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p.3 

༄༅། །$ག་འགོ་དགོན་+ི་ལོ་.ས་མདོར་ཙམ་3ེང་བ། 
 

!ལ་བ%ན་གསེར་+ི་ཡང་/ན་0ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་རང་7གས་འ8ན་པའི་དཔལ་9ག་འགོ་དགོན་དགའ་:ན་རབ་བ;ན་<མ་!ལ་>ིང་ནི། རང་
ཅག་ཁ་བ་རི་བ་<མས་Bི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་Eག་པའི་E་Fལ་གཅིག་G་འཕགས་མཆོག་Hག་ན་པIོའི་གJལ་ཞིང་L་Mད་ཀེ་ལ་ཤིའི་<མ་པར་

Pབ་པའི་Qོངས་ཆེན་པོ་འདི་ལ། བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་གཉིས་Bི་ནང་ནས་བོད་ཆེན་པོའི་ཁོངས་R་གཏོགས་པ་མདོ་%ོད་Sེ་ཧོར་9ག་འགོ་ཞེས་པ་U་
བའི་Vལ་P་9ག་འགོ་Wོང་གི་Xེ་གནས་ནས་Eོའི་Hོགས་R་!ང་Yགས་གཅིག་ཙམ་བYོད་ན། ར་མ་[ང་ཞེས་པའི་སའི་ཀ་བཞི་དང་\ང་བཞི་སོགས་
ཚང་བས་ད^ད་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་:ན་པའི་གནས་མཆོག་དེར། !ལ་_ས་E་7ང་དཔལ་+ི་`ོ་0ེས་>ང་དར་མ་བaལ་ནས། འ9ི་b་ཟལ་
བོའི་[ང་དང། ཚ་བ་[ང་། dར་ཁམས་[ང་། eོ་འབོར་[ང་། དམར་W་[ང་། མི་ཉག་རབ་[ང་བཅས་མདོ་ཁམས་[ང་fུག་གི་གནས་R་iབ་
པ་ཉམས་བཞེས་Bི་ཆིབས་jར་གནང་Fབས། ཧོར་9ག་འགོ་དགནོ་པ་འདི་ཉིད་ཐོག་པར་Hག་བཏང་གནང་བ་རེད། (lི་ལོ་དm་བ!་ཉི་n་ཡས་
མས་ཤིག།)  
 
གཞན་ཡང་E་རི་མཆོད་Wོང་oག་པོ། `ོ་རི་བར་ཟིང་གི་གནས་མཆོག་གནས་Vལ་མཁའ་འYོ་འJ་བའི་བiབ་pག་སོགས་R་Vན་རིང་iབ་པ་
ཉམས་བཞེས་qགས་མཐིལ་J་མཛད་ནས་བ/གས་པ་ད་X་མཐོངས་R་ཡོད་པ་དང་། Hོགས་བsའི་!ལ་དང་!ལ་_ས་<མས་དངོས་འUོར་ཡིད་
tལ་+ི་མཆོད་པ་བསམ་+ིས་མི་uབ་པས་vགས་བསགས་དགོས་པའི་བ`་;གས་R། དགོན་གནས་ར་མ་[ང་གི་`ོའི་%ེང་J་མཆོད་པའི་དUིབས་
0ེས་ད་X་ཡང་མངོན་Rམ་J་མཇལ་x་ཡོད། 
 
དེ་ནས་(lི་ལོ་༡༦༦༣ལོ)Eར་བཅས་འYོ་བའི་ག|ག་!ན་!ལ་མཆོག་}་པ་ངག་དབང་~ོ་བཟང་!་མvའི་qགས་Bི་�ོབ་ཆེན་W་ཆོས་0ེ་ངག་དབང་
pན་vགས་Bིས་ཧོར་9ག་འགོ་དགོན་འདི་ཉིད་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་7གས་R་བjར་ཏེ་དགའ་:ན་རབ་བ;ན་<མ་!ལ་>ིང་གི་ཆོས་Ä་

!ལ་བ%ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་Å་དབང་གི་!ལ་པོ་Hོགས་ལས་<མ་པར་!ལ་བའི་Çེ་ཞེས་Éན་Yགས་Bི་!ལ་Ñ་Öན་བཟོད་Bི་Xེ་བ་འགངས་པར་མཛད་

པའོ།    
 
Fབས་འདིར་ས་ལ་lོད་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་<མ་པར་རོལ་བ། དཔོན་fིན་0ེ་Ü་བ%ན་ནོར་Å་ཞེས་U་བའི་ས་áོང་ཆེན་པོ་ནི། ཇོར་ཇིང་གིར་
གནམ་+ི་!ལ་པོ་ལས་རིམ་པར་བxད་པའི། ཧོར་གོ་དོན་!ལ་པོ་ཞེས་པའི་གJང་xད་ནས་ཆད་པ་ཞིག་འàངས་ནས། !་བོད་Bི་_ིད་áོང་བའི་
!ལ་པོ་<མས་ལ་Éན་aོན་pལ་ཏེ། ཧོར་9ག་འགོའི་ཆོས་Çེ་དགའ་:ན་རབ་བ;ན་<མ་!ལ་>ིང་གི་;ེན་+ི་གâ་བོ་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་%ོན་པ་དངོས་



 
 

 

p.4 

Bི་ཞལ་áེན་J་x་དäལ་དཀར་རིན་ཆེན་གཉིས་པས་Uས་ཤིང་། བཟོ་བོ་བལ་Vལ་སོགས་ནས་གདན་fངས་ཏེ་འUོར་aོས་ཤིང་ãས་ལེགས་པ་ཞིག་
གJལ་U་<མས་Bི་བསོད་ནམས་Bི་ཞིང་སར་བåན།   
 
;ེན་མཆོག་དེ་ཉིད་བ/གས་གནས་Bི་༼གནང་ཧོ་ལ༽་བཅས་པ་གསར་བåན་གནང་%ེ། ངོ་མཚར་èད་êང་བཀོད་པའི་ག|ག་ལག་ཁང་ཞེས་
མཚན་གསོལ་ཞིང་། !་ཡིག སོག་ཡིག བོད་ཡིག་༼Ü་བདེ་>ིང་༽Rམ་ëེལ་+ི་Hག་;གས་གནང་བའང་༼གནང་ཧོ་ལ༽དེ་ཉིད་Bི་[ོ་ཐོག་
í་ཡོད་དོ།  
 
tལ་པའི་E་བཟོ་ནམ་མཁའ་!ན་ཞེས་བཟོ་ìལ་+ི་ཡོན་ཏན་ལ་གཞན་+ིས་བiན་J་མེད་པ་ཞིག་9ག་འགོའི་དîོ་པ་ཞེས་པའི་Yོང་J་ï་འàངས།  
ཁོང་ñང་Uིས་པའི་Jས་óགས་Wི་ò་ཕེབས་Fབས་èི་ལམ་+ི་ôང་ངོར། �ོབ་དཔོན་མv་áེས་`ོ་0ེས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། དེང་ནས་uེད་Bིས་E་9སི་
ཤིག་དང་འYོ་དོན་!་ཆེན་པོ་འོངས་གRངས་ནས་9ིས་ཆས་ཚང་མ་གནང་བ་དང་། གཉིད་སད་Ü་öོན་+ི་བག་ཆགས་མང་པོ་fན་ཅིང་པིར་བཞི་དང་
9སི་ཆས་ཚད་:ན་ཞིང་མངོན་Rམ་J་ཡོད་པ་བདག་õོད་Uས་ཏེ། འབད་བìོན་+ིས་úངས་མི་དགོས་པར་áེས་%ོབས་Bིས་E་9ི་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་
པ་êང་བས་tལ་བའི་E་བཟོ་ཞེས་ཡོངས་R་Yགས་པ་དེ་ཉིད་Bིས་Hག་9ིས་གནང་བའི་!ན་fུག་མཆོག་གཉིས་དང་། བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་སོགས་Bི་
ཞལ་ཐང་དང་ངོས་རིས་སོགས་བཟོ་ìལ་Bི་uད་ཆོས་:ན་ལ་9ིས་Uིན་ùབས་Bི་གཟི་འོད་འûོ་བ་བཅས་Bི་;ེན་མཆོག་མང་J་བ/གས།   
 
གཞན་ཡང་ནས་འü་གཅིག་གི་%ེང་J་གངས་རི་དང་སེང་གེ་ཁ་õོད་བ†ོ་qབ་པའི་ཤིང་†ོའི་ལག་ìལ་ལ་མངའ་དབང་བ°ེས་པ་ཞིག་9ག་འགོའི་9ག་

!བ་Yོང་J་འàངས་ནས་དེས་བཀའ་གདམས་E་བཞི་དང་། ༼དགོན་པའི་མཚན་Uང་སོག་ཡིག་í་ཡོད་པར་ཡིག་ཆར་གསལ་ཡང་བ°ེས་སོན་མ་
êང་།༽ བཏགས་Yོལ། Öན་ཏིགས་དBིལ་འཁོར། qགས་0་ེཆེན་པོ་སོགས་Bི་པར་ཤིང་བFོས་པ་སོགས་གâས་པའི་སངས་!ས་Uང་སེམས་
སོགས་Bི་ï་བ°ན་དང་གRང་རབ་Bི་པར་ཤིང་མང་J་བ/གས། 
 
$ག་འགོ་དགོན་དེར་མཚན་ཉིད་9་ཚང་ཇི་;ར་ད<་བ=ེས་པའི་?ལ་ནི།   
 
དཀར་མ¢ས་ï་ཞབས་འàངས་སར་~་མ་~ོ་བཟང་pན་vགས་Bི་གཟིམ་ལམ་J། དམ་_ི་འêང་པོས་Hག་མདའ་བaེངས་ཏེ་9ག་དགོན་ད£གས་
Yབས་Uེད་པའི་འདིའི་འགོག་\ང་ལ། མཚན་ཉིད་Ä་ཚང་འ§གས་ན་ཕན་པ་ཡོད་པར་དགོངས་ནས། 9ག་འགོའི་_ིད་འ8ན་<མས་ཁོང་གི་མJན་
J་བཅར་ནས་ལོ་xས་ཞིབ་པར་གRངས་པས། 9ག་འགོའི་མི་<མས་Bིས་མཚན་ཉིད་ཆོས་Ä་uེད་ཕེབས་ཏེ་འ§གས་དགོས་ཞེས་/་བ་pལ་Ü།  



 
 

 

p.5 

~་མ་~ོ་བཟང་pན་vགས་ཁོང་གིས་གRང་xར།  öར་!ལ་དབང་}་པ་ཆེན་པོས་ཨ་མདོ་འཇམ་དUངས་བཞད་པ་ལ། ཧོར་+ི་དགོན་Çེ་བs་
གRམ་J་མཚན་ཉིད་ཆོས་Ä་རེ་བ|ག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། འཇམ་དUངས་བཞད་པ་གདན་འfེན་+ིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ�བ་ཕེབས་པ་
Xར།   
 
öོན་ལ་བང་ཆེན་བཏང་ཞིང་།  རིམ་བཞིན་9ག་འགོ་Vལ་+ི་སེར་á་བ!་ûག་ཙམ་Uང་~་9ང་བî་ཤིས་འuིལ་ཨ་མདོ་འཇམ་དUངས་བཞད་པ་
གདན་འfེན་J་སོང་། öོན་+ི་བང་ཆེན་+ི་ངག་ལམ་བxད་དེ།  འཇམ་དUངས་བཞེད་པ་ཕེབས་པ་ན།  Uོན་པའི་Jས་བབས་ཐོག་í་མ་ཁེལ་
བས། ñ་ཆེན་པོ་ཞིག་öར་དང་མི་འf་བ་nགས་fགས་ཤིང་¶་ùབས་འóར་བ་ཕན་ßན་འYོ་བའི་Jས་Fབས་བཀག་ཅིང་། Vན་རིང་J་གནས་པའི་
Fབས་R་འཇམ་དUངས་བཞད་པས་ཕེབས་པའི་Jས་བབས་མ་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ།  ñ་®ལ་མཁས་པའི་áེས་Å་ཞིག་མངགས་ནས་ད་Fབས་ཁོ་
བོ་9ག་འགོ་ò་ཕེབས་Jས་Fབས་མིན་ཡང་།  ནམ་ཞིག་ན་འཇམ་དUངས་མིང་ཅན་+ི་áེས་Å་ཞིག་གིས་9ག་འགོ་དགོན་J་མཚན་ཉིད་Ä་ཚང་
འ§གས་པར་འ©ར་ཞེས།  ཡི་གེ་དང་གRངས་འûིན་བཅས་བïར་གནང་Uེད་པས་སོ་སོར་རང་Vལ་J་ལོག་གོ།    
 
Hིས་R་འཇམ་དUངས་བཞད་པའི་ï་ûེང་། འཇམ་དUངས་™ར་པ་ཁོང་།  སེ་ར་ཀེ´་ཚང་རི་¨ོད་J་བ/གས་ཤིང་།  རིམ་པར་ཁམས་Hོགས་R་
ཕེབས་ནས་9ག་འགོ་དགོན་J་(lི་ལོ་༡༨༡༧)རབ་êང་བs་བཞ་ིལོར་དབང་óག་ཆེས་པ་མེ་མ་ོ>ང་གི་ལོར་དགའ་:ན་རབ་བ;ན་<མ་!ལ་>ིང་J་
མདོ་Hོགས་Bི་མཚན་ཉིད་ཆོས་Ä་དÅ་བ°ེས།  །  
 
$ག་འགོ་དགོན་འདིར་@་མ་Aེས་<་དམ་པ་ཇི་;ར་Bོན་པའི་ལོ་.ས་ནི།  
དང་པོ། Cེ་བDན་@་མ་དམ་པ་ཀེF་ཚང་@ོ་བཟང་བHན་འIན་ཡར་Kས་དཔལ་བཟང་པོ་ནི།   
 
དཀར་མ¢ས་མཁར་nལ་Yོང་J་ཡབ་Ü་བ;ན་དང་Vམ་ཨ་མv་གཉིས་Bི་_ས་R་ཤངི་7ག་ནག་པ་b་བའི་Üས་བཅོ་}་ལ་ï་བXམས། དmང་ལོ་
བJན་པར་འàངས་སར་`ོ་0ེ་འཆང་~ོ་བཟང་pན་vགས་མq་%ོབས་!་མv་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་རབ་í་êང་། ï་ཞབས་~ོ་Yོས་pན་vགས་Bིས་
ཀེ´་ཚང་~་མ་དཔོན་�ོབ་Uམས་པ་dོན་ལམ་+ི་ཡང་_ིད་J་ངོས་འ8ན་གནང་། དmང་Yངས་བs་གཉིས་ཐོག་E་:ན་J་ཕེབས་ཏེ། áབས་མགོན་
ཐམས་ཅད་མuེན་པ་མཁས་Pབ་!་མv་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་བ%ེན་ནས་མདོ་öགས་Bི་ཆོས་མཐའ་དག་ལ་གསན་úངས་མཛད་དེ། 
�ར་ཁམས་Hོགས་R་ཕེབས་ནས་ཧོར་9ག་དགོན་པའི་7ང་;ོགས་Bི་བ%ན་པ་བདག་གིར་བཞེས་ཤིང་གJལ་U་qགས་བìེ་བས་བáངས་།  
 
 



 
 

 

p.6 

 

འདིའི་གRངས་ìོམ་ཡང་༼~་མ་}་བs་པ་།༽ དང་༼ì་Øང་བs་བཞི་∞ོམ་པོ་བ!ད་Bི་བཤད་7ང་±ལ་Fབས་Bི་ཟིན་9ིས་xད་Çེ་Éིང་
པོ།༽ཞེས་U་བ་དང་། ༼Uང་ñབ་ལམ་+ི་རིམ་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་~ོ་úོང་™ང་འ9ེལ་J་ཉམས་R་ལེན་ßལ་!ལ་_ས་དེད་དཔོན་vགས་Bི་
འ≤ག་ངོགས་vགས་གཉིས་!་མvར་བYོད་པའི་P་Wིངས་།༽ ༼~་མའི་བཀའ་fིན་fན་པའི་བ%ོད་དUངས་དད་པའི་ñ་xན།༽ ༼འོད་
དཔག་མེད་ལ་བ;ེན་པའི་<ལ་འUོར་དང་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་™ང་J་འ9ེལ་བའི་མན་ངག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་%ོན་པའི་ས་མཁན།༽ཞེས་U་བ་

སོགས་གRངས་ཆོས་མང་J་ཡོད་དོ།  
 
ï་Ü་དེ་ལ་གJལ་Uའི་ôང་ངོར་མ≤ག་བ≥ས་ཏེ། རང་བཞིན་བདེ་%ོང་ཆོས་Bི་དUིངས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ག™གས་ïའི་བཀོད་པ་བ≥ས་སོ།  
དམ་པ་འདིའི་ཡང་tལ་[ང་ཞབས་ཞེས་U་བའི་Yོང་J་ཐེངས་གཉིས་འàངས་Bང་གཉིས་ཀ་Vན་རིང་མ་བ/གས་པར་གཤེགས།  
 
 

དེ་ནས་ཀེ´་ཚང་མཆོག་tལ་རིན་པོ་ཆེ་qབ་བ%ན་དཔལ་:ན་དགེ་ལེགས་<མ་!ལ་ནི། ཤར་མི་ཉག་ཤ་ཕོ་གཤིས་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ò་ཡབ་ཨ་པོ་ཞེས་
U་བ་དང་མ་Vམ་Ü་རིང་aོལ་མ་གཉིས་Bི་_ས་R་རབ་êང་བཅོ་}་པའི་ñ་ཕོ་%ག་གི་ལོ་ལ་ï་འàངས། གཟིགས་!བ་`ོ་0ེ་འཆང་ཆེན་པོས་ཀེ´་
ཚང་མཆོག་གི་ཡང་_ིད་ཡིན་པར་7ང་གིས་བöགས་ཤིང་ངོས་འ8ན་གནང་། དmང་ལོ་བཞི་པ་ཤིང་tལ་b་བ་༡༡Üས་༡༦ཉིན་9ག་འགོ་དགོན་
པས། སེང་:ེང་རི་¨ོད་བདེ་ཆེན་བསམ་གཏན་>ིང་J་གདན་fངས་ནས་གཟིམ་ñང་བî་ཤིས་ཉི་འོད་འuིལ་བ་ò་བ/གས་R་གསོལ། དmང་ལོ་
བ!ད་པའི་ཐོག་ཧོར་9ག་འགོ་དགོན་པའི་¨ི་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད། རིམ་པར་E་:ན་J་ཕེབས་ནས་མདོ་öགས་Bི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གསན་úངས་
མཛད་དེ། མཁས་བ|ན་+ི་ཡོན་ཏན་བསམ་+ིས་མི་uབ་ཅིང་། !་བོད་གཉིས་ལ་ཉི་Xར་J་Yགས་པ་êང་ངོ་།   
 
$ག་དཀར་Lལ་པའི་M་@ོ་བཟང་དཔལ་Nན་བHན་འIན་Oན་Pགས།  
 

རབ་êང་བཅོ་}་པའི་ནང་J་9ག་དཀར་tལ་བའི་ï་~ོ་བཟང་དཔལ་:ན་བ%ན་འ8ན་Éན་Yགས་ཞེས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་êང་%ེ་བFལ་བཟང་<མ་

འfེན་བཞི་པའི་བ%ན་པ་དང་Uེ་9ག་འཇམ་མགོན་~་མ་âང་ཁ་པ་ཆེན་མོའི་7ང་;ོགས་Bི་བ%ན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་!ལ་མཚན་བཤད་iབ་™ང་གིས་_དི་

པའི་མཁའ་ò་བaེངས། ཁོང་གིས་Qགས་ìོམ་གནང་བ་ལ་མདོ་öགས་རིག་གནས་པོད་བs་གཉིས་ཡོད། ཁོང་གིས་9ག་འགོའི་དགེ་ཐར་7ང་པ་
སོགས་བ/གས་གནས་Bི་གâ་བོ་མཛད་དོ།   
 
 



 
 

 

p.7 

Qི་རིན་པོ་ཆེ་Bམས་པ་ཆོས་Pགས།  
 
¨ི་རིན་པོ་ཆེན་Uམས་པ་ཆོས་Yགས་ནི་ཝ་7ང་Yོང་J་ï་འàངས་ཏེ་ñང་Uིས་པའི་Jས་ནས་9ག་དགོན་ཆོས་Äར་/གས་ནས་ཚད་མ་དང་ཕར་Hིན་

སོགས་ལ་�ོབ་གཉེར་མཛད། དmང་ལོ་བཅོ་}འི་ཐོག་དÅས་R་ཕེབས་ཏེ་འ9ས་ãངས་R་ག/ང་ཆེན་པོ་ཏི་}་ག་ཐོས་བསམ་མཐར་Hིན་པར་མཛད་
ཅིང་དགེ་བཤེས་E་རམ་ཨང་དང་པོའི་མཚན་Éན་བཞེས། དཔལ་:ན་xད་Ä་ཚང་J་/གས་ནས་གསང་བ་öགས་Bི་ག/ང་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་དེ་
མཁས་པའི་དབང་པོ་©ར་ནས་xད་dད་Bི་མཁན་པོ་མཛད་ཅིང་Uང་ìེའི་¨ིར་ཕེབས། ༼lི་ལོ་༡༩༢༠ལོར་༽དགའ་:ན་གསེར་¨ིར་ཞབས་སོར་
འཁོད་དེ་འཁོར་གRམ་+ི་འûིན་ལས་མི་∏བ་པའི་xན་བ_ིངས་པའི་མཛད་<མ་èད་J་êང་བ་དང་། ¨ི་™ར་ནས་བལ་Vལ་J་འཕགས་པ་ཤིང་Öན་
+ི་མཆོད་;ེན་ལ་ཉམས་གསོ་དང་། རབ་གནས་Uས་ཤིང་མཆོད་པ་!་ཆེན་པོས་བÉེན་བÖར་/ས་ཏེ་མཚན་Éན་+ི་དUར་Ñ་:ིར། མཐར་དགོངས་
པ་ཆོས་Bི་Uིངས་R་གཤེགས། དེའི་ཡང་tལ་Uམས་པ་ཆོས་Bི་བ%ན་དར་ནི་E་:ན་J་ï་འàངས། ñང་äའི་Jས་ནས་Ä་སར་བ/གས་ཏེ་ཡི་གེ་
དང་དཔེ་ཆ་ལ་གསན་úངས་མཛད། �ར་9ག་འགོ་དགོན་J་ཕེབས་ནས་¨ིར་འཁོད་ཅིང་dོན་ལམ་+ི་དÅ་བ/གས་མཛད་དེ་བ%ན་འYོའི་དོན་ùབས་
ཆེན་མཛད་དོ།  
 
Lལ་M་@ོ་བཟང་དཔལ་Nན་བHན་པའི་Kལ་མཚན།  
 
མཁན་པོ་~ོ་བཟང་དབང་óག་གི་ཡང་tལ་~་ོབཟང་དཔལ་:ན་བ%ན་པའི་!ལ་མཚན་ནི། 9ག་འགོའི་ནོར་པ་ཞེས་པའི་འ9ོག་πལ་J་ï་འàངས། 
དmང་ལོ་ཉི་nའི་ཐོག་E་:ན་J་ཕེབས་ནས་Ä་སར་བ/གས། མདོ་öགས་Bི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་!་ཆེན་པོ་མཛད། �ར་རང་Vལ་J་ཕེབས་དེ་
བ%ན་པ་ཉམས་གསོ་དང་གJལ་Uའི་སེམས་ཅན་<མས་ལ་ཕན་པ་!་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་དmང་Yངས་རེ་གཅིག་ལ་ï་གཤེགས་སོ།   
 
Sབ་དབང་B་$ལ་བ་Tེ་ཧོར་Aོར་དཔོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་V་དབང་ནོར་<།  
 
Pབ་དབང་U་9ལ་བ་Sེ་ཧོར་áོར་དཔོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་Ü་དབང་ནོར་Å་ནི་9ག་འགོ་Wོང་གི་ཉེ་འYམ་J་དîོ་པ་ཞེས་པའི་Yོང་J་ï་འàངས་ཤིང་། 
ï་ñང་äའི་Jས་ནས་ཐ་མལ་བའི་lོད་པ་དང་9ལ་བ་མཆོག་གRམ་ལ་དད་པ་དང་བ;ན་ཅིང་ངེས་འêང་Uང་སེམས་ཡང་དག་པའི་X་བ་qགས་xད་

ལ་འàངས་ཤིང་། ཁོང་9ག་འགོ་དགོན་+ི་ཆོས་Äར་ཕབེས་ཏེ་ཐོས་∫ོག་གི་མཛད་པ་བཞེས། དེ་ནས་E་:ན་འ9ས་ãངས་Bི་Ä་སར་བ/གས་ནས་
ག/ང་ཆེན་<མས་ལ་གསན་བསམ་!་ཆེར་བཞེས་པས་དགེ་བཤེས་E་རིམ་ཨང་དང་པོའི་མཚན་Éན་ཐོབ། རིམ་བཞིན་དཔལ་:ན་xད་dད་Ä་ཚང་
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J་/གས་ནས་གསང་ཆེན་öགས་Bི་ག/ང་ལའང་ཐོས་བསམ་མཛད་དེ་མཐར་འཇིག་;ེན་འདི་བའི་U་བཞག་ཡོངས་R་eངས། [ོ་གRམ་དབེན་པར་
བ;ེན་དེ་ཐོས་དོན་ཉམས་R་བ%ར་བས་མངོན་;ོགས་Bི་རིམ་པ་xད་ལ་འàངས་བས་0ེ་མི་ལ་གཉིས་པ་ཞེས་མཁས་Pབ་Öན་+ི་lི་བོའི་ཅོད་པན་J་

བÖར་བ་êང་ངོ་།།   
 
M་ཞབས་Bམས་པ་རིན་པོ་ཆེ། 
 
ï་ཞབས་Uམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ï་ûེང་དང་པོ་ཧོར་+ི་~་མ་~ོ་བཟང་ཞེས་U་བའི་དཔོན་+ི་ï་རིམ་པ་~་མ་ཉི་n་ì་}འི་ནང་ནས་�ོབ་དཔོན་ཡིན།  
ï་ཉིད་Bི་བ/གས་Vལ་ནི་བཟང་ར་རི་¨ོད་J་Uས་ནས་iབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་མཐར་ག™གས་ïའི་བཀོད་པ་བ≥ས། ï་ûེང་གཉིས་པ་དགེ་
བཤེས་མགོན་པོ་རིན་ཆེན་9ག་འགོའི་ནོར་བ་ཞེས་པའི་འ9ོག་πལ་J་ï་འàངས་། དÅས་གཙང་E་:ན་+ི་Ä་སར་ཕེབས་ཏེ་དགེ་བཤེས་Bི་མཚན་
བཏགས་བཞསེ། དེ་ནས་རང་Vལ་J་ཕེབས་ནས་བཤད་¨ིད་དང་དབང་7ང་མང་J་±ལ། མཐར་U་9ལ་བའི་lོད་པ་བདག་གིར་བཞེས་ནས་གRང་
རབ་Bི་Éིང་པོ་ཉམས་R་བ%ར་བས་Pབ་པའི་གོ་འཕངས་མཐོར་པོར་གཤེགས། ï་ûེང་གRམ་པ་ï་ཞབས་Uམས་པ་qབ་བ%ན་རིན་ཆེན་ནི།  
;´་ò་ï་འàངས་pར་ཅོག་Uམས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འ8ན་གནང་། ï་ཞབས་མཁན་tལ་+ིས་ï་བདག་Uས་ཏེ། དmལ་ལོ་བཅོ་}འི་ཐོག་E་
:ན་J་ཕེབས་ནས་འ9ས་ãངས་Ä་སར་/གས། vགས་ཆེན་tལ་ïའི་མཚན་བཞེས་གནང་། ག/ང་པོ་ཏི་}་ལ་གསན་བསམ་ད^ིས་Hིན་མཛད།   
༼Hི་ལོ་༡༩༥༠ལོར་འཕགས་Vལ་J་ཕེབས་ནས་མཁས་བ;ན་ཡནོ་ཏན་+ི་གཟི་འོད་འ+ེད་བཞིན་ད་Xའང་བ/གས།  
 

གཞན་ཡང་མིའི་<མ་པར་བºས་པའི་áེས་ཆེན་དམ་པ་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་དང་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ནོར་Å་སོགས་མཁས་Pབ་Çེ་ôོད་

འ8ན་པ་བར་མ་ཆད་པ་ནོར་Åའི་ûེང་བ་X་Å་Uོན་ནས་བཤད་iབ་ལས་གRམ་+ིས་འYོར་ཕན་!ལ་བ%ན་རིན་པོ་ཆེ་lི་དང་[ོས་9ག་དགོན་འདི་ཉིད་

Bི་མདོ་öགས་™ང་J་འ9ེལ་བའི་བ%ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་[ོ་Öན་ནས་eེལ་བའི་<མ་ཐར་མཐའ་ཡས་Bང་། དེ་དག་ཚང་མ་ཡི་གེ་ལམ་J་འགོད་eེལ་Uས་
ན་ཧ་ཅང་õོས་པར་འཇིགས་ནས་འདིར་མ་9ིས་སོ།  །  
 
དགོན་པ་འདི་ཉིད་Xི་མངའ་རིས་Y་གཏོགས་པའི་རི་Qོད་ཆེ་བཞི།  
(༡) R་!ས་pགས་Bི་བཟང་7ང་དཔལ་+ི་རི་¨ོད་ནི་öོན་Jས་R་རས་པ་Uང་ñབ་འོད་ཟེར་སོགས་áབས་བཞི་Çེ་}ར་Yགས་པའི་<ལ་འUོར་པ་
མང་པོའི་བ/གས་གནས་ཡིན། རིམ་བཞིན་གཞན་ཡང་~ོ་བཟང་ßལ་¨ིམས་བ%ན་པའི་!ལ་མཚན་དང་། ལམ་9ག་`ོ་0ེ་འཆང་Fལ་བཟང་<མ་
!ལ་སོགས་Bིས་བ/གས་གནས་མཛད་ཅིང་། Ä་པ་ཉེར་}་རེ་བ/གས་པའི་7གས་_ོལ་ཡོད་དོ།  
 



 
 

 

p.9 

(༢) ནོར་´་πག་གི་™ང་འ≤ག་དགའ་བའི་རི་¨ོད་ནི།  ཐོག་མར་%ོང་Fོར་~་མ་འཇམ་དUངས་དགེ་འJན་!་མv་དང་། ཨ་མདོ་~་མ་དོན་Pབ་
མི་ཡི་སེΩ་གཉིས་Bི་iབ་གནས་ཡིན།  Ä་པ་ཉེར་}་རེ་བ/གས་_ོལ་ཡོད།  
 
(༣) སེང་:ེང་རི་¨ོད་ནི། öོན་eང་ནང་áབས་མགོན་ཞ་7་བའི་གདན་ས་རེད། དེ་0ེས་ཨ་~་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་བìོན་འPས་བ/གས། དེ་
0ེས་མཁར་སར་~་མ་བསོད་ནསམ་བî་ཤིས། དེ་ནས་ཀེ´་ཚང་~་མ་བ%ན་འ8ན་ཡར་!ས། དེ་0ེས་ཀེ´་ཚང་qབ་བ%ན་དཔལ་:ན་དགེ་ལེགས་
<མ་!ལ་སོགས་Bི་བ/གས་གནས་མཛད། Ä་པ་ཉེར་}་རེ་བ/གས་པའོ།  
 
(༤) བཟང་ø་རི་¨ོད་ནི།  öོན་ཧོར་~་ཉེར་}འི་གསང་བ་öགས་Bི་འཆད་ཉན་མཛད་པའི་བiབ་གནས་R་དཔོན་fིན་0ེ་Ü་བ;ན་ནོར་Åའི་Hག་
བཏབ་མཛད།  དེའི་0ེས་R་དགེ་བཤེས་མགོན་པོ་རིན་ཆེན་+ིས་ཇེ་!ས་R་བཏང་།  དེ་ནས་མཁན་tལ་~ོ་བཟང་དཔལ་:ན་བ%ན་པའི་!ལ་
མཚན་དང་ཡང་tལ་Uམས་པ་qབ་བ%ན་རིན་ཆེན་<མས་བ/གས་ཤིང་།  Ä་པ་ཉེར་}་དགེ་ßལ་མ་}་དང་དགེ་བÉེན་ཕོ་མོ་བ!་ûག་Eག་ཡོད་
དོ།།   
 
ར་གསོ་[ང་། 
 
ར་གསོ་[ང་ཟེར་བའི་གནས་དེར་öར་ཆོས་!ལ་¿་ངན་མེད་Bི་འཛམ་Åའི་>ིང་J་མཆོད་;ེན་Uེ་བ་º་འ¡ལ་+ིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་;ེན་དང་དའེི་

ནང་;ན་J་སངས་!ས་འོད་\ང་གི་རིང་བ_ེལ་ཡོད་དོ། བོད་Bི་!ལ་པོ་_ོང་བཙན་[མ་པོས། !་ནག་གོང་མ་ཐང་ཐེ་|ང་གི་_ས་མོ་´ན་ཤིང་ཀོང་
ཇོ་བ|ན་མོར་བཞེས་Fབས། ར་ས་འ¡ལ་ôང་གི་ས་tལ་པའི་ར་ཞིག་ལ་བཀལ་ནས་འོང་བར། 9ག་འགོ་འདིར་བ/གས་མལ་མཛད་དེ། ར་དེ་ཉིད་
ས་Hོགས་དེ་ò་གསོ་བར་མཛད་པས། ར་གསོ་[ང་ཞེས་Yགས་ཤིང་། བོད་Bི་~ོན་པོ་རིག་པ་ཅན་དང་། ཀོང་ཇོ་གཉིས་Bིས་E་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ཇོ་བོ་
གཅིག་བཞེངས་བåན་Uས་པར་ཡང་འJལ་+ི་ག|ག་ལག་ཁང་ཡིན་པར་བཤད་དོ།  ། 
 
དེང་སང་གི་$ག་འགོ་དགོན་པའི་ལོ་.ས།  
 
དེང་སེང་གི་9ག་འགོ་དགོན་པའི་ལོ་xས་མདོར་ཙམ་བཤད་པ་ནི། བ%ན་པ་ཡང་དར་+ི་Fབས། ¨ི་tལ་Uམས་པ་ཆོས་Yགས་བ%ན་དར་དང་།  
ï་ཞབས་Uམས་པ་qབ་བ%ན་རིན་ཆེན། ¨ི་པ་དགེ་བཤེས་ཨ་`ོར། དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་དོན་འPབ། དÅ་མཛད་འཇམ་དUངས། Ä་ཚང་དÅ་



 
 

 

p.10 

མཛད་དགོན་པ་áབས་སོགས་སེར་á་ཡོངས་ནས་Yོས་བ`ར་ཏེ་E་དང་༸གོང་གི་~་མ་<མས་ལ་7ང་བ%ན་/ས་ཏེ་qགས་;གས་བབས་Vལ་ནི་མདོ་

ཁམས་ཟལ་མོའི་[ང་གི་[ང་xད་ར་གསོ་བîིས་dན་+ི་རི་འདབས་R། lི་ལོ་༼༡༩༨༤༽ལོར་རབ་êང་བs་fུག་པའི་ཤིང་ཕོ་Uི་བའི་ལོ་b་བ་བs་
པའི་Üས་བ!ད་ཉིན་ཧོར་9ག་འགོ་དགའ་:ན་རབ་བ;ན་<མ་!ལ་>ིང་གི་ག|ག་ལག་ཁང་གི་èང་གཞི་ཐོག་མར་དÅ་འ§གས་དེ་!་uནོ་ཀ་ཐག་+་

བ!ད་ཅན་+ི་ག|ག་ལག་ཁང་དང་། ཀ་ཐག་ཞེ་དm་ཅན་+ི་ཇོ་ཁང་དང་། ཀ་ཐག་ཉེར་དm་ཅན་+ི་öགས་ཁང་ཐོག་ìེག་དང་བཅས་པ་lི་ལོ་
༼༡༩༩༨༽ལོར་ལེགས་Pབ་êང་། 
 
༼དགོན་འདིར༽ Jས་ངན་འàགས་ལོང་གི་Fབས་R་བསམ་ཤེས་ཅན་+ི་á་སེར་འགས་7ས་_ོག་འབེན་J་བ|གས་ཏེ་√ོག་ཉར་Uས་པའི་ནམ་
མཁའ་!ན་+ི་!ན་fུག་མཆོག་གཉིས་སོགས་Bི་ཞལ་ཐང་། ƒབ་ཆལ། སིལ་Éན་དང་རོལ་མོའི་རིགས་Bི་;ེན་°ིང་སོགས་J་མ་ཡོད་Bང་མངས་
R་དོགས་ནས་མ་9ིས་སོ།།   
 
འཆད་ཉན་+ི་Fོར་ནི། མདོ་Hོགས་དང་öགས་Hོགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ན།ི གསར་བåན་གནང་བའི་ནང་བ%ན་�ོབ་Äའི་ནང་ཡི་གེ་འ9ི་∫ོག་
དང་Uིས་པ་དག་ཡིག་ནས་དÅ་འ§གས་དེ་;གས་འ≤ག་གི་བར་རིག་གནས་lི་དང་~ོ་;གས་བ≥ས་གRམ་བཅས་ལ་ཐོས་བསམ་Uས་དང་Uེད་བཞིན་

ཡོད། Ä་ཚང་གི་ཆོས་ར་བའི་ཕར་Hིན་བཞི་དང་། ཚད་མ་<མ་འYེལ་ནི་འཇང་དmན་ཆོས་Bི་དཔ་ེགཟིགས་ལས་འ8ན་Ä་ལོགས་R་མེད། xད་
ག/ང་བ་<མ་པས་བÉེན་ཆེན་དང་ལས་òང་འÅམ་}་སོགས་Bི་iབ་པ་ཉམས་བཞེས་Bིས་7ང་;ོགས་Bི་བ%ན་པ་!་ཆེན་མཛད། གཞན་ཡང་_ོལ་
xན་+ི་རིགས་ག/ང་མང་པོ་བདག་གིར་མཛད་Bིན་ཡོད་Bང་མ་9ིས་སོ།། 
 
9ག་འགོ་དགོན་པའི་f་གནས།  
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