སངས་ ས་ ་ི མཛད་ མ་མདོར་བ ས།

ང་ཚ་ནང་པའི་ཆོས་ཐོག་མར་ག ང་མཁན་ ོན་པ་

་ བ་པ་འཇིག་ ན
ེ ་འདིར་མ་ཕེབས་པའི་

གོང་ ། དགའ་ ན་ ་ ལ་ ་ འི་ ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།

་ ལ་ ་ཁོང་གིས་

དགའ་ ན་ ི་ ་ མས་ལ་ཆོས་ག ངས་ཏེ་བ གས། དེ་ནས་ ོན་ ི་ ན
ོ ་ལམ་ ི་དབང་གིས་འཛམ་
་ ིང་གི་མི་ མས་ཚ་ལོ་བ ་པའི་ བས་ ི་ག ལ་ ་ མས་འ ལ་བའི་ ས་ལ་བབས་པར་
གཟིགས་ནས།

ེ་བ ན་ མས་པ་མགོན་པོ་ ལ་ཚབ་ ་བ ོས་ཏེ་ ང་ཆེན་ཐལ་ཀར་མཆེ་བ་ ག་

ཡོད་པ་ཞིག་གི་ ལ་ ་ མ་ ་མ་ ་མཛས་ ི་ མས་ ་ གས་པ་དང༌།
གས་མཚན་མང་པོ་ ང་བ་རེད།

ོན་པ་

བས་དེར་བ ་ཤིས་པའི་

་ བ་པ་ནི་ ི་ལོའ་ི ོན་ ་ི ལོ་ ༥༤༤ ལོར་ ་གར་ ི་

ལ་ ན་སེར་ འི་ ང
ོ ་ ེར་ ་ཡབ་ ལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་ མ་ ་མ་ ་མཛས་གཉིས་ ་ི ས་
།

ྦི་ནིའི་ཚལ་ ་(དེང་སང་བལ་པོའི་མངའ་ཁོངས་)ས་ག་ ་བའི་ཚས་བཅོ་ འི་ཉིན་ ་

འ ངས། ་འ ངས་ནས་ཞག་བ ན་ ི་ ེས་ མ་ ་གཤེགས་པས་ ེ་ད འི་བདག་མོ་སོགས་མ་མ་
བ ད་ལ་གཏད་ནས་ ད
ེ ་ ིང་གནང༌།

ཁོང་གི་རིགས་ནི་ ལ་རིགས་དང་ ས་ནི་གོ ་ཏ་མའམ་

འི་རིགས་ཡིན་ནོ། ། ་འ ངས་མ་ཐག་ ག
ོ ས་བཞི་ལ་གོམ་པ་བ ན་བ ན་ ོས་པའི་ ལ་ ་མེ་
ཏོག་པ ་ྨ རེ་རེ་བཞད་ཅིང་།

ཁོང་གི་ག ང་ཐོག་མ་ནི། ང་ནི་འཇིག་ ེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་

ག ངས། མཚན་མཁན་ ང་ ོང་ཨ་སི་ཏ་ཟེར་བས་ ་ ས་ ་ི ད་ཆོས་ཁག་ལ་བ ག་ད ད་གནང་
ེ་ ་འདི་ ིམ་ ་བ གས་ན་འཁོར་ལོས་བ ར་བའི་ ལ་པོ་དང་།
འ ར་རོ་ཞེས་ ང་བ ན་གནང༌།

རབ་ ་ ང་ན་འཚང་ ་བར་

་ ང་ ས་ ི་མཚན་ལ་གཞོན་ ་དོན་ བ་ཟེར་ཞིང་། རིམ་

བཞིན་ལང་ཚ་ ས་ཏེ་ བ
ོ ་དཔོན་ ན་ ི་བཤེས་གཉེན་དང༌། ཡིག་མཁན་ ིན་ ་གོ་ཆ། ཞང་པོ་

བཟང་པོ་ལེན་སོགས་ལས་ཡི་གེ་སོགས་རིག་པའི་གནས་དང༌།

་ ལ་ ་ཚགས་ལ་ ངས། ཉིན་

ཞིག་གཞོན་ ་དོན་ བ་ཤིང་ཛམ་ འི་འ ི་ཤིང་གི་འོག་ ་ མ
ོ ་ལ་བ གས་ནས་ཉི་མ་ ་ི ོའི་ ས་
་ཡང་ ིབ་ནག་གིས་ཁོང་གི་ ་ ས་མ་བང་བར་བ ད་ཡོད་པ་ཡབ་ ལ་པོ་སོགས་ ིས་མཐོང་
ནས་ངོ་མཚར་ ེས།

ཁོང་གིས་ ན་ ་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ི་ ག་བ ལ་ལ་ གས་བསམ་བཞེས་

བཞིན་པ་ཡབ་ ལ་པོས་མ ེན་ཏེ་རབ་ ་ ང་བར་དོགས་པ་ ེས་ནས་ གས་འཛན་མ་བ ན་མོར་
བ ས་ཏེ། ད ང་ལོ་ཉི་ ་ ་ད ་བར་ ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་བ གས། བ ན་མོ་ གས་འཛན་མ་ལ་
ས་ ་གཅན་འཛན་འ ངས། ཉིན་ཞིག་ཁོང་གི་ ོགས་པོ་འ ན་པ་དང་མཉམ་ ་སེར་ འི་ ང
ོ ་
ེར་དང་ཕོ་ ང་གི་ ོགས་བཞིའི་ ོ་བཞི་ལ་ཕེབས་ ས།

ེ་ ་ན་འཆིའི་ ག་བ ལ་གཟིགས་ནས་

ངེས་འ ང་ གས་ ག་ ེས་ཏེ། འཁོར་བ་ལ་ ང
ི ་པོ་མི་འ ག་དགོངས་ནས་རབ་ ་ ང་འདོད་ཆེན་
པོ་ ེས། ཡབ་ ལ་པོའི་བཀའ་ ར་ཕོ་ ང་ ང་དམག་གིས་བ ོར་ཡོད་ན་ཡང་མཚན་མོ་གསང་བའི་
ོ་ནས་ ་མཆོག་བ གས་ ན་ལ་བཅིབས་ཏེ། མཆོད་ ེན་ མ་དག་གི་ ང་ ་ཕེབས་ནས་ཉིད་ ི་
ད ་ ་ཉིད་ ིས་ ེགས་ཏེ་ ལ་ ིད་ལོངས་ ོད་དང་བཅས་ཕངས་མེད་ ་དོར་བ་དང་ ིམ་ནས་
མ
ི ་མེད་པར་རབ་ ་ ང་།

་བོ་ནཻ་ར ་ནའི་འ མ་ ་ལོ་ངོ་ ག་རིང་ཉིན་ ར་ཏིལ་འ ་བ ན་

དང་། མོན་ ན་ ོག་བ ན་ཙམ་བཞེས་ནས་དཀའ་བ་ ད་པས་ ་ག གས་ མ་ལ་རིད་པར་ ར་ཏེ་
མི་ མས་ ིས་ ར་ ོད་ ི་འ ེ་རེད་བསམས་ཤིང་། ཁོང་ལ་དགེ་ ོང་ནག་པོ་ཞེས་མཚན་མི་ ན་པ་
ཞིག་ ང་བཏགས། དེའི་ཚ་ ོང་ ེར་ ེ་ཅན་ ་ི ག་པོའ་ི ་མོ་ལེགས་ ེས་མ་ཞེས་པས་ ན་ གས་
ཆེ་བའི་ ལ་ ས་གཞོན་ ་དོན་ བ་ ་ི བ ན་མོ་ ེད་འདོ་ནས་ མ་ཟེ་ལ་ཐབས་ ིས་ ས།

ང་

ོང་དཀའ་ བ་ལ་གནས་པར་འོ་ ག་གི་མཆོད་པ་ ལ་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ན་འདོད་དོན་འ བ་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ཁོ་མོས་བ་མོ་ ོང་གི་འོ་མའི་ཉིང་བ ད་ ་ ང་ ི་སོགས་བ ེས་པའི་འོ་
ག་དེ་ ང་ ོང་དཀའ་ བ་ཅན་ཡག་ཤོས་ཅིག་ལ་ ལ་དགོས་བསམ་ནས་ཡོད་ བས། འི་ ལ་བ་

མ་ཟེ་ཞིག་གིས་དེ་ནི་ ་བོ་ནཻ་ར ་ནའི་འ མ་ན་བཀའ་བ་ ད་དེ་བ གས་ཡོད་པའི་ ང་ ོང་དེ་
ལ་ ལ་ན། བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ ར། ་མོ་ལེགས་ ེས་མས་
འོ་ ག་ ལ་ནས་འདོད་དོན་ ས་པས། ལ་ ་དོན་ བ་རབ་ ་ ང་ཚར་བ་ཤེས་ཏེ། གཞོན་ ་ཁོང་
གི་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ཤོག་ཅེས་ ོན་ལམ་བཏབ། འོ་ ག་ ང་ འ
ི ི་ ིང་པོ་ ལ་བ་
ལ་བ ེན་ནས་སངས་ ས་ ི་ ་མདོག་ ར་ ར་མདངས་དང་ ན་པར་ ར།

་འཚང་ ེ ་བ ་

ཤིས་ལས་ ་ ་ཤ་བ ངས་ཏེ་གནས་མཆོག་ ོ་ ་ེ གདན་ ི་ ང་ བ་ཤིང་ ང་ ་བདག་གི་ ས་
མ་ནས་པགས་པ་དང་ ས་པ་ མས་རོ་ཞིག་ ་སོང་ཡང་ང་སངས་མ་ ས་བར་ ་ ན་འདི་ལས་
མི་ལངས་ཞེས་དམ་བཅའ་བཞག་ ེ་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས།

དེ་ནས་བ ད་ ིས་བར་ཆད་ ་

ཚགས་བཏང་ཡང་། ཁོང་གིས་ མས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོབས་ལ་བ ན
ེ ་ནས་བ ད་ ་ི མཚན་ཆ་
བ་མོ་འཕངས་པའང་འཇམ་པའི་མེ་ཏོག་ ་ ར། ད ང་ ངས་ མ་ ་སོ་ འི་ ེང་གནས་མཆོག་
ོ་ ེ་གདན་ ི་ ང་ བ་ཤིང་ ང་ ་མངོན་པར་ ོགས་པ་སངས་ ས་པའི་མཛད་པ་བ ན། ཚང་
པ་ག་གོན་དང་བཟང་པོ་གཉིས་ ིས་བསོད་ ོམས་ཐོག་མ་ ལ་བ་སངས་ ས་ ིས་བཞེས་ ེས་ ་ལ་
ང་གི་ ན་གཞི་བཞེས།

བས་དེར་བ ད་ ག
ི ་ཏོ་ཅན་མ་དགའ་བར་སངས་ ས་ ་གཤེགས་ ི་

རེད་ཅེས་གཏམ་ངན་གང་སར་བཤད་པ་དེ་སངས་ ས་ ིས་གསན་ནས་ངས་ཆོས་འཁོར་ཡོངས་ ་
བ ོར་མ་ཚར་བར་ ་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞེས་ག ངས།

་ཚངས་པས་སངས་ ས་ལ་ ལ་དེའི་

ཉེ་འདབས་ན་ ན་ཨ་ ་རའི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཨ་ ་ར་བཞེས་ན་ འི་ ན་གཞི་
ཡོངས་ ་ ངས་ ི་རེད་ག ངས་པ་ ར་གནང་བས་ ན་གཞི་ལས་ཐར་བ་རེད། དེ་ནས་དམ་པའི་
ཆོས་ ི་ཆེ་བ་འདོན་ ིར་དང༌། ཆོས་ ི་དོན་ ་ལ་བཤད་ ང་གོ་བར་མི་ ས་པས་ཞག་བཞི་བ ་ཞེ་
ད འི་རིང་ཆོས་མ་ག ངས་པར་བ གས་པ་རེད། ་ཚངས་པས་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་ བ
ི ས་ ོང་དང་
ན་པ་དང་བ ་ ིན་ ས
ི ་ཆོས་ ང་དཀར་པོ་གཡས་ ་འ ིལ་བ་ ལ་ནས།

ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་

བ ོར་བར་ ལ་མ་གནང་བ་ ར་གནས་མཆོག་ ཱ་ ཱ་ཎ་ ིར
ཱ ་འཁོར་ ་ ་ེ བཟང་པོ་ །ེ

ན་ཤེས་

ཀཽ ྜི་ ་དང་། ་ ལ། ངས་པ། མིང་ཆེན། བཟང་ ན་བཅས་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་
བ ོར།

་ཚངས་པ་དང་བ ་ ིན་ ིས་འཁོར་ལོ་དང་ ང་དཀར་ ལ་ བས་རི་ གས་ ་ ་ཕོ་མོ་

གཉིས་ ོབ་མའི་ ལ་ ་བ ད་པ་སོགས་ ེན་འ ེལ་བཟང་པོ་ ང་བར་བ ེན། དེང་སང་ཡང་ ་
ཁང་དང་དགོན་ ེ་ཁག་གི་ ོ་ ེང་ ་ཆོས་འཁོར་དང་རི་ གས་ཕོ་མོའ་ི ག གས་བ ན་འཇོག་ ལ
ོ ་
ཡོད་པ་དེ་ལས་ ང་བ་རེད།

མ་ག་དྷའི་ ལ་པོ་ག གས་ཅན་ ིང་པོས་སངས་ ས་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ ལ་མ་ག་དྷར་གདན་ ངས་ནས་ཆོས་ ས་པ་དང་།

སངས་ ས་ ི་བཀའ་ ར་ ོབ་མ་

ཉན་ཐོས་འོད་ ང་གིས་ ་འ ལ་མང་པོ་བ ན་ཏེ། ལ་ ོན་ མས་ངོ་མཚར་ ེས་ནས་སངས་ ས་
ལས་ཆོས་ ས་པ་མ་ཟད། ཚང་མས་དགེ་བ ན
ེ ་ ི་ ོམ་པའང་ ས་པ་རེད། དེ་ནས་ ་ ོད་ ང་པོའི་
རིར་ཆོས་འཁོར་གཉིས་པ་བ ོར་བ་དང་། ཆོས་འཁོར་མཐའ་མ་ ལ་ཡངས་པ་ཅན་ ་བ ོར།

་

གར་ ོ་ ོགས་དཔལ་ ན་འ ས་དཀར་ ངས་པའི་ ལ་ ་གསང་ གས་ ོ་ ེ་ཐེག་པའི་ཆོས་
འཁོར་བ ོར།

སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ད ང་ ངས་ཞེ་གཅིག་ ེང་ མ་ ི་བཀའ་ ིན་

འཇལ་ ིར་ ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས་བོད་ ་ད ་པའི་ཚས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་ ིར་མ་ ལ་ ་ཕེབས་
བས། ད ་པའི་ཉེར་གཉིས་ཉིན་ ་བབ་ ས་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། ད ང་ ངས་ ་བ ་ང་བ ན་
ལོར་མཉན་ཡོད་ ་ཆོ་འ ལ་བ ན་ནས་ ་ ེགས་པ་ མས་ཕམ་པར་མཛད། མགོན་མེད་ཟས་ ིན་
ིས་སངས་ ས་ ི་མཚན་ཐོས་ནས་དད་པ་ ེས་ཏེ་མཇལ་འདོད་ཆེན་པོ་ ང་།

བསིལ་བ་ཚལ་ ི་

ར་ ོད་ ་ཕེབས་ནས་སངས་ ས་མཇལ་ ེས། ན་དགའ་ར་བ་ཞིག་བཞེངས་ ་ཡིན་ གས་ ས་
པར་བཞེངས་རོགས་ལ་ ོན་པའི་ བ
ོ ་མ་ ་རིའི་ ་བཏང་བ་དང་། མགོན་མེད་ཟས་ ན
ི ་ ིས་ ལ་
་ ལ་ ེད་ཟེར་བ་དེའི་ ེད་མོས་ཚལ་ཡོངས་ ག
ོ ས་ལ་གསེར་བ མ་ནས་ཉོས་པའི་ ལ་ ་ ན་
དགའ་ར་བ་བཞེངས།

དེ་ནས་སངས་ ས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཉན་ཡོད་ ་གདན་ ངས་ནས་

ཆོས་ ས།

སངས་ ས་ ི་ཡབ་ ལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་ ་ ་ོ དྷའི་ ན་དགའ་ར་བ་བཞེངས་ནས་

སེར་ འི་ ོང་ ་སངས་ ས་ ི་ཆོས་ག ང་ བས་མི་ མས་ལ་ ན་ གས་ ི་ལམ་ཐོབ་ན་ཡང་།
ཡབ་ ལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་ ས་ ིན་གཉིས་ལ་ ན་ གས་ ི་ལམ་མ་ཐོབ།
ལ་པོས་སངས་ ས་ངའི་ ་ཡིན་བསམ་པའི་ ོ་ ང་ཆེ་ གས་པ་དང་།
ག་དོག་དང་འ ན་སེམས་ ེས་ བས་ ན་ གས་ ི་ལམ་མ་ཐོབ་པ་རེད།

་མཚན་ནི་ཡབ་

ས་ ིན་སངས་ ས་ལ་
ས་ ིན་ ིས་སངས་

ས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ ེང་ ་ ང་ཆེན་ ན
ོ ་པ་བཏང་བ་དང་དགེ་འ ན་པའི་བར་ད ེན་
ོར་ད ག་ཤིང་ ས། ད ང་ ངས་བ ད་ ་ ་གཅིག་ལོར་ ་མཆོག་ ང་ ་ག ལ་ ་ ག་འཛན་
ཅན་ མས་འ ལ་བའི་ ིར་ ་སེང་གེའ་ི འ ིང་ ངས་དང་བཅས་ ་ ་ངན་ས་འདས་པའི་ ལ་
བ ན། ་ག ང་ གས་འ ལ་ ས་པ་ལས་ ང་བའི་རིང་བ ེལ་ མས་ ལ་པོ་མ་ ེས་ད ་སོགས་
ིས་ཆ་བ ད་ ་བགོས་ཏེ་ག ངས་ ་ ལ་ནས་ད ིབས་མི་འ ་བའི་མཆོད་ ེན་བ ད་བཞེངས།
སངས་ ས་ལ་མཚན་བཟང་པོ་ མ་ ་སོ་གཉིས་དང་དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་ ས་བ ན་ཡོད་པ་
དང་། སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་ ོན་པ་ཟེར་དོན་ནི།
པ་པོ་ཡིན་པས་ ོན་པ་ཟེར་བ་ཡིན་ལ།

ཁོང་ཆོས་ག ང་བ་པོའམ་ཆོས་ ོན་

སངས་ ས་ ིས་ག ངས་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཐོས་

བསམ་ ོམ་ག མ་ ས་ན་རང་ཉིད་འཁོར་བ་དང༌ངན་སོང་གི་གནས་ལས་ཐར་ བ་པ་དང༌། ཐར་
པ་ཐོབ་པ་ལ་ ག
ོ ས་འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་དགོས་ བས་དེ་ག མ་ལ་ བས་གནས་
དཀོན་མཆོག་ག མ་ཟེར་ཞིང་།

ིང་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ བས་ ་འ ་ོ མཁན་

ཚང་མ་ནང་པ་དང་། ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ ་བ་ ེན་འ ང་དང༌ ོད་པ་འཚ་བ་མེད་པ་ཡིན།

