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བོད་ ི་ས་ཁམས་ཆགས་ ལ།
དགེ་འོས་ལོ་རིམ་དང་པོ། ོབ་ ས་དང་པོ།

ངས་དེབ།
1.
2.
3.
4.
5.
6.

བོད་ ་ི དི ་དོན་ ལ་རབས། ་ བ་པ་དབང་ ག་བདེ་ ན།
བོད་ ་ི ལོ་ ས་ ེང་བའི་གཏམ། ལ་མོ་འ ག་པ།
ཆོས་ ང་མཁས་པའི་དགའ་ ོན། དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བ།
ག ་ཡི་ ངེ ་བ། ཆབ་ ེལ་ཚ་ ེན་ ན་ཚགས་དང། ནོར་ ང་ཨོ་ ན།
བོད་ ་ི བཤད། བ ་ཤིས་ཚ་རིང།
ང་གོ་བོད་ ་ི རིག་གནས་ ་ ལ་ ན་འ ས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོའི་ མ་བཤད་མཐོང་ ོལ་ ན་གསལ་མེ་ལོང།། མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང།

ིར་འཛམ་ ིང་ ང་བའི་ ས།

བོད་ ི་ས་ཁམས་དེ་ འི་འོག་ཡོད་པ་ ོན་ ི་བོད་ ི་མཁས་པ་ མས་དང། དེང་གི་ཚན་རིག་
གཉིས་ཀའི་མོས་མ ན་ཡིན
• མཁས་པའི་དགའ་ ནོ ། ོད་མངའ་རིས་ ོར་ག མ་ ངི ་གི་ ལ། །བར་ད ས་གཙང་ ་བཞི་ ར་བ་འ ། ། ད་ ་མདོ་ཁམས་ ང་ག མ་
ཞིང་ ་ ། ། ན་ ང་ ་ཡི་ ་མཚར་ ར་པའི་ནང། ཞེས་ག ངས།
• ག ་ཡི་ ངེ ་བ། གོང་གི་འདོད་པ་དང་མ ན།
• ལ་ ི་ ད་ཆོས་གཙ་བོ་ནི། ་སའི་ ོ་རིང་ལས། “གངས་རི་མཐོན་པོའི་ནི་ད ས། ་བོ་ཆེན་པོའི་ནི་མགོ། ལ་མཐོ་ས་གཙང་བ་ལ་”
ཞེས་ག ངས།
• དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བ། ཆོས་ ང་མཁས་པའི་དགའ་ ོན།( ི་ལོ་ ༡༥༦༤ ལོར་བ མས།) བཇར་བི ་དཔེ་མཛད་ཁང། ༢༠༠༢
ཤོག ༡༤༩-༡༥༠
• “འདི་ ོན་ཆད་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ལ་དམའ་ཞིང་ ོ་བ་ཞིག་ཡིན་” ཆབ་ ེལ་ཚ་ ེན་ ན་ཚགས་དང། ནོར་ ང་ཨོ་ ན། ག ་ཡི་ ེང་

བ།

• ་སའི་ག ག་ལག་ཁག་གི་ ་ོ རིང་ཡི་གེའི་ཤར་ངོས་ ི་ཡིག་ ེང་ ༦ པ་ནས་ ༨ པའི་བར་ ་གསལ།

བོད་ ི་ས་ །

བོད་ ི་རིའི་ ོར།
བོད་ ོ་ བ་ ི་རི་ གས་ཅན།
༡། ཇོ་མོ་ ང་མ།

• གོ་དོན། ཇོ་མོ་ ང་མ་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ཇོ་མོ་ ་ ་མ་ཞེས་པའི་བོད་ ད་ ི་ ་དེ་ ར་ཆག་ནས་ཇོ་མོ་ ང་མར་ ར།
• མིང་གི་ མ་ ངས། (ཇོ་མོ་ ང་མ་རི། ཇོ་མོ་གངས་རི། ཇོ་མོ་གངས་དཀར། གངས་ ལ་མོ་མཐོན་མཐིང་། མཁར་ འི་ཇོ་མོ་ ང་མ། ལ་ ི་གངས་ ི་ར་བ།
Mount Everest, Sagarmāthā, Peak XV)
• ས་གནས། བོད་དང་བལ་ ལ་ ི་ས་མཚམས། ཞི་ཀ་ ེའི་ཞིང་ཆེན། དིང་རིའི་ ོང་ཁོངས།
• ཐོ་ཚད། 8848.5 m
• ལོ་ ས། ་ ་རིན་པོ་ཆེ་དང། ེ་བ ན་མི་ལ་རས་པ། བཀའ་བ ད་ ི་ ང་མ་གཙ་བོ་ཡིན།
• གངས་ ི་ ལ་མོ་མཐོན་མཐིང་ངམ་མཁར་ འི་ཇོ་མོ་ ང་མ། བོད་ ི་ལོ་ ས་ ེང་བའི་གཏམ། ཤོག ༡༨
• ༡། ད ས་ ་ཇོ་མོ་ཚ་རིང་མཆེད་ འི་ནང་ཚན་བ ་ཤིས་ཚ་རིང་མཆེད་ འི་ནང་ཚན་བ ་ཤིས་ཚ་རིང་མ་དང་། ༢། མཐའ་ ོར་ ་རིམ་བཞིན་ཇོ་མོ་མཐིང་གི་
ཞལ་བཟང་མ་དང་། ༣། མི་གཡོ་ ་ོ ( ང་)བཟང་མ། ༤། ཅོད་པན་མ ནི ་བཟང་མ། ༥། གཏད་དཀར་འ ་ོ བཟང་མ་བཅས་མཆོད་ ེན་ད ིབས་ཅན་ ་ཡོད།
http://ragshul.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

༢། གངས་དཀར་ཏི་སེ་དང།,
• གོ་དོན། ཏི་སེ་ཞེས་པ་དེ་ཞང་ ང་གི་ ད་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ནི་ ་ ་ཞེས་ །
• མིང་གི་ མ་ ངས། (རི་རབ་ ན་པོ། ཀཻ་ ཱ་ཤ གང་རིན་པོ་ཆེ། ཀེ་ཁོད། ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ི་རི་བོ། གངས་ཡ་ཕག་ཤ་ར།)
• ས་གནས། ོད་མངའ་རིས་ས་ ལ། ་ ེང་ ོང་གི་ཁོངས་ ་ཡོད།
• ཐོ་ཚད། 6638 m
• ལོ་ ས། བོན། ནང་པ། ཧིན་ །(Hindu) གཅེར་ ་པ།(Jain)

༤། ཡར་ ་ཤམ་པོ།
• གོ་དོན། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ཆེན་ད འི་ ས་ ་ཆེན་ཡར་ ང་ཡར་ ་ཤམ་པོ།
• མིང་གི་ མ་ ངས།
• ས་གནས། བོད་ ོངས་ ོ་ཁ་ས་ ལ་ ི་འ ོགས་ ས་ ོང་ཁོངས།
• ཐོ་ཚད། 6500m
• ལོ་ ས། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ད ་དང། ོང་བཙན་དང་ ི་ ོང་གི་ ང་མ་ ་ེ ཡི་མ ར་ ་བ ་ག མ་ ི་ ས་ཤིག་ཡིན། བོད་ ི་
མཛངས་མི་བ ན་ ི་དང་པོ་ ་ལས་ ེས་ ི་ཡབ་ཡིན།
• ངག་ ན་ ། ཡར་ ་ཤམ་པོ་ནི་གཡག་དཀར་པོ་ཞིག་ཡིན། མི་དཀར་པའི་ ས་ ་ ལ། དེ་ད ེས་ སོ ་ལ་བ ནེ ་ནས་འ ས་ ་སོ་སོ་ནས་
ང།

བོད་ཤར་ ི་རོ་བོ་ གས་ཅན།
༡། ་ ལ་ ོམ་ར།
• གོ་དོན། ང་མའི་མིང་དེ་གནས་ ི་མིང་ ་ ར།
• མིང་གི་ མ་ ངས། ( ་ཆེན་ ོམ་ར། ཨ་ ེས་ ་ཆེན། ་ ལ་ ོམ་ར། ཨ་ ེས་ ་ ལ། ་གཉན་ ོམ་ར། མཚན་ ི་ མས་ གས་ མ་ ་
ག་ཡོད།)
• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་ ི་ ་ཆེན་ ངོ ་གི་ཁོངས།
• ཐོ་ཚད། 6285m
• ལོ་ ས། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ད ་དང་ ེའི་མ ར་ ་བ ་ག མ་ ི་ ས་ཡིན།
• ངག་ ན་ ། གངས་ཏི་སེས་མདོ་ ད་ ང་ ་མངགས་པ་ཡིན་ལ། ེས་ ་ཁོས་ ར་གནས་ ན་ནས་ ིར་འ ་ོ ིས་ ས་པར། ཞང་པོ་ ག་
རིང་གིས་འ ོ་ལམ་བཀག་ ེ་འ ོ་ ་མ་བ ག་ཟེར།

༢། རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ།
• གོ་དོན། ང་མའི་མིང་དེ་གནས་ ི་མིང་ ་ ར། (གཞི་བདག་དང་ ལ་ ་གཙ་བོ།)
• མིང་གི་ མ་ ངས། (རོང་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོ། ཁ་བ་དཀར་པོ། གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ།)
• ས་གནས། འདི་ནི་ ན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་ ་ཡོད
• ཐོ་ཚད། 6740m
• ལོ་ ས། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ད ་དང་ ེའི་མ ར་ ་བ ་ག མ་ ི་ ས་ཡིན།
• ངག་ ན་ ། རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ་དང་དེའ་ི ཉེ་འ མ་ ི་རི་ ེ་ཞིག་ནི་ཕན་ ན་ལ་བ ེ་འདང་ཆེ་བའི་བཟའ་ ་ཡིན་པས། ན་གཞོན་
ཕོ་མོ་ ང་དེར་གནས་མཇལ་ ་སོང་ན་བ ེ་སེམས་འ ར་བ་མེད་པར་བཤད།

༣། མི་ཉག་གངས་དཀར།
• གོ་དོན། ལ་མིང་ནས་རི་མིང་ཆགས།
• མིང་གི་ མ་ ངས། (འབོ་གངས་དཀར། གངས་དཀར་ ོགས་ལས་ མ་ ལ།)
• ས་གནས། སི་ ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛས་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་ ི་དར་མདོ་ ངོ ་ཁོངས་ལ་ཡོད།
• ཐོ་ཚད། 7446m
• ལོ་ ས། མི་ཉག་གངས་དཀར་ནི་ ་མོ་ཞིག་ ེ། ཇོ་མོ་ ང་མའི་ ན་ཡིན་ཟེར།
• ངག་ ན་ ། རི་ངོས་ ་གངས་དར་ ོག་འ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་རེ་རེའི་མཐོང་ ང་མི་འ ་བར་བཤད། གལ་ཏེ་ནག་པོར་མཐོང་ན་བ ་
མི་ཤིས་པ་དང་། དཀར་པོར་མཐོང་ན་ཚ་ཐག་རིང་པ། སེར་པོར་མཐོང་ན་འ ོར་བ་ ན་པར་འ ར་ཟེར།

བོད་ ང་གི་རི་བོ་ གས་ཅན།
༡། གཉན་ཆེན་ཐང་ །
• གོ་དོན། གཉན་ཆེན་ ི་ ས་ཡིན་པས་ན་གཉན་ ས་ཐང་ ་ཟེར། གཞི་བདག་གི་མཚན་ལས་རི་བོའ་ི མིང་ ་ ར།
• མིང་གི་ མ་ ངས། ( ང་གི་གཉན་ཆེན་ཐང་ ། གཉན་ ས་ཐང་ །)
• ས་གནས། ་ས་དང་ནག་ འི་མཚམས་འདམ་ག ང་ ་ཡོད།
• ཐོ་ཚད། 7162m
• ལོ་ ས། གཉན་ཆེན་ཐང་ ་ནི་ ེས་པ་གོས་དཀར་ ོན་པ་ ་འ ལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ོབ་དཔོན་པ ྨ་འ ང་གནས་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་
ཆེད་ ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ ལ་ནས་ལམ་བཀག་པ་སོགས་བཤད་ ལ་མང་།

༢། ཨ་ཆེན་གངས་རི།
• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ ི་ ལ་ ལ་ ོང་གི་ཁོངས་ ་ཡོད།
• ཐོ་ཚད། 6160m

༣། གཉན་པོ་ག ་ །ེ
• གོ་དོན། གཞི་བདག་གི་མིང་ལས་རི་མིང་ ང།
• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་གཅིག་ ལི ་ ངོ ་ཁོངས་ན་ཡོད།
• ཐོ་ཚད། 5360m
• ལོ་ ས། གཉན་པོ་ག ་ ེའི་ས་དེར་《གེ་སར་ ང》དང་འ ེལ་བའི་ ེས་ ལ་མང་པོ་ཡོད་པས། མགོ་ལོག་མི་དམངས་ ི་ ་ ང་
དང་། གཏམ་ ད། དམངས་ འི་འ ང་ ངས་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན།
• ངག་ ན་ ། རི་བོ་དེའི་ཤར་ ་ོ བ་ ང་དང་མ ན་ ོའི་གཡས་གཡོན་སོགས་ན་གནས་ ང་རེ་ཡོད། མ ན་ ོའི་གཡོན་ ོགས་ནི་ ་
གཡག་དཀར་པོ་དང་། གཡས་ནི་ ་ ག་དམར་པོ། གཞན་ མས་རེ་རེ་ལ་མིང་རེ་ཡོད་པ་དང་། རི་བོ་དེ་ནི་མགོ་ལོག་ས་ ལ་ ིས་བ ར་
བའི་གཞི་བདག་གཉན་པོ་ག ་ འེ ི་གནས་རི་ཡིན།

བོད་ ི་ ་བོའི་ ོར།

བོད་ ོ་ ོགས་ ི་གཙང་ ་ གས་ཅན་ཁག།
༡། སེང་གེ་ཁ་འབབ།(Indus)
• གོ་དོན། གངས་རི་སེང་གེའི་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་སོ།
• མིང་གི་ མ་ ངས། (སི་ཏ། Indus)
• རིང་ཚད། བོད།(419km) ོན།(3200km)
• མགོ མངའ་རིས་ས་ ལ་ ་ི རི་བོ་གངས་ཏི་སེའི་ ང་ ོགས་ནས་འབབ་ཅིང་ཤར་ནས་ བ་ ་ །
• བར་དང་མ ག ལ་ གས་དང། པ་ཀིས་ ཱན་བ ད་དེ། ཨ་རབ་ ་མཚར་འབབ།
• ལོ་ ས། ་གར་ ི་ དི ་པའི་དཔལ་ཡོན་ ང་ས་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།

༢། ང་ཆེན་ཁ་འབབ།(Satluj)
• གོ་དོན། གངས་རི་ ང་ཆེན་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་སོ།
• མིང་གི་ མས་ ངས།
• རིང་ཚད། བོད།(260km) ོན།(km)
• མགོ མངའ་རིས་ས་ ལ་ ་ི ་མདའ་ ངོ ་ ངས། རི་བོ་གངས་ཏི་སེའི་ ང་ ོགས་ནས་འབབ་ཅིང་ཤར་ནས་ བ་ ་ །
• བར་དང་མ ག ཧི་ ཱ་ཅལ་(H.P.)དང། པཉ་ ཱཔ།(Punjab) པ་ཀིས་ ཱན་(Pakistan)བ ད་དེ། སེང་གེ་ཁ་འབབ་དང་
འ ེས་ ེ་ཨ་རབ་ ་མཚར་འབབ།
• ལོ་ ས། གདོད་མའི་ཞང་ ང་ དི ་པའི་དཔལ་ཡོན་འ ང་ས་དེ་ཡིན། ཞང་ ང་གི་ ་གཙ་བོ་ཡིན། ་བོ་དེའི་ཉེ་འ མ་ ་ཞང་ ང་ ལ་
པོའི་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་(མཁར་མདོང།)ཞེས་པ་དེ་ཡོད། ་གར་གི་ ་བོ་ག ་ྒ ལ་ངོས་འཛན་ ེད་པ་ཡོད་པ་དེ་ནོར་བ་རེད།

༣། ་ ་ཁ་འབབ།(Ghaghara/Karnali)
• གོ་དོན། གངས་རི་ ་ འི་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་སོ།
• མིང་གི་ མས་ ངས། (Ghaghara/Karnali)
• རིང་ཚད། བོད།(km) ོན།(1080km)
• མགོ ་ ེང་ ོང་ཁོངས།
• བར་དང་མ ག བལ་ ལ། ་གར། བང་ལ་དེཤ་བ ད་ནས། བང་གའི་མཚར་བ ར།
• ལོ་ ས། ཨ་ཡོ ་ཡང་ ་བོ་དེའི་ཉེ་འ མ་ ་ཆགས་ཡོད། ་གར་ ི་མངའ་ ེ་བི་ ར་ནང་ ་བོ་ག ྒ་དང་མཉམ་ ་འ ེས།

༤། ་མཆོག་ཁ་འབབ། (Brahmaputra)
• གོ་དོན། གངས་རི་ འི་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་སོ།
• མིང་གི་ མས་ ངས།( ང་ ། ཡར་ ང་གཙང་པོ། ཡར་ཆབ་གཙང་པོ། Brahmaputra)
• རིང་ཚད། བོད།(2091km) ོན།(3350km)
• མགོ བོད་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་ ་ོ ངོས་འ ངོ ་པ་ ོང་གི་ཁོངས་ནས་འབབ།
• བར་དང་མ ག བོད། ་གར། བང་ལ་དེཤ་བ ད་ནས། བང་གའི་མཚར་འ ིལ།
• ལོ་ ས། ཡར་ ང་གཙང་པོའི་ ིད་པའི་དཔལ་ཡོན།

བོད་ཤར་ ོགས་ ི་གཙང་ ་ གས་ཅན་ཁག།
༡། ལ་མོ་ ་ །(Salween)
• གོ་དོན།
• མིང་གི་ མས་ ངས། ལ་མོ་ད ལ་ ། ཱལ་ཝིན།(Salween) ་གཙང་པོ།
• རིང་ཚད། བོད།(km) ོན།(2815km)
• མགོ གདང་ལའི་ ོ་ ོགས་ཨ་མདོ་ ོང་ཁོངས་ནས་བབས།
• བར་དང་མ ག བོད་ནང། (ནག་ ་དང༌། འ ི་ ། ་ཆེན། སོག་ ོང། དཔལ་འབར། ེང་ཆེན། ོ་རོང༌། དཔའ་ཤོད། མཛ་ ང། ལ་མོ་
ཚ་བ་རོང།) དེའི་ ེས་ ན་ནན་ ་བ ར་ ེས་འབར་མ། ཱཡི་ལེ ྚའི་ག ར་ཙམ་། ར་འབར་མ་བ ད་མཐར་ཨན་ཌ་ ཱན་ ་མཚར་
འབབ།
• ལོ་ ས།

༢། ་ །(Mekong)
• གོ་དོན། ་རི་ ལས་ ང་བའི་ ་ཡིན་པས་ན། དེའི་མིང་ལ་ ་ ་ཟེར།
• མིང་གི་ མས་ ངས། ་ ། ལན་ཚང་ཅང།
• རིང་ཚད། བོད།(2130km) ོན།(4350km)
• མགོ མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ ི་ ་ ལ་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ང་ ི་ ལ་ ལ་ ངོ ་གི་ བ་ ོགས་ནས་འབབ། འགའ་ཞིག་གིས། གདང་ལ་རི་
ད་ ་གཏོགས་པའི་མཚ་ ོན་ ་ དོ ་ ངོ ་ཁོངས་ནས་འབབ།
• བར་དང་མ ག བོད་ནང།(ནང་ཆེན། ཆབ་མདོ། ར་ཁམས། བདེ་ཆེན།) ་ནན། འབར་མ། ལའོས། ཀེམ་བོ་ཌི་ཡ། ཝེཏ་ མ་ནས་བ ར་
ཏེ་ ོ་ ་ནག་ ི་ ་མཚར་འབབ།
• ལོ་ ས།

༣། འ ི་ ། (Yangtze)
• གོ་དོན།
• མིང་གི་ མས་ ངས། དམར་ ། འ ི་ ། གསེར་ ན།
• རིང་ཚད། བོད།(2806km) ོན།(6300km)
• མགོ མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ ི་ ལ་ ལ་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ངོ ས་ ལ་ ི་འ ་ི སོད་ ོང་གི་ ་ ་དར་མ ང་ ་བའི་ ལ་ནས་འབབ།
• བར་དང་མ ག མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་དང། ཟི་ ོན། ་ནན། ་པེ། ་ནན། ཤང་ཧཡི་སོགས་ ངོ ་ ེར་ ༡༨ བ ད་མཐར་ ང་ཧེ་ ོང་
ེར་ནས་ཤར་ ་ནག་ ་མཚར་འབབ། འདམ་ ་དང་འ ེས་ ེས་ ་བོ་དེའི་མིང་ལ་འ ི་ ་ཟེར།

༤། ་ །(Yellow)
• གོ་དོན།
• མིང་གི་ མས་ ངས།
• རིང་ཚད། བོད།(1310km) ོན། (5464km)
• མགོ མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ད ལི ་ ད་ ི་རི་བོ་ ཱ་ཡན་ཧ་རི་ནས་བ ར།
• བར་དང་མ ག སི་ ོན་དང། ཀན་ ། ཉིང་ཞ།ནང་སོག ེན་ཞི་སོགས་ཞིང་ཆེན་མང་པོ་བ ད་དེ་མཐར་ ན་ ང་ཞིང་ཆེན་བ ད་དེ་
པོ་ཧེ་ ་མཚར་འབབ།

བོད་ ི་མཚའི་ ོར།

ད ས་གཙང་ །
༡།མ་ཕམ་ག ་མཚ།(Manasarovar)
•
•
•
•
•
•

གོ་དོན། མཚ་འདི་ཉིད་ ི་ ་ཡན་ལག་བ ད་ ན་ ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་ཡོན་ཏན་ ི་མ་ཕམ་པས་ན་མ་ཕམ་ཞེས་འབོད།
མིང་གི་ མ་ ངས། མཚ་མ་ ོས་པ། མ་ ོས་མཚ། པ ྨ་ ་མཚ། ཡིད་ཤེས་ ི་མཚ།(Mansarovar)
ས་གནས། མངའ་རི་ ལ་ ི་ ་ ེང་ ོང་གི་ས་ཁོངས་ ་ཡོད།
་མཚའི་ངོས་ནས་ཐོ་ཚད། (4590m) ་ ནོ ། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ 22 km) གཏིང་ཚད། 90m
ལོ་ ས། འཁོར་ལོ་བ ར་པའི་ ལ་པོ་ ག་ མ་ ་བས་དོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ ས་པས་དེར་འ ས་ ་ ོན་ ག་པ་ལས་ ང་ཟེར།
ངག་ ན་ ། ༡། འི་ ལ་པོ་མ་ ོས་པའི་ཕོ་ ང་ཡིན་ཡང་ཟེར། ༢།བོན།(ཞང་ ང་ ན་རིའི་གནས་ཡིན་པ་དང། ོན་པ་གཤན་རབ་བོད་ ་ ོན་མ་
ཐག་མཚ་འདིར་ ས་ ས་པར་ག ངས།) ནང་པ།( ོན་པས་རང་གི་ མ་ལ་ཆོས་ག ངས་པ། ེ་བ ན་མི་ལས་མཚ་འདི་བཏེགས་པས། ད་ ་
མཚའི་ད ིལ་མཐོ་བ་ཡོད་ཟེར།) ཧིན་ །(༡།མཚ་འདི་ཐོག་མར་ཚངས་པའི་ཡིད་ ་མཚ་འདི་བ ན་པ་དང། ིས་ ་སར་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།
༢།མཚ་འདིར་ ས་ ས་པ་ན་ཚ་ ོང་ ་བསགས་པའི་ ེག་པ་དག་པ་དང། དབང་ ག་གི་གནས་ ་ ེས་ཞེས་ཟེར།) གཅེར་ ་པ།( ོན་པ་དང་པོ་
མཚ་འདིའི་ཉེ་འ མ་ ་སངས་ ས་པར་ གས། ༡།བསིལ་བ། ༢།ཞིམ་པ། ༣།ཡང་བ། ༤།འཇམ་པ། ༥། ངས་པ། ༦། ི་མ་མེད་པ། ༧།འ ང་ན་ ོ་བ་
བདེ་བ། ༨།མ ིན་པ་སངས་པ་བཅས་ ི་ཡན་ལག་བ ད་ཅེས་ །

༢། ་མོའ་ི ་མཚ།
•
•
•
•
•

གོ་དོན། དཔལ་ ན་ ་མོའི་ ་མཚ་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།
མིང་གི་ མ་ ངས།
ས་གནས། བོད་ ོངས་ ོ་ཁ་ས་ ལ་ ་ ་ ོང་ཁོངས་ ་གནས།
་མཚའི་ངོས་ནས་ཐོ་ཚད། ( ི་ ༤༢༠༠) ་ ནོ ། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༢) གཏིང་ཚད། ( ི་)
ལོ་ ས། ༡། མཚ་དེ་ནི་ ར་ ལ་བཙན་པོའི་ བས་ནས་ཡོད་པ་དང། ིས་ ་༧ ལ་དབང་དགེ་འ ན་ ་མཚས་(༡༤༧༥-༡༥༤༢)ཆོས་འཁོར་
ལ་ ཞེས་དགོན་པ་ ག་བཏབ་གནང་ནས་ལོ་གཉིས་སོང་མཚམས་ ི་ལོ་ ༡༥༡༡ ལ་གནས་ ོ་ ེས་གནང་མཛད། ༢། ༧ ལ་དབང་ ་ ེང་ ༡༣
དང་ ༡༤ དང། པཎ་ཆེན་ ་ ེང་རིམ་ ོན་ ི་ཡང་ ིད་ངོས་འཛན་ནི་མཚ་འདི་ལས་ ང་བའི་ གས་མཚན་ལ་གཞིར་བ ང་ཡོད།
• ངག་ ན་ ། མཚ་འདི་ཤིན་ ་གཉན་པས་འ མ་ ་ ད་ཆེ་ཙམ་བ བ་ན་སེར་བའམ་གངས་འབབ་པ་དང་། ཡང་ན་ ང་འ བ་ ག་པོ་ལངས་ ི་
ཡོད་ཅེས་ ན་ལ་ གས། ཆོས་འཁོར་ ལ་ལེགས་བཤད་ ོག་པའི་དགའ་ཚལ་བ ་ཤིས་ ན་ ི་ བ་པའི་དགོན་པ་ཞེས་མཚན་ངོ་མ་དེ་ཡིན།

༣། ཡར་འ ོག་ག ་མཚ།
• གོ་དོན། ས་རབས་ ༡༣ པར་ས་ ་འ ོ་མགོན་འཕགས་པའི་ ས་ ་བ གས་པའི་བོད་ ་ི ོར་བ ་ག མ་ ི་ཡ་ ལ་ཡར་འ གོ ་ ག་
ང་ ་ི དཔོན་ ་ི མངའ་ཁོངས་ ་གཏོགས་ལ་མཚ་ཆེན་དེ་ཡང་ཡར་འ ོག་ས་ཁོངས་ ་ཆགས་པ་དང་། ཁ་དོག་རིན་ཆེན་ག ་ ར་ ོ་
བའི་མཚ་མོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མིང་ལའང་ཡར་འ གོ ་ག ་མཚ་ཞེས་ གས།
• མིང་གི་ མ་ ངས། ཡིད་ ་འོང་བ་ཡར་འ ོག་ག ་མཚ།
• ས་གནས། བོད་ ོངས་ ོ་ཁ་ས་ ལ་ ི་ ་དཀར་ ེ་ ོང་གི་ ང་ངོས་ ་ཡོད།
• ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐོ་ཚད། ( ི་ ) ་ ོན། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༦༣༨) གཏིང་ཚད། ( ི་ ༦༠ ཆ་ ོམས། ༣༤) རིང་ཚད། (ཤར་ བ་ལ་
ི་ལེ། ༡༣༠)( ོ་ ང་ལ་ ི་ལེ། ༧༥)
• ལོ་ ས། ཡར་འ ོག་ག ་མཚ་(མོ།)དང་ ་མ་ག ་མཚ་(ཕོ།)གཉིས་བཟའ་མཚ་ཡིན་པ་དང། ས་ ན་རིན་པོའི་ སེ ་དེ་གཉིས་ཀའི་ ་
ས་དེ་ཕན་ ན་འ ད་ཅེས་བཤད་ ལོ ་ཡོད།
• ངག་ ན་ ། ོན་མཁའ་འ ོ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་ བ་པ་ལ་བ གས་ བས་བོན་པོས་གསེར་ ེ་ ང་བ ན་འཕངས་པ་མཚར་བ ར་བ་
ཡིན་པར་ གས།

༤།གནམ་མཚ་ ག་མོ།
• གོ་དོན།
• མིང་གི་ མ་ ངས།
• ས་གནས། བོད་ ོངས་ནག་ འི་ས་ ལ་འདམ་ག ང་ ངོ ་དང། ་སའི་ས་ ལ་དཔལ་མགོན་ ངོ ་གི་ས་མཚམས་ ་ཡོད།
• ལ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐོ་ཚད། ( ི་ ༤༧༡༨) ་ ོན། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༡༩༠༠) གཏིང་ཚད། ( ི་ ༢༥༠)
• ལོ་ ས།
• ངག་ ན་ ། ༡། ོན་ ་ཐང་ ་ཡངས་བ་ཞིག་ཡིན། ་ ི་ཊི་ལོང་བ་ཞེས་པའི་ ེ་བོ་ད ས་ལོང་དང་འ ེལ་བའི་གཏམ། ༢། ་མ་དང་
ཞབས་ ི་དབོན་ ང་གི་གཏམ།

མདོ་ ད་ །
༡། མཚ་ ོན་པོ།
• གོ་དོན།
• མིང་གི་ མ་ ངས། ་ ིང་ཡང་ཟེར། ི་ཤོར་ ལ་མོ། མཚ་ ན་ ི་ཤོར་ ལ་མོ། Kokonor
• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ ི་མཚ་ ོ་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ང་དང། མཚ་ ང་གཉིས་ ི་བར་ལ་ཡོད།
• ལ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐོ་ཚད། ( ི་ ༣༡༩༥) ་ ོན། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༤༤༥༨) གཏིང་ཚད། ( ི་ ༣༢)
• ལོ་ ས། ོན་ ང་ ེས་ཆེན་དམ་པ་༼ཞབས་དཀར་བ་ཚགས་ ག་རང་ ོལ༽དང་༼ བ་ཆེན་ ང་དཀར་སངས་ ས་བ ་ཤིས༽ལ་སོགས་
ིས་ མ་ བ་མཛད་ ོང་ཡོད།
• ངག་ ན་ ། མཚ་འདི་དང་ཐོག་ ་མིག་ཅིག་ཡིན་ལ་མི་ མས་ ིས་ ་ ངས་ ེས་དེའི་ཁར་ ་ོ ལེབ་ཅིག་འགེབ་པ་ཡིན། ཉིན་ཞིག་ལ་མི་
ཞིག་(མགར་ ོང་བཙན་ཡིན་པར་བཤད་ ོལ་ ང་ཡོད་)གིས་ ་ ངས་ ེས་ ོ་ལེབ་འགེབ་ ་བ ེད་པས་ ་འ ར་ཏེ་མཚ་ ་ ར་ཅིང།
མཐའ་འཁོར་ ི་འ ོག་ ེ་མང་པོ་མཚ་ནང་ ་འཐིམ་པས་ ི་ཤོར་ ལ་མོ་ཞེས་ ང་འབོད།
• བསང་ཡིག་དང་གནས་ཡིག་ ་༼མཚ་ ན་མ་ ི་ཤོར་ ལ་མོ་དང་ ི་ཤོར་ ལ་མོ༽

Name - Tharkey
Subject - Mool-Shastra

༄།།ཆོ ས ་མངོ ན ་པ་ནས་བཤད་པའི ་ དབང་པོ འ ི ་ རྣ མ ་
གཞག །
༡ ༽ དབང་པོའི་ངོ་བོ།
༢ ༽ དབང་པོའི་དབྱེ་བ།
༣ ༽ དབང་པོའི་བྱེད་ལས།
༤ ༽ དབང་པོའི་གྲངས་ངེས།
༥ ༽ སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ།
༦ ༽ རྣམ་པའི་དབྱེ་བའོ།།

དང་པོ ་ དབང་པོ འ ི ་ ངོ ་ བོ །
• རང་འགྲེལ་ལས།དབང་ནི་དབང་ཕྱུག་དམ་པའོ། དེ་དབང་བྱེད་པས་ན་དབང་པོ་རྣམས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དབང་བྱེད་པའི་དོན་
ནི་དབང་པོའི་དོན་ཏོ། ཞེས་པ་ལྟར། གང་ཞིག་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་དབང་བྱེད་པའོ།།

གཉི ས ་པ་དབང་པོ འ ི ་ དབྱ ེ ་ བ་ནི །
• མདོ་ལས། བྲམ་ཟེ་དབང་པོ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པོ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་གང་ཞེ་ན།
• ༡ མིག་དང་། ༢ རྣ་བ་དང་། ༣ སྣ་དང་། ༤ ལྕེ་དང་། ༥ ལུས་དང་།༦ ཡིད་དང་།༧ མོ་དང་། ༨ ཕོ་དང་། ༩ སྲོག་དང་། ༡༠

བདེ་བ་དང་།༡༡ སྡུག་བསྔལ་དང་། ༡༢ ཡིད་བདེ་བ་དང་། ༡༣ ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། ༡༤ བཏང་སྙོམས་དང་། ༡༥ དད་པ་
དང་། ༡༦ བརྩོན་འགྲུས་དང་། ༡༧ དྲན་པ་དང་། ༡༨ ཏིང་ ངེ་འཛིན་དང་། ༡༩ ཤེས་རབ་དང་། ༢༠ མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་
བྱེད་པ་དང་། ༢༡ ཀུན་ཤེས་པ་དང་། ༢༢ ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོའོ། །

• བྲམ་ཟེ་འདི་དག་ནི་དབང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཏེ། འདི་ཙམ་ གྱིས་དབང་པོ་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།།

དབང་པོ འ ི ་ བྱ ེ ད ་ལས།
• གསུམ་པ་དབང་པོའི་བྱེད་ལས་ལ་གཉིས།
• བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་དང་། མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་སོ།།
• དང་པོ་ལ།
• ༡༽ མིག་སོགས་ལྔས་དོན་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• ༢༽ ཕོ་མོའི་དབང་པོ་སོགས་བཞིའི་དོན་གཉིས་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• ༣༽ ཚོར་སོགས་ལྔས་ཀུ་ཉོན་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• ༤༽ དད་སོགས་ལྔས་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ་ལོ།།

མི ག ་སོ ག ས་ལྔ ས ་དོ ན ་བཞི ་ ལ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• གང་ཞིག་གང་ལ་དབང་བྱེད་ཅེ་ན། རྩ་བར། ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་དོན་བཞི་ལ། །དབང་བྱེད་།། ཅེས་གསུངས།
དོན་ནི། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་ལུས་མཛེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་
བ་དང་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པ་དང་། གཟུགས་བལྟས་སོ། །སྒྲ་
སྙན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་བཞི་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །དེ་
ལ་ལུས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་ལ་དབང་བྱེད་པ་ནི་མིག་དང་རྣ་བས་ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་པ་དག་མཐོང་བ་དང་
ཐོས་ནས་ཡང་བ་ལས་ལུས་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ཁམ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱད་པས་
ལུས་ རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཕོ ་ མོ འ ི ་ དབང་པོ ་ སོ ག ས་བཞི འ ི ་ དོ ན ་གཉི ས ་ལ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
•

རྩ་བར། བཞི་རྣམས་གཉིས་ལ་ལོ་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཕོ་དང་མོ་དང་སྲོག་དང་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་རེ་རེ་ཞིང་ དོན་གཉིས་གཉིས་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་དེ་དག་ནི་

ཕོའོ་མོའོ་ཞེས་ཕོ་དང་མོ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྱེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕོའི་དབང་ པོས་ནི་མོ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་བཟློག་པ་མོའི་དབང་ པོས་ནི་ཕོ་
ལས་ཁྱད་པར་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་ བྱང་ལའང་དབང་བྱེད་དོ། དེ་དག་ནི་སྡོམ་མིན་དང་མཚམས་མེད་དང་། དགེ་རྩ་གཅོད་ པ་དང་། སྡོམ་པ་དང་། འབྲས་བུ་
འཐོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་གཞིར་རུང་ གི་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །
• སྲོག་གི་དབང་པོས་ནི་རིས་མཐུན་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། དེའི་རྒྱུན་ གནས་པ་གཉིས་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཡིད་ཀྱིས་ནི་ཡང་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། ཡིད་དགེ་བར་གནས་ན་དེའི་དབང་
གིས་བྱུང་བའི་ལུས་ལ་སོགས་པའང་དགེ་བར་བྱེད་པ་ ལ་སོགས་པ་དབང་པོའི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་དབང་བྱེད་དེ། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བསྡུས་ པའི་སྡོམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་དང་པོའ་ིམདོ་
ལས། འཇིག་རྟེན་སེམས་ཀྱིསཁྲིད་པ་སྟེ། །སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དྲངས་པ་ཡིན། །སེམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་གཅིག་པུ་ཡི། ། དབང་གི་རྗེས་སུ་ཆོས་ཀུན་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །
• ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་ལ་མ་རངས་པ་སྟེ། ལུས་མཛེས་ པར་ནི་དབང་རྟེན་གྱིས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུས་སྲུང་བ་དང་ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ པའང་དབང་པོ་ལ་རྟེན་པའི་རྣམ་ཤེས་

ཀྱིས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས་ཕོ་ཚངས་པ་ བྱེད་པའི་གནས་ཡོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚངས་པ་བྱེད་པའི་གནས་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས་ ཕོ་མོའི་དབང་པོ་མེད་པའི་གཟུགས་ཁམས་པའི་ལྷ་དང་བསྐལ་པ་
དང་པོའི མིའང་ཕོ་ཡིན་ པའི་ཕྱིར་དང་། སྲོག་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་མ་ཡིན་ པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་དག་ནི་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མདོ་སྡེ་པ་ལ་སོགས་པས་
བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚོ ར ་སོ ག ས་ལྔ ས ་ཀུ ་ ཉོ ན ་ལ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• ཚོར་སོགས་ལྔས་ཀུ་ཉོན་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར།ལྔ་དང་ཞེས་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཚོར་བ་ལྔ་པོས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་
དབང་བྱེད་དེ། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡིད་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ རིམ་པ་ལྟར་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དད་སོ ག ས་ལྔ ས ་རྣ མ ་བྱ ང ་ལ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• དད་སོགས་ལྔས་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི།་རྩ་བར། བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་ནི་ཞེས་དང་། རྣམ་བྱང་ལ་ཞེས་གསུངས། དོན་
ནི། ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་དད་སོགས་ལྔ་རྣམ་བྱང་གི་རྒྱུ་དང་། མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་པའི་ལམ་གྱི་བརྒྱད་པོ་རྣམ་བྱང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་དེ། འདི་ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་མདོ་དང་། ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་
བསྡུས་པའི་སྡོམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་མདོ་ལས། བདེ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་མཉམ་པར་འཇོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གཟུགས་རྣམས་ལ་རྟེན་ཏེ་
ཡིད་བདེ་བ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་བདེ་བ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་པ་དྲུག་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་
ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་པ་དྲུག་དང་བཏང་སྙོམས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པ་དྲུག་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་
སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ནི་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། །ལ་ལ་ནི་སྤང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། །ལ་ལ་ནི་གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

མདོ་སྡ ེ ་ པའི ་ ལུ ག ས་ལ།
• གཉིས་མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་ལ་ལྔ།
• མིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་གིས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• ཕོ་མོ་སྲོག་གསུམ་གྱི་དབང་པོས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• ཚོར་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• དད་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
• དྲི་མེད་གསུམ་གྱིས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ལོ།།

མི ག ་སོ ག ས་དབང་པོ ་ དྲ ུ ག ་གི ས ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• དང་པོ་ནི། རྩ་བར།
• རང་གི་དོན་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །དམིགས་པར་དབང་བྱེད་ཕྱིར་དབང་དྲུག །ཅེས་གསུངས། དོན་ནི།
• མིག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་དོན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་ཤེས་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡིད་ནི་དོན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་མིག་ལ་
སོགས་པ་དབང་པོ་དྲུག་གོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པར་ནི་བྱེད་མོད་ཀྱི་ལྷག་པར་དབང་
བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་དབང་པོར་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཕོ ་ མོ ་ སྲ ོ ག ་གསུ མ ་གྱ ི ་ དབང་པོ ས ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• ཕོ་མོ་སྲོག་གསུམ་གྱི་དབང་པོས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར། མོ་ཉིད་ཕོ་ཉིད་ལ་དབང་ཕྱིར། །ལུས་ལས་མོ་དང་ཕོ་དབང་དག།།
རིགས་གནས་ཞེས་དང་སྲོག་དང་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།རྣམ་པར་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཕྱིར།། སྲོག་དང་ཚོར་བ་རྣམས་དང་ནི། །
དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔར་འདོད་དོ།།

• མོའི་དབང་པོ་ནི་ནུ་མ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ང་རོ་ཆུང་བ་དང་བསམ་པ་ཞན་པ་དང་ཕོ་ལ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་
དབང་བྱེད་པ་དང་། ཕོའི་དབང་པོ་ནི་ནུ་མ་ཆུང་བཔ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕོའི་ཆོས་ཉིད་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོར་གཞག་ཅིང་།
དེ་དག་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཆ་ཤས་ལས་མོའི་དབང་པོ་དང་ཕོའི་དབང་པོ་དག་ཏུ་གཞག་གི་རྫས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་མེད་

དོ། ། (རེག་བྱ་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པའི་བདག་རྐྱེན་གཟུགས་དང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།) སྲོག་གི་དབང་པོ་ནི་རིས་
མཐུན་པར་གནས་པ་ལ་དབང་བྱེད་དོ།།

ཚོར་སོགས་ལྔ ས ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• ཚོར་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་ཞེས་དང་། ཚོར་བ་
རྣམས་དང་ནི་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཚོར་བའི་དབང་ པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་
པ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། ཆོས་སྦྱིན་གྱི་མདོ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་ པ་ས་ག །བདེ་བའི་ཚོར་བ་ལ་འདོད་
ཆགས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ལ་ ཞེ་སྡང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །བདེ་བ་
ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལ་གཏི་ མུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། ། ཞེས་བདེ་
བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་ གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དད་སོ ག ས་ལྔ ས ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
• དད་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར། རྣམ་པར་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཕྱིར། །དད་སོགས་དབང་པོ་
ལྔར་འདོད་དོ་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ པོ་ལྔ་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་དབང་བྱེད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ།

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་དད་སོགས་ཀྱིས་ཉོན་ མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་

རྣམ་པར་གནོན་ཅིང་ཉམས་སྨོད་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས། འཕགས་པ་ ཉན་ཐོས་དད་པའི་སྒོ་གཏན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དཔུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དྲན་པའི་སྒོ་བསྲུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོན་ གྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བས་
ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ ཡང་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་སོ་སོར་དབང་པོར་འདོད་དོ། །།

དྲ ི ་ མེ ད ་གསུ མ ་གྱ ི ས ་དབང་བྱ ེ ད ་ཚུ ལ །
•

དྲི་མེད་གསུམ་གྱིས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི།

•

རྩ་བར།

མྱ་ངན་འདས་སོགས་གོང་ནས་གོང་། །འཐོབ་པ་ལ་ནི་དབང་བྱེད་ཕྱིར།། ཀུན་ཤེས་བྱེད་དང་ཀུན་ཤེས་དང་། །དེ་བཞིན་ཀུན་ཤེས་ལྡན་དབང་པོ།། ཞེས་

གསུངས། དོན་ནི། མྱ་ངན་འདས་སོགས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གོང་ནས་གོང་དང་མྱང་འདས་འཐོབ། ། སོགས་པ་ལ་ནི་དབང་བྱེད་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་ཏེ། རང་གི་གོང་
མ་ཀུན་ཤེས་པའི་ དབང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་དང་། གོང་མ་ ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་
ཕྱིར་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་མྱང་འདས་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོར་ གཞག་གོ། །དེ་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་

མིག་ལ་སོགས་པ་ནས་དད་སོགས་ཀྱི་བར་རྣམས་ སོ་སོར་དབང་པོ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཤེས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡང་སོ་སོར་ དབང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སློབ་དཔོན་གང་སྤེལ་འཆད་དོ། །སོགས་ པའི་སྒྲས་ནི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ནི་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་དང་། ཀུན་ ཤེས་

པའི་དབང་པོ་ནི་སྒོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ནི་མཐོང་བའི་ ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། ཉོན་མོངས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་
བས་ཡིད་ བདེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་དག་སོ་སོར་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་སྡུད་པའོ། །

དབང་པོའི ་ གྲ ང ས་ངེ ས ་བཤད་པ།

• བཞི་པ་དབང་པོའི་གྲངས་ངེས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རྣམ་གྲངས་གཞན་ནོ།། དང་པོ་ནི། རྩ་བར། སེམས་ཀྱི་རྟེན་དང་དེའི་བྱེ་བྲག །གནས་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཉིད།།ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང
སྙེད་པ། །དབང་པོ་དག་ཀྱང་དེ་སྙེད་དུ།།ཅེས་གསུངས། དོན་ནི།
•

གལ་ཏེ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ དབང་པོ་ཡིན་ན་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའང་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ དང་། ཁ་དང་ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང་རྐུབ་དང་འདོམས་རྣམས་ཀྱང་ཚིག་སྨྲ་བ་ད

ཟས་ ལ་སོགས་པ་ལེན་པ་དང་འགྲོ་བ་དང་གཤང་གཅི་འབྱིན་པ་དང་ཀུན་དུ་དགའ་བ་ལ་རིམ་ པ་བཞིན་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་དབང་ པོར་མི་འཇོག་གི་འ
ཀྱང་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མདོ་ལས་དབང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་སུ་ བཤད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་གཞི་དང་ངོ་བོའམ། འབྲས་བུའི་དབང་ དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

• དེ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱི་གཞིའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སེམས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ རྟེན་དུ་གྱུར་པ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲུག་དང་། སེམས་ཅན་དེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྱེད་ པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕོ་མོའ་ིདབ

པོ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་རིས་མཐུན་པར་ གནས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲོག་གི་དབང་པོ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དབང་པོ་དགུ་པོ་ དེ་དག་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཚོར་བ་རྣམས

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ པར་བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའམ། དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྟན་ཏོ། ། དད་སོགས་ ལྔས་ཚོགས་གསོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་བྱང་གི་གཞི་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་གས

གྱིས་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱེད་པའམ། རྣམ་བྱང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྟན་ཏེ། དེ་ ལྟར་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་གཞི་དང་རང་གི་ངོ་བོའི་གྲངས་ཇི་སྙེད་པ་དང་ རྗེས་སུ་མཐུན་པར་དབ
པོ་དག་ཀྱང་དེ་སྙེད་དུ་བསྟན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉི ས ་པ་རྣ མ ་གྲ ང ས་གཞན།

• གཉིས་པ་རྣམ་གྲངས་གཞན་ནི། རྩ་བར། ཡང་ན་འཇུག་པའི་རྟེན་དང་ནི།།སྐྱེ་དང་གནས་དང་ཉེར་སྤྱོད་ལས།།བཅུ་བཞི་དེ་བཞིན་ལྡོག་པ་ལ།།དབང་པོ་རྣམས་ནི་གཞན་

ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།ཡང་ན་སྡེ་པ་གཞན་དག་ནི་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ གསུངས་པར་འདོད་དེ། དེ་ལ་འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རྟེན་

ནི་དབང་པོ་དྲུག་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བར་དོའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་ སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་

བར་སྐྱེ་བ་ནི་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་ཡིན་ ཏེ། དེ་དག་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བས་དེ་ སྐད་བརྗོད་དོ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་

གནས་པར་བྱེད་པ་ནི་སྲོག་གི་དབང་པོ་དང་། སེམས་ ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལས་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་སྟེ། དེ་ལྟར་འཁོརབར་འཇུག་པའི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་བཅུ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ལ་ རྟེན་དང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་པ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལས་ ལྡོག་པ་ལའང་

རྟེན་དང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་། གནས་པ་ཉེར་སྤྱོད་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ གཞན་དབང་པོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ལྡོག་པའི་རྟེན་ནི་དད་སོགས་ལྔ་ཡིན་ཏེ།

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་ བྱང་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ནི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཟག་མེད་ དུ་དང་པོར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་བྱང་བར་གནས་པ་ནི་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ ཏེ། སྒོམ་ལམ་རྣམ་པ་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
རྣམ་པར་བྱང་བ་ཉེ་བར་ ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སོ་སོར་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ།

སྐ བ ས་སུ ་ བབ་པའི ་ དབང་པོ འ ི ་ ངོ ་ བོ །
• སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ་ལ།ཚོར་སོགས་དབང་པོ་ལྔའི་ངོ་བོ་དང་། དྲི་མེད་དབང་པོ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོའོ།། དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ལས་མིག་སོགས་ དྲུག་དང་ཕོ་
མོའི་དབང་པོ་སྟེ་བརྒྱད་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། དད་སོགས་ལྔ་དང་སྲོག་གི་དབང་ པོ་སྟེ་དྲུག་ནི་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་ནི་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཟག་མེད་ ཀྱི་དབང་པོ་
གསུམ་སྟེ་བརྒྱད་འཆད་དེ། རྩ་བར།
• ལུས་ཚོར་སིམ་པ་མ་ཡིན་གང་། །སྡུག་བསྔལ་དབང་པོའོ་སིམ་པ་ནི།། བདེ་བའོ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། །སེམས་ཀྱི་དེ་ནི་བདེ་དབང་པོ།། གཞན་ན་དེ་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན། །སེམས་ཀྱི་
སིམ་པ་མ་ཡིན་པ།། ཡིད་མི་བདེ་བའོ་བཏང་སྙོམས་ནི། །བར་མའོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་
• དེ་ལ་ལུས་ནི་འདིར་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྗོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་ པོ་ཡིན་ཏེ།
མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ལྔའི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་གདུང་བ་ལ་དེ་ སྐད་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་དག་གི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་སྟེ། ཕན་འདོགས་
པར་བྱེད་པའི་ཚོར་བ་ནི་སིམ་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་ལྔའི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ཁོ་ན་བདེ་བ་ཡིན་པར་མ་ཟད་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་སེམས་ཏེ་ ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་
འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་སིམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ ཏེ། དེ་ན་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་མེད་པས་ལུས་ཚོར་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དགའ་བ་ལས་འདོད་ན་པ།
• གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་གཞན་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་ གཉིས་པ་དག་ན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ནི་ཡིད་
བདེ་བ་ཡིན་ཏེ། དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ས་དེ་དག་གི་ཡིད་ ཀྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་སིམ་པ་ནི་དགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

• འོ་ན་སེམས་བདེ་དང་ཡིད་བདེའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་པ་ནས་བསམ་ གཏན་གཉིས་པའི་བར་གྱི་ཡིད་དགའ་བ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་ཞིང་མི་
བརྟན་པ་ ནི་ཡིད་བདེ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་བརྟན་པར་གནས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སིམ་པ་ ནི་སེམས་བདེའི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་
དགའ་བ་མེད་པ་དང་བདེ་ བ་ཡོད་པར་ཡང་མདོ་ལས་ཤེས་ཏེ། དེ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲན་ པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་བཞིན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་
གནས་ཏེ། བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་ལ་ འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་བཏང་སྙོམས་ པའོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་སྟེ་དགའ་བ་
མེད་པའི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་ གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ ཀྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་
ཚོར་བ་སིམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་ པོའ།ོ །བཏང་སྙོམས་ཀྱི་དབང་པོ་ནི་སྔར་སྨོས་པའི་ཚོར་བ་དེ་དག་གི་བར་མའི་ཚོར་བའོ།།ཅི་དེ་
ལུས་ཀྱིའམ་སེམས་ཀྱི་ཡིན་ཞེ་ན། ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཀའི་བར་མ་ནི་ བསྡོམས་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་གཞག་གོ །ཅི་སྟེ་ཞེ་ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ཀའི་མི་རྟོག་
ཕྱིར།། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི་རྣམ་རྟོག་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་ལ་ལུས་ཀྱི་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི་
ལུས་ལ་ཕནཔ་དང་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་ཐ་དད་བྱས་ལ། བཏང་སྙོམས་ནི་རྣམ་པར་ མི་རྟོག་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕན་གནོད་མེད་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་
གཉིས་ཀ་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་སོ། །

དྲ ི ་ མེ ད ་དབང་པོ ་ གསུ མ ་གྱ ི ་ ངོ ་ བོ །
• གཉིས་པ་དྲི་མེད་དབང་པོ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ནི། རྩ་བར། མཐོང་བསྒོམ་མི་སློབ་ལམ་ལ་དགུ། །གསུམ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།
• མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ལམ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཡིད་དང་ བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་དད་སོགས་ལྔ་སྟེ་དགུ་པོ་དེ་དག་ནི་མི་
ཤེས་པ་ ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་གསུམ་ཡིན་ གྱི་དེ་དག་རྫས་གཞན་དག་ནི་མེད་དོ། །དེ་ལ་བདེ་བ་ནི་བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་ལ་བརྟེན་ པ་ཡིན་ན་སེམས་བདེ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་བརྗོད་ཀྱི་ལུས་བདེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ ཤེས་འཁོར་བཅས་ནི་ཟག་བཅས་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་
ཕྱིར་རོ། ། (དབུས་མཐའི་ཊཱིཀ་དང་། ཀུན་ལས་ བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ལྟར་ན་དང་པོ་ཉིད་ཀྱི་གདགས་གཞི་ཡིད་མི་བདེ་བའང་ཡིན་པས་བཅུར་
བཤད་ དོ། །ཚོར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་མི་ལྕོགས་མེད་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་། གཟུགས་མེད་ དང་པོ་གསུམ་གྱི་ས་པ་ཡིན་ན།
བཏང་སྙོམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ས་པ་ཡིན་ན་ཡིད་བདེ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ས་པ་ཡིན་ན་བདེ་བ་འབྱུང་བས་ཚོར་བ་གསུམ་
གདགས་གཞིར་བཤད་ཀྱི་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་ གསུམ་ཆར་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

རྣ མ ་པའི ་ དབྱ ེ ་ བ་བཤད་པ།

• དྲུག་པ་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ལ་བཞི།གྲོགས་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ལ། ངོ་བོ་ལ། སྤང་བྱ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེའོ།།
• དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་པོ་འདི་དག་ལ་ཟག་བཅས་ནི་དུ། ཟག་མེད་ནི་དུ་ཞེ་ན།
• རྩ་བ། ་་་་་་་་་་ གསུམ་ནི་དྲི་མ་མེད། ། གཟུགས་ཅན་སྲོག་དང་སྡུག་བསྔལ་དག ། ཟག་དང་བཅས་པ་དགུ་རྣམ་གཉིས། །
• དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་ནི་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་བདུན་དང་སྲོག་དང་སྡུག་
བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ དབང་པོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་བདེན་མིན་པའི་འདུས་ བྱས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་དགུ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ ཏེ༑ ལམ་བདེན་གྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པ་ཟག་མེད་
དང་། འདུས་བྱས་གཞན་རྣམས་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

རྒ ྱ ུ ་ འབྲ ས ་ལ་ལྟ ོ ས ་པའི ་ རབ་དབྱ ེ །
•

གཉི་པ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ལ། འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུའོ། ༡ ༽ དང་པོ་ནི། རྩ་བར། སྲོག་ནི་རྣམ་སྨིནབཅུ་གཉིས་གཉིས། ། ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡིད་མི་བདེ། །མ་གཏོགས་པ་སྟེ་་་་་་་་་་ ། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས།

•

སྲོག་གི་དབང་པོ་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ཏེ། ངན་འགྲོ་ན་ཡོད་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ རྣམ་སྨིན། བདེ་འགྲོ་ན་ཡོད་པ་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། དགྲ་ བཅོམ་པ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པར་བཤད་པའི་སྲོག་གི་དབང་པོ་དེ་
གང་ གི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་ལས། དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྫུ་ འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གང་ཡང་ རུང་བ་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་སོགས་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་
ཕུལ་ནས་ཤེས་བཞིན་ དུ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། དེ་ལས་ལངས་ནས་བདག་ གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་ སེམས་ཤིང་ངག་ཏུ་ཡང་བརྗོད་པས་ལོངས་སྤྱོད་
ཀྱི་རྣམ་སྨིན་དེ་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དུ་འགྱུར་ ཞེས་བཤད་པས། མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

•

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་འཇོག་བྱེད་ པ་མེད་པས་སྔོན་གྱི་སོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་ཀྱིས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་འཕངས་པ་ བར་སྐབས་སུ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཤི་ནས་སྲོག་གི་བར་ཆད་ནས་ཚེ་ལྷག་ལུས་པ་
མཐོང་ ནས་སྔར་གྱི་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ལ་འདྲེན་པར་བྱེད་པས་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་ སྨིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།།

•

བཙུན་པ་དབྱངས་སྒྲོགས་ན་རེ། ཚེ་སྲིང་བར་བྱེད་པའི་ཚེ་རབ་མཐའི་བསམ་ གཏན་བཞི་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྟོབས་དེ་ལྟར་ལུས་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་ པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཚེ་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་བསྐྱེད་ནས་ཚེ་
སྲིང་བར་བྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གྱིས་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་ ནོ། །འོན་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་སྲོག་རྣམ་སྨིན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། འོ་ན་གང་གི་རྟེན་ལ་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གླིང་གསུམ་
གྱི་སྐྱེས་པ་བུད་ མེད་ཀྱི་རྟེན་ལ་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་དེ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་ པའི་ཕྱིར། གང་གིས་བྱེད་ན། བསམ་གཏན་བཞི་པ་སྒོམ་པའི་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བའི་རྣམ་ གྲོལ་བ་ཞིག་གིས་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་མེད་ཅིང་
དབང་པོ་རྣོ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར།

•

གཏོང་འཇོག་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇོག་ཚུལ་སྔར་བཤད་ལ། གཏོང་ཚུལ་ ནི༑ དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་ དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ལྷུང་བཟེད་དམ་ཆོས་གོས་གང་ཡང་
རུང་ བ་ཕུལ་ནས་བསམས་བཞིན་དུ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། དེ་ལས་ལངས་ནས་བདག་གི་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དེ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་ཅིག སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་སེམས་ཤིང་ངག་ཏུ་ཡང་བརྗོད་དེ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་
ཡིན་ནོ།།

• གཏོང་འཇོག་གི་དགོས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཚེ་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པར་ མཐོང་ཞིང་གནས་ན་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་མཐོང་ནས་འཇོག་ པར་བྱེད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཚེ་འདིར་
ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཀྱང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ ཕན་པར་མ་མཐོང་ན་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།། འོ་ན། སྲོག་གི་འདུ་བྱེད་དག་བྱིན་ གྱིས་བརླབས་ནས་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་ཞེས་གསུངས་ན།
སྲོག་དང་ཚེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ ཡོད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། ཁྱད་པར་མེད་དེ། བསྟན་བཅོས་ལས། སྲོག་གང་ཞེ་ན།མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། སྲོག་ནི་ཚེ་འདིའི་ལས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཚེ་ནི་ཚེ་ སྔ་
མའི་ལས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །འོ་ན། སྲོག་གི་འདུ་བྱེད་དག་ཅེས་མང་ ཚིག་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། སྲོག་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ ལ་གཏོང་འཇོག་མི་ནུས་
པས་སྲོག་གི་རྒྱུན་ལ་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ ཟེར། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། སྲོག་དེ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ ཏེ། དཔེར་ན། ཁམས་འོག་མ་གཉིས་ན་ཕུང་པོ་
ལྔ་དང། ཁམས་གོང་མ་ཕུང་པོ་བཞི་ དང་ལྡན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྲོག་རྫས་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པ་མ་ཡིན་གྱི་འདུ་བྱེད་ དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སྲོག་དག་ཅེས་
སྨོས་རིགས་ ཀྱི། འདུ་བྱེད་དག་ཅེས་སྨོས་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྟོན་པའི་ སྐུ་ཚེའི་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པའི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། འཆི་བ་ལ་མངའ་ བརྙེས་
པའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་བ་དང་། ཚེ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་ ཚེའི་འདུ་བྱེད་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ ལྷག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕྱིན་
ཆད་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མེད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་ པ་བསྒོམས་པས་ངས་བཞེད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་བཞུགས་པར་ བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་
པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ།།
• བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། བདུད་བཞི་བཅོམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། དེ་ ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྤོ་ལ་ཐུན་དང་པོ་ལ་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅོམ། ཐུན་གསུམ་པ་ལ་ཉོན་ མོངས་པའི་བདུད་བཅོམ།
ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ། གྱད་ཡུལ་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་ པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་
ཕུང་པོའི་བདུད་བཅོམ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས། དབང་པོ་བཅུ་གཉིས་ལ་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པ་དང་རྣམ་སྨིན་མིན་པ་གཉིས་ཀ་ ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གཉིས་པོ་གང་ཞེ་ན།
དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡིད་མི་བདེ་མ་ གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་བདུན་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། རྣམ་ སྨིན་དང་རྒྱས་བྱུང་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཚོར་བ་བཞི་དང་ཡིད་
ཀྱི་དབང་པོ་ལ་དེ་ གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། དགེ་མི་དགེ་ནི་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་ལ་གཞན་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ཏེ། དགེ་བར་ངེས་པའི་ཕྱིར།

རྒ ྱ ུ ་ ལ་ལྟ ོ ས་པའི ་ རབ་དབྱ ེ །
• གཉིས་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ནི། རྩ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དེ་གཅིག་ནི། ། རྣམ་པར་སྨིན་བཅས་བཅུ་རྣམ་གཉིས། ། ༡༠ ཡིད་
དང་ཚོར་གཞན་དད་ལ་སོགས། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།

• ཡིད་མི་བདེ་དེ་གཅིག་པུ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བ་ཟག་ བཅས་དང་མི་དགེ་བ་གང་རུང་དུ་ངེས་པའི་

ཕྱིར། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞི་དང་དད་ པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་བཅུ་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། དད་སོགས་ཀྱི་དབང་པོ་
དགེ་ བ་ཟག་བཅས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་མེད་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་དང་། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མི་དགེ་བ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་བཅས་དང་། དེ་ལས་གཞན་
ཟག་མེད་དང་ལུང་ མ་བསྟན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་ བདུན་དང་སྲོག་གི་
དབང་པོ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་ པའི་ཕྱིར།

ངོ ་ བོ ་ ལ་ལྟ ོ ས ་པའི ་ རབ་དབྱ ེ །
• ༣

༽

གསུམ་པ་ངོ་བོ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ནི། རྩ་བར། དགེ་བ་བརྒྱད་ཡིད་མི་བདེ་བ། ། རྣམ་གཉིས་ཡིད་དང་ཚོར་གཞན་ནི། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ནི་རྣམ་པ་

གཅིག ། ཅེས་གསུངས། དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས་དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་ནི་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་བསྟན་པ་གང་ཞིག །འབྲས་བུ་ ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱིན་བྱེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་དགེ་མི་དགེ་རྣམ་པ་གཉིས་ ཀ་ཡོད་དེ། དགེ་བ་བྱས་པ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་མི་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་བྱས་པ་ལ་ཡིད་ མི་བདེ་བ་
དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཉི་འོག་པ་དང་མདོ་སྡེ་པ་ལྟར་ན། ལུང་མ་བསྟན་བྱས་པ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ལུང་ མ་བསྟན་དུ་འགྱུར་བས་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་
ཟེར། ཡིད་དང་ཚོར་བ་ གཞན་བཞི་ལ་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ག་ཡོད་ལ། གཞན་གཟུགས་ཅན་ བདུན་དང་སྲོག་སྟེ་བརྒྱད་ནི་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་
གཅིག་པུ་ཡིན་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་ གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་པོ་འདི་དག་ལས་འདོད་པར་གཏོགས་པ་ནི་དུ། གཟུགས་སུ་
གཏོགས་པ་ནི་དུ། གཟུགས་མེད་དུ་གཏོགས་པ་ནི་དུ། ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ནི་དུ་ཞེ་ན།
• རྩ་བར། དྲི་མེད་མ་གཏོགས་འདོད་པར་གཏོགས། ། ཕོ་མོའི་དབང་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །མ་གཏོགས་གཟུགས་གཏོགས་གཟུགས་ཅན་དང། ། བདེ་བའང་མ་
གཏོགས་གཟུགས་མེད་གཏོགས། ། ཞེས་གསུངས།

• དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས། དྲི་མ་མེད་པ་གསུམ་དང་དེའི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ཁམས་སུ་མ་ གཏོགས་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཞན་
རྣམས་འདོད་པར་གཏོགས་ཏེ། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲི་མེད་གསུམ་དང་ཕོ་མོའ་ིདབང་ པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དག་
མ་གཏོགས་པ་རྣམས་གཟུགས་སུ་གཏོགས་ ཏེ༑ གཟུགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཁམས་ན་ཕོ་མོའི་དབང་ པོ་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ན་འཁྲིག་པ་
ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་། ཕོ་མོའི་དབང་པོ་དེ་ རྟེན་མི་མཛེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
• གཟུགས་ན་སྡུག་བསྔལ་མེད་དེ། རྒྱུས་བྱས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མེད། རྐྱེན་ གྱིས་བྱས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མི་དགེ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ལུས་འོད་ལྟར་དྭངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ན་ཡིད་མི་བདེ་མེད་དེ། རྒྱུས་བྱས་པའི་ཡིད་མི་བདེ་ཡང་མེད། རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པའི་ཡིད་མི་བདེ་ཡང་མེད་
པའི་ ཕྱིར་ཏེ། རིམ་བཞིན་ཁོང་ཁྲོ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་དང་། བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱེད་ དོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་གི་གཉེན་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱེད་དོ་བྱེད་
པར་འགྱུར་ རོ། །བདག་གི་དགྲ་བོ་ལ་ཕན་པ་བྱས་སོ་བྱེད་དོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀུན་ནས་ མནར་སེམས་པའི་དངོས་པོ་དགུ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར།
• གཟུགས་ན་ཡོད་པར་བཤད་པའི་དབང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ན་བདེ་བའི་དབང་པོ་མེད། བསམ་གཏན་བཞི་
པ་དང་དངོས་གཞི་ཁྱད་པར་ ཅན་ན་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་གཉིས་ཀ་མེད་དོ། །དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ཅན་ བདུན་དང་བདེ་བ་དང་འང་གི་སྒྲས་ཡིད་བདེ་བའི་
དབང་པོ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་བརྒྱད་ ནི་གཟུགས་མེད་དུ་གཏོགས་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

སྤ ང ་བྱ ་ ལ་ལྟ ོ ས ་པའི ་ རབ་དབྱ ེ །

• ༤ ༽ བཞི་པ་སྤང་བྱ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ནི། རྩ་བར། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གསུམ་རྣམ་གསུམ། །གཉིས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ཡིད་མི་བདེ། །དགུ་ནི་
བསྒོམ་པས་ལྔ་པོ་ནི། །སྤང་བར་བྱ་མིན་ཡང་གསུམ་མིན། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས་ཡིད་དང་། ཚོར་བ་བདེ་བ། ཡིད་
བདེ། བཏང་སྙོམས་ཀྱི་དབང་པོ་གསུམ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་། སྒོམ་སྤང་དང་། སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ག་ཡོད་དེ། མཐོང་སྤང་དང་
མཚུངས་ལྡན་མཐོང་སྤང་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་བཅས་སྒོམ་སྤང་དང་། ཟག་མེད་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་མི་བདེ་བ་མཐོང་ལམ་
དང་སྒོམ་ལམ་གཉིས་ཀྱིས་སྤང་བྱ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་སྤང་དང་མཚུངས་ལྡན་མཐོང་སྤང་དང་། སྒོམ་སྤང་དང་མཚུངས་ལྡན་ སྒོམ་སྤང་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་སྲོག་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་པོ་སྟེ་དགུ་ནི་སྒོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡིན་ཏེ། སྤང་བྱ་གང་ཞིག །མཐོང་སྤང་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཟག་མེད་ནི་སྤང་བར་བྱ་བ་མིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཞེས་པས་ཟག་བཅས་སྒོམ་སྤང་ཡིན་པར་
བསྟན་ཏོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། དགེའོ།། །།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
Thank you

Acharya Tsultim Sangais

ཨཱཅཱརྱ་སངས་རྒྱས།

ཇོ་བོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ།
 ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨཏིཤ་དིཔ་ཾ ཀ་ར་ཤིཛྙཱན་ཡང་ན་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ནི་ཆུ་རྟ་ཕི་ལོ་༩༨༢ ལོར་རྒྱ་གར་ཤར་






ཕོགས་བྷངྒལ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས།
དགུང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕི་ནང་ཐུན་མོང་བའི་སྒྲ་དང་ཚད་མ་རིག་པ་སོགས་ལ་སོབ་གཉྗེར་མཛད།
དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་སོན་པ་ན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་སིད་བསྐྱང་ཕིར་ཡུལ་གི་བུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་དང་གཉྗེན་སྒྲིག་
གནང་བར་ཞུས་ཀང་ཞལ་བཞྗེས་མ་གནང་།
དགུང་ལོ་ཉྗེར་དགུ་ལ་རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་གི་མཧཱབོདིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕལ་ཆྗེན་སྗེ་པའི་གནས་བརྟན་ཤིལ་
རཀིཏ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ལ་དིཔཾ་ཀར་ཤིཛྙཱན་ཞྗེས་གསོལ།
བླ་མ་གསྗེར་གིང་པ་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་བསྗེན་ནས་བིཀྲམ་ཤིལའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་
བརྟན་ཆྗེན་པོར་གྱུར།

བོད་ལ་ཕྗེབས་པའི་སོར་གྗེང་བ།
 དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ཞྗེ་གཅིག་པ་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་༨༦༣-༩༠༢ རྒྱལ་སིད་སབས་ནང་པའི་

བསན་པ་རྩ་ལག་ཏུ་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་བརྩམས་པའི་ཁར་ཡང་དག་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་མ་ཟིན་པའི་གང་
ཟག་འགས་ཕན་ཚུན་རྩོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་མ་རྟོག་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་ནས་ཉག་ཕྲ་བར་འགྱུར།
 མངའ་རིས་ཀི་གུ་གྗེའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡི་ཤྗེས་འོད་༩༦༨-༡༠༣༦ གསྗེར་མང་པོའི་འབུལ་བ་དང་བཅས་ལོ་ཙྭ་བ་རྒྱ་བརྩོན་
འགྲུས་སྗེངྒྗེ་རྒྱ་གར་དུ་ཇོ་བོ་ཞུ་བར་མངགས་ཀང་པཎིཏ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་མ་གནང་།
 ལྷ་བླ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་འོད་གསྗེར་འཚོལ་དུ་ཕྗེབས་སབས་གར་ལོག་གི་རྒྱལ་པོས་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས་མནར་གཅོད་དྲག་པོའི་
འོག་སྐུ་གཤྗེགས།
 ཁོང་གི་ཚ་བོ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་ཆྗེམས་གནང་བ་ལྟར་བསན་པའི་གནས་སངས་ལ་ཞིག་ནས་བྱང་ཆུབ་འོད་
ཐུགས་ཀིས་མ་བཟོད་ནས་སར་ཡང་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་༡༠༡༡-༡༠༦༤ གསྗེར་འབུལ་བ་དང་བཅས་རྒྱ་
གར་དུ་མངགས་ནས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོ་དང་བིཀྲམ་ཤིལའི་མཁན་པོ་པཎིཏ་རྣམས་ཀིས་ལོ་གསུམ་རི ང་ཇོ་བོ་བོད་དུ་བཞུགས་
ཆོག་པའི་གནང་བ་བསྩལ་ནས་༡༠༤༠ ལོར་བོད་ལ་གདན་འདྲྗེན་ཞུས།

བོད་དུ་ཆོས་ཀི་བྱ་བ་མཛད་པའི་སོར།
 ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་སོགས་ཀིས། དྲི་བ་བདུན་ཕུལ་ནས་དྗེའི་ལན་ལ་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཟབ་མོ་དང་སྙན་སྙན་མོ་མ་

ཡིན་པར་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་ལས་བརྩམས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཞིག་སྩལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ།
 དྗེས་ན་ཇོ་བོ་རྗེས་ཐྗེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྗེ་བཞི་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་གང་ཟག་གཅིག ་སན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཚང་
བརྒྱ་བའི་ལམ་མ་ཚང་བ་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུང་ལམ་གི་སྒྲོན་མ་འདི་ཉིད་མཐོ་ལྡིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བརྩམས།
 ལོ་གསུམ་གི་རྗེས་ཇོ་བོ་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ཕྗེབས་སབས་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ་རྩོད་རོག་གི་རྗེན་གིས་ཕྗེབས་མ་ཐུབ།
འབྲོམ་སོན་པ་ཕྗེབས་ནས་དབུས་གཙང་དུ་གདན་འདྲྗེན་ཞུས། དྗེས་ན་ལྷ་ས་ཕོགས་སུ་ཕྗེབས་ནས་བཞུགས།
མཐར་ཤིང་རྟ་སི་ལོ་༡༠༥༤ ལོར་སྙྗེ་ཐང་དུ་སྐུ་གཤྗེགས།
 བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་བོད་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་འཁྲུག་རྩོག ་མྗེད་པར་གཅིག་ཏུ་
ལམ་སྒྲོན་འདི་ཉིད་ལ་ཐོས་སོགས་མཛད་སོལ་གི་ལུགས་བཟང་དར།

བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་སོར་ལ་གྗེང་བ།
 བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་འདི་ལ་ཚིག་རྐང་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཡོ ད། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་
ལྟར་ཚིག་བཅད་དུ་བཀོད་ན་ཤོལོཀ་བཞི་ཅན་མ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་བཞི། ལྔ་ཅན་མ་གཉིས། དྲུག་
ཅན་མ་གཉིས་བཅས་ཁོན་བསོམས་ཤོལོཀ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་བརྒྱད་ཡོད། ཆོས་བརོད་སོགས་ལ་
ཤོལོཀ་ལྔ། མཇུག་ཏུ་ཤོལོཀ་གཅིག་བཅས་ཤོལོཀ་དྲུག་ཕུད་པས་ལམ་སྒྲོན་གཞུང་དངོས་ལ་
ཤོལོཀ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་གཉིས་ཡོད།
 ལམ་སྒྲོན་འདི་ལ་རྒྱ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ་མ་གཏོགས་མི་སྣང་ཀང་། བོད་འགྗེལ་གངས་ལས་
མང་མ་ཡོད། དྗེ་དག་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

མཚན་གི་དོན།
 རྒྱ་གར་སད་དུ། བོདི་པཐ་པྲདིཔཾ། (बोधिपथप्रदिपम्)
 བོད་སད་དུ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲོན་མ།
 བོ་དི་ནི་བྱང་ཆུབ། པཐ་ནི་ལམ། པྲདིཔཾ་ནི་སྒྲོན་མའོ།།

 གཞུང་གི་ཐོག་མར་རྒྱ་སད་སོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། ཆོས་ཁུངས་གཙུན་པར་ཤྗེས་པ་དང་། ལྗེགས་སྦྱར་

སད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པ་དང་། ལོ་པཎ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ནོ།།

འགྱུར་ཕག
 གཉིས་པ་འགྱུར་ཕག་ཡོད་དྗེ། རྩ་བར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།
 (मै) बोिसत्त्व मञ्जुश्री कु मारभूत को प्रणाम करता हूँ।
 I, salutation to the youthful bodhisattva manjusri

kumarabhuta, the awakened one.
 འགྱུར་ཕག་མཛད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། འགྱུར་ལ་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་། འགྱུར་ཐར་ཕིན་པའི་ཆྗེད་དང་། ལྷག་པར་གཞུང་

འདི་སྗེ་སྣོད་གང་གི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་མིན་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ཏྗེ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་པ་ལ་ཕག་བྱས་པས་
མངོན་པའི་སྗེ་སྣོད་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།

ཆོས་བརོད།
 རྩ་བར། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག་དང་དྗེ་ཡི་ཆོས །།

དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཕག་འཚལ་བྱས་ཏྗེ།།
 में त्रैकाधिक सववधजनों (बुद्धों), उनके िमों तथा, संघों सधित सभी मिान्

आिर के साथ वन्िना करके  I, pay homage with profound respect to all the Conquerors
(jinas) of the three times and to their doctrine ( dharma), and
to the Spiritual Community (sangha).
 སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་འདས་མ་འོངས་ད་འྟའ་ི འདུས་པའི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས། ཆོས་དང། དགྗེ་འདུན་
རྣམས་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཕག་འཚལ་བྱས་ཏྗེ།

རྩོམ་པར་དམ་བཅའ།
 རྩ་བར། སོབ་མ་བཟང་པོ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀིས་བསྐུལ་གྱུར་བ།།

བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱ།། ༡

भद्रधिष्य बोधिप्रभ की प्रेरणा से बोधिपथप्रिीप नामक ग्रन्थ का
प्रणयन करूँ गा। 1
On the request of excellent disciple Jangchup od, (bodhiprabha) I
will illuminate of lamp for the Path to Enlightenment
(bodhipathpradipa).
ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་སྣོད་དུ་རུང་བའི་སོབ་མ་བཟང་པོ་སྗེ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀིས་བསྐུལ་བར་གྱུར་བ་བཞིན་བྱང་
ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲོན་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པར་བྱ།

 ཅིའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་སོབ་མ་བཟང་པོ་ཞྗེས་བྱ་ཞྗེ་ན།
 རང་འགྗེལ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྣོད་དུ་གྱུར་པས་ན་སོབ་མ་བཟང་པོ་ཞྗེ ས་བྱའོ།།
 འོ་ན་གཞུང་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲོན་མ་ཞྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྗེ་ན།
 སངས་རྒྱས་སམ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་། གོ་རིམ། གངས་ངྗེས་སོགས་མ་རྟོགས་པ་དང་།

ལོགས་པར་རྟོག་པ། ཐྗེ་ཚོམ་གི་མུན་པ་མཐའ་དག་དྲུང་ནས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཏྗེ ། མཚན་གི་དོན་དང་
མཐུན་པའོ།།
 ཚིག་བཅད་ཕྗེད་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་བསན་པའོ །།

སྐྱྗེས་བུ་གསུམ།
 རྩ་བར། ཆུང་ངུ་འབྲིང་དང་མཆོག་གྱུར་པས།། སྐྱྗེས་བུ་གསུམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ།།
 संसार में तीन प्रकार के पुरष िैं जैसे- अिम, मध्यम एवं उ्तमम पुरष।
• Person (purusa) is to be known as three types vi; inferior
(adhama).

Mediocre (madhyama) and superior (uttma).

 སྐྱྗེས་བུ་ལ་ལྗེགས་སྦྱར་སད་དུ་पुरष: ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེའི་དོན་ནི་ནུས་ལྡན་ཞྗེས་བྱ་ལ། ནུས་པ་ནི་

བསམ་པའི་ནུས་པ་ཆུང་ངུ་། འབྲིང་དང་། མཆོག་གམ་ཆྗེན་པོར་གྱུར་བས་ན་སྐྱྗེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་
ཆྗེན་པོ་གསུམ་དུ་དབྱྗེ་བར་ཤྗེས་པར་བྱ།

སྐྱྗེས་བུ་གསུམ་སོ་སོའ་ི མཚན་ཉིད།
 རྩབར། དྗེ་དག་མཚན་ཉིད་རབ་གསལ་བ།། སོ་སོའི་དབྱྗེ་བ་བྲི་བར་བྱ།། ༢
 इनके िक्षणों को प्रकधित करने के धिए मैं यिाूँ पर उन में से प्रत्येक के

भेि धिखुूँगा। 2

 The characteristics of each are very clear, Therefore, I shall

write the distinguishing feature of each.


གོང་དུ་བཤད་པའི་སྐྱྗེས་བུ་གསུམ་པོ་དྗེ་དག་གི་དོན་ནམ་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་སོ་སོའི་དབྱྗེ་བ་གང་
ཡིན་མིན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ཞིག་བྲི་བར་བྱ།།

སྐྱྗེས་བུ་ཆུང་ངུ།
 རྩ་བར། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས།། འཁོར་བའི་བདྗེ་བ་ཙམ་དག་ལ།།

རང་ཉིད་དོན་དུ་གཉྗེར་བྱྗེད་པ།། སྐྱྗེས་བུ་དྗེ་ནི་ཐ་བར་ཤྗེས།། ༣
 जो सािक उपाय के द्वारा मात्र संसाररक सुखों के धिए स्वाथव सािने की चेष्टा
करनं वािों को, अिम पुरष समझ िेना चाधिए। 3
 By the inferior person (adhama purusa) is to be known one who, in
one’s own interest, acts in every way for the worldly pleasures
only (samsara sukha matra). 3

 སྐྱྗེས་བུ་གང་ཞིག་གིས་འཁོར་བའི་བདྗེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་བྱར་བཟུང་ནས་རང་དོ ན་ཁོ་ན་
དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་སྐྱྗེས་བུ་ཐ་མའམ་ཆུང་ངུ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱ།། ༣

སྐྱྗེས་བུ་འབྲིང་།
རྩ་བར། སིད་པའི་བདྗེ་ལ་རྒྱབ་ཕོགས་ཤིང་།། སིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་བདག་ཉིད།།
གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉྗེར།། སྐྱྗེས་བུ་དྗེ་ནི་འབྲིང་ཞྗེས་བྱ།། ༤
➢ जो संसाररक सुखों से धवमुख िो, पाप कमों से अपने आप को बचाए रखते िो
तथा अपनी धनवृध्तम के धिए चेष्टारत िो, उन्िें सध्यं पुरष किा गया िैं।

➢ one who, indifferent to the pleasures of birth (bha-sukha), and
by nature opposed to sinful acts, works for oneself alone, is to
be known as the mediocre (madhyama purush).

➢འདིའི་དོན་ཁད་པར་གསུམ་གི་སོ་ནས་འགྗེལ་སྗེ། བསམ་པའི་ཁད་པར་སིད་པའི་བདྗེ་བ་ལ་རྒྱབ་ཏུ་

ཕོགས་སྗེ་དྗེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། ལག་ལྗེན་གི་ཁད་པར་སིག་པའི་ལས་ལྡོག་པ་སྗེ་དྗེ་མི་བྱ་བའི་
བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་དང་། འདུན་པའི་ཁད་པར་རང་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་ཞི་བ་མྱང་འདས་
ཙམ་ཞིག་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་སྐྱྗེས་བུ་འབྲིང་ཞྗེས་བྱའོ།། ༤

སྐྱྗེས་བུ་ཆྗེན་པོ།
 རྕ་བར། རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས།། གང་ཞིག་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ུན།།
ཡང་དག་ཟད་པར་ུན་ནས་འདོད།། སྐྱྗེས་བུ་དྗེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ།། ༥
 जो सािक अपनी अन्तर्नवधित िुुःखानुभूधत के कारण िूसरों के िुुःखों का सववथा
पररिार करना चािते िो, ऐसे मिात्मओ को उ्तमम पुरष किा गया िैं। 5
 One who always wishes to remove all the suffering of other by his own
suffering in the superior person (uttama pursush).

 གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མཚོན་ནས་གང་ཟག་གཞན་གི་

སྡུག་བསྔལ་ུན་ཡང་དག་པ་སྗེ་གཏན་ནས་ཟད་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་ནི་སྐྱྗེ ས་བུ་མཆོག་
ཡིན་ནོ།། ༥

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་བྱྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
 རྕ་བར། སྗེམས་ཅན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག། འདོད་པར་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ལ།།

བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ཡི།། ཡང་དག་ཐབས་ནི་བཤད་པར་བྱ།། ༦
 श्रेष्ठ बोधि के अधभिाषा उन उ्तमम प्राधणयों के धिए गुरजनों द्वारा उपदिष्ट सम्यक्
उपाय बताउूँ गा । 6
 To the noble being, who is desirous of the highest enlightenment (uttamabodhi), I shall explain the best means as preached by the teachers.

 དྗེ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཅན་དམ་པ་སྐྱྗེས་བུ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་འདོད་པར་གྱུར་པ་

དྗེ་དག་ལ་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་གང་བསན་པའི་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པར་
བྱ། ༦
 བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ཞྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པར་ཤྗེས་པ་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བར་བླ་མ་ལ་རག་ལས་པར་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་ནོ།།

སོན་པ་སྗེམས་སྐྱྗེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ།
 རྩ་བར། རོགས་སངས་བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་དང་།། མཆོད་རྟྗེན་དམ་ཆོས་མངོན་ཕོགས་ནས།།

མྗེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དངོས་པོ་དག ། ཅི་འབྱོར་པ་ཡིས་མཆོད་པར་བྱ།། ༧
 संबुद्धों के धचत्रपट, स्तूप एवं सद्धमव, बुद्धवचन, ग्रन्थ आदि की ओर धवमुख

िो कर पुष्य, िूप आदि जो भी सामधग्रयाूँ प्राप्त िैं, उनकी पूजा करनी
चाधिए। 7

 Offer flowers, incense, etc., whatever you may obtain to the picture of the
Buddha, the stupa (caitya) and the scriptures. 7

 སྦྱོར་བའི་སབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི། ཁི་མཐོན་པོའི་སྗེང་གི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀི་བྲིས་སྐུ་དང་། མཆོད་རྟྗེན་དྗེ་བཞིན་དམ་ཆོས་་ཀི་གྗེག་བམ་སོགས་མངོན་དུ་ཕོགས་པའམ་
མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་། དྗེ་དག་གི་མདུན་དུ་མྗེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས་སོགས་ཀི་མཆོད་
རས་ཀི་དངོས་པོ་དྗེ་དག་ཅི་འབྱོར་པ་ཡི་སོ་ནས་མཆོད་པར་བྱ། ༧
མུ་མཐུད་ཡོད།

 རྕ་བར། ུན་བཟང་སོད་ལས་གསུངས་པ་ཡི།། མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་དག་ཀང་།།

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་པར།། མི་ལྡོག་པ་ཡི་སྗེམས་དག་གིས།། ༨
 समन्त भद्रचयाव प्रधणिान में उपदिष्ट सत्पतधवि पूजाएूँ भी बोधिमण्ड की

प्राधप्त तक अधनवतवनीय धचत से करनी चाधिए। 8

 Until the final attainment of the essence of bodhi revere the tripal gems
(tri-ratna-s) with a mind that ever turns back. Also perform the seven forms
of worship as mentioned in the samanta-bhadra-carya. 8

 ུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོད་པ་ལས་གསུངས་པ་ཡི་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་སྗེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་།

མཆོད་པ་ཕུལ་བ། དྗེ་བཞིན་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་། ཆོས་འཁོར་བསོར་
བར་བསྐུལ་བ། མྱ་ངན་ལས་མི་མདའ་བར་ཞིང་གསོལ་བ་འདྗེབས་པ་དང་། དགྗེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
བསྔོ་བ་དག་གི་སོ་ནས་ཀང་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པ་སྗེ་མཐར་ཐུག་ཀི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་
དུ་མཆོག་གསུམ་ལ་མི་ལྡོག་པའི་སྗེམས་དག་གི་སོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་བྱ། ༨

སྐྱབས་འགོ་བཤད་པ།
 རྕ་བར། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རབ་དད་ཅིང་།། པུས་མོའི་ལྷ་ང་སར་བཙུགས་ནས།།

ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱས་ནས་ནི།། དང་པོ་སྐྱབས་འགོ་ལན་གསུམ་བྱ།། ༩
 धत्ररत्नों में श्रद्धा उत्पन्न कर घुटनों को पृथ्वी पर रटका कर अञ्जधिबद्ध

िोकर सवव प्रथम तीन बार िरणगमन का पाठ करना चाधिए।

 Keeling down and with folded hand, first repeat “I take refuge” (saranagamana-s) thrice, with revere to the Triple Gems. 9

 སྐྱབས་འགོ་ཇོ་ལྟར་བྱ་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཤྗེས་ནས་

མཆོག་གསུམ་ལ་ཡིད་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་དད་ཅིང་། ལུས་ཀི་སོ་ནས་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་
བཙུགས་ནས། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་། ངག་གི་སོ་ནས་ཆོ་གའི་ཚིག་བཟུང་ནས་སྐྱབས་འགོ་
ལན་གསུམ་དུ་བྱ།

སོས་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་བཤད་པ།

 རྕ་བར། དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།། བྱམས་པའི་སྗེམས་ནི་སྔོན་འགོ་བས།། ངན་སོང་གསུམ་དང་

སྐྱྗེ་སོགས་དང་།། འཆི་འཕོ་སོགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བའི།། ༡༠

 उसके बाि अधखि प्राधणजगत् के कल्याणाथव मैत्री तथा करणधचत की भावना कर, तीनों िुरवगधत में
पैिा िोना, मृत्यु तथा च्युत िोना आदि से ग्रस्त सत्त्वसमूि को धनिार कर- 10
 Then, with a mind full of love and compassion (maitricitta) for all living being,
inclusive of the three kinds to being with degraded births (tri-durgatijatani),
suffering form both birth, death and transmigration cte. 10

 སྐྱབས་འགོ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་སོ་ནས་སྗེམས་སྐྱྗེད་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་མར་ཤྗེས་པ་དང་།

དྲིན་དྲན་པ། དྲིན་གཟོ་བ་དང་། ཉྗེ་རིང་ཆགས་སང་སོགས་དང་བྲལ་བའི་བྱམས་པའི་སྗེམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ལྔ་པ་
སྙིང་རྗེ་བསོམས་པར་བྱ་ལ། དྗེའི་དམིགས་པར་གྱུར་བའི་སྗེམས་ཅན་ཡང་དམྱལ་བ་པ་ལ་ཚ་གང་གི་སྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་
ལ་གྗེས་སོམ་དང་། དུད་འགོ་ལ་སོག་གཅོད་བཀོལ་སོད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བཅས་ངན་སོང་གསུམ་དང་། མི་ལ་སྐྱྗེ་རྒ་ན་འཆིའི་
སྔུག་བསྔལ་དང་། ལྷ་མིན་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་། ལྷ་ལ་འཆི་འཕོ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གནར་བ་བསམ་པར་བྱ།
མུ་མཐུད་ཡོད།

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་སོར།
 རྕ་བ་ར། འགོ་བ་མ་ལུས་ལ་བལྟས་ཏྗེ།། སྡུག་བསྔལ་གིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ།། སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་

མཚན་ལས།། འགོ་བ་ཐར་པར་འདོད་པ་ཡིས།། ༡༡
 सत्त्वसमूि को करणामय िृधष्ट से धनिार कर िुुःख िुुःखता, धवपररणामिुुःखता तथा संस्कार
िुुःखखओं के िेतओं से जीवों को मुक्त करने की कामना से  Look at all living beings who experience the suffering of sufffering, Having seen
that the suffering of change and persavive suffering and arrive at the firmest
determination (citt-utpadana) to work with the resolution to liberate the all
living beings form the miseries the are born of miseries.

 མདོར་ན་ཁམས་གསུམ་གི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལ་བལྟས་ཏྗེ་བསམ་པ་ཡིན་ནའང། སྗེམས་ཅན་འགའ་རྗེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་

སྡུག་སྔལ་གིས་མནར་བ་དང་། ལ་ལ་ནི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མང་པོ་ཞིག་འདུ་བྱྗེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་
བར་མཐོང་བས་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལས་འགོ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་འདོ ད་ནས།
མུ་མཐུད་ཡོད།

དམ་བཅའ་སྗེམས་བསྐྱྗེད།
 རྩ་བར། ལྡོག་པ་མྗེད་པར་དམ་བཅའ་བའི།། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༢
 अधवधनवतवनीय संकल्प के द्वारा बोधिधचत का उत्पाि करना चाधिए।12
 Form this arises the wish to liberate the sentient being committed to

generate the Bodhi mind (bodhicitta) that never turning back. 12

 འགོ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་ལ་ཐར་བར་བསམ་ནས་སར་ཡང་ལྡོག་པ་མྗེད་དྗེ ་གྱུར་

བ་མྗེད་པའི་དམ་བཅའ་བའི་སོ་ནས་མོས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༢

སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་ཡོན་ཏན་སོང་བུ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས་བཤད་པ།
 རྩ་བར། དྗེ་ལྟར་སོན་པའི་སྗེམས་དག་ནི།། བསྐྱྗེད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ།།
དྗེ་ནི་སོང་བུ་བཀོད་པ་ཡིས།། མདོ་ལས་བྱམས་པས་རབ་ཏུ་བཤད།། ༡༣
 इस प्रकार प्रधणधि धच्तमोत्पाि का गुण अथावत् अनुिंसा क्या िैं ? इस सम्बन्ि में गण्डव्यूि सूत्र में
आयव मैत्रयनाथ द्वारा कु मार सुिन बोधिसत्व को किा िैं - 13

pranidhana-citta-utpadama) and
admiration are clearly explained by maitreyanatha in the ghandhaviyusutra.13
• རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གི་སོ་ནས་སོན་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི ་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་སོང་པོ་
བཀོད་པའི་མདོ་ནས་འཕགས་པ་བྱམས་པས་གཞོན་དུ་ནོར་བཟང་ལས་རབ་ཏུ་སྗེ་ལྗེགས་པར་བཤད་དྗེ་།
 གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཉིད་ལས། རིགས་ཀི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་
བོན་ལྟ་བུའོ།། ཞྗེས་སོགས་དཔྗེ་དུ་མ་ཞིག་གི་སོ་ནས་གསུངས་སོ།།
མུ་མཐུད་ཡོད།
 The qualities of generate the aspiring mind (

 རྩ་བར། དྗེ་ཡིས་མདོ་ཀོག་པའམ་བླ་མ་ལས་མཉན་དྗེ།། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་མྗེད་པ།།
རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་དྗེ་གནས་རྒྱུ་མཚན་དུ།། དྗེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་ནི་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༤
 उन सूत्रों का स्वयं अध्ययन करे अथवा गुर जनो से श्रवण कर संबोधिधचत के अनन्त गुणों को
भिी प्रकार समझ िेना चाधिए। उस बोधिधचत की प्रवृध्तम धनरन्तर बनी रिे, इस तरि के
िेतुओं द्वारा बारम्बार बोधिधचत के उत्पाि का प्रयत्न करना चाधिए। 14
 Oneself reads the sutra or listens it form the teacher. Thus it should be
known that the qualities of Awakened Mind (sambodhi-citta) are
unlimited. Therefore, practice this repeatedly.14

 སོང་བུ་བཀོད་པའི་མདོ་སོགས་རང་གིས་ཀོག་པའམ་གཞན་བླ་མ་དགྗེ་རྒན་སོགས་ལས་གཉན་ནས་མཐའ་མྗེད་

པའི་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྣམ་པར་སྗེ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ། སྗེམས་བསྐྱྗེད་དྗེའི་
རྒྱུན་མི་ཉམས་ཤིང་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྗེ་རྒྱུ་རྣམས་བརྟན་པའི་སོ་ནས་སྗེམས་དྗེ་ནི ་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་
ལན་གསུམ་སོགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྗེ་ལྟར་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༤

སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་ཕན་ཡོན་དཔལ་བྱིན་གི་མདོར་བཤད་པ།
 རྩ་བར། དཔལ་བྱིན་གིས་ཞུས་མདོ་དག་ལས།། དྗེ་ཡིས་བསོད་ནམས་རབ་བསན་པ།།

གང་ཚེ་ཚིགས་བཅད་གསུམ་ཙམ་དུ།། མདོར་བསྡུས་པས་ནི་འདིར་བྲི་བྱ།། ༡༥
 बोधिधचत की पुण्य राधि दकतनी बडी िोती िैं ? इस सम्बन्ि में गृिपधत वीरपृच्छा सूत्र

में व्याख्या की िैं, धजसका सारं ि यिाूँ सात्र तीन श्लोकों में धिखुूँगा- 15

 The benefit (

punya) bodhicitta’s is well-explained in the Viradatta-

parippcchita sutra etc. I shall write bout it only in there brief verses.15

 སོང་བུ་བཀོད་པའི་མདོ་མ་ཟད་ཁིམ་བདག་དཔའ་བྱིན་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་དག་ལས་སྗེམས་བསྐྱྗེད་

ཀི་བསོད་ནམས་སམ་ཕན་ཡོན་རབ་དུ་སྗེ་གསལ་བར་བསན་པ་བཞིན། གང་ཚེ་ཚིག་བཅད་གསུམ་
ཙམ་གི་སོ་ནས་མདོར་བསྡུས་ནས་འདིར་བྲི་བར་བྱའོ།། །༡༥
མུ་མཐུད་ཡོད།

 རྩ་བར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་བསོད་ནམས་གང་།། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན།།
ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ུན་བཀང་སྗེ།། དྗེ་ནི་དྗེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར།། ༡༦
 बोधिधचत का वि पुण्य, यदि आकार मय बोता तो वि मात्र आकाि-िातु रो िी पररपूणव

निीं करता, बधल्क उससे भी किीं अधिक िो जाता। 16

punya) of bodhicitta had visible form (rupa), it would
have filled the whole firmament (antariksa) and yet remain

 If the benefit (

unexhausted. 16

 བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་བསོད་ནམས་སམ་ཕན་ཡོན་དྗེ་གལ་ཏྗེ་གཟུགས་སུ་བཀོད་ན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་

ཁོན་ཡོངས་སུ་བཀང་བ་དྗེ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དོ།། ༡༦

མུ་མཐུད་ཡོད།

 རྩ་བར། གང་གཱའི་བྱྗེ་མའི་གངས་སྙྗེད་ཀི།། སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་གིས།།

རིན་ཆྗེན་དག་གིས་ུན་བཀང་སྗེ།། འཇིག་རྟྗེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས།། ༡༧
 दकसी राजा जैसे मिा व्यधक्त ने गङ्गा के बािूकणों की संख्या के बराबर बुद्धक्षेत्रों को रत्नों से
पररपूणव कर भगवान को समर्पवत करे , तो भी यि पुण्य उतना निी िोगा, धजतना दक- 17

buddha-ksetra-s

 One who fills the sphere of Buddha-fields (
), numbering
as many as the grains of sand on the bank 0f the Ganga, with jewels offered
to the Buddha then- 17

 འཁོར་ལོ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གང་གིས་ཆུ་བོ་གངྒའི་བྱྗེ་མའི་གངས་དང་མཉམ་

པའི་རིན་པོ་ཆྗེའི་རིགས་རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་གི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འཕུལ་འཕུལ་བ་
བས་ཀང་། ༡༧
མུ་མཐུད་ཡོད།

 རྩ་བར། གང་གིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བགིས་ཏྗེ།། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བཏུད་ན།།

མཆོད་པ་འདི་ནི་ཁད་པར་འཕགས།། དྗེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ།། ༡༨
 दकसी व्यधक्त द्वारा बुद्धमूती अथवा गुर के सामने अञ्जधिबद्ध िोकर बोधि धचत का

प्रधतज्ञा करने से गङ्गा के बािूकणों की संख्या के बराबर बुद्ध क्षेत्रों को रत्नों से पररपूणव
कर भगवान को समर्पवत करने से जयिा पुण्य प्राप्त िोता िैं। 18

 The offerings of one, who, with folded hand bows down in mind to the
altruistic (
), being boundless, are far greater than whose

bodhicitta

buddha-ksetra-s) with jewels.18

offerings fills the buddha-fidlds (

 དྗེ་ལས་ཀང་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི ་སྐུའམ་བླ་

མའི་དྲུང་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བཏུད་པའམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ན་གོང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུས་སངས་རྒྱས་
ལ་རིན་ཆྗེན་སོགས་འཕུལ་ནས་མཆོད་པ་འཕུལ་བ་ལས་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་བསོད་ནམས་འདི་ནི་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བསོད་ནམས་འདི་མཐའ་དང་མུ་ཡོད་པར་མ་མཆིས་སོ།། ༡༨

གོང་ནས་གོང་དུ་སྤྗེལ་ཚུལ།
 རྩ་བར། བྱང་ཆུབ་སོན་པའི་སྗེམས་དག་བསྐྱྗེད་ནས་ནི །། འབད་པ་མང་པོས་ུན་ཏུ་སྤྗེལ་བྱ་ཞིང་།། ༡༩
 बोधिप्रधणधिधच्तम के उत्पन्न कर के अनेक प्रयत्नों से इस पुण्यमय धचत का सववत्र प्रसार

करना चाधिए। 19

 After generated the aspiration mind (pranidhana-citta-utpadana) for

enlightenment (bodhi), try always to increase it with great efforts. 19

 གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོན་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ནས་འགལ་རྗེན་སིག་སྒྲིབ་སྦྱོ ང་བ་དང་། མཐུན་རྗེན་

ཚོགས་བསགས་པ། དྗེ་བཞིན་ཉྗེར་ལྗེན་དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བ་སོགས་འབད་པ་མང་པོས་སོ་ནས་ུན་ཏུ་སྤྗེ ལ་བར་བྱ་སྗེ། ས་
དང་ལམ་གི་རྟོགས་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བ་ནི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་བགོད་པ་ལ་ལྟོས་པའི ་ཕིར་རོ།།
 ཞིང་ཞྗེས་པ་ནི་མཚམས་སྦྱོར་གི་ཕྲད་དོ།།

ནམ་ཡང་མི་བརྗེད་པའི་ཐབས།
 རྩ་བར། འདི་ནི་སྐྱྗེ་བ་གཞན་དུའང་དྲན་དོན་དུ།། ཇི་སད་བཤད་པའི་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་
བསྲུང་།། ༢༠
 इस बोधिधच्तम का जन्मान्तर में भी स्मरण करने के धिए एतिथव

उपदिष्ट धिक्षाओं की भी परररक्षा करनी चाधिए। 20

 Preserve for remembrance even in the next life the trainings
(siksa) of higher conduct as explained. 20

 བྱང་ཆུབ་སོས་པའི་སྗེམས་དྗེ་ནི་སྐྱྗེ་བ་འདི་དང་སྐྱྗེ་བ་གཞན་དུའང་མི་བརྗེད་པར་དྲན་པའི་སོ་ནས་

བསྲུང་བ་བྱ་སྗེ། དྲན་པའི་དོན་དུ་འོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཇི་སད་བཤད་པའི་ནག་ཆོས་
བཞི་སྤོང་ཞིང་དཀར་ཆོས་བཞི་བསྗེན་པའི་བསབ་པའང་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བར་བགིའ།ོ ། ཞྗེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ།།

 དྗེ་ལ་ནག་ཆོས་བཞི་ནི།

 དཀར་ཆོས་བཞི་ནི།

མཁན་སོབ་སོགས་རྫུན་གི་དབུ་བསོར་བ།
གཞན་གིས་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་ལ་འགོད་པ་བསྐྱྗེད་དུ་བཅུག་པ།
བྱང་སྗེམས་གཞན་ལ་ཞྗེ་སང་གིས་མི་སྙན་པར་ས་བ།
ལྷག་བསམ་མིན་པའི་གཡོ་སྒྱུ་བྱྗེད་པ་དང་བཞི།

ཤྗེས་བཞིན་གི་རྫུན་སྤོང་བ།
གཞན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་སྦྱོར་བ།
ུན་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྱྗེད་པ།
གཡོ་བ་མྗེད་པར་པར་དྲང་པོར་གནས་པའོ།།
དཀར་ཆོས་དང་ནག་ཆོས་གི་གོ་རིམ་འདི་ནི་སྤང་བྱ་ནག་ཆོས་བཞིའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པ་ཡིན་གི།
མདོའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པ་ནི་མིན་ནོ།།

འཇུག་སྗེམས་བཤད་པ།
 རྩ་བར། འཇུག་སྗེམས་བདག་ཉིད་སོམ་པ་མ་གཏོགས་པར།། ཡང་དག་སོན་པ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་མ་ཡིན།།

རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སོམ་པ་སྤྗེལ་འདོད་པས།། དྗེ་ཕིར་འབད་པས་འདི་ནི་ངྗེས་པར་བླང་།། ༢༡

 प्रस्थानात्मक बोधिधचत संवर के धबना सम्यक प्रधणधिधचत की परीवृधद्ध निीं िोती। इसधिए
संबोधिसंवर के मूि स्त्रोत बोधि-प्रधणधिधचत का प्रसार चािने वािे को बोधि प्रस्थानधचत को
धनश्चय िी िृढ़ता पूवकव ग्रिण करना चाधिए। 21
 The perfect aspiration mind

(pranidhana-citta-utpadana) cannot be increased

without having within oneself the vow of committed the aspiration Bodhicitta
mind. Desirous of increasing the vow of perfect enlightenment (sambodhi

samvara), one must acquire the engaging bodhicitta mind with great efforts.
 ཡང་དག་པའི་སོས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ནི་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་སྗེམས་བསྐྱྗེད་དྗེ་ཉིད་འཇུག་སོམ་

གིས་ངྗེས་པར་བཟུང་དགོས་པ་ཡིན་གི། སོམ་པས་མ་གཏོགས་པའམ་མ་བཟུང་ན་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོོ།
དྗེའི་ཕིར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་མཐའ་མྗེད་དུ་སྤྗེལ་བར་འདོད་ན་འཇུག་སོམ་དྗེ་ཉིད་འབད་པ་
དུ་མས་སོ་ནས་ངྗེས་པར་བླང་བའམ་བཟུང་བར་བྱའོ།། ༢༡

བྱང་སོམ་གི་རྟྗེན།
 རྩ་བར། སོ་སོ་ཐར་པ་རིས་བདུན་གི།། རྟག་ཏུ་སོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ།།

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཡི།། སལ་བ་ཡོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན།། ༢༢
 बोिसत्व संवर से धभन्न सात प्रकार के प्राधतमोक्षीय संवरों में से दकसी एक संवर से सिा

संयुक्त रिने वािा पुद्गत िी बोधिसत्व संवर का भागी (अधिकारी िोता िैं, अन्य को निी। 22

 One can always have the seven categories of individual emancipation

(pratimoksa

samvara). However, without being (specially) fortunate one cannot have the vow of
bodhisattva. 22

 དྗེ་ཡང་དགྗེ་སོང་ཕ་མ་གཉིས། དགྗེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས། དགྗེ་བསྙྗེན་ཕ་མ་གཉིས། དགྗེ་སོབ་མ་བཅས་ནི་སོ་སོ་ཐར་པ་

རིས་བདུན་གི་སོམ་པ་དངོས་སམ་ཆ་མཐུན་ཙམ་རྟག་ཏུ་ལྡན་པ་དག་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སོམ་པ་འབོ ག་པའི་སལ་བ་
ཡོད་ཀི། གཞན་ལ་ནི་སལ་བ་མྗེད་དོ།།
 འདིར་སོམ་གཞན་ཞྗེས་པ་ནི་བྱང་སོམ་ལས་གཞན་པའི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལ་བྱའོ།།

 རྩ་བར། སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་དང་།། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་བཤད་པ་ལ།།

ཚངས་སོད་དཔལ་ནི་མཆོག་ཡིན་ཏྗེ།། དགྗེ་སོང་སོམ་པ་དག་ཏུ་བཞྗེད།། ༢༣
 तथागत द्वारा उपदिष्ट सात प्रकार के प्रधतमोक्षीय संवरो में ब्रह्मचयववास सवव श्रेष्ट िैं। क्योंदक

धभक्षुओं के धिए यि संवर मुख्य तथा बोधिसत्व संवर का परम आिार माना गया िैं। 23

 As preached by the Tathagata,(buddha), the glory (sri) character of celibacy

(brahmacarya) is the noblest of the seven kinds of individual emancipation
vows. That is intended to be the vow of the bhiksu. 23

 བྱང་སོམ་གི་རྟྗེན་ལ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཤྗེ་ན། དངོས་ངྗེས་པར་མི་དགོས་ཀང་ལུས་ངག་གི་

མི་དགྗེ་བ་བསམས་པའི་སྤོང་སྗེམས་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཞིག་ངྗེས་པར་དགོས། འོ་ན་བྱང་སོམ་གི་རྟྗེན་ལ་ཚངས་
སོད་ལ་གནས་པ་ཞིག་མི་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། སིར་མི་དགོས་ཀང་རྟྗེན་མཆོག་གམ་ཁད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་
བྱས་ན་སོ་ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་དགོས་པར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞྗེད་དོ། །

བྱང་སོམ་གི་ཆོ་ག
 རྕ་བར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་དག་གི། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ་གསུངས་ཆོ་ག་ཡིས།།

ཡང་དག་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཡི།། བླ་མ་བཟང་ལས་སོམ་པ་བླང་།། ༢༤
 बोधिसत्वभूधम नामक ग्रन्थ के धिि पररच्छे ि में उधल्िधखत धवधि द्वारा सम्यक् िक्षणों से
संयुक्त सि्-गुर से बोधिसत्व संवर ग्रिण करना चाधिए। 24
 According to the principles regarding the ten stages of saintly perfection of the

bodhisattva bhumi as explained in the morality chapter (sila-adhyaya) one should
receive the vow form a perfect teacher with appropriate accomplishments.

 བྱང་སོམ་གི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་བྱང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡང་དག་པའི ་མཚན་ཉི ད་དང་ལྡན་པའི་
བླ་མ་བཟང་པོ་ནས་བླང་དགོས།

བླ་མ་བཟང་པོ།
 རྩ་བར། སོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་དང་།། བདག་ཉིད་གང་ཞིག་སོམ་ལ་གནས།།
སོམ་པ་འབོགས་བཟོད་སྙིང་རྗེར་ལྡན།། བླ་མ་བཟང་པོར་ཤྗེས་པར་བྱ།། ༢༥
 जो आचायव संवर की धवधि में धनपुण िो, स्वयं संवर में प्रधतष्ठत िो, बोधिसत्व संवर िेने
में सिनधिि और करूणामय िो, ऐसे व्यधक्त को सि्-गुरू समझना चाधिए।25

(guru) who is with pure vow in oneself,
has full mastery over the rules of vows (samvara-vidhi) and has knowledge and

 One is to be known as the right teacher

the compassion to give the vow and kind forgiveness for those that are fallen
form discipline (samvara-patita).

 འོ་ན་བླ་མ་བཟང་པོ་ཞྗེས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ལས་གནས་པ།

བྱང་སོམ་གི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པ། སོམ་པ་འབོགས་པ་ལ་སྐྱོ་ངལ་མྗེད་པའམ་བཟོང་ཐུབ་པ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྙིང་རྩྗེ་
བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བླ་མ་བཟང་པོ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱ།། ༢༥

བླ་མ་མྗེད་པར་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་ཆོ་གའི་ཁུངས་བསན་པ།
 རྩ་བར། དྗེ་ལ་འབད་པས་འདི་འདྲ་བའི།། བླ་མ་བཟང་པོ་མ་རྗེད་ན།།

དྗེ་ལས་གཞན་སོམ་ནོད་པ་ཡི།། ཡང་དག་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ།། ༢༥
 विाूँ प्रयत्न करने पर भी यदि यथोधचत गुरू उपिब्ि न िो तो धबना आचायव के संवर ग्रिण
करने की धवधि का (मैं) सम्यक् रूप से वणवन कर रिा हूँ। 26

(guru)

 To those that have failed to find such a teacher
in spite of various
efforts, I shall explain the principles of ‘taking the pure vow.’26

 གལ་ཏྗེ་འབད་པ་དུ་མ་བྱས་ཀང་གོང་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བླ་མ་བཟང་པོ་མ་རྗེ ད་ན། ཅི་བྱ་

སྗེ་ཐབས་གཞན་མྗེད་དམ་ཞྗེ་ན། མྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལས་གཞན་སོམ་པ་ནོད་པའི་ཆོ་ག་ཡང་དག་ཡོད་དྗེ།
བཤད་པར་བྱའོ།། ༢༦

 རྩ་བར། དྗེ་ལ་སྔོན་ཚེ་འཇམ་པའི་དཔལ།། ཨ་ཝ་རཱ་ཛར་གྱུར་པ་ཡིས།།
ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱྗེད་པ།། འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སངས་རྒྱས་ཞིང་།།
རྒྱན་གི་མདོ་ལས་བཤད་པ་ལྟར།། དྗེ་བཞིན་འདིར་ནི་རབ་གསལ་བྲི།། ༢༧
 जैसा दक अतीत में आयव मञ्जुश्री चक्रवती अम्बराज के रूप उत्पन्न हुए थे , तब उन्िोंने मेिनास्वरराज
तथागत के समक्ष बोधिधच्तमोत्पाि दकया था, उसका उल्िेख ‘मञ्जुश्रीबुद्धक्षेत्रािंकार सूत्र’ में प्राप्त िोती
िैं, यिाूँ पर उसे मैं सुस्पष्ट रूप से धिखूूँगा। 27

manjusri-buddha-ksetralankara-sutra-s, when in the past, manjusri
was born as amba raja, he got initiated into the boddhichitta, This will be clearly

 As explained in the

noted down.

 དྗེ་ལ་སྔོན་གི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དཔལ་རང་ཉིད་ཨ་ཝ་རཱ་ཛར་སྗེ་རྒྱལ་པོ་ནམ་མཁའ་ཞྗེས་བྱ་བར་གྱུར་བའི་ཚེ་དྗེས་

སངས་རྒྱས་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱལ་པོའི་སན་སྔར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་ཇི་ལྟར་བསྐྱྗེད་པའི་ཚུལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྒྱན་ཞྗེས་བྱ་བའི་མདོ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་སབས་འདི་ཡང་དྗེ་བཞིན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྲི་བར་བྱ།
༢༧

བླ་མ་མྗེད་པར་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཚུལ།
 རྩ་བར། མགོན་པོ་རྣམས་ཀི་སན་སྔ་རུ།། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཅིང་།།
འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མགོན་དུ་གཉྗེར།། དྗེ་དག་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལོ།། ༢༨
 अधखि प्राधण-जगत् का आह्वान अथवा आिम्बन कर उन्िे भव सागर धवमुक्त करने के धिए िरण अथवा बुद्धों के
संमुख संबोधिधचत का उत्पाि दकया जा रिा िैं। तत्पश्चात िृढ़तापूववक धत्रधवि संव र ग्रिण दकया जाता िैं। 28
 He (manjusri) attained the supreme enlightenment (samyak sambhodhi-citta) in the presence of the

Buddhas and invited all the living beings to the freedom form the cycle of births (bhava-cakra).

 སོ་སོ་རང་ཉིད་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀི ་སན་སྔར་འདུག་
པར་མོས་ནས་སྔར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ཉིད་སངས་རྒྱས་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱལ་པོའི་སན་སྔར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་ཇི་ལྟར་བསྐྱྗེད་པ་
བཞིན་གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པའི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཅིང་། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགོན་
དུ་གཉྗེར་ནས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། སྒྲོལ་བར་བདག་གིས་བྱ་སྙམ་པའི་དམ་
བཅའོ།། འདིའི་སབས་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཚུལ་ཤྗེས་པར་བྱ། ༢༨
 བླ་མ་ཡོད་དམ་མྗེད་ཀང་རུང་འཇུག་སོམ་བླངས་ཕིན་ཆད་རྩ་ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཉྗེས་བྱས་ཞྗེ་དྲུག་སོགས་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་
བསྲུང་བར་བྱ།།

དང་པོ། ཉྗེས་སོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསབ་པ།
 རྩ་བར། གནོད་སྗེམས་ཁོ་བོའི་སྗེམས་ཉིད་དང་།། སྗེར་སྣ་དང་ནི་ཕྲག་དོག་ཉིད།།

དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་བྱང་ཆུབ་དག ། ཐོབ་ཀི་བར་དུ་མི་བྱའོ།། ༢༩
 आज से िेकर मिाबोधि की प्राधप्त पयवन्त निीं करूूँगा, तब तक क्रोि की भावना,
मात्सयव तथा ईष्याव आदि की भावना निीं करूूँगा। 29
 From then on until the attainment of the final inlightenment

(uttama-

bodhi), never allow the mind to be polluted by ill-will, anger, miserliness
and envy. 29

 གནོད་སྗེམས་དང་ཁོང་ཁོ། དྗེ་བཞིན་སྗེར་སྣ་དང་ཕྲ་དོག་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་སྗེམས་
བཞི་པོ་དྗེ་དག་དུས་དྗེང་ནས་བཟུང་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་པར་དུ་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་
མི་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡིད་ལ་བྱ། ༢༩

 རྩ་བར། ཚངས་པར་སོད་པ་སད་བྱ་ཞིང་།། སིག་དང་འདོད་པ་སྤང་བར་བྱ།།
ཚུལ་ཁིམས་སོམ་པ་ལ་དགའ་བས།། སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་བསབ་པར་བྱ།། ༣༠
 ब्रह्मचयव का आचरण करूूँगा। पाप कमव को त्याग िूग
ूँ ा। िीि एवं सं वरों में प्रमुदित िो

बुद्धों की धिक्षाओं का अनुसरण करूूँगा। 30

brahmacarya

 By the adherence to the holy character
(not indulging in sexual
misconduct) and the avoidance of sin and lust and by remaining content with

the discipline (sila-samvara), one follows the precepts of the Buddha.

 དྗེ་བཞིན་དུ་མི་ཚངས་བར་སོད་པ་སྤངས་ནས་ཚངས་སོད་ལ་གནས་ཤིང ་། གཞན་གི་རས་སོགས་རྐུ་བའི་

སིག་པའི་ལས་དང་། དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི
ྒྱུུ ་འདོད་པ་སྗེ་འདོད་ཆགས་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་སྤངས་ནས། ཚུལ་ཁིམས་
ཀི་སོམ་པ་སྗེ་ཉྗེས་སོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྗེས་སུ་
གང་བསབ་པ་དྗེ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ།། ༣༠

གཉིས་པ། སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ལ་བསབ་ཚུལ།
 རྩ་བར། བདག་ཉིད་མྱུར་བའི་ཚུལ་གི་ནི།། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་སོ་ཞིང་།།
སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིས་ནི།། ཕི་མའི་མུ་མཐར་གནས་པར་བྱ།། ༣༡
 स्वयं को िीघ्रता के साथ बोधि की प्राधप्त के धिए उत्साधित निी िोने िूग
ूँ ा। एक प्राणी के

कल्याण िेतु िोक में अनन्त काि तक उत्सािपूववक धनवास करूूँगा। 31

 Do not be anxious to attain quick enlightenment

(bodhi) for yourself. Live

up to the end of the cyclic existence (samsara) for the sake of even a single
living being. 31

 ‘ཉིན་རྗེར་ཟས་ཀང་མ་བཟས་རྩོམ་འགྲུས་བརྩམས།།’ ཞྗེས་པའི་དཔྗེ་ལྟར་དུས་རིང་བས་སིད་ལུག་ནས་བདག་ཉིད་

མྱུར་བའམ་གང་མགོགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བླ་མྗེད་བྱང་ཐོབ་པ་ལ་མི་སོ་ཞིང་། དྗེ་ལས་རྒྱུན་རིང་བས་སོ་ནས་སྗེམས་ཅན་
གཅིག་གི་རྒྱུའམ་ཆྗེད་དུ་ཕི་མ་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་དྗེའི་དོན་དུ་གནས་པར་བྱའོ།། ༣༡

གསུམ་པ། དགྗེ་བ་ཆོས་སྡུད་ལ་བསབ་ཚུལ།
 རྩ་བར། ཚད་མྗེད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི།། ཞིང་དག་རྣམ་པར་སང་པར་བྱ།།

མིང་ནས་བཟུང་བ་བྱས་པ་དང་།། ཕོགས་བཅུ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས།། ༣༢
 अप्रमेय एवं अधचन्त्य बुद्ध क्षेत्रों का धविोिन करूूँगा। इस प्रकार िोग मेरे िारा कृ त-पुण्य को िारण
कर अथवा सुनकर मेरा अनुकरण करने िगेंगे , धचससे एक किि प्रवृध्तम िसों दििाओं में सिा
धविमान रिेगी। 32

(ksetra-s)

 Purify the boundless and unthinkable Buddhas-fieds
and live for the
emancipation of each individual by name the exists in all the ten directions. 32

 ཚད་མྗེད་པ་བཟུང་དུ་མྗེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་གིས་ཉྗེས་སྐྱོན་དག་རྣམ་པར་སྦྱང་པར་བྱ་

སྗེ།། མིང་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་གོལ་བར་བྱྗེད་པ་སོགས་མདོར་ན་མཐོང་ཐོས་དྲན་རྗེག་གི་སྐྱྗེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་གདགས་
པའི་སད་དུ་ཕོགས་བཅུ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་སོ།།

གསུམ་པ་འཇུག་བསྡུ་བ།
 རྩ་བར། བདག་གི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས།། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དག་པར་བྱ།།
ཡིད་ཀི་ལས་ཀང་དག་བྱ་སྗེ།། མི་དགྗེའི་ལས་རྣམས་མི་བྱའོ།། ༣༣
 अपने काधयक एवं वाधचक सभी कमों को िुद्ध करूूँगा, मानस कमव को भी िुद्ध करूूँगा, तथ

अकु िि कमों को कभी निीं करूूँगा। 33

 Purify all your action ,-physical, oral and mental, and never indulge in any

sinful act (akusala-karma).33

 དྗེང་ཕིན་ཆད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་རྣམས་དག་པར་བྱས་ཤིང་དྗེ་བཞིན་ཡིད་ཀི་ལས་ཀང་དག་པར་བྱ། མདོར་ན་དུས་དང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཉྗེས་པས་མ་གོས་པའི་ཚུལ་གིས་དག་པར་བྱས་ནས་མི་དགྗེའི་ལས་རྣམས་མི་བྱའོ།། ༣༣

ཐུན་མོང་བ་ཕར་ཕིན་ཐྗེག་པ་ལ་སོབ་ཚུལ།
 རྩ་བར། རང་གི་ལུས་ངག་སྗེམས་ནི་རྣམ་དག་རྒྱུ།། འཇུག་པའི་སྗེམས་ཀི་བདག་ཉིད་སོམ་གནས་པས།། ཚུལ་ཁིམས་

བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྗེགས་བསབས་ནས།། ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གུས་ཆྗེར་འགྱུར།། ༣༤
 अपने काय, वक् और धचत धविुद्धता प्रस्थानात्मक बोधिधचत संवर में धनधवष्ट बोती िैं। इस

प्रकार धत्रिीि धिक्षा ठीक प्रकार से सीख िें तो धत्रिीि धिक्षा के प्रधत आिर बढ़ जाएगा। 34

 By your own purified body-speech-mind, you will place yourself in the rule

of engaged bodhichita’s mind (avatara-citta); you will thus have high

reverence (siksapadas) of moral course (sila) that you have acquired. 34

 འོ་ན་རང་གི་ལུས་ངག་སྗེམས་བཅས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་གང་ལ་བསབ་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། འཇུག་པའི་སྗེམས་ཀི་

སོམ་པ་སྗེ་འཇུག་སོམ་རང་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རིན་པོ་ ཆྗེ་ལ་ལྗེགས་པར་བསབས་
ཤིང་། དྗེས་རྗེན་བྱས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གསུམ་ལ་མོས་པ་དང་གུས་པ་ཆྗེ་ཆྗེར་འགྱུར། ༣༤

 རྩ་བར། དྗེ་བས་རྣམ་དག་རོགས་བྱང་ཆུབ།། སྗེམས་དཔའི་སོམ་པའི་སོམ་དག་ནི།།

འབད་པར་བྱས་པས་རོགས་བྱང་ཆུབ།། ཚོགས་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར།། ༣༥
 अतएव धत्रिीि धिक्षा के अभ्यास से काय, वाक् , और धचत धविुद्ध िो जाता िैं तथा संभारों
की पररपूणवता के फिस्वरूप संबोधि प्राप्त िोती िैं। 35
 By the purification, etc. mentioned above and by being careful of the pure
vow of perfect enlightenment among all vows, one’s enlightenments

(sambodhi-sangha) will be attained.

 དྗེར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་དག་ཅིང ་། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པའི་སོ མ་པ་སྗེ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་འབད་པ་དུ་མའི་སོ་ནས་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཡོ ངས་སུ་རོགས་
པར་འགྱུར་རོ།། ༣༥
སོམ་པའི་སོམ་པ་ཞྗེས་པའི་སོམ་པ་སྔ་མ་ནི་འཇུག་སོམ་དངོས་དང་། ཕི་མ་ནི་དྗེའི་བསབ་བྱ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་བསན་པའོ།།

Name - Tsultrim Gyurmey
Subject - Mool Shastra

གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བའི་ལྟ་སྒོམ་གྱི་རྣམ་གཞག
- སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འགྱུར་མེད།

1.
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ཐོག་མར་ ་བའི་ ང་རིམ་བཤད་པ།
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3. ཐལ་རང་གི་ ་བའི་དགག་ ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད་བཤད་པ།
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་ ད་གསང་བ་ ང་པོ་ལས། ཨེ་མ་ ་ ་མཚན་ ད་ ་ཆོས། ། གས་པའི་སངས་ ས་ ན་ ་གསང་། ། ་བ་མེད་ལས་ཐམས་ཅད་ ས། ། ས་པ་ཉིད་ན་ ་བ་
མེད། །ཨེ་མ་ ་ ་མཚར་ ད་ ་ཆོས། ། གས་པའི་སངས་ ས་ ན་ ་གསང་། །འགག་པ་མེད་ལས་ཐམས་ཅད་འགག། །འགག་པ་ཉིད་ན་འགག་པ་མེད། ཅེས་
དང་།

•

• མན་ངག་ ་བའི་ ང་བ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ ་ ་ ད་ ས་ ང་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གདོད་མ་ནས་ མ་པར་དག་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོངས་
ས་འོད་གསལ་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་ ས་ ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པར་སངས་ ས་པའོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །འདི་
ནི་ གས་པ་ཆེན་ ། །ཞེས་དང་།
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• མདོ་ གས་ ན་མོང་གི་ལམ་རིན་ཆེན་ ངས་པ་ལས། །དེ་ལ་ ་ ། རང་ ང་། ཡེ་ ང་། རང་བཞིན་ ས་ ང་། ན་ ང་། མཉམ་པར་ ང་པའོ། །དེ་ཡང་རང་
ང་པས་ ལ་མེད་པ་ ། ག་པའི་ཆོས་ ་ཡང་མི་ ད་ལ། ཡེ་ ང་པས། ་ ར་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་པས་ ། གདོད་མ་ནས་ ང་པ། རང་བཞིན་ ས་ ང་པས།
ས་ ང་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གཤིས་ ང་པ། ན་ ང་པས། ཉི་ ་བའི་ ང་པ་མིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ཆོས་ཉིད་དོ། །མཉམ་པར་ ང་པ་རོ་གཅིག་པས་བཟང་
ངན་མེད་པའོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར། ལ་དེ་བཞིན་རོམ་ཟོམ་ ་ཐེག་ཆེན་ ལ་འ ག་དང་། ་བའི་བ ་ ང་། ན་མ ན་ ང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མ ད་
དང་། བ་མཐའ་མ ད་སོགས་བ ན་པའི་ད ་མ་ཆེན་པོ་དང་། གས་པ་ཆེན་ ་ཀ་དག་གི་ ་བ་གཉིས་ནི་དོན་གཅིག་ ་འདོད་ ལ་ ་མ་མི་ཕམ་པས་ངེས་
རྫོ

རྩ

ཀྱི

སྟོ

སུ

སྒྲོ

• ཤེར་ ན་ ང་ ག་བ ་པ་ལས། རབ་འ ར་གཞན་ཡང་དངོས་ ་ ་དངོས་པོས་ ང་ངོ་། །དངོས་ ་ ད་པ་ནི་དངོས་ ་ ད་པས་ ང་ངོ་། །རང་བཞིན་ནི་རང་
བཞིན་ ས་ ང་ངོ་། །གཞན་ ་དངོས་ ་ ་གཞན་ ་དངོས་པོས་ ང་ངོ་། །
ཞེས་དང་།

•
•
•
•
•
•

བཞི་བ ་པའི་ ་འ ལ་ལས་དགག་ ་ངོས་འ ན་པའི་ག ང་གི་ ་ ན་བཤད་པ།
དེ་རིགས་པ་ ག་ ་པའི་ ་འ ལ་དང་ད ་མ་འ ག་པའི་རང་འ ལ་ལ་ ར་ཏེ་འཐད་པ་བ ད་པ།
་བའི་དགག་ ་ལ་གོ་བ་ལེན་ གས་མི་འ ་བའི་དབང་གིས་བོད་ ་རབས་པས་ཐ་ ད་ཚད་ བ་མི་བཞེད་པ།
དེང་གི་དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་པས་ཚད་མ་ཁས་མི་ལེན་པ་གཉིས་མི་འ ་བའི་ ད་པར་བཤད་པ།
ར་ ན་ བ་ཚད་ བ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་ཐལ་འ ར་བའི་ ད་ཆོས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་ནང་པའི་ བ་མཐའ་ ་བ་བཞི་པོས་དེ་ ར་ཁས་ལེན་ ལ་དང་།

དེ་ལས་གཞན་བོད་ ་ ་གཉིས་ ་ ་བའི་གལ་གནད་འགའ་ཞིག་ ་མེད་དགག་གི་དོན་དང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དང་། གས་བཏགས་ ་དོན་ མས་
གཏན་ནས་མི་འ ་ ལ་བཤད་པ།
• གས་འདིར་ ་བའི་དགག་ ་ བ་ ང་སོང་བ་དེ་ ན་མ ན་ ང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མ ད་ལས་ ངས་པའི་རིགས་པ་ ག་ ་པའི་ ང་དང་ ར་ཏེ་ཆད་
ར་འ ར་ ལ་བཤད་པ།

རྣ

སྦྱ

ཀྱི

ཚུ

ལུ

རྟོ

ཅུ

ལྟ

དྲུ

བྱེ

ཀྲོ

སྨྲ

དྲ

གྲུ

སྦྱ

གྲུ

རྗོ

ཛོ

སྙ

ཁུ

ཁྱ

བྱ

སྦྱ

དྲ

དོ

སྔ

གྲེ

སྟེ

གོ

ཀློ

ཁྱ

ཁྱེ

ཞུ

ཀུ

རྗོ

ཇུ

གྱུ

ཛི

སྐྱོ

དྲ

བུ

ལྟ

བྱ

ཆུ

ལྟ

ཀྱི

ཁྱ

ཕྱོ

་ ་མས་དགག་ ་ བ་ཆེ་བར་སོང་བ་ལ་ ན་བ ད་པའི་དགོངས་གཞི་གང་ཡིན་ ངས་དང་ ར་ཏེ་གསེད་ད ལ་ ད་པ།

གྲེ

བྱ

ཟླ

ཕྱི

ཁྱ

གྲེ

གྲུ

སྔ

ཚུ

ཅུ

བྱ

དྲ

ཟླ

བྱ

ལྟ

དྲུ

ཚུ

བུ

རྫོ

རྒྱ

གྱུ

ཀུ

•

བླ

དུ

ལྟ

སྤྱི

ལུ

ལྟ

རྗེ

མ་ ་གཉིས་པ་ ་བའི་དགག་ ་བཤད་པ།

( བ་དཔོན་ལེགས་ ན་དང་མཁན་ཆེན་ཞི་འ ་ག ང་དང་ ར་ནས་བཤད་པ།)

❑ ཤེས་རབ་ ན་མེ་དང་། རིན་ཆེན་ ན་མ། ག་གེ་འབར་བའི་ག ང་ལ་ ར་ཏེ་གནས་ བས་ མ་ ངས་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་
འབབ་པའི་ བས་ ་ ་བའི་དགག་ ་ལ་ ད་པར་ཡོད་ ང་། མཐར་ ག་ མ་ ངས་མིན་པའི་དོན་དམ་འཆད་པ་ན་ ད་པར་
མེད་ ལ་བཤད་པ།

མཁན་ཆེན་ཞི་འ ་ད ་མ་ ན་ ་བ་དང་། དེའི་རང་འ ལ། བདེན་གཉིས་ མ་པར་འ ད་པའི་དཀའ་འ ལ་ལས་བ ན་པ་

❑

སྟ

ཁྱ

གྲེ

གྲ

རྣ

ཁྱ

བྱེ

སྐ

བྱ

གྲ

རྣ

རྣ

སྦྱ

ཐུ

ཞུ

ཐུ

གྲེ

ཀྱ

ལྟ

སྦྱ

ཞུ

ཀྱི

ཞུ

རྟོ

ཁྱ

འི

བྱེ

ཚོ

བྱ

རྩ

ལྡ

སྒྲོ

རྒྱ

བུ

ལྟ

འི

སུ

སུ

ཚོ

ལྡ

སློ

སྐ

སྒྲོ

བུ

ཚུ

དེ་ཡང་གོང་གི་ བ་དཔོན་ལེགས་ ན་འ ད་ ་ག ང་དང་མ ན་པར་བཤད་པ།

སློ

དུ

མ་ ་ག མ་པ་ཐར་རང་གི་ ་བའི་དགག་ ར་ ད་པར་ཡོད་མེད་བཤད་པ།

▪ ངེས་ ན་ལས་ ་ཤང་གི་ ་བ་བཀག་ ལ།
▪ ་བཞེད་ལས་ ་ཤང་གིས་ཆོས་ཇི་ ར་ག ངས་ ལ་དང་དེ་མི་འཐད་ ལ་ཇི་ ར་ག ངས་མིན།
▪ ཀ་མ་ལ་ ་ལའི་ མ་རིམ་ལས་ཇི་ ར་ག ངས་མིན།
▪ བསམ་གཏན་མིག་ ན་ལས་ ང་བའི་ ་ཤང་གི་ ར།
▪ ་ཤང་གི་ ་བ་དང་ གས་པ་ཆེན་ ་ ་བ་གཉིས་མི་འ ་ ལ།

ཁྱ

ཛི

སུ

ལྟ

ལྟ

ཚུ

སྔ

 


ཚུ

གྱུ

དྲ

ལྟ

 


 


སྔ

ཚུ

སྐོ

ཧཱ

དུ

 


སུ

སུ

ཛོ

ལྟ

ཧཱ

ཚུ

འི

ལྟ

པོ

ལྟ

ལྟ

བྱུ

ལྟ

རྫོ

སྒྲོ

སྒོ

ཧཱ

ཧཱ

ཧཱ

ཀློ

ལྟ

ཤཱི

ཁྱེ

▪ ན་མ ན་ ང་ཆེན་པས་ཐེག་མཆོག་མ ད་ ་ ་ཤང་གི་ ་བར་བ གས་པའི་དགོངས་གཞི་ངོས་འ ན་པ།

སྒྲོ

སྦ

ཧཱ

ཀུ

བཞི་པ་ ་ཤང་གི་ ་བ་དང་ ་འ ར་བའི་ ་བ་གཉིས་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད་བཤད་པ།

❑ བ་དཔོན་ཆེན་ ་གསང་ གས་ལམ་རིམ་ལས་བཤད་པ།

སྦྱ

གྲེ

ཛོ

སྔ

བོ

ངོ

འི

པོ

ཀློ

སྒོ

❑ ན་མ ན་ ང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མ ད་འ ལ་སོགས་ལ་ ར་ཏེ་བཤད་པ།

ཁྱེ

ལྔ

སློ

ཀུ

་པ་ མ་པའི་ ་ ་བཤད་པ།

ས་ ་པཎ་ཆེན་ ་ག ང་དང་ ར་ཏེ་བཤད་པ།
ཀ ་པ་རང་ ང་ ་ འི་ག ང་དང་ ར་ནས་བཤད་པ།
་བདག་ཉིད་ཆེན་ ་ག ང་དང་ ར་ནས་བཤད་པ།

དུ

ཐུ

སྦྱ

རྣ

སྦྱ

གྲུ

སྦྱ

སྦྱ

སུ

ཞུ

འི

རྗེ

སུ

པོ

ཞུ

རྡོ

ཀྱི

་མ་མི་ཕམ་པའི་ག ང་དང་ ར་ནས་བཤད་པ།

གྱི

བྱུ

སྐྱ

རྨ

o
o
o
o

རྗེ

དྲུ

བླ

ག་པ་བོད་ ་མཁས་ བ་ མས་མཐར་ ག་གི་དགོངས་པ་འགལ་མེད་ ་
བཤད་པ་ལ།

རྗེ

ངྒ

གས་ ་ཆེ།
རྦ

ཐུ

ས ་མ ་ལཾ།
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Subject - Tibetn History
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@་བཞེད། ༤༽ -ལ་བཞེད། ༥༽ T་བཞེད། ༦༽ དཔག་བསམ་iོན་ཤིང་།
བ]ན་པ་kི་དར་Nབས་Yིས་པའི་།ཆོས་འ4ང་དང་དེབ་ཐེར་ཁག་ཅིག

༡༽ QེR་ཇོ་Pས་2ི་ཆོས་འ4ང༌། ༢༽ ཉང་རལ་ཆོས་འ4ང༌། ༣༽ QེRའི་

ཆོས་འ4ང་-ས་པ། ༤༽ e་]ོན་ཆོས་འ4ང༌། ༥༽ mོང་ཆེན་ཆོས་འ4ང༌།
༦༽ -ལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང༌། ༧༽ ཚལ་པའི་དེབ་ཐེར་དམར་པོ།
༨༽ pངས་2ི་པོ་ཏི་བསེ་q། ༩༽ -་བོད་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་sེད།

༡༠༽ འགོས་ལོའ་དེ
, བ་ཐེར་aོན་པོ། ༡༡༽ ཆོས་འ4ང་མཁས་པའི་དགའ་]ོན།
༡༢༽ དེབ་ཐེར་དམར་པོ་གསར་མ་སོགས།

༢༽ ཐང་ཡིག་གསར་Gིང་གི་Nོར།

ཐང་ཡིག་གསར་Gིང་གཉིས་ནི་ཆེན་པོ་ཐང་-ལ་རབས་uི་ལོ ༦༡༨ ནས ༩༠༧ བར་Sི་ལོ་1ས་འཁོད་
པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཡིན།

དང་པོ། ཐང་ཡིག་Gིང་མ་ནི། ཐང་-ལ་རབས་vབ་ནས་ལོ་བཞི་བ[་]ེ་uི་ལོ ༩༤༡ (༨) ནས་འགོ་

བVགས་ནས ༩༤༥ ལོར་ཡོངས་;་wབ་པའི་རིན་ཐང་ཅན་Sི་ལོ་1ས་2ི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་

xོམ་yིག་sེད་མཁན་ནི་Tོན་ཆེན་zའོ་དsིན་དང་། {ེས་;་Tོན་ཆེན་སངས་ཝེ་ཧན་དང་ལིག་}ས་s་བ་
གཉིས་2ིས་sས། དེ་ཡོངས་;་wབ་པ་ལ་sས་{ེས་ཆེ་ཤོས་བཞག་མཁན་ནི་zང་zའོ་ཡོན་དང་ཅ་ཝེ་
s་སོགས་ཡིན་2ང་དེབ་དེ་wབ་{ེས་ལིག་}ས་Tོན་ཆེན་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་གོང་མ་ལ་~ལ་ནས་ཐང་

དེབ་དེའི་མག་ལ་ལིག་}ས་ནས་xོམ་yིག་sས་ཞེསབཀོད་ཡོད། དེ་ལ་Äེགས་བམ་ཉིས་བ-་ཡོད།

བོད་དང་འYེལ་བའི་Äེགས་བམ་ནི་བ-་དང་གོ་Åག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་]ོད་ཆ་དང་Çད་ཆ་གཉིས་
ཡོད། དེའི་ནང་Z་uིར་བོད་2ི་Éལ་གོམས་གཤིས་Ñགས་Nོར་དང་། བོད་-ལ་Pོང་བཙན་Öམ་པོ་ནས་
Oི་དར་མ་R་Zམ་བཙན་པོ་བར་Sི་ལོ་1ས་དང་sེ་Yག་J་ཐང་བོད་བར་Sི་མཛའ་མÜན་དང་གÉལ་
འsེད་ཇི་sས་དང་འYེལ་བའི་Nོར་བཀོད་ཡོད། བོད་2ི་བཙན་པོའ་ལོ
, ་ཚ,གས་སོགས་གཏན་ལ་འབེབ་པ་
ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་4ང་ཡོད།

གཉིས་པ། ཐང་ཡིག་གསར་མ་ནི།

ཐང་ཡིག་གསར་མ་ནི་ཐང་-ལ་རབས་vབ་ནས་ལོ་ངོ ༡༤༠ ཙམ་འདས་{ེས་]ེ་uི་ལོ

༡༠༤༤ ལོར་འYི་མགོ་བxམས་པ་ནས་uི་ལོ ༡༠༦༠ ལོར་ཡོངས་;་wབ། `ོན་མི་ལོ་
བ[་བZན་འགོར་ཡོད། ལོ་1ས་2ི་དེབ་ཐེར་དེ་འYི་མཁན་ནི་àག་དsང་ཞིག་དང་;ང་

ཆིས་སོགས་མི་བཞིའི་Yིས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་2ང་དེབ་དེ་wབ་{ེས་àག་དsང་ཞིག་
དང་;ང་ཆིས་གཉིས་2ིས་སོ་སོའ་མི
, ང་âགས་བཀོད་ཡོད། ཐང་ཡིག་གསར་མ་འདི་Gིང་

མ་ལས་གོ་རིམ་འäིག་པ་དང་འãན་eའི་-ས་པ་ཡོད། ལོ་1ས་དེ་དག་གི་ནང་Z་uིར་བོད་
ལ་དམའ་འབེབས་དང་åར་ཟ་sས་པ་མང་ཡང་། ལོ་1ས་དེ་དག་གི་ནང་Z་བོད་བཙན་པོའ་,
Nབས་2ི་Pིད་འsོར་རིག་ག;མ་དང་དེ་བཞིན་དམག་གི་]ོབས་éགས་སོགས་ཇི་ཙམ་

ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པས། བོད་2ི་བཙན་པོའ་Nབས་2ི
་ལོ་1ས་གསལ་ཁ་
,

མེད་ས། མ་ཚང་བ་དང་èང་བདེན་ཡིན་མིན་kོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་4ང་
ཡོད།

ལོ་1ས་2ི་རང་བཞིན་Qན་པའི་Jན་ཧོང་Yག་~ག་ངོ་=ོད།

Jན་ཧོང་Z་ཐོག་མར་Yག་~ག་4ང་Xལ།

ད་ê་Jན་ཧོང་ས་6ལ་Z་ཡོད་པའི་ཐང་-ལ་རབས་Nབས་2ི་Mོ་རིང་གི་-་ཡིག་ནང་དོན་Z། ཆིང་-ལ་
རབས་a་མའི་ཅན་ཡོན་Oི་ལོ་གཉིས་པ་uི་ལོ ༣༦༦ ལོའ་kི
, ་èོ་ཞིག་ལ། ëལ་འsོར་པ་Tོ་བVན་s་བ་
ཞིག་དེ་གའི་äོང་ཚ:འི་ཤ ར་íོའ་མི
, ང་ì་རི་s་བའི་kོགས་;་îོད་Nབས། རི་xེའི་མཁའ་མཐོངས་ནས་

གསེར་མདོག་འཚïར་བའི་སངས་-ས་]ོང་ñ་sོན་ཏེ། རི་Yག་དེའི་ངོས་;་ཐིམ་པའི་དག་Uང་4ང་བས།
ëམ་འsོར་པ་དེས་Yག་~ག་གཅིག་བóོས་ནས་དེར་Öོམ་òབ་sས་པ་དེ་ནི། ~ག་འཛ,ན་པ་ཐོག་མ་དེ་

ཡིན་པའི་Nོར་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།uི་ལོའ་aོ
, ན་Sི་Zས་རབས་གཉིས་པ་ཙམ་ལ་ཧན་íོ་མས་ས་
6ལ་དེ་བདག་བåང་sས་ནས་དར་འe་གསོ་ôོང་sས་ནས་ཟ་འོག་གི་དར་གོས་ཉོ་ཚ:ང་sེད་པའི་འགོ་

བVགས་ཞེས་äགས། དེབ་དཀར་ལས། ལི་Éལ་དེ་Oི་Pོང་གི་Zས་;་འབངས་ëལ་མར་བöག་ཅིང་།
མཐོང་`བ་Oི་õེ་ú་s་བ་བVགས་ཏེ། Tོན་ཁམས་གཅིག་གི་ས་གསར་Z་བîད་དེ། ཞེས་ག;ངས་པ་

བཞིན། བོད་2ི་བཙན་པོ་Oི་Pོང་QེR་བཙན་Sི་ñ་Zས་ཙམ་ནས་Jན་ཧོང་དང་ལི་Éལ་Sི་ས་6ལ་དེ་དག་
བོད་2ིས་བདག་བåང་sས་ནས་མི་ལོ་བZན་[་ཙམ་Sི་རིང་བོད་2ི་Jན་ཧོང་Z་Yག་~ག་;མ་[་ཙམ་
གསར་བùན་sས། བསམ་ཡས་དང་Jན་ཧོང་སོགས་བོད་2ི་ནང་བ]ན་དར་ûེལ་གནང་སའི་བ]ི་
གནས་ཤིག་J་üར་Xལ་ཡང་དེང་གི་ལོ་1ས་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་ག;ངས།

བོད་བཙན་པ(འ*་+བས་-ི་/ན་ཧོང་ས་གནས།

Jན་ཧོང་Z་Yག་~ག་འ`ོན་]ོང་ãག་གཅིག་íག་ཡོད་པ་ལས་åར་གཅིག

མཐར་ཉམས་Xལ།
འདོད་Xལ་དང་པོ།

ཕྷ་རན་སིའི་གནའ་°ས་âོག་ཞིབ་པ (Paul Pelliot)

ཡིས་དགོངས་Xལ་êར་ན། ཐང་-ལ་རབས་དང་ཡོན་-ལ་རབས་གཉིས་2ི་
དབར་-་ནག་སིལ་eར་འཐོར་བའི་Nབས་; Tunguts ཞེས་པ་དེས་ཤ་ི

®་vབ་མ་(Western Xi Xia Kingdom མི་ཉག་-ལ་ãན) -ལ་

ãན (1032-1227) གསར་Z་བVགས་ནས་Jན་ཧོང་གི་ས་གནས་བདག་
བåང་sས། ནང་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་aར་ཡོད་2ི་ཡིག་ཆ་ëམས་Yག་~ག་
J་@ས།

-ལ་ãན་དེའི་དཔོན་རིགས་ëམས་ནང་ཆོས་ལ་དད་མོས་ཡོད་

མཁན་ཡིན་པས་Yག་~ག་མང་པོ་གསར་Z་བùན།

འདོད་Xལ་གཉིས་པ། (Xi Xia) ཤི་®་vབ་མས་Jན་ཧོང་ས་གནས་བཙན་
བåང་sས་མེད། དེ་ལས་¨ོག་]ེ་ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་ཉེན་ཁ་མཐོང་ནས་ནང་པའི་
ག;ང་རབ་ëམས་Yག་~ག་J་@ས་པ་ཡིན་ཞེས་འདོད། དེ་ཡང་Zས་རབས་བ[་

པའི་མག་ནས་ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་ལི་Éལ་དང་ཤ ར་Äིང་ཨི་ཤ ་ཡའི་ས་6ལ་Sི་
ནང་པའི་དགོན ་པ་í་ཁང་དང་ག;ང་རབ་ëམས་x་གཏོར ་བཏང་བཞིན ་པའི་

Nབས་;། མི་ཉག་དཔོན ་རིག ས་ëམས་2ིས ་དགོངས་པར་དེ་ {ེས ་ཁ་ཆེས ་
དམིགས་ས་གཉིས་པ་དེ་Jན་ཧོང་ས་6ལ་ཡིན་པ་ལ་ཆག་བཞག་ནས་ནང་པའི་
ག;ང་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡིག་ཆ་ëམས་Yག་~ག་J་@ས་པར་འདོད། .

འདོད་Xལ་ག;མ་པ། Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནས་Gེད་པའི་ཡིག་ཆ་ëམས་འགོ་

མག་ཚང་བ་མེད་པ། བེད་uོད་མང་པོ་བཏང་ཟིན་པར་བâེན་aར་Sི་ཡིག་ཆ་
བེད་མེད་ëམས་Yག་~ག་J་@ས་པ་ཞིག་ཡིན་Pིད།

མི་ཉག་-ལ་ãན།

(Western Xi Xia kingdom )1038-1227 AD

མི་ཉག་-ལ་ãན།

Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནས་ཡིག་ཆ་Gེད་Xལ།
Zས་རབས་ཉི་é ་པའི་འགོར་-་ནག་གི་བVན་པ (Wang
Yuanlu 1850-1930) ཝང་ཡོན་Æ་ཞེས་པ་Nབས་དེ་Zས་
Jན་ཧོང་གི་Éལ་Z་ཕེབས་ནས་uི་ལོ ༡༨༩༩ ¨་བ ༤ ཚïས

༢༨ ཉིན་Jན་ཧོང་གི་Yག་~ག་ཨང ༡༧ པའི་ནང་ཡིག་ཆ་

འཕོན་ཆེན་Gེད། ཁོང་ནི་-་ནག་Øའོ (Taoist priest) ཆོས་
Ñགས་ཉམས་;་ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡང་ན།

བVན་པ་±ང (Monk Yang) གིས་xིག་པའི ་-བ་J་]ོང་

ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་དོ་Uང་4ང་ནས་uི་ལོ ༡༩༠༠ uི་¨ ༦ ཚïས
༢༢ མཚན་མོར་≤ང་ཡང་Ñ (Wang Yuanlu) དང་±ང་
(MonkYang)གཉིས་2ིས་xིག་པ་གཏོར་ནས་Yག་~ག་
≥ང་≥ང་ནང་དཔེ་ཆ་དང་ཐང་ཁ་སོགས་འཕོན་ཆེན་བGེད།

བོད་2ི་ཤོག་èིལ་དང་ñ་ཆས་Gེད་སའི་Yག་~ག་ནི་ཨང་བ[་བZན་པ་དེ་ཡིན།

Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ëམ་པ།

Jན་ཧོང་ཡིག་Gིང་ཐོག་མར་བདག་ཉར་གནང་མཁན།

༡༩༠༧ ལོར་ཧང་གྷེ་རིའི་མི་རིགས་དsིན་ཇི་མི་སེར་ཡིན་པ
Sir Aurel Stein (1900-1914) Jན་ཧོང་ནས་ཡིག་
ཆ་Gེད་པ་ཐོས་ནས་ས་གནས་དེར་kིན་ནས་-འི་བVན་པ་
≤ང་དང་འYེལ་བ་sས།

ཡིག་ཆ་དང་པར་རིས་སོག་གང་Z་བདག་ཉར་གང་Z་sས་མིན་Nོར།
uི་ལོ ༡༩༠༧ ལོར་ཐོག་མར་ཧང་གྷེ་རིའི་མི་རིགས་ཡིན་པ་དsིན་ཇིའི་མི་སེར། à་རེལ་
སི་ཊན (Aurel Stein 1862-1942) ཞེས་པའི་ཆེད་ལས་གཉན་ད∏ད་q་ཁག་དེ།
Jན་ཧོང་6ལ་Z་འsོར་ནས་ལོ་དེའི་uི་¨ ༣ པའི་ཚïས ༣-༢༦ བར་πམ་བ}འི་འོད་
མདངས་འོག ཉིན་རེར་པོད་བ-་རེ་ཞལ་ཁ་kེ་བའི་∫ར་ཚད་2ིས་ལས་ཀ་sས་ནས།

`ོན་ཡིག་ཆ་Öམ ༢༤ དང་། ཐང་ག་དང་རི་མོ་སོགས་དངོས་°ས་`ོན་གས་དངོས་Öམ
༥ འ`ེར་བའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་`ོན་ཤོག་èིལ ༣༠༠༠ ª་མོང་-བ་ཁལ ༤༠

Nོར་4ང་བའི་ནང་། ཡིག་རིགས་ཁག་དsིན་ཇིའི་-ལ་གཉེར་དཔེ་མཛ:ད་ཁང (British
Library) དང་། པར་རིས་ཁག་དsིན་ཇིའི་-ལ་ས་ལོན་zོན་Sི་འäེམ་]ོན་ཁང
(British Museum) Z་དབོར་འèེན་sས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་{ེས་uི་ལོ ༡༩༠༨ ལོར་ཕྷ་ རན་
སིའི་གནའ་°ས་âོག་ཞིབ་པ་¡ལ་

པི་ ¬ིའོ་ ཊ་ (Paul Pelliot)

ཞེས་པས་Jན་ཧོང་Z་ཡིག་ཆ་མང་
པོ་ཞིག་གསར་Z་བGེད་པ་གོ་ཐོས་

4ང་ནས་ས་གནས་དེར ་ཕེབ ས་
ཡོད།

Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནས་Gེད་པའི་
ཤོག ་èིལ ་Sི་ ཡིག ་ཆ་ཁག་ལ་ཕ་
√ན་སིའི་གནའ་°ས་âོག་ཞིབ་པ
(Paul Pelliot) ཡིས་Jན་ཧོང་
གསང་བའི ་ དཔེ ་ མཛ:ད ་ནང་Z་
âོག་ཞིབ་sེད་བཞིན་པའི་ëམ་པ།
ཁོང ་ནི་ Nད་ཡིག ་མང་པོ་ མ`ེན ་
མཁན་ཞི ག ་ཡི ན ་པས་ཡི ག ་ཆ་
ëམས་རང་ཉིད་2ི་བmགས་ནས་
འདེམས་òབ་sས་ཡོད།

བོད་2ི་ཤོག་èིལ་äངས་དང་བདག་ཉར་s་Éལ།
ཁོང་གིས་བZན་ãག་ག;མ་Sི་རིང་ལ་πམ་བ}འི་འོག་J། Jན་ཧོང་
གསང་བའི་དཔེ་མཛ:ད་ནང་Z་ཞིབ་གཤེར་Sིས། གཙ:་བོ་ƒ་xལ་ལོ་1ས་
Nོར་Sི་ཡིག་རིགས། མཛïས་རིས་ཁག་འདེམས་òག་sས་ཏེ། `ོན་-བ་
6ར་^ེལ་པོ ༡༠ íག་4ང་བ་ལས། ཡིག་Gིང་ཤོག་èིལ ༦༠༠༠ Nོར་
ཡོད་པའི་ནང་Z། བོད་ཡིག་གི་ཡིག་Gིང་ཤོག་èིལ ༤༠༠༠ Nོར་ཡོད་པ་
དག་། ད་ཆ་≈་རན་སིའི་-ལ་གཉེར་དཔེ་མཛ:ད་ཁང་(Bibliotheque
Nationle de France) Z་ཉར་ཚགས་sས་ཡོད།

ཉི་ཧོང་གི་མི་སེར Count Otani Sིས་དe་Oིད་དང་འäོ་སོང་âེན་ནས ༡༩༠༢-༡༩༡༠ བར་Jན་
ཧོང་ལ་སོགས་པའི་ཨི་®་ཡའི་གནའ་བོའ་ཡི
, ག་Gིང་དང་དངོས་°ས་མང་པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད།

ཉི་ཧོང་གི་གནའ་°ས་âོག་ཞིབ་པ་Count K.Otani ཡིས་ལམ་]ོན་འོག Jན་ཧོང་Yག་~ག་སོགས་ནས་
ཡིག་ཆ་äངས ༤༠༠ དང་། རིང་བསེལ། ཐང་ག་དང་ñ་འè་སོགས་དབོར་འèེན་sེད་བཞིན་པའི་ëམ་པ།

Zས་རབས་དང་Nད་ཡིག་བ{ོད་s།
Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནས་ཐོན་པའི་ཡིག་ཆ་ëམས་ནི་Zས་རབས་ú་པ་ནས་བ[་གཉིས་

བར་Sི་ཡིག་ཆ་ཡོད་པར་ག;ངས། གནའ་བོའ་ལོ
, ་1ས་དང་uི་ཚ:གས་2ི་Nོ ར། Oིམས་
Ñགས་དང་ཆོས་Ñགས་Nོར། མི་རིགས་དང་དམག་དོན་Nོར། Nད་ཡིག་དང་། xོམ་

རིགས། Çན་ད∏ད་དང་Éལ་Pོལ། དེ་བཞིན་ཐང་ཁ། ñ་འè། Qེབས་རིས་སོགས་རིན་
ཐང་ཅན་ཤ་]ག་ཡིན།

ཡིག་རིགས་མི་འè་བ།

ལེགས་ôར་Sི་ཡི་གེ། བོད་ཡིག -་ཡིག É་»ར་Sི་ཡི་གེ

མི་ཉག་གི་ཡི་གེ་སོགས་

`ོན་Nད་ཡིག་མི་འè་བ ༡༧ ནང་འYི་Xལ་མི་འè་བ ༢༠ Nོར་sས་ནས་Yིས་ཡོད།

Jན་ཧོང་Yོག་~ག་ནས་ཡིག་Gིང ༥༠༠༠༠ བGེད་ཡོད་2ང ༤༠༠༠༠ ཙམ་Éལ་w་
གཞན་Sིས་`ེར་ནས་-་ནག་ལ་ཐོབ་པ་ནི ༨༠༠༠ ཙམ་ལས་མེད།

སངས་-ས་]ོང་གི་Yག་~ག

Üགས་{ེ་ཆེ།

Name : CGS Phuntsok Nyima
Subject : Bon Moolshastra

བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་དང་པོའ་ི ོབ་ཚན།
•
•
•
•
•
•
•
•
•

བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་དང་པོའི་ ོབ་ཚན།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་བ ན་པའི་ག ང་།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།
གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ལ་ ར་བའི་ཁམས་བ ད།
ཁམས་བ ད་ག ང་སའི་གནས་བཤད་པ།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ག ང་སའི་གནས།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ི་ ་བ་པོ་བ ད།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ི་མཚན་ ེད་ཞེ་ ་བ ན་པ།

• ིད་པའི་ཁམས་ ་ི མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
• ན་ཁམས་ ་ི མཚན་ ེད་ཡན་ལག
• ང་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
• ོང་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
• སོ་སོ་གསལ་བའི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
• རིག་པའི་ཁམས་ ་ི མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
• ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
• མཉམ་པའི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།

ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།

ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་བ ན་པའི་ག ང་ གས།

• མཆོད་བ ོད།
• ེ་མེད་ ོས་ ལ་བདེ་ཆེན་བོན་ ི་ ། །
• འགག་མེད་ ན་ བ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ། །
• གཉིས་མེད་ ་ཚགས་ ར་ ོན་ ལ་པའི་ ། །
• ་ག མ་སངས་ ས་ མས་ལ་ ས་པས་འ ད།

• ཁམས་ཆེན་ ོང་ ག་བ ་པ་པོད་ ངས་། ༡༦
• ཁམས་ ་ མ་ངེས་ ེགས་བམ། ༢
• བ ད་པ་ ེགས་བམ། ༡
• ་མེད་ མ་ ི་མདོ།
• བདལ་འ མ་ ེགས་བམ། ༡༠
• ེ་འ མ་ ེགས་བམ། ༡༠
• འ མ་ཉི་མ་ད ་ཤར་ ེགས་བམ། ༡༠

ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་བ ན་པའི་ག ང་།
ག ང་ལས། ིད་པའི་ཁམས་ཉིད་ ན་ཁམས་ཉིད། །དེ་ནས་ ང་བའི་ཁམས་ཉིད་དང༌། ། ོང་པའི་ཁམས་ ་ ོན་པ་དང༌། །སོ་སོར་རིག་པའི་ཁམས་ཉིད་དང༌།
། ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ཉིད་དང༌། །མཉམ་པའི་ཁམས་དང་དེ་ མས་བ ད།། ཅེས་ག ངས།

ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།
1

ིད་པའི་ཁམས།

2

ན་ཁམས།

3

ང་བའི་ཁམས།

4

ོང་པའི་ཁམས།

5

སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས།

6

རང་རིག་པའི་ཁམས།

7
8

ོང་ཆེན་ད ིངས་ ་ི ཁམས།
མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས།

གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ལ་ ར་བའི་ཁམས་བ ད།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།
1
2
3
4
5
6
7
8

གཞི་ ིད་པའི་ཁམས། ལམ་ ིད་པའི་ཁམས། འ ས་ ་ ིད་པའི་ཁམས།
གཞིའི་ ན་ཁམས། ལམ་ ི་ ན་ཁམས། འ ས་ ་ ན་ཁམས།
གཞི་ ང་བའི་ཁམས། ལམ་ ང་བའི་ཁམས། འ ས་ ་ ང་བའི་ཁམས།
གཞི་ ོང་པའི་ཁམས། ལམ་ ོང་པའི་ཁམས། འ ས་ ་ ོང་པའི་ཁམས།
གཞི་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས། ལམ་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས། འ ས་ ་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས།
གཞི་རང་རིག་པའི་ཁམས། ལམ་རང་རིག་པའི་ཁམས། འ ས་ ་རང་རིག་པའི་ཁམས།
གཞི་ ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས། ལམ་ ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས། འ ས་ ་ ོང་ཆེན་ད ིངས་ ་ི ཁམས།
གཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ི ཁམས། ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས། འ ས་ ་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས།

ཁམས་བ ད་ག ང་སའི་གནས་བཤད་པ།
་ ེ་ག ང་ ང་ ་མས་མཛད་པའི་བ ས་དོན་ མ་ངེས་ལས། ལ་ནི་རིག་པའི་ཕོ་ ང་ ེ། འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ ེ། རིན་ཆེན་ ང་མ་ ངས་པའི་ ིང༌། ག ང་ ང་གསལ་བ་
འོད་ ི་ ིང༌། བར་ཏི་ ན་པ་ག ང་ ང་ ིང༌། ་ལེ་ ད་མཚ་ ་ཡམ་ ིང༌། མཚ་ ིང་དར་དཀར་ ར་ ི་འོག འཕེལ་འ ིབ་མེད་པ་ ིམ་ ་བ ན། རིན་ཆེན་འ ལ་ ང་འོད་
གཞལ་ཡས། ཞེས་ག ངས།
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ག ང་སའི་གནས།
9
10
11
12
13

14
15
16

ིད་པའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།

འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ ི་ ེ་མོ།

ན་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།

རིན་ཆེན་ ང་མ་ ངས་པའི་ ིང་།

ང་བའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།

ག ང་ ང་གསལ་བ་འོད་ ི་ ིང་།

ོང་པའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།

བར་ཏི་ཏན་ ན་པ་ག ང་ ང་གི་ ིང་།

སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།
རང་རིག་པའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།
ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།
མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས།

མཚ་ ་ལེ་ ད་ ི་འ མ་ ་ཡང་ ལ་པའི་ ིང་།
་མཚའི་ ིང་རིན་པོ་ཆེ་གཅལ་བ མ་པའི་ ོད་དར་དཀར་ ི་ ར་ བ་པའི་ནང་།
འཕེལ་འ ིབ་མེད་པ་ག ང་ ང་ ིམ་བ ན་ ི་ ིང་།
རིན་ཆེན་འ ལ་ ང་འོད་ ི་གཞལ་ཡས་ཁང་།

ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ་ི ་བ་པོ་བ ད།
1
2
3
4
5
6
7
8

ིད་པའི་ཁམས་ ་བ་པོ།

ཡིད་ ་ི ེ ་ ང་།

ན་ཁམས་ ་བ་པོ།

གཏོ་ ་འ མ་ ས།

ང་བའི་ཁམས་ ་བ་པོ།

གསལ་བ་འོད་ ན།

ོང་པའི་ཁམས་ ་བ་པོ།

མེད་ཁམས་ ོང་པ་ ེ།

སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས་ ་བ་པོ།
རང་རིག་པའི་ཁམས་ ་བ་པོ།
ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ ་བ་པོ།
མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས་ ་བ་པོ།

ཚངས་པ་ག ག་ ད།
་མོ་མ་མ་དེ།
ག ག་གཤེན་ ལ་བ།
འ ལ་བོན་གསང་བ་ངང་རིང་།

ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ་ི མཚན་ དེ ་ཞེ་ ་བ ན་པ།
ིད་པའི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
སེམས་བ ེད་པ་དང་སེམས་ དོ ་དང༌། །མོས་ ོད་ཡན་ལག་ མ་བཞི་དང༌། །
མཐོང་དང་གོམས་པའི་ལམ་དང་ནི། །གཡོ་ ོལ་ ལ་བའི་འ ས་ ་དང༌། །
དེ་ཡི་ ོགས་དང་ ངས་པ་ནི། །དང་པོ་ ིད་པའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན།། ཞེས་ག ངས།
མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ ི་ ་བ་སེམས་བ ེད་པ།

2

སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ཟབ་མོ།

3

ཐེག་ཆེན་ ི་མོས་ ོད་ཡན་ལག་ མ་པ་བཞི།

4

མཐོང་ལམ།

5

མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ།

6

གཡོ་ ོལ་ ལ་བའི་འ ས་ །

7

ོགས་པའི་ ད་པར།

8

ངས་པའི་ ད་པར།

ན་ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
ེས་ཐོབ་མཉམ་བཞག་ ོམ་པ་དང༌། །བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་འཛན་ སི ། །
ོགས་པ་དང་ནི་ངོ་བོ་དང༌། །དེ་ ར་ ོ་ ན་ལམ་ གོ ས་པ། །
དེ་ནི་ ན་ཁམས་ཉིད་ ་འདོད།། ཞེས་ག ངས།
མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ ི་ ་བ་སེམས་བ ེད་པ།

2

སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ཟབ་མོ།

3

ཐེག་ཆེན་ ི་མོས་ ོད་ཡན་ལག་ མ་པ་བཞི།

4

མཐོང་ལམ།

5

མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ།

6

གཡོ་ ོལ་ ལ་བའི་འ ས་ །

7

ོགས་པའི་ ད་པར།

8

ངས་པའི་ ད་པར།

ང་ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
ཡོད་པར་ ོན་པའི་གཞིང་དང་ནི། ། ་ན་མེད་པར་ ནི ་བ ་དང་། །མཉམ་བཞག་ མ་པར་དག་པའི་ལམ། །དད་པ་དང་ནི་མོས་པ་དང་།།
འ ན་པ་དང་ནི་སེམས་བ ེད་དང་། །བར་ཆད་མེད་པ་ མ་དག་དང་། །ཤིན་ ་ མ་པར་དག་ཉིད་དེ། ། ང་བའི་ཁམས་ཉིད་དེ་འ ར་འདོད།། ཅེས་ག ངས།

མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1
2
3
4

ཡོད་པར་ ོན་པའི་གཞི།
ན་མོང་གི་ལམ་ ་མེད་ ིན་པ་བ །
མཉམ་བཞག་ མ་པར་མི་ ོག་ལམ།
ེས་ཐོབ་དག་པའི་ལམ།

5

བར་ཆད་མེད་པའི་ མ་དག།

6

ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པ།

ོང་ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
བ ོམ་ ་ ལ་ ་ི རང་བཞིན་དེ། །དེ་ ོམ་པ་དང་ མ་ ངས་དག །
གསལ་བར་གནས་པའི་ ལ་གང་ལ། །རང་བཞིན་མེད་ ོམ་ ངོ ་པའི་ཁམས།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བ ོམ་ ་གཞི་ ེ་མེད།

2

ལམ་ ེ་མེད།

3

འ ས་ ་ ེ་མེད།

4
5

ོམ་ ེད་ ི་ ོར་བ།
བ ོམ་ འི་ ལ་འཁོར་འདས་ ི་ མ་ ངས།

6

ོམ་ ེད་ ེན་ ི་གང་ཟག

7

རང་བཞིན་མེད་པའི་ ོར་བ།

སོ་སོ་གསལ་བའི་ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
བདེན་གཉིས་དམིགས་ མ་ ན་པ་ཡིས། །མོས་པར་ ོད་པའི་ཡན་ལག་དང༌། །
མཐོང་བའི་ལམ་ ་ི གོ ས་པ་དང༌། ། ེས་ལས་ཐོབ་དང་མཉམ་བཞག་ནི། །
གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ་ཉིད་དང༌། །བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་འཛན་ །ི །
ིང་ ེ་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ། །སོ་སོའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད།། ཞེས་ག ངས།
མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1

བདེན་གཉིས་དམིགས་ མ་ ་ ན་པའི་མོས་ ོད་ཡན་ལག།

2

མཐོང་ལམ།

3
4

ེས་ཐོབ་དང་མཉམ་བཞག་གིས་བ ས་པའི་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ
བར་ཆོད་མེད་པའི་ཏིང་འཛན།

རིག་པའི་ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
ཤེས་ ་ ན་ ི་གནས་ གས་དང༌། ། ལ་དང་ ེན་ ་ི གང་ཟག་ནི། །
ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས་ཉིད་དང༌། །ངོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛན་ མས་དང༌། །
དེ་ཡི་འ ས་ ར་བཅས་པ་ནི། །རིག་པའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན་པ་ ེ།།
མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1

ཤེས་ ་ ན་ ི་གནས་ གས།

2

ལ་དང་ ེན་ ི་གང་ཟག

3

ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས།

4

ངོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛན།

5

དེ་ཡི་འ ས་ །

ཞེས་ག ངས།

ོང་ཆེན་ད ངི ས་ ་ི ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
ང་ ་དང་ནི་ད ངི ས་ཉིད་དང༌། །ཏིང་འཛན་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། །
དེ་ཡི་ ་དང་བཅས་པ་ནི། ། ོང་ཆེན་ད ངི ས་ ་ི ཁམས་ ་འདོད།།
མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1
2

ང་ །
ད ིངས་ ི་གནས་ གས།

3

ལ་ཅན་ས་བ ་ ན་མཐའི་ཏིང་ངེ་འཛན།

4

ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚན་དང་དཔེ་ ད།

5

ཡོན་ཏན་དེའི་ཐོབ་ ེད་ ི་ །

ཞེས་ག ངས།

མཉམ་པའི་ཁམས་ ་ི མཚན་ དེ ་ཡན་ལག།
ག ང་ལས།
བོན་ ་ལོངས་ ོད་ གོ ས་ ་དང༌། །དེ་བཞིན་ ལ་པའི་ ་དང་ནི། །
མི་དམིགས་ཐིག་ལེ་གཅིག་འཇོག་པ། །མཉམ་པའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད།། ཅེས་ག ངས།
མཚན་ དེ ་ཡན་ལག
1
2

ལ་པའི་ །

3

ལ་པའི་ །

4

ོབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་ ན་ཚགས་ཉི་མ།

བོན་ ི་ །

དམིགས་པའི་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་འཇོག་པ།

Name : Dakpa Senge
Subject : Sakya Sampradaya

དཔལ་ས་ ་པའི་ད ་མའི་ ོམ་དང་། ་བའི་བཞེད་ ལ།
 ོབ་དཔོན་ གས་པ་སེང་གེ


ཱ་ཎ་ད ས་བོད་ ི་ཆེས་མཐོའི་ག ག་ལག་ ོབ་ཁང་གི་རང་ག ང་ ོབ་དཔོན།

མཆོད་པར་བ ོད་པ།













གང་གི་ ེ་འགག་འ ོ་འོང་ཉེར་ཞི་ཡང་། །
ཇི་ ེད་ ་མའི་ཆོས་ ན་གསལ་ལེར་མ ེན།།
མཐའ་ཡས་འ ོ་ལ་དམིགས་མེད་ གས་ ེ་ཡིས། །
ད་ ང་ ེན་འ ེལ་ཐར་ལམ་ ོན་དེར་འ ད།།
བདེན་གཉིས་ ང་འ ག་རོ་འཛན་གདེངས་ཀས་བ ིད། །
ཟབ་མོ་མཐའ་ ལ་ནམ་མཁའི་གོས་ ོན་ཞིང་།།
མཐར་ འི་ ་བ་མ་ ས་འཇོམས་མཛད་པ། །
སངས་ ས་གཉིས་པ་ ་ བ་ཞབས་ལ་འ ད།།
དེའི་ གས་བཟང་འ ལ་ ལ་ ་ ་ད། །
འདབ་བ ར་ ོལ་མཛད་མཚན་མོའི་བདག་པོ་སོགས།།
ཇི་བཞིན་ ོན་ལ་བ ེངས་པ་མི་མངའ་བའི། །
མཐའ་ ལ་ད ་མའི་བ ད་འཛན་ མས་ལ་འ ད།།

མཆོད་པར་བ ོད་པ།





གང་ཞིག་བ ེན་ན་ལེགས་ཚགས་ ན་འ ང་ཞིང་། །
ན་པས་ ིད་ཞིའི་ཉེས་ ན་འཇོམས་མཛད་པ།།
མཆོག་ག མ་ ན་འ ས་དཔལ་ ན་ ་མ་ལ། །
དད་ག མ་ ོ་ཡིས་འ ད་དོ་དགེ་ལེགས་ ོལ།།

 ླཽཀ་བཞིའི་རིམ་པ་བཞིན་སངས་ ས་དང་། འཕགས་པ་ ་ བ། དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པ་གཙ་བོར་
ས་པའི་ད ་མའི་ ོབ་དཔོན་ མས་དང་། བས་གནས་ ན་འ ས་དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་ལ་དད་པ་
ག མ་ ིས་འ ད་པ་ མས་བ ན།

དངོས་གཞི་ ོམ་དང་། ་བ་གཉིས།
ོམ་ ི་གོ་དོན།
 ལེགས་ ར་ལ་ ་བ་ ་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་འ ིས་པར་ ེད་པའི་དོན་ཏེ། ིར་སེམས་ ི་རང་བཞིན་གསལ་བ། ངོ་བོ་

ངོ ་པ་ཡིན་པས་བཟང་ངན་དང་། བདེ་ ག་གང་ ་ཡང་ ང་མེད་མོད། འོན་ ང་གོམས་འ ིས་བཟང་ངན་ ི་
དབང་གིས་དཔེར་ན་ཁོང་ ོ་འཁོན་འཛན་ང་ ལ་དངངས་ ག་སོགས་གོམས་པས་དེའི་དབང་ ་ ར། དེས་རང་
དང་གཞན་ ི་ ས་སེམས་ཏེ་མི་ཚའི་བདེ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་ངེས་ཅན་འ ད་ ི་ཡོད།
 ཡིད་ཞེ་ ང་གིས་གོམས་པར་སོང་བའི་མི་ལ་ ས་ ན་ ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ ོད་པའི་བསམ་པ་མི་འ ང་།
དེའི་ ོབས་ ིས་ ས་ལ་བདེ་བ་མེད། སེམས་ ལ་ ་ཕབ་པའི་བ ན་པ་མི་ ེད། ཧ་ཅང་གཤིས་ངན་པས་མཛའ་
བཤེས་དང་། འཁོར་གཡོག་སོགས་ཐམས་ཅད་ད ་ ་ ང་བ་ཡོང་གི་ཡོད།

ོམ་ ི་གོ་དོན།
 ཡང་ ེན་བཟང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། ཐོས་སོགས་འ ད་དེ་གོམས་འ ིས་བཟང་པོའི་དབང་ ་ ར་

པ་དཔེར་ན་གནས་ བས་ མས་པ་དང་། ིང་ ེ་ཆེ་བ། དེའི་ ོབས་ ིས་རང་གཤིས་འཇམ་པ། བཟོད་བ ན་ཆེ་
བ་སོགས་ལས་སེམས་ ིད་པ་དང་། ས་བདེ་ཞིང་སེམས་ ོད་ལ་བབ་པ། དེས་ ོབས་ ིས་གཞན་ མས་ ང་ཡིད་
ཆེས་དང་། ོགས་ ་ ར་པ་ཐ་ན་ ད་འ ོ་ ན་འཁོར་ ་འ ར་བ་སོགས་མངོན་ ་འ ར་བ་འདི་དང་། ཐོས་
བསམ་གང་ ས་ ང་གནད་ལ་འཁེལ་ཞིང་། མཐར་ཐར་པ་ ་ན་མེད་པ་ མ་མ ེན་ ལ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་
ཡོང་གི་ཡོད།

གང་ ་ ོམ་པའི་གནས། མཛའ་བཤེས་འཁོར་གཡོག་དང་། ཟང་ཟིང་ནོར་ ས་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་པ་ མ་གཡེང་
གི་ ་ཡིན་པས་ ོང་དགོས་ ལ།
 ས་བ ་ ་བ ་ལེགས་ཤིང་ ་དང་ ་མའི་ ིན་ ིས་བ བས་པ་བ ་ཤིས་པའི་གནས་དགོན་པའམ། རི་ ལ་ལམ། ནགས་

འདབས་སམ་ ག་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་འབབ་པ་དཔེར་ན། ལ་ ས་ཞི་བ་ ས།





ནགས་ན་རི་ གས༌ ་ མས་དང་། །ཤིང་ མས་མི་ ན་ ོད་མི་ ེད།།
འ ོགས་ན་བདེ་བ་དེ་དག་དང་། །ནམ་ཞིག་ ན་ཅིག་གནས་པར་འ ར། །
ག་གམ་ ་ཁང་ ོང་པའམ། ། ོན་ཤིང་ ང་ ་གནས་བཅས་ཏེ།།
ནམ་ཞིག་ བ་ ་མི་བ ་བར། །ཆགས་པ་མེད་པར་འ ར་ཞིག་ །།

 ཞེས་སོགས་མང་ ་ ང་བ་དང་། ེ་བ ན་ གས་པ་ ལ་མཚན་ ིས་ ང་། དབེན་པར་གནས་ནས་བསམ་གཏན་བ ོམ་པ་

ལ། ། ིས་དང་འ ོགས་ན་དབེན་པ་མི་ཐོབ་པས། ། ེ་བོ་དག་ལ་ ོ་བ་བ ོམ་ ་ ེ། །འདི་ཡིས་དབེན་པ་འཐོབ་ཅིང་ལོག་འཚ་
ོང་།། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཡིད་དང་མ ན་ཞིང་བག་ཕེབས་པ་ཞིག་དགོས་ལ།

གང་ ་ ོམ་པའི་གནས། མཛའ་བཤེས་འཁོར་གཡོག་དང་། ཟང་ཟིང་ནོར་ ས་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་པ་ མ་གཡེང་གི་ ་ཡིན་པས་
ོང་དགོས་ ལ།
དེས་ན་ཞི་གནས་བ ོམ་པ་ལ་བར་ ་གཅོད་ ེད་ ར་ ང་ཕན་པས་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་ ་གཉེན་དང་། མཛའ་བཤེས་སོགས་སེམས་ཅན་དང་།

ཟང་ཟིང་གི་ནོར་ ས་སོགས་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་ནའང་ མ་གཡེང་གི་ ་ཡིན་པས་དེ་ མས་ ང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞི་བ་ ས།










སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཆགས་ ས་ན། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་ ན་ནས་ ིབ།།
ོ་བའི་སེམས་ནི་འཇིག་པར་ ེད། །མཐའ་མར་ ་ངན་ག ང་བར་འ ར།། ཞེས་དང་།
སེམས་ཅན་མོས་པ་ ་ཚགས་པ། ། ལ་བས་ ང་ནི་མི་མ ་ན།།
བདག་འ ་ངན་པས་ ོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་འཇིག་ ེན་བསམ་པ་གཏང་།། ཞེས་སོགས་དང་།
འཇིག་ ེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་ ། །འདོད་པ་ མས་ནི་ ང་ ོལ་ ེད།།
འདིར་ནི་བསད་དང་བཅིང་དང་གཅོད། །ཕརོལ་ ་ནི་ད ལ་སོགས་ བ།། ཅེས་དང་།
ཟང་ཟིང་ ིར་ནི་ ོད་འ ར་ཏེ། །ཟང་ཟིང་མེད་པ་བདེ་བའི་ ོགས།།
ཟང་ཟིང་ཡོངས་ ་ ངས་པ་ལས། ། ་ ར་བདེ་བ་ཐོབ་ལ་ ོས།།

ཞེས་པ་ ར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་དཔག་ ་མེད་པ་ མས་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ ོང་དགོས་པར་ག ངས་སོ།།

ཞི་གནས་དངོས་ལ་གནས་ བས་མི་འ ་བའི་ ད།
 དེར་ ོམ་པའི་ཞི ་གནས་ནི། དཀོན་མཆོག་ ིན་ལས། ཞི་གནས་གང་ཞེ་ན། སེམས་ ེ་གཅི ག་པའོ་ཞེས་པ་ ར་

སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ལ་བ ེན་ནས་གང་ལ་དམིགས་པར་ ་བའི་ ལ་ལས་སེམས་གཞན་ ་མི་གཡེང་བར་
ན་ཆགས་ ་འ ག་པ་ཞིག་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཞི་གནས་ བ་པའི་ཐབས་ ི་རབ་ད ེ་གང་ཟག་གི་དབང་པོའི་
རིགས་དང་། དམིགས་ མ་མི་འ ་བའི་དབང་གིས་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ ེས་ ་ག མ་ ིའམ་ ་ཚགས་ཤིག་
མཆིས་ཏེ། དཔེར་ན་ཉོན་མོངས་པ་ ིའི་གཉེན་པོའི་དབང་ ་ ས་ནས་ཁམས་གོང་འོག་ལ་ཞི་རགས་ ་བ ་བའི་
ོ་ནས་ཞི ་གནས་ བ་པ་དང་། མ་གཡེང་ཤས་ཆེ་བ་ཞི་བའི་ཆེད་ ་ད གས་འ ང་ བ་ལ་དམིག ས་ཏེ་ཞི་
གནས་ བ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ཞི་བའི་ཆེད་ ་མི་ ག་པ་ཀེང་ ས་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་ བ་པ་
དང་། ང་ ལ་ཞི་བའི་ཆེད་ ་ཁམས་ ི་རབ་ད ེ་འམ་བདག་གཞན་བ ེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་ བ་པ། ཞེ་
ང་ཁོང་ ོ་ཞི་བའི་ཆེད་ ་ མས་སོགས་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་ བ་པ། གཏི་ ག་གི་གཉེན་པོར་
ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཞི་གནས་ བ་པ་ ་ འོ། །

ཞི་གནས་དེ་ཡང་གནད་བཞིའི་ བ་དགོས་པ།
 ༡ དམིགས་ ེན་མི་གཡོ་བ།
 ༢ ས་མི་འ ལ་བ།
 ༣ མིག་ ི་མ་མི་འ བ་པ།
 ༤ སེམས་གཞན་ ་མ་གཡེང་བ།

ཉེས་པ་ ་དང་། ོང་བའི་འ ་ ེད་བ ད།
 ད ས་མཐའ་ལས།
ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་ མས། །བ ེད་དང་ ིང་དང་ ོད་པ་དང་།།

འ ་མི་ དེ ་དང་འ ་ ེད་དེ། །འདི་དག་ཉེས་པ་ ར་འདོད་དོ།།

 ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ལེ་ལོ་དང་། གདམས་ངག་བ ེད་པ་གཉིས་ ིས་ ོར་བའི་གནས་ བས་ལ་ ིབ་ཅིང་བར་ ་གཅོད་པར་ ེད་དེ།

ལེ་ལོས་ནི། དགེ་བའི་སེམས་སམ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོམ་མི་འདོད་པའམ། ིས་ ་ ་བསམ་པ་ ་ འི་ ི་བཤོལ་ ེད། བ ེད་ངས་ནི། བ ོམ་
འི་དོན་ལ་ཡང་དག་པར་འཇོག་མི་ ས་པར་འ ར་ཏེ། གདམས་ངག་ མས་བ ེད་པའི་ ིར་རོ། ། ིང་ ོད་གཉིས་ ིས་ ོམ་ ི་
དངོས་གཞིའི་གནས་ བས་ལ་ ིབ་པས་འགལ་ ེན་ཤིན་ ་ཆེ་ ེ། གས་ཤིང་འཐིབས་པས་ ས་སེམས་ ི་བས་ལས་ ་མི་ ང་བར་
ེད་དེ། མཛད་འ ེལ་ལས། གས་པ་གང་ཞེ་ན། ས་ ི་བ་ཉིད་དང་། སེམས་ ི་བ་ཉིད་དེ་ ས་ལས་ ་མི་ ང་བ་ཉིད་དང་། སེམས་
ལས་ ་མི་ ང་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་དང་། ིང་བས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་དམིགས་ མ་གསལ་བར་འཛན་མི་ ས་པའི་ ིར་
དང་། མཐར་དམིགས་ ེན་ཤོར་བའང་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །འདི་གཉིས་ཡིད་ལ་འདི་དང་འདིའོ་ མ་པའི་ངེས་པ་ ེད་པ་ཞིག་ད་ ང་མ་
ང་ངོ་། །

ོང་བའི་འ ་ ེད་བ ད།
 མདོ་ལས། སེམས་ལས་ ང་བའི་འ ་ ེད་བ ད་དོ་ཞེས་དང་། ད ས་མཐའ་ལས། ཉེས་པ་ ་ ོང་འ ་ ེད་བ ད།།
 ཅེས་པ་ ར་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་དད་པ། འ ན་པ། ོལ་བ། ཤིན་ ངས་ཏེ། བཞི་ལས་
 དད་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོམ་པ་ལ་འ ན་པར་ ེད་དོ། །
 འ ན་པའམ་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཐོབ་ འི་ཡོན་ཏན་ མས་ ི་ཆེད་བ ོམ་པ་ལ་འ ན་པའི་བ ོན་འ ས་ ོམ་པར་ ེད།
 བ ོན་འ ས་ ིས་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ ོར་བ་ ེད། དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་དང་། སེམས་དགེ་བ་ལ་ ོ་ཞིང་ཇི་

ར་འདོད་པ་ ར་ལས་ ་ ང་བའི་ཤིན་ ་ ངས་པ་འ ེན་པར་ ེད།
 ཤིན་ ་ ངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཡོན་ཏན་ཉམས་ ་ ོང་བས་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པ་ལ་ཆེས་ ོ་བར་འ ར་བའི་ ིར་དད་སོགས་
སེམས་ ང་བཞི་པོ་ མས་ནི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །
 དེ་ མས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པའི་ ོན་ ་ ན་རིང་ ོན་འ ོའི་ ལ་ ་བ ེན་དགོས་པར་ག ངས་སོ། །

ོང་བའི་འ ་ ེད་བ ད།
 དེ་ནས་ ོམ་དངོས་གཞིའི་ ས་ ་བ ོམ་ འི་གདམས་ངག་བ ེད་པའི་བར་ཆད་ ི་གཉེན་པོར། ན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་གཉིས་ཏེ།
 ན་པས་བ ོམ་ འི་དམིགས་ མ་མ་བ ེད་པར་སེམས་ ེ་གཅིག་པ་ལ་འ ག་པའི་ ིར་དང་།
 ཤེས་བཞིན་ ིས་ཞི་གནས་ ི་འགལ་ ེན་ཆེ་ཤོས་ ིང་ ོད་གཉིས་ ི་ ོན་འ ང་མིན་ ་ར་ ས་ཏེ། ོན་རིག་ནས་མི་མ ན་ ོགས་ ི་

ན་ མས་གཅོད་པའི་ ིར་རོ། །
 དེ་ནས་སེམས་ ང་འ ་ ེད་སེམས་པས་སེམས་དམིགས་པ་མི་གསལ་བ་སེམས་ ང་ ིང་བ་ ེས་ན། ཟས་གོས་ བ་པ་དང་། བསིལ་བ་

སོགས་ ། ས་མཐོར་བ ད་ལ་སེམས་ལ་ངར་བ ེད་པ་སོགས་ ས་ཏེ། དམིགས་པ་རབ་ ་འཛན་པའི་སེམས་མངོན་པར་འ ་ ེད་ལ།
 ཡང་འདོད་ཡོན་སོགས་ལ་ ོད་པ་ ང་ཚ་གོས་ ག་པོ་ ོན། ཟས་ ང་ ི་བ་ཟ། འཁོར་བའི་ཉེ ས་དམིགས་སོགས་ ན་པར་ ས་ཏེ་
སེམས་ལ་ ོ་བ་ ེར་འ ག་པའི་ ོ་ནས་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རབ་ ་འཇོག་པར་འ ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
 དེ་ནས་འ ་ ེད་བཏང་ ོམས་ ིས་གཉེན་པོ་འ ་མི་ ེད་པ་དང་། འ ་ ེད་ གས་པའི་གཉེན་པོ་ ེད་དེ། ིང་ ོད་གཉིས་ ི་གོ་

བས་མི་འ ེད་པར་ཞི་གནས་ ི་མཚན་མའི་ ེས་ ་སེམས་ ན་ ིས་ བ་པར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ།།

སེམས་གནས་ད །











མདོ་ལས།
༡ སེམས་འཇོག
༢ ན་ ་འཇོག
༣ ངེས་པར་འཇོག
༤ ཉེ་བར་འཇོག
༥ ལ་བར་འཇོག
༦ ཞི་བར་ ེད།
༧ ཉེ་བར་ཞི་བར་ ེད།
༨ ད་གཅིག་ ་ ེད།
༩ མཉམ་པར་འཇོག་པར་ ེད། ཅེས་ག ངས།

དཔེ་ འི་མཚན་པའི་ཉམས་ འི་ ོར།
 ཉམས་དང་པོ། རི་གཟར་ ི་འབབ་ ་ ་ ་ མ་ ོག་གི་ ེང་བ་གཅིག་ ེས་གཅིག་གིས་ཟིན་པ་བར་མ་ཆད་ ་བ་ཡང་ ར་

ནས་དེ་ ར་ངོས་མ་ཟིན་པས་ཡིན་ ི་ད་ནི་བ ོམས་པའི་ལག་ ེས་ མ་ ོག་ངོས་ཟིན་ ི་ཉམས་ཡིན་ནོ། །
 ཉམས་གཉིས་པ། གཅོང་རོང་དོག་མོའི་འབབ་ ་ ་ ་ མ་ ོག་ངལ་གསོའི་ཉམས་ཞེས་པ་ ར་ ི་ ན་ལ་ ར་ཡང་ནན་

ཏན་ ིས་བ ོམས་པས་ བས་རེ་ མ་ གོ ་ཞི་ ེ་ཏོག་ཙམ་མི་ ོག་པར་འ ོ་བ་ ་ ་འ ང་། ཡང་ ེ་བ་ ་ ་ ན་མི་བ ན་
པ། དཔེར་ན་གཅོང་རོང་དོག་མོའི་ ་ ་ གས་ཆེར་ཡོད་འ ོར་མཚམས་རེ་མེད་པར་ཞི་འ ོ་བ་ ་ འོ།།
 ཉམས་ག མ་པ། ་ག མ་ ི་ ིང་ ་ ་ ་ཞེས་ ་བ་ མ་ ོག་ཐང་ཆད་པའི་ཉམས་ ེན་ ིས་མ་ད གས་པའི་ཚ་ན་ མ་

གོ ་ཆེར་མི་འ ང་ཞིང་སེམས་གནས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་གལ་ཏེ་ མ་ ོག་གི་ ེན་ ིས་ད གས་པ་ན་ མ་ ོག་ཆེར་ ེས་
ཏེ་སེམས་གནས་པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་ ེད་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་བ ིམ་དགོས་པ་འ འོ།།

དཔེ་ འི་མཚན་པའི་ཉམས་ འི་ ོར།
 ཉམས་བཞི་པ། ་མཚ་ བས་དང་བཅས་པ་ ་ འི་ཉམས་ཞེས་ ་བ་ མ་ ོག་གི་ བས་ ང་ཡང་སེམས་གནས་

ཆ་ལ་ཆེར་མི་གནོད་ཅིང་དེ་ལ་གཉེན་པོ་གཞན་བ ེན་མི་དགོས་པར་རང་ གས་ ིས་ ར་ ་ཞི་འ ོ་བ། དཔེར་
ན་ ་མཚ་ལ་ བས་ཡོང་ ས་ ་ ེན་གཞན་ལ་མི་ ོས་པར་རང་སར་ཞི་བ་ ་ འོ།།
 ཉམས་ ་པ། ་མཚ་ བས་དང་ ལ་བ་ ་ འི་ཉམས་ མ་ ོག་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་པ་

མ་ ོག་འ ་མི་ ེད་པའི་ཉམས་ཡིན། དཔེར་ན་ ་མཚ་ ་ བས་ཐམས་ཅད་ ལ་ཞིང་ཉལ་ ི་ཞི་ནས་ ིག་གེར་
གནས་པ་ ་ འོ། །འོན་ ང་དེའི་ཚ་ མ་ ོག་གི་འ ག་པ་ཞི་ ེ། སེམས་ ེ་གཅིག་ ་ ན་ནེ་གནས་པ་ཡིན་ཡང་
ད་ ང་ཤེས་པའི་ ངས་ཆ་གསལ་སིང་ངེ་བ་ཞིག་མ་ ང་གི་བར་ ་བ ོམ་དགོས་པར་ག ངས།

གཉིས་པ་ད ་མའི་ ་བ།
ཐལ་རང་གཉིས། ཐ་ ད་ ན་ ོབ་འཇོག་ ལ་ ི་ ད་པར།
 ༡ ཐ་ ད་ ་ཡང་གཞན་ ེ་ཁས་མི་ལེན་པ།
 ༢ ་འ ས་དང་བདེན་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ།
 ༣ དེ་ ་ནའང་ ན་གཞི་སོགས་ ི་ མ་གཞག་འཐད་པ།

རང་ ད་པའི་ གས་ ར་བཤད་པ།
ཐ་ ད་ ་གཞན་ ེ་ཁས་ལེན་པ།

 ོབ་དཔོན་ལེགས་ ན་ ེད་ ིས་ད ་མ་ ིང་པོའི་ཚག་ལེར་ ས་པ་ལས།
 ་ལ་སོགས་པའི་ ེན་གཞན་ལས། ། ེ་བ་ ན་ ོབ་ཐ་ ད་ཡིན།།
དེ་ ིར་ཁས་ ངས་གནོད་པ་མེད། །དེ་དག་ཡང་དག་ཉིད་མ་ཡིན།།
 ཞེས་ཐ་ ད་ ་གཞན་ ེ་ཁས་ལེན་པ་ནི་དངོས་པོར་ ་བ་དང་འ ་ལ། འོན་ ང་དོན་དམ་ ་གཞན་ ེ་འགོག་

ཅིང་། དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ ོར་རོ། །

འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་འདོད་པ།
ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ།
 ཐ་ ད་ ་འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་པ་དཔེར་ན། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་བ ་བའི་ཤེས་པ་ ་ ་དང་། དེ་བཞིན་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མས་ བ་པ་འདོད་
པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་། ཆོས་ ེ་ས་ ་པ ྜི་ཏས།

 ཐ་ ད་ ་ནི་མི་བ ་བར། །འདོད་པ་དེ་ནི་ཚད་མའི་ གས།།
 ད ་མ་པ་ལ་ མ་གཉིས་ཏེ། །རང་ ད་དེ་དང་ཆ་མ ན་ལ།།
 ཐལ་འ ར་པ་དག་ཐ་ ད་ ། །བདེན་པར་མི་འདོད་མདོར་བ ས་པའོ།།
 ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །འོན་ ང་རང་ ད་པས་ཐ་ ད་ ་རང་གི་ངོ་བོས་སམ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་ན་ནི། ཤེས་རབ་ ོན་མེ་
ལས། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ོང་པས་ཡོད་མེད་ ་ ་བ་མེད་ལ། ཐ་ ད་ ་ཡང་ ་མར་གནས་པ་བཞིན་ཡིན་པས། ཡོད་མེད་ ་ ་བ་མེད་པའི་ ིར།
མཐའ་གཉིས་ ་མཐོང་བ་མེད་དོ།། ཞེས་དང་། ོག་གེ་འབར་བ་ལས། ེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ག་བ ལ་མ་ཡིན་ཡང་། ཚག་ཙམ་ ་ཐ་ ད་ ིས་
ཉེ་བར་བཏགས་ནས་ ག་བ ལ་ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་དང་། དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་ ང་བ་ཙམ་ ི་ ོད་ ལ་དང་ ན་པའི་ ིར། མགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོར་ ང་
བར་ ར་པའི་ ོ་ ོག་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།། ཞེས་ཐ་ ད་ ་མ་ ་ ་དང་། ཚག་ཙམ་ ་ཐ་ ད་ ིས་བཏགས་པར་ག ངས་པ་སོགས་དང་འགལ་ལོ། །

འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་འདོད་པ།
ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ།
 འོ་ན་དེ་ཉིད་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་ ་བ་ནི། འ ང་བ་འདི་ཉིད་ས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་འ ང་བའི་

ངོ་བོ་ཉིད་དོ།། ཞེས་དང་། གང་གི་ ིར་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་བདེན་པ་གཉིས་བཀའ་ ལ་པ། དེ་ལ་ ན་ ོབ་ ་
ནི་ཆོས་ མས་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། མཚན་ཉིད་ མ་པར་གཞག་པ་ཡང་མཛད་ལ། དོན་དམ་པར་ནི་ངོབོ་ཉིད་
མེད་པར་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཐ་ ད་ ་ ལ་ ེང་ནས་ངོ་བོ་ བ་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ོས་
བ ག་པའི་དོན་ཡིན་ ི་རང་ངོས་ནས་ བ་པར་འདོད་ན་གོང་གི་ ང་ མས། ནང་འགལ་ཁས་ ང་བའི་ ོན་ ་
འ ར་བའི་ ིར་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ཙམ་ ི་ཐ་ ད་ ་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཁས་ ངས་ན། ོབ་དཔོན་ ་
བས་ ང་། ཐ་ ད་ ་ངོ་བོས་ བ་པར་ཁས་ ངས་ཏེ། །དངོས་ ན་ཡང་དག་བ ན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་
ེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛན་པར་འ ར།། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།

འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་འདོད་པ།
ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ།
 དེས་ན་གནད་འདི་ཡོད་དེ། རང་ ད་པ་ནི། ོབ་དཔོན་ལེགས་ ན་འ ེད་དང་། ཤར་པ་ ོར་ག མ་སོགས་ཡིན་པས། ོབ་དཔོན་དེ་ མས་ནི་ཐ་

ད་ ི་ མས་གཞག་མང་པོ་ཞིག་ལ་མདོ་སེམས་སོགས་དངོས་པོར་ ་བའི་འ ེས་ཤོར་བ་མང་བས་ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ་དང་། དངོས་
འགལ་ ི་རིགས་པ། ཚད་མ་ལ་མངོན་ ེས་གཉིས། མ་བཅད་དང་། ཡོངས་གཅོད། ལ་ག མ་ ི་ མ་གཞག། གནས་ གས་མཐར་ ག་ ེས་
དཔག་གིས་ ོགས་པར་འདོད་པ་དང་། ཐ་ ད་ ་ཆོས་དང་གང་ཟག་སོགས་འཇོག་ བས་འཇིག་ ེན་ གས་པ་ཙམ་ ིས་མ་ཚམས་པར་ཧ་ཅང་
ད ད་དེ་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། །དེ་ལ་ནི་ ོབ་དཔོན་ ་བས་བཞི་འ ེལ་ལས། འཇིག་ ེན་པའི་དོན་ལ་འཇིག་ ེན་པའི་མཐོང་བ་ ངས་ནས་དོན་གཞན་
ལ་བ ེན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན་པས་རང་རེ་ མས་ ང་ཐ་ ད་འཇོག་ བས་འཇིག་ ེན་འ ལ་ ིས་འ ལ་ ་མ་ གས་
པའི་ ོ་ ན་ ེས་ལ་གང་ ང་བ་ ་དེ་དང་འདི། འ ས་ ་དེ་དང་འདི་ཞེས་པ་འདི་ཙམ་ ིས་ ེས་ ་འ ང་ནས་འཇོག་རིགས་ ི། གཞན་ ་རིགས་
པས་འཐད་པ་མང་བ ག་ན། འཇིག་ ེན་ ོ་བ ན་དང་། འཇིག་ ེན་ གས་ ེ་ ོད་པ། ཞེས་སོགས་ཇི་ཙམ་ ས་ ང་ཚག་ཙམ་ ་ ས་ཤིང་།
དངོས་པོར་ ་བ་ ར་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པའི་ཉེན་ཆེའོ། །ལར་ནས་རང་རེ་ མས་ ོབ་དཔོན་ ་བའི་ ེས་ ་འ ང་ནས་འཇིག་ ེན་ན་
ཇི་ ར་ གས་པ་ ར་ཁས་ལེན་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཡིན་ལ། འོན་ ང་ཐ་ ད་ ི་ མ་གཞག་འཇིག་ ེན་ གས་པ་ཙམ་ ིས་མ་ཚམས་པར་རིགས་པའི་
འཐད་པ་བ ག་ནས་ ་བའི་ གས་འདི་ལ། ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པས་ཤིང་ཏོག་དོན་ ་གཉེར་བ་དག་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ ་མ་བཏང་ནས་ ི་མ་མ་
བ ང་ན་གཡང་སར་ ང་བ་དང་འ ་བར་བདེན་གཉིས་ལས་ཉམས་པའི་གཡང་སར་ ང་བར་ག ངས་སོ། །

ཐ་ ད་ཁས་ལེན་ ལ་ ིས་ད ་མ་པ་ ར་ ར་པ།
 ཐ་ ད་ཁས་ལེན་ ལ་ ིས་ ར་ ར་པ་ཡང་། ེ་བ ན་ གས་པ་ ལ་མཚན་ ིས། འདི་ལ་ནི་ ན་ ོབ་ ི་འདོད་






པ་མི་མ ན་པ་ ་ཡོད་དེ།
༡ འཇིག་ ེན་ གས་ ེ་བ་དང་།
༢ ེ་ ག་ ་ ་བ་དང་ ལ་མ ངས་པ།
༣ མདོ་ ེ་ ོད་པའི་དང་།
༤ ་མ་ ་ འི་དང་།
༥ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་ཞེས་ ་བ་ ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ག ངས།

ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་བཞིར་ ངས་ངེས་པ་འཇིག་ ེན་
ོ་བ ན་པ།
 ཚག་གསལ་ལས། དེ་ ར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་ ོགས་པར་ མ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་

ག ངས་པ་ ར། འཇིག་ ེན་ ོ་བ ན་ ིས་ ན་ ོབ་ བ་ ེད་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་དང་། དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་
ཚད་མ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཚང་མང་གི་མེ་ ་ ་མངོན་ ར་ མས་མངོན་ མ་ཚད་
མས་འ བ། ལ་ བ་ ི་མེ་ ་ ་ ་བ་སོགས་གཏན་ཚགས་དང་འ ེལ་བའི་གཞལ་ ་ ོག་ ར་ མས་ ེས་དཔག་
ཚད་མས་འ བ། གཏན་ཚགས་དང་མ་འ ེལ་ཡང་དཔེ་དང་འ ེལ་བ་བ་ ང་གི་དཔེས་བ་མེན་ཡང་ ོ་བ་དང་།
བཞོ་བའི་བདག་ཅན་ ་འ བ་པ་དཔེ་ཉེར་འཇལ་ ེད་ ིས་ཚད་མས་འ བ། ལ་ ིམས་བ ངས་བ་ལས་མངོན་
མཐོ་འ ང་བ་ ་ ་ཤིན་ ོག་ མས་ ང་ཚད་མས་འ བ་པ་ ེ། མདོར་ན་འཇིག་ ེན་ན་ གས་པའི་ཚད་མ། ཐ་
ད་པའི་ཚད་མ། གང་བ ོད་ ང་འཇིག་ ེན་ ི་ངོར་ཚད་མ་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་ནི་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་
འ ལ་ ིས་འ ལ་ འི་མ་བ ད་པའི་ ོ་ ན་ ེས་གང་ཞིག ཐ་ ད་བདེན་པ་འཇོག་ ེད་ཅེས་བ ོད་ན་ཆོག་ མ།

ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་བཞིར་ ངས་ངེས་པ་འཇིག་ ེན་
ོ་བ ན་པ།
 ད ་མ་པ་རང་གི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ེ་བའི་ཚ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ག གས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ ར། །ག ང་

བའི་ མ་པའི་ ོད་ ལ་ཅན། །མ་དག་ ོ་ཅན་ལ་ཡིན་ ི།། ཞེས་དང་། དམན་པའམ་མཉམ་དང་ ད་པར་ཅན།
།སངས་ ས་འཇིག་ ེན་ ད་དབང་གིས། །ག ང་གི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན།། ཞེས་དང་། འ ག་པར། གལ་ཏེ་
འཇིག་ ེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། །འཇིག་ ེན་དེ་ཉིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་ ིས། །ཅི་དགོས་འཕགས་པའི་ལམ་
ིས་ཅི་ཞིག་ ། ། ན་པོ་ཚད་མར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་། མདོ་ལས། མིག་དང་ ་བ་ ་ཡང་ཚད་
མ་མིན།། ཞེས་སོགས་མང་ ་ག ངས་པའི་ ིར་ ལ་བ ན་པ་མཐོང་བ་དང་། ལ་ཅན་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགལ་
བའི་ ིར་རོ། །

དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ།
 ཐལ་འ ར་བ་རང་གི་ གས་ ི་ཚད་མ་ ེ། དེ་ཡིན་ན། ཡང་དག་ཤེས་པའམ་ཡང་དག་མཐོང་བ་ཡིན་དགོས་ལ།

མཚན་ཉིད་ ང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས། ཡང་ན་གཉིས་ ང་ བ་པའི་
ལ་ ིས་དོན་དམ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་གང་འཇོག་ ང་འཐད་པ་འ ་ ེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
མངོན་ མ་ ་མཐོང་མ་མཐོང་ལ། ཚད་མ་ཡིན་མིན་ ་བཞག་པའི་ ིར་ཏེ། འ ག་པར། མ་ ན་འཇིག་ ེན་
ཚད་མིན་དེ་ཡི་ ིར།། ཞེས་པའི་འ ེལ་པའི་ཐད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་ བས་ ་འཇིག་ ེན་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཚད་
མ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་འཇིག་ ེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི།། ཞེས་སོགས་ ི་ཐད་གལ་ཏེ་འཇིག་ ེན་ ིས་
མཐོང་བ་ཚད་མ་ཡིན་ན། འཕགས་པའི་ལམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་ག ངས་
པའི་ ིར་རོ། །

རང་ ད་པའི་བདེན་གཉིས།
 རང་ ད་པ་དག་ ན་ ོབ་ལ་བདེན་བ ན་གཉིས་ ་ ེ་ནས་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གཉིས་དང་། ཡང་ལོག་གི་ ད་པར་རང་ གས་ འང་བཞེད་དེ་ ོབ་

དཔོན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོས། བདེན་གཉིས་ལས།



བ གས་པའི་དོན་ ིས་དབེན་ ར་པ། །དངོས་ཙམ་བ ེན་ནས་གང་ ེས་པ། །
དེ་ནི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་འདོད། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ ན་བ གས་ཡིན།།

 ཞེས་པས་ད ་མ་རང་ གས་ ི་ཡང་ལོག་དང་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་ ི་ ད་པར་ ོན་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ང་ ་འ ་ཡང་དོན་ ེད་དག

། ས་པའི་ ིར་དང་མི་ ས་ ིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས། ། ན་ ོབ་ ིས་ནི་ད ེ་བ་ ས།། ཞེས་པ་ནི། འཇིག་ ེན་ཉིད་ལ་ ོས་པའི་ཡང་
ལོག་གི་ ད་པར་ ོན་པ་ ོབ་དཔོན་ ི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ག ང་ ་མའི་བ གས་པའི་དོན་ ིས་དབེན་པ་དང་། དངོས་ཙམ་ ེ་དོན་ ེད་ ས་པ་
དང་། བ ེན་ནས་ ེས་པ་དང་། འ ེལ་པར་མ ན་པར་ ང་བ་ཞེས་པའང་ཁ་བ ང་བས་ ད་པར་བཞི་དང་ ན་པ་ནི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ ེ།
འདི་ནི་ཡང་དག་པ་གནས་ གས་ ོགས་པའི་ཐབས་ ་ ར་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཅེས་བཞེད་ ི། འཇིག་ ེན་ལ་ ོས་ནས་བདེན་པར་
ང་བ་ནི་འདིའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། ད ་མ་ ན་ ི་འ ེལ་པ་ལས། ཡང་དག་ ན་ ོབ་ མས་ ི་ ས། །མེད་པར་ཡང་དག་ཁང་ཆེན་ ི། ། ེང་ ་འ ོ་
བར་ ེད་པ་ནི། །མཁས་ལ་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །

ཐལ་འ ར་པ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ ་ ེ་བ་འཇིག་ ེན་ཉིད་ལ་བ ེན་པའི་ ་
མཚན།
 འ ག་པར། གནོད་པ་མེད ་པའི ་དབང་པོ་ ག་ མས་ ིས། །ག ང་བ་གང་ཞིག ་འཇིག་ ེན་ ིས་ ོགས་ཏེ།

།འཇིག་ ེན་ཉིད་ལས་བདེན་ཡིན་ ག་མ་ནི། །འཇིག་ ེན་ཉིད་ལས་ལོག་པ་ མ་པར་གཞག ། ག ངས་པ་ ར་
ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ ་ ེ་བ་ནི། འཇིག་ ེན་ཉིད་ལ་ ོས་ནས་བདེན་བ ན་ ་ ེ་བ་ཡིན་ལ།
དེ་ཡང་ ལ་ལ་ཡང་ལོག་ ེ་བ་ ར་ ལ་ཅན་ལའང་ ེ་དགོས་ཏེ། ལ་ཅན་ཤེས་པ་དངོས་པོར་ བ་པས་དོན་
ེད་ ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ལོག་པ་མ་ཡིན་ མ་ན། དེ་ ར་ན་བདེན་འཛན་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པ་
ཉིད་ ་འ ར་ ི། ལོག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོར་ བ་མ་ བ་ ི་ཆ་ནས་
ཡང་ལོག་གི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ག་འཛན་སོགས་དངོས་པོར་ བ་པ་ལའང་ ོ་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ཐ་ ད་
ེད་པར་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །

དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 གཉིས་ཀའི་ ང་ད ་མའི་དོན་ནི། ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་ལ་སོགས་པའི་ ོས་པའི་

མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་འདོད་པས། ཐོག་མར་ཐལ་རང་གི་གཏན་ཚགས་ མས་ ིས། ག་བ ལ་ ི་
ར་ ར་པའི་ཞེན་ ལ་ ང་བ་བདེན་པར་ བ་པའི་དགག་ ་རགས་པ་ མས་བཀག་ནས་དེའི་འོག་ ་བདེན་
པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་ ི་མ་ག མ་ཡང་བཀག་ནས་མཐར་འཛན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་ལ་ད ་
མའི་ ་བ་ ོགས་པའི་ཐ་ ད་འདོགས་པར་མ ན་པའི་ ིར་རོ། །

དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 དེ་ཡང་ ོབ་དཔོན་ལེགས་འ ེད་ ི་ད ་མ་ ིང་པོར། སངས་ ས་ མས་ ི་ཆོས་ ་འདི། ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བ་

ཡིན། །ཤ་ཡི་མིག་གིས་དེ་བ ་མིན། ། ་ཡི་མིག་གིས་བ ་མ་ཡིན། ། ོག་བཅས་ མ་ ོག་མེད་པ་ཡི། །ཤེས་པས་ ང་
ནི་མཐོང་བར་དཀའ། །མཐོ་རིས་ ིག་ཅན་ ལ་མིན་དང་། །ཉོན་མོངས་མེད་པ་དེ་བཅས་མིན། །ཉི་མ་ད ས་ལོང་
ལ་མིན་ ར། །དེ་ཡང་ ོག་གེའི་ ོད་ ལ་མིན། །ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །དེ་ལས་གཞན་མིན་གཞན་
མ་ཡིན།། ཞེས། མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང་ ོའི་ ལ་མ་ཡིན་པར་ག ངས་པ་དང་། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚས་ད ་མ་ ན་ལས། ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །ཁས་མི་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་ནན་ཏན་ ན་
པས་ ང་། །ཅིར་ཡང་ ན་ཀ་ ་མི་ ས།། ཞེས་དང་། ཡང་དག་ ་ན་ ོས་པ་ཡི། །ཚགས་ མས་ ན་ལས་དེ་ ོལ་
ཡིན། ། ེ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ ིར། ། ེ་བ་མེད་ལ་སོགས་མི་ ིད།། ཅེས་ ེ་མེད་ ི་ ོས་པ་གཅོད་པའི་རིགས་ངོར་
ེ་སོགས་དང་ ེ་མེད་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ ིར་དང་།

དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 ་མ་ལ་ ིལ་ལས་ད ་མ་ ང་བ་ལས། དོན་དམ་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ ོས་པའི་ ་བ་མཐའ་དག་

དང་ ལ་བ་ ོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ ོར་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་། དཀོན་བ ེགས་ ི་མདོ་ ངས་པ་ལས།
འོད་ ངས་ཡོད་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ །འོད་ ངས་མེད་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་པའོ།། ཞེས་
སོགས་དང་། ཡང་གང་ཟག་ ་ ་བ་རི་རབ་ཙམ་ནི་ འི། ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་ཉིད་ ་མངོན་པའི་ང་ ལ་
ཅན་ ོང་པ་ཉིད་ ་ ་བ་ནི་དེ་ ར་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་པའི་མདོ་དེ་ཉིད་ ངས་ ་ ངས་ནས་ཡོད་འཛན་མེད་
འཛན་ཐམས་ཅད་བཤིག་དགོས་པར་ག ངས་པ་དང་།

དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ ན་ལས་བ ས་པའི་བཤད་ ར་ལས། འདིར་ད ་མ་པ་དེ་དག་ ང་ ན་ ོབ་ མ་པར་གཞག་

པ་གཉིས་ཏེ། ང་བ་མི་འཇལ་བ་ནི་ ོབ་དཔོན་བྷ་ ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ང་བའི་དངོས་པོ་ཇི་ ་བ་མ་ཡིན་
ི་ནང་གི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ ་ཚགས་ ་ ང་བར་ ་བ་ ོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚ་ལ་སོགས་པའོ།། ག ངས་པས་ ང་།
ད ་མའི་ད ེ་བ་ནི་ ན་ ོབ་ ིས་ ོ་ནས་བཞག་པར་ག ངས་པ་དང་། ལར་ནས་འདི་གཉིས་ ི་ ་བ་ལ་ ད་
པར་འདོད་ན་ནི་གང་ ང་ཞིག་ད ་མ་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ད ་མ་ནི་གནས་ ལ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཉིས་མི་ ིད་དོ།
།འདོད་མི་ ས་ཏེ། རང་ ེ་བཞི་ནི་ བ་མཐའི་ ོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ ་པ་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །

དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 གཞན་ཡང་མཐའ་བཀག་པའི་རིགས་པས་ ང་ཐལ་རང་གཉིས་མཐར་ ་བ་གཅིག་ཡིན་དགོས་ཏེ། །དེ་ཡང་རང་

ད་པས་ ེ་མདོ་ ར་ ལ་བདེན་ བ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། སེམས་ཙམ་པ་ ར་ཤེས་པ་བདེན་པར་འདོད་པ་
ཡང་མ་ཡིན། ཉན་རང་ ར་མཐའ་དང་པོ་བཀག་པའི་ ོང་ཉིད་མེད་དགག་ ་བ ང་བ་ཡང་མ་ཡིན། གཞན་
ོང་ ་བ་ ར་ཆོས་ད ིངས་བདེན་ བ་ ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་དེ་ལས་འཛན་ ངས་གཞན་མི་ ིད་པའི་
ིར་ན། མཐའ་བཞི་ ོས་ ལ་ ི་ ་བ་ཁས་ལེན་པ་ལས་འོས་མེད་དོ། །

དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 འོན་ ང་ཐལ་ ར་ ི་རིགས་པས་འ ལ་ན་གནས་ གས་ལ་ད ོད་པའི་ཚ་ཆོ ས་ཅན་ཚད་ བ་ ་འདོད་པ་

སོགས་དངོས་པོར་ ་བའི་འ ེས་ཤོར་བ་མང་བས་ད ་མར་མི་འ ར་ཞེས་པ་ཡོད་ ི། རང་ངོས་ནས་ཁས་ ངས་
པའི་ ་བ་ནི། མཐའ་ ལ་ཡིན་པ་གོང་ ་ ་ཆེར་བཤད་ཟིན་པས་འདི་གཉིས་ད ེ་བ་འ ེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་
བར་ ང་ངོ་། །དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ ན་མ ེན་གོ་བོས་ ང་། འ ག་པ་དཀའ་འ ེལ་ལས། ལ་འདི་
འཕགས་ ལ་ བ་པའི་མཆོག་ མས་དང་། །གངས་ཅན་འདིར་ ོན་མཁས་ཤིང་ བ་བ ེས་ མས། ། ོན་ ལ་
ཚག་གི་ ད་པར་མ་གཏོགས་པར། ། ོགས་ ལ་ ་བའི་ཆ་ལ་ ད་པར་མེད། ། ཅེས་ག ངས་སོ།།

བ་ ེད་ ི་རིགས་པའི་ ད་པར།
རང་ ད་པ།
 རང་ ད་པས་ཆོས་ཅན་ས་ ག་ ་ ་གང་ ང་ཞིག་ ོལ་བ་གཉིས་ ི་མ ན་ ང་ ་ཚད་མས་ བ་པའི་ ེང་ ་

དོན་དམ་པར་བདག་ལས་ ེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ ོར་བའི་རང་ ད་ ི་དམ་
བཅའ་ལ། དེའི་ བ་ ེད་གཏན་ཚགས་ མས་ ང་ ོལ་བ་དང་། ིར་ ོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་ ང་ ་ བ་
པའི་ ལ་ག མ་རང་ ད་ལ་ཚང་བའི་གཏན་ཚགས་ ་འདོད་དེ། ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོས། བདེན་གཉིས་
མ་པར་འ ེད་པ་ལས། ོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཤེས་པ་ལ། །ཇི་ཙམ་ ང་བའི་ཆ་ཡོད་པ། །དེ་ཙམ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་
ནི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ལ་སོགས་པར་ ོག །དེ་ཚ་ ེས་ ་དཔག་པ་འ ང་།། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །

བ་ ེད་ ི་རིགས་པའི་ ད་པར།
ཐལ་འ ར་པ།
 ཕ་རོལ་པོས་བདེན་འཛན་ གས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་ ེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་

ཐལ་འ ར་ ི་དམ་བཅར་ ས་ནས། དེ་དག་གི་ ེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་བའི་ ིར་དང་། ེ་བ་ ག་པ་
མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་དེ་ཞེས་ཐལ་འ ར་ ི་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བ བ་ ེ་ ལ་ག མ་ཚང་མི་དགོས་
པར་འདོད་ཅིང་། ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ ི་གནས་ གས་ལ་ད ོད་པའི་ བས་ཡིན་པས་ ད་གཞི་ས་བོན་ ་ ་ཚད་
མས་ བ་པའི་ ེང་ ་ ད་པར་ ི་ཆོས་བདག་ལས་ ེ་བ་མེད་པ་ ་ ་དམ་འཆའ་བ་མ་ཡིན་ ི། ཕ་རོལ་པོའི་
ལོག་ ོག་བ ོག་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་པས་ཐལ་འ ར་ ི་དམ་བཅར་འདོད་དོ། །

བ་ ེད་ ི་རིགས་པའི་ ད་པར།
ཐལ་འ ར་པ།
 ན་མ ེན་གོ་བོ་རབ་འ མས་པས་ ང་། གནས་ གས་ད ོད་ཚ་ད ད་ འི་ཆོས་ཅན་ནི། ། ང་དང་མི་ ང་

འདོད་པའི་ ེ་ ག་གིས། །ཐལ་རང་གཉིས་ ི་ ད་པར་ ང་བ་ལགས།། ཞེས་ག ངས་སོ། །ཐལ་འ ར་བས་ཐ་ ད་
་ཡང་རང་ ད་ཁས་མི་ལེན་པར་འདོད་ན་ནི། ོར་ལམ་ ི་ བས་ ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ག ངས་པ་དང་།
འ ག་པར། སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ཐོས་ནས། ། སོགས་དང་། རང་ཤ་ ེར་ལའང་ ས་པར་ ས་པ་ཡི།
། ང་ ་མི་ ང་དཔོག་པའི་ ར་ཡང་འ ར། ། ཞེས་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་
གནས་ གས་ ོན་པ་ལ་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་དགོས་པ་རང་ ད་པའི་ གས་དང་། དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཐལ་
འ ར་ཁོ་ནས་ ོང་ཉིད་ བ་པ་ནི་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ཡིན་ནོ།།

ཐལ་འ ར་དང་། རང་ ད་ ི་གོ་དོན།
 མཐར་ ག་ཁས་ལེན་པའི་ ་བ་མཐའ་ ལ་ཡིན་པ་ལ་གཉིས་ཀར་ ད་པར་མེད་ ང་ ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ བས་ཆོས་ཅན་དང་། དམ་བཅའ་གཏན་ཚགས་ མས་ཕ་རོལ་པོ་མ་ཟད། རང་གི་ ད་ལ་ཡང་ བ་པར་
ཁས་ལེན་པས་རང་ ད་ཅེས་ ་ལ། ཐལ་འ ར་པས་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ གས་ལ་ད ོད་པའི་ཚ་ཆོས་ཅན་
སོགས་ཚད་མས་ བ་ན་བདེན་ བ་ ་འ ར་བའི་ ོན་འ ང་བའི་ ིར་ཕ་རོལ་པོར་ཁས་ ང་འགལ་བ་ ོན་པའི་
ཐལ་འ ར་ ང་པས་ལོག་ ོག་ ོག་པ་ཙམ་ ེད་པའི་ ིར་དེ་ ད་ཅེས་ འོ། །དེ་ཡང་ཚག་གསལ་ལས། ད ་མའི་
་བ་ཁས་ལེན་བཞིན་ ་ཡང་རང་ ད་ ི་ ོར་བའི་ངག་བ ོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཆེས་ཤིན་ ་ཉེས་པ་ ་
མའི་ཚགས་ ི་གནས་ ་ ོགས་ཏེ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །

ཐལ་འ ར་དང་། རང་ ད་ ི་གོ་དོན།
 མདོར་ན་ ན་མ ེན་གོ་བོ་རབ་འ མས་པས། དཀའ་འ ེལ་ལས། འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་

བཀག་པའི་དམ་བཅའ་ག ངས་པ། སངས་ ས་བ ངས་ ིས་ཐལ་འ ར་ ི་རིགས་པས་བ བ། ལེགས་ ན་ ེད་
ིས་རང་ ད་ ི་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ ་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་། དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་
རིགས་པའི་ ད་པར་ལ། ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་དང་། དམ་བཅའ་དང་། གཏན་ཚགས་དང་། དཔེ་དང་། ོར་
ངག་གི་ ད་པར་ ག་གིས་ ོ་ནས་བཞག་གོ ། ཞེས་ག ངས་པས་དེའི་དོན་ཡི་གེ་མང་ ་དོགས་པས་མ་ ིས་ཞིང་
ངག་ལས་ཤེས་པར་ འོ།།

མཐའ་ ལ་ངོས་བ ང་བ།
 དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རང་གི་ངོ་བོ་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་སོགས་གང་གིས་ ང་བ ན་མི་ ས་ཤིང་།

ཚག་གིས་བ ོད་པར་ ་བ་དང་། ོས་ ལ་ ་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ེལ་བཤད་ཚག་གསལ་ལས་གང་ལ་སེམས་ ི་
་བ་ཡང་མེད་ན་ཡེ་གེ་ མས་ ོས་ ང་ཅི་དགོས་ཞེས་དང་། ད ་མ་ཚག་གསལ་ལས། བ ོད་པར་ ་བ་འགའ་
ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དེ་ ོན་པར་འ ར་བ་ཞིག་ན་ཞེས་སོགས་ནས་སངས་ ས་ མས་ ི་ ང་ཟད་ ང་མ་བ ན་ཏོ།
།ཡང་ཅིའི་ ིར་བ ོད་པར་ ་བ་མེད་ཅེ་ན། སེམས་ ི་ ོད་ ལ་ ོག་པས་སོ།། ཞེས་སོགས་དང་། མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚས། བཅོམ་ ན་འདས་ལ་བ ོད་པ་དཔལ་ ོ་ ེ་འཛན་ ི་ད ངས་ ི་ ་ཆེར་བཤད་པ་ལས། གནས་
བས་དེ་ན་ནི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའི་ ིར་ཚག་ཐམས་ཅད་ ི་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོགས་ ོས་
ལ་ ་ ར་མི་ ས་པར་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །འདིས་ ང་ཐལ་རང་གི་ ་བ་ལ་ ད་པར་མེད་པར་ བ་བོ། །

ོད་ ན་ལ་ཇི་ ར་བ ན་པའི་ ལ།
 དེ་ཡང་ད ་མའི་ ་བ་ ོན་ ལ་ ི་ག ལ་ ་མདོར་བ ་ན་ག མ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ ོན་པ་

ེ་བ་ ་མ་ མས་ ་ ོང་ཉིད་ལ་བག་ཆག་བཞག་པ་དཔེར་ན། འ ག་པར། སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ས་ན་ ོང་པ་ཉིད་
ཐོས་ནས།། ཞེས་སོགས་དང་། རིན་ ེང་ལས། ཟབ་མོ་ ་འ ིག་ཅན་འཇིགས་པ།། ཞེས་ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་སད་པ་
མས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། ི་ནང་གི་དངོས་པོར་ ་བའི་ བ་མཐའ་ལ་བ གས་པ་ མས་ཏེ། ཐལ་འ ར་
དང་། རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་ མས་ ིས་ལོག་ ོག་བཀག་པ་ན་རང་རང་གི་ བ་མཐའ་ངན་པ་ མས་དོར་
ནས་གནས་ གས་ལ་ གས་པ་ཡིན་ནོ། །ག མ་པ་ནི། དལ་འ ོར་ ེད་དཀའ་བ་སོགས་ ོ་རིམ་ ིས་ ང་ནས་
མཐར་གནས་ གས་ ོན་པའོ། །

མཐའ་མའི་ ློཀ་གཉིས་ ིས་དགེ་ ་བ ོ་བ་དང་། ནོངས་པ་བཤགས་པ་བཅས་ ིས་མ ག་བ ་བ།









ས་ག མ་ ལ་བ་ ས་བཅས་ད ེས་པའི་ལམ།།
་ བ་ གས་བཟང་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི།།
བསོད་ནམས་ ོན་ཀའི་ ་བ་ཚས་པ་ཡིས།།
མཐའ་ ལ་ བ་བ ན་པད་ཚལ་རབ་ ས་ཤོག །
ཟབ་དོན་ ིས་ ོའི་ ོད་ ལ་མ་ ར་པའི།།
གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚགས་མཆིས་ན།།
ོགས་བ ་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པ་དང་།།
བ ན་ ང་དམ་ཅན་ ་མཚར་བཟོད་པ་གསོལ།།

རེ་ཞིག་ ོགས་སོ།།
 གས་ ེ་ཆེ།

Name: Geshe Tenzin Norbu
Subject : Moolshastra

བ


ན་བཅོས་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

གས་ ས་དང་པོའི་ ་ག ང་ ོབ་ཚན།

ཤེར་

ིན་ བས་དང་པོ་གདམས་ངག་མན་
ཆད་ཆ་ཚང་།


Geshe Tenzin Norbu

 སེམས་བ
 སེམས་བ

ེད་ ི་ ེས་ ་གདམས་ངག་བཤད་པའི་དགོས་པ།

དེ ་ ི་དམིགས་པ་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་དེ་ཐོབ་པ་ལ་སེམས་
བཟང་པོ་བ ེད་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་པར་ བ་པ་ཉམས་ ་ལེན་དགོས་ལ།
དེར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་
འ ག་དགོས་པས་ཡིན།

 སེམས་བ
༡

ེད་ ི་དམིགས་ མ་ ོང་ ལ་ ི་བ ད་པ་གཉིས།

་ེ བ ན་འཇམ་ད ངས་དང་ཞི་བ་ ་ནས་བ ད་པའི་བདག་གཞན་
མཉམ་བ ེ་དང་།
 ༢ ེ་བ ན་ མས་མགོན་དང་འཕགས་པ་ཐོག་མེད་ནས་བ ད་པའི་ ་
འ ས་མན་ངག་བ ན།

བདག་གཞན་མཉམ་བ
༡

ེའི་ ངས་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་ལོ་ ས།

ོན་པས་ ོན་ད ལ་བའི་ཤིང་ ་འ ེན་པའི་ལོ་ ས།

༢ འཛའ་བོའི་ ་མོའི་གཏམ་ ད།
འདི་ལ། ཤིང་བཙངས་ནས་ཀ་ཤ་པ་ནི་བཞི།
འ ་བཙངས་ནས་བ ད།
གོས་བཙངས་ནས་བ ་ ག
རིན་པོ་ཆེ་བཙངས་ནས་སོ་གཉིས།

བདག་གཞན་མཉམ་བ

འེ ི་ཕན་བ བས་དང་བ ད་པ་གཉིས་
གཅིག་ ་བ ིལ་ ལ།

༡

ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་ ་མ་གཙ་བོ་ག མ་ ེ། གསེར་ ིང་པ། དྷ ་རཀཤི་ཏ།
མས་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ག མ་ལས་དྷ ་རཀཤི་ཏས་ནད་པར་རང་གི་ ས་
ཤ་བཅད་དེ་ ིན་པའི་ལོ་ ས།



༢ དགེ་བཤེས་ཆད་ཀ་བས་གཏོང་ལེན་ ི་ཉམས་ལེན་ ིས་མཛ་ནད་ ག་
པའི་ལོ་ ས།



རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས། བདག་ལ་དེ་དག་ ིག་ ིན་ཞིང༌། །བདག་བདེ་མ་ ས་དེར་
ིན་ཤོག །ཅེས་ ་བ་དང༌།
ོད་འ ག་ལས། །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་གང་ཅི་ཡང་ ང༌། །དེ་ ན་བདག་ལ་ ིན་
ར་ཅིག ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཡིས། །འ ོ་བ་བདེ་ལ་ ོད་པར་ཤོག །ཅེས་
དང་།
ོད་འ ག་ལས། བདག་བདེ་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་དག །ཡང་དག་བ ེ་བར་མ་ ས་
ན། །སངས་ ས་ཉིད་ ་མི་འ བ་ཅིང༌། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་
ག ངས།







ཇོ་བོ་ ེས་ ་མ་གསེར་ ིང་པ་ལས་བདག་གཞན་མཉམ་ ེ་ ས་ནས་བ ད་པ་གཉིས་གཅིག་ ་
བ ིལ་བ་ཡིན་ནོ།།

 མན་ངག་གཉིས་པོའི་ནང་གསེས་རིམ་པ།
 དང་པོ་བདག་གཞན་མཉམ་བ

་ེ ལ། ༡ བདག་གཞན་མཉམ་པ། ༢ རང་
གཅེས་འཛན་ ི་ཉེས་དམིགས། ༣ གཞན་གཅེས་འཛན་ ི་ཡོན་ཏན། ༤
བདག་གཞན་བ ེ་བའི་བསམ་པ་དངོས་ལས་གཏོང་ལེན།

 གཉིས་པ་

་འ ས་བ ན་ལ། ༡ མར་ཤེས། ༢ ིན་ ན། ༣ ནི ་གཟོ། ༤
ཡིད་འོང་གི་ མས་པ། ༥ ིང་ ེ། ༦ ག་བསམ། ༧ ང་ བ་ ་ི སེམས།

ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་
 བཀའ་བ

ལ།

ད། ཀ ་པ་རང་ ང་ ོ་ ེའི་ ོང་མ ན་ལས། གདམས་ངག་གི་
མཚན་ཉིད་ནི། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ་ཐབས་དང་བཅས་ནས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ ོན་པར་ ེད་པ།
 དགེ་ གས། ལ་ཚབ་ ེའི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་
མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བ ེད་ ི་ཆེད་ ་གཉེར་ ་ཐོབ་པའི་
ཐབས་མ་ནོར་བར་འདོམས་པའི་ ོད་ ེད་དོ།།
 ད ེ་བ་ནི། བ བ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་སོགས་བ འོ། །ས་མཚམས་
ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་ཚགས་ལམ་ ་མ་ གས་པའི་ ་རོལ་ནས་ ང་ཡོད་ཅིང་།
སངས་ ས་ ི་སའི་བར་ན་ཡོད་དོ།།

 ས་

། ན་མ ེན་གོ་རམ་པའི་ ས་དོན་རབ་གསལ་ལས། བས་འདིར་
བ ན་ ི་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ག ལ་ ་ ང་ བ་ ི་སེམས་
བ ེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ མ་མ ེན་བ བ་པའི་ཆེད་ ་ ལ་བ ་པོ་གང་
ང་ཉམས་ ་ལེན་ ལ་ ོན་པར་ ེད་པའི་ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ཚག ད ེ་ན་
བ །
 ིང་མ། མཁན་པོ་ བ་བ ན་བ ོན་འ ས་ ི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་
ཆེན་སེམས་བ ེད་ ི་ཆེད་ ་གཉེར་ ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མ་ནོར་བ་འདོམས་
པའི་ ོད་ ེད། གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད། ད ེ་ན། ལ་ ི་ ོ་ནས་ བ་
པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་ནས་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ ེ་
བ ་ཡོད། ས་མཚམས་ནི། མཚན་ཉིད་པ་ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་
ཆད་ནས་དང་། ེས་མ ན་པ་ལམ་མ་ ཊ་ནས་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་
ཡོད།

གདམས་ངག་གི་ད
 བ་པའི་
 བ ེན་པ་
 བ ེན་པ་
 བ ེན་པ་

ེ་བའམ་གདམས་དོན་བ ་ནི།

ེན་ལ། ༣ དཀོན་ཅོག་ག མ།
བ་པ་ལས་ ད་གཞིའི་ངོ་བོའམ་ མ་པ་ལ། ༡ བདེན་པ་གཉིས།
བ་པ་ལས་ ད་གཞིའི་དམིགས་པ་ལ། ༢ བདེན་པ་བཞི།
བ་པའི་ ད་ཆོས་ལ་མི་མ ན་ ོགས་སེལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་
བ་པ་གཉིས། དང་པོ་ལའང་མངོན་ ར་སེལ་བ་དང་། ས་བོན་སེལ་བ་
གཉིས། དང་པོ་ལ་ བ་པ་བ ན་པའི་ ་ལ། ༤ མ་ཞེན་པའི་བ ོན་འ ས།
 བ་པ་འཕེལ་བའི་ ་ལ། ༥ ཡོངས་ ་མི་ངལ་བའི་བ ོན་འ ས།

 བ་པ་མི་ཉམས་པའི་ ་ལ།
གཉིས་པ་ས་བོན་སེལ་བ་ལ་

༦ ལམ་ཡོངས་ ་འཛན་པའི་བ ོན་འ ས།
ན་བ གས་སེལ་བ་ལ། ༩ མཐོང་ལམ། ན་

ེས་སེལ་བ་ལ། ༡༠ ོམ་ལམ།
བ ན་པ་ བ་པའི་ ད་ཆོས་ ི་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ བ་པ་ལས་རང་དབང་
་འ ག་པའི་ ་ལ། ༧ ན་ ། བ་པ་ ར་ ་ ོགས་པའི་ ་ལ། ༨ མངོན་
ཤེས་ ག་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་བཅས་བ །

གདམས་ངག་ཉན་པའི་


ེན་ ི་ ོར།

ིར་སངས་ ས་དངོས་ལས་ཐེག་ཆེན་ ི་གདམས་ངག་ཉན་པའི་ ེན་ལ་ལམ་
མ་ གས་ ི་གང་ཟག་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཚགས་
ལམ་ ང་ ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ང་ཡོད་དེ།
 མདོ་ ེ་ ན་ལས།
བསམ་གཏན་ལས་འཐོབ་མངོན་པར་ཤེས། །
མངོན་པར་བ བ་པའི་ ོ་ནས་ཏེ། །
སངས་ ས་དཔག་ ་མེད་པ་ལ། །
མཆོད་པའི་ ིར་དང་མཉན་པའི་ ིར། །
འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་ མས་ ་འ ོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།



ད་པར་ ་ཐེག་ཆེན་ ི་ཚགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་སངས་ ས་དངོས་ལ་
ཐེག་ཆེན་ ི་གདམས་ངག་མཉན་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཐོབ་
དགོས་པའི་ ིར།
འོན་ ང་མཉམ་བཞག་པ་ མས་ ིས་དེ་ ར་མེད་པ་དང་།
ཚག་གསལ་ལས། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ནི་དེ་དོན་ ་གཉེར་བ་མེད་དེ་རང་
ང་གི་ཡེ་ཤེས་བ ེད་པར་ ས་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། ན་མཐའི་
བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའང་དེ་ ར་མི་ ང་ངོ་།།

 གདམས་ངག་ཉན་པའི་

་ལ། ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ ེན་ཏེ་

མཆོག་གི་ ལ་ ་ལ་ཐེག་ ི་གདམས་ངག་དངོས་ ་ཉན་ བ།
 ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ངོ་བོ་ཡོད་དེ། ལམ་འོག་མ་ མས་ ིས་
སངས་ ས་དངོས་ ་མཐོང་བ་དང༌། དེ་ལས་ཆོས་ཐོས་པའི་ ིབ་ ེད་
རགས་པ་ཕལ་ཆེར་ ངས་ནས། མཆོག་གི་ ལ་ ་ལ་གདམས་ངག་དངོས་ ་
ཉན་པའི་ ས་པ་ ད་པར་ཅན་ ེས་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ི་ཏིང་ངེ་
འཛན་ཞིག་ལ་འཇོག་པའི་ ིར།
 ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཞེས་པའི་ ་དོན་ཡོད་དེ། ཆོས་ག ང་རབ་
ི་ཚག་དོན་ ན་མ་ཆད་པར་འཛན་ ས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཡིན་པས་དེ་
ད་བ ོད།



ལ་གང་ལ་ཉན་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་གདམས་ངག་ ོན་པ་པོའ་ི ལམ་མ་
གས་ ི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོད་ལ། ལམ་ གས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་
ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ནས་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་ན་ཡོད་དོ།།

 ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་ངོ་བོ་ཡོད་དེ། དག་ ན་ལས། ཁོང་ ་ ད་

པར་ ་བའི་ ིར་བ ོད་པ་ནི་གདམས་ངག་ ེ། ཅེས་དང༌།
 དོན་བ ས་ ོན་མེ་ལས། གདམས་ངག་ མ་པ་བ ་ཡིན་ཏེ། །ངོ་བོ་ངག་གི་
འཁོར་ལོ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས།

 ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཉི་ ང་ལས། ཐོབ་ཟིན་པའི་

ཡོན་ཏན་ཡོངས་ ་ ོང་བའི་དོན་ ིས་མི་ཉམས་པར་ ེད་པ་ནི་གདམས་
པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་འོག་ ་མ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ ིར་
གདམས་པ་ནི་ ེས་ ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཐོབ་ཟིན་ ི་
ཡོན་ཏན་མི་ཉམས་པར་གོང་ནས་གོང་ ་ ེལ་བའི་ ིར་ ་ཐེག་ཆེན་ ི་
འདོམས་པའི་གདམས་ངག་དང༌། ཡོན་ཏན་ ར་མ་ཐོབ་པ་གསར་ ་ཐོབ་
པའི་ ིར་ ་འདོམས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ེས་ ་བ ན་པའི་གདམས་ངག་
གཉིས་སོ།།

ག

ང་རབ་ལས་བདེན་པ་གཉིས་ག ང་ ལ་དང་ ངས་ངེས་ ལ།

ཡབ་

ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ ན་ ོབ་དང་དོན་
དམ་པ་གཉིས་ གས་ ་ ད་དེ་ཤེས་པར་ ་བ་ཡང་ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་
པའི་བདེན་པ་འདིར་ཟད་དེ། དེ་ཡང་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་རབ་
་གཟིགས། རབ་ ་མ ེན། ལེགས་པར་མངོན་ ་ ས་པས། དེའི་ ིར་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པ་ཞེས་ ། ཞེས་དང༌།


་ཤེས་ལས། སངས་ ས་ མས་ ི་ཆོས་བ ན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་
དག་བ ེན། །ཞེས་དང་།



དོ ་འ ག་ལས། ན་ ོབ་དང་ནི་དོན་དམ་ ེ། །འདི་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ ་
འདོད། །ཅེས་ག ངས།
འཕགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པར་བ

ན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་མདོ་ལས།
འཇིག་ ེན་མ ེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདེན་པ་འདི་གཉིས་ཉིད་
ིས་འདོམས་པར་མཛད། །གང་ཞིག་ ན་ ོབ་དེ་བཞིན་དོན་དམ་ ེ། །བདེན་
པ་ག མ་པ་ནམ་ཡང་མ་མཆིས་སོ།།

ད

་མ་ ང་བ་ལས། ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་གནས་ པའི་མཚན་ཉིད་ ིས་ཆོས་
དག་ནི་ཅིག་ཤོས་དགག་པ་གཞན་ བ་པ་མེད་ན་མེད་པའི་ ིར། གཉིས་ཀ་མ་
ཡིན་པའི་ ོགས་ ་ ོགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། གང་ཞིག་
ཡོངས་ ་གཅོད་པ་གང་ མ་པར་བཅད་པ་མེད་ན་མེད་པ་དེ་གཉིས་ནི་ཕན་
ན་ ངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་
གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་ ེད་
པ་དག་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་ ེད་པ་དེ་དག་ནི་
ང་པོ་གཞན་སེལ་བར་ ེད་པ་དག་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ ས་ཅན་དང་ ས་
ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ེ་ ག་ ་ ། ཞེས་ག ངས་སོ།།

བདེན་པ་གཉིས་
འ

ི་ངོ་བོ་འཇོག་ ལ་ གས་མི་འ ་བ་བཤད་པ།
 ེ་ ག་ ་བའི་ གས།

ས་ ས་ཁོ་ནའི་ ེང་ནས་བདེན་གཉིས་འཇོག་ལ་དེའི་ ལ་ནི།
མཛད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་ ོ་ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་ ོ་མི་འ ག་
པ། ། མ་ ་བཞིན་ ་ ན་ ོབ་ ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞེས་
ག ངས་པ་ ར། རང་ཉིད་བཅོམ་པའམ་ཞིག་པ་ན་རང་འཛན་ ི་ ོ་མི་འ ག་
པའི་ཆོས་དེ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།
དཔེར་ན། མ་པ་ ་ ་ད ིབས་ ི་ ན་ ོབ་དང་། མ་ ་ ་ ་ཚགས་
པའི་ ན་ ོབ་སོགས་ཡོད།

རང་ཉིད་བཅོམ་པ་དང་

སོ ་ཆོས་གཞན་བསལ་ ང་རང་འཛན་ ི་ ོ་མི་
འདོར་བའི་ཆོས་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ལ་ ན་
དང་ཤེས་པ་ཆ་མེད། མ་པའི་ ེང་གི་མི་ ག་པ། ོན་པོ་དང་། ག གས་ ་ །
 ན་ ོབ་བདེན་པ། ན་ ོབ་ ་ བ་པ། ན་ ོབ་ ་ཡོད་པ། བཏགས་པར་
ཡོད་པ་ མས་དོན་གཅིག
དོན་དམ་བདེན་པ། དོན་དམ་པར་ བ་པ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ། ས་ ་
ཡོད་པ་ མས་དོན་གཅིག

མདོ་


ེ་པའི་ གས།

མ་འ ེལ་ལས། དོན་དམ་དོན་ ེད་ ས་པ་གང༌། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་
པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ ན་ ོབ་ཡོད་པ་ ེ། །དེ་དག་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་
བཤད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར།
དོན་དམ་པར་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ཆོས། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་
ཉིད། དཔེར་ན། འ ས་མ་ ས་ ི་ནམ་མཁའ་ ་ །
 ན་ ོབ་བདེན་པ། ག་པ། ི་མཚན མས་དོན་གཅིག
དོན་དམ་པར་དོན་ ེད་ ས་པའི་ཆོས། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་
ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་ ་ །
དོན་དམ་བདེན་པ། རང་མཚན། དངོས་པོ་ མས་དོན་གཅིག

སེམས་ཙམ་པའི་


གས།

མ་དག་ལམ་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་ ་མ་ བ་པའི་ཆོས། ན་ ོབ་
བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་ ་ །
 ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན། གཞན་དབང་དང་ ན་བཏགས་གཉིས།
 ན་ ོབ་བདེན་པ། ཐ་ ད་བདེན་པ། ན་པ་དང་། བ ་བའི་ཆོས། ང་
ལ་དང་གནས་ ལ་མི་མ ན་པའི་ཆོས་ མས་དོན་གཅིག
 མ་དག་ལམ་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་ ་ བ་པའི་ཆོས། དོན་དམ་བདེན་
པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་ ི་རོལ་དོན་ ིས་ ོང་པའི་ ོང་པ་ ་ །
དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན། ོང་ཉིད་བ ་ ག་དང་ཉི་ ་ཡོད། དོན་དམ་
བདེན་པ་དང་ཡོངས་ བ་དོན་གཅིག་ལ།

ད
བདེན་གཉིས་ལས།

་མ་རང་ ད་པའི་ གས།

ན་ ོབ་དང་ནི་དམ་པའི་དོན། །བདེན་གཉིས་ བ་པས་
ག ངས་པ་ལས། །ཇི་ ར་ ང་བ་འདི་ཁོ་ན། ། ན་ ོབ་གཞན་ནི་ཅིག་ཤོས་
ཡིན། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་
ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་
ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་དང་ཤེས་ ་ ་ །
དེ་ལ་ད ེ་ན། ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་། ལོག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས།
 ོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་ ན་ ོབ་བདེན་པ་དོན་གཅིག

མཐར་

ག་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་
ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་མཐར་ ག་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མར་སོང་བ། དོན་དམ་
བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་བདེན་ ོང་ ་ །
དེ་ལ་ད ེ་ན། ོང་ཉིད་ཉི་ ། བཅོ་བ ད། བ ་ ག བཞི་ མས་ ་ཡོད་
དོ།།

ད
འ

་མ་ཐལ་འ ར་བའི་ གས།

ག་པ་ལས། དངོས་ ན་ཡང་དག་བ ན་པར་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་
ེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛན་པར་འ ར།། ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ ར།
ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་
ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བ་དེ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་
ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་དང་། མ་པ་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ་ །
དེ་ལ་ ས་བ ོད་རིགས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན། འཇིག་ ེན་ཤེས་ངོ་ལ་ ོས་པའི་
ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང༌། དེ་ལ་ ོས་པའི་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས་ཡོད།
 ན་ ོབ་བདེན་པ། ཐ་ ད་བདེན་པ། བ ་བའི་ཆོས། ང་ ལ་དང་གནས་
ལ་མི་མ ན་པའི་ཆོས་ མས་དོན་གཅིག

མཐར་

ག་ད ོད་པའི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་
མཐར་ ག་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ ་སོང་བའི་རིགས་ ་གནས་པ། དོན་དམ་
བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པའི་ ོང་ཉིད་དང༌། མཐོང་ལམ་ མ་
ོལ་ལམ་མཐོང་ ང་གིས་དག་པའི་ཆ་ ་ །
དོན་དམ་བདེན་པ་ལ། ས་པར་ ེ་ན་ ོང་ཉིད་བ ་ ག འ ིང་ ་ ེ་ན་
ོང་ཉིད་བཞི། མདོར་བ ས་ན་བདག་མེད་གཉིས་ མས་ཡོད་དོ།།
དོན་དམ་བདེན་པ། མི་བ ་བའི་ཆོས། ང་ ལ་དང་གནས་ ལ་མ ན་
པའི་ཆོས་ མས་དོན་གཅིག

བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་

ོག་པ་ཐ་དད་ ་བ བ་པ།

བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ན་
༡

ོན་བཞི་ཡོད་དེ།

ག གས་བདེན་པར་མེད་པ་ག གས་ ི་གནས་ གས་མིན་པར་འ ར་
བའི་ ོན།
 ༢ ག གས་བདེན་པར་མེད་པ་ ོགས་ ང་དེའི་མཚན་འཛན་ཟིལ་ ིས་མི་
གནོན་པར་འ ར་བའི་ ོན།
 ༣ ལ་འ ོར་པས་ལམ་གོང་མ་ ོམ་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་བའི་ ོན།
 ༤ སངས་ ས་ ིས་ ང་མཚན་འཛན་ ི་འཆིང་བ་དང་གནས་ངན་ལེན་
ི་ ི་མ་མཐའ་དག་མ་ ངས་པར་འ ར་བའི་ ོན་བཅས་ཡོད།

བདེན་གཉིས་
༡

ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན་ ོན་བཞི་ཡོད་དེ།

ན་ ོབ་འ ལ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཉོན་གཉིས་ ོང་བ་བཞིན་ ་དོན་
དམ་ཆོས་ཉིད་ ང་ ོང་བར་འ ར་བའི་ ོན་དང༌།
 ༢ ན་ ོབ་ ར་དོན་དམ་ལའང་ངོ་བོ་མི་འ ་བའི་ མ་པ་ ་མ་ཡོད་
པར་འ ར་བའི་ ོན་དང་།
 ༣ སོ་སོ་ ེ་བོས་ ང་དོན་དམ་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ ས་པར་འ ར་
བའི་ ོན།
 ༤ སོ་ ེ་ཡིན་བཞིན་ ་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་པ་དང༌། སངས་ ས་
པར་ཐལ་བའི་ ོན་བཅས་ཡོད།

བདེན་པ་བཞིའི་

མ་བཞག་ ས་པར་བཤད་པ།

༡ ོན་པས་ནང་ཆོས་གསར་གཏོད་མཛད་ ལ་དང་། དེའི་ཟབ་
༢ བདེན་བཞི་ལ་བ བ་པའི་རིམ་པ་ལན་ག མ་བ ན་ ལ།
༣ བདེན་བཞིའི་ངོ་ ོད་ ིང་བ ས་ ་བཤད་པ།
༤ བཞིར་ ངས་ངེས་ ལ།
༥ ག ང་རབ་ལས་བཤད་པའི་གོ་རིམ་མི་འ ་བ།
༦ མ་པ་བ ་ ག་འཇོག་པའི་དགོས་པ།
༧ བདེན་བཞི་དང་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་འགལ་མི་འགལ།

ད།

༡ ོན་པས་ནང་ཆོས་གསར་གཏོད་མཛད་ ལ་དང་། དེའི་ཟབ་
ད།
བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ོན་རོལ་ ་དར་བའི་ཆོས་དེ་ཉམས་
བཞེས་གནང་ཡོད་ ང་། དེས་ ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ་དང་། འ ར་བའི་
ག་བ ལ་བ ོག་ཙམ་ལ་ཐར་པ་ཞེས། ཟག་བཅས་ ི་ཚར་བ་བཏང་ ོམས་
འབའ་ཞིག་ ་གནས་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ཙམ་མ་གཏོགས། ཟག་བཅས་ ི་
ཚར་བ་བཏང་ ོམས་སམ་ བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ལས་ ོལ་བའི་
ཐབས་ཞིག་མེད་པ་གཟིགས་པར་མཛད།



བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ ིས་མཚན་པའི་ ག་བ ལ་ ན་ ི་ ་བ་
བདག་ ་འཛན་པ་ ི་དང་། ད་པར་རང་གཅེས་འཛན་ ི་བསམ་པ་འདི་
ཉིད་ཡིན་པར་གཟིགས་ནས། བདག་མེད་པའི་ ེན་འ ང་གི་ ་བའི་ མ་
བཞག་ཅིག་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ཡིན།
དེ་ནས་ ང་སོང་ ང་བ་རི་ གས་ ི་ནགས་ ་ ོན་ཏེ། ལ་བ་ཅན་ ི་
ག ལ་ ་ ་ ེ་ལ་ཐོག་མར་ཉམས་ལེན་ ི་ ིང་པོ་བ ས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་
ི་བ ད་ ི་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བ ོར་བར་མཛད་པ་ནི་ ར་ ་དང་མི་
སོགས་ ས་ ང་མ་ག ངས་པའི་བ བ་ འི་ལམ་ ོན་ ད་ ་འཕགས་པ་
ཞིག་ ོན་པར་མཛད།

 ༢ བདེན་བཞི་ལ་བ
༡ ཐོག་མར་ངོ་

བ་པའི་རིམ་པ་ལན་ག མ་བ ན་ ལ།

ོད་ ི་ ལ་ ། འདི་ནི་ ག་བ ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།།

ཞེས་སོགས་དང་།
༢ དེ་ནས་ ོབ་པའི་ ལ་ལ། ག་བ ལ་ཤེས་པར་ ། ཞེས་སོགས་དང་།
༣ དེ་ཡང་མཐའ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བར་བ བ་པ་ལ་འ ག་པར་བ ན་
པའི་ ིར། ག་བ ལ་ཤེས་པར་ ་ ེ་ཤེས་པར་ ར་མེད། ཞེས་སོགས་བདེན་
བཞི་ལན་ག མ་ མ་ ངས་བ ་གཉིས་ ་ག ངས་པ་ཡིན།

༣ བདེན་བཞིའི་ངོ་
༡)
༢)

ོད་ ིང་བ ས་ ་བཤད་པ།

ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ།
ན་འ ང་གི་བདེན་པ།
༣) འགོག་པའི་བདེན་པ།
༤) ལམ་ ི་བདེན་པ་བཅས།
དང་པོ་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་ནི། ཟག་བཅས་འ ས་ ས་ ི་ཆར་ ར་པའི་
ཉོན་མོངས་ ོགས་ ི་བདེན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ལ་རིགས་མི་འ ་བ་མང་པོ་
ཡོད་ ང་ ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ། འ ར་བའི་ ག་བ ལ། བ་པ་འ ་ ེད་
ི་ ག་བ ལ་བཅས་ག མ་ ་བ ས་ནས་བ ན་པར་མཛད།
དང་པོ། ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ་ནི་ཐ་ན་ ོག་ཆགས་ ད་འ ོ་ཡན་ཆད་
ིས་ ག་བ ལ་ ་ཚར་ བ་པ་དང་དེ་ལས་འ ལ་འདོད་ ི་ ོ་ ེ་ས་དེ་ཡིན།

གཉིས་པ། འ

ར་བའི་ ག་བ ལ་ནི། ཟག་བཅས་ ི་ཚར་བ་བདེ་བ་ལ་
འཇོག་ལ། དེ་ལའང་ ་རགས་ ་མ་ཡོད་པས་ ག་བ ལ་ ་ ོགས་དཀའ་བ་
ཡིན། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཟག་བཅས་ ི་བདེ་བ་ནི་འ ོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་
བ བ་ ་ ་ངོས་འཛན་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་ལ་ཐོག་མར་ལོངས་ ་ ོད་པའི་
བས་བདེ་ ང་ཞིག་ཡོད་ ང་དེར་ ་མ ད་ལོངས་ ་ ད་ན་ ན་ ང་གིས་
དེ་ལས་འ ལ་འདོད་ ི་བསམ་པ་ ེ་བ་ཡིན།
ག མ་པ། བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ནི། ག་བ ལ་དང་པོ་གཉིས་ ི་
གཞི་ ེད་ཅིང་འཁོར་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་འ ག་པ་དང་། མ་
འོངས་པར་ ག་བ ལ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ཆ་ནས་ བ་པ་དང་འ ་ ེད་ཅེས་
བ ོད་པ་ཡིན།

གཉིས་པ་


ན་འ ང་གི་བདེན་པ།

ན་འ ང་བདེན་པ་ནི། ཟག་བཅས་ ་ ས་ ི་ཆར་ ར་པའི་འཁོར་བས་
བ ས་པའི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ོགས་ ི་བདེན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ལ་ལས་
དང་ཉོན་མོང་གཉིས་ ་ད ེ་དགོས། ལས་ལའང་དགེ་མི་དགེ་ ང་མ་བ ན་ ི་
རིགས་ག མ་ཡོད། དེ་དག་ནི་གཙ་བོ་བདེ་ ག་བཏང་ ོམས་ག མ་ ི་འ ས་
་འ ིན་པར་ ེད་པ་ཡིན།
དེ་དག་ ང་ ་བ་ ན་ ོང་ཉོན་མོང་ ག་ག མ་ལ་བ ེན་ཅིང་། ཉོན་མོང་
དེ་ལའང་ ་བའི་ཉོན་མོང་པ་ ག་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོང་པ་ཉི་ ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ ིས་ ག་བ ལ་བ ེད་པར་ ེད་པ་ཡིན།

ག
འགོག་བདེན་ནི། རང་ཐོབ་

མ་པ་འགོག་བདེན་ནི།

དེ ་ ི་ལམ་བདེན་ ིས་ ང་ ་ ངས་པའི་ ལ་
བ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ཡང་ ག་བ ལ་ མས་སེལ་ བ་དང་མི་ བ་བ ག་
པས་གཙ་བོ་ཉོན་མོངས་ མས་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ལ་བ གས་པ་མིན་པ་
དང་། རང་གཅེས་འཛན་ ིས་མཚན་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ ལ་ལ་ ིན་ཅི་
ལོག་ ་བ གས་པའི་ ོ་ ར་བར་ཤེས་པ་ན། དེ་དང་དེ་ལས་ ང་བའི་ ག་
བ ལ་ ད་ནས་བཀག་པའི་བདེ་བ་དམ་པའི་ཆ་ཞིག་ བ་ལ། དེ་ཉིད་ལ་
འགོག་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན།

བཞི་པ་ལམ་
ལམ་བདེན་ནི། རང་གི་ཐོབ་

ི་བདེན་པ་ནི།

་འགོག་བདེན་ ི་ ལ་ ར་ ར་པའི་འཕགས་
ད་ ི་ མ་ ང་བདེན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ཡང་ ག་བ ལ་ ི་ ་སེམས་ ི་
ོན་ མས་སེལ་བའི་གཉེན་པོར་ ལ་ ི་གནས་ གས་ ི་དང་། ག་པར་རང་
གི་སེམས་ ི་གནས་ གས་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་འ ག་ནས་ངེས་པ་
དང་། དེ་ཉིད་ ོམ་ ང་མངོན་ག མ་ ་ ར་ནས་གནས་ གས་གསར་ ་
མཐོང་བ་ན་མཐོང་ལམ་དང་། མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ས་པའི་ ོམ་ལམ་
བ ད། མཐར་ཉེས་ ོན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ནས་ ོགས་པ་ཐར་ ག་པ་ཞིག་
མངོན་ ་ ར་པ་ ེད་པ་དེ་དག་ནི་ལམ་ ི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ།།

༤ བཞིར་
བདེན་པ་བཞིར་

ངས་ངེས་ ལ།

ངས་ངེས་པ་ཡིན་ནི། ིར་འཁོར་བར་འ ག་ ོག་གི་རིམ་
པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ ོན་པས་བདེན་པ་བཞི་བཀའ་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་
བར་འ ག་པའི་ ་འ ས་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་དང༌།
འཁོར་བ་ལས་ ོག་པའི་ ་འ ས་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་བདེན་པ་ ི་མ་གཉིས་
ག ངས་པའི་ ིར།

༥ ག

ང་རབ་ལས་བཤད་པའི་གོ་རིམ་མི་འ ་བ།



ད་ ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤེས་ ་ནད་ ི་ ་ནི་ ང་ ་ལ། བདེ་གནས་ཐོབ་ ་
ན་ནི་བ ེན་པར་ ་བ་ ར། ག་བ ལ་ ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་
ལམ། །ཤེས་ ་ ང་ ་རིག་པར་ ་ཞིང་བ ེན་པར་ ། །ཞེས་ ིར་ག ང་རབ་
ལས་ ལ་ཅན་མངོན་པར་ ོགས་པ་ ེ་བའི་གོ་རིམས་ ར་ ག་བདེན་དང་
པོར་བ ན་པ་གཅིག་དང་།
མངོན་

གོ ས་ ན་ལས། ་དང་ལམ་དང་ ག་བ ལ་དང་། །འགོག་པ་ལ་ནི་
གོ་རིམ་བཞིན། །ཞེས་ ་འ ས་དོན་ ི་རིམས་པ་ ར་ ན་འ ང་དང་པོར་
བ ན་པ་གཉིས་སོ།།

༦
ཚད་མ་

མ་པ་བ ་ ག་འཇོག་པའི་དགོས་པ།

མ་འ ེལ་ལས། བདེན་པ་བཞི་ལ་བ ེན་པ་དང༌། །བདེ་དང་ང་དང་
ངའི་ཞེས་སོགས། །ཡང་དག་མིན་པ་ མ་བ ་ ག ། ོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་
་ ེད། །དེ་ཉིད་ལས་ནི་དེ་འགལ་དོན། །དེ་ཉིད་ མ་པར་ ེས་ ོགས་ཅན།
།ལེགས་ ོམ་ཡང་དག་ ་བ་ཡིས། ། ེད་པ་ ེས་འ ངས་བཅས་འཇོམས་ ེད།
།ཅེས་ག ངས་པ་ ར། ཐར་ལམ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འཆེལ་བ་ལ་ གས་པའི་ ི་
རོལ་པ་ མས་ ིས་བདེན་པ་བཞིའི་ ེང་ ་ལོག་ གས་བ ་ ག་དམ་བཅས་
པ་དེ་དག་ལེགས་པར་བཀག་ནས། བདེན་བཞིའི་ ེང་ ་ མ་པ་བ ་ ག་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ།།

༧ བདེན་བཞི་དང་
བདེན་པ་བཞི་པོ་ནི།

མ་པ་བ ་ ག་པོ་འགལ་མི་འགལ།

ག་བ ལ་བདེན་པས་ ན་འ ང་བདེན་པ་ལ་མ་ བ་
ང་ ན་འ ང་བདེན་པས་ ག་བ ལ་བདེན་པ་ལ་ བ་ཅིང་། ག་བ ལ་
བདེན་པ་སོགས་ག མ་པོ་འགལ་བ་ཡིན།
ཡང་། མ་པ་བ ་ ག་སོ་སོར་འགལ་ལམ་མི་འགལ་ཡོད་དེ། ག་བདེན་ ི་
མ་པ་བཞི་འགལ་བ་ཡིན་ཅིང་། བདེན་པ་གཞན་ མས་ ི་ མ་པ་བཞི་ཚན་
ག མ་སོ་སོར་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ།།


༡
༢
༣
༤

བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ མ་བཞག

བས་ག མ་ མ་པར་བཞག་པའི་དགོས་པ།
བས་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ངོས་ག ང་བ།
ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ བས་ ི་ ད་པར།
དཀོན་མཆོག་གི་ ་བཤད།
༥ བས་ ་སོང་བའི་ ལ།
༦ ཐེག་ཆེན་ ི་ བས་འ ོ་ཐེག་དམན་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་ ལ།
༧ བས་འ ོའི་ཕན་ཡོན།

༡


བས་ག མ་ མ་པར་བཞག་པའི་དགོས་པ།

ད་ ་མ་ལས། ོན་པ་བ ན་པ་བ བ་དོན་ ིས། །ཐེག་པ་ག མ་དང་ ེད་
ག མ་ལ། །མོས་པ་ མས་ ི་དབང་ ས་ནས། ། བས་ག མ་ མ་པར་བཞག་པ་
ཡིན། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་ཅན་ལམ་ལ་ གས་པ་ མས་ ི་སངས་ ས་འ ས་ འི་
བས་དང༌། རང་ལ་ལམ་ ོན་པའི་སངས་ ས་ འི་ བས་དང༌། ཐེག་པ་
གཞན་གཉིས་ ི་ འི་ བས་དང༌། ལམ་ ་མ་ གས་ ང་སངས་ ས་ལ་མཆོད་
པ་དང་བ ར་བ ི་སོགས་ ི་མཆོག་ ་ ་བ་ ེད་པར་མོས་པ་ མས་ ི་དབང་
་ ས་ནས་སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ བས་གནས་ ་བཞག་པ་ཡིན།

རང་

ལ་ ི་རིགས་ཅན་ ིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚ་གཞན་ ིས་ཆོས་ ོན་པ་ལ་མི་
ོས་པར་ ང་འདས་དོན་ ་གཉེར་བ་ མས་ ི་འ ས་ འི་ བས་དང༌། ལམ་
་མ་ གས་ ང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མཆོག་ ་ ་བར་མོས་པ་ མས་ ི་དབང་ ་
ས་ནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ བས་གནས་ ་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན།
ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ཅན་ ང་འདས་དོན་ ་གཉེར་པ་ མས་ ི་འ ས་ འི་
བས་དང༌། ལམ་ ་མ་ གས་ ང་དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོག་ ་ ་
བ་ ེད་པར་མོས་པ་ མས་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་
བས་གནས་ ་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན།

༢
ཉན་ཐོས་

བས་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ངོས་ག ང་བ།

་ེ པའི་ གས། མཛད་ལས། གང་ཞིག་ག མ་ལ་ བས་འ ོ་ ེ།
།སངས་ ས་དགེ་འ ན་ ེད་པའི་ཆོས། །མི་ ོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། ། ་
ངན་འདས་ལ་ བས་ ་འ ོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ནི། སངས་ ས་ ་ ེད་པའི་ཆོས། དཔེར་ན།
སངས་ ས་འཕགས་པའི་ ད་ ི་ཟད་མི་ ེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ །
ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནི། ཆོས་ ་ ེད་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། ོབ་མི་ ོབ་པའི་
ད་ ི་སོ་སོར་བ གས་འགོག་ ང་འདས་མཚན་ཉིད་པ་ མས་ ་ །
དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་ནི། དགེ་འ ན་ ་ ེད་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། ོབ་
པ་དང་མི་ ོབ་པའི་ ད་ ི་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ་ །

ཐེག་ཆེན་

་ི གས། སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ནི། ད་ ་མ་ལས། འ ས་མ་
ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ། །གཞན་ ི་ ེན་ ིས་ ོགས་མིན་པ། །མ ེན་དང་བ ེ་
དང་ ས་པར་ ན། །དོན་གཉིས་ ན་པའི་སངས་ ས་ཉིད། །ཞེས་ག ངས་པ་
ར།
འ ས་མ་ ས་སོགས་ཡོན་ཏན་བ ད་དང་ ན་པའི་ བས་གནས་མཐར་
ག
ཡོན་ཏན་བ

ད་ནི། ༡ རང་བཞིན་ མ་དག་གི་ཡོན་ཏན། ༢ ོ་ ར་ མ་དག་གི་ཡོན་ཏན། ༣ དེ་
གཉིས་ ་ ོག་གི་ ོགས་ ལ་ ོགས་པའི་ ལ་ ིས་ ོགས་མི་ ས་པའི་ཡོན་ཏན། ༤ ཇི་ ་ཇི་ ེད་
མ ེན་པའི་ཡོན་ཏན། ༥ བ ེ་བའི་ཡོན་ཏན། ༦ ག ལ་ འི་ཉེས་ ོན་སེལ་བའི་ཡོན་ཏན། ༧ རང་
དོན་ ི་ཡོན་ཏན། ༨ གཞན་དོན་ ི་ ཡོན་ཏན་ མས་ ་ཡོད་པའི་ ིར།

ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནི།

ད་ ་མ་ལས། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་ ོག་མེད་པ།
།དག་གསལ་གཉེན་པོའི་ ོགས་ཉིད་ ི། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་ ལ་བ།
།བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆོས། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
བསམ་མེད་གཉིས་མེད་ ོག་མེད་སོགས་ཡོན་ཏན་བ ད་པོ་གང་ ང་དང་
ན་པའི་འཕགས་ ད་ ི་ མ་ ང་བདེན་པ།
ཡོན་ཏན་བ

ད་ནི། ༡ ་ ོག་གིས་ ་བཞིར་བ ག་པར་མི་ ས་པས་བསམ་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན།
༢ ལས་ཉོན་ཅི་རིགས་པ་དང་ ལ་བས་གཉིས་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། ༣ ལ་མིན་ཡིད་ ེད་ ི་ ོག་པ་
ཅི་རིགས་པ་མེད་པས་ མ་ ོག་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། ༤ རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ ི་མ་མེད་པས་དག་པའི་ཡོན་
ཏན། ༥ ཇི་ ་ཇི་ ེད་གསལ་བས་གསལ་བའི་ཡོན་ཏན། ༦ ང་ ་འཇོམ་པར་ ས་པས་གཉེན་པོའི་
ཡོན་ཏན། ༧ འགོག་བདེན་ ི་ཡོན་ཏན། ༨ ལམ་བདེན་ ི་ཡོན་ཏན་བཅས་སོ།།

དགེ་འ

ན་དཀོན་མཆོག་ནི། ད་ ་མ་ལས། ཇི་ ་ཇི་ ེད་ནང་གི་ནི། ཡེ་
ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ ིར། ། ོ་ ན་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས། ། ་མེད་ཡོན་
ཏན་དང་ ན་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར།
རིག་ ོལ་ ི་ཡོན་ཏན་བ ད་པོ་གང་ཡང་ ང་བ་དང་ ན་པའི་འཕགས་
པའི་གང་ཟག
ཡོན་ཏན་བ

ད་ནི། ༡ ཇི་ ་བ་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཡོན་ཏན། ༢ ཇི་ ེད་པ་གཟིགས་པ་དག་པའི་
ཡོན་ཏན། ༣ སེམས་ཅན་ ི་ ད་ལ་བདེ་གཤེགས་ ིང་པོ་ཡོད་པར་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་པ་དག་
པའི་ཡོན་ཏན། ༤ ཆགས་པ་དང་། ༥ ཐོགས་པ་དང་། ༦ དམན་པའི་ ིབ་པ་ག མ་དང་ ལ་བའི་
ཡོན་ཏན། ༧ རིག་པའི་ཡོན་ཏན། ༨ ོལ་བའི་ཡོན་ཏན་བཅས་སོ།།

༣


ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ བས་ ི་ ད་པར།

ད་ ་མ་ལས། ང་ ིར་བ ་བའི་ཆོས་ཅན་ ིར། །མེད་ ིར་འཇིགས་དང་
བཅས་པའི་ ིར། །ཆོས་ མ་གཉིས་དང་འཕགས་པའི་ཚགས། །གཏན་ ི་ བས་
མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་དང་། དམ་པའི་དོན་ ་འ ོ་བ་ཡི། ། བས་ནི་སངས་
ས་ཉག་གཅིག་ཡིན། ། བ་པ་ཆོས་ ི་ ་ཅན་ ིར། །ཚགས་ ང་དེ་ཡི་མཐར་
ག་ ིར། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
དོན་དམ་པའི་ བས་ནི། དངོས་པོའི་གནས་ཚད་ལ་ལམ་ ི་བ ོད་པ་མཐར་
ག་པའི་ བས། དཔེར་ན། ་ག མ་ ི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་སངས་ ས་དཀོན་
མཆོག་ཉག་གཅིག་ ་ །



ན་ ོབ་པའི་ བས་ནི། དངོས་པོའི་གནས་ཚད་ལ་ལམ་ ི་བ ོད་པ་མཐར་
མ་ ག་པའི་ བས། དཔེར་ན། ང་གི་ཆོས་འཁོར་ནི་དོན་མངོན་པར་ ོགས་
པ་མཐར་ ག་པའི་ཚ་གཟིངས་ ར་ ང་པས་དང་།
 ང་འཕགས་ ི་ ད་ ི་བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་
མ་རིག་བག་ཆགས་ ི་ས་ལ་བ ེན་དགོས་པས་བ ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་
དང་།
དམན་པའི་ ག་མེད་ ང་འདས་ནི་ ག་ ན་མེད་པ་ཙམ་ ིས་རབ་ ་ ེ་
བས་དང་།
ཉན་རང་ད ་བཅོམ་ནི་ཤེས་ ིབ་ ི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པས་དེ་ མས་
ན་ ོབ་པའི་ བས་ཡིན་ནོ།།

༤ དཀོན་མཆོག་གི་


་བཤད།

ད་ ་མ་ལས། འ ང་བ་དཀོན་ ིར་ ི་མེད་ ིར། །མ ་ ན་ ིར་དང་
འཇིག་ ེན་ ི། ། ན་ ར་ ིར་དང་མཆོག་ཉིད་ ིར། །འ ར་བ་མེད་ ིར་
དཀོན་མཆོག་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་འ ང་བ་དཀོན་པ་དང་མཆོག་ ་
ར་པ་ལ་སོགས་པའི་འ ་ཆོས་ ག་གི་ ོ་ནས་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་དང་ཆོས་
མ ངས་པས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་བ ོད་པའི་ ིར།
འ ་ཆོས་ ག་ནི།
༡ ཡིན་བཞིན་ ི་ནོར་ ་འཇིག་ ེན་ན་འ ང་བ་དཀོན་པ་ ར་དཀོན་
མཆོག་ཉིད་ ང་འ ང་བ་དཀོན་པ་དང༌།

༢ ནོར་

་གཡའ་ལ་སོགས་པའི་ ི་མ་མེད་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་
ཉེས་པའི་ ི་མ་མེད་པ་དང་།
༣ ནོར་ ་ད ལ་བ་སེལ་བའི་མ ་དང་ ན་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་
ག ལ་ འི་ ག་བ ལ་སེལ་བའི་མ ་དང་ ན་པ་དང༌།
༤ ནོར་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ཡིན་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་ཐར་པ་
དོན་གཉེར་ ི་ ན་ཡིན་པ་དང༌།
༥ ནོར་ ་ ན་ ི་མཆོག་ཡིན་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་ བས་གནས་
གཞན་ལས་མཆོག་ཡིན་པ་དང༌།
༦ ནོར་ ་བ ོད་ ད་སོགས་ ི་ ོ་ནས་གཞན་ ་མི་འ ར་བ་ ར་དཀོན་
མཆོག་ཉིད་ ང་དེའི་ ོ་ནས་གཞན་ ་མི་འ ར་བའི་ ིར།

༥

བས་ ་སོང་བའི་ ལ།



ཐེག་པ་ ན་མོང་བ་ ར་ན། རང་ཉིད་འཁོར་བ་ ི་དང་ ད་པར་ངན་སོང་
གི་ ག་བ ལ་ ིས་འཇིགས་ནས་དེ་ལས་ བས་པའི་ ིར། ིང་ཐག་པ་ནས་
དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་ ོས་བཅས་ཏེ་ བས་ ་འ ོ་བ་དང༌།
ཐེག་ཆེན་

ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ ར་ན། བདག་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པས་འཇིགས་ནས། དེ་ལས་ ོབ་
པའི་ ིར་ ་ ིང་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་ ོས་བཅས་ཏེ་ བས་ ་འ ོ་
བའི་ ིར།

༦ ཐེག་ཆེན་
མདོ་

ི་ བས་འ ོ་ཐེག་དམན་ལས་ ད་པར་ ་འཕཊ་ ལ།

་ེ ན་ལས། ན་ ་འ ོ་དང་ཁས་ལེན་ ོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར།
།ད ེ་བའི་རང་བཞིན་དོན་ མ་བཞི་ཡི་ ད་པར་ ིས། །ཐེག་པ་མཆོག་ ིར་
དཀོན་མཆོག་ བས་རབ་སོང་བ་གང༌། །དེ་ནི་ བས་ ་སོང་བ་ མས་ ི་
མཆོག་ཅེས་ ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
༡ དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ ན་ ་འ ོ་བའི་ ད་པར།
༢ སངས་ ས་ཐོབ་ ར་ཁས་ལེན་པའི་ ད་པར།
༣ འ ས་ ་ ང་ཆེན་ ོགས་པའི་ ད་པར།
༤ ཐེག་དམན་ ི་ བས་འ ོ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ད་པར་བཅས་སོ།།

༧
ཕར་

བས་འ ོའི་ཕན་ཡོན།

ནི ་བ ས་པ་ལས། བས་སོང་བསོད་ནམས་ག གས་ཡོད་ན། ། ོང་
ག མ་འདི་ཡང་ ོད་ ་ ང༌། ། ་མཚ་ཆེན་པོ་ ་ཡི་གཏེར། ། ལ་ ིས་གཞལ་
བར་ག་ལ་ ས། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཕན་ཡོན་ ད་པར་ཅན་དང་ ན་ཏེ།
ནང་པ་སངས་ ས་པར་ ད་པ། ོམ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེན་ ་ ར་པ། ོན་
བསགས་པའི་ལས་ ི་ ིབ་པ་ བ་ཅིང་ཟད་པར་འ ར་བ། བསོད་ནམས་ ི་
ཚགས་ ་ཆེན་བསོག་པ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་བར་ཆད་ ིས་མི་ གས་པ། ཅི་
བསམ་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་པ། གནས་ བས་ངན་འ ོར་མི་ ང་
ཞིང་མཐར་ ག་སངས་ ས་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ ན་པའི་ ིར།

བ
༡

ོན་འ ས་ག མ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་ག མ་ནི།

དེ་ཡང་ ོ་ག མ་ ི་ ་བ་ཕལ་པའམ་ ་བ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པའི་ལེ་ལོའི་
གཉེན་པོར་མ་ཞེན་པའི་བ ོན་འ ས།
༢ ིད་ གས་པའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་ཡོངས་ ་མི་ངལ་པའི་བ ོན་འ ས།
༣ བ་པ་ ་ཆེན་པོ་ཉམས་ ་ལེན་པའི་འགལ་ ེན་ནམ་བདག་ཉིད་ལ་
བ ས་པའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་ལམ་ཡོངས་ ་བ ང་བའི་བ ོན་འ ས་ག མ་
ཡོད།
 འདི་ག མ་པོ་ནི། བ་པ་བ ན་པའི་ ་དང་། བ་པ་འཕེལ་བའི་ ། བ་
པ་མི་ཉམས་པའི་ ་ག མ་ཡིན་ནོ།།




ན་ ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་བཤད་པ།

བ་པ་ལ་རང་དབང་ ་འ ག་པའི་ཆེད་ ་ ན་ ་ལ་འདོམས་ཤིང་དེ་
བཤད་པ་ལ།
༡
༢
༣
༤
༥

ན་ འི་ངོས་འཛན།
ན་ ་པོ་ ེ་བའི་ ེན།
ན་ འི་ངོ་བོ།
ན་ འི་ས་མཚམས།
ན་ འི་ ེད་ལས་བཅས།

༡

ན་ ་ངོས་འཛན་པ་ནི།

༡ ཤའི་ ན།
༢ འི་ ན།
༣ ཤེས་རབ་ ི་
༤ ཆོས་ ི་ ན།
༥

ན།

སངས་ ས་ ི་ ན།

༢

ན་ ་པོ་ ེ་བའི་ ེན།

དང་པོ་

ས་ ེན་ལ། ན་དང་པོ་གཉིས་ ད་ལ་ ན་པའི་ ི་རོལ་པ་ཡོད་དེ།
བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་བསམ་གཏན་ ི་སས་བ ས་ ི་
དབང་པོ་བ བས། དེ་ལ་བ ེན་ནས་དཔག་ཚད་བ ་ནས་ ོང་ ན་ཆད་
མཐོང་བའི་ ི་རོལ་པ་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ཤའི་ ན་ཡིན་ནོ།།
དེ་བཞིན་ ་ ོམས་འ ག་གི་བསམ་གཏན་ལ་བ ེན་ནས་ ིན་མེད་ ་ ེ་
བའི་ ི་རོལ་པས་བདག་དང་གཞན་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་འདི་ནས་གཞན་ ་
ེ་བ་དང༌། གཞན་ནས་འདིར་ ེ་བར་ ོགས་པ་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ འི་ ན་ཡིན་ནོ།།


ན་ ི་མ་ག མ་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་སེམས་

ནེ ་ནི། ིར་ ན་ ་གསར་ ་ ེད་པའི་སེམས་ ེན་ཡིན་ན་
བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ཡིན་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་བ ེན་ན་ བ་ ་བའི་ ིར།
ིས་ ་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་བཞི་དང་། ག གས་
མེད་ ི་དངོས་གཞི་བཞི་ཀའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ ན་ ་ཡོད་པའི་ ིར།

༣
ཤའི་

ན་ འི་ངོ་བོ།

ན་ ི་ངོ་བོ་ནི། དཔག་ཚད་བ ་ནས་ ོང་ག མ་ ན་ ི་ག གས་ ་
རགས་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ཆ་ནས་ ན་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།
 འི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ནི། པག་ཚད་བ ་ནས་ ོང་ག མ་ ན་ ི་སེམས་ཅན་
འཆི་འཕོ་བ་དང་ ེ་བ་མངོན་ མ་ ་ ོཊ་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་
བ།
ཤེས་རབ་ ི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ནི།རང་ ལ་ ་ ར་པའི་བདག་མེད་ ་རགས་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་ ན་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་ཏིང་ངེ་
འཛན་ཤེས་རབ་མ ངས་ ན་དང་བཅས་པ།

ཆོས་

་ི ན་ ི་ངོ་བོ་ནི། རང་ ལ་ ་ ར་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ མས་
ི་དབང་པོ་ ོ་ ལ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་
བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཤེས་རབ་མ ངས་ ན་དང་བཅས་པ།
སངས་ ས་ ི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ནི། བདེན་གཉིས་ ས་ཅིག་ཆར་ ་མངོན་ མ་
་ ོགས་པ་མཐར་ ག་པའི་ཡེ་ཤེས།

༤
ག

ན་ འི་ས་མཚམས།

ང་འགའ་ཞིག་ ་ཤའི་ ན་ཚགས་ལམ་ནས་དང༌། འི་ ན་ ོར་ལམ་
ནས་དང༌། ཤེས་རབ་ ི་ ན་མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ནས་དང༌། ཆོས་ ི་ ན་
མཐོང་ལམ་ ེས་ཐོབ་ནས་དང༌། སངས་ ས་ ི་ ན་ ེས་མ ན་པ་ས་བ ད་པ་
ནས་དང༌། དངོས་གནས་པ་སངས་ ས་ ི་ས་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ལ།
ག ང་འགའ་ཞིག་ ་ འི་ ན་ཚགས་ལམ་ནས་ཐོབ་པ་དང་། སངས་ ས་ ི་
ན་ ེས་མ ན་པ་ས་བ ན་པ་ནས་ཡོད་ཅེས་ག ངས།
 ིར་ནི། ལམ་མ་ གས་ན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ ན་
དང་པོ་གཉིས་ལམ་མ་ གས་ནས་བཞག་ཆོག་པའི་ ིར།

༥
ཤའི་

ན་ འི་ ེད་ལས།

ན་ནི། རང་གི་ག ལ་ ་ ོང་ག མ་ ན་གང་ན་གནས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ཤེས་
པར་ ེད།
 འི་ ན་ནི། ག ལ་ ་གང་ ་ཤི་འཕོས་ཤིང་ ེ་བ་ཤེས་པར་ ེད།
ཤེས་རབ་ ི་ ན་ནི། ག ལ་ ་འ ལ་བའི་ཐབས་བདག་མེད་པའི་དོན་མངོན་ མ་ ་
ོགས་པར་ ེད།
ཆོས་ ི་ ན་ནི། ཆོས་ ོན་པར་ ེད་པའི་དབང་པོའི་ ེ་ ག་ མས་ཤེས་པར་ ེད།
སངས་ ས་ ི་ ན་ནི། ེས་མ ན་པ་ཙམ་ཐོབ་ ང་ཤེས་ ་ཇི་ ེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཤེས་
ནས་ བ་པ་ལ་ནང་ནས་བ ལ་ཞིང་གཞན་ ི་ ིང་མི་འཇོག་པར་རང་དབང་ ་ བ་པ་
ལ་འ ག་པར་འ ར་བའི་ ིར།

མངོན་ཤེས་
ཚགས་

ག་གི་ མ་བཞག

ར་ ་ ོགས་པར་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ ག་ལ་འདོམས་ཤིང་དེ་ལ།
༡ མངོན་ཤེས་ ེ་བའི་ ེན།
༢ མངོན་ཤེས་ ི་ངོ་བོ།
༣ རང་རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ །
༤ མངོན་ཤེས་ ི་ ད་པར། འི་ ན་དང་ འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས།
༥ མངོན་ཤེས་ ི་ ེད་ལས།
༦ མངོན་ཤེས་ ི་ས་མཚམས།
༧ མངོན་ཤེས་ ི་དགོས་པའམ་ཕན་ཡོན།

མངོན་ཤེས་
༡

ག་ངོས་འཛན་པ་ནི།

་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས།
༢ འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས།
༣ གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས།
༤ ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས།
༥ འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས།
༦ ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས།

༡
དང་པོ་

མངོན་ཤེས་ ེ་བའི་ ེན།

ས་ ེན་ལ། ོར་ ང་གིས་གསར་ ་ བ་པའི་ ེན་ ི་དབང་ ་
ས་ན། དང་པོ་ ་འདོད་པའི་ ེན་ཅན་དང༌། ག་པ་ཁམས་ག མ་ཀའི་ ེན་
ལ་ བ་ཅིང༌། ད་ལ་ ན་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་ ་ ས་ན་དང་པོ་ ་ ི་རོལ་
པའི་ ད་ལའང་ཡོད། མངོན་ཤེས་ ག་པ་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ ེན་ལ་ཡོད་
དགོས་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་སེམས་ ེན་ལ། མངོན་ཤེས་དང་པོ་ ་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་
བཞི་ཀ་བ ེན་ནས་ བ་པ་ཡོད་ལ། མངོན་ཤེས་ ག་པ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་
དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་ བ་དགོས་པའི་ ིར།

༢


མངོན་ཤེས་ ི་ངོ་བོ།

་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། མངོན་ཤེས་གང་ཞིག་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་
ལ་བ ེན་ནས་ ལ་བ ར་ ་ཚགས་ ེད་པའི་ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་
རབ་ ་ ེ་བ།
 འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིག་བདག་ ེན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་
གཞི་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ི་ ་ ་རགས་མངོན་ མ་ ་ཤེས་པའི་
ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།
གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིགབདག་ ེན་བསམ་གཏན་
ི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་གང་ཟག་ཕ་རོལ་ ི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་
བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་
པས་རབ་ ་ ེ་བ།



ནོ ་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིགབདག་ ེན་བསམ་གཏན་
ི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་རང་གཞན་ ི་ཚ་རབས་ ་མ་ ོང་ ོབས་ ིས་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།
 འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིག་བདག་ ེན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་
གཞི་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་ག གས་ ་རགས་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་
ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།
ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིག་བདག་ ེན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་
གཞི་ལ་བ ེན་ནས་མཐོང་ ངས་ ན་ ོར་ག མ་སོགས་རང་ ད་ ི་ཟག་པ་
ཅི་རིགས་པ་ཟད་པ་ ར་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པས་རབ་ ་ ེ་བ།

༣

རང་རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ །

དེ་ཡང་རང་རང་གི་ མ་གནས་ཡིད་ ེད་ལས་འ ང་བར་ག ངས་ཏེ།
མདོ་ ེ་ ན་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ ་དག་ཐོབ་ནས། །མི་ ོག་ཡེ་

ཤེས་ཡོངས་ ་བ ང་བ་དང༌། །ཇི་ ར་ མ་གནས་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལས། མ ་
བ་པ་ཡི་དམ་པ་ཐོབ་པར་འ ར། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
 ་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། རང་གི་ ས་ཡང་བ་དང་འཇམ་པ་སོགས་ ་
མོས་པ་ལས་འ བ།
 འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ནི། ོགས་ཐམས་ཅད་ ས་ བ་པར་མོས་པ་ལས་
འ བ།

གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ནི། བདག་གི་

ས་ ི་ མ་འ ར་འདི་ ་
་ལས་སེམས་ ི་ ད་པར་འདི་ ་ ་འ ང་བ་བཞིན། གཞན་ ིའང་ ས་ ི་
མ་འ ར་འདི་ ་ ་ལས་སེམས་ ི་ ད་པར་འདི་ ་ ་འ ང་ངོ་ཞེས་མོས་པ་
ལས་འ བ།
 ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། རང་གི་ཡིད་ཤེས་འགག་མ་ཐག་པའི་
མཚན་མ་བ ང་ནས་ གས་ ོག་ ་ཉིང་མཚམས་ ོར་བ་ མས་ཡིད་ལ་ ེད་
པའི་ མ་གནས་ལས་འ བ།
 འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི། ོགས་ཐམས་ཅད་ ང་བས་ བ་པར་མོས་པ་
ལས་འ བ།
ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་མོས་པ་ལས་
འ བ་བོ།།

༤ མངོན་ཤེས་

ི་ ད་པར།

 འི་ ན་དང་ འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་གཉིས་ལ་ ད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།
ཉི་ ང་ལས། མིག་འདི་གཉིས་ ི་ ད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ན་ ས་བ ས་

པའི་ འི་ ན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ མ་པར་ ིན་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ། མངོན་
པར་ཤེས་པས་བ ས་པ་འདི་ནི་བསམ་གཏན་མངོན་པར་འ ་ ེད་པ་ལས་ ང་
བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང༌།
འ ེལ་པ་དོན་གསལ་ལས། མ་པར་ ིན་པ་ལས་ ང་བའི་ འི་དང་ཞེས་དང༌།
མངོན་པར་འ ་ ེད་པ་ལས་ ང་བའི་ འི་མིག་དང༌། ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
 འི་ ན་རང་ ་ ོན་ ི་ལས་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ ི་ མ་ ིན་ལས་ ང་ཞིང་
འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི་ཚ་འདིར་བསམ་གཏན་གོམས་པའི་ ོབས་ལས་ ང་
བའི་ ད་པར་ཡོད་དོ།།

༥



མངོན་ཤེས་ ི་ ེད་ལས།

་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། ག ལ་ ་མ་དད་པ་ མས་དད་པར་ ེད།
འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ནི། གཞན་ ི་དགེ་མི་དགེ་ ོད་པ་ཤེས་ནས་དགེ་བ་ལ་
བ ལ་བར་ ེད།
གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ནི། གཞན་ ི་སེམས་ ད་ཤེས་ནས་ཆོས་
ོན་པའི་ ོད་ ང་ ་ ེད།
 ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། མངོན་པའི་ང་ ལ་བསལ་བའི་ ོ་ནས་
ལམ་ ོན་པའི་ ོད་ ང་ ་ ེད།
 འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི། འཕགས་པའི་ ེ་བོ་ མས་ མས་པར་ ེད།
ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། ང་བ ན་ཐོབ་པ་སོགས་ ི་ ེད་ལས་ ེད་པའི་
ིར།

༦ མངོན་ཤེས་
མངོན་ཤེས་དང་པོ་

ི་ས་མཚམས།

་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པའི་ལམ་ ་མ་
གས་པ་ན་ཡོད་ལ། ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་
ཐོབ་པའི་མཐོང་ ངས་ ངས་པའི་འཕགས་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་
ིར།

༧ མངོན་ཤེས་


ི་དགོས་པའམ་ཕན་ཡོན།

ཉི་ ང་ལས། མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་རབ་ ་འགོད་པ་དང༌། འཕགས་པའི་ ེ་
བོ་ཐམས་ཅད་ མས་པ་དང༌། ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་ ི་དངོས་པོ་དང་ ད་པ་
དང༌། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ནི་ འི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ ག་ ་བར་འོས་པ་
ཉིད་དང༌། ན་དགའ་བོ་དགེ་ ོང་ མ་བ ་པོ་འདི་ མས་ཞེས་ག ངས་པ་
ནས་བ མས་ཏེ་མང་པོ་ཞིག་སངས་ ས་ ་ ང་བ ན་པ་དང་ཞེས་ག ངས་
པ་ ར་རོ།།

མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ནི།


ང་ ་ ན་བ གས་ མས་ ོང་བ་ཤེས་པའི་ ིར་ ་མཐོང་ལམ་ལ་
འདོམས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི།
 ལ་བདེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་ ལ་ཅན་ཤེས་བཟོད་ ད་ཅིག་མ་བ ་
ག་གི་བདག་ཉིད། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་
ོགས་པས་གང་ཟག་དེས་ ་མ་མཁན་བཞིན་ ་ཆོས་ ཐམས་ཅད་ལ་
བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་ལ། དེས་ ང་བར་ ་བའི་ཉོན་ ིབ་
དང་ཤེས་ ིབ་ ན་བ གས་ ི་དངོས་པོའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ ་ མ་པར་ ོམ་
པར་ ེད་དོ།།


 ང་ ་
འ ས་

ོམ་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ནི།

ན་ ེས་ མས་ ོང་བ་ཤེས་པའི་ ིར་ ་ ོམ་ལམ་ལ་འདོམས་ལ་དེ་ནི།
ས་ལམ་བདེན་དང་འ ས་མ་ ས་འགོག་བདེན་དག་ངོ་བོ་གཅིག་པ་
ཉིད་ ིས་ཕན་ ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་ ོགས་པར་མི་ ས་པ་བཞིན་ ། མཐོང་
ལམ་ ིས་མངོན་ མ་ ་ ས་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལས་ཐ་མི་དད་པ་ལ་ ོམ་ལམ་
དེས་ ང་མངོན་ག མ་ ་དམིགས་པའི་ ིར། མཐོང་ལམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་
ོམ་པའི་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ མ་པར་བཞག་པ་ནི་མེད་ ི། འོན་ ང་ ང་ ་
ོང་བའི་ ས་པའི་ ད་པར་ཡོད་པས་མཐོང་ལམ་ ིས་ ན་ ེས་ ི་ས་བོན་ ོང་
མི་ ས་ལ་ ོམ་ལམ་དེ་ནི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བའི་ཆོས་ཉིད་ ིས་ ང་ ་
ན་ ེས་ ི་གཉེན་པོར་ ར་རོ།།

འ
དངོས་བ

ེལ་པ་ནས་བ ན་པའི་དགེ་འ ན་ཉི་ འི་ ངས་འ ེན།
ན་བ ་བ ན་དང་ གས་བ ན་བཞི།
དངོས་བ

ན་བ ་བ ན་ནི།
༡ ན་ གས་ གས་པ་དབང་པོ་ ོན་པོ། ༢ དེའི་དབང་ ལ། ༣ ན་ གས་
འི་རིགས་ནས་རིགས་ ེས། ༤ དེའི་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་ ེས། ༥ ིར་འོང་
གས་པ། ༦ ིར་འོང་ཚ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ། ༧ ིར་མི་འོང་ གས་པ།
༨ ིར་མི་འོང་ ེས་འདའ་བ། ༩ ིར་མི་འོང་བར་འདའ་བ། ༡༠ ིར་མི་འོང་
མངོན་པར་འ ་ ེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ།

༡༡

རི ་མི་འོང་མངོན་པར་འ ་ ེད་མེད་པར་འདའ་བ། ༡༢ ིར་མི་འོང་
འོག་མིན་ཐར་ ག་ ོའི་འཕར་བ། ༡༣ དེའི་ ེད་འཕར་བ། ༡༤ དེའི་གནས་
ཐམས་ཅད་ ་འཆི་འཕོ་བ། ༡༥ ིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི། ༡༦ ིར་མི་འོང་
ས་མངོན་ ེད། ༡༧ བསེ་ ་རང་སངས་ ས་བཅས་སོ།།
 གས་བ ན་ག མ་ནི།
༡ ན་ གས་འ ས་གནས། ༢ ིར་འོང་འ ས་གནས་ཙམ་པོ་བ། ༣ ད ་
བཅོམ་ གས་པ་བཅས་སོ།།

འ
འ

ས་ ་བཞིར་འཇོག་པའི་ ་མཚན།

ས་ ་བཞི་ནི། ༡ ན་ གས། ༢ ིར་འོང་། ༣ ིར་མི་འོང་།
༤ ད ་བཅོམ་པ་བཞིའ།ོ །
ད ་བཅོབ་པའི་འ ས་ འི་བགེགས་ ི་གཙ་བོ་ཉོན་མོངས་ཡིན་ལ།
དེ་ལ་མཐོང་ ང་དང་། ོམ་ ང་གཉིས།
མཐོང་ ང་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ན་ གས་ ི་འ ས་ །
 ོམ་ ང་ལ་འདོད་པའི་སས་བ ས་དང་། ཁམས་གོང་གི་སས་བ ས་གཉིས།
དང་པོ་ཕལ་ཆེར་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ིར་འོང་།
ཐམས་ཅད་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ིར་མི་འོང་།
ཁམས་གོང་གི་སས་བ ས་ ི་ ོམ་ ང་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ད ་བཅོམ་པར་
འཇོག་གོ །


༡

གས་གནས་བ ད་པོ་ ིའི་འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ི་རིགས་མི་འ ་བ།

འ ས་ ་རིམ་ ིས་པ་དང་། འ ས་ ་ཐོད་ ལ་བ་ གས་གནས་གང་ལ་
འཇོག་པ།
༢ ང་ ་རིམ་ ིས་པ་དང་། ང་ ་ཅིག་ཅར་བ་ གས་གནས་གང་ལ་
འཇོག་པ།
༣ ཆགས་ ལ་ ོན་སོང་ གས་གནས་གང་ལ་འཇོག་པ།

འ

ས་ ་བཞི་པོ་ཁམས་གང་ ་ཐོབ་པ།



ན་ གས་ ི་འ ས་ ་དང་། ིར་འོང་གི་འ ས་ ་གཉིས་དང་། འ ས་
་རིམ་ ིས་པའི་ ིར་མི་འོང་། ཆགས་ ལ་ ོན་སོང་གི་ ིར་མི་འོང་ མས་
དང་པོར་གསར་ ་ཐོབ་པ་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་ཐོབ་ངེས་སོ།།
ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ནི་ཁམས་ག མ་ཀའི་ ེན་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད་དོ།།
ལམ་གང་ལ་བ


ེན་ནས་ཐོབ་པ་ནི།

ན་ གས་དང་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་གཉིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་
པའི་ལམ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ། ིར་འོང་དང་ ིར་མི་འོང་གཉིས་འཇིག་
ེན་པ་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་ཀ་ལས་ཐོབ་པ་ཡོད།

ས་གང་ལ་བ

ེན་ནས་འ ས་ ་བཞི་ཐོབ་པ།



ན་ གས་ ི་འ ས་ ་དང་། ིར་འོང་གི་འ ས་ ་གཉིས་དང་། འ ས་ ་
རིམ་ ིས་པའི་ ིར་མི་འོང་ག མ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ ོགས་ཁོ་
ནས་ཐོབ།
ཆགས་ ལ་ ོན་སོང་གི་ ིར་མི་འོང་གི་འ ས་ ་ནི་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་
གཞི་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ།
ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ནི་ཟག་མེད་ས་ད ་གང་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ།
ཟག་མེད་ས་ད

་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ ོགས། དེའི་དངོས་གཞི་ཙམ་ ད་གཉིས། བསམ་
གཏན་ ི་མ་ག མ་ ི་དངོས་གཞི་ག མ། ག གས་མེད་དང་པོ་ག མ་ ི་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་ག མ་
བཅས་ད འོ།།
 ང་ ་ཅིག་ཆར་བའི་ད ་བཅོམ་ནི་ཉེར་བ ོགས་ཁོ་ནས་ཐོབ།



ན་ གས་ ི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།



ིར་ ན་ གས་ལ་དབང་པོའི་ ོ་ནས་ ོ་ ལ་གཉིས།
 ན་ གས་ལ་ ང་ ་རིམ་ ིས་པ་དང་། ཅིག་ཅར་བ་གཉིས།
 ང་ ་རིམ་ ིས་པ་ལ་ཙམ་པོ་བ་དང་། ད་པར་ཅན་གཉིས།
 ན་ གས་ལ་ ེ་བ་ལེན་ ལ་ ིས་ ིད་པ་ལན་བ ན་པ་བ་དང་། རིགས་
ནས་རིགས་ ེ་གཉིས། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ འི་ ེན་ཅན་དང་། མིའི་ ེན་ཅན་
གཉིས་རེ་ཡོད།


དི ་པ་ལན་བ ན་པ་བའི་དོན་ནི། ན་ གས་ ི་འ ས་ ་གསར་ ་ཐོབ་པ། འདོད་པར་རིགས་
མ ན་ ི་ ེ་ ིད་ལན་བ ན་ལེན་པའི་རིགས།
རིགས་ནས་རིགས་ ེ་ ི་དོན་ནི། འདོད་ཉོན་ག མ་པ་ ངས་པའི་ ན་ གས་ ི་འ ས་ ་གསར་ ་
ཐོབ་པ། འདོད་པར་རིགས་མ ན་ ི་ ེ་ ིད་ལན་གཉིས་སམ་ག མ་ལེན་ཅིང་བཞི་པ་མི་ལེན་པའི་
རིགས་ཞིག


དབང་པོའི་

ིར་འོང་གི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།

ོ་ནས་ ེ་ན་ ིར་འོང་འ ས་གནས་དད་མོས་པ་དང་། མཐོང་

ཐོབ་པ་གཉིས།
འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ ེ་ན་འ ས་ ་རིམ་ ིས་པའི་ ིར་འོང་དང་།
འ ས་ ་ཐོད་ ལ་བའི་ ིར་འོང་གཉིས།
 ོར་བའི་ ོ་ནས་ ེ་ན་ ིར་འོང་འ ས་གནས་ཙམ་པོ་བ་དང་ ད་པར་ཅན་
གཉིས།
 ིར་འོང་འ ས་གནས་ ད་པར་ཅན་ཚ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ནི།
འདོད་ཉོན་བ ན་པའམ་བ ད་པ་ ངས་པའི་ ིར་འོང་འ ས་གནས་ ད་
པར་ཅན། འདོད་ ར་ ེ་བ་ལན་གཅིག་ ངས་ནས་ ང་འདས་མངོན་ ་ ེད་
པའི་རིགས།



ིར་མི་འོང་གི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།



ིར་མི་འོང་ལ་དབང་པོའི་ ོ་ནས་དད་མོས་པ་དང་། མཐོང་ཐོབ་པ་གཉིས།
 ོར་བའི་ ོ་ནས་འ ས་གནས་ཙམ་པོ་བ་དང་། ད་པར་ཅན་གཉིས།
འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ི་ ོ་ནས་རིམ་ ིས་པ་དང་། ཆགས་ ལ་ ོན་འ ོ་གཉིས།
འཕགས་ཆོས་བ ེན་ ལ་ ི་ ོ་ནས་འདོད་པར་ཚ་ཡོངས་ ་ ར་པ་དང་། མ་
ར་པ་གཉིས།
ཡོངས་

་ ར་པ་ནི། དཔེར་ན་ ན་ གས་ ིད་པ་ལན་བ ན་པ་བ་དང༌། ན་ གས་རིགས་ནས་
རིགས་ ེ་བའི་ ོགས་པ་ ོན་ ་སོང་བའི་ ིར་མི་འོང་ ་ །
ཡོངས་ ་མ་ ར་པ་ནི། དཔེར་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་ལ་ ིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་ ་ འོ།།

གཉིས་པ་འདོད་པར་ཚ་ཡོངས་

་མ་ ར་པ་ལ་ད ེ་བ།

༡ ག གས་ ་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང༌།
༢ ག གས་མེད་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང༌།
༣ ིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི།
༤ ིར་མི་འོང་ ས་མངོན་ ེད་དང་བཞི།

ག
འདོད་པའི་

གས་ ་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང་ནི།

ེན་ཅན་ ི་ ིར་མི་འོང་གང་ཞིག ག གས་ ་ཉིང་མཚམས་ ོར་

བ་ཞིག་ལ་ཟེར།
དེ་ལ་ད ེ་ན།
༡ དེའི་བར་འདའ་བ།
༢ ེས་འདའ་བ།
༣ གོང་འཕོ་བ་དང་ག མ།
དང་པོ་ལ། ༡ ར་བར་འདའ་བ། ༢ ར་བ་མིན་པར་འདའ་བ། ༣ རིང་མི་ཞིག་ནས་འདའ་བ།
གཉིས་པ་ལ། ༡ ེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། ༢ འ ་ ེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ། ༣ དེ་མེད་པར་
འདའ་བ།

ག
ག

ངས་ ་ཉེར་འ ོ་གོང་འཕོ་བ་ནི།

གས་ ་ ེ་ ིད་བ ད་ནས་འོག་མིན་དང་། ིད་ ེ་གང་ ང་གི་ ེན་ལ་
ང་འདས་མངོན་ ་ ེད་པའོ།།
དེ་ལ་ད ེ་ན།
༡ འོག་མིན་མཐར་ ག་འ ོ།
༢ ིད་ ེ་མཐར་ ག་འ ོ་གཉིས།
འོག་མིན་མཐར་ ག་འ ོ་ལ་ད ེ་ན།
༡ འཕར་བ། ཚང་རིས་ནས་འོག་མིན་ ་འ ོ།
༢ ེད་འཕར་བ། ཚང་རིས་དང་གནས་གཙང་འོག་མ་ག མ་ནས་འོག་མིན་ ་འ ོ།
༣ གནས་ཐམས་ཅད་ ་འཆི་འཕོ་བ། ཚངས་ཆེན་མ་གཏོགས་གནས་བ ་ ག་ཐམས་
ཅད་ ་འ ོ།

ག
འདོད་པའི་

གས་མེད་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང་།

ནེ ་ཅན་ཡིན་པ། ག གས་ ་ ེ་བ་མ་ ངས་པར་ག གས་མེད་
་ ང་འདས་མངོན་ ་ ས་པ།
དེ་ལ་ད ེ་ན།
༡ ེ་འདའ་བ།
༢ འ ་ ེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ།
༣ འ ་ ེད་མེད་པར་འདའ་བ་བཅས་ག མ།



ིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི་དང་། ས་མངོན་ ེད།

མཐོང་ཆོས་ཞི་ནི།

མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་ལ་ ང་འདས་མངོན་ ་ ེད་

པའོ།།
 ས་མངོན་ ེད་ནི། མ་ཐར་བ ད་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའི་ ིར་མི་འོང་ངོ་།།
 མ་ཐར་བ ད་ནི།
༡ ག གས་ཅན་ག གས་ལ་བ ་བའི་ མ་ཐར།
༢ ག གས་མེད་ག གས་ལ་བ ་བ།
༣ ག་པའི་ མ་ཐར།
༤།༥།༦།༧ ག གས་མེད་ ི་ མ་ཐར་བཞི།
༨ འགོག་པའི་ མ་ཐར་བཅས་སོ།།

ད

་བཅོམ་པའི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།

ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ ་ ་ཅིག་ཅར་བ་དང་། ང་
དབང་པོའི་ ོ་ནས་ ག
༡ ཉམས་པ་ཆོས་ཅན།
༢ བདག་གསོད་པའི་ཆོས་ཅན།
༣ ེས་ ་བ ང་བའི་ཆོས་ཅན།
༤ གནས་པ་ལས་མི་བ
༥ ོགས་པའི་འོས་ ་

་རིམ་ ིས་པ་གཉིས།

ོད་པའི་ཆོས་ཅན།
ར་བའི་ཆོས་ཅན།
༦ མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་ ག
 ིབ་པ་ ོང་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ཤེས་རབ་ ིས་ཉོན་མོངས་ ང་པ་ལས་ མ་པར་
ོལ་བ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་ མ་པར་ ོལ་བ་གཉིས།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་
ཐེག་ཆེན་

ོར་ལམ།

་ི ོར་ལམ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚགས་ལམ་ ི་ བས་ ་
གདམས་ངག་གིས་ ོང་ཉིད་ལ་ཐོས་བསམ་ ིས་ ོ་འདོགས་བཅད་པ་ལས་ ོང་
ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་བ ོམས་ ང་གཙ་བོར་ ར་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ཐོབ་
པ་ཞིག་ལ་ཟེར།
དེ་ཡང་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཞི་གནས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་
ནས་ ོང་ཉིད་ལ་རིགས་པས་ད ད་ ོབས་ ིས་ ས་སེམས་ཤིན་ ངས་ ི་བདེ་
བ་འ ེན་ ས་པ་ན། ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ི་ ལ་
འ ོར་ཐོབ་པར་འཇོག
དེ་ ་ འི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ི་ ོར་ལམ་བཞི་ལ་གསལ་ ང་ཆེ་ ང་གི་ ད་
པར་ཡོད།

ཐེག་ཆེན་ངེས་འ
 བཀའ་བ

ེད་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ ལ།

ད། ཀ ་པ་རང་ ང་ ོ་ ེའི་ ོང་མ ན་ལས། ོར་ལམ་ངེས་
འ ེད་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། འཇིག་ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ད་པར་ཅན་ ་
་བ།
 དགེ་ གས། ལ་ཚབ་ ེའི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་ཆེན་ངེས་འ ེད་ཆ་
མ ན་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། རིགས་མི་མ ན་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ན་ཐེག་
ཆེན་ ི་དོན་མངོན་ ོགས་སོ།།
 ལོག་ ོག་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ ེས་
་ ེས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་མངོན་ ོགས་གང་ཞིག མོས་ ོད་ ི་སས་ ད་
པར་ ་འཕགས་ ས་པ།

ས་

། ན་མ ེན་གོ་རམ་པའི་ ས་དོན་རབ་གསལ་ལས། བས་འདིར་
དངོས་བ ན་ ི་ ོར་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད། དམིགས་ མ་སོགས་ ད་ཆོས་ འི་
ོ་ནས་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་ལམ་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་འཇིག་ ེན་
པའི་ ོམ་ ང་གཙ་བོར་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།།
 ིང་མ། མཁན་པོ་ བ་བ ན་བ ོན་འ ས་ ི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་ཆེན་
ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ ེས་ ་ ེས་པའི་ ད་ཆོས་ ་ ན་ ི་མངོན་ ོགས་གང་
མོས་ ོད་ ི་སས་བ ས་པ། ཐེག་ཆེན་ངེས་འ ེད་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད།

ཐེག་ཆེན་
༡

ི་ ོར་ལམ་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་ལམ་ལས་ ད་ཆོས་ འི་ ོ་
ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།

དམིགས་པའི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
དམིགས་པ་མི་

༢

མ་པའི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
དེ་ཡི་ནི།

༣

མ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཞེས་པས་བ ན།

འི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
ཐེག་པ་ག

༤

ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན། ཞེས་པས་བ ན།

མ་ཆར་ཐོབ་པའི་ ། །ཞེས་པས་བ ན།

ཡོངས་འཛན་ ི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
སེམས་མི་འགོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་

༥

ིས་བ ན།

ང་པ་ ན་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་ཡི། །ཞེས་སོགས་

ིས་བ ན།


༡

ོད་ ི་ ་བཤད།


༢

ོར་ལམ་ ོད་སོགས་བཞིའི་ ་བཤད།

མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་མེའི་ ་ ས་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།

ེ་མོའི་ ་བཤད།
དགེ་བའི་

༣

བཟོད་པའི་ ་བཤད།
ངན་འ

༤

་བ་གཡོ་བའི་ ེ་མོ་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།

ོ་མེད་པས་ཆོས་ཆེན་པོ་ལ་བཟོད་པས་དེ་ ར་བ ོད།

ཆོས་མཆོག་གི་ ་བཤད།
འཇིག་

ེན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མཆོག་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།


ཁོ་ན་རེ།

ོར་ལམ་བཞིའི་དམིགས་ མ་ ོན་ ལ་ལ་ ོད་ ོང་།

ོད་ ང་ འི་དམིགས་པ་ ོན་པའི་ག ང་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་
མ་ ག་མ་ ོན་པའི་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་ག ང་ཚག་ལ་བ ེན་ནས། དམིགས་
མ་ ག་མ་ མས་བདེན་བཞི་ལ་བ ེན་པར་ ོགས་མི་ ས་ཏེ། ོད་ ་ འི་
བས་དམིགས་པ་མི་ ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན། ཞེས་པའི་ཚག་
དངོས་ ་ ོས་ལ། དམིགས་ མ་ ག་མ་ མས་ ོན་པའི་ བས་ ། དེ་ ར་དངོས་
་མ་ ོས་པའི་ ིར། ཞེ་ན།
 ོན་མེད་དེ། ག་མའི་དམིགས་ མ་ ོན་པའི་ག ང་དེ་དག་གིས་བདེན་བཞི་
ལ་བ ེན་པར་ ོགས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནིབདེན་བཞི་ལ་ ོས་པའི་ཆོས་
བ ོད་ ི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།།



རི ་གཞི་གཅིག་ལ་ ོས་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བ ོད་པའི་ ་གཉིས་ཉན་
པ་པོའི་ ོ་ངོར་ ད་པར་གཞན་ ོང་མི་ ོང་མ་གཏོགས་བ ོད་ ་ ས་གཞན་
ཡོད་པ་མ་ཡིན།
འོ་ན་དམིགས་ མ་ ག་མའི་ བས་ ། བདེན་པའི་ ེན་ཅན་ཞེས་པའི་ཚག་
དངོས་ ་མི་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན།
དེའི་ ་མཚན་ནི། ཚགས་བཅད་ ར་ ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། དེ་ཡང་འ ེལ་པ་
དོན་གསལ་ལས། མ་པ་གཅིག་ ་ན་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་བ ེབས་པའི་ངོར་ཐ་
དད་པར་བ ོད་ ང༌། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཡིན་ནོ།།

Name : Gorig Tenzin Chogdan
Subject : Bon Sampradaya Shastra

ག ང་ ང་བོན་ ་ི རང་ག ང་།

Standard:Acharya 2nd year Bon Sampradaya
གས་ ས་དང་པོ།1st Semester
དགེ་བཤེས་ ོ་རིགས་བ ན་འཛན་མཆོག་ ན།

༄༅།། ས་ལམ་འ ལ་ ི་ ོན་མེ་ད ་ནས་ལེ ་ག མ་པ་ཆ་ཚང་།

•
•
•
•
•

དེ་བཤད་པ་ལ་ ོན་འ ོ་ ད་ ་ི དོན་དང་། དངོས་གཞི་ག ང་། ེས་
འ ག་གི་དོན །
དང་པོ་ ོན་འ ོ་ ད་ ི་དོན་ལ་ག མ་ཡོད།
༡ མཆོད་པར་བ ོད་པ།
༢ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།
༣ བ བ་པ་ཡོངས་ ་བ ལ་བ།
་བ། ལེགས་པ་ ན་ ོགས་ནས་་་་་་་དད་མོས་ ན་པའི་སེམས་ ིས་འདིར་ གས་
མཛད། བར་རོ།།

༡ སངས་ ས་དཀོན་མཆོག བོན་དཀོན་མཆོག སེམས་པ་དཀོན་མཆོག
་མ་དཀོན་མཆོག་བཞི་ངོས་ག ང་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་པ།

༢ བཤད་པར་དམ་བཅའ་ལ་མཁས་ མས་ ི་བཀའ་ལ་བ ོད་པ་དང་། ཁེངས་བ ངས་
པའི་ ོ་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དངོས།
༣ ངས་ ོགས་ ིས་ ན་པའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ མས་ལ་བ ལ་བར་མི་འོས་པས་
བདག་བས་དམན་པ་ མས་དད་མོས་ ན་པའི་སེམས་ ིས་འདིར་ གས་པ་བ ན་ནོ།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ག ང་གི་དོན་ལ།
•
•
•
•

བཤད་པར་ ་བ་གཞི་ཉམས་ ་ ང་བ། ལམ་ ི་རང་བཞིན། ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ ས་ ་དང་ག མ།
༡ གཞི་ ་ངོས་བ ང་བ་དང་། གཞིའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གཞི་ཇི་ ར་ ོགས་པའི་ ལ་དང་ག མ་ཡོད།
དང་པོ་ལ་རང་ ོག་ངོས་བ ང་བ་དང་། རགས་པའི་ད ེ་བ། བ ས་དོན་ལ་ ་བ་ ིལ་བ་དང་ག མ་ཡོད།
༡ རང་ ོག་ངོས་བ ང་བ་ནི་ཁམས་བ ད་ལས། འ ལ་བོན་གསང་བ་ངང་རིང་གིས་གསོལ་པ། ོན་པ་ལགས། བོན་ཐམས་ ི་
གཞི་དང་ ་བ་ནི་གང་ལགས།
གཤེན་རབ་ ིས་བཀའ་བ ལ་པ། བོན་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་དང་ ་བ་ནི་ཡོངས་ ་བདག་ཉིད་ལ་འ ས་ ལ་ མས་ ས་པར་ག ངས་
ཡོད།
༡ རགས་པའི་ད ེ་བ་ནི། འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་གཉིས་ལ་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ད ེ་བ་ངེས་ཚག་ མས་དང་། ་ཡི་ ོ་ནས་
འཁོར་འདས་དང་། ངོ་བོའི་ ོ་ནས། ས་མཚམས་ ི་ ོ་ནས། རང་བཞིན་ ི་ ོ་ནས། ལ་ ི་ ོ་ནས། ོ་ཡི་ ོ་ནས། གང་ཟག་གི་ ོ་
ནས་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞག་ ལ་ ས་པས་ག ངས་ཡོད།
༣ བ ས་དོན་ལ་ ་བ་ ིལ་བ་ནི། དེ་ ར་བཤད་པའི་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་
དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ ་འ ས་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བའི་བོན་ མས་མཚན་མ་ཤས་ཆེ་བའི་ ོ་ནས་ ན་ ོབ་དང་། ་ངན་ལས་
འདས་པའི་བོན་ མས་ནི། མཚན་མེད་ཤས་ཆེ་བའི་ ོ་ནས་དོན་དམ་ ི་བདེན་པར་འ ས་པར་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་གཞིའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ།
• བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ངེས་ཚག
• ༢ རང་བཞིན་ ི་བདེན་པ་དང་། གནས་ བས་ ི་བདེན་པ་དང་། རིགས་ ི་བ ས་པའོ།
• རང་བཞིན་ ི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ གས་དང་ ན་པ། ད ེ་བ་ལ་ས་མཚམས་དང་། མ་ ངས་
བ ོད་པ་དང་། ད ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་དང་ག མ་ཡོད།
• ༡ ོང་ཉིད་དོན་དམ་ ་བཞག་དགོས་པའི་ ་མཚན་དང་། ག གས་སོགས་ ན་ ོབ་ ་བཞག་དགོས་པའི་
་བ ན་ཡོད།
• ༢ མ་ ངས་བ ོད་པ་ནི། དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་གཉིས། གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི། གང་གི་ད ེ་བའི་
ངོ་བོ། གང་གིས་ ེད་པའི་ ་མཚན། འ ས་ འི་དབང་ ་ ས་ན། ཇི་ ་བ་ ོགས་པའི་ ལ་ལ་ ོས་ནས་
དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ོས་ནས་ ན་ ོབ་བདེན་པ་བཞག ལམ་ ི་
དབང་ ་ ས་ན། འཕགས་པ་དང་ ེས་ཐོབ་གཉིས་ལ་ ོས་ནས། དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་བཞག དགག་
འི་དབང་ ་ ས་ནས་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་ མས་གསལ་བར་བ ན་ཡོད།
• ༣ ད ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི། ངེས་ཚག་ མས་སོ་
སོར་བ ན་ཡོད།

གཉིས་པ་གནས་ བས་ ི་བདེན་པ་ལ་ག མ་ཡོད།
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།
གནས་ བས་ ི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། བ་ ར་ ར་ཅིང་ཡིན་ གས་དང་ ན་པ་ཞེས་ ོ་ ོས་ཆེན་པོའི་ག ངས་སོ།
གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ་ས་མཚམས་དང་། མ་ ངས་དང་། སོ་སོའི་དོན་ནོ།
ས་མཚམས་ནི་འགོག་ལམ་གཉིས། ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ད་ ིས་བ ས་པ་ཡིན་ལ། ག་ ན་གཉིས་འཁོར་བའི་ ད་ ི་བ ས་པའོ།
གཉིས་པ་ མ་ ངས་ནི། འ མ་ལས། ག་བ ལ་ཤེས་པར་ ་བ་གཤེན་རབ་ ི་བདེན་པ་དང་། ན་འ ང་ ང་བར་ ་བ་དང་། འགོག་པ་
མངོན་ ་ ་བ་དང་། ལམ་བ ོམ་པར་ ་བ་གཤེན་རབ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་ག ངས་སོ།
དེ་བཞི་གང་གིས་ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི། ང་གཉེན་གཉིས་ ི་ ད་པར་ལས་ ་ེ བ་ནི། ག་ ན་གཉིས་ ང་ ་དང་། འགོག་ལམ་གཉིས་གཉེན་
པོའི་ ོ་ནས་ ེ་བའོ།།
་འ ས་ ི་ ོ་ནས་དེ་དག་བཞིར་འ ེད་ ལ་ནི། ག་བདེན་འཁོར་བའི་འ ས་ འི་ཆ་དང་། ན་འ ང་ནི་འཁོར་བའི་ ་ཡི་ཆ་ལ་ ོས་ནས་
གཞག་པའོ། འགོག་བདེན་ནི་ ང་འདས་ ི་འ ས་ འི་ཆ་དང་། ལམ་བདེན་ནི་ ་ཡི་ཆ་ལ་ ོས་ཏེ་ ེ་བའོ།།
ཇི་ ར་ད ེ་བའི་དོན་ནི། འགོག་བདེན་དང་བདེན་པ་གཞན་ནི་ད ེ་བ་ད ེར་མེད་ཡིན་ལ། ལམ་བདེན་དང་ ག་ ན་ནི་འཁོར་འདས་ ་ི ོ་
ནས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ལ། ག་ ན་གཉིས་ནི་ ་འ ས་ ི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན། ཞེས་འ ོ་མགོན་ ི་ག ངས་སོ།།
ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ངེས་ནི། ་འ ས་ ང་གཉིས་ལ་ ོས་ནས་འ ག་ ལ་ ིས་ ངས་ངེས་སོ།
གོ་རིམ་ནི། ག་བ ལ་དང་འགོག་པ་ ོན་ ་བ ན་ཞིང་གཉིས་པོ་ ེས་ ་བ ན་པ་ནི། བོན་ ི་ ེས་འ ེང་སོགས་ལ་ ོས་པ་ཡིན་ལ། ན་
འ ང་དང་ལམ་བདེན་ ོན་ལ་གཉིས་པོ་ ེས་ ་བ ན་པ་ནི། དད་པའི་ ེས་འ ེང་སོགས་ལ་ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པས་ག ངས་སོ།།
ག མ་པ་སོ་སོའི་དོན་ནི། བདེན་བཞིའི་མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་ མས་སོ་སོར་ མ་གཞག་ ས་པར་བ ན་ཡོད།

ག མ་པ་གཞི་ཇི་ ར་ ོགས་པའི་ ལ་ལ་ག མ་ཡོད།
• ༡ གཞན་ གས་དང་།
• ༢ རང་ གས།
• ༣ མདོར་བ ་བའོ།།
དང་པོ། ག ང་འཛན་དོན་དམ་ ་ ་བའི་ གས་དང་། སེམས་རིག་བདེན་པར་ ་བའི་ གས། ོང་ཉིད་ཡོངས་གཅོད་ ་ ་བའི་ གས་
དགག་པ་ མས་བཤད་ཡོད།
གཉིས་པ་རང་ གས་ལ། དངོས་དང་། བ་ ེད་གཉིས་ཡོད།
༡ བདེན་གཉིས་ ི་ ལ་ ིས་འ བ་ ེ། དེ་ཡང་འདི་ ར་ ི་ ང་བ་འདི་ལ། ཡང་དག་པར་ན་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས།
ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་ བ་ལ། གང་གི་ངོ་བོར་ཡང་མ་བ ན་པ། ེ་བ་མེད་པར་གདོད་ནས་དག་པ། འདི་ཞེས་ ་བར་མཚན་ཞིང་དཔག་
་མེད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་ ོས་པས་དབེན་པའི་ ོ་འདས་ཡིན་ཡང་།
ན་ ོབ་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ང་བ་མ་འགག་པ། དེ་དག་གི་ ོས་པ་ཡང་འ ང་ ེ། དེ་ཡང་བདེན་པའི་དངོས་པོར་ བ་པ་མ་ཡིན་པར།
ིག་ ་ ་ ན་ ི་ལམ་མིག་ཡོར་དང་། ག གས་བ ན་ ་ ་གཞའ་ཚན་ ་ ་ ེ། ་མའི་ ལ་ ་གནས་པའོ།
ཡང་དག་པར་ནས་ ་མ་ ་ ་ཙམ་ཉིད་ ་ཡང་མ་དམིགས་པར་དནིགས་གཏན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའོ།།

གཉིས་པ་ བ་ ེད་ལ་གཉིས་ཡོད།
• ༡ ང་དང་།
• ༢ རིགས་པ།
• དང་པོ་ནི། ི་ནང་ ོད་བ ད་དང་། གཞི་ལམ་འ ས་ ་ལ་སོགས་ ིས་བ ས་པའི་བོན་
མས། ཡེ་ནས་རང་བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་ཅིང་ ོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་
ལ་བར། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ོན་པས་ག ངས་ཏེ། ཁམས་བ ད་
ལས། ཡེ་ནས་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་ཅེས་དང་། ེ་བ་མེད་པ་ག ་ ང་གི་ད ིངས་ ་
སངས་ ས་སོ་ཞེས་སོགས་དང་། ི་ ད་ལས། མི་ ེ་མི་འགག་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་
ཅན། ་བསམ་ཚག་ལས་འདས་ཏེ་བ ོད་ ་མེད་ཅེས་དང་། ཁམས་བ ད་ལས། ཐ་ ད་
་ག གས་ནི་ ་མ་ ་ ་ ེ། ་མའི་དཔེ་བ ད་ ་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་གཉིས་ཡོད།
•
•
•
•

༡ ཡང་དག་པར་འ ེལ་ ལ་འགོག་པ་དང་།
༢ ཐ་ ད་ ་འགལ་ ར་བ བ་པའོ།
དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་དང་། ་དང་། འ ས་ ་ལ་བ ག་ ེ་རང་བཞིན་མེད་པར་བ བ་པ་དང་ག མ་ཡོད།
༡ གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་ གས་ ིས་ བ་ ེ། ང་བ་ཙམ་བོན་ཅན། བདེན་དངོས་ ིས་ ོང་པའི་རང་བཞིན་མེད་
པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་པའི་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ ིར། དཔེར་ན་ ི་ལམ་ ི་ ང་བ་བཞིན་ནོ།།
• ༢ ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་ ི་ གས་འགོད་པ་ནི། ང་བ་ཙམ་བོན་ཅན། རང་ལས་ ེ་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ེ་བའི་ ་
བཞི་དག་དང་ ལ་བའི་ ིར། ེ་བའི་རང་བཞིན་ ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། དཔེ་ཇི་ ར་ཞེ་ན་ ་མའི་ ་ ང་བཞིན་
ནོ།།
• ༣ ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་གི་ གས་འགོད་པ་ནི། ང་བ་ཙམ་བོན་ཅན། ཡོད་པ་ ེ་བ་དང་མེད་པ་ ེ་བ་དང་ ལ་
བའི་ ིར། བདེན་པའི་དངོས་པོས་ ོང་ཞིང་ ེ་བའི་རང་བཞིན་མེད་དེ། ་མའི་ ་ ང་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།།
• ༣ མདོར་བ ་བ་ནི། གཞི་ ་ངོས་བ ང་བ་དང་། གཞིའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གཞི་ཇི་ ར་ ོགས་
ལ་ མས་གསལ་བར་བ ན་ནས་ལེ ་དང་པོ་ཚར།།

ལེ ་གཉིས་པ་ཉམས་ ་ ང་བ་ལམ་ ི་རིམ་པ་ལ་ག མ་ཡོད།
ལམ་འ བ་པར་ ེད་པའི་ ་དང་། ་དེ་ལས་ ང་བའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན། རང་བཞིན་དེའི་ ེད་ལས་དང་ག མ་མོ།།
༡ ལམ་ཉིད་ ེ་བའི་ ་དག་ནི། ལས་ ོད་ཡིན་ཏེ་ ང་ལས་བཤད་ཅེས་པ་ནི། མདོ་ལས། ིག་བ ་ ོད་ན་ངན་སོང་གནས་ ་ ེ། དགེ་
བ ་ ོད་ན་མཐོ་རིས་མི་དང་ འི་གོ་འཕང་ཐོབ། བསམ་གཏན་ཏིང་འཛན་ ོམ་ན་ ་མེད་འ ས་ ་ཐོབ། ཅེས་ག ངས་པས་སོ།
དེ་ན་བ ད་ ་དགེ་མི་དགེ་ལས་ཅི་རིགས་དང་། དངོས་ ་སེམས་དག་མ་དག་ལ་སོགས་ལས་འ ང་བའོ།།
༢

་དེ་ལས་ ང་བའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན་ལ། ལམ་ ི་དོན་ ོག་དང་། མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ། མཚན་ འི་ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།

༡ ལམ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། ིན་པར་ ེད་ཅེས་ ོ་ ོས་ ི་བདག་ཉིད་ ིས་ག ངས་སོ།།
མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ་ལ། མ་མོང་དང་། སོ་སོའི་དོན་གཉིས་ཡོད།།
གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ནི། ལམ་ཙམ་མོ། གང་ད ེ་བའི་ངོ་བོ་ནི། འཁོར་བའི་ལམ་དང་། ཐར་པའི་ལམ་གཉིས་སོ། གང་གིས་འ ེད་
པའི་ ་མཚན་ནི། ེན་ ིས་སངས་ ས་འཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་ཐར་ལམ་དང་། མི་འདོད་པ་ལ་འཁོར་ལམ་ད ེའ།ོ ཇི་ ར་ད ེ་བའི་
དོན་ནི། ངོ་བོ་ཡང་མི་གཅིག་ལ། ེད་ལས་ ང་མི་གཅིག་ལ། ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ངེས་ནི། འི་དབང་ ་ ས་ན། ཉོན་མོངས་
པས་བ ེད་པ་ལ་ ོས་ཏེ་འཁོར་ལམ་དང་། མི་བ ེད་པ་ལ་ ོས་ཏེ་ཐར་ལམ་དང་གཉིས་ ་ངེས་སོ། ངོ་བོའི་དབང་ ་ ས་ན། མ་པར་
ཞི་བ་ལ་ ོས་ཏེ་ཐར་ལམ་དང་། མ་ཞི་བ་ལ་ ོས་ཏེ་འཁོར་ལམ་གཉིས་ ་ངེས་སོ། འ ས་ འི་དབང་ ་ ས་ན། ཡིད་ ་འོང་བར་
འ ིན་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་ཐར་ལམ་དང་། ཡིད་ ་མི་འོང་བར་འ ིན་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་འཁོར་ལམ་གཉིས་ ་ངེས་སོ།། ་མཚན་
ཕལ་ཆེར་འདིས་ཤེས་སོ།།

གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས་ཡོད།།
•
•
•
•

༡ འཁོར་བའི་ལམ་དང་།
༢ ཐར་པའི་ལམ་གཉིས།
དང་པོ་ལ་ ་དང་། རང་བཞིན། ེད་ལས་དང་ག མ་ཡོད།
དང་པོ་ ་ལ་རིང་ ་ནི། ་ ས་ ི་ལས་མ་ ངས་བ་དང་། ལ་མིན་ ི་རིགས་ཡིད་ལ་འཆང་བ་དང་།
ཆགས་ ང་ལ་སོགས་ ེ་བའི་ ལ། ཉེ་བར་གནས་པའི་ ེན་ངན་བ ེན་པ་ལ་སོགས་ཡིན་ཏེ། མཛད་ལས།
ིད་པ་ ིན་ཁ་ལོག་ལས་ ང་། འཁོར་བ་ ག་གི་བ་མོ་འ ང་། ཞེས་ག ངས་སོ། ཉེ་ ་ནི། བསམ་པ་མ་
དག་པ་ལོག་པའི་སེམས་བ ེད་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་འཛམས་པ་ལ་སོགས་ལས་ ང་བའོ།།

• གཉིས་པ་ལམ་ ི་རང་བཞིན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།
• བདག་འཛན་ ག་བ ལ་ ིས་བ ེད་ནས་ ནི ་པར་ ེད་པ་ནི་འཁོར་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ་ ་ཡོད།
• ད ེ་གཞི་འཁོར་ལམ་ཙམ་འདོད་ལ། ད ེ་ངོ་ནི། ད ལ་བའི་ལམ་དང་། ཡི་ གས་ ི་ལམ།
ོལ་སོང་གི་ལམ། མིའི་ལམ། འི་ལམ་དང་ ར་མཛད་དང་ཁམས་བ ད་ནས་གསལ་བར་
ག ངས་སོ། ད ེ་བའི་ ་མཚན་ནི། ་ ག་ ་དང་ ེན་ ོག་གཅོད་ལ་སོགས་ ས་ལམ་ ར་
མ་པར་འ ེད་དོ། ད ེ་བའི་དོན་ནི། ་ཡང་ཐ་དད། འ ས་ ་ཡང་ཐ་དད། ངོ་བོ་ཡང་ཐ་
དད་ནས་འ ས་ལ་སོགས་ ར་ ་ཡོད་དོ།། ངས་ངེས་ནི། ་ ག་ ་ལ་ ོས་ཏེ་འ ས་ ་
འཁོར་བའི་ལམ་ ་ ངས་ངེས་སོ།།
• ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི། འཁོར་བའི་གནས་ནས་གཅིག་ ་ནི་ཡང་ནས་ཡང་ ་ ིན་པར་ ེད་པའི་
ིར་ན། འཁོར་བའི་ལམ་ ི་མིང་དོན་ངེས་པའོ།།
• ག མ་པ་ ེད་ལས་ནི། ཡིད་ ་འོང་བ་ ་མིའི་བདེ་བ་དང་། ཡིད་ ་མི་འོང་བ་ད ལ་བའི་ ག་
བ ལ་ལ་སོགས་དང་། བདེ་ ག་གང་ཡང་མིན་པའི་བར་མའི་ ང་བ་ལ་སོགས། རང་རང་གི་
མ་ ིན་ ི་འ ས་ འི་ ས་རིགས་ ་ཚགས་སོ་སོར་ ིན་པར་ ེད་དོ། ལས་ ི་དབང་གིས་
འཁོར་བའི་ས་ལ་གནས། ཞེས་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་ཐར་ལམ་ལ་ག མ་ཡོད།
•
•

་དང་། རང་བཞིན། ེད་ལས་དང་ག མ།
་ལ་ ེན་ངོས་བ ང་བ་དང་། གང་ལ་བ ེན་པའི་བོན་དང་། ཇི་ ར་འ ག་པའི་ ལ་དང་ག མ་ཡོད།

•

ེན་ངོས་བ ང་བ་ལ་ངོ་བོ་ངོས་བ ང་བ་དང་། དེའི་རང་བཞིན་དང་། ེ་ ག་གང་གི་ ད་ལ་ ེ་བའི་ ལ་དང་
ག མ་ཡོད།།
• དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་ ི་རིགས་ཙམ་ནི་འ ོ་བ་ ན་ལ་བ ེན་ཙམ་ཡོད་དེ། མདོ་ ན་ལས། རང་སེམས་ཡེ་ནས་
སངས་ ས་ཉིད་ཅེས་དང་། གབ་པ་ལས། དེ་ ོགས་མ་ ོགས་ ད་པར་ཆེ། ཞེས་ག ངས་སོ། རིགས་པས་ ང་
སེམས་ཅན་ལ་རིགས་ཙམ་བ ེན་པ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་སེམས་ཉིད་ཡོད་པའི་ ིར། ས་མི་ ག་བཞིན་ནོ།
སེམས་ཉིད་ཡོད་པས་རིགས་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ནི། སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་ ས་ཡིན། ཞེས་ག ངས་སོ།།
• དེའི་རང་བཞིན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།
• ལ་བའམ། སངས་ ས་ ི་ཉེར་ལེན་ ི་ ར་ ར་པ་ནི། རིགས་ ི་མཚན་ཉིད་དང་། ལ་བའམ། བོན་ཉིད་ ི་
འི་ ལ་ ར་ ར་པ་ནི། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ ི་མཚན་ཉིད། ལ་བའི་སངས་ ས་ ི་ཡོ་ཏན་བ ེད་པའི་
ར་ ར་པའི་དགེ་བ་ནི། ས་འ ར་ ི་རིགས་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་རིགས་ ི་ད ེ་བ་ལ་གཉིས་ཡོད།
• མ་ ངས་དང་། ེད་ལས་གཉིས།
• དང་པོ་ མ་ ངས་ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ད ེ་ན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། ས་འ ར་ ི་
རིགས་གཉིས་ ་ མ་པར་ད ེ་ ེ། ལ་འ ས་དང་ བ་འ ས་སོགས་ ིས་ ེ་བའོ།།
• གཉིས་པ་ ེད་ལས་ལ་ག མ་ཡོད། རིགས་ཡོད་པའི་ ེད་པ་དང་། ོན་ཡོན་ ི་ ེད་པ་དང་།
འོག་མ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པའི་ ལ་ལོ།།
• དང་པོ་ནི། རིགས་མེད་ན་ ེན་ ིས་ ོང་ ་མེད། རིགས་མ་སད་ཅིང་མ་ ོང་ན། ཐར་པའི་
ལམ་དང་མི་འ ད། དེ་མ་འ ད་ན་འ ས་ ་ཐོབ་མི་ ིད་ལ། ད་ལ་རིགས་རང་ཆས་ ་
ཡོད་པས་ན། ེན་ ིས་དེ་ ོང་ ་ཡོད་ལ། ེན་ ི་དེ་ ོང་པས་ཐར་པའི་ལམ་དང་འ ད།
ཐར་པའི་ལམ་དང་འ ད་པས་འ ས་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། མདོ་
ལས། ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ། དགེ་ ིག་གཉིས་ ི་ས་བོན་ཡོད། ེན་དང་འ ད་
པས་ ས་ ་ ོང་། ཞེས་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་རིགས་སད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི།
• གཉིས་པ་རིགས་སད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། རིགས་སད་པས་ངན་སོང་ ་མི་ ང་ཞིང་། འ ོ་བ་གཞན་ཡང་
ིན་པར་ ེད་ ས་པ་དང་། རང་ལ་ ག་བ ལ་ ང་ཡང་ ར་ ་ཐར་པར་ ེད་པ་ ེ། མདོ་ལས། གཏོ་ ་
ད ལ་བའི་ ལ་ན་ཡོད་ ང་། ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ཡོད་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།
• རིགས་མ་སད་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། རིགས་མ་སད་པས་ཉོན་མོངས་ ག་ ་ལ་སོགས་ ེན་ངན་ ི་དབང་ ་
འ ོ་བར་འ ར་ཏེ། ིག་པའི་ ོགས་དང་འ ད་ཅིང་། ལས་ཉོན་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། ཉི་མའི་
འོད་ཟེར་ཤར་ཡང་ ན་པའི་ཁང་པ་ནག དེ་དང་འ ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་རིགས་ལ། ངེས་ཚག་བདེན་པ་
བཤད་ ང་མི་ཉན་ ར་བ་འདེབས། དེ་ ་ འི་རིགས་ལ་ཐར་པའི་ ་མ་མཆིས་སོ། ཞེས་ག ངས་སོ།།
• ག མ་པ་རིགས་འོག་མ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པའི་ ལ་ནི། ཐེག་འོག་མ་པས། རང་དོན་ལས་གཞན་དོན་
་ཆེར་མི་ ས་ཤིང་། ལམ་ཡང་འ ང་ལ་ཐག་རིང་བ་དང་། འ ས་ ་ ན་ཚགས་ཤིན་ ་ཐོབ་པར་དཀའ་
ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་པ་འདིས། གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་གཞན་དོན་ ་ཆེ་བར་ ས་པ་དང་
། མཐར་ ག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ར་ ་ཐོབ་ནས། དོན་གཉིས་ ན་ ིས་ བ་པར་ ེད་པས་ན། ཐེག་
པ་ཌྷོག་མ་དག་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པར་འ ར་ཏེ། མདོ་ལས། ེ་བ་གཅིག་གིས་ ་མེད་བ བ་པ་
འདི། རིག་པ་ཅན་ ི་ ན་ཡིན་ཏེ། ོངས་པ་ཅན་ ི་ ག་ ་འ ར། ཅེས་ག ངས་སོ།།

ག མ་པ་ ེ་ ག་ ་གང་གི་ ད་ལ་ ེ་བའི་ ལ་ལ་ག མ་ཡོད།
• ཆགས་པར་ ེད་པའི་ ེན་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ་དང་། ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་དང་ག མ་མོ།
• ར་མ་ ེས་པ་ ེ་བའི་ ེན་དང་། ེས་པ་གནས་པའི་ ེན་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ལ་ ས་ ི་ ེན་དང་། བསམ་པའི་ ེན་
གཉིས་ཡོད།།
• དང་པོ་ ས་ ེན་ནི། མི་ཁོམ་པའི་གནས་བ ད་ ི་ ེན་ལ་ཐར་ལམ་་ཕལ་ཆེར་མི་ ེ་ ེ། ིབ་པ་ཆེ་བས་རིགས་མི་སད་
པའི་ ིར་དང་། ཤེས་རབ་མེད་པས་ངེས་འ ང་གི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ིར་དང་། ལ་ལ་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ག ང་ཆེན་མེད་པས་
ོ་བ་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ། ཞེས་ག ངས་སོ།།
• དེ་ནས་ ར་མ་ ེས་པ་ ེ་བའི་ ེན་ཕལ་ཆེར་ནི། ་དང་མིའི་ ེན་དག་ལས་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མི་ ས་
དལ་འ ོར་ ན་པ་དང་། ་ ས་མི་ཁོམ་པའི་གཡེང་བ་མེད་པའོ། དེ་ཡང་དལ་འ ོར་ཐོབ་པའི་ ས་འདིར་ ་བསམ་
དབང་དང་ ན། གཞན་དག་གང་ ་ ེས་ ང་མི་ཁོམ་ལོག་པས་གཡེང་། ཞེས་ག ངས་པ་ལ་བ ེན་པའོ།།
• གཉིས་པ་བསམ་པའི་ ེན་ནི། རང་རང་གི་རིགས་སད་ཅིང་ ད་པར་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་ཅིང་། བདག་མེད་
ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། ོང་ཉིད་ལ་སོགས་མི་ ག་པའི་ ོ་དང་ ན་པའོ།།

ག མ་པ་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ལ་ག མ་ཡོད།
• ཡོངས་ ་འཛན་པའི་དཔོན་གསས་དང་།
• ཐོབ་ ེད་ཐབས་ ི་གདམས་ངག་དང་།
• ལ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་བ ེད་དང་ག མ་མོ།།
• དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།
• དང་པོ་ནི། ག ལ་ ་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གདམས་པ་ ོན་པར་ ེད་པའི་ ེས་ འམ། གང་ཟག་དེའོ། ོགས་ ད་པར་
ཅན་དཔོན་གསས་ལ་བ ེན་པ་གལ་ཆེའོ། ཞེས་ག ངས། དེ་ཡང་སེམས་དང་པོར་བ ེད་པ་ནས། ོགས་ཙམ་ ིས་ཟིན་
པ་ཡོད་དེ། ཚགས་ ོར་ནི། ལ་གཞན་ལ་མ་བ ེན་པར་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ། ད་པར་ཅན་ནི་བོན་མཆོག་ལ་གནས་པ་
སོགས་ལ་ཡོད་དོ།།
• གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ། སོ་ ེ་དང་། འཕགས་པ་དང་། མཆོག་ ་ ར་བའི་དཔོན་གསས་དང་ག མ་ཡོད།
• ག མ་པ་ངེས་ཚག་ནི། དཔོན་ནི་མགོན་ ་ ར་པའོ། གསས་ནི་མི་མ ན་ ོགས་འཇོམས་པའི་ འོ། ཞེས་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་ཐོབ་ ེད་ཐབས་ ི་གདམས་ངག་ལ་ག མ་ཡོད།
ཉན་པ་པོའི་གང་ཟག་དང་།
དེས་ཉན་པའི་གདམ་ངག་གི་རང་བཞིན།
དེའོ་དགོས་པའོ།།
དང་པོ་ནི། ེན་གང་གིས་ཉན་ན། ེན་སེམས་ཅན་ ིས་གདམས་ངག་མ་ཐོས་ན་ལམ་ལ་འ ག་པར་མི་ ས་པས། དེས་ན་གདམས་ངག་ཐོས་ ང་ཙམ་
ནི་སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་ མས་ཡོངས་ ་ ིན་ཞིང་འཁོར་ མས་ཤེས་པའི་ ད་ ོང་བའི་ ིར། འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་བཤད་པར་ ་ཡིས། ཞེས་ག ངས་སོ།།
ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ནི། གསར་ གས་ནས་ཡིན་ཏེ། འཁོར་ མས་ཤེས་པའི་ ད་ ོང་ ིར། ཞེས་ག ངས་པས་སོ།།
ཐོས་ཤིང་ ོམ་པ་དང་བཅས་པ་ནི། ཚགས་ལམ་ ི་རབ་ལ་སོགས་ནས་ཡིན་ཏེ། དེར་བ ོམས་ ང་གི་ཤེས་རབ་ཐོབ་པས་སོ། ཞེས་ག ངས་སོ།།
ཐོབ་པ་མངོན་ ་ ར་པ་ནི། མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གནས་ གས་མཐོང་བ་གོམས་པ་ཡིན་པས་སོ།།
ས་ནམ་ ི་ཚ་ཉན་ན། ལམ་གསར་ གས་ལ་སོགས་ ་གདམས་ངག་ཉན་ཞིང་ཡོངས་འཛན་དང་འ ད་པའི་ ས་དང་སཁབས་ཡོད་ལ། དེ་ལས་རིམ་
བཞིན་ཇེ་ ས་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ནོ།།
ལ་གང་ལ་ཉན་ན། ཕལ་ཆེར་ནི་ཚགས་ལམ་ ན་ལ་སོ་ ེའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཉན་ལ། ོར་ལམ་ལ་ནི་འཕགས་ ལ་ལོ། ཞེས་པས། ོར་ལམ་ཡན་ཆད་
ན་འཕགས་པ་དང་མཆོག་གི་ ལ་ ་ལ་ཉན་པ་དང་། ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ལ་ ོགས་ ས་ཐེག་ཆེན་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བཤད་པ་བཞིན་
ནོ།།

གཉིས་པ་དེས་ཉན་པའི་གདམ་ངག་གི་རང་བཞིན་ནི།
• དོན་ ་གཉེར་ འི་ཐབས་ ོན་པར་ ེད་པའི་ངག་གང་ཞིག ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ལས་
ང་བ་ནི། གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན།
• ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པ་ ེད་པའི་ཐབས་ ོན་ཞིང་། ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ལས་ ང་
བའི་ངག་དེ། ད་པར་ཅན་ ི་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད།
• ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པར་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ངག་གང་ཞིག ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ལས་ ང་
བ་ནི། ེས་བ ན་ ི་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

Name : Jampa Chophel
Subject : Bhot Jyotish

བོ ་ཚན།
བ ོད་གཞི།
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འཆད་ ིད་པ།

བོད་ ིས་རིག་པ།
ས་ག་ ་བ་ངོས་འཛན་བ གས་སོ།།
བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ོབ་དཔོན་ མས་པ་ཆོས་འཕེལ།
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¤Û
¤Vßü ü
¤Gô ô
M¾
ßü -Æ
mü GŸÝ
Û
ü Ç̈Ûm-iâ
¤V Vß
ÇkÛ
G G

±ô¼ü

¼ïG

Bï-zü

hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-dïm-ºƒï¾-zTß
-GZÛ
Å-hP-¢ô
¼-±ß
¾ü
º‚ ã
P-¯Û
Å-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-¾ô
-dGÅ-zTß
-GZÛ
Å-hP-¢ô
¼-±ß
¾ü
hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆ Û
-Z-Ç+
¼-hP-¢ô
¼-±ß
¾-¤¼-Pô
-ÇS
ô
m
-ºI ô
ºÛ
-¾Þ
GÅü
hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-Z-Ç+
¼-hP-¢ô
¼-±ß
¾-»¼-Pô
-ÇS
ô
m
-ºIô
ºÛ
-¾Þ
GÅü
hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆ Û
-EÛ
¤-zTß
-GZÛ
Å-hP-¢ô
¼-±ß
¾ü
¹-z-zTß
-GZÛ
Å-ˆÛ
-Z-Ç+
¼-HÛ
-¤Û
P-¤Û
-ºi -z-GZÛ
Å-z;ô
h-»ô
hüGTÛ
G-m
Û
-»¼-Pô
-ÇS
ô
m-ºIô
-hP-üTÛ
G-Áô
Å-hï-¤¼-Pô
-ÇS
ô
m
ºI ô
ºÛ
-hzP-hÝ
-zbP-m
Å-»Û
m
ühï-»P-hôm
-hÝ
-ZÛ
-z¼-¾-zÇe
à
m
-q-hP-üZÛ
-hG-¾-zÇe
à
m
-q-GZÛ
Å-»ô
hüzô
h-n¤Å-ˆ Û
Å¹-zºÛ
-Z-Ç+
¼-¾-¿e
ô
Å-q-¾Å-ZÛ
-¤ºÛ
-Ç+
¼-¤-¾-¿e
ô
Å-ˆ Û
-¤ïhühÝ
Å-ºDô
¼-hP-M-G¼-z-n¤Å-ˆÛ
Å-¹-z-¾-I PÅ-;-zŸGGÛ
-¤ïhüIPÅ-; -zIP-¤Dm
-m
Û
-Gô
-zhï-zºÛ
-hzP-GÛ
Å-zô
h-ˆ Û
-¤DÅ-Iâ
z-n¤Å-m
Å-¤²hühï-»P-Èô
¼-¹-¾Å-‚ ã
P-z¼Åï¤Åü

£æ
¾ü

G
m

G
¾Þ

ºDô
¼-xô
GÅü

-zü
‚Û

ü
EÛ

hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-dïm
-ºƒï¾-zTß
-GZÛ
Å-hP-¢ô
¼-±ß
¾ü
º‚ ã
P-¯Û
Å-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-¾ô
-dGÅ-zTß
-GZÛ
Å-hP-¢ô
¼-±ß
¾ü

ü
L-ÁÛ

hü
ÆÛ

wG
P-ü
G
h‚ ã
JÀ
F
â
¤
Å-Ç
m-iâG
Ç̈Û
h‚ ãG Fâ¤Å-Çeôhü eôhü
P-ü zÞ
Æ
ôü I ô-z
ÅïRKï ŸÛmü
-ü

‚ü

¹-z-zTß
-GZÛ
Å-ˆÛ
-¯Û
Å-¾Þ
GÅü

ºhÝ
-‚ ïhü

vï¾ü
ô
hü
e
Ç
ß
V
mü
Û
p
Ÿ
z
ô
hü pômü ômü
ô
I
-Çe
Vß
½ ºFÛ
;‡
G
JÀ
P-ü

h
Å-G mG
hzôü zôü
G ཉ།
¾Þ
Å-G
zÞ
¤ü

n¤-ÁïÅü

Æ
ïhü

dü

Åü
»ô

¾ïmü

Bï-¤Vï
hü

ü
ÇeG ¤-¼Û
ÞGÅ ºƒâG
G
ü M¾ü
¤G
P-Ģ
Vß
¤Û
¤
¤Gô ô
M¾ü
ßü -Æ
mü GŸÝ
Û
ü Ç̈Ûm-i
¤V Vß
ÇkÛ
G âG

±ô¼ü

¼ïG

Bï-zü

hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-Z-Ç+
¼-hP-¢ô
¼-±ß
¾-¤¼-Pô
-ÇS
ô
m
-ºIô
ºÛ
-¾Þ
GÅü
hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-Z-Ç+
¼-hP-¢ô
¼-±ß
¾-»¼-Pô
-ÇS
ô
m
-ºIô
ºÛ
-¾Þ
GÅü
hÝ
Å-ºDô
¼-¾Þ
GÅ-ˆÛ
-EÛ
¤-zTß
-GZÛ
Å-hP-¢ô
¼-±ß
¾ü
¹-z-zTß
-GZÛ
Å-ˆÛ
-Z-Ç+
¼-HÛ
-¤Û
P-¤Û
-ºi -z-GZÛ
Å-z;ô
h-»ô
hüGTÛ
G-m
Û
-»¼-Pô
-ÇS
ô
m
-ºIô
-hP-üTÛ
G-Áô
Å-hï-¤¼-Pô
-ÇS
ô
m
ºIô
ºÛ
-hzP-hÝ
-zbP-m
Å-»Û
m
ühï-»P-hô
m
-hÝ
-ZÛ
-z¼-¾-zÇe
à
m
-q-hP-üZÛ
-hG-¾-zÇe
à
m
-q-GZÛ
Å-»ô
hüzô
h-n¤Å-ˆÛ
Å¹-zºÛ
-Z-Ç+
¼-¾-¿e
ô
Å-q-¾Å-ZÛ
-¤ºÛ
-Ç+
¼-¤-¾-¿e
ô
Å-ˆÛ
-¤ïhühÝ
Å-ºDô
¼-hP-M-G¼-z-n¤Å-ˆÛ
Å-¹-z-¾-IPÅ-;-zŸGGÛ
-¤ïhüI PÅ-;-zIP-¤Dm
-m
Û
-Gô
-zhï-zºÛ
-hzP-GÛ
Å-zô
h-ˆÛ
-¤DÅ-Iâ
z-n¤Å-m
Å-¤²hühï-»P-Èô
¼-¹-¾Å-‚ ã
P-z¼Åï¤Åü

Áå÷√

Áå╫Ìé

Ÿå̂Ŝé

Ÿå̂Ŋˆ‰é

ÂÌ≈åΌ√

ÂÌ≈åċé

′ åŷ‰é

′ å∙ ŧ √

„ ◊åŝ≈å◊Ĳå◊Ġ‘ å′ å∙ ŧ √å‘ Áåĳ √Áå▓≈å◊„ å▌Ìå‰ˉå∙ ¬ˉ„ å◊Ĳåŏ√å√∆Ì√ å√Ìå…
å
╤„ å∙ ¬ˉ„ å‰ˉé“ ≈å’ ˉå„ Á̂å∙ ░ˉ√ Áå“ ≈å√…
ÌÁå’ å€τÁå∙ ╬“ å å╤„ å‚ Ì‘ é
༣/༡༥
༤/༡༥
༥/༡༥
༦/༡༥
༧/༡༥
༨/༡༥
༩/༡༥
༡༤ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༢༠ ༢༠ ༢༢ ༢༢ ༢༤ ༢༤ ༢༦
༦ ༡༦ ༥༥ ༢༥ ༤༤ ༣༡ ༣༠ ༣༧ ༡༢ ༤༢ ༤༧ ༥༠ ༡༩
༣༩ ༠ ༤༨ ༡༨ ༤༩ ༥༩ ༣༥ ༨ ༨ ༣༤ ༥༠ ༠ ༣༡
༣/༡༥
༤/༡༥
༥/༡༥
༦/༡༥
༧/༡༥
༨/༡༥
༨/༡༥
༡༢ ༡༣ ༡༥ ༡༥ ༡༧ ༡༧ ༡༩ ༡༩ ༢༡ ༢༡ ༢༣ ༢༤ ༢༥
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G
ºFÛ

¤Vßü

18

17

pômü

9

19
ÇoÝ
zÅü

Ç+G

20
Vß
-Çeô
hü

6

5

¾G

¤Gôü

4

-Ç̈hü
Vß

mzÅô
ü

21

ü
m
-zŸÛ
müI ô
-zŸÛ
‚Û

16 Åü
±¤

¿Ë-¤

Å-G
I ïü

15
14
ü
Å-¼Û

mG

13
¤ï-zŸÛ
ü

12
hzôü

11

10

7

22
ïü
¤ôm-I

M¾ü

Ço¼
-¤ü

¤ôm

23 âü
-I

8

24

ƒ-Zïü

2

26

0

Fâ¤Ç
eôhü

m-iâG
Ç¨Û

3

25

Fâ¤Ç̈hü

m¤-I â
ü
¼ü
f-Ç+

1

-z;ô
¼-Zï¼-zhÝ
-±PÅ-fÛ
-HÛ
m
-Ç+
G
Mã
P-GÛ
h-q-hP-z¼-Ço

Ý
zÅü
Ço
Vß
-Çe
ô
hü

pômü

-G
-¤±¤Åü Å
¿Ë

ü
Å-¼Û

mG

ü hzô
¤ï-zŸÛ
ü

¤Vß
üÇ
+G
M¾ü

-Ç̈hü
Vß

ü
m
-zŸÛ
Iô
ü¤
m
-zŸÛ
‚Û
ôm-Iïü
¤ô
m-Iâ
ü Fâ
¤Çe
ô
hü Fâ
¤Ç̈hü m
¤-Iâ
ü

I ïü

¼ü
f-Ç+

ƒ-Zïü

m
zÅô
ü
¾G
ü
ô
G
-¤ü ¤
¼
o
Ç
G
m-iâ
Ç̈Û
º

Dô¼-xôG
Åü

Name : Jampa Samten
Subject : Tibetan History

༡༩༡༣ ལོའི་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་
ིམས་མ ན་ཡིན་ གས་ ོར་ ེང་བ།
On the Legality of the
Mongolia-Tibet Treaty of 1913

ཆིངས་ཡིག་འདི་ ིམས་མ ན་མིན་པའི་ ་མཚན།

• ཆབ་ ིད་པ་དང་།་ཤེས་རིག་ ི་མ ེན་ ན་མི་ ་མང་པོས་
• ༡ ོ་ ེ་ཨིབ་(སོག་པོ་མཚན་ཞབས)ལ་བོད་ ི་ ་ཚབ་ ི་
གནས་བབས་ཐོག་ནས་ ལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་ ་
ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད།

ཆིངས་ཡིག་འདི་ ིམས་མ ན་མིན་པའི་ ་མཚན།

• ༢ བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་དང་ ་ལའི་ ་མས་བོད་ ི་
བ ན་ ིད་ ི་ཆེད་ ་ ིའི་ ལ་ཁབ་དང་མཉམ་ ་བོད་
ི་ ་ཚབ་ ི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་
པའི་དབང་ཚད་ ད་ཡོད་མ་རེད།
• ༣ ་ ་ འི་ ད་བ ལ་འོག་ ོ་ ེ་ཨིབ་རང་ངོས་ནས་
བཞག་པ་རེད།

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་མེད་པའི་ ་མཚན།
• Sir Charles Bell, who visited Tibet in 1913, wrote:
Tibet
Past & Present. p.151
• Mongolia-Tibet treaty was concluded on behalf of Tibet by the
The Russian Buriat, Dorjiev, tireless as ever in the work of
drawing Russia and Tibet together. His authority was based on
a letter given him by the Dalai Lama, when the latter was
fleeing from the British Expedition to Lhasa. But, the Dalai
Lama denied that his letter—which enjoined Dorjiev to work
for the Buddhist religion—a not uncommon request—justified
anything in the nature of a treaty.

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་མེད་པའི་ ་མཚན།

• བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་དེ་བཞིན་བོད་ ི་ ་ཚབ་ ་ ་ ་ ་
རི་ཡ་ཏའི་མི་རིགས་བོད་དང་ ་ ་ འི་བར་འ ེལ་
མ ད་ ེད་མཁན་ ོ་ ེ་ཨིབ་ ིས་བཞག་པ་རེད། ཁོང་གི་
ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ནི་ ་ལའི་ ་མས་ཁོང་
ལ་ ་ལའི་ ་མ་མཆོག་ད ིན་དམག་ ་སར་འ ོར་ ེན་
ལ་ ོལ་ལ་ཕེབས་ བས་གནང་བའི་

ག་ ིས་ལ་གཞི་བཞག་པ་རེད། འོན་ ང་ ་ལའི་ ་མ་
མཆོག་ནས་ཁོང་ལ་གནང་བའི་ ག་ ིས་ནང་སངས་
ས་ ི་བ ན་པའི་དོན་ ་ལས་དོན་ ེད་པ་ལས་
ཆིངས་ཡིག་གི་ངོ་བོའི་ལས་དོན་ ེད་ ་མངགས་དམ་
ས་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད།

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་དང་། ིམས་མ ན་ཡིན་པའི་ ་
མཚན།

• སོག་པོ་མཚན་ཞབས་ ་བཟང་ངག་དབང་ངམ་ ོ་ ེ་
ཨིབ་ལ་༧གོང་ས་ ་ ེང་ ༡༣ ཆེན་པོ་དང་།་བོད་
ག ང་བཀའ་ཤག་ ཞབས་པད་ཚ་རོང་སོགས་མི་ ་ཆེ་
ས་ ིས་བཏང་གནང་བའི་ ག་ ིས་ ༡༧ དེང་
M.N.Khangalov History Museum of Buriata,
Ulan-Ude, Federation of Russian Republic.

• ༡ གཅེས་ཉར་ཡོད་པ་ལས་ཡི་གེ་ཨང་ ༡༨༦༡༧
• ནང་གནད་ངོ་བ ས། ་ཚས་ལོ་ཁམས་དང་ཐམ་ག་
མེད་པ།
• ༢ ཡི་གེ་ཨང་ ༡༨༥༧༩ ལོ་ཁམས་ ་ ང་ ༡༩༡༣
་ཚས་དང་ཐམ་ག་མེད་པ།

• ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ི་ནང་དོན་ཐོག་ནས་ ོ་ ེ་ཨིབ་ལ་ ་ ་ ་ལ་
སོགས་པའི་ ིའི་ ལ་ཁབ་མཉམ་ ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་
ཚད་ ད་ཡོད་པ་དང་། བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་དང་༧གོང་ས་
མཆོག་ནས་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་ ་ ེས་བར་ག མ་ ི་གནས་
གས་ཐམས་ཅད་མ ེན་ ོགས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ ོགས་ ས་པས་
ཆིངས་ཡིག་དེ་བཞིན་བོད་སོག་བར་ ི་ ིམས་མ ན་ཆིངས་ཡིག་
ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ བ་ངེས་འ ག།

• ཡི་གེ་འདི་གཉིས་
ས་ ་ལ་ བཏང་བ། ཡི་
གེ་བ ར་བའི་ ་ཚས་ལོ་ཁམས་གཏན་འབེབས། ནང་
དོན་ལ་ ོགས་ཞིབ་ ་ །

• ཁ་ཡིག༽ ནང་གནད་ ་ཟིན་ངོ་བ ས།
ཡངས་པའི་ས་ཆེན་བདེ་བར་ ོང་བ་ ་སི་ྋགོང་མ་ ལ་པོ་ཆེན་མོ་མཆོག་
གི་ ང་ །
ནང་གནད་ཆེད་ ་གསོལ་བ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ནས་འདས་ལོ་ ༡༩༠༡ ལ་
བཀའ་ཡིག་གནང་བར་བོད་ ོངས་ ་ཕན་འདོགས་མཛད་ ་འཁོད་པ་
ར་ངོས་ ་ལའི་ ་མ་ད ིན་ཇི་པས་བོད་ལ་འཚར་བར་བ ེན་སོག་
ལ་ ་བ ོད་ བས་།

• གཟེངས་ ོད(བ ོད)་ཅི་ཆེའི་ ང་དམག་དང་འ ོ་ ོད་ ི་ ོབ་
ོན། བོད་ཕན་ ི་ ་ད ིན་ཆིང(ཆིངས)་ཡིག་འཇོག་གནང༌། པི་
ཅིང་ ་བ ོད་ བས་གཟེངས་ ་བ ོད་པའི་རོགས་ཕན། ག་
པར་ ་གར་ ོགས་ ་བ ོད་ བས་ ་ ོགས་ ་བཀའ་མོལ་
གནང་བས་མཚན་ ངོས་ ་ལའི་ ་མ་དང༌། བོད་ ོངས་བ ན་
ིད་ལ་ ་ ིར་ཕན་པའི་བ ིན་ཆེན་པོ་གནང་བ་

• ངི ་བཅངས་ ི་བོད་ྋ ལ་ཁག་ ་དེབ་ལ་བཀོད་དེ་
རིམ་བཞིན་ ་ ིན་བསབ་ ་ ྋ ལ་ ོན་མོལ་བ ར་
ཟིན་ཐོག་ ་བོད་ྋ ལ་ཁག་ཕན་ ན་མ ན་ཞིབ་ཉེ་
འ ེལ་ཇི་ ིད་ནམ་གནས་བར་འ ར་མེད་མཛད་
འི་

• ་་་་་ནང་གནད་

ོབ་ ོན་ ་བར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་དང༌།
མི་ ་ཆེད་ ོང་ ་དགོས་ ང་ལགས་ན་་་་་་ མ་ཟད་མཚན་
ཞབས་ཅན་ ལ་ཁབ་ ་མི་ ར་ ོད་ འི་ལག་འ ེར་ ོན་
ཡོད་ཐོག་ནང་དོན་གསང་ཆ་དགོས་གཤིས་འཕར་བ ོན་
གཅིག་དང༌། ི་ ར་བ ན་དོན་ ོར་འ ོས་མོལ་ཆོག་པའི་
ལག་འ ེར་ ད་པ་ ར་་་

• ད་ནས་ྋ ལ་ཁབ་གཉིས་མ ན་ལམ་ཆེ་བ་ ་ ར་ཚང་
ཟོག་འ ལ་ ག་སོགས་གཏན་ ་མི་འ ར་བའི་
ཆིང(ཆིངས)་ཡིག་ ར་ ་བཞག་ བ་པ་ཅིས་ ང་ཡོད་པ་
མ ཻན།

• ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ ་ ་ འི་ ལ་པོར་ ལ་བའི་ ག་ ིས་ངོ་
མ་ད་བར་ལག་སོན་ ང་མེད་ ང་། ག་ ིས་དེའི་ནང་དོན་ ོ་ ེ་
ཨིབ་ ིས་ ་ འི་ ད་ ་བ ར་ནས་ ་ ་ འི་ ིད་ག ང་ལ་
ལ་དེ་དེང་བོད་དང་ ་ ་ འི་འ ེལ་བའི་ ོར་ཡིེ་གེ་ ༡༢༢
པར་བ ན་ ས་པའི་ཁོངས་ ་ཡོད་པ་དང་། ཡི་གེ་འདི་གཉིས་
བ ོད་དོན་མ ན་པས་ངོ་བ ས་ཡིན་པ་ངེས་།
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• ཁ་ཡིག༽ མ ེན་ཡངས་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་མཆོག་ལ།
ཆེད་ ། ཉིད་ནས་བ ན་ ིད་གལ་ཆེ་ གས་བཅང(བཅངས)་ལམ་བར་
ཤར་ཕེབས་ཐོག་ ོང་འཁོར་བ ད་བཅས་ ི་དཔོན་འགོར་བ ན་དོན་
ལར་ ་གཅིག་ ར་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ ི་བཀའ་ཚན་ མས་ ོད་
གནང་སོགས་བཀའ་དགོངས་ལེགས་འ བ( བ)་ ང་ གས་དང་
དཔོན་ཁག་ལ་གོ་མིང་ ལ་འཆར་བཅསྋ་གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་
པོར་ཞིབ་ཆའི་ ན་ ། ངོ་ ན་མོང་ལའང་གནས་ ལ་བཅས་མི་ ་ཆེད་
གཉེར་གདོང་འ ོར་བར་བཀའ་ལན་གནས་ ལ་བཅས་ ལ་ཟིན་ཞིང༌།

• ད ིན་ཇི་ ལ་ ོན་ལ་ལེགས་འ ལ་དོན་གཅོད་མི་ ར་ ིས་པ་
ང་ཤར་ ོབ་ ག་བཅས་ཆེད་ ོང་གི་བོད་ ི་འ གས་ འི་
འ ང་ ང་དང༌། བར་ལམ་ ས་ ིམས་འ ས( ལ)་ ད་གསོད་
བ ོད་འདས་ ང་ གས། ད་ ིན་ས་ ེ་ ིམས་ག མ་བཙན་
འ ོག་ ེད་གཞིའི་ ་དམག་བཏང(གཏང)་མི་ཆོག་པས་མཚན་
ང་དང་འ ང་འ ར་མཐའ་དག་འཚམ (མཚར)་མེད་ ི་ ་
དོན་ ེད་ ོའི་ཤོག་ ིལ་ཞིབ་ ་དང་འ ེལ་བས་

• ཉིད་ ྜན་ ་ངོ་བ ོད་མ་ བ་ ིན་གསང་ ་གང་ཆེའི་ཐོག་
ནས་དེ་གར་ཡིག་འ ལ་ ས་ཏེ་བོད་འདིར་ ་ ོགས་ནས་
ངན་དབང་མེད་པས (པའི)་བདེ་འཚས(འཚའི)་ ེར་
བཙན་ཡོང་ཐབས་ ་ད ིན་ག ང་མོལ་ཡོངས་ གས་ གས་
ཆེའི་ཐབས་ཤེས་ཅི་མཆིས་དགོས་ ་

• ་་་་བོད་སོག་ལར་ ་གཅིག་ ིལ་ ི་ཆིང(ཆིངས)་ཡིག་གསར་
བཞག་ ས་ གས་ཚ(ཚག)་པར་ ་གསལ་ ེན་ས་ཧེབ་ཁག་
ནས་ཇི་ཡིན་ ི་ཞིབ་ ང་ ེད་འ ག་ བས་་་་་

ིད་ ོན་ནས་ Charles Bell ལ་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་ ོར་
ལན་འདེབས།

• བོད་སོག་གཉིས་བར་ཆིངས་ཡིག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ ོས་པར་
ལ་ཁབ་གཉིས་ཆོས་དང་མི་རིགས་བ ་ ལ་གཅིག་
མ ངས་ ི་འ ེལ་བར་བ ེན་ཕན་ ན་ ག་ ་གཅིག་ཕན་
གཅིག་ ོགས་ ེད་ ི་རེད།

• ད་ འི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་ཚ་ ལ་ཁབ་རང་བཙན་ ་
བཞག་བར་ལམ་ ི་ཡོང་བབས་ལས་ལོད་ཙམ་ཞིག་མི་ཡོང་ངམ་
མ་པའི་ཉེན་འགན་ཛ་ ག་ཆེ་ བས་ ་ད ིན་ནས་ཕན་རོགས་
མཛད་འོས་རིམ་འ ངས་ ་ ར་ ིན་ ོམས་ ེས་གཟིགས་མོའི་
ངང་ ལ་ཡོང་ངེས་ལ་ ་དམག་ མས་བོད་ས་ནས་ ིར་འཐེན་
ིས་ཞི་འ ོས་ ོ་ ིང་ ་ཡོང་ཐབས་འ ལ་གང་དགོས་དོན་གཙ་
བོར་བ ེན་འདི་ནས་ད ིན་ཇི་རོགས་ཕན་དགོས་པའི་གནས་ ལ་
ཡང་ཡང་དང༌།

• ད་བོད་ ་ ་མིས་ནང་དོན་ཐེ་ ས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པ་དང་
་དམག་བཏང(གཏང)་མི་ཆོག་པའི་ ི་ ལ་ཁག་ལ་ཐབས་ཤེས་
སོགས་རིམ་བཞིན་འ ོས་མོལ་དང་འ ེལ་བས་ད ིན་ཇི་ནས་བོད་
་ བས་ ར་ ི་རོགས་ཕན་ གས་བ ེད་ ེད་བདེ་ཡོང་བའི་ ་
་ ལ་ཁང་སོགས་ལ་ག ང་མོལ་ཟབ་བཅགས་ ིས་འདིར་ཡང་
ན་ནག་འདོམས་འཇལ་མི་དགོས་པར་ ་ད ིན་ལ་འ ོ་གཏམ་
ས་མཐིང་ ེད་ལམ་བདེ་བའི་གནས་ ལ་ཞིབ་གསལ་ཡང་ཡང་
ཡོད་པ་འཚལ།

• ༧ གོང་ས་མཆོག་གི་ ག་ ིས་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་མ་
བཞག་པའི་ ་བ་ ༣་ཙམ་ ོན་ལ་ ིས་པ་དང་། བོད་ག ང་
བཀའ་ཤག་གི་ཡིགེ་བོད་སོག་བཞག་ ེས་ ་བ་ ༣ ཙམ་ལ་
ིས་པ་གཉིས་ཀར་ ོ་ ེ་ཨིབ་ལ་བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་
དང་། ་ལའི་ ་མ་གཉིས་ཀས་བོད་ ི་བ ན་ ིད་ ི་ཆེད་
་ ིའི་ ལ་ཁབ་དང་མཉམ་ ་བོད་ ི་ ་ཚབ་ ི་གནས་

• གནས་བབས་ཐོག་ནས་འ ོས་མོལ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་
ད་ཡོད་པ་དང་། བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་
ང་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་ ་ ེས་བར་ག མ་ ི་གནས་ གས་ཐམས་
ཅད་གསལ་པོ་མ ེན་ ོགས་ ས་མངའ་ཡོད་པ་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ི་
བ ོད་དོན་ལས་ཤེས།་དེས་ན་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་འདི་ ོ་ ེ་ཨིབ་ ིས་
རང་འདོད་ ིས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ས་པ་ཞིག་མིན་པར་བཀའ་ཤག་
དང་། ་ལའི་ ་མའི་བོད་ ོངས་བ ན་ ིད་ ི་ཐབས་ ས་དང་མ ན་
པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ིས་བོད་སོག་བར་ ི་ཆིངས་ཡིག་
དེ་ ིམས་མ ན་ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་ བ་ངེས་འ ག

བོད་ ལ་ལོ།

Name - Kharpo
Subject - Nyingma Sampradaya

༄༅། །དོ ན ་རྣ མ ་པར་ངེ ས ་པ་ཤེ ས ་རབ་རལ་གྲ ི །
མ ཛ ད ་ པ ་ པ ོ ། འ ཇ མ ་ མ ག ོ ན ་ མ ི་ ཕ མ ་ ར ིན ་ པ ོ ་ ཆ ེ །

དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

མཚན་དོ ན ་ནི །

• དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི།

• ཞེས་པ་སྟེ། དོན་ནི་སྤྱིར་ཚིག་དང་དོན་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ཡང་རྗོད་བྱེད་དང་བརྗོད་བྱའི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་བརྗོད་བྱ་གང་ཡིན་
པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིའི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དང་། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་སྟེ་མདོ་
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། དེ་དག་གི་དགོངས་འགྲེལ་མ་ལུས་པའི་བསྟན་བྱ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཡི་གནད་རྣམས་ཇི་བཞིན་
རྟོགས་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པས་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་དྲི་མས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བདེ་བླག་ཏུ་མི་མྱོང་བ་
རྣམས་ལེགས་པར་བསལ་ནས། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པའི་རིགས་
པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཉིན་མོ་དྲུང་ན་གནས་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རང་དང་
གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་བཅོས་འདིར་ཐོས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞུགས་པས་སྐྱེད་པར་ནུས་པས་ན་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་ངེས་
པར་འགྱུར་སྙམ་ན། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། ཤེས་རབ་ངེས་དོན་གྱི་
གནད་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པའི་རྨོངས་པའི་དྲྭ་བ་ཅིག་ཅར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པས་ན་ཆོས་མཚུངས་པའི་སྒོ་ནས་རལ་གྲི་ཞེས་བྱ་སྟེ།
ཤིང་སྟུག་པོའི་ཚལ་ན་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བའི་རལ་གྲི་བཏབ་པའི་བྱེད་ལས་བཞིན་ནོ། །མཚན་གང་ལས་བཏགས་པ་ནི་བརྗོད་བྱ་དང་དཔེའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཡིན་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ།།

གཉི ས ་པ་གྲ ུ བ ་མཐའི ་ སྐ ོ ར།
• གཞུང་ལས། གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་བ་ལྡན་པ་མིན། །ནོར་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས། །དོན་གསུམ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་བློ།།
འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ལ་འདུད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ།
• དང་པོ་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞལ་བྱའི་ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ངེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཕྱི་རོལ་པའི་ལྟ་བ་དང་ནང་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་ཡོད།
• གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞལ་བྱའི་ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་མཚམས་
བྱས་པའོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ནི་ཡུལ་གྱི་ཆ་ལ་འཇོག་དགོས་སོ། །

ཕྱ ི ་ པ་དང་ནང་པའི ་ གྲ ུ བ ་མཐའི ་ ཁྱ ད ་པར།
• མཆོག་གསུམ་ལས་གཞན་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གང་རུང་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད།

• ས་སྡེ་ལས། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ཐོས་རྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །ངན་གཡོ་བརྩེ་བྲལ་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་།།
བསྟན་བཅོས་དྲུག་བྲལ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ།
• ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་སྐྱོན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ།
• ༡༽ འབྲས་བུ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་དོན་མེད་པ།

• ༢༽ རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བ་དང་། འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་སོགས་ཡིན་པས་ན་དོན་ལོག་པར་གྱུར་པ།
• ༣༽ ཐོས་པ་གཅིག་པུ་ལྷུར་ལེན་པ།

• ༤༽ གཞན་ལ་སྐྱོན་འབའ་ཞིག་འཚོལ་བའི་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པ།

• ༥༽ རང་དམ་པ་མིན་ཡང་དམ་པར་ཁས་འཆེ་བས་ངན་གཡོ་ཅན།

• ༦༽ སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་མེད་པའོ། །

ཕྱ ི ་ ནང་གི ་ གྲ ུ བ ་མཐའི ་ ཁྱ ད ་པར།
• མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད།
• ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ།
• ༡༽ ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་དང་དོན་ལོག་པ་མ་ཡིན་པས་ན་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན།
• ༢༽ ཐོས་པ་དང་རྩོད་པ་ཁོ་ན་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ལ་གཞོལ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་ལྷུན་ལེན་པ།
• ༣༽ ངན་གཡོའི་ལྟ་བ་དང་བརྩེ་བ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པས་ན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བྱེད་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་སོ།།

ནང་པའི ་ གྲ ུ བ ་མཐའ་བཞི འ ི ་ བདེ ན ་གཉི ས ་ཀྱ ི ་ རྣ མ ་བཞག་ལས།
བ ྱ ེ ་ བ ྲ ག ་ ས ྨ ྲ ་ བ འ ི་ བ ད ེ ན ་ ག ཉིས ་ ཀ ྱ ི་ ར ྣ མ ་ བ ཞ ག

• དང་པོ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནི། ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད། སྒྲ་བཤད་ནི། བྱེ་བྲག་
བཤད་མཛོད་ཆེན་མོའི་ རྗེས་སུ་འབྲངས་པས་སམ་དུས་གསུམ་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའོ། །དབྱེ་ན། ཁ་ཆེ་དང་། ཉི་འོག ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གསུམ་ཡོད། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ།

• བཅོམ་པའམ་བློས་གཞན་བསལ་ན་རང་འཛིན་གྱི་བློ་མི་འཇུག་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།

• བཅོམ་པའམ་བློས་གཞན་བསལ་ནའང་རང་འཛིན་གྱི་བློ་འཇུག་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།

• ཀུན་རྫོབ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་རྫོབ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་དང་༑ རྫས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་ཀུན་རྫོབ་གཉིས། བུམ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་པའི་
མཚན་གཞི། དོན་དམ་ལ། གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད༑ འདུས་མ་བྱས་རྣམས་སོ། །

• དེ་ཡང་མངོན་པ་མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་
གཞན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

མདོ ་ སྡ ེ ་ བའི ་ བདེ ན ་གཉི ས ་ཀྱ ི ་ རྣ མ ་བཞག
• གཉིས་པ་མདོ་སྡེ་པ་ནི། ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་མདོ་སྡེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད། སྒྲ་
བཤད་ནི། གཙོ་བོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་མདོ་སྡེ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པས་
དཔེ་སྟོན་པའོ། །དབྱེ་ན་ལུང་གི་རྗེས་འབྲངས་དང་རིགས་པའི་རྗེས་འབྲངས་གཉིས། མདོ་སྡེ་པའི་བདེན་གཉིས་ལ། ལུང་གི་རྗེས་འབྲངས་བྱེ་སྨྲ་དང་
མཐུན་ལ། རིགས་པའི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་ལུགས་ནི།
• དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།
• དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།
• མཚན་གཞི་ནི། བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །
• དེ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དོན་དམ་དོན་ བྱེད་ནུས་པ་གང་། །དེ་འདིར་དོམ་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སྟེ། །དེ་དག་རང་སྤྱིའི་
མཚན་ཉིད་བཤད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

སེ མ ས་ཙམ་པའི ་ བདེ ན ་གཉི ས ་ཀྱ ི ་ རྣ མ ་བཞག

སུམ་པ་སེམས་ཙམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་གཉིས་སྟོང་གི་ཤེས་པ་དོན་དམ་པར་ཁས་ལེན་པ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉ

་བཤད་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པར་འདོད་པས་སེམས་ཙམ་པའོ། །དབྱེ་ན། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས། ནང་གསེས་དབྱེ་ན་དུ་མ་ཡ

འི་བདེན་གཉིས་ལ།

ང་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།

ང་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་ན་རྣམ་པར་བྱང་བ་རྒྱས་པའི་ཆོས་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།

ན་བཏུས་ལས། གང་ལ་དམིགས་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །གང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པར་བྱང་བ་འཕེལ་བ

གྱུར་བའི་དམིགས་པ་ནི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །

དབུ ་ མ་རང་རྒ ྱ ུ ད ་པའི ་ བདེ ན ་གཉི ས ་ཀྱ ི ་ རྣ མ ་བཞག
• ༈ དེ་ལས་དང་པོ་རང་རྒྱུད་པ་ནི། དབུ་མ་པ་གང་ཞིག་རྣམ་གྲངས་པའི་དོན་དམ་ཁས་ལེན་དང་བཅས་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད།
སྒྲ་བཤད་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཙོ་བོར་གཏན་ཚིགས་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་རང་རྒྱུད་པའོ། །དབྱེ་ན་གོང་འོག་གཉིས། དེའི་བདེན་གཉིས་ལ།
• ཆོས་ཅན་གང་ཞིག་དོན་དམ་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།
• ཆོས་ཉིད་གང་ཞིག་དོན་དམ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།
• ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་། སྣང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡང་དག་དང་། སྣང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ གཉིས་ཡོད་དེ། བདེན་
གཉིས་ལས། སྣང་དུ་འདྲ་ཡང་དོན་བྱེད་དག །ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་མི་ནུས་ཕྱིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ནི་དབྱེ་བའང་བྱས། །ཞེས་
གསུངས༑
• མཚན་གཞི་གནམ་ཟླ་དང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའོ། །དོན་དམ་ལའང་ཡོད་མཐའ་ཙམ་བཀག་པའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་གྲངས་པ་དང་། མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་
གྲངས་ མིན་པའི་དོན་དམ་གཉིས་ཡོད་དེ།
• བདེན་གཉིས་ལས། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་། །ཡང་དག་པ་དང་མཐུན་ཉིད་བཞེད། །སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་ཀུན་ཞི་བ་ལ། །དོན་དམ་ཞེས་པའི་བརྡ་ མཛད་དོ།།
ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཐེ ག ་པའི ་ རྩ ེ ་ མོ ་ དབུ ་ མ་ཐལ་འགྱ ུ ར ་བའི ་ བདེ ན ་གཉི ས ་ཀྱ ི ་ རྣ མ ་བཞག

• ༈ མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་རྩེ་མོ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ནི། དབུ་མ་པ་གང་ཞིག་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ཁས་ལེན་ཀུན་བྲལ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ

ཐལ་འགྱུར་པའི་མཚན་ཉིད༑ སྒྲ་བཤད་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཙོ་བོར་གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཐལ་འགྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཐལ
འགྱུར་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ།

• ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་གཞི་ལ། ཤེས་བྱ་དང་བདེན་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་འཇོག་སྟེ༑ འཇུག་པ་ལས། བདེན་པ་གཉིས་སུའང་རང་བཞིན་མེད་པའ
ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་སོ༑ ༑

• ༈ བདེན་པའི་དབྱེ་བ་ལ། བདག་མེད་དྲི་བའི་མདོ་ལས། ཀུན་རྫོབ་དང་ནི་དོན་དམ་པ། ། དབྱེ་བ་གཉིས་སུ་ཡང་དག་བཤད། །ཅེས་དང་། ཞི་བ་ལྷས། ཀུན

རྫོབ་དང་ནི་དོན་དམ་པ༑ ༑འདིར་ནི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འདོད། །ཅེས་དང་། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉིས
ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། །དམ་པའི་དོན་གྱི་བདེན་པ་འོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དོན་དམ་དང་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སོ།།

• ༈ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ། གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཡང་ན། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་དམིགས་པ་
ཉེ་བར་ཞི་བའོ༑ །
• དེ་ཡང་རྩཤེར་ལས། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །སྤྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ སྤྲོས་པ། །རྣམ་རྟོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །དེ་ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་།
རྒྱན་ ལས༑ ཡང་དག་ཏུ་ན་སྤྲོས་པ་ཡི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དེ་གྲོལ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །
• གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཡང་ན༑ བློ་ཡུལ་ལས་མ་འདས་པའི་ཆོས་དཔྱད་མི་བཟོད་པའོ། །དེ་ཡང་
འཇུག་པ་ལས། མཐོང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། དོན་དམ་ བློ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །བློ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་པར་འདོད། །
ཅེས་སོ། །
• ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ལ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་མཚན་གཞི་བུམ་པ་སོགས་སྣང་ཚུལ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །
• ༈ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་ལ། པ་རམ་ཨ་ཞེས་པ་དོན་དམ་སྟེ། བློ་དམ་པ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྙེད་དོན་ཡིན་པས་ན་དམ་པའི་དོན་དང་། སཾ་བྲི་ཏི་ནི། ཡང་
དག་པ་སྒྲིབ་བྱེད་དེ། ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་སྒྲིབ་པས་ན་ཀུན་རྫོབ། རྟེན་པས་ན་ཀུན་རྫོབ། བཏགས་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བྱ་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། གཏི་མུག་
རང་བཞིན་སྒྲིབ་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་སྟེ།།ཞེས་སོ།།སཏྱ་ནི་བདེན་པ་ཞེས་པའོ། །

• ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་ལ། སྤྲོས་པ་ལས་གྲོལ་མ་གྲོལ་གཉིས་དངོས་འགལ་ངེས་པས་དང་། ཡུལ་ཅན་བློ་མཐར་མ་ཐུག་པ་འཁྲུལ་པ་དང་མཐར་ཐུག་མ་འཁྲུལ་
པ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་གཉིས་སུ་ངེས་པས་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། དངོས་ཉིད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛིན་
པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མདོ་ལས། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པས་བདེན་པ་འདི་གཉིས་ཏེ། །ཁྱེད་ཀྱིས་གཞན་ལས་མ་ གསན་རང་གིས་རིག །དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་ནི་དོན་
དམ་སྟེ། །བདེན་པ་གསུམ་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།
• ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། དོན་དམ་ལ་ལུགས་འདིར་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང། ཀུན་རྫོབ་ལ་ཐ་སྙད་ཚད་མས་གནོད་པ་དང་བཅས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་དང་། ཐ་སྙད་
ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། མཐོང་བ་རྫུན་པའང་རྣམ་པ་གཉིས་འདོད་དེ། །དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ལྡན་ནོ། །
ཞེས་སོ། །མཚན་གཞི་བུམ་པ་མཐོང་བ་དང་སྐྲ་ཤད་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །
• ༈ བདེན་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་ལ། དོན་དམ་པར་བདེན་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ། སེམས་འགྲེལ་ལས།
ཀུན་རྫོབ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །སྟོང་ཉིད་ཁོ་ན་ཀུན་རྫོབ་སྟེ། །བྱས་དང་མི་རྟག་ཇི་བཞིན་དུ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ།།
• ༈ ངེས་བྱེད་ཚད་མ་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དམིགས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་ཡུལ་དང་། ཀུན་རྫོབ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་བློ་ཡི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། །

• ༈ བདེན་གཉིས་མི་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ། བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་ཤེས་ན་སྐྱོན་མང་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཐབས་
སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །བདེན་གཉིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གིས་མི་ཤེས་པ། །དེ་ནི་རྣམ་རྟོག་ལོག་ པའི་ལམ་
དུ་ཞུགས། །ཞེས་དང་། རྩ་ཤེས་ལས། གང་དག་བདེན་པ་འདི་གཉིས་ ཀྱི། །རྣམ་དབྱེ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
ཡི།། ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་ མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
• ༈ བདེན་གཉིས་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་ལ། གཞི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་ཤེས་ན་ལམ་ཚོགས་གཉིས་དང་འབྲས་བུ་སྐུ་གཉིས་
ཀྱང་རིམ་བཞིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ལས། བདེན་གཉིས་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་པ་དག ཐུབ་པའི་
བཀའ་ལ་མི་རྨོངས་ཏེ། །དེ་དག་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་ནས། །ཕུན་ཚོགས་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དམ་པའི་བདུད་རྩི་ལ་
མོས་པས་ཕྱུག་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་རབ་གནས་ནཚོད་ལྡན་གྱི་རེག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གསུམ་པར་སྔ་འགྱུར་


མཐོ་སློབ་ཆེན་པོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །

རི ག ས་པ་བཞི འ ི ་ རྣ མ ་བཞག་བཤད་པ།

rgyu་by་བ་byེད་པའི་རིགས་པ།
འbrས་bu་ltོས་པའི་རིགས་པ།
ང3་བ3་ཆ5ས་ཉིད་kyི་རིགས་པ།
འཐད་པ་sgruབ་པའི་རིགས་པ།

རི ག ས་པ་ཞེ ས ་པའི ་ གོ་དོན་བཤད་པ།
• རིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་ཆོས་ཀུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་སྒྲུབ་པ་ནི་རིགས་པའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ།
• སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་ནི་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་།
• འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས། དེ་ལ་ཅིའི་པྱིར་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་ནི་འོས་ཤིང་རིགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རིགས་
པ་ཞེས་བརྗོད་པའམ། དེ་དང་མཐུན་པར་གཞལ་བ་ལ་རིགས་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།
• སྨྲ་བའི་སེངྒེ་རོང་ཟོམ་དྷརྨ་བྷ་དྲས་ཀྱང་། དེ་ལ་རིགས་པ་ཞེས་པ་ནི། ནྱཱ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱཱ་ཡ་སྟེ། རང་བཞིན་ནམ་ངང་ཚུལ་ལའང་འཇུག་པས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཇི་
ལྟར་གནས་པ་ལ་རིགས་པ་བྱའོ། །ཡང་ཡུཀྟི་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡུཀྟི་སྟེ་ཆོས་དང་ལྡན་པས་ན་རིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་རང་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནས་
པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་བློ་གཉིས་ཀ་ལའང་རིགས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་དང་མཐུན་པའི་བླ་གཉིས་ཀ་ལའང་འཇུག་པ་ཤེས་པར་
བྱའོ།།སྐད་ཀྱི་བྱིངས་དང་སྦྱར་ན་བྱྰ་ཡ་ནི་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡུཀ་ཏི་ནི།་སྦྱོར་བ་ལེགས་པ་སྟེ། ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་
ལེགས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་གོ །ནྱཱ་ཡ་ནི་གནོད་པ་མེད་པ་ལའང་འཇུག་པ་སྟེ། པྲ་ཏི་པཱད་ཅེས་བྱ་བའང་གནོད་པ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པས། བློ་དང་སྒྲ་གང་ལའང་དོན་དང་
འགལ་བའི་གནོད་པ་མེད་པ་དོན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་གང་གི་དོན་གང་མཚན་
མ་དང་རྟགས་སུ་བྱས་པ་དེ་ལའང་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་འཇུག་སྟེ། འདི་དག་ནི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་རྒྱུའི་ཚོགས་ནུས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྒྱུ་བྱ་
བ་བྱེད་པའི་རིགས་པའི་མཚན་ཉིད།

རྒྱུའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུའི་ཚོགས་ནུས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འབྲས་
བུ་ལྟོས་པའི་རིགས་པའི་མཚན་ཉིད།

རིགས་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད།
རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་དངོས་
སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་
མཚན་ཉིད།

ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་གང་ཡིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་
རིགས་པའི་མཚན་ཉིད།

བྱ་བྱེད་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། རྒྱུའི་བྱེད་པ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཏེ་
རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་མ་ཚང་ན་འབྲས་བུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར།

ལྟོས་པའི་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་མངོན་
པར་ལྟོས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཏེ་རྒྱ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འབྲས་བུ་
མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར།

རིགས་པ་བཞིའི་བྱེད་ལས།
ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་
སེལ་ཏེ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།

འཐད་སྒྲུབ་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། རིགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བ་སེལ་ཏེ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་མངོན་རྗེས་ཚད་མས་ཕྱིན་ཅི་
མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།

བྱ་བྱེད་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན། བྱེད་པ་དང་
རྩོལ་བ་ཐམས་ཅད་མི་ལྡོག་སྟེ། མཐར་བྱེད་པ་
པོར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

འབྲས་བུ་ལྟོས་པའི་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན།
དབང་ཐམས་ཅད་མི་ལྡོག་སྟེ། མཐར་དབང་
ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

རིགས་པའི་ཐལ་ས།
འཐད་སྒྲུབ་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན། རིགས་
པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲི་མ་མེད་
པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མཐར་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་
འགྱུར་རོ།།

ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན།
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་ལྡོག་སྟེ། མཐར་རང་
བཞིན་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

ཐུ ག ས་རྗ ེ ་ ཆེ །
THANK YOU

Name : Lhakpa TseriNg
subjecT : TibeTaN LaNguage

ན་ངག་མེ་ལོང་ལས་ ོན་སེལ་བཤད་པ།
བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་ག མ་པ།
ོབ་དཔོན་ ག་པ་ཚ་རིང་།

དང་པོ། དོན་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།
༡ མཚན་ཉིད།
་བ།
ཚགས་པའི་དོན་ ིས་ ོངས་པ་གང་།། དེ་ནི་དོན་ཉམས་ཞེས་པར་འདོད།།
ོས་པ་ ོན་པ་ ིས་པ་ཡི།། བ ོད་ལས་གཞན་པ་དེ་ ོན་ནོ།། ༡༢༨
༢ དཔེར་བ ོད།
་བ།
འདི་ནི་ ་མཚ་འ ང་ ེད་དེ།། བདག་ནི་དེ་རིང་ ས་པས་གཟིར།།
ིན་འདི་རབ་ ་ ོག་ ེད་དེ།། འ ོག་ ེད་ས་ ང་དག་ལ་དགའ།། ༡༢༩

གཉིས་པ། དོན་འགལ་ ི་ ོན་ནི།
༡ མཚན་ཉིད་ནི།
་བ། ངག་གཅིག་གམ་(གིས་)རབ་ ར་ལ།། ་མས་ ི་མ་གཞན་འཇོམས་པ།།
འགའ་བའི་དོན་ཅན་ཉིད་ ི་ ོན།།དོན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ ་བ ོད།།༡༣༡
༢ དཔེར་བ ོད།
་བ། ད ་རིགས་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་།། ་ཚགས་ ར་འདི་ ལ་ ར་ཅིག།།
འ ང་པོ་ ན་ལ་བ ེ་བ་ཅན།། ོད་ལ་ད ་ནི་ ་ཡང་མེད།།༡༣༢

ག མ་པ། དོན་གཅིག་པའི་ ོན། (བ ོས་ ོན།)
༡ མཚན་ཉིད།
་བ། དོན་ཉིད་དམ་ནི་ ་ལ་ཡང་།། ད་པར་མེད་པར་ ར་བ ོད་པ།།
གལ་ཏེ་ ར་ཡང་རབ་བ གས་ན།། དེ་ནི་དོན་གཅིག་པར་འདོད་དཔེར།།༡༣༥

་བ།

༢ དཔེར་བ ོད།
ེད་པར་ ེད་ ེད་ ་མོ་ མས།། དེ་ཡི་ལན་ འི་འོད་ཟེར་ཅན།།
་འཛན་ ོ་དང་ ན་པ་དང་།།ཟབ་མོ་ ་ ོགས་འདི་དག་གོ།༡༣༦

བཞི་པ། ཐེ་ཚམ་ཅན་ ི་ ོན་ནི།
༡ མཚན་ཉིད།
་བ། ངེས་པའི་དོན་ ་རབ་ ར་བའི།། ཚག་ མས་ཉིད་ ིས་གལ་ཏེ་ན།།
ཐེ་ཚམ་ ེད་པར་ ེད་ན་འདི།། ཐེ་ཚམ་ཅན་ཞེས་རབ་ ་བ ོད།། ༡༣༩
༢ དཔེར་བ ོད་ནི།
་བ། རེ་འདོད་དགའ་བ་ ་བ་ཡི།། རོ་ལ་མིག་གཡོ་ ོགས་མོ་དག།།
ང་ན་འ ག་པའི་མ་མ་འདིས།།འདི་འ ་བ ་བར་བཟོད་མ་ཡིན།།༡༤༠

་པ། རིམ་པ་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།
༡ མཚན་ཉིད།
་བ། མདོར་བ ན་ ེས་ ་མ ན་པར་ནི།།གལ་ཏེ་ ེས་བ ན་མ་ ས་ན།།
རིམ་པ་ཉམས་པར་མངོན་བ ོད་པའི།། ོན་ ་དེ་ནི་བཤད་དེ་དཔེར།།༡༤༤
༢ དཔེར་བ ོད།
་བ། འ ོ་བ་ མས་ ི་གནས་པ་དང་།། ལ་དང་འཇིག་ ་མ་ ེས་པ།།
བདེ་འ ང་ ེད་མེད་ ་ ེས་ ི།། ེས་གནས་ཅན་ ིས་ ེད་ མས་ ངས།།༡༤༥

ག་པ།

་

་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།

༡ མཚན་ཉིད།
་བ། མཚན་ ་མཚན་ཉིད་ལམ་མ་མཚན།།ཚག་ ོར་མཆོག་གིས་མི་འདོད་པ།།
་ཉམས་ཡིན་ཏེ་མཆོག་ མས་དག།།འདོད་པ་ཉིད་ནི་ ོན་མ་ཡིན།། ༡༤༨
༢ དཔེར་བ ོད།
་བ།་ ས་གཞི་ ་མཚའི་ ་རགས་ཅན།། ལ་ཆེན་ ོད་ལ་ད ང་པས་ ངས།།
ཞེས་པ་ཤེས་འདོད་མེད་པས་ན།། ཚག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡོད་མིན།། ༡༤༩

བ ན་པ། ངལ་གསོའི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ།
༡ མཚན་ཉིད།
་བ། ཚགས་བཅད་ མས་ལ་ངེས་པའི་གནས།།ཚག་གི་གཅོད་མཚམས་ངལ་གསོར་རིག།།
དེ་ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་ ེ།།ཉན་པོ་དགའ་མིན་བ ེད་དེ་དཔེར།།༡༥༢
༢ དཔེར་བ ོད།
བོད་མཁས་པ།
ལ་བའི་ མ་མཆོག་ ར་ད ངས་ཅན་ ་མོ།།མཛས་ ག་དཔལ་ ན་ཚགས་པ་གང་དེ་ཡི།།
ག་སོར་ ིས་བ ན་ཏམ་ ་ར་ད ངས་ ིས།།ཐོས་པ་འཛན་བ ད་ ི་ཡིས་ཁེངས་པར་མཛད།།

བ ད་པ།

ེབ་ ོར་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།

༡ མཚན་ཉིད།
གང་ ་ཡི་གེ་ ག་ཆད་དང་།། ི་ཡང་ཇི་ ་བཞིན་མི་གནས།།
དེ་ནི་ ེབ་ ོར་ཉམས་པ་ ེ།། ོན་འདི་ཤིན་ ་ ད་པ་འོ།། ༡༥༦
༢ དཔེར་བ ོད།
་བའི་འོད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས།། རེག་ཅེས་ཡི་གེ་ ང་བ་ཉིད།།
ས་ཧ་ ་རའི་ལོ་འདབ་གསར་པ་ མས།། མ་ཞེས་ཡི་གེ་ ག་པ་འོ།།༡༥༧

ད ་པ། མཚམས་ ོར་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།།
༡ མཚན་ཉིད།
བ ས་པ་བ ོད་པར་མི་འདོད་ཅེས།།ཚག་ལ་མཚམས་ ོར་མེད་པ་དང་།།
ཡ་ ིས་ལ་སོགས་ ་མེད་པ།། དེ་ནི་མཚམས་ ོར་ ལ་ཞེས་བ ན།།༡༥༩
༢ དཔེར་བ ོད།
མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང་།། ང་ནི་དལ་ ར་ ་བ་ཡིས།།
ད་མེད་འ མ་པའི་ད ིལ་འཁོར་ལ།། ལ་ ི་ ་ ས་སེལ་བར་ ེད།།༡༦༠

བ ་པ། ལ་སོགས་འགལ་བ་ལས། ཀ༽ ལ་འགལ་ནི།
ག་ ར་ ང་འ ང་ལ་རེག་པའི།།(ཀ ར)མ་ལ་ཡ་ ང་ ི་བཟང་ཅན།།
ཀ་ལི ྒ་ཡི་ནགས་ ེས་པའི།། ང་པོ་དག་ནི་རི་ གས་རིགས།།༡༦༥
ཙ་ལ་ཀ་བེ་རི་ངོགས་པ།། ཨ་ག་ ་ནི་ནག་པོས་ ོ།།
ཞེས་པ་ ལ་དང་འགལ་བ་ཡི།། ཚག་གི་འ ག་པ་འདི་འ ་ །ེ །༡༦༦

ཁ༽ ས་དང་འགལ་བ་ནི།
པ ྨ་ཅན་ནི་མཚན་མོ་ ས།།ཉིན་པར་ ་ ཏ་ ན་པ་གསལ།།
ད ིད་ནི་ནི་ ་ལ་རབ་ ས།།སོས་ཀ་དག་ནི་ ིན་ ིས་གཏིབས།།༡༦༧
ངང་པའི་ ་ནི་ད ར་མཉན་འོས།། ོན་ནི་ ་ ་ ོས་པ་ ེ།།
ད ན་ ོད་ཉི་མ་ ི་མ་མེད།། ད ན་ནི་ཙ ྡན་བ གས་པར་འོས།།༡༦༨

ག༽ ་ ལ་དང་འགལ་བ་ནི།
་ ལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ།།

ང་ཟད་བ ན་པར་ ་ ེ་དཔེར།།༡༦༩

དཔའ་དང་ ེག་པའི་ཡིད་ ེད་ ི།། གནས་ཅན་ ོ་དང་ཡ་མཚན་ནོ།།
ད ངས་བ ན་ ོགས་པ་འདི་དག་ནི།། ཐ་དད་ལམ་ ་རབ་ ་འ ག།།༡༧༠

ང༽ འཇིག་ ེན་དང་འགལ་བ་ནི།
ང་པོ་དག་ནི་རལ་པ་གཡོ།། ་ཡི་ ་ནི་ ོ་བ་ཡིན།།
ཨེ་ར ྜ་ནི་ ིང་པོ་ ི།།སེང་ ེང་ ོན་པ་ ིང་པོ་མེད།།༡༧༢
ཅེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་པ།།ཉིད་དང་འགལ་བ་ ན་ ིས་ ད།།

ཅ༽ རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི།
རིགས་པ་ཞེས་ ་གཏན་ཚགས་ ི།། རིག་པ་དང་འགལ་བཤད་པར་ །།༡༧༣
༡ནང་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི།
བདེ་གཤེགས་འ ས་ ས་འཇིག་པར་ནི།།ག ངས་པ་བདེན་མོད་དེ་ ་ནའང།།
ཙ་ཀོ་ར་ཡི་མིག་ཅན་དེ།།བདག་གི་ ིང་ལ་ད་ ང་གནས།།༡༧༤

ཆ༽ ང་དང་འགལ་བ།
དེ་ནས་ ང་དང་འགལ་བ་ཡི།། འ ག་པ་དག་ནི་བ ན་པར་ །།༡༧༦
མེ་ནི་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང་།། ་ ེས་ མ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི།།
ོད་པས་བ ན་པ་འདི་དག་ནི།། བཻ་ ་ན་ ཱི་མཆོད་ ིན་ ེད།།༡༧༧

Name : Lobsang Choedak
Subject : Tibetan Language

---

Lobsang Choedak
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(भरतमु न) 200 BCE




























ནྙ ་གཞང་ཆེན་མོ་ད ངས་ཅན་མགལ་ ན།



འ ར
ོ ་བའི་དོན།

དེ ་ དེ ། འ ར་བ།



ཉམས་དང་འ ལ
ེ ་བའི་འ ར
ོ ་བ་ཉི་ཤ་ ་བཞི །



ཉམས་ ་ེ བའི་འ ར
ོ ་བ་གཙོ་བོ།



འ ར
ོ ་བ་དེ་ མས་ ི་དནོ །

ཉམས།


ེག་པ།



དགའ་བ།








བཞད་གད།

དགོད་ །ོ

ིང་ །ེ

་ངན།

ག་ ལ།

ོ་བ།

དཔའ་བ།

ོ་བ།

འཇིགས་ ང་།

ག་པ།

ག་ ་ོ བ།

གཤེ་བ།










་བོ་ཆེ། མཚན་ཆ།





 
 དཔའ་བ་ལ་མཚན་ན་
ག ལ་ ི་

ཉམས་གང་ལས་ ེ་བ་ ིའི་ ལ།

དར་ཆ།
ཉམས་གང་ ་
ེ་བའི་གཞི།

ས།
ད་ ང་།
ཞི་བ།

ོ་བ།

ངག

ན་པ།
མ་ ོག
འདོད་པ།
སེམས་ལས།
ཁེངས་པ།
བ ེ་བ།
ངོ་ཚ།
ོས།
གཉིད།
མེལ་ཚ།

་རིག་པའི་ལམ་ནས།

ལ་བ།
མིག་དག་དམར་པོར་འ ར་བ། ད ང་བ་འདར་བ།

མཉེན་གཤིན།་





ཨམ་གཙགས་བ མས་པ། སོ་ ལ་བ ིགས།

ག་དོན་ ་ཚག་ལས།













གས་ ེ་ཆེ། Thank You

Name : Lobsang Dhondhen
Subject : Tibetan Language and Literature

༄༅། །

གས་འ ག་ལས་ཨ་ཡིག་ གས་ ི་ད ེ་ ལ་ ི་ ོར།

ོ་བཟང་དོན་ ན།

མ་ ཊ་ ི་ མ་བཤད་མཁས་པའི་མ ལ་ ན་ ་ཏིག་ ེང་མཛས།

སི ་ ་པཎ་ཆེ ན ་ག ག་ལག་ཆོ ས ་ ི ་ འ ང་གནས།

ཨ་ཡིག་ བས་ ི་ཁ་ཅིག་འདོད་ ལ་ཁག
ཊ་མེད།

མོ་གཤམ།

ཨ་ཡིག
མ་ནིང་།

ཕོ་ཡིག

ཨ་ཡིག་ གས་མེད་འདོད་མཁན་ལོ་ཆེན་ནམ་བཟང་དགག་པ།
 ལོ་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོའ་ི གས་འ ག་གི་འ ེལ་པ་མཁས་པའི་ཁ་ ན་ ་འདིར་ གས་ ི་ད ེ་བ་ག མ་ཏེ་





ས་པ་ནི་ཕོ་དང་། མ་ནིང་། མོ་དང་། ཤིན་ ་མོ། མོ་གཤམ། གས་མེད་པ་ ེ་ ག་གོ་ཞེས་དང་།
ཡང་ གས་འ ག་གི་འ ེལ་པ་དེ་ཉིད་ ་ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་ །ེ ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་ ང་ ་ཞེས་འ ེལ།
དེ་བཞིན་ཞ་ མ་ ་ག མ་དང་པཎ་ཆེན་ ་མཆོག་ ན་སོགས་ ིས་ ང་ཨ་ཡིག་ གས་མེད་འདོད་དོ།
དེ་ལ་ ོགས་ ་ ང་བ་ཉི་ ་ ་ད ་པོ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་སོགས་ གས་ ར་ ིལ་ ེ། ོགས་ ་མ་ ང་བའི་ མ་ ་པ་
ཨ་ཡིག་ནི་ གས་གང་གིའང་ཁོངས་ ་མ་བ ས་པས་ གས་མེད་ཅེས་ ོམ་ཚག་མཛད།
དེ་ལ་སི་ ས་ཐོན་མིས་ག ང་ཉིད་ ་གསལ་ ེད་ མ་ ་པོ་དེ་ཉིད་ ེ་ཚན་ ར་ ིལ་བར་བ ན་པ་དང་དངོས་
་འགལ་ཏེ་ ེ་ཚན་ ར་མི་གཏོགས་པའི་ཨ་ཡིག་ གས་མེད་ ་ཁས་ ང་པ་ག ང་དོན་འགལ་བར་ག ངས།

མོ་གཤམ་མམ་མ་ནིང་མཚན་མེད་འདོད་མཁན་ད ས་པ་ ོ་གསལ་ལ་དགག་པ།
 ད ས་པ་ ོ་གསལ་ ོད་པའི་སེ ྒེའི་ གས་ ི་འ ག་པའི་འ ེལ་པར། ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་ ེ།། མ་ནིང་མཚན་

མེད་ཅེས་ ང་ ། མ་ནིང་དང་། ཟ་མ་དང་། མཚན་མེད་ མས་ནི་མོ་གཤམ་ ི་མིང་གི་ མ་ ངས་ཡིན་ལ་མོ་
གཤམ་ནི་མོའི་ ེ་ ག་གོ།
 ཨ་ནི་ ར་བཤད་པ་ ར་རོ་ཞེས་ར་ལ་ཧ་ག མ་བཞིན་ ་ཨ་ཡིག་ ང་མོ་གཤམ་ ེ་མིང་གཞན་ལ་མ་ནིང་མཚན་
མེད་ ི་ཡི་གེ་ཞེས་ ང་ཟེར་རོ་ཞེས་ག ངས།
 སི་ ས་འ ེལ་ ེད་ཕལ་ཆེར་མ ིན་གཅིག་ ་ར་ལ་ཧ་ མས་མོ་གཤམ་ཡིན་པ་མ་ཟད་མ་ནིང་མཚན་མེད་ཅེས་
ང་ཡིན་པར་ ་བ་མི་འཐད་དེ། ེད་ཉིད་ ིས་ག ང་ཚག་ཉམས་པ་ཉིད་ཚད་མར་བ ང་བས་ནོངས་པ་དང་།
 མོ་གཤམ་དང་མ་ནིང་གི་གཞི་མ ན་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ ོན་དེ་ཉིད་དང་། ེ་པ་ ེད་དང་བ ད་པོ་ ེ་ཚན་ ་
་ ིལ་དགོས་པ་ལ་འ ིལ་མི་ བ་པའི་ ོན་ འང་འ ར་བའི་ ིར།

ཨ་ཡིག་ཕོ་ གས་ ་འདོད་མཁན་ མ་ ིང་པཎ་ཆེན་ལ་དགག་པ།
 མ་ ིང་པཎ་ཆེན་ ི་འ ེལ་པ་ལེགས་བཤད་ ང་ ེད་ནོར་ ར་ ་མི་ངལ་གསོ་ ིར་བཏང་ཕོ་ཡིག་དང་།

དམིགས་བསལ་མཁས་པའི་དགའ་ ོན་དང་། མོ་གཤམ་ ་བཞེད་པ་ ར་འཐད་མོད་ནའང་ གས་ཆེ་བའི་དབང་
གིས་ ིར་བཏང་ཕོ་ཡིག་ ་བཤད་པ་ག ང་གི་དངོས་བ ན་དང་། དམིགས་བསལ་ གས་མེད་ ་འདོད་པ་ གས་
བ ན་ཡིན་ ིར་འདི་ཙམ་དངོས་འགལ་ ་མི་འ ོ་ཞེས།།
 ིར་བཏང་ ེ་ ིའི་ད ེ་བ་དང་དམིགས་བསལ་ ེ་ནང་གསེས་ ི་ད ེ་བའི་ ད་པར་མ་ ེ་བར་ཕོ་ཡི་ཡི་གེ་འབའ་
ཞིག་ལ་ཞེས་པས་ཨ་ཡིག་ཕོ་ གས་ ་ཁས་ ངས་པ་ལ།།
 སི་ ས་ཐོན་མིས་ག ང་ཉིད་ ་དམིགས་བསལ་ ིས་ཕོ་ཡིག་ མས་(ཕོ། མོ། མ་ནིང་། ཤིན་ ་མོ། མོ་གཤམ།) ད ེ་
བ་གསལ་བར་ ེས་པ་ལ་ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་པར་མ་སོང་བའི་ ོན་གདགས་པས་སམ་ ན་པ་ཉིད་ སི ་ ིར་བཏང་
་ལི་ མ་ ་ཕོ་ཡིག་ ་བཤད་པའི་ བ་ ེད་ ིས་དམིགས་བསལ་ བས་ ་ཨ་ཡིག་ཕོ་བ བ་པའི་ ིར།།

ཨ་ཡིག་ བས་ ི་དགག་ བ་ ིང་བ ས།
དགག་ ོགས།
ར་ལ་ཧ་(ཨ་)ནི་མོ་གཤམ་ ེ།།
མ་ནིང་མཚན་མེད་ཅེས་ ང་ །།
ཨ་ཡིག་ གས་མེད་ ་འདོད་པ་ལ།
མོ་གཤམ་མམ་མ་ནིང་མཚན་མེད་འདོད་ན།
ཨ་ཡིག་ཕོ་ གས་སམ་ཕོ་ཡིག་ ་འདོད་ན།
ག ང་ཡིག་ཉམས་པ་ཚད་མར་བ ང་ཡང་།
གོང་གི་འདོད་ ལ་ཆེ་ཁག་བཀག་ནས།

བ་ ོགས།
ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་ ེ།།
ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་ ང་ །།
 ེ་ཚན་ ་ ་ ིལ་མི་ བ་པའི་ ོན།
 མ་ནིང་དང་མོ་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ོན།
 གསལ་ ེད་ མ་ ར་ ི་ ེ་མ་ ེ་བའི་ ོན།
 ཨ་དང་མ་གཉིས་འ ལ་གཞི་འ ང་མི་ ིད།
 སི་ ས་ ང་ ས་ཨ་ཡིག་མོ་གཤམ་ ་ བ།

རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན།
ཎཱ ་ད ས་བོད་ ི་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་།

Prof. (Dr.) Rakdho Lobsang Tenzin
DSR, CUTS, Sarnath, Varanasi

ཆགས་པའི་ ལ་པ། 
Formation of Universe

 གནས་པའི་ ལ་པ།
Existence of Universe

འཇིག་པའི་ ལ་པ།
End of Universe



འ ོ་བ་ ི་ བ་ ངས།

Evolution of Beings

མིའི་འ ོ་བ་ བ་ ལ། Evolution of Human
Beings


༡།བོད་ ི་ དོ ་ ི་ ད་ཆོས།
Bioregion of Tibet

༢། བོད་ ི་མི་ཡི་འ ོ་བའི་དཔལ་ཡོན།
Evolution of Tibetan





གདོད་མའི་གསོ
་རིག
Ancient Sowa Rigpa

ག ག་མར་གནས་པའི་གསོ་རིག
Native Sowa Rigpa

 ོགས་ནས་དར་བའི་གསོ་རིག
Derived Medical System



ཚ། Life
 ོག Life-Force
གསོ་ ་ནད། Diseases
ཀ༽ནད་ ི་ ། Coursers of Disease
ཁ༽ནད་ ི་ ེན། Factor of Disease

གསོ་ ལ་ ས། 
Body
ཀ༽ ས་ ི་ བ་ ལ། Anatomy
ཁ༽ ས་ ་ི ེད་ལས། Physiology
ག༽ ས་འཚ་བའི་ ། Course of Living



གསོ་ ེད། Remedy


ཀ༽ ོད་ལམ། Behavior

ཁ༽ འཚ་བ་ཟས། Diet
ག༽ ོར་བ་ ན། Medicine
ང༽ ད ད། Physical Therapy

ནད་དང་གཉེན་པོ་ ོད་ ལ།

How to Medicate

ཀ༽བ ག་གཞི། Object of Diagnosis
ཁ༽བ ག་ ོ Method of Diagnosis
ག༽ བ ག་ ལ། Object of Test

ང༽ བ ག་ ལ། Analysis of Disease


༡། བ ་བ། Visual Examination
༢། རེག་པ། Touch examination
༣། ི་བ། Interrogate


གསོ་ཐབས། Therapeutic
ཀ༽ གསོ་ ལ།

Method of Resurrection

ཁ༽ གསོ་ཐབས། Restoration

Potential
 ན་པའི་ ། Physician’s
 ན་པའི་ངོ་བོ། Characteristics
 ན་པའི་ལས། Physician’s Duty
 ན་པའི་འ ས་ །
Attainment

Physician’s

ས་པ།

ས་ག མ་གསལ་བའི་མངོན་ཤེས་བདག་ལ་མེད།།
གང་ ན་ ་བའི་ ིང་ ོབས་བདག་ལ་མེད།།
ལོ་ ར་ད ོད་པའི་ ས་ཚད་བདག་ལ་མེད།།
མེད་ག མ་གདོ་བས་ད ད་པ་འདི་ཙམ་མོ།།

Name : Lobsang Tsultrim
Subject : Geluk Sampradaya
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ད ་མ་ལ་འ ག་པའི་ མ་བཤད་སེམས་བ ེད་ ག་པ་ཆ་ཚང།

ས་ ག་པ་མངོན་ ་ ར་པ་བཤད་པ་ལ་བཞི།
• ༡སའི་ངེས་ཚག་དང་ཤེར་ ིན་ ག་པར་བ ན་པ།
• ༢ཤེས་རབ་ ི་ཕར་ ིན་ ི་བ གས་པ།
• ༣ཟབ་མོ་ ེན་འ ང་གཟིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ།
• ༤སའི་ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་འ ག་བ བའོ།།
དང་པོ་ནི། ་བ།མངོན་ ་ ོགས་པར་མཉམ་བཞག་སེམས་གནས་ཏེ།། ོགས་པའི་སངས་ ས་
ཆོས་ལ་མངོན་ ོགས་ཤིང།།འདི་བ ེན་འ ང་བའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་དེས།།ཤེས་རབ་གནས་
པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འ ར།།༡ཞེས་པས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བ་ ེན་ཉིད་འདི་པ་
ཙམ་ ི་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བའི་ ང་སེམས་ ག་པ་ལ་གནས་པས་ནི།ས་བ ན་པ་
གས་འདི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ལ་མངོན་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ཏེ།ཤེས་རབ་
ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ལ་ ་ ང་བ་ལ་གནས་པའི་ ིར།

གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕར་ ིན་ ི་བ གས་པ་ནི།
་བ།ཇི་ ར་ལོང་བའི་ཚགས་ ན་བདེ་ ག་ །།མིག་ ན་ ེས་ ་གཅིག་གིས་འདོད་པ་ཡི།། ལ་
་འ ིད་པ་དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་ ོས།།མིག་ཉམས་ཡོན་ཏན་ ངས་ཏེ་ ལ་ཉིད་
འ ོ།།༢ཞེས་པས་དཔེར་ན་མིག་དང་ ན་པའི་ ེས་ ་གཅིག་གིས་ལོང་བའི་ཚགས་ ན་
གང་ ་འ ོ་བར་འདོད་པའི་ ལ་ ་བདེ་ ག་ ་འ ིད་ ས་པ་བཞིན་ །ཤེས་རབ་ ི་ཕ་
རལ་ ་ ིན་ ིས་ ང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་བའི་མིག་ཉམས་པའི་ ོན་སོགས་ཕར་ ིན་དང་པོ་
་ ལ་བའི་གོ་འཕང་ འ ིད་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།།

ག མ་པ་ཟབ་མོ་ ེན་འ ང་གཟིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་ །
• ༡ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།
• ༢ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པའི་ ོད་ངོས་བ ང་བ།
• ༣དེ་ལ་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་འ ང་ ལ།
• ༤ ོད་ ན་ ི་གང་ཟག་ལ་ཉན་པར་བ ལ་བ།
• ༥ ེན་འ ང་གི་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་བཤད་པའི་ ལ་ལོ།།
དང་པོ་ནི། ་བ།ཇི་ ར་དེ་ཡིས་ཆེས་ཟབ་ཆོས་ ོགས་པ།། ང་དང་གཞན་ཡང་རིགས་པས་ཡིན་པས་ན།།དེ་ ར་འཕགས་པ་ ་ བ་ག ང་
གས་ལས།།ཇི་ ར་གནས་པའི་ གས་བཞིན་བ ོད་པར་ །།༣ཞེས་པས་ཇི་ ར་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ོགས་པ་ལ་ ང་ཚད་ ན་
དང་རིགས་པ་ཡང་དག་ལ་ ེན་ནས་ ོགས་དགོས་པས།དེ་ ར་འཕགས་པ་ ་ བ་ག ང་ གས་ལས་ ང་དང་རིགས་པ་ཇི་ ར་
གནས་པའི་ གས་བཞིན་བ ོད་པར་ འོ།།གཉིས་པ་ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པའི་ ོད་ངོས་བ ང་བ་ནི། ་བ།སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ས་ནའང་
ོང་པ་ཉིད་ཐོས་ནས།།ནང་ ་རབ་ ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང།།རབ་ ་དགའ་བ་ལས་ ང་མཆི་མས་མིག་་བ ན་ཞིང།། ང་
ི་བ་ ་ ང་བར་འ ར་བ་གང་ཡིན་པ།།༤དེ་ལ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ོ་ཡི་ས་བོན་ཡོད།།དེ་ཉིད་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ ོད་ནི་དེ་
ཡིན་ཏེ།།དེ་ལ་དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་བ ན་པར་ །།ཞེས་པས།སོ་སོ་ ེ་བོ་ལས་དང་པོ་བའི་ ས་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ི་གཏམ་ ིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་ཐོས་པ་ན།གཏམ་དེ་ལ་རབ་ ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང་བ་དང།རབ་ ་དགའ་བ་དེ་ལས་ ང་བའི་མཆི་མས་
མིག་བ ན་པ་དང། ས་ ི་བ་ ་ ང་བ་འ ར་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ས་བོན་ཡོད་པས། ོབ་དཔོན་མཁས་པས་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ ོད་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ལ།དེ་ལ་འཆད་པར་འ ར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་
བ ན་པར་ འོ།།

ག མ་པ་དེ་ལ་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་འ ང་ ལ།
་བ།དེ་ལ་དེ་ཡི་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ཡོན་ཏན་འ ང།།༥ ག་ ་ ལ་ ིམས་ཡང་དག་ ངས་ནས་གནས་པར་
འ ར།། ིན་པ་གཏོང་བར་འ ར་ཞིང་ ིང་ ེ་བ ེན་པར་ ེད།།བཟོད་པ་ ོམ་ ེད་དེ་ཡི་དགེ་བ་ ང་ ང་
།།འ ོ་བ་ད ོལ་བར་ ་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེད་ཅིང།།༦ ོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ ས་
པར་ ེད།།ཞེས་པས་ཉན་པ་པོ་དེ་ལ་ ོང་ཉིད་ ི་ ་བ་ཉན་པ་དེའི་ ེས་ ་འ ས་ འི་ཡོན་ཏན་ མས་
འ ང་ ེ།དེ་ ོང་ཉིང་ ི་ ་བ་ཉན་པ་ལ་གཏེར་ ེད་པ་དང་འ ་བར་སེམས་ཤིང།འཆལ་ ལ་ ིས་ངན་
འ ོར་ ང་ན་ ོང་ཉིད་ ི་ ་བ་ ན་ཆད་པར་འ ར་རོ་ མ་ནས་ ལ་ ིམས་ ངས་ནས་མི་ཉམས་པར་
ང་བ་དང།བདེ་འ ོ་ ེས་ ང།ད ལ་པོར་ ར་ན་ཟས་གོས་སོགས་ ིས་ཕོངས་ནས་དེ་འཚལ་བ་ ར་ལེན་
ནས་ ོང་ཉིད་ ི་ ་བ་ཉན་པ་དང་ ོམ་པ་སོགས་ ན་ཆད་པར་འ ར་རོ་ མ་ནས་ཡར་མར་ ི་ཞིང་ལ་ ིན་
པ་གཏོང་བ་དང།སེམས་ཅན་ མས་སངས་ ས་ཉིད་འ ེན་པའི་དོན་ ་ ིང་ ེ་བ ེན་པར་ ེད་པ་
དང།འཕགས་པ་ མས་མཉེས་པར་འ ར་བའི་ ིར་བཟོད་པ་ ོམ་པར་ ེད་པ་དང། ས་དང་ལོངས་ ོད་ལ་
སོགས་པའི་འ ས་ ་དཔག་ ་མེད་པ་ ན་མ་ཆད་པར་འ ང་བར་ ས་བའི་ ིར། ལ་ ིམས་སོགས་དགེ་བ་
མས་འ ོ་བ་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བར་ ་བའི་ ིར་ ་ ང་ བ་ ་ཡོངས་ ་བ ོ་པ་དང་། ེན་འ ེལ་ཟབ་མོ་
ོན་ ལ་ཉན་རང་ལས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ག་པས་ ང་སེམས་ མས་ལ་ ས་པར་ དེ ་དོ།།

བཞི་པ་ ོད་ ན་ ི་གང་ཟག་ལ་ཉན་པར་བ ལ་བ་ནི།
་བ།ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ ལ་ལ་མཁས་པའི་ ེ་བོས་ནི།།རིམ་ ིས་རབ་ ་དགའ་བའི་ས་ནི་འཐོབ་
འ ར་བས།།དེ་ནི་དོན་ ་གཉེར་བས་ལམ་འདི་མཉན་པར་ ིས།།༧ཞེས་པས་ཟབ་པ་ ོང་པ་
ཉིད་དང་ ་ཆེ་བ་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ལ་མཁས་པའི་ ེ་བོ་ནི། ན་རིང་པོར་མེད་པར་ཟབ་
པ་དང་ ་ཆེ་བའི་དགེ་བའི་ཚགས་ མས་སོ་ ེའི་སར་ངེས་པར་བསགས་ནས་རིམ་ ིས་ས་
དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་འ ར་བས།ས་འདི་དོན་ ་གཉེར་བ་ མས་ ིས་འཆད་
པར་འ ར་བའི་ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་མཉན་པར་ ིས་ཤིག་གོ།།

་པ་ ེན་འ ང་གི་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་བཤད་པའི་ ལ་ལ་ག མ།
• ༡ཡང་དག་པའི་དོན་ ང་གིས་བ ན་པའི་ ལ།
• ༢ ང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་བ བ་པ།
• ༣དེས་ བ་པའི་ ོང་ཉིད་ ི་རབ་ད ེ་བཤད་པའོ།།
དང་པོ་ལ་གཉིས།༡ ང་ལས་ག ངས་པའི་ ལ་དགོད་པ།༢དེ་ཁོ་ཉིད་ཤེས་པའི་མི་མ ན་ ོགས་ངོས་བ ང་བའོ།།དང་པོ་ནི།ས་བ ་པ་
ལས།ས་ ་པ་བ་དེ་ས་ ག་པ་ལ་འ ག་པ་ན།ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་བ ས་འ ག་གོ།།བ ་གང་ཞེ་ན།འདི་ ་ ེ་༡ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་
མ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།༢ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།༣དེ་བཞིན་ ་ ེ་བ་མེད་པ་དང།༤མ་
ེས་པ་དང།།༥དབེན་པ་དང།༦གདོད་མ་ནས་ མ་པར་དག་པ་དང།༧ ོས་པ་མེད་པ་དང།༨ ང་བ་མེད་པ་དང་དོར་བ་མེད་པར་
མཉམ་པ་ཉིད་དང།༩ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་དང། ི་ལམ་དང་།མིག་ཡོར་དང། ག་ཆ་དང། ་ ་དང།ག གས་བ ན་དང། ལ་པ་ ་
ར་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།༡༠ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་ ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་
རང་བཞིན་དེ་ ར་རབ་ ་ ོགས་པ་ན། ོ་ཞིང་ ེས་ ་མ ན་པའི་བཟོད་པས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་ ག་པ་མངོན་ ་ ར་པ་
ེས་ ་ཐོབ་ ེ།ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི།མཚན་མ་མི་འ ་བར་ ང་བ་ མས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངོ་ན་མེད་པར་ཆོས་
ན་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་ ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།མ་འོངས་པའི་ཆོས་ ན་རང་གིས་
མཚན་ཉིད་ ིས་ ེ་བ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང།འདས་པ་དང་ད་ ་བའི་ཆོས་ ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ ེས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་
དང།མ་འོངས་པ་དང་ད་ ་བའི་ཆོས་ ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་དབེན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་ ན་གདོད་མ་ནས་རང་མཚན་
ིས་ བ་པ་ མ་པར་དག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་ ན་གཉིས་ ང་གི་ ོས་པ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང། ་དང་ མ་ ོག་གིས་ ོ་
བར་མི་ ས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང། ོབ་པའི་དཔེ་བ ན་ ་ ར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་གང་ལ་ཡང་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་
རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ།།

གཉིས་པ་དེ་ཁོ་ཉིད་ཤེས་པའི་མི་མ ན་ ོགས་ངོས་བ ང་བ་ལ་གཉིས།
• ༡ད ་མ་རང་ ད་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བ་དང།
• ༢ད ་མ་ཐལ་འ ར་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བའོ།།
དང་པོ་ལ་ག མ།
༡ བདེན་ བ་དང་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བ།
༢ འཇིག་ ེན་པ་ལ་ ོས་པའི་བདེན་ ན་ ་མའི་དཔེས་བ ན་པ།
༣ དཔེ་དེ་དོན་ལ་ ར་ནས་བཤད་པའོ།།དང་པོ་ནི།རང་ ད་པའི་ག ང་ ངས་ བ་གཞན་ལས་དགག་ ་ངོས་
འཛན་གསལ་བར་མི་འ ང་བ་ག ངས།འོན་ ང་ད ་མ་ ང་བ་ལས།དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་
མེད་པ་དག་ལ་ཡང་ཞེས་སོགས་ ིས་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་ ལ་བཤད་པའི་བ ོག་ ོགས་ ི་ཡོད་པ་ནི་དོན་དམ་
པར་རམ་བདེན་པར་ཡོད་པ་བཤད་ལས་ཤེས་ ས་པ་ ེ་ཉིད་ ིས་ག ངས་སོ།།དེས་ན་ ོ་གནོད་མེད་ལ་ ང་
བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ ལ་རང་གིས་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ོད་ གས་ ིས་ངོས་ནས་ བ་
པ་དེ།དགག་ ་ བ་ཚད་ཡིན་ལ།དེ་དང་གནས་གཅིག་པ་ནི།བདེན་པར་ བ་པ་དང་དོན་དམ་པར་ བ་པ་
ཡང་དག་པར་ བ་པ་ཡིན་ལ།དེ་དག་འཛན་པ་ནི་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་སོ།།

གཉིས་པ་འཇིག་ ེན་པ་ལ་ ོས་པའི་བདེན་ ན་ ་མའི་དཔེས་བ ན་པ་ནི།
ོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པའི་ཡོད་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ཤེས་པ་ལ། ་མའི་དཔེའི་
ེང་ནས་ཤེས་པར་ ེད་པ་བ གས་པས་དེ་བཤད་ན། ་མ་མཁན་ ིས་ ེ་ཤིང་སོགས་ ་
ང་ ་ ལ་པ་ན། ་མ་མཁན་དང། གས་ ས་ ིས་མིག་བ ད་པའི་ ད་མོ་བ་དང།མིག་མ་
བ ད་པ་ག མ་ ི་དང་པོ་ལ། ་ ང་ ་ ང་བ་ཙམ་ཡོད་ ི་དེར་ཞེན་པ་མེད་ལ།གཉིས་པ་
ལ།དེར་ ང་དང་དེར་ཞེན་གཉིས་ཀ་ཡོད།ག མ་པ་ལ། ་ ང་གི་ ང་ཞེན་གཉིས་ཀ་མེད་
པ་བཞིན་ག གས་སོགས་ ོ་ལ་ ང་ ལ་ཡང་ག མ་ཡོད་དེ།ཆོས་ ི་བདག་མེད་མ་ ོགས་
པའི་གང་ཟག་ལ་ཆོས་ མས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་ ང་བ་དང་ཞེན་པ་གཉིས་
ཀ་ཡོད།ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ོགས་ཞིག་བདེན་འཛན་མ་ ང་པའི་གང་ཟག་ལ་ ང་བ་ཡོད་
ང་ཞེན་པ་མེད།བདེན་འཛན་ ོང་སངས་ ས་འཕགས་པ་ལ་ ང་ཞེན་གཉིས་ཀ་མེད་དོ།།

ག མ་པ་དཔེ་དེ་དོན་ལ་ ར་ནས་བཤད་པ་ནི།
གས་ ས་ ིས་མིག་བ ད་པ་བཞིན་ ་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ཆོས་ མས་བདེན་པར་ཡོད་
པར་ ང་བ་ན། ོ་ལ་ ོང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཆོས་དེ་ མས་ ི་ ོད་ གས་
ཤིག་ཡོད་པར་འཛན་པ་ནི།་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ གས་པའི་ ན་ ེས་ ི་བདེན་འཛན་
ནོ།།ནམ་ཞིག་བདེན་འཛན་དེས་བ ང་བའི་བདེན་ བ་རིགས་པས་ཁེགས་པ་ན་ ་མ་
མཁན་བཞིན་ ་ཆོས་ མས་ནང་ ོའ་ི དབང་གིས་མ་བཞག་པའི་ ོད་ གས་ཡོད་པར་མི་
འཛན་པར། ོའི་དབང་གིས་བཞན་པའི་ཡོད་པ་ཙམ་ ་ཤེས་པར་འ ར་རོ།།ནམ་ཞིག་
མཉམ་གཞག་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེས་པ་ན།དེའི་ངོར་གཉིས་ ང་ཐམས་ཅད་ཉེ་
བར་ཞི་བ་ནི་མིག་མ་བ ད་པ་ལ་ ་མའི་ ང་ཞེན་གཉིས་ཀ་མེད་པ་དང་འ འོ།།

གཉིས་པ་ད ་མ་ཐལ་འ ར་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བ་ལ་གཉིས།
༡ ཆོས་ མས་ ོག་པའི་དབང་གིས་འཇོག་ ལ།
༢ དེ་ལས་བ ོག་ ེ་འཛན་པའི་བདེན་འཛན་བ ན་པའོ།།
དང་པོ་ནི།ཉེ་བར་འཁོར་ ིས་ ས་པ་ལས། ་ཚགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏོག་ཁ་ ེ་ཞེང།།གསེར་ ི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡིད་འོང་བ།།འདི་ན་དེ་
ལའང་ ེད་པོ་འགའ་མེད་དེ།།དེ་དག་ ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན།། ོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་ ེན་ མ་བ གས་ཏེ།ཞེས་
ཆོས་ མས་ ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པར་ག ངས་པ་དང།རིགས་པ་ ག་ ་པ་ལས།འཇིག་ ེན་མ་རིག་ ེན་ཅན་ །།གང་ ིར་
ོགས་པའི་སངས་ ས་ག ངས།།དེ་ཡི་ ིར་ན་འཇིག་ ེན་འདི།། མ་ ོག་ཡིན་ཞེས་ཅེས་མི་འཐད།།ཅེས་ག ངས་པ་དང།བཞི་བ ་པ་
ལས། ོག་མེད་པར་འདོད་ཆགས་ལ།།སོགས་ལ་ཡོད་ཉིད་ཡོད་མིན་ན།།ཡང་དག་དོན་དང་ ོག་པ་ཞེས།། ོ་དང་ ན་པ་ ་ཞིག་
འཛན།།ཞེས་ག ངས་པ་དང།དེའི་འ ེལ་པ་ལས། ོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དང།། ོག་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་
ནི།གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བ ོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ ལ་ ར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་ བ་པར་ངེས་སོ།།ཞེས་པའི་དོན་ནི།དེ་ལ་ ་བོའི་
མདོག་དང་འ ིལ་ གས་ ལ་དང་འ ་ཞིང། ལ་མི་གསལ་བར་ ང་བ་ན་ཐག་པ་ལ་འདི་ ལ་ལོ་ མ་པ་འ ང་ངོ།།དེའི་ཚ་ཐག་པ་
ལ་ཐག་པའི་ཚགས་པ་དང་ཆ་ཤས་ ལ་ ིམཚན་གཞིར་འཇོག་ ་ ང་ཟད་ ང་མེད་པས།དེའི་ ལ་ནི་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་
མོ།།དེ་བཞིན་ ་ ང་པོ་ལ་ ེན་ནས་ངའོ་ མ་པ་འ ང་བ་ན། ང་པོའི་ ེང་ནས་ ་ ིའི་ ན་ ི་ཚགས་པ་དང། ས་གཅིག་པའི་
ཚགས་པ་དང་དེའི་ ིར་དང་ ང་པོའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་དེའི་གཞིར་འཛན་ ་ཡང་ ང་ཟད་ ང་མེད་པས།ང་
དེ་ནི་ ོག་པས་ ང་པོ་ལ་ ེན་ནས་བཞག་ཙམ་ཡིན་ ི།རང་གི་ངོ་བོས་ བ་མེད་དོ།།དེ་བཞིན་ ་ཆོས་ ན་ལ་ཤེས་པར་ འོ།།

གཉིས་པ་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་འཛན་པའི་བདེན་འཛན་བ ན་པ་ནི།
ར་བཤད་པའི་མིང་གི་ཐ་ ད་ ི་དབང་ཙམ་ ིས་བཞག་པ་མིན་པའི་ཡོད་པར་འཛན་པ་
ནི།བདེན་པར་དང་དོན་དམ་པར་དང་ཡང་དག་ ་ བ་པ་དང།རང་གི་ངོ་བོས་དང་རང་
གི་མཚན་ཉིད་ ིས་དང་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པར་འཛན་པ་ ན་ ེས་ཡིན་ལ།དེས་བ ང་
པའི་ཞེན་ ལ་ནི་བ གས་པ་མཐའ་བ ང་གི་བདེན་ཚད་དོ།།
གཉིས་པ་ ང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་གཉིས།
༡ ཆོས་ ི་བདག་མེད་རིགས་པས་བ བ་པ།
༢ གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རིགས་པས་བ བ་པ།

དང་པོ་ཆོས་ ི་བདག་མེད་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་བཞི།
• ༡མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་དགག་པ།
• ༢མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་བཀག་པ་ ོད་པ་ ང་བ།
• ༣ ེན་འ ང་གི་ ེ་བ་ཉིད་ ིས་མཐར་འཛན་ ི་ལོག་ ོག་འགོག་ ལ།
• ༤རིགས་པས་ད ད་པ་ ས་པའི་འ ས་ ་ངོས་ག ང་བའོ།
དང་པོ་མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་དགག་པ་ལ་ག མ།༡རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་
བཞག་པ།༢དེ་རིགས་པས་ བ་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ།༣མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བཀག་པས་ བ་པའི་དོན་ནོ།
།དང་པོ་ནི། ་བ།དེ་ཉིད་དེ་ལས་འ ང་མིན་གཞན་དག་ལས་ ་ག་ལ་ཞིག།།གཉིས་ཀ་ལས་ ང་མ་ཡིན་ ་
མེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡོད།།ཞེས་པས་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་ཡོད་ན་མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་གང་
ང་གིས་ བ་ ེ།རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་ལ་ ་ཡོད་མེད་གཉིས་ ་ཁ་ཚན་ཆོད་ཅིང། ་ཡོད་པ་ལ་རང་གཞན་
རེ་རེ་བ་དང་གཉིས་ཀ་ཚགས་པ་ལས་ ེ་བ་ག མ་ ་ཁ་ཚན་ཆོད་པས་དམ་བཅའ་བཞིས་ཆོག་གོ།།འདིར་
བདག་ ེའི་དོན་ནི།རང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་ ་ལས་ ེ་བ་ལ་འདོད་དོ།།འདོད་མཁན་ནི་ ངས་ཅན་
ཡིན་ལ།གཞན་ ེའི་དོན་ནི།རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་ ་གཞན་ལས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་
པའི་འ ས་ ་གཞན་ ེ་བ་དེ་ཡིན་ལ།འདོད་མཁན་ནི།རང་ ད་པ་མན་ཆད་ བ་མཐའ་ ་བ་ཐམས་ཅད་དོ།།

གཉིས་པ་དེ་རིགས་པས་ བ་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ་ལ་བཞི།
• ༡བདག་ ེ་འགོག་པ།
• ༢གཞན་ ེ་འགོག་པ།
• ༣གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་འགོག་པ།
• ༤ ་མེད་པར་ ེ་བ་འགོག་པ།
དང་པོ་གཉིས།༡འ ེལ་པ་མཛད་པའི་རིགས་པས་དགག་པ།༢ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་རིགས་པས་དགག་པའོ།།དང་པོ་ལ་གཉིས།༡འ ེལ་པ་མཛད་པའི་རིགས་
པས་དགག་པ།༢ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་རིགས་པས་དགག་པའོ།།དང་པོ་ག མ།༡དེ་ཁོ་ཉིད་ ོགས་པར་འདོད་པའི་ བ་མཐའ་མཁན་ ི་ གས་དགག་
པ།༢ བ་མཐའ་ ོ་མ་བ ར་བའི་ཐ་ ད་ ་ཡང་མེད་པར་བ ན་པ།༣དེ་ ར་བཀག་པ་ མས་ ི་དོན་བ ་བའོ།།དང་པོ་ལ་གཉིས།༡རང་དང་ངོ་བོ་
གཅིག་པའི་ ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ།༢ ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དགག་པའོ།།དང་པོ་ནི། ་བ།དེ་ནི་དེ་ལས་འ ང་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་
ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།། ེས་པར་ ར་པ་ ར་ཡང་ ེ་བར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ཉིད།།ཞེས་པས་ ་ ་ས་བོན་ ་ི ས་ཡོད་ན་ ་ ་དེ་ས་བོན་ལས་ ེ་པ་
དགོས་པ་དང་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ ེ།དེ་གཉིས་ ས་མཉམ་པའི་ ིར་རོ།།དེ་ ར་ ་ འི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་གང་ཡིན་ས་བོན་ ི་
ས་ ་ཡོད་ན། ་ འི་ངོ་བོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ ་ ་གསལ་བ་ཉིད་ ང་མི་ ིད་པས། ་ ས་ནས་ ་ འི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོར་མ་ཟད། ་ ་
ཉིད་ ང་ཡོད་དགོས་པས།དེའི་ཚ་དེ་ ་པའི་འོག་ ་ ར་ཡང་་ ེ་བ་ལ་དོན་གཏན་མེད་དོ།།ཡང་ ་བ། ེས་ཟིན་ ར་ཡང་ ེ་བར་ཡོངས་ ་ ོག་
པར་འ ར་ན་ནི།། ་ ་ལ་སོགས་ མས་ ི་ ེ་བ་འདིར་ ེད་མི་འ ར་ཞིང།།ས་བོན་ ིད་མཐར་ ག་པར་རབ་ ་ ་ེ བ་ཉིད་ ་འ ར།།ཇི་ ར་དེ་
ཉིད་ ིས་དེ་ མ་པར་འཇིག་པར་ ེད་པར་འ ར།།ཞེས་པས་ ེས་ཟིན་པའི་ས་བོན་ ར་ཡང་ ་ེ བར་འདོད་ན་ནི། ར་ཡང་ས་བོན་ ེ་བ་ལ་གེགས་
ཅི་ཡང་མེད་པས་ས་བོན་འབབ་ཞིག་ ེ་བས། ་དང་ ོང་ ་སོགས་ ི་ ་ེ བ་འཇིག་ ེན་འདིར་གཏན་ནས་མི་ ེད་པར་འ ར་བ་དང་།ས་བོན་དེ་
ཉིད་བར་མ་ཆད་པར་ ིད་པའི་མཐར་ ག་པར་ ེ་བ་ཉིད་ ་འ ར་རོ།།གཞན་ཡང་ཇི་ ར་ ་ ་དེ་ཉིད་ ིས་ས་བོན་དེ་ མ་པར་འཇིག་པར་ ེད་
པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བར་ཐལ། ་ ས་ ་ ་འཇིག་པར་མི་ དེ ་གང་ཞིག་མ ངས་པའི་ རི ་རོ།།

གཉིས་པ་ ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དགག་པ་ནི།
་བ། ེད་ ་ས་བོན་ ི་ལས་ཐ་དད་ ་ འི་ད ིབས་དང་ནི།།ཁོ་དོག་རོ་ ས་ ིན་པའི་ཐ་དད་ ོད་ལ་མེད་པར་འ ར།།
ཞེས་པས་ ་ ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ ་ས་བོན་ ི་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ་ འི་རིང་ ང་
སོགས་ ི་ད ིབས་དང། ོ་སེར་སོགས་ ི་ཁ་དོག་དང་།མངར་ ར་སོགས་ ི་རོ་དང་ ས་མ ་དང། ིན་པ་ མས་ ི་
ཐ་དད་པ་ ོད་ལ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།ས་ ག་གཉིས་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ལ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ད་མེད་པའི་
ིར་རོ།། ་བ།གལ་ཏེ་ ར་ ི་བདག་གི་དངོས་པོ་བསལ་ན་དེ་ལས་གཞན།།ངོ་བོར་འ ར་ན་དེ་ཚ་དེ་ཡི་དེ་ཉིད་ཇི་
ར་འ ར།།༡༠ཞེས་པས་གལ་ཏེ་ ར་ ི་ས་བོན་ ི་བདག་གི་དངོས་པོའི་གནས་ བས་བསལ་ནས།གནས་ བས་དེ་
ལས་གཞན་ ་ འི་གནས་ བས་ ི་ངོ་བོར་འ ར་ན།དེ་ ར་འདོད་པ་དེའི་ཚ་ས་བོན་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉིད་ ་ འི་
རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཇི་ ར་རིགས་པར་འ ར་ཏེ།དེའི་གནས་ བས་ ི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་དེའི་དངོས་པོ་ཉིད་
ཡིན་པའི་ ིར་དང།དེའི་ངོ་བོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་དེའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ ིར་རོ།། ་བ།གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ས་བོན་ ་
་འདིར་གཞན་མ་ཡིན་ན།།ས་བོན་བཞིན་ ་ ་ ་ཞེས་ ་དེ་བ ང་མེད་པའམ།།ཡང་ན་དེ་དག་གཅིག་པས་ཇི་ ར་
་ ་འདི་བཞིན་ །།དེ་ཡང་ག ང་ ་ཡོད་འ ར་དེ་ ིར་འདི་ནི་ཁས་མི་ ང།།༡༡ཞེས་པས་གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ར་ས་
བོན་དང་ ་ འི་ངོ་བོ་གཉིས་ལ་འཇིག་ ེན་འདིར་ངོ་བོ་གཞན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།ཇི་ ར་ ་ འི་གནས་ བས་ ་
ས་བོན་ག ང་ ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ ། ་ ་ཡང་ག ང་ ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།འམ་ཞེས་པ་ཡང་ན་ས་ ག་དེ་དག་གི་
ངོ་བོ་ མ་པ་ ན་ ་གཅིག་པས་ཇི་ ར་ ་ འི་གནས་ བས་ ། ་ ་འདི་ག ང་ ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ །ས་བོན་དེ་
ཡང་དབང་པོའི་ཤེས་པས་ག ང་ ་ཡོད་པར་འ ར་བ་ལས།མེད་པ་དེའི་ ིར་ཉེས་པ་དེ་གཉིས་ ོང་བར་འདོད་
པས།ས་ ག་གཉིས་ ི་ངོ་བོ་ལ་གཞན་མེད་པ་འདི་ནི་ཁས་ ང་བར་མི་ འོ།།

གཉིས་པ་ བ་མཐའ་ ོ་མ་བ ར་བའི་ཐ་ ད་ ་ཡང་མེད་པར་བ ན་པ་ནི།
• ་བར།གང་ ིར་ ་ཞིག་ན་ཡང་དེ་ཡི་འ ས་ ་མཐོང་བའི་ ིར།།དེ་དག་གཅིག་པ་ཡིན་
ཞེས་འཇིག་ ེན་ ིས་ ང་ཁས་མི་ལེན།།ཞེས་པས་གང་གི་ ིར་ ་ས་བོན་ཞིག་ནའང་ས་བོན་
དེ་ཡི་འ ས་ ་མཐོང་བའི་ ིར།ས་ ག་དེ་དག་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་འཇིག་ ེན་ ིས་
ང་ཁས་མི་ལེན་ནོ།།
• ག མ་པ་དཻ་ ར་བཀག་པ་ མས་ ི་དོན་བ ་བ་ནི། ་བར།དེ་ ིར་དངོས་པོ་བདག་ལས་
འ ང་ཞེས་རབ་ ་བ གས་པ་འདི།།དེ་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་ ེན་ ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་
ནོ།།༡༢ཞེས་པས་དེའི་ ིར། ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་བདག་ལས་འ ང་བ་ཡིན་ཞེས་རབ་
་བ གས་པ་འདི།དེ་ཉིད་དོན་དམ་དང་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོབ་ འང་རིགས་པ་མ་
ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་རིགས་པས་དགག་པ་ནི།
་བར།བདག་ལས་ ེ་བར་འདོད་ན་བ ེད་པར་ ་དང་ ེད་ ེད་དང།།ལས་དང་ ེད་པ་པོ་
ཡང་གཅིག་ཉིད་འ ར་ན་དེ་དག་ནི།།གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ན་བདག་ལས་ ེ་བར་ཁས་
ང་པར།། ་མིན་ ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་བར་འ ར་ ིར་རོ།།༡༣ཞེས་པས་འ ས་
་བདག་ལས་ ེ་བར་འདོད་ན།བ ེད་པར་ ་བ་འ ས་ ་དང། ེད་པར་ ེད་པ་ ་
དང།གང་ཞིག་ ་བའི་ལས་དང།གང་གིས་ ེད་པའི་ ེད་པ་པོ་ཡང་གཅིག་ཉིད་ ་འ ར་
ན།དེ་དག་ནི་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ན།བདག་ལས་ ེ་བར་ཁས་ ང་བར་ ་བ་མིན་
ཏེ།བ ན་བཅོས་འདི་དང་ ་ཤེ་ལས་ ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་
རོ།།

Name - Lobsang Wangdrak
Subject - Mool-Shastra

༡ཉན་རང་uབ་དབང་ལས་skyེས་uལ།
༢སངས་rgyས་byང་སེམས་ལས་འruངས་uལ།
༣byང་སེམས་kyི་rgyuའི་གཙ<་བ=་གsuམ་བstན་པ།
ཉན་ཐོས་སངས་rgyས་འbrིང་rnམས་uབ་དབང་skyེས།།
སངས་rgyས་byང་uབ་སེམས་དཔལ་ལས་འruངས་ཤིང།།
sིང་rjེ་སེམས་དང་གཉིས་su་མེད་blོ་དང།།
byང་uབ་སེམས་ནི་rgyལ་srས་rnམས་kyི་rgyu།།

༡སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་sིང་rjེ་ལ་yག་འཚལ་བ་དང།
༢ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་sིང་rjེ་ལ་yག་འཚལ་བ།
•
•
•
•
•
•

དང་པོ་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་gyuར་ཅིག།
བདག་གི་འདི་ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་བskyེད་པ།།
ཟོ་uན་འyན་ltར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི།།
འgrོ་ལ་sིང་rjེར་gyuར་གང་དེ་ལ་འduད།།
འgrོ་བ་གཡོ་བའི་u་ཡི་ནང་གི་zl་བ་ltར།།
གཡོ་དང་རང་བཞིནན་ཉིད་kyིས་stོང་པར་མཐོང་བ་ཡི།།

ས་དང་པWའX་yད་གཞི་སའི་ངW་བZ་མདོར་བstན་པ།
•
•
•
•

rgyལ་བའི་srས་པོ་འདི་ཡི་སེམས་གང་འgrོ་བ་rnམས།།
rnམ་པར་grོལ་བར་by་yིར་snིང་rjེཌྷི་དབང་gyuར་ཅིང།།
kuན་tu་བཟང་པWའX་smོན་པས་རབ་བsŋོན་དགའ་བ་ལ།།
རབ་tu་གནས་པ་དེ་ནི་དང་པW་ཞaས་byའོ།།

དོན་ldན་gyི་མཙན་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན། རིགས་su་skyེ་བ་སོགས་
བཞིའི་ཡོན་ཏན།
• དེ་ནས་བzuང་stེ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་gyuར་པ་ཡི།། byང་uབ་སེམས་དཔལ་ཞེས་byའི་
sgr་ཉིད་kyིས་བsད་དོ།། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་rnམས་kyི་རིགས་suའང་
skyེས་པ་stེ།།
• འདི་ནི་kuན་tu་sbyོར་བ་གsuམ་པོ་ཐམས་ཅད་spངས་པ་ཡིན།། byང་uབ་སེམས་
དཔལ་དེ་ནི་དགའ་བ་tu་gyuར་འཆང་ཞིང།།་འཇིག་rtེན་ཁམས་བrgy་kuན་་ནས་
གཡོ་བ་nuས་པར་gyuར་པའང་ཡིན།།་

ས་གོང་མ་གནོན་པ་སོགས་གsuམ་gyི་ཡོན་ཏན། ཡོན་ཏན་མདོར་
བsduས་ཏེ་བstན་པ།
• ས་ནས་སར་གནོན་byེད་ཅིང་གོང་མར་རབ་tu་འgrོ་བར་འgyuར།། དེ་ཚn་འདི་ཡི་
ངན་འgrWའX་ལམ་rnམས་མཐའ་དག་འགག་པར་འgyuར།། དེ་ཚn་འདི་ཡི་སW་སW་skya་
བWའX་ས་rnམས་ཐམས་ཅད་ཟད།།
• འདི་ནི་འཕགས་པ་བrgyད་པ་ཇི་ltར་དེ་ltར་ཉེ་བར་བstན།།

ས་འདི་ཉན་རང་རིགས་kyི་sgོ་ནས་ཟིལ་gyིས་གནོན་པ། ས་བduན་
པར་ཉན་རང་blWའX་stོབས་kyིས་ཟིལ་gyuས་གནོན་པར་བstན་པ།
• rǳོགས་པའི་byང་uབ་སེམས་ltར་དང་པོ་ལ་གནས་kyང།། uབ་དབང་གsuང་
skyེས་དང་བཅས་རང་སངས་rgyས་rnམས་ནི།། བསོད་ནམས་དག་གི་དབང་གིས་
ཕམ་byས་rnམམ་པར་འཕེལ།།
• དེ་ནི་རིང་du་སོང་བར་blོ་ཡང་lhག་པར་འgyuར།།

ས་དང་པོོ་ལ་གནས་པའི་sbyིན་པ་བཤད་པ།
• དེ་ཚn་དེ་ལ་rǳོགས་སངས་byང་uབ་rgyu།། དང་པW་sbyXན་པ་ཉིད་ནི་lhག་པར་
འgyuར།། རང་ཤ་stེར་ལའང་guས་པར་byས་པ་ཡིས། snང་du་མི་ruང་དཔོག་པའི་
rgyuར་ཡང་འgyuར།།

sbyིན་པས་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང།
• skyེ་བོ་འདི་kuན་བདེ་བ་མངོན་འདོད་ཅིང།། མི་rnམས་བདེ་བའང་ལོངས་spyོད་
མེད་མིན་ལ།། ལོངས་spyོད་kyང་ནི་sbyིན་ལས་འbyuང་མyེན་ནས།། uབ་པས་དང་
པོར་sbyིན་པའི་གཏམ་མཛད་དོ།།
• sིང་rjེ་དམན་ཞིང་ཤིན་tu་rʦuབ་སེམས་ཅན།། རང་དོན་lhuར་ལེན་ཉིད་du་འgyuར་
བ་གང།། དེ་དག་གི་ཡང་འདོད་པའི་ལོངས་spyོད་rnམས།། sduག་བsŋལ་ཉེར་ཞིའི་
rgyuར་gyuར་sbyིན་ལས་འbyuང།།

sbyིན་པས་myང་འདས་kyི་བདེ་བ་ཐོབ་པ།
• འདི་ཡང་sbyིན་པའི་skབས་kyི་ནམ་ཞིག་ཚn།། འཕགས་པའི་skyེ་བོ་དང་འrད་
myuར་du་འཐོབ།། དེ་ནས་srིད་rgyuན་ཡང་དག་བཅད་byས་ཏེ།། དེ་ཡི་rgyu་ཅན་ཞི་བ་
འgrོ་བར་འgyuར།།

byང་སེམས་kyི་sbyིན་པའི་ཕན་ཡོན་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་བstན་པ།
rtེན་གཉིས་ཀ་ལ་sbyིན་པའི་གཏམ་གཙ<་བ=་བstན་པ། byང་སེམས་
kyི་sbyིན་པའི་ཚn་དགའ་བ་ཇི་lt་bu་ཐོབ་པ།།
• འgrོ་ལ་ཕན་པར་དམ་བཅས་ཡིད་ཅན་rnམས།། sbyིན་པས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་
དགའ་བ་འཐོབ།།
• གང་yིར་བrʦེ་བདག་བrʦེ་བདག་མ་ཡིན་པ།། དེ་yིར་sbyིན་པའི་གཏམ་ཉིད་
གཙ<་བW་ཡXན།།
• ཇི་ltར་byིན་ཅིག་ཅེས་sgr་ཐོས་བསམ་ལས།། rgyལ་srས་བདེ་འbyuང་དེ་ltར་
uབ་rnམས་ལ།། ཞི་བར་uགས་པས་བདེ་བ་byེད་མིན་ན།། ཐམས་ཅད་བཏང་
བས་lt་ཞིག་smོན་ཅི་དགོས།།

byང་སེམས་kyི་luས་sbyིན་པས་sduག་བsŋལ་ཡོད་མེད་དpyོད་པ།
sbyིན་པའི་ཕར་yིན་gyི་དbyེ་བ་བstན་པ།
• luས་བཅད་stེར་ཞིང་བདག་གི་sduག་བsŋལ་gyིས།། གཞན་དག་rnམས་kyི་དmyལ་
བ་ལ་སོགས་པའི།། sduག་བsŋལ་རང་རིག་ཉིད་du་མཐོང་ནས་དེ།། དེ་གཅད་
བྻ་yིར་myuར་du་བrʦོན་འgruས་rʦོམ།།
• sbyིན་པ་sbyིན་by་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་stོང།། འཇིག་rtེན་འདས་པའི་ཕར་རོལ་yིན་
ཞེས་by།། གsuམ་པོ་དག་ལ་ཆགས་skyེས་gyuར་པས་དེ།། འཇིག་rtེན་པ་ཡི་ཕ་
རོལ་yིན་ཅས་བstན།།

ས་ཡི་ཡོན་ཏན་བrjོད་པའི་sgོ་ནས་འjuག་བsdu་བ།

• དེ་ltར་rgyལ་བའི་srས་kyི་ཡིད་ལ་རབ་གནས་ཤིང།། དམ་པའི་rtེན་ལ་འོད་
ཆགས་མཛnས་པ་rེད་gyuར་པའི།། དགའ་བ་འདི་ནི་ནོར་bu་u་ཤེལ་ཇི་བཞིན་
du།། muན་པ་stuག་པོ་ཐམས་ཅད་rnམ་པར་བསལ་ནས་rgyལ།།

ས་གཉིས་པ་drི་མ་མེད་པ་བཤད་པ།
•
•
•
•
•

ས་འདིར་uལ་rིམས་ཡོངས་su་དག་པར་བstན་པ།
uལ་rིམས་kyི་བsŋགས་པ་བstན་པ།
uལ་rིམས་kyི་མི་མuན་yོགས་དང་མ་འdrེས་པའི་དཔེ་བstན་པ།
uལ་rིམས་ཕར་yིན་gyི་དbyེ་བ་བstན་པ།
སའི་ཡོན་ཏན་བrjོད་པའི་sgོ་ནས་འjuག་བsdu་བའོ།

ས་གsuམ་པ་འོད་byེད་པ་བཤད་པ་ལ།
•
•
•
•

yད་གཞི་སའི་ངེས་ཚŒག
yད་ཆོས་ས་ཡི་ཡོན་ཏན།
ཕར་yིན་དང་པོ་གsuམ་gyི་yད་ཆོས།
སའི་ཡོན་ཏན་བrjོད་པའི་sgོ་ནས་འjuག་བsdu་བའོ།

ས་བཞི་བ་འོད་འrོ་བ་བཤད་པ་ལ་གsuམ།
• ས་འདིར་བrʦོན་འgruས་lhག་པར་བstན་པ། སའི་ངེས་ཚŒག spངས་པའི་yད་
པར་རོ།

ས་lŋ་བ་sbyང་དཀའ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
• སའི་ངེས་ཚŒག
• བསམ་གཏན་lhག་ཅིང་བདེན་པ་ལ་མཁས་པ་བstན་པའོ།

Name : Mehar Singh Negi
Subject : Kagyud Sampradaya Shastra

ེ་ཚན།
ོབ་ཚན།

བཀའ་བ ད་རང་ག ང།
ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ་ལས་ལེ ་དང་པོ་
ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ །

-མེཧར་སི ྷ་ནེ ི།

ོན་པ་ཚད་མ།

ཚད་མ་
ན་བ ས་
ོམ་པ་པོ།

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ང་།
(425,480540)

ཚད་མ་
མ་
འ ེལ་
ོམ་པ་པོ།

ོབ་དཔོན་ཆོས་ གས།
(600-660)

ཚད་ བ་ལེ ་འ ོས་པའི་ཚད་མདོའི་ ་ཚག
ཚད་མར་ ར་པ་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ།།
ོན་པ་བདེ་གཤེགས་ ོབ་ལ་ ག་འཚལ་ནས།།
(འདིས་ གས་འ ང་ གས་ གོ ་ ་ི རིགས་པའི་ ོ་ནས་
སངས་ ས་ཚད་མའི་ ེས་ ར་ བ་པ་བ ན།)

བ བ་ །

བ་ ེད།-༢

ོན་པ་ཚད་མར་ ར་པ།
༡༽ ( ་འདི་ལས་འ ས་ ་འདི་འ ང)

གས་འ ང་གི་རིགས་པ།

༢༽ (འ ས་ ་འདི་ཡོད་པས་ ་དེ་ ོན་ ་སོང་བ་ཤེས་པ)

གས་འ ང་གི་རིགས་པ།

ཚད་མའི་ ེས་ ར་ བ་པའི་ གས་འ ང་གི་ བ་ ེད་བཞི།
་ ན་ཚགས་༢།

འ ས་ ་ ན་ཚགས་༢།

༡༽ ་བསམ་པ་ ན་ཚགས། འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ་ ེ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བ།
༢༽ ་ ོར་བ་ ན་ཚགས། ོན་པ་ ེ་བདག་མེད་ གོ ས་པའི་ཤེས་རབ་ ན་པ།

༡༽འ ས་ ་རང་དོན་ ན་ཚགས། བདེ་གཤེགས་ཏེ་ ང་ གོ ས་མཐར་ ིན་པ།
༢༽འ ས་ ་གཞན་དོན་ ན་ཚགས། ོབ་པ་ ེ་ལམ་བདེན་བཞིའ་ི མ་གཞག་ ིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་ ོགས་པར་བ ན་པ་ལས་སེམས་ཅན་ ོལ་ལམ་ ་དགོད་པ།

གས་འ ང་གི་ ་འ ས་ ི་ བ་ ེད་བཤད་པ་ལ།
༡༽ མདོར་བ ན་པ།

༢༽

ས་པར་བཤད་པ།

༡༽ འ ས་ ་ཚད་མའི་དོན་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་ལས་ཐོག་མ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པ།
ཚད་མ་བ ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །དོན་ ེད་ ས་པར་གནས་པ་ནི།།
མི་བ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༢༽ མཚན་ཉིད་ ་ི མ་ བ། བ་ཆེས། མི་ ིད་པའི་ ོན་ ོང།
་་་་་་་་ ་ལས་ ང་བ་ཡང་། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ཡོད་ན་འདི་ཡོད་ ིར་རོ།། བར་ཚགས་
དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།

བཅད་ག མ་

༣༽

་བཤད་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བ ན་ཏེ་ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་ལ་དོན་ཡོད་པ་བ ན་པ།

མ་ཤེས་དོན་ ་ི གསལ་ ེད་ ང། །ཞེས་སོགས་ནས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ད ད་ ིར་རོ། །བར་ཚགས་
ང་གཉིས་ སི ་བ ན།
༤༽ མཚན་ཉིད་དེ་ ན་ ་ི བདག་ཅག་ ོན་པ་ཚད་མར་ ར་པ་བ ན་པ།
དེ་ ན་བཅོམ་ ན་ཚད་མ་ཉིད།།
༥༽ དེ་ ་ འི་ཚད་མའི་ ེས་ ་དེའང་ ་ལས་ ར་པའི་ ལ་བཤད་པ་ལ།
༡༽ དངོས།- མ་ ེས་པ་ནི་བ ོག་དོན་ ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་ ང་ག མ་ ིས་བ ན།
༢༽ དབང་ ག་ ག་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ།༡) ིར་ཚད་མ་ ག་པར་ཡོད་པ་དགག ཚད་མ་ ག་པ་ཉིད་ཡོད་མིན། །ཞེས་སོགས་ཚགས་
བཅད་གཉིས་དང་ཚགས་ ང་གཅིག

བཅད་གཅིག་དང་ཚགས་

༢)

ོད་བ ད་དབང་ ག་གི་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ ས་པ་དགག- ོད་འ ག་ད ིབས་ ི་ ད་པར་དང།།
ཞེས་སོགས་ནས། གས་པས་ཡིན་ ་ི བ ོད་འདོད་མིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ་གཉིས་ ིས་བ ན།

༣) དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ་ི ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག- ཇི་ ར་དངོས་དེ་ ་ཡིན་པ། །ཞེས་སོགས་ནས།
མ་ཡིན་ ད་པར་མེད་ ིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ད་ ིས་བ ན།
༤) ཚད་མ་ཡིན་ན་ གོ ་ ར་ ་ི དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དགག- ཚད་མ་ ོག་ ར་དོན་ཤེས་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ནས།
ར་ཤོག་ ་ ོད་བ ེན་པར་ སི ། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ་ཡིས་བ ན།

དེ་ལས་བ ོག་ ེ་ ་འ ས་ ན་ མ་ཚགས་པས་བདག་ཅག་ ོན་པ་ཚད་མར་ བ་པའི་ ལ།
༡༽

་བསམ་པ་ ན་ཚགས།- བ་ ེད་ གས་ ེ་གོམས་ལས་དེ།

༡༽

་བསམ་པ་ ན་ཚགས་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ་བ་ ་མར་གོམས་པར་བ ན་པ།- བ་ ེད་ གས་ ེ་གོམས་ལས་དེ།
དེ་ལ་གཞན་ ེའི་ ་བའི་ ོད་པ་གཉིས།

༡༽

ེ་བ་ ་མར་གོམས་པ་མི་འཐད་པའི་ ོད་པ། ༢༽ གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་མི་ ིད་པའི་ ོད་པ།
ེ་བ་ ་མར་མི་འཐད་པའི་ ང་འཕེན་པའི་ ོད་པ། ོ་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་ནས།
ན་འ ར་ ད་པར་མེད་ ིར་རོ།། །སོགས་ཚགས་བཅད་བཞི་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།

 སེམས་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དགག་པར་ས་བཅད་ ་ལས།
༡)

ས་སེམས་ ི་བདག་ ེན་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། །དབང་ མས་རེ་རེ་ལ་གནོད་ན། །ཞེས་སོགས་ནས། ེས་
ིར་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ་གཅིག་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།

༢) ཤི་ ས་ལ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། ས་ནི་གནས་པ་ཉིད་ན་སེམས། །ཞེས་སོགས་ནས།
དེ་ཅིས་ ར་ཡང་འཚ་མི་འ ར། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ད ས་བ ན།
༣)

ས་སེམས་ ི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་དགག་པ། ཉེར་ལེན་འ ར་བ་མེད་པ་ན། །ཞེས་སོགས་ནས། མེ་དང་ཟངས་མའི་ ་
ཉིད་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ག མ་ ིས་བ ན།

༤) ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་ ེན་དང་བ ནེ ་པར་འདོད་པ་དགག་པ། ཡོད་མེད་དག་ལ་ ེན་མེད་ ིར། །ཞེས་སོགས་
ནས། མིན་ན་དེ་གནས་ ེད་གཞན་གང། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ་དང་ཚགས་ ང་གཉིས་ ིས་བ ན།
༥) ཤེས་རབ་སོགས་ ས་ལ་ ེན་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ། ས་ ི་ ལ་ ང་འ ིབ་མེད་པར། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ ིར་
སེམས་ལ་བ ེན་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ག་གིས་བ ན།

 ས་སེམས་ ས་གཅིག་པ་དགག་པར་ས་བཅད་ག མ།
༡) འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས་ནི། ཇི་ ར་སེམས་ལ་ ེན་ ས་ནས། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་གཅིག་གིས་བ ན།
༢)

ེ་གནས་ ་འ ག་ ལ་ལ་ དོ ་པ་ ང་བ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ན་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ནི་ ེ་བར་མི་
འ ར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་ ིས་བ ན།

༣) མ་མཐོང་བ་ཙམ་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པའི་ བ་ དེ ་མ་ བ་པར་བ ན་པ། གལ་ཏེ་འ ོ་འོང་མ་མཐོང་ན། །ཞེས་སོགས་
ནས། མ་མཐོང་ ིར་ན་མེད་པ་མིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་ སི ་བ ན།

 སེམས་ ས་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པ་དགག་པར་ས་བཅད་གཉིས།
༡) ཡན་ལག་ཅན་ ་ཡིན་པ་དགག་པ། ལག་སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག།།ཞེས་སོགས་ནས། ོགས་འདི་གཞན་ལའང་
བ ོད་པར་ ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་བཅོ་བ ད་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ སི ་བ ན།

༢) ཡན་ལག་ ་ཡིན་པ་དགག་པར་ས་བཅད་བཞི།
༡) ཚགས་དང་མ་ཚགས་པར་བ གས་ནས་དགག་པ། རེ་རེ་ ས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའང། །ཅིག་ཅར་མང་པོ་འ ང་
བར་འ ར། །ཞེས་པས་བ ན།
༢) ད གས་གསལ་ དེ ་ ི་ ་ཡིན་པ་མི་ ིད་པར་བ ན་པ། ་མ་ཉིད་ ་མ ངས་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་
ནས། དེ་ ་དེ་འ ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།
༣)

ིད་ ང་རིགས་པས་མི་འཐད་པ། ད གས་འ ང་ཐ་དད་ ལ་ཅན་ ིར། །ཞེས་སོགས་ནས། ཐ་དད་མིན་ཏེ་
དེ་འ ས་མིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ ིས་བ ན།

༤) རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བར་བ ན་པ། མ་ཤེས་ ས་པ་ངེས་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་ནས། གནས་འ ར་
ཞེ་ན་་་་་་་་་་་་། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ཚགས་བཅད་གཉིས་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ སི ་བ ན།

 རང་ལ་མ ངས་པར་ ང་བར་ས་བཅད་བཞི།
༡) ཁམས་ག མ་ལ་བ གས་ཏེ་དགག་པ། ་་་་་་་་་་གལ་ཏེ་དེའི། །ཞེས་སོགས་ནས། ས་གཞན་བ ེད་པའི་
་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་ཚགས་ ང་ ེད་ སི ་བ ན།
༢) སེམས་ ི་མ་མཚམས་ རོ ་བར་ ོད་ ོང། དེ་ཡི་ཡན་ལག་དངོས་པོ་དང། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་
གཅིག་གིས་བ ན།
༣) དབང་པོ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བའི་ བ་ ེད་དགོད་པ། དབང་པོ་ ་མས་རང་རིགས་ལ། །ཞེས་སོགས་
ཚགས་བཅད་གཅིག་གིས་བ ན།
༤) ་དོན་གཞན་ལས་ ་ེ བ་དགག་པ། གལ་ཏེ་ ས་ལས་དེ་ ེ་ན། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་འ འི་ བ་ ེད་ ག་
འདོད། ཅེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་ ིས་བ ན།

ན་

 གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་ ོང་ལ་ས་བཅད་ག མ།
༡) མཆོངས་པ་དང་ འི་ དོ ་མཐའ་མེད་ ་མི་འཕེལ་བའི་ ་མཚན།
གོམས་པས་ ད་པར་འ ར་ན་ཡང།།
ཞེས་སོགས་ནས། མིན་ ིར་་་་་་་་་་་་་་་་་། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ག མ་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་
དང་ ེད་ ིས་བ ན།
༢) དཔེ་དེ་བ ེ་སོགས་སེམས་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་མི་མ ངས་པར་བ ན་པ། ་་་་་་་་གང་ཚ་ ས་ ར་པ། །ཞེས་
སོགས་ནས། ད ལ་ ་དང་ནི་གསེར་སོགས་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་ཚག་
ེད་ ིས་བ ན།
༣) ེ་སོགས་ ད་པར་ ་འཕེལ་བའི་ ་མཚན་བ ན་པ། དེ་ ིར་དེ་དག་ལས་ ེས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་ནས།
ཆགས་ ལ་ཆགས་དང་ཡིད་ལོག་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ག་དང་ཚགས་ ང་གཉིས་

ང་གཉིས་དང་

ིས་བ ན།

 ་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་བཤད་པར་ས་བཅད་ག མ།
༡) བ ེ་བ་ལས་ ོན་པ་ ང་བའི་ ལ། བ ེ་ ན་ ག་བ ལ་གཞོམ་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་
གཅིག་གིས་བ ན།
༢) དེ་ལས་ ང་བའི་ ོན་པ་དངོས་བཤད་པ། ང་དང་རིགས་པས་ མ་ད ོད་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། བསེ་ ་
སོགས་ ད་འདི་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ག་དང་ཚགས་ ང་གཉིས་ ིས་བ ན།
༣) དེ་ཉིད་ ོན་པར་འདོགས་པའི་ ་མཚན་བཤད་པ། དེ་དོན་ ིར་ན་ཐབས་གོམས་པ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་
བཅད་གཅིག་གིས་བ ན།

ལ་

 འ ས་ ་ ན་ཚགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ལས།
 དང་པོ་རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་གཤེགས་བཤད་པ་ལས་ས་བཅད་བཞི།
༡) བདེ་གཤེགས་དངོས་བཤད་པ་ནི།

་ ངས་ཡོན་ཏན་ག མ་བདེ་ཤེགས། །ཉིད་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།།

ཞེས་

པས་བ ན།
༢) མཛས་པར་གཤེགས་པ་བ ན་པ། ་་་་ ག་བ ལ་ ེན་མིན་ ིར། །ཞེས་སོགས་ཚགས་ ང་གཉིས་དང་ ེད་
ིས་བ ན།
༣) ར་མི་ ོག་པར་བཤད་པ། ་ེ དང་ ོན་ནི་ ན་འ ང་དག།།ཅེས་སོགས་ནས། དེ་བདེན་ཐ་དད་བདག་ཉིད་
།ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།

ིས།

༤) མ་ ས་པར་གཤེགས་པ་བཤད་པ། ས་ངག་སེམས་ ་ི གནས་ངན་ལེན། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ཤེས་པ་
པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ག མ་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ ིས་བ ན།

ཡང་ བ་

 གཉིས་པ་འ ས་ ་གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད་པ།
གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་ནི། ོབ་པ་ཉིད་གཟིགས་ལམ་ག ངས་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ ིར་
ཚད་ཡིན་་
་་་་་་་་་། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་ཚགས་ ང་ ེད་ སི ་ གས་བ ེའི་
ོ་ནས་ག ལ་ ར་བདེན་བཞིའི་གནས་ ིན་ཅི་
མ་ལོག་པར་བ ན་པས་ བ་པས་ བ་པ་ཡིན་ནོ།།
དགེའོ།། དགེའོ།། དགེའོ།།

Name : Namdak
Subject : Bon Sampradaya

ག ང་ ང་བོན་ ི་རང་ག ང་ ོབ་ཚན།

ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ད ་མའི་འ ེལ་པ།
༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་འ ེལ་པ་བ གས། །
ོབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་ མ་དག་ག ག་ ད།

ཟབ་མོ་ ོང་ཉིད་མཁའ་ལ་ མ་རོལ་ཞིང་། །ཚད་མེད་ གས་ ེའི་ཚ་ཟེར་རབ་ ས་པས། །
ག ལ་ འི་ ོ་ཡི་ ན་ ག་སེལ་མཛད་པ། །མི་མཆོག་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ི་བོས་འ ད། །
ཞེས་ག ང་འདིའི་མི་མཆོག་ ་བའི་ ་མ་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་པར་བ ན་ཞིང་། དེ་ཡང་ ་བ་གནས་ གས་ ོང་པ་
ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ནི་ནམ་མཁའི་ངང་བཞིན་ ོང་གསལ་ ་མ ེན་ཞིང་། ཚད་མེད་བཞིའི་ ིང་པོ་དོན་ མས་ གས་
ལ་འོད་ཟེར་བཞིན་ ་ཚ་ཟེར་འབར་བས་འཁོར་བར་གནས་པའི་ག ལ་ འི་ ོ་ཡི་ ན་ ག་བཞིན་པ་ མས་སེལ་
མཛད་པའི་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ི་མིའི་མཆོག་ ་འ ར་བ་ ་བའི་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ད་མེད་ངང་ནས་ ི་བོས་ ས་
འ ད་ ག་བ ིས་དགོས་པའི་གནད་དོན་བ ན་པ་ཡིན།

ཟབ་མོའི་དོན་ ོགས་མེ་ ོན་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཟབ་མོའི་དོན་ མས་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ཡི། །
ཟབ་དོན་ ིང་པོ་བདེན་གཉིས་སེང་གེའི་ད ངས། །གོ་བ་ ་ ིར་གསལ་ དེ ་ ན་འདི་ ར། །
ག ང་འདིའི་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བ ན་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་གནས་ གས་ཟབ་མོའི་དོན་ ོང་པ་ཉིད་ ི་རང་
བཞིན་ཇི་བཞིན་མེ་ ོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་མཆོག་ནས་ ོགས་ཟིན་ནས། ཟབ་མོའི་གནས་ གས་ ི་དོན་ མས་ ིས་ ང་
ག ལ་ འི་ མས་ལ་གཟིགས་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དོན་ མས་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ཟབ་མོའི་
གནས་ གས་ ི་ ིང་པོ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ་དང་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ མས་ ི་ ལ་པོ་སེང་གེའི་ངར་
ད་ ོགས་པ་ན་གཞན་སེམས་ཅན་ ན་འཇིག་ གས་ངང་ནས་ ་སིམ་པོ་གནས་པ་བཞིན། ཟབ་མོའི་གནས་ གས་ ི་
དོན་བདེན་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པས་གཞན་ལོག་ ་ཅན་ མས་ཚར་གཅོད་ནས་ག ལ་ ་ མས་ག ང་གི་བ ན་
དོན་ མས་བ ད་ལ་ ེ་ ིར་ཚག་དོན་གསལ་པོ་གོ་བ་ ་བོའི་ ོ་ནས་གསལ་བར་ ེད་པས་འདིར་བ ན།

ཐོག་མར་ག ང་འདི་ལ་ས་བཅད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་བ ན།
འཆད་ཉན་ ི་དགེ་བ་ལམ་ ་ ངོ ་བའི་ ིར་འཆད་ཉན་ ི་གཉེར་བ ོད་པ་དང་།
བཤད་ ་བོན་ ི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་།
བཤད་ གས་ག ང་དང་བ ན་ཏེ་ ས་པར་བཤད་པ།

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ ི་དང་བ ན་ལ། ག ང་འདི་ལ་ག མ་ །ེ
མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་།
བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་དང་།
མ ག་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་བ ོ་བའོ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།
གང་གི་ གས་བ ེས་ཉེར་བ ང་ནས། །
ོས་མཐའ་འཇིག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ ས་ ་མ་དམ་པ་གང་གི་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ག ལ་ ་ཉེ་བར་ གས་ ེས་བ ང་ནས་ ོས་པ་
མཐར་འཛན་ ི་ ོ་འཇིག་ཅིང་སེལ་བར་མཛད་པ་ མས་བོན་ཅན། ོད་ལ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ ག་
འཚལ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ་དེས། གནས་ བས་ ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། མཐར་ ག་ ་
གཉིས་ ང་འ ག་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་བཏང་ ོམས་ཅན་ ི་ཚག་དང་། མང་དགོས་ཅན་ལ་རིགས་
འ ེའ།ོ །

གཉིས་པ་ནི།
དངོས་པོར་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བའི། །
བདེན་པ་ མ་གཉིས་འདིར་གསལ་ ། །
ཞེས་པ། ག ང་ ོམ་པ་པོ་བོན་ཅན། བདེན་པའི་དངོས་པོ་འཛན་པའི་ ོ་ཡི་ནད་སེལ་བར་ ེད་པའི་ ན་ ོབ་
ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ བས་འདིར་གསལ་བར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་
ཡོད་དེ། བ མས་པའི་དགེ་བ་ ལ་ ིམས་ ་འ ར་བ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བ ན་པ་ཡིན་པས། འཇིག་ ེན་འཁོར་བ་གནས་པ་ མས་བོན་ མས་ཐམས་
ཅད་བདེན་པའི་དངོས་པོར་འཛན་པའི་ ོ་ནི་ ག་བཞིན་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ཡིན་པས་ ག་ནད་དེ་སེལ་བའི་
ཆེད་ ་བདེན་པ་ མ་པ་གཉིས་ ི་དོན་ མས་གསལ་བར་བ ན་པར་ ་ ་ཡིན་བ ན།

བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་ལ་ག མ་ ེ།
༡ ཤེས་པར་ ་བ་དང་།
༢ ཉམས་ ་ ང་ གས་དང་།
༣ ཉམས་ ་ ང་བའི་འ ས་ འོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ།

ད ེ་གཞི་ད ེ་དོན་དང་།
ངོ་བོ་ངེས་ཚག་དང་།
ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་དང་།
།དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ད ེ་གཞི་དང་། ད ེ་དོན་ནོ། །

བ་ ེད་དོ། །

དང་པོ་ནི།
ི་ནང་ ོད་བ ད་འཁོར་འདས་ ན། །
འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ མས་ ན། །
ཞེས་པས། ཤེས་པས་མ་ཟིན་པ་ ིའི་བོན་དང་། ཤེས་པས་ཟིན་པ་ནང་གི་བོན་དང་། ེན་ ི་ ོད་ ི་
འཇིག་ ེན་དང་། ེན་པ་ནང་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་དང་། ག གས་སོགས་འཁོར་བའི་བོན་དང། ིན་
སོགས་ ང་འདས་ ི་བོན་དང། འདི་ ར་ ང་བའི་ག ང་འཛན་ ི་བོན་ མས་ ན་བོན་ཅན། ོད་
བདེན་པ་གཉིས་ ི་ད ེ་གཞིར་འཇོག་པ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ། ོད་རང་རང་གི་ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་
གཉིས་ ི་གཞི་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན་ མ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ག མ་ ེ།
ད ེ་དོན་དངོས་དང་། དགག་ ་དང་།
འདོད་པས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། །
བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས། །
ཞེས་པས། ད ེ་ངོ་ནི། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ཏེ། བོན་ཐམས་ཅད་
ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས་པས་དེ་བ བ་པ་ནི།
 བོན་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན། ོད་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་
གནས་ཏེ། ོད་ ི་གནས་ གས་དེ་ ང་ ོང་གཉིས་མེད་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན་ ་ ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། །
ཤིན་ ་གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན། །
ོག་པས་ ས་མིན། །
ཞེས་པ་ནི། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་གཅིག་ཅེ་ན། ཤེས་ ་བོན་ཅན། སོ་སོའི་ ེ་བོ་ མ་ ིས་དོན་དམ་མངོན་ མ་
་ ོགས་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར། ཞེས་དང་། ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོ་ ེ་
བོས་དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་མ་ ོགས་པའི་ ིར། ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་
ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར། གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་
པ་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་དགོས་པའི་ ིར། ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་འདི་ལ་གཅིག་
དང་ ་མའི་ མ་ད ེ་མེད་པར་ཐལ། གཅིག་པའི་ ིར། ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་འདི་ལ་
གཅིག་དང་ ་མའི་ མ་ད ེ་ཡོད་པའོ། །

ཡང་དོན་དམ་པ་བོན་ཅན། ོད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ཤིང་གོམས་པ་ ལ་ ་ ནི ་པའི་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་ ེ་བར་འ ར་བ་
ཐལ། ོད་ ན་ ོབ་དང་ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་དེ་བོན་ཅན། ོད་ ན་ ོབ་དང་ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་ཤིང་གོམས་པ་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་མ་ ེ་བའི་ ིར། ཞེས་རང་ ད་བཞི་དང་ཐལ་འ ར་
བཞིའོ། །
ཀན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་ ་བོན་ཅན། དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་ གོ ས་པའི་འཕགས་པས་ ན་
ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ལ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་འདོགས་གཅོད་མི་ ས་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་ གོ ས་པའི་འཕགས་པས་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ལ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་
འདོགས་གཅོད་ ས་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། དོན་དམ་ ་ི བདེན་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ཡི་བོན་ཉིད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ ་ཐ་དད་པའི་ ིར། ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ་ི ང་བ་འདིའི་
བོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ གས་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཅིག་ཆར་ ་
ེ་པར་ཐལ། ཤིན་ ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར། ཤིན་ ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི གས་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་
དང་ཡེ་ཤེས་ཅིག་ཆར་ ་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ།

ཡང་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ ོང་ཉིད་ ་ ོགས་པ་འདི་ཀ་དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ ་
ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ། །ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ ོང་ཉིད་ ་ གོ ས་པ་འདི་ཀ་དོན་དམ་
ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་རང་ ད་ ི་བཞི་དང་ཐལ་འ ར་ ི་བཞིའོ། །ཞེས་ ོན་ ི་མཁས་པས་
བཞེད་དོ། །
 ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་གཉིས། ས་པ་དང་མི་ ག་པ་ ར། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་ ་
བོན་ཅན། དོན་དམ་ ་ི ངོ་བོ་འདི་ཞེས་ ་ བ་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། གས་
ཁས་ ངས། འདོད་ན། ཤེས་ ་བོན་ཅན། བདེན་པའི་དངོས་པོར་ བ་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའ་ི ིར། ། ོག་པ་ ོག་
བཏགས་ཡིན་ལ། ོག་གེ་པ་ མས་ ་ི གས་ཡིན་ཞིང་། དོན་དམ་ ོག་པའི་དངོས་ ལ་ ་འ ར་རོ། །གཞན་མི་ ོག་
པའི་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ད་ཉོན་མོངས་དང་བཅས་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ གོ ་པ་
ཐ་དད་ཡིན་པས་སོ། །དཔེར་ན་ མ་པའི་ ས་མི་ ག་བཞིན་ནོ། །

ག མ་པ་འདོད་པ་བཞག་པ་ནི། །
ོགས་པ་ཡི།
ཤེས་པ་གཉིས་ ོས་ མ་པར་ད ེ། །

ཞེས་པ་ནི། ཤེས་ ་བོན་ཅན། ོགས་མཁན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ཏེ་ ན་ བོ ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་
པ་གཉིས་ ་ མ་པར་ད ེ་བ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གི་ གོ ་པ་ལ་སོགས། གནས་ གས་མ་ ོགས་པའི་ཤེས་པའི་
མཐོང་ ལ་ལ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། ཇི་ ་བ་ གོ ས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་གནས་ གས་ གོ ས་པའི་ཤེས་པའི་
མཐོང་ ལ་ལ་དོན་དམ་ ི་བདེན་པར་ མ་པར་བཞག་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན་ཐག་པ་ ལ་ ་ ང་པ་ལ། ལ་ ་མ་ བ་
པ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་པའི་ ོགས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ནས་ ལ་མི་འ ་བ་གཉིས་ ་ངོས་བ ང་བ་བཞིན་ ོ་འ ལ་བའམ་གནས་ གས་མ་
ོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ ོས་ཏེ་ ན་ ོབ་དང་ ོ་མ་འ ལ་བ་དོན་དམ་ ོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ ོས་ཏེ་དོན་དམ་བདེན་
པ་བཅས་དེ་གཉིས་ གོ ས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ཏེ་ཤེས་པ་གཉིས་ ི་ ་ོ ནས་ད ེ་བའོ།

གཉིས་པ་ངོ་བོ་ངེས་ཚག་ལ་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། ངེས་ཚག་གོ །དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ། མདོར་བ ན་དང་།
ས་བཤད་དང་། དཔེར་མཚན་པ་དང་། ེན་གང་གིས་བཞག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ལ། །
དེ་ཡིས་དབེན་པ་དོན་དམ་ཉིད། །
ཅེས་པས། གནས་ གས་ལ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་ ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན། ོད་ ན་ ོབ་
ཡིན་ཏེ། ོད་རིག་པས་བ ག་མི་བཟོད་པའི་བོན་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན་ ིག་ ་ ར་ ང་བ་
བཞིན་ནོ། །འ ལ་བ་དེས་དབེན་པའི་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཆར་ ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན།
དོན་དམ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་ འི་གནས་ གས་ཡིན་པའི་ ིར། བོན་ཉིད་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ ས་བཤད་ནི། ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ། ། ་ཚགས་ ང་ཞིང་བདེན་པར་ཞེན། །དམ་པའི་ ེས་
ཤེས་ ང་བ་ མས། ། ་མ་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས། །སངས་ ས་དམ་པའི་མཉམ་བཞག་ལ། །
ོས་མེད་ཅིར་ཡང་མཐོང་མི་འ ར། །
 ཅེས་པ་ནི། ཤེས་རབ་ ི་ ོབས་མེད་པས་ན་ ིས་པ། ཉོན་མོངས་དང་ལས་ངན་ ིས་དབང་མེད་ཐ་དད་ ་ ེ་དགོས་པས་ན་སོ་སོའི་ ེ་བོའོ། ། ིས་པ་སོ་
སོའི་ ེ་བོ་བོན་ཅན། ོད་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ ེ། ོད་ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ཐ་དད་ ་ ང་བར་
བདེན་པར་ཞེན་པའི་ ིར། དེར་ཐལ་ ོད་གནས་ གས་མ་ ོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ ིར། ལམ་མ་ གས་ ི་བ་ལང་བཞིན་ནོ། །གང་ཟག་དམ་པ་
ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་བོན་ཅན། ོད་ ེས་ཐོབ་ལ་ ང་བ་ ་ཚགས་ མས་ ་མའི་ ་ ང་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས་ཏེ། ོད་གནས་ གས་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ་མར་རིག་པའི་མི་བཞིན་ནོ། །སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་དང་། གང་ཟག་དམ་པ་ག ང་ ང་སེམས་
དཔའི་མཉམ་བཞག་གི་ཡེ་ཤེས་བོན་ཅན། ོད་ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ ི་ ོས་པ་ཅིར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཏེ། ོད་ག ང་
འཛན་ ི་ ོས་པ་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར། མིག་དག་བའི་མིག་ཡོར་བཞིན་ནོ། ཤེས་ འི་གནས་ གས་ལ་ག ང་
འཛན་ ི་ ོས་པ་མ་ བ་པས་ན་དོན་དང་མ ན་ནོ།

Name - Ngawang Tenphel
Subject - Gelug

མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་
བའི་བཞེད་མཚམས།
སློབ་དཔོན། དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསྟན་འཕེལ། གཞུང་། དགེ་ལུགས།
འཛིན་གྲྭ། དབུ་འོག་ལོ་རིམ་གཉིས་པ། རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
1

ད ་མ་ལ་ད ་བ་བ ན་པ།
–
–
–

ད ་མ་ཡང་ མ་པ་གཉིས་ཏེ།
པར་ ་བ་དང

་མ་ ་ ར་གཉིས་ ་མེད་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ ་མི་གནས་པར་ ་

བའི་ད ་བས་སོ། །
འདི་ལ་མཁས་པ་ ་མས་དགག་པ་མཛད་ཡོད་པ་དང་།
མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཁས་ ང་ ངས་ཡོད།
སྨྲ

སུ

བུ

ཏུ

ལྟ

སྟ

བླ

སྒྱུ

ཀྱ

བྱེ

དུ

།

རྣ

བྱེ

སྨྲ

བུ

བུ
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–

་མ་གཉིས་མེད་ཆོས་ ན་མི་གནས་ད ་མ་ཡི། ། གས་གཉིས་ མ་འ ད་དེ་ཡང་ ངས་པ་
མཚར་བ ད་ཡིན། །

– ཡང་

ན་པོ་ཁ་ཅིག་ད ་མའི་ གས་གཉིས་ཏེ། རབ་ ་མི་གནས་པ་དང་ ་མ་ ་ ར་ འོ། །

བ་དཔོན་ཞི་བ་འ ་ལ་སོགས་པ་ནི་ ་མ་དོན་དམ་པ་བཞེད་པ་ །

– ལམ་རིམ་ཆེན་མོ།

གཞན་ཡང་དོན་དམ་འཇོག་ ལ་ ་ ་ནས་གཉིས་ ་བཞག་པ་ནི་ ངས་པ་

ངོ་མཚར་བ ད་པའི་ མ་གཞག་གོ་ཞེས་ལོ་ ་བ་ཆེན་པོ་ ་ ན་ཤེས་རབ་ག ང་བ་ནི་ཤིན་ ་
ལེགས།

ཏུ

སྨྲ

རྨོ

རྨོ

བུ

ལྟ

སུ

བྱེ

སྒྱུ

སུ

རྣ

སྟེ

ལྡ

བློ

སྒོ

ཏུ

གྱི

ལུ

ཚུ

ཙྪ

བུ

སྒྱུ

ལུ

ཀུ

བུ

རྣ

ཚོ

སྐྱེ

སྐྱེ

3
བླུ

སྒྱུ

སློ

དེར་དགག་པ།

དམ་ཆོས་དོགས་སེལ་ལས། ང་འ ག་རབ་ ་མི་གནས་པའི་
ད ་མ་དང་།

་མ་རིགས་ བ་པ་ཞེས་གཉིས་ ་ བ་དཔོན་

དཔའ་བོ ་ མ་རིམ་སོགས་ ་བོད་ན་ ང་ ར་ གས་ཤིང་།
ཡིད་བཞིན་མ ད་ འང་རང་ ད་འོག་མའི་ བས་ ་བདེན་པ་
གཉིས་ཆར་ ་མ་ ར་འདོད་མཁན་ ་ གས་བཤད་ཡོད་པ་
བཞིན། འདི་ ངས་པས་ ས་པའི་ མ་ད འོ་ཞེས་བཤད་པ་
བས་པ་དགེ་བ་ལ་ ས།
སློ

སུ

གྲ

སུ

ཏུ

ལྟ

སྐ

བྱེ

ལུ

རླུ

གྱི

རྣ

ཇུ

ཟུ

རྒྱ

རྒྱུ

གྲུ

བྱ

ལྟོ

དུ

ལྟ

སྒྱུ

རྨོ

ཛོ

སྒྱུ

སྒོ

འི

4
བུ

སྦོ

–

་ ག་ ་ བ་ གས་མཆོག་འཆད་པ་ལའང་། །
སངས་ ས་བ ངས་དང་ལེག ས་ ན་འ ད་
གཉིས་ ས། །
ཐལ་འ ར་ཙམ་དང་རང་ ད་ བ་ ད་ ར། །
ཐལ་རང་གཉིས་ ་མཁས་ལ་ གས་ཅིང་ བ། །
ཅེས་སོགས་སོ།།
བྱེ

གྲུ

ཕྱི

ལྡ

བྱེ

སྒྲུ

གྲ

རྒྱུ

སྐྱ

སུ

ལུ

སྒྲུ

ཀླུ

རྒྱ

ཀྱི

གྱུ

5
བྲ

བྱེ

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་པ།

ཛ་ ་ན ་ཡིས་མཛད་པའི་ད ་མ་འ ག་པའི་འ ལ་པ་ན་
ད ་མ་རང་ ད་པ་ཞེས་པའི་ ག་དངོས་ ་ ང་ལ། ད ་
མ་ཐལ་འ ར་པ་ཞེས་པའི་ ག་ནི་གསལ་པོར་མ་ ང་ན་
ཡང་མཐའ་གཅིག ་ ་ ་ག ང་དང་ ་གར་མཁས་པ་
མས་ལ་མ་ གས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁ་ ན་ཆོད་དཀའ།
བུ

བྱུ

གྲེ

ཚུ

བྱུ

སུ

རྒྱ

ཇུ

ཚོ

ཚི

བུ

ཞུ

ཚི

རྒྱ

ཀྱི

ཏུ

གྲ

རྒྱུ

གྱུ

ནྡ

ཡཱ

6
བུ

རྣ

ཐལ་རང་གཉིས་ ་མཚན་ཐོགས་ ལ།

མཁས་མཆོག་ ་ ན་ ས་ག ང་ཐོར་ ་ལས། ད ་མ་
རང་ཐལ་གཉིས་ཞེས་བོད་ ་ གས་པ་འདི། མིང་འདོགས་
དང་ཐ་ ད་ ་གར་བའི་བ ན་བཅོས་ནས་བཤད་པ་ནི་མ་
མཐོང་། ག ང་ གས་ མ་དག་ནས་ད ་མ་ མ་ག མ་ ་
བཤད་དེ།

ལ་འ ར་ ད་པའི་ད ་མ། མདོ་ ་ ད་པའི་

ད ་མ། འཇིག་ ན་ གས་ ་ ད་པའི་ད ་མ་དང་ག མ་
ལས། དང་པོ་གཉིས་ལ་རང་ ད། ་མ་ལ་ཐལ་འ ར་ཟེར་
བ་འ །
དུ

སུ

བུ

སུ

སྤྱོ

གྱུ

སྡེ

རྣ

བུ

བུ

བུ

ཕྱི

བུ

སྤྱོ

སུ

གྲ

སྡེ

རྒྱུ

སྟ

དུ

རྣ

སྤྱོ

གྱི

གྲ

བྱོ

སྟོ

རྟེ

ལུ

བུ

རྣ

རྒྱ

ཞུ

སྙ

དྲ

བུ
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བོད ་ ་མཁས་ བ་དམ་པ་ མས་ ས་བ མས་
པའི་ ད ་མའི་ འ ལ་པ་ མས་ ་ད ་མ་ལ་ཐལ་
འ ར་པ་དང་། རང་ ད་པ་ཞེས་པའི་ད ་བ་མཛད་
ཡོད་ལ། དེ་དང་པོར་ ས་ ས་ཞེ་ན། མཁས་པ་
ཕལ་མོ་ཆེས་པ་ཚབ་ལོ་ཙ་བས་ ས་པར་འདོད།
རྩ

བྱེ

བུ

ཀྱི

སུ

བྱ

རྣ

བྱ

རྣ

སུ

རྒྱུ

གྲེ

གྲུ

བུ

ཀྱི

གྱུ
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–རང་ ད་ ་ གས་ ལ་ག མ་ ་ གས་ཆོས།

ས་ བ།

ག་ བ་བཅས་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པས་ན་

ད ་མ་རང་ ད་པའོ།

–ད ་མ་རང་ ད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐ་ ད་ ་རང་ ད་ ་
གས་ཞལ་ ས་བཞེས་ཤིང་བདེན་ བ་ཐ་ ད་ འང་མི་བཞེད་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ ་བ་ཞེས་ འོ།

ཀྱི

ཁྱ

རྒྱུ

རྗེ

དུ

དུ

སྙ

སྙ

ཚི

ཕྱོ

གྲུ

སྟེ

བྱ

གྲུ

སུ

སྨྲ

ཚུ

རྟ

རྒྱུ

གྱི

རྒྱུ

ཀྱི

རྒྱུ

རྒྱུ

ཁྱ

བུ

9
བུ

ལྡོ

རྟ

རང་ ད་པའི་ངེས་ ག

–དེ་ ར་ན་ ་ལ་ ང་བའམ་

་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དོན་

་ ད་ གས་ ་ཡོད་པ་ནི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་དང་ཡང་དག་
པར་ཡོད་པ་དང་དེར་འ ན་པ་ནི་བདེན་འ ན་ ན་ ས་སོ།།
–རང་ ད་པའི་ ན་མོང་མིན་པའི་ ་བ་ནི།

ས་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་མིན་པར་ ལ་རང་གིས་ ད་ གས་ ་ངོས་ནས་ ང་ ར་
བ་པའི་གཉིས་ གས་ཤིག་ལ་རང་ ད་པའི་ ་བ་མཐར་ ག་ཟེར།
ཚུ

ཀྱ

ཐུ

སྐྱེ

ལྟ

ལྷ

བློ

ཀྱི

ཛི

ལུ

རྒྱུ

ལྟ

སྡོ

འི

ལྟ

བློ

གྱི

ཛི

སུ

ཚོ

སྣ

ཡུ

ཐུ

བློ

ལུ

ཐུ

རྒྱུ

སྡོ
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ལྟ

གྱི

གྲུ

དེའི་ ན་མིན་ ་ ་བའི་བཞེད་མཚམས།

– ལ་ཆེན་ ལ་ཡིན་པ།

སྦྲུ

སྦྲུ

11
ཁྲ

སྦྲུ

–ཐག་ ་ ལ་ཡིན་པ།

–རང་ ད་པའི་ གས་ ་ཐག་ ་ ལ་ཡིན་པ་དང་ ལ་ཆེན་ ལ་ ་
འ ན་པ་གཉིས་ལ་ ད་པར་འ ད་ཤེས་ན་གཉིས་ གས་ ་ ད་
ཆོས་དང་ ད་པར་ཤེས་པར་ ར་ཏེ། རང་ ད་པའི་ གས་ ་ཐག་
་་ ལ་ ་འ ན་པའི་ ་དེ་ ་དོན་མ ན་མིན་ཏེ། ཐག་ ་ ལ་ཡིན་
པ་དེ་ ས་ཕར་བཏགས་ན་ཡང་ ལ་ཐག་ ས་ངོས་ནས་ ལ་ལ་
ལ་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་དོན་དངོས་ཐོག་མངོན་མེད། དེར་བ ན་འདིར་
ལ་མེད་པ་མ་ཟད་དེ་འ ན་ ་ ་དེ་ ་ལོག་ཤས
ེ ་ཡིན།
དུ

ཁྱ

ཀྱི

སུ

སྦྲུ

ཚུ

སྦྲུ

རྟེ

ཁྲ

ལུ

ཚོ

སྦྲུ

ཁྲ

རྒྱུ

བློ

ཐུ

ཡུ

སྦྲུ

བློ

བྱེ

ཁྲ

གྱུ

གྱི

བློ

ཛི

སུ

བློ

ཁྱ

ལུ

ཛི

ཚོ

ཁྱ

དུ

བློ

རྒྱུ

སྦྲུ
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ཛི

ཁྲ

སྦྲུ

ཡུ

གཉིས་ གས་དགོས་པའི་དཔེ།

ཙམ་མ་ཟད་ ལ་ ལ་ཆེན་ ས་ངོས་ནས་ ང་ ར་ལ་ ལ་
ཡིན་པ་མངོན་པས་དེ་འ ན་ ་ ་དེ་ ་དོན་མ ན་དང་། དེའི་
ལ་དེ་ཡོད་པ་ཡིན།

་མཚན་ནི། གོང་ལས་གཞན་ ་ ལ་

ཆེན་ ་ ལ་ ་མངོན་ཡོད་པས་གཅིག་ཤོས་ཡོད་པ་དང་གཅིག་
ཤོས་མེད་པ་འདོད་དགོས་པ་དང་དེ་གཉིས་ ་ ད་པར་ ང་འདི་
པས་ ་བ་ཡིན་ནོ།།
སྦྲུ

སྦྲུ

དུ

ཀྱ

ཚུ

ཐུ

ཁྱ

ཀྱ

ཀྱི

བློ

བློ

བློ

གྱི

གྱི

སྦྲུ

ཛི

རྒྱུ

སྦྲུ

སྦྲུ

ཡུ

དུ

སྦྲུ

ཕྱེ
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གྱི

ཡུ

–དེ་མིན་གཞན་ ལ་ཆེན་ ལ་ཡིན་པ་དེ་ ས་ཕར་བཏགས་པ་

གས་ ་ཆེ།

རྗེ

ཐུ

THANK YOU

Name : Ngawang Thokmey
Subject : Sakya Sampradaya

སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ།

དཀར་ཆག
༡༵༽སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད།
༢༽སེམས་ཙམ་པའི་ ་བཤད།
༣༽སེམས་ཙམ་པའི་ ོབ་དཔོན།
༤༽སེམས་ཙམ་པའི་ག ང་ གས།
༥༽སེམས་ཙམ་པའི་ ང་ངེས།
༦༽སེམས་ཙམ་པའི་ད ེ་བ།
༧༽སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ།

མཚན་ཉིད།
སེམས་ཙམ་པ། ི་དོན་བདེན་མེད་ ་འདོད་ཅིང་གནས་ གས་བདེན་པར་ཞལ་ སི ་བཞེས་པའི་ནང་
པ་སངས་ ས་པ།

སེམས་ཙམ་པའི་ ་བཤད།
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ི་བདག་ཉིད་ ་འདོད་པས་ན་ “སེམས་ཙམ་པ་”།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ མ་པར་རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཙམ་ ་འདོད་པས་ན་ “ མ་རིག་པ”།
ལ་འ ོར་པས་གཞིའི་ ོ་ནས་ལམ་ ་ི ོད་པ་ཉམས་ལེན་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ན་ “ ལ་འ ོར་ ོད་པ་བ།”

སེམས་ཙམ་པའི་ བོ ་དཔོན།
ཐོགས་མེད་ ་མཆེད། ོགས་ ང་ཡབ་ ས། ོ་ ོས་བ ན་པ། གནས་བ ན་ཆོས་ ངོ ། ་མ་གསེར་ ིང་པ། ཤ ྟི་པ།
པོ། ཆོས་མཆོག ་དབང་ ོ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་ས་ ེ་ ་དང་ཚད་མ་ ེ་བ ན་ ི་ སེ ་འ ངས་ཕལ་ཆེ་བའོ།

ན་མཁན་

སེམས་ཙམ་པའི་ག ང་ གས་ནི།
མདོ། ིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ ེ་མཐའ་དག ད་པར་“སེམས་ཙམ་པའི་གཞི་ ོན་པ་ལང་གཤེགས་དང་ ན་ ག་པོ་བཀོད་པ། ལམ་ ོན་པ་མདོ་ ེ་དགོངས་པ་ངེས་འ ལེ ་དང་ས་
བ ་པ། །འ ས་ ་ ོན་པ་སངས་ ས་སའི་མདོ་ ེ་སེམས་ཙམ་པའི་མདོ་ ར་ གས་པ་དང་”། གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་ ི་ ལ་ག ངས་པའི་ ིང་པོའི་མདོ་བ ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་
ལོ་མཐའ་མའི་ག ང་ མས་ཕལ་ཆེ་བ་སེམས་ཙམ་པའི་མདོ་ག ང་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། །
བ ན་བཅོས། ེ་བ ན་ མས་པ་མགོན་པོའི་མདོ་ ་ེ ན་དང་། འ ེད་ མ་གཉིས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ི་ས་ ེ་ ་དང་ ོམ་ མ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དང་། ོབ་དཔོན་ད ིག་
གཉེན་ ི་ ་ཀ་ར་ན་ ེ་བ ད་ལ་སོགས་པ་དང་། གོ ས་ ངས་ཡབ་ ས་ ི་ ེ་བ ན་མདོ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ཚད་མ་དང་མངོན་པའི་ག ང་ཕལ་ཆེ་
བ་ མས་ཡིན་ནོ། །

ང་ངེས།
བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ནི་ ོང་པ་ཉིད་འ ད་ནས་ཡོད་པའི་ མ་པ་ ོན་པ་དང་གཉིས་པ་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་འ ད་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ ོན་པའི་
ིར་དེ་གཉིས་ ང་དོན།
ག མ་པ་ལེགས་པར་ མ་པར་ ེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ནི་རང་བཞིན་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལེགས་པར་ ེ་ནས་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་ བ་དང་། དེའི་གཞི་གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་
ིས་ བ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་ ོལ། གཞན་དབང་བག་ཆགས་ ི་དབང་གིས་ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་བའི་ཆོས་ ི་བདག་དང་། ང་པོ་ལ་བཏགས་པའི་གང་ཟག་བདེན་པར་མེད་པས་
ག་པའི་མཐའ་ལས་ ོལ་བས་ ོ་འདོགས་པའི་མཐའ་དང་ ར་བ་འདེབས་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་ ངས་པའི་ ིར་ངེས་པའི་དོན་ ་བཞེད་དོ། །

སེམས་ཙམ་པའི་ད ་ེ བ།

ག ང་ གས་ ི་དབང་ ་ ས་ན། མངོན་པ་ ་བའི་སེམས་ཙམ་པ་དང་།ཚད་མ་ ་བའི་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས།

མ་པ་བདེན་ ན་ ་ི ོ་ནས་ད ེ་ན། མ་བདེན་པ་དང་ མ་ ན་པ་གཉིས།
ཤེས་པ་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་ངོ་བོར་བདེན་པར་འདོད་པ། མ་བདེན་པ།
དེ་ ་ འི་ མ་པ་དེ་ཉིད་དོན་ཤེས་གང་ ་ཡང་བདེན་པར་མི་འདོད་པའི་སེམས་ཙམ་པ།

མ་ ན་པ།

མ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན་ ོ་ངོ་ ེད་འཚལ་བ་དང་། ག ང་འཛན་ ངས་མཉམ་པ་དང་། ་ཚགས་གཉིས་མེད་པ་ག མ།

མ་ ན་པ་ལ་ད ེ་ན་ ་ི བཅས་དང་ ་ི མེད་གཉིས།

ཤེས་ ་གཞི་ །
ང་བ་ག གས་ ི་གཞི།
མི་ ན་པ་འ ་ ེད་ ི་གཞི།
གཙ་བོ་སེམས་ ི་གཞི།
འཁོར་སེམས་ ང་གི་གཞི།
འ ས་མ་ ས་ ི་གཞི།

ི་དོན་འགོག་ དེ ་ ་ི རིགས་པ་ནི།

༢མཐོང་ ལ་ལ་བ གས་པའི་རིགས་པ་ནི། ཐེག་བ ས་ལས། ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་དང་། ། ་ མས་ཇི་ ར་རིགས་རིགས་ ། །དངོས་གཅིག་ཡིད་ནི་ཐ་དད་ ིར། །དོན་མ་
བ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །

༣མཉམ་གཞག་ལ་མི་ ང་བའི་རིགས་པས་འགོག་པ་ནི། ཐེག་བ ས་ལས། དོན་ནི་དོན་ ་ བ་འ ར་ན། །ཡེ་ཤེས་ ོག་པ་མེད་མི་འ ར། །དེ་མེད་པས་ན་སངས་ ས་ཉིད། ཐོབ་པ་
འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ ་བ་ལ། །དོན་ ན་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར། །དོན་མེད་ཁོང་ ་ ད་པར་ ། དེ་མེད་པས་ན་ མ་རིག་མེད། །

༤གསལ་བའི་ གས་ ིས་འགོག་པ་ནི། དོན་དང་འ ་བར་དམིགས་པ་ ེ། གསལ་བར་ ང་བ་ ོང་བ་ཡིན།

༥ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་ གས་ སི ་འགོག་པ་ནི།

དཔེ་ཡི་ ོ་ནས་བ བ་པ་ནི།

མ་ངེས་ལས་ ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར།

ང་བ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། མེད་བཞིན་ ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།

ོ་དང་དེ་ ོ་གཞན་མ་ཡིན་ཞེས་ག ངས

ི་ལམ་ ི་ག གས་བ ན་སོགས་དང་འ ་བའི་ ིར།

མཚན་ཉིད་ག མ།
ན་བཏགས། དོན་ལ་མེད་བཞིན་ ་ ོ་འ ལ་བས་བཏགས་པ།
གཞན་དབང་།་ ན་བཏགས་དེའི་གདགས་གཞིར་ ར་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ།
མ་ ངས་ནི། མཚན་ཉིད་ག མ་། ངོ་བོ་ཉིད་ག མ། རང་བཞིན་ག མ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ག མ་ཞེས་ ང་ འོ། །

ད ེ་བ་ནི། ན་བཏགས་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་ ་ཆད་པའི་ ན་བཏགས་དང་། མ་ ངས་པའི་ ན་བཏགས་གཉིས་སོ། །
གཞན་དབང་ལ་ད ེ་ན་དག་པ་གཞན་དབང་དང་། མ་དག་གཞན་དབང་གཉིས། ཡོངས་ བ་ལ་ད ེ་ན། འ ར་མེད་ཡོངས་ བ་དང་། ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ བ་གཉིས་སོ། །

ལམ་ ་ི ནེ ་རིགས།

༡ རིགས། ཡོན་ཏན་ལ་བ ེན་ནས་འཁོར་བའི་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་ ོལ་བར་ ེད་པའོ། །
༢ རིགས་སད་པའི་ གས་ནི། མདོ་ ེ་ ན་ལས། ོར་བའི་ ོན་ ་ ིང་ ེ་དང་། མོས་པ་དང་ནི་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བ་ཡང་དག་ ོད་པ་ ེ། རིགས་ ི་ གས་ ་ངེས་པར་
བཤད། ཅེས་ག ངས་སོ། །
༣ རིགས་ ི་ ོན་ནི།
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ན་ལས། ཉོན་མོངས་གོམས་དང་ ོགས་ངན་དང་། ཕང་དང་གཞན་ ི་དབང་ཉིད་དེ། མདོར་ནི་རིགས་ ི་ཉེས་པ་ནི།

མ་པ་བཞིར་ནི་ཤེས་པར་ །

༤ རིགས་ ི་ད ེ་བ། ིར་སེམས་ཙམ་པས་སེམས་ཅན་ལ་རིགས་ཆད་པ་དང་། མ་ཆད་པ་གཉིས་ལས། རིགས་ཡོད་པ་ལ་རིགས་ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པ་གཉིས་ལས། རིགས་
ངེས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཉན་ཐོས་ ་རིགས་ངེས་པ། རང་ ལ་ ་རིགས་ངེས་པ་། ཐེག་ཆེན་ ་རིགས་ངེས་པ་དང་ག མ།
༥མིང་གི་ མས་ ངས། ེ་མཆེད་ ག་གི་ ད་པར།” ིབ་པ་ ང་ ང་”། “ཐོས་པའི་བག་ཆགས་”ཞེས་ འོ། །
༩ ་དོན་ནི། གོ་ ། ་ན།་ཡོན་ཏན། ཏ་ར། ོལ་བ།

ལམ།
ལམ་ ་ི དམིགས་པ་བདག་མེད་གཉིས་ནི། གཞན་དབང་གི་ ེང་ ་ངར་འཛན་ ན་ ེས་ ི་འཛན་ ངས་ ་ི ག ང་ ར་ ར་པའི་ང་ཙམ་ སི ་ ོང་པའི་ ོང་ཉིད། གང་ཟག་གི་བདག་མེད།
གཞན་དབང་གི་ ེང་ ་ག ང་འཛན་གཉིས་ ོང་ སི ་ ོངས་པའི་ ོང་ཉིད། ཆོས་ ི་བདག་མེད།
ལམ་ ་ི ང་ ་ནི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ནེ ་པ་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ལ་བར་ཆད་ ེད་པའི་གེགས ེད་པའི་ ིབ་པ་གཉིས་སམ། མཐོང་ ང་དང་ ོམ་ ང་གཉིས།
གཉེན་པོ་ལམ་ ་།ཚགས་ལམ། ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། བ ོམ་ལམ། མི་ ོབ་ལམ་ ་ ེ།
ས་བ ། རབ་ ་དགའ་བ། ི་མ་མེད་པ། འོད་ ེད་པ། འོད་འ ོ་བ།

ངས་དཀའ་བ། མངོན་ ་འ ར་བ། རིང་ ་སོང་བ། མི་གཡོ་བ།ལེགས་པའི་ ོ་ ོས། ཆོས་ ི་ ིན་ནོ།

གཉེན་པོས་ ང་ ་ ངོ ་བའི་ ལ་ནི། ། ཉོན་ ིབ་ ོང་བའི་ ད་པར་དང་། ཤེས་ ིབ་ ོང་བའི་ ད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ས་དང་པོར་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་བ ་
དང་ག ་གཉིས་ ོང་ཞིང་། གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་བར་ད ་ལ་ ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་བ ་ ག་རིམ་བཞིན་ ོང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ཤེས་ ིབ་ ོང་ ལ་ནི་ས་དང་པོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ ིས་མཐོང་ ང་ག ང་འཛན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ི་ས་བོན་ཅིག་ཆར་ ོང་ཞིང་། ས་གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་
བར་ ི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ མས་ སི ་ ོམ་ ང་ཤེས་ ིབ་ ི་ས་བོན་དེ་དག་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ད ར་ ས་ནས་རིམ་བཞིན་ ང་ངོ་།

ཐེག་པ་ག མ་ ་བཞེད་ ལ།

མདོ་ལས་ཐེག་པ་ག མ་ ་ངེས་པ་དང་གཅིག་ ་ངེས་པ་གཉིས་ག ངས་པ་ལས། མཐར་ ག་ཐེག་པ་གཅིག་ ་ བ་པའི་མདོ་ནི་ ང་དོན་ཏེ། དེ་ལ་དགོངས་གཞི། དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་ ེད་དང་
ག མ་ལས། དགོངས་གཞི་ ན་ལས། ཆོས་དང་བདག་མེད་ ལོ ་བ་ མས། །མ ངས་ ིར་རིགས་ནི་ཐ་དད་ ིར། །བསམ་གཉིས་ཐོབ་ ིར་ ལ་པའི་ ིར། །མཐར་ ག་ རི ་ན་ཐེག་གཅིག་ཉིད། །ཅེས་སོ། །
དགོས་པ་ནི། ན་ལས། ཁ་ཅིག་དག་ནི་ ང་ ིར་དང་། །གཞན་ཡང་ ན་ ་ག ང་པའི་ ིར། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་ ིས་ནི། མ་ངེས་ མས་ལ་ཐེག་གཅིག་བ ན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དངོས་ལ་གནོད་ དེ ། ཐེག་དམན་ ་ི ག་མེད་ ང་འདས་ཐོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་ ་ི ལམ་ ་མི་འ ག་ ེ། དེར་འ ས་ ས་ ི་འ ག
་པ་ ན་ཆད་པའི་ ིར་དང་། འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པའི་ ིར།
མཐར་ ག་ཐེག་པ་ག མ་ ་ ོན་པ་ནི་ངེས་དོན་མཐར་ ག་པ་ ེ། མཐར་ ག་ཐེག་པ་ག མ་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ། དེ་ཡང་ ན་ལས། ཁམས་ མས་དང་ནི་མོས་པ་དང་། ། བ་པ་ཐ་དད་ད ེ་བ་དང་།
།འ ས་ ་ཐ་དད་དམིགས་པའི་ ིར། །རིགས་ཡོད་ཉིད་ཅེས་བ ན་པ་ཡི་ན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །◌ོ

ཉན་ཐོས་ ་ི འ ས་ །

ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ཅན་ མས་ནི་ འི་ ེན་རིགས་དང་བདག་ ེན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལ་བ ེན་ནས་འཁོར་བ་ལ་ངེས་འ ང་གིས་བ ལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ ི་ ང་ བ་ ་སེམས་
བ ེད་པར་ ེད། དེ་ཙམ་ ིས་དམིགས་ ལ་མི་འ བ་པར་ཤེས་ནས་ཉན་ཐོས་ ་ི ེ་ ོད་ལ་དམིགས་ཏེ་ ང་ཁམས་ ེ་མཆེད་སོགས་མཁས་པར་ ་བའི་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་
ིས་མཁས་པར་ ས་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མ ན་པའི་ཚགས་ ེ་བ་ ་མར་བ བ་པར་ ེད། ལམ་ ད་ལ་ ེ་བའི་དོན་ ་འ ་འཛའི་ མ་གཡེང་བ ་ ངས་ནས་ཉོན་
མོངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ མས་གཉེན་པོས་བཅོམ་ནས་སེམས་གནས་པའི་དོན་ ་ཞི་གནས་ ེད་པའི་ཐབས་ད ་ལ་འ ག ག་མཐོང་མེད་པར་ཞི་གནས་ཙམ་ སི ་ ་ངན་ལས་
འདས་པ་མི་ཐོབ་པས། ག་མཐོང་གི་ ང་ བ་ ་ི ོགས་ཆོས་ མ་ ་ ་བ ན་ མས་ཚགས་ ོར་ལམ་བཞིར་རིམ་ ིས་གོམས་པར་ ས་ནས་མཐོང་ལམ་ སི ་ བས་ ་མཐོང་
ང་དང་། ོམ་ལམ་ ་ི བས་ ་ ོམ་ ངས་ ངས་ཏེ་ ག་བཅས་ཉན་ཐོས་ད ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ། ཟད་མི་ ེ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་དང་
ན། དེ་ནས་རིམ་ ིས་ལས་ཟད་དེ་མཐར་ད ་བཅོམ་ཐོབ་པོའི་ ས་ ནེ ་དོར་བ་དང་ ན་ ་ ང་པོའི་འ ག་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ཆད་པའི་ ག་མེད་ད ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་
འཐོབ་བོ།

རང་ ལ་ ་ི འ ས་ །
གང་ཟག ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་མ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཐོབ་པ་ལ་ཡང་དགེ་ ོང་གི་འ ས་ ་ ོན་ ་མ་སོང་བ་དང་སོང་བ་གཉིས་བཅས་གང་ཟག་རིགས་ག མ་མོ།
ལམ། ལ་ལ་རང་སངས་ ས་ ་ི རིགས་ལ་གནས་ནས་བ ལ་པ་བ ར་སངས་ ས་འ ང་བ་མཉེས་པར་ ེད་ཅིང་། རང་ ང་ བ་ ་ ད་ཡོངས་ ་ ིན་པར་ ས་ནས་ ི་མ་ལ་རང་ ང་ བ་པར་ ་བའི་ ིར། ང་པོ་ལ་སོགས་
མཁས་པར་ ་བའི་དངོས་པོ་ ག་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་ནི་རང་སངས་ ས་ ི་ལམ་དང་པོའོ། །ཡང་ལ་ལ་བ ལ་པ་བ ར་སངས་ ས་འ ང་བ་མཉེས་པར་ ས་ནས། ེས་ ་དམ་པ་ལ་ ེན་པའམ་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་དང་
ལ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་བ ེན་ནས་བཟོད་འ ིང་མན་ཆད་ ོབ་དཔོན་ ་ི ང་ ་བ ེད་ཅིང་། ཚ་འདི་ཉིད་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བར་མ་ ས་པས་ ི་མ་ལ་བདེན་པ་ གོ ས་པར་ ་བ་དང་། དགེ་ ོང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་
པར་ ་བའི་ ིར་ ང་པོ་སོགས་ ག་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་ནི་ལམ་གཉིས་པའོ། །ཡང་འདི་ན་ལ་ལ་བ ལ་པ་བ ར་སངས་ ས་འ ང་བ་ མས་མཉེས་པ་སོགས་ ས་ནས་ཚ་འདིར་ ན་ གས་སམ་ ིར་འོང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་
ནས་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་བར་མ་ ས་པས་ ི་མ་ལ་ ིར་མི་འོང་དང་། ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པའི་ ིར་ ་ ང་སོགས་ ག་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་ནི་ལམ་ག མ་པའོ། །
འ ས་ །གནས་པ་དང་།

་བ་གཉིས་ལས།

ཐེག་ཆེན་ ་ི འ ས་ །
ཆོས་ ་ི

ན་གཞི་གནས་ ར་བ་ད ིངས་རང་བཞིན་ མ་དག་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་ སི ་དག་པ་ཟག་མེད་ ི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའོ། །

ལོངས་ ། ཉོན་ཡིད་དང་ཡིད་ཤེས་གནས་ ར་པ་ ་ངེས་པ་མཚན་དཔེས་བ ན་པའོ།

ལ་

ོ་ འི་ མ་ཤེས་གནས་ ར་པ་འཁོར་བ་མ་ ོངས་བར་ ་འཇིག་ ནེ ་ ་ི ཁམས་ ་མར་མཛད་པ་ ་ཚགས་ ོན་པའོ། །

གནས་ ར་ ་ི ད་པར་ནི།

ན་གཞི་གནས་ ར་པ་ཆོས་ ། ཉོན་ཡིད་དང་ཡིད་ཤེས་གནས་ ར་པ་ལོངས་ ། ོ་ འི་ མ་ཤེས་གནས་ ར་པ་ ལ་ ་ཡིན་ཞེས་བ ན་པ་བཞེད་དོ། །

ཡེ་ཤེས་བཞི། མེ་ལོང་ ་ ། མཉམ་པ་ཉིད། སོ་སོར་ ོག་པ།

་བ་ བ་པའོ། །

ཡོན་ཏན་ ་ི ད་པར་ནི། དེ་ ་ འི་སངས་ ས་དེ་ནི་ཚད་མེད་བཞི་དང་། མ་ཐར། ཟིལ་གནོན སོགས་ ན་མོང་དང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་ སི ་མི་ བ་པ་དང་ ན་པའོ།།
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བཤད་ ད་ ི་གནས་བཞི་པ་ ་བ་ ོད་ལམ་གནས་ ི་དང་པོ།

ཉིན་རེ་བཞིན་ ན་ ་ ོད་པ།
The Routine Behavioral Regimen

ས་བཅད་ ི་ མ་ད ེ་ག ང་དོན་ལ་འ ག་པའི་ ོ།

ན་ ོད། ༢
༡༽ མདོར་བ ན།

༢༽ ས་བཤད། ༣

༣༽ ལེ ་མཚན་བ ན་པ།

ཚ་བ ང་འཇིག་ ེན་པ་དང་དམ་པའོ།།

༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ། ༡༤

༢༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ། ༣
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༡༽ མི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ ི་གཞི་ཡིན་པ།
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དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་མདོར་བཤད།

༢༽ ས་བཤད། ༣

༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་བ ི་སོ་སོར་བ ན་པ།

༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པའི་དགོས་ཆེད་བ ན་པ།

དང་པོ་ཚ་ ང་(བ ང་)པ་ཡི་ ོད་ལམ་ནི།།
ག་ ་བདེ་གནས་འདོད་ཅིང་ཚ་བ ིང་ ིར།།

༢༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ ང་བ་བཅིང་པ་བ ན་པ།

ན་མཆོག་རིན་ཆེན་ བ་པའི་གསང་ གས་བཅང༌།།

༣༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ནད་མི་འ ང་བའི་
ཐབས་བ ན་པ།

ནད་ ོང་ ེན་གཉིས་ ན་པས་ ག་ ་ ང༌།།
ས་ངག་ཡིད་ལས་ཉེས་ ང་ཡང་དག་བ ེན།།
ེ་སོགས་དབང་པོ་མནར་དང་ཉམས་བདེར་མིན།།

༤༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་འ ོ་འ ག་ ་ཐབས་
བ ན་པ།
ཐེ་ཚམ་ ་འམ་མི་ ན་བཞོན་པ་དང༌།།
གསོད་ས་ ་ཆེན་མེ་ཡི་ ང་པོ་དང༌།།
གད་ ེང་ཤིང་ ེར་ད ར་ད ན་འཛག་འ ོ་ ང༌།།
ོད་ན་ས་བ ག་འ ོ་ན་ལམ་བ ག་ཅིང༌།།
མཚན་མོ་དོན་ཆེན་ད ག་ཐོགས་ ོགས་ ན་ །།

༥༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ནད་མི་འ ང་བའི་
ཐབས་བ ན་པ།
མཚན་གཉིད་མ་ལོག་ བ་པས་ཅི་བདེར་ལོག མ་ལོག་ནང་པར་
ང་ ་ ེད་གཉིད་ལོག ར་རོ་ ོབས་ཟད་ ་ངན་ ོལ་བས་ བ།།
་མང་ ས་དང་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ལ།། སོ་ག་ བ་ཅིང་མཚན་
མོ་ ང་བས་ན།། ས་ ི་ ོབས་འ ོག་ ང་འཕེལ་འ ར་བའི་ ིར།།
ཉི ན ་པར་གཉི ད་ལོག་ མ་ ིར ་འ ར་བས་ཕན།། གཞན་ ་ཉིན་
གཉིད་བད་ཀན་ ེད་ཅིང་ ངས།། ོངས་བག་མགོ་ན་ ིད་ ར་
རིམས་འདེབས་འ ར།། གཉིད་འཕེལ་ གས་དང་ ང་ ་ ད་མེད་
བ ེན།། གཉིད་ཡེར་འོ ་མ་ཞོ་ཆང་ཤ་ ་བ ང༌།། མགོ་བོ་བ ་ཞིང་ ་
བ་ མ་ ིས་དགང༌།།

༦༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ཉལ་པོ་ ་
ཐབས་བ ན་པ།
ཉལ་པོ་ ེ་གནས་མི་མ ན་བདག་པོ་ཅན།།
མི་ ག་ མ་མ་ གས་ཞན་ཉེན་པ་དང༌།།
་མཚན་ ན་ ས་བཀན་ ེད་འ ིག་པ་ ང༌།།
ད ན་ ས་རོ་ཙས་ ེགས་ཚ་བཀག་པ་མེད།།
ོན་ད ིད་ཞག་གཉིས་ད ར་སོས་ ་ ེད་ ད།།
གཞན་ ་ ད་མེད་ལ་ གས་དབང་པོ་ཉམས།།
མགོ་འཁོར་ ས་མིན་འཆི་བར་ ེད་པ་ཡིན།།

༧༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་བ ་འ ག་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ག་ ་བ ་ ག་ ོད་ ེད་ ས་ངལ་ ང༌།།
འཇོམས་ ེད་མགོ་ ང་ ་བ་ལ་བ ེན་ །།

༨༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ ོལ་བ་ ོད་
ཐབས་བ ན་པ།
ས་ཡང་ཚལ་འ ི་ བས་ ེད་མེ་ ོད་ ེད།། མ ེགས་དང་ལས་
ས་ཡང་དག་ ོལ་ ད་འ ང༌། ཐལ་ གས་ལོག་པས་དེ་ལས་མ་
ངས་འ ར།། ན་ ིས་ ང་མ ིས་ནད་ཅན་དེ་ ང་ ། ོབས་ ན་
མ་ཟ་ད ན་དང་ད ིད་ ས་དང༌།། བད་ཀན་ཅན་ ིས་ ོལ་བཅག་
བ ེན་པར་ །།

༩༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་འ ིལ་ ིས་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ིལ་ ིས་བད་ཀན་སེལ་ཞིང་ཚལ་འ ་ ེད།།
གས་གསལ་ཡན་ལག་བ ན་པར་ ེད་པའི་མཆོག

༡༠༽ ཚ་བ ང་པའི་ ད
ོ ་པ་ལས་ ས་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ས་ནི་རོ་ཙ་ ོད་ ོབས་ཚ་མདངས་ ེད།།
གཡའ་ ལ་ ི་ང་ ོམ་སོམ་ ས་ཚ་སེལ།།
་ ོན་མགོ་བ ས་ ་མིག་ ོབས་འ ོག་ཡིན།།
ཚད་འ ་ ོ་ ོས་ཆམ་པ་མ་ ་དང༌།།
་མིག་ནད་ཅན་ཟོས་མ་ཐོག་ལ་ ང༌།།

༡༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་མིག་ནད་ ོང་
ཐབས་བ ན་པ།

མིག་ནི་མེ་ཡི་རང་བཞིན་བད་ཀན་འཇིག
མཆི་མ་འཛག་ ིར་མིག་ ན་ ེར་ཁ །།
ག་ ་ཞག་བ ན་ལོན་ཚ་ཉིན་རེ་ ག

༡༢༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ནད་ ི་ཇག་པ་ ང་
ཐབས་བ ན་པ།

ོ་ ར་ནད་ འི་ད ་ལ་ ེལ་མ་བ ེན།།

༡༣༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ཆ་མཉམ་ ད་པར་
གདམས་པ་བ ན་པ།

ག་ ་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་ ན་ ོམས་ ད།།

༡༤༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་དེ་ མས་ ི་
ཕན་ཡོན་བ ན་པ།

དེ་ ར་བདག་ནི་ཉིན་མཚན་གནས་འ ོ་ཞེས།།
ག་ ་ ན་པ་ཉེར་འཇོག་ ག་བ ལ་བ ིང༌།།

༢༽ ས་བཤད། ༣

༢༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ག མ་སོ་སོར་
བ ན་པ།

༡༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་མི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ ི་
གཞི་ཡིན་པ་བ ན་པ།

འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ོད་པ་ཡོན་ཏན་ ན་ ི་གཞི།།

༢༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་མི་ཆོས་ ི་
ཐབས་དངོས་བ ན་པ།
འཆད་དོན་བཙན་པར་ ་ཞིང་ཚག་ ེས་དོན་ ིས་བསབ།། ངན་ལས་ཆད་ ང་བ ོག་ཅིང་བཟང་ལས་
བཤོལ་ཡང་བ མ།། གཞིག་པ་ ོན་ལ་བཏང་ཞིང་ ིས་ ི་ལེགས་འཕེན་བཅའ།། ཟེར་ད ་བདེན་པར་མི་
བ ང་ལེགས་པར་ད ད་ནས་བ ང༌།། ་ད ་བསམ་ལ་ ་ཞིང་རང་གི་མདོ་དོན་བ མ།། ད་མེད་ངག་
ལ་མི་ཉན་ ད་ཁ་ ི་བར་ །། མས་ ོས་མི་ལ་ཚག་ ོན་མི་ག ག་ ག་པར་ །། ཅམ་ལ་བ ིང་ཞིང་
འ ལ་ལ་འ ོགས་པ་བདེ་བར་ །། ད ་བོ་ཡན་པར་མི་བཏང་འདམ་རིང་ཐབས་ ིས་འ ལ། ཉེ་འཁོར་ཤ་
ཚས་བ ང་ཞིང་ ར་ ིན་མིག་རིང་བ །། ོབ་དཔོན་ཕ་ ་ལ་སོགས་ ན་རིགས་ ད་ ་ ར།། ལ་མི་
མཛའ་བཤེས་འ ོགས་དགོས་ མས་དང་ ོ་སེམས་བ ན།། སོ་ནམ་ཞིབ་མོར་ ་ཞིང་དགོས་ ས་ ིང་པོར་
ད།། མི་བདེན་འཕམ་ངོས་ ང་ཞིང་ ལ་ན་ཚད་ཟིན་ །། མཁས་ན་ ེགས་པ་ ང་ཞིང་ ག་ན་ཆོག་
ཤེས་ །། མི་ ན་ ད་ ་མི་བསད་མཐོ་ལ་ ག་དོག་ ང༌།། མི་ངན་བ ེན་ ི་མི་ ་བན་བོན་ད ར་མི་
བ ང༌།། གཞན་ ི་ནོར་ལ་མི་འབགས་ལ་ཡོགས་མནའ་ལ་འཛམ།། མི་འ ོད་ ོག་གཏད་ ་ཞིང་ངན་ལ་
དབང་མི་བ ར། སེམས་ ི་ ོབས་ ང་ངང་རིང་ཡངས་ཤིང་གཞི་བ ེད་ལ།། ལས་ མས་ཕལ་ཆེར་ ་
ཚད་ ས་ ་ ང་བ་གཅེས།།

༣༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་མི་ཆོས་ ོད་པའི་
འ ས་ ་བ ན་པ།

དེ་འ ་གཅིག་ ར་ ེས་ ང་གཞན་ལ་དབང་མི་འཆོར།།
ན་ ི་ ས་ ང་ ེ་བོ་མང་པོའ ་དཔོན་ ་འ ར།།

༢༽ ས་བཤད། ༣

༣༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་གཉིས་སོ་སོར་བ ན་པ།

༡༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ལ་འབད་པར་
གདམས་པ་བ ན་པ།

དེ་ནས་དམ་པ་ ་ཆོས་ ད་པ་ནི།།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པའི་ ིར།།
ོམ་པ་ ན་ལ་འ ག་ ང་ཆོས་མེད་ན།།
བདེ་ ཉིད་ ག་བ ལ་ ་ ིར་ཆོས་ལ་འབད།།

༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བ ན་པ།

༡༽ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
བ ེན་ཅིང་ ིག་ ོགས་ ོང་
བ། ༢

༢༽ བས་ ་འ ོ་ཞིང་མི་
དགེ་བ་ ོམ་པ། ༢

༡༽ ང་ །

༡༽ བས་ ་འ ོ་བ།

༢༽ ང་ །

༢༽ མི་དགེ་བ་ ོམ་པ།

༣༽ ཚད་མེད་བཞིའི་ ོ་ནས་
ོན་པ་ བ་མཆོག་ ་སེམས་
ེད་པ།

༤༽ འ ག་པ་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་ཉམས་ ་ལེན་པ།

༡༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བ ེན་ཅིང་ ིག་
ོགས་ ོང་བ་བ ན་པ།
༡༽ ང་ །
མོས་པས་བཤེས་བ ེན༌༌༌།

༢༽ ང་ །

ཅིག་ཤོས་རིང་ ་ ང་།

༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་ བས་ ་འ ོ་ཞིང་
མི་དགེ་བ་ ོམ་པ་བ ན་པ།
༡༽ བས་ ་འ ོ་བ།
༢༽ མི་དགེ་བ་ ོམ་པ།
ོག་གཅོད་ ་དང་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌།། ན་དང་ངག་
འ ལ་ཚག་ བ་ད ེན ་ ོ ར ་དང༌།། བ བས་སེམས་གནོད ་
སེམས་ ་བ་ ིན་ཅི་ལོག ིག་པའི་ལས་བ ་ ས་ངག་ཡིད་
ིས་ ང༌།།

༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་ཚད་མེད་བཞིའི་ ོ་ནས་ ོན་པ་ ང་ བ་
མཆོག་ ་སེམས་ ེད་པ་བ ན་པ།
་ངན་ནད་ཕོངས་ ག་ལ་ ས་ཕན་གདགས།།
འ ་ ིན་སོགས་ ན་ ག་ ་རང་འ ར་བ །།
བ ་མེད་དེས་པས་འ མ་ཞིང་ ང་པོར་ །།
གནོད་བ ོན་ད ་ལའང་ཕན་གདགས་གཙར་ ས་ཏེ།།
མས་པས་ ང་ བ་མཆོག་གི་སེམས་གཉིས་བ ེད།།

༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་འ ག་པ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་
ཉམས་ ་ལེན་པ་བ ན་པ།
ས་ངག་ཡིད་ ལ་ཕངས་མེད་གཏོང་སེམས་ ན།།
གཞན་ ི་དོན་ལའང་རང་གི་འ ར་སེམས་པ།།
དེ་དག་དམ་པའི་ ོད་པ་མཐར་ ག་གོ།

༣༽ ལེ འི་མཚན་བ ན་པ།

བ ད་ ི་ ིང་པོ་ཡན་ལག་བ ད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་ ད་ལས་ཉིན་
རེ་བཞིན་ ན་ ་ ོད་པའི་ལེ ་ ེ་བ ་ག མ་པའོ །།

བ ག་དགོས་ངེས་ ི་དཔེ་ཆ་ཁག
Books Need to Read

བ ག་དགོས་ངེས་ ི་དཔེ་ཆ་ཁག
Books Need to Read

བ ག་དགོས་ངེས་ ི་དཔེ་ཆ་ཁག
Books Need to Read

བ ག་དགོས་ངེས་ ི་དཔེ་ཆ་ཁག
Books Need to Read

Name : Prof. Geshe Lobsang Gyaltsen
Subject : Sampradaya Shastra

དགེ་བཤེས་ ོ་བཟང་ ལ་མཚན།
ཱ་ཎ་ད ས་བོད་ ི་ཆེས་མཐོའི་ག ག་ལག་ ོབ་ཁང་།

མཆོད་པར་བ ོད་པ།
•
•
•
•

མཛས་ ག་ཡིད་དབང་འ ོག་པའི་མཚན་དཔེའ་ི ། །
འཇིག་ ེན་ ེད་པོའི་ད ངས་ ང་ཟིལ་གནོན་ག ང། །
འོད་ ོང་ ེ་བའི་མདངས་ལས་གསལ་བའི་ གས། །
ོན་མཆོག་འཇིག་ ེན་མིག་དེར་ ས་ ག་འཚལ། །

•
•
•
•

ཆོས་ མས་གཤིས་ གས་རང་བཞིན་ ོང་པ་ལ། །
ཐ་ ད་ ེན་འ ང་འགལ་མེད་ལེགས་ག ངས་ནས། །
ག་ཆད་ ན་པ་མ་ ས་གཞོམ་མཛད་པའི། །
་ བ་ ་བའི་ཉི་མས་བདག་ ོངས་ཤིག། །

•
•
•
•

མ་མང་ ལ་བའི་ཆོས་ ལ་མཐའ་དག་ལ། །
མ་དག་མ ེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འ ག་པ། །
མ་འ ེན་ཆེན་པོ་ ེ་བ ན་ཙང་ཁ་པ། །
མ་ ན་འ ལ་མེད་ཤིས་པའི་དངོས་པོ་ ོལ། །

བ ོད་གཞི།

 དེ་ཡང་སངས་ ས་ ི་ཆོས་ ལ་ མས་ ི་ནང་ནས་རབ་དང་ ལ་ ་ ར་པ་ཆེས་ཟབ་པ་དང་ ན་པ་ནི་ཤེས་

རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མདོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། མདོ་འདིའི་བ ོད་ ་དངོས་བ ན་ ོང་ཉིད་ ི་
རིམ་པ་ མས་ ི་རབས་ ི་ག ལ་ ་ མས་ ིས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་པའི་ཐབས་ ། ལ་བའི་ ང་གིས་ཟིན་
པའི་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་རིགས་
ཚགས་ ི་ག ང་མཛད་པ་དང་། ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ ས་ ང་ད ་མ་བཞི་བ ་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད།
ག ང་བཟང་དེ་དག་འ ེལ་བའི་ད ་མའི་ བ་མཐའི་ ང་རིམ་དང་། ད་པར་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ི་ ་བའི་ ོར་
མདོར་བ ས་ཤིག་གང་བཤད་པར་ ་བའི་ཆོས་སོ།།

བ ོ་ ེང་ ོམ་ཤོག་གི་ས་བཅད།
 ད ་མའི་ བ་མཐའི་ ང་རིམ།
 ༡ ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ན་ད ་མའི་ ་བའི་ ང་ ལ།
 ༢ བོད་གངས་ཅན་ ི་ ོངས་ ་ད ་མའི་ ་བའི་ ང་ ལ།
 ༣ ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཞེད་ ལ།
 ་ བ་ཡབ་ ས་ ་ི ་བའི་ རོ །
 ༤ ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ ་ངོས་འཛན་དགོས་པའི་ ་མཚན།
 ༥ ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ འི་ བ་ཚད།
 ༦ རང་ གས་ ི་ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ ་ངོས་བ ང་བ།
 ༧ ཆོས་ མས་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།
 ༨ ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།
 ༩ ཆོས་ མས་ ོས་ནས་ཡོད་ ལ།
 ༡༠ མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་ ོགས་པ་ཡོད་ ལ།

༡ ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ན་ད ་མའི་ ་བའི་ ང་ ལ།
དང་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ།

 “མིའི་ ལ་ ་ ་ཚ་ཇི་ཙམ་བ གས་པ་ལ་ཡང་ག ང་ ལ་མི་མ ན་པ་ ་མ་ཡོད་ནའང།

ལོ་ ག་བ ར་
བ གས་པ་ནི་ ང་བ ན་ ི་མདོ་འཇམ་དཔལ་ ་ ད་དང་། ་ ོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་ ང་། དེ་ ར་ལོ་
ག་བ ར་བ ན་པའི་ ་བ་མཛད་དོ། །ཞེས་ག ངས་ཤིང་། ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ ང་འཐད་ ོགས་ ་བཞེད་
དོ། ། ཡང་ ་ར་ ་ཐས་ཆོས་འ ང་ལས། ོབ་དཔོན་འདིས་ལོ་ ག་བ ་ལས་བ ན་ ་དོན་གཅིག་མ་ཚང་བར་
འདོད་པ་དང་། ཉེར་ད ་མ་ཚང་བར་འདོད་པའི་ གས་གཉིས་ ང་། ཞེས་པ་ནས། གང་ ར་ལོ་ ེད་ལོར་ ིས་
པ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་བོའི་ ་མ་པ ྜི་ཏ་ མས་ག ང་། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་བཞེད་པ་མི་མ ན་པ་མང་ ་ཡོད་པར་
ང་ངོ་། ། ”

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་སོགས་ཉམས་ གོ ས་བ ེས་ ལ་ རོ ་ག ང་ ལ་
མི་མ ན་པ་མང་ ་ཡོད་ ང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ལ།

མདོ་འགའ་ཞིག་ ་ ོབ་དཔོན་འདི་ས་དང་པོ་པར་ག ངས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ ་ས་བ ན་པར་ག ངས་པ་དང་

དཔལ་ ན་ ་བས་འ ེལ་བ་ ོན་གསལ་ལས་ ོབ་དཔོན་འདི་ གས་ ི་ལམ་ ིས་ ་ཚ་དེ་ཉིད་ལ་ ོ་ ེ་འཆང་གི་གོ་
འཕང་མངོན་ ་མཛད་པར་ག ངས་པ་དང་། ིན་ཆེན་དང་ ་བོ་ཆེ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་འ ང་གནས་
འོད་ཅེས་ ་བའི་ ལ་བར་འ ར་པ་སོགས་ག ངས་ ལ་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ལ་ ེ་ཙང་ཁ་
པ་ཆེན་པོས་ ་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས།
ོན་པ་ ་ བ་པ་ཚ་ལོ་བ ་པའི་ ས་ ་ག ངས་པ་དང་ ོན་བ ལ་བ་ ་མའི་ ོན་ནས་སངས་ ་ས་པར་
ག ངས་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །མགོན་པོ་འདི་འ ་བའི་ བས་པོ་ཆེའི་གང་ཟག་ ལ་འ ོར་ ་མེད་ ི་ཐེག་པས་
ལོ་ ག་བ ་བ གས་ ང་འཚང་ ་མི་ ས་ན་ ་མེད་ ི་ ད་ནས་ག ལ་ ་རབ་ ིས་ཚ་གཅིག་ལ་ ོ་ ེ་འཛན་
པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ག ངས་པ་ ར་ཁས་ ངས་ ང་ཚག་ཙམ་ ་ཟད་དོ། ། ཞེས་དང།
ད ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ལ་ཆེན་འགའ་ཞིག་ ང་ཁ་ཅིག་ལས་ ན་ གས་ ་བཤད་པ་དང་། ང་གཞན་
་སངས་ ས་ ་བཤད་པ་ ་ ་ག ང་རབ་ལ་ ་མ་ཞིག་ ང་བའི་ ིར་རོ། ། ཞེས་ག ངས་སོ། །

ད ་མ་རིགས་ཚགས་ ི་ ངས་འ ེན་ལ་བཞེད་པ་མི་འ ་བའི་ ོར།

 ༡) དེ་ཡང་རིགས་ཚགས་ ག་ ་འདོད་མཁན་ ན་ ི་ཐོག་མ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ་ ་ ང་ བ་བ ོན་

འ ས་ཡིན། ་ཤེ་སོགས་པ་རིགས་ཚགས་ འི་ ེང་ ་ཐ་ ད་ བ་པ་བཅས་ ག་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། ན་མ ེན་གོ་
རམས་པས་ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ་ ་བའི་བཞེད་པས། གཙ་བོ་ ས་ ་ འི་བ ན་བཅོས་ ་
བ་ཤེས་རབ་དང་། རིགས་པ་ ག་ ་པ་གཉིས། འ ོས་པ་ཡན་ལག་ ་ འི་བ ན་བཅོས། ཞེས་པ་ནས། ཐ་ ད་ བ་པ་དང་
བཞི་ ེ་ ག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ ིར་ ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་རིན་པོ་ཆེའི་ ེང་བ་བ ན་ནས་ ག་ ་ ེད་པ་དང་། ཞེས་སོ།།

 ༢)ཡང་བཞེད་པ་མི་འ ་བ་ ་ ོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཆོས་འ ང་ལས། ིང་པོའི་དོན་ ོན་པ་ད ་མ་རིགས་པའི་

ཚགས་ ག་ ེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་ ེན་འ ེལ་ ོས་པའི་མཐའ་དང་ ལ་བར་ ོན་པ་ ོང་ཉིད་
བ ན་ ་པ། དེ་ལས་གཞན་ ེ་བ་ལ་སོགས་པར་བདེན་པ་འགོག་པ་ ་པ་ཤེས་རབ་ ེ། གཉིས་པོ་ ་བའམ་གཙ་བོའོ། དེ་
རིགས་པས་ བ་པ་རིགས་པ་ ག་ ་པ། དེ་ལ་གཞན་ ིས་ ོད་པའི་ ོན་ ོང་བ་ ོད་པ་བ ོག་པ། གཞན་ ོག་གེ་པ་དང་
ོད་པའི་ ལ་ ོན་པ་ཞིབ་མོ་ མ་འཐག དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་ ང་ ན་ ོབ་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་འཐད་ཅིང་
བ་པར་ ོན་པ་ཐ་ ད་ བ་པ་དང་ ག་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་སོ། ”

ད ་མ་རིགས་ཚགས་ ི་ ངས་འ ེན་ལ་བཞེད་པ་མི་འ ་བའི་ ོར།
 ༣) ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ིས་མཛད་པའི་ག ང་བཟང་ ད་ ་ ང་བ་ཤེར་ ིན་ ི་མདོའི་དངོས་བ ན་ ོང་ཉིད་ ི་རིམ་པ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་ ་ ས་ན། ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་དང་། ཞིབ་མོ་ མ་འཐག ོང་ཉིད་བ ན་ ་པ། ོད་
བ ོག རིགས་པ་ ག་ ་པ། རིན་ཆེན་ ེང་བ་བཅས་རིགས་ཚགས་ ག་ ་ ་ཤེ་ ིཀ་ཆེན་ལས་ག ངས་པ་ ར་དགེ་ ན་
ོགས་ ི་མཁས་པ་ མས་ ིས་བཞེད།
 ༤) རིག་ཚགས་ ག་ ་བཞེད་ ལ་མི་འ ་བ་ད ་མ་རིག་ཚགས་ ་གོང་ ར་དང་རིག་ཚགས་ ག་པ་ག་ལ་འཇིགས་མེད་
བཞེད་མཁན་ཡོད་པར་ ང་། །
 ཡང་ ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ་ི ལེགས་བཤད་གསེར་ ངེ ་ལས། རང་གཞན་ ི་ ེ་པ་ ན་མོང་ ་འགོག་པ་ད ་མའི་ ་བ།

ཞེས་པ་ནས། ཞིབ་མོ་ མ་འཐག་ ེ་ འོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཐ་ ད་ བ་པའམ་རིན་ཆེན་ ེང་བའམ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་
བ ན་ནས་རིགས་ཚགས་ ག་གི་ ངས་ངེས་འདོད་པ་དང༌།

ད ་མ་རིགས་ཚགས་ ི་ ངས་འ ེན་ལ་བཞེད་པ་མི་འ ་བའི་ ོར།
 གཞན་དག་ ོང་ཉིད་བ ན་ ་པ་ ས་ ་ ས་ནས་ ་ཤེ་འ ོས་ ་ ེད་པ་ནི་འ ལ་པར་ཁོང་ ་ ད་པར་
འོ། །
 ན་མ ེན་གོ་རམས་པ་ཆེན་པོས་ ་ ་ལ་དགག་ ལ།
 ན་མ ནེ ་གོ་རམས་པ་ཆེན་པོས། ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས། ཐ་ ད་ བ་པ་ནི་བོད་ ་མ་འ ར་ཞིང་།
ོབ་དཔོན་ ་བས་ཚག་གསལ་ ། ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ི་ག ང་ གས་མཐོང་ ལ་ ོས་པ་ན་གཞན་ ་
ོས་ནས་འདི་མ་ ོས་པས། ་གར་ནའང་རིགས་ཚགས་ ་བ ངས་པ་མིན་པར་ ང་ངོ་།

ོབ་དཔོན་ ཱ ་དེ་ཝ་ ས་ ེས་མ་ཡིན་པའི་
་བོད་མཁས་པའི་བཞེད་པ།
 ༡) དཔལ་ ན་ ་བའི་བཞི་བ ་པའི་འ ེལ་བ་ལས། འདི་ ར་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ནི་སི ྒ་ལའི་ ིང་ ་

འ ངས་པ་སི ྒ་ལའི་ ིང་གི་ ལ་པོའི་ ས་ཤིག་ ེ། ཞེས་ ལ་རིགས་ ་ག ངས་པ་དང་།
 ༢) དེ་བཞིན་ ་ ེ་བ ན་རེད་མདའ་བས་བཞི་བ ་པའི་འ ེལ་བ་དང་།
 ༣) ཇོ་ནང་ ་ར་ན་ཐས་ཆོས་འ ང་ལས་ ང་། འདིར་དངོས་གནས་ ་བ ོད་ན། དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པས་
ང་། སི ྒ་ལའི་ ིང་གི་ ལ་པོའི་ ས་ ་བཤད། འཕགས་ ལ་ ི་གཏམ་ ངས་མ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ ་ གས་
པས། ཞེས་སོགས་ག ངས་ཤིང། །
 ༤) ལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ ིས་བཞི་བ ་པའི་ མ་བཤད་ལས་ ང། འདི་ ར་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ནི་
སི ྒ་ལའི་ ིང་ ་འ ངས་པའི་ ལ་པོའི་ ས་ཤིག་ ེ། ཞེས་པ་ནས། ོབ་དཔོན་ཉིད་ ིས་མཛད་པའི་ ོད་བ ས་
་ ལ་འ ོར་ ་མེད་ ི་ ན་མོང་མིན་པའི་ ་ ས་ཐོབ་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཤིང་། དེ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་ཉིད་ལ་
མཆོག་གི་དངོས་ བ་ངེས་པར་ཐོབ་པ་མགོན་པོ་ ་ བ་ ི་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ག ངས་སོ། །

ོབ་དཔོན་ ཱ ་དེ་ཝ་ ས་ ེས་ཡིན་པའི་
བོད་ ི་མཁས་པ་ཁག་གི་བཞེད་པ།
 ༡)མཆིམས་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ིས། མཆིམས་མཛད་ནང་ ས་ཏེ་ ེ་བ་ནི་བ ལ་བ་དང་པོའ་ི མི་ མས་དང་།

འཕགས་པ་ ་དང་། མཚ་ ེས་ལ་སོགས་པ་བཞིན། ཞེས་སོ། །
 ༢) ་ ོན་ཆོས་འ ང་ལས། ོབ་དཔོན་ ཱ ་དེ་ཝ་ནི་སིང་ག་ལའི་ ིང་ ་པད་མའི་ བས་ ་ ས་ཏེ་ ེ་བ་ལ།
ཞེས་ག ངས་མོད། རང་ གས་ནི་ ་མ་ཉིད་འཐད་ ོགས་ ་འཛན་ནོ།།

ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་ ན་འ ེད་ ི་ག ང་ ོམ་ལ་ད ད་པ།
 ༡)“ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ག ང་ ་ཤེའི་འ ེལ་པ་ཤེས་རབ་ ོན་མེ་དང་། ད ་མ་ ིང་པོ། དེའི་རང་འ ེལ་

བ་ ོག་གེ་འབར་བ། ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ལ་སོགས་པ་ཡོད། ”
༡) ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ལས། འདིའི་དོན་ ས་པར་ ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པའི་ཞལ་ ་ནས་མཛད་པའི་
ད ་མ་ ང་པོ་ ་པ་དང་། བདག་གིས་བཀོད་པའི་ ོག་གེ་འབར་བ་སོགས་ལ་བ ་བར་ འོ། །ཞེས་པ་ ར་ ོག་གེ་
འབར་བ་དང་ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་གཉིས་མཛད་པོ་གཅིག་ཡིན་དགོས་ ་ ་ ང་།
 ༢) ང་ ་རོལ་བའི་ ོ་ ེའི་ བ་མཐའ་ལས། ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ནི་ལེགས་ ན་འ ེད་ ང་བར་ གས་
པས་མཛད་པ་ཡིན་ ི་ ོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པ་མིན་ནོ། །

ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་ ན་འ ེད་ ི་ག ང་ ོམ་ལ་ད ད་པ།
༣) ན་མ ེན་འཇམ་བཞད་ ིས་ བ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས་ ང་། ལེགས་ ན་གཉིས་དང་ ་བ་ ིན་ཆད་ནས་དང་ཡང་དེ་
ཙམ་ ིས་ ི་མོར་མི་འ བ་ལ། ཞེས་ལེགས་ ན་གཉིས་ག ངས་པ་དང་།
༤) ཡང་ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མའི་ནང་ ་དཔལ་མགོན་ ་ བ་དང་། འཕགས་པ་ ་དང་། དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པ་
བཅས་ལ་བ ོད་པ་ཡང་ཡང་མཛད་པས་ ང་ ོབ་དཔོན་ ་ གས་ ིས་ཚག་གསལ་ ་ ོགས་ ར་བཀོད་པའི་ལེགས་ ན་
འ ེད་མིན་པ་ ་ ་མངོན།
༥) ཞང་ཡེ་ཤེས་ ེས་ ་བའི་ ད་པར་ལས། ཱ ཱ ་ ་ ་་ནས་ད ་མའི་ ་རི་ ་མཛད་པའི་འ ེལ་པ་ཤེས་རབ་ ོན་མ་
ཞེས་ ་བ་དང་། ད ་མ་ ིང་པོ་ཞེས་ ་བ་མཛད་པ་དང་། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ག ང་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་ ོག་འབར་བ་
སོགས་མ་བཀོད་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན་ད ད་དགོས་པར་ ང་ངོ་།།

འཇམ་མགོན་ ་མ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོ།
 བ ་ ག་བ ་བཞིའི་ནང་གངས་ཅན་པའི་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་ཆེན་པོ་འཇམ་མགོན་ ་མ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་

ཞལ་ ་ནས་ ེ་བ ན་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ི་མན་ངག་ལ་བ ེན་ནས། མ་ཤེར་ ིན་ ི་བ ོད་དོན་ ིང་པོ།
འཕགས་པ་ཡབ་ ས་གཉིས་དང་ ོབ་དཔོན་སངས་ ས་བ ངས་དང་། ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པ་ མས་ ི་
དགོངས་བ ད་མཐར་ ག ་བ་ ན་ ི་ཡང་ ེ་དཔལ་ ན་ཐལ་འ ར་བའི་མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དོན་དེ་ཉིད།
་མཚན་ ང་རིགས་བ ་ ག་ ་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་མོའི་དོན་དེ་ཉིད། ེ་རང་ཉིད་ ིས་ཡང་དག་པར་
གཟིགས་ནས་ག ལ་ ་གཞན་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པའི་ ལ་འདི་ ར་ག ངས་ཏེ། ང་ངེས་ལེགས་བཤད་
ིང་པོ་ལས། ག ང་ གས་མང་ཐོས་ཞེས་སོགས་ ར། རང་གིས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཟབ་གནད་མཐར་ ག་
དེ་ཉིད་གཞན་ལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་འདོམས་པའི་ལེགས་བཤད་ ད་ ་ ང་བ།

འཇམ་མགོན་ ་མ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོ།






་ ་ ི་ལོ་ (༡༤༠༢) ལོར། ད ང་ལོ་ཞེ་ ག་ཚ་ ང་ ་ ེང་ ་ལམ་རིམ་ ག་མཐོང་ཆེན་པོ་དང་།
མེ་ཕག་ ི་ལོ་ (༡༤༠༧) ་བ ་ང་གཅིག་ལོར་ ང་ངེས་ལེགས་བཤད་ ིང་པོ།
ས་ ི་ ི་ལོ་ (༡༤༠༨) ད ང་ལོ་ ་བ ་ང་གཉིས་ལོར་ ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་ ་མཚ།
ཤིང་ ག་ ི་ལོ་(༡༤༡༥) ད ང་ལོ་ང་ད ་ལོར་ ག་མཐོང་ ང་བ།
ས་ ི་ ི་ལོ་(༡༤༡༨) ད ང་ལོ་ ག་ ་ ་གཉིས་ལོར་འ ག་ཊིཀ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་མཛད། དེ་ ་ འི་ད ་མའི་
ག ང་བཟང་དེ་དག་ནི། ིན་ བས་ ི་ཚན་ཁ་འབར་བ། ཚག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ ང་ ག་ག མ་ ི་ ི་མ་བདེ་ ག་ ་
འ ད་ ས་ཤིང་། དོན་ ི་མན་ངག་རེས་ ང་ག ང་ གས་བ ་ ག་མང་པོའི་དཀའ་གནད་ཅིག་ཅར་ ་བ ོལ་ ས་པའི་
ལེགས་བཤད་ ད་ ་ ང་བ། འདི་དག་ལ་ཅི་ཙམ་བ གས་ ང་ ་ ི་མ་འ ེལ་བ་དང་། ོས་པ་དང་འགལ་བ་སོགས་ ི་
ོན་ཆ་ ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད། ེའི་ད ་མའི་ ་བའི་བཀའ་ ོལ་བཟང་པོ་ ན་མོང་མ་ཡིན་འདི་ཉིད་འཆད་
ོད་ ོམ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་དར་ བ་དང་། ན་ གས་ཤིན་ ་ཆེ་ཞིང་དེ་ཉིད་ ིས་བ ད་པ་མ་ཉམས་པར་མཁས་ ལ་
ོགས་པའི་ ེས་མཆོག་དམ་པ། ཟམ་མ་ཆད་པ་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ ར་ ོན་དང་འ ོན་བཞིན་ཡོད་པ་ནི། ག ར་
གནས་མཁས་པའི་ ོ་ངོར་ ིབ་ ལ་ ང་ངེར་ཡོད་པ་འདི་ཡིན།

ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཤད་ ལ་ལས་འ ོས་པའི་དོན།


ང་དཀར་ཚག་མཛད་ནང་། ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་ ི་ལོ་ (༡༤༠༧) དང་། ལེགས་བཤད་ ིང་པོ་ (༡༤༠༨) ལོར་མཛད་
ག ངས་འ ག་ ང་། དེ་ནི་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། ང་ངེས་ལེགས་བཤད་ ིང་པོ་ནི་ ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་ ི ་ ོན་ ་
བ མས་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ངེས་ལེགས་བཤད་ ིང་པོ་ལས། ་ཤེའི་ མ་བཤད་ ་འཆད་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་དང་། ་བ་
ཤེས་རབ་ ི་ མ་འ ེལ་ཡང་ ེད་པར་འདོད་པས། ཞེས་ག ངས་ཤིང་། ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་ འང་། དེ་གཉིས་ ི་དོན་ ས་
པར་ནི་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་གཉིས་ ིས་ ང་ངེས་ ེ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ ིང་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་
པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །

 བོད་ ་ ོན་ ོན་ ི་མཁས་ བ་གོང་མ་ མས་ ི་ག ང་ལས། ་བ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་ ལ་བ། ཞེས་ག ངས་པའི་འདི་

ཡིན་འདི་མིན་སོགས་ངོས་བ ང་ངམ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་ ལ་བའི་ ་བ་ལ་ད ་མའི་ ་བ་མཐར་ ག་ ་བཞེད་པ་ ར།
ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ ང་ལམ་གཙ་ མ་ག མ་ལས་ག ངས་པ་ ར། དེ་ ་ འི་ཁས་ལེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ་བ་དེ་
ཞལ་ ི་བཞེས་པ་ཡིན་ནམ་ མ་ན། དེའི་ལན་བ ོད་པར་ ་ ེ། དེ་ནི་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པའི་དངོས་པོ་ཁས་མི་ལེན་པ་
ལ་ཁས་ལེན་མེད་པ་ག ངས་པ་ཡིན་ ི་ ིར་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་མེད་པ་ལ་ག ངས་པ་མིན་ཏེ།

ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཤད་ ལ་ལས་
འ ོས་པའི་དོན།
 ལམ་རིམ་ཆེན་པོ་ལས། ཆོས་གང་ལའང་རང་གི་ གས་ ིས་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་ ི་ངོས་བ ང་ངམ་ཁས་ལེན་

ཅི་ཡང་ ར་མི་ ང་བ་ལ་ད ་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ེད་པར་ ོམ་ཞིང་དེ་འ ་བའི་གོ་བ་དེ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་
ཅིར་ཡང་མི་འཛན་པར་འཇོག་པ་ལ་ ་བ་ མ་པར་དག་པའི་དོན་བ ོམ་པར་འདོད་པ་ཤིན་ ་མང་བར་ ང་ངོ་
། འདི་འ ་བ་འདི་དག་ནི་མཁས་པ་མ ་བར་ ེད་པའི་གཏམ་ ་མི་ ང་ ེ། །ཞེས་ག ངས་སོ། ད ་ཚག་གསལ་
ལས་ ང་། ེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ ིས་ ན་ ོབ་ བ་པར་ཁས་ལེན་ ི། ོགས་བཞི་ཁས་ ངས་པའི་ ོ་ནས་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ ་བར་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་དང་། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
 དེས་ན་རང་གི་ གས་ནི་དོན་དམ་ལ་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་གཟིགས་པའི་ངོར་ ན་ ོབ་ ིས་
ོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ ི་ཐ་ ད་ ་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་མིན་ནོ། །

ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཤད་ ལ་ལས་འ ོས་པའི་དོན།
 དོན་དེ་ཉིད་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ ་ ་ ང་ བ་བ ོན་འ ས་ ིས་ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་འ ེལ་བ་འཐད་པའི་ ན་ལས་

ང་ག ངས་ཏེ། འདི་ལའང་དོན་དམ་པ་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་རིགས་པའི་ངོར་ཁས་ ང་ འི་ཆོས་མ་ བ་པས་དེ་ བ་
ེད་ ི་ཚད་མ་མེད་མོད། མ་ད ད་པའི་ཤེས་ངོ་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ད ་མའི་དོན་ ེན་འ ེལ་ཡིན་པས་དང་། ད ་མ་པའི་
གང་ཟག་ཡོད་པ་དང་། ད ་མའི་ངག་ ོར་བས་ད ་མ་པ་ལ་ཁས་ ང་ འི་ ་བ་མེད་པར་མི་འཐད་པ་དང་། འཇིག་ ེན་
ནམ་ཕ་རོལ་ལ་ གས་པའི་ཚད་མ་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ན་རང་གི་ ོགས་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ ་
མ་ ་ འི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བ་གཞག་པ་མི་འ བ་པ་དང་། ཞེས་ག ངས་པ་ནི་ ད་ ་ ང་བའི་ལེགས་བཤད་
་ ང་ངོ་། ། ’’
 དེས་ན་བོད་ ི་ ་ ིའི་ ེས་མཆོག་དམ་པ་ མས་ ི་མཐའ་ ལ་ཟབ་མོ་ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ ་ངོས་འཛན་ ལ་དང་།
རང་ གས་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་སོགས་ཚག་ཟིན་ ི་གོ་བ་ཙམ་ལ་བསམ་ན་ཤིན་ ་འགལ་ཚབས་ཆེ་བར་ ང་བ་བདེན་
མོད། འོན་ ང་ཟག་མེད་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་ ལ་ལ་བསམ་ན་ ན་ ོབ་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
དེར་ བ་པ་དགག་ ་དང་། དེའི་ངོར་ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་མི་ལེན་པས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཡང་མེད་པར་འདོད་
དགོས་ལ། ིར་ཐ་ ད་ཙམ་དང་། ན་ ོབ་ཙམ་དང་། ེན་འ ེལ་ཙམ་དང་། གཞན་ངོར་ཙམ། ེས་བ ོད་པ་ཙམ་
ཞེས་ ད་པར་གང་ ང་ ར་ནས་ཆོས་ མས་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་མ ངས་པའི་ བས་ ང་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །

་ བ་ཡབ་ ས་ ི་ ་བའི་ ོར།
 དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་གཉིས་དང༌། ེས་འ ངས་ཉི་ ་ ར་ ི་ ོབ་དཔོན་སངས་

ས་བ ངས་དང་དཔལ་ ན་ ་བའི་ཞབས་ ི་འཁོར་འདས་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ངོས་
ནས་ བ་པ་ ང་ཟད་ཙམ་མེད་ ང༌། གདགས་གཞིའི་ ེང་ ་མིང་དང་ ོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་མམ། ེན་
ཅིང་འ ེལ་བར་ ང་བ་ཙམ་ཞིག་ལ་ལས་དང་འ ས་ འི་ ལ་སོགས་ ་ ེད་ཐམས་ཅད་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མས་
བ་པའི་ མ་བཞག་འཐད་ ན་ ་འཇོག་དགོས་ཤིང་། རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་དང༌། ེན་འ ང་གཉིས་གཞི་
གཅིག་གི་ ེང་ ་འགལ་མེད་གཅིག་ཕན་གཅིག་ ོགས་ ་འ ེར་ཤེས་པའི་ཟབ་མོའི་དོན་དེ་ཉིད། ་མཚན་ ང་
རིགས་མཐའ་ཡས་པའི་ ོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ག ང་མཆོག་ ད་ ་ ང་བ་ ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་རིགས་
ཚགས་ ི་ག ང་དང་། ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་བཞི་བ ་པའི་ག ང་གཞིར་བ ང་ ེ་ཟབ་མོ་ད ་མའི་ ་
བའི་ ོར་ལ་བདག་ ་ འི་རང་ ོབས་ ིས་གདེང་ཚད་དང་ ན་པའི་ཐོག་ནས། མཁས་དབང་ མས་ལ་ གས་
ད ེས་པའི་མཆོད་ ིན་ ་འ ོ་ངེས་ ིས་ལེགས་བཤད་གསར་པ་ཞིག་ ་ ་མེད་མོད། འོན་ ང་འཕགས་བོད་
མཁས་པའི་ད ་མའི་ག ང་བཟང་ཐར་ཐོར་ཙམ་མཐོང་བ་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ ོ་ངོར་ཤར་ཚད ཙམ་ཞིག་
མདོར་བ ས་ཏེ་བ ོད་པར་ འོ། ། ”

༡) ་བའི་དགག་ ་ངོས་འཛན་དགོས་པའི་ ་མཚན།
 དེ་ལ་ཐོག་མར་དགག་ ་ལེགས་པར་ངོས་འཛན་དགོས་པའི་ ་མཚན་ནི། དེ་ཡང་དཔེར་ན། གང་ཟག་འདི་མི་འ ག་ མ་ ་ངེས་པ་

ལ་མེད་ འི་གང་ཟག་དེ་ཤེས་དགོས་པ་ ར། བདག་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཞེས་པའི་དོན་ངེས་པ་ལའང་མེད་ འི་བདག་
དང་རང་བཞིན་དེ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་ཏེ། དགག་པར་ ་བའི་ ི་ལེགས་པར་མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པའང་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་
མི་ངེས་པའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན་ད ་གང་ ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པར་དམག་འ ེན་པ་དང། འབེན་མ་མཐོང་བར་མདའ་འཕེན་པ་དང་
འ འོ། ཞེས་བ ོད་པ་ ར་དགག་ འི་དོན་ ི་ལེགས་པར་ ོ་ལ་མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པའི་བདག་མེད་ ི་དོན་མི་ངེས་པར་ག ངས་སོ། །
 ིར་དགག་ འི་ ད་པར་ནི་མཐའ་ཡས་ ང་། དགག་ ་ངོས་འཛན་ བ་ ང་ནས་དགག་ འི་གནད་ ་བའམ་ ་མོ་ནས་ངོས་མ་

ཟིན་པར་དགག་ ་རགས་པ་ཙམ་ཁེགས་ ང་དགག་ འི་ ག་མ་ ས་པས་རང་ ད་ ི་བདེན་འཛན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པར་མ་ཟད་
རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛན་པའི་ ག་པའི་མཐར་ ང་བར་འ ར་ལ། ཡང་དགག་ ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་ཏེ་ མ་ཤེས་ཚགས་ ག་གི་
ལ་ ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་དགག་ ར་བ ང་ནས་ཐ་ ད་ ་ ་འ ས་ ེན་འ ེལ་ ི་ མ་བཞག་ཐམས་ཅད་བཀག་ན་ཆད་པའི་
མཐར་ ང་བར་འ ར་རོ། །

༢) ་བའི་དགག་ འི་ བ་ཚད།
 དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དང་ ོག་པ་ཙམ་ ིས་བཞག་པ་དེ་ ་ ་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པར་འཛན་པ་ནི་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་

ཡིན་ལ། དེས་ཇི་ ར་ག ང་བ་ ར་ བ་ན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ བ་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་ བ་པ་དང༌། རང་བཞིན་ ིས་
བ་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་དང་། རང་དབང་ ་ བ་པ་དང༌། གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་ བ་པ་
དང་། ས་ ་ བ་པ་ཞེས་ འོ། །
 དེ་ ར་ཡང་ད ་མ་བཞི་བ ་པ་ལས།

གང་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་ཡོད་པ། །དེ་ནི་རང་དབང་མི་འ ར་རོ། །

འདི་ ན་རང་དབང་མེད་པ་ ེ། །དེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང།
 དེའི་འཐད་ ི་འ ེལ་པར། འདི་ན་གང་རང་གི་ངོ་བོ་དང༌། རང་བཞིན་དང༌། རང་དབང་དང༌། གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི། ཞེས་དེ་
དག་ མ་ ངས་པར་ག ངས་ཤིང་། དགག་ ་དེ་རིགས་པས་འགོག་ ལ་ནི་ཐོ་བས་ མ་པ་བཤིག་པ་ ་ ་མ་ཡིན་ ི། མེད་པ་ལ་མེད་པར་ངོ་ཤེས་
པའི་ངེས་ཤེས་བ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པར་ངེས་པ་ ེས་ན་ཡོད་པར་འཛན་པའི་འ ལ་ཤེས་ ོག་པའི་ ིར། །དེ་བཞིན་ ་རིགས་པས་
བ བ་པའང་ས་བོན་ ིས་ ་ ་བ ེད་པ་ ར་ ར་མེད་ཅིག་གསར་ ་བ བ་པ་མིན་ ི། ཆོས་དེ་ཇི་ ར་ཡིན་པ་ལ་དེ་ ར་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པར་
ེད་པའི་ངེས་ཤེས་བ ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ།

༢) ་བའི་དགག་ འི་ བ་ཚད།
 དེ་ ར་ཡང་ ོད་བ ོག་ལས།
ཚག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་ཡི། །འགོག་པ་འ བ་པར་འ ར་ཞེས་པ། །
དེ་ལ་ཚག་ནི་མེད་ཅེས་པར། །གོ་བར་ ེད་ ི་སེལ་ ེད་མིན། །
ཞེས་ག ངས་ཤིང༌། དེའི་རང་འ ེལ་ལས་ ང༌། ོད་ ི་ཚག་དག་མེད་པར་ཡང་ ེ། ཚག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་
མེད་པའི་འགོག་པ་འ བ་ན་དེ་ཅི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པའི་ ོད་ ི་
ཚག་དེས་ཅི་ཞིག་ ེད་ཅེས་ ས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་ ་ ེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་
པའོ་ཞེས་ ་བའི་ཚག་འདི་ནི་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ ་ ེད་པ་མ་ཡིན་ ི། འོན་ ང་རང་
བཞིན་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་གོ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ག ངས་སོ།


དགག་ ་བཀག་པའི་ ོང་ཉིད་ངོས་འཛན།
 དེས་ན་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་ ོང་པ་ཉིད་འཇོག་ ལ་ནི། ཆོས་ མས་

དོན་ལ་མི་ ོང་པ་ལ་ ོས་ ོང་པར་བ ོམ་པ་ ་ ་ ོས་ད ད་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ། ཐོ་བས་ མ་པ་
བཅོམ་པ་ ར་ ར་ཡོད་ ིས་མེད་པ་ ་ འི་ ོང་པར་སོང་བ་ཡང་མ་ཡིན། མ་པ་ ས་ ོང་པ་ ་ ་དགག་ ་
དོན་གཞན་ ིས་ ོང་པ་ཡང་མ་ཡིན། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ ་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཆད་པའི་ ོང་པ་ཡང་
མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་ མ་ན། ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་དང་ད ་མའི་བ ན་བཅོས་སོགས་ ་ ོང་ཉིད་འཆད་པ་
ན། ག གས་སོགས་དང་ ེ་འགག་སོགས་ ོང་པ་དང་། མེད་པར་ག ངས་པ་ མས་ལ་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་
དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ བ་པ་དང་། རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ བ་པ་སོགས་ ི་ ད་པར་ངེས་
པར་ ་ ོར་དགོས་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་ཤེས་རབ་ ིང་པོ་ལས། ་རིའི་ ་རིགས་ ི་ འམ།
རིགས་ ི་ ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཟབ་མོའི་ ོད་པ་ ད་པར་འདོད་པ་དེས། འདི་ ར་
མ་པར་བ ་བར་ ་ ེ། ང་པོ་ ་པོ་དེ་དག་ ང་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ མ་པར་ཡང་དག་པར་ ེས་ ་
བ འོ། །ཞེས་དང་།

་བའི་དགག་ འི་ ོར་མདོ་དང་བ ན་བཅོས་ ིས་ཤེས་ ེད།
 གཞན་ཡང་མ་ ོས་པས་ ས་པའི་མདོ་ལས་ ང་།



ེན་ལ་རག་ལས་གང་ཡིན་ ོང་པར་ག ངས། ། ོང་ཉིད་གང་ཤེས་དེ་ནི་བག་ཡོད་པའོ།།

ནེ ་ལས་ ེས་པ་གང་ཡིན་དེ་མ་ ེས། །དེ་ལ་ ེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་མེད། །
ཞེས་ཚག་ ང་པ་དང་པོས་ ེན་ལས་ ེས་པ་གང་ཡིན་དེ་མ་ ེས། ཞེས་ག ངས་པ་ལ། ཚག་ ང་པ་གཉིས་པས་དེ་ལ་ ེ་བ་ངོ་
བོ་ཉིད་ ིས་མེད། ཅེས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ཞེས་པའི་དགག་ འི་ ད་པར་ ོར་དགོས་པར་ག ངས་ཤིང་། བཞི་བ ་པའི་འ ེལ་པ་
ལས་ ང་། དེའི་ ིར་འདིར་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་རང་དབང་གི་ངོ་བོ་དང་ ལ་བའི་ ིར། རང་དབང་བའི་ངོ་བོ་
དང་ ལ་བའི་དོན་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དོན་ཡིན་ ི་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་དབང་དང་ ལ་བ་
ཞེས་པའི་དགག་ འི་ ད་པར་ ར་བར་མཛད་དོ། །

དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ིས་ ད་པར་ ར་བ་རང་ ད་པ་ཁོ་ནའི་ གས་མིན་པ།
ཡང་

་རབས་ ི་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ ོར་བ་ནི་ད ་མ་རང་
ད་པ་ཁོ་ནའི་ གས་ ་ག ངས་པ་ནི་མི་རིགས་པར་མངོན་ཏེ། མ་ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ལས།
འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ི་དབང་གིས་ཡིན་ ི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དོན་དམ་ ིས་ ད་
པར་ ར་བ་དང་།
འ ག་པ་རང་འ ེལ་ ་ མ་ ི་མདོ་ ངས་པ་ལས་ ང་། ཚ་དང་ ན་པ་རབ་འ ོར་ཡང་ཅི་
ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་ ོགས་པ་མེད་དམ། རབ་འ ོར་ ིས་ ས་པ། ཚ་དང་ ན་པ་ ་རིའི་
། ཐོབ་པའང་ཡོད་མངོན་པར་ ོགས་པའང་ཡོད་མོད་ ི། གཉིས་ ི་ ལ་ ིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཚ་
དང་ ན་པ་ ་རིའི་ ། ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་ ོགས་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ་ཡིན་ལ།
ཞེས་པ་ནས། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ་ཡིན་ ི་དོན་དམ་པར་ནི་ཐོབ་
པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་ ོགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་མདོ་འདིས་ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་ ོགས་
པ་དོན་དམ་པར་མེད་ཅིང་། འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ི་དབང་གིས་ཡོད་པར་ག ངས་སོ། །དེས་ན་
ངེས་དོན་ ི་མདོ་ མས་ནས་དོན་དམ་པ་ཞེས་པའི་ ད་པར་ ར་བ་ཤིན་ ་མང་བར་ ང་ངོ༌།།

དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ིས་ ད་པར་ ར་བ་རང་ ད་པ་ཁོ་ནའི་ གས་མིན་པ།
 དེ་བཞིན་ ་བ ན་བཅོས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་ ོང་ཉིད་བ ན་བ ་པ་ལས་ ང་།
 གནས་པའམ་ ེ་འཇིག་ཡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་ ད་པར་ཅན། །
 སངས་ ས་འཇིག་ ེན་ ད་དབང་གིས། །ག ངས་ ི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །

 ཞེས་དང༌། རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས།
 བདག་ཡོད་བདག་གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་ ་ལོག །ཅེས་པ་དང༌།

 ཞེས་དོན་དམ་པར་དང་བདེན་པར་དང་ཡང་དག་པར་ཞེས་པའི་དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ིས་ ད་པར་ ར་ནས་

ག ངས་པ་མང་ཞིང། དེ་དག་མ་ ར་བའི་ཚ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་དང་། རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་དང་།
རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ཞེས་པའི་ ད་པར་ ར་བ་ནི་ཤིན་ ་མང་ངོ༌། །དེས་ན་ བས་འགར་ ད་པར་
དེ་ ར་གང་ཡང་མ་ ར་བར་ག གས་དང་ ེ་བ་སོགས་མེད་པར་ག ངས་པ་ མས་ལ་ཡང་ཚག་གི་ངོ་གདོང་གི་
བ ན་ཚད་ ་ཇི་བཞིན་པར་ག ང་ན་གཏན་ནས་མི་ ང་ངོ་། །དེས་ན་མདོ་དང་ད ་མའི་བ ན་བཅོས་ མས་
་དགག་ ་ལ་ ད་པར་ ར་བ་གཅིག་ ང་ན་མ་ ང་བའི་ བས་ལ་ཡང་འ ེར་ཤེས་དགོས་སོ།།

ཆོས་ མས་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ་ཡོད་ཚལ།
 ཉེ་བར་འཁོར་ ིས་ ས་པའི་མདོ་ལས། ། ་ཚགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏོག་ཁ་ ེ་ཞིང་། །
གསེར་ ི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡིད་འོང་བ། །འདི་ན་དེ་ལའང་ ེད་པོ་འགའ་མེད་དེ། །
དེ་དག་ ོག་པའི་དབང་གིས་གཞག་པ་ཡིན། ། ོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་ ེན་ མ་བ གས་ཏེ། །
 ཞེས་སོ། ། ོང་ཉིད་བ ན་ ་པ་ལས་ ང་།
གཉིས་པོ་མིང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡང་། །གང་ཅིའང་ ང་ ེ་ ོག་པ་ཙམ། །
དེ་བཞིན་ ེད་པོ་ ལ་དང་མ ངས། །ལས་ནི་ ལ་པས་ ལ་དང་མ ངས། །
རང་བཞིན་ ིས་ ོང་གང་ ང་ཟད། །ཡོད་པ་དེ་དག་ ོག་པ་ཙམ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཆོས་ མས་
རང་བཞིན་ ིས་མེད་ ང་མིང་དང་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ་ག ང་ནས་མང་ ་
ག ངས་ ང་འདིར་ ས་པར་མ་ ོས་སོ།།

ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།
 དེ་ཡང་ ཱ་ འི་ ང་པའི་མདོ་ལས། ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཞེས་ ་བ་ནི་འདི་ ་ ེ། འདི་ཡོད་པས་འདི་

འ ང་ལ། འདི་ ེས་པའི་ ིར་འདི་ ེ་བ་ ེ། གང་འདི་མ་རིག་པའི་ ེན་ ིས་འ ་ ེད་ མས། ” ཞེས་པའི་མདོ་
འདིས་ ེན་ག མ་ལས་ ེ་བ་འ ས་ ས་ ེན་འ ེལ་ ི་མཚན་ཉིད་ ་ག ངས་ཤིང་། ེན་ག མ་ནི་གཡོ་བ་མེད་
པའི་ ེན་ལས་ ང་བ་དང་། མི་ ག་པ་ ་མའི་ ེན་ ེན་ལས་ ང་བ་དང་། ས་པའི་ ེན་ལས་ ང་བའོ། ིར་
ེན་འ ེལ་ ི་ ད་དོད། ་ ི་ ་ས་ ད་ཞེས་པ་ ་དོག་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ནང་པའི་ བ་མཐའ་འོག་མ་
མས་ནི། ེན་འ ེལ་ལ་འ ས་ ས་ ིས་ བ་པར་བཞེད། ད ་མ་པས་ ་ཡངས་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་རང་
གི་མཚན་ཉིད་འཛན་པའི་ཆོས་ལ་ ེན་འ ེལ་ ིས་ བ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་ ་ཤེས་ལས།
 གང་ ིར་ ེན་འ ང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །
 དེ་ ིར་ ོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
 ཞེས་ག ངས་སོ། །

ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ལེ ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།
 །དེས་ན་ ེན་འ ང་ཞེས་པའི་ ེན་པའི་དོན་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ཡོད་མ་ཟད། འ ང་བའི་ ་དོན་ཡང་ ེ་བ་དང་ བ་པ་

གཉིས་ཀ་ལ་འ ག་པས། ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ེན་ནས་ ེ་བ་ཡིན་པའི་མ་ བ་ ང་། ེན་ནས་ བ་པ་དང་། ེན་ནས་
འ ང་བ་ཡིན་པའི་ བ་པ་ཡིན་ནོ། ། ེན་ ལ་ཡང་ བ་མཐའ་འོག་མ་དང་མི་འ ་ ེ། ལས་དང་ ེད་པོ་སོགས་ཕན་ ན་
ེན་ནས་འ ང་བར་ག ངས་པ་ཡིན་ཏེ། ་ཤེས་ལས།
 ེད་པོ་ལས་ལ་བ ེན་ ས་ཤིང་། །ལས་ ང་ ེད་པོ་དེ་ཉིད་ལ།།
 བ ེན་ནས་འ ང་བ་མ་གཏོགས་པ། །འ བ་པའི་ ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ད ་མ་ཚག་གསལ་ལས་ ང་། ཤེས་རབ་
ཅན་ ིས་ལས་དང་ ེད་པ་པོ་དང་། ཉེ་བར་ ང་བ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་གང་དག་
བ ེད་ ་ ེད་ ེད་དང་། འ ོ་བ་དང་འ ོ་བ་པོ་དང་། བ ་ ་དང་ ་ ེད་དང་། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་དང་། འ ང་
བར་ ་བ་དང་འ ང་བར་ ེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་
དང་། ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མ་ ས་པ། དེ་དག་ལས་དང་ ེད་པ་པོའི་ མ་པར་ད ད་པས་ངོ་བོ་
ཉིད་ ིས་ཡོད་པ་བཀག་ ེ། ཕན་ ན་ ོས་པའི་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས་སོ།།

ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།
 མདོར་ན་བདག་ཅག་གི་ ོན་པས་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ ེན་འ ེལ་ ི་དོན་ ་ག ངས་པ་འདི་ནི་ ི་རོལ་པའི་ ོན་པ་ལ་

མེད་པས། རང་རེའི་ ོན་པ་ཁོ་ནའི་ག ང་གི་ ད་ཆོས་ ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་འཇིག་ ནེ ་ལས་འདས་པར་
བ དོ ་པ་ལས།
 ག་བ ལ་རང་གིས་ ས་པ་དང་། །གཞན་ ིས་ ས་དང་གཉིས་ཀས་ ས།།
 ་མེད་པར་ནི་ ོག་གེ་འདོད། ། ོད་ ི་བ ེན་ནས་འ ང་བར་ག ངས།།
 ེན་ཅིང་འ ེལ་བ་གང་འ ང་བ། །དེ་ཉིད་ ོད་ ི་ ོང་པར་བཞེད།།
 དངོས་པོ་རང་དབང་ཡོད་མིན་ཞེས། །མཉམ་མེད་ ོད་ ིས་སེ ྒེའི་ ས།། ཞེས་སོ།།
 ོད་བ ོག་ལས་ ང་།
 གང་གིས་ ོང་དང་ ེན་འ ང་དག ། ད ་མའི་ལམ་ ་དོན་གཅིག་པར།།
 ག ང་མཆོག་མ ངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་ ས་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།
 ཞེས་ག ངས་པ་ ར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ི་ག ང་མང་པོར་ ོན་པ་ལ་ ེན་འ ང་ག ངས་པའི་ ོ་ནས་
བ ོད་པའི་མེ་ཏོག་ཡང་དང་ཡང་ ་འཐོར་གནང་མཛད་པ་ནི་དོན་ལ་དེ་ ར་གནས་ཤིང་རང་བཞིན་བ ོད་པའོ།།

ཆོས་ མས་ ོས་ནས་ཡོད་ ལ།
 ང་ཚགཡོད་ན་ཚད་མ་དག་ ་འ ར་ ི། ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ག ངས་པ་ ར་ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ བ་པ་མེད་ ང་ཕན་ ན་ ོས་ནས་ བ་པའམ། ེན་ནས་
བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བ་གསལ་ལས་ ང་། དེའི་ ིར་དེ་ ར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་ ོགས་པར་ མ་
པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་དག་ ང་ཕན་ ན་ ོས་པས་འ བ་པར་འ ར་ཏེ། ཚད་མ་དག་ཡོད་ན་གཞལ་ འི་
དོན་དག་ ་འ ར་ལ། གཞལ་ འི་དོན་དག་ཞིན་ ་ལས་དང་ ེད་པ་པོ་དང། འ ོ་བ་དང་འ ོ་བ་པོ་དང་། བ ་
་ ་ ེད་དང་། བདག་དང་གཞན་དང་། ཕ་རི་དང་ ་རི་དང་། ་དང་འ ས་ ་སོགས་པ་ཡང་ཕན་ ན་ ོས་
པའི་ ོ་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་ ་ཤེ་ལས།
 ེད་པོ་ལས་ལ་བ ེན་ ས་ཤིང་། །ལས་ ང་ ེད་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །
 ནས་འ ང་བ་མ་གཏོགས་པ། །འ བ་པའི་ ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།
 ེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་ ག་མ་ཤེས་པར་ ། །ཞེས་ག ངས་སོ།།

མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་ ོགས་པ་ཡོད་ ལ།
 ་ཤེ་ལས་ ང་།

བཅོམ་ ན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མ ེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །
གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། །
 ཅེས་ཐེག་དམན་ ི་ ེ་ ོད་ལས་ཡོད་མེད་ ི་མཐའ་གཉིས་དང་ ལ་བའི་ད ་མའི་དོན་བ ན་པར་ག ངས་སོ། །ཐེག་
དམན་ ི་ ེ་ ོད་ལས་ཆོས་ མས་བདག་མེད་པར་ག ངས་པའི་གང་མེད་ འི་བདག་ནི་ཆོས་ མས་རང་གི་ངོ་བོས་མེད་
པའི་དོན་ ་ ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཱལིཏ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། བདག་མེད་པ་
ཞེས་ ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་ཏེ། བདག་ཅེས་ ་བའི་ ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ཚག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ།
མདོར་ན་ཐེག་པ་ག མ་ཆར་ ིས་ ང་ བ་ཐོབ་པ་ལ་ ང་སོགས་ཆོས་ ི་བདེན་མེད་ ོགས་དགོས་སོ། །

མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་
ོགས་པ་ཡོད་ ལ
 མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དོན་དེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་ ོགས་པ་ཡོད་ ལ། འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ི་ གས་འདིར་ཉན་རང་

གིས་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ ོགས་པར་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་བདག་མེད་ཅེས་པའི་མེད་ འི་བདག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པའམ་རང་
དབང་ ་ བ་པའི་རང་བཞིན་ལ་བཞེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་འདི་འ འི་རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པ་མེད་པས་ཆོས་ མས་བདག་མེད་པ་
ཡིན་ནོ། །
 གང་ཟག་དང་ཆོས་ ི་བདག་མེད་གཉིས་ ི་ ད་པར་ཡང་དགག་ ་མི་འ ་བ་ ་རགས་ཡོད་པས་དབང་གིས་མིན་པར་ ོང་གཞི་ཆོས་

ཅན་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ད ེ་བས་བདག་མེད་གཉིས་ ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ད ་མ་བཞི་བ ་པའི་འ ལེ ་པ་ལས་ ང་། དེ་ལ་
བདག་ཅེས་ ་བ་ནི། གང་ཞིག་དངོས་པོ་ མས་ ི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའོ། །དེ་
ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ད ེ་བས་གཉིས་ ་ ོགས་ཏེ། ཆོས་ ི་བདག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཞེས་ ་བའོ། །ཞེས་
ག ངས་པ་ ར་ཉན་རང་གིས་ ང་དེ་འ འི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ་མོ་ ོགས་པ་ཡོད་ན། དེ་འ འི་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ་མོ་
ོགས་མི་ ས་པའི་ ་མཚན་མེད་པས་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ་མོ་ཡང་ ོགས་པ་ཡོད་དོ། །


་བ་འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འ ས་ འི་གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་གལ་ཆེ་ ལ།

 ད་པར་ ་བདག་མེད་པའི་ད ་མའི་ ་བ་འདི ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འ ས་ འི་གནས་ བས་

ཐམས་ཅད་ ་ཤིན་ ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ ་མཚན་ ང་རིགས་ ་མའི་ ོ་ནས་གཞིའི་ ་བ་གཏན་ལ་
འབེབས་ ལ་ལ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ངེས་པ་ ེད་པ་ཞིག་ ང་ན། ལམ་ ི་གནས་ བས་ ་ཐབས་ཤེས་ཡ་མ་
ལ་བར་ ང་ ་འ ག་པ་བདེ་ ག་ ་འོང་ཞིང་། དེ་ ་ འི་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་འ ས་ འི་གནས་ བས་
འང་ ིབ་གཉིས་མ་ ས་པ་བཅོམ་ཏེ་ ་བཞིའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
 འདིར་ ས་པ།
 འདིར་འབད་གང་ འི་མ་ལས་ལེགས་འོངས་པའི།།
 ོག་ ལ་དགེ་བ་ ན་ག མ་ ན་པ་དེས།།
 འ ོ་ ན་ ིབ་གཉིས་ ི་མ་ ན་བ ས་ནས།།
 དག་པ་གཉིས་ ན་ ་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །
ས ་མ ྒ་ལམ། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ། །

དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་བཤད།
དབུ་གོང་ལོ་རིམ་དང་པོ།

སློབ་ཁྲིད་པ། སློབ་དཔོན་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན།
Lecturer : Khenpo Sanga Tenzin
Subject - Nyima 1Sampradaya

དང་པོ། ག ང་འདི་ མ་པ་པོ་ངོ་ ད་མདོར་ཙམ་ ད་པ།
གཉིས་པ། ད ་མ་ ན་ ་ཆེད་ ་ ་བའི་འ ལ་ ་དང་ བ་མཐའ་གང་གི་ག ང་ཡིན་མིན་ ར།
ག མ་པ། ད ་ཞབས་ ་བ ས་དོན།
བཞི་པ། བདེན་གཉིས་ ་འཆད་ ལ་ནི།
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་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

སུ

ལྔ

གཏམ་བཤད་ ་ས་གཅད།
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ཀྱི

བུ

ལྷ

དུ

རྣ

དུ

ཞེ

ཕྱི
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སྲོ

དུ

ངྷི

སློ

ཁྲི

བོ

ཡུ

གྲ
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དུ

ཆུ
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ཁྲུ
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རྩོ
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ཙུ
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ཙུ

སྡེ
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གྱི
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་གར་གི་ བ་དཔོན་ཆེན་པོ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ་ ་ས་ ་ཁོང་ནི་ ་གར་དང་ ག་དོན་བོད་
གངས་ཅན་ ངས་ ་སངས་ ས་ ་བ ན་པ་རིན་ ་ ་དར་ ལ་ཡོང་བ་ལ་དམིགས་གསལ་ ་འ ལ་
བ་ཡོད་པའི་ ས་མཆོག་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ བ་དཔོན་པ ་འ ང་གནས་ ་ ས་ ན་ ་བོད་ལ་ ན་
ཞིང་། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འ ས་ཆོས་ ལ་ ་ ང་ ་བཙན་ལ་ བ་དཔོ་པ ་བོད་ ་གདན་འ ན་
དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་གནང་ནས་གདོད་བོད་ ་གདན་ ངས་པ་ཞིག་རེད། མ་ཟད་བོད་ ་རབ་ ང་
ར་ ག་འ ན་པའི་ ་བ གས་པར་མཛདད་མཁན་ཡང་ཁོང་ཡིན། ་གར་ ས་ ས་ ་ ་ གས་
པའི་ ན་པ་དག་ ་ད ས་ཁོང་གི་ ན་ གས་ཧ་ཅང་ཆེན་ ་ ད། ཁོང་གི་མཚན་ ་ མ་ ངས་ལ།
མཁན་པོ ་ ཡང་དག་ མ་ ང་མཛད། ་ ་ས་ ། ཤ ་ར ་ཏ། ཞི ་ བ་འ ་ ས་ ང་ ་ལ།
Buddhi Satva Shanta Rakshita བོད་ ་ཡོངས་ གས་ ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འ ་ ས་ ་བ་རེད། གཉིས་པ་འ ངས་ ལ། ཁོང་ནི་ ་གར་ཤར་ གས་ ང་ཀ་ལའི་ (Bangal)
ས་ཧོར་རའི་ ལ་ ད་ ་འ ངས་པའི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཞིག་རེད།
ག མ་པ། ཁོང་གིས་གང་ ་ བ་ ང་གནང་བའི་ག ག་ལག་ཁང་ནི། ་གར་ ལ་ད ས་ ་དཔལ་
ཎ་ལེན་ཌ་ཞེས་པའི་ག ག་ལག་ཁང་ ་ ( Nalanda ) ཡིན།
ཚོ

རྒྱ

ངུ

དང་པོ། ག ང་འདི་ མ་པ་པོ་ངོ་ ད་མདོར་ཙམ་ ད་པ།

བཞི་པ། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བ མས་ཆོས་ད ་མ་ ན་དང་། ཚད་ཆེན་སོགས་མང་ ་ཡོད།
་པ། ད ་མ་ ན་དེ་ འི་ཆེད་ ་མཛད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་ ་ག ང་ གས་ཐ་
དག་གི་དོན་ལ་ཡང་དག་པའི་རིགས་ལམ་ནས་ ངས་པའི་གཞན་ ན་ ་བ ་བར་མི་ བ་པའི་
ཟབ་ ང་པ་ཉིད་དང་། ་ཆེ་བ་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་བ ་དང་ལམ་ འི་བ ད་ ལ་ལ་དོན་
གཉེར་བ་དག་གི་ཆེད་ ་མཛད་པ་རེད།
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གྲུ
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ག་པ། ནང་པའི་ བ་མཐའི་ གས་ ་གཏོགས་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་ ་བཀའ་ ་དང་།
ག་པར་ ་ ་བ་ ན་མེའི་མ ་ གས་ཟབ་ ་ ང་ཉིད་ ་འདོགས་ ས་པའི་མཚན་མ་ཐ་དག་ཞི་
བའི་ག ་ ་བ ད་ ར་ ས་མདོ་ མས་ ་དགོངས་འ ལ་ ་ ར་པ་ཡིན།

སྟོ

ལྔ

དྲུ

ལྷ

གཉིས་པ། ད ་མ་ ན་ ་ཆེད་ ་ ་བའི་འ ལ་ ་དང་ བ་མཐའ་གང་གི་ག ང་ཡིན་མིན་ ར།

བ ན་པ། ད ་ཞབས་ ་བ ས་དོན་ཅི་རེད་དམ་ མས་ན། བདེན་པ་གཉིས་ ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ ལ་གཉིས་ ས་

བ ས་པའི་ མ་གཞག་གསལ་པོར་ ན་པའོ། །འོ་ན་ ལ་གཉིས་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དང་པོ། དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ བས་ ་

ད ་མ་པ་ ་ བ་དཔོན་ཆེན་པོ་ ་ བ་ཞབས་ ་དགོངས་པ་ག ངས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་དང་། ཐ་ ད་ ན་ བ་ ་ མ་

གཞག་སེམས་ཙམ་པ་དང་མ ན་པར་བཞེད་པའི་ ད་པར་གསལ་བར་བ ན་པ་ནི་ ལ་གཉིས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། འོ་ན་སེམས་ཙམ་པ་
ལ་ མ་བདེན་ ན་གཉིས་དང་དེ་རེ་རེ་ཡང་ ་ང་ ད་འཚལ་བ་དང་།

་ གས་གཉིས་མེད་པ་དང་། ག ང་འ ན་ ངས་མཉམ་པ་ ་

ག མ་ག མ་ ་ད ་བ་ཡོད་པ་གང་ ར་ ་བཞེད་པ་རེད་དམ་ཅེ་ན། དེ་ལ་ ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ ་བཞེད་པ་མི་
འ ་བ་གཉིས་ག ངས་འ ག་པ་ནི།

དང་པོ། ་རིན་པོ་ཆེས་རང་ གས་ ་ང་ ད་འཚལ་བ་དང་ག ང་འ ན་ ངས་མཉམ་པ་གཉིས་ཕར་བཀག་ནས་ ་ གས་གཉིས་མེད་
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ར་ ་བཞེད་དོ་ཞེས་ཁོང་ ས་མཛད་ཟིན་ ས་ ་གསལ་བར་ག ངས་ཡོད།

དྲ

ལྟ

ག མ་པ། ད ་ཞབས་ ་བ ས་དོན།

གཉིས་པ།

ང་མའི་ ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་ཆེན་ ་ཐ་ ད་ ་ མ་གཞག་ནི་ག ང་འ ན་

ངས་མཉམ་པ་ ར་ ་བཞེད་དོ་ཞེས་ག ངས་ཡོད། དེ་ཡང་ད ་མ་ ན་འ ལ་འཇམ་ད ངས་ ་མ་

ད ས་པའི་ཞལ་ ང་ ། ར་ཁ་ནང་ ར་རང་རིག་གི་དབང་ ་ ས་ནས་ཤེས་ ད་ཙམ་ལ་བསམས་ན།
ང་བ་ ་ གས་སེམས་ ་གཉིས་མེད་ཅེས་པ་དེའི་ཐ་ ད་ ང་བའི་ བས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་མོད་ །

་

ག མ་པའི་ བས་འདིར་ནི་དེ་ཙམ་མིན་པར་ འི་ བས་ ས་ མ་པ་འ ན་ ལ་ལ་གོ་དགོས་པས་ན་

ཤིན་ ་མི་འཐད་པས་ གས་འདིར་ནི་ཐ་ ད་ ་ཚད་མས་ བ་ཅིང་གཉོད་པ་མེད་པ་ནི་ག ང་འ ན་

མུ

ཛི

ཛི

བླ

ཀྱི

ཟུ

ཟུ

བྱ

རྒྱུ

ཚུ

གྲེ

རྣ

ཛི

སུ

གྱི

རྒྱ

སྐ

སྙ

བུ

བྱ

རྣ

དུ

གྱི

གྲུ

རུ

སྨྲ

ཀྱི

སྙ

ལྟ

སྡུ

སྟོ

ཀྱི

ཟླ

ཀྱི

སྙ

སུ

ལྟ

སྤྱི

བུ

སུ

བླ

ལུ

དུ

དུ

ལུ

ལྟ

རྙི

སྐ

ཚོ

སྣ

ཏུ

སུ

གྱེ

ངས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་མཐོང་བས་བདག་ནི་དེ་ཁོ་ན་ ར་ ་ལ། ཞེས་ག ངས་སོ། །

སུ

གྲ

སྣ

གྲ

ག མ་པ། ད ་ཞབས་ ་བ ས་དོན།

དང་པོ། དོན་དམ་ ་དངོས་ ་ ད་པར་བ ན་པ་དང་ ན་ བ་ ་དངོས་ ་ ད་པར་བ ན་པ་ ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་ ་ཁོངས་ ་
ག ང་ཡོངས་ ་ གས་པ་བ ན་ཡོད་འདིར་དེ་གཉིས་མདོར་ཙམ་ཞིག་ ་བར་ ་ ་ཡིན།
དང་ ་ ། ག ང་ །
བདག་དང་གཞན་ འི་དངོས་འདི་དག །ཡང་དག་ ་ན་གཅིག་པ་དང་། །
་མའི་རང་བཞིན་ ལ་བའི་ ར། །རང་བཞིན་མེད་དེ་ག གས་བ ན་བཞིན། །

སུ

ཁྱེ

ཀྱི

གྲོ

དྲི

སྒྱུ

སྨི

རྩ

པྱོ

ཚུ

སྟ

སུ

རྨི

རྒྱུ

ཕྱི

ཡོ

བྱ

སྙ

སུ

པོ

ཞུ

ཏུ

དུ

རྙ

ཀྱི

དུ

རྫོ

ཀུ

དུ

ཟུ

ཏུ

སྟ

གྲུ

གྲ

མེ

རྣ

པོ

ཀྱི

སྟ

ཕྱི

དུ

གྲ

བྲ

སྨྲ

དུ

རྫོ

རྣ

སུ

ཞུ

རྙ

ནི

པོ

ཞུ

ཞེས་དོན་དམ་དངོས་པོ་བདེན་པར་ བ་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་གང་ ་ཡང་མེད་པར་ནི་ ་ལམ་དང་། ག་ ། ་ཟའི་ ང་ ར་དང་།
ག གས་བ ན། ལ་སོགས་ ས་བདེན་པར་མེད་པའི་དཔེ་བ ན་དང་མགོ་ མས་པར་དོན་ད ད་རིག་པའི་ངོ་ན་ཆོས་གང་ཡང་བདེན་
པར་མེད་པའི་ མ་ ངས་དང་ མ་ ངས་མིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ་ནས་ག ངས།

ཟུ

དུ

བཞི་པ། བདེན་གཉིས་ ་འཆད་ ལ།

གཉིས་པ། ཐ་ ད་ ་དངོས་ ་ ད་པར་ག ངས་ ལ་ནི། ད ་མ་ ན་ ་བ་ལས།
དེ་ ར་དངོས་པོ་འདི་དག་ནི། ། ན་ བ་ཁོ་ནའི་མཚན་ཉིད་འ ན། །
གལ་ཏེ་འདི་དག་དོན་འདོད་ན། །དེ་ལ་བདག་གིས་ཅི་ཞིག་ ། །ཞེས་དང་།
མ་བ གས་གཅིག་ ་ཉམས་དགའ་ཞིང་། ། ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་པ། །
དོན་ ད་པ་ད་དག་ ས་ མས་ ། །རང་བཞིན་ ན་ བ་ཡིན་པར་ གས། །
ཞེས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ན་ ་ ན་ བ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་ ་ ར་པའི་དངོས་པོ་འདི་དག་ནི་རང་བཞིན་བདེན་ བ་ ་དངོས་ ་ ་ ར་མེད་བཞིན་ ། རང་
་ ་ ན་ ན་འ ལ་ གས་པའི་ ་ ར་ཅི་ཡང་ ང་བའི་ ་ ར་གནང་ ་ ང་བ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་འགལ་ ་ ར་པའི་དངོས་ ་གཤིས་སམ། རང་བཞིན་ ་
གཏན་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབ་པར་ ད་པ་འདི་གཉིས་རིམ་པ་མི་འ ་བ་ ་ ར་དགོངས་ནས་ཚད་མ་ ་ ་བ ད་དོན་འགལ་མེད་ ་ལེགས་པར་ག ངས་
པ་སོགས་མ ན་མིན་ག ང་འདིའི་ ད་ཆོས་ ་ཡི་གོ་ནས་ག ང་ཡོངས་ ་ གས་པར་ ས་ཡོད། །

དུ

སུ

དུ

དུ

བོ

ངོ

འི

འི

པོ

པོ

ཀྱི

རྙེ

གྲུ

འི

གྱུ

སོ

ཚུ

དུ

སོ

བྱ

སོ

སོ

ཀྱི

རུ

རྫོ

དུ

དྲ

སུ

རྩ

རྟོ

རྒྱ

གྱུ

དུ

ཛི

བོ

བུ

ཞུ

བྱ

ངོ

རྫོ

ཚུ

རུ

ཀུ

ལྔ

སྐྱེ

སུ

བྱེ

རྫོ

བོ

རྫོ

ཁྱ

ངོ

ཀུ

ཀྱི

ཡོ

ཀུ

པོ

གྱི

རྣ

ཞུ

ལྡ

ཚོ

ནུ

པུ

དུ

སུ

བྲེ

སྙ

ཐུ

རྟེ

རྐྱེ

རྟ

བྱེ

ཕྱི

•

རྒྱུ

གྱི

བཞི་པ། བདེན་གཉིས་ ་འཆད་ ལ།

དང་པོ། ལ་གཞལ་ ་མཚན་ཉིད་པ་དོན་ ད་ ས་པའི་དངོས་ ་ ་ལ་འཇོག་པ།

གྱི

ལྡ

དྲ

སུ

ལྔ

སྟེ

གྱུ

ཟླ

རྫོ

རྭ

ཀུ

ཁྱ

ཚུ

ཁོ

གྱི

པོ

ཐུ

ཀྱ

ནུ

པུ

སྟེ

བྱེ

ཏུ

རྫོ

སྟ

ཀུ

དུ

རྟ

རྙེ

སྙ

བྱ

ཞུ

སྙ

ཡུ

ཞུ

གོང་ ་ ས་ཟིན་པའི། མ་བ གས་གཅིག་ ་ཉམས་དགའ་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ན་ ་
དངོས་པོ་ཐ་ ད་ཚད་མའི་བ ད་དོན་གང་ཡིན་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ན་ བ་བདེན་པ་ ་གཞན་མིང་
ང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཐ་ ད་ ་འཇོག་ ་ཡོད་ ང་དངོས་པོར་མེད་པ་རི་ ་དང་ ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་ལ་
ནི་དངོས་པོར་མེད་པས་ལོག་པའི་ ན་ བ་ ་འཇོག་ཡང་ལོག་ ་འཇོག་ ལ་ཐལ་ ར་བ་དང་མི་འ ་བའི་
གནད་ཤེས་པ་གལ་གནད་ཆེ་བར་བ ན་ཡོད།

དུ

ལྔ

རྐྱ

་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

གྱི

རྒྱུ

བྱ

སྡེ

དུ

དོ

ལྟ

འི

བོ

བྱ

ཡུ

ལྔ

ངོ

རྣ

ལྡོ

ཀྱི

ཞུ

ཛི

ལྟ

ཕྱི

ཡུ

རྣ

ཕྱི

སྤྱི

ཏུ

ལྟ

བོ

ངོ

གྱི

ཞུ

ཁྱ

ཁྱ

ལུ

སྤྱི

གྱི

རྣ

ཏུ

ཛི

བྱ

ཡུ

སུ

ཕྱེ

སུ

དྲ

ཐུ

ཐུ

ཚུ

སྐྱེ

ཛི

བོ

རྟེ

ངོ

ཟུ

གྱི

ཕྱི

བོ

ཀྱ

བྱ

ངོ

གྱི

ཁྱ

དུ

མྱོ

ཞུ

སྨྲ

སྟེ

བྲ

ཡུ

བྱེ

སྐྱེ

སྣ

ཏུ

བུ

བྱ

རྣ

ལྟ

དུ

ཐུ

གཉིས་པ། ཤེས་པ་ ལ་མེད་རང་རིག་རང་གསལ་ ་འདོད་ ལ་ ན་མོངས་མིན་པ། དེ་ཡང་ག ང་ལས། མ་ཤེས་བེམ་པའི་རང་བཞིན་ལས། །
བ ག་པ་རབ་ ་ ་བ་ ། །བེམ་མིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདིར་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན། །དེ་ལ་ ་དོན་འདོད་པ་ མ་བཅས་མ ་ ་པ་
དང་། མ་མེད་ ་ ག་ ་བ་གཉིས་དང་། ་དོན་མི་འདོད་པ་སེམས་ཙམ་སོགས་གང་ ་ གས་ཡིན་ཡང་ ལ་འ ན་པའི་ ལ་ཅན་མཚན་ཉིད་
པ་ནི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་ ་མེད་པ་ནི་རིག་པས་ཤེས་ལ། དེ་འ འི་ ལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ་རང་ ་ ་ ་ཁ་ ་ ས་ ་ཤེས་པ་དང་ནང་ ་གང་ ་
དབང་ ་ ས་ནས་རང་རིག་གཅིག་ ་ ་ ར་གནས་ལ་ལས་དེ་ལ་གཉིས་ ་ ར་མེད་དེ། ར་ཁ་ནང་ ར་རང་རིག་གི་དབང་ ས་ནས་ཤེས་ ད་
ཙམ་ལ་བསམས་ན། དེས་ན་ ང་བ་གསལ་རིག་གི་ ་ ར་ ས་པ་ལ་རང་རིག་ཅེས་བ གས་པ་ཡིན་པས་ ར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ ་ ་དབང་ ་ ས་
ཏེ་རང་གིས་རང་རིག་པ་ཡིན་པས་ བ་ ང་། ག ང་འ ན་གཉིས་ ་ ་བའི་འ ན་ མ་ལ་རང་རིག་ ་བཞག་པའི་ ག་ཆ་ནས་དེ་ཡིན་པས་མ་
བ་པ་ ་ ར་ ང་བ་སོགས་ཤེས་པར་ འོ། དེར་བ ན་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་རིག་ཡིན་པས་ བ་པར་སོང་བ་ནི། ག ང་འདིའི་རང་རིག་གི་འདོད་
ལ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཟློ

ལྔ

ཁྱ

ཚུ

་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

ག མ་པ། ་རོལ་ ་ ང་བ་ ་ གས་རང་སེམས་ ་དབང་ལས་ ང་བས་སེམས་ཙམ་ ་འདོད་པ་དང་།
་དང་འ ས་ ར་ ར་པ་ཡང་། །ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་ ། །

རང་གི་ས་ བ་པ་གང་ཡིན་པ།།དེ་ནི་ཤེས་པར་གནས་པ་ཡིན།། ཞེས་དང་།
སེམས་པ་ལ་ནི་བ ན་ནས་ །། ་རོལ་དངོས་མེད་ཤེས་པར་ །།

ལ་འདིར་བ ན་ནས་དེ་ལ་ཡང་།།ཤིན་ ་བདག་མེད་ཤེས་པར་ །།
ཞེས་པའི་དོན་ནི། ་རོལ་ ་ ང་བ་ག གས་སོགས་ཅི་འ ར་ ང་ཡང་རང་གི་སེམས་ ་བག་ཆགས་གསལ་བའི་ བས་ལས་ ང་བ་འབའ་ཞིག་
།

སྣ

ལྔ

སྟོ

ཁྱ

དུ

ཀྱི

ཐུ

སྣ

བྱ

སྣ

བྱ

སྟེ

དྲ

ཀྱི

གྲུ

དུ

རྡུ

ཏུ

ཟུ

ཚོ

ཕྱི

སྣ

སྣ

སུ

ཞུ

གྱི

སྣ

གྱུ

གྱི

ཕྱི

རྟེ

གྲུ

བུ

རྟེ

དུ

ཕྱི

གྲུ

བྲ

་རོལ་དོན་ ་ བ་པའི་རང་དབང་བའི་ ལ་ ་ བ་པ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནོ།
སུ

རྒྱུ

ཚུ

ཕྱི

སྟེ

ལྔ

་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

བཞི་པ། དོན་དམ་ལ་ མ་ ངས་དང་ མ་ ངས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ ་ད ་བ།

–

དང་པོ། མ་ ངས་པའི་དོན་དམ་བཤད་པ་ལ། ག ང་ལས།

དེ་ ར་ཡང་དག་ཉིད་ ་ན།། དངོས་པོ་གང་ཡང་ བ་པ་མེད།།

དེ་ ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་ མས་ ས།། ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་མ་ ས་ག ངས།། ཞེས་པའི་དོན་ནི། ད ་མའི་གཅིག་ ་ ལ་ ་རིགས་པ་སོགས་

ས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་ ང་ཉིད་བདེན་ ང་མེད་དགག་ཙམ་ ་ངོ་བོར་ ས་པའི་ཚད་མ་དག་རིམ་ ས་གཅོད་པར་ ད་པའི་

མཐའ་བཞི་རེ་རེ་ནས་འགོག་པའི་དོན་ནི་ མ་ ངས་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ་དེས་རང་ ད་ ་བདེན་པར་ བ་པའི་འ ན་པ་སོགས་

་དངོས་གཉེན་ ་ ད་པས་ན། རང་ ད་པའི་ཆེད་ ་ ་བའི་འ ལ་ ་དག་ལ་མཐའ་བཞི་རེ་རེ་ནས་འགོག་པའི་དོན་དམ་ནི་ མ་ ངས་པ་ ། དོན་དམ་

བདེན་པའི་ ་བོར་འ ར་བ་ ། དོན་ ་ ན་ བ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ནོ།
ད ་མ་ ང་པོ་ལས། ཡང་དག་ ན་ བ་ མས་ ས་ ས། །མེད་པར་ཡང་དག་ཁང་ཆེན་ །།

ང་ ་འ ་བར་ ་བ་ནི། །མཁས་ལ་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་དང་། ག ང་ལས། དམ་པའི་དོན་དང་མ ན་པའི་ ར།། དེ་ལ་དམ་པའི་དོན་ཞེས་ ། །

བྱ

བྱེ

སྟེ

ལྔ

ཛི

གྱི

གྲ

གྱི

བྲ

རྣ

གྲུ

དུ

ཕྱི

ཀྱི

བུ

ཐུ

ཁྱ

རྒྱུ

སྤྲོ

གྱི

གྱི

སུ

ཐུ

ཞུ

བྱེ

སྐྱེ

བྱ

སུ

སྟོ

དུ

བྱ

སྐ

དུ

ཞུ

སྟོ

ཀྱི

གྲུ

རྣ

གྲ

རྫོ

གྲ

རྣ

རྣ

ཀུ

རུ

རྣ

རྒྱུ

དུ

རྫོ

ཀྱི

ཀུ

ཞུ

སྟེ

རྣ

གྲ

རྣ

དུ

གྱུ

བྱེ

བྱ

དུ

གྲ

ཟླ

གྲོ

རྣ

སྙི

དུ

ཕྱི

ཕྱི

ཞེས་སོ།།

བུ

ཀྱི

ཀྱི

སྟེ

ལྔ

་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

གཉིས་པ།

–

མ་ ངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ནི། ག ང་ལས། ཡང་དག་ ་ན་ ས་པ་ཡི།།

ན་ལས་དེ་ ལ་ཡིན།།

་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ ར།།

པའི་ ར།། དེ་ཡི་ ག་གི་ ་མི་ ད།།

གས་ མས་

་བ་མེད་ལ་སོགས་མི་ ད།། དེ་ཡི་ངོ་བོ་བཀག་

ལ་མེད་པ་ལ་དགག་པ་ཡི།།

ར་བ་ལེགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན།། ཞེས་

མཐའ་བཞི་ ་འདོགས་སོ་གཉིས་དང་ ལ་བའི་ ས་ ལ་ ལ་ཆོས་ ་བདེ་བཞིན་ཉིད་ནི།

མ་ ངས་མ་

ཡིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དེ་ གས་པའི་ ལ་ཅན་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ནི།

་ལ་

་བཞག་པ་བཞིན་ ་ད ར་མེད་རོ་མཉམ་ ་སོང་བའི་ བས་འདིར་ ས་པའི་ཚད་མ་ཅི་ཡང་མི་གནས་

པའི་ངོ་བོར་འ ར་བ་ན། དགག་ བ་དང་ ག་མི་ ག་ ་མི་ ་ལ་སོགས་པའི་ ་ ག་གི་ ད་ ལ་ ་

དུ

ཆུ

རྣ

ཡུ

གྲ

ལྔ

སྤྱོ

ཚོ

རྣ

རྟོ

སྒྲ

སྲི

སྤྲོ

ཏུ

ཁྱ

སྤྲོ

སྦྱོ

ཀྱི

སྐྱེ

སྐྱེ

སྐྱེ

ཡུ

སྐ

རྟ

ཞུ

བྲ

ཐུ

ཡུ

ཕྱི

སྤྲོ

རྟ

དུ

རྟོ

ཡུ

བྲ

སྒྲུ

གྲ

སྲི

རྣ

སྒྲ

སྐྱེ

བྱེ

དུ

ཞུ

ཚི

གྲ

གྱུ

གྲོ

རྣ

སྒྲོ

ཕྱི

འ ར་པའི་གནས་མིན་པ་ནི། མ་ ངས་མིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ནོ།།
གྱུ

ཀུ

ཆུ

ལྔ

་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

་པ། མ་ ངས་པའི་དོ་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ ་ཚད་མ་སོ་སོ ་ ད་དོན་འགལ་མེད་ ་འ ན་པའོ།
ག ང་ལས། ལ་གཉིས་ཤིང་ ་ཞོན་ནས་ །། རིགས་པའི་ བ་ གས་འ ་ ད་པ།།

དེ་དག་དེ་ ར་ཇི་བཞིན་དོན།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཉིད་འཐོབ།། ཅེས་ག ངས་པ་ ར། དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་ ་ཐལ་

འ ར་བ་དང་ ང་མཉམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་པའི་ ་མ་དང་ ལ་བའི་དངོས་པའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ལ་ད ་མའི་གཏན་ གས་ཆེན་པོ་བཞིའམ་ ས་ ངས་པའི་ ལ་ཅན་ནི། དོན་དམ་ གས་པའི་ ད་ལས་ཅན་ཏེ།
པ་ཅན་ ་གཏན་ གས་དང་དེས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ བ་དོན་ནི།

ལ་ག མ་

གས་ཅན་ ས་དཔག་ ་དོན་དམ་ གས་པའི་ གས་ ར་ བས་

་ ་དང་།ཐ་ ད་བདེན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ ས་ ་ཐ་ ད་ཚད་མའི་ ད་དོན་དངོས་པོ་ མས་ནི།

བས་འདིའི་ བ་ ་ ། ཐ་

ད་པའི་ཚད་མའི་ ད་དོན་དང་དོན་དམ་ ང་ཉིད་ བ་པའི་རིགས་པའི་ ད་དོན་གཉིས་འགལ་མེད་ ་ གས་པར་ ད་པ་ནི། ཕན་ ན་

གཅིག་ལ་གཅིག་བ ན་པ་ ། ཐབས་དང་ཐབས་ཅན་ཏེ་ ་འ ས་ ་ གས་པ་ནི། ཚད་མ་སོ་སོ ་ ད་དོན་འགལ་མེད་ ་འ ན་པ་ཡིན་
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་པ། ག ང་འདིའི་མ ན་མིན་ ད་ཆོས་ །

རྗེ

ཐུ

སློ

བ་ ན་ ས་མའི་ནང་མཇལ་ཡོང་།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་
སོར།
Name - Sherap Namgyal Gurung
Subject - Bon Sampradaya

༡) བོན་གྱི་ངོས་སོད།
༢) ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ།
༣) གཡུང་དྲུང་སེམས་པ་སོད་མེད་པའྱི་འདོད་ལུགས།
༤) གཞྱི་བདེན་གྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན།
༥) དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ།

སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་དབང་གཤྲེན་རབ་མི་བྟོས་
བསན་པ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་གི་བྟོན་ལ་འདི་ལ། བརྟོད་བྱ་
དྟོན་གི་བྟོན་དང་བརྟོད་བྱྲེད་ཚིག་གི་བྟོན་གཉིས་སུ་དབྱྲེ་ཡྟོད།
དང་པྟོ་སྤངས་རྟོགས་གཉིས་དང་། ཕིན་མ་ནི་བཀའ་དང་བཀའ་
བརྲེན་གཉིས་སུ་བརྟོད། བྟོན་འདི་ནི་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ནས་
བྟོད་ཡུལ་ན་དར། བྟོད་ཡུལ་སུ་བསན་པ་སྔ་དར་དང་ཕི་དར་
གཉིས་སུ་བྱུང་།

ལོ་གཏེར་གྱི་ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ།
ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པ་དང་།
སྣང་གཤེན།
འཕྲུལ་གཤེན།
སྱིད་གཤེན།
དགེ་བསེན།
དྲང་སོང་།
ཨ་དཀར།
ཡེ་གཤེན།་ཁྱད་པར་ཡང་རེ་བླ་མེད་ཐེག་པ་

ལ་མྱི་གཞན་བརེན།
རང་རོགས་གཤེན་རབ།
ཐུགས་རེ་སེམས་དཔའ།
གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི།
བྱ་བ་གཙང་སོད།
རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན།
དངོས་བསེད་ཐུགས་རེ་རོལ་པ།
ཤྱིན་ཏུ་དོན་ལྡན།
ཡང་རེ་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ།

སྣང་ལྡན།
རང་ལྡན།
བཞེད་ལྡན།
ཐོ་ཐོ།
ཕྱི་ཐོ།
ཡ་ཐོའ་ྱི ཐེག་པ།
ལ་རེ།
སྣང་རེ།
ཡང་རེའ་ྱི ཐེག་པ།

ཐེག་པ་དེ་ཡྱི་འདོད་ལུགས་ནྱི་དོན་དུ་སོད་འབེལ་འབའ་ཞྱིག་དང་། ཀུན་རོབ་
ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་ནས་རྗུན་སྣང་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ལ་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་
གྱིས་ཡོད། མཚན་མ་ཀུན་འདྲ་བ་དང་རོལ་པ་སེ་མཆེད་ལྟར་སྣང་གྱི་
ལུགས་གྱིས།
སྔ་མ་ནྱི་སྣང་བ་ཅྱི་ལ་ཡང་དག་པའྱི་རགས་ཀྱི་སོད་པ་བཅད་རམ་དང་།
ཤུགས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྗུན་སྣང་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་མྱི་འདོད་པ་དང་། ཕྱི་མ་
ནྱི་དོན་ལ་སོད་པ་འདོད་པ།

ལུང་དོན་གྱིས་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནད་བཞྱི་ཡོད།
༡) རང་རྒྱུད་དེའ་ྱི སོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་།
༢) ལམ་གྱི་རེས་ཐོབ་མ་འཁྲུལ་བ།
༣) ཚོགས་བརྒྱད་མཐའ་གནད་འགྱུར་བ་དང་།
༤) འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱི་ཤེས་ཡོད་མེད་པར་
འདོད་པ་ནྱི་རོལ་པ་སེ་མཆེད་པའྱི་ལུགས་དང་། མཚན་མ་ཀུན་བལ་བས་
དེ་ལྟར་ཡོད་པ་འདོད། ལུགས་སྔ་མ་དེ་ལ་གྱིས་ཡོད་ཏེ། མཚན་མ་འགེག་
པ་དང་།མཚན་མ་ཤུགས་སྣང་གྱི་ལུགས་གྱིས་སུ་ཡོད་པའོ།

སྱིར་བདེན་གྱིས་ཀྱི་དབྱེར་གཞྱིར་བདེན་པ་རམ་དང་། སོས་སུ་ཤེས་བྱ་
བདེན་པ་གཅྱིག་གྱི་དབྱྱིར་གཞྱི་ཡྱིན་པ་འདོད། བདེན་པ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་
གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མྱིན་ལ། དབྱེར་བ་མེད་པའྱི་དབྱེར་མེད་
དོ།ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ་བདེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། མཚམ་མར་མ་
སྒྲུབ་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་ལྡན་པ། མཚན་མར་སྣང་བའྱི་ཡྱིན་ལུགས། དོན་
དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་རྱིམ་བཞྱིན་ནོ།

དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ།
༡) སྣང་བ་ཀུན་རྗོབ་འདིའི་གནས་ལུགས་མཐྗོང་བ་ལ་སིབ་པ།
༢) ཀུན་རྗོབ་ཀི་སྗོད་པ་ཉིད་བར་ཞི་བ་འདིའི་དྗོན།
༣) ཀུན་རྗོབ་ཀི་མཐའ་དྗོན་དེ་ལ་ཐུག་པ།

༤) སྗོང་པའི་དྗོན་ནི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ། ཡྗོད་མེད་
གཉིས། སྣང་སྗོང་གཉིས་དང་། རྟག་ཆད་གཉིས། སེ་འགག་
གཉིས་དང་བྲལ་བའྗོ།

༡) གཞྱི་ལ་བདེན་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྱིན།
༢) ལམ་དུས་སུ་མམ་བཞག་དང་རེས་ཐོབ།
༣) འབས་བུ་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་མཁྱྱིན་པ།
༥) བདེན་གྱིས་བྱུང་འབེལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ལ་དོན་དམ་རང་བཞྱིན་ཀྱི་གནས་སོ།
༥) སྣང་སོང་རོགས་འཛིན་ཡྱིན་པ།
༦) བདེན་གྱིས་དབྱེར་མེད་ཡྱིན་པ།
༧) བསྐུར་འདེབས་ཆད་ལྟ་འགྱུར་བའྱི་སོང་པ།

༡) གཟུང་འཛིན་གྱིས་སོང་གྱི་བོན་ཡྱིན།
༢) རྣམ་པར་སྱིབ་པའྱི་བོན་ཡྱིན།

བཀའ་དྲྱིན་ཆེ།

Name : Tashi Dhondup
Subject : Tibetan Language and Literature

ག་ ག་རིན་པོ་ཆེ་དང་༸ ལ་དབང་ ་ ེང་
བ ་བཞི་པའི་ ས་རབས། [II] (1941-1951)
ལོ་ ས་དངོས་གཞི།

01
1

༸ ལ་དབང་ ་ ེང་༡༣པ་དང་ ་
ེང་གི་ ས་རབས། (1913-1941)

བོད་ ི་ ི་ཚགས།
(1913-1951)

བོད་ ི་ ི་ཚགས།
2 ེར་གཞིས་དང་ཞིང་ ན་ལམ་ གས།
3 ཆབ་ ིད་ ི་ ིག་འ གས།
4 ག ང་གི་ ོམ་གཞི།

༸ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་ ་གཞོན་ འི་ ས་ བས། བོད་
དང་ ་ནག་གི་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ།
2 ༸ ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་དམག་ད ང་དགོན་ ེ་ཚན་ཁག་
བཅས།
3 ༸ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ཆོས་
ད ིངས་ ་གཤེགས་པ།
4 ན་འཕེལ་ལགས་ལ་ ས་ཉེས་ ང་བ།
5 བོད་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དམིགས་པའི་ ང་ཤར་ ི་ ར་བཅོས་
ཚགས་པ།
6 དམག་དཔོན་ཧོང་ ་ ང་གི་ ་ཚབ་ཚགས་པ།
7 ད ིན་ཇི་དང་ ་ནག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།
8 ་ ེང་རིན་པོ་ཆེས་ ་དབང་བཞེས་པ་དང་དེས་དགོངས་ ་གནང་
བ།
9 ོད་ཆའི་མ ག་ ོམ།
1

1 ིད་ ོང་ ག་ ག་རིན་པོ་ཆེའི་འགོ་ ོད་ ་ི ས་རབས།
2 འཛམ་ ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་ ་རེངས་ཤར་ བས་ ི་
འ ར་བ་དང་གདོང་ ག
4 ངོ་ལོག་གི་ས་བོན།
5 ་ ེང་གི་ ོག་ ས།
6 ག ལ་ ལ་བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ི་ ་ཚབ་ཚགས་པ།
7 ལ་ ིའི་མཐོང་ཆོས་ ་འ ར་ཐབས་ ར་ལས་ ག་པར་
ེད་པ།
8 གོ་མིན་ཏང་ལ་ ས་ཉེས་ ང་ ེས་ ི་བོད།
9 མི་དམངས་བཅིང་འ ོལ་དམག་གིས་བཙན་འ ལ་ ས་པ།
10 ཆབ་མདོ་ཤོར་བའི་ ེས་ །
11 བོད་ ིས་ ོས་མ ན་དོན་ཚན་༡༧ ་ི ཆ་ ེན་ངེས་ཅན་ལ་
མགོ་བཏགས་པ།
12 ༸ ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ ་སར་ཆིབས་ཞལ་བ ར་བ།
མ ག་ ོམ།

ད ད་གཞིའི་ ་ཆ་ཁག
1

ད ད་གཞིའི་ ་ཆ་ཁག་ལས་དཔེ་དེབ་ ི་རིགས་མི་འ ་བ་བ ་ ག་ལོངས་པ།
2 པར་རིས་ཁག་ ག་ །
3 ས་བ ་ཁག་བ ་གཅིག
4 ཆིངས་ཡིག་ཁག་ག མ།
5 ངག་ཐོག་བཅར་འ ིའི་རིགས་ ེ་ཚན་ཁག་མི་འ ་བ་ ག་ ་མ་ཟིན་ཙམ།
6 ག ང་འ ེལ་ཡིག་ཆ་ ེ་ཚན་མི་འ ་བ་ད ་ ག་ཙམ།

ོམ་པ་པོ།
Melvyn C. Goldstein

Name : Tashi Tsering T
Subject : Tibetan Language

གཞོན་ ་ ་མེད་ ི་གཏམ་ ད་ད ེ་ཞིབ།
- ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བ ་ཤིས་ཚ་རིང་།

གཏམ་བཤད་ ི་དོན་ཚན་ཁག

1

ོམ་པ་པོ་ངོ་ ོད།

2

ོམ་པ་པོ་དང་འ ེལ་བའི་ཆབ་ ིད་ལོ་ ས་ ི་ བ་ ོངས་ངོ་ ོད།

3 བ མས་ ང་གི་ ལ་དང་མི་ ་ངོ་ ོད།
4 བ མས་ ང་གི་ ང་རིམ་ད ེ་ཞིབ།
5 མཐའ་ ོམ།

ིམ་ ད་ ི་ ང་བ་མདོར་བ ས།

མདོ་མཁར་ཞབས་ ང་ཚ་རིང་དབང་ ལ་ ི་ ིམ་ ད་ནི། བོད་མི ་ག ང་ ག་གི་ཡ་ ལ་ གས་ཁམས་ད ་རིགས་ ་ི ནང་ཚན་ ་ི རིགས་ ད་ལས་མཆེད་པ་གང་ཞིག
ིམ་ ད་དེའི་མིང་ལ་མདོ་མཁར་རམ། མིང་གཞན་རག་ཁ་ཤག་ཡང་ན་རག་ཁ་ཤར་ཟེར།
ོམ་པ་པོ་མཁས་ཅན་མདོ་མཁར་ཞབས་ ང་ཚ་རིང་དབང་ ལ་ནི། ི་ལོ་
༡༧༩༧ལོར། ཡབ་ངག་དབང་ཚངས་པ་དང་ མ་ཚལ་པ་ ་ི དཔོན་ ་ི ས་མོའི་ ས་ ་ ང་ ག་ ང་ ལ་ ་ ་འ ངས།

ང་ ས་ ོབ་ ོང་ཇི་ ས་ ི་ ོར།

ཁོང་ནི་ ང་ ས་ནས་ ེས་ ོབས་ ི་རིག་པ་ཤིན་ ་བ ་ཞིང་། རང་ལོ་ ག་བ ན་ཙམ་ལ་དགོན་ ེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ ངི ་ ་ཞང་པོའི་ས་ནས་་་་་་་་་་་་་དང་། ལོ་བ ་ནས་ཡབ་ ི་ ང་ནས་ཡི་གེ་འ ི་ ོག་དང་་་་་ ིས།
དཔེ་ཆ་ ོ་འཛན་སོགས་་་་་་ལ་ལེགས་པར་ ངས་ བ་ ེས། ག ང་གི་ ་ ིས་པ་ ོ་ ལ་དཔལ་མགོན་དང་། ིན་ ོལ་ ིང་གི་དགེ་ ོང་ ོ་གསལ་ མ་གཉིས་ ་ི ས་ནས་ ན་ངག་ལ་ ོབ་ ོང་ ས་ཏེ་ ོམ་ གས་ ང་ ལ་བ་མ་ཟད། དགེ་
ོང་ ོ་གསལ་ལགས་ནས། ད ངས་ཅན་དགའ་བའི་ཚ་རིང་དབང་ ལ་ཞེས་པའི་མཚན་འདོགས་ ང་མཛད།
ི་ལོ་༡༧༡༢ཏེ། ཁོང་ཉིད་ད ང་ལོ་བཅོ་ འི་ཐོག་ ིན་ ལོ ་ ངི ་གི་ལོ་ ་ཱ བ་ ་ འི ི་ ང་ནས་ ་དང་ཚད་མ། ིས། ན་ངག ེབ་ ོར། ིང་མའི་ཆོས་ གས་ལ་ ར་བ ོན་ སི ་ ངས་པ་ ས།

ང་འཁོར་དང་ ེ་དཔོན་གནང་རིང་གི་མི་ཚ།

ཁོང་ད ང་ལོ་བ ་ད ར་སོན་ ས་གཞིས་ ེའ་ི ད ་ ལ་ཡོང་འབབ་བ ་བའི་ལས་གནས་བ ོད། ལོ་ ི་མར་གཞིས་ཀ་བསམ་ བ་ ེའ་ི ངོ ་དཔོན་ ་བ ་ོ བཞག་ ང་། གས་་་
་་་་་ ོང་ ་ ངོ ་དཔོན་གཞོན་པའི་ བས་ ་ ས་ཁོམ་ ང་རིམ་བཞིན། ཤིན་ ་ ན་ གས་ཆེ་བའི་གཞོན་ ་ ་མེད་ ་ི གཏམ་ ད་འདི་ཉིད་བ མས་ཤིང་། ི་ལོ་༡༧༢༠ལོར།
ོགས་པར་ ས།
ད ང་ལོ་ ག་ ་རེ་ ག་ལོན་པ། ི་ལོ་༡༧༢༠ལོར། རང་ མ་བཀའ་ ོན་ གོ ས་བ དོ ་བ མས་པ་དང་། ད ང་ལོ་རེ་བ ན་ ི་ལོ་༡༧༦༣ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་
ད ིངས་ ་འཐིམས།

མདོ་མཁར་བ་འཚ་བ གས་ བས་ ིད་དབང་ལ་འཕོ་འ ར་ ང་ ལ།

༸ ལ་དབང་ ་པའི་ བས།

༸ ལ་དབང་ ་པ་འདས་ ེས།

o ་ ི་བ ན་འཛན།

o ི་ལོ་༡༧༢༠-༡༧༢༨བར། ཁང་ཆེན་པ་དང་ཕོ་ ་བ། ང་ མ་ ར་ག མ།

o ེ་ ིད།

o ི་ལོ་༡༧༢༨-༡༧༤༧བར། ཕོ་ ་བས་དབང་འཛན་པ་དང་།

o ་བཟང་ཧན།

o ི་ལོ་༡༧༤༧-༡༧༥༡བར། ས་འ ར་མེད་ མ་ ལ་ སི ་བ ང་ཡོད།

o ན་གར་བ་ཚ་དབང་རབ་བ ན།

o དེ་དག་གི་གནས་ ལ་ མས( ིས) མོ ་པ་པོ(པོར)བག་ཆགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ན་
ཡོད།

ལ་ ས་གཞོན་ ་ ་མེད་དང་འ ེལ་བའི་མི་ ་གཙ་ཕལ་དང་ས་གནས་སོགས་ ི་ ོར།

ལ་ཁབ། དི ་པ་ཅན།
ས་གནས། ་གར་ ང་ ོགས།

ལ་པོ། ཉི་མ་ ོ་ ོས།
ལ་པོའི་ད ་ ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆོས་ ི་དབང་ ག
བ ན་མོ། ༡ ་ཆ་འཛན། ༢ མཛས་ ག་མེ་ཏོག
ལ་ ས། གཞོན་ ་ ་མེད་དང་དགའ་བའི་རོལ་མཚ།
གཞོན་ ་ ་མེད་ ་ི གོ ས་པོ། དཔའ་བོ་ ིད་པ་གཞོན་ །
ཞི་བའི་ ོན( ོན)པོ་བཞི། ཤེས་ ་ ན། རིག་པའི་དབང་ ག མ ངས་མེད་ ོ་ ོས། ོ་ ོས་
མཆོག་ ་གསལ་བ།
ག་པོའི་ ོན( ོན)པོ་བཞི། དཔའ་བའི་དབང་། འཇིགས་མེད་ད ང་འཇོམས། འ མ་ ག་དོ་ ་
གཅིག་པ། འཇིགས་མེད་བ ལ་བ གས(བ ལ་ གས) ན་ མས་སོ།།

ལ་པོ་ ་བའི་ ོ་ ོས་དང་གསལ་ ན་ མ་གཉིས་དང་འ ེལ་བའི་མི་ ་དང་ས་གནས་སོགས་ ི་ ོར།

བ ན་མོ།
ལ་ཁབ།
ལ་ ས།
ལ་ ས།
ཕོ་ ང་།

་འོད་མ།
གསལ་ ན།
ཡིད་འོང་མ།
མ་ཎི་དི་བ།
བཀོད་ལེགས་འོད་ ང་།

ལ་པོ།
་བའི་ ོ་ ོས།
ལ་ ས།
་ལས་ ལ་ ང་།
ཕོ་ ང་།
ང་བ་འ མ་ ན།
ལ་ས།
ོང་ ེར་ཆེན་པོ་མེ་ཏོག་ ས་ཚལ།
ོ་ ོས་ཅན་ ི་ ནོ ་པོ། ཚངས་པའི་ ོ་ ན་དང་ ོ་ ན་དཔའ་བོ།
དམག་དཔོན། ་ོ ོད་ཐར་ལེགས་དང་ ལོ ་བའི་གཤེད་མ།

བ མས་ ང་གི་ནང་དོན་ ོགས་བ ོམས།
དེ་ཡང་གཞོན་ ་ ་མེད་ནི་ལེ ་ཆེ་བ་གཉིས་ལ་ད ་ེ ཆོག་ ེ།
1
ལེ ་དང་པོ་བ མས་ ང་གི་མི་ ་གཙ་བོ་གཞོན་ ་ ་མེད་ ིས་ཡིད་འོང་མ་ཇི་ ར་ཁབ་ ་བ ས་པའི་ ོར་ཡིན། དེ་ལའང་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ག མ་ཡོད་དེ། དང་པོ་
འཇིག་ ེན་ ི་མ ན་ ི་ལམ་ལ་བ གས( གས)ནས་ ོན་ ི་གཙ་བོ་མ ངས་མེད་ ོ་ ོས་ ན་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏེ་ཡིད་འོང་མ་བ ན་མོར་ ོང་བར་ཆས་པ་དང་། བར་ ་དཔའ་བོ་
ིད་པ་གཞོན་ ས་གཞོན་ ་ ་མེད་ ་ི ཆས་ ད( ས)ནས་གཡོ་ འི་ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ཡིད་འོང་མ་བ ་བར་ཆས་པའི་ ོར། མ ག་ ་ ག་པོའི་དམག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་
འ མ་ ན་ ི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་མེ་ཏོག་ ས་ཚལ་ད ང་གིས་བཅོམ་ ེ་ཡིད་འོང་མ་བཙན་ ོག་ ས་པའི་ ོར་བཅས་ག མ་བཀོད་པའོ(། །)
2
ལེ ་གཉིས་པ་གཞོན་ ་ ་མེད་འཁོར་བ་ལ་ངེས་འ ང་ ེས་ནས་ནགས་ དོ ་ ་གཅིག་ ར་ཆོས་ལ་བ གས( གས)པ་དང་། བ མས་ ང་གི་མི་ ་གཙ་ ས་གཞན་
གཉིས་ཏེ། དཔའ་བོ་ ིད་པ་གཞོན་ ་དང་ཡིད་འོང་མ་གཉིས་ ི་བཞིན་བ ེགས་ཏེ་དཀའ་ བ་ ི་ནགས་ ་བ གས( གས)པ་མ་ཟད། གཞོན་ ་ ་མེད་ ིས་ཆོས་ ོན་པའི་ཆེད་ ་
ིད་པའི་ ན་ ་ ོགས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆོས་ ི་དབང་ ག་གདན་ ངས་ཏེ་ཆོས་ ི་ མ་ ངས་ ་ཆེན་པོའི་ ང་ཆར་ ལ་ ང་ ན་ ་དབབ་པ་བཅས། ོམ་པ་པོས་
གས་བསམ་ ི་ ི་ཚགས་ཤིག་གསར་ ན་ ས་ཏེ། རང་ཉིད་ ི་ གས་བསམ་བཅོལ་ ལ་ ི་མི་ ་གང་དེའི་འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་བ བས་པར་ ས་ཡོད་པ་བཅས་སོ། །

མཐའ་ ོམ།
བ མས་ ང་དེ་ ས་བ ས་ ་ི ཆ་ནས་བཤད་ན།

 ལེ ་དང་པོའི་ ོར་ཞིབ་ཅིང་ ་ལ་ཡིག་ཚགས་ཆེ་བ་མ་ཟད། ང་གི་འཕེལ་རིམ་ཡང་། ཐོག་མའི་འགོ་ གས་པ། བར་ ི་མཐོ་ བས། མ ག་མཐའི་ཞི་འཇགས་བཅས་
ི་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་ ིས་ཡོད་པ་དང་།
 ལེ ་གཉིས་པ་ ང་རིམ་བ ས་ཤིང་ ག་ གོ ་མེད་པ་དང་གཞོན་ ་ ་མེད་ ོད་པ་ བས་ཆེན་ཡོངས་ ་ ོགས་ཤིང་ཞི་བ་ མ་ ོལ་ ་ི གོ་དམ་པ་ཡོངས་ ་
ེད(བ ེས)ནས། ག ལ་ ་ ི་དང་ ེ་ ག་མང་པོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ནེ ་པའི་ལམ་ ་བཀོད་པ་དེ་ཡིན། དེས་ན་བ ོད་ ་གཙ་བོའི་འ ང་ ངས་དང་མཚན་
འི་དོན་དངོས་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་ད ད་ ེད་ ་དེ་གལ་ཤིན་ ་ཆེ་བར་མཐོང་།

