གU་ཐོག་&ིང་ཐིག་གི་ཆེ་བའམ་Uན་མིན་0ད་ཆོས་བU་གཉིས།
!ན་$ལ་ག'་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་.ག་འཚལ་ལོ། མཆོད་དོ། 4བས་7་མཆིའོ།།
ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་ནི་;ས་རབས་བ=་གཉིས་པའི་ནང་;། !ན་$ལ་ག'་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་མཁའ་འ@ོའི་གཙB་མོ་དཔལ་Cན་Dེང་
བས་ག7ངས་ཤིང་། ག'་ཐོག་པའི་Gགས་Hས་7མ་Iོན་ཡེ་ཤེས་གJངས་Kིས་Lེ་ག'་ཐོག་པའི་Mགས་Nིད་ཟིན་Pིས་7་བཏབ་Lེས། ག'་ཐོག་
ཉིད་Kི་Qས་དག་གིས་ཆོས་Rོར་ཆ་ཚང་བ་Sབ་པ་ཡིན་ལ། མཚན་$ས་པར་ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་Tིན་བUབས་V་Wབ་པའི་ཆོས་Rོར་Xག་
བYལ་Zན་སེལ་Gགས་Lེའི་ཉི་འོད་ཅེས་@གས་པ་དང་། དེང་;ས་ཡོངས་@གས་ལ་ག'་ཐོག་V་Wབ་\ི་Rོར་ནི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛBད་Kི་མ་
ཧ་ཡོ་གའི་བ;ད་_ི་ཡོན་ཏན་\ི་ཆོས་Rོར་;་བQགས་པ་དང་། `གས་པོ་རི་གསོ་རིག་འ@ོ་ཕན་bིང་གི་ཤིང་པར་མ་ལ་ལས་ཚBགས།་!ན་Wབ་
དང་ཉམས་ལེན་བ4ེད་cོགས་cོགས་ག7མ་\ི་ཆོས་Rོར་ཆ་ཚང་བ་བQགས་པ། !ན་དགེ་ཆེན་མོ་གོ་འཇོ་དབང་འ;ས་Kི་རེ་བ་བཞིན་མཁན་
ཆེན་Nོ་f་ཚg་hམ་མཆོག་གི་ག7ང་གི་གནང་བ་ཐོབ་ནས། Yགས་མང་ཞིབ་འiག་ཁང་གིས་ཐེངས་དང་པོ་`གས་པར་$བ་པས་jན་\ིས་
མཇལ་Gབ་པ་ཞིག་ཆགས་སོ། །
དེ་ཡང་ག'་ཐོག་Gགས་Hས་7མ་Iོན་ཡེ་ཤེས་གJངས་Kི་མཆོད་བLོད་;། jན་ལ་མ་@གས་9ན་kད་Tིན་Uབས་ཅན།། ཚg་གཅིག་སངས་
$ས་Iེར་བ་བདེ་lར་ལམ།། ཡིད་དmོད་རང་བཟོས་བHེ་བའི་nད་མ་Qགས།། V་མེད་kད་oེའི་ངེས་དོན་V་Wབ་འདི།། ཞེས་ག7ངས་པ་pར་
\ི་9ན་kད་V་མེད་kད་Kི་ངེས་དོན་V་Wབ་འདི་ལ་Gན་མིན་\ི་ཆེ་བའམ་qད་ཆོས་བ=་གཉིས་ཙམ་;་བIན་པར་T་Iེ།། ༡ Tིན་Uབས་
lར་བ། ༢ Wབ་n་བ། ༣ Iབས་བདེ་བ། ༤ གནད་ཚང་བ། ༥ !ན་དང་འPེལ་བ། ༦ གོ་རིམ་གསལ་བ། ༧ Sབ་མཐའ་རིས་མེད། ༨ $ས་བXས་
འཚམས་པ། ༩ ;ས་དང་མGན་པ། ༡༠ གང་ལ་གང་འ;ལ། ༡༡ གཞན་མེད་གདམས་པ། ༡༢ Iོན་པའི་ཆེ་བ་དང་མཐར་གནད་བXས་བཅས་
=ང་ཙམ་འ@ེལ་བ་གཤམ་གསལ་pར་རོ། །
qད་ཆོས་དང་པོ།
Tིན་Uབས་lར་བ།
V་Wབ་ཞག་བ;ན་ཙམ་\ིས་Kང་Tིན་Uབས་འiག་པ་ཡིན་ཏེ། !ན་$ལ་ག'་ཐོག་པའི་མ|ར་;། ལར་རང་ལ་Vོ་9ིང་གཏོད་}ས་ན།།
གསོལ་བ་~ར་•གས་འདེབས་}ས་ན།། ཐེ་ཚBམ་ཡིད་གཉིས་€ོང་}ས་ན།། ཚg་གཅིག་4བས་གནས་རེ་བ་ན།། དེ་མ་ཐག་•་‚ིབ་གཉིས་Hབ།།
དངོས་ཉམས་ƒི་ལམ་ང་འDད་ནས།། གནས་Rབས་མཐར་Gག་ལམ་མཆོག་Iོན།། ཞེས་ག7ངས་པ་ལས་གསལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཀོང་…ལ་
ཡོན་ཏན་$་མཚBའི་འ@ེལ་བ། Tིན་བUབས་V་Wབ་Xག་བYལ་Zན་སེལ་Gགས་Lེའི་ཉི་འོད་.ི་ནང་གསང་ག7མ་\ི་ཉམས་7་ལེན་པའི་ཟིན་
Pིས་བ†གས་ཆོག་•་བཀོད་པ་ཡོན་ཏན་འ‡ང་གནས་7་འདི་pར་བIན་པ་Iེ། V་མ་གཞན་ལ་མི་ཚg་རིལ་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བས། ཁོ་བོ་
ལ་ལོ་f་བཏབ་པ་བསོད་ནམས་ཆེ། གཞན་ལ་ལོ་f་བཏབ་པ་ལས་ཁོ་བོ་ལ་ˆ་བ་f་བཏབ་པས་བསོད་ནམས་ཆེ། གཞན་ལ་ˆ་བར་བཏབ་པ་
བས་ཁོ་བོ་ལ་ཞག་དང་ཟ་མ་དང་Rད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཙམ་བཏབ་པས་Tིན་Uབས་ཆེས་lར་ཏེ། འདི་མི་བདེན་པར་གདའ་ན་ཁོ་བོ་ངས་སེམས་
ཅན་བ‰ས་པས་.ོགས་བ=འི་$ལ་བ་Hས་དང་བཅས་པས་བདག་གི་མགོ་བོ་ཨར་ཀ་cའི་‹ོག་པ་བཞིན་ཚལ་པར་ཁོས་ཤིག ག7ངས་པ་pར་
Œིར་Gགས་བ4ེད་!ོན་ལམ་མGས་9ིགས་;ས་Kི་ག;ལ་T་ལ་Lེ་བ•ན་འདི་ཉིད་Gགས་Lེ་དང་Tིན་Uབས་qད་པར་འཕགས་པ་དང་། Žོས་
7་V་Wབ་འདི་Tིན་Uབས་ཤིན་•་lར་བའང་། དེ་ཉིད་Kི་ག7ངས་ལས། Wབ་པ་དང་འSབ་པ་;ས་མཉམ་\ི་Tིན་བUབས་མེད་ན་9ིགས་
མའི་4ེ་བོ་འདོད་ཐག་ཉེ་ཞིང་9ིང་fས་•ང་བས་ཉམས་ལེན་'ན་བHིང་མི་}ས་ཤིང་། ཁོ་བོའི་Hོག་Wབ་འདི་ཉིད་གང་ཟག་དད་ཅན་\ིས་མ་
ཡེངས་པར་ཞག་བ;ན་Wབ་ན། རབ་དངོས། འPིང་ཉམས། ཐ་མ་ƒི་ལམ་;་བདག་གིས་ཞལ་ལེགས་པར་བIན་ནས། གདམས་པ་དང་Lེས་7་
འཛ•ན་པར་བ\ི་བ་དམ་བཅའ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བདེན་ག7ངས་བ‰་བ་མེད་པའི་སེང་གེའི་‚་དTངས་ཆེན་པོ་བ‚གས་པ་ལ་ཐེ་ཚBམ་མེད་པའི་
ཡིད་ཆེས་དང་Cན་པས་རབ་བ4ེད་cོགས་Kི་ཉམས་ལེན། འPིང་བ9ེན་Wབ་\ི་བˆས་བŽོམ། ཐ་མའང་འPེལ་འཇོག་དང་kན་\ི་hལ་
འTོར་ཙམ་རེ་གཡར་དམ་;་འཆའ་བར་Tས་ན་འབད་_ོལ་མེད་པར་དོན་གཉིས་‘ན་\ིས་འSབ་པར་འ’ར་རོ།། ཞེས་Tིན་བUབ་ཤིན་•་
lར་བ་གསལ་;་བIན་པ་དང་། ལོ་kས་དགེ་བའི་`གས་“་ལས། གསོ་རིག་kད་བཞི་བ_མས་ཚར་$བ་རིགས་ག7མ་མགོན་པོའི་ཞལ་
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གཟིགས་ཤིང་། qོད་4ེ་འ@ོ་གང་གིས་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། ”ན་པ་དང། རེག་པ་དང་། qོད་ལ་དད་པ་དང་oང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་
བ་ནས་བདེ་བར་འ@ོ་བར་འ’ར་རོ།། qོད་ཉིད་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Kི་ག;ང་འཚBབ་ཡིན་པའི་.ིར། གང་གི་Œི་བོའི་ག•ག་གམ་
9ིང་གི་ད•ས་7་Žོམ་པར་Tེད་པ་དེ་དག་གི་kད་ལ་དེ་མ་ཐག་•་.ོགས་བ=འི་སངས་$ས་ཐབས་ཅད་Kི་Tིན་Uབས་དངོས་7་འiག་པར་
འ’ར་རོ།། ཞེས་སོགས་$་ཆེར་–ང་བIན་པ་ལས་Lེ་བ•ན་ག'་ཐོག་པའི་Tིན་བUབ་lར་བ་ནི་བ‰་བ་མེད་པ་ཞིག་•་མཐོང་ངོ་།།
qད་ཆོས་གཉིས་པ།
Wབ་n་བ།
Yོན་འ@ོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཆར་Wབ་n་བར་བIན་ཏེ། _་བར་ག7ངས་བའི་Yོན་འ@ོའི་Wབ་ཐབས་ལ་;ས་བ9ེན་དང་—གས་བ9ེན་
གཉིས་ལས་;ས་བ9ེན་ནི་ཞག་བ;ན་ཅེས་བ;ན་Dག་གཅིག་གིས་Gན་མིན་Yོན་འ@ོ་འSབ་པ་དང་། V་Wབ་hམས་Kང་ཞག་བ;ན་རེས་
འSབ་པ་ཡིན་ལ། Wབ་པ་དང་འSབ་པ་;ས་མཉམ་ཞེས་ག'་ཐོག་རང་གིས་ག7ངས་པ་དང་ཀོང་…ལ་ཡོན་ཏན་$་མཚBས་འPེལ་འཇོག་ནི་
ཐ་ན་Yོན་འ@ོ་ཞག་བཞི་དང་V་Wབ་ཞག་ག7མ་\ིས་ཆོག་པར་ཡང་ག7ངས་ལ།
V་Wབ་ལ་ཡང་ཀོང་…ལ་པས། .ི་Wབ་V་མའི་hལ་འTོར་\ི་•ལ། ནང་Wབ་!ན་Vའི་བ4ེད་cོགས་ཁ་ཚང་། གསང་Wབ་_་ག7མ་jན་འ;ས་
Kི་དKིལ་འཁོར། ”ིལ་Wབ་ཉམས་ལེན་kན་qེར་རེ་རེ་ནས་རང་˜ང་•གས་པ་ཡིན་པའི་.ིར་རོ།། ཞེས་ག7ངས་པ་ལས་V་Wབ་hམ་བཞི་ཡང་
རང་˜ང་•གས་པར་Wབ་n་བར་བIན་ནོ།།
qད་ཆོས་ག7མ་པ།
Iབས་བདེ་བ།
Lེ་ག'་ཐོག་པས། 9ིང་Lེ་ཆེ་ན་གང་Tས་ཆོས་7་འ@ོ།། ག7ངས་པ་བཞིན་གཙB་བོ་Tམས་9ིང་Lེའི་གཞི་Tས་ན། !ན་\ི་ལས་དོན་དང་གཞན་
ཕན་\ི་T་བ་ཅི་ཞིག་Wབ་ན་ཡང་ཆོས་7་འ@ོ་བས། 9ིང་Lེའི་Žོས་གཞན་དོན་4ོང་བ་kན་qེར་\ི་Yོན་འ@ོ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ང་ཚBའི་འཚB་བའི་
Nོད་;་ལག་ལེན་Iབས་བདེ་ཞིག་•་ངོས་འཛ•ན་Tས་ཆོག Wབ་ཐབས་གང་fང་ལ་འདོན་ཆ་དང་གསོལ་འདེབས་སོགས་™ང་ལ། Wབ་Rོར་
གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་Iབས་བདེ་བ་Iེ། འཕོ་བ་ལ་ཆ་མཚBན་ན་Yོན་\ི་བˆས་པ་དང་། དངོས་གཞི་འཕོ་šང་དང་ལས་ཚBགས་གཞན་ལ་འཕོ་བ་
འདེབས་•ལ་བཅས་ཤོག་Cེབ་གཅིག་གིས་ཆ་ཚང་བར་བIན་པ་བཞིན་དང་། ག•མ་མོའི་_་›ང་ལ་འœལ་འཁོར་བ;ན་ལས་ཐོག་མ་གཉིས་
_་ནང་›ང་རོ་šངས་པ་དང་•ག་མ་ž་_་འཁོར་ž་@ོལ་Tེད་;་ž་ཁོ་ན་ག7ངས་པ་Iབས་བདེ་ལ་གནད་;་འཁེལ་བ་དང་། .ག་ཆེན་ཡང་
སེམས་གནས་པ། གཡོ་བ། སོར་བཞག་དང་ངོ་བོ་བཅས་ཤིན་•་བXས་ལ་Iབས་བདེ་བ་ག7ངས་པ་ནི་ངོ་མཚར་བའི་གནས་7་མཐོང་ངོ་།།
qད་ཆོས་བཞི་བ།
གནད་ཚང་བ།
ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་གི་Ÿ་ཏི་གཅིག་གི་ནང་;་ཆོས་ཚན་སོ་ž་ཅན་ལ་‹ོ་Lེ་ཐེག་པའི་ལམ་\ི་གནད་ཆ་ཚང་བ་བQགས་Iེ། ཉམས་ལེན་Rོར་ལ་
ཐེག་ཆེན་\ི་_་བ་Yོན་འ@ོ། V་མའི་hལ་འTོར། བ4ེད་རིམ། བ4ེད་cོགས་Jང་འiག _་ག7མ་བ9ེན་Wབ་དང་གེགས་སེལ། cོགས་རིམ། _་
›ང་འœལ་འཁོར་དང། ཐབས་ལམ་ལས་$་དང་། .ག་ཆེན་དང་cོགས་ཆེན་བཅས་བQགས་པ་དང་། ལས་ཚBགས་ལ་!ན་Wབ་དང་། བ ང་
འཁོར། šིན་བHེག ཆོས་4ོང་Wབ་ཐབས་དང་། _་ཡི་•་མོ་དང་”ང་Hོང་Wབ་ཐབས་སོགས་¡་Wབ་དང་། སེམས་Kི་གེགས་སེལ་ལམ་—གས་
དང་–ས་Kི་གེགས་སེལ་!ན་གQང་སོགས་མདོར་ན་‹ོ་Lེ་ཐེག་པའི་གནད་འགག་ཆ་ཚང་བར་བIན་ནོ།།
qད་ཆོས་ž་པ།
!ན་དང་འPེལ་བ།
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གེགས་སེལ་ལ། གསང་བ་བ;ད་Kི་གེགས་སེལ། ནང་སེམས་Kི་གེགས་སེལ། .ི་–ས་Kི་གེགས་སེལ་Rབས་7་›ང་མNིས་བད་ག7མ་\ི་ནད་
—གས་དང་བཅོས་ཐབས་སོགས་Rབས་བཅོ་ž་ཙམ་ཆ་ཚང་ག7ངས་པས། བོད་\ི་!ན་šོང་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་ལེ¢་དེས་ཕན་ཐོག་
ཤིན་•་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། .ིས་7་Jར་མཁར་མཉམ་ཉིད་‹ོ་Lེའི་འPེལ་བ་$་ཆེར་གནང་བ་པོ་ཏི་རིང་བHེལ་ཙམ་ལ་མན་ངག་Tེ་བ་ཞེས་མན་
ངག་Tེ་བ་རིང་བHེལ་;་@གས་ནི་!ན་གQང་མཆོག་•་’ར་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།
qད་ཆོས་£ག་པ།
གོ་རིམ་གསལ་བ།
དང་པོ་Yོན་འ@ོའི་kད་šངས། དེ་ནས་ཁོང་Nོའི་གཉེན་པོ་བ4ེད་པ་མ་ཧ་ཡོ་གའམ་བ4ེད་རིམ་གQང་། འདོད་ཆགས་གཉེན་པོ་–ང་ཨ་}་ཡོ་
གའམ་cོགས་རིམ་གQང་དང་གཏི་Zག་གཉེན་པོ་cོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་བཅས་གོ་རིམ་འ¤གས་མེད་གསལ་;་ག7ངས་Iེ། ཐོག་མ་_་ག7མ་
jན་འ;ས་Kི་V་Wབ་ལ་.ི་ནང་གསང་”ིལ་Wབ་བཞི། བར་;་–ས་•་¥ར་šོང་པ་_་šང་བ་བར་›ང་དང་འœལ་འཁོར་བ;ན་ཅན་\ི་_་
བའི་ག•མ་མོ། ངག་Yགས་7་šང་པ་‹ོ་Lེའི་བˆས་པ་གཞི་Tས་ཉིན་མོའི་hལ་འTོར་”ག་›ང་གི་ག•མ་མོ། ¦་–ས། མཚན་\ི་hལ་འTོར་ƒི་
ལམ་། འོད་གསལ། འཆི་བ་šོང་Tེད་Kི་འཕོ་བ་མ་བŽོམ་སངས་$ས་འཕོ་བ་@ོང་འiག་དང་འPེལ་བདང་། བར་དོ་ཆོས་ཉིད་རང་@ོལ་བཅས་
བར་དོ་£ག་Nིད་དམ་ན་རོ་ཆོས་£ག་གི་གQང་དོན་ཚང་བར་གོ་རིམ་བཞིན་;་ག7ངས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡིད་ཐིག་ལེ་šང་•ལ་ལ་འོག་Žོ་
བདེ་ཆེན་ལམ་ལས་$འི་hལ་འTོར་དང་Iེང་Žོ་hམ་@ོལ་ལམ་.ག་ཆེན་\ི་Žོ་ནས་བIན་པ་དང་། ཐ་མར་cོགས་ཆེན་\ི་ངོ་§ོད་འཁོར་
འདས་རང་@ོལ་$ས་པར་ག7ངས་པ་hམས་Kང་། !ིན་Tེད་Kི་དབང་། @ོལ་Tེད་Kི་Nིད། བŽོམ་པའི་ཐབས། ཐོན་པའི་ལམ་—གས་དང་།
བར་ཆད་་གེགས་སེལ་བཅས་གོ་རིམ་གསལ་ཞིང་ཆ་ཚང་ལ་གནད་;་འཁེལ་བ་ཁོ་ནར་ག7ངས་པའོ།།
qད་ཆོས་བ;ན་པ
Sབ་མཐའ་རིས་མེད།
Yོན་འ@ོར་–ས་šིན་ག7ངས་པས་ཞི་གཅོད་Kི་དོན་འ;ས་པ་དང་། ན་རོ་ཆོས་£ག་བཞིན་;་ཆོས་£ག་ཆ་ཚང་ཞིང་གོ་རིམ་དང་Cན་པར་
ག7ངས་པ། དེ་བཞིན་;ས་འཁོར་དང་། བདེ་མཆོག་དང་གསང་འ;ས་སོགས་kད་V་མེད་–གས་Kི་འོག་Žོ་བདེ་ཆེན་ལམ་ལས་$་བIེན་
ཐབས་ཆ་ཚང་བ་ག7ངས་པ་དང་། .ག་ཆེན་བXས་པ་དང་cོགས་ཆེན་ཡང་ག7ངས་པས་Sབ་མཐའ་གང་–གས་གང་གིས་བ—ག་ཡང་ཚད་
དང་Cན་པ་ཡིན་ནོ། །
qད་ཆོས་བ$ད་པ།
$ས་བXས་འཚམས་པ།
དབང་དང་། Wབ་ཐབས་དང་ལས་ཚBགས་V་Wབ་སོགས་ཐབས་དང་Cན་པའི་Žོ་ནས་§ོས་བཅས་§ོད་མེད་–གས་7་ག7ངས་Iེ། ཁ་Tང་;།
བདེ་ཆེན་†ོང་ཡངས་Rལ་Cན་!ིན་པར་Tེད།། Vོ་•ང་དོན་དབང་མདོར་བXས་དེ་དོན་ཚང་།། ཞེས་པ་pར་§ོས་པ་ཅན་hམས་ལ་དབང་$ས་
པ་བདེ་ཆེན་†ོང་ཡངས་དང་། §ོད་མེད་–གས་ལ་དོན་དབང་མདོར་བXས་གཏོར་དབང་oེབ་གཉིས་ཅན་;་V་མེད་–གས་Kི་དབང་བཞི་
དང་། ”ང་Hོང་•་མོའི་Lེས་གནང་དང། ་ཞང་Vོན་Hོག་གཏད་བཅས་ཆ་ཚང་བQགས་པས་མཚBན་པ་དང་། V་Wབ་hམས་Kང་$ས་བXས་
གཉིས་7་དTེ་ནས་.ི་མ་གསང་བའི་མན་ངག་pར་ག7ངས་པ་ནི་ཉམས་ལེན་པའི་དབང་པོ་དང་ཤིན་•་མཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། .ི་Wབ་
ཡིད་བཞིན་ནོར་•་ལ་.ིའི་དKིལ་འཁོར་བŽོམ་Iངས་V་མ་ག'་ཐོག་•་མོ་oེ་བཞིས་བRོར་བ་=ང་$ས་པ་དང། དེ་མ་`ོག་ན་V་མ་Gགས་
ཀར་བŽོམ་ཞིང་Gགས་Yགས་Gང་བ་བˆ་བ་ཤིན་•་Iབས་བདེ་བ་དང་། ནང་Wབ་ནི་!ན་Vའི་བ4ེད་cོགས་Jང་འiག་ཡིན་ཡང་། ནང་
Wབ་\ི་གདམས་པ་དངོས་Sབ་cིང་•་ནི་V་མ་རིགས་ž་_་འཁོར་žར་བŽོམ་ཞིང་དཔལ་Cན་k་བཞིའི་དོན་—ོགས་པ་ནི་གནད་བXས་ལ།
གསང་Wབ་Rལ་Cན་lར་འ”ེན་\ི་—་ཕག་དམིགས་པ་སོགས་=ང་$ས་ལ་@ངས་བ9ེན་ནི་འ•མ་བ9ེན་ག7ངས་ན་ཡང་། ཞལ་གདམས་
མཆོག་གི་བདེ་ལམ་;་ཡི་དམ་དང་_་འཁོར་དང་Yགས་ཡིག་བཅས་ཤིན་•་བXས་པ་ག7ངས་Iབས། ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་གི་Wབ་ཐབས་
hམས་ནི་$ས་བXས་ཤིན་•་འཚམས་པ་ཞིག་•་མཐོང་ངོ་།།
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qད་ཆོས་ད|་བ།
;ས་དང་མGན་པ།
Lེ་བ•ན་ག'་ཐོག་པའི་མ་འོང་མངོན་གཟིགས་Kིས། Wབ་པ་དང་འSབ་པ་;ས་མཉམ་\ི་Tིན་བUབས་མེད་ན་9ིགས་མའི་4ེ་བོ་འདོད་ཐག་
ཉེ་ཞིང་9ིང་fས་•ང་བས་ཉམས་ལེན་'ན་བHིང་མི་}ས་ཤིང་། ཁོ་བོའི་Hོག་Wབ་འདི་ཉིད་གང་ཟག་དད་ཅན་\ིས་མ་ཡེངས་པར་ཞག་
བ;ན་Wབ་ན། རབ་དངོས། འPིང་ཉམས། ཐ་མ་ƒི་ལམ་;་བདག་གིས་ཞལ་ལེགས་པར་བIན་ནས། གདམས་པ་དང་Lེས་7་འཛ•ན་པར་བ\ི་
བ་དམ་བཅའ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ག7ངས་པ་ནི་‹ོ་Lེའི་ཐ་ཚ•ག་ཡིན་ལ། ཆོས་£ག་གི་ཉམས་ལེན་ཕལ་ཆེ་བ་ཡང་ཞག་བ;ན་\ི་མཚམས་ཡིན་པས།
Pེལ་འ•བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དེང་;ས་Kི་མིའི་སེམས་ཁམས་དང་མGན་ལ། ལས་ཚgགས་ཆེ་བའི་!ན་པ་hམས་Kིས་Kང་ཉམས་7་ལེན་Gབ་པ་
ཞིག་ཡིན་ནོ།།
qད་ཆོས་བ=་བ།
གང་ལ་གང་འ;ལ།
!ན་པ་hམས་ལ་མཁོ་བའི་!ན་གQང་དང་། !ན་Wབ་དང་!ན་མཆོད། Yགས་པ་hམས་ལ་མཁོ་བའི་ལས་ཚBགས་དང་། བRང་གསོ་དང་
བ ང་འཁོར། _ིས་པ་དང་མོ་བར་དགོས་པའི་¡་Wབ། hལ་འTོར་བ་ལ་དགོས་པའི་_་›ང་འœལ་འཁོར། འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་མཁོ་བའི་
བདེ་ཆེན་ཆགས་ལམ། •ལ་Nིམས་ཅན་ལ་དགོས་པའི་.ག་ཆེན་hམ་@ོལ་ལམ། cོགས་ཆེན་པ་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་cོགས་ཆེན་ངོ་§ོད།
ནད་པ་ལ་དགོས་པའི་ཚg་Wབ། མG་ཆེན་hམས་ལ་མེད་;་མི་fང་བའི་མནམ་བHེགས་འཕངས་ག7མ། བIན་པ་4ོང་པར་ངེས་པར་དགོས་
པའི་ཚད་Cན་བIན་བ ང་”ག་Yགས། ཚང་མར་དགོས་པའི་!ན་Wབ་དང་ལས་བཞིའི་šིན་བHེགས། Sབ་མཐའ་གང་fང་གི་གསང་Yགས་
ཉམས་ལེན་མཁན་hམས་ལ་འPེལ་འཇོག་གི་V་Wབ་སོགས་གང་ལ་གང་Iོན་\ི་ལམ་མཆོག་ཤིན་•་_་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་hམ་དmོད་ཅན་\ིས་
—ོགས་Gབ་པ་ཡིན་ནོ།།
qད་ཆོས་བ=་གཅིག་པ།
གཞན་མེད་གདམས་པ།
དེ་ཡང་ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་གQང་;་བIན་པའི་!ན་པ་དང་མོ་_ིས་ལ་མཁོ་བའི་_་¡་Wབ་ཐབས་ནི་གཞན་ནས་མཇལ་དཀའ་བའི་Wབ་
ཐབས་ཡིན་ལ། V་མ་ནང་Wབ་\ི་ཞལ་གདམས་དངོས་Sབ་Lིང་•་ལ་དཔལ་Cན་kད་བཞི་བŽོམ་Iོབས་—ོགས་Gབ་པའི་གདམས་པ་གནང་
བ་ཡང་ཤིན་•་ངོ་མཚར་བའི་གནས་7་མཐོང་། གཞན་ཡང་7མ་Iོན་ཆེན་པོས། jན་ལ་མ་@གས་9ན་kད་Tིན་Uབས་ཅན།། ཚg་གཅིག་
སངས་$ས་Iེར་བ་བདེ་lར་ལམ།། ཞེས་ག7ངས་པ་pར། ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་གQང་འདི་ལ་ཞིབ་མཇལ་Tས་ན་གཞན་\ིས་གསལ་;་མ་
ག7ངས་པའི་བŽོམ་པའི་གནད་;་མ་མཇལ་Gབ་Iེ། དཔེར་ན་–ས་•་¥ར་བ¦ར་Tེད་_་šོང་བའི་Rབས་7་ག•མ་མོའི་ཉམས་¨ོང་ཐོན་
Lེས་7། ངག་›ང་Yགས་7་བ¦ར་བར་Zན་ཁང་;་‹ོར་བˆས་ཞག་བ;ན་T་ག7ངས་པ་ནི་Gན་མིན་\ི་Zན་མཚམས་9ན་kད་ཡིན་ལ། V་
Wབ་དང་cོགས་རིམ་\ི་ལམ་—གས་7་བདེ་གསལ་མི་—ོག་པའི་ཉམས་དང་cོགས་རིམ་\ི་—གས་བ=་དང་། qད་པར་འོད་Kི་ཐིག་ལེ་མངོན་
7མ་;་འཁོར་བ་ཤིན་•་གསལ་བ་ཞིག་ག7ངས་པ་གཞན་དང་མ་འ”་བ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་། ཐབས་ལམ་འོག་Žོ་བདེ་ཆེན་Rབས་7་›ང་ལ་
གོམས་པ་དང་མ་གོམས་པའི་hལ་འTོར་བ་ཞེས་རིགས་གཉིས་7་.ེ་བའི་.ི་མ་›ང་ལ་མ་གོམས་པ་hམས་ལ་ཐབས་ལམ་བIན་པ་ནི་གཞན་
;་མ་ག7ངས་པའི་གདམས་པ་qད་པར་ཅན་་ཡིན་ལ། འོག་Žོ་བདེ་ཆེན་ལམ་ལས་$་བIེན་ནས་འཇའ་–ས་འSབ་པའང་ག7ངས་qད་པར་
ཅན་;་མཐོང་ངོ་།།
qད་ཆོས་བ=་གཉིས་པ།
Iོན་པའི་ཆེ་བ།
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9ན་kད་hམ་ཐར་pར་ན། ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་ནི་ཐོག་མར་སངས་$ས་!ན་Vས་དག་ཞིང་p་ན་Xག་•་ག7ངས་པ་དང་། བར་;་ཨོ་$ན་
'ལ་;་nོབ་དཔོན་པད་མ་འ‡ང་གནས་Kིས་ཨོ་$ན་'ལ་;་ག7ངས་པ་ག'་ཐོག་©ིང་མས་Qས་པ་དང་། ཐ་མར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ@ོ་མ་
དཔལ་Cན་Dེང་བས་ག'་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་ག7ངས་པས་ཟབ་མོ་དག་ªང་གི་ཆོས་Rོར་;་@གས་པ་དང་། ག'་ཐོག་
གསར་མས་9ིང་Lེ་ཆེན་པོའི་Žོ་ནས་གསོ་རིག་གཙB་བོ་བIན་པ་ཡང་ལོ་kས་7་འདི་pར་འ‡ང་Iེ། hམ་པ་གཅིག་•་ན་;ག་ག7མ་འ‡ང་བ་
ž་ལས་Sབ་པའི་མི་–ས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནད་བཞི་བ$་_་བཞིས་ག;ངས་པ་སེལ་བ་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་!ན་དmད་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བར་གོ
དེའི་.ིར་སེམས་བ4ེད་hམ་པར་དག་པས་jན་ནས་བnངས་ནས་གསོ་དmད་ཁོ་ན་གཙBར་Iོན། ཆོས་hམས་གཞན་hམས་Kང་གཙB་བོར་མ་
བIན་པས།
ཞེས་པ་ལས་སེམས་བ4ེད་$་ཆེ་ལ་hམ་པར་དག་པའི་.ག་Lེས་7་འ@ོ་བ་ནད་པའི་དོན་གཙB་ཆེར་བ4ངས་པ་ནི་Tང་སེམས་མཆོག་ལ་མངའ་
བ©ེས་པ་ཤེས་Gབ་ལ།
ཟབ་ལམ་འདི་ལས་ག'་ཐོག་©ིང་མ་ཚgའི་རིག་འཛ•ན་Sབ་ནས་དགོངས་ལོ་བ$་དང་ཉེར་ž་བQགས་ནས་'མ་དང་qིམ་གཞིས་བཅས་འཇའ་
–ས་འཕོ་ཆེན་Sབ་པ་དང་། ག'་ཐོག་གསར་མའང་;ས་རབས་བ=་གཉིས་པའི་ནང་་འཁོར་མང་པོའི་མ;ན་;་འཇའ་–ས་འཕོ་བ་ཆེན་པོ་
གེགས་མེད་;་ཕེབས་པས་ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་V་kད་Kི་ཆེ་བ་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟའོ།།
དོན་ཐམས་ཅད་གནད་;་བXས་ན། V་Wབ་\ི་ཁ་Tང་ལས་གོང་བIན་\ི་Gན་མིན་qད་ཆོས་ཕལ་ཆེ་ཤེས་—ོགས་འ‡ང་Iེ།
ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་Tིན་Uབས་V་Wབ་ལས་ཁ་Tང་བQགས་སོ།།
ཨེ་མ་ཧོ། .ོགས་;ས་$ལ་བའི་Gགས་Lེ་གཅིག་བXས་པ།། གནས་žའི་མཆོག་’ར་གངས་ཅན་འ@ོ་བའི་དཔལ།།
;ག་ག7མ་ནད་སེལ་!ན་$ལ་jན་བཟང་དང་།། དTེར་མེད་|་ཎས་.ི་རབས་;ས་Kི་མཐར།།
བRལ་བའི་ཆ་ཉམས་འ‡ང་བའི་བ=ད་ཤོར་བས།། ;ག་žའི་མེ་འབར་ངན་Œོད་oིག་ལ་Œོད།།
•་Hིན་འ¤གས་པས་ª་ཚBགས་ནད་Kི་རིགས།། བསམ་\ིས་མི་qབ་མིང་འདོགས་མི་ཤེས་པས།།
4ེ་འ@ོ་བདེ་བའི་Rབས་མེད་4ོབ་.ིར་;།། འ•མ་Dག་གསོ་རིག་ཡང་བ=ད་གQང་འ@ེལ་ལས།།
ཡང་9ིང་9ན་kད་མེད་ཐབས་མེད་hམ་ག7མ།། དེ་ཡི་!ན་Vའི་མཆོད་Wབ་བIོད་ག7མ་Iེ།།
དེ་ལ་.ི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་Wབ།། Xག་བYལ་Zན་སེལ་Gགས་Lེའི་ཉི་འོད་ལས།།
Gན་མོང་བ4ེད་cོགས་མན་ངག་བཀའ་བ ང་Rོར།།
jན་\ི་Gན་མོང་ཐོག་མར་ལོ་kས་ནི།། ག;ལ་T་ངེས་པ་འ”ེན་Tེད་`གས་“་ཡིན།།
བདེ་ཆེན་†ོང་ཡངས་Rལ་Cན་!ིན་པར་Tེད།། Vོ་•ང་དོན་དབང་མདོར་བXས་དེ་དོན་ཚང་།།
‹ོ་Lེའི་$་མ;ད་དམ་ཚ•ག་གསང་Yགས་Hོག། བ4ེད་རིམ་.ི་ནང་གསང་བ་”ིལ་Wབ་དང་།།
མཁའ་འ@ོ་Žོས་Wབ་རིགས་žའི་མངོན་—ོགས་བXས།། ཞལ་གདམས་གཉིས་བཅས་གསང་Wབ་_་བ་ཡིན།།
Rལ་Cན་མཆོག་Gན་དངོས་Sབ་འདོད་jན་Wབ།།.ི་གཏོར་ལས་གQང་!ན་གཏོར་•ན་ཐབས་ནི།།
མ@ོན་རིགས་jན་ཚ•མ་དངོས་Sབ་jན་འ‡ང་Tེད།།
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cོགས་རིམ་ཡང་ཟབ་མཁའ་འ@ོའི་Hོག་9ིང་ནི།། Rལ་Cན་ཚg་གཅིག་མངོན་སངས་$ས་འདོད་Wབ།།
ངོ་§ོད་ཁོས་འདས་རང་སར་@ོལ་ཉམས་ལོངས།། གེགས་སེལ་ལམ་—གས་གསལ་Tེད་གསོལ་འདེབས་ནི།།
བ4ེད་cོགས་Gན་མོང་མན་ངག་Tིན་Uབས་འiག། འཆི་བདག་བ;ད་འཇོམས་•ན་ཐབས་šིན་བHེག་དང་།།
ང་འཁོར་དཔེ¢་•ང་བདག་གཞན་ཚg་བHིང་ཞིང་།། ལས་lར་འཇིགས་ལས་4ོབ་Tེད་མན་ངག་ཡིན།།
¡་Wབ་Lེས་གནང་¬བ་འ”ེ་མནམ་པ་ག7མ།། འ@ོ་བ་§ོ་བ4ེད་ལས་šོར་དཔེ་རིས་གཉིས།།
མདངང་བRང་གསོལ་ཀ་Yགས་Tང་Hོག་ཐིག་Iེ།། -་@ི་;ག་ངར་གནམ་`གས་ཐོག་དང་འ”།།
བIན་པའི་ད@་བགེགས་བ‚ལ་བའི་མཚBན་ཆ་ཡིན།། §ོས་བཅས་མན་ངག་ལས་ཚBགས་ཞལ་Tང་གསལ།།
Gགས་Lེའི་ཉི་འོད་ཆོས་ཚན་7མ་བ=་ž་།། _་བ་ག7མ་\ི་Gགས་Hོག་གཅིག་”ིལ་འདི།།
;ས་ག7མ་$ལ་བའི་Hོག་Wབ་མཐར་Gག་ཡིན།། Rལ་Cན་ལས་འDོ་ཅན་\ི་9ིང་ལ་ཆོངས།།
ཐབས་Kི་®་ཞིང་”ིན་ཅན་qད་;་གསོད།། བkད་པ་མི་འཛ•ན་ཉམས་7་མི་ལེན་ཅིང་།།
ªོད་མེད་དམ་ཚ•ག་ཉམས་ལ་7ས་Tིན་པའི།། དཔོན་nོབ་9ིང་Nག་དམ་ཅན་oེ་ད|ས་འGང་།།
ཞེས་ག7ངས་པ་ལས་ཆོས་ཚན་7མ་བ=་སོ་žའི་བདག་ཉིད་ག'་ཐོག་9ིང་ཐིག་གི་Gན་མིན་\ི་གནད་ཡོངས་7་—ོགས་Gབ་པ་ཡིན་ནོ།། །།
ཆོས་Rོར་འདིའི་དབང་–ང་Nིད་ག7མ་ཐོབ་ཞིང་དད་པ་nད་མེད་Kི་!ན་པ་ཉི་ˆས་ཡོ་རོབ་\ི་7ད་སི་$ལ་ཁབ་\ི་བེན་Gར་ཐོར་@ོང་qེར་
ནས་༢༠༡༥་ˆ་༤་ཚgས་༣་ཉིན་Pིས།།
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