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༄༅། ། ོར་ལམ་མཉམ་བཞག་དེ་ ོ་རིགས་གང་ཡིན་ལ་ད ད་པ་གང་ཤར་ ་བའི་གཏམ་

ེང་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ། ། 

 

ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ཤེས་ འི་ཆོས་ ི་མཁའ་ད ིངས་ལ། ། 

ོ་ ོས་ད ིལ་འཁོར་རབ་ ་ ས་པའི་འོད་ཟེར་ ིས། ། 

ེ་ད འི་ ན་བཅོམ་གཞོན་ འི་ ལ་ ་ མ་རོལ་པ། ། 

འཇམ་ད ངས་ ་མར་ནམ་ཡང་འ ད་དོ་བདག་ ོངས་མཛད། ། 

 

ེས་ཐོབ་ ངས་པའི་ ོ་ ོས་ཉམས་ ང་བས། ། 

ག ང་ གས་ ་མཚའི་གཏིང་དཔོག་ག་ལ་ ས། ། 

འོན་ ང་ ང་རིགས་མན་ངག་ ོགས་ ངས་ཏེ། ། 

ོག་ངོར་གང་ཤར་གཏམ་ ིས་བ ོད་པར་ ། ། 

 

ཞེས་མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་ ོམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་ལེགས་ཚག་གིས་མ ན་བ ས་ཏེ་གང་ཞིག་

ེང་བར་ ་བའི་གཞི་ནི། <<མངོན་ ོགས་ ན་>>ལས། “དམིགས་པ་དང་ནི་ མ་པ་དང་། ། ་དང་

ཡོངས་ ་འཛན་པ་ཡིས། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ོབ་པ་ཡི། ། མ་ ོག་བཞི་པོ་ ན་བ ེན་

པ། ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ མས། །ཉན་ཐོས་བསེ་ ་ ་ ་དང་། །བཅས་པ་དག་ལས་ ད་

པར་འཕགས། །” ཞེས་པའི་ བས་ནས་དངོས་ ་བ ན་པའི་ཉན་རང་གི་ ོར་ལམ་ལས་ ད་ཆོས་

བཞིས་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་དམན་ལམ་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་ ང་སེམས་ ི་ ོར་ལམ་མཉམ་

བཞག་དེ་ ོ་རིགས་གང་ཡིན་ལ་ད ད་པ་ནི་འདིར་བཤད་པར་ འི་གཞི་ཡིན་ནོ། ། 

དེ་ལ་ ོག་པ་ ིའི་ མ་བཞག་དང་། ོར་ལམ་མཉམ་བཞག་དེ་ ོ་རིགས་གང་ཡིན་བ ག་པ་

དང་། དོན་བ ས་ཏེ་མ ག་བ ་བ་བཅས་ག མ་མོ།།དང་པོ་ནི། <<མངོན་ ོགས་ ན་>>ལས། 
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“གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་ཡིས། །ག ང་བར་ ོག་པ་ མ་པ་གཉིས། །”ཞེས་དང་། “ ས་དང་

བཏགས་པའི་ ེན་ཅན་ ིས། །འཛན་པའང་ མ་པ་གཉིས་ ་འདོད། །”ཅེས་དངོས་བ ན་ བ་ ོག་

བཞི་དང་། གས་བ ན་དགག་ ོག་བཞི་ག ངས་པ་དང་། མདོ་ ེ་ ན་ལས། མ་གཡེང་གི་ མ་

ོག་བ ་བཤད་པ་དང་། << ན་བ ས་>> ། ་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་བ ་བཤད་པ་དང་། མཛད་

ལས། “ངེས་པར་ ོག་དང་ ེས་ ན་པའི། ། མ་པར་ ོག་པ། ”ཞེས་ངེས་པར་ ོག་པ་དང་། ེས་

ན་ ི ་ ོག ་པ་གཉིས་བཤད་པ་དང་། << མ་འ ེལ་>>ལས། “ཤེས་གང་གང་ལ་ ་དོན ་

འཛན། །དེ་ནི་དེ་ལ་ ོག་པ་ཡིན། །”ཞེས་ ་དོན་འ ེས་འཛན་ ི་ ོག་པ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་

ག ང་རབ་ མས་ ་ ོག་པ་ཇི་ ེད་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ོག་ ་

འ ས་པ་ཡིན་ཏེ།  <<ཚག་དོན་རབ་གསལ>>ལས1། “ག ང་ གས་ མས་ ་ ོག་པ་ཇི་ ེད་ཅིག་

ག ངས་པ་ མས། ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ོག་ ་འ ས་ཏེ། ”ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །དེ་

ལ་ད ེ་ན། ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་བ་ཙམ་ ི་ ོག་པ་དང་། སེམས་ ིང་བའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོག་

པ་དང་། ་དོན་འ ེས་འཛན་ ི་ ོག་པ་བཅས་ག མ་ཡོད་དོ།། 

གཉིས་པ་ ོར་ལམ་མཉམ་གཞག་དེ་ ོ་རིགས་གང་ཡིན་བ ག་པ་ལ། ིར་མཁས་པ་ མས་

ིས་བཞེད་ ལ། ེ་ ག་ ་ ན་མ ེན་ ་མས་བཞེད་ ལ། དེ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་ག མ་

ལས། དང་པོ་ནི། བོད་གངས་ཅན་ ོངས་ལ་ཡོངས་ ་ གས་པའི་ཆོས་བ ད་ཆེན་པོ་བཞིའི་མཁས་

པ་གཙ་ཆེ་བ་ མས་ ིས་བཞེད་པ་འགོད་པ་ལ། བཀའ་བ ད་པའི་ ོགས་ནས། ཀ ་པ་མི་ ོད་ ོ་

ེས། ོར་ལམ་མཉམ་གཞག་དེ་ལ། རིག་ ་རིག་ ེད་གཉིས་ཀ་ ོང་བ་གསལ་རིག་གཅིག་གི་ངོ་

བོར་ ེས་པ་དང་མཐོང་ལམ་དང་དམིགས་ མ་ ེས་ ་མ ན་པ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ོར་ལམ་

མཉམ་བཞག་དེ་རང་རིག་མངོན་ མ་ ་བཞེད་དེ། དེ་ཉིད་ ིས་མཛད་པའི་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་ཀར་

ིག་<< ེ་བ ན་ངལ་གསོ>>ལས2། “ ོར་བའི་ལམ་མཉམ་བཞག་འདིར་ནི་ག ང་འཛན་གཉིས་

                                                           
1 <<ཚག་དོན་རབ་གསལ>> ན་མ ེན་རོང་ ོན། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ག༽ཤོག་ ངས། ༢༧༢ 
2 << ེ་བ ན་ངལ་གསོ>> བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ། ནི་ཏ ས་དཔེ་བ ན། ཤོག་ ངས། ༡༦༡ 
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མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རང་རིག་མངོན་ མ་

ཡིན་ཏེ།” ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ།། 

་འ ར་ ིང་མའི་ ོགས་ནས། ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས། <<ཤེར་འ ེལ་ཀེ་ཏ་ཀ>>ལས། 

“མཐའ་བཞི་དང་ ལ་བའི་ ང་འ ག་དེ་ཡིད་ད ོད་ ིས་ ོམ་པ་དང་།” ཞེས་དང་། <<མཁས་འ ག་

>> ། “སོ་ ེ་ཡིན་ཡང་ཆོས་ཉིད་ ི་དོན་ལ་དོན་ ིའི་ ལ་ ིས་ལེགས་པར་ཁོང་ ་ ད་པའོ། །”ཞེས་

དང་། ་དཔལ་ ལ་རིན་པོ་ཆེས་<<ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་ ་འ ེལ་>>3 ། “དེས་ན་ ོར་ལམ་

་བདག་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་བདག་མེད་ ི་དོན་ ི་རང་ལ་ ང་བ་ལ་དེར་མོས་ནས་འཛན་པའི་དོན་

ི་འཇལ་བའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར་ ་དོན་ ང་བའི་ ོག་པ་ཡིན་ལ།” ཞེས་ག ངས་པས་ ོག་པར་བཞེད་

པར་ ང་ངོ།། 

རི་བོ་དགེ་ ན་པའི་ ོགས་ནས། ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་<<ལེགས་བཤད་གསེར་ ེང་>>ལས4། 

“འོ་ན་རང་གི་ གས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ོར་ལམ་མཉམ་བཞག་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་མངོན་ མ་ ་ནི་མི་

འདོད་དེ། སོ་ ེའི་ ད་ལ་ཉོན་ཡིད་མངོན་འ ར་ ་མི་འ ག་པའི་ བས་ ིད་པ་ཐལ་བའི་ ིར་ཏེ། བདག་

མེད་མངོན་ མ་ ིས་ ོགས་པའི་ ོ་མངོན་ ་ ར་པའི་ཚ་བདག་ ་མངོན་ ་འ ར་པ་འགལ་བས་

སོ། །དེས་ན་ ོར་ལམ་བདག་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་བདག་མེད་ ི་དོན་ ི་རང་ལ་ ང་བ་ལ་དེར་མོས་

ནས་འཛན་པའི་དོན་ ི་འཇལ་བའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར་ ་དོན་ ང་བའི་ ོ་ཡིན་ལ།” ཞེས་ ོར་ལམ་མཉམ་

བཞག་དེ་ ོག་པ་ཡིན་པར་ག ངས་ཤིང་། དེ་ཡང་ངོ་བོ་འ ལ་ཤེས་ཡིན་ ང་ཐ་མལ་པའི་ ོ་ ར་ མ་པ་

ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་པ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ།། 

དཔལ་ ན་ས་ ་པའི་ ོགས་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་ ་པ ི་ཏས་<< བ་པ་དགོངས་

གསལ་>>ལས5། “དེས་ན་རང་གི་ གས་ནི་ཤེས་རབ་ག མ་ ིས་གོམས་པར་ ས་པའི་རང་རིག་

མངོན་ མ་ཡིན་ཏེ།” ཞེས་རང་རིག་མངོན་ མ་ ་ག ངས་སོ། ། ན་མ ེན་རོང་ ོན་ཆེན་པོས། ར་

                                                           
3 <<ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་ ་འ ེལ>> ་དཔལ་ ལ་རིན་པོ་ཆེན། ཤོག་ ངས། ༩༨ 
4 <<ལེགས་བཤད་གསེར་ ེང>> ེ་ཙང་ཁ་པ། ག ང་འ མ། འ ས་ ངས་ ོ་གསལ་ ིང་དཔེ་མཛད་ཁང་། ༢༠༡༨ པོད། ཙ༽ ཤོག་ ངས། ༢༨༨ 
5 << བ་པ་དགོངས་གསལ>> ས་ ་པཎ་ཆེན། ཎ་མཐོ་ ོབ་དཔལ་ས་ འི་ ོབ་གཉེར་ ན་ཚགས། ༢༠༡༤  ཤོག་ ངས། ༡༥༥ 
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གཅིག་ ་ ལ་སོགས་ ི་ གས་ལས་བདེན་མེད་ ོགས་པའི་རིགས་ ན་ ོམ་པའི་བཅད་ཤེས་ཡིན་པར་

བཞེད་དེ། <<ཚག་དོན་རབ་གསལ་>>ལས6། “དེས་ན་གཅིག་དང་ ་ ལ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚགས་

ལ་བ ེན་པའི་ཚད་མས་ ོགས་པའི་དམིགས་ མ་མི་བ ེད་པར་བ ང་བའི་དོན་ལ་བ ོམ་པའི་ ོབས་

ིས་ ོང་ཉིད་ ི་དོན་ ི་ལ་གསལ་ ང་ ང་ཟད་དང་བཅས་པའོ། །”ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ། །པཎ་

ཆེན་ ་མཆོག་ ན་ ིས<<ཕར་ ིན་ ི་དོན་ ང་ཆོས་ ་མཚའི་ ིང་པོ་>>ལས7། “ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གི་

ོར་ལམ་གང་ཡིན་ ང་ ང་། དེ་དང་དེའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་ ལ་བདག་མེད་པ་

གཉིས་པོ་གང་ ང་ལ་ཚད་མ་གཉིས་དང་། ཚད་མིན་ ི་ ོ་རིས་ག མ་མམ། ར་ ེ་བ་དེ་ལས་གང་

ཡིན་ད ད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གང་ ་ཁས་ ངས་ ང་དཀའ་བའི་གནས་ ་འ ར་པའི་ ིར། དེ་

ཡང་འདི་ ར། མངོན་ མ་ ་ཁས་ ངས་ན་ནི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ལས་མ་འདས་པས། འཕགས་པའི་

མངོན་ མ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་འ ར་རོ། ། ེས་དཔག་ ་ཁས་ ངས་ན་ནི་དེ་གསར་ ་ ོགས་པ་དང་། ཐོས་

བསམ་ ི་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་འ ར་རོ།མ་ ོགས་ལོག་ ོག་ཐེ་ཚམ་ག མ་པོ་གང་ ང་ ་ཁས་

ངས་ན་ནི། ཆོས་ཉིད་ཚད་མའི་ ོབས་ ིས་ ོགས་པ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ། །ཡིད་ད ོད་ ་ཁས་

ངས་ན་ཡང་ཉེས་པ་དེ་ཉིད་ ་འ ར་ལ། བཅད་ཤེས་ ་ཁས་ ངས་ན་ནི་ ོག་པ་བཅད་ཤེས་ལས་འོས་

མེད་པས་ ་དོན་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ང་ ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེ་

དེ་ལ་ ོས་ན་ནི་ ོག་པ་དང་ ོག་མེད་ ི་ཤེས་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །”ཞེས་ ོག་ ོག་མེད་གང་ཡང་མ་

ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། ོག་ ོག་མེད་གང་ ང་ ་འདོད་པ་ལ་ནི། ང་དང་རིགས་པ་གཉིས་ ིས་ཞིབ་

མོར་བཀག་པར་མཛད་དོ།། 

གཉིས་པ་ ེ་ ག་ ་ ན་མ ེན་ ་མས་བཞེད་ ལ་ནི། << ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་

འ ེད>>ལས8། “ཐེག་པ་ག མ་ཆར་འཐོབ་པའི་ ར་འ ར་པའི་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ ོགས་རིགས་ ་

ར་པའི་ ོར་ལམ་ མས་ནི་ ་དོན་འ ེས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།བདག་མེད་ག མ་པོ་དོན་ ིའི་

ལ་ ིས་ ོག་པའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །”ཞེས་ ོར་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དེ། ོག་ ོག་མེད་
                                                           
6 <<ཚག་དོན་རབ་གསལ>> ན་མ ེན་རང་ ོན། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ག༽ ཤོག་ ངས། ༢༥༨ 
7 <<ཕར་ ིན་ ི་དོན་ ང་ཆོས་ ་མཚའི་ ིང་པོ>> པཎ་ཆེན་ ་མཆོག་ ན། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ག༽ ཤོག་ ངས། ༢༤༢ 
8 << ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་འ ེད>> ན་མ ེན་གོ་རམས་པ། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཇ༽ ཤོག་ ངས། ༧༧ 
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གཉིས་ ི་ནང་ནས་ ོག་པ་དེའི་ནང་ནས་ ང་བཅད་ཤེས་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ ོར་ལམ་མཉམ་

གཞག་དེ་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་གཙ་བོ་ནི། རིགས་པས་དེད་ན་བདག་མེད་དོན་ ིའི་ ལ་ ིས་ ོག་

པ་ལས་འོས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་སོ།།<< ན་ལས་བ ས་པའི་ མ་པར་བཤད་པ>>ལས་

ང་9། “བདེན་པ་ མས་ལ་ མ་པ་བ ་ ག་ནི་འཇིག་ ེན་པ་ཡང་ཡོད་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ཡང་

ཡོད་དོ། །འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ལ་ ེ་ ག་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཤེས་ ་ལ་ལེགས་པར་མ་

གས་པ་དང་ལེགས་པར་ གས་པ་དང་། ིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་ ིབ་པ་མེད་པ་དང་། མ་པར་ ོག་

པ་དང་བཅས་པ་དང་ མ་པར་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། འདི་ནི་ ེ་ ག་གོ །”ཞེས་དང  དེ་བཞིན་<<ཉེར་

ང་>>10ལས། “ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་དེ་ ་ ་ མས་སོ་སོའ་ ེ་བོས་ ང་

ོགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོའ་ མ་པར་བཞག་པ་ནི་མ་ བ་པར་

འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་འདི་ནི་མེད་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ཡིན་ལ།” ཞེས་ག ངས་པ དག་གིས་ བ་

བོ། །འོ་ན་ས་ ་པ ི་ཏས་རང་རིག་ ་ག ངས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། རང་རིག་ ་

ག ངས་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་ག ངས་པའི་ ིར་ཏེ། << ས་དོན་ཟབ་

མོ>>ལས11། “གཞན་དག་རང་རིག་ ་ག ངས་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་ མ་ཡིན་པ་ལ་

དགོངས་སོ། །”ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོག་རིགས་ ་འ ར་པའི་ ོར་ལམ་

མཉམ་བཞག་ལ་ཆོས་ཉིད་གསལ་བར་མི་ ང་བར་ཐལ། དེ་ཆོས་ཉིད་ལ་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ། 

<< མ་འ ེལ>>ལས12། “ མ་པར་ ོག་དང་ ེས་འ ེལ་ནི། །དོན་གསལ་ ང་བ་ཅན་མ་ཡིན། །”ཞེས་

ག ངས་པའི་ ིར་ཟེར་ན། ོན་མེད་དེ། དེ་ནི་ ལ་དེ་ལ་ ོག་པ་ཡིན་ན་ ལ་དེའི་དོན་ ི་དང་མ་འ ེས་

པར་གསལ་བར་མི་ ང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ ི། ོར་ལམ་ཆོས་ཉིད་ལ་གསལ་ ང་ཐོབ་པར་ག ངས་པ་

ནི་ཆོས་ཉིད་དོན་ ིའི་ ལ་ ་གསལ་པོར་ ང་བ་ལ་དགོངས་སོ།། 

                                                           
9 << ན་ལས་བ ས་པའི་ མ་པར་བཤད་པ>> ོབ་དཔོན་ ལ་བའི་ ས། ཤིང་དཔར། ཤོག་ ངས། ༢༣༢ 
10 <<ཉེར་ ང>> འཕགས་པ་ མ་ ོལ་ ེ། ་འ ེལ་ ོགས་བ ིགས། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཀ༽ ཤོག་ ངས། ༣༠༢  
11 << ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་འ ེད>> ན་མ ེན་གོ་རམས་པ། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཇ༽ ཤོག་ ངས།༧༦ 
12 <<ཚད་མ་ མ་འ ེལ>> དཔལ་ ན་ཆོས་ ི་ གས་པ། འ ལ་དེབ། ལེ ་ག མ་པ། ཤོག་ ངས། ༩༡ 
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ག མ་པ་དེ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་ནི།  ོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ ོག་མེད་ ་འདོད་

པདང་། ོག་པ་དང་ ོག་མེད་གང་ཡང་མིན་པར་འདོད་པ་ལ་ཞེན་ ོ་ཡིན་མིན་ ི་དོགས་པ་མི་འ ང་ཡང་

ོར་མཉམ་གཞག་དེ་ ོག་པར་འདོད་པའི་ གས་ལ་ཞེན་ ོ་ཡིན་མིན་ ི་དོགས་པ་དེ་འ ང་བས། དེ་ལ་

མཁས་པ་གཞན་ ིས་བཞེད་ ལ་རེ་ཞིག་བཏང་ ོམས་ ་བཞག་ནས་རང་ གས་ ན་མ ེན་ མ་

གཉིས་ ིས་བཞེད་ ལ་འགོད་པ་ལ། ན་མ ེན་རོང་ ོན་ཆེན་པོས་ཞེན་ ོར་འདོད་པར་ ང་ལ། ན་

མ ེན་ཆོས་ ི་ ལ་པོ་གོ་བོ་རབ་འ མས་པའི་དགོངས་པ་ལ་ཞེན་ ོ་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་ མ་ན།  

དེ་ལ་གཞན་ གས་དགགཔ་དང་། རང་ གས་གཞག་པ་དང་། ོད་པ་ ང་བ་དང་ག མ་ལས། 

དང་པོ་གཞན་ གས་དགག་པ་ ནི། ཁ་ཅིག་གིས། ན་མ ེན་ ིས་དེ་ ོག་པ་ཡིན་པར་ག ངས་པ་ ་

མཚན་ ་ ས་ནས་ཞེན་ ོ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་ཤིན་ ་མི་རིགས་པར་མཐོང་ ེ། ་ ་ལ་སོགས་པ་

བདེན་ ོང་ ་ ོགས་པའི་ ོད་ ི་ཡེ་ཤེས་དེ་བདེན་ ོང་ ་ཞེན་པའི་ ོ་ཡིན་ན། དེ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ ་

ཞེན་པའི་ ོར་འ ར་ལ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ ར་ན། མ་ ོག་བཞི་པོ་ ན་བ ེན་པ། །ཞེས་པའི་

བས་ ི་དངོས་བ ན་ ི་ ོག་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ན། ན་མ ེན་ ིས། ངོ་བོར་ ན་

པའི་ཚ་ ོར་ལམ་འདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། འདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་དེ་ ོར་ལམ་ཡིན་

ཞེས་པ་ནི་མཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཞེས་ག ངས་པ་དང་འགལ་བ་ཁོ་ནའོ། །གཞན་ཡང་<< ས་དོན་ཟབ་

མོ>>ལས13། “དེང་སང་ ་བ་ ོས་ ལ་བཀག་ནས། ད ་མའི་དགག་ ་ནི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ ི་ ོང་

ཉིད་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་མི་དགོས་ཞེས་ ་བ་ནི།” ཞེས་གཞན་ ི་འདོད་པ་བཀོད་ནས་དེ་ལ་

ོན། “འདིར་ཡང་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་ལ་མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་ཚ་ ོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཡང་

མངོན་ཞེན་བཀག་དགོས་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་དང་འགལ་བ་འ ར་རོ། །”ཞེས་པའི་ཐལ་བ་དེ་རང་ལ་ཡང་

འབབ་པར་ཅིའི་ ིར་མི་འ ར་ཏེ་འ ར་རོ། །གཞན་ཡང་། ཁ་ཅིག་གིས། དམན་ལམ་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་

ོར་ལམ་ ོད་མཉམ་གཞག་གི་མ ེན་པ་དེ། མངོན་ཞེན་ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་

ཆོས་ གས་ ིས། << ན་མ ེན་ ་མའི་དགོངས་དོན་རབ་གསལ>>ལས14། “ཡང་དེ་ཆོས་ཅན་མཚན་

                                                           
13 << ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་འ ེད>> ན་མ ེན་གོ་རམས་པ། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཇ༽ ཤོག་ ངས། ༨༠ 
14 <<དགོངས་དོན་རབ་གསལ>> པཎ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་ གས། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ག༽ ཤོག་ ངས། ༨༩ 
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འཛན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ། མདོར། 

ག གས་ ོང་ཞེས་བར་ ོད་ན་མཚན་མ་ལ་ ོད་དོ། །ཞེས་ག ངས་ ིར་ཏེ། འདོད་ན། ལམ་ ི་མི་ ན་

ོགས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ ིར། འདོད་མི་ ས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་མཐོང་ ོམ་ག མ་པོ་

གང་ ང་ཡིན་པའི་ ིར།” ཞེས་འཕངས་པའི་རིགས་པ་དང་། མཚན་འཛན་དང་ད ་མའི་ ་བ་གཅིག་ ་

འཆབ་འཚལ་བར་ཐལ་བའི་ ོན་བ ོད་པ་ མས་སོ་ན་གནས་སོ།། 

གཉིས་པ་རང་ གས་གཞག་པ་ནི། ན་མ ེན་ ་མས་ ོའ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་

ཆ་གཅིག་དང་། མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་ཆ་གཉིས་ ་ ེ་ནས། ོར་ལམ་མཉག་བཞག་དེ་མངོན་པར་ཞེན་

པའི་ ོ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ ིས་<< ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་འ ེད་>>ལས15། 

“ངོ་བོར་ ན་པའི་ཚ་ ོར་ལམ་འདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། འདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་དེ་ ོར་

ལམ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། འདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཆ་ནས་འཇོག་

དགོས་ཤིང་། ོར་ལམ་ནི་མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །”ཞེས་ག ངས་

པས་སོ། །དེ་ལ་དགོངས་ནས་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་ གས་ ིས། << ན་མ ེན་ ་མའི་དགོངས་

དོན་རབ་གསལ>>ལས16། “དགེ་ ོགས་པ་ལ་ ོན་འཕེན་མཁན་ ི་མཁས་པ་དག་གིས་ ང་སོ་ ེའི་

གནས་ བས་ ་ད ་མའི་ ་བ་དང་མཚན་འཛན་ ས་མཉམ་ ་འ ང་བ་དེ་སོར་སོར་མ་འ ེས་པར་ད ེ་

ཐེང་འ ེད་དགོས་ ་ཡིན་པ་ལ་དེ་མི་མཛད་པར་ལམ་ ་མ་ ་མ་ མས་ག ང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་

མངོན་པར་ཞེན་པ་སོགས་ ་བཞེད་པ་ནི། མཚན་འཛན་དང་ད ་མའི་ ་བ་གཅིག་ ་འཆབ་འཚལ་བས་

ད ོད་ ན་དག་གིས་ད ད་པར་ འོ། །”ཞེས་ག ངས་སོ། ། 

དེ་ ར་བཞེད་པ་ནི་ ་གར་མཁས་པའི་དགོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། <<མངོན་ ོགས་ ན>>ལས། 

“ མ་པར་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །” ཅེས་དང་།འཕགས་པ་ མ་ ོལ་ ེས<<ཉིར་ ང>>ལས17། 

“འདིའི་མདོ་ནི། ་རིའི་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་ག གས་མི་ ག་ཅེས་ ་བ་དང་། ག གས་

                                                           
15 << ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་འ ེད>> ན་མ ེན་གོ་རམས་པ། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཇ༽ ཤོག་ ངས། ༨༠ 
16 <<དགོངས་དོན་རབ་གསལ>> པཎ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་ གས། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ག༽ ཤོག་ ངས། ༩༠ 
17 <<ཉིར་ ང>> འཕགས་པ་ མ་ ོལ་ ེ། ་འ ེལ་ ོགས་བ ིགས། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཀ༽ ཤོག་ ངས། ༥༦ 
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ག་བ ལ་ཞེས་ ་བ་དང་། ག གས་ ོང་ཞེས་ ་བ་དང་། ག གས་བདག་མེད་ཅེས་ ་བ་དང་། ཡང་

ག གས་ ོང་ཞེས་ ་བ་དང་། ག གས་ ོན་པ་མེད་ཅེས་ ་བ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ག་པར་གནས་

པ་དང་། ན་ ཤེས་པ་འདི་ནི། ་རིའི་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་མ ན་པའི་ཆོས་ལ་ ེག་པས་

ཏེ་ ོན་ ་ ར་པའོ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་དང་། ཡང་<<ཉིར་

ང>>ལས18། “འདི་ད ད་པར་ ་ ེ། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་ཙམ་མངོན་པར་ཞེན་

མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ ་ནི་མེད་པའི་ ིར་གཉེན་པོ་མི་རིགས་སོ། འོན་ཏེ་གང་མངོན་པར་ཞེན་པ་མ་ཡིན་པ་

ཡིན་ན་ནི་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། ཇི་ ར་མི་མ ན་པ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ནི་

མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ལ། ཇི་ ར་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །” ཞེས་

གོང་གི་ ན་ ི་ ་བའི་ ་འ ེལ་ ་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། ། ོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས། <<འ ེལ་

ང་དོན་གསལ>>ལས19། “ཆོས་ ་ ་བའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ ིས་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་

པའི་ མ་པར་ གས་པ་དང་།” ཞེས་པའི་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། ། 

ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། འོ་ན་ ན་མ ེན་ ིས་<< ས་དོན་ཟབ་མོ>>ལས20། “ ོད་ ི་

མཉམ་བཞག་ ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ི་ག ང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཚ་དེར་ཞེན་པ་ལས་མ་

འདས་ཏེ། ་དོན་འ ེས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །”ཞེས་ག ངས་དང་འགལ་ལོ་ མ་ན། མི་

འགལ་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། ོད་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་མངོན་ཞེན་དང་བཅས་པའི་དོན་ཡིན་ ི། མངོན་

ཞེན་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་མིན་པས་ ོན་མེད་དོ། ། 

ག མ་པ་མདོར་བ ས་ཏེ་མ ག་བ ་བ་ནི། གོང་གི་མཁས་པ་ མས་ ིས་ ད་ཆོས་བཞི་ ན་

ི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་མཉམ་བཞག་དེ་ ོ་རིགས་གང་ཡིན་བཞེད་ ལ་ལ་མ་འ ་ ་ཚགས་པ་ཞིག་

ང་ཡང་མདོར་བ ས་ན་དེ་འ ་བའི་ ོར་ལམ་མཉམ་གཞག་དེ་ ོག་པར་འདོད་པའི་ ོགས་གཅིག་དང་། 

ོག་མེད་ཉིད་ ་འདོད་པའི་ ོགས་གཅིག་དང་། ོག་པ་དང་ ོག་མེད་གང་ཡང་མིན་པར་འདོད་པའི་

                                                           
18 <<ཉིར་ ང>> འཕགས་པ་ མ་ ོལ་ ེ། ་འ ེལ་ ོགས་བ ིགས། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཀ༽ ཤོག་ ངས། ༥༧ 
19 <<འ ེལ་ ང་དོན་གསལ>> ོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ། འ ས་ ངས་ ོ་གསལ་ ིང་ ་ཚང་། ཤོག་ ངས། ༢༧ 
20 << ས་དོན་ཟབ་མོའ་གཏེར་ ི་ཁ་འ ེད>> ན་མ ེན་གོ་རམས་པ། ག ང་འ མ། ོང་སར་འ ལ་དཔར། པོད། ཇ༽ ཤོག་ ངས། ༢༧ 
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ོགས་དང་བཅས་ག མ་ ་འ ས་ཤིང་།  ན་མ ེན་ ་མའི་དགོངས་པར་ ོག་པར་བཞེད་ ང་མངོན་

ཞེན་མ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་པ་ནི་གནད་ ་ ང་ངོ། ། 

དེ་ ར་མཆོད་ ིན་ མ་པར་རོལ་བ་ལ། །མ་ ོགས་པ་དང་ལོག་པར་ ོག་པའི་མ ས། ། 

ནོངས་པ་ཡོད་ཚད་དམ་པའ་ིམ ན་སར་གཤགས། ། མ་དཀར་ཅ་ིམཆིས་ ང་ཆེན་ ར་ ར་ཅགི ། 

ཅེས་པ་འདི་ནི་ ི་ལོ་༢༠༢༢ ལོའ་དཔལ་ ོང་སར་བཤད་ འི་དམིགས་བསལ་བ ོ་ ེང་ཆེན་

མོའ་ ོམ་ཤོག་ ་ཕར་ ིན་འཛན་ འི་ ོབ་གཉེར་བ་ཤེས་རབ་དབང་ ག་གིས་ ིས་པ་བ ་ཤིས་པར་

ར་ཅིག དགེའོ། །དགེའོ།། །། 


