམ་Q་ཙམ་འQས་ཞེ་ན། དI་བཅོམ་ཆེན་པོ་སངས་Lས་བཅོམ་}ན་འདས་Uིས་¶ོགས་}ན་;ི་ཆོས་མཆོག་\མས་:་འདིའི་དོན་
རབ་X་གསལ་བར་Bོན་པའི་gང་ཟབ་མོ་Bོང་[ག་མང་པོ་གདའ་བ་དེ་\མས་དI་བཅོམ་ཆེན་པོ་དང་མòངས་པར་གདའ་བས།

དེའི་gགས་བཞིན་བ√ས་པའོ། །Çིས་བ√ས་པ་\མས་Uིས་Uང་དེ་བཞིན་Q་མཛད་པར་་ཞིང༌། gང་གི་དགོངས་པ་ལེན་པ་ལ་མ་
མyན་ན། སངས་Lས་ཉིད་Uི་རང་འIེལ་\མས་དཔང་Q་མཛད་པར་། • ཞེས་དང་།

ཡང་བཀའ་བ√་བཞི་པའི་བ√ས་དོན་འIེལ་པའི་མ±ག་16X། ”དེ་hར་h་{ོམ་pོད་པ་.ོན་ཅན་\མས་¨ངས་ནས་.ོན་

མེད་ཉམས་:་Äངས་ནས་སངས་Lས་Uི་ག:ང་བ∆བ་པ་ཡིན་ཞིང་དེས་རང་གཞན་;ི་དོན་འNབ་པའི་འཇིག་Kེན་ཆོས་བLད་ལ་
སོགས་\མ་གཡེང་ཐམས་ཅད་¨ོང་ལ་ཐར་པ་∆བས་ཤིག་ཅེས་བBན་ཏོ།། ཅེས་དང་། མ±ག་fང་Q། ”འདིས་¶ོགས་}ན་;ི་གང་
དཔང་Q་fས་ཏེ་ཆོས་མ་དག་པ་:ན་sང་ནས། དམ་པའི་ཆོས་\མ་དག་བBན་པའི་Çིར། བཀའ་བ√་བ་ཡིན་ལ། pིར་བཀའ་བ√་
བར་འདོད་པས་Uང༌། ¶ོགས་}ན་;ི་གང་དང༌། @ད་པར་Q་Lལ་བའི་རང་འIེལ་སོགས་དཔང་Q་;ིས་ལ། བBན་པ་གསལ་
བར་མཛäད་ཅིག• ཅེས་Uང་གདམས་སོ།།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་ག:ང་རབ་@ད་འཕགས་དེ་དག་ལ། ས་.འི་འཇམ་མགོན་ཨ་óེས་ངག་དབང་eན་

དགའ་བསོད་ནམས་Uིས་Qས་འཁོར་ཆོས་འuང་17Q། ”ངེས་དོན་L་མཚä་བBན་པ་pི་འIེལ་བཀའ་བ√་བཞི་པ་སོགས་Uིས་

གསལ་ཞིང་གསལ་བའི་ཤིང་Kའི་iོལ་Çེ་བ་འདི་ལས་rད་པའི་fང་ཤì་ལ་ན་ཡང་དཔལ་}ན་>ད་ལ་འIེལ་མཛད་མེད་ངེས་åམ་
པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།•ཅེས་?ོམ་ཚJག་བཀོད་ཡོད།

ཆོས་)ེ་ཐང་ཆེན་པ་eན་དགའ་འOམ་;ིས་ཡར་gང་Çོགས་:་གདན་<ངས། དེར་དགེ་འQན་བL་[ག་Q་མར་དབང་

མདོར་བBན་སོགས་¶ོགས་}ན་;ི་ཆོས་བཀའ་L་ཆེར་ག:ངས། རིམ་;ིས་.ོར་མོ་gང་གི་ཐད་ཀར་ཕེབས་Üབས། ཆོས་)ེ་དཔོན་
•ོབ་\མས་Uིས། ཇོ་qཀ་\མ་གཉིས་ལ་ཡན་ལག་བQན་པ་Öལ་བས་S་སའི་བར་@མས་ཐམས་ཅད་དང༌། @ད་པར་Q་གéག་

ལག་ཁང་Q་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་མི་\མས་Uིས་དངོས་:་མཐོང་ནས་ཅི་ཞིག་གི་hས་ཡིན་ཞེས་Ñེང་•ོང་ཆེན་པོ་
uང་།
15
16
17

ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༢༠༢ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་ཞིབ་འ±ག་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༩༣
ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༢༠༢ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༡༠༧-༡༠༨
Qས་འཁོར་ཆོས་འuང་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་དད་པའི་ཤིང་K། ཤིང་པར། ཤོག ༡༠༢ ཉ
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དrང་Iངས་རེ་བཞི་(༡༣༥༥)བཞེས་Üབས་•ར་ཡང་ཆོས་)ེ་རིན་òལ་བས་ཞབས་ཏོག་L་ཆེན་པོས་གདན་<ངས་

པ་hར་ïལ་དOས་S་སར་ཕེབས། S་སར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་:མ་བL་Sག་ལ་Qས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་། ཟབ་ལམ་;ི་ãིད་
Lས་པར་མཛད། _ག་S་ç་Öག་གམ་དེང་སང་_ག་S་ç་‰ག་X་Iགས་པའི་Öག་པར་ཕེབས། yགས་iས་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་ཆོས་
Iགས་དཔལ་དང་། Ä་མ་ཤར་བ་རིན་ཆེན་Lལ་མཚན། ཇོ་ནང་ལོ་◊་བ་ས་བཟང་པཎ་ཆེན་Äོ་Iོས་Lལ་མཚན། ཆོས་)ེ་Çོགས་

ལས་\མ་Lལ་བ། མཁས་མཆོག་ཉ་དབོན་eན་དགའ་དཔལ། Qས་འཁོར་བ་ùོ་)ེ་åིང་པོ། Lལ་iས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་སོགས་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་:མ་བL་Sག་ལ། ནག་tའི་ཚÉས་ག:མ་ནས་Âོན་tའི་ཚÉས་བLད་བར། འOམ་Qས་འཁོར་¶ོགས་}ན་

gགས་Uི་འཆད་ãིད་ ད་Q་uང་བ་མཛད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་J བཀའ་བ√་བཞི་བ་དངོས་:་མཛད་དེ། Lལ་བBན་དག་ཐེར་

མཛད་པས། བདག་མེད་S་མོ་བཅོ་®འི་ཞལ་གཟིགས། ཡོངས་Uི་དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་བL་[ག་ག:མ་Sག་གིས་)ེས་:་ཡི་རང་
Bེ་མངོན་པར་བBོད།

དེ་ཡང་འOམ་Qས་འཁོར་¶ོགས་}ན་gགས་:་འཆད་Üབས་Uི་\མ་ཐར་18ལས། ”དེ་\མས་ལ་Çི་རོལ་བཤད་

gགས་ནི། བBན་nིས་ཆེན་པོ་བཀའ་བ√་བཞི་པ་དང་། Lལ་བའི་རང་འIེལ་\མས་དང༌། གསང་6གས་ཟབ་མོའ་J གནམ་འཕང་

མཐོན་པོ་བཅད་ནས་བཤད་པ་ནི། ཤིང་K་ཆེན་པོ་དO་མ་པ་•ོབ་དཔོན་དfིག་གཉེན་ལ་སོགས་པ་\མས་དང་འཆད་òལ་གཅིག་
X་Åང་བས། དO་མ་པ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་འཆད་òལ་བཞིན་Q་.ོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཚང་བ་¶ོགས་}ན་;ི་gགས་:་བཤད་ཅིང༌།•
ཞེས་དང་།

ཡང་།19 ”སངས་Lས་དང་fང་zབ་སེམས་དཔའ་ས་བc་པ་\མས་Uི་gང་དང་སོ་སོ་.ེ་བོའ་J པÀི་ཏ་\མས་Uིས་

gང་རིགས་མཉམ་ཉིད་Q་འདོད་པའི་.ོན་ལས་Iོལ་བར་བཤད། སངས་Lས་རང་ཉིད་Uིས་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་Q་ག:ངས་པ་
དེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་བཤད་Uང༌། དེ་ལ་སོ་སོ་.ེ་བོའ་J པÀི་ཏ་ཕལ་པའི་gང་གིས་གནོད་པར་འདོད་པའི་.ོན་ལས་Iོལ་བར་

བཤད། བཤད་པ་ཐམས་ཅད་¶ོགས་}ན་gགས་Uི་བBན་འvར་དང་མyན་པར་བཤད་Uང༌། ག:མ་}ན་མར་བཅད་Uི་བBན་
འvར་;ི་.ོན་ལས་Iོལ་བར་བཤད། བཀའ་བBན་བཅོས་\མ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ལེགས་པར་ག:ངས་པ་hར་དོན་དམ་གཞན་
Bོང་དང་eན་¶ོབ་རང་Bོང་Q་བཤད་Uང་སངས་Lས་iས་བཅས་ལ་6ར་མ་Iགས་པའི་ཆོས་Üད་གསར་uང་Q་འདོད་པའི་.ོན་

ལས་Iོལ་བར་བཤད། ག:མ་}ན་མར་བཅད་Uི་ཆོས་Üད་ནོར་བ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་བཤད་Uང༌། Lལ་བ་iས་བཅས་
Uི་ཆོས་Üད་\མ་དག་དང་འགལ་བར་འདོད་པའི་.ོན་ལས་Iོལ་བར་བཤད།• ཅེས་ག:ངས་པ་hར་རོ།།

_ག་S་ç་‰ག་གམ་_ག་S་ç་Êག་Uང་ཟེར། ཕོ་_ང་པོ་ཏ་ལའི་Æབ་ངོས་Uི་œགས་པོ་རི་དང་ཕོ་_ང་གཉིས་Uི་བར་

Q་ཡོད་ཅིང་། Qས་རབས་བQན་པའི་ནང་Lལ་པོ་iོང་བཙན་{མ་པོའ་J རིགས་མyན་;ི་བéན་མོ་ག:མ་;ི་ཡ་;ལ། མི་ཉག་Lལ་

པོའ་J iས་མོ་མི་ཉག་î་ཡོང་བཟས་_ག་S་མགོན་པོའ་J S་ཁང་Q་བཞེངས། _ག་Öག་ནང་གི་Kེན་གཙäར་ཇོ་བོ་qU་Ø་ནི་དང་། eན་
མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་Y་བmན་འOར་གoགས་:་བགས། ངག་>ན་Q་འOམ་Qས་འཁོར་¶ོགས་}ན་gགས་:་འཆད་

Üབས་བཞེངས་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་བཤད་iོལ་གཞན་ཞིག་ལ་རང་fོན་Q་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། གང་hར་ད་hའི་ཆར་ཡང་
_ག་Öག་དེའི་ནང་Q་དངོས་:་མཇལ་>་ཡོད།
18
19

ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༢༠༡ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༤༨༢, ༤༩༡-༤༩༢
ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༢༠༡ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༤༩༡-༤༩༢

25

དེ་Qས་O་Bོན་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པས་བBན་པ་གད་དར་ཞིག་fེད་པ་yགས་ལ་འདོགས་ཞེས་ག:ང་འ[ིན་ཅིག་

བYར་འfོར་uང་བས། yགས་ཤིན་X་ད;ེས་ཏེ་རང་འ<འི་O་ཆེན་\མས་Uིས་དOས་འཁོར་ཚäགས་L་མཚä་h་Oས་བÜོར་ཏེ་ཞ་

gར་ཕེབས། འཇམ་དfངས་དཀར་པོ་སོགས་Gག་Bེ་O་Bོན་རིན་པོ་ཆེར་ས་པས། ཁོང་གིས་Ñེགས་བམ་ཞིག་ལོང་ལ་ཞལ་Çེ་ཤིག་
Kེན་འ_ེལ་ཞིག་བKག་དགོས་ག:ངས། གཟིམ་གཡོག་པས་Ñེགས་བམ་ཞིག་གི་ཞལ་Çེས་ནས་འཕགས་པ་†་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའ་J མདོ་
རེད་ཅེས་ས་ཚÉ། འོ་ན་ཐོན་ཅིག་ག:ངས། གཟིམ་གཡོག་པས། ”ཉེ་བའི་Iོང་@ེར་[ེང་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་f་བར་ཀ་ཡོ་རི་ཞེས་f་

བའི་རིགས་>ད་དེར་.ེས་ནས་ངའི་མིང་འཆང་བའི་དགེ་•ོང་ཞིག་X་vར་ཏེ།•ཞེས་བཏོན་པས། ཁོང་གིས་ད་ཆོག་ག:ངས། Kེན་
འ_ེལ་འIིག་གམ་ས་པས། དེ་ནི་ཁོང་gང་བBན་པའི་ཚJག་དེ་རེད། Kེན་འ_ེལ་མི་ལེགས། ང་ཁམས་མི་བདེ་ཞེས་ས། འOལ་བ་
L་ཆེན་@ོགས་ལ་ཕེབས་.ེལ་ས་ག:ངས་པ་hར་fས་ཚÉ། eན་མ@ེན་ཆེན་པོས་ཐལ་Üད་ཅིག་མཛད་པས་O་Bོན་ཆོས་)ེའི་
གཟིམ་ཁང་Áག་གེར་བཀས་པའི་ལོ་>ས་ཡོངས་:་Iགས་སོ།།

ལོ་དེར་eན་མ@ེན་ཆེན་པོའ་J དངོས་•ོབ་ཏ་དབེན་ནམ་མཁའ་Lལ་མཚན་(༡༣༢༣-༡༣༧༥?);ིས་6་Çིར་གདན་་fས་པ་

བཞིན་eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་)ེ་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་དཔོན་•ོབ་གཉིས་གདན་ས་ཆེན་པོ་ངམ་རིང་Q་ཕེབས། Qས་འཁོར་
>ད་འIེལ་སོགས་¶ོགས་}ན་gགས་Uི་ཆོས་འཁོར་L་ཆེར་བÜོར། fང་བདག་ãི་དཔོན་བཞི་བ་ùོ་)ེ་མགོན་པོ་སོགས་ཆེ་དr་

\མས་ཞལ་མyན་;ིས་ཆོས་)ེ་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་ངམ་རིང་གི་མཁན་རབས་®་བར་མངའ་གསོལ་མཛད། ཁོང་གིས་eན་མ@ེན་
ཆེན་པོའ་J དགོངས་བཞེད་བཞིན་Qས་འཁོར་>ད་འIེལ་དང་། ཕར་ཚད་གཙä་བོར་vར་པའི་?ེ་Åོད་Uི་བཤད་པ་ïན་རིང་Q་

མཛད། ཆོས་?ེའི་Ä་_ང་དང་། འQ་ཁང་། ཤར་Æབ་Uི་_ང་ཁང་བཅས་གསར་བཞེངས་མཛད་ཅིང་Qས་མཆོད་བཟང་པོའ་J iོལ་

བéགས། བཀའ་ཆེན་;ི་«་Üོར་བ་ལ་གསེར་འ;ེད་མཛད། བBན་འvར་གསེར་_ིས་དང་དེའི་དཀར་ཆག་<ི་མེད་འོད་Uི་[ེང་བ།

ངམ་རིང་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་སོགས་Aགས་nོམ་གནང་། )ེ་ཙäང་ཁ་བ་ངམ་རིང་Q་ཕེབས་ནས་«་Üོར་མཛད་Üབས། ཆོས་)ེ་Çོགས་
ལས་\མ་Lལ་•ར་ཡང་ཆོས་?ེའི་མཁན་རབས་བQན་པའི་ãིར་ཕེབས་ནས་ཆོས་?ེ་འཛJན་.ོང་གནང་བཞིན་པའི་Üབས་ཡིན།

ངམ་རིང་ཆོས་?ེ་ཆེན་པོ་ནི། དེང་གི་ངམ་རིང་¶ོང་iིད་གང་གི་ཤར་ངོས་ངམ་Iོག་རིང་མོའ་J རི་འདབས་:་ཡོད། ཐོག་

མར་དཔོན་ཆེན་ཡོན་བéན་Iགས་པ་དར་(fང་བདག་ãི་རབས་དང་པོ།);ིས་བདག་Ëེན་འོག་(༡༢༧༦)Çག་བཏབ།
Ñིང་དང་མཁས་མང་རིག་པའི་འuང་གནས་ཞེས་པའི་མཚན་åན་ཡོད་ཅིང་།

ངམ་རིང་fམས་པ་

གཙང་Bོད་Çོགས་Uི་མཚན་ཉིད་«་ས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ཡིན། འོན་Uང་Çི་ལོ་ ༡༦༤༠ ཡས་མས་:་Lལ་བ་®་བས་Nབ་མཐའ་བཙན་བﬁར་fས་ནས། དགའ་}ན་བཤད་∆བ་འཕེལ་Lས་
Ñིང་ཞེས་བཏགས། ཆོས་?ེ་འདི་ཐོག་མར་ས་gགས་དང་། དེ་ནས་ས་ཇོ་oང་འ_ེལ། ཐ་མར་དགེ་gགས་ཡིན།

དrང་Iངས་རེ་bག་(༡༣༥༧)ཐོག་ཆོས་)ེ་རིན་òལ་བའི་གདན་ས་õན་z་རི་ãོད་Q་ཕེབས་ནས་Qས་འཁོར་དང་།

•ོབ་དཔོན་ç་∆བ་Uིས་མཛད་པའི་དO་མ་ཆོས་དfིངས་བBོད་པ། >ད་Ä་མ་སོགས་ངེས་དོན་Çིར་མི་}ོག་པའི་ཆོས་འཁོར་L་
ཆེར་བÜོར། དO་མ་ཆོས་དfིངས་བBོད་པའི་མཆན་འIེལ་མཛད་ཅིང་། དེའི་མ±ག་མཆན་20Q།
”Lལ་བའི་iས་པོ་འཕགས་མཆོག་ç་∆བ་Uིས།།

ཆོས་དfིངས་བBོད་འདིས་དO་མའི་ཡིན་gགས་བBན།།
དེ་)ེས་འ_ང་འདོད་དO་མ་ཁས་ལེན་\མས།།
20

ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི་ག:ང་འOམ། མེས་པོའ་J ∞ལ་བཞག ༡༩༨ དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་ཞིབ་འ±ག་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤོག ༣༦༥

26

•ན་ཆད་དO་མ་འདི་བཞིན་མ@ེན་པར་མཛäད།།

ཆོས་མཆོག་@ད་འཕགས་Ä་མའི་བཀའ་<ིན་ལས།།
མཆན་Oས་བáོལ་འདི་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ིས།།
õན་zའི་རི་ãོད་དབེན་པར་བཀོད་པ་ཡིན།།

གང་མཆིས་དགེ་བས་ཆོས་Uི་དfིངས་ལ་རོལ།།•

ཞེས་ངེས་དོན་དO་མའི་གང་gགས་ཟབ་མོ་ངོ་âོད་དང་འ_ེལ། •ད་Çིན་དO་མའི་གང་ལ་•ོབ་གཉེར་གནང་Çོགས་དང་yགས་
õོན་བཅས་མཛད།

དrང་Iངས་རེ་དrའི་(༡༣༦༠)ཐོག་S་སར་བགས་Üབས། གཙང་õད་གཞིས་nེ་དང་། Lལ་མཁར་nེ་ནས་

དཔོན་འཕགས་པ་དཔོན་གཡོག ཡར་འ_ོག་ãི་དཔོན་ùོར་Lལ་བཅས་ནས་གདན་འ<ེན་རིམ་པར་ས་པ་hར་S་ས་ནས་ཕེབས་
Üབས། Çོགས་སོ་སོའ་J མཇལ་བ་ãི་[ག་མང་པོ་ར་མོ་ཆེ་ནས་ཉང་_ན་_ག་གདོང་གི་(Y་མཁར་མ་îའམ། ཕ་བོང་ཁ་ཟེར།)བར་[ེང་མ་ཆད་

པར་བDིགས་པ་ལ། འདོ་ལིའི་Bེང་ནས་fིན་བúབས་དང་། ཡིག་bག་གི་gང་། སེམས་བ.ེད་བཅས་Uིས་ཚJམས་པར་མཛད། ཤམ་
པོ་nེ་®ར་བདེ་གཤེགས་åིང་པོའ་J དོན་Kོགས་པ་མང་Q་འuང་ཞེས་gང་བBན།

Çིས་:་ཉ་དབོན་eན་དགའ་དཔལ་;ིས་བnེ་ཆེན་ཆོས་?ེ་ཆེན་པོ་Çག་བཏབ། ངེས་དོན་;ི་བBན་པ་འཛJན་པའི་

.ེས་ཆེན་མང་Q་fོན། རིམ་;ིས་åེ་ཐང་། Bོད་gང་\མ་Lལ། Å་དཀར་nེ། ར་gང་། གནས་mིང་། œང་ར། གསེར་?ིངས། ‚་g།

མrར་མོ། Åར་ཐང་། ãོ་Ö། བོ་དོང་ཨེ་ལ་སོགས་པ་\མས་:་ཕེབས། གང་Q་ཕེབས་སར་Ä་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་\མས་དང་།
མི་ཆེན་དཔོན་ཆེན་སོགས་.ེ་བོ་Bོང་[ག་མང་པོར་ཁམས་བﬂན་;ི་ཟབ་ཆོས་བkལ་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཀོད་ནས་ཇོ་ནང་Q་
ཕེབས།

དrང་Iངས་བQན་cའི་(༡༣༦༡)ཐོག་•ར་ཡང་དOས་Uི་•ོབ་ཆེན་\མས་Uིས་གདན་<ངས་ཏེ་འདོ་ལིར་བགས་

ནས། ª་gང་མདའི་གནས། བདེ་གནས། དགེ་འQན་{ང་། གནམ་nེ་}ང་། Bོད་gང་\མ་Lལ། དUིལ་འཁོར་གདིངས། དབེན་ཚ་
hག་སོགས་རིམ་;ིས་བ>ད་དེ་S་སར་ཕེབས། ཕེབས་ལམ་ཐམས་ཅད་Q་Ä་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་\མས་Uིས་དOས་སེར་.་
Bོང་[ག་མང་པོར་སེམས་བ.ེད་དང་། Qས་འཁོར་;ི་དབང་>ད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གནང་།

S་སར་t་བ་བQན་;ི་བར་Q་བགས། ཇོ་བོའ་J bང་Q་མཆོད་པའི་âིན་L་མཚäས་མཆོད་ནས་བBན་པ་དང་སེམས་

ཅན་ཁོ་ནའི་ཆེད་Q་yགས་õོན་མཛད། དOས་གཙང་གཉིས་Uི་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་འQས་པ་ལ། Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དབང་ཆེན་

དང་། >ད་འIེལ་མན་ངག ངེས་དོན་;ི་མདོ་?ེ་ཁག་དང་། @ད་པར་Q་ཟབ་ལམ་ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་;ི་ཉམས་ãིད་གནང་བས། S་
སའི་གéག་ལག་ཁང་གི་Üོར་ལམ་\མས་Uང་ãིད་པའི་ཉམས་»ར་;ི་གར་;ིས་བཀང་། གསང་Ö་Ñིང་Bོད་õད། བདེ་བ་

ཅན། ཚལ་དང་rང་ཐང་སོགས་དགོན་?ེ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཕེབས། གར་ཕེབས་ཐམས་ཅད་Q་ཟབ་ལམ་ùོ་)ེ་\ལ་འfོར་;ི་ãིད་དང་།
.ེ་བོའ་J ཚäགས་ལ་སེམས་བ.ེད་དང་། ཡིག་bག་གི་ཆོས་ཁོ་ན་གནང་། ཚལ་པ་ãི་དཔོན་སོགས་དཔོན་.་མང་པོ་ཡང་དག་པའི་ལམ་
ལ་བཀོད། .ེ་བོའ་J ཚäགས་འOམ་[ག་མང་པོར་སེམས་བ.ེད་དེ་fང་zབ་X་õིན་པར་མཛད།

S་སར་བགས་རིང་གདོན་;ི་གནོད་པ་ལ་བཀའ་ཤོག་བDགས་པ་ཙམ་;ིས་ཕན་པས་བཀའ་ཤོག་་བ་ཉིན་རེ་

བཞིན་ཤིན་X་མང་Bེ་མང་Qས་བL་ཙམ་རེ་uང་Üད། ཟབ་ལམ་™ོར་bག་གི་ãིད་ལན་བQན་གནང་བ་ལ་ãིད་6་མ་\མས་ལ་Bོང་
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[ག་ཙམ་དང་། ãིད་Kིང་མ་ãིད་མོ་ཆེར་Iགས་པར་ãི་[ག་བÕལ་བ་uང་། Iངས་:་མ་བཅད་པ་ལ་ཟབ་ལམ་{ོམ་མཁན་དཔག་
X་མེད། སོར་བསམ་;ི་ãིད་ཐོབ་པས་ཉམས་Kོགས་བཟང་པོ་དང་}ན་པ་ཤ་Bག་ཉིས་Bོང་Sག་uང་། མདོ་ཁམས་སོགས་གང་ས་

ནས་འQས་པའི་.ེ་བོ་ãི་འOམ་མང་པོར་མཆོག་དབང་གོང་མ་གནང་བས་མི་\མས་ལ་h་ཅི་õོས། ལམ་ཁའི་@ི་òན་ཆད་ལ་ཡེ་ཤེས་
ཕེབས་པའི་\མ་འvར་མང་Q་uང་ཞིང་། ཐ་ན་Iོང་མཐའི་âང་བོ་\མས་Uིས་Uང་ཆོས་ལ་དད་པ་.ེས་ནས་ལམ་iང་\མས་:་
དབེན་ག:མ་{ོམ་མཁན་མང་Q་uང་།

S་ས་ནས་Çིར་ཇོ་ནང་Q་ཕེབས་Üབས། Çག་འOལ་དང་ཕེབས་.ེལ་Q་འོང་བའི་དད་}ན་སེར་.་ãི་[ག་མང་པོ་

གéག་ལག་གི་མQན་ཐང་དང་། བར་Üོར། ãོམ་གཟིགས་{ང་བཅས་:་མི་ཤོང་བ་ཙམ་uང་། དེ་དག་ལ་yགས་བnེས་དགེ་?ིག་

Äང་དོར་;ི་ལམ་Bོན་དང་fིན་úབས་གནང་། ཇོ་ནང་རི་ãོད་ཆེན་མོར་འfོར་)ེས་•ོབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་Lལ་མཚན་པ་ཇོ་ནང་
གི་གདན་སར་བÜོས་ཤིང་། Çོགས་རིས་ནས་འQས་པའི་O་•ོབ་Bོང་[ག་མང་པོར་>ད་འIེལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ག:ངས།
•ོབ་མའི་y་བོ་\མས་ལ་ཡང་ཆོས་Uི་Sག་མ་མ་gས་པར་kལ། ལོ་མཚམས་པ་\མས་Uི་Oག་{ོ་སོ་སོར་ïད་Uིས་ཕེབས་ནས།
གེགས་སེལ་དང་གདམས་པ་གནང་Bེ་བདེན་པ་མཐོང་བར་མཛད།

རེ་ཞིག་གི་ཚÉ་བོད་ïལ་འདིར་དfར་<ོ་དrན་འ@ག་པས་ངའི་བག་མི་âོ། ད་ལོར་<ོ་ས་ཞིག་ལ་བåེག་དགོས་

ག:ངས། ཉེ་གནས་དངོས་Nབ་དཔལ་སོགས་Uིས། <ོ་ས་གང་Q་གཤེགས་ས་པས། བདེ་བ་ཅན་Q་འIོ་ག:ངས་པས་གཟིམ་ཁང་

བདེ་བ་ཅན་Q་གོ ཆེ་བIེས་\མས་བོས་གསང་Iོས་ཤིག་fེད་དགོས་ག:ངས། དེ་དག་Y་bང་Q་འཛäམས་པར་Lལ་བBན་pི་དང་fེ་
_ག་ངེས་དོན་བBན་པའི་འཕེལ་འIིབ་དང་། དེ་འཛJན་.ེས་O་ཇི་hར་འfོན་òལ་སོགས་gང་བBན་བསམ་;ིས་མི་@བ་པ་གནང་།
དེ་hར་རེ་ཞིག་ཞིང་འདིའི་གQལ་f་¶ོགས་པའི་òལ་;ིས་ཡོངས་:་ó་ངན་ལས་འདས་པའི་òལ་བBན་པ་ནི། ལོ་

དེའི་བོད་t་བc་གཅིག་པའི་ཚÉས་བཞིའི་ཉིན་ཇོ་ནང་Q་•ེབས་པའི་ãིད་གསར་པ་\མས་ལ། Ä་མའི་\ལ་འfོར་Lས་པ་ཅིག་

གནང་ནས་འདི་ལ་Kེན་འ_ེལ་ཐམས་ཅད་བDིག་དགོས། གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་{ོམས་ཤིག དེ་ནས་གདན་ས་པས་གནང་ངོ་ག:ངས།
ཚäགས་མང་ལ་ངེས་དོན་L་མཚä་@ེད་ཚäའི་ཆོས་Üལ་ཡིན་ག:ངས་ནས་ཉིན་ག:མ་རིང་ཞིབ་ãིད་གནང་། Yའི་གཟི་མདངས་6ར་

ལས་Lས་བཞིན་»་ཅག་གི་ཆོས་བཤད་མཚམས་འདི་ནས་འཇོག་ག:ངས་ནས་ཆོས་འ[ོར་བཞག Y་འOམ་Q་ཕེབས་ནས་བÜོར་
བ་མཛད་ཅིང་། Ä་_ང་གི་གཟིམ་ཁང་ཀ་བཞི་མར་ཕེབས། >ན་}ན་བཞིན་•ོབ་ཚäགས་ཐམས་ཅད་ལ་yགས་ད;ེས་པའི་{ོ་ནས་

ག:ང་མོལ་|ག་པར་མཛད། Y་བÈང་བའི་\མ་པ་cང་ཟད་Uང་མེད་པར་ཚÉས་bག་གི་iོད་yན་དང་བོར་འོད་གསལ་ལ་མཉམ་
པར་བཞག་ནས་òར་མཐོང་གoགས་Yའི་བཀོད་པ་ཆོས་དfིངས་:་བ√་བར་མཛད་དོ།།

ཞག་བQན་;ི་བར་Q་Yའི་གཟི་མདངས་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་ཞལ་འ∫མ་བག་ངང་yགས་དམ་ལ་བགས། yགས་

དམ་Iོལ་བའི་ཚÉ་Yའི་གསང་གནས་Êབས་:་Æབ། དOའི་གéག་ཏོར་འཕགས་པ་ལ་t་བ་བQད་nི་fང་zབ་Uི་སེམས་དO་གéག་
ནས་gད་ཅིང་། Çི་ནང་Kེན་འ_ེལ་གནད་གཅིག་པས་ཇོ་མདར་ཇ་™ོར་གཅིག་ཙམ་;ི་ïན་གཙང་པོ་;ེན་Q་ལོག་ནས་ཆད་དེ་བར་
ལ་མི་འགའ་རེས་འIོ་འོང་fས།

དེ་ནས་íར་™ང་བའི་ཚÉ་Q་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་Q་སོང་། འོད་གསལ་¶་མ་h་Oས་@བ་ཅིང་བར་Åང་ལ་རོལ་

མོའ་J D་དང་<ི་བཟང་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་hས་Å་ཚäགས་དང་། @ད་པར་Q་•ོབ་ཆེན་འགའ་རེས་གཟིམ་ཁང་བདེ་བ་ཅན་Q་eན་
མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Y་མདོག་དཀར་པོ་ཆོས་གོས་Œར་Eིག་གསོལ་བ། ཡང་ལ་ལས་Y་མདོག་སེར་པོ་Çག་གཉིས་ùོར་<ིལ་
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yགས་ཀར་བÅམས་པ། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་Y་མདོག་དམར་པོ་སེCེས་བཏེགས་པའི་ãི་Bེང༌Q་ཞལ་འ∫མ་ངང་བགས་པ་སོགས་
གཟིགས་Åང་མི་འ<་བ་Å་ཚäགས་uང་།

གQང་îས་ལ། {ལ་ཚJགས་:་Qས་འཁོར་Çག་མང་། ད—ལ་བར་K་མIིན་ཡང་གསང་། དêང་གཡས་:་མི་གཡོ་བ།

hག་པར་སངས་Lས་ཐོད་པ། Çག་མ∫བ་ལ་pན་རས་གཟིགས་སོགས་S་Y་འOར་དོད་མང་པོ་རང་fོན་དང་། Bོང་ཆེན་ཡིག་®་
སོགས་ག:ང་Kེན་མང་པོ། Qང་དཀར་གཡས་འ@ིལ་སོགས་yགས་Kེན་བཅས་མདོར་ན་Y་îས་£ིལ་བོ་རིང་བiེལ་ïངས་འπ་h་
Oའི་Öང་པོར་vར་ཏོ།།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་གང་ཉིད་མ་འོངས་པར་སངས་Lས་ཡེ་ཤེས་འuང་གནས་འོད་ཅེས་f་བའི་ངོ་བོར་

འཚང་L་བའི་òལ་ཡང་། མདོ་དེ་ཉིད་21ལས། ”དེ་ནས་Çིས་སངས་Lས་:་འvར་ཏེ། སངས་Lས་Bོང་ཡོངས་:་ó་ངན་ལས་འདས་

ནས་བÜལ་པ་bག་c་n་གཉིས་འདས་ནས་རང་སངས་Lས་འOམ་ཡོངས་:་ó་ངན་ལས་འདས་ཤིང་། གཞན་ཡང་མགོན་པོ་བLད་
ཡོངས་:་ó་ངན་ལས་འདས་ནས་དེའི་འོག་X་ངའི་མིང་འཆང་བའི་དགེ་•ོང་འཇིག་Kེན་ཐམས་ཅད་Uིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་འདི་
སངས་Lས་Uི་ཞིང་འཇིག་Kེན་འདི་ཉིད་Q་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དI་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་¶ོགས་པའི་སངས་Lས་ཡེ་ཤེས་
འuང་གནས་འོད་ཅེས་f་བར་འvར་རོ།།• ཞེས་ག:ངས་པ་hར་རོ།།

དེ་hར་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་úབས་ཆེན་;ི་མཛད་པ་དེ་དག་?ོམ་:་བ√ས་ན། མཛད་ཆེན་བཞི་î་བ√་ཆོག

pིར་བཏང་ཞེ་ས་མ་ས་ན་མཛད་པ་ཟེར་བ་ནི་f་བ་fས་པའི་དོན་དང་དེར་ཞེ་ས་™ར་ནས་མཛད་པ་ཞེས་ཟེར། དེས་ན་eན་

མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uིས་མཁས་པའི་མཛད་པ་འཆད་nོད་nོམ་ག:མ། བéན་པའི་མཛད་པ་?ོམ་ག:མ་\མ་དག བཟང་
པོའ་J མཛད་པ་གཞན་དོན་ªར་@ེར་སོགས་Uི་{ོ་ནས་བBན་འIོའ་J དོན་Q་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པར་བ.ངས་པ་ལས། འདིར་
ཡོངས་:་Iགས་པའི་མཛད་ཆེན་བཞི་ནི། ༡༽གངས་Aོངས་Uི་eན་མ@ེན་ཏེ་བོད་དOས་གཙང་གཉིས་:་གང་བLའི་«་Üོར་

མཛད་པས་eན་ལས་\མ་པར་Lལ་ཏེ་eན་མ@ེན་Q་Iགས་པ། ༢༽|ན་པོ་བཞེངས་པས་L་མཚä་བùོལ་བ་Bེ་Y་འOམ་མཐོང་Iོལ་
ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས་དང་འ_ེལ་མཐར་yག་Nབ་མཐའི་བIོ་Ñེང་མཛད་པས་nོད་_ལ་Q་vར་བ། ༣༽བཀའ་བ√་བཞི་བ་n་

འIེལ་སོགས་བnམས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་J བཀའ་བ√་བཞི་བ་མཛད་ནས་Lལ་བBན་དག་ཐེར་གནང་བ། ༤༽Qས་འཁོར་བBན་
པའི་བཀའ་བབ་Bེ་དཔལ་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J >ད་འIེལ་ལ་འ≠ལ་སེལ་འvར་བཅོས་དང་། 6ོན་མེད་Uི་མཆན་འIེལ་སོགས་

མཛད་པ་མ་ཟད། བོད་Uི་མཐའ་དOས་ཐམས་ཅད་ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་∆བ་པ་པོས་@བ་པར་མཛད་པས། Qས་འཁོར་བBན་ལ་
Bོན་པ་གཉིས་པ་ཞེས་Iགས་པ་Bེ། འདི་དག་ནི་འཇིག་Kེན་ནམ་དམངས་ãོད་ལ་ཡོངས་:་Iགས་པའི་མཛད་ཆེན་བཞི་î་བIང་
ཆོག་པ་ཡིན་ནོ།།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་.ེས་རབས་Uི་དབང་Q་fས་ན། <ང་iོང་པlའི་[ེང་བ་ནས་eན་མ@ེན་ཆེན་

པོའ་J བར་.ེས་རབས་སོ་གཅིག་fོན་òལ་ནི་eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་;ིས་མཛད་པའི་《ཆོས་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པའི་.ེས་
རབས་@ད་འཕགས་》hར་ལགས་ཤིང་། ཡོངས་Iགས་:་ཁོང་གི་Y་.ེ་Çི་མ་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་མེད་ལ། Y་ó་ངན་ལས་འདའ་ཁར་
བདེ་བ་ཅན་Q་ཕེབས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། འོན་Uང་Nབ་ཆེན་ཐང་Bོང་Lལ་པོས་(༡༤༦༡-༡༤༨༠)ཁོང་ཉིད་eན་མ@ེན་

ཆེན་པོའ་J àལ་བ་ཡིན་པ་ཞལ་;ིས་བཞེས་òལ། ལོ་ཆེན་འvར་མེད་བདེ་ཆེན་(༡༥༤༠-༡༦༡༥);ིས་མཛད་པའི་ཐང་Lལ་\མ་ཐར་
21

?ེ་དགེ་བཀའ་འvར། མདོ་?ེ། Ñེགས་བམ། ཛ ཤོག ༡༢༥ ཉ
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Q། ”ང་.ེ་བ་6་མ་ལ་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་ཟེར། .ེ་བ་འདི་ལ་Îོན་པ་བnོན་འNས་ཟེར། Çི་མ་@བ་བདག་གསང་བ་འQས་པ་

ཟེར། འདི་Åང་བ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་Kགས་:་འQག་ག:ངས་པས། རོང་Bོན་དང་Nབ་ཆེན་;ི་བར་Q་མཁས་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་དངོས་Nབ་Uིས་བLན་པ། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་:་Iགས་པས། ཇོ་ནང་གི་མཆོད་Kེན་དཔལ་ཡོན་ཅན་
བཞེངས་ཤིང་། yབ་པའི་gང་Kོགས་Uི་བBན་པ་གངས་Uི་རི་བོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་hར་མཛད་པ་དེར་Yའི་.ེ་བ་བཞེས་ནས་སེམས་
ཅན་;ི་དོན་L་ཆེན་པོ་མཛད་དོ།། དེའི་Yའི་.ེ་བ་Çི་མ་œགས་ཟམ་པ་ཐང་Bོང་Lལ་པོ་འདི་ཉིད་གང་Q་འ≠ངས་པའི་ïལ་

ནི།• ཞེས་ག:ངས་པ་hར་དང་། འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེ་ཆོས་Uི་Äོ་Iོས་(༡༨༩༣-༡༩༥༩)Uིས་མཛད་པའི་བདེ་གཤེགས་eན་
མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་\མ་ཐར་གསོལ་འདེབས་23ལས་Uང་།

”•ར་ཡང་Nབ་ཐོབ་བnོན་འNས་བཟང་པོ་སོགས།།
གང་འQལ་àལ་བའི་\མ་རོལ་མཐའ་ཡས་པས།།
འIོ་བ་õིན་Iོལ་བBན་པ་Lས་པར་མཛད།།

yགས་བ.ེད་བསམ་ཡས་@ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།•

ཞེས་ག:ངས་པ་hར་རོ།།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ལ་•ོབ་ཚäགས་Iངས་མེད་བསམ་;ིས་མི་@བ་པ་fོན་པ་ལས་•ོབ་མའི་གཙä་བོ་ཁག་

ནི། eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་དང་། ས་བཟང་ལོ་◊་Äོ་Iོས་Lལ་མཚན། ལོ་◊་Äོ་Iོས་དཔལ་བཟང་། ཆོས་)ེ་Çོགས་ལས་\མ་

Lལ། ཉ་དབོན་eན་དགའ་དཔལ། Lལ་iས་རིན་òལ་བ་སོགས་རང་འ<འི་O་ཆེན་བc་བཞི་དང་། བཀའ་བབ་Uི་དབང་Q་fས་
ན། འQལ་བའི་?ེ་Åོད་Uི་བཀའ་བབ་དཀོན་མཆོག་\མ་Lལ། མདོ་?ེའི་?ེ་Åོད་Uི་བཀའ་བབ་ས་བཟང་ལོ་◊་བ་མ་ཏི་པཎ་ཆེན།

མངོན་པའི་?ེ་Åོད་Uི་བཀའ་བབ་མཁན་ཆེན་Çོགས་ལས་\མ་Lལ། ཚད་མའི་བཀའ་བབ་ཉ་དབོན་eན་དགའ་དཔལ། ཕར་Çིན་
;ི་བཀའ་བབ་ཆོས་)ེ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། ™ོར་bག་གི་བཀའ་བབ་Lལ་iས་རིན་òལ་བ། gང་རིགས་Uི་བཀའ་བབ་མཁས་པ་
ཆེན་པོ་ཞང་Bོན་བསོད་ནམས་Iགས་པ་Bེ་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་བQན་དང་། གཞན་ཡང་Ä་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་Lལ་

མཚན། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་Iགས་པ། ལོ་ཆེན་fང་zབ་nེ་མོ། Qས་འཁོར་བ་ùོ་)ེ་åིང་པོ། གཡག་?ེ་པཎ་ཆེན། Lལ་iས་
དŒལ་z་ཐོགས་མེད། མཆིམས་Äོ་བཟང་Iགས་པ། ཤངས་པ་ùོ་)ེ་སོགས་མཁས་ཤིང་Nབ་པའི་དབང་sག་ཆེས་མང་པོ་དང་།

Nབ་ཐོབ་དOས་པ་བ། Ä་མ་མཁའ་pོད་པ། Nབ་ཆེན་K་ར་བ། ∆བ་པ་མོ་འོད་གསལ་འOམ། ཡེ་ཤེས་Lན། ཞང་བéན་མ་ཆོས་
མཚä། »་g་སོགས་ལོ་མང་པོར་འདག་™ར་ལ་བགས་ཤིང་། ཚÉ་gས་གཅིག་ལ་oང་འ±ག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་{ོམ་ཆེན་ཕོ་མོ་
ཡང་མང་Q་fོན་ནོ།།

ག:ང་རབ་མང་པོ་ཞིག་Qས་རབས་བc་བQན་པའི་ནང་གི་Nབ་མཐའ་གསར་བ)ེར་Iགས་པའི་མེ་དêང་གིས་Sག་

མེད་Q་བiེགས་ཟིན་ཅིང་། འགའ་རེ་འ_ས་íངས་གནས་བc་S་ཁང་སོགས་:་བཙäན་འ±ག་fས་ནས་མི་ལོ་:མ་བL་bག་c་Sག་
གི་)ེས་:། གཟན་དཀར་མཆོག་àལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་<ིན་འོག་ཇོ་ནང་ག:ང་རབ་Üོར་ཞིག་བཙäན་Iོལ་uང་ཞིང་། ད་h་དངོས་
:་.ེ་འIོའ་J བསོད་ནམས་Uི་དཔལ་Q་བགས་པ་དཔལ་བnེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་mིང་ཞིབ་འ±ག་ཁང་ནས་བDིགས་པ་ལ་དེབ་
22
23

ཐང་Lལ་\མ་ཐར། ལོ་Ï་བ་འvར་མེད་བདེ་ཆེན། ?ེ་དགེ་པར་མ། ཤོག ༦ ས
འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེ་ཆོས་Uི་Äོ་Iོས་Uི་ག:ང་འOམ། པོད། ༣ Å་རིང་འèལ་པར། ཤོག ༢༤༢-༢༤༣
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བc་ག:མ་བགས་ཤིང་། ཆོས་ཚན་;ི་དབང་Q་fས་ན། h་Nབ་Üོར་ལ། རི་ཆོས་ངེས་དོན་L་མཚä་སོགས་ཆོས་ཚན་ཉེར་བLད།

ཤེར་Çིན་Üོར་ལ། མངོན་པར་Kོགས་པའི་Lན་;ི་འIེལ་པ་མདོ་gགས་མ་སོགས་ཆོས་ཚན་དr། Qས་འཁོར་Üོར་ལ། >ད་འIེལ་
;ི་བ√ས་དོན་ཡོངས་འQ་h་O་སོགས་ཆོས་ཚན་ཞེ་bག âིང་ཡིག་གི་Üོར་ལ། ཆོས་)ེ་Ä་མ་ùོ་)ེ་དཔལ་ལ་གདམས་པ་སོགས་ཆོས་
ཚན་བc། ས་ལན་དང་ཞལ་གདམས་Üོར་ལ། གཡག་?ེ་པཎ་ཆེན་;ི་<ིས་ལན་ཆོས་ཚན་བc་དr། གསོལ་འདེབས་Uི་Üོར་ལ།
བBན་པ་pི་འIེལ་ཞེས་f་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཆོས་ཚན་ཉེར་བཞི། Y་འOམ་ཆེན་མོའ་J Üོར་ལ། Lལ་བའི་མཆོད་Kེན་
དཔལ་ཡོན་ཅན་;ི་བཞེངས་òལ་ལ་བBོད་པ་འཁོར་བ་དོང་àག་སོགས་ཆོས་ཚན་ག:མ། བBོད་ཚäགས་Üོར་ལ། དོན་དམ་

དfིངས་རིག་དfེར་མེད་ལ་བBོད་པ་སོགས་ཆོས་ཚན་ཉེར་®། ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་Üོར་ལ། འཕོ་བའི་མན་ངག་@ད་འཕགས་རབ་
X་Lས་པ་སོགས་ཆོས་ཚན་ག:མ། >ད་?ེ་གཞན་;ི་Üོར་ལ། ད;ེས་ùོར་དབང་གི་ལེགས་བཤད་gང་དང་མyན་པ་སོགས་ཆོས་
ཚན་གཉིས། ùོ་)ེ་[ེང་བའི་Üོར་ལ། དབང་གི་ཆོ་ག་\མ་པར་བ√ས་པའི་ùོ་)ེའི་[ེང་བ་སོགས་ཆོས་ཚན་ག:མ། བÜང་གསོལ་

Üོར་ལ། ཡི་དམ་>ད་?ེ་བཞིའི་བÜང་བ་བདེ་Bོང་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་སོགས་ཆོས་ཚན་བQན། \མ་ཐར་Üོར་ལ། མཁས་བéན་ཡོན་
ཏན་L་མཚäའི་\མ་ཐར་དངོས་Nབ་འuང་གནས་ཏེ་ཆོས་ཚན་གཅིག Å་ཚäགས་Üོར་ལ། 6གས་≈ག་ཐབས་སོགས་ཆོས་ཚན་ཉེར་
བLད། õོན་ལམ་Üོར་ལ། Qས་འཁོར་རིམ་གཉིས་õོན་ལམ་སོགས་ཆོས་ཚན་བc་གཅིག བá་ཤིས་Uི་Üོར་ལ། དཔལ་Qས་Uི་
འཁོར་ལོའ་J དUིལ་འཁོར་;ི་བá་ཤིས་དགེ་ལེགས་L་མཚäའི་D་དfངས་སོགས་ཆོས་ཚན་®་བཅས་བ?ོམས་ཆོས་ཚན་ ༢༢༡
བགས།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་རིས་མེད་.ེས་ཆེན་ཁག་ཅིག་གིས་བnམས་པའི་eན་མ@ེན་

ཆེན་པོའ་J བBོད་གསོལ་དང་། \མ་ཐར། Ä་མའི་\ལ་འfོར་སོགས་མང་Q་བགས་པ་ལས་འདིར་དཔེ་མཚäན་ཙམ་Eོས་ན། རོང་
Bོན་ཤེས་f་eན་རིག་(༡༣༦༧-༡༤༤༩)གིས་མཛད་པའི་eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་དོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་ལ་བBོད་པ་ཟབ་དོན་
རིན་ཆེན་[ེང་བ། ‚་དམར་བཞི་པ་ཆོས་Iགས་ཡེ་ཤེས་(༡༤༥༣-༡༥༢༤)Uིས་མཛད་པའི་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་Lལ་

མཚན་;ི་ཡོན་ཏན་ལ་བ6གས་པ་Ìོ་ཀ་བc་གཅིག་པ། ཀ ་པ་Y་[ེང་བLད་པ་མི་བ.ོད་ùོ་)ེས་(༡༥༠༧-༡༥༥༤)མཛད་པའི་ཇོ་

ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ལ་བBོད་པ། eན་¨ངས་ཆོས་Iགས་དཔལ་;ིས་མཛད་པའི་ཆོས་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པའི་
.ེས་རབས་\མ་ཐར་@ད་འཕགས། ལོ་◊་ཆེན་པོ་Äོ་Iོས་དཔལ་;ིས་མཛད་པའི་eན་མ@ེན་གསོལ་འདེབས་དངོས་Nབ་འuང་

གནས་མ། རིག་པའི་དབང་sག་ཉ་དབོན་eན་དགའ་དཔལ་;ིས་མཛད་པའི་བBོད་གསོལ་Lལ་མQན་མ། ཇོ་གདན་གཉག་Ö་བ་
བསོད་ནམས་བཟང་པོས་(༡༣༤༡-༡༤༣༣)མཛད་པའི་ཆོས་)ེ་eན་མ@ེན་རིན་པོ་ཆེའི་བBོད་པ་མཇལ་ཚད་དོན་}ན་མ། ཆོས་)ེ་

Çོགས་ལས་\མ་Lལ་;ིས་མཛད་པའི་ཆོས་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པའི་བBོད་པ། ས་བཟང་མ་ཏི་པÀི་ཏས་མཛད་པའི་ཆོས་)ེ་ཐམས་
ཅད་མ@ེན་པའི་བBོད་པ། ཞང་Bོན་བསོད་ནམས་Iགས་(༡༢༩༢-༡༣༧༠)པས་མཛད་པའི་ཆོས་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པའི་བBོད་

པ་@ད་འཕགས། ཞེ་ཆེན་Lལ་ཚབ་བཞི་བ་པl་\མ་Lལ་(༡༨༧༡-༡༩༢༦) ;ིས་མཛད་པའི་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་པ་ཡབ་iས་བ>ད་
པའི་གསོལ་འདེབས། འཇམ་མགོན་ཀོང་àལ་Äོ་Iོས་མཐའ་ཡས་(༡༨༡༣-༡༨༩༩)Uིས་མཛད་པའི་ཆོས་)ེ་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་ལ་

བ6གས་པ་གཞོམ་མེད་D་དfངས། འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེ་ཆོས་Uི་Äོ་Iོས་(༡༨༩༣-༡༩༥༩)Uིས་མཛད་པའི་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་
པ་ཆེན་པོར་Lང་འབོད་ངེས་དོན་fིན་úབས་–ར་Q་འrགས་པའི་ཕོ་ཉ་དང་། བདེ་གཤེགས་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་
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\མ་ཐར་དང་མyན་པའི་གསོལ་འདེབས་ངེས་དོན་fིན་úབས་ཆར་འབེབས། eན་མ@ེན་དོལ་བོའ་J Ä་∆བ་སོགས་མང་Q་
བགས་Uང་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མོ།།

དེ་h་Oའི་.ེས་O་མཆོག་དེའི་མཚན་;ི་\མ་Iངས་ལ། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བBན་བཅོས་@ད་འཕགས་\མས་Uི་མཛད་

fང་hར་ན། བBན་nིས་ཆེན་པོ་པ་Kོན་པ་བཞི་}ན། དོལ་པོ་པ་Kོན་པ་བཞི་}ན། བéན་པ་དོལ་པོ་པ། ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོ། Lལ་ཁམས་Uི་བསོད་åོམས་པ། åོམ་ལས་ཅན། ùོ་)ེ་འཛJན་པ་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ།

qUའི་དགེ་•ོང་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན། Lལ་ཁམས་པ་Kོན་པ་བཞི་}ན། ཐམས་ཅད་མ@ེན་པ་དོལ་པོ་པ། âང་པོ་ཤེས་རབ་Lལ་
མཚན། Lལ་ཁམས་Çོགས་མེད་རིས་མེད་པ་Kོན་པ་བཞི་}ན་ཞེས་ག:ངས་ཤིང་། འཇིག་Kེན་འདིའི་ཐོག་གོང་Q་འཕགས་པ་†་བོ་
ཆེའི་མདོ་སོགས་ལས་gང་བBན་པ་hར། eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས་སོ།།

མཐར་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uིས་མཛད་པའི་õོན་ལམ་@ད་འཕགས་འདིས་《bག་བL་bག་cའི་Qས་<ན་ངོ་

âོད་》མ±ག་བ√་བར་f་Bེ།

བདག་ནི་ཚÉ་རབས་ཐམས་ཅད་Q།།

བBན་པ་གསལ་བར་fེད་vར་ཅིག

བBན་པ་གསལ་བར་མི་Æས་ནའང༌།།

བBན་པའི་ªར་ཆེན་འªར་བར་ཤོག །
ªར་ཆེན་ªར་བར་མི་Æས་ནའང༌།།

བBན་པའི་སེམས་ãལ་fེད་པ་དང༌།།
བBན་པ་ཉམས་Uི་དོགས་པ་ཡིས།།
f་ར་ཙམ་ཡང་fེད་པར་ཤོག །

བེ་རི་རིག་པའི་ùོ་)ེས། བོད་Lལ་ལོ་ ༢༡༤༨ Çི་ལོ་ ༢༠༢༡ t་ ༡༡ ཚÉས་ ༡༣ ཉིན།
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༄༅།། བBན་པ་pི་འIེལ་ཞེས་f་བའི་གསོལ་འདེབས།

eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས།(༡༢༩༢-༡༣༦༡)

ཨÓ་r་î་O¬་བོ་དྷི་སེ་Òོ་ན་མོ་ན་མཿ

ཆོས་)ེ་Ä་མ་དམ་པ་àལ་པའི་Y་\མས་Uི་ཞབས་Uི་པད་མོ་ལ་rས་པས་Çག་འཚལ་ཞིང་.བས་:་མཆིའ།ོ །

བnེ་བ་ཆེན་པོས་Qས་ཐམས་ཅད་Q་)ེས་:་བoང་Q་གསོལ

Kག་བKན་གïང་bང་ཆོས་)ེ་རིན་པོ་ཆེ།།

འ[ིན་ལས་མཁའ་@བ་|ན་;ིས་Nབ་མཛད་པ།།
འ≠ལ་མེད་ངེས་གསང་དོན་དམ་གསལ་མཛད་པའི།།

ཆོས་\མས་ཐམས་ཅད་Ëེན་ལས་uང་བ་ཙམ།།
བདག་དང་སེམས་ཅན་iོག་དང་fེད་པོ་མེད།།
ི་ལམ་ﬁ་མ་õིག་>་D་བmན་དང༌།།

Kོན་པ་བཞི་}ན་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

མòངས་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་བQད།།

འQས་fས་ཐམས་ཅད་རི་གཟར་འབབ་z་བཞིན།།

དོན་Q་Åང་ཡང་སེམས་Uི་བག་ཆགས་ཙམ།།

âིན་བཞིན་≈ོག་བཞིན་Û་nེའི་ཟིལ་བ་བཞིན།།

སེམས་དང་ཡིད་དང་\མ་པར་ཤེས་པ་ཡང༌།།

ལེགས་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

གསལ་བར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

མི་Kག་མི་བKན་འvར་བའི་ཆོས་ཅན་Q།།

མིང་ཙམ་བù་ཙམ་མཁའ་hར་Bོང་ཉིད་Q།།

མེ་ཡི་འོབས་དང་Ùལ་གQག་ཁར་òད་བཞིན།།

གoགས་སོགས་Öང་པོ་ˆ་བ་གདོས་པ་དང༌།།

ཁམས་ག:མ་མཐའ་དག་√ག་བ6ལ་རང་བཞིན་Q།།

.ེ་མཆེད་Iོང་Bོང་ཁམས་\མས་Ùལ་གQག་དང༌།།

Oམ་པའི་ནང་Q་”ང་མ་འཁོར་བ་བཞིན།།

མòངས་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

z་ཡི་z་Oར་õིག་>་སོགས་འ<ར་Bོན།།

འ<་བར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

མི་གཙང་gས་ལ་གཙང་བར་འཛJན་པ་\མས།།

iིད་དང་ó་ངན་འདས་པའི་ཆོས་\མས་eན།།

མི་ཤེས་fིས་པ་དགའ་ཞིང་ཆགས་པ་དང༌།།

མཐའ་དང་དOས་མེད་རང་རང་ངོ་བོ་ཡིས།།

ངན་ıགས་Oམ་པ་Lན་;ིས་བLན་པ་ལ།།

མ་.ེས་མ་འགགས་འIོ་འོང་གནས་_ལ་ཞིང༌།།

མòངས་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

Bོང་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

འཁོར་བ་ཉིད་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་\མས།།

Oམ་ནང་མར་མེ་དOལ་པོའ་J གཏེར་སོགས་བཞིན།།

མི་Kག་མི་གཙང་ཡིད་འuང་.ོ་བ.ེད་ནས།།
བདག་མེད་Bོང་པ་ཞི་བའི་ལམ་འ±ག་པ།།

བདེན་བཞི་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་འོད་གསལ་ཆོས་Uི་Y།།
eན་¶ོབ་Ñོ་Oར་Öང་པོའ་J Êབས་ནང་ན།།

གནས་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།
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eན་བཏགས་གཞན་དབང་ཆོས་eན་ཡོད་མིན་ཞིང༌།།

དོན་E་\མས་ལ་ཐམས་ཅད་སེམས་:་Bོན།།

ཡོངས་Nབ་ཆོས་ཉིད་ནམ་ཡང་མེད་མིན་ཞེས།།

སེམས་:་ཞེན་ལ་Åང་མེད་དO་མ་Bོན།།

འདས་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

དO་མ་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

ལེགས་པར་Çེ་Bེ་ཡོད་མེད་Kག་ཆད་ལས།།

Åང་མེད་E་ལ་ཡང་དག་Åང་བ་ཡི།།

eན་¶ོབ་ཆོས་eན་>་འ_ས་Kེན་འ_ེལ་ཙམ།།

དམན་པ་\མས་ལ་>་འ_ས་ཆོས་\མས་Bོན།།

Ëེན་ལས་uང་དང་རང་uང་ཡེ་ཤེས་Uི།།

ཅང་མེད་E་ལ་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་Uི།།

དོན་དམ་རང་uང་Kེན་འ_ེལ་ལས་འདས་ཞེས།།
@ད་པར་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

ཡོད་འཛJན་ཅན་ལ་ཐམས་ཅད་Bོང་པར་Bོན།།
åིང་པོ་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

Çི་ནང་ཆོས་eན་མ་རིག་འ≠ལ་འཁོར་ཙམ།།

དབང་པོ་དམན་པ་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དང༌།།

\མ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་འདས་བདེན་གཉིས་Uི།།

མཆོག་ལ་ཐེག་མཆོག་>་དང་འ_ས་Oའི་òལ།།

གཞན་ནི་ཆོས་ཉིད་རང་uང་ཡེ་ཤེས་ཞེས།།

དབང་པོ་འ_ིང་ལ་རང་Lལ་ཐེག་པ་དང༌།།

\མ་དfེ་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

མདོ་6གས་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

eན་¶ོབ་iིད་ག:མ་འ≠ལ་Åང་Dོ་བཏགས་ཙམ།།

ཇི་hར་O་zང་གཞོན་Æ་ལང་ཚä་\མས།།

གཞོམ་མེད་མ་བKགས་མ་འ≠ལ་Åང་བ་ཞེས།།

འཁོར་ལོ་རིམ་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་Uི།།

བདེན་པ་བཞི་ཡི་ཆོས་Uི་འཁོར་ལོ་དང༌།།

ཡང་ན་དམན་པ་འ_ིང་དང་མཆོག་གི་O།།

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་Uི་འཁོར་ལོ་དང༌།།

>ད་དང་འཚམ་པའི་ལས་ལ་™ོར་བ་hར།།

དགོངས་པ་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

གQལ་fའི་>ད་དང་འཚམ་པར་Bོན་ལ་འQད།།

དོན་དམ་iིད་ག:མ་བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་ནི།།
Çེ་Bེ་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

དོན་དམ་\མ་ངེས་ཆོས་Uི་འཁོར་ལོ་ཡི།།

Åོད་དང་འཚམ་པར་ཕ་མས་.ོང་བ་hར།།
གQལ་f་རིམ་བཞིན་.ོང་མཛད་@ོད་ལ་འQད།།

འཁོར་ལོ་རིམ་ག:མ་@ད་པར་6གས་òལ་;ི།།

འཁོར་ལོ་རིམ་ག:མ་བQད་nིའི་z་>ན་;ིས།།

ཁང་བཟང་ག:མ་བnེགས་Bེང་Q་འཛÉག་པ་hར།།

<ི་མ་ག:མ་™ངས་ཆོས་Yའི་རིན་ཆེན་མཆོག

སངས་Lས་བBན་པའི་ཁང་བཟང་ག:མ་བnེགས་ལ།།

རགས་པ་[་བ་ཤིན་X་[་བ་ཡི།།

<ི་_ལ་Bོན་མཛད་Ä་མའི་ཞབས་ལ་འQད།།

འཁོར་ལོ་རིམ་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་Uི།།

རིམ་བཞིན་འཛÉག་པར་Bོན་མཛད་@ེད་ལ་འQད།།
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ཇི་hར་ནོར་O་མཁན་;ིས་ནོར་O་ཡི།།

དེ་ཉིད་<ི་མའི་Êབས་ལས་Iོལ་བའི་ཐབས།།

<ི་མ་རིམ་ག:མ་རིམ་བཞིན་™ོང་བ་hར།།

ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་Çིན།།

བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་™ོང་བར་Bོན་ལ་འQད།།

ཡན་ལག་དང་བཅས་ལམ་Q་Bོན་ལ་འQད།།

འཁོར་ལོ་རིམ་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་Uིས།།

ཤིན་X་\ལ་འfོར་Çག་L་ཆེ་{ོམ་པ།།

བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་>་དང་འ_ས་O་གཞན།།

གཞི་ལ་བགས་པ་ལམ་;ི་ཐབས་མཆོག་གིས།།

འ_ས་O་གཞན་ནི་འvར་མེད་བདེ་བ་ཆེ།།

<ི་མ་eན་¨ངས་<ི་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད།།

>་གཞན་འོད་གསལ་Bོང་ཉིད་གoགས་བmན་ཏེ།།
—་ཕབ་བLད་དང་མòངས་པར་Bོན་ལ་འQད།།

âིན་དང་¯ལ་སོགས་སངས་པའི་ནམ་མཁའ་བཞིན།།
མངོན་Q་vར་ཙམ་འ_ས་Oར་Bོན་ལ་འQད།།

གསང་བ་གསང་ཆེན་མཁའ་ཁམས་Å་ཚäགས་ïམ།།

འvར་མེད་འོད་གསལ་\མ་པར་མི་Kོག་པའི།།

བདག་མེད་ཕག་མོ་ལ་སོགས་Å་ཚäགས་མིང༌།།

<ི་མའི་Êབས་བསལ་དོན་དམ་ཆོས་Y་ཡིས།།

ཆོས་འuང་z་.ེས་བྷ་ག་སེང་གེའི་ãི།།

ཡེ་ཤེས་ཚäགས་Uིས་རང་uང་ཡེ་ཤེས་Uི།།

Q་མ་དོན་གཅིག་Bོང་ཉིད་Bོན་ལ་འQད།།

རང་དོན་Öན་ཚäགས་Nབ་པར་Bོན་ལ་འQད།།

དེ་ཉིད་ùོ་)ེ་ཐིག་ལེ་ཧེ་î་ཀ

མ་vར་འIོ་ལ་བnེ་ཆེན་Sག་བསམ་;ིས།།

དང་པོའ་J སངས་Lས་fང་zབ་སེམས་སོགས་མིང༌།།

eན་¶ོབ་གoགས་Y་Öན་ཚäགས་རབ་བ.ེད་ནས།།

ùོ་)ེ་སེམས་དཔའ་ཨེ་ཝཾ་Qས་འཁོར་ལོ།།

õོན་ལམ་L་མཚä་ཡོངས་:་¶ོགས་པ་དང༌།།

འཁོར་ལོ་?ོམ་པ་ད;ེས་པ་ùོ་)ེ་དང༌།།

སེམས་ཅན་L་མཚä་ཡོངས་:་õིན་པ་དང༌།།

Q་མ་དོན་གཅིག་oང་འ±ག་Bོན་ལ་འQད།།

ཡང་དག་མཐའ་ལ་ཐིམ་པར་Bོན་ལ་འQད།།

འQས་པ་?ོམ་པ་ཧེ་དང་åིང་)ེ་ཆེ།།
Q་མ་དོན་གཅིག་བདེ་ཆེན་Bོན་ལ་འQད།།

ﬁ་འèལ་˜་བ་གསང་འQས་ལ་སོགས་མིང༌།།

ཕན་དང་བདེ་∆བ་བསོད་ནམས་ཚäགས་Uིས་ནི།།
གཞན་དོན་Öན་ཚäགས་འNབ་པར་Bོན་ལ་འQད།།

ཞིང་ཁམས་L་མཚä་ཡོངས་:་དག་fས་ནས།།

oང་འ±ག་དfེར་མེད་རོ་མཉམ་མི་ཤིགས་པ།།

Oམ་བཟང་ཉི་མ་ནོར་O་དཔག་བསམ་ཤིང༌།།

<ི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་Q་ཐམས་ཅད་ལ།།

6ོན་;ི་འཕེན་པས་གཞན་ཕན་|ན་Nབ་X།།

རང་uང་ཡེ་ཤེས་དང་པོའ་J སངས་Lས་ནི།།

མཁའ་བཞིན་eན་གཞིར་ཡོད་པར་Bོན་ལ་འQད།།

S་ཡི་†་བཞིན་མི་འབད་མི་Kོག་Uང༌།།

Çོགས་Qས་eན་X་འuང་བར་Bོན་ལ་འQད།།
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ཆོས་འཁོར་མཐར་yག་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་དང༌།།

གཞི་ཡི་མཐར་yག་<ི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད།།

ཐེག་པའི་མཐར་yག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌།།

ལམ་;ི་མཐར་yག་™ོར་བ་ཡན་ལག་bག

åིང་པོའ་J མཐར་yག་བདེ་ཆེན་Bོན་ལ་འQད།།

ཆོས་Uི་མཐར་yག་¶ོགས་པར་Bོན་ལ་འQད།།

ཐེག་ཆེན་མཐར་yག་åིང་པོའ་J ཐེག་པ་དང༌།།

བBན་པའི་མཐར་yག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌།།
ཐེག་ཆེན་མཐར་yག་6གས་Uི་ཐེག་པ་དང༌།།
6གས་Uི་མཐར་yག་Qས་Uི་འཁོར་ལོ་དང༌།།

Qས་འཁོར་མཐར་yག་བདེ་Bོང་Bོན་ལ་འQད།།
Nབ་མཐའི་མཐར་yག་དO་མ་ཆེན་པོ་དང༌།།

དO་མའི་མཐར་yག་.ེ་མེད་མཐའ་_ལ་དང༌།།

མཐའ་_ལ་མཐར་yག་རང་བཞིན་འོད་གསལ་དང༌།།
འོད་གསལ་མཐར་yག་བདེ་ཆེན་Bོན་ལ་འQད།།
h་བའི་མཐར་yག་མཐའ་_ལ་Bོང་ཉིད་དང༌།།

Bོང་ཉིད་མཐར་yག་དམིགས་བཅས་Bོང་ཉིད་དང༌།།
pོད་པའི་མཐར་yག་åིང་)ེ་ཆེན་པོ་དང༌།།

འ_ས་Oའི་མཐར་yག་_ལ་འ_ས་དེ་བཞིན་ཉིད།།

བBན་པ་pི་འIེལ་ཞེས་f་བའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ནི།

ཆོས་)ེ་Ä་མ་

\མས་Uི་_ན་Q་vར་པ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་
བ?ེབས་པའོ།། །།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་eན།།
_ལ་འ_ས་དོན་དམ་ཆོས་Y་མངོན་vར་ནས།།

བ.ེད་འ_ས་eན་¶ོབ་གoགས་Y་\མ་གཉིས་Uིས།།
འཁོར་བ་iིད་Q་གཞན་དོན་fེད་པར་ཤོག
ཇི་iིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་iིད་Qའང༌།།

འཁོར་ལོ་རིམ་ག:མ་@ད་པར་གསང་6གས་Uིས།།
རང་གཞན་བདེ་གཤེགས་åིང་པོའ་J <ི་མ་\མས།།
རིམ་བཞིན་™ོང་ལ་Kག་X་བnོན་པར་ཤོག

åིང་)ེའི་མཐར་yག་དམིགས་མེད་Bོན་ལ་འQད།།
དབང་གི་མཐར་yག་འཇིག་Kེན་འདས་པའི་དབང༌།།
བ∆བ་པའི་མཐར་yག་¶ོགས་རིམ་ངེས་པའི་དོན།།
དངོས་Nབ་མཐར་yག་མཆོག་གི་དངོས་Nབ་ཆེ།།
•ོབ་མའི་མཐར་yག་དོན་Q་Bོན་ལ་འQད།།

དUིལ་འཁོར་མཐར་yག་རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཆོག
S་ཡི་མཐར་yག་བདེ་Bོང་ཡེ་ཤེས་Y།།

Çག་Lའི་མཐར་yག་འོད་གསལ་Çག་L་ཆེ།།

6གས་Uི་མཐར་yག་ཡིད་.ོབ་Bོན་ལ་འQད།།
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དཔལ་}ན་Ä་མ་དམ་པ་ཆོས་Uི་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པ་ཆེན་པོའ་J ཡོན་ཏན་བ6གས་པ་@ད་པར་
Q་འཕགས་པར་བBོད་པ།

ཞང་Bོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་Iགས།(༡༢༩༢-༡༣༧༠)

Ä་མ་pན་རས་གཟིགས་དབང་sག་ལ་Çག་འཚལ་ལོ།།
\མ་དག་Lལ་བའི་བཀའ་བཞིན་Q།།

ཁ་ཅིག་བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་འདི།།

@ད་པར་འཕགས་པ་འགའ་ཞིག་Bོན།།

དེ་Çིར་ཡོད་པར་ག:ངས་པ་\མས།།

ཁ་ཅིག་མཁས་པར་úོམ་fས་ནས།།

@ེད་ནི་མདོ་>ད་དཔང་མཛད་དེ།།

གཞི་མེད་n་_ལ་ཡིན་ནོ་ཞེས།།

ཆོས་དfིངས་མེད་པ་མི་iིད་Çིར།།

Yར་འདེབས་འབའ་ཞིག་E་བར་fེད།།

ངེས་དོན་ཡིན་ཞེས་ག:ང་བས་འཕགས།།

གཞི་དང་h་{ོམ་pོད་འ_ས་སོགས།།
ཆོས་Uི་)ེ་ལ་Çག་འཚལ་ལོ།།

<ི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི།།

Nབ་ན་བདག་X་E་དང་མòངས།།
<ང་དོན་ཡིན་ཞེས་˘ན་ཚJག་E།།

åིང་པོས་@བ་པར་Bོན་པའི་བཀའ།།

@ེད་ནི་སངས་Lས་ག:ང་བཞིན་Q།།

ཁ་ཅིག་བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་ནི།།

གཞི་ནི་རང་བཞིན་རིགས་ཡིན་པར།།

ཡོན་ཏན་དེ་ལ་མེད་དོ་ཞེས།།

åིང་པོ་eན་ལ་@བ་པོ་ཞེས།།

Bོན་པས་@ད་པར་འཕགས་པ་ལགས།།

Nབ་Uང་Bོབས་སོགས་ཆོས་Y་ཡི།།
Ø་ཅོར་འབའ་ཞིག་E་བར་fེད།།

ཁ་ཅིག་eན་གཞི་\མ་ཤེས་དང་།།

@ེད་ནི་Bོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་\མས།།

eན་གཞི་\མ་ཤེས་གང་ཡིན་པ།།

ཆོས་Uི་Y་དང་åིང་པོ་ལའང་།།

ཡེ་ཤེས་དfེ་བ་མི་མཁས་པར།།

_ལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་Çིར།།

åིང་པོ་ཡིན་ཞེས་བúབ་ཅོལ་E།།

མòངས་པར་ཡོད་ཅེས་ག:ང་བས་འཕགས།།

@ེད་ནི་བཀའ་བཞིན་eན་གཞི་དང་།།

ཁ་ཅིག་གཤིས་Uི་གནས་gགས་ལ།།

eན་གཞི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ།།

ཆོས་Y་བདེན་བར་མ་Nབ་ཅེས།།

\མ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་རབ་Çེ་ནས།།

བདེ་གཤེགས་åིང་པོར་ག:ངས་པས་འཕགས།།

Nབ་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་Çིར།།

Yར་འདེབས་h་བ་འཛJན་པར་fེད།།
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@ེད་ནི་\མ་དག་gང་བཞིན་Q།།

@ེད་ནི་བཀའ་བཞིན་eན་¶ོབ་Uི།།

དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་བདེན་པའི་Çིར།།

བདེན་པ་eན་¶ོབ་བདེན་པ་hར།།

Nབ་པར་ག:ངས་པས་@ད་པར་འཕགས།།

བདེན་ཞེས་ག:ངས་པས་@ད་པར་འཕགས།།

ཆོས་Uི་གཤིས་Uི་གནས་gགས་ལ།།

དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་དམ་Q།།

ཁ་ཅིག་ཆོས་Y་རང་རང་གི།

ཁ་ཅིག་ངོ་བོ་ཉིད་ག:མ་པོ།།

མ་གཏོགས་Bོང་ཉིད་གཞན་དག་ནི།།

ཆོས་Üད་ཡིན་ཞེས་ཡོངས་Nབ་ལ།།

ངོ་བོས་Bོང་པའི་Bོང་པ་ཉིད།།

Bོང་ཉིད་\མ་དག་མིན་ཞེས་E།།

སེམས་ཙམ་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡི།།

Yར་པ་འདེབས་པའི་h་བ་འཛJན།།

@ེད་ནི་Bོན་པའི་བཀའ་བཞིན་Q།།

@ེད་ནི་Lལ་བའི་ïམ་བཞིན་Q།།

དོན་དམ་རང་གིས་མི་Bོང་ཡང་།།

ག:མ་Q་Çེ་ནས་དO་མ་པའི།།

eན་¶ོབ་རང་གིས་Bོང་Çིར་Bོང་།།

ཆོས་\མས་eན་ལ་ངོ་བོ་ཉིད།།

གཞན་;ིས་Bོང་Çིར་Bོང་ཞེས་ག:ངས།།

ཆོས་Y་Bོན་པས་མཆོག་རབ་ལགས།།

ཁ་ཅིག་ó་ངན་འདས་པ་ཡང་།།

ཁ་ཅིག་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་བཀའ།།

དོན་དམ་Q་ནི་མ་Nབ་ཅེས།།

སེམས་ཙམ་པ་ཡི་གང་ཡིན་ཞེས།།

@ེད་ནི་gང་གི་དགོངས་པ་ལ།།

@ེད་ནི་མདོ་>ད་དེ་དག་གིས།།

མཁས་Çིར་óང་འདས་བདེན་གཅིག་X།།

སེམས་ཙམ་òལ་ལས་འདས་པའི་དོན།།

དམ་པའི་དོན་Q་Nབ་ཅེས་ག:ངས།།

དO་མའི་གང་Q་ག:ངས་པ་ལགས།།

ﬁ་མ་h་Oར་ག:ངས་པའི་Çིར།།
Dིབ་པ་ལོགས་པའི་h་བ་འཛJན།།

ག:ངས་པའི་gང་གི་)ེས་འ_ངས་ནས།།

གསང་6གས་>ད་?ེའི་དགོངས་འIེལ་བཅས།།
>ས་མེད་>ས་གཏམ་E་བར་fེད།།

ཆོས་ཉིད་གསལ་བར་བBན་པའི་Çིར།།

ཁ་ཅིག་ཆོས་Y་དོན་དམ་Q།།

ཁ་ཅིག་ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་དང་།།

gང་གི་དགོངས་པ་མི་ཤེས་པར།།

ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ།།

བདེན་པ་མེད་པར་ག:ངས་པ་ཡི།།
དོན་དམ་བདེན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར།།

iིད་དང་óང་འདས་བདེན་གཉིས་སོགས།།
གཅིག་X་འཛJན་ཅིང་E་བར་fེད།།
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@ེད་ནི་དགོངས་པ་ངེས་འIེལ་;ི།།

@ེད་ནི་gང་རིགས་\མ་དག་གིས།།

མདོ་བཞིན་eན་¶ོབ་དོན་དམ་གཉིས།།

eན་¶ོབ་Bོང་ཆ་eན་¶ོབ་དང་།།

Iོལ་བར་ག:ངས་པས་ཆེས་ཆེར་འཕགས།།

དོན་དམ་ཉིད་Q་ག:ངས་པ་ལགས།།

ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས།།

དོན་དམ་བདེན་པའི་Åང་ཆ་ཡང་།།

ཁ་ཅིག་གoགས་སོགས་Öང་པོ་དང་།།

ཁ་ཅིག་ཡོད་མིན་མེད་མིན་Q།།

འདི་ཉིད་\མ་པར་Åང་མཛད་སོགས།།

དO་མ་དོན་དམ་བདེན་བའི་ཆོས།།

ཁམས་དང་.ེ་མཆེད་eན་¶ོབ་པ།།
དོན་དམ་བདེན་པའི་S་î་འདོད།།

ག:ངས་པའི་དགོངས་པ་མ་Kོགས་པར།།
གཞི་མ་Nབ་X་དོན་;ིས་E།།

@ེད་ནི་Öང་པོ་.ེ་མཆེད་ཁམས།།

@ེད་ནི་དO་མའི་h་བ་ལ།།

དེ་ལ་@བ་པའི་ཆོས་ཉིད་ནི།།

ཡོད་ལ་མེད་ཅེས་Yར་འདེབས་Uི།།

eན་¶ོབ་འདི་ནི་S་མིན་;ི།།

མེད་པ་ཡོད་པར་Dོ་འདོག་དང་།།

དོན་དམ་S་ཚäགས་ཡིན་ཞེས་ག:ངས།།

མཐའ་གཉིས་\མ་པར་¨ངས་ཞེས་ག:ངས།།

ཁ་ཅིག་གoང་འཛJན་;ིས་བ√ས་པའི།།

ཁ་ཅིག་Õན་པོ་ ོངས་པའི་ངག

\མ་དག་གoགས་སོགས་ཡིན་ནོ་ཞེས།།

དེ་དང་འགལ་ན་བཀའ་ལ་ཡང་།།

@ེད་ནི་མདོ་>ད་དགོངས་པ་བཞིན།།

@ེད་ནི་ཆོས་པ་\མས་Uི་ཕ།།

eན་¶ོབ་གoང་འཛJན་;ིས་བ√ས་Çིར།།

སངས་Lས་ཡིན་ཞིང་དེས་བBན་པའི།།

@བ་པའི་ཆོས་དfིངས་\མ་དག་བཞེད།།

yབ་པའི་ག:ང་ཉིད་དཔང་Q་མཛད།།

གoགས་སོགས་དངོས་པོ་འདི་དག་ཉིད།།
མ་དག་པ་\མས་དག་པར་E།།

\མ་པར་དག་མིན་དེ་དག་ལ།།

ཕ་ཆོས་ཡིན་ཞེས་དཔང་Q་འཛJན།།
<ང་དོན་ཡིན་ཞེས་.ོགས་ནས་འཆད།།

ཆོས་ནི་ཕ་ཆོས་ཡིན་ནོ་ཞེས།།

ཁ་ཅིག་ཆོས་\མས་ཐམས་ཅད་Uི།།

ཁ་ཅིག་Kག་དང་མི་Kག་སོགས།།

Bོང་ཆ་དོན་དམ་ཡིན་ནོ་ཞེས།།

མཐར་hའི་.ོན་Q་འvར་རོ་ཞེས།།

Åང་ཆ་གང་ཡིན་eན་¶ོབ་དང་།།
uང་Lལ་དག་X་E་བར་fེད།།

ཡིན་gགས་ཇི་བཞིན་བhས་ན་ཡང་།།
Çིན་ཅི་ལོག་གི་h་བ་འཛJན།།
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@ེད་ནི་Lལ་བའི་བཀའ་བཞིན་Q།།

@ེད་ནི་gས་Uི་འཕར་གཡོ་དང་།།

ཡིན་gགས་བཞིན་Q་h་བ་འཛJན།།

ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པའི་Kགས་ཡིན་ཞེས།།

ཡོད་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ།།

\མ་དག་h་བར་ག:ངས་པས་འཕགས།།
h་བ་Öན་:མ་ཚäགས་པ་ལ་བBོད་པའོ།།

ཁ་ཅིག་\མ་པར་མི་Kོག་པ།།

བ{ོམ་པ་བBན་པའི་gང་\མས་Uང་།།
Kོག་པའི་བ{ོམ་པར་བáལ་ནས་ནི།།
དེ་ལ་ཟབ་མོ་ཡིན་ཞེས་E།།

@ེད་ནི་fང་zབ་སེམས་དཔའ་ཡི།།

>ད་འIེལ་\མས་Uི་)ེས་འ_ངས་ནས།།
མི་Kོག་བ{ོམ་པ་མཆོག་ཡིན་ཞེས།།

བ6གས་པ་མཛད་པས་མཆོག་X་vར།།
ཁ་ཅིག་མཉམ་བཞག་མི་Kོག་པའི།།
ཉམས་Åང་འ≠ལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས།།

མཉམ་བཞག་ལོག་པའི་ཤེས་རབ་ནི།།
∆བ་པའི་གཏན་ཚJགས་E་བར་fེད།།
@ེད་ནི་gང་དང་མན་ངག་བཞིན།།

མཉམ་པར་བཞག་ལ་Åང་བ་eན།།

རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཡིན་ནོ་ཞེས།།

Bོན་པས་@ད་པར་འཕགས་པ་ལགས།།

ངག་གི་E་བ)ོད་Å་ཚäགས་སོགས།།
.ོན་མེད་ཡོན་ཏན་}ན་པར་ག:ངས།།
ཁ་ཅིག་\ལ་འfོར་བ{ོམས་པའི་ཉམས།།
ལ་ལ་གེགས་:་འvར་རོ་ཞེས།།

õན་དང་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ།།

Å་ཚäགས་ཐབས་Uིས་འགེགས་པར་fེད།།
@ེད་ནི་དfར་;ི་ས་གཞི་ལ།།
nི་ཐོག་ཅི་ཡང་.ེ་བ་hར།།

ཉམས་ལ་ཅི་ཡང་འཆར་བའི་Çིར།།

uང་Lལ་ཉིད་Q་.ོངས་ཞེས་ག:ངས།།
ཁ་ཅིག་དབང་པོ་གཉིས་™ོར་;ིས།།
ª་˙ང་བ་ཡི་བདེ་བ་ལ།།

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས།།
འདོད་ཆགས་ཆོས་:་E་བར་fེད།།
@ེད་ནི་འཛJན་པ་མ་ཐོབ་པའི།།

\ལ་འfོར་པ་གང་འãིག་པ་pོད།།
དེ་ནི་√ག་བ6ལ་>ར་འvར་ཞེས།།

འཕོ་མེད་བདེ་ལ་བ6གས་པ་མཛད།།
{ོམ་པ་Öན་:མ་ཚäགས་པའི་ཆ་ནས་བBོད་པའོ།།

ཁ་ཅིག་ཟབ་མོའ་J ལམ་བ{ོམས་པས།།

ཁ་ཅིག་གསང་6གས་pོད་པ་ལ།།

uང་ན་ནད་དང་གདོན་དག་གམ།།

åིང་)ེ་¨ངས་ནས་བསད་པའི་ཤ

gས་དང་ངག་ཉམས་<ག་པོ་དག །

ཤ་ནི་མེད་Q་མི་îང་ཞེས།།

བåོ་(Îོབ་)ཡིན་ཞེས་གེགས་:་fེད།།

ཇི་ཙམ་ཡོག་(ཡོད)པ་ཟ་བར་fེད།།
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@ེད་ནི་\མ་དག་>ད་བཞིན་Q།།

@ེད་ནི་རང་དང་གཞན་དག་གིས།།

ཟོས་ན་?ིག་ཆེན་འvར་རོ་ཞེས།།

མཆོད་Kེན་ལ་སོགས་@ད་འཕཊ་\མས།།

ཁ་ཅིག་ཆང་ནི་བQད་nི་ཞེས།།

ཁ་ཅིག་རང་དང་མyན་ན་བBོད།།

བ6གས་པ་L་ཆེར་བ)ོད་ནས་ནི།།

མི་མyན་Nབ་མཐའ་ནོར་པ་འམ།།

ཧ་ཅང་བག་མེད་འyང་བར་fེད།།

E་བ་པོ་ལ་དI་བཞིན་?ང་།།

སེམས་ཅན་འཚÉ་བ་fས་པའི་ཤ

yགས་)ེ་ཆེན་པོའ་J pོད་པ་མཛད།།

_ོ་དང་‘་གར་fེད་བཞིན་Q།།

བསོད་ནམས་L་ཆེན་འཐོབ་པའི་>།།
བཞེངས་ཤིང་གཞན་ལའང་བYལ་བར་མཛད།།

མ་ནོར་ལེགས་པར་E་ན་ཡང་།།

@ེད་ནི་དམ་ཚJག་¶ས་Çིར་རམ།།

@ེད་ནི་Nབ་མཐའ་ནོར་པ་\མས།།

cང་ཟད་བKེན་པ་མ་གཏོགས་པ།།

གང་ཟག་>ད་ཚäད་Kོགས་དཀའི་Çིར།།

ག:ང་གི་ùོ་)ེ་ཚJམ་དོན་Q།།

óོས་པར་འyང་བ་དགག་པར་མཛད།།

¨ོང་ཞིང་མ་ནོར་ལེན་མཛད་Uང་།།

eན་ལ་དག་Åང་™ོངས་ཞེས་ག:ངས།།
pོད་པ་Öན་ཚäགས་Uི་ཆ་ནས་བBོད་པའོ།།

ཁ་ཅིག་˙ང་བ་[་མོ་ལས།།

མེད་ན་Öང་པོ་རིང་བiེལ་Q།།

འvར་ཞེས་˙ང་བ་zང་Œ་\མས།།
@ད་Q་བསད་ནས་བག་ཡངས་fེད།།
@ེད་ནི་དམ་ཚJག་?ོམ་པའི་ཚäགས།།

iོག་དང་འ<་བར་དགོངས་པའི་Çིར།།
ཉེས་˙ང་[་ཞིང་[་བས་Uང་།།

གོས་པ་མེད་པས་@ད་པར་འཕགས།།
ཁ་ཅིག་དགེ་བ་)ེས་ཅན་དག
fས་ན་?ིག་Ëེན་འvར་རོ་ཞེས།།

མཆོད་Kེན་Y་གoགས་བཞེངས་ལ་སོགས།།
བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ་J >་དག་འགོག

ཁ་ཅིག་སངས་Lས་ཆོས་Uི་Y།།

Kག་པར་ག:ང་པ་>ན་ལ་དགོངས།།
Üད་ཅིག་གཅིག་གིས་འཇིག་གོ་ཞེས།།
དóལ་བར་.ེ་བའི་ཚJག་དག་E།།
@ེད་ནི་མདོ་>ད་ཟབ་མོ་བཞིན།།
ཆོས་Y་འQས་མ་fས་ཡིན་Çིར།།
རང་བཞིན་;ིས་ནི་Kག་གོ་ཞེས།།

ག:ང་བས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ལགས།།
ཁ་ཅིག་Lལ་བའི་ཆོས་Uི་Y།།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་åིང་པོ་དང་།།
ངོ་བོ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཞེས།།

གཅིག་ལ་ཐ་དད་E་བར་fེད།།
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@ེད་ནི་<ི་fས་དེ་བཞིན་ཉིད།།

@ེད་ནི་མཚན་དང་དཔེ་fད་ལགས།།

_ལ་འ_ས་ཡིན་Çིར་åིང་པོ་དང་།།

དམ་པའི་དོན་;ི་མཚན་དཔེ་\མས།།

ཁ་ཅིག་ལོངས་pོད་¶ོགས་Y་དང་།།

ཁ་ཅིག་ཆོས་Y་དངོས་པོ་མིན།།

àལ་Y་eན་¶ོབ་ཡིན་པའི་Çིར།།

དེ་Çིར་དོན་fེད་མི་Æས་པས།།

àལ་Y་iིད་པ་མིན་ཞེས་ཟེར།།

iིད་པ་མིན་ཞེས་བབ་ཅོལ་E།།

<ི་མ་_ལ་ཙམ་ཆོས་Uི་Y།།

ངོ་བོ་གཅིག་X་ག:ངས་པ་ལགས།།

དོན་དམ་བདེན་པའི་ལོངས་Y་དང་།།

བདེན་པ་གཉིས་:་རབ་Çེ་ནས།།

ཆོས་Yའི་ཡོན་ཏན་ཉིད་Q་ག:ངས།།

སེམས་ཅན་དོན་;ི་མཛད་པ་དག

@ེད་ནི་ལོངས་àལ་\མ་གཉིས་ལ།།

@ེད་ནི་\མ་དག་gང་བཞིན་Q།།

དོན་དམ་བདེན་པའི་ལོངས་àལ་གཉིས།།

འཕགས་པ་དང་ནི་སེམས་ཅན་;ི།།

བདེན་པ་གཉིས་:་རབ་Çེ་ནས།།

iིད་པར་Bོན་པས་མཆོག་རབ་ལགས།།

དངོས་པོ་མིན་ཡང་དI་བཅོམ་སོགས།།
དོན་ཡང་>ན་ཆད་མེད་ཅེས་Bོན།།
འ_ས་O་Öན་ཚäགས་ལ་བBོད་པའོ།།

ཁ་ཅིག་སངས་Lས་ཡེ་ཤེས་Uིས།།

ཤེས་f་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པའི་Çིར།།
eན་¶ོབ་\མས་Uང་Åང་ངོ་ཞེས།།

ཅལ་ཅོལ་འབའ་ཞིག་E་བར་fེད།།
@ེད་ནི་Lལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ།།

ཆོས་ཉིད་Åང་Çིར་ཆོས་ཅན་\མས།།
Åང་བ་མེད་Uང་མ@ེན་པ་ནི།།

བསམ་མི་@བ་ཅེས་ག:ངས་པ་ལགས།།
ཁ་ཅིག་ཆོས་Y་གoགས་མིན་Çིར།།
མཚན་དང་དཔེ་fད་ག:ངས་པ་eན།།
གoགས་Yའི་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཡིན་;ི།།
ཆོས་Uི་Y་ལ་མི་iིད་ལོ།།

དེ་hར་gང་རིགས་\མ་དག་གིས།།

ལེགས་པར་Nབ་པའི་གཞི་དང་ནི།།
h་{ོམ་pོད་པ་འ_ས་O་སོགས།།

\མ་དག་བBན་Çིར་བཀའ་<ིན་ཆེ།།

ག:མ་ཀ་དང་མyན་པར་བBོད་པའོ།།
དད་པས་བBོད་པའི་òལ་འདི་ལ།།
ལེགས་བཤད་Ä་མའི་ཉིད་Uི་<ིན།།
ཉེས་པ་གང་Åང་བདག་གི་.ོན།།

ལགས་Çིར་Ä་མས་བཟོད་པ་མཛäད།།
Ä་མའི་ཡོན་ཏན་L་མཚä་ལས།།

z་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་Äངས་ནས་ནི།།
བBོད་ཚJག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡི།།

དགེ་བས་འIོ་eན་སངས་Lས་ཤོག
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òལ་འདི་Ä་མའི་\མ་ཐར་ལས།།
ཤེས་ནས་མི་Çེད་དད་}ན་ཞིང་།།

བཀའ་དང་བBན་བཅོས་pོད་པ་ཡི།།
Äོ་}ན་ཞང་Bོན་L་བོས་™ར།།

ཆོས་Uི་)ེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པ་ཆེན་པོའ་J ཡོན་ཏན་བ6གས་པ་@ད་པར་Q་

འཕགས་པར་བBོད་པ་ཞེས་f་བ་འདི་ནི། དཔལ་}ན་Ä་མ་དེ་ཉིད་Uི་བཀའ་

<ིན་;ིས་Äོ་Iོས་Uི་Åང་བ་ཆེས་ཆེར་Lས་པ། ཞང་Bོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བསོད་

ནམས་Iགས་Uིས། Ä་མ་དམ་པའི་གདན་ས་ཇོ་ནང་རི་ãོད་Uི་གཟིམས་ཁང་བདེ་
བ་ཅན་Q་™ར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མང་Q་ཐོས་པའི་དགེ་•ོང་སངས་Lས་བསོད་

ནམས་Uིས་fས་པའོ།།མཾགལབྷཝX། མ་ཡིག་འ_ས་དཔེ་mིང་དང་འཛམ་ཐང་
པར་ཤིང་གཉིས་ཡིན།
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༄༅།། ཇོ་ནང་གི་གནས་བཤད།

)ེ་བéན་˚་ར་Ω་ཐ།(༡༥༧༥-༡༦༣༤)

ཨÓ་¸་Bི། ùོ་)ེ་འཆང་དབང་དཔལ་}ན་Qས་འཁོར་དང༌། །t་བཟང་འཇམ་དཔལ་Iགས་པ་པད་དཀར་སོགས། །ཆོས་

Lལ་རིགས་}ན་àལ་པའི་Y་\མས་དང༌། །Qས་འཁོར་ཞབས་དང་t་བ་མགོན་པོ་དང༌། །རིགས་}ན་\མ་འèལ་ཆོས་)ེ་ཡབ་iས་

སོགས། །n་བ>ད་Ä་མ་\མས་ལ་rས་པས་ འQད། །བདག་ཅག་འདིར་ཚäགས་Üལ་}ན་གQལ་f་ལ། །མཆོག་དང་yན་མོང་དངོས་
Nབ་kལ་X་གསོལ། །འདིར་ཞིང་ཁམས་མཆོག་X་vར་པ་མི་མཇེད་འཇིག་Kེན་;ི་ཁམས། Ñིང་@ད་པར་ཅན་བQན་པ་ལས་Uི་ས།
Qམ་O་Ä་ན་མེད་པ་འཛམ་Ñིང་Sོའ་J Çོགས། Lལ་ཁམས་ངོ་མཚར་ཅན་ê་Lལ་བོད་Uི་ïལ། Qས་ག:མ་Lལ་བ་eན་;ི་ཞིང་

ཁམས་ªང་བ། Lལ་iས་fང་སེམས་eན་;ི་མཛད་པའི་pོད་ïལ། གསང་6གས་འཛJན་པ་eན་;ི་གནས་མཆོག་དམ་པ། གངས་
ཅན་Aོངས་འདིའི་hེ་བ་སའི་ཐིག་ལེ། རི་བོ་Bོང་[ག་Q་མའི་དOས་ན་མངོན་པར་འཕགས་པ། ས་འཛJན་དབང་པོ་ནགས་Lལ་

དཔལ་;ི་རི། î་ལག་གཡས་îའི་སོ་མཚམས། Çི་hར་ན་སངས་Lས་eན་Uི་ཟབ་མོའ་J ཆོས་D་Dོག་པའི་གནས་f་Õོད་Öང་པོའ་J རི།
ནང་hར་ན་འཕགས་པ་pན་རས་གཟིགས་Uི་ཕོ་_ང་དམ་པ་རི་བོ་པོ་ཊ་ལ། གསང་བ་hར་ན་ùོ་)ེ་ཐེག་པའི་ངེས་གསང་འuང་ཞིང་
དར་བའི་གནས་fང་Çོགས་ཤམ་བྷ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་hར་ན་དཔལ་}ན་འ_ས་íངས་ཆོས་Uི་དfིངས་ག:ང་གི་དབང་sག་གི་

དUིལ་འཁོར། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་སངས་Lས་སེང་གེའི་ãིར་བགས་ཨེ་ཝཾ་oང་འ±ག་གི་ངོ་བོ། ∆བ་གནས་fེ་བ་[ག་བLའི་དOས་
ན། |ན་པོ་hར་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང༌། Iགས་པ་ཉི་t་hར་གསལ་བ། རི་ãོད་ཆེན་པོ་ཇོ་ནང་ཞེས་ཡོངས་:་Iགས་པ་འདིའི་
གནས་Uི་ཆེ་བའི་དབང་Q་fས་ན། ས་གཞི་ལ་རང་བཞིན་;ིས་Nབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། .ེས་O་དམ་པ་\མས་Uིས་fིན་;ིས་
བúབས་པའི་ཆེ་བ་དང༌། ∆བ་བ>ད་z་བོའ་J གང་hར་>ན་མ་ཆད་ཅིང་དར་བའི་གཟི་བ¶ིད་དཔལ་དང་}ན་པའོ། །

༡༽ ས་ལ་རང་བཞིན་;ི་ས་Nབ་པའི་ཡོན་ཏན་;ི་ཆེ་བ།
དང་པོ་ས་ལ་རང་བཞིན་;ི་ས་Nབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། གངས་ཅན་མ˝་ར་དང་|ན་པོ་སོགས། །S་དང་<ང་iོང་རིག་འཛJན་བIང་

ཡས་Uིས། །ཉེ་བར་བBན་པའི་རིའི་Lལ་པོ་\མས། །Çོགས་འདིར་གཅིག་X་འQས་པ་h་Oར་ཡོད། །Çོགས་བཞིའི་རི་\མས་nེ་མོ་
ཤིན་X་མཐོ། །n་བ་བKན་ཅིང་དfིབས་ལེགས་|ན་ﬂག་ཆགས། །ངོས་\མས་õན་Aོངས་ཉམས་དགའ་ཡངས་པ་དང༌། །t་བ་z་
ཤེལ་ཨི˛་Ωི་ལ་སོགས། །ནོར་Oའི་Öང་པོ་བnེགས་འ<འི་_ག་རི་མཛÉས། །རི་བོའ་J :ལ་\མས་ནགས་ཚལ་Å་ཚäགས་དང༌། །Aོན་

ཤིང་Q་མས་\མ་པར་བLན་པ་ཡོད། །t་བ་bག་X་མེ་ཏོག་Å་ཚäགས་བá། །བཞི་བL་n་བཞིའི་ནད་eན་སེལ་fེད་པ། །õན་མཆོག་
\མ་པ་Å་ཚäགས་Q་མ་ཡི། །<ི་ཞིམ་ངད་Uིས་Çོགས་eན་@བ་པ་དང༌། །\མ་པ་Å་ཚäགས་འ_ས་O་ཆགས་པ་ ནི། །འཆི་མེད་དབང་

པོ་མཆོད་™ིན་བL་པའམ། །མི་འམ་ཅི་ཡི་Lལ་པོ་Aོན་པ་ནི། །འཁོར་བཅས་རོལ་ཞིང་n་བའི་.ེད་ཚལ་འ<། །རི་བོའ་J མrལ་ནས་
ཆར་âིན་གསར་པ་འãིགས། །བQད་nིའི་ཆར་ཟིམ་>ན་མི་འཆད་པར་འབབ། ། མཐོང་བས་ཡིད་འ[ོག་ཐོས་ན་ཉམས་དགའ་
ཞིང༌། །བ?ད་པ་ཙམ་;ིས་ཏིང་འཛJན་ངང་གིས་.ེ། །ç་ཡི་Lལ་པོ་L་མཚäའི་nེ་ས་འ<། །འབབ་z་Å་ཚäགས་|ང་|ང་D་འfིན་

ཅིང༌། །རི་’གས་Q་མ་བག་ཕབ་བདེ་བར་>། །འདབ་ཆགས་Å་ཚäགས་åན་པའི་ཅ་ཅོ་Dོག །K་བQན་Lལ་པོ་Sོ་ཡི་@ིམ་གནས་
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པའི། །t་བ་bག་X་རི་དང་རི་བོའ་J :ལ། །རི་bང་རི་ཡི་ཤོད་Uི་ངོགས་\མས་:། ། ད་uང་ཡ་མཚན་ཁ་དོག་Å་ཚäགས་འཆར། །Bོན་
ནི་གསེར་དང་fི་îའི་འ[ེང་བ་¨ེལ། དrན་Qས་རི་དབང་Lས་པའི་nེ་མོ་\མས། །བཅོ་®འི་t་བ་ཉ་Lས་h་Oར་འvར། །ཡན་

ལག་བLད་}ན་འབབ་z་Q་མ་ཅན། །རི་མཐོ་ས་གཙང་རིག་པ་ཤིན་Q་’ངས། །g་ཧི་ཏ་ཞེས་z་çང་ཚངས་པའི་O། །འབབ་zའི་

Lལ་པོ་fང་གི་Çོགས་:་>། །Lལ་བའི་ཞལ་མཐོང་Nབ་པའི་དམ་ལ་གནས། །འ<ེན་པའི་བBན་པ་གཅེས་པར་.ོང་བ་ཡི། །S་མོ་
མy་}ན་ནགས་õན་Lལ་མོ་ནི། །S་õན་འOམ་;ི་ཚäགས་དང་Sན་ཅིག་X། །དགའ་བས་རོལ་ཞིང་S་iིན་?ེ་བLད་ལ། །དབང་

བﬁར་ˇ་འèལ་ཆེན་པོས་.ོང་བའི་གནས། །རི་Lལ་འདི་ཡི་རི་འདབས་ཁོར་ïག་ན། །Nབ་པའི་གནས་དང་S་ཁང་གéག་ལག་
ཁང༌། །ཆོས་«་བL་[ག་Q་མས་བÜོར་ཏེ་གནས། །དེ་ལས་@ད་པར་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི། ས་གཞི་ཨེ་ཡིག་ཆོས་Uི་འuང་

གནས་འ<། །མཁའ་ལ་རང་uང་འཁོར་ལོ་nིབས་བLད་དfིབས། །རི་\མས་པl་འདབ་མ་Lས་པ་འ<། །Æབ་fང་དཔལ་;ི་རི་
བོ་6ོ་འབོར་.ོང༌། །མཐོ་ཞིང་བ)ིད་ཆགས་རི་>ད་Q་མས་བÜོར། །Çི་རོལ་Lལ་ཁམས་གཞན་ནས་བhས་པའི་ཚÉ། །ས་ལས་ùོ་)ེ་
nེ་®་h་Oར་འཕགས། ། གནས་འདིའི་ནང་གི་གང་ནས་བhས་vར་Uང༌། །འཁོར་ལོས་བﬁར་Lལ་གདན་ལ་བགས་པ་

འ<། །fང་ཤར་Çོགས་ན་K་མཆོག་རིན་ཆེན་oང༌། །དེའི་bང་ན་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། །དཔའ་བོའ་J ཚäགས་Uིས་བÜོར་བ་འ<་
བ་ ཡོད། །fང་གི་Çོགས་ན་ཉེ་བར་བKེན་པ་ནི། །_ག་རིའི་འ[ེང་བ་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་འ<། །དེ་འོག་སེང་¶ོང་ཞེས་Iགས་_ག་
རི་ནི། །Äོན་པོ་རིན་ཆེན་གཙä་ལ་rས་པས་འQད། །ནོར་O་རིན་ཆེན་འ<་བའི་_ག་རི་ནི། །Æབ་fང་Çོགས་གནས་རི་དེའི་ངོས་ལ་

ནི། །འདབ་ཆགས་དབང་པོ་Q་མ་དགའ་བའི་རོལ། །Nབ་པའི་གནས་མཆོག་Q་མས་བLན་པ་ཡོད། །Sོ་ཡི་Çོགས་ན་ཡིད་འོང་རི་
ཡི་དfིབས། །བéན་མོ་རིན་ཆེན་མངོན་Q་Çོགས་པ་འ<། །Æབ་Çོགས་རི་ནི་Ñང་ཆེན་ཉལ་བ་བཞིན། །མQན་རི་|ན་ཆགས་õན་
Aོངས་Lས་པ་ནི། །འπ་ཡི་Öང་པོ་h་Oར་དfིབས་ལེགས་ཤིང༌། །གནོད་™ིན་དབང་པོ་གཏེར་;ི་བདག་པོའ་J གཙä། །འཕགས་པ་

ཛམ་བྷ་ལ་ཡི་དfིབས་:་ཡོད། །Ö་ནི་གཟེངས་མཐོ་œགས་རི་h་Oས་བÜོར། །མདའ་ནི་མ་ཤོར་Çག་L་h་Oར་བÅོལ། །ཤར་རིའི་

ངོས་ལ་བá་ཤིས་དཔལ་བེ་དང༌། །གནས་gགས་མཚäན་པ་ཨ་ཡིག་གསལ་བར་ དོད། །གཡོན་Çོགས་དŒལ་;ི་Çེ་མས་གཡོགས་འ<་
བའི། །རི་བོ་དར་ཡོལ་h་Oས་མཛÉས་པར་fས། །དོན་དམ་ཨེ་ལ་ཝཾ་ཡིག་བགས་པ་hར། །གནས་Uི་hེ་བར་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོ་
ནི། །Çོགས་བc་Qས་ག:མ་བགས་པའི་སངས་Lས་དང༌། །fང་zབ་སེམས་དཔའ་eན་;ི་ངོ་བོ་ཉིད། །མཐོང་ཐོས་<ན་རེག་

འ_ེལ་ཚད་དོན་}ན་ནི། ། ང་ནི་ས་གཞི་h་O་>་ཆེ་ཞིང༌། །nེ་མོ་.ེ་མེད་གནས་ལ་རེག་པ་åམ། །བཀོད་ལེགས་\མ་པར་Lལ་བའི་

ཁང་བཟང་འ<། །སངས་Lས་\མ་པར་Åང་མཛད་བགས་པའི་གནས། །གཞི་དང་åིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བLན་ པ། །རབ་འfམས་
L་མཚä་ཞེས་fའི་ཞིང་ཁམས་དང༌། །འོད་དཔག་མེད་Uི་གནས་མཆོག་བདེ་བ་ཅན། །མི་འ≠གས་ཞིང་ཁམས་མངོན་དགའ་ལ་

སོགས་དང༌། །འདོད་པའི་ཁམས་Uི་མཆོག་རབ་དགའ་}ན་དང༌། །གoགས་ཁམས་nེ་མོ་དབང་sག་ཆེན་པོའ་J ཞིང༌། །མཁའ་@བ་
འོག་མིན་ﬂག་པོ་བཀོད་པ་སོགས། eན་འQས་བདག་ཉིད་མཆོད་Kེན་དཔལ་ཡོན་ཅན། །Y་གoགས་གཞལ་Q་མེད་པས་གང་བ་
བགས། །མཐའ་Üོར་ཁོ་ར་ཁོར་ïག་Çོགས་eན་X། །གéག་ལག་ཁང་དང་∆བ་གནས་བIང་ཡས་ཡོད། །དOས་ནི་ཧེ་î་ཀ་
དཔལ་Qས་འཁོར་སོགས། །འཁོར་ལོའ་J དབང་sག་\མས་Uི་དUིལ་འཁོར་དང༌། །Çི་རོལ་Çོགས་མཚམས་Qར་ãོད་ཆེན་པོ་

བLད། །ùོ་)ེ་ཅན་;ི་དUིལ་འཁོར་ཟབ་མོ་དང༌། །L་ཆེའི་དUིལ་འཁོར་ངོ་མཚར་ ད་Q་uང༌། །གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར་ནི་:་
བ?ད་Uང༌། །ཆགས་?ང་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་ངང་གིས་སངས༌། །དགེ་བའི་ཆོས་\མས་གོང་ནས་གོང་Q་འཕེལ། །གཉིད་!གས་

སེལ་ཞིང་རིགས་པ་’ངས་པའི་གནས། །ཞེན་ཆགས་སེལ་ཞིང་ངེས་འuང་འཕེལ་བའི་གནས། །གནོད་སེམས་འ_ི་ཞིང་åིང་)ེ་Lས་
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པའི་གནས། །\མ་གཡེངས་¨ངས་ཤིང་ཞི་གནས་བKན་པའི་གནས། །ལོག་Kོག་མི་འuང་Sག་མཐོང་ངང་གིས་.ེ། །གནས་མཆོག་

འདི་དང་མòངས་པ་གཞན་ཡོད་མིན། །Çོགས་འཛJན་ཅན་;ིས་བ6གས་པ་བ)ོད་པ་དང༌། །ཐེ་རང་འགོང་པོས་Iགས་པ་བDགས་
པ་དང༌། །དབང་√ད་ནོར་∆བ་ལ་སོགས་Kེན་འ_ེལ་Uིས། །འQ་འཚäགས་ཅན་དང་Iགས་པ་ཆེ་བ་འགར། ། ོངས་པའི་འIོ་\མས་
z་hར་>ག་པ་ལ། ཞིང་མཆོག་དམ་པར་འ≠ལ་དང་འདི་མི་མòངས། །གཞན་Q་ལོ་དང་t་བར་བ{ོམས་པ་བས། །གནས་མཆོག་

འདིར་ནི་ཞག་དང་ཟ་མ་ཙམ། །བ{ོམས་པའི་ཕན་ཡོན་Sག་པར་ཆེ་བ་ཡིན། །གཞན་Q་དགེ་™ོར་འབད་དེ་བ{ོམས་པ་བས། །?ིག་

པའི་ལས་¨ངས་ཆོས་དང་Ä་མ་ལ། །མོས་rས་fས་ནས་གནས་འདིར་ཉལ་བ་ཡང༌། །Ä་མེད་fང་zབ་མཆོག་ལ་ཉེ་བ་ཡིན། །ཉ་པ་
གདོལ་པ་རི་’གས་†ོན་པ་དང༌། །མཚམས་མེད་fེད་པ་ལ་སོགས་?ིག་ཅན་ཡང༌། །གནས་འདི་བÜོར་ཞིང་∆བ་z་འyང་པ་དང༌།
≠ས་fས་Çག་དང་Üོར་བ་མཆོད་པ་Öལ། །དེ་ཡིས་?ིག་པ་དག་ནས་S་ïལ་.ེ། །.ེ་བོ་གཞན་དག་õོས་Uང་ཅི་ཞིག་
དགོས། །གནས་མཆོག་འདི་ནི་མཐོང་བ་དོན་}ན་ཡིན། །

དེ་hར་ན་མཚན་ཉིད་Öན་:མ་ཚäགས་པ་དང་}ན་པའི་གནས་མཆོག་འདི་ནི། Lལ་བ་qU་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་6ར་fོན་

པའི་སངས་Lས་\མས་Uིས་fིན་;ིས་བúབས། འཕགས་པ་pན་རས་གཟིགས་Uི་བགས་གནས་:་kལ་བ་ལགས།

༢༽ .ེས་O་དམ་པ་\མས་Uིས་fིན་;ིས་བúབས་པའི་ཆེ་བ།
གཉིས་པ་.ེས་O་དམ་པ་\མས་Uིས་fིན་;ིས་བúབས་པའི་ཆེ་བ་ནི། གནས་འདི་Qས་ག:མ་;ི་སངས་Lས་\མས་Uིས་

fིན་;ིས་བúབས་ཤིང༌། {ོས་:་འཕགས་པ་pན་རས་གཟིགས་Uི་ཞིང་མཆོག་X་གདོད་ནས་Nབ་པ་ཡིན་པ་ལས། བBན་པ་འདི་ལ་
མིའི་.ེ་བ་ཉེ་བར་གoང་བའི་òལ་བBན་པའི་དམ་པ་\མས་Uིས་fིན་;ིས་úོབས་òལ་ནི། •ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པl་འuང་གནས་

ཞེས་f་བ་àལ་པའི་Y་དེ་ཉིད་Uིས། བKན་མ་བc་གཉིས་Uི་གནས་\མས་:་fོན་ཞིང༌། @ད་པར་ནགས་Lལ་;ི་རི་ལ་ལན་མང་Q་
ཕེབས་པ་དང༌། ཡང་དགོས་གནས་འདིར་ཞག་བQན་བགས་པར་Iགས་ཤིང༌། Öག་ཆེན་གོང་མ་དང་Öག་པ་གོང་འོག་\མས་:་
ཆགས་ཕབ། དེ་)ེས་:་རིག་པ་འཛJན་པའི་ས་ལ་བགས་པ། "བས་ཆེན་ནམ་མཁའི་åིང་པོ་དང༌། ངམ་འ_ེ་çའི་Lལ་མཚན་

དང༌། Å་མནམ་པ་òལ་ãིམས་འuང་གནས་ལ་སོགས་པས་Uང་∆བ་གནས་:་མཛད་ཅིང༌། བོད་དOས་གཙང་གི་Çོགས་འདིར་

གསང་6གས་བ>ད་Uི་བBན་པ་དར་བར་མཛད་པ་ལ་ཐོག་མར་བཀའ་<ིན་ཆེ་བ་D་ﬁར་;ི་Lལ་པོ་འ_ོག་མི་ལོ་◊་པའི་•ོབ་མ།
མོ་Nབ་པ་ཐོབ་པ་བཞིའི་གཙä་མོ། བཟང་{ོམ་དཀོན་མཆོག་ཞེས་f་བས། ཐོག་མར་ནགས་Lལ་;ི་ཤར་མrལ་Q་cང་ཟད་

བགས། དེ་ནས་གནས་འདིར་fོན་ཏེ་ïན་རིང་Q་བགས་ཤིང༌། མཐར་འཇའ་gས་ùོ་)ེའི་Y་བmེས་པ་ཡིན། བགས་གནས་ད་
h་ཡང་ཡོད་པ་འདི་ལགས།

དེ་)ེས་:་ལོ་བLད་c་Üོར་སོང་བ་ན། མ་ཅིག་སངས་Lས་རི་མས་གནས་འདིར་ཆགས་ཕབ། ïན་རིང་Q་བགས་ཤིང་

བཀའ་གདམས་དང་¶ོགས་ཆེན་;ི་∆བ་«་བ.ངས་པར་གདའ། བགས་གནས་དང་ཆོས་«་ད་h་ཡང་ཡོད་པ་འདི་ལགས། དེ་
ཉིད་Uི་∆བ་«་མ་Bོངས་པའི་>ན་ལ། མི་རིང་བར་དཔལ་}ན་Nབ་ཐོབ་འདར་Çར་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཕེབས་ཏེ། ཐོག་མར་

ཚäགས་པ་མ་བ.ངས། ∆བ་པ་ཁོ་ན་མཛད་ཅིང་བགས། Öག་ཆེན་འོག་མར་བདག་མེད་S་མོ་བཅོ་®་དང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་
སོགས་ཞལ་གཟིགས། Öག་ཆེན་གོང་མར་•ོབ་དཔོན་པl་འuང་གནས་དངོས་:་ཞལ་མཇལ་ཏེ། པl་དབང་ཆེན་;ི་ཆོས་Üོར་
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མཐའ་ཡས་པའི་བདག་པོར་བÜོས། Æས་མy་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་fིན་úབས་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་;ིས་མི་@བ་པའི་Nབ་ཐོབ་nོད་
མེད་Q་vར་པ་ཡིན་པར་གདའ། དེ་Üབས་གསང་འQས་རིམ་®་གཙä་བོར་vར་པའི་གསང་mིང་གཉིས་འQས་Uི་∆བ་«་མཛད།

Nབ་ཐོབ་ཉིད་Uིས་མིའི་Ä་མ་གཞན་ལ་མ་གསན་ཡང༌། སེམས་འIེལ་Üོར་ག:མ་ལ་གཟིགས་Uིན་དོན་yགས་ཉམས་:་བཞེས་
པས། ™ོར་བ་ཡན་ལག་bག་པའི་ཉམས་Kོགས་མཐར་Çིན་པ་མངའ་བར་འQག

དེ་)ེས་མི་རིང་བར་6ར་;ི་∆བ་«འི་>ན་མ་Bོངས་པ་ལ། རིགས་}ན་àལ་པའི་Y་མཁས་བéན་བཟང་པོའ་J མཐར་

yག །Kགས་མངོན་vར་;ི་Nབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཞང་eན་¨ངས་yགས་)ེ་བnོན་འNས། མཚན་;ི་@ད་པར་གཞན་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་
eན་X་བཟང་པོ་ཞེས་f་བས་ཕེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་)ེས་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད། སེ་མཁར་zང་ན་བགས་པའི་Qས།
Nབ་ཐོབ་སེ་Bོན་eན་རིག་གི་Yའི་.ེ་བ་ཡིན་པ་ཡང་yགས་Uིས་<ན། གཞི་བདག་mིང་པ་\མས་Uིས་Uང་ངོ་ཤེས། >ད་Uི་åིང་པོ་
མཛད་པའི་ཐོག་མར་དགེ་བའི་གoགས་hས་Uང་uང༌། བKན་མ་བc་གཉིས་Uི་གཙä་མོ། ནགས་õན་Lལ་མོས་ཇོ་ནང་Q་pན་

འ<ེན་པའི་་བ་ཡང་ཡང་Öལ། དེ་ལ་ད་h་Qས་ལ་cང་ཟད་མ་བབ་པས་ད་རེས་མི་འཚལ། ལོ་ག:མ་ནས་འོང་ཞེས་ཞལ་;ིས་
བཞེས། དེ་བར་Q་S་ས་ཡེར་བ་སོགས་དOས་Çོགས་:་འIོ་དོན་ཆེར་མཛད། 6ར་;ི་Çི་ནང་གི་Kེན་འ_ེལ་འཛäམ་པ་ལས། ལོ་
ག:མ་;ི་མཚམས་དེ་ནས་pི་_ག་ནགས་ག:མ་;ི་མཁན་•ོབ་དགེ་འQན་ཐམས་ཅད་མIིན་གཅིག་པས་ནན་ཏན་Q་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལ་བKེན་ནས། གནས་མཆོག་དམ་པར་འདིར་ཆགས་ཕབ། དེ་ཙ་ན་གནས་འདིའི་>ན་བགས་∆བ་པ་པོ་:མ་c་ཙམ་
ཡོད་པར་Iགས། ཐོག་མ་ལོ་གཅིག་སེང་¶ོང་Q་བགས། དེ་ནས་འ@ོགས་པོའ་J བཙན་;ིས་གདན་<ངས། འ@ོག་པོར་གཟིམས་

ཁང་མཁའ་pོད་བདེ་}ན་Q། ཐོག་མཐའ་བར་ག:མ་Q་དགེ་བའི་མཚན་མ་བmེས་ནས་>ད་Uི་åིང་པོ་n་འIེལ་ཚང་བར་མཛད།
\ལ་འfོར་ཡན་ལག་bག་པའི་åན་>ད་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་ཐོག་མ་འãིད་ཡིག་ཆེན་པོ་ཡང་མཛད། དེ་)ེས་Y་ཚÉའི་õད་ལ་∆བ་

གནས་.ིད་Öག་བདེ་}ན་Q་གདན་ཕབ་པར་གདའ། དེ་Üབས་Çོགས་བc་ནས་འQས་པའི་ཆོས་མཛད་∆བ་པ་ཕོ་མོ་ཚäགས་པ་ëང་
Qས་Uང་bག་བL་རེ་Kག་X་འQས་ཤིང༌། དེ་ནས་བnམས་ཏེ་ད་hའི་བར་Q་>ད་ཐམས་ཅད་Uི་ངེས་གསང་ཟབ་ལམ་ùོ་)ེའི་\ལ་

འfོར་\ལ་འfོར་ཡན་ལག་bག་པ་གཙä་བོར་vར་པའི་∆བ་«་>ན་མ་ཆད་ཅིང༌། དར་ཞིང་Lས་པར་vར་པ་ལགས་ཏེ། ཆོས་)ེ་
eན་¨ངས་ཆེན་པོས་གནས་འདིར་ལོ་ཉི་∞་n་གཅིག་ཙམ་བགས།

དེ་ནས་fང་སེམས་Lལ་བ་ཡེ་ཤེས་Uིས་ལོ་བLད། མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་མཚäས་ལོ་བQན་\མས་གདན་ས་མཛད་པ་

\མས་ལའང་∆བ་བ>ད་ཇེ་འཕེལ་Q་vར། དེ་)ེས་རིགས་}ན་àལ་པའི་Y་ཆེན་པོ། Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་Uི་ངོ་བོ།

མདོ་>ད་L་མཚäའི་Ñེགས་བམ་གཅིག་vར། Œར་Eིག་འཛJན་པ་eན་;ི་#་མཆོག L་ཆེན་fང་zབ་སེམས་Uི་མངའ་བདག མཐའ་
_ལ་ངེས་དོན་བBན་པའི་བདག་པོ། Kགས་དང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མ་∂ས་མངོན་Q་vར་པའི། Nབ་ཐོབ་Uི་འཁོར་ལོས་བﬁར་

པ་ཆེན་པོ། ཆོས་)ེ་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་པ་མཚན་བ)ོད་པར་དཀའ་བ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་Uིས། ལོ་བཅོ་
®འམ་བc་ག:མ་;ི་བར་Q་གདན་སར་བགས་Qས། Üབས་དེ་ཉིད་དང༌། མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ཐོས་<ན་རེག་

ཐམས་ཅད་Ä་ན་མེད་པའི་fང་zབ་Uི་ས་བོན་གདབ་པའི་Çིར་Q། མཐོང་Iོལ་;ི་Y་འOལ་ཆེན་མོ་བཞེངས། བཤད་∆བ་མཐའ་
དག་གི་{ོ་ནས་མདོ་>ད་Uི་བBན་པ་{ོ་ཐམས་ཅད་ནས་Lས་པར་མཛད།

དེ་)ེས་yགས་iས་དམ་པ་D་ﬁར་ལོ་◊་བ་ཆེན་པོ་Äོ་Iོས་དཔལ་བཟང་པོ་Lལ་ཚབ་Q་མངའ་གསོལ་ནས་ལོ་ངོ་བཅོ་®་

གདན་སར་བགས་པ་དང༌། དེ་)ེས་མཁན་ཆེན་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་;ིས་ལོ་bག་གདན་ས་མཛད། དེ་)ེས་ལོ་ག:མ་ཙམ་ནས་
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མཁས་Nབ་དཀོན་མཆོག་Lལ་མཚན་གདན་སར་མངའ་གསོལ་མཛད་དེ། དེ་\མས་Uི་རིང་ལ་ཡང་eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོ་ཉིད་
གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཉིད་Q་བཤད་∆བ་Uི་Lལ་མཚན་འཛJན་པ་དང༌། Çོགས་བཞིའི་རི་ãོད་Å་ཚäགས་:་∆བ་བ>ད་Uི་

བBན་པ་¨ེལ་བ་དང༌། ཆོས་?ེ་དང་«་ས་ཐ་དད་པ་\མས་:་ཆོས་Uི་འཁོར་ལོ་མཐའ་ཡས་པ་བÜོར་བར་མཛད། དེ་hར་eན་

མ@ེན་ཆེན་པོ་འདིའི་Y་ཐོག་ལ་ཚäགས་པ་ëང་Qས་:་ཡང་Bོང་[ག་གཉིས་རེ་འཚäགས། མང་བ་ལ་ཚäད་བoང་Q་མེད། ནམ་ཞག་

>ན་Q་མདག་™ར་མཚམས་བཅད་པ་རང་ཡང་Bོང་[ག་རེ་མི་འཆད་པ་འuང༌། གནས་འདིར་འཚäགས་Çིན་དགེ་™ོར་;ི་Åེ་མི་ཟིན་
པ་ཡེ་མི་ཡོང༌། སེམས་འ_ེལ་Üོར་ག:མ་དང༌། fམས་ཆོས་?ེ་®་དང༌། བ•བ་བ√ས་pོད་འ±ག་སོགས་གང་gགས་Uི་འཆད་
ཉན་དང༌། དབང་∆བ་མཆོད་ལག་ལེན་མན་ངག་{ོ་ཐམས་ཅད་ནས་¨ེལ་བས། བཤད་ཉན་;ི་oར་ཆོས་པ་ཡང་®་བc་ཙམ་རེ་
Kག་X་བགས། མདོར་ན་ངེས་དོན་;ི་བBན་པ་ནམ་ལངས་པ་དང་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་Q་vར་པས།

6ོན་ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོས་གནས་འདིར་ཕ་ལས་O་Sག O་ལས་ཚ་Sགཚ་ལས་ཡང་ཚ་Sག་པ་འuང་ཞེས་དང༌།

ད་h་བཟང་}ན་བར་མར་ཆོས་འཆད། མ་འོངས་པ་ན་མཆོད་Kེན་བཞེངས་ཞེས་gང་བBན་པ་ཐོག་X་བབ་པ་དེར་གདའ། དེ་ནས་
•ར་ཡང་མཁན་ཆེན་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་;ིས་ལོ་བཅོ་®འི་བར་གདན་ས་མཛད་པ་དང༌། དེ་)ེས་རིམ་ཅན་Q་eན་མ@ེན་fང་

zབ་སེང་གེ མཁས་མཆོག་ཉ་དབོན་ཆེན་པོ་eན་དགའ་དཔལ། མཁན་ཆེན་Lལ་བ་ཇོ་བཟང༌། Lལ་iས་ཆོས་དཔལ་མགོན་པོ།
འ<ེན་མཆོག་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། འཇམ་དfངས་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ། མཁས་བéན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ། འཇིམས་ཆེན་
དཀོན་མཆོག་Lལ་མཚན། འཇིམས་ཆེན་བསོད་ནམས་Lལ་མཚན། Lལ་བ་ནམ་མཁའ་ཆོས་.ོང་Bེ། དེ་ཡན་ཆད་མདོ་6གས་

མཐའ་དག་དཔལ་ཇོ་ནང་པ་ཁོ་ནའི་བཀའ་iོལ་འ<ེས་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང༌། གདན་རབས་དེ་ཐམས་ཅད་རིགས་}ན་;ི་àལ་པའི་
Y་ཡིན་པར་Iགས་སོ། །

དེ་)ེས་Uང་གདན་རབས་:་fོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁས་བéན་བཟང་པོ་ཤ་Bག་fོན་པ་ལགས་ཏེ། འ<ེན་མཆོག་ནམ་

མཁའི་མཚན་ཅན་;ི་)ེས་:། fང་སེམས་དཔལ་}ན་རིན་ཆེན། མòངས་མེད་ཆོས་.ོང་Lལ་མཚན། {ོ་îམ་eན་དགའ་ལེགས་པ།
བBན་འཛJན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ། མཁས་པ་རིན་ཆེན་བá་ཤིས། )ེ་བéན་eན་དགའ་Iོལ་མཆོག བBན་འཛJན་eན་དགའ་
དཔལ་བཟང་\མས་fོན། དེ་)ེས་ད་hའི་Ä་མ་དམ་པའོ། །

གཞན་ཡང་གནས་འདིར་རི་ãོད་སོ་སོའ་J ∆བ་གནས་.ོང་བའི་∆བ་པ་མོ་དང་∆བ་ཆེན་Nབ་བmེས་མང་པོ་དང༌། oར་

ཆོས་Uི་•ོབ་དཔོན་དང༌། ùོར་འཛJན་མཛད་པ་སོགས་མཁས་Nབ་Q་མ་ཞིག་fོན་པ་ལགས་ནའང༌། མཐའ་ཡས་པར་བ)ོད་Uི་ག་
ལ་ལང༌། Üབས་འདི་དག་X་âོ་ན། ཆོས་)ེ་ཡབ་iས་ལ་སོགས་པ་Ä་མ་\མས་Uི་ཆེ་བ)ོད། \མ་ཐར་Lས་བ√ས་\མས་ནས་ཅི་
རིགས་པར་Äངས་ལ་འཚམ་པར་བཤད་དོ། །

༣༽ ∆བ་བ>ད་z་བོའ་J གང་hར་>ན་མ་ཆད་ཅིང་དར་བའི་ཆེ་བ།
ག:མ་པ། ∆བ་བ>ད་z་བོའ་J གང་hར་>ན་མ་ཆད་ཅིང་དར་བའི་གཟི་བ)ིད་དཔལ་དང་}ན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཁ་བ་

ཅན་འདི་ན་6ོན་∆བ་གནས་བསམ་;ི་མི་@བ་པ་fོན་ཞིང$ ད་hར་ཡང་∆བ་«་མང་Q་ཡོད་མོད་Uི། ∆བ་«་འདི་དང་པོར་òགས་
པ་དང་Qས་མཉམ་པའི་∆བ་«་བཤད་«་\མས་h་õོས་Uང་ཅི་དགོས། འདི་དག་ལས་ཆེས་འÇི་བ་Qས་Çིས་བཏབ་པ་\མས་Uང༌།
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འགའ་ཞིག་ནི་n་བ་ནས་Bོངས། འགའ་ཞིག་ནི་Iོང་ïལ་དང་སེར་@ིམ་Q་སོང༌། ཁ་ཅིག་6ོན་;ི་∞ལ་Q་ད་h་∆བ་«་ཡོད་པའང་

འQག་མོད་Uི། བར་Üབས་:་Bོངས་པའི་∞ལ་ལ་གསར་འདེབས་fས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་སེར་@ིམ་;ི་ས་ནས་གཙང་མའི་«་གསར་
Q་Çེ་བ་དང༌། བར་Üབས་:་སེར་@ིམ་Q་སོང་བ་\མས་Öད་ནས། དེའི་∞ལ་Q་«་ཚང་ངམ་∆བ་«་གསར་འ∫གས་fས་པ་ཁོ་ན་
ཡིན་;ི། ལོ་:མ་བL་བཞི་བL་ཙམ་Q་གང་Bོངས་དང་སེར་@ིམ་ལ་སོགས་པས་བར་མ་ཆོད་པར། Ä་བ>ད་ཆོས་བ>ད་གཅིག་

ཅིང༌། ཉམས་ལེན་;ི་>ན་གཅིག་པའི་∆བ་བ>ད་བར་མ་ཆད་པར་དར་བ་ནི། བོད་གངས་རིའི་ãོད་ན་∆བ་གནས་དམ་པ་འདི་ཁོ་
ན་ལས་གཞན་མེད།

གནས་འདིར་ནི་མ་ཅིག་རི་མ་ནས་གoང་Bེ། དེང་སང་གི་བར་Q་∆བ་«་>ན་མ་ཆད་པའི་དབང་Q་fས་ནས། ལོ་®་བL་

ཙམ་སོང་ཞིང༌། ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་ཕེབས་པ་ནས་ཆོས་བ>ད་གཅིག་ཅིང༌། ཉམས་ལེན་;ི་>ན་གཅིག་པའི་∆བ་བ>ད་

འདི་ཁོ་ན་ལའང༌། ད་h་ཡན་ཆད་Q་ལོ་བཞི་བL་Sག་ཙམ་སོང་ངོ༌། །དེ་hར་ན་གནས་གཅིག་X་òགས་པའི་∆བ་བ>ད་ལ་དཔལ་

ཇོ་མོ་ནང་དང༌། གནས་གཅིག་X་òགས་པའི་བཤད་«་ལ་གསང་ནེ»་ཐོག་བBན་པའི་>ན་གང་Bོངས་མེད་པར་གནས་ïན་རིང་བ་
ཡིན་ཅེས། ཤེས་}ན་Äོ་གo་བོར་གནས་པ་\མས་ལ་Iགས་ཤིང་Çོགས་གཅིག་ནས་དོན་ལའང་གནས་པ་ཡིན་མོད་Uི། འོན་Uང་

དཔལ་}ན་གསང་Ö་ན། Çིས་uང་ལོ་ཉིས་བL་òན་ལ། ས་དགེ་སོ་སོའ་J Nབ་མཐའ་འཛJན་པ་མ་གཏོགས། †ོག་ལོ་ཡབ་iས་དང༌།
Ç་ཚང་ལ་སོགས་པ་གསང་Ö་བ་རང་gགས་Uི་Nབ་མཐའ་འཛJན་པ་མེད་ལ། གནས་མཆོག་འདིར་ནི་h་Nབ་ཉམས་ལེན་;ི་>ན་

གཅིག་ཁོ་ནས་fིན་úབས་Uི་>ན་ལ་བiེ་བ•ད་མེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཚJག་བཤད་ཙམ་;ི་>ན་མ་ཡིན་པར་∆བ་པ་ཉམས་ལེན་
åིང་པོར་fེད་པའི་iོལ་ཀ་>ན་མ་ཆད་ཅིང༌། Qས་Uི་ཐ་མ་འདི་h་Oར་ཡང་ལག་ལེན་Q་ཐེབས་བའི་I་ཡིན་པས་ན། ཅིག་ཤོས་
ལས་Uང་ཆེས་@ད་པར་Q་འཕགས་ཤིང༌། ཆེས་ངོ་མཚར་ ད་Q་uང་བ་ཡིན་ནོ། །

∆བ་གནས་Uི་Lལ་པོ་དཔལ་}ན་ཇོ་མོ་ནང་འདིར་མཐོང་Iོལ་ཆེན་མོ་གནས་Uི་hེ་བར་fས་པའི་མཐའ་Üོར་;ི་∆བ་

གནས་fིན་úབས་ཅན་\མས་cང་ཟད་õོས་ན། Lབ་རིའི་གཡོན་Çོགས་ཉི་བBན་འདི་ལ། ཆོས་)ེ་ཡབ་iས་བཞིས་བགས་ཤིང་ùོ་
)ེ་ཕག་མོའ་J གནས་.ིད་Öག་བདེ་}ན་འོད་གསལ་_ག དེའི་གཡས་Çོགས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་འOམ་པ་དང༌། མཁས་མཆོག་ཉ་
དབོན་ཆེན་པོ་eན་དགའ་དཔལ་དང༌། Lས་iས་དŒལ་z་ཆོས་¶ོང་བའི་yགས་iས་L་མ་པ་ཡོན་ཏན་འོད་སོགས་.ེས་O་དམ་པ་
Q་མས་བགས་པའི་གནས་∞ག་པ་གནམ་འÇང་བདེ་ཆེན་_ག དེའི་Bོད་ན་མཁས་Nབ་ཨོ་Lན་པ་དཀོན་མཆོག་Iགས་པའི་

བགས་གནས་∆བ་ཁང་འདི་ལགས། Êད་བá་དO་Lན་པ་ལས་cང་ཟད་བIེས་པ་གཅིག་ཡིན། ཨོ་Lན་Q་ལོ་®་བགས། Nབ་
Kགས་མངོན་>ར་བ་མངའ། ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོའ་J མཆེད་Iོགས་གོང་མ་ལགས་པར་གདའ།

.ིད་Öག་གི་གཡོན་Çོགས་Uི་_ག་ན། མ་ཅིག་རི་མའི་ཆོས་«་དང་བགས་གནས། དེའི་གཡོན་Çོགས་:་Öག་པ་ཆེན་པོ་

གོང་འོག་གཉིས་ཡོད་པའི། གོང་མ་ནི་•ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པl་འuང་གནས་Uི་བགས་གནས་དངོས་དེ་ཡིན་པར་Iགས་ཤིང༌།

Çིས་Nབ་ཐོབ་འདར་Çར་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ïན་རིང་Q་བགས། •ོབ་དཔོན་པl་འuང་གནས་དང་མངོན་:མ་Q་མཇལ། K་
མIིན་ཡང་གསང་གི་ཆོས་Üོར་མཐའ་དག་གི་བཀའ་བབས་བmེས་ས་དེར་གདའ། Öག་པ་འོག་མ་འདིར་Nབ་ཐོབ་འདར་Çར་
ཉིད་Uིས་བདག་མེད་S་མོ་བཅོ་®་དང༌། འཁོར་ལོ་?ོམ་པ་Sན་.ེས་སོགས་Uི་ཞལ་གཟིགས་ས་དེར་གདའ། Öག་པ་འདི་གཉིས་
ཀར་Q་Nབ་ཐོབ་དེས་ïན་རིང་Q་བགས་པས། དེང་སང་འདར་Çར་Öག་པ་གོང་འོག་X་Iགས། .ིད་Öག་གི་འོག་ན་མཁས་

བéན་ཡོན་ཏན་བL་མཚä་དང༌། eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོ་གཉིས་ཅར་;ི་•ོབ་མ་དགེ་•ོང་བá་ཤིས་བཟང་པོ་ཞེས་f་བ། མངོན་
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ཤེས་ཐོགས་མེད་Q་མངའ་བ། Y་གཤེགས་Qས་fང་zབ་Uི་སེམས་pི་བོར་འ@ིལ་བས་དO་གéག་X་གéག་ཏོར་;ི་\མ་པ་ཤིན་X་
Lས་ཏེ་ ོག་གི་@ོན་ཙམ་uང་བ། དེ་h་Oའི་བགས་གནས་Öག་པ་དང༌།

དེའི་འོག་Çོགས་ན་eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོ་ཉིད་འཛJན་པའི་ཉམས་Kོགས་མཐར་Çིན་པའི་òལ་བBན་ས་ùོ་)ེ་གདན་

ཞེས་f་བའི་Öག་པ་དང༌། པl་གདན་ཞེས་f་བའི་Öག་པ་གཉིས་ཡོད། དེའི་འོག་གཡོན་ངོས་_ག་པl་ཁ་འOས་h་Oའི་nེ་ལ།
ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་དང༌། fང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་cང་ཟད་བགས་ཤིང༌། མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་མཚäས་ïན་རིང་

བགས་པའི་གཟིམས་ཁང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་f་བ་འདིར། eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོས་Uང་ïན་རིང་Q་བགས། •ོབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་པl་འuང་གནས་མཁའ་འIོའ་J ཚäགས་དང་བཅས་པ་དང༌། ãོ་བོའ་J Lལ་པོ་K་མIིན་<ེགས་པའི་ཚäགས་Uིས་བÜོར་བ་

ཞལ་གཟིགས། བདེ་བ་ཅན་;ི་õོན་ལམ་མཛད་པས་Æབ་བདེ་བ་ཅན་;ི་ཞིང་ཁམས་Uི་བཀོད་པ་དངོས་:་གཟིགས་ཤིང༌། མཐོང་
Iོལ་;ི་Y་འOམ་ཆེན་མོ་ལ་gས་Uི་ལས་དང༌། >་ནོར་ལོངས་pོད་Uི་འ_ེལ་པ་ཐོགས་ཚད་རང་གི་Üལ་བ་དང་འཚམ་པར་.ེ་བ་

གཅིག་ནས་བnམས་ཏེ། .ེ་བ་བQན་òལ་ཆད་ལ་ཞིང་ཁམས་\མ་དག་བདེ་བ་ཅན་Q་.ེ་ལ། ཐེག་ཆེན་ཆོས་Uི་དགའ་Bོན་ལ་pོད་
པར་འvར་བའི་འ≠ལ་མེད་Uི་hས་མངོན་:མ་Q་གཟིགས། གནས་Uི་མིང་བདེ་བ་ཅན་མཚན་དོན་དང་མyན་པ་ལགས།

དེ་དག་གི་གཡོན་ངོས་Çོགས་Äོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཚäགས་པ་h་Oའི་_ག་འདི་ལ། ∆བ་གནས་དམ་པ་གསང་6གས་

འཇིགས་མེད་སེང་གེ་¶ོང་ཞེས་f་བ། ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་eན་X་བཟང་པོས་\ལ་འfོར་ཡན་ལག་bག་པ་དང༌། དཔལ་Qས་Uི་

འཁོར་ལོས་བBན་པ་¨ེལ་བའི་བར་Q་དགེ་བའི་Kགས་དང་མཚན་མ་uང་བའི་གནས་དེ་ལགས། དེའི་འོག་X་K་ར་གདོང་ཞེས་
Iགས་པ་འདི་ན། Êད་བá་ཨོ་Lན་པའི་•ོབ་མ་t་སེང་གིས་Uང་cང་ཟད་བགས། eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོའ་J •ོབ་མ། Nབ་
ཆེན་K་ར་བ་ཞེས་f་བ། œེ་zང་གི་བQད་nི་ཁོ་ནས་ཚJམ་Bེ། Y་ཚÉ་õད་ལོ་ཉི་∞་n་®འི་བར་Q་མི་ཟས་བཟའ་བXང་གཞན་\མས་

གསོལ་མི་དགོས་པ་h་ཅི་õོས། མཐའ་ན་z་åིམ་པ་གང་ཙམ་ཡང་མ་གསོལ་བ། གདན་དང་ན་བཟའ་ལ་སོགས་པའི་âོས་པ་ཡེ་མི་

དགོས་པ་དེས་བགས་ཤིང༌། དེའི་Bོད་_ག་རི་ངོས་གཟར་པོའ་J Öག་པ་zང་Œ་ཕལ་;ིས་བIོད་དཀའ་བ་འདིར། eན་མ@ེན་ཆོས་
Uི་Lལ་པོ་ཉིད་Uི་•ོབ་མ་Nབ་ཆེན་དOས་པས་བགས། Nབ་ཐོབ་དེ་ཡང་t་བ་Çེད་Çེད་ཙམ་མི་ཟས་ཡེ་གསོལ་མི་དགོས། yགས་
ཉམས་»ར་རེས་Uི་Y་འOམ་ཆེན་མོའ་J Çིར་ངོས་ནས་བ>ད་དེ་nེ་ལ་ཐལ་uང་Q་གཤེགས། ཆར་ཁེབས་Uི་ཟེ་—ོ་ལ་Çག་ཡ་རེ་ཙམ་
ཞབས་ཡ་རེ་ཙམ་བཞག་པའི་ངང་ནས་འཕགས་ཅིང་བÜོར་བ་ལན་མང་Q་མཛད། •ར་Oམ་}ིར་ཆེན་མོའ་J Bེང་Q་འབེབས་Uི་
òལ་Q་ùོ་)ེའི་.ིལ་„ང་ཕབ་པས་ཉམས་སད་འIོ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་འQག

Lབ་རིའི་གཡས་Uི་ངོས་ལ་ཆོས་)ེ་ཡབ་iས་ཐམས་ཅད་དང་Ä་མ་མཁའ་pོད་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་Nབ་དཔག་X་མེད་

པའི་བགས་གནས། མཁའ་pོད་oང་འ±ག་ùོ་)ེའི་¶ོང་ཞེས་f་བ། ད་h་འ@ོག་པོའ་J _ག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡང་དབེན་གནས་མཆོག་

ངོ་མཚར་ཅན་འདི་བགས། འདིར་ཆོས་)ེ་eན་མ@ེན་ཆེན་པོས་iོག་nོལ་;ི་ཉམས་Kོགས་>ད་ནས་བཤད་པ་བཞིན་མཐར་Çིན་
པའི་òལ་བBན།

དེའི་གཡོན་Q་_ག་Öག་པl་æ་ག་དང༌། གཡས་:་ཕག་མོའ་J Qར་ãོད་དོ། །གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར་Sོ་ནས་ཤར་;ི་

བར་མQན་;ི་རི་ལ། Ö་ན་¶་fེ་»ར་Iགས་པ་འདི། ཆོས་)ེ་eན་¨ངས་ཆེན་པོ་དང༌། fང་སེམས་ཆེན་པོའ་J •ོབ་མ་མོ་Nབ་པ་ཐོབ་
པ་ཞང་བéན་མ་ཡོན་ཏན་མཚäས་བགས་ཤིང༌། དེ་ནི་འཛJན་པའི་ཉམས་Kོགས་མཐར་Çིན། nིག་པ་ལ་ཐོགས་མེད་Q་གཤེགས།

མ་ཟོས་བáེས་མེད་ཟོས་Uང་འ±། །yར་སེལ་མི་འཛག་བདེ་བ་Lས། །ཞེས་སོགས་Uི་ཡོན་ཏན་མངོན་vར་Q་མངའ། Ö་ཤར་Æབ་Uི་
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རི་nེ་ལ་ཕར་འÖར་òར་འÖར་མཛད་པར་Iགས་ཤིང༌། ལས་Bོད་པ་དབང་Lལ་;ིས་Uང་བBོད་བYར་ཆེར་མཛད་པ་དེ་ཡིན། དེ་
)ེས་eན་མ@ེན་ཆེན་པོས་Uང་cང་ཟད་བགས་ཤིང༌། ཞལ་•ོབ་∆བ་པ་མོ་ཡེ་ཤེས་Lན་ཞེས་f་བ་མངོན་ཤེས་L་ཆེ་ལ་བKན་པ་

མངའ། Çི་ནང་བར་ག:མ་འ[ལ་ïན་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་Q་མ@ེན་པ་ཞིག་དང༌། ∆བ་པ་མོ་ཞང་བéན་མ་ཆོས་མཚä་ཞེས་f་

བ། བདག་གཞན་བ)ེ་བའི་fང་zབ་Uི་སེམས་མངའ་བ་Æས་མy་ཆེན་པོས། དགེ་•ོང་བá་ཤིས་བཟང་པོ་གཤེགས་ལ་ཁད་Uི་Qས་
:། ངའི་ཚÉའི་Sག་མ་ལོ་བQན་@ེད་ལ་འOལ། @ེད་Uི་ཚབ་X་ང་འIོ་ག:ང་ནས་དེ་མ་ཐག་Èང་བ་མེད་པར་གཤེགས། དགེ་•ོང་

པའང་དེ་འ[ལ་Èང་བ་གདངས། ལོ་བQན་བགས་ཏེ། དེ་h་Oའི་Nབ་བmེས་ངོ་མཚན་ཅན་དེ་\མས་Uིས་བགས་པའི་གནས་
ལགས།

འདིའི་གཡོན་ན་གཞོང་Bོད་Uི་Qར་ãོད་དང༌། ཤར་ངོས་Uི་gང་པ་ན། འ_ོག་མིའི་•ོབ་མ་མོ་Nབ་པ་ཐོབ་པ་—ད་མོ་

དཀོན་ནེའི་∆བ་གནས་\མས་བགས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་Çིས་ཐེབས་པ་ལ། eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོའ་J •ོབ་མ་∆བ་ཆེན་མ་འོད་
གསལ་.ིད་Uི་∆བ་གནས་དང༌། ∆བ་ཆེན་མ་དཔལ་མོ་མཚäའི་∆བ་གནས། དེང་སང་¶་ཤར་Æབ་X་Iགས་པ་གཉིས། གཞན་ཡང་
Ñིང་བཞིར་Iགས་པ། བདེ་ཆེན་fང་zབ་Ñིང༌། འོད་ཟེར་Ñིང༌། ã»་Ñིང༌། བསམ་གཏན་Ñིང་Bེ། Ñིང་བཞི་དང༌། དO་nེ་གéག་
ལག་ཁང་S་ཁང་Q་མ་དང་བཅས་བགས་པ་འདི་ལགས། དེ་དག་ནི་གནས་pིའི་བཤད་པ་མདོ་ཙམ་ལགས་ཏེ།

Çོགས་བcའི་སངས་Lས་eན་;ི་ཞིང་ཁམས་འདིར། །བnོན་འNས་}ན་པས་nེ་གཅིག་འབད་vར་ན། །མ་དག་\མ་õིན་

gས་འདི་གནས་vར་ནས། །ùོ་)ེའི་Y་མཆོག་ཚÉ་འདི་ཉིད་ལ་འNབ། ། བnོན་པ་འ_ིང་པོའང་བར་དོར་སངས་L་ཞིང༌། །བnོན་

འNས་ཐ་མ་ཡིས་Uང་ལམ་Å་ཟིན། །གནས་མཆོག་འདི་དང་ཆོས་བ>ད་འདི་ཉིད་ལ། །དམ་ཚJག་མ་ཉམས་?ིག་ཆེན་མ་བསགས་
ན། །འབད་nོལ་མེད་Uང་åོམས་ལས་དབང་vར་Uང༌། །གནས་འདིར་བ?ད་པ་ཙམ་;ིས་དགེ་™ོར་.ེ། །ས་བcའི་fང་སེམས་

རིགས་}ན་àལ་པའི་Y། །དེ་དག་\མས་Uི་fིན་úབས་ངང་གིས་འ±ག །དད་པ་ཆེན་པོས་Çག་མཆོད་Üོར་བ་དང༌། །གསོལ་བ་

བཏབ་ན་ཡིད་ཆེས་འ[ལ་འ[ལ་འuང༌། །ལན་གཅིག་མཇལ་བའང་བར་ཆད་eན་ཞི་ཞིང༌། །ལན་ག:མ་བÜོར་བས་ངན་འIོའ་J
.ེ་{ོ་ཁེགས། །ལན་མང་མཇལ་ན་མཚམས་མེད་fས་པ་ ཡང༌། །\མ་པར་དག་ནས་བདེ་ཆེན་གནས་:་འIོ། །མཐོང་ཐོས་<ན་རེག་
ཐམས་ཅད་དོན་}ན་པའི། །གནས་མཆོག་འདི་དང་མòངས་པ་འགའ་ཡང་ མེད། །oང་འ±ག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་J ཕོ་_ང་

འདིར། །དད་པ་བ.ེད་ཅིང་འ_ེལ་བ་འཇོག་པ་\མས། །ཚÉ་རིང་ནད་མེད་བདེ་.ིད་Öན་:མ་ཚäགས། །\མ་མ@ེན་གོ་འཕང་ཐོབ་
པའི་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཞེས་དགེ་•ོང་eན་དགའ་åིང་པོས་_ིས། བá་ཤིས། དགེ་ལེགས་འཕེལ།
iས་བཅས་Lལ་བ་eན་;ིས་fིན་བúབས་པས། །

དངོས་Nབ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་འuང་བའི་གནས། །
འདིར་ནི་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་དོན་Çིར་Q། །

བདག་Uང་∆བ་པའི་Lལ་མཚན་འཛJན་པར་ཤོག ∞་བྷཾ།
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༄༅།། བདེ་གཤེགས་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་Uི་\མ་ཐར་དང་མyན་པའི་
གསོལ་འདེབས་ངེས་དོན་fིན་úབས་ཆར་འབེབས།
Ä་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དfངས་ལ་Çག་འཚལ་ལོ།།

འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེ་ཆོས་Uི་Äོ་Iོས།(༡༨༩༣-༡༩༥༩)

ཤེས་f་eན་ལ་གཟིགས་པའི་བཅོམ་}ན་འདས།།
དོན་གཉིས་|ན་Nབ་འIོ་བའི་Ä་མ་མཆོག

%ང་གཉིས་གཙä་བོ་གསེར་;ི་མདོག་}ན་པ།།

yབ་དབང་ཉི་མའི་གཉེན་ལ་Çག་འཚལ་ལོ།།
eན་མ@ེན་ཡེ་ཤེས་Kག་པ་དམ་པའི་གoགས།།
དོལ་བོ་Nབ་པའི་ཚལ་Q་Åང་བ་ན།།

ཤེས་རབ་མཆོག་གི་ངེས་དོན་བBན་པ་ཡི།།

དགེ་•ོང་ཆོས་Uི་†་ཆེན་Dོགས་འvར་ཅེས།།
Lལ་བས་gང་བBན་ཐོབ་ལ༴

འཕགས་པ་pན་རས་གཟིགས་Uི་\མ་པར་འèལ།།
རིགས་}ན་པl་དཀར་པོའ་J àལ་པའི་Y།།

Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་འQས་པའི་དངོས།།
eན་མ@ེན་ཆོས་)ེའི་ཞབས་ལ༴

Lལ་མཚན་བDེངས་མཛད་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

མངའ་རིས་དོལ་པོ་བན་ཚང་:མ་མདོ་î།།

གང་གིས་འཁོར་ཚäགས་དOས་ན་མི་ཡི་གཙä།།

iས་:་z་འπག་Y་བhམས་hས་མང་མངའ།།

ལི་◊་བི་ཞེས་Iགས་པའི་རིགས་ཅན་དེས།།

Lལ་ག:ང་ཆོས་Uི་Öང་པོ་མཛäད་འཛJན་པ།།

ནམ་Bོན་ཡེ་དབང་òལ་Lན་ཞེས་པ་ཡི།།
དོལ་པོ་སངས་Lས་ཞབས་ལ༴

qUའི་iས་Uི་y་བོར་གསོལ་བ་འདེབས།།

fིས་པའི་Qས་ནས་ཡི་གེ་bག་མ་ག:ངས།།

འཕགས་བོད་མཁས་Nབ་Q་མའི་.ེ་བ་བཞེས།།

fང་zབ་སེCེར་6་འvར་ཆོས་Üོར་གསན།།

.ི་Bེང་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་དབང་ཆེན་དང་།།

@ད་པར་ç་∆བ་གཉིས་པ་འ_ི་rང་པ།།

fིས་པའི་pོད་ལས་འདས་ལ༴

∆བ་བ>ད་མགོན་Q་vར་ལ་གསོལ་བ༴

བc་ག:མ་མཁན་པོ་òལ་ãིམས་åིང་པོ་ལས།།

†་བོ་ཆེ་དང་âིན་ཆེན་མདོ་དག་ལས།།

ཕར་ཚད་ཆོས་མངོན་pོད་འ±ག་ལ་སོགས་པ།།

རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་Iགས་པའི་བ་དན་བDེངས།།

ལོ་◊་བ་ཞེས་གཞོན་Æ་མཐོང་ན་དགའ།།
མ་འོངས་ཀ་ཡོ་རི་ཡི་>ད་Q་ནི།།

རབ་uང་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་མཚན་གསོལ་ཞིང་།།
Qས་ཅིག་yགས་:་zབ་ལ༴

Bོན་པ་ང་ཡི་མཚན་དང་}ན་པ་ཡི།།
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•ོབ་དཔོན་རིན་ཡེར་fམས་པའི་ཆོས་®་གསན།།

Qང་gང་གནས་:་ད;ེས་པ་ùོ་)ེ་ཡི།།

གཞན་ལ་འཆད་ཅིང་མཁས་\མས་མr་བ་བ.ེད།།

ཡི་དམ་S་ཚäགས་མང་པོའ་J ཞལ་གཟིགས་ཤིང་།།

.ི་Bོན་Iགས་Lལ་ནམ་ལེགས་eན་¨ངས་སོགས།།

ཡོན་ཏན་L་མཚäར་དཔལ་}ན་Qས་འཁོར་ལོའ།J །

ཡོངས་འཛJན་བཤེས་གཉེན་བc་[ག་ག:མ་Sག་ལས།།

དབང་>ད་གདམས་གསན་yགས་དམ་åིང་པོར་མཛད།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Iགས་ལ༴

Nབ་པའི་#་མཆོག་ཆེན་པོར་གསོལ༴

Lལ་ïམ་Lས་འ_ིང་བ√ས་ག:མ་yགས་ལ་མ@ེན།།
¨ོབས་པའི་གཏེར་{ོ་འfེད་ལ༴

མདོ་དང་6གས་Uི་ཆོས་òལ་L་མཚä་གསན།།

∆བ་མཆོད་མཛད་ཚÉ་Oམ་z་ཁོལ་བ་དང་།།
fང་zབ་སེམས་གཉིས་འfོངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

™ོར་bག་ལམ་Kགས་ཇི་བཞིན་མངོན་Q་བmེས།།

ས་.ར་\མ་ངེས་ལ་སོགས་གང་ཆེན་;ི།།

Ä་མས་བYལ་ནས་ཇོ་ནང་གནས་མཆོག་X།།

S་མི་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་གཏམ་མང་Dོགས།།

མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་འIོ་དོན་འཕེལ་gང་ཐོབ།།

ལེགས་བཤད་Dོགས་ཤིང་དOས་གཙང་«་བÜོར་fོན།།
མཁས་པའི་གéག་Lན་མཆོག་ལ༴

ཚäགས་ཆོས་ག:ངས་ཤིང་ཇོ་qག་\མ་གཉིས་bང་།།
ཐོས་བསམ་∆བ་པ་མཛད་ལ༴

མòར་Öར་eན་མ@ེན་རང་uང་ùོ་)ེས་Uང་།།

བཟང་}ན་ཆོས་ãིར་མངའ་གསོལ་ཡོན་ཏན་པའི།།

གཞན་Bོང་Nབ་མཐའ་འཛJན་པར་འvར་རོ་ཞེས།།

པད་འuང་Lལ་ཆེན་?ེ་བཞི་བÜོར་བ་fོན།།

རིག་པས་ཕམ་པར་མ་Æས་མ་འོངས་པར།།

Lལ་ཚབ་དམ་པར་དབང་བYར་གQལ་f་བ.ངས།།

gང་བBན་བ6གས་པ་བ)ོད་ལ༴

མཆོད་Kེན་gང་བBན་མཛད་ལ༴

f་Õོད་གཤོངས་དང་ãོ་Ö་ལ་སོགས་པར།།

|ན་པོ་བཞེངས་པས་L་མཚä་ùོལ་བ་åམ།།

ཉེར་བཞི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་Iགས་པ་ལས།།

རང་བཞེད་yན་མིན་nལ་Q་བཏོན་ནས་ག:ངས།།

བཅས་རང་ཉེས་པའི་<ི་མས་མ་གོས་ཤིང་།།

བཟང་}ན་གོང་མར་བསགས་པའི་ས་ùོ་ལས།།

?ོམ་པའི་òལ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར།།

iོག་ཤིང་མདའ་བཞིན་ནམ་མཁར་འཕགས་ནས་སོང་།།

བéན་པའི་མཆོག་vར་@ོད་ལ་Çག་འཚལ་ལོ།།

.ེ་འIོ་དགའ་བ་བ.ེད་ལ༴

Kེན་མཆོག་\མས་ལ་གསོལ་འདེབས་õོན་ལམ་མཛད།།
བåེན་པར་¶ོགས་པ་མཛད་ལ༴

བKན་མཁས་ཕན་འདོགས་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་;ི།།

ག:ངས་ནས་åིང་པོ་མདོ་བc་ལ་སོགས་པ།།
ཤིང་Kའི་ལམ་iོལ་འ<ེན་ལ༴

གས་Nམ་མེད་པ་བཟང་}ན་འོག་མར་oག
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K་ལོ་ས་ཡི་ཆོ་ག་མཛད་པ་ན།།

བཅའ་gང་z་ཐོན་‹ང་ཆར་གནོད་པ་སོགས།།

དཔལ་ཆེན་K་མIིན་ད;ེས་པའི་རང་ཞལ་Bོན།།

ˇ་འèལ་;ིས་བDོད་མཆོད་Kེན་མང་Q་བཞེངས།།

མཆོད་Kེན་བnེགས་པ་\མས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛJན།།

Çོགས་བཞི་དག་ནས་Kེན་མཆོག་མཐའ་ཡས་པ།།

ངང་གིས་.ེ་ཞིང་མཉམ་བཞག་བོགས་འདོན་vར།།

fོན་\མས་Y་འOམ་ཆེན་མོར་ལེགས་བགས་ནས།།

མyན་Ëེན་འབད་མེད་vར་ལ༴

ཞི་ãོའ་J S་ཚäགས་ཐིམ་ལ༴

མཁའ་ལ་འཇའ་འོད་འ@ིལ་པའི་rར་@ིམ་Q།།
ཕན་ཡོན་L་ཆེར་བ6གས་ལ༴

ས་Çོགས་iོག་ཆགས་Aགས་མཆིལ་གཏོར་བས་ཞིང་།།

བདེན་Bོབས་བ)ོད་པས་ཞི་ཤིང་_ག་གཟར་ངོས།།
ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་མཆོག་ལ༴

རབ་གནས་མཛད་ཚÉ་Çོགས་བcའི་སངས་Lས་དང་།།

རིང་བiེལ་\མ་®ས་Kེན་མཆོག་sར་Oར་གཏམས།།

མཆོད་Kེན་འོད་Uིས་འཛམ་Ñིང་@བ་པ་དང་།།

དེ་ལས་འོད་འ[ོས་S་\མས་D་ཆེན་Dོགས།།

ལས་ཅན་\མས་Uིས་དག་Åང་དཔག་མེད་མཇལ།།

r་î་པlས་iོག་ཤིང་དངོས་:་འ∫གས།།
S་ཁང་བL་བLད་བ∏ན་ལ༴

འཕགས་པ་ç་∆བ་fོན་པ་མཐོང་བ་སོགས།།
S་ཡིས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ༴

མཆོད་Kེན་ཁལ་བBོད་yགས་དམ་བགས་པ་དང་།།

ཨོ་Lན་པlས་མི་འvར་iོག་ཤིང་བéགས།།

མཚན་མར་གསལ་བས་མངོན་པར་ཤེས་པས་གཟིགས།།

དཔའ་བོ་མཁའ་འIོས་འèལ་དང་འ<་བའི་གQགས།།

ཆོས་Bོན་པ་Bེ་Qས་གཅིག་Yའི་Åང་བ།།

ཀ་ཆེན་\མས་Uང་Lལ་ཆེན་?ེ་བཞིས་བཀོད།།

eན་མ@ེན་ﬁ་མ་ཆེན་མོར༴

ཞེས་སོགས་བBོད་པ་མཛད་ལ༴

མཆོད་Kེན་z་.ོབས་S་ཡི་¨ོས་<ི་}ང་།།

ངོས་རེར་≠་ཚད་ཉིས་བL་བཅོ་®་པའི།།

དབང་བYར་ཚÉ་ན་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་བབས།

འཛམ་O་Ñིང་གི་མཆོད་?ོང་གཅིག་êར་vར།།

S་འ<ེས་§ང་བའི་œགས་ཟམ་གཉན་པོ་ཡང་།།

མདོ་>ད་ངེས་གསང་ཆོས་Uི་གཏེར་ཆེན་ùོལ།།

བཀའ་ཤོག་དང་བཅས་འ<ེན་པས་ཚÉགས་མེད་vར།།

<ང་ངེས་གཉིས་Uིས་གཤགས་རལ་ཆེན་པོ་མཛད།།

ˇ་འèལ་ཆེན་པོས་བཞེངས་ལ༴

སེང་གེའི་D་ཆེན་Dོགས་ལ༴

ག:མ་དང་བLད་སོགས་àལ་བﬁར་Å་ཚäགས་Bོན།།
eན་Uང་དད་མོས་Lས་ལ༴

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཐོག་Öབ་གQགས་ལ་སོགས།།

མཆོད་Kེན་དཔལ་ཡོན་ཅན་ཞེས་རབ་Iགས་པ།།
õོན་ལམ་མy་ལས་Nབ་ལ༴

བདེ་གཤེགས་བBན་པའི་བཀའ་བ√་བཞི་པ་ཡི།།
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མཁས་པའི་ཚäགས་ནང་ཐལ་འvར་gང་རིག་གི།

Çག་མཆོད་yགས་དམ་མཛད་རེས་རིགས་ག:མ་དང་།།

ཐམས་ཅད་rས་བXད་Çོགས་ལས་\མ་པར་Lལ།།

རེས་མོས་fོན་ཤིང་པད་འuང་མཁའ་འIོའ་J ཚäགས།།

fམས་མགོན་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་Nབ་ཆེན་པོས།།

མཆོད་Kེན་ཆེན་པོར་འ_ེལ་ཚད་བདེ་ཆེན་ཞིང་།།

དོན་དམ་གཞན་Bོང་†་བོ་ཆེ་བ¯ངས་པས།།

eན་མ@ེན་Kོན་པ་བཞི་}ན་ལ་Çག་འཚལ།།

ི་ལམ་བoང་ནས་དཔལ་ཡོན་མཇལ་བའི་ཚÉ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོས་ཕཊ་D་Dོགས་པ་དང་།།

མནལ་ལམ་སད་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

Dོལ་མ་õན་Ä་fམས་པ་མགོན་པོ་\མས།།
fོན་ནས་ཤིས་བ)ོད་མཛད་ལ༴

.ེ་བའི་མཚན་མ་བmེས་ཤིང་íན་ག:མ་Q།།
ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རབ་X་གནས་པའི་ཚÉ།།
བá་ཤིས་མཚན་Kགས་Åང་ལ༴

eན་མ@ེན་)ེ་ཉིད་O་Bོན་བགས་པ་དང་།།

མཁས་པ་L་མཚäའི་འuང་གནས་@ོད་གཅིག་ê།།

gང་བBན་མདོ་åེད་nོད་པའི་âོས་བıངས་ཞེས།།

iིད་ག:མ་འIན་t་_ལ་བ་ཆོས་Uི་)ེ།།

ཉེར་fོན་རིན་ཆེན་Nབ་Uིས་Kེན་འ_ེལ་བKགས།།
འཇིག་Kེན་åན་པར་བDགས་ལ་གསོལ༴

Nབ་རིགས་L་མཚäའི་དOས་ན་Sམ་མེ་བ།།
ཆོས་Uི་Lལ་པོའ་J ཞབས་ལ༴

དམིགས་མེད་åིང་)ེ་ཆེན་པོ་Kག་X་འཆང་།།

ལས་ཅན་Åང་ངོར་yགས་)ེ་ཆེན་པོར་མཐོང་།།

འཆི་ནད་<ག་པོས་བཏབ་པ་ཚÉ་བiིངས་ཤིང་།།

pན་རས་གཟིགས་vར་ཆོས་)ེའི་Y་ལ་ཐིམ།།

བར་དོའ་J འIོ་\མས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད།།

Y་ལས་འོད་འ[ོས་སེམས་ཅན་\མས་ལ་ཕོག

སེམས་ཅན་དཔག་མེད་Dོལ་ལ༴

ངོ་མཚར་ཆོ་འèལ་Bོན་ལ༴

ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་དག་པ་ཆེན་པོ་ཡི།།

.ོར་མོ་gང་ནས་ཇོ་བོར་མཆོད་འOལ་ཚÉ།།

pན་རས་གཟིགས་དང་མི་དང་མི་ལབ་བཞིན།།

Üལ་བཟང་\མས་ལ་དབང་ãིད་གདམས་པ་ཡིས།།

ངེས་དོན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་åིང་པོ་ནི།།

ཙJ་ནའི་Lལ་པོ་ལ་སོགས་ཆེ་'་ཡི།།

གསལ་བར་Bོན་པའི་བBན་བཅོས་Lལ་ཆེར་མཛད།།

དངོས་པོའ་J .ེས་Bོབས་rས་པས་བåེན་བeར་Uང་།།

འཇིག་Kེན་བདེ་བར་མཛད་ལ༴

™ིན་གཏོང་དཀའ་yབ་མཛད་ལ༴

སངས་Lས་ཞིང་ཁམས་Iངས་མེད་གཟིགས་པ་དང་།།
Kག་X་fིན་བúབ་མཛད་ལ༴

མཁས་Nབ་•ོབ་ཚäགས་>་Üར་བཞིན་Q་བá།།

S་སའི་@མས་སོགས་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བབ།།
eན་Uང་Iོལ་བར་མཛད་ལ༴

ཁེངས་<ེགས་མི་མངའ་Ø་གེ་འuང་བའི་Qས།།
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མ་îངས་དམག་གིས་Y་ལ་བùོ་བ་ན།།

དེ་hར་གསོལ་བཏབ་Qས་ག:མ་དགེ་བའི་ཚäགས།།

གདོན་;ིས་གཙÉས་པར་âིང་ཡིག་བ)ོད་པས་;ེར།།

eན་མ@ེན་ཡེ་ཤེས་pན་}ན་@ེད་ཉིད་Uིས།།

དབང་གི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པས་Qད་འIོ་ལ།།

སངས་Lས་eན་;ི་བDོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ།།

fིན་གས་vར་ན་གཞན་ལ་h་ཅི་õོས།།

Y་ག:མ་|ན་Nབ་བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་ལ།།

Bོང་དང་བLད་བLར་uང་ལ༴

ཡང་དག་མ་Kོགས་Øན་པ་བསལ་Q་གསོལ།།

མཚäན་ཆས་གནོད་པར་མ་vར་fམས་པས་བXལ།།
མy་ཆེན་Lལ་iས་དཔའ་བོར༴

Qས་Üབས་གཅིག་ལས་དམ་པོར་འདེབས་པ་ཡང་།།

gས་དང་ལོངས་pོད་བཅས་པ་ཡོངས་འOལ་ན།།

དངོས་:་བཞེས་ནས་fིན་;ིས་བúབ་པར་མཛäད།།

མ་Kོག་ལོག་Kོག་Çོགས་ཙམ་ཉིད་Kོགས་དང་།།

œགས་Ñང་õལ་པོ་t་བའི་དཀར་Çོགས་Uི།།

འཇམ་དfངས་fམས་པ་ç་∆བ་ཐོགས་མེད་Uིས།།

ཆོས་དfིངས་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་གས་པ་དང་།།

Çིར་མི་}ོག་པའི་བBན་པའི་iོག་ཤིང་ཆེ།།

དགའ་བ་གཉིས་པའི་མཚན་མོའ་J yན་དང་པོར།།
)ེས་འ±ག་fིན་;ིས་úོབས་ལ༴

དགོངས་པ་གཅིག་X་∆བ་པའི་ཆོས་འཁོར་ལོ།།
མ་ནོར་ཇི་བཞིན་འཛJན་པར་fིན་;ིས་úོབས།།

t་བ་བQད་nི་Bེང་sར་གéག་ཏོར་འཕགས།།

Kག་ཆད་མཐའ་Iོལ་རང་uང་åིང་པོའ་J དོན།།

z་çང་ཆེན་པོ་;ེན་Q་ལོགས་ལ་སོགས།།

མཐའ་ཡས་གQལ་fའི་ཁམས་Uི་<ི་བསལ་Çིར།།

གསང་བ་Êབས་Æབ་Çི་ནང་Kེན་འ_ེལ་;ིས།།

ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་ཟབ་མོ་མངོན་:མ་Kོགས།།

ཡ་མཚན་hས་མང་uང་ལ༴

.ོ་ངལ་མེད་པས་འIོ་བའི་དོན་fེད་ཤོག

འཇིག་Kེན་མིག་གཅིག་བདེ་ཆེན་ཞིང་Q་གཤེག

འཇམ་དཔལ་དfངས་Uི་མ@ེན་རབ་མཐའ་ཡས་དང་།།

Y་གQང་རིང་བiེལ་དད་པའི་Kེན་བཞག་ནས།།

གསང་བའི་བདག་པོའ་J མy་Bོབས་Æས་པ་\མས།།

•ར་ཡང་Nབ་ཐོབ་བnོན་འNས་བཟང་པོ་སོགས།།

མདོར་ན་བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་;ི།།

གང་འQལ་àལ་པའི་\མ་རོལ་མཐའ་ཡས་པས།།

གསང་ག:མ་ཡོན་ཏན་>ད་ལ་གས་པ་དང་།།

yགས་བ.ེད་བསམ་ཡས་@ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

yབ་བBན་åིང་པོ་Çོགས་བLར་དར་Lས་ཤོག

སངས་Lས་fང་སེམས་ཚäགས་དང་བ{ོ་བ་མཛད།།
ཚäགས་གཉིས་L་མཚä་¨ེལ་ལ༴

འIོ་བ་õིན་Iོལ་བBན་པ་Lས་པར་མཛད།།

pན་རས་གཟིགས་Uི་བnེ་བའི་åིང་)ེའི་གཏེར།།
མ་gས་ཇི་བཞིན་བདག་གི་མངོན་fེད་ཤོག

[ིན་ལས་རོལ་མོ་ས་ག:མ་@བ་པར་Dོགས།།

56

ཤེས་དང་ཤེས་f་རབ་འfམས་རོ་གཅིག་X།།

གཟིགས་པ་Dིབ་མེད་Çོགས་ལས་\མ་Lལ་བའི།།
མདོ་6གས་བཞེད་གང་མ་ནོར་Çོགས་eན་@བ།།
བBན་པའི་Lལ་མཚན་Bོབས་Uིས་Dེང་བར་ཤོག
གང་གི་\མ་ཐར་ཡིད་ལ་fེད་པ་དང་།།
མོས་rས་>ན་མི་འཆད་པའི་གQང་∞གས་Uིས།།
གསོལ་བ་åིང་ནས་འདེབས་པའི་གང་ཟག་ལ།།

ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་fིན་བúབ་འ±ག་vར་ཅིག

ཅེས་པའང་Lལ་tའི་ཚÉས་བLད་ལ་oང་འ±ག་གདོད་མའི་ཤིང་K་ཆེན་པོ་

.བས་)ེ་པl་བི་ཛ་ ་ི ལམ་Q་uང་བ་དང་། ཁམས་fེའ་ི ཆོས་«ར་མཁན་ཆོས་
འཕེལ་དང་། དO་མ་གཞན་Bོང་ཆེན་པོའ་J འབེལ་གཏམས་uང་ཞིང་། མQན་
ཐད་བར་Åང་ལ་Y་འ<་>་གང་ཡིན་གསལ་བར་མ་ངེས་པ་(ག་ནག་མཉམ་

བཞག་ཚÉ་Oམ་འཛJན་པའི་nེར་yགས་ཀའི་ཐད་འཇམ་དཔལ་དམར་སེར་གཟི་
འོད་འ[ོ་བ་བགས་པ་ལ་དཔེར་fས་ནས། ངེད་ནས་ཆོས་འཕེལ་ལ་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་Uི་>ད་ལ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་@བ་པར་

བགས་ཡོད་པར་ཐལ། སོགས་Uི་nོད་ངག་བཏང་བ་ ས
ི ་པས་དེ་ཡི་>་མཚན་

Q་fས་ཏེ་བBན་པ་རིས་མེད་པ་ལ་དག་པའི་Åང་བ་Lས་ཤིང་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་
པ་ཡབ་iས་ལ་དད་པའི་Åང་བ་ཐོབ་པ་འཇམ་དfངས་Äོ་Iོས་L་མཚäས་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་:་vར་ཅིག མC་ལཾ།། །།
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༄༅།། ཇོ་ནང་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་སངས་Lས་ལ་བBོད་པ།
<གངས་ཅན་Çིས་fོན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བBན་བཅོས་Lས་པར་མཛད་པའི་དམ་པ་®་ལ་བBོད་པ།>

ཀ ་པ་Y་[ེང་བLད་པ་མི་བ.ོད་ùོ་)ེ།(༡༥༠༧-༡༥༥༤)

བཅོམ་}ན་འདས་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J Ä་མ་བ>ད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་
Çག་འཚལ་ལོ།

།@ད་པར་Qའང་eན་¨ངས་yགས་)ེ་བnོན་འNས་

དང་། fང་སེམས་Lལ་བ་ཡེ་ཤེས། མཁས་བéན་ཡོན་ཏན་L་མཚäའི་
ཞབས་སོགས་མཆོག་གི་དཔལ་}ན་Ä་མ་དམ་པ་དག་གི་ཞབས་ལ་rས་
པ་ཆེན་པོས་Çག་འཚལ་ཞིང་.བས་:་མཆིའོ།
གསོལ།

fིན་;ིས་úབས་X་

འIོ་བའི་མ་gས་ཐམས་ཅད་Uི།།

Ñིང་དང་དêང་གཉེན་n་ལག་མཆོག །
འཇིག་Kེན་འ<ེན་པ་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།
ཐེག་མཆོག་ལམ་འ_ས་མཐར་Çིན་ཏེ།།

དགེ་ལེགས་ཟད་མེད་Uིས་∆བས་པའི།།

ཆོས་དfིངས་མཉམ་པར་གས་vར་ནས།།

མòངས་མེད་Lལ་བ་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

ཚäགས་གཉིས་¶ོགས་པའི་དཔལ་ཡོན་ཅན།།
eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།
Çོགས་བcའི་འཇིག་Kེན་ཐམས་ཅད་Q།།
མི་ཟད་Lན་འཁོར་བཀོད་པ་ཡིས།།
གQལ་འོས་)ེས་འཛJན་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།
འཇིག་Kེན་མཐའ་≈ས་འ<ེན་པའི་ཐབས།།
ལེགས་fས་ལམ་eན་གསལ་འདོམས་ཏེ།།
འIོ་བ་eན་Dོལ་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།
\མ་eན་མཆོག་}ན་ཡེ་ཤེས་Uིས།།
eན་X་བཟང་པོར་¨ེལ་བ་པོ།།
Dིབ་eན་སེལ་བ་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

འ≠ལ་མེད་ལམ་Bོན་ཇོ་ནང་པ།།

བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་མངོན་vར་ནས།།
Ñོ་Oར་<ི་མ་སེལ་མཛད་དེ།།

fང་zབ་<ི་_ལ་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་rས་Çག་འཚལ།།
ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་eན།།

རང་གིས་བmེས་ཤིང་འIོ་\མས་ལ།།
བnེ་བས་™ིན་པའི་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།
ཆོས་\མས་eན་;ི་གནས་Åང་ལ།།
དབང་བﬁར་ཆོས་Uི་Lལ་པོ་ཆེ།།
དམ་ཆོས་iིད་.ོང་ཇོ་ནང་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།
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@ོད་Uི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་Uང་།།

Üད་ཅིག་ལ་སོགས་Qས་Uི་ཆོས།།

སངས་Lས་རོ་གཅིག་ཇོ་ནང་པ།།

Qས་Uི་འཁོར་ལོ་ཇོ་ནང་པ།།

དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་\མས་eན།།

གདོད་ནས་ùོ་)ེའི་འཇིགས་fེད་\མས།།

རང་རང་གཤིས་hར་ མི་བw་བའི།།

འQས་མ་fས་པར་<ག་ãོས་ཏེ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

Lལ་བ་eན་དང་མཉམ་ཉིད་པས།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

Kེན་འuང་འཆད་པ་ཇོ་ནང་པ།།

འvར་མེད་དང་པོའ་J སངས་Lས་མཆོག །
eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

h་ངན་འཇོམས་fེད་ཇོ་ནང་པ།།

འIོ་བ་eན་ལ་ཡོད་པ་ཡི།།

སངས་Lས་eན་;ི་གསང་བ་ཆེ།།

Bོན་པའི་བཤེན་གཉེན་ཇོ་ནང་པ།།

དགོངས་གཅིག་Lས་མཛད་ཇོ་ནང་པ།།

གཤེགས་åིང་དགེ་བ་མཆོག་ཉིད་Q།།
eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

འཛJན་མཛད་མགོན་པོ་འ_ི་ªང་པའི།།
eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་Çག་འཚལ་ལོ།།

ཆོས་དfིངས་fས་དང་མི་fས་Uི།།

ལི་ཙ་fི་དང་ç་ཞབས་Uི།།

གང་དེ་གསལ་fེད་ཇོ་ནང་པ།།

འགལ་མེད་རིང་gགས་ཇོ་ནང་པ།།

རབ་X་དབེན་པས་འQས་མ་fས།།

བཞེད་དགོངས་འཁོར་ལོ་བར་མཐའ་དོན།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

ˇན་དང་བw་ཆོས་ཐམས་ཅད་Uིས།།

@ོད་Uིས་\མ་Kོག་ཆོས་Uི་Y།།

གདོད་ནས་Kག་བKན་ཇོ་ནང་པ།།

དགོངས་པ་Üོང་vར་ཇོ་ནང་པའི།།

Dིབ་eན་_ལ་བའི་དོན་དམ་པའི།།

ˇན་ཙམ་དངོས་ལ་དོན་དམ་ཆོས།།

ཆོས་དང་གང་ཟག་རོ་གཅིག་པར།།

Kག་གནས་\མ་Kོག་ཆོས་Uི་Yར།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

གདོད་ནས་བw་བར་མི་Æས་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་Çག་འཚལ་ལོ།།

Çེ་བསལ་¨ངས་པའི་ཇོ་ནང་པ།།

བཀག་ནས་དཔལ་}ན་{མ་པོ་པའི།།
eན་མ@ེན་ཆེན་པོར་Çག་འཚལ་ལོ།།

ཡེ་བགས་འvར་མེད་ཇོ་ནང་པ།།
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@ོད་Uི་བདེན་གཉིས་ཡེ་ནས་¨ང་Äང་དང་_ལ་བར།།

མཉམ་པ་ཉིད་Q་yགས་:་zད་ནས་བདེན་པ་གཉིས།།
¨ང་Äང་མ་འ<ེས་འfེད་པས་\མ་Kོག་ཆོས་Uི་Yར།།
ཐ་མལ་ཡེ་ཤེས་Çག་L་ཆེ་ལ་རོལ་བ་ནི།།

དཔལ་}ན་{མ་པོ་པ་ཉིད་Qས་དེར་fོན་པ་åམ།།
འདི་hའི་\མ་ཐར་མཐོང་ནས་མགོན་@ོད་ལ།།

ཞེས་f་བ་འདི་ནི་དཔལ་◊་རི་)འི་རི་:ལ་འདོད་པའི་S་ཐམས་ཅད་Qས་དང་

Qས་:་དགེ་བར་>འི་དབེན་གནས་:། །ཀ ་པའི་མཚན་;ིས་ཅེས་པར་བ.བ་
བསལ། །མིང་གཞན་མི་བ.ོད་ùོ་)ེས་™ར་བའོ།།

བེ་རི་རིག་པའི་ùོ་)ེས་Çི་ལོ་ ༢༠༢༡ t་ ༢ ཚÉས་ ༢༤ ཉིན། Lལ་དབང་བc་
བQན་པ་ཨོ་Lན་འ[ིན་ལས་ùོ་)ེའ་ི ˜་ཐོག་ག:ང་ཆོས་ལ་ཉན་བཞིན་nིས་
འཁོར་Q་དག་པར་ཕབ་པོ།།

ག:ང་འOམ་པོད་ཉེར་bག Ñེགས་བམ། ག
མ་Çི་nིས་འཁོར་ནང་འ±ག Å་རིང་། S་ས།

འ[ོག་X་མེད་པའི་དད་པ་.ེས་པ་ནས།།

{ོ་ག:མ་འQད་པར་རབ་X་Çག་འཚལ་དགེ །
ཅི་བསགས་གང་དེས་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་པ།།

བཞེད་པའི་ངེས་དོན་དམ་པའི་ཆོས་òལ་;ིས།།

’གས་བ>ད་བBན་པ་འཕེལ་བའི་Ëེན་ཉིད་Q།།
མེ་ཆེན་‹ང་གིས་™ར་hར་འཕེལ་Çིར་བ6ོ།།
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༄༅།། eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་དོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་ལ་བBོད་པ་ཟབ་དོན་རིན་ཆེན་[ེང་བ།
རོང་Bོན་ཤེས་f་eན་རིག(༡༣༦༧-༡༤༤༩)

Ä་མ་དང་Sག་པའི་S་ལ་Çག་འཚལ་ལོ། །

Äོ་Iོས་ཟབ་མོ་Kོགས་པའི་úབས་[ེང་ཅན། །
eན་Kོག་མི་གཡོ་ཏིང་འཛJན་བKན་པའི་Y། །

ཟབ་མོའ་J ལེགས་བཤད་Åང་བ་རབ་Lས་ཏེ། །
མ་རིག་Øན་སེལ་Kོགས་པ་≈ོང་Q་vར། །

Nབ་པའི་ཉེ་ལམ་>ད་ལ་™ོར་མཛད་པ། །

ག:ང་རབ་eན་;ི་åིང་པོའ་J དོན་བ√ས་ནས། །
འཆད་nོད་nོམ་པའི་f་བས་གཞན་དག་ལ། །
བnེ་བས་)ེས་:་འཛJན་པའི་[ིན་ལས་ཅན། །

åན་པས་ས་ག:མ་@བ་མཛད་ལ་བBོད་པའི། །

དགེ་བས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མཉེས་vར་ཅིག །

ཅེས་རོང་Bོན་ཆེན་པོས་*ི་Ω་ལེ˛འི་དགོན་པར་™ར་བའོ།།

བེ་རི་རིག་པའི་ùོ་)ེས་nིས་འཁོར་Q་དག་པར་ཕབ་པོ།། ག:ང་འOམ་པོད་བc། དེབ་ཀ་པ། སི་ãོན་མི་རིགས་དཔེ་∏ན་ཁང་། 2008
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༄༅།། eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་པ་ཡབ་iས་བ>ད་པར་གསོལ་འདེབས།
ཞེ་ཆེན་Lལ་ཚབ་བཞི་བ་པl་\མ་Lལ།(༡༨༧༡-༡༩༢༦)

རིགས་}ན་àལ་བའི་\མ་རོལ་eན་¨ངས་)ེ།།
དོལ་པོ་སངས་Lས་˚་ར་Ω་ཐ་སོགས།།

Kོན་པ་བཞི་}ན་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་པ།།

ཡབ་iས་བ>ད་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
ཟབ་གསལ་དfེར་མེད་གཞི་ཡི་གནས་gགས་Kོགས།།
™ོར་བ་bག་}ན་ལམ་མཆོག་མཐའ་î་Çིན།།
ཨེ་ཝཾ་oང་འ±ག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་J Y།

ཚÉ་འདིར་མངོན་Q་fེད་པར་fིན་;ིས་བúོབས།།
ཅེས་པའང་པl་བི་ཛས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

བེ་རི་རིག་པའི་ùོ་)ེས་nིས་འཁོར་Q་དག་པར་ཕབ་པོ།། ག:ང་འOམ་པོད་བc་དr། Ñེགས་བམ་དr་བ། ཁ དO་ཅན། Å་རིང་།

62

༄༅།། yན་མོང་མ་ཡིན་པའི་õོན་ལམ་Lལ་བ་L་མཚä་ཞེས་f་བ།

)ེ་བéན་˚་ར་Ω་ཐ།(༡༥༧༥-༡༦༣༤)

ཨÓ་+་Bི།

yན་མོང་མ་ཡིན་པའི་õོན་ལམ་འདེབས་པར་འདོད་ན།

eན་མ@ེན་Qས་ག:མ་སངས་Lས་དོལ་པོ་པ་ལ་Ä་མ་ཡི་དམ་སངས་Lས་fང་སེམས་

མཁའ་འIོ་ཆོས་.ོང་§ང་མའི་ཚäགས་Uིས་Çོགས་བc་ནས་བÜོར་བར་གསལ་བཏབ་Bེ། འདི་Üད་ཅེས་བ)ོད་དོ།།

Lལ་བ་L་མཚäའི་ཚäགས་\མས་གཅིག་X་འQས་པ་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་བ་ཡབ་iས་འཕགས་ཚäགས་རབ་འfམས་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་:་གསོལ། བདག་ལ་fིན་;ིས་བúབ་X་གསོལ།
gས་ངག་ཡིད་ག:མ་rས་པའི་Çག་འཚལ་ལོ།།

བདག་ལ་yགས་)ེས་བoང་Q་གསོལ།

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་Uི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བ;ིའོ།། ཉེས་fས་ཐམས་ཅད་

སོ་སོར་བཤགས་སོ།། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་)ེས་:་ཡི་རང་ངོ༌།། ཆོས་Uི་འཁོར་ལོ་མ་gས་པར་བÜོར་བར་བYལ་ལོ།། ó་ངན་
ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།། ཡང་དག་པར་.བས་:་མཆི་ལགས་སོ།།
བ.ེད་དོ།། ཐབས་དང་pོད་པ་དང་ ད་Q་uང་བའི་ལམ་བBེན་པར་བ;ིའོ།།

@ོད་Uི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་•ད་Q་སེམས་

དགེ་བ་Ä་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་¶ོགས་པའི་

fང་zབ་X་བ6ོ་བར་བ;ིའོ།། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Uིས་དགེ་བ་Qས་ག:མ་Q་fེད་པ་དང༌།། fེད་པར་འvར་བ་
དང༌།

fས་པའི་དགེ་བ་བདག་ཉིད་Uིས་བ;ིས་པ་དང༌།

གཞན་བ;ིད་Q་བkལ་བ་དང༌།

བ;ིད་པ་ལ་)ེས་:་ཡི་རང་ཤིང༌།

བ6གས་པ་བ)ོད་པའི་དགེ་བའི་n་བ་ཐམས་ཅད་Uི་མy་ལས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་\མ་པ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པ་
སངས་Lས་Uི་གོ་འཕང་–ར་Q་ཐོབ་པར་vར་ཅིག

eན་མ@ེན་ཆོས་Uི་Lལ་པོ་Qས་ག:མ་སངས་Lས་ཐམས་ཅད་Uི་àལ་བ།

Kོན་པ་བཞི་}ན་ཆེན་པོ་དོལ་པོ་བ་མཚན་

བ)ོད་པར་དཀའ་བ་ཤེས་རབ་Lལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་@ོད་Uི་བBན་པ་Çོགས་ཐམས་ཅད་Q་དར་ཞིང་Lས་ལ་ïན་རིང་Q་

གནས་པར་vར་ཅིག ཉིད་Uི་h་pོད་དང་Nབ་མཐའ་བཟང་པོ་འཛJན་ཅིང་དགོངས་པ་.ོང་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཤིན་X་མང་
བོས་ས་Bེང་@བ་པར་vར་ཅིག

དེ་དག་གི་འ[ིན་ལས་\མ་པར་དཀར་བ་གོང་ནས་གོང་Q་Lས་ཤིང་དེ་h་O་ལ་བར་Q་གཅོད་པ་

cང་ཟད་Uང་མི་འuང་བར་vར་ཅིག བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Uང་ཚÉ་རབས་གཞན་ཐམས་ཅད་Q་eན་མ@ེན་ཆོས་
Uི་Lལ་པོ་@ོད་Uི་འ[ིན་ལས་བ∆བ་པ་དང༌། ག:ང་གི་གསང་བའི་མཛäད་འཛJན་པར་vར་ཅིག Yའི་Åང་བ་དང་མི་འ_ལ་ཞིང་
yགས་Uི་བཞེད་པ་ཐམས་ཅད་འNབ་པར་vར་ཅིག

མ་དད་པ་དང་ལོག་h་Üད་ཅིག་Uང་མི་.ེ་ཞིང་མོས་rས་<ག་ལ་དད་པ་

བKན་པོས་eན་མ@ེན་Qས་ག:མ་སངས་Lས་@ེད་Uི་བ6གས་པ་དང༌།
ཅིག

བBོད་དfངས་L་མཚäའི་Çོགས་eན་X་བ)ོད་པར་vར་

ཉིད་Uི་བBན་པ་དང་དེ་འཛJན་པའི་.ེས་ཆེན་ལ་མ་དད་པའི་.ེས་O་\མས་དད་པ་ལ་འ∫ད་པར་vར་ཅིག མི་དང་མི་མ་

ཡིན་པ་S་དང་འuང་པོ་མy་བོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་Uིས་Uང་eན་མ@ེན་Kོན་པ་བཞི་}ན་@ེད་Uི་བBན་པ་Lས་པར་fེད་ཅིང་rས་
པས་མཆོད་པར་vར་ཅིག
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དེ་hར་@ེད་Uི་བBན་པ་ལ་དད་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཚÉ་རིང་ཞིང་ནད་མེད་པ་དང༌།

དབང་sག་དང༌།

འfོར་བ་དང༌།

Bོབས་དང་གཟི་བ)ིད་Öན་:མ་ཚäགས་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའི་དོན་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་གེགས་མེད་Q་

འNབ་པར་vར་ཅིག .ེ་བ་eན་X་Lལ་བ་ཇོ་ནང་བ་ཆེན་པོ་@ོད་Uི་\མ་ཐར་བཟང་པོ་ལ་འ±ག་པར་vར་ཅིག yགས་ད;ེས་
པའི་ཐབས་ཁོ་ན་བ∆བ་པར་vར་ཅིག

དགོངས་པ་.ོང་བའི་ཆོས་Uི་Dས་ཕལ་Õོལ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་;ིས་གནོན་པར་vར་ཅིག

@ེད་Uི་བBན་པ་ལ་?ང་བ་དང་གནོད་པར་fེད་པ་ཐམས་ཅད་གང་ལ་གང་འQལ་;ི་ཐབས་Å་ཚäགས་Uིས་བXལ་ནས་@ེད་Uི་

བBན་པ་ལ་འགོད་པར་vར་ཅིག མ་དར་བ་\མས་:་:་དར་བར་fེད་ཅིང༌། དར་བ་\མས་དག་ཅིང་འཕེལ་བ་དང་ཉམས་པ་
\མས་གསོ་Æས་པར་vར་ཅིག
པར་དག་པའི་རིགས་སམ།

gས་དང་ལོངས་pོད་iོག་ལས་Uང་@ོད་Uི་བBན་པ་གཅེས་âས་:་འཛJན་པར་vར་ཅིག

\མ་

\མ་པར་དག་པའི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་åིང་པོ་སངས་Lས་Uི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Uིས་བLན་པ་

གདོད་མ་ནས་Nབ་པའི་དོན་ཁོང་Q་zད་པར་vར་ཅིག

སངས་Lས་Kག་པ་དང༌། ཆོས་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འQན་མི་བw་བའི་དོན་ལ་ངེས་པ་mེད་པར་vར་ཅིག eན་¶ོབ་
གoང་འཛJན་;ི་ཆོས་མེད་བཞིན་Q་Åང་བ་ﬁ་མ་h་Oའི་དོན་Kོགས་པར་vར་ཅིག དོན་དམ་âོས་_ལ་Kག་བKན་ཞི་བ་གïང་bང་
གི་གནས་མངོན་Q་fེད་པར་vར་ཅིག
འཕང་ཐོབ་པར་vར་ཅིག

ཟབ་ལམ་ùོ་)ེ་\ལ་འfོར་ལས་བnམས་ཏེ་ཚÉ་འདི་ཉིད་ལ་ùོ་)ེ་བཞི་དང་Y་བཞིའི་གོ་

གནས་Üབས་ཐམས་ཅད་Q་རིགས་}ན་;ི་àལ་བའི་Y་དོལ་པོ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་)ེ་ཡབ་iས་\མས་Uི་

yགས་Uི་དགོངས་པ་ཞལ་;ི་བQད་nི་ངེས་དོན་མཐར་yག་གི་Nབ་མཐའ་ལ་བKེན་ནས་Lལ་བའི་ག:ང་མ་gས་པ་ལ་འ±ག་པར་
vར་ཅིག

གཞན་ཡང་དེ་\མས་Uང་ཡང་དག་པའི་ཆོས་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་འ±ག་པར་vར་ཅིག

འཇིག་Kེན་མགོན་པོའ་J \མ་

འèལ་ཇོ་ནང་བ་ཆོས་)ེ་ཡབ་iས་\མས་Uི་ཞལ་མངོན་:མ་Q་མཐོང་Bེ་འ_ལ་མེད་Q་བBེན་པར་vར་ཅིག

ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤིང་གཞན་Bོང་དO་མའི་h་བ་འ_ལ་མེད་Q་.ོང་བར་vར་ཅིག དམ་ཚJག་དང་}ན་པས་

རིམ་གཉིས་མཐའ་དག་\ལ་འfོར་Q་fེད་ཅིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་Uང་ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་;ི་åིང་པོ་ཅན་Q་vར་ཅིག

fང་zབ་

སེམས་དཔའི་pོད་པ་མཐར་Çིན་ཅིང་གཞན་དོན་Çོགས་མེད་Q་Æས་པར་vར་ཅིག Lལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གཙä་བོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
བཞིན་Q་ཆོས་Uི་དབང་Q་འQས་ནས་མཆོག་གི་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་འདི་ལ་འགོད་པར་vར་ཅིག
བར་Q་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་དfིངས་:་ཞི་བར་vར་ཅིག
ཅད་འབད་མེད་Q་འNབ་པར་vར་ཅིག

@ོད་Uི་བBན་པ་Lས་པ་ལ་

mེད་པ་དང་བeར་Bི་ལ་སོགས་པ་ཕན་འདོག་པའི་མyན་Ëེན་ཐམས་

འཁོར་འདས་iིད་ག:མ་;ི་ལས་དང་f་fེད་ཡིན་ནོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་@ེད་Uི་བBན་པ་

གསོ་བ་དང༌། དར་བ་དང༌། གནས་པ་དང༌། འཕེལ་བའི་>ར་vར་ཅིག
༈ Öན་ཚäགས་ཐར་བའི་ལམ་;ི་གཞིར་vར་བ།།

གཤེགས་åིང་པོའ་J དོན་Bོན་པའི།།

Kག་ཆད་མཐའ་¨ངས་ཟབ་མོ་དO་མའི་ལམ།།

ངེས་དོན་བBན་པ་Çོགས་བcར་Lས་པར་ཤོག

âོས་_ལ་བདེ་

མདོ་དོན་མཐར་yག་གཞན་Bོང་དO་མ་

དང༌།། >ད་དོན་མཐར་yག་ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་;ི།། h་{ོམ་འ_ེལ་བའི་ལམ་;ིས་གནད་བoང་ནས།། ཆོས་{ོ་མཐའ་དག་གསལ་
བར་fེད་པར་ཤོག Kོན་པ་བཞི་}ན་གང་དེའི་བBན་པ་ལ།། ཕན་པར་བ∆བ་ཅིང་f་བ་fེད་པ་eན།། ཚÉ་རིང་ནད་མེད་འfོར་
བ་Lས་པ་དང༌།། དབང་sག་དམ་པ་ཐོབ་ཅིང་གེགས་མེད་ཤོག
བ§ང་ཞིང་བBན་ལ་དགལ་བ་ཡི།།

Qས་ག:མ་སངས་Lས་eན་མ@ེན་དོལ་པོ་བའི།། བBན་པ་

ཆོས་.ོང་S་དང་འuང་བོའ་J ཚäགས་eན་Uང༌།།

མy་Bོབས་Lས་ཤིང་འཇིག་Kེན་.ོང་བར་
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ཤོག

བ>ད་}ན་Ä་མ་\མས་Uི་fིན་úབས་དང༌།། ཡི་དམ་Lལ་བ་L་མཚäའི་Æས་མy་དང༌།།

མཁའ་འIོ་ཆོས་.ོང་§ང་མའི་

མy་Bོབས་Uིས།། õོན་ལམ་འདི་བཏབ་ཇི་བཞིན་འNབ་པར་ཤོག Çོགས་བc་Qས་ག:མ་འuང་བའི་སངས་Lས་དང༌།། gང་
Kོགས་གཞི་ལམ་འ_ས་Oའི་དམ་ཆོས་དང༌།། ཐེག་ག:མ་ལམ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་ཚäགས་ཏེ།། དཀོན་མཆོག་ག:མ་;ི་བདེན་
པའི་fིན་úབས་Uིས།།

õོན་ལམ་འདི་ཡང་གེགས་མེད་འNབ་པར་ཤོག

¶ོབས་>་འ_ས་བw་བ་མེད་པ་དང༌།།
ཤོག

དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་དག་པ་དང༌།།

ཏིང་འཛJན་6གས་དང་¶ས་Uི་བདེན་པ་ཡིས།།

དེ་hར་õོན་ལམ་བཏབ་པ་འNབ་པར་

དེ་hར་Lལ་མཆོག་iས་དང་•ོབ་མར་བཅས།། བBན་§ང་S་དང་<ག་iོང་རིག་འཛJན་དང༌།།

མy་}ན་ཐམས་ཅད་Uིས།། འདི་བཏབ་õོན་ལམ་འNབ་པར་མཛད་Q་གསོལ།།

eན་

དཀར་Çོགས་.ོང་བའི་

.བས་ག:མ་འvར་བ་མེད་པའི་དགེ་ལེགས་

དང༌།། དོན་དམ་Kག་བKན་བདེན་པའི་Öན་ཚäགས་Uིས།། ངེས་དོན་བBན་པའི་བདག་པོ་ཇོ་ནང་པའི།། འ[ིན་ལས་དར་ཞིང་
Lས་པའི་བá་ཤིས་ཤོག

ཅེས་པ་yན་མོང་མ་ཡིན་པའི་õོན་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ཡང་Lལ་ཁམས་པ་˚་ར་Ω་ཐས་དཔལ་;ི་གནས་མཆོག་ཆོས་འཁོར་S་སར་™ར་བའོ།།

65

༄༅།། Lལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མ@ེན་པ་ཆེན་པོ་Y་[ེང་བc་བཞི་པར་ཞབས་བKན་
Q་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བQད་nིའ་ི དfངས་åན།

འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེ་ཆོས་Uི་Äོ་Iོས།

ཨÓ་+Bི། Lལ་བ་eན་;ི་བnེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་Y།།

Äོ་བཟང་Lལ་བའི་བBན་པ་རིན་པོ་ཆེ།།

གཅིག་X་བ√ས་པ་གངས་རི་hར་དཀར་བ།།

བཤད་∆བ་ལས་Uི་འཁོར་ལོས་Çོགས་བLར་¨ེལ།།

ཁམས་ག:མ་འIོ་བའི་Ä་མ་Lལ་vར་ཅིག །

འཇིགས་_ལ་E་བའི་སེCེ་ཞབས་བKན་གསོལ།།

འཕགས་མཆོག་འཇིག་Kེན་དབང་sག་àལ་པའི་Y།།

Õོལ་ངན་བQད་Uི་Ñང་པོའ་J ≈ད་པ་འགེམས།།

iིད་པ་ག:མ་ན་ངོ་མཚར་t་མེད་པ།།

Åང་ག:མ་>ད་ག:མ་གསང་6གས་ལམ་;ི་རིམ།།

འཛམ་Ñིང་བBན་འIོ་ཡོངས་Uི་གéག་ནོར་ཆེ།།

Y་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་:མ་བmེས་མཛད་པ།།

¥་Qམ་ཝ་ར་hར་འཕགས་ཐམས་ཅད་མ@ེན།།

Lལ་མཆོག་Çག་ན་པlོ་ཞབས་བKན་གསོལ།།

དབང་བཞིའི་\ལ་འfོར་ཟབ་མོ་འIོས་བཞི་ཐིམ།།
@བ་བདག་ùོ་)ེ་འཆང་དབང་ཞབས་བKན་གསོལ།།

གདོད་ནས་མངོན་སངས་Lས་Uང་nོད་པའི་Qས།།

དངོས་པོ་eན་;ི་གནས་gགས་Çག་L་ཆེ།།

yགས་བ.ེད་དམ་བཅའ་ùོ་)ེ་h་Oར་བKན།།

ཡེ་ཤེས་ཉི་མས་iིད་ཞིའི་Øན་སེལ་བ།།

འIོ་\མས་Çག་གི་ཡལ་གས་ཉེར་འཛJན་པའི།།

ཟབ་གསལ་གཉིས་:་མེད་པའི་Sན་.ེས་Uི།།

ས་བcའི་དབང་sག་ཆེན་པོ་ཞབས་བKན་གསོལ།།

\ལ་འfོར་དབང་sག་ཆེན་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།

fང་zབ་ལམ་;ི་རིམ་པའི་མངོན་Kོགས་eན།།

>ད་?ེ་L་མཚäའི་གསང་བ་eན་;ི་མཛäད།།

མ@ེན་དང་བnེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་@བ།།

Üལ་བཟང་གQལ་fའི་ཞིང་སར་འ<ེན་མཛད་པ།།

འཆད་nོད་nོམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་ཞིང༌།།

འཁོར་འདས་ཆོས་eན་Kེན་འ_ེལ་རོལ་པར་ཤར།།

¨ོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་བLད་པོ་ཡོངས་:་Iོལ།།

ཤར་ཡང་གདོད་ནས་.ེ་མེད་རབ་ཞི་བ།།

Çོགས་ལས་\མ་Lལ་ཆེན་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།

Bོན་མཁས་ç་ཡི་དབང་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།

གསང་བ་ག:མ་དང་དfེར་མེད་འ<ེས་པ་ལས།།
fང་Çོགས་yབ་དབང་གཉིས་པར་ཞབས་བKན་གསོལ།།

སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པས་ཆོས་Bོན་པ།།

õིན་Iོལ་ཁ་འབབ་\མ་བཞིའི་>ན་བཟང་པོ།།
གསང་བ་འཛJན་པའི་བདག་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།

âོས་པ་eན་_ལ་ཟབ་མོ་དO་མའི་ལམ།།
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Çི་ནང་གཞན་ག:མ་དfེར་མེད་Qས་འཁོར་ལོ།།

འཆི་མེད་S་མཆོག་ག:མ་;ི་fིན་úབས་དང༌།།

ལེགས་པར་འདོམས་མཁས་རིགས་}ན་པl་དཀར།།

Ä་མ་ཡི་དམ་སངས་Lས་fང་སེམས་Uི།།

དང་པོའ་J སངས་Lས་ངོ་བོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།

གེགས་མེད་འNབ་པར་fིན་;ིས་བúབ་X་གསོལ།།

བྷོ་ཊའི་Aོངས་:་དགེ་བའི་བཤེས་:་Bོན།།

འཁོར་འདས་ཆོས་eན་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་≈ོང༌།།
_ི་གང་མེད་པ་|ན་;ིས་¶ོགས་པ་ཆེ།།

fར་མེད་རང་Iོལ་འ_ས་Oའི་Lལ་ས་åོགས།།

eན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།
མདོར་ན་yབ་བBན་ཡོངས་¶ོགས་ཤིང་K་ཆེ།།

བདེན་པའི་Bོབས་Uིས་ཇི་hར་གསོལ་བའི་དོན།།

ཞེས་{ོ་ག:མ་དངོས་པོ་eན་;ིས་བXད་དེ་ཤར་མདོ་ཁམས་Uི་Aོངས་:་གནས་
པ་འཇམ་དfངས་མ@ེན་བnེའི་àལ་མིང་འཛJན་པ་འཇམ་དfངས་ཆོས་Uི་Äོ་

Iོས་པས་rས་པ་ཆེན་པོས་དOས་འvར་འཆང་S་}ན་ར་ས་འèལ་Åང་གི་ཆོས་
འཁོར་ཆེན་པོའ་J Sོ་Çོགས་བསམ་འNབ་ཕོ་_ང་གི་གཟིམ་ཤག་X་གསོལ་བ་

བཏབ་བཞིན་_ིས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མ@ེན་གཟིགས་ཆེན་པོའ་J pན་6ར་Öལ་བ་

༧ཞབས་པད་བÜལ་པ་L་མཚäར་བགས་པའི་>ར་vར་ཅིག །།ས-་.་ཀ་/ཾ་
:་ÿེ་ཡོ་བྷ་བ་X།།

མ་འ<ེས་Çག་གིས་འ<ེན་ལ་བåེངས་པ་_ལ།།
བBན་དང་འIོ་བ་eན་;ི་.བས་གཅིག་ê།།

བBན་འཛJན་L་མཚäའི་དབང་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།
iིད་པ་ག:མ་;ི་ཆེ་'འི་གéག་ནོར་;ིས།།

གང་གི་ཞབས་པད་བá་ཤིས་འཁོར་ལོ་ལ།།
rས་ཤིང་འདར་བཅས་ལན་བLར་བXད་པ་ཡིས།།
ཆོས་Uི་Lལ་པོ་ཆེན་པོར་ཞབས་བKན་གསོལ།།
S་མིན་བQད་?ེ་ཚར་གཅོད་S་ཡི་དབང༌།།
མy་Bོབས་Æས་པའི་ùོ་)ེ་nེ་བL་པས།།

h་ངན་ལོག་hའི་_ག་རི་འཇོམས་མཛད་པ།།

འཇིགས་མཛད་ཧེ་î་ཀ་དཔལ་ཞབས་བKན་གསོལ།།
ས་དང་|ན་པོ་ཉི་t་གནས་Uི་བར།།

གསང་ག:མ་གཞན་Q་འvར་བ་མེད་པ་ཡི།།

N་འཛJན་འཕགས་མཆོག་ད;ེས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང༌།།
ùོ་)ེའི་ãི་ལ་གཞོམ་_ལ་བKན་བགས་གསོལ།།
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༄༅།། ༧pི་ནོར་༧གོང་ས་༧.བས་མགོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་
ཇོ་ནང་བBན་པ་Lས་པའི་õོན་ལམ།

༧Lལ་དབང་བBན་འཛJན་L་མཚä།

བIང་ཡས་བÜལ་བར་yགས་བ.ེད་ལེགས་གོམས་པས།།

åིང་པོའ་J མདོ་དང་ç་∆བ་གང་གི་དོན།།

འབེབས་མཁས་མཉམ་མེད་qUའི་དབང་པོ་ཡིས།།

ཡེ་ནས་བགས་པའི་དོན་དམ་འIེལ་བའི་òལ།།

རིམ་ག:མ་ཆོས་Uི་འཁོར་ལོའ་J དགོངས་པའི་དོན།།

མདོ་ཡི་h་བ་གཞན་Bོང་དO་མ་དང༌།།

མཁས་དང་Nབ་བmེས་Q་མས་བáལ་བ་ལས།།

>ད་དོན་\ལ་འfོར་bག་གི་ཉམས་ལེན་;ིས།།

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བBན་པ་Lས་vར་ཅིག

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བBན་པ་Lས་vར་ཅིག

མཐའ་ཡས་འIོ་བའི་རེ་Üོང་དམ་ཆོས་ཆར།།

འIོ་འདི་དགེ་ལེགས་དཔལ་;ིས་བ.ང་Q་གསོལ།།

ཆོས་Uི་{ོ་མང་རབ་དfེའི་ཡ་;ལ་གཅིག

གཞི་འ_ས་དfེར་མེད་Kག་བKན་བདེ་གཤེགས་åིང༌།།
ཇོ་ནང་པ་ཡི་བBན་པ་Lས་vར་ཅིག

ཆོས་Y་མངོན་Q་མཛད་པའི་བཞེད་iོལ་ཆེ།།

གངས་Aོངས་Lལ་བBན་པlའི་ཚལ་ཡངས་པོར།།

.བས་གནས་Lལ་དང་Lལ་iས་fིན་ཆེན་དང༌།།

འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་པ་nལ་བཏོན་པའི།།

དཀར་Çོགས་S་དང་བདག་ཅག་མོས་rས་མyས།།

བཤད་∆བ་ཆོས་òལ་འདབ་བL་Iོལ་བའི་ãོད།།
ཇོ་ནང་པ་ཡི་བBན་པ་Lས་vར་ཅིག

མདོ་>ད་གཞན་དང་བཞད་iོལ་མི་འ<་བའི།།
ཤིང་Kའི་iོལ་ཆེན་Qས་Uི་འཁོར་ལོའ་J >ད།།

མི་ཉམས་འཛJན་ཅིང་¨ེལ་བའི་བཀའ་བབས་པ།།
ཇོ་ནང་པ་ཡི་བBན་པ་Lས་vར་ཅིག
ï་མོ་མི་བ.ོད་ùོ་)ེ་ནས་བoང་Bེ།།

ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་འvར་བ་མེད་པའི་Bོབས།།

õོན་ལམ་འདི་བཏབ་ཇི་བཞིན་འNབ་པར་ཤོག

ཅེས་པ་འདི་ཡང་ཇོ་ནང་པའི་བBན་Lས་õོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་
ཞེས་མཁན་པོ་ངག་དབང་ùོ་)ེས་གཙäས་གཞིས་fེས་ཇོ་ནང་པ་སེར་.་མི་མང་
yན་མོང་ནས་Kེན་བཅས་བYལ་བ་hར་qUའི་དགེ་™ོང་བBན་འཛJན་L་

མཚäས། བོད་Lལ་ལོ་ ༢༡༢༨ རབ་uང་བc་བQན་པའི་œགས་Ùལ་t་ ༡༠

ཚÉས་ ༨ Çི་ལོ་ ༢༠༠༡ t་ ༡༡ ཚÉས་ ༢༣ཉིན་འཕགས་ïལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་?ེ་
ཀང་ར་¶ོང་ཁོངས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་Ñིང་Q་_ིས་པ་དེ་དེ་བཞིན་Q་
འNབ་པར་vར་ཅིག།

དོལ་O་བ་དང་eན་དགའ་Iོལ་བའི་མཆོག
)ེ་བéན་Dོལ་མགོན་སོགས་Uིས་ལེགས་¨ེལ་བའི།།
ཇོ་ནང་པ་ཡི་བBན་པ་Lས་vར་ཅིག
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༄༅།། ངེས་དོན་བBན་འབར་མ།

ཀོང་àལ་ཡོན་ཏན་L་མཚä།(༡༨༡༣- ༡༨༩༤)

བÜལ་བཟང་Dོན་མེ་Bོང་[ག་ལས།།

བ>ད་འཛJན་མཁས་ཤིང་Nབ་པའི་དབང༌།།

འIོ་མགོན་qUའི་Lལ་བོ་ཡི།།

གསང་བདག་Dོལ་བའི་མགོན་པོ་ཡི།།

ཐེག་ག:མ་མཐར་yག་སེCེའི་D།།

ངེས་དོན་Çིར་མི་}ོག་པའི་གཏམ།།

ངེས་དོན་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཡི།།

འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་åིང་བོའ་J òལ།།

ïན་རིང་བBན་པ་འབར་vར་ཅིག

བBན་པ་ïན་རིང༌འབར་vར་ཅིག

yགས་བ.ེད་པད་དཀར་hར་འཕགས་པ།།
བBན་པ་ïན་རིང་འབར་vར་ཅིག

?ེ་Åོད་དགོངས་འIེལ་བཅས་པ་eན།།

Iངས་མེད་pི་དང་@ད་པར་Q།།

བBན་པ་ïན་རིང༌འབར་vར་ཅིག

ལེགས་པར་\མ་པར་Çེ་བ་ཡི།།

ས་བcའི་དབང་sག་མ་ཕམ་པ།།

འཕོ་བའི་འཇིག་འཇོམས་>ད་Uི་Lལ།།

nོད་Qས་eན་མ@ེན་ཞི་བའི་ཞབས།།

oང་འ±ག་\ལ་འfོར་ཡན་ལག་bག

ཤིང་K་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་མཆེད།།

དགོངས་དོན་òལ་བཞིན་བáལ་བ་ཡི།།

Çི་ནང་གཞན་དང་དེ་བཞིན་ཉིད།།

ïན་རིང་བBན་པ༌འབར་vར་ཅིག

བཀའ་iོལ་གངས་རིའི་Aོངས་འདི་ན།།

qU་སེCེའི་བBན་པ་ལ།།

བཀའ་<ིན་ཆེན་པོས་Åང་fས་པའི།།

6གས་དོན་ùོ་)ེའི་\ལ་འfོར་ལས།།

གo་བཙན་འཇིག་Kེན་མིག་གཅིག་པའི།།

མདོ་དོན་གཞན་Bོང་དO་མ་དང༌།།

བBན་པ་ïན་རིང༌འབར་vར་ཅིག

མཐར་yག་ཆོས་òལ་གཞན་མེད་པའི།།

རིགས་}ན་ཆེན་པོ་eན་¨ངས་པ།།

ཡིད་ཆེས་བÜལ་བ་བཟང་}ན་ཏེ།།

ཡོན་ཏན་L་མཚä་ཆོས་Uི་མཛäད།།

དམ་པའི་.ེས་Oས་ས་Bེང་@བ།།

Lལ་བ་ཡེ་ཤེས་fང་zབ་སེམས།།

@ད་པར་Lལ་བས་gང་བBན་པ།།

eན་མ@ེན་ཆེན་པོ་བདེ་བར་གཤེགས།།
ཡོངས་¶ོགས་བBན་པ་L་མཚäའི་བདག
ངེས་དོན་དO་མའི་ཤིང་K་ཆེ།།
ཆོས་Uི་Lལ་བོ་ཇོ་ནང་བའི།།

Kོགས་ནས་གཞན་ལ་Bོན་Æས་པའི།།
བBན་པ་ïན་རིང་འབར་vར་ཅིག

ཅེས་ཁམས་ག:མ་ཆོས་Uི་Lལ་བོ་eན་མ@ེན་ཇོ་ནང་བ་ཡབ་iས་
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