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༄༅།།ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༎ 
བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་བ གས༎ 

 

༄༅།གཏེར་ཆེན་ཀ ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ ་ ན་ ངས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་ཐོས་གྲོལ་ ོར་གྱི་
དཀར་ཆག་ 

 
 
 
ཀ༽ ་ག མ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་གྱི་གསོལ་འདེབས་ ག་ག མ་མ་ ང་རང་གྲོལ་ ེབ།༣  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    ༡ 
ཁ༽ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གསོལ་འདེབས་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ ེབ།༣༦  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ༡ 
ག༽ ཁྲོ་བོའི་བར་དོ་འཆར་ ལ་བ ན་པ་ ེབ།༢༡   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༡༦ 
ང༽ སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ར་མདར་ ན་པའི་ ོན་ལམ་ ེབ།༣  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ༢༤ 
ཅ༽ བར་དོའི་ མ་པ་ ག་གི་ ་ཚིག་ ེབ།༣  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༢༥ 
ཆ༽ བར་དོའི་འ ང་གྲོལ་གྱི་ ོན་ལམ་ ེབ།༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༢༥ 
ཇ༽ བར་དོའི་ཐོས་གྲོས་ཆེན་མོ་ལས་ ིད་པ་བར་དོའི་ངོ་ ོད་ ེབ།༣༥   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ༢༧ 
ཉ༽ བདག་གྲོལ་ ང་པོ་རང་གྲོལ་ ེབ།༢༤   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཏ༽ བར་དོའི་ ོན་ལམ་འཇིགས་ ོབས་ ེཔ།༣  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    ༤༠ 
ཐ༽ ཆོས་ ོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་ ེབས།༢༦ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ད༽ བ ་ ག་ ིག་ ིབ་རང་གྲོལ་ ེབ།༡༥   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ན༽ ཞི་ཁྲོའི་ཀོླང་བཤགས་བ ོད་པ་རང་གྲོལ་ ེབ།༢༤   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
པ༽ རིག་པ་ངོ་ ོད་གཅེར་མཐོང་གྲོལ་ ེབ།༡༥   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཕ༽ འཆི་ ས་མཚན་མ་རང་གྲོལ་ ེབ།༢༥   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
བ༽ འཆི་བ ་འཇིགས་པ་རང་གྲོལ་ ེབ།༡༡   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མ༽ ིད་པ་བར་དོའི་དགེ་ ིག་རང་ག གས་བ ན་པའི་གདམས་པ་ ིད་པ་བར་དོ་རང་གྲོལ་ ེབ།༡༨   ་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཙ༽ ིད་པ་བར་དོའི་དགེ་ ིག་རང་ག གས་བ ན་པའི་ ན་ཐབས་ ེབ། བཅས་ཁྱོན་བ ོམས་ཤོག་གྲངས།༢༧༥ ་་་་་་ 
གོང་གསལ་ལས།ཉཐདཔཕབམཙ། མས་པར་འ ག་ཟིན་མེད། 
  

༣༽ ཀ 
༁༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ ་ག མ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་གྱི་ 
གསོལ་འདེབས་ ག་ག མ་མ་ ང་རང་གྲོལ་བ གས་སོ༔ 
 
༤༽ ༁ྃ ༔༁ཀཱ༁༔ མ་དག་ཆོས་ད ིངས་ཁྱབ་བ ལ་ཕོ་ ང་ ༔ ེ་མེད་ ོས་ ལ་ཆོས་ འི་ ་མ་ལ༔ བདག་ཉིད་མོས་གུས་
ག ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས༔ མ་རིག་གཏི་ ག་མ་ ང་རང་གྲོལ་ནས༔རང་ ང་ཡེ་ཤེས་མ་བཅོས་ ན་ བ་ ༔ ཆོས་ འི་
ིན་ བ་ཀ་དག་རང་དབང་ ༔ གསལ་དག་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་ཕོ་ ང་ ༔ མ་འགགས་བདེ་ཆེན་ལོངས་ འི་ ་མ་ལ༔ བདག་

ཉིད་མོ་གུས་ག ང་བས་གསོལ་བ་ 
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༥༽ ༁ྃ༔ ༔འདེབས༔ འདོད་ཆོགས་ཞིན་པ་མ་ ང་རང་གྲོལ་ནས༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་རང་གྲོལ་ ༔ ལོངས་ འི་ ིན་
བ་ ན་ བ་རང་དབང་ ༔ ོན་མེད་ མ་དག་པ ྨའི་ཕོ་ ང་ ༔ ངེས་མེད་རང་ཤར་ ལ་ འི་ ་མ་ལ༔ བདག་ཉིད་མོས་

གུས་ག ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལོག་ ག་ཞེ་ ང་མ་ ང་རང་གྲོལ་ནས༔ རང་ ང་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་ ༔ ལ་
འི་ ིན་ བ་རང་གྲོལ་རང་དབང་ ༔ ཡང་ 

 
༦༽ དག་འོད་གསལ་རང་རིག་ཕོ་ ང་ ༔ ོགས་མེད་བདེ་ཆེན་ ་ག མ་ ་མ་ལ༔ བདག་ཉིད་མོས་གུས་ག ང་བས་གསོལ་
བ་འདེབས༔ ཐ་དད་ག ངས་འཛིན་མ་ ང་རང་གྲོལ་ནས༔ རང་ ང་ཡེ་ཤེས་ ་ག མ་ ན་ བ་ ༔ བདེ་ཆེན་ ་ག མ་ ིན་
བས་རང་དབང་ ༔ རང་སེམས་ཐ་ ལ་ཆོས་ ར་མ་ ོག་པས༔ གཏི་ ག་ ོངས་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡི༔ ག་བ ལ་

སེམས་ཅན་འདི་ མས་ ིང་རེ་ ེ༔དེ་ མས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རང་རིག་བདེ་ཆེན་ལོངས་ ར་མ་ ོག་པས༔ 
འདོད་ཆགས་ ེད་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡིས༔ འདོད་ལོག་སེམས་ཅན་འདི་ མས་ ིང་རེ་ ེ༔ དེ་ མས་ཐམས་ཅད་
ལོངས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རང་སེམས་ཤར་གྲོལ་ ལ་ ར་མ་ 
 
༧༽ ༁༔ ༔མ་ ོག་པས༔ ང་སེམས་གཉིས་ ང་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡི༔ ལོག་ ོག་སེམས་ཅན་འདི་ མས་ ིང་རེ་ ེ༔  
དེ་ མས་ཐམས་ཅད་ ལ་ ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རང་སེམས་ ་ག མ་ད ེར་མེད་མ་ ོག་བས༔ དརེ་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཤེས་ འི་
ིབ་པ་ མས༔ སངས་ ས་མ་ཐོབ་འགྲོ་ཀུན་ ིང་རེ་ ེ༔ དེ་ མས་ཐམས་ཅད་ ་ག མ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་

དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི༔ ་ག མ་ ་མའི་ ལ་འ ོར་གྱི་གསོལ་འདེབས༔ ག་ག མ་མ་ ང་རང་གྲོལ་ཞེས་ ་བ༔ ཨོ་ ན་གྱི་
མཁན་པོ་པ ྨ་འ ང་གནས་ཀྱིས་ ར་བ༔ ཇི་ ིད་འཁོར་བའི་འཇིག་ ེན་མ་ ོང་བར༔ དེ་ ིད་དམ་ཆོས་འདི་ནི་མ་ ོགས་སོ༔ 
བ་ཐོབ་ཀ ་གླིང་པས་ ོམ་པོ་གདར་གྱི་རི་བོ་ ་ ན་གར་ ེད་པ་འ ེ་བ་ནས་གདན་ ངས་པའོ༎ ༎ 

  

༩༽ ཁ 
༄༅༔ ༔ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གསལ་འདེབས་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཞེས་ ་བ་བ ངས་སོ༔ 
 
༡༠༽ ༄༅༅༔ ༔ཆོས་ ་ ང་བ་མཐབ་ཡས་འོད་དཔག་མེད༔ ལོངས་ ོད་ ོགས་ ་པ ྨ་ཞི་ཁྲོའི་ ༔ པ ྨ་འ ང་གནས་ ལ་ ་
འགྲོ་བའི་མགོན༔ ་ག མ་ ་མ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ༔ ལ་འ ོར་འ ིང་ མ་ 
 
༡༡༽ ༄༅༔ ༔བར་དོར་གྲོལ་བའི་ཐབས༔ ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་ལ་དོན་ག མ་ ེ༔ ོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ ེས་དང་ག མ་ཡིན་
ནོ༔ དང་པོ་ ོན་འགྲོའི་ ས་ཅན་གྲོལ་བ་ནི༔ ་ ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐོག་མར་ཉམས་ ་ ངས༔ དབང་པོ་རབ་ མས་ཁྲིད་ཀྱིས་ངེས་
པར་གྲོལ༔ དེས་མ་ 
 
༡༢༽ གྲོལ་ན་འཆི་ཁའི་བར་དོ་ལ༔ འཕོ་བ་ ེན་པ་རང་གྲོལ་ཉམས་ ་ ངས༔ དེས་ནི་ ལ་འ ོར་འ ིང་ མས་ངེས་པར་
གྲོལ༔ དེས་མ་གྲོལ་ན་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ལ༔ ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་ལ་ནན་ཏན་ འོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་ ལ་འ ོར་པས༔ འཆི་བབ་
ག་པ་ མས་འཆི་ ས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ རབ་ ག་པར་ འོ༔ དེས་ན་ངེས་པར་འཆི་བའི་ གས་ མས་ཚང་བའི་ཚ༔ འཕོ་

བ་ ེན་པ་རང་གྲོལ་བཏབ་པར་ འོ༔ དེས་ན་འཕོ་བ་ཐེབས་ 
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༡༣༽ ༄༅༔ ༔ན་ཐོས་གྲོལ་ཀོླག་མི་དགོས་སོ༔ གལ་ཏེ་འཕོ་བ་མ་ཐེབ་ན་ཐོས་གྲོལ་འདི་རོའི་ ར་ ་དག་ལ་ཚིག་གསལ་བར་
ཀོླག་པར་ འོ༔ རོ་མེད་ན་ཚ་འདས་ཀྱི་མལ་སའམ་འ ག་སར་བ ད་ལ༔ བདེན་པའི་ ོབས་བ ོད་ལ་ མ་ཤེས་བཀུག་ནས༔ 
མ ན་ ་ཉན་པར་དམིགས་ཤིང་ཀོླག་པར་ འོ༔ འདིའི་ ས་ཉེ་ ་དང་སེམས་ལ་བ ེ་བའི་མཛའ་བོ་ཆོས་ ་ ད་དང་༔ ེ་
གས་ཡེ་ནས་འ ན་ ་མི་ ང་བས་དམ་བ གས་པའོ༔ རོ་ཡོད་ན་ ི་ 

 
༡༤༽ ད གས་ཆད་པའི་མཚམས་ ་ ་མའམ་མཆེད་གྲོགས་སམ༔ དད་པ་ཐོབ་པ༔ ཡིད་མ ན་པའི་གྲོགས་མཆེད་ལ་སོགས་
པས༔ ་བར་མ ་མ་རིག་ཙམ་ ་གཏད་ལ༔ ཐསོ་གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་ཀོླག་པར་ འོ༔ དེ་ལ་ཐོས་གྲོལ་དངོས་བཤད་པ་ནི༔ དཀོན་
མཆོག་ག མ་ལ་མཆོད་པ་ ་ཆེན་པོ་འ ལ༔ མ་འ ོར་ན་དམིགས་པའི་ ེན་གང་འ ོར་བཤམས་ལ༔ ཡིད་ཀྱིས་དཔག་ ་མེད་
པ་ ལ་ལ་མཆོད༔ དེ་ནས་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ར་མདའ་ ན་པའི་ ོན་ལམ་འདི་ལན་ག མ་
མམ་བ ན་ ་འདོན༔ དེ་ནས་བར་དོ་འཇིགས་ ོབ་མའི་ ོན་ལམ་དང་༔ བར་དོ་འ ང་ ོལ་གྱི་ ོན་ལམ་དང་༔ བར་དོའི་ ་
ཚིག་ མས་ད ངས་དང་བཅས་ཏེ་ ་བར་བཏབ༔ དེ་ནས་ཐོས་ 
 
༡༥༽ ༄༅༔ ༔གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་ལན་བ ན་ནམ་ག མ་ བས་དང་ ར་ལ་ཀློག་པ་ནི༔ འཆི་ཁའི་བར་དོ་ལ་འོད་གསལ་ངོ་ ོད་
པ་དང་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ལ་ངོ་ ོད་གསོལ་འདེམས་ཆེན་མོ་གདབ་པ་དང་༔ ིད་པ་བར་དོ་ལ་མངལ་ ོ་དགག་ཐབས་བ ན་
པ་དང་ག མ་མོ༔ དང་པོ་འཆི་ཁའི་བར་དོ་ལ་འོད་གསལ་དོ་ ད་པ་ནི༔ འདིར་གང་ཟག་གོ་བ་བཟང་ཡང་ངོ་མ་འ ོད་པ་
དང་༔ ངོ་འ ོད་ཀྱང་གོམ་འ ིས་ ང་བ་ མས་དང་༔ སོ་སོ་ ེ་བོ་ཉམས་ཁྲིད་མ་ ོང་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་བཏབ་
པས༔ གཞིའི་འོད་གསལ་ངོ་འ ོད་དེ་བར་དོ་མེད་པར་ཡར་གྱི་ཟང་ཐལ་ལ་ཆོས་ ་ ེ་བ་མེད་པ་ཐོབ་བོ༔ གདབ་ གས་ནི་རང་
གི་ཁྲིད་ ས་བའི་ ་བའི་ ་མ་འཛམ་ན་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ༔ དེ་མ་འཛམ་ན་ 
 
༡༦༽ མཆེད་གྲོགས་དམ་ཚིག་གཅིག་པའཾ༔ དེ་ཡང་མ་འཛམས་ན་ཆོས་ ད་གཅིག་པའི་བཤེས་གཉེན་པའམ༔ དེ་ མས་གང་
ཡང་མ་འཛམས་ན༔ཡི་གེ་ ་དག་ལ་ཚིག་གསལ་བར་འདོན་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ཚར་མང་ ་ཀློག་གོ༔ དེས་ ་མས་ངོ་ ད་པའི་
དོན་ ན་ནས༔ དེ་མ་ཐག་ ་གཞིའི་འོད་གསལ་ངོ་འ ོད་དེ་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེ་དོཿ གདབ་པའི་ ས་ནི། ི་ད གས་ཆད་
ནས་ ང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ ་ ིར་ཐིམ་པ་དང་༔ ཤེས་པ་འོད་གསལ་ ོས་ ལ་ ་ ག་གིས་འཆར་རོ༔ དེ་ནས་ ང་ལོག་ ེ་ ་གཡས་
གཡོན་ ་ ོས་བས་བར་དོའི་ ང་བ་ལམ་གྱིས་འཆར་བས༔ ་གཡས་གཡོན་ ་མ་ཤོར་བའི་བར་དེར་གདབ་བོ༔ ན་ནི་ནང་
ད གས་གནས་ཀྱི་བར་དེར་ཟན་གཅིག་ཟ་ ན་ཙམ་གཅིག་ཡིན་ནོ༔ གདབ་ གས་ནི་ 
 
༡༧༽ ༄༅༔ ༔ད གས་ཆད་ལ་ཁད་པའི་ ས་ན་འཕོ་བ་ཐེབས་ན་རབ༔ མ་ཐེབ་ན་འདི་ ད་དོ༔ ༈ ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་ ་ཆེ་གེ་མོ་
ཁྱོད་ད་དེའི་ངང་ལ་ཞོག་ཅིག་ད་ནི་ལཾ་བཙལ་བའི་ ས་ལ་བབ་པར་འ ག་པས༔ ཁྱོད་རང་ད གས་ཆད་མ་ཁད་ ་ཁྱོད་ལ་
བར་དོ་དང་པོའི་འོད་གསལ་ཞེས་ ་བ་ ར་ ་མས་ངོ་ ད་པའི་དོན་དེ་ ི་ད གས་ཆད་པ་དང་༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་
མཁའ་ ར་ ོང་ ེན་ ེན་པ༔ གསལ་ ོང་མཐའ་ད ས་མེད་པའི་རིག་པ་ ིར་མེད་པ་ ེན་པ་གཅིག་འཆར་ནས་འོང་ངོ་༔ 
དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་རང་གིས་རང་ངོ་ཤེས་པར་གིྱས་ལ་དེའི་ངང་ལ་ཞོག་ཅིག༔ ངས་ཀྱང་དེའི་ ས་ ་ངོ་ ད་དོ༔ ཞེས་ ི་
ད གས་མ་ཆད་པའི་གོང་ནས་ ་བར་ལན་མང་ ་བཤད་ལ་ཡིད་ལ་འཇགས ་བ ག་གོ༔ དེ་ནས་ 
 
༡༨༽ ི་ད གས་ཆད་པའི་གྲབས་འ ག་ན༔ ོ་གཡས་པ་ས་ལ་ཕབ་ནས་སེ ྒེའི་འ ག་ ངས་ ས་ལ་ ་ ་ བས་ ིར་བ་
ཡིན་ཏེ༔ གཉིད་ལོག་ ་གཉིས་འཕར་འ ོ་ཆད་ནས་ ག་ ་མནན་ནོ༔ དེ་ནས་ ང་ ་ཏི་ནས་ ིར་ལོག་ ེ་ཚངས་ ག་གི་ལམ་
་ཐོན་ངེས་སོ༔ ངོ་ ོད་ཀྱང་འདིའི་ ས་ ་གདབ་བོ༔ འདིའི་ ས་ ་བར་དོ་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ཞེས་ཀྱང་ ༔ ཆོས་
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འི་དགོངས་པ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཅིག་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ ད་ལ་འཆེར་ཏེ༔ དེ་ཡང་ ི་ད གས་ཆད༔ ནང་ད གས་མཆད་ཀྱི་
བར་དེར༔ ང་ ཱ་ཝ་ ་ཏིར་ཐིམ་པའི་བར་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ལ་ཕལ་པ་ མས་ཀྱིས་ཤེས་པ་བ ལ་ཟེར་རོ༔ ན་ནི་ངེས་པ་མེད་དོ༔ 
ེན་བཟང་ངན་དང་༔ ་ ང་གི་རིམ་པ་ཡིན་ཏེ༔ ཉམས་ལེན་ མ་པ་རེ་ཡོད་ 

 
༡༩༽ ༄༅༔ ༔པ་དང་༔ ཞི་གནས་བ ན་པོ་ཡོད་པ་དང་༔ ་བཟང་བའི་རིགས་ལ་ནི་ ན་རིང་གནས་པ་ཡང་ཡོང་ངོ་༔ དེ་ལ་
ངོ་ ོད་ནན་ཏན་བ ེད་ལ་དབང་པོའི་ ་གར་ ་སེར་མ་ཐོན་གྱི་བར་ ་ ར་ལ་གསལ་གདབ་བོ༔ ིག་པོ་ཆེ་དང་༔ ་ངན་
པའི་རིགས་ལ་ནི་ ད་པར་སེ་གོལ་རེའི་ ན་ལས་མི་གནས་པ་ཡང་འོང་༔ ལ་ལ་ཟན་ཟ་ ན་རེ་གནས་པ་ཡོད༔ མདོ་ ད་ཕལ་
ཆེར་ན་ཞག་ ེད་དང་བཞིར་བ ལ་ག ངས་པས༔ཕལ་ཆེར་ནི་ཞག་ ེད་དང་བཞིར་གནས་པས་འོད་གསལ་ངོ་ ོད་འདི་ལ་
ནན་ཏན་ འོ༔ གདབ་ གས་ནི༔ རང་གི་ བ་ན་རང་གིས་གོང་ནས་འཕེན་པ་བཏང་༔ རང་གིས་མི་ ས་ན་ནི༔ ་མའམ༔ 
ོབ་མའམ༔ མཆེད་གྲོགས་ ོ་སེམས་འ ེས་པ་གཅིག་ ར་བཞག་ཏེ༔ དེས་ 

 
༢༠༽ ད་དི་ས་ ་ལ་ཐིམ་པའི་ གས་གདའོ༔ ཞེས་ གས་ མས་རིམ་བ་ ར་གསལ་བཏབ་ལ༔ གས་ མས་རིམ་པ་བཞིན་
ོགས་ལ་ཁད་པ་དེར༔ སེམས་བ ེད་འདི་ ར་ཕོག་པར་ འོ༔ ཀཻ་རིགས་ཀྱི་ ་ཞེས་པའམ༔ ་མ་ཡིན་ན་ ང་པ་ལགས༔ 
གས་བ ེད་མ་ཡེངས་པར་མཛད་འཚལ༔ ཞེས་ ན་ ་ ད་ ང་ ས་ ས༔ མཆེད་གྲོགས་དང་གཞན་ མས་ལ་མིང་ནས་

བོས་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ད་ནི་འཆི་བ་དེ་འོང་བར་འ ག་གིས༔ ཁྱོད་རང་སེམས་བ ེད་འདི་ ར་ ་མཛད་ཅིག༔ 
ཀྱེ་མ་བདག་ནི་འཆི་བའི་ ས་ལ་བབ་ནས་འ ག་གིས་ད་རིས་འཆི་བ་ལ་བ ེན་ནས༔ མས་པ་དང་ ིང་ ེ་ ང་ བ་སེམས་
བ ེད་བ ོམ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ གས་བ ེད་དེ༔ ན་མཁའ་དང་ 
 
༢༡༽ ༄༅༔ ༔མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་བར་ འོ་ མ་ ་ ོ་བ ེད་པ་དང་༔ 
ཁྱད་པར་ ་ད་རེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ ་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་ ར་ངོ་ཤེས་བར་ ས་ཏེ༔ དེའི་ངང་ལས་
ག་ ་ཆནེ་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ འོ༔ དེ་ ར་མ་ཐོབ་ཀྱང་བར་དོ་ལ་བར་དོ་ངོ་

ཤེས་པར་ ས་ལ༔ བར་དོར་ ང་འ ག་ ག་ ་ཆེན་པོའི་ མ་ངོན་ ་ ས་ནས་གང་ལ་གང་འ ལ་གྱི་ ང་བས༔ ན་མཁའི་
མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ འོ་ མ་པའི་སེམས་བ ེད་ཀྱི་འ ན་པ་དང་མ་ ལ་བར་ཁྱེད་རང་
ར་གང་ལ་གོམས་པའི་གདམས་ངག་དེའི་ཉམས་ལེན་ ན་པར་ 

 
༢༢༽ མཛད་ཅིག༔ ཅེས་ ་བར་མ ་གཏད་ལ་ཚིག་གསལ་བར་བཤད༔ ད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་ ་མི་འ ག་པར་ཉམས་ལེན་
གསལ་གདབ༔ དེ་ནས་ ི་ད གས་ཆད་ཚར་བ་དང་༔ ་གཉིད་ལོག་གཉིས་ ེག་ ་མནན་ལ༔ ཚིག་གིས་འདི་ ད་གསལ་
གདབ་བོ༔ ་མའམ༔ རང་ལས་ཆེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བ་ཡིན་ན༔ ད་པ་ལགས༔ ཁྱེད་རང་ལ་ད་ ་གཞའིི་འོད་གསལ་འཆར་
ནས་ཡོད་དོ༔ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག་ཉམས་ལན་གྱི་ཐོག་ ་འཇོག་པར་ ་ཞེས་ འོ༔ གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ ད་ངོ་ ད་
དོ༔ ཀཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག་ཨང་༔ ཁྱོད་ལ་ད་ ་ཆོས་ཉིད་དག་པའི་འོད་གསལ་འཆར་ནས་ཡོད་དོ༔ ངོ་ཤེས་ 
བར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་རང་གི་ད་ འི་ཤེས་རིག་ངོ་བོ་སིང་ངེ་བ་འདི༔ དངོས་པོ་དང་མཚན་མཁ་དོག་ཅིའི་ངོ་
བོར་ཡང་མ་ བ་པ་ 
 
༢༣༽ ༄༅༔ ༔ ོང་སར་ངེ་བར་འ ག་པ་འདི་ཀ༔ ཆོས་ཉིད་ཀུན་ ་བཟང་པོ་ཡིན་ནོ༔ ཁྱོད་རང་གི་ཤེས་རིག་གི་ངོ་བོ་ ོང་
པའོ༔ ོང་པ་ ལ་ཆད་ ་མ་སོང་པོ་བར་རང་གི་ཤེས་རིག་མ་འགགས་པར་གསལ་ལེ༔ སིང་ང་༔ ཝལ་ལེ་བ་འདི་ཀ་སངས་ ས་
ཀུན་ ་བཟང་པོ་ཡིན་ནོ༔ རང་གྱི་རིག་པའི་ངོ་བོ་དངོས་པོ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པའི་ངོ་བོ་ ོང་པ་དང་༔ རང་གི་ཤེས་རིག་ཝལ་
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ལེ་གསལ་བར་འ ག་པ་འདི་གཉིས་ད ེར་མི་ ེད་པར་འ ག་པ་འདི་ཀ་སངས་ ས་ཆོས་ཀྱི་ ་ཡིན་ནོ༔ རང་གི་རིག་པ་
གསལ་ ོང་ད ེར་མེད་འོད་ཀྱི་ ང་པོ་ཆེན་པོར་བ གས་པ་འདི་ལ༔ ེ་ཤི་མེད་པ་སངས་ ས་འོད་མི་འ ར་བ་ཡང་འདི་ཀ་
ཡིན་ནོ༔ དེ་ངོ་ཤེས་ ས་ཆོག་གོ༔ རང་གི་ཤེས་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ༔ སང་ངེ་བ་འདི་སངས་ ས་ ་ངོ་ཤེས་ན༔ རང་གི་ 
 
༢༤༽ རིགས་པ་ལ་རང་ ་བ་ ེན༔ སངས་ ས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་ལན་ག མ་མམ༔ བ ན་གྱི་བར་ལ་
་དག་ལ་ཚག་གསལ་བར་བ ོད་དོ༔ དེས་ ད་ཅིག་དང་པོ་ ་མས་ངོ་ ད་པ་ ར་ ེན་ལ༔ གཉིས་པ་རང་རིག་ ེན་པ་འོད་

གསལ་ ་ངོ་འ ོད༔ ག མ་པ་རང་གི་ཤེས་ནས་ཆོས་ ་འ ་འ ལ་མེད་པར་ ར་ཏེ་གྲོལ་བར་ངེས་སོ༔ དེས་འོད་གསལ་དང་
པོ་ལ་ངོ་འ ོད༔ ཡང་གླ་ཏེ་འོད་གསལ་དང་པོ་དེ་ལ་ངོས་མ་ཟིན་དོགས་ན༔ ཡང་འོད་གསལ་གཉིས་པ་ཞེས་ ་བ་འཆར་ཏེ༔ 
དེ་ཡང་ ས་ནི་ ི་ད གས་ཆད་ནས་ཟན་ཅིག་ཟ་ ན་ ག་ཙམ་སོང་ནས་འོང་ངོ་༔ ལས་བསང་ངན་གྱིས་ ་གཡས་ག ན་
གང་ ང་གཅིག་ ང་ཤོར་ནས༔ ོ་གང་ ང་གཅིག་ནས་ཐོན༔ ཤེས་པ་གསལ་ལམ་གྱིས་འོང་ངོ་༔ དེ་ཡང་ 
 
༢༥༽ ༄༅༔ ༔ཟན་ཟ་ ན་ཟེར་ཡང་ ་བཟང་ངན་དང་༔ ཉམས་ལེན་ཡོད་མེད་དང་བ ན་ནོ༔ དེའི་ཚ་ མ་ཤེས་ ིར་ཐོན་པ་
དང་༔ ཤི་བ་ཡིན་ནམ་མ་ཤ་ིབ་ཡིན་ མ་ ་ངོ་མི་ཤེས། ཉེ་ ་འ ེལ་བ་ཡང་ ར་བཞིན་མཐོང་ནས་ཡོད༔ ་ ོད་ཀྱང་ཐོས་སོ༔ 
ལས་ཀྱི་འ ལ་ ང་ ག་པོ་ཡང་མ་ཤར༔གཤིན་ ེའི་འཇིཌ་ ག་ཀྱང་མ་ ེབ་བའི་བར་དེར་ཡང་གདམས་དག་གདབ་ ེ༔ དེ་
ལ་ཡང་ ོགས་རིམ་པ་དང་བ ེད་རིམ་པ་གཉིས་སོ༔ ོགས་རིམ་པར་ཡིན་ན་ནི་མིང་ནས་ལན་ག མ་འབོད་ལ༔ གོང་གི་འོད་
གསལ་ངོ་ ད་དེ་ ར་ནས་གདབ་བོ༔ བ ེད་རིམ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་གི་ ་གང་ཡིན་པ་དེའི་བ ོམ་ཁོག་དང་བ ན་ནས་མངོན་
ོགས་ཀློགས་ཏེ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་འདི་ ོམས་ཤིག༔ མ་ཡེངས་ཤིག། འ ན་པ་ ག་པོ་ཡི་དམ་ལ་ 

 
༢༦༽ གདོན་ཅིག༔ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ ་ ་ ་ ར་ ོམས་ཤིག༔ གདོས་བཅས་ཅན་ ་མ་ ས་ཤིག༔ ཅེས་གསལ་
གདབ་བོ༔ ེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཡིན་ན་ཇོ་བོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོམས་ཤིག༔ ཅེས་ངོ་ ད་དོ༔ དེ་ ར་ངོ་ ད་པས་བར་གོ་ངོས་མི་
ཟིན་པ་ མས་ཀྱང་ཟིན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ༔ དེ་ཡང་གསོན་བོའི་ ས་ ་ ་མས་ངོ་ ད་ཀྱང་གོམས་འ ིས་ ང་ན་བར་དོར་
རང་གིས་གསལ་མི་ཐེབས་པས༔ ་མའམ༔ མཆེད་གྲོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་གསལ་འདེབས་དགོས་སོ༔ ཡང་གོམས་འ ིས་ཡོད་
ཀྱང་འཆི་ཁར་ནད་ ག་པོས་འ ལ་ནས༔ ན་པས་མི་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་ཡང་གདམས་པ་འདི་ཤིན་ ་དགོས་སོ༔ ར་ལམ་
གྱིས་གོམས་འ ིས་ཡོད་ཀྱང་༔ ོམ་པ་ཤར་བདང་༔ ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ནས་ངན་སོང་ ་འགྲོ་བའི་རིཌ་ལ་འདི་ཅི་ནས་
ཀྱང་དགོ་སོ༔ བར་དོ་ 
 
༢༧༽ ༄༅༔ ༔དག་པོ་ཐེ་བས་ན་རབ༔ དེ་མ་ཐེབས་ན་བར་དོ་གཉིས་པལ་གསལ་གདབ་བས༔ རིགས་སད་ནས་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ། 
དེ་ཡང་བར་དོ་གཉིས་པ་མ་དག་པའི་ ་ ས་ཞེས་ བ༔ ཤིའམ་མ་ཤི་ངོ་མི་ཤེས་པའི་གསལ་ལམ་པ་གཅིག་འོང་༔ ས་དེར་
གདམས་པ་ཐེབས་ན་ཆོས་ཉིད་མ་ ་འ ེད་ནས་ལསཀྱི་ཁ་བ ར་ ་མེད་དོ༔ དཔེར་ན་ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་ ན་བ་བཅོམ་པ་
བཞིན་ ་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་གྱིས་ལས་ཀྱི་ ས་པ་བཅོམ་ནས་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཡང་བར་དོ་གཉིས་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་ཡིད་ཀྱི་
ས་ ་ལམ་གྱིས་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ༔ ཤེས་པ་ ར་བཞིན་ ་ཐོ་ ག་ ་འཁོར་རོ༔ དེའི་ ས་ ་གདམས་ངག་འདི་ཐེབས་ 

ན་དོན་འ བ་ ེ༔ ད་ ང་ལས་ཀྱི་འ ལ་ ང་མ་ཤར་བས་གང་ ་ཡང་བ ར་ ་བ བ་བོ༔ དེ་ ར་གཞིའི་འོད་གསལ་ངོ་མ་
འ ོད་ཀྱང་༔ བར་དོ་གཉིས་ 
 
༢༨༽ པའི་འོད་གསལ་ངོ་འ ོད་དེ་གྲོལ་ལ༔ དེར་ཡང་མཁྲོལ་ན༔ དེ་ནས་བར་དོ་ག མ་པ་ཡང་ཟེར༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆེར་
དེ༔ བར་དོ་ག མ་པ་ལས་ཀྱི་འ ལ་ ང་ ་བ་ཤར་ ་འོང་བས༔ འདིའི་ ས་ ་ཆོས་ཉིད་བར་སོའི་ངོ་ ོད་ཆེན་པོ་ཀོླག་པ་
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གལ་ཆེ་ ེ༔ ོབས་དང་ཕན་ཡོན་ཤིན་ ་ཆེའོ༔ དེ་ཙ་ན་ཉི་ ས་ ་ ད་ ེ་ གས་འདོན་ཟས་ ལ་བཅད༔ གོས་བ ས༔ མལ་ས་
འཆག་པ་ལ་སོགས་རང་གིས་ཁོང་ མས་མཐོང་ཡང་༔ ཁོང་ མས་ཀྱིས་རང་མ་མཐོང་༔ ཁོང་ མས་ཀྱིས་རང་ལ་བོས་བ་ཐོས་
ཀྱང་༔ རང་གི་ཁོང་ མས་ལ་བོས་པ་མ་ཐོས་བས༔ ིང་མི་གདའ་ ད་དེ་འགྲོའོ༔ དེའི་ཚ་ ་འོད་ཟེར་ག མ་གྱི་ ང་བ་ཤར་
ནས༔ འཇིགས་ ག་དངངས་ག མ་གྱིས་འོ་བ ལ་ནས་འོངས་པས༔ འདིའི་ 
 
༢༩༽ ༄༅༔ ༔ ས་ ་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ངོ་ ོད་ཆེན་མོ་གདབ་པར་ ་ ེ༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ་ ་དག་ཅིང་ཚག་ 
གསལ་བར་འདི་ ད་ ་བཤད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ མ་ཡེངས་པར་མ ན་པ་ ག་པོས་ཉོན་ཅིག༔ བར་དོ་ མ་པ་ ག་ཡིན་ཏེ༔ 
རང་བཞིན་ ེས་གནས་ཀྱི་བར་དོ་དང་༔ ི་ལམ་བར་དོ་དང་༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་གྱི་བར་དོ་དང་༔ ཆི་ཁའི་བར་དོ་
དང་༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་དང་༔ གས་འ ང་ ིད་པའི་བར་དོ་དེ་ ག་གོ༔ རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་ལ་བར་དོ་ག མ་འ ང་ ེ༔ འཆི་
ཁའི་བར་དོ་དང་༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་དང་༔ ིད་པ་བར་དོ་དང་ག མ་འཆར་བ་ལས༔ ཁ་སང་ཕན་ཆད་འཆི་ཁའི་བར་དོ་ལ་
ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ཤར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོས་ 
 
༣༠༽ མ་ཟིན་པས༔ འདིར་འཁྱམས་དགུས་ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ ད་ནི་ཁྱོད་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་དང་༔ ིད་པ་བར་དོ་གཉིས་འ ང་
ེ༔ བདག་གིས་ངོ་ ད་བ་ མས་ཁྱོད་རང་མ་ཡེངས་པར་ངོས་ཟིན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ད་ནི་འཆི་བ་ཞེས་ ་བ་དེ་
ེབ་པ་ཡིན་ནོ༔ འཇིག་ ེན་འདི་ནས་ནི་འགྲོ་ ེ༔ ཁྱོད་ཅིག་པོ་ནི་མ་ཡིན༔ ཀུན་ལ་འ ང་བས་ཚ་འདི་ལ་ཆགས་པ་དང་ཞིན་

པ་ནི་མ་ ེད་ཅིག༔ ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་ ས་ཀྱང་ ོད་དབང་ནི་མེད༔ ཁྱོད་རང་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ལས་མི་འོང་༔ མ་
ཆགས་ཤིག་མ་ཞེན་ཅིག༔ དཀོན་མཆོག་ག མ་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱ་ི ༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ ང་བ་ལ་འཇིགས་
ག་ཇི་ ར་ཤར་ནས་ ང་ཡང་༔ ཁྱོད་རང་ཚིག་འདི་མ་བ ེད་པར་གྱིས་ལ་ 

 
༣༡༽ ༄༅༔ ༔ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་ ན་བཞིན་ ་སོང་ཞིག༔ དེས་ངོ་འ ོད་པའི་གནད་ཡོད་དོ༔ ཀྱེ་མ་བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་
ཤར་ ས་འདིར༔ ཀུན་ལ་དངངས་ ག་འཇིགས་ ང་ ངས་ ས་ནས༔ གང་ ང་རང་ཤར་རིག་པར་ངོ་ཤེས་ ༔ བར་དོའི་ ང་
ལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ༔ དོན་ཆེན་འགག་ལ་ གས་པའི་ ས་ཚད་འདིར༔ རང་ ང་ཞི་ཁྲོའི་ཚགས་ལ་འཇིགས་མི་ ༔ དེ་
ད་ངག་ནས་ ང་ ང་བ ོད་ལ༔ ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་ ན་བཞིན་ ་སོང་ཞིག༔ དེས་འཇིགས་ ག་གི་ ང་པ་ཇི་ ར་ཤར་ཡང་

རང་ ང་ ་ངེས་པར་ང་ོའ ོད་པའི་གནད་ཡོད་པས་མ་བ ེད་ཅིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ་ཁྱོད་ཀྱི་ ས་དང་སེམས་ ལ་བའི་ ས་
༔ ཆོས་ཉིད་དག་པའི་ ང་བ་ ལ་ ངས་པ༔ 

 
༣༢༽ གསལ་ལ་འཚར་བ་རང་བཞིན་བཀྲག་གསལ་ལ་ཉམས་ང་བ༔  སོས་ཁའི་ཐང་ལ་ ིག་ ་བཞིན་མེ་རེ་རེ་འཆར་ ་འོང་
ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག་མ་ ག་ཅིག༔ མ་དངངས་ཤིག༔ དེ་ནི་ཀྱོད་རང་གི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་མདངས་ཡིན་པས་ངོ་ཤེས་པར་
གྱིས་ཤིག༔ འོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་ ་ ་དག་ལ་ ིར་ཆེ་བ༔ འ ག་ ོང་ ས་གཅིག་ལ་འདིར་བཙམ་ ་དི་རི་རི་
འོད་ངོ་༔ དེ་ཡང་ཁྱོད་རང་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་ ་ཡིན་པས༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ མ་ ག་ཅིག༔ མ་དངངས་ཤིག༔ ཁྱོད་ལ་
བག་ཆགས་ཡིད་ཀྱི་ ས་ ་བ་གཅིག་ཡོད་ཀྱིས༔ ོས་ ས་ཤ་ཁྲག་གི་ ས་ནི་མེད་པས༔ ་འོད་ཟེར་ག མ་གང་ ང་ཡང་ཁྱོད་
ལ་གནོད་པ་མི་འོང་ ེ༔ ཁྱོད་ལ་འཆི་ ་མེད་དོ༔ ཁྱོད་རང་གི་ 
 
༣༣༽ ༄༅༔ ༔རང་ ང་ ་ངོ་ཤེས་པ་ཀྱང་གྱིས་ཆོག་གོ༔ བར་དོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཅིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ་ད་ ་རང་ ན་
་ངོ་མ་ཤེས་ན༔ མི་ ལ་ ་བ ོམ་ བ་ཇི་ ར་ ས་ཀྱང་༔ ད་ འི་གདམས་པ་འདི་དང་མ་འ ད་ན༔ འོད་ཀྱིས་འཇིགས་སོ༔ 
ས་དངངས་སོ༔ ཟེར་གྱིས་ ག་གོ༔ གདམས་བའི་གནས་འདི་མ་ཤེས་ན་ ་འོད་ཟེར་ག མ་ངོ་མ་ཤེས་ན་འཁོར་བར་འཁྱམ་
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མོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཞག་ ེད་དང་བཞིའི་བར་ ་བ ལ་ནས་འགྲོ་ ེ༔ བ ལ་བསངས་པ་དང་ང་ལ་ཅི་ ང་བ་ མ་བའི་ ང་
བ་འ ང་ ེ༔ ཁྱོད་ཀྱི་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེའི་ཚ་འཁོར་བའི་ ་ལོག་ནས༔ ང་བ་ཐོམས་ཅད་འོད་དང་ ་ ་
འཆར་རོ༔ 
 
༣༤༽ ནཾ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་མཐིང་ཁར་འཆར་རོ༔ དེའི་ ས་ ་ད ས་ ོགས་ཐིག་ལེ་བ ལ་བaའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ 
བཅོས་ ན་ མ་པར་ ང་མཛད་ ་མདོག་ཀར་པོ་སེ ྒེའི་ཁྲི་ལ་བ གས་པ༔ ག་ན་འཁོར་ ིབས་བ ད་བ མས་པ༔ མ་
ནམ་ཁའི་དབིངས་ ག་མ་དང་ཞལ་ ར་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ མ་པར་ཤེས་པའི་ ང་པོ་གནས་ ་དག་པ༔ འོད་
མཐིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་ད ིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཁ་དགོ་མཐིང་ཁ༔ གསལ་ལ་ ངས་པ༔ ག་ལ་མཆོར་བ་གཅིག་ མས་པར་ ང་མཛད་
ཡབ་ མ་གྱི་ གས་ཀ་ནས་ཁྱོད་རང་གི་མ ན་ ་མིག་གིས་མི་བཟོད་པ་ཙམ་ ་ ག་ནས་འོང་ངོ་༔ དེ་དང་མཉམ་ ་ འི་
འོད་དཀར་པོ་ ག་མེད་ཅིག་ཀྱང་མ ན་ ་ ག་ནས་འོངོ་༔ 
 
༣༥༽ ༄༅༔ ༔དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་ལས་ངན་གྱིས་དབང་གིས་འོད་མཐིང་ཁ་བཀྲག་དང་ ན་པོ་ཆོས་ཀྱི་ད ིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་
ཁྱོད་འཇིགས་པ་དང་ ག་པ་ ེས་ནས་ ོས་ཤིང་༔ འི་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བའི་འ ་ཤེས་ནས་འོང་
གི༔ དེ་ཙ་ན་ཁྱོད་འོད་མཐིང་ཁ་གསལ་ལ་འཚར་བ་ ངས་ལ་བཀྲག་ཆེ་བ་མཆོག་གི་འོད་གསལ་དེ་ལ་མ་དངངས་ཤིག༔ མ་
བཀྲག་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ཟེར་ཆོས་ཀྱ་ིད ངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལ་དད་པ་དང་མོས་པ་ ང་
ང་གྱིས་ཤིག༔ བཅོམ་ ན་འདས་ མ་པར་ ང་མཛད་ཀྱི་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ཡིན་ནོ་ བས་ ་མཆིའོ་ མ་པའི་མོས་པ་

གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ དེ་ནས་བཅོམ་ ན་ 
 
༣༦༽ འདས་ མ་པར་ ང་མཛད་ཡབ་ མ་གྱི་ཁྱོད་བར་དོའི་འ ང་ལ་བ ་བ་ལ་ལོངས་པ་ཡིན་ནོ༔ མ་པར་ ང་མཛད་ཀྱི་
གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ཡིན་ནོ༔ འི་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་དགའ་བར་མ་ ེད་ཅིག༔ མ་ཆགས་ཤིག་མ་ཞེན་ཅིག༔ དེ་

ཁྱོད་ཀྱིས་གཏི་ ག་ ག་པོ་བསགས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་བ ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལ་ཆགས་ན་ནི་ཁྱོད་ འི་གནས་ ་འཁྱམས་
ཏེ༔ རིགས་ ག་ ་འཁྱམས་ནས་ཐར་པའི་ལམ་དགག་པའི་བར་ཆད་ཡིན་པས༔ དེ་ལ་མིག་མ་ ་བར་འོད་མཐིང་ཁ་བཀྲག་
མདངས་ཅན་དེ་ལ་མོས་པ་གྱིས་ལ༔ བཅོམ་ ན་འདས་ མ་པར་ ང་མཛད་ལ་འ ན་པ་ ག་པོ་གཏོད་ལ༔ ོན་ལམ་འདི་
ད་བདག་གིས་ལད་མོ་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱཻ་མ་གཏི་ ག་ ག་པོས་འཁོར་བར་ 

 
༣༧༽ ༄༅༔ ༔འཁྱམས་བའི་ཚ༔ ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་ མས་པར་ ང་མཛད་ལམ་ ་
ོངས༔ མ་མཆོག་ད ིངས་ ག་མ་ཡིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་

པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ ཞེས་མོས་གུས་ ག་པོས་ ོན་ལམ་དེ་ ད་ ་བདའ་པས༔ མ་པར་ ང་མཛད་ཀྱི་ གས་ཀར་
འཇའ་འོད་ ་ཐིམ་ནས༔ ད ས་ ོགས་ ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ ༔ ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ ་སངས་ ས་པར་
འ ར་རོ༔ ཡང་གལ་ཏེ་ངོ་ ད་ཀྱང་ཞི་ ང་དང་ ིག་ ིབ་ཀྱི་ ེན་གྱིས་འོད་དང་ཟེར་ལ་བཀྲག་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ན་ཡང་
འ ལ་ན༔ ཞག་གཉིས་པ་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་ ་ 
 
༣༨༽ ཚགས་དང་༔ ད ལ་བའི་ངན་གཉིས་བ ་བ་ལ་འོང་ ེ༔ ཡང་ངོ་ ད་བ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་འབོད་ལ་འདི་ ད་
དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ ཞག་གཉིས་པལ་འ ང་བ་ ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་པའི་འོད་དཀར་པོ་འཆར་
རོ༔ དེའི་ ས་ ་ཤར་ ོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་མི་བ ོད་པ་ ་
མཐིང་ཁ་ ག་ན་ ོ་ ེ་ ེ་ ་པ་བ མས་པ༔ གླང་པོ་ཆེའི་གདང་ལ་བ གས་པ༔ མ་སངས་ ས་ ན་མ་དང་ཞལ་ ར་ནས་
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རང་ལ་འཆར་རོ༔ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སའི་ ིང་པོ་དང་༔ མས་པ་མཻ་ ི་གཉིས་ལ༔ སེམས་མ་ ཱ་ ་མ་དང་ ྤེ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་བ ོར་ནས་འཇེའ་དང་འོད་ཀྱི་ ང་ནས་སངས་ ས་ཀྱི་ ་ ག་ ་འཆར་ནས་འོང་ངོ་༔ 
 
༣༩༽ ༄༅༔ ༔ག གས་ཀྱི་ ང་པོ་གནས་ ་དག་པ༔ འོད་དཀར་པོ་མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་དཀར་ལ་མཚར་བ༔ གསལ་ལ་
ངས་པ་གཅིག་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ མ་ཀྱི་ གས་ཀ་ནས་ཁྱོད་རང་གི་མ ན་ ་མིག་གིས་མི་བཟོད་པ་ཙམ་ ་ ག་ནས་

འོང་ངོ་༔ དེ་དང་མཉམ་ ་ད ལ་བའི་འོད་ ང་ཁ་བཀྲག་མེད་ཅིག་ཀྱང་མ ན་ ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་གཤིབས་མར་ ག་
ནས་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་ཞེ་ ང་གི་དབང་གིས་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མདངས་དང་ ན་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་འཇགིས་པ་དང་༔ 
ག་པ་ ེས་ནས་ ོས་ཤིང་༔ ད ལ་བའི་འོད་ ་ཁ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བའི་འ ་ཤེས་ ེས་ནས་འོང་གི༔ དེ་ཙ་ན་

ཁྱོད་འོད་དཀར་པོ་དཀར་ལ་འཚར་བ་གསལ་ལ་ ངས་པ་དེ་ལམ་ཇིགས་པར་ 
 
༤༤༽ ཡེ་ཤེས་ ་ངོ་ཤེས་པར་གིྱས་ཤིག༔ དེ་ལ་དད་པ་དང་མོས་པ་ ང་ ང་གྱིས་ཤིག༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ོ་ ེ་སེམས་
དཔའི་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ཡིན་ནོ་ བས་ ་མཆིའོ་ མ་པའི་མོས་པ་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ དེ་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་
ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ མ་ཁྱོད་བར་དོའི་འ ང་ལ་བ ་བ་ལ་ཡོངས་པ་ཡིན་ནོ༔ ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་

གྱི་ གས་ ་ཡིན་པས་མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ ད ལ་བའི་འོད་ ་ཁ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་དགའ་བར་མ་ ེད་ཅིག༔ དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞེ་ ང་
ག་པོས་བསགས་པའི་ ིག་ ིབ་ཀྱི་བ ་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལ་ཆགས་ན་ནི་ད ལ་བའི་གནས་ ་ ང་ ེ༔ ག་བ ལ་ ན་

མི་བཟོད་པའི་འདམ་ ་ ད་དེ༔ ཐར་པའི་ ས་མ་འ ང་གྱིས༔ དེ་ནི་ཐར་པའི་ལམ་དགག་པའི་ 
 
༤༡༽ ༄༅༔ ༔བར་ཆད་ཡིན་པས༔ མིག་མ་བ ་བར་ཞི་ ང་ ོངས་ཤིག༔ དེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིག༔ མ་ཞེན་ཅིག༔ འོད་དཀར་པོ་
གསལ་ལ་མཚར་བ་དེ་ལ་མོས་པ་གྱིས་ལ༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ལ་བ ན་པ་ ག་པོ་གཏོད་ལ༔ ོན་ལམ་འདི་
ད་ ་ཐོབ་ཅིག༔ ༈ཀྱཻ་མ་ཞེ་ ང་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་
ོ་ ེ་སེམས་དཔས་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་སངས་ ས་ ན་མས་ བ་ནས་བ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ད་ལས་

བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ ཞེས་མོས་གུས་ ག་པོས་ ོན་ལམ་དེ་ ད་ ་བཏབ་པས། 
བཅོམ་ ན་འདས་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ 
 
༤༢༽ ཀར་འཇའ་འོད་ ་ཐིམ་ནས༔ ཤར་ ོགས་མ་ངོན་བར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ ༔ ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་སངས་
ས་པར་འ ར་རོ༔ཡང་དེ་ ར་ ་ངོ་ ད་ཀྱང་ང་ ལ་དང་ ིག་ ིབ་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ལ་ལ་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་གྱི་ གས་
་ལ་འཛིགས་ཏེ་ ོས་པས༔ ཡང་ཞག་ག མ་པ་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་གྱི་ ་ཚགས་དང་༔ མིའི་འོད་ལས་

གཉིས་བ ་བ་ལ་འོངས་ཏེ༔ ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་འབོད་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ མ་ཡེངས་པར་
ཉོན་ཅིག༔ ཞག་ག མ་པ་ལ་འ ང་བས་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་པའི་འོད་སེར་པོ་འཆར་རོ༔ དེའི་ ས་ ་ ོ་ ོགས་དཔལ་
དང་ ན་པའི་ཞིང་ཁམས་སེར་པོ་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ ་ 
 
༤༣༽ ༄༅༔ ༔མདོག་སེར་པོ་ ག་ན་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་བ མས་པ༔ ་མཆོག་གི་གདན་ལ་བ གས་པ༔ མ་མཆོག་ ཱ་མ་ཀི་
དང་ཞལ་ ར་ནས་རང་ལ་འཆར་འོང་ངོ་༔ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ནམ་ཁའི་ ིང་པོ་དང་༔ ཀུན་ ་བཟང་པོ་གཉིས་ལ༔ 
སེམས་མ་ ཱ་ མ་དང་ ་པེ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བ ོར་ནས༔ འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་ཀོླང་ནས་སངས་ ས་ཀྱིས་ ་ ག་ ་འཆར་ནས་
འོང་ངོ་༔ ཚར་བའི་ ང་པོ་ད ིངས་ ་དག་བ༔ འོད་སེར་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སེར་ལ་མཚར་བ་ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ ན་
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གྱིས་བ ན་པ༔ གསལ་ལ་ ངས་པ་མིག་གིས་བ ་མི་བཟོད་པ་གཅིག༔ རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ཡབ་ མ་གྱི་ གས་ཀ་ནས་ཁྱོད་
རང་གི་མ ན་ ་ ིང་གི་ཐད་ཀར་མིག་གིས་བ ་མི་བ ད་པ་ཙམ་ ་ ག་ནས་འོང་ངོ་༔ 
 
༤༤༽ དེ་དང་མཉམ་ ་མིའི་འོད་ ོན་པོ་བཀྲག་མེད་གཅིག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་གཤིབ་མར་ཁྱོད་རང་གི་ ིང་ཁར་ ག་
ནས་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་ང་ ལ་གྱི་དབང་གིས་འོད་སེར་པོ་བཀྲང་མདངས་ཅན་དེ་ལ་འཇིགས་ ག་ ེས་ནས་ ོས་ ་
འོང་གྱིས༔ མིའི་འོད་ ོན་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བ་དང་༔ ཆགས་སེམས་ ེས་ནས་འོང་གིས༔ དེ་ཙན་ཁྱོད་འོད་སེར་
པོ་སེར་ལ་མཚར་བ་གསལ་ལ་ ངས་པ་དེ་ལམ་འཇིགས་པར་ཡེ་ཤསེ་ ་ངོ་ཤེས་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེའི་ངང་ལ་རིག་པ་ ར་མེད་
ཀྱི་ངང་ལ་གློད་ལ་བ གས་ཤིག༔ ཡང་ན་དེ་ལ་དད་པ་དང་མོས་པ་ ང་ ང་གྱིས་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་གི་རིག་པའི་རང་མདངས་
་ངོ་ཤེས་ན་ནི༔ མོས་གུས་མཁྱས་ ོན་ལམ་མ་བཏབ་ཀྱང་ ་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་རང་དང་ད ེར་ 

 
༤༥༽ ༄༅༔ ༔མེད་ ་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ རང་གི་རིག་པའི་རང་མདངས་ ་མ་ཤེས་ན་ནི༔ བཅོམ་ ན་
འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་གྱི་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ཡིན་ནོ་ བས་ ་མཆིའོ་ མ་པའི་མོས་གུས་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ 
དེ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ཁྱོད་བར་དོའི་འཇིགས་ ག་ལ་བ ་བ་འོང་བ་ཡིན་ནོ༔ རིན་ཆེན་འ ང་ ན་གྱི་
གས་ འེི་འོད་ཟེར་གྱི་ གས་ ་ཡིན་བའི་མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ མིའི་འོད་ ོན་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་དགའ་བར་མ་ ེད་ཅིག༔ 

ཁྱོད་ཀྱི་ང་ ལ་ ག་པོས་བསགས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་བ ་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལ་ཆགས་ན་ནི་ཁྱོད་མིའི་གནས་ ་ ང་ནས་
ེ་ ་ན་འཆིའི་ ག་བ ལ་ཉམས་ ་ ོང་ཞིང་ 

 
༤༦༽ འཁོར་བའི་འདམ་ནས་ཐོན་པའི་ ས་མི་འ ང་ ེ༔ ཐར་པའི་ལམ་བཀག་པའི་བར་ཆད་ཡིན་པས་དེ་ལ་མིག་མི་བ ་
བར་ང་ ལ་ ོངས་ཤིག༔ བག་ཆགས་ ོངས་ཤིག༔ མ་ཆགས་ཤིག༔ མ་ཞེན་ཅིག༔ འོད་སེར་པོ་སེར་ལ་མཚར་བ་དེ་ལ་མོས་པ་
གྱིས་ཤིག༔ བཅོམ་ ན་འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ལ་འ ན་པ་ ་ེགཅིག་ ་གཏོད་ལ་ ོན་ལམ་འདི་ ད་ ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱཻ་མ་
ང་ ལ་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་
ལམ་ ་ ངས༔ མ་མཆོག་ ཱ་མ་ཀི་ཡི་ བ་ནས་བ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་
པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ དེ་ ད་མོས་གུས་ ག་པོ་ 
 
༤༧༽ ༄༅༔ ༔ ོན་ལམ་བཏབ་པས༔ བཅོམ་ ན་འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་གྱི་ གས་ཀར་འཇའ་འོད་ ་ཐིམ་ནས༔ ོ་
ོགས་དཔལ་དང་ ན་པའི་ཞིང་ཁམས་ ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ ར་ ་ངོ་ ད་པས་

དབང་པོ་ཇི་ ར་གཞན་ཡང་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེ་དོ་༔ ཡང་དེ་ ར་ལན་མང་ ་ང་ོ ང་ཀྱང་ ིག་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་དང་༔ 
དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ཆད་ཀྱི་རིགས་ལ་ད་ ང་ཡང་ངོ་མི་འ ོད་པའི་རིགས་འོང་ ེ༔ འདོད་ཆགས་དང་ ིག་
ིབ་ཀྱིས་བ ོད་ནས་ ་འོད་ལ་འཇིགས་ཏེ་ ོས་བས༔ ཞག་བཞི་པ་ལ༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ ་ཚགས་

དང་༔ འདོད་ཆགས་དག་སེར་ ་ལས་ བ་པའི་ 
 
༤༨༽ ཡི་ ངས་ལ་འོད་ལམ་གཉིས་ཀྱིས་བ ་བ་ལ་འོང་ ེ༔ ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོད་ལ་འདི་ ད་དོ༔ 
ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ་མ་ཡིངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ ཞག་བཞི་པ་ལ་འ ང་བ་མེ་ མ་པར་དག་པའི་འོད་དམར་པོ་འཆར་རོ༔ དེའི་ ས་
་ བ་ ོགས་བདེ་བཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་དམར་པོ་ནས༔ བཅམོ་ ན་འདས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ ་མདོག་དམར་པོ༔ ག་ན་

པ ྨ་བ མས་པ་ ་ འི་གདན་ལ་བ གས་པ༔ མ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ་དང་ཞལ་ ར་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ང་
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བ་སེམས་དཔའ་ ན་རས་གཟིགས་དང་༔ འཇམ་དཔལ་གཉིས་ལ༔ སེམས་མ་ ི ི་མ་དང་༔ ཱ་ལོ་ཀེ་གཉིས་ཀྱིས་བ ོར་ནས་
འཇའ་འོད་ཀྱིས་ཀོླང་ནས་སངས་ ས་ཀྱི་ ་ ག་ ་འཆར་ནས་འོང་ངོ་༔ འ ་ཤེས་ཀྱི་ ང་པོ་གནས་ 
 
༤༩༽ ༄༅༔ ༔ ་དག་པ༔ འོད་དམར་པོ་སོ་སོར་ ོགས་བའི་ཡེ་ཤེས་དམར་ལ་འཚར་བ་ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ ན་གྱིས་བ ན་པ༔ 
གསལ་ལ་ ངས་པ༔ བཀྲག་ལ་འཚར་བ་གཅིག་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ མ་གྱི་ གས་ཀ་ནས༔ ཁྱོད་རང་གི་ ིང་གི་ཐད་
དཀར་མིག་གིས་མི་བཟོད་བཙམ་ ་ ག་ནས་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ དེ་དང་མཉམ་ ་ཡི་ གས་ཀྱི་འོད་སེར་པོ་
བཀྲག་མད་པ་ཅིག་ཀྱང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་གཤབིས་མར་ཁྱོད་ལ་འཆར་ ་འོང་བས༔ དེ་ལ་དགའ་བར་མ་ ེད་ཅིག༔ 
ཆགས་ཞེན་ ོངས་ཤིག༔ དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་འདོད་ཆགས་ ག་པོའི་དབང་གིས༔ འོད་དམར་པོ་བཀྲག་མདངས་ཅན་དེ་ལ་ཁྱོད་
ག་པ་ ེས་ནས་ ོས་ ་འོངས་ཤིང་༔ ཡི་ གས་ཀྱི་འོད་སེར་པོ་བཀྲག་ 

 
༥༠༽ མེད་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བ་དང་ཆགས་སེམས་བ ེད་ནས་འོང་གིས༔ དེ་ཙན་ཁྱོད་འོད་དམར་པོ་བཀྲག་ལ་འཚར་བ་
གསལ་ལ་ ངས་པ་དེ་ལ་མ་འཇིགས་པར་ཡེ་ཤེས་ ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེའི་ཐོག་ ་རིགས་པ་ ར་མེད་ཀྱི་ངང་ ་གློད་ལ་
ཞོག་ཅིག༔ ད ེར་མེད་ ་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ ར་མ་ཤེས་ན༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་
གས་ ེའི་འོད་ཟེར་ཡིན་ནོ་ བས་ ་མཆོའོ་ མ་པའི་མོས་གུས་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ དེ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ ང་བ་

མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་གྱི་ གས་ ་ཡིན་ནོ་མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ མ་ ོས་ཅིག༔ ོས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་དང་འ ་
འ ལ་མེད་པར་འོང་ངོ་༔ མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཡི་ གས་ཀྱི་འོད་སེར་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་ 
 
༥༡༽ ༄༅༔ ༔ཆགས་པར་མ་ ེད་ཅིག༔ དེ་ནི་འདོད་ཆགས་ ག་པོས་བསགས་པའི་ཡི་ གས་ཀྱི་བ ་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལ་
ཆགས་ན་ཁྱོད་ཡི་ ངས་ཀྱིས་གནས་ ་ ང་ནས་བཀྲེས་ ོམ་གྱི་ ག་བ ལ་བཟོད་གླགས་མེད་པ་ ོང་ ེ༔ ཐར་ལམ་བཀག་
པའི་བར་ཆད་ཡིན་པས༔ དེ་ལ་མ་ཆགས་པར་ཆགས་སེམས་ ོངས་ཤིག༔ མ་ཞིན་ཅིག༔ འོད་དམར་པོ་གསལ་ལ་འཚར་བ་དེ་ལ་
མོས་པ་གྱིས་ལ༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ མ་ལ་འ ན་པ་ ེ་གཅིག་གདོན་ལ༔ ོན་ལམ་འདི་ ད་ ་ཐོབ་
ཅིག༔ ཀྱཻ་མ་འདོད་ཆགས་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ སོར་ ོགས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་
ང་བ་མཐའ་ཡས་ལམ་ ོགས༔ མ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ་ཡིས་ 

 
༥༢༽ བ་ནས་བ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་བ ོལ༔ དེ་
ད་མོས་གུས་ ག་པོས་ ོན་ལམ་བཏབ་པས༔ བཅོམ་ ན་འདས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ གས་ཀར་འཇའ་

འོད་ ་ཐམི་ནས༔ བ་ ོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ ་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ དེས་ནི་
མི་གྲོལ་མི་ ིད་དོ༔ ཡང་དེ་ ར་ ་ངོ་ ད་ཀྱང་སེམས་ཅན་བག་ཆགས་དང་འགྲོགས་ ན་རིང་པའི་ བས་ཀྱིས་བག་ཆགས་མི་
ོང་བར་ ག་དོག་དང་ལས་ངན་གྱི་དབང་གིས་ ་འོད་ལ་དངངས་ ག་ ེས་ཏེ༔ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་གྱི་ གས་ ས་མི་ཟིན་

པར༔ ཞག་ ་པའི་བར་ ་མར་ལ་འཁྱམས་ཏེ༔ ཡང་དེའི་ཚ་བཅོམ་ ན་འདས་དོན་ཡོད་ 
 
༥༣༽ ༄༅༔ ༔ བ་པའི་ ་ཚགས་ གས་ ེའི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་ཏེ་བ ་བ་ལ་ ོན་ནོ༔ ཉོན་མོངས་པ་ ག་དོག་ལས་ བ་
པའི་ ་མ་ཡིན་གྱི་འོད་ལམ་གྱིས་ཀྱང་བ ་བ་ལ་འོང་ངོ་༔ དེའ་ིཚ་ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་འབོད་ལ་འདི་
ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ ཞག་ ་པ་ལ་འ ང་བ་ ང་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་པའི་འོད་ ང་ཁུ་

འཆར་རོ༔ དེའི་ ས་ ་ ང་ ོགས་ལས་རབ་བ ེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ ང་ཁུ་ནས༔ བཅོམ་ ན་འདས་སངས་ ས་དོན་ཡོང་
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བ་པ་གཙ་འཁོར་ ་མདོག་ ང་ཁུ་ ག་ན་ ོ་ ེ་ ་གྲམ་བ མས་པ༔ ནམ་མཁའ་ ིང་ཤང་ཤང་གི་ཁྲིལ་བ གས་པ༔ ཡོམ་
དམ་ཚིག་ ོལ་མ་དང་ཞལ་ ར་ནས་ཁྱོད་རང་ལ་ 
 
༥༤༽ འཆར་ ་འོད་ངོ་༔ སེམས་དཔའ་ ག་ན་ ོ་ ེ་དང་༔ ིབ་བ་ མ་པར་སེལ་བ་གཉིས་ལ༔ སེམས་མ་གྷ ེ་མ་དང་༔ ིར་
ཏི་མ་གཉིས་ཀྱིས་བ ོར་ནས་འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་ཀོླང་ནས་སངས་ ས་ཀྱི་ ་ ག་ཏི་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ འ ་ ེད་ཀྱི་ ང་པོ་
གནས་ ་དག་པ་འོད་ ང་ཁུ་ ་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ ང་ལ་འཆར་བ༔ གསལ་ལ་ ངས་པ་བཀྲག་ལ་ཉམས་ང་བ༔ ཐིག་ལེ་
དང་ཐིག་ ན་གིྱས་ ས་པ་ཅིག༔ དོན་ཡོང་ བ་པ་ཡབ་ མ་གྱི་ གས་ཀ་ནས་ཁྱོང་རང་གི་ ིང་གི་ཐད་ཀར་མིག་གིས་མི་
བཟོད་པ་ཙམ་ ་ ག་ནས་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་པར་ཁྱོང་རང་གི་རིག་པའི་རང་ ལ་ཡིན་པས་ཆགས་ ང་ཉེ་རིང་མེད་
པའི་བཏང་ ོམས་ ར་མེད་ཆེན་པོའི་ངང་ ་ཞོག་ཅིག༔ དེ་དང་མཉམ་ ་ ་མ་ཡིན་གྱི་འོད་དམར་པོ་ ག་དོག་གི་ 
 
༥༥༽ ༄༅༔ ༔ ་ལས་ བ་པ་བཀྲག་མེད་པ་ཅིག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་ ན་ཅིག་ ་ཁྱོད་ལ་འཆར་ ་འོང་བས༔ དེ་ལ་
ཆགས་ ང་མེད་པའི་བཏང་ ོམས་བ ོམས་ཤིག༔ ོ་དམན་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་དགའ་བར་མ་ ེདཅིག༔ དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་
ག་དོག་ ག་པོས་དབང་གིས་འོད་ ང་ཁུ་བཀྲག་ལ་མཚར་བ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཞེད་ནས་ ོས་ ་འོང་ཞིང་༔ ་མ་ཡིན་གྱི་འོད་

དམར་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བ་དང་ཆགས་སེམས་ ེས་ནས་འོང་གྱིས༔ དེ་ཙ་ན་ཁྱོད་འོད་ ང་ཁུ་བཀྲག་ལ་མཚར་
བ་གསལ་ལ་ ངས་པ་དེ་ལ་མ་འཇིགས་པར་ཡེ་ཤེས་ ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེའི་ཐོག་ ་རིག་པ་ ར་མེད་ཀྱི་ངང་ ་གློད་
ལ་བཞོག་ཅིག༔ བཅོམ་ ན་འདས་དོན་ཡོད་ བ་ 
 
༥༦༽ པའི་ གས་ ེ་འི་འོད་ཟེར་ཡིན་ནོ་ བས་ ་མཆིའོ༔ མ་པའི་མོས་གུས་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ དེ་ནི་བཅོམ་ ན་
འདས་དོན་ཡོད་ བ་པའི་ གས་ ེའི་ གས་ འི་འོད་ཟེར་ ་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་བ་ཡིན་ནོ༔ མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ མ་ ོས་
ཤིག༔ ོས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་དང་འ ལ་མེད་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ་མ་ཡིན་གྱི་འོད་དམར་པོ་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་
ཆགས་པར་མ་ ེད་ཅགི༔ དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ ག་དོག་ ག་པོས་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་བ ་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལ་ཆགས་ན་ནི་
ཁྱོད་ ་མ་ཡིན་གྱི་གནས་ ་ ང་ནས༔ འཐབ་ ོད་ཀྱི་ ག་བ ལ་བཟོད་གླགས་མེད་པ་ ོང་ ེ༔ ཐར་ལམ་བཀག་པའི་བར་
ཆད་ཡིན་པས༔ དེ་ལ་མ་ཆགས་པར་ཞེན་པ་ ོངས་ཤིག༔ མ་ཞེན་ 
 
༥༧༽ ༄༅༔ ༔ཅགི༔ འོད་ ང་ཁུ་གསལ་ལ་མཚར་བ་དེ་ལ་མོས་པ་གྱིས་ལ༔ བཅོམ་ ན་འདས་དོན་ཡོད་ བ་པ་ཡབ་ མ་ལ་
འ ན་པ་ ེ་གཅིག་ ་གཏོད་ལ༔ ོན་ལམ་འདི་ ད་ ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱཻ་མ་ ག་དོག་ ག་བོས་འཁོར་བར་འཁྱོམས་པའི་ཚ༔ ་
བ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་དོན་ཡོད་ བ་བས་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་དམ་ཚིག་ ོལ་མས་ བ་

ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ དེ་ ར་མོས་གུས་
ག་པོས་ ོན་ལམ་བཏབ་པས༔ བཅོམ་ ན་འདས་དོན་ཡོད་ བ་པ་ཡབ་ མ་གྱི་ གས་ཀར་འཇའ་འོད་ ་ཐིམ་ནས༔ ང་
ོགས་ལས་རབ་ ོགས་པའི་ 

 
༥༨༽ ཞིང་ཁམས་ ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ ར་རིམ་བ་མང་ ་ངོ་ ད་པས་ལས་འ ོ་ཇི་
ར་ཞན་ཡང་གཅིག་ལ་ངོས་མ་ཟིན་ཀྱང་གཅིག་ལ་ངོས་ཟིན་ཏེ་གང་ ང་གཅིག་ལ་ངོ་འ ོད་དེ་མི་གྲོལ་མི་ ིདདོ༔ ཡང་དེ་
ར་ལན་མང་ ་ངོ་ ད་ཀྱང་བག་ཆགས་ཚན་ཆེ་ལ་འཁྲོགས་ ན་རིང་༔ དག་ ངདང་ཡེ་ཤེས་ ར་འ ིས་མེད་པའི་དབང་

གིས་ངོ་ ད་ཀྱང་བག་ཆགས་ངན་པས་ ི་ལ་ཁྲིད་དེ༔ གས་ ེའ་ིའོད་ཟེར་གྱི་ གས་ ས་མ་ཟིན་པར༔ འོད་དང་ཟེར་ལ་
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དངངས་ ག་ ེས་ནས་མར་ལ་འཁོར་ནས༔ ད་ནི་ཞག་ ག་པ་ལ་རིགས་ ་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ ས་གཅིག་ལ་
འཆར་ནས་འོངས་པས༔ དེའི་ཚ་རིགས་ ག་གི་འོད་ ག་ཀྱང་ ས་ཅིག་ལ་ཤར་ནས་འོང་ 
 
༥༩༽ ༄༅༔ ༔དེ་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཆེ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་ཁ་སང་ཕན་ཆད་རིགས་ ་སོ་
སོའི་ ང་བ་ཤར་ནས༔ ངོ་ ད་ཀྱང་ཁྱོད་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་ལ་ ག་དངངས་ ེས་པས་ད་ཕན་ཆད་ ་འདིར་ ས་
པ་ཡིན་ནོ༔ ཁྱོད་ཀྱི་གོང་ ་རིགས་ འི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས་དེ་ མས་རང་ ང་ ་ངོ་ཤེས་ན་རིགས་ ་སོ་སོའི་ ་ལ་འཇའ་
འོད་ ་ཐིམ་ནས་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་རི་སངས་ ས་ ་ཡིན་པ་ལ༔ རང་ ང་ ་མ་ཤེས་པས༔ འདིར་འཁྱམས་པ་ཡིན་ནོ༔ 
ད་ནི་མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔རིགས་ ་ཡོངས་ ོགས་ཀྱི་ ང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་ ོར་གྱི་ ང་བ་ཞེས་ཁྱ་བ་ཁྱོད་བ ་བ་ལ་
འོང་ངོ་༔ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་ 
 
༦༠༽ རིགས་ཀྱི་ ༔ འ ང་བ་བཞིའི་ མ་པར་དག་པའི་འོད་ཁ་དོག་བཞི་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་ ་ད ས་ ོགས་ཐིག་
ལེ་བ ལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སངས་ ས་ མ་པར་ ང་མཛད་ཡབ་ མ་གོང་ ར་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ཤར་ ོགས་མངོན་
པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སངས་ ས་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ོ་ ོགས་
དཔལ་ ན་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སངས་ ས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ བ་
ོགས་པ ྨ་བ གེས་པ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁན་ས་ནས༔ སངས་ ས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ང་ ོགས་ལས་རབ་ ོགས་པའི་ཞིང་ 
 
༦༡༽ ༄༅༔ ༔ཁམས་ནས༔ སངས་ ས་དོན་ཡོད་ བ་པ་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་ཀོླང་ནས་ཁྱོད་ལ་
ད་ ་འཆར་རོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་བོ༔ རིགས་ ་ཡབ་ མ་དེ་ མས་ཀྱི་ ི་རིམ་ ༔ ོ་བ་ཁྲོ་བོ་ མ་པར་ ལ་བ་དང་༔ གཞིན་ ེ་
གཤེད་པོ་དང་༔ ་མགྲིན་ ལ་པོ་དང་༔ བ ད་ ི་འཁྱིལ་པ་དང་༔ ོམ་ གས་ ་མ་དང་༔ ཞགས་པ་མ་དང་༔ གས་ ོག་མ་
དང་༔ ིལ་ ་མ་དང་༔ འི་ བ་པ་དབང་པོ་བ ་ ིན་དང་༔ ་མ་ཡིན་གྱི་ བ་པ་ཐག་བཟང་རིས་དང་༔ མིའི་ བ་པ་ ཀྱ་
སེ ྒེ་དང་༔ ོལ་སོང་ བ་པ་སེ ྒེ་རབ་བ ན་དང་༔ ཡི་ གས་ཀྱི་ བ་པ་ཁ་འབར་མ་དང་༔ ད ལ་བའི་ བ་པ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་
པོ་དང་༔ བཅོམ་ ན་འདས་ བ་པ་ ག་ཀྱང་ 
 
༦༢༽ འཆར་རོ༔ ཀུན་ ་བཟང་པོ་དང་༔ ཀུན་ ་བཟང་མོ་དང་༔ སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ི་མེས་ཀུན་བཟང་ཡབ་ མ་
གཉིས་ཀྱང་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ལོངས་ འི་ ་ཚགས་བཞི་བ ་ ་གཉིས་ ིང་གི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་ཁྱོད་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་
བས༔ ཁྱོད་རང་གི་དག་པའི་ ང་བ་ལས་འཆར་བ་ཡིན་པས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ཀྱང་
གཞན་ཞིག་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཁྱོད་རང་གི་ ིང་གི་ ོགས་བཞི་ད ས་དང་ ་ཡིན་ནོ༔ ིང་གི་ནང་ནས་ད་ ་ ིར་ཐོན་
ནས་ཁྱོད་རང་ལ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ༔ ་དེ་དག་ཀྱང་ཞན་ཞིག་ནས་འོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཁྱོད་རང་གི་རིག་པའི་རང་ ལ་ལས་ཡེ་
ནས་ ན་གྱིས་ བ་པ་ཡིན་པས༔ དེ་ ར་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ 
 
༦༣༽ 
༄༅༔ ༔ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ་དེ་དག་ཀྱང་མི་ཆེ་བ༔ མི་ ད་བ་ཆ་མཉམ་པ༔ ན་ཁ་དོག་བ གས་ཚལ་དང་༔ གདན་ཁྲི་རང་རང་ 
གི་ ག་ ་དང་བཅས་ཏ༔ ་དེ་དག་ཀྱང་ ་ འི་ ང་གིས་ཁྱབ་པ༔ ་ཚན་རེ་རེ་ལ་འོད་ འི་ཚམ་ ས་ ་ ད་དང་བཅས་པ༔ 
ཡབ་ཀྱི་ཆ་འཛིན་པའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་དང་༔ མ་གྱི་ཆ་འཛིན་པའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་མ་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་
ཅད་གཅིག་ལ་ ོཊ་པར་འཆར་ ་འོང་བས༔ དེ་ཁྱོད་ཀྱ་ིཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་བས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ རིགས་
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་ཡབ་ མ་དེ་དག་གི་ གས་ཀ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་ ོར་གྱི་འོད་ཟེར་ ་ལ་ ངས་པ༔ ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ ་ཐག་ ིལ་བ་ ་ ་
མེ་རེ་རེ་ཁྱོད་རང་གི་ ིང་ཁར་འཆར་ 
 
༦༤༽ ་འོང་ ེ༔ དེ་ཡང་དང་པོ་ མ་པར་ ང་མཛད་ཀྱི་ གས་ཀ་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་ད ིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དཀར་ལ་གསལ་བ༔ 
བཀྲག་ལ་ཉམ་ང་བའི་འོད་ཟེར་གྱི་ མ་ ་ཅིག༔ ཁྱོད་རང་གི་ ིང་ཁ་དང་འ ེལ་མར་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ འོད་ཟེར་གྱི་ མ་ ་
དེའི་ ེང་ ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་དང་ ན་པ་པ་མེ་ལོང་ཁ་ བ་པ་ཙམ་པ༔ ཤིན་ ་གསལ་བ་བཀྲག་ལ་འཆར་བ༔ དེ་
ཡང་རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་ལེ་ ་ ས་བ ན་པ༔ དེའི་མཐའ་དང་ད ས་མེད་པར་ཐགི་ལེ་དང་ཐིག་ ན་གྱིས་བ ན་པ་ཅིག་
འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ཀ་ནས༔ མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་མཐིང་ལ་གསལ་བའི་ མ་ འི་ ེང་ ༔ ཐིག་ལེ་
ོན་པོ་འོད་དང་ ན་པ་དཔེར་ན་ག འི་ཕོར་པ་ཁ་ བ་པ་ཙམ་པ༔ ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ ན་གྱིས་བ ན་པ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ 

རིན་ཆེན་འ ང་ ན་གྱི་ གས་ཀ་ 
 
༦༥༽ ༄༅༔ ༔ནས༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སེར་ལ་གསལ་ལ་བའི་ མ་ འི་ ེང་ ༔ ཐིག་ལེ་སེར་པོ་གསེར་གྱི་ཕོར་པ་ཁ་
བ་པ་ ་ ༔ ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ ན་གྱིས་བ ན་པ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ གས་ཀ་ནས༔ སོ་སོར་ ོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་དམར་ལ་གསལ་བའི་ མ་ འི་ ེང་ ༔ ཐིག་ལེ་དམར་པོ་འོད་ཟེར་དང་ ན་པ་དཔེར་ན་ ་ འི་ཕོར་པ་ཁ་ བ་
པ་ ་ ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདངས་དང་ ན་པ་ཤིན་ ་གསལ་ལ་ 
མཚར་བ༔ དེ་ཡང་ཐིག་ལེ་ ་ ས་བ ན་པ༔ དེའི་མཐའ་དང་ད ས་མེད་པར་ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ ན་གྱིས་བ ན་པ་འཆར་ ་
འོང་ངོ་༔ དེ་ མས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་གི་ ིང་ཁ་དང་འ ེལ་ནས་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་ མས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་གི་
རིག་པའི་རང་ ལ་ལས་ 
 
༦༦༽ འཆར་བ་ཡིན་ཏེ༔ གཞན་ཞིག་ནས་འོངས་པ་མ་ཡིན་པས༔ དེ་ མས་ལ་ཆགས་པར་ཡང་མ་ ེད་ཅིག༔ ག་པར་ཡང་
མ་ ེད་ཅིག་མི་ ོག་བའི་ངང་ ་ཀློད་ལ་ཞགོ་ཅིག༔ དེའི་ངང་ལ་ ་དང་འོད་ཟེར་ཐཾས་ཅད་ཁྱོད་རང་ལ་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་
པར་འ ར་རོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ ང་ཁུ་ནི་ཁྱོད་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་ ལ་མ་ ོགས་
པས་མི་ ང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་ མས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བཞི་ ོར་གྱི་ ང་བ་ཞིས་ ་ ེ༔ ོ་ ེས་སེམས་དཔའ་ཁྱོང་གསེང་གི་
ལམ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ཚ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ར་ ་མས་ངོ་ ད་པའི་གདམས་ངག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་ ད་དེ་ ན་
ན་ ར་ཤར་བའི་ ང་བ་དེ་ མས་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་མ་དང་ ་འ ད་པ་ ་ འ་མ༔ 
 
༦༧༽ ༄༅༔ ༔ ར་འ ིས་པའི་མི་ ིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ངོ་ཤེས་ ོ་འདོགས་ཆོད་པ་ ་ ༔ རང་ ང་ ་ངོ་ཤེས་པས་ཆོས་
ཉིད་ མ་པར་དག་པའི་ལམ་འ ར་བ་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ནས༔ ན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ ེས་ཏེ༔ རིག་པ་ ན་ བ་ཆེན་པོའི་ ་
ལ་ཐིམ་ནས་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་སངས་ ས་ཏེ་ ིར་མི་ ོག་གོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་མཉམ་ ་མ་
དག་འ ལ་བའི་ ང་བ་རིགས་ ག་གི་འོད་ ག་ཀྱང་གཅིག་འཆར་ ་འོང་ཏེ༔ གང་ཞེ་ན༔ འི་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མེད་
དང་༔ ་མ་ཡིན་གྱི་འོད་དམར་པོ་བཀྲག་མེད་དང་༔ མིའི་འོད་ ནོ་པོ་བཀྲག་མེད་དང་༔ ད་འགྲོའི་འོད་ ང་ཁུ་བཀྲག་མེད་
དང་༔ ཡི་ ངས་ཀྱི་འོང་སེར་པོ་བཀྲག་མེད་དང་༔ ད ལ་ 
 
༦༨༽ པའི་འོད་ ་ཁ་བཀྲག་མེད་དང་༔ དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་གཤིབས་མར་འཆར་ ་འོང་༔ དེ་ཙ་ན་ཁྱོད་གང་ལ་ཡང་
འཛིན་པ་དང་༔ ཆགས་པ་མ་ ེད་པར༔ དམིགས་པ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཀློད་ལ་ཞོག་ཅིག༔ ཁྱོད་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལ་ ག་
ཅིང་༔ མ་དག་རིགས་ ག་འཁོར་བའི་འོད་ལ་ཆགས་ན་ནི༔ འགྲོ་བ་རིགས་ ག་གི་ ས་ ངས་ཏེ༔ འཁོར་བ་ ག་བ ལ་གྱི་ ་
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མཚ་ཆེན་པོ་ནས་ཐར་པའི་ ས་མེད་བས་འོ་ ལལོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ཁྱོད་ ་མའི་གདམས་ངག་ངོ་ ོད་མེད་པ་ཅིག་ཡིན་ན་ནི༔ 
གོང་གི་ ་དང་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལ་འཛིགས་ཤིང་ ག་ནས༔ མ་དག་འཁོར་བའི་འོད་ལ་ཆགས་ ་འོང་བས༔ དེ་ ར་མ་
ེད་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་བཀྲག་ལ་འཚར་བ་དེ་ མས་ལ་མོས་གུས་གྱིས་ཤིག༔ བཅོམ་ 

 
༦༩༽ ༄༅༔ ༔ ན་འདས་རིགས་ ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ གས་ ེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་ལ་ གས་ ེས་འཛིན་
པ་ལ་ ོན་པར་འ ག་གིས་ བས་ ་མཆིའོ་ མ་པའི་མོས་པ་གྱིས་ལ༔ འ ལ་པ་རིགས་ ག་གི་འོད་ལ་མ་ཆགས་མ་ཞིན་པར༔ 
སངས་ ས་རིགས་ ་ཡབ་ མ་ལ་མ ན་པ་ ེ་གཅིག་ ་གཏོད་ལ༔ ོན་ལམ་འདི་ ད་ ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱེ་མ་ ག་ ་ ག་པོས་
འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་ ོར་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་ ལ་བ་རིགས་ ས་ལམ་ ་ ོངས༔ 
ད ིངས་ཀྱི་ མ་ཆེན་ ་ཡིས་ བ་ནས་ ོར༔ མ་དག་རིགས་ ག་འོད་ལམ་བ ལ་ ་གསོལ༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་
བ ལ་ནས་ 
 
༧༠༽ ཀྱང་༔ དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ ་ ་བ ལ་ ་གསོལ༔ དེ་ ར་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་པས༔ རང་ ང་ ་ངོ་ཤེས་ནས་གཉིས་
་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་ འོ༔ འ ིང་མོས་གུས་ ག་པོས་རང་ངོ་ཤེས་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་བོ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་ ོན་ལམ་
མ་པར་དག་པའི་མ ས་རིགས་ ག་གི་མངལ་གྱི་ ོ་བཀག་ ེ༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་ ོར་གྱི་དོན་ ོགས་ནས༔ ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་

ཁོང་སེང་གི་ལམ་ལ་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེ་ ར་ ་ཞི་བ་ལ་གསལ་བར་ངོ་ ད་པས་ཤས་ཆེ་བ་གཅིག་ངོ་འ ོད་དེ་
གྲོལ་བ་མང་ ་འ ང་ངོ་༔ ཐ་མའི་ཡམ་ཐམ་མི་ ལ་ ་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཡེ་ནས་མེད་པའི་ ིག་ཅན་དང་༔ དམ་ཉམས་ལ་
སོགས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཀྱིས་འ ལ་ནས༔ ངོ་ ང་ཀྱང་མི་ 
 
༧༡༽ ༄༅༔ ༔འ ོད་པར་མར་ལ་འཁྱ་མས་ ་འོང་བས༔ ཞག་བ ན་པལ་དག་བ་མཁའ་ ོད་ཀྱི་ཞིང་ནས་རིག་འཛིན་གྱི་ ་
ཚགས་ མས་བ ་བ་ལ་འོང་བས༔ དེའི་ ས་ ་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་ ག་ལས་ བ་པའི་ ད་འགྲོའི་འོད་ལམ་ཀྱང་བ ་བ་ལ་
འོང་ངོ་༔ དོའི་ ས་ ་རང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཆེ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱ་ཻརིགས་ཀྱི་ ༔ མ་ཡེངས་པར་ཉོན་
ཅིག༔ ཞག་བ ན་པ་ལ་བག་ཆགས་ད ིངས་ ་དག་པའི་འོད་ ་ཁྲོ་བོ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་ ་མཁའ་ ོད་ཀྱི་ཞིང་
ཁམས་ ༔ རིག་འཛིན་གྱི་ ་ཚགས་བ ་བ་ལ་འོང་ ེ༔ འཇའ་དང་འོད་ ་འཐིབ་པའི་ད ས་ ༔ མ་པར་ ིན་པའི་རིག་
འཛིན་ ་ན་མེད་པ་པ ྨ་གར་གྱི་དབང་ ག་ཞེས་ 
 
༧༢༽ ་བ༔ ་མདོག་འོད་ འི་མདངས་དང་ ན་པ༔ མ་མཁའ་གྲོ་མ་དམར་མོ་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག་
འཛིན་ཅིང་༔ བ ་ ངས་ཀྱི་ ག་ ་ནམ་མཁའ་ལ་མཛད་པ་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ཤར་ནས་ས་ལ་གནས་
པའི་རིག་འཛིན་ཞེས་ ་བ༔ ་མདོག་དཀར་ཞིང་འཛིན་པའི་མདངས་དང་ ན་པ༔ མ་མཁའ་འགྲོ་དཀར་མོ་ ་ལ་འཁྱིལ་
ཞིང་གྲི་གུག་དང་ཐོག་ཁྲག་གི་གར་མཛད་ཅིང་༔ བ ་ ངས་ཀྱི་ ག་ ་ནམ་མཁའ་ལ་མཛད་པ་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ 
དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ ོ་ནས་ཚ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཞེས་ ་བ༔ ་མདག་སེར་ཞིང་མཛས་པའི་དཔེ་ ད་དང་ ན་བ༔ 
མ་མཁའ་འགྲོ་མ་སེར་མོ་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག་གིས་གར་མཛད་ཅིང་༔ བ ་ 

 
༧༣༽ ༄༅༔ ༔ ངས་ཀྱི་ ག་ ་ནམ་མཁའ་མཛད་པ་གཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ བ་ནས་ ག་ ་ཆེན་པོའི་
རིག་འཛིན་ཞེས་གྱ་བ༔ ་མདོག་དམར་ཞིང་འ མ་པའི་མདངས་དང་ ན་པ༔ མ་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ 
གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག་གི་གར་མཛད་ཅིང་༔ བ ་ ངས་ཀྱི་ ག་ ་ནམ་མཁའ་ལ་མཛད་པ་ཅིག་ ་འོང་ངོ་༔ དཀྱིལ་འཁོར་
དེའི་ ང་ནས་ ན་གྱིས་ བ་པའི་རིག་འཛིན་ཞེས་ ་བ༔ ་མདོག་ ང་ཞིང་ཞལ་ཁྲོ་འ མ་དང་ ན་པ༔ མ་མཁའ་འགྲོ་མ་
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ང་ཁུ་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ གྲི་གུག་དང་ཐོད་ ག་འཛིན་པས་གར་མཛད་ཅིང་༔ བ ་ ངས་ཀྱི་ ག་ ་ནམ་མཁའ་ལ་མཛད་པ་
ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ 
 
༧༤༽ རིག་འཛིན་དེ་ མས་ཀྱི་རོལ་ ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚགས་དབག་ ་མེད་པ་དང་༔ ར་ཁྲོད་བ ད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ༔ 
རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ༔ གནས་ག མ་མཁའ་འགྲོ༔ གནས་བ འི་མཁའ་འགྲོ༔ ལ་ཉི་ ་ ་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་ མས་དང་༔ 
དཔའ་མོ་དང་༔ གིང་དང་༔ ཆསོ་ ོང་བའི་བ ང་མ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ས་པའི་ ན་ ག་གསོལ་ནས༔ ་དང་༔ ང་
ང་དང་༔ ཐོད་ ་དང་༔ ཞིང་ གས་ཀྱི་ ལ་མཚན་དང་༔མི་ གས་ཀྱི་ ་ ེས་དང་༔ མི་ གས་ཀྱི་འཕན་དང་༔ མི་ག ར་གྱི་
ད་པ་དང་༔ རོལ་མོའི་ ེ་ ག་དཔག་ ་མེད་པ་དང་བཅས་ཏ༔ེ འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པ་ཤིག་ཤིག༔ ཡོམ་

ཡོམ་འགུལ་འགུལ་ ་འོང་ངོ་༔ རོལ་མོའི་ ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མགོ་འགས་པ་ཙམ་འདིར་བ་འོང་ངོ་༔ གར་ 
 
༧༥༽ ༄༅༔ ༔ ་ཚགས་ ེད་ཅིང་དམ་ཚིག་ཅན་ མས་ཀྱི་བ ་བ་ལ་འོང་ངོ་༔ དམ་ཉམས་ མས་ལ་ཆད་པ་བཅད་ ་འོང་ངོ་༔ 
ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ བག་ཆགས་ད ིངས་ ་དག་པ་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་དོག་ ་དང་ ན་པ༔ མཚན་ ད་ ིལ་མ་ ་
༔ ཁྲ་ཤིག་ཤིག་པ༔ མེར་མེར་བ༔ མ་ མ་པ༔ གཅིག་གསལ་ལ་ ངས་པ༔ བཀྲག་ལ་ཉམ་ང་བ་གཅིག༔ རིགས་འཛིན་གྱི་ཙ་

བོ་ འི་ གས་ཀ་ནས་ཁྱོད་རང་གི་ཐད་ ིང་ཀར་མིག་གིས་མི་བཟོད་པ་ཙམ་ ་ ག་ནས་འོང་ངོ་༔ དེ་དང་མཉམ་ ་ ད་
འགྲོའི་འོད་ ང་ཁུ་བཀྲག་མེད་ཅིག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་མཉམ་ ་ཤར་ནས་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་བག་ཆགས་
འ ལ་བའི་དབང་གིས༔ འོད་ཁ་དོག་ ་ ན་དེ་ལ་ ག་ཅིང་ ོས་ནས༔ ད་འགིྲའི་ 
 
༧༦༽ འོད་བཀྲག་མེད་དེ་ལ་ཆགས་ ་འོང་བས༔ དེ་ཙན་ཁྱོད་འོད་ཁ་དོག་ ་ ན་བཀྲག་མདངས་ཅན་དེ་ལ་མ་འཇིགས་
ཤིག༔ མ་ ག་ཅིག་ཡེ་ཤེས་ ་རང་ངོ་ཤེས་པར་གིྱས་ཤིག༔ འོད་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་རང་ འ་ ག་ ོང་ ས་གཅིག་ལ་
ིར་བ་ཙམ་ཡོད་དོ༔ ་གྲགས་ལ་ ིར་ཆེ་བ༔ ར་ ་བསོ་ ༔ ག་དངངས་ ག་པོ་དང་བཅས་ནས་འ ང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་

འཇིགས་ཤིག༔ མ་ སོ་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་གི་རང་ ང་རིག་པའི་རང་ ་རང་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ད་འགྲོའི་འོད་ ང་ཁུ་
བཀྲག་མེད་དེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིག༔ མ་ཞེན་ཅིག༔ དེ་ལ་ཆགས་ན་ནི་ཁྱོད་གཏི་ ག་ ད་འགྲོའི་གནས་ ་ ེས་ ེ༔ གླེན་ གས་
བཀོལ་གཅོད་ཀྱི་ ག་བ ལ་མཐའ་ལས་འདས་པ་ ོང་ ེ༔ ཐར་པའི་ ས་མི་འ ང་ 
 
༧༧༽ ༄༅༔ ༔བས་དེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིག༔ འོད་ཁ་དོག་ ་ ན་གསལ་ལ་འཚར་བ་དེ་ལ་མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ བཙམ་ ན་འདས་
རིག་འཛིན་ ོབ་དཔོན་གྱི་ ་ཚགས་ལ་མ ན་བ ེ་གཅིག་ ་གདོད་ལ༔ རིག་འཛིན་དཔལ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་བཅས་པ་
མས་ཀྱིས༔ བདག་དག་པ་མཁའ་ ོད་ཀྱི་གནས་ ་བ ་བ་ལ་ ོན་པར་འ ག་པས༔ ཁྱེད་ མས་མཁྱེན་བདག་ ་ འ་ིསེམས་

ཅན་ཚགས་མ་བསགས་པ༔ ད་ཞག་ཕན་ཆད་ ་ ས་ག མ་གྱི་བདེག་ཤིགས་རིགས་ འི་ ་ཚགས་དེ་ཙམ་ཅིག་གི་ གས་ ེས་
བ ང་ཡང་མ་ཟིན་པ་འདི༔བདག་འ ་བ་ཨ་ཙ་མ་རེ༔ ད་ནི་རིག་འཛིན་གྱི་ ་ཚཌ་ཁྱེད་ མས་ཀྱིས་འདི་མན་ཆད་ཅི་ནས་
ཀྱང་མ་བཏང་ཅིག༔ གས་ ེའི་ གས་ 
 
༧༨༽ ས་བ ང་ཅིག༔ དག་པ་མཁའ་ ོད་ཀྱི་ཞིང་ ་ད་ ་ཁོན་ནས་ ང་ ག་སོལ༔ མ་པའི་མ ན་བ ེ་གཅིག་ ག་ཏོད་
ལ་ ོན་ལམ་འདི་ ད་ ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱཻ་མ་རིག་འཛིན་ ་ཚགས་ མས་ཀྱང་དགོངས་ ་གསོལ༔ བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ལམ་ ་ ང་
་གསོལ༔ བག་ཆགས་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ ན་ ེས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ དཔའ་བོ་རིག་

འཛིན་ཚགས་ཀྱི་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་མཁའ་འགྲོའི་ཚགས་ཀྱིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་
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ནས་ཀྱང་༔ དག་པ་མཁའ་ ོད་ཞིང་ཁམས་དེ་ ་ ོལ༔ ཅེས་མོས་གུས་ ག་པོས་ ོན་ལམ་བཏབ་པས༔ རིག་འཛིན་ ་ཚགས་
མས་ཀྱི་ གས་ཀར་འཇའ་༼ཤོག་གྲངས་དོན་དགུ་ཆད་པ་སོགས་ནི་པེ་ག གས་ཀིྱ་ བ་ཤོག་ ོང་པ་དག་ཡིན༽ 

 
༨༠༽ ༄༅༔ ༔འདོ་ ་ཐིམ་ནས༔ དག་པ་མཁའ་ ོད་ཀྱི་གནས་ ་ ེ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ༔ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རིགས་ 
ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ངོ་འ ོད་དེ་གྲོལ་བ་ཤ་ ག་གོ༔ འདིར་བག་ཆགས་ངན་ཡང་གྲོལ་བར་ངེས་སོ༔ དེ་ཡན་ཆད་ནི་འཆི་ཁའི་
བར་དོ་ལ་འོད་གསལ་ངོ་འ ོད་པ་དང་༔ ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་བར་དོ་ངོ་ ད་པ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཐལ་ལོ༔ ྛྀི༔ ་ ་ ༔ ༔ 
  

༨༡ ག 
༄༅༔ ༔ཁྲོ་བོའི་བར་དོའི་འཆར་ ལ་བ ན་པ་བ གས་སོ༔ 
 
༨༢༽ ༄༅༅༔ ༔ད་ནི་ཁྲོ་བོའི་བར་ད་ོའཆར་ ལ་བ ན་པར་ ་ ེ༔ དེ་ཡང་གོང་ ་ཞི་བའི་བར་དོ་ལ་འ ང་རིམ་བ་བ ན་
ཡོད་དེ༔ དེ་ལ་རིམ་བ་བཞིན་ ་ངོ་ ད་པས༔ ཅིག་ལ་མ་འ ོད་ཀྱང་གཅིག་ལ་འ ོད་དེ་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་ནི་དཔག་ ་མེད་པ་
འ ང་ངོ་༔ དེ་ ར་གྲོལ་པ་མང་ ་ ང་ཡང་༔ སེམས་ཅན་ནི་གྲངས་མང་༔ ལས་ངན་ནི་ཚན་ཆེ༔ ིག་ ིབ་ནི་ ན་ ག༔ བག་
ཆགས་ནི་ ན་རིང་༔ མ་ 
 
༨༣༽ ༄༅༔ ༔རིག་འ ལ་འཁོར་འདི་ལ་ཟད་པ་མེད་ཅིང་འགྲིབ་པ་མེད་པས༔ ད་ེ ར་ཞིབ་ ་ངོ་ ད་ཀྱང་མ་གྲོལ་བར་ ར་
་འཁྱམས་པ་ཡང་ཚན་ཆེ་ ེ༔ དེ་ཡང་ཞི་བའི་ ་ཚགས་དང་༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ ་ཚགས་ཀྱི་བ ་བ་འོངས་པའ་ིའོག་
་ཁྲག་འ ང་ཁྲོ་བོའི་ ་ཚགས་འབར་བ་ ་བ ་ ་བ ད༔ གོང་གི་ཞི་བའི་ ་ཚགས་གནས་བ ར་དེ་འཆར་ ་འོང་བས་

གོང་དང་མི་འ ་ ེ༔ འདི་ནི་ 
 
༨༤༽ ཁྲོ་བོའི་བར་དོ་ཡིན་པས༔ འཇིགས་ ག་དངངས་ག མ་གྱི་དབང་ ་འགྲོ་ ེ༔ ངོ་འ ོད་པ་ཡང་དཀའ་ ་འགྲོ་འོ༔ རིག་
པ་རང་དབང་མི་ཐོབ་བར་བ ལ་པ་འཁོར་ ག་ ་འོང་ ེ༔ ང་ཟད་ཅིག་པོས་ཟིན་ན་གྲོལ་བར་ ་ ེ༔ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན༔ 
དངངས་ ག་འཛིགས་ག མ་གྱི་ ང་བ་ཤར་ནས༔ རིག་པ་ཡེངས་ལོང་མེད་དེ༔ རིགས་པ་ ེ་གཅིག་ ་བ ིམས་ནས་ཡོད་པའི་
ིར་རོ༔ འདིའི་ བས་ ་ནི༔ འདི་ ་ འི་གདམས་པ་དང་མ་འ ད་ན༔ ཐོས་པ་ ་མཚ་ ་ ་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ཕན་པ་མེད་དེ༔ 

འ ལ་བ་འཛིན་པའི་མཁན་པོ་དང་༔ མཚན་ཉིད་ཀྱི་ ོན་པ་ཆེན་པོ་ མས་ཀྱང་༔ བས་འདིར་འ ལ་ནས་ངོ་མ་འ ོད་དེ༔ 
འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡོད་དོ༔ ེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ 
 
༨༥༽ ༄༅༔ ༔ མས་ནི་ཨ་ཅང་ཡང་ཆེ་ ེ༔ དངངས་ ག་འཇིགས་ག མ་ལ་ ོས་བས་ངན་སོང་གི་གཡང་ལ་ ང་ནས་ ག་
བ ལ་ལོ༔ གསང་ གས་ལ་ ོད་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ཐ་མའི་ཡང་ཐ་མ་ཅིག་ཡིན་ནའང་༔ ཁྲག་འ ང་གི་ ་ཚགས་མཐོང་མ་
ཐག་ ་ ར་འ ིས་ཀྱི་མི་དང་འ ད་པ་ ་ ་ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས༔ ཡིད་ཆེས་ཏེ་གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་
ས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ཡང་མི་ ལ་ ་ཁྲག་འ ང་གི་ ་འད་ི མས་མངོན་ ོགས་ ོམ་པ་དང་༔ མཆོད་བ ོད་ ས་པ་དང་༔ 

ཐ་ན་ ་ག གས་རིས་ ་ ིས་པ་དང་༔ འ ར་ ་དོད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་ཀྱང་༔ འདིར་ ་ག གས་ཤར་བ་དང་
ངོ་ཤེས་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་པའི་ 
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༨༦༽ གནད་ཀྱང་དེ་ ར་ཡིན་ནོ༔ ཡང་མི་ ལ་ ་འ ལ་བ་འཛིན་པའི་མཁན་པོ་དང་ མཚན་ཉིད་ ོན་པའི་ཆོས་ ོད་ལ་ཇི་
ར་བ ོན་ཞིང་༔བཤད་པའི་ཆོས་ལ་ཇི་ ར་མཁས་ཀྱང་༔ གྲོངས་པའི་ཚ་ན༔ ག ང་དང་༔ རིང་ ེལ་དང་༔ འཇའ་ལ་སོགས་

པའི་ གས་མི་འ ོན་ཏེ༔ དེ་ནི་གསོན་པོའི་ ས་ ་གསང་ གས་ ོར་མ་ཤོང་བདང་༔ གསང་ གས་ལ་གཤེ་ ར་བཏབ་པ་
དང་༔ གསང་ གས་ཀྱི་ ་ཚགས་ མས་ ས་མེད་པའི་དབང་གིས་བར་དོར་ཤར་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ༔ ར་མཐོང་མ་ ོང་བ་
ཅིག་ ོ་ ར་ ་མཐོང་བས་དེ་དགྲར་སོང་ནས༔ དེ་ལ་ ང་སེམས་ ེས་པས་དེས་ ེན་ ས་ངན་སོང་ ་འགྲོ་བས༔ དེའི་ ིར་
འ ལ་བ་འཛིན་པ་དང་༔ མཚན་ཉིད་པ་ཇི་ ར་བཟང་ཡང་༔ ནང་ན་གསང་ 
 
༨༧༽ ༄༅༔ ༔ གས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མེད་ན༔ ག ང་དང་༔ ཤ་རི་རམ་དང་༔ རིང་ ེལ་དང་༔ འཇའ་འོད་ལ་སོགས་པའི་ གས་
མི་འ ོན་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་ ར་རོ༔ གསང་ གས་པ་ཐ་མའི་ཡང་ཐ་མ་གཅིག་ཡིན་ནའང་༔ འ ལ་ ་ ོད་ལམ་ ིང་པ་དང་
༔ མི་བ ན་པ་དང་༔མི་མཁས་པ་དང་༔ ལ་དང་མི་མ ན་པའི་ ོད་ལམ་མི་མཛས་པ་ཇི་ ར་འ ག་ཀྱང་༔ དེས་གསང་
གས་ཀྱི་ཆོས་ཉམས་ ་ ང་མ་ བ་ན་ཡང་༔ དེ་ལ་ལོག་ ་མ་ ེས་པ་དང་༔ ཐེ་ཚམ་མེད་པ་དང་༔ གསང་ གས་ལ་མོས་པ་
ས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ བས་འདིར་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ༔ མི་ ལ་ ་ ོད་ལམ་མ་མཛས་ཀྱང་འཆི་བའི་ཚ་ན༔ ག ང་དང་

རིང་ ེལ་དང་༔ ་ག གས་དང་༔ འཇའ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ ་ 
 
༨༨༽ རེ་ཅིས་ཀྱང་འ ང་བར་འ ར་ཏེ༔ དེས་ན་གསང་ གས་འདི་ ིན་ བས་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་ ིར་རོ༔ གསང་ གས་ཀྱི་ ལ་
འ ོར་པ་འ ིང་ཡན་ཆད༔ བ ེད་ ོགས་ ོམ་པ་དང་༔ ིང་པོ་བ ས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་ ་ ངས་པ་ མས་ནི་ཆོས་ཉིད་
བར་དོ་འདི་ཙམ་ ་མར་འཁྱམས་མི་དགོས་ཏེ༔ ད གས་ཆད་མ་ཁད་ ་རིག་འཛིན་དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ་སོགས་པས་
དག་པ་མཁའ་ ོད་ ་ངེས་པར་གདན་ ངས་པར་ ར་ཏེ༔ དའེི་ ཌ་ ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་དང་༔ འཇའ་དང་འོད་ ་
འཁྱིལ་བ་དང་༔ མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་༔ ོས་ཀྱི་ ི་དང་༔ ནམ་མཁའ་ལ་རོལ་མོའི་ ་ ད་དང་༔ ག ང་དང་རིང་ ེལ་དང་༔ 
་ག གས་ལ་སོགས་པ་ ོན་པ་ནི་དེའི་ གས་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ ིར་ ་འ ལ་བ་འཛིན་པ་དང་༔ ོན་པ་དང་༔ དམ་ 

 
༨༩༄༅༔ ༔ཆིག་ཉམས་པའི་ གས་པ་དང་༔ ེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི༔ ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་མེད་པའི་ཐབས་མེད་དོ༔ 
ོགས་ཆེན་པ་དང་ ག་ ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བ ོམ་པའི་ ོམ་ཆེན་དག་ནི་འཆི་ཁའི་བར་དོར་འོད་གསལ་ཟིན་ནས་ཆོས་ ་

ཐོབ་པར་འ ར་བས༔ ཐོས་གྲོལ་འདི་ཀོླག་མི་དགོས་པ་ཤ་ ག་འོང་ངོ་༔ དེ་ཡང་འཆི་ཁའི་བར་དོར་འོད་གསལ་ངོས་ཟིན་ན་
ཆོས་ ་ཐོབ་བོ༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འདིར་ཞི་ཁྲོའི་ ང་བ་འཆར་བའི་ ས་ ༔ ངོས་ཟིན་ན་ལོངས་ ོད་ གོས་པའི་ ་ཐོབ་བོ༔ 
ིད་པ་བར་དོར་ངོས་ཟིན་ན་ ལ་ ་ཐོབ་བ་དང་༔ ཐ་ནའང་གནས་མཐོ་རིས་ ་ ེ་བ་ ེ༔ ཆོས་འདི་དང་འ ད་ནས་ ེ་བ་ ི་

མཆོས་ལ་ ོད་པའི་ལས་འ ོ་ཡོད་བས༔ དེའི་ ིར་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་ནི་མ་བ ོམ་པར་ 
 
༩༠༽ སངས་ ས་པའི་ཆོས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བ་ཐོབ་པའི་ཆོས༔ ིག་པོ་ཆེ་གསང་ལམ་ལ་འཁྲིད་པའི་ཆོས༔ ད་ཅིག་
གཅིག་གིས་ ེ་ ག་ ེད་པའི་ཆོས༔ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ ོགས་སངས་ ས་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ཡིན་ཏེ༔ འདིས་ ེབ་པའི་སེམས་
ཅན་ངན་སོང་ ་སོང་བ་མི་ ིད་དོ༔ འདི་དང་བཏགས་གྲོལ་གཉིས་བ གས་པས༔ གསེར་གྱི་མ ྜལ་ལ་ག འི་ ་བཀོད་བ་དང་
འ ་བས་བ གས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ ར་ཐོས་གྲོལ་གྱི་དགོས་པ་བ ན་ནས༔ ད་ནི་ཁྲོ་བོའི་བར་དོ་འཆར་ ལ་ངོ་ ད་པར་ ་
ེ༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་ལན་ག མ་བོས་ནས་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ ཁྱོད་ཀྱི་གོང་ ་ཞི་

བའི་བར་དོ་ཤར་ཡང་ངོས་མ་ཟིན་པས་ད་ ང་འདིར་འཁྱམས་དགོས་ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ ད་ནི་ཞག་བ ད་པ་ལ༔ 
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༩༡༽༄༅༔ ༔ཁྲག་འ ང་ཁྲོ་བོའི་ ་ཚགས་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ མ་ཡེངས་པར་ངོས་ཟིན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དཔལ་
ཆེན་ ་ ་ཧེ་ ་ཀ་ཞེས་ བ༔ ་མདོག་ ག་ནག་ད ་ག མ་ ག་ ག་ཞབས་བཞི་བ ད་པ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་བ༔ གཡོན་
དམར་བ༔ ད ས་ ག་ནག་ ་ཡོད་པ༔ ་འོད་ཀྱི་ ང་པོ་འབར་བ༔ ན་དགུ་འཇིགས་པའི་ ང་མིག་ ་གཟིགས་པ༔ ིན་མ་
གློག་བཞིན་ ་འ ག་པ༔ མཆེ་བ་ཟངས་གཡག་ ་འབར་བ༔ ཨ་ལ་ལ་དང་ཧ་ཧའི་གད་ ངས་ ོག་པ༔ ་ ་ཞེས་པ་དང་
བ གས་ཀྱི་ ་ཆེན་པོ་ ོག་པ༔ ད ་ ་དམར་སེར་གྱེན་ ་འ ོ་ཞིང་འབར་བ༔ ཉི་ ་དང༔ ལ་ནག་དང་༔ ཐོད་ མ་གྱི་ད ་
བ ན་པ༔ ག་ ག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་འཁོར་ལོ༔ བར་པ་ན་དགྲ་ ༔ 
 
༩༢༽ཐ་མ་ན་རལ་གྲི༔ གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ ིལ་ ༔ བར་བན་ཐོང་གཤོལ༔ ཐ་མ་ན་བྷ ་བ མས་པའོ༔ མ་ ་ཀྲོ་ཏི་ ་རི་
མ་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔གཡས་པས་མགུལ་ནས་འ ད་ཅིང་༔ གཡོན་པས་མ ང་དམར་ཞལ་ ་ ོབས་པ༔ ན་ ་ ག་ཆོམ་དང་
ར་ ་འ ག་ ིར་བ་ཙམ་པ༔ ོ་ ེ་འབར་བའི་ ་སེབ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ༔ ང་གིས་བཏེགས་པའི་གདན་ལ་བ ང་

བ མ་ ་བ གས་བ༔ རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་རང་གི་མངོན་ མ་གྱི་དེ་ཀ་ ར་འཆར་རོ༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ མ་ ག་
ཅིག༔ མ་དངངས་ཤིག༔ རང་གི་རིག་པའི་ ར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་པས་མ་ ག་ཅིག་༔ དནོ་
ལ་བཅོམ་ ན་འདས་ མ་པར་ ང་མཛད་ཡབ་ མ་དངོས་ཡིན་པས་མ་འཇིགས་ 
 
༩༣༽ ༄༅༔ ༔ཤགི༔ ངོ་ཤེས་པ་དང་གྲོལ་བ་ ས་མཉམ་མོ༔ ཞེས་བ གས་པས༔ ཡི་དམ་ ་ངོ་ཤེས་ཏེ་གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་ 
ནས་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེ་ལ་དངངས་ ག་ ེས་ནས་ ོས་པས་ངོ་མ་འ ོད་ན༔ ཡང་
ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཞག་དགུ་པ་ལ་ཁྲོག་འཐང་ ོ་ ེ་རིགས་ཀྱི་བ ་བ་ལ་འོང་བས༔ ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་
ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྲག་འ ང་ ོ་ ེ་རིགས་ཀྱི་བཅོམ་ ན་འདས་བ ་ཧེ་ ་ཀ་ཞེས་ ་བ༔ ་མདོག་མཐིང་ནག་
ཞལ་ག མ་ ག་ ག་ཞབས་བཞི་བ ད་པ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་བ༔ གཡོན་དམར་བ༔ ད ས་མཐིང་ཁ༔ ག་ ག་གཡས་ཀྱི་
དང་པོ་ན་ ོ་ ེ༔ བར་པ་ན་བྷན་དྷ༔ ཐ་མ་ན་དགྲ་ ༔ གཡོན་ 
 
༩༤༽ གྱི་དང་པོ་ན་ ིལ་ ༔ བར་མ་ན་བྷན་དྷ༔ ཐ་མ་ན་མཐོང་གཤོལ༔ མ་བ ་ཀྲོ་ཏི་ ོ་རི་མ་ཡབ་ཀྱི་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ 
གཡས་པས་མགུལ་ནས་འ ད་ཅིང་༔ གཡོན་པས་ ང་དམར་ཞལ་ ་ ོབ་པ༔ རང་གི་ཀླད་པའི་ཤར་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་
འཆར་ ་འོ་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔མ་ ག་ཅིག༔ མ་དངངས་ཤིག༔ དོན་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་
མ་དངོས་ཡིན་པས་མ་ ག་ཅིག༔ མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ ངོ་ཤེས་པ་དང་གྲོལ་བ་ ས་མཉམ་ ་འོང་ངོ་༔ ཞེས་བ གས་པས་ཡི་

དམ་ ་ངོ་ཤེས་ནས༔ གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་པས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་ལས་ ིབ་ཆེ་བ་ མས་དེ་ལ་དངངས་ ག་
ེས་ནས་ ོས་པས་ངོ་མ་འ ོད་ན༔ ཡང་ཞག་བ ་པ་ལ་ཁྲག་འ ང་རིན་པོ་ 

 
༩༥༽ ༄༅༔ ༔ཆའེི་རིགས་བ ་བ་ལ་འོང་བས༔ ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ 
མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ ཞག་བ ་པ་ལ་ཁྲག་ ང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ར ྣ་ཧེ་ ་ཀ་ཞེས་ ་བ༔ ་མདོག་སེར་ནག་ཞལ་
ག མ་ ག་ ག་ཞབས་བཞི་བ ད་པ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་བ༔ གཡོན་དམར་ད ས་སེར་ནག་རབ་འབར་བ༔ ག་ ག་གཡས་
ཀྱི་དང་པོ་ན་རིན་པོ་ཆེ༔ བར་བ་ན་ཁ ཾག༔ ཐ་མ་ན་བ་ེཅོན་བ མས་པ༔ གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ ིལ་ ༔ བར་མ་ན་བྷན་དྷ༔ ཐ་
མ་ན་ ི་ ལ་བ མས་པ༔ མ་ར ྣ་ཀྲོ་ཏི་ ་རི་མ་ཡབ་ཀྱི་ ་ལ་འཁྲིལ་པ༔ གཡས་པས་མགུལ་ནས་འ ད་ཅིང་༔ གཡོན་པས་
ང་དམར་ཞལ་ ་ ོབ་པ༔ རང་གི་ཀླད་པའི་ ོ་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་ 
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༩༦༽འཆར་ ་འོང་ནས་དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ མ་ ག་ཅིག༔ མ་དངངས་ཤིག༔ རང་གི་རིག་པའི་ ར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ 
ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་པས་མ་ ག་ཅིག༔ དོན་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ཡབ་ མ་དངོས་ཡིན་པས་
མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ ངོ་ཤེས་པ་དང་གྲོལ་བ་ ས་མཉམ་ ་འོང་ངོ་༔ ཞེས་བ གས་པས་ཡི་དམ་ ་ངོ་ཤེས་ནས་གཉིས་ ་མེད་
པར་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེ་ ར་ ་ངོ་ ད་ཀྱང་བག་ཆགས་ངན་པའི་དབང་གིས་དངངས་ ག་ ེས་
ནས་ ིར་ ོས་པས༔ ཡི་དམ་ ་ངོ་མ་ཤེས་པར་གཤིན་ ེར་མཐོང་ནས་ངོ་མ་འ ོད་ན༔ ཡང་ཞག་བ ་གཅིག་པར་ཁྲག་འ ང་
པ ྨ་རིགས་ཀྱི་ ་ཚགས་བ ་བ་ལ་འོང་བས༔ ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མངི་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ 
ཞག་བ ་གཅིག་ 
 
༩༧༽ ༄༅༔ ༔པ་ལ་ཁྲག་འ ང་པ ྨ་རིགས་ཀྱི་བཅོམ་ ན་འདས་པ ྨ་ཧེ་ ་ཀ་ཞེས་ ་b་ ་མདོག་དམར་ནག་ཞལ་ག མ་ ག་
ག་ཞབས་བཞི་བ ད་པ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་བ།་གཡོན་ ོ་བ༔ ད ས་དམར་ནག་ ་འབར་བ༔ ག་ ག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་

པ ྨ༔ བར་པ་ན་ཁ་ ཾ་ག༔ ཐ་མ་ན་ད ག་ཐོ༔ གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ ིལ་ ༔ བར་བ་ན་བྷན་དྷ་དམར་གྱི་བཀང་བ༔ ཐ་མ་ན་ ་
ང་བ མས་པ༔ མ་པ ྨ་ཀྲོ་ཏི་ ་རི་མ་ཡབ་ཀྱི་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ གཡས་པས་མགུལ་ནས་འ ད་ཅིང་༔ གཡོན་པས་ ང་

དམར་ཞལ་ ་ ོབ་པ༔ ཡབ་ མ་ཞལ་ ོར་མངོན་ མ་ ་རང་གི་ཀླད་པའི་ བ་ནས་ཐོན་ནས་འོང་བས༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་
ཤིག༔ མ་ ག་ཅིག༔ དེ་ལ་མ་དངངས་ཤིག༔ དགའ་བ་བ ོམ་ཤིག༔ རང་གི་རིག་པའི་ ར་ 
 
༩༨༽ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་པས་མ་ ག་ཅིག༔ དོན་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་
མ་དངོས་ཡིན་པས་མོས་པ་གྱིས་ཤིག༔ ངོ་ཤེས་པ་དང་གྲོལ་བ་ ས་མཉམ་ ་འོང་ངོ་༔ ཞེས་བ གས་པས་ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་

པར་ཤེས་ནས་གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེ་ ར་ངོ་ ད་ཀྱང་བག་ཆགས་ངན་པས་ ིར་
ཁྲིད་དེ་དངངས་ ག་ ེས་ནས་ ོས་པས་ཡི་དམ་ ་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ་ངོ་མ་འ ོད་པ་ཡོད་པས༔ ཡང་ཞག་བ ་གཉིས་པ་ལ་ཁྲག་
འ ང་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ ་ཚགས་དང་༔ ཀེ ་རི་མ་དང་༔ ་མེན་དང་༔ ོ་མ་དང་༔ དབང་ ག་མ་ མས་བ ་བ་ལ་འོང་ ེ༔ 
ངོ་མ་ཤེས་པར་འཇིགས་ ག་ཆེ་ ་འོངས་པས༔ ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ 
 
༩༩༽ ༄༅༔ ༔ནས་བོད་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཞག་བ ་གཉིས་སོང་བའི་ ས་ ༔ ཁྲག་འ ང་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་
བཅོམ་ ན་འདས་ཀ ་ཧེ་ ་ཀ་ཞེས་ ་བ༔ ་མདོག་ ང་ནག་ཞལ་ག མ་ ག་ ག་ཞབས་བཞི་བ ད་པ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་
བ༔ གཡོན་དམར་བ༔ ད ས་ ང་ནག་ མས་པ༔ ག་ ག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་རལ་གྲི༔ བར་པ་ན་ཁ་ ཾ་ག༔ ཐ་མ་ན་ད ག་
ཐོ༔ གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ ིལ་ ༔ བར་པ་ན་བྷ ༔ཐ་མ་ན་མཐོང་གཤོལ་བ མས་པ༔ མ་ཀ ་ཀྲོ་ཏི་ ་རི་མ་ ་ལ་འཁྲིལ་བ༔ 
གཡས་པས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འ ད་པ༔ གཡོན་པས་ ང་དམར་ཞལ་ ་ ོབ་པ༔ ཡབ་ མ་ཞལ་ ོར་ ་མངོན་ མ་ ་རང་
ག་ིཀླད་པའི་ ང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་རོ༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ 
 
༡༠༠༽ ཤིག༔ མ་ ག་ཅིག༔ མ་དངངས་ཤིག༔ རང་གི་རིག་པའི་ ར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་
པས་མ་ ག་ཅིག༔ དོན་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་དོན་ཡོད་ བ་པ་དངོས་ཡིན་ནོ༔ མོས་པ་དང་གུས་པ་གྱིས་ཤིག༔ ངོ་ཤེས་པ་དང་
གྲོལ་བ་མཉམ་ ་འོང་ངོ་༔ ཞེས་བ གས་པས་ཡི་དམ་ ་ངོ་ཤེས་ནས་གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ 
དེ་དག་ ་མའི་གདམས་ངག་གི་རང་ ང་རིག་པའི་ ལ་ ་ངོ་ཤེས་པས༔ དཔེར་ན་སེ ྒེའི་གསོབ་མཐོང་བར་ ་ ར་གྲོལ་ལོ༔ 
དེ་ཡང་སེ ྒའེི་གསོབ་འདི་ ར་ཡིན་གྱི། །དོན་མ་ ོགས་ན་དངངས་ ག་ ེས་ཏེ༔ མི་གཅིག་གིས་འདི་ ར་ཡིན་གྱི་ངོ་ ད་པས་
མཚང་རིགས་ཏེ་འཇིགས་པ་ ལ་བ་འ ་བར༔ འདིར་ཡང་ཁྲག་འ ང་གི་ ་ཚགས་ ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་ 
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༡༠༡༽ ༄༅༔ ༔རག་པ༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་མཉམ་པ་འཆར་བའི་ཚ༔ ངེས་པར་དངངས་ ག་ ེས་ཏེ༔ ངོ་ ོད་འདི་ཐོས་མ་
ཐག་ ་རང་ ང་ངམ༔ ཡི་དམ་ ་ངོ་ཤེས་ནས་ ར་གོང་ ་ ་མས་གདམས་པའི་འོད་གསལ་མ་དང་༔ ིས་ཤར་བའི་ ་རང་
ང་གི་འོད་གསལ་གཉིས་མ་ ་འ ད་དེ༔ རང་ལ་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ ་ ར་འ ིས་ཀྱི་མི་དང་འ ད་བ་ ར་ ་རང་རིག་

རང་གསལ་ ་རང་གྲོལ་ལོ༔ འདིའི་ངོ་ ོད་མ་ཐོབ་ན༔གང་ཟག་བཟང་པོ་ མས་ཀྱང་འདི་ནས་ ིར་ལོག་ ེ་འཁོར་བར་འཁྱམ་
མོ༔ དེ་ནས་ཀེ ་རི་བ ད་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་དང་༔ ་མེན་མ་མགོ་བ ན་ ་ཚགས་པ་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་
འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ཡང་ངོ་ ད་པ་ནི༔ ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ 
 
༡༠༢༽ ཀྱི་ ༔ མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ རང་གི་ཀླད་པའི་ཤར་ནས་ཀེ ་རི་མ་དཀར་མོ་གཡས་ན་ཞིང་གི་ད ག་ཐོ་ཐོགས་པ༔ 
གཡོན་ན་བྷན་དྷ་དམར་གྱིས་བཀང་བ་ཐོགས་ནས་རང་ལ་འཆར་རོ༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ོ་ནས་ཙ ་རི་མ་སེར་མོ་མདའ་
ག ་འགེངས་པ་དང་༔ བ་ནས་ ་མོ་དམར་མོ་ ་ ིན་ ལ་མཚན་བ མས་པ་དང་༔ ང་ནས་པེ་ཏའི་ནག་མོ་ ོ་ ེ་དང་
བྷན་དྷ་དམར་གྱིས་བཀང་བ་བ མས་པ་དང་༔ ཤར་ ོ་ནས་ ་ཀ་སི་དམར་སེར་གཡས་པས་ ་མ་བ ང་ནས་གཡོན་པས་ཞལ་
་གསོལ་བ་དང་༔ ོ་ བ་ནས་ཀ ་རི་ ང་ནག་གཡོན་ན་བྷན་དྷ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ་བ ང་ནས་གཡས་པའི་ ོ་ ེས་

ད གས་ཅིང་ མས་པའི་ ལ་གྱིས་ཞལ་ ་གསོལ་བདང་༔ བ་ ང་ནས་ཙན་དྷ་ལི་སེར་ ་མགོ་ ས་ 
 
༡༠༣ ༄༅༔ ༔ ག་ལ་བཀལ་ཏེ་གཡས་པས་ཙི ྟ་བ མས་ནས་གཡོན་པས་ ས་པོ་ཟ་བ་དང་༔ ང་ཤར་ནས་ ེ་ཤ་ནི་མཐིང་
ནག་མགོ་ ས་ ལ་ནས་ཟ་བ་དང་༔ གནས་ཀྱི་ཀེ ་རི་མ་མོ་བ ད་པོ་ཡང་ཁྲག་འ ང་ཡབ་ ་ལ་བ ོར་ནས་རང་གི་ཀླད་པའི་
ནང་ནས་ཐོན་ནས་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེའི་ ི་རིམ་ན་ ལ་གྱི་ ་མེན་མ་བ ད་ཐོན་
ནས་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ཤར་ནས་སིང་ཧ་ ག་ནག་སེང་མགོ་མ༔ ལག་གཉིས་ ང་མཁར་བ ོལ་ནས་ཁའི་ནང་ ་རོ་ཐོགས་
རལ་པ་བསིགས་པ་དང་༔ ོ་ནས་ ་ཀྲི་ ་ཁ་དམར་མོ་ ག་མགོ་མ༔ལག་གཉིས་བ ོལ་ནས་མིག་འ ་ གས་ ་བ ་ཞིང་མཆེ་
བ་ཉེར་པ་དང་༔ བ་ནས་ ི་ལ་ ་ཁ་ཝ་མགོ་ཅན༔ གཡས་པས་ ་མ་བ ང་ཞིང་ 
 
༡༠༤༽ ་གྲི་ཐོགས་ནས་གཡོན་པས་ ་མ་ཟ་བ་དང་༔ ཁྲག་ ག་པ་དང་༔ ང་ནས་ ོ་ན་ ་ཁ་མཐིང་ནག་ ང་མགོ་ཅན༔ 
ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་རོ་ཁ་ ེ་ནས་མིག་འ ་ གས་ ་བ ་བ་དང་༔ ཤར་ ོ་ནས་ཀྲི་ཏ་ ་ཁ་དཀར་སེར་ ་ ོད་མགོ་ཅན༔ ཞིང་
ཆེན་ ག་ལ་ཁུར་ནས་ཀེང་ ས་ལག་ ་ཐོགས་པ་དང་༔ ོ་ བ་ནས་ཀ་ཀ་ ་ཁ་དམར་ནག་ ར་ འི་མགོ་ཅན༔ ཞིང་ཆེན་
ག་ལ་ཁུར་བ་དང་༔ བ་ ང་ནས་ཁ་ཁ་ ་ཁ་ནག་མོ་ ་རོག་གི་མགོ་ཅན༔ གཡོན་ ་བྷ ་ཐོགས་ནས༔ གཡས་པས་རལ་གྲི་

ཐོགས་ཏེ་གློ་ ིང་ཟ་བ་དང་༔ ང་ཤར་ནས་ ་ ་ ་ཁ་མཐིང་ཁ་ ག་པའི་མགོ་ཅན༔ གཡས་ ་ ོ་ ེ་ཐོགས་ཤིང་གཡོན་ ་
རལ་གྲི་བ མས་ཤིང་ཤ་ཟ་བ་དང་༔ ལ་གྱི་ ་མེན་མ་བ ད་པོ་ཡང་ཁྲག་འ ང་ཡབ་ ་ལ་བ ོར་ནས་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་
ནས་ 
 
༡༠༥༽ ༄༅༔ ༔ཐོན་ནས་རང་ལ་ཤར་འོ་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ གང་ཤར་ཐམས་ཅད་རང་ ང་རིག་པའི་རང་ ལ་ ་ངོ་
ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ོ་མ་བཞི་ཡང་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ངོ་ཤེས་
པར་གྱིས་ཤིག༔ རང་གི་ཀླད་པའི་ཤར་ནས་ ག་གདོང་དཀར་མོ་ གས་ ་མ༔ གཡོན་པས་བྷན་དྷ་དམར་གྱིས་བཀང་ནས་
ཐོགས་པ་གཅིག་ ་ཤར་ ་འོང་ངོ་༔ ོ་ནས་ཕག་གདོང་སེར་མོ་ཞགས་པ་འཛིན་པ༔ བ་ནས་སེང་གདོང་མ་དམར་མོ་ གས་
ོག་འཛིན་པ་དང་༔ ང་ནས་ ལ་གདོང་མ་ ང་མོ་ ིལ་ ་འཛིན་པ་དང་༔ ོ་མ་བཞི་ཡང་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་

ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་པས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ 
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༡༠༦༽ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཧེ་ ་ཀ་ ག་པོའི་ ་ མ་ འི་ ི་རིམ་ ་དབང་ ག་མ་ཉི་ ་ ་བ ད་མགོ་བ ན་ ་ཚགས་དང་
བཅས་ཏེ༔ མཚན་ཆ་ ་ཚགས་ཐོགས་ནས་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་
ཤིག༔ གང་ཤར་ཐམས་ཅད་རང་ ང་རིག་པའི་རང་ ལ་ ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དོན་ཆེན་འགག་ལ་ གས་པའི་ ས་ཚད་
འདིར༔ ་མའི་གདམས་ངག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ཤར་ནས་ ིན་མོ་ ག་ནག་གཡག་མགོ་མ༔ ལག་ན་ཐོད་པ་
ཐོགས་པ་དང་༔ ཚངས་མ་དམར་སེར་ ལ་མགོ་མ༔ ལག་ན་པ ྨ་བ མས་པ་དང་༔ ་ཆེན་དཀར་ ང་གཟིག་མགོ་མ༔ ལག་ན་
ི་ ལ་ཐོགས་པ་དང་༔ གཏོགས་འདོད་ ོན་མོ་ ེ་མོང་མག༔ོ ལག་ན་འཁོར་ལོ་འཛིན་ 

 
༡༠༧༽ ༄༅༔ ༔པ་དང་༔ གཞོན་ ་དམར་མོ་ ེད་ཀྱི་མགོ༔ ལག་ན་མ ང་ ང་འཛིན་པ་དང་༔ བ ་ ིན་དཀར་མོ་དོམ་མགོ་
མ༔ ལག་ན་ ་ཞགས་ཐོགས་པ་དང་༔ ཤར་གྱི་ ལ་འ ོར་མ་ ག་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་
ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ཀྱཻ་རིགསཀྱི་ ༔ ོ་ནས་དགའ་བ་སེར་མོ་ཕ་ཝང་མགོ༔ ལག་ན་ ་གྲི་ཐོགས་པ་དང་༔ ཞི་བ་དམར་
མོ་ ་ ིན་མགོ༔ ལག་ན་ མ་པ་ཐོགས་པ་དང་༔ བ ད་ ི་དམར་མོ་ ིག་པའི་མགོ༔ ལག་ན་པ ྨ་ཐོགས་པ་དང་༔ ་བ་དམར་
མོ་ཁྲའི་མགོ༔ ལག་ན་ ོ་ ེ་ཐོགས་པ་དང་༔ བེ་ཅོན་ ང་ནག་ཝའི་མགོ༔ ལག་ན་ད ག་ཐོ་ཐོགས་པ་དང་༔ ིན་མོ་སེར་ནག་
ག་གི་མགོ༔ ལག་ན་ཐོད་ཁྲག་ཐོགས་པ་དང་༔ ོའི་ ལ་འ ོར་ 

 
༡༠༨༽ ག་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ བ་
ནས་ཟ་བ་དམར་ ང་ ་ ོད་མགོ༔  ལག་ན་བེ་ཅོན་ཐོགས་པ་དང་༔ དགའ་བ་དམར་མོ་ འི་མགོ༔ ལག་ན་ཁོག་ཆེན་ཐོགས་
པ་དང་༔ ོབས་ཆེན་དམར་མོ་ ང་གི་མགོ༔ ལག་ན་ད ག་ཐོ་ཐོགས་པ་དང་༔ ིན་མོ་སེར་མོ་ཁྱིའི་མགོ༔ ལག་ན་ ོ་ ེ་ ་གྲི་
གཅོད་པ་དང་༔ འདོད་པ་དམར་མོ་ ་ ད་མགོ༔ ལག་གཉིས་མངའ་ག ་འགེངས་པ་དང་༔ ནོར་ ང་ ང་ཁུ་ ་བའི་མགོ༔ 
ལག་ན་ མ་པ་འཛིན་པ་དང་༔ བ་ཀྱི་ ལ་འ ོར་མ་ ག་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་
ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ང་ནས་ ང་ ་ ོན་མོ་ ལ་གྱི་མགོ༔ ལག་ན་བ་ 
 
༡༠༩༽ ༄༅༔ ༔དན་འ ར་བ་དང་༔ མི་མོ་དམར་མོ་ ིན་གྱི་མགོ༔ ལག་ན་གསལ་ཤིང་འཛིན་པ་དང་༔ ཕག་མོ་ནག་མོ་ཕག་གི་
མགོ༔  ལག་ན་མཆེ་ཞགས་བ མས་པ་དང་༔ ོ་ ེ་དམར་མོ་ཁྭ་ཏའི་མགོ༔  ལག་ན་ཞིང་ ང་འཛིན་པ་དང་༔ ་ཆེན་ ང་
ནག་གླང་གི་མགོ༔ ལག་ན་བེ་ཅོན་ཐོགས་ཤིང་ཁྲག་འ ང་བ་དང་༔ ་ ་ ོན་མོ་ ལ་གྱི་མགོ༔ ལག་ན་ ལ་ཞགས་བ མས་པ་
དང་༔  ང་གི་ ལ་འ ོར་མ་ ག་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱཻ་
རིགས་ཀྱི་ ༔ ོ་མའི་ ལ་འ ོར་མ་བཞི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ཤར་ནས་ ོ་ ེ་ཕག་མོ་ཁུ་
ག་མགོ༔ ལག་ན་ གས་ ་འཛིན་པ་དང་༔ ོ་ནས་ ོ་ ེ་སེར་མོ་ 

 
༡༡༠༽ རའི་མགོ༔ ལག་ན་ཞགས་པ་འཛིན་པ་དང་༔ བ་ནས་ ོ་ ེ་དམར་མོ་སེང་གེའི་མགོ༔ ལག་ན་ གས་ ོག་འཛིན་པ་
དང་༔ ང་ནས་ ོ་ ེ་ ང་ནག་ ལ་གྱི་མགོ༔ ལག་ན་ ིལ་ ་འཛིན་པ་དང་༔ ལ་འ ོར་ ོ་མ་བཞི་ཡང་རང་གི་ཀླད་པའི་
ནང་ནས་ཐོན་ནས་རང་ལ་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ དབང་ ག་མ་ཉི་ ་ ་ ད་ཀྱང་ཧེ་ ་ཀ་ ག་པོའི་ ་
རང་ ང་གི་ འི་ ལ་ལས་རང་ཤར་ཡིན་པས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཆོས་ ་ ོང་པའི་ ལ་ལས་ཞི་བའི་ ་
་ཤར་བ་ཡིན་ནོ༔ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཆོས་ ་གསལ་བའི་ ལ་ལས་ཁྲོ་བའི་ ་ ་ཤར་བ་ཡིན་ནོ༔ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ 

རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ནས་ཁྲག་འ ང་ ་བ ་ ་བ ད་ཀྱི་ ་ཚགས་ཐོན་ནས་ཤར 
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༡༡༡༽ ༄༅༔ ༔བའི་ ས་འདིར༔ གང་ཤར་ཐམས་ཅད་རང་གོ་རིག་པའི་མདངས༔ རང་ལ་ཤར་བ་ཤེས་ནས༔ དེ་མ་ཐག་ ་ཁྲག་
འ ང་གི་ ་དང་གཉིས་ ་མེད་པར་སངས་ ས་པའོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ད་ ་ངོ་མ་ཤེས་ན་ཁྱོང་དེ་ མས་ལ་ཞེད་ཅིང་ ོས་
པས་ ར་ ག་བ ལ་གྱི་ ོན་མར་འགྲོའོ། །དེ་ ར་མ་ཤེས་ན་ཁྲག་འ ང་གི་ ་ཐམས་ཅད་གཤིན་ ེ་ ་མཐོང་ནས༔ ཁྲག་
འ ང་གི་ ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་སོ༔དངངས་སོ༔ ག་གོ༔ བ ལ་ལོ༔ རང་ ང་བ ད་ ་སོང་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་སོ༔ 
མ་ཞེད་མ་ ག་ན་འཁོར་བར་མི་འཁྱམ་མོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཞ་ིབ་དང་ཁྲོ་བོའི་ ་དེ་ མས་ཀྱང་ཆེ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་
མཉམ་པ༔ འ ིང་པོ་ན་ིརི་རབ་ཙམ་པ༔ ཐ་མ་ཡང་རང་བཅོ་བ ད་ 
 
༡༡༢༽ བ ེགས་པ་ཙམ་འ ང་བས༔ དེ་ལ་མ་ ག་ཅིག༔ ང་ ིད་ཐམས་ཅད་འོད་དང་ ་ ་འཆར་རོ༔ ང་བ་ཐམས་ཅད་
འོད་དང་ ་ ་འཆར་བ་དེ༔ རང་གི་རིག་པའི་རང་མདངས་ ་ངོ་ཤེས་པས༔ འོད་དང་ ་གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་
འོ༔ ་ཁྱོད་མཐོང་ ང་འཇིགས་ ག་གི་ ང་བ་གང་ ང་ཡང་༔ རང་ ང་ ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ འོད་

གསལ་རང་གི་རང་མདངས་ ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ ར་ངོ་ཤེས་ན་ད་ ་རང་ལ་སངས་ ས་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ༔ ད་
ཅིག་གཅིག་གིས་ ོགས་སངས་ ས་ ་བ་དེ་ ས་ད་རེས་འ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ ཡིད་ལ་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ རང་
གི་ད་ ་ངོ་མ་ཤེས་ནས་ ག་ནས༔ ཞི་བའི་ ་ཐམས་ཅད་མགོན་པོ་ནག་པོའི་ ་ ་འཆར་རོ༔ 
 
༡༡༣༽ ༄༅༔ ༔ཁྲོ་བོའི་ ་ཐམས་ཅད་གཤིན་ ེ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོའི་ ར་ཤར་ནས༔ རང་ ང་བ ད་ ་སོང་ནས་འཁོར་བར་
འཁྱམ་མོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ རང་ ང་ངོ་མ་ཤེས་ན་བཀའི་མདོ་ ད་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་ཤིང་༔ བ ལ་བར་ཆོས་ ས་ཀྱང་
སངས་མི་ འོ༔ རང་ ང་ངོ་ཤེས་ན་གནད་གཅིག་དང་ཚིག་གཅིག་གིས་སངས་ འོ༔ རང་ ང་ ་ངོ་ཤེས་ན་ཤི་མ་ཐག་ ་ཆོས་
ཉིད་ཀྱི་བར་དོར་གཤིན་ ེ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོའི་ ར་འཆར་རོ༔ གཤིན་ ེ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོའི་ ་ཆེ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ༔ 
འ ིང་པོ་ནི་རི་རབ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་གང་ནས་འོང་ངོ་༔ དེ་ཡང་ཡ་སོས་མ་མ ་མནན་པ༔ མིག་ཤེལ་མིག་ ་
ཡོད་པ༔ ་ ི་བོར་བཅིངས་པ༔ ག ས་པ་ཆེ་བ༔ ེ་ ་བ༔ ལག་ན་ཁྲམ་ཤིང་ 
 
༡༡༤༽ ཐོགས་པ༔ ཁ་ནས་ ོབ་སོད་ཀྱི་ ་ ོག་པ༔ ཀླད་པ་འ ང་བ༔ མགོ་ ས་ ལ་བ༔ དོན་ ིང་འདོན་བ༔ དེ་ ་ འི་
འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁེངས་ནས་འོང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་ འི་ ང་བ་ཤར་ནས་ ང་བའི་ཚ༔ ཁྱོད་འཇིགས་
པ་དང་ ག་པར་མ་ ེད་ཅིག༔ ཁྱོད་རང་བག་ཆགས་ཡིད་ཀྱི་ ས་ཡིན་པས༔ བསད་པ་དང་ག བས་པ་ ང་ཡང་འཆི་ ་མེད་
དོ༔ དོན་ལ་ཁྱོད་ ོང་བའི་རང་ག གས་ཡིན་པས་ཞེད་མི་དགོས་སོ༔ གཤིན་ ེ་ མས་ཀྱང་རང་གི་རིག་པའི་རང་མདངས་ལས་
ཤར་བ་ཡིན་པས༔ གདོས་པ་ཅན་ ་ བ་པ་མེད་དོ༔ ོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་ ོང་པ་ཉིད་ལ་གླགས་མི་ ེད་དོ༔ཁྱོད་རང་གི་རིག་པའི་
རང་ ལ་ ་ཤར་བ་མ་གཏོགས༔ ི་རོལ་ ་ཞི་བ་དང་༔ ཁྲོ་བོ་དང་༔ ཁྲག་འ ང་དང་༔ མགོ་བ ན་དང་༔ འཇའ་འོད་ 
 
༡༡༥༽ ༄༅༔ ༔དང་༔ གཤིན་ ེའི་ག གས་འཇིགས་འཇིགས་པ་སོགས་དངོས་ ་ བ་བ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་དོ༔ དེ་ ར་ཐག་
ཆོད་ན་འཇིགས་ ག་ཐམས་ཅད་རང་སར་གྲོལ་ནས་གཉིས་ ་མེད་པར་ཐིམ་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ ར་ངོ་ཤེས་
ན་ན་ིཡི་དམ་གྱི་ ་ཡིན་ནོ༔ བདག་བར་དོའི་འ ང་ལ་བ ་བ་ལ་འ ོན་བར་འ ག་གོ༔ བས་ ་མཆིའོ་ མ་པའི་མོས་པ་
ང་ ང་མཛད་ཅིག༔ དཀོན་མཆོག་ག མ་ ེས་ ་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ན་པར་གྱིས་

ཤིག༔ མཚན་ནས་གང་ཐོན་བོས་ཅིག༔ བདག་བར་དོར་འཁྱམས་ནས་ཡོད་པས་ར་མདའ་ལ་ ག་ཅིག༔ གས་ ེས་བ ང་ཞིག༔ 
ཡི་དམ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བོས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ཁྱོད་རང་གི་ ་མའི་ 
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༡༡༦༽ མཚན་ནས་བ ོད་ལ༔ བདག་བར་དོར་འཁྱམས་ནས་ཡོད་པས་ར་མདའ་མཛད་ཅིག༔ གས་ ེས་མ་བཏང་ཞིག་གྱིས་
ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ཁྲག་འ ང་གི་ ་ཚགས་ མས་ལ་ཡང་མོས་པ་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ོན་ལམ་འདི་ཡང་ཐོབ་
ཅིག༔ ཀྱཻ་མ་བག་ཆགས་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ དངངས་ ག་འཇིགས་ ང་ ངས་པའི་འོད་ལ་མལ༔ བཅོམ་
ན་ཞིག་ཁྲོའི་ཚགས་ཀྱིས་ལམ་ ་ ོངས༔ ད ིངས་ ག་ཁྲོ་མོའི་ཚགས་ཀྱི་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་

བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ དགའ་བའི་གྲོགས་དང་ ལ་ནས་གཅིག་ ར་འཁྱམས༔ རང་
ང་ ོང་པའི་ག གས་བ ན་འཆར་ ས་འདིར༔ སངས་ ས་ 

 
༡༡༧༽ ༄༅༔ ༔ ས་ མས་ཀྱི་ གས་ ེའི་ ཌ ང་ནས༔ དངངས་ ག་བར་དོའི་འཇིགས་པ་མི་འ ང་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་
བའི་འོད་ ་འཆར་ ས་འདིར༔ མི་འཇིགས་མི་ ག་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག༔ ཞི་དང་ཁྲོ་བོ་ ་ག གས་འཆར་ ས་འདིར༔ མི་
འཇིགས་གདེངས་ཐོབ་བར་དོ་ངོ་ཤེས་ཤོག༔  ལས་ངན་དབང་གི་ ག་བ ལ་ ོང་ཙ་ན༔ ཡི་དམ་ ་ཡི་ ག་བ ལ་སེལ་བར་
ཤོག༔ ཆོས་ཉིད་རང་ ་འ ག་ ོང་ ིར་ཙ་ན༔ ཐམས་ཅད་ཡིག་ ག་ ་ ་འ ར་བར་ཤོག༔ བས་མེད་ལས་ཀྱི་ ེས་ ་འ ང་
ས་འདིར༔ གས་ ེ་ཆེན་པོས་བདག་ལ་བ བ་ ་གསོལ༔ བག་ཆགས་ལས་ཀྱི་ ག་བ ལ་ ོང་ཙ་ན༔ འོད་གསལ་བདེ་བའི་

ཏིང་འཛིན་འཆར་བར་ཤོག༔ འ ང་ འི་ཁམས་ 
 
༡༡༨༽ མས་ ་ ་མི་ ང་ཞིང་༔ སངས་ ས་རིགས་ འི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ ཅེས་མོས་གུས་ ག་པོ་དང་བཅས་
པས་ ོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག༔འཇིགས་ ག་ཐམས་ཅད་ཡལ་ནས་ངེས་པར་ལོངས་ ར་སངས་ ས་པར་འ ར་བས་གལ་ཆེའོ༔ ་ མ་
ཡེངས་ཤིག༔ ཅེས་ལན་ག མའམ་བ ན་གྱི་བར་ ་བ ོད་དོ༔ དེ་ནི་ ིག་པ་ཇི་ ར་ཆེ་ཞིང་ལས་འ ོ་ཇི་ ར་ངན་ཡང་མི་གྲོལ་
མི་ ིད་དོ༔ འད་ི མས་ཇི་ ར་ ས་ཀྱང་ངོ་མ་འ ོད་ན་ནི༔བར་དོ་ག མ་པ་ ིད་པའི་བར་དོར་འཁྱམས་དགོས་པས༔ དེའི་ངོ་
ོད་འོག་ ་ཞིབ་པར་བ ན་ནོ༔ ིར་གོམ་པ་ཆེ་ ང་གང་ལ་ཡང་འཆི་ཁར་བག་རེ་འ ལ་པ་མང་བས༔ ཐོས་གྲོལ་འདི་མེད་

པའི་ཐབས་མེད་དོ༔ གོམ་འ ིས་ཆེ་བ་ མས་ནི་བེམ་རིག་ ལ་ནས་ཆོས་ཉིད་ལམ་གྱིས་འོང་ངོ་༔ 
 
༡༡༩༽ ༄༅༔ ༔གསོན་པོས་ ས་ ་རིག་ཐོག་ ་ངོ་འ ོད་པ་དང་༔ ཉམས་ ོང་ཡོད་པ་ མས་ནི་འཆི་ཁའི་བར་དོར་འོད་
གསལ་ཤར་བའི་ ོབས་ཤིན་ ་ཆེ་བས༔ གསོན་པའི་ ས་ ་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེའོ༔ ཡང་གསོན་པོའི་ ས་ ་གསང་ གས་ཀྱི་
འི་བ ེད་ ོགས་བ ོམ་པ་ མས་ནི༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ལས་ཞི་ཁྲོའི་ ང་བ་ཤར་བའི་ ས་ ་ ོབས་ཤིན་ ་ཆེ་བར་ཡོད་དོ༔ 

དེ་བས་ན་གསོན་པོའི་ ས་ ་ཡང་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་འདི་ཁྱད་པར་ ་ཡིད་ལ་ ང་བར་ ེད་པ་ནི་ཤིན་ ་གལ་ཆེའོ༔ འད་ི
བཅང་བར་ འོ༔ ཀོླག་པར་ འོ༔ ཀུན་ བ་པར་ འོ༔ ལ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་ འོ༔ ས་ག མ་ ་མ་ཆག་པར་ཀློག་པར་ འོ༔ 
ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་ཤིན་ ་གསལ་བར་ འོ༔ གཤེད་མ་བ འི་དེད་ནས་ ང་ 
 
༡༢༠༽ ཡང་འདིའི་ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་མ་བ ེད་པར་ འོ༔ འདི་ནི་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་པས༔ མཚམས་མེད་པ་ ་
ས་བའི་མིའི་ ་ལམ་ ་ཐོས་ན་ཡང་ངེས་པར་གྲོལ་བར་འ ར་རོ༔ དེའི་ ིར་ཁྲོམ་ཆེན་པོའི་ནང་ ་ཀློག་པར་ འོ༔ ེལ་བར་
འོ༔ ད་ ་ལན་ཅིག་ཚར་བས་དོན་མ་ ོགས་ན༔ བར་དོར་རིག་པ་དགུ་འ ར་གྱི་གསལ་ ་འགྲོ་བས༔ དེའི་ ས་ ་ཚགི་

གཅིག་ཀྱང་མ་བ ེད་པར་ ན་པར་འ ར་རོ༔ དེའི་ ིར་ན་གསོན་ ས་ ་ཀུན་གྱི་ ་བར་ཀློག་པར་ འོ༔ ནད་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ ས་ ་ཀོླག་པར་ འོ། །ཤི་བའི་རོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ར་ཀོླག་པར་ འོ༔ ་ཆེར་ ེལ་བར་ འོ༔ འདི་དང་འ ད་པ་ནི་ 
ལ་པ་ཤིན་ ་བཟང་བ་ཡིན་ནོ༔ ཚགས་བསགས་ཤིང་ ིབ་པ་ ང་བ་མ་གཏོགས་པ་འདི་དང་འ ད་པ་དཀའོ༔ ལ་ཏེ་འ ད་

ན་ ོར་ཡོད་པ་དཀའོ༔ འདི་ནི་ཐོས་ 
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༡༢༡༽ ༄༅༔ ༔ནས་ལོག་ ་མ་ ེས་པ་ཁོ་ནས་གྲོལ་བར་ ས་སོ༔ དེའི་ ིར་འདི་ལ་ཤིན་ ་གཅེས་ ས་ ་ འོ༔ འདི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བ ད་ཡིན་ནོ༔ བར་དོའི་གདམས་པ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བ༔ བ ས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བ༔ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་
ཆེན་མོ་ཞེས་ ་བ་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ངོ་ ོད་ ོགས་སོ༔ བ་ཐོབ་ཉི་ ་སངས་ ས་ཀྱི་ ས་ཀྱི་ ་བོ༔ བ་ཐོབ་ཀ ་གླིང་པས་
་བོ་གསེར་ ན་གྱི་འགྲམ༔ མ་པོ་བ ར་གྱི་རི་ ་ ན་གར་ ེད་པ་འ ་བའི་གནས་ནས་གསང་ ེ་གདན་ ངས་པའོ༔ དེས་
ས་ཆོས་ ེ་གླིང་པ་ལ་བཀའ་དང་ ང་གཏད། དེའི་གུ་ ་ ་ ་ཙ ་ལ་རིམ་པར་བཀའ་དང་ ང་བབས་པ་ལགས་སོ། །དའེི་
ང་ ་བདག་གྷ་གྷ་དྷ ས་ ད་ ས་གུས་པར་ ས་སོ། ༔ 

  

༡༢༣༽ ང 
༄༅༔ ༔སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ར་མདའ་ 
ན་པའི་ ོན་ལམ་བ གས་སོ༔ ༔ 

 
༡༢༤༽ ༄༅༅༔ ༔དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་དངོས་ ་འ ོར་པ་དང་ཡིད་ཀྱིས་ ལ་པའི་མཆོད་པ་འ ལ༔ ལག་ ་ ོས་ ི་ཞིམ་པོ་
ཐོགས་ཏེ༔ ག ང་བ་ ག་པོས་འདི་ ད་དོ༔ ོགས་བ ་ན་བ གས་བའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ གས་ ེ་
དང་ ན་པ༔ མཁྱེན་པ་དང་ ན་པ༔ ན་དང་ ན་པ༔ བ ེ་བ་དང་ ན་པ༔ འགྲོ་བའི་ བས་ ་ ར་པ་ མས༔ གས་ ེའི་
དབང་གིས་གནས་འདིར་ ོན་ཅིག༔ དངོས་ ་འ ོར་བ་དང་ཡིད་ཀྱིས་ ལ་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་ཤིག༔ གས་ ེ་ཅན་ མས་
ལ་མཁྱེན་པའི་ཡ་ེཤེས༔ བ ེ་བའི་ གས་ 
 
༡༢༥༽ ༄༅༔ ༔ ེ༔ མཛད་པའི་འ ིན་ལས་ ོབ་བའི་ ས་མ ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་ལགས་པས༔ གས་ ེ་ཅན་
མས་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་ ་བ་འདི༔ འཇིག་ ེན་འདི་ནས་ཕ་རོལ་ ་ནི་འགྲོ༔ འཇིག་ ེན་འདི་ནས་ནི་བོར༔ ས་ཆེན་པོ་ནི་

འདེབས༔ གྲོགས་ནི་མེད༔ ག་བ ལ་ནི་ཆེ༔ བས་ནི་མེད༔ མགནོ་ནི་མེད༔ ད ང་གཉེན་མེད༔ ཚ་འདིའི་ ང་བ་ནི་ བ༔ 
འགྲོ་བ་གཞན་ ་འགྲོ༔ ན་ནག་ ག་པོར་འ ག༔ གཡང་ས་ཆེན་པོར་ནི་ ང་༔ མ་ ོག་གི་ནགས་ཁྲོད་ ག་པོར་ན་ིའ ག༔ 
ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ནི་དེད༔ གོམ་པ་ཆེན་པོར་ནི་ 
 
༡༢༦༽ འགྲོ༔ ་མཚ་ཆེན་པོར་ནི་ཁྱེར༔ ལས་ཀྱི་ ང་གིས་ནི་བདས༔ ས་ གས་མེད་པའི་ ོགས་ ་འགྲོ༔ ག ལ་ངོ་ཆེན་པོར་
ནི་འ ག༔ གདོན་ཆེན་པོས་ནི་ཟིན༔ གཤིན་ ེའི་ཕོ་ཉས་འཇིགས་ཤིང་ ག༔ ལས་ཀྱི་ ིད་གནས་པ་ལ་ནི་འ ག་ཡང་སིད༔ 
དབང་ནི་མེད༔ གཅིག་པོར་གྲོགས་མེད་པར་འགྲོ་དགོས་བའི་ ས་ལ་བབས་ན་ གས་ ེ་ཅན་ མས་ཆེ་གེ་མོ་ བས་མེད་པ་
འདི་ལ་ བས་མཛད་ཅིག༔ མགོན་མཛད་ཅིག༔ ད ང་གཉེན་མཛད་ཅིག༔ བར་དོའི་ ན་ནག་ཆེན་པོ་ལས་ ོབས་ཤིག༔ ལས་
ཀྱི་ ང་དམར་ཆེན་པོ་ལས་བ ོག་ཅིག༔ གཞིན་ ེའི་འཇིཌ་ ག་ཆེན་པོ་ལས་ ོབས་ཤིག༔ བར་དོའི་འ ང་རིང་པོ་ལས་ ོལ་
ཅིག༔ གས་ ེ་ཅན་ མས་ གས་ ེ་མ་ ང་ཅིག༔ རམ་མདའ་མཛད་ཅིག་ 
 
༡༢༨༽ ༄༅༔ ༔ངན་སོང་ག མ་ ་མ་བཏང་ཅིག༔ ོན་གྱིས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར༔ གས་ ེའི་ གས་ ར་ ་ ང་ཞིག༔ 
སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས༔ ཆེ་གེ་མོ་འདི་ལ་ གས་ ེས་ཐབས་དང་ ས་པ་མ་ ང་ཞིག༔ གས་ ེས་
བ ང་ཞིག༔ སེམས་ཅན་ལས་ངན་གྱི་དབང་ ་མ་གཏོང་ཞིག༔ དཀོན་མཆོག་ག མ་བདག་ཅག་བར་དོར་ ག་བ ལ་ལས་
ོབ་ ་གསོལ༔ ཅེས་མོས་གུས་ ག་པསོ་ ོ་ནས༔ བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལན་ག མ་ འོ༔ དེ་ནས་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་
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དང་འ ང་ ོལ་འཇིཌ་ ོབ་མའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པར་ འོ༔ སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་རམ་མདར་ ན་པའི་
ོན་ལམ་ ོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ་ ་ ་ ༔ 

  

༡༢༩༽ ཅ 
༄༅༔ ༔བར་དོའི་ ་ཚིག་བ གས་སོ༔ ༔ 
 
༡༣༠༽ ༄༅༅༔ ༔ ལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ༔ བར་དོ་ མ་པ་ ག་དི་ ་ཚིག་ནི༔ ཀྱེ་མ་བདག་ལ་ ེ་གནས་བར་དོ་
འཆར་ ས་འདིར༔ ཚ་ལ་ལོང་མེད་ལེ་ལོ་ ང་ ས་ནས༔ ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་མ་ཡེངས་ལམ་ལ་འ ག༔ ང་སེམས་ལམ་
ོང་ ་ག མ་མངོན་ ར་ ོངས༔ མི་ ས་ལན་གཅིག་ཐོབ་པའི་ ས་ཚད་འདིར༔ ཡེངས་པ་ལམ་ལ་ ོད་པའི་ ས་མ་ཡིན༔ ཀྱེ་

མ་བདག་ལ་ ི་ལམ་བར་ད་ོའཆར་ ས་འདིར༔ གཏི་ ག་རོ་ཉལ་བག་མེད་ ངས་ ས་ནས༔ ན་པ་ཡིངས་མེད་ནས་ གས་
ངང་ལ་འཇོག༔ ི་ལམ་བ ང་ལ་ ལ་ 
 
༡༣༡༽ ༄༅༔ ༔བ ར་འོད་གསལ་ ངས༔ ད་འགྲོ་བཞིན་ ་ཉལ་བར་མི་ ་བར༔ གཉིད་དང་མངོན་ མ་འ ེས་པའི་ཉམས་
ལེན་གཅེས༔ ཀྱེ་མ་བདག་ལ་བསམ་གཏན་བར་དོ་འཆར་ ས་འདིར༔ མ་གཡེང་འ ལ་བའི་ཚགས་ མས་ ངས་ ས་ནས༔ 
ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་མཐའ་ ལ་ངང་ལ་འ ག༔ བ ེད་ ོགས་གཉིས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ༔ ་བ་ ངས་ནས་ ེ་གཅིག་
བ་ ས་འདིར༔ ཉོན་མོངས་འ ལ་པའི་དབང་ ་མ་བཏང་ཞིག༔ ཀྱེ་མ་བདག་ལ་འཆི་ཁ་བར་དོ་འཆར་ ས་འདིར༔ ཀུན་ལ་

ཆགས་སེམས་ཞེན་འཛིན་ ངས་ 
 
༡༣༢༽ ས་ལ༔ གདམས་ངག་གསལ་བའི་ལམ་ལ་མ་ཡེངས་འ ག༔ རང་རིག་ ེ་མེད་ནམ་མཁའི་ད ངིས་ ་འཕང་༔ འ ས་
ས་ཤ་ཁྲག་ ས་དང་ ལ་ལ་ཁད༔ མི་ ག་ ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ༔ ཀྱེ་མ་བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་ ས་འདིར༔ 

ཀུན་ལ་དངངས་ ག་འཇིཌ་ ང་ ངས་ ས་ནས༔ གང་ཤར་རང་ ང་རིག་པར་ངོ་ཤེས་ ༔ བར་དོའི་ ང་ ལ་ཡིན་པར་ཤེས་
པར་ ༔ དོན་ཆེན་འགགས་ལ་ གས་པའི་ ས་གཅིག་འོང་༔ རང་ ང་ཞི་ཁྲོའི་ཚགས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱེ་མ་བདག་ལ་
ིད་པ་བར་དོ་འཆར་ ས་འདིར༔ འ ན་པ་ ེ་གཅིག་སེམས་ལ་ག ང་ ས་ནས༔ བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འ ོ་ལ་ནན་གྱིས་འ ད༔ 

མངལ་ ོ་དགགས་ནས་ ་ལོག་ ན་པར་ ༔ ིང་ ས་ 
 
༡༣༤༽ ༄༅༔ ༔དག་ ང་དགོས་པའི་ ས་གཅིག་ཡིན༔ མིག་སེར་ ངས་ནས་ ་མ་ཡབ་ མ་ ོམ༔ འཆི་བ་འོང་ མ་མེད་པའི་
ོ་རིང་པོ༔ དོན་མེད་ཚ་འདིའི་ ་བ་བ བས་བ བས་ནས༔ ད་རེས་ ོང་ལོག་ ས་ན་མ ན་མ་འ ལ༔ དགོས་ངེས་ཤེས་པ་

དམ་པའི་ཆོས་ཡིན་པས༔ད་ ་ཉིང་ ་ ་ཆོས་མི་ ེད་དམ༔ ིན་ཅན་ ་མའི་ཞལ་ནས་འདི་ ད་ག ངས༔ ་མའི་གདམས་
ངག་སེམས་ལ་མ་བཞག་ན༔ རང་གིས་རང་ཉིད་བ ས་པར་མི་འ ར་རམ༔ བར་དོ་ མ་པ་ ག་གི་ ་ཚིག་ ོགས་སོ༔ ༔ 
  

༡༣༥༽ ཆ 
༄༅༔ ༔བར་དོ་འ ང་ ོལ་གྱི་ ོན་ལམ་བ གས༔ 
༡༣༦༽ ༄༅༅༔ ༔ ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ༔ བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ལམ་ ་ ང་ ་གསོལ༔ བདག་ནི་འ ལ་
པས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ ན་ ེས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལཾ་ལ༔ དཔའ་བོ་རིག་འཛིན་ མས་ཀྱིས་ལམ་ ་ ོངས༔ 
མ་མཆོག་མཁའ་འགྲོའི་ཚགས་ཀྱིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་
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སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ གཏི་ ག་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ 
བཅོམ་ ན་ མ་ 
 
༡༣༧༽ ༄༅༔ ༔བར་ ང་མཛད་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་ད ིངས་ ག་མ་ཡིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་
ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ ཞེ་ ང་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ མེ་ལོང་ཡེ་
ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་ ོ་ ེ་སེམས་དཔས་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་སངས་ ས་ ན་མས་ བ་ནས་ ོར༔ 
བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ ང་ ལ་ ག་པོས་འཁོར་བར་
འཁྱམས་པའི་ཚ༔ 
 
༡༣༨༽ མཉམ་ཉདི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་རིན་ཆེན་འ ང་ ན་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་མ་མ་མི་
ཡིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ འདོད་
ཆགས་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ སོར་ ོག་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ལམ་
་ ོངས༔ མ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ་ཡིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་

པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ ག་དོག་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ ་ བ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་
ན་དོན་ཡོད་ བ་པས་ལམ་ ་ 

 
༡༣༩༽ ༄༅༔ ༔ ོངས༔ མ་མཆགོ་དམ་ཚིག་ ོལ་མས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ 
ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ བག་ཆགས་ ག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚ༔ དངངས་ ག་འཇིགས་ ང་
གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ བཅོམ་ ན་ཞི་ཁྲོའི་ཚགས་ཀྱིས་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་ཁྲོ་མོའི་ཚགས་ཀྱིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་
དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་ ོལ༔ འ ལ་ ང་ གཔོའི་འཁོར་བར་
འཁྱམས་པའི་ཚ༔ ན་ ེས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ༔ དཔའ་བོ་རིག་འཛིན་ཚགས་ཀྱིས་ལམ་ ་ ོངས༔ མ་མཆོག་
མཁའ་འགྲོའི་ 
 
༡༤༠༽ ཚགས་ཀྱིས་ བ་ནས་ ོར༔ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལས་བ ལ་ ་གསོལ༔ ཡང་དག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ས་ ་
ོལ༔ ༀ་ ཱཿ་ ཾ༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་ མས་དགྲ་ ་མི་ ང་ཞིང་༔ སངས་ ས་མཐིང་ཁའི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ ་ཡི་

ཁམས་ མས་དགྲ་ ་མི་ ང་ཞིང་༔ སངས་ ས་དཀར་པོའི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ མེ་ཡི་ཁམས་ མས་དགྲ་ ་མི་ ང་
ཞིང་༔ སངས་ ས་དམར་པོའི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ ང་གི་ཁམས་ མས་དགྲ་ ་མི་ ང་ཞིང་༔ སངས་ ས་ ང་ཁའི་
ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ ་འོད་ཟེར་ག མ་དགྲ་ ་མི་ ང་ཞིང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འ མས་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ 
འཇའ་ཚན་ཁམས་ མས་དགྲ་ ་མི་ ང་ཞིང་ 
 
༡༤༡༽ ༄༅༔ ༔སངས་ ས་ ་ཚགས་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བར་ཤོག༔ ་ མས་ཐམས་ཅད་རང་ ར་ཤེས་པར་ཤོག༔ འོད་ 
མས་ཐམས་ཅད་རང་འོད་ཤེས་པར་ཤོག༔ བར་དོར་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག༔ ་ག མ་ཞིང་ཁམས་མངོན་ ་འ ར་ 

བར་ཤོག༔ བར་དོ་འ ང་ ོལ་གྱི་ ོན་ལམ་ ོགས་སོ༔ ༔ 
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༡༤༣ ཇ 
༄༅༔ ༔བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ལས་ ིད་པ་བར་དོའི་ངོ་ ོད་བ གས་སོ༔ ༔ 
 
༡༤༤༽ ༄༅༅༔ ༔ ་མ་ཡི་དམ་ ་ཚགས་ལ༔ གུས་པས་ཡིད་ཀྱིས་ ག་འཚལ་ལོ༔ བར་དོར་གྲོལ་བར་མཛད་ ་གསོལ༔ བར་དོ་
ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ལས༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་གོང་ ་བ ན་ ེ༔ འདི་ནི་ ིད་པའི་བར་དོ་ཡི༔གསོལ་འདེབས་ ་བ་འདི་ ད་དོ༔ དེ་
ཡང་གོང་ ་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གསལ་འདེབས་མང་ ་ ས་ཀྱང་༔ ཆོས་ཀྱི་གོམ་འ ིས་ཆེ་བ་དང་༔ ལས་འ ོ་བཟང་བ་མ་
གཏོགས་པ༔ གོམ་འ སི་མེད་པ་དང་༔ ིག་ཅན་ མས་ལ་ནི༔འཇིགས་ ག་དང་ལས་ངན་གྱི་དབང་གིས་ངོ་འ ོད་པ་དཀའ་
བས༔ ཞག་བ ་མན་ཆད་ལ་ ེབས་ནས་ཡང་འདི་ 
 
༡༤༥༽ ༄༅༔ ད་གསལ་གདབ་པར་ ་ ེ༔ ཡང་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔ སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་
དཔའ་ མས་ལ་རམ་མདའ་ ན་ལ་ ོན་ལམ་གདབ༔ དེ་ནས་ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་ལན་ག མ་མམ་བ ན་ ་བོས་ལ་
འདི་ ད་དོ༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱདོ་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ ངས་ཤིག༔ ད ལ་བ་དང་༔ ་དང་༔ བར་དོའི་ ས་ནི་ ས་
ེས་ ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ལ་ཞི་ཁྲོའི་ ང་བ་ཤར་ ས་ ༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་ནས༔ ཞག་ ེད་དང་
་ ་སོང་བ་དང་༔ ག་པས་བ ལ་འགྲོ་ ེ༔ 

 
༡༤༦༽ བ ལ་སངས་པ་དང་ཤེས་པ་ཇེ་གསལ་ ་སོང་ནས༔ ས་ ་མ་ ་ ་ཀྲོང་ངེ་ ེའོ༔ དེ་ཡང་ ད་ལས༔ ོན་འ ང་
ིད་པའི་ཤ་ག གས་ཅན༔ དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་ ༔ ལས་ཀྱི་ ་འ ལ་ གས་དང་ ན༔ རིགས་མ ན་ ་མིག་དག་

པས་མཐོང་༔ ཞེས་ག ངས་པས༔ དེ་ཡང་ ོན་འ ང་ཞེས་ ་བ་ནི༔ ཁྱོད་ ་མའི་བག་ཆགས་ཀྱི་ ས་ཤ་ཁྲག་གི་ ས་ཇི་ ་བ་
གཅིག་འོང་ ེ༔ དེ་ཡང་བ ལ་བ་བཟང་པོའི་ ས་བཞིན༔ མཚན་དཔེ་ ང་ཟད་དང་འོད་ཡོད་པ༔ ཡིད་ ས་ཀྱི་ ང་བ་ཡིན་
པས༔ བར་དོའི་ ང་བ་ཡིད་ཀྱི་ ས་ཞེས་ འོ༔ དེའི་ ས་ ་ ར་ ེ་ན་ནི་ ་ ལ་གྱི་ ང་བ་འ ང་༔ ་མ་ཡིན་དང་༔ མི་དང་
ད་འགྲོ་དང་༔ ཡ་ི གས་དང་༔ ད ལ་བ་དང་༔ གང་ ་ ེ་བ་དེ་ཉིད་ 

 
༡༤༧༽ ༄༅༔ ༔ཀྱི་ ང་བ་ཁྱོད་ལ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ ིར་ན་ ོན་ཞེས་ ་བ་ནི༔ ཞག་ ེད་དང་ཞག་བཞི་ ན་ཆད་ ་མའི་
བག་ཆགས་ ིད་པའི་ཤ་ག གས་ཡོད་ མ་ ེད༔ འ ང་ཞེས་ ་བ་ནི༔ དེ་ ིན་ཆད་ ི་མའི་གནས་གང་ ་ ེ་བའི་ ང་བ་
འ ང་བས་ན་ ོན་འ ང་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཙ་ན་ ང་བ་གང་ ང་བ་དེའི་ ེས་ ་མ་འ ེང་ཤིག༔ མ་ཆགས་ཤིག༔ མ་
ཞེན་ཅིག༔ ཞེན་ཅིང་ཆགས་ན་ནི༔ ཁྱོད་རིགས་ ག་ ་འཁྱམས་ཤིང་ ག་བ ལ་བར་འ ར་བས༔ ཁ་སང་ཕན་ཆད་ཆོས་ཉིད་
བར་དོ་ཤར་ཡང་ངོས་མ་ཟིན་པས་འདིར་འཁྱམས་དགོས་ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ ད་ནི་མ་ཡེངས་པར་ངོ་བོ་ ོང་ ་ཡོད་ན་ནི་ ་མས་
ངོ་ ད་པའི་རིག་པ་ 
 
༡༤༨༽ གསལ་ ོང་ ེན་ནེ་ཅེ་རེ་བ་དེའི་ཐོག་ ་འཛིན་མེད་ ར་མེད་ཀོླད་ལ་ཞོག་ཅིག༔ མངལ་ ོ་མི་འགྲིམ་པར་ཐར་བ་
ཐོབ་བོ༔ ཁྱོད་རང་ངོ་མ་ཤེས་ན་ནི་ཡི་དམ་གང་ཡིན་པའམ༔ ཁྱེད་རང་གི་ ་མ་ ི་བོར་བ ོམས་ལ་མོས་གུས་ ག་པོ་ ང་ ང་
བ་གྱིས་ཤིག༔ གལ་ཆེའོ༔ མ་ཡེངས་ཤིག༔ ཅེས་བ ོད་དོ༔ དེ་ལ་ཡང་ངོས་ཟིན་ན་རིགས་ ག་ ་མ་འཁྱམས་པར་གྲོལ་ཏེ༔ ཡང་
ལས་ངན་གྱི་དབང་གིས་ངོས་ཟིན་པ་དཀའ་བས༔ ཡང་འདི་ ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཡང་ཉོན་ཅགི༔ དེ་ཡང་དབང་པོ་
ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་ ་ཞེས་ ་བ་ཁྱོད་གསོན་པོའི་ ས་ ་མིག་ལོང་བ་དང་༔ འོན་པ་དང་༔ ཞར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་༔ 
ད་ ་བར་དོར་མིག་གིས་ག གས་མཐོང་ལ༔ ་བས་ ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་ལ་ 
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༡༤༩༽ ༄༅༔ ༔ ོན་མེད་པ་གསལ་ཞིང་ཚང་བར་འོང་བས༔ དེའི་ ིར་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཞེས་ག ངས་པས༔ ཁྱོད་རང་ཤི་
ནས་བར་དོར་འཁྱམས་པའི་ གས་ཡིན་པས་ངོས་ཟིན་པར་གྱིས་ཤིག༔ གདམས་ངག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ 
ཐོགས་མེད་ ན་ཞེས་ ་བ་ཁྱོད་ཡིད་ཀྱི་ ས་ཡིན་ཏེ༔ རིག་པ་ ེན་དང་ ལ་བས་གདོས་བཅས་ཀྱི་ ས་ནི་མེད་པས༔ དེའི་ ིར་
རི་རབ་དང་༔ ཁང་ཁྱིམ་དང་༔ ས་ ོ་དང་རི་ ག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཟང་ཐལ་ ་འགྲོ་ ས་པ་ཅིག་ད་ ་ཁྱོད་
ལ་ཡོད་དོ༔ འོན་ཀྱང་མའི་མངལ་དང་༔ ོ་ ེའི་གདན་མ་གཏོགས་པ༔ རི་རབ་ལ་ཡང་ཕར་ཐལ་ ར་ཐལ་ ་འགྲོ་ ས་པ་ཅགི་
ད་ ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་དོ༔ དེ་ཡང་ ིད་པ་བར་དོར་འཁྱམས་པའི་ གས་ 
 
༡༥༠༽ ཡིན་པས༔ ་མའི་གདམས་ངག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཇོ་བོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ 
ལས་ཀྱི་ ་འ ལ་ གས་དང་ ན་ཞེས་ ་བ་ནི༔ ཁྱོད་ལ་ད་ ་ཡོན་ཏན་ནམ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ ་འ ལ་གང་ཡང་མ་ཡིན་
ལ༔ ལས་ཀྱི་ གས་ལས་འ ང་བའི་ ་འ ལ་ལས་དང་མ ན་པ༔ ད་ཅིག་ལ་གླིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ནས༔ 
གང་འདོད་པའི་ ལ་དེ་ ན་པ་ཙམ་གྱིས་ ད་ཅིག་མ་ཉིད་ ་ ེབ་ཟིན་པ༔ ེས་ ་ལག་པ་བ ང་བ མས་ཙམ་ ་ ེབ་བའི་
གས་དང་༔ ་འ ལ་ཡ་མ་བ ང་ མ་པ་ ་ཚགས་མ་ ན་ན་མ་ ན༔ ན་པ་ཐམས་ཅད་འདི་དང་འདི་ ོན་མི་ ས་ ་བ་

མེད་དེ༔ ཐོགས་པ་མདེ་པར་ ོན་ ས་པ་ཅིག་ད་ ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པས༔ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ ་མ་ལ་ 
 
༡༥༡༽ ༄༅༔ ༔གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ རིགས་མ ན་ ་མིག་དག་པས་མཐོང་༔ ཞེས་ ་བ་རིགས་མ ན་ཞེས་ 
་བ་ནི༔ བར་དོར་ ེས་བའི་རིགས་མ ན་བའི་ནང་ཚན་ མས་གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོང་བ་འོང་ངོ་༔ དེ་ཡང་ ར་ ེ་བ་

རིགས་མ ན་པ་ཡིན་ན་ནི་ ་གཅིག་གིས་ཅིག་མཐོང་༔ དེ་བཞིན་ ་རིགས་ ག་གང་ ་ ེ་བ་དེའི་རིགས་མ ན་པ་ མས༔ 
གཅིག་ནས་གཅིག་མཐོང་ནས་འོང་པས༔ དེ་ལ་མ་ཞེན་པར་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོམས་ཤིག༔ དེ་ཡང་ ་མིག་དག་པས་མཐོང་
ཞེས་ ་བ༔ ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ལས་ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ བསམ་གཏན་ཡང་དག་པར་བ ོམ་པས་ འི་མིག་ མ་པར་
དག་པར་བ ོམ་པས་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ 
 
༡༥༢༽ ནོ༔ དེ་ཡང་ ས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ༔ བ ་བའི་མ ན་པ་བཏང་ན་མཐོང་ལ༔ མི་བཏང་ན་མ་མཐོང་ ེ༔ 
བསམ་གཏན་ཡེངས་ནས་འགྲོ་བ་ཡང་ཡོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་འ འི་ ས་ཅན་དེ༔ ལ་དང་ཉེ་ ་འ ེལ་བ་ མས་དང་༔ 
ི་ལམ་ ་འ ད་པ་ ་ ་འ ང་ ེ༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་འ ེལ་ཚ་ལ་གཏམ་ ས་ཀྱང་གཏམ་ལན་མི་འོང་བས༔ ཉེ་བ་དང་བཟའ་ཚས་
བ་མཐོང་ནས་འོང་༔ ད་ང་ཤི་ནས་འ ག་པས་ཇི་ ར་ ་བ་ མ་ ག་བ ལ་ ག་པོ་ཉ་ ེ་ཚན་ལ་ ེས་པ་ ་ འི་ ག་

བ ལ་ཅིག་ད་ ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པས་ད་ཁྱོད་རང་ ག་བ ལ་ ས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་དོ༔ ཁྱོད་རང་ ་མ་ཡོད་ན་ ་མ་ལ་གསོལ་
བ་ཐོབ་ཅགི༔ ཡི་དམ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ ཁྱོད་རང་ 
 
༡༥༣༽ ༄༅༔ ༔ཉེ་འ ེལ་ལ་ཆགས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་པས་མ་ཆགས་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་ གས་ ེ་ཚན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ 
ག་བ ལ་དང་དངངས་ ག་མི་འོང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་གཡོ་བ་ ང་གིས་ ོད་པའི་དབང་མེད་པར་རིག་པ་ ེན་མེད་

པར་ ་ ོ་ ང་གིས་དེད་པ་ ་ ་ད གས་ཀྱི་ ་ལ་ཞོན་ནས་ ད་ ོད་ལང་ལིང་འགྲོ་ཞིང་༔ ་བ་ཀུན་ལ་ང་འདི་ན་ཡོད་མ་
་ཞིག་ ་བས༔ དེ་ཁོང་ཚས་མ་ཐོས་པས༔ ཡང་ང་ཤི་བ་ཡིན་པར་འ ག་ མ་ནས༔ ག་བ ལ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ཞིག་ད་ ་ཁྱོད་

ལ་ཡོད་དོ༔ ཁྱོད་རང་དེ་ ་ འི་ གས་བ ལ་མ་ ེད་ཅིག༔ ཉིན་མཚན་མེད་པ་ ོན་ནམ་གྱི་འོད་ ་ ་ ་ཐོམ་མེ་བ་གཅིག་
ན་ ་འོང་ངོ་༔ དེ་ ་ འི་ 
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༡༥༤༽ བར་དོ་ལ་ཞག་བ ན་ ག་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ༔ ག མའམ༔ བཞི་འམ༔ ་འམ༔ ག་གམ༔ བ ན་ ག་བ ན་ལ་
སོགས་པ་ཞག་བཞི་བ ་ཞེ་དགུ་འོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ༔ ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ ིད་པ་བར་དོར་ ག་བ ལ་ཞག་ཉི་ ་ ་གཅིག་འོང་བར་
ག ངས་ཏེ༔ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཅིག་ ་ནི་མ་ངེས་སོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ས་དེ་ཙ་ན༔ ལས་ཀྱི་ ང་དམར་ཆེན་པོ་ཤིན་ ་མི་
བཟོད་པ་ ག་པོ་དེ་འ བ་པས༔ བ་ནས་ ལ་ ་འོང་གི༔ དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཁྱོད་རང་གི་འ ལ་ ང་ཡིན་ནོ༔ ཤིན་ ་
འཇིགས་པའི་ ན་ནག་ཆེན་པོ་རབ་ ་མི་བཟོད་པས་མ ན་ནས་བ ་ཞིང་༔ ོབ་ཅིག༔ སོད་ཅིག་ཅེས་པའི་ཀུ་ ་ཆེན་པོ་འོང་
ེ༔ དེ་ མས་ལ་ཁྱོད་མ་འཇིགས་ཤིག༔ གཞན་ 

 
༡༥༥༽ ༄༅༔ ༔ཡང་ ིག་པོ་ཆེ་ མས་ལ་ནི༔ ལས་ཀྱི་ཤ་ཟ་ ིན་པོ་མཚན་ཆ་ ་ཚགས་ཐོགས་པ་མང་པོས༔ ོབ་ཅིག༔ སོད་ 
ཅིག་ལ་སོགས་པའི་ ་དེ་རི་ཧབ་ཤ་ ེད་འོང་ངོ་༔ གཅན་གཟན་པ་འཇིགས་ ་ ང་བ་ ་ཚགས་པས་དེད་པའི་ ང་བ་ཡང་ 
འོང་ངོ་༔ ཁ་ཆར་དང་༔ ་ ག་དང་༔ ན་ནག་དང་༔ ང་ཆེན་པོ་ལངས་པའི་ ་དང་༔ དེ་ མས་ལ་ཞེད་ནས་གང་བབས་
བབས་ ་ ོས་པས༔ མ ན་གཡང་ས་ག མ་གྱིས་ཆོད་དེ༔ དཀར་པོ་དང་༔ ནག་པོ་དང་ཉམ་ང་བ་ག མ་ལ་ ལ་པ་ 
 
༡༥༦༽ ཁད་ཁད་པ་འ ང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ནས༔ གཡང་ས་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཞེ་ ང་དང་འདོད་ཆགས་
དང་༔ གཏི་ ག་དང་ག མ་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ཚ་ ིད་པ་བར་དོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ལ༔ གས་ ེ་ཆེན་པོས་མཚན་ནས་
བ ོད་ཅིང་༔ ཇོ་བོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ་མ་དཀོན་མཆོག༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་ ་བ་ང་༔ ངན་སོང་ ་མ་བཏང་ཅིག་གྱིས་ལ་
གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ མ་བ ེད་པར་གྱིས་ཤིག༔ གཞན་ཡང་ཚགས་བསགས་ཤིང་ཆོས་གཤའ་མར་ ས་པ་ མས་ལ་ནི༔ ལོངས་
ོད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ མས་ཀྱིས་མ ན་ནས་བ ས་ནས༔ བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ མ་པ་ ་ཚགས་ཉམས་ ་ ོང་

བར་འ ར་རོ༔ དེ་ ར་གང་ ང་ཡང་༔ རིགས་ཀྱི་ 
 
༡༥༧༽ ༄༅༔ ༔ ་ཁྱོད་འདོད་ཡོན་དང་བདེ་ ིད་ཅི་ ང་ཡང་དེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིག་མ་ཞེན་ཅིག༔ ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་
ཅིག་ མ་ ་སེམས་ལ་ཆགས་ཞེན་ ོངས་ཤིག༔ ིད་ ག་གི་ ང་བ་མེད་པར་བཏང་ ོམས་ཀྱི་ ང་བ་ཤར་ནས་ ང་ན་ཡང་༔ 
རིག་པ་ ོམ་མེད་ཡེངས་མེད་ ག་ ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་ཞོག་ཅིག༔ ཤིན་ ་གལ་ཆེའོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ས་དེ་ཙ་ན༔ ཟམ་ ད་
དམ༔ ཁང་བཟང་དང་༔ ་ཁང་དང་༔ ་ ིལ་དང་༔ མཆོད་ ེན་ལ་སོགས་པ་ལ་ ད་ཙམ་རེ་བ ེན་དེ༔ ཡང་ ན་རིང་པོར་
ནི་མི་ཆགས་པར་རིག་པ་ ས་དང་ ལ་བའི་དབང་གིས་ ོད་མི་ གས་པར་བག་ ང་ཞིང་༔ ཚགི་པ་ཟ༔ ་ཟིང་ཟིང་ ེད༔ 
ཤེས་པ་བན་ ན༔ ད་ ོད༔ ཡད་ ད་ ེད་ 
 
༡༥༨༽ ་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་བསམ་ ོ་ཅིག་བཏང་བས༔ ཨ་ཁ་ང་ཤི་བ་ཡིན་པར་འ ག་པ༔ ད་ནི་ གས་ ེད་ན་ མ་པའི་
ཤེས་པ་ ོ་ཞིང་ ིང་གྲང་ ང་གིས་འགྲོ༔ ག་བ ལ་ ག་པོ་དཔག་ ་མེད་པ་འོང་ངོ་༔ ས་གཅིག་ ་མི་ཆགས་པར་འགྲོ་
དགོས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ ན་པ་ ་ཚགས་པ་མ་ ེད་པ༔ རིག་པ་ ལ་ ་ཐོབ་ཅིག༔ ཁྱོད་ལ་ཟས་ཀྱང་བ ོས་པ་མ་གཏོགས་པར་
ཟར་མེད་ཅིང་༔ གྲོགས་ལ་ཡང་ངེས་པ་མེད་པའི་ ས་འ ང་ངོ་༔ དེ་ ིད་པ་བར་དོར་ཡིད་ ས་འཁྱམས་པའི་ གས་ཡིན་ནོ༔ 
དེ་ཙ་ན་ ིད་ཀྱང་ལས་ཀྱི་ སེ་ ་མི་འ ང་ངོ་༔ རང་གི་ ལ་འཁོར་ཉེ་ ༔ རང་གི་རོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མཐོང་ནས༔ ད་ནི་ང་
ཤི་ནས་འ ག་པས་ཅི་ ག་ན་ མ་ ེ༔ ཡིད་ ས་དེ་ལ་ནན་ ར་ ོ་བ་ཡང་འ ང་ ེ༔ ངས་ ས་ཅིག་ཐོབ་ན་ཅི་མ་ ང་ 
༡༥༩༽ ༄༅༔ ༔ མ་ནས༔ ཐམས་ཅད་ ་ ས་འཚལ་ ་འགྲོ་བའི་ ང་བ་ཁྱོད་ལ་འོང་ངོ་༔ རང་གི་རོ་ལ་ལན་དགུའི་བར་ ་
འ ག་པར་ ེད་ཀྱང་༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོར་ ན་རིང་བ༔ ན་ནི་འཁྱག་ད ར་ནི་ ལ༔ དེ་མ་ཡིན་ནའང་༔ ཉེ་ ས་བ ེགས་
སམ་དོང་ ་ ས་སམ༔ ་གཅན་གཟན་ལ་ ིན་ནས་ ར་ལོག་ས་མ་ ེད་ནས༔ ཤིན་ ་ ིང་མ་དགའ་ ེ༔ ག་དང་ས་ ོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསེབ་ ་ ངས་པའི་ ང་བ་ཁྱོད་ལ་འོངས་ངེས་ཏེ༔ ད་ེ ར་ ག་བ ལ་བར་ ང་བ་དེ་ ིད་པ་བར་དོ་ཡིན་
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པས༔ ཁྱོད་རང་ ས་ཚལ་ཡང་ ག་བ ལ་བ་ལས་མི་འོང་པས༔ ས་ཀྱི་ཞེན་པ་ཆོད་ལ་ ར་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་གནས་པར་གྱིས་
ཤིག༔ དེ་ ར་ངོ་ ད་པས་བར་དོར་གྲོལ་བར་ཐོབ་བོ༔ ཡང་གལ་ཏེ་ལས་ངན་གྱིས་ 
 
༡༦༠༽ དབང་གིས་དེ་ ར་ངོ་ ད་ཀྱང་མི་འ ོད་པ་ ིད་པས༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱཻ་
རིགས་ཀྱི་ ༔ ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག༔ ཁྱོད་དེ་ ར་ ག་བ ལ་བར་འ ང་དེ་ཁྱོད་རང་གི་ལས་ཡིན་པས༔ གཞན་ ས་ཀྱང་
ལན་པ་མེད་དོ༔ རང་གི་ལས་ཡིན་པས༔ ད་ནི་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་གསོལ་བ་ ག་ ་ཐོབ་ཅིག༔ དེས་ ོབ་པར་འ ར་རོ༔ དེ་
ར་གསོལ་བ་ཡང་མ་བཏབ༔ ག་ ་ཆེན་པོ་ཡང་ ོམ་མ་ཤེས༔ ཡི་དམ་ ་མ་ ོམ་ན་ནི༔ ད་ནི་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་ ས་དགེ་

བ་ ས་ཚད་བསགས་ནས༔ ེ ་དཀར་པོ་འ ེན་ ་འོང་ངོ་༔ ན་ཅིག་ ེས་པའི་འ ེས༔ ིག་པ་ ས་ཚད་བསགས་ནས་ ེ ་
ནག་པོ་འ ེན་ ་འོང་ངོ་༔ དེའི་ ས་ ་ཁྱོད་ཤིན་ ་ ེད་པ་དང་༔ དངངས་པ་དང་༔ ག་པ་དང་༔ འདར་ 
 
༡༦༡༽ ༄༅༔ ༔བར་ ས་ནས་ངས་ ིག་པ་མ་ ས་ཟེར་ནས་ ན་ ས་ཀྱང་༔ དེར་གཤིན་ ེ་ན་རེ༔ ངས་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་ ིའོ་
ཟེར་ནས༔ ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་ ང་བ་དང་༔ གསལ་ལམ་གྱིས་ ང་བས༔ བ ན་ ས་ཀྱང་མ་ཕན་པས༔ གཤིན་
ེས་ ེ་ནས་ཐག་པ་བཏགས་ཏེ་ཁྲིད་ནས༔ ེ་ ེགས་ ིང་འདོན༔ ་མ་ ང་༔ ཀླད་པ་ ག༔ ཁྲག་འ ང་༔ ཤ་ཟ༔ ས་པ་ ར་

ཡང་འཆི་མི་བ བ་ ེ༔ ས་ མ་ ར་ག བས་ཀྱང་སོས་ནས་འོང་ངོ་༔ ཡང་ཡང་ག བས་པས་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འོང་བས༔ 
ས་དེ་ཙ་ན་ ེ ་འ ེན་ནས་འ ག་ཀྱང་ཁྱོད་རང་མ་ཞེད་ཅིག༔ མ་ ག་ཅིག༔ བ ན་མ་ཟེར་བར་གཤིན་ ེ་ལ་མ་འཇིགས་

ཤིག༔ ཁྱོད་ཡིད་ཀྱི་ ས་ཡིན་པས་བསད་དང་ 
 
༡༦༢༽ བ བས་པ་ ང་ཡང་འཆི་ ་མེད་དོ༔ དོན་ལ་ཁྱོད་ ོང་པའི་རང་ག གས་ཡིན་པས་ཞེད་མི་དགོས༔ གཤིན་ ེ་ མས་
ཀྱང་རང་ ང་འ ལ་པ་ ོང་པའི་རང་ག ཌ་ཡིན་ནོ༔ ཁྱོད་རང་བག་ཆཌ་ཡིད་ཀྱིས་ ས་ ོང་པ་ཡིན་པས༔ ོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་
ོང་པ་ཉིད་གླགས་མ་ི ེད་དོ༔ མཚན་མ་མེད་པས་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གླགས་མི་ ེད་དོ༔ རང་གི་འ ལ་ ང་མ་ཡིན་པའི་

ལོགས་ནས་ ི་རོལ་ ་གཤི་ ེ་དང་༔ ་དང་༔ འ ེ་དང་༔ རག་ཤ་གླང་མགོ་ལ་སོཌ་པ་དངོས་ ་ བ་པ་མེད་པས་ངོ་ཤེས་པར་
གྱིས་ཤིག༔ དེ་ཙ་ན་བར་དོ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ག་ ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ ོམས་ཤིག༔ ོམ་མ་ཤེས་ན་ཁྱོད་
རང་འཇིགས་ ག་ ེ་མཁན་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ལ་གཅེར་གྱིས་ ོས་དང་༔ ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མ་ བ་པའི་ ོང་སང་ངེ་བ་ཅིག་ཡོད་ 
 
༡༦༣༽ ༄༅༔ ༔དོ༔ དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ ་ཡིན་ན༔ོ ོང་པ་དེ་ཡང་ ོང་པ་ ལ་ཆད་ ་མ་སོང་ ེ༔ ོང་པའི་ངོ་བོ་འཇིགས་ ་ མ་ 
པའི་རིག་པ་ ིག་གེ༔ གསལ་ལེ་བ་ཅིག་ཡོད་ཀྱི༔ དེ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ༔ ོང་པ་དང་གསལ་བ་
གཉིས་ཡ་མ་ ལ་བ་ ོང་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བ༔ གསལ་བའི་ངོ་བོ་ ོང་པ་ད ེར་མི་ ེད་པའི་རིག་པ་བ ེན་པ་ཐེར་ལ་ ད་པ་
ཅིག་ད་ ་རང་གཟོ་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་གནས་ནས་ཡོད་དོ༔ དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་ ལ་མ་
འགགས་པར་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ཅིག་ཡོད་ཀྱི༔ དེ་ནི་ གས་ ེ་ ལ་པའི་ ་ཡིན་ནོ༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་ ར་མ་ཡེངས་པར་
ཉོན་ཅིག༔ ངོ་ཤེས་པར་ཙམ་གྱི་ ་བཞི་ཡོངས་ ོགས་ ་སངས་ 
 
༡༦༤༽ ་བར་འ ར་རོ༔ མ་ཡེངས་ཅིག༔ སངས་ ས་དང་སེམས་ཅན་གྱིས་མཚམས་འདི་ནས་ ེད་པ་ཡིན་ནོ༔ ས་ད་ ་
གལ་ཆེན་པོ་འདིའི་ ས་ ་ཡེང་ན་ནི༔ ས་ ག་ ་ ག་བ ལ་གྱི་འདམ་ནས་ཐོན་པའི་ ས་མི་ཡོང་ངོ་༔ ད་ཅིག་གཅིག་གི་
ེད་ ག་ ེད༔ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ ོགས་སངས་ ས༔ ཞེས་པ་དེ་ད་རེས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༔ ཁྱེད་རང་ལ་ཁ་སང་ཕན་ཆད་

ཡེངས་ཤོར་བས་བར་དོ་དེ་ཙམ་ཅིག་ཤར་ཡང་ངོ་མ་འ ོད་པས་འཇིགས་ ག་དེ་ཙམ་ཅིག་ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ ད་ན་ིཡེངས་ཤོར་
ན་ གས་ ེའི་ད ང་ངར་ཐག་ཆད་ནས༔ ཐར་མེད་ཀྱི་གནས་ ་འགྲོ་བས་གཟོབས་ཤིག༔ མ་འ ོད་པས་འཇིགས་ ག་དེ་ཙམ་
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ཅིག་ ང་བ་ཡིན་ནོ༔ ད་ནི་ཡེངས་ཤོར་ན་ གས་ ེའི་ད ང་ངར་ཐག་ཆད་ནས༔ ཐར་མེད་ཀྱི་གནས་ ་འགྲོ་བས་གཟོབས་
ཤིག༔ ཅེས་ངོ་ ད་པས་གོང་ ་ངོ་མ་འ ོད་ཀྱང་འདིར་ངོ་འ ོད་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་བོ༔ དེ་ ར་ ོམ་མི་ཤེས་པའི་མི་ནག་པ་ 
 
༡༦༥༽ ༄༅༔ ༔ཡིན་ན༔ འདི་ ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེ་ ར་ ོམ་མ་ཤེས་ན༔ སངས་ ས་དང་༔ ཆོས་དང་༔ དགེ་
འ ན་དང་༔ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ མས་ ན་པར་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ འཇིགས་ ག་གི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ གས་ ེ་
ཆེན་པོ་འམ༔ ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་ ་ མོས་ཤིག༔ མི་ ལ་ ་དབང་གང་ ས་པའི་མཚན་དང་༔ ་མ་ ན་པར་གྱིས་ལ་གཤིན་
ེ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོ་ལ་མ་ཞེད་ཅིག༔ གཡངས་ ལ་ཡང་མི་གནོད་པས་འཇིགས་ ག་ ོངས་ཤིག༔ ཅེས་བ ོད་ལ་ངོ་ ད་པས༔ 

ཡང་གོང་ ་མ་གྲོལ་ཡང་འདིར་གྲོལ་བར་འ ར་རོ༔ ཡང་ངོ་ ད་ཀྱང་མ་འ ོད་པ་ ིད་པས་ནན་ཆགས་གལ་ཆེ་བའི་ ི་རོ༔ 
ཡང་ཚ་འདས་ཀིྱ་མིང་ནས་བོས་ལ་འདི་ ད་ 
 
༡༦༦༽ བ ོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ད་ ་ ང་བ་ ད་ཙམ་རེས་བདེ་ ག་གིས་གནས་ མས་པོ་ཆེར་འཕངས་ནས་འོང་བས༔ 
དཔེར་ན༔ ོགས་ཀྱི་འ ལ་འཁོར་དང་འ ་བས༔ ད་ ་ཆགས་ ང་གིས་ ང་བ་ཡེ་ནས་མ་ ེད་ཅིག༔ མཐོ་རིས་ཀྱི་ ང་བར་
ཤར་བའི་ཚ༔ ལ་ ་ཉེ་བ་གསོན་པོ་ མས་ཀྱིས་གཤིན་པོའི་དོན་ ་བ ོས་ནས༔ སེམས་ཅན་མང་པོས་ ོག་བཅད་དེ་མཆོད་
ིན་ ས་པས༔ ཁྱོད་མ་དག་པའི་ ང་བ་ཤར་ཏེ༔ ཞེ་ ང་ ག་པོ་ ེས་ནས༔ དེས་མཚམས་ ོར་ ས་ནས་ད ལ་བར་ ེ་བར་

འ ར་བས༔ ལ་ ་ལས་ཅི་ ས་ནས་འ ག་ཀྱང་ཁྱོད་རང་ཞེ་ ང་མ་ ེ་བར་ མས་པ་ ོམ་ཤིག༔ ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་གི་
ལ་གྱི་ནོར་ ས་ལ་ཆགས་སེམས་ ེས་པའམ༔ ཁྱོད་ཀྱི་ནོར་ ས་གཞན་གྱི་དབང་ ས་ནས་ ོད་ཅིང་འ ག་པ་ཤེས་ནས༔ 

 
༡༦༧༽ ༄༅༔ ༔ཁྱོད་ནོར་དེ་ མས་ལ་ཆགས་ཤིང་ ལ་གྱི་མི་ཚ་ལ་ ང་བ་ ེས་པས༔ དེའི་མཚམས་ ས་ནས་མཐོ་རིས་ཐོབ་ ་
ཡང་ད ལ་བའམ༔ ཡི་ གས་ ་ངེས་པར་ ེ་བར་འ ར་བས༔ དེ་བས་ཁྱོད་རང་ ལ་གྱི་ནོར་ལ་ཆགས་ཀྱང་བཟའ་དབང་ནི་
མེད༔ ཁྱོད་རང་ལ་ཕན་ནི་མི་ཐོགས་པས༔ ལ་གྱི་ནོར་ལ་ཆགས་པ་དང་༔ ཞེན་པ་ ོངས༔ ལིངས་ཀྱིས་བ ར༔ ཁོ་ཐག་ཆོད༔ 
ཁྱོད་རང་གི་ནོར་ལ་ ས་ ོད་ནས་འ ག་ཀྱང་༔ སེར་ ་མ་ ེད་པར་ ོས་ཐོངས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ ལ་
ལོ༔ མ་པའི་མ ན་པ་གྱིས་ལ༔ ཆགས་མེད་ཞེན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་གནས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ ་གཤིན་པོའི་ཆོ་ག་
ཀང་ཀ་ནི་འདོན་པ་དང་༔ ངན་སོང་ ོང་བ་ལ་སོགས་པ་ 
 
༡༦༨༽ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ ་ ས་ཀྱང་༔ དེ་མ་དག་པ་དང་༔ གཡེང་བ་ལ་སོགས་པ་ ས་པ་དང་༔ དམ་ཚགི་དང་ ོམ་པ་མི་གཙང་
བ་དང་༔ བག་མེད་པའི་ ོད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ ་མོས་མཐོང་ནས་འོང་གི༔ དེ་ལ་ཁྱོད་མ་དད་པ་དང་༔ ལོག་ ་ ེས་པ་
དང་༔ འཇིགས་ཤིང་ ག་ནས་ལས་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་༔ ཆོས་ ོད་དང་ཆོ་ག་མ་དག་པ་ མས་ཀྱང་ཤེས་ནས་འོང་གི༔ 
དེར་ཁྱོད་ཀྱི་བསམ་པ༔ ཀྱེ་མ་འདི་ མས་ཀྱིས་བདག་བ ས་སོ༔ ངེས་པར་བ ས་སོ་ མ་ནས་ཤིན་ ་ཡི་ ག་ ེ༔ མི་དགའ་བ་
ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ༔ དག་ ང་མོས་གུས་མ་ ེས་ཀྱི་ ེང་ ༔ ལོག་ ་དང་མ་དད་པ་ ེས་ནས་འོང་བས༔ དེས་མཚམས་ ོར་
ས་ནས་ངེས་པར་ངན་སོང་ ་འགྲོ་བས༔ དེ་ལ་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བ་ཡིན་གྱི༔ ཁྱདོ་རང་ ལ་གྱི་བཤེས་གཉེན་པ་ 

༡༦༩༽ ༄༅༔ ༔ མས་ཀྱི་ཆོས་ ོད་མ་དག་པ་ཇི་ ར་ ེད་ནས་འ ག་ཀྱང་༔ ག་རེ་ང་རང་ ང་བ་མ་དག་པ་ཡིན༔ ལ་བའི་
ག ང་ལ་མ་དག་པ་ག་ལ་ ིད༔ རང་གི་ ད་ཀྱི་ ི་མ་མེ་ལོང་ཁ་ནང་ ་མཐོང་བ་དང་༔ བདག་རང་ ང་མ་དག་པ་ཡིན༔ འད་ི
མས་ནི་ ་དགེ་འ ན༔ག ང་དམ་ཆོས༔ གས་སངས་ ས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པས༔ བས་ ་མཆིའོ་ མ་པའི་མོས་པ་དང་༔ 

དག་ ང་ཞེ་ཐག་པ་ནས་གྱིས་ཤིག༔ དེས་ནི་ཁྱོད་རང་གི་ ལ་ ་ཅི་ ས་པ་ མས་ཁྱོད་ལ་ཕན་པར་ངེས་པས༔ དེ་ ར་དག་
ང་ ེད་པ་གལ་ཆེ་བས་མ་བ ེད་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ཡང་ཁྱོད་ངན་སོང་ ་ ེ་ ་ཡིན་ན༔ ངན་སོང་ ང་བ་འཆར་བའི་ཚ༔ 
ལ་ ་ཉེ་འ ེལ་ མས་ཀྱི་ ིག་པ་དང་མ་འ ེས་པའི་དཀར་པོའི་ཆོས་ ོད་དང་༔ 
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༡༧༠༽ ་མ་ ོབ་དཔོན་ མས་ཀྱིས་ཀྱང་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བས་ཆོ་ག་ མས་དག་པར་ ས་པ་དེ་མཐོང་ནས༔ ཁྱོད་
དེ་ལ་ ོ་དགའ་ཆེན་པོ་ ེས་པ་ཙམ་གྱིས༔ དེས་མཚམས་ ོར་ ས་ནས་ནང་སོང་ ་ ང་ ་ཡང་མཐོ་རིས་ངེས་པར་ ོག་པས་
ཕན་ཡོན་ཡོད་པས༔ ཁྱོད་རང་མ་དག་བའི་ ང་བ་མ་ ེ་ཅིག༔ དག་ ང་མོས་གུས་ ོགས་མེད་ ེད་པ་གལ་ཆེ་བས་གཟོབས་
ཤིག༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ མདོར་ན་ཁྱོད་བར་དོའི་རིག་པ་ལ་བ ེན་མེད་པས་ཡང་ཤིང་གཡོ་བ་དེ་ལ་དགེ་མི་དགེའི་ ང་བ་གང་
ཤར་བ་དེ་ ོབས་ཆེ་བ་ཡིན་པས༔ མི་དགེ་བ་ཡིད་ལ་མ་ ེད་པར༔ ཁྱོད་རང་གི་དགེ་ ོར་ཡོད་ན་ ན་པར་གྱིས་ལ༔ དགེ་ ོར་
མེད་ནའང་དག་ ང་མོས་གུས་ཀྱིས་ཡི་དམ་གྱི་ ་དང་༔ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ མ ན་པ་ ག་པོས་ ོན་ 
 
༡༧༡༽ ༄༅༔ ༔ལམ་འདི་ཡང་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱེ་མ་དགའ་བའི་གྲོཌ་དང་ ལ་ནས་ཅིག་པོར་འཁྱམས༔ རང་ ང་ ོང་པའི་ག གས་ 
བ ན་ཤར་ ས་འདིར༔ སངས་ ས་ མས་ཀྱིས་ གས་ ེའི་ གས་ ང་ནས༔ དངངས་ ག་བར་དོའི་འཇིགས་པ་མི་འ ང་
ཤོག༔ ལས་ངན་དབང་གིས་ ག་བ ལ་ ོང་ཙ་ན༔ ཡི་དམ་ ་ཡིས་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག༔ ཆོས་ཉིད་རང་ ་འ ག་ ོང་
ིར་ཙ་ན༔ཐམས་ཅད་ཡིག་ ག་ ་ ་འ ར་བར་ཤོག༔ བས་མེད་ལས་ཀྱི་ ེས་ ་འ ེང་ ས་འདིར༔ གས་ ེ་ཆེན་པོས་

བདག་ལ་ བ་ ་གསོལ༔ བག་ཆགས་ལས་ཀྱི་ ག་བ ལ་ ོང་ ས་འདིར༔ འོད་གསལ་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་འཆར་བར་ཤོག༔ 
དེ་ ད་ ་ ོན་ལམ་ 
 
༡༧༢༽ ག་པོ་ཐོབ་ཅིག༔ ལམ་ ་འ ེན་ངེས༔ མི་ ་ངེས་པར་ཐག་ཆོད་ཀྱིས༔ ཤིན་ ་གལ་ཆེའོ༔ ཞེས་བ ོད་པས༔ ཡང་ ན་
པ་ ེད་ནས་ངོས་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་ཐོབ་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེ་ ར་ལན་མང་ ་ ས་ཀྱང་༔ ལས་ངན་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ ོབས་
ཀྱིས་ངོ་འ ོད་པ་དཀའ་བས༔ ད་ ང་ལན་མང་ ་ ོར་ན་ཕན་ཆེ་བས༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་ལན་ག མ་བོས་ལ་འདི་
ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ གོང་གི་དེ་ མས་ལ་ ན་པ་མ་ཟིན་ན༔ ས་འདི་ནས་ཚ་ ་མའི་ ས་དེ་མི་གསལ་ ་འགྲོ་

ཞིང་༔ ི་མའ་ི ས་དེ་གསལ་ ་སོང་ནས༔ དེ་ལ་ ོ་ནས༔ ང་འདི་ ་ འི་ ག་བ ལ་བ༔ ད་ ས་ཅི་འ ་ཅིག་ ང་ཡང་འཚལ་
བསམ་ནས༔ གར་ ང་ ང་ ་ ད་ ོད་ 
 
༡༧༣༽ ༄༅༔ ༔ལང་ལིང་ལ་ ིན་པས༔ འགྲོ་བ་རིགས་ ག་གི་འོད་ ག་འཆར་ཏེ༔ ལས་ཀྱི་གང་ ་ ེ་བ་དེ་གཙ་ཆེར་འཆར་ ་
འོང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཉོན་ཅིག༔ འོད་ ག་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན༔ འི་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མེད་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ་མ་
ཡིན་གྱི་འོད་དམར་པོ་བཀྲག་མེད་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ མིའི་འོད་ ོན་པོ་བཀྲག་མེད་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ད་འགྲོའི་
འོད་ ང་ཁུ་བཀྲག་མེད་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ཡི་ གས་འོད་སེར་པོ་བཀྲག་མེད་ཅིག་འཆར་ ་འོང་ངོ་༔ ད ལ་བའི་འོད་ ་
ཁ་ ེ་འོད་ ག་པོ་དེ་དག་འ ང་ངོ་༔ དེ་ཙ་ན་ལས་ཀྱི་མདོག་ཀྱང་གང་ ་ ེ་བའི་འོད་མདོག་ ་འོང་ངོ་༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ 
འདིའི་ ས་ ་གདམས་ངག་གི་གནད་ཤིན་ ་གལ་ཆེ་ ེ༔ དེའ་ི ས་ ་འོད་དེ་ 
 
༡༧༤༽ གས་ ེ་ཆེན་པོར་ ོམས་ཤིག༔ འོད་ནམ་ ང་ ང་ ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ མ་ ་ ོམས་ཤིག༔ འདི་ཤིན་ ་
གནད་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ༔ འདི་གལ་ཆེ་ ེ་ ེ་བ་ཁེགས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་ན་ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ་མ་ ་
་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ ན་རིང་ ་ ོམས་ཤིག༔དེ་ནི་ ་མ་ ་ ་ཞེས་ འོ༔ དེ་ནས་ཡི་དམ་མཐའ་ནས་ཡལ་ཏེ༔ ཅིར་

ཡང་མ་ བ་པའི་ ོང་གསལ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག་ཅིག༔ ཡང་ཡི་དམ་ ོམས༔ ཡང་འོད་གསལ་ ོམས༔ དེ་ ར་རེ་
མོས་ ་ ོམ་ལ༔ དེ་ ེས་རིག་པ་ཡང་མཐའ་ནས་ཡལ་ཏེ༔ ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ ་རིག་པས་ཁྱབ༔ རིག་པས་གར་ཁྱབ་ ་ཆོས་
ས༔ ཆོས་ ་འགགས་མེད་ ོས་ ལ་གྱི་ངང་ལ་ཆམ་མེར་བཞག་གོ༔ དེའི་ངང་ལ་ ེ་བ་ 
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༡༧༥༽ ༄༅༔ ༔ཁེགས་ནས་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ཡང་ ངས་པ་ཤིན་ ་ཞན་པའི་གོམས་འ ིས་མེད་པ་ མས་ཀྱིས་མི་
ཟིན་པས༔ཡང་འ ལ་ ེ༔ མངལ་ ོ་འགྲིམ་པར་འ ར་བས༔ མངལ་ ོ་བཀག་པའི་གདམས་པ་གལ་ཆེ་བས༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་
མིང་ནས་བོས་ལ་ 
འདི་ ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ གོང་ ར་ངོས་མ་ཟིན་ན༔ འདིའི་ ས་ ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས༔ གྱེན་ལ་འགྲོ་བ་དང་༔ 
འ ེད་ལ་འགྲོ་བ་དང་༔ མགོ་མ ར་ལ་ ེན་ནས་འགྲོ་བའི་ ང་བ་འཆར་ ེ༔ དེ་ཙ་ན་ཁྱོད་རང་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོམས་ཤིག༔ 
ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ནས་གོང་ ་བཤད་པ་ ར༔ ང་ བ་དང་༔ ་ ག་དང་༔ སེར་བ་དང་༔ གནམ་ གས་པ་དང་༔ མི་

མང་པོས་དེད་པའི་ ང་བ་ཤར་ནས༔ 
 
༡༧༦༽ དེ་ལ་ ོས་པས༔ བསོད་ནམས་མི་ ན་པ་ མས་ལ་ནི༔ ག་བ ལ་གྱི་གནས་ ་ ོས་པའི་ ང་བ་འ ང་༔ བསོད་
ནམས་ཅན་ལ་ནི་བདེ་བ་དང་ ན་པའི་གནས་ ་ ེབ་པའི་ ང་བ་འ ང་བས༔ ས་དེ་ཙ་ན༔ རིགས་ཀྱི་ ༔ གླིང་བཞི་གང་ ་
ེ་བའི་ གས་ མས་ ས་འདིར་འཆར་ ་འོང་བས༔ འདིའི་ ས་ ་གདམས་ངག་གི་གནད་ཤིན་ ་ཟབ་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་

མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ གོང་གི་ངོ་ ོད་གནད་དེ་ མས་མ་ཟིན་ནའང་༔ འདིར་ ངས་པ་ཤིན་ ་ཞན་པར་ ར་པས་ཀྱང་
གནད་ངོས་ཟིན་འོང་བས་ཉོན་ཅིག༔ ད་ནི་འདིའི་ ས་ ་མངལ་ ོ་འགག་པའི་ཐབས་ལ་གཟབ་པ་གལ་ཆེ༔ དེ་ལ་འགག་
ཐབས་གཉིས་ཡོད་དོ༔ འ ག་ ེད་ཀྱི་གང་ཟག་འགག་པ་དང་༔ འ ག་ འི་མངལ་ ོ་འགག་པ་ 
 
༡༧༧༽ ༄༅༔ ༔གཉིས་ཡོད་དོ༔ དེ་ལ་འ ག་ ེད་ཀྱི་གང་ཟག་འགག་པའི་གདམས་ངག་ནི༔ ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཆ་ེགེ་མོ་ཁྱོད་
རང་གི་ཡི་དམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ ་ནང་གི་ ་བ་ ་ ་ཝལ་གྱིས་ ོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་ཡི་དམ་
མཐའ་ནས་ཡལ་ ེ༔ ཅི་ལ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་འོད་གསལ་ ོང་པར་ ོམས་ཤིག༔ དེ་ནི་གནད་ཟབ་མོ་ཡིན་ཏེ༔ དེས་མངལ་
་མི་འ ག་ག ངས་པས་དེ་ ར་ ོམས་ཤིག༔ གལ་ཏེ་དེས་ཀྱང་མ་ཁེགས་པས་མངལ་ ་འ ག་པའི་གྲབས་ ང་ན༔ ཡང་

འ ག་ འི་མངལ་ ོ་འགག་བའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཡོད་པས༔ ཁདོ་རང་ཉོན་ཅིག༔ བར་དོའི་ ་ཚིག་གི་ནང་ནས་འདི་
ད་ག ངས་ཏེ༔ ཁྱོད་རང་ངའི་ ེས་བ ོས་གྱིས་ཤིག༔ ཀྱཻ་མ་ 

 
༡༧༨༽ བདག་ལ་ ིད་པ་བར་དོ་ཤར་ ས་འདིར༔ མ ན་པ་ ེ་གཅིག་སེམས་ལ་བ ང་ ས་ནས༔ བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འ ོ་ལ་
ནན་གྱིས་མ ད༔མངལ་ ོ་བཀག་ནས་ ་ལོག་ ན་པར་ ༔ ིང་ ས་དག་ ང་དགོས་པའི་ ས་ཅིག་ཡིན༔ མིག་སེར་ ངས་
ནས་ ་མ་ཡབ་ མ་ ོམས༔ ཞེས་ཁ་ནས་དེ་ ད་ ང་ ང་བ ོད་ལ་ ན་བ ལ་གྱིས་ལ་དེའི་དོན་ ོམས་ཉམས་ ་ལེན་པ་
གལ་ཆེའོ༔ དེའི་དོན་ནི་བདག་ ིད་པ་བར་དོ་འཆར་ ས་འདིར༔ ཞེས་པ་ནི་ཁྱོད་རང་ད་ ་ ིད་པ་བར་དོར་འཁྱམས་ནས་
ཡོད་པ་ཡིན་པས༔ དེའི་ གས་ ་ཁྱོད་རང་ ་ནང་ ་ ོས་དང་༔ ཁྱོད་རང་གི་ ད་མི་མཐོང་ངོ་༔ ས་ལ་གྲིབ་མ་ཡང་མེད་དོ༔ 
དེ་ནི་གདོས་བཅས་ཤ་ཁྲག་གི་ ས་མེད་པར༔ ིད་པ་བར་དོར་ཡིད་ ས་ 
 
༡༧༩༽ ༄༅༔ ༔འཁྱམས་པའི་ གས་ཡིན་པས༔ ད་ནི་མ ན་པ་ ེ་གཅིག་ ་མ་ཡེངས་པར་སེམས་ལ་བ ང་དགོས་ཏེ༔ ད་ ནི་ 
མ ན་པ་ཁོ་ན་གཙ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ༔ ་ཁ་ བ་ཀྱིས་བ ར་བ་དང་འ འོ་༔ མ ན་པ་གང་གཏད་བ་དེ་འ བ་ནས་འོང་ངོ་༔ 
ངན་པའི་ལས་ མས་ཡིད་ལ་མ་འ ར་བ༔ མི་ ལ་ ་ཆོས་དང་གདམས་ངག༔ དབང་དང་བཀའ་ ང་༔ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ལ་
སོགས་པ་གང་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ མས་ད་ ་ ན་པར་གྱིས་ལ༔ བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འ ོ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ལ་མ ད་ཅིག་
ཤིན་ ་གལ་ཆེའོ༔ མ་བ ེད་ཅིག༔ མ་ཡེངས་ཤིག༔ ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོའི་ས་མཚམས་ ས་ད་རེས་ཡིན་ནོ༔ ལེ་ལོ་དར་ཅིག་ཤོར་
བས་ ས་གཏན་ ་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ས་ 
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༡༨༠༽ ད་རེས་ཡིན་ནོ༔ མ ན་པ་ ད་ཅིག་བ ང་བས་བདེ་བ་གཏན་ ་འོང་པའི་ ས་ད་རེས་ཡིན་ནོ༔ མ ན་པ་ ེ་གཅིག་
སེམས་ལ་ ངས་ཤིག༔བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འ ོ་ལ་ནན་གྱིས་མ ད་ཅིག༔ ད་ནི་མངལ་ ོ་བཀག་པའི་ ས་ལ་བབ་པོ༔ མངལ་ ོ་
བཀག་ནས་ ་ལོག་ ན་པར་ ༔ ིང་ ས་དག་ ང་དགོས་བའི་ ས་གཅིག་ཡིན༔ ཅེས་ག ངས་པ་དེ་ ས་ད་ ་ ས་ལ་བབ་
པས༔ དང་པོ་མངལ་ ོ་བཀག་བར་ ་ ེ༔ དེ་ཡང་འགག་ཐབས་ མ་པ་ ་ཡོད་པས༔ སེམས་ལ་ལེགས་པར་ ངས་ཤིག༔ ཀྱཻ་
རིགས་ཀྱི་ ༔ འདིའི་ ས་ ་ཕོ་མོ་ཆགས་པ་ ོད་པར་མཐོང་བའི་ ང་བ་ཁྱོད་ལ་འོང་ངོ་༔ དེ་མཐོང་བའི་ ས་ ་དེའི་བར་ལ་
མ་འ ག་པར་ ན་པས་བ ང་ལ༔ ཕ་མ་གཉིས་པོ་ ་མ་ཡབ་ མ་ 
 
༡༨༡༽ ༄༅༔ ༔གཉིས་ ་ ོམས་ལ་ ག་འཚལ༔ ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ ལ་ལ་འ ལ༔ མོས་གུས་ ག་པོ་གྱིས་ལ༔ ཆོས་ ་ མ་
པའི་མ ན་པ་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་མངལ་ ོ་ངེས་བར་ཁེགས་པར་འ ར་རོ༔ གལ་ཏེ་དེས་ཀྱང་མ་ཁེགས་པར་མངལ་ ་འ ག་
པའི་གྲབས་ ང་ན༔ ་མ་ཡབ་ མ་གཉིས་པོ་དེ་ཡི་དམ་གང་ཡང་ ངས་བའམ༔ ཡི་དམ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ མ་ ོམས་
ལ༔ དེ་ལ་མཆོད་པ་ཡིད་ཀྱི་ ལ་ནསའ ལ་ལོ༔ བདག་ལ་དངོས་ བ་ ་ མ་བའི་མ ན་པ་ ག་པོ་གྱིས་ཤིག༔ དེས་ནི་མངལ་
ོ་ཁེགས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེས་ཀྱང་མ་ཁེགས་པར་མངལ་ ་འ ག་བའི་གྲབས་ ང་ན༔ ག མ་པ་ཆགས་ ང་བ ོག་པའི་

གདམས་པ་བ ན་ 
 
༡༨༢༽ ཏེ༔ དེ་ཡང་ ེ་བ་ མ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལ༔ ོང་ ེས་དང་༔ མངལ་ ེས་དང་༔ ས་ ེས་དང་༔ ོད་གཤེར་ལས་ ེས་པ་
དང་བཞི་ཡོད་དོ༔དེ་ལ་ ོང་ ེས་དང་༔ མངལ་ ེས་གཉིས་ཆ་མ ན་ཏེ༔ གོང་ ར་ཕོ་མོ་གཉིས་འཁྲིག་པ་ ོད་པ་མཐོང་ནས་
འོང་ ེ༔ དེའི་ ས་ ་ཆཌ་ ང་གི་མངལ་ ་འ ག་ན༔ ་དང་ ་ཁྱི་མི་ལ་སོགས་པ་གར་ ེ་ཡང་ ང་ ེ༔ གལ་ཏེ་ཕོར་ ེ་ན་ནི་
རང་ཉིད་ཕོའི་ ང་བ་འཆར་ཏེ༔ཕ་ལ་ཞེ་ ང་ ག་པོ་ ེ་ཞིང་༔ མ་ལ་མིག་སེར་དང་ཆགས་པ་ ེས་བའི་ ང་བ་འོང་ངོ་༔ གལ་
ཏེ་མོར་ ེ་ན་ནི་རང་ཉིད་མོའི་ ང་བ་ཆར་ཏེ༔ མ་ལ་ ག་དོག་དང་མིག་སེར་ ག་པོ་ ེས་ཞིང་༔ ཕ་ལ་ཆགས་བ་དང་ག ང་
སེམས་ ག་པོ་ ེས་ཤངི་༔ དེས་ ེན་ ས་ཏེ༔ ཕའི་གཤང་ལམ་ ་ གས་ 
 
༡༨༣༽ ༄༅༔ ༔ནས༔ ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འ ད་པའི་ད ས་ ༔ ན་ཅིག་ ེས་བའི་དགའ་བ་ཉམས་ ་ ོང་ནས༔ བདེ་བའི་
ངང་ལ་ཤེས་པ་ ལ་ལོག་གིས་སོང་ནས༔ མེར་མེར་པོ་དང་༔ ར་ ར་པོ་ལ་སོགས་པ་ ས་ ིན་ཏེ་མའི་མངལ་ནས་ ིར་ཐོན་
པའམ༔ མིག་ ེད་པ་དང་༔ ཁྱི་གུ་ཅིག་ ་ལོག་གིས་སོང་ནས་དང་པོ་མི་ཡིན་པ་ལ་དེ་ ས་ཁྱིར་སོང་ནས༔ ཁྱིའི་ཚང་ན་ ག་
བ ལ་བའམ༔ དེ་བཞིན་ ་ཕག་གི་ཚང་ངམ༔ གྲོག་ ར་གྱི་ཚང་ངམ༔ འ ་ ིན་གྱི་ཚང་ངམ༔ བ་གླང་དང་ར་ ག་ལ་སོགས་
བའི་ ་གུར་ ེས་ཏེ༔ ར་ལགོ་པ་ནི་མེད༔ ཤིན་ ་ ན་ཞིང་གཏི་ ག་པའི་ངང་ནས་ ག་བ ལ་ མ་པ་ ་ཚགས་ ོང་བར་
འ ར་རོ༔ དེ་ ར་ད ལ་བ་དང་༔ ཡི་ གས་ལ་ 
 
༡༨༤༽ སོགས་པ་འགྲོ་བ་རིགས་ ག་ ་འཁོད་དོ༔ ག་བ ལ་དཔག་ ་མེད་པས་ཉམས་ཐག་པར་འ ར་རོ༔ འདི་ལས་
དཔལ་ ོབས་ཆེ་བའམ༔འདི་ལས་ཞེ་འཇིགས་པ་མེད་ན༔ ཨ་ ི༔ འཇིགས་པ༔ ཨ་ཚི་ཚི༔ ཨ་ ི༔ དེ་བས་ ་མ་དམ་པའི་གདམས་
ངག་མེད་པ་ མས་ ལ་དེ་ ར་འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་ ང་ ེ༔ གས་བ ལ་ ན་ཆད་མེད་པས་མནར་བར་འ ར་
བས༔ དེ་བས་ན་ངའི་ཁ་ལ་ཉོན་ཅིག༔ ངའི་གདམས་ངག་འདི་ཡིད་ལ་ ང་ཅིག༔ ད་ནི་ཆགས་ ང་བ ོག་ནས་མངལ་ ོ་འགག་
པའི་གདམས་ངག་ཅིག་བ ན་ནོ༔ ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ ང་ཅགི༔ དེ་ཡང་མངལ་ ོ་བཀག་ནས་ ་ལོག་ ན་པར་ ༔ ིང་ ས་དག་
ང་དགོས་པའི་ ས་ཅིག་ཡིན༔ མིག་སེར་ ངས་ནས་ ་མ་ཡབ་ མ་ ོམས༔ ཞེས་ 
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༡༨༥༽ ༄༅༔ ༔ག ངས་པ་ཡིན་པས༔ གོང་ ར་ཕོ་ ་ ེ་ན་མ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཕ་ལ་ ང་༔ མོ་ ་ ེ་ན་ཕ་ལ་ཆགས་ཤིང་མ་ལ་
ང་ནས་མིག་སེར་ ེ་བའི་ ང་བ་འོང་ངོ་༔ དེའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཅིག་ཡོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ འདི་ ་ འི་ཆགས་ ང་
ང་བའི་ཚ༔ འདི་ ར་ ོམས་ཤིག༔ ཀྱེ་མ་བདག་ ་ འི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་པས༔ ད་ང་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡང་ཆགས་
ང་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་འཁྱམས་པ་ཡིན༔ ད་ ང་ཡང་འདི་ ་ འི་ཆགས་ ང་ ས་ན་ནི༔ འཁོར་བ་ ག་པ་མེད་པར་

འཁྱམས་ནས་ ག་བ ལ་གྱི་ ་མཚ་ལ་ ན་རིང་ ་ ིང་ཉེན་ཡོད་པས༔ ད་ནི་ཆགས་ ང་ཡེ་ནས་མི་ ་དགོས་ཨ་ཙ་མ༔ ད་ནི་
ཆགས་ ང་ ེད་རེ་ཀན་ མ་པའི་ 
 
༡༨༦༽ འ ན་པ་ ག་པོས་སེམས་ལ་བ ང་བས༔ དེས་རང་གི་མངལ་ ོ་ཁེགས་པར་ ད་ནས་ག ངས་འ ག་པས༔ ཀྱཻ་རིགས་
ཀྱི་ ༔ མཡེངས་ཤིག་མ ན་པ་ ེ་གཅིག་སེམས་ལ་ ང་ཤིག༔ ཡང་དེ་ ར་ ས་ཀྱང་མངལ་ ོ་མ་ཁེགས་པར༔ མངལ་ ་འ ག་
པའི་གྲབས་ ང་ན༔ ཡང་བདེན་མེད་ ་མ་ ་ འི་གདམ་ངག་གིས་མངལ་ ོ་བཀག་པར་ འོ༔ ཀྱེ་མ་ཕ་མ་ཡབ་ མ་གཉིས་
དང་༔ ཆར་ནག་ ང་ བ་དང་༔ ར་ཆེམས་དང་༔ འཇིགས་ ག་གི་ ང་བ་དང་༔ ང་ཞིང་ ིད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ མས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ ་མ་ ་ ་ཡིན༔ ཇི་ ར་ཤར་ཡང་༔ བདེན་པ་དང་༔ དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་བདེན་ ན་པ་ཡིན༔ 
ིག་ ་དང་འ ༔ ག་པ་མ་ཡིན༔ ཐེར་ ག་པ་མ་ཡིན༔ ཆགས་ 

 
༡༨༧༽ ༄༅༔ ༔ན་ཅི་ ེད༔ མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན༔ འདི་ མས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ ང་བ་ཡིན༔ སེམས་
ཉིད་ ་མ་ ་ ་ཡེ་ནས་མེད་པ་ལ༔ ི་རོལ་ ་དེ་ ་ ་ག་ན་ཡོད༔ བདག་ནི་ ོན་ཆད་དེ་ ར་མ་ ོགས་པས༔ མེད་པ་ལ་ཡོད་
པར་བ ང་༔ མི་བདེན་པ་ལ་དོན་ ་བ ང་༔ ་མ་ལ་བདེན་པར་བ ང་བས་ ན་འདི་ ེད་ཅིག་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡིན༔ 
ད་ ང་ཡང་ ་མར་མ་ཤེ་ན་འཁོར་བར་ ན་རིང་ ་འཁྱམས་ནས་ ག་བ ལ་ ་ཚགས་ཀྱི་འདམ་ ་ ད་ངེས་པས༔ ད་ནི་
འདི་ མས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ་ ༔ ་མ་ ་ ༔ ག་ཆ་ ་ ༔ ི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་ ་ ༔ ིག་ ་ ་ ༔ ག གས་བ ན་ ་ ༔ 
མིག་ཡོར་ 
 
༡༨༨༽ ་ ༔ ་ ་ ་ ར་བདེན་པར་ ད་ཅིག་ཀྱང་ བ་བ་མེད༔ ངེས་པར་མི་བདེན་བ ན་པ་ཡིན་ནོ༔ མ ན་པ་ ེ་གཅིག་
་བ ང་བས༔ བདེན་འཛིན་ཞིག་ནས་དེ་ ར་ ད་ལ་ཁེལ་ནས་བདག་འཛིན་ ོག་གོ༔ དེ་ ་ ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བ ན་པར་

ཤེས་ནས༔ མངལ་ ོ་ངེས་པར་ཁེགས་པར་འ ར་རོ༔ ཡང་དེ་ ར་ ས་ཀྱང་བདེན་འཛིན་མ་ཞིག་ ེ༔ མངལ་ ོ་མ་ཁེགས་པར་
མངལ་ ་འ ག་པའི་གྲབས་ ང་ན༔ ཡང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་གཅིག་ཡོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ ར་ ས་ཀྱང་
མངལ་ ོ་མ་ཁེགས་ན༔ ད་ནི་ ་པ་འོད་གསལ་ ོམས་ནས་མངལ་ ོ་འགག་པར་ ་ ེ༔ དེ་ཡང་ ོམས་ གས་འདི་ ར་ འོ༔ 
ཀྱེ་མ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན༔ སེམས་ 
 
༡༨༩༽ ༄༅༔ ༔འདི་ནི་ ེ་འགག་དང་ ལ་བའི་ ངོ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ༔ མ་ ་བསམ་ལ༔ སེམས་ལ་བཅོས་བ ད་མི་ ་བར༔ 
དཔེར་ན་ ་ལ་ ་བཞག་པ་བཞིན་ ༔ སེམས་ཁོ་རང་གི་ཐོག་ ་རང་ གས་ ་ཙན་ནེ༔ རང་བབས་ ་ ོད་དེ༔ ཡེ་རེ༔ ཤིག་གེ༔ 
མ་བཅོས་པར་ཀློད་ནས་བཞག་ནས༔ ེ་བ་ མ་པ་བཞིའི་མངལ་ ོ་ངེས་པར་ཁེགས་ཐག་ཆོད་དེ༔ དེ་ ར་ཡང་ནས་ཡང་ ་མ་
ཁེགས་ཀྱི་བར་ ་ ོམས་ཤིག༔ དེ་ཡན་ཆད་མངལ་ ོ་བཀག་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཡང་དག་པ་མང་ ་ཡོད་དོ༔ དེ་ མས་
ཀྱིས་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འ ིང་ཐ་མ་ཡང་མི་གྲོལ་མི་ ིད་དོ༔ ངེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན༔ བར་དོའི་ མ་ཤེས་དེ་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་
མངོན་ཤེས་ཡོད་པས༔ བདག་གི་ཇི་ ས་ཁོས་ 
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༡༩༠༽ ཐོས་པ་དང་ཅིག༔ འོན་ལོང་ཡིན་ཡང་༔ དེའི་ ས་ ་དབང་པོ་ཚངས་བས་ཅི་ ས་གོ་བ་དང་གཉིས༔ འཇིགས་ ག་
གིས་ ག་ ་བདས་ནས་ཅི་ ག་ན་ མ་པའི་ ན་པ་ཡེངས་མེད་ ་ཡོད་པས་བདག་གིས་ཅི་ ས་ཉན་ནས་འོང་པ་དང་ག མ༔ 
མ་ཤེས་ ེན་མེད་པས་མ ན་པ་གར་གཏད་ ་ཐལ་གྱིས་ ེབས་ཏེ་ཁ་ལོ་བ ར་ ་ ་བ་དང་བཞི༔ ན་པ་དགུ་འ ར་གྱིས་

གསལ་བས་ ག་པ་ཡིན་ཀྱང་དེའི་ ས་ ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་རིགས་པ་གསལ་ ་སོང་ནས༔ ཅི་བ བས་པ་ཐམས་ཅད་ ོམ་
ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་༔ གནས་དེ་ ་ འི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པའི་ ིར་རོ༔ དེས་ན་གཤིན་པོའི་ཆོ་ག་ ས་པས་ཕན་ཡོན་ཡོད་
པའི་ ་མཚན་ཡང་དེ་ ར་ཡིན་ནོ༔ དེ་བས་ན་ཞག་བཞི་བ ་ཞེ་དགུའི་བར༔ བར་ 
 
༡༩༡༽ ༄༅༔ ༔དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་འདི་ཀོླག་པར་ནན་ཏན་ ་བ་ཤིན་ ་ནས་གལ་ཆེའོ༔ ངོ་ ོད་ཅིག་ལ་མ་གྲོལ་ན་ཡང་ཅིག་
ལ་གྲོལ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ༔ ངོ་ ོད་མི་ཅིག་པ་མང་ ་དགོས་པའི་དོན་ཡང་དེ་ ར་ལགས་སོ༔ དེ་ནས་ཡང་དགེ་བའི་ལས་ལ་
གོམས་འ ིས་ ང་བ་དང་༔ མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཡེ་ཐོག་མ་ནས་གོམས་འ ིས་ཆེ་ གས་པ་དང་༔ ིག་ ིབ་ ོབས་དང་ད ང་
ཆེ་བའི་ ོབས་ཀྱིས་གོང་གི་ངོ་ ོད་དང་༔ དམིགས་པ་དེ་ཙམ་ཕོག་ཀྱང་མི་གྲོལ་བའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པས༔ ད་ེནི་གོང་ ་
མངལ་ ོ་མ་ཁེགས་ནས༔ འདི་ནས་ཕར་ལ་མངལ་ ོ་འདམ་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཅིག་ཡང་བ ན་པར་ ་ ེ༔ ཡང་སངས་
ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ར་མདའ་ 

 
༡༩༢༽ ན་ བས་འགྲོ་སེམས་བ ེད་ ས་ནས༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་ལན་ག མ་འབོད་ལ༔ འདི་ ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱེ་
རིགས་ཀྱི་ ༔ ཚ་ལས་འདས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག༔ ཁྱོད་ལ་གོང་ ་གདམས་པའི་ངོ་ ོད་དེ་ཙམ་ཅིག་བཏབ་ཀྱང་མ་གོ་
བར་འ ག་གིས༔ ད་ནི་མངལ་ ོ་མ་ཁེགས་ན་ ས་ ང་རན་བའི་ ས་ལ་བབ་པས༔ ཁྱོད་རང་མངལ་ ོ་འདམ་པའི་གདམས་
པ་ཟབ་མོ་རིགས་མི་ཅིག་པ་མང་ ་ཡོད་བས་ཡིད་ལ་བ ང་ཅིག༔ མ་ཡེངས་ཅིག༔ མ ན་པ་ ག་པོ་ས་མ་ཡེངས་པར་ཡིད་ལ་
བ ང་ཅིག༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ད་ནི་གླིང་གང་ ་ ེ་བའི་ གས་དང་མཚན་མ་འོང་བས་ངོ་ཤེས་པར་ ་ ེ༔ དེ་ཡང་གང་ ་ ེ་
བ་དེའི་ གས་ལ༔ གླིང་ཡང་འདམ་པར་ འོ༔ ཤར་ ས་འཕགས་པོར་ ེ་ན་ནི༔ 
 
༡༩༣༽ ༄༅༔ ༔ངང་པ་ཕོ་མོས་བ ན་པའི་མཚ་འ ག་པར་ཡང་མཐོང་ངོ་༔ དེར་ཡང་མ་འགྲོ་བར་ ་ལོག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ 
དེར་ ིན་ན་ནི་བདེ་ ིད་འཛམ་ཀྱང་ཆོས་མ་དར་བའི་ས་ཡིན་པས་མ་འ ག་ཅིག༔ ོ་འཛམ་ ་གླིང་ ་ ེ་ན་ནི༔ ཁང་བཟང་
ཉམས་དགའ་བར་ཡང་མཐོང་ནས་འོང་ངོ་༔ གལ་ཏེ་འ ག་ན་དེར་འ ག་པར་གྱིས་ཤིག༔ བ་བ་ལང་ ོད་ ་ ེ་ན་ནི༔ ་ཕོ་
མོས་བ ན་པའི་མཚ་འ ག་པ་ཡང་མཐོང་ངོ་༔ དེར་ཡང་མ་འགྲོ་བར་ ར་ ་ལོག་ཅིག༔ ལོངས་ ོད་ཡོད་ཀྱང་ཆོས་མ་དར་
བའི་གླངི་ཡིན་པས་མ་འ ག་ཅིག༔ ང་ ་མི་ ན་ ་ ེ་ན་ནི༔ བ་གླིང་གིས་བ ན་པའི་མཚ་འམ༔ ོན་ཤིང་གིས་བ ན་པའི་
མཚ་འ ག་པར་ཡང་མཐོང་ངོ་༔ དེ་དག་ ་ ེ་བ་ལེན་ 
 
༡༩༤༽ པའི་ ས་ ༔ ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེར་ཡང་མ་འ ག་ཅིག༔ ཚ་ཚད་དང་བསོད་ནམས་ཡོད་ཀྱང་༔ དེར་ཡང་ཆོས་
མ་དར་བས་མ་འ ག་ཅིག༔ ར་ ེ་ན་ནི༔ རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་པས་ བ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ ེ་མ་ཉམས༔ དགའ་བར་ཡང་
མཐོང་བར་འ ར་རོ༔ དེར་ གས་ཀྱང་ ང་གིས་འ ག་པར་གྱིས་ཤིག༔ ་མ་ཡིན་ ་ ེ་ན་ནི༔ ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བར་
མཐོང་བའམ༔ འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ ་ ་མཐོང་ངོ་༔ དེར་ཅི་ནས་ཀྱང་མ་འ ག་པར་ ་ལོག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ 
ད་འགྲོར་ ེ་ན་ནི༔ ག་ ག་དང་༔ ིལ་པོ་དང་༔ ན་ ན་གྱི་ ལ་ ་མཐོང་ངོ་༔ དེར་ཡང་མ་འ ག་ཅིག༔ ཡི་ གས་ ་ ེ་

ན་ནི༔ ོང་ མ་དང་༔ ནག་ ེང་ངེ་བ་དང་༔ གྲོག་པོ་ གས་ གས་སམ༔ 
 
༡༩༥༽ ༄༅༔ ༔ནག་ལིང་བར་མཐོང་ངོ་༔ དེར་ ིན་ན་ཡི་ གས་ ་ ེས་ནས༔ བཀྲེས་ ོམ་གྱིས་ ག་བ ལ་ ་ཚགས་ཉམས་ ་ 
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ོང་བར་འ ར་བས༔ དེར་ཅི་ནས་ཀྱང་མ་འགྲོ་བར་ ་ལོག་ ན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ིང་ ས་ ག་པོ་གྱིས་ཤིག༔ ད ལ་བར་ ེ་
ན་ནི༔ལས་ངན་པའི་ ་ད ངས་ ་ཐོས་པའམ༔ དབང་མེད་ ་འ ག་དགོས་པ་ ང་ན༔ ན་ནག་གི་གླིང་དང་༔ ཁང་པ་ནག་
པོ་དང་༔ ཁང་པ་དམར་པོ་དང་༔ ས་དོང་ནག་པོ་དང་༔ ལམ་ནག་པོ་ལ་ ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ང་བ་འོང་༔ དེར་ ིན་ན་ནི་
ད ལ་བར་ ད་དེ༔ ཚ་གྲང་གི་ ག་བ ལ་བཟོད་གླགས་མེད་པ་ ོང་ ེ༔ ཐོན་པའི་ ས་མི་འོང་བས༔ དེའི་གསེབ་ ་མི་འགྲོ་
བར་གཟབ་པར་ འོ༔ ཅི་ནས་ཀྱང་མ་ ད་པར་ འོ༔ 
 
༡༩༦༽ མངལ་ ོ་བཀག་ནས་ ་ལོག་ ན་པར་ འོ༔ ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ ས་ད་རེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་
མི་འགྲོ་བར་འདོད་ཀྱང་རང་ལ་དབང་མེད་པར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་༔ མ ན་ནས་གཤེད་མ་དང་ ོག་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་པ་དང་༔ 
ན་ནག་དང་༔ ང་དམར་འ བ་མ་ཆེན་པོ་དང་༔ ཀུ་དགྲ་དང་༔ ཁ་ཆར་དང་༔ སེར་བ་དང་༔ ་ ག་འ བ་ཅིང་ ོས་པའི་
ང་བ་ཁྱོད་ལ་འོང་ངོ་༔ དེར་ ེད་ཅིང་ བས་ཚལ་བ་ལ་ ིན་པས༔ གོང་ ་བཤད་པའི་ཁང་བཟངས་སམ༔ ག་ ིབས་དང་༔ 

ས་ ག་དང་༔ ནགས་གསེབ་དང་༔ མེ་ཏོག་པ ྨ་ལ་སོགས་ཁ་ ཾ་པའི་ནང་ ་ཐར་ནས༔ དེ་ན་གབ་ ེ་ ིར་ཐོན་གྱི་དོགས་ནས༔ 
ད་འདི་ནས་ ིར་ཐོན་ན་ནི་མི་ ང་ངོ་ མ་ནས༔ དེ་དང་ ལ་གྱིས་དགོས་པས་ 
 
༡༩༧༽ ༄༅༔ ༔ཁྱོད་གནས་དེ་ལ་ཤིན་ ་ཆགས་པར་འ ར་རོ༔ དེ་ནས་ ི་རོལ་ ་ཐོན་ན་ནི་བར་དོའི་འཇིགས་ ག་དེ་ མས་
དང་ ད་ཀྱིས་དོགས་པས༔ དེ་དག་ལ་འཇིགས་ཤིང་དངངས་པས་ནང་ ་གབ་པས༔ གང་ན་མན་པའི་ ས་ངན་པ་ཅིག་ ང་
ནས༔ ག་བ ལ་ ་ཚགས་ཉམས་ ་ ོང་ ་འོང་བས༔ དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་འ ེ་ ིན་གྱིས་བར་ ་གཅོད་པའི་ གས་ཡིན་པས༔ 
འདིའི་ ས་ ་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཅིག་ཡོད་པས་ཁྱོད་རང་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ ང་ཅིག༔ འདིའི་ ས་ ་གཤེད་མས་དབང་མེད་
་དེད་པ་དང་༔ འཇིགས་ ག་ནམ་ ང་བའི་ ས་ ་ ད་ཅིག་ ན་ ོགས་ ༔ བཅོམ་ ན་འདས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་ ་ཀའམ༔ ་

མགྲིན་ནམ༔ ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པའམ༔ 
 
༡༩༨༽ ཁྱོད་རང་གི་ཡི་དམ་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་ ་ཆེ་བ་ཡན་ལག་རགས་པ༔ བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་བ ག་པར་
ེད་པའི་ཁྲོ་བོ་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཅིག་ ་ཀྲོང་གིས་བ ེད་ཅིག༔ དེའི་ ིན་ བས་དང་ གས་ ེས་གཤེད་མ་དང་ ལ་ཏེ༔ 

མངལ་ ོ་གདམ་པའི་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་བས༔ ད་ནི་གདམ་ངག་གི་གནད་ཟབ་མོ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་ཡིད་ལ་ ང་ཅིག༔ ཀྱཻ་
རིགས་ཀྱི་ ༔ གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་ ་ལ་སོགས་པ་ མས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་གིས་ ེ་བ་ཡིན་ནོ༔ ཡི་ གས་ལ་
སོགས་པའི་གདོན་གྱི་རིགས་ཚན་ཅིག་ནི༔ བར་དོ་དེ་ཉིད་ ་འ ་ཤེས་འ ར་ནས་ཡི་ གས་དང་འ ེ་ ིན་གྱིས་ ས་ ་འ ལ་
་ཚགས་ ོན་ ས་པ༔ ཡིད་ ས་དེ་ཀ་འ ར་ནས་འོང་བ་ཡིན་ནོ༔ ིང་ལ་ 

 
༡༩༩༽ ༄༅༔ ༔གནས་པའི་ཡི་ གས་དང་༔ མཁའ་ལ་འ ་པའི་ཡི་ གས་དང་༔ བགེགས་རིགས་ ོང་ ག་བ ད་ ་ལ་སོགས་
པ་ཡིད་ ས་དེ་ཉིད་ ་འ ་ཤེས་འ ར་ནས་འགྲོའོ༔ དེའི་ ས་ ་ ོང་ཉིད་ ག་ ་ཆེན་པོར་དོན་ ན་ན་ནི་མཆོག་ ་འ ར་
རོ༔ དེ་ ར་མ་འ ོངས་ན་ ་མ་ ་ འི་ ལ་ ོང་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ ར་ཡང་མ་འ ོངས་ནགང་ལ་ཆགས་སེམས་མ་ ེད་པར༔ ཡི་
དམ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ོམ་པས་བར་དོར་ལོངས་ ར་སངས་ ས་པར་འ ར་རོ༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་ ༔ དེར་གལ་ཏེ་ལས་ཀྱིས་
དབང་གིས་མངལ་ ་འ ག་དགོས་པར་ ང་ན༔ ད་ནི་མངལ་ ོ་འདམ་པའི་གདམས་པ་བ ན་པར་ འོ༔ ཉོན་ཅིག་དེ་ཡང་
མངལ་ ོ་གང་ ང་ ང་ ་མ་འགྲོ་ཅིག༔ གཤདེ་མ་ ང་ནས་མི་འགྲོ་བའི་དབང་མ་ ང་ན་ ་ 
 
༢༠༠༽ མགྲིན་ ོམས་ཤིག༔ དེ་ཡང་ཁྱོད་ལ་ད་ ་མངོན་ཤེས་ ་མོ་ཡོད་པས༔ གནས་ཐམས་ཐད་རིམ་པ་ ར་ཤེས་ནས་འོང་
པས༔ གདམ་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ཡང་དག་པ་སངས་ ས་ཀྱི་ཞིང་ ་འཕོ་བ་དང་༔ མ་དག་འཁོར་བའི་མངལ་ ོ་འདམ་པའི་
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གདམ་ངག་གཉིས་ཡོད་པས༔ འདི་ ར་གྱིས་ཤིག༔ དང་པོ་རབ་དག་པ་མཁའ་ ོད་ཀྱི་གནས་ ་འཕོ་བ་ནི༔ དེ་ཡང་མ ན་པ་
འདི་ ་ ་བཏང་ ེ༔ ཀྱེ་མ་བདག་ ལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་ ས་རིང་པོ་དེ་ཙམ་ཞིག་ནས་ད་ ང་འཁོར་བའི་འདམ་འདིར་
ས་པ་ནི་ ོ་བ་ལ༔ ོན་དེ་ ེད་ཅིག་སངས་ ས་པའི་རིང་ལ་བདག་མགྲོལ་བ་འདི་ཨ་ཙ་མ༔ ད་ནི་འཁོར་བ་འདི་ ག་རེ་

ལོག༔ ཞེ་རེ་འཇིགས༔ ག་རེ་ ད༔ ད་ནི་འགྲོས་པའི་གྲབས་ ་རན་འ ག་པས༔ བདག་རང་ བ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམ་ ༔ 
སངས་ ས་ ང་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞབས་ ང་ ་མེ་ཏོག་པ ྨའི་ཁ་ལ་ 
 
༢༠༡༽ ༄༅༔ ༔བ ས་ཏེ་ ེ་བར་ ་དགོས་ མ་པའི་མ ན་པ་ ག་པོ་གཏད་དོ༔ གཞན་ཡང་རང་གང་མོས་པའ་ིཞིང་ཁམས༔ 
མངོན་པར་དགའ་བའམ༔ ག་པོ་བཀོད་པའམ༔ ང་ལོ་ཅན་ནམ༔ རི་བོ་ཏ་ལའམ༔ པ ྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ ་ ་ ན་གྱི་
ང་ངམ༔ གང་མོས་པའི་ཞིང་ ་མ ན་པ་གཏད་དོ༔ ེ་གཅིག་ ་མ་ཡེངས་པར་ ས་པས༔ དེ་མ་ཐག་ ་ཞིང་ཁམས་ ་ ེ་

བར་འ ར་རོ༔ གཞན་ཡང་དགའ་ ན་ ་ མས་པའི་ ང་ ་འགྲོ་བར་མོས་ནའང་༔ བདག་བར་དོའི་ བས་འདིར༔ དགའ་
ན་ན་ནི་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོའི་ ང་ ་འགོྲ་བའི་ ས་ལ་བབས་པས༔ འགྲོ་བར་ འོ་ མ་པའི་མ ན་པ་གཏད་ན༔ མས་

པའི་ ང་ ་པ ྨའི་ ིང་པོར་བ ས་ཏེ་ ེའོ༔ གཞན་ཡང་དེ་ ར་མ་ 
 
 ༢༠༢༽ བ བ་ཅིང་༔ མངལ་ ་འ ག་པར་ ོ་བའམ༔ འ ག་དགོས་པར་ ང་ན༔ མ་དག་འཁོར་བའ་ིམངལ་ ོ་འདམ་པའི་
གདམ་པ་ཡོད་པས་ཉོན་ཅིག༔ དེ་ཡང་གོང་ ར་གླིང་ཡང་འདམ་བར་ ་ཞིང་༔ མངོན་ཤེས་ཀྱི་ ས་ལ་ཆོས་དར་བའི་སར་
འ ག་པར་ འོ༔ དེ་ཡང་མི་གཙང་བའི་ ས་ ན་ ིན་ཅིག་ལ་ ས་ཏེ་ ེ་བར་འ ར་བས༔ དེ་ མས་གང་གི་ ང་བ་ཤར་བ་
དེ་ལ་བདེན་འཛིན་མི་ ེད་པར༔ ཆགས་ ང་གི་མཚན་མ་མེད་པར་ ས་ལ༔ མངལ་ ོ་བཟང་པོ་འདམ་པར་ འོ༔ དེ་ཡང་
མ ན་པ་གཏོད་པ་གལ་ཆེ་བས་འདི་ ར་ འོ༔ ཀྱཻ་མ་བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ ་འཁོར་ལོས་བ ར་བའི་ ལ་
པོའམ༔ མ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་ ཱ་ལ་ཆེན་པོ་ ་ འམ༔ བ་པ་ཐོབ་པའི་ ས་པོའམ༔ ཆོས་ ད་ ི་མ་མེད་ 
 
༢༠༣༽ ༄༅༔ ༔པའི་རིགས་སམ༔ ཕ་མ་དད་པ་ཅན་གྱི་རིགས་ ་ ེས་ནས༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ ེད་ ས་པའི་བསོད་
ནམས་ཅན་གཅིག་གི་ ས་ཅིག་ ང་བར་ འོ་ མ་པའི་མ ན་པ་གཏད་ལ་མངལ་ ་འ ག་པར་ འོ༔ དེའི་ཚ་འ ག་པའི་
མངལ་དེ་ཡང་ འི་གཞལ་ཡས་ཁང་ ིན་གྱིས་ བས་པར་ འོ༔ ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པ་ མས་དང་༔ ཡི་དམ་
གྱི་ ་དང་༔ ཁྱད་པར་ ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ལ་དབང་ ར་ ་ མ་པའི་མོས་པ་ ས་ལ་མངལ་ ་འ ག་པར་
འོ༔ དེ་ཡང་མངལ་ ོ་འདམ་པ་འདི་ཡང་ནོར་བའི་ཉེན་ཡོད་པས༔ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མངལ་ ོ་བཟང་པོ་ལ་ངན་པར་

མཐོང་བ་དང་༔ ངན་པ་ལ་བཟང་པོར་མཐོང་ནས་ནོར་ 
 
༢༠༤༽ བའི་ཉེན་ཡོད་པས༔ དེའི་ ས་ ་ཡང་གདམས་པའི་གནད་གལ་ཆེ་བས༔ ཡང་འདི་ ར་ འ༔ོ དེ་ཡང་བཟང་པོའི་
ང་བ་ ང་ཡང་དེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིག༔ ངན་པའི་ ང་བ་ ང་བ་ལ་མ་ ང་ཅིག༔ བཟང་ངན་ ང་དོར་མེད་པར་ཆགས་ ང་

དང་ ལ་བའི་གཏང་ ོམས་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་འ ག་པའི་གནད་ཟབ་མོ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཡང་ཉམས་ ོང་ཡོད་པའི་
མི་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ༔ བག་ཆགས་ངན་པའི་ནད་རོ་ ལ་དཀའ་བས༔ དེ་ ར་ཆགས་ ང་དང་ ལ་མ་ བ་ན༔ དབང་
པོ་ཐ་མའི་ཡང་མཐའ་ ིག་ཅན་ ད་འགྲོ་ ་ ་ མས་ལ་ བས་འགྲོ་བས་བ ོག་པ་ནི༔ ཡང་ཚ་འདས་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་ལ༔ 
འདི་ ད་བ ོད་དོ༔ ཀྱཻ་རིགས་ཀྱི་ ༔ ཁྱོད་མངལ་ ོ་འདམ་མ་ཤེས་ཤིང་ཆགས་ ང་ ལ་མ་ 
 
 ༢༠༥༽ ༄༅༔ ༔ བ་ན༔ གོང་གི་ ང་བ་དེ་ མས་གང་ཤར་ཡང་༔ དཀོན་མཆོག་ག མ་གྱི་མཚན་ནས་བ ོད་ཅངི་ བས་ ་
འགྲོ་བར་གྱིས་ཤིག༔ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག༔ མགོ་གྱེན་ལ་བ ན་ནས་འགྲོ་བར་གྱིས་ཤིག༔ བར་དོ་ངོ་ཤེས་
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པར་གྱིས་ཤིག༔ ལ་གྱི་ཉེ་བ་དང་༔ ་དང་༔ ་མོ་དང་༔ ཉེ་འ ེལ་ལ་ཆགས་ཞེན་ ོངས་ཤིག༔ འདི་ མས་ཀྱིས་མི་ཕན་ནོ༔ 
མིའི་འོད་ ོན་པོ་དང་༔ འི་འོད་དཀར་པོ་ལ་ གས་ཤིག༔ རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བཟང་དང་༔ ེས་མོས་ཚལ་ ་ གས་ཤིག༔ ཅེས་
ལན་བ ན་གྱི་བར་ ་བཤད་དོ༔ དེ་ནས་ཡང་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ འོ༔ 
བར་དོ་འཇིགས་ 
 
༢༠༦༽ བས་མ་དང་༔ བར་དོའི་ ་ཆིག་དང་༔ བར་དོ་འ ང་ ོལ་ མས་ལན་བ ན་གྱི་བར་ ་ཀླག་པར་ འོ༔ དེ་ནས་
བཏགས་གྲོལ་ ང་པོ་རང་གྲོལ་ཡང་ ་དག་ལ་གསལ་བར་ཀླག་པར་ འོ༔ ཆོས་ ོད་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་ཡང་ཀླག་པར་ འོ༔ 
ད་ེ ར་ ལ་བཞིན་ ་ ས་པས༔ ལ་འ ོར་པ་ ོགས་པ་མཐོ་བ་ མས་ནི་འཆི་ཁར་འཕོ་བ་ཐེབས་ནས༔ བར་དོ་འགྲིམ་མི་
དགོས་པར་ཡར་གྱི་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་འགྲོ་བར་འ ར་རོ༔ དེའི་འོག་མ་ཉམས་ལེན་ཡོད་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ནི་འཆི་
ཁའི་བར་དོའི་འོག་ ་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ངོ་ཟིན་དེ༔ ཡར་གྱི་ཟང་ཐལ་ ་འ ར་རོ༔ དེའི་འོག་མ་ མས་ནི་ཆོས་ཉིད་བར་
དོ་ལ་ཞག་བ ན་ ག་རིམ་པ་བཞིན་ ་ཞི་ཁྲོའི་ ང་བ་ཤར་བའི་ཚ༔ ལས་འ ོ་དང་དབང་ 
 
༢༠༧༽ ༄༅༔ ༔པོའི་ ེ་ ག་གིས༔ གཅིག་ལ་མ་གྲོལ་ནའང་༔ ཡང་གཅིག་ལ་གྲོལ་ཏེ༔ འ ང་རིམ་པ་མང་བས་གང་ ང་ཅིག་
ལ་ངོས་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་འ ར་རོ༔ དེ་ཡང་ལས་འ ོ་ཞན་པ་དང་༔ ིག་ ིབ་ཆེ་བ་དང་༔ ལས་ངན་ཆེ་བ་ མས་ནི༔ ཡང་
མར་ལ་ ིད་པའི་བར་དོར་འཁྱམས་དགོས་ཏེ༔ དེ་ཡང་ངོ་ ོད་རིགས་མི་ཅིག་པ་ ས་ཀྱི་རིམ་པ་ ར་ ་ཡོད་པས༔ ཅིག་ལ་ངོ་
མ་འ ོད་ཀྱང་༔ ཡང་ཅིག་ལ་ངོ་འ ོད་དེ་གྲོལ་བར་འ ར་རོ༔ དེ་ཡང་གོང་མ་ མས་ལས་འ ོ་ཇི་ ར་ཞན་པ་ མས་ངོ་མ་
འ ོད་པས༔ འཇིགས་ ག་གི་དབང་ ་སོང་ན་ཡང་མངལ་ ོ་འདམ་པའི་གདམ་པ་ལ་རིགས་མི་ཅིག་པ་རིམ་པ་བཞིན་ ་ཡོད་
པས༔ ཅིག་ལ་ངོས་མ་ཟིན་ནའང་༔ ཅིག་ལ་ངོ་འ ོད་དེ་དམིགས་པ་ 
 
༢༠༨༽ ཟིན་ནས་གནས་མཐོ་བའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད་དོ༔ ཐ་མའི་ཡང་མཐའ་ ད་འགྲོ་ ་ ་ཅིག་ཡིན་ནའང་༔ 
བས་འགྲོ་ ས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས༔ ངན་སོང་ནས་ ་ལོག་ནས་མི་ ས་རིན་པོ་ཆེ་དལ་འ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ས་ ་
ར་ནས༔ ེ་བ་ ི་མ་ལ་ ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་ཏེ༔ གདམ་པ་ཐོབ་ནས་གྲོལ་བར་འ ར་རོ༔ ིད་པ་བར་དོ་

ལ་ཆོས་འདི་ ེབ་ནས་བཟང་པོའི་ལས་ཀྱི་འ ོ་ལ་འ ད་པས༔ ར་བ་ཆད་པ་ལ་ཝ་འ ད་པ་ ་ འི་གདམས་པ་ཡིན་པས༔ 
ིག་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་འདི་ཐོས་ནས་མི་གྲོལ་བར་མི་ ིད་དོ༔ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན༔བར་དོའི་ བས་ ་ ལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ གས་ ེའི་བ ་མ་ཡོད་པ་དང་༔ བ ད་དང་བར་ཆད་ཀྱི་བ ན་མ་གཉིས་ཀ་འདོམས་ནས་ཡོད་དོ༔ དེའི་ 
 
༢༠༩༽ ༄༅༔ ༔ ས་ ་ཆོས་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས༔ ང་བ་བ ར་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་བོ༔ དེ་ཡང་ཤ་ཁྲག་གི་ ས་མིན་པ་ཡིད་ཀྱི་
ས་ཡིན་པས་བ ར་ ་བ་ཡིན་ནོ༔ བར་དོ་ཐག་རིང་གར་འཁྱམས་ནས་ཡོད་ཀྱང་༔ ལས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ ་མོས་མཐོང་བ་དང་

ཐོས་ནས་འོང་ ེ༔ ན་པས་ཟིན་ནས་ ད་ཅིག་ལ་ ོ་བ ར་ ་བ བ་པས་འདི་ཤིན་ ་ཕན་ཡོན་ཆེའོ༔ དཔེར་ན་ ོགས་པར་
འ ལ་འཁོར་ ་ འོ༔ ག ང་མ་ཆེན་པོ་མི་བ ས་མ་ཐེགས་པ་ ་ ་བ ག་པས་ ད་ཙམ་ཅིག་ལ་གར་འདོད་པའི་སར་ ོངས་
པ་དང་འ འོ༔ ་ཁ་ བ་ཀྱིས་བ ར་བ་དང་འ འོ༔ དེའི་ ིར་ཚ་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ར་ ིན་ནས༔ རོ་ཡོད་ན་གྲོགས་
ཀྱི་རོའི་ ར་ ིན་ནས༔ ་ ག་ནས་ཁྲག་གམ་ ་སེར་མ་ཐོན་གྱི་བར་ ་ ར་ 
 
༢༡༠༽ ཞིང་གསལ་འདེབས་པར་ འོ༔ དེའི་བར་ ་རོ་མི་བ ལ་བར་བཞག་གོ༔ འདིའི་དམ་ཚིག་ ་གཤིན་པོ་ལ་བ ོས་ནས་
སེམས་ཅན་གྱི་ ོག་མིག་གཅོད༔ རོའི་ ར་རང་གཞན་ ་ཡང་ ང་ ེ་གཉེན་བཤེས་ མས་ཀྱིས༔ ་ ་དང་༔ ཀུ་ཆོ་དང་༔ ་
ངན་དང་༔ ེ་ གས་མི་འདོན༔ དགེ་བའི་ལས་འ བ་ཚད་ ༔ གཞན་ཡང་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོའི་ཆོས་འདི༔ ཆོས་ཀྱི་
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རིགས་གར་ག ངས་ཀྱང་ ང་ ེ༔ ཁྲིད་ཀྱི་ཞབས་ ་འདི་ གས་ནས་བ ན་ན་ཤིན་ ་ཟབ་བོ༔ གཞན་ཡང་ ག་ ་འདི་འདོན་
པར་ ་ཞིང་༔ ཚིག་དང་ཐ་ ད་ ོ་ལ་ ང་བར་ ས་ལ༔ ནམ་འཆི་བར་དོ་ངེས་པའི་ཚ༔ འཆི་ གས་ མས་ངོ་ཤེས་ནས༔ 
ཁམས་ཀྱིས་ ོགས་ན་རང་གི་འདོན་ཞིང་ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་བསམ༔ མ་ ོག་ན་མཆེད་གྲོགས་ལ་དཔེ་ཀོླག་ ་བཅོལ་ཞིང་གསལ་ 
 
༢༡༢༽ ༄༅༔ ༔བཏབ་པས་ངེས་པར་གྲོལ་བ་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ༔ ོམ་ བ་ ་མི་དགོས་པའི་ཆོས༔ བ ས་པས་གྲོལ་བ༔ ཐོས་པས་
གྲོལ་བ༔ཀླག་པས་གྲོལ་བའི་གདམ་པ་ཟབ་མོ༔ ིག་པོ་ཆེ་གསང་ལམ་ལ་འཁྲིད་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི༔ ཁྱི་བ ན་གྱིས་
དེད་ཀྱང་ཚིག་དང་ཐ་ ད་མ་བ དེ་པར་ ས་ནས༔ འཆི་ཁར་སངས་ ས་པའི་མན་ངག༔ ས་ག མ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་འདི་ལས་ ག་པའི་ཆོས་ ེད་མི་ ིད་དོ༔ བར་དོའི་གདམས་པ་ ས་ཅན་གྲོལ་བར་ ེད་པ༔ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཞེས་
་བ༔ ཟབ་པའི་ ིང་ཁུང་ ོགས་སོ༔ བ་ཐོབ་ཀ ་གླིང་པས་ མ་པོ་བ ར་གྱི་རི་བོ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་ནས་གདན་ ངས་

པའོ༔ བཀྲ་ཤིས༔ 
 
༢༦༡༽ཏ 
༄༅༔ ༔བར་དོའི་ ོན་ལམ་འཇིགས་ ོབས་མ་བ གས་སོ༔ 
༢༦༢༽ ༄༅༔ ༔བདག་ནི་ཚ་ཡི་འཕེན་པ་ཟད་པའི་ཚ༔ འཇིག་ ེན་འདི་ཡི་ཉེ་བས་མི་ཕན་པས༔རང་ཉིད་གཅིག་ ར་བར་དོར་
འཁྱམས་ཙ་ན༔ ལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ གས་ ེའི་ གས་ ང་ནས༔ མ་རིག་ ན་པའི་ ག་ མ་སེལ་བར་བར་ཤོག༔ དགའ་བའི་
གྲོགས་དང་ ལ་ནས་གཅིག་པོར་འཁྱཾས༔རང་ ང་ ོང་པའི་ག གས་བ ན་ཤར་ ས་འདིར༔ སངས་ ས་ མས་ཀྱི་ གས་
ེའི་ གས་ 

 
༢༦༣༽ ༄༅༔ ༔ ང་ནས༔ དངངས་ ག་བར་དོའི་འཇིགས་པ་མི་འ ང་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ ་འཆར་ ས་དེར༔ མི་
འཇིགས་མི་ ག་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག༔ ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ ་ག གས་འཆར་ ས་དེར༔ མི་འཇིགས་གདེངས་ཐོབ་བར་དོ་ངོ་ཤེས་
ཤོག༔ ལས་ངན་དབང་གསི་ ག་བ ལ་ ོང་ ས་དེར༔ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ག་བ ལ་སེལ་ 
 

༢༦༤༽  

བར་ཤོག༔ ཆོས་ཉིད་རང་ ་འ ག་ ོང་ ིར་བའི་ཚ༔ ཐམས་ཅད་ཡིག་ ག་ ་ ་འ ར་བར་ཤོག༔ བས་མེད་ལས་ཀྱི་ ེས་ ་ 
འ ང་ ས་དེར༔ ཡི་དམ་ ་ཡིས་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག༔ ིད་པ་བར་དོར་བ ས་ཏེ་ ེས་ཙ་ན༔ ིར་ལོག་བ ད་ཀྱི་ ང་
བ ན་མི་འ ང་ཤོག༔  གང་ ་བསམ་པའི་དབང་གིས་ ེབས་ཙ་ན༔ ལས་ངན་འ ལ་པའི་འཇིགས་ ག་མི་འ ང་ཤོག༔ 
གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོའི་ངར་ ད་འདོན་པའི་ཚ༔ ཡི་གེ་ ག་མའི་ཆོས་ ར་འ ར་བར་ཤོག༔ ཁ་ཆར་ ང་དང་ ན་པས་དེད་
པའི་ཚ༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ ་མིག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རིགས་མ ན་ནང་ཚན་བར་དོའི་སེམས་ཅན་ མས༔ མིག་སེར་མེད་ཅིང་
མཐོ་རིས་ ེ་བར་ 
 
༢༦༥༽ ༄༅༔ ༔ཤོག༔ ཤིན་ ་ཉནོ་མོངས་བཀྲེས་ཤིང་ ོམ་པའི་ཚ༔ ོག་ ོམ་ཚ་གྲང་ ག་བ ལ་མེད་པར་ཤོག༔ ི་མའི་ཕ་མ་
འ ་འ ོད་མཐོང་ཙ་ན༔ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ མ་ཉིད་མཐོང་ཤོག༔  གར་ ེ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་ ༔ མཚན་
དཔེསབ ན་པའི་ ས་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔  བདག་ནི་ ེས་པའི་ ས་མཆོག་ཐོབ་ ར་ནས༔ མཐོང་ཐོས་ཐམས་ཅད་ ར་ ་
གྲོལ་བར་ཤོག༔ ལས་ངན་ཐམས་ཅད་ ེས་ ་མ་འ ངས་ཤིང་༔  བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་ ེས་འབད་ཤོག༔ གང་
དང་གང་ ་ ེས་པ་དེ་དང་དེར༔ ཚ་རབས་ཡི་དམ་ ་དང་མཇལ་བར་ཤོག༔ ེས་ 
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༢༦༦༽ མ་ཐག་ ་ ་ཤིང་དོན་ཤེས་ཏེ༔ ེ་བ་ ན་ཞིང་མི་བ ེད་ག ངས་ཐོབ་ཤོག༔ ཡོན་ཏན་ཆེ་ ང་འ ིང་དང་ ་ཚགས་
པ༔ ཐོས་བསམ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་ ར་ཅིག༔  གང་ ་ ེས་པའི་ ལ་དེར་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ 
དང་ ན་ ར་ཅིག༔ ལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཁྱེད་ ་ཅི་འ ་དང་༔ འཁོར་དང་ ་ཚའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་ ༔ ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་ 
བཟང་པོ་ཅི་འ ་བ༔  དེ་འ ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འ ར་བར་ཤོག༔ བར་དོའི་ ོན་ལམ་འཇིགས་ ོབས་མ་ཞེས་ ་བ༔ ོན་
གྱི་མཁན་པོ་པ ྨ་འ ང་གནས་ཀྱི་མཛད་པ༔ ཇི་ ིད་འཁོར་བའི་འཇིག་ ེན་མ་ ངོས་བར༔ དེ་ ིད་ཟབ་ཆོས་འདི་ཡང་མ་
ོགས་ཤོག༔ ་ ་ ༔ ལ་ ་ཀ ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ༔ ༔ 

 


