༄༅། ། བ་བ ད་བ ན་པ་ ་མཚའི་མངའ་བདག་གདན་རབས་སོ་བ ན་པ་དཔལ་ ལ་བ་འ ་ི གུང་༧ བས་མགོན་ ་ོ
་ེ འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། ོགས་པའི་སངས་ ས་འ ་ི གུང་༧ བོ ་པ་འཇིག་ ནེ ་ག མ་གྱི་མགོན་པོའ་ི དགོངས་
ོགས་བ ད་བ འི་ སེ ་ ན་ཆེན་མོར་ ང་བ ་ི ་ གོ ས་ལ་བ ལ་བའི་ག ང་འ ིན་རིན་པོ་ཆེ།
ཆོས་གྲོགས་ཚང་མ་ལ་ ་ ་ོ བདེ་ལེགས། ཐོག་མར་དེ་རིང་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་ཚས་ག མ་པའི་འཚམས་འ ི་ ་
ཡག་དང་། དེ་རིང་འདིར་གཙ་བོ་ཡོངས་ཁྱབ་དམིགས་བསལ་ ་ཡག་ལ། ང་ཚ་འ ི་གུང་བཀའ་བ ད་ཀྱི་བ ན་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ ོལ་འ ེད་འ ི་གུང་༧ ོབ་པ་འཇིག་ ེན་ག མ་གྱི་མགོན་པོ་གང་ཉིད་དགོངས་པ་ཆོས་ད ིངས་ ་བ ས་
པའི་ ལ་བ ན་ནས་མི་ལོ་ ིལ་པོ་བ ད་བ ་འཁོར་གྱི་ཡོད་རེད། མཁྱེན་གསལ་ ར་དེ་ ོན་ལོ་གཉིས་ཙམ་གོང་ལ་དེ་
དོན་མང་པོ་ཞིག་གསལ་བཤད་ ས་ཡོད། བ ད་བ འི་ ེས་ ན་ ས་ ོན་མཆོད་འ ལ་ཆེན་མོ་དེ་ ེས་ཀྱི་གདན་ས་
འཕགས་ ལ་ ང་ བ་གླིང་ ་ གས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། ལ་ ་ི ནང་ཀུན་ལ་བ གས་པའི་འ ི་གུང་བཀའ་
བ ད་ཀྱི་ ་ ོབ་འཁོར་འབངས་དང་བཅས་པ་ ས་གཅིག་ལ་མཉམ་འཛམས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་
བསོད་བདེ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། འགྲོ་བ་མི་ ས་དོན་ ན་ཞིག་ཐོབ། ཡང་དག་པ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ། ག་པར་
ཉམས་ལེན་ ིན་ བས་ཀྱི་བ ད་པ་དཔལ་འ ི་གུང་བཀའ་བ ད་ཀྱི་བ ན་པའི་ ོར་བ གས་ནས།
ཆོས་བ ད་
འཛིན་མཁན་དང་།
ིའི་ ལ་ཁབ་ཁག་ འང་ལོ་ངོ་བཞི་ ་ ག་རིང་བ ན་པའི་ ོར་བ གས་ཉམས་ལེན་གནང་
མཁན་མང་པོ་ ང་ཡོད་རེད། ང་ ི་ ལ་ བོ ་མ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ ག་པའི་ བས་ལ། མང་པོ་ཞིག་གིས་ལབ་ཡག་ལ།
ང་ཚ་བ ན་པའི་ཆོས་ ོར་བ གས་ བ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ ལ་བ་བཟང་པོ་དགའ་པོ་ ང་། འདིས་ང་ཚའི་མི་ཚ་འ ར་
བ་བཏང་ བ་སོང་ཟེར་གྱི་འ ག དེས་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་དག་པ་ཞིག་གསལ་ ོན་ ེད་ བ་ཀྱི་འ ག ང་
ཚ་ཡང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། འ ི་གུང་བཀའ་བ ད་ཀྱི་ ོལ་འ ེད་ཆེན་པོ་འ ི་གུང་༧ ོབ་པ་འཇིག་ ེན་
ག མ་གྱི་མགོན་པོ་མི་གནས་པ་ ་ངན་འདས་པའི་ ས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རེད།
དེ་འ ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
དགོན་ ེ་དང་ཆོས་ཚགས་ཁག མི་ ེར་སོ་སོ་ནས་ ེས་ ན་ ས་ ོན་ཆེན་མོར་ ེབ་ བ་ཡག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་ཀྱི་ཡོད།
་བའི་ལམ་ ནོ ་ ེད་མཁན་དང་། གོ་ ིག་ ེད་མཁན་ ལ་ ིའི་འ ི་གུང་བཀའ་བ ད་ ་ི ཁྱབ་ ན་ཁང་ནས་གནང་
གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་ལོ་གཅིག་གོང་ནས་གྲ་ གི ་ ེད་བཞིན་པ་རེད། ཆེས་གཞི་ ་ཆེ་བའི་ ས་ ོན་འདི་གལ་ཆེན་ཞིག་
དང་། བསོད་བདེ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཟིགས་དང་། ཆོས་བ ད་འདི་ལོ་ངོ་བ ད་བ ་ ་བ ་ང་བ ན་
ག་གི་ལོ་ ས་ ན་པ་ཞིག་རེད། ས་རབས་གསར་པ་ནི་འཕོ་འ ར་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་
བར་ ས་ཆེན་ཆེན་པོ་དེ་འ ་ གས་ ོང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་གལ་ཆེའ་ི ས་ཆེན་དེ་ ང་བ ི་ ་ཡག་གི་
ལ་བཟང་ཁེལ་བ་རེད། མི་རེ་ངོ་རེ་བསམ་ ་ོ གཏང་བ་ཡིན་ནའང་དཔེ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བ ད་བ འི་
ེས་ ན་ ས་ ོན་འདི་ ས་ཚད་གཅིག་དང་མི་ཚའི་ནང་གཅིག་རང་རེད། དེ་འ ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ངས་དེ་རིང་ ་
ཡག་ལ། ེས་ ན་མཆོད་འ ལ་ཆེན་མོ་འདིར་འ ི་གུང་བཀའ་བ ད་ཀྱི་ཆོས་ ེ་ཆོས་བ ད་འཛིན་པ་ཡོངས་ ོགས་
ས་གཅིག་ལ་མཉམ་འཛམས་གནང་ཡག་དང་། དེ་ ར་མ་ ང་ནའང་བ ་ཆ་བ ན་ ་ངེས་པར་འཛམས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། དེ་ནི་དད་དམ་འ ར་བ་མེད་པའི་མོས་གུས་ཀྱི་མཚན་ གས་ཡང་ཆགས་ཀྱི་རེད། ི་ཁྱབ་ ན་ཁང་གི་
འཆར་གཞི་དང་། གོ་ ིག་འ ི་གུང་བཀའ་བ ད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཚང་འཛམས་ཡོང་ཡག་གི་རེ་བ་ ེད་བཞིན་
ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་ ས་ངས་བསམ་པ་ལ། ད་རེས་ ེས་ ན་འདི་ལོ་ ས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གསར་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ ེད་ཀྱི་
ཡོད། དེ་ཡིན་ ས་མི་རེ་ངོས་ནས། བ་ ོར་དང་། མཉམ་ བ་གནང་དགོས་ཡག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མཐའ་དོན་
ལས་དོན་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ལམ་ ོང་ལེགས་ བ་ཡོང་བའི་ ོན་འ ན་ ་ཡག་ཡིན། གས་ ེ་ཆེ།
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