




ལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཞེས་་བ་བ�གས་སོ།།
ོམ་པ་པོ། དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ།

༄༅།།ན་མ་ཻ་ལོ་་�་�་ཡ།

འེན་པ་འ�ོ་བའི་ལེགས་ས་འོ་མའི་མ�ར།།

དེས་པའི་་བས་འིལ་བའི་ཞལ་ོ་ནས།།

་བའི་མདངས་ན་ཐགས་བཟང་བཞི་བ�འི་�མས།།

འ�མ་པའི་འོད་ིས་ེད་ལ་�ང་ར་ཅིག།

རིགས་ི་�་ཏིག་ཆེ་བའི་འོད་ན་འོད་གསལ་་ཡི་ག�ང་�ད་འ�ན།།

ེ་བཞིའི་�ན་ཆགས་ིད་ི་གངས་རི་གངས་ཅན་ད�ས་ན་མཐོ་བར་ས།།

བཀའ་ཡིས་བངས་པའི་འབངས་ི་བདེ་ིད་བདེ་ན་ཞིང་གི་ེས་འ�ོར་མཛད།།

ན་རིག་འ�ལ་མངའ་ིད་པའི་མེས་པོ་མེས་དབོན་མ་ག�མ་ལ་ར་ཅིག།

་གཅིག་ག་ན་པོ་མི་ེའི་�ལ།།

�གས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བ�ར་བའི་དབང་�ག་ཆེ།།

ིད་ག�མ་ཟིལ་གནོན་ོང་བཙན་མ་པོ་ཡིས།།

མཐའ་བཞིའི་ལ་ཁམས་དབང་�་བ�ས་པའི་�ལ།།

ངེས་པའི་ོས་དང་གསལ་བའི་ལོ་�གས་�།།

བཀོད་པའི་ཡིག་ིང་ཇི་ེད་བིགས་པ་ལས།།

བོད་ཁམས་དང་པོའི་ིད་དང་དབང་གི་ཚད།།



�ང་ཟད་འཇལ་བའི་ོབས་པ་བདག་ལ་ེས།།

ིང་ོབས་ད�་འར་ོག་གི་ད�ག་པ་ལ།།

་མཆོག་ོས་པའི་བཀའ་ཡི་ས་བཏབ་པའི།།

ིན་པོ་གདོང་དམར་བོད་ི་དམག་ད�ང་གིས།།

�མ་ཉིས་ས་ཡི་དིལ་འཁོར་བང་ཞེས་�གས།།

མཐོ་རིས་འོད་གསལ་་ཡི་�ད་�་འ�ངས་ཤིང་། �གས་ང་ཐབས་ཤེས་གསེར་ི་འཁོར་ལོས་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་
ི་ོན་ལ་དབང་བ�ར་བའི་༧གོང་མ་འ�ལ་ི་་བཙན་པོ་དེ་དག་ནི། ངེས་པའི་དོན་�་འཕགས་མཆོག་རིགས་ག�མ་
མགོན་པོ་མིའི་མ་པར་ོན་པ་ཙམ་�་མ་ཟད་ི། �ན་མོང་ེ་བོའི་ང་ངོར་ཡང་། ་གར་ི་ལ་པོ་�ིཧཪྵ། ་ནག་
ཐང་�ར་ི་གོང་མ་ཐེ་�ང་། ཏ་ཟིག་གི་ལ་པོ་ཥྚགེ་སོགས་ལས། ཆབ་ིད་མངའ་ཐང་ད�ང་ོབས་ལ་སོགས་
པའི་ཆ་གང་ཐད་ནས་ང་དམན་པ་མ་ཡིན་པས། རང་རེ་མས་ལ་ཡང་ོན་ི་�ས་�། ལ་ོན་དེ་དག་གིས་ལོ་དང་
་བ་རེ་བཞིན་ཅི་མཛད་ི་ལོ་�ས་ལ་རབས་ཤིན་�་ས་པ་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆག་ལ། འོན་ང་་ས་དར་མའི་
ེས་�་འབངས་ེན་ལོག་�ང་བ་ནས་བང་བོད་ཁམས་སིལ་�ར་འཐོར་ཏེ། ལ་�ད་མས་ི་བ�གས་ས་ལ་�་
མར་ོས་པ་དང་། ོད་ད་ི་ཧོར་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལན་གཉིས་སམ་ག�མ་�་�ང་བ་སོགས། ཁམས་ི་དར་
�ད་་�གས་�ང་བའི་བར་ལ་ལ་རབས་མས་ང་་མེད་�་ཡལ་ཏེ། �ས་ིས་ཙ་ན་ཆོས་དང་འེལ་བའི་མཛད་
[འ]ིན་ཅི་གནང་གི་ལོ་�ས་ཙམ་ལས་ག་མར་མ་�ས་པ་འདི་ར་ར་ཅིང་། དེའི་ིར་ཆེས་མངོན་ཅན་ི་�ང་བ་
དཔེར་ན། བོད་དམག་་གར་�་ེབས་ཏེ། ་གར་ལ་ད�ས་ི་ལ་ས་་བང་ཞིང་༑ ལ་པོ་ིད་�བ་
བ�ན་�་བ�ག་ེ། �ོང་ཆེ་�ང་བ་དང་བད་�་ཙམ་བོད་ི་འབངས་�་�ད་པ་དང་། བལ་ལ་ནི་དེའི་གོང་་མོ་
ཞིག་ནས་བོད་ི་ཆབ་འོག་�་�ག་ེ་མི་རབས་གཅིག་ག་ཙམ་དེ་�ས་�་བད་པ་དང་། ་ནག་རི་བོ་ེ་་ལས་ང་
བལ་ནས་བོད་ི་ད�ང་ཆེན་ེབས་ཏེ། གོང་མ་རང་ཡང་ལན་གཅིག་ི་ལས་ཕབ་པ་དང་། དེ་མ�ངས་�་�་དང་ལི་
ལ་དང་ན་ནན་སོགས་ང་བོད་ི་འོག་�་ལོ་བ་ག་ག་པར་གནས་པ་སོགས། བདེན་པ་ར་ོད་གཏོང་�ས་
པའི་ལ་རབས་ི་ཆ་ཤས་བེད་�་འཕང་བ་འདི་འ་དག་ང་། ཐ་ན་ི་འི་མཁས་པ་ལོ་�ས་་བ་དག་གི་ོད་ན་
ཡང་བ་བལ་�་�གས་མོད་ི། རང་ལ་ི་མི་མས་ལ་ནི་ཕལ་ཆེར་�ས་ཡོད་མེད་ི་ས་མཚམས་�་ེབས་ལ།
་གར་�་དམག་ངས་པའི་ལོ་�ས་ནི་་བཞེད་�་ཡང་ས་ཙམ་�ང་ཞིང་། གོང་མ་ལ་ས་ནས་ོས་�ལ་སོགས་ེ་
ཞོལ་ི་ོ་རིང་ོ་ངོས་�་ཡང་གསལ་བར་ཡོད་དེ་འོག་�་འགོད་པར་འོ།།



.

དེས་ན་འདིར་གང་ཞིག་ཆེད་�་བོད་པར་་བ་ནི། བཙན་པོ་ཡབ་ས་དེ་དག་གིས། འཇིག་ེན་ིད་�གས་
དང་འེལ་བའི་མཛད་ོ་ཅི་དང་ཅི་གནང་གི་ལོ་�ས་དང་། ག་པོ་གལ་ི་ོ་ནས་ཆབ་ིད་དང་ལ་
ཁམས་ི་་ོན་ཇི་ཙམ་�་བེད་པའི་མཛད་�ལ་ཙམ་ཞིག་ག�་བོར་བཏོན་ཏེ་འཆད་པ་ལགས་པས། ལ་
པོ་ཡབ་མ་ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངེས་དོན་ི་མ་ཐར་དག་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ི་ོགས་�་ག་ེས་
ཇི་ར་བཞག་པའི་�ལ་མས་ནི། ཆེས་ཡོངས་�་�གས་པ་ལགས་པས་འདིར་�ང་ཟད་ཙམ་ཡང་ོས་པའི་
ངང་བ་མ་ས་སོ།།

མངའ་བདག་་ཡི་མཛད་པའི་དབང་ཐང་དང་།།

ལ་རབས་བ�ད་ི་ལོ་ཁམས་�ང་བིགས་ཏེ།།

�ལ་ག�མ་ིས་ལ་བབས་པའི་�་མོ་འདི།།

གར་གནས་མཁས་པའི་�་ལ་བག་མར་ིན།།

ཅེས་་བ་ནི་བར་བས་ི་�གས་�་བཅད་པའོ།།

འདིར་འོག་གི་ལ་རབས་ོགས་པའི་ཡན་ལག་�་ར་པའི་གཞི་འགའ་ཞིག་ཐོག་མར་ད�ད་པ་ལ། རེ་ཞིག་
ལ་ི་མིང་དང་ལ་ོན་ི་ཐ་ད་བཏགས་�ལ་སོགས་ལ་བསམ་པར་་ེ། དེ་ཡང་རང་རེའི་ལ་འདི་
ལ་ཆེས་་མོ་ཞིག་ནས། རང་ད་�་བོད་ི་ལ་ཞེས་་བར་�གས། ་གར་པ་མས་རང་རེ་ལ་བྷོ་ཊ་་
བར་འབོད། དེ་ནི་གནའ་�ས་ི་ོགས་ལ་བོད་ཅེས་བོད་�་བོ་དང་ད་་གཉིས་ཀ་གསལ་བར་འཐོན་པའི་
དབང་གིས། བོད། བྷོད། བྷོ་ཊ། ཞེས་རིམ་ིས་འར་ནས། དོན་ལ་བོད་་བའི་�ག་འདི་ག་རང་་ད་�་
ཕར་ལ་ར་ཆག་པ་ཡིན་ི། ་གར་བས་�ར་བཏགས་པ་ཞིག་ནི་མིན་པར་སེམས། དེ་མིན་ཁ་བའི་ོངས་
དང་གངས་ཅན་སོགས་ནི་ཧི་�་ལ་ཡ་དང་ཧི་མ་བ་སོགས་ི་དོན་བ�ར་བ་ཡིན་པས༑ འཕགས་ལ་ི་
བན་བཅོས་ལ་�གས་པའི་ཐ་ད་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། བ་དེ་ཡང་་�ས་�་བོད་ི་ོ་ོགས་ན་ཡོད་པའི་
གངས་རིའི་�ད་གཅིག་�འི་མིང་ཡིན་ལ། རིམ་ིས་བོད་ལ་ིའི་མིང་�་ཆགས་པ་ེ། འདི་འ་བ་གཞན་
ཡང་དཔེར་ན། དིང་སང་་གར་ལ་ཧིན་�་�ན་�་�གས་པ་འདི་ཡང་པར་སིག་གི་ཐ་ད་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་
གི་ད་ལ་སིན��་ལ་ཧིན་�་དང་། སབྷལཧ�་(བ�ན་ག་གཅིག་གི་མིང་)སོགས་�་འབོད་པས། ཧིན་�་་
བ་ཡང་ཐོག་མར་་གར་�བ་ོགས་ི་སི�ུྷའི་ལ་གཅིག་�འི་མིང་ཡིན་ལ། རིམ་ིས་་གར་ིའི་མིང་�་
འཇགས་པ་བཞིན་ནོ། །ད་་་ནག་མ་གཏོགས་པའི་ལ་ཆེན་ན་�་བོད་ི་མིང་ལ་ཏི་བྷད་་བར་�གས།



འདི་ནི་་ནག་པ་མས་ོན་�ས་�་བོད་ི་མིང་ལ་��་ཕན་�་འབོད་པ་དང་། དེ་མ�ངས་སོག་པོའི་ད་�་
�་བྷད་ཅེས་འབོད་པ་འདི་རང་ར་ཆག་པར་མངོན་ལ། འོན་ང་འགའ་ཞིག་ན་རེ། བ་དེ་ཐོག་མར་ཁ་ཆེའི་
ལ་�་�གས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཁོང་མས་་གས་ོགས་དང་འེལ་ཆེ་བས། ལ་དེ་བ་མས་ལ་ནི་ོད་
བོད་དམ་ོད་པ་ཞེས་འབོད་པ་ལས་བ་དེ་ཉིད་ར་ཆག་གོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་བོད་ཅེས་་བའི་�ག་དེའི་དོན་
གང་ཡིན་ཟེར་ན། མ་པ་གཅིག་�་ན་དོན་ཅི་ཡང་བཤད་�་མེད་པའི་འདོད་ལ་ཙམ་ཡིན་པའང་ིད། ཡང་
ན་ནི་ེ་གཉའ་ི་སོགས་ལ་བོད་དེ་དང་�ར་ལ་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཡང་༑ ཡོངས་�གས་ི་བསམ་འེར་ར་
ན། ལ་ི་མིང་ེ་ལ་ཐོགས་པ་ར་ང་མོད་ི། དོན་ལ་ལ་པོའི་མཚན་ལ་ལ་ཐོགས་པ་སོགས་ང་
ིད་དོ། །དཔེར་ན། ཅིན་ི་ལ་�ད་ིས་བང་བའི་་ནག་གི་ལ་ན་ལ་ཅི་ན་་བ་དང་། ལ་པོ་བྷ་ར་
ཏས་བང་བའི་་གར་ལ་ན་ལ་�་ར་ཏ་ཞེས་�གས་པ་བཞིན་ནོ།།

གང་�ང་བོན་མས་ི་ར་ན། ཐོག་མར་བོན་ི་ལ་ཞེས་�གས་པ་ལ་ེས་�་བོད་ི་ལ་ཞེས་ར་
ཆག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བོད་དང་བོན་གཉིས་དོན་གཅིག་གོ་་བ་འདི་ངེས་པར་བཞད་གད་ོང་བའི་
གཏམ་�་ང་མོད་ི། �ང་ཟད་ཅིག་བསམ་དགོས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ེ་གནམ་རི་ོང་བཙན་ཡན་ཆོད་
ལ། འདི་ལ་གང་པོ་ན་གང་�ང་བོན་ི་ཆོས་�གས་འབའ་ཞིག་དར་བས། མིང་དེ་ད་�གས་ང་ཡ་
མཚན་�་ཆེར་མེད་ལ། ་ནག་པ་མས་ོན་�ས་�་བོད་ལ་ལ་ཕོན་ི་ལ་ཞེས་འབོད་པ་ཡང་བོན་ཅེས་
་བའི་་དང་ཉེ་བས་སོ། །དེར་མ་ཟད་གནའི་ཐ་ད་ལ་ེས་འ�ག་གི་ད་ན་གཉིས་ཕན་�ན་བེས་པ་ཡང་
ཤིན་�་མང་ེ། དཔེར་ན། བཙན་པོ་དང་བཙད་པོ། �ན་པོ་དང་�ད་པོ་སོགས་རེས་མོས་�་ིས་པ་བཞིན་བོན་
དང་བོད་གཉིས་ཀ་ཡང་ཕན་�ན་བེ་ིད་པས་སོ། །སོག་ལ་འགར་ཡང་བོན་�གས་ེད་པ་དག་ལ་བོད་
དམ་བོ་ཞེས་ཐ་ད་ཆགས་པར་འ�ག འོན་ང་ཁ་ཆེའི་ལ་�་དར་་ཆེ་བའི་་ས་ལེམ་ི་ཆོས་�གས་ལ་
ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཞེས་�གས་པ་བཞིན་�་བོད་ི་ལ་ན་གཤེན་རབས་ི་ཆོས་དར་བའི་�་མཚན་ིས་ལ་ི་
མིང་ཆོས་ལ་ཕར་ཐོགས་པ་ཡིན་ནམ། ཆོས་ི་མིང་ལ་ལ་�ར་བཏགས་པ་ཡིན་སོགས་ནི་ལོ་ཉིས་ོང་ལོན་
པའི་ན་པོ་འ་ཡོད་ན་ི་བར་ཟད་མོད་གཞན་�་ཞིག་གིས་ཤེས་པར་�ས༑ ནང་གསེས་ི་ལ་མས་ལས།
ད�ས་དང་གཙང་ཞེས་་བའི་ད�ས་ནི་ལ་ི་དིལ་དང་། �་ང་ཆེན་པོ་ལ་གཙང་པོར་འབོད་པ་ལས།
དེའི་�ད་ན་ཆགས་པའི་ལ་ེ་མས་ལ་གཙང་པ་ཞེས་ཐ་ད་ཐོགས་ཤིང་། ིར་གཙང་ནི་ལ་ི་�་དང་
ག�་བོ་སོགས་ལ་་ེ། �ང་པའི་�་མདོ་་བ་ལ། གཙང་མདའ་་བ་དང་། ་ཁང་�ག་མ་ལ་གཙང་ཁང་
�་འབོད་པ་དང་། མ�ོན་ི་ག�་བོར་འ�ལ་བའི་་ེར་ལ་གཙང་ེར་�་�གས་པ་་�འོ༑།མངའ་རིས་ོར་
ག�མ་་བའི་མངའ་རིས་ནི་ལ་པོའི་ཆབ་འབངས་ི་མིང་ེ། ལ་པོ་ལ་མངའ་བདག་དང་འབངས་ལ་
མངའ་རིས་�་�གས་ཤིང་། དེ་ཡང་�ས་ིས་ཆོས་ལ་ི་ག�ང་�ད་མགོན་ག�མ་སོགས་ིས་ལ་དེ་



ཙམ་ཞིག་ལ་དབང་མཛད་པ་ན། ཆབ་འབངས་ི་ལ་དེ་ཁོ་ན་ལ་མངའ་རིས་ཞེས་ར་�་མིང་བཏགས་པ་
ཡིན་ནོ། །དེའི་ིར་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་་བ་ཡང་། ལ་པོའི་འབངས་�་ཡོད་པའི་མངའ་རིས་ཙམ་ལ་བོད་
དང་ན༑ དེའི་ག་མའི་ལ་མས་བོད་ཆེན་པོར་འབོད་པ་ེ། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་་བ་ད�ས་གཙང་དང་༑
བོད་ཆེན་པོ་་བ་མདོ་ཁམས་ལ་ེད་ཟེར་བ་ཡང་མི་བདེན་ཏེ། འོམ་ིས་ཇོ་བོ་ལ་བོད་ཆེན་པོ་ན་བསམ་ཡས་
ག�ག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འ�ན་�ངས་མེད་པ་བ�གས་པས་དེར་གཤེགས་པར་�ས་�ལ་མ་ཐར་�་
གསལ་བ་བཞིན་ནོ།།



.

ཁམས་དང་ཨ་མདོ་བོམས་པའི་ཤར་ོགས་ི་ལ་ིངས་ལ་ཁམས་ཞེས་�གས་ཤིང་། ཁམས་ནི་ས་
མཐའ་ལ་ས་པ་ེ། མཐའི་ལ་ན་ལ་ཁམས་ི་ལ་ན་�་འབོད་པ་་�འོ༑།ཨ་མདོ་་བ་ནི་མདོ་་
བའི་�ག་འདིའི་ོན་འ�ག་དག་པར་ོགས་པའི་དབང་གིས་ཨ་་ཞིག་ོན་ལ་རང་བཞིན་ིས་�ང་བ་ཙམ་
ཡིན་ལ། ཨ་མདོའི་ལ་ི་ལ་་མོའི་�ས་ན་བ�ང་ཁ་བདེ་ཁམས་�་�གས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་ད་འི་ཟི་
ལིང་ོགས་ི་ལ་ཆ་འདི་ལ་བ�ང་ཁ་དང་། དེའི་ག་མའི་ལ་ལ་བ�ང་ཁ་ཆེན་པོར་འབོད་དེ། ེ་ཞོལ་
ི་ོ་རིང་ལ་ཡང་མིང་�ང་། ལི་ལ་ནས་ེད་པའི་ལ་རབས་དེར་ཡང་། ི�་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་
ང་རོལ་�་གཤེགས། ད�ན་ོན་ཆེན་པོ་ི་འིངས་ིས་བ�ང་ཀ་ཆེ་�ང་�་དམག་ངས༑ འི་དམག་
དཔོན་�ག་�་ཤི་བང་སོགས་�ང་། དེ་ར་ལ་པོ་གཅིག་གིས་མངའ་མཛད་པའི་མཐའ་ད�ས་ི་ལ་�་
ིའི་མིང་ལ་ལ་ཁམས་དང་། ནང་གསེས་ི་ཆོལ་ཁ་སོ་སོའམ༑ ོན་ཆེན་གཅིག་གིས་དབང་བའི་ས་མས་
ལ་ོན་ཁམས་་བའི་ཐ་ད་ང་ལ་རབས་ིང་པ་འགར་ང་། ་དང་དམག་འཐབ་པའི་གལ་ི་ཞིང་
ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་ཨ་མདོའི་ལ་ཆ་འདི་དག་ཡིན་ལ། ་ང་ང་�ད་ི་ོགས་མས་ན་་ག་ཐང་དང་་
�ར་ཐང་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཆགས་པའི་ས་མིང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་�་་དང་འཐབ་མོ་བེ་བའི་
གཏམ་�ད་ང་གནས་སོ། །དེར་མ་ཟད་ཨ་མདོའི་རིགས་དེ་ཕལ་ཆེར་ནི་ོན་ི་དམག་མི་ོགས་དེར་
ེབས་པ་དག་ལས་མཆེད་པར་མངོན་ཅིང་། གནའ་�ས་ི་ད�ས་གཙང་གི་�ས་ིང་ི་དང་ཉང་དང་ང་པོ་
ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་ི་མི་ེ་ཡང་མང་། ཅོ་ནེ་པ་མས་ོང་བཙན་ི་དམག་ཡིན་སོགས་ངག་ོས་ང་
ང་། ག་པར་ཡང་ོན་ི་ོལ་�གས་མ་འར་བར་གནས་པ་ནི་འོག་ེ་ཁག་མས་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་
མས་འོག་�ད་ོར་རེ་མཉམ་�་ོད་པ་ལ་ཡང་�་བ་དང་། ར་ས་ཕན་�ན་ོ་བ་ན་ཡང་�་འ�ོ་བ་སོགས་
ིས་ཐ་ད་ེད་དེ། �་ནི་བ་ིང་ལ་དམག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། དམག་དཔོན་ལ་�་དཔོན་དང་༑ མ�ང་ལ་�་
མ�ན་སོགས་ི་ཐ་ད་ནི་ད་འི་བར་ཡོད། ོན་བོད་ི་དམག་མས་་ནག་�བ་ནས་འ�ོ་བ་ཡང་། ཐང་
ཡིག་�། �་�་ལ་ི་ང་�་མན་ཆད་�།།བོད་ི་དམག་ད�ང་་ནག་ཕབ་ནས་ནི།།སོགས་ག�ངས་པ་་
�་ཡིན། འདིས་མ�ན་ནས་བོད་ལ་ོད་ད་ན་�་ཡང་གཡས་�་དང་གཡོན་�། �ང་�་དང་ད�་�་
སོགས་ི་ཐ་ད་ཡོད་པ་དག་ང་། ོན་ི་�་བཙན་པོའི་གཡས་གཡོན་མ�ན་བ་�་འ�ོ་བའི་དམག་གི་
ོར་�་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་ཐོག་མ་འེན་པའི་�་འེན་ེ་བཞི་སོགས་ཡོད་པ་དེའི་ཐ་ད་ཡིན་ནོ།།མདོ་ད་
དང་འེལ་བའི་ཤར་ངོས་ི་ལ་མས་ལ་ཡང་། ཀ་�། ཐོ་�། སི་�་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཡོད་པ་དག་ལ།
འགའ་ཞིག་གིས་ཀ་ཇི་སོ�་�་སོགས་་ད་ཡིན་�ལ་�་ིས་ང་གདོན་མི་ཟ་བར་ག�ང་�་ལས་ལ་ི་
མིང་བཏགས་པ། དཔེར་ན་་�་དང་༑ ་�་་�འི་བོད་ི་ཐ་ད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་�་ཆེན་ཕལ་ཆེར་ི་�་



མགོ་བོད་ན་ཡོད་པས། �་མགོ་ནས་�་མ�ག་བར་བོད་ི་ད�ང་གིས་བང་བ་ན་�་དེ་གའི་མིང་ལ་ལ་
བཏགས་པར་མངོན། ཆེས་ཡ་མཚན་པ་ཐང་ཡིག་�། ་ནག་གོང་མ་ལ་ཡང་བེ་�འི་ལ་པོ་ཞེས་ིས་ཏེ། དེ་
ཡང་བེ་ཧེ་་བའི་�་ཆེན་སན་ཤིའི་ལ་�་འབབ་ཅིང་། ོན་ི་གོང་མའི་ལ་ས་ཡང་ོགས་དེར་ཡོད་འ�ག
དེར་མ་ཟད་་ལ་ི་དིལ་དག་ན་ཡང་། མ�་མོའི་མཁར་དང་། མཁར་ོན་ལ་སོགས་པ་བོད་ི་ཐ་ད་
ཡོད་པའི་�ོང་ེར་མང་པོ་ཞིག་ང་བ་འདི་ན་ང་། ར་ཐང་�ས་�་བོད་ི་ལག་�་ཤོར་བའི་�ོང་ེར་དེ་
དག་གི་�ས་ཡིན་པར་སེམས།

ད་ནི་ེ་ོན་སོགས་ི་ཐ་ད་ལ་�ང་ཟད་ད�ད་ན། དེ་ཡང་བཙན་པོ་དང་། ེ་དང་། ལ་པོ་དང་། མངའ་
བདག་དང་། ་སོགས་ནི་ོན་ི་བ་ཡིན་ཅིང་། ས་ོང་དང་མི་དབང་སོགས་ནི་ལེགས་ར་ད་ི་�་�་ལ་
དང་ན་རེ་སོགས་བ�ར་བར་འ�ག་པས་བན་བཅོས་ི་ཐ་ད་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དེ་མ�ངས་ེ་པ་་བ་ཡང་
ིས་ི་ཐ་ད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་་གར་པ་མས་ལ་པོ་ལ་དེ་བ་ེ་་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ར་ཆག་ནས། ཁ་ཆེ་
བ་མས་ི་ད་ལ་བདེ་ཝང་�་འབོད་པའི་ཐ་ད་དེ་ག་ཐོག་མར་མངའ་རིས་ཆོས་ལ་མས་ལ་ཆོ་ལོར་
ར་ཞིང་། ིས་རིན་�ངས་ེ�་གདོང་གཙང་པ་སོགས་ལ་ཡང་ར་རོ། །ཡིག་ིང་�་བཙན་པོ་དང་བ�ན་མོ་
་བ་ལ། བཙན་ཕོ་དང་བཙན་མོ་ཞེས་ིས་ཏེ། དེའི་ིར་ཕོ་ང་་བ་ཡང་བཙན་ཕོ་བ�གས་པའི་ང་ས་དང་།
དེ་བཞིན་་ང་་བ་་མ་བ�གས་པའི་ང་སའམ་ད�་�ར་སོགས་ལ་ེད་དེ། དམག་ར་བཏབ་པ་ལ་
དམག་གི་ང་བཏབ་པ་སོགས་འ�ལ་བ་ལ་ཡང་ང་བ་བཞིན་ནོ། །བཙན་མོ་་བ་དེ་ཡང་ལ་པོའི་མ་
གཅིག་�་ལ་མིན་པར་ལ་རིགས་ི་�ད་མེད་ི་ལ་ར་བ་འོག་གི་ལ་རབས་ི་ཞར་ལ་ཡང་གསལ། ཨ་
མདོ་རེབ་ཀོང་ལ་�་ལ་པོ་ོན་ཆེ་བཙན་མོ་་བའི་ེ་ག�མ་ཁད་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ཡང་། ོན་ི་བ་ལ་
ར་ན་ལ་པོ་ོན་ཆེན་བ�ན་མོ་ག�མ་ི་མིང་དེ་ཁོ་ན་ར་འ�ག་པས། དེ་ཡང་དེ་ག�མ་ི་མཚན་ལས་
ས་པར་གོར་མ་ཆག



.

ོན་ཆེན་དང་ི་ོན་ནང་ོན་་བ་དག་ང་ོན་ི་ཐ་ད་ཡིན་ཞིང་། མ�ན་ན་འདོན་ནི་�་རོཧིཏ་་བའི་་
ད་བ�ར་བ་ེ། ་གར་ི་ལ་པོའི་ལས་ཚན་ཙམ་ཡིན་ཞིང་༑ དེ་ཡང་ལ་པོའི་མ�ན་�་ར་བཅོས་དང་
རིག་ེད་སོགས་འདོན་པའི་མ་ཟེ་་མཆོད་རེ་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ཡིན་མོད་ི། ིས་ི་མཁས་པ་མས་དེ་
བཀའ་ོན་་�་ཞིག་གི་མིང་�་འ�ལ་ནས་ང་། དེས་ན་ོན་�ས་བོད་ི་ལ་པོ་ལ་་བོན་་བ་ཞིག་
འ�ག་པ་དེ་མ�ན་ན་འདོན་ི་�ད་ཙམ་ཡིན། དེ་བཞིན་�་ཞང་ོན་་བོ་ཆེ། བཙན་ཁ་བོ་ཆེ། ཨ་ཞ་མགོ་བོ་ཆེ་
་བ་་�་དག་ང་། དིང་སང་གི་ལས་ེ་ཆེན་མོ། ཞལ་ངོ་ཆེན་མོ། ད�་མཛད་ཆེན་མོ་སོགས་དང་དོན་འ་
བ་བ། འགའ་ཞིག་གིས་དེ་མ་གོ་བར་ཆེན་པོའི་རིགས་�་འ�ངས་པའི་ོན་�ས་ི་་མ་འགའ་རེའི་མཚན་ལ་
ཁ་ཆེ་དང་་བོ་ཆེ་སོགས་�་�གས་པར་བེན་དོན་མེད་པའི་མཚར་གཏམ་་�གས་�་ས་ནས་ང་།
གཞན་ཡང་ོན་ི་�ས་�་མཚམས་ལ་མེལ་�་དང་སོ་ེད་པའི་ོན་པོ་དག་འཇོག་ཅིང་། དེ་ཡང་ིའི་ད�་
ལ་སོ་ེད་པའི་ི་སོ་་བ་ཞིག་དང་། བོད་ེ་རང་གི་ནང་�་སོ་ེད་པའི་ནང་སོ་་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ི་མ་ནི་
ད་�ང་ཡང་གོ་གནས་ི་མིང་�་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་སོ་ོན་་བའི་ཐ་ད་ང་ོ་རིང་སོགས་ལ་གསལ་
ལོ།།

འོ་ན་ོན་ི་ལ་པོ་དང་། ོན་འབངས་དེ་དག་གི་ཆས་དང་བ�གས་གནས་ལ་སོགས་པ་ཅི་འར་ཡོད་མ་
ན། དེ་ཡང་ལ་པོའི་ཆ་ད་ི་མ་པ་རགས་ཙམ་ཞིག་ནི། ་ནག་གི་ཕོ་ཉས་མངའ་བདག་རལ་པ་ཅན་
མཇལ་�ལ་འོག་�་འགོད་པར་འར་བ་དེ་ལས་ང་ཤེས་པར་�ས་ལ། དེ་མིན་ོན་�ས་ི་ཡིན་ངེས་པའི་་
བན་ིས་འ�ར་ཅི་རིགས་ཞིག་མཇལ་�་�ང་ན་ཡང་མ་པ་གསལ་བར་འཆར་�ས་མོད་ི་དེ་འ་ཡང་ད་
ཆོད་པར་དཀའ། དེ་�ས་ིའི་ལ་ཁབ་ི་ོད་ན་བོད་དང་མཛའ་འེལ་ཆེ་བ་ནི་ཏ་ཟིག་པ་མས་ཡིན་ལ། ཏ་
ཟིག་ལ་�་ནི་བས་དེར་ནང་པའི་བན་པ་དར་བར་མ་ཟད། ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ི་ཆ་ལ་ཡང་ཁོང་མས་
འ�ན་་དང་ལ་གཤིས། བོད་ི་ེ་ོན་མས་ང་ཕལ་ཆེར་ཏ་ཟིག་པའི་ོལ་�གས་གནང་བ་ཡིན་ནམ་
མ་ེ། ོང་བཙན་ིས་དར་དམར་པོའི་ཐོད་བཞེས་པ་སོགས་ང་བཤད་ལ། ཟ་འོག་གི་བེར་དང་། གས་
མ་ེ་འིལ་ོན་པ་སོགས་ང་ཏ་ཟིག་གི་ོལ་དང་འ། ལར་ཟ་འོག་ནི་ོན་�ས་�་་དཀར་ནག་
གཉིས་ཀར་ཡང་ོན་ོལ་མེད་པར་འ�ག ེས་�་དཔོག་པའི་ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི་འདི་ར། ལ་ཁམས་
སོ་སོའི་ལ་་མས་ནི་ལ་དེ་དང་དེའི་ོན་ི་མི་ག�་བོ་དག་གི་ཆ་�གས་�་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་
རང་རེ་མས་ིས་ང་བཙན་དང་ལ་པོ་ཞང་ོན་སོགས་�་འབོད་པའི་ལ་་འདི་དག་ལ་བས་ནས།
ོན་ི་བཙན་པོ་དང་ལ་པོ་མས་ག་པོ་གལ་ི་ཆ་�གས་ཇི་ར་མཛད་པའི་མ་པ་རགས་ཙམ་ཞིག་
ད�ད་ན་མི་འཚམ་པ་ཆེར་མེད་པར་སེམས་ཏེ། མངའ་རིས་་གས་�་ཆོས་ལ་ི་ག�ང་�ད་�་�གས་པ་



ད་འི་བར་ཡོད་པ་མས་ནས༑ ལོ་གསར་སོགས་ི་�་ོན་ི་ཆས་ཡིན་ཟེར་ནས་་དམར་བཙན་འི་
དིབས་ཅན་ེ་མོ་མཐོ་ཞིང་་བའི་ཡས་ར་�་�་དཔག་མེད་ི་་བན་ཞིག་དར་དམར་ིས་བཅིངས་པའི་
ག་མ་མ�ན་ནས་བོལ་བིགས་ཏེ་ོན་པ་སོགས་ཡིན་འ�ག དེར་མ་ཟད་བཙན་དང་ལ་པོའི་འཁོར་ི་
�་འེན་ེ་བཞི་་བ་དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ོན་ི་ོལ་ལ་འ་ེ༑ ལ་པོའི་ཐང་ཡིག་�། �་ཏིག་བཙན་པོས་
ང་�་དམག་ངས་�ལ་བཤད་པ་ན། མ�ན་ི་བ�ལ་སེལ་ད་མི་་ཞོན་བ། །གཡས་ི་�་འེན་
དཔའ་བོ་ག་ཆས་བ། །གཡོན་ི་�་འེན་གས་མཁན་�ར་ཐོགས་བ། །ད་ི་ེས་�ལ་�བ་ཆེན་
མ�ང་ཐོགས་བ། །སོགས་བཤད་པས་སོ། །དེ་བཞིན་ོ་ེ་ལེགས་པ་དང་ལ་པོ་སོགས་ཐང་�་ོན་པའི་
གགས་�་ཡང་ས་ལ། ཐང་�་འདི་ཡང་བོད་རང་གི་ོལ་ལས་ལ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མི་འ�ག་ཅིང་།
་གར་ཤར་ངོས་ི་བྷར་མ་པ་མས་ནི་བོད་རིགས་ལས་མཆེད་པར་ཁོང་ཅག་གི་ལ་རབས་�་ཡང་གསལ་
བ་བཞིན་ལ། དེ་དག་གི་་མའི་ལ་པོ་མས་ང་ཐང་�་ོན་པ་ཡིན་འ�ག་པས། འོ་ན་རང་རེའི་བཙན་
པོས་ང་བས་འགར་ཐང་�་ཡང་གསོལ་བ་ཡིན་ནམ་མ། དེ་མ�ངས་དམར་པོ་རི་ལ་ི་བ�ན་ིས་
བཞེངས་པའི་ཕོ་ང་དམར་པོ་ེ་མོ་མདའ་མ�ང་གིས་བན་པ་དེ་ལ་དཔེ་ས་ནས། འབངས་མས་ང་
བཙན་ི་བ�གས་ས་ལ། མདའ་དང་མ�ང་གིས་ས་པའི་་མཁར་དམར་པོ་དང་ལ་ེ་ལ་སོགས་པ་
བིགས་པར་སེམས། མདོར་ན་བཙན་དང་བཙན་པོ་གཉིས་ཀའི་ཆས་དང་། ་མཁར༑ ལ་ཐོད། �་དར་ལ་
སོགས་པ་དམར་ཟིང་ངེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་མ།



.

དམར་པོ་རིའི་ཕོ་ང་གི་དིབས་བཀོད་ཞིབ་ཙམ་ཞིག་ལ་པོའི་བཀའ་འ�མ་�་ཡང་གསལ་ལ། ད་་ོན་
ི་ཕོ་ང་དེའི་དཔེ་རིས་ངས་དག་ཅིག་ེད་པ་ནི། ེ་ཕོ་ང་ཤར་མས་ི་ེབས་རིས་འདི་ཡིན་ཏེ་གོང་ས་
་པའི་་ན་དཀར་ཆག་�་ག�ག་ལག་ཁང་ན་དཔེ་རིས་ིང་པ་དེ་ཡོད་པར་ག�ངས་པ་དིང་སང་�ད་ེག་
ཆགས་པས་མི་གསལ་མོད། དེ་�ས་མཐོང་ནས་དེ་ལ་ི་མོ་ས་པར་ངེས་པས་སོ། །ཕོ་ང་དེ་་དམག་གིས་
མེ་ལ་བེགས་ཞེས་ལོ་�ས་འགར་ིས་ང་། ་དམག་ད�ས་�་ེབས་པའི་གཏམ་ནི་འི་ལ་རབས་
གང་ན་ཡང་མེད་པ་ཡིན་འ�ག་ལ། ་ལོ་སོགས་དང་�ས་མཉམ་པའི་ང་པོའི་མཁས་པ་�གས་སེ་་བ་དེ་
པོ་ཏ་ལར་བ�གས་ནས་ཚད་མའི་འཆད་ཉན་གནང་བའི་ལོ་�ས་ང་འ�ག་པས། �ས་ིས་ཙ་ན་དགོན་
གནས་ི་མ་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་མ། ཆོས་ལ་�ས་ི་གཟིམ་ཁང་དཀར་པོ་ཐོག་སོ་བ�་གཅིག་ཅན་
ཞེས་ོན་ི་གནས་ཡིག་འགར་ཡང་འ�ག ད་འི་ཕོ་ང་མ་བཞེངས་པའི་ལོ་ཉི་�་ཙམ་ི་གོང་རོལ་�་
ད�ས་�་ེབས་པའི་མཐར་མི་འཇོན་�ར་བེར་་བ་ཞིག་གིས། རང་ཉིད་ིས་ཇི་ར་མཐོང་བའི་པོ་ཏ་ལའི་
དཔེ་རིས་ཤིག་འ�ག་པར་ཡང་། ཁང་བེགས་མང་པོ་དང་གས་རི་ལ་སོགས་པ་ཡང་ང་། གཞན་ཡང་ཕོ་
ང་�ང་འ�བ་མ་�་ཏ་དང་། འཕང་ཐང་གི་ཁང་མོ་ཆེ་དང་། ག་དམར་མ�ིན་བཟང་ལ་སོགས་པ་ེ། དེ་
དག་གི་བཀོད་པ་ཅི་འ་ཞིག་ཡིན་པ་ད�ད་པའི་གཞི་མེད། འོན་ང་བཙན་པོ་ེ་ོན་མས་ཤས་ཆེར་�ར་ི་
ནང་�་བ�གས་པར་མངོན།

ོན་ཆེན་མས་ང་ཕལ་ཆེར་ལ་པོའི་ཆས་འ་བ་དང་། དམག་དཔོན་མས་ག་གས་ོན་པ་སོགས་
འོག་གི་ལ་རབས་ི་ཞར་ལ་གསལ། གཟིམ་འགག་�ས་འེར་བའི་འབོག་ག་གམ། ག་གི་ཐོག་�་་
བ་འདི་ཡང་ི་ོང་གི་�ས་�་དཔའ་བོ་མས་ལ་ལ་བའི་ཆས་�་�གས། འབངས་ིངས་ནི་འོག་ེའི་
མ་པར་ཡོད་ལ། ིམ་རེ་རེ་བཞིན་ི་ོ་ེང་�་དར་མ�ང་རེ་ོང་བ་འདི་ཡང་བོད་ི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ོལ་་�་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དམག་གི་གས་�་མངོན་ལ། ེས་སོར་ཆོས་ི་ལས་�་སོང་བས།
ོད་ན་་གར་དང་འེས་པའི་བོད་རིགས་མས་ནས། ད་ན་་ནག་གི་�ོང་དིལ་�་ཡོད་པའི་བོད་ི་མི་
ིམ་གཅིག་ཡིན་ཡང་�ང་། ོ་ེང་�་དར་ོག་ོང་བའི་ོལ་དེ་ད་འི་བར་�་ཡོད༑ ལ་མིའི་ཆས་དང་
ོལ་�གས་གཞན་ནི་ང་མཐའ་དང་ོ་མཐའི་�ང་ག་འགོལ་བོ་དག་ན། ད་་ཡང་ོན་ི་མིའི་་བན་
གསོན་པོ་མང་�་བ�གས་འ�ག་པ་དེ་དག་ལ་ དངོས་�་མཇལ་བས་ཤེས། ལ་ི་་དང་ོན་ི་མི་
གཉིས་དཔེ་ར་ནས་ད�ད་པ་ས་པ་འདི་འ་ལ། མང་པོ་དག་ིས་པའི་རིགས་པ་་�ར་སེམས་ངེས་མོད་
ི། ་གར་ི་ག�འི་་མོས་ང་ག�བ་ོན་པ་ནས། ཨ་མདོའི་་ལ་ོམ་ས་ིང་། ་ནག་གི་ཀོན་



ཡིན་�་�ས་བེར་ོན་ོན་པའི་བར་ཞིབ་�་ོས་དང་། ལ་མིའི་ཆ་�གས་�་ས་མ་ས་མངོན་�མ་�་
མཐོང་བར་འར་རོ།།

�ས་ག�མ་ེན་པར་གཟིགས་པའི་མངོན་ཤེས་དང་།།

ོམ་པའི་འོལ་�ད་་བའི་ོབས་པ་གཉིས།།

གང་ལ་མེད་པའི་ཉམ་�ང་ང་འ་དག །

ོག་ར་ལ་ལ་ད�ད་�ལ་འདི་ཙམ་ཉིད།། ཅེས་ས་སོ།།



.

ལི་ལ་བོད་ི་འབངས་�་�ད་དོ་་བའི་ལི་ལ་དེ་ོགས་གར་ཡོད་སོགས་ང་བར་བས་�་ཐམས་ཅད་
ིས་བེད་པ་ར་ར་ཏེ། ལོ་ངོ་བ་ག་�་མ་སོང་ཞིང་། དེའི་བར་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་འོལ་�ད་ས་ཏེ།
བལ་ལ་དང་ལི་ལ་དོན་གཅིག་པར་ས་ནས། ང་�་�ང་བན་ི་གནས་ཐམས་ཅད་ང་དེ་ོགས་�་
ངོས་འ�ན་པ་སོགས་ས་སོ། །དེས་ན་ལོ་�་བ་ཤ་ལ་པའི་ཞལ་ནས། དེང་སང་བོད་ན་ལི་ལ་ངོས་ཟིན་
མཁན་རེད་མདའ་བ་དང་ངེད་གཉིས་ལས་མེད་ཅེས་ག�ངས་པར་�གས་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་དོན་ལ་གནས་པ་
ཡིན་ལ། བལ་ལ་དང་ལི་ལ་མི་གཅིག་པ་ནི་�ོ་�ང་པས། ་གར་ཤར་�བ་ལི་དང་བལ་པོའི་ལ༑ །
ཞེས་དེ་གཉིས་ལ་སོ་སོར་ག�ངས་པས་ང་ཤེས་ལ། བཅོམ་ན་རིག་རལ་ིས་ང་༑ ས་�ས་བང་བའི་
ལི་ལ་དེ།།་བོད་མཚམས་ི་བལ་པོ་མིན།།ཞེས་ཤིན་�་གསལ་བར་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་ལི་ལ་དེ་ནི་
བོད་ི་ང་བ་དང་། ་�་�འི་ོ་མཐར་ཆགས་པའི་ལ། ་གར་ད་�་ཀཾ་ས་དེ་ཤ། ལ་གཞན་�་
�ར་ཀི་���་དང་། ་ནག་པས་སིན་ཇང་�་འབོད་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ཤར་མཐའ་མ�་ོན་པོའི་ང་བ་
དང་འེལ་ཞིང་། �བ་ི་མཐའ་ནི་མངའ་རིས་་གས་ོགས་དང་�ང་འ�ལ་ཡོད་པའི་ཡར་ཀན་་བ་དེ་
ཡིན་ལ། ར་ོགས་འདིར་བན་པ་་ཆེར་དར་བ་ལས། ོང་བཙན་ི་་�ས་ཙམ་ན་ཆོས་བ�བས་ཏེ།
དགེ་ོང་མས་བོད་དང་་གར་�་ོས། དེ་ནས་བང་་ོའི་ལ་ཁམས་ི་ེ་བ་་�ར་ར་ཏེ་ཡོད་
ཅིང་། ད་�ང་ཡང་གོ་ོ་ང་�འི་ག�ག་ལག་ཁང་གི་�ལ་དང་། གཞན་ཡང་མཆོད་ེན་ཞིག་པོ་དང་ོན་
ི་དགོན་རོ་ཤིན་�་མང་བ་ཡོད་འ�ག ལ་འདིའི་མི་རིགས་མས་སོག་�ད་ཡིན་པས། ན་མེན་ོང་
ཆེན་པས། ང་་�ག་པོ་ལ་སོགས་པའི་སོག་ལ་ཞེས་ག�ངས་པ་ཡིན། ལ་འདི་ལ་མདོ་ད་པ་མས་
ལ་ལི་ཞེས་འབོད་པ་ཡང་། དོན་ལ་ལི་ལ་་བའི་�ག་མགོ་མ�ག་ོག་པའམ། ཡང་ན་་གར་ལ་་
བ་ལ་བས་འགར་ལ་་གར་ཞེས་བོད་པ་དང་འ། ལ་འདི་ནི་བོད་ལས་ཤིན་�་ཁད་རིང་བའི་�་
མཚན་ིས། ར་བོད་འབངས་�་འ�ས་སོ་་བ་ཡང་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བ་ཙམ་ཡིན་མོད། ད�་བཅོམ་དགེ་
འ�ན་འཕེལ་ི་ལི་ལ་�ང་བན་�་ཡང་ག�ངས་ཏེ། དེ་ལ་མང་པོ་ཞིག་ནི་བོད་ི་ལ་པོས་འ�ན་པར་
འར་རོ། །ཞེས་དང་། ང་�་�ང་བན་ི་མདོ་ལས་ང་། མ་འོངས་པ་ན་ལས་ི་དབང་གིས་ལ་
འདིར་བོད་དང་�མ་བྷའི་དམག་མས་ང་འོང་བར་འར་ཏེ། སོགས་ག�ངས་སོ།།�མ་བྷ་དེ་ར་བོད་
ཁོངས་ི་ལ་ན་ཞིག་གི་ས་ཡིན་པ་ལ། ཁོང་�འི་རིགས་དེ་དེང་སང་ཨ་མདོའི་ོད་�་འེས་ནས་ཡོད།

གཞན་ཡང་་གས་འ�ལ་མེད་་�ར། ཉེ་�ས་འདིར་ལ་དེའི་ེ་མའི་གསེབ་ནས་བོད་ི་ོང་གོག་མང་
པོའི་�ལ་གསར་�་ེད་པ་ལས། ་མོའི་བོད་ི་ཡོ་ད་་�གས་དང་། ལ་མི་ལས་ལ་བ�ས་པའི་ང་
�་ཆེ་�ང་�་མ། དམག་དཔོན་སོགས་ིས་ཕན་�ན་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་འཐོན་



ནས། ལ་ཁབ་�་མར་འེར་ཏེ་ོན་ི་ལོ་�ས་ད�ོད་པའི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། །
འོག་�་བཀོད་པའི་ལ་རབས་ི་�མ་�་དང་པོ་གཉིས་ང་ོགས་དེ་ནས་ེད་པའི་ཡིག་རིགས་ི་�ས་ཡིན་
ལ། ་མོའི་་ཁང་ཞིག་གི་འདག་ཞལ་ི་ེབས་རིས་ཡོངས་ོགས་བཀོག་ེ། ་གར་�་འེར་ནས་ད་་
ལ་ས་�ི་ལི་ན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནས་ེད་པའི་དངོས་ཆས་གཞན་མང་པོ་ཞིག་ང་དེར་ཡོད། �ས་�མ་དང་
ང་�་སོགས་ལ་ལ་བ�ས་པའི་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་དག་ང་ཆེས་གནའ་�ས་ི་བ་ིང་འབའ་ཞིག་�་ིས་པ་
དཔེར་ན། ང་ནན་ཡམ་ག�མ་དང་རན་ར་གཅིག (ཆང་ེ་ག�མ་དང་་ར་གཅིག་)་བ་སོགས་ང་།
ོན་ཆེན་དང་དམག་དཔོན་ལ་ན་འ�ལ་ི་བཀའ་ལན་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ང་འདིར་དཔེར་མ�ན་�་བཀོད་
ན། ༼ཨང༽ ཕོ་ང་ན་ཀར་ནས། འ�ག་གྀ་ལོའྀ་ད�ན་་འིང་པོའི་ངོ་ལ། བེའི་ག་་ཕོག་ེ།
ཤ་�འི་ེ་ེ་ལ་མཆིད་ལ་པའ། ་ཤ་�་བའི་འབངས་མས་ིས་གསོ་པའ༑ ཕོ་ང་དང་ོམ་ཆེན་པོར།
ལོ་ཐང་�་ཤ་�་ནས། ན་གཟིགས་ཏོང་། ད�ང་ལོ་རེ་རེ་ཞིང་། ལན་རེ་ཙམ་ཞིག་ོང་བའ། འྀ་�མ་ར་
ཁ་�་མ་ཞིག་མངའ་བའི་ཐོག་གིས་ག་པར་ཡང་འཚལ་ཏེ། ེ་ོན་འ�ལ་ྀ་བཀའ་ིན་ལ། བདག་ཅག་ོ་
བལ་མགོ་མཐོ་མཐོས་ང་༑ ོ་ོར་�མ་ར་རེ་རེ་ཙམ་བན་པའི་ཐོག ལོ་ཐང་་ེས་ཡེ་མ་�ང་བར་ེ་ེ་
དག་གིས་ག་�་ར་མར་གནོན་ཅིང་ོགས་པ་མས་ལས་འཆད་ཅིང་མཆིས་ན། ན་ཆད་འབངས་ི་�མ་
ར་འོག་ཅིང་འ�ར་ི་གནང་བར། ནོན་�ར་ྀ་ག་་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་བ་ལས། འདི་བཞིན་�་ག་་
ོལ་ཅིག་ཅེས། ཞང་ོན་ཆེན་པོའི་མཆིད། ོན་ོམ་བཞེར་དང་། ོན་་བཟང་གསལ་མཐོང་གི་�ག་་
འོག་ནས་གཏད་ིས། ག་་ལས་འ�ང་བ་བཞིན་འ�ལ་ཅིག་ཅེས་པའོ།།དེ་ལ་ཕོ་ང་ན་ཀར་ནི། ོང་
ཐང་ན་དཀར་་བའི་ཕོ་ང་བཀའ་འར་ི་དཀར་ཆག་ཐོག་མར་ིས་ས་དེ་ཡིན་པར་སེམས། ཤ་�་ནི་ལི་
ལ་མཐོང་བ་ི་ནང་ཚན་ེ་གཅིག་གི་མིང་�་ང་། ེ་ེ་ནི་ལ་དེའི་ོན་ནམ་ོང་དཔོན་�་འ�ག ོམ་
ཆེན་པོ་ནི་དམག་དཔོན་དང་། ལོ་ཐང་་ེས་ནི་ལོ་�ས་ི་ལ་དང་གོང་�་འ�ལ་�འི་ེས་ཏེ་འ�ལ་བ་ན་ཐ་
ད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ཏོང་ལི་ནི་ཤིང་འས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན་ནམ་མ། ེ་ོན་འ�ལ་ནི་འ�ལ་ི་ེ་ོན་ཏེ་
�ལ་པའི་ལ་ོན་་བ་དང་དོན་གཅིག བདག་ཅག་ོ་བལ་་བ་འདི། ལི་ལ་མཐོང་བ་�་བལ་པོའི་
རིགས་ི་ེ་ཞིག་ཡོད་དམ་མ་ེ། ར་བོད་ིས་ངས་པའི་ལ་འགའ་ཞིག་གི་མི་མས་ས་གཞན་�་
ོར་བ�ག་པར་འ�ག་ཅིང་། ང་གི་�་�་མས་ཕམ་�། �་�འི་མི་མས་ོ་མོན་ི་ལ་�་ོར་བ�ག་པ་
ཐང་ཡིག་�་ཡང་གསལ་བ་བཞིན། བལ་པོ་མང་པོ་ཞིག་ང་ལི་ལ་�་ོར་བ�ག་པ་ཡིན་ནམ་མ།

དེས་ན་གོང་གི་བཀའ་ག�གས་དེའི་དོན་�ང་ཟད་གསལ་བར་བ�ར་ན་འདི་ར། ཕོ་ང་ན་དཀར་ནས།
འ�ག་ལོའི་ད�ན་་འིང་པོར་གནང་བའི་བཀའ་་ཕབ་ེ། ཤ་�འི་ེ་ེ་ལ་བཀའ་ལ་བ་ནི། ཤ་�འི་
འབངས་མས་ིས་�ས་པར། ཕོ་ང་དང་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ། ལོ་རེ་རེ་བཞིན། ན་གཟིགས་ི་ཏོང་



ལི་ལན་རེ་འ�ལ་ོལ་ཡོད་པར། ལ་པོའི་�མ་ར་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པའི་འབབ་ི་ེང་ནས་འ�ལ་�་འདང་
བར་མ་ཟད་ག་པར་ཡང་ར་ལ། �ལ་བའི་ལ་ོན་ི་་ིན་ལས། བདག་ཅག་ོ་བལ་ཉམ་ག་པ་
�ས་ང་ིམ་རེ་བཞིན་�མ་་རེ་རེ་བིལ་བར། ལོ་�ས་ི་ལ་མ་�ང་བར་བེན། ཤ་�འི་ེ་ེ་དག་ནས་
ག་�་དབང་གནོན་ེད་ཅིང་འོག་མ་ནས་བོད་ིན་འ�ག་པས། ིན་ཆད་འབངས་ི་�མ་ར་འོག་
ཅིང་གནོད་འ�་མི་ས་པར། ནན་ཏན་ཅན་ི་བཀའ་་ཞིག་གནང་བར་�ས་པ་དེ་བཞིན་�་བཀའ་་ོལ་
ཅིག་ཅེས། ཞང་ོན་ཆེན་པོའི་བཀའ། ོན་ོམ་བཞེར་དང་་བཟང་གསལ་མཐོང་གི་�ག་ས་མནན་ཏེ་
བཏང་བས། བཀའ་་ལས་ཅི་ར་འ�ང་བ་བཞིན་ིས་ཤིག།་བའོ།།

༼ང༽ ོན་ཆེན་པོས། འ�ན་ས་ལོང་�་ནས། ཕག་གོ་ལོའི་ད�ིད་བེའི་ག་་ཕོག་ེ། ་ེ་གཉིས་
ི་དཔོན་ས་གསོལད་པ། ་ཤ་�་བའི་�་ིང་ལས། ོན་ཆད། བོད་�མ་དང་། ཞང་ོན་ཡ་ཡ་ནས།
མཆིས་ང་�་འཚལ་བ་ད་�། བད་བཏགས་ནས་འཚལད་ཏེ། ན་�་བིས་པ་ཡང་མང་། ལ་
འབངས་ལས་་ཐབས་ིས་གསོལད་ཏེ། འདི་འ་བར་འོག་པ་ཙམ་ཞིག མཐོང་བ་ི་�་ིང་་�།
གཞན་�་གཉེན་མཚལ་�་ི་གནང་བ་དང་ར་ཞིང་༑ ི་ེའི་ནང་�་དགའ་གཉེན་འཚལ་བར། གཏད་�་ཅི་
གནང་ཞེས་གསོལ་ལོ། །�་བཟངས་་�ར་ག་་དང་གཏད་ཐོགས་ཏེ། �ས་འ�ན་�་ནི་ི་གནང་། དགའ་
གཉེན་འཚལ་བར་གནང་ེ། ག་་འཆང་�་ལད་བའ།། ཞེས་པའོ།།དེ་ལ་�་ིང་ནི་�་མོ་ིང་མོ་་བ་ེ།
མ�་ོན་པོའི་ཕལ་ད་�་�ད་མེད་ིའི་མིང་ལ་�་ིང་མར་འབོད༑ �་བཟངས་་བ་ནི། ཡ་མེད་དམ་ེལ་
མེད་ལ་ཟེར། གཏད་ནི་བཀའ་གཏད་་བ་ེ་བཀའ་ཤོག་གནང་བའི་དོན་ནོ།།



.

དེས་ན་དོན་འདི་ར། ༈མ�ན་ས་ལོང་�་ནས། ོན་ཆེན་པོས་ཕག་ལོའི་ད�ིད་ལ་གནང་བའི་བཀའ་་ཕབ་
པ། ་ེ་གཉིས་ིས་དཔོན་་དག་གིས་�་འ�ལ་�། ར་བོད་�མ་དང་། ཞང་ོན་ཡ་ཡ་གཉིས་ནས། ་
ཤ་�་པའི་�་མོ་མས། �ང་མར་ལེན་ད་�་ས་ནས་ད་བཏགས་ཏེ་འེར་ཞིང་། དོན་ལ་གཡོག་མིར་
ས་པ་ཡང་མང་�་�ང་། ལ་པོའི་འབངས་ལས་བཙན་ཐབས་ིས་འེར་ཏེ། འདི་ར་འོག་པ་ནི་ོལ་
མེད་པ་ཙམ་ལགས་ན། ད་ཕན་ཆད་མཐོང་བ་ི་�་ིང་མ་འ་ཡིན་ིན། གཞན་ལ་བག་མར་མི་གཏོང་
བའི་ིམས་ར་ཞིང་། མཐོང་བ་ི་ེའི་ནང་�་རང་མོས་བཞིན་དགའ་གཉེན་ས་ཆོག་པའི་བཀའ་གཏད་
གནང་བར་�ས་པ་བཞིན། གོང་གི་བཀའ་་དང་བཀའ་ཤོག་བང་ེ། ེལ་མེད་ར་ས་ནས། �ད་མེད་
འདམ་དེ་འ�ན་མི་ཆོག་པ་དང་། དགའ་གཉེན་ས་ཆོག་པའི་བཀའ་་འ�ན་�་གནང་ངོ་། །ཞེས་པའོ། །
ལ་པོའི་བཀའ་་ཐོགས་ནས་ེལ་མེད་�་ས་་བ། ཞང་ོན་ཡ་ཡ་སོགས་ིས་ེད་�ལ་ར་མི་ཆོག་
པའི་དོན་ནོ།། དེ་ར་ལི་ལ་དེ་ི་ོང་གི་�ས་�་འབངས་ལ་མར་བག་ཅིང་། མཐོང་བ་ི་ེ་་་བ་
བ�གས་ཏེ། ོན་ཁམས་གཅིག་གི་ས་གསར་�་བེད་དོ་ཞེས་འོག་གི་ལ་རབས་ལ་ཡང་གསལ་ལོ།།

བལ་ལ་ནི་ོང་བཙན་ི་་�འི་ད་ལ་དབང་�་�ག་ཅིང་། དེ་ནས་བང་ན་ཇི་ིད་གཅིག་གི་བར་�་
བོད་འབངས་�་གནས་པའི་ལོ་�ངས་སོགས་ལ་ི་འི་མཁས་པ་མས་ཁ་མི་མ�ན་ཏེ། འགའ་ཞིག་གིས་
འ�ས་ོང་མང་པོ་ེའི་་�་ད་ལ་བལ་པོ་ངོ་ལོག་ཅེས་ཟེར། འགའ་ཞིག་གིས་དེའི་ཡང་གོང་ནས་ཡིན་
ཟེར། འོན་ང་ལི་ལ་ནས་འཐོན་པའི་ལ་རབས་དེར། ི་ེ་ག�ག་བཙན་ི་ི་ལོ་འེན་པའི་བས་�་
ཡང་། འི་ལོ་ལ་བཙན་ཕོ་བལ་བོ་ན་བ�གས་སོགས་ལན་�་མར་�ང་བས། ཕལ་ཆེར་ི་ོང་གི་གོང་རོལ་
བར་བོད་འབངས་�་ཡོད་དམ་མ། ལ་འདི་བོད་ི་ཆབ་འོག་�་�ད་པའི་་གས་་�ར་ཡང་། ཁོང་
�འི་ོད་ན་ཙང་(གཙང་ཡིན་ནམ་མ་)དང་། ་མ་དང་། �་ཡེ། ་མང་(་དམག་་བ་ར་ཆག་མ་
པ་)ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་ི་དཔའ་ལ་ན་པའི་མི་ེ་མང་�་ཡོད་པ་འདི་ན། ཆོས་�གས་ང་བོན་
དང་འེས་པའི་ནང་པ་ེད། ད་ང་བོད་ད་བ་ིང་འབའ་ཞིག་། རིགས་�ད་ང་བོད་ནས་མཆེད་
པར་ཁོང་ཅག་རང་ལ་�གས། དེར་མ་ཟད་བལ་ལ་མཐིལ་�་ཡང་། ཕམ་ཐང་དང་བོད་ཐང་ལ་སོགས་པ་
བོད་ི་ཐ་ད་ཆགས་པའི་ས་མིག་མང་པོ་ཡོད། ཆེས་གསལ་བའི་གས་གཞན་ཡང་བོད་ེ་འ�ས་ོང་
སོགས་དང་�ས་མཉམ་པའི་བལ་ལ་ནརེདེབམི་དབང་འི་ས། �ིལདེབ་�ལ་ིམས་འི་ོ་རིང་ལ་
ཡང་། བྷོཊབིཥིྚཧེཏོཿ�ཏིབཪྵརིཀཛ�ཿཔབ�ཡིབྷི�ིཏཿ། (བོད་ལ་ལ་འཇལ་བའི་�་མཚན་ིས་ལོ་
ར་ར་ཙ་པ་མས་ལས་ེད་་པོས་བང་བར་་ེ།)སོགས་ིས་པ་ཡོད། གཞན་ཡང་བལ་པོ་མས་



ིས་རང་ད་�་ཡང་། མིག་ལ་མི་ག ་ལ་ེ་པོ། ལག་པ་ལག་སོགས་བོད་ད་ར་ཆག་ཤིན་�་མང་པོ་
འེས་པ་ཞིབ་�་བག་པས་ཤེས་སོ།།

༈ ་གར་ཏིརཧིཏ་བོད་ིས་བང་བ་ཡང་ཐོག་མར་ོང་བཙན་ི་�ས་ལ་ཡིན་པ་འོག་�་གསལ་ཞིང་།
ཏིརཧིཏ་ནི་ག�འི་ང་ནས་རི་ནག་པོ་�ད་ལ་�ག་གི་བར་ལ་ི་ལ་ཟེར་ཞིང་ད་་ཡང་མིང་དེ་ཀར་གནས།
ལ་དེའི་ཁོངས་�། ད་དང་། �་དང་། ལི་ཙ་བི། ི་�༑ ཀ་ལ་སོགས་པའི་ལ་མིང་ཆེན་�་མ་
ཡང་འ�ས། འོན་ང་ོགས་དེ་ཚ་བའི་ལ་�་སོང་གཤིས་བོད་དམག་�ན་ོད་ེད་པ་སོགས་ན་རིང་�་
མ་�ང་བར་མངོན་ལ། ར་ཡང་ི་ོང་གི་�ས་�་བསམ་ཡས་མཆོད་ེན་དཀར་པོའི་ནང་ོངས་�་རིང་
བེལ་ན་འེན་པ་སོགས་ི་ཆེད་�་མག�་ལ་བོད་དམག་ངས་�ལ་་བཞེད་�་ག�ངས་ཏེ། ལ་པོས་
བོད་ི་་ོག་ཆགས་ས་མནན་པ་གཅིག་ང་མ་�ས་པར་ཆད་ལ་བོས་ཏེ། འགོས་ིས་ཕག་རིར་�ས་
བཏབ། ་པའི་དམག་མས་དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་�་�ངས་ལ་བཏབ། ་གར་ཐང་�་བོལ་བ་དང་། ལ་
དེའི་ལ་པོ་ེད་ནས། མཐའ་འཁོབ་ི་ལ་པོ་དེའི་་པ་འདི་འ་ན། ད�ང་�་�ང་དང་། ཤིང་་དང་།
ང་པོ་ཆེའི་�གས་ཇི་འ་ན་ཞེས། ཕོ་ང་གི་ཡ་ལད་ལ་བཙན་པོའི་མ་བཏགས་ཏེ། དེའི་འོག་ན་ཕར་འཁོར་
དང་བཅས་པ་འ�ལ་ནས། ངའི་ལ་ཁམས་འདི་བཙན་པོ་ོད་ི་ཞབས་འོག་�་འ�ལ་བས། ོད་ི་ཆབ་
ིད་ེད་དེ། བཅའ་དང་ེས་ལོ་ཐང་�་འཇལ་ལོ་ཞེས་ཁས་ངས་ནས་མངའ་འོག་�་འ�ས༑ དེ་ནས་ག�་
བལ་ནས་མག�ར་དམག་ངས་པ་དང་། མག�་མས་ིས་ནོར་ཐམས་ཅད་ཏནཏ�་རིར་(མ་ཀ་�འི་
ལ་ི་དིལ་ན་་ཏན་ཏ་�་ཞིང་�ལ་ཡོད།)བལ་ནས། མི་ཐམས་ཅད་་གར་ཤར་ོགས་�་ོས་པས་
གལ་ོད་མ་དགོས་པར་ང་�བ་ཤིང་ལ་མཆོད་པ་�ལ། ཞེས་སོགས་ནས། ག�འི་འ�མ་�་བོད་ི་མི་
བོས་ནས། འདི་�ན་ཆད་བོད་ི་ས་བཅད་ཡིན་པས་ོ་རིང་ིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་ལ་པ་བཞིན་ེ་ང་�་
གས་ི་ཀ་བ་བ�གས་ཏེ། ིས་�་ཤའི་དམག་གིས་དེ་བཤིག་པས། མ་ཞིག་པར་མེ་ལ་བ�ས་པའི་འོ་ཡོད་
དོ། །དེའི་�ང་ག་ན་ཀ་བ་བ�ང་བའི་མིའི་རིགས་ལས་མཆེད་པ་འབོ་ཊ་ཐང་�་རའི་རིགས་ཞེས་་བའི་�ོང་
ེར་གཅིག་ང་ཡོད་དོ། །སོགས་ག�ངས་སོ། །འདིར་་གར་ི་ལ་པོ་�་ཡིན་གསལ་བར་མ་ོས་ང་།
�ས་བིགས་ན་ཟ་ཧོར་ི་ལ་པོ་གོ་�་ལ་ཡིན་ནམ་མ། ཐ་�་ར་་བ་ིར་་དང་ལ་རིགས་ི་མིང་
ཡིན་ཞིང་། དེ་འའི་�ོང་ེར་ཡོད་པ་ནི་མ་ཐོས་མོད། ཐ་�་ར་་བའི་རིགས་ནི་་གར་བའི་ོད་ན་མང་�་
ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་ཐོག་མའི་�ས་ངས་ང་་ོ་དང་མ་ཟེ་གཉིས་འ�ས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་�གས་
པས་ངེས་པར་ད�ད་དགོས་པ་ཞིག་འ�ག �ས་འདི་ཙམ་ན་བ�གས་པའི་གས་ི་ཀ་བ་ཞིག་ང་ད་་�ི་
ལིའི་ོགས་ན་ཡོད་ཅིང་། ེང་གི་ཡི་གེ་མས་ནི་ལ་པོ་ཙ་་བ་་བ་ཞིག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན་འ�ག་ལ།
འོན་ང་་གར་ན་་ངན་མེད་ི་ོ་རིང་འགའ་ཞིག་གི་ེང་ན། ིས་ི་་ོའི་ལ་པོས་ཡི་གེ་བཀོད་པ་



སོགས་ང་འ�ག་པས། འདི་འ་བསམ་�་གས་ི་ཀ་བ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ར་བོད་ིས་བ�གས་པ་དེ་ཡིན་
ིད་དམ་མ་ེ། འོན་ང་གཏམ་འདི་འ་བ་བལ་�་ོག་པའི་འོས་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་འོག་�་ར་ཡང་
�་ཏིག་བཙན་པོས་ིད་འོ་འ�ན་པའི་བས། ་གར་ི་ལ་པོ་��ལ་བོད་�་འིད་དེ། བཟང་བ�ན་
ི་�ལ་�་བཞག་ལ། དེས་ཕོ་ཡོང་བཟའ་་བའི་ཇོ་མོ་ཞིག་བཞེས་པ་ལས་འོངས་ས་ཟ་ཧོར་མའི་རིཊ་དེ་
མཆེད་དོ་ཞེས་་པ་ཆེན་པོས་ག�ངས། དེ་ར་་གར་ཏིརཧིཏདེ་བོད་ི་འབངས་�་རེས་ཡོད་རེས་མེད་ི་
�ལ་�་གནས་ཏེ་ལ་ཐོག་འགའ་ཞིག་སོང་བར་མངོན་ལ། ོགས་དེ་བོད་ི་ས་ཁོངས་�་བི་བ་གོམས་
པའི་དབང་གིས། �ས་ིས་ཙ་ན་ཡང་། ཆག་ལོ་ཆོས་ེ་དཔལ་ི་ལམ་ཡིག་�། དེ་ནས་ག�་བལ་ཏེ་ི་ཉིན་
་གར་�་ེབས༑ ཞེས་ག�འི་�ར་ོགས་མས་་གར་མིན་པ་འ་བ་ཞིག་ག�ངས་སོ། །གཞན་ཡང་བོད་
ི་ལ་པོའི་དམག་ཀཽཤི་བར་�་ེབས་པར་འར་བ་སོགས་ལི་ལ་�ང་བན་�་ཡང་གསལ་བར་ཡོད་
དོ།།



.

ཤར་ོགས་�་འི་ལ་ཁམས་ཇི་ཙམ་བང་བ་སོགས་ནི། འོག་གི་ལ་རབས་ི་ཞར་ལ་གསལ་ཞིང་།
མདོར་ན་དེ་�ས་ིང་ཆེན་ཡོངས་ོགས་འདི་ན་བོད་དང་མཉམ་པའི་ལ་ཁབ་ོབས་ཆེ་བ་�་ཡང་མེད་པར་
ཡོངས་�་�གས་ལ། ག་པར་ཡང་ེ་ི་ོང་ེ་བཙན་ི་་�ས་ཙ་ན། མངའ་ཐང་དར་བའི་ེ་མོར་སོན་ཏེ།
ལ་ཁབ་ི་ས་ོན་ཡང་ཕལ་ཆེར་ིང་ིལ་པོའི་ེང་�་་བེད་ཅིང་། བོད་འབངས་མིན་པའི་ོགས་
མས་ན་ཡང་། ་ེས་འ�ལ་ཞིང་བཙན་པོའི་བཀའ་�ང་ལེན་པོའི་ལ་ན་མང་�་ཡོད་པ་ཡིན་འ�ག་
པས། རིག་འ�ན་འཇིགས་མེད་ིང་པས། འཛམ་ིང་ལ་པོ་ི་ོང་ེ�་བཙན། ཞེས་བགས་པ་ཡང་
དོན་ལ་གནས་པའི་ག�ང་ཡིན་ནོ། །ཚལ་པའི་དེབ་དམར་�་འི་ལ་རབས་ངས་པ་ལས་ང་། དེ་�ས་
བོད་ི་མཐའ་བཞི་ནི། ཤར་�་ེ�། �་ཅི�། �་ཅི�་ག�མ་ཡིན། ོར་མ་ཟེའི་ལ་དང་། ང་�་ཧོར་ི་
ལ་ཏེ། དེ་མས་བོར་བ་ལ་དཔག་ཚད་ོང་ག་མང་པོ་ཡོད་པས། བོད་ལས་དཔའ་བ་དང་། བ�ལ་ཕོད་
པ། འི་གོང་མ་�ན་དང་། ག་དང་༑ ི�་ལ་སོགས་པའི་�ས་�་ཡང་མ་�ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་
ར་རོ།།



.

ན་གཅིག་ེས་པའི་གངས་ི་�་ད་ལ།།

�གས་གཉིས་ཐབས་ཤེས་�ང་གི་མཁར་བིལ་པའི།།

རིགས་ག�མ་མགོན་པོས་�ལ་པའི་ལ་ཁམས་འདིའི།།

ོགས་བཞིའི་་ོན་�་ཡིས་འཇལ་བར་�ས།།

ཞེས་་བ་ནི་བར་བས་ི་�གས་�་བཅད་པའོ།།

ཡིད་བན་འཕེར་བའི་ལ་རབས་་བ་ལ། ་ིའི་�ས་�གས་ཤེས་པ་མེད་�་མི་�ང་བ་ཡིན་པས། འདིར་
ལོ་�གས་ི་རིམ་པ་གང་ལ་ོར་བའི་གཞི་བཤད་པར་་ེ། དེ་ཡང་འོག་�་བཀོད་པའི་�ང་བ་འདི་མས་
རབ་�ང་དང་པོ་སོགས་ི་ཁོངས་�་མི་འ�་བ་ཡིན་ལ༑ དེའི་ཡན་ི་ལོ་མས་བན་པའི་�གས་�་བི་བ་
ཡང་བས་མི་བདེ་ཞིང་། ་གར་པ་ལ་�གས་པའི་བིམའི་ལོ་�གས་སོགས་ང་ོགས་འདིར་�ས་མེད་
པས་མགོ་འ�ག་པའི་ེན་�་འར་ལ། གཞན་ི་ལོར་�གས་པ་དེ་ཡང་ཡེ་�་�ོངས་པའི་ལོ་ནས་བི་བར་
འ�ག་པས་རང་ཅག་ལ་འོས་འགབ་མི་ཆེ་བར་མཐོང་ནས། འདིར་ལ་རབས་མས་སངས་ས་་ངན་
ལས་འདས་ནས་�་སོང་ལ་ོར་བར་ས་སོ། །ོན་པ་འདས་པའི་ལོ་གང་ཡིན་ལ་ཡང་མཁས་པ་མས་ཤིན་
�་མི་མ�ན་མོད་ི། འདིར་བཀོད་པ་ནི་ོ་ོགས་སི�ལཔའི་གནས་བན་པ་དག་གི་�གས་དེ་ཡིན་ཅིང་།
བི་�ལ་ན་ི་ནང་ན་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་�་མཚན་ཆེ་བར་མཐོང་ེ། དེ་ཡང་སངས་ས་འདས་ནས་ཉིས་ོང་
�མ་བ་ལས་མི་�ང་བ་ནི། ཆོས་ལ་་ངན་མེད་ི་ཡབ་མཽའི་ལ་པོ་ཙ་�་(་བ་ས་པ་
པའི་)བས་�། བནའི་ོན་པོ་མེགྷ�ན་་གར་ད�ས་�་ེབས་ཤིང་། ་ནར་�འི་�ོང་�་ན་རིང་
བད་པ་དེའི་ལམ་ཡིག་�། ལ་ད�ས་ན་སངས་ས་པའི་རབ་�ང་བ�གས་པ་མཐོང་�ལ་སོགས་ིས་པ་
འདིས་ཤེས་ལ། ོན་པོ་དེ་དང་་བ་ས་པའི་�ས་ན་�ང་ཟད་ང་མ་ནོར་བར་བི་�ས། ོན་པ་འདས་ནས་
ཉིས་ོང་་བ་ལས་མི་མང་བ་ནི། ིང་ེ་པད་དཀར་དང་། ་ལས་�ལ་�ང་གི་འ�ེལ་པར་ོན་པ་འདས་
ནས་ལོ་བ་ན་་ངན་མེད་འ�ང་བར་ག�ངས་ཤིང་། ོག་གེ་འབར་བ་དང་། བྷའི་ེ་པ་ཐ་དད་�་འེད་པ་
ལས། བ་དང་��་�་ན་ཡིན་ཞེས་བཤད། ན་མེན་�ས་བ་དང་བ�་པ་ལ་་ངན་མེད་ིས་ིན་བདག་
ས་ནས། བཀའ་བ�་གཉིས་པ་ས་པར་ག�ངས། སི�་ལའི་གནས་བན་མིང་ཆེན་ིས་མཛད་པའི་མ་�་
བར་ཉིས་བ་རེ་གཅིག་པར་་ངན་མེད་ི་ལ་འཁོད་དེ། ལོ་བཞི་བ�ར་ིད་བངས་ནས་�ོངས་ཞེས་ིས་
པ་དང་། འགོས་ལོས་གཏད་རབས་ཤོག་འར་ཞིག་བ�ར་བ་ལས། བར་བས་དེར་སངས་ས་འདས་ནས་



ལོ་�མ་བ་ལོན་ཏེ། ་ངན་མེད་ཅེས་་བའི་ལ་པོ་དེ་ཤི་ནས། ཞེས་ག�ངས་པ་གཉིས་ལོ་གཅིག་གིས་
ང་ཆད་ག་མེད་པར་ན་ིས་མ�ན་ནོ། །དེས་ན་ཇི་ཙམ་ིས་ང་ོན་པ་འདས་ནས་ལོ་ཉིས་བ་་
བ�འི་ནང་རོལ་�། ་ངན་མེད་འ�ངས་ནས་ཡོད་ངེས་པས་སོ། །དེའི་ིར་ཉན་ཐོས་ེ་པའི་བན་ིས་འདི་
ཁོ་ན་�་མཚན་ཅི་བས་ང་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་ན་ཡང་ལོ་བ�་ོར་འགའ་ཞིག་གིས་ཆད་ག་
འ�ང་ིད་པ་ཙམ་ཡིན་ི། ོང་�ངས་ཕར་ཟད་བ་�ངས་ལ་ཡང་ནོར་བའི་གནས་མེད་དོ། །ར་་བལ་
ཁ་ཆེ་ན་�་ཡང་མཁས་པ་མས་བི་�ལ་འདི་ཉིད་ལ་ཆ་འཇོག་པར་འ�ག་ལ། ིར་་མོའི་�ས་�་ཉན་
ཐོས་ི་དགོན་པ་མས་ན། སངས་ས་འདས་ནས་ལོ་་ཞག་�ངས་ཇི་སོང་གི་ཐོ་ཉི་མ་རེ་བཞིན་འདེབས་
ོལ་ཡོད་འ�ག་པས་འདི་འ་ངས་�་མི་ཆེ་ན་གཞན་ཅི་ཞིག་ལ་ོན། བོད་ི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས།
ཉན་ཐོས་བཻན་�་པ་(འདི་ལ་སེན་�་པ་ཞེས་ཡིག་ནོར་�ན་འམས་�་སོང་ཡང་། བཻ་པ་ེ་བསོད་ོམས་པ་
འོ།།)མས་ིས་སངས་ས་འ�ངས་པ་དང་། ོ་ེ་གདན་ི་་བན་བཞེངས་པ་གཉིས་ནོར་ནས་བིས་
པས་ཡིད་བན་མེད་ཅེས་བས་པར་མཛད་ཅིང་། རང་�གས་ལ་དེའི་ེང་�་ལོ་ོང་ཙམ་བན་མོད། ོ་ེ་
གདན་ི་་བན་བཞེངས་པའི་�། སངས་ས་མཇལ་ོང་བའི་ན་མོ་ལོ་བ་ག་ལོན་པ་ཞིག་ང་ཡོད་
ཅེས་བཤད། ་དེ་ལ་ན་དགའ་བོའི་ོབ་མ་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་ིས་ན་འས་�ལ་�ལ་སོགས་ང་འ�ང་།
དེས་ན་་བན་བཞེངས་པ་དང་སངས་ས་འ�ངས་པ་གཉིས་ནོར་བའི་དབང་�་ས་ན་ཡང་། ལོ་བ་ོར་
ཅིག་ནོར་ིད་མོད། ོང་ག་ཙམ་ནོར་བའི་དོན་ཅི་ལ་ཡོད། དེར་མ་ཟད་མ་ོན་སངས་ས་ག�མ་པ་ཁ་ཆེ་
བསོད་ོམས་པ་ཆེན་པོ་བོད་�་ོན་པའི་ི་ལོའི་ཤིང་ི་དེ། གནས་བན་པའི་�གས་ིས་ོན་པ་འདས་ནས་
ཆིག་ོང་བ�ན་བ་ཞེ་བད་པ་ཡིན་ལ། དེ་�ས་ཁོང་གིས་སོལ་ནག་ཐང་པོ་ཆེར་བིས་པ་ན། སངས་ས་
འདས་ནས་ཆིག་ོང་བ�ན་བ་་བ�་སོང་ག�ངས་པ་ཡང་། ིས་ི་དབང་གིས་ལོ་གཉིས་མི་མ�ན་པ་
ཙམ་ལས། དོན་ལ་པཎ་ཆེན་རང་ཉིད་ང་གནས་བན་པའི་�གས་དེ་ལ་་བ་བེན་པར་ང་ངོ་། །དེས་ན་
ོ་�་མ་ནས་བསམ་�་གནས་བན་པའི་བན་ིས་དེ་ཁོ་ན་ངས་བཙན་པར་མཐོང་ནས། ཁོ་བོས་ང་
འདིར་ལ་རབས་ི་གཞི་མས་དེ་ལ་བེན་ཏེ་བིས་སོ། །དེ་ཡང་བི་�ལ་འདིའི་དབང་�་ས་�། ད་
འི་རབ་�ང་བ�་��་པའི་མེ་ི་འདི་སངས་ས་འདས་ནས་ཉིས་ོང་དང་བཞི་བ་ད�་བ�་པ་ཡིན་ལ།
མེ་མཁའ་་མ�་བེས་པའི་འདས་ལོའི་ཐོག་མ་མེ་ཡོས་དེ་ཆིག་ོང་་བ་དོན་གཅིག་པ་ཡིན། ཀོང་ཇོ་
བོད་�་ོན་པའི་ལོ་དེ་ཆིག་ོང་བ་དང་་བད་པ་ཡིན་པ་སོགས་ཤེས་པར་འོ།།



.

ཤིན་�་ཡིད་འོག་བདེན་པའི་བཞིན་རས་ལ།།

མི་གསལ་ིས་ི་སེང་རས་གཡོགས་པ་འདི།།

ད�ད་ག�མ་སོར་མོས་�མ་�ར་རལ་བ་ཡི།།

མི་བ�ན་མཁས་པའི་ཐོ་ཅོ་ཁོ་བོས་ས།།

ཞེས་་བ་ནི་བར་བས་ི་�གས་�་བཅད་པ་ེ་ཐོག་མའི་ཡན་ལག་མས་ོགས་སོ།།

ད་ནི་ལ་རབས་དངོས་ལ་འ�ག་པར་་ེ། དེ་ཡང་འོག་�་བཀོད་པའི་ཤོག་ིལ་ཚན་པ་ག�མ་ལས་
╚ཀ╗་དང་╚ཁ╗འི་གས་བཏབ་པ་གཉིས་ནི། གོང་ོས་བཞིན་ད་འི་ལོ་�མ་�་ག་གི་་རོལ་�།
ལི་ལ་ི་བར་མཐའ་ཏོང་ཧང་་བའི་གནས་�། ོན་ི་་ཁང་ཞིག་རལ་�་ར་པ་གཅིག་གི་ིག་པའི་
གསེབ་ནས། བོད་དང་་�ར་ི་ཡིག་ིང་ཤོག་ིལ་འཕོན་ཆེན་ཞིག་འཐོན་པའི་�ས་ཡིན་ལ། ཡིག་རིགས་
དེ་མས་ལ་ཁབ་�་མས་བགོ་བཤའ་ས་ཤིང་། ་གར་དང་ི་འི་མཁས་པ་ོག་ཞིབ་ེད་པ་མང་པོ་
ཞིག་གི་ལག་�་བཏང་བ་ལས། ི་མོ་དངོས་ི་ཆ་ཤས་དང་། དཔར་བཏབ་པ་དང་། ངོ་བ�ས་ས་པ་སོགས་
་�གས་ཤིག་ན་ིས་མཐོང་བ་མས་ཕན་�ན་ཞིབ་བ�ར་ས་ཏེ་ཡིད་བན་�ང་བར་བཀོད་ལ། ད་་
འདིའི་ི་མོའི་ིངས་མས་ཕ་རན་སི་དང་དིན་ག�ང་གཉིས་ནས་བདག་ོད་ས་ཏེ་ཡོད་འ�ག་ཅིང་། ཆ་
ཤས་མང་ཙམ་ཞིག་པེ་ཅིང་�་ཡང་འེར་ཞེས་ཟེར།╚ག╗གས་ཅན་མས་ནི་ཤོག་ིལ་དེའི་�ས་གཞན་
མས་ལས་མཁོ་བའི་ཆ་འགའ་ཞིག་ངས་པ་ཡིན། ╚ང╗གས་ཅན་དེ་ནི། ལོ་�་ཝན་མང་�་དང་ཐང་
ཞིས་་བའི་འི་ལ་རབས་ནས་�ད་པ་ཡིན་ཞིང་། �་རེ་ཚལ་�ས་�་འི་ལོ་�་བ་ང་�་དང་། �་�ི་རིན་
ཆེན་�གས་པ་གཉིས་ིས་མདོར་བ�ས་ཤིག་བ�ར་ཏེ། ེབ་་��་ཙམ་ཞིག་ཚལ་པའི་དེབ་དམར་�་བཀོད་
ཅིང་། དེ་བས་ང་ཆེར་བ�ས་པ་ཞིག་དེབ་ོན་�་ཡང་བཀོད་འ�ག་པ་དེ་གཉིས་འ�ང་ངས་གཅིག་པར་
ང་ལ། ཚལ་པ་དང་འགོས་གཉིས་ཀས་ང་། བོད་ི་ལ་རབས་ི་་བ་དེ་ཁོ་ན་ལ་བེན་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཐང་�ར་ི་ལ་རབས་དེ་དག་ར་གོང་མའི་�ས་�་ོགས་ེལ་ེད་པ་སོགས་ལ་བཀག་ོམ་ཙམ་
ཡོད་ཅིང་། ཉེ་�ས་འདི་མས་ལ་ཁབ་�་མའི་ད་རིགས་�་བ�ར་བས། འཛམ་�་ིང་གི་ངག་ོས་�་
ར་ཅིང་། ད་གཉིས་ང་བའི་མཁས་པ་�་མའི་�ོགས་ཏན་དང་བཅས། བ�ར་བ་ནང་ཕན་�ན་དང་ེ་
བའི་ི་མོ་ལ་སོགས་པ་གང་ེད་བ�ར་ཏེ་ངས་དག་པར་ས་ལ། ད་�ང་ཡང་འི་མཁས་པ་གར་གནས་



འ་�ང་ན། འདིར་གསལ་བའི་ལ་དང་དམག་དཔོན་ི་མིང་སོགས་ལ་དག་ཐེར་གང་ཞིབ་གནང་བར་
འཚལ།

ག་པར་ཡང་རང་ཅག་གིས་གཅེས་ས་�་་འོས་པ་ནི། ལ་རབས་ཀ་པའི་�མ་�་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་
ོང་བཙན་ི་ི་ལོ་��་མང་ོན་མང་བཙན་ི་ི་ལོ་ཉེར་ག�མ། འ�ས་ོང་གི་ི་ལོ་ཉེར་ད�། ི་ེ་
ག�ག་བཙན་ི་ི་ལོ་ཞེ་བཞིའི་བར་ི་�ང་རབས་རགས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། �ག་་བ�ས་གས་པས།
གཏམ་�ད་མཚར་ལ་རིང་བ་དགོས་མཁན་�་ལ། �མ་པ་�ང་ཟད་ང་མི་བེད་མོད་ི། ལ་རབས་
དངོས་ལ་ད�ོད་ན། གནད་དོན་ཆེ་ལ་གཞི་་བན་པ་གསེར་ི་ས་གཞི་དང་མ�ངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་།
ལ་པོའི་�ས་ི་བོད་མི་རང་གིས་ིས་ཏེ། བཅོས་བ�ར་མཁན་ི་�་�འི་ེ་མོས་མ་རེག་པར། ལོ་ཆིག་
ོང་ཉེ་བའི་ན་ལ་ོ་དང་ེ་མའི་འོག་�་གཟིམས་པའི་ཡིག་ིང་ན་པོ་ན་ལ་ངོམ་�་རི་བ་དེ་འར་མ་
ཟད། རང་ཅག་གི་ོན་ི་ལ་རབས་མས་�ག་ོར་ི་མ་པ་ཡང་འདི་འར་ཡོད་མ་ེ། དཔེར་ན་་
ོར་བམ་གཉིས་�། འི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་ི་ེ་ོང་བཙན་ཕོ་ང་འོན་ཅང་ོ་ན་བ�གས། ོད་ད་ི་ན་
ཆེན་བ�ལ། གར་ལོག་གི་ཕོ་ཉས་ག་འཚལ། ་་ཕལ་པོ་ཆེ་ག་�་�ལ། སོགས་ིས་པ་དང་། འདིར།
ེ�འི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་�ངས་ི་ག་ཚལ་ན་བ�གས། འ�ག་ཅོང་གི་ཕོ་ཉས་ག་འཚལ་ཏེ། དར་འ�ན་
�ངས་ི་ཁ་�ར། ཞང་བཙན་ཏོ་རེ་དང་། ོན་ི་ག�མ་ེས་བ�ས། སོགས་�ང་བ་མས་�ག་ོར་ི་
འ�ག་པ་ཡང་ཤིན་�་འ་བ་བཞིན་ནོ། །འགའ་ཞིག་གིས་འདི་དག་ནི་ཡོངས་�་མ་ོགས་པའི་ལ་རབས་ི་
�མ་�་རེ་ཡིན་པས། ངས་�་མི་འོས་མ་ན་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ལར་ོན་ི་ལོ་�ས་ིང་མ་ཡོད་རིགས་
ཐམས་ཅད་ང་འདི་འའི་�མ་�་རེ་ཡིན་པ་་བཞེད་དང་། ཐང་ཡིག་་�་ཡིན་ལ། འགོས་ལོས་ང་གཏད་
རབས་ཤོག་འར་ཞིག་ེད་པ་ལ་ིས་�་མཛད་དེ། དེབ་ོན་�་བ�ག་པ་དེ་འ་ལགས་ཤིང་། དེར་མ་ཟད་ད་
་རང་རེའི་བཀའ་འར་ན་བ�གས་པའི་་ངན་འདས་ཆེན་དང་། ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་དང་། ཻ་
ོར་དང་གསང་འ�ས་ལ་སོགས་པའི་�ད་ེ་འདི་དག་ང་། མདོ་�ད་དེ་དང་དེའི་�མ་�་ཙམ་རེ་ཡིན་པར་
མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ིས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །དས་གས་བཏབ་པ་མས་ནི། ལ་རབས་ི་�མ་�་དེ་
མས་�ང་བིགས་ཏེ་རང་ཉིད་ིས་ད�ད་པའི་�གས་�་ས་ཤིང་། ཐ་ན་བོན་ི་ངག་ོས་�ན་ཆད་ནས་
ང་ངས་ཏེ། ཐོས་པ་�ང་བས་འོལ་�ད་དང་། ོགས་�ང་གི་གཅམ་�་ལ་སོགས་པའི་ི་མས་མ་གོས་པར་
ིས་པའི་འལ་�་ལགས་པས། གར་གནས་ད�ོད་ན་འ་ཡོད་ན་དེས་པའི་མཆོད་ཡོན་�་ཡང་ཆེའོ་
མ་ེ། གང་གི་ིར་ཞེ་ན།



.

ཟོལ་ིས་བཅོས་པའི་ིན་མ་མི་གཡོ་ཞིང་།།

ོགས་�་�ང་བའི་ར་མིག་མི་བ་བ།།

རང་བཞིན་གཤིས་ིས་འ�མ་པའི་མེ་ཏོག་འདིས།།

ད�ོད་ན་ེ་བོའི་ཡིད་དབང་ཅིས་མི་འོག།མ་�་བསམས་སོ།།

བོད་ི་གནའ་ོལ་དང་�ས་ངས་སོགས་ི་ོར། ཤོག་ིལ་╚ང╗་བོད་ི་ལ་དེ་འི་ལ་ས་ཅང་ངན་
ནས་ལེ་བར་ོང་བད་ི་ས་ན་ཡོད། ལ་དེ་ལ་ོན་�ན་ི་གོང་མ་དག་གི་�ས་�་�བ་ི་འཇང་ཞེས་
འབོད། བོད་མི་མས་ི་�ས་ཐོག་མའི་འ�ང་ངས་ལེགས་པར་མ་ཤེས། འོན་ང་འགའ་ཞིག་ན་རེ། བོད་
མས་ལ་པོ་འཕན་ིའི་�ད་པ་ཡིན་ཟེར༑ སངས་ས་འདས་ེས་ི་ལོ་ད�་བ་་བ�་ང་ད�་པ་ལ།
རང་གི་་བོ་ད�ས་བསད་པས། འཕན་ི་གཉེན་དང་བཅས་པ་�བ་ོགས་�་ོས། ་�་བལ་ནས་རི་བོ་
�་ཞིའི་བ་�་ེབས་ཏེ། འཇང་མས་ི་ོད་�་ས་བང་ེ་བད། འཕན་ི་དེ་རང་བཞིན་བཟང་ཞིང་།
ིན་པ་ལ་དགའ་བར་�གས་ཆེ་བས། འཇང་ཐམས་ཅད་ཁོའི་�ང་�་འ�ས་ཏེ་ལ་པོར་བར། དེའི་�ད་
མས་ཤིན་�་འཕེལ་ཏེ་�གས་ཆེ་བར་ར། མི་�ད་དེ་མས་དཔའ་ལ་ཆེ་ཞིང་། �ན་མི་ཆད་གལ་ི་
ལས་ཁོ་ན་ལ་བོན་པས། རིམ་ིས་ལ་མང་པོ་བང་ེ། རང་གི་ལ་ཁམས་་བེད། འོན་ང་ལོ་
ཉིས་བའི་བར་�་་ནག་དང་འེལ་ཅི་ཡང་མེད། བོད་མས་མི་ོབས་�གས་ཅན་ལ་ལ་�་འབོད་ཅིང་།
ེས་པའི་མིང་ལ་ཕོ་ཟེར་བས། ེ་ལ་ལ་ཕོར་འབོད། བ�ན་མོ་ལ་མོ་ན་�་འབོད། ནང་ོན་སོགས་ལ་ོན་
ཆེ་�ང་�་འབོད། བོད་མས་ཁང་པ་དང་་ནག་�་ོད། བཙན་པོ་དང་མི་ག་རིགས་�ར་ི་ནང་�་
བ�གས། �ར་ཆེན་པོའི་ནང་�་མི་བ་ག་འགའ་ཙམ་ཤོངས། བཙན་པོའི་ད�་�ར་ི་མཐར་དར་མ�ང་
མང་པོ་བ�གས་ཤིང་། དམག་མི་མས་ིས་་ར་ེད། བོད་མི་མས་�་རིང་ཞིང་འགའ་རེས་ལོ་བ་ལོན་
པ་ཡང་ཡོད། བོད་མི་མས་པགས་པའི་གོས་ོན་ཞིང་། �ད་མེད་མས་ི་གདོང་ལ་�ན་དམར་�གས།
ཤིང་གི་ོད་མཐིལ་ཀོ་བས་གཡོགས་པ་ཞིག་�་ཟས་ཟ། ེར་མའི་དོད་�་ིང་པ་ས་ལ་བཏིང་ནས་ེད། (ད་
་ཡང་ག�ང་གི་མཛད་ཆེན་ཁག་ལ་གདན་ཤ་ཞེས་གོས་གདན་ི་ེང་ལ་གསོལ་�གས་འ�ལ་ོལ་ཡོད་
འ�ག)དཀར་ཡོལ་ི་དོད་�་བག་ེ་ལས་ོ་ར་ཞིག་ནས་མ་ེ། ནང་�་འོ་མ་སོགས་བ�ང་ཞིང་། མཐར་
དཀར་ཡོལ་དེ་ཡང་ཟ། (དེ་ཡང་གོ་ར་ཞེས་པ་བག་ལེབ་ཕོར་བའི་དིབས་ཅན་ཆབ་�གས་སོགས་ི་མཛད་
ོའི་རིགས་ལ་གོང་ས་མཆོག་གི་གསོལ་ཐབ་ནས་ོལ་�ས་)ཆང་འོར་བའི་ནང་�་�གས་ནས་བ�ང་།
གསེར་ད�ལ་ི་ན་ལ་གཅེས་ས་ཆེ། རིགས་མཐོ་དམན་ི་ད་པར་མི་སོ་སོའི་ད�ང་ེང་ན་མཚན་མ་



བཏབ་ནས་ང་། ཁང་པ་ཐོག་ཚད་མང་པོ་ཅན་ེང་ལེབ་མོར་ཡོད་པ་ེད། ོན་ཐོག་�ོ་ནས་ན་ག�མ་
འདེབས། ོ་�གས་�་གཡག་�ག་ཕག་དང་། ་བཟང་པོ་དང་། མ་མོ་�གས་འ�ོས་ཅན་སོགས་ཡོད། ས་
གཞི་ནས་གསེར་ད�ལ་ཟངས་དང་ཞ་ཉེ་མས་འཐོན། མི་ཤི་བའི་རོ་ས་ལ་། ཡི་གེ་ནི་མེད། ིས་ེད་�་
ཤིང་�་ལ་གས་འདེབས་པ་དང་། ད་པ་ལ་མ�ད་པ་བོར་ཏེ་ེད། ལེ་བར་བ་རེའི་མཚམས་ན་ིམས་
ཁང་རེ་ཡོད། ིམས་ཡིག་མེད་ང་། ིམས་ཐག་མས་དཔོན་རང་གིས་གཅོད། ཉེས་པ་�ང་�་ལ་ཡང་
ག�ག་ཅིང་�བ་པའི་ིམས་གཏོང་། ཉེས་ཆེན་མས་ལ་མིག་འདོན་པ་དང་། ་དང་ང་ལག་གཅོད་པ་
སོགས་ེད། (ི་ོང་གི་�ས་�། ཕོ་མིག་མི་འདོན་པ་དང་། མོ་་མི་གཅོད་པའི་དམ་བཅའ་ས་ཏེ་ལ་པོ་
དང་ོན་ཆེན་མིན་པ་གཞན་ན་ིས་མནའ་བོར་�ལ་་བཞེད་�་གསལ།)མ�ོན་ེབས་�་གཡག་གཅིག་
འིད་ནས་འོངས་པར། མ�ོན་པོ་རང་གིས་མདའ་བབ་ནས་བསད་དེ་ཤ་འེད་གཏོང་། དཔའ་བོ་མས་
ལ་�ས་པ་ེད་ཅིང་། �ས་ཕ་ལ་�ས་པ་ེད། མས་�་ལ་�ས་པ་ེད། ཕོ་མས་གར་འ�ོ་ལ་�ི་དང་མདའ་
ག�་མ་ལ་བ་ེད། ལམ་�་འ�ོ་�་མི་གཞོན་པ་མས་ོན་དང་། ན་པོ་མས་ེས་�་འ�ོ། ིར་ན་པ་
ལས་གཞོན་པ་ལ་�ས་པ་ཆེ། རང་བཞིན་ིས་ཤི་བ་ལ་ངན་པར་ེད་ཅིང་། གལ་�་བསད་པ་ལ་བཟང་པོར་
བི། ིམ་གཅིག་�་མི་མང་པོ་གལ་�་ཤི་ན། ིམ་ི་ོར་བ་ཅིག་འང་ེ་ངོ་སོ་ཆེ་བར་ེད། དམག་
བ�་�་གསེར་ི་མདའ་ཞིག་ོན་�་ོངས།(དེང་སང་ཡང་དཔོན་ཁག་ག�ང་དོན་�་ོགས་ཐོན་བས་
མདའ་ཡིག་གཏོང་�ས།)དམག་ིམས་བཙན་ཞིང་གོ་མ�ན་ཤིན་�་བཟང་། དམག་མ�ན་མ་ཕམ་�་ེས་མ་
མས་ད�་ལ་�གས་པས་གལ་ངོ་བོག་དཀའ་བ་ཡིན། ར་མ་མས་ི་མགོ་ལ་ཝ་མོའི་མ�ག་མ་
བཏགས་ཏེ་དམའ་འབེབས་ེད། ད�་ེབས་�་མེ་ར་ནས་ཕན་�ན་བ་གཏོང་། དམག་ཕོགས་མེད་ང་
ལ་བཅོམ་ནས་དམག་གས་�བ་པ་ཡིན། བཙན་པོ་ེ་ོན་མས་ལོ་ར་མནའ་ེལ་ཞིང་། དེ་�ས་�ག་
ི་ེ�་ག�མ་དམར་མཆོད་�་འ�ལ། ལོ་ག�མ་རེ་ན་མནའ་ཆེ་ེལ་ཞིང་། མཚན་ི་ད�ང་ལ་་�གས་
བོང་�་མས་དམར་མཆོད་ེད། ོག་ཆགས་མས་ི་ང་ལག་བཅད་ཅིང་དོན་ོད་མ�ན་�་�ངས་ཏེ།
བན་�ེ་ཞིག་གིས་ཆོ་ག་གཏོང་། གནམ་ས་རི་དང་ཉི་་ར་མ་མས་དཔང་�་བ�གས་ཏེ། ེད་ཅག་�ས་
ང་རང་ལ་མི་�ང་ཞིང་། བསམ་ངན་དང་སེམས་མ་ང་བ་ེད་ན། གནམ་སའི་་མས་ིས་ེད་ཅག་
གི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་མེན་པས། ད་་བསད་པའི་�ད་འ�ོ་འདི་མས་བཞིན་�་�མ་�ར་ས་ལ་སོད་
ཅིག་ཅེས་མནའ་འདོར།(་སའི་ོ་རིང་ལ་ཡང་དཔང་པོ་ཉི་་གཟའ་ར་ལ་སོགས་པའི་དེ་མས་ོས་ཤིང་།
ོག་ཆགས་བསད་དེ་མནའ་ཡང་བོར་སོགས་འ�ང་།) བས་འགར་ལ་པོ་དང་མི་ཆེན་མས། མཉམ་
འཆི་མཉམ་གསོན་ེད་པའི་མནའ་འདོར། དེ་འ་བ་མས་ལ་པོ་�ོངས་�་རང་ཉིད་ང་ེབས་ཤིང་།
�ར་ང་གཅིག་�་་བ་ཡིན༑ བཙན་པོའི་་དང་། གོ་བ་གཅེས་ནོར་མས་ང་�ར་�་འ�ག �ར་ེང་�་
རི་དེ�་འ་བ་ཞིག་བིགས། དེར་ཤིང་ོང་འ�གས་ཤིང་། ལོ་རེ་བཞིན་�་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ།།



╚དས་╗བང་སོའི་ོར་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ལ་པོ་བཀའ་ཐང་�་�གས་པར་འ�ག་པ་བ�ས་ན་འདི་ར།
བང་སོའི་ནང་གི་རེ�་མིག་ད�འི་ད�ས་�་བཙན་པོའི་་�ར་གསེར་ིས་�གས་ནས་འཇོག་ཅིང་། དཀོར་
ནོར་ིས་བཀང་། ནང་ོན་གང་ཡིན་དེ་�ར་�ང་�་འཇོག ཁོང་རང་འཁོར་བཅས་གཤིན་པོའི་གས་བཏབ་
ེ། ལ་�ད་གསོན་པ་མས་དང་འད་མི་ཆོག་པ་ཡིན། བ་�གས་སོགས་བང་སོའི་ཉེ་འཁོར་�་འར་ན།
ཁོང་མས་ིས་བང་ེ་གཤིན་པོའི་གས་བཏབ་ནས་ར་བདག་པོ་ལ་མི་ོད། ལོ་�ས་ི་མཆོད་པའི་
བས་�་�ང་བཏང་བ་དང་མཉམ་�། ཁོང་མས་�ང་བ་ཞིག་�་ོས་ནས་ཡིབ་ེ་ོད། དེ་ནས་བཙན་པོ་
འཁོར་བཅས་ིས་མཆོད་པ་�ལ་བའི་ེས་�་ར་འཁོར་ནས་མཆོད་པ་མས་བ�ས་ནས་ལོངས་ོད་
སོགས་བཤད།

༈ ཡང་་ནག་གི་ོས་ལས་མཆེད་པའི་བོད་ི་ལོ་�ས་ད་རིགས་གཞན་�་ིས་པ་ཞིག་ང་བར། བོད་ི་
ལ་མོ་མཚན་མི་གསལ་བ་ཞིག་གི་ོར་ིས་ཏེ། ལ་མོ་དེས་ོད་�ང་ོ་ནག་�་�ང་གི་ཁ་ས་ལ་རེག་པ་
ཙམ་�་རིང་བ་ཞིག་ོན། ད་ལ་དར་ནག་པོའི་ཤམ་ཐབས་ོན། ་ལ་ས་མ་�ང་�་མང་�་ས་ཤིང་། ་
བ་ལ་ཨ་ལོང་བཏགས། མ་ཟོ་ཡི་་བ་ོན། ད�ན་�ས་�་པགས་པའི་ོན་པ་ི་ལ་�མ་བ་་�གས་
ཡོད་པ་ཞིག་ོན། སོགས་ིས་ཏེ། �ོངས་པའི་�་ཤ་�ས་མས་གསེར་ེ་དང་མཉམ་�་བེས་ནས།
གས་ོད་�་བ�ག་ེ་ས་ལ་། སོགས་ང་། ་བཞེད་�་ཡང་། གསལ་ང་གི་�་མོ་ཤི་བའི་རོ་འི་ནང་
�་བ�ག་ནས། མའི་མལ་འོག་�་ས་�ལ་སོགས་ི་ོས་�ང་བས། དེ་འའི་ོལ་ཞིག་ང་ཡོད་པར་
མངོན།

གཞན་ཡང་ཏ་ཟིག་པའི་ལོ་�ས་�་�ལ་ཨལ་ལཾ་་བར་ཡང་། བོད་ི་ལ་�་སོ་སོའི་བཤད་པ་ས་ཙམ་
�ང་མོད། སའི་མིང་མས་བ་འོད་དཀའ་བར་ང་ཞིང་། བོད་ལ་ན་གསེར་མང་བས། གསེར་�ག་
མགོ་ཙམ་རེ་ཡང་ས་ནས་འཐོན་�ལ་སོགས་དང་། ལ་ི་ངོ་མཚར་གཅིག་ནི། མི་�་ཡང་ལ་དེར་ེབས་
ན། �་མཚན་མེད་པར་སེམས་དགའ་ཡལ་ལེ་བ་དང་། གདོང་འ�མ་མོལ་ལེ་བ་ཞིག་འོངས་སོགས་ིས།
ལར་ོན་�ས་ི་ོལ་�གས་སོགས་ཇི་འ་ཡིན་བསམ་པའི་�། ལ་ཁམས་གཞན་ི་ཡི་གེ་ིས་པའི་ལོ་
�ས་སོགས་ལ་བ་བ་ཙམ་ལས། རང་གི་མིས་རང་ལ་ི་ོལ་�གས་འདི་འའོ་ཞེས་ཞིབ་�་ིས་པ་
ཞིག་ཤིན་�་ེད་དཀའ་བ་འདི་ལ་ན་ལ་འ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ད་་བོད་ི་མིས་ིས་པའི་ལོ་�ས་ན་
ལ་བས་ང་། ་སའི་�ོང་ན། �ད་མེད་མས་པང་གདན་་བོ་དང་། ་��་ར་ག�མ་ཞིག་ོན།
ེས་པ་མས་པགས་་་ལེབ་བཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ོན་སོགས་ིས་པ་ིད་མཐའ་ཙམ་ཡིན་ལ། ད་ནས་ལོ་་
བ་ག་སོང་�། ད་འི་ོལ་�གས་འདི་ན་ང་མི་�ད་མས་ལ་ཤིན་�་ོག་ར་�་སོང་ེ། ལ་



ཁམས་གཞན་ི་མིའི་ངག་ོས་ེད་པ་མས་བསགས་ནས་རགས་ཙམ་ཞིག་ལས་ད�ོད་མི་�བ་པ་སོགས་
ཡིན་ནོ།།



.

�ས་ག�མ་�ས་ི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་ན།།

�ང་ནས་ཡལ་བའི་ོན་ི་གགས་བན་མས།།

ོང་བའི་མཁའ་ལ་སེམས་ིས་ིས་པ་འདི།།

ཤིན་�་ངོ་མཚར་�་མའི་ལ་རབས་ཉིད།།ཅེས་ང་ས་སོ།།

དེ་ལ་ེ་ོང་བཙན་མ་པོ་ཡན་ཆོད་�་བོད་ན་ཡི་གེ་མེད་པར་�གས་པས། དེ་ཡན་ི་ལ་རབས་མས་
ང་ངག་�ན་ཙམ་ཞིག་�་གནས་པ་ལས། ལོ་�གས་སོགས་བིགས་ཏེ་དས་མའི་�གས་�་གཏན་ལ་
འབེབས་པའི་བས་མེད་ལ། འོན་ང་ེ་གནམ་རིའི་ལོ་�ས་ནི། ས་ི་�ས་�་ིས་པར་མངོན་པ་ཞིག་
འོག་�་བཀོད་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གནའ་�གས་ི་གཏམ་�ད་ཉོག་ལ་འ�ངས་པ་་�་ཞིག་འ�ག་
པས། དོན་ིལ་ན་འདི་ར་ང་ེ། དེ་�ས་ཙ་ན་ད་འི་འཕན་ལ་ི་ོགས་འདིར། བོད་ེའི་གཉེན་ཚན་�་
གཏོགས་པའི་ལ་ན་ཟིང་བོ་ེ་་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ོད་པ་ངན་པས་ལ་མི་མས་ཞེ་ལོག་ཅིང་། ཁོའི་
ལ་ི་མི་ག་དི་ཚབ་སོགས་ངོ་ལོག་ེ། བོད་ེ་ག་་གཟིགས་ི་�ང་�་ོས། བཙན་པོ་དང་ན་�་
མནའ་བཅད། འོན་ང་ཟིང་བོ་ེ་ལ་ད�་ལན་མ་ལོན་པའི་བར་དེར་བཙན་པོ་�ོངས། དེ་ནས་དེའི་ས་
གནམ་རི་ོང་བཙན་ིས་དམག་ངས་ཏེ། འཕན་ལ་དབང་�་བ�ག དེའི་ེས་�་གཙང་ོགས་ང་
འབངས་�་འ�ས། གས་པོ་ངོ་ལོག་པ་ལ་ཡང་སེང་གོ་མི་ཆེན་ིས་ཕབ། དེ་ནས་ན་རིང་སོང་ེ། དི་
ཚབ་ས་པའི་�ས་ཤིག་ན། ོང་བཙན་མ་པོ་དང་མཇལ་ནས། ཡབ་ི་�ས་བཞིན་ར་ཡང་ེ་ོན་མས་
ིས་ོ་བོར་བ་སོགས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ེ་གནམ་རི་ོང་བཙན་ནི། ཐོག་མར་ཡར་ངས་དང་གས་པོ་
སོགས་ོ་ཁ་ོགས་འདི་ཙམ་ཞིག་ལ་དབང་མཛད་པར་མངོན་ཞིང་། དེའི་ཡན་ི་ག�ང་�ད་མས་ནི་ཕལ་
ཆེར་ཡར་ངས་ོགས་ཆ་ཙམ་ཞིག་གི་བདག་པོ་ཡིན་པར་སེམས༑ འོན་ང་ེ་གཉའ་ི་བཙན་པོ་བོད་ཁམས་
ིའི་ལ་པོ་ཡིན་སོགས་ི་ཐ་ད་ཙམ་ལ་ོངས་པར་མི་་ེ། ལ་ི་་ོན་དང་། ལ་ཁབ་ི་ས་
མཚམས་་བ་དེ། དངོས་པོའི་གནས་�ད་ལ་རི་མོར་ིས་པ་ཞིག་མེད་ི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ལ་པོའི་དབང་
�གས་ིས་ཇི་ཙམ་�་བ་པའི་ོགས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ལ་དེའི་ཐ་ད་འདོགས་པ་ཡིན་པས། དེ་�ས་ི་བོད་
ཁམས་་བ་དེ་ཡང་ལ་ཉི་�་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་འོ།།

གནམ་རི་ོང་བཙན་ི་ོར་ཤོག་ིལ་ཁ་པའི་�ག་་�ང་ཟད་བ�ས་ཏེ་བཀོད་པ། ཁར་ིང་བ་ག་ེ་ན་ནི་
ལ་ག་�་་གཟིགས་(ག་�་གཉན་གཟིགས་ཏེ་གནམ་རིའི་ཡབ།) བ�གས༑ �ར་བའི་་་ན། ཟིང་



པོ་ེའི་(མི་འབངས།)ི་པངས་ག�མ་མཆིས། ཉེན་ཀར་ིང་བ་ན་ཟིང་པོ་ེ་ག་་བོ་མཆིས། ཟིང་པོ་ེ་ནི་
་བ་ཅི་ལ་ཡང་ིན་ཅི་ལོག་པ་ཤ་ག་ེད། ལེགས་པ་ཉེས་པར་བ�ག ཉེས་པ་ལེགས་པར་བ�ག་མཛངས་
ཤིང་ིང་ཉེ་བ་ལ་ནི་ོ་�ོས་བན་ང་མི་ཉན། ི་གཅམ་�་ངོ་�ང་གི་�ག་་བ་དག་ལ་ཆེད་�་མཉན་ཏོ། །
དེ་ར་ཟིང་བོ་ེ་ཆོས་ལོག་ཅིང་། ིད་�ར་བས། ེ་བོ་ཉེས་ད�་ེད་པ་ལ། མི་གཅིག་གིས་མཐོང་ཡང་གལ་
ཏེ་ས་ན་མི་འོས་པའི་ཆད་པ་ནན་ཆེ་བས། ཇི་ག་�ས་ང་ཁོ་ལ་�ོས་ོན་མ་ཕོད་དོ༑ །དེ་ར་ེ་བོ་ནི་་ནས་
ོས། འཁོལ་པོ་ནི་འོག་ན་བམ་མོ་(ཁ་འཐོར་བའི་དོན་ནོ།)གཅིག་ལ་གཅིག་ིང་མི་བན་ཏེ། ལ་ི་ིད་
ང་དམས་སོ། །མི་ཡོངས་ང་ཟིང་བོ་ེ་ལ་འཁང་ངོ་(ོས་སོ།)དེ་ནས་ཟིང་བོ་ེའི་ོན་པོ། གཉན་འ�་ང་
ནག་པོས། ེ་བོ་ལ་གསོལ་བ། ེ་བོ་ནི་ཅི་ལ་ཡང་ལོག་པ་ཤ་ག་མཛད་པས། འོ་ོལ་ི་ིད་ནི་ིད་�་མ་
�ང་། ཆོས་ནི་ཆོས་�་མ་�ང་ེ། ལ་ི་མི་ད�ལ། ིད་ི་ཉམ་དམའ་ེ། ན་མོ་བག་ཟིན་ན་ཇི་ནོངས་
ཤེས་གསོལ་བས་(ན་མོ་ནི་ཕལ་ཆེར་་བའི་དོན་ནོ།)ཟིང་བོ་ེས་མཉན་�་མ་ག�བ་ེ། འདི་ད་ཟེར་བ་ཉེས་
སོ་ཞེས་འ�་ང་ལ་ཆད་པ་ཕབ་བོ། །དེར་འ�་ང་མ་རངས་ཏེ། ཁོ་རང་ཡང་ེ་བོའི་་ལ་ངན་ོད་ེད་པར་
�གས་ཏེ། ནག་པོ་བས་ཏེ་དཀར་པོ་བསད། ེ�་ལ་ཏེ་(ཞོན་ཏེ་)བསེ་་བཅག་གོ།།དེ་ལ་ཟིང་བོ་ེ་མ�་
ནས།༡ ག་་བོའི་ལ། ༢ ལ་ཡེལ་རབ་ེ་བཞི། ༣ མ་ཡ་ག�མ་མས། ཟིང་བོ་ེའི་ི་པངས་
ག�མ་ི་ནང་�་འ�ས་པ་ལས། མཁར་�ར་བས་བཅད་དེ། མ་ཡ་ག�མ་ི་ད། གཉན་འ�་ང་གི་ན་
�་ིན་ཏོ། །ན་རིས་ི་ནང་�༑ ང་�ང་་ཡང་འ�་ང་གི་ན་�་ིན་ཏོ། །འ�་ང་གི་�ང་མ་པ་ཚབ་
གཟས། ང་�ང་་ན་ེད་པ་ལ་ེག་ཆེ་ེ། བས་བཅོས་མང་པོ་ས་པས། �ང་་མ་རངས་ཏེ། ཟིང་བོ་
ེ་ལ་འ�་ང་གི་ན་ེད་མི་ཕོད་ཅེས་འཁང་ེ་གསོལ་ཏོ། །ཟིང་བོ་ེ་ན་རེ། གཉན་འ�་ང་ལས་ང་ལ་ིང་
ཉེ་བ་མེད་པས། དེའི་ན་�་ོད་བཀོལ་མ་�ང་བ་མེད། ེ་མོས་བས་བཅོས་ས་ང་ེ་མོ་ལ་དབང་ཡོད་
པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ས་པས། �ང་་མ་རངས་ཏེ་ཡི་ཆད་དོ། །དེ་ཙ་ན། དབའ་ཏོ་རེ་�་�་དང་། གཤེན་ི་
གཞེར་འདོན་ཀོང་གཉིས། འེན་པའི་ིང་ཁར་འཐབ་ནས། གཤེན་ིས་དབའ་བསད་པ་ལ། དབའ་ཡི་�་བོ་
ཕངས་ཏོ་རེ་དི་ཚབ་ིས། �་བོ་གཤེན་ིས་བསད་པ་ལ་ོང་གནང་བར་འཚལ་ཞེས་ེ་བོ་ལ་གསོལ་བར༑
ཟིང་བོ་ེས། གཤེན་ི་གཞེར་ནང་ོན་ེད་པའི་ངོ་མ་ཆོད་དོ། །དགེ་བས་མི་དགེ་བ་བསད་ན་བསད་�་ཟད་དོ་
ཞེས་ས་པས། དི་ཚབ་ང་མ་རངས་ཏེ་ཡི་ཆད་དོ།།

དེ་ནས་ང་�ང་་དང་། དབའ་གཉིས་ཀ་ཡི་ཆད་དེ། འ�ོགས་ནས་ིམ་�་དོང་བ་ལས༑ དི་ཚབ་ོན་�་
དང་། �ང་་ི་ན་འ�ོ་བ་ལས། �ང་ས་ཆིག་ལབ་ས་ཏེ། ཆབ་ཆབ་ནི་ཕ་རོལ་ན། ཡར་ཆབ་ནི་ཕ་རོལ་ན།
ིའི་�་ནི་ིའི་�་ེ། ་ཡི་ནི་ས་པོ་བ�གས། ེ་བདེན་ིས་ནི་བཀོལ་�་དགའ། ་བདེན་ིས་ནི་བད་
�་དགའ།(དོན་ནི། �་བོ་�་བོའི་ཕར་འ�མ་ན། །ཡར་ཆབ་གཙང་པོའི་ཕར་འ�མ་ན། །མི་ནི་མི་ཡི་�་ཡིན་



ཡང་། །དོན་ལ་་ཡི་ས་པོ་བ�གས། །བདེན་པའི་ལ་པོས་གཡོག་�་བཀོལ་ན་དགའ།།བདེན་པའི་་ནི་
བ་�་བད་ན་དགའ།།ཞེས་པའོ།)ཞེས་ིང་ལ་ཤར་བ་ཁ་ནས་ཤོར་བ་ལ། དི་ཚབ་མ�ན་ན་འ�ོ་བའི་་
བར་ང་ངེར་ཐོས་ཏེ། �ག་དེ་ཏོག་གེ་ངས་ནས། �ང་་ོད་ལས་བདེན་པ་མེད། ཁོ་བོ་ཡང་ོད་ི་
སེམས་དང་མི་འ་རི་ཞེས་མནའ་བོར་རོ། །དེར་ང་དང་དབའ་གཉིས་ཀ་ཟིང་ེ་ལ་སེམས་ལོག་ེ། མཁར་
ིང་བ་ག་ེར་བཙན་པོ་�་ལ་ག་�་་གཟིགས་ལ་ོ་བ་ཉེ་བར་ས་ཏེ། མནའ་ཐོ་ཡང་ཆེར་བཅད་དོ།།
(ོ་བ་ཉེ་བ་ནི་ིང་ཉེ་བ་ེ་ཤ་ཚ་ཆེ་བའི་དོན་ནོ།)དེའི་འོག་�་དབའ་དི་ཚབ་ིས་ཞང་བོ་མནོན་བཟང་ཏོ་རེ་
ོན་ོ་ལ་བཏགས་ཏེ། (ིང་�ོགས་�་ས་པའི་དོན།)མནའ་ཐོ་བཅད་པ་ལས། བཟང་ཏོ་རེ་ཤི་ནས། དེའི་�་
པང་�མ་མ�ོན་པོ་ཟིང་བོ་ེའི་ནང་འཁོར་ེད་པ་ལས་ོ་ལ་ བཏགས་ཏེ་མནའ་བོར་རོ། །ང་ོན་ཏོ་རེས་ནི་
(འདི་དང་�ང་་གཉིས་མི་གཅིག་གི་མིང་�་ང་།) ཆེས་པོ་ནགས་སེང་ོ་ལ་བཏགས་ཏེ་མནའ་བཅད་དོ། །
དེ་ནས་ཁོང་མས་ིས། ཆེས་པོ་ནགས་སེང་ལ་འིན་བིས་ཏེ། �་ལ་ག་�འི་ན་�་དོན་དེ་གསོལ་
བར། བཙན་པོའི་ཞལ་་ནས། ངའི་ིང་མོ་ཞིག་ང་ཟིང་བོ་ེའི་གདན་�་འ�ག་མོད་ི། འོན་ང་ེད་ཟེར་
བ་བཞིན་འོ་ཞེས་བཀའ་ལ་ནས། པང་ག�མ་འ�ོན་པོ་དང་། ང་དང་། དབའ་ག�མ་པོ་ོ་ལེན་�།
མཁར་ིང་བར་མཆིས་ནས། ཉིན་མོ་ཕག་ཚལ་ི་ཤིང་ང་ན་ས་ཏེ་�གས་ནས་ོད་ཅིང་། མཚན་རེ་ཞིང་
ིང་བར་མཆིས་ཏེ། བཙན་པོ་དང་ད�་�ང་ོ་མནའ་གཅོད་པའི་�། འབངས་མས་ིས་དེ་ར་འ�ོ་བ་
མཐོང་ནས་�་ངས་པ། མི་བཟང་ནི་་བཟང་ཞིག ཉིན་ཞིང་ནི་ཕག་ཚལ་ན། མཚན་ཞིང་ནི་ིང་བར་མཆིས།
ད�་འམ་ནི་ཟིན་ཅི་ཨང་༑ (དོན་ནི། མི་མ�ས་ལ་་ཡང་བཟང་བ་ཞིག །ཉིན་རེ་བཞིན་ཕག་ཚལ་ནགས་ན་
ོད། །མཚན་རེ་བཞིན་ིང་བའི་མཁར་�་འ�ོ།།ད�་དང་�ོགས་གང་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ།།)ཞེས་ངས་སོ།།

འོན་ང་མི་རིང་བར། ཟིང་བོ་ེ་ལ་ངག་ལན་མ་ན་པར་ལ་ག་�་ད�ང་�་གཤེགས་སོ། །ར་ལ་
ག་�འི་ན་�་འིན་ཆེས་པོ་ནགས་སེང་གིས་བིས་པ་ལས། དེ་�ན་ཆད་ནགས་སེང་གི་ན། �ག་ིམ་
བཏང་ང་�ས་བིས་སོ། །ིམ་བཏང་ང་�ས། གཉིད་ལོག་པ་ན་ཁོང་ཅག་གི་�ོས་གཏམ་གཉིད་གཏམ་
�་བོལ་ིས་དོགས་ནས། ོ་མོ་དང་མི་ཉལ་བར་རི་ལ་ཉལ་ཞིང་། �བ་རེ་ལ་ཉལ་ས་འཕོའོ། །ོ་མོ་ལ། ང་
ལ་མཚར་ི་ཡི་གས་ཞིག་�གས་འ�ག་པས། �་ལ་ཡང་མ་་ཞིག་ས་སོ། །ཇི་ཞིག་ན་�ང་མ་དང་ཁོ་
གཉིས་འཐབ་པར། �ང་མས། ོད་ོ་བོ་ཆེ་ལ། ཡི་གས་མ་བབས་ི། ོ་ོར་�་ངེས་སོ།།(ོ་ནི་�་དང་
མ་ི་མིང་ངོ་།།)ས་པས། ཁོ་ོས་ཏེ། དེའི་�བ་མོ་ནས་མོ་ལ་མཛའ་བར་ས་ཏེ། ཞག་གཉིས་ག�མ་
ན་ཅིག་ཉལ་བ་ར་ས་ནས། ོ་མོའི་ེ་ལ་སོ་བཏབ་ེ། ད�ར་ད�ར་ཏེ་བཅད་ནས་ོ་མོ་ཡང་ཤིའོ། །
འོན་ང་ཁོང་མས་ད་�ང་ཟིང་བོ་ེ་ལ་ད�་ེད་མ་�ས་པར་ཡོད་བས། ིམ་བཏང་ང་�་ནད་ིས་
བཏབ་ེ་རབས་ཆད་ནས་ཤིའོ། །དེར་ལ་ག་�་་གཟིཀས་ི་ས། བཙན་པོ་ོན་བཙན་དང་། (འདི་



གནམ་རི་ཡིན།)ོན་ཀོལ་མཆེད་གཉིས་ིས། ང་�ང་་དང་། དབའ་དི་ཚབ། དབའ་ེས་ང་། དབའ་
�་ཚབ། མནོན་འ�ོན་པོ། ཆེས་པོ་ནགས་སེང་��་ལ་ོ་ལ་བའི་�ག་ནི། དེང་ཕན་ཆད་ཟིང་བོ་ེ་བ་�་མི་
འདོར་རི། �་ལ་པང་�་མི་ལེན་རི། སོམ་ཉི་མི་བིད་རི། བ�ལ་ཕོད་པར་མི་འཚལ་རི། ོག་ོངས་མི་
འཚལ་རི། བཙན་པོ་ོན་བཙན་ིས་བཀའ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མི་མཉན་རི། གཞན་�ས་བ�ས་ང་མཉན་རི།
ཞེས་ོ་ལ་ཏེ། ང་�ང་་སོགས་མི་��་པོ་དེ་ོ་ལ་བཏགས་སོ།།



.

དེ་ནས་�ས་ཆད་ས་ནས་ར་མཆིས་ཏེ། ག�ང་ོན་ཀོལ་དང་། མ་ོང་བ�ན་གཉིས་ལ་ལ་ི་གཉེར་
ཁ་བཅོལ་ནས། བཙན་པོ་ི་ོན་བཙན་རང་ཉིད་ཞབས་ིས་བ�གས་ཏེ། དམག་ི་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་
སོ། །ང་�ང་་དང་། མནོན་མ�ོན་པོ་གཉིས་ནི། ག་པ་ཤ་�་ལ་�ན་ཆད་ལ། ་གཅོད་ཅིང་ཉན་ར་
བེས་སོ། །(་གཅོད་པ་་ར་ེད་པའི་དོན་ནོ། །)དི་ཚབ་དང་ནགས་སེང་གཉིས་ིས། བཙན་པོ་ན་
ངས་ཏེ། �་བོ་ནི་རབ་�་བཏོད་དོ། །་ལ་ནི་དི་�་བཏང་ངོ་། །མཁར་་་ནི་ཕབ། ད�་�ི་ཟིང་པོ་ེ་ནི་
བམ་མོ། །མང་པོ་ེ་�མ་�་ནི་�་�འི་ལ་�་ོས་སོ། །ཕག་གི་ང་བ་མན་ཆད། ོད་ོ་་ཡན་ཆད་
བཙན་པོའི་ག་�་སོན་ཏོ། །བཙན་པོ་ི་ོན་བཙན་ིས་བཀའ་ལ་ཏེ། ལ་ངས་པོ་་བ་ལས། འཕན་
ལ་�་མིང་ོས་སོ། །དེ་ནས་ངས་པོའི་འབངས། དབའ་དི་ཚབ་ལ་སོགས་པས། བཙན་པོའི་མཚན་གསོལ་
བ། ཆབ་ིད་ནི་གནམ་ལས་མཐོ། ད�་ོག་ནི་རི་བས་བཙན་ཏེ། གནམ་རི་ོན་བཙན་�་བཏགས་སོ། །དེ་
ར་ང་དབའ་མནོན་དང་ག�མ་ིས་ཟིང་བོ་ེའི་ིད། བཙན་པོ་�་ལ་ི་ག་�་དངར་ཏོ། །(དངར་དང་
བར་་བ་དོན་གཅིག་གོ༑།)དེ་ནས་གནམ་རི་ོན་བཙན་ིས་ག་ག་གིས་ས་ཏེ། དབའ་དི་ཚབ་ི་་
དགར། ཟ་གང་གཤེན་ི་ལ་ས་དང་། མལ་ོ་ོགས་ནས། ན་ིམ་ོང་་བ་ལ་ཏོ། །ང་�ང་འི་
་དགར། གཉན་འ�་ང་གི་མཁར་�བ་དང་། ན་ིམ་ོང་་བ་ལ་ཏོ། །ཆེས་པོ་ནགས་སེང་གི་་
དགར། འོན་ི་ོན་མཁར་ི་ན་ིམ་�མ་བ། མནོན་འ�ོན་པོའི་་དགར། ཁོ་ནའི་�་�་པོ་གནོན་ལ་
སོགས་ན་ིམ་ོང་་བ་ལ་ཏོ། །ང་དབའ་མནོན་དང་ག�མ། ཆེས་པོ་དང་བཞི། བཙན་པོའི་ོན་
པོར་བ�ག་ེ། ན་ིམ་མང་པོ་དང་༑ ལ་ཆེན་པོ་ལ་ཏོ།།

ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ། ང་པོ་�ང་སད་་�ས་གཙང་བོད་ི་ལ་པོ་མར་�ན་མགོ་བཅད་དེ། གཙང་བོད་
ིམ་ཉི་ི་བཙན་པོའི་ག་�་�ལ་བར། བཙན་པོ་དེས་ནས་གཙང་ིམ་ཉི་ི་་�་ལ་་དགར་ལ་ཏོ། །(་
�་འདི་ོང་བཙན་ི་ོན་ཡང་ས་པ་འོག་�་གསལ།)དེའི་འོག་�། བཙན་པོ་མཆེད་གཉིས་ལ། མོང་ོན་པོ་
ོ་བ་རིངས་པར། ་�ས་ཁོས་(བཙན་པོ་བོང་བའི་)�བ་ཤོམས་ེད་པ་�ར་ེ། བཙན་པོ་མཆེད་གཉིས་ལ་
་ལ་བོ་མ་�ས་པར་མོང་ོན་པོ་བམ་མོ།།

དེའི་ེས་�་གས་པོ་འབངས་�་མངའ་བ་ལས་ངོ་ལོག་པ་ལ། ེ་ོན་མས་འ�ས་ཏེ། གས་པོ་ཕབ་པར་
�ས་ོ་ཐོགས་པ་དམག་དཔོན་བིད་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ�ོས་པ་ན། སེང་གོ་ི་ཆེན་ིས། ཁོ་བོས་ོ་ཐོག་
ཅེས་ཁས་ངས་སོ། །དེ་ལ་ང་པོ་་�་ན་རེ། ོད་་�ས་དམག་དཔོན་འོང་ངམ། མི་མཛངས་པ་་བ་དེ།
ེ�་ནང་�་�ངས་�་བ�ག་པ་དང་མ�ངས་པར་ེ་མོ་ིར་འཐོན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ས། ོད་བཙན་པོའི་



མ་ི་(བ་ེ་ཞབས་འིང་༑)བར་བཀའ་ལ་ནས་ལོ་�་མ་ཞིག་ལོན་ན། སེང་གོ་ི་ཆེན་མཛངས་ལ་ོ་ཐོག་
གོ་ཞེས་མི་གཅིག་གིས་ང་བོད་པ་ཁོ་བོས་མ་ཐོས་པས། མི་འོངས་བཞིན་�་ཁས་ལེན་ནམ་ས་པས། ི་
ཆེན་ན་རེ། མི་ཡོངས་ིས་ཁོ་བོ་ལ་ན་པར་མི་བོད་པ་ཡང་བདེན་ནོ། །ཁོ་བོ་ོན་ེ�འི་ནང་�་�གས་ང་
མ་�གས། ེ་མོ་ིར་མ་�ངས་པ་ཡང་བདེན། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ོན་ཆད་ེ�འི་ནང་�་�གས་ཟིན་ན། ེ་མོ་
བས་་བ་ཡན་ཆད་�ང་ེ་སོང་ཟིན། དེའི་ིར་དེང་ཁོ་བོས་གསོལ་བ་ཡང་། ོན་ཆད་ཅིའི་ནང་�་ཡང་མ་
�གས་པས། གདོད་འ�ག་པར་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ས་པས། བཙན་པོས་ང་ི་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་བཞིན་
གནང་ེ། གས་པོ་འབངས་�་ད�ག་པའི་དམག་དཔོན་�་བཀའ་ལ་ཏོ། །དེ་ནས་སེང་གོ་ི་ཆེན་ིས་
ཊ་པོ་་དེ་ལ་བལ་ཏེ། ཐམས་ཅད་འབངས་�་བག་གོ། །ི་ཆེན་ི་་དགར། གསེར་ང་རེ�་ལ་ི་
མི་དང་འོག་�་བཅས་ཏེ་ལ་ཏོ། །མི་ན་ི་ཁ་ན། སེང་གོ་ི་ཆེན་ིས། མ�ང་མོ་ཐེབས་གཅིག་གིས།
འོག་མོ་ཐང་གང་འཐོབ། ཟེར་བ་�ང་། ཉིན་གཅིག་ལ་ཁོང་གིས་གས་པོ་མི་བ་བསད་ད་(སེང་གོ་མི་
ཆེན་ི་མིང་དང་ལོ་�ས་ཙམ་ད་�ང་ཡང་གས་པོ་མས་ལ་ེང་�་ཡོད་འ�ག)

དེའི་ེས་�་མང་ོན་ཏོ་རེ་�ང་འི་�། ཞང་ང་་བ་བཙན་པོའི་ཞབས་འིང་ནང་མ་འཚལ་ཞིང་གནས་སོ།
།(འདི་མང་པོ་ེ་ཞང་ང་་བ་ོང་བཙན་ི་�ས་�་ཡང་ོན་པོ་ཡིན།)དེའི་�་ན་བཙན་པོ་ེ་འབངས་དེས་
ེམས་ོན་མོ་གསོལ་བའི་�། ང་པོ་་�ས་�་ངས་ཏེ། གཙང་བཙན་པོའི་འབངས་�་�ལ་�ལ་སོགས་
ངོམས་སོ་ས་པར། ཞང་ང་གིས་ཤགས་ལན་བཏབ་པས་བཙན་པོ་�གས་མཉེས་ཏེ། ཞང་ང་ོན་པོར་
བ�ག་ནས། ོན་པོའི་མཚན་མར་ད�ལ་ི་�ག་�་�ང་ལ་ཏོ།།

༈ དེའི་ེས་�་དབའ་དི་ཚབ་ས་ཏེ། ཉི་མ་འདེ་ཞིང་མཆིས་བས། བཙན་པོ་ི་ོང་བཙན་(མ་པོ་ེ་
འདི་�ས་ོང་བཙན་ད�ང་ལོ་གཞོན་པའི་བས་�་ངེས།)ཉེན་ཀར་ནས། ི་�ང་�་གཤེགས་ཁར། ་ཏོ་རེ་
ག�ག་ོན་ལས་(བ�ད་ནས་)འིན་གསོལ་ཏེ། གནའ་�ས་�། ཟིང་བོ་ེ་བ་�་བོར། �་ལ་པང་�་
ངས་ཏེ། ཆབ་ིད་�ར་ནི་བིངས། ཞེང་�་བེད་བེད་ན༑ ང་གིས་ིད་མ་�བ་ེ་བོན་ཕབ་ནས།
(ང་ནི་�ང་འི་�་ཞང་ང་ེ་བོན་ཕབ་པ་ནི་ིམས་ཕོག་པའོ།)བདག་ཅག་ཕ་ཚན། ར་ོ་བ་མ་རིངས་
པར་མཆིས་ན། བདག་ན་པོ་ཙམ་ཞིག་མ་�མ་བར་�། ད�་�ང་(མནའ་)ད་པ་ཞིག་བདག་གི་�་ཚ་
མས་ལ་ོལ་བར་ཅི་གནང་། བཙན་པོ་ཡབ་ནི་བདག་གི་མཆིས་ང་�་གདན་གཏིང་བ་ཡང་གནང་ན།
(ཡབ་ནི་གནམ་རི་ོང་བཙན་ཡིན་ཞིང་མཆིས་ང་ནི་ིམ་ི་མིང་ེ། �ང་མ་ལ་ཡང་བ་�ག་གི་�ལ་�་
ར་རོ།།དེས་ན་འདི་ནི་ཡབ་ལ་པོ་བདག་གི་ིམ་�་ཕེབས་ོང་བའི་དོན་ནོ། །)ད་ནི་�ལ་�། ལ་མོ་ཆག་པ་
�མ་(འཕན་ལ་ི་ཆག་ལ་ཡིན་ནམ་མ།)�་ག་ཐབ་ཙམ་ཞིག་གསོལ་�་ཅི་གནང་། ཞེས་གསོལ་བར།
བཙན་པོའི་ཞལ་་ནས། ིན་ཅན་མི་ཡི་ཡིད་མ་བཅད། །་ཡི་་ལ་ལ་མི་ད�ང་། །ོན་ཆད་ངའི་ཡབ་ི་



རིང་ལ། དབའ་ཏོ་རེ་དི་ཚབ་དང་ེད་གཉིས། ཆབ་ཕ་རོལ་�་རོལ་ི་ད�ང་ོན་�་བིད་པར་བསམ་
བསམ་པ་ལས། ཏོ་རེ་ནི་ཤི། ོད་ནི་ས་ཏེ་ཉི་མ་འདེར་གནང་ེ་བཞག(�ང་འི་�)ང་ཞང་ང་ནི་ོན་
ཆེན་པོར་བོས་ཏེ་བཞག་ན། ཡབ་ནོངས་ནས། ཁོ་ཡང་ོ་བ་རིངས་ཏེ་བོན་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ། །(དེ་ཡང་ཞང་
ང་དང་ེ་ོང་བཙན་ི་བར་�་་�ས་་མ་བ�ག་ེ་ཞང་ལ་ིམས་ཕོག་�ལ་འོག་�་གསལ།)ད་ེད་
དབའ་ཕ་ཚན་ནི། ོ་བ་མ་རིངས་པར་བད་པས། ལ་མོ་ཆག་པ་�མ་�་ག་ཐབ་ང་གསོལ་ཅིག ད�་�ང་
ཡང་གནང་བར་འོ་ཞེས་བཀའ་ལ་ཏོ། །དེར་ལ་མོ་ཆག་པ་�མ་�་ག་ཐབ་གསོལ་ཏེ། ་ེན་�། བ་
བསེ་་བ�་དང་། ོང་ོམ་ི་རལ་�ི་མདོར་གཅོད་བཅས་�ལ་ཏེ། བཙན་པོས་ད�་�ང་ཡང་གནང་ངོ་།།
དབའ་དི་ཚབ་ཕ་ཚན་བ�ན་ང་ོ་བོར་རོ། །བཙན་པོས་བཀའ་ལ་བ་ནི། དི་ཚབ་ོ་བ་ཉེ་བས། �མ་ན་
�ར་ང་བཙན་པོ་རང་གིས་ག་བདར་ཏེ་ིགས་པར་གནང་། �་ཚ་གང་�ང་གཅིག་ལ་གསེར་ཡིག་མི་ཆད་
པར་ོལ་བར་གནང་ེ། ད་ནས་ནི་ཕན་ཆད་�། ོད་ིས་ནི་ང་མ་བཏང་༑ ང་ཡིས་ནི་ོད་མི་བཏང་། སོགས་
མ�ར་ཡང་བཞེངས་སོ། །དབའ་དི་ཚབ་ིས་ང་�་ལན་�ལ་ཏེ། དེར་ཕ་ཚན་བ�ན་ིས་གཏང་རག་ཆེན་
པོ་བཏང་ངོ་། །ད�་�ང་གནང་བའི་གོར་མ་དེ། ལ་འིང་ལན་ཏོན་ིས་ངས་ནས་ག་�་�ལ་ཅིང་། ེས་
སོར་གོར་མ་དཀར་པོ་དེ་དི་ཚབ་ི་མཆད་པའི་ིང་�་བིགས་སོ། །(འཆད་པ་ནི་�ར་ང་དང་། གོར་མ་ནི་
ོ་ེ་མནའ་བེལ་�་ོ་བ་རེ་ལག་�་ལེན་ོལ་དེ་ཁམས་དང་འས་ོངས་སོགས་ན་ཉེ་�ས་བར་�་ཡོད་
པར་ང་)དེ་�ས་ད�་�ང་གནང་བའི་�ག་ནི། ད་ིན་ཆད་ེད་ཕ་ཚན་ིས། བཙན་པོ་�་ལ་ི་ཞལ་ར་
ོ་བ་མ་རིངས་ན། ནམ་ནམ་ནམ་ནམ་ཞ་ཞ་ཞ་ཞར་ཡང་། དི་ཚབ་ི་�་ལ་མཉེས་པར་བོན་ཕབ་རི། (ནམ་
ནམ་ཞ་ཞར་་བ་ནམ་ཡང་་བ་དང་དོན་གཅིག་ེ། ཤེས་རབ་བ་པར། དེ་ངག་ནམ་ནམ་ཞ་ཞར་འ�ང་།
ཞེས་པ་་�་ཡིན། འ�ག་པའི་ཕལ་ད་ལ་ཡང་འ�ག)་མ་ཞིག་གསན་ན་ཡང་། ཤགས་ས་ཏེ་ས་
བོལ་ནས། བཀས་མི་བཅད་རི། དི་ཚབ་ི་�་གཅིག་ལ་གསེར་ི་ཡི་གེ་ལས་ད་རི། ིང་མ་རིངས་པར་
རབས་ཆད་ན། འཁོར་ལ་བཞེས་རི། (སོགས་མནའ་�ག་བ�་གཉིས་ང་ཞིང་། ི་ོང་གི་་གོང་ལ་
བཞེས་པའི་ད�་�ང་མས་ེ་ཞོལ་ོ་རིང་ང་ངོས་�་བཀོད་འ�ག་པ་དེ་དག་དང་�ག་འ�ོས་ཤིན་�་མ�ན་
པ་ཞིག་འ�ག)དི་ཚབ་ཕ་ད་ི་ོ་བོར་བའི་�ག་ནི། བཙན་པོ་�་ལ་ི་ོང་བཙན་ཡབ་ས་དང་ག�ང་
�ད་ལ། ོ་བ་རིངས་རི་(སོགས་ནས།)བཙན་པོས་བཀའ་ཇི་ལ་བ་གགས་�་མི་འ�ན་རི།(ཞེས་པའི་བར་
ོ་�ག་བ�་གཉིས་སོ།།)

╚དས╗་དེ་ར་གནམ་རི་ོང་བཙན་�ས་ི་�ང་བ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་འདི་དག་གིས་ཤེས་པར་�ས་ལ།
ིར་གནམ་རིའི་ལོ་�ས་ས་པ་ཞིག་རང་ཅག་གི་ལ་རབས་གང་�་ཡང་མེད་བས། འདིར་ཤོག་ིལ་ལ་
གང་ཡོད་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་བར་ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་དམག་ཆེན་གཡོ་བའི་མགོ་



བམས་པ་ཡིན་ཅེས་ཐང་ཡིག་�་གསལ་ལ། འདིས་ི་བང་བའི་ལོ་དང་་�འི་ཚད་སོགས་ཞིབ་�་ཤེས་
དཀའ་མོད། འཕན་ལ་�་དམག་ངས་�་མ་ད་�ང་བ�གས་�ལ་དང་། དི་ཚབ་ས་པའི་�་ོང་
བཙན་ལ་པོར་བ�གས་�ལ་སོགས་ལ་ད�ད་ན་་�་ཆེས་རིང་�་ནི་མ་�བ་པར་མངོན། མཐར་མོན་�ག་
གིས་བོངས་�ལ་འོག་�་གསལ། དེས་ན་དས་མའི་ལ་རབས་ཤིག་འཆད་�། འཇིག་ེན་མི་�གས་ི་
�ང་བ་མས་ག�་བོར་བཏོན་དགོས་པ་ཡིན་པས། འདི་འ་དག་གི་བས་�་ལ་པོའི་ཆེ་བ་འདོན་པའི་
འལ་�་ས་ནས། ངོ་མཚར་བའི་ོན་མ་་�གས་འདེབས་དགོས་པའི་དོན་ཅི་ཡང་མེད་དོ།།



.

འདི་ནི་རང་�ང་བདེན་པའི་་བ་ེ།།

ོན་མེད་�ང་གི་ཁ་དོག་གསལ་བ་ལ།།

ོགས་�ང་ལར་འི་་བ་རིང་བ་ཡི།།

མི་�ག་རི་བོང་གགས་ཏེ་ཅི་ལ་ི།།

ཞེས་་བ་ནི་ལ་པོ་གནམ་རི་ོང་བཙན་ི་བས་སོ།།

དེའི་ས་ནི་�ར་ལ་བོད་ི་ོངས་འདིར། ལེགས་པའི་ོ་་འེད་པའི་�གས་གཉིས་ཆབ་ིད་ི་་བ་
ཐོག་མར་འ�གས་པའི་མེས་པོ་་�ར་ར་པ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ོང་བཙན་མ་པོ་ཡིན་ཞིང་། ལ་པོ་འདི་ནི།
ངེས་པའི་དོན་�་འཕགས་པ་འཇིག་ེན་དབང་�ག་མི་ཡི་ཟོལ་�་ོན་པའི་ོད་མེད་�ལ་པའི་ེས་�་ཆེན་པོར་
�བ་པས། �ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངེས་དོན་ི་མ་པར་ཐར་པ་དག་ང་གཞན་�་�གས་པ་ར་ལ། འདིར་ནི་
བཙན་པོ་ཉིད་ིས་འཇིག་ེན་ིད་�གས་དང་འེལ་བའི་མཛད་ིན་ཅི་ཞིག་གནང་བའི་�ལ་མས། �ས་
མཉམ་པའི་ེ་�་ཐ་མལ་པ་མས་ིས་མཐོང་�ལ་ར་བཀོད་པའི་ལ་རབས་ི་�མ་�་ག�མ་ན་�ང་ཟད་
གསལ་བ་མས་ན་ཅིག་�་བ�ས་ཏེ་བཤད་པར་འོ། །(་མའི་ལ་ཕོ་ང་མི་འར་མས་ིང་�་
བཙན་པོ་་བམས་�ལ་སོགས་ཡོངས་�གས་ི་ལོ་�ས་གཞན་ནས་བང་བར་་ཞིང་།)(འདིར་ཤོག་
ིལ་ཀ་པའི་ད�་ཆ་རལ་ོན་�་ར་པའི་གཤམ་ནས་མར་ལ།)བཙན་མོ་�ན་ཆང་ཀོང་ཀེ་ཅོ། མགར་ོང་
ན་ལ་བང་གིས་ན་ངས་ཏེ་བོད་ལ་�་གཤེགས་སོ། །བལ་པོ་་་ག་ཏྀ་བམ། ན་་ད་བ་ལ་
ཕོར་བ�ག གནག་ནད་ཆེན་པོ་�ང་༑ དེ་ནས་ལོ་ག�མ་ན། བཙན་པོ་ི་ོང་ན་ི་རིང་ལའ། ག་་�བ་
བག་ེ་ཞང་�ང་ཐམས་ཅད་འབངས་�་བག་ེ་མངའོ། དེ་ནས་ལོ་��་ནའ། བཙན་པོ་ི་ོང་ན་
ད�ང་�་གཤེགས་སོ། །བཙན་མོ་�ན་ཅང་ཀོང་ཅོ་དང་ད�ང་ལོ་ག�མ་བཤོས་སོ། །(སངས་ས་འདས་
ེས་ི་ལོ་ཆིག་ོང་གཅིག་བ་ད�་བ�་གོ་བཞི་པ་གས་ཕོ་)ིའི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་ེས་ི་ོང་
ན་ི་�ར་(ཕོ་ང་)ིང་བའི་རིང་ཁང་ན་མད་ཅིང་བ�གས་ཏེ། བཙན་པོ་དབོན་ི་མང་ོན་མང་ན་
མེར་ཀེ་ན་བ�གས་པར་ལོ་གཅིག (འདས་ེས་ི་ལོ་ཆིག་ོང་གཅིག་བ་ད�་བ�་གོ་་གས་མོ)ཕག་གི་
ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་(མང་ོང་མང་བཙན་)ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་ཤིང་༑ (ཕོ་ང་)ིང་བར་བཙན་ཕོ་
ེས་ི་ོང་ན་ི་མདང་བཏང་བར་ལོ་གཅིག(ཅེས་�ང་།)╚དས╗འདིར་ཀོང་ཅོ་བོད་ལ་�གཤེགས།
་བ་དེ་་ནག་ནས་ལམ་�་�གས་པའི་དོན་�་ང་གི་བོད་�་ེབས་པ་ལ་མི་བི་བར་འ�ག ཀོང་ཇོ་བོད་�་



ཕེབས་པའི་ལོ་དེ་ལ་རབས་╚ང╗པ་ལ་གསལ་བར་འདས་ེས་ི་ལོ་ཆིག་ོང་གཅིག་བ་བད་�་་་
པ་གས་ང་ཡིན། ང་དེ་ནས་བིས་པའི་ལོ་ད�་པ་ལ་ོང་བཙན་འདས། ལོ་ག�མ་ཀོང་ཇོ་དང་ན་�་
བཤོས་སོ། །ཞེས་ིས་པས་ཀོང་ཇོ་ལམ་�་�གས་ནས་ལ་པོ་དང་མ་མཇལ་བར་ལོ་��་སོང་བར་ང་།
དེས་ན་ཡོངས་�གས་ི་ལོ་�ས་�། མགར་ིས་གཡོ་ས་ནས། ཀོང་ཇོ་ེ་ལ་མཇལ་�་མ་བ�ག་པར་ན་
རིང་འགོར་�ལ་ིས་པ་དེ་ཡང་�་མཚན་ཅན་�་འ�ག་མ། ིང་བ་་བ་ནི་གནམ་རིའི་བས་�་ོས་པའི་
མཁར་ིང་བ་ག་ེ་དེ་ཡིན་པར་འ�ག མད་པ་ནི་ས་པའི་དོན་ཏེ། ི་ལོ་ལ་མེས་པོའི་་�ར་གསང་་
ས་ནས་བཞག་ཅིང་། ལོ་དེའི་ེས་མར་མདང་བཏང་བའོ། །ཀོང་ཇོ་བངས་ནས་ལོ་ད�་ན་བཙན་པོ་འདས་
�ལ་དང་འདི་གཉིས་ར་�། དོན་ལ་་ལོར་འདས་ཤིང་ི་ལོའི་མ�ག་�་གསང་བོལ་བར་བེན། འི་
ལ་རབས་ལ་གས་ི་ལོར་�ོངས་ཞེས་ིས་སོ་མ་ེ་ད�ད་པར་འཚལ། མདང་་བ་ནི་འདས་མཆོད་དེ་
གནའ་�གས་ཤིག་ཡིན་ཞིང། འོམ་ཁམས་ནས་ོན་�་འང་ཁ་བེར་�ང་ཕའི་མདང་གཏོང་སར་ེབས་
སོགས་ོན་ི་ལོ་�ས་འགའ་རེ་ན་ཡང་ང་། ིས་ཐང་ཆེ་བ་ལ་མདང་ཆེ་བ་ཞེས་ལ་འགའ་ཞིག་གི་ཕལ་
ད་ལ་ཡང་ཟེར༑ མདང་གི་མཆོད་པ་དེ་ཅི་འ་ཞིག་ཡོད་�ལ་མི་ཤེས་ང་། ིང་མའི་ཆོ་ག་འགའ་རེ་ན་
མདང་ང་་བ་ཞིག་འ�ག་པ་དེ་ལ། མར་མེ་དང་། ག་དང་གཏོར་མ་མས་རིམ་ིས་འ�ལ་བར་འ�ག་
པས། ཕལ་ཆེར་དེ་འ་ཞིག་མིན་ནམ་མ། བལ་པོ་་་ག་ཏི་བམ། ན་རི་ད་བ་ལ་ཕོར་བ�ག ་བའི་
�ག་འདི་གཉིས་ཡ་མཚན་ཆེ་ེ། �ཥུྞ་ིི་བམ། ན་ར་དེ་བ་ལ་པོར་བ�ག་་བ་ར་ཆག་གམ་མ་ེ།
ཛ་དང་ཡ་གཉིས་ནི་་ད་ལ་་ཤིན་འ་བས། ཡ་�་རི་ལ་ཛ་�་རི་དང་། ཡོ་གི་ལ་�་གི་སོགས་�་འབོད་པ་
་�་ཡིན། དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་་�ད་ི་་དཔེར། བལ་པོའི་ལ་པོ་མས་ི་མིང་མཐར་ཆགས་�་
ངས་པའི་མ�ག་�། �ཥུྞ།ཤས�ཏབི��ནེཔ��ིཔཏི་�་ཞེས། �ཥུྞ་ཉིད་ནི་མཐའ་མ་ེ། །དེ་�ས་
བལ་ལ་བདག་པོ་ནི། །མ�ན་ཆ་འབབ་པས་མ་པར་འཇོམ། །ཞེས་ལ་པོ་མཐའ་མ་�ཥུྞ་ཡིན་�ལ་དང་།
དེ་མ�ན་ིས་གསོད་པར་ག�ངས་པས་སོ།།དེས་ན་ཀོང་ཇོ་བོད་བངས་པའི་ལོ་དེ་རང་ལ་བལ་ལ་
འབངས་�་བ�ག་གམ་མ་ེ། དེ་ནས་བ�ང་བའི་ལོ་བད་ི་ེས་�། གོང་མའི་ཕོ་ཉ་ཝང་ཞོན་�་་གར་
�་ེབས་�ས། བལ་ལ་བོད་ིའོག་�་ཡོད་�ལ་ལ་རབས་╚ང╗པ་ལ་གསལ་བ་བཞིན་ནོ། །འདིར་ལོ་
གཅིག་ཅེས་ིས་མས་ནི། �ང་བ་དེ་དག་གི་ན་ལ་ལོ་གཅིག་སོང་་བའི་དོན་ནོ།།

ཤོག་ིལ་╚ཁ╗བཙན་པོ་ོང་བཙན་མ་པོའི་རིང་ལ། ཡབ་འབངས་ིས་ནི་འས་མ་འབངས་ནི་ངོ་
ལོག གཉེན་ཞང་�ང་། མ�་�མ་པ། ཉ་གཉི་གས་པོ། ཀོང་པོ། ང་པོ་ན་ང་ངོ་ལོག ཡབ་གནམ་རི་
ོན་བཙན་ལ་�ག་བོར་ཏེ་བོངས་སོ།།ས་ོང་བཙན་་གཞོན་�་ལས་གཟོད་ེས་ཏེ། ཐོག་མར་�ག་ལས་
ེད་མཁན་ི་�ག་པ་མས་རབས་བཅད་དོ། །དེའི་འོག་�་(ེང་འི་�)ང་མང་པོ་ེ་ཞང་ང་གིས།



�མ་པ་མཐའ་དག་དམག་ེད་མ་དགོས་པར་�འི་ོ་ནས། ིམ་�ངས་མ་ཤོར་བར་འབངས་ལ་མར་
བག་གོ༑ །དེའི་འོག་�་བཙན་པོ་ཞབས་ིས་བ�གས་ཏེ། དམག་མ་�ང་མ་ངས་པར། ་དང་འ་ཞ་ད�འ་
བཅད་དོ། །(འ་ཞ་དེསོག་རིགས་དིང་སང་་�་སིའི་ཁོངས་�་ཡོད།)ཐོག་མ་དེ་ནས་བང་འ་ཞ་འབངས་�་
མངའ་འོ། །དེའི་འོག་�། བཙན་པོ་ོང་བཙན་དང་། མང་པོ་ེ་ཞང་ང་གི་བར་�། ང་པོ་�ང་སད་་�ས་
་མ་བ�ག་ེ། བཙན་པོའི་ཞལ་ར། ཞང་ང་ོ་བ་མི་རིངས་པ་ལ། རིངས་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །ཞང་ང་ལ་
ཡང་། བཙན་པོ་མི་བོན་པ་ལ། བོན་ཞེས་ས་སོ། །ཞང་ང་གི་སེམས་ལ། ང་པོ་�ང་སད་བདག་གི་
ིང་�ོགས་ཡིན་པས། ཟེར་བ་བདེན་མ་ནས། བཙན་པོའི་བཀའ་�ང་ཡང་། མིན་ཞེས་མ�ན་�་མ་ིན་
པར། མཁར་�ར་བ་ལ་བད་པས། བཙན་པོའི་�གས་ལ། ཞང་ང་ོ་བ་རིངས་པ་བདེན་ཡང་དག་གོ་
དགོངས་ནས། ཞང་ང་གི་ན་ལ་བཅོལ་ཏེ། ཞང་ང་བ�ས་ནས་བག་གོ། །མཁར་�ར་བ་ཡང་བཤིག་
གོ། །དེ་ནས་ང་པོ་�ང་སད་་�ས་བཙན་པོ་ལ་ོ་བ་ཉེ་བར་ས་ཏེ། ལར་བཙན་པོའི་ོན་པོའི་ནང་ན་་�་
ལས་ོ་བ་ཉེ་བ་ོན་ཆད་མ་�ང་ངོ་། །་�་མཛངས་ཞེ་ན་མཛངས། དཔའ་ཞེ་ན་དཔའ་འོ། །ི་གཅིག་�གས།
ད�་�གས་ན། �ང་སད་་�་ཞེས་འོ༑ །(འདིར་ཤོག་ིལ་ག་ལས་ངས་ན་)�ང་སད་་�འི་མཛངས་ི་
ཚད་ནི། ིས་་ག�མ། ཞལ་ེ་་བཞི་ཡང་་བས་མཉན་ཞིང་གཅོད། མིག་མང་་གཅིག་ང་དེའི་ཞར་
ལ་ེ་ན་ལ༑ ་�ག་རོན་་གཅིག་འ�ར་བ་མཐོང་ནས། གཅིག་གཉིས་ག�མ་བཞི་་��་ཅེས་བ�ང་༑
་་དེ་ར་འ�ར་�་ཡང་བ�ང་བར། ་གཅིག་མ་ཚང་འ�ག་པས། ས་བསད་པ་འ་ོས་ཤིག་ས་
པར། བས་པ་ན་་གཅིག་ས་བམ་འ�ག་ད། �ང་སད་་�། �ར་ཆེ་ལ་ད་ཆེ། (གཡོ་ཆེབའི་
དོན།)ིང་མཛངས། ི་གཅིག་�གས་ད�་�གས་ན། ་�་་�་ག་ལ་ཡང་མེད་དོ།།

╚ཁ╗(གོང་གི་འོས)དེའི་འོག་�་ང་པོ་�ང་སད་་�་ས་ཏེ། ཉི་མ་འདེར་གནང་བའི་བས་ཤིག ་
�ས་བཙན་པོའི་ན་ར་གསོལ་བ། ོན་བཙན་པོ་ཡབ་གནམ་རིའི་རིང་ལ། བདག་གིས་གཙང་བོད་འབངས་
�་བག་ལ། འོན་ང་གཙང་ལ་འདི། ཡབ་ིས་ན་ིས་མ་གཟིགས། ཞབས་ིས་མ་བཅགས་ན།
བཙན་པོ་ས་ིས་ན་ིས་གཟིགས། ཞབས་ིས་བཅགས་ཏེ། བདག་གི་�མ་པ་ི་བོམས་�་དེས་
ེམས་ོན་མོ་གསོལ་བར་ཅི་གནང་། ཞེས་གསོལ་བར། བཙན་པོས་ང་་�ས་གསོལ་བ་བཞིན་གནང་ེ།
ོན་པོ་མགར་ལ་བང་ཕོ་ང་ི་བོམས་�་ོན་�་བཏང་བར། མགར་ིས་བགས་པས། (བཙན་པོ་
བོངས་པའི་)�་བཤམས་པར་ཤེས་ནས། ལ་བང་ར་ོས་ཏེ་བཙན་པོའི་ན་�་གསོལ་ཏོ།།ལ་བང་
གིས་�ར་ཏེ་ར་ོས་པ། ་�ས་�ར་ནས། �་ངག་རེ་ང་ལ། བདག་གི་མགོ་བཙན་པོ་ལ་�ལ་ཞིག་ཅེས་
ས་ནས། རང་ཉིད་ེབས་ཏེ་བམ་མོ།།དེ་ནས་ངག་རེ་ང་གིས། ཕའི་མགོ་བཅད་ནས་འེར་ཏེ། བཙན་
པོའི་ག་�་�ལ་ནས། བདག་གི་ཕ་ན་པོས་ེ་ལ་ོ་བ་རིངས་ཏེ་�་བཤམས་པ། ལ་བང་གིས་ང་�ར་



ནས་བཙན་པོའི་ཞལ་ར་གསོལ་�་ོས༑ བདག་རང་གིས་ཕ་བམ་ནས་མགོ་བཅད་དེ་འདིར་མཆིས་ན།
ིད་བག་པར་མི་མཛད་པར་ཇི་གནང་ཞེས་གསོལ་བས། བཙན་པོས་ང་ངག་རེ་ང་གིས་གསོལ་བ་བཞིན་
གནང་ེ། ཁོའི་ན་ི་ལ་དག་ོན་བཞིན་�་བཞག་གོ། །ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ། ཞང་�ང་་�་གཉེན་
མཛད་ནས་ང་བ�ལ་ལོ། །ཐབས་ིས་ང་ལ་ཏེ། ཞང་�ང་བདག་མཛད་�།(ལ་པོའི་ིང་མོ་)བཙན་
མོ་སད་མ་ཀར་ག་མི་་ལ་ཆབ་ིད་ལ་གཤེགས་སོ། །(འདི་བག་མར་བཏང་བ་ཡིན་འ�ག་ཅིང་ག་མི་
་ནི་ཞང་�ང་གི་ལ་པོར་མངོན།)བཙན་མོ་ནི་ག་མི་འི་སོ་ནམ་དང་�་ིད་མི་མཛད་ཅིང་ལོགས་ཤིག་
ན་བ�གས་པར། བཙན་པོ་ལ་ི་ན་�་གསན་ཏེ། (ལ་ནི་མིང་པོ་ལ་ཟེར།)བཙན་མོ་དེ་ར་ལོག་པར་
མཛད་ན། ཆབ་ིད་ི་བགས་མར་འར་བས། དེ་ར་མ་མཛད་པར། ག་མི་འི་སོ་ནམ་དང་�་ིད་
བང་ཞིག་ཅེས། �ག་ིམ་བཙན་ང་�ང་ལ་བཀའ་ལ་ཏེ། (ཕོ་ཉར་བཏང་ེ། ང་�ང་།)མཁར་ང་
�ང་�་མཆིས་ན། བཙན་མོ་མི་བ�གས་ཏེ། ཆབ་ཉ་ལ་རོལ་ཞིང་། (རོལ་བ་ནི་ེད་མོ་ེ་བའི་དོན་ནོ།)མ�་མ་
པང་�་གཤེགས་འ�ག་ནས། ང་�ང་མ་པང་�་སོང་ེ། བཙན་མོའི་ཞལ་ར་ག་བིས་�། བཙན་མོའི་
ཞལ་ནས། བཙན་པོ་ལ་ི་�གས་བདེའམ་མི་བདེ། ཞེས་ི་བ་མཛད་པར། �གས་བདེ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །
(�གས་བདེ་་བ་འདི་ཡི་གེ་ིང་བ་མང་པོ་ན་འ�ག་ེ་་ཁམས་བཟང་་བའི་དོན་�་ང་།)ང་�ང་ོ་བ་
བདེའམ་མི་བདེ་ཞེས་ས་ན། ོ་བ་བདེ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེར་བཙན་མོས། ང་�ང་(ོད་ནི)བཙན་པོ་ལ་
ི་ཞལ་་ནས་དང་འ་བས། མ�ོན་ི་ག་ལན་ལོངས་ཤིག་ཅེས༑ ག་ལན་ལ་ནས། བཙན་མོས་
མ�ར་ངས་པ། ལ་ི་ནི་ལ་ཕོག་པ། ང་�ང་ནི་ལ་མཁར་ཞིག་(སོགས་སོ། །)མ�ར་ངས་པའི་
ེས་�། ང་�ང་མཆི་ག་བིས་པ་ལས། བཙན་མོའི་ཞལ་ནས། བཙན་པོ་ལ་ལ། བཀའ་ལན་ཡི་གེར་
གསོལ་བ་ཅང་མ་མཆིས་སོ། །བཙན་པོ་ཞལ་་ནས་�གས་བདེ་ཞིང་བ�གས་པ་ལ་ོ་བ་དགའ་འོ། །བཙན་
པོས་བཀའ་ལ་བ་ནི། ོ་ཅི་ཐོག་གིས་འཚལ་ཞིང་མཆིས་སོ།།(ཅི་�ས་�་བིད་ལགས་སོ་་བའི་དོན་
ནོ།།)བཙན་པོའི་ག་�་འདི་�ལ་ཅིག་ཅེས་�་གཡག་(�་ེན་)གཅིག་ག་ས་བཏབ་ནས་བར་རོ། །ང་
�ང་ར་བཙན་པོའི་ན་ར་མཆིས་ནས། བཙན་མོས་བཀའ་ལན་ཡི་གེར་གསོལ་བ་ནི་ཅང་མ་མཆིས།
མ�ར་ངས་པའི་�ག་ནི་འདི་ཞེས་མཆི། ག་ས་བཏབ་ེ་བར་བ་ནི་འདི་ལགས་ཞེས་གསོལ་བ་ལས།
བཙན་པོས་་ེས་ནས་གཟིགས་ན། ག་ིང་བཟང་པོ་�མ་�་ཙམ་ཞིག་�ང་ེ། བཙན་པོས་དགོངས་
དགོངས་ནས། ་�ས་ག་མི་་ལ་ོལ་ཕོད་ན་ནི་ག་ཐོགས་ཤིག་ོལ་མ་ཕོད་ན་ནི་�ད་མེད་དང་འ་
བས་�་ོན་ཟེར་བ་་ཞེས་བཀའ་ལ་ནས། ེ་ོན་ན་ོང་ོང་དེ།(ེལ་བ་ེད་པའི་དོན།)ག་མི་འི་
ིད་བག་གོ།།ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ། ཞང་�ང་གི་ལ་པོ་ག་མི་འི་ིད་བག་ེ། ཞང་�ང་ཐམས་
ཅད་འབངས་�་བག་གོ།།



.

དེའི་ེ་འབངས་མས་ིས་དེས་ེམས་ོན་མོ་གསོལ་བའི་�། བཙན་པོ་ི་ོང་བཙན་ིས་མ�ར་ངས་
པ། ེ། ེ་ཡི་ནི་མཚན་ལ་འི། །ི་ཡི་ནི་ོང་བཙན་ཞིག།ོན་ི་ནི་ིང་པ་འདི།།ོང་བཙན་ནི་ལ་བང་
ཞིག(ཅེས་པ་ནས་)།་�་ནི་ེ་དང་ོན། །ཡར་མོ་ནི་�་�ང་གི། །མདོ་ནས་ནི་ང་�་ིང་། །ཡར་མོ་ནི་ཞེང་
�ང་གི། །ོ་ནས་ནི་ང་�་བེད།།་�་ནི་ེ་དང་ོན།།ེ་ཡིས་ནི་འབངས་མ་བཏང་།།འབངས་ིས་ནི་ེ་མ་
བཏང་།།(སོགས་སོ།། མཚན་ལ་འི་་བ་ནི།།མཚན་གང་ཞེ་ན་་བའོ།།�ག་ི་མའི་དོན་ནི། ོན་ལ་ཡར་
མོ་ཙམ་ལས་མེད་པ་ལ། ད་ནི་ལ་ཁམས་འདི་ཙམ་�་་བེད་་བའི་དོན་ནོ།།)དེའི་ལན་�་མགར་ིས།
དོན་དེ་དང་མ�ངས་པའི་�་ངས་སོ། །་ན་ེ་མ་པ་ི་ོང་བཙན། འོག་ན་ོན་མཛངས་པ་ོང་བཙན་
ལ་བང་ེ། མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་ེན་�། ཇི་དང་ཇིར་ན་ཏེ། ིའི་ཆབ་ིད་ནི་ོགས་བཞིར་བེད། ནང་
གི་ཁ་བསོ་ནི་མི་ཉམས་པར་�ན་�ག་འབངས་མགོ་ནག་པོ་ཡང་མཐོ་དམན་ནི་མས། ད�འ་�་ནི་བངས།
དལ་�་ནི་མཆིས། ོན་ད�ིད་ནི་བལ། མཛངས་པ་ནི་བོད། དཔའ་བོ་ནི་བར། ཆོས་བཟང་ིད་མཐོ་ེ།
མི་ཡོངས་ིས་ིད་དོ། །བོད་ལ་་ན་ཡི་གེ་མེད་པ་ལ། བཙན་པོ་འདིའི་�་�ང་ནས། བོད་ི་ག�ག་ལག་
བཀའ་ིམས་ཆེན་པོ་དང་། ོན་པོའི་རིམ་པ་དང་། ཆེ་�ང་གཉིས་ི་དབང་ཐང་དང་། ལེགས་པའི་་དགའ།
ཉེས་པའི་ཆད་པ། ཞིང་འོག་གི་�ལ་ཀ་དང་དོར་ཀ ེ་�ལ་དང་ང་ལ་སོགས་པ། བོད་ི་ཆོས་ག�ང་
བཟང་པོ་ན། བཙན་པོ་ི་ོང་བཙན་ི་རིང་ལ་�ང་ངོ་།།མི་ཡོངས་ིས་བཀའ་ིན་�ར་བས། ོང་བཙན་
མ་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏོ།།(ཞེསཔའོ། །) ╚དས╗ དེ་ར་�ང་བ་ཆེན་པོའི་མཛད་ོ་རེའི་བས་�་
ེ་ོན་མས་མ�ར་རེ་བཞེངས་པའི་�གས་ོལ་ཡོད་པ་འདི་ལ་བསམ་ན། ེའི་མ�ར་་་བ་སོགས་
ང་༑ བཙན་པོའི་མ�ར་བཞེས་པ་ལ་མ�ན་འར་མཛད་པའི་་དག་ལ་ཟེར་རམ་མ། དེས་ན་གོང་གི་འདི་
ནི་་�འི་ོད་ི་མ་ཐར་�མ་�་ཞིག་�་ང་ལ། ལར་ལ་པོ་འདིའི་ག་ེས་ག�་བོ་ག�མ་ནི། བོད་ི་
ལ་�་ལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ས་ོན་�་བེད་པ་དང་། ོན་ཆད་མེད་པའི་ཡི་གེའི་ོལ་ེས་པ་དང་། �བ་
པའི་བན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་ེལ་བ་འདི་མས་ཡིན་ནོ།།

འདིར་བོད་ཡིག་�ང་�ལ་ི་ལ་རབས་དང་འ�ེལ་བར་�ང་ཟད་ད�ད་ན། དེ་ཡང་ེ་�་ོན་སོགས་ིས།
�་ག་རའི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་ས་ནས་�་མིས་མཛད་པར་བཞེད། (ར་མདོག་ན་་བ་ར་ཆག་པའི་)ལ་དང་
ཝ�་(འིལ་བ་)གཉིས་ལ་དཔེ་མཛད་ནས་ད�་ཅན་དང་ད�་མེད་མཛད་དོ་ཞེས་མཁས་པ་གཞན་དག་གིས་
ག�ངས། བོན་མས་ི་ར་ན། ོང་བཙན་ི་གོང་�་བོན་ཆོས་དེ་ཙམ་དར་བས་ཡི་གེ་མེད་ཟེར་བ་མི་བདེན་
ཞིང་། དེ་ཡང་ག་གཟིག་གི་�ངས་ཡིག་་བ་ཞང་�ང་གི་ཡིག་ན་�་བ�ར། དེ་ན་ག་�་འར། དེ་
རིམ་ིས་ད�་ཅན་དང་འ�་མར་འར་སོགས་ཟེར། གང་ར་ཡང་�་མི་དེ་་གར་ན་�འི་ལ་བ�ད་



དག་གིས་ིད་ོང་པའི་བས་�་ོན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཤིན་�་ངོ་མཚར་བ་ནི། �་མི་དང་�ས་མཉམ་པའི་་
གར་ི་ལ་པོ་ཧཪྵ་དང་། ་�་ར་��་(གཞོན་�་ས་པ་དང་།)�་ཝན་(ཉི་མའི་གོ་ཆ།)སོགས་ི་�ས་
�་�ང་བའི་ཟངས་ི་ེགས་�་ལ་སོགས་པ་ད་འི་བར་་གར་ི་ལ་སོ་སོར་ཡོད་པ་དག་ལ། ཡི་གེ་
བཀོད་པ་མས་བོད་ཡིག་དང་ཧ་ཅང་འ་ཆེ་ཞིང་༑ �ང་ཟད་ང་ནས་བས་�་ལག་མི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་
བོད་ཡིག་ིས་སམ་མ་པ་འཆར༑ ཡིག་འ�་ཕལ་ཆེར་མ་བབ་ང་ཐོར་རེ་བ་ཞིག་ོག་�བ་པར་འ�ག
དཔེ་མ�ན་ཙམ་བཀོད་ན། གཞོན་�་ས་པའི་ཟངས་ི་ེགས་�་ལ་འདི་ར་ང་། ་ཆེན་པོ་ལ་ག་
འཚལ་ལོ།།དཔལ་་བ་ས་པའི་མ་པར་ལ་པའི་ལ་ིད་ི་ལོ་བ�་པའི་ིན་��་གི་་བ་ལ།

དེས་ན་བོད་ཡིག་གང་ལ་དཔེར་བཅད་པའི་ི་མོ་དེ་ཡང་�འི་ཡི་གེ་འདི་ཡིན་ནམ་མ། དེར་མ་ཟད་ིང་
མའི་གཏེར་ཡིག་གི་�ས་ི་བ་ཡིག་དེ་དག་ང་�འི་ཡི་གེ་ལ་ཤིན་�་འ་བ་མང་། གཞན་ཡང་ཞིབ་�་
བག་�། ད�་ཅན་ད�་མེད་གཉིས་ང་ཐོག་མ་ཞིག་ནས་མཉམ་�་མཛད་པ་མིན་པར། ད�་ཅན་འདི་ཀ་རང་
མོགས་པར་ིས་པ་ལས་ད�་མེད་རང་་བཞིན་ིས་�ང་བ་ར་མངོན་ཏེ། ོན་ི་ཡིག་ིང་མང་པོ་དང་།
ད་་ཡང་འ�ག་ལ་ན་དར་ོལ་ཆེ་བའི་ོ་ཡིག་�་�གས་པའི་གགས་མས་ལ་བས་ན། ད�་ཅན་
ད�་མེད་�་འར་�ལ་མངོན་�མ་�་མཐོང་བ་ར་འ�ག་ེ། དཔེར་ན།

འདི་འར་འ�ག་ཅིང་། ཡི་གེ་གཞན་མས་ནི་འར་�ལ་གོ་། དེ་ཡང་་མོའི་ཡི་གེ་ཕལ་ཆེར་ལ།
བེགས་མ་མས་ེང་འོག་ཐད་ཀར་མེད་ཅིང་། �ང་ཟད་་ིའི་�ལ་�་ཡོད་པ་་གར་ི་ཡི་གརེ་བཞིན་�་
ང་ཞིང་། ད�་མེད་ལ་ནི་ད་�ང་ཡང་ས་དང་ར་གཉིས་མ�ན་�་ི་ོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ིར་ས་དང་
པ་གཉིས་མཉམ་�་ེལ་བ་ལས། ད�་མེད་ི་་ཡིག་ཡ་ཡིག་འ་བ་ཞིག་�ང་དོན་ཡང་དེར་འ�ག་ཅིང་།
དོན་ལ་ཡིག་འདིའི་ེད་་མ་ཡིག་དང་ེད་ི་མ་ཡིག་�་ང་།

གཞན་ཡང་ཡིག་མགོའི་དང་ོག་འདི་ཡང་ཨ�་ཡིག་གི་གགས་རིམ་ིས་འར་བར་ཤེས་ཏེ། ་དཔེམས་
ི་ེབ་དང་པོ་ལ་ཨ�་ཡིག་རེ་ི་ོལ་འ�ག་ཅིང་། ་ཡིག་གི་ཨ�་ི་གགས་ནི་ད་འི་བར་འདི་འར་ང་
ལ། རང་རེའི་དཔེ་ིང་འགའ་རེའི་ད�་ལ་ཡང་དང་ོག་འདི་འ་འ�ག ིང་མའི་གཏེར་ཆོས་དག་གི་ད�་ལ་
འདི་�ང་བ་དེ་ཡང་ཨ�་�་འ�ག་མ། གཏེར་�ག་་བ་དེ་ལ་ཡང་། འི་�ང་དཔལ་འ�ན་ིས། ་མདོ་
དང་འགལ་ཞེས་དགག་པ་མཛད་མོད། དེ་་མདོའི་མ་བཅད་�་མི་འ�ག་གི་བོད་ཡིག་ིང་པ་རིགས་ལ་
ང་པའི་མཐར་�ག་ག་གཉིས་རེ་དང་། འགའ་རེ་ལ་�ག་རེ་རེ་བཞིན་�ག་ག་གཉིས་རེའི་བར་�་བ�ད་པ་
སོགས་་སའི་ོ་རིང་ལ་ཡང་འ�ག་པས། དོན་ལ་བོད་ཡིག་ིང་པའི་ོལ་�་ང་ལ། �ག་ེང་འོག་གཉིས་
མཉམ་�་ེལ་བ་ལས་ད�་མེད་ི་བར་�ག་ནར་མོ་དེ་�ང་བར་འ�ག དེས་ན་བོད་ཡིག་གི་ོལ་གསར་�་
ེས་ནས་བང་། ད་བར་ལོ་ཆིག་ོང་�མ་བ་ཙམ་སོང་ཟིན་མོད། དེའི་བར་ལ་བོད་ི་བ་དང་ཡིག་



གགས་གཉིས་ཀ་ཆེས་མི་འ་བ་ཞིག་ནི་མ་འར་བས། ད་་ཡང་ལ་པོའི་�ས་ི་ོ་རིང་སོགས་ལ་
བས་�་�ག་དོན་རགས་རིམ་ཙམ་རེ་གོ་�བ་པ་ནི། བོད་མི་ཡི་གེ་ང་བ་ན་ལ་ཡོད། ་གར་ན་ལོ་ཆིག་
ོང་གི་ོན་ི་�འི་ཡི་གེ་དང་། དིང་སང་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཤིན་�་མི་འ་བར་འར་ནས་ང་། ག་པར་
ཡང་ེ་རིན་པོ་ཆེའི་་�ས་ཙམ་ནས་བང་དཔེ་མས་དཔར་འདེབས་ེད་པའི་ོལ་དེ་དར་བ་ཆེ་བར་་ར་
ཅིང་། དིང་སང་ཤིང་དཔར་འབོར་ཆེན་བོད་ལ་ན་ཡོད་པ་འདི་ཙམ་ས་ེང་གཞན་གང་�་ཡང་མེད་པར་
�གས། དཔར་ལས་ེད་པའི་མགོ་�གས་པ་དེ་ནས་བང་ཡིག་གགས་དང་དག་ཆ་སོགས་ང་ཕལ་ཆེར་
ོལ་�གས་གཅིག་ལས་�ང་ཟད་ང་མ་འར་བར་གནས་པ་ཙམ་�ང་། དེས་ན་ད་�ང་ཡང་རང་རེ་མས་
ཇི་ིད་བན་བཅོས་ི་ཐ་ད་དང་ཆོས་ད་ལ་ཆ་འཇོག་ེད་པ་དེ་ིད་�་བོད་ལ་ཡོངས་ོགས་ི་ད་
རིགས་ང་གཅིག་�་གནས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེར་ན་ཆོས་ད་�་ིས་པའི་ེགས་བམ་ཞིག་མངའ་རིས་ནས་
ཨ་མདོའི་བར་�་འེར་ཡང་། ཐམས་ཅད་ིས་ོགས་ཤིང་གོ་�བ་པ་ཡིན།

དེ་མིན་དིང་སང་མཐའ་མི་འགའ་ཞིག་གིས། ད�ས་ི་ཕལ་ད། ་གས་ི་ཕལ་ད་སོགས་ང་བར་
གང་ན་ི་ད་མ�ད་དང་ེགས་བམ་ེབ་པ་འདི་རིགས། བ་ལ་དར་ོལ་ཆེ་�་སོང་ན། ལ་སོ་སོའི་
ཕལ་ད་མི་འ་བའི་ེན་ིས། བོད་ི་ད་ི་ཡང་�མ་�ར་ཆད་དེ། ནམ་ཞིག་ན་ལ་སོ་སོའི་ད་དང་ཡི་
གེ་ཕན་�ན་བ་མི་འོད་པ་ཞིག་འོང་ངེས་ལ། ད་ཡིག་སོ་སོར་ེས་པས། བསམ་འེར་དང་ོད་ལམ་
སོགས་ང་ཐ་དད་�་སོང་ེ༑ མཐར་བོད་ི་རིགས་དང་ལ་ཁམས་་བ་ཉིད་ནས་སིལ་�ར་འཐོར་བའི་ེན་
�་འ�ོ་བ་ལགས། གལ་ཏེ་ཕལ་ད་གསར་པ་དེ་འ་ཞིག་བོད་ལ་ན་�་དར་བའི་དབང་�་ས་ན་ཡང་།
རང་ཅག་གི་ཆོས་ད་�་ིས་པའི་མདོ་�ད་རིག་གནས་ི་ག�ག་ལག་་མ�་་�་འདི་ན་རིམ་ིས་�ས་
ང་མི་གོ་བའི་ེགས་བམ་ི་�ང་པོ་ཙམ་�་འ�ོ་ངེས་པས། ོལ་ངན་འདི་འའི་ོགས་ལ་ཐམས་ཅད་ིས་
བག་ཟོན་དགོས་པ་ལགས།

དེ་ར་བོད་ི་ཡི་གེ་ནི་�འི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་བཅད་ནས། �་མིས་གསར་བཟོ་མཛད་པར་ང་ལ། ལར་ཆོས་
དང་འེལ་བའི་བོད་ི་ོལ་�གས་གང་ཡིན་དག་ལ། ་གར་ན་དེ་དང་དེའི་ཐོག་མའི་ི་མོ་འདི་ཡིན་ནོ་
མ་པ་རེ་ེད་�་ཡོད་ཅིང་། དཔེར་ན་་སའི་ག�ག་ལག་ཁང་བཞེངས་�་ཡང་། ར་བཞི་གང་�ང་གི་
རིས་དང་། ཀ་བ་མས་�ར་�འི་དིབས་�་མཛད་ཅེས་�གས་པ་ར་ཡིན་ལ། ་གར་ན་ོན་ི་དགོན་
གནས་ཞིག་རལ་�་སོང་བ་དག་མཇལ་བའི་�་ཡང་། ར་བཞི་གང་�ང་གི་རིས་དང་ཀ་བ་�ར་�འི་
དིབས་�་ས་པ་སོགས་ན་དང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་འ་བར་མ་ཟད། ཐ་ན་ཀ་བ་དེ་དག་གི་ཆེ་�ང་གི་
ཚད་ང་། རང་རེའི་ཇོ་ཁང་གི་ཀ་བ་འདི་མས་དང་ཕན་�ན་གཅིག་གི་�ལ་�་གཅིག་འ�གས་�ས་པ་ཙམ་
�་འ་བར་ང་། དེས་ན་་སའི་ག�ག་ལག་ཁང་འདི་ཡང་བིམཤིལའི་་ཁང་ལ་དཔེ་ས་ནས་བཞེངས་



སོ་ཞེས། དཔའ་བོ་ག�ག་ེང་སོགས་ིས་ག�ངས་པ་དེ་བདེན་པར་སེམས། མདོར་ན་ཆོས་ི་ལ་པོ་ཆེན་
པོ་འདིས་ནི།



.

�་གཅིག་ན་ལ་ཕན་པའི་མི་ཆོས་དང་།།

དོན་གཤིས་འས་�་ོལ་བའི་་ཆོས་ཏེ།།

�ས་ག�མ་ན་�་བདེ་དགའི་དཔལ་ིན་པའི།།

ེ་བཞིའི་ནོར་ིས་བོད་ཁམས་�ག་པར་མཛད།། ཅེས་ང་འོ།།

(ཤོག་ིལ་) ╚ང╗བོད་ི་བཙན་པོའི་མཚན་ལ་(ཡོན་བཙན་)ོང་བཙན་ཞེས་ཟེར། ་་བར་ཡང་འབོད།
བཙན་པོ་དེ་མེན་་ཆེ་ཞིང་། ་ལ་ཆེ། བས་འགར་་ལ་བཅིབ་ེ། གཡག་ོད་དང་ང་སོགས་ལ་
ོན་ེད་�་ཡང་གཤེགས། ལ་ཁམས་མང་པོ་ཆབ་འོག་�་བ�ག གོང་མ་ཐེ་�ང་གི་�ས། ཅེང་ན་ི་ལོ་
བད་པ་(སངས་ས་འདས་ནས་ལོ་ཆིག་ོང་བ་དང་བ�ན་�་དོན་བད་)ལ་བོད་ི་ཕོ་ཉའི་ཐོག་མ་གོང་
མའི་ཕོ་ང་�་ེབས། གོང་ནས་ང་བཙན་པོའི་མ�ན་�་གསེར་ཡིག་པ་ཞིག་བཏང་། དེ་ནས་གོང་མའི་ས་
མོ་ཞིག་�་�འི་ལ་པོ་ལ་བག་མར་གནང་བ་ོང་བཙན་ིས་གསན་ཏེ། ཕོ་ཉ་ཞིག་ེས་དང་བཅས་བཏང་
ནས། ས་མོ་བག་མར་བང་བ་གོང་མས་མ་གནང་། དེ་ལ་ོང་བཙན་�གས་ོས་ནས་བོད་དམག་ངས་
ཏེ། �་�འི་ལ་བཅོམ་པར། �་�་མས་ོས་ནས་མ�་ོན་ང་ོགས་�་ས་ོས༑ �་�འི་ནོར་�གས་
དང་། ཡོ་ད་ཐམས་ཅད་བོད་ི་ལག་�་ཤོར། དེའི་ེས་�་དང་ང་དང་། བ་ཡི་ལང་དང་། འཇང་རིགས་
མས་ང་བོད་ི་ཆབ་འོག་�་ཤོར། དེ་ནས་བོད་ི་བཙན་པོས་དམག་འ�མ་ག་གཉིས་འིད་དེ་་ནག་�་
ེབས། འི་ཞིང་ཆེན་ཟོང་ཅོ་བཅོམ༑ དེའི་འོག་�་གོང་མ་ལ་ཕོ་ཉ་ཞིག་གི་ལག་�་ཡི་གེ་བིང་ཞིང་། གསེར་
ི་བ་ཅིག་ང་ེས་�་�ལ་བས། གལ་ཏེ་ས་མོ་མི་ེར་ན་དམག་ེད་པ་ཡིན་ཟེར། གོང་མས་མ་གསན་
པར། འི་དམག་དཔོན་ཧན་བེ་་བ་དམག་�ང་ཙམ་འིད་ནས་བོད་ལ་འཐབ་�་བཏང་བས། བོད་མས་
ིས་ཁོ་ཕམ་པར་ས། དེ་ཙ་ན་འི་འབངས་�་ཡོད་པའི་འཇང་རིགས་མས་་ལ་ངོ་ལོག་ེ། བོད་ི་
ཁོངས་�་འེས། གོང་མས་དམག་དཔོན་ནི�་ཅི་ད་་བ་ལ་བཀའ་ཕབ་ེ། དམག་་ི་དང་བཅས་བོད་ི་
ེང་�་བཏང་། ་དམག་མས་མཚན་གཅིག་ལ། ཟོང་ཅོ་ན་ཡོད་པའི་བོད་ི་དམག་ར་ེང་�་�གས་ཏེ།
བོད་མི་ོང་ག་གཅིག་ཙམ་བསད་པས། བོད་མས་འཇིགས་ནས་ིར་ོས། ར་ཡང་་ནག་�་ཕོ་ཉ་
བཏང་ེ་བཟོད་གསོལ་ས་ཤིང་ས་མོ་ོང་བར་གོང་མས་ང་གནང་། དེ་�ས་ོང་བཙན་ིས། ོན་ཆེན་
�་ོང་བཙན་ལ་གསེར་ེ་ེ་་ོང་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ན་་�གས་ེས་�་བར་བས་གོང་མ་ཡང་མཉེས་
ཏེ། ོང་བཙན་རང་ལ་ཡང་། འི་ས་མོ་ཞིག་�ང་མར་ལ་བར། ཁོ་ན་རེ། ང་ལ་རང་ལ་ན་�ང་མ་ཡོད་
པས་དེ་དང་ཁ་འལ་�་ཡང་མི་�ང་༑ ལར་ངེད་ི་བཙན་པོས་བ�ན་མོ་མ་བ�ས་པའི་ོན་�་ངས་�ང་མ་



ལེན་པ་ཡང་མི་�ང་ཞེས་�་མོ་ལེན་�་མ་འདོད་པས། གོང་མ་ཡང་ག་པར་�གས་མཉེས། ཅེང་ན་ི་ལོ་
(འདས་ེས་ི་ལོ་ཆིག་ོང་བ་དང་བད་�་་་ལ་)གོང་མས་�ན་ཅང་ཀོང་ཇོ་བོད་�་བངས། ་
དཔོན་ལི་ཏ་�ང་་བས་བལ། ས་མཚམས་�་ེབས་�། ོང་བཙན་རང་ཉིད་དམག་དང་བཅས་པས་བ�་
བ་ས། པོ་ཧེ་་བའི་སར་དམག་ར་བཏབ། ་དཔོན་མས་དར་ཟབ་ི་གོས་བག་མདངས་ཅན་ོན་པ་
མཐོང་ནས། བོད་མས་ཆས་ངན་པས་ངོ་ཚ་བ་�ང་། ོང་བཙན་བར་�་བོད་ི་བཙན་པོ་�ས་ང་གོང་མའི་
ས་མོ་�ང་མར་ངས་པ་མེད། དེའི་�་མཚན་ིས་བཙན་པོ་རང་ལ་�་ེབས་ནས། ས་མོའི་ཆེད་�་ཕོ་
ང་དང་�ོང་ལ་སོགས་པ་ཡང་ིགས། གོང་མའི་ས་མོ་བོད་ི་མི་ཆེན་མས་ི་གདོང་ལ་�ན་དམར་པོ་
�གས་པའི་ོལ་དེ་ལ་མ་དགའ་ནས། ོང་བཙན་ིས་ང་ོལ་དེ་ིན་ཆད་ེད་མི་ཆོག་པར་མཛད༑ བཙན་
པོ་རང་ཉིད་ང་དར་ཟབ་ི་གོས་ོན། མི་ཆེན་ི་�་མས་་ནག་�་ཡོན་ཏན་ོབ་�་བཏང་། གོང་མ་ལ་
�ས་ངོར་་མི་ཡི་གེ་མཁས་པ་འགའ་ཙམ་བོད་�་མངགས། གོང་མ་ཀོ�་ལིའི་ལ་(ཉེ་�ས་བར་རི་པིན་ི་
འོག་�་ཡོད་པ་དེ་)ནས་ར་ོན་�། བོད་ི་བཙན་པོས་ོན་ཆེན་ོང་བཙན་་ལ་�་བངས་ཏེ་ཡི་གེ་�ལ་
བར། གོང་མ་ེད་ོགས་ལས་མ་པར་ལ་ཏེ། ཉི་འི་འོག་ན་གང་ཡོད་རང་དབང་�་འ�ས་ང་། ཀོ་ལི་
མས་ལ་ཐག་རིང་བས་བཀའ་ལ་མ་བིས། དེར་གནམ་ི་ས་རང་ཉིད་ད�ང་དང་བཅས་པར་བོད་
དེ་�་ཆེན་ལེ་བོ་བར་�་ཕེབས་ཤིང་། �ོང་ེར་དང་དམག་མས་ཆམས་ལ་ཕབ་ེ། ལ་ཁ་དང་བཅས་ིར་
ོན་པར་ཐོས། ིམ་ི་ངང་པ་ནི། རིའི་ངང་པ་་�འི་གཤོག་ལ་མི་ན་ཡང་། ངང་པའི་རིགས་�་མ�ན་
པས་ན། འདིར་གསེར་ི་ངང་བ་ཞིག་ེས་�་�ལ་བ་ལགས། ་བའོ། (ཚལ་པའི་དེབ་དམར་�་ངས་པར།
གསེར་་ཆག་ཤིང་བ�ན་ི་ཚད། ནང་�་ཆང་གིས་གང་བ་ཞེས་ིས།)

་གར་ི་ལ་པོ་ཧཪྵ་གསོན་པའི་བས་མ་ཟེ་ཞིག་འི་གོང་མ་ལ་ེས་འ�ལ་�་བངས༑ (ཧཪྵ་འདི་
བན་འར་ན་བ�གས་པའི་་ན་�་དགའ་བའི་ོས་གར་ོམ་པ་པོ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ལ་པོ་འདིའི་ོགས་
བོད་�གས་བཅད་མ་ལེགས་ར་ད་�་ིས་པ། ོབ་དཔོན་�ནབྷ་ནགས་ི་དཔའ་བོས་མཛད་ཟེར་བ་
ཞིག་ང་་གར་ན་ང་།)ཅེང་ན་ི་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་༡༡༩༢ལ། གོང་ནས་གསེར་ཡིག་པ་ཝང་ཧེན་�་་
བ་་པ་�མ་�་དང་བཅས་་གར་�་བཏང་། དེ་�ས་ཧཪྵ་�ོངས་ཟིན་ཅིང་། ལ་ཁམས་མི་བདེ་བའི་བས་
དང་འད། ཧཪྵ་ལ་ས་མེད་པའི་ེན་ིས། ོན་པོ་ཨ�་ན་(ིད་�བ་)་བ་ཞིག་ི་ལ་བད་ཅིང་། ནང་
པ་མས་ལ་ཤིན་�་འ�་བར་ས། འི་གསེར་ཡིག་པ་བཅོམ་ེ། དངོས་ཆས་མས་འོག་ཅིང་འཁོར་ཕལ་
ཆེར་བསད། ཝང་ཧེན་�་རང་ཉིད་་བོ་འགའ་དང་བཅས་མཚན་ལ་ོས་ཏེ། བོད་ི་ཆབ་འབངས་�་ཡོད་པའི་
བལ་ལ་�་ེབས་ནས། ོང་བཙན་ལ་བས་བཙལ་བས། བོད་ི་བཙན་པོས་བོད་དམག་གོ་ག་ཆིག་ོང་
ཉིས་བ་དང་། བལ་དམག་་པ་བ�ན་ོང་དང་བཅས་པ་་གར་�་བཏང་། གསེར་ཡིག་པ་དང་ན་ཅིག་�་



ཧི་ར་ཧི་ཏ་ལ་ེབས། དེ་�ས་ཉིན་ག�མ་ཙམ་ལས་འཐབ་མ་དགོས་པར་ལ་ས་ག�་བོ་བང་། ་གར་པ་
�མ་ོང་ཙམ་ེ་ེགས་ཤིང་། ོང་གཅིག་ཙམ་ཉེ་འཁོར་ན་�་ང་ཡོད་པའི་ནང་�་བར། ལ་པོ་ཨ�་ན་
ོས་ཏེ་ཤོར་བ་ར་ཡང་དམག་གསར་པ་དག་ིད་ནས་འ�ང་�་�ང་ཡང་། མཐར་བོད་མས་ིས་ཁོ་ཕམ་
ེ། གཉེན་ཚན་དང་བཅས་པ་གསོན་པོར་བང་ནས་འི་གོང་མའི་�ང་�་བངས། གོང་མ་ཤིན་�་མཉེས་
ནས། ཐང་ཐེ་�ང་�ོངས་པའི་བས་�་ཡང་། བང་སོའི་མ�ན་ན་བོད་ི་བཙན་པོའི་འ་བན་ཞིག་ང་ས་
པ་ན་ཆེད་�་བཞེངས། བོད་མས་ིས་་གར་བ་བསད་པ་དང་བང་པའི་�ངས་བོམས་ཆིག་ི་�མ་
ོང་ཙམ་ལོངས་པ་�ང་། བ་�གས་�མ་ི་ལས་མང་བ་ཙམ་འེར། གས་རི་ཅན་ི་�ོང་ེར་བ་དང་
བད་�་ཙམ་བོད་འབངས་�་བ�ག དེ་ཐོས་ནས་ལ་པོ་ཨ�་ནའི་ད�་་་མ་�་པའི་ལ་པོ་་�་ར་ཞེས་
་བ་མ�་ནས། ་�གས་དང་དངོས་ཆས་ཤིན་�་མང་པོ་བོད་ལ་བངས། ཡོ�་ཧེའི་ལོ་དང་པོ་༡༡༩༣ལ།
གོང་ནས་ོང་བཙན་ལ་མག་པའི་ཆོ་ལོ་དང་། དེ་ནས་མ�་ོན་ི་ལ་པོའི་གོ་ས་�ལ།(ལ་གཞན་ི་
ལ་པོ་མས་ལ་འི་ཆོ་ལོ་�ལ་ནས། རིམ་ིས་དབང་�་འ�ག་པ་འདི་གནའ་�ས་འི་ིད་ཐབས་ཡིན་
པར་�གས།)

དེ་�ས་ོང་བཙན་ིས། ་དཔོན་ཆན་�ན་བ�ད་ནས་གོང་�་ཡི་གེ་བཏང་བར། གནམ་ི་ས་ི་ལ་
གསར་�་བ�གས་པ་ལགས། གལ་ཏེ་གོང་མའི་ཆབ་འབངས་ངོ་ལོག་པ་�ང་ན། ཁོ་བོས་དམག་ངས་ཏེ་
�ོགས་ཏན་ས་པས་ཆོག འདིར་གསེར་ི་ཡོ་ད་མ་�ངས་བཅོ་་གོང་མའི་མ�ན་�་�ལ། ་བའོ། །
དེའི་ེས་�་གོང་མ་གསར་པས་བཙན་པོ་ལ་ལ་པོའི་ཆོ་ལོ་�ལ་ཞིང་། ་�གས་ི་ོན་ཆེན་བཏེགས།
བོད་ི་�ས་ངོར། དར་ི་འ�་ དང་༑ ཤེལ་དང་། ཆང་དང་། རང་འཐག་བཟོ་མི་མས་བོད་ལ་བཏང་། ཆི་
ཀོ�འི་ལོ་དང་པོ་༡༡༩༤ལ༑ ོང་བཙན་་འདས། གོང་མའི་ཕོ་ཉ་བོད་�་སེམས་གསོ་ལ་བཏང་ཞིང་།
ག�ང་ལ་མཆོད་འ�ལ་ས། ོང་བཙན་ལ་ས་མེད་པས། ཚ་བོ་ཞིག་ི་ལ་འཁོད། དེ་ན་�ང་བས་ལ་
ིད་ི་་བ་མས་མགར་ོང་བཙན་ིས་བངས་སོ།།(ཞེས་པའོ།)

╚དས╗ དེ་ལ་ཚ་བོ་འདི་ས་མང་ོང་མང་བཙན་ར་ནས་�ོངས་པ་དེའི་ས་ཡིན་ཅེས་ལ་རབས་
ཡོངས་�གས་མས་�་�ང་། ིར་ོང་བཙན་ལ་འི་གཉེན་ཚན་�་ར་པ་ནི། ་ིང་ས་མ་ཀར་་བ་
དང་། ཡང་ཤོག་ིལ་ཀ་པའི་ད�་ཤོག་རལ་བ་དེའི་ཐད་ན། ོང་བཙན་ི་ག�ང་བཙན་ོང་དང་་མཆེད་
གཉིས་མ་འཆམ་པའི་མཐར། བཙན་ོང་གཉལ་ི་ལ་�་བ�གས་�་བ�ག་ཅེས་ིས་འ�ག་པས། ག�ང་
བཙན་ོང་་བ་ཞིག་ང་འ�ག་པ། དེ་དག་གི་ལོ་�ས་ང་ད་བཅད་པར་འོ། །དེ་ར་ཀོང་ཇོ་ོན་པའི་
ལོ་དང་། ོང་བཙན་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། གས་ང་དང་གས་ི་ཡིན་པར་ལོ་�ས་
ཐམས་ཅད་ཁ་མ�ན་ཞིང་། གོང་འོག་གི་ལ་རབས་འདི་གཉིས་ང་མ�ན་པས། དོགས་ད�ོད་ཅི་ཡང་མ་



དགོས། འོན་ང་འ�ངས་པའི་ལོ་ནི་ང་ཡིན་པར་ལོ་�ས་མང་པོར་བཤད་ང་། ང་དེའི་དབང་ཐང་དང་།
དེ་ལོ་ོར་གང་གི་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པ་མས་མི་མ�ན། ་པ་ཆེན་པོ་དང་འགོས་ནི་ས་ང་�་བཞེད། �་
ོན་སོགས་ིས་མེ་ང་�་ག�ངས། ག་པར་འགོས་ིས་ང་དེ་��་�་ོར་་མའི་ས་ང་�་ས་ནས།
ོང་བཙན་ད�ང་ལོ་བད་�་་གཉིས་བ�གས་པར་ག�ངས། ིར་བོད་ི་ལོ་�ས་ིང་པའི་རིགས་ལ།
ང་ག་སོགས་ི་ལོ་ཙམ་ལས། ལོ་ཁམས་བཤད་པ་ཡེ་མེད་པས། རབ་�ང་དང་པོ་ཡན་ཆད་ི་ལོ་�གས་
མས་གཏན་ལ་འབེབས་�། ལོ་�ས་ཤིན་�་མང་པོ་བ�ར་ནས་ད�ད་དགོས་པས། ཡང་དག་པར་ནི་འགོས་
ལོ་་�འི་མཁས་པ་མ་གཏོགས་�ས་ང་མི་�ས། འོན་ང་འགོས་ི་བཞེད་པ་ལ་ཡང་མ་པ་ན་�་ལོང་
བས་ང་མ�ག་གི་�ལ་�་ས་ན་མི་�ང་བ་ཡང་རེ་གཉིས་ཡོད་དམ་མ། དེས་ན་འགོས་ི་བཞེད་པ་
གསལ་བར་བཤད་ན་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཀོ�་�ང་གིས་ས་ག་ལ་ི་བང་�ས་ོང་བཙན་ད�ང་ལོ་་
བ�་ལ་ཕེབས། ཀོ�་�ང་ལོ་ད�་བད། དེ་ནས་ཐེ་�ང་ི་ལ་འཁོད་�ས་ོང་བཙན་ང་ད�་ལ་ཕེབས། ཐེ་�ང་
གི་ལོ་ད�་པ་ནས་་བོད་ི་འེལ་�ང་། དེ་ནས་གས་ང་ལ་ཀོང་ཇོ་བག་མར་བངས། དེ་�ས་ོང་
བཙན་དོན་གཉིས་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ད་�ང་ལོ་��་འགོར་བ་བདེན་ན། ོང་བཙན་དོན་ད�་ལ་ཕེབས་�་ཀོང་
ཇོ་དང་བཤོས། བཙན་པོ་�ོངས་ནས་ཀོང་ཇོ་བོད་�་ལོ་སོ་གཅིག་བ�གས་པ་བོམས་པས་ཀོང་ཇོ་བོད་�་ལོ་ཞེ་
གཉིས་བ�གས་པ་སོགས་ཡིན་ཏེ། དེབ་ོན་རང་ལ་ཞིབ་�་གཟིགས་པར་འཚལ། དེ་ལ་ོང་བཙན་འདས་
པའི་ལོ་ནི་འགོས་རང་ཉིད་ང་འི་ལོ་�ས་ལ་བེན་པར་གསལ་མོད། འ�ངས་ལོ་དེ་�་མཚན་ཅི་འ་ཞིག་
ལ་བེན་པ་ནམ་ཡང་གསལ་བར་མ་ག�ངས། ཡོངས་�་�གས་པའི་ལོ་�ས་མས་ན། ོང་བཙན་ད�ང་
ལོ་བ�་ག�མ་པར་ི་ལ་བ�གས་ནས་་བཟའ་བ�་བའི་�ོས་མཛད་ཅེས་བཤད་པ་འདི་བདེན་ན། འགོས་ི་
བཞེད་པའི་གས་ང་དེའི་བས། ཀོང་ཇོ་བ�ེས་མོ་ལོ་��་�་ག་བཞེས་པ་ཞིག་བག་མར་འོན་དགོས།
དེས་ན་འགོས་ིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ལོ་��་�་ོར་་མའི་ས་ང་དང་། ི་མའི་ས་ང་ནོར་བར་ཟད་དེ། ་
བ་འདི་ནས་ནོར་བའི་དབང་གིས། དར་མས་ཆོས་�བས་པའི་གས་་ནས་ལོ་�་སོང་བིས་པ་ན་ཡང་།
རེས་��་�་ོར་གཅིག་ག རེས་��་�་ོར་གཅིག་ཆད་པ་གཉིས་དེབ་ོན་ི་མགོ་མ�ག་ན་�་ཡོད་པ།
ཞིབ་�་ིས་དང་ཤེས། ིར་ོང་བཙན་བད་�་ག་བ�གས་ཟེར་མཁན་མས་ིས། ལ་པོ་ད�ང་ལོ་
དོན་ད�འི་བས་་བཟའ་བག་མར་བཞེས་སོ་་བ་འདི་འ�མ་བག་�ང་ཟད་དང་བཅས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་
བོག་�་མེད་ལ། ཁོང་མས་བད་�་བ�གས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་། དོན་ལ་�ད་ི་�ང་བན་ཞིག་ལ་བེན་པ་
ཙམ་ཡིན་ལ། �ད་�ག་དེའི་དོན་ཡང་ཆེས་གཞན་ཞིག་ཡིན་མོད་ི། བས་�་མ་བབས་པས་འདིར་མ་ོས་
སོ།།



.

དེས་ན་ན་མེན་�འི་བཞེད བཞིན་ས་ཏེ། ོང་བཙན་མེ་ང་ལ་འ�ངས་། ས་ང་དེ་ི་ལ་ཕེབས་པའི་
ལོར་ས། ག་མའི་ལོ་�གས་མས་འི་ལོ་�ས་སོར་བཞག་ས་ནས༑ དེ་ཐམས་ཅད་��་�་ོར་གཅིག་
གི་ནང་�་ང་ིས་�་ས་ན་�་མཚན་ཤིན་�་ཆེ་མ་ཞིང་། དེ་ར་ས་�། སངས་ས་་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལོ་ཆིག་ོང་བ་དང་རེ་གཅིག་པའི་མེ་ང་ལ་ོང་བཙན་འ�ངས། རང་ལོ་བ�་ག�མ་བཞེས་
�་ི་ཕེབས། བད་བཞེས་�་་བོད་ི་འེལ་ཐོག་མར་�ང་། ཉེར་་བཞེས་�་ཀོང་ཇོ་བག་མར་ིན། དེས་
ན་དེབ་ོན་�་བོད་མས་ལོ་ངོ་བད་ཙམ་�་་ལ་འཐབ་མོ་ས་ག�ངས་པ་ཡང་། ོང་བཙན་ི་བཅོ་
བད་ནས། ཉེར་འི་བར་ི་ལོ་འདི་མས་ཡིན་པར་སེམས། དེ་ནས་རང་ལོ་སོ་བཞི་པ་གས་ི་ལ་�ོངས།
དེའི་�ལ་�་ཀོང་ཇོ་ལོ་སོ་གཅིག་བ�གས་ནས། འ�ས་ོང་མང་པོ་ེའི་ི་ལོ་བཞི་པ་གས་འ�ག་ལ་
འདས། དེས་ན་འོག་�་བཀོད་པའི་ལ་རབས་╚ཀ╗པ་ལས། མང་ོང་གི་ི་ལོ་ཉེར་��་ཚར་ནས། ལ་
པོ་འ�ས་ོང་གི་ི་ལོ་བ�ན་ི་བར་�་བིས་པའི་�ག་གི་ལོ་ལ། བཙན་མོ་�ན་ཅང་ཀོང་ཇོའི་མདངས་
བཏང་། ཞེས་ིས་པ་ཡང་ཀོང་ཇོ་�ོངས་ནས་ལོ་ག�མ་ན་མདང་མཆོད་བཏང་བར་འ�ག འདི་ར་ས་�་
བོན་ི་མས་མ་་བའི་ལོ་�ས་�་ཡང་། ོང་བཙན་བོན་ལ་ང་བས་ད�ང་ལོ་ཡང་སོ་��་ལས་མ་�བ་
ཅེས་ིས་པ་དེ་ཡང་། �ོངས་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་གསང་་ས་�ལ་ལ་རབས་ཀ་པར་གསལ་བ་དེ་དང་
འ�ིག་འ�ག་པས། ེས་�་མང་�་་བ་ལ། །བདེན་པའི་དོན་གཅིག་མེད་པ་མིན། །ག�ངས་པ་ར་ང་
ངོ་། །ལར་བད་�ར་བ�གས་དང་། སོ་བཞི་ལས་ག་མ་བ�གས་པ་དང་། ཡབ་མ་ག�མ་མཉམ་�་
�ོངས་པ་དང་ཡང་ཚད་པའི་བ�ན་ིས་རིམ་ཅན་�་འདས་པ་དང་། ཀོང་ཇོ་�ལ་�་ན་རིང་བ�གས་པ་
སོགས་མི་འ་བ་འདི་ན། �ལ་པའི་ལ་པོའི་མ་པར་ཐར་པ་གཅིག་ཉིད། ོ་�ོས་ིང་ཞིབ་ི་ག�ལ་་
སོ་སོའི་དོན་མི་འ་བར་ང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། མ་པ་གཅིག་�་ན། ལ་པོ་�བ་མ་�ལ་པའི་སེམས་དཔར་
ིང་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་དག་ལ་ནི། སངས་ས་ཕར་ཟད། ས་ཐོབ་འཕགས་པ་གཅིག་གིས་ང་། �ས་གཅིག་
ལ་མཛད་པ་མི་འ་བ་ག�མ་�་མ་ཟད། མི་འ་བ་བ་ག་ོན་པ་ལ་ཡང་། འགལ་བ་�ང་ཟད་ང་འོངས་
པའི་དོན་མེད་ལ། དེ་མིན་སེམས་ི་གཏིང་ན། སངས་ས་ི་མཛད་པ་ལ་འཇིག་ེན་ི་ཚད་ཐིག་འདེབས་
པའི་བག་ཆགས་ཤིན་�་འ�ག་པ་མས་ིས་ནི། གཅིག་འདོད་ན་གཞན་འདོད་དགོས་པ་འོས་མེད་ལགས་
པས། རང་རང་གིས་ཇི་ར་མོས་པ་བཞིན་་བར་ཟད་དོ།།

དེ་ར་ཞིབ་མོའི་ལོ་�གས་ནི་གོང་�་ོས་པ་དེ་ཡིན་ལ། རགས་པའི་�ས་བིགས་ན། བོད་ི་ལ་པོ་ོང་
བཙན་མ་པོ་དང་། ་གར་ི་ལ་པོ་�ིཧཪྵ་དང་། ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ོགས་ི་ང་པོ་དང་། ནག་མོའི་
འཁོལ་དང་། ད�ག་པ་ཅན་དང་། ཐང་�ར་ི་གོང་མ་ཐེ་�ང་དང་། ཏ་ཟིག་གི་གོང་མ་ཡིཥིྚགེ་མས་�ས་



མཉམ་ཞིང་། ཁ་ཆེ་མས་ི་ོན་པ་ང་ིའི་ོ་�ོས་ང་འདི་དག་དང་�ས་མ�ངས་སོ།།(ོན་པ་འདི་ལ་
ཁ་ཆེའི་རང་ད་�་མོ་ཧ་མ་ཏ་ཞེས་འབོད་པ་་ད་�་ར་ཆག་ནས་མ་��་མ་ཏི་ཞེས་ིས་པ་དེ་ང་ིའི་ོ་
�ོས་ཞེས་བ�ར་བར་འ�ག)ད�ང་ལོ་བ�་ག�མ་པར་ི་ལ་ཕེབས་�། ད�ས་གཙང་གཉིས་ཙམ་ི་བདག་
པོ་ཡིན་པ་ལ། ལོ་�ང་�་དེ་ཙམ་ཞིག་གི་ན་ལ། ཞང་�ང་། བལ་ལ། ་གར་ང་ནས་བང་ེ། ཤར་�་
འི་ཟོང་ཅོ་ལ་�ག་གི་བར་དབང་�་བ�ས་པ་ཅང་ིད་དམ་མ་�་ཡང་བསམ་པར་མི་་ེ༑ གནའ་�ས་ི་
གྷི་རིག་གི་དཔའ་བོར་�གས་པ། དམག་དཔོན་་ལེག་ཟན་ཊར་ིས་ང་༑ ཏ་ཟིག ཨར་བྷི། ་གར་
སོགས་ི་ས་དེ་ེད་བང་ེ། ར་རང་ལ་�་འཁོར་ནས་ཤི་བ་ན། ད་�ང་ལོ་�མ་�་སོ་གཉིས་ལས་མ་
ལོན་ཟེར་ན། ག་པོ་་མཆོག་རོལ་པ་མི་གགས་ི་གོ་བ་ོན་པའི་ལ་པོ་འདི་་�་ནི་་ཅི་ོས་པའི་
ིར་རོ། །དེས་ན་ལ་པོ་འདིའི་མ་པར་ལ་བའི་དཔལ་ནི། བསམ་ན་ངེས་པར་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ཡིན་
ཏེ། ིར་ི་ོང་་�་མངའ་ཐང་འདི་�ས་ལས་་ཆེ་ཡང་ག�ང་�ད་གོང་མ་མས་ིས་དབང་བའི་ཆབ་
ིད་ཆེན་པོ་ར་ཡོད་ི་ེང་�། ད�ང་ོབས་ག་པར་དར་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། ལ་པོ་འདི་ནི་ཐོག་མར་ལ་
ན་འགའ་ཞིག་གི་བདག་པོ་ཙམ་�་བ�གས་པ་ལས། ན་�ང་�་དེ་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་ལ། ལེ་བར་ི་ག་�་
མས་འད་པའི་སའི་ོན་ལ་མངའ་མཛད་པའི་ིར་རོ། །ཐེ་�ང་ནི་ཐང་�ར་ི་གོང་མའི་ོད་ན་ོབས་
�གས་ི་�གས་ན་ཅན་ཡིན་མོད་ི། དེ་ཡང་དོན་ལ་བོད་ི་ད�ང་གི་མས་ཟིལ་མ་བཟོད་པའི་ཁར།
ར་ས་མོ་མི་ེར་བའི་ཁ་ཆད་ས་པ་ལ་བིས་ཏེ། རེ་ཞིག་འཐབ་པའི་ལ་�་ས་ཤིང་། བོད་དམག་ལ་
ཉམ་ཉེས་པ་�ང་ཟད་�ང་བའི་མ�ག་�། ཀོང་ཇོ་ཡང་དེ་མ་ཐག་གནང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་
གིས་ཟེར་ཏེ། ཤིན་�་བདེན་པར་འམས་ཤིང་། ཐེ་�ང་ནས་བང་འི་མཁར་མིག་�མ་བ་ཙམ་བོད་ི་
ལག་�་ཤོར་ཞེས་ཟེར་རོ།།



.

གཡོ་མེད་ིང་ེའི་དབང་�ག་ན་རས་གཟིགས། །

ད་ཙམ་ོས་པའི་ན་ི་ང་མིག་གིས། །

གསེར་འ�ག་ེར་འི་ི་ལ་འིངས་པ་ཡི། །

མ�་ན་གནམ་ི་�་ཡང་འདར་བར་ས། །

ཞེས་་བ་ནི་ལ་པོ་ོང་བཙན་མ་པོའི་བས་སོ།།

ོང་བཙན་ི་ེས་�། བཙན་པོ་མང་ོང་མང་བཙན་བོད་ི་ི་ལ་བ�གས་པ་ཡིན་ཅིང་། མང་ོང་འདི་ར་
བཤད་པ་ར་ོང་བཙན་ི་འི་ཚ་བོ་ཡིན། འདི་ི་ལ་འཁོད་�ས་་ན་ཤིན་�་་བས། དོན་ལ་ོན་ཆེན་པོ་
མགར་ོང་བཙན་ིས་ིད་ི་གཉེར་ཁ་ཐམས་ཅད་བང་ེ་ི་ལོ་བཅོ་འི་བར་ཆབ་ིད་བངས། འདིའི་
ི་ལོ་་པའི་ཤིང་ག་ལོ་ནས་བང་འ�ན་མ་བ�ས་་བའི་ོས་�ང་ཞིང་། དེ་ཡང་ེ་ོན་ཐམས་ཅད་
འ�མས་ཏེ་ལོ་རེ་བཞིན་ི་ཆབ་ིད་ོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་�གས་འ�་ཆེན་པོ་རེ་ཡོད་པར་ང་ལ།
ི་ལོ་ཉེར་ག�མ་པའི་�ས་ནས་དར་འ�ན་དང་ད�ན་འ�ན་ི་�གས་འ�་གཉིས་དང་། ཡང་མདོ་ད་ི་
འ�ན་མ་་བའི་�གས་འ�་ཞིག་མདོ་ད་རང་�་�གས་�་ཡོད་པ་སོགས་ང་འོག་གི་ོས་ལ་གསལ་ལོ།།

╚ཀ╗གོང་�་ངས་པའི་འོས། (སངས་ས་འདས་ེས་ི་༡༡༩༤གས་ཕོ།)ིའི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ།
བཙན་པོ་ེས་ི་ོང་བཙན་ི་�ར་ིང་བའི་རིང་ཁང་ན་མད་ཅིང་བ�གས་ཏེ༑ བཙན་པོ་དབོན་ི་མང་
བཙན་མེར་ཀེ་ན་བ�གས་པར་ལོ་གཅིག (སངས་ས་འདས་ེས་ི་༡༡༩༥གས་མོ།)ཕག་གི་ལོ་ལ་
བབས་ཏེ། བཙན་པེ་ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་ཤིང་། ིང་བར་བཙན་ཕོ་ེས་ི་ོང་བཙན་ི་མདང་བཏང་བར་ལོ་
གཅིག (སངས་ས་འདས་ེས་ི་༡༡༩༦�་ཕོ་) ི་བའི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་(མང་ོང་མང་བཙན་ཕོ་
ང་།)ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་ཤིང་༑ ོན་ཆེན་(མགར་)ོང་བཙན་ིས། ོ་བོ་དང་ང་འ་(འབངས་
�་)བག་པར་ལོ་གཅིག(འདས་ེས་ི་༡༡༩༧པ་�་མོ་ང་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ)བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་
བ�གས་ཤིང་ོན་ཆེན་ོང་བཙན་ིས། གག་�་གནག་ལིངས་(ཏེ་ཤ་ལ་ཆེན་པོ་)བཏབ། ང་ལ་མང་
པོ་ེས་ཞིང་གི་ིང་རིལ་(ཏེ་ལ་མིའི་སོ་ནམ་ི་གཉེར་ཁ་)བིས། ར་སང་ེ་ོན་རིས་ག་་དང་ཞིང་གི་
�ང་ཆེན་ར། (འདི་ནི་ག་་་བའི་ལ་ཁབ་ཅིག་དང་བོད་གཉིས་�ང་འེལ་ས་སམ་མ།)ཞང་�ང་
ལ་ི་མངན་(ེ་ོང་དཔོན་)�་�ག་ིམ་བཙན་ང་�ང་བ�ག(པ་ེ་བོས། ང་�ང་འདི་ར་ོང་
བཙན་ི་བས་བང་ཆེན་�་ས་ཏེ་ཞང་�ང་ལ་�་བཏང་བ་དེ་ཡིན་ནམ་མ།)མདོ་ད་�། ཀ་མ་ི་བཟང་



ེ་མདའ། ཐོང་ིས་བམ་ེ་ཤ་གཉེརད་བ་(ེ་ད�་ཤ་ན་)པར་ལོ་གཅིག(འདས་ེས་ི་༡༡༩༨ཤིང་
ཕོ)ག་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་ཕོ་མེར་ཀེ་ནའ་བ�གས་ཤིང་། ོན་ོང་བཙན་ིས་(ལ་)མོང་�་ས་
འ�ད་�འ་(འ�ན་མ་)བ�ས་ཏེ། ོད་གང་(ེ་ཕོ་ོད་དང་ཕལ་བའི་ད་པར་)དེ་ཞིང་། མཁོ་ཤམ་(ེ་
�བས་ཤོམ་)ཆེན་པོ་བི་བའི་ིས་མགོ་བིས་པར་ལོ་གཅིག (འདས་ེས་ི༡༡༩༩ཤིང་མོ)ཡོས་�འི་ལོ་
ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་མེར་ཁེ་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་ིས་(ལ)འགོར་ཏིང་བཀའ་ིམས་
ི་ཡི་གེ་ིས་པར་ལོ་གཅིག (འདས་ེས་ི༡༢༠༠མེ་ཕོ)འ�ག་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་མེར་ཀེ་ན་
བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་ིས་གཙང་གི་ལ་མར་�་ཤ་ལིངས་(ཏེ་ཤ་ལ)ཆེན་པ་བཏབ་པར་ལོ་
གཅིག (འདས་ེས་ི༡༢༠༡མེ་མོ)�ལ་ི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་མེར་ཀེ་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན།
དར་ིང་�ང་གི་གཡོ་ཐལ་བ་གོང་ན་མཆིས་པར་ལོ་གཅིག (འདས་ེས་ི་༡༢༠༢ས་ཕོ)འི་ལོ་ལ་བཙན་
པོ་མེར་ཀེ་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་དར་ིང་�ང་གི་་རིངས་ན་མཆིས་པར་ལོ་གཅིག (ལོ་
འདི་མགར་ོང་བཙན་་ནག་�་ེབས་པའི་ལོ་ཡིན་པ་ལ་རབས╚ང╗པར་གསལ་བས། ིང་�ང་་
བའི་ལ་དེ་ཡང་མདོ་ད་ི་ལ་ཞིག་ཡིན་ནམ་མ་ལ། མ�་ོན་ོ་ངོས་�་ོན་པོ་གསེར་ཆེན་་བའི་རི་
ཡོད་པ་དེར་མགར་ན་རིང་བ�གས་�ལ་ཨ་མདོ་མས་ལ་ངག་ོས་ང་ང་། དེས་ན་ལོ་ེས་མར་་
ནག་ནས་ར་འཁོར་ཏེ་འ་ཞ་ལ་�་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་མ)(འདས་ེས་ི་༡༢༠༣ས་མོ)�ག་གི་ལོ་ལ་
བབས་ཏེ། བཙན་པོ་གས་ི་ཤར་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་འ་ཞ་ལ་ན་མཆིས་ཏེ། ང་ལ་
མང་པོ་ེས། མཆེ་ནག་ོང་�ར། ་སེ�་དེན་སང་དང་། ནོལ་ཐབས(ཏེགལ་ཐབས)བིས་ཏེ། ང་ལ་
ང་�མ་ཞིང་བད་ི་ོང་ལ་གས་པར་ལོ་གཅིག (ཨ་མདོ་ོ་བིས་་བའི་ལ་�་ོང་�འི་མ�་ནག་�་
�གས་པ་ཡོད་པས་ལ་དེ་ོགས་�་དམག་འཐབ་པར་མངོན། ་དམག་ི་ག་བད་ིས་བོད་དམག་
ཆིག་ོང་མ་�བ་པར་ཐབས་ག་པ་་བའི་དོན་ནོ)(འདས་ེས་ི༡༢༠༤གས་ཕོ)ེ�འི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་
མལ་ོའི་ེ་ེ་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་འ་ཞ་ལ་ན་མཆིས་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༠༥གས་
མོ)་གག་གི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་མེར་ཀེ་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་འ་ཞ་ལ་ན་མཆིས་པར་ལོ་
གཅིག(༡༢༠༦�་ཕོ)ིའི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་ོང་གག་�་འགོརད་མཛད་ཅིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་ིས། �་
�ལ་�་ཞང་�ང་གི་འཁོས་(ཏེ་གཉེར་ཁ)ིས་པར་ལོ་གཅིག་(ལོ་འདི་མགར་ིས་�་�་ལ་དམག་བ་པའི་
ལོ་ཡིན་པས་�་�ལ་་བ་ཡང་�་�་ལ་ཟེར་རམ་མ) (༡༢༠༧�་མོ)ཕག་གི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་མ་ོང་ན་
བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་འ་ཞ་ལ་ན་མཆིས་པར་ལོ་གཅིག(༡༢༠༨ཤིང་ཕོ)ི་བའི་ལོ་ལ་བཙན་
པོ་ང་རོལ་�་བཤེགས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་འ་ཞ་ལ་ན་མཆིས་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༠༩ཤིང་མོ)ང་
གི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་�ིང་གི་�་ནག་ན་བ�གས་ཤིང་། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་འ་ཞ་ལ་ན་མཆིས་པར་ལོ་གཅིག
(༡༢༡༠མེ་ཕོ)ག་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་�ིང་གི་�་ནག་ད་མ་ན་བ�གས་ཤིང་༑ ོན་ཆེན་ོང་



བཙན་འ་ཞ་ལ་ནས་ར་འཁོརད་ཏེ་(ལ)�ིང་མདར། ཐོང་ིག (འས་ི་ནད་ཚ)�ང་བར་ལོ་གཅིག
(༡༢༡༡མེ་མོ)ཡོས་�འི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་འོར་མང་�་གཤེགས་ཏེ། ོན་ཆེན་ོང་བཙན་རིས་�ར་�མ་པར་ལོ་
གཅིག་(ལོ་འདིར་མགར་�ོངས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་དེབ་ཐེར་དམར་པོ་དང་ོན་པོར་འི་ལ་རབས་
ངས་པ་ལས། མགར་ིས་�ོགས་ས་ནས་ལོ་བཅོ་་ལ་ིད་བངས་ཞེས་�ང་ལ། འདིར་ཡང་ི་བ་
ནས་ག་གི་བར་ི་ལོ་བཅོ་་ལ་མགར་ི་་བ་མས་ིས་ནས། ལོ་དེའི་ེས་མར་མགར་�ོངས་ཞེས་ིས་
པ་མས་�ང་འ�ིགས་པར་ང)(༡༢༡༢ས་ཕོ)འ�ག་གི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་གས་ི་ཤར་ན་བ�གས་ཤིང་།
ི་མ་ཁོལ་�་ད�་བཞི་(ེ་དམག་ར)བིགས་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༡༣ས་མོ)�ལ་ི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་�ོང་
གི་�་ནག་ན་བ�གས་ཤིང་། འ་ཞ་མང་པོ་ག་བཙལ་ཏེ་གཏེ�་བ�ས་པར་(ཏེ་འབངས་�་ོད་པའི་གན་་
�ལ་བར)ལོ་གཅིག་(༡༢༡༤གས་ཕོ)འི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་འོ་དང་ན་བ�གས་ཤིང་། ཇི་མ་ཁོལ་�་་མང་
པོ་བ�ངས་པར་(ེ་བསད་པར)ལོ་གཅིག་(འདིའི་འོ་དང་་བ་་ས་ལ་ཟེར་བར་མངོན། དེབ་ོན་�་མང་
ོང་གི་ི་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་འི་ལོ་ལ་བོད་དམག་གིས་ཐང་གི་ལ་ཁམས་བ། ་�ར་ི་ལ་�ད་ངས་
་བའི་ལོ་འདི་ཡིན་པར་འ�ག)(༡༢༡༥གས་མོ)�ག་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་དརད་མ་ི་ར་
ོན་ན་བ�གས་ཏེ། ད�ན་ཉི་མངས་ཚལ་�་གཤེགས་ཤིང་། བཙན་མོ་་མོ་ེང་(ལ)་�ར། �ངས་་
�ག་ལ་བག་མར་གཤེགས་པར་ལོ་གཅིག (འདི་ལ་པོའི་་མཆེད་ཅིག་ཡིན་པར་ང)(༡༢༡༦�་
ཕོ)ེ�འི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ༑ བཙན་པོ་དརད་ཤངས་ི་�མ་�་བོ་ན་བ�གས་ཤིང་། ད�ན་ན་བ་ིང་�་
གཤེགས་ཏེ༑ ནད་འ�མ་�ས་བེངས་པར་(ཏེ་�ངས་པར)ལོ་གཅིག (ཡོས་ལོ་ལ་མགར་�ོངས་ནས།
ེལ་ལོའི་བར་ི་ལོ་��་པོ་འདི་ལ། མགར་ི་ཚ་བོ་ཞང་ོན་�་མོ་དང་། འབངས་ི་ད�འ་གཅོད་མཁན།
དབའ་�མ་ང་གིས་ས། དེ་ནས་མགར་ན་ོ་ཆེན་�་བོས་པ་ཤོག་ིལ་ག་པར་གསལ)(༡༢༡༧�་
མོ)་གག་གི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་དར་ོད༑ ཕོ་དམ་མདོ་ན་བ�གས་ཤིང་། དར་ད་�མ་�་པོར་ོས་ཏེ།
འ�ན་མ་(ེ་དར་ི་�གས་འ�)འདོང་ཀའི་ནེ་�་�ང་�་(མགར་ི་�་ཆེ་བ)མགར་བཙན་་ོམ་�་དང་།
(�་འིང་པོ)ི་འིང་བཙན་ོད་གཉིས་ིས་བ�ས་ཏེ། འོག་མཁོས་ཆེན་པོ་བིས། ད�ན་(བཙན་པོ)ཕོ་
ང་ཤངས་ི་རབ་ཀ་ཚལ་�་གཤེགས་ཤིང་། (ད�ན་ི)འ�ན་མ་�ངས་�ངས་ི་ག་ཚལ་�་བ�ས་ཏེ།
�ན་མིག་ང་ཏོན་བིས། ཕ་ལོས་(འབངས་�)བག་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༡༨ཤིང་ཕོ)ིའི་ལོ་ལ་བབས་
ཏེ། བཙན་པོ་དར་�ིང་ན་བ�གས་ཤིང་། ོག་ལ་(ངོ)ལོག་པ་དང་། ད�ན་ཚང་བང་ར་གཤེགས་ཏེ།
འ�ན་མ་ག་གི་�་�ང་�་འ�ས་ཏེ། �གས་ལོང་དམར་པོ་ིས་པར་ལོ་གཅིག (�གས་ལོངས་དམར་པོ་་
བ་དམག་�་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ནམ་མ) (༡༢༡༩ཤིང་མོ)ཕག་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། ད�ིད་ཞེ་ཤིང་�་
གཤེགས་ཏེ། བཙན་མོ་ི་མ་ལོད་ིས། ོན་མོ་ཆེན་མོ་གསོལད། (འདི་ལ་ི་ི་མ་ལོད་ཅེས་འ�ང་བས།
ོང་བཙན་ི་བ�ན་མོ། ི་བ�ན་ཡིན་ིད་དམ་ད�ད་ལ། ལ་མོ་འདི་དབང་�གས་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་�ད་



འ�ག)འབོན་ང་ལ་ི་ང་གིས། གསེར་ཟངས་ཆེན་པོ་གསོལ་པ་དང་། དརད་བལ་པོ་ན་བ�གས་ཤིང་།
ོན་བཙན་ས། ཤིམས་ི་�་རན་�་ཞང་�ང་གི་མཁོས་བིས་ཏེ། �་�་ལ་�་ང་ཡོར་མཆིས། ད�ན་
བཙན་པོ་འོན་ི་་བོ་ནར་བ�གས་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༢༠མེ་ཕོ)ི་བའི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། དརད་བཙན་པོ་
གས་ི་ཤར་ན་བ�གས་ཤིང་། ད�ན་ཚང་བང་་ནས་ི་མང་ོན་(ཏེ་མང་ོང་མང་བཙན)ད�ང་�་
གཤེགས། བཙན་ཕོ་ས་ི་འ�ས་ོང་། ེགས་ི་་�ང་�་བམ་(པ་ེ་་འ�ངས) ོན་བཙན་ས་
�་�་ལ་�(དམག)ངས་ཏེ། �མ་�་ི་བཤོས་ོམ་འཚལ་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༢༡མེ་མོ)ང་གི་ལོ་ལ།
བཙན་པོ་ཡབ་ི་�ར(ཏེ་་ག�ང)བ་ལམ་ན་མད་ཅིང(ེ་ས་ཤིང)བ�གས་ཏེ། ེ་ཤིན་་�ལ་�་དང་།
ོག་ལ་རིང་�ག་ོར་གཉིས། ོ་བ་རིངས་ཏེ། ཞང་�ང་ངོ་ལོག་ཅིང་། བཙན་པོ་ི་འ�ས་ོང་ཉེན་ཀར་ན་
བ�གས་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༢༢ས་ཕོ)ག་གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་ཡབ་ི་རིང(ེ་་ག�ང)བ་ལམ་
མད་ཅིང(ེ་ས་ཤིང)བ�གས་ཏེ་ད�ན་ོད་འ�ན་མ་ིག་�་ེར་འ�ས། ད�ན་ད་མངན་�་འ�ས་ཏེ།
ར་སང་ེ་�ངས་ེ་�ག་དང་། ་ི་་ད�་ང་ལ་བོན་ཕབས་ཏེ། བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་ཤིང་
ཡབ(�ོངས་པའི་གསང)བཏོལ་བར་ལོ་གཅིག (༡༢༢༣ས་མོ)ཡོས་ི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་
ཤིང་། (ཕོ་ང)ིང་བར་བཙན་པོ་ཡབ་ི་མདང(ེ་ག�ང་མཆོད)བཏང་བར་ལོ་གཅིག

╚དས╗འདིར་ལ་རབས་ཕན་�ན་ར་འོད་�གས་ངོ་མཚར་བ་འདི་ར་ང་ེ༑ དེ་ཡང་མང་ོང་འདི་
དོན་ལ་མེ་ིའི་ལོ་ལ་་འདས་པ་ཡིན་མོད། དེབ་ོན་�་འི་ལ་རབས་ངས་པར་ས་མོ་ཡོས་ལ་འདས་
ཞེས་བཤད། ལ་རབས་╚ཀ╗པ་འདིར་ང་དང་ག་གི་ལོ་ལ་ཡབ་ི་་ག�ང་ས་ནས་བཞག་ཅེས་
བཤད། དེས་ན་ལོ་ག�མ་ི་རིང་ལ་བཙན་པོ་�ོངས་པ་གསང་་ས་ནས་བཞག་ེ། ས་མོ་ཡོས་ི་ལོར་
ག�ང་མཆོད་བཏང་ནས་བཙན་པོ་འདས་སོ་ཞེས་ན་ལ་གོ་བར་ས་པས། ་ནག་�་ལོ་དེ་རང་ལ་བཙན་པོ་
�ོངས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནས། འི་ལ་རབས་�་ཡང་། མང་ོང་ས་མོ་ཡོས་ལ་འདས་ཞེས་ཐོ་བཀོད་པར་
གསལ་ལོ། །གསང་་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་ཡང་། མང་ོང་�ོངས་པའི་ལོ་ནར་བ�གས་པར་ལོ་
གཅིག (༡༢༢༠མེ་ཕོ)ི་བའི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། དརད་བཙན་པོ་གས་ི་ཤར་ན་བ�གས་ཤིང་། ད�ན་ཚང་
བང་་ནས་ི་མང་ོན་(ཏེ་མང་ོང་མང་བཙན)ད�ང་�་གཤེགས། བཙན་ཕོ་ས་ི་འ�ས་ོང་། ེགས་
ི་་�ང་�་བམ་(པ་ེ་་འ�ངས) ོན་བཙན་ས་�་�་ལ་�(དམག)ངས་ཏེ། �མ་�་ི་བཤོས་
ོམ་འཚལ་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༢༡མེ་མོ)ང་གི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་ཡབ་ི་�ར(ཏེ་་ག�ང)བ་ལམ་ན་
མད་ཅིང(ེ་ས་ཤིང)བ�གས་ཏེ། ེ་ཤིན་་�ལ་�་དང་། ོག་ལ་རིང་�ག་ོར་གཉིས། ོ་བ་རིངས་
ཏེ། ཞང་�ང་ངོ་ལོག་ཅིང་། བཙན་པོ་ི་འ�ས་ོང་ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་པར་ལོ་གཅིག (༡༢༢༢ས་ཕོ)ག་
གི་ལོ་ལ་བབས་ཏེ། བཙན་པོ་ཡབ་ི་རིང(ེ་་ག�ང)བ་ལམ་མད་ཅིང(ེ་ས་ཤིང)བ�གས་ཏེ་ད�ན་



ོད་འ�ན་མ་ིག་�་ེར་འ�ས། ད�ན་ད་མངན་�་འ�ས་ཏེ། ར་སང་ེ་�ངས་ེ་�ག་དང་། ་ི་་
ད�་ང་ལ་བོན་ཕབས་ཏེ། བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་ཤིང་ཡབ(�ོངས་པའི་གསང)བཏོལ་བར་ལོ་
གཅིག (༡༢༢༣ས་མོ)ཡོས་ི་ལོ་ལ། བཙན་པོ་ཉེན་ཀར་ན་བ�གས་ཤིང་། (ཕོ་ང)ིང་བར་བཙན་པོ་ཡབ་
ི་མདང(ེ་ག�ང་མཆོད)བཏང་བར་ལོ་གཅིག

╚དས╗འདིར་ལ་རབས་ཕན་�ན་ར་འོད་�གས་ངོ་མཚར་བ་འདི་ར་ང་ེ༑ དེ་ཡང་མང་ོང་འདི་
དོན་ལ་མེ་ིའི་ལོ་ལ་་འདས་པ་ཡིན་མོད། དེབ་ོན་�་འི་ལ་རབས་ངས་པར་ས་མོ་ཡོས་ལ་འདས་
ཞེས་བཤད། ལ་རབས་╚ཀ╗པ་འདིར་ང་དང་ག་གི་ལོ་ལ་ཡབ་ི་་ག�ང་ས་ནས་བཞག་ཅེས་
བཤད། དེས་ན་ལོ་ག�མ་ི་རིང་ལ་བཙན་པོ་�ོངས་པ་གསང་་ས་ནས་བཞག་ེ། ས་མོ་ཡོས་ི་ལོར་
ག�ང་མཆོད་བཏང་ནས་བཙན་པོ་འདས་སོ་ཞེས་ན་ལ་གོ་བར་ས་པས། ་ནག་�་ལོ་དེ་རང་ལ་བཙན་པོ་
�ོངས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནས། འི་ལ་རབས་�་ཡང་། མང་ོང་ས་མོ་ཡོས་ལ་འདས་ཞེས་ཐོ་བཀོད་པར་
གསལ་ལོ། །གསང་་ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་ཡང་། མང་ོང་�ོངས་པའི་ལོ་དེ་རང་ལ། འ�ས་ོང་་
འ�ངས་པས། ལོ་ག�མ་ཙམ་མ་ལོན་པར་ལ་སར་འགོད་མི་�ས་མ་པས་ཡིན་ངེས། ལོ་�གས་གཞན་
མས་ང་ལ་རབས་╚ང╗པ་དང་བ�ར་ནས་ཞིབ་�་ད�ད་པར་འཚལ། དེ་ར་འི་ལ་རབས་�་བོད་
ི་བཙན་པོ་མས་ི་ལ་འཁོད་པ་དང་༑ འདས་པའི་ལོ་ིས་པ་ཕལ་ཆེར་ཞིག་་ནག་�་གནས་�ལ་དེ་འོར་
བ་ན། ིས་པར་གསལ་བས་ཞིབ་�་ཤེས་པར་་ལ། བཙན་པོ་མང་ོང་རང་ལོ་བ�་ག�མ་པར་ི་ལ་འཁོད་
ཅེས་དེབ་ོན་�་ིས་པ་དེ་ཡང་འི་ལ་རབས་ལ་བེན་པར་གསལ་མོད། གལ་ཏེ་མང་ོང་འདི་ོང་
བཙན་ི་ས་ི་ས་ཡིན་པ་བདེན་ན་ི་ལ་བ�གས་�ས་ད�ང་ལོ་བ�་ག�མ་ལོན་ངས་མེད་པས། འདི་
ཡང་ར་བཤད་པ་ར་འདས་ེས་ི་༡༢༠༢པ་ས་ཕོ་འི་ལོ་ལ་མགར་་ལ་�་ེབས་�། བཙན་པོ་
ད�ང་ལོ་བ�་ག�མ་ལོན་�ལ་དང་། ི་ལ་བ�གས་ཡོད་�ལ་སོགས་་ནག་པས་གསར་�་ཐོས་པ་ལ་
བེན། ལོ་བ�་ག�མ་ལོན་�་ི་ལ་བ�གས་ཞེས་འི་ལ་རབས་�་ིས་པར་གདོན་མི་ཟ་ལ། འགོས་
ིས་དེ་ན་དེ་བསལ་མ་མཛད་པར་རང་ལོ་བཞི་བ�་་གཉིས་པ་ས་མོ་ཡོས་ལ་�ོངས་སོགས་ག�ངས་
པར་ང་༑ དེས་ན་མང་ོང་རང་ལོ་བཞི་བའི་བས་ི་ལ་འཁོད་ནས་ད�ང་ལོ་ཉེར་བ�ན་པ་མེ་ིའི་ལོ་ལ་
འདས་པ་ཡིན་ནམ་མ་ེ། གར་གནས་དག་གིས་ད�ད་པར་འཚལ།



.

ཤོག་ིལ། ╚ཁ╗པར་མང་ོང་མང་བཙན་ི་ོར་མ་�ང་བས། འདིར་╚ང╗པ་ལས་ ངས་ན།
╚ང╗ོང་བཙན་ི་ེས་�། མཚན་མི་གསལ་བའི་བཙན་པོ་ཞིག་བོད་ི་ི་ལ་བ�གས༑ ཞན་�ང་གི་ལོ་
ག�མ་པ། (སངས་ས་འདས་ེས་༡༢༠༢)ལ་མགར་ོང་བཙན་ར་ཡང་་ནག་�་ེབས། གོང་མ་ལ་
གསེར་གཞོང་ཆེན་པོ་ཞིག་�ལ། བཙན་པོ་གསར་པའི་བ�ན་མོར། ཀོང་ཇོ་ཞིག་ང་གནང་བར་�ས། དེ་ནས་
ལོ་་སོང་བ་ན། �་�་མས་་ལ་ཤོར་བ་མགར་ིས་ཐོས་ཏེ། དམག་བཟང་པོ་མས་འིད་ནས་�་�འི་
ཐོག་�་སོང་། དེའི་�་�་�འི་དཔོན་་བ་བོད་ི་ོགས་�་ོས་ཏེ། རང་ལ་ི་ནང་མས་ཐམས་ཅད་ན།
དེར་བོད་དང་�་�་གཉིས་ཀ་གལ་བེས། ོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གོང་�་ཡི་གེ་�ལ་ཏེ། �ོགས་དན་ེད་
པར་�ས་ང་། གོང་ནས་�འི་ོགས་ང་མ་གནང་། མཐར་བོད་དམག་གིས་�་�་ཕམ་ེ། �་�འི་ལ་
པོ་�་ན་ནོ་ཧེ་པོ་དང་། ལ་མོ་ཝཾ་�་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པ། རང་ལ་བོར་ཏེ་ལན་ཇོ་ོགས་�་ོས།
བོད་དམག་གིས་�་�འི་ལ་པོའི་ེས་ེགས་པ་འགོག་པའི་ཆེད་�། གོང་ནས་དམག་དཔོན་འ�ན་ཞེན་ཐེ་
དང་། ��་�་�ང་ན་གཉིས༑ ལན་ཇོ་དང་། ན་ཇོར་བཏང་། �་དྀན་ཁན་ལ་དམག་དཔོན་ཆེན་པོའི་ལས་ཀ་
བལ༑ དེའི་ེས་�་བོད་ི་ོན་ཆེན་འཇིན་འཇིན་་བ་�་�འི་མགོ་ལ་ནག་བེད་པའི་ཆེད་�་ེབས་ང་།
གོང་ནས་མཇལ་འད་ང་མ་གནང་བར། ོན་པོ་ལ་བཀའ་བོན་པས༑ ཁོང་རང་ར་ལོག་དགོས་པ་�ང་།
དེའི་འོག་�་ར་ཡང་བོད་ི་ཕོ་ཉ་ཞིག་བཏང་ེ། �་�་དང་བོད་གཉིས་འ�མ་ེད་དགོས་ན། ་ནག་གི་ཞིང་
ཆེན་ཆེ་�འི་་བ་དེ་བོད་ལ་ོད་དགོས་�ལ་གོང་མ་ལ་�ས་ང་། གོང་ནས་གསན་�་མ་བཞེད། དེ་�ས་ཙ་ན་
བོད་ི་ོན་ཆེན་མགར་ོང་བཙན་དེ་�ོངས། མགར་འདི་ཡི་གེ་མི་ཤེས་ང་། རང་བཞིན་ིས་ོ་ོ་ཞིང་།
ངང་�ལ་བན་ལ། དམག་ཐབས་མཁས། བོད་�་ཁོང་ལ་མཐོང་ཆེ་ཞིང་། ཁོང་ལ་བེན་ནས་བོད་ི་ལ་
ཁམས་ོབས་�གས་ཆེར་སོང་བ་ཡིན། ཁོང་པ་འི་ཕོ་ང་�་ཡང་ེབས་ཏེ། ཐེ་�ང་གི་བས། གོང་ནས་
�བ་ོགས་ི་་�ང་དམག་དཔོན་་བའི་གོ་གནས་ང་ལ། (ཚལ་བའི་དེབ་དམར་�་ངས་པར། ང་
ཡི�་འི་ཐ་མི་�ན་ན་་བའི་གོ་གནས་མགར་ལ་གནང་ཞེས་ིས་)གོང་མ་ཡང་ཁོས་ས་པའི་གཏམ་
མས་ལ་�གས་ཤིན་�་མཉེས་པ་ཡིན། གོང་མའི་ཚ་མོ་ཞིག་ང་�ང་མར་གནང་།

མགར་ལ་�་བཞི་ེ། མགར་བཙན་་ོམ་�། (ལོན་�ན་ལིན།)མགར་ི་འིང་བཙན་ོད༑ (ལོན་ཙན་
�།)ོན་ཟི་མདོ་ཡེ། ོན་འབལ་ལོན་མས་ལས། བཙན་་ོམ་�ས་ཕའི་གོ་ས་བང་། �་གཞན་ག�མ་
དམག་དཔོན་�་ས་ཏེ། ལོ་དེ་རང་ལ་འི་ས་མཚམས་�་དམག་ངས། འཇང་གི་རིགས་ི་ཞིང་ཆེན་བ�་
གཉིས་བཅོམ། གོང་མའི་མ�ན་�ོས་པ་མས་ནས། �་�་མས་ལན་ཇོའི་ོ་ོ་ོགས་�་འཇོག་ིས་ས།
གོང་མ་རང་ཉིད་ནས་ཐོག་མར་བོད་ལ་གལ་འེད་པར་དགོངས་ཏེ། ོན་ཛན་ཅོ་དང་། ཡན་མོ་འབེན།



དམག་དཔོན་ཅི་བྷི་ཧེ་ལི་མས་མ�ན་�་བོས་ཏེ་བཀའ་�ོས་མཛད་པར། ཡན་མོ་འབེན་ིས་གོང་མ་ལ། ད་
་རང་ལ་�་�་གེ་ཆེ་བས། དམག་ེད་པ་མི་འོང་་བ་�ས། ཅི་བྷི་ཧེ་ལི་ན་རེ། བོད་མས་�བ་ོགས་ི་
ས་ཐག་རིང་པོ་ན་ོད་ཅིང་། རང་རེའི་དམག་གིས་དེར་ེབས་�་ཁོང་མས་རི་ལ་འོས་པར་ངེས། རི་ལ་
ེས་དེད་པས་ེས་མི་ཟིན། ར་ད�ིད་ཀ་ཤར་བ་དང་མཉམ་�། ཁོང་མས་ིར་འོངས་ཏེ་ར་ཡང་�་�་
བཅོམ་པར་ངེས། དེས་ན་རེ་ཞིག་�་�་མས་ལ་�ོགས་ཏན་ེད་�་བཞག་ན་ལེགས། དེ་ནས་བོད་མས་
ིས་རང་རེ་ལ་དམག་ེད་པའི་ོབས་�གས་མི་འ�ག་མ་ནས། ེགས་པ་ེས་ཤིང་སོས་དལ་�་ོད་པའི་
བས། ོ་�ར་�་དམག་ངས་ན་ལ་ཁ་ལོན་པར་ངེས་ཟེར། ོན་ཛན་ཅོ་ན་རེ། ད་་�་�་མས་ཉམ་ཐག་
པའི་བས་�་�ོགས་མ་ས་ན། ལ་དེ་་བ་ཉིད་འཇིག་པར་ངེས། དེ་བས་ད་་རང་དམག་ངས་དེ་�་�་
བོད་ི་ལག་�་མ་ཤོར་ཙམ་�ང་ན། ེས་སོར་ཐབས་ཅི་ཡང་ེད་�་བ�བ་ཟེར། དེ་ར་�ོས་ལ་མ་མ�ན་པས་
དོན་ཐག་མ་ཆོད་པར་�ས་ཤིང་༑ �་�་མས་ལ་ོ་བའི་ཐབས་ང་མ་འ�ིག (འདས་ེས་ི་༡༢༠༦པའི་
ལོ་ལ་)བོད་དམག་ེབས་ཏེ། �བ་ོགས་ི་�་�་�་ཆེན་བ�་ཆབ་འོག་�་བ�ས། ཞེང་ཕེན་ི་ལོ་དང་པོ་
(༡༢༡༤པའི་ལོ་)ལ་ར་ཡང་བོད་དམག་ེབས་ཏེ། འི་ཞིང་ཆེན་བཅོ་བད་ཙམ་བཅོམ། བོད་དང་ལི་
ལ་པ་གཉིས་�ོགས་�་བེབས་ནས་�་ཅིའི་�ོང་ེར་ི་གས་རི་ཡང་བཤིག དེ་ནས་འི་ཞིང་ཆེན་བཞི་
བོད་ི་ལག་�་ཤོར། གོང་ནས་དམག་དཔོན། ཟེ་ཞིང་ཀེ་དང་གོ་ཞི་�ན་གཉིས་ལ་བཀའ་ཕབ་ེ། དམག་
འ�མ་ག་གཅིག་ཙམ་འིད་ནས། �་�ན་ལ་�་ེབས། དེར་��་ཧེའི་ོགས་�་འ�ོ་�བས་ས་པ་ན།
དམག་དཔོན་ཟེ་ཞིན་ཀེ་ན་རེ༑ ལ་དེ་ཐག་རིང་བས། དམག་གི་ཁལ་་དང་བཅས་བ�ོད་པར་དཀའ། དེ་
བས་ཁལ་་མས་་�ི་ལིན་�་ཤིང་གི་ར་བས་བོར་ཏེ་བཞག་ནས། དམག་ང་པ་གང་མོགས་�་སོང་
ེ། བོད་ི་ེང་�་ོ་�ར་�་འ�ང་ན་ལ་ཁ་ལོན་པར་ངེས་ཟེར། འོན་ང་གོ་ཞི་�ིན་ཡང་ཁོ་རང་དང་གོ་
གནས་མཉམ་པའི་དམག་དཔོན་�་སོང་གཤིས། ཁོས་ངག་ལ་མ་བིས་པར༑ དམག་མི་ཁལ་་དང་བཅས་
པ་བོད་ི་ད�ང་དང་ཉེ་བར་འིད་དེ་འཐབ་པས། ་དམག་མས་ཤིན་�་འཚབས་ཆེ་བར་ཕམ་ེ། ཁལ་་
མས་ང་བར་ནས་ར་ོས། ཟེ་ཞིན་ཀེ་དམག་དང་བཅས་པ་�་�ན་བར་�་ེབས། འོན་ང་དེར་ཡང་
བོད་དམག་གིས་ེས་དེད་ནས་ེབས་ཏེ། ་མས་འཚབས་ཆེ་བར་ཕམ། དམག་ཕལ་ཆེར་བསད་ཅིང་ས།
མཐར་བོད་ི་ོན་ཆེན་མགར་བཙན་་དང་། ཟེ་ཞིན་ཀེ་གཉིས་ིས་བར་�་འ�མ་ས་ཏེ་དམག་དཔོན་ར་
་ལ་�་ལོག དེ་ར་བོད་ི་དམག་གིས་�་�་ཕམ་ེ། �་�འི་ས་ཐམས་ཅད་ཆབ་འོག་�་ས། གོང་
ནས་ར་ཡང་དམག་དཔོན་ཛན་ཅོ་དམག་གསར་པ་དང་བཅས། བོད་ལ་འཐབ་�་བཏང་ཡང་། དམག་དཔོན་
ལམ་�་ཤི་ེ་དམག་མས་ིར་ལོག་(འདས་ེས་ི་ལོ་༡༢༡༦)ལོ་ལ་བོད་ི་ོན་པོ་འཇིན་འཇིན་་ནག་�་
བཏང་། ོན་པོ་དེ་གཞོན་�ས་�་་ནག་ི་ཡིག་ར་ཡོན་ཏན་ངས་པའི་མཁས་པ་ཡིན། གོང་ནས་ཁོ་
མ�ན་�་བོས་ཏེ། བོད་ལ་དང་བཙན་པོའི་ོར་མས་འི་ོག་མཛད་པར། བོད་ོན་ན་རེ། ངེད་ཅག་གི་



བཙན་པོ་ནི་ོབས་�གས་དང་མེན་་ེ་་མ་ལས་ང་ག་པ་ཙམ་བ�གས༑ ལ་ིད་ལ་དོ་དམ་ཆེ་
ཞིང་། ོན་མས་ིས་ད�་བོར་�་མི་བ�བ་པ་ཞིག་ཡིན༑ བོད་འབངས་མས་�ང་བའི་ལ་�་ོད་པས།
ོན་ཐོག་�ང་ཞིང་ནོར་�གས་ོང་། ��་ཧེ་�འི་ང་�་དར་ཁ་ཡང་གངས་མི་བ�། མི་མས་དར་�ས་
�་་བལ་ི་ིང་པ་དང་༑ ད�ན་ནི་ོག་པ་ོན་ཏེ་�ང་ག་�་བབས་ནས་་ནག་དང་ིལ་བོ་�བ་ེ་ོད།
གཞན་་�་གར་བཟང་ལ་བས་ནས། གནས་འཕོ་ེལ་ེད། �ང་ཟོང་ནི་འི་ལ་ལས་ཤིན་�་དཀོན།
འོན་ང་ད�ལ་�ག་ཐམས་ཅད་སེམས་གཅིག་�་མ�ན་ཞིང་། གཅིག་�ོགས་གཅིག་གིས་ེད་པས་བོད་ི་
ལ་ཁབ་ོབས་�གས་ཆེ་བའི་�་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ཞེས་�ས། དེར་གོང་མས། འོ་ན་ོད་བོད་དང་�་�འི་
ལ་རིགས་གཉིས་གཉེན་ཚན་�་གཏོགས་པས་མ�ན་འ�ིག་བཟང་པོ་དགོས་�་ལ། �་�འི་དཔོན་པོ་ཟོ་ཧོ་
ཀེ་རང་ལ་ལ་ངོ་ལོག་ེ་བོད་�་ོས་པར། བོད་ི་བཙན་པོས་ཁོ་ལ་གོ་གནས་ད། དེ་ནས་བོད་དམག་
ངས་ཏེ་�་�་བཅོམ། ངེད་ིས་དམག་དཔོན་ཟེ་ཞིན་ཀེ་འ�མ་ེད་�་བཏང་བར་བོད་དམག་གིས་ད་�ང་།
�་ཡོན་བཅོམ་ཞིང་། ངེད་ཅག་གི་ལན་ཇོ་ཡང་བཅོམ་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ག�ངས་པར། བོད་ི་ོན་པོ་ཡར་ལངས་
ཏེ་གོང་མ་ལ་ག་�ལ་ནས། ཁོ་བོ་ནི་ེ་བཙན་པོས་གོང་མ་ལ་ེས་འ�ལ་�་བཏང་བ་ལས། གཞན་ལས་�་
་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལན་མ་�ས་པས་གོང་མ་ཡང་མཉེས། (འདིར་ཟེ་ཞིན་ཀེ་དམག་ེད་�་བཏང་བ་ལ།
འ�མ་ེད་�་བཏང་ཞེས་མ�ས་མོས་ིས་ག�ང་ོན་པར་ང་།)



.

ཞང་ཡོན་ི་ལོ་ག�མ་པ། ༡༢༡༩བའི་ལོ་ལ། བོད་ི་ོན་པོ་ཏོ་རེ་འཕན་�་་བ་་ལ་ེབས་ཏེ། བོད་དང་
འ�མ་ེད་པར་�ས་ང་གོང་ནས་མ་གསན། ལོ་དེའི་ེས་མར། བོད་དམག་གིས། ཤ་ཇོ། ཀོ་ཇོ། ཧེ་ཇོ། �ིན་
ཇོ་མས་བཅོམ། དཔོན་པོ་དང་འབངས་མས་བསད་ཅིང་༑ ནོར་�གས་མས་འོག་ེ་འེར། དེར་གོང་
ནས་བཀའ་ཕབ་ེ། དམག་ར་གཉིས་ལས་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་ཡོད་པའི་ད�ང་ཞིག དཔོན་�ང་ལི་ཞན་
ལ་འིད་�་བ�ག་ནས། ཏ་ཇོའི་ོགས་�་བཏང་། ད�ང་ཡན་ལག་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིག་དམག་དཔོན་ལི་ལོན་
ིས་འིད་དེ་ལན་ཇོ་ལ་འ�ོ་�་ས་ང་དམག་དཔོན་གཉིས་ལ་ས་ནས་མ་སོང་བར་བད་ཡོད་པའི་བར་
ལ། ར་ཡང་བོད་དམག་ེབས་ཏེ། ཐེ་ཇོ་བཅོམ་ཞིང་། �ོང་ེར་མི་གོང་དང་། ཏིན་ལང་གཉིས་ཀ་བང་།
�་ཇོ་ཡང་བཅོམ་ེ། དེར་ཡོད་པའི་་དམག་མས་ཕམ་པར་ས༑ དེའི་དོན་�་དམག་དཔོན་ལི་ཞིན་ཀེ་ལ་
གོང་ནས་བཀའ་ཕེབས་ཏེ། ཏོ་ཧེའི་ལ་�་བཏང་ཡང་། ཁོས་བོད་དང་དམག་མ་འཐབ་པར་རང་དགར་
བད། དེ་�ས་བོད་མས་�་�་དང་བེབས་ནས། ཀན་ཟིའི་ང་ོགས་ི་�ོང་ེར་ཨན་ཤི་བཅོམ། གོང་
ནས་ལི་ཞིན་ཀེའི་ཚབ་�། ལ་ིད་ི་ཡིག་མཁན། ལི་ཟིང་ཞོན་དམག་དཔོན་�་བོས་ཏེ་ཏོ་ཧེ་ལ་བཏང་༑
དེ་ཡང་ཁོ་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟ་ཞིན་ཀེ་དང་སེམས་མི་མ�ན་པས། དམག་དཔོན་ི་བཀའ་ལ་མ་བིས་
བས། དཔོན་ཆེན་ང་མ་དགའ་ེ། ཁོ་ལ་དམག་དཔོན་ི་ཤེས་་མེད་པར་རིག་ནས། བསམ་ངན་ས་ཏེ་
�བ་ོགས་ི་དམག་དཔོན་�་བཙན་ཐབས་ིས་བོས་པ་ཡིན། དེའི་ིར་ལི་ཟིང་ཞོན་ིས་གོང་�་དགོངས་
པ་�ས་ང་མ་གནང་། དེར་ཁོ་རང་དབང་མེད་པར་བོད་ལ་དམག་འཐབ་�་འ�ོ་དགོས་པ་�ང་། ལི་ཟིང་ཞོན་
བོད་ི་ེང་�་དམག་ལ་ཆས་པ་ན། གོང་མ་རང་གིས་ང་ེལ་�ང་མཛད། ད་�ང་ན་ནན་དང་། ན་ནན་
ལ་གཉིས་ནས་ང་དམག་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ། དམག་དེ་མས་ལོང་ཇི་ལ་ེབས་ནས་བོད་དང་
འཐབ་པས་བོད་མས་ཕམ། དེར་ལི་ཟིང་ཞོན་ིས་དམག་ཆིག་འ�མ་་ི་འིད་དེ། བོད་ི་དམག་དཔོན་
ཆེན་པོ་མགར་བཙན་་དང་�ག་ནས། མ�་ོན་པོའི་འ�མ་�་དམག་ཆེན་འཐབ་པས། ལི་ཟིང་ཞོན་ི་
�ོགས་ལི་ཞོན་ལི་་བ་དམོག་ནང་�་འ�ོ་ཐལ་ཆེ་ནས་གལ་�་བསད། ལི་ཟིང་ཞོན་ིས་དེ་ལ་བ་གནོན་
ཅི་ཡང་ེད་མ་�ས་པར། དམག་མས་གོ་རིམ་མེད་པར་འིད་ནས་ཅིན་�ན་ལང་�་ོས། འོན་ང་ལ་དེ་
ས་རོང་དོག་པས། བོད་དམག་མས་དེར་ོན་ལ་ེབས་ཏེ་དམག་ར་བཏབ་ནས་་དམག་གི་ལམ་བཀག་
པར། དམག་དཔོན་ཧེ་ཅི་ཆན་ཟེར་བ་ཞིག་གིས། དམག་ོབས་ལ་ཅན་་ོང་འིད་ནས། མཚན་མོ་ཞིག་
ལ་བོད་ི་ར་ཐོག་�་�གས་པས། བོད་མས་འཇིགས་གས་ཏེ༑ གཅིག་ེང་�་གཅིག་འེལ་བཞིན་ིར་
ོས་ནས་ལམ་ེས། དེར་ལི་ཟིང་ཞོན་ིས་་དམག་ག་མ་འིད་ནས་ཤ་ཇོ་ལ་ལོག དེ་ར་འི་ད�ང་
ཤིན་�་འཚབས་ཆེ་བར་ཕམ་པ་ལ༑ གོང་མ་ཡང་�གས་འ�གས་ཏེ། ོན་པོ་མས་བ�ས་ནས་བོད་དམག་



འགོག་ཐབས་ི་�ོས་མཛད། དེར་གོང་མའི་ཞལ་ནས། ཁོ་བོ་ནི་བ་ོན་མ་ོང་ཞིང་དམག་ལ་འ�ོ་མ་ོང་
ེ། འོན་ང་ར་རང་རེས་ཀོ་ལི་མས་ཕབ། དེ་ནས་ལོ་ཤས་བར་ལ་དམག་འཐབ་ས། ར་་ལ་�་
ནང་འ�ག་�ང་། ད་་བོད་ི་དམག་ེབས་པས་སེམས་ལ་ཤིན་�་ཆེ། ངེད་ི་དམག་དཔོན་ལི་�་�ོངས་
ནས་བང་། དམག་དཔོན་བཟང་པོ་གཅིག་ང་མ་�ང་། ད་ལན་ང་ཧེ་ཏེ་ོགས་�་ོད་པའི་དམག་མས་
ིས་ད�་ཁེགས་པར་ངེས་ང་། དམག་དཔོན་མས་ངེད་ི་བཀའ་ལ་མ་བིས་པས་ཕམ། ད་ཅི་ེད་ི་
�ོས་ོན་ཅིག་ག�ངས་པར༑ ོན་ཁ་ཅིག་གིས། བོད་དང་འ�མ་ེད་པ་འཐད་ཟེར། ཁ་ཅིག་གིས། རེ་ཞིག་
བ�གས་ནས་དམག་ེས་སོར་ེད་པ་འགབ་སོགས་�ས།

ཅའོ་�ན་ི་ལོ་དང་པོ་(འདས་ེས་ི་༡༢༢༣)ལ། བོད་ི་བཙན་པོ་་འདས་ཤིང་། ས་ི་འ�ས་ོང་
ད�ང་ལོ་བད་ལ་ལོན་པ་ཞིག་ི་ལ་འཁོད་དོ།།



.

མི་བཟད་ད�ན་ི་�ང་དང་ན་ཅིག་�།།

མི་�ག་ཁ་བའི་ལ་ནས་ིར་འཐོན་པའི།།

མི་�བ་སེང་གེ་དཀར་མོའི་དམག་ད�ང་ལ།།

མི་ཡི་དབང་པོ་འཇིགས་པ་ཅིས་མི་བདེན།།

ཞེས་་བ་ནི་བཙན་པོ་མང་ོང་མང་བཙན་ི་བས་སོ།།

རང་ེའི་རིགས་ལ་ཞེན་པ་དཀར་པོའི་མདངས།།

རང་�ང་ིང་གི་ད�ས་ན་གནས་པ་འདིས།།

རང་ལ་ཁ་བ་ཅན་གི་ེ་འབངས་ལ།།

རང་གི་�ས་པས་ི་�་�ང་ཟད་�བ།།

མདོ་ད་པ་དགེ་འ�ན་ཆོས་འཕེལ་ིས་མཛད་པའོ།།ཞེས་ལ་རབས་ོམ་འོ་ཅན་ཏེ་རེ་ཞིག་ོགས་སོ།། །།

གང་དེས་མ�ག་ོམ་འདི་ཉིད་ང་མཛད་ཅིང་། ག་པར་ཆོས་ི་ལ་པོ་ོང་བཙན་ནས། ད་འི་བར་ི་
དེབ་ཐེར་ཞིག་ིག་དགོངས་ཡོད་ང་། ེན་མང་གིས་བར་གཅོད་�་ར་ཏེ་འོ་ཅན་�་�ས་པ་འདི་ཉིད་པར་
�་བན་ཆེད་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་མས་དམ་པ་གང་གིས་ན་ི་འས་�་ར་བངས་པ་ན་ཧོར་ཁང་
ས་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་ནས་དོ་དམ་ིས་བན་ཏེ།

ས་པ།

འཇིག་ེན་མེས་པོའི་དཔལ་ལ་འ�ན་བཟོད་པའི།།

མེན་ན་གར་གནས་འགའ་ཡིས་མ�ན་ེན་ིས།།

ར་བའི་ག་ས་མེས་པོའི་རལ་པའི་ང་།།

ོན་མེད་དེབ་དཀར་ོན་པའི་་བར་སིམ།།

འདི་ལས་�ང་བའི་དགེ་བའི་འས།།

རོ་མངར་གར་�་ཟ་བའི་བ�ད།།



བོད་རིགས་ི་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ནས།།

མངའ་བདག་ལ་པོས་ེས་བང་ཤོག།

དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


	རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

