ཝེ་ལེམ་ ་ི བིན་ཁི་ཡིས་བ མས། ༼ Willem de Vink༽

ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ
འཛམ་ ་ ངི ་ལ་འ ར་བ་གཏོང་བའི་མི།

མིང་བ ་ རོ ་ཞིག་གི་འ ལེ ་བཤད།

ཡང་བ ར་ཕེབས་འོང་བ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ཡང་བ ར་
ཕེབས་འོངས་ ས་ཐམས་ཅད་གསར་བར་འ ར་ཞིང་། དཀོན་
མཆོག་གིས་གནམ་ས་གསར་བ་ཞིག་འགོད་ངེས་ཡིན། ༼ཤོག་
ངོས་57ལ་གསལ།༽

དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད། ལ་གང་དང་གང་ཞིག་ལ་མི་
མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ོད་པ་ཡིན་ན་
ེས་འ ང་བ། བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ེས་འ ག་ མས། ༼ཤོག་
ལ་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ཡིན། ༼ཤོག་ངོས་58ལ་
ངོ
ས
་18ལ་གསལ།༽
གསལ།༽
ཤིང་ ་ མ། གནའ་བོའི་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་ཉེས་ཆད་གཅོད་
དཀོན་མཆོག་གི་ ས། བས་མགོན་ཡེ་ འི་མཚན་ ི་ མ་
ངས། ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཉིད་བཀའ་ག གས་ ་ ོན་ནས་ ེད་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། བས་མགོན་ཡེ་ ས་རང་མོས་ངང་
འཇིག་ ེན་ ་ཕེབས་ཤིང་། དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ་ ར་པ་ ཤིང་ ་ མ་ ངེ ་བ བས་ནས་མིའི་རིགས་ ི་ ིག་པ་ ར་ ་
བཞེས་པ་དང་། ཤིང་ ་ མ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་པ་ མས་ ི་མཚན་
ཡིན།
གས་ཤིག་ ་ ར་ཡོད། ༼ཤོག་ངོས་25དང་50ལ་གསལ།༽
དད་པ། ེད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས་ལ་བཅངས་པའི་
ཱ་ཏན། དཀོན་མཆོག་དང་མི་གཉིས་ ི་བ ན་ད ་ཡིན་ཏེ།
ཡིད་ཆེས་མཐར་ ིན་པ། ༼ཤོག་ངོས་58ལ་གསལ།༽
མིའི་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ར་བ་ཡིན། དེར་བ ད་ ན་ཞེས་ ང་
ཟེར།
དམ་པའི་ག ང་རབ། དམ་པའི་ག ང་རབ་ལས་ ེད་ ིས་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་འབངས་མི་ལ་ ་ ངས་ག་འ ་ཞིག་
བས་མགོན་ཡེ་ ། དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ི་མཚན། དཀོན་
བ ང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ མས་ལ་ཅི་ ར་འ ོགས་པའི་ ོར་
མཆོག་གི་ཐར་པ་ཞེས་པའི་དོན་ལ་འ ག
བ ག་ བ་པ་ཡིན།
དམ་པའི་ གས་ཉིད། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ཡིན་ཏེ།
བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ེས་འ ག་ མས་ ི་སེམས་ ་བ གས་
པ་ཡིན། ༼ཤོག་ངོས་58ལ་གསལ།༽

ིག་པ། རང་ཅག་གིས་ ས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་
དགོངས་དང་འགལ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་ཞིང་། ིག་པ་
ཡིས་རང་ཅག་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའི་དོན་ ་བཀོད་པའི་
དམིགས་འབེན་ལ་བ ེབ་པར་བཀག་འགོག་ ེད་པ་ཡིན།

དམ་པའི་ཞལ་ཟས། བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ེས་འ ག་ མས་
ིས་ ན་ཆང་དང་བག་ལེབ་ ད་ནས་ཁོང་ ་གཤེགས་པ་དང་ ིག་སེལ། མི་ལ་ ་ཡངས་དེ་འ ་འཐོབ་མི་འོས་ ང་དཀོན་
མཆོག་གིས་མི་ཡི་ ིག་པ་བསལ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ེད་ནི་རང་གི་
ར་གསོན་པར་ ེས་ ན་ ེད་པའི་ཆོ་ག་ཞིག ༼ཤོག་ངོས་
ིག་པའི་ ེན་ ིས་ཡིད་སེམས་ ག་གིས་མནར་ཞིང་འ ོད་
41ལ་གསལ།༽
བཤགས་ ི་སེམས་དང་ ན་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ ི་ ིག་
ཕོ་ཉ། མིའི་མིག་གི་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ར་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་ པ་བསལ་ངེས་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ ས་ང་ཚའི་ཚབ་ ་ཉེས་
ཆད་ ར་བ་དང་ཁོང་གི་ ིག་པ་མེད་པའི་ ་ ོག་གིས་རང་
བང་ཆེན་ཡིན། ༼ཤོག་ངོས་5བར་གསལ།༽
ཅག་གི་ ིག་པ་ཅན་ ི་ཚ་ ོག་གི་ཚབ་ ས་པས་ན། ད་གཟོད་
ིན་ བས། མི་ཡིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་ཁོང་ ང་ཚའི་ ིག་པ་དཀོན་མཆོག་གིས་བསལ་བ་ཡིན། ༼ཤོག་ངོས་
གི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ་ ོད་པ་ ད་པས་ན། དཀོན་མཆོག་ 58ལ་གསལ།༽
གིས་མི་ལ་གནང་བའི་ ་དངོས་ཡིད་ ་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
ོན་ལམ། ེད་དང་དཀོན་མཆོག་བར་ ི་ ེང་མོལ་ལ་གོ་ཞིང་།
གོ་བ་ཡིན། ༼ཤོག་ངོས་10དང་11ལ་གསལ།༽
དེ་ནི་ ད་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་འ ས་ལ། དེ་ནས་ ེད་ ིས་
ཱ་ཤི་ཀ གས་པར་མཛད་པའི་ ལ་པོ། ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་པ་ནི་ དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ ོན་ལ་ ་བ་ གས་ནས་ཉན་དགོས།
ཨིབ་རི་པའི་ཡི་གེའི་མིང་བ ་ཞིག་ཡིན་ལ། གྷི་རིག་ ད་ ་
ར་གསོན་ ི་ ས་ཆེན། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ར་གསོན་པར་
བ ར་ན་ ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་པའོ། ། ༼ཤོག་ངོས་52དང་55ལ་
ེན་འ ེལ་ ་བའི་ ས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡ་ ་ ་པ་ མས་
གསལ།༽
ིས་ཉིན་དེར་པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་རོལ་བ་ཡིན། ༼ཤོག་ངོས་
38-54བར་ ་གསལ།༽
མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་
གནས་པའི་ ས་གཏན་ ི་ཚ་ ོག་ ེ། དེར་འཆི་བ་དང་མཐའ་
ར་གསོན། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་ ོངས་པ་ནས་ ར་གསོན་
མ་ནི་མེད་དོ། ། ༼ཤོག་ངོས་23དང་29-30བར་ ་གསལ།༽
པ་ཡིན། མ་འོངས་པའི་ ས་ཤིག་ལ་མི་རེ་རེ་འཆི་བ་ནས་ ར་
གསོན་ཏེ་ ིམས་གཅོད་དང་ ་ལེན་དགོས་ལ། དཀོན་མཆོག་
གིས་མི་རེ་རེར་ ིམས་ཐག་གཅོད་པར་འ ར། ༼ཤོག་ངོས་5357བར་ ་གསལ།༽

བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་ཱ ཤི་ཀ་ནི་ ་ཡིན་ནམ།

བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ས་རབས།
ང་ཚའི་ ི་ལོའི་ལོ་རབས་ ི་ ངས་ནི་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་
འ ངས་པའི་ལོ་ནས་འགོ་ གས་པ་ཡིན། དེའི་ བས་ ་མི་
མས་ ལ་ ོར་ལ་འ ོ་ ས་ ང་པ་བ བ་ནས་འ ོ་བའམ།
ཡང་ན་བོང་ ་དང་ ་མོང་། ་བཅས་ལ་ཞོན་ནས་འ ོ་བ་ཡིན།
བས་དེར་ཡོ་རོབ་ ིང་དང་ཤར་ད ས་ས་ ལ། ་ྥེ ིང་ ང་མ་
བཅས་ ི་ ལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་རོ་ ་ཱ བཙན་ ལ་ ིས་བ ང་བ་
དང་། འབངས་མི་སེར་མང་ཆེ་བས་ཡི་གེ་འ ི་ ོག་མི་ཤེས་མོད།
འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་ ་ི ཡ་ ་ ་པ་ མས་ནི་དམིགས་བསལ་
ཡིན། ཁོ་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བ ན་བཅོས་དམ་པའི་མི་
ད་ཅེས་ ་འབོད་དོ། །
དཀོན་མཆོག་གིས་བ ན་བཅོས་དམ་པ་ ེ་དམ་པའི་ག ང་རབ་
བ ད་ནས་མི་ མས་ལ་བཀའ་ག ང་གནང་བ་ཡིན། ཁོང་ནི་
འཇིག་ ེན་ ེད་པོ་ཡིན་ལ་ཁོང་གིས་མི་ལ་འ ེལ་བ་ཟབ་མོ་
འ གས་དགོངས་པ་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ ས་དགོངས་པ་དེ་
གསལ་བོར་བ ན་པའོ། །

བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་ལོ་ངོ་ ོང་ཚ་གཉིས་ ི་ཡར་ ོན་ལ་
ད ི་སི་རལ་ ་འཚ་བ་ཡིན་ལ། ང་ཚས་ཁོང་ལ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་
ཞེས་དང་ཡང་ན་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ཞེས་ ་འབོད་ཅིང་ཁོང་
ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ལ་འ ག དོན་དངོས་ ་ཁོང་ཉིད་
ལ་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་
མིའི་ ་ཡང་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་ཁོང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
ལ་མི་ཡང་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ འི་ མ་ཐར་ནི་དམ་པའི་
ག ང་རབ་ནང་ ་བཀོད་ཡོད་ལ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་ ་
མི་མང་པོས་བ གས་བ ོད་ ེད་པའི་ལོ་ ས་ཆེས་ བས་ཆེ་
བ་དེ་ཡིན།

ག་ལིལ།
་ཕར་ན་ མ།
་ཙ་རེལ།

ས་ད ས་ ་མཚ།

མཚ་ག་ལིལ།

ཱ་མར་ཡ།
ཡོར་དན་གཙང་པོ།
ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ།

ཡ་ ་ །

བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ས་ ་ི ད ་ི སི་རལ།
ལ་ས། ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ།
ོངས། ག་ལིལ། ཱ་མར་ཡ། ཡ་ ་ །
ལ་ཁམས་ ི་ས་ ོན། ི་ལེ་ ་བཞི་མ་28000ཡས་མས།
གནམ་གཤིས། ཚ་བའི་ས་ ལ།
ཆབ་ ིད། ི་ལོ་ ོན་ ི་63ལོ་ནས་བ ང་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ིས་དབང་ ་
བ ས་པ།
ིད་ག ང་། རོ་ འཱ ི་ ི་དཔོན་པི་ལ་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ལ་ དི ་ དེ ་ཅིང་།
བས་དེའི་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་སེ་བཟིར་ ལ་པོ་ནི་ཐེ་པེར་ ་ཡིན་པ་དང་།
པི་ལ་ ་ཡིས་དེའི་བཀའ་ག ང་བ ི་དགོས་པ་ཡིན།

ཆོས་ གས་དད་མོས། ཡ་ ་ འི་ཆོས་ གས། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ི་
མཆོད་ཁང་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ ་ཡོད་ཅིང་། མཆོད་ཁང་ནང་ ་མཆོད་
དཔོན་ མས་ ིས་ཡ་ ་ འི་ཆོས་ གས་ ི་ཆོ་ག་ མས་ བ་པ་ཡིན།
ཡང་དཔེར་ན་ཕ་ ་ཤི་པ་ མས་ཏེ་ཆོས་ ིད་མཁན་ ོབ་དཔོན་
མས་ ང་ཡོད། ཁོང་ མ་པས་དམ་པའི་ག ང་རབ་གཞིར་བ ང་
ནས་ཉིན་རེའི་འཚ་བའི་ ོད་ ་མི་ མས་ལ་བ བ་ ་གནང་བ་ཡིན།
ད་རིགས། ཡ་ ་ འི་ ད་རིགས་ཏེ་ཨིབ་རི་པའི་ ད་དང་། ལ་
ིའི་ ད་རིགས་ཏེ་གྷི་རིག་གི་ ད། རོ་ ཱ་པ་ མས་ ི་ ད་རིགས་ཏེ་
ལ་ཏིང་གི་ ད་བཅས་ཡོད།

མི་འདི་ཚང་མ་ ་ཁར་འཚགས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

དོ ་ཚས་ ་ ིག་ ོས་དང་།
དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་གསར་བ་
ཞིག་མཛད་ ་རེད།

དོ ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཡོལ་ཐབས་
མེད། ཁོང་གི་ ིམས་ཐག་གཅོད་པའི་
་རེ་དེ་ ོང་ ར་བཞག་འ ག

ཚ་ ོག་གསར་བ་ཞིག་
འགོ་ ོམ་དགོས།

འ ས་ ་ཡག་པོ་མི་ཐོགས་པའི་ ོང་བོ་ མས་
བཅད་ནས་མེའི་ནང་ ་ག ག་ ་རེད།

ཕ་གར་ཅིག་ཉོན་དང་། རང་ཅག་འདི་
འ ་བཟང་བས་ད་ ང་མི་ཆོག་གམ།

མི་ ་ཡིན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་གཅོད་ལ་
གཡོལ་ཐབས་མེད། ཡིན་ནའང་ངའི་ ེས་ ་ ོད་ ི་
ནང་གཉིས་ཀ་བ ར་ བ་པ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་ཞིང་།
ཁོང་གིས་ ོད་རང་ ོབ་པར་འ ར།

དོ ་ངོ་མས་མི་ཚ་མི་འ ་བ་ཞིག་ཡོད་
འདོད་དམ། འི་ནང་ ་ཤོག་ལ་ ས་
གསོལ་ལོངས་ཤིག

ད་ནི་ ོད་ ི་ ིག་པ་ མས་དག་པ་ཡིན་
པས་ཚ་ ོག་གསར་བ་འགོ་བ མས་ཆོག

མི་ཚང་མས་ ་ཁའི་ཆོས་ག ང་མཁན་དེར་ ས་གསོལ་
མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་འབོད་པ་རེད།

དེ་ནས།

ང་གལ་ཆེན་མིན། ངས་ ོད་ མས་
གཞན་ཞིག་གི་དོན་ ་ ་ ིག་ ེད་
པ་ཡིན། ཁོང་གིས་རང་ཅག་ལ་
དཀོན་མཆོག་གི་ གས་དགོངས་ཅི་
ཡིན་པ་ ོན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ ོད་
མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་
ཉིད་ ི་མེའི་ནང་ ་ ས་གསོལ་
མཛད་པ་དང་། དེས་ ོད་ མས་ ་
བ་ནས་བ ར་ངེས་ཡིན།
ོ་ ར་ ་ནམ་མཁའ་ནས་ ད་
ཅིག་གིས།
ངས་ ེད་ནས་ ས་
གསོལ་ ངས་ན་
འ ིག

ལགས་སོ། ། ོད་ནི་ངའི་
གཅེས་པའི་ ་ཡིན། ོད་
ནི་ངའི་སེམས་དང་ ན་
པ་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
དེ་བཞིན་ ོས་ཞིག རང་
ཅག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་
གས་དགོངས་བཞིན་ ་
བ བ་འོས།

ཡབ་ལགས། ེད་ ི་ ལ་
ིད་འོང་བར་ཤོག ེད་
ི་དགོངས་པ་ བ་ ར་
ཅིག

ད ི་སི་རལ།

་ཕར་ན་ མ།
་ཙ་རེལ།
ཀ་ །

ག་ལིལ།
ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ།

ཡ་ ་ །

ཡོར་དན་གཙང་པོ།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཡེས་ར་ཨེལ་པ་ མས་ཕེབས་ ་ཡིན་པའི་
ཱ་ཤི་ཀའི་དོན་ ་ ་ ིག་ ས་པ་རེད། བས་དེར་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ིས་
འཛམ་ ིང་ ེང་གི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་དབང་ ་བ ང་ཡོད་པ་དང་། ད ི་སི་
རལ་ནི་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་མངའ་འབངས་ ལ་ ་ ང་ ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ཱ་
ཤི་ཀ་ཕེབས་འོང་བར་རེ་
ག་ ེད་ ིན་ཡོད་པ་དང་།
ཁོང་ མས་ ི་གནའ་
དཔེའི་ནང་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་
ཕེབས་ ་ཡིན་པ་ ང་
བ ན་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་
ད ི་སི་རལ་དར་ ་འ ག་
པར་ག ངས།

ཡིན་ནའང་ཡོར་དན་གཙང་པོ་ ་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་
བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་མཆོད་པའི་ ་ ་དེ་ཡིན་པར་ག ངས།
སོ ་དང་། ཁོང་ནི་འཇིག་ ེན་
འདིའི་ ིག་པ་སེལ་མཁན་དཀོན་
མཆོག་གི་ ་ ་ཡིན།

དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ ིས་ བས་
མགོན་ཡེ་ ་དབེན་ ོང་ ལ་ ་ ིད།

བས་མགོན་ཡེ་ ་གཅིག་ ་དབེན་ ོང་ནས་ཉིན་ཞག་
བཞི་བ ར་བ ད་ཅིང་། ཁ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་ ད་པར་
ཚད་བགམ་ཐེག་པའི་ ིར་རང་ཉིད་ ་ ིག་ ས།

བས་མགོན་ཡེ་ ་བ ད་ ཱ་ཏན་དང་འཐབ་དགོས་ཏེ། ཱ་ཏན་ནི་མིག་གིས་མི་མཐོང་བའི་ ན་
ནག་དབང་ ་ ར་མཁན་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་དང་མི་གཉིས་ ི་བ ན་ད ་ཡིན་པ་དང་། ཁོས་
ནི་ཞེ་ ང་དང་ན་ཚ། འཆི་བ་བཅས་ ིས་འཇིག་ ེན་འདིར་དབང་ ར་བ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་
འཆར་གཞི་ལག་ལེན་ ་འདེབས་དགོས་པ་
ེ། མི་ མས་ཉེས་ཆད་དང་འཆི་བ་ལ་
འཇིགས་པའི་འཇིགས་ ང་ལས་ཐར་བ་ནི་
དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན།
ལགས་སོ་ཡབ་
ཆེན་ལགས།
ངས་ ེད་ ི་
དགོངས་པ་
བཞིན་ ་བ བ་
པར་ །

ཡིན་ནའང་བ ད་ ཱ་ཏན་ ིས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་
དཀོན་མཆོག་གི་བཅོལ་གདམས་དང་ཁ་འ ལ་ ་འ ག་པའི་ཆེད་
་ཁོང་གི་ ན་ལམ་ ་ཤབ་ བ་ ས་པ་རེད།
མིན། དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ནང་ ་མི་
ནི་བག་ལེབ་ཁོ་ནར་བ ེན་ནས་འཚ་བ་མ་
ཡིན་པར། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ ེན་
ནས་འཚ་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

གལ་ཏེ་ ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པ་བདེན་
ན་ ོ་འདི་ མས་བག་ལེབ་ ་ ར་ཅིག

གལ་ཏེ་ ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ན་
དེར་བདེན་དཔང་ ོས་དང་། མཆོད་ཁང་གི་ ེ་
མོ་ནས་མར་མཆོངས་ཤིག ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ ེད་
ཡར་བ གས་ནས་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནམ།

མིན། ོད་ ིས་དཀོན་
མཆོག་ལ་ཉམས་ཚད་
མ་ལེན་ཞེས་ ང་ ིས་
ཡོད།

སོ ་དང་། ངས་ས་གཞི་ ེང་གི་དབང་ཡོད་
ཚད་ ེད་ལ་ ེར་བར་ ། ཡིན་ནའང་ ོན་ལ་
ེད་ ིས་ང་ལ་ ག་འཚལ་དགོས།

དེའི་ ེས་ ་བ ད་ ཱ་ཏན་ བས་མགོན་ཡེ་ ་
དང་ ལ་ནས་སོང་བ་དང་། ཕོ་ཉ་ མས་ཡོང་
ནས་ བས་མགོན་ཡེ་ ར་ཞབས་ ི་བ བས་པ་
རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ ་རང་ཉིད་ཡོང་སའི་ག་ལིལ་
ལ་ ་ ིར་ལོག་པ་དང་། ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་
གས་ཉིད་ ིས་ བ་ཅིང་། ཁོང་གང་ལ་ཕེབས་ན་
མི་ མས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ནས། ཁོང་ཉིད་
ཱ་ཤི་ཀ་ཨེ་ཡིན་ མ་པ་རེད།

་ཱ ཏན་ ོད་ཕར་སོང་ཞིག དཀོན་
མཆོག་གཅིག་ ་ནི་ངེད་ཅག་གིས་
བ ེན་བ ར་ ེད་ས་དང་ཞབས་ ི་ བ་
ས་ཡིན་ཞེས་ ིས་ཡོད།

ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ ེ་ཀ་ ་ ་གཉེན་ ོན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ཡང་ཁོང་གི་ མ་དང་ ོགས་པོ་
འགའ་རེ་མཉམ་ ་ ོན་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་རེད།

ཡིན་ནའང་ ོན་མོ་ ས་
ནས་བར་མཚམས་ཞིག་ལ།
ཨ་ཧ་བོ་ད་ཅི་ ། ན་
ཆང་ཚར་ཐལ།

་མ་འདི་ མས་ ས་བཀང་བར་ ས་ནས་ ོན་
མོའི་འགོ་འཛན་ལ་ ོ་བ་ ང་ ་ གས།
བས་མགོན་ཡེ་ ས་
ཅི་ ར་ག ངས་ན་དེ་
ར་ ོས་ཤིག

། ཡིན་ན་ར་འདི་ ན་ཆང་རེད།
ན་ཆང་ཆེས་ཡག་ཤོས་རེད།

ན་ཆང་འདིའི་ ོ་བ་
ོངས་དང་། ོད་ ིས་ ན་
ཆང་ཆེས་ཡག་ཤོས་དེ་
ག ག་ལ་བ ར་བ་རེད།

?

ཅི་འ འི་འ ་འཛམས་ཡག་པོ། ཅི་འ འི་ ོན་མོ་ཡག་པོ། ་ ན་ཆང་
་ ར་བ་རེད། ན་ཆང་ཆེས་ཡག་ཤོས་ ་ ར་བ་རེད།
་ཙ་རེལ་ ི་ཡེ་ ས་དོན་དེ་ ཁོང་ ་རེད།
བ བས་པ་རེད།

་ཕར་ན་ མ་ནི་ག་ལིལ་མཚ་འ མ་ ི་ཉ་འཛན་སའི་ ོང་ ེ་ཞིག་ཡིན་ལ། བས་མགོན་ཡེ་ ས་
ས་ཆ་འདི་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ མས་ ོག་པའི་འགོ་བ མས་པ་རེད།

པེ་ ོ། མཚ་ ་ ་གཏིང་
སར་དེད་དེ་ ་ ་འཕངས་
ནས་ཉ་ ངས་ཤིག

ཡང་ས་ཆ་འདི་ནས་ཁོང་གིས་ཉིད་ ི་ གས་ ས་
ཐོག་མ་ མས་འདེམས་པའི་འགོ་ གས་པ་རེད།

ནོ ་པ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ཞག་
གང་བོར་དཀའ་ལས་ ངས་ནའང་
ཅི་ཡང་མ་ཟིན་ཐལ།

ཡིན་ནའང་ ེད་ ིས་འདི་
བཞིན་ག ངས་ན་་་་་།

འདི་ཅི་རེད། ངའི་
ཡིད་ལའང་མ་
ཤར།

ཡ་ཀོབ། ཡོ་ཧ་ནན།
ོད་གཉིས་ཀ་འདིར་
རོགས་ ེད་ ་ཤོག་
དང་། ངས་མི་ཚ་གང་
བོར་འདི་འ ་མཐོང་
མ་ ོང་།

གཙ་བོ་ལགས། ང་ནི་མི་ ིག་
ཅན་གཏེ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་ ེད་
ང་དང་འ ལ་བར་མཛད།

པེ་ ོ། ོད་ ག་མི་དགོས།

ིན་ཆད་ ོད་ལ་མི་ཡང་
འཐོབ་པར་འ ར།

ངའི་ ེས་དེད་
ནས་ཤོག

བས་མགོན་ཡེ་ ་ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་
དང་མཉམ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ང་ ོགས་ ་
འ ིམས་པ་དང་། ཁོང་གིས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་
དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ེབ་ལ་ཉེ་བའི་
འ ིན་བ གས་པ་རེད། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ ་
ོབས་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ན་ཞིང་། ཁོང་
གིས་མི་ མས་ན་ཚ་ལས་གསོས་པ་དང་གདོན་
འ ེས་བ ང་བ་ མས་ ང་ཐར་བར་མཛད།
མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པ་དང་།
མི་དེ་ མས་ནི་ཐ་ན་ ལ་གཞན་དང་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ནས་འོངས་པ་
རེད།

དཀོན་མཆོག་གི་བཟང་པོར་ ངས་
བའི་མི་ མས་བདེའོ། །དེ་ནས་ ོད་
ལ་མོད་པོ་འཐོབ་ངེས་ཡིན།

དཀོན་མཆོག་དགོས་འདོད་པའི་མི་ མས་
བདེའོ། །དེ་ནས་ ོད་རང་ཁོང་གི་འཇིག་
ེན་གསར་བའི་ནང་ ་འཚ་བར་འ ར།

ཡིད་ ོ་བའི་མི་ མས་བདེའོ། ། ོད་
ལ་སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར།

གཞན་ལ་དོན་བཟང་པོ་ ེད་མཁན་ མས་
བདེའོ། །དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོད་ལ་དེ་
བཞིན་མཛད་ངེས་ཡིན། གཞན་ མས་མ ན་
པར་ ེད་པ་ མས་བདེའོ། །དེ་ནས་ ོད་རང་
དཀོན་མཆོག་གི་ ་དང་ ་མོར་འ ར་རོ། །

དོ ་ལ་གཞན་ནས་ཅི་ ར་ཐོབ་འདོད་
ན་ ོད་ ིས་ ང་མི་གཞན་ལ་དེ་ ར་
ེད་དགོས།

ོད་ ་ི ད ་བོ་ མས་ལ་ མས་ཤིང་ཁོ་ཚའི་
དོན་ ་ ནོ ་ལམ་འདེབས་དགོས།

དོན་བཟང་པོ་གསང་བའི་ ོ་ནས་བ བ་པ་ལས་
གཞན་ ིས་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་བ བ་མི་ ང་།

་ཞིག་གིས་ ད་མེད་ཅིག་མཐོང་ནས་
མོ་འདོད་པ་ཡིན་ན་མི་དེའི་སེམས་ ་
ལོག་གཡེམ་ ད་པ་ཡིན།

མིག་ནི་ ས་ ི་འོད་ཡིན་ལ། ོད་ ི་མིག་གསལ་
བོ་ཡིན་ཚ་ ོད་ ི་ ས་ཡོངས་ལ་འོད་ བ་པ་
དང་། ོད་ ི་མིག་རབ་རིབ་ཡིན་ཚ་ ོད་ ན་
ནག་ ོད་ ་ ས་པ་ཡིན།

་ཡིན་ཡང་དཀོན་མཆོག་དང་ ་ནོར་གཉིས་ལས་
གཅིག་ལ་མ་གཏོགས་ཞབས་ ི་ ེད་མི་ བ།

སང་ཉིན་ ི་དོན་ ་སེམས་ ར་མ་ ེད།
ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་
གས་དགོངས་འཚལ་ཞིག་དང་། གཞན་
མས་ ན་ ིས་འ བ་ཡོང་།

ངས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་ ོས་དང་། དེ་ནས་ ོད་ནི་རང་
གི་ཁང་པ་ ོ་ཕ་བོང་ ེང་བ ིགས་པའི་མི་དང་
མ ངས་ལ། དེ་བཞིན་མ་ ས་ན་ ོད་ ི་ཁང་པ་ ེ་
ཐང་ ་བ ིགས་པ་དང་འ འོ། །

ཉིན་ཞིག་ལ་མི་ མས་ ་ཕར་ན་ མ་ ལ་ ་ བས་མགོན་ཡེ་ ་
བ གས་སའི་ཁང་པའི་མཐའ་ཁོར་ལ་འཚང་ཁ་བ བ།

གོང་སར་ཅི་ཞིག་
ང་བ་ཡིན་ནམ།

རང་ཅག་ཁང་པའི་ནང་
འ ོ་བའི་ལམ་མེད།

བ ར་ཞོག ོགས་པོ་དེ་ མས་ལ་
དད་པ་ཆེན་པོ་ ན་པ་རེད།

ད་ནི་མལ་ ེན་དང་བཅས་པ་ཁང་ཐོག་
ནས་མར་གཏོང་དགོས་ ་རེད།
ོད་ ི་ཉེས་ ོན་ཚང་མ་བསལ་བ་ཡིན།

ོད་ ིས་ཁོས་བཤད་པ་ཐོས་ ང་ངམ། ཁོས་
དེ་ ར་བཤད་ག་ལ་ཕོད་དམ།

ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་བ་
འདེབས་བཞིན་འ ག
དཀོན་མཆོག་གཅིག་ ས་ ིག་པ་བསལ་ བ།

དོ ་ ི་ ིག་པ་ཚང་མ་བསལ་བ་ཡིན་ཞེས་
པའམ་ཡར་ལོངས་ལ་སོང་ཞིག་ཅེས་པ་
གཉིས་ལས་གང་ཞིག་ ་བ་ འམ།

་ཱ ཤི་ཀ་ལ་ ིག་པ་བསལ་བའི་དབང་
ཡོད། ངས་ད་ ང་ ོད་ལ་མལ་ ེན་
འ ར་ནས་སོང་ཞིག་ཅེས་ ས་པ་ཡིན།

ཨ་ཡ་མཚན།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་དོན་བཟང་མང་པོ་
མཛད་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་དབང་གིས་ ག་
པའི་བཀའ་ཡང་གནང་། ཁོང་ནི་ མས་ ིང་ ེ་
ཡི་བདག་པོ་ཡིན། ཡིན་ནའང་མི་ཚང་མ་ཁོང་
ལ་དགའ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་ ིམས་ ང་བར་
གོམས་པའི་འགོ་དཔོན་ མས་ ིས་མིག་ཆེ་ ་
བ ད་ནས་ བས་མགོན་ཡེ་ ས་བཀའ་ ིམས་
ང་མིན་ལ་བ ས་པ་རེད། དཔེར་ན་ངལ་གསོ་
བའི་ཉིན་མོ་ ེ་བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་
པོར་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་ ེད་མི་ཆོག་པ་རེད།

ང་ ག་སོང་། བས་
མགོན་ཡེ་ ར་
བཀའ་ ིན་ །

ཞ་བོ་འ ོ་ བ་སོང་།

འདིར་ལག་པ་ཞ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་
དང་། ཉིན་མོ་འདི་ལ་དོན་བཟང་བ བ་
ཆོག་གམ་མི་ཆོག

ོད་ ི་ལག་པ་
ིངས་ཤིག

རང་ཅག་གིས་ཡེ་
་མེད་པར་
གཏོང་དགོས་
འ ག
ོས་དང་ང་ ག་ཐལ།

ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ ི་འགོ་
དཔོན་ མས་ལ་ཁོས་
ཟིང་ཆ་ ོང་བཞིན་པ་
་དགོས།

བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་འགོ་དཔོན་ མས་བར་ ི་འ ེལ་བ་ཛ་ ག་ ་སོང་བ་ལ། བས་མགོན་ཡེ་ ་
དེ་ མས་དང་ཁ་ ལ་ནས་རང་གི་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་མཚ་ལ་བ ོད། ཡིན་ནའང་།

གཙ་བོ་ལགས་རོགས་རམ་
ེད་པར་མཛད། རང་ཅག་
ས་བ བ་ ་རེད།

དོ ་ མས་འཇིགས་དོན་
ཅི། ོད་ཅག་གི་དད་པ་
གང་ན་ཡོད།

ཁ་རོག་ དོ ་ཅིག
ཞི་བར་ ར་ཅིག

ཁོང་ མ་པས་མཚ་ ་རབ་ཁར་བཏགས་པ་དང་། རི་འགོ་ནས་ ད་ངན་ཞིག་ གས་ཡོང་བ་ཐོས།

ཨ་་་་་

ཁོང་རེད། ཨ་་་་་
ཁོང་ཕེབས་ ང་།

མི་ཁེར་ ང་ཞིག་གནས་དེར་བ ད་ཡོད་པ་
དང་ཁོ་རང་འ ེས་བ ང་པ་རེད།
ངོ་མས་ཡེ་ ་
ཡིན་འ ག

གདོན་འ ེ་ ོད་མི་
འདི་ལས་ཐོན་ཤོག

ོད་ ི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།

་ན་མེད་པའི་དཀོན་
མཆོག་གི་ ས། ་
གཉིས་ ི་བར་ལ་
འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད་དམ།

ངེད་ མས་ཕར་
གའི་ཕག་ འི་ནང་
ལ་ གས་ ་འ ག་
པར་མཛད།

ངེད་ མས་ཧ་ཅང་མང་
བས་མིང་ལ་ ་ཟེར།
སོང་ཞིག

ང་ ག་ཡག་རེད།

?

ཕར་སོང་ཞིག
ངེད་ མས་དང་
འ ལ་བར་ ིས།

དོ ་ངའི་ ེས་ ་མ་ཡོང་འདི་ནས་ ོད།
ང་རང་ ེད་དང་མཉམ་ དཀོན་མཆོག་གིས་ ོད་ཅི་ཞིག་མཛད་
པ་མི་ མས་ལ་ཤོད།
་འོང་ཆོག་གམ།

ངས་ཡབ་ཆེན་པོས་གང་ཞིག་བཅོལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ བ་པ་
ོད་ ིས་ཤེས་དགོས། ང་ནི་ཁོང་གིས་མངགས་པ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ནམ་ ན་ ིང་འཇགས་ ི་
གནས་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ་ཕེབས་པ་རེད།

ཁོ་གཉིས་ནི་པེ་ ོ་དང་ཨན་ ི་ ཱ་
ན་གཉིས་ཀ་རེད།

ཞག་གང་བོར་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེས་ བས་མགོན་
ཡེ་ ས་ཁོང་གི་ ་ཚབ་བ ་གཉིས་བདམས་པ་
དང་། དེ་ མས་གཉིས་རེ་ ས་ནས་ ི་ ་
མངགས་ཤིང་། གདོན་འ ེ་ ི་ ་བ ོད་པ་དང་
ནད་གཞི་གསོ་བའི་དབང་ཡང་དེ་ མས་ལ་
གནང་བ་རེད།

ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ ན་
གཉིས་ཀ

ཕི་ལིབ་དང་ ་ཐན་ཨེལ།

ར་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་དོན་ ་ ལ་
ད་མཁན་ཐོ་ ཱ་དང་མད་ ཱ།

ཐད་ ་དང་ཡ་ཀོབ་གཞན་པ།

སོང་དང་། ་ཞིག་གིས་ ོད་ མས་ལ་ ེ་
ལེན་ ེད་ན་བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པ་དང་།
བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པ་དེས་ང་རང་
མངགས་མཁན་ཁོང་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པ་ཡིན།

སོ ་དང་། ལོ་ཏོག་བ ་རན་འ ག ཡིན་ནའང་ ་མཁན་
ཧ་ཅང་ ང་བས་ལོ་ཏོག་བ ་མཁན་མངགས་པའི་ཆེད་ ་
ལོ་ཏོག་གི་བདག་པོར་ ོན་ལམ་ཐོབས་དང་།
་ཚབ་བ ་གཉིས་པོ་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་
ངང་ ིར་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་ མ་པས་ བས་
མགོན་ཡེ་ ས་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་
བ བས་པ་རེད། དེའི་ ེས་ ་ བས་མགོན་ཡེ་
་ཁོང་ མས་དང་མཉམ་ ་ ིང་འཇགས་ ི་
གནས་ ་ཕེབས་བསམས་ནའང་། མི་ཚགས་
ིས་ཁོང་ མས་མ་བཏང་བ་རེད།

བ ོན་འ ས་ཅན་སི་མོན་དང་ཨི་
སི་ཀར་རེའི་ ་ །

བས་མགོན་ཡེ་ ས་ ་མ ད་ ་བཀའ་ག ངས་ཤིང་ནད་ མས་གསོས་པ་དང་ས་ བ་ལ་ཉེ།
ཕི་ལིབ། མི་ཚགས་འདིས་ཁ་ཟས་གང་ནས་རེག་ བ་བམ།
ོད་ ིས་ཁོ་ མས་ལ་ཁ་ཟས་ ད་ན་མི་ཆོག་གམ།

རང་ཅག་ལ་དོང་ཙ་ཉིས་བ ་ཙམ་
ལས་མེད། འདིས་ག་ལ་འདང་།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་དཀོན་མཆོག་ལ་
བཀའ་ ིན་ ས་པ་དང་།

འདིར་ ་ ང་ཞིག་ལ་བག་ལེབ་ ་དང་
ཉ་གཉིས་ཏག་ཏག་ཡོད།

ཁོང་གིས་བག་ལེབ་བཅག་
ནས་ཉ་ཡང་བགོས།

མི་ མས་ ་བ ་ ་བ ་ ས་
ནས་སར་ ོད་ ་ གས།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་ཁ་ཟས་མང་ ་གནང་
བ་ལ་མི་ ོང་ ག་ ་མས་ཟ་མ་ཟོས།

རང་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་
ལ་པོར་འཇོག་དགོས།

ཁོང་ཉིད་ངོ་མས་རང་ཅག་ལ་ཁས་
ངས་ཡོད་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་འ ག

སོ ་དང་། ཁ་ཟས་ད་
ང་ ེ་བོ་བ ་གཉིས་
ག་འ ག

ད་ནི་མི་ མས་རང་རང་གི་ ལ་ ་མངགས་ཤིག ོད་ མས་
མཚ་ ར་བ ད་ནས་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་སོང་དང་། ང་རང་རི་
འགོར་བ ད་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས།

མཚན་མོ་དེར།
མ་འཇིགས་ཤིག
ང་ཡིན།

གཙ་བོ་ལགས་ ེད་ཡིན་
ན་ང་ འི་ ེང་ནས་ ེད་
སར་འ ོ་བར་གནོངས།

ཨ་ཙ། འ ་ེ ཞིག་
ཐོན་ ང་།

ཤོག་དང་།

གཙ་བོ་ལགས། ང་
ོབ་ཡ།

པེ་ ོ་ ོད་དོགས་པ་
ཟ་དོན་ཅི་ཡིན།

གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་
ནམ་ཞིག་ལ་འདིར་ཕེབས་
པ་ཡིན་ནམ།

མི་ལ་ལས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ལ་པོར་
བ ར་ཞིང་ཁོང་གིས་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་
་བ ོད་པར་རེ་བ་ ས། བས་མགོན་ཡེ་
ས་མི་ མས་ལ་རོགས་རམ་ ས་ནའང་
ཁོང་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་ཡང་ཇེ་མང་རེད།
ཆོས་ གས་ ི་འགོ་དཔོན་ཚས་ཁོང་ཉིད་
བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བར་བསམས་པ་
དང་། མི་ཚགས་ལ་ངན་ ལ་ ས་ནས་ཁོང་
མེད་པར་གཏོང་འདོད་པ་རེད།

ང་ནི་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་བ ོལ་བའི་བག་
ལེབ་ཡིན། ངས་མི་ མས་ལ་ཚ་ ོག་འཐོབ་པའི་
ཆེད་ ་རང་གི་ ས་པོ་མི་ མས་ལ་ ིན་པ་ཡིན།

ངས་ དོ ་ལ་ཁ་ཟས་ ད་པས་ ོད་
ིས་ང་འཚལ་བ་ཡིན་ནམ།

མི་འདིས་རང་གི་ ས་པོ་རང་ཅག་
ལ་ཟ་བར་གནང་ག་ལ་ ང་།
ཉོག་བཤད་ངོ་མ་རེད།

ལ་ ་ཡོད་པའི་ཁ་ཟས་ ི་དོན་ ་སེམས་
ར་མ་ ེད། ལ་ ་མེད་ལ་མཐའ་མེད་
པའི་ཚ་ ོག་བ ོལ་བའི་ཁ་ཟས་དེའི་དོན་
་བ ོན་པ་ ེད་དགོས།

དོ ་ མས་ད་
ང་མི་འ ོའམ།

ཕར་སོང་ཞིག
ཁོས་མི་ མས་ལ་འགོ་ ོར་
གཏོང་བ་རང་རེད།

གཙ་བོ་ལགས། ེད་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་གི་
བཀའ་ཡོད་པས། ངེད་ མས་གང་ ་འ ོའམ།

དེའི་ ེས་ ་ཁོང་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ ་ཕེབས་པ་རེད།
བས་མགོན་ཡེ་ ར་འཇིགས་ ལ་
ཐེབས་ཤིང་མི་ལ་ལས་ཁོང་ལ་ ོ་ཡིས་
ག་བསམས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་ག་
ལིལ་ ལ་དང་ ལ་ནས་ ེས་པ་དང་
ད་མེད་ ེས་འ ང་བ་ ོར་ཞིག་དང་
མཉམ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་གཞན་
མས་ལ་ཕེབས་ཏེ་འ ིན་ལས་མཛད་
པ་རེད།

ག་ལིལ།

ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ།

ད ི་སི་རལ།
མི་ མས་ ིས་ང་
་རེད་ཟེར།

ོད་ ིས་བ ས་ན།

ོད་ ིས་ང་ ་རེད་
འདོད་དམ།

ཁོ་ཚས་བ ས་ན་
ེད་ ང་ ོན་པ་
ཞིག་ཡིན་འ ག

ལམ་ཁ་ནས།
ེད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ ེ་དཀོན་
མཆོག་གི་ ས་ཡིན།

འདི་མི་གཞན་ལ་མ་བཤད། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཡེ་ ་
ཱ་ལེམ་ ་སོང་ནས་ ག་བ ལ་ ངས་ཏེ་འཆི་དགོས་པ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་ཉིན་ག མ་པར་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ངེས།

ལམ་ཁར་མི་འགའ་ཤས་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་ནས་ཤིང་ ་ མ་ ངེ ་བ བས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནི་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་ཆེས་ག ག་ བ་ཆེ་བའི་ ིམས་ཆད་ཡིན།

་ཞིག་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་འདོད་པ་དེས་
རང་ཉིད་ ོས་བཏང་ ེ་རང་གི་ཤིང་ ་ མ་
འ ར་ནས་ངའི་ ེས་ ་འ ང་དགོས།

དཀོན་མཆོག་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་གཞན་
མེད་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་དགོས།

་ཞིག་གིས་རང་ ོག་གཅེས་ ་བ ང་ན་
དེས་རང་ ོག་འཆོར་བ་དང་། ་ཞིག་གིས་
ངའི་དོན་ ་རང་ ོག་ ོས་བཏང་ན་དེས་
རང་ ོག་ ེད་པར་འ ར།

ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་ ོད་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་དཀོན་མཆོག་
ལ་དགའ་བ་དང་མི་གཞན་ལའང་རང་དང་འ ་བར་གཅེས་དགོས།

ད ི་སི་རལ་ ལ་ ་མཛ་ནད་ཡོད་པའི་མི་ནི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་ས་
ཆ་གཞན་ཞིག་ ་ ོད་དགོས་པ་དང་མི་གཞན་ ིས་རེག་མི་ཆོག་པ་རེད།

མཛ་ནད་ཅན་ ིས་ལམ་ ་འ ོ་ བས་
ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ ད་ཆེན་པོས་
བ ་ ག་དགོས།

ང་མི་གཙང་།
ང་མི་གཙང་།

བས་མགོན་ཡེ་ ། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་
མས་ལ་ ིང་ ེ་གནང་བར་མཛད།

སོང་ནས་མཆོད་དཔོན་ལ་བ ་
་འ ག་དགོས་སམ།

ངེད་ མས་ ག་པར་འ ར་རམ།

སོང་ནས་རང་ཉིད་མཆོད་
དཔོན་ལ་ ོན་ཅིག

?

!

ཨ་ལ་ལ་ ག་ཡག་རེད།

རང་ཅག་ ག་སོང་།
ཤོག་ཡ།

དོ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་
གཙང་མར་ ར་པ་མ་ཡིན་ནམ།
གཞན་ མས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་
ིན་ ་ ་མ་ཡོང་ངམ།

ཧ་ལེ་ལོ ་ཡ། དཀོན་མཆོག་
བཟང་པོ་རེད། གས་ ེ་ཆེ།

ཡར་ལོངས་དང་། ོད་ ིས་དད་
པས་ ོད་ ག་ ་བ ག་པར་མ་
ཟད་ ོད་བ བས་པ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ ད་འཚང་མ་དང་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་དོན་ ་
ལ་ ད་མཁན་སོགས་མིང་ངན་པ་ཅན་ མས་ལ་འ ོགས་པ་རེད།
ཱ་ཤི་ཀ་ནི་བོར་བའི་མི་ མས་
ོབ་པར་ཕེབས་པ་རེད།

ཆོས་ གས་ ི་འགོ་དཔོན་ཚས་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་
་མི་མངགས་ནས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ལ་
ོག་ཉན་ ེད་ ་བ ག ཁོ་ མས་ བས་
མགོན་ཡེ་ ་མཐའ་གཅིག་ ་བཟང་པོ་ཡིན་
པར་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ག ག་པའི་
གས་བཙལ་བ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་
མོ་ ེ་ལས་ཀ་ ེད་མི་ཆོག་པའི་ཉིན་ལ་
ནད་པ་ ག་གསོ་གནང་བ་རེད།

ིས་པ་ མས་ལ་ མས་བ ེ་གནང་།

ག་པར་
ར་ཅིག

སི ་པ་ མས་ངའི་ ར་ཡོང་ ་ གས།
དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་ ིས་པ་དང་
འ ་བའི་མི་ མས་ ི་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་གཞན་ ིས་བོས་ནས་ཡེ་ ་
ཱ་ལེམ་དང་ཉེ་བའི་པེ་ཐན་ ཱ་ ོང་ ེ་ ་
ཕེབས་པ་དང་། ཱ་ཟར་ལ་ན་ཚ་ ང་བ་རེད། ཱ་
ཟར་དང་ཁོའི་ མ་ ིང་མར་ ཱ་དང་མིར་ཡམ་
བཅས་ནི་ བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ོགས་པོ་ཡིན་
ལ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ལ་དེར་ ེབས་པ་དང་
ཱ་ཟར་ཤི་ནས་ ར་ལ་བ ག་ནས་ཉིན་བཞི་
འགོར་བ་ཐོས།

དེ ་རང་ ་མོ་ནས་འདིར་
ེབས་པ་ཡིན་ན་ངའི་ ན་
འཆི་བར་མི་ ིད།

ར་གསོན་པ་དང་ཚ་ ོག་གཉིས་ཀ་ངའི་
ལག་ ་ཡོད། ་ཞིག་ང་ལ་དད་ན་དེ་ནི་
གསོན་པར་འ ར། མར་ ཱ་ ོད་རང་དེར་
ཡིད་ཆེས་སམ།

གཙ་བོ་ལགས།

མར་ ཱ། ོད་ ི་ ན་
ར་གསོན་ངེས་ཡིན།

གཙ་བོ་ལགས་ང་དེར་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན། ེད་ནི་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཕེབས་ ་ཡིན་པར་ཁས་ ངས་
པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན།

དེ་ངས་ཤེས་པ་ཡིན། ས་ ི་མཐའ་
མར་ཁོ་ ར་གསོན་པར་འ ར།

ོད་ ིས་ཁོ་གང་ ་ ར་ལ་
ས་པ་ཡིན་ནམ།

གཙ་བོ་ ེད་
ཕེབས་ནས་
གཟིགས་རོགས་
གནང་།

སོ ་དང་། ཁོང་ ཡིན་ནའང་ཁོང་གིས་ཁོ་
གིས་ཁོ་ལ་ཅི་འ ་ འཆི་བ་འགོག་མི་ བ་པ་
ཡིན་ནམ།
གཅེས་པ་ལ།

ཤི་བོ་དེའི་བེམ་པོ་རས་ ིས་བ མས་ནས་ ག་
ངོས་ ི་ ར་ ང་ནང་ ་ ས་ཡོད་པ་རེད།

ོ་ ན་དེ་ཕར་ ར་ཞིག

གཙ་བོ་ད་ནི་ཉིན་བཞི་འགོར་
སོང་བས་ ི་ངན་ ོ་འོང་།
ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་
བ ིད་མཇལ་ངེས་ཡིན།

ཡབ་ལགས། མི་འདི་ མས་ སི ་ང་ ་ཡིན་པ་ཤེས་
པའི་ཆེད་ ་ངས་འདི་ ར་ ེད་པ་ཡིན།

་ཱ ཟར། ་ི
་ཐོན་ཤོག

ཁོ་བ ོལ་ནས་འ ོ་ ་ གས།

ཡེ་ ་ ་ཱ ལེམ་ ི་འགོ་དཔོན་ མས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་ཁོང་གི་ ེས་
འ ང་བ་ མས་བཟོད་མི་ བ་པའི་ཚད་ལ་ ེབས་པ་རེད།

མི་དེས་ བ་ གས་མང་པོ་
ོན་བཞིན་འ ག

ང་ཚས་དོན་འདིར་ཁ་ཡ་མ་ ས་
ན་རོ་ ཱ་པ་ མས་ ིས་ཐབས་
བཀོད་འཐེན་ངེས་ཡིན།

ཁོ་ཚས་རང་ཅག་གི་མཆོད་ཁང་དང་མི་རིགས་
འདི་མེད་པར་གཏོང་ངེས་ཡིན།
འདང་ཞིག་ ོབ་དང་། མི་རིགས་ཡོངས་
ོགས་མེད་པར་འ ོ་བ་ལས་མི་གཅིག་
ཤི་ཡང་ཅི་མི་ ོན།

དེའི་ ེན་ ིས་ཡེ་ ་ཞེས་པ་
འདི་གསོད་དགོས་འ ག

མི་གཅིག་མི་ ན་ ི་ཆེད་ ་འཆི་དགོས། ་
མཚན་དེའི་དབང་གིས་ཆོས་ གས་ ི་འགོ་དཔོན་
ཚས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་འཛན་བ ང་ ེད་པའི་
གོ་ བས་བཙལ་བ་རེད། ཁོང་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ ་
ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་ བས་འ ིག་པོ་
ང་། ཁོ་ཚས་རོ་ ཱ་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གསོད་
པར་རེ་བ་རེད།

བས་དེར་པེ་ཐན་ ཱ་ ་གསོལ་ ོན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

མིར་ཡམ།

ཅི་འ འི་འ ོ་བ ག་ཆེན་
པོ་ཞིག ི་བཟང་དེ་རིན་
གོང་ཆེན་པོ་ཡིན།

རང་ཅག་གིས་དེ་
བཙངས་ནས་རིན་པ་
ད ལ་བོ་ མས་ལ་ ིན་
ཆོག་པ་ཡིན།

་ ། མོ་བ ར་ཞོག མོས་ངའི་
ར་འ ག་གི་ཆེད་ ་ ི་བཟང་
འདི་བཞག་པ་རེད།

པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ཐོན་ལ་ཡོད་ ས། མི་ མས་ ་ ་ ས་ནས་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ལ་
ོགས་པ་དང་། ཁོ་ཚས་མཆོད་ཁང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས་པ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ཉེན་ཁ་ལ་མ་འཛམས་
པར་ ོང་ ེར་ནང་ ་ཕེབས།

མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་
དགའ་བ ་ཆེན་པོ་ ས།
དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་
ནས་ ོན་པར་བ ོད་
བ གས་བ ོད།
ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ། ོད་ ིས་ཞི་བདེ་དང་
་ ངས་ན་ཅི་མ་ ང་། ཡིན་ནའང་
ོད་ ིས་དེ་མི་འདོད།

ད ི་སི་རལ་ ི་
ལ་པོ།

དགའ་བ་ལ།

ཧོ་ཟན་ན།

ཁོས་འདི་མཚམས་
འཇོག་དགོས།

ས་འཛམ་ ་ ིང་ཁོས་
ེས་ ་འ ང་བ་རེད།

ལ་སའི་མཆོད་ཁང་ནི་ཡ་ ་ འི་ཆོས་
གས་ ི་ད ིལ་ ིང་ཡིན།

ཡིན་ནའང་ ་ ་ག་འ ་ཞིག་གིས་ད་གཟོད་མི་
མས་ཉེས་པ་དང་ངོ་ཚ། འཇིགས་ ང་། ཉེས་
ཆད་བཅས་ནས་ ོལ་ བ་བམ།

ོ་ ར་ ་ བས་མགོན་ཡེ་
་དེར་ ེབས་པ་རེད།

པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ལ་ ་ ་
མས་བཤའ་བ་རེད།

མི་ མས་ ་ི ིག་པ་བཤགས་པའི་ཆེད་
་ ་ ་ མས་མཆོད་ཁང་ ་མཆོད་
པར་འ ལ་བ་ཡིན།

མཆོད་ཁང་གི་ ས་ར་ནང་ ་མི་ མས་ ིས་ད ལ་བ ེ་བཞིན་འ ག

དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནི་ ོན་
ལམ་འདེབས་ས་ཡིན་མོད། ོད་ཚས་
འདི་ཇག་ཚང་ཞིག་ ་བ ར་འ ག

ང་ཚས་མ ོགས་ ར་ངང་ཁོ་མེད་པར་
གཏོང་བའི་གོ་ བས་ཤིག་བཙལ་དགོས།

ཁོ་ནི་མི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་མི་
མས་ཁོའི་ ད་ཆ་རེ་རེར་ཡིད་ཆེས་པ་རེད།

ང་ཚས་ཁོ་འཛན་བ ང་ ེད་པའི་
བདེན་དཔང་ཞིག་ ་ ིག་ ས་ན་དེ་
ནས་ཁོ་གསོད་ བ་པ་ཡིན།

ཡིན་ནའང་ ས་ཆེན་ ི་ བས་ ་
དེ་ ར་ ེད་མི་ ང་། པེ་སག་གི་
ས་ཆེན་ལ་ཟིང་ཆ་མ་ ོང་།

ཁོའི་དོན་ ་ དོ ་ཚས་ང་ལ་
ད ལ་ག་ཙམ་ རེ ་བ་ཡིན་ནམ།
ག་ཡེ་ འི་ ོབ་མ་ནང་
གི་ཡ་ ་ ་རེད།

ང་ཚས་ཡེ་ འི་དོན་ ་ ོད་ལ་ ན་གཡོག་
ཅིག་གི་རིན་པ་ ེ་ད ལ་ རོ ་ མ་ ་ ེར།

ངས་ཡེ་ ་ ོད་ མས་
ལ་ ོད་པར་ །

པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ལ་མ་ཐོན་གོང་གི་ཉིན་དེ་
ཚར་ བས་མགོན་ཡེ་ ས་མཆོད་ཁང་ནང་
ནས་མི་ མས་ལ་ཆོས་ག ངས་པ་རེད། ཁོང་
གིས་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ཉམས་ ད་ ་འ ོ་ ་ཡིན་
པ་དང་མི་ མས་ ོས་ནས་ ོགས་བཞིར་ཐོར་
བ་ཤེས། ཡིན་ནའང་ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ་
ར་བཞིན་ ིང་ཉེ་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་པེ་ ོ་
དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ལ་པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་
ི་དགོང་ཟས་ ་ ིག་ ེད་ ་བ ག

ས་ བ་པའི་ ས་ ་ བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་
བ ་གཉིས་པོ་ ོང་ ེར་ནས་མཉམ་ ་འཛམས།

དེ་དགོང་ངས་དོན་དེ་
བ བ་དགོས།

ངས་ ག་བ ལ་མ་ ང་ ོན་ལ་ ོད་ མས་
དང་མཉམ་ ་པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ ་ི དགོང་
ཟས་འདི་བཟའ་བར་རེ་ ག་ ས་པ་ཡིན།

ང་རང་ ོད་ མས་ ི་
ས་ ་ཞབས་ ི་ཡིན།

འཇིག་ ེན་འདིར་དབང་ཡོད་པ་ མས་
ིས་མི་གཞན་ མས་རང་གི་གཡོག་ ་
བཀོལ་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ ོད་ མས་ནི་
དེ་ལས་ ོག་པ་ཡིན་དགོས།

ོད་ མས་ལས་ ་ཞིག་གིས་ཞབས་ ི་མང་
་བ བས་ན་དེ་ནི་འགོ་དཔོན་ཡིན།

གཙ་བོ་ལགས། དེ ་ ིས་གཡོག་པོ་ཞིག་དང་འ ་བར་
ངའི་ ང་པ་བ ་ ་ཡིན་ནམ། དེ་འ ་དཔེ་ག་ལ་ ིད།
པེ་ །ོ ངས་ ོད་མ་བ ས་ན་ ོད་
རང་ང་ལ་གཏོགས་པ་མིན།

ོད་ ིས་ང་ལ་དགེ་ ན་དང་གཙ་བོ་ཞེས་
འབོད་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། ངས་ ོད་
མས་ ི་ ང་པ་བ ས་པས་ ོད་ཅག་
གིས་ ང་དེ་དང་དེ་བཞིན་ ་ཕན་ ན་ལ་
ཞབས་ ི་བ བ་དགོས།

་ ། ོད་ ིས་བ བ་
འདོད་པ་དེ་ལམ་སེང་
བས་ཤིག

གཙ་བོ་ལགས། དེས་ན་ངའི་མགོ་དང་
ལག་པའང་བ ་བར་མཛད།

ོད་ མས་ལས་གཅིག་གིས་ང་ལ་
ངོ་ལོག་ ེད་པར་འ ར།

དེ་འ ་ག་ལ་ཡིན།
མི་དེ་ང་རང་
ཡིན་མི་ ིད།

་ཞིག་གིས་ ས་ ས་ན་
ང་པ་བ ས་ཚར་ ེས་
ཡོངས་ ་གཙང་མ་ཡིན།

ན་པར་འདི་ ར་ ས་ནས་ང་
ལ་ ན་གསོ་ ེད་དགོས།

བག་ལེབ་འདི་ཟོ་དང་། འདི་ནི་
ངའི་ ས་པོ་ཡིན།

ངས་ ོད་ མས་ལ་བཀའ་གསར་བ་ཞིག་
གནང་ ེ། ངས་ ོད་ མས་ལ་ མས་པ་
བཞིན་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས།
ན་འ མ་ ི་ ་བ་འདི་འ ང་ཞིག འདི་ནི་
ངའི་ ག་ཡིན་ལ་ ོད་ཚའི་ ིག་པ་བསལ་
བའི་ཆེད་ ་བ ར་བ་ཡིན། འདི་བ ད་ནས་
དཀོན་མཆོག་གིས་ ོད་ མས་ལ་ཞལ་ཆད་
གསར་བ་ཞིག་འཇོག་པ་ཡིན།

གལ་ཏེ་ངའི་ མས་པ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་
ཡོད་ན། འཇིག་ ེན་ ི་མི་ ན་ ིས་ ོད་
མས་ང་ལ་གཏོགས་པ་ཤེས་ཡོང་།

གཙ་བོ་ལགས། ང་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་
ནས་རང་ ོག་ ེད་ལ་འ ལ་ ་ཡིན།

པེ་ ོ། ་ཕོ་མ་ གས་གོང་ ་ ོད་ ིས་
ཐེངས་ག མ་ལ་ང་རང་ཁས་མི་ལེན།

མཚན་མོ་དེར་ བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་དང་ཁ་
ལ་ནས་སོང་ཞིང་། ་ ་ཁོང་ མས་དང་མཉམ་ ་མེད་པ་རེད།

ང་ ོད་ མས་དང་ཁ་འ ལ་དགོས། ཡིན་ནའང་ཡབ་ ིས་
ཁོང་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ོད་ཚར་གནང་ངེས་ཡིན་ལ།
ཁོང་གིས་ ོད་ མས་ལ་རོགས་ ེད་ཅིང་ནམ་ཡིན་ཡང་ ོད་
ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཡིན།

ང་རང་འ ོ་སའི་ལམ་ ་དེ་ ོད་
ཅག་གིས་ཤེས་པ་ཡིན།

ང་ནི་ལམ་དང་བདེན་པ་ཉིད། ཚ་ ོག་བཅས་
ཡིན་ལ། ང་རང་མ་བ ད་པར་ ་ཡིན་ཡང་
ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་མི་ བ།

ང་ཡི་ཡབ་ཆེན་ལགས། གལ་ཏེ་ ིད་ན་ ག་
བ ལ་འདི་ང་ནས་ལེན་པར་མཛད།

དོ ་ མས་འདིར་ ོད་
དང་། ང་ཕ་གར་ ོན་ལམ་
འདེབས་ ་འ ོ།

ཡིན་ནའང་ངའི་
བསམ་ ལ་ ར་
མ་ཡིན་པར་ ེད་
ི་དགོངས་པ་
བཞིན་ བ་ ར་
ཅིག

དོ ་ མས་ བས་འདིར་གཉིད་ནས་ ོད་པ་
ཅི་ཡིན་ནམ། ཡར་ལོངས་དང་། ང་ལ་ངོ་ལོག་
ེད་མཁན་དེ་འདི་ ་ ེབས་འ ག

ངས་ ་ལ་འ མ་པ་ ན་
ན་དེ་ ངས་ཤིག

གཙ་བོ་ལགས།

གཙ་བོ་ལགས། ག་
རེས་ ས་ན་གང་འ །

་ ། དོ ་ ིས་འ མ་པ་ ན་ནས་ ཱ་
ཤི་ཀ་ལ་ངོ་ལོག་ ེད་དམ།

ད་ཆོག་གི།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་ཁོ་ མས་ལ་རང་ཉིད་འཛན་ ་བ ག་པ་ལ།
ཁོང་གི་ ེས་འ ང་བ་ མས་ ོགས་བཞིར་ ོས་པ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ཡ་ ་ ་པའི་འགོ་དཔོན་ ན་ ི་འགོ་བ་ ེ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་ ར་ ིད་པ་
དང་། པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ཀ་ཐག་རིང་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པ་རེད།

པེ་ ོ་འཇབ་ནས་ ས་ར་ནང་ ་ཐོན།

ོད་ ང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།

ཆེ་ཡིན། ངས་མི་འདི་
ངོ་ཡང་མི་ཤེས།

ོད་ ང་ཁོང་ མས་ ས་ ི་
གཅིག་མ་ཡིན་ནམ།

དེ་འ ་ག་ལ་ཡིན།

ངས་ ོད་ ང་ཁོང་ མས་ ས་
ི་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད། ོད་
ག་ལིལ་ ལ་ ི་མི་རེད།

ངས་ ོད་ ིས་ཅི་
བཤད་པ་མི་ཤེས།

གང་གང་།
གང་གང་།

བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་པེ་ ོ་གཉིས་
ིས་ཕན་ ན་མཐོང་བ་རེད།

ད་ནི་ དོ ་ལ་ ང་མཁན་ ་ཡིན་པ་
ངེད་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག
་ི ཉིན་ཞོགས་པར་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ཡ་ ་ ་པའི་འགོ་དཔོན་ མས་ཚགས་སའི་
ཚགས་ཁང་ ་ ིད་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་འ ི་གཅོད་ ས་པ་རེད།
ོད་དཀོན་མཆོག་གི་
ས་ཡིན་ནམ།

ོད་ ིས་བཤད་
པ་ ར་ཡིན།

ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་བ་འདེབས་
པ་རེད། ཁོ་ནི་འཆི་འོས་པ་ཡིན། ཁོ་རོ་ ཱ་
པ་ མས་ལ་གསོད་ ་ གས།

དེ་ནས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་རོ་ ཱ་བཙན་ ལ་ ི་ ི་དཔོན་པི་ལ་ ་ཡི་ ར་
ིད་པ་དང་། ཡ་ ་ འི་འགོ་དཔོན་ མས་ ིས་མི་ཚགས་ལ་ངན་ ལ་ ས་
ཤིང་དེ་ མས་ ིས་ ད་ལ་བ བ་ནས་ཁོང་ག ག་པ་རེད།

ཁོ་ཚས་འདི་ ར་ག ག་པ་ལ་ ོད་བཤད་ ་
ཅི་ཡོད། ཅི་ཡང་མི་བཤད་དམ།

དོ ་ ིས་ཅི་
ས་པ་ཡིན་
ནམ།

ངས་མི་འདི་ལས་ ོན་ཅི་ཡང་མ་ ེད་ཐལ།
ད་ནི་པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ཡིན་པས་ངས་པ་
རབ་ ཱ་དང་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་འདི་གཉིས་
ལས་ ་ཞིག་བཙན་ ོལ་གཏོང་ངམ།

ང་ནི་བདེན་པ་ཉིད་
ལ་བདེན་དཔང་
ེད་ ་ཡོང་བ་ཡིན།

བདེན་པ་ཉིད་ནི་ཅི་ཡིན་
ནམ།

པ་རབ་ ཱ།

པ་རབ་ ཱ་
བཙན་ ོལ་
གཏོང་རོགས།

དེས་ན་ཡེ་ ་ཟེར་བ་འདི་
ལ་ངས་ཅི་ འམ།

ཤིང་ ་ མ་ ེང་
ོབས་ཤིག

ཁོས་རང་ཉིད་ ལ་
པོ་ཡིན་ཟེར།

གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་བཙན་
ོལ་བཏང་ན། ོད་ནི་སེ་
བཟིར་ ི་ ོགས་པོ་མིན།

ཁོས་ དོ ་ ི་ཚབ་ ས་པས་
ོད་ཐར་བ་ཡིན།

…37, 38, 39!

དེ་ནས་པ་རབ་ ཱ་ བས་མགོན་ཡེ་ འི་ཚབ་ ་བཙན་ ོལ་བཏང་བ་
དང་། ཁོ་ནི་ཟིང་ཆ་བ ངས་ནས་མི་གསོད་མཁན་ཞིག་རེད།

མི་འདིའི་ ག་བ ར་བའི་
ཐད་ང་ལ་ཉེས་པ་མེད།

ོ་བ་ལ། ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་པོ།

མི་འདིར་ ོས་ཤིག

ཁོ་ཤིང་ ་ མ་
ེང་ ོབས་ཤིག

ཁོ་སོད་ཅིག

ཁོ་ཤིང་ ་ མ་ ེང་
ོབས་ཤིག
པི་ལ་ ་ཡིས་ ང་ ་ ེང་མིང་ཞིག་བཀོད་
པ་དང་། བས་མགོན་ཡེ་ ས་ཤིང་ ་ མ་
འ ར་ནས་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ ི་ ང་ལམ་ མས་
བ ད་ནས་ཕེབས་པ་རེད།

ཉེས་ཆད་གཅོད་ས་ནི་ ོང་ ེར་ ི་མཁར་
ི་ ་ཡོད་པ་དང་། ང་རི་དེའི་མིང་ལ་
གོལ་གོ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་མགོ་ ོགས་
གནས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།

གནས་དེ་ ་དམག་མི་ མས་ ིས་ བས་མགོན་
ཡེ་ ་ག ང་མའི་ ེང་ ་བ བས་པ་རེད།

བས་དེར་ ་ ་རང་གིས་ཅི་ ས་པ་དེའི་
ིར་གནོང་འ ོད་ ེས་པ་རེད།

ངས་ཉེས་མེད་ལ་ ག་བ ར་
་བ ག་པ་རེད།

དེ་ང་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད་
དམ། ོད་རང་གིས་དེར་
འགན་འ ར་དགོས།

ང་འ ག་སོང་།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ཉེས་ཅན་གཉིས་ ི་ད ིལ་
ནས་ཤིང་ ་ མ་ ངེ ་བ བས་པ་རེད།

ཡབ་ལགས། ཁོ་ མས་ ིས་རང་གིས་
ཅི་ ེད་པ་མི་ཤེས་པས་དགོངས་
ཡངས་གནང་བར་མཛད།

ཤིང་ ་ མ་ ི་གོང་ ་བཀལ་བའི་ཤིང་ ང་ ེང་
་ཡིག་རིགས་ག མ་ ིས། ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་
ཡེ་ ་ཞེས་ ིས་ཡོད་པ་རེད།

དམག་མི་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ན་
བཟའ་ ན་འཕངས་པ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་ན་ ག་འཇོག་
པའི་ ར་ ་མ་བཞེས་སོ། །

འོ་ལེ། ཁོས་གཞན་ མས་
བ བས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

གལ་ཏེ་ ོད་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་
ན་ཤིང་ ་ མ་ནས་མར་བོབས་དང་།

དེ ་ ིས་རང་ཉིད་
དང་ངེད་གཉིས་
ཀའང་ ོབ་ཅིག

དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་བར་ ིས་ཤིག ་གཉིས་
ལ་འདི་འབབ་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་མི་འདིས་
ིག་ཉེས་ཅི་ཡང་བསགས་ ོང་མེད།

ེད་ཉིད་རང་གི་ ལ་ ིད་ནང་ ེབས་ ས་
ང་ གས་ ་འཛན་རོགས་གནང་།

ངས་ ོད་བདེན་པར་ ་ ེ། དེ་རིང་ ོད་བདེ་
བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་ ་ ེབ་ངེས་ཡིན།

ཉིན་ ང་ནས་བ ང་ ས་ཚད་ག མ་
ི་རིང་ལ་ས་ཆ་ ལ་ ོགས་དེར་ ན་
ནག་འཐིབས་པ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ འི་མ་ མ་དང་
ཁོང་གི་ གས་ ས་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་
ཀས་ཡར་བ ས་པ་ན།
ད་ནི་ ོད་གཉིས་ཀ་མ་ ་ཡིན།

ང་ཁ་ ོམ་འ ག

ང་ཡི་དཀོན་མཆོག ང་ཡི་དཀོན་མཆོག
ེད་ ིས་ང་རང་བ ར་དོན་ཅི།

ད་ནི་འ བ་སོང་།

ཡབ་ལགས། ངས་རང་གི་ མ་ཤེས་ ེད་
ི་ ག་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་པའི་ ེང་ ་གཤེགས་པ་
དང་། དམག་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ ིབ་གཞོགས་ལ་མ ང་གིས་བ གས་པ་
ལ་ ་དང་ ག་གཉིས་ཀ་ཐོན། ཁོང་གི་ ིང་གས་པ་རེད།

ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལ། ཁོང་ནི་བཤས་ ག་
ར་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཡོད།

རང་ཅག་གི་ཉེས་ ོན་ ི་ ེན་ ིས་ཁོང་ལ་
གནོད་འཚ་ཐེབས་ཤིང་། ང་ཚའི་ ིག་པའི་
ིར་ཁོང་བ ོངས་པ་ཡིན།

ཨ་རི་མ་ ་ཱ ཡི་ཡོ་སེབ་དང་ནེ་ཀོ་དེམ་གཉིས་ ིས་ བས་མགོན་
ཡེ་ འི་ ་ག ང་ ངས་ཏེ་སོ་རས་ བ་ ས་ད ིས༌ ེས་ ག་
ངོས་ ་བ ོས་ཡོད་པའི་ ར་ ང་ ་ ས།
ཤོག་དང་། ཁོང་ ར་ ་ ས་
ཆོག་མིན་ལ་བ ་འོང་།

ཁོང་ནི་ཕེབས་ ་ཡིན་པའི་ ཱ་
ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་ཅི།

པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ ི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་
མོ་མ ག་ ོགས་ ེས་ ད་མེད་འགའ་
ཞིག་ ར་ ང་ཡོད་སར་སོང་།

དོ ་ མས་ ིས་གསོན་པོ་དེ་ཤི་བོའི་ ས་ནས་
འཚལ་བ་ཅི་ཡིན། ཁོང་ ར་གསོན་པ་ཡིན། སོང་
ནས་ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག

ར་ ང་ཁ་ཡི་ ་ོ ན་
ཕར་བ ིལ་ཟིན་པ་རེད།
གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་གོ་མ་ཐག
པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ཀ་ ར་
ང་གི་ ོགས་ ་ གས།

ར་ ང་ ོང་བ་ ོང་
ང་རེད།

ཅི་ ང་བ་ཡིན་ནམ།

ར་ ང་ ི་རོལ་ ི་
མ་རའི་ནང་ །

མ་རའི་བདག་གཉེར་ལགས།
ེད་ ིས་ཁོང་གི་ ་ག ང་
འ ེར་བ་ཡིན་ནམ།

ད་མེད། ོད་ ་དོན་ཅི་ཡིན།
ོད་ ིས་ ་འཚལ་བ་ཡིན་ནམ།

མིར་ཡམ།

ང་ལ་མ་འ ་ཞིག སོང་ནས་ངའི་
ན་མཆེད་ མས་ལ་ང་རང་ནི་
ོད་ཅག་གི་ཡབ་ ང་ཡིན་པའི་
བདག་གི་ཡབ་དང་། ོད་ཅག་གི་
དཀོན་མཆོག་ ང་ཡིན་པའི་ང་ཡི་
དཀོན་མཆོག་གི་གམ་ ་ ིར་འ ོ་
དགོས་པ་ཤོད་ཅིག

གཙ་བོ་ལགས།

ཉིན་དེར་ བས་མགོན་ཡེ་ འི་ཡིད་སེམས་ཕམ་པའི་ ེས་འ ང་བ་
གཉིས་ལམ་ནས་འ ོ་བཞིན་ལམ་པ་ཞིག་ལ་ཁོ་ཚའི་དགེ་ ན་ཡེ་ ་
ཤིང་ ་ མ་ ེང་བ བས་པའི་དོན་ཁ་བ ་ ས།

བག་ལེབ་བཅག་ནས་ ེར་བའི་ ས་ །
ཁོང་ཚའི་ ་མ ོན་ ོ་ ར་ ་གར་སོང་
ཆ་མེད་ ་ ར་བ་རེད།

དེས་ན་ ོད་ཅག་ ང་ ོན་པ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་སམ། ཱ་ཤི་ཀས་ ག་བ ལ་
ངས་ནས་གཟི་བ ིད་ནང་ ་ གས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། འདི་ཚང་མ་
ག ང་རབ་ནང་ ་ ིས་ཡོད་ལ། ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ ོར་ཡིན་པ་རེད།

དེ་ནས་ཁོ་ མས་ ར་བ་ ར་ ་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་ལ་
ཡོད་པའི་ ོགས་པོ་ མས་ ི་གམ་ ་སོང་།
ངེད་གཉིས་གཙ་བོར་མཇལ་ ང་།

མིར་ཡམ་དང་པེ་ ོ་གཉིས་ཀས་
ང་ཁོང་མཇལ་བ་རེད།

མ་གཞི་ཁོང་ནི་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ཡིན་འ ག

ོ་ ར་ །
ང་ཡི་གཙ་བོ་ང་ཡི་
དཀོན་མཆོག

ོད་ མས་བདེ་
བར་ ོན།

ང་རང་ཡིན་པར་ ོད་ མས་
ཡིད་མི་ཆེས་སམ། ངའི་ ང་ལག་
གཉིས་ལ་ ོས་དང་།

ཨ་རོགས་ཚ། ོད་ མས་ལ་
ཟ་ ་རེ་ཨེ་ཡོད།

ཟ་ ་མེད་ལགས།
ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ཡང་
མ་ཟིན་ཐལ།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་ཉིན་བཞི་བ འི་རིང་ལ་
རང་ཉིད་ ེས་འ ང་བ་ མས་ལ་མངོན་པར་
མཛད་པ་དང་། ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁོང་གིས་མི་
་བ ་ལ་མཇལ་འ ད་གནང་། ཁོང་གི་ གས་
ས་ མས་ ིར་ག་ལིལ་ ལ་ ་ལོག་པ་དང་།
ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོང་ མས་ ིས་ཉ་འཛན་པའི་
ས་ །

ཨ་ཡ་མཚན། ཉ་འདི་
འ ་མང་པོ་ཟིན་འ ག

་ ་ཕར་ ོགས་ལ་ཕོངས་ཤིག

གཙ་བོ་ལགས།
ཤོག་ལ་ང་དང་མཉམ་ ་ཟ་མ་ཟོ།

ཁོང་གཙ་བོ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ ས་པེ་ ོ་ལ་ ི་བ་འདི་
ཐེངས་ག མ་ལ་བཏོན་པ་རེད།

པེ་ ོ། ོད་ངོ་མས་
བདག་ལ་དགའ་འམ།

ཡིན་ལགས་གཙ་བོ། ང་
རང་ ེད་ལ་དགའ་བ་ ེད་
ིས་མ ེན་པ་ཡིན།
ངའི་ ེས་ ་
འ ང་བར་ ིས།

གནམ་ས་གཉིས་ ི་དབང་ཐམས་ཅད་ང་ལ་གནང་ཡོད།
གནམ་འོག་ ན་ ་སོང་ལ་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ངའི་
ེས་ ་འ ང་ ་བ ག ཡབ་དང་ ས་དང་དམ་པའི་
གས་ཉིད་བཅས་ ི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་ མས་ལ་
ས་གསོལ་ ོས། ངའི་བ བ་ ་ མས་ཁོ་ཚར་བ བ་
ནས་དེ་བཞིན་བ བ་ ་འ ག་དགོས།

ངའི་ ག་ མས་ལ་
བདག་ ོང་ ོས།

དེ་ནས་འཇིག་ ནེ ་གསར་བ་ ེབས་པའི་བར་ ་ང་ནི་ཉིན་རེ་
བཞིན་ ོད་ མས་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཡིད་ལ་ ངས།
བཀའ་དེ་ མས་ག ངས་ ེས་
བས་མགོན་ཡེ་ ་ས་གཞིར་ཞལ་
ེས་ནས་ནམ་མཁའ་ ་ཡར་ ངས་
པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཉིད་ ིར་
ཕེབས་ཡོང་ཞེས་ཁོང་གིས་ག ངས་
སོ། །

བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ེས་འ ང་བ་ མས་ ིས་
ལ་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་བ ད་པ་དང་།
འི་བ ་ ས་ཆེན་ཉིན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་
ཁོང་ མས་ ི་ ེང་ ་ བ་ཅིང་། བས་མགོན་
ཡེ་ འི་ནང་ ་བ གས་པའི་ གས་ཉིད་དེ་ད་
་ཁོང་ མས་དང་ཁོང་ལ་དད་པ་ དེ ་མཁན་
ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ འང་བ གས་པ་རེད། ཁོང་
གི་ ེས་འ ང་བ་ མས་ཁོང་ལ་བདེན་དཔང་
ངས་བཙན་ ེད་མཁན་ཡིན་ལ། མི་ཇེ་མང་
ནས་ཇེ་མང་གིས་ བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ོར་གོ་
བ་པར་ ར།

འདིར་བ གས་མི་ མས་ ིས་
ཉོན་དང་། བས་མགོན་ཡེ་ ་
འཆི་བ་ལས་ ལ་ཞིང་། དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོང་ཉིད་ ར་
གསོན་པར་མཛད་པ་དང་
གཙ་བོར་བཀོད་པ་རེད།
བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་དང་
བཅས་ཡར་ ངས་པ་དང་པོ་
ཡིན། གཟི་བ ིད་དེ་ནི་རང་
ཅག་ལའང་ ་ ིག་མཛད་
ཡོད་པ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ེས་འ ང་བ་ མས་གནོད་འཚ་ཆེན་པོར་
འ ད་ནའང་གནམ་འོག་གི་ས་ ོགས་ ན་ལ་ཕེབས་པ་རེད།

འ ིན་བཟང་འདི་
བ ར་ཡིག་གི་ལམ་ནས་
ང་བ གས་ཡོད།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་
ཡིན། རང་ཅག་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ་དང་
་མོར་འ ར་ བ་པ་ཡིན།

ངས་འ ིན་བཟང་ངོ་ཚ་ ་བ ི་བ་
མེད། འ ིན་བཟང་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་ ས་མ ་ཆེན་པོས་མི་
མས་ ོབ་པ་དེ་ཡིན། ག ང་རབ་
ི་མདོ་ནས་འདི་ ར། གལ་ཏེ་ ོད་
རང་འ ིན་བཟང་ལ་ཡིད་ཆེས་ན།
དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ོད་མི་
མ་དག་ཡིན་ཞིང་ ོད་ལ་ཚ་ ོག་
ང་འཐོབ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས་
ཡོད།

དེང་ བས་ས་འཛམ་ ་ ིང་ནས་མི་ཇེ་མང་ནས་
ཇེ་མང་མཉམ་ ་འཛམས་ཏེ་ ོན་ལམ་འདེབས་
པ་དང་ག ང་རབ་ ོག་གི་ཡོད། ཁོ་ མས་དཀོན་
མཆོག་གི་ གས་ ེའི་ནང་ ་འཚ་ཞིང་ཁོང་གི་
རོགས་རམ་ཉམས་ ་ ོང་བ་དང་། ཁོ་ མས་
ིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་ཤིང་ད ལ་བོ་ མས་ལ་
རོགས་ ེད་ཅིང་། ཐ་ན་རང་གི་ད ་ཡིན་ཡང་
གཅེས་པ་རེད། ཡང་ཁོ་ མས་ ིས་བག་ལེབ་
བཅག་ནས་ ན་འ མ་ ི་ ་བ་མཉམ་ ་འ ང་
ནས་རང་རང་གི་ ིག་པ་བསལ་ཟིན་པར་ ན་
གསོ་ ེད་པ་དང་། ཁོ་ཚར་ ོབས་ གས་ ན་
པའི་ཚ་ ོག་གསར་བ་ཞིག་ཐོབ་ཅིང་དཀོན་
མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ འི་མི་ མས་འ ིག་
མ ན་ཡོང་བར་མཛད།

ཁོང་གི་ མས་བ ེའི་དབང་གིས་ ིན་
ཤེས་པ་དང་། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་དང་
་ལེན་པར་ །

དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ ི་ ས་ནི་འཇིག་ ེན་ལ་
ིམས་ཐག་གཅོད་པར་མངགས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་
ཅག་ ོབ་པར་མངགས་པ་རེད། ་མཚན་ནི་དཀོན་
མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ ན་ལ་གཅེས་ཤིང་
མས༌ཏེ། ཁོང་གི་ ས་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་
ཅད་ལ་ནམ་ཡང་འཇིག་པ་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པའི་
ཚ་ ོག་འཐོབ་པའི་ ིར། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ ི་ ས་
གཅིག་པོའང་མི་ ན་ལ་གནང༌བའོ། །

དམ་པའི་ག ང་རབ།
བས་མགོན་ཡེ་ འི་ མ་ཐར་ནི་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་ནང་ ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་ ་ ིང་ ་དམ་པའི་
ག ང་རབ་ ར་མི་ མས་ ིས་ ་ བ་ ་ ོག་པའི་ག ང་གཞན་ཞིག་མེད། དམ་པའི་ག ང་རབ་ནང་ ་པོ་ཏི་མང་པོ་
འ ས་ཤིང་། ག ང་ ིལ་པོ་བ ང་ ་1500ཡི་ནང་ ་ བ་པ་དང་། ག ང་འདི་ལོ་ངོ་1900 ག་གི་ཡར་ ོན་ལ་ཡོངས་
་ བ་པ་ཡིན། དམ་པའི་ག ང་རབ་ནང་ ་དཀོན་མཆོག་དང་མི་གཉིས་བར་ ི་ལོ་ ས་ ་ཚགས་བཀོད་ཅིང་། བས་
མགོན་ཡེ་ འི་ལོ་ ས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ ་ཡིན་པ་གསལ་བོར་མངོན་པའོ། །

བས་མགོན་ཡེ་ འི་ལོ་ ས།
དམ་པའི་ག ང་རབ་ནང་ ་པོ་ཏི་བཞི་ཡིས་ བས་
མགོན་ཡེ་ འི་ མ་ཐར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་། པོ་ཏི་
འདི་བཞི་བོའི་མིང་ནི་ཡི་གེར་འགོད་པ་པོའི་མིང་ ར་
བཏགས་པ་ཡིན་ལ། ཡི་གེར་འགོད་མཁན་འདི་བཞི་བོ་
བས་མགོན་ཡེ་ འི་ བས་ ་འཚ་བ་ཡིན།
༡. མད་ ཱ། བས་མགོན་ཡེ་ འི་ གས་ ས་ཡིན་ལ།
མད་ ཱ་ནི་ ར་ ལ་ ད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་གཙ་
བོ་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ཅི་ ར་ཡེས་ར་ཨེལ་པ་༼ཡ་ ་ ་
པ།༽ མས་དང་འ ོགས་པ་ཡི་གེར་བཀོད་ཡོད།
༢. ཱར་ ། བས་མགོན་ཡེ་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
ོག་པའི་ བས་ ་ ཱར་ ་ནི་ད་ ང་གཞོན་ ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། ཱར་ ས་ བས་མགོན་ཡེ་ ས་མཛད་པའི་ བ་
གས་མང་པོ་ཞིག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན།
༣. ལོ་ ། ཁོང་ནི་ ན་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ བས་མགོན་ཡེ་
་དངོས་ ་མཇལ་ ོང་མེད། ཁོང་གིས་ བས་མགོན་ཡེ་
་ཅི་ ར་མི་ མས་དང་འ ོགས་པ་ཡི་གེར་བཀོད་ཡོད།

༤. ཡོ་ཧ་ནན། བས་མགོན་ཡེ་ འི་ གས་ ས་ཡིན། ཡོ་
ཧ་ནན་ ིས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་འ ིན་བཟང་གི་མདོ་
ཡིས་མི་ མས་ལ་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་
འ ག་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་དཀོན་
མཆོག་དངོས་ ་མི་ཡི་ག གས་ ་ ོན་པ་དང་། མི་
མས་ ིག་པ་ནས་ ོབ་པར་ཕེབས་པ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་འ ངས་པའི་ རོ །
བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་འ ངས་ ས་ ་ཁོང་གི་ མ་མིར་ཡམ་
ནི་ད་ ང་གཉེན་བ ིགས་མེད་ལ་ན་ ང་ ་མོ་ཞིག་ཡིན།
དཀོན་མཆོག་གིས་ངོ་མཚར་ ན་པའི་ལམ་ནས་ བས་མགོན་
ཡེ་ ་མི་ ལ་ལ་འ ངས་པར་མཛད། དོན་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་
ནི་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་མ་འ ངས་ཡར་ ོན་ ི་གནའ་བོའ་ི
ས་ ་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་ཞལ་ཆད་ ་མའི་ནང་ ་ ང་
བ ན་ཡོད་པ་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་དཔའ་བོ་ཞིག་གམ་
ཡང་ན་ ་ ག་ཅིག་གི་ གས་ ་མ་འ ངས་ལ། བས་དེར་
མ ོན་ཁང་ལ་འ ག་ས་མེད་པས་ ་ར་ཞིག་གི་ནང་ ་
འ ངས་པ་རེད།

བས་མགོན་ཡེ་ འི་ བ་ གས།
བས་མགོན་ཡེ་ ས་ བ་ གས་གང་མང་བ ན་པ་ཡིན།
དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་ནང་ ་ནད་ ག་པར་མཛད་
པའི་ བ་ གས་40 ག་ ེང་ཞིང་། བ་ གས་འདི་
མས་བ ད་ནས་ བས་མགོན་ཡེ་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་
དབང་ཐང་དང་ མས་བ ེ་མངོན་པ་དང་། ཁོང་ནི་མི་
ལ་རོགས་ ེད་པ་དང་མི་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ཧ་
ཅང་ གས་ད ེས་པ་ཡིན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་ ངོ ས་པ་
དང་ ར་གསོན་པའི་ རོ །
བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་ ངོ ས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། དམ་པའི་ག ང་རབ་ནང་ ་དེར་འ ལེ ་བ བ་ཡོད།
ང་ཚ་ ་ཡིན་ཡང་ནོར་འ ལ་བཟོ་ངེས་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་མང་པོ་
ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ད གས་པ་དང་དེ་ལ་ ིག་པ་ཟེར། ིག་པས་མི་ མས་དཀོན་མཆོག་
དང་ ལ་ཞིང་ ོགས་ ་འ ར་མི་ བ་པར་ ེད།
དེ་བས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ཕེབས་ནས་རང་མོས་ ིས་རང་ཅག་གི་ ིག་པ་ མས་ ར་ཞིང་། རང་ཅག་གི་
ིག་པ་ཡོངས་ ི་ ་རིན་ ད་པ་ཡིན། ིག་པའི་མ ག་འ ས་ནི་འཆི་བ་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ ་ང་ཚའི་
ཚབ་ ་རང་ཅག་གི་ ིག་པའི་ རི ་ ་ ོངས་པ་དང་། ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་དང་འ ིག་པར་མཛད། ཡིན་
ནའང་རང་ཅག་གིས་ངེས་པར་ ་རང་ ས་ ི་ཉེས་ ོན་དག་གི་ ིར་འ ོད་བཤགས་ ེད་དགོས།
བས་མགོན་ཡེ་ ་ ་ ོངས་པ་ནས་ ར་གསོན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་མཛད་པ་རེད།
དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་དེ་བ ད་ནས་ཁོང་ཉིད་འཆི་བ་ལས་ ལ་ཞིང་འཆི་བ་ནི་ཁོང་གི་དབང་འོག་ ་
ཡོད་པ་གསལ་བོར་བ ན་པ་རེད།
ད་ནི་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་གམ་ ་ཕེབས་པ་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་གསོན་
པོར་བ གས་པ་ཡིན་པས་རང་ཅག་ཁོང་གི་ ོགས་ ་འ ར་ བ་པ་དང་། ཁོང་གི་རེ་བ་ནི་རང་ཅག་ལ་
རོགས་རམ་གནང་ ེ་དཀོན་མཆོག་ གས་ད ེས་པའི་འཚ་བ་ཞིག་རོལ་ བ་ ་དེ་ཡིན་ནོ། །

གསོལ་འདེབས།
གལ་ཏེ་ ེད་རང་འདས་ཟིན་ ི་ནོར་འ ལ་དབང་གིས་སེམས་མི་བདེ་བ་དང་གནོང་འ ོད་ ེས་ན། གལ་ཏེ་ ེད་
རང་དཀོན་མཆོག་གི་ གོ ས་ ་འ ར་འདོད་པ་ཡིན་ན། ེད་ སི ་གཤམ་གསལ་ ར་ ོན་ལམ་བཏབ་ཆོག་ ེ།
ིང་ཉེ་བའི་དཀོན་མཆོག་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ མས་བ ེ་ཆེན་པོ་གནང་སོང་།
ེད་ ིས་ང་ལ་རང་གི་ ས་གཅིག་ ་ ེ་ བས་མགོན་ཡེ་ ་གནང་སོང་།
ངའི་ ིག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་ ་ཁོང་ཤིང་ ་ མ་ ེང་བ བས་ནས་ ་ ོངས་པ་ཡིན།
དཀོན་མཆོག་ ེད་ ིས་ངའི་ཉེས་ ོན་བསལ་བར་མཛད།
ང་ངོ་མས་འ ག་སོང་། ེད་ ིས་ང་ལ་ ་ཡངས་གནང་བར་མཛད།
བས་མགོན་ཡེ་ ་ངའི་ ར་ཕེབས་པར་ གས་ ེ་ཆེ་ །
ང་རང་ ེད་ལ་དབང་བར་ཤོག
ང་རང་ ེད་ ི་དགོངས་པ་དང་མ ན་པའི་མི་ཞིག་ ་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ ེད་ ིས་ང་ལ་རོགས་རམ་གནང་བར་
མཛད།
དཀོན་མཆོག་ ེད་ནམ་ཡིན་ཡང་ང་དང་མཉམ་ ་བ གས་ནས་ང་ལ་ ན་ ལ་དང་ལམ་ ོན་གནང་བར་ཤོག
ངའི་ ོན་ལམ་ལ་གསན་པར་ གས་ ེ་ཆེ་ །
དཀོན་མཆོག་ ེད་ ་ི གས་དགོངས་བཞིན་ བ་ ར་ཅིག ཨ་མེན།

བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་ ེད་རང་།
བས་མགོན་ཡེ་ འི་ལོ་ ས་ ི་ ན་ནི་ད་ ང་ཆད་མེད་
དེ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་མི་ ངས་མེད་ཅིག་གི་
ོགས་ ་ ར་ཏེ། འདས་ཟིན་དང་ད་ འང་དེ་བཞིན་
ཡིན། འཇིག་ ེན་འདི་ལ་ཡང་འ ར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་
ཡོད་དེ། ང་ཚ་ ་ི ་ ོད་ན་བོང་ ་དང་ ་ལ་ཞོན་ནས་
འ ོ་མི་དགོས་པར་ ངས་འཁོར་ ོར་བའམ་ཡང་ན་
གནམ་ ར་བ ད་ནས་སོང་ཆོག ཡིན་ནའང་ བས་
མགོན་ཡེ་ ར་མཚན་ན་དེར་ ད་པར་ཆེན་པོ་མེད། ཁོང་
ནི་ ར་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ཅི་ ར་འ ིམ་པ་ཡིན་ན་ད་
འང་དེ་ ར་རང་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཡིན།
ང་ཚས་ཁོང་ཉིད་མཇལ་མི་ བ་ ང་ཁོང་ནི་དངོས་ ་
བ གས་པ་ཡིན།
དེ་རིང་ཡང་ བས་མགོན་ཡེ་ ་རང་ཅག་གི་ ོགས་ ་
འ ར་འདོད་ཅིང་། ེད་ ིས་འཇིགས་ ང་གང་ཡང་མེད་
པར་ཁོང་གི་ག ང་ ད་ལ་ཉན་པ་དང་ཁོང་ལ་དགའ་
ཡང་ཆོག་པ་ཡིན།

དེ ་ ིས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ལ་ ས་ལོན་མང་ ་ ེད་
འདོད་དམ། ེད་ ིས་ བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་
ོད་པའི་འཚ་བ་ཅི་ ར་རོལ་དགོས་པ་ཤེས་འདོད་དམ།
གལ་ཏེ་འདོད་ན་གཤམ་ ི་དོན་ མས་བ བ་ཆོག་པ་ ེ།
1. རང་གིས་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ོག་པར་འགོ་ ོམ་པ།
༼དཔེར་ན་ཐོག་མར་ལོ་ ས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་ཁག་ལས་
འགོ་ ོམ་པ།༽
2. ོན་ལམ་འདེབས་པར་འགོ་ ོམ་པ།
༼དཀོན་མཆོག་དང་ ེང་མོལ་ དེ ་པ་དང་ཁོང་གི་ག ང་
ད་ལ་ཉན་པ། ཚག་ ད་པར་ཅན་གང་ཡང་ ་མི་
དགོས།༽
3. མི་གཞན་ལ་ བས་མགོན་ཡེ་ ་དང་དམ་པའི་ག ང་
རབ་ ི་ ོར་ ེང་བ། བས་མགོན་ཡེ་ འི་ ེས་འ ག་
མས་ ན་པར་མཉམ་ ་འཛམས་ནས་ཕན་ ན་ལ་ ལ་
འདེད་དང་རོགས་རམ་ ེད་པར་མ་ཟད། མཉམ་ ་ནར་
སོན་པ་དང་ཁོང་ལ་ ས་ལོན་མང་ ་ ེད་ ་ནི་ཁོང་གི་རེ་
བ་ཡིན།
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ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ལོ་ ས་ངོ་མ་ཡིན། བས་མགོན་ཡེ་ ་ནི་ལོ་ངོ་
2000ཡར་ ོན་ ི་ད ི་སི་རལ་ ལ་ ་འཚ་བ་ཡིན། ཁོང་དང་མཇལ་བའི་མི་རེ་རེ་ངོ་མཚར་བར་
ར་ཅིང་། བས་མགོན་ཡེ་ འི་འ ིན་ལས་ མས་ ་ཞིག་གིས་ ང་ ས་མ་ ོང་ལ། བས་མགོན་
ཡེ་ ས་ཅི་ག ངས་པ་ མས་ ་ཞིག་གིས་ ང་ ་ ོང་བ་མེད། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ལ་གང་ ་
ཕེབས་ན་དེ་ ་དོན་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་ ང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ན་ཚ་ མས་ ག་གསོ་མཛད་པ་དང་
ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ ་བ་གཏད་ནས་ཉན་པར་མ་ཟད་དེར་ཡིད་ཆེས་པའི་མི་ མས་ལ་དགའ་ ོ་དང་
བདེ་ ིད། རེ་བ་བཅས་གནང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕར་བ ས་ཚད་ལ་འདི་ཐམས་ཅད་ ད་ཅིག་དེ་
ཉིད་ལ་མ ག་ ོགས་པ་ ་ ར་ ང་ ེ། ཁོང་གི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་ཤིང་ ་ མ་ ེང་
བ བས་ནས་བ ོངས་པ་རེད། འོན་ ང་དེ་ནི་ལོ་ ས་མཚམས་དེར་མ ག་བ ིལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
བས་མགོན་ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ལ་ཏེ་ ར་གསོན་པ་དང་ནམ་མཁར་འཕགས་པ་རེད། ཁོང་གསོན་
པོར་བ གས་པས་ན་ ས་རབས་ནས་ ས་རབས་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་གི་མཛད་པ་ ོག་ཅིང་། ཁོང་
གི་ མ་ཐར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་། དེབ་འདི་ནང་བཞིན་ཁོང་གི་ལོ་ ས་རི་མོའི་ལམ་ནས་མཚན་
པར་ ེད་པ་རེད། ད་ ་ནས་བ ང་དེབ་འདིར་བ ་བའི་འགོ་བ མས་ཏེ། འདི་ཐམས་ཅད་ཅི་ ར་
ང་བ་དང་ བས་མགོན་ཡེ་ འི་ལོ་ ས་ ི་ ན་ཅི་ ར་བ ིངས་ཡོད་པ་ལ་གཟིགས་པར་མཛད།

ད་རིགས། བོད་ཡིག
language: Tibetan

