
༄༅། །�ན་པའི་
ོ་གམ་�ི་�ོད་པ།

�ན་དགེ་�ན་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་དགེ་ལེགས།



༄༅། །�ན་པའི་
ོ་གམ་�ི་�ོད་པ།

དཔལ་�ན་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ལས། �་དང་ངོ་བོ་ངེས་ཚ�ག་ད�ེ་བ་དང་། ལས་དང་འ ས་!་"མ་
པ་#ག་གིས་བ$ན། ཞེས་པའི་ས་བཅད་'་པ་�ན་པའི་
ོ་གམ་�ི་�ོད་པ་བ$ན་པ་ལས་(ས་)ི་ལས་
ནི། �་�ེད་�ན་པ་ལས། (ས་)ི་�ན་དང་ཆ་�ད་ཚ+གས་པར་བསགས། ནད་པའི་�་བ་གང་ཡིན་དོན་
,་གཉེར། ཞེས་གངས་པ་ཡང་�ི་དང་�ེ་ ག་གཉིས་ཡོད་དགོས་པ་ལས་�ེ་ ག་.་གོ་དགོས་པར་
/ང་། �ི་ལ་�ན་ད0ད་1་2ལ་ལས། �ན་པ་གཉིད་ལོག་ཆང་མ་འ3ངས། 4ག་ལས་5་བ་མང་མི་�།
6་ངན་མ་བཏབ་སེམས་བདེ་བ། ནད་)ིས་མ་བཏབ་(ས་བདེ་བ། !ད་མེད་8ན་ཅིག་གནས་པ་9ངས།
ཅེས་དང་། �ན་�ོད་ལས། ཆད་དོན་བཙན་པར་�་ཞིང་ཚ�ག་;ེས་དོན་�ིས་བསབ། ཞེས་དང་། ནད་
པ་ཤ་ཚས་བ<ངས་ཤིང་=ར་4ིན་མིག་རིང་བ>། ཞེས་དང་། ཡང་�་�ེད་�ན་པ་ལས། ག,ང་བ?ན་
@ོ་དང་�ན་ཞིང་དམ་ལ་གནས། ག�ང་གི་དོན་མཁས་མན་ངག་གནད་,་Bེག གོམས་ཐོག་གཙ+་བོར་
ཆོས་གཉེར་འདོད་པ་9ངས། ,ལ་ཞིང་བཟོ་མཁས་འEོ་ལ་�མས་སེམས་ཆ།ེ གཡེལ་མེད་གཞན་�ི་
དོན་ལ་རང་དོན་སེམས། ཅེས་གངས་པས་མདོར་ན་ཞི་ཞིང་འ,ལ་ལ་དང་བ་འ4ེན་པ་ཞིག་དགོས་
པར་/ང་།



�ན་�ི་ཡོན་ཏན་ཇི་>ར་�ན་མིན་བཤད་པ།

� �ན་�ི་ཡོན་ཏན་ནི�ན་�ི་ཡོན་ཏན་ནི�ན་�ི་ཡོན་ཏན་ནི�ན་�ི་ཡོན་ཏན་ནི།།།། Gིང་པོ་བHས་པའི་འEེལ་�ེད་ཁ་ཅིག་ན་ར།ེ �་དང་I་དང་Jར་བ་དང་།
�ིན་�ིས་བKབས་པའི་ཆོ་ག་བཞ།ི <ེས་པ་<ོན་ ལ་,ས་་�ིན། ཡན་ལག་མ་ཉམས་ཡོན་ཏན་
བཞ།ི "མ་Eངས་ངོ་བོ་བོངས་ཚ+ད་དང་། འ,ལ་བའི་ཐབས་དང་Lན་ཚ+གས་བཞ།ི ཞེས་གངས་
པ་>ར་�ན་Jོར་�ི་ལག་ལེན་གོང་,་�ན་ལ་ཡོན་ཏན་འདི་དག་�ན་དགོས་པ་མ་ཟད་། �ན་
གཅིག་ལ་M་བ་དང་Nེ་མ་རིལ་!་�ེ་O་�ན་མར་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་མང་,་Jར་,་བ.བ་ན་ཁ་
9ོས་�ིན་བཏང་བས་ནད་པ་ན་མི་འ�ིན་ལ་ནད་$ེང་,་"ོ་བར་འPར་བའི་དགེ་མཚན་�ན་
པ་མ་ཟད་Qང་མRིས་བད་ཀན་འཕེལ་ཟད་འUགས་གམ་�ི་"མ་གཞག་ངོས་འཛ�ན་པའི་ཐོག་
དགོས་མཁོའི་�ན་"མས་མ་ཚང་བ་དགོས་པ་ནི་ནད་གསོ་བའི་ཆ་Wེན་ནམ་མ3ན་Wེན་མེད་,་

མི་Xང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།



ཆ་�ད་ལ་བYག་པ།

� Zག་[་བYག་པའ་ིཆ་�ད་བ\་བཞ་ིདང་། ]མ་པ་#ག གཙགས་!་#ག 3ར་མ་དO། ^ན་!འི་ཆ་�ད་ཉ་ི
_་གཅིག་བཅས་བ`ོམས་ཆ་�ད་ང་#ག་ཚང་མ་ཚང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཞོར་,་�ིས་པ་བཙས་;ེས་་aས་
པའི་དbལ་བ་དང་། cེར་Oར་Oམ་�་ིde་ིཐལེ་2ག་པའ་ིཏལེ་པ་ནང་,་deི་)ངོ་བfོས་པ་དང་། �ན་3ར། g་
དང་ཤིང་cགས་སགོས་ལ་བ=གས་པའ་ིགསགེ་བBར། མིག་�ན་འདེབས་པའ་ི3ར་མ། མིག་གི་
ོར་I་མ་ི
འPར་བའི་གཙགས་གདན། མིག་གི་
་ོབཞ་ིའགགེས་པ་སགོས་ལ་�དོ་པའ་ིཏལེ་གདན་མིག་བཞ་ིམ། �ན་�ི་
hེམ་!། ཟངས་!མ། iབས་g། རི་བོང་fང་གཤིབས་པའ་ིj་བར་ཕག་པའི་ཕག་པའི་ཟེ་བ་སགོས་)ི་�ན་
Nགས། Iིང་ཞིབ་འ�དེ་པའ་ི�ན་ཚགས་སགོས་དང་། �ད་kང་,། ནང་ཤ་Yའམ་Wང་གི་�ས་པས་བཙlམས།
Nི་པགས་དར་�སི་བཙlམས་ལ་mམ་,གས་�། ཞེས་དང་། Gིང་པོ་བHས་པར། n་ནི་oང་Iི་ནག་མpར་དང་།
2་ཚས་ངསེ་པར་བq་ལ་བཙlམ། ཞེས་དང་། མན་�ད་མཚ+ན་nའ་ི]བས་དེབ་ཆིངས་rགོས་སགོས་མདརོ་ན་
འདིར་དངོས་་མ་བ$ན་པའཉིེར་མཁའོ་ིཆ་�ད་མང་,་ཡོད་པ་"མས་)ང་ཞརོ་ལས་ཤསེ་པར་�འ།ོ དེ་
>ར་བཤད་པའི་ཆ་�ད་"མས་)ང་། Gིང་པོ་བHས་པར། གZགས་ལགེས་ས་ོན་ིལགེས་པ་ོདང་། བZང་བ་
བདེ་བ་ཉདི་,་�། ཡ་ཡོ་མེད་ཅངི་མཐར་ལགེས་པའ།ི ཤིན་.་"ོ་བའ་ིcགས་ལས་�།



�ན་པའི་ངག་གི་ལས་བཤད་པ།

� ད་ལས། ངག་གི་ལས་ནི་ཁ་དམར་གདགས་པ་$།ེ ཞེས་པ་$ེ་ནད་པའི་ནད་)ི་sོང་Wེན་དང་ན་(གས་
སོ�གས་ངག་གིས་དགེ་མི་དགེའི་ཁ་དམར་གདགས་པ་ལ་�འོ། ཁ་དམར་གཉིས་་གདགས་པ་ལཁ་དམར་གཉིས་་གདགས་པ་ལཁ་དམར་གཉིས་་གདགས་པ་ལཁ་དམར་གཉིས་་གདགས་པ་ལ།།།། ༡༽
�་�ེད་�ན་པའི་ག�ང་ལས། Yོགས་ན་Rོམ་,་,ང་འ!ད་>་!ར་གདགས། ཅེས་པར། ངན་གཡོ་<ོན་
བYག་གི་ལེv་ལས། ཁ་བཅིང་ཞེས་པ་ཁ་ཅིག་འ^ད་པའི་ཚl། 5་བར་�ེད་པ་�ོས་པས་pད་�ས་ཏ།ེ ཅི་
ན་�ན་པས་ཤེས་)ི་བཤད་མི་དགོས། གསལ་བར་བ;ོད་པས་<ེ་བོ་ངོ་མཚར་ཟེར། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་
ཉིད་ལས། 9ོ་ལ་གདོན་པ་ཐབས་)ིས་Yོགས་Pར་ན། གཞན་དག་I་k་ན་(གས་མང་དག་དགོས། ང་
ལ་མ་ཡིན་གཅིག་ལ་ཁ་དམར་གདགས། མིག་བ>ས་ཙམ་�ིས་ཆོག་ཅེས་Eགས་པ་འaང་། ཡང་ན་ཞིབ་
.་ད0ད་པས་བYག་མཁས་ཟེར། ཞེས་ས།ོ ༢༽ འཚ+་བར་ཁས་@ངས་འཆི་བར་,ས་བཏབ་པ། ཉམས་
མ་ལོན་ན་xལ་cེ་>་!ར་གདགས། གཉིས་ལ་ཞོན་ནས་གང་བཟང་$ེང་,་ ོས། ཅེས་དང་། བ\ད་ལ་
བོར་བ་མི་5་མ་Yོགས་ན། yོག་Nིར་ངན་པ་མི་�་གདོན་བཅོས་དགོས། �ན་གཅིག་Jར་ན་ཕན་ཕན་
ཞེས་�ིང་པོར་5། ངང་གིས་མི་3བ་འདི་ན་ཅི་�་འ�ིན། ཞེས་གངས་ས།ོ



ཁ་དམར་གམ་,་གདགས་པ།

� ༡༽�་�ེད་�ན་པ་ལས། ཡང་ན་མ3ན་པར་/ང་བ་གསལ་གདབ་ཅིང་། @ོ་ཡི་མཆོད་པ་jལ་དང་
བzན་པ་དང་། {ིད་པའི་
ོ་མི་དགག་པར་|ོང་ལ་ ོས། ཅེས་དང་། ཡན་གཡོ་<ོན་བYག་�ི་ལེv་
ལས།་དང་པོ་ཟས་�ོད་མི་འ^ོད་གདོན་�ིས་Wེན། Xལ་}ར་4ག་_ལ་;ེན་ཟས་གནོད་ཅེས་�། གཉེན་
པོ་ཕན་གནོད་མེད་པ་Gོམས་པ་དབོག ༢༽
|ོང་ལ་འ ོས་པ། |ོང་ལ་འ ོས་པ་ནད་དང་�ན་�ི་མིང་། =་ན་མ་Eགས་མི་ཤེས་ངོ་མཚར་བ;ོད།
དེ་ཡིས་མ་Yོགས་Pར་)ང་མཁས་hད་འ�ིན། ཞེས་དང་། ངན་གཡོ་<ོན་བYག་གི་ལེv་ལས། གམ་
པ་འཚ+་འཆི་ཉེན་ཆེ་ཉེན་kང་"མས། ~ང་Y་ལས་དབང་བསོད་ནམས་Wེན་དབང་གིས། ཇི་འ4་འཆི་
ལ་ཇི་འ4་འཚ+་བའི་Nིར། ཁ་དམར་ཧ་ཅང་གསལ་བ་5་མི་བ.བ། ཉེན་ཆེར་ཡོད་)ང་གསོ་X་ཡོད་
པར་5། ཉེན་kང་ཚ+ར་ཡང་�་ར་དགོས་པར་5། ལར་ཡང་མི་ཆོས་འཇིག་Yེན་དག་དང་བzན།ཞསེ་
གངས་ས།ོ



�ན་པའི་ཡིད་)ི་ལས་བཤད་པ།

� �་�ེད་�ན་པའི་ལེv་ལས། ཡིད་ལས་མ་འUལ་བIོན་པས་བསམ་ཞིང་གཞིགས། ཅེས་པ་>ར་དང་པོ་
ནད་sོང་བ་�་ཡིས་
ོ་ནས་བYག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་Yགས་)ི་
ོ་ནས་བYག་པ་དང་། ཕན་གནོད་
གོམས་པའི་
ོ་ནས་བYག་;ེས་ནད་གང་ཡིན་ལེགས་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའི་;ེས་ནད་$ོབས་ཆེ་

kང་དང་། Wང་པ་དང་�ན་འ,ས་སོགས་ལ་གསོ་pལ་�ི་རིམ་པ་སད་མདའ་བཏང་བ་ནས་གནདོ་�་
jལ་,ས་རང་བཞིན་ན་ཚ+ད་དང་། ནད་ཁམས་གནས་དང་མེ་4ོད་ཉམས་$ོབས་དང་། གོམས་པ་འདི་
བ\ས་^་མོ་ཡན་ཆད་བYག ཅེས་པའི་གསོ་pལ་དO་གཏན་ལ་དབབ་པའི་;ེས། Qང་མRིས་བད་
ཀན་ནད་ལ་ཟས་�ོད་�ན་ད0ད་བཞིའི་གསོ་ཐབས་)ི་རིམ་པ་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་(གས་ལག་
ལེན་དང་བཅས་པ་ཡིད་ལ་སེམས་ཞིང་མ་འUལ་བ་བIོན་པས་ལས་དང་�་བ་གང་ལའང་བསམ་@ོ་

ཞིབ་མོའི་@ོ་ཡིས་ལེགས་ཉེས་)ི་གཞིགས་པ་=ོན་,་བཏང་བར་�འོ།



གཉིས་པ། hད་པར་�ི་ལས་བཤད་པ།

� hད་པར་ལས་ན་ི>་
མོ་�དོ་པ་གམ། ཞེས་པ་$།ེ གསོ་བ་པ་ོ�ན་པའ་ིhད་པར་�་ིལས་ནི་>་བ་Nནི་ཅ་ིམ་
ལོག་པ་"མ་པར་དག་པ་དང་། 
ོམ་པ་ལགོ་པའི་གལོ་སར་མ་ཤརོ་ཞངི་ཚད་མདེ་བཞིའ་ིངང་,་གནས་པ།
�ོད་པ་@ང་དརོ་�་ིགོ་མ་ལགོ་པ་བཅས་"མ་པ་གམ་$།ེ ༡༽
>་བ་བཤད་པ>་བ་བཤད་པ>་བ་བཤད་པ>་བ་བཤད་པ།།།། >་བ་ཆོས་"མས་�ན་ལ་ད!་མར་Yགོས། དམའ་མཐའ་8ག་མཐའ་ལོག་པའ་ིམཐའ་9ངས་
པའ།ི ཡང་དག་ད!་མར་བ>་བ་>་བའ་ིམཆགོ ཅེས་པ་>ར་>་བ་ན་ི�རི་ན་ཆོས་"མས་�ན་ལ་རང་གི་ང་ོ
བོ་བཟོད་ནས་ཞ་ིབ་$ངོ་པ་ཉདི་ཡདོ་མདེ་Yག་ཆད་སགོས་�ོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའ་ིད!་
མར་Yོགས་པར་�་ཞངི་། དེས་ན་ཡོད་མནི་མདེ་མནི་,་འཛ�ན་པ་དམའ་པའི་མཐའ་དང་། མེད་པར་འཛ�ན་
པ་8ག་པའ་ིམཐའ་དང་། ཡོད་པར་འཛ�ན་པ་ལགོ་པའི་མཐའ་$།ེ འཛ�ན་པའ་ིམཐའ་གམ་9ངས་པའ་ི>་བ་
མེད་པའ་ི>་བ་ཡང་དག་པ་ད!་མར་>་བ་ན་ིན་ིདའེ་ིགངོ་ན་གཞན་མདེ་པས་མཆགོ་ཅེས་�འོ། དེས་ན་�ན་
པ་དེའང་རང་ཉདི་)་ིཉམས་་@ང་བར་�་བའ་ིཆོས་"མས་མ་(ས་�ན་ལ་ད!་མ་$་ེ4ང་པ་ོཁ་ོནར་Yོགས་
པར་�་ཞངི་ནད་ངསོ་འཛ�ན་དང་། ཟས་�ོད་�ན་ད0ད་སགོས་དམའ་པའི་མཐའ་དང་། 8ག་པའི་མཐའ་
དང་། ལོག་པའ་ིམཐའ་$་ེ"མ་པ་གམ་9ངས་པའི་ག�ང་གདམས་ལག་ལནེ་ཡང་དག་པར་ཉམས་་ལནེ་
པའི་pལ་ད!ས་4ང་པའོམ་ད!་མར་>་བ་"མས་)་ིམཆགོ་.་Pར་པའ།ོ




ོམ་པ་བཤད་པ།

� �་�ེད་�ན་པ་ལས། 
ོམ་པ་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ངང་,་གནས། ལོག་པའི་གོལ་ས་བཞི་X་�ོར་གཅེས།
ཅེས་པ་>ར། �ན་པ་"མས་)ིས་ཉམས་་@ང་ཞིང་
ོམ་པར་�་བ་ན།ི སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་
དང་བདེ་བའི་�་དང་�ན་པར་Pར་ཅིག་བསམ་པའི་�མས་པ་དང་། Hག་བ=ལ་དང་Hག་བ=ལ་�ི་
�་དང་ ལ་བར་Pར་ཅིག་བསམ་པའི་Gིང་;ེ་དང་། Hག་བ=ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་ ལ་བ་ལ་
དགའ་བ་དང་། ཉེ་རིང་ཆགས་`ང་གཉིས་དང་ ལ་བའི་བཏང་Gོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ནས་འཇིག་
Yེན་�ི་ཆོས་བ2ད་མགོ་Gོམས་པར་Pར་ཅིག་Gམ་,་ཚད་མེད་བཞའིི་ངངང་,་གནས་པར་�་བ་དང་
། ལོག་པའི་གོལ་ས་བཞི་ནི་ནད་པ་མང་པོ་aང་ན་ནད་)ིས་jན་རིང་,་Jང་ན་@ོ་ལ་མི་འ^ོད་པས་
ཤི་ན་དགའ་$ེ་Gམ་པ་aང་ན་དགའ་བ་ལོག་པའོ། ནད་པ་འདི་,ས་་མི་4ག་ཤིང་དགའ་བར་�ས་
ལ་ཟས་ནོར་bལ་Gམ་ན་Gིང་;ེ་གོ་ལོག་པའོ། ནད་པ་"མས་ན་Xང་ཤི་Xང་ལག་ཐོབ་"མས་ཐོབ་པར་
�་དགོས་Gམ་ན་�མས་པ་ལོག་པའོ། བཟང་པོ་"མས་བཅོས་ངན་པ་"མས་མི་འཆོས་Gམ་ན་བཏང་
Gོམས་ལོག་པ་ཡིན་པས་<ོན་"མས་)ི་དབང་,་མ་ཤོར་བར་�འོ།



�ན་པའི་�ོད་པ་བཤད་པ།

� ༡༽ཉེས་�ོད་དརོ་བ། �་�ེད་�ན་པ་ལས། �ོད་པ་9ང་@ང་གཉསི་ལས་མ་ིདག་ེ9ངས། �ོ་འཆལ་ཐ་ོཅ་ོ`གི་
པ་ངན་�དོ་དརོ། ཞེས་པ་$།ེ �ན་པ་"མས་)སི་(ས་)་ི�དོ་པ་{ོག་གཅདོ་པ་དང་། �་མ་བ�་བ། ལོག་
པར་གཡམེ་པ་་གམ། ངག་གི་མ་ིདག་ེབ་�ནདང་། ངག་འhལ་བ། ཚ�ག་�བ། ད�ེན་Jརོ་བཅས་བཞ།ི ཡིད་
)ི་བ"བ་སམེས་དང་། གནོད་སམེས། >་བ་Nནི་ཅ་ིལགོ་པ་གམ་བཅས་མི་དག་ེབ\་བ་བ\་དང་། pལ་དང་
མི་མ3ན་པའི་�་ོ�དོ་དང་། འཆའ་གཏམ། མི་རིགས་པའ་ིཐ་ོཅོ་དང་། དིག་པར་བ�་བ་སགོས་ངན་པའ་ི�དོ་
པ་"མས་འ!མ་kང་གསལ་yོན་ལས། �ོ་�ོད་གམ་དརོ་བ་ན།ི Nི་མའི་"མ་�ིན་འMར་ན་�ན་པ་�།ོ
མཁས་ལ་མཉམ་,་ར་ེན་�ན་པ་�ོ།རང་བཅསོ་Eགོས་ང་ོལནེ་ན་�ན་པ་�།ོ
༢༽ @ང་བར་�་བ། �ང་kབ་སམེས་དཔའི་�དོ་པ་ཕ་རོལ་.་Nནི་པ་#ག་ལས་�ན་ལ་སགོས་པར་སརེ་/་
མེད་པར་ཟང་ཟིང་གི་Jནི་པ། འEོ་བ་གང་དག་ནད་)ིས་གཙlས་ཤིང་འཆ་ིབའི་འཆ་ིབའ་ིའཇགིས་པ་ལས་
<ོབས་པ་མ་ིའཇགིས་པ་�དེ་པ་<བས་)ི་Jནི་པ། ངག་ཚ�ག་འཇམ་པས་ནད་པ་�་ོ<དི་བ{ངི་བ་ཆསོ་)་ིJིན་
དང་རང་ག་ི(ས་ངག་ཡདི་གམ་ཉེས་པའི་<ནོ་དང་ ལ་ཞིང་གཞན་ནད་པའ་ིཉསེ་པ་མ་Gམོས་པ་Gམོས་
པར་�ེད་པ་ཉེས་�ོད་`ོམ་པའ་ིpལ་Rིམས། �ན་པའ་ི�་#ག་མ་<སེ་པ་བ<ེད་ཅངི་<སེ་པ་མ་ཉམས་པ་དག་ེ
བ་pལ་Hད་)་ིpལ་Rམིས།
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