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༄༅། །$བ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས་པའི་2ོ་3ག་4གས་གཉིས་འོད་ཟེར་8་9ེང་རིམ་;ོན་=ི་>མ་ཐར་མདོར་བ?ས་བ@གས་སོ།།

རབ་འ%མས་(་ག*མ་+་མ,འི་འཁོར་ལོའི་མགོན། །
མཐའ་ཡས་འ5ོ་བ་6ན་7ི་8བས་གཅིག་:། །

;ས་ག*མ་འ5ན་<་=ལ་བའི་རིག་པ་འ?ན། །

,གས་གཉིས་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

!་#ེང་དང་པོ།

༡༧༣༧

༧ F་Gེང་དང་པོ་8ོ་=ག་,གས་གཉིས་འོད་ཟེར་ནི།
ལོར་F་འRངས།

8ོ་=ག་བདེ་བ་ཐང་;་ཡབ་མཁར་པ་Iན་,གས་Jི་Kས་*་རབ་Lང་བM་ག*མ་པའི་མེ་Nལ་Oི་ལོ

Sང་T་;ས་ནས་དམ་པའི་ངང་Uལ་དང་Vན་ཞིང་དགེ་Oོགས་ལ་དོན་གཉེར་ཤིན་X་ཆེ་བས་དZས་Oོགས་*་གནས་བ[ོར་;་ཕེབས་པས།

ཀ^་F་Gེང་བM་ག*མ་པ་བ;ད་འ;ལ་_ོ་`ེ་(༡༧༣༤-༡༧༩༧)དང་མཇལ་ཞིང་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་dས།
གནང་ནས། hོད་Jི་ག;ལ་%་དང་འ5ོ་དོན་8ོ་=ག་X་ཡོད་པས་དེར་སོང་ལ་འ5ོ་དོན་7ིས་ཤིག
བའི་jང་བiན་སོགས་+་ཆེར་མཛད་ནས་མཚན་,གས་གཉིས་འོད་ཟེར་;་གསོལ།
པའི་jགས་Jི་ཐབས་5ོལ་7ི་གདམས་པ་oོགས་པར་dས།
ཞེས་པ་བཞེངས་ཏེ་uབ་མཆོད་fམས་དེར་འ,གས།

ཀ^་པས་ཆོས་`ེ་eིང་པའི་fམ་འgལ་;་ངོས་འ?ན་

མ་འོངས་པར་འབའ་རོམ་7ི་བiན་པར་ཕན་ཐོགས་གཞན་ལས་ཆེ་

ཕ་mལ་;་ཕེབས་ནས་གསལ་%ེད་ཆོས་འnབ་སེང་གེ་ལས་+ལ་བ་འབའ་རོམ་

དེ་ནས་ཁོང་གིས་8ོ་=ག་pར་འདིར་དེ་qོན་r་sར་ཡིན་པས་Oི་ལོ་༡༧༧༩ ལོར་མཁར་པའི་Iར་ཁང་

རབ་Lང་བM་བཞི་པའི་ཤིང་hི་Oི་ལོ་༡༧༨༥ལོར་8ོ་=ག་དགོན་7ི་བxེན་གཞི་འ;་ཁང་གསར་པ་xེན་དང་བཅས་པ་བཞེངས།

འGིན་ལས་དར་ཞིང་+ས།

ཆོས་`ེ་eིང་པའི་གཏེར་ཆོས་yན་འzགས་གནང༌། +་བོད་སོག་ག*མ་7ིས་མཆོད་གནས་*་|ར། རིན་ཐང་=ལ་བའི་F་ག*ང་}གས་xེན་བ5ང་ཡས་ཤིང་རི་~ོད་
fམས་*་uབ་ེ་ཁག་དང༌། རིག་འ?ན་གོང་མའི་Oག་བཞེས་བཞིན་གར་འཆམ་ད%ངས་ག*མ་སོགས་མདོར་ན་བཤད་uབ་གཉིས་Jི་བiན་པ་ཆེས་ཆེར་དར་ཞིང་+ས་
པར་མཛད་པས་8ོ་=ག་དགོན་7ིས་_ོ་`ེའི་~ིར་མངའ་གསོལ་ནས་ཚང་མས་གÄག་X་བ6ར་བའི་བiན་འ?ན་7ི་8ེས་ཆེན་ཞིག་X་|ར།

༧ !་#ེང་གཉིས་པ་ནི།
Å་Gེང་གཉིས་པ་ནི་ཡབ་དབོན་བiན་འ?ན་ནོར་Z་དང་mམ་ཚངས་གསར་དཔོན་མོ་བསོད་ནམས་Çོན་མ་གཉིས་Jི་Kས་*་F་འRངས། 8ོ་=ག་;ང་དཀར་
F་Gེང་É་པ་Ñི་བྷ་Üས་ངོས་འ?ན་གནང་། མཚན་ཀ^་á་དབང་6ན་hབ་X་གསོལ། uབ་པ་àིང་པོར་མཛད་པས་གསན་jགས་Jི་ཡེ་ཤེས་མངོན་;་|ར། བâལ་
dགས་Jི་äོད་པས་མཐོང་ཐོས་ཐམས་ཅད་ཐར་ལམ་;་བཀོད།
བཀོད་པ་བèས།

འRངས་འདས་Jི་ལོ་ãགས་སོགས་མི་གསལ།

མཐར་དsང་5ངས་Üུག་M་ཐམ་པར་གéགས་Fའི་
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!་#ེང་ག0མ་པ།
༧ F་Gེང་ག*མ་པ་nབ་དབང་ངག་དབང་ê་Z་,གས་གཉིས་ནི་མདོ་iོད་སེང་གེ་oོང་གི་ཉེ་བའི་ཞོལ། ཡབ་ë་+ན་མགོན་པོ་དང༌། mམ་འ=ོང་བཟའ་
ê་མོ་Çོལ་གཉིས་Jི་Kས་*། རབ་Lང་བM་བཞི་པར་ས་ཕོ་%ི་ལོ་༡༨༢༨ ཐ་[ར་ཉ་བའི་ཡར་áས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ìས་;་མ་དང་བཅས་F་འRངས། 8ོ་=ག་གི་î་པ་
ïན་(ིས་ལ་མཁས་པ་ñག་s་བiན་དར་Jིས་hེó་འདི་མཚན་xགས་ལེགས་པོ་འ;ག་པས་མིང་བò་ཤིས་á་མགོན་ཐོགས་ག*ངས་ནས་མཚན་གསོལ། བོད་ཆོས་
+ལ་7ི་ག;ང་yད་ེ་པ་ê་+་རིའི་yད་པ་ཡིན་པས་Sང་;ས་ནས་6ན་7ིས་ê་Z་ཞེས་བ`ོད།

ཁང་ནེ་ô་öན་7ིས་Iར་པའི་དབང་བFར་གསན་[བས་འདོན་ཤེས་པ་

fམས་Jིས་Iར་བàེན་དང་། མ་ཤེས་པ་fམས་Jིས་Oག་_ོར་བàེན་པ་འདོན་པར་བFལ་བས། `ེ་འདིས་Jང་8ེར་པའི་Gེང་བ་བཟོས་དེ་བÇངས་Oག་བàེན་%ེ་བ་êག་
ཙམ་ག*ངས། úང་བའི་འཁོར་ལོ་བpོམས་པས་བར་ཆད་ལས་5ོལ། Sང་Tའི་;ས་ནས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང༌། པù་འLང་གནས། û་ནག་དགེ་བàེན་སོགས་ཞལ་
གཟིགས། F་(ེད་Uན་ཆད་;་ཆོས་མ}ན་7ི་%་བ་ཁོ་ན་མཛད། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ་}གས་üག་iེ་ངེས་འLང་གི་ôོ་}གས་ལ་འRངས། ^ི་ལམ་;་ཡེ་ཤེས་
ཆོས་8ོང་གིས་ཞལ་གཟིགས་མང་;་Lང༌། 8ོ་=ག་དགེ་†ོང་ར་ལོ་ཐར་ལམ་མ;ན་ནས་ì་བའི་འཇོག་Uལ་དང་། äན་རས་གཟིགས་ë་+ན་བpོམ་Uལ་7ི་ཉམས་~ིད་
གསན་པས་Mང་ཟད་F་ནར་སོན་པ་ན་ཆོས་Jི་བག་ཆགས་ཤིན་X་ཆེ།

°ང་5ག་རིག་ག*མ་ê་qགས་ཆོས་Fར་ཤར་བའི་དག་པའི་གཟིགས་°ང་ལན་;་མར་འཆར།

གནས་མདོ་ཀ^་བདེ་ཆེན་7ི་ཡང་Kིད་ཀ^་དོན་དམ་འཇིགས་=ལ་དབང་པོ་ཞེས་པས་ཡབ་དང་མི་འགར་ཀར་eིང་ཞི་~ོའི་~ེགས་ཆོད་ཐོད་öལ་7ི་~ིད་གནང་བ་དང་êན་
;་གསན་པས་ì་བ་ལ་བོགས་ཐོན།

Çོན་Üུག་གི་འཆར་pོ་ངོ་འGོད།

དེ་`ེས་ཁ་ཉེས་གོད་ཁ་དཔག་X་མེད་པ་Lང་ནས་mལ་;་མ་ཆགས་པར་F་མཆེད་མ་Z་གཡོག་

བཅས་mལ་iོད་ïད་གང་སར་འhམས་པ་ལས། ཙ་རིར་%ོན་;ས། མཁའ་འ5ོ་མ་fམས་Jིས་,གས་འཁོར་ལ་རོལ་ནས་fལ་འ%ོར་པ་མི་ཤ་ཟོ་ཟེར་ནས་མཁའ་འ5ོ་མ་
གཉིས་Jིས་མི་ཤ་ཁ་ལ་¢གས་Lང་བས་མོད་ལ་བདེ་བས་jས་སེམས་hབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བ་ཅི་ཡང་Lང་ག*ང༌། དZས་གཙང་གི་གནས་ཕལ་ཆེ་བ་འཁོར་ནས་†ར་
ཡབ་mལ་;་ཕེབས།
ཉེར་གཉིས་ས་%་ལོར་ངེས་འLང་གི་བསམ་པ་བxན་པོས་}གས་yད་བFལ་ཏེ། འRལ་ཞིག་F་Gེང་É་པ་མ་£་པ§ི་ཏ་དཔལ་Vན་འ|ར་མེད་á་དབང་Gིན་
ལས་Oོགས་ལས་fམ་པར་+ལ་བའི་ེའི་äན་qར། མདོ་qགས་བཤད་uབ་ཆོས་eིང་གི་གÄག་ལག་ཁང་;་8བས་*་འ5ོ་བ་qོན་;་འ5ོ་བའི་pོ་ནས་བ†བ་གཞི་བéང་
ཞིང༌། xགས་དང་ཆ་jགས་བ•ར། མཚན་ངག་དབང་,གས་གཉིས་ཞེས་གསོལ། དད་Vན་ཞིག་གིས་Iལ་བའི་བò་ཤིས་པའི་oས་ཞོ་ཡིས་གསོལ་ཞལ་བཀང་བ་དང་།
མར་¶ར་བཅས་གནང་བས་xེན་འ=ེལ་7ི་pོ་མང་པོ་འ5ིགས།
S་iོད་<་བའི་ནང་བཀའ་བ+ད་བདེ་གཤེགས་འ;ས་པའི་uབ་ཆེན་ཐོག་མ་གསར་འzགས་གནང་[བས་}ན་དཔོན་;་བ[ོས།
དཔོན་ད%ེར་མ་མཆིས་པར་དགོངས་པའི་མོས་sས་བཟོད་མེད་8ེས།
མཛད།

དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་བར་;་ôོ་འ?ན་དང༌།

ô་མ་དང་ë་+ན་7ི་†ོབ་

î་ཁང་fམས་*་བßོ་བཏག་S་ལེན་སོགས་Jང་

}གས་གཤིས་བཟང་བས་ô་î་6ན་7ིས་%མས་པས་བ8ངས། ཨ་Vེó་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཡོངས་འ?ན་ô་མ་བiན་དབང་གཉིས་ལས། Oག་oོགས་Jི་~ིད་

དང་དབང་jང་མང་པོ་གསན་ཅིང༌། qོན་འ5ོའི་བསགས་©ང་མཛད།
ཉེར་བཞི་ལ་8བས་མགོན་ཨ་Vེó་རིན་པོ་ཆེ་ཞི་བར་གཤེགས་པས་ô་མའི་}གས་དགོངས་oོགས་Oིར་Oག་གཡས་པའི་Kིན་མzབ་མཆོད་མེར་Iལ།

iག་

jང་ནས་བiན་པའི་ཉི་མ་%ོན་པའི་äན་qར་རབ་X་Lང་ཞིང་བàེན་པར་oོགས། མཚན་མི་ཕམ་ôོ་Vན་;་བ™ལ། མི་´་བ+་(་སོགས་དབང་jང་མང་པོ་ཐོབ། Oག་

p.5
ཆེན་དངོས་གཞིའི་ངོ་¨ོད་གནང་བས། ô་མ་ལ་སངས་+ས་དངོས་མཇལ་7ི་དད་པ་8ེས་ཏེ་%ིན་≠བས་dགས། hད་པར་རིག་འ?ན་ཆོས་+ལ་_ོ་`ེ་ཞལ་མཇལ་བའི་མོད་
ལ་བཟོད་མེད་Jི་མོས་sས་འབར་ཞིང་}གས་ཡིད་གཅིག་X་འÜེས། q་`ེས་ཅི་རིགས་པར་དཔལ་འÆག་པའི་Oག་ཆེན་qོན་དངོས་Jི་~ིད། ཀར་eིང་ཞི་~ོའི་qོན་འ5ོ་Ø་
ཤན་Oེ་བ། དངོས་གཞིའི་ངོ་¨ོད་དང་བཅས་པའི་ཟབ་~ིད། བདེ་མཆོག་êན་8ེས་དང་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་དབང་~ིད། ∞་རོའི་ཆོས་Üུག་གི་+བ་ཆོས། ཞལ་
གདམས། àན་བyད་Jི་[ོར། ཟབ་གཏེར་s་Ø་Üག་མཐིང་སོགས་Jི་དབང་jང་~ིད་བཅས་མང་;་dས།
གཞན་ཡང་བི་མའི་fམ་±ལ་ཀ^་བiན་+ས་ཆོས་འཕེལ།

ཆོས་མགོན་བ;ན་པ་ཆོས་Jི་ཉིན་%ེད་སོགས་ô་མ་མང་པོ་བiེན་ནས་ïིན་5ོལ་+་ཆེར་གསན་

ཞིང༌། འgལ་ཞིག་8བས་གནས་འGིན་ལས་+་མ,་དང༌། ནག་པོ་xོགས་Vན། ô་མ་Iན་ཆོས་སོགས་དང་དབང་jང་ཅི་རིགས་གསན་རེས་གནང༌། ཉེར་བཞི་པ་
≤གས་ཕག་ལོ་ནས་བཅད་+་དམ་པོར་བdགས་པས། <་བ་དs་ཙམ་ནས་གསོལ་ཆས་oོགས་Jང་ཚད་མེད་པའི་དཀའ་}བ་མཛད་དེ་ལོ་བཞི་ཙམ་བdགས།
[བས་ཤིག་རིག་འ?ན་ཆོས་+ལ་_ོ་`ེ་མཚམས་ཁང་;་ཕེབས་ཏེ། `ེ་འདིས་uབ་ཁང་;་ཁོང་གིས་གཉན་+ལ་_ོ་`ེ་≥ང་oོང་ནས་བཏོན་པའི་ཟབ་གཏེར་s་Ø་
Üག་མཐིང་དང་། ô་མ་ནོར་ê་ཛཾ་དཀར་7ི་དབང་jང་~ིད་བཅས་™ལ། _ོ་`ེའི་jང་%ང་;་དེའི་á་བོད་ལ་བདེ་8ིད་Jི་ཉི་མཐོང་ཙམ༔ ཡོང་བས་ཆོས་བདག་∂ས་པའི་
fལ་འ%ོར་ནི༔ ∑་ནེ་བཙན་7ི་±ལ་པ་ག་ཎའི་མཚན༔ དེས་uབ་ང་ཡི་±ལ་པ་ཤར་དZས་ནས༔ དྷ^་∫ª་ཙº་བྷ་Ü་ཞེས༔ བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་äན་Vན་
འLང༔ ཞེས་བiན་པ་ìར་ཆོས་བདག་ཡིན་Uལ་དང་། _ོ་`ེའི་jང་%ང་;་དེའི་á་བོད་ལ་བདེ་8ེད་ཉི་མཐོང་ཙམ༔ ཡོང་བས་ཆོས་བདག་∂ས་པའི་fལ་འ%ོར་ནི༔ ∑་
ནེ་བཙན་7ི་±ལ་པ་ག་ཎའི་མཚན༔ དེས་uབ་ང་ཡི་±ལ་པ་ཤར་དZས་ནས༔ དྷ^་∫ª་ཙº་བྷ་Ü་ཞེས༔ བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་äན་Vན་འLང༔ ཞེས་བiན་
པ་ìར་ཆོས་བདག་ཡིན་Uལ་དང་། གདམས་པ་འདི་དག་hེད་ལ་མཚམས་བ+ག་འZལ་བའི་དོད་ཡིན། ཉམས་*་ལོངས་དང་hེད་རང་ད་ìའི་ངང་Uལ་འདི་མ་ཡིན་
པར། ག;ལ་%་àན་5གས། Z་†ོབ་©ིན་བདག iོབས་འ%ོར་མངའ་ཐང་འ5ན་<ར་བཞག་འོས་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན། ཞེས་jང་བiན་པས། `ེ་འདིས་dས་པ།
བོས་á་འདི་ôོས་བཏང་། འདོད་Sང་ཆོག་ཤེས་གདོད་Uག་}བ་པའི་ངང་ནས། ôོ་Iག་ཆོས། ཆོས་Iག་¨ང་། ¨ང་Iག་ཤི

ཁོ་

ཤི་Iག་རི་~ོད་ལ་གཏད་དེ། འཇིག་

xེན་ཆོས་བ+ད་Jི་Üི་མས་མ་གོས་པ་མི་ལ་རས་པ་འÜ་བ་ཞིག་འདོད་པས། }ན་མོང་གི་དངོས་nབ་མི་དགོས་dས་Jང་། དེ་འÜ་ལབ་གཞན་འÜ། ད་;ང་hེད་རང་ìོས་
ཤིག་ག*ངས་ནས། Üི་ཆེན་Üི་S་གཅིག་X་བKེས་ནས་uབ་ཁང་གི་Oོགས་ཐམས་ཅད་;་Lགས་ཤིང་གཏོར་བས་xེན་འ=ེལ་ཆེན་པོ་འ5ིགས། ག;ལ་%་Gིན་ལས་+ས་
པར་jང་བiན།
s་Ø་Üག་མཐིང་གི་བàེན་uབ་མཛད་;ས། བཀའ་úང་fམས་Jིས་དངོས་*་གéགས་བiན། ê་Kིན་ེ་བ+ད་fམས་Jིས་ཆོ་འgལ་iོན་པ་དང་། óར་
Ç་}ག་ཆོམ་སོགས་ìས་ཆེན་པོ་}གས་ཉམས་སད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ཉམ་ང་དང་བག་ཚ་མེད་པར་_ོ་`ེ་ì་Zའི་ཏིང་ངེ་འ?ན་7ིས་ཟིལ་འོག་X་བMག་པས། རང་xགས་
Kོག་àིང་Iལ། ཆོས་བyད་འ?ན་པ་6ན་7ིས་འགལ་Ωེན་སེལ་ཞིང་མ}ན་Ωེན་uབ་པར་ཁས་ôངས།
དེ་ནས་བéང་Gིན་ལས་ཇེ་+ས་*་སོང་iེ། ཉིན་མོ་མི་འ;། མཚན་མོ་ê་འÜེ་འ;། ནང་æབ་ཟས་གོས་འ;་བ་iེ་ག*མ་པོ་,གས་པས། ô་མས་jང་
བiན་པ་མངོན་;་|ར། ë་+ན་ô་མ་ནོར་ê་ཛཾ་དཀར་གø་འཁོར་7ི་བàེན་uབ་མཛད་[བས་

ê་,གས་ཞལ་གཟིགས་hད་པར་ཉིན་གཅིག་uབ་ཁང་གི་Oམ་ལས་

མར་¿འི་yན་ཟག་པས་ན་བཟའ་དང་F་ཆས་fམས་¡མ་ཤིགས་སེ་|ར། ཉིད་Jི་བཀའ་ལས་Jང་། ཁོ་བོས་དཀའ་}བ་Üག་པོ་བ7ིས་པ་དང་། ཛཾ་དཀར་བuབས་པའི་
xེན་འ=ེལ་7ིས། ངེད་Jི་†ོབ་བyད་fམས་Jང་ཟས་གོས་ལོངས་äོད་Jིས་ཕོངས་པ་མི་ཡོང་ཞེས་ཞལ་7ིས་འཆེས།

ད་ì་མངོན་*མ་ཚད་མའི་°ང་ངོར་nབ།

p.6
äིར་ཡི་དམ་གང་uབ་Jི་ê་དག་པའི་°ང་བར་འབད་མེད་X་འཆར། ê་གང་ཡིན་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་། s་Ø་Üག་མཐིང་གི་~ིད་ཡིག་Jང་མཛད། uབ་
ེ་མཁའ་äོད་ཆོས་oོང་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་ཞེས་པ་གསར་འདེབས་གནང་ཞིང༌། ô་མ་F་ག*མ་7ི་uབ་པ་ལོ་བ;ན་མཛད་པས། qོན་ལང་འ5ོ་ལོ་¬་བ་དཀོན་མཆོག་
འLང་གནས་དང༌། ར√་eིང་པའི་8ེ་བ་ཡིན་པའི་ལས་Jི་འGོ་སད་དེ། }གས་uབ་ལས་Lང་བའི་_ོ་`ེ་jས་Jི་འRལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་}གས་Jི་མེ་ལོང་;་ལམ་7ིས་
ཤར།

དག་°ང་ལ་ར√་eིང་པའི་ཡེ་ཤེས་Jི་Fས་ཡང་ཡང་`ེས་*་བéང་iེ་གསང་~ིད་རིགས་É་དང༌། འRལ་འཁོར་བཅས་ལ་གབ་∂ས་Jི་+་བòོལ་ཏེ་དམར་~ིད་

Jི་གསང་བ་%ིན་ཞིང༌། ལམ་7ི་5ོགས་མཛད་དེ་ཡེ་ཤེས་ƒེལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་xོགས་བ`ོད་མཐའ་ཡས། མཚན་པù་Üི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་dས།
ཤིང་¨ེལ་ལོར་འཇམ་མགོན་ཀོང་±ལ་7ིས་ཐབས་ལམ་àན་yད་[ོར་དང་ར√འི་}གས་uབ་ཡང་འ;ས་Jི་རིམ་Éའི་~ིད་oོགས་པར་གསན་ཞིང༌།

nབ་

པའི་དབང་≈ག་,གས་གཉིས་ཞེས་ཆེད་;་བiོད་བqགས་གནང༌། `ེ་དེ་ལས་Uར་ཡང་དབང་ཆོས་;་མ་གསན། དེ་ནས་རིམ་པས་p་མ∆། དཔལ་གdང་། གཏམ་ཁ།
8་མ∆་བཅས་བyད་དེ་8ོ་=ག་X་ཕེབས། ô་མ་གསལ་(གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། ) བiན་(àིང་རིན་པོ་ཆེ།) ;ང་ (;ང་དཀར་རིན་པོ་ཆེ།) ག*མ་qར་ཡབ་
ཚང་དང་མཆོད་ཡོན་འ=ེལ་ཟབ་ཆེ་བས། jགས་གཉིས་Jི་pོ་ནས་}གས་སེམས་གཅིག་X་དཀར་བར་|ར།
êག་པར་;ང་8ེད་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འ?ན་བ;ད་འཇོམས་_ོ་`ེ་དེ་ཉིད་`ེ་འདིས་འRངས་རབས་q་མའི་ô་རབ་|ར་པ།

འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་≈ག་གི་fམ་

འgལ་ཡིན་པར་ཞལ་7ིས་བཞེས། བདེ་མཆོག་ཡི་གེ་བ;ན་པ་;ང་≈ར་མང་པོ་«གས་བàེན་གནང་། ཆོས་+ལ་_ོ་`ེ་ནས་Oག་oོགས་ཆོས་Üུག་གསན་ཏེ་ཉམས་བཞེས་
མཛད་པས་nབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་;་བ»ེས།

ཡི་དམ་7ི་ê་རབ་འ%མས་Jི་ཞལ་གཟིགས་པ་སོགས་འ5ན་<་=ལ་བའི་8ེས་Z་དམ་པ་དེ་ཉིད་Jི་མ;ན་ནས་འབའ་

རོམ་7ི་བདེ་མགོན་ཆོས་Üུག་Oག་ཆེན་ཆོས་[ོར། ±ལ་F་མི་འ|ར་_ོ་`ེའི་དག་°ང་གནམ་ཆོས། དགོངས་གཏེར་7ི་[ོར་དེའི་ཆ་ལག་X་ཆོས་བདག་ཆགས་མེད་རིན་པོ་
ཆེས་མཛད་པའི་བཀའ་གཏེར་éང་འ…ག་སོགས་བdགས་སོ་ཅོག་གི་དབང་jང་fམས་ཆ་ཚང་མ་གསན།

ཕར་ལའང་ô་མ་fམས་Jི་F་རིམ་དང་། དབང་jང་འགའ་

རེ་Iལ་བར་མཛད།
ཡབ་ཚང་བསོད་དབང་ ན་དང་། qར་F་ད5ར་|ར་པ་རག་ñས་á་དབང་དར་+ས། éར་མང་ཨ་ཏིས་སོགས་Jིས་གདན་Üངས་པར། ~ིད་དང་གདམས་
ངག་གནང་iེ་ཆོས་ལ་བཀོད། ≥ང་~་Iག་X་}གས་དམ་བཅད་+ར་བdགས། གནས་úང་∂་ནག་དགེ་བàེན་7ིས་Kོག་àིང་Iལ། ཐ་ãག་ôངས། རང་ལ་དབང་
བའི་Gིན་ལས་དངོས་nབ་Jི་Vེó་མིག་Iལ་བ་ལ་བxེན་ནས་གཏེར་úང་གི་uབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ཞིག་བ(མས་ཏེ། བཀའ་+ས་བཏབ་ནས་ô་མ་མཁན་†ོབ་ལ་Iལ་བ་ད་ì་
8ོ་=ག་པའི་Oག་X་བdགས།
ཉམས་xོགས་གོང་;་འཕེལ།

དZས་གཙང་སོགས་*་%ོན་ནས་འ5ོ་དོན་དང་uབ་པ་ƒེལ་མར་གནང་བའི་མཐར།

དsང་ལོ་རེ་གཅིག་པ་ས་%ི་

༼༡༨༨༨༽ལོའི་ས་<འི་ཉེར་དs་ལ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །†ོབ་མ་ནི། +ལ་དབང་དs་པ་ངེས་དོན་བiན་པའི་ཉིན་%ེད། `ེ་ཁམས་±ལ་Üུག་པ་བiན་པའི་ཉི་མ།
འRལ་ཞིག་Üུག་པ་ཨ་Vེ་+ལ་Kས། ~་རིས་ངག་དབང་ཆོས་འ%ོར། xོགས་Vན་ངག་དབང་དགེ་ལེགས། གད་ཆགས་xོགས་Vན་ངག་དབང་ཚངས་ད%ངས་+་མ,།
%མས་མེ་ཆོས་དཔལ་+་མ,། འཇམ་±ལ་བiན་པའི་+ལ་མཚན། འÆ་འཇམ་ད%ངས་5གས་པ། ོམ་པ་ô་མ་Iན་,གས་ཆོས་nབ། ཐར་Ø་xོགས་Vན་ཆོས་
ད%ིངས་fམ་དག །≠ངས་ངག་དབང་Õན་nབ། དགེ་བཤེས་བiན་འ?ན་བཟང་པོ། 6ན་མhེན་á་དབང་fམ་+ལ། ངོར་མཁན་ཆེན་6ན་དགའ་བiན་འ?ན། ནག་
པོ་གཏེར་iོན་གར་དབང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ། ངག་དབང་fམ་+ལ་བxན་པ་ལ་སོགས་ཤིན་X་མང་ངོ་། །

p.7

!་#ེང་བཞི་པ།
,གས་གཉིས་F་Gེང་བཞི་པ་ê་+ལ་_ོ་`ེ།

8ོ་=ག་≈ག་Ø་ཚང་;་F་འRངས། གཏེར་ཆེན་འབར་བའི་_ོ་`ེས་ངོས་འ?ན་གནང༌། མཚན་,གས་གཉིས་

ê་+ལ་_ོ་`ེ་གསོལ། འRངས་འདས་Jི་ལོ་ãགས་དང་fམ་ཐར་fམས་རིག་གསར་ལོར་ལོ་yས་མང་པོ་ཤོར་ཟིན་པས་འRངས་འདས་སོགས་མི་གསལ།

༧!་#ེང་4་པ།
གངས་ཅན་«ོངས་འདིར་nབ་པའི་≥་མཆོག་ཆེ། །
མར་མི་Œགས་ལས་བyད་པའི་}གས་Jི་Kས། །

ཆོས་`ེ་eིང་པའི་fམ་འgལ་བqགས་མཛད་པ། །
,གས་གཉིས་འོད་ཟེར་གང་ལ་àིང་ནས་sས། །
དམ་པ་གང་གི་Oི་ནང་གསང་བ་ཡི། །
fམ་ཐར་འ=ི་བའི་ཤེས་འཇོན་མེད་ན་ཡང་། །
དེབ་ཐེར་»ིང་དང་öས་པའི་ཁ་yན་དག །
ཡི་གེའི་རིས་*་བཀོད་ལ་འzབ་མོ་བདེ། །

iོད་མ་ཡིན།

,གས་གཉིས་འོད་ཟེར་ཀ^་མhེན་རབ་ôོ་5ོས་ཆོས་Jི་དོན་འnབ་Jི་F་འRངས་mལ་ནི།

8ོ་=ག་ê་ེའི་ནང་ཚན་ནང་སོག་གཉིས་*་ད%ེ་བ་ལས་སོག་Ø་

དེ་ནི་ས་ལ་དགེ་མཚན་བò་ཤིས་ཤིང་s་Ø་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་གོས་[མ་མར་ཞེས་གནས་མིང་ས་ལ་ཐོག་པ་_ོ་`ེ་5ོ་ལོད་Fའི་རང་Lང་ཡོད་ས་ཞིག་ཡིན།

ངོ་

མཚར་བའི་གནས་འདིར་གཏེར་ཆེན་འབར་བའི་༧_ོ་`ེའི་ག*ང་མsར་ལས། “བò་ནང་བò་ཤིས་jང་པ་ལ། ། Z་x་འ∆མ་པའི་མsར་འདི་ག*ངས། །” nབ་ཆེན་
fམས་Jིས་ཞབས་Jིས་བཅག་པའི་གནས་འདི་Ø། ཡབ་སེ་པù་དང་mམ་གཡེས་བཟའ་དགེ་གཡང་གཉིས་Jི་Kས་*་äི་ལོ་༡༩༦༨ ས་%་ལོར་<་༡༡ áས་༢༨ ཉིན་F་
འRངས།
;ས་ངན་[བས་*་པད་ོང་uབ་དཔོན་ཨ་êོ་àིང་`ེ་དང་ཆོས་པ་གཞན་fམས་Jིས་~ལ་7ི་†ད་;་ད%ར་–་དsན་འZ་མི་—ོ་ཁ་མེད་Lང་།

དེ་;ས་རི་ལ་འ%ོར་

[བས་ཨ་êོ་àིང་`ེ་མཉམ་བཞག་;་བdགས་པས། ཁོང་གི་†ོབ་མ་སེ་པùས་(,གས་གཉིས་Jི་ཡབ།)ཁོང་གཉིས་ཀའི་འZ་~ལ་—ོ་བ་སོགས་ཞབས་ཏོག་བuབས། དེ་;ས་
ཨ་àིང་ô་མ་ཁོང་གཡེར་པོ་ནང་;་བdགས།

དགོངས་པ་ཆོས་ད%ིངས་*་ཐིམ་སའི་གནས་Jང་དེ་ག་རང་ཡིན།

ཉིན་ཞིག་ཁོང་གས་པ་གཡང་ཤར་གཡས་Oོགས་ཞིང་

8ོང་ཡབ་mམ་ཞེས་པའི་ས་Oོགས་འདི་ན་ཡོང་y་%ས། ཁོང་གི་†ོབ་མ་སེ་པù་དེ་Ø་འ%ོར་[བས་ཁོང་མེད་པས་Mང་ཟད་བ“གས་ཙམ་ནས་ཁོང་ཕེབས་Lང་ག*ངས་། སེ་
པùས་hེད་གང་;་ཕེབས་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་dས།

ངས་འདི་ན་hེད་བ“གས་བད་པ་ཡིན་dས།

ཨ་êོ་àིང་`ེས་ང་གཉིད་;་Mང་ཟད་mར་སོང་གཉིད་ལམ་ནང་;་hེད་ལ་

འབའ་རོམ་བiན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་8ེས་Z་ཚད་Vན་འLང་བར་^ིས་པས་གཞན་7ིས་ཡིད་”་ཆེས་མི་ཤེས་ཞེས་སོགས་jང་བiན་ག*ངས།

དེ་ìར་8ེས་Z་;་

མས་jང་གིས་%ིན། དེ་ནས་qོན་;ང་±ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་ཚ་‘་བའི་མ;ན་;་ཕེབས་[བས་*་སེ་པད་མས་hིམ་7ི་བདེ་རིམ་d་རོགས་dས། ;ང་±ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡར་དགོན་པར་

p.8
འ%ོར་མཐར་ཕ་ལ་hེད་ཚང་གི་àིང་འÜ་བོ་དེ་Z་ཆེ་བ་འདི་རེད་འ;ག། དེ་8ེས་Z་མཆོག་X་|ར་པ་ཞིག་རེད་འ;ག།

གཞན་ལ་མ་’་ག*ངས། དེ་ìར་,གས་གཉིས་རིན་

པོ་ཆེ་ཞེས་ངོས་འ?ན་གནངས་ནས་ལོ་Éའི་བར་;་*་ལ་ཡང་མ་’ས།
༧ སི་X་པù་དབང་མཆོག་+ལ་པོ་ང་བ+ད་ལོའི་ཡར་qོན་8ོ་=ག་X་ཕེབས་[བས་,གས་གཉིས་འོད་ཟེར་7ི་ཡང་Kིད་d་ནན་Iལ་ཡང་། `ེ་ཉིད་Jིས་ད་ì་=ེལ་

བ་མ་%ེད་མ་འོངས་པར་གསེར་ས་འོག་X་ཡོད་Jང་འོད་ནམ་མཁའི་དཔེ་ìར་བiན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅན་འLང་ངེས་པས།
ག*ང་གནང་བ་ìར་དང་།

ཀ^་པ་བ;ད་འ;ལ་_ོ་`ེའི་མ་འོངས་jང་བiན་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ལས་ïོན་;ས་ལ་ïིན་ཏེ།

,གས་གཉིས་ཁོང་ཡང་བསམ་གཏན་ཆོས་eིང་;་ô་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཅད་+་དམ་པོར་བdགས་[བས་འཇལ་ཁ་dས།

དེའི་;ས་ངོས་འ?ན་%ས་ན་ལེགས་པའི་ཞལ་
[བས་དེར་,གས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་[ས་

འགོར་འ÷གས་མ་ཐག་གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་བò་ཤིས་པའི་oས་ཞོ་ཡིས་གསོལ་ཞལ་བཀང་བ་བ°མས་ནས་ཕེབས་པ་སོགས་xེན་འ=ེལ་;་མ་ངང་གིས་འ5ིག། རིན་པོ་
ཆེས་བò་ཤིས་བདེ་ལེགས་བ`ོད་མ་ཐག་X་ནང་;་ཕེབས་ག*ངས།

ནང་;་ཕེབས་ནས་,གས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེས་Oག་ག*མ་འཚལ།

བ་དང་བཅས་བdགས་ག*ངས། དེ་ནས་གདན་iེང་;་བdགས་ནས་བདེ་གནས་སོགས་ག*ང་eེང་མང་;་མཛད།
fམས་དང་êན་;་ཞལ་ལག་མཆོད་[བས།
Ÿོང་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཡང་äད་འདོད་མེད།
ཐལ། ཡིན་ན་ཡང་།

མཐར་ཐེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་ནས་ཕེབས་པའི་†ོབ་མ་

གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་,གས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞེས་བ`ོད་པས། ,གས་གཉིས་Jིས་ངས་མིང་དེ་qར་ཡང་བེད་äོད་མ་
རང་ལ་ང་+ལ་8ེ་བའི་y་Ø་འ|ར་ཉེན་ཡོད་པ་སོགས་ག*ངས། གསལ་%ེད་རིན་པོ་ཆེས་ངས་དངོས་གནས་ཞལ་ནས་ཤོལ་

xེན་འ=ེལ་འ5ིག་སོང་ག*ངས་དེ་མཐར་ཡང་ཞོ་ཀར་ཡོལ་གང་གནང་།

དེ་ནས་,གས་གཉིས་ཁོང་གིས་གསོལ་བ་ïོན་ལམ་དང་བཅས་གདམས་

ངག་êག་jས་མེད་པ་ཐོབ་ནས་བiན་པ་དང་སེམས་ཅན་དོན་%ེད་æས་པར་ཤོག་ཅེས་ïོན་ལམ་ག*ངས།
ལེགས་8ེས་མས་ཞོ་Iལ་བས་;ས་ག*མ་ཞི་ཞིང་།
མེད་པ་འ}ང་བ་ཡིན་ག*ངས།

གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་=ེལ་

དེ་ཡང་qོན་སངས་+ས་བཅོམ་Vན་འདས་ལ་5ོང་པའི་Z་མོ་

àིང་པོ་fམ་དག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་X་xོགས་པར་%ིན་7ི་བ≠བས་པ་ཆོས་མUངས་ìར་ïོན་ལམ་དང་བཅས་êག་jས་

Sང་Tའི་;ས་ནས་དམ་པའི་xགས་མཚན་མང་;་མངའ་ལ།

ཐོག་མར་དགོན་པར་ཆོག་མཆན་གནང་[བས་*་འཆམ་ཁང་ནང་;་འ,ག་པ་འ,གས་པས་མི་

,གས་ཤིན་X་མང་ཞིང་ཁང་པ་ཡང་ཧ་ཅང་Sང་བའི་དབང་གིས་བང་བÇིགས་ཏེ་བཤར་བས་ནང་;་དཀའ་ཁག་མེད་པར་ཐར། དེ་ནས་ཐོག་མར་ཆོས་Ç་f་བས་ཐོས་པས་qོན་
མའི་ལས་Jིས་ཡིད་;་དགའ་¨ོས་ཁེངས། mད་ཙམ་ནས་མི་མང་བའི་དབང་གིས་རང་དབང་མེད་པར་ཕ་ཡི་ཆ་ལ་Oི་Ø་ཐོན་དགོས་པ་Lང་།

ཡིད་Jིས་,གས་པ་མཇལ་འདོད་Jིས་[ོམ་པ་S་ལ་འGད་པ་ìར་|ར་Jང་ཐབས་ཤེས་མེད་པས་དབང་མེད་;་Tས། མ་ཡིས་དེ་འÜ་མ་ལབ་མི་གཞན་7ིས་Jང་

མཇལ་དགོས་པ་གཅིག་པ་རེད། hོད་རང་གིས་ཡི་གེ་ཤེས་ན་î་པ་%ེད་ཆོག་ག*ངས་ཏེ་སེམས་གསོ་གནང་པས། ཤིན་X་དགའ་བས་དེ་ནི་ལས་Jི་འGོ་སད་པ་ཡིན་པ་འÜ་iེ།
དེ་ནས་བéང་འ=ི་⁄ོག་ལ་བ†བ་ཅིང་yན་;་ཕ་ཡིས་Øམ་པས་q་མོ་ཕ་Üིན་ཅན་དེས་འཁོར་བ་དོང་±ག་དང་།

དགོང་མོ་Iར་གསོལ་འདོན་བཞིན་ཡོད་པས་ཡི་གེ་མ་ཤེས་

པའི་གོང་ནས་Iར་གསོལ་ôོ་ལ་áགས་མེད་;་མhེན། གཞན་ཡང་ཉམས་དང་^ི་ལམ་བཟང་པོ་Lང་Uལ་ཤིན་X་མང་ཡང་འདིར་ཡིག་གེ་མང་བར་དོགས་ནས་མ་=ིས།
äི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་8ོ་=ག་༧གསལ་%ེད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གÄག་Iད་Iལ་[བས། རིན་པོ་ཆེས་hོད་རང་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ག*ངས། མིང་ལ་Uལ་~ིམས་ཉི་མ་ཡིན་
dས་རིན་པོ་ཆེས་äིར་བཏང་གི་ü་གཅོད་;ས་མིང་བ`ེ་དགོས་ཡིན་ན་ཡང་hེད་མཚན་བཟང་བས་མིང་དེས་ཆོག་ག*ངས། དེ་[བས་;ས་,ད་ཡང་ད€ིད་ཀ་ཡིན་པས་ཉིན་དེར་
ཆར་པ་Mང་བབས་འ;ག་གནས་རི་བོ་གར་མཛད་རི་འགོར་‹ག་པ་འ~ིགས། རི་མཐའི་o་S་དེ་གm་འÆག་7ེན་;་འ5ོ་བཞིན་པ་དང་འÜ་ལ། 8ོ་=ག་མཐིལ་;་–་(ེ་Mང་ཁ་
འZས་འ;ག་པ་དང་། ཐོག་མར་ནང་པའི་བiན་pོར་dགས་པའི་[ལ་Vན་;་|ར་པས་བ`ེད་དཀའ་བའི་གནས་*་|ར་བར་ག*ངས།
དེ་ནས་དགོན་པར་Çིག་dགས་%ས་པ་ནས་བéང་གར་འཆམ་ད%ངས་རོལ་སོགས་དགོན་པའི་ཤེས་ཡོན་ལ་©ངས་པ་མཐར་Oིན་མཛད་ཅིང་།
གདམས་ངག་hད་པར་ཅན་མང་པོ་dས།

འཇམ་ད%ངས་ôོ་5ོས་རིན་ཆེན་མ;ན་ནས་འབའ་རོམ་པའི་ཆོས་[ོར་དང་དབང་དང་མན་ངག་dས་ཤིང་།

ག*མ་Vན་གསལ་%ེད་རིན་པོ་ཆེ་དང་;ང་±ལ་fམ་གཉིས་མ;ན་ནས་དབང་དང་མན་ངག་མང་;་ཐོབ།

ཐབས་5ོལ་7ི་
དེ་བཞིན་བཀའ་Üིན་

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀ^་%མས་པ་ཡོན་ཏན་ནམ་མདོ་ེ་རིན་པོ་ཆེའི་
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