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༄༅། །མཛ�ས་�ན་�ས་མོ་དང་�འི་�ས། 

ཤེས་རིག་ལས་�ངས།
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༄༅། །གནའ་�་མོའ �་�ས་ཤིག་ལ་�ལ་�ན་ཐར་པ་�ིང་ཞེས་པ་ཞིག་�་�ལ་

པོ་གསེར་འཛ�ན་�་བ་དང༌། བ�ན་མོ་ག�་འཛ�ན་ཞེས་པ་�ན་�གས་ཧ་ཅང་
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ས་བོན་�ོར་བའི་�ས་ལ་བབས་པས་ན།
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འདི་�འི་ཚ�ས་བཅོ་�འི་ཉིན་ཐར་པ་�ིང་གི་�ེ་བོ་�ན་གཞོན་ཡོད་དོ་ཅོག༌ཕོ་

�ང་གི་�ི་�་འཛ�མས་བ�ག་ནས། �་མོ་རེ་རེས་རིན་ཆེན་�ི་སོར་ག�བ་རེ་

འཕངས་ཏེ་�་ལ་ཕོག་པ་དེ་ལས་འ�ོ་ཡོད་པས་ཁབ་�་བ�་དགོས། ཞེས་

ག�ངས་པ་བཞིན་�་�་ཡིན་པས། �ེད་ག�མ་ནས་�ང་�ོན་ལམ་གང་�ས་

ཐོབས་ཤིག ཅེས་ག�ངས།
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�བས་དེར་�ས་མོ་ཆེ་བ་དང་འ�ིང་བ་གཉིས་ཡབ་�ི་བཀའ་མོལ་དེ་གོ་�ེས་

དགའ་བ་འ�མ་�ིས་�ོས་པར་�ར་�ང༌། �ས་མོ་�ང་ཤོས་ནི་ད་�་བ�་�ག་

ལང་ཚ�་�ོགས་ཙམ་ཡིན་པས་�གས་སེམས་མི་བདེ་བར་�ར། འོན་�ང་ཡབ་

�ེའི་བཀའ་�ོག་�་མ་�ས་པར། དེ་�ར་ཁས་ལེན་གནང་དགོས་�ང༌།
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དེ་ནས་ཚ�ས་བཅོ་�འི་ཞོགས་པར་ཕོ་�ང་ཡང་ཐོག་ནས་�ར་མི་�ང་བའི་�་བོ་

ཆེ་བ�ངས་པ་དང༌། �ར་མི་འ�ད་པའི་�ང་ཆེན་�ད་པ། ག�གས་དང་�ལ་

མཚན་འ�ར་བ། བ་དན་གཡོ་བ། སིལ་�ན་དང་རོལ་མོའ �་�ེ་�ག་གི་�་�ིར་

བར་�ས་ཏེ། ཐར་པ་�ིང་གི་�ེ་བོ་ཡོད་དོ་ཅོག་དེར་འཛ�མས།
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�ིན་བ�གས་ནས་བ�ད། དེའི་�ེས་�ལ་པོ་དང་བ�ན་མོ་གཉིས་བ�གས་�ིར་

འཁོད་པ་དང༌། �ས་མོ་ག�མ་ནི་མཚར་�ག་�་ཡི་�ས་མོ་དང་འ�་ལ། ཨ་ཀ་

�་དང་�་�་ཀ་ལ་སོགས་པའི་�ི་ཞིམ་འ�ལ་བཞིན་�་དེར་བཅར།



11

�ེ་བོ་བ�ང་གིས་མི་ལང་བ་དེ་དག་གིས་ནམ་�ན་མིག་གིས་མཐོང་�ོང་ཙམ་

ཡང་མེད་པའི་བཞིན་བཟང་མ་ཁོང་ག�མ་མཇལ་�ས། �་�ལ་�ི་�ས་མོ་མིན་

ནམ་ཞེས་ཁ་གདངས་ཏེ་�ས།  �བས་དེར་ཡབ་�ེའི་བཀའ་བཞིན། �ས་མོ་ཆེ་

བས་ས་ལེ་�མ་ལས་བཟོས་པའི་ཕ་ལམ་�་�ན་�ི་སོར་ག�བ་དེ་མར་བཏོན། 



12

དེའི་�ེས་�ས་མོ་ཆེ་བས་རང་གི་སོར་ག�བ་དེ་དར་དམར་པོ་ཞིག་ལ་བ�ོགས་

ནས། ཡིད་བཞིན་ནོར་�ས་མ�ེན། འདི་ནི་�ག་པོའ �་�། ལང་ཚ�འི་འཇོ་�ེག་

དང་�ན་པ་ཞིག་གི་པང་�་འབབ་པར་ཤོག ཅེས་�ོན་ལམ་བཏབ་ནས་འཕངས་

པས། སོར་ག�བ་དེ་�་�ག་གི་�ས་ཤིག་གི་པང་�་བབས་སོ།།



13

དེའི་�ེས་�ས་མོ་འ�ིང་བས་རང་གི་སོར་ག�བ་བཏོན་ནས། དཀོན་མཆོག་

མ�ེན། འདི་ནི་�ོབས་འ�ོར་མངའ་ཐང་�ན་པའི་�ིམ་ཆེན་�ི་�ས་འཆི་མེད་

�འི་�་�་�་ཞིག་གི་པང་�་འབབ་པར་ཤོག ཅེས་�ོན་ལམ་བཏབ་�ེ་གོང་�ར་

འཕངས་པས། ཚ�ང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་�འི་�ེང་�་�ང་ངོ༌། །



14

ཡང་�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེས་�ང་གོང་དང་འ�་བར་རང་གི་སོར་ག�བ་ཅིག་

འཕངས་ཏེ། ཚ�་རབས་�་མའི་�ལ་�ན་ལས་འ�ོ་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་�་འབབ་

པར་ཤོག ཅེས་�ོན་ལན་བཏབ། སོར་ག�བ་དེ་ནི་མི་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་མ་

བབས་པར་�ོང་གི་མཐར་འ�ར་སོང༌། �ས་མོ་ཡང་དེ་�ེས་�་ཕེབས།



15

སོར་ག�བ་དེ་�་འ�མ་ཞིག་�་བབས། �ས་མོས་བདག་གི་�ལ་�ན་ལས་

འ�ོ་ཅན་�ེད་གང་ན་ཡོད་དམ། ཞེས་ག�ངས་པར། ང་འདིར་ཡོད། ཅེས་�ི་

�ག་སེར་པོ་ཞིག་གིས་ཁའི་ནང་སོར་ག�བ་དེ་བ�ང་ནས་བ�ད་ཡོད། �ས་

མོས་ད�གས་རིང་ཞིག་བཏང་ནས་�ི་�ག་དེ་པང་�་�ངས།



16

�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེས་�ི་�ག་དེ་གསང་བའི་�ོ་ནས་རང་གི་གཟིམ་�ང་�་

བ�མས། དེའི་དགོང་མོ་ཡབ་�ལ་པོས་�ས་མོ་ག�མ་ལ། མག་པ་གང་འ�་

གང་འ�་དང་འ�ད་ཡོད་པའི་�ོར།  རེ་རེ་བཞིན་�ན་�ོན་�་བ�ག་པར། �ས་

མོ་ཆེ་འ�ིང་གཉིས་�ིས་�ང་གཏམ་�ས་�ང༌། 



17

�བས་དེར་�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེ་ནི། གཅེན་མོ་གཉིས་ལ་ཁ་�ེངས་ཏེ་བ�ོད་

གསལ། ང་ལ་མི་མིན་�་�ས་ཤིག་རག་�ང༌། ཞེས་�ན་བཤད་པ་རེད། ཡབ་

�ལ་པོས། ལེགས་སོ། །�་འ�ོས་རིང་རང་རང་གི་གཟིམ་�ང་�་གདན་�ངས་

ནས། བ�ར་�ི་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་�ས་ཤིག ཅེས་ག�ངས། 



18

ཉིན་གཅིག་�ལ་པོས་�ས་མོ་ག�མ་ལ་ག�ངས་གསལ། ཁོ་བོས་�ེད་ཚ�འི་

མག་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བ�་དགོས་པས། མག་པ་རེ་རེས་�ན་ངག་ཡིག་འ�་

�མ་�་སོ་�ངས་རེ་བ�མས་ནས་འ�ེར་ཡོང་དགོས། ཞེས་ག�ངས། �ས་མོ་

ག�མ་�ིས་བཀའ་བཞིན་�། ཞེས་�ས་ནས། རང་གནས་�་ཕེབས་ཏེ་མཛའ་

བོ་སོ་སོར་དེ་དོན་བཤད། 



19

�ས་མོ་ཆེ་འ�ིང་གཉིས་�ི་མག་པས་�ས་� གས་ཡོད་�་བཏོན་ཏེ། བསམ་

�ོ་གཏོང་གིན་བ�ད། འོན་ཏེ་�ི་�ག་དེས། ངའི་�ོམ་དེ་དོ་�བ་རང་�ིས་ནས། 

སང་ཞོགས་�ལ་ཆོག ཅེས་ཡབ་�ེར་གསོལ་རོགས་གནང༌། ཞེས་ག�ངས། 

�བས་དེར་�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེ༌ཤིན་�་ནས་�ག་བ�ལ་བར་�ར་པ་རེད།



20

དེའི་དགོང་�ོ་�ས་མོ་�མས་ཡབ་�ི་�ང་�་བཅར་ནས། རང་རང་གི་མག་པའི་

�ོམ་�མས་�ལ། �ས་མོ་ཆེ་བའི་མག་པས། ས་ག�མ་མཛ�ས་མ་གཅིག་�་

�ངས་ནའང༌། །ཆ་ཙམ་དོ་�་དབེན་པའི་�ན་གཅིག་�། །ཐར་�ིང་ཆེ་�ས་

པད་དཀར་འ�མ་པ་ཡི། །�ོགས་�་ཉིན་�ེད་འོད་བ�་ཐོབ་འདི་མཚར། །ཞེས་

བ�མས།



21

�ས་མོ་ཆེ་བའི་མག་པའི་�ོམ་དེ་ཡབ་�ིས་གཟིགས་�ེས། �ེད་�ི་མག་པ་དེ་

ནི་རང་གིས་རང་ལ་�ད་བ�ོད་�ེད་པ་དང༌། གནས་མཐོན་པོ་ངོམ་མཁན་ཞིག་

རེད་འ�ག      ཅེས་�གས་མ་ད�ེས་པའི་�མ་པ་བ�ན། དེ་ནས་�ས་མོ་འ�ིང་

བའི་མག་པའི་�ོམ་ཡང་ཡབ་�ལ་པོར་�ལ་བ་�ར།   



22

ཐར་�ིང་ཙ་�་ར་ཡི་�ོད་ནང་�། །ས�་མ་ནིས་བ�ངས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཕལ་

པའི་འ�ེན་�ེད་ལོངས་�་�ོད་དཀའ་བའི། །�་ལ་རེག་�ར་�ར་པས་བདག་

ཡིད་ཚ�མས། །ཞེས་པ་ཡབ་�ིས་གཟིགས་�ེས། �ེད་�ི་མག་པ་དེ་ནི་�་ངོམ་

དང་འདོད་�ེད་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། ངོ་ཚ་�ེལ་མེད་�ི་ཚ�ག་�ེས་མ་

དེ་དག་འ�ི་ཕོད་དམ། ཞེས་ག�ངས།



23

དེ་ནས་ཡབ་�ེས་�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེར། ད་�ེད་�ི་མག་པའི་�ོམ་དེ་�ོན་

དང༌། ག�ངས་པར། �ས་མོས། �ས་མོའ �་དེ་སང་ཉིན་འ�ལ་ལམ་ཆོག་པ་�། 

ཞེས་གསོལ་བར། གཅེན་མོ་གཉིས་�ིས་དམའ་འབེབས་�ི་�ལ་�། ཡིག་འ�་

འགའ་ཤས་�ོམ་པར་ཉིན་ཞག་ག་ཚ�ད་འགོར་རམ། ཞེས་�ེལ་�ོད་དང་བཅས་

པ་�ིས་པར།  



24

�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེས། ངའི་མཛའ་བོས་མི་དབང་ཡབ་�ེའི་�ན་ལམ་�། �་

ཅོར་�ི་�ོ་ནས་�ད་ཤོབ་དང༌། ནོར་ལ་ཧམ་འདོད་སོགས་�ི་འཆལ་�ོམ་རི་

མོར་ཕབ་ནས་�ལ་ན་ག་ལ་འ�ིག   དེ་བས་གཟའ་�ར་མཆོག་�་དགེ་བའི་

སང་ཞོགས་ཉི་མ་ཤར་བ་དང༌།  ཡབ་�ི་བཀའ་�ར་�ན་�ོམ་དེ་�ས་�ག་དང་

བཅས་འ�ལ་�ི་ཡིན་ག�ང་གི་འ�ག ཅེས་�ས། 



25

དེ་ལ་ཡབ་�ེ་�ལ་པོ་ཤིན་�་ད�ེས་ནས། �ེད་�ི་མག་པ་ནི། �ས་�གས་ཤེས་

པའི་ཡ་རབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། �ེ་བོ་རང་ག་བ་ཞིག་ཡིན་ཚ�ད་མི་འ�ག 

ཅེས་ག�ངས་པའི་�ེས་ལ་ཡབ་གཟིམ་�ང་�་ཕེབས་པ་དང༌། �ས་མོ་ག�མ་

�ང་རང་རང་གི་གཟིམ་�ང་�་ལོག



26

�ས་མོ་�ང་ཤོས་�ིས་གཟིམ་�ང་�་འ�ོར་�ེས་པང་�་�ི་�ག་དེ་�ངས་

ནས་�ད་ཙམ་བ�གས་�ེས་མནལ་�་ཤོར། �ི་�ག་�ང་�ས་མོའ �་གཟིམ་

བ�ཌ་�་�ར་�་དང་བཅས་གཉིད་�་�ར། སང་ཞོགས་�ས་མོ་ཡར་བཞེངས་

�བས། �ི་�ག་གིས་�ས་པའི་�ན་�ོམ་འདིར་ཡོད། �ེད་�ིས་ཡབ་�ེར་

འ�ལ་བར་�་ཟེར་རོ། ། 



27

�ས་མོས་དེར་གཟིགས་�བས། ཤིང་�་�ོ་དྷའི་ལོ་འདབ་�ེང་གསེར་�ན་�ིས་

�ིས་པའི་�ན་�ོམ་ཞིག་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ། �ོ་བ་རབ་�་འཕེལ་ནས། ལམ་

སང་རང་གི་ཡབ་�ེར་འ�ལ་བར་བཅར། ཡབ་�ེར་�ལ་བས། �ལ་པོས་�གས་

ཞིབ་དང་�ན་�་�ན་ཚ�ག་དག་�གས་�ོག་གནང་བ། 



28

གང་གི་�གས་བ�ེད་ཟབ་མོའ �་བ�ོ་�ོན་ལས། །ཚ�་རབས་�་མའི་ལས་�ི་

འ�ོ་དང་མཇལ། །ནམ་ཡང་�ལ་བ�ན་དར་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །�ིད་ན་�་

�ལ་མཛད་འ�ིན་འཕེལ་�ར་ཅིག །ཅེས་པའི་�ན་�ོམ་གཟིགས་�ེས་ཤིན་�་

ད�ེས་ནས་�ེན་འ�ེལ་བཟང་ངོ༌། །ད་ནི་སང་ཉིན་རང་ཕོ་�ང་གི་ཚ�མས་ཆེན་

�་གཉེན་�ོན་བཤམ་�་ཡིན་པས། རང་རང་གི་མག་པ་དང་འཁོར་�མས་�ིད་

ཤོག ཅེས་ག�ངས།
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ཡང་�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེ་�ག་བ�ལ་�ིས་མནར་ཏེ། རང་གི་གཟིམ་�ང་�་

ཕེབས་�ེས་གོང་གི་དོན་�མས་�ི་�ག་དེར་བཤད། �ི་�ག་�ང་�ོ་མི་བདེ་

བར་�ར། �ད་ཙམ་ནས་�ི་�ག་གིས་ང་སང་དགོང་�ན་�བ་ཙམ་ལ་ཕོ་�ང་

�་བཅར་ན་�ང་ངམ། ཞེས་བ�ོད་པར་�ས་མོས་ལོས་འ�ིག་ཅེས་ག�ངས།



30

�ས་མོས། འོན་�ང་ངས་�ེད་�ིད་ནས་ཇི་�ར་འ�ོ་ཕོད་དམ། ཡབ་�མ་�ི་

བཀའ་བ�ོན་དང་གཞན་�ི་འ�་དམོད་བཟོད་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་ག�ངས་

པར། �ི་�ག་དེས། ང་གཉིས་ནི་ཚ�་འདིར་�ེ་གནས་མི་མ�ན་ཡང༌། ཚ�་རབས་

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འ�ོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ངོ་ཚ་�་ཅི་ཡོད། ག�ངས།



31

�བས་དེར་�ས་མོ་དེ་ནི་དེ་བས་�ག་བ�ལ་བར་�ར། �ི་ཉིན་ཞོགས་པ་�ལ་

ཁང་�་�་�ིག་ལེགས་པར་གནང་�ེ། ཕོ་�ང་གི་ཚ�མས་ཆེན་�་ཡབ་གསེར་

འཛ�ན་གསེར་�ིར་བ�གས། �མ་ག�་འཛ�ན་ག�་�ིར་བ�གས། དེ་མིན་མག་

པ་དང་�ས་མོ་�མས་ལ་�ི་ད�ས་མ་�ག་བ�བ། 
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དེ་ནས་�ང་�་�ིང་དང་སིལ་�ན་སོགས་འ�ད་ད�ོལ་དང༌། བསང་དང་�ོས་

ལ་སོགས་�ི་བ�ང་ངད་�ི་ཞིམ་�ིས་�ི་ནང་�བ་པར་�ས་ཤིང༌། ནང་�་ག�ང་

�ེར་ཆོས་ག�མ་དང་�་�ེར་�་�ང་སོགས་�ི་མཐོ་རིམ་མ�ོན་པོས་ཁེངས་

ཡོད་ལ། �ི་�་�ད་མོ་བ་དང་དམག་དམངས་�ིས་ཁེངས་ཡོད།



33

ཉིན་ད�ང་ཙམ་�་�ས་མོ་ཆེ་འ�ིང་གཉིས་�ི་མག་པ་དང་འཁོར་བཅས་�མ་

བ�ིད་དང་�ན་པའི་�ོ་ནས་འ�ོར་ཏེ། ཚ�མས་ཆེན་�་རང་རང་གི་བ�གས་�ིར་

འཁོད། འོན་�ང་�ས་མོ་�ང་བ་ནི་གཏན་ནས་མ་འ�ོར་བས། ཡབ་�མ་དང་

�ོན་འཁོར་ཚང་མ་སེམས་འཚབ་ངང་བ�གས་ཡོད་�བས།



34

ལན་�ེལ་མཁན་ཞིག་ཡོང་ནས། �ས་མོ་�ང་བ་འཁོར་བཅས་དོ་�བ་ས་�ོས་

�་ཕེབས་�་ཡིན་�གས་�ན་�་བ�ོན། �ས་མོ་ཆེ་འ�ིང་གཉིས་དང་འཁོར་

འགའ་རེས་�ས་མོ་�ང་བའི་མག་པ་གང་ཡིན་རོབ་ཙམ་ཤེས་�ི་ཡོད་�བས། 

�ས་མོ་�ན་པས་ང་ཚ�ར་�ིས་འབ་མི་ཡོང་ངམ། ཞེས་ཧབ་དགོད་�ས། གཞན་

ཚ�ས་ནི་གང་ཡང་�་མ་ཕོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་�བ། 
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དེ་འ�་ཞིག་ལ་ཕོ་�ང་གི་�ོ་�ང་དམག་མིས་�ས་མོ་�ང་བ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ཕེབས་�ང༌། ཞེས་�ན་�་གསོལ། �ོན་པོ་�མས་ཚབ་�བ་ངང་བ�་བར་

བཅར་�བས། ཕོ་�ང་གི་�ོ་འ�མ་�་མཚ�ན་ཆ་མ་འ�ེར་བའི་གསེར་�ི་གོ་

�བ་�ོན་པ། �་དམག་�་�ོང་གིས་གསེར་�ི་བ�་མར་�ེར་ནས་ལམ་གཡས་

གཡོན་�་གསེར་�ེང་བ�ིགས་ཡོད་པ་མཐོང༌།  



36

�ད་ཙམ་�ེས་�ང་པོ་ཆེ་བ�ན་�ིས་གསེར་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཞིག་�ད་ཡོང་

བའི་མཐའ་འཁོར་�། �་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་�་ཡི་�་མོ་�་�་�་མས་ག�གས་

དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་ཐོགས་ནས་དལ་�ར་�ེས་�་འ�ངས། �བས་དེར་ཤིང་

�་འཁོར་ལོ་དེ་ནས་�་�ས་ཤིག་དང་�ལ་པོའ �་�ས་མོ་�ང་ཤོས་དེ་མར་བབས་

ཕེབས་པར།  ནོར་འཛ�ན་�ི་�ོན་ཡོངས་�་ཉིན་མོ་�ར་གསལ་བར་�ར།  
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ཁོང་གཉིས་�ི་�་ལ་དབང་པོའ �་ག�་རིས་�ར་བ�་བའི་དར་གོས་�ི་བ�བས་པའི་

ཐོག རིན་ཆེན་�་ཚ�གས་�ིས་རབ་�་བ�ན་ཅིང༌། ཅ�ན་སོགས་�ི་�ི་ཞིམ་འ�ལ་

ཞིང༌། �་ལས་གཞན་�ིས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་�་འཚ�ར་བ་དང་

བཅས་ཕོ་�ང་�་�ོན་པས། �ས་མོ་ཆེ་འ�ིང་གཉིས་དང་མག་པ་གཉིས་�ིས་གཟི་

འོད་དེ་དག་མ་འ�ོག་པར། �ས་པོ་ཡོངས་�ོགས་འ�མས་ཤིང་རིལ་རིལ་�་�ར་

�ར་ཏེ་རང་� གས་�ིས་�ི་ནས་�ངས། ཁོང་ཚ�ས་�ར་ནན་�ིས་�ིར་འཛ�གས་

པས་གནས་�བ་ཙམ་�ང༌།



38

དེ་བཞིན་ཕོ་�ང་ནང་གི་�་མ�ོན་ཡོངས་དང༌། �ལ་�ོན་འཁོར་བཅས་�ང་�་

ཁང་ནང་གི་�ེབས་རིས་�་�ར་�ར། �བས་དེར་�་�ས་དང་�ས་མོ་�ང་བས་

ཚང་མར་�ས་�ག་འ�ལ་བར་བ�མས་�བས། ཡབ་�ེ་�ལ་པོས་�ག་གཏན་

ནས་འཚལ་�་མ་བ�ག འོན་�ང་ཁོང་གཉིས་�ིས་�་�གས་�ིས་ཡབ་�མ་

གཉིས་ལ་�ས་�ག་�ལ། དེའི་�ེས་�ས་མོ་ཆེ་འ�ིང་གི་མག་པ་དང་བཅས་པས་

�ང་�ག་འཚལ་�ིས་�ེད་�བས། ཡབ་�ེས། ད་ནི་�ི་�གས་པ་རེད། �ག་འཚལ་

མི་དགོས། ཞེས་ག�ངས།
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�ོན་ཆེན་ཞིག་གིས་�ན་པ་སོས་པ་�་�ར་�ར་ནས་ཡབ་�ལ་པོའ �་�་�ར་ཤོབ་

ཤོབ་�། �ོ་འ�མ་�་ཕེབས་�ེལ་�་མཁན་�ོང་�ག་མང་པོ་འ�ག་པས་�ེ་

ལེན་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་སམ། ཞེས་�ས་མ་ཐག་�་�ས་�ིས་དེ་དོན་�ོགས་ཏེ། 

མི་དབང་མཆོག ཁོ་བོས་ཚང་མ་ལོག་བཏང་ཟིན། ཁོང་ཚ�་སང་ཉིན་ཐོ་རེངས་�་

ཆར་ཁོ་བོ་བ�་བར་ཡོང་�་�ས་ཡོད།  ཅེས་�ས། 



40

དེ་ནས་གསོལ་�ོན་�་རོལ་�བས་�ས་མོ་�ང་བའི་མཛ�ས་ཆོས་�ིས་�ས་མོ་ཆེ་

འ�ིང་གཉིས་�ི་�ོབས་པ་བཅོམ་ཞིང༌། �་�ས་�ི་བ�ིད་ཉམས་�ིས་མག་པ་གཞན་

གཉིས་�ང་�ང་རིང་ཤ་�ི་�་�ར་�ར། གང་ཙམ་ནས་�་�ས་�ིས་རང་གི་ཞལ་ཏ་

མ་�མས་ལ་�་གར་ལ་རོལ་ཞིག་ག�ངས་པས། དེ་དག་གིས་�་དང་པི་ཝང་སོགས་

�ི་ད�ངས་དང་བ�ན་པའི་གར་�ི་ཉམས་ད�་མི་ཚང་བ་མེད་པའི་�ེག་ཉམས་�་

ཚ�གས་བ�ན་པས། དེ་དག་ནི་�་ཡི་གར་མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་�ོགས་�ང༌།



41

དེས་མ་ཚད་�ས་མོ་�ང་ཤོས་�ི་མག་པ་དེའང་�་�ས་ཡིན་པ་གཞི་ནས་

ཤེས། དེ་ནས་ཐོ་རེངས་�ི་�བས་�་ཁོང་�མས་�ི་བ�་མི་འ�ོར་འ�ལ་

གསོལ་�ོན་�ོལ། �་�ས་དང་�ས་མོ་�ང་བའང་རང་གི་གཟིམ་�ང་�་�ིར་

ལོག་ཕེབས། འོན་�ང་ནམ་གསལ་�བས་མདང་དགོང་གི་མི་�་དེ་དག་གཅིག་

�ང་མཐོང་�་མེད། 
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�་�ས་�ིས་�ི་�གས་སེར་པོ་ཞིག་�ོན་ཏེ་�ར་བཞིན་�ི་སེར་པོ་ཞིག་�་�ར་

ཏོ། །�ས་མོས་�ི་�ག་དེ་པང་�་བཏབ་ནས་ཉིན་མི་འ�ོལ་བའི་ངང་དེ་ཉིན་

འདའ་བར་�ས། དེ་ནས་ས་�བ་ཙམ་ལ་�ི་�ག་དེ་�ར་ཡང་�་�ས་�་བས་མི་

ངོམ་པ་�་�་དེར་�ར་ནས་དེ་�བ་ཁོང་གཉིས་བ�ེ་དགར་ལོངས་�་�ད།



43

�ི་ཉིན་ནམ་ལངས་�ས་�་�ས་�ིས་�ི་�གས་དེ་�ར་བཞིན་རང་གི་མགོ་བོར་

�ོན་�བས་�ེད་�བས་�ས་མོས་�ར་འ�ོགས་ཏེ། �ི་�གས་དེ་མེ་རབ་�་

འབར་བའི་ཐབ་ནང་ག�གས་ཏེ་མེར་བ�ེགས། �་�ས་�ིས། ཨ་ཁ་ཁ་་་་ ད་ང་

གཉིས་གཤིབ་�འི་�ལ་བ་མེད་པར་�ར་སོང༌། ང་ནི་�་ཡི་�་ཞིག་ཡིན།



44

ང་རང་ས་�་�ོངས་�ར་ཡོང་�བས་མ�་�ལ་ཅན་�ི་བ�ད་མོ་མགོ་ག�མ་

མས་ང་ལ་མོའ �་འདོད་དོན་བ�ོང་དགོས་ཟེར་བར་ངས་མ་�ས་�བས། བ�ད་

མོ་དེས་ང་ལ་ངན་�གས་བ�ས་ཏེ་ལོ་ག�མ་དང་། �་བ་ད�། ཞག་བཅོ་བ�ད་

རིང་ཉིན་མོ་�ི་དང་མཚན་མོ་མི་�ེད་�་བ�ག བ�ད་མོ་དེ་བ�ོད་གསལ་ལ།



45

གལ་�ིད་�ས་�ན་མ་ཚང་གོང་�ི་�གས་དེ་གཏོར་བ�ག་བཏང་ན། �ོད་

ལོ་བ�་ཐམ་པ་�ི་�ས་�་�ར་ནས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ངའི་གམ་�་ཉར་�་

ཡིན་ཟེར་�ང༌། དེ་རིང་ལོ་ག�མ་དང་། �་བ་ད�། ཞག་བ�་བ�ན་�ིན་སོང་

བས་ཉིན་གཅིག་རང་ལས་�ག་མེད། �ེད་�ིས་དོ་�བ་གཅིག་�་མ་བ�ེགས་

ན་ཅི་མ་�ང་།



46

གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་དེ་�ར་མ་བ�ེགས་ན། སང་ཉིན་ནས་བ�ང་ང་གཉིས་མཉམ་

�་ཉིན་མཚན་�ོས་མེད་འ�ོགས་�་ཡོད། ཅེས་གཏམ་མ�ག་མ་�ོགས་གོང་

ནམ་མཁའ་ནས་�ར་�་དང་བཅས་�་�ག་འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་�ིང་བ་དང་

�གས། �་�ས་�ི་�ག་ཅིག་�་�ར་ནས་�་�ག་གིས་�ག་�ག་འ�ེར་བ་

བཞིན་�ེར་སོང༌།



47

�ས་མོ་ནི་�ག་བ�ལ་�ག་པོས་གཟིར་ནས་ནམ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་�ལ་

�ས་འབོད་བཞིན་�་�་�ག་འ�ར་བའི་�ོགས་�་བ�ོད། འོན་�ང་�་�ག་གི་

�ེས་ཟིན་ཐབས་ནི་ག་ལ་ཡོད། ཁོང་ནགས་ཚལ་ཞིག་གི་�ོད་�་�ེབས་�ས། 

དེར་�ང་པོ་ཞིག་གིས་�ེལ་�ག་གཅིག་བ�ང་ནས་�ང་གིན་�་�ེད་�ལ་�་

ཚ�གས་�ོབ་བཞིན་པ་གཟིགས་པ་མ་ཟད།



48

�ེ�་�ག་དེའི་ཕ་མ་གཉིས་�ོན་ཤིང་�ེང་�ག་བ�ལ་�ག་པོ་�ེད་བཞིན་ཡོད་

པ་གཟིགས་པས། �ས་མོའ �་བསམ་པར་འདི་དག་�ང་བདག་དང་འ�་བར་�ག་

བ�ལ་�ིས་ནོན་དགོས་དོན་ནི་མི་དེས་བཟོ་བཞིན་འ�ག་དགོངས་ནས། �ང་

པོར་རིན་ཆེན་�ི་དོ་ཤལ་ཞིག་གནང་�ེ་�ེ�་�ག་�ས།



49

�ང་པོ་ནི་ཤིན་�་དགའ་བར་�ར་ཅིང༌། �ེ�་ཕ་མ་གཉིས་�ིས་�ེས་�་བཀའ་

�ིན་འཇལ་ཆོག་�ས། �ང་པོས་�ས་མོ་�ོགས་གང་�་ཕེབས་སམ་�ས་པར་

�ས་མོས། ང་ནི་�་�ག་ག�ག་པ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འཚ�ལ་�་འ�ོ། དེའི་

ཚང་གང་�་ཡོད་དམ། ཅེས་�ིས་པར་�ང་པོས་ང་ནི་�ལ་མི་མིན་པས་དེ་

ཙམ་མི་ཤེས།



50

མཚ��་དེའི་ཕར་�ོགས་�ི་བ�ད་ནས་ཕེབས་ཚ�་�་�ང་གཅིག་དང་ཤིང་�ང་

གཅིག ས་སེན་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་�ག་གཡང་ཞིག་གི་འོག་ཁང་�ང་ཤོ་

ཙམ་ཞིག་ནས་�་བ་�་�་ཙམ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་པས། དེར་�ག་�ང་མེད་

པར་བཀའ་འ�ི་གནང༌། ཁོ་བོའ �་ཐོས་�ལ་ལ་�་�ག་དེ་གདོན་འ�ེ་ཡིན་�ད་

འ�ག ཅེས་�ས།



51

�ས་མོས་དེ་�ོགས་�་ཕེབས་ཏེ་མཚ��འི་འ�མ་�་�ེབས། དེར་ཉ་པ་ཞིག་

གིས་ཉ་�ག་མང་པོ་དོལ་ནང་�་བ�ག་ནས་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོས་མནར་བ་

གཟིགས། �ས་མོས་རིན་ཆེན་མ�བ་�ས་ཆ་གཅིག་ཉ་པར་གནང་�ེ་དེ་དག་

�ས། ཉ་པ་དགའ་བར་�ར་ལ། ཉ་དེ་དག་གིས་�ང་�ེས་�་བཀའ་�ིན་གསོ་

ཆོག་�ས།



52

ཡང་�ས་མོས་�ོན་པ་ཞིག་གིས་�་བ་ཞིག་བ�ང་ནས་བཤའ་�བས་�ེད་

�བས། རིན་ཆེན་�་�ན་ཆ་གཅིག་�ོན་པ་དེར་�ིན་ནས་གོང་བཞིན་�་བ་�ས། 

�་བས་�ང་�ེས་�་བཀའ་�ིན་འཇལ་ཆོག་ཅེས་�ས། དེ་ནས་�ས་མོ་དངོས་

�་ཁང་�ང་ཤོ་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་ནས་�་བ་�་�་ཙམ་འཐོན་བཞིན་ཡོད་པའི་

མ�ན་�་�ེབས།



53

�ས་མོས་དེའི་ནང་བ�ོད་པས་�ན་མོ་མགོ་བོ་�ང་�ར་དཀར་བ་དང་། མིག་

མཐིང་�ར་�ོ་བ་ཞིག་�ག �ས་མོས་�ན་མོར་རང་གི་�ག་བ�ལ་�མས་

�ས་ནས་�་�ས་འ�ད་ཐབས་�ི་རེ་བ་�ས། �ན་མོ་དེས་ང་ནི་ལོ་ངོ་�་བ�་

�ག་�ར་སོན་པས་གང་ཡང་མི་ཤེས་ཟེར། ཡང་�ས་མོས་�ག་བཙལ་�་བ་

འཐེན་པས།



54

དེའི་�ེས་�ན་མོ་དེས། �་�ས་ནི་�ག་རི་འདིའི་ཁོག་�་ཡོད། �ེད་གཉིས་ཕན་

�ན་�་རེས་ཙམ་�ེད་འདོད་ན་ངས་བ�ན་ཆོག འོན་�ང་ལག་�་ལོན་ཐབས་

�་བ་ནས་མེད།  བ�ད་མོ་མགོ་ག�མ་མའི་བཀག་�་ནས་བ�ལ་�ས་མཁན་

གཅིག་�ང་མེད། ཅེས་�ག་རི་དེར་མེ་ལོང་ཞིག་བ�གས་ཏེ་�་�་བ�ག



55

མེ་ལོང་དེའི་ནང་�ོ་གཏན་ནས་མེད་པའི་�ག་�ག་གཅིག་�་�ི་�ག་དེ་�གས་

ཐག་གཅིག་ལ་བཏགས་ནས་འ�ག་པ་མཐོང༌། �ི་�ག་གིས་�ང་�ས་མོ་�ར་

མཐོང་�ེ། �གས་ཐག་ལ་སོ་བ�བ་པ་དང་�ག་ལ་�ར་ཤད་�ག་པ་སོགས་

�ས་�ེས། གཉིས་ཀ་�ན་མེད་�་བ�ལ་བས། �ན་མོས་མེ་ལོང་བ�ས།



56

མེ་ལོང་བ�ས་�ེས་དེར་�་�ང་གཅིག་དང༌། ཤིང་�ང་གཅིག ས་སེན་མོ་ཙམ་

ཡང་མེད་པའི་�ག་རི་ཞིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་རིག་�་མེད་པར་�ར། ཡང་

�ས་མོས་�ན་མོ་དེར་�ེད་�ིས་ངའི་མགོན་�བས་གནང་ནས་�་�ས་�ོབས་

རོགས་གནང༌། ཞེས་�ན་མོའ �་ཞབས་སོར་ལ་མགོ་བོ་ག�གས་ཏེ་�་བ་�ལ།
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�ན་མོས་གལ་ཏེ་�ེད་རང་ལ་�ོག་དོར་བའི་�ོ་�ོབས་ཡོད་ན་ངས་ལམ་�ོན་

�་ཆོག འདི་ནས་དཔག་ཚད་�ོང་གི་�་ངམ་ཐང་ཞིག་བ�ལ་ཚ�། �ག་རི་ ༩༩ 

དང་�་བོ་ ༩༩ བ�ལ་�ེས་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ནང་�ར་�ོང་�མ་

པོ་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་�ེང་�ལ་པ་ཞིག་ད�ང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་�མ་

�ང་ཞིག་ཡོད། 
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�མ་�ང་དེའི་ནང་ག�་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་བ�ད་མོ་མགོ་ག�མ་མའི་�་ག�་

རེད། �་ག�་དེ་�ངས་ཏེ་ངའི་སར་འ�ེར་ཡོང་�བ་ན་བ�ད་མོ་བ�ལ་�བ་

ལ། �་�ས་�ི་གསེར་ཞལ་མཇལ་�་ཡོང་གི་རེད། འོན་�ང་�ར་�ོང་དེའི་

�ང་�་དང་པོར་�ག་�ོད་དང༌། གཉིས་པར་དོམ་�ོད། ག�མ་པར་�ག་�ལ་

བཅས་ཡོད།
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དེ་འ�འི་ནང་ནས་�ེད་�ིས་བ�ད་�ི་�་ག�་ལེན་�བ་བམ། ཞེས་�ིས་པར་

�ས་མོས། ང་དེར་མ་�ེབས་གོང་�་ཤི་ནའང་འ�ོད་པ་མེད། ང་ལམ་སང་འ�ོའ་ོ

ཞེས་བ�ོད་པར་�ན་མོས་ངང་ཙམ་གནང་དང༌། ཞེས་བ�ོད་ནས་གསེར་�ི་རལ་

�ི་ཞིག་�ས་མོར་�ལ། དེ་ནས་�ས་མོས་རལ་�ི་དེ་བཏགས་ནས་བ�ོད་དོ། །



60

ཟས་�་རི་�ེས་ཤིང་འ�ས་དང༌། �ོམ་�་�ག་�་�ོན་མོ་�ས་ཏེ་ཕེབས་པས་

ཉིན་བ�་མ་སོང་གོང་�མ་བ�ོལ། ལོ་གཉིས་སོང་�ེས་ན་བཟའ་རལ། ལོ་ག�མ་

སོང་�ས་�ོན་གོས་ཤིང་ལ་འཁོན་ཏེ་དར་�ེ་�ར་�ར། མགོ་བོའ �་�་ཟིང༌། �ས་

གཅེར་�་�ར་�ང་བས་�ོན་པ་འགའ་�ད་�ང་འ�ེ་མོ་རེད་ཅེས་�ོས།



61

དེ་ནས་དངོས་�་བ�ད་མོའ �་�་ག�་ཡོད་པའི་ནགས་དེར་�ེབས་�བས། གཅན་

གཟན་�ི་འཇིགས་པ་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་�ང་�ང་གསེར་�ི་རལ་�ིའི་མ�་

ལས་�ོལ་�བ་པ་�ང༌། ལོ་ག�མ་དང་�་བ་གཅིག་�ེས་གཞི་ནས་�ར་�ོང་

ཡོད་སར་�ེབས་�ང༌། �ོང་�ན་ཤིན་�་མཐོ་བས་�ལ་པ་འབེབས་ཐབས་མ་

�ེད་པར་�ས།



62

དེ་�ར་�ས་�བས་དེ་�་�ས་མོས་བ�བས་�ོང་བའི་�ེ�་དེ་དེར་ཡོང་

ནས། ད་ནི་ངས་�ེད་ལ་བཀའ་�ིན་འཇལ་བའི་�ས་ལ་བབས། �གས་མཁོ་

གང་ཞིག་མཆིས་སམ། ཞེས་�ས་པར་�ས་མོས་�ོང་�ན་ཐོག་འཛ�གས་ཏེ་

�ལ་པ་དེ་འབེབས་རོགས་ག�ངས། �ེ�ས་འ�ལ་�་�ོང་པོར་འ�ད་ནས་

�ལ་པ་མར་ཕབ།



63

�ས་མོས་�ལ་པའི་ནང་གི་�མ་�ང་བཏོན་ཏེ་བ�མས་ཕེབས་�ར་�ར་�ི་

�ང་པོ་དེ་�ད། �ང་པོ་ནི་ཧང་སངས་ཏེ་�ས་མོར་�མ་ཞིག་�ལ། དེའི་�ེས་

�ས་མོ་མཚ�་འ�མ་ཞིག་�་ངལ་གསོ་བ�ོན་ཞིང་�མ་�ང་ཁ་�ེ་བས། �བས་

མ་ལེགས་པར་�་ག�་དེ་�ར་�་དང་བཅས་མཚ�་ནང་�་མཆོངས།



64

ཡང་�ར་བ�བས་�ོང་བའི་ཉ་མོ་དེ་དག་ཡོང་�ེ། མཚ�་ནང་ནས་�་ག�་བཙལ་

ཏེ་�ས་མོར་�ིན་གཟོ་�་ཆེད་�ལ། �ས་མོས་ག�་དེ་བ�མས་ནས་�་མ�ད་

�ིར་ཕེབས་�བས་�ར་�ི་ཉ་པ་དེ་དང་�ད། ཁོ་ཧང་སངས་ནས་�ས་མོར་ན་

བཟའ་�ལ། ཡང་དེའི་�ེས་�ས་མོས་�ོད་གཡེང་�ང་ཙམ་ཤོར་མ་ཐག



65

ག�་དེ་�ར་�་དང་བཅས་རི་ལ་ཤོར། ཡང་�ར་བ�བས་�ོང་བའི་�་བ་དེས་

�ིན་གཟོ་�་�ིར་�་ག�་�ེས་འདེད་�ིས་བ�ང་ནས་�ས་མོར་�ལ། དེ་�་

�འི་དཀའ་བ་ལོ་�ག་�ད་མཐར་�ས་མོས་�་ག�་�ེར་ནས་�ན་མོའ �་�ང་�་

འ�ོར། �ན་མོས། �ེད་ནི་ངོ་མཚར་ཤིན་�་ཆེའོ། །ཞེས་བ�ོད།



66

དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་�་ག�་�ོད་ལེན་�ེད་�བས་�ར་ཡང་�ར་�་དང་བཅས་

�་ག�་འ�ར་ཞིང༌། �ན་མོའང་འོད་དཀར་ཞིག་�་�ར་ནས་མི་�ང་བར་�ར། 

�ས་མོའ �་སེམས་ནང་བ�ད་མོ་ངོ་མ་དེ་ནི་�ན་མོ་འདི་རེད་འ�ག་�མ། �ད་

ཙམ་�ེས་�ར་ཡང་འོད་དཀར་ཞིག་དང་�གས་�ན་མོས་ག�་དེ་�ེར་�ེབས།
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�ན་མོས་བ�ོད་དོན། ག�་འདི་དཔག་ཚད་བ�་དང་བ�་མེད་གཅིག་གི་སར་

�ེབས་ཟིན་འ�ག གལ་ཏེ་�ོ་མོ་སོར་མོ་གང་གིས་�ིས་པ་ཡིན་ན་ག�་འདི་

བ�ད་མོའ �་�ིང་གར་འཐིམ་�་དང༌། �ེད་�ི་ངལ་བ་དོན་མེད་�་འ�ར་�་རེད། 

ཅེས་གཏམ་མ�ག་མ་�ིལ་གོང་ནམ་མཁའ་ནས་�ར་�་བ�གས་ཤིང༌། ས་གཞི་

ནས་�ང་ནག་འ�བ་པའི་�ོད་�་�་�ག་ག�ག་ཅན་དེ་དེར་�ེབས།



68

འོན་�ང་�ན་མོས་ག�་དེ་�ར་བཙ�ར་གཏོང་ཐེངས་གཅིག་གིས་�ེ་མར་�ར་

པ་དང་�ས་མ�ངས་�་�ག་དེ་ཡང་�་�ོའ �་�ང་པོར་�ར་ཏོ། །དེ་མ་ཐག་�་

དང་ཤིང་�ང་གཅིག་�ང་མེད་པའི་�ག་རི་དེ་ནི། �ོན་ཤིང་�་ཚ�གས་དང་

�ན་པའི་�ན་�ོངས་རི་བོར་�ར་ཅིང༌། �་དང་མེ་ཏོག་�མས་ལས་�ི་ངད་

འ�ལ་བཞིན་ནམ་མཁའ་ནས་མཚམས་�ིན་འ�ིགས་ལ། �་�ི�འི་ད�ངས་

�ན་�ོག་པར་�ར། 



69

དེ་བཞིན་�འི་�་དང་�་མོས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་པ་ཕབ་པ་དང༌། �ི་ཟའི་ན་�ང་

མས་རོལ་མོ་འ�ོལ་བའི་�ོད་�་�་�ས་ཉམས་མེད་�ོན་ཞིང༌། དེར་�་�ས་

དང་�ས་མོ་གཉིས་�ན་རིང་�ལ་བའི་�ེས་ལ་�ར་ཡང་ངོ་མཇལ་�ང་བས་

དགའ་�ོ་�ང་གི་�ན་ཆབ་མང་�་བསིལ་བཞིན། ཕན་�ན་དམ་�་འ�ད་ནས་

ག�ང་�ེང་ཞིབ་�ས་མཛད།



70

དེ་ནས་�ན་མོས། ང་ནི་འཆི་བའི་�ས་ལ་བབས་�ང་ད་བར་�་�ས་�ེད་�ི་

ཡབ་མེས་�ི་ནོར་�༌རལ་�ི་འདི་འ�ལ་ས་མ་�ེད་པར་ལོ་�་བ�་�ག་�་འཆི་

མ་�བ། ད་ནི་རལ་�ི་�ིས་བཞེས་ཡོད་པ་�་ཞེས་མི་�ང་བར་�ར་ཏོ། །དེ་

ནས་�་�ས་དང་�ས་མོ་གཉིས་བདེ་བའི་ངང་�ལ་གཞིས་ཐར་པ་�ིང་�་�ིར་

ཕེབས་�ེས། ཡབ་�མ་གཉིས་�ན་ཆོས་�་བ�གས་ནས་ཁོང་གཉིས་ལ་�ལ་

བ�ན་�ི་མཚན་གསོལ་ལོ།། །།�ོགས་སོ།།




