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འགོད་པའམ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ་བ།

༡ ཐོག་མར་གནམ་ས་ནི་ ་ཡིས་གསར་ ན་ ས།
༢ ས་གཞི་ནི་ ོང་ཞིང་རབ་རིབ་ ་ ར་ཏེ། ན་ནག་གིས་ འི་གཏིང་ངོས་ ་ཁེབས་འ ག་ལ། ་ཡི་

གས་ཉིད་ནི་ འི་ངོས་ ་འཁོར་བ ོད་ ེད་བཞིན་གདའ།
༣ ་ཡིས་ག ངས་པར། འོད་ཡོད་དགོངས་པ་ན་འོད་ ང་བར་འ ར་བ་དང་། ༤ ་ཡིས་འོད་ལ་གཟིགས་

པ་ནི་རབ་ཡིན་པས་ ན་ནག་དང་འོད་གཉིས་སོ་སོར་བཀར་བའོ༎ ༥ ་ཡིས་འོད་ནི་ཉིན་མོ་དང་ ན་པ་ནི་
མཚན་མོ་ཡིན་པར་ག ངས་ཏེ་དགོང་མོ་དང་ཞོགས་པ་ཟེར་བ་ ང་བའི་ཉིན་དང་པོའོ༎

༦ ་ཡིས་ ་ ་ད ་འ ས་ ི་བར་ལ་ ོང་ཆ་ཡོད་དགོས་པ་དང་དེར་ ེང་འོག་ ང་བཀར་དགོས་
ག ངས། ༧ ོང་ཆ་ནི་ ་ཡིས་བ ན་པ་དང་དེའི་འོག་གི་ ་དང་ ེང་གི་ ་གཉིས་སོ་སོར་བཀར་བའི་ལས་
དོན་འདི་ ར་ བ་བོ༎ ༨ ་ཡིས་ ོང་ཆ་ནི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པར་ག ངས་བ་དང་ཆབས་ཅིག་འཇིག་ ེན་
ཁམས་ ་དགོང་མོ་དང་ཞོགས་པ་ ང་བའི་ཉིན་གཉིས་པའོ༎

༩ ་ཡིས་གནམ་འོག་གི་ ་ཡོད་ཚད་གནས་གཅིག་ ་འ ས་ཏེ་ མ་ས་མངོན་པར་ ར་ཅེས་ག ངས་
པས་དེ་ ར་ བ་བོ༎ ༡༠ ་ཡིས་ མ་ས་ནི་ས་གཞི་དང་ ་འ ས་ནི་ ་མཚ་ཡིན་པར་ག ངས། དེར་ ་ཡིས་
གཟིགས་པར་མཆོག་གོ་ མ། ༡༡ ་ཡིས་ས་གཞིའི་ ེང་ ི་ཤིང་དང་འ ས་ ་ལེན་ བ་པའི་ཚལ་རིགས་འ ང་
དགོས་ལ། ཤིང་ཏོག་ལེན་ཆོག་པའི་ ོང་རིགས་མི་འ ་བ་ཚང་མར་ནང་ ིང་ ན་དགོས་ཞེས་ག ངས་པས་དེ་

ར་ལེགས་པར་ བ་བོ༎ ༡༢ དེ་ནས་ས་གཞི་ལ་ ི་ཤིང་དང་འ ས་ ་ལེན་ཆོག་པའི་ཚལ་རིགས་ ་ཚགས་ ང་
བ་མ་ཟད། སིལ་ཏོག་ལེན་ཆོག་པའི་ཤིང་ ོང་ ་ཚགས་ལ་འ ས་ འི་ནང་ ིང་ ན་པ་ ་ཡིས་གཟིགས་པར་
མཆོག་གོ་ མ། ༡༣ དེ་ནི་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ་དགོང་མོ་དང་ཞོགས་པ་ ང་བའི་ཉིན་ག མ་པའོ༎

༡༤ ་ཡིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་ཉིན་མཚན་ད ེ་བའི་འོད་ཟེར་ ན་པ་དང་། ས་ཚགས་གཏན་འཁེལ།
ཚས་ ངས། ལོ་ཚད་བཅས་སོ་སོར་ད ེ་བར་ གས་འགོད་དགོས་པ་དང་། ༡༥ ནམ་མཁར་འོད་ ིས་ བ་ ེ་
ས་གཞི་ལ་འ ོས་ཞེས་ག ངས་པས་དེ་ ར་ བ་བོ༎ ༡༦ དེ་ནས་ ་ཡིས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་གཉིས་བཟོས་ཏེ། ཆེ་
ཤོས་ ིས་ཉིན་མོར་བདག་ ོང་དང་ ང་ཤོས་ ིས་མཚན་མོར་བདག་ ོང་ ས་ཏེ་ ར་ཚགས་ ང་བཟོས།
༡༧ དེ་དག་ནམ་མཁར་བཀོད་ནས་ས་གཞིར་འ ོ་ ་བ ག་ ེ། ༡༨ ཉིན་མཚན་ལ་བདག་གཉེར་དང་། འོད་ཟེར་
དང་ ན་པ་སོ་སོར་ད ེ་ ེ་ ་ཡིས་གཟིགས་པར་མཆོག་གོ་ མ། ༡༩ དེ་ ར་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ་དགོང་མོ་
དང་ཞོགས་པ་ ང་བའི་ཉིན་བཞི་བའོ༎

༢༠ ་ཡིས་ག ངས་པར། ས་ཚ་ ོག་ ན་པའི་ ེ་དངོས་ཐ་དག་ ེ་འཕེལ་ ེད་ བ་ལ། མཆིལ་པ་ས་ངོས་



2 འགོད་པ 1 –2

ཡན་ཆད་ ི་མཁའ་ད ིངས་ ་འ ར་བ ོད་ ེད་དགོས། ༢༡ ་ཡིས་ཉ་ཆེན་པོ་དང་ ་ནང་ ་འཚ་ བ་པའི་
ོག་ ན་ ོག་ཆགས་ ་ཚགས་བཟོས། དེ་དང་རིགས་མི་འ ་བའི་ ་ ི ་ ་ཚགས་ ང་བཟོས་པས་ ་ཡིས་

གཟིགས་པར་མཆོག་གོ་ མ། ༢༢ ་ཡིས་ ིན་ བས་ཡོད་ཚད་འདིར་གནང་ ེ་ག ངས་པར། ེ་འཕེལ་ ་མང་
དང་། མཚ་ནང་ ་ ས་བཀང་བ། ཁང་ ི ་མང་པོ་ས་ ེང་ ་འཚ་ ོད་ ས། ༢༣ དེ་ ར་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ་
དགོང་མོ་དང་ཞོགས་པ་ཡོད་པའི་ཉིན་ ་བའོ༎

༢༤ ་ཡིས་ས་གཞིར་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ོ་ གས་དང་། འ ་ ིན། རི་ གས་ ང་ཡོད་དགོས་ཞེས་
ག ངས་པས་དེ་ ར་ བ་བོ༎ ༢༥ དེ་ནས་ ་ཡིས་རི་ གས་དང་རིགས་མི་འ ་བའི་ ོ་ གས། ད་ ང་ས་ ེང་

་ ་བའི་འ ་ ིན་ཡོད་ཚད་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་བཟོས་པ་ ་ཡིས་གཟིགས་པས་མཆོག་གོ་ མ།
༢༦ ་ཡིས་ག ངས་པར། ང་ཚའི་རང་ཉིད་ ི་ག གས་བ ན་དང་ གས་ཀ་ ར་མི་བཟོ་དགོས་པ་དང་།

ཁོ་ཚས་མཚ་ནང་གི་ཉ་མོ་དང་། ནམ་མཁའི་ ། ས་ཐོག་གི་ གས་ཟོག་དང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་
གཉེར་ ེད་དགོས་བར་མ་ཟད་ས་ལ་ ་བའི་འ ་ ིན་ཚང་མ་ཡང་བདག་གཉེར་ ེད་དགོས། ༢༧ ་ཡིས་རང་
ཉིད་ ི་ག གས་བ ན་ ར་མི་བཟོས་ལ་ཐ་ན་ཕོ་མོ་ཡང་བཟོས། ༢༨ ་ཡིས་ཁོ་ཚར་ ིན་ བས་གནང་ ེ་ཡང་
བ ར་ག ངས་ ར། མི་ ད་མང་པོ་འཕེལ་ནས་ས་གཞིར་ཁེབས་པར་ ས་ཏེ་དེར་དབང་བ ར་ ་དགོས་ལ།
ད་ ང་མཚ་ནང་གི་ཉ་མོ་དང་ནམ་མཁའི་ ། ས་ ེང་ ་འ ལ་བ ོད་ ེད་པའི་ ོག་ཆགས་ ་མང་ལ་ཡང་
བདག་གཉེར་ ེད་དགོས། ༢༩ ་ཡིས་ག ངས་པར། ོས་དང་། ངས་ས་གཞིའི་ ེང་གི་འ ས་ ་ ན་པའི་ཚལ་
རིགས་དང་སིལ་ཏོག་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚར་ཟས་རིགས་ ་གནང་བ་ཡིན། ༣༠ ས་ ེང་ ་ ་བའི་རི་ གས་དང་
ནམ་མཁར་འ ར་བའི་ ་ ི ། དེ་མ་ཟད་ས་ཁར་ ་བའི་ ོག་ཆགས་ ་མང་ལ་ ་ ོན་འདི་ཁ་ཟས་ ་གནང་

་ཡིན་ཞེས་ལས་དོན་འདི་ ར་ བ། ༣༡ ་ཡིས་བཟོས་བ་དག་མཆོག་པར་གཟིགས་ནས་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ་
དགོང་མོ་དང་ཞོགས་པ་ ང་བའི་ཉིན་ ག་པའོ༎

༢ ་ཡིས་གནམ་འོག་གི་ ེ་འ ོ་ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་བར་བཟོས། ༢ དེ་ ར་ཉིན་བ ན་པ་ ེབས། ་ཡིས་
དངོས་པོ་བཟོ་བའི་ལས་བ བས་ཚར་ལ། ཉིན་བ ན་པར་ཁོས་ ་བཞག་ཡོད་ཚད་མཚམས་བཞག་ ེ་ ་

ངལ་གསོས་སོ༎ ༣ ་ཡིས་ཉིན་བ ན་པར་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ་དམ་པར་མཛད། དེའི་ ་ ེན་ནི་ཉིན་མོ་དེར་
་ཡིས་གསར་ ན་ ས་པའི་མཛད་པ་མཚམས་བཞག་ནས་ ་ངལ་གསོས་པས་སོ༎

༤ ས་ནམ་ཞིག་ལ་གནམ་ས་ ང་བའི་ལོ་ ས་ནི་འདི་ ར་གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་
གསར་བ ན་མཛད་པའི་ཉིན་མོ་དང་འཁེལ་ལ། ༥ ད་ ང་ས་ ོད་ ་ ི་ཤིང་ ང་གཅིག་ ང་མེད་ལ་ཞིང་
སའི་ ོ་ཚལ་ཡང་ས་ཁར་འ ས་མེད། གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ས་གཞིར་ཆར་ ་མ་གནང་བའི་ ེན་ ིས་ཞིང་ ོ་
མཁན་ཡང་གཅིག་ ང་མི་འ ག

༦ འོན་ ང་ས་ནས་ ག་པ་འ ར་ཏེ་ས་གཞི་ ན་བ ན་པར་ ས། ༧ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ས་ ེང་གི་ཐལ་
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ལ་ ིས་མི་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ཁོའི་ ་ ང་ ་ ོག་ད གས་བཏབ་ནས་ མ་ཤེས་ ན་པའི་མི་གསོན་པོར་ ར།
མིང་ལ་ཨ་དམ་ ་འབོད། ༨ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཤར་ ོགས་ ི་ཐོག་མའི་དགའ་ཚལ་ཨེ་དམ་ ལ་ ་ མ་ར་
ཞིག་བ ན་ཏེ་ ར་བཟོས་ ི་མི་དེ་ལ་བཀོད་ ིག་ ས། ༩ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་མིག་ལ་མཛས་པའི་ཤིང་ ོང་ ་
ཚགས་ས་གཞིར་ ེས་ ་བ ག་པར་མ་ཟད་མངར་ཆ་ ན་པའི་སིལ་ཏོག་ཁ་ཟས་ ་མཛད། མ་རའི་ནང་ ་
ཚ་ ོག་ ན་པའི་ཤིང་ ོང་དང་བཟང་ངན་ད ེ་བའི་ཤིང་ ོང་ཡང་མཆིས།

༡༠ ཐོག་མའི་དགའ་ཚལ་ནས་ ་བོ་ཞིག་བ ར་འོང་ ེ་ མ་ར་བ ན་པར་ ས་པ་དང་དེ་ནས་ ་བོ་བཞི་
་ ེས། ༡༡ ་བོ་དང་པོའི་མིང་ལ་པི་ཤོན་ཟེར། དེའི་ཧ་བེ་ ཱ་ས་གཞི་ཡོངས་ ི་མཐའ་ནས་ ོར་ལ་དེ་ ་རིན་

ཆེན་གསེར་ ང་ཡོད། ༡༢ དེ་མ་ཟད་དེའི་ ེང་ ས་ལེགས་ཅན་ ི་གསེར་དང་ ་ཏིག་ ཱ་ཎོ་དམར་པོ་ཡང་
མཆིས། ༡༣ ་བོ་གཉིས་པའི་མིང་ལ་གི་ཧོན་ཟེར་བ་དང་དེའི་ ་ཤ་ས་གཞི་ཡོངས་ ི་མཐའ་ནས་ ོར་ཡོད།
༡༤ ་བོ་ག མ་པའི་མིང་ལ་ཧི་དི་ཀེལ་ཟེར་ལ་ཨ་ ར་ ི་ཤར་ ོགས་ ་བ ར་ ིན་འ ག ་བོ་བཞི་བ་ནི་ཕ་

ཱད་ཡིན།
༡༥ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཨེ་དེན་ཐོག་མའི་དགའ་ཚལ་ ་བཀོད་ ིག་ ས་ནས་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་ ་ ོང་

ེད་ ་བ ག ༡༦ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཁོར་བཀའ་ཕབ་ ེ་ག ངས་ ར་ མ་རའི་ནང་གི་ཤིང་ ོང་ ་ཚགས་ ི་
སིལ་ཏོག་ ོད་ ིས་གང་འདོད་ ར་བཟའ་ཆོག ༡༧ འོན་ཏེ་ ོད་ ིས་བཟང་ངན་ད ེ་བའི་ཤིང་ ོང་ ེང་གི་
སིལ་ཏོག་གཏན་ནས་བཟའ་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ཟོས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་འཆི་ངེས་ཡིན།

༡༨ གཙ་བོ་ ེ་ ་ག ངས་པར་ཁོ་གཅིག་ ་ཁེར་ ོད་ ས་ན་མི་ལེགས་ཏེ་བདག་གིས་ཁོར་རོགས་རམ་
མཛད་ནས་ ་བོ་ཞིག་བཟོ་ ་ཡིན། ༡༩ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ས་ལས་བཟོས་པའི་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་
མཁའི་ ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁོའི་ ང་ ་ ིད་དེ་ཁོས་ ོག་ ན་ ི་སེམས་ཅན་ལ་ཇི་ ར་འབོད་པ་དེ་ ར་
མིང་ ་བཏགས། ༢༠ ཨ་དམ་ ིས་ ོ་ གས་ཐམས་ཅད་དང་ནམ་མཁར་ ིང་བའི་ ་རིགས་ ་ཚགས། ས་ ོད་

ེང་ ་ ་བའི་ ད་འ ོ་བཅས་ལ་མིང་བཏགས། འོན་ ང་ཨ་དམ་རོགས་རམ་ ེད་ བ་པའི་ ་བོ་ཞིག་ལ་
འ ད་མ་ ང་།

༢༡ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་གཉིད་ཕབ་ནས་གཉིད་ ་བ ག དེ་ནས་ཁོའི་ ིབ་ ས་གཅིག་ ངས་ཏེ་ ིར་
་ཁ་སོས་པར་མཛད། ༢༢ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཨ་དམ་ ི་ ས་ ེང་ནས་ ངས་པའི་ ིབ་ ས་ ིས་ ད་མེད་

ཅིག་བཟོས་ཏེ་ཁོའི་ ང་ ་ ིད། ༢༣ ཨ་དམ་ ིས་བཤད་ ར། འདི་ནི་ངའི་ ས་པའི་ནང་གི་ ས་པ་དང་ཤའི་
ནང་གི་ཤ་ཡིན་པས་ཁོ་མོར་ ེས་མ་ཞེས་བོས་ཆོག ་མཚན་ནི་ཁོ་མོ་ ེས་པའི་ ས་ ེང་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན།
༢༤ དེའི་ ིར་ ེས་པ་ཕ་མ་དང་ ལ་ཏེ་ ང་མ་དང་མཉམ་ ་འ ོགས་ནས་ ང་བོ་གཞི་གཅིག་ ་ཆགས་པར་

ས། ༢༥ བས་དེར་བཟའ་ ་གཉིས་ཀ་གཅེར་ ་ཡིན་ཡང་ངོ་ཚ་གཏན་ནས་ ེད་མི་འཛམ་མོ༎

༣ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་ནི་ ད་འ ོ་གཞན་དང་བ ར་ན་གཡོ་ ་ཅན་ཡིན།
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ལ་ ིས་ ད་མེད་ལ་བཤད་ ར། ་ཡིས་དངོས་གནས་ ོད་ཚར་ མ་རའི་ནང་གི་སིལ་ཏོག་ཟ་མི་ཆོག་
ཅེས་ག ངས་སམ། ༢ ད་མེད་ ིས་ ལ་ལ་ མ་རའི་ནང་གི་སིལ་ཏོག་ང་ཚས་ཟོས་ན་ཆོག ༣ འོན་ ང་ ་
ཡིས་ ོད་ཚར་ཤི་ཉེན་མི་ཐེབས་པར་ མ་རའི་ད ིལ་ ི་ཤིང་ ོང་དེའི་སིལ་ཏོག་བཟའ་མི་ཆོག་ལ་རེག་ ང་
མི་ཆོག་ག ངས་སོང་ཞེས་ ས། ༤ ལ་ ིས་ ད་མེད་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ཤི་བའི་ངེས་པ་མེད། ༥ ་མཚན་
ནི་ ་ཡི་ གས་ལ་དེ་དག་ཟོས་པ་ཙམ་ ིས་མིག་གསལ་བར་ ེ་ ེ། ་དང་འ ་བར་ ང་ནས་བཟང་ངན་ཤེས་
པར་འ ར་རོ་ཞེས་དགོངས་སོ༎ ༦ དེ་ནས་ ད་མེད་ ིས་སིལ་ཏོག་དེ་ཟོས་ན་ཞིམ་པོ་དང་ ་ན་ ག་པ། མ་
ད ོད་ ན་པར་འ ར་བར་ ོགས་ནས་སིལ་ཏོག་དེ་བཏོགས་ནས་ཟོས་པ་དང་རང་ཉིད་ ི་ ོ་ག་ལ་ཡང་ ིན་
ནས་དེས་ ང་ཟོས། ༧ དེའི་ཚ་ཁོང་གཉིས་ ི་མིག་ ང་གསལ་བར་ ེ་ ེ་རང་ཉིད་གཅེར་ ་ཡིན་པ་མཐོང་བ་
ན་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་ཞིག་ ེར་འོང་ནས་ ད་ ས་ ས།

༨ གཙ་བོ་ ེ་ ་ མ་རའི་ནང་ ་ཕེབས་ བས་ནམ་མཁར་བསིལ་ ང་ཞིག་དལ་ ིས་ ང་བ་དང་། དེའི་
ཚ་ ོ་ ག་དེ་གཉིས་ ིས་ ་ཡི་ག ང་ ད་ཐོས་པ་ན་ མ་རའི་ཤིང་ ོང་ནང་ ་ཡིབ་ནས་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལ་
གཡོལ་བར་ ས། ༩ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཨ་དམ་བོས་ནས་ ོད་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ཁོས་བཤད་ ར།
ང་ མ་རའི་ནང་ནས་ ོད་ ི་ག ང་ ད་ཐོས་ཚ་དངངས་ ག་ ེས། ་མཚན་ནི་ངའི་ ས་པོ་གཅེར་ ་ཡིན་
པས་ཡིབ་པ་ཡིན། ༡༡ གཙ་བོས་ག ངས་པར་ ོད་ལ་ ས་ ས་པོ་གཅེར་ ་ཡིན་པ་བ ན། ོད་ ིས་བཟའ་
མི་ཆོག་ ས་པའི་ཤིང་ ོང་ ེང་གི་སིལ་ཏོག་དེ་ཟོས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༢ ཨ་དམ་ ིས་ ེད་ ིས་ང་ལ་ ོགས་ ་
གནང་བའི་ ད་མེད་དེས་ཤིང་ ོང་ ེང་གི་སིལ་ཏོག་ང་ལ་ ིན་ནས་ཟོས་པ་ཡིན་ཅེས་ ས། ༡༣ གཙ་བོ་ ེ་ ་
ཡིས་ ད་མེད་ལ་ ོད་ ིས་བ བས་པའི་ ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པར། ད་མེད་དེའི་བཤད་ ར། ལ་དེས་
ང་ལ་བ ་ ིད་ ས་ཏེ་ཟོས་པ་ཡིན། ༡༤ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ ལ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ ་བ་དེ་ ས་པས་
དམོད་མོ་འཕོག་ལ། གས་ཟོག་དང་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་ལས་བཙག་ཅིང་ངེས་པར་ ་ ོ་བས་ ་དགོས་ལ།
ནམ་འཆི་བར་ ་ས་ཟ་བར་ ར་ཅིག ༡༥ ོད་དང་ ད་མེད་ ི་བར་ལ་འཁོན་འཛན་འ ང་བར་ ་བ་དང་།

ོད་གཉིས་ ི་ ད་ལ་ཡང་འཁོན་འཛན་འ ང་བར་ ། ད་མེད་དེའི་ ད་ ིས་ ོད་ ི་མགོ་ལ་གནོད་འཚ་
གཏོང་བ་ཡིན་པས་ ོད་ ིས་ཁོའི་ ང་བ་ལ་གནོད་ འོ་ཞེས་བཀའ་གནང་། ༡༦ ཡང་ཁོང་གིས་ ད་མེད་ལ་
བདག་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོར་བཙའ་བར་ ག་བ ལ་ཚད་མེད་ ོང་བར་མཛད་པ་དང་། ོད་ ིས་
ངེས་པར་ ་ ོ་གར་ཡིད་ ོན་ ེད་དགོས་ལ་ ོ་གས་ ོད་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ངེས། ༡༧ ཡང་ཨ་དམ་ལ་ག ངས་

ར། ོད་ ིས་ ང་མའི་ ད་ཆར་ཉན་ནས་ཟ་མི་ཆོག་ག ངས་བའི་ཤིང་ ོང་ ེང་གི་སིལ་ཏོག་དེ་ཟོས་པས།
ས་གཞི་ལ་ ོད་ ི་ ེན་ ིས་དམོད་མོ་འཕོག་ཅིང་། ོད་ ིས་ཚ་གང་བོར་དཀའ་ ག་ཚད་མེད་ ངས་ན་ད་
གཟོད་ས་གཞིའི་ ེང་ ་ ོ་ཟ་ཐོབ་པའི་ ལ་བ་ ན། ༡༨ ས་གཞིས་ ེད་ ི་ཞིང་ས་ལ་ཚར་མ་དང་གཟེ་མ་ར་
མགོ་ ེས་ ་བ ག་ ང་ ོད་ ིས་ ོ་ཚལ་ཟ་དགོས། ༡༩ ས་དེ་ ོད་ལ་དབང་བའི་བར་ ་གདོང་ཡོངས་ལ་ ལ་
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ས་གང་བར་ ས་ན་ད་གཟོད་ཟས་ཟ་ བ། ་མཚན་ནི་ ོད་ས་ལས་ཐོན་པ་དང་ས་ ལ་ ིས་ ོད་རང་ བ་
ལ་ ོད་ ར་ ར་ས་ ལ་ལ་དབང་བ་ཡིན།

༢༠ ཨ་དམ་ ིས་ཁོའི་ ང་མའི་མིང་ལ་ཧ་ ཱ་ཞེས་བཏགས། ་མཚན་ནི་ཁོ་མོ་མིའི་རིགས་ ི་ཨ་མ་ཐོག་མ་
ཡིན།

༢༡ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཨ་དམ་དང་ཁོའི་ ང་མར་ཀོ་བའི་ ཱ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་བཀོན།
༢༢ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ག ངས་པར། ཨ་དམ་དངོས་ནས་ང་ཚ་དང་འ ་བར་བཟང་ངན་ཤེས་ བ་ལ་

ཕལ་ཆེར་ད་ བས་ཁོས་ཡང་བ ར་ཚ་ ོག་ ན་པའི་ཤིང་ ོང་ ེང་གི་སིལ་ཏོག་ཟོས་ ང་ ས་གཏན་ ་
གསོན་པོར་འཚ་ བ། ༢༣ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཁོ་ཐོག་མའི་དགའ་ཚལ་ཨེ་དན་ ་མངག་ནས་ས་ཞིང་ཐོག་མ་ ོ་
འདེབས་ ས། ༢༤ དེ་ནས་ཨ་དམ་ ིར་བ ད་ནས་ཐོག་མའི་དགའ་ཚལ་ཨེ་དན་ ལ་ ི་ཤར་ ོགས་ ་གཞི་

འི་ལམ་ཞིག་གསར་འ གས་ ས་པ་དང་། དེར་མེ་འབར་བའི་ ་ ི་ ོགས་བཞིར་འ ག་པ་ཞིག་བཞག་ནས་
ཚ་ ོག་ ན་པའི་ཤིང་ ོང་གི་ལམ་ལ་ ང་ ོབ་མཛད༎

༤ ཉིན་ཞིག་ལ་ཨ་དམ་དང་ཁོའི་ ང་མ་ཧ་ ཱ་གཉིས་ ས་འ ེལ་ ས་ཏེ་ཁོ་མོར་མངལ་ཆགས་ནས་ ་
ཡན་ ་བའི་ ་ཞིག་ ེས་པ་དེ་ནི་གཙ་བོས་ང་ལ་ཐོབ་ ་བ ག་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༢ ཡང་ ་ཡན་ ི་ ་

བོ་ ་པེལ་ ེས། ་པེལ་ ིས་ ག་ ི་དང་ ་ཡན་ ིས་ ོ་འདེབས་ ས།
༣ ཉིན་ཞིག་ལ། ་ཡན་ ིས་ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཏོག་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་ ལ། ༤ ་པེལ་ ིས་ ང་ཁོའི་ ག་

འི་ནང་གི་ ོན་ ེས་དང་ཚལ་ ལ། དེར་གཙ་བོའི་ གས་ལ་བབས་ ང་། ༥ ་ཡན་ ིས་ ལ་བའི་ལོ་ཏོག་
གས་ལ་མ་བབས། དེའི་ ིར་ ་ཡན་རབ་ ་ ོས་ཏེ་ངོ་མདོག་ ང་འ ར། ༦ གཙ་བོས་ ་ཡན་ལ་ག ངས་

པར། ོད་ཅིའི་ ིར་ ོ་བ་དང་ངོ་མདོག་འ ར་བ་ཡིན། ༧ ོད་ ི་ ོད་ལམ་བཟང་པོ་ཡིན་ན་བདེ་ ིད་ཡོང་བ་
དང་། བཟང་པོ་མ་ ས་ན་ནག་ཉེས་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཡོད། དེའི་ངེས་པར་ ་ ོད་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད་དགོས་པ་
དང་ ོད་ ིས་ ང་དེར་དབང་ ་བ ་དགོས།

༨ ་ཡན་དང་ ་པེལ་གཉིས་ ིས་ཞིང་ཁ་ནས་གཏམ་ ེང་ ེད་ བས་ ་ཡན་ཡར་ལངས་ ེ་རང་གི་ ་
བོ་ ་པེལ་བསད། ༩ གཙ་བོས་ ་ཡན་ལ་ག ངས་པར། ོད་ ིས་ ་བོ་ ་པེལ་གང་ ་ཡོད། ཁོའི་བཤད་ ར།
ངས་མི་ཤེས། ང་ངའི་ ་བོ་ཁོ་ན་བ ་ ོང་ ེད་མཁན་ཨེ་རེད། ༡༠ གཙ་བོས་ག ངས་པར། ོད་ ིས་ཅི་ཞིག་

ེད་པ་ཡིན། ོད་ ིས་ ་བོའི་ ག་གིས་ས་ནས་ང་ལ་ཆོ་ངེས་འདོན་བཞིན་ཡོད། ༡༡ ས་ཁ་གས་པ་དང་ ོད་
ི་ ་བོའི་ ག་ནི་ ོད་ ི་ལག་ནས་བ ད་པས། ད་ ་ ོད་ ིས་ངེས་པར་ ་ས་འདིའི་ ེང་ནས་དཀའ་ ག་

ཚད་མེད་ ོང་དགོས། ༡༢ ོད་ ིས་ ོ་འདེབས་ ས་ ང་ལོ་ལེགས་མི་འ ང་ལ་ ོད་ངེས་པར་ ་འ མ་ནས་
འ ག་དགོས། ༡༣ ་ཡན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་ཉེས་ཆད་ ི་ ག་པས་འ ར་དཀའ། ༡༤ ེད་ ིས་
ང་དེ་རིང་ས་འདི་ནས་བ ད་པར་མཛད་པ་དང་ཐ་ན་ ེད་ ི་ཞལ་ཡང་མཐོང་ ་མ་འ ག ང་ངེས་པར་ ་ས་
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ལ་འ མ་དགོས་པས་ ་ཞིག་ང་དང་འ ད་པ་དེས་ང་གསོད་པར་འ ར་རོ༎ ༡༥ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ག ངས་པར།
་ཡན་གསོད་མཁན་དེར་ བ་བ ན་ ི་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན། གཙ་བོས་ ་ཡན་ལ་མི་ ་དང་འ ད་ན་མི་

གསོད་པའི་ གས་ཤིག་བཀོད། ༡༦ དེ་ནས་ ་ཡན་གཙ་བོ་དང་ཁ་ ེས་ཏེ་ཐོག་མའི་དགའ་ཚལ་ཨེ་དན་ ལ་
ི་ཤར་ ོགས་ནོད་ ལ་ ་སོང་ནས་བ ད།

༡༧ ་ཡན་དང་ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ ས་འ ེལ་ ང་ནས་ཁོ་མོར་མངལ་ཆགས། དེར་ ་ནོག་ཟེར་བའི་ ་
ཞིག་ ེས། དེ་ནས་ ་ཡན་ ིས་ ོང་ ེར་ཞིག་བ ན་ཏེ་དེའི་མིང་ལ་ཡང་ ་ནོག་ཅེས་བཏགས། ༡༨ ་ནོག་ལ་
ཨི་རད་ ེས་པ་དང་ཨི་རད་ལ་མ་ ་ ཱ་ཨེལ་ ེས་པ་དང་། མ་ ་ ཱ་ཨེལ་ལ་ ཱ་ ་ ་ཨེལ་ ེས། ཱ་ ་ ་ཨེལ་
ལ་ ཱ་མེག་ ེས། ༡༩ ཱ་མེག་གིས་ ང་མ་གཉིས་ ངས་ཤིང་གཅིག་གི་མིང་ལ་ ཱ་ ་དང་གཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་
ཚ་ ཱ་ཟེར། ༢༠ ཱ་ ་ལས་ ཱ་པལ་ ེས། ཱ་པལ་ནི་ ར་ ་གཞིས་ཆགས་ནས་ གས་ཟོག་འཚ་བའི་ ོལ་གཏོད་
མེས་པོ་ཡིན། ༢༡ ཱ་པལ་ ི་ ་བོའི་མིང་ལ་ ་ ཱལ་ཟེར། ཁོ་ནི་ ིང་ ་འ ད་པ་དང་ ་ ན་གཏོང་བའི་ ོལ་
གཏོད་མེས་པོ་ཡིན། ༢༢ ཚ་ལས་ ིས་ ་ ཱལ་ཀ་ཡན་ ེས། ཁོ་ནི་ཟངས་ གས་དང་མཚན་ཆ་ ་ཚགས་ ི་མགར་
བ་ཞིག་ཡིན། ་ ཱལ་ཀ་ཡན་ ི་ ིང་མོ་ནི་ ་ ཱ་ཡིན།

༢༣ ཱ་མེག་གིས་རང་གི་ ང་མ་གཉིས་ལ་བཤད་ ར། ང་ཡི་ ད་ལ་ཉོན་དང་། ཱ་ ་དང་ཚ་ལ། ང་ཡི་
གཏམ་ལ་གསོན་དང་ ཱ་མེག་གི་ ང་མ། མི་དར་མས་ང་ལ་གནོད་བ ལ་ན་ངས་དེ་གསོད་པ་དང་གཞོན་ ས་
ང་ལ་གནོད་བ ལ་ན་ངས་དེར་འཇིགས་ ལ་ ེད་ངེས་ཡིན།༼ངས་དཔའ་ ལ་བསད་ན་རང་ཉིད་ལ་གནོད་
པ་དང་། ན་ ང་ལ་འཇིགས་ ལ་ན་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ཡིན།༽ ༢༤ ་ཡན་བསད་པར་ བ་བ ན་ ི་ཆད་
པ་ཕོག་ན། ཱ་མེག་བསད་ན་ བ་བ ན་ ་དོན་བ ན་ ི་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན།

༢༥ ཱ་དམ་ཡང་ ང་མ་དང་ ས་འ ེལ་ ས་ནས་ ་ཞིག་ ེས། མིང་ལ་ ཱེད་ ་ཞེས་བཏགས། ནང་དོན་ནི་
་ཡིས་ ་པལ་ ི་ཚབ་ ས་ནས་ ་ཞིག་གནང་། ་མཚན་ནི་ ་ཡན་ ིས་ཁོ་བསད་པས་སོ༎ ༢༦ ཱེད་ ་ ིས་
་ཞིག་ ེས་པ་དང་མིང་ལ་ཨེ་ནོ་ཞེས་བཏགས། བས་ཐོག་དེ་ནས་བ ང་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་འགོ་

བ མས༎

༥ ཨ་དམ་ ི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ོན་ ་ཡིས་མི་བཟོས་པའི་ཉིན་མོར་རང་ཉིད་ ི་
མ་པ་དང་ གས་ཀ་ ར་བཟོས། ༢ ད་ ང་ཕོ་མོ་ཡང་བཟོས། ཁོ་ཚ་བཟོས་པའི་ཉིན་མོར་ ་ཡིས་ ིན་

བས་གནང་ནས་མིང་ལ་མི་ཞེས་བཏགས།
༣ ཨ་དམ་ལོ་བ ་དང་ མ་བ ་ལ་སོན་ནས་རང་ཉིད་ ི་ གས་ཀ་དང་ མ་པ་འ ་བའི་ ་ཞིག་ ེས།

མིང་ལ་སེད་ ་ཞེས་བཏགས། ༤ ཨ་དམ་ལས་སེད་ ་ ེས་ ེས། ལོ་བ ད་བ ར་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་དང་ ་མོ་
ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༥ ཨ་དམ་ལོ་ད ་བ ་ མ་ ར་གསོན་ནས་ཤིའོ༎

༦ སེད་ ་ལོ་བ ་དང་ ་ཡི་ ེང་ཨེ་ནོ་ ་ ེས། ༧ སེད་ ་ལ་ཨེ་ནོ་ ་ ེས་ ེས་ལོ་བ ད་བ ་དང་བ ན་
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ལ་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༨ སེད་ ་ལོ་ད ་བ ་དང་བ ་གཉིས་ལ་གསོན་ནས་ཤིའོ༎
༩ ཨེ་ནོ་ཤ་ལོ་ད ་བ ར་སོན་ནས་ ་ནན་ ེས། ༡༠ ཨེ་ནོ་ ་ཡིས་ ་ནན་ ེས་ ེས་ལོ་བ ད་བ ་དང་

བཅོ་ ་ལ་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༡༡ ཨེ་ནོ་ ་ལོ་ད ་བ ་དང་ ་ལ་གསོན་ནས་ཤི།
༡༢ ་ནན་ལོ་བ ན་ ར་སོན་ནས་ ཱ་ཧ་ལ་ཨེལ་ ེས། ༡༣ ་ནན་ ིས་ ཱ་ཧ་ལ་ཨེལ་ ེས་ ེས་ལོ་བ ད་

བ ་དང་བཞི་བ ་ལ་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༡༤ ་ནན་ལོ་ད ་བ ་དང་བ ་ལ་
གསོན་ནས་ཤི།

༡༥ ཱ་ཧ་ལ་ཨེལ་ལོ་ ག་ ་རེ་ ར་སོན་ནས་ ཱ་རིད་ ེས། ༡༦ ཱ་ཧ་ལ་ཨེལ་ལ་ ཱ་རིད་ ེས་ ེས་ལོ་བ ད་
བ ་དང་ མ་ ་ལ་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༡༧ ཱ་ཧ་ལ་ཨེལ་ལོ་བ ད་བ ་དང་ད ་

་གོ་ ་གསོན་ནས་ཤི།
༡༨ ཱ་རིད་ལོ་བ ་དང་ ག་ ་རེ་གཉིས་ལ་སོན་ནས་ཧེ་ནོག་ ེས། ༡༩ ཱ་རིད་ལ་ཧེ་ནོག་ ེས་ ེས་ལོ་

བ ད་བ ར་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༢༠ ཱ་རིད་ལོ་ད ་བ ་དང་ ག་ ་རེ་གཉིས་
ལ་གསོན་ནས་ཤི།

༢༡ ཧེ་ནོག་ལོ་ ག་ ་རེ་ ར་གསོན་ནས་མ་ ་ཤ་ ཱ་ ེས། ༢༢ ཧེ་ནོག་ལ་མ་ ་ཤ་ ཱ་ ེས་ ེས་ ་དང་ ན་
་ལོ་ མ་བ ་ལ་བ ད་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༢༣ ཧེ་ནོག་ལོ་ མ་བ ་དང་ ག་ ་རེ་ ར་

གསོན། ༢༤ ཧེ་ནོག་གིས་ ་དང་མཉམ་ ་འ ོགས་ཏེ་འཆམ་འཆམ་ ེད་པའི། ་ཡིས་ཧེ་ནོག་ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ་འཕགས་ཏེ་འཇིག་ ེན་ ་མི་ ང་བར་ ར་ཏོ༎

༢༥ མ་ ་ཤ་ ཱ་ལོ་བ ་དང་བ ད་ ་ ་བ ན་ལ་སོན་ནས་ ཱ་མེག་ ེས། ༢༦ མ་ ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ཱ་མེག་ ེས་
ེས་ད ང་ལོ་བ ན་བ ་དང་བ ད་ ་ ་གཉིས་ལ་གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༢༧ མ་
་ཤ་ ཱ་ལོ་ད ་བ ་དང་ ག་ ་རེ་ད ་ལ་གསོན་ནས་ཤིའོ༎

༢༨ ཱ་མེག་ལོ་བ ་དང་བ ད་ ་ ་གཉིས་ལ་སོན་ནས་ ་ཞིག་ ེས། ༢༩ ཁོའི་མིང་ལ་ནོ་ ཱ་ཞེས་བཏགས།
ཅིའི་ ིར་ཟེར་ན། ིས་པ་འདིས་ང་ཚས་ ག་བ ལ་ ོང་བར་སེམས་གསོ་ ེད། ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ་མཚན་
ནི་གཙ་བོས་ས་གཞི་ལ་དམོད་མོ་ ས་པ་ཡིན། ༣༠ ཱ་མེག་ལ་ནོ་ ཱ་ ེས་ ེས་ལོ་ ་བ ་དང་ད ་བ ་གོ་ ར་
གསོན་པ་མ་ཟད་ ་ ་མོ་གཞན་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས། ༣༡ ཱ་མེག་ལོ་བ ན་བ ་དང་བ ན་ ་དོན་བ ན་ལ་
གསོན་ནས་ཤི།

༣༢ ནོ་ ཱ་ཡིས་ལོ་ ་བ འི་ ེང་ཤེ ཱ་དང་། མ། ཱ་ཕེད་བཅས་ ེས་སོ༎

༦ དེ་ཡང་འཇིག་ ེན་འདིར་མིའི་རིགས་ཇེ་མང་ ་ ིན་ནས་ ་མོ་ཡང་ ེས་པའི་ཚ། ༢ ་ཡི་ ས་ མས་
ིས་ ་མོའི་མཛས་ཤིང་ ་ན་ ག་པའི་ཞལ་ག གས་མཐོང་བ་ན། རང་དགར་ ིས་གདམ་ ེ་ ང་

མར་བ ས། ༣ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། མི་འདི་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཡིན་པས་ཁོ་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ་གནས་ལ་
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ངའི་སེམས་ཉིད་ ས་གཏན་ ་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་མི་གནས། ༤ བས་དེར་ས་གཞི་འདིར་མི་ཆེན་ ང་ཡོད་ལ།
དེའི་ ེས་ ་ཡི་ ས་དང་མིའི་ ་མོ་ མས་འ ེལ་ཏེ་ ་ ག་ ེས། དེ་ནི་གནའ་རབས་ ི་དཔའ་ ལ་དང་མིང་

གས་གཉིས་ ན་ ི་མི་ཡིན། ༥ གཙ་བོས་ས་ ེང་གི་མི་ལ་ནག་ཉེས་ཆེ་བ་དང་དེ་ཚས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ན་
པ་ཐམས་ཅད་ནི་ངན་པའི་ མ་ཤེས་ཡིན་པར་གཟིགས་ནས། ༦ གཙ་བོས་ས་ ེང་གི་མི་བཟོས་བར་འ ོད་པ་
དང་ གས་ཕམ་ ང་། ༧ གཙ་བོས་ག ངས་པར། ངས་འཇིག་ ེན་འདིར་བཟོས་བའི་མི་དང་ ད་འ ོ། ད་ ང་
འ ་ ིན་དང་ནམ་མཁར་འ ར་བའི་ ་ཚང་མ་ས་གཞིའི་ ེང་ནས་མེད་པར་བཟོ་ ་ཡིན། ་མཚན་ནི་ངའི་
ཁོ་ཚར་བཟོས་པར་གནོངས་འ ོད་ཚད་མེད་ ེས་པ་ཡིན། ༨ གཙ་བོས་ནོ་ ཱ་གཅིག་ ་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་
དོ༎

༩ ནོ་ ཱ་ཡི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ནོ་ ཱ་ནི་ བས་དེའི་ ས་རབས་ ི་མིའི་ནང་ནས་མི་
ག ང་ ང་ཞིག་ཡིན་པས་ ་ཡི་ ོད་པ་དང་མཉམ་མོ། ༡༠ ནོ་ ཱ་ལས་ ་ ག་ག མ་ ེས། དེ་དག་ནི་ཤེ ཱ་དང་།

མ། ཱ་ཕེད་བཅས་ཡིན། ༡༡ འཛམ་ ིང་ནི་ ་ཡི་མ ན་ནས་ཉམས་དམས་ ་ ར་ཡོད་ལ། ས་གཞིར་བཙན་
གས་དང་ག མ་ གས་ ིས་ཁེངས་ཡོད། ༡༢ ་ཡིས་འཛམ་ ིང་ལ་གཟིགས་ཏེ་ས་གཞིའི་ ེང་མི་ངན་ ི་ ོད་

པས་ས་ནི་ངན་པར་བ ར་ཏོ༎
༡༣ ་ཡིས་ནོ་ ཱ་ལ་ག ངས་ ར། མི་ནི་འཆི་ ་ཡོད་ ིར་མཐའ་མར་ངའི་མ ན་ ་བ ེབས་པ་ཡིན། ་

མཚན་ནི་ས་གཞིའི་ ེང་ཁོ་ཚའི་ག མ་ ག་དང་བཙན་ གས་ ིས་ཁེངས་བས་ན། ེ་ཧོ་ངས་དེ་དག་ས་དང་
མཉམ་ ་མེད་པར་ འོ༎ ༡༤ ོད་ ིས་ཐང་ཤིང་གི་ ་གཟིངས་ཅིག་བཟོས་ཏེ། དེ་དག་ ན་གཅིག་རེ་གཅིག་
རེར་ད ེ་བ་དང་། ི་ནང་གཉིས་ལ་ཐང་ ་ གས་ཏེ་ ་བར་ ོས། ༡༥ ་གཟིངས་ནི་འདི་ ར་བཟོ་དགོས་

ེ། རིང་ཚད་ལ་ ་ མ་བ ་དང་། ཞེང་ཁ་ལ་ ་ ་བ ། མཐོ་ཚད་ལ་ ་ མ་ ་བཅས་ཡོད་དགོས། ༡༦ ་
གཟིངས་ ེང་གི་ཁང་མིག་ལ་འོད་ ང་ཞིག་འཇོག་པ་དང་། དེ་ ་གཅིག་གིས་མཐོ་དགོས། ཁང་མིག་གི་ ོ་
འ མ་ ་ ེ་དགོས་ལ་དེར་ ེང་འོག་བར་ག མ་དགར་དགོས། ༡༧ ོས་དང་། ངས་ས་ ེང་འདིར་ ་ལོག་

གས་པར་ ས་ཏེ་གནམ་འོག་འདི་ བ་ ་ཡིན། དེ་བས་ས་ ེང་འདིའི་ཤ་ ག་དང་ད གས་ ན་ ི་དངོས་
པོ་གང་ཡིན་ ང་འཆི་ངེས། ༡༨ བདག་གིས་ ོད་དང་ཁ་ཆད་ ས་ཏེ་ ོད་ ི་མཉམ་ ་ ང་མ་དང་། ་དང་

འི་ ང་མ་ མས་ནོ་ ཱ་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ་དགོས། ༡༩ ཤ་ ག་དང་ ོག་ ན་ ི་ཕོ་མོ་གཉིས་རེ་ཡོད་
ིན། ོད་ ིས་ ་གཟིངས་ནང་ ་ ིད་དེ་ཚ་ ོག་ལ་འགེབས་ ང་བཟང་པོ་ ེད་དགོས། ༢༠ ་རིགས་ ་

ཚགས་དང་ ད་འ ོ་ ་ཚགས། ས་ ེང་གི་འ ་ ིན་ ་ཚགས་ཚང་མ་གཉིས་རེ་ ོད་ ི་དེ་གར་ ིད་འོང་ ེ་
ཚ་ ོག་ལ་འགེབས་ ང་བཟང་བོ་ ེད་དགོས། ༢༡ ོད་ ིས་ཟས་རིགས་ ་ཚགས་འ ེར་འོང་ ེ་གསོག་འཇོག་

ས་ནས་ ོད་དང་ཁོ་ཚའི་བཟའ་ཆས་ ེད་དགོས། ༢༢ ནོ་ ཱ་ཡིས་ ་ཡི་བཀའ་བཞིན་བ བས་སོ༎

༧ གཙ་བོས་ནོ་ ཱ་ལ་ག ངས་པར། ོད་དང་ ོད་ ིས་བཟའ་མི་ཚང་མ་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ་དགོས།
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་མཚན་ནི་ ས་རབས་འདིའི་ནང་ ོད་ནི་ངས་མཐོང་བའི་མི་ག ང་ ང་ཞིག་ཡིན། ༢ ད་འ ོ་
གཙང་མའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ ིན་ ོད་ ིས་ཕོ་མོ་བ ན་རེ་དང་གཙང་མའི་རིགས་ཤིག་མིན་པར་ཕོ་མོ་གཅིག་
རེ་ ིད་དགོས། ༣ ནམ་མཁའི་ ་ཡང་ཕོ་མོ་བ ན་རེ་ ིད་དགོས་ལ་ས་གཞིའི་ ེང་ ད་བཞག་ནས་འཚ་བ་
བ ལ་ཆོག ༤ ་མཚན་ནི་ཉིན་བ ན་འདས་ ེས་བདག་གིས་ས་ ེང་འདིར་ཉིན་མཚན་བཞི་བ ་ལ་ཆར་
ཕབ་ནས། ངས་བཟོས་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཟོ་ ་ཡིན།

༥ ནོ་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་བ ི་ ང་ ས་ཏེ་བ བས།
༦ ནོ་ ཱ་ལོ་ ག་བ ་སོན་པའི་ བས་ས་གཞིའི་ ེང་ ་ལོག་ གས་པར་ ས། ༧ ནོ་ ཱ་དང་ཁོའི་ ང་མ། ་

དང་ འི་ ང་མ་ མས་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ ་ལོག་ལ་ ོལ་བར་ ས། ༨ ད་འ ོ་གཙང་མའི་རིགས་
དང་མི་གཙང་བའི་རིགས། ནམ་མཁའི་ ། ས་ ེང་གི་འ ་ ིན་ཡོད་ཚད། ༩ ་ཡིས་ནོ་ ཱ་ལ་བཀའ་ཕབ་པ་ཇི་
བཞིན་ཚང་མ་ཆ་རེ་དང་ཕོ་མོ་རེ་ ས་ཏེ་ནོ་ ཱ་སར་ ིན་ནས་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ།

༡༠ ཉིན་བ ན་དེ་འདས་ ེས་ ་ལོག་ས་གཞིར་ ེང་ གས་པར་ ས། ༡༡ ནོ་ ཱ་ལོ་ ག་བ འི་ ་གཉིས་
བའི་ཚས་བ ་བ ན་ཉིན་དེར། ་མཚ་ཆེན་པོའི་གཏིང་གི་ ་མིག་ མས་བ ོལ་བ་དང་ནམ་མཁའི་ ེ ་ ང་
ཡང་ ེས། ༡༢ ས་གཞི་ ེང་ཉིན་མཚན་བཞི་བ ་ལ་ཆར་བ་བབས། ༡༣ ཉིན་མོ་དེར་ནོ་ ཱ་དང་ཁོའི་ ་ཤེ ཱ་དང་།

མ། ཱ་ཕེད། དེ་མ་ཟད་ནོ་ ཱ་ཡི་ ང་མ་དང་ འི་ ང་མ་ མས་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ། ༡༤ ཁོ་ཚ་དང་
རི་ གས་ ་བ ། ོ་ གས། ས་ ེང་ ་ ་བའི་འ ་ ིན། འདབ་ཆགས་བཅས་རིགས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་
རིགས་བཞིན་ ་ཚང་མ་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ། ༡༥ ཤ་ ག་དང་ད གས་ ན་ ི་ ོག་ཆགས་ཡིན་ ིན་
ཚང་མ་ཆ་རེ་ནོ་ཨའི་སར་ ིན་ཏེ་ ་གཟིངས་ནང་ ་འ ལ། ༡༦ ་ཡིས་ནོ་ ཱ་ལ་བཀའ་ཕབ་པ་ཇི་བཞིན་ ་
གཟིངས་ནང་ ་འ ལ་མཁན་ ོག་ ན་ཚང་མར་ཕོ་མོ་རེ་ཡོད། དེ་ནས་གཙ་བོས་ནོ་ ཱ་ ་གཟིངས་ ི་ནང་ ་
བ ག

༡༧ ས་གཞིར་ ་ལོག་ཉིན་བཞི་བ ་ལ་ གས་ཏེ་ ་ཡར་ ས་པ་དང་ ་གཟིངས་ས་ཁ་ནས་བ གས།
༡༨ ་ཆེན་པོར་ ར་ཏེ་ས་གཞིར་ཡར་ ས་བ་དང་ ་གཟིངས་ནི་ ་ངོས་ ་གཡེང་བར་ ས། ༡༩ ས་གཞིའི་

ེང་ ་ཆེན་པོ་ ར་ཏེ་གནམ་འོག་གི་རི་མཐོན་པོ་ཚང་མ་བ བ་པར་ ས། ༢༠ ་ནི་རི་མཐོན་པོ་ལས་ ་བཅོ་
འི་བ ལ་ཏེ་རི་ ེ་དག་ ང་བ བ་པར་ ས། ༢༡ ས་ ེང་ ་ ོག་ ན་དངོས་པོ་ཤི་བར་ ་དང་ ོ་ གས།

རི་ གས་དང་ས་ན་ ་བའི་འ ་ ིན། དེ་མ་ཟད་མིའི་རིགས་བཅས་ཡིན། ༢༢ མ་སའི་ ེང་གི་ ་ ང་ནས་
ད གས་གཏོང་བའི་མིའི་རིགས་ཡོད་ཚད་ཤིའོ༎ ༢༣ ས་ ེང་གི་སེམས་ཅན་ ོག་ཆགས་ཞིག་ཡིན་པ་མི་ནས་

ད་འ ོ། འ ་ ིན། དེ་མ་ཟད་ནམ་མཁའ་ན་འ ར་བའི་ ་ཚང་མ་ས་ ེང་ནས་མེད་པར་བཟོས། ལ་ ་ ག་
ཡོད་པ་ནི་ནོ་ ཱ་དང་ཁོའི་མཉམ་ ་ ་གཟིངས་ནང་བ ད་པ་དེ་དག་ཡིན། ༢༤ ས་གཞིའི་ ེང་ ་ གས་ཉིན་
བ ་དང་ ་བ ་ལ་ཆེ་ ་ ིན་ནོ༎
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༨ དེའི་ཚ་ ་ཡིས་ནོ་ཨ་དང་ ་གཟིངས་ནང་གི་ ད་འ ོ་དང་རི་ གས་ཐམས་ཅད་ གས་ལ་ ན་ནས།
་ཡིས་ས་གཞི་ལ་ ང་ཞིག་ག ག་པར་ ས་ནས་ ་ ིའོ༎ ༢ གཏིང་ཟབ་པའི་ ་མགོ་དང་ནམ་མཁའི་

ེ ་ ང་འགག་ནས་ཆར་བ་ཆེན་པོའི་མཚམས་བཞག ༣ ་ནི་ས་ ེང་ནས་རིམ་ ིས་ཇེ་ ང་ ་ ིན་པ་དང་
ཉིན་བ ་དང་ ་བ ་འདས་ ེས་ ་མར་ ི་ ེ་མི་ ང་བར་ ར། ༤ ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་བ ན་ཉིན་ ་
གཟིངས་ཨ་ར་རད་རི་ ེང་ ་བ ད། ༥ ཡང་ ་མར་ ི་ ེ་ ་བ ་བའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ལ་ ེབས་ ེས་རི་ ེ་
དག་མངོན་པར་ ང་།

༦ ཉིན་བཞི་བ ་འགོར་ ེས་ནོ་ཨ་ཡིས་ ་གཟིངས་ ི་ ེ ་ ང་ ེས། ༧ ་ཏ་གཅིག་ ིར་བཏང་ ེ་ས་
ེང་གི་ ་ མ་རག་བར་ ་འ ར། ༨ ཁོའི་ཡང་ ག་རོན་གཅིག་ས་གཞི་ ེང་ ་ ི་ཡོད་མེད་ལ་བ ་ ་

མངགས། ༩ འོན་ ང་ས་གཞི་ཡོངས་ ོགས་ ་ཡིན་པས་ ག་རོན་ ིས་འབབ་སའི་གནས་ཤིག་མ་ ེད་པས་
ིར་ནོ་ཨ་ཡི་ ་གཟིངས་ ེང་ལོག ནོ་ཨ་ཡིས་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ ག་རོན་ ་གཟིངས་ནང་ ་ ིད། ༡༠ ཁོའི་

ཉིན་བ ན་ལ་ ག་ ེས་ ག་རོན་ཡང་བ ར་ ིར་བཏང་། ༡༡ མཚན་མོ་ ེབས་ ས་ ན་རོན་ ིས་ཁ་ནང་
་ ་ ་རའི་ལོ་མ་ཞིག་བ ང་ཡོང་ ེ་ ིར་ཁོའི་མ ན་ ་ལོག དེ་ནས་ནོ་ཨ་ཡིས་ས་ ེང་གི་ ་ ི་བ་ཤེས།

༡༢ ཁོའི་ཡང་ཉིན་བ ན་ལ་ ག་ ེས་ ག་རོན་ ིར་བཏང་། དེ་ནས་ ག་རོན་ ིར་ ེབས་མ་ ང་།
༡༣ ནོ་ཨ་ལོ་ ག་བ ་དང་གཅིག་གི་ ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ལ་ ེབས་ ས་ས་གཞི་ ེང་གི་ ་ཚང་མ་ མ་

པར་ ར། ནོ་ཨ་ཡིས་ ་གཟིངས་ ི་ཁ་ལེབ་ ངས་ཏེ་བ ས་པ་ན་ས་ངོས་ མ་ཡོད་པ་མཐོང་། ༡༤ ་གཉིས་
པའི་ཚས་ཉེར་བ ན་ལ་ ེབས་ ས་ས་གཞི་ཡོངས་ ོགས་ མ་པར་ ར།

༡༥ ་ཡིས་ནོ་ཨ་ལ་ག ངས་པར། ༡༦ ོད་དང་ ོད་ ི་ ང་མ། ། འི་ ང་མ་བཅས་ ་གཟིངས་ནས་
ིར་ ད་ཆོག ༡༧ ོད་ ི་དེ་གར་ཡོང་པའི་ ོག་ཆགས་རིགས་ཡོད་ཚད་དེ་ ་དང་ ད་འ ོ། ས་ཁར་ ་བའི་

འ ་ ིན་བཅས་ཚང་མ་ ིར་ ེར་འོང་ ེ་ ེ་འཕེལ་མང་ ་འ ང་བ་དང་དར་ཞིང་ ས་པར་ ོས། ༡༨ དེ་ནས་
ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་ ང་མ། ། འི་ ང་མ་བཅས་ ིར་ ད། ༡༩ རི་ གས་དང་འ ་ ིན། ་དང་ས་ ེང་གི་ ོག་
ཆགས་ཐམས་ཅད་ ང་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་ ་གཟིངས་ནས་ ིར་ ད།

༢༠ ནོ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་ཆེད་ ་བསང་ ེགས་ཞིག་བ ིགས་ནས། ་དང་ ད་འ ོ་གཙང་མའི་རིགས་
ལ་ནས་བསང་ ེགས་ ེང་ ་ ིན་ ེག་ ས། ༢༡ གཙ་བོས་ ི་ཞིམ་ལ་ ོམ་ནས་རང་ཉིད་ལ་བཤད་ ར། ངས་

མིའི་ ང་ ས་ནས་སེམས་ལ་བཅངས་བའི་བསམ་ངན་ ི་ ་ ེན་ ིས་ས་གཞིར་དམོད་མོ་མི་ ེད་ལ། ངས་
འདོད་པ་ ར་སེམས་ཅན་ ོགས་ཆགས་ ་ཚགས་ ང་མེད་པར་མི་གཏོང་། ༢༢ ས་གཞི་ད་ ང་གནས་བའི་

བས་ ་ཞིང་ལས་ཐོན་ ེད་དང་ ོ་ ང་། ད ར་ད ན། ཉིན་མཚན་བཅས་ ས་གཏན་ ་མཚམས་མི་ཆད་
དོ༎

༩ ་ཡིས་ ིན་ བས་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་ ་ལ་གནང་ ེ་ག ངས་པར། ོད་ཚས་ ད་མང་པོ་ ེལ་ཏེ་ས་གཞིར་
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བ་པར་ ེད་དགོས། ༢ ས་གཞི་ ེང་གི་རི་ གས་དང་ནམ་མཁའི་ ་ཚང་མ་ ོད་ཚར་ ག་པ་དང་།
འ ་ ིན། ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚའི་ལག་ནང་ ་ ད་པ་ཡིན། ༣ ས་ ེང་ ་འ ོ་ ོད་ ེད་པའི་

ོགས་ཆགས་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚའི་ཁ་ཟས་ ེད་ཆོག་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་ངས་ ོ་ཚལ་དང་འ ་བར་ ོད་ཚར་
གནང་བ་ཡིན། ༤ འོན་ ང་ཚ་ ོག་ཡོད་པའི་ཤ་ ག་ ོད་ཚས་ཟ་མི་ ང་བ་དང་། ༥ ོད་ཚའི་ ག་བ ར་
བའམ་ཚ་ ོག་ལ་གནོད་ ེལ་མཁན་ཡོད་ཚ་རི་ གས་དང་མི་གང་ཡིན་ཡང་ངས་ཁོ་ཚར་ཆད་པ་གཅོད་ངེས་
ཡིན་ལ་མི་སོ་སོའི་ ན་ ་ཡང་དེ་ ར་ཡིན། ༦ ་ཞིག་གིས་མིའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ན་ཁོའི་ ག་ ང་བ ར་
ངེས་ཡིན། ་མཚན་ནི་ ་ཡིས་མི་བཟོ་ བས་རང་ཉིད་ ི་ ང་བ ན་ལ་བ ས་ནས་བཟོས་པས་སོ༎ ༧ ོད་
ཚས་ ད་མང་པོ་ ེལ་ཏེ་ས་གཞི་འདིར་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་ཅིག

༨ ་ཡིས་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་ ་ལ་གསལ་བཤད་མཛད་ ར། ༩ བདག་གིས་ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ ་ ད་
དག་ལ་ཁ་ཆད་འཇོག་ ་ཡིན། ༡༠ ོད་ཚའི་ ན་ ་ཡོད་པའི་ ་དང་ ོ་ གས། རི་ གས་བཅས་ ་གཟིངས་
ནས་ ིར་ ད་པའི་ ོག་ཆགས་ཐ་དག་ལ་ཁ་ཆད་འཇོག་ ་ཡིན། ༡༡ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཁ་ཆད་བཞག་ ེ་ཤ་

ག་ཡོད་ ིན་ ་ལོག་གི་གནོད་པ་མི་བཟོ་ལ་ས་གཞི་ཡང་ ་ལོག་གི་ཆགས་འཇིག་མི་གཏོང་། ༡༢ ་ཡིས་
ག ངས་ ར། ངས་ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་འདི་ནས་ ོགས་ཆགས་ ་ཚགས་ལ་ཇི་ ིད་བར་ ་བཞག་པའི་ཁ་
ཆད་ལ་དཔང་ གས་ཡོད་དེ། ༡༣ བདག་གིས་འཇའ་དེ་ ིན་ ི་ནང་ ་བཞག་ ེ་ང་དང་ས་གཞིའི་བར་ལ་ཁ་
ཆད་བཞག་པའི་ གས་ ་བཀོད་པ་ཡིན། ༡༤ བདག་གིས་ས་གཞིར་ ིན་ ིས་གཡོགས་པའི་ བས་ ་འཇའ་དེ་

ིན་ནང་ ་མངོན་པར་ ེད་ ་ཡིན། ༡༥ བདག་གིས་རང་ཉིད་དང་ ོད་ཚ། ོགས་ཆགས་ ་རིགས་བཅས་ལ་
བཞག་པའི་ཁ་ཆད་དེ་ ེས་ ན་ ི་ ལ་ ་ ་བོ་ ས་ཏེ་ཤ་ ག་ཡོད་པའི་ ོག་ཆགས་ཐ་དག་ལ་གཏོར་བ ག་
མི་བཟོ། ༡༦ ངས་འཇའ་ནི་ ིན་ནང་ ་ཡོད་པ་མཐོང་། དེས་ང་དང་ས་ ེང་གི་ཤ་ ག་ཡོད་པའི་ ོག་ཆགས་ ་
ཚགས་ལ་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་ལ་ ེས་ ན་ ེད་པ་ཡིན། ༡༧ ་ཡིས་ནོ་ཨ་ལ་ག ངས་པར། འདི་ནི་ང་དང་ས་

ེང་གི་ཤ་ ག་ཡོད་པའི་ ོག་ཆགས་ཐ་དག་ལ་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་ ི་ གས་ཡིན།
༡༨ ་གཟིངས་ནས་ ིར་ ད་པའི་ནོ་ཨ་ཡིས་ ་ནི་ཤེམ་དང་། མ། ཡ་ཕེད་བཅས་ཡིན་ལ། མ་ནི་ཀ་

ན་ཨན་ཞེས་ ་བའི་ཨ་ཕ་ཡིན། ༡༩ འདི་ནི་ནོ་ཨ་ཡི་ ་ག མ་པོ་ཡིན་པ་དང་ཁོ་ཚའི་ ་ ད་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་
བ་ཡོད།

༢༠ ནོ་ཨ་ཞིང་བ་ཞིག་ ས་ཏེ་ ན་འ མ་ ི་ར་བ་ཞིག་བ ན། ༢༡ ཁོའི་ར་ ོར་ནང་ནས་ཆང་འ ང་ ེ་
བཟི་ ེས་ ར་ནང་ ་ ས་པོ་གཅེར་ ་འ ག ༢༢ ཀ་ན་ཨན་ ི་ཨ་ཕ་ མ་ ིས་རང་གི་ཨ་ཕའི་ ས་པོ་གཅེར་

་ཡིན་པ་མཐོང་ ེ། ཁོ་ ིར་སོང་ནས་ ན་ ་གཉིས་ལ་བཤད། ༢༣ དེ་ནས་ཤེམ་དང་ཡ་ཕེད་གཉིས་ ིས་ ་བ་
ཞིག་ ག་ལ་འཕངས་ ེ། ིར་ ར་ ས་ ེ་ནང་ ་སོང་ནས་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ ས་ ེང་ ་བཀབ། ཁོ་ཚའི་ངོ་གདོང་
བ མ་པའི་ཨ་ཕའི་ ས་པོ་གཅེར་ ་ཡིན་པ་མཐོང་མ་ ང་། ༢༤ ནོ་ཨ་ཆང་གི་བཟི་ ངས་ནས་ ་ ང་གིས་
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རང་ཉིད་ལ་ ས་བའི་དོན་དག་ཚང་མ་ཤེས། ༢༥ དེ་ནས་བཤད་ ར། ཀ་ན་ཨན་ ིས་དམོད་མོ་ ོང་ ེ་ངེས་
པར་ ་རང་ཉིད་ ི་ ན་ འི་གཡོག་པའི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས།

༢༦ ཡང་བཤད་ ར། ཤེམ་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་མཛད་དེ། ཀ་ན་ཨན་ཤེམ་ ི་གཡོག་པོ་ ེད་པར་
ོན། ༢༧ ་ཡིས་ཡ་ཕེད་དར་ ས་ ་བཏང་ ེ་ཤེམ་ ི་ ར་ནང་ ོད་ ་བ གཡང་ཀ་ན་ཨན་ཁོའི་གཡོག་པོ་
ེད་པར་ ོན། ༢༨ ་ལོག་གི་ ེས་ ་ནོ་ཨ་ལོ་ མ་བ ་དང་ ་བ ་ལ་གསོན། ༢༩ ནོ་ཨ་ལོ་ད ་བ ་དང་ ་

བ ་ལ་སོན་ནས་ཤིའོ༎

༡༠ ནོ་ཨ་ཡིས་ ་ཤེམ་དང་ མ། ཡ་ཕེད་བཅས་ ི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ་ལོག་གི་
ེས་ ་ཁོ་ཚ་ཚང་མར་ ་ ེས།

༢ ཡ་ཕེད་ ི་ ་ནི། གོ་མེར་དང་ ད་གོགམ་ད་ཨི། ཱ་བན། ་པལ། མེ་ཤེགཐི་ ཱ་བཅས་ཡིན། ༣ གོ་མེར་
ི་ ་ནི། ཨ་ཤ་ཀེ་ ། རི་ ྥ་ཏི། ཐོ་གར་ ཱ་བཅས་ཡིན། ༤ ཱ་བན་ ི་ ་ནི། ཨེ་ལི་ ། ཐར་ཤི་ ། ཀི་ཐི། དོ་ ་

བཅས་ཡིན། ༥ མི་འདི་ཚའི་ ི་རབས་པས་ ལ་ཁབ་རེ་རེའི་ས་གཞི་དང་མཚ་ ིང་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་གཏན་ ོད་
ས་པ་དང་། རང་རང་སར་ནས་ ད་རིགས་མི་འ ་བ་བཀོལ་ཏེ་ ས་ ད་ ི་ ལ་ཁབ་བ གས།

༦ མ་ ི་ ་ནི་ ་ཤ་དང་ ས་ ཱ་ཡིམ། ་ཏ། ཀ་ན་ཨན་བཅས་ཡིན། ༧ ་ཤ་ཡི་ ་ནི་སེ་ ཱ། ཧ་བེ་ ཱ།
སབ་ ཱ། རེ་ཨེ་ ཱ། སབ་ཐེ་ ་བཅས་ཡིན། རེ་ཨེ་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཤེ་ ཱ། ཏི་དན་གཉིས་ཡིན། ༨ ་ཤ་ཡིས་ཡང་
ནིམ་རོད་ ེས་པ་དང་ཁོ་འཛམ་ ིང་ ེང་གི་དཔའ་ ོད་ཐོག་མར་ གས། ༩ ཁོར་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་དཔའ་
མཛངས་ ལ་ཕོད་ ི་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ ེན་ ིས་ཁ་དཔེ་ལ་ནིམ་རོད་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ནས་དཔའ་ངར་

ན་པའི་ ོན་པ་ཞིག་དང་འ ། ༡༠ ཁོའི་ ལ་ཁབ་ ི་མགོ་ གས་ས་ནི་པ་པེལ། ཨེ་རེགཨ་ཁད། ཀལ་ནེ་བཅས་
ཚང་མ་ཤི་ནེ་ ཱར་ན་ཡོད། ༡༡ ཁོ་ས་ཆ་དེ་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ཨ་ ར་ ོགས་ ་སོང་ནས་ ་ནེ་ ཱ། རེ་ཧོ་པེད་ཨིར།
ཀ་ ཱ་བཅས་འ གས་བ ན་ ས། ༡༢ ནི་ནེ་ ཱ་དང་ཀ་ ཱ་གཉིས་བར་ ི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་དེ་ནི་རེ་སན་ཡིན།

༡༣ ཱ་ཡིམ་ལས་ ་ མ་མི། ཨ་ན་མི། ལེ་ཧ་མི། ན་ ་ ་མི། ༡༤ ཱ་སི་ ་མི། ་སི་ལི་མི། ་ ་ ་མི་བཅས་
མཆེད་ལ། ་ ་ ་ནས་ཡོང་བའི་ ྥེ་ལི་ ་ ན་མི་ཡང་ཡོད།

༡༥ ཀ་ན་ཨན་ལ་ ་ཆེ་བ་ ེས་ ེས་ཡང་ཧེད་དང་། ༡༦ ཱ་ མ་མི། ཨེ་མོར། ཀིར་ ་ཤ་མི། ༡༧ ཧེ་བི་མི། ཨར་
ཁི་མི། སི་ ་མི། ༡༨ ཨར་བི་དི་མི། ་ ར་མི། ཧ་ ཱ་ཐི་མི་བཅས་མཆེད་ ེས་ཀ་ན་ཨན་ ི་ ིམ་ ད་ཁ་འཐོར་ ་
སོང་། ༡༩ ཀ་ན་ཨན་ ི་ས་མཚམས་ནི་ཚ་ ན་ནས་གེར་ ཱ་ལམ་ ི་ ་ ཱ་བར་དང་། ཡང་ས་དོམ་ནས། ་མོ་ ཱ།
ཨད་ ཱ། གཟི་བྷོ་ཨམ་ལམ་ ི་ ཱ་ ་བར་ཡིན།

༢༠ འདི་ནི་ མ་ ི་ ི་རབས་པའི་ ས་ ད་དང་ ད་ཆ་། ོད་སའི་ ལ་དང་ ལ་ཁབ་ཡིན་ནོ༎
༢༡ ཡ་ཕེད་ ི་ག ང་པོ་ཤེམ་ནི་ཨེ་པེར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་མེས་པོ་ཡིན། ཁོ་ལ་ཡང་ ་ ེས་ཡོད།

༢༢ ཤེམ་ ི་ ་ནི་ཨེ་ལམ་དང་ཨ་ ར། ཨར་པག་ཤད། ་ཏི། ཨ་རམ་བཅས་ཡིན། ༢༣ ཨ་རམ་ ི་ ་ནི་ ་ ཱ་
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དང་ ལ། གེ་ཐེར། ཱ་ ་བཅས་ཡིན། ༢༤ ཨར་པག་ཤད་ལ་ཤེ་ ཱ་ ེས། ཤེ་ ཱ་ལ་ཨེ་པེར་ ེས། ༢༥ ཨེ་པེར་ལ་ ་
གཉིས་ ེས། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཕེ་ལེག། ་མཚན་ནི་ བས་དེའི་མི་ནི་རང་རང་སར་ནས་གཏན་ ོད་ ས་ཡོད་
དོ༎ ཕེ་ལེག་གིས་ ན་ འི་མིང་ལ་ཡོ་ཏན་ཟེར། ༢༦ ཡོ་ཏན་ ི་ ་ནི་ཨལ་མོ་ ད་དང་ཤེ་ ཱ་ ། ཧ་ཟེ་མ་བལ།
ཡར་ཨ། ༢༧ ཧ་དོ་རམ། ་ཟལ། དིག་ ཱ། ༢༨ ཨོ་པལ། ཨ་པི་ ཱ་ཨེལ། ཤེ་ ཱ། ༢༩ ཨོ་ ར། ཧ་བེ་ ཱ། ཡོ་པལ་བཅས་

ེས། ༣༠ ཁོ་ཚར་ ོད་སའི་གནས་ནི་མེ་ ་ནས་སེ་ཕར་ཤར་ ད་ ི་རི་བོའི་བར་ཡིན།
༣༡ འདི་ནི་ཤེམ་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དང་ག ང་ ད། ད་ཆ། ོད་སའི་གནས་དང་ ལ་ཁབ་ཡིན་ནོ༎
༣༢ འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ནོ་ཨ་ཡི་ ་ག མ་ ི་ག ང་ ད་དང་བ གས་པའི་ ལ་ཁབ་ཡིན། ་ལོག་གི་

ེས་ ་ཁོ་ཚའི་ས་མཚམས་བགོས་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ོང་༎

༡༡ བས་དེར་གནམ་འོག་གི་མིའི་ ད་གདངས་དང་ ད་ཆ་ཚང་མ་གཅིག་འ ་རེད། ༢ ཁོ་ཚར་ཤར་
ོགས་ ་གནས་ ར་ བས་ཤེ་ནེ་ ཱར་ནས་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་འ ད་དེ་གནས་དེ་ ་གཏན་ ོད་

ས། ༣ ཁོ་ཚའི་ཕན་ ན་ལ་ ོས་མོལ་ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ཤོག་དང་། ང་ཚས་སོ་ཕག་བཟོས་ཏེ་མེ་ལ་བ ེག་
པར་ ། ཁོ་ཚའི་ ོ་ཡིས་ཚབ་ལ་སོ་ཕག་དང་འཇིམ་པའི་ཚབ་ལ་ ག་ ན་ ས་ཏེ་ ངས། ༤ ཡང་ཁོ་ཚའི་བཤད་

ར། ཤོག་དང་། ང་ཚས་མཚན་ ན་ གས་ བ་ ེལ་དང་གང་སར་མི་འ མས་པའི་ཆེད་ ་ ོང་ ེར་ཞིག་
དང་ཁང་ཆེན་ཐོག་བ ེགས་ཅན་ཞིག་བཟོ་བ ན་ ས། ཁང་ཆེན་ཐོག་བ ེགས་ཅན་ ི་ ེ་མོ་ད ང་ལ་ ག
༥ གཙ་བོ་མར་ ོན་ནས་འཇིག་ ེན་མིས་བཟོ་བ ན་ ས་པའི་ ོང་ ེར་དང་ཁང་ཆེན་ཐོག་བ ེགས་ཅན་ལ་
གཟིགས། ༦ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། ོས་དང་། ཁོ་ཚར་མི་དམངས་གཅིག་ ་ བ་ཡོད་ལ་ ད་ཆ་ཡང་གཅིག་
འ ་རེད། ད་ ་ ་བ་འདི་དག་བ བས་པར་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ོགས་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་མི་འ བ་པ་གཅིག་ ང་
མེད། ༧ ང་ཚ་མར་ལ་འ ོ། དེ་ ་ཁོ་ཚའི་ ད་གདངས་ལ་འ ག་ཆ་བཟོས་ཏེ་ཕན་ ན་བར་གོ་བ ་མི་འ ོད་
པར་ ེད། ༨ དེ་ནས་གཙ་བོས་ཁོ་ཚར་གནས་དེ་གར་ཁ་ཐོར་ ་བཏང་བས་ཁོ་ཚས་ལས་མཚམས་བཞག་ ེ་ ོང་

ེར་དེ་མ་བཟོས། ༩ ་མཚན་ནི་གཙ་བོས་གནམ་འོག་གི་མིས་ ད་ཆ་འ ག་ཆ་བཟོས་པ་དང་མི་དམངས་ས་
གཞིར་ཡོངས་ལ་འ མ་ ་བ གདེའི་ ེན་ ིས་ ོང་ ེར་དེས་མིང་ལ་པ་པེལ་ཞེས་ གས།

༡༠ ཤེམ་ ི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ་ལོག་ ེས་ ི་ལོ་ངོ་གཉིས་པར། ཤེམ་ལོ་བ ་ཡི་
ེང་ཨར་པག་ཤད་ ེས་པ་དང་། ༡༡ ཤེམ་ལ་ཨར་པག་ཤད་ ེས་ ེས། ལོ་ ་བ ་ལ་གསོན་པ་དང་ ་ ་མོ་

ཡང་གཉོར་ ོང་ ས།
༡༢ ཨར་པག་ཤད་ལོ་ མ་ ་སོ་ ་ལ་སོན་ནས་ཤེ་ ཱ་ ེས། ༡༣ ཨར་པག་ཤད་ལ་ཤེ་ ཱ་ ེས་ ེས་ལོ་བཞི་

བ ་དང་ག མ་ལ་གསོན་པ་དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས།
༡༤ ཤེ་ ཱ་ལོ་ མ་ ་ལ་སོན་ནས་ཨེ་པེར་ ེས། ༡༥ ཤེ་ ཱ་ཡིས་ཨེ་པེར་ ེས་ ེས། ལོ་བཞི་བ ་ལ་གསོན་པ་

དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་མཛད།
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༡༦ ཨེ་པེར་ལོ་ མ་ ་སོ་བཞི་ལ་སོན་ནས་ཕེ་ལེག་ ེས། ༡༧ ཨེ་པེར་ལ་ཕེ་ལེག་ ེས་ ེས་ལོ་བཞི་བ ་དང་
མ་ ་ལ་གསོན་པ་དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས།

༡༨ ཕེ་ལེག་ལོ་ མ་ ར་སོན་ནས་རེ་ ་ ེས། ༡༩ ཕེ་ལེག་གིས་རེ་ ་ ེས་ ེས་ལོ་ཉིས་བ ་དང་ད ་ལ་
གསོན་པ་དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས།

༢༠ རེ་ ་ལོ་ མ་ ་སོ་གཉིས་ལ་སོན་ནས་སེ་ ག་ ེས། ༢༡ རེ་ ་ལ་སེ་ ག་ ེས་ ེས་ལོ་ཉིས་བ ་དང་
བ ན་ལ་གསོན་པ་དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས།

༢༢ སེ་ ག་ལོ་ མ་ ་ལ་སོན་ནས་ ་ཧོར་ ེས། ༢༣ སེ་ ག་ལ་ ་ཧོར་ ེས་ ེས་ལོ་ཉིས་བ ་ལ་གསོན་པ་
དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་ ས།

༢༤ ་ཧོར་ལོ་ཉི་ ་ ་ད ་ལ་སོན་ནས་ཐ་ ཱ་ ེས། ༢༥ ་ཧོར་ལ་ཐ་ ཱ་ ེས་ ེས་བ ་དང་བ ་ད ་ལ་
གསོན་པ་དང་ ་ ་མོ་ཡང་གཉོར་ ོང་མཛད།

༢༦ ཐ་ ཱ་ལོ་བ ན་ ་ལ་སོན་ནས་ཨབ་རམ་དང་ ་ཧོར། ཧ་རན་བཅས་ ེས།
༢༧ ཐ་ ཱ་ཡི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ཐ་ ཱ་ཡིས་ཨབ་རམ་དང་ ་ཧོར། ཧ་རན་བཅས་ ེས་

པ་དང་། ཧ་རན་ལ་ལོད་ ་ ེས། ༢༨ ཧ་རན་རང་ ལ་ ི་ཀལ་དི་ཡི་ ར་ས་ཆ་ནས་ཨ་ཕ་ཐ་ ཱ་ཡི་ ོན་ལ་ཤི།
༢༩ ཨབ་རམ་དང་ ་ཧོར་གཉིས་ ིས་ ང་མ་ ངས། ཨབ་རན་ ི་ ང་མའི་མིང་ལ་ ཱ་ར་ ་དང་། ་ཧོར་ ི་

ང་མའི་མིང་ལ་མིལ་ཀ་ཟེར། དེ་ནི་ཧ་རན་ ི་ ་མོ་ཡིན། ཧ་རན་ནི་མིལ་ཀ་དང་ཡེ་ ་གཉིས་ ི་ཨ་ཕ་ཡིན།
༣༠ ཱ་ར་ ་ལ་མོ་གཤམ་ཡིན་པས་ ིས་པ་མེད། ༣༡ ཐ་ ཱ་ ིས་ཁོའི་ ་ཨབ་རན་དང་ཚ་བོ་ཧ་རན་ ི་ ་ལོད་ །
ཁོའི་ འི་ ང་མ་ ཱ་ར་ ་བཅས་ ིད་དེ་ཀལ་དི་ཡི་ ར་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ནས་ ིར་ ད། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ོགས་

་བ ོད་དེ་ཧ་རན་ ་སོང་ནས་གཏན་ ོད་ ས། ༣༢ ཐ་ ཱ་ལོ་ཉིས་བ ་དང་ ་ལ་གསོན་ནས་ཧ་རན་ ་ཤིའོ༎

༡༢ གཙ་བོས་ཨབ་རམ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་རང་ ལ་དང་རང་རིགས་ལས་ཁ་ ལ་ཏེ་ངའི་མ བ་
ོན་ ས་པའི་ས་ཆར་སོང་། ༢ ངས་ ོད་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོར་འ ར་འ ག་ངེས་ཡིན་ལ། ིན་ བས་

གནང་ནས་ ོད་ ི་མཚན་ ན་ གས་ ས་པར་ ། ོད་ ིས་ ང་མི་གཞན་ལ་ ིན་ བས་གནང་དགོས།
༣ ོད་ལ་ ོན་འ ན་ ་བར་ངས་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ངེས་ཡིན་ལ། དམོད་མོ་ ེད་མཁན་ཡོད་ན་ངས་

ང་ཁོ་ལ་དམོད་མོ་ ེད་ངེས་ཡིན། ས་ ེང་གི་མི་རིགས་ ི་ ག་ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་ ིས་ ིན་ བས་གནང་
དགོས་སོ༎ ༤ ཨབ་རམ་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་བ བ་ ་སོང་། ལོད་ ་ཡང་ཁོའི་མཉམ་ ་སོང་། ཨབ་རན་
ཧ་རན་ནས་ ིར་ཐོན་ བས་ལོ་བ ན་ ་དོན་ ་ཡིན། ༥ ཨབ་རམ་ ིས་ཁོའི་ ང་མ་ ཱ་ར་ ་དང་ཚ་བོ་ལོད་

། ད་ ང་ཧ་རན་ནས་གསོག་གཉེར་ ས་པའི་ནོར་ ས་དང་ཐོབ་པའི་མི་ མས་འ ིད་དེ་ཀ་ན་ཨན་ ོགས་
་སོང་ནས་ཁོ་ཚ་དེར་ ེབས་པ་དང་། ༦ ཨབ་རམ་ ལ་དེ་བ ད་ནས་སི་ཀེམ་ས་ཆའི་མོར་རེ་ཞེས་པའི་མོན་

ཆ་རའི་དེ་གར་ ེབས། ས་དེ་ནས་བ ང་ཀ་ན་ཨན་བ་ མས་དེར་གཏན་ ོད་ ས། ༧ གཙ་བོས་ཨབ་རམ་
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ལ་ ་མངོན་ནས་ག ངས་ ར། ངས་ས་གཞི་འདི་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་ ་ཡིན། ཨབ་རམ་ ིས་གནས་
དེ་ནས་ཁོ་ལ་ ་མངོན་པའི་གཙ་བོ་ལ་བསང་ ེགས་ཤིག་བཟོ་བ ན་ ས། ༨ དེ་ནས་ཁོ་ཡང་པེ་ཐིལ་ཤར་ ད་

ི་རི་བོའི་ ོགས་ ་གནས་ ོར་ ས་ཏེ་ ར་ བ། བ་ ད་ནི་པའོ་པེ་ཐིལ་དང་ཤར་ ད་ནི་ཨེ་ ་ཡིན། ཁོའི་
གནས་དེ་ནས་ཡང་གཙ་བོ་ལ་བསང་ ེགས་ཞིག་བཟོ་བ ན་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་ ་བ་

ས།
༩ དེའི་ ེས་ཨབ་རམ་རིམ་ ིས་ ོ་ ོགས་ས་ཆར་གནས་ ོར་ ས། ༡༠ ས་ཆ་དེར་ ་གེ་ ང་བ་དང་ ་གེ་

ཚབས་ཆེ་བས་ཨབ་རམ་ཨ་ཇིབ་ལ་སོང་ནས་གནས་ བས་ ་དེར་བ ད། ༡༡ ཨ་ཇིབ་ ལ་ ་ ེབས་ལ་ཉེ་བའི་
བས་དེར་ཁོས་ ང་མ་ ཱ་ར་ ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ནི་མཛས་ཤིང་ ་ན་ ག་པའི་ ད་མེད་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་

ཤེས་ཡོད། ༡༢ ཨ་ཇིབ་མི་སེར་ ིས་ ོད་མཐོང་ན་འདི་ནི་ཁོའི་ ང་མ་རེད་ཞེས་བཤད་ངེས་ཡིན་ལ་ཁོ་ཚས་ང་
བསད་དེ་ ོད་གསོན་པར་ ེད། ༡༣ ོད་ ིས་ང་ནི་ཁོའི་ ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ ོས་ཤིགཅིའི་ ིར་ཟེར་ན་ངས་ ོད་
ལ་བ ེན་ནས་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་ངའི་ཚ་ ོག་ ང་ ོད་ ེན་ ིས་གསོན་ བ།

༡༤ དེ་བས་ཨབ་རམ་ཨ་ཇིབ་ལ་ ེབས་ནས་ཨ་ཇིབ་མི་སེར་ ིས་ ད་མེད་དེའི་མཛས་ཤིང་ ་ན་ ག་པའི་
ཞལ་རས་མཐོང་། ༡༥ ཕར་ཨོ་ཡི་ ོན་ཆེན་ ིས་ཁོ་མོར་མཐོང་ནས་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ནས་གཟེངས་བ ོད་ ས་
པ་དང་ ད་མེད་དེ་ཕར་ཨོ་ཡི་ཕོ་ ང་ནང་ ་ ིད། ༡༦ ཕར་ཨོ་ཡིས་ཁོ་མོའི་ ེན་ ིས་ཨབ་རམ་ལ་ ་ ོང་
བཟང་བོ་ ས་པ་དང་། ཁོ་ལ་བ་ ང་དང་ ག ་མོང་། བོང་ ་ཕོ་མོ། གཡོག་པོ་བཅས་མང་པོ་ ིན། ༡༧ གཙ་
བོས་ཨབ་རམ་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ ་ཡི་ ་ ེན་ ིས་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་བཟའ་ཚང་ལ་གནོད་འཚ་འ ང་བར་
མཛད། ༡༨ ཕར་ཨོ་ཡིས་ཨབ་རམ་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ ི་ང་ལ་བ བས་ ་བ ག་པའི་ ་བ་དེ་ཅི་ཞིག་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཁོ་མོ་ ོད་ ི་ ང་མ་ཡིན་པ་མི་བཤད་དམ། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཁོ་མོར་ ོད་ ི་ ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ ས་
བ་དང་། དེ་མ་ཟད་ཁོ་མོ་བ ས་ཏེ་ངའི་ ང་མ་ ེད་ ་འ ག་པ་ཅི་ཡིན། ད་ ་ ེད་ ི་ ང་མ་འདི་ན་ཡོད་
པས་ཁོ་མོ་ ིད་ནས་སོང་ཆོག ༢༠ དེ་ནས་ཕར་ཨོ་ཡིས་མངའ་འབངས་ལ་བཀའ་ཕབ་ཏེ་ཨབ་རམ་དང་ཁོའི་

ང་མ། དེ་མ་ཟད་ཁོའི་ཡོད་ཚད་ ིར་བ ལ་ཏོ༎

༡༣ ཨབ་རམ་ ིས་རང་གི་ ང་མ་དང་ལོད་ ་བཅས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིད་དེ་ཨ་ཇིབ་ ོད་ ི་ ོ་
ོགས་ས་ཆར་སོང་། ༢ ཨབ་རམ་ལ་གསེར་དང་ད ལ། གས་ཟོག་བཅས་མང་པོ་ཡོད། ༣ ཁོ་ ོ་

ོགས་ ལ་ནས་རིམ་ ིས་པེ་ཐིལ་ ོགས་ ་སོང་ ེ། པེ་ཐིལ་དང་ཨེ་ ་གཉིས་ ི་ད ིལ་ད ས་ ་ ེབས། དེ་ནི་
ོན་ཆད་ ར་ བ་སའི་གནས་རེད། ༤ ཁོའི་དང་ཐོག་བསང་ ེགས་བཟོས་པའི་གནས་ ང་རེད། ཁོས་ཡང་དེ་

ནས་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་ ་བ་ ས།
༥ ཨབ་རམ་དང་མཉམ་འ ོ་ ས་པའི་ལོད་ ་ལ་ཡང་ཟོག་ ་དང་ ག་ ། ར་བཅས་ཡོད། ༦ ས་ཆ་དེ་

ནས་ཁོ་ཚར་ཤོང་དཀའ། ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚར་ ་ནོར་འབོར་ཆེན་ཡོད་པས་ཁོ་ཚར་མཉམ་ ོད་ ེད་མི་ཆོག་
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པའི་ ིར། ༧ བས་དེར་ཀ་ན་ཨན་ ི་མི་དང་ཕེ་རེ་ཟི་མི་གནས་དེ་ ་འཚ་ ོད་ ས་ཡོད། ཨབ་རམ་ ི་ གས་
ི་དང་ལོད་ ་ གས་ ི་ཕན་ ན་བར་ལ་འ ག་ ོད་ ས། ༨ ཨབ་རམ་ ིས་ལོད་ ་ལ་བཤད་ ར། ་གཉིས་
ི་བར་འ ག་ ོད་ ེད་མི་ཆོག་ལ། གས་ ི་བར་ལ་ཡང་འ ག་ ོད་ ེད་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་ང་ཚར་ཤ་ ག་

གི་འ ེལ་བའོ༎ ༩ ས་གཞི་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ན་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ོད་ང་དང་ཁ་ ལ་ ོས། ོད་གཡོན་
ོགས་ ་འ ོ་ན་ང་གཡས་ ོགས་ ་འ ོ། ོད་གཡས་ ོགས་ ་འ ོ་ན་ང་གཡོན་ ོགས་ ་འ ོ་ཞེས་ ས།

༡༠ ལོད་ ་ཡིས་མིག་ ང་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ཡོར་དན་ ་བོའི་ཐང་ཆེན་མཐོང་བ་དང་དེ་ནས་ཚ་ཨར་བར་ ་
ན་གཤེར་ཆེ། ས་ཆ་དེ་ནི་གཙ་བོས་ ་མེད་ ་མ་མཛད་པའི་ས་དོམ་ ེ་ག་མོ་ར་ན་ཡོད། དེ་གཙ་བོའི་ མ་ར་

དང་འ ་ལ་ཨ་ཇིབ་ ི་ ལ་དང་མ ངས། ༡༡ དེ་ནས་ལོད་ ་ཡིས་ཡོར་དན་ ་བོའི་ཐང་ཆེན་བདམས་ཏེ་ཤར་
ོགས་ ་གནས་ ོར་ ས་ནས་ཁོ་ཚ་ཕན་ ན་ཁ་ ེས། ༡༢ ཨབ་རམ་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆར་བ ད་པ་དང་ལོད་ ་

ཐང་ཆེན་ ི་ ོང་ ེར་ ་བ ད་དེ་རིམ་ ིས་ས་དོམ་བར་ ་ ར་གནས་ ོར་ ས། ༡༣ ས་དོམ་མི་ནི་གཙ་བོའི་
མ ན་ནས་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་རེད།

༡༤ ལོད་ ་ཨབ་རམ་ལ་ཁ་ ེས་ ེས་གཙ་བོས་ཨབ་རན་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ནས་ ོད་
ིས་མིག་ ང་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ཤར་ ོ་ བ་ ང་ལ་ ང་བ ་ཞིག་ ོས། ༡༥ ོད་ ིས་མཐོང་བའི་ས་ཆ་ཐམས་

ཅད་ངས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་ཇི་ ིད་བར་ ་གནང་ ་ཡིན། ༡༦ ངས་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ ེ་ ལ་
ར་མང་ ་གཏོང་ངེས། གལ་ཏེ་མིས་ས་གཞིའི་ ེང་གི་ ེ་ ལ་བ ི་ བ་ན་ད་གཟོད་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་བ ི་
བ། ༡༧ ོད་ཡར་ལོངས་དང་ས་ཆ་འདི་ནས་ ེན་དང་འ ེད་ ིས་སོང་། ་མཚན་ནི་ངས་ས་ཆ་འདི་ ོད་ལ་

གནང་ངེས་ཡིན། ༡༨ ཨབ་རམ་ ིས་ ར་གནས་ ོས་ཏེ་ཧེབ་རོན་ ི་མན་རེ་ཡི་ཉེ་འ མ་ ་གཏན་ ོད་ ས་
ནས་དེར་གཙ་བོ་ལ་བསང་ ེགས་ཞིག་བཟོ་བ ན་ ས༎

༡༤ ཨམ་ར་ཕེལ་ ་བ་ཤི་ནས་སེ་ཨིར་ ལ་པོ་བ ད་པ་དང་། ཨར་ཡོག་ ་བ་ཨེལ་ལ་སར་ ི་ ལ་པོ་
བ ད། ཀེ་དར་ ཱ་ཨོ་མེར་ ་བ་ཨེ་ལམ་ ལ་པོ་བ ད། ཐིད་ཨལ་ ་བ་གོ་ ་པེ་ ལ་པོ་བ ད་པའི་

བས་དེར། ༢ ཁོ་ཚ་ཚང་མའི་ས་དོམ་ ི་ ལ་པོ་པོ་པེ་ར་དང་ག་མོ་ར་ཡི་ ལ་པོ་པེར་ཤ། ཨད་མ་ཡེ་ཡི་ ལ་
པོ་ཤིན་ཨབ། ཚ་བོ་ཡིམ་ ི་ ལ་པོ་ཤེམ་ཨེ་པེར་དང་པེ་ ཱ་ ལ་པོ་བཅས་ལ་ད ང་འ ག་ ས། ༣ ལ་པོ་འདི་

་བོ་ཚང་མ་སིད་དིམ་ ང་བ་ནས་མཉམ་འཛམས་ ས། སིད་དིམ་ ང་བ་ནི་ ་མཚ་ཡིན། ༤ ཁོ་ཚས་ལོ་ངོ་
བ ་གཉིས་རིང་ལ་ཀེ་དར་ ཱ་ཨོ་མེར་ནས་ ་བ་བ བས་ནས་ལོ་ངོ་བ ་ག མ་ཐོག་ངོ་ལོག་ ས། ༥ ལོ་ངོ་བ ་
བཞིའི་ཐོག་ ཱ་ཨོ་མེར་དང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་པོ་ཚང་མ་ཨ་ཤ་ཐ་རོད་ཀར་ ་ཡེམ་ལ་ཐོན་ཏེ་རེ་ ཱ་མི་རིགས་
ཕམ་པར་བ བས། དེ་ནས་ཧམ་ ིས་ ་ཟ་མི་རིགས་ཕམ་པར་ ས། ཤ་ཝེ་ ར་ཡ་ ཱ་ཡེམ་ ིས་ཨེམ་མི་རིགས་
ཕམ་པར་བ བས་པ་དང་། ༦ སེ་ཨིར་རི་ ད་ ་གནས་པའི་ཧོར་མི་རིགས་ཕམ་པར་བ བས་ཏེ་མཚམས་མ་
བཞག་པར་བསད་ནས་ཨེལ་ཕ་རན་ ི་ཉེ་སར་ ེབས། ༧ ཁོ་ཚ་ ིར་ལོག་ནས་ཨིན་མེ་ཞི་ ཱ་ལ་ ེབས། ཨོ་མེར་
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ལ་བ ད་པའི་ཨེ་མོར་མི་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་བ བས། ༨ དེ་ནས་ས་དོམ་ ལ་པོ་དང་ཨད་མ་ཡེ་ ལ་པོ། ག་
མོ་ར་ ལ་པོ། ཚ་བོ་ཡིམ་ ལ་པོ་དང་པེ་ ཱ་ ལ་པོ་བཅས་ ིར་ཐོན་ཏེ་སིད་དིམ་ ང་བ་ལ་དམག་ ངས་ནས་
ག ལ་འ ེད་ ས། ༩ དེ་ནི་ཨེ་ལམ་ ི་ ལ་པོ་ཀེ་དར་ ཱ་ཨོ་མེར་དང་གོ་ ་པེའི་ ལ་པོ་ཐིད་ཨལ། ཤེ་ནེ་ ཱར་

ལ་པོ་ཨམ་ར་ཕེལ། ཨེལ་ལ་སར་ ལ་པོ་ཨར་ཡོག་བཅས་ ལ་པོ་བཞི་དང་ ་བར་ ི་ག ལ་འ ེད་ཡིན།
༡༠ སིད་དིམ་ ང་པ་ ་ ག་ ན་ ི་དོང་མང་པོ་ཡོད་པས། ས་དོམ་ ལ་པོ་དང་ག་མོ་ར་ ལ་པོ་གཉིས་ ོས་

ོལ་ ེད་ བས་དོང་ནང་ ་ ང་བའང་ཡོད་པ་དང་ ག་མ་ མས་རི་མགོར་ ོས་ ོལ་ ས། ༡༡ ལ་པོ་བཞི་
བོའི་ས་དོམ་ ལ་པོ་དང་ག་མོ་ར་ ལ་པོ་གཉིས་ ི་ ་ནོར་དང་འ ་རིགས་ཐམས་ཅད་འ ོག་བཅོམ་ ས་ཏེ་
སོང་། ༡༢ ཨབ་རམ་ ི་ཚ་བོ་ལོད་ ་ཡི་ ་ནོར་ཡང་འ ོག་བཅོམ་ ས་ཏེ་སོང་། བས་དེར་ལོད་ ་ ་བ་དེ་ས་
དོམ་ ་གཏན་ ོད་ ས་ཡོད།

༡༣ ོས་ ོལ་ ས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཨིབ་རི་པ་ཨབ་རམ་ལ་བཤད། བས་དེར་ཨབ་རམ་ཨེ་མོར་མི་མན་
རེའི་མོན་ཆ་རའི་དེ་གར་གནས་ཡོད། མན་རེ་དང་ཨེ་ཤ་ཀོལ། ཨ་ནེར་བཅས་ཚང་མ་ ན་ ་ཡིན། དེ་མ་ཟད་

ོན་ཆད་ཨབ་རམ་དང་མནའ་འ ེལ་ ས་ ོང་། ༡༤ ཨབ་རམ་ ིས་རང་གི་ཚ་བོ་བཙན་འ ིད་ ས་པ་ཐོས་
ེས། རང་ ིམ་ནས་གསོ་ ོང་ ས་ཏེ་ ོང་བ ར་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཕོ་གསར་ མ་བ ་དང་བཅོ་བ ད་ ིད་དེ་
ན་ ལ་བར་ ་ར་མདའ་སོང་། ༡༥ མཚན་མོར་རང་གི་མངའ་འོག་གི་གཡོག་པོ་ མས་ ་ཁག་བགོས་ཏེ་ད ་

བོ་ ་མེད་ ་བཏང་། ཡང་ མ་མལ་ཀོ་གཡོན་ ོགས་ ི་ཧོ་ ཱ་ལ་ར་མདའ་སོང་། ༡༦ ོན་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ས་
པའི་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ ིར་ ོགས་པ་དང་རང་གི་ཚ་བོ་ལོད་ ་དང་ཁོའི་ ་ནོར། དེའི་ཁར་ ད་མེད་དང་
འབངས་མི་བཅས་ ིར་ ིད་ཡོང་།

༡༧ ཨབ་རམ་ ིས་ཀེ་དར་ ཱ་ཨོ་མེར་དང་ཁོའི་མནའ་འ ེལ་ ལ་པོ་ ་མེད་ ་བཏང་ ེ་ ིར་ཡོང་ བས་
ས་དོམ་ ལ་པོ་ཡིས་ཤ་ཝེ་ ང་པ་ནས་ ེ་ལེན་ ས། ཤ་ཝེ་ ང་པ་ནི་ ལ་པོའི་ ང་པ་ཡིན། ༡༨ ཡང་ས་ལིང་

ལ་པོ་མལ་ཀི་ཚ་དེག་གིས་བག་ལེབ་དང་ ན་ཆང་ ེར་འོང་ ེ་ ེ་ལེན་ ས། ཁོ་ནི་ ་ཡི་མཆོད་གཡོག་པ་
ཞིག་ཡིན། ༡༩ ཁོའི་ཨབ་རམ་ལ་ ོན་འ ན་ ས་ནས་བཤད་ ར། གནམ་འོག་གི་བདག་པོ། ་མེད་ ི་ ་ལགས།
ཨབ་རམ་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ ོན། ༢༠ ་མེད་ ི་ ་ཡིས་ད ་བོ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་པ་དེ་བ ོད་
བ གས་ ེད་འོས་བ་ཡིན། ཨབ་རམ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་བ ་ཆའི་གཅིག་མལ་ཀི་ཚ་དེག་ལ་ ིན།

༢༡ ས་དོམ་ ལ་པོའི་ཨབ་རམ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་མི་ང་ལ་ ིན་དང་ ་ནོར་ ོད་རང་ཉིད་ ིས་ ེར་
སོང་། ༢༢ ཨབ་རམ་ ིས་ས་དོམ་ ལ་པོར་བཤད་ ར། ངས་གནམ་ས་གཉིས་ ི་མཛད་པོ་ ་མེད་ ི་ ་ ེ་གཙ་
བོ་ལ་ཁ་ཆད་བཞག་པ་ཡིན། ༢༣ ངས་ ོད་ ི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ ད་པ་གཅིག་དང་ མ་ཐག་ཅིག་ ང་
མི་འ ེར། དེར་བ ེན་ ོད་ ིས་ངས་ཨབ་རམ་ ག་པོ་བཟོས་ཡོད་ཅེས་མི་ ་བར་ ། ༢༤ གཡོག་པོས་ཟོས་
པ་ལས་གཞན་ང་ལ་ཅི་ཡང་མི་དགོས། འོན་ ང་ང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བའི་ཨ་ནེར་དང་ཨེ་ཤ་ཀོལ། མན་རེ་
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བཅས་ལ་ཐོབ་པའི་བགོས་ ལ་ཁོ་ཚར་འ ེར་འ ག་རོགས༎

༡༥ དོན་དེའི་ ེས་ ་གཙ་བོས་ཨབ་རམ་ ི་ ང་ངོར་ག ངས་ ར། ཨབ་རམ་ ོད་མ་ ག་ཤིགང་ནི་
ོད་ ི་ བ་ཡིན་པས་ ོད་ལ་ ་དགའ་ཆེན་པོ་གནང་ངེས་ཡིན། ༢ ཨབ་རམ་ ིས་བཤད་ ར། ེ།

གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ལ་ ་ ག་ཅིག་ ང་མེད་པས་ ོད་ ིས་ང་ལ་ད་ ང་ཅི་ཞིག་གནང་ ་ཡིན། དེ་
མ་ཟད་ངའི་ ིམ་གཞིས་ལ་ ལ་འཛན་ ེད་མཁན་ནི་དམ་མལ་ཀོ་ཡི་ཨེ་ལི་ཨེ་སེར་ཡིན། ༣ ཨབ་རམ་ ིས་
ཡང་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ཞིག་གནང་མེད་ལ་ངའི་ ིམ་ ་ ེས་པའི་མི་དེ་ངའི་ ་ ད་ཡིན། ༤ གཙ་
བོས་ཡང་ཁོ་ལ་ག ངས་ ར། མི་འདི་ ོད་ ི་ ་ ད་ ་འ ར་བའི་ངེས་བ་མེད། ོད་ ི་ཤ་ ག་ལས་མཆེད་
པ་དེ་ད་གཟོད་ ོད་ ི་ ་ ད་ཡིན། ༥ དེ་ནས་ཁོ་ ི་རོལ་ ་ ིད་དེ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་
བ ས་ཏེ་ ར་ཚགས་བ ིས་དང་། བ ི་ བ་བམ། ཡང་ཁོང་ལ་ག ངས་ ར། མ་འོངས་བར་ ོད་ ི་ ་ ད་

ང་འདི་ ར་རེད། ༦ ཨབ་རམ་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་ལ། གཙ་བོས་ ང་ཁོ་ག ང་ ང་ཉིད་ ་བ ིས།
༧ གཙ་བོས་ཡང་ཁོ་ལ་ག ངས་ ར། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། དེ་ ོན་ ོད་ཀལ་དི་ཡི་ ར་ནས་ ིད་དེ་འ ོ་དོན་ནི་

ལ་འདི་ ོད་ལ་གནང་ཏེ་བདག་གཉེར་ ེད་ཆེད་ཡིན། ༨ ཨབ་རམ་ ིས་བཤད་ ར། ེ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་
ལགས། ངས་ ལ་འདི་བདག་གཉེར་ ེད་པ་ཇི་ ར་ཤེས། ༩ ཁོའི་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ལ་བ་མོ་ལོ་ག མ་
ཅན་གཅིག་དང་། ར་མ་ལོ་ག མ་ཅན་གཅིགཕོ་ ག་ལོ་ག མ་ཅན་གཅིག ་དི་ ་གཅིག ག་རོན་ ི་ ་ ་
གཅིག་བཅས་ ེར་ཤོག ༡༠ ཨབ་རམ་ ིས་དེ་དག་ ངས་ཡོང་ ེ། ་མ་གཏོགས་རེ་རེ་ག ང་ནས་གཤགས་
ཏེ་བཀས་མ་གཉིས་རེ་ ས་པ་དང་། ེད་ཀའི་ ེད་ཀ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་ས་ལ་བཞག་གོ། ༡༡ ་ ོད་ཅིག་ཤི་
བའི་ གས་ཟོག་གི་ཤའི་ ེང་བབས་པས་ཨབ་རམ་ ིས་འཇིགས་ ལ་ནས་འ ར་བ་རེད། ༡༢ ཉི་མ་ བ་པའི་

བས་ ་ཨབ་རམ་གཉིད་འ ག་པོ་ ག་པ་དང་ ོ་ ར་ ་འཇིགས་ ང་ ེ་བའི་ ན་ནག་ཅིག་ཁོའི་ ས་
ེང་ ་ ང་། ༡༣ གཙ་བོས་ཨབ་རམ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་དངོས་ནས་ཤེས་དགོས་ཏེ་ ོད་ ི་ ི་རབས་

པ་མི་གཞན་པའི་ ལ་ ་ ོད་པ་དང་ཡང་ ལ་དེའི་མི་ལ་ཞབས་ ་ བ་ ིན་ཡོད། ལ་དེའི་མི་ཡིས་ལོ་ངོ་
བཞི་བ འི་རིང་ལ་ཁོ་ཚར་དཀའ་ ག་ ོང་བར་ ས། ༡༤ དེ་བས་ཁོ་ཚར་ཞབས་ ་བ བས་བ ག་པའི་ ལ་
ཁབ་དེར་ངས་ཆད་པ་གཅོད་ ་ཡིན། དེའི་ ེས་ཁོ་ཚས་ ལ་དེ་ནས་ ་ནོར་མང་པོ་ ེར་ནས་ ིར་འོང་བ་
ཡིན། ༡༥ འོན་ ང་ ོད་ ིས་ཚ་ཐག་རིང་བོར་ལོངས་ ོད་ ས་ཏེ་བདེ་པོ་ ིད་པོའི་ངང་ནས་ ོད་ ི་མེས་པོའི་
མ ན་ ་ལོག་ནས་མི་གཞན་ ིས་ ར་ ས་ ེད། ༡༦ མི་རབས་བཞི་བར་ ེབས་ ས་ཁོ་ཚ་འདིར་ ིར་ལོག་
ཡོང་། ་མཚན་ནི་ཨེ་མོར་མིའི་ནག་ཉེས་ད་ ང་ཁ་གང་མེད་པའི་ ིར། ༡༧ ཉི་མ་ བ་ ེ་ས་ བ། བསམ་ ལ་
ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ ་བ་ཡོད་པའི་ཐབ་ཀའི་མེ་ ེ་ཤ་ལེབ་དག་གི་བར་ནས་མཆེད། ༡༨ ཉིན་དེར་གཙ་བོ་
དང་ཨབ་རམ་གཉིས་ ིས་ཁ་ཆད་ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ངས་ཨ་ཇིབ་ ་བོ་ནས་པའོ་ ་ ་བོའི་བར་ ི་ ལ་ ོད་

ི་ ི་རབས་པར་གནང་བ་ཡིན། ༡༩ དེར་ཀེ་ནེ་བ་དང་ཀེ་ནེ་ཟི་པ། ཀད་པོ་ནེ་བ། ༢༠ ཧེད་པ། ཕེ་རེ་ཟི་བ། རེ་ ཱ་
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བ། ༢༡ ཨེ་མོར་བ། ཀ་ན་ཨན་པ། ཀིར་ ་ཤ་བ། ཱ་ མ་པ་བཅས་ ི་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༡༦ ཨབ་རམ་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ་ ག་མ་ ེས། ཱ་ར་ ་ལ་གཡོག་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་
མིང་ལ་ཧ་གར་ཟེར་ཞིང་ཨ་ཇིབ་མི་ཡིན། ༢ ཱ་ར་ ་ཡིས་ཨབ་རམ་ལ་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ང་ལ་

་ ་ ེས་མི་ཆོག་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་ལ། ོད་དང་ངའི་གཡོག་མོ་གཉིས་ ས་འ ེལ་ ོས་དང་གཅིག་ ས་
ན་ཁོ་མོར་བ ེན་ནས་ང་ལ་ ིས་པ་ཐོབ་ངེས། ཨབ་རམ་ ཱ་ར་ ་ཡི་ ད་ཆ་ལ་འཐད་པ་ ང་། ༣ བས་དེར་
ཨབ་རམ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་བ ད་ནས་ལོ་ངོ་བ ་འགོར་ཡོད། དེ་ནས་ཨབ་རན་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ ་ཡིས་ཨ་
ཇིབ་མི་ཧ་གར་རང་གི་ ོ་གར་ ན་མ་བ ས། ༤ ཨབ་རམ་དང་ཧ་གར་གཉིས་ ས་འ ེལ་ ས་ནས་ཧ་གར་
ལ་མངལ་ཆགས་པ་དང་། ཁོ་མོའི་རང་ཉིད་ལ་མངལ་ཆགས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་བདག་མོ་ལ་མཐོང་ ང་ ས།
༥ ཱ་ར་ ས་ཡིས་ཨབ་རམ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ག་ ོང་བ་འདིའི་འགན་ ོད་ལ་ཡོད། ངས་རང་གི་གཡོག་
མོ་ ོད་ ི་པང་ ་བ ལ་ཏེ་ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ལ་མངལ་ཆགས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ང་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་པས།
གཙ་བོས་ ོད་དང་ ་གཉིས་བར་ལ་ཐག་གཅོད་ ེད་པར་ ོན། ༦ ཨབ་རམ་ ིས་ ཱ་ར་ ་ལ་གཡོག་མོ་ ོད་ ི་
ལག་འོག་ ་ཡོད་པས་ ོད་ ིས་གང་འདོད་ ར་བཀོལ་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཱ་ར་ ་ཡིས་ཁོ་མོ་ ག་ལ་

ར་བས་མོ་ ཱ་ར་ འི་མ ན་ནས་ ོས།
༧ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ ར་ཞེས་པའི་ཐང་ཆེན་ ི་ལམ་ ེང་གི་ ་མིག་འ མ་ནས་ཁོ་མོ་དང་འ ད་དེ། ༨ མོ་ལ་

བཤད་ ར། ཱ་ར་ ་ཡི་གཡོག་མོ་ཧ་གར་ ོད་གང་ནས་ཡོང་བ་དང་གང་ ་འ ོ་བ་ཡིན། ཧ་གར་ ིས་ང་ངའི་
བདག་མོ་ ཱ་ར་ འི་མ ན་ནས་ ོས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༩ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཁོ་མོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིར་
བདག་མོའི་མ ན་ ་སོང་ ེ་ཁོ་མོའི་མངའ་འོག་ནས་ཞབས་ ་ བས་ཤིག ༡༠ ཡང་བཤད་ ར། ངས་ ེད་ ི་

ི་རབས་པ་ ེ་ཇེ་མང་ ་བཏང་ནས་ཐ་ན་བ ིས་ནས་མི་ཚར་བ་ཞིག་ ་གཏོང་ངེས་ཡིན། ༡༡ དེ་ནས་བཤད་
ར། ད་ ་ ོད་ ིས་མངལ་ནས་ ་ཞིག་ ེས་དགོས། ཁོའི་མིང་ལ་ཡེས་མ་ཨེལ་ཞེས་བཏགས་ཆོག ་མཚན་

ནི་གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ག་བ ལ་གསན་ཡོད་པས་སོ༎ ༡༢ ཁོའི་ ོད་ལམ་ ང་ ོད་ཞིག་དང་འ ་ལ་ཁོའི་ལག་
པས་མིར་ ོལ་ ང་ ེད་དགོས་པ་དང་མིའི་ལག་པས་ང་ཁོ་ལ་ ོལ་ ང་ ེད་དགོས། ཁོ་ངེས་པར་ ་ ན་ ་
ཡོངས་ ི་ཤར་ ད་ ་གནས་པར་ ། ༡༣ ཧ་གར་ ིས་རང་ཉིད་ལ་ ད་ཆ་ག ངས་བའི་གཙ་བོ་ལ་མིར་ ་

ོང་ ེད་པའི་ ་ཞེས་བོས། དེར་བ ེན་ངས་འདི་ནས་ང་ལ་ ་ ོང་ ེད་མཁན་དེ་མཐོང་ བ་བམ་ཅེས་ ས།
༡༤ དེའི་ ེན་ ིས་ ོན་པའི་མིང་ལ་པེར་ ཱ་ཧེད་ཟེར་ཞིང་། ོན་པ་དེ་ཀ་དེ་ཤ་དང་པེ་རེལ་གཉིས་ ི་ད ིལ་
ད ས་ ་ཡོད།

༡༥ དེའི་ ེས་ཧ་གར་ ིས་ཨབ་རམ་ལ་ ་གཅིག་ ེས། ཨབ་རམ་ ིས་ཁོའི་མིང་ལ་ཡེས་མ་ཨེལ་ཞེས་
བཏགས། ༡༦ ཧ་གར་ ིས་ཨབ་རམ་ལ་ཡེས་མ་ཨེལ་ ེས་ ས་ཨབ་རམ་ལོ་བ ད་ ་ ་ ག་ཡིན་ནོ༎

༡༧ ཨབ་རམ་ལོ་ད ་ ་གོ་ད འི་ བས་ ་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ ་མངོན་ཏེ་ག ངས་ ར། ང་ནི་ ན་ བ་
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ི་ ་ཡིན། ོད་ངའི་མ ན་ནས་མི་ ལ་ ན་ཞིག་ ེད་དགོས། ༢ ངས་ ོད་དང་ཁ་ཆད་ ས་ཏེ་
ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ཇེ་མང་ ་གཏོང་ ་ཡིན། ༣ ཨབ་རམ་ས་ཐོག་ ་ཁ་ བ་ ་བ ད་པ་དང་ཡང་ ་ཡིས་ཁོ་

ལ་ག ངས་ ར། ༤ ངས་ ོད་དང་ཁ་ཆད་ ས་ཏེ་ ོད་ནི་ ལ་ཁབ་མང་པོའི་ཕ་ ་འ ར་བར་ ེད། ༥ དེའི་
ེས་ནས་ ོད་ ི་མིང་ ་ཨབ་རམ་ཞེས་མི་འབོད་པར་ཨབ་ར་ཧམ་ ་འབོད་དགོས། ་མཚན་ནི་ངས་ ོད་
ལ་ཁབ་མང་པོའི་ཕ་ ་འ ར་བའི་ཁ་ཆད་ ས་ཡོད། ༦ ངས་ངེས་པར་ ་ ེད་ ི་ ི་རབས་པར་ཇེ་མང་ ་

བཏང་ ེ་ ལ་ཁབ་ ོད་ནས་བ ང་བ གས་པ་དང་ ལ་པོ་ཡང་ ོད་ནས་བ ང་ ང་། ༧ ངས་ ོད་དང་ ོད་
ི་ ི་རབས་པའི་ ི་རབས་པ་ལ་ཡང་ ས་གཏན་ ་ཁ་ཆད་བ ན་པོ་འཇོག་ ་ཡིན་ལ་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་

རབས་པའི་ ་ཡང་ ེད་ ་ཡིན། ༨ ངས་ད་ ་ ོད་ ེས་ ོད་ ས་ཡོད་པའི་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆ་ཡོངས་ ོགས་ ོད་
དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་ནས་ ས་གཏན་ ་བདག་གཉེར་ ེད་ ་འ ག་ ་ཡིན་ལ། ང་ཁོ་ཚའི་ ་
ཡང་ ེད་ངེས་ཡིན། ༩ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པའི་མི་རབས་ནས་མི་
རབས་བར་ངའི་ཁ་ཆད་ལ་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ༡༠ ོད་ཚ་ ེས་པ་ཚང་མའི་ད ེ་ ན་ག བ་དགོས། འདི་ནི་
ང་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་ཡིན་ལ་ ོད་ཚས་ ང་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ༡༡ ོད་ཚ་ཚང་
མའི་ད ེ་ ན་ག བ་ ་འདི་ནི་ང་དང་ ོད་ཚའི་བར་ཁ་ཆད་བཞག་པའི་བདེན་དཔང་ཡིན། ༡༢ ོད་ཚའི་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ི་ ེས་པ་ ིམ་ནས་བཙས་པ་དང་། ོད་ ི་ ི་རབས་པ་འམ་ད ལ་ ིས་ཉོས་པའི་

ི་མི་གང་ཡིན་ ང་ ེས་པའི་ཉིན་བ ད་པར་ཚང་མའི་ད ེ་ ན་ག བ་དགོས། ༡༣ ོད་ ིས་ ིམ་ནས་བཙས་
བ་དང་ད ལ་ཡིས་ཉོས་བ་ཚང་མ་ངེས་པར་ ་ད ེ་ ན་ག བ་དགོས། འདི་ ར་ངའི་ཁ་ཆད་ ས་གཏན་ ་

ོད་ཚའི་ ས་ ེང་ལ་བཞག་ཡོད། ༡༤ འོན་ ང་ད ེ་ ན་མི་ག བ་པའི་ ེས་པ་མི་ཚགས་ནས་ཚར་གཅོད་
ེད་དགོས། ་མཚན་ནི་ཁོའི་ངའི་ཁ་ཆད་ལ་ བ་འགལ་ ས་པ་ཡིན།

༡༥ ་ཡིས་ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ འི་མིང་ལ་ ཱ་ར་ ་ཞེས་མི་ཟེར་བར་
ཱ་ར་ཞེས་འབོད་དགོས། ༡༦ ངས་ཁོ་མོར་ ིན་ བས་གནང་ ེ་ ོད་ལ་ཁོ་མོའི་ ་ཞིག་ཐོབ་པར་ ེད་པ་དང་།

ཁོ་མོ་ཡང་ ལ་ཁབ་མང་པོའི་མ་ ་ ས་ནས་མི་སེར་ མས་ ི་ ལ་པོ་ངེས་པར་ ་ཁོ་མོ་ལས་འ ང་བར་ ིན་
བས་གནང་ ་ཡིན། ༡༧ ཨབ་ར་ཧམ་ཁ་ བ་ ་བ ད་ནས་དགོད་ཞོར་ ་སེམས་ལ་བཤད་ ར། ལོ་བ ་ཅན་
ི་མི་ལ་ད་ ང་ ིས་པ་ཐོབ་ བ་བམ། ཱ་ར་ལོ་ད ་བ ་ལ་ ད་ཡོད་པས་ད་ ང་བཙའ་ བ་བམ། ༡༨ ཨབ་

ར་ཧམ་ ིས་ ་ལ་བཤད་ ར། ཡེས་མ་ཨེལ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་གསོན་པར་ ོན། ༡༩ ་ཡིས་ག ངས་པར། དེ་
མིན་ན་ ོད་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ ་བ ག་ནས་ ོད་ ིས་ཁོའི་མིང་ལ་ཨི་སག་ཅེས་ཐོགས། ངས་ཁོ་
དང་ ་བ ན་ ི་ཁ་ཆད་བཞག་ ེ་ཁོའི་ ི་རབས་པ་ལ་ཇི་ ིད་བར་ ་ཁ་ཆད་ ེད་ ་ཡིན། ༢༠ ཡེས་མ་ཨེལ་ ི་
དོན་ ་ངས་ ང་ ོད་ལ་ཁས་ལེན་ ེད་པ་ཡིན། བདག་གིས་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ་ཁོ་དར་ཞིང་ ས་པ་
དང་ ་ཇེ་མང་ ་གཏོང་བར་ ེད། ཁོའི་ངེས་པར་ ་ ས་ ད་འཚ་བའི་མགོ་གཙ་བ ་གཉིས་ ེས་དགོས་བ་
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དང་། ངས་ ང་ཁོ་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་འ ར་བར་ ེད་དགོས། ༢༡ སང་ལོའི་ ས་ཚགས་འདི་ ེབས་ ས།
ཱ་ར་ཡིས་ངེས་པར་ ་ ོད་ལ་ཨི་སག་ ེས་དགོས། ངས་ཁོ་ལ་ ་བ ན་ ི་ཁ་ཆད་འཇོག་ ་ཡིན། ༢༢ ་ཡིས་

ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཀའ་མོལ་ག ངས་ཚར་ ེས། ཁོ་དང་ ལ་ཏེ་མཁའ་ལ་འཕགས་སོ༎
༢༣ ཉིན་དེར་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་ཡི་བཀའ་ལ་བ ི་ ང་ ས་ཏེ། ཁོའི་ ་ཡེས་མ་ཨེལ་དང་ ིམ་ནང་གི་

ེས་པ་ཚང་མ་དང་། ིམ་ནས་ ེས་པའམ་ད ལ་ ིན་ནས་ཉོས་པ་གང་ཡིན་ ང་ཚང་མར་ད ེ་ ན་ག བ།
༢༤ ཨབ་རབ་ཧམ་ ིས་ད ེ་ ན་ག བ་ བས་ལོ་ད ་བ ་གོ་ད ་ཡིན། ༢༥ ཁོའི་ ་ཡེས་མ་ཨེལ་ད ེ་ ན་
ག བ་ བས་ལོ་བ ་ག མ་ཡིན། ༢༦ ཉིན་དེར་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཁོའི་ ་ཡེས་མ་ཨེལ་གཉིས་ ིས་མཉམ་ ་
ད ེ་ ན་ག བ། ༢༧ ིམ་ནང་གི་མི་ཚང་མ་ ེ་ ིམ་ནས་ ེས་པའམ་ད ལ་ ིན་ནས་ཉོས་པ་གང་ཡིན་ ང་
ཚང་མས་མཉམ་ ་ད ེ་ ན་ག བ་བོ༎

༡༨ གཙ་བོས་མན་རེ་ ི་མོན་ཆ་ར་ ོང་བོའི་གནས་དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧན་ལ་ ་མངོན་པར་མཛད། བས་
དེར་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ཨབ་ར་ཧན་ ར་ ོ་ ་ཙག་ ར་བ ད་ཡོད། ༢ མིག་ཡར་བཏེགས་ཏེ་བ ས་པ་ན་

མི་ག མ་ཁ་གཏད་ ་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་། ཁོའི་མཐོང་མ་ཐག་ ར་ ོ་ཁ་ནས་ གས་སོང་ ེ་ཁོ་ཚར་བ ་མ་
ས། ས་ཐོག་ནས་ཁ་ བ་ ་བ ད་དེ། ༣ བཤད་ ར། གཙ་བོ་ལགས། ངར་ ེད་ ི་ ན་ ར་ནས་ གས་ ེས་

གཟིགས་ན། ེད་ ི་གཡོག་པོ་བ ར་ནས་ ོན་ ་མ་ཕེབས་རོགས། ༤ ངས་ ་ ངས་ནས་ ེད་ མས་ ིས་
ཞབས་བ ས་ཏེ་ ོང་འོག་ ་ ་ངལ་གསོ་བར་མཛད། ༥ ངས་བག་ལེབ་ ང་ཙམ་ཞིག་ ེར་ཡོང་ནས་ ེད་ཚས་
སེམས་ གས་ལ་ཁ་ ོན་བ བས་ཏེ་དེའི་ ེས་མ ན་ ་ཕེབས་ཤིག ེད་ཚ་གཡོག་པོའི་འདི་གར་ཕེབས་འོས་བ་
ཡིན། ཁོ་ཚས་ ོད་ ིས་བཤད་པ་ ར་ བ་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༦ དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ ེལ་འ བ་ ིས་ ར་ནང་

་འ ལ་ཏེ་ ཱ་ར་དང་འ ད་དེ་ ོད་ ིས་མ ོགས་ ར་ངང་ ོ་ ེ་བཟང་བོ་ ེ་ག མ་ ངས་ནས་བ ིས་ཏེ་
བག་ལེབ་བཟོས་ཞེས་ ས། ༧ ཨབ་ར་ཧམ་ཡང་ནོར་ འི་ནང་ ་ གས་ཏེ། ཆེས་བཟང་བའི་བེ ་གཅིག་ ིད་
ཡོང་ནས་གཡོག་པོ་ལ་ ད། གཡོག་པོས་ ེལ་འ བ་ངང་ནས་ ་ ིག་བཟང་པོ་ ས། ༨ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཡང་
འོ་ ིན་དང་འོ་མ། ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་བེ ་བཅས་ ེར་ཡོང་ ེ་ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་བཞག་ནས་རང་ཉིད་ ོང་
འོག་ ་ལངས་པ་ན་ཁོ་ཚས་བཞེས་སོ༎

༩ ཁོ་ཚས་ཨབ་ར་ཧན་ལ་ ིས་ ར། ོད་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་གང་ ་ཡོད། ཁོས་ ར་ནང་ ་ཡོད་ཅེས་ལན་
བཏབ། ༡༠ མི་ག མ་པོའི་ནང་གི་གཅིག་གིས་ག ངས་ ར། སང་ལོའི་ བས་འདིར་ང་ངེས་པར་ ་འདིར་
ཡོང་ ེ་ ོད་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ ་འ ག་ ་ཡིན། ཱ་ར་ཡིས་ ང་མི་དེའི་ བ་ ི་ ར་ ོ་ནས་

ད་ཆ་དེ་ཐོས། ༡༡ ཨབ་ར་ཧན་དང་ ཱ་ར་གཉིས་ ས་འཁོགས་ ར་པ་དང་ ཱ་ར་ཡི་ ་མཚན་ཡང་ཆད་པར་
ར། ༡༢ ཱ་ར་ཡིས་ཁོག་དགོད་ ས་ནས་བཤད་ ར། ང་ ས་འཁོགས་ ར་ཡོད་ལ་ངའི་བདག་པོ་ཡང་ ས་

ཡོད་པས་བ ་ཤིས་པའི་ ་བ་འདི་འ ་ཞིག་ཡོད་ ིད་དམ། ༡༣ གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧན་ལ་ག ངས་ ར། ཱ་ར་
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ཅིའི་ ིར་ཁོག་དགོད་ ས་པ་ཡིན་ཅེས་ག ངས་པར། ང་ ས་ཡོད་པས་ ིས་པ་ཞིག་བཙའ་ བ་བམ་ཞེས་ ས།
༡༤ གཙ་བོས་ བ་དཀའ་བའི་ ་བ་ཞིག་ཡོད་དམ། སང་ལོའི་ བས་འདིའི་ ས་ཚད་དེར་ཐོན་ན་བདག་ངེས་
པར་ ་ ོད་སར་ཡོང་ ེ་ ཱ་ར་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ ་འ ག་ ་ཡིན། ༡༥ ཱ་ར་ ག་ ེ་ཁས་ལེན་མ་ ས་པར་བཤད་

ར། ང་མ་བགད། ཁོང་གིས་དེ་འ ་མ་ཡིན་ཏེ་ ོད་དངོས་ནས་དགད་ ང་ཞེས་ག ངས།
༡༦ དེ་ནས་མི་ག མ་པོ་ལམ་ལ་ གས་ཏེ་ས་དོམ་ ོགས་ ་གཟིགས། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ང་ཁོང་ མས་ ི་

ན་ ་སོང་ནས་ཁོ་ཚར་ ེལ་མ་ ས། ༡༧ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། ངས་ཅི་ ས་ ི་ ་བ་དག་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་
གསང་ངམ། ༡༨ ཨབ་ར་ཧམ་ངེས་པར་ ་ ོབས་ ན་ ལ་ཁབ་ཅིག་ ་འ ར་དགོས། ས་ ེང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་

ག་ཚང་མའི་ཁོ་ལ་བ ེན་ནས་བདེ་ ིད་འཐོབ་དགོས། ༡༩ ངས་ཁོ་ལ་སེམས་ ར་དང་བ ་ ོང་ ེད་པ་ནི་
ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ་ ་དང་ ིམ་མི་ལ་བཀའ་ཕབ་ ེ་ངའི་ ང་བཞག་གི་ཐབས་དང་ལམ་ལ་བ ོད་པར་བ ི་

ང་ ེད་ཆེད་ཡིན། དེར་བ ེན་ངས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཁས་ལེན་ ས་པའི་ ད་ཆ་ཚང་མ་འ བ་པར་འ ར།
༢༠ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། ས་དོམ་དང་ག་མོ་ར་གཉིས་ ི་ནག་ཉེས་ཤིན་ ་ ི་བའི་ ད་དེ་ངས་ཐོས་ ང་།
༢༡ ང་ད་ ་མར་བབས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ་ ོད་དག་ལ་ ་ཞིབ་ ེད་དགོས། དངོས་ནས་ངའི་ ་ལམ་ ་ ་ཡོང་བའི་

ད་ ་ ར་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་དེ་འ ་ཡིན་ན་ངས་ ང་ངེས་པར་ ་ཤེས་དགོས།
༢༢ མི་དེ་གཉིས་ཁ་འཁོར་ཏེ་གནས་དེ་དང་ ལ་ནས་ས་དོམ་ ོགས་ ་སོང་། འོན་ ང་ཨབ་ར་ཧམ་ ར་

བཞིན་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ལངས་ནས་བ ད། ༢༣ ཨབ་ར་ཧམ་མ ན་ ་བཅར་ནས་བཤད་ ར། ེད་ ིས་དགེ་
ིག་གང་ཡིན་ ང་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་མཛད་དམ། ༢༤ གལ་ཏེ་ ོང་ ེར་དེར་མི་ག ང་ ང་ཅན་ ་བ ་ཡོད་

ན་ ེད་ ིས་ད་ ང་ས་དེར་ ་མེད་ ་གཏོང་བ་ཡིན་ནམ། ོང་ ེར་ནང་གི་ག ང་ ང་ཅན་ ི་མི་ ་བ ་
འདི་དག་ལ་དགོངས་ཏེ་གཅིག་ ང་ ་ཡངས་ ་མི་གཏོང་ངམ། ༢༥ ག ང་ ང་གི་མི་དང་ ིག་པ་ཅན་ ི་མི་
མཉམ་གསོད་དང་གཅིག་མ ངས་ ་བ ་བ་དེ་ ེད་ ི་མཛད་ ངས་མིན། ས་གཞི་ཡོངས་ ི་བདག་པོས་ ང་
བདེན་ ི་འ ི་གཅོད་ཞིག་མི་ ེད་དམ། ༢༦ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། ངས་གལ་ཏེ་ས་དོམ་ ོང་ ེར་ནས་ག ང་

ང་གི་མི་ ་བ ་ཡོད་པ་མཐོང་ན་བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ེན་ ིས་ས་དེའི་འབངས་མི་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ ་
ཡིན། ༢༧ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་བཤད་ ར། ང་ས་ ལ་ཡིན་ནའང་ད་ ང་གཙ་བོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ཕོད། ༢༨ གལ་
ཏེ་ག ང་ ང་ཅན་ ི་མི་ ་བ ་འདི་ ་ཡིས་ཇེ་ ང་ ་ ིན་ན། ོད་ ིས་ ་ཡིས་ཇེ་ ང་ ་ ིན་པའི་ ེན་

ིས་ ོང་ ེར་ཡོངས་ ་མེད་ ་གཏོང་བ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་ག ངས་ ར། གལ་ཏེ་ས་དེ་གར་བཞི་བ ་ཞེ་
་ཡོད་ན་ངས་ ོང་ ེར་དེ་ ་མེད་ ་མི་གཏོང་། ༢༩ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཁོང་ལ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ས་དེ་

གར་བཞི་བ ་ཡོད་པ་གཟིགས་ན་ཅི་འ ་ ེད་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་ག ངས་ ར། མི་བཞི་བ ་འདིའི་ ེན་ ིས་
ངས་ ང་ ་བ་འདི་མི་བ བ། ༣༠ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་བཤད་ ར། གཙ་བོ་ གས་མི་ ོས་པར་ང་ལ་བཤད་ ་

གགལ་ཏེ་ས་དེ་གར་ མ་ ་ཡོད་པ་གཟིགས་ན་ཅི་འ ་མཛད་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་ག ངས་ ར། ངས་གལ་
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ཏེ་ས་དེ་གར་ མ་ ་ཡོད་པ་མཐོང་ན་ངས་ ང་ ་བ་འདི་མི་བ བ། ༣༡ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་
ད་ ང་གཙ་བོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ཕོད། གལ་ཏེ་ས་དེ་གར་ཉི་ ་ཡོད་པ་མཐོང་ན་ཅི་འ ་མཛད་ ་ཡིན། ཁོང་
གིས་ག ངས་ ར། མི་ཉི་ ་འདིའི་ ེན་ ིས་ངས་ ང་ ོང་ ེར་འདི་ ་མེད་ ་མི་གཏོང་། ༣༢ ཨབ་ར་ཧམ་

ིས་བཤད་ ར། གཙ་བོ་ གས་མི་ ོས་པར་ངར་ཡང་བ ར་ཐེངས་གཅིག་བཤད་ ་ གས། གལ་ཏེ་ས་དེ་གར་
བ ་ཡོད་པ་གཟིགས་ན། ཁོང་གིས་ག ངས་ ར། བ ་བོ་འདིའི་ ེན་ ིས་ངས་ ང་ ོང་ ེར་དེ་ ་མེད་ ་མི་
གཏོང་། ༣༣ གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཀའ་མོལ་ག ངས་ཚར་ ེས་ཕེབས་པ་དང་ཨབ་ར་ཧམ་ཡང་རང་ཉིད་

ི་ས་ཆར་ལོག་གོ།

༡༩ ཕོ་ཉ་དེ་གཉིས་མཚན་མོ་ས་དོམ་ལ་ ེབས་པ་དང་ལོད་ ་ བས་ཐོག་དེར་ས་དོམ་ ོང་ ེར་ ི་ ོ་
ཁ་ ་བ ད་ཡོད། ཁོ་ཚ་མཐོང་བ་ན་ཡར་ལངས་ཏེ་བ ་མ་ ས་པ་དང་ངོ་གདོང་ས་ལ་གཏད་ནས་

མཇལ་ཁ་ ས་ཏེ། ༢ ངའི་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ཚ་གཡོག་པོའི་ ིམ་ ་ཡོང་ནས་ ང་པ་བ ས་ནས་ཞག་ ོད་
ོས་དང་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ་འ ོ་བར་ ་ཞེས་ ས་པར། ཁོ་ཚས་བཤད་ ར། མིན། ང་ཚ་ ང་ལམ་ ་

ཞག་འ ག་ ེད་ ་ཡིན། ༣ ལོད་ ་ཡིས་ནན་ཏན་ ིས་གདན་འ ེན་ ས་མཐར་ཁོ་ཚ་ནང་ ་སོང་ནས་ཁོའི་
ཁང་པའི་ནང་ ་ ེབས། ལོད་ ་ཡིས་ཁོ་ཚར་གསོལ་ཚགས་ ་ ིག་ ས། ཁོ་ཚས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་
བ ེགས་མ་ཟོས། ༤ ཁོ་ཚར་ད་ ང་མལ་ ་ཉལ་མེད། ས་དོམ་ ོང་ ེར་ ི་ག་ས་གང་གི་ ན་དར་གཞོན་ག མ་
ཚང་མ་ཡོངས་ཏེ་ཁང་པ་དེར་བ ོར། ༥ ལོད་ ་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། དེ་རིང་མཚན་མོ་ ོད་ ི་འདིར་ཡོང་བའི་
མི་གང་ ་ཡོད། ཁོ་ཚར་ ིར་འ ིད་ཡོང་ནས་ངེད་ཅག་ལ་གང་འདོད་ ིས་དང་། ༦ ལོད་ ་ ིར་ཐོན་ཏེ་ ོ་
བ བས་ནས་མང་ཚགས་སར་ ིན། ༧ བཤད་ ར། ན་ ་ མས་པ། ོད་ཚས་འདི་འ འི་ ་བ་ངན་པ་མི་
ལས་པར་ ། ༨ ང་ལ་ ་མོ་གཙང་མ་གཉིས་ཡོད། ངའི་ ིར་འ ིད་ཡོང་ ེ་ ོད་ཚས་འདོད་པ་ ར་ ས་ཆོགམི་
འདི་གཉིས་ངའི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ེབས་ན་ཁོ་ཚར་ཅི་ཡང་མ་ ེད། ༩ མང་ཚགས་ ིས་བཤད་ ར། ིར་འ ོ་

་ གས། ཡང་བཤད་ ར། མི་འདི་ ེས་ ོད་ ་ཡོང་བ་དང་ད་ ང་དཔོན་པོའང་ ེད་ན་འདོད་ཡོད། ད་ ་
ང་ཚས་ཁོ་ཚ་ལས་ ོད་ལ་གནོད་ཆེ་བ་བ ལ་ ་ཡིན། མང་ཚགས་ལོད་ ་ཡི་མ ན་ ་འཚང་ཁ་བ བས་ཏེ་
ཁང་པའི་ ོ་གཏོར་ བས་ ས། ༡༠ མི་དེ་གཉིས་ ིས་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ལོད་ ་འཐེན་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་

ིད་དེ་ ོ་ བ། ༡༡ ད་ ང་ ོ་ ི་རོལ་ ི་མི་ ན་གཞོན་གང་ཡིན་ ང་ཚང་མའི་མིག་འ ལ་བར་ ར། ཁོ་ཚས་
གང་སར་རེག་ ང་ཁང་པའི་ ོ་མ་ ེད།

༡༢ མི་དེ་གཉིས་ ིས་ལོད་ ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ི་འདི་ན་ད་ ང་མི་གང་འ ་ཞིག་ཡོད། མག་པ་དང་
་ ་མོ། ོང་ ེར་འདིའི་ནང་གི་ ོད་ལ་དབང་བའི་མི་གང་ཡིན་ ང་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚར་ ལ་འདི་ནས་ ིར་

འ ིད་སོང་། ༡༣ ང་ཚས་ ལ་འདི་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས། ་མཚན་ནི་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་མཁར་ནང་གི་
ཉེས་པའི་ ད་ ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཁོང་གིས་ང་ཚ་ ལ་འདི་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་མངགས་ ང་། ༡༤ ལོད་ ་
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ིར་སོང་ནས་རང་གི་ ་མོའི་མ་འོངས་བའི་མག་པ་ མས་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ལ་འདི་
དང་ཁ་ ལ་དགོས། ་མཚན་ནི་གཙ་བོས་ ོང་ ེར་འདི་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་རེད། ཁོའི་མག་པ་ མས་ ིས་
ཁོས་བཤད་པ་ཁ་མཚར་ཡིན་པར་འདོད།

༡༥ ་རེངས་ཤར་ནས་ཕོ་ཉས་ལོད་ ་ལ་ནན་ ིས་བཤད་ ར། ོད་ ོང་ ེར་ཉེས་པ་ཅན་འདིའི་མཉམ་
་ ་མེད་ ་མི་འ ོ་བར་ཡར་ལངས་ཏེ་ ོད་ ི་ ང་མ་དང་ ་མོ་གཉིས་ ིར་ ིད་སོང་། ༡༦ འོན་ ང་ལོད་
་ཡིས་འགོར་འ ངས་ ས་ཏེ་མ་སོང་། མི་དེ་གཉིས་ ིས་གཙ་བོས་ལོད་ ་ལ་ཤ་ཚ་བའི་ ེན་ ིས་ཁོའི་ལག་

པ་དང་ཁོའི་ ང་མའི་ལག་པ། ད་ ང་ཁོའི་ ་མོ་གཉིས་ ི་ལག་པ་ནས་འཐེན་ཏེ་ཁོ་ཚར་ ིར་ ིད་ཡོང་ ེ་
མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་བཀོད་ ིག་ ས། ༡༧ ཁོ་ཚ་ ིར་ ིད་ཡོང་ ེས་བཤད་ ར། ོག་ཐར་ཐབས་ ོས། ིར་
བ ས་མི་ཉེན་ལ་ཐང་བདེ་མོ་ འང་བ ད་མི་ ང་། ོད་ ་མེད་ ་མི་འ ོ་བར་རི་མགོར་ ོས་ཤིག ༡༨ ལོད་

་ཡིས་བཤད་ ར། ངའི་གཙ་བོ་ལགས། དེ་འ ་མ་ ེད། ༡༩ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ ་ གས་
ེའི་གཟིགས་པ་ཐོབ་ཡོད་ལ་ཡང་ ོད་ ིས་ང་ལ་ མས་བ ེ་གནང་ནས་ངའི་ ོག་བ བས། ང་རི་མགོར་ ོས་
ོལ་ ེད་མི་ བ། ཕལ་ཆེར་གནོད་འཚ་འདི་ང་ལ་ཡོང་ནས་ང་འཆི་ ་རེད། ༢༠ དེར་ ོས་དང་། ོང་ ེར་འདི་
ང་ལ་ཐག་ ང་ཉེ་བས་ ོས་ ོལ་ ས་ན་བདེ་པོ་ཡིན། འདི་ ང་ ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ང་ལ་གནས་

དེ་ ་ ོས་ ོལ་ ེད་འ ག་པར་ ། ངའི་ཚ་ ོག་ཡང་གསོན་ བ། ༢༡ ཕོ་ཉ་ཡིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ོང་
ེར་འདི་མགོ་ ིང་མི་ ོག་པར་ ོད་ལ་ཁས་ལེན་ ེད་ཆོག ༢༢ ོད་ ར་བ་ ར་ ་ ོང་ ེར་དེར་ ོས་ ོལ་
ོས། ་མཚན་ནི་ ོད་ད་ ང་དེར་ཐོན་མེད་པས་ངས་ཅི་ཡང་བ བ་མི་ བ། དེའི་ ེན་ ིས་ ོང་ ེར་དེའི་

མིང་ལ་ཚ་ཨར་ཞེས་བཏགས་སོ།
༢༣ ལོད་ ་ཚ་ཨར་ལ་ཐོན་པ་དང་མཉམ་ ་ཉི་ ེ་ཡང་མངོན་ ང་། ༢༤ བས་དེར་གཙ་བོས་ནམ་མཁའ་

ནས་ས་དོམ་དང་ག་མོ་ར་ ོང་ ེར་གཉིས་ལ་ ་ཟི་དང་མེ་ཕབ་ནས། ༢༥ ོང་ ེར་དེ་དག་དང་བདེ་ཐང་
ཡོངས། དེ་མ་ཟད་མཁར་ནང་གི་ ལ་མི། ཐ་ན་ས་ཐོག་ནས་འཚར་ལོངས་ ང་ བ་པ་བཅས་ཡོད་ཚད་ ་མེད་

་བཏང་། ༢༦ ལོད་ ་ཡི་ ང་མས་ ིར་བ ས་ཞིག་ ས་པ་ན་ འི་ཀ་བ་ཞིག་ ་ ར།
༢༧ ཨབ་ར་ཧམ་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ། ཁོ་ ོན་ཆད་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ལངས་པའི་ས་ཆ་དེར་

སོང་། ༢༨ ས་དོམ་དང་ག་མོ་ར། བདེ་ཐང་གི་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ ་ཞིབ་ ས། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་
ལ་དེ་ནས་ ་ ག་ཡར་ ིང་བ་སོ་གཏོང་བའི་ ་བ་དང་འ །

༢༩ དེ་ཡང་ ་ཡིས་བདེ་ཐང་དང་ ོང་ ེར་ ་མེད་ ་གཏོང་ བས་ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ གས་ལ་ ན།
ལོད་ ་བ ད་ཡོད་པའི་ ོང་ ེར་དེ་མགོ་ ིང་ ོག་ བས་ལོད་ ་ལ་ ལ་འདེད་ ས་ཏེ་འ ེལ་པའི་ ོང་ ེར་
ནས་ ིར་ཡོང་།

༣༠ ལོད་ ་ཚ་ཨར་ནས་འ ག་པར་ ག་པས་ཁོའི་ ་མོ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་ཚ་ཨར་ནས་ཡར་སོང་ ེ་རི་
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ཡི་དོང་ཞིག་གི་ནང་ ་བ ད། ༣༡ ་མོ་ཆེ་བས་ ང་བ་ལ་བཤད་ ར། ང་ཚའི་ཨ་ཕ་ ས་ཟིན་པས་ས་གཞིའི་
ེང་ ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོལ་ ར་ ་གཉིས་སར་ཡོང་མཁན་མི་གཅིག་ ང་མེད། ༣༢ ཤོག་དང་། ང་

ཚའི་ཨ་ཕ་ཆང་འ ང་ ་བོས་ཏེ་ཁོ་དང་ ས་འ ེལ་ ས་ཆོགའདི་ ར་ང་ཚས་ཁོ་བ ད་དེ་ ི་རབས་པ་ཉར་
འཇོག་ ེད་ བ། ༣༣ དགོང་མོ་དེར་ཁོ་མོ་གཉིས་ ིས་ཨ་ཕ་ཆང་མ ང་ ་བོས། དེ་ནས་ ་མོ་ཆེ་བ་ནང་ ་སོང་

ེ་ཁོ་མོས་ཨ་ཕ་དང་ ས་འ ེལ་ ས། ཨ་ཕས་ཁོ་མོར་ནམ་ཞི་ལ་ཉལ་བ་དང་ནམ་ཞིག་ལ་ལངས་བ་མ་ཤེས།
༣༤ ཉིན་གཉིས་པར་ ་མོ་ཆེ་བས་ ང་བ་ལ་བཤད་ ར། ངས་མདང་དགོང་ཨ་ཕ་དང་ ས་འ ེལ་ ས། དོ་

བ་ང་ཚས་ཡང་བ ར་ཁོར་ཆང་འ ང་ ་འབོད། ོད་ནང་ ་སོང་ ེ་ཁོ་དང་ ས་འ ེལ་ ེད་ཆོགའདི་ ར་
ང་ཚས་ཨ་ཕ་བ ད་དེ་ ི་རབས་པ་ཉར་འཇོག་ ེད་ བ། ༣༥ དགོང་མོ་དེར་ཁོ་མོ་གཉིས་ ིས་ཡང་ཨ་ཕ་ཆང་
འ ང་ ་བོས། དེ་ནས་ ་མོ་ ང་བ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨ་ཕ་དང་ ས་འ ེལ་ ས། ཨ་ཕས་ཁོ་མོ་ནམ་ཞིག་ལ་ཉལ་
བ་དང་ནམ་ཞིག་ལ་ལངས་བ་མ་ཤེས། ༣༦ འདི་ ར་ལོད་ ་ཡིས་ ་མོ་གཉིས་ལ་ཨ་ཕ་བ ད་དེ་མངལ་ཆགས།
༣༧ ་མོ་ཆེ་བས་ ་ཞིག་ ེས་ཏེ་མིང་ལ་མོ་ཨབ་ཞེས་བཏགས། དེ་ནི་དེང་ བས་ ི་མོ་ཨབ་མིའི་ཐོག་མའི་མེས་
པོ་ཡིན། ༣༨ ་མོ་ ང་བས་ ང་ ་ཞིག་ ེས་ཏེ་མིང་ལ་པེན་ཨམ་མེ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་དེ་ནི་དེང་ བས་ ི་
ཨམ་མོན་མིའི་ཐོག་མའི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ༎

༢༠ ཨབ་ར་ཧམ་གནས་དེ་ནས་ ོ་ ོགས་ ་ ོས་ཏེ་ཀ་དེ་ཤ་དང་ ར་གཉིས་ ི་ད ིལ་ད ས་གེར་ ཱ་
་ ེས་ ོད་ ས། ༢ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཁོའི་ ང་མ་ ཱ་ར་ཡི་མིང་ལ་ ་མོ་ཞེས་བོས་ཤིང་། གེར་ ཱའི་

ལ་པོ་ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་མི་མངགས་ཏེ་ ཱ་ར་ ང་མ་ ོང་ ་སོང་། ༣ འོན་ ང་མཚན་མོ་དེར་ཨ་པི་མེ་ལེག་
གི་ ི་ལམ་ ་ ་ཕེབས་ཏེ་ག ངས་ ར། ོད་ཤི་བོ་ཞིག་རེད། ་མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ཁོ་མོར་ ང་མ་བ ས་བ་
དེ་ཡིན། ཁོ་མོ་གཞན་ ི་ ང་མ་ཡིན། ༤ ཨ་པི་མེ་ལེག་ད་ ང་ ཱ་ར་ཡི་ཉེ་སར་བཅར་མེད། ཁོའི་བཤད་ ར།
གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་གཞག་གི་ ལ་ཁབ་ཡང་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་ཡིན་ནམ། ༥ མི་དེས་ང་ལ་མོ་ནི་
ངའི་ ་མོ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་མིན་ནམ། ་མོ་དེས་ ང་ཁོ་ནི་ངའི་ ་བོ་ཡིན་ཞེས་བདག་ལ་བཤད། ངས་ ་
བ་འདི་སེམས་ ང་ཞིང་ལག་གཙང་མའི་ ོ་ནས་བ བས་པ་ཡིན། ༦ ་ཡིས་ ི་ལམ་ནས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར།

ོད་ ིས་ ་བ་འདི་བ བས་པར་སེམས་ ང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད། ངས་ ང་ ོད་ ིས་ང་ལ་ཕོག་ ག་མི་གཏོང་
བར་ ོད་ལ་བཀག་འགོག་ ས་པ་ཡིན། དེའི་ ེན་ ིས་ངས་ ོད་མོ་དང་འ ད་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན། ༧ ད་ ་

ོད་ ིས་མི་འདིའི་ ང་མ་ ིར་ཁོ་ལ་ ོད། ་མཚན་ནི་ཁོ་ ང་ ོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཁོའི་ ོད་གསོན་པར་
ོན་ལམ་ ག་ངེས། གལ་ཏེ་ ིར་མ་ ད་ན་ ོད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར་ ོད་དང་ ོད་ ི་མི་ཚང་མ་ངེས་པར་
་འཆི་དགོས། ༨ ཨ་པི་མེ་ལེག་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ་གཡོག་འཁོར་ མས་བོས་ནས་དོན་དག་འདི་ཁོ་

ཚར་བཤད་ ེས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་དངངས་ ག་ ེས། ༩ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་བོས་ཏེ་ཁོ་ལ་བཤད་ ར།
ོད་ ིས་ང་ལ་འདི་འ ་ ེད་དོན་ཅི་ཡིན། ངས་ ོད་ལ་དོན་དག་ཅི་ཞིག་གི་ ེང་ནས་ཕོག་ ག་བཏང་སོང་།
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ོད་ ིས་ང་དང་ངའི་ ལ་ཁབ་ ི་མི་ནག་ཉེས་ཆེན་པོའི་ནང་ལ་ ང་ ་བ ག་པ་མིན་ནམ། ོད་ ིས་ང་ལ་
ས་མི་མངའ་བའི་ ་བ་ཞིག་བ བ་ ་བ ག་ ང་། ༡༠ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ ར།
ོད་ ིས་ཅི་ཞིག་མཐོང་ཏེ་ ་བ་འདི་བ བས་པ་ཡིན། ༡༡ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་ས་འདིའི་མི་
མས་ ིར་ ་ལ་མི་ ག་པར་ངའི་ ང་མའི་ ེན་ ིས་ང་གསོད་པར་འདོད། ༡༢ དེ་མ་ཟད་ཁོ་མོ་ཡང་དངོས་

ནས་ངའི་ ་མོ་ཡིན། མོ་དང་ངེད་གཉིས་ཕ་གཅིག་མ་ཡར་ཡིན་པས་ ེས་ ་ངའི་ ང་མ་ ས། ༡༣ ་ཡིས་ང་
ཕ་ ིམ་དང་ཁ་ ལ་བར་ ས་ཏེ་ ི་ན་འ མས་པའི་ བས་དེར། ངས་མོ་ལ་བཤད་ ར། ང་ཚ་གནས་གང་ ་
སོང་ནའང་ ོད་ ིས་མི་ལ་ཁོ་ནི་ངའི་ ་བོ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོགའདི་ནི་ ོད་ ིས་ང་ལ་བཅངས་བའི་ མས་
བ ེ་ཡིན། ༡༤ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་ནོར་དང་ གགཡོག་པོ་བཅས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གནང་བ་དང་། ཁོའི་ ང་མ་ ཱ་
ར་ཡང་ ིར་ཁོ་ལ་ ད། ༡༥ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་ཡང་བཤད་ ར། དེར་ ོས་དང་། ངའི་ས་གཞི་ཚང་མ་ ོད་ ིས་
མ ན་ ་ཡོད། ོད་གང་འདོད་ ར་གནས་ ོད་ ེད་ཆོག ༡༦ ཡང་ ཱ་ར་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ ི་ ་བོ་ལ་
ད ལ་ ང་ཆིག་ ོང་ ེར། དེར་ ོད་ ི་ ིམ་མི་ ོན་ནས་ངོ་ཚ་འགེབས་པར་ ེད་པ་དང་མང་ཚགས་ ོན་ནས་

ོན་མེད་པར་ ར་ཏོ༎ ༡༧ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་ལ་ ོན་ལམ་བ བས་པས་ ་ཡིས་ཨ་པི་མེ་ལེག་དང་ཁོའི་ ང་
མ། དེ་མ་ཟད་ཁོའི་གཡོག་མོ་ཚང་མ་གསོས་པར་མཛད་དེ། ཁོ་མོ་ཚའི་ ་ ་བཙལ་ བ་པར་ ར། ༡༨ གཙ་བོས་
ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ང་མ་ ཱ་ར་ཡི་ ེན་ ིས་ཨ་པི་མེ་ལེག་གི་ ིམ་ནང་གི་ ད་མེད་ལ་ ་ ་བཙལ་མི་ བ་པར་

ས་སོ༎

༢༡ གཙ་བོས་ ོན་ག ངས་ ར་ ཱ་ར་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་པ་དང་ཁོང་གིས་ ཱ་ར་ལ་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་ཇི་བཞིན་འ བ་པར་མཛད། ༢ ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་ན་ ས་པའི་ བས་ ་ ཱ་ར་ལ་མངལ་

ཆགས། ་ཡིས་ག ངས་པའི་ ས་ཚད་དེ་ཐོན་པ་ན་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་ཞིག་ ེས། ༣ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ཱ་ར་
ཡིས་ ེས་པའི་ འི་མིང་ལ་ཨི་ ཱག་ཅེས་བཏགས། ༤ ཨི་ ཱག་ ེས་ནས་ཉིན་བ ད་པར། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་
ཡི་བཀའ་ ར་ཨི་ ཱག་གི་ད ེ་ ན་ག བ། ༥ ཁོའི་ ་ཨི་ ཱག་ ེས་ ས་ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་བ ་ཡིན། ༦ ཱ་ར་ཡིས་
བཤད་ ར། ་ཡིས་ང་དགོད་ ་བ ག་ནས་དེ་ཐོས་བ་ཡོད་ ིན་ང་དང་མཉམ་ ་བགད་པ་དང་། ༧ ཡང་
བཤད་ ར། ོན་ལ་ ་ཞིག་གིས་ ཱ་ར་ཡིས་ ་ཞོ་ ད་ནས་ ་ ་གཉོར་དགོས་ཞེས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ བ།

་མཚན་ནི་ཁོ་ལོ་ན་ ས་པའི་ བས་ ་ངས་ཁོ་ལ་ ་ཞིག་ ེས་པས་ཡིན། ༨ ་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་ཏེ་ ་
མཚམས་བཅད། ཨི་ ཱག་ ་མཚམས་གཅོད་པའི་ཉིན་དེར་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་གཟབ་ ས་ ིས་གསོལ་ ོན་ཞིག་
བཤམས།

༩ བས་དེར་ ཱ་ར་ཡིས་ཨ་ཇིབ་བ་ཧ་གར་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ེས་པའི་ ས་རང་ཉིད་ ི་ ་ལ་འ ་
དམོད་ ེད་བཞིན་པ་མཐོང་ ེ། ༡༠ ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་གཡོག་མོ་འདི་དང་ཁོ་མོའི་ ་

ིར་ ོད་ ོས། ་མཚན་ནི་གཡོག་མོ་འདིའི་ ་དང་ངའི་ ་ཨི་ ཱག་གཉིས་ ིས་མཉམ་ ་ནོར་ ས་ ལ་
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འཛན་ ེད་མི་ཆོག ༡༡ ཨབ་ར་ཧམ་ཁོའི་ འི་ ེན་ ིས་ཧ་ཅང་ཡིད་ ོ་བཞིན་ཡོད། ༡༢ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་
ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ ིས་པ་འདི་དང་གཡོག་མོའི་ཆེད་ ་ཡིད་ ོ་མི་དགོས། ཱ་ར་ཡིས་ ོད་ལ་བཤད་
པའི་ ད་ཆ་ཡིན་ ིན་ཚང་མ་ཉན་དགོས། ་མཚན་ནི་ཨི་ ཱག་ ེས་པ་ནས་བ ང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ཞེས་
བཏགས། ༡༣ གཡོག་མོའི་ ་ཡི་དོན་ལ་ངས་ ང་ངེས་པར་ ་ཁོའི་ ི་རབས་པར་ ལ་ཁབ་ཞིག་འ གས་པར་

ེད། ་མཚན་ནི་ཁོ་ ོད་ ི་ ་ཡིན་པས་སོ༎
༡༤ ཨབ་ར་ཧམ་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ་བག་ལེབ་དང་ ་ ལ་བ་གང་ ེར་ཡོང་ནས་ཧ་གར་ལ་ ིན་

ཏེ་མོའི་ ག་པར་བཞག་པ་དང་ ་ཡང་ཁོ་མོར་ ད་དེ་འ ོ་ ་བ གཧ་གར་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་པེར་ ་ ཱ་ཐང་
ཆེན་ནས་ལམ་ནོར་ཐེབས་པ་རེད། ༡༥ ཧ་གར་ ིས་ ལ་བ་ནང་གི་ ་འ ང་ཚར་ ེས་ ་ ོང་བོ་ ང་ འི་འོག་

་བ ར། ༡༦ རང་ཉིད་མདའ་ ང་ཙམ་ལ་སོང་ཏེ་ཁ་གཏད་ ་ཙག་ནས་བཤད་ ར། ངས་ ིས་པ་འཆི་བ་
མཐོང་ན་མི་བཟོད། དེ་བས་ཁ་གཏད་ནས་ཙག་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་ ས། ༡༧ ་ཡིས་ ིས་པའི་ ་ ད་གསན་ནས།

་ཡི་ཕོ་ཉས་ནམ་མཁའ་ནས་ཧ་གར་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ཧ་གར། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ེད་པ་ཡིན།
མ་ ག་ཤིག ་ཡིས་ ིས་པའི་ ་ ད་གསན་ཟིན། ༡༨ ཡར་ལོངས་ནས་ ིས་པ་པང་ ་ ངས་ཤིགངས་ཁོའི་ ི་
རབས་པར་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་འ ར་བར་ ེད་ངེས་ཡིན། ༡༩ ་ཡིས་ཧ་གར་ཡི་མིག་གསལ་བར་མཛད་པས་ཁོ་
མོས་ ོན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་དེ་ནས་ ལ་བའི་ནང་ ་ ་གང་བར་ ས་ཏེ་ ་ལ་ ད། ༢༠ ་ཡིས་ ིས་པ་ལ་
མགོན་ བས་མཛད་དེ་ཁོ་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་པ་དང་ཐང་ཆེན་ ་བ ད་དེ་མདའ་བ་ཞིག་ ་ ར། ༢༡ ཁོ་ ཱ་
རན་ཐང་ཆེན་ན་འཚ་ ོད་ ས་པ་དང་ཁོའི་ཨ་མས་ཨ་ཇིབ་ནས་ཁོ་ལ་ ང་མ་ཞིག་བ ས།

༢༢ བས་དེར་ཨ་པི་མེ་ལེག་དང་ཁོའི་དམག་དཔོན་ཕི་ཀོལ་གཉིས་ ིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ ར། ོད་
ིས་བ བས་པའི་ ་བ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ཚང་མར་ ་ཡིས་མགོན་ བས་མཛད། ༢༣ ད་ ་ ོད་ ིས་འདིར་ ་ལ་
ེན་ནས་ང་ལ་དམ་བཅས་ཏེ་ང་དང་ངའི་ ། དེའི་ཁར་ངའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་བ ས་བཅོས་མི་ ེད་པར་
ོན། ངས་ ོད་ལ་ཇི་ ར་བ ་ ོང་ ེད་པ་ ོད་ ིས་ ང་དེ་ ར་ང་དང་ ོད་ ེས་ ོད་ ས་བའི་ས་ཆ་དེའི་

མང་ཚགས་ལ་བ ་ ོང་ ེད་དགོས། ༢༤ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་བཤད་ ར། ངའི་དམ་བཅའ་བར་འདོད། ༢༥ ོན་
ཆད་ཨ་པི་མེ་ལེག་གི་གཡོག་པོས་ ོན་པ་ཞིག་བདག་བ ང་ ས་པས། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་དོན་དག་འདིའི་ཆེད་
ཨ་པི་མེ་ལེག་ལ་ ོན་བ ོད་ ས་པ་རེད། ༢༦ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་བཤད་ ར། དོན་དག་འདི་ ་ཞིག་གིས་
བ བས་པ་ངས་མི་ཤེས་ལ་ ོད་ ིས་ ང་ང་ལ་བཤད་མ་ ང་། ངས་དེ་རིང་ཐོས་བ་ཡིན། ༢༧ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་

ག་དང་ནོར་ཨ་པི་མེ་ལེག་ལ་ ིན་ཏེ་ཕན་ ན་བར་ཁ་ཆད་བཞག ༢༨ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་ ་མོ་བ ན་ ར་
་བཞག ༢༩ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ིས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ་ ་མོ་བ ན་ ར་ ་བཞག་

པའི་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན། ༣༠ ཁོས་བཤད་ ར། ངས་ ོན་པ་འདི་བ ོས་བའི་བདེན་དཔང་ ་ ོད་ ིས་ངའི་ལག་
ནང་ནས་ ་ ་མོ་བ ན་འདི་ལོངས་ཤིག ༣༡ དེའི་ ེན་ ིས་ཁོས་ས་ཆ་དེའི་མིང་ལ་པེར་ ་ ཱ་ཞེས་བཏགས།
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་མཚན་ནི་ཁོང་གཉིས་ ིས་དེ་གར་དམ་བཅས་པ་ཡིན། ༣༢ ཁོ་ཚས་པེར་ ་ ཱ་ནས་ཁ་ཆད་ ས་ཏེ་ཨ་པི་མེ་
ལེག་ཁོའི་དམག་དཔོན་ཕི་ཀོལ་དང་མཉམ་ ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ ིར་ཕེ་ལེ་ཤེད་ས་ཆར་སོང་།

༣༣ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་པེར་ ་ ཱ་ནས་འོམ་ ་ཤིང་ཞིག་བ གས། ཡང་ས་དེ་གར་གཙ་བོ་ ེ། ཇི་ ིད་བར་ ་
འི་མཚན་ནས་བ ོད་པར་ ་བ་ ས། ༣༤ ཨབ་ར་ཧམ་ཕེ་ལེ་ཤེད་མིའི་ས་ཆར་ ན་རིང་བོར་ ེས་ ོད་ ས་

སོ༎

༢༢ དོན་དག་འདི་དག་གི་ ེས་ ། ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཉམས་ཚད་ ངས་ནས་ཁོ་བོས་ཏེ་ག ངས་
ར། ཨབ་ར་ཧམ། ཁོས་བཤད་ ར། ང་འདི་ན་ཡོད། ༢ ་ཡིས་ག ངས་ ར། ོད་ ི་གཅེས་ ག་

གཅིག་ ་ ེ་ཨི་ ཱག་ ིད་ནས་མོ་ ་ ཱ་ས་ཆར་སོང་དང་། ངས་ ོད་ལ་མ བ་ ོན་ ས་པའི་རི་ ེང་ནས་ཁོ་
དམར་བསང་ ་ ལ། ༣ ཨབ་ར་ཧམ་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ། བོང་ ་ལ་ ་གཏད་ནས་གཡོག་པོ་གཉིས་
དང་ཁོའི་ ་ཨི་ ཱགད་ ང་དམར་བསང་གི་ ད་ཤིངབཅས་ ེར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་མ བ་ ོན་
གནང་བའི་ས་ཆར་སོང་།

༤ ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཡར་བ ས་ཏེ་ས་ཆ་དེར་ ང་རིང་ནས་མཐོང་། ༥ ཨབ་
ར་ཧམ་ ིས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚ་དང་བོང་ ས་འདིར་ ག་ནས་ ོད། ང་དང་ ་གཉིས་
གནས་དེར་སོང་ནས་ ོན་ལམ་བ བས་ཏེ་ ིར་ ོད་ཚའི་འདིར་ཡོང་། ༦ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་དམར་བསང་གི་

ད་ཤིང་ཁོའི་ ་ཨི་ ཱག་ལ་ ར་ ་བ ག་པ་དང་། རང་ཉིད་ ི་ལག་ ་མེ་དང་ ི་ ེར་ནས་ཁོང་གཉིས་
མཉམ་ ་ ིན། ༧ ཨི་ ཱག་གིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ ར། ཨ་ཕ་གང་ ་ཡོད། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ངའི་

་ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ཨི་ ཱག་གིས་བཤད་ ར། ོས་དང་། མེ་དང་ ད་ཤིང་ཚང་མ་ཡོད་ ང་དམར་
བསང་ ེད་ འི་ ་ ་གང་ན་ཡོད། ༨ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་བཤད་ ར། ངའི་ ། ་ཁོང་ཉིད་ ིས་དམར་བསང་

ེད་ འི་ ་ ་གནང་ངེས་རེད། དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་མཉམ་ ་ ིན། ༩ ཁོ་གཉིས་ ་ཡིས་མ བ་ ོན་མཛད་པའི་
ས་ཆ་དེར་ ེབས་པ་ན་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་དེ་ ་བསང་ ེགས་ཤིག་བཟོས་ཏེ་ ད་ཤིང་ཡག་པོར་བཞག་པ་དང་།
ཁོའི་ ་ཨི་ ཱག་བ མས་བ ིགས་ ས་ཏེ་བསང་ ེགས་ ི་ ད་ཤིང་ ེང་ ་བཞག ༡༠ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ལག་པ་
བ ིངས་ཏེ་ ི་བ ང་ནས་རང་གི་ ་གསོད་ བ་ ས། ༡༡ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ནམ་མཁའ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ། ཨབ་
ར་ཧམ་ཞེས་བོས་པ་དང་། ཁོས་ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད། ༡༢ ཕོ་ཉས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ིས་པ་འདིའི་

ས་ ེང་ ་ལག་འཇོག་མི་ཆོག་ལ་ཁོར་གནོད་པ་ཙམ་ཡང་ ེད་མི་ཆོགད་ ་ ོད་ ་ལ་ ས་ཤིང་ ག་པ་ངས་
ཤེས་ཡོད། ་མཚན་ནི་ ོད་ལ་ ་གཅིག་ ་འདི་ལས་མེད་ ང་ ོད་ ིས་ ་འདི་བདག་ལ་ ལ་ ་མི་འཛམས།
༡༣ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་མིག་གིས་ ་ཞིབ་ ས་པ་དང་ ོ་ ལ་ལས་འདས་བ་ཞིག་ལ་ཕོ་ ག་གཅིག་གི་ ་གཉིས་
ཚང་ཚང་གི་ ོན་པའི་ནང་ ་འཚངས་ཡོད། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཕོ་ ག་དེ་ ངས་ཡོང་ནས་རང་གི་ འི་ཚབ་ ་
དམར་བསང་ ས་སོ༎ ༡༤ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ས་ཆ་དེའི་མིང་ལ་གཙ་བོས་གནང་བ་ཞེས་བཏགས། གནའ་ནས་
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དེང་སང་བར་ ི་མིས་ད་ ང་རི་ ེང་ ་གཙ་བོས་གནང་བ་ཡོད་ཅེས་བཤད་དོ༎
༡༥ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཐེངས་གཉིས་པར་ནམ་མཁའ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ༡༦ གཙ་བོས་

ོད་ ིས་རང་གི་ ་གཅིག་ ་ཡང་མི་བ ར་པའི་དོན་དག་འདི་འ ་ཞིག་བ བས་པས་ངས་རང་ཉིད་ལ་དམ་
བཅས་ཏེ། ༡༧ ངས་ ོད་ལ་ངེས་པར་ ་ ིན་ བས་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་ ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནམ་མཁའི་

ར་ཚགས་དང་མཚ་འ མ་ ི་ ེ་མ་བཞིན་མང་བར་ ེད། ོད་ ིས་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་ངེས་པར་ ་ད ་
བོའི་མཁར་ ོ་ཐོབ་དགོས་ལ། ༡༨ དེ་མ་ཟད་ས་ ེང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་ ག་ཚང་མ་ངེས་པར་ ་ ོད་ ི་ ི་རབས་
པར་བ ེན་ནས་ ིན་ བས་ཐོབ་དགོས། ་མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ངའི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་པས་སོ༎ ༡༩ དེ་ནས་ཨབ་
ར་ཧམ་ཁོའི་གཡོག་པོའི་དེ་གར་ ེབས། ཁོ་ཚ་མཉམ་ ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་པེར་ ་ ཱ་ཡི་ ོགས་ ་སོང་། ཨབ་ར་
ཧམ་པེར་ ་ ཱ་ལ་གཏན་ ོད་ ས།

༢༠ དོན་དག་འདིའི་ ེས་ ་མི་ཞིག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ ར། མིལ་ ་ཡིས་ ོད་ ིས་ ན་ ་ ་ཧོར་
ལ་ ་འགའ་ ེས་ཡོད། ༢༡ ་ཆེ་བ་ནི་ ་ཟ་ཡིན། ཁོའི་ ན་ ་ནི་ ་ཟ་དང་ཨ་རམ་ ི་ཨ་ཕ་ ་ ་ཨེལ་ཡིན།
༢༢ ད་ ང་ཀེ་སེད་དང་ཧ་ཟོ། ཕིལ་ ། ཡིད་ལབ། པེ་ ་ཨེལ་བཅས། ༢༣ མི་འདི་བ ད་པོ་ཚང་མ་མིལ་ ་ཡིས་
ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ན་ ་ ་ཧོར་ལ་ ེས་བ་ཡིན། ༢༤ ་ཧོ་རོར་ཡི་ ན་མའི་མིང་ལ་ ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཐེ་ ཱག ་
ཧམ། ཐ་ཧ་ཤ། ཱ་ཧ་ ་བཅས་ ེས་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༣ ཱ་ར་ལོ་བ ་དང་ཉེར་བ ན་ལ་བ ད་པ་དང་འདི་ནི་ ཱ་ར་ཡི་མི་ཚ་གང་བོ་ཡིན། ༢ ཱ་ར་ཀ་ན་ཨོ་
་ ལ་ས་ཆའི་ཀིར་ ཱ་ཨེ་ ེ་ཧེབ་རོན་ནས་ཤིའོ༎ ཨབ་ར་ཧམ་ཁོ་མོའི་ཆེད་ ་སེམས་ ག་ནས་ ་

འབོད་ ས།
༣ དེའི་ ེས་ ་ཨབ་ར་ཧམ་ཤི་བོའི་མ ན་ནས་ལངས་ཏེ་ཧེ་མི་ལ་བཤད་ ར། ༤ ང་ནི་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་

ི་མི་ ེས་ ོད་པ་ཡིན། ོད་ཚས་འདི་ནས་ང་ལ་ས་ལེབ་གཅིག་ ེར་བར་ ། ངས་ཤི་བོ་ ར་ ས་ ས་ཏེ་ཁོ་
མོ་ངའི་མིག་མ ན་ནས་མེད་པར་ ེད། ༥ ཧེ་མི་ཡིས་ཡཨབ་ར་ཧམ་ལ་ལན་བཏབ་ ེ་བཤད་ ར། ༦ ་ཞབས་
ལགས་ ིས་ཉན་པར་ ། ོད་ནི་ང་ཚའི་ ོད་ནས་ ོབས་ ན་ ི་ ལ་ ས་ཤིག་ཡིན་པས། ང་ཚའི་ཆེས་བཟང་
བའི་ ར་ས་ན་ ེད་ ི་ཤི་བོ་ ར་ ས་ ེད་ཆོགང་ཚ་ ས་ ང་ཁོའི་ ར་སར་ ོད་ ི་ཤི་བོ་ ར་ ས་ ེད་
པར་ བ་འགལ་ ེད་མི་ ིད། ༧ ཨབ་ར་ཧམ་ཡར་ལངས་ཏེ་ས་གནས་དེའི་ཧེད་མི་ལ་ ས་འ ད་ ས། ༨ ཁོ་
ཚ་ལ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ཁོ་མོའི་ ང་བོ་ངའི་མིག་མ ན་ ་མི་ ག་པར་ ར་ ས་ ེད་ ་འཐད་
ན། བདག་གི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་ཏེ་ངའི་ཚབ་ ་ཚ་ཧར་ ི་ ་ཨེབ་རོན་ལ་ ་བ་ ེད་རོགས། ༩ ཞིང་ཁའི་མག་ཕེ་

ཱ་ས་དོང་ང་ལ་ ིན། ཁོས་རིན་གོང་འོས་འཚམས་ ར་ང་ལ་བཙང་ ེ་ངས་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་ ར་ས་ ེད་
ཆོག ༡༠ བས་དེར་ཨེབ་རོན་ཧེད་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཙག་ ར་བ ད་ཡོད། དེ་ནས་ཧེད་མི་ཨེབ་རོན་ ིས་
མཁར་ ོ་ནས་འ ོ་འོང་ ེད་པའི་ཧེད་མི་ཡི་མ ན་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཤད་ ར། ༡༡ དེ་འ ་ག་ལ་ཡིན།
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ངའི་གཙ་བོས་ཉོན་དང་། ངས་མི་དམངས་ ི་མ ན་ནས་ཞིང་ས་འདི་དང་ཞིང་ཁའི་ས་དོང་བཅས་ཚང་མ་
ོད་ལ་ ལ་བ་ཡིན་ལ་ ོད་ ི་ཤི་བོ་ ར་ ས་ ེད་ཆོག ༡༢ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ས་ཆ་དེའི་མི་དམངས་ ི་མ ན་

ནས་ ས་འ ད་ ས། ༡༣ ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ཨེབ་རོན་ལ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁས་ ངས་ན་ངའི་
ད་ཆ་ལ་ཉོན་དང་ངས་ཞིང་སའི་རིན་པ་ ད་ན་ ོད་ ིས་ལེན་པར་ ། ངས་དེར་ངའི་ཤི་བོ་ ར་ ས་ ་ ་

ཡིན། ༡༤ ཨེབ་རོན་ ིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ལན་འདེབས་ ར། ༡༥ ངའི་གཙ་བོས་ཉོན་དང་། ོད་དང་ངའི་བར་ལ་
ད ལ་ཊམ་བཞི་བ ་ཡི་ཞིང་ས་ཅི་ཡང་མིན་ཏེ་ ོད་ ིས་ཤི་བོ་ ར་ ས་ ོས། ༡༦ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཨེབ་རོན་
ལ་མོས་མ ན་ ས་ཏེ། ཁོས་ཧེད་མི་ཡི་མ ན་ནས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ ར། ཉོ་ཚང་ ་ ོད་པའི་ད ལ་ ང་དེ་
བགོས་ཏེ་ཊམ་ཀ་བཞི་བ ་ཨེབ་རོན་ལ་ ིན།

༡༧ དེ་ནས་མག་ཕེ་ ཱ། མན་རེ་ཡི་མ ན། ཨེབ་རོན་ ི་ཞིང་ས་དང་དེའི་ ོད་ ི་ས་དོང་། དེའི་ཁར་ཞིང་
སའི་ ོགས་བཞི་ཡི་ ོང་བོ་བཅས། ༡༨ ཚང་མ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དབང་བར་ཧེད་མི་དང་མཁར་ ོ་ནས་འ ོ་འོང་

ེད་པའི་མིའི་མ ན་ནས་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་ཡིན། ༡༩ དེའི་ ེས་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཁོའི་ ང་མ་ ཱ་ར་ཀ་
ན་ཨོ་ ་ ལ་ས་ཆའི་མན་རེ་མ ན་ ི་མག་ཕེ་ ཱ་ཞིང་སའི་དོང་ནང་ ་ ར་ ས་ ས། ༢༠ ས་དེ་ནས་བ ང་།
ཞིང་ས་དང་ཞིང་སའི་དོང་དེ་ཧེད་མི་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ར་ས་ ེད་ ལ་ ་ཁས་ལེན་ ས་པ་རེད༎

༢༤ ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་ན་ ས་ཏེ་ཁོའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་ལ་གཙ་བོས་ ིན་ བས་མཛད། ༢ ཨབ་ར་ཧམ་
ིས་ཁོའི་ ་བཞག་ཡོད་ཚད་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་པའི་གཡོག་པོ་ ན་པོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ི་

ལག་པ་ངའི་བ ་འོག་ ་འཇོག་པར་ ། ༣ ངས་ ོད་བོས་ཏེ་ངའི་ ་ལ་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་ ་མོ་ ང་མར་བ ་
མི་ཆོག་པར་གཙ་བོ་ ེ། ཞིང་ཁམས་དང་འཇིག་ ེན་ ི་ ་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས། ༤ ོད་ངའི་ཕ་ ལ་

་སོང་ ེ་ངའི་ ་ཨི་ ཱག་ལ་ ང་མ་ཞིག་བ ས་ཤིག ༥ གཡོག་པོས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། གལ་ ིད་ ་མོ་ངའི་
མཉམ་ ་ས་ཆ་འདིར་ཡོང་འདོད་མེད་ན། ངས་ངེས་པར་ ་ ོད་ ི་ ་ ིར་རང་ ལ་ ་འ ིད་དགོས་བ་ཡིན་
ནམ། ༦ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་གཟབ་ནན་ ས་ཏེ་ངའི་ ་ ིར་དེར་མ་ ིད་ཅིག ༧ ོན་
ཆད་གཙ་བོ་ ེ། ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ཡིས་ང་ ིད་དེ་ཕ་ ལ་དང་རང་མི་རིགས་ ི་ས་ཆར་ཁ་ ལ་བ་དང་། ང་ལ་
བཀའ་མོལ་དང་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ག ངས་ ར། ངས་ས་ཆ་འདི་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་ ་ཡིན།
ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་ ོད་ ི་མ ན་ ་མངགས་ཡོང་། དེའི་ ིར་ ོད་ ིས་ངའི་ ་ལ་གནས་དེ་ནས་ ང་མ་ཞིག་ལེན་
ཆོག ༨ གལ་ ིད་ ་མོ་ ོད་ ི་མཉམ་ ་མི་ཡོང་ན། ངས་ ོད་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དོར་ཆོགངའི་ ་དེར་
གཏན་ནས་ ིད་མི་ ང་། ༩ གཡོག་པོའི་ལག་པ་ཁོའི་བདག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་བ ་འོག་ ་བཞག་ ེ་དོན་དེའི་
ཆེད་ཁོ་ལ་དམ་བཅའ་བཞག

༡༠ གཡོག་པོ་དེས་ཁོའི་བདག་པོའི་ ་མོང་ འི་ནང་ནས་ ་མོང་བ ་དང་དེའི་ཁར་ཁོའི་བདག་པོའི་ ་
ནོར་ ་ཚགས་ ེར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་མེ་སོ་པོ་ཐེམ་ ཱ་ཡི་ ོགས་ ་སོང་ ེ་ ་ཧོར་ ོང་ ེར་ ་ ེབས། ༡༡ ས་
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བ་ཁར་ ་མོ་ མས་ ིར་ཡོང་ནས་ ་ལེན་ བས་ཁོས་ ་མོང་ ོང་ ེར་ ི་རོལ་ ི་ ོན་པའི་འ མ་ལ་ཉལ་
་བ ག ༡༢ ཁོས་བཤད་ ར། ེ། གཙ་བོ་ངའི་བདག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ལགས། ངའི་བདག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་

ལ་ ིན་ ིས་ ོང་བར་ ། དེ་རིང་ང་ལ་གོ་ བས་བཟང་བོ་ཞིག་དང་འ ད་པར་མཛད་ཅིག ༡༣ ང་ ོན་པའི་
འ མ་ ་ལངས་ཚ་ ོང་ ེར་ནང་གི་ ལ་མིའི་ ་མོ་ མས་ ་ལེན་ ་ཡོང་བཞིན་འ ག ༡༤ ངས་ ་མོ་ ་ལ་

ོད་ ིས་ ་ མ་ ངས་ཏེ་ང་ལ་ ་འ ང་ ་བ ག་ཅེས་བཤད་པར། གལ་ཏེ་ཁོ་མོས་འ ང་དང་། ངས་ ོད་
ིས་ ་མོང་ལ་ཡང་ ་ ད་ཆོག་ཅེས་ ས་ན་ ་མོ་དེ་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ལ་ ོན་བཀོད་ ར་ཨི་ ཱག་གི་ ང་མ་
ེད་པར་འཐད་པ་ཡིན། འདི་ ར་ ོད་ ིས་ངའི་བདག་པོ་ལ་ ིན་ ིས་ ོང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།

༡༥ ད་ཆ་བཤད་མ་ཚར་པར། ོ་ ར་ ་རིབ་ ་ཡིས་ ག་ལ་ ་ མ་ཞིག་ ར་ནས་ཡོང་། རིབ་ ་ནི་པེ་
་ཨེལ་ ིས་ ེས་པ་དང་པེ་ ་ཨེལ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ན་ ་ ་ཧོར་ཡི་ ང་མ་མལ་ ་ཡི་ ་ཡིན། ༡༦ ་མོ་

དེའི་ཞལ་རས་ཧ་ཅང་མཛས་ལ་ད་ ང་ གས་ ང་ཡིན། མི་གཅིག་ ང་ཁོ་མོར་ཉེ་པོ་ ས་མེད། ཁོ་མོ་མར་
བབས་ཏེ་ ོན་པའི་འ མ་ ་སོང་ནས་ ་ མ་གང་བ ས་ཏེ་ཡར་ཡོང་། ༡༧ གཡོག་པོ་ གས་ནས་ཁོ་མོའི་
མ ན་བ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ ི་ ་ མ་ནང་གི་ ་ང་ལ་ ང་ཙམ་ ད་པར་ ། ༡༨ ་མོས་ངའི་གཙ་བོས་
འ ང་ཤིག་ཅེས་ ས་ཏེ་ ེལ་འ བ་ ིས་ ་ མ་ལག་ ་ ངས་ཏེ་ཁོར་འ ང་ ་བ ག ༡༩ ་མོས་ཁོ་ལ་
འ ང་ ་བ ག་ནས་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ ི་ ་མོང་ལ་ཡང་ ་ ངས་ཡོང་ ེ་ ་ཚམ་པ་ཞིག་ ད། ༢༠ ཁོ་
མོས་ ེལ་འ བ་ ིས་ ་ མ་ནང་གི་ ་ ་གཞོང་ ་ གས་ཏེ་ཡང་ ོན་པའི་འ མ་ལ་ ་ལེན་ ་སོང་ནས་ ་
མོང་ཚང་མ་ལ་ ་ ར་ནས་ཡོང་། ༢༡ མི་དེས་ཁོ་མོ་ལ་བ ས་ཏེ་ ད་ཆ་ཅི་ཡང་མ་ ས་པར། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་
གནང་བའི་ ང་ བ་ ི་ལམ་ཡིན་མིན་ལ་བསམ་བཞིན་ཡོད།

༢༢ ་མོང་གིས་ ་བ ང་ནས་ཡིད་ཚམས་ ེས། མི་དེས་ཊམ་ཀ་ ེད་ཀའི་ ིད་ཚད་ ི་གསེར་ ི་ ་ ན་
གཅིག་དང་ཊམ་ཀ་བ འི་ ིད་ཚད་ ི་གསེར་ག བ་གཉིས་བཅས་འ ེར་ཡོང་ ེ་ ་མོ་དེར་ ིན། ༢༣ ས་པར།

ོད་ འི་ ་མོ་ཡིན་པ་ང་ལ་བཤད་པར་ ། ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ ིམ་ ་ང་ཚ་ཞག་ ོད་ ེད་སའི་གནས་ཡོད་དམ།
༢༤ ་མོས་ ས་པ། ང་ནི་མལ་ ་དང་ ་ཧོར་གཉིས་ ི་ ་པེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཡིན། ༢༥ ཡང་ ས་པ། ངའི་ ིམ་

་གཟན་ཆག་འདང་ངེས་ཡོད་ལ་ཞག་ ོད་ ེད་ས་ཡང་ཡོད།
༢༦ མི་དེས་མགོ་བོ་ ར་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ས་འ ད་ ས། ༢༧ ས་པར། གཙ་བོ་ངའི་བདག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་

ི་ ་ཞེས་བ ོད་བ གས་ ེད་འོས་བ་ཡིན། ་མཚན་ནི་ཁོང་གིས་མཚམས་མ་ཆད་པར་ཟོལ་མེད་ ི་ མས་
བ ེས་ངའི་བདག་པོ་བ ངས་པས་སོ༎ ང་ལ་མཚན་ན་གཙ་བོས་ལམ་ནས་ངའི་བདག་པོའི་ ན་ འི་ ིམ་ ་

ིད་པ་ཡིན།
༢༨ ་མོ་ ིར་ གས་སོང་ ེ་ ད་ཆ་དེའི་ ོར་ཁོ་མོའི་ཨ་མ་དང་ ིམ་མི་ལ་བཤད། ༢༩ རིབ་ ་ལ་ ་བོ་

གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ ཱ་པན་ཟེར། ཁོའི་གསེར་ ི་ ་ ན་དང་ལག་ག བ་ ིང་མོའི་ལག་ ་ཡོད་པ་མཐོང་།
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དེའི་ཁར་ཁོའི་ ིང་མོ་རིབ་ ་ཡི་ ད་ཆ་ཐོས། ཁོ་མོས་མི་དེས་ང་ལ་འདི་ ར་བཤད་པ་ ས། ༣༠ ཱ་པན་ གས་
ཡོང་ ེ་ ོན་པའི་ ོགས་ ་སོང་ནས་མི་དེའི་མ ན་ ་ ེབས། ཁོ་ ར་བཞིན་ ་མོང་དང་ ོན་པའི་འ མ་ ི་
གནས་དེར་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་། ༣༡ ཁོར་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ ིན་ ིས་ བས་པའི་ ོད་ནང་ ་ཤོགཅིའི་

ིར་ ི་རོལ་ ་ལངས་པ་ཡིན། ངས་ཁང་པ་ལེགས་ ིག་ ས་ཡོད་ལ་ ་མོང་འདོགས་ས་ཡང་ ་ ིག་ ས་ཡོད།
༣༢ མི་དེ་ ཱ་པན་ ི་ ིམ་ ་འ ལ། ཱ་པན་ ིས་ ་མོང་ལས་ཁལ་ཕོག་ནས་གཟན་ཆས་ ིན་པ་དང་ ་

ངས་ཡོང་ ེ་མི་དེ་དང་དེར་འ ོགས་པའི་མི་ཡིས་ ང་བ་བ ས། ༣༣ ཟ་མ་ཁོའི་མ ན་ ་བཤམས་ཏེ་ཁོ་ལ་
ཟོ་ཞེས་ ས། འོན་ ང་ཁོས་བཤད་ ར། ངས་མི་ཟ། ངས་དོན་དག་དེ་གསལ་བོར་བཤད་ཚར་ ེས་ཟ་ ་ཡིན།

ཱ་པན་ ིས་ ས་པ། ཤོད་དང་། ༣༤ ཁོས་བཤད་ ར། ང་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་གཡོག་པོ་ཞིག་ཡིན། ༣༥ གཙ་བོས་
ངའི་བདག་པོ་ལ་ ིན་ བས་ཆེན་པོ་གནང་ ེ་འཕེལ་ ས་ ་བཏང་བ་དང་། ཁོ་ལ་ ག་ ་དང་ནོར་ ། གསེར་
ད ལ། གཡོག་པོ་གཡོག་མོ། ་མོང་། བོང་ ་བཅས་གནང་ཡོད། ༣༦ ངའི་བདག་པོའི་ ང་མ་ ཱ་ར་ལོ་ན་ ས་
པའི་ བས་ ་ངའི་བདག་པོ་ལ་ ་ཞིག་ ེས། ངའི་བདག་པོས་ཡང་ཡོད་ཚད་ ་འདི་ལ་གནང་ངོ་༎ ༣༧ བདག་
པོས་ང་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་པར་ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ངའི་ ་ལ་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་ ་མོ་ ང་མ་མ་
ལེན། ༣༨ ོད་ངའི་ཕ་ ལ་ ་སོང་ ེ་ངའི་ ་ཨི་ ཱག་ལ་ ང་མ་ཞིག་བ ས་ཤིག ༣༩ ངས་བདག་པོ་ལ་ ས་པ།
ཕལ་ཆེར་ ་མོ་ངའི་མཉམ་ ་མི་ཡོང་། ༤༠ ཁོས་བཤད་ ར། ངས་ཟིལ་ ཱ་ ་བ་ཡོད་ཚད་གཙ་བོས་ཁོའི་ཕོ་ཉ་
མངགས་ཏེ་ ོད་དང་མཉམ་ ་སོང་ནས་ ་བ་ལམ་ ་འ ོ་ ་འ ག་ངེས་ཡིན། དེར་བ ེན་ངའི་ཕ་ ལ་དང་
རང་རིགས་ནས་ངའི་ ་ལ་ ང་མ་ཞིག་བ ས། ༤༡ ོད་ངའི་ཕ་ ལ་ ་ ེབས་ན་ ོད་ ིས་ང་ལ་བཞག་པའི་
དམ་བཅའ་དོར་བ་དང་། གལ་ཏེ་ ་མོ་ ོད་ལ་མ་ ད་ན་ ོད་ ིས་ང་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་དོར་ཆོག
༤༢ དེ་རིང་ང་ ོན་པའི་འ མ་ ་ཡོང་ ེ་ ས་པར། གཙ་བོ་ངའི་བདག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ལགས། ོད་ ིས་
ངས་བ བ་པའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ལམ་འ ོ་ཡོང་བར་ ོན། ༤༣ ངས་ད་ ་ ོན་པའི་འ མ་ ་ལངས་ཏེ་ ་ལེན་

་ཡོང་བའི་ ་མོ་ལ་ ས་པ། ོད་ ིས་ མ་པའི་ནང་གི་ ་ང་ལ་ ང་ཙམ་ ེར་བར་ ། ༤༤ ཁོ་མོས་བཤད་
ར། ོད་ ིས་འ ང་དང་། ངས་ ོད་ ི་ ་མོང་ལ་ཡང་ ་ལེན་ ་འ ོ། ་མོ་དེ་གཙ་བོས་ངའི་བདག་པོའི་ ་

ལ་ ོན་བཀོད་ ས་པའི་ ང་མ་ཡིན་པར་ ོན། ༤༥ ངས་སེམས་ནང་གི་ ད་ཆ་ད་ ང་བཤད་མ་ཚར་པར་རིབ་
་ཡིས་ ག་ལ་ ་ མ་ཞིག་ ེར་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་མར་བབས་ནས་ ོན་པའི་འ མ་ ི་ ་ ངས། ངས་ཁོ་མོ་ལ་

བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ ེར་བར་ ། ༤༦ ཁོ་མོས་ ེལ་འ བ་ ིས་ ག་ ེང་གི་ ་ མ་མར་ ངས་ཏེ་
ས་པ། འ ང་ཤིགངས་ ོད་ ི་ ་མོང་ལ་ཡང་ ་ ེར། ངས་ ་འ ང་བ་དང་ཁོ་མོས་ངའི་ ་མོང་ལ་ཡང་ ་

འ ང་ ་བ ག ༤༧ ངས་ཁོ་མོ་ལ་ ིས་ ར། ོད་ ས་ ་མོ་ཡིན། ཁོ་མོས་ ས་པ། ང་ནི་མལ་ ་དང་ ་ཧོར་
གཉིས་ ི་ ་པེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཡིན། ངས་ ་ ན་ཁོ་མོའི་ ་ལ་བཏགས་པ་དང་ག བ་ ་ཁོ་མའི་ལག་ ང་ལ་
བཀོན། ༤༨ ངས་གཙ་བོ་ལ་མགོ་བོ་མར་ ར་ཏེ་ ས་འ ད་ ས་པ་དང་ངའི་བདག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ལ་
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བ ོད་ཚག་ ལ། ་མཚན་ནི་ཁོས་ང་ཚད་ ན་ ི་ལམ་ལ་ ིད་པ་དང་ང་ལ་ངའི་བདག་པོའི་ ན་ ་ཡི་ཚ་མོ་
ཐོབ་ ་བ ག་ ེ་ངའི་བདག་པོའི་ ་ལ་ ང་མ་གནང་། ༤༩ གལ་ཏེ་ད་ ་ ོད་ཚས་ངའི་བདག་པོ་ལ་ཟོལ་མེད་

ི་ མས་བ ེ་ཡིས་བ ོང་ན་ང་ལ་ཤོད། མི་བ ོང་ན་ཡང་ང་ལ་ཤོད། དེར་བ ེན་ངས་ལམ་ ི་ཁ་ ོགས་བ ར་
ཆོག

༥༠ ཱ་པན་དང་པེ་ ་ཨེལ་གཉིས་ ིས་ལན་བཏབ་ཏེ་ ས་པ། དོན་དག་འདི་གཙ་བོ་ནས་ ང་བ་ཡིན་པས་
ང་ཚས་བཟང་ངན་བཤད་མི་ བ། ༥༡ དེར་ ོས་དང་། རིབ་ ་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཡོད་དེ་ཁོ་མོ་ ིད་ནས་སོང་
ཆོགགཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ ོད་ ི་བདག་པོའི་ ་ལ་ ང་མ་གནང་བ་ཡིན། ༥༢ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་གཡོག་པོས་ཁོ་
ཚའི་ ད་ཆ་ཐོས་པ་ན་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཁ་ བ་ ་བ ད། ༥༣ གཡོག་པོ་ལ་བཀའ་ཕབ་ཏེ་གསེར་ཆས་
ད ལ་ཆས་དང་ ་བ་ ེར་ཡོང་ནས་རིབ་ ་ལ་ ིན་པ་མ་ཟད། ཁོ་མོའི་ཨ་མ་དང་མིང་བོ་ལ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་

ད།
༥༤ གཡོག་པོ་དང་ཁོ་ལ་འ ོགས་པའི་མིས་བཟའ་བ ང་ ས་ཏེ་ཞག་གཅིག་ལ་བ ད། ཞོགས་པར་ཡར་

ལངས་ཏེ་གཡོག་པོས་བཤད་ ར། ང་ ིར་ངའི་བདག་པོའི་སར་མངག་པར་ ། ༥༥ རིབ་ ་ཡི་མིང་བོ་དང་ཨ་
མས་བཤད་ ར། ་མོ་ང་ཚའི་མཉམ་ ་ཉིན་འགའ་ལ་ ོད་ ་ གས། ང་མཐའ་ཡང་ཉིན་བ ་ལ་བ ད་

ེས་ཁོ་མོ་སོང་ཆོག ༥༦ གཡོག་པོས་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ང་ལ་གནང་བའི་ ང་ བ་ ི་ལམ་ཡིན་པས་ ོད་
ཚས་ང་ལ་དལ་འགོར་མི་ ེད་པར་ང་མངགས་ཏེ་ངའི་བདག་པོའི་སར་འ ོ་ ་ གས། ༥༧ ཁོ་ཚས་ ས་པ། ང་
ཚས་ ་མོ་དེ་བོས་ཡོང་ ེ་ཁོ་མོ་ལ་འ ི། ༥༨ རིབ་ ་བོས་ཡོང་ནས་ ིས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་མི་འདིའི་མཉམ་ ་
འ ོ་ ་ཡིན་ནམ། རིབ་ ་ཡིས་ང་འ ོ་ ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥༩ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ་མོ་རིབ་ ་དང་ཁོ་མོའི་མ་མ་
བཅས་མངག་ ེ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་གཡོག་པོ་དང་། དེ་མ་ཟད་ཁོ་དང་ ེས་ ་འ ང་བའི་ཞབས་ ་བ་དང་མཉམ་

་ཚང་མ་ ད་སོང་། ༦༠ ཁོ་ཚས་རིབ་ ་ལ་བ ་ཤིས་བ ོད་པར། ང་ཚའི་ ་མོ་ལགས། ོད་ནི་མི་ ི་ ོང་གི་མ་
་འ ར་བ་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པས་ད ་བོའི་མཁར་ ོ་ནས་ ལ་ཁ་ལོན་པར་ ོན།

༦༡ རིབ་ ་དང་ཁོ་མོའི་གཡོག་མོ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་ ་མོང་ལ་ཞོན་ནས་གཡོག་པོ་དེའི་ ེས་ ་འ ང་
བ་དང་། གཡོག་པོས་རིབ་ ་ ིད་ནས་སོང་། ༦༢ བས་དེར་ཨི་ ཱག་པེར་ ཱ་ཧེད་རོས་ནས་ ིར་ལོག་ ེ་ནེ་ཇིས་

འི་ ལ་ ་བ ད། ༦༣ ས་ བ་ཁར་ཨི་ ཱག་ ིར་ཡོང་ ེ་ཞིང་ཁ་ནས་ ན་ག ང་ ེད་ བས་མིག་གིས་ཡར་
བ ས་པ་ན་ ་མོང་འགའ་ཡོང་བ་མཐོང་ ང་། ༦༤ རིབ་ ་ཡི་མིག་གིས་ཨི་ ཱག་མཐོང་བ་ན་ ེལ་འ བ་ ིས་

་མོང་ལས་མར་བབས། ༦༥ གཡོག་པོ་དེར་ ིས་ ར། ཞིང་ཁ་འདིར་ང་ཚ་བ ་བར་ཡོང་མཁན་དེ་ ་རེད།
གཡོག་པོས་བཤད་ ར། ངའི་བདག་པོ་ཡིན། རིབ་ ་ཡིས་གདོང་ཁེབས་ ངས་ཏེ་ངོ་བཀབ། ༦༦ གཡོག་པོས་
བ བས་པའི་ ་བ་ཚང་མ་ཨི་ ཱག་ལ་བཤད། ༦༧ ཨི་ ཱག་གིས་རིབ་ ་ ིད་དེ་ཁོའི་ཨ་མ་ ཱ་ར་ཡི་ ར་ནང་ ་
འ ལ་ནས་གཉེན་ ིག་ ས་པ་མ་ཟད་ཁོ་མོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ ང་། ས་དེ་ནས་བ ང་ཨི་ ཱག་ལ་ཨ་མ་



34 འགོད་པ 25

མེད་ན་ཡང་སེམས་བདེ་ལ་བབས་སོ༎

༢༥ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་མིང་ལ་ཀེ་ཏི་ ཱ་ཞེས་ ་བ་དེ་ ང་མར་ ངས་ཤིང་། ༢ ཀེ་ཏི་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ལ་
ཟིམ་རན་དང་ཡོག་ཤན། ཱ་དན། མིད་ཡན། ཡེ་པག ་ཨག་བཅས་ ེས། ༣ ཡོག་ཤན་ ིས་ ཱ་ ཱ་དང་

་དན་ ེས། ་དན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནི་ཨ་ ར་ཡི་ ད་པ་དང་། ཱ་ ་ཡི་ ད་པ། ཱ་ མ་ ི་ ད་པ་ཡིན།
༤ མིད་ཡན་ ི་ ་ནི་ཨེ་ ྥ་དང་ཨེ་ ྥེར། ཧ་ནོགཨ་པི་ ། ཨེལ་ ་ཨ་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ཀེ་ཏི་ ཱ་
ཡི་ ་རབས་ཚ་ ད་ཡིན།

༥ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཡོད་ཚད་ཨི་སག་ལ་གནང་། ༦ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་རང་ཉིད་འཚ་ ོད་ ི་ བས་དང་
གས་ནས་ ་ནོར་ཁོའི་ ་ཚ་ མས་ལ་བགོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ཁོའི་ ་ཨི་ ཱག་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཤར་ ོགས་ ་

མངགས་ཏེ་སོང་།
༧ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ཚ་ཚད་ ི་ལོ་ ངས་ནི་བ ་དང་བ ན་ ་དོན་ ་ཡིན། ༨ ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་ན་བ ེས་ཏེ་

ཤི་ ེས་ཁོའི་མེས་པོའི་ས་དེར་སོང་། ༩ ཁོའི་ ་ཨི་ ཱག་དང་ཡེས་མ་ཨེལ་གཉིས་ ིས་ཁོ་མག་ཕེ་ ཱ་ས་དོང་ ་
ར་ ས་ ས། ས་དོང་འདི་མན་རེ་ཡི་མ ན་དང་ཧེད་མི་ཚ་ཧར་ཡི་ ་ཨེབ་རོན་ ི་ཞིང་ཁ་ ་ཡོད། ༡༠ ཞིང་

ས་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཧེད་མི་ཡི་ལག་ནས་ཉོས་པ་ཡིན། ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཁོའི་ ང་མ་ ཱ་ར་གཉིས་ས་དེ་གར་
ར་ ས་ ས་ཡོད། ༡༡ ཨབ་ར་ཧམ་ཤི་ ེས་ ་ཡིས་ཁོའི་ ་ཨི་སག་ལ་ ིན་ བས་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། ཨི་
ཱག་པེར་ ཱ་ཧེད་རོས་ ི་འ མ་ ་བཅར་ནས་གཞིས་ཆགས།

༡༢ ཱ་ར་ཡི་ཞལ་ཏ་མ་ཨ་ཇིབ་མི་ཧ་གར་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ེས་བའི་ ་ནི་ཡེས་མ་ཨེལ་ཡིན། ༡༣ ཡེས་མ་
ཨེལ་ ི་ ་ཚའི་མིང་ནི་ཁོ་ཚའི་ ིམ་རབས་དེབ་ཐེར་ ར་བཀོད་པར། ཡེས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ནེ་པེ་ཨོད་
དང་ཀེ་དར། ཨད་ ཱ་ཨེལ། མིབ་སམ། ༡༤ མིས་ ཱ། དི་ ཱ། ཱ་ ཱ། ༡༥ ཧ་དད། ཐེ་ ཱ། ཱ་ཐར། ་ཕིས། ཀད་ ཱ་
བཅས་ཡོད། ༡༦ འདི་ནི་ཡེས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ཚང་མའི་མིང་ཡིན། ཁོ་ཚའི་ ོང་ ེ་དང་གཞིས་ ར་ ར་ ས་ ད་
བ ་གཉིས་ ིས་ ས་བདག་ ས། ༡༧ ཡེས་མ་ཨེལ་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་སོ་བ ན་ལ་གསོན། ད གས་ཆད་ནས་
ཤི་ ེས་ཁོའི་མེས་པོ་སར་སོང་། ༡༨ ཁོའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ ོད་ས་ནི་ ན་ ་ཚང་མའི་ཤར་ ད་ ི་ཧ་བེ་ ཱ་
ནས་ཨ་ཇིབ་མ ན་ ི་ ར་ཞེས་པའི་ ལ་བར་དང་ཨ་ ར་ཡི་ལམ་ན་ཡོད།

༡༩ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཨི་སག་གི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཨི་ ཱག་ ེས།
༢༠ ཨི་ ཱག་གིས་རིབ་ ་ ང་མ་ལེན་ བས་ལོ་བཞི་བ ་ཡིན། རིབ་ ་ནི་ ཱ་དན་ས་ཆའི་ཨ་རམ་མི་པེ་ ་ཨེལ་

ི་ ་མོ་དང་། ཨ་རམ་མི་ ཱ་པན་ ི་ ིང་མོ་ཡིན། ༢༡ ཨི་སག་གིས་ཁོའི་ ང་མ་མོ་གཤམ་ཡིན་པའི་ ེན་ ིས་
ཁོ་མོའི་དོན་ ་གཙ་བོ་ལ་ བས་འ ག་ ས། གཙ་བོས་ཁོའི་རེ་བ་དང་ལེན་མཛད་དེ་ཁོའི་ ང་མ་ལ་མངལ་
ཆགས། ༢༢ ་ ་ མས་ཁོ་མོའི་མངལ་ནས་ཕན་ ན་བཙར་རེས་ ས་པས་ཁོ་མོས་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་འདི་
འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ང་ཅིའི་ ིར་གསོན་དགོས། དེར་བ ེན་ཁོ་མོ་གཙ་བོ་ལ་བཀའ་འ ི་ ་བར་སོང་། ༢༣ གཙ་
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བོས་ཁོ་མོར་ག ངས་ ར། ོད་ ི་མངལ་ནང་ ་ ལ་ཁབ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ོད་ ི་ ས་ ེང་ནས་ ས་
ད་གཉིས་མཆེད་པར་འ ར། ས་ ད་འདི་ ས་ ད་གཅིག་ཤོས་ལས་ ོབས་ཆེ་བ་དང་། མ་འོངས་པར་ཆེ་

བས་ ང་བ་ལ་ ི་ ་བ བ་དགོས།
༢༤ ིས་པ་ ེས་པའི་ཉིན་མོ་ཐོན་ཏེ་མངལ་ནང་ ་དངོས་གནས་མཚ་མ་ཞིག་རེད། ༢༥ ཐོག་མར་ ེས་བ་

དེ་ ས་ ང་དམར་ཞིང་ ས་གང་བོར་ ་ཡིས་ཁེངས་པས་གོ་བའི་ ་ཞིག་དང་འ ། དེའི་ ིར་ཁོ་ཚས་ཁོ་ལ་ཨེ་
སབ་ཅེས་མིང་བཏགས། ༢༦ དེ་ ེས་ཨེ་སབ་ ི་ ་བོ་ ེས། ཁོའི་ལག་པས་ཨེ་སབ་ ི་ ང་ ིང་ནས་བ ང་ཡོད།
དེའི་ ིར་ཁོའི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་ཅེས་བཏགས་སོ༎ རིབ་ ་ཡིས་ ་གཉིས་པོ་ ེས་ ས་ཨི་ ཱག་ལོ་ ག་ ་ཡིན།

༢༧ ་གཉིས་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་ཏེ་ཨེ་སབ་ ོན་ལ་མཁས་བ་དང་ ན་ ་རི་ ོང་ ་བ ད་པ་དང་ཡ་
ཀོབ་ ི་ ོད་ལམ་ཞི་ཞིང་ ལ་བས་ ན་ ་ ར་ནང་ ་བ ད་ཡོད། ༢༨ ཨི་ ཱག་ཨེ་སབ་ལ་དགའ་བ་དང་། ་
མཚན་ནི་ ན་ ་ཁོས་ ོན་པའི་ཤ་ཟ་ བ་པས་ཡིན། འོན་ཏེ་རིབ་ ་ཡ་ཀོབ་ལ་དགའ་བ་ཡིན།

༢༩ ཉིན་ཞིག་ལ། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ་བ་བ ོལ་བ་དང་ཨེ་སབ་རི་ ོང་ནས་བ ེས་ ོགས་ ིས་ཐང་ཆད་དེ་
ིར་ཡོང་། ༣༠ ཨེ་སབ་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཤད་ ར། ང་ཧ་ཅང་ ོགས་ ང་། ོད་ ིས་ ་བ་དམར་པོ་འདི་ང་

ལ་འ ང་ ་འ ག་པར་ ། དེར་བ ེན་ཨེ་སབ་ལ་ཨེ་དོམ་ཡང་འབོད། ༣༡ ཡ་ཀོབ་ཡིས་བཤད་ ར། དེ་རིང་
ོད་ ིས་ ་ཆེ་བའི་ཐོབ་ཐང་ང་ལ་ཚངས་དང་། ༣༢ ཨེ་སབ་ ིས་བཤད་ ར། ང་ཤི་ལ་ཉེ་བས་ ་ཆེ་བའི་ཐོབ་

ཐང་འདིས་ང་ལ་ཕན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ༣༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་རིང་ ོད་ ིས་ང་ལ་དམ་བཅའ་དགོས་ཞེས་བཤད།
ཨེ་སབ་ ིས་ཁོ་ལ་དམ་བཅའ་བཞག་ ེ་ ་ཆེ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡ་ཀོབ་ལ་བཙངས། ༣༤ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་བག་
ལེབ་དང་ ན་དམར་ ་བ་བཅས་ཨེ་སབ་ལ་ ད། ཨེ་སབ་ ིས་བཟའ་བ ང་ ས་ ེས་ཡར་ལངས་ནས་སོང་།
འདི་ནི་ཨེ་སབ་ ིས་ཁོའི་ ་ཆེ་བའི་ཐོབ་ཐང་ ང་མེད་ ་བཏང་བ་ཡིན༎

༢༦ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ས་ ་ས་དེར་ ་གེ་ཐེངས་གཅིག་ ང་བ་དང་། ས་འདི་ཡང་ ་གེ་ ང་། ཨི་
ཱག་གེར་ ཱའི་ ོགས་ ་སོང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་མིའི་ ལ་པོ་ཨ་པི་མེ་ལེག་གི་དེ་གར་ཐོན། ༢ གཙ་བོས་

་མངོན་ཏེ་ག ངས་ ར། ོད་ཨ་ཇིབ་ལ་མི་འ ོ་བར་ངས་མ བ་ ོན་ ས་པའི་ ོད་ ི་ས་ཆར་ ོད། ༣ ོད་
ས་འདིར་ ེས་ ོད་ ོས་དང་ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོགས་ནས་ ོད་ལ་ ིན་ ིས་ བས་པར་ ེད། ་མཚན་
ནི་ངས་ས་ཆ་འདི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་བ་ངས་ ོད་ ི་ཨ་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་འ ར་མེད་ ི་
དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད། ༤ ངས་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ཇེ་མང་ ་བཏང་ ེ་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་བཞིན་མང་
བ་དང་། ས་ཆ་འདི་དག་ ང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་གནང་ ་ཡིན། དེ་མ་ཟད་ས་ ེང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་ ག་ ེད་

ི་ ི་རབས་པའི་ ེན་ ིས་བདེ་ ིད་ཐོབ་པར་འ ར། ༥ འདི་ཚང་མ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ངའི་ ད་ཆར་ཉན་ཏེ་
ངའི་བཀའ་དང་མན་ངག ིགས་དང་། བཅའ་ ིམས་བཅས་ལ་བ ི་ ང་ ས་པས་སོ།

༦ ཨི་ ཱག་གེར་ ཱ་ ་གཞིས་ ོད་ ས་ཡོད། ༧ ས་ཆ་དེའི་མིས་ཁོའི་ ང་མའི་ ོར་ ིས་ ས་ཁོས་མོ་ནི་
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ངའི་ ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། མ་གཞི་ཁོས་ངའི་ ང་མ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ ་ ག་པ་རེད། རིབ་ ་ཡི་ ད་
ག གས་མཛས་ཤིང་ ་ན་ ག་པས་ཁོའི་སེམས་ལ་ཕལ་ཆེར་ས་ཆ་འདིའི་མིས་ཁོ་མོའི་ ེན་ ིས་རང་ཉིད་
གསོད་པར་ མ། ༨ ཁོ་ས་དེ་གར་ ན་རིང་བོར་གཏན་ ོད་ ས། ཉིན་ཞིག་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་མིའི་ ལ་པོ་ཨ་པི་མེ་
ལེག་གིས་ ེ ་ ང་ནས་ ིར་བ ས་པ་ན་ཨི་ ཱག་དང་ཁོའི་ ང་མ་རིབ་ ་གཉིས་ ེད་མོ་ ེ་བ་མཐོང་། ༩ ཨ་
པི་མེ་ལེག་གིས་ཨི་ ཱག་བོས་ཏེ་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ཁོ་མོ་དངོས་གནས་ ོད་ ི་ ང་མ་ཡིན་ ང་ ོད་ ིས་ཅིའི་

ིར་ཁོ་མོ་ ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ཨི་ ཱག་གིས་བཤད་ ར། ངའི་སེམས་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁོ་མོའི་ ེན་ ིས་
ང་ཤི་བར་ མ། ༡༠ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་འདི་འ ་ ེད་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན། མང་
ཚགས་ ི་ནང་ནས་མི་ག་གེ་མོ་ཞིག་ ང་ཙམ་མིན་ན་ ོད་ ི་ ང་མའི་མཉམ་ ་ཉལ་ནས་ང་ཚ་ནག་ཉེས་
ནང་ ་ ད་པར་ ས། ༡༡ དེ་ནས་ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་མང་ཚགས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར། མི་འདི་དང་ཁོའི་

ང་མར་ ་ཞིག་གིས་གནོད་པ་ ས་ན་ཁོ་ངེས་པར་ ་ ོག་ ིམས་གཅོད་ ་ཡིན།
༡༢ ཨི་སག་གིས་ས་དེ་ནས་ ོ་འདེབས་ ས་པ་དང་ལོ་དེར་ བ་བ ་ཡི་ཐོན་འབབ་ ང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་

ཁོ་ལ་ ིན་ ིས་ བས་པས་སོ༎ ༡༣ ཁོ་ཉིན་རེ་ ་རེ་བཞིན་ཇེ་ ས་ཇེ་དར་ ་ ིན་ནས་འ ོར་ ན་ ིམ་ཚང་
ཞིག་ ་ ར། ༡༤ ཁོར་ ག་ ་དང་ནོར་ ་ཡོད་པ་མ་ཟད་གཡོག་པོ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་མིས་ཁོ་
ལ་ ག་དོག་ ེད་ ིན་ཡོད། ༡༥ ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་འཚ་ ོད་ ེད་ བས་ཁོའི་ཨ་ཕའི་གཡོག་པོས་བ ོས་
པའི་ ོན་པ་དེ་དག་ཕེ་ལེ་ཤེད་མིས་ཚང་མ་བཀག་ཏེ་ས་ཡིས་ཁེངས་བར་ ས། ༡༦ ཨ་པི་མེ་ལེག་གིས་ཨི་ ཱག་
ལ་ ོད་ང་ཚ་དང་བ ར་ན་ ོབས་འ ོར་ཆེ་ ག་པས་ང་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ནས་སོང་ཞེས་བཤད། ༡༧ ཨི་ ཱག་དེ་
ནས་ཁ་ ལ་ཏེ་གེར་ ཱ་ ང་བ་ནས་ ར་ བ་ཏེ་དེར་གཏན་ ོད་ ས།

༡༨ ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་འཚ་ ོད་ བས་བ ོས་པའི་ ོན་པ་དེ་དག་ཕེ་ལེ་ཤེད་མིས་ཨབ་ར་ཧམ་ཤི་
ེས་བཀག་པས་ཨི་སག་གིས་ ར་ཡང་བ ོས་ཏེ་ཁོའི་ཨ་ཕས་ ར་ ོན་པ་དེ་དག་གི་མིང་ལ་ཇི་ ར་བོས་པ་

ཁོས་ ང་དེ་ ར་བོས། ༡༩ ཨི་སག་གི་གཡོག་པོས་ ང་བའི་ནང་ ་ ོན་པ་བ ོས་ཏེ་ ངས་གཙང་གི་ ་མགོ་
ཞིག་ ེད། ༢༠ གེར་ ཱའི་ གས་ ི་དང་ཨི་སག་གི་ གས་ ི་གཉིས་ ིས་ཁ་ ོད་ ས་ནས་བཤད་ ར། ་འདི་
ང་ཚའི་ཡིན། ཨི་སག་གིས་ ོན་པ་དེའི་མིང་ལ་ཨེ་ ཱ་ཞེས་བཏགས། ་མཚན་ནི་ཁོང་ཚ་ ོད་རེས་ ས་པ་ཡིན།
༢༡ ཨི་སག་གི་གཡོག་པོས་ ོན་པ་གཞན་ཞིག་བ ོས་པས། ཁོ་ཚ་ཡང་ ོན་པ་འདིའི་དོན་ ་ ོད་ ེང་ ས།
དེར་བ ེན་ཨི་སག་གིས་ ོན་པ་དེའི་མིང་ལ་ཤིད་ ་ཞེས་བཏགས། ༢༢ ཨི་སག་དེ་ནས་ཁ་ ལ་ཏེ་ཡང་ ོན་པ་
ཞིག་བ ོས་ ང་ཁོ་ཚས་ ོན་པ་འདིར་ ོད་ ེང་མ་ ས། ཁོས་ ོན་པ་དེའི་མིང་ལ་རོ་ཧེད་པེད་ཅེས་བཏགས་
ནས་ཁོས་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ང་ཚར་ད་ ་ཁོད་ ོམ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་གནང་བས་ང་ཚས་ས་འདིར་ངེས་པར་

་དར་ ས་ ་གཏོང་དགོས།
༢༣ ཨི་སག་གནས་དེ་ནས་པེར་ ་ ཱ་ལ་སོང་། ༢༤ དགོང་མོ་དེར་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ ་མངོན་ཏེ་ག ངས་ ར།
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ང་ནི་ ོད་ ི་ཨ་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཡིན་པས་ ག་མི་དགོས། ་མཚན་ནི་ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས་
ོད་ལ་ ིན་ ིས་ བས་ ་ཡིན། དེ་མ་ཟད་ངའི་འཁོར་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེན་ ིས་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་ཇེ་མང་
་གཏོང་ ་ཡིན། ༢༥ ཨི་ ཱག་གིས་ས་དེར་བསང་ ེགས་ཤིག་བཟོས་ཏེ་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་དེ་ ་བ་
ལ། དེ་མ་ཟད་ ར་ བ་ ེ་ཁོའི་གཡོག་པོས་དེ་གར་ ོན་པ་ཞིག་བ ོས།

༢༦ ཨ་པི་མེ་ལེག་དང་ཁོའི་ ོགས་པོ་ཨ་ ་ཟད། ཁོའི་དམག་དཔོན་ཕི་ཀོལ་བཅས་གེར་ ཱ་ནས་ཡོང་ ེ་ཨི་
ཱག་དང་འ ད། ༢༧ ཨི་སག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ང་ལ་ ང་ནས་ ང་འ ད་ ་བཏང་བས་ཅིའི་
ིར་ངའི་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། ༢༨ ཁོ་ཚས་བཤད་ ར། ང་ཚས་གཙ་བོ་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་གསལ་བོ་

མཐོང་། དེས་ན་ང་ཚ་ཕན་ ན་བར་དམ་བཅའ་དང་ཁ་ཆད་འཇོག་ཅེས་བཤད། ༢༩ ོད་ ིས་ང་ཚར་གནོད་
མ་ ེལ་ན། དེ་བཞིན་ང་ཚས་ ང་ ོན་ཆད་ ོད་ལ་གནོད་བ ལ་མེད་པར། ོད་ལ་རོགས་རམ་ཁོ་ན་ ས་
པ་མ་ཟད་བདེ་འཇགས་ངང་མངགས་པ་ཡིན། ད་ ་ ོད་ལ་གཙ་བོས་ གས་ ེས་གཟིགས་ཡོད། ༣༠ ཨི་སག་
གིས་ཁོ་ཚར་གསོལ་ ོན་བཤམས་ཏེ་ཁོ་ཚས་བཟའ་བ ང་ ས། ༣༡ ཁོ་ཚར་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ་ཕན་

ན་ལ་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ཨི་སག་གིས་ཁོ་ཚ་ ེལ་མ་ ས་ཏེ་བདེ་འཇགས་ ིས་ཁ་ ལ་ ེས་ཁོ་ ིར་ལོག
༣༢ ཉིན་དེར་ཨི་སག་གི་གཡོག་པོ་ཡོང་ ེ་ཁོ་ཚས་བ ོས་པའི་ ོན་པའི་ནང་ནས་ ་ ེད་ ལ་ཁོ་ལ་བཤད།
༣༣ ཁོས་ ོན་པ་དེའི་མིང་ལ་ཤིབ་ཨ་ཞེས་བཏགས། དེར་བ ེན་ ོང་ ེར་དེའི་མིང་ལ་དེང་སང་བར་ ་པེར་ ་

ཱ་ཞེས་འབོད།
༣༤ ཨེ་སབ་ལོ་བཞི་བ འི་ བས་ཧེད་མི་པེ་རེ་ཡི་ ་མོ་ ་དིད་དང་། ཧེད་མི་ཨེ་ལོན་ ི་ ་མོ་པེ་མེད་

ཨེས་པ་གཉིས་ ང་མར་ ངས། ༣༥ ཁོ་མོ་ཚས་ ན་ ་ཨི་སག་དང་རིབ་ ་ལ་ཡི་ ག་དང་སེམས་ ལ་ ེད་ ་
བ ག།

༢༧ ཨི་སག་ལོ་ན་ ས་པ་དང་མིག་ཤེས་ཉམས་ཏེ་མཐོང་མི་ བ་པར་ ར། ཁོའི་ ་ཆེ་བ་ཨེ་སབ་བོས་
ཏེ་བཤད་ ར། ངའི་ ། ཨེ་སབ་ ིས་ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢ ཁོས་བཤད་ ར། ང་ད་ ་ ས་

ཟིན་པས་ནམ་འཆི་མི་ཤེས། ༣ ད་ ་ ོད་ ི་མཚན་ཆ་དང་མདའ་ བས། ག ་བཅས་ ེར་ནས་ཞིང་ ོད་ ་ང་
ལ་རི་ གས་ ོན་ ་སོང་། ༤ ང་ཆེས་དགའ་བའི་ ོ་ཞིམ་ ི་ཟ་མ་བཟོས་ཏེ་བཟའ་ ་ གས། ང་མ་ཤི་ ོན་ ་

ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ་ཡིན། ༥ ཨི་སག་གིས་ཁོའི་ ་ཨེ་སབ་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་རིབ་ ་ཡིས་ཐོས། ཨེ་
སབ་ཞིང་ ོད་ ་རི་ གས་ ོན་པར་སོང་ནས་ ོན་ཤ་ ེར་ཡོང་ ས།

༦ རིབ་ ་ཡིས་ཁོ་མོའི་ ་ཡ་ཀོབ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ ི་ཨ་ཕས་ ་བོ་ཨེ་སབ་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་
ཐོས་སོང་། ༧ “ ོད་སོང་ནས་རི་ གས་ ེར་ཡོང་ ེ་ ོ་ཞིམ་ ི་ཟ་མ་བཟོས་ཏེ་ང་ལ་བཟའ་ ་ གས། ང་མ་ཤི་

ོན་ལ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ་ཡིན། ”ཅེས་ ས་སོང་། ༨ ད་ ། ངའི་ ། ོད་ ིས་
ངའི་ངག་བཀོད་ ར་ ིས་ཤིག ༩ ོད་ ག་ འི་ནང་ ་སོང་ནས་རེ ་ཚན་པོ་གཉིས་ ེར་ཤོགངས་ ོད་ ི་ཨ་
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ཕ་ལ་དགའ་བའི་ ོ་ཞིམ་ ི་ཟ་མ་བཟོས་ཆོག ༡༠ ོད་ ིས་ཨ་ཕའི་ ང་ ་ ེར་ནས་ཁོ་ལ་ཟ་ ་ གས། དེར་
བ ེན་ཁོ་མ་ཤི་ ོན་ ་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ་རེད། ༡༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་མ་རིབ་ ་ལ་བཤད་ ར།
ངའི་ ་བོ་ཨེ་སབ་ ི་ ས་ཡོངས་ལ་ ་ཡོད་པ་དང་ངའི་ ས་པོ་ནི་འཇམ་པོ་ཡིན། ༡༢ གལ་ ིད་ཨ་ཕས་ང་ལ་
རེག་ན་ངས་ཁོ་ལ་བ ་ ིད་ ེད་པར་འདོད་ངེས་ཡིན་པས་ང་ལ་ ིན་ བས་མི་གནང་བར་དམོད་མོ་ ེད་ ་
རེད། ༡༣ ཨ་མས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་ ། དམོད་མོ་དེ་ངའི་ ས་ ེང་ ་ཕོག་པར་ ེད། ོད་ ིས་ངའི་ ད་
ཆ་ལ་ཉན་ནས་སོང་ ེ་རེ ་ང་ལ་ ེར་ཤོག

༡༤ ཁོས་ ེར་ཡོང་ ེ་ཨ་མ་ལ་ ད་དེ་མོས་ཁོའི་ཨ་ཕ་དགའ་བའི་ ོ་ཞིམ་ ི་ཟ་མ་བཟོས། ༡༥ རིབ་ ་ཡིས་
ཡང་ ིམ་ན་ཉར་བའི་ ་ཆེ་བ་ཨེ་སབ་ ི་ ོན་ཆས་ཁོ་མོའི་ ་ ང་བ་ཡ་ཀོབ་ལ་བཀོན། ༡༦ ཡང་རེ ་ཡི་
པགས་པས་ཡ་ཀོབ་ ི་ལག་པ་དང་ ེ་ཤ་འཇམ་པོ་བ མས། ༡༧ དེ་ནས་ཁོ་མོས་བཟོས་པའི་ ོ་ཞིམ་ ི་ཟ་མ་
དང་བག་ལེབ་ ་ཡ་ཀོབ་ ི་ལག་ ་ ད།

༡༨ ཡ་ཀོབ་ཨ་ཕའི་ ང་ ་སོང་ནས་ངའི་ཨ་ཕ་ཞེས་ ས་པས། ཨ་ཕས་ངའི་ ་ང་འདི་ན་ཡོད། ོད་ ་
ཡིན་ཅེས་ ས། ༡༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ལ་བཤད་ ར། ང་ནི་ ོད་ ི་ ་ཆེ་བ་ཨེ་སབ་ཡིན་ལ་ངས་ ོད་ ི་
བཀའ་ ར་བ བས་ཡོད། ཡར་བཞེངས་དང་། ངའི་ ོན་ཤ་ཟོས་ཏེ་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ ། ༢༠ ཨི་ ཱག་
གིས་ཁོའི་ ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་ ། ོད་ ིས་ཇི་ ར་འདི་འ འི་མ ོགས་པོར་ ེད་པ་ཡིན། ཁོས་ ས་པ། ་
མཚན་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ང་ལ་གོ་ བས་བཟང་བོར་འ ད་ ་བ ག་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན། ༢༡ ཨི་སག་
གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་ ། ངའི་འ མ་ ་ཤོག ོད་ངའི་ ་ཨེ་སབ་ངོ་མ་ཡིན་མིན་ངས་རེག་ན་ཤེས།
༢༢ ཡ་ཀོབ་ཨ་ཕའི་ཉེ་སར་བཅར་བ་དང་། ཨི་སག་གིས་ཁོ་ལ་ ིལ་ ིལ་ ས་ཏེ་ ས་པ། ད་གདངས་ཡ་ཀོབ་

ི་ ད་གདངས་རེད། འོན་ ང་ལག་པ་ཨེ་སབ་ ི་ལག་པ་རེད། ༢༣ ཨི་སག་གིས་ཁོ་ངོས་མ་ཟིན། ་མཚན་ནི་
ཁོའི་ ་བོ་ཨེ་སབ་དང་འ ་བར་ལག་པའི་ ེང་ ་ ་ཡོད་པས་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་། ༢༤ ཡང་ཁོས་ ོད་ངོ་
མ་ངའི་ ་ཨེ་སབ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་ང་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༥ ཨི་སག་གིས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ོན་
ཤ་ཞིམ་པོ་ང་ལ་ཟ་ ་ ིན་དང་དེར་བ ེན་ངས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་། ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ལ་ ིན་ཏེ་ཟོས་བ་
དང་ཡང་ ན་ཆང་ ེར་ཡོང་ ེ་ཁོས་འ ང་། ༢༦ ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་སག་གིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་ ། ོད་ངའི་
མ ན་ ་ཡོང་ནས་ང་ལ་འོ་ཞིག་ ོས། ༢༧ ཁོ་མ ན་ ་ཡོང་ ེ་ཨ་ཕ་ལ་འོ་ ས། ཨ་ཕས་ཁོའི་ ་བའི་ ེང་གི་ ི་
ཞིམ་ལ་ ོམ་ནས་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ་བ ོད་པར། ངའི་ འི་ ི་ཞིམ་ནི་གཙ་བོས་ ིན་ བས་གནང་བའི་
ཞིང་སའི་ ི་ཞིམ་དང་མ ངས།

༢༨ ་ཡིས་ནམ་མཁའི་བ ད་ ི་དང་ས་ ེང་གི་ས་གཤིན། དེའི་ཁར་ ོགས་མཐའ་མེད་པའི་འ ་རིགས་
་ ་དང་ ན་ཆང་གསར་བ་བཅས་གནང་བར་ ོན།

༢༩ དམངས་དོན་མང་པོ་ ོད་ལ་བཅོལ་བར་ ོན། ལ་ཁབ་མང་པོས་ ོད་ལ་ ས་འ ད་ ་བར་ ོན།
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ོད་ ི་ ན་ ་ མས་ ི་གཙ་བོ་འ ར་བར་ ོན། ོད་ ི་ཨ་མའི་ ས་ ོད་ལ་ ས་འ ད་ ་བར་ ོན། ོད་
ལ་དམོད་མོ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་དམོད་པར་ ོན། ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་མཁན་ མས་ལ་ ིན་ བས་
ཐོབ་པར་ ོན།

༣༠ ཨི་སག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ཚར་ ེས། ཡ་ཀོབ་ཁོའི་ཨ་ཕའི་དེ་ནས་ ིར་ཐོན་པ་དང་ཁོའི་
་བོ་ཨེ་སབ་རི་ གས་ ོན་ཏེ་ ིར་ཡོང་། ༣༡ ཁོས་ ང་ ོ་ཞིམ་ ི་ཟ་མ་བཟོས་ནས་ཨ་ཕ་ལ་ ལ་ཏེ་ ས་པ། ཨ་

ཕ་ཡར་བཞེངས་དང་། ོད་ ི་ འི་ ོན་ཤ་ཟོས་ཏེ་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ ། ༣༢ ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་སག་གིས་
ོད་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པར། ཁོས་ང་ ོད་ ི་ ་ཆེ་བ་ཨེ་སབ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༣༣ ཨི་ ཱག་དངངས་ ག་ཆེན་པོ་
ེས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་མ་ཡོང་ ོན་ལ་ ་ཞིག་གིས་ ོན་ཤ་ ེར་ཡོང་ ེ་ང་ལ་ ིན་པ་རེད། ངས་ ང་ཟོས་ཏེ་

ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ཟིན་པ་དང་ ིས་ ་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་ཐོབ་ངེས་སོ༎ ༣༤ ཨེ་སབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ ད་
ཆ་ལ་ཉན་ ེས། ད་ ང་ ེ་ ས་ནས་བཤད་ ར། ངའི་ཨ་ཕ་ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་ཡང་ ིན་ བས་གནང་
བར་ ། ༣༥ ཨི་ ཱག་གིས་བཤད་ ར། ོད་ ི་ ན་ འི་གཡོ་ཐབས་ ིས་ ོད་ ི་ ིན་ བས་ ོགས་སོང་། ༣༦ ཨེ་
སབ་ ིས་བཤད་ ར། ཁོའི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་ཟེར་བ་མིན་ནམ། ཁོས་ང་ལ་མགོ་ ོར་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཏང་། ཁོས་

ོན་ཆད་ངའི་ ་ཆེ་བའི་ཐོབ་ཐང་ ོགས་པ་མ་ཟད། ོད་ ིས་ ོས་དང་། ད་ ་ཡང་ངའི་ ིན་ བས་ ོགས་
སོང་། ཨེ་སབ་ ིས་ཡང་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ་ཉར་མེད་དམ། ༣༧ ཨི་ ཱག་གིས་ཨེ་
སབ་ལ་ལན་འདེབས་ ར། ངས་ཁོ་ ོད་ ི་གཙ་བོ་བཞག་པ་དང་ ན་ ་ མས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ེད་པར་གནང་
ཡོད། དེའི་ཁར་ཁོ་ལ་ ས་ ངས་གསོ་བའི་འ ་རིགས་ ་ ་དང་ ན་ཆང་གསར་བ་བཅས་ ིན་ཡོད། ངའི་ །
ད་ ་ངས་ ོད་ལ་ཅི་ཞིག་བ བ་ བ་བམ། ༣༨ ཨེ་སབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ལ་ ས་པ། ཨ་ཕ་ལགས། ོད་ལ་དེ་མ་
གཏོགས་ ིན་ བས་གནང་ ་མེད་དམ། ངའི་ཨ་ཕ་ཡ། ོད་ ིས་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་དང་ཅེས་ ད་ ང་

ེ་ ས། ༣༩ ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་སག་གིས་ ས་པ། ོད་ ི་ ོད་གནས་ ི་ས་གཤིན་ ལ་བ་དང་ནམ་མཁའི་ཟིལ་བ་
ཡང་མི་འ ང་།

༤༠ ོད་ ིས་རལ་ ི་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བ་དང་ ོད་ ིས་ ་བོ་ལ་ཞབས་ ་བ བ་དགོས། ོད་ ོབས་
འ ོར་ ན་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། ོད་ ི་ ེ་ཡི་ཁོའི་གཉའ་ཤིང་ ོལ་ངེས་ཡིན།

༤༡ ཨ་ཕས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ིན་ བས་གནང་བའི་ ེན་ ིས་ཨེ་སབ་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་འཁོན་འཛན་ ས། “ཨ་
ཕའི་ཚ་ཐག་ཉིན་བཞིན་ཇེ་ ང་རེད། བས་དེར་ ེབས་ཚ། ངས་ ་བོ་ཡ་ཀོབ་གསོད་ ་ཡིན། ”ཞེས་ཆིག་ལབ་
བ བས། ༤༢ མི་ཞིག་གིས་རིབ་ ་ཡི་ ་ཆེ་བ་ཨེ་སབ་ ི་ ད་ཆ་རིབ་ ་ལ་བཤད། ཁོ་མོས་མི་མངགས་ཏེ་ ་

ང་བ་ཡ་ཀོབ་བོས་ཏེ་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ི་ ་བོ་ཨེ་སབ་ ིས་ ོད་བསད་དེ་ད ་འཁོན་ལེན་ན་འདོད་
ཡོད། ༤༣ ངའི་ ། ད་ ་ ོད་ ིས་ངའི་ ད་ཆ་ལ་ཉོན། ཡར་ལངས་ཏེ་ཧ་རན་ ལ་ ི་ངའི་མིང་བོ་ ཱ་པན་སར་

ོས་སོང་། ༤༤ ོད་ ི་ ་བོའི་ཁོང་ ོ་ཞི་རག་བར་ ་ཉིན་འགའ་ལ་ཁོའི་མཉམ་ ་ ོད། ༤༥ ོད་ ིས་ ་བོ་
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ལ་གང་ ས་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བ ེད་དེ་ཁོ་ཁོང་ ོ་ཞི་ ེས་ངས་མི་མངགས་ཏེ་ ོད་གནས་དེ་ནས་བ ་ཡོང་།
ཅིའི་ ིར་ཉིན་གཅིག་ལ་ ོད་གཉིས་ཀ་བ ག་དགོས་བ་ཡིན།

༤༦ རིབ་ ་ཡིས་ཨི་སག་ལ་བཤད་ ར། ང་ཧེད་མི་ཡི་ ད་མེད་འདི་དག་གི་ ེན་ ིས་གསོན་པར་ཡང་
ན་ ང་ ེས། གལ་ ིད་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ང་འདི་དག་དང་འ ་བར་ཧེད་མི་ཡི་ ད་མེད་ ང་མར་བ ས་ན་ང་

ད་ ང་གསོན་ནས་ ིང་བོ་ཅི་ཞིག་ཡོད༎

༢༨ ཨི་སག་གིས་ཡ་ཀོབ་བོས་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ་བཀའ་བ ལ་བར། ོད་ ིས་ཀ་
ན་ཨན་ས་ཆའི་ ་མོ་ ང་མ་མ་ལེན། ༢ ོད་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ ི་ ོ་བོ་པེ་ ་ཨེལ་ ི་

ིམ་ ་སོང་ནས་ཨ་ཞང་ ཱ་པན་ ི་ ་མོའི་ནང་ནས་གཅིག་ ང་མ་ ོས། ༣ ན་ བ་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ ིན་
བས་གནང་ ེ་ ོད་ལ་ ་ ད་མང་པོ་ ེས་ཏེ་རིགས་ ད་མང་པོ་འ ར་བ་དང་། ༤ ེས་ ོགས་ཨབ་ར་ཧམ་
ི་ ིན་ བས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་ནས་ ོད་ ིས་ ེས་ ོད་ ས་པའི་ས་ཆ་བདག་གཉེར་
ེད་པར་ ོན། ས་དེ་ནི་ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གནང་བ་ཡིན། ༥ ཨི་སག་གིས་ཡ་ཀོབ་མངགས་ཏེ་ཁོ་ ཱ་དན་ཨ་

རམ་ ོགས་ ་སོང་ནས་ཨ་རམ་མི་པེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ ཱ་པན་ ི་དེ་གར་ ེབས། ཱ་པན་ནི་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སབ་
གཉིས་ ི་ཨ་ཞང་ཡིན།

༦ ཨི་སག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ིན་ བས་གནང་བ་མ་ཟད་ཁོ་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ ི་ ོགས་ ་མངགས་ཏེ་དེར་
སོང་ནས་ས་དེ་ནས་ ང་མ་ལོངས་ཞེས་ཟེར་བ་ཨེ་སབ་ ིས་ ོགས། དེའི་ཁར་ ིན་ བས་གནང་ བས་ཁོ་ལ་
བཀའ་ཕབ་ ེ་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་ ་མོ་ ང་མ་མ་ལེན་ཟེར་བ་དང་། ༧ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕ་མའི་ཁ་ལ་ཉན་ཏེ་ ཱ་
དན་ཨ་རམ་ ི་ ོགས་ ་སོང་བ་ཡང་ཐོས། ༨ ཨེ་སབ་ ིས་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་ ་མོ་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་སག་གི་ ོ་ལ་
མི་བབས་པ་ཤེས། ༩ དེའི་ ིར་ཡེས་མ་ཨེལ་སར་སོང་ནས་ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ ི་ཁར་ཡང་ ཱ་ཧ་ལད་ ང་མ་
བ ས། ཁོ་མོ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཡེས་མ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་དང་ ་ ཱ་ཡོ་ཡི་ ིང་མོ་ཡིན།

༡༠ ཡ་ཀོབ་པེར་ ་ ཱ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཧ་རན་ ི་ ོགས་ ་སོང་ངོ་། ༡༡ ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཐོན་ཏེ་ཉི་མ་ བ་པས་
དེར་ཞགས་ ོད་ ས། དེར་བ ེན་ས་དེ་ནས་ ོ་ཞིག་ ེར་ཡོང་ ེ་ ས་མགོ་ ས་ནས་གཉིད་ ་ ར། ༡༢ ི་ལམ་
ནས་ ས་ཞིག་ས་ ེང་ ་བ གས་པ་དང་ ེ་མོ་ནམ་མཁར་བ ེགས་ཡོད་ལ་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་ ས་ ེང་ནས་ཡར་
འ ོ་མར་འ ོ་ ེད་ ིན་ཡོད། ༡༣ གཙ་བོས་ ས་མགོའི་ཡན་ཆད་ནས་བཞེངས་ཏེ་ག ངས་ ར། ང་ནི་གཙ་
བོ་ ེ་ ོད་ ི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་སག་གིས་ ང་ ་ཡིན། ངས་ད་ ་ ོད་ཉལ་བའི་ས་དེ་ ོད་
དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་ ་ཡིན། ༡༤ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ས་ ེང་གི་ ེ་ ལ་དང་འ ་བར་མང་བ་
དང་ཤར་ ོ་ བ་ ང་ ་ བ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། ས་ ེང་གི་མི་རིགས་ ི་ ག་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་
པའི་ ེན་ ིས་བདེ་ ིད་ཐོབ། ༡༥ ང་ཡང་ ོད་ ི་མཉམ་ ་ཡོད་ལ་གང་ ་སོང་ཡང་ངས་ ོད་ལ་ གས་ ེས་
གཟིགས་ནས་ ར་ཡང་ ིར་ས་འདིར་ ིད་ཡོང་། ངས་ ོད་ལ་ཁས་ལེན་ ས་པ་བ བ་མ་ཚར་བར་ ་ང་ ོད་
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དང་གཏན་ནས་ཁ་མི་འ ལ། ༡༦ ཡ་ཀོབ་གཉིད་ལས་སད་དེ་ ས་པར། གཙ་བོ་འདི་ན་ཡོད་པ་ངས་དངོས་
གནས་མ་ཤེས། ༡༧ དངངས་ ག་ ེས་ཏེ་ ས་པར། ལ་འདི་ག་འ འི་ ག་ས་ཞིག་རེད། འདི་གཞན་ཞིག་
མིན་པར་ ་ཡི་ཕོ་ ང་དང་ཞིང་ཁམས་ ི་ ོ་ཡང་རེད། ༡༨ ཡ་ཀོབ་ཞོགས་པར་ ་ལངས་ ས་ཏེ་ ས་མགོའི་

ོ་ཡིས་ཀ་བ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་བ གས་པ་དང་ ེང་ ་ མ་ གས། ༡༩ ཁོས་ས་དེའི་མིང་ལ་པེ་ཐིལ་ཞེས་བཏགས།
འོན་ ང་ས་དེའི་ཐོག་མའི་མིང་ལ་ལོ་ཟི་ཟེར། ༢༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ་ངའི་
མཉམ་ ་ཡོད་ན། ང་འ ོ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་ ང་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཏེ་ཟ་ འི་ཟས་དང་གོན་ འི་
གོས་ ང་གནང་བར་མཛད། ༢༡ དེ་བཞིན་ང་བདེ་འཇགས་ངང་ནས་ཨ་ཕའི་ ིམ་ ་ལོག་ བ་ན་ངས་གཙ་བོ་
ངའི་ ་ ་བ ར་ངེས་ཡིན། ༢༢ ངས་བ གས་པའི་ ོ་ཡི་ཀ་བ་དེ་ཡང་ ་ཡི་ཕོ་ ང་བ ན་པ་དང་ ོད་ ིས་ང་
ལ་གནང་བའི་ཡོད་ཚད་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་ངས་ ོད་ལ་འ ལ་ངེས་སོ༎

༢༩ ཡ་ཀོབ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཤར་ ོགས་མིའི་ས་ཆར་ ེབས། ༢ ཞིང་ཐང་ ་ ོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་
བ་དང་། ོན་པའི་འ མ་ ་ ག་ ་ག མ་ཉལ་ཡོད། ་མཚན་ནི་མིའི་འ ང་ ་དང་ ག་ ་

ཚང་མས་ ོན་པ་དེའི་ ་བཀོལ་བ་དང་ ོན་ཁར་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ༣ ན་ ་ ག་ ་དེ་གར་འ ས་པ་
དང་ ི་བོ་ཡིས་ ོན་ཁའི་ ོ་ཕར་བཞག་ནས་ ག་ལ་ ་ ད་ ེས་ཡང་ ོ་དེ་ ོན་པའི་ ར་གནས་ལ་བཞག
༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ི་བོ་ལ་ ན་ ་ མ་པ་ ོད་ཚ་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཅེས་ ིས་པར། ང་ཚ་ཧ་རན་ནས་ཡོང་བ་
ཡིན་ཞེས་ ས། ༥ ཁོས་ཁོ་ཚ་ལ་ ིས་པར། ་ཧོར་ཡི་ཚ་བོ་ ཱ་པན་ ོད་ཚས་ཨེ་ཤེས། ང་ཚས་ཁོ་ཤེས་ཞེས་ལན་
བཏབ། ༦ ཡ་ཀོབ་ཡིས་བཤད་ ར། ཁོ་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། ཁོང་ཚས་ཁོ་བདེ་མོ་རེད་ཅེས་བཤད་ ིན་དེར་ ོས་
དང་། ཁོའི་ ་མོ་ ཱ་ཧེལ་ ིས་ ག་དེད་ནས་ ེབས་སོང་། ༧ ཡ་ཀོབ་ ིས་བཤད་ ར། ཉི་མ་ད་ ང་མཐོ་ས་ན་
ཡོད་པས་ ག་ ་འ ས་བའི་ ས་ཚད་ལ་ ེབས་མེད། ོད་ཚས་ ག་ལ་ ་ ད་ ེས་ད་ ང་ ་ཁར་དེད་ནས་
འཚས་ན་དགའ། ༨ ཁོ་ཚས་མི་ བ་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ངེས་པར་ ་ ག་ ་ཚང་མར་ ག་ ེ་འདིར་འ ས་

ས་མི་ཡིས་ ོན་ཁའི་ ོ་ཕར་བཞག་ནས་ད་གཟོད་ ག་ལ་ ་ ད་ཆོག
༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ བས་ ཱ་ཧེལ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ ག་དེད་དེ་ཡོང་། ་མཚན་ནི་

ག་དེ་དག་ནི་ཁོ་མོས་འཚས་བ་ཡིན། ༡༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཨ་ཞང་ ཱ་པན་ ི་ ་མོ་ ཱ་ཧེལ་དང་ཁོའི་ ག་ ་མཐོང་
ནས་ ོན་ཁའི་ ོ་ཕར་བཞག་ ེ་ཨ་ཞང་ ཱ་པན་ ི་ ག་ ་ལ་ ་ ད། ༡༡ ཡ་ཀོབ་དང་ ཱ་ཧེལ་གཉིས་འོ་ ས་ཏེ་

ད་ ང་ནས་ ས། ༡༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་ཉིད་ཁོ་མོའི་ཨ་ཕའི་ཚ་བོ་དང་རིབ་ ་ཡི་ ་ཡིན་པ་ ཱ་ཧེལ་ལ་བཤད་
ེས། ཱ་ཧེལ་ གས་སོང་ ེ་ཁོ་མོའི་ཨ་ཕ་ལ་ཡར་ ་ ས། ༡༣ ཱ་པན་ ིས་ཁོའི་ཚ་བོ་ཡ་ཀོབ་ ི་གནས་ ལ་

ཐོས་མ་ཐག་ ིར་ གས་ནས་ཁོ་ལ་བ ་མ་ ས་པ་དང་། ཁོ་ལ་འཐམས་ནས་འོ་ ས་ཏེ་རང་ཉིད་ ི་ ིམ་ ་
ིད། དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་གནས་ ལ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་ ས། ༡༤ ཱ་པན་ ིས་ཁོ་ལ་ ོད་ངོ་མ་ངའི་ཤ་ ག་རེད་

ཅེས་ ས། ཡ་ཀོབ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ ་གཅིག་ལ་བ ད།
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༡༥ ཱ་པན་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ངའི་ཤ་ ག་ཡིན་མོད། འོན་ ང་ང་ལ་དོན་མེད་ ་ ི་ ་
བ བ་མི་དགོས། ོད་ལ་ ་ཆ་ཅི་ཞིག་དགོས་བ་ང་ལ་བཤད་པར་ ། ༡༦ ཱ་པན་ལ་ ་མོ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཆེ་
བའི་མིང་ལ་ལེ་ ཱ་དང་ ང་བའི་མིང་ལ་ ཱ་ཧེལ་ཟེར། ༡༧ ལེ་ ཱ་ཡི་མིག་མི་གསལ་ ང་ ཱ་ཧེལ་ ི་ ད་ག གས་
ཧ་ཅང་མཛས་པས། ༡༨ ཡ་ཀོབ་ ཱ་ཧེལ་ལ་དགའ་ ེ་ ས་པ། ཱ་ཧེལ་ ི་ཆེད་ ་ ོད་ལ་ ི་ ་ལོ་བ ན་ལ་བ བ་

་ཡིན། ༡༩ ཱ་པན་ ིས་ངའི་ ་མོ་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ ེར་བ་ལས་ ོད་ལ་ ིན་ན་བཟང་། ོད་ངའི་མཉམ་ ་
ོད་ཅེས་ ས། ༢༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་ཧེལ་ ི་ཆེད་ ་ལོ་བ ན་ལ་ ི་ ་བ བས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ཁོ་མོ་ལ་ཧ་ཅང་

དགའ་བའི་ ་མཚན་ ིས་ལོ་བ ན་པོ་དེ་དག་ཉིན་འགའ་དང་འ ་བར་ ང་།
༢༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་པན་ལ་བཤད་ ར། ས་ཚད་ཐོན་ཟིན་པས་ ོད་ ིས་ངའི་ ང་མ་ ེར་བར་ ། ང་ཁོ་

མོ་དང་ ས་འ ེལ་ ེད་ ་ཡིན། ༢༢ ཱ་པན་ ིས་བག་ ོན་བཤམས་ཏེ་ས་དེའི་མི་ཚང་མ་གདན་འ ེན་ ས།
༢༣ མཚན་མོ་ ེབས་ ས་ ཱ་པན་ ིས་ ་མོ་ལེ་ ཱ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ད་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་མོ་དང་ ས་འ ེལ་ ས།
༢༤ ཡང་ ཱ་པན་ ིས་གཡོག་མོ་ཟིལ་ ཱ་ ་མོ་ལེ་ ཱ་ཡི་ཞལ་ཏ་མ་ ེད་པར་ ིན། ༢༥ ཞོགས་པར་ ེབས་ ས་ཡ་
ཀོབ་ ིས་ལེ་ ཱ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ ཱ་པན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་བ་འདི་འ ་ཞིག་ཅིའི་ ིར་ ས་
པ་ཡིན། ངས་ ོད་ལ་ ཱ་ཧེལ་ ི་ཆེད་ ་ ི་ ་བ བས་པ་མིན་ནམ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་
བ་ཡིན། ༢༦ ཱ་པན་ ིས་ ས་པ། ང་ཚའི་ས་ཆ་འདིར་ ་མོ་ཆེ་བ་མ་ ིན་གོང་ ་ ་མོ་ ང་བ་ ེར་བའི་ གས་

ོལ་མེད། ༢༧ ོད་ ིས་ ་མོ་འདིའི་བག་ ོན་ ི་ཉིན་བ ན་པོ་འདི་ ོགས་པར་ ིས། དེ་ནས་ ་མོ་ ང་བ་
ཡང་ ོད་ལ་ ེར། ཁོ་མོའི་ཆེད་ ་ཡང་བ ར་ང་ལ་ ི་ ་ལོ་བ ན་བ བ་དགོས། ༢༨ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་ ར་ལེ་

ཱ་ཡི་ཉིན་བ ན་པོ་དེ་ ོགས་པར་ ས། དེ་ནས་ ཱ་པན་ ིས་ ་མོ་ ཱ་ཧེལ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ང་མ་ ིན། ༢༩ ཡང་ ཱ་
པན་ ིས་གཡོག་མོ་པིལ་ ་ ་མོ་ ཱ་ཧེལ་ ི་ཞལ་ཏ་མ་ ེད་པར་ ིན་པ་དང་། ༣༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་ཧེལ་དང་

ས་འ ེལ་ ས་པ་མ་ཟད་ལེ་ ཱ་ལས་ ང་ ཱ་ཧེལ་ལ་དགའ་བར་ ར། དེ་ནས་ ཱ་པན་ལ་ ར་ཡང་ ི་ ་ལོ་
བ ན་ལ་བ བས།

༣༡ གཙ་བོས་ལེ་ ཱ་འདང་མེད་ ་ ར་བ་གཟིགས་ནས་ཁོ་མོར་ ་ ་བཙའ་ བ་པར་མཛད་པ་དང་ ཱ་
ཧེལ་ལ་ ་ ་བཙའ་མི་ བ་པར་མཛད། ༣༢ ལེ་ ཱ་ལ་མངལ་ཆགས་ཏེ་ ་ཞིག་ ེས། ཁོའི་མིང་ལ་ ་པན་ཞེས་
བཏགས། དེ་ནི་གཙ་བོས་ངས་སེམས་ ག་ ེད་པ་གཟིགས་པས་ཡིན་ལ་ད་ ་ངའི་ ོ་ག་ང་ལ་དགའ་ངེས་རེད་
ཅེས་བཤད། ༣༣ ཁོ་མོར་ཡང་མངལ་ཆགས་ནས་ ་ཞིག་ ེས་ཏེ་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ང་འདང་མེད་ ་ ར་བ་
གསན་པའི་ ེན་ ིས་ང་ལ་ ་འདི་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོའི་མིང་ལ་ཟི་ ་ཨོན་ཞེས་བཏགས། ༣༤ ཡང་ཁོ་
མོར་མངལ་ཆགས་ཏེ་ ་ཞིག་ ེས་པ་དང་མིང་ལ་ལི་ཝི་ཞེས་བཏགས། ངས་ ོ་ག་ལ་ ་ག མ་ ེས་ཡོད་པས་
ཁོ་ངེས་པར་ ་ང་དང་མཉམ་འ ེལ་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༣༥ ཡང་ཁོ་མོར་མངལ་ཆགས་ནས་ ་ཞིག་ ེས་ཏེ་

ས་པར། ད་ཐེངས་ངས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ ་ཡིན། དེའི་ ིར་ཁོའི་མིང་ལ་ཡ་ ་ ་ཞེས་བཏགས།
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ད་གཟོད་གཞི་ནས་ ེས་མཚམས་བཞག་གོ།

༣༠ ཱ་ཧེལ་ ིས་རང་ཉིད་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ ེས་མི་ བ་པ་མཐོང་ནས། ཁོ་མོས་ཨ་ཅེ་ལ་ ག་དོག་ ས་
ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ས་པ། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ཞིག་གནོངས་ཤིགདེ་མིན་ང་འཆི་ ་ཡིན། ༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་

ཧེལ་ལ་ ོས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ལ་ ་ ་ ེ་ ་མི་འ ག་མཁན་ནི་ ་རེད། ངས་ཁོང་གི་ཚབ་ ་བདག་པོ་ ེད་
བ་བམ། ༣ ཱ་ཧེལ་ ིས་བཤད་ ར། ངའི་གཡོག་མོ་པིལ་ ་འདིར་ཡོད་པ་དང་ ོད་ཁོ་མོ་དང་ ས་འ ེལ་
ེད་ཆོགགལ་ཏེ་ཁོ་མོའི་ ་ངའི་ ང་ ་ཡོད་ན་ང་ལ་ཡང་ཁོ་མོར་བ ེན་ནས་ ་ཞིག་ཐོབ། ༤ ཱ་ཧེལ་ ིས་ཁོ་

མོའི་གཡོག་མོ་པིལ་ ་ ོ་ག་ལ་ ན་མ་ ིན། དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་མོ་ལ་ ས་འ ེལ་ ས། ༥ པིལ་ ་ལ་མངལ་
ཆགས་ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ཞིག་ ེས། ༦ ཱ་ཧེལ་ ིས་བཤད་ ར། ་ཡིས་ང་དཀར་འདོན་ ས་པ་དང་ངའི་ ད་ལ་
ཡང་གསན་ཏེ་ང་ལ་ ་ཞིག་གནང་། དེར་བ ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ ན་ཞེས་བཏགས། ༧ ཱ་ཧེལ་ ི་གཡོག་མོ་པིལ་

་ལ་ཡང་མངལ་ཆགས་ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་གཉིས་པ་ ེས། ༨ ཱ་ཧེལ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་ཨ་ཅེ་དང་འ ན་ ོད་
ཆེན་པོ་ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད་ ལ་ཁ་ཐོབ་དགོས། དེར་བ ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ ་ ་྄ལེ་ཞེས་བཏགས།

༩ ལེ་ ཱ་ཡིས་རང་ཉིད་ལ་ ེས་མཚམས་བཞག་པ་མཐོང་ནས་གཡོག་མོ་ཟིལ་ ཱ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ན་མ་ ིན།
༡༠ ལེ་ ཱ་ཡི་གཡོག་མོ་ཟིལ་ ཱ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ཞིག་ ེས། ༡༡ ལེ་ ཱ་ཡིས་ བས་ལེགས་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཁོའི་
མིང་ལ་ ་ ་ཞེས་བཏགས། ༡༢ ལེ་ ཱ་ཡི་གཡོག་མོ་ཟིལ་ ཱ་ཡིས་ཡང་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་གཉིས་པ་ ེས། ༡༣ ལེ་ ཱ་ཡིས་
ང་བསོད་ནམས་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་དང་། ་མོ་ཚང་མས་ང་ལ་བསོད་ནམས་ཅན་ཞེས་འབོད་དགོས། དེར་
བ ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ཨ་ཤར་ཞེས་བཏགས།

༡༤ ལོ་ཏོག་ ་བའི་ བས་ ་ ་པན་ཞིང་ནང་ ་སོང་ནས་ཆགས་ མ་འགའ་བ ེད་པ་དང་ ེར་འོང་
ནས་ཁོའི་ཨ་མ་ལེ་ ཱ་ལ་ ིན། ཱ་ཧེལ་ ིས་ལེ་ ཱ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ི་ འི་ཆགས་ མ་ང་ལ་ ང་ཙམ་ ེར་
བར་ ། ༡༥ ལེ་ ཱ་ཡིས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ངའི་ ོ་ག་འ ོག་པའང་དོན་ ང་ཞིག་ལ་བ ི་འམ། ད་ ང་ ོད་

ིས་ངའི་ འི་ཆགས་ མ་འ ོག་པ་ཡིན་ནམ། ཱ་ཧེལ་ ིས་ ས་པ། ོད་ ི་ འི་ཆགས་ མ་ཆེད་ ་ཁོ་དོ་
དགོང་ ོད་ ི་མཉམ་ ་བ ད་ཆོག ༡༦ མཚན་མོར་ ེབས་པ་དང་ཡ་ཀོབ་ཞིང་ནང་ནས་ ིར་ཡོང་ བས། ལེ་

ཱ་ ིར་ ད་དེ་བ ་བ་ ས་ཏེ་ ས་པ། ོད་ངའི་མཉམ་ ་ཉལ་དགོས། ་མཚན་ནི་ངས་དངོས་གནས་ངའི་
འི་ཆགས་ མ་ ིས་ ོད་ ས་པ་ཡིན། དགོང་མོ་དེར་ཡ་ཀོབ་ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་བ ད། ༡༧ ་ཡིས་ལེ་ ཱ་ལ་

ཆོག་མཆན་གནང་ནས། ཁོ་མོར་མངལ་ཆགས་ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ ་བ་ ེས། ༡༨ ལེ་ ཱ་ཡིས་བཤད་ ར། ་ཡིས་
ང་ལ་རིན་གནང་ ང་། ་མཚན་ནི་ངས་གཡོག་མོ་ངའི་ ོ་ག་ལ་ ིན་པ་ཡིན། དེར་བ ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ཨེ་ཞི་
ཁར་ཞེས་བཏགས། ༡༩ ལེ་ ཱ་ལ་ཡང་མངལ་ཆགས་ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ ག་པ་ ེས། ༢༠ ལེ་ ཱ་ཡིས་བཤད་ ར། ་
ཡིས་ང་ལ་ ་དགའ་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཡིན། ངའི་ ོ་ག་ངེས་པར་ ་ང་དང་མཉམ་ ོད་ ེད་དགོས། ་མཚན་
ནི་ངའི་ཁོ་ལ་ ་ ག་ ེས་པ་ཡོད། དེར་བ ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ཟེད་ ་ལན་ཞེས་བཏགས། ༢༡ དེའི་ ེས་ ་ཡང་ ་
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མོ་ཞིག་ ེས་པ་དང་། ཁོ་མོའི་མིང་ལ་དི་ ཞེས་བཏགས།
༢༢ ་ཡིས་ ཱ་ཧེལ་ལ་ གས་ ལ་མཛད་དེ་ཁོ་མོར་ ་ ེས་ བ་པར་མཆོག་མཆན་གནང་། ༢༣ ཱ་ཧེལ་ལ་

མངལ་ཆགས་ནས་ ་ཞིག་ ེས་ཏེ་བཤད་ ར། ་ཡིས་ངའི་ངོ་ཚ་མེད་པར་མཛད། ༢༤ ཁོའི་མིང་ལ་ཡོ་སེབ་
ཞེས་བཏགས། དེ་ ་ཧོ་ཝ་ཡིས་ད་ ང་ང་ལ་ ་ཞིག་ ོན་པར་ ོན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ༎

༢༥ ཱ་ཧེལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ ེས་ ེས། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་པན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ཐོངས་ཤིགང་རང་ས་
རང་ ལ་ ་འ ོ་ ་ཡིན། ༢༦ ངས་ ོད་ལ་ ི་ ་བ བས་ཏེ་ཐོབ་པའི་ ང་མ་དང་ ་ ག་ མས་ང་ལ་ ིན་ཏེ་
འ ོ་ ་ གས། ངས་ ོད་ལ་ ི་ ་ཇི་ ར་བ བས་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་ཚད་རེད། ༢༧ ཱ་པན་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་

ར། གལ་ཏེ་ང་ལ་ ོད་ ི་མིག་འ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ན་ ོད་ ར་ ར་ངའི་མཉམ་ ་འ ག་པར་ །
་མཚན་ནི་ ོད་ ི་ ེན་ ིས་ང་ལ་ ་ཧོ་ཝ་ཡིས་ ིན་ བས་གནང་བ་ངས་ཚད་ཐིག་ཡོད། ༢༨ ཡང་ ས་པར།
ོད་ ིས་ ་ཆ་གཏན་འཁེལ་ ིས་དང་ངས་ ོད་ལ་ ེར་ ་ཡིན། ༢༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ོད་

ལ་ ི་ ་ཅི་འ ་བ བས་པ་དང་ ོད་ ི་ ོ་ གས་ངའི་ལག་ནང་ ་ཅི་འ ་ཡིན་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་ཚད་རེད།
༣༠ ང་མ་ཡོང་ ོན་ ་ ོད་ ི་ཡོད་ཚད་ཧ་ཅང་ ང་མོད། འོན་ ང་ད་ ་མང་པོ་འཕེལ་ཡོད། ང་གང་ ་ ིན་

ང་ ་ཧོ་ཝ་ཡིས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་ངེས། ད་ཆ་ངས་ནམ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ ི་ ིམ་འ གས་ལས་ ེལ་
ེད་ བ་བམ། ༣༡ ཱ་པན་ ིས་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ལ་ཅི་ཞིག་ ེར་དགོས་བ་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ས་པ། ོད་
ིས་ང་ལ་ཅི་ཡང་ ེར་མི་དགོས། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ང་ལ་དོན་དག་གཅིག་ཁས་ལེན་མཛད་ན། ངས་ ར་བཞིན་
ོད་ ི་ ག་ ་འཚ་ ་ཡིན། ༣༢ དེ་རིང་ང་ ོད་ ི་ ག་ ་ནང་ ་སོང་ནས་ ག་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་། ་ཤར་

ཅན། ནག་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཁར་ར་མའི་ ོད་ ི་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་ ་ཤར་ཅན་ཡིན་པ་བཅས་ཚང་མ་
འདེམས་ཡོང་ནས་དེ་ཚ་ངའི་ ་ཆ་ ་བ ི། ༣༣ ེས་ ོགས་ ོད་ངའི་ ་ཆ་ལ་ ་ཞིབ་ ེད་ ་ཡོང་ ེ་ངའི་ལག་
ནང་གི་ར་མ་ཐིག་ལེ་དང་ ་ཤར་མེད་པ་དང་། ག་ནག་ཐིག་མེད་པ་ཡོད་ ིན་དེ་དག་ངས་ ས་པར་བ ི་
ཆོགའདི་ ར་ངའི་ ག་བསམ་ ིས་བདེན་དཔང་ ེད་ བ། ༣༤ ཱ་པན་ ིས་བཤད་ ར། བཟང་གིངས་ ོད་ ི་
བཤད་པ་ ར་ ེད་ཆོག ༣༥ ཉིན་མོ་དེར་ ཱ་པན་ ིས་རི་མོ་དང་ ་ཤར་ཡོད་པའི་ར་ཕོ་དང་། ཐིག་ལེ་དང་ ་
ཤར་། དཀར་ཐིག་ཡོད་པའི་ར་མ། དེའི་ཁར་ ག་ནག་པོ་བཅས་ཚང་མ་གདམས་ཡོང་ ེ་ཁོའི་ ་ཚའི་ལག་ ་

ད། ༣༦ ཡང་རང་ཉིད་ཡ་ཀོབ་དང་ཉིན་ག མ་ ི་ལམ་ཐག་ལ་ ེས་པ་དང་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་པན་ ི་ ག་ ག་
མ་ མས་འཚས།

༣༧ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ར་བ་དང་ཁམ་ ོང་། ཇ་ ོང་སེར་པོའི་ཡལ་ག་གསར་བ་བཅས་ ེར་ཡོང་ནས་ ི་ ན་
བ ས་ཏེ་དཀར་ ་ ་ ར། དེ་ནས་ཡལ་ག་ལ་དཀར་པོ་མངོན། ༣༨ ི་ ན་བ ས་པའི་ཡལ་ག་ ག་ ་ལ་
གཏད་ནས་འ ང་ འི་ ་ ་དང་ ེས་རའི་ནང་ ་བ གས། ག་ ་འ ང་ ་ཡོང་ བས་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་

ོར་བ་ ེད་པ་ཡིན། ༣༩ ག་གིས་ཡལ་ག་ལ་གཏད་ནས་མཉམ་ ེབ་ ས། དེ་ནས་རི་མོ་ཅན་དང་ཐིག་ལེ་ཅན།
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་ཤར་ཅན་བཅས་ ེས་སོ། ༤༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ་ ་བཀར་ནས། ཱ་པན་ ི་ ག་དང་འདིར་རི་མོ་དང་ནག་
ཐིག་ཡོད་པའི་ ག་ཕན་ ན་ ོས་ཏེ། རང་ཉིད་ ི་ ག་ ོགས་གཞན་ཞིག་ ་བཞག་པ་དང་། ཁོ་དང་ ཱ་པན་

ི་ ག་འ ེས་ ་མ་བ ག ༤༡ ག་ ་ཤ་ཤེད་ ས་ཏེ་ ག་པའི་ ས་ལ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡལ་ག་ ་ ་ནང་ ་
བ གས་ཏེ་མ་མོས་ཡལ་ག་ལ་གཏད་ནས་ ོར་བ་ ས། ༤༢ ག་ མ་རིད་ ་ ར་ནས་ ག་པའི་ ས་ ་ཡལ་
ག་མི་འ གས། འདི་ ར་ ག་ མ་རིད་ ་ ར་བ་ ཱ་པན་ལ་དབང་བ་དང་ཤ་ཤེད་ ས་པ་ཡ་ཀོབ་ལ་དབང་
བའོ༎ ༤༣ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཧ་ཅང་དར་ཞིང་ ས་ཏེ་ ག་ ་དང་གཡོག་པོ། གཡོག་མོ། ་མོང་། བོང་ ་བཅས་
མང་པོ་ཐོབ༎

༣༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་པན་ ི་ ་ཚས་བཤད་པ་ཐོས་ ར། ང་ཚའི་ཨ་ཕའི་ཡོད་ཚད་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ོགས་
པ་མ་ཟད། ་ནོར་འདི་དག་ང་ཚའི་ཨ་ཕ་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན། ༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་པན་ ི་ ་

ངས་ ོན་ཆད་དང་མི་འ ་བ་མཐོང་།
༣ གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིར་ ོད་ ི་མེས་པོ་དང་ཕ་ས། གཉེན་ཉེ་བཅས་ ི་སར་སོང་

དང་། ང་ ོད་ ི་ ན་ ་ ེབས་ཡོང་། ༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ ཱ་ཧེལ་དང་ལེ་ ཱ་ཞིང་ཐང་གི་ ག་ ་
སར་བོས་ཡོང་ ེ། ༥ ཁོ་མོ་ཚར་ ས་པ། ངས་བ ས་ན་ ོད་ཚའི་ཨ་ཕའི་ང་ལ་ ་ ངས་ ོན་ཆད་དང་མི་འ །
འོན་ ང་ངའི་ཨ་ཕའི་དཀོན་པར་ ར་པའི་ ་ངའི་མཉམ་ ་ཡོད། ༦ ངས་ ས་ གས་ཡོད་ཚད་ ིས་ ོད་
ཚའི་ཨ་ཕ་ལ་ཞབས་ ་བ བས་པ་ ོད་ཚས་ ང་ཤེས་པ་རེད། ༧ ོད་ཚའི་ཨ་ཕས་ང་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ནས།
ངའི་ ་ཆ་ཐེངས་བ ་ལ་བ ེས་སོང་། ཡིན་ནའང་དཀོན་པར་ ར་པའི་ ་ཡིས་ཁོས་ང་ལ་གནོད་ ེལ་ ་མི་
འ ག ༨ གལ་ཏེ་ཁོས་ཐིག་ལེ་ཡོད་པ་ མས་ ོད་ ི་ ་ཆ་ཡིན་ཞེས་ ས་ན། ག་ ས་བཙས་པ་ཚང་མར་ཐིག་
ལེ་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁོས་རི་མོ་ཡོད་པ་ མས་ ོད་ ི་ ་ཆ་ཡིན་ཞེས་ ས་ན། ག་ ས་བཙས་པ་ཚང་མར་
རི་མོ་ཡོད། ༩ འདི་ ར་དཀོན་པར་ ར་པའི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ཨ་ཕའི་ ོ་ གས་ ོགས་ཡོང་ ེ་ང་ལ་གནང་བ་
རེད། ༡༠ ག་ ག་པའི་ ས་ ་ངས་ ི་ལམ་ནས་མིག་གིས་བ ས་པ་ན་མ་མོ་ལ་ ོར་བའི་ཕོ་ ག་ཚང་མ་རི་མོ་
དང་ཐིག་ལེ། ་ཤར་བཅས་ཡོད་པ་མཐོང་། ༡༡ ་ཡི་ཕོ་ཉའི་ ི་ལམ་དེའི་ནང་ནས་ང་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། “ཡ་
ཀོབ་། ངས་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་ ས། ༡༢ ཁོས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ཡར་ ོས་དང་། མ་མོ་ལ་ ོར་བའི་ཕོ་ ག་
ཚང་མ་རི་མོ་དང་ཐིག་ལེ། ་ཤར་བཅས་ཡིན་ལ། ཱ་པན་ ིས་ ོད་ལ་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་ངས་མཐོང་སོང་།
༡༣ ང་ནི་པེ་ཐིལ་ ི་ ་ཡིན། ོད་ ིས་ མ་ གས་པའི་ཀ་བའི་དེ་གར་ང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ ོང་། ད་ ་ ོད་
ཡར་ལངས་ཏེ་ས་འདི་དང་ཁ་ ལ་ནས་རང་ ལ་ ་ ིར་སོང་། ༡༤ ཱ་ཧེལ་དང་ལེ་ ཱ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ལན་
འདེབས་ ར། ང་ཚའི་ཨ་ཕའི་ ིམ་ ་ང་ཚར་བགོ་ ལ་དང་ད་ ང་ནོར་ ས་ཞིག་ཡོད་དམ། ༡༥ ཁོས་ང་ཚ་ ི་
མི་ལ་བ ིས་པ་མིན་ནམ། ་མཚན་ནི་ཁོས་ང་ཚ་བཙངས་བ་དང་། ང་ཚའི་རིན་ཐང་ ར་མིད་བཏང་བ་ཡིན།
༡༦ ་ཡིས་ང་ཚའི་ཨ་ཕའི་སར་ནས་ ོགས་ཡོང་བའི་ ་ནོར་ཚང་མ་ང་ཚ་དང་ང་ཚའི་ ིས་པ་ མས་ ི་ཡིན།
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ད་ ་ ་ཡིས་ ོད་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ ོད་ ིས་ བས་ཤིག ༡༧ ཡ་ཀོབ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོའི་ ་
དང་ ང་མ་ཚང་མ་ ་མོང་ལ་ཞོན་ ་བ གས་པ་དང་། ༡༨ ཡང་ཁོས་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ནས་ཐོབ་པའི་ གས་
ཟོག་དང་ ་ནོར་བཅས་ཚང་མ་ ེར་ནས་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གི་ ང་ ་སོང་། ༡༩ བས་དེར་

ཱ་པན་ ག་བལ་ ེག་ ་སོང་བ་དང་། ཱ་ཧེལ་ ིས་ཨ་ཕའི་ ིམ་ ི་ ་འ ་བ ས། ༢༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཨ་རམ་མི་
ཱ་པན་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ ེ་ཅི་ཡང་མ་ ས་པར། ༢༡ ཁོའི་ཡོད་ཚད་ ེར་ཏེ་ ་ཆེན་ ལ་བ་དང་གིལ་ཨད་རི་
ད་ལ་གདོང་གཏད་ནས་ ོས་ ོལ་ ས།

༢༢ ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ ས་མི་ཞིག་གིས་ ཱ་པན་ལ་ཡ་ཀོབ་ ོས་སོང་བ་རེད་ཅེས་ ས། ༢༣ ཱ་པན་
ིས་ཁོའི་ ན་ ་ཚ་ ིད་ནས་ར་མདའ་སོང་། ཉིན་བ ན་ལ་ ེས་བ ེགས་ཏེ་གིལ་ཨད་རི་བོ་ནས་ ེས་ཟིན།

༢༤ མཚན་མོར་ ་ ཱ་པན་ ི་ ི་ལམ་ ་ ོན་ནས་ཁོ་ལ་ག ངས་པར། ོད་ ིས་སེམས་ ང་ ོས། ཡ་ཀོབ་ལ་
བཟང་ངན་ཅི་ཡང་བཤད་མི་ ང་། ༢༥ ཱ་པན་ ི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ེས་ཟིན་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ིས་རི་ ེང་ ་ ར་

བ་ཡོད། ཱ་པན་དང་ཁོའི་ ན་ ་ཚས་ ང་གིལ་ཨད་རི་ ེང་ ་ ར་ བ། ༢༦ ཱ་པན་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཤད་
ར། ོད་ ིས་བ བས་པའི་ ་བ་ཅི་ཡིན། ོད་ ིས་ང་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ ེ་ ོས་པ་དང་། རལ་ ིས་བཅོམ་

པ་ ར་ངའི་ ་མོ་ཚ་ཡང་ ིད་སོང་། ༢༧ ོད་ ིས་ང་ལ་མ་བཤད་པར་ཅིའི་ ིར་ ོག་ ་ ོས་སོང་བ་ཡིན།
ོད་ ིས་ང་ལ་བཤད་ཡོད་ན་ངས་དགའ་ ོའི་ ་ད ངས་ལེན་པ་དང་ ་ ང་བ། པི་ཝང་ད ོལ་པ་བཅས་
ིས་ ོད་ལ་ ེལ་མ་ ེད་ཆོག ༢༨ ངའི་ཚ་བོ་དང་ ་མོ་ལ་འོ་ཡང་ ེད་ ་མ་བ ག་པས། ོད་ ི་ ེད་ ངས་

ངོ་མ་ ན་ ོངས་རེད། ༢༩ ིར་ངའི་ལག་ ་ ོད་ལ་གནོད་ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་མོད། འོན་ ང་ ོད་ ི་
ཨ་ཕའི་ ་ཡིས་མདང་དགོང་ང་ལ་ག ངས་པར། ོད་ ིས་སེམས་ ང་ ོས། ཡ་ཀོབ་ལ་བཟང་ངན་ཅི་ཡང་
བཤད་མི་ ང་། ༣༠ ད་ ་ ོད་ ིས་ཕ་ ལ་ ན་ཏེ་མི་འ ོ་ ་མེད་ཡིན་ ང་། ཅིའི་ ིར་ངའི་ ་འ ་བ ས་པ་
ཡིན། ༣༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་པན་ལ་ལན་འདེབས་ ར། ོད་ ིས་ངའི་སར་ནས་ ོད་ ི་ ་མོ་ མས་འ ོག་པར་

ག་པས་ང་ ོས་པ་ཡིན། ༣༢ ོད་ ི་ ་འ འི་དོན་དེ་ ས་ལག་ནས་ ེད་ན་དེར་གསོན་པོ་མ་གཏོང་། ང་ཚ་
ན་ ་ཚའི་མ ན་ནས་ ོད་ ིས་ངོས་བ ང་ ེ་ངའི་འདིར་ ོད་ ི་དངོས་བོ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ ེར་སོང་། མ་

གཞིར་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ཱ་ཧེལ་ཡིས་ ་འ ་དེ་དག་བ ས་པ་མ་ཤེས། ༣༣ ཱ་པན་ཡ་ཀོབ་ ི་ ར་དང་ལེ་ ཱ་ཡི་ ར།
གཡོག་མོ་གཉིས་ ི་ ར་བཅས་ ི་ནང་ ་སོང་ཡང་ ད་ཅི་ཡང་མ་ཆོད། དེ་ནས་ལེ་ ཱ་ཡི་ ར་ནས་ཐོན་ཏེ་ ཱ་
ཧེལ་ ི་ ར་ནང་ ་འ ལ། ༣༤ ཱ་ཧེལ་ ིས་ ་འ ་ ་མོང་གི་ ་འོག་ ་བཞག་ནས་དེའི་ ེང་ ་ཙག་ ར་
བ ད། ཱ་པན་ ིས་ ར་དེ་ ོག་བཤེར་ ས་ ང་ཅི་ཡང་མ་ ེད། ༣༥ ཱ་ཧེལ་ ིས་ཁོ་མོའི་ཨ་ཕ་ལ་བཤད་ ར།
ད་ ་ངའི་ ས་ ང་མི་བདེ་བས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ཡར་ལངས་མི་ བ་པར་ངའི་གཙ་བོ་ཁོང་ ོ་མི་ལངས་
བར་ ། དེ་ ར་ ཱ་པན་ ིས་ ོག་བཤེར་ ས་ ང་ཅི་ཡང་མ་ ེད། ༣༦ ཡ་ཀོབ་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས་ ཱ་པན་ལ་
གཤེ་གཤེ་བཏང་ ེ་ ས་པ། ོད་ ིས་ང་ལ་འདི་ ར་མ ོགས་ ར་ ིས་ ེས་འདེད་ ེད་དགོས་པའི་ནག་ཉེས་
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དང་ ིག་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ༣༧ ོད་ ིས་ངའི་ ིམ་ཆས་ཡོད་ཚད་ལ་ ོག་བཤེར་ ས་ནས་ཅི་ཞིག་ ེད་ ང་།
ོད་དང་ ་གཉིས་ ི་ ན་ འི་མ ན་ ་བཞག་ནས་ཁོ་ཚས་ ་གཉིས་བར་ལ་ད ེ་འ ེད་ ེད་ཆོག ༣༨ ང་
ོད་ ི་ ིམ་ ་བ ད་པའི་ལོ་ཉི་ ་འདིའི་རིང་ལ། ོད་ ི་མ་མོ་དང་ར་མ་མངལ་ཤོར་མེད་ལ། ངས་ ོད་ ི་
ག་གཅིག་ ང་ཟ་མ་ ོང་། ༣༩ གཅན་གཟན་ ིས་ ས་པ་དག་ ིད་ཡོང་ ེ་ ོད་ལ་མ་ ིན་པར་རང་ཉིད་
ིས་ཚབ་པ་ཡིན་ལ། ཉིན་མཚན་གང་ཡིན་ ང་བ ས་སོང་བ་ ོད་ ིས་ངའི་ལག་ནས་ལེན་ཐབས་ ེད། ༤༠ ང་
ན་ ་འདི་ ར་ཉིན་མོ་ཚད་པས་ག ང་བ་དང་མཚན་མོར་ ང་ངར་ ིས་མནར་ནས་མིག་བ མ་ཏེ་གཉིད་

མི་ བ། ༤༡ ངས་ལོ་ངོ་ཉི་ ་འདིའི་རིང་ལ་ ོད་ ི་ ིམ་ནས་ ོད་ ི་ ་མོ་གཉིས་ ི་ཆེད་ ་ལོ་བ ་བཞི་ལ་ ི་
་བ བས་པ་དང་། ོད་ ི་ ག་ འི་ཆེད་ ་ ི་ ་ལོ་ ག་ལ་བ བས། ོད་ ིས་ངའི་ ་ཆ་ཡང་ཐེངས་བ ་

ལ་བ ར་བཅོས་ ས། ༤༢ གལ་ཏེ་ངའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གིས་བ ར་བའི་ ་ ེ། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ངའི་མཉམ་ ་
མེད་པ་ཡིན་ན་ ོད་ ིས་ང་ཏན་ཏན་ལག་ ོང་ ་མངགས་ངེས་རེད། འོན་ ང་ ་ཡིས་ངའི་ ག་གཏམ་དང་
དཀའ་ངལ་གཟིགས་ནས་མདང་དགོང་ ོད་ལ་བཀའ་ ོན་གནང་བ་རེད། ༤༣ ཱ་པན་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ལན་
འདེབས་ ར། ་མོ་འདི་ཚ་ངའི་ ་མོ་དང་ ིས་པ་འདི་ཚ་ངའི་ ིས་པ། ག་ ་འདི་ཚ་ཡང་ངའི་ ག་ ་ཡིན་
ལ། ོད་ ི་མིག་མ ན་ ི་ཡོད་ཚད་ངའི་ཡིན། ངའི་ ་མོ་དང་ཁོ་མོ་ཚའི་ ེས་བའི་ ིས་པ་ཚར་ངས་དེ་རིང་ཅི་
ཞིག་ བ་ བ་བམ། ༤༤ ཤོག་དང་། ང་རང་གཉིས་པོས་ཁ་ཆད་བཞག་ ེ་ ་གཉིས་བར་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་
ཆོག

༤༥ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཡིས་ ོ་ཞིག་ ེར་ནས་ཀ་བ་བཞིན་བ གས། ༤༦ ཡང་ ན་ ་ཚར་ ོད་ཚས་ ོ་ ང་
ོས་ཞེས་ ས་པར། ཁོ་ཚས་ ོ་ ེར་ནས་ ངས་ཏེ་ཚང་མས་དེའི་འ མ་ནས་བཟའ་བ ང་ ས། ༤༧ ཱ་པན་
ིས་ ོ་ ང་དེའི་མིང་ལ་ ཱ་གར་ ཱ་ཧ་ ་ ཱ་ཞེས་བོས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ིས་དེའི་མིང་ལ་ག་ལེད་ཅེས་བཏགས།

༤༨ ཱ་པན་ ིས་དེ་རིང་ ོ་ ང་འདིས་ ་གཉིས་བར་ ི་དཔང་ གས་ ེད་ཅེས་བཤད། དེར་བ ེན་ས་དེའི་
མིང་ལ་ག་ལེད་ཅེས་བཏགས། ༤༩ དེའི་མིང་ལ་ ཱད་ ཱའང་ཟེར། དེའི་དོན་ནི་ང་ཚ་ཕན་ ན་ཁ་ ལ་ ེས་གཙ་
བོས་ ་གཉིས་བར་ལ་ ་ཞིབ་མཛད་པར་ ོན། ༥༠ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ངའི་ ་མོ་ལས་ ང་མ་གཞན་ ངས་ཏེ་
ངའི་ ་མོ་ལ་ ག་ ོང་ ་བ ག་ཚ། མིས་མི་ཤེས་ ང་ ་ཡིས་ ་གཉིས་བར་ལ་དཔང་བོ་མཛད་ བ། ༥༡ ཱ་
པན་ ིས་ཡང་བཤད་ ར། ངས་ ་གཉིས་བར་ལ་བ གས་པའི་ ོ་ ང་དང་ཀ་བ་འདི་ལ་ ོད་ ིས་ ོས་དང་།
༥༢ ོ་ ང་དང་ཀ་བ་འདིས་བདེན་དཔང་ ེད་ བ་པ་དང་ངས་ ོ་ ང་འདི་བ ལ་ནས་ ོད་ལ་གནོད་ ེད་

་མི་ཡོང་ལ། ོད་ ིས་ ང་ ོ་ ང་དང་ཀ་བ་འདི་བ ལ་ནས་ང་ལ་གནོད་ ེད་ ་མ་ཡོང་། ༥༣ འོན་ཏེ་ཨབ་
ར་ཧམ་དང་ ་ཧོར་གཉིས་ ི་ ་ ེ། ཁོང་ཚའི་ཨ་ཕའི་ ་ཡིས་ ་གཉིས་བར་ལ་ཐག་གཅོད་མཛད་པར་ ོན།
ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གིས་བ ར་བའི་ ་ལ་དམ་བཅའ་བཞག ༥༤ ཡང་རི་ ེང་ ་མཆོད་འ ལ་ ས་
ཏེ་ ན་ ་ཚར་བཟའ་བ ང་ལ་བོས་པ་དང་། ཁོ་ཚས་བཟའ་བ ང་ ས་ ེས་རི་ ེང་ ་ཞག་ ོད་ ས། ༥༥ ཱ་



48 འགོད་པ 32

པན་ཞོགས་པ་ ་མོར་ལངས་ནས། ཁོའི་ཚ་བོ་དང་ ་མོ་ཚར་འོ་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ལ་ ོན་འ ན་ ས། དེ་ནས་རང་
ཉིད་ ི་ས་ཆར་ ིར་ལོག་གོ།

༣༢ ཡ་ཀོབ་ ར་བཞིན་ལམ་ལ་བ ོད་དེ་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཁོ་དང་འ ད། ༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ཚ་མཐོང་ ེ་ ས་
པ། འདི་ནི་ ་ཡི་དམག་ད ང་ཡིན། དེར་བ ེན་ས་དེའི་མིང་ལ་མ་ཧ་ ་ཡིམ་ཞེས་བཏགས། ༣ ཡ་

ཀོབ་ ིས་ ོན་ལ་མི་མངགས་ཏེ་ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་སེ་ཨིར་ས་ཆར་ཁོའི་ ་བོ་ཨེ་སབ་ལ་འ ད་ ་སོང་། ༤ ཁོ་ཚར་
བཀའ་བ ོས་ ར། ོད་ཚས་ངའི་གཙ་བོ་ཨེ་སབ་ལ་ ་ ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ང་ད་ འི་བར་ ་ ཱ་
པན་སར་ནས་ ེས་ ོད་ ས་པ་ཡིན། ༥ ད་ ་ང་ལ་ནོར་དང་བོང་ ། ག་ ། གཡོག་པོ། གཡོག་མོ་བཅས་ཡོད་
ལ། མི་མངགས་ཏེ་ངའི་གཙ་བོ་ལ་ ན་ ་ ལ་ནས་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ ་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པར་ ་”ཞེས་
འདི་ ར་ཤོད།

༦ མངགས་པའི་མི་ ིར་ཡ་ཀོབ་ ི་སར་ ེབས་ནས་བཤད་ ར། ང་ཚ་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨེ་སབ་ ི་དེ་གར་སོང་
བ་ཡིན། ཁོས་མི་བཞི་བ ་ ིད་དེ་ ོད་ལ་བ ་བ་ ེད་ ་ཡོང་གིན་འ ག ༧ ཡ་ཀོབ་ཧ་ཅང་ ག་པ་མ་ཟད་
སེམས་ ལ་ ས་ཏེ་ ་མོང་ ་ཁག་གཉིས་ ་བགོས་ནས། ༨ ས་པར། གལ་ཏེ་ཨེ་སབ་ཡོང་ནས་ ་ཁག་གཅིག་
ལ་ ར་ ོལ་ ས་ན་ ག་མའི་ ་ཁག་དེ་ ོས་ ོལ་ ེད་ཆོག ༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་བཤད་ ར། ེ་གཙ་བོ། ངའི་མེས་
པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ངའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གི་ ་ལགས། ོན་ཆད་ ོད་ ིས་ང་ ིར་རང་ས་རང་ ལ་ ་སོང་དང་།
ངས་ ོད་ལ་ ་ ོང་ ེད་ ་ཡིན་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ོད་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་གནང་བའི་ མས་བ ེ་དང་ གས་
བསམ་ཡོད་ཚད་ང་ལ་ ང་ཙམ་ཡང་ཐོབ་མི་འོས། དེ་ ོན་ངས་འཁར་བ་ ེར་ཏེ་ཡོར་དན་ ་བོ་འདི་བ ལ་
བ་དང་ད་ ་ང་ ་ཁག་གཉིས་ ་ ེས་སོང་། ༡༡ ོད་ ིས་ང་ ་བོ་ཨེ་སབ་ ི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ ། ་མཚན་
ནི་ཁོ་ང་གསོད་ ་ཡོང་ ེ་ ང་མ་དང་ ིས་པ་བཅས་མཉམ་ ་གསོད་པར་ ག་པ་ཡིན། ༡༢ དེ་ ོན་ ོད་ ིས་
བཤད་ ར། ངས་ཏན་ཏན་ ོད་ལ་ ་ ོང་ ས་ནས་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་མཚ་འ མ་ ི་ ེ་མ་ ར་བ ང་གིས་
མི་ལང་པར་ ེད།

༡༣ ཉིན་དེའི་དགོང་མོར། ཡ་ཀོབ་དེ་གར་ཞག་ ོད་ ས་ཏེ་ཁོས་དངོས་ཟོག་ཡོད་ཚད་ ི་ ོད་ནས་ ་བོ་ཨེ་
སབ་ལ་ ིན་ འི་འ ལ་ ེན་ ་ ིགས་ ས། ༡༤ ར་མ་ཉིས་བ ་དང་ཕོ་ར་ཉི་ ། མ་མོ་ཉིས་བ ་དང་ཕོ་ ག་
ཉི་ ། ༡༥ ་མ་ ན་པའི་ ་མོང་ མ་བ ་དང་རེ་རེའི་ ེས་ ་ ེ ་རེ་ཡོད། བ་མོ་བཞི་བ ། ང་བ ། བོང་མ་
ཉི་ ། བོང་ ག་བ ་བཅས། ༡༦ དེ་དག་རེ་རེ་ ་གཅིག་རེ་བགོས་ཏེ་གཡོག་པའི་ལག་ ་ ད་ནས་གཡོག་པོ་
ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ངའི་ ོན་ ་སོང་ ེ་ ་སོ་སོར་བར་ཐག་ཞོག ༡༧ ཡང་ ོན་མ་ མས་ལ་བཀའ་བ ོས་

ར། ངའི་ ་བོ་ཨེ་སབ་ ོད་ཚར་འ ད་ ས། ོད་ ་ཚང་གི་ཡིན་པ་དང་གང་ ་འ ོ་བ་ཡིན། ོའི་མ ན་
ི་འདི་དག་ འི་ཡིན་ཞེས་ ིས་ན། ༡༨ ོད་ཚས་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ངའི་གཙ་བོ་ཨེ་སབ་ ི་འ ལ་
ེན་ཡིན་ལ། ཁོ་རང་ཉིད་ ང་ང་ཚའི་ ེས་ ་ཡོད་ཅེས་ཤོད། ༡༩ ཡང་ཚ་ཁག་གཉིས་པ་དང་ག མ་པ། གས་
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ཟོག་གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་ཚང་མར་བཀའ་བ ོས་ ར། ོད་ཚས་ ང་ཨེ་སབ་དང་འ ད་ ས་འདི་ ར་
ཤོད། ༢༠ དེའི་ཁར་ ོད་ཚས་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ང་ཚའི་ ེས་ ་ཡོད་ཅེས་ཤོད། དེར་བ ེན། ཡ་ཀོབ་ཡི་
བསམ་པར། ངས་ ོན་ལ་བཏང་བའི་འ ལ་ ེན་ ིས་ཁོའི་ཞེ་འཁོན་ཞི་བར་ ས་ནས། དེའི་ ེས་ཁོ་དང་ངོ་
འ ད་ བས་གཅིག་ ས་ན་ཁོས་ང་ ེ་ལེན་ ེད་པར་ མ། ༢༡ དེ་ནས་འ ལ་ ེན་ ོན་ལ་བཏང་། མཚན་མོ་
དེར་ཡ་ཀོབ་ ར་ནང་ ་ཞག་ ོད་ ས།

༢༢ ཁོ་ད ང་མོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ང་མ་གཉིས་དང་གཡོག་མོ་གཉིས། དེའི་ཁར་ ་བ ་གཅིག་བཅས་ཚང་
མ་ ིད་ནས་ ཱབ་པོག་ ་རབ་བ ལ། ༢༣ ོན་ལ་ཁོ་ཚར་ ་བ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ཚང་མ་
བ ལ་བར་ ས། ༢༤ ཡ་ཀོབ་གཅིག་ ་ ལ་ ་ ས། མི་ཞིག་ཡོང་ ེ་ ་རེངས་བར་ ་ཁོ་དང་ ད་འཛང་ ས།
༢༥ ད་འཛང་ ེད་ བས་མི་དེས་རང་ཉིད་ཁོ་ལས་ ལ་མི་ བ་པ་ཤེས་ནས་ཡ་ཀོབ་ ི་བ ་ལ་རེག་ ེ་བ ་

་ ད། ༢༦ མི་དེས་ ་རེངས་ཤར་སོང་། ང་འ ོ་ ་ ག་ཅེས་བཤད་ ང་། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ོད་ ིས་ང་ལ་ ིན་
བས་མ་གནང་ན་ངས་ ོད་མི་གཏོང་ཞེས་བཤད། ༢༧ མི་དེས་ ོད་ ི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ཞེས་ ས་པར། ཁོས་ཡ་

ཀོབ་ཟེར་ཞེས་བཤད། ༢༨ མི་དེས་བཤད་ ར། ོད་ ི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་མི་འབོད་པར་ད ི་སི་རལ་ཞེས་འབོད།
་མཚན་ནི་ ོད་ ་དང་མི་ལ་ གས་འ ན་ནས་ ལ་བའི་ ིར། ༢༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ལ་ ེད་ ི་མིང་ང་ལ་

བཤད་པར་ ་ཞེས་ ིས་པར། མི་དེས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ངའི་མིང་ཅིའི་ ིར་འ ི་འམ། དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ལ་
ས་དེ་གར་ ིན་ བས་གནང་། ༣༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ས་དེའི་མིང་ལ་ ཱ་ ་ཨེལ་ཞེས་བཏགས། ནང་དོན་བཤད་ན།
ངས་ ་ཡི་གདོང་དང་གདོང་ག ག་ནས་མཐོང་བ་དང་། ངའི་ཚ་ ོག་ ར་བཞིན་ ང་བར་ ས། ༣༡ ཉི་མ་ཤར་
བའི་ བས་ ་ཡ་ཀོབ་ ཱ་ ་ཨེལ་བ ད་ནས་ཁོའི་བ ་འཐེང་པར་ ར། ༣༢ དེར་བ ེན་ད ི་སི་རལ་མིས་ད་

འི་བར་ ་བ ་ཡི་ ས་པ་མི་ཟ། ་མཚན་ནི་མི་དེའི་ཡ་ཀོབ་ ི་བ འི་ ས་པ་ནས་རེག་པས་སོ༎

༣༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡར་བ ས་པ་ན་ཨེ་སབ་མི་བཞི་བ ་དང་ ན་ ་ཡོང་བ་མཐོང་། ཁོས་ ིས་པ་ མས་
བགོས་ཏེ་ལེ་ ཱ་དང་ ཱ་ཧེལ་གཡོག་མོ་གཉིས་པོ་བཅས་ལ་ ད། ༢ དེ་མ་ཟད་གཡོག་མོ་གཉིས་པོ་

དང་ཁོ་མོའི་ ིས་པ་ཚ་ ོན་ ་བཞག་པ་དང་། དེའི་མཚམས་ལེ་ ཱ་དང་ཁོ་མོའི་ ིས་པ་ཚ་བཞག ེས་ ་ ཱ་
ཧེལ་དང་ཡོ་སེབ་བཞག ༣ རང་ཉིད་ཁོ་ཚའི་ ོན་ ་སོང་ ེ་བ ད་མར་ ས་འ ད་ཐེངས་བ ན་ལ་ ས་ཏེ་
ཁོའི་ ་བོའི་ཉེ་སར་བཅར། ༤ ཨེ་སབ་ གས་འོང་ ེ་ཁོ་ལ་བ ་བ་ ས་པ་དང་ཁོའི་ ེ་ལ་འ ད་དེ་འོ་ ས་པ་
དང་ཆབས་གཅིག་ཁོང་གཉིས་ ས། ༥ ཨེ་སབ་ ིས་ཡར་བ ས་པ་ན་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་ མས་མཐོང་ནས་
བཤད་ ར། ོད་ ི་མཉམ་ ་ཡོད་པ་འདི་དག་ ་རེད། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ས་པ། ིས་པ་འདི་དག་ ་ཡི་ གས་

ེས་ ོད་ ི་གཡོག་པོར་གནང་བ་ཡིན། ༦ དེ་ནས་གཡོག་མོ་གཉིས་དང་ཁོ་མོ་ཚའི་ ིས་པ་ ོན་ལ་ཡོང་ ེ་ ས་
འ ད་ ས། ༧ དེའི་མཚམས་ལེ་ ཱ་དང་ཁོ་མོའི་ ིས་པ་དག་མ ན་ ་ཡོང་ ེ་ ས་འ ད་ ས། ེས་ ་ ཱ་ཧེལ་
དང་ཡོ་སེབ་གཉིས་ ང་མ ན་ ་ཡོང་ ེ་ ས་འ ད་ ས། ༨ ཨེ་སབ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་མཐོང་བའི་ གས་
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་འདི་དག་གི་དོན་ཅི་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ ིས་ངའི་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་བ ་ ོང་ཐོབ་ཆེད་ཡིན་ཞེས་ ས། ༩ ཨེ་
སབ་ ིས་བཤད་ ར། ན་ ། ང་ལ་མང་པོ་ཡོད་པས་ ོད་ ི་ནོར་ ར་བཞིན་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༠ ཡ་
ཀོབ་ ིས་བཤད་ ར། མིན། གལ་ ིད་ང་ལ་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ནས་བ ་ ོང་ཐོབ་ན། ོད་ ིས་ངའི་ལག་གི་
འ ལ་ ེན་ལེན་རོགས། ་མཚན་ནི་ངས་ ོད་ ི་གདོང་མཐོང་བ་ནི་ ་ཡི་ཞལ་མཇལ་བ་དང་འ ་བ་མ་ཟད་

ོད་ ིས་ང་ ེ་ལེན་ ས་པ་རེད། ༡༡ ོད་ ིས་ངས་ ེར་ཡོང་བའི་འ ལ་ ེན་ལེན་རོགས་ ། ་མཚན་ནི་ ་
ཡིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཏེ་ང་ལ་འབེལ་པོ་ཡོད། ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོར་ཡང་ཡང་ ས་མཐར་ད་གཟོད་ཁོས་

ངས་པ་རེད། ༡༢ ཨེ་སབ་ ིས་བཤད་ ར། ང་ཚར་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་མ ན་ ་བ ོད་ཆོག་ལ་ང་ ོད་ ི་ ོན་ ་
འ ོ ༡༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་གཙ་བོས་ཤེས་གསལ་ ར་ ིས་པ་ཚར་ལོ་ན་ ང་ལ་ཞན་པ་དང་
ནོར་ ག་ལ་ཡང་ ་མ་ ན་པའི་ ས་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ཉིན་གཅིག་ལ་ ར་འདེད་ ས་ན་ གས་ ་ཚང་མ་
འཆི་ངེས་རེད། ༡༤ ངའི་གཙ་བོ་གཡོག་པོའི་ ོན་ནས་འ ོ་བར་ ། ངས་མ ན་ ི་ གས་ ་དང་ ིས་པའི་ ས་

ོབས་དང་བ ན་ནས་སེ་ཨིར་ས་ཆའི་ངའི་གཙ་བོའི་དེ་གར་དལ་ ིས་ ེབས་ཡོང་། ༡༥ ཨེ་སབ་ ིས་བཤད་
ར། ངའི་ ེས་ ི་མི་འགའ་ ོད་ ི་འདིར་འཇོགཡ་ཀོབ་ ིས་བཤད་ ར། དེ་འ ་ ེད་དགོས་སམ། ང་ ོད་ ི་

མིག་མ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ན་ཆོག ༡༦ དེ་ནས་ཨེ་སབ་ཉིན་དེར་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ ིར་སེ་ཨིར་ས་ཆར་
ལོག་གོ།

༡༧ ཡ་ཀོབ་སི་ཀོད་ལ་སོང་ནས་དེ་གར་རང་ཉིད་ལ་ཁང་པ་དང་ ོ་ གས་ལ་ ིལ་ ་བཟོས། དེར་བ ེན་
ས་དེའི་མིང་ལ་སི་ཀོད་ཞེས་བཏགས། ༡༨ ཡ་ཀོབ་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ནས་ཡོང་ བས། བདེ་འཇགས་ ིས་ཀ་ན་ཨོ་

་ ལ་ས་ཆའི་སི་ཀེམ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ནས་ ོང་ ེར་ ི་ཤར་ ོགས་ ་ ར་ བ་པ་དང་། ༡༩ ད ལ་བ ་
བཀོལ་ཏེ་སི་ཀེམ་ ི་ཕ་ཧ་མོར་ཡི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནས་ ར་ བ་སའི་ས་ཆ་དེར་ཉོས། ༢༠ ས་དེ་གར་བསང་

ེགས་ཞིག་བཟོས་ཏེ་མིང་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་ད ི་སི་རལ་ཞེས་བཏགས༎

༣༤ ལེ་ ཱ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ེས་པའི་ ་མོ་དི་ ་ ིར་ས་དེའི་ ་མོ་ མས་ལ་བ ་ ་སོང་། ༢ ས་དེའི་
བདག་པོ་ཧི་ཝི་མི་ཧ་མོར་ཡི་ ་སི་ཀེམ་ ིས་ཁོ་མོ་མཐོང་བ་དང་བ ང་ ེ་བཙན་གཡེམ་ ས་ནས་

ཁོ་མོའི་མིང་བ ད། ༣ སི་ཀེམ་ ི་སེམས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་མོ་དི་ ་ལ་ཆགས་ཏེ། ་མོ་དེར་དགའ་བོ་ ང་བ་དང་
ཁ་འཇམ་ཚག་ ན་ ིས་མོ་ལ་སེམས་གསོ་ ས། ༤ སི་ཀེམ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཧ་མོར་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ་
མོ་འདི་ང་ལ་ ང་མ་ ོང་བར་ ། ༥ ཡ་ཀོབ་ ིས་སི་ཀེམ་ ིས་ ་མོ་དི་ ་ཡི་མིང་བ ད་པ་ཐོས་ བས། ཁོའི་

་ཚང་མ་ གས་ ་དང་མཉམ་ ་ཞིང་ཐང་ ་ཡོད་པས། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ད་ཆ་གཅིག་ ང་མ་བཤད་པར་ཁོ་
ཚ་ ིར་ཡོང་བར་ ག ༦ སི་ཀེམ་ ི་ཨ་ཕ་ཧ་མོར་ཡ་ཀོབ་ལ་ ོས་མོལ་ ེད་ ་ཡོང་། ༧ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་

ིས་དོན་དག་དེ་ཐོས་པ་ན་ཞིང་ཐང་ནས་ ིར་ལོགསི་ཀེམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ལ་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ལས་
པས་ཚང་མ་འཁོན་སེམས་དང་ཞེ་ ང་ཆེན་པོ་ ེས་པ་དང་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་མོ་ལ་བཙན་གཡེམ་ ས་པ་འདི་མི་
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འོས་པའི་ ་བ་ཞིག་རེད། ༨ ཧ་མོར་ཡིས་ཁོ་ཚར་ ོས་མོལ་ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ངའི་ ་སི་ཀེམ་ ི་སེམས་ ་མོ་
འདིར་ཆགས་ཡོད་པས་ ོད་ཚས་ཁོ་མོ་ངའི་ ་ལ་ ང་མ་ ེར་བར་ ། ༩ ོད་ཚ་དང་ང་ཚ་ཕན་ ན་གཉེན་
འ ེལ་ ས་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ་མོ་ང་ཚར་ ིན་ཆོག་ལ་ང་ཚའི་ ་མོ་ ོད་ཚས་ ང་མར་ལེན་ཆོག ༡༠ ོད་ཚ་དང་
ང་ཚར་མཉམ་ ོད་ ེད་དང་། ས་ཆ་འདིར་གནས་ ོད་ ེད་པའམ་ཚང་ལས་ ེད་པ། ཐོན་ལས་འ གས་པ་
སོགས་ ོད་ཚས་ཅི་ ས་ཆོག ༡༡ སི་ཀེམ་ ིས་དི་ ་ཡི་ཨ་ཕ་དང་ ན་ ་ཚར་བཤད་ ར། ངར་ ོད་ཚའི་མིག་
མ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པར་ ོན། ོད་ཚས་གང་དགོས་ཟེར་ན་ངས་ ོད་ཚར་ ེར་ངེས་ཡིན། ༡༢ ོད་
ཚས་ང་ལ་ ་མོ་ ང་མར་ ིན་ན་ ོང་ ེན་རིན་ཆེན་གསེར་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ ོད་ཚས་བཤད་པ་ ར་

ེར་ངེས་ཡིན། ༡༣ སི་ཀེམ་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ིང་མོ་དི་ ་ཡི་མིང་བ ད་པས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཚང་མས་སི་ཀེམ་དང་
ཁོའི་ཨ་ཕ་ཧ་མོར་ལ་གཡོ་ཟོལ་ ིས་ལན་བཏབ། ༡༤ ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ང་ཚའི་ ིང་མོ་ད ེ་ ན་ག བ་མེད་
པའི་མིར་ ང་མ་མི་ ེར། ་མཚན་ནི་དེ་ང་ཚའི་ངོ་ཚ་རེད། ༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ེས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ང་
ཚ་དང་འ ་བར་ད ེ་ ན་ག བ་ན་ཁས་ལེན་ ེད་ཆོག ༡༦ ང་ཚའི་ ་མོ་ ོད་ཚར་ ེར་ལ་ ོད་ཚའི་ ་མོ་
ཡང་ང་ཚས་ལེན། དེ་ ར་ ་ཅག་མཉམ་ ་བ ད་ནས་མི་རིགས་གཅིག་ ་འ ར་བར་ ེད། ༡༧ གལ་ ིད་ ོད་
ཚས་ད ེ་ ན་ག བ་ ར་མོས་མ ན་མ་ ས་ན་ང་ཚས་ ་མོ་ ིད་ནས་འ ོ་ ་ཡིན།

༡༨ ཧ་མོར་དང་ཁོའི་ ་སི་ཀེམ་གཉིས་ ད་ཆ་དེར་དགའ་བོ་ ང་། ༡༩ གཞོན་ ་དེས་ ་བ་འདི་བ བ་
པར་འགོར་འ ངས་གཏན་ནས་མ་ ས། ་མཚན་ནི་ཁོ་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་མོ་ལ་དགའ་བས་རེད། ཁོ་ཨ་ཕའི་ ིམ་

་ཡང་ཆེས་བ ི་བ ར་ཐོབ་པའི་མི་ཞིག་རེད། ༢༠ ཧ་མོར་དང་ཁོའི་ ་སི་ཀེམ་གཉིས་ ོང་ ེར་ ི་མཁར་ ོ་
ལ་ ེབས་ནས་ ལ་མི་ཚར་བཤད་ ར། ༢༡ མི་འདི་དག་ང་ཚ་དང་འཆམ་པོ་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་ཁོད་ཡངས་
པའི་ས་ཆ་འདིར་ཁོ་ཚ་ ད་པར་ ས་ནས་ས་འདིར་བ ད་དེ་ཉོ་ཚང་ ེད་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ་མོ་ང་ཚས་ ང་
མ་ ངས་ཆོག་ལ། ང་ཚའི་ ་མོ་ཡང་ཁོ་ཚར་ ིན་ཆོག ༢༢ ང་ཚས་དོན་དག་ཅིག་ངེས་པར་ ་ བ་ན་ད་གཟོད་
ཁོ་ཚར་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ོད་ ས་ཏེ་མི་རིགས་གཅིག་ ་འ ར་བར་ཁས་ལེན་ ེད། དེ་ནི་ང་ཚའི་ ོད་ ི་ ེས་
པ་ཚང་མས་ཁོ་ཚ་དང་འ ་བར་ད ེ་ ན་ག བ་དགོས། ༢༣ དེ་ ར་ཁོ་ཚའི་ གས་ ་དང་ ་ནོར་། ོ་ཟོག་
བཅས་ཡོངས་ ོགས་ང་ཚར་དབང་བ་མིན་ནམ། ཁོ་ཚས་བཤད་པ་ ར་ ས་ན་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ོད་ ་ ་
རེད། ༢༤ མཁར་ ོ་ནས་འ ོ་འོང་ ེད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ ིན་ཚང་མས་ཧཧ་མོར་དང་ཁོའི་ ་སི་ཀེམ་གཉིས་ ི་

ད་ཆ་ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་མཁར་ ོ་ནས་འ ོ་འོང་ ེད་པའི་ ེས་པ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ཚང་མས་ད ེ་
ན་ག བ་པ་རེད།

༢༥ ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ནས་མི་མང་ན་ ག་ ེས་པའི་ ས་དེར་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཟི་ ་ཨོན་དང་ལི་ཝི་
གཉིས་ ིས་རལ་ ི་ ེར་ཏེ་མི་ མས་ ི་ཡིད་ལ་མ་ཤར་བའི་ བས་དང་བ ན་ནས་ ོང་ ེར་ནང་ ་ཡོང་ ེ་

ེས་པ་ཚང་མ་བསད་པ་དང་། ༢༦ ཡང་ཧ་མོར་དང་ཁོའི་ ་སི་ཀེམ་བསད་དེ་དི་ ་སི་ཀེམ་ ི་ ིམ་ནས་ ིད་
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དེ་སོང་། ༢༧ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཚས་ ིང་མོའི་མིང་བ ད་པའི་ ེན་ ིས་མི་བསད་པའི་ ོང་ ེར་དེར་ཡོང་ནས་
འ ོག་བཅོམ་ ས། ༢༨ ཁོ་ཚས་ གས་ ་དང་ནོར་ ། བོང་ ། དེའི་ཁར་ ོང་ ེར་ ི་ནང་གི་ཡོད་ཚད་འ ོག་
པ་དང་། ༢༩ ཡང་ཁོ་ཚས་ ་ནོར་དང་ ིས་པ། ད་མེད། དེ་བཞིན་ཁང་པའི་ནང་གི་ཡོད་ཚད་བཅས་འ ོག་
བཅོམ་ ས་ཏེ་སོང་། ༣༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཟི་ ་ཨོན་དང་ལི་ཝི་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ང་ལ་དཀའ་ལས་ ད་པ་
རེད། ང་ས་དེའི་ ོད་དམངས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་མི་དང་པེ་རེ་ཞིས་མིའི་ ོད་ནས་མིང་ངན་འཛན་པ་དང་། ངའི་
མི་ ངས་ ང་བས་ཁོ་ཚས་གཅིག་བ ས་ ིས་ ར་ ོལ་ ས་ནས་ང་གསོད་ངེས་ཡིན་ལ་ང་དང་བཟའ་མི་གང་
བོར་ཚར་གཅོད་ ེད་ངེས་རེད། ༣༡ ཁོ་ཚས་ ས་པ། ཁོས་ང་ཚའི་ ིང་མོ་འ ོན་མ་ ར་ ས་ན་ཆོག་གམ

༣༥ ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ག ངས་ ར། ཡར་ལོངས་དང་། པེ་ཐིལ་ལ་སོང་ ེ་དེར་བ ད་ནས་ ོད་ ི་ ་
བོ་ཨེ་སབ་ལ་ ོས་ ོལ་ ེད་ བས་ ོད་ལ་ ་མངོན་པའི་ ་ལ་བསང་ ེགས་ཤིག་བཟོ་དགོས། ༢ ཡ་

ཀོབ་ ིས་ཁོའི་བཟའ་མི་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མར་བཤད་ ར། ོད་ཚས་སོ་སོའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་
ི་རོལ་པའི་ ་འ ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་རང་ཉིད་གཙང་མ་ ས་ཏེ་གོན་པ་བ ེ་དགོས། ༣ ང་ཚ་ཡར་ལངས་

ནས་པེ་ཐིལ་ལ་སོང་ ེ། ང་ལ་དཀའ་ངལ་འ ད་ ས་ ོན་ལམ་ལ་གསན་ཞིང་ང་ ་བའི་ལམ་ ་མགོན་ བས་
མཛད་མཁན་ ི་ ་ལ་ས་དེར་བསང་ ེགས་ཞིག་བཟོ། ༤ ཁོ་ཚས་ ི་རོལ་པའི་ ་འ ་དང་ ་ ན་ཡ་ཀོབ་ལ་

ད་དེ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཚང་མ་སི་ཀེམ་ ི་མོན་ཆ་རའི་ ོང་འོག་ ་ ས། ༥ ཁོ་ཚ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་མ ན་ ་བ ོད་
པ་དང་ ་ཡིས་ ོང་ ེར་དེའི་མཐའ་འཁོར་ ི་མི་ཚང་མ་ ག་པར་ ས་ནས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་ལ་ ེས་
འདེད་མཁན་མ་ ང་།

༦ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་འབངས་ མས་ཀ་ན་ཨོ་ ་ ལ་ས་ཆའི་ལོ་ཟི་ ེ་པེ་ཐིལ་ལ་ ེབས། ༧ ཁོས་དེ་
གར་བསང་ ེགས་ཤིག་བཟོས་ཏེ་ས་དེའི་མིང་ལ་པེ་ཐིལ་ ི་ ་ཞེས་བཏགས། ་མཚན་ནི་ཁོ་ ་བོ་ལ་ ོས་ ོལ་

ེད་ བས་ ་ཡིས་དེ་གར་ ་མངོན་པའི་ ིར། ༨ རིབ་ ་ཡི་མ་མ་ ་པོ་ ཱ་ཤི་ནས་པེ་ཐིལ་ ི་མོན་ཆ་རའི་ ོང་
འོག་ ་ ར་ ས་ ས། ོང་བོ་དེའི་མིང་ལ་ཨེལ་ལོན་བྷ་ ་ ་ཞེས་བཏགས།

༩ ཡ་ཀོབ་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ནས་ ིར་ ེབས་ ེས་ ་ཡིས་ ར་ཡང་ཁོ་ལ་ ་མངོན་ཏེ་ ིན་ བས་གནང་།
༡༠ ད་ ང་ཁོ་ལ་ག ངས་ ར། དང་ཐོག་ ོད་ ི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་ཟེར་ཞིང་དེ་རིང་ནས་བ ང་ཡ་ཀོབ་ ་མི་
འབོད་པར་ད ི་སི་རལ་ཞེས་འབོད། འདི་ ར་ཁོའི་མིང་ལ་ད ི་སི་རལ་ ་བ ར་བ་རེད། ༡༡ ་ཡིས་ཁོ་ལ་
ག ངས་ ར། ང་ནི་ ན་ བ་ ི་ ་ཡིན། ོད་ ིས་མི་མང་པོ་ ེ་དགོས་ལ་མ་འོང་པར་མི་རིགས་གཅིག་དང་

ལ་ཁབ་མང་པོའི་དམངས་ ོད་ལས་ ེས་ལ་ ལ་པོ་ཡང་ ོད་ནས་འ ང་ངོ་། ༡༢ ངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་
ཱག་ལ་གནང་བའི་ས་ཆ་དེ་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་གནང་ ་ཡིན། ༡༣ ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་

པའི་ས་ཆ་དེ་ནས་མཁའ་ལ་འཕགས། ༡༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་གར་ ོ་ཡི་ཀ་བ་ཞིག་བ གས་ཏེ་ ེང་ ་ཆང་དང་
མ་ ལ། ༡༥ ཡ་ཀོབ་ ིས་ས་དེའི་མིང་ལ་པེ་ཐིལ་ཞེས་བཏགས། ༡༦ ཁོ་ཚར་པེ་ཐིལ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཨེབ་
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རབ་བར་ ་ལམ་ཐག་ ང་རིང་བས་ ཱ་ཧེལ་ ིས་ ་ ་ ེ་ཁར་དཀའ་ ག་ཚད་མེད་ ང་བ་རེད། ༡༧ དཀའ་
ག་ ོང་བའི་ བས་དེར་ ེ་གཡོག་མས་མོ་ལ་བཤད་ ར། མ་ ག་ཤིག ོད་ལ་ཡང་ ་ཞིག་ཐོབ་པ་རེད། ༡༨ ཁོ་

མོ་ཤི་ལ་ཉེ་བའི་ ས་དེར་ འི་མིང་ལ་པེན་ཨོ་ནེ་ཞེས་བཏགས། འོན་ ང་ཨ་ཕས་ཁོའི་མིང་ལ་པེན་ ཱ་མེན་
ཞེས་བཏགས། ༡༩ ཱ་ཧེལ་ཤི་ ེས་ཨེབ་རབ་ལམ་འ མ་ ་ ར་ ས་ ས། ཨེབ་རབ་ལ་པེད་ལེ་ཧེམ་ ང་ཟེར།
༢༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་མོའི་ ར་ ེང་ ་ ང་ ་ཞིག་བ གས། དེ་ནི་ ཱ་ཧེལ་ ི་ ར་ ང་ཡིན་ལ་དེང་སང་ཡང་

ང་ངོ་༎
༢༡ ད ི་སི་རལ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་མ ན་ ་བ ོད་ནས་ཨེ་དར་ ་ ར་ བ། ༢༢ ད ི་སི་རལ་ས་དེར་ ོད་

བས་ ་པན་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ ང་མ་པིལ་ ་སར་སོང་ནས་མཉམ་ ་ཉལ་བ་ཐོས། ཡ་ཀོབ་ལ་བ ོམས་པའི་ ་
བ ་གཉིས་ཡོད།

༢༣ ལེ་ ཱ་ཡིས་ ེས་པ་ནི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཆེ་བ་ ་པན་དང་། ཟི་ ་ཨོན་། ལེ་ཝི། ཡ་ ་ ་། ཨེ་ཞི་ཁར། བཟེད་
་ལན་བཅས་ཡིན། ༢༤ ཱ་ཧེལ་ ིས་ ེས་པ་ནི་ཡོ་སེབ་དང་པེན་ ཱ་མེན་ཡིན། ༢༥ ཱ་ཧེལ་ ི་གཡོག་མོ་པིལ་ཧ་

ཡིས་ ེས་པ་ནི་ ན་དང་ ་ ་྄ལེ་ཡིན། ༢༦ ལེ་ ཱ་ཡི་གཡོག་མོ་ཟིལ་ ཱ་ཡིས་ ེས་པ་ནི་ ་ ་དང་ཨ་ཤར་ཡིན།
འདི་དག་ནི་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ནས་ ེས་པའི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཡིན།

༢༧ ཡ་ཀོབ་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གི་དེ་གའི་ཀིར་ཡད་ཨར་ ཱ་མན་རེ་ཡི་ས་ཆར་ ེབས། དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་
དང་ཨི་ ཱག་ ེས་ ོད་ ས་པའི་ས་ཆ་རེད། ཀིར་ཡད་ཨར་ ཱ་ཞེས་པར་ཧེབ་རོན་ཞེས་ ང་ཟེར་རོ༎ ༢༨ ཨི་ ཱག་
ལོ་བ ་དང་བ ད་ ་ལ་གསོན། ༢༩ ཨི་ ཱག་ལོ་ན་ ས་པས་འཚ་བར་ཡིད་ཚམས་ཏེ་ད གས་ཆད་ནས་མེས་
པོའི་སར་སོང་། ཁོའི་ ་ཨེ་སབ་དང་ཡ་ཀོབ་གཉིས་ ིས་ཁོར་ ར་ ས་ ས་སོ༎

༣༦ ཨེ་སབ་ནི་ཨེ་དོམ་རེད། ཁོའི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར། ༢ ཨེ་སབ་ ིས་ཀ་ན་ཨན་
ལ་ ི་ཧེད་མི་ཨེ་ལོན་ ི་ ་མོ་ཨ་ ་དང་། ཧི་ཝི་མི་ཚབ་ཨོན་ ི་ཚ་མོ་ ེ་ཨོ་ ་ ལ་ ་ཡི་ ་མོ་

ཨོ་ཧོ་ལི་བ ཱ་མ ཱ་བཅས་ ང་མར་ ངས། ༣ ཡང་ཡེ་མ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ ེ་ ་ ཱ་ཡེ་ཡི་ ིང་མོ་པེ་མད་ ང་མར་
ངས། ༤ ཨ་ ་ཡིས་ཨེ་སབ་ལ་ཨེ་ལི་ ྥ་ཟི་ ེས་པ་དང་། པེད་མད་ ིས་རེ་ ་ཨེལ་ ེས། ༥ ཨོ་ཧོ་ལི་བ ཱ་མར་

ཡིས་ཡེ་ ་དང་ ཱ་ཨེ་ ཱན། ཁོ་ ཱག་བཅས་ ེས། འདི་དག་ནི་ཀ་ན་ཨོ་ ་ ལ་ ལ་ནས་ ེས་པའི་ཨེ་སབ་ ི་ ་
ཡིན། ༦ ཨེ་སབ་ ིས་ཀ་ན་ཨོ་ ་ ལ་ ལ་ནས་ཐོབ་པའི་ཁོའི་ ང་མ་དང་ ་ ་མོ། ིམ་ ི་བཟའ་མི་ཚང་མ།
དེའི་ཁར་ཁོའི་ནོར་ ག་དང་ གས་ཟོག ་ནོར་ཡོད་ཚད་བཅས་ ེར་ཏེ་ཁོའི་ག ང་བོ་ཡ་ཀོབ་དང་ཁ་ ལ་
ཏེ་ས་ཆ་གཞན་ལ་སོང་། ༧ ་མཚན་ནི་ཁོང་གཉིས་ ི་དངོས་ཟོག་དང་ ོ་ གས་ཧ་ཅང་མང་། ེས་ ོད་ ེད་
སའི་ ལ་ནས་ཤོངས་དཀའ་བས་ཁོ་གཉིས་མཉམ་ ོད་ ེད་མི་ བ་པ་རེད། ༨ དེ་ནས་ཨེ་སབ་སེ་ཨིར་རི་བོ་
ནས་བ ད། ཨེ་སབ་ནི་ཨེ་དོམ་རེད།

༩ ཨེ་སབ་ནི་སེ་ཨིར་རི་བོའི་ཨེ་དོམ་མིའི་མེས་པོ་ཡིན། ཁོའི་ ི་རབས་པའི་ལོ་ ས་གཤམ་བཀོད་ ར།
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༡༠ ཨེ་སབ་ཡི་ ་ མས་ ི་མིང་ནི། ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨ་ ་ཡིས་ཨེ་ལི་ ྥ་ཟི་ ེས་པ་དང་པེ་མད་ ིས་རེ་ ་
ཨེལ་ ེས། ༡༡ ཨེ་ལི་ ྥ་ཟི་ཡི་ ་ནི་ཐེ་མན་དང་ཨོ་མོར། ཚ་འོར། ག་ཡེ་ཐམ། ཀེ་ ་ ཱ་བཅས་ཡིན། ༡༢ ཐིམ་ ་ནི་
ཨེ་སབ་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ྥ་ཟིའི་ ན་མ་ཡིན། ཁོ་མོས་ཨེ་ལི་ ྥ་ཟི་ལ་ཨ་ ཱད་ལེག་ ེས། འདི་ནི་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨ་

་ཡི་ཚ་བོ་ཡིན། ༡༣ རེ་ ་ཨེལ་ཞེས་པའི་ ་ མས་ནི་ ་ཧད་དང་ཟེ་རགཤམ་མ། མེ་ ཱ་བཅས་ཡིན། འདི་དག་
ནི་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་པེ་མད་ ི་ཚ་བོ་ཡིན། ༡༤ ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ ཱ་ནི་ཚབ་ཨོན་ ི་ཚ་མོ་ ེ་ཨོ་ ་

ལ་ ་ཡི་ ་མོ་ཡིན། ཁོ་མོས་ཨེ་སབ་ལ་ཡེ་ ་དང་ ཱ་ཨེ་ ཱན། ཁོ་ ཱག་བཅས་ ེས།
༡༥ ཨེ་སབ་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ ི་ ས་བདག་གཤམ་བཀོད་ ར། ཨེ་སབ་ ི་ ་ཆེ་བ་ཨེ་ལི་ ྥ་ཟི་ཡི་ ་ཚའི་

ོད་ ་ ས་བདག་ཐེ་མན་དང་ ས་བདག་ཨོ་མར། ས་བདག་ཚ་འོར། ས་བདག་ཀེ་ ་ཟ། ༡༦ ས་བདག་
ཁོ་ ཱག་དང་ ས་བདག་ག་ཨེ་ཐམ། ས་བདག་ཨ་ ཱད་ལེག་བཅས་ཡོད། འདི་དག་ནི་ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་ཨེ་ལེ་ ཱ་
ཟི་ནས་ཆད་པའི་ ས་བདག་ཡིན་ལ་ཨ་ ་ཡི་ཚ་བོ་ཡང་ཡིན། ༡༧ ཨེ་སབ་ ི་ ་རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཚའི་ ོད་ ་

ས་བདག་ ་ཧད་དང་ ས་བདག་ཟེ་རག ས་བདག་ཤམ་ ཱ། ས་བདག་ ཱ་ ཱ་བཅས་ཡོད། འདི་དག་ནི་ཨེ་
དོམ་ ལ་ ི་རེ་ ་ཨེལ་ལས་ཆད་པའི་ ས་བདག་ཡིན་ལ། ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་པེ་མད་ ི་ཚ་བོ་ཡང་ཡིན། ༡༨ ཨེ་
སབ་ ི་ ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ ཱ་ཡི་ ་ཚའི་ ོད་ ་ ས་བདག་ཡེ་ ་དང་ ས་བདག་ ཱ་ཨེ་ ཱན། ས་བདག་ཁོ་

ཱག་བཅས་ཡོད། འདི་དག་ནི་ཨོ་ ་ ལ་ ་ཡི་ ་མོ་ ེ་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ ཱ་ཡི་ ་ཚའི་ ོད་ནས་
མཆེད་པའི་ ས་བདག་ཡིན། ༡༩ གོང་གི་ ས་བདག་དག་ནི་ཨེ་སབ་ ི་ཚ་བོ་ཡིན། ཨེ་སབ་ནི་ཨེ་དོམ་རེད།

༢༠ ས་དེའི་ ར་ཡོད་ ི་ ལ་མི་ཧེད་ ས་མི་སེ་ཨིར་ ི་ ་ཚ་གཤམ་བཀོད་ ར། ལོ་ཐན་དང་ཤོ་པལ། ཚབ་
ཨོན། ཨོ་ ་ ལ་ ། ༢༡ དི་ཤོན། ཨེ་ཚར། དི་ཞན་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ནི་ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་ཧེད་ ས་མི་སེ་ཨིར་

ི་ ་ཚའི་ ོད་ནས་ཆད་པའི་ ས་བདག་ཡིན། ༢༢ ལོ་ཐན་ ི་ ་ནི་ཧོ་རི་དང་ཧེ་མན་ཡིན་ལ་ལོ་ཐན་ ི་ ིང་
མོ་ནི་ཐིམ་ ་ཡིན། ༢༣ ཤོ་པལ་ ི་ ་ནི་ཨལ་ཝན་དང་མ་ན་ཧད། ཨེ་པལ། སི་པོ། ཨོ་ནམ་བཅས་ཡིན། ༢༤ ཚབ་
ཨོན་ ི་ ་ནི་ཨ་ ཱ་དང་ཨོ་ ་ ལ་ ་ ་བ་གཉིས་ཡིན། ༢༥ ཨོ་ ་ ལ་ ་ཡི་ ་དི་ཤོན་དང་ ་མོ་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་

ཱ་ཡིན། ༢༦ དི་ཤོན་ ི་ ་ཧེམ་ ན་དང་ཨེས་པན། ཡི་རན། ཀེ་རན་བཅས་ཡིན། ༢༧ ཨེ་ཚར་ཡི་ ་པིལ་ ན་
དང་ཟ་ཨ་ཝན། ཨ་ཁན་བཅས་ཡིན། ༢༨ དི་ཞན་ ི་ ་ ་ཚ་དང་ཨ་རན་གཉིས་ཡིན། ༢༩ ཧེད་ ས་མི་ནས་
མཆེད་པའི་ ས་བདག་གཤམ་བཀོད་ ར། ས་བདག་ལོ་ཐན་དང་ ས་བདག་ཤོ་པལ། ས་བདག་ཚབ་ཨོན།

ས་བདག་ཨན་ ། ༣༠ ས་བདག་དི་ཤོན། ས་བདག་ཨེ་ཚར། ས་བདག་དི་ཞན་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ནི་
སེ་ཨིར་ ལ་ ི་ ས་ ད་ ར་ཚང་མ་ཧེད་ ས་མི་ནས་ཆད་པའི་ ས་བདག་ཡིན། ༣༡ ད ི་སི་རལ་མིར་ ལ་
པོས་དབང་བ ར་མ་ ས་ ོན་ལ། ཨེ་དོམ་ ལ་ ་བ ད་པའི་ ལ་པོ་གཤམ་བཀོད་ ར། ༣༢ ཱ་ཨོར་ཡི་ ་
པིལ་ ་ཨེ་དོམ་ ལ་ནས་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ཁོའི་ ལ་སའི་མིང་ལ་དིན་ཧ་ ཱ་ཟེར། ༣༣ པིལ་ ་ཤི་ ེས་
པོ་ཚ་ ཱ་མི་སེ་རག་གི་ ་ཡོ་པབ་ ིས་ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ༣༤ ཡོ་པབ་ཤི་ ེས་ཐེ་མན་ ལ་ ི་མི་ ་སམ་ ིས་
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ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ༣༥ ཧ་སམ་ཤི་ ེས་ ཱ་དད་ ི་ ་ཧ་དད་ ིས་ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ཧ་དད་ཧནི་མོ་
ཨབ་ ལ་ནས་མིད་ཡན་མི་ཕམ་པར་གཏོང་མཁན་ཡིན། ཁོའི་ ལ་སའི་མིང་ལ་ཨ་ཝིད་ཅེས་ཟེར། ༣༦ ཧ་དད་
ཤི་ ེས་ ཱ་རེ་ཁ་མི་སམ་ ཱ་ཞེས་ ་བས་ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ༣༧ སམ་ ཱ་ཤི་ ེས་གཙང་འ མ་ ི་རེ་ཧོ་པེད་
ཅེས་པའི་མི་ཤ་ ལ་ ་བས་ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ༣༨ ཤ་ ལ་ཤི་ ེས་ཨག་པོར་ཞེས་ ་བའི་ ་ ཱ་ཨལ་ཧ་ནན་

་ནན་ ིས་ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ༣༩ ཨག་པོར་ཡི་ ་ ཱ་ཨལ་ཧ་ནན་ ་ནན་ཤི་ ེས་ཧ་དར་ཞེས་ ་བས་ཁོའི་
ལ་ ིད་བ ང་། ཁོའི་ ལ་སའི་མིང་ལ་པཕ་ ་དང་ ང་མའི་མིང་ལ་མ་ཧ་ཐ་བ་ཨེལ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཁོ་མོ་

ནི་ཧབ་ཅེས་པའི་ཚ་མོ་དང་མེ་རེ་ཞེས་པའི་ ་མོ་ཡིན། ༤༠ ཨེ་སབ་ནས་མཆེད་པའི་ ས་བདག་ཚའི་ ས་ ད་
དང་ ོད་ས། མིང་བཅས་གཤམ་བཀོད་ ར། ས་བདག་ཐིམ་ ་དང་ ས་བདག་ཨལ་ཝ། ས་བདག་ཡ་ཐེལ།
༤༡ ས་བདག་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ ཱ། ས་བདག་ཨེ་ ཱ། ས་བདག་ཕི་ནོན། ༤༢ ས་བདག་ཀེ་ ་ ཱ། ས་བདག་ཐེ་
མན། ས་བདག་མིབ་ཚར། ༤༣ ས་བདག་མག་དི་ཨེལ། ས་བདག་ཨི་རམ་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ནི་ཨེ་དོམ་
མིས་བདག་བ ང་ ས་པའི་གཞིས་ ོད་ ི་ས་ཆ་དང་ ས་བདག་ ར་ཚང་མ་ཨེ་དོམ་མིའི་མེས་པོ་ཨེ་སབ་ ི་

ི་རབས་པ་ཡིན་ནོ༎

༣༧ ཡ་ཀོབ་ཁོའི་ཨ་ཕ་ ེས་ ོད་ ེད་སའི་ཀ་ན་ཨོ་ ་ ལ་ས་ཆར་བ ད་ཡོད། ༢ ཡ་ཀོབ་ ི་ལོ་ ས་
གཤམ་བཀོད་ ར། ཡོ་སེབ་ལོ་བ ་བ ན་ ེང་ཁོའི་ ་བོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ག་ ི་ ས། ཁོ་ནི་ ིས་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ་ ན་ ་ཨ་ཕའི་ ན་མ་པིལ་ ་དང་ཟིལ་ ཱ་ཡི་ ་ཚའི་མཉམ་ ་གནས་གཅིག་ ་བ ད་དེ། ཡོ་
སེབ་ ིས་ཁོའི་ ་བོ་ མས་ ི་ ོད་ངན་ཁོ་ཚའི་ཨ་ཕ་ལ་བཤད། ༣ ད ི་སི་རལ་མ་གཞིར་ཁོའི་ ་གཞན་ མས་
ལས་ཡོ་སེབ་ལ་དགའ། ་མཚན་ནི་ཡོ་སེབ་ནི་ཁོ་ལོ་ན་ ས་ ས་ ེས་པ་དང་ཁོས་ཡོ་སེབ་ལ་གོས་ཚས་ཅན་
ཞིག་བཟོས། ༤ ་བོ་ མས་ ིས་ཨ་ཕ་ཁོང་ཚ་ལས་ཡོ་སེབ་ལ་དགའ་བ་ཤེས་ནས་ཡོ་སེབ་ལ་ ང་བ་མ་ཟད་

ད་ཆ་ཡག་པོའང་མི་བཤད།
༥ ཡོ་སེབ་ ིས་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་པ་ཁོའི་ ་བོ་ མས་ལ་བཤད་ནས་ཁོ་ཚ་ ར་ལས་ཁོ་ལ་ ང་བར་ ར།

༦ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་ ར། ངའི་ ི་ལམ་ལ་གསོན་དང་། ༧ ང་ཚས་ཞིང་ཁ་ ་ལོ་ཏོག་བམ་པོ་བ མས་
བས་ངའི་བམ་པོ་ ེན་ ་ལངས་འ ག་ལ་ ོད་ཚའི་བམ་པོས་ངའི་བམ་པོ་ལ་བ ོར་ཏེ་ ས་འ ད་ ་བཞིན་

འ ག ༨ ཁོའི་ ་བོ་ མས་ ིས་ལན་འདེབས་ ར། ོད་ངོ་མ་ང་ཚའི་ ལ་པོ་ ེད་འདོད་དམ། ོད་ ིས་ངོ་མ་
ང་ཚ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚ་ཁོའི་ ི་ལམ་བཤད་པའི་ ེན་ ིས་ ར་ལས་ཁོ་ལ་ ང་བར་ ར།
༩ དེའི་ ེས་ ་ཁོ་ལ་ཡང་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་ཏེ་ཁོའི་ ་བོ་ མས་ལ་བཤད་ ར། ོས་དང་། ང་ལ་ཡང་ ི་ལམ་
ཞིག་ ིས་པར། ཉི་མ་དང་ ་བ། ར་མ་བ ་གཅིག་གིས་ང་ལ་ ས་འ ད་ ་བ་མཐོང་། ༡༠ ཡོ་སེབ་ ིས་ ི་
ལམ་འདི་ཁོའི་ཨ་ཕ་དང་ ་བོ་ མས་ལ་བཤད་ ེས། ཁོའི་ཨ་ཕས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ ར། ོད་ ི་ ིས་
པའི་ ི་ལམ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ང་དང་ ོད་ ི་ཨ་མ། ན་ ་ མས་དངོས་གནས་ཡོང་ ེ་ཁ་ བ་ ་བ ད་
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ནས་ ོད་ལ་ ས་འ ད་ ་དགོས་སམ། ༡༡ ཁོའི་ ་བོ་ཚས་ཁོ་ལ་ ག་དོག་ ས་ ང་ཨ་ཕས་ ད་ཆ་དེ་སེམས་
ལ་ཉར།

༡༢ ཡོ་སེབ་ ི་ ་བོ་ མས་སི་ཀེམ་ ལ་ ་ཨ་ཕའི་ ག་ ་འཚ་ ་སོང་། ༡༣ ད ི་སི་རལ་ ིས་ཡོ་སེབ་
ལ་བཤད་ ར། ོད་ ི་ ་བོ་ མས་སི་ཀེམ་ ལ་ ་ ག་འཚ་ ་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཤོག་དང་། ངས་

ོད་མངགས་ཏེ་ཁོང་ཚའི་དེ་གར་སོང་། ཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་ ར། ང་འདིར་ཡོད། ༡༤ ད ི་སི་རལ་ ིསབཤད་
ར། ོད་སོང་ ེ་ ོད་ ི་ ་བོ་ མས་དང་ ག་ ་བདེ་འཇགས་ཡིན་མིན་ལ་བ ས་ནས་ ིར་ང་ལ་ལན་ ེར་

ཤོགདེ་ནས་ཁོ་ཧེབ་རོན་ ང་བ་ནས་ ིར་མངགས་ཏེ་སི་ཀེམ་ ལ་ ་སོང་། ༡༥ ཁོ་ཞིང་ཐང་ ་ལམ་ནོར་བ་
དང་མི་ཞིག་ཁོ་ལ་འ ད་ནས་ ོད་ ིས་ཅི་ཞིག་འཚལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ༡༦ ཁོས་བཤད་ ར། ངས་ ་བོ་

མས་འཚལ་ ི་ཡོད། ོད་ ིས་ཁོང་ཚའི་ ག་གང་ ་འཚ་བ་ང་ལ་བཤད་པར་ ། ༡༧ མི་དེས་བཤད་ ར།
ཁོང་ཚ་འདི་ནས་ ིན་སོང་། ཁོང་ཚས་དོ་ཐན་ལ་འ ོ་ཟེར་བ་ངས་ཐོས་ ང་། ཡོ་སེབ་ ་བོ་ མས་ ི་ ེས་དེད་
དེ་དོ་ཐན་ནས་ཁོང་ཚ་དང་འ ད། ༡༨ ཁོང་ཚས་ཡོ་སེབ་ ང་རིང་ནས་མཐོང་ ེ་ཁོ་ཚའི་འ མ་ ་མ་ ེབས་
གོང་ངན་ ས་མཉམ་འགོད་ ིས་ཁོ་གསོད་ ིས་ ས། ༡༩ ཕན་ ན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ོས་དང་། ི་ལམ་
མཁན་དེ་ ེབས་ ང་། ༢༠ ཤོག་དང་། ང་ཚས་ཁོ་བསད་དེ་དོང་ཞིག་གི་ནང་ ་ག གས་ནས་གཅན་གཟན་

ག་པ་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོ་ཟོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ཁོའི་མ་འོངས་པའི་ ི་ལམ་ག་འ ་ཡིན་མིན་བ །
༢༡ ་པན་ ིས་ཐོས་ནས་ཁོང་ཚའི་ལག་ནས་ཁོ་ ོབ་པར་ང་ཚས་ཁོའི་ཚ་ ོག་ལ་གནོད་ ེལ་མི་ ང་ཅེས་
བཤད། ༢༢ ཡང་བཤད་ ར། ཁོ་ལ་ ས་ ོན་བཏང་མི་ཆོག་ ང་ས་ ོད་འདིའི་དོང་ནང་ ་ག ག་ཆོགའོན་ཏེ་
ལག་བཞག་ནས་གནོད་ ེལ་མི་ ང་། ་པན་ ིས་ཁོང་ཚའི་ལག་ནས་ཁོ་ བས་ཏེ་ ིར་ཨ་ཕར་ ོད་བསམ་
པ་རེད། ༢༣ ཡོ་སེབ་ ་བོ་ཚའི་སར་ ེབས་པ་དང་ཁོ་ཚས་ཁོའི་ ི་ ་བ ས། དེ་ནི་ཁོས་ ོན་པའི་ཚས་ ་དེ་རེད།
༢༤ ཁོ་ཚས་ཁོ་དོང་ནང་ ་ག གས་པ་དང་དོང་དེ་ ོང་བ་ཡིན་ལ་ནང་ ་ ་མེད།

༢༥ དེ་བཞིན་ཁོང་ཚ་བ ད་ནས་ཟ་མ་ཟ་ བས་མིག་གིས་བ ས་པ་ན་མིད་ཡན་ ི་ཡེས་མ་ཨེལ་མི་ཨད་
ལ་ནས་ཡོང་ ེ་ ་མོང་ལ་ ོ་ ས་དང་ ོས་དཀར། ཤེལ་ཏ་བཅས་བཀལ་ནས་ཨ་ཇིབ་ལ་འ ོ་བ་མཐོང་།

༢༦ ཡ་ ་ ་ཡིས་ ན་ ་ཚར་བཤད་ ར། ང་ཚས་ ་བོ་བསད་དེ་ ག་བ ས་ན་ཐོབ་ ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ༢༧ དེ་
མིན་ང་ཚས་ཁོ་ཡེས་མ་ཨེལ་མི་ལ་བཙང་ ེ་གནོད་པ་མི་ ེད། ་མཚན་ནི་ཁོ་ང་ཚའི་ ན་ ་དང་ཤ་ ག་ཡིན།

ན་ ་ཚས་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན། ༢༨ མིད་ཡན་ ི་ཚང་བ་འགའ་གནས་དེ་ནས་ ་ བས་ ་བོ་ཚས་ཡོ་སེབ་དོང་
ནང་ནས་ ིར་ ངས་ཏེ་ད ལ་ཊམ་ཉི་ ་ ས་ཏེ་ཡེས་མ་ཨེལ་མི་ལ་བཙངས། ཁོང་ཚས་ཡོ་སེབ་ཨ་ཇིབ་ལ་

ིད་སོང་། ༢༩ ་པན་དོང་འ མ་ ་ ེབས་ནས་ཡོ་སེབ་མེད་པ་མཐོང་ ེ་ ་བ་གཤགས་པ་དང་། ༣༠ ན་ ་
ཚའི་དེ་གར་ཡོང་ ེ་བཤད་ ར། ིས་པ་མི་འ གང་གང་ ་སོང་ན་བཟང་ངམ།

༣༡ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ར་ཞིག་བསད་དེ་ཡོ་སེབ་ ི་ཚས་ ་ ག་གིས་བ ིས་ནས། ༣༢ ཁོང་ཚས་ཨ་ཕའི་དེ་གར་
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བ ར་ཏེ་ང་ཚས་འདི་བ ེད་པ་ཡིན། ོད་ ི་ ་ ང་བའི་ ི་ ་ཡིན་མིན་ངོས་འཛན་ ེད་པར་ ་ཞེས་ཤོད།
༣༣ ཁོས་ངོས་ཟིན་ཏེ་འདི་ངའི་ འི་ ི་ ་རེད། གཅན་གཟན་ ག་པ་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོ་ཟོས་པ་དང་ཡོ་སེབ་
ཐེར་ཚལ་ ར་ཚལ་ ་བཏང་སོང་ཞེས་ཡང་ཡང་ ས། ༣༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ་བ་གཤགས་ཏེ་པང་ ང་ལ་སེང་
རས་བཅིངས་ཏེ་ཁོའི་ ་ལ་ ་ངན་ཉིན་མང་པོར་ ས། ༣༥ ཁོའི་ ་ ་མོ་ཚང་མས་ཁོར་སེམས་གསོ་ ས་ ང་
སེམས་གསོ་ ེད་མ་ བ་པར་བཤད་ ར། ང་ངེས་པར་ ་ ་ངན་ ིས་གཤིན་ ེའི་ ལ་ ི་ངའི་ འི་དེ་གར་
འ ོ་དགོས། ཡོ་སེབ་ ི་ཨ་ཕ་ཁོའི་ཆེད་ ་ ོ་ག ང་གིས་ ས་པ་རེད།

༣༦ མིད་ཡན་མིས་ཡོ་སེབ་ཨ་ཇིབ་ལ་ ིད་དེ་ཕར་ཨོལ་ ི་ནང་ ོན་ ་ ང་མགོ་བ་ཕི་ཏི་ཕར་ལ་བཙངས་
སོ༎

༣༨ བས་དེར་ཡ་ ་ ་ཁོའི་ ན་ ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཨ་ ལ་ལམ་མི་ཧི་ ཱ་ཟེར་བའི་ ིམ་ ་ ེབས།
༢ ཡ་ ་ ་དེ་གར་ཀ་ན་ཨན་མི་སི་ ཱ་ཡི་ ་མོ་མཐོང་ ེ་ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་ནས་ ས་འ ེལ་

ས། ༣ ཁོ་མོར་མངལ་ཆགས་ཏེ་ ་ཞིག་ ེས་པར་ཡ་ ་ ་ཡིས་ཁོའི་མིང་ལ་ ་ ཱ་ཞེས་བཏགས། ༤ ཁོ་མོར་ཡང་
མངལ་ཆགས་ནས་ ་ཞིག་ ེས་པར་ཨ་མས་ཁོའི་མིང་ལ་ཨོ་ནན་ཞེས་བཏགས། ༥ ར་ཡང་ཁོ་མོས་ ་ཞིག་

ེས་ཏེ་མིང་ལ་སེ་ ཱ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། ཁོ་མོས་སེ་ ཱ་ ེས་ བས་ཡ་ ་ ་ཀེ་ཟིལ་ ་ཡོད། ༦ ཡ་ ་ ་ཡིས་
་ཆེ་བ་ ་ ཱ་ལ་ ཱ་མར་ཟེར་བའི་ ་མོ་ཞིག་ ང་མ་ ངས། ༧ ཡ་ ་ ་ཡི་ ་ཆེ་བ་ ་ ཱ་ནི་གཙ་བོས་ ན་ ར་

ནས་ ིག་ཅན་ཞིག་ ་ ང་བས་ཤི་བར་ ས། ༨ ཡ་ ་ ་ཡིས་ཨོ་ནན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ་བོའི་འགན་
ར་ནས་ ་བོའི་ ང་མ་དང་ ས་འ ེལ་ ས་ཏེ་ ་བོར་ ི་རབས་པ་ ེལ་དགོས། ༩ ཨོ་ནན་ ིས་ ་ ་རང་

ལ་མི་དབང་བ་ཤེས་པས་ ས་འ ེལ་ ེད་ བས་ཁམས་དཀར་ས་ལ་བཤོས་ནས་ ་བོ་ལ་ ི་རབས་པ་མི་ཡོང་
བ་ ས། ༡༠ གཙ་བོས་ཨོ་ནན་ ིས་གང་ ས་ ི་ ་བ་ ིག་ཅན་ ་ ང་བས་ཁོ་ཡང་ཤི་བར་མཛད། ༡༡ ཡ་ ་

་ཡིས་སེམས་ལ་སེ་ ཱའང་ཁོའི་ ་བོ་གཉིས་དང་འ ་བར་ཤི་བར་བསམ་ནས་ཁོའི་ འི་ ང་མ་ ཱ་མར་ལ་
བཤད་ ར། ངའི་ ་སེ་ ཱ་འཚར་ལོངས་ ང་རེག་བར་ ་ ོད་ཨ་ཕའི་སར་སོང་ནས་ གས་མོར་ ོད། དེ་ནས་

ཱ་མར་ ིར་སོང་ནས་ཁོ་མོའི་ཨ་ཕའི་ ིམ་ ་བ ད།
༡༢ ས་ ན་རིང་བོ་ཞིག་འགོར་ ེས་ཡ་ ་ ་ཡི་ ང་མ་སི་ ཱ་ཡི་ ་མོ་ཤི་བ་རེད། ཡ་ ་ ་སེམས་གསོ་

ཐེབས་ནས་ཁོའི་ ོགས་པོ་ཨ་ ལ་ལམ་མི་ཧི་ ཱ་དང་མཉམ་ ་ཐིམ་ ་ལ་སོང་ ེ། ཁོའི་ ག་བལ་འ ེག་པའི་
མིའི་དེ་གར་ ེབས། ༡༣ མི་ཞིག་གིས་ ཱ་མར་ལ་ ོད་ ི་ ག་པོ་ཐིམ་ ་ ་ ག་བལ་འ ེག་ ་ ད་སོང་ཞེས་
བཤད། ༡༤ ཱ་མར་ཡིས་སེ་ ཱ་ནར་སོན་པ་དང་རང་ཉིད་ད་ ང་ཁོའི་ ང་མ་ ས་མེད་པ་མཐོང་ ེས། ཁོ་མོས་

གས་མོའི་གོན་པ་ ད་དེ་གདོང་རས་ ིས་ངོ་བཀབ་པ་དང་ ས་པོ་ཡང་བ མས་ཏེ་ཐིམ་ ་ལམ་ ི་ཨེ་ ་
ཡིམ་མཁར་ ོ་ ་བ ད། ༡༥ ཡ་ ་ ་ཡིས་ཁོ་མོར་མཐོང་ ེ་ ད་འཚང་མ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། ་མཚན་ནི་
ཁོ་མོས་གདོང་རས་བཀབ་ཡོད་པས་སོ༎ ༡༦ ཡ་ ་ ་ཁོ་མོའི་དེ་གར་སོང་ནས་རང་ཉིད་ ི་ འི་ ང་མ་ཡིན་པ་
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མ་ཤེས་པར། ཤོག་དང་། ང་དང་ ས་འ ེལ་ ེད་ཅེས་བཤད། ཱ་མར་ ིས་ ོད་ ིས་ང་དང་ ས་འ ེལ་ ས་
ན་ཅི་ཞིག་ ེར་རམ་ཞེས་ ིས་པར། ༡༧ ཡ་ ་ ་ཡིས་ངས་མི་མངགས་ཏེ་ ག་ ་ནང་ནས་རེ ་ཞིག་ ོད་ལ་
བ ལ་འོང་ཞེས་ལན་བཏབ། ཱ་མར་ ིས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་དེ་མ་བ ལ་ ོན་ ་ང་ལ་གཏའ་མ་འཇོག་ ་
འཐད་དམ། ༡༨ ཁོས་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ལ་གཏའ་མ་ཅི་ཞིག་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། ཱ་མར་ཡིས་ ོད་ ི་
ཐམ་ག་དང་ ་རགས། ལག་ནང་གི་མཁར་བ་བཅས་དགོས་ཞེས་བཤད་པར། ཡ་ ་ ་ཡིས་དེ་དག་ཁོ་མོ་ལ་

ད་ནས་ ས་འ ེལ་ ས་ཏེ་ཁོ་མོར་མངལ་ཆགས། ༡༩ ཱ་མར་ཡར་ལངས་ཏེ་སོང་བ་དང་གདོང་རས་ ད་དེ་
ར་བཞིན་ གས་མོའི་གོན་པ་དེ་ ོན། ༢༠ ཡ་ ་ ་ཡིས་ཁོའི་ ོགས་པོ་ཧི་ ཱ་མི་ལ་མངག་བཅོལ་ ས་ཏེ་རེ ་

ཞིག་བ ལ་ནས་ ་མེད་དེའི་ལག་གི་གཏའ་མ་ ིར་ལེན་པར་སོང་ཡང་ཁོ་མོ་མ་ ེད། ༢༡ ཁོས་ས་ཆ་དེའི་མི་ལ་
ཨེ་ ་ཡིམ་ལམ་འ མ་ ི་ ད་འཚང་མ་དེ་གང་ན་ཡོད་ཅེས་ ིས་པར། ཁོ་ཚས་འདིར་ ད་འཚང་མ་ཞིག་མེད་
ཅེས་བཤད། ༢༢ ཁོ་ ིར་སོང་ནས་ཡ་ ་ ་ལ་ངས་ཁོ་མོ་མ་ ེད་པ་མ་ཟད་ས་ཆ་དེའི་མིས་འདིར་ ད་འཚང་མ་
ཞིག་མེད་ཟེར་ཞེས་བཤད། ༢༣ ཡ་ ་ ་ཡིས་བཤད་ ར། ངས་རེ ་འདི་ ོད་ལ་བ ར་ ང་ཁོ་མོ་མ་ ེད། ང་
ཚས་ངོ་ཚ་མི་ ོང་བར་འདི་གང་ ར་ཁོ་མོར་འ ོད་དགོས།

༢༤ ་བ་ག མ་ཙམ་འགོར་ ེས་མི་ཞིག་གིས་ཡ་ ་ ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ི་ འི་ ང་མ་ ཱ་མར་ ད་
འཚང་མ་ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད་འ ིག་པ་ ད་པས་མངལ་ཡང་ཆགས་ཡོད། ཡ་ ་ ་ཡིས་བཤད་ ར། ཁོ་མོ་ ིད་
ཡོང་ནས་མེ་ལ་ ེགས་ཤིག ༢༥ ཱ་མར་ ིར་ ིད་ཡོང་ བས་ཁོ་མོས་མི་ཞིག་ ག་པོ་ལ་འ ད་ ་མངགས་ཏེ་
ཁོ་ལ་བཤད་ ར། དངོས་པོ་འདི་དག་ འི་ཡིན་ན་ང་དེ་ཡིས་མངལ་ཆགས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་ཐམ་ག་དང་ ་
རགས། མཁར་བ་འདི་དག་ འི་ཡིན་ངོས་འཛན་ ེད་པར་ ། ༢༦ ཡ་ ་ ་ཡིས་དེ་དག་ངོས་ཟིན་ཏེ་བཤད་

ར། ཁོ་མོ་ང་ལས་ག ང་ ང་ཞིག་རེད། ་མཚན་ནི་ངས་ཁོ་མོར་ངའི་ ་སེ་ ཱ་ལ་མ་ ིན་པ་ཡིན། ས་དེ་
ནས་བ ང་ཡ་ ་ ་ཁོ་མོ་དང་ ས་འ ེལ་མ་ ས་སོ། ༢༧ ཱ་མར་ཡིས་ ་ ་བཙས་ཁར། ོ་ ལ་ལས་འདས་བ་
ཞིག་ལ་ཁོ་མོའི་མངལ་ནང་ ་མཚ་ཞིག་ཡོད། ༢༨ ་ ་བཙས་ བས་ ིས་པ་གཅིག་གིས་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ ིར་
བ ིངས་ཡོང་བས་ ེས་གཡོག་མས་ ད་པ་དམར་པོ་ཞིག་ ེར་ནས་ཁོའི་ལག་པ་ལ་ད ིས་ཏེ་འདི་ནི་ ོན་ ེས་
ཡིན་ཞེས་བཤད། ༢༩ དེའི་ ེས་ ་ ་འདིས་ལག་པ་ ིར་བ མས་ཏེ་ཁོའི་ ་བོ་ ེས་པ་རེད། ེས་གཡོག་མས་

ོད་ཅིའི་ ིར་འཚང་ཁ་ བ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། དེར་བ ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ཕེ་རེ་ ཱ་ཞེས་བཏགས།
༣༠ དེ་མ ད་ནས་ལག་པར་ ད་པ་དམར་པོ་ཡོད་པའི་ཁོའི་ག ང་བོ་དེ་ཡང་ ེས་ ང་། ཁོའི་མིང་ལ་ཟེ་རགས་
ཞེས་བཏགས་སོ༎

༣༩ ཡོ་སེབ་ཨ་ཇིབ་ལ་ ིད་དེ་སོང་བ་དང་། ཨ་ཇིབ་མི་ཕར་ཨོལ་ ི་ནང་ ོན་དང་ ་ ང་བའི་མགོ་
བ་ཡིན་པའི་ཕི་ཏི་ཕར་ཡིས་ཁོ་ ིད་ཡོང་བའི་ཡེས་མ་ཨེལ་ ི་མི་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ཉོས་ཏེ་སོང་།

༢ ཡོ་སེབ་ཁོའི་བདག་པོ་ཨ་ཇིབ་མི་དེའི་ ིམ་ ་བ ད་དེ་གཙ་བོ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས་ ་བ་ཐམས་
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ཅད་ལེགས་ བ་ ང་བ་རེད། ༣ ཁོའི་བདག་པོས་གཙ་བོ་ཁོའི་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དང་གཙ་བོས་ཁོས་གང་ ས་
ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པ་མཐོང་། ༤ ཡོ་སེབ་བདག་པོའི་མ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་
ེ་བདག་པོར་ཞབས་ ་བ བས་པ་མ་ཟད། བདག་པོས་ཁོ་ ིམ་ལས་ལ་དོ་དམ་ ེད་ ་མངགས་ཏེ་ ་བ་

ཡོད་ཚད་ཁོའི་ལག་ ་ ད། ༥ བདག་པོས་ཁོར་ ིམ་ལས་དང་ཡོད་ཚད་ལ་དོ་དམ་ ེད་ ་བ ག་པ་ནས་
བ ང་གཙ་བོས་ཡོ་སེབ་ ི་ ེན་ ིས་ཨ་ཇིབ་མིའི་ ིམ་དེར་ ིན་ བས་གནང་ ེ་ ིམ་ནང་དང་ས་ཞིང་བཅས་
ཡོད་ཚད་ལ་གཙ་བོའི་ ིན་ བས་ཐོབ། ༦ ཕི་ཏི་ཕར་ཡིས་ཡོད་ཚད་ཡོ་སེབ་ ི་ལག་ ་ ད་དེ་རང་ཉིད་ ི་ཟ་

་མ་གཏོགས་དོན་དག་གཞན་གང་ལའང་སེམས་ ར་མི་ ེད། ཡོ་སེབ་མ་གཞིར་མཛས་ལ་ཞི་ཞིང་ ལ་བ་
ཞིག་ཡིན།

༧ དེ་ ེས་བདག་པོའི་ ང་མས་ཡོ་སེབ་ལ་མིག་བ ་བཏང་ནས་ ོད་དང་ ་གཉིས་ ས་འ ེལ་ ེད་ཅེས་
བཤད། ༨ ཡོ་སེབ་ ིས་དང་ལེན་མ་ ས་པར་བདག་པོའི་ ང་མ་ལ་བཤད་ ར། ོས་དང་། ངའི་བདག་པོས་

ིམ་ལས་ཡོད་ཚད་ལ་སེམས་ ར་མི་ ེད་པར་ངའི་ལག་ ་ ད་ཡོད། ༩ ིམ་འདིའི་ནང་ང་ལས་མཐོང་ཆེན་
ཞིག་མེད་པར་མ་ཟད་ཁོས་ ང་ ོད་མ་གཏོགས་ངའི་ལག་ ་མི་ ོད་པ་ཅི་ཡང་མེད། ་མཚན་ནི་ ོད་ཁོའི་

ང་མ་ཡིན། ངས་ ་བ་ངན་པ་འདི་འ ་ཞིག་ ས་ནས་ ་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་ ས་སམ། ༡༠ ེས་ ་ཁོ་མོས་
ས་ ན་ ་ཡོ་སེབ་ལ་ཁོ་མོ་དང་ ས་འ ེལ་ ེད་ཅེས་བཤད་ ང་། ཁོས་དང་ལེན་མ་ ས་པ་མ་ཟད་ཁོ་མོའི་

མཉམ་ འང་མ་བ ད། ༡༡ ཉིན་ཞིག་ལ་ཡོ་སེབ་ཁང་པའི་ནང་ ་ ་བ་བ བ་ ་སོང་བ་ན་ ིམ་ ་ནང་མི་
གཅིག་ ང་བ ད་མེད། ༡༢ ད་མེད་དེས་ཁོའི་ ོད་ ་ནས་བ ང་ ེ་ ོད་དང་ང་གཉིས་ ས་འ ེལ་ ེད་ཅེས་
བཤད་པས་ཡོ་སེབ་ ིས་ ོད་ ་ཁོ་མོའི་ལག་ ་བ ར་ནས་ཁང་པའི་ ི་རོལ་ ་ ོས། ༡༣ ད་མེད་དེས་ཡོ་སེབ་

ི་ ོད་ ་ཁོ་མོའི་ལག་ ་བ ར་ཏེ་ ི་རོལ་ ་ ོས་པ་མཐོང་ནས། ༡༤ ིམ་མི་ མས་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་
ར། ོད་ཚས་ ོས་དང་། ཁོས་ང་ཚའི་ ིམ་ ་ཨེབ་རེའེ་པ་ཞིག་ ིད་འོང་ནས་ང་ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་ ་

བ ག་པ་རེད། མི་དེ་འདིར་ང་དང་ ས་འ ེལ་ ེད་ ་ ེབས་པས་ངས་ ད་ཆེན་པོས་བོས་པ་ཡིན། ༡༥ ཁོས་
ངས་ ད་ ང་ ེ་བོས་པ་ཐོས་ནས་ ོད་ ་ངའི་འདིར་བ ར་ཏེ་ ི་རོལ་ ་ ོས་སོང་། ༡༦ ད་མེད་དེས་ཡོ་
སེབ་ ི་ ོད་ ་རང་ཉིད་ ི་དེ་གར་བཞག་ ེ་ཁོའི་བདག་པོ་ ིམ་ལ་ལོག་པར་ ག ༡༧ དེ་ནས་ཁོ་ལ་འདི་ ར་
བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ཚའི་འདིར་ ིད་ཡོང་བའི་ཨེབ་རེའི་པ་ཡི་གཡོག་པོ་དེ་ང་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་ ་

ེབས་སོང་། ༡༨ འོན་ ང་ངས་ ད་ ང་ ེ་བོས་པ་ན་ཁོའི་ ོད་ ་ངའི་འདིར་བ ར་ཏེ་ ི་རོལ་ ་ ོས་སོང་།
༡༩ ཡོ་སེབ་ ི་བདག་པོས་ ང་མས་ཁོ་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་“ ོད་ ི་གཡོག་པོས་ང་ལ་ ེད་ ངས་འདི་

འ ་རེད་”སོགས་ཐོས་པས་ཁོ་ཁོང་ ོ་རབ་ ་ ེས། ༢༠ ཡོ་སེབ་ ལ་པོའི་བཙན་པ་འ ག་སའི་བཙན་ཁང་ ་
བ གདེ་ནས་ཡོ་སེབ་དེ་གར་བཙན་ ་བ ད། ༢༡ འོན་ ང་གཙ་བོ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས་ཁོ་ལ་ གས་

ེས་གཟིགས་ནས་བཙན་ ང་བའི་མ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པར་མཛད། ༢༢ བཙན་ ང་བས་བཙན་ཁང་
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ནང་གི་བཙན་པ་ཚང་མ་ཡོ་སེབ་ལ་ ད་པས་ཁོ་ཚས་དེ་གའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ཁོ་བ ད་ནས་ བ་དགོས། ༢༣ ཡོ་
སེབ་མངའ་འོག་གི་དོན་དག་ཡིན་ ིན་བཙན་ ང་བས་ ་ཞིབ་མི་ ེད། ་མཚན་ནི་གཙ་བོ་ཡོ་སེབ་ ི་མཉམ་

་ཡོད་པ་དང་གཙ་བོས་ཁོས་བ བས་པའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ལེགས་ བ་ཡོང་བར་མཛད་དོ༎

༤༠ དོན་དག་དེའི་ ེས་ ་ཨ་ཇིབ་ ལ་པོའི་གསོལ་དཔོན་དང་མ་ ན་གཉིས་ ིས་ཁོང་ཚའི་གཙ་
བོ་ཨ་ཇིབ་ ལ་པོར་ཕོག་ ག་བཏང་བས། ༢ ཕར་ཨོལ་ཁོའི་ ོན་པོ་གསོལ་དཔོན་དང་མ་ ན་

འདི་གཉིས་ ི་ཐོག་ལ་ཁོང་ ོ་རབ་ ་ལངས་ཏེ། ༣ ཁོང་གཉིས་ ་ ང་མགོ་བའི་དཔོན་ཤག་གི་ཡོ་སེབ་འ ག་
སའི་བཙན་ཁང་ ་བ ག ༤ ་ ང་མགོ་བས་ཁོང་གཉིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ད་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོང་གཉིས་ལ་ ་

ོང་ ས། ཁོང་གཉིས་བཙན་ཁང་ ་ཉིན་འགའ་བ ད་ ེས། ༥ བཙན་ཁང་ ་བ ག་པའི་ཨ་ཇིབ་ ལ་པོའི་
གསོལ་དཔོན་དང་མ་ ན་གཉིས་ ིས་མཚན་གཅིག་ ་སོ་སོར་འ ེལ་བཤད་ ག་ ་ཡོད་པའི་ ི་ལམ་རེ་ ིས།
༦ ཞོགས་པར་ཡོ་སེབ་ཁོང་གཉིས་ ི་དེ་གར་ ེབས་ ས་ཁོང་གཉིས་ཡིད་ ག་པའི་ མ་འ ར་མཐོང་། ༧ དེར་
བ ེན་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་བདག་པའི་དཔོན་ཤག་ ་རང་ཉིད་དང་མཉམ་ ་བཙན་འ ག་ ས་པའི་ཕར་ཨོལ་

ི་ ོན་པོ་གཉིས་ལ་ ིས་ ར། དེ་རིང་ ེད་གཉིས་ ི་གདོང་ལ་ཅིའི་ ིར་ ོ་བས་ཁེངས་བ་ཡིན། ༨ ཁོང་གཉིས་
ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ང་ཚ་སོ་སོར་ ི་ལམ་རེ་ ིས་ ང་དེ་འ ེལ་མཁན་ ་ཡང་མི་འ གཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་
ར། ི་ལམ་ལ་ ་ཡིས་འ ེལ་བ་མིན་ནམ། ོད་ཚས་ ི་ལམ་ང་ལ་བཤད་པར་ །

༩ དེ་ནས་གསོལ་དཔོན་ ིས་ཁོའི་ ི་ལམ་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་པར། ངས་ ི་ལམ་ནས་ངའི་མ ན་ ་ ན་ ོང་
ཞིག་མཐོང་། ༡༠ ོང་ ེང་ ་ཡལ་ག་ག མ་ཡོད་ལ་དེ་དག་ ་ ་འ ས་ནས་མེ་ཏོག་བཞད་ཡོད་པ་དང་ ེ་
མོའི་ ན་འ མ་ ིན་ཡོད་པ་ ང་། ༡༡ ཕར་ཨོལ་ ི་ཆང་ཕོར་ངའི་ལག་ ་ཡོད་པས་ངས་ ན་འ མ་ ེར་
ཡོང་ ེ་ཕར་ཨོལ་ ི་ཆང་ཕོར་ནང་བཙར་ནས་ཁོའི་ལག་ ་ ད་པ་ ིས། ༡༢ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར།

ོད་ ིས་ ིས་པའི་ ི་ལམ་འདི་ ར་འ ེལ་དགོས་ཏེ་ཡལ་ག་ག མ་ནི་ཉིན་ག མ་ཡིན་པ་དང་། ༡༣ ཉིན་
ག མ་ ི་ནང་ཕར་ཨོལ་ ིས་ ོད་བཙན་ ོལ་བཏང་ ེ་ལས་གནས་བ ར་གསོ་ ེད་ངེས་ལ་ ོད་ ིས་ ང་
ཆང་ཕོར་ཕར་ཨོལ་ ི་ལག་ ་ ད་དེ་ ོན་དང་འ ་བར་ཁོའི་གསོལ་དཔོན་ ེད་ཆོག ༡༤ འོན་ ང་ ོད་བདེ་
བ་ཐོབ་ ས་ང་ལ་ ིན་ལན་འཇལ་ ་མི་བ ེད་པར་ཕར་ཨོལ་ལ་ ས་ཏེ་ང་བཙན་ཁང་འདི་ནས་ ོབ་པར་ །
༡༥ ང་དངོས་གནས་ཨེབ་རེའི་པའི་ས་ནས་བ ས་ནས་འོང་བ་དང་། ངས་འདིར་ཡང་ཁོ་ཚས་ང་བཙན་ཁང་ ་
འ ག་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་ ས་མེད།

༡༦ མ་ ན་ ིས་ ི་ལམ་འ ེལ་ ངས་བཟང་བ་མཐོང་ནས་ཁོས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ང་ ི་ལམ་
ནས་མགོ་བོས་བག་ལེབ་ ེ་བོ་ག མ་འདེགས་པ་མཐོང་། ༡༧ ེང་མའི་ ེ་བོའི་ནང་ཕར་ཨོལ་ལ་བ ེགས་པའི་
ཟས་ ་ཡོད་པ་དང་། ་ མས་འ ར་ཡོང་ནས་ངའི་མགོ་བོའི་ ེ་བོ་ནང་གི་ཟས་རིགས་ཟོས་པ་ ིས། ༡༨ ཡོ་
སེབ་ ིས་བཤད་ ར། ོད་ ི་ ི་ལམ་ནི་འདི་ ར་འ ེལ་དགོས་ཏེ་ ེ་བོ་ག མ་ནི་ཉིན་ག མ་ཡིན་པ་དང་།
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༡༩ ཉིན་ག མ་ནང་ཕར་ཨོལ་ ིས་ ོད་ ི་མགོ་བོ་བཅད་དེ་ཤིང་ ོང་ ེང་ད ངས་ནས་ ་འ ར་འོང་ ེ་ ོད་
ི་ ས་ ེང་གི་ཤ་ཟ་ངེས་ཡིན།

༢༠ ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ ས་ཕར་ཨོལ་ ི་ ེས་ ར་ཡིན་པས་ཁོས་འཁོར་ཡོངས་ལ་གསོལ་ ོན་བཤམས་
པ་དང་གསོལ་དཔོན་དང་མ་ ན་གཉིས་བཙན་ཁང་ནས་ ིར་བཏོན་ཏེ། ༢༡ སོལ་དཔོན་ལས་གནས་བ ར་
གསོ་ ས་པ་དང་ཁོས་ ར་བཞིན་ཆང་ཕོར་ཕར་ཨོལ་ ི་ལག་ ་ ད། ༢༢ འོན་ ང་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོང་གཉིས་
ལ་བཤད་པ་ ར་མ་ ན་ ོང་ ེང་ ་ད ངས་པ་རེད། ༢༣ གསོལ་དཔོན་ ིས་ཡོ་སེབ་མ་ ན་པར་ ་བ་ནས་
བ ེད་དོ༎

༤༡ ལོ་གཉིས་འདས་ ེས་ཕར་ཨོལ་ལ་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་ཏེ། ི་ལམ་ནས་རང་ཉིད་གཙང་འ མ་ ་
ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་། ༢ མ་ལ་ ག་པའི་བ་མོ་བ ན་ ་ནང་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་འདམ་ ་ཟ་བ་

དང་། ༣ དེའི་ ེས་ཡང་ ག་ལ་རིད་པའི་བ་མོ་བ ན་གཙང་བོའི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ་ ོན་ ི་བ་མོ་བ ན་པོ་དེ་
དག་གི་མཉམ་ ་ ་འ མ་ ་ལངས། ༤ འདིའི་ ག་ལ་རིད་པའི་བ་མོ་བ ན་ ིས་ མ་ལ་ ག་པའི་བ་མོ་
བ ན་ཟོས་པ་ ིས་ ེས་ཕར་ཨོལ་གཉིད་ལས་སད། ༥ ར་ཡང་ཁོ་གཉིད་ ག་ནས་ ི་ལམ་གཉིས་པ་ ིས། ི་
ལམ་ནས་ ོ་ ང་གཅིག་ལ་ཆེ་ལ་མཛས་པའི་ ེ་མ་བ ན་ཐོག་པ་དང་། ༦ དེའི་ ེས་ ་ཡང་ ོ་གཞན་ཞིག་ལ་

་ཞིང་ཤར་ ང་གིས་བཅོམ་པའི་ ེ་མ་བ ན་ཐོག ༧ འདིའི་ ་ཞིང་མཉེན་པའི་ ེ་མ་ཡིས་ཆེ་ལ་ ག་པའི་ ེ་
མ་དེ་ ར་མིད་ ་བཏང་ ེ་ཕར་ཨོལ་གཉིད་ལས་སད། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་དེ་ནི་ ི་ལམ་རེད།

༨ ཞོགས་པར་ཕར་ཨོལ་ ི་སེམས་མ་བདེ་བར་ཨ་ཇིབ་ ི་ ་འ ལ་ཅན་དང་མཁས་པ་ཚང་མ་བོས་ཡོང་ ེ་
ཁོའི་ ི་ལམ་ཁོང་ཚར་བཤད་ ང་འ ེལ་བཤད་འ ས་ཚང་ཞིག་ ག་ བ་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་།

༩ བས་དེར་གསོལ་དཔོན་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་བཤད་ ར། དེ་རིང་ངས་ཉེས་པ་ ན་ ང་། ༡༠ ོན་ཆད་
ཕར་ཨོལ་ཞབས་ ི་ལ་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ་ང་དང་མ་ ན་གཉིས་ ་ ང་མགོ་བའི་དཔོན་ཤག་ ་བཙན་འ ག་

ས་སོང་། ༡༡ ངེད་གཉིས་ལ་མཚན་གཅིག་ ་སོ་སོར་འ ེལ་བཤད་ ག་ ་ཡོད་པའི་ ི་ལམ་རེ་ ིས་ ང་།
༡༢ དེ་གར་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཨེབ་རེའི་པ་ཡི་གཞོན་ ་ཞིག་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ ་ ང་མགོ་བའི་གཡོག་པོ་རེད།
ང་ཚས་ ི་ལམ་ཁོ་ལ་བཤད་དེ་ཁོས་ང་ཚ་སོ་སོའི་ ི་ལམ་ ར་འ ེལ་བཤད་འ ས་ཚང་རེ་བ བས་ ང་།
༡༣ དེའི་ ེས་ཁོས་ང་ཚའི་ ི་ལམ་ལ་འ ེལ་པ་ ར་དངོས་ ་ ང་ནས་ངའི་གོ་གནས་བ ར་གསོ་ ས་པ་དང་
མ་ ན་ ོང་ ེང་ ་ད ངས་སོང་།

༡༤ དེར་བ ེན་ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་འབོད་ ་བཏང་བས། ཁོ་ཚས་ ེལ་འ བ་ ིས་ཁོ་བཙན་ཁང་ནས་
བཏོན་ཏེ་ ་དང་ ་ར་བཞར་བ་དང་གོན་པ་བ ེས་ ེས་ཕར་ཨོལ་ ི་མ ན་ ་ ིད། ༡༥ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་
སེབ་ལ་བཤད་ ར། ང་ལ་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་ ང་དེ་འ ེལ་བཤད་ ག་ བ་མཁན་ ་ཡང་མ་ ང་། ངས་གོ་
ཐོས་ ར་ན་ ོད་ ིས་ ི་ལམ་ཐོས་ ེས་འ ེལ་བཤད་ ག་ བ་པ་འ ། ༡༦ ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་དེ་ང་
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ལ་རག་ལས་པ་མིན། འོན་ ང་ ་ཡིས་ཕར་ཨོལ་ལ་ ོན་པ་ ར་ལན་འདེབས་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༧ ཕར་
ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ི་ལམ་ནས་རང་ཉིད་གཙང་འ མ་ ་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་། ༡༨ མ་
ལ་ ག་པའི་བ་མོ་བ ན་ ་ནང་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་འདམ་ ་ཟ་བ་དང་། ༡༩ དེའི་ ེས་ཡང་ཞན་ཞིང་ ག་ལ་
རིད་པའི་བ་མོ་བ ན་ ིར་ཐོན་ ང་། ངས་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་གང་ནས་ ང་འདི་འ འི་མདོག་ཉེས་ཞིག་མཐོང་
མ་ ོང་། ༢༠ འདིའི་ ག་ལ་རིད་པའི་བ་མོ་དེ་དག་གིས་ ོན་ ི་བ་མོ་ ག་པ་བ ན་ཟོས་སོང་། ༢༡ འོན་ ང་
ཟོས་ཚར་ ེས་ཟོས་པ་མངོན་མི་ བ་ལ་དེ་ཚའི་ ག་པའི་ གས་ཀ་ ར་ལས་མ་འདས་པར་ང་གཉིད་ལས་
སད། ༢༢ ཡང་ངས་ ི་ལམ་ནས་ ོ་ ང་གཅིག་ལ་ཆེ་ལ་མཛས་པའི་ ེ་མ་བ ན་ཐོག་པ་དང་། ༢༣ དེའི་ ེས་ ་

ོ་གཞན་ཞིག་ལ་ ་ཞིང་ ེམ་ལ་སད་ ིས་བཅོམ་པའི་ ེ་མ་བ ན་ཐོག་པ་མཐོང་། ༢༤ འདིའི་ ་ཞིང་མཉེན་
པའི་ ེ་མ་དག་གིས་ ེ་མ་ཡག་པོ་བ ན་པོ་ ར་མིད་ ་བཏང་། ངས་ ི་ལམ་འདི་ ་འ ལ་ཅན་ལ་བཤད་

ང་འ ེལ་བཤད་ ག་ བ་མཁན་གཅིག་ ང་མི་འ ག
༢༥ ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་བཤད་ ར། ཕར་ཨོལ་ ི་ ི་ལམ་དེ་དག་གི་དོན་གཅིག་པ་རེད། ་ཡིས་ཕར་

ཨོལ་ལ་ བ་པར་ཉེ་བའི་དོན་དག་བ ན་པ་རེད། ༢༦ བ་མོ་བཟང་བོ་བ ན་ནི་ལོ་བ ན་དང་ ེ་མ་བཟང་
བོ་བ ན་ཡང་ལོ་བ ན་ཡིན། ི་ལམ་འདིའི་དོན་ནི་གཅིག་པ་རེད། ༢༧ དེའི་ ེས་ ་ཐོན་པའི་ཞན་ལ་ ག་
པའི་བ་མོ་བ ན་ནི་ལོ་བ ན་དང་དེའི་ ེང་ལ་ཤར་ ང་གིས་བཅོམ་པའི་ ེ་མ་བ ན་བཅས་ནི་ ག་ ོན་
ལོ་བ ན་ནོ༎ ༢༨ འདི་ནི་ངས་ཕར་ཨོལ་ལ་བཤད་པ་ ར་ ་ཡིས་ཕར་ཨོལ་ལ་བ བ་ལ་ཉེ་བའི་དོན་དག་
གསལ་བོར་བ ན་པ་རེད། ༢༩ ཨ་ཇིབ་ ི་ས་གཞི་ ན་ ་ལོ་བ ན་ལ་ལོ་ལེགས་འ ང་བ་དང་། ༣༠ དེའི་ ེས་

་ ག་ ོན་ལོ་བ ན་ལ་འ ང་ ེ་ཐ་ན་ཨ་ཇིབ་མིས་ ོན་ ི་ལོ་ལེགས་ ང་བ་བ ེད་དེ་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ ་
གེས་མནར་ངེས་ཡིན། ༣༡ དེའི་ ེས་ ི་ ་གེ་ཆེན་པོའི་ ེན་ ིས་དེ་ ོན་ལོ་ལེགས་ ང་བ་མི་ ན་པར་ ར།
༣༢ ཕར་ཨོལ་ ིས་ ི་ལམ་ཐེངས་གཉིས་ལ་ ིས་པ་དེ་ ་ཡིས་ཏན་ཏན་ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད་ ར་ ་བ བ་
ངེས་ཡིན། ༣༣ དེར་བ ེན་ཕར་ཨོལ་ ིས་ ང་ ང་དང་ ོ་ ོས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གདམས་ཏེ་ཁོ་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་
གཞིར་བདག་ ོང་ ེད་ ་མངགས། ༣༤ ཕར་ཨོལ་ ིས་འདི་ ར་ བ་པར། ཡང་དཔོན་པོ་བ ོས་ཏེ་ས་འདིར་
བདག་གཉེར་དང་ཨ་ཇིབ་ས་གཞིའི་ལོ་ལེགས་ ང་བའི་ལོ་བ ན་ ི་ ོན་ཐོག་གི་ ་ཆ་གཅིག་ག ང་བ ་ ེད་

་མངགས། ༣༥ ཁོང་ཚས་འ ང་འ ར་ ི་ལོ་ལེགས་ ང་བའི་ལོ་དེ་དག་གི་འ ་རིགས་ མས་བ ས་ཏེ་ཕར་
ཨོལ་ ི་མངའ་འོག་ ་དམངས་ མས་ལ་ཟ་མ་ཉར་ཚགས་ ་ ་དང་། ༣༦ གསོག་ཉར་ ས་པའི་འ ་རིགས་
འདི་དག་མ་འོངས་ཨ་ཇིབ་ ི་ ག་ ོན་ལོ་བ ན་ ི་རིང་བེད་ ད་ནས་ས་ཆ་འདིར་ ་གེས་འཇིག་པར་མི་
ཡོང་བར་ ས།

༣༧ འཆར་གཞི་འདི་ཕར་ཨོལ་དང་ཁོའི་འཁོར་ མས་ ིས་ལེགས་པར་ མ། ༣༨ ཕར་ཨོལ་ ིས་འཁོར་
མས་ལ་བཤད་ ར། ་ཡི་ གས་ཉིད་མངའ་བའི་མི་འདི་འ ་ཞིག་ང་ཚས་ ེད་ བ་བམ། ༣༩ ཕར་ཨོལ་ ིས་
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ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ་ཡིས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་འ བ་ ོན་མཛད་པ་ནས་བ ང་ ོད་ ་ འི་
ང་ ང་དང་ ོ་ ོས་ ན་པ་ཞིག་མི་འ ག ༤༠ ང་གསེར་ ི་གཅིག་ འི་ ེང་ ོད་ལས་མཐོ་བ་མ་གཏོགས་
ོད་ ིས་ངའི་ ིམ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ཆོག་ལ་ངའི་འབངས་ཚང་མས་ ོད་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། ༤༡ ཕར་

ཨོལ་ ིས་ཡང་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་དོ་དམ་པར་བ ོས་པ་ཡིན། ༤༢ དེ་
ནས་ཕར་ཨོལ་ ིས་ཐམ་གའི་སོར་ག བ་ ད་དེ་ཡོ་སེབ་ ི་མ བ་མགོར་བ ོན་པ་དང་ཁོ་ལ་ཀ་ཤིའི་ ་རིང་
བ བས་ཏེ་གསེར་ ི་མ ལ་ ན་ ེ་ལ་བཏགས། ༤༣ ཡང་ཡོ་སེབ་ཁོའི་ཤིང་ ་འཁོར་ལོ་གཉིས་པར་བཞག་
ནས་ཁོང་ཚས་ཁོའི་མ ན་ནས་ ད་ བ་པ་དང་ ས་མོ་བ གས་ཏེ་ ས་འ ད་ ས། དེ་ ར་ཕར་ཨོལ་ ིས་
ཁོ་ཨ་ཇིབ་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་དོ་དམ་ ེད་ ་བཏང་། ༤༤ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ང་ཕར་ཨོལ་
ཡིན། འོན་ ང་ ོད་ ི་བཀའ་མེད་པར་ཨ་ཇིབ་ས་གཞི་ཡོངས་ནས་ ས་ ང་རང་འདོད་ ིས་ ་བ་བ བ་མི་
ཆོག ༤༥ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ཱ་ ྥེ་ ་ཕེ་ ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་དང་། ཡང་ ོང་ ེར་ཨོ་ ་ ལ་ ི་ཆོས་
དཔོན་ཕོ་ཏི་ཕར་ ཱ་ཡི་ ་མོ་ཨེ་ ང་ཁོ་ལ་ ང་མ་ ིན་ ེས་ཡོ་སེབ་ཨ་ཇིབ་ ལ་ ་ ོར་ཞིབ་ ེད་ ་སོང་།
༤༦ ཡོ་སེབ་ཨ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོལ་ལ་འ ད་ བས་ལོ་ མ་བ ་ཐམ་པ་རེད། ཁོ་ཕར་ཨོལ་ ི་མ ན་ནས་
ཐོན་ཏེ་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་ཡོངས་ལ་སོང་།

༤༧ ལོ་ལེགས་ ང་བའི་ལོ་བ ན་ ི་རིང་ལ་ས་གཞིའི་ཐོན་ ེད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ང་། ༤༨ ཡོ་སེབ ིས་
ཨ་ཇིབ་ས་གཞིའི་ལོ་ལེགས་ ང་བའི་ལོ་བ ན་ ི་འ ་རིགས་ཡོད་ཚད་བ ས་ཏེ་ ོང་ ེར་ མས་ལ་ཉར་བ་
དང་། ོང་ ེར་སོ་སོའི་ཉེ་འཁོར་ ི་ཞིང་སའི་འ ་རིགས་ཡོད་ཚད་རང་གནས་ ་གསོག་ཉར་ ས། ༤༩ ཡོ་
སེབ་ ིས་གསོག་ཉར་ ས་པའི་འ ་རིགས་ ་ ་ཧ་ཅང་མང་ལ་མཚ་འ མ་ ི་ ེ་མ་ ར ང་ལས་འདས་པས་
བ ི་དཀའ་འོ༎

༥༠ ལོ་ཉེས་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ ་ ོང་ ེར་ཨོ་ ་ ལ་ ི་ཆོས་དཔོན་ཕོ་ཏི་ཕར་ ཱ་ཡི་ ་མོ་ཨེ་ ང་གིས་
ཡོ་སེབ་ལ་ ་གཉིས་ ེས། ༥༡ ཡོ་སེབ་ ིས་ ་ཆེ་བའི་མིང་ལ་ ཱ་ ་ཤེ་ཞེས་བཏགས་ནས་ ས་པར། ་མཚན་
ནི་དཀོན་པར་ ར་པའི་ ་ཡིས་ངའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚད་དང་ཨ་ཕའི་བཟའ་མི་གང་བོར་བ ེད་པར་ ས།
༥༢ ཁོས་ ་གཉིས་པ་ལ་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་བཤད་ ར། ་མཚན་ནི་དཀོན་པར་ ར་པའི་ ་ཡིས་
ངས་དཀའ་ངལ་ ོང་སའི་ ལ་ནས་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད།

༥༣ ཨ་ཇིབ་ ལ་ ི་ལོ་ལེགས་ ང་བའི་ལོ་བ ན་ ོགས་མ་ཐག ༥༤ ཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་པ་ ར་ ག་ ོན་
འ ང་བའི་ལོ་བ ན་ ེབས་ནས་ས་ཆ་གཞན་ མས་ལ་ ་གེ་ ང་ཡང་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་ཡོངས་ལ་འ ་རིགས་
ཡོད་པ་རེད། ༥༥ ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་ཡོངས་ལ་ ་གེ་ ང་མགོ་ གས་ བས་འབངས་ མས་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་འ ་
རིགས་བ ངས། ཕར་ཨོལ་ ིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ཡོ་སེབ་དེ་གར་སོང་ནས་ཁོས་བཤད་པ་ ར་བ བ་
དགོས། ༥༦ བས་དེར་ ་གེ་ས་ ེང་ཡོངས་ལ་ བ་པ་དང་ཨ་ཇིབ་ ལ་ ི་ ་གེ་ཚབས་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་ཡོ་
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སེབ་ ིས་འ ་མཛད་ མས་ ེ་ ེ་ཨ་ཇིབ་བ་ མས་ལ་འ ་རིགས་བཙང་། ༥༧ ས་ཆ་སོ་སོའི་མི་ མས་ཨ་ཇིབ་
ལ་ཡོང་ནས་ཡོ་སེབ་ ི་དེ་གར་འ ་རིགས་ཉོ་ ་ ེབས། ་མཚན་ནི་གནམ་འོག་གི་ ་གེ་ཚབས་ཆེན་ ་ ར་
ཡོད༎

༤༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཨ་ཇིབ་ན་འ ་རིགས་ཡོད་པ་ཤེས་ ེས་ ་ མས་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་
ཕན་ ན་ལ་བ ས་ནས་འ ག་པ་ཡིན། ༢ ངས་ཨ་ཇིབ་ན་འ ་རིགས་ཡོད་པ་ཐོས་པས་ ོད་ཚ་དེ་

གར་སོང་ནས་ང་ཚར་འ ་རིགས་ ང་ཙམ་ཉོས་ཤོགདེར་བ ེན་ང་ཚ་འཆི་མི་དགོས་པར་གསོན་ བ། ༣ དེ་
ནས་ཡོ་སེབ་ ི་ ན་བ ་བོ་ཨ་ཇིབ་ལ་འ ་རིགས་ཉོ་ ་སོང་། ༤ འོན་ ང་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡོ་སེབ་ ི་ ན་ ་པེན་

ཱ་མེན་ལ་ཆགས་ ོ་འ ང་བར་དོགས་ནས་ཁོའི་ ་བོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་མ་མངགས། ༥ ཀ་ན་ཨན་ ལ་ས་ཆར་
་གེ་ ང་བས་འ ་རིགས་ཉོ་མཁན་ཚའི་ ོད་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ང་ཡོད།

༦ བས་དེར་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆའི་དོ་དམ་པ་དང་འབངས་མི་སེར་ལ་འ ་རིགས་བཙང་མཁན་ནི་ཡོ་སེབ་
རེད། ཡོ་སེབ་ ི་ ་བོ་ མས་ ེབས་ཏེ་གདོང་ས་ལ་གཏད་ནས་ཁོ་ལ་ ས་འ ད་ ས། ༧ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་ ་
བོ་ཚ་མཐོང་ ེས་ཁོང་ཚ་ངོ་ཤེས་ ང་མི་ཤེས་ ལ་ ས་ནས་ངག་ བ་པོས་ངང་ནས་ ོད་ཚ་གང་ནས་ཡོང་བ་
ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ཁོ་ཚས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་འ ་རིགས་ཉོ་ ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༨ ཡོ་སེབ་ ིས་

་བོ་ མས་ངོས་ཟིན་ ང་ཁོང་ཚས་ཁོ་ངོ་མ་ཤེས།
༩ ཡོ་སེབ་ ིས་ ོན་ ི་ ི་ལམ་གཉིས་པོ་དེ་ཡིད་ལ་ཤར་ནས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ས་འདིར་འགོག་

ང་ཡོད་མེད་ལ་ ོག་ཞིབ་ ེད་ ་ཡོང་བའི་གསང་ ལ་བ་རེད། ༡༠ ཁོང་ཚས་ངའི་གཙ་བོ་ལགས། དེ་འ ་
མིན། གཡོག་པོ་ མས་འ ་རིགས་ཉོ་ ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༡༡ གཡོག་པོ་ང་ཚ་མི་གཅིག་གི་ ་ཡིན་ཏེ་
ཚང་མ་ག ང་ ང་ཡིན་པ་ལས་ ལ་མ་མིན། ༡༢ ཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་ ར། མ་རེད། ོད་ཚ་ས་འདིར་འགོག་

ང་ཡོད་མེད་ལ་ ོག་ཞིབ་ ེད་ ་ཡོང་བ་རེད། ༡༣ ཁོ་ཚས་བཤད་ ར། གཡོག་པོ་ང་ཚ་ནི་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་
ཕ་གཅིག་གི་ ་ཡིན་ཏེ་ ན་བ ་གཉིས་ཡོད་ལ། ད་ ་ ན་ ང་ཤོས་ཨ་ཕའི་དེ་གར་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ནི་
མེད། ༡༤ ཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ཚ་ ལ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་དངོས་གནས་ནོར་མི་འ ག
༡༥ ངས་ཕར་ཨོལ་ ི་ཚ་ ོག་དཔང་ ་བཞག་ནས་གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ན་ ་ ང་བ་གནས་འདིར་མ་ཡོང་ན་

ོད་ཚ་ས་ཆ་འདི་ནས་འ ོ་མི་ཆོག ས་དེར་ ེབས་ན་ ོད་ཚར་བདེན་དཔང་ཐོབ་ བ། ༡༦ ོད་ཚའི་ ོད་ ི་
མི་ཞིག་བཏང་ ེ་ ན་ ང་བ་ ིད་ཤོག ག་མ་ མས་འདི་ ་བཙན་ ་བ ད་དེ་ ོད་ཚའི་ ད་ཆ་བདེན་མིན་
ལ་བ ག་ད ད་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་མི་བདེན་ན་ངས་ཕར་ཨོལ་ ི་ཚ་ ོག་དཔང་ ་བཞག་ ེ་ ོད་ཚ་གསང་

ལ་བ་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། ༡༧ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ཚར་བཙན་ཁང་ ་ཉིན་ག མ་ལ་བ ག
༡༨ ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ངས་དཀོན་པར་ ར་པའི་ ་ལ་དད་

པའི་ ེན་ ིས་ ོད་ཚས་ངའི་ ད་ཆ་ ར་བ བ་ན་གསོན་ བ། ༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ག ང་ ང་ཡིན་ན་ ོད་
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ཚའི་ ོད་ ི་མི་གཅིག་བཙན་ཁང་ ་བ ད་དེ་ ག་མ་ མས་ ིས་འ ་རིགས་ ེར་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ལ་ ི་ ་གེ་
སེལ་བར་ ོས། ༢༠ འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ན་ ་ ང་བ་ངའི་འདིར་ ིད་ཤོགདེ་ ར་ ོད་ཚའི་ ད་ཆ་ལ་བདེན་
དཔང་ཡོད་པ་དང་འཆི་བའི་ཚད་ལའང་ ེབས་མི་ ིད། ཁོ་ཚས་དེ་བཞིན་བ བས་སོ༎ ༢༡ ཁོ་ཚས་ཕན་ ན་ལ་
བཤད་ ར། ང་ཚས་ ན་ ་ལ་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ཡོད། ཁོས་ང་ཚར་ ་བ་ ེད་ བས་ང་ཚས་ཁོའི་སེམས་ ་

ག་ཡོད་པ་ཤེས་ ང་མ་ཉན་པ་ཡིན། དེའི་ ེན་ ིས་ང་ཚའི་ཐོག་ ་ ག་བ ལ་འདི་ ང་བ་རེད། ༢༢ ་
པན་ ིས་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ཚ་ལ་ ་དེར་གནོད་མ་ ེལ་ཞེས་བཤད་པ་མིན་ནམ། འོན་ ང་ ོད་ཚས་མ་
ཉན་པས་ཁོའི་བ ར་བའི་ ག་གི་ཉེས་པས་ང་ཚར་བདའ་འདེད་ ེད་པ་རེད། ༢༣ ཁོ་ཚས་ ད་བ ར་བ་མེད་
པར་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོང་ཚའི་ ད་ཆ་གོ་བ་མ་ ོགས། ༢༤ ཡོ་སེབ་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་སོང་ནས་ཐེངས་གཅིག་ ས་
ཏེ་ཡང་ ིར་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ་དང་ ད་ཆ་བཤད་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ོད་ནས་ཟི་ ་ཨོན་གདམས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་མིག་
མ ན་ནས་བ མ་བ ིག་ ས།

༢༥ ཡོ་སེབ་ ིས་མི་ལ་བཀའ་ཕབ་ནས་མི་དེས་ཁོང་ཚའི་ ེ་ནང་ ་འ ་རིགས་བ ངས་ནས་ཁོ་ཚའི་
ད ལ་ ིར་སོ་སོའི་ ག་མའི་ནང་ ་ ད་པ་དང་། ཡང་ཁོང་ཚར་ལམ་ གས་ ིན་ནས་བཀའ་ ར་བ བས།
༢༦ ཁོ་ཚས་འ ་རིགས་བོང་ ་ལ་བཀལ་ནས་དེ་ལས་ཁ་ ལ་ཏེ་སོང་བ་དང་། ༢༧ ཞགས་ ོད་ ེད་སར་ ེབས་
ནས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ི་མི་ཞིག་གིས་ ག་མའི་ཁ་ ེ་ནས་བོང་ ་ལ་གཟན་ཆས་ལེན་ བས་རང་ཉིད་ ི་ད ལ་

ར་བཞིན་ ག་མའི་ནང་ ་ཡོད་པ་མཐོང་། ༢༨ ཁོས་ ན་ ་ཚར་ངའི་ད ལ་ ིར་ ད་འ གའདིར་ ོས་
དང་ ར་བཞིན་ངའི་ ག་མའི་ནང་ ་ཡོད་ཅེས་བཤད། ཁོ་ཚ་སེམས་ ལ་དང་དངངས་ ག་ ེས་ཏེ་ཕན་ ན་
ལ་བཤད་ ར། འདི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་ཅི་ཞིག་མཛད་ ི་ཡོད་དམ།

༢༩ ཁོ་ཚ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ཨ་ཕ་ཡ་ཀོབ་ ི་དེ་གར་ ེབས་ཏེ་ཁོང་ཚར་འ ད་པའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་
ཁོ་ལ་ ས། ༣༠ ས་དེའི་གཙ་བོས་ང་ཚ་ལ་ ད་ཆ་ བ་པོ་བཤད་པ་མ་ཟད་ང་ཚ་ས་དེར་ ོག་ཞིབ་ ེད་པའི་

ལ་མར་བ ིས་ ང་། ༣༡ ང་ཚས་ཁོ་ལ་ངེད་ མས་མི་ག ང་ ང་ཡིན་པ་ལས་ ལ་མ་མིན། ༣༢ ིར་ང་ཚ་ཕ་
གཅིག་གི་ ་ཡིན་ལ་ ན་བ ་གཉིས་ཡོད། འོན་ ང་གཅིག་མེད་པ་དང་ ང་ཤོས་ནི་ཨ་ཕའི་ ན་ ་ཀ་ན་
ཨན་ས་ཆར་ཡོད་ཅེས་བཤད། ༣༣ ས་དེའི་གཙ་བོས་ང་ཚར་ངས་ ོད་ཚ་མི་ག ང་ ང་ཡིན་མིན་བ ་ཆེད་ ོད་
ཚའི་ ོད་ནས་ ན་གཅིག་འདིར་ངའི་ ན་ ་བཞག་ནས་ ག་མ་ མས་ ི་འ ་རིགས་ ེར་ནས་ ོད་ཚའི་

ིམ་ ི་ ་གེ་སེལ་བར་ ོས། ༣༤ འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ན་ ང་བ་ངའི་འདིར་ ིད་ཤོགདེར་བ ེན་ངས་ ོད་ཚ་
ལ་མ་མིན་པར་མི་ག ང་ ང་ཡིན་པ་ཤེས་ བ། དེ་ ར་ངས་ ོད་ཚའི་ ན་ ིར་གཏད་ལ་ ོད་ཚས་ ང་ས་

འདིར་ཉོ་ཚང་ ེད་ཆོག་ཅེས་ ས་ ང་། ༣༥ ེས་ ་ཁོ་ཚས་ ེ་མོ་ ང་ ས་ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་སོ་
སོའི་ད ལ་ ག་ ེ་མོའི་ནང་ ་འ གཁོ་ཚ་དང་ཨ་ཕས་ད ལ་ ག་མཐོང་ནས་ཚང་མ་དངངས་ ག་ ེས་སོ༎

༣༦ ཨ་ཕ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ངའི་ ་ མས་བ གས་ཏེ་ཡོ་སེབ་མེད་ལ་ཟི་ ་ཨོན་
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ཡང་མེད། ད་ ་ ོད་ཚས་ཡང་པེན་ ཱ་མེན་འ ིད་ ་རེད། དེ་ ར་དོན་དག་འདི་དག་ངའི་ ས་ཐོག་ ་བབས་
སོང་། ༣༧ ་པན་ ིས་ཨ་ཕ་ལ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ངས་ཁོ་ ར་ ིད་ཡོང་ནས་ ོད་ལ་མ་ ད་ན་ ོད་ ིས་
ངའི་ ་གཉིས་ཀ་བསད་ཆོགཁོ་ངའི་ལག་ ་ ད་ན་ངས་ ིར་ ིད་ཡོང་ ེ་ ོད་ལ་ ོད་ངེས་ཡིན། ༣༨ ཡ་ཀོབ་

ིས་བཤད་ ར། ངའི་ ་ ོད་ཚའི་མཉམ་ ་མར་འ ོ་གི་མ་རེད། ཁོའི་ ་བོ་ཤི་བ་དང་ཁོ་གཅིག་ ་ ལ་ ་
ས་ཡོད། གལ་ ིད་ ོད་ཚ་ ་བའི་ལམ་ ེང་ནས་ཁོ་ལ་བར་ཆད་ ང་ན་ ོད་ཚས་ང་ ་དཀར་སང་སང་དང་

ཡི་ ག་ ག་ངང་ནས་ ར་ ང་ནང་ ་བ ལ་བ་རེད༎

༤༣ ས་དེའི་ ་གེ་ཚབས་ཇེ་ཆེར་སོང་བས། ༢ ཁོ་ཚས་ཨ་ཇིབ་ནས་ ེར་ཡོང་བའི་འ ་རིགས་ཟོས་ཚར་
བ་དང་ཨ་ཕས་ ་ མས་ལ་ ོད་ཚ་ཡང་བ ར་སོང་ ེ་ང་ཚར་འ ་རིགས་ ང་ཙམ་ཉོས་ཤོག་

ཅེས་བཤད། ༣ ཡ་ ་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། མི་དེས་ང་ཚརཉེན་བ ་ཡང་ཡང་བཏང་ནས་གལ་ཏེ་ ན་
ང་ ོད་ཚའི་མཉམ་ ་མ་ཡོང་ན་ ོད་ཚས་ངའི་གདོང་མཐོང་མི་ བ་ཅེས་ ས། ༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་པེན་
ཱ་མེན་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་མངགས་ན་ང་ཚ་སོང་ ེ་ ོད་ལ་འ ་རིགས་ཉོ་ཡོང་། ༥ འོན་ ང་ ོད་ ིས་ཁོ་མ་

མངགས་ན་ང་ཚ་མར་མི་འ ོ། ་མཚན་ནི་མི་དེས་ང་ཚར་གལ་ཏེ་ ན་ ང་ ོད་ཚའི་མཉམ་ ་མ་ཡོང་ན་
ོད་ཚས་ངའི་གདོང་མཐོང་མི་ བ་ཅེས་ ས་ ང་། ༦ ད ི་སི་རལ་ ིས་བཤད་ ར། ོད་ཚས་མི་དེར་ ན་

གཞན་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ལབ་ནས་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ང་ལ་གནོད་བ ལ་བ་ཡིན། ༧ ཁོ་ཚས་ལན་འདེབས་ ར།
མི་དེས་ཞིབ་མོས་ང་ཚ་ལ་ ོད་ཚའི་ཨ་ཕ་ད་ ང་བ གས་ཡོད་དམ། ོད་ཚར་ ན་གཞན་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིམ་
མིའི་ ོར་ ིས་པར། ང་ཚས་ཁོས་ ིས་པ་ ར་ལན་བཏབ་པ་དང་ཁོས་ ོད་ཚའི་ ན་ ་ ིད་ཤོག་ཟེར་བ་ཅི་
ཤེས། ༨ ཡ་ ་ ་ཡིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ད ི་སི་རལ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ིས་པ་ངའི་མཉམ་ ་ཐོངས་དང་ང་ཚ་
ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་འ ོ་ ་ཡིན། དེར་བ ེན་ང་ཚ་དང་ ོད། དེའི་ཁར་ ་ཚའི་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་ཚང་མ་འཆི་
མི་དགོས་པར་གསོན་ བ། ༩ ངས་ཁོའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཁག་ཐེག་ ེད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ངས་ཁོ་ ིར་ ིད་ཡོང་

ེ་ ོད་ ི་མ ན་ ་མ་ ད་ན་ངས་ཉེས་པ་འདི་ཇི་ ིད་བར་ ་ ར་ཆོག ༡༠ དེ་བཞིན་ང་ཚ་འགོར་འ ངས་
མ་ ས་ན་ད་ཆའི་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ ིར་ལོག་ བ། ༡༡ ཁོ་ཚའི་ཨ་ཕ་ད ི་སི་རལ་ ིས་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་
ངོ་མ་དེ་འ ་ ེད་དགོས་ན་ ོད་ཚས་འདི་ ར་ བས་ཤིགས་འདིའི་ཐོན་ ས་ ོད་ ི་ཆེས་བཟང་བའི་ ོས་
དཀར་དང་ ང་ ི། ོ་ ས། ཤེལ་ཏ། ཨ་འ ས། ཁམ་ ིང་བཅས་ཚང་མ་ ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་ ེ་མོའི་ནང་ ་
བ ས་ནས་མི་དེར་འ ལ་ ེན་ ེར་སོང་། ༡༢ ཡང་ལག་ནང་ ་ བ་འ ར་ ིས་ད ལ་ ེར་དགོས་ལ་ ེད་
ཚར་ ིར་ ོགས་པའི་ ག་མའི་ནང་གི་ད ལ་ཡང་ ེད་ཚའི་ལག་ ་ ེར་དགོས། གཅིག་ ས་ན་དེ་ནོར་བ་
རེད། ༡༣ ོད་ཚས་ ན་ ང་ ིད་དེ་ ར་ཡང་མི་དེར་འ ད་ ་སོང་། ༡༤ ན་ བ་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་མི་
དེའི་མ ན་ནས་ ིང་ ེ་ ེས་ནས་ ོད་ཚའི་ ན་ ་དེ་བཙན་ ོལ་དང་པེན་ ཱ་མེན་ ིར་ལོག་ བ་པར་ ོན།
གལ་ཏེ་ངའི་ ་ཤོར་སོང་ན་ཡང་ཤོར་ ་ ག ༡༥ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་འ ལ་ ེན་དང་ལག་ནང་ ་ བ་འ ར་ ིས་
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ད ལ་ ེར་བ་མ་ཟད་པེན་ ཱ་མེན་ ིད་དེ་ཨ་ཇིབ་ལ་སོང་ནས་ཡོ་སེབ་ ི་ ང་ ་ ེབས།
༡༦ ཡོ་སེབ་ ིས་པེན་ ཱ་མེན་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ཡོང་བ་མཐོང་ནས་གཉེར་བ་ལ་མི་འདི་དག་ངའི་ཁང་པའི་

ནང་ ་ ིད་ཤོགཉིན་ ང་ཁོང་ཚ་ང་དང་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་དགོས་པས་ ོ་ གས་ཤིག་བཤས་ཏེ་
གསོལ་ ོན་ ་ ིག་ ོས་ཅེས་ ས། ༡༧ གཉེར་བས་ཡོ་སེབ་ ི་བཀའ་བཞིན་བ བས་ཏེ་ཁོང་ཚ་ཁང་པའི་ནང་

་ ིད། ༡༨ ཁོ་ཚར་ཡོ་སེབ་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ིད་སོང་བས་ ག་ནས་བཤད་ ར། ོན་མ་ ིར་ ོགས་པའི་
ང་ཚའི་ ག་མའི་ནང་གི་ད ལ་དེའི་ ེན་ ིས་ཏན་ཏན་ང་ཚ་འདིར་ ིད་འ ོ་བ་དང་། ཁོས་ང་ཚའི་ ོན་
བཙལ་ཏེ་གནོད་བ ལ་ནས་ང་ཚ་གཡོག་པོ་ ེད་ ་བཙན་ ིས་བ ང་བ་དང་ང་ཚའི་བོང་ ་ མས་འ ོག་
འདོད་པ་རེད།

༡༩ ཁོ་ཚ་ཡོ་སེབ་ ི་གཉེར་བའི་ཉེ་སར་བཅར་ཏེ་ཁང་ ོ་ནས་ཁོ་དང་ཁ་བ ་ ས། ༢༠ བཤད་ ར། ངའི་
གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚ་ཐེངས་ ོན་མ་དངོས་གནས་འ ་རིགས་ཉོ་ ་ཡོང་བ་ཡིན། ༢༡ ེས་ ་ཞགས་ ོད་ ེད་
སར་ ེབས་ནས་ང་ཚས་ ེ་མོ་ཁ་ ེ་ ས་ ོ་ ལ་ལས་འདས་བ་ཞིག་ལ་ད ལ་ ི་འབོར་ཚད་ཏག་ཏག་སོ་སོའི་

ག་མའི་ནང་ ་འ གད་ ་ང་ཚས་ལག་ནང་ ་ ིར་ ེར་ཡོང་བ་ཡིན། ༢༢ གཞན་ཡང་འ ་རིགས་ཉོ་ ེད་ ི་
ད ལ་ ེར་ཡོད། དེ་ ོན་ད ལ་ང་ཚའི་ ག་མའི་ནང་ ་ ས་བཞག་པ་མ་ཤེས། ༢༣ གཉེར་བས་ ོད་ཚ་ ག་
མི་དགོས་པར་སེམས་བདེ་མོ་ ོས་དང་ཆོག ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ཨ་ཕའི་ ་ཡིས་ནོར་ ས་ ོད་ཚའི་ ག་མའི་
ནང་ ་གནང་བ་རེད། ོད་ཚའི་ད ལ་ངས་ ་མོ་ནས་བ ས་ཟིན་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཁོས་ཟི་ ་ཨོན་ ིར་ ིད་
ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ ད། ༢༤ གཉེར་བས་ཁོང་ཚ་ཡོ་སེབ་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ིད་དེ་ ང་པ་འ ་ ེད་ ི་ ་

ད་པ་དང་ཁོ་ཚའི་བོང་ ་ལ་ཡང་གཟན་ ་ ིན། ༢༥ ཁོང་ཚས་འ ལ་ ེན་ ་ ིག་ ས་ཏེ་ཉིན་ ང་ཡོ་སེབ་
ཡོང་བར་ ག ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚས་དེ་གར་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་དགོས་པ་ཐོས།

༢༦ ཡོ་སེབ་ ིམ་ ་ ེབས་ ས་ཁོ་ཚས་འ ལ་ ེན་ ེར་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ཁོ་ལ་ ལ་བ་དང་
ཁ་ བ་ ་བ ད་ནས་ཁོ་ལ་ ས་འ ད་ ས། ༢༧ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོང་ཚར་འཚམས་འ ི་ ས་ ེས་ ོད་ཚའི་ཨ་ཕ་
ལོ་ལོན་དེ་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ད་ ང་ དཡོད་དམ་ཅེས་ ིས་པར། ༢༨ ཁོང་ཚས་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ང་ཚའི་
ཨ་ཕ་བདེ་མོ་ཡིན་ལ་ཁོ་ད་ ང་བ ད་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ་ནས་མགོ་བོ་ ར་ཏེ་ ས་འ ད་ ས། ༢༩ ཡོ་སེབ་

ིས་ཡར་བ ་མར་བ ་ཞིག་ ས་ཏེ་ཁོའི་མ་གཅིག་པའི་ ན་པེན་ ཱ་མེན་མཐོང་ ེ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་
ང་ལ་བཤད་པའི་ ན་ ང་ཤོས་དེ་འདི་ཡིན་ནམ། ཡང་ ་ ང་ལགས། ོད་ ་ཡིས་ མས་བ ེས་ ོང་བར་
མཛད་ཅེས་ ས། ༣༠ ཡོ་སེབ་ ་བོ་ལ་ ངས་བའི་འ ན་པ་ ག་ ་ ིང་ ེ་ ེལ་འ བ་ ིས་ ་ས་བཙལ་ཏེ་
རང་ཉིད་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ལ་ནས་ ས། ༣༡ ཁོས་གདོང་བ ས་ ེས་ ིར་ཡོང་ནས་རང་ག ན་ ས་ཏེ་
ཟ་མ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་ཕབ། ༣༢ ཁོ་ཚས་ཡོ་སེབ་དང་མི་དེ་ཚར་སོ་སོར་ ེར་ཁ་བ ིགས་པ་དང་ཡོ་སེབ་
དང་མཉམ་ ་ཟ་མ་ཟ་བའི་ཨ་ཇིབ་བ་ མས་ལ་ཡང་ ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ ེར་ཁ་བ ིགས། ་མཚན་ནི་ཨ་
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ཇིབ་མིས་ཨེབ་རེའི་པའི་མིའི་མཉམ་ ་ཟ་མ་ཟ་མི་ཆོགདེར་ཨ་ཇིབ་མི་ཐོག་མ་ནས་ཞེན་པ་ལོག་ཡོད། ༣༣ ཡོ་
སེབ་ ིས་ ན་ ་ཚ་ལོ་ཚད་ ར་ཁོའི་མ ན་དེར་གདན་ ལ་ ་བཀོད་པས་ཁོང་ཚ་ཕན་ ན་ལ་བ ས་ནས་
ཡ་མཚན་ ེས། ༣༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་མ ན་ ི་ཟས་རིགས་བགོས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ལ་ ིན་པ་དང་། འོན་ ང་པེན་ ཱ་
མེན་ ི་བགོས་ ལ་གཞན་ མས་ལས་ བ་ ་ཡིས་མང་། ཁོ་ཚས་ཆང་བ ང་ ེ་ཡོ་སེབ་དང་མཉམ་ ་དགའ་

ོན་ལ་རོལ་ཏོ༎

༤༤ ཡོ་སེབ་ ིས་གཉེར་བ་ལ་བཀའ་ཕབ་ནས་བཤད་ ར། མི་དེ་ཚའི་ ེ་ནང་ ་བོང་ ས་ ག་ཚད་
ི་འ ་རིགས་བ ས་ནས་ད ལ་ མས་སོ་སོའི་ ག་མའི་ནང་ ་བ ག་ ེ། ༢ དེའི་ཁར་ངའི་

ད ལ་ཕོར་དང་གཞོན་ ་དེའི་འ ་རིགས་ཉོ་ ེད་ ི་ད ལ་མཉམ་ ་ཁོའི་ ེ་མོའི་ནང་ ་ གས། གཉེར་བས་
ཡོ་སེབ་ ི་བཤད་པ་ ར་བ བས། ༣ མི་དེ་ཚ་ ་རེངས་ཤར་བ་དང་མངགས་ནས་བོང་ ་ ིད་དེ་སོང་། ༤ ཁོ་
ཚ་ ོང་ ེར་ནས་ ིར་ ད་དེ་ཐག་རིང་པོར་མ་ ེབས་པར་ཡོ་སེབ་ ིས་གཉེར་བ་ལ་བཤད་ ར། ཡར་ལོངས་
ཤིགམི་དེ་ཚའི་ ེས་འདེད་ ས་ཏེ་ ེས་ཆོད་ན་ཁོ་ཚར་ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་བཟང་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་བ་ཡིན།
༥ འདི་ནི་ངའི་གཙ་བོའི་ཆང་ཕོར་དང་མོ་ ག་ ེད་མ་རེད་དམ། ོད་ཚས་འདི་ ར་བ བ་པར་ནག་ཉེས་
བཟོས་པ་རེད་ཅེས་ཤོད། ༦ གཉེར་བས་ཁོ་ཚའི་ ེས་ཆོད་ནས་ ད་ཆ་འདི་དག་ཁོང་ཚ་ལ་བཤད། ༧ ཁོང་ཚས་
ལན་འདེབས་ ར། ངའི་གཙ་བོས་ ད་ཆ་འདི་འ ་ཅིའི་ ིར་བཤད་པ་ཡིན། ོད་ ི་གཡོག་པོས་གཏན་ནས་

་བ་འདི་འ ་ཞིག་ བ་མི་ཕོད། ༨ ོད་ ིས་ ོས་དང་། ང་ཚས་དེ་ ོན་ ག་མིའི་ནང་ ་མཐོང་བའི་ད ལ་
ཡང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་ ེར་ཡོང་ ེ་ ོད་ལ་ ད། དེས་ན་ང་ཚས་ ོད་ ི་བདག་པོའི་ ིམ་ནས་གསེར་ད ལ་

་ ིད་དམ། ༩ ོད་ ི་གཡོག་པོའི་ ོད་ ི་ འི་ས་ནས་ ེད་ན་ཁོ་བསད་ཆོག་ལ་ང་ཚ་ཡང་ངའི་གཙ་བོའི་
གཡོག་པོ་ ེད། ༡༠ གཉེར་བས་ད་ ་ ོད་ཚའི་ ད་ཆ་ ར་བ བས་ཏེ་ འི་ས་ནས་ ེད་ན་དེ་ངའི་གཡོག་པོ་

ེད་དགོས་ལ་ ག་མ་ མས་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་བཤད། ༡༡ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ེལ་འ བ་ངང་སོ་སོའི་ ེ་མོ་སར་
ཕོག་ ེ་སོ་སོར་ཁ་ ེ་བ་དང་། ༡༢ གཉེར་བས་ལོ་ཚད་ ར་ཆེ་བ་ནས་ ང་བའི་བར་ ོག་བཤེར་ ས་མཐར་
ཕོར་བ་དེ་པེན་ ཱ་མེན་ ི་ ེ་མོའི་ནང་ནས་བ ེད་པ་རེད། ༡༣ ཁོ་ཚས་ ་བ་གཤགས་པ་དང་སོ་སོའི་ཁལ་བོང་

་ལ་བཀལ་ཏེ་ ིར་ ོང་ ེར་ ་སོང་།
༡༤ ཡ་ ་ ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ཚང་མ་ཡོ་སེབ་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ེབས་ ས་ཁོ་ད་ ང་དེ་གར་ཡོད་ལ་ཁོ་

ཚ་ཁོའི་མ ན་ནས་ཁ་ བ་ ་བ ད། ༡༥ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ོད་ཚས་བ བས་པའི་ ་བ་འདི་ཅི་
ཞིག་ཡིན། ོད་ཚས་ང་ ་ འི་མི་ཞིག་གིས་མོ་ ག་ བ་པ་མི་ཤེས་སམ། ༡༦ ཡ་ ་ ་ཡིས་བཤད་ ར། ང་ཚས་
ངའི་གཙ་བོ་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་ཡིན། ད་ ང་ ད་ཆ་ཅི་ཞིག་ འམ། ང་ཚས་རང་ཉིད་ཇི་ ར་གསལ་
བཤད་ ེད་ བ་བམ། ་ཡིས་གཡོག་པོའི་ ིག་ཉེས་གསལ་ ོན་མཛད་ཡོད། ཕོར་བ་བ ེད་སའི་མི་དེ་དང་ང་
ཚ་ཚང་མ་ངའི་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ཡིན། ༡༧ ཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་དེ་འ ་གཏན་ནས་མི་ ེད། ཕོར་བ་
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འི་སར་ནས་བ ེད་ན་དེ་ངའི་གཡོག་པོ་ ེད་པ་ལས་གཞན་ མས་བདེ་འཇགས་ངང་ ོད་ཚའི་ཨ་ཕའི་དེ་
གར་འ ོ་ཆོག

༡༨ ཡ་ ་ ་ཁོའི་ཉེ་སར་བཅར་ཏེ་བཤད་ ར། ངའི་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ི་གཡོག་པོའི་ ད་ཆ་ཚག་གཅིག་
ལ་གཙ་བོས་གསན་པར་ ། ེད་ནི་ཕར་ཨོལ་དང་མ ངས་པས་གཡོག་པོ་ལ་ ོ་བ་མ་གནང་། ༡༩ ོན་ཆད་
ངའི་གཙ་བོས་གཡོག་པོ་ང་ཚར་ ོད་ཚར་ཕ་དང་ ན་ ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་པར། ༢༠ ང་ཚས་ངའི་གཙ་བོ་ལ་
བཤད་ ར། ང་ཚ་ལ་ཨ་ཕ་ཞིག་ཡོད་ ང་ ས་ཟིན། ཁོང་ལོ་ན་བ ེས་པའི་ བས་ ་ ང་ཞིག་ ེས་ཡོད། དེའི་

་བོ་ཤི་བ་དང་ཁོའི་ཨ་མས་ཁོ་རང་གཅིག་ ་བ ར་པས་ཨ་ཕས་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་གཅེས། ༢༡ ེད་ ིས་གཡོག་
པོ་ལ་“ཁོ་འདིར་ ིད་ཤོག་དང་ངས་ཁོ་དངོས་ ་བ ་དགོས་”ཞེས་བཤད་པར། ༢༢ ང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ིས་པ་
ཁོའི་ཨ་ཕ་དང་ ལ་མི་ ང་། གལ་ཏེ་ ལ་ན་ཁོའི་ཨ་ཕ་འཆི་ངེས་རེད་ཅེས་ ས་ ང་། ༢༣ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་
ལ་བཤད་ ར། གལ་ ིད་ ོད་ཚའི་ ན་ ་ ན་ ང་མ་ཡོང་ན་ ོད་ཚས་ངའི་གདོང་མཐོང་མི་ བ། ༢༤ ང་ཚ་

ེད་ ི་གཡོག་པོ་ཨ་ཕའི་དེ་གར་སོང་ནས་གཙ་བོའི་ ད་ཆ་ཁོ་ལ་བཤད། ༢༥ ང་ཚའི་ཨ་ཕས་བཤད་ ར། ོད་
ཚར་ཡང་བ ར་སོང་ ེ་ང་ལ་འ ་རིགས་ ང་ཙམ་ཉོས་ཤོག ༢༦ ང་ཚས་བཤད་ ར། ང་ཚ་འ ོ་མི་ བ། གལ་

ིད་ ན་ ང་ང་ཚའི་ ན་ ་ ིན་ན་ང་ཚ་འ ོ་ཆོག ་མཚན་ནི་ ན་ ང་ང་ཚའི་ ན་ ་མ་སོང་ན་ང་ཚས་
མི་དེའི་གདོང་མཐོང་མི་ བ། ༢༧ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ང་ཚའི་ཨ་ཕས་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ཤེས་གསལ་ ར་ངའི་

ང་མས་ང་ལ་ ིས་པ་གཉིས་ ེས་ཡོད་ལ། ༢༨ གཅིག་ནི་ང་དང་ ལ་ནས་ ད་སོང་། ངས་བཤད་ ར། ཁོ་ཏན་
ཏན་ཐེར་ཚལ་ ར་ཚལ་ ་བཏང་ཡོད། ངས་ ང་དེ་ནས་བ ང་ཁོ་མཐོང་མ་ ང་། ༢༩ གལ་ ིད་ ོད་ཚས་
འདི་ཡང་ ིད་དེ་ང་དང་ ལ་ནས་ཁོ་ལ་གནོད་འཚ་ཕོག་ན་ ོད་ཚས་ང་ ་དཀར་སང་སང་དང་ཡི་ ག་ ག་
ངང་ནས་ ར་ ང་ནང་ ་བ ལ་བ་རེད། ༣༠ ངའི་ཨ་ཕ་དང་ ིས་པ་འདི་གཉིས་ ི་ཚ་ ོག་འ ེལ་ཡོད། ད་ ་
ང་ ིར་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཨ་ཕ་སར་སོང་ནས་གལ་ ིད་ ིས་པ་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་མེད་ན། ༣༡ ང་ཚའི་ཨ་ཕས་

ིས་པ་མེད་པར་མཐོང་ནས་ཁོ་འཆི་ངེས་རེད། འདི་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ང་ཚས་ཨ་ཕ་ ་དཀར་སང་སང་དང་
ཡི་ ག་ ག་ངང་ནས་ ར་ ང་ནང་ ་བ ལ་བ་རེད། ༣༢ ་མཚན་ནི་གཡོག་པོས་དེ་ ོན་ཨ་ཕ་ལ་ ིས་པ་
འདིའི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་ ས་ནས་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ངས་ཁོ་ ིར་ ིད་ཡོང་ ེ་ ོད་ ི་མ ན་ ་མ་

ད་ན་ངས་ཨ་ཕའི་མ ན་ནས་ཇི་ ིད་བར་ ་ཉེས་པ་འ ར་ཆོག ༣༣ ད་ ་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ ིས་པ་འདིའི་
ཚབ་ ་འདིར་བ ད་ནས་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ ེད་ ་འ ག་པ་དང་། ིས་པ་འདི་ཁོའི་ ་བོ་ཚའི་མཉམ་ ་
གཏོང་བར་ ། ༣༤ གལ་ཏེ་ ིས་པ་འདི་ངའི་མཉམ་ ་མ་གཏང་ན་ངས་ཨ་ཕ་ཇི་ ར་འཇལ། ཕལ་ཆེར་ངས་ཨ་
ཕའི་ ས་ ེང་ ་གནོད་འཚ་འ ང་བ་མཐོང་ཡོང་༎

༤༥ ཡོ་སེབ་ ིས་ཉེ་འཁོར་ ི་མིའི་མ ན་ནས་བཟོད་མ་ བ་པར་མི་ཚང་མ་འདི་ནས་ ིར་སོང་ཞེས་
བཀའ་ཕབ། ཡོ་སེབ་དང་ ན་ ་ཚར་ཕན་ ན་ངོ་ཤེས་ བས་མི་གཅིག་ ང་ཁོའི་མ ན་ན་མེད།
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༢ ཁོ་ ད་ཆེན་པོས་ ས་པས་ཨ་ཇིབ་མི་དང་ཕར་ཨོལ་ ི་ ིམ་ན་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་ཐོས་པར་ ར། ༣ ཡོ་
སེབ་ ིས་ཁོའི་ ན་ ་ཚར་བཤད་ ར། ང་ཡོ་སེབ་ཡིན། ངའི་ཨ་ཕ་ད་ ང་བ གས་སམ། ཁོའི་ ན་ ་ཚ་ཁོའི་
མ ན་ནས་དངངས་ ག་ ེས་ཏེ་ལན་འདེབས་མ་ བ། ༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ཡང་ཁོའི་ ན་ ་ཚར་ ོད་ཚ་ཉེ་སར་
ཤོག་ཅེས་བཤད་དེ་ཁོ་ཚ་ཉེ་སར་བཅར། ཁོས་བཤད་ ར། ང་ནི་ ོད་ཚས་ཨ་ཇིབ་ལ་བཙངས་བའི་ ན་ ་
ཡོ་སེབ་ཡིན། ༥ ད་ ་ ོད་ཚས་ང་འདིར་བཙང་བས་རང་ཉིད་ལ་སེམས་ ལ་དང་འཁང་ར་མ་ ེད། འདི་ནི་

་ཡིས་ང་ ོད་ཚའི་ ོན་ ་ ོག་བ བ་ ་མངགས་པ་རེད། ༦ ད་ ་ས་འདིར་ ་གེ་ ང་ནས་ལོ་གཉིས་ ིན་
པ་དང་ད་ ང་ལོ་ ར་ ོ་འདེབས་ ེད་མི་ བ་ལ་འ ས་ འང་ ིན་མི་ བ། ༧ ་ཡིས་ང་ ོད་ཚའི་ ོན་ ་
མངགས་དོན་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོད་ཚ་ ག་མའི་ ད་ ོང་བ་དང་། ས་པ་ཆེན་པོས་རོགས་ ོར་ ས་ཏེ་

ོད་ཚའི་ཚ་ ོག་ལ་གེགས་ ང་ ེད་ཆེད་ཡིན། ༨ འདི་ ར་བ ས་ཚ་ང་འདིར་མངགས་མཁན་ནི་ ་ཡིན་པ་
ལས་ ོད་ཚ་མ་རེད། ཁོང་གིས་ཡང་ང་ཕར་ཨོལ་ ི་ཨ་ཕ་དང་འ ་བར་ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོའི་གཙ་བོ་དང་ཨ་
ཇིབ་ ལ་ ི་ ོན་ཆེན་ ་བ ོས་པ་རེད། ༩ ོད་ཚ་ ར་བར་ཨ་ཕའི་དེ་གར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་ ོད་ ི་ ་ཡོ་སེབ་

ིས་འདི་ ར་བཤད་ ར། ་ཡིས་ང་ཨ་ཇིབ་ཡོངས་ ི་གཙ་བོ་བ ོས་པས་ ེད་ ིས་འགོར་འ ངས་མི་ ེད་
པར་ང་སར་ཡོང་ ེ། ༡༠ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ཚ། གས་ ་དང་ ག་ ་བཅས་ཡོད་ཚད་ང་དང་ཉེ་སའི་གོ་ཤན་
ས་ཆར་འ ག་ཆོག ༡༡ ད་ ང་ ་གེ་ལོ་ ་ཡོད་པས་ ེད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་ཡོངས་ལ་ཉམས་ ད་མི་འ ོ་
བའི་ཆེད་ ་ངས་དེ་གར་ ོད་ལ་ ི་ ་བ བ་ ་ཡིན། ༡༢ དེའི་ཁར་ངས་ ད་ཆ་འདི་དངོས་ ་བཤད་པར་
ངའི་ ན་ ་པེན་ ཱ་མེན་དང་ ོད་ཚ་ཚང་མས་མཐོང་བ་རེད། ༡༣ ོད་ཚས་ ང་ངའི་ཨ་ཇིབ་ ི་གཟི་བ ིད་
དང་ ོད་ཚས་མཐོང་བའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་ཨ་ཕ་ལ་བཤད་དེ་ཁོ་ ར་ ་འདིར་ ིད་ཤོག ༡༤ དེ་ནས་ཡོ་
སེབ་ཁོའི་ ་བོ་པེན་ ཱ་མེན་ ི་ ེ་ལ་འཐམས་ནས་ ས་པ་དང་པེན་ ཱ་མེན་ ིས་ ང་ཁོའི་ ེ་ལ་འ ད་དེ་ ས།
༡༥ ཡང་ ན་ ་ཚར་འོ་ ས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་འ ད་དེ་ ས་ ེས་ཁོའི་ ན་ ་ཚས་ཁོ་དང་གཏམ་ ེང་ ས།

༡༦ ཡོ་སེབ་ ི་ ན་ ་ཚ་དེར་ ེབས་པའི་གནས་ ལ་ཕར་ཨོལ་ ི་ཕོ་ ང་ ་ བ་པས་ཕར་ཨོལ་དང་ཁོའི་
འཁོར་ མས་དགའ་བར་ ར། ༡༧ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ན་ ་ཚར་ ོད་ཚས་འདི་

ར་ཁལ་མར་ཁལ་བཀལ་ཏེ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་སོང་ཞེས་ཤོད། ༡༨ ོད་ཚའི་ཨ་ཕ་དང་ ིམ་མི་ཚང་མ་ངའི་
འདིར་ ིད་ཤོགངས་ ོད་ཚར་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་བཟང་ཤོས་ ིན་ནས་ ོད་ཚས་ས་འདིའི་ཆེས་ལེགས་པའི་ཐོན་

ེད་ལ་རོལ་ཆོག ༡༩ ད་ ་ ོད་ ིས་ཡང་ཁོ་ཚར་བཀའ་ཕབ་ ེ་ ོད་ཚས་འདི་ ར་ཨ་ཇིབ་ནས་ཤིང་ ་ ིད་
དེ་ ོད་ཚའི་ ིས་པ་དང་ ང་མ། དེའི་ཁར་ཨ་ཕ་བཅས་ཚང་མ་ ིད་ཤོག་ཅེས་ཤོད། ༢༠ ོད་ཚའི་དངོས་ཟོག་
ལ་སེམས་ ར་ ེད་མི་དགོས། ་མཚན་ནི་ཨ་ཇིབ་ ི་ཆེས་བཟང་བའི་ཐོན་ ས་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚའི་ཡིན།

༢༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་ ར་བ བས་པ་དང་ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ ི་བཀའ་བཞིན་ཁོ་ཚ་ལ་
ཤིང་ ་དང་ལམ་ གས་ ིན། ༢༢ ཡང་ཁོ་ཚར་མི་རེར་ ་བ་རེ་དང་པེན་ ཱ་མེན་གཅིག་ ་ལ་ད ལ་ ང་ མ་
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བ ་དང་ ་བ་ ་ ིན། ༢༣ ཁོའི་ཨ་ཕ་ལ་ཨ་ཇིབ་ ི་ཆེས་བཟང་བའི་ཐོན་ ས་བཀལ་བའི་བོང་ ་བ ་དང་
ལམ་ གས་ ་འ ་རིགས་དང་བག་ལེབ་བཀལ་བའི་བོང་མ་བ ་བཅས་ ིན། ༢༤ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་ ན་ ་
ཚ་ལམ་ལ་མངགས་པ་དང་དེ་བཞིན་ཁོ་ཚ་འ ོ་ཁར་ ོད་ཚས་ལམ་ ེང་ནས་ཕན་ ན་ ོད་རེས་མ་ ེད་ཅེས་

ས།
༢༥ ཁོ་ཚ་ཨ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ཨ་ཕ་ཡ་ཀོབ་ ི་དེ་གར་ ེབས་ནས། ༢༦ ཁོ་ལ་ཡོ་སེབ་ད་

ང་གསོན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཨ་ཇིབ་ཡོངས་ ི་ ོན་ཆེན་ ས་འ ག་ཅེས་བཤད་པས་ཡ་ཀོབ་མགོ་འཐོམས་ཏེ་
ཁོ་ཚར་ཡིད་ཆེས་མ་ ས། ༢༧ འོན་ ང་ཁོང་ཚས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ཚང་མ་ཨ་ཕ་ལ་
བཤད་པ་དང་། ཁོས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་བ ་བར་བཏང་བའི་ཤིང་ ་ མས་མཐོང་བས་ཁོ་ ོངས་གཉིད་ལས་སད།
༢༨ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ིས་ཧ་གོ་སོང་། ངའི་ ་ཡོ་སེབ་ད་ ང་གསོན་ཡོད་པ་རེད། ང་མ་ཤི་གོང་ ་ཁོ་ལ་བ ་

་འ ོ་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༤༦ ད ི་སི་རལ་ ིས་ཁོའི་ཡོད་ཚད་ ེར་ཏེ་པེར་ ་ ཱ་ལ་ ེབས་ བས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གི་ ་ལ་
མཆོད་པ་ ལ། ༢ མཚན་མོར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ང་ངོར་ ་ཡིས་ཡ་ཀོབ། ཡ་ཀོབ་ཞེས་བོས་པར་

ཁོས་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༣ ཁོང་གིས་ག ངས་པར། ང་ནི་ ་ ེ་ ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ ་ཡིན་པས་ ོད་ཨ་
ཇིབ་ལ་འ ོ་བར་ ག་མི་དགོས། ་མཚན་ནི་ངས་ ོད་ ོབས་ཆེན་ ལ་ཁབ་ཞིག་ ་འ ར་བར་ ེད། ༤ ང་

ོད་ ི་མཉམ་ ་ཨ་ཇིབ་ལ་འ ོ་བ་དང་ ར་ཡང་ ོད་ཏན་ཏན་ ིར་ ིད་ཡོང་ལ་ཡོ་སེབ་ ོད་ ི་ཤི་ཁའི་ ་
གཡོག་ ་གནང་ངེས་ཡིན། ༥ ཡ་ཀོབ་པེར་ ་ ཱ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ཁོ་དང་ཁོང་ཚའི་ ང་མ་དང་

་ ་བཅས་ཚང་མ་ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བ ་བ་བཏང་བའི་ཤིང་ འི་ནང་ ་བཞག ༦ ཡ་ཀོབ་ཁོའི་ ་
ད་དང་བཅས་ཁོ་ཚས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་བསགས་པའི་ ོ་ གས་དང་དངོས་ ས་ཡོད་ཚད་ཨ་ཇིབ་ལ་ ེར་

ཏེ་སོང་། ༧ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོའི་ ་དང་ཚ་བོ། ་མོ་དང་ཚ་མོ་བཅས་ ་རབས་ཚ་ ད་ཚང་མ་ཨ་ཇིབ་ལ་ ིད།
༨ ཨ་ཇིབ་ལ་ ེབས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ ད་ མས་ ི་མིང་གཤམ་བཀོད་ ར། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཆེ་བ་ ་

པན་ཡིན། ༩ ་པན་ ི་ ་ནི་ཧ་ནོག་དང་ ཱ་ལེ། ཧེས་རོན། ཀར་མའེ་བཅས་ཡིན། ༡༠ ཟི་ ་ཨོན་ ི་ ་ནི་ ཱ་ ་
ཨེ་དང་ ཱ་མེན། ཨོ་ཧད། ཱ་ཀིན། ཚ་ཧར། ད་ ང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ ་མོས་ ེས་པའི་ཤ་ཨེལ་བཅས་སོ༎ ༡༡ ལི་
ཝི་ཡི་ ་ནི་གེར་ཤོན་དང་ཀོ་ཧད། ་ ཱ་ར་བཅས་ཡིན། ༡༢ ཡ་ ་ ་ཡི་ ་ ་ ཱ་དང་ཨོ་ནན། སེ་ ཱ། ཕེ་རེ་ ཱ།
ཟེ་རགས་བཅས་ཡིན་ལ། འོན་ ང་ ་ ཱ་དང་ཨོ་ནན་ཞེས་ ་བ་གཉིས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་ཤིའོ༎ ཕེ་རེ་ ཱ་ཡི་

་གཉིས་ནི་ཧེས་རོན་དང་ཧ་ ལ་ཞེས་ ་བ་དང་། ༡༣ ཨེ་ཞི་ཁར་ ི་ ་ནི་ཐོ་ ཱ་དང་ ་ ཱ། ཡོ་ བ། ཤིམ་རོན།
༡༤ བཟེད་ ་ལན་ ི་ ་ནི་སེ་རད་དང་ཨེ་ལོན། ཡ་ལེ་ ཱལ་བཅས་ཡིན། ༡༥ འདི་དག་ནི་ ཱ་དན་ཨ་རམ་ནས་ལེ་

ཱ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ེས་པའི་ ་ཡིན་ལ་ ་མོ་དི་ ་ཟེར་བ་ཞིག་ ང་ཡོད་དེ་ ོན་ ་ཚ་ མ་ ་སོ་ག མ་ཡོད།
༡༦ ་ ་ཡི་ ་ནི་ཚབ་ཡོན་དང་ཧ་གིད། ་ནེ། ཨེས་པོན། ཨེ་རི། ཨ་རི་དི། ཨར་ཨེ་ལི། ༡༧ "ཨ་ཤར་ཡི་ ་
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ནི་ཡིམ་ ་དང་ཡི་ཤ་ ཱ། ཨི་ཤ་བི། པེ་རེ་ ཱ། ད་ ང་ཁོ་ཚའི་ ིང་མོ་ ཱ་ ཱ། པེ་རེ་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཧེ་པར་དང་མལ་
ཀི་ཨེལ་གཉིས་ཡིན། " ༡༨ འདི་དག་ནི་ ཱ་པན་ ིས་ཁོའི་ ་མོ་ལེ་ ཱ་ལ་གནང་བའི་གཡོག་མོ་ཟིལ་ ཱ་ཡིས་ཡ་
ཀོབ་ལ་ ེས་པའི་ ་ཚ་ ེ་ ོན་བ ་ ག་ཡོད། ༡༩ ཡ་ཀོབ་ ི་ ང་མ་ ཱ་ཧེལ་ ི་ ་ནི་ཡོ་སེབ་དང་པེན་ ཱ་མེན་
གཉིས་ཡིན། ༢༠ ོང་ ེར་ཨོ་ ་ ལ་ ི་ཆོས་དཔོན་ཕོ་ཏི་ཕར་ ཱ་ཡི་ ་མོ་ཨེ་ ང་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་ཨ་ཇིབ་ ལ་
ནས་ ེས་པའི་ ་ནི་ ཱ་ ་ཤེ་དང་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་གཉིས་ཡིན། ༢༡ པེན་ ཱ་མེན་ ི་ ་ནི་པེ་ ཱ་དང་པེ་གར། ཨ་ཤ་
བེལ། གེ་ ཱ། ན་ཨ་མན། ཨེ་ཧི། རེ་ཤ། ་ཕིམ། ་ཕིམ། ཨ་རེང་། ༢༢ འདི་དག་ནི་ ་ཱཧེལ་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ེས་པའི་

་ཚ་ ེ་ ོན་བ ་བཞི་ཡོད།
༢༣ ན་ ི་ ་ནི་ ་ཤིམ་དང་། ༢༤ ་ ་྄ལེ་ཡི་ ་ནི་ ཱ་ཚ་ཨེལ། ་ནེ། ཡེ་ཚར། ཤིལ་ལེམ། ༢༥ འདི་དག་ནི་

ཱ་པན་ ིས་ཁོའི་ ་མོ་ ཱ་ཧེལ་ལ་གནང་བའི་གཡོག་མོ་པིལ་ཧ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ེས་པའི་ ་ཚ་ ེ་ ོན་བ ན་
ཡོད།

༢༦ ཡ་ཀོབ་དང་ ན་ ་ཨ་ཇིབ་ལ་ཡོང་བའི་ འི་ ང་མ་མི་ཐེ་བའི་གཞན་ཁོ་ལས་མཆེད་པའི་ ་རབས་
ཚ་ ད་ ོན་ ག་ ་རེ་ ག་ཡོད། ༢༧ ད་ ང་ཡོ་སེབ་ལ་ཨ་ཇིབ་ནས་ ་གཉིས་ ེས་པ་དང་། ཨ་ཇིབ་ལ་ ེབས་
པའི་ཡ་ཀོབ་ ི་ནང་མི་ ོན་བ ན་ ་ཡོད།

༢༨ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡ་ ་ ་ཡི་ ོན་ ་ཡོ་སེབ་ལ་འ ད་ ་མངགས་ཏེ་གོ་ཤེན་ ལ་ ་ལམ་ ོན་པ་གཏོང་
བར་ ས་ནས་ཁོ་ཚ་གོ་ཤེན་ས་ཆར་ ེབས། ༢༩ ཡོ་སེབ་ ིས་ཤིང་ ་ ་ ིག་ ས་ཏེ་གོ་ཤན་ས་ཆར་ཁོའི་ཨ་
ཕ་ད ི་སི་རལ་བ ་ ་སོང་། ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་མཐོང་བ་ན་ཁོའི་ ེ་ལ་འ ད་དེ་ ན་རིང་ ས་ ེས།
༣༠ ད ི་སི་རལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་ངས་ ོད་གསོན་པར་མཐོང་བས་ང་ཤི་ཡང་འ ོད་པ་མེད་ཅེས་ ས།

༣༡ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་ ན་ ་དང་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ ིམ་མི་ མས་ལ་བཤད་ ར། ང་ཕར་ཨོལ་སར་ཡར་ ་ ེད་
་སོང་ནས་ཁོ་ལ་ ་ ར། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་བ ད་པའི་ངའི་ ན་ ་དང་ཨ་ཕའི་ནང་མི་ཚང་མ་འདིར་ཐོན་

ཡོད། ༣༢ ཁོང་ཚ་ ོ་ གས་འཚ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ ི་བོ་ཡིན་པ་དང་ཁོ་ཚའི་ ག་ ་དང་ནོར་ ་བཅས་ཡོད་
ཚད་ ེར་ཡོད། ༣༣ ཕར་ཨོལ་ ིས་ ོད་ཚ་བོས་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེས་འ ི་ བས། ༣༤ ོད་ཚས་ ེད་

ི་གཡོག་པོ་ང་ཚ་ ང་ ས་ནས་ད་ འི་བར་ང་ཚས་ཕ་མེས་ ར་ གས་འཚ་ ོང་ ས་ནས་བ ད་པ་ཡིན་
ཞེས་ལན་ཐོབས། འདི་ ར་ ོད་ཚ་གོ་ཤེན་ས་ཆར་བ ད་ཆོག ་མཚན་ནི་ཨ་ཇིབ་བ་ མས་ ག་ ི་ལ་ ང་
བས་སོ༎

༤༧ ཡོ་སེབ་ཕར་ཨོལ་ ི་མ ན་ ་སོང་ནས་ངའི་ཨ་ཕ་དང་ ན་ ས་ ག་ ་དང་ནོར་ ་བཅས་
ཡོད་ཚད་ ེར་ཏེ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ལ་ནས་ཡོང་ ེ་ད་ ་གོ་ཤེན་ས་ཆར་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢ ཡོ་

སེབ་ ིས་ཁོའི་ ན་ ་ཚའི་ ོད་ནས་མི་ ་བདམས་ཏེ་ཕར་ཨོལ་ལ་མཇལ་ ་ ིད། ༣ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ ི་
ན་ ་ཚར་ ོད་ཚའི་ ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ཁོ་ཚས་ཕར་ཨོལ་ལ་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ང་ཚའི་མེས་
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པོ་ ར་ གས་འཚ་ ོང་ ེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤ ཁོ་ཚས་ཡང་ཕར་ཨོལ་ལ་བཤད་ ར། ཀ་ན་ཨན་ ལ་
་ ་གེ་ཚབས་ཆེ་བ་དང་གཡོག་པོའི་ ག་ ་ལ་གཟན་ ་མེད་པས་ང་ཚ་ས་འདིར་ ེས་ ོད་ ་ཡོང་བ་ཡིན།

དེར་བ ེན་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་གོ་ཤེན་ས་ཆར་འ ག་ཆོག་པར་ ། ༥ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་
ར། ོད་ ི་ཨ་ཕ་དང་ ན་ ་ཚར་ ོད་སར་ ེབས་འ ག ༦ ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཡོངས་ ོད་ལ་དབང་བས་ ོད་
ིས་ཨ་ཕ་དང་ ན་ ་ཚར་ ལ་འདིའི་ཆེས་བཟང་བའི་ས་ཆ་ ེ་གོ་ཤེན་ ་འ ག་བ ག་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁོ་

ཚའི་ ོད་ ་འཇོན་ཐང་ཅན་ཡོད་ན་ངའི་ ོ་ གས་ལ་དོ་དམ་ ེད་ ་ གས།
༧ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ཡ་ཀོབ་ཕར་ཨོལ་ ི་ ང་ ་ ིད་དེ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་འཚམས་

འ ི་ ས། ༨ ཕར་ཨོལ་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ོད་ལོ་ག་ཚད་ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་བཤད་
ར། ང་འཇིག་ ེན་འདིར་འཚ་ ོད་ ས་པའི་ལོ་ ངས་བ ་དང་ མ་ ་ཡིན་ལ། ངའི་མེས་པོ་ཚའི་ ་ཚ་ ར་

མི་རིང་བར་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་དཀའ་ ག་གང་མང་ ངས་ཡོད། ༡༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡང་ཕར་ཨོལ་ལ་ ེས་ཁའི་
ོན་འ ན་ ས་ཏེ་ཕར་ཨོལ་ ི་མ ན་ནས་ ིར་སོང་།

༡༡ ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ ི་བཀའ་བཞིན་ཁོའི་ཨ་ཕ་དང་ ན་ ་ཚར་ཨ་ཇིབ་ ལ་ ི་ཆེས་བཟང་བའི་ས་
ཆ་ ེ་ ཱ་ཨེམ་སེས་ས་ ལ་ ད་ནས་ཁོ་ཚ་དེར་གཞིས་ཆགས། ༡༢ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་དང་ ན་ ། དེ་བཞིན་
ཨ་ཕའི་ནང་མི་བཅས་ཚང་མར་མི་ ངས་ ར་འ ་རིགས་ ིན། ༡༣ བས་དེར་ ་གེ་ཚབས་ཆེ་བས་ས་ཆ་སོ་
སོར་འ ་རིགས་ཆད་པ་དང་། ཨ་ཇིབ་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ལའང་ ་གེས་མནར་བས་ ན་མེད་ ་ ར། ༡༤ ཡོ་
སེབ་ ིས་ཨ་ཇིབ་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་འབངས་མིའི་འ ་རིགས་ཉོ་ ེད་ ི་ད ལ་ཡོད་ཚད་བ ས་ཏེ་ཕར་
ཨོལ་ ི་ཕོ་ ང་ ་ ེར་ནས་སོང་། ༡༥ ཨ་ཇིབ་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་འབངས་མིའི་ད ལ་ཡོད་ཚད་ ོགས་

ེས། ཨ་ཇིབ་བ་ མས་ཡོ་སེབ་ ི་ ང་ ་བཅར་ནས་བཤད་ ར། ང་ཚའི་ད ལ་བཀོལ་ཚར་བས་ ེད་ ིས་
ང་ཚར་འ ་རིགས་ ེར་བར་ ། ང་ཚ་ ེད་ ི་མ ན་ནས་ཅིའི་ ིར་ཤི་དགོས་པ་ཡིན། ༡༦ ཡོ་སེབ་ ིས་གལ་
ཏེ་ ོད་ཚའི་ད ལ་ ོགས་ཟིན་ན་ ོ་ གས་ང་ལ་ ིན་དང་ངས་དེའི་ཚབ་ལ་འ ་རིགས་ ེར་ཆོག་ཅེས་ ས།
༡༧ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ོ་ གས་ཡོ་སེབ་ ི་དེ་གར་དེད་དེ་ཁོས་འ ་རིགས་ ེར་འོང་ནས་ཁོ་ཚའི་ ་དང་ ག་ །
ནོར་ ། བོང་ ་བཅས་ལ་བ ེས། ལོ་དེར་ཁོ་ཚས་ ོ་ གས་ཡོད་ཚད་འ ་རིགས་ལ་བ ེས་པས་ཁོ་ཚ་འཚ་
གནས་ ེད་ བ་པར་ ར།

༡༨ ལོ་དེར་འདས་ ེས། ལོ་གཉིས་པར་ཡང་ཁོ་ཚ་ཡོ་སེབ་ ི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་བཤད་ ར། ང་ཚས་གཙ་
བོ་ལ་མ་གསང་བར་ང་ཚའི་ད ལ་ཚང་མ་བཀོལ་ཚར་བ་དང་ ོ་ གས་ཡང་གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་རེད། ང་ཚར་
གཙ་བོའི་མ ན་ནས་རང་ཉིད་ ི་ ས་པོ་དང་ཞིང་ས་ལས་ཅི་ཡང་ ག་མེད། ༡༩ ེད་ ིས་ང་ཚ་ཤི་བ་དང་ས་
ཆར་ཐན་པ་ ང་བ་ལ་བ ་བཟོད་དམ། ེད་ ིས་འ ་རིགས་ ིས་ང་ཚ་དང་ང་ཚའི་ས་ཆ་ཉོས་ནས་ངེད་ཅག་
གིས་ཕར་ཨོལ་ལ་ ི་ ་བ བ་པ་དང་། ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ས་བོན་གནང་དང་ང་ཚ་མི་འཆི་བར་གསོན་ བ་ལ་
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ས་ཆ་འདི་ཡང་ས་ ོད་ ་མི་འ ར་ཞེས་ ས་སོ༎ ༢༠ དེ་ནས་ཨ་ཇིབ་བ་ མས་ ་གེས་མནར་བས་ཚང་མས་
རང་ཉིད་ ི་ས་ཞིང་བཙངས་བ་དང་། ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ལ་ཨ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་ཡོངས་ཉོས་ཏེ་ཚང་མ་ཕར་
ཨོལ་ལ་དབང་བར་ ར། ༢༡ ཡོ་སེབ་ ིས་འབངས་ མས་ཨ་ཇིབ་ཡོངས་ ི་ ོང་ ེར་སོ་སོར་འ ོ་ ་བ ག
༢༢ འོན་ ང་ཡོ་སེབ་ ིས་མཆོད་དཔོན་གཅིག་ འི་ས་ཆ་མ་ཉོས། ་མཚན་ནི་མཆོད་དཔོན་ལ་ཕར་ཨོལ་ནས་
ཐོབ་པའི་འ ་རིགས་ཡོད། ཁོ་ཚར་ཕར་ཨོལ་ ིས་གནང་བའི་འ ་རིགས་ཟ་ ་ཡོད་པས་རང་ཉིད་ ི་ས་ཆ་
བཙང་མེད། ༢༣ ཡོ་སེབ་ ིས་འབངས་ མས་ལ་བཤད་ ར། དེ་རིང་ངས་ཕར་ཨོལ་ལ་ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ས་
ཉོས་པ་ཡིན། ོས་དང་། འདིར་ ེད་ཚ་ལ་ས་བོན་ཡོད་པས་ ོད་ཚས་ ོ་འདེབས་ ེད་ཆོག ༢༤ ེས་ ་ ོད་
ཚས་ ོན་ཐོག་ལེན་ བས་ ་ཆའི་གཅིག་ཕར་ཨོལ་ལ་ ེར་དགོས་ལ་ ག་མ་བཞི་བོ་ ོད་ཚའི་ཞིང་ཁའི་ས་
བོན་ ེད་ཆོག་ལ་ ིམ་མི་དང་ ིས་པ་ མས་ ི་ཟ་མ་ཡང་ ེད་ཆོག ༢༥ ཁོ་ཚས་བཤད་ ར། ེད་ ིས་ང་ཚའི་

ོག་བ བས་པས་ང་ཚར་གཙ་བོའི་མིག་འ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པ་དང་ཕར་ཨོལ་ ི་གཡོག་པོ་ ེད་
པར་ ོན། ༢༦ དེར་བ ེན་ཡོ་སེབ་ ིས་ཨ་ཇིབ་ ལ་ ་ཕར་ཨོལ་ལ་ ་ཆའི་གཅིག་ཐོབ་དགོས་པ་དང་མཆོད་
དཔོན་གཅིག་ འི་ས་ཆ་ཕར་ཨོལ་ལ་མི་དབང་བའི་ ིམས་ ོལ་བ གས་པ་དེ་དེང་སང་ཡང་ ང་ངོ་༎

༢༧ ད ི་སི་རལ་ཨ་ཇིབ་ ི་གོ་ཤེན་ས་ཆར་གཞིས་ཆགས་པ་དང་དེ་གར་ཐོན་ལས་གཉེར་བ་མ་ཟད་ ད་
ཧ་ཅང་མང་པོ་ ེལ། ༢༨ ཡ་ཀོབ་ཨ་ཇིབ་ ལ་ ་ལོ་བ ་བ ན་ལ་བ ད་པ་དང་ ོན་ལོ་བ ་དང་བཞི་ ་ཞེ་
བ ན་བ གས། ༢༩ ད ི་སི་རལ་ཤི་ལ་ཉེ་བའི་ ས་དེར་ཁོའི་ ་ཡོ་སེབ་བོས་ནས་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ངར་ ོད་

ི་མིག་འ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ན་ ོད་ ི་ལག་པ་ངའི་བ ་འོག་ ་བཞག་ནས་ མས་བ ེ་དང་ ག་
བསམ་ ིས་ཁས་ལེན་ ས་ཏེ་ང་ཨ་ཇིབ་ ་ ར་ ས་མི་ ེད་པར་ ། ༣༠ ང་མེས་པོའི་ ན་ ་གཟིམས་ བས་
ང་ཨ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིར་ ེར་ཏེ་ཁོང་ཚའི་ ར་སར་ ས་པར་ ། ཡོ་སེབ་ ིས་བཤད་ ར། ངས་ ེད་ ིས་
ག ངས་པ་ ར་བ བ་ངེས་ཡིན། ༣༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ོད་ ིས་ང་ལ་དམ་བཅའ་དགོས་ཞེས་ ས་པར། ཡོ་སེབ་

ིས་ཁོ་ལ་དམ་བཅས་པ་དང་། དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ིས་ཉལ་ ིའི་ ེང་ནས་ ་ལ་ ས་འ ད་ ས་སོ༎

༤༨ དོན་དག་འདིའི་ ེས་ ་མི་ཞིག་གིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ོད་ ི་ཡབ་ན་འ ག་ཅེས་ ས། ཡོ་སེབ་ ིས་
ཁོའི་ ་ ཱ་ ་ཤེ་དང་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་གཉིས་ ིད་དེ་སོང་། ༢ མི་ཞིག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ེད་ ི་ ་ཡོ་

སེབ་ ོད་སར་ ེབས་ ང་ཞེས་ ས་པས་ད ི་སི་རལ་ ས་པ་གང་ཡོད་ ིས་ཉལ་ ིའི་ ེང་ ་ཙག་ ར་བ ད།
༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། དེ་ ོན་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ལོ་ཟི་ནས་ ན་ བ་ ི་ ་ཡིས་ང་ལ་ཞལ་
གཟིགས་ནས་ ིན་ བས་གནང་ ེ། ༤ ང་ལ་ག ངས་ ར། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ད་མང་པོར་འཕེལ་བར་ ས་
ནས་མི་རིགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་འ ར་བ་དང་ས་འདི་ཡང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པར་ཇི་ ིད་བར་ ་དབང་བར་
མཛད། ༥ ང་ཨ་ཇིབ་ལ་ ོད་སར་མ་ ེབས་གོང་ ོད་ལ་ཨ་ཇིབ་ནས་ ེས་པའི་ ་ ཱ་ ་ཤེ་དང་ཨེ་ ཱར་གཉིས་
ནི་ ་པན་དང་ཟི་ ་ཨོན་བཞིན་ངའི་ ་ཡིན། ༦ ེས་ ོགས་ ོད་ལ་ ེས་པའི་ ་ ་ མས་ ོད་ ིས་ཡིན་པ་
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དང་ཁོ་ཚར་ ་བོའི་མིང་ཐོག་ནས་བགོས་ ལ་ཐོབ་ཆོག ༧ འོན་ ང་ང་ལ་མཚན་ན་ ཱ་དན་ནས་ཡོང་ བས་
ཱ་ཧེལ་ངའི་མིག་མ ན་ནས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ལམ་ ་ཤི་བ་དང་། ད་ ང་ཨེབ་རབ་བར་ ་ལམ་ཐག་ ང་

ཙམ་ཡོད་པས་ངས་ཁོ་མོ་ཨེབ་རབ་ལ་འ ོ་སའི་ལམ་ ར་ ་ ར་ ས་ ས་པ་ཡིན།
༨ ད ི་སི་རལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ ི་ ་གཉིས་མཐོང་ བས་འདི་གཉིས་ ་རེད་ཅེས་ ིས་པར། ༩ ཡོ་སེབ་ ིས་

ཨ་ཕ་ལ་ཁོང་གཉིས་ ་ཡིས་ས་འདི་ནས་ང་ལ་གནང་བའི་ ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་
ིས་ཁོང་གཉིས་ངའི་མ ན་ ་ ིད་ཡོང་བར་ ། ངས་ཁོང་གཉིས་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༠ ད་ ་ད ི་སི་རལ་ ས་པས་མིག་རབ་རིབ་ ་ ར་ནས་གསལ་བོ་མཐོང་མི་ བ། དེར་བ ེན་ཡོ་སེབ་ ི་ ་
གཉིས་ཨ་ཕའི་ཉེ་སར་ ིད་ནས་ཁོས་ཁོང་གཉིས་ལ་འོ་ ས་ཏེ་འ ད། ༡༡ ད ི་སི་རལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་

ར། ངས་ ོད་ ར་ཡང་མཐོང་ བ་པ་ཡེ་ནས་མ་ ན་ ང་ ་ཡིས་ གས་ ེས་གཟིགས་ནས་ད་ ་ ོད་ ི་ ་
ཡང་མཐོང་ བ་པར་ ར། ༡༢ ཡོ་སེབ་ ིས་ ་གཉིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ས་མོའི་བར་ནས་ ངས་ཏེ་རང་ཉིད་

ི་གདོང་ས་ལ་གཏད་ནས་ ས་འ ད་ ས། ༡༣ དེ་ ེས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོང་གཉིས་ ར་ ིད་ཡོང་ ེ་ཁོའི་ལག་
གཡས་པས་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ལ་འ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ལག་པ་གཡོན་མར་གཏད། ལག་པ་གཡོན་མས་ ཱ་ ་ཤེ་
ལ་འ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ལག་གཡས་པར་གཏད་ནས་ཁོང་གཉིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མ ན་ ་ ིད། ༡༤ ད ི་
སི་རལ་ ིས་ལག་གཡས་པ་བ ིངས་ཏེ་ ་ ང་བ་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ ི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་པ་དང་ལག་གཡོན་མ་
བ ོལ་ཏེ་ ་ཆེ་བ་ ཱ་ ་ཤེ་ཡི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག ༡༥ དེ་ནས་ཁོས་ཡོ་སེབ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ་བཤད་ ར།
ངའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ངའི་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་གཉིས་ ིས་བ ར་བའི་ ་ ེ་ད་ འི་བར་ ་ངའི་མི་ཚ་གང་
བོར་ ི་བོ་ ེད་པའི་ ། ༡༦ ང་ ག་བ ལ་ཡོད་ཚད་ལས་བ ལ་བའི་ཕོ་ཉ་དེ་བཅས་ ིས་ ིས་པ་འདི་གཉིས་ལ་

ིན་ བས་གནང་བར་མཛད། ཁོ་ཚར་ང་དང་ངའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨ་ཕ་ཨི་ ཱག་བཅས་ ི་མིང་ཐོག་
ནས་འཇིག་ ེན་འདིར་ ད་མང་པོ་འཕེལ་བར་ ོན།

༡༧ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕས་ལག་གཡས་པ་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ ི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་པ་མཐོང་ནས་མ་དགའ་
བར་ཨ་ཕའི་ལག་པ་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ ི་མགོ་ཐོག་ནས་ཡར་བ གས་ཏེ་ ཱ་ ་ཤེ་ཡི་མགོ་ཐོག་ ་ ོས། ༡༨ ཡོ་སེབ་

ིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་ལ་བཤད་ ར། ཨ་ཕ་ལགས། དེ་འ ་མ་རེད། འདི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་ ེད་ ི་ལག་གཡས་པ་
ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་འཇོག་པར་ ། ༡༩ འོན་ ང་ཁོའི་ཨ་ཕས་མོས་མ ན་མ་ ས་པར་བཤད་ ར། ངའི་ ། ངས་
ཤེས་ཡོད། ཁོ་ཡང་མི་རིགས་ཤིག་ ་ ར་ཏེ་དར་ཞིང་ ས་པ་དང་ཁོའི་ ན་ ང་དེ་ལས་དར་བ་དང་ཁོའི་ ི་
རབས་པ་མི་རིགས་མང་པོར་འ ར་བ་ངས་ཤེས། ༢༠ ཉིན་དེར་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོང་ཚ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ནས་
བཤད་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་མིས་ ོད་གཉིས་ ི་མིང་ནས་ ིན་ བས་འདི་ ར་གནང་བར་ ་ ེ། ་ཡིས་ ོད་
ལ་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་དང་ ཱ་ ་ཤེ་གཉིས་ ར་མཛད་པར་ ོན། དེར་བ ེན་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ ིས་ཨེ་ ཱར་ཡིམ་ ཱ་ ་ཤེ་
ལས་མཐོ་བ་ ས། ༢༡ ད ི་སི་རལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་ ར། ང་འཆི་ལ་ཉེ་ཡང ་ ོད་དང་ ན་ ་ཕེབས་
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ནས་ ོད་ ར་ཡང་མེས་པོའི་སར་འ ིད་ངེས། ༢༢ ད་ ང་ངས་ ོན་ཆད་རལ་ ི་དང་མདའ་ག ་བཀོལ་ནས་
ཨ་མོར་མིའི་མངའ་འོག་ནས་འ ོག་པའི་ས་དེ་ ན་ ་ཚ་ལས་བགོས་ ལ་གཅིག་གིས་ ོད་ལ་མང་བར་གནང་
ངོ་༎

༤༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོའི་ ་ མས་བོས་ཏེ་བཤད་ ར།
ོད་ཚ་ཚང་མ་མཉམ་ ་འ ས་དང་ངས་མ་འོངས་བའི་འ ང་འ ར་བཤད་པར་ འོ༎ ༢ ཡ་

ཀོབ་བདག་གི་ ་ མས་ ན་ཅིག་ ་འ ས་ཏེ༎ ཨ་ཕ་ད ི་སི་རལ་ ི་ཁ་ཏ་ལ་གསོན་དང་༎
༣ ་པན་ ོད་ནི་ང་ཡི་ ་ མས་ལས་ཆེ་ ེ༎ བདག་ལ་ ས་ ོབས་ ན་ བས་ ེས་པ་དེ་ཡིན་ ིར༎ ཐོབ་

དང་དབང་ཆ་གཞན་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ ང་༎ ༤ ོད་ ི་འདོད་ཆགས་ ་ ར་གཡོ་བ་དེའི་ ེན་ ིས༎ ལ་
མགོ་འཛན་ ་དཀའ་ལ་ ོད་ཉིད་ ི་ཨ་ཕའི༎ མལ་ ི་ ེང་ ་ཉལ་ནས་བ བས་པ་དེའི་ ིར་རོ༎

༥ ཟི་ ་ཨོན་དང་ལི་ཝི་ ན་ ་དེ་གཉིས་ ི༎ རལ་ ི་དག་ནི་ ག་པོའི་མཚན་ཆ་ལས་མ་འདས༎ ༦ ང་ཡི་
མ་ཤེས་ཁོང་ཚའི་ ས་ངན་ ་མི་ གས། ང་ཡི་སེམས་ ང་ཁོ་ཚར་མ ན་ཐབས་ཤིག་ཅི་ཡོད༎ ཁོ་ཚས་ཁོང་
ོས་མི་ཡི་ཚ་ ོག་དེ་བཅད་ནས༎ བག་མེད་ ང་གི་ ་ ས་ག བ་པ་དེའི་ ིར་རོ༎ ༧ ཁོ་ཚ་ཞེ་ ང་ཆེ་བས་

དམོད་མོ་དེ་ཕོག་ལ༎ ཁོ་ཚ་ ག་ བ་ཆེ་བས་མིང་ཆད་ ང་ཕོག་ངེས༎ ད་ ་བདག་གིས་ཁོ་ཚར་ཡ་ཀོབ་ ི་
ིམ་ནས༎ ེ་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ས་ཆ་ ་བ མ་དགོས༎

༨ ཡ་ ་ ་ ོད་ ན་ཚས་ ོད་ཉིད་ལ་བ ོད་ཅིང་༎ ོད་ ི་ལག་པས་ད ་བོའི་མ ིན་པ་ནས་བཙར་ན༎
ཨ་ཕའི་ ་ཚས་ ོད་ལ་ ས་འ ད་དེ་ འོ༎ ༩ སེང་ ག་ཡ་ ་ ་ ོད་རང་ཉིད་ ི་ ་ ེ༎ རི་ གས་ ོན་ཏེ་
ཡར་ལ་སོང་ནས་ནི་འ ིང་ཚ༎ ཕོ་སེང་འ ་ལ་ཉལ་ན་མོ་སེང་དང་འ ་བས༎ ས་ ང་ ོད་ལ་འ ན་པའི་

ོབས་པ་ཞིག་མེད་དོ༎ ༡༠ ཞི་ལོ་ ་བའི་གང་དེ་མ་ ེབས་ ི་བར་ ༎ ལ་པོའི་བེ་ཅོན་ཡ་ ་ འི་ལག་དང་མི་
འ ལ༎ དེ་བཞིན་མཁར་བ་ཁོ་ཡི་ ང་བར་ནས་མི་ཤོར༎ འབངས་ མས་ ིས་ ང་ ོད་ ི་བཀའ་ག ང་ལ་
བ ིའོ༎ ༡༡ ཡ་ ་ ་ཡི་བོང་ ་ མ་ ོང་ལ་བཏགས་ནས༎ བོང་ ག་ ་ན་ ག་པའི་ཡལ་ག་ལ་འདོགས་ངེས༎
ཁོ་བོའི་གོན་པ་ མ་ཆང་ ངས་མ་ཡིས་བ ་ཞིང་༎ མ་འ མ་ ་བའི་ནང་ ་ ་ཆེན་དེ་བ འོ༎ ༡༢ ཁོ་ཡི་
མིག་ ང་གཉིས་པོ་ ན་འ མ་ ི་ཆང་གིས༎ དམར་ཞིང་སོ་ནི་འོ་མས་དཀར་པོ་ ་འ ར་རོ༎

༡༣ བཟེད་ ་ལན་ནི་ ་མཚའི་ཉེ་འ མ་ ་གནས་ཏེ༎ ་ ིངས་འ ོ་འ ག་ ེད་སའི་ ་ཁ་ ་འ ར་ལ༎
ཁོ་བོའི་མངའ་ཁོང་ ས་ཏོན་བར་མཚམས་ ་བ ེད་དོ༎

༡༤ ས་ཨེ་ཞི་ཁར་བོང་ ་ ོབས་ཆེན་ཞིག་ཇི་བཞིན༎ ག་རའི་བར་ན་ཉལ་ནས་ ིང་འཇགས་ ི་ ལ་
དེ༎ ༡༥ ཤིན་ ་ལེགས་པར་འདོད་ལ་མཛས་པའང་འདོད་ཅིང་༎ ག་པ་མར་ལ་ ར་ནས་ ོག་ ེས་དེ་ ར་
ནས༎ དཀའ་ ག་གདོང་གིས་བ ་བའི་གཡོག་པོ་ ་འ ར་རོ༎

༡༦ ན་ ིས་ད ི་སི་རལཡི་ཚ་ཁག་དང་འ ་བར༎ རང་རང་སོ་སོའི་འབངས་ལ་ ིམས་གཅོད་དེ་ ེད་དོ༎
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༡༧ ན་ནི་ ང་ལམ་ནང་གི་ ང་འ ོ་དང་མ ངས་ལ༎ ལམ་ཆེན་ ེང་ནས་ ་ཡི་ ིག་པ་ལ་ གས་ཏེ༎ ་པ་
བ་ ་འཕེན་པའི་ ག་ ལ་དེ་འ ་ཨང་༎

༡༨ ཨེ་མ་གཙ་བོའི་མགོན་ བས་ལ་ ག་ཡོད༎
༡༩ ད ་བོའི་དམག་གིས་ ་ ར་ ར་ ོལ་ཞིག་ ེད་ ང་༎ ཁོ་ཡིས་ཕར་ ོལ་ ས་ནས་མཐར་ ོད་ ་

གཏོང་ངེས༎
༢༠ ཨ་ཤེར་ས་ཆར་ ན་ཚགས་འ ་རིགས་ ིས་ ག་ཅིང་༎ ཁོ་བོས་ ོ་ ན་ཟས་མཆོག་ ལ་པོ་ལ་ ངས་

སོ༎
༢༡ ་ ྥ་ལེ་ནི་ ་མོ་ ི་ཐར་ཞིག་འ ་བར༎ ཁོ་བོས་དགའ་ ོ་འཕེལ་བའི་ཚག་ ན་དེ་ འོ༎
༢༢ ཡོ་སེབ་ ོན་པའི་འ མ་ ི་འ ས་ ན་ ི་ཡལ་ག། འ ་ལ་ཡལ་འདབ་བ ངས་ནས་ ང་ར་ལས་

བ ལ་ཅིང་༎ ༢༣ མདའ་པས་འཚ་བའི་མདའ་མོ་ཁོ་བོ་ལ་འཕངས་ཏེ༎ ཕོག་ནས་མི་བཟོད་ ག་གི་བཙན་
དབང་དེ་ ེད་དོ༎ ༢༤ འོན་ ང་ཁོ་བོའི་མཆོག་དཀར་ ོན་མ་ ར་བ ན་ལ༎ ལག་པ་ ོབས་དང་བདེ་ ར་
ཆེ་བ་དེའི་ ེན་ནི༎ ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་བོ་ཁོ་བོ་ཡི་ཕ་བོང་༎ ཡ་ཀོབ་ ི་ནི་ ས་ཅན་གང་ཉིད་དེས་ཡིན་ནོ༎
༢༥ ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ ་ཡིས་ ོད་ལ༎ མགོན་ བས་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་ ན་ བ་དེས་ ར་ཡང་༎ ོད་ལ་
གནམ་ས་ བ་པའི་ ིན་ བས་དང་བ གས་ནས༎ མངལ་ ན་ ་མའི་ ིན་ བས་བཅས་ཡོད་ཚད་གནང་
ངེས༎ ༢༦ ོད་ལ་ཕ་ཡི་གནང་བའི་ ིན་ བས་འདི་ཡོད་ཚད༎ ཇི་ ིད་བར་ ་གནས་པའི་རི་བོ་དང་འ ་ལ༎

་འ ེལ་རི་ ད་ཇི་བཞིན་ ་ཅག་གི་མེས་པོའི༎ ིན་ བས་དག་ལས་བ ལ་ཏེ་ཡོ་སེབཡི་མགོ་དང་༎ ན་
ལས་ ད་འཕགས་དེ་ཡི་ ི་ག ག་ཡ་ ་ ་འབབ་ཤོག།

༢༧ པེན་ ཱ་མེན་ནི་ཞོགས་པར་ ོན་ཤ་ལ་རོལ་ཅིང་༎ དགོང་མོར་འ ོག་པ་བགོ་བའི་ ང་ ོགས་དེ་
འ འོ༎

༢༨ འདི་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ཤོག་ཁག་བ ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་འདི་ནི་ཨ་ཕས་ཁོང་ཚ་སོ་སོར་རན་
པའི་ ིན་ བས་གནང་ བས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ཡིན། ༢༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོང་ཚ་ལ་ང་མེས་པོ་ཚའི་དེ་གར་འ ོ་

བ་ཡོད་པས་ ོད་ཚས་ཧེད་མི་ཨེབ་རོན་ ི་ཞིང་ཁའི་ས་དོང་ ་ངའི་མེས་པོ་དང་ ན་ ་ ོས་ཤིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་། ༣༠ ས་དོང་དེ་ནི་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ས་ཆའི་མན་རེ་མ ན་ ི་མག་ཕེ་ ཱ་ཞིང་ཁ་ ་ཡོད། དོང་དེ་
དང་ཞིང་ས་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཧེད་མི་ཨེབ་རོན་ལས་ ར་སར་ཉོས་པ་ཡིན། ༣༡ ཁོ་ཚས་དེར་ཨབ་ར་ཧམ་
དང་ཁོའི་ ང་མ་ ཱ་ ཱ་ ར་ ས་ ས་པ་དང་ཨི་ ཱག་དང་རིབ་ ་གཉིས་ ང་དེར་ ས་པ་མ་ཟད། ངས་ ང་
ལེ་ ཱའི་བེམ་པོ་དེར་ ར་ ས་ ས། ༣༢ ཞིང་ས་དེ་དང་ཞིང་ཁའི་ས་དོང་ནི་ཧེད་མི་ལས་ཉོས་པ་ཡིན། ༣༣ ཡ་
ཀོབ་ ིས་ཁོའི་ ་ མས་ལ་བཀའ་བགོས་ཚར་ ེས་ ང་པ་ཉལ་ ིའི་ ེང་བཞག་ནས་ད གས་ཆད་དེ་ཁོའི་
མེས་པོའི་སར་གཤེགས་སོ༎
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༥༠ ཡོ་སེབ་ཁོའི་ཨ་ཕའི་གདོང་ལ་འ ར་ཏེ་ ་ངན་ ིས་ ས་ནས་ཁོ་ལ་འོ་ ས། ༢ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ལ་
ཞབས་ ་ ེད་པའི་ ་ ེ་ལ་ཨ་ཕར་བ ང་ ས་ གས་ཞེས་བཀའ་གནང་ ེ། ་ ེ་ཡིས་ཁོའི་ཨ་ཕ་

ད ི་སི་རལ་ལ་བ ང་ ས་ གས། ༣ ཁོ་ཚས་ ན་ གས་ ར་བེམ་པོ་ལ་ཉིན་བཞི་བ ར་བ ངས་ ས་ གས་
ནས་ཉིན་དེ་དག་ཚང་བ་དང་ཨ་ཇིབ་བ་ མས་ ིས་ཉིན་བ ན་ ་ལ་ ་ངན་ ས། ༤ ་ངན་ ི་ཉིན་དེ་དག་
འདས་པ་དང་ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོལ་ ི་ ིམ་མི་ལ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ང་ ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ནས་གཟིགས་

ོང་ཐོབ་ན་ཕར་ཨོལ་ལ་འདི་ ར་ ་རོགས། ༥ བདག་གི་ཨ་ཕ་ཚ་ལས་འདས་ཁར་ང་ལ་དམ་བཅའ་ ་བ ག་
ེ་ ོད་ ིས་ངས་རང་ཉིད་ལ་བ ོས་པའི་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ ར་ ང་ ་ང་ ར་ ས་ ོས་ཅེས་ ས་པས། ད་
་ང་ཨ་ཕ་ ར་ ས་ ེད་ ་ཡར་ཐོངས་དང་ ེས་ ་ ིར་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཤོད། ༦ ཕར་ཨོལ་ ིས་ ོད་ཡར་

སོང་ནས་ ོད་ ི་ཨ་ཕས་ ོད་ལ་དམ་བཅའ་ ་བ ག་པ་ ར་ཁོ་ ར་ ས་ ོས་ཅེས་ ས།
༧ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ཁོའི་ཨ་ཕ་ ར་ ས་ ེད་ ་ཡར་སོང་། ཁོའི་ ན་ ་ཕར་ཨོལ་ ི་འཁོར་ མས་དང་ཁོའི་

ིམ་ ི་ ན་རབས་པ། ཨ་ཇིབ་ ལ་ཁབ་ ི་ ན་རབས་པ། ༨ དེ་མ་ཟད་ཁོ་ཚའི་ ད་མེད་དང་ ིས་པ། ག་ །
གས་ ་བཅས་ཚང་མ་གོ་ཤེན་ས་ཆར་ ས་པ་ལས་ཡོ་སེབ་ ི་བཟའ་མི་ཡོངས་དང་ ན་ ། དེ་མིན་ཨ་ཕའི་
ིམ་མི་བཅས་ཡོད་ལ། ༩ ཤིང་ ་དང་ ་དམག་ མས་ ང་ཁོའི་ ན་ ་ཡར་སོང་བས་མི་ཚགས་ཧ་ཅང་མང་།

༡༠ ཁོ་ཚ་ཡོར་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཨ་ཐད་ག ལ་ཁར་ཐོན་ཏེ་དེ་གར་ ད་ཆེན་པོའི་ ས་པ་དང་། ཡོ་སེབ་
ཁོའི་ཨ་ཕའི་ཆེད་ཉིན་བ ན་ལ་ ་ངན་ ིས་ ས་སོ༎ ༡༡ ཀ་ན་ཨན་ ལ་མིས་ཨ་ཐད་ག ལ་ཁར་ ་ངན་ ས་
པ་མཐོང་ བས་འདི་ནི་ཨ་ཇིབ་མིའི་ཆེས་ཆེ་བའི་ ་ངན་ ེད་ ོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ ས། དེར་བ ེན་ས་དེའི་མིང་
ལ་ཨ་བྷེལ་ ་ཟི་རེམ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་དེ་ནི་ཡོར་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད། ༡༢ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་

ིས་ཨ་ཕའི་བཀའ་ ར་བ བས་ནས། ༡༣ ཁོའི་ ང་པོ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་བ ལ་ནས་མན་རེ་མ ན་ ི་མག་
ཕེ་ ཱ་ཞིང་ཁའི་ས་དོང་ ་ ར་ ས་ ས། དོང་དེ་དང་ཞིང་ས་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཧེད་མི་ཨེབ་རོན་ལས་ ར་
སར་ཉོས་པ་ཡིན། ༡༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ཨ་ཕའི་ ང་པོ་ ར་ ས་ ས་ ེས་ ན་ ་ཚ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ཨ་ཕ་ ར་

ས་ ེད་ ་འོང་བའི་མི་ མས་དང་བཅས་ ིར་ཨ་ཇིབ་ ་ལོག་གོ།
༡༥ ཡོ་སེབ་ ི་ ་བོ་ཚས་ཨ་ཕ་ཤི་བ་མཐོང་ནས་གཅིག་ ས་ན་ཡོ་སེབ་ང་ཚ་ལ་ ང་ནས་དེ་ ོན་ང་ཚས་

ཁོ་ལ་གནོད་བ ལ་བས་འཁོན་ལན་ ོག་ངེས་རེད་ཅེས་ ས། ༡༦ ཁོ་ཚས་ཡོ་སེབ་ ི་ ང་ ་མི་མངགས་ནས་
བཤད་ ར། ེད་ ི་ཨ་ཕ་མ་ཤི་གོང་ལ་བཀའ་བགོས་ ར། ༡༧ ོད་ཚས་ཡོ་སེབ་ལ་འདི་ ར་ཤོད། ོན་ཆད་

ེད་ ི་ ་བོ་ཚས་ ོད་ལ་ལས་ངན་ ས་པས་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ིག་ཆེན་དང་ནག་ཉེས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་
བར་ ། ད་ ་ ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ཚ་ ་ཡངས་གཏོང་རོགས་ ིས། ཁོ་ཚས་ཡོ་སེབ་ལ་ ད་ཆ་འདི་
བཤད་པས་ཁོ་ ས་པ་རེད། ༡༨ ཡང་ཁོའི་ ་བོ་ཚ་ཡོང་ནས་ཁོའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་བ ད་ནས་ང་ཚ་ ེད་ ི་
གཡོག་པོ་ཡིན་ཅེས་ ས། ༡༩ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་ ར། ག་མི་དགོས། ངས་ ་ཡི་ཚབ་ ེད་ བ་བམ།
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༢༠ ོན་ཆད་ ོད་ཚས་བསམ་པར་ང་ལ་གནོད་ ས་ཡོད་ ང་ ་ཡིས་ལེགས་པར་དགོངས་ནས་མི་མང་པོའི་
ཚ་ ོག་བ བས་ཏེ་ད་ འི་འཚ་བ་འདི་ཐོབ་པ་རེད། ༢༡ ད་ ་ ོད་ཚ་ ག་མི་དགོས་པར་ངས་ ོད་ཚ་དང་

ོད་ཚའི་ ད་མེད། ིས་པ་བཅས་ལ་གཉོར་ ོང་ ེད་ངེས་ཡིན། དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་བ ེ་བའི་ངང་ནས་ཁོ་
ཚར་སེམས་གསོ་ ས།

༢༢ ཡོ་སེབ་དང་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ནང་མི་ཚང་མ་ཨ་ཇིབ་ ་བ ད་པ་དང་ཡོ་སེབ་ལོ་བ ་དང་བ ་ལ་གསོན།
༢༣ ཡོ་སེབ་ ིས་ཨེར་ ཱར་ཡིམ་ ི་མི་རབས་ག མ་ ི་ ་ཚ་མཐོང་ བ་པར་ ར་བ་དང་ ཱ་ ་ཤེ་ཡི་ ་ ཱ་

ཅེ་ཡི་ ་ ་ མས་ ང་ཡོ་སེབ་ ི་པང་ནས་གཉོར་ ོང་མཛད། ༢༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ ན་ ་ཚར་བཤད་ ར། ང་
འཆི་ལ་ཉེ་བ་རེད། འོན་ ང་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་གཟིགས་ ོང་མཛད་ངེས་ལ་ ོད་ཚ་ས་ཆ་འདི་ནས་ ིར་ཨབ་
ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱགཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་ཁོང་གིས་དམ་བཅས་ནས་གནང་བའི་ས་ཆ་དེར་ ིད་པ་ཡིན། ༢༥ ཡོ་
སེབ་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཚ་ མས་ལ་དམ་བཅའ་ ་བ ག་ ེ་ཡ་ ་ ་ལ་བཤད་ ར། ་ཡིས་ ོད་ཚར་
གཟིགས་ ོང་མཛད་ངེས་ཡིན་ལ་ ོད་ཚས་ངའི་ ས་པ་འདི་ནས་ཡར་ ེར་སོང་། ༢༦ དེ་ ར་ཡོ་སེབ་ལོ་བ ་
དང་བ འི་ཐོག་ ་འདས་པ་དང་མི་ མས་ ིས་ཁོའི་ ང་བོ་ལ་བ ང་ ས་ གས་ཏེ་ ར་ མ་ ་བ ག་ ེ་
ཨ་ཇིབ་ན་བཞག་གོ། ༎



འཐེགས་པའམ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ་བ།

༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཚས་རང་རང་གི་ ིམ་མི་ ིད་དེ་ཡ་ཀོབ་དང་ ན་ ་ཨེ་ཇིབ་ལ་ ེབས། ཁོ་ཚའི་མིང་
གཤམ་བཀོད་ ར། ༢ ་བེན་དང་ཤིམ་ཨོན། ལེ་ཝི། ཡ་ ་ ། ༣ ཡི་ས་གར། ཟ་ ་ལོན། བེན་ཡ་མིན།

༤ དན་དང་། ནབ་ཏ་ལི། གད། ཨ་ཤར་བཅས། ༥ ཡ་ཀོབ་ནས་མཆེད་པའི་མི་ ོན་བ ན་ ་ཡོད་ལ་ བས་དེར་
ཡོ་སེབ་ཨེ་ཇིབ་ ་འ ོར་ཟིན།

༦ ཡོ་སེབ་དང་ཁོའི་ ན་ ། དེ་མ་ཟད་མི་རབས་དེའི་མི་ཡོད་ཚད་ཤིའོ༎
༧ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ ད་མང་པོ་འཕེལ་བ་མ་ཟད་དར་ཞིང་ ོབས་ཆེན་ ་ ར་ནས་ས་དེར་ བ་པ་དང་།
༨ ཡོ་སེབ་ལ་ ས་མེད་པའི་ ལ་པོ་གསར་བ་ཞིག་ ང་ནས་ཨེ་ཇིབ་ལ་དབང་བ ར་ ས་ཏེ། ༩ རང་ཉིད་

ི་འབངས་མི་ལ་བཤད་ ར། ོས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ང་ཚ་ལས་མང་བ་མ་ཟད་ ོབས་འ ོར་ ང་
ཆེ་བ་རེད། ༡༠ ཤོག་དང་། ང་ཚས་ཁོ་ཚར་ཐབས་ ས་ཞིག་མ་བཀོལ་ན་ཕལ་ཆེར་ཁོ་ཚ་མང་ ་ ིན་ཏེ་ ེས་

ོགས་ ི་འཐབ་འཛང་གི་ ་བ་ཅི་ལ་འ ད་ན་ང་ཚའི་ད ་བོ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ིས་ང་ཚར་ ོལ་ ང་ ས་
ཏེ་ས་འདི་ལས་ ལ་བར་ ེད། ༡༡ དེར་བ ེན་ཨེ་ཇིབ་མིས་གཉའ་གནོན་ ེད་ ་དོ་དམ་པ་མངགས་ཏེ་ཁོ་ཚར་
བཙན་ ིས་འགན་བཀལ་ནས་ཁོ་ཚས་ཕར་ཨོ་ལ་ ོང་ ེར་ ི་བང་མཛད་ཕི་ཐོམ་དང་ར་ཨམ་སས་གཉིས་
བ ན། ༡༢ འོན་ ང་ཁོ་ཚ་ ག་ལ་ཇི་ ར་ ར་ན་ཁོ་ཚ་དེ་ ར་མང་ ་ ིན་ཏེ་ བ་ཆེ་ ་ ར་པས་ཨེ་ཇིབ་བ་

མས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ལ་དངངས་ ག་ ེས་པ་རེད། ༡༣ ཨེ་ཇིབ་མིས་ ིང་ ེ་མེད་པར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ལ་ ག་ལས་ ེད་ ་བ ག ༡༤ ཁོ་ཚར་ ག་ལས་ ེད་ ་བ ག་པས་ལས་དབང་བཙག་པར་འདོད། འདམ་
བ ི་བ་དང་སོ་ཕག་བཟོ་བ། ཞིང་ལས་གཉེར་བ་བཅས་ལས་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་ཡོད་ཚད་ ི་ ེང་ནས་ ིང་

ེ་མེད་པར་བཀོལ་བ་རེད།
༡༥ ཨིབ་རི་པའི་ ེས་གཡོག་མ་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཤིབ་ ཱ་དང་གཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ ་ཨ་

ཟེར། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་མོ་ཚར་བཤད་ ར། ༡༦ ོད་ཚས་ཨིབ་རི་པའི་ ད་མེད་ ི་བཙལ་རོགས་ ས་ཏེ་
ཁོ་མོ་ཚས་ ེས་ བས་གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ན་ཁོ་གསོད་པ་དང་གལ་ ིད་ ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་གསོན་

་ གས། ༡༧ འོན་ ང་ ེས་གཡོག་མ་ ་ལ་ ས་ཤིང་ ག་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་བཀའ་ ར་མ་ བ་པར་ ་
མས་གསོན་ ་བ ག་པས། ༡༨ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་ ེས་གཡོག་མ་བོས་ཏེ་ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ འི་ ོག་ བས་

པའི་ ་བ་འདི་བ བས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ༡༩ ེས་གཡོག་མས་ཕར་ཨོ་ལ་ ་མཚན་ནི་ཨིབ་རི་པའི་ ད་
མེད་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ད་མེད་གཉིས་མི་འ ་བར་ཨིབ་རི་པའི་ ད་མེད་ ི་ ས་ ོབས་ ས་པས་ ེས་གཡོག་
མ་མ་ ེབས་གོང་ཁོ་མོ་ཚས་ ེས་པ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༢༠ དེར་བ ེན་ ་ཡིས་ ེས་གཡོག་མ་ལ་གཟིགས་
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ོང་ལེགས་པར་མཛད་པ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་མང་ ་ ིན་ཏེ་ ོབས་འ ོར་ ན་པར་ ར། ༢༡ ེས་གཡོག་
མ་ ་ལ་ ས་ཤིང་ ག་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་མོ་ཚར་ ིམ་གཞིས་ གས་པར་མཛད། ༢༢ ཕར་ཨོ་ཡིས་ཁོའི་འབངས་
མི་ མས་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་མིས་ ེས་པའི་ ་ཚང་མ་ ོད་ཚས་གཙང་བོའི་ནང་ ་འཕེན་
པ་དང་ ་མོ་ཡོད་ཚད་གསོན་ ་ གས༎

༢ ལེ་ཝིའི་ ིམ་ ི་མི་ཞིག་གིས་ལིས་བིས་ ད་ ི་ ་མོ་ ང་མར་ ངས། ༢ ་མོ་དེར་མངལ་ཆགས་ནས་ ་
ཞིག་ ེས་པ་དང་ཁོ་མཛས་པ་མཐོང་ ེ་ ་ག མ་ལ་ ས། ༣ དེའི་ ེས་ ་མ་ བ་པར་ ་ ་ཡི་གཟེབ་

ོད་ཞིག་ ངས་ཏེ་ ེང་ ་ ོ་ ི་དང་ ོ་ མ་ ིས་ གས་ཏེ་ ིས་པ་དེའི་ནང་ ་བ ག་ནས་གཙང་འ མ་ ི་
འདམ་ འི་ ོད་ ་བཞག ༤ ིས་པའི་གཅེན་མོ་ ང་རིང་ན་ལངས་ཏེ་ཁོར་ཅི་ ང་བ ས། ༥ ྥ་ལའོ་ཡི་ ་མོ་
གཙང་འ མ་ ་ག གས་པོ་བ ་ ་ཡོང་བ་དང་ཁོ་མོའི་གཡོག་མོ་ཚ་གཙང་འ མ་ ་བ ོད་ ིན་ཡོད། ཁོ་
མོས་འདམ་ འི་ ོད་ ི་གཟེབ་ ོད་མཐོང་ ེ་གཡོག་མོ་ཞིག་ལེན་ ་མངགས། ༦ ཁོ་མོས་གཟེབ་ ོད་ ི་ཁ་ ེ་
ནས་ ིས་པ་དེ་མཐོང་བ་དང་ ིས་པ་ ་བཞིན་ཡོད་པས་ཁོ་མོས་ཁོར་ ིང་ ེ་ ེས་ཏེ་འདི་ནི་ཨིབ་རི་པའི་མིའི་

ིས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ ས། ༧ ིས་པའི་གཅེན་མོས་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་མོ་ལ་ང་སོང་ནས་ཨིབ་རི་པའི་ ད་མེད་ ོད་
ི་མ་མ་ཞིག་བོས་ཡོང་ ེ་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ིས་པ་འདིར་ ་མ་ ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ ིས་པར། ༨ ཕར་ཨོ་ཡི་ ་

མོས་ཆོག་ཅེས་ལན་བཏབ་པས་ ་མོ་སོང་ ེ་ ིས་པའི་ཨ་མ་བོས་ཡོང་། ༩ ཕར་ཨོ་ཡི་ ་མོས་ཁོ་མོར་ ོད་ ིས་
ིས་པ་འདི་ ེར་ ེ་ངའི་ཆེད་ ་ཁོ་ལ་ ་མ་ ན་དང་ངས་ ོད་ལ་ ་ཆ་ ེར་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས་ ད་

མེད་དེས་ ིས་པ་ ེར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་ ་མ་བ ན། ༡༠ ིས་པ་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་པས་ ད་མེད་དེས་ཁོ་ཕར་
ཨོ་ཡི་ ་མོའི་དེ་གར་ ིད་དེ་ཁོ་མོའི་ ་ ས། ཁོ་མོས་ ིས་པའི་མིང་ལ་མོ་ཤེ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་བཤད་ ར། ་
མཚན་ནི་ངས་ཁོ་ ་ལས་བཏོན་པས་སོ༎

༡༡ ིས་ ་མོ་ཤེ་ནར་སོན་པ་དང་ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོ་ ིར་སོང་ནས་རང་ཉིད་ ི་ ན་ འི་དེ་གར་ ེབས་ཏེ།
ཁོ་ཚའི་ ར་ཆེན་ལ་བ ་ ས་ཨེ་ཇིབ་མི་ཞིག་གིས་ཨིབ་རི་པའི་ ན་ ་ཞིག་ལ་ ང་བ་མཐོང་། ༡༢ ཁོས་གཡས་
གཡོན་ལ་བ ས་ཏེ་མི་མེད་པ་མཐོང་ནས་ཨེ་ཇིབ་མི་བསད་དེ་ ེ་སའི་ནང་ ་ ས། ༡༣ ཉིན་གཉིས་པར་ཁོ་

ིར་སོང་ ེ་ཨིབ་རི་པ་གཉིས་འཛང་རེས་ ེད་པ་མཐོང་ནས་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་དེ་ལ་ ོད་ ིས་ཅིའི་
ིར་རང་རིགས་ལ་ ང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ༡༤ མི་དེས་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ང་ཚའི་མགོ་གཙ་དང་ ིམས་

དཔོན་ལ་བ ོས་པ་ཡིན་ལ་ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་བ་བསད་པ་བཞིན་ང་གསོད་འདོད་དམ་ཞེས་ལན་བཏབ་པས།
མོ་ཤེ་དངངས་ ག་ ེས་ཏེ་དོན་དག་འདི་ཏན་ཏན་མི་གཞན་ ིས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཆིག་ལབ་བ བས།
༡༥ ཕར་ཨོ་ཡིས་དོན་འདི་ཐོས་ནས་མོ་ཤེ་གསོད་པར་འདོད། འོན་ ང་མོ་ཤེ་ཕར་ཨོ་ལ་ག ར་ཏེ་མིད་ཡན་

ལ་ ་ ོས་ནས་བ ད།
༡༦ ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོ་ ོན་འ མ་ ་ཙག་ ར་ ོད་ བས་མིད་ཡན་ ི་མཆོད་དཔོན་ལ་ ་མོ་བ ན་ཡོད་པ་
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དེ་ཚ་ ་ལེན་ ་ཡོང་ནས་ ་གཞོང་གང་བར་ ས་ཏེ་ཨ་ཕའི་ ག་ ་ལ་ ་ ད་པ་དང་། ༡༧ ག་ ི་ཞིག་ཡོང་
ནས་ཁོ་མོ་ཚར་ ིར་ ོད་བཏང་བས་མོ་ཤེ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོ་མོ་ཚར་རོགས་རམ་ ས་ནས་ཡང་ ག་ ་ལ་ ་

ད། ༡༨ ཁོ་མོ་ཚ་ཨ་ཕ་རེ་ ་ཨེལ་སར་ ེབས་ནས་ཁོས་དེ་རིང་ ོད་ཚ་འདི་འ འི་མ ོགས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེས་
ིས་པར། ༡༩ ཁོ་མོ་ཚས་བཤད་ ར། ཨེ་ཇིབ་བ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་ ག་ ིའི་ལག་ནས་ཐར་བར་ ས་པ་མ་ཟད་ང་

ཚའི་ཚབ་ ་ ་ ངས་པ་དང་ ག་ ་ལ་ ་ ད། ༢༠ ཁོས་ ་མོ་ཚར་མི་དེ་གང་ ་ཡོད། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་
བ ར་བ་ཡིན། ོད་ཚ་ཁོ་ཟ་མ་བཟའ་ ་འབོད་ ་སོང་ཞེས་ ས།

༢༡ མོ་ཤེ་མི་དེ་དང་མཉམ་ ོད་ ེད་པར་འཐད་པ་དང་མི་དེས་ཁོའི་ ་མོ་ཚབ་ཕོ་ ཱ་ཁོ་ལ་ ང་མར་ ིན།
༢༢ ཚབ་ཕོ་ ཱས་ ་ཞིག་ ེས་ཏེ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོའི་མིང་ལ་གེར་ཤོན་ཞེས་བཏགས་པ་དང་དེའི་དོན་ནི་རང་ཉིད་

ི་ ོགས་ ་ ེས་ ོད་ ས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༣ ལོ་མང་པོ་འདས་ ེས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཤི་བ་རེད། ད ི་སི་རལ་
ི་མིས་ ག་ལས་ ས་པས་ ེ་ ག་བཏོན་ཏེ་ ་བ་ ས་པ་དང་ཁོ་ཚའི་ ག་ ད་ ་ཡི་ ང་ ་འ ོར། ༢༤ ་

ཡིས་ཁོ་ཚའི་ ག་ ད་གསན་ཏེ་ཁོ་དང་ཨབ་ར་ཧམ། ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ གས་
ལ་ ན། ༢༥ དེར་བ ེན་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་པ་དང་ཁོ་ཚའི་ ག་གཏམ་ཡང་
མ ེན་ནོ༎

༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོའི་ ག་པོ་མིད་ཡན་ ི་མཆོད་དཔོན་ཡི་ ོ་ཡི་ ག་ ་འཚས། ཉིན་ཞིག་ལ་ ག་ ་ཐང་ ོང་
་དེད་དེ་ ་ཡི་རི་བོ་ ེ་ཧོ་རེབ་རི་བོར་ ེབས། ༢ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཚར་མའི་མེ་ ང་གི་ ོད་ནས་མོ་

ཤེ་ལ་ག གས་མངོན་པར་མོ་ཤེ་ཡིས་བ ས་ནས་བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ཚར་མ་འབར་ ིན་ཡོད་
ནའང་མེ་ ེག་བཏང་མེད། ༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཚར་མ་འདི་མེ་ཡིས་ཅིའི་ ིར་ཚག་མེད། ང་ཕར་སོང་ ེ་ ད་མཚར་
འདི་ལ་བ ་དགོས་ཞེས་ ས། ༤ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཁོ་ཕར་བ ་ ་འ ོ་བ་གཟིགས་ཏེ་ཚར་མའི་ནང་ནས་མོ་ཤེ།
མོ་ཤེ་ཞེས་བོས་པས་ཁོས་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་ ས། ༥ ་ཡིས་ག ངས་ ར། ོད་ལངས་ཡོད་པའི་ས་དེ་ནི་དམ་
པའི་གནས་མཆོག་ཡིན་པས་ཉེ་མ ན་ ་མི་ཡོང་བར་ ོད་ ིས་ ང་མགོའི་ མ་ ད་ཅིག ༦ ཡང་ང་ནི་ ོད་

ི་ཨ་ཕ་དང་ཨབ་ར་ཧམ། ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས་ ི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས་མོ་ཤེ་ ་ལ་བ ་བར་ ག་ནས་
གདོང་བ མས།

༧ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། ངའི་འབངས་མིས་ཨེ་ཇིབ་ ་ ག་བ ལ་ ོང་བ་བདག་གིས་དངོས་གནས་
མཐོང་བ་དང་ཁོ་ཚར་ལས་ཀའི་དོ་དམ་པས་བ ན་པའི་ ག་ ད་ ང་བདག་གིས་ཐོས་པས་ཁོ་ཚའི་ ག་
བ ལ་བདག་གིས་མ ེན་ཡོད། ༨ ང་མར་བབས་པ་ནི་ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་བའི་ལག་ནས་ཐར་བར་ ས་ནས་ཁོ་ཚར་
ས་དེ་ནས་ ིར་མཛས་ཤིང་མཐའ་ཡས་ལ་འོ་མ་དང་ ང་ ི་མོད་པའི་ས་ཆ་ ེ་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་ཧེད་པ།
ཨ་མོར་བ། ཕ་རི་ཟི་བ། ཀི་ཝི་པ། ཡ་ ་ཟི་བ་བཅས་ ི་ས་དེར་འ ིད་ ་ཡིན། ༩ ་ད ི་སི་རལ་ ི་མིའི་ ག་

ད་བདག་གི་ ན་ལམ་ ་འ ོར་ལ་ངས་ ང་ཨེ་ཇིབ་མིས་ཁོ་ཚར་ཇི་ ར་གཉའ་གནོན་ ེད་པ་མཐོང་ བ།
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༡༠ དེར་བ ེན་བདག་གིས་ ོད་ཕར་ཨོ་ལ་འ ད་ ་བཏང་ནས་ ོད་ ིས་ངའི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་འ ིད་ཡོང་ཆོག

༡༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ ་ལ་བཤད་ ར། ང་ ་རེད། ཕར་ཨོ་ལ་འ ད་ ་སོང་ ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་
ིར་འ ིད་ བ་བམ། ༡༢ ་ཡིས་ག ངས་ ར། ང་ ོད་དང་ ན་ ་ཡོད་ལ་ ོད་ ིས་འབངས་མི་ཨེ་ཇིབ་

ནས་ ིར་འ ིད་ཡོང་ ེས་ ོད་ཚས་རི་འདིའི་ ེང་ནས་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ོས་དང་། འདི་ནི་ངས་ ོད་
མངགས་པའི་བདེན་དཔང་ཡིན། ༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ ་ལ་བཤད་ ར། ང་ད ི་སི་རལ་ ི་མིའི་དེ་གར་ ེབས་ནས།
ཁོ་ཚར་ ོད་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡིས་ང་འདིར་མངགས་ཡོང་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ན་ཁོ་ཚས་ང་ལ་ཁོའི་མིང་ལ་ཅི་
ཡིན་འ ི་ངེས་ཡིན་པས་ངས་ཁོ་ཚར་ཅི་ ར་ལན་འདེབས་དགོས་པ་ཡིན། ༡༤ ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ་ང་ནི་རང་ཡོད་
གཏན་ཡོད་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ཡང་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ལ་འདི་ ར་ཤོད་དང་བདག་ཉིད་

ིས་ང་ ོད་ཚའི་འདིར་མངགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༥ ང་ ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ད ི་སི་
རལ་ ི་མི་ལ་འདི་ ར། གཙ་བོ་ ེ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས྇་ ོད་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡིས་ང་ ོད་
ཚ་སར་མངགས་པ་ཡིན། གཙ་བོ་ནི་ཇི་ ིད་བར་ ་ངའི་མཚན་ཡིན་པ་དང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ི་

ེས་ ན་ཡང་ཡིན། ༡༦ ད་སོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་པ་ མས་བ ས་ཏེ་ཁོ་ཚར་གཙ་བོ་ ེ་ཨབ་ར་
ཧམ་དང་ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས་ ོད་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡིས་ང་ལ་ ་མངོན་ཏེ་ག ངས་ ར། བདག་གིས་དངོས་
གནས་ ོད་ཚ་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་པ་དང་ཨེ་ཇིབ་མིས་ ོད་ཚ་ལ་ཇི་ ར་ ས་པའང་མཐོང་བ་དང་།
༡༧ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ག་བ ལ་ ོད་ནས་ ིར་འ ིད་ཡོང་ ེ་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་ཧེད་པ། ཨ་མེར་
བ། ཕ་རི་ཟི་པ། ཀི་ཝི་པ། ཡ་ ་ཟི་པ་བཅས་ ི་ ང་ ི་དང་འོ་མ་མོད་པའི་ས་དེར་གཏོང་ འི་ཁས་ལེན་ ས་
སོང་ཞེས་ཤོད། ༡༨ ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་ངེས་ཡིན་ལ་ ོད་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་པ་ཚ་ཨེ་
ཇིབ་ ལ་པོ་ལ་འ ད་ ་སོང་ནས་ཁོ་ལ་གཙ་བོ་ ེ་ཨིབ་རི་པའི་ ་ང་ཚར་ གས་འ ད་མཛད་པ་དང་ད་ ་

ོད་ ིས་ང་ཚ་ཉིན་ག མ་ ི་བར་ཐག་ཡོད་པའི་ཐང་ ོང་ ་སོང་ནས་གཙ་བོ་ ེ་ང་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་
ེད་ ་འ ོ་ ་ གས་ཞེས་ཤོད། ༡༩ གལ་ཏེ་ ས་ ན་ ི་ ག་མ་བཀོལ་ན་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་ ོད་ཚ་མི་གཏོང་

བ་བདག་གིས་མ ེན་ཡོད། ༢༠ དེར་བ ེན་ངས་ལག་པ་བ ིངས་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོད་ ་ལག་བ ར་ ེད་པའི་
བདག་གི་ ད་མཚར་ཡོད་ཚད་ ིས་ས་དེར་ ོལ་ ང་ ས་ན་ད་གཟོད་ཁོས་ ོད་ཚ་གཏོང་ ་རེད། ༢༡ ངས་

ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་མིའི་མིག་མ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ ་བ ག་ནས་ ོད་ཚ་འ ོ་བའི་ བས་ ་ལག་ ོང་ ་
འ ོ་མི་ ིད། ༢༢ འོན་ ང་ ད་མེད་སོ་སོས་ཁོ་མོའི་ ིམ་མཚས་དང་དེ་མ་ཟད་ཁོ་མོའི་ ིམ་ ་ ོད་པའི་ ་མོ་
དག་གི་གསེར་ཆས་དང་ད ལ་ཆས། ་བ་བཅས་ ོད་ཚའི་ ་ ་མོ་ལ་བཀོན་ ར་ ོང་བ་དང་འདི་ ར་ ོད་
ཚས་ཨེ་ཇིབ་མིའི་ ་ནོར་ ོགས་པ་རེད༎

༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ལན་འདེབས་ ར། ཁོ་ཚས་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ལ་ངའི་ ད་ཆའང་མི་ཉན་པ་མ་ཟད་གཙ་
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བོས་ ོད་ལ་ ་མངོན་མེད་ཅེས་བཤད་ངེས་རེད། ༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ ོད་ ི་ལག་ནང་དེ་ཅི་རེད་ཞེས་
ག ངས་པར། ཁོས་འཁར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ གཙ་བོས་སར་ག གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པར། ཁོས་ག གས་པ་
ན་ ལ་ཞིག་ ་ ར་ནས་མོ་ཤེ་ ོས་པ་དང་། ༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་དེའི་ ་མ་
ནས་བ ང་ན་ ོད་ ི་ལག་ནང་ནས་ ར་བཞིན་འཁར་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། ༥ འདི་ ར་ཁོ་ཚ་གཙ་བོ་ ོད་
ཚའི་མེས་པོའི་ ་ ེ་ཨབ་ར་ཧེམ་དང་ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན།

༦ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ལག་པ་ མ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པར། ཁོས་ལག་པ་ མ་ ་བ ག་ ེ་
ིར་བ ངས་པ་ན་བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ལག་པར་ཁ་བ་ ར་དཀར་བའི་མཛ་ནད་ཆེན་པོ་ཞིག་
ང་ཡོད། ༧ གཙ་བོས་ལག་པ་ ིར་ མ་ ་ གས་ཞེས་ག ངས་པར། ཁོས་ལག་པ་ མ་ ་བ ག་ ེ་ ིར་

བ ངས་ ས་ལག་པ་ ས་པོའི་ཤ་ ར་ ར་ཡོད། ༨ ཡང་ག ངས་ ར། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ད་ཆ་ལ་མི་
ཉན་པར་ཐོག་མའི་ ་འ ལ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ ་འ ལ་ལ་ཁོ་ཚས་ཡིད་ཆེས་ངེས་ཡིན།
༩ གལ་ཏེ་ ་འ ལ་འདི་གཉིས་ཀར་ཡིད་མི་ཆེས་པར་ ོད་ ི་ ད་ཆ་ལའང་མི་ཉན་ན་ ོད་ ིས་གཙང་བོའི་
ནང་ནས་ ་ ངས་ཏེ་ མ་སའི་ ེང་ གས་ཤིགདེ་བཞིན་ ོད་ ིས་གཙང་བོའི་ནང་ནས་ ངས་པའི་ ་དེ་

མ་སའི་ ེང་ ག་ ་འ ར་ངེས་ཡིན།
༡༠ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་བཤད་ ར། གཙ་བོ་ལགས། ང་ ན་ ་ ད་ཆ་བཤད་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་མིན་ལ་

མ་གཞི་ནས་ཁ་ ེ་ ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་བཀའ་མོལ་ག ངས་ ེས་ ང་འདི་ ར་རེད།
༡༡ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ག ངས་ ར། ་ཞིག་གིས་ཁ་བཟོས་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་མིར་ ག་པ་དང་འོན་པ། མིག་
གསལ་བ། ལོང་བར་བཟོས་པ་རེད། དེ་ང་གཙ་བོ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༢ ད་ ་སོང་དང་ངས་ ོད་ལ་ངག་ ལ་གནང་

ེ་ ོད་ ིས་བཤད་དགོས་པའི་ ད་ཆ་ལ་མ བ་ ོན་མཛད་ངེས་ཡིན། ༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ིས་ ་མངག་འདོད་ཡོད་ན་དེ་མངག་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ༡༤ གཙ་བོ་ གས་ ོས་ཏེ་མོ་ཤེ་ལ་

ག ངས་ ར། ོད་ ི་ ་བོ་ལེ་ཝི་པ་ཨ་རོན་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ཁོས་ལེགས་པོ་ ་ཤེས་པ་བདག་གིས་མ ེན་
ཡོད། ད་ ་ཁོ་ ིར་ཡོང་ ེ་ ོད་ལ་བ ་མ་ ེད་ལ་ཁོས་ ོད་མཐོང་བ་ན་སེམས་ནས་དགའ་ ོ་འཕེལ་བ་ཡིན།
༡༥ ོད་ ིས་ བས་དེར་བཤད་དགོས་པའི་ ད་ཆ་ཁོ་ལ་ ད་ ོད་ ོས་དང་ངས་ ང་ ོད་དང་ཁོ་ལ་ངག་

ལ་གནང་ ེ་ ོད་ཚས་ བས་དེར་བ བ་པའི་ ་བ་ལ་མ བ་ ོན་མཛད་ ་ཡིན། ༡༦ ཁོས་ ོད་ ི་ཚབ་ ས་
ནས་འབངས་ མས་ལ་ ད་ཆ་བཤད་དགོས་ལ་ ོད་ ིས་ཁོ་ཁ་ ་ངོས་བ ང་བ་དང་ཁོས་ ོད་ ་ ་བ ི་བ་
ཡིན། ༡༧ ོད་ ིས་ལག་ ་འཁར་བ་འདི་བ ང་ ེ་ ་འ ལ་ ོན་དགོས།

༡༨ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ ིར་ཁོའི་ ག་པོ་ཡེ་ ོ་ཡི་དེ་གར་ ེབས་ནས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ ིར་ཨེ་ཇིབ་
ི་ ན་ ར་འ ད་དེ་ཁོ་ཚ་ཡོད་མེད་ལ་བ ་ ་གཏོང་བར་ ། ཡེ་ ོ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ་ ོད་བདེ་འཇགས་ ིས་

སོང་ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༩ གཙ་བོས་མིད་ཡན་ནས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ལ་སོང་ཤིག ་མཚན་
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ནི་ ོད་ ི་ ོག་འཚལ་བའི་མི་དག་ཤི་ཡོད། ༢༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ ང་མ་དང་ ་གཉིས་པོ་བཅས་ ིད་དེ་བོང་ ་ལ་
ཞོན་ ་བ ག་པ་དང་ཁོའི་ལག་ ་ ་ཡི་འཁར་བ་བ ང་ ེ་ཨེ་ཇིབ་ལ་ལོག

༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ཨེ་ཇིབ་ལ་ལོག་ བས་གཟབ་གཟབ་ ིས་ངས་ ོད་ལ་མ བ་
ོན་མཛད་པའི་ ་འ ལ་ཡོད་ཚད་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ནས་ ོན་དགོས། འོན་ ང་ངས་ཁོའི་སེམས་མ ེགས་
་༼ཡང་ན་གང་འདོད་ ར་ ར་ཆོག༽བཏང་ན་ཁོས་འབངས་ མས་འ ོ་ ་མི་འ ག ༢༢ ོད་ ིས་ཕར་ཨོ་

ལ་གཙ་བོས་འདི་ ར་ད ི་སི་རལ་ནི་ངའི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། ༢༣ ངས་ ོད་ལ་ངའི་ ་འ ོ་ ་བ ག་ནས་
ཁོས་ང་ལ་བ ར་ ི་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས་ ང་ ོད་ ིས་ ར་བཞིན་ཁོ་འ ོ་ ་མ་བ ག ོས་དང་། ངས་

ོད་ ི་ ་ཆེ་བ་གསོད་ ་ཡིན་ག ངས་སོང་ཞེས་ཤོད།
༢༤ མོ་ཤེ་ལམ་ ེང་གི་ཞག་ ོད་ ེད་ས་ནས་གཙ་བོ་ཁོ་ལ་འ ད་དེ་གསོད་ ིས་མཛད། ༢༥ ཛས་པོ་ར་ཡིས་

ོ་ ི་ཞིག་ ེར་ཡོང་ནས་ཁོ་མོའི་ ་ཡི་ད ེ་ ན་ག བ་ ེ་མོ་ཤེའི་ ང་ ེང་ ་ག གས་ནས་ ོད་ངོ་མ་ངའི་
ག་གི་མག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༦ དེར་བ ེན་གཙ་བོས་ཁོ་བཏང་བ་དང་ བས་དེར་ཁོ་མོས་ ག་གི་མག་པ་

ཟེར་བ་ནི་ད ེ་ ན་ག བ་པའི་དོན་ཡིན།
༢༧ གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ་ ོད་ཐང་ ོང་ ་མོ་ཤེ་བ ་ ་སོང་ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་སོང་ནས་ ་ཡི་རི་བོ་

ནས་ཁོ་དང་འ ད་དེ་འོ་ ས། ༢༨ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་ག ངས་པའི་བཀའ་དང་གནང་བའི་ ་འ ལ་
བཅས་ཚང་མ་ཨ་རོན་ལ་བཤད། ༢༩ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་སོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་ཡོད་ཚད་
བ ས་ཏེ། ༣༠ ཨ་རོན་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་ཚང་མ་ཁོང་ཚར་བཤད་པ་མ་ཟད་ ་འ ལ་
དེ་དག་མི་མང་གི་མ ན་ནས་བ ན་ཏེ། ༣༡ མང་ཚགས་ཡིད་ཆེས་པར་ ར། ཁོང་ཚས་གཙ་བོས་ཁོང་ཚར་
གཟིགས་ ོང་མཛད་པ་དང་ ག་བ ལ་ལ་ད ེ་ཞིབ་གནང་བ་ཤེས་ བས་མགོ་བོ་ས་ལ་བ ར་ཏེ་ ས་འ ད་

ས་སོ༎

༥ དེ་ ེས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཕར་ཨོ་སར་སོང་ནས་གཙ་བོ་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ངའི་འབངས་
ཐོངས་དང་ཁོང་ཚས་བདག་ལ་ཐང་ ོང་ནས་ ས་ ོན་ ་ ་རེད་ག ངས་ ང་ཞེས་བཤད། ༢ ཕར་ཨོ་

ཡིས་གཙ་བོ་ ་བ་ ་རེད། ངས་ཁོའི་ཁར་ཉན་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་གཏོང་དགོས་སམ། ངས་གཙ་བོ་ཟེར་བ་
མི་ཤེས་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་མི་གཏོང་ཞེས་ ས། ༣ དེ་ནས་ཁོང་ཚས་བཤད་ ར། ཨིབ་རི་བའི་ ་ང་
ཚར་འ ད་ ང་། ཁོང་གིས་ང་ཚར་ནད་ཡམས་དང་རལ་ ིས་མི་ ོལ་བའི་ཆེད་ ་ ོད་ ིས་ངེད་ མས་ཉིན་
ལམ་ག མ་ ི་ཐང་ ོང་ ་གཙ་བོ་ ེ་ང་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ་གཏོང་བར་ ། ༤ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་
ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་མི་མང་ལས་ ོལ་ ེད་ ་འ ག་པ་ཡིན། ོད་ཚ་
རང་རང་གི་འགན་འ ར་ ་སོང་། ༥ ཕར་ཨོ་ཡིས་ཡང་ ོས་དང་། ས་ཆ་འདིའི་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ད་ ་
ཧ་ཅང་མང་། ཡིན་ཡང་ ོད་ ིས་ཁོང་ཚ་ལས་ ོལ་ ེད་པ་རེད་ཅེས་ ས།
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༦ ཉིན་དེར་ཕར་ཨོ་ཡིས་ལས་ ི་དང་ལས་དཔོན་ལ་བཀའ་ ོས་ ར། ༧ ོད་ཚས་ ན་ ན་ ར་སོ་ཕག་
བཟོ་ ེད་ ི་ བ་མ་འབངས་ལ་མི་ ེར་བར་ཁོ་ཚར་རང་ཉིད་ ི་ བ་མ་བ ་ ་ གས། ༨ འོན་ ང་ ོད་ཚས་
སོ་ཕག་གི་ ངས་ ར་ ར་བཟོ་ ་བ ག་པ་ལས་གཅིག་ ང་ཆད་མ་འ ག ་མཚན་ནི་ཁོང་ཚ་ལེ་ལོ་ཆེ་བའི་

ེན་ ིས་ང་ཚ་ང་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ་ཐོངས་ཞེས་ ད་བ བས་པ་རེད། ༩ ོད་ཚས་མི་འདི་དག་
ལ་ ག་ལས་ ེད་ ་ གས་དང་ཁོང་ཚས་ ་མ ད་ ་ལས་ཀ་ ེད་པ་ལས་ ན་གཏམ་ལ་མི་ཉན། ༡༠ དེ་ནས་
ལས་ ི་དང་ལས་དཔོན་ ིར་ཡོང་ནས་འབངས་ལ་བཤད་ ར། ཕར་ཨོ་ཡིས་བདག་གིས་ ེད་ཚར་ བ་མ་མི་

ེར། ༡༡ ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ི་ བ་མ་གང་ནས་བ ེད་ན་དེར་འཚལ་ ་སོང་། འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ལས་ཀ་ ང་
ཙམ་ཡང་ ང་ ་གཏོང་མི་ཆོག ༡༢ དེར་བ ེན་མི་མང་ཨེ་ཇིབ་གང་སར་ བ་མའི་ཚབ་ལ་སོག་མ་བ ་ ་ མ་
པ་དང་། ༡༣ ལས་ ི་ཡིས་བཙན་ ལ་ ས་ཏེ་ ོད་ཚས་ལས་ཀ་ བ་མ་ཡོད་ བས་དང་འ ་བར་ཉིན་ ར་ཚར་
བར་ ིས་ཞེས་བཤད། ༡༤ ཕར་ཨོ་ཡི་ལས་ ིས་རང་ཉིད་ ིས་མངགས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ལས་དཔོན་ཉེས་

ང་བཏང་ནས་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ཁ་སང་དེ་རིང་ཅིའི་ ིར་ ར་ ི་སོ་ཕག་གི་ ངས་ ར་བཟོ་མི་ བ་པ་
རེད།

༡༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ལས་དཔོན་ཕར་ཨོ་ལ་ ་བ་ ེད་ ་ཡོང་ནས་ ོད་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་
ེད་པ་ཡིན། ༡༦ ལས་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་ བ་མ་མི་ ེར་བ་མ་ཟད་ང་ཚར་སོ་ཕག་བཟོས་ཞེས་ ། ོས་དང་ ོད་
ི་གཡོག་པོར་ཉེས་ ང་ཕོག་ཡོད་ལ་དོན་དངོས་ ་འདི་ནི་ ོད་རང་ཉིད་ ི་མིའི་ནོར་འ ལ་རེད། ༡༧ འོན་
ང་ཕར་ཨོ་ཡིས་བཤད་ ར། ོད་ཚ་ ིད་ ག་རེད། ོད་ཚ་ ིད་ ག་རེད། དེའི་ ིར་ང་ཚ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་

འ ལ་ ེད་ ་ཐོངས་ཞེས་བཤད་པ་རེད། ༡༨ ད་ ་ ོད་ཚ་ལས་ཀར་སོང་། ོད་ཚར་ བ་མ་མི་ ེར། འོན་ ང་
སོ་ཕག་ ངས་འབོར་ ར་ ོད་དགོས།

༡༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ལས་དཔོན་ ིས་ ོད་ཚས་ཉིན་ ར་སོ་ཕག་གི་ ངས་ ང་ ་མ་འ ག་ཅེས་ཐོས་ བས་
ཁོང་ཚ་དཀའ་ངལ་ནང་ ་ ང་ཡོད་པ་ ོགས། ༢༠ ཁོ་ཚ་ཕར་ཨོ་དང་ ེས་ཏེ་ ིར་ཡོང་ བས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་གཉིས་ ིས་ཁོང་ཚ་ ག་པ་དང་འ ད་། ༢༡ ཁོང་ཚར་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ ོད་ཚར་གཟིགས་ཏེ་ཐག་
གཅོད་མཛད་པར་ ོན། ་མཚན་ནི་ ོད་ཚས་ང་ཚར་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་འཁོར་ མས་ ི་མ ན་ནས་མིང་
ངན་བཟོས་ཏེ་ང་ཚ་གསོད་པར་རལ་ ི་ཁོང་ཚའི་ལག་ ་བཞག་པ་རེད། ༢༢ མོ་ཤེ་གཙ་བོའི་ ་མ ན་ ་ལོག་
ནས་ ས་པར། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་མི་རིགས་འདིར་ ག་ ོང་ ་འ ག་པ་དང་ཅིའི་ ིར་ང་
མངགས་པ་ཡིན། ༢༣ ང་ཕར་ཨོ་སར་སོང་ནས་ ེད་ ི་མིང་ཐོག་ནས་ ད་ཆ་བཤད་པ་ནས་བ ང་ཁོས་མི་མང་
ལ་ ག་གཏད་པ་དང་ ེད་ ིས་ཁོང་ཚ་ ང་ཙམ་ཡང་ བས་མེད༎

༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ད་ ་ ོད་ ིས་བདག་གིས་ཕར་ཨོ་ལ་ཅི་ཞིག་ ེད་པ་མཐོང་ཡོང་།
ཁོས་ངའི་ ས་ ན་ལག་པའི་ ེན་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་འ ོ་ ་འ ག་ལ་ད་ ང་ཁོང་ཚ་ཁོའི་ས་ནས་
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ིར་གཏོང་ ་རེད།
༢ ་ཡིས་ད་ ང་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་པོར་ག ངས་ ར། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ༣ ོན་བདག་གིས་ཨབ་ར་

ཧམ་དང་ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་ ན་ བ་ ི་ ་ཡི་ ལ་ ་ ་མངོན་པ་ཡིན། འོན་ ང་བདག་གིས་གཙ་བོའི་
མཚན་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚར་ཤེས་བ ག་མེད། ༤ དེའི་ཁར་བདག་གིས་ཁོང་ཚ་ ེས་ ོད་ ེད་སའི་ཀ་ན་ཨན་
ཁོང་ཚར་ ིན་ འི་ཁ་ཆད་བ ན་པོ་ ས་ཡོད། ༥ བདག་གིས་ ང་ཨེ་ཇིབ་བས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ལ་ ག་ལས་

ེད་ ་བ ག་པའི་འོ་དོད་ཐོས་ཡོད་ལ་རང་ཉིད་ ི་ཁ་ཆད་ ང་ ན་ཡོད། ༦ དེའི་ ིར་བདག་གིས་ད ི་སི་
རལ་ ི་མི་ལ་ག ངས་ ར། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ངས་ལག་པ་བ ངས་ནས་ཨེ་ཇིབ་མི་ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་བཅད་
དེ་ ོད་ཚ་ཁོ་ཚའི་གཉའ་གནོན་འོག་ནས་ བས་ཏེ་ཁོང་ཚའི་གཡོག་ ེད་མི་དགོས། ༧ བདག་གིས་ ེད་ཅག་
ངའི་འབངས་ ེད་པ་དང་རང་ཉིད་ ང་ ོད་ཚའི་ ་ ེད། དེ་ནས་ ོད་ཚས་བདག་ཨེ་ཇིབ་བའི་གཉའ་གནོན་
འོག་ནས་བ བས་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོང་། ༨ བདག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་
སགཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་ ེར་ འི་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་ས་དེར་ ོད་ཚ་ ིད་ནས་ངས་ས་དེ་ ོད་ཚར་དབང་
བར་ ་ ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ག ང་འདི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་ ང་ཁོ་ཚས་ངལ་ལས་ ི་ ོ་ག ང་གིས་ཁོའི་ ད་
ཆ་ལ་མ་ཉན། ༡༠ དེ་ནས་གཙ་བོ་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ༡༡ ོད་ནང་ ་སོང་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ལ་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོའི་ས་ནས་ཐོངས་ཞེས་ཤོད། ༡༢ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་
ད ི་སི་རལ་བས་ངའི་ ད་ཆ་ལ་མ་ཉན་ན་ཕར་ཨོ་ཡིས་ཁ་ ེ་ ལ་པོ་ངར་ཇི་ ར་ཉན། ༡༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་
དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་སར་སོང་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་
ནས་ ིར་འ ིད་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བ ོས།

༡༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་བདག་ མས་ ི་མིང་གཤམ་བཀོད་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ ་བེན་ ི་ ་ནི་
ཧ་ནོག་དང་། ཕལ་ ། ཧེས་རོན། ཀར་མི་བཅས་འདི་དག་ ་བེན་ ི་མི་ ད་ཡིན། ༡༥ ཤིམ་ཨོན་ ི་ ་ནི་ཡེ་ ་
ཨེལ་དང་། ཡ་མིན། ཨོ་ཧད། ཡ་གིན། ཚ་ཧར། ཀ་ན་ཨན་ ི་ ་མོའི་ ་ཤ་ ལ་བཅས་འདི་དག་ཤིམ་ཨོན་ ི་
མི་ ད་ཡིན། ༡༦ ལེ་ཝི་ཡི་ ་ མས་ ི་མིང་ནི་ཁོ་ཚའི་ཟིན་ཐོ་ ་བཀོད་པ་ ར་གེར་ཤོན་དང་། ཁ་ཧད། མ་ར་
རི་བཅས་ཡིན་ལ་ལེ་ཝི་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་སོ་བ ན་ལ་བ ད། ༡༧ གེར་ཤོན་ ི་ ་ནི་ ིམ་ ད་ ར་ལི་བ་ནི་
དང་ཤིམ་ཨི་གཉིས་ཡིན། ༡༨ ཁ་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨམ་རམ་དང་། ཡི་ས་ཧར། ཧེབ་རོན། ་ཟི་ཨེལ་བཅས་ཡིན་ལ་
ཁ་ཧད་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་སོ་ག མ་ལ་བ ད། ༡༩ མ་ར་རི་ཡི་ ་ནི་ ཱ་ལི་དང་ ་ཤི་ ེ་འདི་དག་ནི་ཁོང་ཚའི་
ཟིན་ཐོ་ ར་ལི་ཝེ་ཡི་མི་ ད་ཡིན། ༢༠ ཨམ་རམ་ ིས་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ ིང་མོ་ཡོ་གེ་བེད་ ང་མ་བ ས་ནས་མོས་
ཁོ་ལ་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེ་ ེས་པ་དང་ཨམ་རམ་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་སོ་བ ན་ལ་བ ད། ༢༡ ཡིས་ཧར་ ི་ ་ནི་
ཁོ་ ཱ་དང་། ནེ་ཕེགཟི་ག་རི་བཅས་ཡིན། ༢༢ ་ཟི་ཨེལ་ ི་ ་ནི་མི་ཤ་ཨེལ་དང་། ཨེལ་ཚ་ཕན། སིད་རི་བཅས་
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ཡིན། ༢༣ ཨ་རོན་ ིས་ཨ་མི་ན་དབ་ ི་ ་མོ་ ེ་ན་ཧ་ཤོན་ ི་ ིང་མོ་ཨེ་ལི་ཤེ་བ་ ང་མར་བ ས་ཏེ་མོས་ཁོ་ལ་
ན་དབ་དང་། ཨ་བི་ ། ཨེལ་ཨ་ཟར། ཨི་ཐ་མར་བཅས་ ེས། ༢༤ ཁོ་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཨ་སིར་དང་། ཨེལ་ཁ་ན། ཨ་བི་
ཨ་སབ་ ེ་འདི་དག་ནི་ཁོ་ ཱ་ཡི་མི་ ད་ཡིན། ༢༥ ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེལ་ཨ་ཟར་ ིས་ ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཞིག་བག་
མར་བ ས་ནས་མོས་ཁོ་ལ་ཕི་ནེ་ཧས་ ེས་པ་དང་ཁོ་ཚའི་ ིམ་ ད་ ར་འདི་དག་ནི་ལི་ཝེ་མིའི་ ིམ་བདག་
གོ། ༢༦ འདི་ནི་ ོན་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་པ་ ར་ཁོ་ཚའི་དམག་ད ང་གིས་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད། ༢༧ འདི་དག་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་
ནས་ ིར་ ིད་ལབ་མཁན་ཏེ་འདིའི་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཡིན། ༢༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཨེ་ཇིབ་ནས་བཀའ་
གནང་བའི་ཉིན་དེར། ༢༩ ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ངས་ ོད་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་མོལ་
མཐའ་དག་ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ལ་ཤོད་ཅེས་ག ངས། ༣༠ འོན་ ང་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་མ ན་
ནས་བདག་ནི་ཁ་ ེ་ ལ་པོ་ཡིན་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡིས་ང་ལ་ཇི་ ར་ཉན་ཞེས་བཤད་དོ༎

༧ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། བདག་གིས་ ོད་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ནས་ ་དང་འ ་བར་
མཛད་པ་དང་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་ ོད་ ི་ ང་ ོན་མཁན་ ་ ་ཡིན། ༢ ོད་ ིས་ངས་བཀའ་བ ོས་

པ་ཡོད་ཚད་བཤད་པ་དང་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཁོའི་ས་ཆ་ནས་ ིར་
ཐོངས་ཞེས་བཤད་དགོས། ༣ འོན་ ང་བདག་གིས་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་གཏོང་བ་དང་ངས་ཨེ་ཇིབ་ལ་

་འ ལ་ ་ཚགས་བ ན་ ་ཡིན། ༤ འོན་ ང་ཕར་ཨོ་ཡིས་ ོད་ཚར་མ་ཉན་ན་བདག་གིས་ལག་པ་བ ིངས་
ཏེ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་བཅད་ནས་ངའི་དམག་ད ང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་འ ིད་ ་ཡིན།
༥ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ལ་ལག་པ་བ ངས་ནས་ད ང་འ ག་ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ནས་

ིར་ ིད་ བས་ཨེ་ཇིབ་བས་ང་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོང་། ༦ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ིས་གཙ་བོས་བཀའ་
ཇི་ ར་གནང་བར་དེ་ ར་བ བས་སོ༎ ༧ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ བས་མོ་ཤེ་
ལོ་བ ད་ ་དང་ཨ་རོན་ལོ་བ ད་ ་ ་ག མ་ཡིན།

༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་གསལ་པོར་ག ངས་ ར། ༩ གལ་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡིས་ ོད་ཚས་ ་
འ ལ་ ོན་ཅེས་བཤད་ན་ ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་ ོད་ ི་མཁར་བ་ ེར་ནས་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ ་ག གས་ཞེས་
ཤོད་དང་དེ་ ལ་ལ་འ ར་ཡོང་། ༡༠ དེར་བ ེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཕར་ཨོ་སར་སོང་ནས་གཙ་བོའི་
བཀའ་ ར་བ བས། ཨ་རོན་ ིས་ཁོའི་མཁར་བ་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་འཁོར་ མས་ ི་མ ན་ ་ག གས་ནས་དེ་

ལ་ལ་ ར། ༡༡ དེ་ནས་ཕར་ཨོ་ཡིས་མཁས་པ་དང་ ་མ་མཁན་བ ས་པ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་འ ལ་ཅན་ མས་
ིས་ ང་ཁོ་ཚའི་ ས་ གས་ ིས་ཁོང་ཚ་ ར་བ བས། ༡༢ ཁོ་ཚ་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ི་མཁར་བ་མར་ག གས་

ནས་ ལ་ ་ ར། འོན་ ང་ཨ་རོན་ ི་མཁར་བས་ཁོང་ཚའི་མཁར་བ་ ར་མིད་ ་བཏང་། ༡༣ ད་ ང་ཕར་ཨོ་
ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་ ིན་ནས་གཙ་བོས་བཀའ་གནང་བ་ ར་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་མ་ཉན།
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༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་པས་འབངས་ མས་མི་གཏོང་། ༡༥ སང་
ཉིན་ཞོགས་པར་ཕར་ཨོ་ ི་ལ་ ་འ མ་ ་ཡོང་ བས་ ོད་ ིས་ ལ་ ་ ར་པའི་མཁར་བ་ ེར་ནས་གཙང་
འ མ་ནས་ཁོ་བ ་མ་ ོས། ༡༦ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། གཙ་བོ་ ེ་ཨིབ་རི་བའི་ ་ཡིས་ང་ ོད་འ ད་ ་
མངགས་ཏེ་ག ངས་ ར། ངའི་འབངས་ཐོངས་ཤིགདེར་བ ེན་ཁོ་ཚས་བདག་ལ་ཐང་ ོང་ནས་བ ར་ ི་ ་

་རེད། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ད་ ་བར་ ་མ་ཉན། ༡༧ གཙ་བོས་འདི་ ར་ག ངས་པར། བདག་གིས་ངའི་ལག་
གི་མཁར་བས་ ་ལ་ག ས་ན་ ་ ག་ ་འ ར་ཡོང་། དེར་བ ེན་ ོད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ ོགས།
༡༨ གཙང་བོའི་ནང་གི་ཉ་ མས་ཤི་བ་དང་ ་ལས་ ང་ ི་ངན་ ོ་བས་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ ིས་གཙང་བོ་འདིའི་

་འ ང་བར་ཞེན་པ་ལོག ༡༩ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་པོར་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་འདི་
ར་བཤད་དགོས་ཏེ་ ོད་ ིས་མཁར་བ་ ེར་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་གཙང་བོ་དང་། ་བོ། ིང་ ། ་འ ིལ་བཅས་
ི་ ེང་ ་ལག་པ་བ ིངས་ནས་ ་ཡོད་ཚད་ ག་ ་འ ར། དེའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ཡོངས་དང་ཐ་ན་ཤིང་ཟོ་དང་ ོ་
མ་ལ་ཡང་ ག་གིས་ བ།

༢༠ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ིས་གཙ་བོས་བཀའ་གནང་བ་ ར་བ བས། ཨ་རོན་ ིས་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་
འཁོར་ མས་ ི་མིག་མ ན་ནས་མཁར་བ་ཡར་བ གས་ནས་གཙང་བོའི་ ་ལ་ག ས་པ་དང་ ་ ག་ ་ ར།
༢༡ གཙང་བོའི་ནང་གི་ཉ་ཤི་བ་དང་ ་ལས་ ི་ངན་ ོ་ནས་ཨེ་ཇིབ་བས་གཙང་བོ་འདིའི་ ་འ ང་མི་ བ་པ་
དང་ཨེ་ཇིབ་གང་སར་ ག་གིས་ བ། ༢༢ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་འ ལ་ཅན་ མས་ ིས་ ང་ ས་ གས་ལས་བ ེན་
ནས་དེ་བཞིན་བ བས་པ་དང་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་ ིན་ཏེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར་མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་ལ་མ་ཉན། ༢༣ ཕར་ཨོ་ཁ་བ ོར་ནས་ཕོ་ ང་ ་སོང་ནའང་དོན་དག་དེ་སེམས་ ་མ་བཞག ༢༤ ཨེ་ཇིབ་
བས་གཙང་བོ་འདིའི་ ་འ ང་མི་ བ་པས་ཁོ་ཚས་གཙང་བའི་ཉེ་འཁོར་ ་འ ང་ འི་ཆེད་ ་དོང་བ ོས།

༢༥ གཙ་བོས་གཙང་བོ་ལ་ག ས་ནས་ཉིན་བ ན་འདས་པའོ༎

༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ོད་ཕར་ཨོ་སར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་གཙ་བོས་འདི་ ར་ག ངས་པར་
བདག་གི་འབངས་ཐོངས་དང་ཁོང་ཚས་ང་ལ་བ ར་ ི་ ་ ་རེད། ༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་མ་བཏང་

ན་ངས་ ལ་བས་ ོའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་གཏོར་བ ག་ ེད་ ་ཡིན། ༣ གཙང་བོའི་ནང་ ་ ལ་བ་མང་པོ་ ེ་
འཕེལ་ ེད་པ་དང་དེ་དག་ ོད་ ི་ཕོ་ ང་དང་། ཉལ་ཁང་། མལ་ ི། ོད་ ི་འཁོར་ མས་ ི་ཁང་པའི་ནང་
དང་། འབངས་ ི་ ས་ ེང་། ོད་ ི་ཐབ་དང་ ེ་གཞོང་སོགས་ ི་ནང་ ་ཡོང་ལ། ༤ ལ་བ་ མས་ ོད་དང་

ོད་ ི་འབངས། ོད་ ི་འཁོར་བཅས་ ི་ ས་ ེང་ ་འཛག་ཡོང་། ༥ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་པོར་
ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་ ོའི་མཁར་བ་གཙང་བོ་དང་། ་བོ། ིང་ ་བཅས་ ི་ ེང་ ་བ ིངས་ཏེ་

ལ་བ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ཡོང་བར་ ོས་ཞེས་ཤོད། ༦ དེར་བ ེན་ཨ་རོན་ ིས་ལག་པ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ཡོད་ཚད་
ེང་བ ིངས་པ་དང་ ལ་བ་ཡར་འཛགས་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ས་ཆ་ཡོངས་བཀབ། ༧ ་འ ལ་ཅན་ མས་ ིས་
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ང་ཁོ་ཚའི་ ས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ ་མ་བཞིན་བ བས་ཏེ་ ལ་བ་ཨེ་ཇིབ་ལ་ཡོང་བ་ ས།
༨ ཕར་ཨོ་ཡིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ས་ནས་ ལ་བ་ མས་

ང་དང་ངའི་འབངས་ ི་ ས་ ེང་ནས་འ ོ་ ་ གས་དང་བདག་གིས་ ོད་ ི་འབངས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་
འ ལ་ ེད་ ་གཏོང་། ༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཕར་ཨོ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་རང་འདོད་ ོས། ངས་ ོད་དང་ ོད་

ི་འཁོར། དེའི་ཁར་ ོད་ ི་འབངས་བཅས་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་ ས་ཏེ་ ལ་བ་མེད་པར་བཟོས་ནས་གཙང་བོ་
མ་གཏོགས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕོ་ ང་ལས་ནམ་ཞིག་ལ་ ལ་བར་ ེད་དགོས། ༡༠ ཕར་ཨོ་ཡིས་སང་ཉིན་ཞེས་
བཤད་པ་དང་མོ་ཤེ་ཡིས་ལན་འདེབས་ ར། ོད་ ི་ ད་ཆ་ ར་ ེད། དེར་བ ེན་ ོད་ ིས་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ ་

་ ་ཡང་མེད་པར་ཤེས། ༡༡ ལ་བ་ མས་གཙང་བོ་གཅིག་ ་མ་གཏོགས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕོ་ ང་། ོད་ ི་
འཁོར། ོད་ ི་འབངས་བཅས་ལས་ ལ་བར་འ ར། ༡༢ དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཕར་ཨོ་ལས་ ེས་ཏེ་

ིར་སོང་། མོ་ཤེ་ཡིས་ཕར་ཨོ་ལ་མནར་གཅོད་ ས་པའི་ ལ་བའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ས། ༡༣ གཙ་བོས་
མོ་ཤེ་ཡི་རེ་བ་ ར་མཛད། ཁང་པ་དང་། ར་བ། ཞིང་ཐང་ད ིལ་ ི་ ལ་བ་ཚང་མ་ཤིའོ༎ ༡༤ ཁོང་ཚས་ ལ་རོ་

ན་ ་བ ས་ཏེ་ ངས་པ་དང་ས་དེར་ ི་ངན་ ིས་ བ། ༡༥ འོན་ ང་ཕར་ཨོ་ཡིས་གནོད་འཚ་ཞི་བ་མཐོང་
བས་ཁོའི་སེམས་མ ེགས་ ་ ིན་ནས་གཙ་བོའི་ག ངས་པ་ ར་ཁོ་ཚར་མ་ཉན།

༡༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་ ོའི་ལག་གི་མཁར་བ་བ ངས་ཏེ་ས་ཁའི་ ལ་
ལ་ ོབས་དང་ས་ ལ་ཨེ་ཇིབ་གང་སར་ཤིག་ ་འ ར་ཞེས་ཤོད། ༡༧ ཁོ་ཚས་འདི་ ར་བ བས་པར། ཨ་རོན་

ི་ལག་གིས་མཁར་བ་བ ིངས་ནས་ས་ཁའི་ ལ་ལ་ག ས་ཏེ་མི་དང་ ད་འ ོའི་ ས་ ེང་ ་ཤིག་ཡོད་པ་
དང་ཨེ་ཇིབ་ཡོངས་ ི་ས་ཁའི་ ལ་ཡོད་ཚད་ཤིག་ ་ ར། ༡༨ ་འ ལ་ཅན་ མས་ ིས་ ང་ ས་ གས་ལ་
བ ེན་ནས་ཤིག་ ེས་ཐབས་ ས་ ང་མ་ བ། དེར་བ ེན་མི་དང་ ད་འ ོའི་ ས་ ེང་ ་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།
༡༩ ་འ ལ་ཅན་ མས་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་འདི་ནི་ ་ཡི་ ག་མ བ་རེད་ཅེས་བཤད། འོན་ ང་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་
མ ེགས་པས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ི་ ད་ཆ་ལ་མ་ཉན།

༢༠ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ཞོགས་པར་ ་མོ་ལངས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ ་ཁར་ཡོང་བ་དང་
ོད་ཁོའི་མ ན་ ་ལངས་ཏེ་ཁོ་ལ་གཙ་བོས་འདི་ ར་བདག་གི་འབངས་ཐོངས་ཤིགདེར་བ ེན་ཁོང་ཚས་

བདག་ལ་བ ར་ ི་ ་ ་རེད་ག ངས་སོང་ཞེས་ཤོད། ༢༡ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ངའི་འབངས་མ་བཏང་ན་ངས་
ང་ཚགས་བཏང་ནས་ ོད་དང་ ོད་ ི་འཁོར། ོད་ ི་འབངས་བཅས་ ི་ ས་ ེང་དང་། ོད་ ི་ཁང་པའི་

ནང་། དེའི་ཁར་ཨེ་ཇིབ་བའི་ཁང་པ་དང་ཁོ་ཚ་ ོད་སའི་ས་ཡོངས་ལ་ ང་མས་ བ་པར་ ེད་ ་ཡིན། ༢༢ ཉིན་
དེར་བདག་གིས་ངའི་འབངས་ ོད་སའི་གོ་ཤེན་ས་ཆ་ད ེ་ནས་དེ་གར་ ང་ཚགས་མེད་པར་ ་ ་ཡིན། དེར་
བ ེན་ ོད་ ིས་བདག་ནི་གནམ་འོག་གི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས། ༢༣ བདག་གིས་ངའི་འབངས་དང་ ོད་ ི་
འབངས་སོ་སོར་བཀར་ནས་སང་ཉིན་ ་འ ལ་འདི་འ ང་བ་ ེད་ ་ཡིན། ༢༤ གཙ་བོས་འདི་ ར་བ བས་
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པར། ང་ཚགས་ཆེན་པོར་ ར་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡི་ཕོ་ ང་ནང་དང་འཁོར་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་མ ལ་བ་དང་ཨེ་
ཇིབ་ས་ཡོངས་ལ་ ང་ཚགས་འདིས་གཏོར་བ ག་བཏང་།

༢༥ ཕར་ཨོ་ཡིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་བོས་ཏེ་ ོད་ཚ་ས་འདིར་ ོད་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ་
སོང་ཞེས་བཤད། ༢༦ འོན་ ང་མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། འདི་ ར་ ེད་མི་ ང་། ་མཚན་ནི་ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ་
ང་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་པ་འདིས་ཨེ་ཇིབ་བ་ཞེན་པ་ལོག་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་བའི་མིག་མ ན་
ནས་ཁོ་ཚ་ཞེན་པ་ལོག་པའི་མཆོད་འ ལ་ ས་ན་ཁོ་ཚས་ང་ཚར་ ོ་མི་ ག་གམ། ༢༧ ང་ཚ་ངེས་པར་ ་གཙ་
བོ་ ེ་ང་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་བཞིན་ཉིན་ལམ་ག མ་ ི་ཐང་ ོང་ ་སོང་ནས་ཁོང་ལ་མཆོད་འ ལ་ ་ ་ཡིན།
༢༨ ཕར་ཨོ་ཡིས་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ཚ་ཐང་ ོང་ ་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ་གཏོང་

་ཡིན། འོན་ ང་ཐག་རིང་མི་འ ོ་བར་ ོད་ཚས་ངའི་ཆེད་ ་ ་བ་ ོས། ༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། ང་ ིར་
སོང་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ས་ཏེ་ ང་ཚགས་སང་ཉིན་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་བཅས་དང་ ལ་བར་

ེད། འོན་ ང་ཕར་ཨོ་ཡིས་འབངས་ མས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ་མི་གཏོང་བའི་གཡོ་ ་ཡང་བ ར་
འ བ་མི་ཆོག ༣༠ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཕར་ཨོ་དང་ ེས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ེད་ ་སོང་། ༣༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ཡི་རེ་
བ་ ར་ ང་ཚགས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་ མས་ལས་ ལ་བར་མཛད།
༣༢ འོན་ ང་ཐེངས་འདིར་ཡང་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་པར་ ར་ནས་འབངས་མ་བཏང་ངོ་༎

༩ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ོད་ཕར་ཨོ་སར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་གཙ་བོ་ ེ་ཨིབ་རི་བའི་
་ཡིས་འདི་ ར་ངའི་འབངས་ཐོངས་ཤིགདེར་བ ེན་ཁོང་ཚས་བདག་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ངེས་ག ངས་

སོང་ཞེས་ཤོད། ༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོང་ཚ་མི་གཏོང་བར་ ར་བཞིན་ཉར་བ་ཡིན་ན། ༣ གཙ་བོའི་ ག་གིས་
ོད་ ི་ཞིང་ཁའི་ ོ་ གས་ ་དང་བོང་ ། ་མོང་། ནོར་ ། ག་ ་བཅས་ ི་ ེང་ ་ནད་ཡམས་ ི་མོ་འ ང་

བར་ ེད་ངེས་ཡིན། ༤ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོ་ གས་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོ་ གས་སོ་སོར་བཀར་ ་རེད། དེར་
བ ེན་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ལ་དབང་བ་ཞིག་ཡིན་ ིན་གཅིག་ ང་མི་འཆི། ༥ གཙ་བོས་ ས་གཏན་འཁེལ་མཛད་
ནས་ག ངས་ ར། སང་ཉིན་གཙ་བོས་ས་འདིར་དོན་འདི་བ བ་ ་ཡིན། ༦ ཉིན་གཉིས་པར་གཙ་བོས་དོན་
དེ་བ བས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོ་ གས་ཡོད་ཚད་ཤི་བ་རེད། འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོ་ གས་གཅིག་ ང་མ་ཤི།
༧ ཕར་ཨོ་ཡིས་མི་ཞིག་བ ་ ་མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོ་ གས་གཅིག་ ང་ཤི་མེད་པ་ ས་ཤེས། འོན་ ང་
ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་ ར་ ར་མ ེགས་པས་འབངས་ མས་འ ོ་ ་མ་བ ག

༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ོད་ཚས་ཐབ་ནས་གོ་ཐལ་ ར་མོ་འགའ་
ངས་ཏེ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ནས་བར་གནང་ལ་ཐོར་ཅིག ༩ ཐལ་བ་འདི་ཨེ་ཇིབ་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་
ལ་ ་ ར་ནས་མི་དང་ ོ་ གས་ ི་ ས་ ེང་ ་གཉན་འ ར་འ ང་། ༡༠ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ིས་

གོ་ཐལ་ ངས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ ་ལངས་བ་དང་། མོ་ཤེ་ཡིས་གོ་ཐལ་བར་ ང་ལ་གཏོར་ནས་མི་དང་ ོ་



92 འཐེགས་པ 9

གས་ ི་ ས་ ེང་ ་གཉན་འ ར་ཐོན། ༡༡ ་འ ལ་ཅན་ མས་མོ་ཤེ་ཡི་མ ན་ ་ལངས་མ་ ས། ་མཚན་
ནི་ཁོ་ཚ་དང་ཨེ་ཇིབ་བ་ཡོངས་ ི་ ས་ ེང་ ་གཉན་འ ར་འདིཡོད་པས་སོ༎ ༡༢ གཙ་བོས་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་
མ ེགས་ ་བཏང་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་ ར་ཁོ་ཚར་མ་ཉན།

༡༣ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ཞོགས་པར་ ་མོ་ལངས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ ་ལངས་
ནས་ཁོ་ལ་གཙ་བོ་ ེ་ཨིབ་རི་བའི་ ་ཡིས་འདི་ ར་བདག་གི་འབངས་ཐོངས་ཤིགདེར་བ ེན་ཁོང་ཚས་བདག་
ལ་བ ར་ ི་ ་ ་རེད་ག ངས་སོང་ཞེས་ཤོད། ༡༤ དེ་མིན་བདག་གིས་ཐེངས་འདིར་གནོད་འཚ་ཐ་དག་ ོད་
དང་ ོད་ ི་འཁོར་འབངས་བཅས་ ི་ ས་ ེང་ ་ཕོག་པར་ ེད། དེར་བ ེན་ ོད་ ིས་ས་ ེང་ན་བདག་
འ ་བ་ཞིག་མེད་པར་ ོགས་ངེས། ༡༥ གལ་ཏེ་བདག་གིས་ ག་བ ངས་ཏེ་ནད་ཡམས་ ིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་
འབངས་ལ་ ོལ་ ང་ ས་ན་ ོད་ ་མོ་ནས་ས་གཞིའི་ ེང་མེད་པར་བཏང་ཟིན། ༡༦ ཡིན་ནའང་བདག་གིས་
ངའི་ ོབས་ གས་དང་རང་ཉིད་ ི་མཚན་གནམ་འོག་ལ་བ གས་ཆེད་ ོད་གསོན་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༧ ོད་

ིས་ད་ ང་ངའི་འབངས་ལ་ང་ ལ་ ེས་ཏེ་ཁོ་ཚ་གཏོང་ ་མིན་ནམ། ༡༨ སང་ཉིན་ ི་ བས་འདིར་བདག་
གིས་སེར་བ་ ག་པོ་ ག་ ་ཡིན། འདི་འ འི་སེར་ར་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ཁབ་བ གས་པ་ནས་ད་ འི་བར་ ་ ང་

ོང་མེད། ༡༩ ད་ ་ ོད་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ ོད་ ི་ ོ་ གས་དང་ ོད་ ི་ཞིང་ཁའི་ཡོད་ཚད་ནང་ ་ གས།
ིམ་ ་མ་བ ས་པའི་ཞིང་ཁའི་མི་དང་ ོ་ གས་ཡོད་ ིན་སེར་བ་ཁོ་ཚའི་ ས་ ེང་ ་བ བས་ཏེ་ཁོ་ཚ་འཆི་

ངེས་རེད། ༢༠ ཕར་ཨོ་ཡི་འཁོར་ ི་ནང་ནས་གཙ་བོའི་ག ངས་འདིར་ ག་པ་ མས་ ིས་ཁོའི་གཡོག་པོ་དང་
ོ་ གས་ཚང་མ་ ིམ་ནང་ ་བ ག ༢༡ འོན་ ང་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་མོས་མ ན་མེད་པ་ མས་ ིས་ཁོང་

ཚའི་གཡོག་པོ་དང་ ོ་ གས་ཞིང་ཁ་ན་བ ར།
༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་མཁར་བ་གནམ་ལ་བ ིངས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ ི་མི་དང་ ོ་ གས་

ི་ ས་ ེང་དང་། དེར་མ་ཟད་ཞིང་ཁའི་ ོ་ཚལ་ ་ཚགས་བཅས་ ི་ ེང་ ་སེར་བ་ ག་ ་རེད། ༢༣ མོ་
ཤེ་ཡིས་མཁར་བ་གནམ་ལ་བ ིངས་ བས་གཙ་བོས་ཐོག་དང་སེར་བ། ོག་དམར་བཅས་ས་ ེང་ལ་བཏང་
ནས་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ལ་སེར་བ་བ བས། ༢༤ བས་དེར། སེར་བ་དང་ ོག་དམར་མཉམ་ ་འ ེས་ཡོད་པས་
གནོད་འཚ་ཧ་ཅང་ཆེ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་ཁབ་ཆགས་པ་ནས་བ ང་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་འདི་འ ་ཞིག་ ང་ ོང་མེད།
༢༥ ཨེ་ཇིབ་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་སེར་བས་ཞིང་ཁའི་མི་དང་ ོ་ གས། དེར་མ་ཟད་ ོ་ཚལ་བཅས་ཡོད་ཚད་ ང་།
ཡང་ཞིང་ཁའི་ཤིང་ ོང་ཡོད་ཚད་བ གས་པར་ ས། ༢༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོད་སའི་གོ་ཤེན་ ལ་གཅིག་

་ལ་སེར་བ་མ་བ བས།
༢༧ ཕར་ཨོ་ཡིས་མི་མངགས་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ཐེངས་འདིར་ངས་ཉེས་

པ་བཟོས་སོང་། གཙ་བོ་ག ང་ ང་ཞིག་རེད། ང་དང་ངའི་འབངས་ མས་ངན་པ་རེད། ༢༨ ོག་དམར་དང་
སེར་བ་འདིས་ཚམས་པས་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ོས་དང་། ངས་ ོད་ཚ་བཏང་ནས་ ོད་ཚ་འདིར་འ ག་
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མི་དགོས། ༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ང་ ོང་ ེར་ནས་ ིར་ཐོན་ བས་གཙ་བོ་ལ་ལག་པ་བ ིངས་ནས་
ོན་ལམ་བ བས་ཏེ་ཐོག་མཚམས་འཇོག་པ་དང་སེར་བ་ཡང་བ ར་མི་ གདེར་བ ེན་ ོད་ ིས་ས་གཞི་

ཡོངས་གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་ ོགས་ངེས། ༣༠ འོན་ ང་ ོད་དང་ ོད་ ི་འཁོར་ མས་ད་ ང་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལ་
མི་ ག་པ་ངས་ཤེས་ཡོད།

༣༡ བས་དེར་སོ་མ་ར་ ་དང་ནས་སེར་བས་ ང་བ་རེད། ་མཚན་ནི་ནས་ལ་ ེ་མ་འ ས་པ་དང་སོ་མ་
ར་ཙ་ལའང་མེ་ཏོག་བཞད་ཡོད། ༣༢ འོན་ ང་ ོ་དང་ ོ་ ིང་ ང་མེད། ་མཚན་ནི་ད་ ང་ ེས་མེད་པས་སོ༎

༣༣ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཕར་ཨོ་དང་ ལ་ཏེ་ ོང་ ེར་ནས་ ིར་སོང་། ཁོས་གཙ་བོ་ལ་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ ོན་
ལམ་བ བས་པས་ཐོག་དང་སེར་བ་མཚམ་བཞག་པ་དང་ཆར་བའང་ས་ ེང་ ་མ་བབས། ༣༤ ཕར་ཨོ་ཡིས་
ཆར་བ་དང་སེར་བ། ཐོག་བཅས་མཚམས་བཞག་པ་མཐོང་ནས་ཡང་བ ར་ཉེས་པ་བཟོས་ཏེ་ཁོ་དང་ཁོའི་
འཁོར་ མས་ ི་སེམས་མ ེགས་པར་ ར། ༣༥ ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་པར་ ར་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་
ག ངས་པ་ ར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མ་བཏང་ངོ་༎

༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ནང་ ་ཕར་ཨོ་ལ་འ ད་ ་སོང་། བདག་གིས་ཁོ་དང་ཁོའི་
འཁོར་ མས་ ི་སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་ཡོད། དེར་བ ེན་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ངས་ ་འ ལ་འདི་དག་

ོན་ངེས། ༢ མ་ཟད་ ོད་ ིས་ངས་ཨེ་ཇིབ་བ་ལ་བ བས་པའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་དང་ཁོང་ཚའི་ ོད་ ་བ ན་
པའི་ ་འ ལ་ཡོད་ཚད་ ོད་ ི་ ་དང་ཚ་བོའི་ ་ལམ་ ་ ད་ ོད་ ེད་དགོས། དེར་བ ེན་ ོད་ཚས་ང་གཙ་
བོ་བཞིན་པ་ཤེས། ༣ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ནང་ ་ཕར་ཨོ་ལ་འ ད་ ་སོང་ནས་ཁོ་ལ་གཙ་བོ་ ེ་ཨིབ་རི་
བའི་ ་ཡིས་འདི་ ར་ ོད་ ིས་ངའི་མ ན་ནས་ག་ཚད་བར་ ་ཁེངས་ ང་མི་ ེད། ངའི་འབངས་ཐོངས་དང་
ང་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ངེས་ག ངས་སོང་ཞེས་ཤོད། ༤ ལ་ ིད་ ོད་ ིས་ངའི་འབངས་འ ོ་ ་མི་འ ག་ན་སང་
ཉིན་ངས་ ར་བ་ ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་གཏོང་ ་ཡིན། ༥ དེ་དག་གིས་ས་ཁར་ བ་ནས་ཐ་ན་ས་ཡང་མཐོང་
མི་ བ་པ་མ་ཟད་སེར་བའི་ ེས་ ི་ ག་མ་དང་ཞིང་ཁར་ ེས་པའི་ཤིང་ ོང་ཐ་དག་ཟ་བ་ཡིན། ༦ ད་ ི་ཕོ་

ང་དང་འཁོར་ཡོངས་ ི་ཁང་པའི་ནང་། དེ་མ་ཟད་ཨེ་ཇིབ་བ་ཡོངས་ ི་ཁང་པའི་ནང་བཅས་ཚང་མར་ཆ་ག་
པས་གང་བར་ ེད། ོད་ ི་མེས་པོ་དང་མེས་པའི་མེས་པོ་ མས་ས་འདིར་གནས་པ་ནས་བ ང་ད་ འི་བར་

་འདི་འ འི་གནོད་འཚ་ཞིག་མཐོང་ ོང་མེད། མོ་ཤེ་ཁ་འཁོར་ནས་ཕར་ཨོ་དང་ ེས་ཏེ་ ིར་སོང་།
༧ ཕར་ཨོ་ཡི་འཁོར་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། མི་འདིས་ང་ཚ་ག་ཚད་བར་ ་ ་ལ་ ད་ ་འ ག་

གམ། མི་འདི་ཚ་གཙ་བོ་ ེ་ཁོང་ཚའི་ ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ ་འ ོ་ ་ གས། ོད་ ིས་ད་ ང་ཨེ་ཇིབ་བ གས་
པ་མི་ཤེས་སམ། ༨ དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ིར་ཕར་ཨོ་ལ་འ ད་ ་བོས་ཏེ། ཕར་ཨོ་ཡིས་ཁོང་ཚར་
བཤད་ ར། ོད་ཚ་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ ་སོང་། འོན་ ང་དེར་ ་ཞིག་འ ོ་ ་ཡིན།
༩ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། ང་ཚས་ངེད་ཅག་གི་ ན་པ་དང་གཞོན་པ། ་ ་མོ། དེ་མ་ཟད་ ག་ ་དང་ནོར་ ་
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བཅས་མཉམ་ ་འ ིད་འ ོ་བ་ཡིན། ་མཚན་ནི་ང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ོན་རོལ་ ་ཡིན། ༡༠ ར་ཨོ་ཡིས་ཁོ་
ཚར་བཤད་ ར། ངས་ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ ད་མེད། ིས་པ་བཅས་གཏོང་ བས་གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ན་ ་
འ ོགས་ཤིག ོད་ཚས་གཟབ་ནན་ ིས། ་མཚན་ནི་གནོད་འཚ་ ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ ་ཡོད།༼ཡང་ན་ ོད་
ཚས་བསམ་ངན་བཅངས་ཡོད།༽ ༡༡ མ་འ ོ་མི་ཆོག ོད་ཚ་ ེས་པ་ མས་གཙ་བོ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ ་སོང་
ཤིག ་མཚན་ནི་འདི་ ོད་ཚའི་རེ་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་ཚ་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ནས་ ིར་བཏང་།

༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལ་མཁར་བ་བ ིངས་ནས་ ར་བ་ཨེ་ཇིབ་ས་
ཐོག་ ་ཡོང་བར་ ས་ཏེ་སེར་བའི་ ེས་ ་ ག་པའི་ས་ཐོག་གི་ ོ་ཚལ་ཐ་དག་ཟ་ ་ གས། ༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨེ་
ཇིབ་ ལ་ལ་མཁར་བ་བ ིངས་པ་དང་གཙ་བོས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ས་ཆ་དེར་ཤར་ ང་ག གས་པར་མཛད།
ཞོགས་པར་ཤར་ ང་གིས་ ར་བ་ ེར་ཡོད། ༡༤ ར་བ་ཡར་ཡོང་ནས་ཨེ་ཇིབ་གང་སར་ ང་བས་ཚབས་ཧ་ཅང་
ཆེ། ོན་ཆད་འདི་འ ་ཞིག་མེད་ལ་ ེས་ ོགས་ ང་ཡོད་མི་ ིད། ༡༥ ་མཚན་ནི་ ར་བ་འདིས་ས་ཁར་ བ་
ནས་ཐ་ན་ས་ཡོངས་ནག་པོར་ ར། ཡང་ས་ཁའི་ ོ་ཚལ་ཡོད་ཚད་དང་སེར་བའི་ ེས་ ་ ག་པའི་ཤིང་ ོང་

ེང་གི་སིལ་ཏོག་ཡོད་ཚད་ཟོས། ཨེ་ཇིབ་ཡོངས་ ི་ཤིང་ ོང་དང་ཞིང་ཁའི་ ོ་ཚལ་གང་ཡིན་ ང་ ང་ ་ ང་
ཙམ་ཡང་ ག་མེད།

༡༦ ས་ཕར་ཨོ་ཡིས་ ེལ་འ བ་ ིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ངས་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་
དང་ ོད་ཚ་ལ་ནག་ཉེས་བཟོས་སོང་། ༡༧ ོད་ ིས་ཐེངས་འདི་གཅིག་ ར་ངའི་ཉེས་པ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་བ་
དང་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ལ་ ་བ་ ས་ཏེ་ཐེངས་འདིའི་འཆི་བ་ང་དང་འ ལ་བར་ ། ༡༨ ཕར་ཨོ་དང་ ེས་
ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ེད་ ་སོང་། ༡༩ གཙ་བོས་ བ་ ང་ ག་པོར་བ ར་ནས་ ར་བ་ ་མཚ་དམར་པོའི་ནང་

་ ར་བར་ ས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་གང་སར་ ར་བ་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་མཛད། ༢༠ ན་ ང་གཙ་བོས་ཕར་ཨོ་ཡི་
སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་ནས་ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འ ོ་ ་མ་བ ག

༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་མཁར་བ་གནམ་ལ་བ ིངས་ཏེ་ཨ་ཅིབ་ ལ་ལ་རེག་ བ་
པའི་ ན་ནག་གིས་ཁེབ་པར་ ོས། ༢༢ དེར་བ ེན་མོ་ཤེ་ཡིས་མཁར་བ་ནམ་མཁའི་ ོགས་ ་བ ིངས་ཏེ་ཨེ་
ཇིབ་ཡོངས་ལ་ ན་ནག་ ག་པོས་ཉིན་ག མ་ལ་ཁེབ་པར་ ས། ༢༣ ན་ག མ་ ི་རིང་ལ་མི་ཕན་ ན་མཐོང་
མི་ བ་ལ་ ་ཡང་ཡར་ལངས་ཏེ་རང་གནས་ལས་ ལ་མི་ཕོད། འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོད་སའི་ ལ་
གཅིག་ ར་འོད་ ང་ཡོད།

༢༤ ར་ཨོ་ཡིས་མོ་ཤེ་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ ག་ ་དང་ནོར་ ་གཅིག་ ་བཞག་པ་ལས་ ོད་
ཚའི་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་ ོད་ཚ་དང་ ན་ ་གཙ་བོ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ ་འ ོ་ཆོག ༢༥ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་

ར། ོད་ ིས་འ ལ་ འི་དངོས་པོ་དང་དམར་བསང་ ེད་ འི་ ོ་ གས་ང་ཚ་ལ་ ོད་དང་། དེར་བ ེན་ང་
ཚས་གཙ་བོ་ ེ་ང་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ཆོག ༢༦ ོ་ གས་ ང་ ིད་འ ོ་བ་དང་ ིག་པ་ཙམ་ཡང་མི་
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ར། ་མཚན་ནི་ང་ཚས་དེའི་ ོད་ནས་འགའ་ ངས་ཏེ་གཙ་བོ་ ེ་ང་ཚའི་ ་ལ་བ ར་ ི་ ་ ་ཡིན། ང་ཚ་
དེར་མ་ ེབས་བར་ ་གཙ་བོ་ལ་ཅི་ཞིག་གིས་བ ར་ ི་ ེད་དགོས་པ་ད་ ང་མི་ཤེས། ༢༧ ང་གཙ་བོས་ཕར་
ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་ནས་ཁོས་ཁོ་ཚ་གཏོང་འདོད་མེད། ༢༨ ཕར་ཨོ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ་བཤད་ ར། ོད་
ང་དང་ ལ་ནས་སོང་ཤིག ོད་ ིས་སེམས་ ང་ ོས། ངའི་མ ན་ ་ཡང་བ ར་ ེབས་མ་ཡོང་། ་མཚན་
ནི་ ོད་ ིས་ངའི་གདོང་མཐོང་བའི་ཉིན་དེར་ ོད་འཆི་ངེས། ༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། ོད་ ིས་བཤད་པ་
བཟང་། ང་ཡང་བ ར་ ོད་དང་ངོ་མི་ ག།

༡༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། བདག་གིས་ཡང་བ ར་གནོད་འཚ་ཞིག་ཕར་ཨོ་དང་ཨེ་ཇིབ་ལ་
འ ང་བར་ ེད། དེ་ ེས་ཁོས་ ོད་ཚ་ས་འདི་ནས་འ ོ་ ་འ ག་ངེས་ཡིན། ཁོས་ ོད་ཚ་གཏོང་

བས་བཙན་འདེད་ ིས་ ོད་ཚ་ཡོངས་ ོགས་ས་འདི་ནས་འ ོ་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༢ ོད་ ིས་འབངས་ མས་
ི་ ་ལམ་ ་ ེས་པ་དང་ ་མེད་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ིམ་མཚས་ལས་གསེར་ད ལ་ ི་ ན་ཆ་ ོང་དགོས་

ཞེས་ཤོད། ༣ གཙ་བོས་འབངས་ མས་ཨེ་ཇིབ་བའི་མིག་མ ན་ནས་ ་ ོང་ཐོབ་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། མོ་ཤེ་
ལ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་དང་ཕར་ཨོ་ཡི་འཁོར་འབངས་བཅས་ ི་མིག་མ ན་ནས་ ས་བ ར་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་མཛད།
༤ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་འདི་ ར་མཚན་ག ང་ང་ཨེ་ཇིབ་ཡོངས་ལ་ ོར་ཞིབ་ ེད་ ་འ ོ་ ་ཡིན། ༥ ི་ཐོག་ན་
ཡོད་པའི་ཕར་ཨོ་ནས་རང་འཐག་ ེས་ ི་གཡོག་མོ་བར་ ི་ ་ཆེ་བ་ཡོད་ཚད་དང་། དེའི་ཁར་ཐོག་མར་ ེས་
པའི་ ོ་ གས་ཐ་དག་བཅས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ཡོད་ ིན་ཚང་མ་ཤི་ངེས། ༦ ཨེ་ཇིབ་ས་ཡོངས་ལ་ ར་ ང་ ོང་
མེད་ལ་ ིས་ འང་འ ང་མི་ ིད་པའི་ ་འབོད་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ང་ངེས། ༧ འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་
མི་ གས་གང་ལའང་ ི་ཞིག་ ང་ ག་མཁན་མེད། དེར་བ ེན་ ོད་ཚས་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་དང་ད ི་སི་རལ་

ི་བར་ལ་ད ེ་བ་མཛད་པ་ཤེས་ཡོང་། ༨ ོད་ ི་འཁོར་ཡོད་ཚད་ང་སར་ཡོང་ནས་བདག་གི་མ ན་ ་མགོ་བོ་
ར་ནས་ ས་པར། ོད་དང་ ོད་ ི་ ེས་ ་འ ང་བའི་འབངས་ མས་ཚང་མ་ ིར་སོང་། དེ་ ེས་ང་འ ོ་ ་

ཡིན་ག ངས་སོང་ཞེས་བཤད་ ེས་མོ་ཤེ་ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཕར་ཨོ་ལས་ ེས་ཏེ་ ིར་སོང་བ་དང་།
༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ཕར་ཨོ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་མི་ཉན་པས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལ་ངའི་ ་འ ལ་ ་

ཚགས་འ ང་ངེས། ༡༠ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ ིས་ཕར་ཨོ་ཡི་མ ན་ནས་ ད་མཚར་ཡོད་ཚད་བ བས།
འོན་ ང་གཙ་བོས་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་ནས་ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རང་ཉིད་ ི་ས་ནས་

ིར་འ ོ་ ་མ་བ ག་གོ།

༡༢ གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ཚས་ ་བ་འདི་
ནི་ ་བ་དང་པོ་དང་ལོ་གཅིག་གི་ཐོག་མ་ ེད་དགོས། ༣ ོད་ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ཡོངས་

ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ་འདིའི་ཚས་བ ་ཉིན་མི་སོ་སོས་ཕ་ ིམ་ ར་ ིམ་རེས་ ་ ་རེ་ལེན་དགོས། ༤ གལ་
ཏེ་བཟའ་མི་ ང་ ག་ ེ་ ་ ་གཅིག་ཟ་མ་ བ་ཚ་ཁོ་ཚས་རང་ཉིད་ ི་ཉེ་འཁོར་ ིམ་མཚས་དང་མཉམ་ ་
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གཅིག་རེ་ལེན་དགོས། ོད་ཚས་མི་ ངས་དང་ཟ་ཚད་ ར་ ིས་ བ་ ེ་ ་ ་ ་ ིག་ ོས། ༥ ོད་ཚས་ ག་
གམ་ར་གང་ ང་གི་ ོད་ནས་དབང་བོ་ ོན་ཅན་མིན་པའི་ལ་ག་རེ་ལེན་དགོས། ༦ ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་
ཉིན་བར་བཞག་ ེ་ས་ ོས་ ི་ བས་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་ ་ ་བཤའ་དགོས། ༧ ིམ་རེས་

ག་ ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་ ་ ་ཟ་སའི་ཁང་པའི་གཡས་གཡོན་ ི་ ོ་ ང་དང་ ོ་ ད་ལ་ གས་ཤིག ༨ མཚན་
མོ་དེར་ཤ་མེ་ལ་བ ེགས་ཏེ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་དང་ཁ་ཚད་ ི་མཉམ་ ་ཟ་དགོས། ༩ ཤ་ ེན་ཟ་མི་
ཆོག་ལ་ ་ནང་ ་བཙས་པ་དེ་བས་ཟ་མི་ཆོགམགོ་ ག་དང་ནང་ཆ་མེ་ལ་བ ེགས་ནས་ཟ་དགོས། ༡༠ གས་པ་
བར་ ་ ག་མ་ ང་ཙམ་ཡང་མ་འཇོགགལ་ཏེ་ཞོགས་པའི་བར་ ་ ག་ན་མེ་ལ་ ེག་དགོས། ༡༡ ོད་ཚས་འདི་

ར་ཟ་དགོས་ཏེ་ ེད་ལ་ ་རག་བཅིངས་པ་དང་། ང་ལ་ མ་ ོན། ལག་ ་འཁར་བ་ཐོག་ནས་ ར་ ་ཟོ།
འདི་ནི་གཙ་བོའི་འདའ་བའི་ ས་ཆེན་ཡིན། ༡༢ ་མཚན་ནི་མཚན་མོ་དེར་བདག་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལ་ ོར་ཞིབ་

་སོང་ ེ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་མི་དང་ ོ་ གས་གཉིས་ཀའི་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་གསོད་པ་དང་། ཡང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་
ཡོད་ཚད་ཉམས་དམས་ ་གཏོང་ ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ༡༣ ག་འདི་ ོད་ཚ་ ོད་སའི་ཁང་པའི་

གས་ ་འ ར་བ་དང་། བདག་གིས་ ག་འདི་མཐོང་ བས་ ོད་ཚའི་ཐོག་ནས་བ ལ་འ ོ། ངས་ཨེ་ཇིབ་
ལ་ལ་ ོལ་ ང་ ེད་ བས་གནོད་འཚ་འདི་ ོད་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་ ོད་ཚའི་ཐོག་ ་མི་ཡོང་།

༡༤ ོད་ཚས་ཉིན་འདིར་ ེས་ ན་ ས་ཏེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ་གཙ་བོའི་ ས་ཆེན་ ་བ ི་བ་
དང་ ོད་ཚས་ནམ་ཡང་ ན་ ོལ་ ེད་དགོས། ༡༥ ོད་ཚས་ཉིན་བ ན་ལ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་བ་
དང་ཉིན་དང་པོར་ ར་ ི་ ོད་ཚའི་ ིམ་ནས་ ད་དགོས། ་མཚན་ནི་ཉིན་དང་པོ་ནས་བ ན་པའི་བར་ ར་

ི་འ ེས་པའི་བག་ལེབ་ཟ་མཁན་ཞིག་ཡོད་ ིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་ཡིན། ༡༦ ཉིན་
དང་པོར་ ོད་ཚར་དམ་པའི་ཚགས་འ ་ཡོད་ལ་ཉིན་བ ན་པ་ལ་ཡང་དམ་པའི་ཚགས་འ ་ཡོད། ཉིན་འདི་
གཉིས་ནང་ལ་སོ་སོས་བཟའ་ ་ ་ ིག་ ས་པ་ལས་ ་བ་གང་ཡང་ བ་མི་ཆོག ༡༧ ོད་ ིས་ ར་ ི་མེད་པའི་

ས་ཆེན་ལ་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ་མཚན་ནི་བདག་གིས་ཉིན་འདིར་ ོད་ཚའི་དམག་ད ང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་
ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བའི་ ས་དང་འཁེལ་ཡོད། དེའི་ ིར་ ོད་ཚས་ཉིན་འདིར་བ ི་ ང་ ས་ཏེ་མི་རབས་
ནས་རབས་བར་ ་ནམ་ཡང་ ན་ ོལ་ ེད་དགོས། ༡༨ ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན་ ི་དགོང་མོ་ནས་ཚས་
ཉེར་གཅིག་གི་དགོང་མོའི་བར་ ོད་ཚས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས། ༡༩ ོད་ཚ་སོ་སོའི་ ིམ་ ་ཉིན་
བ ན་ ི་རིང་ལ་ ར་ ི་ཡོད་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་ ེས་ ོད་པ་དང་ ལ་མི་གང་ཡིན་ཡང་ ར་ ི་ཡོད་པའི་
དངོས་པོ་ཟ་མཁན་ཞིག་ཡོད་ ིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པའི་ ོད་ནས་མེད་པར་གཏོང་ ་ཡིན། ༢༠ ོད་ཚ་
གང་ལ་བ ད་ ང་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས་པ་ལས་ ར་ ི་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ ོད་ཚས་ཟ་མི་ཆོག

༢༡ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་པ་ མས་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ནང་
མི་ ར་ ་ ་ ངས་ནས་འདའ་བའི་ ས་ཆེན་ ི་ ་ ་བཤོས། ༢༢ ་ ི་ ན་པོ་ཞིག་ ེར་ནས་ ོད་ནང་གི་
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ག་ལ་བ ེས་ནས་ ོ་ ད་དང་གཡས་གཡོན་ ི་ ོ་ ང་ལ་ ག་དགོས། ཞོགས་པ་བར་ ་ ོད་ཚ་ ་ཡང་རང་
ཉིད་ ི་ཁང་པའི་ ོ་ལ་ ད་མི་ཆོག ༢༣ ་མཚན་ནི་གཙ་བོས་ ོར་ཞིབ་ ས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་མི་ལ་ ོལ་ ང་ ེད་ ་
ཕེབས་ བས་ཁོང་གིས་ ོ་ ད་དང་གཡས་གཡོན་ ི་ ོ་ ང་ ེང་གི་ ག་མཐོང་ཚ་ ོ་དེ་དང་བ ལ་ནས་ ོད་
ཚ་ ོལ་ ་ ོག་གཅོད་པ་ ོད་ཚའི་ཁང་པའི་ནང་ཡོང་ ་མི་འ ག ༢༤ ལམ་ ོན་འདི་ ོད་ཚས་བ ི་ ང་ ས་
ཏེ་ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ ི་རབས་པས་ནམ་ཡང་ ན་ ོལ་ ེད་དགོས། ༢༥ ེས་ ོགས་ ོད་ཚ་གཙ་བོས་ ིན་

འི་ཁས་ ངས་པའི་ས་ཆ་དེར་ ེབས་ བས་ ོད་ཚས་མཛད་ ོ་འདི་བ ི་ ང་ ་དགོས། ༢༦ ོད་ཚའི་ ་ ་
མོས་མཛད་ ོ་འདི་ཚགས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིས་ན། ༢༧ ོད་ཚས་འདི་ནི་གཙ་བོའི་འདའ་བའི་ ས་ཆེན་
ལ་འ ལ་ འི་མཆོད་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ལ་བ ོལ་ བས་ཨེ་ཇིབ་ན་ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་
བའི་ཁང་པ་ལས་བ ལ་ཏེ་ང་ཚའི་ ིམ་བ བས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད། དེ་ནས་འབངས་ མས་ ིས་མགོ་བོ་བ ར་
ནས་བ ར་ ི་ ས། ༢༨ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་
བ བས།

༢༩ མཚན་ག ང་གཙ་བོས་ ི་ཐོག་གི་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་ཆེ་བ་ནས་ ན་བཙན་ནང་གི་བཙན་པའི་ ་ཆེ་བ་བར་
ི་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ཡོད་ཚད་དང་། དེ་བཞིན་ ོ་ གས་ ི་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་བཅས་བསད། ༣༠ ཕར་

ཨོ་དང་ཁོའི་འཁོར། ཨེ་ཇིབ་ ི་འབངས་བཅས་མཚན་ག ང་ཡར་ལངས་པ་དང་། དེར་མི་རེ་མ་ཤི་བའི་ ིམ་
ཚང་གཅིག་ ང་མེད་པས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ་འབོད་ཆེན་པོ་ ེད་བཞིན་ཡོད། ༣༡ མཚན་མོར་ཕར་ཨོ་ཡིས་མོ་ཤེ་
དང་ཨ་རོན་བོས་ཏེ་བཤད་ ར། ཡར་ལོངས། ོད་ཚས་ངའི་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིར་

ིད་དེ་ ོད་ཚས་བཤད་པ་བཞིན་གཙ་བོ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ ་སོང་ཤིག ༣༢ ཡང་ ོད་ཚས་བཤད་པ་བཞིན་
ག་ ་དང་ནོར་ ་ ིད་ནས་སོང་ཤིགདེ་མ་ཟད་ང་ལའང་ ིན་ ིས་ བས་པར་ ། ༣༣ ཨེ་ཇིབ་མིས་འབངས་
མས་ས་ཆ་འདི་ནས་ ར་བར་ ལ་ འི་ ལ་འདེད་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་ང་ཚ་ཚང་མ་འཆི་ ་རེད་ཅེས་
ས། ༣༤ འབངས་མིས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ཟན་ ངས་ནས་ ེ་གཞོང་ནང་ ་བ ག་པ་དང་ ་བས་བ མ་
ེ་ ག་ལ་ ར། ༣༥ ད ི་སི་རལ་ ི་མིས་མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་པ་ ར་བ བས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་བ་ལ་གསེར་ད ལ་ ི་
ན་ཆ་དང་ ་བ་བ ངས། ༣༦ གཙ་བོས་འབངས་ མས་ཨེ་ཇིབ་བའི་མིག་མ ན་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པར་

མཛད་པས་ཨེ་ཇིབ་མིས་ཁོང་ཚས་ ོང་ཚད་ ིན། དེར་བ ེན་ཁོ་ཚས་ཨེ་ཇིབ་མིའི་ ་ནོར་འ ོགས་པ་རེད།
༣༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེམ་སེས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ ་ཀོད་ ོགས་ ་སོང་། དེར་ ད་མེད་དང་ ིས་

པ་ལས་གཞན་ ེས་པ་ ང་ཐང་འ མ་ ག་ཡས་མས་ཡོད། ༣༨ ཁོང་ཚས་ ན་ ་མི་གཞན་དག་ ང་མང་པོ་
ིན་པ་དང་དེ་བཞིན་ ག་ ་དང་ནོར་ ་བཅས་ ོ་ གས་འབོར་ཆེན་ཡོད། ༣༩ ཁོ་ཚས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ེར་

ཡོང་བའི་བག་ཟན་ ིས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་བ ེགས། བག་ཟན་ལ་ ར་ ི་མེད་པའི་ ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚ་
ཨེ་ཇིབ་ནས་བ ད་པས་སོ་སོར་ཟ་མ་ ་ ིག་ ེད་པའི་ ས་ཚད་མེད། ༤༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ལ་
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བ ད་པའི་ ས་ ན་ནི་ལོ་བཞི་བ ་ མ་ ་ཐམ་པ་ཡིན། ༤༡ ལོ་བཞི་བ ་ མ་ ་ཚང་བའི་ཉིན་དེར་གཙ་
བོའི་དམག་ད ང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ཐོན། ༤༢ མཚན་མོ་འདི་ནི་གཙ་བོའི་མཚན་མོ་ཡིན། ་མཚན་ནི་གཙ་
བོས་ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་
ལ་ ་ ང་ ེད་དགོས།

༤༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་ག ངས་ ར། འདའ་བའི་ ས་ཆེན་ ི་ ན་ ོལ་ནི་འདི་ ར་ ི་
མི་ མས་ ིས་ ་ ་འདི་ཟ་མི་ཆོག ༤༤ འོན་ ང་སོ་སོས་ད ལ་ ིས་ཉོས་པའི་གཡོག་པོས་ད ེ་ ན་ག བ་

ེས་ཟོས་ཆོག ༤༥ ེས་ ོད་པ་དང་ ་བ་ མས་ ིས་ཟ་མི་ ང་། ༤༦ ངེས་པར་ ་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་ ་ཟ་
བ་ལས་ཁང་པའི་ནང་ནས་ ི་ལོག་ ་ཤ་ ང་ཙམ་ཡང་མི་ ེར་བ་དང་ ་ འི་ ས་པ་གཅིག་ ང་བཅག་མི་
ཉན། ༤༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ ིས་ངེས་པར་ ་ ས་ ོན་འདི་བ ི་ ང་ ་དགོས། ༤༨ གལ་ཏེ་ ོད་
ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་པའི་ ི་མི་ ེས་ ོད་པ་ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་དགའ་བའི་ ས་ ོན་ལ་བ ི་ ང་ ེད་འདོད་
ན་ནང་མིའི་ ོད་ ི་ཕོ་ཡོད་ཚད་ ི་ད ེ་ ན་ངེས་པར་ ་ག བ་དགོས། དེ་ ེས་ས་ཆ་འདིའི་ ལ་མི་ཞིག་དང་
འ ་བར་འ ལ་ གས་ ེད་ཆོགའོན་ ང་ད ེ་ ན་ག བ་མེད་པ་ཚས་ ་ ་འདི་ཟ་མི་ཉན། ༤༩ ོལ་འདི་

ལ་མི་དང་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མིས་གཅིག་མ ངས་ ིས་བ ི་ ང་ ་དགོས། ༥༠ ད ི་སི་
རལ་ ི་འབངས་ཡོད་ཚད་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་དེ་བཞིན་བ བས།

༥༡ ཉིན་དེར་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དམག་ད ང་ ར་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིར་ ིད་དོ༎

༡༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ི་མི་དང་ ོ་ གས་གང་ཡིན་
ཡང་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་བདག་ལ་ ལ་ཅིགའདི་དག་ཚང་མ་ངའི་ཡིན། ༣ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་

ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་གཡོག་ལས་ ེད་སའི་ཨེ་ཇིབ་ས་ཆ་ནས་ ིར་ཡོང་བའི་ཉིན་མོ་འདི་ ན་གསོ་ ོས།
་མཚན་ནི་གཙ་བོས་ ས་ ན་ ི་ ག་གིས་ ོད་ཚ་ས་ཆ་འདི་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་ ར་ ི་ཡོད་

པའི་བག་ལེབ་ཚང་མ་ཟ་མི་ ང་། ༤ ཨ་བིབ་ ་བའི་ཉིན་འདི་ནི་ ོད་ཚ་ ིར་ཡོང་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ༥ ིས་
་གཙ་བོས་ ོད་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ། ཨེ་མོར་པ། ཧི་ཝི་པ། ཡ་ ་སི་པ་བཅས་ ི་ས་ཆ་ ེ་ཁོང་གིས་ ོད་
ི་མེས་པོ་ལ་ ེར་ འི་ཁས་ལེན་མཛད་པའི་འོ་མ་དང་ ང་ ི་མོད་པའི་ས་ཆ་དེར་ ིད་ བས་ ོད་ ིས་ ་

བ་འདིའི་ནང་ལ་ ས་ ོན་འདི་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ༦ ོད་ ིས་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ར་ ི་མེད་པའི་
བག་ལེབ་ཟ་བ་དང་ཉིན་བ ན་པར་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ོན་ ེད་དགོས། ༧ ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ ར་ ི་མེད་པའི་
བག་ལེབ་ཟ་བ་ལས་ ོད་ ི་ཉེ་འཁོར་ནང་ནས་ ར་ ི་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་མཐོང་མི་ཆོག་ལ་ ར་ ི་ཡོད་པའི་
དངོས་པོའང་མཐོང་མི་ཆོག ༨ ཉིན་དེར་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ་ལ་བཤད་ ར། ང་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ཡོང་

བས་གཙ་བོས་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་མཛད་པ་དེའི་ ིར་ངས་འདི་ བ་པ་ཡིན། ༩ འདི་ ོད་ ི་ལག་པའི་ ེང་གི་
གས་ ེད་པ་དང་ཐོད་པའི་གོང་གི་ ན་གསོ་ ེད་དགོས། གཙ་བོའི་ ིམས་ ན་ ་ ོད་ ི་ཁ་ནང་ན་ཡོད། ་
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མཚན་ནི་ ོན་ཆད་གཙ་བོས་ ས་ ན་ ི་ ག་གིས་ ོད་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་ཡིན། ༡༠ དེར་བ ེན་
ོད་ ིས་ལོ་རེའི་ཚས་ ངས་ ར་ ོལ་འདི་ ང་དགོས། ༡༡ ིས་ ་གཙ་བོས་ཁོང་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་མེས་

པོ་ལ་དམ་བཅའ་མཛད་པ་ ར་ ོད་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ལ་ ིད་དེ་ས་འདི་ ོད་ལ་གནང་ ་ཡིན། ༡༢ བས་དེར་
ོད་ ིས་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་དང་དེ་མ་ཟད་ ོ་ གས་ ོད་ ི་ ོན་ ེས་བཅས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་དང་། ཕོ་

ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༣ བོང་ ་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་ ིས་ ་ ་ ས། གལ་ཏེ་ ་མི་ བ་ན་དེའི་
ེ་ཆོགས་ཤིག ོད་ ི་ ས་ ོད་ནས་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་ ས་ཤོག ༡༤ ེས་ ོགས་ ོད་ ི་ ས་འདིའི་དོན་ཅི་

ཡིན་ཞེས་འ ི་ བས་ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། གཙ་བོའི་ ས་ ན་ ི་ ག་གིས་གཡོག་ལས་ ེད་སའི་ཨེ་
ཇིབ་ ལ་ནས་ང་ཚ་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་ཡིན། ༡༥ ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་པོའི་ངང་ནས་ང་ཚ་མི་གཏོང་བའི་

བས་དེར་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་མི་དང་ ོ་ གས་གཉིས་ཀའི་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་བསད་པ་རེད། དེའི་
ེན་ ིས་ངས་ ོན་ ེས་ ི་ ོ་ གས་ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ི་ཡོད། འོན་ ང་ངས་ ོན་ ེས་
ི་ ་ཡོད་ཚད་ ས་པ་ཡིན། ༡༦ འདི་ ོད་ ི་ལག་པའི་ ེང་གི་ གས་ ེད་པ་དང་ཐོད་པའི་གོང་གི་ལ་ཐོད་
ེད་དགོས། ་མཚན་ནི་གཙ་བོས་ ས་ ན་ ི་ ག་གིས་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་ཡིན།

༡༧ ཕར་ཨོ་ཡིས་འབངས་གཏོང་ བས་ ་ཡིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་ལམ་ཐག་ཉེ་ནའང་ཁོ་ཚ་དེ་ནས་མ་ ིད།
་མཚན་ནི་ ་ཡིས་ག ངས་ ར། ཕལ་ཆེར་འབངས་ མས་དམག་འ ག་ལ་འ ད་དེ་འ ོད་པ་ ེས་ནས་

ཨེ་ཇིབ་ལ་ ིར་ལོག་ངེས། ༡༨ དེའི་ ེན་ ིས་ ་ཡིས་འབངས་ མས་ ོར་ནས་ཐང་ ོད་ ད་དེ་མཚ་དམར་
པོའི་ ོགས་ ་ ིད། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གོ་མཚན་ ས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་སོང་། ༡༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨི་
སག་གི་ ས་པ་ཁོའི་མཉམ་ ་ ེར། ་མཚན་ནི་ཨི་སག་གིས་ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་དམ་བཅའ་
ནན་མོ་བཞག་ ེ་ཁོང་ཚར་བཤད་ ར། ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་ངེས་ལ་ ོད་ཚས་ངའི་ ས་པ་

ོད་ཚའི་མཉམ་ ་ས་ཆ་འདི་ནས་ཡར་ ེར་སོང་། ༢༠ ཁོ་ཚ་ ་ཀོད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཐང་ ོད་ ི་མཐའི་
ཨེ་ཐམ་ལ་ ར་བཏབ། ༢༡ གཙ་བོའི་ཉིན་མོར་ ིན་ ི་ཀ་བའི་ནང་ ་ཕེབས་ནས་ཁོ་ཚ་ལམ་ ་ ིད་པ་དང་
མཚན་མོར་མེ་ཡི་ཀ་བའི་ནང་ ་ཕེབས་ནས་ཁོང་ཚ་ལ་འོད་ ང་ ེར། དེར་བ ེན་ཁོ་ཚ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀ་
འ ོ་ བ། ༢༢ ཉིན་མོའི་ ིན་ ི་ཀ་བ་དང་མཚན་མོའི་མེ་ཡི་ཀ་བ་འབངས་ ི་མ ན་ནས་མ་ ལ༎

༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ིར་འཁོར་ནས་
མིག་དལ་དང་ ་མཚའི་བར་ ི་ཕི་ཧ་ཧི་རོད་ ི་མ ན་ ་ ར་ཐོབས། ོད་ཚས་བ་ཨལ་ཚ་ཕོན་

ལ་ཁ་གཏད་ནས་ ་མཚའི་འ མ་ ་བཅར་ཏེ་ ར་ ག་དགོས། ༣ ཕར་ཨོ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོར་
ནས་ལམ་ནོར་ཐེབས་ཏེ་ཐང་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་བཀག་ ོམ་ ས་འ ག་ཅེས་བཤད་ངེས་ཡིན། ༤ བདག་གིས་ཕར་
ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་ནས་ཁོས་ཁོང་ཚར་ ེས་འདེད་ ེད་པ་དང་། བདག་གིས་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་
དམག་ད ང་གི་ ས་ཡོངས་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་མཛད་དེ་ཨེ་ཇིབ་མིས་ང་གཙ་བོ་བཞིན་པ་ཤེས། དེ་ནས་
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ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ ར་བ བས།
༥ མི་ཞིག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ལ་འབངས་ མས་ ོས་སོང་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་འཁོར་

མས་འབངས་ལ་ ོ་འ ར་ཏེ་ ས་པ། ང་ཚས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བཏང་ ེ་ང་ཚར་གཡོག་ ེད་ ་བ ག་
མེད། ཅིའི་ ིར་ང་ཚས་འདི་བ བས་པ་རེད། ༦ དེར་བ ེན་ཕར་ཨོ་ཡིས་ཁོའི་ཤིང་ ་ ་ ིག་ ས་ནས་དམག་
ད ང་ ན་ ་ ིད་དེ་སོང་། ༧ དེ་མ་ཟད་ཤིང་ ་བཟང་ཤོས་ ག་བ ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཤིང་ ་ཡོད་ཚད་ ིད་
པ་དང་དེ་དག་རེ་རེར་དམག་དཔོན་ཡོད། ༨ གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ཡི་སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་
བས་ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ེས་འདེད་ ས། ་མཚན་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དཔའ་ངར་ མ་མེད་ ིས་
ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་སོང་། ༩ ཨེ་ཇིབ་མིས་ཁོ་ཚ་ ེས་འདེད་ ས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་དང་། ཤིང་ ། ་པ། དམག་
དཔོན་བཅས་ཡོད་ཚད་ ིས་ཁོ་ཚ་ཕི་ཧ་ཧི་རོད་ ི་འ མ། བ་ཨལ་ཚ་ཕོན་ ི་ཁ་གཏད་ ི་མཚ་འ མ་ན་ ར་
བཏབ་པ་དང་ ེས་ཆོད།

༡༠ ཕར་ཨོ་ཉེ་སར་ ེབས་པ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡར་བ ས་པས་དེར་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ ིས་
ཁོང་ཚ་ ེས་འདེད་ ིན་ཡོད། ཁོང་ཚ་དངངས་ ག་ཆེན་པོ་ ེས་ནས་གཙ་བོ་ལ་རེ་འབོད་ ས། ༡༡ ཁོང་ཚས་མོ་
ཤེ་ལ་བཤད་ ར། ཨེ་ཇིབ་ལ་ ར་ ོད་མེད་པས་ ོད་ ིས་ང་ཚ་ཐང་ ོད་ ་འཆི་ ་ ིད་པ་ཡིན་ནམ། ོད་

ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་ལ་འདི་ ར་ ས་ཏེ་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་ཡིན། ༡༢ ང་ཚས་ཨེ་ཇིབ་ནས་
ོད་ལ་ང་ཚར་ ོག་ ་མི་བཟོ་བར་ང་ཚས་ཨེ་ཇིབ་བ་ལ་གཡོག་ ེད་ ་ གས་ཞེས་བཤད་པ་མིན་ནམ། ་

མཚན་ནི་ང་ཚ་ཐང་ ོད་ ་ཤི་བ་ལས་ཨེ་ཇིབ་ལ་ཞབས་ ་ ས་ན་བཟང་། ༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་
ལན་འདེབས་ ར། དངངས་ ག་མི་ ེས་བར་བ ན་པོ་ ོད་དང་། ོད་ཚས་གཙ་བོས་དེ་རིང་ ག་བ ར་
མཛད་པའི་ ོབ་པ་ལ་ ོས། ་མཚན་ནི་ ོད་ཚས་དེ་རིང་མཐོང་བའི་ཨེ་ཇིབ་མི་ཇི་ ིད་བར་ ་ཡང་བ ར་མི་
མཐོང་། ༡༤ གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་འཐབ་ངེས་པས་ ོད་ཚ་ཁ་རོག་འ ག་དགོས།

༡༥ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་རེ་འབོད་ ེད་ ིན་ཡོད། ོད་ ིས་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མ ན་ ་ ོད་ཅེས་ཤོད། ༡༦ ོད་ ིས་ལག་པ་ཡར་བ གས་ཏེ་མཁར་བ་ ་མཚའི་

ོགས་ ་བ ིངས་ནས་ ་ཁ་བགོས་ཤིགདེར་བ ེན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ་མཚའི་ནང་གི་ མ་སའི་ཐོག་
ནས་འ ོ་ཆོག ༡༧ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ ི་སེམས་མ ེགས་ ་བཏང་ནས་ཁོ་ཚས་ ེས་དེད་དེ་མར་
འ ོ་བ་དང་། ངས་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་དམག་ཡོངས། ཤིང་ ། ་པ་བཅས་ ི་ ེང་ ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་ །
༡༨ བདག་གིས་ཕར་ཨོ་དང་ཁོའི་ཤིང་ ། ་པ་བཅས་ ི་ ེང་ ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་ ེད་ བས་ཨེ་ཇིབ་བ་

མས་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་བཞིན་པ་ཤེས་ ་རེད། ༡༩ ད ི་སི་རལ་བའི་ ར་མ ན་ ་འ ོ་བའི་ ་ཡི་ཕོ་
ཉ་ཐོན་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ བ་ ོགས་ ་སོང་། ིན་ ི་ཀ་བ་ཡང་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ བ་ ོགས་ ་
ལངས། ༢༠ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ར་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ར་གཉིས་ ི་བར་ན་ ིན་ ི་ཀ་བ་ཡོད་པ་དེའི་ ོགས་གཅིག་
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ལ་ ན་ནག་དང་གཅིག་ཤོས་ལ་འོད་ ང་འཚར། དེར་བ ེན་ཕན་ ན་ཉེ་སར་མཚན་གང་བོར་བཅར་མ་ བ།
༢༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ལག་པ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་བ ིངས་བ་དང་། གཙ་བོས་མཚན་གང་བོར་ཤར་ ང་ཆེན་པོ་

བཀོལ་ཏེ་ ་མཚའི་ ་ མ་སར་འཐིམ་པར་མཛད་ནས་ ་བོ་ཁག་གཉིས་ ་བགོས། ༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
་མཚའི་བར་ ི་ མ་ས་བ ད་ནས་ ིན་པ་དང་ ་བོ་ཁོ་ཚའི་གཡས་གཡོན་ ་ གས་རི་ ར་ཆགས། ༢༣ ཨེ་

ཇིབ་བ་ མས་ ིས་ཁོང་ཚའི་ ེས་དེད་དེ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་དང་ཤིང་ ། ་པ་བཅས་ཡོད་ཚད་ ིས་ ་མཚའི་བར་
ནས་ ེས་འདེད་ ས། ༢༤ ཞོགས་པ་ ེབས་ ས་གཙ་བོས་ ིན་དང་མེ་ཡི་ཀ་བའི་ནང་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་དམག་ལ་
གཟིགས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་དམག་མི་ མས་ལ་ ོག་ ་མཛད་པ་དང་། ༢༥ ཡང་ཁོ་ཚའི་ཤིང་ འི་འཁོར་ལོ་བཀོག་ནས་
འ ོ་དཀའ་བར་མཛད། ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ ིས་བཤད་ ར། ང་ཚ་ད ི་སི་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོས་འ ོ། ་
མཚན་ནི་གཙ་བོས་ཁོང་ཚའི་ཆེད་ ་ང་ཚ་ལ་ ོལ་ ང་ ེད་པ་རེད།

༢༦ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ ོད་ ིས་མཁར་བ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་བ ིངས་ནས་ ་བོ་ ར་ཡང་ཨེ་ཇིབ་
བ་ མས་དང་། ཁོང་ཚའི་ཤིང་ ། ་པ་བཅས་ ི་ཐོག་ལ་བ ར་བར་ ོས་ཞེས་བཀའ་བ ལ། ༢༧ མོ་ཤེ་ཡིས་
མཁར་བ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་བ ིངས་ནས་ ་རེངས་ཤར་ བས་ ་མཚའི་ ་ ར་གནས་ ་ ིར་ལོགཨེ་ཇིབ་
བ་ མས་ ་ལ་ ོལ་ནས་ ོས་ བས་གཙ་བོས་ཁོང་ཚ་ ་མཚའི་ནང་ ་ག གས། ༢༨ ་ ིར་བ ར་ནས་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ེས་འདེད་པའི་ཤིང་ ་དང་ ་པ། ཕར་ཨོ་ཡི་དམག་ཡོངས་ ་མཚའི་ནང་ ་བ མ་པས་
གཅིག་ ང་ ག་མེད། ༢༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ་མཚའི་ནང་གི་ མ་སའི་ཐོག་ནས་ ིན་པ་དང་ ་བོ་ཁོ་
ཚའི་གཡས་གཡོན་ ་ གས་རི་ ར་ཆགས། ༣༠ ཉིན་དེར་གཙ་བོས་འདི་ ར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་
བའི་ལག་ནས་བ བས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཨེ་ཇིབ་བའི་བེམ་པོ་ཚང་མ་མཚ་འ མ་ ་ཡོད་པ་
མཐོང་། ༣༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ལ་བ བས་པའི་དོན་ཆེན་མཐོང་ནས་གཙ་
བོ་ལ་ ས་ཤིང་ ག་པ་དང་། ཡང་ཁོང་དང་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་སོ༎

༡༥ བས་དེར་མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ངས་པའི་བ ོད་ད ངས།
བདག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ༎ ་མཚན་ཁོང་ཉིད་ག ལ་ཆེན་ལས་ ལ་བ༎ ཡིན་

ལ་ ་དང་དེ་ཡི་ ་པ་དག། ཁོང་གིས་ ་མཚའི་ནང་ ་ ང་བར་མཛད༎
༢ གཙ་བོ་ནི་ང་ཡི་ ོབས་ གས་དང་༎ ང་ཡི་བ ོད་ད ངས་ཡིན་ལ་ བས་མགོན་ ༎ ར་ལ་ཁོང་ངའི་

་ཡིན༎ ང་ཡིས་ཁོང་ལ་བ ོད་ཅིང་བ གས་པར་ ༎ བདག་གི་ཨ་ཕའི་ ་ ེ༎ ང་ཡིས་ཁོང་ལ་ ས་ཤིང་བ ར་
བར་ ༎

༣ གཙ་བོ་ནི་དཔའ་ ལ་ ོད་པོ་དང་༎ གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཡང་ཡིན༎
༤ ཕར་ཨོ་ཡི་ནི་ཤིང་ ་དང་དམག་མི༎ གཙ་བོས་ ་མཚའི་ནང་ ་ག གས༎ ཕར་ཨོ་ཡི་ནི་དམག་དཔོན་

བཟང་ ས་ མས༎ ་མཚ་དམར་པོའི་ནང་ ་ཐིམ་པར་མཛད༎
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༥ གཏིང་ཟབ་ ་བོས་ཁོང་ཚ་བ མ་པ་དང་༎ ཁོང་ཚ་ ོ་ ར་ ་ཡི་གཏིང་ ་ ིངས༎
༦ ཨེ་མ་གཙ་བོའི་ ག་གཡས་པ༎ ོབས་དང་གཟི་བ ིད་ ིས་ནི་གང་བ་དང་༎ ཨེ་མ་གཙ་བོའི་ ག་

གཡས་པས༎ ཕ་རོལ་ད ་བོ་ཚལ་བར་ག བ་པར་མཛད༎
༧ ེད་ ི་ཚད་མེད་གཟི་བ ིད་དེ་ཡིས་ནི༎ ེད་ ི་ཁ་གཏད་ ེད་མཁན་གང་དེར་ ོལ༎ ེད་ ི་ ོ་བ་མེ་

ར་འབར་བ་ཡིས༎ ཁོང་ཚ་སོག་མ་བཞིན་ ་ ་མེད་བཏང་༎
༨ ེད་ ི་ཤངས་ལམ་ནང་གི་ད གས་ ིས་ནི༎ ་བོ་ཡར་ལ་བ ས་ཏེ་ ོལ་བ་ཡི༎ ་ནི་ གས་རི་བཞིན་

་ ོང་ངེར་ལངས༎ གཏིང་ཟབ་ ་བོ་ ་མཚའི་ ིང་ན་འཁེངས༎
༩ ད ་བོས་ ས་པར་ང་ཡིས་ ེས་འདེད་ ེད༎ ང་ཡིས་ཟིན་པར་ ེད་ལ་འ ོག་དངོས་བ ོ༎ ང་ཡི་འདོད་

པ་ཁོང་ཚའི་ ེང་ ་ཚམ༎ ང་ཡིས་རལ་ ི་ ངས་ཏེ་བདག་གི་ནི༎ ལག་པས་ཁོང་ཚ་ ་མེད་གཏོང་བར་ ༎
༡༠ འོན་ ང་ ེད་ ི་ད གས་ ིས་ ་བཏབ་ ེ༎ ་མཚས་ཁོང་ཚ་བ མ་ནས་དེ་དག་ནི༎ ཞ་ཉེ་བཞིན་ ་

་ཆེན་ནང་ ་ ིངས༎
༡༡ ཨེ་མ་གཙ་བོ་ ེད་དང་མ ངས་པའི༎ ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ོད་འ ་ ་ཞིག་ཡོད༎ གཟི་བ ིད་ ན་ལ་

ད་འཕགས་ ག་འོས་པ༎ བ ོད་འོས་ངོ་མཚར་མཛད་མཁན་ ེད་འ ་ ༎
༡༢ ེད་ ིས་ ག་ལག་གཡས་པ་བ ིངས་བ་ཡིས༎ ས་ཆེན་ ིས་ནི་ཁོང་ཚ་ ར་མིད་བཏང་༎
༡༣ ེད་ ི་ མས་བ ེས་ཉིད་ ིས་ ས་པ་ཡི༎ འབངས་ མས་ ིད་དེ་ ེད་ ི་ ོབས་ གས་ ིས༎ ཁོ་ཚ་

དམ་པའི་གནས་ལ་ ིད་དེ་ ེབས༎
༡༤ ི་མིས་ཐོས་ན་འདར་ཞིང་ ག་ ་ཡིས༎ ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་འབངས་ མས་བ ང་བར་ ེད༎
༡༥ བས་དེར་ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་དཔོན་པོ་ མས༎ ག་ ེ་མོ་ཨབ་ ལ་ ི་དཔའ་ ོད་དག། འདར་སིག་གིས་

བ ང་ཀ་ན་ཨན་ ི་ནི༎ ལ་མི་དག་གི་སེམས་ནི་ཞི་བར་འ ར༎
༡༦ འཇིག་པའི་ ག་པ་ཁོང་ཚའི་ ེང་ ་ ེབས༎ ེད་ ི་འབངས་ མས་ཕར་ལ་མ་སོང་བར༎ ག་ནས་

ེད་ ི་ད ང་བའི་ ོབས་ གས་ ིས༎ ཁོ་ཚ་འ ལ་བ་མེད་པའི་ ོ་ ར་མཛད༎ ཨེ་མ་གཙ་བོ་ ེད་ ིས་ ས་
པས༎ འབངས་ མས་ཕར་ལ་འ ོ་རག་བར་ ་ ག།

༡༧ ཨེ་མ་གཙ་བོ་ ོད་ ིས་ཉིད་ལ༎ བཟོས་པའི་ ོད་གནས་དང་ནི་གཙ་བོ་ལགས༎ ེད་ ི་ ག་གིས་
བ ན་པའི་གནས་མཆོག་ ེ༎ ེད་ ིས་ཁོང་ཚ་ནང་ ་ ིད་པ་དང་༎ ོད་ ི་ཐོན་ལས་རི་བོའི་ ེང་ ་
འ གས༎

༡༨ གཙ་བོས་ནམ་ཡང་ ལ་པོ་མཛད༎
༡༩ ཕར་ཨོ་ཡི་ ་དང་ཤིང་ ། ་པ་བཅས་ ་མཚའི་ནང་ ་ ིན་ བས་གཙ་བོས་ ་མཚའི་ ་ ར་ཡང་

བ ར་ ་བ ག་ ེ་ཁོང་ཚ་བ བས། འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མཚ་ནང་གི་ མ་སའི་ཐོག་ ་སོང་།
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༢༠ ཨ་རོན་ ི་ ིང་མོ་ ེ་ ང་ ོན་མ་མིར་ཡམ་ ིས་ལག་ ་ ་བ ང་བ་དང་ ད་མེད་ཚང་མ་ཁོ་མོའི་
ེས་ ་ ིར་སོང་ནས་ ་བ ང་ ེ་ ོ་འ བ།

༢༡ མིར་ཡམ་ ིས་ཁོང་ཚར་ལན་འདེབས་ ར། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ༎ ་མཚན་ཁོང་
ཉིད་ག ལ་ཆེན་ལས་ ལ་བ༎ ཡིན་ལ་ ་དང་དེ་ཡི་ ་པ་དག། ཁོང་གིས་ ་མཚའི་ནང་ ་ ང་བར་མཛད༎

༢༢ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ་མཚ་དམར་པོ་ནས་ ེ་ ིད་དེ་མ ན་ ་བ ོད་ནས་ ར་ ི་
འ ོག་དགོན་ ་ ེབས། འ ོག་དགོན་ནས་ཉིན་ག མ་ལ་སོང་ཡང་ ་མ་ ེད། ༢༣ དེ་ ེས་མ་ ཱ་ལ་ ེབས་ནས་
དེ་གའི་ ་ཁ་མོ་ཡིན་པས་འ ང་མི་ བ། དེའི་ ེན་ ིས་ས་དེའི་མིང་ལ་མ་ ཱ་ཞེས་འབོད། ༢༤ འབངས་ མས་

ིས་མོ་ཤེ་ལ་འཁངས་ར་ ས་ནས་བཤད་ ར། ང་ཚས་ཅི་ཞིག་འ ང་དགོས་སམ། ༢༥ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་
རེ་འབོད་ ས་པ་དང་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཤིང་ ོང་ཞིག་འ བ་ ོན་མཛད་དེ་ཁོས་ཤིང་ ོང་ ་ནང་ ་ག གས་
པས་ ་མངར་མོ་ ར། གཙ་བོས་དེ་གར་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་ ིམས་ ོལ་དང་ ིམས་ གས་གཏན་འཁེལ་གནང་
ནས་དེ་གར་ཁོ་ཚ་ལ་ཚད་ ་མཛད། ༢༦ གཙ་བོས་ཡང་ག ངས་ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་
ཡི་ག ངས་ལ་གཟབ་ནན་ ིས་ཉན་ཏེ་བདག་གི་ ན་ལམ་ ་འ ོ་བ་ ེད་པ་དང་། བདག་གི་བཀའ་ལ་དོ་ ང་
གིས་ཉན་ནས་ང་ཡི་ ིམས་ ོལ་ཡོད་ཚད་ ང་ན་བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ ི་ཐོག་ ་བཞག་པའི་ནད་
ཡམས་ ོད་ ི་ ེང་ ་མི་འཇོགཅིའི་ ིར་ཟེར་ན་བདག་གཙ་བོ་ནི་ ོད་ལ་ ན་བཅོས་ ེད་མཁན་ཡིན།

༢༧ དེ་ ེས་ཁོ་ཚ་ཨེ་ལིམ་ ་ ེབས་ནས་དེ་ ་ ་མིག་བ ་གཉིས་དང་ཏ་ལའི་ ོང་བོ་བ ན་ ་ཡོད། ཁོ་
ཚས་དེ་གའི་ ་འ མ་ ་ ར་བཏབ་བོ༎

༡༦ ད ི་སི་རལ་བའི་ཚགས་པ་ཡོངས་ཨེ་ལིམ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ ེས་ ི་ ་བ་
གཉིས་པའི་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་ཨེ་ལིམ་དང་སི་ནའེ་བར་ ི་སིན་ ་བའི་འ ོག་དགོན་ ་ ེབས།

༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ ིས་འ ོག་དགོན་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་འཁང་ར་ ས། ༣ ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། གལ་ ིད་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ཤ་ འི་འ མ་ ་བ ད་དེ་ ོ་ཡིས་ཚམས་

བས་ང་ཚ་ ་མོ་ནས་གཙ་བོའི་ ག་འོག་ ་ཤི་ན་ཅི་མ་ ང་། ེ་ ད། འོན་ ང་ ོད་ཚས་ང་ཚ་ ིར་འ ོག་
དགོན་འདིར་ཚགས་པ་ཡོངས་ ་གེས་འཆི་ ་ ིད་པ་རེད། ༤ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། བདག་
གིས་མཁའ་ད ིངས་ནས་ ོད་ཚ་ལ་བག་ལེབ་ ི་ཆར་དབབ་ ་ཡིན། འབངས་ མས་ ི་ལོག་ ་སོང་ནས་
ཉིན་རེའི་བ ལ་བ་ཉིན་རེར་བ ་ཆོགབདག་གིས་ཁོ་ཚར་ཚད་བ ་ ས་ཏེ་ངའི་ ིམས་ གས་ལ་བ ི་ ང་

ེད་མིན་བ ། ༥ ཉིན་ ག་པ་ ེབས་ ས་ཁོ་ཚས་བ ས་ནས་ ་ ིག་ ས་པ་ཉིན་ ར་བ ས་པ་ལས་ བ་
གཅིག་གི་མང་། ༦ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ མས་ལ་བཤད་ ར། དགོང་མོ་ ེབས་

ས་ ོད་ཚས་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་ཤེས་ བ། ༧ ཞོགས་པར་ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་
གཟི་བ ིད་མཐོང་ཡོང་། ་མཚན་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ཚས་ཁོང་ལ་འོ་དོད་འདོན་པ་གསན་ཡོད། ོད་ཚས་ང་ཚ་
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ལ་འཁང་ར་ ེད་པ་འདི་ང་ཚ་ཅི་ཞིག་རེད། ༨ མོ་ཤེ་ཡིས་ཡང་བཤད་ ར། གཙ་བོས་དགོང་མོར་ ོད་ཚར་ཤ་
ཟ་ ་ ེར་ལ་ཞོགས་པར་ ོད་ཚར་བག་ལེབ་འ ངས་བ་ ིན་ངེས་ཡིན། ་མཚན་ནི་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ག་

ད་འ ིན་པ་ཁོང་གིས་ཚང་མ་གསན་ཡོད། ང་ཚ་ཅི་ཞིག་རེད། ོད་ཚས་ང་ཚ་ལ་འཁང་ར་ ེད་པ་མ་ཡིན་
པར་གཙ་བོ་ལ་འཁང་ར་ ེད་པ་རེད། ༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་
ཡོངས་ལ་གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ ག་ ད་གསན་ཡོད་པས་ ོད་ཚ་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཤོག་ཅེས་ཤོད། ༡༠ ཨ་རོན་

ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ བས་ཁོང་ཚས་འ ོག་དགོན་ ི་ ོགས་ ་བ ས་པ་
དང་། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་དེར་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་ ིན་ ི་ནང་ནས་མངོན་ ིན་ཡོད། ༡༡ གཙ་
བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༡༢ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ག་ ད་གསན་ཡོད། ོད་

ིས་ཁོང་ཚར་ས་ ོས་ ི་ བས་ ་ཤ་བཟའ་བ་དང་ཞོགས་པར་བག་ལེབ་འ ངས་བ་ཡོད་ངེས། དེར་བ ེན་
ོད་ཚས་བདག་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན་པ་ ོགས་ཡོང་ཞེས་ཤོད།

༡༣ དགོང་མོར་ ེབས་ཚ་ ེག་ ང་འ ར་ཡོང་ནས་ ར་བཀབ་པ་དང་ཞོགས་པར་ ར་ ི་ ོགས་བཞིའི་
ས་ཐོག་ ་ཟིལ་པ་ཆགས་ཡོད། ༡༤ ཟིལ་པ་ཡར་འཕགས་ ེས་བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ས་ ོད་ངོས་

་བ་མོ་ ་ འི་ཁ་བའི་འདབ་མ་ ་མོ་ཡོད། ༡༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མཐོང་ ེ་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་པར་
ཕན་ ན་ལ་འདི་ཅི་ཞིག་རེད་ཅེས་ ིས། མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་འདི་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ལ་ཟ་ ་གནང་བའི་བག་
ལེབ་རེད་ཅེས་བཤད། ༡༦ འདི་ནི་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་ཡིན་ཏེ་ ོད་ཚ་མི་སོ་སོའི་ཟ་ཚད་ ར་ ར་ནང་
གི་མི་ ངས་བཞིན་མི་རེར་ཨོ་མེར་གཅིག་རེ་ ེར། ༡༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ར་བ བས་ཏེ་རེ་
འགས་མང་པོ་བ ས་པ་དང་རེ་འགས་ ང་ ་བ ས། ༡༨ ཁོང་ཚས་འབོ་ ེ་ཡིས་ཚད་འཇལ་ བས་མང་པོ་
བ ་མཁན་ལ་ ག་མ་མེད་ལ་ ང་ ་བ ་མཁན་ལ་མ་འདང་པ་མེད་པར་མི་སོ་སོས་རང་ཉིད་ ི་ཟ་ཚད་ ར་
བ ས། ༡༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། བ ་ལེན་ ས་པ་དེ་ ་ཞིག་གིས་ ང་ཞོགས་པ་བར་ ་བཞག་མི་ཆོག
༢༠ འོན་ ང་ཁོ་ཚས་མོ་ཤེ་ཡི་ ད་ཆར་མ་ཉན་པར་མི་འགའ་ཡིས་དེ་དག་ཞོགས་པ་བར་ ་བཞག་པས་འ ་

གས་ནས་ ི་ངན་ ོ། དེར་བ ེན་མོ་ཤེ་ཁོང་ཚའི་ ེང་ ་འཚག་པ་ཟོས། ༢༡ ཁོ་ཚས་ཉིན་རེའི་ཞོགས་པ་མི་
རེའི་ཟ་ཚད་ ར་བ ས་པ་དང་ཉི་མའི་ཚ་ བས་འ ོ་ བས་དེ་དག་ ་བར་ ར། ༢༢ ཉིན་ ག་པ་ ེབས་ ས་
ཁོ་ཚས་བག་ལེབ་ བ་གཉིས་རེ་བ ས་ཏེ་ཚགས་པའི་འགོ་བ་ མས་ཡོང་ ེ་མོ་ཤེ་ལ་མི་རེར་ཨོ་མེར་གཉིས་རེ་
ཡོད་པར་བཤད། ༢༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། གཙ་བོས་འདི་ ར་སང་ཉིན་ནི་དམ་པ་ངལ་གསོ་བའི་
ཉིན་མོ་ ེ་གཙ་བོ་ལ་བ ི་ ང་ ེད་པའི་དམ་པའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན། དེར་བ ེན་ ོད་ཚས་ ེག་དགོས་
པ་ མས་བ ེགས་པ་དང་འཚད་དགོས་པ་ མས་ཚས་ཤིག ག་ཡོད་པ་ མས་ཞོགས་པ་བར་ ་ཉོར་ཅེས་
ག ངས་སོང་། ༢༤ ཁོ་ཚས་མོ་ཤེ་ཡི་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ཞོགས་པ་བར་ ་ཉར་བ་དང་དེར་ ི་ངན་མི་ ོ་ལ་
འ ་ཡང་ གས་མེད། ༢༥ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། ོད་ཚས་དེ་རིང་འདི་ཟོ། ཅིའི་ ིར་ཟེར་ན་དེ་རིང་ནི་གཙ་
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བོ་ལ་བ ི་ ང་ ེད་པའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ོད་ཚས་ཞིང་ཐང་ནས་འདི་འ ་གཏན་ནས་མི་བ ེད།
༢༦ ཉིན་ ག་པར་ ོད་ཚས་བ ་ཆོག་པ་དང་། འོན་ ང་ཉིན་བ ན་པ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས་ཉིན་
དེར་ཅི་ཡང་མེད། ༢༧ ཉིན་བ ན་པར་འབངས་ ི་ ོད་ནས་མི་འགའ་ཞིག་ ིར་རོལ་ན་བ ་ ་སོང་ ང་གང་
ཡང་མ་ ེད། ༢༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ཚས་བདག་གི་བཀའ་དང་ ིམས་ གས་ལ་ག་ཚད་བར་

་ བ་འགལ་ ེད་ ་ཡིན། ༢༩ ོད་ཚས་ ོས་དང་། གཙ་བོས་ ོད་ཚར་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་གནང་ཡོད། དེའི་
ེན་ ིས་ཁོང་གིས་ཉིན་ ག་པར་ ོད་ཚ་ཉིན་གཉིས་ ི་བག་ལེབ་གནང་བ་དང་ཉིན་བ ན་པར་མི་སོ་སོར་

རང་ཉིད་ ི་གནས་ལ་བ ད་དེ་མི་ ་ཡང་ ི་ལོག་ ་འ ོ་མི་ཆོག ༣༠ དེ་ནས་འབངས་ མས་ཉིན་བ ན་པར་
ངལ་གསོས།

༣༡ ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ིས་བག་ལེབ་དེའི་མིང་ལ་མ་ན་ཞེས་འབོད་པ་དང་། དེའི་ད ིབས་ནི་ ་ འི་
འ ས་ ་དང་འ ་ལ་ཁ་དོག་ནི་དཀར་པོ་ཡིན། ོ་བ་ནི་ ང་ ི་བ ེས་པའི་བག་ལེབ་ཟབ་པོ་ཞིག་དང་འ །
༣༢ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། གཙ་བོའི་བཀའ་བ ོས་པ་འདི་ ་ ེ་མ་ན་ཨོ་མེར་གཅིག་མི་རབས་ནས་མི་རབས་
བར་ཉར་དགོས། དེར་བ ེན་ ེས་རབས་པས་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིར་ ིད་པའི་ བས་དེར་
ཐང་ ོད་ ་ ོད་ཚར་བག་ལེབ་ ིན་པ་མཐོང་ བ། ༣༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ ་མ་ ེར་
ཏེ་མ་ན་ཨོ་མེར་གཅིག་ནང་ ་ གས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཞག་ ེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཉར་ཚགས་

ོས། ༣༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ཨ་རོན་ ིས་ ེ་བཞིའི་མ ན་ ་ཉར་འཇོག་ ས།
༣༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་འ ག་སའི་ས་ཆ་ ེ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ས་མཚམས་ ་མ་ ེབས་བར་

་མ་ན་ལོ་བཞི་ ར་ཟོས ༣༦ ཨོ་མེར་གཅིག་ལ་ཨེ་ཕ་ཡི་བ ་ཆའི་གཅིག་ཡིན་ནོ༎

༡༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་སིན་ ི་འ ོག་དགོན་ནས་ཐོན་ཏེ་
ས་ཚགས་ནས་ས་ཚགས་ལ་འ ལ་བ ད་ ས་ཏེ་ར་ཕི་དིམ་ལ་ ར་བཏབ་པ་དང་དེར་འབངས་

མས་ལ་ ་འ ང་ ་མེད། ༢ དེར་བ ེན་འབངས་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་དང་ཁ་ ོད་ ས་ནས་ང་ཚར་འ ང་ འི་
་ ིན་ཅེས་བཤད་པར། མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོང་ཚར་ ོད་ཚས་ང་ལ་ཅིའི་ ིར་ཁ་ ོད་ ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་གཙ་

བོ་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པ་ཡིན་ཅེས་ལན་བཏབ། ༣ འབངས་ མས་དེ་གར་ཧ་ཅང་ ོམ་ ེ་ ་འ ང་དགོས་
པས་མོ་ཤེ་ལ་ ོད་ག ང་ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ཚ་དང་ང་ཚའི་ ་ ་མོ། དེ་མ་ཟད་ ོ་ གས་བཅས་
ཅིའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བ་དང་ང་ཚ་ ོམ་ནས་འཆི་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༤ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་རེ་
འབོད་ ས་ཏེ་བཤད་ ར། ངས་མི་འདི་དག་ལ་ཅི་ཞིག་ ེད་དགོས། ཁོ་ཚས་ཕལ་ཆེར་ ོ་ ངས་ཏེ་ང་གསོད་ ་
རེད། ༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་ མས་རང་ཉིད་ ི་ ན་ ་ ིད་
པ་དང་ ོན་ཆད་ ོད་ ིས་ ་ ང་ ེད་ ི་མཁར་བ་ལག་ ་བ ང་ ེ་འབངས་ མས་ ི་ ོན་ ་སོང་། ༦ དེར་

ོས་དང་། བདག་ཧོ་རེབ་ ི་དེ་གའི་ཕ་བོང་ ེང་ལ་ ོད་ ི་མ ན་ ་ལངས་བར་ ། ོད་ ིས་ཕ་བོང་ལ་ ང་
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དང་ཕ་བོང་ལས་ ་བ ར་ཡོང་། དེར་བ ེན་འབངས་ མས་ ིས་ ་འ ང་ཆོགམོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་
ན་རབས་ མས་ ི་མིག་མ ན་ནས་འདི་ ར་བ བས། ༧ ཁོས་ས་དེའི་མིང་ལ་མ་ ཱ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་མེ་

རི་ ཱ་ཡང་འབོད། ་མཚན་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཁ་ ོད་ཤོར་བ་དང་ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ཉམས་ཚད་ ངས་
ཏེ་གཙ་བོ་ང་ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཤད་པས་སོ༎

༨ བས་དེར་ཨ་མ་ལེག་པ་ཡོང་ ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ར་ཕི་དིམ་ནས་འཐབ་འཛང་ ས། ༩ མོ་ཤེ་
ཡིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་ཚའི་མི་འགའ་ཤས་འདེམས་ཏེ་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ལ་འཐབ་ ་
སོང་། སང་ཉིན་ངས་ལག་ ་ ་ཡི་འཁར་བ་བ ང་ནས་རི་བོའི་ ེ་ན་ལངས་ཡོང་། ༡༠ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མོ་
ཤེ་ཡིས་བཤད་པ་ ར་ཨ་མོ་ལེག་པ་ མས་ལ་འཐབ་འཛང་ ས། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ར་བཅས་རི་བོའི་ ེ་ལ་
འཛགས། ༡༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ལག་པ་གནམ་ལ་བ གས་ བས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ལ་ཁ་ལེན་པ་དང་ཁོས་
ལག་པ་མར་ཕབ་ བས་ཨ་མོ་ལེག་པ་ མས་ ལ་བར་འ ར། ༡༢ འོན་ ང་མོ་ཤེ་ཡི་ལག་པ་ཐང་ཆད་ནས་ཁོ་
ཚས་ ོ་ ེར་ཡོང་ ེ་ཁོའི་འོག་ ་བཞག་ནས་ཁོ་དེའི་ ེང་ ་བ ད། ཨ་རོན་དང་ ར་གཉིས་ ིས་ཁོའི་ལག་པ་
གཅིག་གིས་ ོགས་གཅིག་ནས་བ ོར་བ་དང་གཅིག་ཤོས་ ིས་ ོགས་གཞན་དེ་ནས་བ ོར། དེར་བ ེན་ཁོའི་
ལག་པ་ཉི་མ་ བ་པའི་བར་ ་གཏན་པོར་བ ད། ༡༣ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་རལ་ ིས་ཨ་མ་ལེག་པའི་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་
འབངས་ མས་བསད།

༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། བདག་གིས་ཨ་མ་ལེག་གི་མིང་གནམ་འོག་ནས་ ་བ བ་གཏོང་ ་
ཡིན། ོད་ ིས་ ད་ཆ་འདི་ཤོག་ ིལ་ ེང་ ་བཀོད་དེ་ ེས་ ན་ ེད་པ་དང་ཡང་ཡོ་ ་ཨ་ལ་ཐོས་པར་ ོས།
༡༥ མོ་ཤེ་ཡིས་བསང་ ེགས་ཞིག་བཟོས་ཏེ་མིང་ལ་གཙ་བོ་ངའི་ ་དར་ཞེས་བཏགས་ཏེ། ༡༦ ཡང་གཙ་བོས་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ལ་འཐབ་འཛང་ ེད་ འི་དམ་བཅས་ཡོད་ཅེས་བཤད་པའོ༎

༡༨ མོ་ཤེ་ཡི་ ག་པོ་ ེ་མིད་ཡན་ ི་མཆོད་དཔོན་ཡི་ ོ་ཡིས་ ་ཡིས་མོ་ཤེ་དང་ཁོང་གི་འབངས་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་མཛད་པའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་དེ་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཇི་ ར་

ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་པ་ཐོས་ཏེ། ༢ དེ་ ོན་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིར་བཏང་བའི་ཁོའི་ ང་མ་ཚབ་ཕོ་ ཱ་ ིད་པ་དང་།
༣ ཡང་ཚབ་ཕོ་ ཱ་ཡི་ ་གཉིས་པོ་ ིད་དེ་གཅིག་གི་མིང་ལ་གེར་ཤོན་ཟེར། ་མཚན་ནི་མོ་ཤེ་ཡིས་ང་ ི་ ལ་
ན་ ལ་ ར་བ་ ར་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༤ གཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ཞེས་འབོད། ་མཚན་ནི་ཁོས་
བཤད་ ར། ངའི་ཨ་ཕའི་ ་ཡིས་ང་ལ་རོགས་རམ་གནང་ནས་ཕར་ཨོ་ཡི་རལ་ ི་ལས་ཐར་བར་མཛད་པ་ཡིན།
༥ མོ་ཤེ་ཡི་ ག་པོ་ཡི་ ོ་ཡིས་མོ་ཤེ་ཡི་ ང་མ་དང་ ་གཉིས་པོ་ ིད་དེ་ ་ཡི་རི་བོ་ ེ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ར་བཏབ་
སའི་འ ོག་དགོན་ ་ ེབས། ༦ ཁོས་མོ་ཤེ་ལ་ང་ནི་ ོད་ ི་ ག་པོ་ཡི་ ོ་ཡིན་པ་དང་ངས་ ོད་ ི་ ང་མ་དང་

་གཉིས་བཅས་ ིད་ནས་ ོད་སར་ ེབས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོའི་ ག་པོ་བ ་མ་ ས་ཏེ་
ཁོ་ལ་ ས་འ ད་ ས་པ་དང་འོ་ ས། ཁོང་ཚས་ཕན་ ན་ལ་ཁམས་འ ི་ ས་ཏེ་ ར་ནང་ ་འ ལ། ༨ མོ་ཤེ་
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ཡིས་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ེན་ ིས་ཕར་ཨོ་དང་ཨེ་ཇིབ་མི་ལ་བ བས་པའི་ ་བ་ཡོངས་དང་ལམ་ ེང་
ནས་འ ད་པའི་དཀའ་ཁག་ཡོད་ཚད། དེའི་ཁར་གཙ་བོས་ཁོ་ཚར་ཇི་ ར་ བས་པ་བཅས་ཚང་མ་ཁོའི་ ག་
པོ་ལ་གསལ་པོར་བཤད། ༩ གཙ་བོས་ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ ི་ལག་ནས་བ བས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་
ཆེད་ ་མཛད་པའི་དོན་བཟང་ཡོད་ཚད་ ིས་ཡི་ ོ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་ ར། ༡༠ ཡི་ ོ་ཡིས་བཤད་ ར། གཙ་
བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་དགོས། ཁོས་ ེད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་བ་དང་ཕར་ཨོ་ཡི་ལག་ནས་ཐར་བ་མཛད་པ་མ་ཟད་
འབངས་འདི་ཡང་ཨེ་ཇིབ་བའི་ལག་ནས་བ བས་པ་རེད། ༡༡ ད་ ་ངས་ཨེ་ཇིབ་བས་འབངས་འདི་ལ་ ོ་ཧམ་

ས་པའི་དོན་དག་གི་ ེང་ནས་གཙ་བོ་ནི་ ་ མས་ལས་འཕགས་པ་ཤེས་ ང་། ༡༢ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡི་ ག་པོ་ཡི་
ོ་ཡིས་དམར་བསང་དང་མཆོད་པ་ ་ཚགས་ ེར་ནས་ ་ལ་ ལ། ཨ་རོན་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་པ་
མས་ཡོང་ ེ་མོ་ཤེ་ཡི་ ག་པོའི་ ན་ ་ ་ཡི་མ ན་ནས་བག་ལེབ་ཟོས།

༡༣ ི་ཉིན་མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་འ ི་གཅོད་ ེད་པར་བ ད་དེ་མི་མང་ མས་ཞོགས་པ་ནས་
དགོང་མོའི་བར་ ་མོ་ཤེ་ཡི་གཡས་གཡོན་ ་བ ད། ༡༤ ཁོའི་ ག་པོས་མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་བ བས་
པའི་ ་ཡོད་ཚད་མཐོང་ ེ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་འབངས་ མས་ལ་བ བས་པའི་ ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། ོད་
ཅིའི་ ིར་ཁེར་ ོད་ ེད་པ་དང་འབངས་ མས་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོ་བར་ ་ ོད་ ི་ཉེ་འཁོར་ལ་ལངས་པ་
ཡིན། ༡༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ ག་པོ་ལ་བཤད་ ར། ་མཚན་ནི་འབངས་མི་ངའི་འདིར་ ་ལ་བཀའ་འ ི་ ་ ་ཡོང་བ་
དང་། ༡༦ ཁོ་ཚར་དོན་དག་ཡོད་ཚ་ངའི་འདིར་ཡོང་ ེ་ངས་ ོགས་གཉིས་ ི་བར་ལ་ཐག་གཅོད་ ེད་པ་དང་།
ཡང་ཁོ་ཚར་ ་ཡི་ ིམས་ ོལ་དང་ ིམས་ གས་ཤེས་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༡༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ ག་པོ་ལ་བཤད་ ར།

ོད་ ིས་ ེད་བཞིན་པ་འདི་མི་བཟང་། ༡༨ ོད་དང་འབངས་འདི་ཚ་ཚང་མ་ཐང་ཆད་ངེས། ་མཚན་ནི་ ་
བ་འདི་ཧ་ཅང་ ི་ ག་པས་ ོད་གཅིག་ ས་ བ་མི་ བ། ༡༩ ད་ ་ ོད་ ིས་ངའི་ ད་ཆར་ཉོན་དང་ངས་ ོད་
ལ་ཐབས་ཤེས་འདོན། ་ ོད་དང་ ན་ ་ཡོད་པར་ ོན། ོད་ ིས་ ་ཡི་མ ན་ནས་འབངས་ མས་ ི་ཚབ་

ེད་པ་དང་ཁོང་ཚའི་དོན་དག་ ་ལ་ ས། ༢༠ ཡང་ཁོང་ཚ་ལ་ ིམས་ ོལ་དང་ ིམས་ གས་བ བ་པ་དང་ཁོ་
ཚར་འ ོ་བའི་ལམ་དང་ བ་དགོས་པའི་ ་བ་འ བ་ ོན་ ེད་པ་དང་། ༢༡ དེ་མ་ཟད་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་
ལ་ ག་པའི་མི་ ས་པ་ཅན་དང་ ོག་ ན་ ོད་མཁན་ལ་མི་དགའ་བའི་ ི་འདེམས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ ོང་དཔོན་དང་
བ ་དཔོན། ་བ ་དཔོན། བ ་དཔོན་བཅས་བ ོ་བཞག་ ས་ཏེ་འབངས་ལ་དོ་དམ་ ོས། ༢༢ ཁོང་ཚ་ལ་ ག་

་འབངས་ མས་ལ་འ ི་གཅོད་ ེད་ ་ གས། འོན་ ང་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚད་ ོད་སར་ ེར་དགོས་
པ་དང་དོན་དག་ ང་བ་དག་ཁོང་ཚས་ཐག་བཅད་ཆོགའདི་ ར་ ོད་ ི་ ར་པོ་ཇེ་ཡང་ ་འ ོ་ལ་ཁོང་ཚས་

ང་ ོད་དང་ལས་འགན་མཉམ་འ ར་ ེད་ཆོག ༢༣ གལ་ ིད་ ོད་ ིས་འདི་ ར་བ བས་ན་ ་ཡིས་ ང་
ོད་ལ་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ ོད་ ིས་བཟོད་ བ་པ་དང་འབངས་འདི་ཡང་བདེ་འཇགས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ོད་སར་
ིར་ལོག་ཆོག ༢༤ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོའི་ ག་པོའི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་པ་དང་ཁོས་བཤད་པ་ ར་བ བས། ༢༥ མོ་
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ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་མི་ ས་པ་ཅན་འདེམས་ཏེ་ཁོ་ཚ་འབངས་ མས་ ི་མགོ་ ིད་ ོང་དཔོན་
དང་བ ་དཔོན། ་བ ་དཔོན། བ ་དཔོན་བཅས་ལ་བ ོ་བཞག་ ས། ༢༦ ཁོང་ཚས་ ག་ ་འབངས་ མས་
ལ་འ ི་གཅོད་ ས་པ་དང་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་མོ་ཤེ་ཡི་དེ་གར་ ེར། འོན་ ང་དོན་དག་ ང་བ་

མས་ཁོ་ཚ་རང་ཉིད་ ི་ཐག་གཅོད་ ས། ༢༧ དེ་ ེས་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོའི་ ག་པོ་བཏང་བ་དང་ ག་པོ་རང་ ལ་
ོགས་ ་ལོག་གོ།

༡༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ིར་ཐོན་ནས་ ་ག མ་བའི་ཉིན་དེར་སི་ ་ཡི་འ ོག་དགོན་
་ ེབས། ༢ ཁོ་ཚ་ར་ཕི་དིམ་ནས་ ེས་ཏེ་སི་ ་འ ོག་དགོན་ ་ ེབས་པ་དང་དེ་གའི་རི་འདབས་

་ ར་བཏབ། ༣ མོ་ཤེ་ ་ཡི་དེ་གར་སོང་ནས་གཙ་བོས་རི་ ེང་ནས་ཁོ་བོས་ཏེ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་འདི་
ར་ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ལ་བཤད་དགོས་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལའང་གསལ་བོར་བཤད་དགོས། ༤ ངས་ཨེ་

ཇིབ་མི་ལ་བ བས་པའི་ ་བ་དག་ ོད་ཚ་ཚང་མས་མཐོང་ལ། དེ་མ་ཟད་བདག་གིས་ ག་དང་འ ་བར་ ོད་
ཚ་གཤོག་པའི་ ེང་ ་ ར་ནས་ངའི་སར་ ིད་ཡོང་བའང་མཐོང་ཡོད། ༥ གལ་ཏེ་ད་ ་ ོད་ཚས་བདག་གི་
བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་ངའི་ཁ་ཆད་ལ་བ ི་ ང་ ས་ན་མི་རིགས་ ི་ ག་གི་ ོད་ནས་ ོད་ཚ་བདག་ལ་དབང་བའི་
འབངས་ཡིན། ་མཚན་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་བདག་གི་ཡིན། ༦ ོད་ཚ་ངའི་ ིར་མཆོད་དཔོན་ ི་ ལ་ཁམས་དང་
དམ་པའི་ ལ་འབངས་ཞིག་ ་འ ར། ད་ཆ་འདི་དག་ནི་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་དགོས།

༧ མོ་ཤེ་སོང་ ེ་དམངས་ ོད་ནས་ ན་རབས་པ་བོས་ཡོང་ ེ་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་གནང་བའི་ག ངས་
དག་ཁོང་ཚའི་མ ན་ནས་གསལ་བོར་བཤད། ༨ འབངས་ཚང་མས་མ ིན་གཅིག་གིས་ལན་འདེབས་ ར།
ང་ཚ་ཚང་མས་གཙ་བོའི་ག ངས་བ་ཞིག་ཡིན་ ིན་བ བ་ ་ཡིན། དེར་བ ེན་མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་

ི་ ད་ཆ་གཙ་བོ་ལ་ ས། ༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ང་ ིན་པ་ ག་པོའི་ནང་ནས་ ོད་ ི་དེ་གར་
ཕེབས་ཡོང་། དེར་བ ེན་འབངས་ མས་ ིས་བདག་གིས་ ོད་དང་ ན་ ་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ཐོས་ལ་ཁོང་
ཚས་ ས་གཏན་ ་ ོད་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་ངེས། དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ ི་ ད་ཆ་གཙ་བོ་ལ་ ས།
༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་འབངས་ མས་ ི་དེ་གར་སོང་ནས་ཁོང་ཚ་ལ་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་

ིག་ ིབ་ ོང་བ་དང་ཁོ་ཚར་རང་ཉིད་ ི་གོན་པ་བ ་ ་ གས། ༡༡ ཉིན་ག མ་པ་ ེབས་ ས་ ་ ིག་ལེགས་
པོ་ ེད་དགོས། ་མཚན་ནི་ཉིན་ག མ་པར་གཙ་བོ་འབངས་ མས་ ི་མིག་མ ན་ ་སི་ ་རི་ ེང་ལ་མར་
ཕེབས་ཡོང་། ༡༢ ོད་ ིས་རི་བོའི་ ོགས་བཞི་ནས་འབངས་ མས་ལ་མཚམས་གཏན་འཁེལ་ ས་ཏེ་བཤད་

ར། ོད་ཚས་གཟབ་གཟབ་ ས་ནས་རི་ ེང་ ་འ ོ་བའམ་རི་བོའི་མཚམས་ལ་ ག་མ་འ གརི་བོ་འདིར་
ག་མཁན་ཞིག་ཡོད་ ིན་ཁོ་ཏན་ཏན་འཆི་ ་འ ག་ངེས་ཡིན། ༡༣ ཁོར་ལག་པས་རེག་མི་ཆོག་པ་ངེས་པར་
་ ོ་བ བས་ནས་གསོད་པའམ་ཡང་ན་མདའ་ཡིས་འབིག་དགོས་ལ་མི་དང་ ོ་ གས་གང་ཡིན་ ང་གསོན་
་འ ག་མི་ཉན། ་ ང་གི་ ་རིང་ ་ གས་ བས་ ོད་ཚ་རི་བོའི་ ེང་ ་ཡར་ཡོང་ཆོག ༡༤ མོ་ཤེ་རི་ལས་



འཐེགས་པ 19–20 109

བབས་ཏེ་འབངས་ མས་ ི་དེ་གར་སོང་ནས་ཁོ་ཚར་ ིག་ ིབ་ ོང་བ ག་པ་དང་ཁོ་ཚས་སོ་སོའི་ ོན་ཆས་
བ ས། ༡༥ ཁོས་འབངས་ མས་ལ་བཤད་ ར། ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ ས་ ་ ིག་ལེགས་པོ་ ོས། ད་མེད་ལ་
ཉེ་པོ་མ་ ེད།

༡༦ ཉིན་ག མ་པའི་ཞོགས་པ་ ེབས་ ས་རི་བོའི་ ེང་ ་ད ར་ ་ ིར་བ་དང་ ོག་དམར་འ ག་ཅིང་
ིན་པ་མ ག་པོ་ཡོད། དེ་མ་ཟད་ ་ ང་གི་ ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ ར་ནང་གི་འབངས་ཡོད་ཚད་འདར་བར་
ས། ༡༧ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ ར་ནས་ ིར་ ེ་ ིད་དེ་ ་ལ་བ ་བ་ ས་པ་དང་ཚང་མ་རི་འདབས་ ་

ལངས་ནས་བ ད། ༡༨ སི་ ་རི་བོ་ཡོངས་ ་བས་བ མ། ་མཚན་ནི་གཙ་བོ་མེ་ཡི་ནང་ནས་རི་ ེང་ ་བབས་
པ་དང་རི་བོའི་ ་བ་ཡར་འ ར་བ་ནི་སོ་ཕག་ལ་མེ་གཏོང་བ་དང་འ ་ལ་རི་བོ་ཡོངས་ ག་ ་གཡོས། ༡༩ ་

ང་གི་ ་རིམ་ ིས་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་ ིན་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ ད་ཆ་བཤད་པ་དང་ ་ཡིས་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ལན་
འདེབས་བཞིན་ཡོད། ༢༠ གཙ་བོ་སི་ ་རི་བོའི་ ོ་ལ་བབས་པ་དང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་རི་བོའི་ ེ་ ་བོས་ནས་མོ་
ཤེ་ཡར་སོང་། ༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་མར་སོང་ནས་འབངས་ མས་ལ་བཀའ་ ོས། དེ་མིན་
ཁོ་ཚ་གཙ་བོ་ལ་བ ་ ་ཧོར་ གས་ ས་ནས་ཁོང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་འཆི་ ་རེད། ༢༢ ཡང་གཙ་བོའི་ཉེ་སར་
བཅར་བའི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ངེས་པར་ ་ ིག་ ིབ་ ོང་དགོས། དེ་མིན་བདག་ ོ་ ར་ ་ ིར་ཡོང་
ནས་ཁོ་ཚ་གསོད་ངེས་ཡིན། ༢༣ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་བཤད་ ར། འབངས་མི་སི་ ་རི་བོའི་ ེང་ ་འཛགས་
མི་ཆོག ་མཚན་ནི་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་རི་བོའི་ ོགས་བཞིའི་མཚམས་གཏན་འཁེལ་ ེད་པ་དང་རི་བོ་དམ་པ་

ོས་ཞེས་བཀའ་བ ོས་ཡོད། ༢༤ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ག ངས་ ར། མར་སོང་ནས་ཨ་རོན་ ོད་དང་ ན་ ་ཡར་
ིད་ཤོགཡིན་ཡང་མཆོད་དཔོན་དང་འབངས་ མས་བདག་གི་མ ན་ ་ཧོར་ གས་ ིས་ཡོང་མི་ཆོགདེ་མིན་

བདག་ ོ་ ར་ ་ ིར་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ་གསོད་ངེས་ཡིན། ༢༥ དེ་ནས་མོ་ཤེ་མར་འབངས་ མས་ ི་དེ་གར་སོང་
ནས་ཁོང་ཚ་ལ་བཤད་དོ༎

༢༠ ་ཡིས་བཀའ་འདི་དག་ཡོད་ཚད་ག ངས་ཏེ།
༢ ང་ནི་གཙ་བོ་ ེ་དེ་ ོན་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་གཡོག་ལས་ ེད་སའི་ ིམ་ནས་ ིར་ ིད་

མཁན་ ི་ ་ཡིན། ༣ ོད་ལ་བདག་ལས་ ་གཞན་ཡོད་མི་ཆོག
༤ ོད་ཚས་རང་ཉིད་ལ་འ ་ ་བཟོ་མི་ཆོག་ལ་ནམ་མཁའི་ ེང་དང་ས་ཡི་འོགདེའི་འོག་གི་ ་ནང་

བཅས་ ི་དངོས་པོ་གང་ལའང་འ ་བ་ཅི་ཡང་བཟོ་མི་ཆོག ༥ ོད་ཚས་དེ་དག་ལ་ ས་འ ད་ ེད་མི་ཆོག་ལ་
བ ར་ ི་ཡང་ ེད་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་བདག་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ནི་ ག་དོག་ཅན་ ི་ ་ཡིན། བདག་ལ་

ང་བ་ཁོའི་ཉེས་པའི་ ེན་ ིས་ངས་ཕ་ནས་ འི་བར་མི་རབས་ག མ་དང་བཞི་ལ་བདའ་འདེད་ ་ ་ཡིན།
༦ བདག་ལ་དགའ་བ་དང་ངའི་བཀའ་བ ི་བ་ མས་ལ་བདག་གིས་ཁོ་ཚར་མི་རབས་ ོང་གི་བར་ ་ མས་
བ ེས་ ོང་ངེས།
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༧ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡི་མཚན་གང་ ང་ ་འབོད་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་གཙ་བོའི་མཚན་གང་ ང་ ་
བོས་པ་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པར་མི་དགོངས།

༨ ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ ེས་ ན་ ས་ཏེ་དམ་པའི་ཉིན་མོར་བ ི་ ང་ ་དགོས། ༩ ཉིན་ ག་ལ་དཀའ་
ལས་ཆེན་པོས་ ོད་ ི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ བ་དགོས། ༡༠ འོན་ ང་ཉིན་བ ན་པ་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ལ་བ ི་

ང་ ་བའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ཉིན་འདིར་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ། གཡོག་པོ། གཡོག་མོ། ོ་ གས།
དེ་མ་ཟད་ ོད་ ི་མཁར་ནང་གི་ ལ་ ར་བ་བཅས་གང་གིས་ ང་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་ བ་མི་ཆོག ༡༡ ་མཚན་ནི་
ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་གཙ་བོས་གནམ་དང་ས། ་མཚ། དེ་དག་ ོད་ ི་ ་དངོས་ཡོད་ཚད་བཟོས་པ་དང་ཉིན་
བ ན་པར་ངལ་གསོ་མཛད་པ་ཡིན། དེའི་ ེན་ ིས་གཙ་བོས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ིན་ ིས་ བས་ནས་དམ་
པ་མཛད།

༡༢ ོད་ ི་ཕ་མ་ལ་བ ེན་བ ར་ ོས། དེར་བ ེན་ ོད་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་དེར་
ན་རིང་གནས་ཆོག

༡༣ མི་གསོད་མི་ཆོག
༡༤ ལོག་གཡེམ་ ེད་མི་ཆོག
༡༥ ་ ེད་མི་ཆོག
༡༦ བདེན་དབང་ ན་བཟོ་ ས་ཏེ་ ིམ་མཚས་ལ་ནག་མེད་ཉེས་འགེལ་ ེད་མི་ ང་།
༡༧ ིམ་མཚས་ ི་ཁང་པ་ལ་བ བ་སེམས་ ེས་མི་ ང་ལ་ ིམ་མཚས་ ི་ ང་མ་དང་གཡོག་པོ། གཡོག་མོ།

བ་ ང་། བོང་ ། དེ་མ་ཟད་ཁོའི་ཡོད་ཚད་བཅས་ལ་ཞེན་ཆགས་ ེ་མི་ ང་།
༡༨ འབངས་ མས་ ིས་ད ར་ ་ ིར་བ་དང་ ོག་དམར་འ ག་པ། ་ ང་གི་ ། རི་ ེང་གི་ ་བ་བཅས་

ཚང་མ་མཐོང་བ་དང་ཁོ་ཚ་འདར་ནས་ ང་རིང་ ་ལངས། ༡༩ ཁོང་ཚས་མོ་ཤེ་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ང་
ཚ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་རོགས་དང་ང་ཚས་ཉན་ངེས་ཡིན། འོན་ ང་ ་ལ་ང་ཚ་དང་ ད་ཆ་བཤད་མ་འ གདེ་
མིན་ང་ཚ་འཆི་ ་རེད། ༢༠ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་བཤད་ ར། ག་མི་དགོས། ་མཚན་ནི་ ་ ོད་ཚ་
ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་ ་ཕེབས་པ་རེད། དེར་བ ེན་ ོད་ཚས་ ས་ ན་ ་ཁོང་ལ་ ས་ཤིང་ ག་པས་ ིག་པ་མི་
བཟོ། ༢༡ དེ་ནས་འབངས་ མས་ ང་རིང་ནས་ལངས་པ་དང་མོ་ཤེ་ ་ཡོད་སའི་ ན་ནག་ ག་པོའི་ཉེ་སར་
བཅར།

༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འདི་ ར་བཤད་དགོས་ཏེ། བདག་
གིས་ནམ་མཁའ་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་པ་ ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་མཐོང་། ༢༣ ོད་ཚས་ང་འ ་བའི་ ་
འ ་ཅི་ཡང་བཟོ་མི་ ང་ལ་རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་གསེར་དང་ད ལ་ ི་ ་འ ་ཡང་བཟོ་མི་ཆོག ༢༤ ོད་ ིས་
ང་ལ་ས་ཡི་བསང་ ེགས་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ ེང་ ་དམར་བསང་དང་བདེ་བའི་མཆོད་པ། ང་ ག་གི་འ ལ་བ་
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ལ་དགོས། བདག་གི་མཚན་བཀོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ང་དེ་གར་ཐོན་ནས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་
ངེས་ཡིན། ༢༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་བདག་ལ་ ོ་ཡི་བསང་ ེགས་བཟོས་ན་ལག་ཆས་བཅོས་པའི་ ོ་ ོད་མི་ཆོག ་
མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ ོ་ཡི་ ེང་ ་ལག་ཆ་བཀོལ་ཏེ་བསང་ ེགས་བ བས་པ་རེད། ༢༦ ོད་ ི་ཁོག་ ད་མི་
མངོན་པའི་ ིར་ ོད་ངའི་བསང་ ེགས་ལ་འཛགས་ བས་ ས་བཀོལ་མི་ཆོག་གོ།

༢༡ ོད་ ིས་འབངས་ མས་ ི་མ ན་ ་འ གས་དགོས་པའི་ ིམས་ ོལ་ནི་འདི་ ར།
༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཨིབ་རི་བ་གཡོག་པོར་ཉོས་ན་ཁོས་ལོ་ ག་གི་རིང་ ོད་ལ་ ི་ ་ བ་དགོས།

འོན་ ང་ལོ་བ ན་པར་ཁོ་རང་དབང་གིས་དོན་མེད་ ་ ིར་འ ོ་ཆོག ༣ གལ་ཏེ་ཁོ་གཅིག་ ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་
གཅིག་ ་འ ོ་ཆོག་པ་དང་། གལ་ ིད་ཁོ་ལ་ ང་མ་ཡོད་ན་ཁོའི་ ང་མ་ཁོའི་ ན་ ་ ིར་འ ོ་ཆོག ༤ ཁོའི་
བདག་པོས་ཁོ་ལ་བག་མ་གནང་ ེ་ ང་མས་ཁོ་ལ་ ་དང་ ་མོ་ ེས་ན། ང་མ་དང་ ་ ་མོ་བདག་པོ་ལ་
དབང་བ་དང་ཁོ་གཅིག་ ་ ིར་འ ོ་དགོས། ༥ གལ་ཏེ་གཡོག་པོས་ང་ངའི་བདག་པོ་དང་། ངའི་ ང་མ། ་ ་
མོ་བཅས་ལ་དགའ་བ་དང་རང་དབང་གིས་ ིར་འ ོ་འདོད་མེད་ཅེས་གསལ་བོར་བཤད་ན། ༦ ཁོའི་བདག་
པོས་ཁོ་ ིམས་གཅོད་པའི་དེ་གར་ ིད་པ་དང་། ཡང་ཁོ་ ོ་མ ན་ ་ ིད་ནས་ ོ་ ང་ལ་གཏད་དེ་ཁོའི་ ་བ་

ང་ ས་ ག་ ེ་དེ་ནས་ཁོས་ ས་ནམ་ཡང་ཁོའི་བདག་པོ་ལ་ཞབས་ ་ ེད་དགོས།
༧ གལ་ཏེ་མི་དེས་ཁོའི་ ་མོ་གཡོག་ ེད་ ་བཙངས་ན་གཡོག་མོ་གཡོག་པོ་དང་འ ་བར་ ིར་འ ོ་མི་ཆོག

༨ བདག་པོས་ཁོ་མོ་འདེམས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་དབང་བ་ ས་ནས་གལ་ཏེ་མོར་ ོ་མ་བབས་ན་ཁོ་མོ་ ་དགོས།
བདག་པོས་གཡོ་ཟོལ་ ས་ནའང་ ི་མི་ལ་བཙང་བའི་དབང་ཆ་མེད། ༩ གལ་ ིད་བདག་པོས་ཁོ་མོ་རང་ཉིད་

ི་ ་ལ་ ེར་ ་འདེམས་ན་ཁོ་མོ་ ་མོ་བཞིན་ ོང་དགོས། ༡༠ གལ་ཏེ་ཁོས་ ང་མ་གཞན་ཞིག་ ངས་ན་ ་མོ་
ོན་མ་དེའི་བཟའ་ཆས་དང་གོན་པ། དེ་མ་ཟད་དགེ་མཚན་ ན་པའི་ ་བ་བཅས་ ར་ ར་ ེད་པ་ལས་ཇེ་
ང་ ་གཏོང་མི་ཆོག ༡༡ གལ་ཏེ་ཁོས་མོ་ལ་འདི་དག་ག མ་པོ་མ་ བ་ན་ཁོ་མོས་ ིན་ཚབ་ ོད་མི་དགོས་

པར་རང་དབང་གིས་ ིར་འ ོ་ཆོག
༡༢ ་ཞིག་གིས་མི་ ང་བ་དང་བསད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། ༡༣ གལ་ ིད་ཁོས་བསམ་

བཞིན་ ་མི་བསད་པ་མ་ཡིན་པར་ ་ཡིས་ཁོའི་ལག་ ་ ད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་བདག་གིས་མ བ་ ོན་ ས་པའི་ས་
ཆར་ ོས་ཆོག ༡༤ གལ་ཏེ་ཁོས་རང་འདོད་ ིས་གཡོ་ཟོལ་བཀོལ་ནས་ཁོའི་ ིམ་མཚས་བསད་ན་བདག་གི་
བསང་ ེགས་ལས་ ིད་དེ་སོད་ཅིག ༡༥ ་ཞིག་གིས་ཕ་མ་ ང་ན་ཁོ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། ༡༦ ་ཞིག་
གིས་མི་བ ་ ིད་ ས་ཏེ་བཙངས་བའམ་ཡང་ན་ཁོའི་མངའ་འོག་ ་ཉར་ན་ཁོ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས།
༡༧ ཕ་མ་ལ་དམོད་མོ་ ས་ན་ཁོ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། ༡༨ གལ་ཏེ་མི་ཕན་ ན་ ོད་པ་ ས་ཏེ་གཅིག་གིས་

ོ་དང་ ་ ར་ ིས་གཅིག་ཤོས་ལ་ ང་ནས་མ་ཤི་ཡང་ཉལ་སར་ ང་བ་ཡིན་ན། ༡༩ གལ་ཏེ་ཁོ་ཡང་བ ར་
ལངས་ཏེ་མཁར་བར་བ ེན་ནས་ ི་རོལ་ ་འ ོ་ བ་ན་ཁོ་ལ་ ག་མཁན་དེ་ཉེས་མེད་ ་བ ི་ཆོགའོན་ ང་
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ཁོའི་ ས་ཚད་འ ོ་བ ག་བཏང་བར་ད ལ་ ིས་ཚབ་པ་དང་དེའི་ཁར་ཁོ་ ན་བཅོས་མཐར་ ིན་པ་ ེད་
དགོས། ༢༠ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཁོའི་གཡོག་པོའམ་གཡོག་མོ་ལ་ད ག་པས་ ང་ནས་དེ་འ ལ་ཁོའི་ལག་འོག་

་ཤི་ན་ཁོ་ལ་ངེས་པར་ ་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས། ༢༡ འོན་ ང་གལ་ཏེ་ཉིན་གཅིག་དང་གཉིས་ ི་ ེས་ ་ཤི་
ན་ཁོས་ཉེས་ཆད་འ ར་མི་དགོས། ་མཚན་ནི་ད ལ་ ིས་ཉོས་པས་ཡིན། ༢༢ གལ་ཏེ་ཕན་ ན་འཛང་རེས་

ས་ཏེ་ མ་མར་ ས་པའམ་མངལ་ཤོར་ ་བ ག་ ང་ ེས་ ་ ས་ ོན་གཞན་ ང་མེད་ན་ཁོ་མོར་གནོད་
ེལ་མཁན་དེར་ ད་མེད་ ི་ ོ་གའི་རེ་འ ན་དང་ ིམས་དཔོན་ ི་ཐག་གཅོད་ ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས།

༢༣ གལ་ཏེ་གནོད་ ོན་གཞན་ཐེབས་ཡོད་ན་ ོག་ལན་ ོག་གིས་འཇལ་དགོས་པ་མ་ཟད། ༢༤ མིག་གི་ཚབ་ལ་
མིག་དང་། སོ་ཡི་ཚབ་ལ་སོ། ལག་པའི་ཚབ་ལ་ལག་པ། ང་པའི་ཚབ་ལ་ ང་པ། ༢༥ ེག་པའི་ཚབ་ལ་ ེག་པ།

ས་པའི་ཚབ་ལ་ ས་པ། ང་བའི་ཚབ་ལ་ ང་བས་འཇལ་དགོས། ༢༦ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཁོའི་གཡོག་པོའམ་
གཡོག་མོ་ལ་བ ངས་ནས་མིག་ཡ་བ གས་ན་ཁོའི་མིག་གི་ ིར་ཁོ་བཏང་ ེ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན། ༢༧ གལ་
ཏེ་ཁོའི་གཡོག་པོའམ་གཡོག་མོའི་སོ་གཅིག་བཅག་ན་ཁོའི་སོ་ཡི་ ེན་ ིས་ཁོ་བཏང་ ེ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན།

༢༨ གལ་ཏེ་ ང་གིས་ ེས་པའམ་ ད་མེད་བ ངས་ནས་བསད་ན་ ང་དེར་ ོ་བ བས་ནས་གསོད་
དགོས་པ་དང་དེའི་ཤ་ཟ་མི་ཆོགའོན་ ང་ ང་གི་བདག་པོར་ཉེས་པ་མེད། ༢༩ གལ་ཏེ་ ང་དེར་ ང་བའི་
གཤིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་མི་ཞིག་གིས་ ང་གི་བདག་པོ་ལ་ཉེས་བ ་བཏང་ཡང་ཁོས་ ང་མ་བཏགས་པར་

ེས་པའམ་ ད་མེད་བ ངས་ཏེ་བསད་ན་ ང་དེ་ ོ་ཡིས་གསོད་པ་དང་བདག་པོ་ཡང་ངེས་པར་ ་གསོད་
དགོས། ༣༠ གལ་ཏེ་ཁོའི་ ོག་བ ་བའི་ད ལ་ ི་ཆད་པ་བཅད་ན་ཁོས་ངེས་པར་ ་ཆད་པ་བཞིན་ཁོའི་ ོག་
བ ་དགོས། ༣༡ ང་གིས་མིའི་ འམ་ ་མོ་གང་ལ་བ ངས་ ང་ངེས་པར་ ་ ིམས་འདི་ ར་གཅོད་དགོས།
༣༢ གལ་ཏེ་ ང་གིས་གཡོག་པོའམ་གཡོག་མོ་ ང་ན་ངེས་པར་ ་ད ལ་ མ་ མ་བ ་ཁོ་ཚའི་བདག་པོ་ལ་

ོད་པ་དང་ ང་ ོ་ཡིས་གསོད་དགོས།
༣༣ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ོན་པའི་ཁ་ ེ་བའམ་ ོན་པ་བ ོས་ནས་ཁ་མ་བཀབ་པར་བ་ ང་དང་བོང་ ་

ནང་ ་ ང་ན། ༣༤ ོན་པའི་བདག་པོས་དེ་དག་གི་བདག་པོ་ལ་ད ལ་ ི་ཚབ་ ོད་པ་དང་ཤི་བའི་ ོ་ གས་
རང་ཉིད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༣༥ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་ ང་གིས་མི་གཞན་ ི་ ང་ལ་ ས་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན་ཁོང་
ཚས་གསོན་པོ་དེ་བཙངས་ནས་དེའི་ད ལ་བགོ་བ་དང་ཤི་བའི་ ང་ཡང་བགོ་དགོས། ༣༦ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་

ང་དེར་ ང་བའི་གཤིས་ཀ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དང་བདག་པོས་ ང་མ་བཏགས་ན་ཁོས་ངེས་པར་ ་ ང་ཚབ་
ང་གིས་འཇལ་བ་དང་ཤི་བའི་ ང་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའོ༎

༢༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ང་ངམ་ ག་བ ས་ཏེ་བཤའ་བའམ་བཙངས་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཁོས་ ང་
གཅིག་གི་ཚབ་ལ་ ང་ ་ ོད་པ་དང་ ག་གཅིག་གི་ཚབ་ལ་ ག་བཞི་ ོད་དགོས། ༢ གལ་ ིད་ ན་

མ་ནང་ ་འ ལ་བ་མཐོང་ནས་ ན་མ་བ ངས་ཏེ་ཤི་ན་མི་དེར་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་མེད། ༣ གལ་ཏེ་ཉི་མ་
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ཤར་ཟིན་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་ལ་ ན་མས་ ་ཚབ་འཇལ་དགོས། གལ་ ིད་ཁོ་ལ་ཅི་
ཡང་མེད་ན་རང་ཉིད་བཙངས་ཏེ་ ས་དངོས་ཡོད་ཚད་ ིར་འཇལ་དགོས། ༤ གལ་ཏེ་ཁོས་ ས་པའི་ ང་ངམ་
བོང་ ། ཡང་ན་ ག་བཅས་ ར་ ར་ཁོའི་ལག་འོག་ ་གསོན་ཡོད་ན་ཁོས་ བ་འ ར་ ིས་ཚབ་ ོད་དགོས།

༥ གལ་ ིད་མི་ཞིག་གིས་ཞིང་སའམ་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་ ོ་ གས་འཚས་ནས་ ོ་ གས་འ མས་
ཏེ་མི་གཞན་ ི་ཞིང་སའི་ནང་ ་སོང་ནས་ཟོས་ན། ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ཆེས་བཟང་བའི་ཞིང་སའམ་ ན་འ མ་
ར་བ་ལས་ཚབ་འཇལ་དགོས།

༦ གལ་ཏེ་མེ་ ར་ནས་ཚར་མ་བ ེགས་པས་མི་གཞན་ ིས་ ང་བའི་ཚར་ཕོན་དང་ལངས་པའི་ལོ་ཏོག་
གམ་ས་ཞིང་བཅས་ཚང་མ་བ ེགས་པ་ཡིན་ན་མེ་ ར་མཁན་ ིས་ངེས་པར་ ་ ིན་ཚབ་ ོད་དགོས།

༧ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་ལ་ད ལ་ལམ་ ིམ་ཆས་བཅོལ་བ་དང་བ ་ ང་ ེད་ ་བ ག་ ེ་
དངོས་པོ་འདི་དག་མི་དེའི་ ིམ་ནས་གཞན་ ིས་བ ས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ ན་མ་ཟིན་ན་ ན་མས་ བ་འ ར་

ིས་ཚབ་ ོད་དགོས། ༨ གལ་ ིད་ ན་པོ་མ་ཟིན་ན་ ིམ་དེའི་བདག་པོ་ངེས་པར་ ་ ིམས་གཅོད་པའི་མ ན་
་ཡོང་ནས་ཁོས་མི་དེའི་དངོས་པོ་ ེར་ཡོད་མེད་ལ་བ ་དགོས།

༩ མི་གཉིས་ ི་ ོད་གཞི་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་ ་ ོན་བཟོས་པའམ་ཡང་ན་བ་ ང་གི་ཆེད་དང་། བོང་ འི་ཆེད།
ག་གི་ཆེད། ་བའི་ཆེད་དམ་བོར་བའི་དངོས་པོ་གང་གི་ཆེད་ ་ཡིན་ཡང་། མི་ཞིག་གིས་འདི་ངའི་ཡིན་ཅེས་

བཤད་ན། ོགས་གཉིས་ཀའི་ ོད་དོན་ ིམས་དཔོན་ལ་ ན་ ་ ས་ནས་ ིམས་དཔོན་ ིས་ ་ཞིག་ལ་ཉེས་པ་
ཡོད་པར་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་དེས་ བ་འ ར་ ིས་ ིན་ཚབ་ ོད་དགོས།

༡༠ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་བོང་ འམ་བ་ ང་། གཡང་ན་ ོ་ གས་གཞན་ ིམ་མཚས་ལ་བཅོལ་ནས་བ ་
ང་ ེད་ ་བ ག་ ེ་ ོ་ གས་ཤི་བའམ་ ས་པ། ཡང་ན་བཏང་ནས་ ས་ ང་མ་མཐོང་ན། ༡༡ བ ་ ང་ ེད་

མཁན་ ི་མི་དེས་ལག་ནང་ ་ ིམ་མཚས་ ི་དངོས་པོ་ ེར་མེད་ཅེས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་
བ ལ་བ་དང་བདག་པོས་མོས་མ ན་ ས་ནས་བ ་ ང་བས་ ིན་ཚབ་ ོད་མི་དགོས། ༡༢ གལ་ཏེ་བ ་ ང་

ེད་མཁན་ལས་ ོ་ གས་བ ས་སོང་ན་ཁོས་བདག་པོ་ལ་ ིན་ཚབ་ ོད་དགོས། ༡༣ གལ་ ིད་དེ་གཅན་གཟན་
ིས་ཐེར་ཚལ་ ར་ཚལ་ ་བཏང་ན་བ ་ ང་བས་ ག་མ་ ེར་ཡོང་ནས་བདེན་དབང་ ེད་པ་དང་ཚལ་བར་
ས་པར་འཇལ་མི་དགོས།

༡༤ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་ལས་གཡར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཡར་བ་དེ་ ས་པའམ་ཤི་ནས་
བདག་པོ་ ན་ ་མེད་ན་གཡར་མཁན་ ིས་ ིན་ཚབ་ ོད་དགོས། ༡༥ གལ་ཏེ་བདག་པོ་ ན་ ་ཡོད་ན་གཡར་
མཁན་ ིས་ ིན་ཚབ་ ོད་མི་དགོས། ཡང་གལ་ཏེ་ ས་པ་ཡིན་ན་ ིན་ཚབ་ ོད་མི་དགོས་པར་དེ་གཞི་ནས་ ་
རིན་ ི་ཆེད་ ་ཡོང་བ་ཡིན།

༡༦ གལ་ ིད་མི་ཞིག་གིས་གཉེན་ ིག་དང་ལེན་མ་ ས་པའི་མོ་གསར་ལ་ ་ ིད་ ིས་འགབ་མ ན་ ས་
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ན་ཁོས་ངེས་པར་ ་ ོང་ ེན་ ད་ནས་ཁོ་མོ་ ང་མར་བ ་དགོས། ༡༧ གལ་ཏེ་ ་མོའི་ཨ་ཕས་ ་མོ་ཁོ་ལ་ ེར་
འི་མོས་མ ན་མ་ ས་ཚ་ཁོས་ད ལ་མོ་གསར་ ི་ ོང་ ེན་ ར་ ོད་དགོས།

༡༨ འགོང་མོ་གསོན་ ་མ་འ ག
༡༩ ད་འ ོ་ལ་ ས་འ ེལ་ ེད་མཁན་ཡོད་ ིན་མི་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས།
༢༠ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་གཅིག་ ་ལས་ ་གཞན་ལ་འ ལ་བ་ ལ་ན་མི་དེ་ངེས་པར་ ་ ་མེད་ ་གཏོང་

དགོས།
༢༡ ལ་ ར་བ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ཁོར་གཉའ་གནོན་ཡང་ ེད་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་ ོད་ཚ་

ང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ན་ ལ་ ར་བ་ ས་པ་ཡིན། ༢༢ གས་མོ་དང་ ་ ག་ལ་ ག་གཏད་མི་ཆོག ༢༣ གལ་ཏེ་ཁོ་
ཚར་ ག་ ང་ཙམ་གཏད་པ་དང་ཁོང་ཚས་བདག་ལ་རེ་འབོད་ ས་ན་བདག་གིས་ཏན་ཏན་ཁོ་ཚའི་འོ་དོད་
གསན་ངེས། ༢༤ དེའི་ཁར་བདག་ཞེ་ ང་ལངས་ནས་རལ་ ིས་ ོད་ཚ་གསོད་པ་དང་ ོད་ཚའི་ ང་མ་ གས་
མོར་ ར་པ་དང་ ་ ་མོ་ ་ ག་ ་ ས་ངེས།

༢༥ བདག་གི་འབངས་ ི་ ོད་ ་ད ལ་བོ་ ོད་དང་ ན་ ་བ ད་ཡོད། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་ད ལ་
བ ིས་ན་ ་ལོན་གཏོང་བ་ ར་ཁོ་ལས་ ེད་ཀ་ལེན་མི་ཆོག ༢༦ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ིམ་མཚས་ ི་ ་བ་ ེར་ཏེ་
གཏའ་མ་ ས་ན་ཉི་མ་མ་ བ་གོང་ངེས་པར་ ་ཁོ་ལ་ ིར་ ོད་དགོས། ༢༧ ་མཚན་ནི་ཁོའི་ ོན་པ་ཁོའི་ ས་
པོ་གཡོག་ ེད་གཅིག་ ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་མེད་ན་ཁོས་ཅི་ཞིག་ ེར་ཡོང་ནས་གཉིད་དགོས། ཁོས་བདག་ལ་རེ་
འབོད་ ེད་ བས་ངས་གསན་ངེས། ་མཚན་ནི་བདག་ ིང་ ེ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

༢༨ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་མི་ཆོག་ལ་ ོད་ ི་འབངས་མིའི་འགོ་བ་ལའང་དམའ་འབེབས་ ེད་མི་ཆོག
༢༩ ོད་ ིས་མགོར་འ ངས་མེད་པར་ ོད་ ི་ལོ་ཏོག་ ོད་ ི་འ ་རིགས་དང་ཆང་བཙགས་ནས་ཐིགས་

པའི་ཨ་རགས་བཅས་ ི་མཆོད་པ་དང་ ོད་ ི་ འི་ ོན་ ེས་བདག་ལ་ ལ་དགོས། ༣༠ དེ་བཞིན་ ོད་ ི་ནོར་
ག་གི་ ོན་ ེས་ཡང་འདི་ ར་ཉིན་བ ན་ལ་མ་ཡི་ ན་ ་བཞག་པ་དང་ཉིན་བ ད་པར་བདག་ལ་ ལ་

དགོས།
༣༡ ོད་བདག་གི་མ ན་ནས་དམ་པའི་མི་ ེད་དགོས། དེར་བ ེན་ཞིང་ས་ནས་གཅན་གཟན་ ིས་ཚལ་

བར་ ས་པའི་ ོ་ གས་ ི་ཤ་ ོད་ཚས་ཟ་མི་ཆོག་པར་ ི་ལ་ཟ་ ་ ེར་དགོས་སོ༎

༢༣ བ གས་གཏམ་ ན་མ་ ེལ་མི་ཆོག་ལ་མི་ངན་དང་ཁ་མ ན་ ས་ཏེ་བདེན་དཔང་ ན་བཟོ་ ེད་
མི་ཆོག ༢ ་ངན་ བ་པར་མང་ཚགས་ ི་ ེས་འ ང་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ ོད་ ིས་ ོད་དོན་ ི་ཐོག་

ནས་མང་ཚགས་ལ་ ོགས་རིས་མི་ ེད་པར་ ང་བདེན་ ིས་དཔང་པོ་ ེད་དགོས། ༣ ཡང་ ོད་དོན་ ི་ཐོག་
ནས་ད ལ་པོ་ལ་ ོགས་རིས་འཛན་མི་ཆོག

༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ད ་བོའི་བ་ ང་དང་བོང་ ་འ མས་འ ོ་བར་འ ད་ན་ ིར་ ིད་དེ་ཁོ་ལ་ ོད་
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དགོས། ༥ གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ ང་བའི་མིའི་བོང་ ་ཁལ་འོག་ ་རིལ་བ་མཐོང་ན་དེ་བཞག་ནས་མི་འ ོ་བར་ངེས་
པར་ ་ཁོ་ལ་རོགས་པ་ ེད་དགོས།

༦ ད ལ་བོའི་ ོད་དོན་ ི་ཐོག་ནས་ ང་བདེན་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་མི་ཆོག ༧ ན་མའི་ ་བ་ལས་
རིང་ ་ ེས་པ་དང་མི་ཉེས་མེད་དང་ ང་བདེན་ཅན་གསོད་མི་ཉན། ་མཚན་བདག་གིས་ངེས་པར་ ་མི་
ངན་ཉེས་མེད་ལ་མི་བ ི། ༨ ོག་ ན་ལེན་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་ ོག་ ན་ ིས་མཐོང་བའི་མི་ཡི་མིག་ལོང་ ་
འ ག་པ་དང་ ང་བདེན་ ི་མིའི་ ད་ཆ་མགོ་ ིང་ ོག་ བ། ༩ ལ་ ར་བ་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་མི་ཆོག ་
མཚན་ནི་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལ་ ེས་ ོད་ ས་ཏེ་ ལ་ ར་བའི་སེམས་ཤེས་ཡོད།

༡༠ ལོ་ངོ་ ག་གི་རིང་ལ་ ོད་ ིས་ས་ཞིང་ ོ་འདེབས་ ེད་པ་དང་དེའི་ཐོན་ ེད་བ ་དགོས། ༡༡ འོན་ ང་
ལོ་བ ན་པར་ཞིང་ཡན་ ་བཞག་ ེ་ ོ་འདེབས་མ་ ེད། དེར་བ ེན་ ོད་ ི་འབངས་མིའི་ ོད་ ི་ད ལ་པོས་
ཟ་ཆོག་ལ་ཁོ་ཚའི་ ག་མ་ མས་ ད་འ ོས་ཟ་ཆོག ོད་ ི་ ན་འ མ་ར་བ་དང་ ་ ་རའི་ར་བ་ཡང་དེ་
བཞིན་ ེད་དགོས།

༡༢ ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་ ོད་ ིས་ལས་ཀ་ ེད་པ་དང་ཉིན་བ ན་པར་ངལ་གསོ་དགོས། དེར་བ ེན་བ་
ང་དང་བོང་ ་ལ་ངལ་གསོ་ ་འ ག་པ་དང་དེའི་ཁར་ ོད་ ི་གཡོག་མོའི་ ་དང་ ལ་ ར་བ་ཚང་མ་ངལ་
བ་བསངས་ཆོག ༡༣ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་ག ངས་པ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ ོད་ཚས་གཟབ་ནན་ ིས་ ང་དགོས།
་གཞན་ ི་མིང་ ོད་ ིས་ ེང་མི་ཆོག་ལ་ ོད་ ི་ཁ་ནས་མི་ལ་ཐོས་ ང་འ ག་མི་ཉན།

༡༤ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ ོད་ ིས་བདག་ལ་ ས་ ོན་ཐེངས་ག མ་ ེད་དགོས། ༡༥ ོད་ ིས་ ར་མེད་ ས་
ོན་ལ་རོལ་དགོས་པ་དང་། ཨ་བིབ་ ་བའི་ནང་གཏན་འཁེལ་མཛད་པའི་ ས་ ་བདག་གིས་ ོད་ལ་བཀའ་

བ ོས་པ་ ར་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས། ་མཚན་ནི་ ོད་ ་འདིའི་ནང་ཨེ་
ཇིབ་ནས་ ིར་ཡོང་བ་དང་ ོད་ཚས་ལག་ ོང་ ་བདག་ལ་འཇལ་མི་ཆོག ༡༦ ཡང་ ོན་ཐོག་ ་བའི་ ས་ཆེན་
ལ་རོལ་བ་དང་བ ས་པ་དག་ནི་ ོད་ ིས་ཞིང་སར་བཏབ་པའི་དཀའ་ ག་གི་ཐོག་མའི་འ ས་ ་ཡིན། དེ་མ་
ཟད་ལོ་མ ག་ལ་ ོད་ ིས་ཞིང་ཁ་ལས་ ོན་ཐོག་ ད་ བས་བ ་བའི་ ས་ཆེན་ལ་རོལ་དགོས། ༡༧ ལོ་གཅིག་
གི་ཐེངས་ག མ་ལ་ ེས་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་མཇལ་དགོས།

༡༨ བདག་ལ་མཆོད་པའི་ ག་དང་ ར་ ི་འ ེས་པའི་བག་ལེབ་ ན་ ་ ལ་མི་ཆོག་ལ། ཡང་བདག་གི་
ས་ཆེན་ ི་མཆོད་པའི་ཚལ་ཞོགས་པ་བར་ ་བཞག་མི་ཆོག ༡༩ ས་ལས་ཐོག་མར་ ིན་པའི་འ ས་ ་གཙ་བོ་
ེ་ ོད་ ི་ ་ཡི་ཕོ་ ང་ལ་ ེར་ཤོག

རེ ་དེའི་མ་ཡི་འོ་མའི་ནང་ ་འཚད་མི་ཆོག ༢༠ ོས་དང་། བདག་གིས་ཕོ་ཉ་ ོད་ ི་མ ན་ ་མངགས་
ཏེ་ལམ་ ེང་ནས་ ོད་ལ་འགེབས་ ང་ ེད་པ་དང་ ོད་བདག་གིས་ ་ ིག་ ས་པའི་ས་ཆར་འ ིད་འ ོ།
༢༡ ོད་ཚས་ཁོའི་མ ན་ནས་གཟབ་གཟབ་ ིས་ཁོང་གི་ ད་ཆར་ཉན་པ་ལས་ཁོ་ལ་ བ་འགལ་ ེད་མི་
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ཆོགཁོས་ ོད་ཚའི་ངོ་ལོག་ལ་བཟོད་ ོམ་མི་ ེད། ་མཚན་ནི་བདག་གི་མཚན་ཁོའི་ནང་ ་ཡོད། ༢༢ གལ་
ཏེ་ ོད་ ིས་དོན་ངོ་མས་ཁོའི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་པ་དང་བདག་གིས་བ ོས་པའི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ ར་ བ་ན་
བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ མས་ ི་ད ་བོ་དང་ཁ་གཏད་ མས་ ི་ཁ་གཏད་ ེད། ༢༣ བདག་གི་ཕོ་ཉ་ ོད་

ི་མ ན་ ་འ ོ་ ་བ ག་ ེ་ ོད་ཨ་མོར་པ་དང་། ཧེད་པ། ཕ་རི་ཟི་པ། ཀ་ན་ཨན་པ། ཀི་ཝི་པ། ཡ་ ་ཟི་པ་
བཅས་ ི་དེ་གར་ ིད་པ་དང་བདག་གིས་ཁོང་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་ངེས། ༢༤ ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ ས་
འ ད་ ་བའམ་བ ར་ ི་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ཁོ་ཚའི་ ་ ོད་ ི་ ེས་ ་ཡང་འ ང་མི་ཆོགཁོ་ཚའི་ ་འ ་མེད་
པར་བཟོ་བ་དང་ ོ་ ེན་ཚལ་བར་གཏོར་དགོས། ༢༥ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་དགོས་
པ་དང་ཁོང་གི་ ིན་ བས་ ོད་ ི་འ ་རིགས་དང་ ་ཡི་ཐོག་ ་གནང་བ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཚའི་ ོད་
ནས་ནད་ཡམས་ ལ་བར་མཛད་ངེས་ཡིན། ༢༦ ོད་ ི་ཉེ་འཁོར་ ི་ནང་ནས་མངལ་ཤོར་བའམ་མོ་གཤམ་ ་
མི་འ ར་ལ་བདག་གིས་ ོད་ ི་ཚ་ཚད་ལོངས་པར་ ། ༢༧ ོད་ ེབས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་ ིན་བདག་གིས་དེ་
གའི་འབངས་ མས་ལ་ ོད་ ི་མ ན་ ་དངངས་ ག་ ེ་འ ག་པ་དང་ཟིང་འ ག་ཡོང་བར་ ེད་ལ། ཡང་

ོད་ ི་ད ་བོ་ཡོད་ཚད་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ ོས་པར་ ེད། ༢༨ བདག་གིས་ལིང་གོལ་མ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་
འ ར་ ་བ ག་ ེ་ཀི་ཝི་པ་དང་ཀ་ན་ཨན་པ། ཧེད་པ་ མས་ ོད་པར་ ེད། ༢༩ འོན་ ང་ལོ་གཅིག་གི་རིང་
ལ་ངས་ཁོང་ཚ་ ིར་མི་ ོད། ་མཚན་ནི་ས་ཆ་ཐང་ ོད་ ་ ར་ཏེ་རི་ ེས་ ོག་ཆགས་མང་ ་ ིན་ནས་ ོད་
ལ་གནོད་ ེལ་ངེས། ༣༠ བདག་གིས་ ོད་ ི་མི་མང་ ་འཕེལ་ཏེ་ས་ཆ་འདིར་བདག་བ ང་ ེད་ བ་པའི་བར་

་ ག་ནས་རིམ་བཞིན་ཁོང་ཚ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་བ ད་ ་ཡིན། ༣༡ བདག་གིས་ ོད་ ི་མཐའ་མཚམས་ ་
མཚ་དམར་པོ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་ ་མཚའི་བར་དང་འ ོག་དགོན་ནས་གཙང་བོའི་བར་ ་གཏན་འཁེལ་ ་ ་
ཡིན། ངས་ས་དེའི་ ོད་དམངས་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་དེ་ ོད་ ིས་ཁོང་ཚ་རང་ཉིད་ ི་མ ན་ནས་ ིར་ ོད་
དགོས། ༣༢ ཁོ་ཚའམ་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ཁ་ཆད་མ་འཇོག ༣༣ ཁོང་ཚ་ ོད་ ི་ས་ཆར་འ ག་མ་འ གདེ་མིན་ཁོང་
ཚས་ ོད་ ིས་བདག་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་ ་འ ག་ངེས། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་བ ར་ ི་ ས་ན་དེ་
ཏན་ཏན་ ོད་ ི་ ་ ་ ་འ ར་ངེས་པས་སོ༎

༢༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་དང་ཨ་རོན། ན་དབ། ཨ་བི་ ། དེའི་ཁར་ད ི་སི་རལ་ ི་
ན་རབས་པ་བ ན་ ་བཅས་བདག་གི་གམ་ ་ཡོང་བ་དང་ ང་རིང་ནས་ ས་འ ད་ ་དགོས།

༢ མོ་ཤེ་གཅིག་ ་གཙ་བོའི་ཉེ་སར་བཅར་བ་ལས་ཁོ་ཚ་གཏན་ནས་ཉེ་སར་བཅར་མི་ཆོག་ལ་འབངས་ མས་
ང་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་ ་ཡར་ཡོང་མི་ཆོག

༣ མོ་ཤེ་རི་ལས་བབས་ཏེ་གཙ་བོའི་ག ངས་དང་ ིམས་ ོལ་འབངས་ མས་ལ་བཤད། འབངས་ མས་
ིས་ཁ་གཅིག་ གས་ ིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ཡོད་ཚད་ལ་ང་ཚས་བ ིས་ཏེ་ བ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ།

༤ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ཡོད་ཚད་ ིས། ཁོ་ཞོགས་པར་ ་མོ་ལངས་ཏེ་རི་བོའི་འདབས་ ་བསང་ ེགས་
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ཤིག་བཟོས་པ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོགས་ཁག་བ ་གཉིས་ ར་ ོ་ཡི་ཀ་བ་བ ་གཉིས་བ གས། ༥ ཡང་ད ི་སི་
རལ་བའི་ ོད་ནས་ན་གཞོན་ མས་དམར་བསང་ ལ་ ་བཏང་པ་དང་ཁོང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བ་ ང་བདེ་བའི་
མཆོད་པ་ ་ ལ། ༦ མོ་ཤེ་ཡིས་ ག་ ེད་ཀ་ ོད་ ི་ནང་ ་ གས་པ་དང་ ེད་ཀ་བསང་ ེགས་ ེང་ ་གཏོར།
༧ དེ་ནས་ཁོས་ཁ་ཆད་ ི་དེབ་ ེར་ཡོང་ནས་འབངས་ མས་ལ་བ གས་ཏེ་ཁོ་ཚས་བཤད་ ར། ང་ཚས་གཙ་
བོའི་ག ངས་ཡོད་ཚད་ལ་བ ིས་ཏེ་ བ་ངེས་ཡིན། ༨ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ག་གཏོར་ཏེ་བཤད་

ར། ོད་ ིས་ ོས་དང་། འདི་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ ར་ ོད་ཚར་ཁ་ཆད་བཞག་པའི་བདེན་དཔང་
གི་ ག་ཡིན།

༩ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ན་དབ། ཨ་བི་ ། དེའི་ཁར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་པ་བ ན་ ་བཅས་ཚང་མ་རི་
ེང་ ་འཛགས་པ་དང་། ༡༠ ཁོང་ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་མཐོང་། ཁོང་གི་ཞབས་ ི་འོག་ ་མཁའ་ ར་ ངས་

བའི་ཨི ་ ི་ལ་བཏིངས་ཡོད་པ་དང་མ ངས། ༡༡ འོན་ ང་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བའི་མགོ་བ་ མས་ལ་ ག་མ་
བཞགཁོ་ཚས་ ་མཐོང་བ་དང་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ།

༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་རི་བོའི་ ེང་ ་ང་སར་ཡོང་ནས་འ ག་པ་དང་བདག་གིས་ ོད་
ལ་ངས་ ིམས་ ོལ་དང་བཀའ་ ིས་པའི་ ོ་ ང་གནང་བ་དང་ ོད་ ིས་ཁོང་ཚ་ལ་ལམ་ ོན་ ེད་ཆོག ༡༣ མོ་
ཤེ་དང་ཁོའི་ལག་རོགས་ཡོ་ ་ཨ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ་ཡི་རི་བོར་འཛགས། ༡༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ ན་རབས་པ་ མས་ལ་
བཤད་ ར། ོད་ཚས་འདིར་ང་ཚ་ ིར་ཡོང་རག་བར་ ་ ག་དང་། ཨ་རོན་དང་ ར་ ོད་ཚའི་ ན་ ་ཡོད་
པས་ ་ལ་ ོད་ ོག་ཡོད་ན་ཚང་མ་ཁོ་ཚ་སར་འ ོ་ཆོག ༡༥ མོ་ཤེ་རི་ལ་འཛགས་ བས་རི་བོ་ ིན་ ིས་གཡོགས།
༡༦ གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་སི་ ་རི་བོར་གནས་པ་དང་ ིན་ ིས་རི་བོ་ཉིན་ ག་ལ་བ མ། ཉིན་བ ན་པར་ཁོང་
གིས་ ིན་ ི་ ིབ་ནས་མོ་ཤེ་བོས། ༡༧ ད ི་སི་རལ་བའི་མིག་མ ན་ན་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་རི་ ེ་ནས་མེ་ད ང་
འབར་བ་དང་མ ངས། ༡༨ མོ་ཤེ་ ིན་ ི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་རི་ལ་འཛགས་པ་དང་རི་བོའི་ ེ་ན་ཉིན་ཞག་བཞི་
བ ་ལ་བ ད་དོ༎

༢༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ངར་མཆོད་པ་
ེར་ཤོག་ཅེས་ཤོད། ོད་ཚས་སེམས་ནས་འ ལ་འདོད་ཡོད་པའི་མི་དག་ལས་བདག་ལ་དབང་བ་

ོད་ཚས་བ ་ཆོག ༣ བ ས་པའི་འ ལ་བ་གསེར་དང་ད ལ། ཟངས། ༤ ད་པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་
པ་མཚལ་ཁ། སོ་ ད། ར་ ། ༥ ཚས་དམར་པོ་ བ་པའི་ ག་ ག་གི་པགས་པ། མཚ་ ིའི་པགས་པ། ཐང་ཤིང་།
༦ ོན་མེ་ ར་ ེད་ ི་ མ། དེའི་ཁར་ ོ་ཞིམ་ ི་ གས་ མ་དང་ ི་ཞིམ་ ི་ ོས། ༧ གཟི་དམར་དང་གཞན་
ཡང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཨེ་ཕོད་དང་ ང་ ན་ ེད་ཆོག ༨ ཁོ་ཚར་བདག་ལ་གནས་མཆོག་བཟོ་ ་བ ག་ ེ་
བདག་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ ་བ གས་པར་ ། ༩ ར་མཆོག་དང་དེའི་ནང་གི་ཅ་ལག་བཅས་ཡོད་ཚད་བདག་གིས་

ོད་ལ་མ བ་ ོན་གནང་བའི་ མ་པ་ ར་བཟོ་དགོས།
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༡༠ ཁོང་ཚར་རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ ེད་ཀཞེང་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀམཐོ་ཚད་ལ་ ་གཅིག་དང་
ེད་ཀ་བཅས་ཡོད་པའི་ཐང་ཤིང་གི་ མ་ཞིག་བཟོ་ ་ གས། ༡༡ དེའི་ ི་ནང་གསེར་བཙ་མས་གཡོགས་པ་

དང་ ོགས་བཞིའི་མཐའ་འཁོར་ལ་གསེར་ ིས་ ན་དགོས། ༡༢ ོད་ ིས་ མ་ ི་ ང་བ་བཞི་ལ་གསེར་ ི་ཨ་
ལོང་བཞི་བཟོས་ཏེ་ ོགས་གཅིག་ལ་གཉིས་འདོགས་པ་དང་ ོགས་གཞན་དེར་གཉིས་ཐོགས་ཤིག ༡༣ ོད་

ིས་ཐང་ཤིང་གི་གདང་ ་གཉིས་བཟོས་ཏེ་གསེར་ ིས་ཤན་དགོས། ༡༤ མ་འ ར་ཆེད་གདང་ ་དེ་ མ་
འ མ་ ི་ཨ་ལོང་ནང་ ་བ ད་དགོས། ༡༥ གདང་ ་འདི་ མ་ ི་ཨ་ལོང་ནང་ལ་ ན་ ་བཞག་པ་ལས་དེ་
ནས་ ིར་འ ིན་མི་ཆོག ༡༦ བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་དཔང་ཡིག་ ང་ ་ མ་ནང་ ་འཇོག་དགོས།
༡༧ རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ ེད་ཀ་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ཡོད་པའི་གསེར་བཙ་མས་ ིང་ ེའི་

ི་ཞིག་བཟོ་དགོས། ༡༨ གསེར་ ི་ཀེ་རིབ་གཉིས་བ ངས་ཏེ་ ིང་ ེའི་ ི་ཡི་མཐའ་གཉིས་ལ་འ གས་དགོས་
པ་དང་། ༡༩ མཐའ་གཅིག་ལ་ཀེ་རིབ་གཅིག་བཟོ་བ་དང་མཐའ་གཞན་དེར་ཀེ་རིབ་གཅིག་བཟོ་དགོས་ལ། ཀེ་
རིབ་གཉིས་ ིས་ ིང་ ེ་ ི་ཡི་མཐའ་གཉིས་ལ་ ོགས་གཅིག་ ་ ེལ་དགོས། ༢༠ ཀེ་རིབ་གཉིས་ ིས་གཤོག་པ་
ཡར་བ ངས་ཏེ་ ིང་ ེ་ ི་ལ་འགེབས་དགོས་པ་དང་ཀེ་རིབ་ ི་གདོང་ཕན་ ན་ལ་གཏད་དེ་ ིང་ ེ་ ི་ལ་ཁ་

ོགས་དགོས། ༢༡ ིང་ ེ་ ི་ མ་ ི་ ད་ལ་འཇོག་དགོས་པ་དང་བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་དཔང་ཡིག་
ང་ ་ མ་ནང་ ་ གས། ༢༢ བདག་གིས་དེ་གར་ ོད་དང་འ ད་ནས་དཔང་ཡིག་ མ་ ི་ ིང་ ེ་ ིའི་ ེང་

གི་ཀེ་རིབ་གཉིས་ ི་དབར་ནས་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར་ཡོད་ཚད་བདག་གིས་
ོད་ལ་བཤད།

༢༣ རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིགམཐོ་ཚད་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀའི་ཐང་ཤིང་གི་མ ན་
ཅོག་ཞིག་བཟོ་དགོས། ༢༤ དེ་གསེར་བཙ་མས་གཡོགས་པ་དང་ ོགས་བཞིའི་མཐའ་འཁོར་ལ་གསེར་ ིས་ ན་
དགོས། ༢༥ མ ན་ཅོག་གི་མཐའ་བཞི་བོར་སོར་བཞི་ཅན་ ི་ ་ ད་བཟོ་བ་དང་ ་ ད་ ི་ ེང་གསེར་ ི་
མཐའ་ ན་བཟོ་དགོས། ༢༦ མ ན་ཅོག་ལ་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཞི་བཟོས་ཏེ་དེ་དག་མ ན་ཅོག་གི་ ང་བའི་

ེང་གི་ ར་བཞི་ལ་འདོགས་དགོས། ༢༧ མ ན་ཅོག་ ར་བདེ་བའི་ཆེད་ ་ཨ་ལོང་འདོགས་ས་ ་ ད་དང་ཉེ་
དགོས། ༢༨ ཐང་ཤིང་གི་གདང་ ་གཉིས་བཟོས་ཏེ་གསེར་ ིས་བ མ་པ་དང་མ ན་ཅོག་དེའི་ ན་ ་ ེར་ཆོག
༢༩ མ ན་ཅོག་གི་ ེང་ ་ ེར་མ་དང་། ཁེམ་ ། དེའི་ཁར་ཆང་ མ། ཆང་མཆོད་ ེད་ ི་ཕོར་པ་བཅས་ཚང་མ་
གསེར་ ིས་བཟོ་དགོས། ༣༠ བདག་གི་མ ན་ ་ཅོག་ཙའི་ ེང་ལ་ ག་ ་བག་ལེབ་བཤམས་དགོས།

༣༡ གསེར་བཙ་མའི་ ོན་ ེགས་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ ོན་ ེགས་འཇོག་ས་དང་ ་བ། ཕོར་པ། གེ་སར། མེ་ཏོག་
བཅས་ ན་ ་ ང་དགོས། ༣༢ ོན་ ེགས་ ི་མཐའ་གཉིས་ནས་ཡན་ལག་ ག་བ ངས་དགོས་ཏེ་ ོགས་
གཅིག་ནས་ག མ་བ ངས་པ་དང་ ོགས་གཞན་དེ་ནས་ག མ་བ ིངས་དགོས། ༣༣ ོགས་འདིའི་ཡན་ལག་སོ་
སོའི་ ེང་ ་ཕོར་བ་ག མ་རེ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ མ་པ་ནི་གེ་སར་དང་འདབ་མ་བཞད་པའི་ཁམ་ འི་མེ་ཏོག་
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དང་འ ་ལ། ོགས་གཞན་དེའི་ཡན་ལག་སོ་སོའི་ ེང་ལའང་ཕོར་བ་ག མ་རེ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ མ་པ་ཡང་
གེ་སར་དང་འདབ་མ་བཞད་པའི་ཁམ་ འི་མེ་ཏོག་དང་འ ། ོན་ ེགས་ནས་བ ངས་བའི་ཡལ་ག་ ག་པོ་
ཚང་མ་དེ་ ར་རེད། ༣༤ ོན་ ེགས་ ེང་ ་ཕོར་བ་བཞི་ཡོད་ལ་ མ་པ་ནི་གེ་སར་དང་འདབ་མ་བཞད་པའི་
ཁམ་ འི་མེ་ཏོག་དང་འ ། ༣༥ ོན་ ེགས་ ི་ཡལ་ག་གཉིས་རེའི་འོག་ ་གེ་སར་དང་ཡལ་ག་ ན་ ་འ ེས་
ཡོད་པ་དང་ ོན་ ེགས་ལས་བ ངས་བའི་ཡལ་ག་ ག་པོ་ཚང་མ་དེ་ ར་རེད། ༣༦ གེ་སར་དང་ཡལ་ག་ ན་
གཅིག་ ་འ ེས་ཏེ་ཚང་མ་གསེར་བཙ་མས་ ང་དགོས། ༣༧ ོན་ ེགས་ལ་ ོན་མེ་བ ན་བཟོས་ཏེ་མཆོད་
དཔོན་ ིས་ ོན་མེ་ ར་ནས་ ོན་མེས་འོད་ ིས་མ ན་སར་གསལ་བར་ ེད། ༣༨ ོན་ ེགས་ ི་ ེ་ག བ་དང་

ིགས་ ོད་ ང་གསེར་ཡིན་དགོས། ༣༩ ོན་ ེགས་དང་ལག་ཆ་ཡོད་ཚད་ལ་གསེར་བཙ་མ་ཀི་ ར་གཅིག་
བཀོལ་དགོས། ༤༠ དངོས་པོ་འདི་དག་བདག་གིས་ ོད་ལ་རི་ ེང་ནས་བ ན་པའི་དཔེ་ ར་གཟབ་ནན་ ིས་
བཟོ་དགོས་སོ༎

༢༦ ོད་ ིས་ཡོལ་བ་བ ་ཡིས་ ར་མཆོག་བཟོ་དགོས་པ་དང་ཡོལ་བ་དེ་དག་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་
དང་། ད་པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ་བཅས་ ིས་བཟོ་དགོས། དེ་མ་ཟད་ལག་

ལ་ ན་པའི་བཟོ་བས་ཀེ་རིབ་གཙགས་དགོས། ༢ ཡོལ་བ་རེ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་ ་བ ད་དང་ཞེང་ལ་
་བཞི་ཡོད་དགོས་པ་དང་ཡོལ་བ་ཚང་མ་ཚད་གཞི་གཅིག་མ ངས་ཡིན་དགོས། ༣ ཡོལ་བ་ ་ ོགས་གཅིག་
་ ེལ་བ་དང་ཡོལ་བ་གཞན་ ་ཡང་དེ་ ར་བཟོ་དགོས། ༤ ེལ་ཡོལ་ ི་མཐའ་ལ་ ོན་པོས་ ང་བཟོ་དགོས་

པ་དང་ ེལ་ཡོལ་གཞན་དེའི་མཐའ་ཡང་དེ་ ར་བཟོ་དགོས། ༥ ེལ་ཡོལ་ ི་ ེང་ ་ ང་ ་བ ་བཟོ་དགོས་
པ་དང་ ེལ་ཡོལ་གཞན་དེའི་མཐའ་ལ་ཡང་ ང་ ་བ ་བཟོས་ཏེ་ཚང་མ་ཕན་ ན་ཁ་གཏད་དགོས། ༦ ཡང་
གསེར་ ་ ་བ ་བཟོས་ནས་དེ་དག་གིས་ཡོལ་བ་ ན་གཅིག་ ་ ེལ་དགོས། དེར་བ ེན་ ར་མཆོག་ཞིག་ ་
འ ར་བ་ཡིན།

༧ ོད་ ིས་ར་ ་ཡིས་ཡོལ་བ་བ ་གཅིག་བཀོལ་ཏེ་ ར་མཆོག་ལ་ཐོག་ཡོལ་བཟོ་དགོས། ༨ ཡོལ་བ་རེ་
རེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ མ་བ ་དང་ཞེང་ལ་ ་བཞི་ཡོད་པ་དང་ཡོལ་བ་ཚང་མ་ཚད་གཞི་གཅིག་མ ངས་ཡིན་
དགོས། ༩ ཡོལ་བ་ ་ ན་གཅིག་ ་ ེལ་བ་དང་ཡོལ་བ་གཞན་ ག་ ང་ ན་གཅིག་ ་ ེལ་དགོས་ལ་ཡོལ་བ་

ག་པ་ ར་མཆོག་གི་མ ན་ ་ཡར་ ེབ་དགོས། ༡༠ ེལ་ཡོལ་ ི་མཐའ་ལ་ ང་ ་བ ་བཟོ་བ་དང་ ེལ་ཡོལ་
གཞན་དག་གི་མཐའ་ལ་ཡང་ ང་ ་བ ་བཟོ་དགོས། ༡༡ ཡང་ཟངས་ ་ ་བ ་བཟོ་བ་དང་དེ་དག་ ང་ལ་
བ བས་ནས་ཐོག་ཡོལ་གཅིག་ ་ ེལ་དགོས། ༡༢ ཐོག་ཡོལ་ ག་མའི་ ེད་ཀ་ ར་མཆོག་གི་ བ་ ོགས་ནས་
ད ངས་དགོས་ལ། ༡༣ ཐོག་ཡོལ་ ི་ཡོལ་བ་ ག་མའི་རིང་ཚད་ ོགས་གཉིས་ཀར་ ་གང་རེ་དགོས་པ་དང་

ར་མཆོག་གི་ ར་གཉིས་ནས་ད ངས་ཏེ་ ར་མཆོག་འགེབས་དགོས།
༡༤ ཡང་ཚས་དམར་པོ་བ བས་པའི་ ག་ ག་གི་པགས་པས་ཐོག་ཡོལ་ ི་ཁེབས་བཟོ་བ་དང་དེའི་གོང་ ་
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མཚ་ ིའི་པགས་པས་འགེབས་དགོས།
༡༥ ོད་ ིས་ ར་མཆོག་ལ་ཐང་ཤིང་གི་ཀེར་བའི་པང་ལེབ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ༡༦ པང་ལེབ་རེ་རེའི་

རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་དགོས། ༡༧ པང་ལེབ་རེ་རེ་ངེས་པར་ ་ ར་གཉིས་ཁ་
གཏད་ ེད་དགོས་པ་དང་ ར་མཆོག་གི་པང་ལེབ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་འདི་ ར་བཟོ་དགོས། ༡༨ ར་མཆོག་གི་

ོ་ངོས་ ་པང་ལེབ་ཉི་ ་བཟོ་དགོས། ༡༩ པང་ལེབ་ཉི་ འི་འོག་ ་ད ལ་ ི་ཀ་གདན་བཞི་ ་བཟོས་ཏེ་པང་
ལེབ་རེ་རེའི་འོག་གི་ཀ་གདན་གཉིས་ ི་ ར་གཉིས་ ེལ་དགོས། ༢༠ ོགས་གཉིས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ བ་ངོས་

་པང་ལེབ་ཉི་ ་དང་། ༢༡ ད ལ་ ི་ཀ་གདན་བཞི་བ ་བཟོ་དགོས་པ་དང་དེ་དག་པང་ལེབ་རེ་རེའི་འོག་ ་
ཀ་གདན་གཉིས་རེ་ཡོད་ལ་པང་ལེབ་གཞན་དེའི་འོག་ ་ཡང་ཀ་གདན་གཉིས་རེ་ཡོད། ༢༢ ར་མཆོག་གི་ བ་

ོགས་ ི་ བ་ངོས་ ་པང་ལེབ་ ག་བཟོ་དགོས། ༢༣ ར་མཆོག་གི་ བ་ ོགས་ ི་ ར་གདོང་ལ་པང་ལེབ་
གཉིས་བཟོ་དགོས། ༢༤ འདིའི་ ར་གདོང་གཉིས་ ི་པང་ལེབ་འདབ་ནས་ ེ་མོའི་ཨ་ལོང་བར་ ་ཆ་དགོས་པ་
དང་གཉིས་ཀར་དེ་ ར་བཟོ་དགོས། ༢༥ དེར་བ ེན་པང་ལེབ་བ ད་དང་ད ལ་ ི་ཀ་གདན་བ ་ ག་དགོས་
པ་དང་། པང་ལེབ་རེའི་འོག་ ་ཀ་གདན་གཉིས་རེ་དང་པང་ལེབ་གཞན་དེའི་འོག་ ་ཡང་ཀ་གདན་གཉིས་རེ་
དགོས།

༢༦ ོད་ ིས་ཐང་ཤིང་གིས་ཨ་ཤིང་བཟོ་དགོས་པ་དང་ ར་མཆོག་གི་ ོགས་གཅིག་ལ་ཨ་ཤིང་ ་བཟོ་
དགོས། ༢༧ ར་མཆོག་གི་ ོགས་གཞན་དེ་ལའང་ཨ་ཤིང་ ་དང་ ར་མཆོག་གི་ བ་ ོགས་ ་ ་བཟོ་དགོས།
༢༨ པང་ལེབ་ ི་ད ས་ནས་ཨ་ཤིང་ད ིལ་མ་མཐའ་ནས་མཐའ་ལ་ ེབས་དགོས། ༢༩ པང་ལེབ་གསེར་ ིས་
གཡོགས་པ་དང་པང་ལེབ་ ེང་ ་ཨ་ཤིང་འ ག་སའི་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཟོ་དགོས་པ་དང་ཨ་ཤིང་ལའང་
གསེར་ ིས་བ མ་དགོས། ༣༠ ོད་ལ་རི་ ེང་ནས་མ བ་ ོན་ ས་པའི་ མ་པ་ ར་ ར་མཆོག་ བ་དགོས།

༣༡ ོད་ ིས་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་བཀོལ་ནས་
ཡོལ་བ་བཟོ་བ་དང་ལག་ ལ་ ན་པའི་བཟོ་བས་ཀེ་རིབ་གཙགས་དགོས། ༣༢ ོད་ ིས་ཡོལ་བ་གསེར་ ིས་
གཡོགས་པའི་ཐང་ཤིང་གི་ཀ་བ་བཞིའི་གསེར་ འི་ ེང་ ་བཀལ་པ་དང་ཀ་བའི་ ང་བ་ད ལ་ ི་ཀ་གདན་
བཞི་བོའི་ ེང་ ་འཇོག་དགོས། ༣༣ ཡོལ་བ་ གས་ ་ལས་ད ངས་དགོས་པ་དང་དཔང་ཡིག་ མ་བ གས་ཏེ་
ཡོལ་བའི་ནང་ ་འཇོག་དགོས་ལ། ོད་ཚས་ཡོལ་བ་དམ་པའི་ས་ནས་ཆེས་དམ་པའི་ས་བཀར་དགོས། ༣༤ ོད་

ིས་ ིང་ ེའི་ ི་ཆེས་དམ་པའི་ས་ཆའི་དཔང་ཡིག་ མ་ ེང་ ་འཇོག་དགོས་པ་དང་།
༣༥ མ ན་ཅོག་ཡོལ་བའི་ ི་རོལ་ ི་ ར་མཆོག་གི་ ང་ངོས་ ་བཞག་པ་དང་ ོན་ ེགས་ ར་མཆོག་གི་

ོ་ངོས་ ་ཕན་ ན་ཁ་གཏད་ ་འཇོག་དགོས། ༣༦ ོད་ ིས་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་
ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ིས་མེ་ཏོག་གཙགས་པའི་ལག་བཟོའི་ ོ་ཡོལ་བཟོ་དགོས། ༣༧ ོ་ཡོལ་ལ་གསེར་

ིས་གཡོགས་པའི་ཐང་ཤིང་གི་ཀ་བ་ ་བཟོ་བ་དང་ ེང་ ་གསེར་ ་ཡོད་ལ་ཀ་བའི་ ང་བར་ཟངས་ ི་ཀ་
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གདན་ ་ ག་ ག་དགོས་སོ༎

༢༧ ོད་ ིས་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་དང་ཞེང་ལ་ ་ ། མཐོ་ཚད་ལ་ ་ག མ་ཅན་ ི་ཐང་ཤིང་གི་བསང་
ེགས་ ་བཞི་ཞིག་བཟོ་དགོས། ༢ བསང་ ེགས་ ི་ ར་གདོང་བཞི་ལ་ ་ཅོ་རེ་བཟོས་ཏེ་བསང་

ེགས་དང་ ེལ་དགོས་ལ་བསང་ ེགས་ཟངས་ ིས་གཡོགས་དགོས། ༣ བསང་ ེགས་ ེང་གི་ཐལ་བ་བ ་ས་
ོད་བཟོ་དགོས་ལ། ཡང་ ག་མ་དང་ ེར་མ། ཤ་ག ང་། མེ་གཞོང་བཅས་བཟོས་ཏེ་བསང་ ེགས་ ེང་གི་ཅ་

ལག་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཟངས་ ིས་བཟོ་དགོས། ༤ བསང་ ེགས་ ི་ ིར་ཟངས་ ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ལ་ ་བའི་
ར་བཞི་ལ་ཟངས་ ི་ཨ་ལོང་རེ་བཟོ་དགོས། ༥ ་བ་བསང་ ེགས་ ི་ངོས་བཞིའི་མཐའ་ཡི་ ེད་པའི་འོག་ ་

ཞོགདེར་བ ེན་ ་བ་བསང་ ེགས་ ི་ ེད་པའི་ ེད་ཙམ་ལ་ ེབས་ཡོང་། ༦ ཡང་བསང་ ེགས་ལ་ཐང་ཤིང་གི་
གདང་ ་བཟོས་ཏེ་ཟངས་ ིས་གཡོགས་དགོས། ༧ བསང་ ེགས་འ ར་ཆེད་གདང་ ་བསང་ ེགས་ ི་འ མ་
གཉིས་པོའི་ཨ་ལོང་ནང་ ་བ ད་དགོས། ༨ ོད་ལ་རི་ ེང་ནས་མ བ་ ོན་ ས་པའི་ གས་ཀ་ ར་པང་ལེབ་

ིས་བསང་ ེགས་ ོང་བ་ཞིག་བཟོ་དགོས།
༩ ོད་ ིས་ ར་མཆོག་ལ་ར་ ོར་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ར་བའི་ ོ་ ོགས་ ་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཅན་ ི་

འཁེལ་བའི་སོ་ ད་ ི་ཡོལ་བ་བཟོ་དགོས། ༡༠ ཡོལ་བའི་ཀ་བ་ཉི་ ་དང་ཟངས་ ི་ཀ་གདན་ཉི་ ་དགོས་ལ་ཀ་
བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་འ ེད་ ང་ད ལ་ ིས་བཟོ་དགོས། ༡༡ ང་ངོས་ ་ཡང་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཅན་

ི་ཡོལ་བ་ཡོད་དགོས་ལ་ཡོལ་བའི་ཀ་བ་ཉི་ ་དང་ཟངས་ ི་ཀ་གདན་ཉི་ ། ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་
འ ེད་ ང་ཚང་མ་ད ལ་ ིས་བཟོ་དགོས། ༡༢ ར་བའི་ བ་ངོས་ ་ཞེང་ལ་ ་ ་བ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་དང་
དེའི་ ན་ ་ཀ་བ་བ ་དང་ཀ་གདན་བ ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། ༡༣ ར་བའི་ཤར་ངོས་ ་ཡང་ཞེང་ལ་ ་ ་
བ ་ཡོད་དགོས། ༡༤ ོ་ཡི་ ོགས་གཅིག་ལ་ ་བཅོ་ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་དང་དེའི་ཀ་བ་ག མ། ཀ་གདན་ག མ་
བཅས་དགོས། ༡༥ ོ་ཡི་ ོགས་གཞན་དེར་ཡང་ ་བཅོ་ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་དང་དེའི་ཀ་བ་ག མ། ཀ་གདན་
ག མ་བཅས་དགོས། ༡༦ ར་བའི་ ོར་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་

ད་བཅས་བཀོལ་བའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་ཅན་ ི་མེ་ཏོག་གཙགས་པའི་ལག་བཟོས་ཡོལ་བ་དང་ཀ་བ་བཞི།
ཀ་གདན་བཞི་བཅས་ཡོད་དགོས། ༡༧ ར་ ོར་ ི་ ོགས་བཞིའི་ཀ་བ་ཡོད་ཚད་ད ལ་ ི་འ ེད་ ང་བཀོལ་ཏེ་

ེལ་བ་དང་ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་ད ལ་ ིས་བཟོ་དགོས་ལ་ཀ་གདན་ཟངས་ ིས་བཟོ་དགོས། ༡༨ ར་ ོར་
ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་དང་ཞེང་ལ་ ་ ་བ ། མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ་བཅས་ཡོད་དགོས་ལ་ཡོལ་བ་འཁེལ་བའི་སོ་
ད་ ིས་བཟོ་བ་དང་ཀ་གདན་ཟངས་ ིས་བཟོ་དགོས། ༡༩ ར་མཆོག་གི་བཀོལ་ ོད་ཡོད་པའི་ཅ་ལག་ ་

ཚགས་དང་དེའི་ཁར་ ར་མཆོག་གི་ ར་པ་ཡོད་ཚད། ར་ ོར་ནང་གི་ ར་པ་ཡོད་ཚད་བཅས་ཚང་མ་ཟངས་
ིས་བཟོ་དགོས།

༢༠ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོན་མེ་ ར་ ིར་ ར་ ་རའི་ མ་གཙང་མ་ ེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་
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ོས། དེར་བ ེན་ ོན་མེ་ ག་ ་འབར་ བ། ༢༡ དཔང་ཡིག་ མ་ ི་མ ན་དང་ཡོལ་བའི་ ི་རོལ། ཚགས་པའི་
ར་མཆོག་གི་ནང་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་དགོང་མོ་ནས་ཞོགས་པའི་བར་ ་
ོན་མེ་འདི་ལ་དོ་དམ་ ེད་དགོས་པ་དང་། འདི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ས་

གཏན་ ་ ན་ ོལ་ ེད་དགོས་སོ༎

༢༨ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ན་དབ། ཨ་བི་ ། ཨེལ་ཨ་
སར། ཨི་ཐ་མར་བཅས་ ན་ ་ ོད་ ི་ཉེ་སར་ ིད་དགོས། དེར་བ ེན་ཁོས་བདག་ལ་མཆོད་དཔོན་

ས་ནས་བ ར་ ི་ ་ ་རེད། ༢ ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་ལ་གཟི་བ ིད་དང་མཛས་ ག་གི་ཆེད་ ་དམ་
པའི་གོས་བཟོ་དགོས། ༣ ཡང་ ོད་ ིས་བདག་གིས་སེམས་ ི་ཤེས་རབ་ ིས་བཀང་བའི་ ོ་ ོས་ཅན་ མས་ལ་
ཨ་རོན་དམ་པར་བཀར་བར་ཁོ་ལ་ ོན་གོས་བཟོས་ཞེས་བཀའ་ ོས་ཤིགདེར་བ ེན་ཁོས་བདག་ལ་མཆོད་
དཔོན་ ས་ནས་བ ར་ ི་ ་ ་རེད།

༤ ཁོ་ཚས་བཟོ་དགོས་པའི་ ོན་པ་ནི་ ང་ ན་དང་ཨེ་ཕོད། ་ཆེན། ནང་ ་ཚས་ཅན། ཆོས་ ། ེ་རགས་
བཅས་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་དམ་པའི་ ོན་གོས་འདི་དག་བཀོན་དགོས།
དེར་བ ེན་ཁོས་བདག་ལ་མཆོད་དཔོན་ ས་ནས་བ ར་ ི་ ་ ་རེད། ༥ ཁོང་ཚས་གསེར་ ད་དང་ ད་པ་

ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། སོ་ ད་བཅས་བཀོལ་ཏེ་བཟོ་དགོས། ༦ ཁོ་ཚས་གསེར་ ད་དང་ ད་
པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ེར་ཏེ་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་བཀོལ་ནས་
ཨེ་ཕོད་བཟོ་དགོས། ༧ ཨེ་ཕོད་ལ་ ག་ཐག་གཉིས་ཡོད་པའི་ ེ་གཉིས་མ ད་དེ་ ེལ་དགོས། ༨ བཟོ་བའི་ལག་

ལ་ ིས་འཐག་པའི་ ེད་འཆིང་གི་བཟོ་ ངས་ཨེ་ཕོད་དང་འ ་བར་ཡར་བཏགས་ནས་གཅིག་ ་ ེལ་ཏེ་
གསེར་ ད་དང་། ད་པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་བཀོལ་ཏེ་བཟོ་
དགོས། ༩ གཟི་གཉིས་ ེར་ཏེ་ ེང་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་བ ོ་དགོས། ༡༠ ཚང་མ་ཁོ་ཚའི་ ེས་རིམ་

ར་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་ ེང་ ་མིང་ ག་དང་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་དེའི་ ེང་ ་མིང་ ག་དགོས། ༡༡ རིན་པོ་
ཆེ་བ ོ་བའི་ལག་ ལ་བཀོལ་ཏེ་ཐམ་ག་བ ོ་བ་བཞིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་ ར་རིན་པོ་ཆེ་འདི་
གཉིས་ ི་ ེང་ ་བ ོ་བ་དང་གསེར་ ི་ ་ ང་ ེང་ ག་དགོས། ༡༢ རིན་པོ་ཆེ་འདི་གཉིས་ཀ་ཨེ་ཕོད་ ི་ ག་
ཐག་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ ར་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ིར་ ན་གསོའི་ ོ་ ེད་དགོས་པ་དང་། ཨ་རོན་

ི་ ག་པ་གཉིས་ལ་ཁོ་ཚའི་མིང་ ར་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ན་གསོ་ ེད་དགོས། ༡༣ གསེར་ ིས་ ་ ང་
གཉིས་བཟོ་དགོས་ལ། ༡༤ ཡང་གསེར་བཙ་མས་ ིམ་བཟོས་ཐག་པ་བཟོ་བ་བཞིན་གསེར་ཐག་གཉིས་བཟོ་བ་
དང་ ིམ་པའི་གསེར་ཐག་ ་ ང་གཉིས་པོར་འདོགས་དགོས།

༡༥ ོད་ ིས་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་བཀོལ་ཏེ་ཐག་གཅོད་ ི་ ང་ ན་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཨེ་ཕོད་ ི་
བཟོ་ ངས་དང་འ ་བར་གསེར་ ད་དང་། ད་པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་
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ད་བཅས་བཀོལ་ཏེ་བཟོ་དགོས། ༡༦ ང་ ན་རིམ་པ་གཉིས་ ་ ེབ་ནས་རིང་ཚད་ལ་མཐོ་གང་དང་ཞེང་ལ་
མཐོ་གང་ཡོད་པའི་ ་བཞི་ཡིན་དགོས། ༡༧ ོད་ ིས་དེའི་ ེང་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ་རིམ་པ་བཞི་ ག་དགོས་ལ་
རིམ་པ་དང་པོར་པ ྨ་ ཱ་ག་དང་། མར་གད། གཡང་ཊི་སེར་བོ། ༡༨ རིམ་པ་གཉིས་པར་ག ་དང་། ཨི ་ ི་ལ།

ོ་ ེ་ཕ་ལམ། ༡༩ རིམ་པ་ག མ་པར་མ་ཎི་ཧོ་དང་། དཀར་ ་མན། དབང་ ོན། ༢༠ རིམ་པ་བཞི་བར་བེ ་ ་
དང་། གཟི་དམར། ག་ཚལ་བཅས་ཚང་མ་གསེར་ ི་ ་ ང་ནང་ ་ ་ ག་དགོས། ༢༡ རིན་པོ་ཆེ་འདི་དག་
ཚང་མ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་བ ་གཉིས་ ི་མིང་ ར་ཐམ་ག་བ ོ་བ་བཞིན་ ོགས་ཁག་བ ་གཉིས་ ི་མིང་བ ོ་
དགོས། ༢༢ ང་ ན་ ེང་ཐག་པ་དང་འ ་བར་གསེར་བཙ་མའི་ ིམ་ཐག་བཟོ་དགོས། ༢༣ ཡང་ ང་ ན་ ེང་
གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ ང་ ན་ ི་ ེ་གཉིས་ལ་འདོགས་དགོས། ༢༤ ིམ་པའི་གསེར་ཐག་གཉིས་

ང་ ན་ ི་ ེ་གཉིས་ ི་ཨ་ལོང་ལ་ ན་དགོས། ༢༥ ཡང་གསེར་ཐག་གི་ ེ་གཉིས་ཀ་ ་ ང་གཉིས་ལ་ ེལ་ཏེ་
ཨེ་ཕོད་མ ན་ ི་ ག་ཐག་ལ་མ ད་དགོས། ༢༦ གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཨེ་ཕོད་ནང་ ར་ ི་ ང་

ན་ ི་ ེ་གཉིས་ལ་འདོགས་དགོས། ༢༧ ཡང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཨེ་ཕོད་ ི་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་
ིས་བཏགས་པའི་ ེད་འཆིང་གོང་གི་འ ེལ་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་ཨེ་ཕོད་མ ན་ ི་ ག་ཐག་གཉིས་ ི་འོག་

ལ་འདོགས་དགོས། ༢༨ ད་པ་ ོན་པོས་ ང་ ན་ ི་ཨ་ལོང་དང་ཨེ་ཕོད་ ི་ཨ་ལོང་བ མས་དགོས་པ་དང་
ང་ ན་བཟོ་བས་ལག་ ལ་ ིས་བཏགས་པའི་ཨེ་ཕོད་ ི་ ེད་འཆིང་གོང་ ་ ར་དགོས། དེར་བ ེན་ ང་
ན་ཨེ་ཕོད་ལས་མི་འ ལ། ༢༩ ཨ་རོན་དམ་པའི་ས་ཆའི་ནང་ ་འ ལ་ བས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཚའི་མིང་

བ ོས་པའི་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་ ང་ ན་ ིང་ཁར་བཏགས་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ་མ ད་ ་ ན་གསོ་
ེད་དགོས། ༣༠ ཡང་ཨོ ་རིམ་དང་ ོམ་མིམ་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་ ང་ ན་ ི་ནང་ ་བཞག་ ེ་ཨ་རོན་གཙ་

བོའི་མ ན་ ་འ ོ་ བས་ ིང་ཁར་བཏགས་པ་དང་། ཨ་རོན་ ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་
ཐག་གཅོད་ ི་ ང་ ན་ནམ་ཡང་ཁོའི་ ིང་ཁར་འདོགས་དགོས།

༣༡ ོད་ ིས་ཁ་དོག་ཡོངས་ ོན་པོ་ཡིན་པའི་ཨེ་ཕོད་ ི་ ་ཆེན་ཞིག་བཟོ་དགོས། ༣༢ ་ཆེན་ ི་མགོར་
གོང་བ་བཟོ་དགོས་པ་དང་གོང་བའི་མཐའ་མི་རལ་བའི་ཆེད་ ་གོ་ བ་ ི་གོང་བ་བཞིན་གོང་མཐའ་འཐགས་
དགོས། ༣༣ ་ཆེན་ ི་མཐའ་ཤན་ལ་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ་ གམཚལ་ཁ་བཅས་ ི་སེ ་བཟོ་དགོས་པ་དང་།

་ཆེན་འདབས་ ི་སེ་འ འི་ད ིལ་ ་གསེར་ ི་སིལ་ ོལ་ཡོད་དགོས། ༣༤ ་ཆེན་ ི་མཐའ་ཤན་ལ་གསེར་ ི་
སིལ་ ོལ་དང་སེ་འ ་རེས་མོས་ ེད་དགོས། ༣༥ ཨ་རོན་ ིས་ ི་ ་ བ་ བས་ ་ཆེན་འདི་བ བས་དགོས་པ་
དང་། ཁོ་དམ་པའི་ས་ཆར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཡར་འ ོ་བ་དང་མར་ཡོང་ བས་ ་ཆེན་ ེང་གི་ ་ཐོས་ངེས་
ཡིན། དེར་བ ེན་ཁོ་འཆི་བའི་ཚད་ལ་ ེབས་མི་དགོས།

༣༦ ོད་ ིས་གསེར་བཙ་མས་ ང་ ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ཐམ་གའི་བ ོ་ གས་ ར་ ེང་ ་གཙ་བོའི་ ིར་
དམ་པ་འ ར་རོ་ཞེས་ ོས ༣༧ ོད་ ིས་ ད་པ་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་ ང་ ་ཆོས་ ་དང་ ེལ་ཏེ་དེའི་མ ན་ ་
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འདོགས་དགོས། ༣༨ ང་ ་འདི་ཨ་རོན་ ི་ཐོད་པར་བཏགས་ནས་ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དམ་པའི་
ལེགས་ ེས་ ལ་བ་གང་ཡིན་ཡང་དམ་ ས་ ིམས་ ོལ་ ི་ ིག་ཉེས་བསགས་པ་འགན་འ ར་དགོས་པ་དང་།

ང་ ་འདི་ཨ་རོན་ ི་ཐོད་པར་ ་མ ད་ནས་འདོགས་དགོས། དེར་བ ེན་ཁོང་ཚ་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ནས་
མོས་མ ན་མཛད་ངེས་ཡིན།

༣༩ ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ི་སོ་ ད་ ིས་བཏགས་པའི་ནང་ ་དང་སོ་རས་ ི་ཆོས་ ། མེ་ཏོག་གཙགས་པའི་
ལག་བཟོའི་ ེད་རགས་བཅས་བཟོ་དགོས།

༤༠ ོད་ ིས་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ལ་གཟི་བ ིད་དང་མཛས་ ག་གི་ཆེད་ ་ནང་ ་དང་། ེད་རགས།
མགོ་ད ིས་བཅས་བཟོ་དགོས། ༤༡ འདི་དག་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་ ོན་ ་ ེར་བ་
དང་ གས་ནས་ཁོ་ཚར་དམ་པར་བཀར་ཏེ་ཁོང་ཚས་བདག་ལ་མཆོད་དཔོན་ ས་ནས་བ ར་ ི་ ེད་ངེས།
༤༢ ེད་པ་ནས་བ འི་བར་ ེབས་པའི་སོ་རས་ ིས་དོར་མ་བཟོས་ནས་ཁོག་ ད་བ མ་དགོས། ༤༣ ཨ་རོན་
དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ལ་བའམ་བསང་ ེགས་ལ་བཅར་ནས་དམ་པའི་
ས་ཆར་ ི་ ་ ེད་ བས་ཉེས་པ་ ར་ཏེ་མི་ཤི་བའི་ ིར་ཚང་མས་ངེས་པར་ ་དོར་མ་ ོན་དགོས། འདི་ནི་
ནམ་ཡང་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ི་རབས་པའི་ ན་ ོལ་ ་འ ར་རོ༎

༢༩ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་དམ་པ་འ ར་ ་བ ག་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ ས་ནས་
བདག་ལ་བ ར་ ི་ ་ ་རེད། འདི་ ར་ བ་དགོས་ཏེ་ཕོ་བེ ་གཅིག་དང་ ོན་མེད་པའི་ ག་ ག་

གཉིས། ༢ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ། ར་ ི་མེད་པའི་ མ་བ ེས་བག་ལེབ། ར་ ི་མེད་པའི་ མ་ གས་
བག་ བ་བཅས་ཚང་མ་ ོ་ཞིབ་ ིས་བཟོ་དགོས། ༣ ོད་ ིས་བག་ལེབ་འདི་དག་གཟེད་མའི་ནང་ ་བ ག་ ེ་

ེར་ཡོང་བ་དང་ཕོ་བེ ་དང་ ག་ ག་གཉིས་ ང་ ིད་ཤོག ༤ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ཚགས་པའི་ ར་
མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ེབས་ ས་ག གས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས། ༥ ཨ་རོན་ལ་ནང་ ་དང་ཨེ་ཕོད་ ི་ ་ཆེན། ཨེ་
ཕོད་ལ་བཏགས་པའི་ ང་ ན། བཟོ་བའི་ལག་ ལ་ ིས་བཏགས་པའི་ ེད་འཆིང་ཡིས་ཨེ་ཕོད་ཁོའི་ ེང་ ་

བ་དགོས། ༦ ཆོས་ ་ཁོའི་མགོ་ལ་བཀོན་པ་དང་དམ་པའི་ད ་ ན་ཆོས་ འི་ ེང་ ་འཇོག་དགོས། ༧ གས་
མ་ཁོའི་མགོར་ གས་ཏེ་ཁོ་ལ་ གས་དགོས།

༨ ཁོའི་ ་ མས་ ིད་ཡོང་ ེ་ཁོང་ཚ་ལ་ནང་ ་ བས་ཤིག ༩ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་ ེད་རགས་
བཅིངས་པ་དང་མགོ་ད ི་ད ིས་ཏེ་ཁོ་ཚས་ ག་བ ན་ ི་ ན་ ོལ་ལ་བ ེན་ནས་མཆོད་དཔོན་ ི་འོས་
འགན་ཐོབ་པ་དང་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་དམ་པར་ད ེ། ༡༠ ོད་ ིས་ཕོ་བེ ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་
མ ན་ ་ ིད་ཡོང་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་དེའི་མགོ་ ེང་ ་ལག་འཇོག་དགོས། ༡༡ ད་ ིས་གཙ་
བོའི་མ ན་དང་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ཕོ་བེ ་བཤའ་དགོས། ༡༢ ཕོ་བེ ་ཡི་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ཡོང་ ེ་

ོད་ ིས་མ བ་མོས་བསང་ ེགས་ ི་ ་ཅོ་བཞིའི་ ེང་ གས་པ་དང་ ག་མའི་ ག་བསང་ ེགས་ ི་ ་བར་
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གས་ཤིག ༡༣ ད་ ིས་ནང་ཆ་བ མ་པའི་ཚལ་དང་མཆིན་པའི་ ེང་གི་ ་བ། དེའི་ཁར་མཁལ་མ་གཉིས་
དང་མཁལ་མའི་ ེང་གི་ཚལ་བཅས་ཚང་མ་བསང་ ེགས་ ི་ ེང་ ་བ ེགས་དགོས། ༡༤ ཕོ་བེ ་ཡི་པགས་པ་
དང་ཤ། ི་བ་བཅས་ཚང་མ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ནས་བ ེགས་དགོས། བེ ་འདི་ནི་ ིག་པ་དག་པའི་མཆོད་པ་
ཡིན། ༡༥ ོད་ ིས་ ག་ ག་གཅིག་ ིད་ཡོང་ ེ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ལག་པ་ ག་དེའི་མགོ་ཐོག་

་འཇོག་དགོས། ༡༦ ག་དེ་བཤས་ནས་ ག་བསང་ ེགས་ ི་ཉེ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༡༧ ག་ ག་ཚལ་བར་
ག བས་ནས་ནང་ཆ་དང་ ག་པ་གཙང་མ་བ ས་ཏེ་ཤ་ ོག་དང་མགོ་ཡི་ ན་ ་འཇོག་དགོས ༡༨ ག་གི་ཡོད་
ཚད་བསང་ ེགས་ ེང་ ་བ ེགས་དགོས་པ་དང་། འདི་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་དམར་བསང་ ེ་གཙ་བོ་ལ་

ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་བ ེགས་ཡིན།
༡༩ ོད་ ིས་ ག་ ག་གཞན་དེ་ ིད་ཡོང་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ལག་པ་ ག་དེའི་མགོ་

ཐོག་ ་འཇོག་དགོས། ༢༠ ོད་ ི་ ག་འདི་བཤས་ཏེ་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ནས་ཨ་རོན་ ི་ ་བ་གཡས་པའི་
་ཤལ་ ེང་དང་ཁོའི་ འི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་ ེང་ གས་དགོས་པ་དང་། ཡང་ཁོ་ཚའི་ལག་པ་གཡས་

པའི་མཐེ་བོང་ ེང་དང་ ང་བ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ ེང་ ་ གས་དགོས་པ་མ་ཟད་ ག་བསང་ ེགས་ ི་
ཉེ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༢༡ ོད་ ིས་ གས་ མ་དང་བསང་ ེགས་ ེང་གི་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་ ་བའི་ ེང་། དེའི་ཁར་ཁོའི་ ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ི་ ་བའི་ ེང་གཏོར་དགོས། དེ་ནས་ཁོ་ཚ་
དང་ཁོ་ཚའི་ ོན་ཆས་བཅས་ ན་ ་དམ་པ་འ ར། ༢༢ ོད་ ིས་ ག་འདིའི་ཚལ་དང་ ་ཚལ། དེའི་ཁར་
ནང་ཆ་བ མ་པའི་ཚལ་དང་མཆིན་པའི་ ེང་གི་ ་བ། མཁལ་མ་གཉིས་དང་། མཁལ་མའི་ ེང་གི་ཚལ། བ ་
གཡས་པ་བཅས་ལེན་དགོས། འདི་ནི་དམ་པའི་ལས་གནས་དང་ལེན་མཛད་ བས་ ལ་དགོས་པའི་ ག་ ག་
ཡིན། ༢༣ ད་ ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་བ ས་པའི་གཟེབ་ ོད་ནང་ནས་བག་ལེབ་
གཅིག་དང་ མ་བ ེས་པའི་བག་ལེབ་གཅིགབག་ བ་གཅིག་བཅས་ ངས་ཏེ། ༢༤ ཚམ་མ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་

་ མས་ ི་ལག་ནང་ ་འཇོག་པ་དང་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་གཡབ་པའི་འ ལ་བ་ ེད་
དགོས། ༢༥ ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ལག་ནས་ ངས་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་བསང་ ེགས་ ེང་གི་དམར་བསང་ཐོག་

་བ ེགས་དགོས། འདི་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ཡིན། ༢༦ ད་ ིས་ཨ་རོན་ ི་དམ་པའི་ལས་
གནས་དང་ལེན་ ས་ནས་ ལ་བའི་ ག་ ག་གི་ ང་ ངས་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་
གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ེད་པ་དང་འདི་ ོད་ ི་ ལ་བར་འ ར། ༢༧ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་དབང་བའི་
གཡབ་ ི་མཆོད་པ་དེའི་ ང་དང་བཏེགས་ནས་ ལ་བའི་བ ་ ེ་དམ་པའི་ལས་གནས་དང་ལེན་ ེད་པར་
གཡབ་པ་དང་བཏེགས་པ་དེ་དག་ ོད་ ིས་དམ་པར་ ེད་དགོས། ༢༨ དེ་ནི་བཏེགས་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་པས་
ནམ་ཡང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་རབས་ མས་ལ་ཐོབ་པའི་ ལ་བ་ཡིན། འདི་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ིས་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་བཏེགས་པའི་མཆོད་པ་ ེད་དགོས།
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༢༩ ཨ་རོན་ ི་དམ་པའི་ ་བ་ཁོའི་ ་ མས་ལ་བཞག་ ེ་ ོན་ནས་ གས་པ་དང་དམ་པའི་ལས་གནས་
ང་དང་ལེན་ ེད་ཆོག ༣༠ འི་ ་རབས་ མས་ལས་ཁོའི་ ད་འཛན་ ེད་པའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་དམ་པའི་ས་

ཆར་བ ར་ ི་ ེད་ ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ལ་ཡོང་ བས་ཉིན་བ ན་ལ་དམ་པའི་ ་བ་ ོན་དགོས།
༣༡ ོད་ ིས་དམ་པའི་ལས་གནས་དང་ལེན་མཛད་པར་ ལ་བའི་ ག་ ག་གི་ཤ་དམ་པའི་གནས་ནས་

བཙ་དགོས། ༣༢ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁ་ནས་ ག་འདིའི་ཤ་དང་
གཟེད་མའི་ནང་གི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས། ༣༣ ཁོ་ཚས་ ིག་པ་དག་པའི་དངོས་པོ་དག་ཟོས་ནས་དམ་པའི་ལས་
གནས་དང་ལེན་མཛད་དེ་ཁོ་ཚ་དམ་པར་འ ར། འདི་དག་དམ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ ི་མིས་ཟ་མི་ཆོག
༣༤ ལ་ཏེ་དམ་པའི་ལས་གནས་དང་ལེན་མཛད་པར་ ལ་བའི་ཤའམ་བག་ལེབ་ཞོགས་པའི་བར་ ་ ང་ཙམ་

ག་ན་མེ་ཡིས་བ ེགས་དགོས། དེ་དམ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཟ་མི་ ང་། ༣༥ ོད་ ིས་བདག་གིས་བཀའ་
བ ོས་པ་ཡོངས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་བ བས་ཏེ་ཉིན་བ ན་ལ་དམ་པའི་ལས་གནས་དང་ལེན་
མཛད་དགོས།

༣༦ ིག་པ་དག་པའི་མཆོད་པ་ལ་ཉིན་རེར་ ང་རེ་ ལ་དགོས་པ་དང་། ོད་ ིས་བསང་ ེགས་ ི་ ིར་
ིག་བཤགས་ ས་ནས་དེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་ གས་ནས་དམ་པ་འ ར་བ་ ེད་དགོས། ༣༧ ཉིན་བ ན་ ི་

རིང་ལ་བསང་ ེགས་ ི་ཆེད་ ་ ིག་བཤགས་ ས་ནས་དེ་དམ་པར་ ེད་དགོས། དེ་ནས་བསང་ ེགས་ཆེས་
དམ་པར་ ར་པ་དང་དེ་ལ་ ག་ཚད་དམ་པར་འ ར།

༣༨ ད་ ིས་ཉིན་རེར་བསང་ ེགས་ ི་ ེང་ ་ ལ་དགོས་པ་ནི་ལོ་གཅིག་ཅན་ ི་ ་ ་གཉིས་ཡིན།
༣༩ ཞོགས་པར་གཅིག་དང་གཞན་དེ་ས་ ོས་ ་ ལ་དགོས། ༤༠ ་ ་འདིའི་ ན་ ་ ལ་དགོས་པ་ནི་ ོ་ཞིབ་
ཨེ་ཕའི་བ ་ཆ་གཅིག་དང་། བཙགས་ མ་ཧིན་ ི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཡིན་ལ། ཡང་གསེར་ ེམས་ལ་ ན་ཆང་ཧིན་

ི་བཞི་ཆ་གཅིག་བཅས་ཡིན། ༤༡ ག་ ་གཞན་དེ་ས་ ོས་ ི་ བས་ ་ ལ་ཏེ་ཞོགས་པར་དཀར་ག ར་དང་
གསེར་ ེམས་ ི་ ས་ གས་ ར་བ བས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ ེད་དགོས། ༤༢ ད་
ཚས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁ་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་དམར་བསང་འདི་ ག་ ་ ལ་
དགོས། བདག་གིས་དེ་གར་ ོད་ཚ་ལ་འ ད་ནས་ ོད་ཚ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ ་ཡིན། ༤༣ དག་གིས་དེ་གར་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་འ ད་ནས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ངའི་གཟི་བ ིད་ ིས་དམ་པ་འ ར། ༤༤ བདག་
གིས་ ར་མཆོག་དང་བསང་ ེགས། དེ་བཞིན་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་དམ་པ་མཛད་ནས་མཆོད་དཔོན་

ས་ཏེ་བདག་ལ་བ ར་ ི་ ེད་དགོས། ༤༥ བདག་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་བ གས་པ་དང་ངས་ཁོང་ཚའི་ ་
མཛད་དགོས། ༤༦ ཁོ་ཚས་ཏན་ཏན་བདག་གཙ་བོ་ ེ་ཁོང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་མཁན་ ི་ཁོ་ཚའི་ ་ཡིན་
པ་ཤེས་ངེས། དེར་བ ེན་བདག་ཁོང་ཚའི་ ོད་ ་བ གས་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ཁོང་ཚའི་ ་ཡིན་ནོ༎

༣༠ ོད་ ིས་ ོས་བ ག་སའི་ཐང་ཤིང་གི་བསང་ ེགས་ཤིག་བཟོ་དགོས། ༢ བསང་ ེགས་འདི་ ་བཞི་
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དང་། རིང་ཚད་ལ་ ་གཅིགཞེང་ལ་ ་གཅིགམཐོ་ཚད་ལ་ ་གཉིས་བཅས་དགོས་ལ། བསང་ ེགས་
ི་ ་ཅོ་བཞི་བོ་བསང་ ེགས་དང་ ན་ ་ ེལ་དགོས། ༣ གསེར་བཙ་མས་བསང་ ེགས་ ི་ ེང་དང་ ོགས་

བཞི། དེའི་ཁར་བསང་ ེགས་ ི་ ་ཅོ་བཞི་བོ་བཅས་བ མ་དགོས་པ་དང་བསང་ ེགས་ ི་མཐའ་འཁོར་ལ་
གསེར་ ིས་ཤན་དགོས། ༤ བསང་ ེགས་འ ར་བདེ་ཆེད་གདང་ ་བ ་སར་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་
ཏེ་བསང་ ེགས་ ི་འ མ་གཉིས་ ི་མཐའ་ ན་འོག་གི་གདང་ ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་འདོགས་དགོས། ༥ ཐང་
ཤིང་གི་གདང་ ་གཉིས་བཟོས་ཏེ་གསེར་ ིས་བ མ་དགོས། ༦ བསང་ ེགས་ཡོལ་བའི་ ི་རོལ་ ི་དཔང་ཡིག་

མ་ ི་མ ན་ ་བཞག་ ེ་བདག་ ོད་དང་འ ད་སའི་དཔང་ཡིག་ མ་ ི་ ེང་གི་ ིང་ ེ་ ི་ལ་ཁ་གཏད་
དགོས། ༧ ཨ་རོན་ ིས་ཉིན་རེའི་ཞོགས་པར་ ོན་མེ་བདག་གཉེར་ ེད་ བས་བསང་ ེགས་ ེང་ ་ ི་ཞིམ་ ི་

ོས་བ ག་དགོས། ༨ ཨ་རོན་ ིས་ས་ ོས་ ་ ོན་མེ་ ར་ བས་ཁོས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ོས་འདི་བ ག་
ེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ག་ ་བ ག་ ོས་ ་དགོས། ༩ བསང་ ེགས་འདིའི་ ེང་གཞན་ ོས་དང་།

དམར་བསང་། དཀར་ག ར། གསེར་ ེམས་བཅས་ ལ་མི་ཆོག ༡༠ ཨ་རོན་ ིས་བསང་ ེགས་ ི་ ་ཅོའི་ ེང་
་ལོ་རེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས། ཁོས་ལོ་རེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་
ག་གིས་བསང་ ེགས་ ེང་ ་ཉེས་བཤགས་ ས་ གས་བ བས་ཏེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ི་ ན་ ོལ་
ེད་དགོས། འདི་ནི་གཙ་བོའི་མ ན་ལ་ཆེས་དམ་པ་ཡིན།

༡༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༡༢ ད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ིས་པའི་ ངས་
འབོར་ ར་ ོད་ ིས་བ ི་ བས་ཁོ་ཚ་སོ་སོས་གཙ་བོ་ལ་རང་ཉིད་ ི་ཚ་ ོག་གི་ཆེད་ ་ ་ཡོན་ ོད་དགོས།
དེར་བ ེན་ ོད་ ིས་ཁོང་ཚ་ ིས་ ག་ བས་ཁོང་ཚའི་ ོད་ ་བར་ཆད་མི་ཡོང་། ༡༣ ིས་བ བས་ཟིན་
པའི་མི་ མས་ ིས་མི་རེས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཊམ་ཀ་ ར་ད ལ་ཊམ་ ེད་ཀ་ ལ་དགོས། འདིའི་
ད ལ་ཊམ་ ེད་ཀ་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ལེགས་ ེས་ཡིན། ༡༤ ིས་བ བས་ཟིན་པའི་ལོ་ཉི་ ་ཡན་ ི་མི་ མས་

ིས་གཙ་བོ་ལ་ལེགས་ ེས་འདི་འ ལ་དགོས། ༡༥ ང་ཚས་ཚ་ ོག་གི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་ལེགས་ ེས་ ལ་ བས་
མི་སོ་སོས་ད ལ་ཊམ་ ེད་ཀ་བཏོན་པ་ལས་ གས་པོ་ མས་ ིས་མང་མི་དགོས་ལ་ད ལ་པོ་ མས་ ིས་ ང་
མི་ཆོག ༡༦ ད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལས་ ིག་བཤགས་ ི་ད ལ་བ ས་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ལ་ ོད་
དགོས་པ་དང་། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཚ་ ོག་ ས་ཡོང་བའི་ ན་གསོ་ ེད་དགོས།

༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༡༨ ད་ ིས་བ ་བདེ་ཆེད་ཟངས་ ིས་ཀ་ཏོ་ར་དང་དེའི་
ེགས་ ་བཟོ་དགོས། ཀ་ཏོ་ར་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་དང་བསང་ ེགས་ ི་བར་ལ་བཞག་ནས་ནང་ ་ ་
གས་དགོས། ༡༩ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ཀ་ཏོ་ར་འདིའི་ནང་ ་ ང་ལག་བ ་དགོས། ༢༠ ཁོང་ཚ་

ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ལ་བའམ་བསང་ ེགས་ ི་མ ན་ ་བཅར་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་
ལ་ བས་ངེས་པར་ ་ ་ཡིས་བ ་དགོས། དེར་བ ེན་ཁོང་ཚ་མི་འཆི། ༢༡ ཁོ་ཚས་ ང་པ་དང་ལག་པ་བ ས་
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ན་མི་འཆི། འདི་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ི་རབས་པ་ མས་ ིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་ ག་ ་ ན་ ོལ་ ེད་
དགོས།

༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢༣ ོད་ ིས་ཆེས་བཟང་བའི་ ོ་ ས་དང་ཤེལ་ཏའི་
་བ་ཊམ་ཀ་ ་བ ། ཤིང་ ་མངར་མོ་ཊམ་ཀ་ཉིས་བ ་ ་ ། ་དག་ཊམ་ཀ་ཉིས་བ ་ ་ ་བཅས་ལེན་

དགོས། ༢༤ མ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཊམ་ཀ་ ར་ཤིང་ ་ཊམ་ཀ་ ་བ ་དང་ ར་ ་རའི་ མ་ཧིན་གཅིག་
ལེན་དགོས། ༢༥ ི་ཞིམ་བཟོ་བའི་ ེབ་ ོར་ ར་དམ་པའི་ གས་ མ་བཟོ་དགོས། ༢༦ གས་ མ་འདི་ཚགས་
པའི་ ར་མཆོག་དང་དཔང་ཡིག་ མ་ལ་ གས་དགོས། ༢༧ ན་ཅོག་དང་མ ན་ཅོག་གི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད་དང་།

ོན་ ེགས་དང་ ོན་ ེགས་ ི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད། ོས་ ི་ ེགས་ ། ༢༨ མར་བསང་གི་ ེགས་ ་དང་ ེགས་
འི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད། འ ས་གཞོང་དང་གཞོང་ ེགས། ༢༩ ོད་ ིས་དངོས་པོ་དེ་དག་དམ་པ་ ས་ཏེ་ཆེས་

དམ་པ་འ ར་བ་དང་། དེར་ ག་མཁན་ཡོད་ ིན་ཚང་མ་དམ་པ་འ ར། ༣༠ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་
གས་ནས་དམ་པ་ ས་པ་དང་ཁོང་ཚ་མཆོད་དཔོན་ ས་ཏེ་བདག་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ཆོག ༣༡ ོད་ ིས་ད ི་

སི་རལ་བ་ མས་ལ་ མ་འདི་བདག་གིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ལ་དམ་པའི་ གས་ མ་ ེད་ ་ཡིན་
ཅེས་ཤོད། ༣༢ གཞན་མིའི་ག གས་པོའི་ ེང་ ་འཕོ་མི་ཆོག་ལ་འདིའི་ ེབ་ ོར་ ི་ཐབས་ ར་འ ་བ་བཟོ་མི་
ཆོག གས་ མ་འདི་ནི་དམ་པ་ཡིན་ལ་ ོད་ཚས་ ང་དམ་པར་བ ི་དགོས། ༣༣ ་ཞིག་གིས་དེའི་ ེབ་ ོར་
དང་འ ་བའམ་གཞན་མིའི་ ས་ ེང་ ་ གས་ མ་འདི་ གས་པ་ཡོད་ ིན་མི་འདི་དམངས་ ི་ ོད་ནས་
མེད་པར་གཏོང་དགོས།

༣༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ི་ཞིམ་ ི་བ ང་ ས་ལ་ ་ ལ་དང་། སི་ཁ་ལེ། ཁེ་བྷིན་ཨོ །
འདིའི་ ི་ཞིམ་ ི་བ ང་ ས་དང་ ོས་དཀར་དག་མ་བཅས་སོ་སོར་ ིད་ཚད་གཅིག་མ ངས་དགོས། ༣༥ ོད་

ིས་འདི་དག་ལ་ ་བ ན་ཏེ་ ི་ཞིམ་བཟོ་བའི་ ེབ་ ོར་ ར་ ངས་གཙང་གི་དམ་པའི་ ོས་བཟོ་དགོས།
༣༦ ོད་ ིས་ ོས་འདི་ཞིབ་མོར་ ང་ནས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་གི་དཔང་ཡིག་ མ་ ི་མ ན་ ་འཇོག་
དགོས། བདག་དེ་གར་ ོད་དང་འ ད་ནས་ ོད་ཚས་ ོས་འདི་ཆེས་དམ་པ་ ེད་དགོས། ༣༧ ོད་ཚས་རང་
ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ ོས་འདིའི་ ེབ་ ོར་ ར་བཟོ་མི་ཆོག་པར་ ོས་འདི་གཙ་བོ་ལ་དབང་བའི་དམ་པར་བ ི་
དགོས། ༣༨ ་ཞིག་གིས་ ི་བཟང་ ོམ་ ིར་འདི་དང་འ ་བའི་ ོས་བཟོས་ན་མི་དེ་དམངས་ ི་ ོད་ནས་ ་
མེད་ ་གཏོང་དགོས་སོ༎

༣༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ ོས་དང་། བདག་གིས་ཡ་ ་ ་ཡི་ཤོག་ཁག་ ོད་
ནས་ ར་ ི་ཚ་བོ་ ེ་ ་རི་ཡི་ ་བེ་ཚ་ལེ་ཡི་མིང་བོས་ཏེ། ༣ བདག་གིས་ཁོར་ངའི་ གས་ཉིད་ ིས་

གང་བ་མཛད་ནས་ཁོ་ལ་ ོ་ ོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ ང་ ན་པ། ཤེས་ཡོན་ཅན། བཟོ་རིགས་ལས་ བ་པ།
༤ བཟོ་བའི་ལག་ ལ་ ི་འཆར་འགོད་ ས་ཏེ་གསེར་དང་། ད ལ། ཟངས་བཅས་ ིས་དངོས་རིགས་བཟོ་ བ་
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པ་དང་། ༥ ཡང་རིན་པོ་ཆེ་བ ོ་ བ་པ་དང་ ་ བ་ཆོགཤིང་བ ོ་ བ་པ། ལས་རིགས་ ་ཚགས་བཟོ་ བ་པ།
༦ བདག་གིས་ཤོག་ཁག་བགོས་པའི་དན་ ི་ཤོག་ཁག་ནས་ཨ་ཧི་ས་མག་གི་ ་ཨ་ཧོ་ལི་ཨབ་དང་ཁོའི་ལས་
རོགས་བཅས་ ི་སེམས་ ་ ོ་ ོས་ཡོད་ ིན་བདག་གིས་དེ་ལས་ཁོ་ཚར་ ོ་ ོས་ ན་པ་མཛད་དེ་བདག་གིས་
བཀའ་བ ོས་པ་ཡོད་ཚད་བ བ་ཆོག ༧ ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་དང་དཔང་ཡིག་ མ། དེ་མ་ཟད་དེའི་ ེང་གི་

ིང་ ེའི་ ི། ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ཆས་ཡོད་ཚད། ༨ ོག་ཙ་དང་ ོག་ཙའི་ ེང་གི་ཅ་ལགགསེར་
བཙ་མའི་ ོན་ ེགས་དང་ ོན་ ེགས་ ི་ཅ་ལག་ཡོད་ཚད། ོས་ ི་ ེགས་ ། ༩ དམར་བསང་གི་ ེགས་ ་དང་
དེའི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད། དེ་མ་ཟད་ ས་གཞོང་དང་གཞོང་ ེགས། ༡༠ ཞིབ་ཚགས་ ིས་བཟོས་པའི་གཟབ་གོས་
དང་། དེའི་ཁར་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་ ་ ོན་པའི་དམ་
པའི་ ་བ། ༡༡ གས་ མ་དང་དམ་པའི་ ིར་ ོད་པའི་ ི་ཞིམ་ ི་བ ང་ ས། ཁོ་ཚས་དེ་དག་བདག་གིས་ ོད་
ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ཇི་བཞིན་བཟོ་དགོས།

༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་པར། ༡༣ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར།
ོད་ཚས་ངེས་པར་ ་བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཟེར་ན་འདི་ནི་ ོད་དང་
་གཉིས་བར་ ི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ལ་བདེན་དཔང་ཡིན་པས་ ོད་ཚར་བདག་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་

དམ་པ་ ར་ ་བ ག་པ་ཤེས་ ་འ ག་ ་ཡིན། ༡༤ དེའི་ ེན་ ིས་ ོད་ཚས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་བ ི་ ང་
ས་ཏེ་དམ་པའི་ཉིན་མོ་བ ི་དགོས། ཉིན་འདིར་ ིག་ཉེས་བསགས་མཁན་ཡོད་ ིན་ཁོ་ངེས་པར་ ་ ་ལམ་
་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཉིན་འདིར་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ཡོད་ ིན་ངེས་པར་ ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་

བཟོ་དགོས། ༡༥ ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་ལས་ཀ་ ེད་དགོས། འོན་ ང་ཉིན་བ ན་པར་དམ་པའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་
མོ་ ེ་གཙ་བོའི་ ིར་དམ་པ་བ ི་དགོས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ཡོད་ ིན་ཁོ་ངེས་པར་ ་ ་
ལམ་ ་གཏོང་དགོས། ༡༦ དེར་བ ེན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ལ་ ག་བ ན་

ི་ཁ་ཆད་ཡིན་པས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ༡༧ འདི་ནི་ཇི་ ིད་བར་ ་བདག་དང་ད ི་སི་
རལ་བའི་བར་ ི་བདེན་དཔང་ཡིན། ་མཚན་ནི་ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་གཙ་བོས་གནམ་ས་བ ན་པ་དང་ཉིན་
བ ན་པར་ལས་མཚམས་བཞག་ ེ་ ་ངལ་གསོས་པ་ཡིན།

༡༨ གཙ་བོས་སི་ ་རི་བོ་ནས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཟིན་ ེས་ ་ཡི་ ག་མ བ་ ིས་ ིས་པའི་ ོ་ ང་
ེ་དཔང་ཡིག་ ང་ ་གཉིས་པོ་ཁོ་ལ་ ད་དོ༎

༣༢ འབངས་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་མགོར་འ ངས་ ས་ཏེ་རི་ལས་མ་བབས་པ་མཐོང་ནས་ཚང་མ་ཨ་རོན་
ི་དེ་གར་འཛམས་ཏེ་ཁོ་ལ་བཤད་ ར། ཡར་ལོངས། ང་ཚ་ ོན་ ་ལམ་ ་ ིད་པའི་ ་ཞིག་བཟོས།

་མཚན་ནི་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་མཁན་ ི་རོགས་པ་མོ་ཤེ་ལ་གནད་དོན་ཅི་ཞིག་ ང་བ་ང་ཚས་མི་
ཤེས། ༢ ཨ་རོན་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ོད་ཚས་ ང་མ་དང་ ་ ་མོའི་ ་ ེང་གི་གསེར་ ི་ ་ ན་ ངས་ཏེ་ང་སར་
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ེར་ཤོག་ཅེས་བཤད། ༣ དེར་བ ེན་འབངས་ མས་ ིས་ཁོང་ཚའི་ ་ ེང་གི་ ་ ན་ ངས་ཏེ་ཨ་རོན་ལ་ ད།
༤ ཨ་རོན་ ིས་ཁོ་ཚའི་ལག་ནས་ ངས་ཡོང་ ེ་བ ོ་བའི་ཡོ་ ད་ ད་དེ་བེ ་ཞིག་ ག་བ བས་ཏེ་ཁོ་ཚས་
བཤད་ ར། ེ། ད ི་སི་རལ། འདི་དག་ནི་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིར་ ིད་མཁན་ ི་ ་ཡིན། ༥ ཨ་རོན་ ིས་
བེ ་མཐོང་ བས་དེའི་མ ན་ ་བསང་ ེགས་ཞིག་བཟོས་ཏེ་སང་ཉིན་འདིར་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ོན་ ེད་ཅེས་

བ་བ གས་ ས། ༦ ི་ཉིན་ཞོགས་པར་འབངས་ མས་ལངས་ཏེ་དམར་བསང་དང་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ ལ་
ཏེ་མར་བ ད་ནས་བཟའ་བ ང་ ས་པ་དང་ཡར་ལངས་ནས་ ེད་དགའ་རོལ།

༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། མར་སོང་ཤིག ་མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བའི་
ོད་ ི་འབངས་ མས་ཉམས་དམས་ ་ ར་ཡོད། ༨ ཁོ་ཚས་མ ོགས་པོར་བདག་གིས་བཀའ་བ ོས་པའི་ལམ་

ནས་ ལ་བ་དང་རང་ཉིད་ ི་ ིར་བེ ་ཞིག་ ག་བ བས་ནས་དེ་ལ་ ས་འ ད་ ་བ་དང་མཆོད་པ་ ལ་ཏེ་
བཤད་ ར། ེ། ད ི་སི་རལ། འདི་དག་ནི་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིར་ ིད་མཁན་ ི་ ་ཡིན། ༩ གཙ་བོས་
མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། བདག་གིས་འབངས་འདི་དག་ལ་བ ས་ན་ངོ་མ་ཁོ་ཚ་ ེ་མ ེགས་པའི་འབངས་རེད།
༡༠ ད་ ་ ོད་ང་དང་ ལ་བར་ ོས། བདག་གིས་ཁོང་ཚ་ལ་ གས་ ོས་ནས་ཁོང་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བ་དང་

ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ ོབས་ཆེན་ ལ་ཁབ་ཅིག་ ་འ ར་བར་ ེད། ༡༡ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ ེ་ཁོའི་ ་ལ་ ་བ་
ས་ཏེ་བཤད་ ར། ེ། གཙ་བོ། ེད་ ིས་ ་ན་མེད་པའི་ ོབས་དང་ ས་ ན་ ི་ ག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་
ིད་ཡོང་བའི་རང་ཉིད་ ི་འབངས་ལ་ཅིའི་ ིར་ གས་ ོ་བ་ཡིན། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་བ་ མས་ལ་ཁོང་གིས་

ཁོ་ཚར་བར་ཆད་ཡོང་བར་མཛད་དེ་རི་ ེང་ ་གསོད་པ་དང་ས་ཐོག་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་ ིར་ ིད་པ་
རེད་ཅེས་ ེང་མོལ་ ེད་ ་འ ག་པ་ཡིན། ེད་ ིས་སེམས་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ གས་མི་ ོས་པར་ ིང་ ེ་ ེས་
ཏེ་ ེད་ ི་འབངས་ མས་ལ་བར་ཆད་མི་མཛད་པར་ ། ༡༣ ེད་ ིས་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་
སགད ི་སི་རལ་བཅས་ལ་ ོན་ཆད་ ེད་རང་ཉིད་ ིས་དམ་བཅས་ཏེ་བདག་གིས་ ོད་ཚའི་ ི་རབས་པ་ནམ་
མཁའི་ ར་ཚགས་ ར་མང་བར་མཛད་པ་དང་། དེ་མ་ཟད་བདག་གིས་ཁས་ལེན་མཛད་པའི་ས་འདི་ཡོངས་

ོད་ཚའི་ ི་རབས་པ་གནང་ ེ་ཁོང་ཚར་ཇི་ ིད་བར་ ་ཐོན་ལས་འཛན་ ོང་ ེད་ ་འ ག་ ་ཡིན་ཅེས་
ག ངས་པ་དགོངས་ཤིག ༡༤ དེ་ནས་གཙ་བོའི་ག ག་སེམས་ཞི་ནས་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ ི་འབངས་ མས་ལ་
གོང་ ་ག ངས་པའི་བར་ཆད་མ་མཛད།

༡༥ མོ་ཤེ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ལག་ ་དཔང་ཡིག་ ང་ ་གཉིས་བ ང་ ེ་རི་ལས་བབས་པ་དང་། དཔང་
ཡིག་ ང་ ་འདིའི་མ ན་ བ་ ི་ངོས་གཉིས་ཀར་ཡི་གེ་ ིས་ཡོད། ༡༦ དཔང་ཡིག་ ང་ ་འདི་ནི་ ་ཡིས་
མཛད་པ་དང་ཡི་གེ་ཡང་ ་ཡིས་ ིས་ཏེ་བ ོས་པ་ཡིན། ༡༧ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་ ིས་ ད་ཅོར་ ག་
པ་ཐོས་ནས་མོ་ཤེ་ལ་ ར་ནང་ ་འཐབ་འཛང་གི་ ་འ ག་ཅེས་བཤད། ༡༨ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། འདི་ ལ་
ཁའི་ ་མ་རེད་ལ་ཕམ་ཁའི་ ་ཡང་མིན་པར་ངས་ཐོས་པ་ནི་གཞས་གཏོང་བའི་ ་རེད།
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༡༩ མོ་ཤེ་ ར་ ི་ཉེ་སར་བཅར་ནས་བེ ་དང་གར་འ བ་པ་མཐོང་ནས་ཁོ་ཞེ་ ང་ལངས་ཏེ་ ང་ ་
གཉིས་ཀ་རི་འདབས་ ་ག གས་ནས་ཚལ་བར་བཟོས། ༢༠ ཡང་ཁོང་ཚས་ ག་པའི་བེ ་མེ་ལ་བ ེགས་པ་དང་
བ ར་ནས་ཞིབ་ ེ་བཟོས་ཏེ་ འི་ཁར་གཏོར་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འ ང་ ་བ ག ༢༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་
རོན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་འབངས་ མས་ལ་ ིག་པ་ཆེན་པོ་འདི་འ ་བསགས་ ་འ ག་པར་ཁོང་ཚས་

ོད་ལ་ཅི་ཞིག་ ས་ ང་། ༢༢ ཨ་རོན་ ིས་བཤད་ ར། ངའི་གཙ་བོ་ལགས། ཁོང་ ོ་མི་ལངས་པར་ ། འབངས་
མས་ ་ངན་ བ་པར་དགའ་བར་ ོད་ ིས་ཤེས་ ་རེད། ༢༣ ཁོང་ཚས་བདག་ལ་ ོད་ ིས་ང་ཚའི་ཆེད་ ་ང་

ཚའི་མ ན་ནས་ལམ་ ་ ིད་པའི་ ་ཞིག་བཟོས། ་མཚན་ནི་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ ིད་མཁན་ ི་རོགས་པ་
མོ་ཤེ་ལ་གནས་ ལ་ཅི་ཞིག་ ང་བ་ང་ཚས་མི་ ོགས་ཞེས་ ས་ ང་། ༢༤ དེར་བ ེན་ངས་ཁོ་ཚར་ ་ཞིག་ལ་
གསེར་ ི་ ན་ཆ་ཡོད་ན་མར་ ངས་ཤིག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཁོ་ཚས་བདག་ལ་ ད་དེ་ངས་གསེར་ ི་ ན་ཆ་
མེ་ནང་ ་ག གས་ནས་བེ ་ཞིག་ཐོན་ ང་། ༢༥ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ ོད་མེད་ ་ ར་པ་དང་ཨ་རོན་

ིས་ཁོ་ཚ་རང་ག ན་མི་ བ་པ་བཟོས་ནས་ད ་བོའི་འ ་དམོད་ ་ ལ་ ་ ར་པ་མཐོང་། ༢༦ མོ་ཤེ་ ར་ ི་
ོ་ཁ་ན་ལངས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ོགས་པ་ཚང་མ་ངའི་འདིར་ཤོག་ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ལེ་ཝི་ཡི་ ་ཚ་ མས་ཁོའི་

དེ་གར་མཉམ་འཛམས་ ས། ༢༧ ཁོས་ཁོང་ཚར་བཤད་ ར། གཙ་བོ་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ །
ོད་ཚ་མི་སོ་སོས་རལ་ ི་ ེད་ལ་བཏགས་པ་དང་ ར་ནང་ ་ཐོན་ཏེ་ ོ་འདི་ནས་ ོ་གཞན་བར་ ེབས་པར་
ས་ཏེ་མི་སོ་སོས་ཁོའི་ ན་དང་། ོགས་པོ། ིམ་མཚས་བཅས་གསོད་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢༨ ལེ་ཝི་ཡི་ ་ཚ་
མས་ ིས་མོ་ཤེ་ཡི་ ད་ཆ་ ར་བ བས། ཉིན་དེར་འབངས་ ི་ ོད་ ་བསད་པའི་མི་ ོང་ག མ་ཡས་མས་

ཡོད། ༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། དེ་རིང་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་གཙང་མ་ ས་ཏེ་དམ་པའི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་དབང་
བ་དང་། མི་སོ་སོས་ཁོའི་ ་དང་ ན་ ་བཅས་ལ་བ ོལ་བས་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ལ་ ིན་ བས་གནང་བ་ཡིན།

༣༠ ཉིན་གཉིས་པར་ ེབས་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་ ོད་ཚས་ ིག་པ་ཆེན་པོ་བཟོས་སོང་། དེ་
རིང་ང་ཡར་གཙ་བོའི་དེ་གར་སོང་ ེ་གཅིག་ ས་ན་ ོད་ཚའི་ ིག་པའི་ཆེད་ ་བཤགས་པ་ ེད་ཆོག་ཅེས་
བཤད། ༣༡ མོ་ཤེ་གཙ་བོའི་སར་སོང་ནས་བཤད་ ར། ེ་ ད། འབངས་འདི་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་
གསེར་ ི་ ་འ ་བཟོས་ཏེ་ ིག་པ་ཆེན་པོ་བསགས་སོང་། ༣༢ ད་ ་ ེད་ ིས་ཁོང་ཚའི་ ིག་པ་ལ་བཟོད་ ོམ་
གནང་རོགས། གལ་ཏེ་མ་གནང་ན་ ེད་ ི་ ིས་པའི་ ག་དེབ་ལས་ངའི་མིང་བ བ་པར་ ། ༣༣ གཙ་བོས་མོ་
ཤེ་ལ་བཤད་ ར། ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་ ིག་པ་བསགས་ན་ངས་བདག་གི་ ག་དེབ་ལས་དེའི་མིང་བ བ་ ་
ཡིན། ༣༤ ད་ ་ ོད་སོང་ ེ་འབངས་འདི་ མས་བདག་གིས་ ོད་ལ་ག ངས་པའི་ས་དེར་ ིད་སོང་། བདག་གི་
ཕོ་ཉས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ལམ་ ེ་ ིད་ངེས་ཡིན། གང་ ར་བདག་གིས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་

བས་ངས་ཁོང་ཚའི་ ིག་པའི་ ིར་ཉེས་ཆད་གཏོང་ ་ཡིན། ༣༥ གཙ་བོས་འབངས་ མས་གསོད་པའི་ ་ ེན་
ནི་ཁོ་ཚས་ཨ་རོན་དང་ ན་ ་བེ ་བཟོས་པས་སོ༎
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༣༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། དེ་ ོན་བདག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་སགཡ་ཀོབ་བཅས་
ལ་ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་གནང་ ་ཡིན་ཅེས་ག ངས་ཡོད། ད་ ་

ོད་དང་ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིད་ཡོང་བའི་འབངས་ མས་ས་འདི་ལས་ ལ་ཏེ་དེར་སོང་། ༢ བདག་
གིས་ཕོ་ཉ་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་བཏང་ ེ་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་། ཨ་མོར་པ། ཧེད་པ། ཕ་རི་སི་པ། ཀི་ཝི་པ། ཡ་ ་སི་
པ་བཅས་མཐར་ ོད་བཏང་ནས། ༣ ོད་ཚ་འོ་མ་དང་ ང་ ི་བ ར་བའི་ས་ཆར་ ིད་འ ོ་བ་ཡིན། ང་རང་
ཉིད་ ོད་ཚའི་ ན་ ་ཡར་མི་འ ོ། ་མཚན་ནི་ ོད་ཚ་ ེ་མ ེགས་པའི་འབངས་ཡིན་པས་བདག་གིས་ཕལ་
ཆེར་ལམ་ ེང་ནས་ ོད་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་རེད། ༤ འབངས་ མས་ ིས་གཏམ་ངན་འདི་ཐོས་ བས་ ་
ངན་ ས་པ་དང་མི་ ས་ ང་ ན་ཆ་མ་བཏགས། ༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ལ་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ ེ་མ ེགས་པའི་འབངས་རེད། གལ་ཏེ་བདག་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ང་ཙམ་ ིན་
པ་ཡིན་ན་ངས་ ོད་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་ངེས་ཡིན། ད་ ་ ོད་ཚའི་ ས་ ེང་གི་ ན་ཆ་མར་ལེན་པ་དང་ངས་

ོད་ཚ་ལ་ཅི་ཞིག་ བ་དགོས་པ་ཐག་གཅོད་ ེད་ག ངས་སོང་ཞེས་ཤོད། ༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཧོ་རེབ་རི་
བོར་བ ད་པ་ནས་བ ང་ ས་ ེང་གི་ ན་ཆ་ཡོངས་མར་ ངས།

༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ ར་ ང་རིང་བའི་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ག་ ་ བ་པ་དང་ཁོས་ ར་འདིའི་མིང་ལ་ཚགས་
པའི་ ར་མཆོག་ཅེས་བཏགས། གཙ་བོ་ལ་ ་ཞིག་གིས་བཀའ་འ ི་ ས་ན་ ར་ ི་ ི་ལོག་གི་ཚགས་པའི་ ར་
མཆོག་ ་འ ོ་དགོས། ༨ མོ་ཤེ་ ར་ནས་ཐོན་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ལ་འ ོ་ བས་འབངས་ མས་ཚང་མ་
ཡར་ལངས་ནས་མི་སོ་སོར་རང་ཉིད་ ི་ ར་ ོ་ན་ལངས་ཏེ། མོ་ཤེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་ ་འ ལ་རག་
བར་ ་ ག་ནས་བ ས། ༩ མོ་ཤེ་ ར་མཆོག་ནང་ ་འ ལ་ བས་ ིན་ ི་ཀ་བ་མར་བབས་ནས་ཚགས་པའི་

ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ང་མོར་བ ད་པ་དང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་། ༡༠ འབངས་ མས་ ིས་
ིན་ ི་ཀ་བ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་མ ན་ ་ལངས་པ་མཐོང་ཚ་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས་མི་སོ་སོས་

རང་ཉིད་ ི་ ར་ ི་ ོ་ཁ་ནས་ ས་འ ད་ ས། ༡༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གདོང་དང་གདོང་གཏད་ནས་མི་དང་
ོགས་པོ་ཁ་བ ་ ེད་པ་ ར་ ེང་མོལ་མཛད། མོ་ཤེ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ ར་ནང་ ་ལོག་པ་དང་ ན་ ི་ ་
ེ་ཁོའི་རོགས་པ་གཞོན་ ་ཡོ་ ་ཨ་གཅིག་ ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ལས་ཁ་མ་ ལ།

༡༢ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་བཤད་ ར། ེད་ ིས་ང་ལ་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ག ངས་པར། འབངས་འདི་དག་
ཡར་ ིད། འོན་ ང་ ེད་ ིས་ང་ལ་ ་ཞིག་ངའི་ ན་ ་མངགས་པ་ཤེས་ ་མ་བ ག་པར་ ེད་ ིས་ག ངས་

ར། བདག་གིས་ ོད་ ི་མིང་ནས་ཤེས་པ་མ་ཟད་ ོད་ལ་བདག་གི་ ན་ ར་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ། ༡༣ གལ་
ཏེ་ངར་ད་ ་ ེད་ ི་ ན་ ར་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ན་ ེད་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ལམ་ང་ལ་འ བ་ ོན་གནང་
རོགས། དེར་བ ེན་ངས་ ེད་ངོ་ཤེས་པ་དང་ ེད་ ི་ ན་ ར་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ཆོག ེད་ ིས་དམངས་
འདི་རང་ཉིད་ ི་འབངས་ཡིན་པ་དགོངས་པར་མཛད། ༡༤ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། བདག་ ་དངོས་ ་ ོད་
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དང་ ན་ ་ཕེབས་ཏེ་ ོད་ལ་ངལ་གསོ་གནང་ ་ཡིན། ༡༥ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ེད་ ་དངོས་ ་ང་
ཚའི་ ན་ ་མ་ཕེབས་ན་ང་ཚ་འདི་ནས་ཡར་མ་འ ིད། ༡༦ མི་ལ་དོན་དག་གང་གི་ ེང་ནས་ ེད་ ི་ ན་ ར་
ལས་ང་དང་ ེད་ ི་འབངས་ མས་ལ་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པར་ཤེས་ ་འ ག ེད་ང་ཚའི་ ན་ ་ ིན་པའི་

ེན་ ིས་ང་དང་ ེད་ ི་འབངས་ མས་ས་ ེང་གི་འབངས་ཡོངས་ལས་ད ེ་བ་འ ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ།
༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ ་བ་ ས་པ་དག་ངས་ ང་ བ་དགོས། ་མཚན་ནི་ ོད་

ིས་བདག་གི་ ན་ ར་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་པ་མ་ཟད་ངས་ ོད་ ི་མིང་ལས་ངོ་ཤེས། ༡༨ མོ་ཤེ་ཡིས་ ེད་
ི་གཟི་བ ིད་ང་ལ་ ོན་རོགས་ཞེས་བཤད། ༡༩ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། བདག་གིས་རང་ཉིད་ ི་ མས་བ ེ་

ཡོད་ཚད་མངོན་ཏེ་ ོད་ ི་མ ན་ ་བ ད་ནས་བདག་གི་མཚན་ བ་བ གས་ ེད་པ་དང་། བདག་གིས་ ་
ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་དགོས་ན་དེ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པ་དང་གང་ལ་ ིང་ ེ་ ེ་དགོས་ན་དེ་ལ་ ིང་ ེ་
མཛད། ༢༠ ཡང་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་བདག་གི་ཞལ་མཇལ་མི་ བ། ་མཚན་ནི་མི་ ས་ངའི་ཞལ་མཇལ་ན་
གསོན་མི་ བ། ༢༡ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། དེར་ ོས་དང་། བདག་གི་ ང་ ་ས་ཆ་ཡོད་དེ་ ོད་ཕ་བོང་ ེང་ ་
ལོངས་ཤིག ༢༢ ངའི་གཟི་བ ིད་ ད་ བས་བདག་གིས་ངེས་པར་ ་ ོད་ཕ་བོང་གི་གས་ བས་ནང་ ་བཞག་
ནས་ངའི་ ག་གིས་ ོད་བཀབ་ཏེ་བདག་ཕར་ཕེབས་རག་བར་ ་ ག ༢༣ དེ་ ེས་བདག་གིས་ངའི་ ག་ ིར་
ལེན་པ་དང་ ོད་ ིས་ངའི་ ་ བ་མཐོང་བ་ལས་ཞལ་ངོ་མཇལ་མི་ བ་བོ༎

༣༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་ ར། ོད་ ིས་དེ་ ོན་རང་ཉིད་ ིས་བཅགས་པའི་ ང་ ་དེ་
དང་འ ་བར་ ོ་ཡི་ ང་ ་གཉིས་བ ོ་དགོས་པ་དང་། བདག་གིས་དེའི་ ེང་གི་ཡི་གེ་འདིའི་

ང་ ་དག་ལ་འ ི་བར་ ། ༢ ི་ཉིན་ཞོགས་པར་ ོད་ ིས་ ་ ིག་ལེགས་པོར་ ས་ཏེ་སི་ ་རི་བོར་མཛགས་
ནས་རི་བོའི་ ེ་ན་བདག་གི་མ ན་ ་ལོངས་ཤིག ༣ མི་ ་ཡང་ ོད་ ི་ ན་ ་ཡར་ཡོང་མི་ཆོག་པ་དང་རི་བོ་
ཡོངས་ལ་མི་ ་ཡང་མངོན་མི་ཆོགརི་འདབས་ལ་ཡང་ ག་ ་དང་ནོར་ ་ལ་ ་ཟ་མ་འ ག ༤ དེར་བ ེན་
མོ་ཤེ་ཡིས་ ོན་མ་དང་འ ་བའི་ ོ་ ང་གཉིས་བ ོས་པ་དང་། ཁོ་ཞོགས་པ་ ་མོར་ལངས་ཏེ་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ ར་ ོ་ ང་གཉིས་ལག་ ་ ེར་ནས་སི་ ་རི་བོར་ཡར་སོང་།

༥ གཙ་བོ་ ིན་ ི་ནང་ནས་མར་ཕེབས་ཏེ་མོ་ཤེ་ཡི་ ན་ ་དེ་གར་བཞེངས་པ་དང་གཙ་བོའི་མཚན་
བ་བ གས་ ས། ༦ གཙ་བོས་ཁོའི་མ ན་ནས་ བ་བ གས་གནང་ ར། གཙ་བོ། གཙ་བོ། ིང་ ེ་དང་
གས་ ེ་མངའ་བའི་ ། གས་ ོས་དཀའ་བ་མ་ཟད་ ོགས་མཐའ་མེད་པའི་ མས་བ ེ་དང་ ང་བདེན་

ཡོད། ༧ མི་ ོང་ ག་ ་མའི་ ིར་ མས་བ ེ་ཉར་ནས་ ིག་པ་དང་། ངོ་ལོགནག་ཉེས་བཅས་ཉེས་པ་ཅན་ལ་
ཉེས་ཆད་མེད་པ་གཏན་ནས་མི་མཛད་ཅིང་ངེས་པར་ ་ཁོའི་ཉེས་པ་ལ་རང་ཉིད་ ི་ཕ་དང་ འི་མི་རབས་
ག མ་བཞིའི་བར་ལ་བདའ་འདེད་མཛད། ༨ མོ་ཤེ་ ེལ་འ བ་ ིས་མགོ་བོ་ས་ལ་ ར་ནས་ ས་འ ད་ ས་
ཏེ། ༩ བཤད་ ར། གཙ་བོ་ལགས། གལ་ཏེ་བདག་ལ་ ེད་ ི་ ན་ ར་ནས་གཟིགས་ ོང་ཐོབ་ན་ ེད་ང་ཚའི་



134 འཐེགས་པ 34

ན་ ་ཕེབས་པར་ ། ་མཚན་ནི་འདི་ ེ་མ ེགས་པའི་འབངས་རེད། ཡང་ང་ཚའི་ ིག་པ་དང་ནག་ཉེས་ལ་
བཟོད་ ོམ་མཛད་དེ་ང་ཚ་ ེད་ ི་བདག་དབང་མཛད་པར་ ། ༡༠ གཙ་བོས་ག ངས་ ར། བདག་གིས་ཁ་
ཆད་ ས་ཏེ་འབངས་ ི་མ ན་ནས་འཛམ་ ིང་གི་ ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་དེ་ ་ བ་ ོང་མེད་པའི་ ད་མཚར་

ོན་ ་ཡིན། ོད་ ི་ཉེ་འཁོར་ ི་ ི་མིས་གཙ་བོའི་ ་བ་མཐོང་ངེས། ་མཚན་ནི་བདག་གིས་ ོད་ཚར་
བ བས་པའི་ ་བ་འཇིགས་ ག་ཆེ་བ་ཡིན།

༡༡ བདག་གིས་དེ་རིང་ ོད་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་དག་ ོད་ ིས་བ ི་དགོས་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་
མ ན་ནས་ཨ་མོར་པ་དང་། ཀ་ན་ཨན་པ། ཧེད་པ། ཕ་རི་ཟི་པ། ཀི་ཝི་པ། ཡ་ ་སི་པ་བཅས་མཐར་ ོད་ ་
གཏོང་ ་ཡིན། ༡༢ ོད་ ིས་གཟབ་གཟབ་ ས་ནས་ ོད་འ ོ་བའི་ས་དེའི་ ལ་མི་ལ་ཁ་ཆད་འཇོག་མི་ཉན།
ཕལ་ཆེར་ ོད་ཚའི་ ོད་ ི་ ་ ་ ་འ ར་བ་ཡིན། ༡༣ ཁོང་ཚའི་མཆོད་ ེགས་བཤིགས་པ་དང་ ོ་ ེན་བཅག་

ེ་ཁོང་ཚའི་ཤིང་ ་ག བ་དགོས། ༡༤ ་གཞན་ལ་ ས་འ ད་ ེད་མི་ཆོགཅིའི་ ིར་ཟེར་ན་གཙ་བོ་ནི་མིག་
སེར་ཅན་ ི་ ་ ེ་མིང་ལ་ ག་དོག་ཅན་ཟེར། ༡༥ ོད་དང་ས་དེའི་ ལ་མི་ཁ་ཆད་ ས་ནས་འབངས་ མས་
ཁོ་ཚའི་ ་ལ་དད་དེ་ལོག་གཡེམ་ ེད་པ་དང་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་པར་ཁོ་ཚས་ ོད་མ ོན་ ་
བ ས་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ས་ཟ་བར་ ག ༡༦ ཡང་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ་ལ་ཁོ་ཚའི་ ་མོ་ ང་མ་
བ ས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ་མོས་རང་ཉིད་ ི་ ་ལ་དད་དེ་ལོག་གཡེམ་ ེད་པ་དང་། ོད་ ི་ ་ལའང་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་
དད་དེ་ལོག་གཡེམ་ ེད་ ་འ ག་ ་རེད། ༡༧ རང་ཉིད་ ི་ ིར་ ་འ ་ ག་ ག་མི་ཆོག

༡༨ ོད་ ིས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ི་ ས་ ོན་ལ་བ ི་ ང་ ་དགོས་པ་དང་བདག་གིས་ ོད་ལ་
གནང་བའི་བཀའ་ ར་ཨ་བིབ་ ་བའི་ནང་གཏན་འཁེལ་མཛད་པའི་ ས་ ་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ར་ ི་
མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས། ་མཚན་ནི་ཨ་བིབ་ ་བའི་ནང་ལ་ ོད་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་ཐོན་པ་ཡིན།

༡༩ ོན་ ེས་ཞིག་ཡིན་ ིན་ཚང་མ་བདག་ལ་དབང་བ་དང་ ོ་ གས་ ི་ ོན་ ེས་ ང་དང་ ག་གང་
ཡིན་ཡང་ཕོ་ཚང་མ་ངའི་ཡིན། ༢༠ ོན་ ེས་ ི་བོང་ འི་ཚབ་ ་ ་ ་ ་བ་དང་གལ་ ིད་ཚབ་ ་མ་ ས་
ན་དེའི་ ེ་བཅག་དགོས། ོན་ ེས་ ི་ ་ཡིན་ ིན་ཚང་མ་ ས་ཡོང་དགོས། ས་ ང་ལག་ ོང་ ་བདག་ལ་
མཇལ་མི་ཆོག

༢༡ ོད་ ིས་ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་ལས་ཀ་ ེད་པ་དང་ཉིན་བ ན་པར་ངལ་གསོ་དགོས་ལ། ོ་འདེབས་
དང་ ་བ ་ ེད་ བས་གང་ཡིན་ཡང་ངལ་གསོ་ ེད་དགོས།

༢༢ ཐོག་མ་ ིན་པའི་ ོ་ ་བ ་ ེད་ བས་བ ན་ ག་ ས་ཆེན་ལ་རོལ་དགོས་པ་དང་ཡང་ལོ་མ ག་ལ་
བ ་བའི་ ས་ཆེན་ལ་རོལ་དགོས།

༢༣ ོད་ཚའི་ ེས་པ་ཚང་མས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་ག མ་མཇལ་
དགོས། ༢༤ བདག་གིས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ ི་མི་ མས་མཐར་ ོད་ ་བཏང་ནས་ ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་
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ེད་གནང་བ་དང་། ོད་ཡར་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་མཇལ་ ་ལོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་ག མ་འ ོ་ བས་ ོད་ ི་ས་
ཆར་འདོད་ཧམ་ ེ་མཁན་ ་ཡང་མེད།

༢༥ ོད་ ིས་བདག་ལ་མཆོད་ ས་ ི་ ག་དང་ ར་ ི་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་ ན་ ་ ལ་མི་ཆོག་པ་དང་
འདའ་བའི་ ས་ཆེན་ ི་མཆོད་ ས་ ང་ཞོགས་པའི་བར་ ་བཞག་མི་ཆོག

༢༦ ོད་ ིས་ས་ནང་ནས་ཐོག་མར་ ིན་པའི་འ ས་ ་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡི་ཕོ་ ང་ ་བ ལ་དགོས།
རེ ་དེའི་མ་ཡི་འོ་མའི་ནང་ ་འཚད་མི་ཆོག

༢༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ོད་ ིས་ ད་ཆ་འདི་དག་འ ི་དགོས། ་མཚན་ནི་བདག་གིས་ ད་
ཆ་འདི་ ར་ ོད་དང་ད ི་སི་རལ་བར་ཁ་ཆད་ ས་པ་ཡིན། ༢༨ མོ་ཤེ་གཙ་བོའི་དེ་གར་ཉིན་ཞག་བཞི་བ འི་
རིང་ ་ཟས་མ་ཟོས་ལ་ ་ཡང་མ་བ ང་བར་བ ད་དེ་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ་བོའི་ཁ་ཆད་ ི་ག ངས་ ང་ ་
གཉིས་པོའི་ཐོག་ ་ ིས།

༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ལག་ ་དཔང་ཡིག་ ང་ ་གཉིས་པོ་བ ང་ ེ་སི་ ་རི་བོ་ནས་མར་འབབས་ བས་གཙ་
བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བས་རང་ཉིད་ ི་གདོང་ གས་ལས་འོད་འ ོས་པ་མ་ཤེས། ༣༠ ཨ་རོན་དང་ད ི་
སི་རལ་ ི་འབངས་མིས་མོ་ཤེ་ཡི་གདོང་ གས་ལས་འོད་འ ོ་བ་མཐོང་ བས་ཁོའི་ཉེ་སར་བཅར་ ་ ག་པ་
རེད། ༣༡ འོན་ ང་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་བོས་ཏེ་ཨ་རོན་དང་ཚགས་པའི་མགོ་བ་ མས་ཁོའི་དེ་གར་ཡོང་ནས་མོ་ཤེ་
ཡིས་ཁོ་ཚ་དང་ཁ་བ ་ ས། ༣༢ དེ་ ེས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ཉེ་སར་ཡོང་ ེ་ཁོས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་སི་

་རི་བོ་ནས་ག ངས་པ་ཡོད་ཚད་ཁོ་ཚ་ལ་བཀའ་བ ོས། ༣༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ཚར་ ེས་རང་
ཉིད་ ི་ངོ་ལ་གདོང་རས་བཀབ། ༣༤ འོན་ ང་མོ་ཤེ་ནང་ ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཁོང་ལ་ ེང་མོལ་ ེད་ ་འ ོ་

བས་ཁོ་ ིར་འ ོ་རག་བར་ ་གདོང་རས་ ད་པ་དང་། ཁོ་ ིར་ཡོང་ནས་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་ཡོད་
ཚད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད། ༣༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་ཡི་གདོང་ གས་ལས་འོད་འ ོ་བ་
མཐོང་ཚ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཡང་གདོང་རས་ངོ་ལ་བཀབ་པ་དང་། ཁོ་ནང་ ་གཙ་བོ་དང་ ེང་མོལ་ ེད་ ་འ ོ་རག་
བར་ ་ ག་ནས་གདོང་རས་ ད་དོ༎

༣༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་བ ས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་ ར། འདི་དག་ནི་གཙ་བོས་
བཀའ་བ ོས་པའི་ག ངས་ཡིན་པས་ ོད་ཚས་དེ་བཞིན་ བས་ཤིག ༢ ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་ལས་

ཀ་ ེད་དགོས་པ་དང་ཉིན་བ ན་པར་དམ་པའི་ཉིན་མོ་ ེ་གཙ་བོ་ལ་བ ི་བའི་ངལ་གསོའི་དམ་པའི་ཉིན་མོ་
ཡིན། ཉིན་འདིའི་ནང་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ཡོད་ ིན་ངེས་པར་ ་ཁོ་ ་ལམ་ ་གཏོང་དགོས། ༣ ངལ་གསོའི་
ཉིན་མོར་ ོད་ཚའི་ ོད་གནས་གང་ལའང་མེ་ ར་མི་ཆོག

༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ལ་བཤད་ ར། གཙ་བོས་གནང་བའི་བཀའ་འདི་ ་ ེ།
༥ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་ལེགས་ ེས་ ེར་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་དགོས་པ་དང་། ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་
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འདོད་ཡོད་པའི་ལེགས་ ེས་འ ེར་ ། གསེར་དང་ད ལ། ཟངས། ༦ ད་པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག། ད་པ་
མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད། ར་ ། ༧ ཚས་དམར་པོ་བ བས་པའི་ ག་ ག་གི་པགས་པ། མཚ་ ིའི་པགས་པ།
ཐང་ཤིང་། ༨ ོན་མེ་ ར་ ེད་ ི་ མ། བཟོས་པའི་ གས་ མ། ི་ཞིམ་ ི་བ ང་ ས། ༩ གཟི་དམར་པོ། རིན་
པོ་ཆེ་ ་ཚགས་བཅས་ཨེ་ཕོད་དང་ ང་ ན་ ེང་ ་ ན་ཆོག ༡༠ ོད་ཚའི་ ོད་ ་སེམས་ལ་ ོ་ ོས་ ན་པ་
ཡོད་ ིན་ཚང་མ་ཡོང་ ེ་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་ཡོད་ཚད་བཟོ་དགོས། ༡༡ དེ་དག་ནི་ ར་མཆོག་དང་དེའི་
ཐོག་ ར། དེའི་ཁར་ ར་མཆོག་གི་ཐོག་ཡོལ། གས་ ། པང་ལེབ། ཨ་ཤིང་། ཀ་བ། ཀ་གདན། ༡༢ མ་དང་དེའི་
གདང་ ། ིང་ ེའི་ ི། འགེབས་ ེད་ ི་ཡོལ་བ། ༡༣ མ ན་ཅོག་དང་དེའི་གདང་ ། མ ན་ཅོག་གི་ཡོ་ ད་
ཡོད་ཚད། བཤམས་པའི་བག་ལེབ། ༡༤ ོན་ ེགས་དང་དེའི་ཅ་ལག ོན་མེ། ོན་མེ་ ར་ ེད་ ི་ མ། ༡༥ ོས་

ེགས་དང་དེའི་གདང་ ། གས་ མ། ི་ཞིམ་ ི་ ོས། ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁའི་ཡོལ་བ། ༡༦ དམར་བསང་གི་
ེགས་ ་དང་དེའི་ཟངས་ ། བསང་ ེགས་ ི་ལག་ཆ་ཡོད་ཚད། འ ས་གཞོང་། གཞོང་ ེགས། ༡༧ ར་ ོར་ ི་

ཡོལ་བ་དང་དེའི་ཀ་བ། ཀ་གདན་དང་ར་ ོར་ ི་ ོ་ཡོལ། ༡༨ ར་མཆོག་གི་ ར་པ་དང་ར་བའི་ ར་པ། ོགས་
གཉིས་ ི་ཆོན་ཐག ༡༩ ཞིབ་ཚགས་ ིས་བཟོས་པའི་གཟབ་གོས་དང་ཆོས་དཔོན་ཨ་རོན། དེའི་ཁར་ཁོའི་ ་

མས་ལ་དམ་པའི་ས་ཆར་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་ ་གནང་བའི་དམ་པའི་ ་བ་བཅས་སོ༎
༢༠ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་མོ་ཤེ་ཡི་མ ན་ནས་ ིར་སོང་། ༢༡ ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་

དང་དེའི་ ོད་ ི་བཀོལ་ ོད་ཡོད་ཚད་བཟོ་ ེད་དང་ཡང་དམ་པའི་ ོན་ཆས་བཟོ་བར་སེམས་འ ལ་ཐེབས་
པ་དང་འ ལ་འདོད་ཡོད་པ་ཚང་མས་གཙ་བོ་ལ་ལེགས་ ེས་ ེར་ཡོང་། ༢༢ སེམས་ ་འ ལ་འདོད་ཡོད་པའི་

ེས་པ་དང་ ད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་གསེར་ཆས་ ་ཚགས་ ེ་ ང་མ ན་ ི་ཁབ། ་ ན་དང་ ་ ན། མ བ་
ད ིས། ལག་ག བ་བཅས་ ེར་ཡོང་ནས་གཙ་བོ་ལ་ལེགས་ ེས་ ་ ལ། ༢༣ ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་

ག ད་པ་མཚལ་ཁ། སོ་ ད། ར་ ། ཚས་དམར་པོ་ བ་པའི་ ག་ ག་གི་པགས་པ། མཚ་ ིའི་པགས་པ་བཅས་
ཡོད་པ་ཚང་མས་ ེར་ཡོང་། ༢༤ ད ལ་དང་ཟངས་ ི་འ ལ་བ་ ལ་མཁན་ཚང་མས་གཙ་བོ་ལ་ལེགས་ ེས་

ེར་ཡོང་བ་དང་། ཐང་ཤིང་ཡོད་ ིན་བཟོ་ཆོག་པའི་བཀོལ་ ོད་ ན་པ་གང་ཡིན་ཡང་ ེར་ཡོང་། ༢༥ སེམས་
ལ་ ོ་ ོས་ ན་པའི་ ད་མེད་ ིས་ལག་པས་ ད་པ་འཁེལ་བ་དང་། འཁལ་ཟིན་པའི་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ་

གམཚལ་ཁ། སོ་ ད་བཅས་ཚང་མ་ ེར་ཡོང་། ༢༦ ོ་ ོས་ ན་པ་དང་སེམས་འ ལ་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་
ཚང་མས་ར་ ་འཁེལ། ༢༧ མགོ་བ་ མས་ ིས་ཨེ་ཕོད་དང་ ང་ ན་ ེང་ ་ ན་ཆོག་པའི་གཟི་དམར་པོ་དང་
གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཚང་མ་ ེར་ཡོང་། ༢༨ ཡང་བ ང་ ས་དང་ ོན་མེ་ ར་ ེད་ ི་ མ། གས་ མ། ི་
ཞིམ་ ི་ ོས་བཅས་ ེར་ཡོང་། ༢༩ གཙ་བོ་ལ་ལེགས་ ེས་ ལ་འདོད་ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེས་པ་དང་

ད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མས་ལེགས་ ེས་ ེར་ཡོང་ ེ། གཙ་བོའི་མོ་ཤེ་ ད་ནས་བཀའ་བ ོས་པའི་ལས་
ཡོད་ཚད་བ བས།
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༣༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་ ར། གཙ་བོས་ ་ འི་ ོགས་ཁག་ ོད་ནས་ ར་ ི་ཚ་
བོ་ ེ་ ་རི་ཡི་ ་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ི་མིང་ནས་ཁོ་བོས། ༣༡ ཡང་ཁོ་ལ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་ནས་ཁོ་ལ་ ོ་

ོས་དང་། ང་ ང་། ཤེས་ཡོན་བཅས་ ན་པར་མཛད་ནས་ལས་ ་ཚགས་བཟོ་ བ་པ་དང་། ༣༢ གསེར་དང་
ད ལ། ཟངས་བཅས་ ིས་དངོས་པོ་ ་ཚགས་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་ ི་འཆར་འགོད་ ེད་ བ་ལ། ༣༣ ཡང་རིན་
པོ་ཆེ་བ ོས་ཏེ་ ་ ག་ བ་པ་དང་ཤིང་བ ོ་ བ་པ། བཟོ་ ལ་ ་ཚགས་བཟོ་ བ་པ། ༣༤ ཡང་གཙ་བོས་ཁོ་
དང་ཏན་ ི་ ོགས་ཁག་ ོད་ ི་ཨ་ཧི་ས་མག་གི་ ་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་ལ་ ོ་རིག་གསལ་བར་མཛད་ནས་མི་ལ་ ོབ་

ིད་ ེད་ བ་པ། ༣༥ གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ་ ོ་ ོས་ ན་པར་མཛད་ནས་ལས་ ་ཚགས་བཟོ་ ས་ཏེ། བ ོ་
བའི་ལས་དང་བཟོ་བའི་ལས། ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། སོ་ ད་བཅས་ ི་མེ་ཏོག་
གཙག་པའི་ལས། དེའི་ཁར་འཐག་པའི་ལས་བཅས་ཚང་མ་ཁོ་ཚས་བཟོ་ བ་པ་དང་ ལ་ ་ ང་བའི་འཆར་
འགོད་ ེད་ བ་བོ༎

༣༦ གཙ་བོས་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ། དེའི་ཁར་སེམས་ ་ ོ་ ོས་ ན་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ ོ་ ོས་
དང་ ང་ ང་གནང་བ་དང་། ཁོ་ཚར་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ལས་ ི་བཀོལ་ ོད་ ་ཚགས་

ཤེས་པར་མཛད་ནས་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པའི་ལས་ཡོད་ཚད་ བ་དགོས།
༢ གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ་ ོ་ ོས་ ན་པ་མཛད་པ་དང་། ད་ ང་སེམས་འ ལ་ཐེབས་ཏེ་ ོན་ ་ཡོང་

ནས་ལས་འདི་ བ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ ིན་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་དང་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ། ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་བཅས་ ན་ ་བོས་
ཡོང་། ༣ མི་འདི་དག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་བཟོ་ཆེད་དམ་པའི་གནས་མཆོག་
གི་ལས་ ི་བཀོལ་ ོད་ལ་ ེར་ཡོང་བའི་ལེགས་ ེས་མོ་ཤེ་ལས་བ ས་པ་དང་། དེའི་ཁར་འབངས་ མས་ ིས་
ཉིན་རེའི་ཞོགས་པར་སེམས་ ་འ ལ་འདོད་ཡོད་པའི་ལེགས་ ེས་ ེར་ཡོང་། ༤ དེར་བ ེན་དམ་པའི་གནས་
མཆོག་གི་ལས་དག་བཟོ་མཁན་ ི་ ོ་ ོས་ ན་པའི་མི་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ལས་ཀ་བཞག་ ེ་ཡོང་ནས།
༥ ཁོ་ཚས་མོ་ཤེ་ལ་བཤད་ ར། འབངས་ མས་ ིས་ ེར་ཡོང་བ་གཙ་བོས་ བ་ འི་བཀའ་བ ོས་པའི་ ་བའི་
དགོས་མཁོ་ལས་མང་། ༦ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་ཕབ་ནས་ཁོ་ཚས་ ར་ནང་ ་ བ་བ གས་ ེད་ ར། ེས་
པ་དང་ ད་མེད་ ་ཡིན་ ང་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ ིར་ལེགས་ ེས་འ ་འ ེར་ཡོང་མི་དགོས། འདི་ ར་
འབངས་ མས་ ིས་ད་ ང་ལེགས་ ེས་ ེར་ཡོང་བར་བཀག ༧ ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚའི་ཡོད་ཚད་ ི་ ་ཆ་བཟོ་

འི་དངོས་པོ་དག་བ ན་པར་འདང་ཁར་ ག་མ་ཡོད།
༨ ཁོ་ཚའི་ ོད་ ི་ ོ་ ོས་ ན་པའི་བཟོ་བ་ཚང་མས་ཡོལ་བ་བ ་ཡིས་ ར་མཆོག་བཟོ་བ་དང་། ཡོལ་བ་

འདི་དག་ནི་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ིས་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་དང་ ད་པ་ ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ་བཅས་
བཀོལ་ཏེ་བཟོས་པ་དང་དེའི་ཁར་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་ ིས་ཀེ་ བ་གཙགས། ༩ ཡོལ་བ་རེ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་

་ཉི་ ་ ་བ ད་དང་ཞེང་ལ་ ་བཞི་ ེ་ཚང་མའི་ཚད་གཞི་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ༡༠ ཁོས་འདིའི་ཡོལ་བ་
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་ ོགས་གཅིག་ ་ ེལ་བ་དང་ཡོལ་བ་གཞན་ ་ཡང་ ོགས་གཅིག་ ་ ེལ། ༡༡ འདིའི་ ེལ་བའི་ཡོལ་བ་
མཐའ་མའི་ ེ་ལ་ ང་ ོན་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང་ ེལ་བའི་ཡོལ་བ་གཞན་དེའི་མཐའ་མའི་ ེ་ལའང་གཅིག་
མ ངས་ ིས་བཟོ་དགོས། ༡༢ འདིའི་ ེལ་བའི་ཡོལ་བའི་ ེང་ ་ ང་ ་བ ་བཟོ་དགོས་པ་དང་ ེལ་བའི་ཡོལ་
བ་གཞན་དེའི་ ེང་ འང་ ང་ ་བ ་བཟོས་ཏེ་ཚང་མ་ཁ་ ོད་ ེད་དགོས། ༡༣ ཡང་གསེར་ ་ ་བ ་བཟོས་
ཏེ་ཡོལ་བ་ ེལ་དགོས་པ་དང་། འདི་ ར་ ར་མཆོག་ཅིག་ ་འ ར་བ་ཡིན།

༡༤ ཁོས་ར་ ་ཡི་ཡོལ་བ་བ ་གཅིག་བཀོལ་ཏེ་ ར་མཆོག་ ེང་གི་ཐོག་ཡོལ་ ས། ༡༥ ཡོལ་བ་རེ་རེའི་རིང་
ཚད་ལ་ ་ མ་ ་དང་ཞེང་ལ་ ་བཞི་ ེ་ཡོལ་བ་བ ་གཅིག་ཚང་མ་ཚད་གཞི་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ༡༦ ཁོས་
ཡོལ་བ་ ་ ོགས་གཅིག་ ་ ེལ་བ་དང་ཡོལ་བ་གཞན་ ག་ ང་ ོགས་གཅིག་ ་ ེལ། ༡༧ འདིའི་ ེལ་བའི་
ཡོལ་བ་མཐའ་མའི་ ེ་ལ་ ང་ ་བ ་བཟོ་དགོས་པ་དང་ ེལ་བའི་ཡོལ་བ་གཞན་དེའི་མཐའ་མའི་ ེ་ལའང་

ང་ ་བ ་བཟོ་དགོས། ༡༨ ཡང་ཟངས་ ་ ་བ ་བཟོས་ཏེ་ཐོག་ ར་ ན་གཅིག་ ་ ེལ།
༡༩ དེའི་ཁར་ཚས་དམར་པོ་བ བས་པའི་ ག་ ག་གིས་པགས་པ་བཀོལ་ཏེ་ཐོག་ ར་ ི་ ར་ཁེབས་

བཟོས་པ་དང་ཡང་མཚ་ ིའི་པགས་པ་བཀོལ་ཏེ་རིམ་པ་དང་པོའི་ཐོག་ ར་ ེང་ ་ཐོག་ཁེབས་བཟོས།
༢༠ ཁོས་ ར་མཆོག་ལ་ཐང་ཤིང་གི་ཀེར་བའི་པང་ལེབ་བཟོས། ༢༡ པང་ལེབ་རེ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་

དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ ༢༢ པང་ལེབ་རེ་རེར་ ར་ཁ་གཉིས་ཡོད་པ་ཁ་ ད་པ་དང་ ར་མཆོག་གི་
པང་ལེབ་ཡོད་ཚད་འདི་ ར་བཟོས། ༢༣ ར་མཆོག་གི་ ོ་ངོས་ ་པང་ལེས་ཉི་ ་བཟོས་པ་དང་། ༢༤ འདིའི་
པང་ལེབ་ཉི་ འི་འོག་ ་ད ལ་ ི་ཀ་གདན་བཞི་བ ་བཟོས་ཏེ་པང་ལེབ་ ེང་གི་ ར་ཁ་གཉིས་ལ་ཀ་གདན་
གཉིས་རེ་མ ད་པ་དང་པང་ལེབ་གཞན་དེའི་ ེང་གི་ ར་གཉིས་ལ་ཀ་གདན་གཉིས་རེ་ ར། ༢༥ ར་མཆོག་
གི་ ང་ ོགས་ ི་ངོས་གཉིས་པ་ལའང་པང་ལེབ་ཉི་ ་བཟོས། ༢༦ ད ལ་ ི་ཀ་གདན་བཞི་བ ་བོ་འདིའི་པང་
ལེབ་འོག་ ་གཉིས་རེ་དང་པང་ལེབ་གཞན་དེའི་འོག་ འང་ཀ་གདན་གཉིས་རེ་ཡོད། ༢༧ ར་མཆོག་གི་

བ་ ོགས་ ི་ བ་ངོས་ ་པང་ལེབ་ ག་བཟོས་པ་དང་། ༢༨ ར་མཆོག་གི་ བ་ ོགས་ ི་ ར་གདོང་གཉིས་
ལ་པང་ལེབ་གཉིས་རེ་བཟོས། ༢༩ པང་ལེབ་ ་བ་ནས་ ེ་མོའི་ཨ་ལོང་དང་པོའི་ནང་ ག་གི་བར་ ་ཆ་ཡིན་
དགོས་པ་དང་། ར་མཆོག་གི་ ར་གདོང་གཉིས་པོ་ཚང་མ་འདི་ ར་བཟོས། ༣༠ པང་ལེབ་བ ད་དང་ད ལ་

ི་ཀ་གདན་བ ་ ག་ཡོད་པ་དང་པང་ལེབ་རེ་རེའི་འོག་ ་ཀ་གདན་གཉིས་རེ་ཡོད།
༣༡ ཁོས་ཐང་ཤིང་བཀོལ་ཏེ་ཨ་ཤིང་བཟོས་པ་དང་ ར་མཆོག་གི་ངོས་འདིའི་པང་ལེབ་ ི་ ིར་ཨ་ཤིང་ ་

བཟོས། ༣༢ ར་མཆོག་གི་ངོས་གཞན་དེའི་པང་ལེབ་ ི་ ིར་ཨ་ཤིང་ ་བཟོས་པ་དང་ཡང་ ར་མཆོག་གི་ བ་
ོགས་ ི་པང་ལེབ་ལ་ཨ་ཤིང་ ་བཟོས། ༣༣ ཁོས་ད ིལ་ ི་ཨ་ཤིང་བཟོས་ཏེ་པང་ལེབ་ ི་ད ས་ནས་མཐའ་

ནས་མཐའ་ལ་བ ིངས། ༣༤ ཁོས་པང་ལེབ་གསེར་ ིས་གཡོགས་པ་དང་ཡང་པང་ལེབ་ ེང་ ་ཨ་ཤིང་བ ད་
སའི་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཟོས་ཏེ་ཨ་ཤིང་ཡང་གསེར་ ིས་བ མ།
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༣༥ ཁོས་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ིས་ཡོལ་བ་
བཏགས་པ་དང་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་ ིས་ཀེ་ བ་གཙགས། ༣༦ ཡོལ་བ་ལ་ཐང་ཤིང་གི་ཀ་བ་བཞི་བཟོས་ཏེ་
གསེར་ ིས་བ མས་པ་དང་དེའི་ ེང་ ་གསེར་ ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཀ་བའི་ ིར་ད ལ་ ི་ཀ་གདན་བཞི་ གས།
༣༧ ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ེར་ནས་མེ་ཏོག་གཙགས་
པའི་ལག་ ལ་ ིས་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཡོལ་བཟོས། ༣༨ ཡང་ཡོལ་བ་ལ་ཀ་བ་ ་དང་དེའི་ ེང་གི་ གས་ ་
བཟོས་པ་དང་ཀ་མགོ་དང་དེའི་ ེང་གི་འ ེད་ ང་གསེར་ ིས་བ མས། འོན་ ང་ཀ་བའི་ཀ་གདན་ ་བོ་
ཟངས་ཡིན་ནོ༎

༣༧ བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ིས་རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ ེད་ཀཞེང་ཚད་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀམཐོ་ཚད་
ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ཅན་ ི་ཐང་ཤིང་གི་ མ་ཞིག་བཟོས། ༢ ཁོས་དེའི་ ི་ནང་གཉིས་ཀར་

གསེར་བཙ་མས་གཡོགས་པ་དང་ ོགས་བཞིར་གསེར་ ི་མཐའ་ ན་བཟོས། ༣ ཡང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཞི་
གས་ཏེ་ ོགས་གཅིག་ལ་གཉིས་དང་ ོགས་གཞན་དེར་གཉིས་བཅས་ མ་ ི་ ང་བ་བཞི་བོའི་ ེང་ ་ ར།

༤ ཁོས་ཐང་ཤིང་གི་གདང་ ་གཉིས་བཟོས་ཏེ་གསེར་ ིས་བ མས། ༥ ཁོས་འ ར་བདེ་ཆེད་གདང་ ་ མ་
འ མ་ ི་ཨ་ལོང་ནང་ ་བ ད། ༦ གསེར་བཙ་མས་རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ ེད་ཀཞེང་ལ་ ་གཅིག་དང་

ེད་ཀ་ཅན་ ི་ ིང་ ེའི་ ི་བཟོས། ༧ ཁོས་གསེར་ ི་ཀེ་ བ་གཉིས་ ང་ ེ་ ིང་ ེ་ ི་ཡི་ ེ་གཉིས་ ་ ར།
༨ ཁོས་ ེ་གཅིག་ལ་ཀེ་ བ་གཅིག་དང་ ེ་གཞན་དེར་ཡང་ཀེ་ བ་གཅིག་བཟོས་ཏེ་ཀེ་ བ་གཉིས་པོ་ ིང་ ེ་

ི་ཡི་ ེ་གཉིས་ལ་གཅིག་ ་ ེལ། ༩ ཀེ་ བ་གཉིས་ ི་ཡར་བ ངས་བའི་གཤོག་པས་ ིང་ ེ་ ི་བཀབ་པ་དང་
ཀེ་ བ་གདོང་དང་གདོང་ ད་ནས་ ིང་ ེ་ ི་ལ་གཏད།

༡༠ ཁོས་རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིགམཐོ་ཚད་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ཅན་ ི་ཐང་ཤིང་
གི་མ ན་ཅོག་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ༡༡ ཡང་གསེར་བཙ་མས་བ མས་པ་དང་ ོགས་བཞི་ལ་གསེར་ ི་མཐའ་ཤན་
བ བས། ༡༢ མ ན་ཅོག་གི་མཐའ་བཞི་བོར་སོར་བཞི་ཅན་ ི་ ་ ད་བཟོས་པ་དང་ ་ ད་ ི་ ེང་ ་གསེར་

ི་མཐའ་ཤན་བཟོས། ༡༣ ཡང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཞི་ གས་ཏེ་མ ན་ཅོག་གི་ ང་བའི་ ེང་གི་ ར་བཞི་ལ་
བཏགས། ༡༤ ཨ་ལོང་འདོགས་ས་ ་ ད་དང་ཉེ་བས་གདང་ ་བ ད་དེ་ ོག་ཙ་ ར་ཆོག ༡༥ མ ན་ཅོག་
འ ར་བདེ་ཆེད་ཁོས་ཐང་ཤིང་གི་གདང་ ་གཉིས་བཟོས་ཏེ་གསེར་ ིས་བ མས། ༡༦ མ ན་ཅོག་ ེང་གི་ ོད་
ཆས་ཏེ་ ེར་མ་དང་། ཁེམ་ ། དེའི་ཁར་ཆང་ མ། ཆང་མཆོད་ ེད་ ི་ཕོར་པ་བཅས་ཚང་མ་གསེར་བཙ་མས་
བཟོས།

༡༧ ཁོས་གསེར་བཙ་མའི་ ོན་ ེགས་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ ོན་ ེགས་འཇོག་ས་དང་ ་བ། ཕོར་པ། གེ་སར། མེ་
ཏོག་བཅས་ ན་ ་བ ངས། ༡༨ ོན་ ེགས་ ི་མཐའ་གཉིས་ནས་ཡན་ལག་ ག་བ ངས་དགོས་ཏེ་ ོགས་
གཅིག་ནས་ག མ་བ ངས་པ་དང་ ོགས་གཞན་དེ་ནས་ག མ་བ ིངས། ༡༩ ོགས་འདིའི་ཡན་ལག་སོ་སོའི་
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ེང་ ་ཕོར་བ་ག མ་རེ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ མ་པ་ནི་གེ་སར་དང་འདབ་མ་བཞད་པའི་ཁམ་ འི་མེ་ཏོག་དང་
འ ་ལ། ོགས་གཞན་དེའི་ཡན་ལག་སོ་སོའི་ ེང་ལའང་ཕོར་བ་ག མ་རེ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ མ་པ་ཡང་གེ་
སར་དང་འདབ་མ་བཞད་པའི་ཁམ་ འི་མེ་ཏོག་དང་འ ། ོན་ ེགས་ནས་བ ངས་བའི་ཡལ་ག་ ག་པོ་ཚང་
མ་དེ་ ར་རེད། ༢༠ ོན་ ེགས་ ེང་ ་ཕོར་བ་བཞི་ཡོད་ལ་ མ་པ་ནི་གེ་སར་དང་འདབ་མ་བཞད་པའི་ཁམ་

འི་མེ་ཏོག་དང་འ ། ༢༡ ོན་ ེགས་ ི་ཡལ་ག་གཉིས་རེའི་འོག་ ་གེ་སར་དང་ཡལ་ག་ ན་ ་འ ེས་ཡོད་
པ་དང་ ོན་ ེགས་ལས་བ ངས་བའི་ཡལ་ག་ ག་པོ་ཚང་མ་དེ་ ར་རེད། ༢༢ གེ་སར་དང་ཡལ་ག་ ན་གཅིག་

་འ ེས་ཏེ་ཚང་མ་གསེར་བཙ་མས་བ ངས། ༢༣ ཡང་ ོན་ ེགས་ ི་ ོན་མེ་བ ན་དང་དེའི་ཁར་ ོན་ ེགས་
ི་ ེ་ག བ་དང་ ིགས་ ོད་བཅས་གསེར་བཙ་མས་བཟོས། ༢༤ ཁོས་ ོན་ ེགས་དང་ལག་ཆ་ཡོད་ཚད་ལ་

གསེར་བཙ་མ་ཀི་ ར་གཅིག་བཀོལ་ཏེ་བཟོས།
༢༥ ཁོས་རིང་ཚད་ལ་ ་གཅིག་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིགམཐོ་ཚད་ལ་ ་གཉིས་ཅན་ ི་ཐང་ཤིང་གི་ ོས་

ེགས་ ་བཞི་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་བོ་དང་ ན་ ་ ེལ། ༢༦ ཡང་ ེགས་ འི་ ེང་དང་དེའི་
ོགས་བཞི། དེའི་ཁར་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་བོ་བཅས་གསེར་བཙ་མས་བ མས་པ་མ་ཟད་ ེགས་ འི་མཐའ་

བཞི་ལ་གསེར་ ི་ཤན་ཆ་བཟོས། ༢༧ ེགས་ ་འ ར་བདེ་ཆེད་གདང་ ་འ ག་སའི་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་
བཟོས་ཏེ་ ེགས་ འི་མཐའ་ཤན་འོག་གི་འ མ་གཉིས་ལ་ ར། ༢༨ ཁོས་ཐང་ཤིང་གི་གདང་ ་བཟོས་ནས་དེ་
དག་གསེར་ ིས་བ མས།

༢༩ ཡང་ ོས་བཟོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ ར་དམ་པའི་ གས་ མ་དང་ ི་ཞིམ་ ི་ ོས་དག་མ་བཟོས་སོ༎

༣༨ ཁོས་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་དང་ཞེང་ལ་ ་ ། མཐོ་ཚད་ལ་ ་ག མ་ཅན་ ི་ཐང་ཤིང་གི་བསང་ ེགས་
་བཞི་ཞིག་བཟོས། ༢ བསང་ ེགས་ ི་ ར་གདོང་བཞི་བོའི་ ེང་ ་ ་ཅོ་རེ་བཟོས་ཏེ་བསང་

ེགས་དང་ ེལ་ནས་བསང་ ེགས་ཟངས་ ིས་གཡོགས། ༣ ཁོས་བསང་ ེགས་ ེང་གི་ ོད་དང་ ག་མ། ེར་མ།
ཤ་ག ང་། མེ་གཞོང་བཅས་ཅ་ལག་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཟངས་ ིས་བཟོས། ༤ ཡང་བསང་ ེགས་ ི་ ིར་ཟངས་ ་
ཞིག་བཟོས་ཏེ་བསང་ ེགས་ ི་ངོས་བཞིའི་མཐའ་ཡི་ ེད་པའི་འོག་ ་བཞག་ནས་ ་བ་བསང་ ེགས་ ི་ ེད་
པའི་ ེད་ཙམ་ལ་ ེབས། ༥ ཟངས་ འི་ ར་བཞི་ཡི་ཆེད་ ་གདང་ ་འ ག་སའི་ཨ་ལོང་བཞི་ གས་པ་དང་།
༦ ཐང་ཤིང་གིས་གདང་ ་བཟོས་ཏེ་ཟངས་ ིས་གཡོགས། ༧ བསང་ ེགས་འ ར་ཆེད་གདང་ ་བསང་ ེགས་

ི་འ མ་གཉིས་པོའི་ཨ་ལོང་ནང་ ་བ ད་པ་དང་དེའི་ཁར་པང་ལེབ་ ིས་བསང་ ེགས་ ོང་བ་ཞིག་བཟོས།
༨ ཁོས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ཞབས་ ་ ེད་པའི་ ད་མེད་ མས་ ི་མེ་ལོང་ལས་ཟངས་ ི་

འ ས་གཞོང་དང་གཞོང་ ེགས་བཟོས།
༩ ཁོས་ ར་མཆོག་ལ་ར་ ོར་བཟོས་ཏེ་ར་བའི་ ོ་ངོས་ ་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཅན་ ི་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་

ི་ཡོལ་བ་བཟོས། ༡༠ ཡོལ་བའི་ཀ་བ་ཉི་ ་དང་ཟངས་ ི་ཀ་གདན་ཉི་ ། ད ལ་ ིས་ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་
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དང་འ ེད་ ང་བཅས་ཚང་མ་བཟོས། ༡༡ ང་ངོས་ ་ཡང་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་ཡོད་ལ་ཡོལ་
བའི་ཀ་བ་ཉི་ ་དང་ཟངས་ ི་ཀ་གདན་ཉི་ ། ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་འ ེད་ ང་ཚང་མ་ད ལ་ ིས་
བཟོས། ༡༢ ར་བའི་ བ་ངོས་ ་ཞེང་ལ་ ་ ་བ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་དང་དེའི་ ན་ ་ཀ་བ་བ ་དང་ཀ་གདན་
བ ། ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་འ ེད་ ང་ཚང་མ་ད ལ་ ིས་བཟོས། ༡༣ ར་བའི་ཤར་ངོས་ ་ཞེང་ལ་ ་

་བ ་དང་། ༡༤ ོ་ཡི་ ོགས་གཅིག་ལ་ ་བཅོ་ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་དང་དེའི་ཀ་བ་ག མ། ཀ་གདན་ག མ་
བཅས་ཡོད་ལ། ༡༥ ར་ ོར་ ི་ ོ་ཡི་ ོགས་གཞན་དེར་ཡང་ ་བཅོ་ ་ཅན་ ི་ཡོལ་བ་དང་དེའི་ཀ་བ་ག མ།
ཀ་གདན་ག མ་བཅས་ཡོད། ༡༦ ར་བའི་ ོགས་བཞིའི་ཡོལ་བ་ཡོངས་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་ ིས་བཟོས་པ་ཡིན།
༡༧ ཀ་བའི་ཀ་གདན་ མས་ཟངས་ཡིན་ལ་ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་འ ེད་ ང་ མས་ད ལ་ཡིན། ཀ་
མགོ་ད ལ་ ིས་གཡོགས་ཡོད་པ་དང་ར་བའི་ཀ་བ་ཚང་མ་ད ལ་ ི་འ ེལ་ ང་གིས་ ེལ། ༡༨ ར་བའི་ ོ་ཡོལ་
ནི་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་བཀོལ་བའི་རིང་ཚད་ལ་

་ཉི་ ་དང་མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ་ཅན་ ི་མེ་ཏོག་གཙགས་པའི་ལག་ ལ་ ིས་བཟོས་ཏེ་ར་བའི་ཡོལ་བ་དང་
ཆ་བ ིགས། ༡༩ ཡོལ་བའི་ཀ་བ་བཞི་དང་ཟངས་ ི་ཀ་གདན་བཞི། ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་འ ེད་ ང་
ད ལ་ཡིན་པ་དང་ཀ་མགོ་དག་ད ལ་ ིས་བ མ། ༢༠ ར་མཆོག་དང་ར་བའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ ར་པ་ཡོད་
ཚད་ཟངས་ཡིན།

༢༡ འདི་དག་ནི་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་ ར་ཆོས་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨི་ཐ་མར་ ིས་ལི་ཝི་པ་བེད་ ོད་ ས་
ནས་བ ིས་པའི་དཔང་ཡིག་ མ་ ི་ ར་མཆོག་ ོད་ ི་དངོས་པོའི་ ོམ་འབོར་ཡིན། ༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་
བ ོས་པའི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ ་ ་ཡི་ ོགས་ཁག་ནས་ཡིན་པའི་ཧོར་ ི་ཚ་བོ་ ེ་ ་རི་ཡི་ ་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ིས་
བ བས། ༢༣ ཁོ་དང་ལས་ ོགས་གཅིག་པའི་ཏན་ ི་ ོགས་ཁག་ ོད་ ི་ཨ་ཧི་ས་མག་གི་ ་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་ ེ་ཁོ་
ནི་བ ོས་ ག་མཁན་དང་། བཟོ་མཁན། ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། སོ་ ད་དག་གི་
མེ་ཏོག་གཙགས་མཁན་བཅས་ཡིན། ༢༤ དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ལས་ ི་བཀོལ་ ོད་ཡོད་ཚད་ ི་ ིར་ ལ་
བའི་གསེར་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཚད་གཞི་ ར་ཀི་ ་ཉི་ ་ ་ད ་དང་དེའི་ཁར་ཊམ་ཀ་བ ན་བ ་

མ་ ་ཡོད། ༢༥ མི་ག་གེ་མོས་བ ིས་པའི་ཚགས་པའི་ ོད་ ི་མིས་བཏོན་པའི་ད ལ་དམ་པའི་གནས་མཆོག་
གི་ཚད་གཞི་ ར་ཀི་ ར་བ ་དང་དེའི་ཁར་ཊམ་ཀ་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་བ ན་ ་དོན་ ་ཡོད། ༢༦ རིམ་པ་

ར་བ ིས་པའི་ལོ་ཉི་ འི་ཡན་ཆད་ ི་མི་ ངས་ ག་འ མ་ མ་ ོང་ ་བ ་ ་ ་ཡིས་དམ་པའི་གནས་
མཆོག་གི་ཚད་གཞི་ ར་མི་རེས་ད ལ་ཊམ་ ེད་ཀ་ ེ་བེ་ཀ་གཅིག་རེ་བཏོན། ༢༧ ད ལ་ཀི་ ར་བ ་ཡིས་
དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཀ་གདན་དང་ཡོལ་བ་ཡི་ཀ་བའི་ཀ་གདན་ གས། ཀ་གདན་རེར་ཀི་ ར་གཅིག་
དང་ཀ་གདན་བ ་ལ་ ོམ་པའི་ཀི་ ར་བ ་བཀོལ། ༢༨ ད ལ་ཊམ་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་བ ན་ ་དོན་ ་
བཀོལ་ཏེ་ཀ་བའི་ ེང་གི་ གས་ ་དང་ཀ་མགོར་བ མ་ ེད། དེའི་ཁར་ཀ་བའི་ ེང་གི་འ ེད་ ང་བཅས་



142 འཐེགས་པ 38–39

བཟོས། ༢༩ ལ་བའི་ཟངས་ཀི་ ར་བ ན་ ་དང་དེའི་ཁར་ཊམ་ཀ་ཉིས་ ོང་བཞི་བ ་ཡོད། ༣༠ ཟངས་འདི་
དག་བཀོལ་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁའི་ཀ་གདན་དང་ཟངས་ ི་ ེགས་ ། དེའི་ཁར་བསང་ ེགས་

ེང་གི་ཟངས་ ་དང་ ེགས་ འི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད་དང་། ༣༡ ད་ ང་ར་བའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ཀ་གདན་དང་
ར་བའི་ ོ་ཡི་ཀ་གདན། ར་མཆོག་གི་ ར་པ་ཡོད་ཚད་དང་ར་ ོར་ ི་ ོགས་བཞིའི་ ར་པ་ཡོད་ཚད་བཅས་
བཟོས་སོ༎

༣༩ བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ིས་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ་བཅས་བཀོལ་ཏེ་དམ་པའི་
གནས་མཆོག་ལ་ཞབས་ ་ ེད་པའི་ ས་དག་གི་ ་བ་བཟོས་པ་དང་། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་

པའི་བཀའ་ ར་ཨ་རོན་རོན་ལ་ཡང་དམ་པའི་ ོན་གོས་བཟོས། ༢ ཁོས་གསེར་ ད་དང་། ད་པ་ ོན་པོ། ད་
པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་ཁར་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ིས་ཨེ་ཕོད་བཟོས། ༣ གསེར་ བ་ ེབ་ ་ ང་

ེ་ ད་པ་བཞིན་ ས་ནས་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ་བཅས་ ི་ ན་ ་བཟོ་བའི་
ལག་ ལ་ ིས་གཙགས། ༤ ཡང་ཨེ་ཕོད་ ི་ ིར་ ེལ་བའི་ ག་ཐག་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཨེ་ཕོད་ ི་ ེ་གཉིས་ལ་
མ ད། ༥ དེའི་ ེང་གི་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་ ིས་བཏགས་པའི་ ེད་འཆིང་ཨེ་ཕོད་ ི་བཟོ་ ངས་དང་འ ་བར་
བ མས་ནས་ཨེ་ཕོད་དང་གཅིག་ ་ ེལ་ཏེ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་གསེར་ ད་དང་། ད་པ་

ོན་པོ། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་ཁར་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ིས་བཟོས།
༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་གཟི་དམར་པོ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ཐམ་ཀ་བ ོ་བ་བཞིན་བ ོས་ཏེ་གསེར་

ི་ ་ ང་ནང་ ་བ ན། ༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་རིན་པོ་ཆེ་འདི་གཉིས་ཀ་ཨེ་ཕོད་ ི་ ག་
པ་གཉིས་ལ་ ར་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ན་གསོའི་ ོ་ ས།

༨ ཁོས་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་བཀོལ་ཏེ་ཨེ་ཕོད་ ི་བཟོ་ ངས་དང་འ ་བར་གསེར་ ད་དང་། ད་པ་ ོན་པོ།
ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་ཁར་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་ ིས་ ང་ ན་བཟོས། ༩ ང་ ན་ནི་ཉིས་
ེབ་ ས་པའི་རིང་ཚད་ལ་མཐོ་གང་དང་། ཞེང་ལ་མཐོ་གང་ཅན་ ི་ ་བཞི་ཞིག་ཡིན། ༡༠ དེའི་ ེང་ ་རིན་པོ་

ཆེའི་ ་རིམ་པ་བཞི་བ བས། རིམ་པ་དང་པོར་པ ྨ་ ཱ་ག་དང་། མར་གད། གཡང་ཊི་སེར་བོ། ༡༡ རིམ་པ་གཉིས་
པར་ག ་དང་། ཨི ་ ི་ལ། ོ་ ེ་ཕ་ལམ། ༡༢ རིམ་པ་ག མ་པར་མ་ཎི་ཧོ་དང་། དཀར་ ་མན། དབང་ ོན།
༡༣ རིམ་པ་བཞི་བར་བེ ་ ་དང་། གཟི་དམར། ག་ཚལ་བཅས་ཚང་མ་གསེར་ ི་ ་ ང་ནང་ ་ ་བ བས།
༡༤ རིན་པོ་ཆེ་འདི་དག་ཚང་མ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་བ ་གཉིས་ ི་མིང་ ར་ཐམ་ག་བ ོ་བ་བཞིན་ ོགས་ཁག་
བ ་གཉིས་ ི་མིང་བ ོས། ༡༥ ང་ ན་ ེང་ཐག་པ་དང་འ ་བར་གསེར་བཙ་མའི་ ིམ་ཐག་བཟོས། ༡༦ ཡང་
གསེར་ ི་ ་ ང་གཉིས་དང་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ ང་ ན་ ི་ ེ་གཉིས་ལ་བཏགས་པ་དང་། ༡༧ ིམ་པའི་
གསེར་ཐག་གཉིས་ ང་ ན་ ི་ ེ་གཉིས་ ི་ཨ་ལོང་ལ་ ན། ༡༨ ཡང་གསེར་ཐག་གི་ ེ་གཉིས་ཀ་ ་ ང་གཉིས་
ལ་ ེལ་ཏེ་ཨེ་ཕོད་མ ན་ ི་ ག་ཐག་ལ་མ ད། ༡༩ གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཨེ་ཕོད་ནང་ངོས་ ི་
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ང་ ན་ ི་ ེ་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས། ༢༠ ཡང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཨེ་ཕོད་ ི་བཟོ་བའི་ལག་
ལ་ ིས་བཏགས་པའི་ ེད་འཆིང་གོང་གི་འ ེལ་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་ཨེ་ཕོད་མ ན་ ི་ ག་ཐག་གཉིས་ ི་

འོག་ལ་བཏགས། ༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ད་པ་ ོན་པོས་ ང་ ན་ ི་ཨ་ལོང་དང་ཨེ་
ཕོད་ ི་ཨ་ལོང་བ མས་པ་དང་ ང་ ན་བཟོ་བས་ལག་ ལ་ ིས་བཏགས་པའི་ཨེ་ཕོད་ ི་ ེད་འཆིང་གོང་ ་

ར། དེར་བ ེན་ ང་ ན་ཨེ་ཕོད་ལས་མི་འ ལ།
༢༢ ཁོས་ཁ་དོག་ཡོངས་ ོན་པོ་ཅན་ ི་བཏགས་པའི་ཨེ་ཕོད་ ི་ ་ཆེན་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ༢༣ ་ཆེན་ ི་ ེང་

་གོང་བ་བཟོས་པ་དང་གོང་བའི་མཐའ་མི་རལ་བའི་ཆེད་ ་གོ་ བ་ ི་གོང་བ་བཞིན་གོང་མཐའ་བཏགས།
༢༤ ་ཆེན་ ི་མཐའ་ཤན་ལ་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་ ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་ཁར་འཁེལ་བའི་སོ་

ད་བཅས་ ི་སེ ་བཟོས་པ་དང་། ༢༥ ཡང་གསེར་བཙ་མས་སིལ་ ོལ་བཟོས་ཏེ་ ་ཆེན་འདབས་ ི་མཐའ་
འཁོར་ ི་སེ་འ འི་བར་ ་སིལ་ ོལ་བཏགས། ༢༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ཞབས་ ་ ེད་པར་

་ཆེན་ ི་མཐའ་ཤན་ ི་འདབས་ལ་སིལ་ ོལ་རེ་དང་སེ་འ ་རེ་རེས་མོས་ ས།
༢༧ ཁོས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་བཏགས་པའི་སོ་རས་ ི་ནང་ ་བཟོས་པ་དང་། ༢༨ དེའི་ཁར་

སོ་རས་ ི་ཆོས་ ་དང་མཛས་ ག་ ན་པའི་ལ་ཐོད་བཟོས་པ་མ་ཟད་འཁེལ་བའི་སོ་རས་ ི་དོར་མ་བཟོས།
༢༩ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ད་པ་ ་ ག ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་
ཁར་འཁེལ་བའི་སོ་ ད་བཅས་གཙགས་པའི་ལག་ ལ་ ིས་ ེད་འཆིང་བཟོས། ༣༠ ཁོས་གསེར་བཙ་མས་དམ་
པའི་ད ་ ན་ ེང་གི་ ང་ ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ཐམ་གའི་བ ོ་ གས་ ར་ ེང་ ་གཙ་བོའི་ ིར་དམ་པ་འ ར་རོ་
ཞེས་བ ོས། ༣༡ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ད་པ་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་ ང་ ་ཆོས་ འི་ ེང་ ་

ེལ།
༣༢ དེ་ནས་ ར་མཆོག་ ེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ་བ་ཡོངས་དེ་ ར་བ བས་ཚར་སོང་། གཙ་བོས་

མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ཡོད་ཚད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཚང་མ་ ར་བཞིན་བ བས། ༣༣ ཁོ་ཚས་ ར་
མཆོག་དང་ ར་མཆོག་གི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད་མོ་ཤེ་ཡི་དེ་གར་བ ལ་བར་ གས་ ་དང་། པང་ལེབ། ཨ་ཤིང་།
ཀ་བ། ཀ་གདན། ༣༤ ཚས་དམར་པོ་བ བས་པའི་ ག་ ག་གི་པགས་པའི་ཁེབས། མཚ་ ིའི་པགས་པའི་
ཐོག་ཁེབས། མ་འགེབས་ ེད་ ི་ཡོལ་བ། ༣༥ དཔང་ཡིག་ མ་དང་དེའི་གདང་ ། དེའི་ཁར་ ིང་ ེའི་ ི།
༣༦ མ ན་ཅོག་དང་དེའི་ཅ་ལག་ཡོངས། དེ་མ་ཟད་བཤམས་པའི་བག་ལེབ། ༣༧ གསེར་བཙ་མའི་ ོམ་ ེགས་
དང་ ར་བ ིགས་པའི་ ོན་མེ། ོན་ ེགས་ ི་ཡོ་ ེད་ཡོངས། དེའི་ཁར་ ོན་མེ་ ར་ ེད་ ི་ མ། ༣༨ གསེར་

ི་ ེགས་ ། གས་ མ། ི་ཞིམ་ ི་ ོས། ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཡོལ། ༣༩ ཟངས་ ི་ ེགས་ ་དང་དེའི་
ེང་གི་ཟངས་ ། ེགས་ འི་གདང་ ། དེ་མ་ཟད་ ེགས་ འི་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད། ས་གཞོང་དང་གཞོང་
ེགས། ༤༠ ར་བའི་ཡོལ་བ་དང་ཀ་བ། ཀ་གདན། ར་བའི་ ོ་ཡོལ། ཆོན་ཐག ར་པ། དེའི་ཁར་ ར་མཆོག་དང་
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ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ ོད་ ་བཀོལ་བའི་ཅ་ལག་ཡོད་ཚད། ༤༡ དམ་པའི་གནས་མཆོག་ལ་ཞབས་ ་ ེད་
པའི་ཞིབ་ཚགས་ ིས་བཟོས་པའི་གཟབ་གོས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་ ་བཀོལ་བའི་མཆོད་དཔོན་ཨ་
རོན་ ི་དམ་པའི་ ་བ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ི་ ོན་གོས་བཅས་སོ༎ ༤༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ་བ་འདི་
དག་ཡོད་ཚད་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་བ བས། ༤༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚས་ ་བ་ཡོད་ཚད་གཙ་
བོས་བཀའ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་དེ་ ར་བ བས་ཚར་བ་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚར་ ིན་ བས་གནང་ངོ་༎

༤༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ ར་
མཆོག་ བ་དགོས་པ་དང་། ༣ ོད་ ིས་དཔང་ཡིག་ མ་ནང་ ་བཞག་ ེ་ཡོལ་བས་ མ་འགེབས་

དགོས། ༤ མ ན་ཅོག་ནང་ ་ ེར་ཏེ་དེའི་ ེང་གི་དངོས་པོ་ ིག་པ་དང་ ོན་ ེགས་ནང་ ་ ེར་ནས་དེའི་
ེང་གི་ ོན་མེ་ ོར། ༥ ོས་བ ག་སའི་གསེར་ ི་ ེགས་ ་དཔང་ཡིག་ མ་ ི་མ ན་ ་བཞག་པ་དང་ ར་

མཆོག་གི་ ོ་ཡོལ་ཁོབས། ༦ དམར་བསང་གི་ ེགས་ ་ ར་མཆོག་གི་ ོ་མ ན་ ་ཞོག ༧ ས་གཞོང་ཚགས་
པའི་ ར་མཆོག་དང་བསང་ ེགས་ ི་བར་ ་བཞག་ནས་གཞོང་བའི་ནང་ ་ ་ གས་ཤིག ༨ ཡང་ ོགས་
བཞིར་ར་ཡོལ་ བ་ཏེ་ར་བའི་ ོ་ཡོལ་ཁོབས། ༩ གས་ མ་ ེར་ཡོང་ནས་ ར་མཆོག་དང་དེའི་ནང་གི་ཅ་
ལག་ཡོད་ཚད་ལ་ གས་པ་དང་། ར་མཆོག་དང་ཅ་ལག་ཡོད་ཚད་ལ་དག་ ོང་ ོས་དང་ཚང་མ་དམ་པར་
འ ར། ༡༠ ཡང་དམར་བསང་གི་ ེགས་ ་དང་དེའི་ཅ་ལག་ཡོད་ཚད་ལ་ གས་ཏེ་དག་ ོང་ ོས་དང་ཚང་མ་
ཆེས་དམ་པར་འ ར། ༡༡ ས་གཞོང་དང་དེའི་གཞོང་ ེགས་ལ་ གས་ཏེ་གཞོང་བ་དམ་པར་འ ར། ༡༢ ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ིད་ཡོང་ནས་ ་ཡིས་ག གས་པོ་འ ས། ༡༣ ཨ་
རོན་ལ་དམ་པའི་ ་བ་བ བས་པ་དང་ གས་ཏེ་ཁོ་དམ་པར་འ ར། དེར་བ ེན་ཁོ་མཆོད་དཔོན་ ས་ཏེ་
བདག་ལ་བ ར་བ ི་ ེད་ཆོག ༡༤ ོད་ ིས་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ ིད་ཡོང་ ེ་ཁོ་ཚ་ལ་ནང་ ་ ོན་ཅིག ༡༥ ཁོ་
ཚའི་ཨ་ཕར་ཇི་ ར་ གས་པ་ཁོ་ཚར་ཡང་དེ་བཞིན་ གས་ནས་ཁོ་ཚས་མཆོད་དཔོན་ ས་ཏེ་བདག་ལ་ཞབས་

་ ེད་ཆོགཁོ་ཚས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ལ་ གས་པ་ཞིག་ཡིན་ ིན་ནམ་ཡང་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་
གནས་གཉེར་བ་འ ར། ༡༦ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་བཞིན་ཚང་མ་བ བས།

༡༧ ལོ་གཉིས་པའི་ ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ ར་མཆོག་ བ། ༡༨ མོ་ཤེ་ཡིས་ ར་མཆོག་ཡར་ བ་
བས་ཀ་གདན་བཞག་པ་དང་པང་ལེབ་ ེན་ ་བ ངས། ཨ་ཤིང་བ ས་པ་དང་ཀ་བ་བ ེངས། ༡༩ གཙ་

བོས་ཁོ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ ར་ ར་མཆོག་ ེང་ ་ཐོག་ཡོལ་ བ་པ་དང་དེའི་ ེང་ ་ཐོག་ཁེབས་བཀབ།
༢༠ ཡང་དཔང་ཡིག་ ང་ ་ མ་ནང་ ་བཞག་པ་དང་གདང་ ་ མ་ ི་འ མ་གཉིས་ལ་བ ས་ཏེ་ ིང་

ེའི་ ི་ མ་ ེང་ ་བཞག ༢༡ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ མ་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་ ེར་ཏེ་ མ་
འགེབས་ ེད་ ི་ཡོལ་བས་དཔང་ཡིག་ མ་བཀབ། ༢༢ ཡང་མ ན་ཅོག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་གི་ ར་
མཆོག་གི་ ང་ ོགས་ ི་ཡོལ་བའི་ ི་རོལ་ ་བཞག ༢༣ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་མ ན་ཅོག་གི་
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ེང་ ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བག་ལེབ་བཤམས། ༢༤ ཡང་ ོན་ ེགས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་གི་ ོག་ཙའི་
ཁ་གཏད་ ི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ངོས་ ་བཞག ༢༥ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ོན་
མེ་ ར་པ་དང་། ༢༦ གསེར་ ི་ ེགས་ ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་གི་ཡོལ་བའི་མ ན་ ་བཞག ༢༧ གཙ་
བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ི་ཞིམ་ ི་ ོས་བ གས། ༢༨ ཡང་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཡོལ་
བཀབ། ༢༩ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ ར་དམར་བསང་གི་ ེགས་ ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ ེ་ ར་
མཆོག་གི་ ོ་ཁར་བཞག་པ་དང་དེའི་ ེང་ ་དམར་བསང་དང་དཀར་ག ར་ ལ། ༣༠ ས་གཞོང་ཚགས་
པའི་ ར་མཆོག་དང་བསང་ ེགས་ ི་བར་ ་བཞག་པ་དང་ ས་གཞོང་ནང་ ་ ས་ ག་ ེད་ ི་ ་ གས།
༣༡ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། དེའི་ཁར་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ ིས་གཞོང་བ་འདིའི་ནང་ ་ལག་པ་དང་ ང་པ་བ ས།
༣༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ཁོ་ཚ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་ ་འ ལ་བའམ་བསང་ ེགས་ལ་
བཅར་ བས་ཚང་མས་བ ས། ༣༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ ར་མཆོག་དང་བསང་ ེགས་ ི་མཐའ་འཁོར་ལ་ར་ཡོལ་ བ་པ་
དང་ར་ ོར་ ི་ ོ་ཡོལ་བཀབ། འདི་ ར་མོ་ཤེ་ཡི་ལས་ཀ་ཡོངས་བ བས་ཟིན།

༣༤ བས་དེར་ ིན་ ིས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་བཀབ་པ་དང་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་ ིས་ ར་མཆོག་
བཀང་། ༣༥ མོ་ཤེ་ཚགས་པའི ར་མཆོག་ལ་འ ལ་མ་ བ། ་མཚན་ནི་དེའི་ ེང་ ་ ིན་ད ིགས་པ་མ་
ཟད་གཙ་བོས་གཟི་བ ིད་ ིས་ ར་མཆོག་བཀང་།

༣༦ ིན་པ་ ར་མཆོག་ལས་ཡར་བ གས་ བས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འ ལ་བ ད་ ི་ལམ་ལ་ཆས།
༣༧ གལ་ཏེ་ ིན་པ་ཡར་མ་བ གས་ན་ཁོ་ཚ་ ིན་པ་ཡར་བ གས་པའི་བར་ ་ལམ་ལ་མི་འ ོ། ༣༨ དེར་བ ེན་
འ ལ་བ ད་ ེད་པའི་ལམ་ ེང་ཡོངས་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ཚང་ཡོད་ཚད་ ི་མིག་མ ན་ ་གཙ་བོའི་ ིན་
པ་ཉིན་མོར་ ར་མཆོག་གི་ ེང་ ་ཡོད་པ་དང་མཚན་མོར་ ིན་པའི་ནང་ ་མེ་ཡོད་དོ༎ ༎



ལེ་ཝིའི་ ལ་ ིམས་སམ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ་བ།

༡ གཙ་བོས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོད་ ་མོ་ཤེ་བོས་ཏེ་ཁོ་ལ་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་
མས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་གཙ་བོར་དངོས་ཟོག་འ ལ་མཁན་ཡོད་ན་

བ་ ང་ ་དང་ ག་ ་ ོད་ ི་ ོ་ གས་མཆོད་ ས་ ་ ོས། ༣ གལ་ཏེ་ཁོའི་མཆོད་ ས་བ་ ང་དམར་བསང་
་ ལ་ན་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁ་ནས་ ོན་མེད་པའི་བ་ ང་ཞིག་འ ལ་དགོས། དེར་བ ེན་གཙ་

བོའི་མ ན་ལ་ གས་ད ེས་པར་འ ར། ༤ ཁོས་དམར་བསང་གི་ ོ་ གས་དེའི་མགོ་ཐོག་ ་ལག་བཞག་ ེ་
དམར་བསང་གི་ གས་ལ་བབས་ཏེ་ཁོའི་ ིར་ ིག་པ་སེལ་ཆོག ༥ ཁོས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་བ་ ང་བཤས་པ་
དང་ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་མཆོད་དཔོན་ ས་ཏེ་ ག་འ ལ་དགོས། ག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་
གི་ ོ་ཁ་དང་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར། ༦ མི་དེས་དམར་བསང་གི་ ོ་ གས་ ི་པགས་པ་བ ས་
ནས་དེ་ མ་ ར་ག བ་དགོས། ༧ མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ ིས་མེ་ ེགས་ འི་ ེང་

་བཞག་ ེ་ ད་ཤིང་མེའི་ཐོག་ ་འཇོག་དགོས། ༨ ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་མཆོད་དཔོན་ ས་ཏེ་
ཤ་ ོག་དང་མགོ་བོ། དེའི་ཁར་ཚལ་བཅས་ ེགས་ འི་ཐོག་གི་མེ་ཡི་ ད་ཤིང་ ེང་ ་ ལ་ལ་འཇོག་དགོས།
༩ འོན་ ང་དམར་བསང་གི་ནང་ཆ་དང་ ང་པ་ ་ཡིས་བ ་བ་དང་མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས་ཏེ་དམར་བསང་ ེད་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ཡིན།
༡༠ གལ་ཏེ་མིའི་མཆོད་ ས་ ག་ ག་དང་ར་དམར་བསང་ ་ ས་ན་ ོན་མེད་པའི་ ག་ ག་འ ལ་

དགོས། ༡༡ ག་དེ་ ེགས་ འི་ ང་ ོགས་ ི་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཤའ་དགོས་པ་དང་། ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་
ད་མཆོད་དཔོན་ ེད་མཁན་དག་གིས་ ག་ ག་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༡༢ དམར་བསང་

གི་ ོ་ གས་ མ་ ར་ག བ་ནས་མགོ་བོ་དང་ མ་ཚལ་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ེགས་ འི་མེ་ཡི་ ད་ཤིང་ ེང་
་ ལ་ལ་འཇོག་དགོས། ༡༣ འོན་ ང་ནང་ཆ་དང་ ང་པ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཡོད་

ཚད་ ལ་ཏེ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས། འདི་ནི་དམར་བསང་ ེ་གཙ་བོའི་ ིར་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་
ེག་ཡིན།

༡༤ གལ་ཏེ་མིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་དམར་བསང་གི་མཆོད་ ས་འདབས་ཆགས་ཡིན་ན་ཐི་བའམ་ ག་
ག་མཆོད་ ས་ ་ ེད་དགོས། ༡༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ་ ེགས་ འི་མ ན་ ་ ེར་ནས་མགོ་བོ་ག ་མཉེ་

ཞིག་ ས་ཏེ་ ་དེ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་པ་དང་། ་ཡི་ ག་ ེགས་ འི་ལོགས་ ་བ ར་ ་འ ག་དགོས།
༡༦ ཡང་ ་ཡི་ཨོག་ཞོལ་དང་ནང་ཆ་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་ ེགས་ འི་ཤར་ ོགས་ ི་གོ་ཐལ་ གས་སར་འཕེན་
དགོས། ༡༧ ་ཡི་གཤོག་པ་གཉིས་ཀ་བ ང་ནས་ ་དེ་ད ལ་བ་ལས་གཅོད་མི་ ང་ལ་མཆོད་དཔོན་ ིས་
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ེགས་ འི་ ེང་གི་མེ་ཤིང་ཐོག་ ་ ེག་དགོས། འདི་ནི་དམར་བསང་ ེ་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་
ེག་ཡིན༎

༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་དཀར་བསང་གི་དངོས་ཟོག་ ལ་བའི་ཚ། དེར་ ོ་ཞིབ་ ི་ ེང་ལ་ མ་
གས་པ་དང་དེའི་ ེང་ ་ ོས་དཀར་བ ན་ཏེ། ༢ ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་མཆོད་དཔོན་

ེད་སར་ ེར་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོ་ཞིབ་ ི་ནང་ནས་ ར་མོ་གང་ ངས་པ་མ་ཟད་ མ་དང་ ོས་དཀར་
ཡོད་ཚད་ལེན་དགོས། ེས་ ་ ངས་པ་དག་ ེས་ ན་ ེད་ཆེད་ ་ ེགས་ འི་ ེང་ལ་ ེག་དགོས། དེ་ནི་གཙ་
བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ཡིན། ༣ དཀར་བསང་གི་ ག་མ་དག་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་
ཐོབ་དགོས་པ་དང་དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་ ོད་ ི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན།

༤ གལ་ཏེ་ཐབ་ ི་ནང་ ་བ ེགས་པའི་དངོས་པོ་དཀར་བསང་ ་ ས་ན་ མ་བ ེས་པའི་ ར་མེད་ ོ་
ཞིབ་ ི་བག་ལེབ་བམ་ མ་ གས་པའི་ ར་མེད་བག་ བ་བཀོལ་དགོས། ༥ གལ་ཏེ་ ེག་ ང་ནང་ ་བཟོས་
པའི་དངོས་པོ་དཀར་བསང་ ་ ས་ན་ མ་བ ེས་པའི་ ར་མེད་ ོ་ཞིབ་བཀོལ་དགོས། ༦ དེ་ མ་ ར་བགོས་
ཏེ་ ེང་ ་ མ་ གས་ཤིག དེ་ནི་དཀར་བསང་ཡིན། ༧ གལ་ཏེ་ ེག་ ང་ནང་ ་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་དཀར་
བསང་ ་ ས་ན་ མ་དང་ ོ་ཞིབ་ ིས་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ༨ དངོས་པོ་འདི་དག་གིས་བཟོས་པའི་དཀར་
བསང་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ེར་བ་མ་ཟད་མཆོད་དཔོན་ལ་ ལ་ཏེ་ ེགས་ འི་གམ་ ་ ེར་དགོས། ༩ མཆོད་
དཔོན་ ིས་དཀར་བསང་ལས་ ེས་ ན་ ེད་པ་དག་ ངས་ནས་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོ་
ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ཡིན། ༡༠ དཀར་བསང་གི་ ག་མ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་དབང་
དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་ ོད་ ི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན།

༡༡ གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་དཀར་བསང་གང་ཡིན་ཡང་ ར་ ི་ཡོད་མི་ ང་། ་མཚན་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་
བའི་ ིན་ ེག་གི་ ོད་ ་ ར་དང་ ང་ ི་ ང་ཙམ་ཡང་ ེག་མི་ཆོག་པས་ཡིན། ༡༢ དངོས་པོ་འདི་དག་གཙ་
བོ་ལ་ཐོག་མའི་ལོ་ཏོག་ ར་ ལ་དགོས། འོན་ ང་འདི་དག་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་ ར་
འ ལ་མི་ ང་། ༡༣ ོད་ ིས་དཀར་བསང་ ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ཡོངས་ལ་ ་བ ེས་པ་དང་། ོད་ ི་ ་
དང་ཁ་ཆད་བཞག་པའི་ ་དཀར་བསང་ ེང་ ་ཆད་མི་ ང་བར་མཆོད་ ས་ཡོད་ཚད་ལ་ ་བཏབ་ནས་
འ ལ་དགོས།

༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ཐོག་མའི་ལོ་ཏོག་དཀར་བསང་ ་ ལ་ན་བ ངས་བའི་འ ་བ ོས་ནས་
འ ལ་དགོས། འདི་ནི་ཐོག་མའི་ལོ་ཏོག་གི་དཀར་བསང་ ་ ེད་དགོས། ༡༥ དེའི་ཁར་ མ་ གས་པ་དང་ ོས་
དཀར་ ོན་དགོས། དེ་ནི་དཀར་བསང་ཡིན། ༡༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་དེའི་ ོད་ནས་ ེས་ ན་ ེད་པའི་བ ངས་
བའི་འ ་དང་། མ་ ང་ཙམ། ད་ ང་ ོས་དཀར་ཡོད་ཚད་བཅས་ཚང་མ་ ེག་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་
བའི་ ིན་ ེག་ཡིན༎
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༣ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་ནོར་ ་ལས་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལ་ ལ་བའི་ ད་འ ོ་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་ ང་ངེས་པར་
་ ོན་མེད་པའི་ ད་འ ོ་ཞིག་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ལ་དགོས། ༢ ཁོས་ལག་པ་མཆོད་ ས་ ི་མགོ་

ཐོག་ ་བཞག་ ེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་བཤའ་དགོས། ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་མཆོད་དཔོན་ ེད་མཁན་
མས་ ིས་ ག་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༣ བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལས་ནང་ཆ་བཀབ་པའི་ མ་

ཚལ་དང་ནང་ཆའི་ ེང་གི་ མ་ཚལ་ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་དགོས། ༤ དེའི་ཁར་མཁལ་མ་
གཉིས་དང་། དེའི་ ེང་གི་ ེད་པའི་ཉེ་འ མ་ ི་ཚལ། མཆིན་ཚལ་དང་མཁལ་མ་གཉིས་བཅས་ ན་ ་ལེན་
དགོས། ༥ ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་དེ་དག་ ེགས་ འི་མེ་ཡི་གོང་ ེ་ ད་ཤིང་ ེང་གི་དམར་བསང་ཐོག་

་ ེག་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ཡིན།
༦ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ག་ འི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ལ་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ ལ་ན་ ག་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་ ང་

ངེས་པར་ ་ ོན་མེད་པ་ཞིག་འ ལ་དགོས། ༧ གལ་ཏེ་ཁོས་ ་ ་ཞིག་མཆོད་ ས་ ་ ལ་ན་ངེས་པར་ ་གཙ་
བོའི་མ ན་ ་ ལ་དགོས། ༨ ད་ ང་ལག་པ་མཆོད་ ས་ ི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་ ེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་
མ ན་ ་བཤའ་དགོས། ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་ ག་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༩ ཁོས་
བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལས་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་འ ལ་དགོས། དེ་ལས་ཚལ་དང་མཚང་ར་ ལ་ ས་ ི་ཉེ་ས་ནས་
བཀོག་པ་མ་ཟད་ནང་ཆ་བཀབ་པའི་ཚལ་དང་ནང་ཆའི་ཐོག་གི་ཚལ་ཡོད་ཚད་དང་། ༡༠ ེད་པའི་འ མ་
གཉིས་ ི་མཁལ་མ་གཉིས་དང་མཁལ་མའི་ ེང་གི་ཚལ། ད་ ང་མཆིན་ཚལ་དང་མཁལ་མ་བཅས་ཚང་མ་ལེན་
དགོས། ༡༡ མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་དག་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས་པ་དང་དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ཞལ་
ཟས་ ི་ ིན་ ེག་ཡིན།

༡༢ གལ་ཏེ་མིས་ར་མཆོད་ ས་ ་ ས་ན་ངེས་པར་ ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ལ་དགོས། ༡༣ ཁོས་རང་ཉིད་
ི་ལག་པ་ར་ཡི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་ནས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་མ ན་ ་བཤའ་དགོས། ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་
མས་ ིས་ ག་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༡༤ ཁོས་མཆོད་ ས་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་
་འ ལ་ ར། ནང་ཆ་བཀབ་པའི་ཚལ་དང་ནང་ཆའི་ཐོག་གི་ཚལ། ༡༥ ེད་པར་ཉེ་བའི་མཁལ་མ་གཉིས་དང་

དེའི་ ེང་གི་ཚལ། ད་ ང་མཆིན་ཚལ་དང་མཁལ་མ་བཅས་མཉམ་ ་ལེན་དགོས། ༡༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་
དག་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས། དེ་ནི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་གི་ཞལ་ཟས་ཡིན་ལ་ཚལ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་
ཡིན། ༡༧ ོད་ཚ་གང་ ་བ ད་ ང་ཚལ་དང་ ག་ཟ་མི་ ང་། དེ་ནི་ ོད་ཚའི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ི་

ིམས་ ོལ་ཡིན་ནོ༎

༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་པོར་བཤད་ ར། གལ་
ཏེ་མི་ཞིག་གིས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཙ་བོའི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་ལས་གང་ཞིག་ ས་པའམ།

༣ ཡང་ན་ གས་པའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ིག་པ་བསགས་ཏེ་འབངས་ མས་ ིག་པའི་ནང་ ་ ང་བ ག་ཚ་
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ཁོས་བཟོས་པའི་ ིག་པ་སེལ་ཆེད་ ོན་མེད་པའི་ཕོ་བེ ་ཞིག་གཙ་བོ་ལ་ ིག་པའི་མཆོད་པ་ ་འ ལ་དགོས།
༤ ཁོས་བ་ ང་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ིད་པ་དང་ལག་པ་བ་ ང་གི་མགོ་
ཐོག་ ་བཞག་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཤའ་དགོས། ༥ གས་པའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་བ་ ང་གི་ ག་ ང་
ཙམ་ ངས་ནས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ ་ ེར་དགོས། ༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་མ བ་མོ་ ག་གི་ནང་ ་བ ེས་
ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཡོལ་བ་ལ་ཁ་གཏད་དེ་ལན་བ ན་ལ་གཏོར་དགོས། ༧ དེ་

ེས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་གི་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་ ོས་ ེགས་ ི་ ་ཅོ་བཞིའི་ ེང་ ་
ག་ ང་ཙམ་འ ག་དགོས་པ་དང་། ང་ ག་ ག་མ་ མས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁའི་དམར་བསང་

གི་ ེགས་ འི་འདབས་ ་ གས་ཤིག ༨ ཁོས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་བ་ ང་ལས་ཚལ་ཡོད་ཚད་དང་
ནང་ཆ་བཀབ་པའི་ཚལ་ལམ་ནང་ཆའི་ ེང་གི་ཚལ་ཡོད་ཚད་ལེན་དགོས་ལ། ༩ ད་ ང་ ེད་པའི་འ མ་གཉིས་

ི་མཁལ་མ་གཉིས་དང་དེའི་ ེང་གི་ཚལ། མཆིན་ཚལ་བཅས་མཁལ་མ་དང་མཉམ་ ་ལེན་དགོས། ༡༠ དེ་
བཞིན་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་བ་ ང་ལས་ ངས་པ་ ར་མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་དག་དམར་བསང་གི་ ེགས་ འི་
ཐོག་ ་ ེག་དགོས། ༡༡ བ་ ང་གི་ཀོ་བ་དང་ཤ་ཡོད་ཚད། དེའི་ཁར་མགོ་དང་ ག་པ། ནང་ ོལ། ི་བ་བཅས།
༡༢ དེ་ནི་བ་ ང་ ིལ་བོ་ ེ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ི་གོ་ཐལ་འཕོ་སའི་ས་གཙང་ ་ ེར་ནས་མེ་ཡིས་ ད་ཤིང་ཐོག་ ་

ེག་དགོས།
༡༣ གལ་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ ིས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཙ་བོས་བཀག་པའི་བཀའ་

ལས་འགལ་ན་ཚགས་པས་དེ་མ་གསལ་མ་ཤེས་ ང་ཁོ་ཚར་ཉེས་པ་ཡོད། ༡༤ ཚགས་པས་ཁོང་ཚས་བཟོས་པའི་
ིག་པ་ ོགས་ བས་བེ ་ཞིག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ིད་དེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ་འ ལ་

དགོས། ༡༥ ཚགས་པའི་ ན་རབས་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ལག་པ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ང་གི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་
ེ་ ང་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཤའ་དགོས། ༡༦ གས་པའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་

ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ ་འ ེར་དགོས། ༡༧ མཆོད་དཔོན་ ིས་མ བ་མོ་ ག་གི་ནང་ ་བ ེས་ཏེ་ཡོལ་བ་ལ་
ཁ་གཏད་དེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ལན་བ ན་གཏོར་དགོས། ༡༨ ཡང་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ནང་གི་གཙ་བོའི་
མ ན་ ི་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་བོའི་ ེང་ ་ ག་ ང་ཙམ་འ ག་དགོས། ག་ ག་མ་ མས་ཚགས་པའི་ ར་
མཆོག་མ ན་ ི་དམར་བསང་གི་ ེགས་ འི་འདབས་ ་ ག་དགོས། ༡༩ ང་གི་ཚལ་ཐམས་ཅད་ ངས་ཏེ་

ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས། ༢༠ ང་འདི་ཡང་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ལ་ ལ་བའི་ ང་དེ་དང་འ ་
བར་ ེད་དགོས། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར།
༢༡ ཁོས་ ང་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ེར་ནས་ ོན་མའི་ ང་དང་འ ་བར་ ེག་དགོས། འདི་ནི་ཚགས་པའི་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡིན།

༢༢ གལ་ཏེ་མགོ་གཙ་ཞིག་གིས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཙ་བོ་ ེ་ཁོའི་ ་ཡིས་བཀག་པའི་བཀའ་དང་
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འགལ་བའི་དོན་དག་གང་ ང་ཞིག་བཟོས་ཚ་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད། ༢༣ ཁོས་རང་ཉིད་ ིས་བཟོས་པའི་ ིག་པ་
ཤེས་ བས་ ོན་མེད་པའི་ར་ཕོ་ཞིག་ ིད་འོང་ ེ་མཆོད་ ས་ ་ ེད་དགོས་པ་དང་། ༢༤ ཡང་ལག་པ་ར་ཡི་
མགོ་ཐོག་ ་བཞག་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གསོད་ས་ ་བཤའ་དགོས། དེ་ནི་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡིན། ༢༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་མ བ་མོ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ད་འ ོའི་ ག་ལ་
བ ེས་ཏེ་དམར་བསང་གི་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་བོའི་ ེང་ ་ གས་པ་དང་ ག་ ག་མ་དམར་བསང་གི་

ེགས་ འི་འདབས་ ་ ག་དགོས། ༢༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བདེ་བའི་
མཆོད་པའི་ཚལ་ནང་བཞིན་ ེག་དགོས། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོའི་ ིག་པའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་ ིག་
པ་ལས་ཐར་བར་འ ར།

༢༧ གལ་ཏེ་མི་སེར་ ི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཙ་བོས་བཀག་པའི་བཀའ་
དང་འགལ་བའི་ ་བ་ཅི་ཞིག་ ས་ཚ་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད། ༢༨ ཁོས་བཟོས་པའི་ ིག་པ་ཤེས་ བས་རང་ཉིད་

ི་ ིག་པའི་ ིར་ ོན་མེད་པའི་ར་མ་ཞིག་ ིད་དེ་མཆོད་ ས་ ་ ེད་དགོས། ༢༩ ཁོས་ལག་པ་ ིག་བཤགས་
ི་མཆོད་ ས་ ི་ ད་འ ོའི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་ ེ་དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གསོད་སའི་གནས་ ་བཤའ་

དགོས། ༣༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་མ བ་མོ་དེའི་ ག་ལ་བ ེས་ཏེ་དམར་བསང་གི་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་བོའི་ ེང་
་ གས་དགོས་པ་དང་། ག་ ག་མ་ཡོད་ཚད་ ེགས་ འི་འདབས་ ་གཏོར་དགོས། ༣༡ ཡང་ར་མའི་ཚལ་

ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ད་འ ོའི་ཚལ་ ངས་པ་ ར་ལེན་དགོས། མཆོད་དཔོན་ ིས་ ི་ཞིམ་ ི་
མཆོད་པ་ཇི་བཞིན་གཙ་བོའི་མ ན་ལ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས་པ་དང་ཁོའི་ཆེད་ ་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་
ཁོ་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར།

༣༢ གལ་ཏེ་མིས་ ་ ་ཞིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་ ས་ ་ ས་ན་ངེས་པར་ ་ ོན་མེད་པའི་མོ་ ག་ཞིག་
ིད་འོང་དགོས། ༣༣ ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ལག་པ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ད་འ ོའི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་ ེ་

དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གསོད་སའི་གནས་དེར་བཤས་ཏེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་དགོས། ༣༤ མཆོད་
དཔོན་ ིས་མ བ་མོས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ད་འ ོའི་ ག་ལ་བ ེས་ཙམ་ ས་ཏེ་དམར་བསང་གི་

ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་བོའི་ ེང་ ་ གས་པ་དང་། ག་ ག་མ་ཡོད་ཚད་ ེགས་ འི་འདབས་ ་ ག་དགོས།
༣༥ ཡང་ཚལ་ཡོད་ཚད་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ་ འི་ཚལ་ ངས་པ་ ར་ལེན་དགོས་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་

ིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་གི་ ིམས་ ོལ་ ར་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོས་
བཟོས་བའི་ ིག་པའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར་རོ༎

༥ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མནའ་བ ལ་བའི་ ་ཐོས་ན་ཁོ་གཞི་ནས་བདེན་དཔང་ཡིན། འོན་ ང་མཐོང་བ་
དང་ཤེས་པ་ མས་མ་བཤད་ན་ཉེས་པ་ཡིན་ལ་ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས། ༢ ཡང་ན་མི་

ཞིག་གིས་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་ ེ་མི་གཙང་བའི་རི་ ེས་ ོག་ཆགས་ ི་རོ་དང་། མི་གཙང་བའི་ ོ་ གས་
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ི་རོ། མི་གཙང་བའི་འ ་ ིན་ ི་རོ་བཅས་ལ་རེག་ ེ་ཁོས་མ་ཤེས་ ང་ཁོ་བཙག་པར་འ ར་བ་དང་ཉེས་པ་
ཡོད། ༣ ཡང་ཁོས་མི་གཞན་ ི་མི་གཙང་བ་ལ་རེག་ ེ་བཙག་པ་ཅི་ཞིག་འགོས་ན་ཁོས་གཞི་ནས་མ་ཤེས་ ང་
ཤེས་བའི་ཚ་ཉེས་པ་ཡོད། ༤ ཡང་ན་མི་ཞིག་གིས་བསམ་མེད་ ་ ་བ་བཟང་ངན་གང་ཞིག་ ་ འི་མནའ་ཤོར་
ཏེ་བ ལ་བའི་མནའ་རང་ཉིད་ ིས་མ་ ོགས་ ང་ཤེས་པའི་ཚ་ན་དེ་དག་གང་ ང་གི་ཉེས་པ་ཡོད། ༥ ཁོ་ལ་
ཉེས་པ་ཡོད་ ས་རང་ཉིད་ ིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་དག་ཁས་ལེན་ ེད་དགོས། ༦ དེ་མ་ཟད་ཁོས་བཟོས་པའི་

ིག་པའི་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ལ་ ག་ ་ལས་མ་མོའམ་ ་ ཡང་ན་ར་མ་ཞིག་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ིད་
དེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་བ་དང་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོའི་ ིག་པའི་ ིར་ཁོ་ལ་ ིག་བཤགས་ ེད་
དགོས།

༧ གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་ ་ ་ཞིག་འ ལ་ འི་མ ན་ ེན་མེད་ན་ ིག་པ་བསགས་པའི་ཉེས་བཤགས་ལ་ཐི་བ་
གཉིས་སམ་ ག་ ག་གཉིས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ེར་ཏེ་གཅིག་ནི་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་གཞན་དེ་
དམར་བསང་ ེད་དགོས། ༨ ཁོས་དེ་དག་མཆོད་དཔོན་ ི་དེ་གར་ ེར་ཡོང་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་དང་པོ་

ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ་འ ལ་བ་དང་། ་ཡི་ ེ་ག ་ ིམ་ ས་ཏེ་གཤགས་པ་ལས་གཅོད་མི་ཆོག་ལ།
༩ ཡང་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ད་འ ོའི་ ག་ ང་ཙམ་ ེགས་ འི་འ མ་ངོས་ ་གཏོར་བ་དང་། ག་

ག་མ་ ེགས་ འི་ ར་བཙར་དགོས། འདི་ནི་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡིན། ༡༠ དེ་བཞིན་ཁོས་གཅིག་ཤོས་
དེ་དམར་བསང་ ེད་དགོས་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ལ་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ ིག་
པ་ལས་ཐར་བར་འ ར།

༡༡ གལ་ཏེ་ཁོས་ཐི་བ་གཉིས་དང་ ག་ ག་གཉིས་འ ལ་ འི་མ ན་ ེན་མེད་ན་ཁོའི་ ིག་པའི་ ིར་
མཆོད་ ས་ ོ་ ེ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆ་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ལ་ ེར་ཡོང་དགོས་ལ། དེ་ ིག་བཤགས་ ི་
མཆོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་ ེང་ ་ མ་དང་ ི་བ ང་ གས་མི་ཆོག ༡༢ ཁོས་མཆོད་ ས་མཆོད་དཔོན་ ི་དེ་གར་

ེར་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ིས་དེའི་ ོད་ནས་ ར་མོ་གང་ ངས་ཏེ་ ན་གསོ་ ེད་པ་དག་གཙ་བོའི་ ིན་ ེག་གི་
ིམས་ ོལ་ ར་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ེག་དགོས། དེ་ནི་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡིན། ༡༣ མཆོད་དཔོན་ ིས་

ཁོས་བཟོས་པའི་ ིག་པ་འདི་དག་གི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་པ་དང་ཁོ་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར། ེ་ ག་
མ་དག་དཀར་བསང་དང་འ ་བར་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བ་ཡིན།

༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༡༥ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཙ་
བོའི་དམ་པའི་དངོས་པོ་ལ་ ིག་པ་བསགས་ན་ཁོས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཊམ་ཀ་ ར་ད ལ་ལེན་པ་དང་
ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ད་འ ོ་ ེ་ ག་ འི་ ོད་ ོན་མེད་པའི་ ག་ ག་ཅིག་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ིད་
དེ་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་དགོས། ༡༦ དེའི་ཁར་ཁོས་དམ་པའི་དངོས་པོར་ནོར་འ ལ་བཟོས་པའི་ཚབ་
འཇལ་དགོས་པ་དང་གཞན་ ་ཆ་གཅིག་མཆོད་དཔོན་ལ་ ད་དེ། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོའི་ ིར་ཉེས་བཤགས་
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ི་མཆོད་པའི་ ག་ ག་གིས་ ིག་བཤགས་ ེད་པ་དང་ཁོ་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར།
༡༧ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གཙ་བོས་བཀག་པའི་བཀའ་ལས་འགལ་བའི་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ ས་ ང་། ཁོས་མ་

ཤེས་ ང་ད་ ང་ཉེས་པ་ཡོད་ལ་ ིག་ཉེས་འ ར་དགོས། ༡༨ ཡང་ ོད་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་རིན་གོང་
ར་ ག་ འི་ ོད་ནས་ ོན་མེད་པའི་ ག་ ག་ཞིག་ ིད་འོང་ ེ་མཆོད་དཔོན་ལ་ ད་ནས་ཉེས་བཤགས་ ི་

མཆོད་པ་ ེད་དགོས། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བཟོས་པའི་ནོར་འ ལ་ལ་ཁོའི་ ིར་
ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར། ༡༩ འདི་ནི་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡིན། ་མཚན་ནི་

ཁོ་ལ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་དངོས་ནས་ ིག་པ་ཡོད་པས་སོ༎

༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་དང་འགལ་བའི་ ིག་པ་
བསགས་ན་ ིམ་མཚས་ ིས་ཁོ་ལ་ ད་པའི་དངོས་པོའམ་བ ེ་རེས་ ོད་གཡོ་ཟོལ་ ེད་པ། ཡང་ན་

གཞན་ ི་ ་ནོར་བཙན་འ ོག་ ེད་པ། ིམ་མཚས་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་པ། ༣ ེད་པའི་བོར་དངོས་ལ་གཡོ་
་འ བ་པ། མནའ་ ན་བ ལ་བ་བཅས་ལས་དེ་དག་ཡོད་ཚད་ལ་ ིག་པ་ཅི་ཞིག་བསགས་པ་དང་། ༤ ཁོས་
ིག་པ་བསགས་ཚ་ཉེས་པ་ཡོད་ལ་ཁོས་བཙན་འ ོག་ ས་པའི་དངོས་པོའམ་གཡོ་ ས་ ངས་པའི་དངོས་

པོའམ་མིས་ཁོ་ལ་བཅོལ་བའི་དངོས་པོ། ཡང་ན་ཁོས་ ེད་པའི་བོར་དངོས་བཅས་ ིར་ ོད་དགོས་པ་དང་།
༥ ཡང་ན་ཁོས་མནའ་བ ལ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་ཆད་ ག་མེད་པར་ ིར་ ོད་དགོས་པ་མ་ཟད་
གཞན་ ་ཆ་གཅིག་བ ན་ཏེ་ཁོའི་ཉེས་པ་ཤེས་པའི་ཉིན་དེར་བདག་པོ་ལ་ ོད་དགོས། ༦ ཡང་ཁོས་གཏན་
འཁེལ་ ས་པའི་རིན་གོང་ ར་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ཏེ་ ག་ ་ལས་ ོན་མེད་པའི་ ག་ ག་
ཅིག་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ིར་མཆོད་དཔོན་ལ་ ད་དེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ིད་དགོས། ༧ མཆོད་
དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཁོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་ ིག་ཅན་ ་ ར་པའི་ཉེས་པ་གང་ཞིག་ ས་
པ་ལས་ཐར་བར་འ ར།

༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༩ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་བཀའ་
བ ོས་ ར། དམར་བསང་གི་ ིམས་ ོལ་ནི་འདི་ ་ ེ། དམར་བསང་དགོང་མོ་ནས་ཞོགས་པའི་བར་ ་ ེགས་

འི་ ད་ཤིང་ ེང་ ་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ེགས་ འི་ ེང་གི་མེ་ ན་ ་འབར་དགོས། ༡༠ མཆོད་དཔོན་
ིས་སོ་རས་ ི་ ་བ་ ོན་པ་དང་སོ་རས་ ི་དོར་མ་ ས་ལ་ ོན་དགོས། ེགས་ འི་ ེང་ ེག་པའི་དམར་

བསང་གི་ཐལ་བ་བ ས་ཏེ་ ེགས་ འི་འ མ་ངོས་ ་འཕོ་དགོས། ༡༡ དེ་ ེས་གོན་པ་དེ་དག་མར་ ད་དེ་གོན་
པ་གཞན་ མས་ ོན་པ་དང་ཐལ་བ་ ར་ ི་རོལ་ ི་གཙང་སར་འ ེར་དགོས། ༡༢ ེགས་ འི་ ེང་གི་མེ་ ན་

་འབར་བ་ལས་མེད་པར་འ ར་མི་ ང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཉིན་ ར་ཞོགས་པར་དེའི་ ེང་ ་ ད་ཤིང་
འ ད་པ་མ་ཟད་དམར་བསང་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ལ་ལ་བ ིགས་ཏེ་དེའི་ ེང་ ་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ད་
འ ོའི་ཚལ་ ེག་དགོས། ༡༣ ེགས་ འི་ ེང་གི་མེ་ ན་ ་འབར་བ་ལས་མེད་པར་འ ར་མི་ ང་།



ལེ་ཝི 6 – 7 153

༡༤ དཀར་བསང་གི་ ིམས་ ོལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་མཆོད་པ་འདི་གཙ་བོའི་ ང་
་ ེགས་ འི་མ ན་ལ་ ལ་དགོས། ༡༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་དཀར་བསང་གི་ ོ་ ེ་ལས་ ར་མོ་གང་དང་། མ་
ང་ཙམ། དཀར་བསང་ ེང་གི་ ོས་དཀར་ཡོད་ཚད་བཅས་ ངས་ཏེ་ ན་གསོའི་ ིར་ ེགས་ འི་ ེང་ ་

བ ེགས་པ་དང་གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། ༡༦ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ ིས་ ག་
མ་དག་བཟའ་དགོས་པ་དང་། ཁོ་ཚས་ ར་ ི་མ་འ ེས་པར་དམ་པའི་གནས་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ར་

ོར་ནང་ ་བཟའ་དགོས། ༡༧ བག་ལེབ་ ེག་ བས་ ར་ ི་ ག་མི་ ང་། དེ་ནི་ང་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་ལས་
ཁོ་ཚར་ ིན་པའི་བ ལ་བ་ ེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཇི་བཞིན་ཆེས་དམ་
པ་ཡིན། ༡༨ གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་ཡིན་ ིན་ཨ་རོན་ ི་རིགས་ ད་ལས་ ་ མས་ ིས་བ ལ་བ་དེ་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཟ་ཆོག་ལ་ནམ་ཡང་ཁོ་ཚའི་བ ལ་བ་ ེད་དགོས། མཆོད་ ས་དེ་དག་ལ་ ་ཞིག་
གིས་རེག་ན་དམ་པར་འ ར།

༡༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢༠ ཨ་རོན་ལ་ གས་པའི་ཉིན་དེར་ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ ད་
མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ཏེ་ ོ་ ེ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆ་གཅིག་ ན་ཆད་མེད་པའི་དཀར་བསང་

ལ་ཞོགས་པ་ ེད་ཀ་དང་དགོང་མོ་ ེད་ཀ་འ ལ་དགོས། ༢༡ ོད་ ིས་དེ་ མ་དང་བ ེས་ནས་བ ིས་ཏེ་
ནང་ ་ ེར་བ་དང་ ེག་ ང་ཐོག་ ་བཟོ་བ་དང་། མ་ ར་བགོས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་དཀར་བསང་ ་
འ ལ་དགོས། ༢༢ ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ ོད་ནས་ གས་པའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོའི་ ལ་འཛན་ ས་ཏེ་དཀར་
བསང་དེ་ཚང་མ་ ེག་ ེ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། འདི་ནི་ ག་བ ན་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན། ༢༣ མཆོད་དཔོན་

ིས་དཀར་བསང་ཡོངས་ ་ ེག་དགོས་པ་ལས་གཏན་ནས་ཟ་མི་ ང་།
༢༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢༥ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་བཤད་

ར། ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ིམས་ ོལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་གཙ་བོའི་
ང་ ་དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གསོད་ས་དེར་བཤའ་དགོས། འདི་ནི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན། ༢༦ ིག་བཤགས་ ི་

མཆོད་པ་ ལ་བའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་དམ་པའི་ས་ཆ་ ེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ར་ ོར་ནང་ ་བཟའ་
དགོས། ༢༧ མཆོད་པའི་ཤ་ལ་ ས་རེག་ན་དམ་པར་འ ར་བ་དང་གལ་ཏེ་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་ ་བ་
ཅི་ཞིག་གི་ ེང་ ་གཏོར་ན་འཐོར་བའི་ ་བ་དེ་དམ་པའི་ས་ནས་བ ་དགོས། ༢༨ མཆོད་ ས་བཙ་སའི་ ་

ོད་བཅག་དགོས་པ་དང་གལ་ཏེ་ཟངས་ ོད་ནང་ ་བཙས་ན་ཟངས་ ོད་དེ་འ ིད་བདར་ ེད་པ་དང་ ་
ཡིས་བཤལ་དགོས། ༢༩ མཆོད་དཔོན་ ི་ ་ ད་ ོད་ནས་ ེས་པ་དག་གིས་ཟ་ཆོག་ལ་འདི་ནི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན།
༣༠ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་གལ་ཏེ་ ག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་དམ་པའི་སར་ ེར་
ནས་ ིག་བཤགས་ ས་ན་ཤ་དེ་ཟ་མི་ ང་བར་ངེས་པར་ ་མེ་ཡིས་ ེག་དགོས་སོ༎

༧ ཆེས་དམ་པའི་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ནི་འདི་ ་ ེ། ༢ ཁོ་ཚས་དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གང་ ་
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བཤས་ན་ཉེས་བཤགས་ ི་ ོ་ གས་ ང་དེར་བཤའ་དགོས་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་དེའི་ ག་
ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར་དགོས། ༣ ཡང་ཁོས་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ཚལ་ཐམས་ཅད་འ ལ་དགོས་

ཏེ། ་ཚལ་དང་ནང་ཆ་བཀབ་པའི་ཚལ། ༤ ེད་པའི་འ མ་གཉིས་ ི་མཁལ་མ་གཉིས་དང་དེའི་ ེང་གི་
ཚལ། མཆིན་ཚལ་མཁལ་མ་དང་བཅས་ལེན་དགོས། ༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་དག་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས་
ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་དགོས། དེ་ནི་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡིན། ༦ མཆོད་དཔོན་ ོད་ ི་ ེས་
པ་དག་གིས་མཆོད་ ས་དེ་ཟ་ཆོག་ ེ་དམ་པའི་གནས་ནས་ཟ་དགོས་པ་དང་དེ་ནི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན། ༧ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་གཉིས་ ིམས་ ོལ་གཅིག་མ ངས་ཡིན་ཏེ་མཆོད་ ས་དེ་

ིག་བཤགས་དང་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་དགོས།
༨ དམར་བསང་འ ལ་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ ིས་ འི་ཆེད་ ་ ལ་ན་དམར་བསང་གི་ ོ་ གས་ ི་ཀོ་

བ་རང་ཉིད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༩ ཐབ་ ི་ནང་ལ་བ ེགས་པའི་དཀར་བསང་དང་ ་ངའི་ནང་ ་བཟོས་པ། དེ་
མ་ཟད་ ེག་ ང་ནང་ ་བཟོས་པ་དག་མཆོད་པ་དེ་འ ལ་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ལ་ཐོབ་དགོས། ༡༠ དཀར་
བསང་གི་མཆོད་པ་ མ་དང་བ ེས་པའམ་ མ་པོ་གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་འ ་
མཉམ་ ིས་བགོ་དགོས།

༡༡ གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བའི་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ིམས་ ོལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ༡༢ གལ་ཏེ་ཁོས་བཀའ་ ིན་
་བའི་ གས་ ེའི་མཆོད་པ་འ ལ་ན་ མ་བ ེས་པའི་ ར་མེད་བག་ལེབ་དང་ མ་ གས་པའི་ ར་མེད་

བག་ བ། དེའི་ཁར་ མ་བ ེས་པའི་ ོ་ ེའི་བག་ལེབ་བཅས་ ན་ ་འ ལ་དགོས། ༡༣ ཁོས་ གས་ ེའི་ ིར་
ལ་བའི་བདེ་བའི་མཆོད་པ་དང་ ར་ ི་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་བཅས་མཆོད་ ས་དང་ ན་ ་འ ལ་དགོས།

༡༤ ཁོས་མཆོད་ ས་ ་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་བག་ལེབ་གཅིག་གཙ་བོ་ལ་བཏེགས་པའི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས།
དེ་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ག་གཏོར་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༥ གས་ ེའི་ ིར་ ལ་བའི་
བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ཤ་འ ལ་བའི་ཉིན་དེར་ཟ་དགོས་པ་ལས་ཞོགས་པའི་བར་ ་ཅི་ཡང་བཞག་མི་ཆོག
༡༦ གལ་ཏེ་ཁོས་ ལ་བ་དག་དམ་བཅའ་འམ་མོས་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་
ཉིན་དེར་བཟའ་དགོས་པ་དང་ ག་མ་ མས་ ི་ཉིན་ཟ་ཆོག ༡༧ འོན་ ང་མཆོད་པའི་ཤ་ ག་མ་ མས་ཉིན་
ག མ་པར་མེ་ཡིས་བ ེགས་དགོས། ༡༨ གལ་ཏེ་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ཤ་ཉིན་ག མ་པར་ཟོས་ན་མཆོད་པ་
དེར་གཏན་ནས་ གས་མི་ད ེས། དེ་ ད་ཅན་ཡིན་པས་མི་ མས་ ིས་ ལ་བ་ཡང་མཆོད་པར་མི་བ ི་བ་མ་
ཟད་ཤ་དེ་ ས་ཟས་ན་ཁོས་ ིག་ཉེས་འ ར་དགོས། ༡༩ མི་གཙང་བ་ལ་རེག་པའི་ཤ་མེ་ཡིས་བ ེགས་པ་ལས་
ཟ་མི་ ང་། བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ཤ་དེ་གཙང་བའི་མི་དག་གིས་བཟའ་ཆོག ༢༠ གལ་ཏེ་མི་གཙང་བའི་མི་ ་
ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལས་ཤ་ཟོས་ན་མི་དེ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་
དགོས། ༢༡ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོའམ་མིའི་མི་གཙང་བ། ཡང་ན་མི་གཙང་བའི་ ད་འ ོ།
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ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་བཙག་པ་བཅས་ལ་རེག་ ེ་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལས་ཤ་ཟོས་ན་མི་དེ་
འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས།

༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བར། ༢༣ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར།
ོད་ཚས་བ་ ང་གི་ཚལ་དང་། ག་གི་ཚལ། ར་ཡི་ཚལ་བཅས་ཚང་མ་ཟ་མི་ཆོག ༢༤ རང་སོར་ཤི་བ་དང་

གཅན་གཟན་ ིས་ད ལ་བའི་ཚལ་གཞན་ལ་བཀོལ་ཆོག་ ང་ ོད་ཚས་གཏན་ནས་བཟའ་མི་ ང་། ༢༥ མི་
གང་ ང་གིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་གི་ ོ་ གས་ ི་ཚལ་ཟོས་ན་མི་དེ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་
གཏོང་དགོས། ༢༦ ོད་ཚས་རང་ཉིད་འ ག་སའི་གནས་ཡོད་ཚད་ནས་ ེ ་དང་ ད་འ ོའི་ ག་བཟའ་མི་
ཆོག ༢༧ མི་ ་ཞིག་གིས་ ག་ཟོས་ན་མི་དེ་ངེས་པར་ ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས།

༢༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བར། ༢༩ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར།
གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ འི་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ ང་ཙམ་ལེན་དགོས།
༣༠ ཁོའི་རང་ཉིད་ ི་ལག་པས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ འི་ ིན་ ེག་ ་ཚལ་དང་ ང་ ེར་འོང་ ེ་གཙ་བོའི་མ ན་
ནས་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ེད་དགོས། ༣༡ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ག་ ེགས་ འི་ ེང་ ་
བ ེགས་དགོས། འོན་ ང་ ང་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༣༢ ོད་ཚས་བདེ་བའི་མཆོད་
པ་ལས་གཡས་ ང་བཏེགས་པའི་མཆོད་པ་ ས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ལ་འ ལ་དགོས། ༣༣ ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ལས་
བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་དང་ཚལ་འ ལ་མཁན་ལ་གཡས་ ང་དེ་བགོ་ ལ་ཐོབ་དགོས། ༣༤ ་
མཚན་ནི་ངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་བདེ་བའི་མཆོད་པའི་ ོད་གཡབ་པའི་ ང་དང་བཏེགས་པའི་ ང་པ་

ངས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་ ིན་ཏེ། དེ་ནི་ཁོ་ཚས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་
ོད་ནས་ཇི་ ིད་བར་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་བ་ཡིན། ༣༥ འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ིན་ ེག་ ོད་ ི་ ལ་བ་ ེ་ཨ་རོན་དང་

ཁོའི་ ་ ད་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ ་བ བས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བ ང་ཁོ་ཚར་
དབང་བ་ཡིན། ༣༦ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་ གས་པའི་ཉིན་དེར་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཁོ་ཚར་ ིན་

འི་བཀའ་གནང་ ེ། འདི་ནི་ཁོ་ཚར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ག་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་བ་ཡིན།
༣༧ འདི་དག་ནི་དམར་བསང་དང་། དཀར་བསང་། ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ། ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་

པ། བདེ་བའི་མཆོད་པ་བཅས་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དམ་པའི་ལས་གནས་ ན་འཛན་ ེད་པའི་ལེགས་
ེས་ ང་ཡིན་ཏེ། ༣༨ ཚང་མ་གཙ་བོས་སི་ན་རི་བོ་ནས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན། ཁོས་སི་ན་ཐང་ ོད་

ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མཆོད་ ས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས་ཞེས་ག ངས་པའི་ཉི་མོ་དེར་གནང་པའི་
བཀའ་ཡིན༎

༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ན་ ་ ིད་དེ་ ོན་
པ་དང་ གས་ མ། ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ང་། ག་ ག་གཉིས། ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་
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ེ་བོ་གང་བཅས་ཚང་མ་ ེར་བ་དང་། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་
བ ས་ཤོག ༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ཚགས་པ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་བ ས་ཏེ་གཙ་བོའི་བཀའ་གནང་བ་ ར་
བ བས། ༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ཚགས་པ་ལ་བཤད་ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ བ་པར་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན། ༦ མོ་ཤེ་
ཡིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིད་འོང་ ེ་ཁོ་ཚ་ ་ཡིས་བ ས་པ་དང་། ༧ ཡང་ཨ་རོན་ལ་ནང་ ་བཀོན་
ཏེ་ ེད་རགས་བཅིངས་པ་དང་། ་ཆེན་བ བས་པ་མ་ཟད་ ེང་ ་ཨེ་ཕོད་བཀོན་པ་དང་བཟོ་བའི་ལག་ ལ་

ིས་བཏགས་པའི་ ེད་འཆིང་གིས་ཨེ་ཕོད་ཁོ་ལ་བ ོགས། ༨ ཡང་ཁོ་ལ་ ང་ ན་བཏགས་པ་དང་ཨོ ་རིམ་
དང་ མ་མིམ་ ང་ ན་ནང་ ་བཞག ༩ ཆོས་ ་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་བཀོན་པ་དང་ཆོས་ འི་མ ན་ ་གསེར་

ང་ ེ་དམ་པའི་ད ་ ན་བཏགས་པ་བཅས་ཚང་མ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ཡིན། ༡༠ མོ་
ཤེ་ཡིས་ གས་ མ་ ངས་ཏེ་ ར་མཆོག་དང་དེའི་ནང་གི་ཡོད་ཚད་ལ་ གས་ནས་དེ་དག་དམ་པར་ ར།
༡༡ ཡང་ གས་ མ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ཐེངས་བ ན་ལ་གཏོར་བ་དང་ ེགས་ ་དང་ ེགས་ འི་ཡོ་ ད། དེའི་
ཁར་འ ས་གཞོང་དང་གཞོང་ ེགས་བཅས་ལ་ གས་ནས་དེ་དག་དམ་པར་ ར། ༡༢ ཡང་ གས་ མ་ཨ་རོན་

ི་མགོར་ གས་ཏེ་ཁོ་དམ་པར་འ ར། ༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ ིད་ཡོང་ ེ་ཁོ་ཚ་ལ་ནང་ ་བཀོན་
པ་དང་། ེད་རགས་བཅིངས་པ། ལ་ཐོད་ད ིས་པ་བཅས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ས།

༡༤ ཁོས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་བ་ ང་ ིད་ཡོང་ ེ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ལག་པ་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་བ་ ང་གི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག ༡༥ མོ་ཤེ་ཡིས་བ་ ང་བཤས་ཏེ་མ བ་མོས་ ག་ ང་
ཙམ་ ངས་ཏེ་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་ལ་ གས་ནས་ ེགས་ ་གཙང་སེལ་ ས་པ་དང་། ག་མའི་ ག་ ེགས་

འི་འདབས་ ་ གས་ཏེ་ ེགས་ ་ ིག་བཤགས་ ི་ ིར་དམ་པ་འ ར་བར་ ས། ༡༦ ཡང་ནང་ཆའི་ ེང་གི་
ཚལ་ཡོད་ཚད་དང་མཆིན་ཚལ། དེའི་ཁར་མཁལ་མ་གཉིས་དང་དེའི་ ེང་གི་ཚལ་བཅས་ ངས་ཏེ་ ེགས་ འི་

ེང་ ་བ ེགས། ༡༧ འོན་ ང་བ་ ང་གི་ཀོ་བ་དང་། ཤ། ི་བ་བཅས་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་བ ེགས་ཏེ་གཙ་བོས་
མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ ར་ ས།

༡༨ དེ་ནས་ཁོས་དམར་བསང་ ་འ ལ་བའི་ ག་ ག་ ིད་ཡོང་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་
ལག་པ་ ག་གི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་པ་དང་། ༡༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ ག་ ག་བཤས་ཏེ་ ག་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་

་གཏོར། ༢༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ ག་ ག་ མ་ ར་ག བ་ ེ་མགོ་དང་ཤ་ ོག དེའི་ཁར་ཚལ་བཅས་ཚང་མ་བ ེགས།
༢༡ ནང་ཆ་དང་ ང་བ་ ་ཡིས་བ ས་ཏེ་ ག་ ག་ ིལ་བོ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས་ཏེ་དམར་བསང་ ས།
དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ ེ་ཚང་མ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་ ར་བ བས།

༢༢ ཡང་ཁོས་ ག་ ག་གཞན་དེ་དམ་པའི་ལས་གནས་ ལ་འཛན་ ི་ལེགས་ ེས་ ་ ལ་བ་དང་ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ ག་ ག་གི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག ༢༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ ག་དེ་བཤས་ནས་ ག་ ང་
ཙམ་ ངས་ཏེ་ཨ་རོན་ ི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་། ང་པ་གཡས་པའི་
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མཐེབ་ཆེན་བཅས་ལ་ གས། ༢༤ ཡང་ཁོས་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ ིད་ཡོང་ནས་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་ཁོ་
ཚའི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་། དེའི་ཁར་ ང་པ་གཡས་པའི་མཐེབ་ཆེན་
བཅས་ལ་ གས། ག་མའི་ ག་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར། ༢༥ ཁོས་ཚལ་དང་ ་ཚལ། དེའི་ཁར་ནང་
ཆའི་ ེང་གི་ཚལ་ཡོད་ཚད། མཆིན་ཚལ། མཁལ་མ་གཉིས་དང་དེའི་ ེང་གི་ཚལ། ང་པ་གཡས་པ་བཅས་

ངས། ༢༦ ཡང་ཁོས་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ེ་བོ་གང་ལས་ ར་མེད་བག་ལེབ་གཅིག་
དང་། མ་བ ེས་བག་ལེབ་གཅིག བག་ བ་གཅིག་བཅས་ཚང་མ་ ངས་ཏེ་ཚལ་དང་ ང་བའི་ ེང་ ་བཞག
༢༧ ཁོས་དེ་དག་ཡོད་ཚད་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ི་ལག་ ་བཞག་ ེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་གཡབ་གཡོབ་

ས་ཏེ་གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ས། ༢༨ མོ་ཤེ་ཡིས་དེ་དག་ཁོ་ཚའི་ལག་ནས་ ངས་ཏེ་ ེགས་ འི་ ེང་གི་དམར་
བསང་ཐོག་ ་བ ེགས་ཏེ་དམ་པའི་ལས་གནས་ ལ་འཛན་ ི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་
ཡིན། ༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་དམ་པའི་ལས་གནས་ ལ་འཛན་ ེད་པའི་ལེགས་ ེས་ ི་ ག་གི་ ང་ ངས་ཏེ་གཙ་བོའི་
མ ན་ ་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ས། དེ་དག་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ ར་
མོ་ཤེ་ལ་ཐོབ་པའི་བ ལ་ཡིན། ༣༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ གས་ མ་དང་ ེགས་ འི་ ེང་གི་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་གོན་པའི་ ེང་དང་། དེའི་ཁར་ཁོའི་ ་དང་ཁོང་ཚའི་ ་བའི་ ེང་ ་ཡང་གཏོར། དེར་བ ེན་ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་གོན་པ་དང་བཅས་ ན་ ་དམ་པ་ ར།

༣༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་བཤད་ ར། ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁ་ནས་ཤ་བཙས་
ནས་དེར་ཤ་དང་དམ་པའི་ལས་གནས་ ལ་འཛན་ ི་ ེ་བོ་ནང་གི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས་པ་དང་། ཨ་རོན་དང་
ཁོའི་ ་ མས་ ིས་བདག་གིས་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་དེ་དག་ཟ་དགོས། ༣༢ ག་མའི་ཤ་དང་བག་ལེབ་ མས་

ོད་ཚས་མེ་ཡིས་བ ེགས་དགོས། ༣༣ ོད་ཚ་དམ་པའི་ལས་གནས་ ལ་འཛན་ ེད་པའི་ཉིན་མོ་མ་ཚང་བར་
་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་ ི་རོལ་ ་འ ོ་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་

ཉིན་བ ན་ལ་དམ་པའི་ལས་གནས་ ལ་འཛན་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༣༤ དེ་རིང་བ བས་པའི་ ་བ་དག་
ནི་གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་པར་བཀའ་བ ོས་པ་ཡིན། ༣༥ ོད་ཚ་ངེས་པར་ ་ཚགས་པའི་

ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ཞག་བ ན་ ི་རིང་ལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་བ ད་དེ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་བ ི་ ང་ ེད་
དགོས། ང་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་དག་འདི་ ར་ཡིན་པས་དེའི་ ིར་ ོད་ཚ་མི་འཆི། ༣༦ དེ་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་

་ མས་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ཡོད་ཚད་བ བས་སོ༎

༩ ཉིན་བ ད་པར་མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས། དེའི་ཁར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་རབས་པ་བཅས་
བོས་ཏེ། ༢ ཨ་རོན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ིས་ གས་ ་ལས་བེ ་གཅིག་ ངས་ཏེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་

པ་ ེད་པ་དང་ ག་ ག་ཅིག་དམར་བསང་ ེད་དགོས་ལ་གཉིས་ཀ་ ོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཏེ་གཙ་བོའི་
མ ན་ ་འ ལ་དགོས། ༣ ོད་ ིས་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་ཕོ་རེ ་ཞིག་ ངས་ཏེ་
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ིག་པའི་མཆོད་པ་ ེད་པ་དང་། ཡང་དམར་བསང་ལ་བེ ་གཅིག་དང་ ་ ་ཞིག་ ངས་ཏེ་ཚང་མ་ན་མཉམ་
དང་ ོན་མེད་ཡིན་དགོས། ༤ ཡང་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལ་བ་ ང་གཅིག་དང་ ག་ ག་ཞིག་ ངས་ཏེ་གཙ་
བོའི་མ ན་ ་འ ལ་བ་དང་དེའི་ཁར་ མ་བ ེས་ ི་དཀར་བསང་ལེན་དགོས། ་མཚན་ནི་དེ་རིང་གཙ་བོས་

ོད་ཚར་ ་མངོན་ ་ཡིན། ༥ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་བ ོས་པ་དག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་
ཁར་ ེར་ཡོང་ནས་ཚགས་པ་ཡོངས་ཉེ་སར་ ེབས་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ལངས། ༦ མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་ ར།
འདི་ནི་གཙ་བོས་ ེད་ཅག་ལ་བ བ་པར་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན། དེར་བ ེན་གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ོད་ཚའི་

ོགས་ ་མངོན་ངེས།
༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ལ་བཤད་ ར། ོད་ ེགས་ འི་སར་ཡོང་ནས་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་དང་འབངས་

ི་ ིར་ ིག་བཤགས་དང་དམར་བསང་ ེད་པ་དང་། ཡང་འབངས་ ི་མཆོད་ ས་ ལ་ཏེ་གཙ་བོས་བཀའ་
བ ོས་པ་ ར་ཁོ་ཚའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ོས། ༨ དེ་ནས་ཨ་རོན་ ེགས་ འི་ཉེ་སར་སོང་ནས་རང་ཉིད་ ི་ ིར་

ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་པའི་བེ ་བཤས། ༩ ཨ་རོན་ ིས་ ག་ཁོ་ལ་ ད་པ་དང་ཁོས་མ བ་མོ་ ག་གི་
ནང་ ་བ ེས་ཏེ་ ེགས་ འི་ ་ཅོ་བཞི་ཡི་ ེང་ ་ གས་པ་དང་ ག་ ག་མ་ མས་ ེགས་ འི་འདབས་ ་

གས། ༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ིག་བཤགས་ ི་ཚལ་དང་མཁལ་མ། དེའི་ཁར་མཆིན་ཚལ་
བཅས་ཚང་མ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས། ༡༡ ཡང་ཤ་དང་ཀོ་བ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་མེ་ཡིས་བ ེགས། ༡༢ ཨ་
རོན་ ིས་དམར་བསང་གི་ ོ་ གས་བཤས་པ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ ག་ཁོ་ལ་ ད་དེ་ཁོས་ ེགས་ འི་
མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར། ༡༣ ཡང་དམར་བསང་གི་ མ་ ་མགོ་དང་བཅས་ཁོ་ལ་ ད་དེ་ཁོས་ཚང་མ་ ེགས་

འི་ ེང་ ་བ ེགས། ༡༤ ཡང་ནང་ཆ་དང་ ང་པ་བ ས་ཏེ་ ེགས་ འི་ ེང་གི་དམར་བསང་ཐོག་ ་བ ེགས།
༡༥ ཁོས་འབངས་ མས་ ི་མཆོད་ ས་ ལ་བ་དང་ཡང་འབངས་ ི་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ིར་ཕོ་

ར་ཞིག་ ིད་ཡོང་ ེ་བཤས་པ་དང་། ་མ་ ལ་བ་དང་འ ་བར་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ལ། ༡༦ དེའི་
ེས་ཁོས་དམར་བསང་གི་འ ོ་ གས་ ར་ ལ། ༡༧ ཡང་ཁོས་དཀར་བསང་ ལ་ནས་དེ་ལས་ ར་མོ་གང་
ངས་ཏེ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས་པ་དང་དེ་ནི་ཞོགས་པའི་དམར་བསང་མ་ཡིན་པའི་གཞན་དེ་ཡིན།

༡༨ ཨ་རོན་ ིས་འབངས་ ིས་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ ེད་པའི་བ་ ང་དང་ ག་ ག་བཤས་པ་དང་། ཁོའི་ ་
མས་ ིས་ ག་ཁོ་ལ་ ད་དེ་ཁོས་ ེགས་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར། ༡༩ ཡང་བ་ ང་དང་ ག་ ག་གི་ཚལ་

དང་། ་ཚལ། དེའི་ཁར་ནང་ཆ་བཀབ་པའི་ཚལ་དང་མཁལ་མ། མཆིན་ཚལ་བཅས་ཚང་མ་ཁོ་ལ་ ད། ༢༠ དེ་
དག་ ང་གི་ཐོག་ ་བཞག་ནས་ཁོས་ཚལ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་བ ེགས། ༢༡ ཨ་རོན་ ིས་ ང་དང་ ང་པ་
གཡས་པ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ས།

༢༢ ཨ་རོན་ ིས་འབངས་ ི་ ོགས་ ་ལག་པ་བ གས་ནས་ཁོ་ཚར་ ིན་ བས་གནང་། ཁོས་ ིག་བཤགས་
ི་མཆོད་པ་དང་། དམར་བསང་། བདེ་བའི་མཆོད་པ་བཅས་ ལ་ཏེ་མར་ཡོང་། ༢༣ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཚགས་
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པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ལ་བ་དང་། ཡང་ཁོ་ཚ་ ིར་ཡོང་ནས་འབངས་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ་གཙ་
བོའི་གཟི་འོད་འབངས་ལ་མངོན། ༢༤ གཙ་བོའི་མ ན་ནས་མེ་ ང་ ེ་ ེགས་ འི་ ེང་གི་དམར་བསང་དང་
ཚལ་བ ེགས་ཚར་བ་དང་འབངས་ མས་ ིས་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ཚང་མས་དགའ་འབོད་ ས་ཏེ་ཁ་ བ་ ་
བ ད་དོ༎

༡༠ ཨ་རོན་ ི་ ་ན་དབ་དང་ཨ་བི་ཧི་ཡིས་རང་ཉིད་ ི་ ོས་ཕོར་ ངས་ཏེ་མེ་བཞག་པ་དང་དེའི་ ེང་
་བ ག་ ོས་བ ན་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཁོང་གི་བཀའ་མ་བ ོས་པའི་ད ས་མའི་མེ་ཞིག་ ལ།

༢ དེར་བ ེན་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་མེ་ཞིག་ ང་ ེ་ཁོ་ཚ་ཚག་པར་ ས་པ་དང་ཁོ་ཚ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་
འཆིའོ༎ ༣ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ལ་གཙ་བོས་འདི་ ར། བདག་ལ་ཉེ་བའི་མི་ཡི་ ོད༎ བདག་གིས་དམ་
པ་མངོན་མཛད་དེ༎ འབངས་ མས་ ན་ ི་མིག་མ ན་ནས༎ བདག་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་དགོས་སོ༎ ཞེས་
ག ངས་ ང་ ས་པས་ཨ་རོན་ ་སིམ་མེར་ ར། ༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ ི་ཨ་ ་ ་ཟི་ཨེལ་ ི་ ་མི་ ཱ་ཨེལ་
དང་ཨེལ་ ཱ་ཕན་གཉིས་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། མ ན་ ་ཤོག ོད་ཚས་ ན་མཆེད་གནས་མཆོག་གི་
མ ན་ནས་བ གས་ཏེ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ེར། ༥ དེ་ནས་མི་གཉིས་པོ་མ ན་ ་ཡོང་ ེ་མོ་ཤེ་ཡི་བཀའ་ ར་ཁོ་
ཚ་ ོན་པའི་ ་རིང་དང་ ན་ ་བ གས་ཏེ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ེར།

༦ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ཨེལ་ ཱ་ཟར་དང་ཨི་ ཱ་མར་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་མགོ་མི་བ མ་པ་
མ་ ེད་ལ་ ོན་པ་རལ་ ་མ་འ ག དེ་མིན་ ོད་ཚ་ཤི་བ་དང་གཙ་བོ་ཚགས་པ་ཡོངས་ལ་ གས་ ོས་ཏེ་ ོད་

ི་གཉེན་ཉེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ཡོངས་ ིས་གཙ་བོས་མེ་ཡིས་གཏོར་བ ག་བཏང་བར་ ག་ ད་ ེད་
ངེས། ༧ གཙ་བོའི་ གས་ མ་ ོད་ཚའི་ ས་ ེང་ ་ཡོད་པས་ ོད་ཚ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་ ི་རོལ་

་འ ོ་མི་ཆོག དེ་མིན་ ོད་ཚ་འཆི་ངེས། ཁོ་ཚས་མོ་ཤེ་ཡི་ ད་ཆ་ ར་བ བས།
༨ གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༩ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ མས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་

ནང་ ་འ ལ་ བས་ཨ་རག་ ་པོ་དང་ཨ་རག་གར་པོ་འ ང་མི་ཆོག དེ་མིན་ ོད་ཚ་འཆི་ངེས་ཡིན། དེ་ནི་
ོད་ཚས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ག་བ ན་ ི་ ིམས་ ོལ་ ེད་དགོས། ༡༠ ོད་ཚས་དམ་པ་དང་ཕལ་

བ། གཙང་མ་དང་མི་གཙང་བ་བཅས་སོ་སོར་ད ེ་དགོས། ༡༡ ཡང་ ོད་ཚས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ ད་ནས་གནང་
བའི་བཀའ་ ིམས་ཡོད་ཚད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་དགོས།

༡༢ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ག་མའི་ ་ཨེལ་ ཱ་ཟར་དང་ཨི་ ཱ་མར་ལ་བཤད་ ར། ོད་ཚས་གཙ་བོ་
ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་ལས་ ག་པའི་དཀར་བསང་ནི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན་པས་ ར་ ི་མ་འ ེས་པར་ ེགས་ འི་
འ མ་ནས་ཟ་དགོས་པ་དང་། ༡༣ ོད་ཚས་དམ་པའི་གནས་ནས་ཟ་དགོས། ་མཚན་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་

ིན་ ེག་ལས་དེ་ནི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ འི་ ལ་བ་ ེ་ང་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་དག་དེ་ ར་ཡིན། ༡༤ ོད་དང་
ོད་ ི་ ་ ་མོ་ཚས་གཡབ་པའི་ ང་དང་བཏེགས་པའི་ ང་པ་གཙང་ས་ནས་ཟ་དགོས། ་མཚན་ནི་དེ་དག་
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ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་བདེ་བའི་མཆོད་པ་ལས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ད་ མས་ལ་གནང་བའི་ ལ་བ་ཡིན།
༡༥ ཁོ་ཚས་བཏེགས་པའི་ ང་པ་དང་གཡབ་པའི་ ང་ ིན་ ེག་གི་ཚལ་བཅས་ ན་ ་ ེར་ཡོང་ ེ་གཙ་བོའི་
མ ན་ ་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ས་པ་དང་། འདི་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ནམ་ཡང་

ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ མས་ལ་ཐོབ་པའི་ ལ་བ་ཡིན།
༡༦ བས་དེར་མོ་ཤེ་ཡིས་ ེལ་འ བ་ ིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ཕོ་ར་འཚལ་ བས་བ ེགས་

ཚར་བ་མཐོང་ནས་ཁོས་ཨ་རོན་ ི་ ག་མའི་ ་ཨེལ་ ཱ་ཟར་དང་ཨི་ ཱ་མར་ལ་ ོས་ཏེ་བཤད་ ར། ༡༧ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དེ་ནི་ཆེས་དམ་པ་ ེ་གཙ་བོས་མཆོད་པའི་ཤ་ ོད་ཚར་གནང་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་
ཁོ་ཚའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ ོད་ཚས་ཚགས་པའི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས་པས། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་དམ་
པའི་གནས་ནས་མ་ཟོས་པ་ཡིན། ༡༨ ོས་དང་། མཆོད་པའི་ ོ་ གས་དེའི་ ག་དམ་པའི་སར་མ་ ེར་བར་ ་

ོད་ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་མཆོད་པའི་ཤ་དེ་དམ་པའི་གནས་ ་ཟ་དགོས། ༡༩ ཨ་རོན་ ིས་མོ་ཤེ་
ལ་བཤད་ ར། དེ་རིང་ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་དམར་བསང་ ལ་ཏེ་ང་ལ་
བར་ཆད་འདི་འ ་ ང་བ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་རིང་ངས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཟོས་ན་གཙ་བོའི་ གས་ད ེས་
སམ། ༢༠ མོ་ཤེ་ཡིས་དེ་ཐོས་པ་དང་ཡིད་ཚམས་སོ༎

༡༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་བ ལ་བར། ༢ ོད་ཚས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་བོར་
བཤད་ ར། ས་ ེང་གི་ ད་འ ོ་ཡོད་ཚད་ལས་ཟ་ཆོག་པ་ནི་འདི་དག་ ེ། ༣ ིག་ད ག་ ན་ཞིང་

ག་ ད་འཆའ་བའི་ ད་འ ོ་ ོད་ཚས་ཟ་ཆོག ༤ འོན་ ང་ ོད་ཚས་ཟ་མི་ ང་བའི་ ག་ ད་གཅིག་ ་
འཆའ་བའམ་ ིག་ད ག་ ན་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དེ་ ་མོང་གིས་ ག་ ད་འཆོས་ ང་ ིག་ད ག་དང་མི་

ན་པས་ ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༥ འ ི་བས་ ག་ ད་འཆོས་ ང་ ིག་པ་ཁ་ད ག་དང་མི་ ན་པས་
ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༦ རི་བོང་གིས་ ག་ ད་འཆོས་ ང་ ིག་ད ག་དང་མི་ ན་པས་ ོད་ཚ་ལ་མི་

གཙང་བ་ཡིན། ༧ ཕག་ལ་ ིག་པ་ཁ་ད ག་དང་ ན་ནའང་ ག་ ད་མི་འཆའ་བས་ ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་
ཡིན། ༨ ོད་ཚས་ ད་འ ོ་འདི་དག་གི་ཤ་ཟ་མི་ ང་ལ་རོ་ཡང་རེག་མི་ཆོག དེ་དག་ཚང་མ་ནི་ ོད་ཚ་ལ་མི་
གཙང་བ་ཡིན།

༩ ་མཚ་དང་གཙང་བོའི་ ་ལ་གནས་པའི་ ད་འ ོ་ལས་ ོད་ཚས་ཉ་གཤོག་དང་ཉ་སག་ཡོད་པ་དག་ཟ་
ཆོག ༡༠ འོན་ ང་ཉ་གཤོག་དང་ཉ་སག་མེད་པའི་ ་མཚ་དང་གཙང་བོའི་ནང་གི་ ད་འ ོ་ ་ལ་ ལ་བའམ་

་ལ་གནས་པ་གང་ཡིན་ ང་ ོད་ཚས་ཞེན་པ་ལོག་པའི་དངོས་པོར་བ ི་དགོས། ༡༡ ོད་ཚས་ཉ་གཤོག་དང་
ཉ་སག་མེད་པ་དེ་དག་ཞེན་ལོག་ ་བ ིས་ནས་དེའི་ཤ་ཟ་མི་ཆོག་ལ་རོ་ཡང་ཞེན་ལོག་ ་བ ི་དགོས། ༡༢ ོད་
ཚས་ཉ་གཤོག་དང་ཉ་སག་མེད་པའི་ ་གནས་ཞིག་ཡིན་ ིན་ཚང་མ་ཞེན་ལོག་ ་བ ི་དགོས།

༡༣ ོད་ཚས་འདབས་ཆགས་ ི་ ོད་ནས་ཞེན་ལོག་ ་བ ིས་ཏེ་ཟ་མི་ཆོག་པ་ནི་འདི་ ་ ེ། ག་དང་། གོ་
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བོ། གོ་ནག ༡༤ ནེ་ལེ་དང་འོལ་པའི་རིགས། ༡༥ ་རོག་དང་དེའི་རིགས། ༡༦ ག་པ་དང་མཚན་ ། ་ ར་
བཅས་ ་ཡི་རིགས་དང་། ༡༧ ག་ ང་། སོ་ ། ག་ ན། ༡༨ ངང་དཀར། ་གག ་ར་ར། ༡༩ མཚ་ ་དཀར་
མོ། ར་མོ་ ང་རིང་གི་རིགས། ་ ད་དང་ཕ་ཝང་བཅས་ཡིན། ༢༠ ོད་ཚས་གཤོག་པ་ཅན་ ི་ ག་བཞི་གོག་
བ ོད་ ི་འ ་ ིན་ཡོད་ ིན་ཚང་མ་བཙག་པར་བ ི་དགོས། ༢༡ འོན་ ང་གཤོག་པ་ཅན་དང་ ག་བཞི་གོག་
བ ོད་ ི་འ ་ ིན་ལས་ས་ ེང་ནས་མཆོང་ ིང་ ེད་པའི་ ང་པ་དང་བ ་ཡོད་པ་དག་ ོད་ཚས་ཟ་ཆོག
༢༢ ོད་ཚས་དེ་དག་ལས་ཆ་ ་པའི་རིགས་དང་། འ ་འ་ཇག་གི་རིགས། ཅོག་ཅོག་པའི་རིགས། འ ་ ར་ ར་

ི་རིགས་བཅས་ཟ་ཆོག ༢༣ འོན་ ང་ ོད་ཚས་གཤོག་པ་དང་ ག་བཞི་ཡོད་པའི་འ ་གཞན་ཚང་མ་ཞེན་
ལོག་ ་བ ི་དགོས། ༢༤ འདི་དག་གིས་ ོད་ཚ་མི་གཙང་བ་བཟོ་བ་མ་ཟད་ ་ཞིག་གིས་དེ་དག་གི་རོ་ལ་རེག་
ཚ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར། ༢༥ ་ཞིག་གིས་དེ་དག་གི་རོ་ ེར་ན་ཁོ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་
གཙང་བར་འ ར་བ་དང་ཁོའི་གོན་པ་ངེས་པར་ ་བ ་དགོས།

༢༦ ིག་པ་ཁ་ད ག་མིན་པ་དང་ ག་ ད་མི་འཆའ་བའི་ ད་འ ོ་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚ་ལ་བཙག་པ་ཡིན་
ལ་ ་ཞིག་གིས་དེ་དག་གི་རོ་ལ་རེག་ན་མི་གཙང་བར་འ ར། ༢༧ ག་བཞི་ ད་འ ོ་ལས་ ར་མོས་འ ོ་བ་

མས་ ོད་ཚ་ལ་བཙག་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་རོ་ལ་རེག་མཁན་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་
ངེས། ༢༨ ་ཞིག་གིས་དེ་དག་གི་རོ་ ེར་ཚ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་བ་དང་རང་ཉིད་ ི་གོན་
པ་ངེས་པར་ ་བ ་དགོས། དེ་དག་ནི་ ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན།

༢༩ ས་ ེང་ ་ ་བའི་ ད་འ ོ་ལས་ ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་དག་ནི་ ེ་མོང་དང་། ི་བ། ངས་པ་བཅས་
ི་རིགས་དང་། ༣༠ ིགས་པ། ངས་པ་ཐིག་ཅན། ངས་པ་ ལ་རལ། ིང་། མདོག་འ ར་ད་ ིད་བཅས།

༣༡ ས་ལ་ ་བ་ཡོད་ཚད་ལས་འདི་དག་ནི་ ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་དེ་དག་ཤི་བའི་ ེས་ ་
རེག་ཚ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར། ༣༢ དེ་དག་གང་ཞིག་ཤི་ བས་དངོས་པོ་གང་གི་ ེང་ ་ ང་
ཚ་ཤིང་ཆས་དང་། ོན་གོས། ཀོ་བ། ག་མ་བཅས་ཅ་ལག་གང་ཡིན་ཡང་དངོས་པོ་དེ་དག་མི་གཙང་བར་
འ ར་ལ། དེ་ ་ནང་ ་བཞག་ ེ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་དང་ ེས་ ་གཙང་མར་འ ར། ༣༣ གལ་ཏེ་
དེ་དག་གང་ཞིག་ ་མའི་ནང་ ་ ང་ན་དེའི་ནང་གི་ཡོད་ཚད་མི་གཙང་བར་འ ར་བ་དང་ ོད་ཚས་ ་མ་
གཅོག་དགོས། ༣༤ ་མའི་ནང་གི་ ་ཟ་ཆོག་པའི་ཟས་རིགས་ ི་ ེང་ ་ཐིགས་ན་མི་གཙང་བར་འ ར་བ་མ་
ཟད་ ོད་ཆས་ནང་གི་བ ང་ཆོག་པ་ཡོད་ཚད་ ང་མི་གཙང་བར་འ ར། ༣༥ གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་རོ་ལས་ ང་
ཙམ་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་གི་ ེང་ ་ ང་ན་མི་གཙང་བར་འ ར། མེ་ཐབ་བམ་ཡང་ན་ཐབ་ཀ་གང་ཡིན་ ང་
གཅོག་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་མི་གཙང་བ་ཡིན་ལ་ ོད་ཚས་ ང་མི་གཙང་བར་བ ི་དགོས། ༣༦ ིར་ ་མིག་
དང་ ་དོང་གཙང་མ་ཡིན། འོན་ ང་དེ་དག་གི་རོ་ལ་རེག་ཚ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༣༧ གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་རོ་
འདེབས་ འི་ས་བོན་ཐོག་ ་ ང་ཙམ་ ང་ན་ཡང་ས་བོན་ ར་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན། ༣༨ གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་
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རོ་ ང་ཙམ་ ་ གས་ཟིན་པའི་ས་བོན་ཐོག་ ་ ང་ཚ་ས་བོན་དེ་ ོད་ཚ་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༣༩ གལ་ཏེ་ ོད་
ཚས་བཟའ་ ང་བའི་ ད་འ ོ་ཤི་ཚ་ ་ཞིག་གིས་དེའི་རོ་ལ་རེག་ན་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་
ངེས། ༤༠ ་ཞིག་གིས་ཤི་བའི་ ད་འ ོ་ཟོས་ན་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ལ་རང་ཉིད་ ི་གོན་
པ་ངེས་པར་ ་བ ་དགོས་པ་དང་། ་ཞིག་གིས་རོ་ ེར་ན་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ལ་རང་
ཉིད་ ི་གོན་པ་ངེས་པར་ ་བ ་དགོས།

༤༡ ས་ ེང་ ་ ་བའི་ ོག་ཆགས་གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་ཞེན་ལོག་ཡིན་པས་ཟ་མི་ ང་། ༤༢ ས་ ེང་ ་ ་
བའི་ ོག་ཆགས་ ོ་འ ོ་དང་ ག་བཞིས་བ ོད་པ། ཡང་ན་ ང་པ་ ་མ་ཅན་བཅས་ཡོད་ཚད་ཞེན་ལོག་ཡིན་
པས་ ོད་ཚས་ཟ་མི་ཆོག ༤༣ ོད་ཚས་ ོག་ཆགས་འདི་དག་གི་ ེན་ ིས་རང་ཉིད་བཙག་པ་མ་བཟོ་ལ། དེ་དག་
གི་ ེན་ ིས་རང་ཉིད་མ་འབག་ལ་མི་གཙང་བ་ཡང་འགོས་ ་མ་འ ག ༤༤ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་
ཡིན་པས་ ོད་ཚ་དམ་པར་འ ར་དགོས། ་མཚན་ནི་བདག་དམ་པ་ཡིན། ོད་ཚས་ ང་ས་ ེང་ན་ ་བའི་

ོག་ཆགས་དག་གིས་རང་ཉིད་ལ་བཙག་པ་མ་བཟོ། ༤༥ བདག་ནི་ ོད་ཚ་ཨེ་ཅིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་བའི་གཙ་
བོ་ཡིན། ོད་ཚའི་ ་ ེད་ ་ཡིན། དེར་བ ེན་ ོད་ཚ་དམ་པ་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེས་ན་བདག་དམ་པ་ཡིན།

༤༦ དེ་དག་ནི་ ད་འ ོ་དང་། འདབས་ཆགས། ་ལ་ ལ་བའི་ ོག་ཆགས། དེའི་ཁར་ས་ ེང་ན་ ་བའི་
ོག་ཆགས་བཅས་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན། ༤༧ ོད་ཚས་ ོག་ཆགས་དེ་དག་ལས་གཙང་མ་དང་མི་གཙང་བ། ཟ་
ང་བ་དང་མི་ ང་བཅས་ཚང་མ་སོ་སོར་ད ེ་དགོས་སོ༎

༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ད་
མེད་ཞིག་ལ་མངལ་ཆགས་ཏེ་ ་ཞིག་ ེས་ན་ཁོ་མོ་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ་མཚན་འབབ་ བས་

ནང་བཞིན་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༣ ཉིན་བ ད་པར་ ་དེ་ད ེ་ ན་ག བ་དགོས། ༤ ད་མེད་དེས་ ག་གཙང་
སེལ་ ེད་པར་ཉིན་ མ་ ་སོ་ག མ་ ི་རིང་ལ་ ིམ་ ་འ ག་དགོས། ཁོ་མོས་གཙང་སེལ་ ི་ཉི་མ་མ་ ོགས་ཚ་
དམ་པའི་དངོས་པོར་རེག་མི་ཆོག་ལ་དམ་པའི་གནས་ ་ཡང་འ ོ་མི་ཆོག ༥ གལ་ཏེ་ཁོ་མོས་ ་མོ་ཞིག་ ེས་
ན་བ ན་གཉིས་ ི་རིང་ལ་ ་མཚན་འབབ་ བས་དང་འ ་བར་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་ ག་གཙང་སེལ་ ེད་
པར་ཉིན་ ག་ ་རེ་ ག་གི་རིང་ལ་ ིམ་ ་འ ག་དགོས། ༦ ཁོ་མོས་ འམ་ ་མོ་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་གཙང་
སེལ་ ི་ཉི་མ་ལོན་ཚ་ཁོ་མོས་དམར་བསང་ལ་ལོ་གཅིག་ཅན་ ི་ ་ ་དང་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ག་
རོན་ནམ་ཐི་བ་ཞིག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ེར་ནས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོད་དགོས། ༧ མཆོད་དཔོན་

ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ལ་ནས་ཁོ་མོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་མོའི་ ག་གཙང་མར་འ ར། དེ་ནི་ ་
དང་ ་མོ་གང་ ང་ ེས་པའི་ ད་མེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན། ༨ གལ་ཏེ་ཁོ་མོས་ ་ ་གཅིག་ ལ་བའི་ ས་པ་
མེད་ན་ཁོ་མོས་ཐི་བ་གཉིས་སམ་ ག་རོན་གཉིས་ལེན་དགོས། གཅིག་པོ་དམར་བསང་དང་གཞན་དེ་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ེད་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་མོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོ་མོ་གཙང་མར་
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འ ར་རོ༎

༡༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་ ར། ༢ གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་གི་ ི་ གས་ ེང་ ་ ང་འ ར་
ཐོན་པ་དང་ཡང་ན་ཐོར་འ མ་ ད་པ། དེ་མིན་ ག་ཐིག་ ང་བ། ཁོའི་ ི་ གས་ ེང་ ་མཛ་

ནད་ཆེན་པོ་ ར་ན་ཁོ་ངེས་པར་ ་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ནམ་མཆོད་དཔོན་ ེད་པའི་ཁོའི་ འི་སར་འ ེར་
དགོས། ༣ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ི་ གས་ ེང་གི་ནད་ གས་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཕོག་སའི་

་དཀར་པོར་ ར་ནས་ནད་ གས་པགས་པའི་གཏིང་ ་མངོན་ན་དེ་མཛ་ནད་ ི་ནད་ཡམས་ཡིན། མཆོད་
དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་ཁོ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་ ོག་དགོས། ༤ གལ་ཏེ་ ི་ གས་ ེང་གི་
ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ཤ་གཏིང་ ་མ་མངོན་ན་དེའི་ ེང་གི་ ་ཡང་དཀར་པོར་ ར་མེད་ཚ་མཆོད་དཔོན་

ིས་ནད་ཡམས་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཉིན་བ ན་ལ་ལོགས་ ་བཀར་དགོས། ༥ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་དཔོན་ ིས་
ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་བཀག་འགོག་ ས་ཏེ་ ི་ གས་ ེང་ ་ བ་མེད་པར་མཐོང་
ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ད་ ང་ཁོ་ཉིན་བ ན་ལ་ལོགས་ ་བཀར་དགོས། ༦ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་དཔོན་ ིས་

ར་ཡང་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ གས་ནག་པོར་ ར་ནས་ ི་ གས་ ི་ ེང་ ་ བ་མེད་
ན་དེ་ཐོར་འ མ་གཅིག་ ་ཡིན་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་གཙང་མ་ཡིན་པར་ ོག་དགོས། མི་དེས་ངེས་
པར་ ་གོན་པ་བ ས་ཏེ་གཙང་མར་འ ར། ༧ འོན་ ང་ཁོ་མཆོད་དཔོན་ལ་བ ན་ནས་གཙང་མ་ཡིན་པར་
བ གས་ ེས་གལ་ཏེ་ཐོར་འ མ་ ི་ གས་ལ་ མ་ན་ཁོས་ ར་ཡང་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོན་དགོས། ༨ མཆོད་
དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ཐོར་འ མ་ ི་ གས་ལ་ མ་ཡོད་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་མི་
གཙང་བར་ ོག་དགོས་ལ་དེ་ནི་མཛ་ནད་ཡིན།

༩ མི་ ་ཞིག་ལ་མཛ་ནད་ ི་ནད་ཡམས་ཕོག་ བས་ཁོ་མཆོད་དཔོན་ ི་མ ན་ ་འ ིད་དགོས། ༡༠ མཆོད་
དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ ི་ གས་ ེང་ ་ ང་འ ར་ཐོན་ཏེ་ ་དཀར་པོར་ ར་པ་
དང་ ང་འ ར་ཐོན་སར་དམར་ ེན་ཡོད་ན། ༡༡ དེ་ནི་ ི་ གས་ ེང་གི་མཛ་ནད་ ིང་པ་ཡིན་པས་མཆོད་
དཔོན་ ིས་ཁོ་མི་གཙང་བར་བ གས་ཏེ་ཁོ་ལོགས་ ་བཀར་མི་དགོས། ་མཚན་ནི་ཁོ་མི་གཙང་བར་ ར་ཟིན་
པ་ཡིན། ༡༢ གལ་ཏེ་མཛ་ནད་ཁོའི་ ི་ གས་ ེང་ ་གང་སར་ བ་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ནད་ཡམས་ཕོག་
པའི་མི་དེའི་མགོ་ནས་ ང་པའི་བར་ ་ ི་ གས་ཡོངས་ལ་བཀབ་པ་མཐོང་ན། ༡༣ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་
བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ཁོའི་ག གས་པོ་ཡོངས་ལ་མཛ་ནད་ ིས་ཁེངས་ཡོད་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་
ནད་ཡམས་ཕོག་པའི་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པར་ ོག་དགོས། ས་ཡོངས་དཀར་པོར་ ར་པས་ཁོ་ ར་བཞིན་
གཙང་མ་ཡིན། ༡༤ འོན་ ང་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་དམར་ ེས་ནམ་ཞིག་ལ་མངོན་ཚ་ཁོ་མི་གཙང་བར་འ ར།
༡༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་དམར་ ེས་དེ་མཐོང་ བས་ཁོ་མི་གཙང་བར་ཡིན་པར་བ གས་པ་དང་དམར་ ེས་མ་
གཞི་ནས་མི་གཙང་བའི་མཛ་ནད་ཞིག་ཡིན། ༡༦ གལ་ཏེ་དམར་ ེས་ ར་ ར་དཀར་པོར་ ར་ཚ་ཁོ་ངེས་པར་
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་མཆོད་དཔོན་ལ་འ ད་དགོས། ༡༧ མཆོད་དཔོན་ ིས་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་ཕོག་སར་
དཀར་པོར་ ར་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ནད་ཡམས་ཕོག་པའི་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པར་བ གས་ནས་ཁོ་གཙང་
མར་འ ར།

༡༨ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་ ི་ གས་ ེང་ ་ ་ ་ ང་ ེ་སོས་ན། ༡༩ ་ ་ ད་སར་ ང་འ ར་དཀར་པོའམ་
ཡང་ན་དཀར་པོའི་ནང་ ་དམར་པོ་འ ེས་པའི་ ག་ཐིག་མངོན་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ལ་བ ན་དགོས།
༢༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ གས་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་མངོན་པ་དང་དེའི་

ེང་གི་ ་ཡང་དཀར་པོར་ ར་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་ ོག་དགོས། དེ་ནི་མཛ་ནད་ ་
་ལས་མངོན་པ་ཡིན། ༢༡ གལ་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ིས་བ ག་ད ད་ ེད་ བས་དེའི་ ེང་ ་ ་དཀར་པོ་མེད་

པ་དང་དེ་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་མེད་ཅིང་ ག་པོ་ཡིན་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ལོགས་
་བཀར་དགོས། ༢༢ གལ་ ིད་དེ་ ི་ གས་ ི་ ེང་ ་ བ་ཚ་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་མི་གཙང་བར་བ གས་

ནས་ནད་ཡམས་ཡིན། ༢༣ གལ་ཏེ་ ག་ཐིག་བཀག་འགོག་ ས་ཏེ་མ་ བ་ན་ ་ ལ་ཡིན་ལ་མཆོད་དཔོན་ ིས་
ཁོ་གཙང་མ་ཡིན་པར་ ོག་དགོས།

༢༤ གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་གི་ ི་ གས་ ེང་ ་འཚག་ ོན་ ང་བ་དང་དཀར་པོའི་ནང་ ་དམར་པོ་འ ེས་
པའི་ ག་ཐིག་གམ་ ་ཐིག་ཡོད་ན། ༢༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་དེར་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་འཚག་ ོན་
ནང་གི་ ་དཀར་པོ་ ར་པ་དང་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་མངོན་ན་དེ་འཚག་ ོན་ལས་ཐོན་པའི་མཛ་ནད་ཡིན།
མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་བ གས་པ་དང་དེ་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ཡིན། ༢༦ གལ་ཏེ་མཆོད་
དཔོན་ ིས་དེར་བ ག་ད ད་ ས་ནས་ ག་ཐིག་གི་ནང་ན་ ་དཀར་པོ་མེད་པ་དང་དེ་ ི་ གས་ ི་གཏིང་
ནས་མི་མངོན་ཞིང་ ག་པོ་ཡིན་ན་ཁོ་ཉིན་བ ན་ལ་ལོགས་ ་བཀར་དགོས། ༢༧ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་
དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་ ག་ཐིག་ ི་ གས་ ེང་ ་ བ་ན་ཁོ་མི་གཙང་བར་བ གས་པ་དང་
དེ་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ཡིན། ༢༨ གལ་ཏེ་ ག་ཐིག་བཀག་ ེ་ ི་ གས་ ི་ ེང་ ་མ་ བ་པར་ ག་པོ་ཡིན་ན་དེ་
ནི་འཚག་ ོན་ལས་ཐོན་པའི་ ང་འ ར་ཡིན་པ་དང་འཚག་ ོན་ལས་ཐོན་པའི་ ་ ལ་ཙམ་ཡིན་པས་མཆོད་
དཔོན་ ིས་ཁོ་གཙང་བར་ ོག་དགོས།

༢༩ གལ་ཏེ་ཕོ་མོ་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་མགོ་ཡི་ ེང་ངམ་ཡང་ན་མ་ནེའི་ ེང་ ་ནད་ཡམས་ཡོད་ན།
༣༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་བ ག་ད ད་ ས་ཏེ་ནད་ཡམས་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་མངོན་པ་དང་དེའི་ ོད་ ་
བ་ ་སེར་པོ་ཡོད་ན་ཁོ་མི་གཙང་བར་བ གས་དགོས། དེ་ནི་ ོ་ ེ་མགོ་འམ་མ་ནེའི་ ེང་གི་མཛ་ནད་ཡིན།
༣༡ གལ་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོ་ཡི་ནད་ཡམས་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ཏེ་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་མི་མངོན་པར་
དེའི་ ོད་ ་ ་ནག་པོ་མེད་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོ་ནད་ཕོག་པ་དེ་ཉིན་བ ན་ལ་ལོགས་ ་བཀར་དགོས།
༣༢ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་དཔོན་ ིས་ནད་ཡམས་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ཏེ་ ོ་ནད་མ་ བ་པར་དེའི་ ོད་
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་ ་སེར་པོ་མེད་པ་དང་ ོ་ནད་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་མ་མངོན་ན། ༣༣ མི་དེས་ ་བཞར་དགོས་ཤིང་ ོ་
ནད་ཡོད་སར་བཞར་མི་ ང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོ་ནད་ཡོད་པའི་མི་དེ་ད་ ང་ཉིན་བ ན་ལ་ཉར་དགོས།
༣༤ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོ་ནད་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ ོ་ནད་ ི་ གས་ ི་གཏིང་ ་

བ་མེད་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་གཙང་མ་ཡིན་པར་བ གས་པ་དང་། ཁོས་རང་ཉིད་ ིས་གོན་པ་བ ས་
ཏེ་གཙང་མར་འ ར། ༣༥ འོན་ ང་ཁོ་གཙང་མ་ཡིན་པར་བ གས་ ེས་ ོ་ནད་ ི་ གས་ ི་ ེང་ ་ བ་ཚ།
༣༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་ ོ་ནད་ ི་ གས་ ི་ ེང་ ་ བ་ན་ ་སེར་དེ་འཚལ་མི་
དགོས་པར་ཁོ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༣༧ གལ་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ིས་བཀག་པའི་ ོ་ནད་དང་དེའི་ ོད་ ་ ་ནག་
པོ་ ེས་ཏེ་ ོ་ནད་ ག་ ེད་ ང་བ་མཐོང་ན་མི་དེ་གཙང་མར་ ར་པས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་གཙང་མ་ཡིན་
པར་ ོག་དགོས།

༣༨ གལ་ཏེ་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་ ང་ ི་ གས་ ི་ཐོག་ ་ ག་ཐིག་གམ་ ་ཐིག་ ད་ན། ༣༩ མཆོད་དཔོན་ ིས་
བ ག་ད ད་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ི་ གས་ ེང་གི་ ག་ཐིག་དཀར་པོའི་ནང་ ་ནག་པོ་འ ེས་ན་དེ་ནི་ ི་ གས་
ལས་ ང་བའི་ཐོར་འ མ་ཡིན་ཏེ་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན།

༤༠ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་མགོ་ལས་ ་ ད་ན་ཁོ་མགོ་རིལ་ ར་པ་མ་གཏོགས་གཙང་མ་ཡིན། ༤༡ གལ་ཏེ་
ཁོའི་མགོ་ལས་ཐོད་ ་ ད་ན་ ད་དམར་ ར་པ་མ་གཏོགས་གཙང་མ་ཡིན། ༤༢ འོན་ ང་ཁོའི་མགོ་རིལ་ལམ་
ཡང་ན་ཐོད་ཁར་གལ་ཏེ་དཀར་པོའི་ནང་ ་དམར་པོ་འ ེས་པའི་ནད་ གས་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཁོའི་མགོ་རིལ་
ལམ་ཐོད་པ་ལས་ཐོན་པའི་མཛ་ནད་ཡིན། ༤༣ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ཁོའི་
མགོ་འམ་ཐོད་པའི་ ེང་གི་ནད་ གས་དཀར་པོའི་ནང་ ་དམར་པོ་འ ེས་པ་ ི་ གས་ ེང་གི་མཛ་ནད་ ི་

ང་ ལ་དང་འ ་ན། ༤༤ མི་དེ་མཛ་ནད་ཅན་དང་མི་གཙང་བ་ཡིན། མཆོད་དཔོན་ ིས་མི་དེའི་མགོ་ཡི་ནད་
ཡམས་ལ་བ ེན་ནས་ཁོ་མི་གཙང་བར་ ོག་དགོས།

༤༥ མཛ་ནད་ཕོག་པའི་མིས་རང་ཉིད་ ི་གོན་པ་ད ལ་བ་དང་ ་མི་འཆིང་བར་ཡ་མ ་བཀབ་ ེ་མི་
གཙང་བ། མི་གཙང་བ་ཞེས་ ད་ ག་དགོས། ༤༦ ཁོ་ལ་ནད་ཡམས་ཡོད་པའི་རིང་ལ་འབགས་པ་ཡིན་པས་མི་
གཙང་བ་ཡིན། ཁོ་ངེས་པར་ ་ ར་ ི་ ི་ལོག་ ་ཁེར་འ ག་ ེད་དགོས།

༤༧ མཛ་ནད་འགོས་པའི་གོན་པ་བལ་གོས་དང་སོ་གོས་གང་ཡིན་པ་དང་། ༤༨ བལ་ལམ་སོ་རས་ ིས་
བཏགས་པའམ་ ས་པ། ཀོ་བའམ་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ ང་། ༤༩ གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་ ་
བའི་ ེང་དང་། ཀོ་བའི་ ེང་། བཏགས་པའམ་ ས་པའི་དངོས་པོ། ཡང་ན་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཅི་
ཞིག་གི་ ེང་ ་ ང་ འམ་ཡང་ན་དམར་པོར་ ར་ན་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ཡིན་པས་མཆོད་དཔོན་ལ་བ ན་
དགོས། ༥༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་ནད་ཡམས་དེ་བ ག་ད ད་ ས་ཏེ་ནད་ཡམས་འགོས་པའི་དངོས་པོ་ཉིན་
བ ན་ལ་ལོགས་ ་བཀར་དགོས། ༥༡ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་
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ནད་ཡམས་ ་བ་དང་། བཏགས་པའམ་ ས་པའི་དངོས་པོ། གང་ལ་བཀོལ་བའི་ཀོ་བ་བཅས་ ི་ ེང་ ་ བ་
ན་ནད་ཡམས་དེ་ ག་ཟོས་ ི་མཛ་ནད་ཡིན་པས་ཚང་མ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༥༢ ཁོས་ནད་ཡམས་འགོས་པའི་
གོན་པ་དང་། བལ་ལམ་སོ་རས་ ི་བཏགས་པའམ་ ས་པའི་དངོས་པོ། ཡང་ན་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་
ཅི་ཞིག་ཡིན་ ང་ཚང་མ་བ ེགས་དགོས། ་མཚན་ནི་དེ་ ག་ཟོས་མཛ་ནད་ཡིན་པས་ངེས་པར་ ་མེ་ནང་ ་
བ ེགས་དགོས། ༥༣ མཆོད་དཔོན་ ིས་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་གོན་པ་དང་། བཏགས་
པའམ་ ས་པའི་དངོས་པོ་བཅས་ ི་ ེང་དང་། ཡང་ན་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་གི་ ེང་ ་ བ་
མེད་ན། ༥༤ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ཚར་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ནད་ཡམས་འགོས་པའི་དངོས་པོ་བ ས་ནས་ ར་ཡང་
ཉིན་བ ན་ལ་ལོགས་ ་བཀར་དགོས། ༥༥ དེ་དག་བ ས་ ེས་མཆོད་དཔོན་ ིས་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་
ཏེ་དངོས་པོ་དེའི་ཁ་དོག་འ ར་མེད་པ་དང་ནད་ཡམས་ ང་ཡལ་མེད་ན་དངོས་པོ་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ནད་
ཡམས་མ ན་ བ་གང་ ་འགོས་ ང་ཚང་མ་མེ་ནང་ ་ ེག་དགོས། ༥༦ དེ་དག་བ ས་ ེས་མཆོད་དཔོན་

ིས་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་ ག་པོ་ཡིན་པར་མཐོང་ན་ཁོས་ནད་ཡམས་འགོས་ས་དེ་ ་བ་
དང་། ཀོ་བ། བཏགས་པའམ་ ས་པ་བཅས་ ི་ ེང་ནས་གཤགས་དགོས། ༥༧ གལ་ཏེ་ ར་བཞིན་གོན་པ་དང་།
བཏགས་པའམ་ ས་པའི་དངོས་པོ། ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་བཅས་ཅི་ཞིག་གི་ ེང་ ་མངོན་ཚ་དེ་ནི་ནད་
ཡམས་ཡང་བ ར་འཕར་བ་ཡིན་ལ་ནད་ཡམས་འགོས་པའི་དངོས་པོ་དག་ངེས་པར་ ་མེ་ཡིས་ ེག་དགོས།
༥༨ གལ་ཏེ་བ ས་པའི་ ་བའམ། ཡང་ན་བཏགས་པའམ་ ས་པ། དེ་མིན་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་
ལས་ནད་ཡམས་ཡལ་ན་ཡང་བ ར་བ ས་ཏེ་གཙང་མར་འ ར།

༥༩ འདི་དག་ནི་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན་ཏེ་བལ་ལམ་སོ་རས་ ི་བཏགས་པའམ་ ས་པའི་
དངོས་པོ། ཡང་ན་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་གི་ ེང་ ་མངོན་ཚ་དེ་དག་གཙང་མའམ་མི་གཙང་
བར་བ གས་ཆོག་གོ།

༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེལ་ལ་གསལ་བོར་ག ངས་ ར། ༢ མཛ་ནད་ཕོག་པའི་མི་གཙང་སེལ་ ེད་ ་མཆོད་
དཔོན་སར་ ིད་ བས་ ི་ ིམས་ ོལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ༣ མཆོད་དཔོན་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་ཁོ་

ལ་བ ག་ད ད་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁོའི་མཛ་ནད་ ག་ ེད་ ང་ན། ༤ མཆོད་དཔོན་ ིས་མི་དེར་གཙང་སེལ་
ེད་པར་གཙང་མའི་ ་གསོན་པོ་གཉིས་དང་གསོམ་ཤིང་། ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་ཁར་ ་ ི་བཅས་འ ེར་
འི་བཀའ་བ ོ་དགོས། ༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་མི་དེར་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ ་མ་ ངས་ ས་གང་བར་ ས་ནས་

དེའི་ ེང་ ་ ་གཅིག་གསོད་དགོས། ༦ དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ་གསོན་པོ་དེ་གསོམ་ཤིང་དང་། ད་པ་
མཚལ་ཁ། དེའི་ཁར་ ་ ི་བཅས་ ན་ ་ ངས་ འི་ཁར་བསད་པའི་ ་ ག་གི་ནང་ ་ ེ་དགོས། ༧ མཛ་ནད་
གཙང་སེལ་ ེད་པར་མི་དེའི་ ེང་ ་ཐེངས་བ ན་ལ་གཏོར་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་གཙང་མ་ཡིན་པར་
བ གས་པ་དང་ ་གསོན་པོ་དེ་ཐང་ ོང་ ་ ོད་དགོས། ༨ གཙང་སེལ་ ེད་པའི་མི་དེས་རང་ཉིད་ ི་གོན་པ་
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བ ་བ་དང་། ་བཞར་བ། ག གས་པོ་བ ་བ་བཅས་ ས་ཏེ་གཙང་མར་འ ར་བ་དང་། དེ་ ེས་ཁོ་ ར་ ི་
ནང་ ་ཡོང་ཆོག་ ང་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་རང་ཉིད་ ི་ ར་ ི་ ི་ལོག་ ་འ ག་དགོས། ༩ ཉིན་བ ན་པར་
ཁོས་མགོ་ཡི་ ་དང་ ་ར། ིན་མ། དེའི་ཁར་ ས་ ེང་གི་ ་ཡོད་ཚད་བཅས་བཞར་དགོས་པ་དང་། ཡང་གོན་
པ་བ ་བ་དང་ག གས་པོ་བ ས་ཏེ་གཙང་མར་འ ར།

༡༠ ཉིན་བ ད་པར་ཁོས་ ོན་མེད་པའི་ ག་ ་ཕོ་གཉིས་དང་ལོ་གཅིག་ཅན་ ི་མོ་ ག་ཅིག དཀར་
བསང་ལ་ མ་བ ེས་པའི་ ོ་ ེ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་ག མ། མ་ལོ་ ་གཅིག་བཅས་ ེར་དགོས། ༡༡ གཙང་མ་
བཟོ་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ ིས་མི་དེ་གཙང་མར་འ ར་བར་མཆོད་ ས་དེ་དག་ ེར་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་
མཆོག་གི་ ོ་ཁར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཞག ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ་ ་ཕོ་གཅིག་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་
ལ་འ ལ་བ་དང་དེའི་ ན་ ་ མ་ལོ་ ་གཅིག་གཙ་བོའི་མ ན་ ་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་གཡབ་པའི་མཆོད་
པ་ ེད་དགོས། ༡༣ ཁོས་ ་ ་ཕོ་དེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གསོད་སའི་དམ་
པའི་ས་ཆ་དེར་བཤའ་དགོས། ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཇི་བཞིན་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་མཆོད་དཔོན་ལ་
དབང་བ་དང་དེ་ནི་ཆེས་དམ་པ་ཡིན། ༡༤ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་

ང་ཙམ་ ངས་ཏེ་གཙང་མ་ ེད་ འི་མི་དེའི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་།
ང་པ་གཡས་པའི་མཐེབ་ཆེན་བཅས་ ི་ ེང་ ་འ ག་དགོས། ༡༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་ མ་ལོ་ ་གང་ ང་ཙམ་
ངས་ཏེ་རང་ཉིད་ ི་ལག་པ་གཡོན་མའི་ལག་མཐིལ་ ་ གས་པ་དང་། ༡༦ ལག་པ་གཡས་པའི་མ བ་མོ་

ལག་པ་གཡོན་མའི་ མ་ལ་བ ེས་ཏེ་མ བ་མོས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ལན་བ ན་ལ་གཏོར་དགོས། ༡༧ དེ་ ེས་
མཆོད་དཔོན་ ིས་ལག་ནང་ ་ ག་པའི་ མ་གཙང་སེལ་ ེད་ འི་མི་དེའི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་དང་།
ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་། ང་པ་གཡས་པའི་མཐེབ་ཆེན། ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་
བཅས་ ི་ ེང་ ་འ ག་དགོས། ༡༨ མཆོད་དཔོན་ ིས་ལག་ནང་གི་ མ་ ག་མ་གཙང་སེལ་ ེད་ འི་མི་དེའི་
མགོ་ཐོག་ ་ གས་ཏེ་ཁོའི་ ིར་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ིག་བཤགས་ ས། ༡༩ མཆོད་དཔོན་ ིས་མི་གཙང་བ་
ལས་གཙང་སེལ་ ་ འི་མི་དེའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ལ་འ ལ་དགོས། དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་
དམར་བསང་གི་ ད་འ ོ་གསོད་དགོས། ༢༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་དམར་བསང་དང་དཀར་བསང་ ེགས་ འི་

ེང་ ་ ལ་ཏེ་ཁོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ནས་ཁོ་གཙང་མར་འ ར།
༢༡ གལ་ཏེ་ཁོ་ད ལ་པོ་ཡིན་པའི་ བས་ ིས་ཁ་ཚང་ ་ ིག་ ེད་མ་ བ་ན་ཁོས་ ་ ་ཕོ་གཅིག་ ངས་ཏེ་

ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་པ་དང་། གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་ཁོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས་ལ་དཀར་
བསང་གི་ ིར་ མ་བ ེས་པའི་ ོ་ ེ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཅིག་དང་ མ་ལོ་ ་གཅིག་བཅས་ ན་ ་ལེན་དགོས།
༢༢ ཡང་ཁོས་ ས་ཚད་ ིས་ཐི་བ་གཉིས་དང་ ག་ ག་གཉིས་ ངས་ཏེ་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་
པ་དང་ཅིག་ཤོས་དེ་དམར་བསང་ ེད་དགོས། ༢༣ ཉིན་བ ད་པར་ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ིར་གཙང་སེལ་ ེད་
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དགོས་པ་དག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ེར་འོང་ ེ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོད་
དགོས། ༢༤ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ་ ་ མ་ལོ་ ་གཅིག་དང་ ན་ ་གཙ་བོའི་
མ ན་ནས་གཡབ་གཡོབ་ ས་ཏེ་གཡབ་པའི་མཆོད་པ་ ེད་དགོས། ༢༥ ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ་ ་
བཤས་ཏེ་དེའི་ ག་ ང་ཙམ་ ངས་ནས་གཙང་སེལ་ ེད་ འི་མི་དེའི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་དང་། ལག་པ་
གཡས་པའི་མཐེ་བོང་། དེའི་ཁར་ ང་པ་གཡས་པའི་མཐེབ་ཆེན་བཅས་ ི་ ེང་ ་འ ག་དགོས། ༢༦ མཆོད་
དཔོན་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ལག་པ་གཡོན་མའི་ལག་མཐིལ་ ་ མ་ ང་ཙམ་ ག་དགོས་པ་དང་། ༢༧ ལག་པ་
གཡས་པའི་མ བ་མོས་ལག་པ་གཡོན་མའི་ནང་གི་ མ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ལན་བ ན་ལ་གཏོར་དགོས།
༢༨ ཡང་མཆོད་དཔོན་ ིས་ལག་པའི་ནང་གི་ མ་གཙང་སེལ་ ེད་ འི་མི་དེའི་ ་བ་གཡས་པའི་ ་ཤལ་དང་།
ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་། ང་པ་གཡས་པའི་མཐེབ་ཆེན། ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་
བཅས་ ི་ ེང་ ་ ར་གནས་ ར་འ ག་དགོས། ༢༩ མཆོད་དཔོན་ ིས་ལག་གི་ མ་ ག་མ་གཙང་སེལ་ ེད་

འི་མི་དེའི་མགོ་ལ་ གས་ནས་ཁོའི་ ིར་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ིག་བཤགས་ ོས། ༣༠ ཡང་མི་དེས་རང་ཉིད་
ི་ ས་ཚད་ ར་ཐི་བ་གཅིག་གམ་ཡང་ན་ ག་ ག་གཅིག་འ ལ་དགོས། ༣༡ ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ས་ཚད་ ར་

དཀར་བསང་གི་ ན་ ་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་པ་དང་ཅིག་ཤོས་དེ་དམར་བསང་ ་འ ལ་
དགོས། མཆོད་དཔོན་ ིས་གཙང་སེལ་ ེད་ འི་མི་དེའི་ ིར་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས།
༣༢ འདི་དག་ནི་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ཕོག་ཅིང་རང་ཉིད་གཙང་སེལ་ ེད་ ིར་ ན་ ན་ ི་མཆོད་པ་ ལ་མི་

ོག་པའི་མི་དེའི་ ིམས་ ོལ་ཡིན།
༣༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་ ར། ༣༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་བདག་དབང་ ེད་པར་གནང་

བའི་ཀ་ན་ཨན་ ི་ ལ་ ་ ོད་ཚ་འ ོ་ བས། གལ་ཏེ་བདག་གིས་ ོད་ཚར་བདག་དབང་ ེད་ ་གནང་བའི་
ལ་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ཡོད་ན། ༣༥ ཁང་བདག་སོང་ ེ་མཆོད་དཔོན་ལ་ངས་ཁང་པའི་

ནང་ ་མཛ་ནད་ཡོད་པ་འ ་བོ་མཐོང་ ང་ཞེས་བཤད་དགོས། ༣༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་ནད་ཡམས་ལ་བ ག་
ད ད་ ེད་ ་མ་སོང་ ོན་ལ་ཁང་པ་ ོང་པ་བཟོ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ ོས་ཤིག དེར་བ ེན་ཁང་པའི་ནང་གི་ཅ་
ལག་ཅི་ཡང་བཙག་པར་མི་འ ར། དེ་ ེས་མཆོད་དཔོན་ཁང་པའི་ནང་ ་བ ག་ད ད་ ེད་པར་འ ོ་དགོས།
༣༧ ཁོས་ནད་ཡམས་དེར་བ ག་ད ད་ ས་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་ཁང་པའི་ ང་ངོས་ ་ ང་ འམ་ཡང་
ན་དམར་བོའི་གཤོང་ཐིག་ ང་གི་གཏིང་ནས་མངོན་ན། ༣༨ མཆོད་དཔོན་ཁང་པའི་ ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་ཁང་

ོ་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ག་དགོས། ༣༩ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་དཔོན་ ར་ཡང་བ ག་ད ད་ ེད་ ་སོང་
ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་ཁང་པའི་ ང་ངོས་ ་ བ་ཡོད་ན། ༤༠ ནད་ཡམས་འགོས་པའི་ ོ་བ ོགས་ཏེ་མཁར་

ོང་གི་ ི་རོལ་ ི་མི་གཙང་བའི་ས་ཆར་འཕེན་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ ོ་དགོས། ༤༡ ཡང་མི་མངགས་ཏེ་ཁང་
པའི་ནང་གི་ ོགས་བཞིར་འ ད་དགོས་པ་དང་ ད་པའི་ཞ་ལ་མཁར་ ོང་གི་ ི་རོལ་ ་མི་གཙང་བའི་ས་
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ཆར་ ག་དགོས། ༤༢ ཡང་ ོ་གཞན་དག་ ེར་ཡོང་ནས་བ ོགས་པའི་ ོ་དག་གི་ཚབ་ ས་ཏེ་ཡང་ཞལ་འདམ་
ཁང་བར་འ ག་དགོས། ༤༣ ཁོས་ ོ་བ ོགས་པ་དང་ཁང་པ་ ད་དེ་ཞལ་འདམ་ གས་ ེས་གལ་ཏེ་ཁང་པའི་
ནང་ ་ནད་ཡམས་མངོན་ཚ། ༤༤ མཆོད་དཔོན་ནང་ལ་བ ག་ད ད་ ེད་ ་སོང་ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་
ཁང་པའི་ནང་ ་ བ་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཁང་པའི་ནང་གི་ ག་ཟོས་ ི་མཛ་ནད་ཡིན་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༤༥ ཁོས་
ཁང་པ་བཤིགས་ནས་ ོ་དང་། ཤིང་། ཞ་ལ་བཅས་ཚང་མ་མཁར་ ོང་གི་ ི་རོལ་ ི་མི་གཙང་བའི་སར་བ ལ་
དགོས། ༤༦ ཁང་པའི་ ོ་བ བས་ བས་ནང་ ་སོང་བའི་མི་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ངེས།
༤༧ ཁང་པའི་ནང་ ་ཉལ་བ་དག་གི་གོན་པ་ངེས་པར་ ་བ ་དགོས་ལ་ཁང་པའི་ནང་ ་ཟོས་པ་དག་གི་གོན་
པ་ཡང་ངེས་པར་ ་བ ་དགོས། ༤༨ ཁང་བར་ཞལ་འདམ་ གས་ ེས་མཆོད་དཔོན་བ ག་ད ད་ ེད་ ་ཡོང་
ནས་གལ་ཏེ་ནད་ཡམས་ཁང་པ་ལ་ བ་མེད་ན་ཁོས་ཁང་པ་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པར་ ོག་དགོས། ་མཚན་ནི་
ནད་ཡམས་ཡལ་ཟིན་པས་ཡིན།

༤༩ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁང་པ་གཙང་སེལ་ ེད་ ིར་ ་གཉིས་དང་། གསོམ་ཤིང་། ད་པ་མཚལ་ཁ། དེའི་
ཁར་ ་ ི་བཅས་ལེན་དགོས། ༥༠ ཁོས་ ་གཅིག་ ངས་ ས་གང་བའི་ ་མའི་ ེང་ ་གསོད་དགོས། ༥༡ དེ་ནས་
ཁོས་གསོམ་ཤིང་དང་། ་ ི། ད་པ་མཚལ་ཁ། ་གསོན་པོ་བཅས་ ངས་ཏེ་བསད་པའི་ ་ ག་དང་ ངས་

འི་ནང་ ་ཚང་མ་ ན་ ་བ ེས་ཏེ་ཁང་པའི་ ོགས་ ་ལན་བ ན་གཏོར་དགོས། ༥༢ ཁོས་ ་ ག་དང་།
ངས་ ། ་གསོན་པོ། གསོམ་ཤིང་། ་ ི། ད་པ་མཚལ་ཁ་བཅས་ ིས་ཁང་པ་དེ་གཙང་སེལ་ ེད་དགོས།

༥༣ དེ་ནས་ཁོས་ ་གསོན་པོ་དེ་མཁར་ ོང་གི་ ི་རོལ་ ི་ཐང་ ོང་ ་གཏོང་དགོས། ཁོས་ཁང་པའི་ ིར་ ིག་
བཤགས་ ས་ཏེ་ཁང་པ་གཙང་མར་འ ར།

༥༤ འདི་དག་ནི་མཛ་ཡི་ནད་ཡམས་ ི་རིགས་དང་། ོ་ནད། ༥༥ དེའི་ཁར་ ་བ་དང་ཁང་པའི་མཛ་ནད།
༥༦ ད་ ང་ ང་འ ར་དང་། ཐོར་འ མ། ག་ཐིག་བཅས་ལ་བཞག་པའི་ ིམས་ ོལ་ཡིན། ༥༧ འདི་དག་ནི་
ནམ་ཞིག་ལ་གཙང་བ་དང་ནམ་ཞིག་ལ་མི་གཙང་བར་གསལ་བོར་ ོན་པའི་མཛ་ནད་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན་ནོ༎

༡༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་བ ལ་བར། ༢ ོད་ཚས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་བོར་
ས་ཏེ་ཁོ་ཚར་བཤད་ ར། གལ་ཏེ་ ེས་པ་ ་ཞིག་གི་ག གས་པོ་ལས་གཤེར་ ་འཛག་ན་ཟགས་

པའི་གཤེར་ འི་ ེན་ ིས་ཁོ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༣ ཁོ་ལ་གཤེར་ ་འཛག་པའི་ ེན་ ིས་ཟགས་པ་དང་མཚམས་
བཞག་པ་གང་ཡིན་ཡང་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༤ ཁོ་ཉལ་བའི་མལ་ས་དག་མི་གཙང་བ་དང་བ ད་པའི་དངོས་པོ་
དག་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༥ མལ་ས་དེ་ལ་རེག་མཁན་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་
པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་མ་ཟད་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༦ མི་ ་ཞིག་གཤེར་ ་འཛག་པའི་མི་དེ་

ོད་ས་ནས་བ ད་ན་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་མ་ཟད་དགོང་མོའི་བར་ ་
མི་གཙང་བ་ཡིན། ༧ ་ཞིག་གིས་གཤེར་ ་འཛག་པའི་མི་དེའི་ག གས་པོར་རེག་ན་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་
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དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་མ་ཟད་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༨ གལ་ཏེ་གཤེར་ ་འཛག་
པའི་མི་དེས་གཙང་མའི་མི་ཞིག་གི་ ས་ ེང་ ་ ག་ན་མི་དེ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ལ་ཁོས་ངེས་
པར་ ་རང་ཉིད་ ི་གོན་པ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས། ༩ གཤེར་ ་འཛག་པའི་མིས་བཞོན་པའི་

་ཡང་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༡༠ ཁོའི་ཁོག་ ད་ ི་དངོས་པོ་ལ་རེག་མཁན་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་དགོང་མོའི་བར་ ་
མི་གཙང་བ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་དེ་ ེར་མཁན་ཡང་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་ངེས་པར་ ་ ་བ་
བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས། ༡༡ གཤེར་ ་འཛག་པའི་མིས་ལག་པ་ ་ཡིས་མ་བ ས་པར་ ་ཞིག་ལ་
རེག་ན་མི་དེ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་
དགོས། ༡༢ གཤེར་ ་འཛག་པའི་མིས་རེག་པའི་ ་ཆས་གཅོག་དགོས་པ་དང་རེག་པའི་ཤིང་ཆས་ཡོད་ཚད་ངེས་
པར་ ་ ་ཡིས་བ ་དགོས།

༡༣ གཤེར་ ་འཛག་པའི་མི་དེ་ ག་ ེད་ ང་ཚ་རང་ཉིད་གཙང་མ་ ེད་པའི་ ིར་ཉིན་བ ན་ལ་ངེས་
པར་ ་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ས་ཏེ་གཙང་མར་འ ར། ༡༤ ཉིན་བ ད་པར་ཁོས་ཐི་བ་གཉིས་
སམ་ཡང་ན་ ག་ ག་གཉིས་ ངས་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་འོང་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་
འདབས་ཆགས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོད་དགོས་པ་དང་། ༡༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་
པར་འ ལ་བ་དང་ཅིག་ཤོས་དེ་དམར་བསང་ ེད་དགོས། མི་དེར་གཤེར་ ་འཛག་པའི་ ེན་ ིས་མཆོད་
དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཁོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས།

༡༦ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ི་ལམ་ ་ ་བ་ཤོར་ན་ཁོས་ ས་ཡོངས་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་དང་དགོང་མོའི་
བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ངེས། ༡༧ ་བའམ་པགས་པ་གང་ཡིན་ ང་དེར་ ་བ་འགོས་ན་ཁོས་དེ་དག་ ་
ཡིས་བ ་དགོས་པ་དང་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ངེས། ༡༨ གལ་ཏེ་ཕོ་མོ་འ ིག་པ་ ད་ན་མི་
དེ་གཉིས་ཀས་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་ལ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན།

༡༩ ད་མེད་ལ་ ་མཚན་འབབས་ བས་ཁོ་མོ་ཉིན་བ ན་ལ་བཙག་པ་ཡིན་ཞིང་མོ་ལ་རེག་མཁན་ ་
ཡིན་ཡང་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ངེས། ༢༠ ད་མེད་དེ་བཙག་པའི་ ས་ ་ཁོ་མོ་ཉལ་བའི་
དངོས་པོ་དག་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་དང་བ ད་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་ཡང་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༢༡ ཁོ་མོའི་མལ་
སར་རེག་མཁན་ ་ཡིན་ཡང་ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་མ་ཟད་དགོང་
མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༢༢ ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་བ ད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་རེག་ཚ་ཁོས་རང་ཉིད་

ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་མ་ཟད་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༢༣ གལ་ཏེ་
ད་མེད་ ི་མལ་སའི་ ེང་ངམ་ཡང་ན་ཁོ་མོ་བ ད་པའི་དངོས་པོའི་ ེང་ ་དངོས་པོ་གཞན་ཡོད་པ་དང་མི་
་ཞིག་གིས་དེ་ལ་རེག་ཚ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་ངེས། ༢༤ གལ་ཏེ་ ེས་པ་ཞིག་གིས་ ད་

མེད་དེ་ལ་ ས་འ ེས་ ས་ནས་ཁོ་མོའི་བཙག་པ་འགོས་ཚ། ཁོ་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་བཙག་པ་ཡིན་ལ་ཉལ་སའི་
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མལ་ས་ཡང་མི་གཙང་བ་ཡིན།
༢༥ གལ་ཏེ་ ད་མེད་ཞིག་ལ་ ་མཚན་འབབ་ ས་ ི་ཕན་ཆད་ལས་ཉིན་མང་པོར་ ག་བ ར་བའམ་ཡང་

ན་ ་མཚན་འབབ་ ས་ཇེ་རིང་ ་སོང་ན་ ང་ནད་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་མོ་ ང་ནད་དེའི་ ེན་ ིས་ ་མཚན་
འབབ་ ས་དང་འ ་བར་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༢༦ ཁོ་མོར་ ང་ནད་ཕོག་པའི་ཉིན་དག་ལ་ཉལ་བའི་མལ་ས་དང་
བ ད་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་ཁོ་མོ་ ་མཚན་འབབ་ ས་དང་འ ་བར་མི་གཙང་བར་བ ི་དགོས། ༢༧ དངོས་
པོ་དེ་དག་ལ་རེག་མཁན་ཡོད་ ིན་ཚང་མ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་དང་ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་
པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་མ་ཟད་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བ་ཡིན།

༢༨ གལ་ཏེ་ ད་མེད་ ི་ ང་ནད་ ག་ ེད་ ང་ན་ཉིན་བ ན་ ི་ ེས་ ་གཙང་མར་འ ར། ༢༩ ཉིན་
བ ད་པར་ཐི་བ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་ ག་ ག་གཉིས་ ངས་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་འ ེར་ནས་
མཆོད་དཔོན་ལ་ ོད་དགོས། ༣༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་བ་དང་གཅིག་
ཤོས་དེ་དམར་བསང་ ་ ེད་དགོས་པ་དང་། མི་དེས་ ག་བ ར་བའི་ ེན་ ིས་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་མཆོད་
དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཁོ་མོའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས།

༣༡ ོད་ཚས་དེ་ ར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཁོ་ཚའི་བཙག་པ་དང་ལོགས་ ་བཀར་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་
ཚས་ངེད་ཅག་གི་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་ལ་བཙག་པར་བཟོ་བ་དང་རང་ཉིད་ ང་འབག་བཙག་གི་ ེན་ ིས་
འཆི་བ་ཡིན།

༣༢ དེ་ནི་ ང་ནད་དང་ ི་ལམ་ ་ ་བ་ཤོར་བས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ལ། ༣༣ དེ་མ་ཟད་ ་མཚན་ ི་ནད་
ཡོད་པ་དང་ ང་ནད་ཕོག་པའི་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་ ང་མི་དང་མི་གཙང་བའི་ ་མོར་ ས་འ ེས་ ེད་པའི་

ིམས་ ོལ་ཡིན་ནོ༎

༡༦ ཨ་རོན་ ི་ ་གཉིས་པོ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་སོང་ནས་ཤི་ ེས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གསལ་བོར་
ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་ལ་ ས་ངེས་མེད་ ་དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ཡོལ་བའི་ནང་

རོལ་ ི་དཔང་ཡིག་ མ་ ི་ ིང་ ེ་ ིའི་སར་འ ོ་མི་ཆོག དེ་མིན་ཁོ་འཆི་བ་ཡིན་ཞེས་ཤོད། ་མཚན་ནི་བདག་
གིས་ ིན་ ི་ནང་ནས་ ིང་ ེ་ ི་ཡི་ ེང་ ་ ་མངོན་ ་ཡིན། ༣ ཨ་རོན་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ ་འ ོ་ བས་

ིག་བཤགས་ ི་ ིར་ཕོ་བེ ་གཅིག་དང་དམར་བསང་ལ་ ་ ་ཕོ་གཅིག་འ ེར་དགོས་པ་དང་། ༤ ཁོས་ ས་
པོ་ ་ཡིས་བ ་དགོས་པ་དང་དེ་ ེས་སོ་རས་ ི་ནང་ ་གོན་པ་དང་། ས་ལ་སོ་རས་ ི་དོར་མ་གོན། སོ་རས་

ི་ ེད་རགས་བཅིང་། མགོ་ལ་སོ་རས་ ི་ཆོས་ ་བཅས་གོན་དགོས། ༥ ཁོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ཚགས་པའི་ ོད་
ནས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ལ་ཕོ་ར་གཉིས་དང་དམར་བསང་ལ་ ག་ ག་གཅིག་ལེན་དགོས། ༦ ཨ་རོན་

ིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་བ་ ང་ཞིག་ ལ་ཏེ་རང་ཉིད་དང་ ིམ་མིའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས་
པ་དང་།
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༧ ཡང་ཕོ་ར་གཉིས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁའི་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འཇོག་དགོས། ༨ ཨ་རོན་ ིས་ཕོ་
ར་དེ་གཉིས་ ན་འཕངས་ཏེ་གཅིག་གཙ་བོར་ཐོབ་པ་དང་ཅིག་ཤོས་དེ་ཨ་ཟ་ཟེལ་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༩ ཨ་རོན་

ིས་ ན་འཕངས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ཐོབ་པའི་ ག་དེ་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། ༡༠ འོན་ ང་
ན་འཕངས་ནས་ཨ་ཟ་ཟེལ་ལ་ཐོབ་པའི་ ག་དེ་གསོན་པོར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཞག་ནས་ ིག་བཤགས་ ་
ེད་པ་དང་། མི་མངགས་ཏེ་ཐང་ ོད་ ་བ ལ་ནས་ཨ་ཟ་ཟེལ་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན།

༡༡ ཨ་རོན་ ིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་བ་ ང་འ ིད་འོང་ནས་བཤས་ཏེ་རང་ཉིད་དང་ ིམ་མིའི་
ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་དགོས། ༡༢ ཁོས་ ོས་ཕོར་ཞིག་ ངས་ཏེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་ ེགས་ འི་ ེང་གི་འབར་

བཞིན་པའི་སོལ་བ་དེའི་ནང་ ་གང་བར་ ེད་པ་དང་། ཡང་ཞིབ་མོར་བ ངས་བའི་བ ངས་ ས་ ོར་གང་
ངས་ཏེ་ཚང་མ་ཡོལ་བའི་ནང་ ་ ེར། ༡༣ ཁོས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ོས་མེ་ཡི་ཐོག་ ་བཞག་ནས་དེའི་ ་

བས་དཔང་ཡིག་ མ་ ེང་གི་ ིང་ ེའི་ ི་གཡོགས་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་འཆི་ངེས་ཡིན། ༡༤ ཁོས་བ་ ང་གི་ ག་
ང་ཙམ་ ངས་ནས་མ བ་མོས་ ིང་ ེ་ ི་ཡི་ཤར་ངོས་ ་གཏོར་བ་དང་ཡང་ ིང་ ེ་ ི་ཡི་མ ན་ངོས་ ་

ལན་བ ན་ལ་གཏོར་དགོས།
༡༥ དེའི་ ེས་ཁོས་འབངས་ ིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་པའི་ཕོ་ར་དེ་བཤའ་དགོས་པ་དང་། དེའི་

ག་ཡོལ་བའི་ནང་ ་ ེར་ཏེ་བ་ ང་གི་ ག་གཏོར་བ་ཇི་བཞིན་ ིང་ ེ་ ི་ཡི་ ེང་ངོས་དང་མ ན་ངོས་ ་
གཏོར་དགོས། ༡༦ ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་བཙག་པ་དང་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ ་ཚགས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་
ཉེས་བཤགས་ཡོད་ཚད་ ི་ ིར་འདི་འ འི་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ནས་ ིག་བཤགས་ ི་ ེད་ ོ་ ེལ་དགོས་པ་
མ་ཟད། ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་དེ་ཁོ་ཚའི་འབག་བཙག་གི་ ོད་ ་ཡོད་ནའང་ ེད་ ོ་ ར་ ར་ ེལ་དགོས།
༡༧ ཁོ་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ ་འ ལ་ནས་ ིག་བཤགས་ ེད་ བས་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་
མི་ཡོད་མི་ཆོག་ལ། ཁོས་རང་ཉིད་དང་། ིམ་མི། དེའི་ཁར་ད ི་སི་རལ་བའི་ཚགས་པ་ཡོངས་ ི་ ིར་ ིག་
བཤགས་ ས་ཏེ་ ིར་འ ད་རེག་བར་ ་ ག་དགོས། ༡༨ ཁོ་ ིར་ ད་དེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་ ེགས་ འི་དེ་
གར་ཡོང་ནས་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ིག་བཤགས་ ི་ ེད་ ོ་ ེལ་བ་དང་། ཡང་བ་ ང་གི་ ག་དང་ཕོ་རའི་ ག་

ང་ཙམ་ ངས་ནས་ ེགས་ འི་ ེང་གི་ ་ཅོ་བཞི་བོའི་མཐའ་འཁོར་ ་འ ག་དགོས། ༡༩ ཡང་ཁོས་མ བ་
མོས་ ག་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ལན་བ ན་ལ་གཏོར་ནས་ ེགས་ ར་གཙང་མར་འ ར་བ་དང་དེ་དམ་པ་ད ེ་

ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མི་གཙང་བ་ ལ་བར་ ེད་དགོས།
༢༠ ཨ་རོན་ ིས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་དང་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག དེའི་ཁར་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ིག་

བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ལ་ཚར་ ེས་ཕོ་ར་གསོན་པོ་དེ་འ ལ་དགོས། ༢༡ ཁོས་ལག་པ་གཉིས་ཀ་ཕོ་ར་གསོན་
པོ་དེའི་མགོ་ཐོག་ ་བཞག་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ ་ཚགས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་
ཡོད་ཚད་ཁས་ལེན་ ེད་པ་དང་། ཉེས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ཕོ་ར་དེའི་མགོ་ཐོག་ ་ཐོབ་པར་ ས་ཏེ་མངགས་
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པའི་མི་དེའི་ལག་པས་དེ་ཐང་ ོལ་ ་བ ལ་ནས་སོང་། ༢༢ ཁོས་ཕོ་ར་དེ་ཐང་ ོལ་ ་གཏོང་དགོས་པ་དང་
དེས་ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་ཡོད་ཚད་འ ར་ཏེ་མི་མེད་ས་ ོང་ ་ ིད་དགོས།

༢༣ ཨ་རོན་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་སོང་ནས་ཁོ་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ ་འ ོ་ ས་ ་གོན་
པའི་སོ་རས་ ི་ ་བ་ ད་ནས་དེ་གར་འཇོག་དགོས། ༢༤ ཡང་ཁོས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ནས་ ས་པོ་ ་
ཡིས་བ ་བ་དང་ ་བ་ ོན་ཏེ་ ིར་ ད་ནས་རང་ཉིད་དང་འབངས་མིའི་ ིག་བཤགས་ ི་ ིར་རང་ཉིད་དང་
འབངས་ལ་དམར་བསང་འ ལ་དགོས། ༢༥ ཁོས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ཚལ་ ེགས་ འི་

ེང་ ་བ ེག་དགོས། ༢༦ ཁོས་བཏང་བའི་ཕོ་ར་དེ་དབང་མཁན་ ི་ཨ་ཟ་ཟེལ་ ི་མིས་གོན་པ་བ ་བ་དང་
ས་པོ་ ་ཡིས་བ ས་ ེས་ ར་ནང་ ་འ ལ་དགོས། ༢༧ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ ེད་པའི་བ་ ང་དང་ཕོ་

རའི་ ག་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ ་ ེར་ནས་ ག་བཤགས་ ེད་པ་དང་། ོ་ གས་ ི་རོ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་
བ ལ་ནས་དེའི་ཀོ་བ་དང་། ཤ། ི་བ་བཅས་མེ་ལ་བ ེག་དགོས། ༢༨ དེ་བ ེག་མཁན་ ི་མིས་ ་བ་བ ་བ་
དང་ ས་པོ་ ་ཡིས་བ ས་ ེས་ ར་ནང་ ་འ ལ་དགོས།

༢༩ ལོ་རེའི་ ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་ཉིན་དེ་ ོད་ཚས་སེམས་ ་དམ་པོར་བ ང་ནས་རང་ས་གནས་ ི་མི་
དང་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མི་གང་ཡིན་ ང་ལས་ཅི་ཡང་བ བ་མི་ཆོག་ལ། དེ་ ོད་ཚས་ཇི་

ིད་བར་ ་ ན་ ོལ་ ེད་དགོས། ༣༠ ་མཚན་ནི་ཉིན་དེར་ཁོས་ ོད་ཚའི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ནས་ ོད་
ཚར་གཙང་སེལ་ ས་པ་དང་། ོད་ཚའི་ཉེས་བ་ཡོད་ཚད་བཤགས་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་གཙང་མར་འ ར།
༣༡ ོད་ཚས་ཉིན་དེ་དམ་པའི་མངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ་བ ི་ ང་ ས་ཏེ་སེམས་ལ་དམ་པོར་བ ང་དགོས་པ་
དང་དེ་ནི་ཇི་ ིད་བར་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡིན། ༣༢ གས་པའི་མི་དེས་དམ་པའི་ལས་གནས་ ན་འཛན་ ེད་པ་
དང་ཁོའི་ཨ་ཕའི་ཚབ་ ་མཆོད་དཔོན་ ས་ནས་སོ་རས་ ི་གོན་པ་ ེ་དམ་པའི་ ་བ་གོན་ནས་ ིག་བཤགས་

ི་ ེད་ ོ་ ེལ་དགོས། ༣༣ ཁོས་དམ་པའི་གནས་མཆོག་དང་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག ེགས་ ་བཅས་ལ་ ིག་
བཤགས་ ི་ ེད་ ོ་ ེལ་དགོས་པ་མ་ཟད་མཆོད་དཔོན་ མས་དང་ཚགས་པ་ཡོངས་ ི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་
དགོས། ༣༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཉེས་པ་ཡོད་ཚད་ ི་ ིར་ལོ་རེར་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁོ་ཚར་ ིག་བཤགས་

ེད་དགོས་པ་དང་དེ་ནི་ ོད་ཚས་ཇི་ ིད་བར་ ་ ན་ ོལ་ ེད་དགོས། དེ་ནས་ཨ་རོན་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་
ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་བ བས་སོ༎

༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་། ཁོའི་ ་ མས། དེ་མ་ཟད་ད ི་སི་རལ་
ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར། གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་དག་ནི་འདི་ ་ ེ། ༣ ད ི་

སི་རལ་ ི་ ིམ་ནང་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ ིན་བ་ ང་ངམ་ ་ ། ཡང་ན་ར་མ་བཤའ་བ་གང་ཡིན་ ང་ ར་ ི་ ི་
ནང་ ་བཤའ་མི་ཆོག ༤ གལ་ཏེ་གཙ་བོའི་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་མ ན་ ་ཁོང་ལ་འ ལ་ འི་མཆོད་ ས་
ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ ིད་ཡོང་མ་ བ་ན་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་ངེས་པར་ ་མི་དེའི་ ས་ ེང་
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་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ལ་ ོ་ གས་ ི་ ག་བ ར་བ་ཡིན་ན་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས། ༥ དེ་
ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚས་ཐང་ ོལ་ནས་འ ལ་བའི་མཆོད་པ་དག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་
ཁར་ ེར་ཡོང་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་མཆོད་དཔོན་ལ་ ད་དེ་གཙ་བོ་ལ་བདེ་བའི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས།
༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁ་ནས་གཙ་བོའི་ ེགས་ འི་ ེང་ ་གཏོར་བ་དང་
ཚལ་བ ེགས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། ༧ ཁོ་ཚས་ཡང་ ་ཁོ་ཚས་ལོག་གཡེམ་ ི་ ེས་ ་
འ ང་བའི་འ ེ་གདོན་༼མ་ཡིག་ལས་ཕོ་ར་ཡིན།༽མཆོད་པར་འ ལ་མི་ཆོག དེ་ནི་ཁོ་ཚའི་མི་རབས་ནས་མི་
རབས་བར་ ས་གཏན་ ་ ན་ ོལ་ཡིན།

༨ ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་མིའམ་ཡང་ན་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་
ེད་པའི་ ི་མི་གང་ཡིན་ཡང་དམར་བསང་ངམ་བདེ་བའི་མཆོད་པ་འ ལ་ བས། ༩ གལ་ཏེ་ཚགས་པའི་ ར་

མཆོག་གི་ ོ་ཁར་མ་ ིད་བར་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ན་མི་དེ་ངེས་པར་ ་དམངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་
དགོས།

༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ་ཡོད་པའི་མིའམ་ཡང་ན་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མི་གང་ཡིན་ཡང་
གལ་ཏེ་ཅི་ཞིག་གི་ ག་ཟོས་ན། བདག་གིས་ཟ་མཁན་དེ་ལ་གདོང་འ ར་ཏེ་ཁོ་དམངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་

་གཏོང་ངེས། ༡༡ ་མཚན་ནི་ ོག་ཆགས་ ི་ཚ་ ོག་ ག་གི་ནང་ ་ཡོད་པ་དང་བདག་གིས་ ག་འདི་ ོད་
ཚ་ལ་གནང་ ེ་ ེགས་ འི་ ེང་ ་ ོད་ཚའི་ཚ་ ོག་གི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་ཆོག ་མཚན་ནི་ ག་གི་ནང་

་ཚ་ ོག་ཡོད་པས་ ིག་བཤགས་ ེད་ བ། ༡༢ དེར་བ ེན་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་ ར།
ོད་ཚ་ཚང་མས་ ག་ཟ་མི་ ང་ལ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མིས་ ང་ ག་ཟ་མི་ཆོག ༡༣ ད ི་

སི་རལ་བའམ་ཡང་ན་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མི་གང་ཡིན་ཡང་གལ་ཏེ་ཟ་ཆོག་པའི་ ད་འ ོ་
ོན་ན་ངེས་པར་ ་དེའི་ ག་ ིར་བཏོན་ནས་ས་ཡིས་འགེབས་དགོས། ༡༤ ་མཚན་ནི་ ོག་ཆགས་ཡོད་ཚད་
ི་ཚ་ ོག་དེ་ཚའི་ ག་གི་ནང་ ་ཡོད་པས་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ད་འ ོ་ཅི་ཞིག་གི་ ག་

ཡིན་ ང་ ོད་ཚ་ཚང་མས་བཟའ་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ད་འ ོ་ཡོད་ཚད་ ི་ ག་དེ་ཚའི་ཚ་ ོག་ཡིན་
པས་ ག་ཟ་བ་ མས་ངེས་པར་ ་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས།

༡༥ རང་ས་གནས་ ི་མིའམ་ ེས་ ོད་པ་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཤི་བ བས་པའམ་ཡང་ན་ ད་འ ོས་རལ་བ་
ཟོས་ན་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་བ་དང་། ཚང་མས་རང་ཉིད་ ི་ ་བ་བ ་བ་དང་ ས་པོ་ ་
ཡིས་བ ་དགོས་ལ་དགོང་མོར་ ེབས་ཚ་གཙང་མར་འ ར། ༡༦ འོན་ཏེ་ཁོས་ ་བ་མི་བ ་ལ་ ས་པོ་ཡང་མི་
བ ་ན་ཁོས་ངེས་པར་ ་རང་ཉིད་ ི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས་སོ༎

༡༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ ར།
བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན། ༣ ོན་ཆད་ ོད་ཚ་གནས་པའི་ཨེ་ཅིབ་ ལ་ ི་མིའི་ ་ ོད་
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ལ་ ོད་ཚ་ ེས་ ་འ ང་མི་ཆོག་ལ། ངས་ ོད་ཚ་ ིད་པའི་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆའི་མིའི་ ་ ོད་ལའང་ལད་མོ་ ེད་
མི་ ང་ལ་ཁོ་ཚའི་ལམ་ཉེས་ནང་བཞིན་ཡང་ ེད་མི་ཆོག ༤ ོད་ཚས་ངའི་ ིམས་ ོལ་ལམ་ གས་ལ་བ ི་
འཇོག་དང་ངའི་ ིམས་ གས་ ང་ ེ་དེ་ ར་བ བ་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན། ༥ དེར་
བ ེན་ ོད་ཚས་བདག་གི་ ིམས་ གས་དང་ ིམས་ ོལ་ལམ་ གས་ལ་བ ི་ ང་ ེད་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་
མི་ ་ཞིག་གིས་དེ་བ ི་ ང་ ས་ནས་བ བ་ན་དེའི་ ེན་ ིས་གསོན་ངེས། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༦ ོད་ཚ་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་ཤ་ཉེ་འ ེལ་ལ་ཉེ་པོ་ ེད་པ་དང་ཁོ་མོའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་
པ་ ེད་མི་ཆོག ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ༧ ོད་ ི་ཨ་མའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག་ལ་ ོད་ ི་ཨ་ཕར་
མི་བ ི་བ་མ་ ེད། ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་མ་ཡིན་པས་མོའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ༨ ོད་ ི་མ་གཡར་

ི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ་མངོན་མི་ཆོག་ལ་དེ་ནི་ ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ཁོག་ ད་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ༩ ོད་ ི་ ིང་མོ་
ེ་ ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ ་མོའམ་ཡང་ན་ ོད་ ི་ཨ་མའི་ ་མོ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་མོ་ ིམ་ནང་ནས་
ེས་པའམ་ ི་ནས་ ེས་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཁོ་མོ་ཚའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ༡༠ ོད་ ི་ འི་ ་

མོའམ་ཡང་ན་ ོད་ ི་ ་མོའི་ ་མོ་དག་གིས་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ཁོ་མོ་ཚས་ཁོག་ ད་མངོན་
པ་ནི་རང་ཉིད་ ི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་པ་དང་འ ། ༡༡ ོད་ ི་མ་གཡར་ ིས་ ོད་ ི་ཨ་ཕར་ ེས་
པའི་ ་མོ་ ོད་ ི་ ིང་མོ་ཡིན་པས་ཁོ་མོས་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ༡༢ ོད་ ིས་ ིད་མོའི་ཁོག་

ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག་ལ་ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་ཨ་ཕའི་ ན་མཆེད་ཡིན། ༡༣ ོད་ ིས་ ་མོའི་ཁོག་ ད་
གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་ཨ་མའི་ ན་མཆེད་ཡིན། ༡༤ ོད་ ིས་ཨ་ འི་ ང་མ་དང་ཉེ་
འ ེལ་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ ོད་ ིས་ཨ་ ་ལ་ངོ་ཚ་གཏད་པ་ཡིན། ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་ཨ་ འི་ ང་མ་ཡིན། ༡༥ ོད་

ིས་མནའ་མའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ་མངོན་མི་ཆོག ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་ འི་ ང་མ་ཡིན་པས་ཁོ་མོའི་ཁོག་ ད་
གཅེར་ ་མངོན་མི་ཆོག ༡༦ ོད་ ིས་ ན་ འི་ ང་མའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག་ལ་དེ་ནི་ ོད་ ི་

ན་ འི་ཁོག་ ད་དང་འ ། ༡༧ ོད་ ིས་ ད་མེད་ ི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག་ལ་ཁོ་མོའི་ ་མོ་
ཡི་ཁོག་ ད་ཡང་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ཡང་ཁོ་མོའི་ ་ཡི་ ་མོའམ་ཡང་ན་ ་མོའི་ ་མོ་ ང་མར་ ངས་
ཏེ་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་མི་ཆོག ཁོ་མོ་ཚ་ ན་མཆེད་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ༡༨ ོད་

ིས་ ང་མ་ད་ ང་གསོན་པའི་ བས་ ་ཁོ་མོའི་ ིང་མོ་ ང་མར་ ངས་ཏེ་ད ་ཡར་འཛན་པ་དང་ཁོ་མོའི་
ཁོག་ ད་གཅེར་ ་མངོན་མི་ཆོག

༡༩ ད་མེད་ལ་ ་མཚན་བབས་ནས་མི་གཙང་བའི་ ས་ ་ཁོ་མོའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་མངོན་པ་དང་ཁོ་
མོར་ཉེ་འ ེལ་ ེད་མི་ཆོག ༢༠ ོད་ ིས་ ིམ་མཚས་ ི་ ང་མར་ལོག་གཡེམ་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ཁོ་མོའི་ ེན་ ིས་
རང་ཉིད་བཙག་པར་འ ར།

༢༡ ོད་ ིས་ འི་ ་བ་མོ་ལེག་ལ་འ ལ་མི་ཆོག་པ་དང་ ོད་ ི་ ་ཡི་མཚན་ལ་ཡང་ ར་འདེབས་ ེད་མི་
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ཆོག བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ཡིན།
༢༢ ོད་ ིས་ ད་མེད་ལ་ ས་འ ེས་ ེད་པ་ནང་བཞིན་ ེས་པ་ལ་ ས་འ ེས་ ེད་མི་ཆོག དེ་ནི་ཞེན་

ལོག་པའི་ ་ ོད་ཡིན། ༢༣ ོད་ ིས་ ད་འ ོ་ལ་ ས་འ ེས་ ས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་བཙག་པ་བཟོ་མི་ཆོག་ལ་
ད་མེད་ ིས་ ང་ ད་འ ོའི་མ ན་ ་ལངས་ནས་དེ་དང་ ས་འ ེས་ ེད་མི་ཆོག དེ་ནི་མ་གཞི་ནས་ ལ་

མིན་ ི་ ་ ོད་ཡིན།
༢༤ ོད་ཚས་དོན་དག་དེ་དག་ཡོད་ཚད་ ི་ ེང་ནས་རང་ཉིད་ལ་བཙག་པ་བཟོ་མི་ཆོག ་མཚན་ནི་

བདག་གིས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་མཐར་ ོད་ ་བཏང་བའི་ ི་མི་ཚས་དོན་དག་དེ་དག་གི་ ེང་ ་རང་ཉིད་
ལ་བཙག་པ་བཟོས་པ་དང་། ༢༥ ས་ཡང་བཙག་པར་བཟོས་སོང་། དེར་བ ེན་བདག་གིས་ས་དེའི་ཉེས་པར་
བདའ་འདེད་ ས་ནས་ས་དེས་ ང་འབངས་ མས་ ིར་བ གས། ༢༦ དེའི་ ེན་ ིས་ ོད་ཚས་ངའི་ ིམས་

གས་དང་ ིམས་ ོལ་ལམ་ གས་ ང་དགོས་པ་དང་། ཞེན་ལོག་པའི་ ་བ་དེ་དག་རང་ས་གནས་ ི་མིའམ་
ཡང་ན་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མི་གང་ཡིན་ཡང་ བ་མི་ཆོག ༢༧ ར་ ོད་ཚ་བ ད་པའི་ས་
དེའི་མིས་ཞེན་ལོག་པའི་ ་བ་དེ་དག་བ བ་ན་ས་ལ་འབག་བཙག་བཟོས་བ་རེད། ༢༨ དེ་མིན་ ོད་ཚས་ས་དེར་
འབག་བཙག་བཟོ་བའི་ བས་ ་ས་ཡིས་ ོད་ཚ་ ིར་བ གས་ནས་ ར་བ ད་པའི་ ལ་དམངས་དང་འ ་
བར་ས་ཡིས་ ོད་ཚ་ ག་ཡོང་། ༢༩ མི་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་ཞེན་ལོག་པའི་ ་བའི་ ོད་ ི་གཅིག་བཟོས་ན་ངེས་
པར་ ་དམངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས། ༣༠ དེར་བ ེན་ ོད་ཚས་བདག་གི་བཀའ་ལ་བ ི་དགོས།
དེ་མིན་ ར་ ོད་ཚའི་མིས་བ བས་པའི་ཞེན་ལོག་པའི་ལམ་ཉེས་དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ང་ནས་རང་ཉིད་ལ་
བཙག་པ་བཟོ་བ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན་ནོ༎

༡༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་པ་ཡོངས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་
ར། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་དམ་པའི་ ་ཡིན་པས་ ོད་ཚས་དམ་པ་ ེད་དགོས།

༣ ོད་ཚ་མི་སོ་སོས་ཕ་མ་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་དགོས་པ་དང་བདག་གི་མངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་ ང་
དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན།

༤ ོད་ཚས་ ོང་བ་ཉིད་ ི་ ་ལ་ ོགས་ ང་ ེས་མི་ཆོག་ལ་རང་ཉིད་ ི་ ིར་ ་འ ་ཡང་ གས་ ག་མི་
ཆོག བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན།

༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བདེ་བའི་མཆོད་པ་འ ལ་ན་ ོད་ཚས་ ལ་བ་དག་ གས་ད ེས་བར་
ེད་དགོས། ༦ མཆོད་ ས་དེ་འ ལ་བའི་ཉིན་དང་ཉིན་གཉིས་པར་བཟའ་དགོས་ལ་གལ་ཏེ་ཉིན་ག མ་པར་
ག་ན་ངེས་པར་ ་མེ་ཡིས་བ ེག་དགོས། ༧ གལ་ཏེ་ཉིན་ག མ་པར་ཟོས་ན་དེ་ནི་ཞེན་ལོག་ཡིན་པས་ གས་

ད ེས་བར་མི་འ ར། ༨ མཆོད་ ས་ ི་ཤ་དེ་བཟའ་བའི་མིས་རང་ཉིད་ ི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས་ལ་ཁོས་གཙ་
བོའི་དམ་ ས་བ གས་པས་མི་དེ་ངེས་པར་ ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས། ༩ ོད་ཚས་ལོ་
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ཏོག་བ ་བ ་ ེད་ བས་ཞིང་ ར་ ི་ལོ་ཏོག་ ེག་ཚར་བར་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ ལ་ ་ ས་པ་དག་ ང་བ ་མི་
ཆོག ༡༠ མ་འ མ་ར་བའི་འ ས་ ་བཏོགས་ཚར་བར་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ མ་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་ ང་བའི་
འ ས་ ་དག་ ང་བ ་མི་ ང་བར་དེ་དག་ད ལ་བོ་དང་ ེས་ ོད་པར་འཇོག་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་

ོད་ཚའི་ ་ཡིན།
༡༡ ོད་ཚས་ ་འ ོག་ ེད་མི་ཆོག་པ་དང་བ ་ ིད་གཏོང་མི་ ང་། ཕན་ ན་ལ་ ན་གཏམ་ ང་བ ོད་

མི་ཆོག ༡༢ ོད་ ིས་བདག་གི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་མནའ་ ན་བ ལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ་ཡི་མཚན་ལ་ ར་འདེབས་
ེད་མི་ཆོག བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༡༣ ོད་ ིས་ ོའི་ ིམ་མཚས་ལ་གནའ་གནོན་ ེད་མི་ཆོག་པ་དང་ཁོའི་དངོས་པོ་ཡང་བཙན་འ ོག་ ེད་
མི་ཆོག ་བའི་ ་ཆ་ ོད་ ི་དེ་གར་དགོང་མོ་ནས་ཞོགས་པའི་བར་ ་འཇོག་མི་ཆོག ༡༤ ོད་ ིས་འོན་པ་ལ་
ངན་ ས་ ེད་མི་ཆོག་ལ་ལོང་བའི་མ ན་ ་བཀག་ ོ་འཇོག་མི་ཆོག་པར་ ོད་ ི་ ་ལ་ ས་ཤིང་ ག་པར་

ེད་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།
༡༥ ོད་ཚས་འ ི་གཅོད་ ེད་ བས་ ང་བདེན་མི་ ོང་བ་མི་ ེད་པར་ད ལ་བོ་ལ་ ོགས་ ས་འཛན་

མི་ཆོགདབང་ གས་ཅན་ལ་རོགས་རམ་ཡང་ ེད་མི་ཆོག་པར་ ང་བདེན་ ིས་ ོད་ ི་ ིམ་མཚས་ལ་འ ི་
གཅོད་ ེད་དགོས། ༡༦ ོད་ ིས་འབངས་ ི་ ོད་ནས་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་མི་འ ེད་པར་ ེད་མི་ ང་ལ་

ོད་ ི་ ིམ་མཚས་ད ་ ་བ ང་ནས་འཆི་ལམ་ ་ཡང་འདེད་མི་ཆོག༼མ་ཡིག་ལས་ཁོའི་ ག་བ ར་བ།༽
བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༡༧ ོད་ ིས་ ན་ ར་ ང་སེམས་ ེས་མི་ ང་ལ་ ས་ ན་ ་ ོད་ ི་ ིམ་མཚས་ལ་ ོན་བ ོད་ ེད་མི་
ཆོག དེ་མིན་ ོད་ ིས་ཁོའི་ ེན་ ིས་ཉེས་པ་འ ར་དགོས། ༡༨ ོད་ ིས་ཤ་འཁོན་ལེན་མི་ཆོག་ལ་ ོད་ ི་མི་
དམངས་ལ་འཁང་ར་ཡང་ ེད་མི་ཆོག་པར་རང་ཉིད་ལ་དགའ་བ་ ར་ ེད་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༡༩ ོད་ཚས་བདག་གི་ ིག་ ིམས་ ང་དགོས་ལ་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ད་འ ོ་རིགས་མི་འ ་བ་དང་
འ ིག་ ོར་ ེད་ ་འ ག་མི་ ང་། ས་བོན་རིགས་གཉིས་མཉམ་ ་བ ེས་ནས་ཞིང་ནང་ ་འདེབས་མི་ ང་ལ་

་ཆ་མི་འ ་བ་གཉིས་ ིས་བཟོས་པའི་ ་བ་ཡང་ ས་ལ་གོན་མི་ཆོག
༢༠ གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་གིས་ ད་མེད་ཞིག་ལ་ ས་འ ེལ་ ས་ནས་ ད་མེད་དེ་གཞན་ལ་ ིན་པའི་གཡོག་

མོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འོན་ ང་ ས་པོ་ད་ ང་ ས་མེད་པའམ་ཡང་ན་རང་དབང་ཐོབ་མེད་ན་ཉེས་ཆད་གཅོད་
དགོས་པ་ལས་ཁོ་ཚ་གསོད་པ་མ་ ེད། ་མཚན་ནི་གཡོག་མོ་ལ་ད་ ང་རང་དབང་ཐོབ་མེད། ༢༡ མི་དེས་ཉེས་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ག་ ག་གཅིག་ཚགས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ིད་དགོས།
༢༢ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ག་དེ་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཁོས་བཟོས་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་
ཚད་ ི་ ིར་ ིག་བཤགས་ ས་ཏེ་ཁོའི་ཉེས་པ་མེད་པར་འ ར་ངེས།
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༢༣ ོད་ཚ་ཀ་ན་ཨན་ས་ཆར་ ེབས་ཚ་འ ས་ ན་ ོང་བོ་ ་ཚགས་འ གས་པ་དང་འ ས་ ་ ངས་པ་
དག་ད ེ་ ན་ག བ་མེད་པ་ ར་བ ི་དགོས་ལ། ོད་ཚས་ལོ་ངོ་ག མ་ ི་རིང་ལ་འ ས་ ་དེ་དག་ད ེ་ ན་
ག བ་མེད་པ་ནང་བཞིན་བཟའ་མི་ཆོག ༢༤ འོན་ ང་ལོ་བཞི་བར་ ངས་པའི་འ ས་ ་དག་དམ་པ་ད ེ་

ེ་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ་ འི་མཆོད་ ས་ ེད་དགོས། ༢༥ ལོ་ ་བར་ ེབས་ ས་ ོད་ཚས་ ོང་བོའི་
ེང་ ་ ངས་པའི་འ ས་ ་དག་བཟའ་བ་དང་ ོད་ཚ་འདི་ ར་ ོད་ཚའི་ཁེ་ལས་གོང་འཕེལ་ ་འ ོ་ངེས།

བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན།
༢༦ ོད་ཚས་ ག་འ ེས་པའི་དངོས་པོ་བཟའ་བ་དང་། མོ་འདེབས་པ། ིས་ ག་པ་བཅས་ ེད་མི་ཆོག

༢༧ ོད་ཚས་མགོའི་མཐའ་འཁོར་བཞར་མི་ ང་ལ་༼མཐའ་འཁོར་རམ་ཡང་ན་འ མ་གཉིས༽ ་རའི་མཐའ་
འཁོར་ཡང་བཞར་མི་ཆོག ༢༨ ོད་ཚས་ཤི་བོའི་ ེན་ ིས་ ོད་ཚའི་ ས་པོ་གཤགས་ནས་ ས་མི་ ང་ལ་ ོད་
ཚའི་ ས་ ེང་ ་རི་མོ་ཡང་གཙག་མི་ཆོག བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༢༩ ོད་ཚས་ ོད་ ི་ ་མོ་ལ་མིང་ཤས་བཟོས་ཏེ་ཁོ་མོ་ ད་འཚང་མ་ ེད་ ་འ ག་མི་ཆོག ཕལ་ཆེར་སའི་
ེང་གི་མི་ མས་ ིས་གཡེམ་ ོར་ལ་ ོགས་ཏེ་ས་ཁར་ ིག་པའི་ལས་ ིས་ཁེངས་པར་འ ར། ༣༠ ོད་ཚས་

བདག་གི་མངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ང་བ་དང་ངའི་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ལ་བ ར་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་
ཡིན།

༣༡ ོད་ཚས་མོ་བ་དང་ ་འ ལ་ཅན་ལ་ ོགས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་རེ་བ་ ་མི་ཆོག་ལ་དེས་རང་ཉིད་ལ་བཙག་
པར་བཟོ་བ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན།

༣༢ ོད་ ིས་ ་དཀར་པོ་ཅན་ ི་མ ན་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་བ ི་བ ར་ ེད་དགོས་བ་དང་ཡང་ ོད་ ི་
་ལ་ ས་ཤིང་ ག་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༣༣ གལ་ཏེ་ ི་མི་ ་ཞིག་ ོད་ཚའི་ས་ཁོངས་ནས་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ ད་ན་ཁོ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་
མི་ཆོག ༣༤ ོད་ཚའི་མཉམ་ ་ ོད་པའི་ ི་མི་ མས་ ོད་ཚས་ཁོ་ཚ་རང་ས་གནས་ ི་མི་དང་འ ་བར་ ེད་
དགོས་པ་མ་ཟད་རང་ཉིད་ལ་དགའ་བ་ ར་ཁོ་ཚར་དགའ་དགོས། ་མཚན་ནི་ ོད་ཚ་ཡང་ཨེ་ཅིབ་ ལ་ནས་

ེས་ ོད་ ས་ ོང་བ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན།
༣༥ ོད་ཚས་འ ི་གཅོད་ ེད་ ས་ ང་བདེན་མི་ ོང་བ་ ེད་མི་ ང་ལ། ་ཙ་དང་། ་མ། ེ། འབོ་

བཅས་ ི་ ེང་ འང་དེ་ ར་ཡིན། ༣༦ ོད་ ིས་ ང་བདེན་ ི་ ་མ་དང་། ང་བདེན་ ི་ ་དོ། ང་བདེན་
ི་འབོ་ ེ། ང་བདེན་ ི་འདེགས་ ་བཅས་བཀོལ་དགོས། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོན་ཆད་ ོད་ཚ་ཨེ་ཅིབ་ ལ་

ནས་ ིད་ཡོང་བའི་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན།
༣༧ ོད་ཚས་ངའི་ ིམས་ གས་དང་ ིམས་ ོལ་ལམ་ གས་ཡོད་ཚད་ལ་བ ི་ ང་ ས་ཏེ་ བ་དགོས།

བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ༎
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༢༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་ ར། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བཤད་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་
མིའམ་ཡང་ན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་ ེས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མི་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ ི་ ་ ག་

མོ་ལེག་ལ་འ ལ་མཁན་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས་པ་དང་རང་ས་གནས་ ི་མིས་ ོ་ཡིས་ཁོ་གསོད་དགོས།
༣ བདག་གིས་ ང་མི་དེ་ལ་གདོང་འ ར་ཏེ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་ཡིན། ་མཚན་ནི་ཁོས་
རང་ཉིད་ ི་ ་ ག་མོ་ལེག་ལ་ ལ་བས་བདག་གི་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ལ་འབག་བཙག་བཟོས་པ་དང་
བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་ ར་འདེབས་ ས་པ་རེད། ༤ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ཁོའི་ ་ ག་མོ་ལེག་ལ་འ ལ་
བ་དང་རང་ས་གནས་ ི་མིས་རང་མིག་བཀབ་ནས་མ་བ ས་ན་ཁོ་གསོད་མི་དགོས། ༥ བདག་གིས་མི་དེ་དང་
ཁོའི་ ིམ་མི་ལ་གདོང་འ ར་ཏེ་ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་ ་འ ང་ནས་མོ་ལེག་དང་ལོག་གཡེམ་ ོར་བའི་མི་དག་
འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་ ་ཡིན། ༦ མི་ ་ཞིག་གིས་མོ་བ་དང་ ་འ ལ་ཅན་ལ་ལངས་ ོགས་
བ ར་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་འ ང་ན་བདག་གིས་ངེས་པར་ ་མི་དེར་གདོང་འ ར་ནས་ཁོ་འབངས་ ི་ ོད་ནས་

་མེད་ ་གཏོང་ ་ཡིན།
༧ དེར་བ ེན་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་གཙང་མ་ ས་ཏེ་དམ་པར་འ ར་དགོས། ་མཚན་ནི་བདག་ནི་གཙ་བོ་

ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན། ༨ ོད་ཚས་བདག་གི་ ིམས་ ོལ་ལ་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། བདག་ནི་ ོད་ཚ་དམ་པར་
ད ེ་བའི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ།

༩ ཕ་མར་ ིག་བམོད་ ེད་མཁན་ མས་ཅེས་ ང་གསོད་པར་ ། ཁོས་རང་གི་ཕ་མར་ ིག་དམོད་ ས་
པས་། རང་གི་ཉེས་པ་རང་ ད་ ིས་ ར་དགོས་།༼ཉེས་པ་ལ་མ་ཡིག་ ་ ག་ཅེས་བཀོད་འ ག༽

༡༠ ིམ་མཚས་ ི་ ང་མ་དང་ལོག་པར་གཡེམ་ན། འཆལ་པོ་འཆལ་མོ་གཉིས་ཀ་ཅིས་ ང་གསོད་པར་
ངེས། ༡༡ མ་གཡར་དང་ལོག་པར་གཡེམ་ཚ། རང་གི་ཕ་ལ་བ ས་བཅོས་བཏང་བས། དེ་གཉེས་ཅིས་ ང་གསོད་
པར་ ་ ེ། རང་གི་ཉེས་པ་རང་ཉིད་ ིས་ ར་དགོས་པས་སོ༎ ༡༢ མནའ་མ་དང་ལོག་པར་གཡེམ་ན་། ཁོ་གཉེས་
ཅིས་ ང་གསོད་པར་ ། ཁོ་ཚས་མི་ཆོས་དང་ལོག་པར་ ད་པས། རང་གི་ཉེས་པ་རང་ཉེད་ ིས་ ར་དགོས།
༡༣ ་ཞིག་ ད་མེད་དང་འ ོགས་པ་ ར་ ། ེས་པ་ཕན་ ན་འ ོགས་ཚ། དེ་གཉེས་ ིས་ ེལ་མེད་ ི་ ་བ་

ད་པས། ཅིས་ ང་གསོད་པར་ ་ ེ། རང་གི་ཉེས་པ་རང་ཉིད་ ིས་ ར་དགོས་། ༡༤ ་ཞིག་གིས་ ་མོ་དང་
དེའི་ཨ་མ་གཉིས་ཀ་ ང་མར ངས་ཚ། དེ་ནི་ ིགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། མི་དེ་ག མ་པོ་ངེར་བ ེག་ ེ། ོད་
ཚའི་ ོད་ ་ ིག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་ ་དགོས། ༡༥ ་ཞིག་གིས་ ད་འ ོ་དང་ ེབ་ན། མི་དེ་ཅིས་ ང་གསོད་
པར་ ་ཞིང་། ད་འ ོ་དེ་ཡང་གསོད་དགོས། ༡༦ ད་མེད་ཅིག་ ད་འ ོ་དང་འགཽགས་ནས་ ད་ཚ། ོད་

ིས་ ད་མེད་དང་ ད་འ ོའི་ ོག་ལེན་དགོས། ཅིས་ ང་དེ་གཉིས་གསོད་པར་ ། ཉེས་པ་ཁོ་གཉིས་ ིས་ ར་
དགོས། ༡༧ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ིང་མོ ང་མར་ ངས་བ་ ེ། ཕ་གཅིག་ལ་མ་མི་གཅིག་ ་མོའམ་མ་གཅིག་
ལ་ཕ་མ་མི་གཅིག་པའི་ ་མོ་གང་ཡིན་ཡང་ ང་། ཕན་ ན་ ི་ཁོག་ ན་ལ་བ ས་ཚ། དེ་ནི་ངོ་ཚ་ ེལ་མེད་
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ཀྀལས་ཡིན་པས། ཁོ་ཚ་ངེས་པར་ ་ ལ་མིའི་མཇོང་ངོར་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས། ༡༨ ་ཞིག་གིས་ ད་མེད་
ལ་ ་མཚན་འབབ་ ས། མཉམ་ ་འ ོགས་ནས་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་ ས་ཚ། དེ་ནི་ ད་མེད་ ི་ ག ངས་

ིར་བཏོན་ཞིང་། མོས་ ང་རང་གི་ ག་ ངས་འགེབས་པར་མ་ ས་པ་ཡིན་པས། ཁོ་དང་མོ་གཉིས་ངེས་པར་
་དམངས་ལས་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས། ༡༩ མའི་ ིང་མོ་དང་ཨ་ནེའི་ཁོག་ ན་ ིར་གདོན་མི་ ང་། དེ་ནི་

རང་གི་གཉེན་ཉེའི་ཁོག་ ནད་ ིར་བཏོན་པ་ཡིན་པས། རང་ཉེས་རང་གིས་ ར་དགོས། ༢༠ ་ཞིག་གིས་རང་
གི་ཕའི་ ན་ འི་ ང་མ་དང་འ ོགས་ན། ཕའི་ ན་ ར་མ་ ས་པ་ཡིན་ན། རང་ཉེས་རང་གིས་ ར་དགོས་ཡེ།

་དང་ ་མོ་མེད་པར་ཤི་ངེས་སོ། ༢༡ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ་ འི་ ང་མ་ ངས་ན། འདི་ནི་མ་གཞི་ནས་མི་
གཙང་བའི་གས་ཡིན་ཞིང་། རང་གི་ ་ ར་མ་ ས་པ་ཡིན་པས། གཉིས་ཀར་ ་དང་ ་མོ་ས ར་རོ།

༢༢ དེ་བཞིན ་། ོད་ཙས་ང་ཡི་ ིག་ ིམས་དང་བཀའ་ ོལ་ཐམས་ཅད་ནན་ ིས་ ང་ཞིང་ ལ་བཞིན་
་ ོད་ཅིག དེ་ ར་ན་ངས་གང་ ་ ིད་པའི་གནས་དེ་ཡིས་ ོད་ཚ་ ག་པར་མི་ ། ༢༣ ངས་ ོད་ཚའི་མ ན་

ནས་ ི་ ་བ ད་པའི་མི་ མས་ ི་ གས་ ོལ་བཞིན་ ་ ོད་པར་མི་ ང་ ེ། ཁོ་ཚས་ཉེས་པ་ཡོད་ཚད་
བསགས་པས། ང་ཁོ་ཚར་ཞིན་ཞོག་སོང་། ༢༤ འོན་ ང་ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་བ་ ར་། ོད་ཚས་ཁོ་ཚའི་ ལ་
བདག་འཛན་ ་དགོས་ཏེ། འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་དེ་ནི་ངས་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ནོར་

ལ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚ་དང་མི་སེར་གཞན་སོ་སོར་འཇོག་པའི་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་། ༢༥ དེ་
ནས་ན་ ོད་ཅག་གིས་གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་ ད་འ ོ་དང་འདབ་ཆགས་ ི་རིགས་ ེ་དགོས་ཏེ། ངས་

ོད་ཚར་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་གདམས་པའི་ ད་འ ོ་དང་འདབ་ཆགས། དེ་མིན་ས་ ེང་ ་ ེས་ཞིང་འཕེལ་
བའི་ ོག་ ན་གཞན་གང་གིས་རང་ཉིད་ཞེན་ལོག་པའི་གནས་ ་ ར་བར་མི་ འོ། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་ང་རང་
དམ་པར་བ ི་དགོས་ཏེ། བདག་གཙ་བོ་ནི་དམ་པ་ཡིན་ ིར། ོད་ཅག་དང་མི་སེར་གཞན་སོ་སོར་བཞག་ཅིང་

ོད་ཅག་ངའི་འབངས་ ་ ས། ༢༧ ེས་པ་དང་ ད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་ ང་། ་འ ལ་ ོན་མཁན་ མ་མོ་
འདེབས་མཁན་ཡིན་ན། མི་ མས་ ིས་ ོས་བ བ་ ེ་ཅིས་ ང་གསོད་པར་ ། དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ཁོ་ཚ་རང་
ཉིད་ ིས་ ར་དགོས་ཞེས་བཀའ་ ང་གནང་ངོ་༎

༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངཔ། ོད་ ིས་ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཙ་ ད་ ི་མཆོད་དཔོན་ ་མཁན་ལ་
འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག། མཆོད་དཔོན་ ིས་འབངས་མིའི་ ོད་ ི་གཤིན་པོའི་ ིར་ ་རང་ ས་ ག་

པར་ ་མི་ ང་། ༢ དེ་ཡང་རང་དང་ཤ་ ས་འ ེལ་བའི་ཕ་མ་ལ་དང་། ་ ག་ ན་ ། ༣ གནས་ལ་མ་སོང་
ཞིང་ ས་པོ་གཙང་བའི་ཨེ་ཅེ་དང་ ིང་མོ་བཅས་ ི་ཆེད་ ་རང་ ས་ ག་པར་ ་ཆོག་གོ ༤ མཆོད་དཔོན་ནི་
འབངས་མིའི་ ོད་ ི་མཆོག་ཡིན་པས། གང་གི་ ས་ ་ གས་ཏེ་རང་ཉིད་ ག་པར་མི་ འོ། ༥ མགོ་བོ་ ི་ཐེར་

་ ང་། ཁ་ འི་མཐའ་ ོར་གཞར་མི་ ང་། ི་ཡིས་ ས་པོར་ ་ཁ་བཏོད་མི་ ང་། ༦ ་དམ་པར་བ ི་དགོས་
ལ། ་ཡི་མཚན་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་མི་ཆོག་ ེ་། གཙ་བོའི་ ིན་ ེག་ནི་ ་ཡི་ཞལ་ཟས་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ཚས་ ལ་
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བ་ཡིན་ ིན། དེ་ཚ་ཡང་དམ་པར་འ ར་དགོས་། ༧ ད་འཚང་མ་དང་ ད་མེད་མི་གཙང་བ། ོ་དང་ ལ་
བའི་ ད་མེད་བག་མར་བ ་མི་ ང་ ེ་། མཆོད་དཔོན་ནི་ ་དམ་པར་བརཙ་མཁན་ཡིན་པའི་ ིར། ༨ དེ་བས་
ན་ ོད་ ིས་ཁོ་ཉིད་ ང་དམ་པར་བ ི་དགོས་ཏེ། ཁོས་ ོད་ ི་ ་ཞལ་ཟས་འ ལ་བའི་ ིར། ོད་ ིས་དེ་རང་
དམ་པར་ ་དགོས་ཏེ། བདག་གཙ་བོས་ནི་ ོད་ཅག་དམ་པར་ ེད་ཅིང་ང་རང་ཉིད་ ང་དམ་པ་ཡིན་པའི་

ིར་། ༩ མཆོག་དཔོན་ ི་ ་མོས་ལོག་གཡེམ་ ད་དེ་རང་ཉིད་ ག་པར་ ས་ན། རང་གི་ཕ་ཡང་ ག་པ་ཡིན་
པས་། ངེས་པར་ ་མོ་རང་མེར་བ ེག་དགོས་།

༡༠ ན་ འི་ ོད་ནས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ ས་ཏེ་། མགོ་པོར་ གས་ མ་ ག་ཅིང་། དམ་པའི་ལས་
འགན་དང་ལེན་ ིས་དམ་པའི་ ཱ་བ་ ོན་པ་ མས་ ིས་། མགོ་ ་གཟེངས་མི་ ང་ལ་ ོན་གོས་ ལ་མི་ཆོག
༡༡ བེམ་པོའི་ ང་ ་མི་འ ོ་ཞིང་ཕ་མའི་ ིར་ ་རང་ཉིད་ ག་པར་ཡང་མི་ ། ༡༢ དམ་པའི་གནས་ལས་ཁ་མི་
འ ལ་ཞིང་། ་ཡི་དམ་པའི་གནས་ལ་མི་གཙང་བ་ ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ གས་ མ གས་པའི་
ཅོད་པན་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་ཡོད་པས་ ིར་། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ༡༣ ་མོ་གཙང་མ་ ང་མར་ལེན་པར་ །
༡༤ གས་ས་མའམ་ ོ་གས་བ ད་ཁའི་ ད་མེད་དང་། ད་འཚང་མ་བཅས་གང་ཡིན་ཡང་བག་མར་བ ་མི་

ང་། རང་ ེའི་ ལ་མིའི་ ོད་ ི་ ་མོ་གཙང་མ་ཞིག་ལེན་པར་དགོས། ༡༥ འབངས་མིའི་ ོད་ ་ཁོའི་ ་མོར་
ིབ་ཅན་ ་ ་མི་ ང་ ེ། ང་ནི་ཁོ་རང་དམ་པར་ ་བའི་གཙ་བོ་ཡིན་པས་སོ།

༡༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་། ༡༧ ོད་ ིས་༡་རོན་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོན་ཤིག ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་
ད་ ོད་ ི་དབང་བོ་ ོན་ཅན་ ་ཡང་ཁོ་ལ་ ་ཡི་ཞལ་ཟས་འ ལ་ ་ ར་འོང་བར་མི་ ། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ལེ་

ན་། སབང་ངོ་ ོན་ཅན་ཏེ་། མིག་ལོང་བ་དང་། ཞ་བོ་དང་། ་ ོན་ཅན་དང་། ཡན་ལག་ ག་མ་ཅན་དང་།
༡༩ ང་ལག་ཆག་པ་དང་། ༢༠ ལ་འ ར་དང་། མི ་དང་། མིག་ ོན་ཅན་དང་། ས་པོར་ ོ་ ་ཅན་། འ ས་

་ ོན་ཅན་བཅས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མ ན་ ་གཅར་པར་མི་ ང་ངོ་། ༢༡ མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ེས་
རབས་པ་ ་ཞིག་དབང་ ོན་ཅན་ཡིན་ཚ་། མ ན་ ་གཅར་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་འ ལ་མི་ ང་། ཁོའི་
དབང་བོ་ལ་ ོན་ ན་པས། མ ན་ ་གཅར་ནས་ ་ལ་ཞལ་ཟས་འ ལ་བར་མི་ ། ༢༢ ་ཡི་ཞལ་ཟས་ནི། དམ་
པའམ་དམ་པའི་དམ་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ཁོ་རང་གིས་བཤའ་ཆོག་གོ ༢༣ འོན་ ང་ ོ་ཡོལ་ ི་གམ་དང་མཆོད་

ིསི་མ ན་ ་གཅར་མི ང་ ེ། ཁོའི་དབང་བོ་ལ་ ོན་ ན་པས་། བདག་གི་གནས་དམ་པ་མི་གཙང་བར་ ག་
པས་སོ། ང་ནི་ཁོ་རང་དམ་པར་ ེད་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཀའ་ག ང་པ།

༢༤ དེ་ནས་། མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་དང་། ཨ་རོན་ ི ་རབས་ཚ་ ད་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་དེ་
ད་ཅེས་ ས་སོ༎

༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་། ༢ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ ད་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག
ད ི་སི་རལ་ ིས་དམ་པར་བ ར་བའམ་ཁོ་ཚས་བདག་ལ་ ལ་བའི་མེོད་ ས་དམ་པ་ལས་རང་
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ང་ཞིང་ ང་ ་ ལ་བར་ ་ ེ་། ངའི་མཚན་དམ་པ་མི་གཙང་བར་མ་བ ིད་། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ༣ ོད་
ིས་ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ོད་ཚའི་བི་རབས་ཚ་ ད་ལས་ ་ཞིག་གི་ ས་པོ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་དེ་

ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ིས་དམ་པ་བ ར་བའམ་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་དམ་པའི་ཉེ་བར་གཅར་ན་། མི་དེ་
བདག་གི་མ ན་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་ངོ་། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ༤ ཨ་རོན་ ི་ ེས་རབས་པའི་ནང་ ་
མཛ་ནད་ཅན་དང་ ས་ལས་ ག་འཛག་མཁན་ཡོད་ཚ། དེའི་ ས་པོ་གཙང་མར་མ་ ར་བར་ ་མཆོད་ ས་
དམ་པ་བཟའ་བབར་མི་ ང་། བེམ་པོས་མི་གཙང་བར་བཟོས་པའི་མིའམ་ ས་དང་། ག་འཛག་པའི་མི་དང་།
༼མི་དེའི་ ས་ ེང་ན་མི་གཙང་བ་ཅི་ཡོད་ན༽ ༥ ཁོ་རང་མི་གཙང་བར་འ ར་ ེད་ ི་གོག་འ ོའི་རིགས་དང་
མི་གང་ཡིན་བཅས་ལ་ ་ཞིག་གིས་རེག་པ་ ེ། ༦ མི་དང་ ས་དེ་དག་ལ་རེག་ཚ་། མཚན་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་
བ་ཡིན་ངེས་པས་། གལ་ཏེ་ ས་པོ་ ་ཡིས་མ་བ ་ན། མཆོད་ ས་དམ་པ་བཟའ་བར་མི་ ང་། ༧ ཉི་མ་ བ་
པའི་ ས་ལ། ཁོ་རང་གཙང་མར་སོང་ན། ད་གཟོད་མཆོད་ ས་དམ་པ་བཟའ་ཆོག་ ེ་། དེ་ནི་ཁོ་རང་གི་ཁ་ཟས་
ཡིན་པས་ ིར་། ༨ རང་མོས་ ས་པའམ་གཅན་གཟན་ ིས་བསད་པའི་ ད་འ ོའི་ཤ་ཟས་ཏེ་རང་ཉེད་ ག་
པར་མི་ ་། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ༩ དེའི་ ེནངའི་བཀའ་ ིམས་ལས་འགལ་ན་ཤི་ཉེས་ཐེག་དགོས་པས་།
ཁོ་ཚར་ངའི་གདམས་པ་ ང་ ་འ ག་དགོས། ང་ནི་ཁོ་ཚ་དམ་པར་ ེད་པའི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ།

༡༠ ི་མི་ཞིག་ཡིན་ ིན་མཆོད་ ས་དམ་པ་བཟའ་མི་ ང་། མཆོད་དཔོན་ ི་ ིམ་ ་ ོད་པའི་མ ོན་
པོའམ་ ་བ་གང་གིས་ ང་མཆོད་ ས་དམ་པ་བཟའ་བར་མི་ ང་། ༡༡ གལ་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ིས་རང་ཉིད་ ི་
ད ལ་ ད་ནས་མི་དེ་ཉོས་པ་ཡིན་ཚ། མི་དེས་མཆོད་ ས་དམ་པ་བཟའ་མཆོག ཁོ་ཚང་གི་ ིམ་ ་ ེས་པའི་
མི་ཡིས་ ང་བཟའ་ཆོག ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ི་ ་མོ་ ི་མིར་གནས་ལ་སོང་ཚ། བཏེགས་མཆོད་ ི་ ས་དམ་པ་
བཟའ་བར་མི་ ང་། ༡༣ གལ་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ི་ ་མོ་ གས་སར་ ད་པ་དང་། ོ་གས་ ལ་བ་དང་། ་ ་
མེད་པར་ཕའི་ ིམ་ ་ལོག་པ་ཡིན་ཚ། མོ་རང་ན་གཞོན་ ི་ ས་དང་འ ་བར་རང་གི་ཕའི་ཁ་ཟས་བཟའ་བར་

ང་། ི་མི་ ་ཡིས་ ང་བཟའ་མི་ ང་ངོ་། ༡༤ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་བཞིན་ ་མཆོད་ ས་དམ་པ་ཟས་
པ་ན། དེའི་ ་ཆའི་གཅིག་བ ན་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ལ་འཚབ་པར་ ། ༡༥ ད ི་སི་རལ་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་
མཆོད་ ས་དམ་པ་ཟས་ཏེ་ཉེས་པ་བསགས་པར་མི་ ་མི་ ང་ ེ། ༡༦ དེ་དག་གིས་མཆོད་ ས་དམ་པ་ཟས་ཏེ་
ཉེས་པ་བསགས་པར་མི་ ་བའི་ ིར། ང་ནི་ཁོ་ཚ་དམ་པར་ ེད་པའི་གཙ་བོ་ཡིན་པས་སོ། ཞེས་བཀའ་ ང་
གནང་ངོ་།

༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༡༨ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་། དེའི་ ད་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་
ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་མི་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ི་གནས་གཡར་བ་ ་ཞིག་
གིས་མཆོད་ ས་ ལ་པ་དང་། གསོལ་བ་ ད་པར་ཅན་བཏབ་པའམ་སེམས་དགའ་བའི་མཆོད་པ་ཡིན་ཚ། དེ་
ནི་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ། ༡༩ ང་ ག་གམ་ར་ ག་ ག་ ག་གཅིག་བཅས་ ལ་ན་། ད་གཟོད་



ལེ་ཝི 22 – 23 183

ད ེས་བཞེས་གནང་ངོ་། ༢༠ ཡན་ལག་ ོན་དང་ ན་པ་ མས་། ོད་ཅག་གིས་ ལ་བར་མི་ ང་ ེ། ད ེས་
བཞེས་མི་མཛད་པས་སོ། ༢༡ ག་ ་དང་ ང་ ་ མས་ལས། གསོལ་བ་ ད་པར་ཅན་ ི་ ིར་དང་། རང་
སེམས་དགའ་བའི་མཆོད་པ་ མས་གཙ་བོ་ལ་བདེ་བ་མཆོད་ ་འ ལ་ཚ། འ ལ་བ་གཙང་མ་ཡིན་ཞིང་ཡན་
ལག་ལ་ ོན་མེད་པོ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཏེ། དེ་ ར་ན་ད ེས་བཞེས་གནང་བར་ འོ། ༢༢ ལོང་བ་དང་། ས་པ་
ཆག་པ་དང་། ཡན་ལག་ ོན་ ན་དང་། ོན་བོ་དང་། ོ་བ བ་པ་དང་། ་བ་ཅན་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་གཙ་
བོ་ལ་འ ལ་བར་མི་ ངངོ་། ༢༣ བ་ ང་དང་ ་ ་གང་ཡིན་པ། ཡན་ལག་ ག་པའམ་ཆད་པ་ཡིན་ཚ། སེམས་
དགའ་བའི་མེོད་པ་ ་ ང་ལ། གསོལ་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་ ིར་ ་ཡིན་ན་ད ེས་བཞེས་གནང་བར་མི་ འོ་།
༢༤ འ ས་ ་ ས་ ོནདང་། བ ིས་པ་དང་། ཆག་ མ་དང་། ང་པ་གང་ཡིན་པ། གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་མི་

ང་། ོད་ཅག་གི་གནས་ ལ་ ་ཡང་དེ་ ར་ ་བར་མི་རིགས་སོ། ༢༥ འདིའི་རིགས་གང་ཡིན་པ་། ི་མིའི་
ལག་ནས་ ངས་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་བར་ཡང་མི་ ང་། འདི་ མས་ལ་ནད་དང་ ོན་ ན་
པས། ད ེས་བཞེས་མི་མཛད་དོ། ཞེས་བཀའ་ག ངས་སོ།

༢༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་། ༢༧ གསར་ ་ ེས་པའི་བ་ ང་ངམ་ར་ ག་གང་ཡིན་པ། ཉིན་ཞིག་
བ ན་ལ་མ་དང་འ ག་དགོས། ཉིན་བ ད་པའི་ ེས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་བར་ ང་ཞིང་ད ེས་
བཞེས་གནང་ངོ་། ༢༨ བ་མོ་དང་མོ་ ག་གང་ཡིན་པ། ཉིན་གཅིག་ལ་མ་ ་མཉམ་གསོད་མི་ ང་། ༢༩ ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ལན་ ི་མཆོད་པ་ ལ་ན། ད ེས་བཞེས་གནང་བི་ གས་ ར་ ་དགོས་སོ། ༣༠ ཉིན་དེ་
ཉིད་ ་བཟའ་དགོས་ཏེ། སང་ཉིན་ ི་ནངས་མོའི་བར་ ་ཏོག་ཙམ་ཡང་མི་ ག་པར་ ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་
ནོ། ༣༡ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་བཀའ་ ིམས་བ ང་ཞིང་ ལ་བཞིན་ ་ ད་པར་ ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་
ནོ། ༣༢ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མཚན་དམ་པ་ ག་པར་མི་ ་ ེ། བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་མིའི་ ོད་ནས་ ང་
དམ་པར་བ ར་བའི་ ིར། བདག་ནི་ ོད་ཅག་དམ་པར་ ེད་པའི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ༣༣ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ཨེ་
ཅིབ་ནས་ ིར་ ིད་ཡོང་ཞིང་ ོད་ཅག་གི ་ ས་། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༢༣ ༦གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ང་པ་། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག
གཙ་བོའི་ ས་ཆེན་ནི་ ོད་ཅག་གིས་འ ན་མ་དམ་ ས་ཆེན་ ་ ོགས་དགོས་།

༣ ཉིན་ ག་ལ་ལས་ ེད་པར་དགོས་ཤིང་། ཉིན་བ ན་པ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་དམ་པ་ཡིན། འ ན་མ་
དམ་པ་ཡོད་ ས། ོད་ཅག་གིས་ལས་གང་ཡང་མི་ ། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་གནས་ཚང་ཐམས་ཅད་ལས་གཙ་
བོའི་ ིར་ ང་བའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ༤ གཙ་བོའི་ ས་ཆེན་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་ ས་བ ན་ ིས་འ ན་
མ་དམ་པ་ཡིན་པར་བ ོག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ་ ར། ༥ ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན་ ི་ས་ ོད་ནི་གཙ་
བོ་བ ོལ་ ོན་ཡིན།

༦ ་དང་པོའི་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་ ང་བའི་ ར་མེད་ ས་ཆེན་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་
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ཉིན་བ ན་ལ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཟའ་དགོས། ༧ ཉིན་དང་པོར་འ ན་མ་དམ་པ་ཡོད་ཚ། ལས་ཀའི་
རིགས་ཅི་ཡང་བ ག བ་པར་མི་ ་ ེ། ༨ གཙ་བོ་ལ་ཉིན་བ ན་ ་ ྀན་ ེག་འ ལ་དགོས། ཉིན་བ ན་པ་
ནི་བ ན་མ་དམ་པ་ཡིན་པས། ེལ་བ་ཆེ་བའི་ལས་ཀའི་རིགས་ཅི་ཡང་བ བ་པར་མི་ ང་ངོ་། ཞེས་བཀའ་
ག ངས་།

༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༡༠ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ངས་
ོད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེར་ཐོན་ཞིང་། ས་ཞིང་དག་ལས་ལོ་ལེགས་འ ང་ ས་། ཐོག་མར་ ིན་པའི་ཕོན་

པོ་གཅིག་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོད་དགོས། ༡༡ ཁོ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་ད ེས་བཞེས་ཐོབ་པའི་ལོ་ཏོག་ཕོན་པོ་དེ་གཙ་
བོའི་མ ན་ ་གཡོ་བར་ ་ ེ་། མཆོད་བཔོན་ ིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ ི་ཉིན་ལ། ལོ་ཏོག་ཕོན་པོ་འདི་ཉིན་
གཡོ་དགོས། ༡༢ ལོ་ཏོག་ཕོན་པོ་གཡོ་བའི་ཉིན་དེར་། ་ ་ཕོ་ ོན་མེད་ཅིག་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་བར་
དགོས། ༡༣ དེ་དང་ ན་ ་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་ནི། མ་ ན་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་བ ་ཆ་གཉིས་ཙམ་ ི་ཞིམ་པོའི་

ིན་ ེག་ ་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བགོས། གས་མཆོད་ཆང་ཧིན་གཅིག་གི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཙམ་འ ལ་བར་
དགོས། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་ ་ལ་མཆོད་ ས་མ་ ལ་བར་དི་བག་ལེབ་དང་། ཡོས་དང་། ས་བཅས་གང་ཡང་
བཟའ་མི་ ང་། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་གནས་ཚང་ཐམས་ཅད་ ་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་ ང་ ག་ ་ ང་དགོས་
པའི་གཏན་ཡིན་ནོ།

༡༥ ོད་ཅག་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ ི་ཉིན་ཏེ། ེ་མ་ཕོན་པོ་གཡོ་ཞིང་ ལ་བའི་ཉིན་མོ་ནས་བ ིས་ཏེ་
ཞག་བ ན་ ག་བ ན་ ིལ་བོར་ལོང་དགོས། ༡༦ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་བ ན་པའི་ ི་ཉིན་ཏེ། ཉིན་ ་བ ་བར་
དཀར་ཟས་གསར་བ་ཞིག་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་དགོས། ༡༧ ོད་ཆག་གི་གནས་ཚང་ལས་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་བ ་
ཆ་གཉིས་ ངས་ནས་། ར་ ི་ ན་ལ་བ ེགས་པའི་བག་ལེབགཉིས་ ་ ས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ས ་ ོག་གསར་
བའི་ ིར་ ་འ ལ་བར་དགོས། ༡༨ བག་ལེབ་དང་ ན་ ་ལོ་གཅིག་རན་པའི་ ་ ་ཕོ་ ོན་མེད་བ ན་དང་།
བེའི་ཕོ་གཅིག་དང་། ག་གཉིས་བཅས་མཉམ་ ་འ ལ་བར་དགོས། འདི་དག་དང་འ ལ་ འི་དཀར་ཟས་
དང་ གས་མཆོད་བཅས་ནི། ིན་ ེག་གི་ལམ་ནས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་ ་ ེ། ལིམ་པའི་ ི་བ ང་འ ལ་
བའི་ ིན་ ེག་གི་ལམ་ནས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་ འོ། ༡༩ ོད་ཅག་གིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ ིར་

་ར་ ག་གཅིག་འ ལ་བར་ ་ལ། ཞི་བདེའི་མཆོད་པའི་ ིར་ ་ལོ་གཅིག་རན་པའི ་ ་ཕོ་གཉིས་འ ལ་
བར་དགོས་སོ། ༢༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་འདི་དག་དང་འ ་ ོག་གསར་བའི་བག་ལེབ་གཉིས་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་
མ ན་ལ་གོ་བའི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ས་དམ་པ་ ་བར་ ལ་བའི་འ ལ་བ་ནི་
མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་ངོ་། ༢༡ ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་ཙ་ན་། ོད་ཅག་གིས་འ ན་པ་དམ་པར་ ོག་པར་དགོས་
ཤིང་། ེལ་འ བ་ཆེ་བའི་ལས་ཀའི་རིགས་ཅི་ཡང་མི་ ་། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་གནས་ཚང་ཐམས་ཅད་ ་ ་
རབས་ཚ་ ད་ ི་ བས་ ་ཡང་ ག་བ ན་འ ར་མེད་ ི་གཏན་ ོལ་ཞིག་ ་ ་བར་དགོས་སོ།
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༢༢ ོད་ཅག་གི་གནས་ ལ་ལས་ཞིང་བ ་བའི་ཙ། ཞིང་གི་ ་ ར་ མས་ཡོངས་ ་བ ་བར་མི་ ་བ་
དང་། ལ་ ་ ང་བ་ མས་ ང་འ ་བར་མི་ ་ ེ་། ད ལ་བོ་དང་ ི་མིར་གཞག་པར་དགོས། ང་ནི་གཙ་བོ་
ནི་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཀའ་ག ངས་སོ།

༢༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ཞ་ག ངས་པ། ༢༤ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ་
བ ན་ཁའི་ཚས་གཅིག་གི་ཉིན་མོར་། ོད་ཅག་གི་ས་ངལ་གསོའི་ ས་ཆེན་དམ་པར་བ ང་དགོས་ཏེ། ཚགས་
འ ་དམ་པ་ཡོད་ཚ་། ང་ ས་ཏེ་ ེས་ ་ཚགས་འ ་དམ་པ་ཡོད་པར་ ་། ༢༥ ལས་ཀའི་རིགས་གང་ཡཡང་ ་
མི་ ང་ ེ། གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་འ ལ་བར་སགོས་སོ། ཞེས་བཀའ་གནང་སོ།

༢༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ང་པ། ༢༧ ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་ནི་ ིག་བཤགས་ ི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ོད་
ཅག་གིས་ཚགས་འ ་དམ་པར་ ་དགོས་ཤིང་། དེ་མིན་སེམས་ལ་དམ་པོར་འཛན་དགོས་། གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་

ང་འ ལ་བར་དགོས། ༢༨ ཉིན་མོ་འདི་དག་གི་རིང་ལ། ལས་ཀའི་རིགས་གང་ཡང་ ་བར་མི་ ང་ ེ། ིག་
བཤགས་ ི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་འ ན་ ་ ིག་བཤགས་ ་བར་དགོས། ༢༩ ཉིན་
མོ་འདི་ཉིད་ ། རང་གི་སེམས་ལ་དམ་པོར་མི་འཛན་མཁན་ མས་། འབངས་ མས་ལས་ཚར་གཅོད་པར་

འོ་། ༣༠ ཉིན་མོ་འདིར་ལས་ཀའི་རིགས་ ་མཁན་ཡོད་ཚ་། ངས་ཁོ་རང་འབངས་གས་ཚར་གཅོད་པར་ངེས།
༣༡ ོད་ཅག་གིས་ལས་ཀའི་རིགས་གང་ཡང་ ་བར་མི་ ང་། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་གནས་ཚང་ཐམས་ཅད་ ་

་རབས་ཚ་ ད་ ི་ བས་ ་ཡང་ ག་བ ན་འ ར་མེད་ ི་གཏན་ ོལ་ཞིག་ ་ ་དགོས་སོ། ༣༢ ོད་ཅག་
གིས་ཉིན་མོ་འདི་ངལ་གསོའི་ ས་ཆེན་དམ་པར་བ ང་སགོས་ཤིང་། སེམས་ལ་དམ་པོར་འཛན་དགོས་། ་
འདིའི་ཚས་ད ་ཉིན་ ི་དགོང་མོ་ནས་ ི་ཉིན་ ི་དགོང་མོའི་དབར་ ་ནི་། ངལ་གསོའི་ ས་ཆེན་ ་བ ང་
བར་དགོས་། ཞེས་བཀའ་ག ངས་སོ།

༣༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༣༤ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ་
བ ན་པའི་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་ནི་ ིལ་ འི་ ས་ཆེན་ཡིན་པས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ས་ཆེན་འདི་ཉིད་ཉིན་
ད ན་ལ་ ང་ འོ། ༣༥ ཉིན་དང་པོར་འ ན་མ་དམ་པ་ཡོད་ ས། ལས་ཀའི་རིགས་གང་རིགསགང་ཡང་ ་
བར་མི་ ང་། ༣༦ ཉིན་བ ན་ ི་ནང་ ་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་འ ལ་དགོས་། ཉིན་བ ད་པར་འ ན་མ་དམ་
པ་ ང་བར་ ་ཞིང་། གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་འ ལ་བར་དགོས་། འདི་ལ་ཤིན་ ་གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་འ ་ཞིག་
ཡིན་པས། ལས་ཀའི་རིགས་གང་ཡང་ ་བར་མི་ ང་།

༣༧ འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ས་ཆེན་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་ཚགས་འ ་དམ་པར་བ ོག་དགོས་པའི་ ས་ཆེན་
ཡིན་ཞིང་། ིན་ ེག་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། དམར་མཆོདདང་། གས་མཆོད་བཅས་རང་རང་གི་ཉིན་
མོར་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས་སོ། ༣༨ ཡང་འདི་དག་ནི་གཙ་བོའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། ོད་ཅག་གི་འ ལ་
བ་དང་། ོན་ལམ་ ད་པར་ཅན་དང་། སེམས་དགའ་བའི་མཆོད་པ་ མས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་ལས་གཞན་
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མས་སོ། ༣༩ ོད་ཅག་གིས་ས་གཞིའི་ཐོན་ ས་བ ས་པས་། ་བ ན་པའི་ཚས་བཅོ་ ་ནས་གཙ་བོའི་ ས་
ཆེན་ཉིན་བ ན་ལ་བ ང་བར་དགོས་། ཉིན་དང་པོ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དམ་པ་ཡིན་ལ། ཉིན་བ ད་པ་ཡང་
ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དམ་པ་ཡིན་ནོ། ༤༠ ཉིན་དང་པོར་བདེ་ ིད་ཤིང་གི་འ ས་ ་དང་ཏ་ལའི་ ག་མ། ག་
པོའི་ ོན་ཤིང་གི་ ག་ ན་དང་ ་འ མ་ ི་ ང་མའི་ཡལ་ག་ ངས་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ཞལ་
ངོར་ཉིན་བ ན་ ་དགའ་མ འི་དཔལ་རོལ་ཞིག ༤༡ ལོ་རེའི་ ་བ ན་པའི་ནང་ ་། གཙ་བོའི་ ིར་ ས་ཆེན་
འདི་ཉིན་བ ན་ལ་བ ང་དགོས། འདི་ ོད་ཅག་གི་རབས་ཚ་ ད་ ི་ བས་ ་ཡང་ ག་བ ན་ ི་འ ར་མེད་

ི་གཏན་ ོལ་ ་བར་དགོས། ༤༢ ཁཡོད་ཅག་རས་ ར་ ི་ནང་ ་ཉིན་བ ན་ལ་ ོད་དགོས་ཤིང་། ད ི་སི་
རལ་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་ ིས་རས་ ར་ནང་ ་གནས་པར་ ་ ེ། ༤༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་
ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིར་འ ེན་ བས་རས་ ར་ ་ ོད་བ ག་པ་ ོད་ཅག་གི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་ཤེས་པའི་ ིར།
བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ནོ། ༤༤ ཞེས་བཀའ་ག ངས་སོ། དེ་ནས་། མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་ ས་
ཆེན་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་བ ན་ཏོ༎

༢༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༢ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག མར་མེ་ ར་
ེད་ ་བ ངས་བའི་ ་ འི་ཚ་ མ་ ོད་ལ་ ོད་དགོས་ཏེ། མར་མེ་ ག་ ་ ར་བའི་ ིར། ༣ ར་

མཆོག་ནང་གི་ཆོས་ ོམ་ ི་ཡོལ་བའི་ ི་རོལ་ ། ཨ་རོན་ ིས་དགོང་མོ་ནས་ ་ ོའི་བར་ལ་གཙ་བོའི་ཞལ་
ངོར་མར་མེ་འདི་ ར་དགོས། འདི་ ོད་ཅག་གི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ བས་ ་ཡང་ ག་བ ན་འ ར་མེད་ ི་
གཏན་ ོལ་ ་བར་དགོས་། ༤ ཁོ་ཡིས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ས་ ན་པར་གསེར་ ི་ ོན་ ེགས་ ེང་གི་མར་མེ་
ལ་ཉལ་བར་ ། ༥ ོད་ ིས་ ོ་ཞིབ་ལས་བག་ལེབ་བ ་གཉིས་བ ེག་པར་ ། བག་ལེབ་རེ་ལ་ ོ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་བ ་
ཆའི་གཉིས་དགོས། ༦ བག་ལེབ་ མས་ ལ་གཉིས་ ་བ ིག་ ེ། ལ་རེ་ལ་ ག་ ག་ ་བ ེགས་ནས་གཙ་བོའི་
མ ན་ ི་གསོལ་ ེགས་ ེང་བ ིག་ཅིག ༧ བག་ལེབ་ ི་ ལ་རེའི་ ེང་ ་ ོས་དཀར་ ངས་མ་གཞག་ ེ། ེས་

ན་ ི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་དགོས། ༨ ངལ་གསོའི་ ས་ཆེན་རེ་རེར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཤམ་
དགོས་ཏེ། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་འ ར་མེད་ ི་ཞལ་ཆད་ཅིག་ ་ ་དགོས། ༩ བག་ལེབ་ནི་ཨ་རོན་དང་དེའི་

་ ད་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ཚས་གནས་དམ་པ་ ་བཟའ་དགོས་། འདི་ནི་འ ར་མེད་ ི་གཏན་ ོལ་
ཡིན་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་ ལ་བའི་ནང་གི་དམ་པའི་མཆོག་ཡིན་པས་སོ། ཞེས་བཀའ་ག ངས་སོ།

༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ད་མེད་ཅིག་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ེས་པ་གཉིས་ལ་ ་ཞིག་ཡོད་དེ། ནམ་ཞིག་གི་ཚ་ ་དེ་
ད ི་སི་རལ་ ི་མིའི་ ོད་ ་སོང་ནས་། གཞན་ཞིག་དང་ ོད་པ་ ས་ཤིང་། ༡༡ ཁོས་མཚན་དམ་པར་ ར་བ་
བཏབ་ཅིང་ ོན་ལོག་ བ་པས་། གཞན་པས་ཁོ་རང་མོ་ཤེ་ཡི་ ང་ ་ ིད།༼ཁོའི་མ་ནི་དན་ ི་ ེའི་ཏེ་ཕའོ་
ལིས་ ི་ ་མོ་ཡིན་ཞིང་། མིང་ཞ་ཤེ་ལོ་མིད་ཟེར།༽ ༡༢ དེའི་ཚ་གཙ་བོའི་ཞལ་གདམས་མ་ཐོན་བར་ ་ ་དེ་
བཙན་ ་བ ག ༡༣ དེའི་ཚ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༡༤ མཚན་དམ་པར་ ར་བ་འདེབས་མཁན་དེ་ ར་
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ི་ ི་ ་ ིད་ལ། ཐོས་མཁན་ མས་ ིས་ཁོའི་མགོ་བོར་ལག་པ་གཞག་ ེ། ན་ ིས་ ོས་བ བ་ནས་གསོད་
དགོས། ༡༥ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ་ཞིག་གིས་ ་ལ་ ོན་ལོག་གདབ་ན།
རང་ཉེས་རང་གིས་ཐེག་དགོས། ༡༦ གཙ་བོའི་མཚན་དམ་པར་ ར་བ་བཏབ་ཚ་། ོག་དང་ ལ་བར་ངེས། ན་

ིས་ ོས་བ བ་ནས་གསོད་པར་ ་ ེ། ི་མིའམ་གཞིས་ ེས་གང་ཡིན་ཡང་ ང་། གཙ་བོའི་མཚན་དམ་པར་
ར་བ་བཏབ་ཚ་ངེས་པར་ ་གསོད་པར་དགོས།

༡༧ ་ཡིས་གཞན་ ི་ ོག་ ངས་ན་། མི་དེ་ ོག་དང་ ལ་བར་ ། ༡༨ ་ཞིག་གིས་ ོ་ གས་བསད་ན་།
ིན་ཚབ་ ིན་ཏེ་ ོག་ལན་འཇལ་བར་དགོས། ༡༩ རང་གི་ ིམ་མཚས་ ི་ ས་པོ་ ོན་ཅན་ ་ ས་ཚ། ཇི་ ར་
ས་པ་བཞིན་དེ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ། ༢༠ ས་ལན་ལ་ ། མིག་ལན་ལ་མིག སོ་ལན་ལ་སོ་ ེ། ཁོས་གཞན་ ི་ ས་

པོ་ཇི་ ར་ ོན་ཅན་ ་ ས་པ་ཇི་བཞིན་ཁོ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ་ ། ༢༡ ོ་ གས་བསད་པ་ལ་ ིན་ཚབ་ ིན་
དགོས། གཞན་བསད་པ་ལ་ ོག་དང་ ལ་བར་དགོས། ༢༢ ི་མིའམ་གཞིས་ ེས་གང་ཡིན་ཡང་ ོལ་དེ་བཞིན་

འོ༎ ང་ནི་གཙ་བོ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ནོ༎ ཞེས་བཀའ་ག ངས་སོ༎
༢༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་མི་ མས་ལ་གཏམ་དེ་ ས་པས། ཁོ་ཚས་མཚན་དམ་པར་ ར་བ་འདེབས་

མཁན་དེ་ཉིད་ ར་ ི་ ི་ ་ ིད་དེ་ ོས་བསད་དོ༎ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན་ ་ད ི་སི་རལ་
མས་ ིས་དེ་ ར་ ས་སོ༎

༢༥ གཙ་བོས་རི་བོ་སི་ན་ ་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་
ཤིག ོད་ཚ་བདག་གིས་གནང་བའི་ས་དེར་ ེབས་ ས་། ས་ཞིང་གིས་ ང་གཙ་བོ་ལ་ངལ་གསོ་

དམ་པ་ ང་དགོས། ༣ ལོ་ ག་ལ་ས་ཞིང་ ོ་བ་དང་ ན་འ མ་ ི་ ེད་ཚལ་ལ་བདག་ ོང་ ས་ཏེ་འ ས་ ་
ཉར་ཆོག་ ང་། ༤ ལོ་བ ན་པར་ས་ཞིང་གིས་ ང་ངལ་གསོ་བ་ ེ། གཙ་བོ་ལ་ངལ་གསོ་དམ་པ་ ང་དགོས་
པས། ས་ཞིང་ ོ་བ་དང་ ན་འ མ་ ི་ ེད་ཚལ་ལ་བདག་དོམ་ ེད་མི་ ང་། ༥ རང་ཡན་ ་བ ར་བའི་ཞིང་
ལས་ལོ་ཏོག་བ ་མི་ ང་བར་མ་ཟད་བདག་ ོང་མཛད་མེད་པའི་ ན་ ོང་ལས་འ ས་ ་ཡང་ལེན་མི་ ང་།
ལོ་དེར་ས་ཞིང་གིས་ངལ་གསོ་དམ་པ་ ང་དགོས་། ༦ ངལ་གསོའི་ལོ་དེའི་ཐོན་ ས་ མས་ ང་ ོད་དང་། ོད་

ི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ། ་བ། དེ་མིན་མ ོན་པོ། ༧ ོད་ ི་ ོ་ གས་དང་ ོད་ ི་ཞིང་ཐོག་ན་འཚ་བའི་རི་
གས་ལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས།

༨ ོད་ ིས་ངལ་གསོའི་ལོ་བ ན་བ ིས་ན། བ ན་བ ན་བ ར་ཏེ། ོན་བ ོམས་ལོ་ཞེ་ད འོ༎ ༩ ལོ་རེའི་
་བ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་ཉིན། ོད་ ིས་ཆོས་ ང་འ ད་ ་ གས་དང་། དེ་ནི་ ིག་བཤགས་ ི་ཉིན་ཡིན།
ོད་ ིས་ ལ་ཐམས་ཅད་ ་ཆོས་ ང་འ ད་ གས་ཤིག ༡༠ ལོ་ ་བ ་བ་དེ་ ོད་ཚས་དམ་པའི་ལོ་ ་བ ར་

ནས་ ལ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོད་དམངས་རང་དདབང་ཡིན་ཞེས་ ོག་དང་། ལོ་དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ང་འ ད་
པའི་ལི་ཡིན། མི་ཚང་མ་རང་རང་གི་ལས་གནས་དང་ ིམ་ ་ལོག་ གས། ༡༡ ལོ་ ་བ ་བ་དེ་ ོད་ཅག་གི་ ང་
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འ ད་པའི་ལོ་ ེད་དགོས། ལོ་དེར་ཞིང་ ོ་བ་དང་ཞིང་ནང་ ་རང་དགར་ ེས་པའི་འ ས་ ་ མས་ ང་
འ ་མི་ ང་། བདག་དོམ་མ་ ས་པའི་ ན་ ོང་ལས་ ང་ ན་འ མ་ལེན་མི་ ང་། ༡༢ འདི་ནི་ ང་འ ད་
པའི་ལོ་ཡིན་པས་ ོད་ཚས་དམ་པའི་ཉིན་མོ་ ་བ ར་ཏེ། ཞིང་ནང་ ་རང་བཞིན་ ིས་ ེས་པའི་འ ས་ ་
དག་ལོངས་ ་ ོད་དགོས། ༡༣ ང་འ ད་པའི་ལོ་འདིར་ ོད་ཅག་རང་རང་གི་གནས་ ་ ིར་ལོག་དགོས།

༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ིམ་མཚས་ལ་ཅི་ཞིག་འཚང་བ་དང་། ིམ་མཚས་ནས་ཅི་ཞིག་ཉོ་བ་ཡིན་ན། ཕན་
ན་ ་ལ་ཡང་གཡོ་ ་ ེད་མི་ ང་། ༡༥ ང་འ ད་པའི་ལོ་ནས་བ ང་ ེ་ལོ་ མས་ ི་ ངས་བཞིན་ ་ ིམ་

མཚས་ནས་ཉོ་བ་དང་། ༡༦ ལོ་ ངས་མང་ན་ ངས་བཞིན་རིན་ཐང་འཕར་བ་དང་། ལོ་ ངས་ ང་ན་ ངས་
བཞིན་རིན་ཐང་འ ི་དགོས། དེ་ནི་ལག་ཡོང་གི་ ངས་ཀ་བཞིན་ ོད་ལ་བཙངས་པ་ཡིན་པས། ༡༧ ཕན་ ན་ལ་
གཡོ་ ་མི་ ེད་པར་ ོད་ཅག་གི་ ་ལ་འཇིགས་དགོས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་
ཡིན་ནོ༎ ༡༨ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ིག་ ིམས་བ ར་ཞིང་བཀའ་ ིམས་བ ིས་ན། གནས་དེར་བདེ་བར་བ ད་
ཆོག ༡༩ ས་གཞིས་རང་གི་འ ས་ ་ ེད་ཅིང་ ོད་ཅག་ཚམས་པར་ ེད་ལ་བདེ་བར་གནས་ བ་བོ། ༢༠ གལ་ཏེ་

ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ལོ་བ ན་པར་ངེད་ཅག་གིས་ཞིང་མ་ ོས། ལོ་ཏོག་མ་ ངས་པར་ཅི་ཞིག་བཟའ་
དགོས་ཞེས་ ་ན་། ༢༡ ལོ་ ག་པར་བདག་གི་ ིན་ བས་ ིས་ལོ་ག མ་ ི་འ ས་ ་ཐོན་ ་འ ག་གོ། ༢༢ ལོ་
བ ད་པར་ཞིང་འདེབས་པ་དང་འ ས་ ་མ་ ངས་པའི་ ོན་ལ་ལོ་བ ད་པའི་འ ་རིགས་ ིང་བ་བཟའ་
དགོས།

༢༣ ས་ཞིང་གཏན་ ་བཙང་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་ངའི་ཡིན་པས་སོ༎ ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་མ ོན་པོ་དང་
གནས་ཚང་གཡར་མཁན་རེད། ༢༤ ོད་ལ་ཐོབ་པའི་ས་ཆ་དེ་ མས་གཞན་ལ་ ་ ་བ ག་ཆོག

༢༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་རིམ་ ིས་ད ལ་བོར་ ར་ནས་སའི་ཆ་ཤས་ཤིག་འཚང་དགོས་ན། ཁོའི་གཉེན་ཉེ་
ཡིས་ས་ཆ་དེ་ ་དགོས། ༢༦ གལ་ཏེ་གཉེན་ཉེ་ལ་ ་བའི་ ས་པ་མེད་ན། ཁོ་རང་རིམ་ ིས་ ག་པོར་ ར་ནས་

ིར་ ་ བ་ ས། ༢༧ བཙངས་པ་ནས་བ ང་ ེ་ལོ་ མས་ ི་ ངས་བ ིས་ནས་ ་ལ་བཙངས་པའི་མི་དེ་ལ་
ག་ ས་ ིར་བ ོག་ནས་རང་གི་ས་ཆ་ ིར་ ་དགོས། ༢༨ གལ་ཏེ་རང་གི་ས་ ིར་ ་མ་ བ་པར་ད་ ང་ཉོ་

མཁན་ ི་ལག་ ་ཡོད་ན། ང་འ ད་པའི་ལོའི་བར་ ག་དགོས། ང་འ ད་པའི་ལོ་ལ་རན་ ས་། རང་དབང་
བར་འ ར་བས་རང་གི་ས་དེ་ཉོ་བདག་གི་ལག་ནས་ ིར་ལག་གི་ལག་ ་སོན་ངེས།

༢༩ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་མཁར་ནང་གི་ཁང་པ་འཚང་ན། བཙངས་ ེས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ ིར་ཉོས་ཆོག་
ེ། ལོ་ ིལ་བོ་གཅིག་ལ་ཉོ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད། ༣༠ གལ་ཏེ་ལོ་གཅོག་གི་ནང་ ་ ིར་ཉོ་མ་ བ་ན། མཁར་ནང་

གི་ཁང་པ་དེ་གཏན་ ་ཉོ་བདག་ལ་དབང་བ་ཡིན། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ་དེར་གནས་བཅོས་ནས།
ང་འ ད་པའི་ལོ་ལ་རན་ཡང་འཚང་མི་དགོས། ༣༡ འོན་ ང་ཁང་པ་དེ་མཁར་མེད་པའི་ ེ་བའི་ནང་ ་ཡོད་

ན། ཞིང་ ོང་གི་ཞིང་ས་དང་འ ་བར་ ིར་ཉོས་ཆོག ང་འ ད་པའི་ལོ་ལ་རན་ ས། ཉོ་བདག་ལ་དབང་གི་
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མེད། ༣༢ ལེ་ཝི་བ་ མས་ ི་མཁར་ནང་གི་ཁང་པ་ནི། ལེ་ཝི་བས་ ས་ནམ་ཡིན་ཡང་ ིར་ཉོས་ཆོག་པ་རེད།
༣༣ གལ་ཏེ་ལེ་ཝི་བ་ཞིག་གིས་བཙངས་པའི་མཁར་ནང་གི་ཁང་པ་དེ་ ིར་མ་ཉོས་ན། ང་འ ད་པའི་ལོ་ལ་
རན་ ས་། ཉོ་བདག་གི་ ིར་ ོད་དགོས་ཏེ། ལེ་ཝི་མིའི་མཁར་ནང་གི་ཁང་པ་དེ་དག་ཁོ་ཚ་ད ི་སི་རལ་ ི་མིའི་

ོད་ ི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎ ༣༤ ོང་ ེར་མཐའ་འཁོར་ ི་ཞིང་ས་དག་འཚང་མི་ ང་ ེ་། དེ་ནི་ཁོ་ཚའི་གཏན་
གནས་ ི་འཚ་ ེན་ཡིན་ནོ༎

༣༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་རིམ་ ིས་ད ལ་བོར་ ར་ནས་ལག་ ང་ ོང་པར་ ར་ན། ཁོ་ལ་རོགས་ ོར་ ས་
ཏེ་རང་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ་བ ག་ནས། ི་མི་དང་མ ོན་པོ་ ར་བ ར་བ་ལས། ༣༦ དེ་ལས་ ེད་ཀ་ ངས་
མི་ཆོག་ལ་ ག་མའང་ལེན་མི་ཆོག་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་ ོད་ ི་ ན་ ་ ོད་དང་མཉམ་པོར་
མ ག་ ་བཞག་པས་ཆོག་གོ། ༣༧ ོད་ ིས་དེ་ལ་ད ལ་གཡར་ ང་ ེད་ཀ་ལེན་མི་ ང་ལ། འ ་རིགས་བ ིས་

ང་ ིར་མང་པོ་ལེན་མི་ ང་། ༣༨ ང་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ོན་ཆད་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་
འོངས་ཏེ། ཀན་ཨན་ ལ་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བ་ཡིན། བདག་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ་ ་ ར།

༣༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་ད ལ་བོར་ ར་ནས། རང་ཉིད་ ོད་ལ་བཙངས་ ང་ ན་གཡོག་ ར་
བཀོལ་མི་ ང་། ༤༠ ཁོ་ཡང་ ོད་ ི་གམ་ནས་ ་བ་དང་མ ོན་པོ་ ར་ ོད་ ི་ཞམ་འ ིང་ ས་ཏེ་ ང་འ ད་
པའི་ལོའི་བར་ ོད་དགོས། ༤༡ ང་འ ད་པའི་ལོ་ལ་རན་ ས་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ོད་དང་ཁ་ ལ་ནས་
རང་ ིམ་ ེ། ཁོའི་ཕ་མེས་ ི་གནས་ ་ལོག་དགོས། ༤༢ ཁོ་ཚ་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡིན་པས། བདག་གིས་ཨེ་
ཐིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ས་ ང་ ན་གཡོག་བཞིན་རང་ཉིད་ལ་ཞབས་འ ིང་ ེད་ ་བ ག་མི་ཆོག
༤༣ དེ་དག་ལ་བཙན་དབང་ཡང་ ེད་མི་ ང་ ེ། ོད་རང་ ་ལ་འཇིགས་དགོས། ༤༤ ོད་ ི་གཡོག་པོ་དང་
གཡོག་མོ་དག་ ོད་ ི་ཉེ་འཁོར་ ི་ ལ་གཞན་ནས་ཉོས་ཆོག ༤༥ དེ་མིན་ ོད་ཚའི་ ོད་གནས་པའི་ ི་མི་དང་
དེའི་གཉེན་ཉེ། ོད་ཚའི་ས་ཐོག་ནས་ ེ་བའི་ མས་ལས་ ང་གཡོག་པོ་ཉོས་ནས་། ོད་ ི་ལས་ཀ་ལས་ ་
བ ག་ཆོག ༤༦ ཁོ་ཚས་བ ར་བའི་ ་དང་ཚ་བོ་དག་ལས། ནམ་ཡང་གཡོག་པོ་བ ངས་ཆོག འོན་ ང་ ོད་
ཅག་གི་ ན་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ། ནམ་ཡང་བཙན་དབང་ ེད་མི་ ང་།

༤༧ ོད་ ི་ས་ན་གནས་བཅས་པའི་ ི་མི་འམ། གནས་གཡར་བ་དག་ ག་པོར་ ར་ཅིང་། ོད་ ི་ ན་
་ད ལ་བོར་ ར་ནས་རང་ཉིད་ ི་མིའམ་གནས་གཡར་བ། རིགས་ ས་གཞན་པའི་ ི་མི་ཞིག་ལ་འཚང་ན།

༤༨ བཙངས་ ེས་ ིར་ ས་ ང་ཆོག་ ེ། ོད་ ི་ ན་ ་འམ་། ༤༩ ་བོ། ་བོའི་ ་སོགས་རང་ལ་གཉེན་ཉེ་
འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ ་ཡིན་ཡང་ ིར་ ས་ཆོག་རང་ཉིད་ ག་པོར་ ར་ན། རང་གིས་ ང་རང་ཉིད་ ས་ཆོག་གོ།
༥༠ ཁོ་དང་ཉོ་བདག་གིས་རིན་གོང་བ ི་ན། རང་བཙངས་པའི་ལོ་ནས་ ང་འ ད་པའི་ལོའི་དབར་ ི་ལོའི་
མང་ ང་ ར་རིན་བ ི་དགོས། དེ་ནི་ལས་བཟོ་བོ་ལ་ལོ་རེའི་ ་ཕོགས་བ ི་བ་དང་། ༥༡ ལས་ཀ་ ས་པའི་ལོ་

ང་ན་ ས་ཡོན་ལས་ ིར་གསབ་ད ལ་ ོད་དགོས་པ་དང་། ༥༢ གལ་ཏེ་ལོ་མང་ན་ཡང་ཉོ་བདག་དང་དེ་
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ར་བ ིས་ ོད་ ེད་དགོས། ༥༣ ཁོ་དང་ཉོ་བདག་མཉམ་ ་ ོད་ན། ལོ་རེར་ ས་པའི་བཟོ་བ་དང་འ ་བར།
ཉོ་བདག་གིས་བཙན་དབང་ ེད་མི་ ང་། ༥༤ གལ་ཏེ་ ་མི་རེད་ན་ ང་འ ད་པའི་ལོ་ལ་རན་ ས། ཁོ་དང་
ཁོའི་ ་ མས་རང་དབང་བར་རིགས་སོ༎ ༥༥ "དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ནི་བདག་གི་གཡོག་
པོ་ ེ། བདག་གིས་ ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎ "

༢༦ ོད་ཅག་གསོག་གསོག་གི་ ང་བ ན་ ་ ལ་བ་དང་ ོད་ཅག་གིས་ ེབས་རིས། ོ་རིང་སོགས་
འ གས་མི་ ང་ལ། དེ་ནི་བདག་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་པས་སོ༎

༢ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ངལ་གསོ་དམ་པ་ ང་དགོས་ལ། བདག་གི་བ ི་གནས་དམ་པ་ཡང་ ང་དགོས་
ཏེ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན།

༣ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ ིམས་ ང་ཞིང་བཀའ་བ ིས་ན། ༤ བདག་གི་ཆར་ ་ ས་ ་འབབ་ ་ག ག་
ལ། ས་ལ་ལོ་ཏོག་ ིན་ཞིང་ཤིང་ལ་འ ས་ ་ཐོགས་ ་འ ག་ ིད། ༥ འ ་རིགས་བ ་བ་དེ་ ན་འ མ་
འཐོགས་པའི་བར་ ་བ ས་ཆོག་ཡང་ ན་འ མ་བ ་བའི་ ས་ ི་བར་ས་བོན་འདེབས་པར་འ ར། ནམ་
ཡང་བཟའ་བ་མི་ཆད་པར་བདེ་བར་གནས་ ་འ ག་གོ། ༦ བདག་གིས་ ོད་གི་ ལ་ལ་བདེ་བའི་ ས་ ེར་
ངེས་ཏེ། གཉིད་ལ་ཤོར་ ས་ ག་ ོང་མཁན་མེད་པར་བཟོ་ངེས། ༧ ོད་ཅག་གི་མི་ ས་ད ་དང་འཐབ་ ས།
ཁོ་ཚ་ ོད་ཚའི་ ི་འོག་ ་འ ེལ་ངེས། ༨ ོད་ཅག་གི་མི་ ས་ད ་བ ་དང་མི་བ ས་ད ་ ི་ བ་ཅིང་། ད ་
བོ་དག་ནམ་ཡང་ ོད་ཅག་གི་ ི་ཁ་ལས་མི་ཐར་བར་ ེད་ངེས། ༩ བདག་གིས་ ོད་ཚར་གཟིགས་ ོང་གནང་
ཞིང་ ད་ ེལ་བ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཚར་བ གས་པའི་ཐ་ཚག་ མས་བ ན་ ང་ ེད་དོ། ༡༠ ོད་ཅག་
གིས་འ ་རིགས་ ིང་བ་ཟ་བ་དང་། ཡང་འ ་རིགས་གསར་བ་ཐོན་ ས་ ིང་བ་བ ར་བར་འ ར། ༡༡ བདག་
གི་བ གས་གནས་ ོད་ཅག་གི་ད ིལ་ ་འ གས་པ་དང་། བདག་གི་སེམས་ ིས་ ོད་ཅག་ ད་ ་མི་གནས་

ོད་ཅག་གི་འབངས་ ་འ ར་རོ༎ ༡༢ བདག་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་བ ད་ཅིང་། བདག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ་
དང་། ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་ངེས། ༡༣ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཏེ། ོན་
ཆད་ ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ནས་ཁོ་ཚའི་ ན་གཡོག་ལས་ཐར་ ་བ ག་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་
གཉའ་ཤིང་བཅག་ནས་འ ེང་ ེ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ངའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ༡༥ བདག་གི་ ིམས་དང་ ིམས་ ོལ་ ང་མེད་
དང་། ངའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ལས་ ོག་ཅིང་ང་ཚའི་ཐ་ཚག་ཡལ་བོར་འདོར་ན། ༡༦ ངས་ ོད་ཆག་ལ་ལན་
འདི་ ར་འཇལ་ཏེ། ངས་ ོད་ལ་དངངས་ ག་གཅོང་ནད། ཚ་ནད་ཕབ་ནས། ོད་ ི་མིག་ ང་མེད་པར་བཟོ་
བ་དང་ ོད་ ི་སེམས་ཉམས་པར་ ེད་པ། ོད་ ིས་ས་བོན་བཏབ་པ་དོན་མེད་པར་ ེད་པ། ོད་ ི་འབརས་

་ མས་ད ས་ཟ་བར་ ེད་དོ། ༡༧ ངས་ ོད་ཅག་ ེས་ ་མི་འཛན་པར་མ་ཟད། ོད་རང་ད ་ལག་ནས་ཕམ་
་འ ག་ཅིང་། ོད་རང་ ང་བའི་མི་ལ་དབང་ ེད་ ་འ ག ོད་རང་བདའ་བའི་མི་མེད་ ང་འ ོ་བར་
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ེད་དགོས་པར་འ ར་རོ༎
༡༨ དེ་ཙམ་ ི་དབང་གིས་ངའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པར་ ེད་ན། ཉེས་ཆད་ བ་བ ན་ ིས་ ི་བར་ ེད་ངེས།

༡༩ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོབས་ གས་ལས་མངོན་པའི་ང་ ལ་དེ་གཅོག་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་ནམ་མཁའ་ གས་
དང་ས་གཞི་ཟངས་ ་ ེད་པས། ༢༠ ོད་ཅག་གི་ངལ་བ་འ ས་མེད་ ་འ ར་ཏེ། ཞིང་ལས་ལོ་ལེགས་མི་འ ང་
ལ་ཤིང་ལས་འ ས་ ་མི་ ིན་ནོ༎

༢༡ ོད་ཅག་གི་ ོད་པ་བདག་དང་འགལ་ནས་ཞལ་ལ་མི་ཉན་ན། བདག་གིས་ཉེས་པ་ བ་བ ན་ ་
བཏང་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོས་ངེས། ༢༢ བདག་གིས་ག མ་ ག་གི་གཅན་གཟན་དག་བཏང་ ེ།

ོད་ཅག་གི་ ་ ག་དང་ ོ་ གས་མེད་པར་བཟོས་ནས་མི་ ངས་ཇེ་ ང་དང་། བ ོད་ལམ་ ོང་སེང་ངེར་
གཏོང་ངེས།

༢༣ ད་ ང་བདག་དང་མི་བ ན་པར་ ོལ་བར་ ེད་ན། ༢༤ བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་དང་འགལ་ནས།
ོད་ཅག་གི་ ོན་ལས་བ ན་འ ར་ ི་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་མ་ཟད། ༢༥ བདག་གིས་ ི་མ ང་ ོད་ཅག་གི་

གཉའ་བར་བཞག་ནས། ོད་ཅག་ཐ་ཚག་དང་འགལ་བའི་ ོལ་ལན་བ ོག་ངེས། ོད་ཚ་འ ས་ ོད་ ས་པའི་
མཁར་ནང་ལ་ནད་ཡམས་གཏོང་ཞིང་། ད ་བོའི་ལག་ནས་འཆི་བར་ ེད། ༢༦ ངས་ ོད་ མས་ ི་ཟ་ འི་
གཏད་སོ་མེད་པར་ ེད། དེ་ ས་། ད་མེད་བ ས་ ོད་ཅག་གི་བག་ལེབ་ཐབ་གཅིག་ ་བཙ་ཞིང་། ་མར་
བཅལ་ཏེ་བགོ་བཤའ་ ག་ལ་ ོ་ཡང་འ ང་བར་མི་འ ར་རོ༎

༢༧ ོད་ཅག་གིས་བདག་དང་མི་བ ན་པར་ ོལ་བར་ ེད་ན། བདག་གི་ གས་ ག་ ་ ོས་ཏེ། ཉེས་པ་
བ་བ ན་ ་བ ར་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པ་མ་ཟད། ༢༨ . བདག་ནི་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། ོད་

ཅག་ལ་ ོལ་བའི་ ་བ་ ེད་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ལ་བ ས་ནས་ ོད་ཚར་ཐེངས་བ ན་ལ་ཉེས་
ཆད་གཅད་པར་འ ར། ༢༩ ོད་ཅག་ལ་རང་གི་ ་དང་ ་མོའི་ཤ་ཡང་བཟའ་ ་འ ག ༣༠ དེ་མིན་བདག་གིས་

ོད་ཅག་གི་མཆོད་ ེགས་མེད་པར་བཟོ་ཞིང་། ཉི་མའི་ ་འ ་ མས་ག བ་པ་དང་ ོད་ཅག་གི་རོ་ཡང་ ོད་
ཅག་གི་ ་འ འི་ ེང་ ་ག གས་ངེས། དེ་ ས་བདག་གི་ གས་ ང་ ོད་ཅག་དང་ཞེན་ལོག་པར་འ ར་རོ༎
༣༡ བདག་གི་ས་ ོད་ཅག་གི་ ོང་ ེར་ མས་ ོང་བར་བ ར་ལ་གནས་དམ་པ་དག་ ང་ ལ་ ་བ གས་ངེས།
དེ་ ས་བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ོས་ ི་ལ་ ོམ་ཙམ་ཡང་མི་ ེད། ༣༢ བདག་གིས་ ལ་འཇིག་པར་ ེད་དེ།
དེ་ ས་ས་དེར་གནས་པའི་ད ་ མས་ ང་དེར་ཡ་མཚར་ ་འ ག་ངེས། ༣༣ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ཁ་འཐོར་
བར་ ེད་དེ། བདག་གིས་ ང་རལ་ ི་འ ར་ནས་ ོད་ཅག་བདའ་ནས། ོད་ཅག་གི་ས་ མས་ ོད་ ་འཆོར་
ལ། ོང་ ེར་ ོང་བར་ ས་ ་འ ག ༣༤ ོད་ཅག་ད ་བོའི་གནས་ ་འ མས་ནས་ ོད་ ས། ོད་ཅག་ས་
ཞིང་ ོད་ ་ཤོར་ནས་ ེ་འ ོ་ ན་ ིས་ངལ་གསོས་ཆོག་པ་རེད། དེ་ ས་ ོད་ཅག་གི་ས་ཞིང་གིས་ ང་ངལ་
གསོ་ བ་པ་རེད། ༣༥ ས་ཞིང་ཇི་ ར་ས་ ོད་ ་ཤོར་ན་དེ་ ར་ངལ་གསོ་བཞིན་ཡོད་པས། ོད་ཚ་ས་ཞིང་དེའི་
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ེང་ ་གནས་འཆའ་ ས། དེ་ འི་ངལ་གསོ་ བ་ ིན་མེད། ༣༦ ག་ ས་ ་ཤོར་བའི་མི་ མས་ནི། ད ་བོའི་
སར་དཔའ་ མ་ནས་ ིང་ ང་ ོད་ལ་འཚང་བར་ ེད། ཐ་ན་ལོ་མ་འ ལ་བའི་ ་ཡང་ད ་བོའི་ ི་ག ག་པ་
ལ་ ་ འི་འཇིགས་ ང་གིས་ ོས་ ོལ་ ེད་ལ། ོད་རང་བདའ་མཁན་མེད་ ང་འ ེལ་བར་ ེད། ༣༧ ོད་ ི་
མི་ ད་ མས་མེད་པར་ བ་པར་འ ར་ལ། ད ་བོའི་སས་ ང་ ོད་ཅག་བ བས་པར་ ེད། . ༣༨ ོད་ཅག་ནི་

ིར་ ེའི་ ོད་ནས་མེད་པར་འ ར་ཞིང་། ད ་བོའི་ ལ་ ིས་ ོད་ཅག་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར། ༣༩ ག་
ས་ ་ཤོར་བའི་མི་ ས་ ང་། རང་ཉིད་ ིས་བསགས་ཁའི་ཉེས་པ་དང་མེས་པོས་བསགས་པའི་ཉེས་པས།

ད ་བོའི་གནས་ ་མེད་པར་འ ར་ངེས།
༤༠ དེ་ ས་ཁོ་ཚས་རང་ཉིད་ ི་ཉེས་པ་དང་མེས་པོའི་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་ལ། བདག་དང་འགལ་བའི་ཉེས་

པ་ཡང་ཁས་ལེན། དེ་མིན་རང་ཉིད་ ི་ ་ ོད་ ང་བདག་དང་འགལ་བ་ངོས་ཟིན་ངེས། ༤༡ བདག་ ང་ཁོ་ཚ་
དང་འགལ་ནས་ད ་བོའི་ ལ་ ་ ིད་པ་ཡིན། དེ་དག་གིས་རང་གིས་བ ལ་བའིསེམས་བས ར་ཞིང་། རང་
གི་ཉེས་ཆད་ངོས་ཟིན་ནོ༎ ༤༢ བདག་གིས་ ཱ་ཀོབ་ལ་བཞག་པའི་ཐ་ཚག་དང་། ཨི་ ཱག་ལ་བཞག་པའི་ཐ་ཚག
ཨབ་ ཱ་ཧམ་ལ་བཞག་པའི་ཐ་ཚག་ ང་ ན་ཏེ། ད་ ང་ ལ་འདི་ཡང་ ན་པར་འ ར་རོ། ༤༣ ཁོ་ཚ་ས་ཞིང་
འདི་དང་འ ལ་ ེ། ས་ཞིང་ ོང་བར་ ས་ ས་ས་ཞིང་གིས་ ང་ངལ་གསོ་ལོངས་ ་ ོད་པ་རེད། ད་ ང་ཁོ་
ཚས་རང་གི་ཉེས་ཆད་འ ར་བར་མོས་སོ༎ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ༤༤ དེ་ ར་ཡིན་ཡང་། ཁོ་ཚ་ད ་བོའི་གནས་ ་
ཡོད་ ས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་མི་འདོར་ལ་ཁོ་ཚ་དང་ཞིན་ལོག་པར་ཡང་མི་འ ར་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ་བ་ནས་བ ག་
པར་ ས་ ང་བདག་དང་ཁོ་ཚའི་དབར་ ི་ཐ་ཚག་དང་ནམ་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་
གི་ ་ཡིན་པས་སོ༎ ༤༥ འོན་ ང་བདག་དང་ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་དབར་ ་བཞག་པའི་ཐ་ཚག་ལ་འགལ་མི་ ང་

ེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ནི་བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན།
༤༦ ིམས་དང་བཀའམ། ལམ་ ོལ་འདི་དག་ནི། གཙ་བོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་བར་ལ་རི་བོ་སི་ ་ ་མོ་ཤེ་

ཡིས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ང་པ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ་
ཞིག་གིས་རང་གི་ ོན་ལམ་ ོག་ འི་དམ་བཅའ་བ བ་པའི་ཚ། མི་དེས་རང་ཉིད་ ིས་རིན་ཐང་

བཅད་པ་བཞིན་ ་གཙ་བོ་ལ་ ིར་ ོག་དགོས། ༣ ོད་ ིས་རིན་ཐང་བཅད་པ་བཞིན་ ། ལོ་ཉི་ ་ནས་ ག་
་བར་ ི་ ེས་པས་། དམ་པའི་གནས་འཇལ་ ེད་ ར་ ་ད ལ་ ི་ ་ལི་ ་བ ་བ ི་དགོས། ༤ གལ་ཏེ་ ་མོ་

ཡིན་ཚ་། ོད་ ིས་ ི་ ་ལི་ མ་ ་བ ང་དགོས། ༥ ཡང་གལ་ཏེ་ལོ་ ་ནས་ཉི་ ་བར་ཡིན་ཚ། ཕོ་ལ་ད ལ་ ི་
་ལི་ཉི་ ་དང་མོ་ལ་ ི་ ་ལི་བ ་ ར་ ་རིན་གཅོད་པར་དགོས། ༦ གལ་ཏེ་ ་གཅིག་ནས་ལོ་ ་བར་ཡིན་ཚ།

ཕོ་ཡིས་ ི་ཁི་ལི་ ་དང་མོ་ཡིས་ ི་ ་ལི་ག མ་ ར་ ་རིན་གཅོད་པར་ ། ༧ གལ་ཏེ་ལོ་ ག་ འི་ཡན་ཆད་
ཡིན་ཚ་། ཕོ་ཡིས་ ི་ ་ལི་བཅོ་ ་དང་མོ་ལ་ ི་ ་ལི་བ ་ ར་ ་རིན་གཅོད་པར་ ། ༨ གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ད ལ་
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བས་རིན་བཅད་པ་ ར་ ་བ ན་པར་མི་ ས་ན། མཆོད་དཔོན་ ི་གམ་ ་ ིད་དེ། མཆོད་དཔོན་ ིས་མི་དེའི་
ཅི་ ས་པ་བཞིན་ ་ཐག་གཅོད་པར་ །

༩ འ ལ་ འི་མཆོད་ ས་ནི་ ད་འ ོ་ཞིག་ཡིན་ཚ། ་ཡང་གང་ཞིག་གཙ་བོའི་ ིར་ ལ་བ་ཡིན་པ་ཐམས་
ཅད་དམ་པར་ ་དགོས། ༡༠ ས་ ང་བ ར་བ་སང་བ ེ་བར་མི་ ་ ེ། བཟང་བོ་ངན་པར་བ ེ་བའམ་ཡང་
ན་ངན་པ་བཟང་བོ་བ ེ་བ་གང་ཡང་མི་ ང་ངོ་༎ གལ་ཏེ་ ད་འ ོས་ ད་འ ོ་བ ེ་ན། ོན་མ་དང་ཚབ་ ་

ལ་བ་གཉིས་པོ་དམ་པར་ འོ༎ ༡༡ ད་འ ོ་མི་གཙང་བ་དེ་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བར་མི་ ང་ ེ། མཆོད་དཔོན་
ི་གམ་ ་ ིད་པར་ ། ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ིས་རིནགཅོད་པར་ ་ ེ། ད་འ ོ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་པ་མཆོད་

དཔོན་ ིས་རིན་བཅད་པ་བཞིན་ ་ ་དགོས། ༡༣ གལ་ཏེ་ཁོས་ ་བར་ངེས་ན། རིན་བཅས་པའི་ ེང་དེའི་ ་
ཆའི་གཅིག་ ོན་པར་དགོས།

༡༤ མི་ཞིག་གིས་ཁང་པ་གཙ་བོས་ ིར་དམ་པ་ ས་ཏེ་ ལ་ཚ། མཆོད་དཔོན་ ིས་རིན་གཅོད་པར་དགོས།
ཁང་པ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་པ་མཆོད་དཔོན་ ིས་རིན་བཅད་པ་ ར་ ་ ། ༡༥ ཁང་པ་དམ་པར་ ་མཁན་ ི་
མིས། ཁང་པ་ ་བར་ ་ན། རིན་བཅད་པའི་ ེང་ ་དེའི་ ་ཆའི་གཅིག་ ོན་པར་དགོས་ཏེ། ཁང་པ་ཁོ་རང་ལ་
དབང་།

༡༦ མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ནོར་ ལ་ ི་ཞིང་ས་གཙ་བོའི་ ིར་ ་དམ་པར་ ས་ཏེ་འ ལ་བ་ན། ོད་ ིས་
ཞིང་འདེབས་པའི་མང་ ང་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་རིན་གཅོད་དགོས་ཏེ། ནས་ ི་ས་བོན་གོ་མེར་གཅིག་བཏབ་
པ་ལ་ད ལ་ ི་ཁི་ལི་ ་བ ་ ར་ ་རིན་གཅོད་དགོས། ༡༧ གལ་ཏེ་ཁོས་ ང་འ ད་པའི་ལོ་ནས་ཞིང་ས་དམ་
པར་ ས་ན། ོད་ ིས་རིན་བཅད་པ་ ར་ ་དགོས། ༡༨ གལ་ཏེ་ཁོས་ ང་འ ད་པའི་ལོའི་ཕན་ཆད་ནས་ཞིང་
ས་དམ་པར་ ས་ན། མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་འ ད་པའི་ལོ་ ་མ་ ེབས་པའི་ ག་ ས་ ི་ལོ་ ངས་ ར་ །
རིན་ཐང་གཅོད་པར་ ་ ེ། ོད་ ི་རིན་བཅད་པ་ལས་འ ི་བར་དགོས། ༡༩ ཞིང་ས་དམ་པར་ ་མཁན་ ི་
མིས་ས་ ་བར་ ་ན། ོད་ ི་རིན་བཅད་པའི་ཐོག་དེའི་ ་ཆའི་གཅིག་ ོན་དགོས་ཏེ། དེ་ ར་ན་ས་ཁོ་རང་
ལ་དབང་བར་ ། ༢༠ ཁོས་ས་དེ་ ་མི་ ས་པ་དང་། ས་དེ་མི་གཞན་ལདཙང་ན། ་བར་མི་ ང་ངོ་། ༢༡ འིན་

ང་ ང་འ ད་པའི་ལོ་ ་ ེབས་ཏེ། ས་དེ་ཉོ་མཁན་ ི་ལག་ནས་ ིར་ཐོན་པ་ན། གཙ་བོའི་ ིར་ ་དམ་པར་
་དགོས་ཤིང་། ག་ ་ ལ་ཟིན་པའི་ས་དང་འ ་བར། མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བར་འ ར་རོ༎

༢༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ནོར་ ལ་ལ་ཐོབ་པར་མ་ཡིན་ཞིང་རང་གིས་ཉོས་པ་ཡིན་པའི་ས་ཞིག་གཙ་བོའི་
ིར་ ་དམ་པར་ ་ན། ༢༣ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་འ ད་པའི་ལོའི་བར་ ་ ོད་ ིས་བཅད་པའི་རིན་ ར་

བ ི་དགོས། ཉིན་དེར་ཁོ་ཡིས་ ོད་ ིས་བཅད་པའི་ད ལ་པའི་ལོར་ ེབས་པ་ན། ས་དེ་བཙང་མཁན་ཏེ། ནོར་
ལ་ ་ཐོབ་པའི་བདག་པོ་ལ་དཔང་བ་ཡིན། ༢༤ ཀ་ཡོད་ ིས་བཅད་པའི་ད ལ་རིན་ཡིན་ཚ། གནས་དམ་པའི་

འཇལ་ ེད་ལ་གཞི་བཅོལ་དགོས་ཏེ། ི་ ་ལི་གཅིག་ལ་གེ་ར་ཉི་ ་ཡོད་པར་དགོས།
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༢༥ ོད་ ིས་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ད ལ་ ི་རིན་ཐང་ནི། དམ་པའི་གནས་ ི་རིན་གོང་ ར་ ཱི་ལ་ཉི་
་ཀ་ཤེལ་གཅིག་ ་བ ི་དགོས།

༢༦ ད་འ ོའི་ ོད་ ི་ ོན་ ེས་ཡིན་ ིན། བ་ ང་དང་ ག་གང་ཡིན་ཡང་ ང་། གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་
ཡིན་ཞིང་། ས་ ང་དམ་པར་ ་བར་མི་ ང་ ེ། གཙ་བོའི་ཡིན་པས་སོ། ༢༧ མི་གཙང་བའི་ ད་འ ོ་ལས་ ེས་
པ་ཡིན་ན། ོད་ ིས་རིན་བཅད་པའི་ ེང་ ་དེའི་ ་ཆའི་གཅིགབ ན་ནས་ ་བར་དགོས། གལ་ཏེ་མ་ ་ན།

ོད་ ིས་བཅད་པའི་རིན་ ར་བཙང་བར་ །
༢༨ འོན་ ང་ ག་ ་ ལ་བ་ ེ། མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ཡོད་ཚད་ལས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བ་ མས། མི་དང་ ད་

འ ོ་ཡང་ན་རང་ལ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ས་གང་ཡིན་ཡང་བཙང་མི་ ང་ལ་ ་ཡང་མི་ཆོག ག་ ་ ལ་བ་
ཞིག་ཡིན་ ིན་གཙ་བོའི་ ིར་ ་ ལ་ཏེ་དམ་པའི་མཆོག་ ་ ས་པ་ཡོན་ནོ༎ ༢༩ མིའི་ ོད་ ི་བ ོས་པ་ཡིན་པ་
གང་དེ་ ་བར་མི་ ་ ེ། ཅིས་ ང་ ོག་དང་ ལ་བར་དགོས།

༣༠ ས་གཞིའི་ ེང་ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། སའི་ ེང་གི་ས་བོན་ནམ། ོང་བོའི་སིལ་ཏོག་གང་ཡིན་
པ་ཐམས་ཅད་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཞིང་། གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཏེ་དམ་པར་ ་ ་ཡིན་
ནོ༎ ༣༡ མི་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་བ ་ཆའི་གཅིག་གི་ ་བར་ ་ན། དེའི་ཇོག་ ་ ་ཆའི་གཅིག་ ོན་པར་དགོས།
༣༢ ང་ ་དང་ལིག་ འི་ ོད་ ི་ ི་བོའི་ད ག་པའི་འོག་ ་འ ོ་བ་ མས་ལས་བ ་བ་གཙ་བོ་ལ་དམ་པ་ ་
བར་ ལ་བར་བ ི་དགོས། ༣༣ བཟང་ངན་གང་ཡིན་ ར་གཅོད་པར་མི་ ། བ ེ་ཡང་མི་ ང་། བ ེ་ངེས་ན་
བ ེ་ ་དེ་དང་ ་མ་གཉིས་པོ་སམ་པར་ ་དགོས་ཏེ། ་བར་མི་ ང་ངོ་༎ ཞེས་བཀའ་ག ངས་།

༣༤ འདི་ནི་གཙ་བོས་རི་བོ་སི་ན་ ་ད ི་སི་རལ་བའི་ཆེད་ ་མོ་ཤེ་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ཡིན་ནོ༎ ༎



ངས་ཀའམ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ་བ།

༡ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ ི་ལོའི་ ་བ་གཉིས་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ལ། གཙ་བོས་
ཐང་ ོང་སི་ ་ཞེས་ ་བ་ ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ནས་མོ་ཤེ་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་

འཚགས་མི་དག་གི་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ ེས་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ ངས་ཀ་ཞིབ་མོ་
ཞིག་ལོངས་དང་། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་

མས། ོད་དང་ཨ་རོན་ ིས་ག ལ་འ ེད་དམག་ཚགས་ ་བ ིས་ཆོག ༤ རིགས་ ེ་རེ་རེ་ལས་ངེས་པར་ ་
མགོ་བ་གཅིག་རེ་བ ོས་ཏེ་ ོད་གཉིས་ལ་རོགས་རམ་ ེད་ ་འ ག་དགོས། ༥ ཁོ་ཚའི་མིང་ནི་འདི་ ་ ེ། ་
བེན་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཤེ་དེ་ ར་ ི་ ་ན་ཐན་ཨེལ་དང་། ༦ ཤིམ་ཨོན་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ར་ཨི་ཤ་
ད་ཨི་ཡི་ ་ཤེ་ ་མི་ཨེལ་དང་། ༧ ཡ་ ་ ་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨམ་མི་ན་དབ་ ི་ ་ན་ཧེ་ཞོན་དང་། ༨ ཡི་
ས་ཀར་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ་ཨར་ ི་ ་ན་ཐན་ཨེལདང་། ༩ ཟ་ ་ལོན་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཧེ་ལོན་ ི་

་ཨེལ་ཡབ་དང་། ༡༠ ཡོ་སེབ་ ི་ ་ ད་ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེ་གཉིས་ལ་གཏོགས་པས། ཨེབ་ར་
ཡིམ་རིགས་ ེའི་འགོ་བར་ཨམ་མི་ ད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་མགོ་བར་པེ་ ་ ར་ ི་

་གམ་ལི་ཨེལ་བ ོས་ཆོག ༡༡ བེན་ཡ་མིན་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། གིད་ཨོ་ནིའི་ ་ཨ་བི་དན་དང་། ༡༢ དན་
རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨ་མི་ཤད་ད་ཨི་ཡི་ ་ཨ་ཧི་ཨེ་ཟེར་བ་དང་། ༡༣ ཨ་ཤེར་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨོག་
རན་ ི་ ་ཕ་གི་ཨེལ་དང་། ༡༤ གད་ ་དེ་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ་ཨེལ་ ི་ ་ཨེལ་ཡ་སབ་དང་། ༡༥ ནབ་ཐ་
ལི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨེ་ནན་ ི་ ་ཨ་ཀི་ ཱའོ༎ ༡༦ དེ་དག་ནི་ཆོས་ཚགས་ནས་བོས་ཤིང་ཕ་མེས་ ི་རིགས་

ེ་ མས་ ི་མགོ་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་དཔོན་ མས་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ དེ་བས། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་
ིས་ད་ ་མིང་བཀོད་ཟིན་པའི་འགོ་བ་འདི་དག་ ིད་དེ། ༡༨ ་བ་གཉིས་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། ཆོས་འཚགས་

ཐམས་ཅད་བ ས་ནས་ཁོ་ཚའི་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ་ལ་སོན་པའི་ ེས་པ་
དག་རེ་རེ་བཞིན་ཐོ་ ་བཀོད་ནས། ༡༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་བ ལ་བ་བཞིན། སི་ ་ཞེས་ ་བའི་
ཐང་ ོང་དེ་ ་ ངས་བ ིས་སོ༎

༢༠–༢༡ ད ི་སི་རལ་ལས་ ་ཆེ་བ་ ་བེན་ ི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་
ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བཞི་ ི་ ག་ ོང་ ་བ འོ༎

༢༢–༢༣ ཤིམ་ཨོན་ ི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་
ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ་ ི་ད ་ ོང་ མ་བ འོ༎

༢༤–༢༥ གད་ འི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་
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ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བཞི་ ི་ ་ ོང་ ག་བ ་ ་བ འོ༎
༢༦–༢༧ ཡ་ ་ ་ཡི་ ་བ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་

ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བ ན་ ི་བཞི་ ོང་ ག་བ འོ༎
༢༨–༢༩ ཡི་ས་ཀར་ ི་ ་བ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་

ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ་ ི་བཞི་ ོང་བཞི་བ འོ༎
༣༠–༣༡ ཟ་ ་ལོན་ ་བ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་

ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ་ ི་བ ན་ ོང་བཞི་བ འོ༎
༣༢–༣༣ ཡོ་སེབ་ལས་མཆེད་ཅིང་ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་གཏོགས་པའི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་

མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བཞི་ ི་ ་
བ འོ༎

༣༤–༣༥ དེ་ལས་མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་
ཞིང་ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ མ་ ི་ཉིས་ ོང་ཉིས་བ འོ༎

༣༦–༣༧ བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་
ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ མ་ ི་ ་ ོང་བཞི་བ འོ༎

༣༨–༣༩ དན་ ི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་ག ལ་
འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ག་ ི་ཉིས་ ོང་བ ན་བ འོ༎

༤༠–༤༡ ཨ་ཤེར་ ི་ ་ ད་དག་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་
ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བཞི་ ི་ཆིག་ ོང་ ་བ འོ༎

༤༢–༤༣ ནབ་ཐ་ལི་ཡི་ ་ ད་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། མིའི་མིང་ ངས་ ར་ཕོ་ལོ་ཉི་ ར་སོན་ཞིང་ག ལ་
འ ེད་ ས་པའི་ ེས་པ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ་ ི་ མ་ ོང་བཞི་བ འོ༎

༤༤ དེ་དག་ནི་ ངས་ ིས་ཟིན་པ་ ེ། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ ེའི་ ི་དཔོན་བ ་གཉིས་ ིས་
བ ིས་པའི་རིགས་ ས་ ི་ ངས་ཀ་ཡིན། ༤༥–༤༦ དེ་ ར་ད ི་སི་རལ་ལས་རིགས་ ས་ ར་ལོ་ན་ཉི་ ར་སོན་
ཞིང་། ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་མི་ ངས་ ོན་བ ོམས་ ག་འ མ་ མ་ ོང་ ་བ ་ ་བ འོ༎

༤༧ ལེ་ཝེ་ མས་ ་ ེའི་ ས་ ་བ ིས་མེད་དེ། ༤༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༤༩ ལེ་
ཝེའི་ ་ ེ་ཁོ་ན་དེའི་ ས་ ་བ ི་མི་ ང་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ ངས་ འང་བ ིས་མི་ཆོག ༥༠ ལེ་ཝེ་བ་ མས་

ིས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་དང་དེའི་ནང་གི་མཆོད་ ས། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ་ ས་ མས་ལ་བདག་པོ་ ེད་
་ གས། ཁོ་ཚས་ད ས་ ི་འཚགས་ ར་དང་དེའི་ནང་གི་མཆོད་ ས་ ེལ་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་ཞབས་

ཏོག་དང་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་མཐའ་འཁོར་ ་རང་གི་ ར་ ང་འདེབས་དགོས་སོ༎ ༥༡ དམ་པའི་ ར་
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མཆོག་གནས་ ོ་ ས་ ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ར་ཕབ་པ་དང་། འཚགས་ ར་བཞེངས་ ས་ ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་
ིས་ ར་འ བས་དགོས་ལ། ཉེ་བར་བ ད་པའི་ ི་མི་ མས་མེད་པར་བཟོ་དགོས ༥༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
མས་ ིས་རང་གི་ ར་རང་གི་དར་བོ་ཆེའི་མ ན་དང་། རང་གི་ཚ་ད ང་བཞིན་དམག་ ར་འདེབས་དགོས།

༥༣ འོན་ ང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ད ས་ ི་འཚགས་ ར་ ི་མཐའ་བཞིར་ ར་འདེབས་པ་དེ་ནི། ད ི་སི་རལ་
ི་ཆོས་ཚགས་ གས་མི་ ོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པས། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་འཚགས་ ར་ ི་ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས་

ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎ ༥༤ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ་བ བས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་
བ ལ་བ་བཞིན་ ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བ བས་ཟིན་ནོ༎

༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ག ངས། ༢ ད ི་སི་རལ་ མས་རང་ཉིད་ ི་དར་པོ་ཆེ་
དང་། རང་གི་ ་དར་ ི་གམ་ ་ལོག་ ེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་བ ོར་ནས་དེའི་ཐད་ ་རང་ཉིད་ ི་ ར་

འ བས་དགོས། ༣ དེ་ཡང་ཤར་ ོགས་ཉི་མ་ཤར་བའི་གནས་ ་ ར་འདེབས་པ་ མས་ ིས། ཡ་ ་ ་ ་ ེའི་
དར་བོ་ཆེ་ ར་ཚགས་ ི་མཚན་ གས་ ་བཀོལ་དགོས་ལ། ཡ་ ་ ་ ་ ེའི་འགོ་བ་ནི་ཨམ་མི་ན་དབ་ ི་ ་

་ཤོན་དང་། ༤ ཁོའི་ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་བ ན་ ི་བཞི་ ོང་ ག་བ འོ༎
༥ དེའི་འ ོ་ ་ ར་འདེབས་པ་པོ་ནི་ཡི་ས་ཀར་ ི་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། ཡི་ས་ཀར་ ི་འགོ་བ་ནི་ ་ཨར་ ི་ ་ན་ཐན་
ཨེལ་དང་། ༦ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ ་ ི་བཞི་ ོང་བཞི་བ འོ༎ ༧ ཡང་དེའི་
འ ོ་ ་ཟ་ ་ལོན་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་ནི་ཧེ་ལོན་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཨབ་དང་། ༨ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་
པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ ་ ི་བ ན་ ོང་བཞི་བ འོ༎ ༩ ཡ་ ་ ་ཡི་ ར་ལ་གཏོགས་ཤིང་ ངས་ ིས་ཟིན་
པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་འ མ་གཅིག་བ ད་ ི་ ག་ ོང་བཞི་བ ་དང་། དེ་ནི་ ་ཁག་དང་པོར་ ས་ནས་

ོན་ ་ཆས་དགོས།
༡༠ དེ་ཡང་ ོ་ ོགས་ ་ ར་འདེབས་པ་ མས་ ིས། ་བེན་ ་ ེའི་དར་བོ་ཆེ་ ར་ཚགས་ ི་མཚན་

གས་ ་བཀོལ་དགོས་ལ། ་བེན་ ་ ེའི་འགོ་བ་ནི་ཤེ་དེ་ ར་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ར་དང་། ༡༡ ་ ེ་དེའི་ ངས་
ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་བཞི་ ི་ ག་ ོང་ ་བ འོ༎ ༡༢ དེའི་འ ོ་ ་ ར་འདེབས་པ་པོ་ནི་ཨིམ་

ཤོན་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་ནི་ ར་ཨི་ཤ་ད་ཨི་ཡི་ ་ཤེ་ ་མི་ཨེལ་དང་། ༡༣ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་
པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ ་ ི་ད ་ ོང་ མ་བ འོ༎ ༡༤ ཡང་དེའི་འ ོ་ ་གད་ ི་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་
ནི་རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཨེ་ལི་སབ་དང་། ༡༥ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་བཞི་ ི་ ་ ོང་

ག་བ ་ ་བ འོ༎ ༡༦ ་བེན་ ར་ལ་གཏོགས་པའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་འ མ་གཅིག་
་ ི་ཆིག་ ོང་བཞི་བ ་ ་བ ་དང་། ་ཁག་གཉིས་པར་ ས་ནས་ ོན་ ་ཆས་དགོས།

༡༧ དེའི་ ེས་ ་ད ས་ ི་འཚགས་ ར་མ ན་ཆས་དགོས་ཤིང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ར་ ི་ད ིལ་ ་ཡོད་ལ།
ཁོ་ཚས་ ར་ཇི་ ར་འདེབས་པ་དེ་ ར་གཞན་ མས་ ིས་ ང་རང་གི་གནས་དང་དར་བོ་ཆེ་དེ་ ར་མ ན་



198 ངས་ཀ 2–3

་བ ོད་དགོས།
༡༨ དེ་ཡང་ བ་ ོགས་ ་ ར་འདེབས་པ་ མས་ ིས། ཨེབ་ར་ཧིམ་ ་ ེའི་དར་བོ་ཆེ་ ར་ཚགས་ ི་

མཚན་ གས་ ་བཀོལ་དགོས་ལ། ཨེབ་ར་ཧིམ་ ་ ེའི་འགོ་བ་ནི་ཨམ་མི་ ད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། ༡༩ ་ ེ་
དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་བཞི་ ི་ ་བ འོ༎ ༢༠ དེའི་འ ོ་ ་ ར་འདེབས་པ་པོ་ནི་མ་ན་
ཤེ་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་ནི་ཕེ་ད་ ར་ ི་ ་གམ་ལི་ཨེལ་དང་། ༢༡ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་
དམག་ ངས་ནི་ མ་ ི་ཉིས་ ོང་ཉིས་བ འོ༎ ༢༢ ཡང་དེའི་འ ོ་ ་བེན་ཡ་མིན་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་
ནི་གིད་ཨོ་ནི་ཡི་ ་ཨ་བི་དན་དང་། ༢༣ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ མ་ ི་ ་ ོང་
བཞི་བ འོ༎ ༢༤ ཨེབ་ར་ཧིམ་ ི་ ར་ལ་གཏོགས་ཤིང་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ཆིག་འ མ་
བ ད་ ོང་ཆིག་བ ་དང་། དེ་དག་ནི་ ་ཁག་ག མ་པར་ ས་ནས་མ ན་ ་ཆས་དགོས།

༢༥ དེ་ཡང་ ང་ ོགས་ ་ ར་འདེབས་པ་ མས་ ིས། དན་ ་ ེའི་དར་བོ་ཆེ་ ར་ཚགས་ ི་མཚན་ གས་
་བཀོལ་དགོས་ལ། དན་ ་ ེའི་འགོ་བ་ནི་ཨམ་མི་ཤ་ད་ཨི་ཡི་ ་ཨ་ཧི་ཨེ་ཟེར་བ་དང་། ༢༦ ་ ེ་དེའི་ ངས་
ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ ག་ ི་ཉིས་ ོང་བ ན་བ འོ༎ ༢༧ དེའི་འ ོ་ ་ ར་འདེབས་པ་པོ་ནི་ཨ་

ཤེར་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་ནི་ཨོག་རན་ ི་ ་ཕ་གི་ཨོལ་དང་། ༢༨ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་
དམག་ ངས་ནི་བཞི་ ི་ཆིག་ ོང་ ་བ འོ༎ ༢༩ ཡང་དེའི་འ ོ་ ་ནབ་ཐ་ལི་ ་ ེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགོ་བ་ནི་ཨེ་
ནན་ ི་ ་ཨ་ཧི་ ཱ་དང་། ༣༠ ་ ེ་དེའི་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ ་ ི་ མ་ ོང་བཞི་བ འོ༎
༣༡ དན་ ི་ ར་ཚགས་ལ་གཏོགས་ཤིང་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་དམག་ ངས་ནི་ཆིག་འ མ་ ་ ི་བ ན་

ོང་ ག་བ ་དང་། དར་བོ་ཆེ་འདི་ལ་གཏོགས་པའི་ ་ཁག་འདི་ཆེས་ཐ་མར་ཆས་དགོས་སོ༎
༣༢ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ཁོ་ཚའི་རིགས་ ས་དང་ ་ ེ་ ར་ ར་ ་ ོད་ཅིང་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་

ིའི་མི་ ངས་ནི། ག་འ མ་ མ་ ོང་ ་བ ་ ་བ འོ༎ ༣༣ ལེ་ཝ་བ་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ས་
་བ ིས་མེད་དེ། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་གནང་བ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིན། ༣༤ ད ི་སི་རལ་ ི་
་ མས་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས། དར་བོ་ཆེའི་རིས་ ར་ ར་འདེབས་པ་དང་མ ན་ ་བ ོད་པ་འདི་ཡང་མོ་

ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་བ བས་པ་ལས་མ་འདས་སོ༎

༣ གཙ་བོས་རི་བོ་སི་ ་ ་མོ་ཤེ་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་པའི་ ས་ ། ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེའི་ ་ ད་ནི་འདི་
དག་ ེ། ༢ ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ ི་ཆེ་བ་ན་དབ། དེ་མིན་ཨ་བི་ ་དང་ཨེལ་ཨ་ཟར་། ཨི་ཐ་མར་བཅས་

བཞིའོ༎ ༣ འདི་དག་ནི་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ནི་ མ་ ིས་ གས་པའི་མཆོད་དཔོན་ ེ།
མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་མཆོད་བདག་གི་ལས་ཀ་བཅོལ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༤ ན་དབ་དང་ཨ་བི་ ་གཉིས་ཐང་ ོང་སི་ ་

་གཙ་བོ་ལ་ ན་མོང་གི་མེ་མཆོད་འ ལ་ ས། གཙ་བོའི་ ང་ ་ཤི་ཞིང་ ་ ད་མེད། ཨེལ་ཨ་ཟར་དང་ཨི་ཐ་
མར་གཉིས་ ིས་ཕ་ཨ་རོན་ ི་མ ན་ནས་མཆོད་བདག་གི་ལས་ ས་སོ༎
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༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༦ ོད་ ིས་ལེ་ཝེའི་རིགས་ ེ་ མས་མ ན་ ་བོས་ཏེ། མཆོད་དཔོན་ཨ་
རོན་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་ཁོ་ལ་ཞབས་ ་ ེད་ ་ གས། ༧ མཆོད་བདག་ཨ་རོན་དང་ད ས་ ི་འཚགས་

ར་ ི་མ ན་ ་འ ས་པའི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞབས་ ་དང་། འཚགས་ ར་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་
དགོས་པ་མ་ཟད། ༨ འཚགས་ ར་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་ ས་ ང་བ་དང་། དེ་མིན་དེ་ ་ད ི་སི་རལ་ལ་བཅོལ་
བའི་འཚགས་ ར་ ི་ལས་དག་ ང་བ བ་དགོས། ༩ ོད་ ིས་ལེ་ཝ་བ་ མས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་

ེར་དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་བདམས་ཤིང་ཁོ་ལ་ཐོབ་པའི་མི་ ལ་ཡིན། ༡༠ ོད་ ིས་
ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་ཁ་ཏ་འདི་ ར་ ེད་དགོས་ཏེ། རང་གི་མཆོད་བདག་གི་ལས་གནས་དམ་པོར་

ང་བ་དང་། འཚགས་ ར་ ི་གམ་ ་བ ད་པའི་ ི་མི་ མས་གསོད་དགོས་ཞེས་ག ངས།
༡༡ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༢ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་

བདམས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་ མས་ ི་ཚབ་ ས་པས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་བདག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༣ དེ་
ནི་ ོན་ ེས་པ་ ་ཡིན་ཡང་བདག་ལ་དབང་བས་སོ༎ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ་ ོན་ ེས་ མས་གསོད་པའི་ ས་

། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལས་ ོན་ ེས་ཡོད་ཚད་དང་། ཐ་ན་ ོན་ ེས་ ི་ ད་འ ོ་ཡོད་ཚད་ ང་བདག་ལ་
དབང་བ་ཡིན། ཁོ་ཚ་ནི་བདག་ལ་ངེས་ཅན་ ་དབང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པས་སོ༎ ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ་༎

༡༤ གཙ་བོས་ཐང་ ོང་སི་ ་ ་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༥ ོད་ ིས་ལེ་ཝ་བ་ མས་ ི་རིགས་ ས་དང་ཕ་
ིམ་ ར་མི་ ངས་ ིས་དང་། ེས་ནས་ ་བ་གཅིག་གི་ཡན་འགོར་བའི་ ེས་པ་ཡོད་ཚད་བ ི་དགོས་ཞེས་

བཀའ་བ ལ། ༡༦ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་མི་ ངས་ ངས་སོ༎ ༡༧ ལེ་ཝེའི་ ་ མས་ ི་མིང་ནི་
འདི་ ་ ེ། གེར་ཤོན་དང་ཁོ་ཧད། མེ་ར་རི་ག མ་མོ༎ ༡༨ གེར་ཤོན་ ི་ ་རང་གི་ཕ་ ིམ་ ར་ན་ལིབ་ནི་དང་
ཤི་མེ་ཨི་གཉིས་སོ༎ ༡༩ ཡང་ཁོ་ཧད་ ི་ ་ མས་རང་གི་ཕ་ ིམ་ ར་ན་ཨམ་རམ་དང་ཡིས་ཧར། ཧེབ་རོན། ་
ཟི་ཨེལ་དང་བཞིའོ༎ ༢༠ མེ་ར་རི་ཡི་ ་ མས་རང་གི་ཕ་ ིམ་ ར་ན་མག་ལི་དང་ ་ཤི་གཉིས་སོ༎ འདི་དག་ནི་
རིགས་ ས་ ར་ན་ལེ་ཝ་བའི་ཕ་ ིམ་ཡིན་ནོ༎

༢༡ གེར་ཤོན་ལ་ལིབ་ནིའི་རིགས་དང་ཤི་མེ་ཨི་རིགས་གཉིས་ཏེ། འདི་གཉིས་གེར་ཤོན་ ི་རིགས་གཉིས་
སོ༎ ༢༢ དེ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་ལ་ལོ་ན་ ་གཅིག་ཡན་ཅན་ ི་ ེས་པའི་ ིའི་ ངས་ནི་བ ན་ ོང་ ་བ འོ༎
༢༣ གེར་ཤོན་ ི་རིགས་གཉིས་ ིས་འཚགས་ ར་ བ་ ི་ བ་ ོགས་ ་ ར་འདེབས་དགོས་ལ། ༢༤ ཨེལ་ ི་ ་
ཨེ་ལི་ཨ་སབ་ནི་གེར་ཤོན་རིགས་ ས་ ི་འགོ་བ་ཡིན། ༢༥ གེར་ཤོན་ ་ ད་ ིས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ ་ལས་
དགོས་པ་ནི། འཚགས་ ར་དང་དེའི་ཐོག་ཡོལ། ཐོག་ཡོལ་ ི་ཁ་ བ་དང་འཚགས་ ར་ ི་ ོ་ཡོལ། ༢༦ མས་

ི་ཡོལ་བ་ མས་དང་ མས་ ི་ ོ་ཡོལ།༼གནས་དམ་པ་དང་མཆོད་ ི་ ོར་བ༽་བཅས་ལ་གཏོགས་པའི་ཐག་
པ་སོགས་སོ༎
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༢༧ ཁོ་ཧད་ལ་ཨམ་རམ་དང་ཡིས་ཧར། ཧེབ་རོན། ་ཟི་ཨེལ་བཅས་རིགས་བཞི་ཡོད། འདི་ནི་ཁོ་ཧད་ ི་
ད་ མས་སོ༎ ༢༨ ེས་པ་ཡོད་ཚད་ ི་ ངས་ཀ་ ེ། ལོ་ན་ ་གཅིག་ཡན་ཡིན་ཞིང་གནས་དམ་པ་ ང་བའི་
ིའི་མི་ ངས་ནི་བ ད་ ོང་ ག་བ འོ༎ ༢༩ ཁོ་ཧད་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་འཚགས་ ར་ ོ་ ོགས་ ་ ར་

འདེབས་དགོས་ལ། ༣༠ ཁོ་ཧད་རིགས་ ས་ཕ་ ིམ་ ི་འགོ་བ་ནི་ ་ཟི་ཨེལ་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཟ་ཕན་ཡིན་ནོ༎ ༣༡ ཁོ་
ཚའི་ལས་ཀ་ནི་མཆོད་ ི་དང་ ོག་ཙ། ོན་མེའི་ ེགས་ ། མཆོད་ ེགས་གཉིས་དང་གནས་དམ་པའི་མཆོད་

ས་ཡོད་ཚད། དེ་མིན་ ོ་ཡོལ་དང་དེ་ལ་བཀོལ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ ་དེའོ༎ ༣༢ མཆོད་བདག་ཨ་
རོན་ ི་ ་ཨེལ་ཨ་ཟར་ནི་ལེ་ཝ་བ་ མས་ ི་འགོ་བའི་འགོ་ ིད་ཡིན་པས། དམ་པའི་གནས་ ང་མཁན་ ི་མི་

མས་ལ་ ་ ོག་ ེད་དགོས།
༣༣ མེ་ར་རི་ལ་མ་ཧ་ལིའི་རིགས་དང་ ་ཤིའི་རིགས་གཉིས། དེ་ནི་མེ་ར་རིའི་ ་ ད་གཉིས་སོ༎ ༣༤ ངས་

ིས་ཟིན་པའི་ ེས་པ་ལོ་ན་ ་བ་གཅིག་ཡན་ ི་ ིའི་ ངས་ཀ་ནི་ ག་ ོང་ཉིས་བ འོ༎ ༣༥ དེ་དག་གི་འགོ་བ་
ནི་ཨ་བི་ཧ་ཨིལ་ ི་ ་ ་རི་ཨེལ་དང་འཚགས་ ར་ ི་ ང་ ོགས་ནས་ ར་བཏབ་བོ༎ ༣༦ མེ་ར་རིའི་ ་ ད་

མས་ ིས་འཚགས་ ར་ ི་པང་ལེབ་དང་ བ་ལག ཀ་བ། ང་ ེགས་ མས་དང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ཡོ་
ཆས་ཐམས་ཅད་དང་། ༣༧ དེ་ལ་ ོར་བའི་ མས་ ི་ཀ་བ་དང་ ང་ ེགས། ར་བ། ཐག་པ་ མས་སོ༎

༣༨ འཚགས་ ར་མ ན་ ི་ཤར་ ོགས་ཏེ། ཉི་མ་ཤར་བའི་གནས་ ་ ར་འདེབས་པ་པོ་ནི་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་
རོན། ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚའི་ལས་ཀ་ནི་གནས་དམ་པ་ ང་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ཚབ་ ས་
ཏེ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ ག་པ། འཚགས་ ར་ ི་ཉེ་འ མ་ ་བ ད་པའི་ ི་མི་ མས་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས།

༣༩ ངས་ ི་ཟིན་པའི་ལེ་ཝ་ མས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན། ཕ་ ིམ་ ར་ལོ་ན་ ་
གཅིག་ཡན་ ི་ ེས་པ་བ ིས་པའི་ ིའི་ ངས་ནི་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་ཡོད་དོ༎

༤༠ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མིའི་ ོད་ནས་ལོ་ན་ ་གཅིག་ཡན་ལོན་
ཞིང་ ོན་ ་ ེས་པའི་ ེས་པ་དག་གི་ ངས་ ངས་ནས་མིང་རེ་རེ་བཞིན་ ིས་ཤིག ༤༡ བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་
པས་ད ི་ས་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་ ི་ཚབ་ ་ལེ་ཝ་བ་ མས་ང་ལ་ ོད་དང་། ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ མས་ ི་ ད་འ ོ་ལས་ ང་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་ ི་ཚབ་ ་ལེ་ཝ་བ་ མས་ ི་ ད་འ ོ་འཇོག་དགོས་
ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༤༢ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་ མས་ ི་ ངས་ ངས་སོ༎
༤༣ མིའི་མིང་ ར་ལོ་ན་ ་གཅིག་ལོན་ཞིང་ ོན་ ེས་ ི་ ེས་པའི་ ིའི་ ངས་ཀ་ལ་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་ཉིས་བ ་
བ ན་ ་དོན་ག མ་མོ༎

༤༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༤༥ ོད་ ིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་ཚབ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་
མས་དང་། ལེ་ཝ་བའི་ ད་འ ོ་ མས་ ི་ཚབ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་ ད་འ ོ་ མས་ ་དགོས། བདག་

ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ༎ ༤༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་ ི་ འི་ ངས་ནི་ལེ་ཝ་བ་ མས་ལས་ཉིས་བ ་དོན་ག མ་
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ིས་མང་བས་ངེས་པར་ ་ ་དགོས་ཏེ། ༤༧ མིའི་ ངས་དང་མཆོད་ཁང་གི་ཚད་གཞི་ ར། མི་རེ་ལ་ཤེ་ཀེལ་ ་
ལོངས་ཤིག ༼ཤེ་ཀེལ་གཅིག་ཀེ་ར་ཉི་ ༽ ༤༨ ག་པའི་མི་ ངས་ ི་ ་ད ལ་དེ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་དག་ལ་

ིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎ ༤༩ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་ལེ་ཝ་བ་ མས་ ིས་ ས་པ་ལས་ ག་པ་ མས་ ི་ ་རིན་
ངས་པ་དང་། ༥༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོན་ ེས་ མས་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ཀ་ཤེལ་

ཆིག་ ོང་ མ་བ ་ ག་ ་རེ་ ་ ངས་སོ༎ ༥༡ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར། ་རིན་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་
དག་ལ་ ིན་ནོ༎ གཙ་བོས་ཇི་ ར་བཀའ་གནང་བ་དེ་བཞིན་ནོ༎

༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་དང་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལས་ཁོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་
གི་ ངས་ཀ་དེ། ཁོ་ཚའི་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས་ ར། ༣ ལོ་ མ་ ་ནས་ ་བ འི་བར་ ི་དམ་པའི་ ར་

མཆོག་ལ་ཞབས་ ི་ ེད་པར་ཡོང་བ་ཡོད་ཚད་ ི་ ངས་ཀ་ལོངས་དང་།
༤ ཁོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་གི་ལས་ཀ་ནི། དམ་པའི་ ར་མཆོག་ལས་དམ་པའི་ཡོ་ཆས་ ེལ་ ་ ེ་

ཞིབ་ ་བཀོད་ན། ༥ ར་གནས་ ོ་བའི་ ས་ ། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ནང་ ་སོང་ནས་ ོམ་ཡོལ་ཕབ་ཅིང་།
ཡོལ་བས་དབང་བོའི་ ོམ་ ི་ནང་ མ་དང་། ༦ དེ་ནས་ མ་པགས་ ིས་བར་ མ། ཡང་བ ར་རས་ ོན་པོའི་

ན་ ིས་ ི་ མ་དང་བཅས་འདེགས་ཤིང་གིས་བ ་དགོས། ༧ ཡང་རས་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་བག་ལེབ་ ི་མཆོད་
པ་བཤམས་སའི་ ོག་ཙདང་། དེའི་ ེང་གི་ ེར་མ་དང་ཁེམ་ ། གསོལ་ ེམས་ ག་སའི་ མ་པ་དང་ཕོར་བ་
བཅས་གཡོགས་ཤིང་། ོག་ཙའི་ ེང་ ་བག་ལེབ་ ི་མཆོད་པ་ཆད་མི་ ང་། ༨ དེའི་བར་ མ་ལ་མཚལ་མདོག་
གི་ ན་དང་། ི་ མ་ལ་ མ་པགས་བཅས་ ས་ཏེ་འདེགས་ཤིང་གིས་བ ་དགོས། ༩ རས་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་

ོན་ ེགས་དང་ ོན་ ེགས་ ེང་གི་ ོན་མེ། ཁེ་ ི། ེར་མ་ ་བོ། དེ་མིན་གསོལ་ ེམས་ ི་གསོག་ ོད་ཡོད་
ཚད་གཅིག་ ་བ ིལ་ཅིང་། ༡༠ ོན་ ེགས་དང་ ོན་ ེགས་ལ་འ ེལ་ཡོད་ ི་གསོག་ ོད་ཡོད་ཚད་ཡང་བ ར་

མ་པགས་ ིས་གཡོགས་ཏེ་གདང་ལ་འཇོག་དགོས། ༡༡ གསེར་ ི་མཆོད་ ི་རས་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་བ མས་
ཤིང་། ཡང་བ ར་ མ་པགས་ ིས་གཡོགས་ནས་འདེགས་ཤིང་གིས་བ ་དགོས། ༡༢ ཡང་དམ་པའི་གནས་ ་
ཞབས་ཏོག་ ེད་པར་མཁོ་བའི་མཆོད་ ས་ཐམས་ཅད་རས་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་བ མས་ཤིང་། མ་པགས་ ིས་
གཡོགས་ནས་གདང་ལ་འཇོག་དགོས། ༡༣ མཆོད་ ིའི་ ེང་གི་ཐལ་བ་ མས་གཙང་དག་ ས་ ེས། རས་ ག་
པོ་ཞིག་གིས་མཆོད་ ི་དང་། ༡༤ མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་ ས་ཏེ། མེ་ཕོར་དང་ཤ་ག ང་། མེ་ཁེམ།

ེར་མ་བཅས་མཆོད་ ིར་མཁོ་བའི་མཆོད་ ས་ཡོད་ཚད་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ནས། མ་པགས་ ིས་
གཡོགས་ཏེ་འདེགས་ཤིང་གིས་བ ་དགོས། ༡༥ ར་གནས་ ོ་བར་ ོམ་ ས། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་
དམ་པའི་གནས་དང་དམ་པའི་གནས་ ི་མཆོད་ ས་ཡོད་ཚད་གཡོགས་ཚར་ ེས། ཁོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་

ིས་དེ་དག་འ ར་དགོས། མཆོད་ ས་དམ་པ་དེ་དག་ལ་ཁོ་ཚར་རེག་མི་ ང་ ེ། དེ་ ར་ ས་ན་འཆི་ངེས་
རེད། འཚགས་ ར་ནང་གི་མཆོད་ ས་འདི་དག་ནི་ཁོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་འ ར་དགོས་པ་རེད།
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༡༦ མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེལ་ཨ་ཟར་ ིས། ོན་མེའི་ མ་དང་བ ག་ ོས། མཆོད་བ ར་ ི་ཞལ་
ཟས་དང་ གས་ ོས་བཅས་ ང་དགོས་ལ། དེ་མིན་འཚགས་ ར་དང་དེའི་ནང་གི་མཆོད་ ས། དམ་པའི་
གནས་དང་དམ་པའི་གནས་ལ་མཁོ་བའི་མཆོད་ ས་ཡོད་ཚད་ ང་ ང་དགོས། ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༡༧ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༨ ོད་ཅག་གིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ཁོ་ཧད་ ི་རིགས་
ད་ མས་ལས་མེད་པར་བཟོ་མི་ ང་། ༡༩ ཁོ་ཚ་དམ་པའི་ཡོ་ཆས་དག་དང་ཉེ་བར་བ ད་ ས། ཨ་རོན་དང་

ཁོའི་ ་དག་གིས་ཁོ་ཚར་རང་རང་གི་ལས་ཀ་དང་། རང་གི་ ར་བོ་གང་ཡིན་པ་གསལ་བོར་བ ན་ནས། ཁོ་ཚ་
འཚ་ ་འ ག་པ་ལས་འཆི་ ་འ ག་མི་ ང་། ༢༠ གནས་དམ་པ་ལ་ ད་ཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་བ ་ ་འ ག་མི་

ང་ ེ། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་འཆི་ ་མི་འ ག་པར་ཆེད་ འོ༎ ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎
༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢༢ ོད་ ིས་གེར་ཤོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་གི་མི་ ངས་དེ། ཁོ་

ཚའི་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས་ ར། ༢༣ ལོ་ མ་ ་ནས་ ་བ འི་བར་ ི་དམ་པའི་ ར་ལ་ཞབས་ ི་ ེད་པར་
ཡོང་བ་ཡོད་ཚད་ ི་ ངས་ཀ་ལོངས་དང་། ༢༤ གེར་ཤོན་རིགས་ ད་དག་གི་ལས་ཀ་དང་ ར་བོ་ནི་འདི་ ་ ེ།
༢༥ ཁོ་ཚས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་དང་དམ་པའི་ ར་ ི་ ་ཡོལ། དམ་པའི་ ར་ ི་ཐོག་ཡོལ། དེའི་ ེང་ན་ཡོད་
པའི་ མ་ ི་པགས་པ། ོ་ཡོལ། ༢༦ མས་ཡོལ་དང་ ོ་ཡོལབ གས་ས་དང་མཆོད་ ི་ ོར་བའི་ མས་ ི་ ོ་
ཡོལ། ཐག་པ། དེ་མིན་དེ་ལ་མཁོ་བའི་མཆོད་ ས་སོགས་གང་དང་གང་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོ་ཚས་བདག་
པོ་ ེད་དགོས་སོ༎ ༢༧ གེར་ཤོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་གིས་འ ར་བ་དང་བ བ་དགོས་པའི་ ་བ་དག ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་ ་དག་གི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་། ཁོ་ཚས་འ ར་དགོས་པ་མཆོད་ ས་དག་ཁོ་ཚ་ལ་ ང་ ་
ག ག་དགོས། ༢༨ འདི་ནི་གེར་ཤོན་ ི་ ་ ད་དག་གིས་དམ་པའི་ ར་ནས་བ བ་པ་དང་། ང་དགོས་པའི་

་གཞག་དག་ཡིན་ལ། ངེས་པར་ ་མཆོད་བདག་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨི་ཐ་མར་ ི་ལག་འོག་ ་གནས་དགོས།
༢༩ མེ་ར་རི་ཡི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་ལ་མཚན་ན། དེ་ཡང་ཁོ་ཚའི་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས་ ར། ༣༠ ལོ་

མ་ ་ནས་ ་བ འི་བར་ ི་དམ་པའི་ ར་ལ་ཞབས་ ི་ ེད་པར་ཡོང་བ་ཡོད་ཚད་ ི་ ངས་ཀ་ལོངས་དང་།
༣༡ ཁོ་ཚའི་དམ་པའི་ ར་ ི་ལས་ཀ་ནི། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་པང་ལེབ་དང་ བ་ལག ཀ་བ། ང་ ེགས་

མས་དང་། ༣༢ མས་རའི་མཐའ་བཞིའི་ཀ་བ་དང་དེའི་ ང་ ེགས། ར་བ། ཐག་པ། དེ་མིན་དེ་ལ་མཁོ་བའི་
མཆོད་ ས་ཡོད་ཚད་ཡིན། ཁོ་ཚའི་ ར་བོ་ལ་ ོད་ཚས་མིང་ ར་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས། ༣༣ འདི་ནི་མེ་ར་
རིའི་ ་ ད་དག་གིས་འཚགས་ ར་ནས་བ བས་དགོས་པའི་ ་བ་དག་ཡིན་ལ། འདི་དག་ཡོད་ཚད་མཆོད་
དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨི་ཐ་མར་ ི་ལག་འོག་ ་གནས་དགོས།༽ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༣༤ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ཆོས་ཚགས་ ི་མགོ་བ་ཡོངས་ ིསཁོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག ཕ་ ིམ་དང་
རིགས་ ས་ ར། ༣༥ ལོ་ན་ མ་ ་ནས་ ་བ འི་བར་ ི་དམ་པའི་ ར་ལ་ལས་ཀ་ ེད་ ་ཡོང་བའི་མི་ ངས་
བ ིས་པས། ༣༦ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་མི་ ངས་ལ་ཉིས་ ོང་བ ན་བ ་ ་བ འོ༎ ༣༧ འདི་ནི་ཁོ་ཧད་ ི་
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་ ད་དག་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་ཞིང་། དམ་པའི་ ར་ ་ལས་ཀ་ལ་ གས་པར་ཡོང་བ་དག་མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་ ་བ ིས་པའི་ ངས་སོ༎

༣༨ ཡང་གེར་ཤོན་ ི་ ་ ད་དག་ ངས་ ིས་ཟིན་ལ། ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས་ ར། ༣༩–༤༠ ལོ་ན་ མ་ ་
ནས་ ་བ འི་བར་ ི་འཚགས་ ར་ ི་ལས་ཀ་ ེད་ ་ཡོང་བ་དག་གི་ ངས་བ ིས་པའི་ ིའི་ ངས་ནི་ཉིས་

ོང་ ག་བ ་ མ་ འོ༎ ༤༡ འདི་ནི་གེར་ཤོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་ཞིང་། དམ་པའི་
ར་ ་ལས་ གས་ལ་ཡོང་བ་ མས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་བ ིས་

པའི་ ངས་ཡིན་ནོ༎
༤༢ མེ་ར་རིའི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་ཞིང་ཕ་ ིམ་དང་རིགས་ ས་ ར། ༤༣–༤༤ ལོ་

ན་ མ་ ་ནས་ ་བ འི་བར་ ི་འཚགས་ ར་ ་ལས་ཀ་ ེད་ ་ཡོང་བ་དག་གི་ ངས་བ ིས་པའི་ ིའི་
ངས་ནི་ མ་ ོང་ཉིས་བ འོ༎ ༤༥ འདི་ནི་མེ་ར་རིའི་ ་ ད་དག་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པ་ མས། མོ་ཤེ་དང་

ཨ་རོན་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་ ར་བ ིས་པའི་ ངས་ཡིན་ནོ༎
༤༦ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ཡོད་ཚད། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ད ི་ས་རལ་ ི་མགོ་བ་བཅས་ ིས་ཕ་ ིམ་

དང་རིགས་ ས་ ར་ ༤༧–༤༨ ལོ་ན་ མ་ ་ནས་ ་བ འི་བར་ ི་དམ་པའི་ ར་ ་མཆོད་ ས་འ ར་ ་
འོངས་པའི་ ིའི་མི་ ངས་ནི། བ ད་ ོང་ ་བ ་བ ད་ འོ༎ ༤༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ལས་ཀ་དང་འ ར་ འི་
མཆོད་ ས། གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ཁོ་ཚའི་ ངས་བ ིས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་འདི་ ར་མོ་ཤེ་ཡིས་བ ིས་ ངས་པ་ནི།
གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་དེ་ ར་རོ༎

༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ༼ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་མཛ་ཅན་དང་ ག་འཛག་
པ། དེ་མིན་རོ་ལ་ ག་ནས་མི་གཙང་བར་ ར་བ་ཡོད་ཚད། ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ོད་ཅིག ར་འདི་མི་

གཙང་བ་མི་བཟོ་བའི་ཆེད་ ། ༣ ེས་པ་ཕོ་མོ་ ་ཡིན་ཡང་ནད་ཅན་ཡོད་ཚད་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ོད་དང་།
འདི་ནི་བདག་གི་བ གས་གནས་ཡིན་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎ ༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་
དེ་ ར་ ས་ཤིང་དེ་དག་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་བ ད། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་དེ་བཞིན་ །
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ་ ས་སོ༎

༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་བཀའ་བ ལ་བ། ༦ ༼ ོད་ ིསད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་
ོས་ཤིག ེས་ཕོ་མོ་ ་ཞིག་གིས་ ིར་བཏང་གི་ཉེས་པ་བསགས་པའམ། གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ ེ་འ ོད་

པ་ ེས་ན། ༧ རང་གི་ཉེས་པ་རང་གིས་ངེས་ལེན་དང་། ཉེས་པ་ཐེབས་པའི་མི་དེ་ལ་ ངས་བཞིན་ ིན་པ་འཇལ་
དགོས་པ་མ་ཟད། ་ཆ་གཅིག་བ ན་ཏེ་ ེར་དགོས། ༨ མི་དེ་ལ་ ིན་ནོར་ལེན་མཁན་ ི་གཉེན་ཉེ་མེད་ན། ིན་
ནོར་ ི་ ག་ ག་དེ་མ་གཏོགས། ིན་ནོར་གཞན་ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་བ ར་ ེད་པའི་མཆོད་དཔོན་ལ་
དབང་བ་ཡིན།
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༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་དམ་པ་དག་ལས། མཆོད་དཔོན་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་
ས་ མས་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༠ མི་རེ་རེའི་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་དམ་པ་གང་ཡིན་ཡང་། མཆོད་

དཔོན་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཞེས་ ོས་ཤིག
༡༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ་བཀའ་གནང་ངོ་༎ ༡༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ །

་ཞིག་གི་ ང་མས་མི་ཚངས་པར་ ད་ནས་རང་གི་ ོ་ག་ལ་བ ས་པ་དང་། ༡༣ ཁོ་མོ་གཞན་དང་ ད་ནས་
མི་ཤེས་པར་ ས་པ། རང་གི་ ོ་ག་ལ་གསང་ཡང་མི་ཚངས་པར་ ད་ཅིང་། དཔང་བོ་མེད་པ་འམ་ཁོ་མོས་མི་
ཚངས་པར་ ོད་ ས་གཞན་ ིས་མ་མཐོང་ཡང་། ༡༤ ཁོ་མའི་ ོ་གས་རང་གི་ ང་མས་མི་ཚངས་པར་ ད་དམ་
མ་ ད་ མ་ནས་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་དང་ ང་བའམ། ཁོ་མོས་མི་ཚངས་པར་མ་ ད་ ང་། ོ་གས་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་
དང་ ང་བ་སོགས་ ི་གནས་ ལ་ ང་ན། ༡༥ དེས་རང་གི་ ང་མ་མཆོད་དཔོན་ ི་སར་ ིད་ནས། ནས་ ེའི་
ཨེ་ ཱ་ཡི་བ ་ཆ་གཅིག་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས་ལ། དེའི་ ེང་ ་ མ་དང་ ོས་དཀར་སོགས་ཅི་ཡང་ གས་
མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་ཐེ་ཚམ་ ི་མཆོད་ཟས་སམ་ ན་པའི་མཆོད་ཟས་དང་། ན་ ེད་ ི་མཆོད་ཟས་ཡིན་པས་སོ༎
༡༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ད་མེད་དེ་གམ་ ་བོས་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ེངས་ ་འ ག་དགོས། ༡༧ དེ་
ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་མཆོད་ ་ མ་པ་ ་ ག་ཅིང་། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་མཐིལ་ནས་ས་ ར་མོ་གང་

ངས་ཏེ་ འི་ནང་ ་བཏབ། ༡༨ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ད་མེད་དེས་ འི་ལན་ ་བཤིག་ཅིང་གཟེངས་ ་བ ག་
ེ། གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ེང་ནས། ན་པའི་མཆོད་ ས་སམ། ཐེ་ཚམ་ ི་མཆོད་ ས་དེ་ལག་པའི་མཐིལ་ ་

ལེན་དགོས། དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོན་ལོག་གིས་བཏབ་པའི་མཆོད་ ་དེ་བ ང་ནས། ༡༩ ད་མེད་དེར་
མནའ་འབོར་ ་འ ག་ཅིང་མོ་ལ་འདི་ ར་བཤད་དགོས། གལ་ཏེ་ ེད་རང་གཞན་ ་དང་ཡང་ ས་འ ེས་
མ་ ས་ཤིང་། རང་གི་ ོ་ག་དང་ བ་འགལ་ ིས་གཞན་དང་མི་ཚངས་པར་མ་ ད་པ་བདེན་ན། ོད་ལ་ ོན་
ལོག་གིས་བཏབ་པའི་མཆོད་ ་འདིའི་གནོད་པ་འ ང་མི་ ིད། ༢༠ གལ་ཏེ་རང་གི་ ོ་ག་དང་ ལ་འགལ་ ིས་
གཞན་དང་མི་ཚངས་པར་ ད་པའམ། ོད་ ི་ ོ་ག་ལས་གཞན་དང་ ས་འ ེས་ ང་བ་ཡིན་ན། ༢༡ ༼མཆོད་
དཔོན་གིས་ ད་མེད་དེ་ལ་འདི་ ར་མནའ་འབོར་ ་འ ག་དགོས།༽ གཙ་བོས་ ོད་ ི་ད ི་ མ་ཞིང་ ོ་བ་

ས་ཤིང་། ོད་རང་ ལ་མི་ཚའི་ད ས་ནས་དམོད་པའི་ ལ་དང་འབེན་ ་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག ༢༢ དེ་མིན་
དམོར་བོར་བའི་ ་དེ་ ོད་ ི་ཁོག་ ་སོང་ ེས། ོ་བ་ ས་ལ་ད ི་ མ་པར་འ ར། ད་མེད་དེས་ཨ་མེན། ཨ་
མེན་ཅེས་བ ོད་དགོས་ལ། ༢༣ མཆོད་དཔོན་གིས་དམོད་བོར་བའི་ ད་ཆ་དེ། ཡི་གེར་ ིས་ཤིང་ ་ཁ་བའི་
ནང་ ་འ ག་ལ། ༢༤ ད་མེད་དེར་དམོད་ ་དེ་འ ང་ ་བ ག་ ེས། ་དེ་ ད་མེད་དེའི་ཁོག་གནས་ཁ་
བར་འ ར་ ིད། ༢༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ད་མེད་དེའི་ལག་ནས་ཐེ་ཚམ་ ི་མཆོད་པ་དེ་ ངས་ནས། གཙ་བོའི་
མ ན་ནས་ལན་འགར་ གས་ཅིང་། མཆོད་ ེགས་ ི་མ ན་ ་སོང་ནས། ༢༦ ཡང་བ ར་དཀར་ཟས་ལས་ཆ་
ཤས་ཤིག་ ངས་ཏེ་ཐེངས་འདིའི་ ན་ ེན་ ་མེ་ལ་འ ལ་དགོས། དེ་ནས་ ད་མེད་དེར་ ་འ ང་ ་འ ག་
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དགོས། ༢༧ ་དེ་འ ང་ ེས། གལ་ཏེ་མི་ཚངས་པར་ ད་ཅིང་ ོ་ག་ལ་ཉེས་པ་བཟོས་ཡོད་ན། དམོད་ ་དེ་
ཁོག་ནས་ ོ་བ་ཁ་བར་འ ར་ཞིང་། ཁོ་མོའི་ ོ་བ་ ས་ལ་ད ི་ མ་པར་འ ར་བ་མ་ཟད། ད་མེད་དེ་ ལ་
མི་ མས་ ི་དམོད་པའི་ ལ་ ་འ ར་ངེས། ༢༨ གལ་ཏེ་ ད་མེད་དེས་གཞན་དང་མི་ཚངས་པར་མ་ ད་པར་

ས་གཙང་བར་གནས་ན། དམོད་ འི་ཉེས་པ་མི་འ ང་བ་མ་ཟད། མངལ་ཡང་ མ་ངེས།
༢༩ ང་མས་ ོ་ག་དང་ བ་འགལ་ཏེ་མི་ཚངས་པར་ ད་པའམ། ༣༠ ོ་གས་རང་གི་ ང་མ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་

བའམ་ ང་བར་ ར་ན། ཐེ་ཚམ་ ི་བཀའ་ ིམས་འདི་ལག་ ་བ ར་དགོས། བས་དེར་ ད་མེད་དེ་གཙ་བོའི་
མ ན་ ་འ ེང་ ་བ ག་ནས། མཆོག་དཔོན་ ིས་ ད་མེད་དེ་ལ་ ིག་ ིམས་འདི་ལག་བ ར་ ེད་དགོས།
༣༡ ེས་པ་དག་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་། ད་མེད་དག་གིས་རང་གི་ཉེས་པ་རང་གིས་འ ར་དགོས༎

༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ེས་པ་
ཕོ་མོ་ ས་ ང་གཙ་བོའི་ ིར་ ་སོ་སོར་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་འམ། དམ་བཅའ་ ད་པར་ཅན་ ངས་

པ་ ེ། ན་ཟིར་ ི་དམ་བཅའ་ ངས་ན། ༣ ཆང་ཞིམ་པོ་དང་ཆང་ཁ་མོ་སོགས་དང་ཁ་འ ལ་དགོས། ཆང་ཞིམ་
པོ་དང་ཆང་ཁ་མོ་སོགས་གང་ཡང་བ ང་མི་ ང་ལ། ན་ཆང་གི་ ་བ་དང་ ན་འ མ་གསར་ ེས་དང་།

ན་འ མ་ མ་པོ་སོགས་གང་ཡང་བ ེན་མི་ཆོག ༤ སོ་སོར་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་ ང་བའི་ ས་ ། ན་
ཤིང་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ འི་ནང་ ིང་ནས་ ི་ ན་བར་ཅི་ཡང་བ ེན་མི་ ང་། ༥ སོ་སོར་འ ལ་བའི་དམ་
བཅའ་བཞག་པའི་ཉིན་ནས་བ ང་ ེ། ་ ིས་ ་གཞར་མི་ ང་ ེ། ་ལོ་རིང་བོར་ ར་ཡང་གཙང་དག་ཡིན་
དགོས་པས། གཙ་བོ་ལ་སོ་སོར་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ ང་བའི་ཉིན་ལོངས་རག་བར་ ་གཙང་དག་ ེད་
དགོས། ༦ གཙ་བོའི་ ིར་ ་སོ་སོར་འཇོག་པའི་ ས་ཐམས་ཅད་ ། གཤིན་པོའི་རོ་དང་ཡང་ཉེ་བར་བ ད་མི་

ང་། ༧ རང་གི་ཕ་མའམ་མིང་ ིང་ཤི་ནའང་། རང་གི་གཉེན་ཉེ་ཡིན་ཞེས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བ་བཟོ་མི་ ང་།
་ཡི་ ིར་ ་ ང་བའི་དམ་བཅའ་དེ་ ོད་ ི་མགོ་ན་ཡོད་པས་སོ༎ ༨ སོ་སོར་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་ ངས་

པའི་ཉིན་དེ་དག་ ་གཙ་བོ་དམ་པ་ཡིན་ནོ༎ ༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་གམ་ནས་མི་ཞིག་ ོ་ ར་ ་ཤི་ནས། ོད་ ི་སོ་
སོར་འཇོག་པའི་མགོ་མི་གཙང་བར་བཟོས་ན། ཉིན་བ ན་པར་གཙང་དག་ བས་ ་ ་གཞར་དགོས། ༡༠ ཉིན་
བ ད་པར། ཁོས་ཐི་བ་གཉིས་སམ་ ག་རོན་ ང་བ་གཉིས་འཚགས་ ར་ ེར་ནས་མཆོད་བདག་ལ་འ ལ་
དགོས། ༡༡ མཆོད་བདག་གིས་ ་གཅིག་ནི་ ིག་བཤགས་ ི་ཆེད་ ་མཆོད་པར་འ ལ་བ་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་

ིན་ ེག་ ་ ལ་ནས། རོ་ཡིས་ གས་པའི་ ིབ་དེ་སེལ་བར་ ེད་ལ། ཉིན་དེ་ནས་བ ང་ཁོ་བོའི་མགོ་བོ་ཡང་
བ ར་གཙང་བར་ ར་བ་ཡིན། ༡༢ ཁོས་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་སོ་སོར་འཇོག་པའི་ཉིན་གཞན་ཞིག་བདམས་ནས།
ལོ་གཅིག་ཡན་ ི་ཕོ་ ག་ཞིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འོན་ ང་ ར་ ི་དམ་
བཅའ་ མས་མི་གཙང་བས་སོ་སོར་འཇོག་པའི་དམ་བཅར་མི་བ ིའོ༎

༡༣ ན་ཟིར་ ི་མི་ མས་ལ་སོ་སོར་འཇོག་པའི་ཉིན་མོ་ལོངས་ ང་བཀའ་ ོལ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། མི་
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དེ་འཚགས་ ར་ ི་མ ན་ ་ ིད་ནས། ༡༤ གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་འདི་ ར་འ ལ་དགོས་ཏེ། ལོ་ན་གཅིག་ལོན་
ཞིང་ ོན་མེད་པའི་ཕོ་ ག་ཅིག་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་བ་དང་། ལོ་ན་གཅིག་ལོན་ཞིང་ ོན་མེད་པའི་མོ་ ག་ཅིག་

ིག་པ་འདག་པའི་ ིར་འ ལ་དགོས། ག་ ག་ ོན་མེད་པ་ཞིག་བདེ་བའི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། ༡༥ དེ་
མིན་ ར་མེད་ མ་ ན་ ི་བག་ལེབ་ ་མོ་ ེ་བོ་གཅིག་དང་། མ་ ན་ ར་མེད་ ི་བག་ལེབ་ བ་མོ་ ེ་བོ་
གང་ཞལ་ཟས་དང་ ེམས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། ༡༦ མཆོད་བདག་གིས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་མི་དེའི་ཉེས་
འདག་མཆོད་ ས་དང་ ིན་ ེག་མཆོད་ ས་དག་འ ལ་དགོས། ༡༧ དེ་མིན་ཕོ་ ག་དེ་དང་ ར་མེད་བག་
ལེབ་དེ། གཙ་བོའི་བདེ་བའི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། ཡང་དེ་དང་ ན་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་ ས་གཞན་དག་

ང་འ ལ་ལོ༎ ༡༨ ན་ཟིར་བ་དག་གིས་འཚགས་ ར་ ི་མ ན་ནས་རང་གི་མགོ་བོ་དམ་པའི་ ་ ེག་ཅིང་།
མགོ་བོ་དམ་པའི་ ་དེ། བདེ་བའི་མཆོད་པའི་འོག་ན་ཡོད་པའི་མེའི་ ེང་ ་འཇོག་དགོས། ༡༩ མགོ་བོ་དམ་པ་

ེགས་ཚར་ ེས། མཆོད་བདག་གིས་ཚས་ཟིན་པའི་ཕོ་ ག་གི་ལག་ངར་ཞིག་དང་། ེ་བོ་ལས་ ར་མེད་བག་
ལེབ་ཅིག་དང་ ར་མེད་བག་ལེབ་ བ་མོ་ཞིག་ ངས་ནས་ཁོའི་ལག་ ་བཞག ༢༠ མཆོད་བདག་གིས་འདི་དག་
གཡབ་མཆོད་ ་ ས་ཤིང་། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་གཡབ་གཡབ་འགའ་ ེད་དགོས། དེ་ ར་གཡབ་པའི་ ང་
དང་ ག་པ་ནི་དམ་པའི་མཆོད་ ས་ཡིན་པས་མཆོད་བདག་ལ་དབང་བ་ཡིན། དེ་ ེས་ན་ཟིར་བ་ མས་ ིས་
ཆང་བ ང་ཆོག་གོ།

༢༡ ན་ཟིར་བས་དམ་བཅས་པའི་ བས་ ི་འ ལ་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་
ས་ལ། བཀའ་ ིམས་ཡོད་དེ། ཁོ་བོས་ཇི་ ར་དམ་བཅས་པ་དེ་ ར་ ་བཀའ་ ིམས་ ང་དེ་ ར་ ོད་དགོས།

ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་།
༢༢ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ཅེས་བཀའ་གནང་། ༢༣ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ེད་

ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ར་ ིན་ བས་ཤོད་དང་།
༢༤ གཙ་བོས་ ིན་ བས་གཏོང་ཞིང་ ང་བར་ ེད་པ་དང་། ༢༥ གཙ་བོའི་ཞལ་རས་འོད་ཟེར་ ིས་ ོད་

རང་གསལ་བར་ ེད་ལ། གས་ ེས་ ེས་ ་འཛན། ༢༦ གཙ་བོས་ཞལ་རས་ཡར་ལ་བ ད་ནས། ོད་ལ་ཞི་བདེ་
གནང་།

༢༧ དེ་ ར་དེ་ མས་ ིས་ངའི་མཚན་ད ི་ས་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ིན་ བས་ ་འཇོག་ཅིང་། ངས་དེ་དག་
ལ་ ིན་ བས་གནང་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ མོ་ཤེ་ཡིས་བ གས་གནས་བཞེངས་ཚར་ ེས། བ གས་གནས་ལ་ གས་ ས་ གས་ནས་དམ་པར་
ས་ཤིང་། དེའི་ནང་གི་མཆོད་ ས་དང་མཆོད་ ི། དེ་མིན་མཆོད་ ིའི་ ེང་གི་མཆོད་ ས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་ གས་ ས་ གས་ནས་དམ་པར་ ས་སོ༎ ༢ ཉིན་དེར། ད ི་སི་རལ་ ི་མགོ་བའམ་རིགས་སོ་སོའི་
དཔོན་པོ་དག་ ང་མཆོད་བ ར་ ེད་ ་འོངས། ཁོ་ཚ་ནི་ ་ ེ་རེ་རེའི་ ི་དཔོན་ ེ་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་མི་
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དེ་དག་ལ་བདག་དོམ ེདམཁན་ཡིན། ༣ ཁོ་ཚས་རང་རང་གི་འ ལ་བ་གཙ་བོའི་ ་མ ན་ ་ ལ་བ་ལ། ཡོལ་
ན་ཤིང་ ་ ག་དང་ ང་བ ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་དཔོན་པོ་གཉིས་ནས་ཡོལ་ ན་ཤིང་ ་གཅིག་

དང་། དཔོན་པོ་རེ་རེ་ནས་ ང་གཅིག་བཅས་བ གས་གནས་ ་ ང་ ་ ེར་འོངས་སོ༎ ༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ།
༥ འཚགས་ ར་ ི་མ ན་ ེན་ལ་འདི་དག་ ངས་ནས། དེ་དག་ཡོད་ཚད་ལེ་ཝ་བ་ མས་ ི་ལས་ཀ་བཞིན་ཁོ་
ཚར་ ོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎ ༦ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་ཤིང་ ་དང་བ་ ང་ ངས་ནས་ལེ་ཝ་བ་ མས་ལ་

ད། ༧ གེར་ཤོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་ལ་རང་རང་གི་ལས་ཀ་བཞིན་ ། ཤིང་ ་གཉིས་དང་བ་ ང་བཞི་
ད་པ་དང་། ༨ དེ་ནས་ཤིང་ ་བཞི་དང་བ་ ང་བ ད་མེ་ར་རིའི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་ལ་ལས་ཀ་བཞིན་ ་
ད། ཁོ་ཚ་ཚང་མ་མཆོད་བདག་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨི་ཐ་མའི་ལག་འོག་ ་གནས་སོ༎ ༩ འོན་ ང་ཤིང་ ་དང་བ་
ང་གང་ཡང་ཁོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་ ད་མེད་དེ། ཁོ་ཚའི་ལས་ཀ་ནི་གནས་དམ་པའི་ ་བ་ ེ། གཉའ་

བར་མཆོད་ ས་དམ་པ་འ ར་ ་དེའོ༎
༡༠ མཆོད་ ི་ལ་ གས་ ས་ གས་པའི་ བས་ ། མགོ་བ་ཡོད་ཚད་མཆོད་ ི་ལ་མཆོད་བ ར་ ་ ་འོངས་

དགོས་ཤིང་། མཆོད་ ིའི་མ ན་ནས་རང་རང་གི་མཆོད་ ས་འ ལ་དགོས་སོ༎ ༡༡ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ི་
དཔོན་དག་མཆོད་ ི་ལ་མཆོད་བ ར་ ་ ་འོངས་པ་ལ། ཉིན་རེར་ ི་དཔོན་རེ་འོངས་ནས་འ ལ་བ་འ ལ་
དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༡༢ ཉིན་དང་པོར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ཡ་ ་ ་ ་ ེའི་ ེ་དཔོན་ཨམ་མི་ན་དབ་ ི་ ་ན་ཧོས་སོན་
ཡིན་ཞིང་། ༡༣ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་དང་།
ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་ཟད།

མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༡༤ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་བ་
བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༡༥ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་
དགོས། ༡༦ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༡༧ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ ། རག་ ག་

། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཨམ་མི་ན་དབ་ ི་ ་ན་ཧོས་སོན་ ི་འ ལ་བ་
ཡིན་ནོ༎

༡༨ ཉིན་གཉིས་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ཨི་ས་ཀར་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན་ ་ཨར་ ི་ ་ ད་ན་ཐན་
ཨེལ་ཡིན་ཞིང་། ༡༩ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༢༠ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༢༡ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༢༢ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༢༣ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
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རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་ནི་ ་ཨར་ ི་ ་ན་ཐན་ཨེལ་ ི་འ ལ་ཡིན་ནོ༎
༢༤ ཉིན་ག མ་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ཟ་ ་ལོན་ ་ ེའི་ ི་དཔོན་ཧེ་ལོན་ ི་ ་ ད་ཨེ་ལི་ཨབ་

ཡིན་ཞིང་། ༢༥ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་དང་།
ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་ཟད།

མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༢༦ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་བ་
བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༢༧ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་
དགོས། ༢༨ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༢༩ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ ། རག་ ག་

། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཧེ་ལོན་ ི་ཨེ་ལི་ཨབ་ ི་འ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎
༣༠ ཉིན་བཞི་བར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ་བེན་ ི་ ་ ད་ མས་ ི་ ེ་དཔོན་སེ་དེ་ ར་ ི་ ་ཨེ་ལི་

ར་ ེ། ༣༡ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་དང་།
ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་ཟད།

མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༣༢ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་བ་
བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༣༣ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་
དགོས། ༣༤ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༣༥ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ ། རག་

ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་སེ་དེ་ ར་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ར་ ི་འ ལ་བ་ཡིན་
ནོ༎

༣༦ ཉིན་ ་བར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ཤིམ་ཨོན་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན་ ་རི་ཤད་ད་ཨིའི་ ་ཤ་ ་མི་
ཨེལ་ཡིན་ཞིང་། ༣༧ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༣༨ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༣༩ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༤༠ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༤༡ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ་རི་ཤད་ད་ཨིའི་ ་ཤ་ལི་མི་ཨེལ་ ི་
འ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎

༤༢ ཉིན་ ག་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། གད་ ི་ ་ ད་དག་གི་ ེ་དཔོན་དེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཨེལ་ཡ་
སབ་ཡིན་ཞིང་། ༤༣ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༤༤ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
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བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༤༥ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༤༦ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༤༧ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་དེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཨེལ་ཡ་སབ་ ི་འ ལ་
བ་ཡིན་ནོ༎

༤༨ ཉིན་བ ན་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ཨེབ་ར་ཧིམ་ ི་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན་ཨམ་མི་ ད་ ི་ ་ཨེ་
ལི་ཤ་མ་ཡིན་ཞིང་། ༤༩ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་
གཅིག་དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་
པ་མ་ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༥༠ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་
ཕོར་བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༥༡ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༥༢ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༥༣ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཨམ་མི་ ད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཤ་མ་ཡི་འ ལ་
བ་ཡིན་ནོ༎

༥༤ ཉིན་བ ད་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན། ཕེ་ད་ ར་ ི་ ་ག་མ་ལི་
ཨེལ་ཡིན་ཞིང་། ༥༥ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༥༦ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༥༧ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༥༨ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༥༩ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཕེ་ད་ ར་ ི་ ་ག་མ་ལི་ཨེལ་ ི་འ ལ་
བ་ཡིན་ནོ༎

༦༠ ཉིན་ད ་བར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན། གིད་ཨོ་ནི་ཡི་ ་ཨ་ ་
དན་ཡིན་ཞིང་། ༦༡ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༦༢ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༦༣ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༦༤ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༦༥ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་གིད་ཨོ་ནི་ཡི་ ་ཨ་ ་དན་ ི་འ ལ་བ་
ཡིན་ནོ༎
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༦༦ ཉིན་བ ་བར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། དན་ ི་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན། ཨམ་མི་ཤད་ད་ཨི་ཡི་ ་ཨ་ཧི་
ཨེ་ཡིན་ཞིང་། ༦༧ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༦༨ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༦༩ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༧༠ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༧༡ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཨམ་མི་ཤད་ད་ཡི་ ་ཨ་ཧི་ཨེ་ཡི་འ ལ་
བ་ཡིན་ནོ༎

༧༢ ཉིན་བ ་གཅིག་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ཨ་ཤེར་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན་ཨོག་རན་ ི་ ་བ་གི་
ཨེལ་ཡིན་ཞིང་། ༧༣ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༧༤ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༧༥ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༧༦ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༧༧ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཨོག་རན་ ི་ ་བ་གི་ཨེལ་ ི་འ ལ་བ་
ཡིན་ནོ༎

༧༨ ཉིན་བ ་གཉིས་པར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ནི། ནབ་ཐ་ལིའི་ ་ ད་ ི་ ེ་དཔོན་ཨེ་ནན་ ི་ ་ཨ་ཀི་
ར་ཡིན་ཞིང་། ༧༩ ཁོའི་འ ལ་བ་ནི། ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ ི་ ེར་མ་གཅིག་
དང་། ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ད ལ་ཕོར་གཅིག དེ་དག་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་ཤེལ་བཞིན་ ་ ི་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ ིས་བཀང་ནས་ཞལ་ཟས་ ་འ ལ་དགོས། ༨༠ ཀ་ཤེལ་བ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཕོར་
བ་བ ག་ ོས་ ི་གང་བ་གཅིག་དང་། ༨༡ ཕོ་བེ ་གཅིག ག་ ག་གཅིག ་ ་གཅིག་བཅས་ ིན་ ེག་ ་
འ ལ་དགོས། ༨༢ ར་ ག་གཅིག་ཉེས་པ་འདག་པའི་ ིར་ ་འ ལ་དགོས། ༨༣ ང་གཉིས་དང་ ག་ ག་ །
རག་ ག་ ། ་ ་ ་བཅས་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ཨེ་ནན་ ི་ ་ཨ་ཀི་རའི་འ ལ་བ་ཡིན་
ནོ༎

༨༤ གས་ ས་ ིས་མཆོད་ ི་ གས་པའི་ བས་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེ་དཔོན་ མས་ ིས་ ལ་བའི་
མཆོད་ ིའི་འ ལ་བ་ལ། ད ལ་ ི་ ེར་མ་བ ་གཉིས་དང་ད ལ་ ི་ཕོར་བ ་གཉིས། གསེར་ཕོར་བ ་གཉིས།
༨༥ ད ལ་ ི་ ེར་མ་རེ་རེའི་ ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ མ་ ་དང་། ད ལ་ཕོར་རེ་རེའི་ ིད་ཚད་ལ་ཀ་
ཤེལ་བ ན་ ། དེ་གཉིས་ཀའི་ད ལ་བ ོམས་ཤིང་མཆོད་གནས་ ི་བ ི་ ལ་ ར་བ ིས་ན། ིའི་ ིད་ཚད་
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ལ་ཀ་ཤེལ་ཉིས་ ོང་བཞི་བ ་ཡོད། ༨༦ བ ག་ ོས་ ིས་གང་བའི་གསེར་ཕོར་བ ་གཉིས་ཡོད་པ་དེའི་རེ་རེའི་
ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་རེ་ཡོད་ཅིང་། མཆོད་གནས་ ི་བ ི་ ལ་ ར་བ ིས་ན་གསེར་ ི་ ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་

བ ་དང་ཉི་ ་ཡོད། ༨༧ ིན་ ེག་གི་ ིར་ ་ ལ་བ་ལ། བ་ ང་བ ་གཉིས་དང་ ག་ ག་བ ་གཉིས། ་
་བ ་གཉིས། དེ་མིན་དེ་དང་མཉམ་ ་ཉེས་པ་འདག་ ེད་ ་ ལ་བའི་ར་ ག་བ ་གཉིས་བཅས་ཡོད་དོ༎

༨༨ བདེ་མཆོད་ ི་ ིར་ ་ ལ་བ་ལ། བ་ ང་ཉེར་བཞི་དང་ ག་ ག་ ག་ ། ར་ ག་ ག་ ། ་ ་ ག་ ་
བཅས་ཡོད༎ འདི་ནི་མཆོད་ ི་ལ་ གས་ ས་ གས་ ེས། མཆོད་ ི་ལ་ ལ་བའི་འ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎

༨༩ མོ་ཤེ་འཚགས་ ར་ ་སོང་ནས་གཙ་བོ་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་ ས། མཆོད་ ོམ་ ི་ གས་ ེའི་ ིའི་
ེང་གི་བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་གཅིག་གིས་ཁོ་ལ་ག ང་འ ིན་པ་ཐོས་ ང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ག ང་ ེང་

མཛད་པ་ཡིན་ནོ༎

༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༢ ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོན་མེ་ ར་ ས་ ། ོན་མེ་བ ན་པོའི་
འོད་ ོན་ ེགས་ ི་མ ན་ ་ ང་བར་ ིས། ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎ ༣ ཨ་རོན་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ོན་

ེགས་ ེང་གི་ ོན་མེ་ ར་ཞིང་། ོན་འོད་ ིས་མ ན་ ོགས་ ང་བར་ ས་པ་དེ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་
ག ངས་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎ ༤ ོན་ ེགས་ ི་བཟོ་ ངས་ནི་གསེར་ ིས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ོན་ ེགས་ཡོངས་

ི་མེ་ཏོག་དག་ ང་ ང་བཟོ་ལས་ བ་པ་ཡིན། མོ་ཤེ་ཡིས་ ོན་ ེགས་བཟོ་ ས་ ། གཙ་བོའི་ ག་ ོན་ ར་
བཟོས་པ་ཡིན་ནོ༎

༥ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ར་ག ངས་པ། ༦ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་ལེ་ ཱི་བ་དག་
བདམས་ནས། ཁོ་ཚར་གཙང་ ་ ེད་ ་ གས། ༧ གཙང་ ་ ེད་ ངས་ནི། ིག་བཤགས་ ི་ ་དེ་ཁོ་ཚའི་ ས་

ེང་ ་གཏོར་བ་དང་། ་ ི་མགོ་ ས་ཡོངས་ ་འ ག་པ། ་བ་བ ས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་གཙང་ ་ ེད་དགོས།
༨ དེ་ནས་ཁོ་ཚར་ཕོ་བེ ་གཅིག་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་དཀར་ཟས་ཏེ་ མ་ ན་ ེ་ཞིབ་ལེན་ ་འ ག་པ་
དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཕོ་བེ ་ཞིག་ ངས་ནས་ ིག་པ་བཤགས་དགོས་སོ༎ ༩ ལེ་ ཱེ་བ་ མས་དམ་པའི་ ར་

ི་མ ན་ ་ ལ་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་བ ་དགོས། ༡༠ ཡང་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ལ་
ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ ིས་རང་གི་ལག་པ་ལེ་ ཱེ་བ་དག་གི་མགོ་ ་འཇོག་དགོས། ༡༡ ཨ་རོན་ ིས་ཁོ་
ཚ་གཙ་བོ་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཆེད་ ་གཡབ་མཆོད་ ་ ལ་ཞིང་། གཙ་བོའི་ཞབས་ཏོག་ ་ ་
འ ག་དགོས། ༡༢ ལེ་ ཱི་བ་ མས་ ིས་ལག་པ་བེ ་དེ་གཉིས་ ི་མགོ་ ་བཞག་ནས། ོད་ ིས་བེ ་གཅིག་ ིག་
བཤགས་ ་འ ལ་དགོས་ལ། ཅིག་ཤོས་དེ་ ིན་ ེག་ ་ ལ་ནས་ལེ་ ཱི་བ་ མས་ ི་ ིག་པ་བཤགས་དགོས༎
༡༣ ོད་ ིས་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ི་མ ན་ ་ ིད་ནས། གཡབ་མཆོད་ ི་ ིར་ ་ཁོ་
ཚ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ༡༤ དེ་ ར་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་བདམས་ནས།
ལེ་ ཱེ་བ་ མས་བདག་ལ་དབང་དགོས་སོ༎ ༡༥ དེ་ནས་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་དམ་པའི་ ར་ ་འ ོ་ཞིང་། ོད་ ིས་
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ཁོ་ཚར་གཙང་ ་ ས་ཏེ་གཡབ་མཆོད་ ་ གས་དགོས། ༡༦ དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོ་ཚ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་
མས་ལས་ཡོངས་ ་བདག་ལ་གནང་ཞིང་། བདག་གིས་བདམས་ནས་བདག་ལ་དབང་ཡིན་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་
ོན་ ེས་པ་ མས་ ི་ཚབ་ ང་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ ད ི་ས་རལ་ ི་ ོད་ནས་མི་དང་ ད་འ ོ་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་
ང་བདག་གི་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་གསོད་པའི་ ས་ ། བདག་གི་ ིར་དམ་

པར་ ས་པས་བདག་གི་ཡིན་ནོ༎ ༡༨ བདག་གིས་ལེ་ ཱི་བ་ མས་བདམས་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་ མས་
ི་ཚབ་ ས་པ་ཡིན། ༡༩ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལས་ལེ་ ཱི་བ་ མས། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ མས་

ལ་ ་དགར་བ ལ། ཁོ་ཚས་དམ་པའི་ ར་ ི་ནང་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ིར་ ་བ་བ བས་པ་དང་།
ད ི་སི་རལ་ ི་ཆེད་ ་ ིག་པ་བཤགས་དགོས། ཁོ་ཚ་དམ་པའི་གནས་ ་བ ད་ ་འ ག་མི་ ང་ ེ། གལ་ཏེ་
ཉེར་བར་བ ད་ན་གནོད་ ོན་འ ང་ངེས། ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎ ༢༠ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་

ི་ཆོས་ཚགས་ མས་ ིས་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་ལ་དེ་ ར་ ས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ལེ་ ཱི་བ་ མས་ ིས་ཇི་ ར་ ེད་
དགོས་པའི་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚར་དེ་ ར་ ས་སོ༎ ༢༡ དེ་བས་ལེ་ ཱེ་བ་

མས་ ིས་ ིག་པ་བཤགས། ་བ་བ ས་ཏེ་གཙང་ ་ ས་ ེས། ཨ་རོན་ ི་ཁོ་ཚ་གཡབ་མཆོད་ ་ ས་ཏེ་གཙ་
བོའི་མ ན་ ་ གས་ཤིང་། ཨ་རོན་ ིས་ཁོ་ཚར་ ིག་བཤགས་ ེད་ཆེད་གཙང་ ་ ེད་ ་བ ག་གོ། ༢༢ དེ་

ེས་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་དམ་པའི་ ར་ ་སོང་ནས། ཨ་རོན་དང་ཁོ་བོའི་ ་ མས་ ི་མ ན་ནས་དམ་པའི་ ར་ལ་
ཞབས་ཏོག་ ས། གཙ་བོས་ལེ་ ཱེ་བ་ མས་ ིས་ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་ ེད་དགོས་པ་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བ་བཞིན་

། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ ིས་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་དེ་ ར་ ་ ས་སོ༎
༢༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢༤ ལེ་ ཱེ་བ་ མས་འདི་ ར་ལོ་ན་ཉེར་ ་སོན་ ེས། ཁོ་ཚ་དམ་པའི་

ར་ ་ལས་ཀ་ ེད་པར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། ༢༥ ལོ་ན་ ་བ ་བ ལ་ ེས། ལས་གནས་ལས་ ད་དེ་འཚགས་
ར་ ་ལས་ཀ་ ེད་མི་དགོས་སོ༎ ༢༦ དམ་པའི་ ར་ལས་རང་གི་ ན་ ་ མས་དང་མཉམ་ ་རོགས་རམ་དང་

བཀའ་བ ི་བ་ལས། ལས་ཀ་ ེད་མི་དགོས། ལེ་ ཱི་བའི་ ོར་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་དེ་ ར་ ་བ བས་
པས་ཆོག་གོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༩ ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ ི་ལོའི་ ་བ་དང་པོར། གཙ་བོས་སི་ ་ཐང་ ོང་ ་མོ་
ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་གཏན་ཕབ་ ི་ཉིན་མོར་བ ོལ་ ོན་ ང་དགོས་ཏེ།

༣ ཉིན་དེ་ནི་ ་དེའི་ཚས་བ ་བཞིའི་ས་ ོད་ཡིན་ལ། ོད་ཚས་བ ོལ་ ོན་ ང་ ས་ ིག་ ིམས་དང་བཀའ་
ོལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ ོས་སོ༎ ༤ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བ ོལ་ ོན་
ང་ ་བ ག ༥ ཁོ་ཚས་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན་ ི་དགོང་མོར། སི་ འི་ཐང་ ོང་ ་བ ོལ་ ོན་
ང་ངོ་༎ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་བ ལ་བ་དེ་ ར་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ ང་།

༦ མི་འགའ་ཞིག་གཤིན་པོས་མི་གཙང་བར་བཟོས་ཏེ་ཉིན་དེར་བ ོལ་ ོན་ ང་མི་ ང་ཡང་། ཉིན་དེར་
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ཁོ་ཚ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ི་མ ན་ ་ གས་ནས། ༧ ང་ཚ་ནི་གཤིན་པོས་མི་གཙང་བར་བཟོས་ ང་། ཅིའི་
ིར་ ོན་མོ་ ང་ ་མི་འ ག་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཏན་ཕབ་ ི་ཉིན་

མོར་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་འ ལ་མི་ ང་ཞེས་ ིས་ ང་། ༨ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཚས་ ག་དང་།
ངས་གཙ་བོས་ ོད་ཚར་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོ་བར་ཉན་ཆོག་ཅེས་བཤད།

༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༡༠ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་དང་ ོད་
ཚའི་ ེས་རབས་པའི་ནང་ན། གལ་ཏེ་གཤིན་རོས་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་དང་ལམ་ཐག་རིང་བོ་ན་གནས་པའི་

་ཡོད་ན། དེ་ཚས་ ང་གཙ་བོ་ལ་བ ོལ་ ོན་ ང་དགོས། ༡༡ ཁོ་ཚས་ ་བ་གཉིས་པའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན་ ི་
ས་ ོད་ ་བ ོལ་ ོན་ ང་དགོས། ར་མེད་བག་ལེབ་དང་ ོ་ཚད་ཁ་བ། བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ འི་ཤ་མཉམ་ ་
བཟའ་དགོས། ༡༢ བཟའ་བ་ ང་ཟད་ ང་ཉིན་གཉིས་པའི་ཞོགས་པའི་བར་ ག་མི་ ང་ལ། ་ འི་ ས་ ང་
གཅིག་ ང་གཅོག་མི་ ང་བར། ཁོ་ཚས་བ ོལ་ ོན་ ི་ ིམས་ གས་ ར་ ང་དགོས། ༡༣ གཙང་ཞིང་ལམ་ལ་
མི་བ ོད་པའི་ ་ ་ཞིག་གིས། གལ་ཏེ་ ི་བཤོལ་ ས་ནས་བ ོལ་ ོན་མི་ ང་ན། མི་དེ་མི་ཚགས་ལས་འ ད་
དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚས་གཏན་ཕབ་ ས་པའི་ཉིན་མོར་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་མ་འ ལ་བ་རེད། དེ་བས་ཁོ་ཚས་རང་
གི་ཉེས་པ་འ ར་འོས་སོ༎ ༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་ས་ ་གནས་བཅས་པའི་ ི་མི་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོལ་ ོན་

ང་བར་འདོད་ན། ཁོས་བ ོལ་ ོན་ ི་ ིག་ ིམས་དང་བཀའ་ ོལ་ ར་ ང་ན་ཆོག གནས་གཡར་བ་དང་ས་
གནས་འདིའི་མི་གང་ཡིན་ ང་ ིགས་ ིམས་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༥ དམ་པའི་ ར་མཆོག་བཞེངས་པའི་ཉིན་དེ་ནས། ིན་པས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ ེ། མཆོད་ ིའི་དམ་
པའི་ ར་མཆོག་བ མས་ཤིང་། ད ང་མོ་ནས་ཞོགས་པའི་བར་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ེང་གི་ ིན་པ་ནི་མེ་
འོད་ ་ ར་གནས། ༡༦ དེ་ ར་ ས་ ད་ ། དམ་པའི་ ར་མཆོག་ ིན་ ིས་གཡོགས་ཤིང་། མཚན་མོར་མེ་
འབར་བ་ ར་ ང་། ༡༧ ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ལས་ཡར་བཞེངས་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དེ་

ས་ལམ་ ་ཆས་དགོས་ལ། ིན་པ་དེ་གནས་གང་ ་བ གས་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་ནས་ ར་
བཏབ་བོ༎ ༡༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ལམ་ལ་ཆས་དགོས་ལ། ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་
བཞིན་ ར་ཡང་འདེབས་དགོས། ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཡང་ ེང་ནས་ཅི་ཙམ་བ གས་ན། ཁོ་ཚ་
ཡང་གནས་དེ་ ་དེ་ཙམ་ ་ ོད་དགོས། ༡༩ ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཡང་ ེང་ནས་ ན་རིང་བོར་
བ གས་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ིས་ནས་ལམ་ ་ཆས་མི་ ང་། ༢༠ རེ་འགར་

ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཡང་ ེང་ ་ཉིན་འགར་བ གས་པས། ཁོ་ཚ་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ ོད་
དགོས་ལ། ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ལམ་ ་ཡང་ཆས་དགོས་ཏེ། ༢༡ རེ་འགར་དགོང་མོ་ནས་ ་མོའི་བར་ །

ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཡང་ ེང་ ་བ གས་ལ། ་མོར་ ིན་པ་བཞེངས་པ་ན། ཁོ་ཚ་ཡང་ལམ་ ་
ཆས་དགོས། རེ་འགར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ ིན་པ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ེང་ ་བ གས་ཤིང་། ནམ་ཞིག་
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ིན་པ་བཞེངས་པ་ན། ཁོ་ཚ་ལམ་ ་ཆས་དགོས། ༢༢ ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཡང་ ེང་ ་བ གས་
ནས། ཉིན་གཉིས་སམ། ་བ་གཅིག་གམ། ལོ་གཅིག་སོགས་ཅི་ཙམ་ལ་བ གས་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་

ིས་དེ་ཙམ་ ་ ར་བཏབ་ནས་ ོད་དགོས། འོན་ ང་ ིན་པ་དེ་ཡབ་བཞེངས་པ་ན། ཁོ་ཚ་ཡང་ལམ་ལ་ཆས་
དགོས། ༢༣ ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ིས་ནས་ ར་འདེབས་དགོས་ལ། ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ལམ་ལ་
ཆས་དགོས། ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ི་བ་ནི། འདི་དག་ཡོད་ཚད་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ལ་
བ ེན་པའོ༎

༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༢ ོད་ ིས་ད ལ་ ི་ ང་གཉིས་ ང་ ེ་བཟོས་ཤིག ཆོས་ཚགས་བ ་བ་དང་
ར་ཚགས་ཆས་པའི་ ིར་ ་བཀོལ་དགོས། ༣ ང་དེ་གཉིས་འ ད་པའི་ ས་ ། ཆོས་ཚགས་ ོད་

ི་གམ་ ེ། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་མ ན་ ་འ ་དགོས། ༤ གལ་ཏེ་ ང་ཡ་གཅིག་ ས་ན། མགོ་བ་ མས་ཏེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་ལས་ ི་དཔོན་ མས་ ོད་ ི་ ར་འ ས་དགོས། ༥ ང་ ག་པོར་འ ད་པའི་ བས་ །
ཤར་ ོགས་ ི་ ར་ མས་ཆས་དགོས་པ་དང་། ༦ ད་ ག་པོས་ཐེངས་གཉིས་པར་འ ད་པའི་ བས་ ། ོ་

ོགས་ ི་ ར་ མས་ཆས་དགོས། ཁོ་ཚ་ལམ་ ་ཆས་པའི་ ང་ལ་ ང་ ག་པོར་འ ད་དགོས། ༧ འོན་ ང་
ཆོས་ཚགས་བ ་ ས། ོད་ཅག་གིས་ ང་འ ད་དགོས་ ང་། ང་ ག་པོས་འ ད་མི་ ང་། ༨ ཨ་རོན་ ི་ ་

ད་མཆོད་དཔོན་ ར་བ་དག་གིས་ ང་འདི་འ ད་དགོས། འདི་ནི་ ོད་ཅག་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ ་
བ ད་དགོས་པའི་ ིག་ ོལ་ཡིན། ༩ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ལ་ནས། ོད་ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ ི་
ད ་དང་འཐབ་ ས། ང་ ག་པོར་ ས་དང་། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ན་ ར་ ན་པར་འ ར་ཡོང་།

ོད་ཅག་ད ་ མས་ལས་ཐར་བར་འ ར་རོ༎ ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ོ་དགའི་ཉིན་མོ་དང་ ས་ ོན། དེ་མིན་ ་
ོན་དང་ ིན་ ེག བདེ་མཆོད་ མས་འ ལ་བའི་ ས་ ་ཡང་། དེ་ ར་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ན་ ར་ ན་པར་

འ ར་རོ༎ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༡ ལོ་གཉིས་པའི་ ་གཉིས་པའི་ཚས་
ཉི་ ་ཉིན། ིན་པ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཡང་ ེང་ནས་བཞེངས་པས། ༡༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ལ་
བཞིན་མ ན་ ་ཆས་ཏེ། སི་ འི་ཐང་ ོང་དང་རིང་ ་ ེས། ིན་པ་དེ་ཕ་རན་ ི་ཐང་ ོང་ ་བ གས་སོ༎
༡༣ འདི་ནི་ཁོ་ཚ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན། ཐོག་དང་པོར་ལམ་ ་ཆས་པ་ཡིན།

༡༤ དམག་ ེའི་གོ་རིམ་བཞིན་ཐོག་མར་ལམ་ ་ཆས་པ་ནི་ཡ་ ་ འི་ ར་ ི་དར་བོ་ཆེ་ཡིན་ལ། དམག་
ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨམ་མི་ན་དབ་ ི་ ་ན་ཧེས་སོན་དང་། ༡༥ ཡིས་ས་ཀར་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ་ཨར་ ི་
་ན་ཐན་ཨེལ་དང་། ༡༦ ཟ་ ་ལོན་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཧེ་ལོན་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཨ་བ་ཡིན། ༡༧ ར་མཆོག་

བ ོལ་བ་བོ་ནི། གེར་ཤོན་ ི་ ་དང་མེ་ར་རི་ཡི་ ་ཡིན་ལ། དམ་པའི་ ར་མཆོག་ལམ་ལ་ཆས།
༡༨ དམག་ ེའི་གོ་རིམ་བཞིན་ལམ་ལ་ཆས་པའི་དམག་ ེ་ནི། ་བེན་ ར་ ི་དར་བོ་ཆེ་ཡིན་ལ། དམག་ ེའི་

མགོ་བ་ནི། ཤེ་དེ་ ར་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ར་དང་། ༡༩ ཤིམ་ཨོན་རིགས་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ་རི་ཤད་ད་ཨི་ཡི་
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་ཤ་ ་མེ་ཨེལ་དང་། ༢༠ གད་རིགས་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། དེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཨེལ་ཡ་སབ་ཡིན། ༢༡ ཁོ་ཧད་
པ་ མས་ ིས་དམ་པའི་དངོས་པོ་ ར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པ་དང་། ཁོ་ཚ་གནས་དེར་ ེབས་ ས། དམ་པའི་ ར་
མཆོག་འ ར་མཁན་ཚས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ བ་ཚར་རོ༎ ༢༢ དམག་ ེའི་གོ་རིམ་བཞིན་ལམ་ལ་ཆས་པ་ནི།
ཨེབ་ར་ཨིམ་ ི་དར་བོ་ཆེ་ཡིན་ལ། དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨམ་མི་ ད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། ༢༣ མན་ན་ཤེའི་
རིགས་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཕེ་ད་ ར་ ི་ ་གམ་ལི་ཨེལ་དང་། ༢༤ བེན་ཡ་མེན་རིགས་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་
བ་ནི། གིད་ཨོ་ནི་ཡི་ ་ཨ་བི་དན་ཡིན།

༢༥ ར་ མས་ ི་ཆེས་ཐ་མ་ནི་དན་ ི་དར་བོ་ཆེ་ཡིན་ལ། དམག་ ེའི་གོ་རིམ་བཞིན་ལམ་ལ་ཆས། དམག་
ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨ་མི་ཤད་ད་ཨི་ཡི་ ་ཨ་ཧི་ཨེ་དང་། ༢༦ ཨ་ཤེར་རིགས་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨོག་རན་ ི་
་ཕ་གི་ཨེལ། ༢༧ ནབ་ཐ་ལི་རིགས་ ི་དམག་ ེའི་མགོ་བ་ནི། ཨེ་ནན་ ི་ ་ཨ་ཧི་ར་ཡིན། ༢༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
མས་དམག་ ེའི་གོ་རིམ་བཞིན་ལམ་ལ་ཆས་པའི་ ལ་ནི་དེ་ ར་རོ༎

༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་རང་གི་ ོས་པོ་མིད་ཡན་པ་རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཧོ་བབ་ལ། ང་ཚ་གཙ་བོས་གནང་བའི་ ལ་
དེར་ཆས་དགོས། ར་ཁོང་གིས་ ལ་འདི་ ོད་ཚར་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཡོད། ད་ ་ ོད་ངེད་ཚ་དང་
འ ོགས་ནས་འ ོ་རོགས་ ། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ལ་ ིན་གཟོ་བར་ ེད་དེ། དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོས་ད ི་
ས་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ཕན་འདོགས་ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༠ དེ་ལ་ཧོ་བབ་ ིས། ང་མི་
འ ོ། ང་རང་གི་ ལ་དང་གཉེན་ ི་སར་འ ོ་དགོས་ཞེས་ལན་བཏབ། ༣༡ མོ་ཤེ་ཡིས། ོད་ ིས་ང་ཚ་མི་འབོར་
བར་ ། ོད་ ིས་ང་ཚས་ཐང་ ོང་གང་ནས་ ར་ བ་དགོས་པ་ཤེས་པས། ོད་རང་ང་ཚའི་མིག་ ་ ར་ ས་
ཆོག ༣༢ གལ་ཏེ་ ོད་རང་ང་ཚ་དང་འ ོགས་ཏེ་སོང་ན། མ་འོངས་པར་གཙ་བོས་ང་ཚར་ཕན་ཇི་ ར་བཏགས་
ན། ང་ཚས་ ང་ ོད་ལ་ ིན་དེ་ ར་གཟོ་ངེས་ཞེས་ ས་སོ༎

༣༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་གཙ་བོའི་རི་བོ་དང་ ེས་ཏེ། ཉིན་ག མ་ ི་བར་ ་ལམ་ལ་ཆས། གཙ་བོའི་
མཆོད་ ོམ་ཡང་ཉིན་ག མ་ ི་ལམ་ ་མ ན་ལ་ཆས་ནས། ང་ཚ་ལ་ ོད་ ལ་བཙལ་ལོ༎ ༣༤ ཁོ་ཚ་དེ་ ར་
མ ན་ ་ཆས་ཤིང་། ཉིན་མོར་གཙ་བོའི་ ིན་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་ཡང་ ེང་ན་བ གས་སོ༎ ༣༥ མཆོད་ ོམ་མ ན་ ་
ཆས་བཞིན་པའི་ ས་ ། མོ་ཤེ་ཡིས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་མ ེན་པར་ ། ེད་ ི་ད ་ ེ་ ོགས་བཞིར་
འཐོར་ཞིང་། ེད་ ི་ ང་མི་མ ན་ནས་འ ོབར་ ེད་པར་ ་ཞེས་འབོད་ལ། ༣༦ མཆོད་ ོམ་བ གས་པའི་

ས་ ། ཁོས་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ད ི་སི་རལ་བ་ ི་ ོང་གི་ད ས་ ་ ེབས་པར་ ་ཞེས་འབོད་དོ༎

༡༡ འབངས་ མས་ ིས་ལེ་བདའ་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚའི་ལེ་བདའི་གཏམ་ངན་ མས་གཙ་བོའི་ ན་ ་
འ ོར་བས། གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ད ས་ ་མེ་འབར་ ་བ ག་ནས་ ར་ ི་མཐའི་བར་

་ ེག་པར་ ས་སོ༎ ༢ འབངས་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་ལ་ ་བ་ ས་ཤིང་། མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་
པས། མེ་ མས་ཞི་བར་ ར། ༣ ལ་དེའི་མིང་ལ་ཐ་བེ་ཨེ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་མེ་ཁོ་ཚའི་ད ས་
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་འབར་ ་བ ག་པས་དེ་ ར་ཐོགས་པ་ཡིན།
༤ ཁོ་ཚའི་ད ས་ ི་རིགས་ངན་ མས་ལ་ཧམ་སེམས་ ེས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ་ཞིང་འདི་

ད་ ། ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་ལ་ཤ་ ེར་རམ། ༥ ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ན་ཡོད་ ས། རིན་མེད་ ི་ཉ་ཤ་དང་། དེ་མིན་ ོ་
བ། ་ བ། ཀེ ། ཙང་། ོག་པ་སོགས་བཟའ་ ་ཡོད་པ་དག་ ན་འོངས། ༦ ད་ ་ང་ཚའི་ཡིད་སེམས་ཇི་

འ འི་ ོ་བ་ལ། མན་ ་འདི་མ་གཏོགས་ང་ཚའི་མཐོང་ལམ་ན་ཅི་ཡང་མི་འ ག་ཟེར། ༧ མན་ ་དེ་ནི་ ་ འི་
ས་བོན་དང་འ ་ལ། ་ཏིག་གི་ ོག་པོ་དང་ཡང་འ ། ༨ འབངས་ མས་མཐའ་འཁོར་ ་སོང་ནས། མན་ ་
བ ས་ཏེ། རང་འཐག་ ་བཏགས་པའམ་ག ན་ནང་ ་ ང་བ། ཐབ་ ་བ ོལ་བ། ཡང་ན་བག་ལེབ་ ་བཟོ་བ་
རེད། དེའི་ ོ་བ་ནི་ མ་ ི་བག་ལེབ་གསར་བ་དང་འ འོ༎ ༩ མཚན་མོ་ཟིལ་བ་ ར་ནང་ ་བབས་ན། མན་ ་
ཡང་དེ་དང་འ ོགས་ནས་རང་བཞིན་ ིས་འབབ་པ་རེད།

༡༠ མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་རང་རང་གི་ ར་ ོ་ན་ ་བཞིན་པ་ཐོས་པས། གཙ་བོའི་ གས་ཤིན་ ་ ོས།
མོ་ཤེ་ཡང་མི་དགའ་བར་ ར་ཏེ། ༡༡ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་འབངས་ མས་ ག་ལ་གཏད་
པ་ཡིན། ང་ལ་ཅིའི་ ིར་ གས་ ེ་ ན་ ིས་མི་གཟིགས་པར། འབངས་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་པའི་ ར་བོ་ང་ལ་
བཀལ་བ་ཡིན། ༡༢ འབངས་འདི་ མས་ནི་ང་ལ་མངལ་ ་ མ་ཞིང་། ང་ཡིས་བཙས་པ་ཡིན་ནམ། ེད་ ིས་ང་
ལ། ཁོ་ཚ་པང་ ་ མ་ཏེ། ཕ་ཡིས་རང་གི་ ས་པ་གཉོར་བ་བཞིན། ཡང་ན་ ོས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་དེ་ ར་

ེད་པར་ད ་མནའ་བཞེས་པ་ ར་གཉོར་དགོས་ཟེར། ༡༣ ངས་གང་ནས་ཤ་བཙལ་ཏེ་ཁོ་ཚར་ ེར་དགོས། ཁོ་
ཚས་ ་བཞིན་ ་ང་ལ། ོད་ ིས་ང་ཚར་ཤ་ ིན་ཟེར། ༡༤ འབངས་ མས་བདག་གཉེར་ ེད་པའི་ ར་བོ་ ི་

ག་པས། ང་གཅིག་ ས་ཐེག་མི་ ས་སོ༎ ༡༥ ེད་ ིས་ང་ལ་དེ་ ར་མི་ ེད་རོགས། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ང་ལ་
གས་ ེ་ ན་ ིས་གཟིགས་ན། ར་ ་ང་རང་གསོད་རོགས་ ། ངས་ནམ་ཡང་ ག་བ ལ་འདི་མཐོང་བར་མི་

འདོད་དོ་ཟེར།
༡༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ད་པོ་ མས་ལས་མི་བ ན་ ་བ ས་ཤིག དེ་དག་ནི་

ོད་ ིས་འབངས་ ི་ ད་པོ་དང་མགོ་བར་བ ོ་བ་ཤེས་མཁན་ནི་ཡིན་དགོས། གནས་འདི་ ེ། ཁོ་ཚ་དམ་པའི་
ར་མཆོག་གི་མ ན་ ་བོས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ེང་དགོས། ༡༧ ང་དེ་ ་བབས་ནས་ ོད་དང་
ད་ཆ་བཤད་དགོས་ལ། ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་བབས་པའི་སེམས་ཁོ་ཚ་ལ་ཡང་གནང་ནས། ཁོ་ཚས་ ོད་དང་

མཉམ་ ་འབངས་འདི་ མས་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཁོ་ནས་དཀའ་ལས་ ོང་བ་
མིན་ནོ༎ ༡༨ དེ་མིན་འབངས་ མས་ལ་ཡང་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་ཚས་རང་ཉིད་དམ་པར་ ས་ཏེ། སང་ཉིད་
ཤ་བཟའ་བར་ ་ ིག་ ོས། ོད་ཅག་གིས་ ་ ད་དང་བཅས་ཏེ་ ས་ང་ཚ་ལ་ཤ་ ེར་རམ། ཨེ་ཇིབ་ནས་ཧ་
ཅང་ ིད་རབས་བཤད་པ་དེ། གཙ་བོའི་ ན་ ་འ ོར་བས། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཤ་གནང་ངེས་རེད། ༡༩ ོད་
ཚད་ཉིན་གཅིག་གམ། ཉིན་གཉིས་སམ། ཉིན་ འམ། ཉིན་བ ་འམ། ཉིན་ཉི་ ་ཙམ་ལ་ཤ་བཟའ་བ་ཙམ་མ་



ངས་ཀ 11 217

ཡིན་པར། ༢༠ ་བ་གཅིག་ལ་བཟའ་ ་འ ག་ལ། ཐ་ན་ ོད་ཅག་གི་ ་ ང་ལས་ཤ་ ིར་མཆེད་དེ་ ག་ ོ་
བའི་བར་ ་བཟའ་ ་འ ག་ ིད་དེ། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ད ིལ་ ་གནས་པའི་གཙ་བོ་དེ་ ོད་ཅག་གིས་སེམས་

ིས་དོར་ཞིང་། ཁོང་གི་མ ན་ནས་ ་འབོད་དང་བཅས་ཏེ། ང་ཚ་ཅིའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་བ་རེད་
ཅེས་བཤད་པའི་ ་མཚན་ ིས་ཡིན་ནོ༎ ༢༡ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ། འདི་ན་ང་དང་མཉམ་ ་ ོད་པའི་འབངས་
མི་ལ། ེས་པ་ ང་ཐང་བ་འ མ་ ག་ཡོད། ེད་ ིས་ད་ ང་ང་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་ཤ་ ིན་ནས། ་བ་གཅིག་བར་

་བཟའ་ ་ གས་ཟེར། ༢༢ མ་ ་དང་ ག་ ་བཤས་པའམ། ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་རིགས་ཡོད་ཚད་བ ས་
འོངས་པ་ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚའི་བཟའ་བ་ལ་ ང་ངམ་ཞེས་ ིས། ༢༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། གཙ་བོའི་ལག་པ་ཇེ་

ང་ ་སོང་བ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ས་པ་བཞིན་ ་འ ར་རམ་མི་འ ར་ ོད་ ིས་ད་ ་མཐོང་
ཡོང་ཞེས་ག ངས་ ང་།

༢༤ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་ག ང་དེ་ཇི་བཞིན་ ་འབངས་ མས་ལ་བཤད་ཅིང་། ཡང་འབངས་ ི་ ད་པོ་
མས་ལས་མི་ ན་བ ན་ ་བ ས་ནས། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་མཐའ་བཞིར་འ ེང་ ་བ ག ༢༥ གཙ་བོ་
ིན་ལས་བབས་ཏེ། མོ་ཤེ་དང་ག ང་ ེང་མཛད། ཡང་ཁོའི་ ེང་ ་བབས་པའི་ གས་ཉིད་ ད་པོ་བ ན་ ར་

བགོས། གས་ཉིད་ཁོ་ཚའི་ ས་ ེང་ ་ཡོད་ ས། ཁོ་ཚས་ག ང་ ད་ཚར་ བ། ེས་ ་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་
སོ༎ ༢༦ འོན་ ང་དེ་ལས་མི་གཉིས་ ར་ནས་ ས་ཤིང་། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཨེལ་དད་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་
ལ་མེད་ད་ཟེར། ཁོ་ཚ་ནི་ ིར་ ད་པོ་བ ན་ འི་ ས་ ་གཏོགས་ ང་། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་སར་མ་སོང་
བ་རེད། གས་ཉིད་ཁོ་གཉིས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ས་ནས། ར་ནང་ ་ ང་ ོན་བཞིན་འ ག་གོ། ༢༧ གཞོན་ ་
ཞིག་ གས་ཡོང་ ེ་མོ་ཤེ་ལ། ཨེལ་དད་དང་མེད་ད་གཉིས་ ིས་ ར་ན་ ང་ ོན་བཞིན་འ ག་ཟེར། ༢༨ དེ་ལ་
མོ་ཤེ་ཡི་ཞབས་འ ིང་བ་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ཟེར་བ། མོ་ཤེ་ཡིས་བདམས་ཐོན་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། བདག་
གི་ཇོ་བོ་མོ་ཤེ་ལ་དེ་འགོག་ ་ གས་ཟེར། ༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་དེ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ིར་ ་དེ་ལ་ ག་དོག་ ེད་པ་
ཡིན་ནམ། གཙ་བོའི་འབངས་ ན་ ིས་ཁོང་གི་ག ངས་པ་ཚར་ན་བསམ། གཙ་བོས་ཁོང་གི་ གས་ཉིད་ཁོ་
ཚའི་ ེང་ ་ཕབ་ན་བསམ་ཡོད།

༣༠ དེ་བས། མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པ་ མས་ ིར་ ར་ ིམ་ ་ལོག ༣༡ ང་ཞིག་གཙ་བོའི་ ང་
ནས་ག གས་པས། ེག་པ་ མས་ ་མཚའི་ ོགས་ནས་ ེར་འོངས་ཏེ། ར་ ི་མཐའ་དང་ ོགས་བཞི་ བ་
པ་འདི་ ་ ེ། འདི་ ོགས་ ་ཉིན་ལམ་གཅིག་ཙམ་དང་། ཕར་ ོགས་ འང་ཉིན་ལམ་གཅིག ས་ངོས་ལས་ ་
གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་པར་ བ་ཡོད། ༣༢ འབངས་ མས་ལངས་ནས། ཉིན་གང་དང་ཞག་གང་བོ། དེའི་ ི་ཉིན་

ི་ཉིན་གང་བོར་ ེག་པ་བ ང་། ཆེས་ ང་བས་ ང་ཧོ་མེར་བ ་བ ས་ཡོད་དེ། རང་གི་ཆེད་ ་ ར་ ི་ ོགས་
བཞིར་ ལ་དག་པོར་བཞག་ཡོད། ༣༣ ཤ་ མས་ཁོ་ཚའི་སོ་བར་ནས་མ་བ ད་པར་ ས་པའང་ཡོད་པས། གཙ་
བོ་ གས་ ག་ ་ ོས་ནས། གནོད་འཚ་ཆེན་པོས་ཁོ་ཚ་འཆི་ ་བ ག ༣༤ ལ་དེའི་མིང་ལ་ཅི་པོ་ལོ་ཧ་ ཱ་བ་
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ཞེས་བཏགས།༼དེའི་དོན་ནི་ཧམ་སེམས་ ི་ ར་ས་ཞེས་པའི་དོན།༽ དེ་ནི་ ལ་དེ་ ་ཧམ་སེམས་ཆེ་བའི་མི་
མས་ ར་ ་ ས་པས་དེ་ ར་ཐོགས་པ་རེད། ༣༥ འབངས་ མས་ཅི་པོ་ལོ་ཧ་ ཱ་བ་ནས་ཧ་ཚ་རོད་ ་ཆས་

ཤིང་། ལ་ཧ་ཚ་རོད་ ་གནས་བཅོས་སོ༎

༡༢ མོ་ཤེ་ཡིས་ ་ཤིའི་ ད་མེད་ཅིག་ ང་མར་ ངས། མིར་ཡམ་དང་ཨ་རོན་ ིས་ཁོས་ ་ཤིའི་ ད་མེད་
ཅིག་ ང་མར་ ངས་པ་ལ་འདི་ ར་ངན་པར་ ས༎ ༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ཁོ་ན་ལ་ག ང་བ ོད་པ་ལས།

བདག་ཅག་ལ་ག ང་མི་བ ོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ ར་ ས་པ་གཙ་བོས་གསན་ ང་། ༣ ༼ མོ་ཤེ་ནི་ཁེངས་ ང་
ལ་བར་གནས་པ། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་ ེས་པོ་ ་ལས་ ང་བཟང་ངོ་༎༽

༤ གཙ་བོས་ ོ་ ར་ ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། མིར་ཡམ་ག མ་ལ། ོད་ག མ་ཀ་ ི་ ་ ད་ནས། དམ་པའི་
ར་ ི་ ོ་ཁར་སོང་དང་ཞེས་ག ངས། དེ་ནས་ཁོ་ག མ་ཀ་ ི་ ་ ད། ༥ གཙ་བོ་ ིན་ ི་ཀ་བ་ལས་མར་བབས་

ཏེ། དམ་པའི་ ར་ ི་ ོ་ཁར་བ གས་ནས། ཨ་རོན་དང་མིར་ཡམ་བོས་པས་དེ་གཉིས་ ི་ ་ ང་ངོ་༎ ༦ གཙ་
བོས། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་གཏམ་ལ་ཉོན་དང་། ོད་ཚའི་ནང་ན་ ང་ ོན་མཁན་ཡོད་ན། བདག་གཙ་བོ་
ཅིས་ ང་ ང་ ོངས་ ི་ཁམས་ནས་ཁོའི་མཐོང་ལམ་ ་མངོན་པར་ ེད་ལ། ི་ལམ་ ི་ ོངས་ནས་ཁོ་དང་
ཁ་བ ་ ས་ངེས། ༧ བདག་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ནི་དེ་དང་མི་འ ་བར། བདག་གི་ ིམ་མི་གང་བོར་ ོ་ཤིན་ ་
དཀར་བ་ཡིན། ༨ བདག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ངོ་དང་ངོ་ ག་ནས་ག ང་ ེང་ ེད་པ་ ེ། གསལ་བོར་ག ང་པ་ལས་
གབ་ཚག་གི་ལམ་ནས་མི་ག ང་། དེ་མིན་ཁོ་བོས་བདག་གི་ཞལ་དངོས་ ་གཟིགས་ བ། ོད་ཚས་བདག་གི་
གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ལ་ངན་པར་ ་བ་ལ་མི་ ག་གམ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། ༩ གཙ་བོ་ཁོ་གཉིས་ལ་ གས་ ོ་བ་དང་
བཅས་ཏེ་བ ད་སོང་ངོ་༎ ༡༠ ིན་པ་དམ་པའི་ ར་ ི་ཡང་ ེང་ནས་བ ད་སོང་ལ། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་
ཞིག་ནི། མིར་ཡམ་ལ་མཛ་ནད་ ིས་བཏབ་ ེ་ཁ་བ་ ར་དཀར། ཨ་རོན་ ི་མིར་ཡམ་ལ་མཛ་ནད་ ིས་བཏབ་
པ་མཐོང་ནས། ༡༡ མོ་ཤེ་ལ། བདག་གི་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་ ོངས་པའི་དབང་གིས་བཟོས་པའི་ནག་ཉེས་དེ།
ངེད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་མི་འབེབས་པར་ ། ༡༢ ཁོ་མོ་མངལ་ལས་ ང་བ་ནས། ས་ ེད་ ག་ ག་གིས་ཟོས་
པའི་ ས་པ་ཤི་རོ་ ར་མི་ ེད་པར་མ ེན། ༡༣ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ། ་ལགས། ེད་ ིས་ཁོ་མོ་སོས་
པར་ ེད་པར་མ ེན་ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ། ༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། གལ་ཏེ་ཁོ་མོའི་ཕ་ཡིས་ཁོ་མོའི་གདོང་ལ་
མཆིལ་མ་བཏབ་ན། ཁོ་མོ་ཉིན་བ ན་ ི་བར་ ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་ད་ ་ཁོ་མོ་ཉིན་བ ན་
ལ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་བཀག་པའི་ ེས་ ། ད་གཟོད་གཏོང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས། ༡༥ དེ་བས་མིར་ཡམ་
ཞག་བ ན་ ི་བར་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་བཀག་པའི་ ས་ ། འབངས་ མས་ལམ་ལ་མ་ཆས་པར། མིར་ཡམ་
གཏོང་བའི་བར་ ་ ག་ནས་བ ད་དོ༎ ༡༦ ེས་ ་འབངས་ མས་ཧ་ཚ་རོད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཕ་རན་
ཞེས་ ་བའི་ཐང་ ོང་ ་གནས་བཅས་སོ༎

༡༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ ིས་མི་མངགས་ནས་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་



ངས་ཀ 13 219

གནང་བའི་ཀན་ཨན་ས་ཆར་ ལ་ཞིབ་ ེད་ ་ གས། ཁོ་ཚའི་རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་རེ་དང་དེ་དག་
ང་མགོ་བ་ཡིན་དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༣ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ཕ་རན་ ི་ཐང་ ོང་ནས་ཁོ་ཚ་

མངགས། ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་རེད། ༤ ཁོ་ཚའི་མིང་ནི་འདི་ ་ ེ། ་བེན་རིགས་ ེ་
ལས་ཟ་ ར་ ི་ ་ཤ་ ་ཨ་དང་། ༥ ཤིམ་ཨོན་རིགས་ ེ་ལས་ཧོ་རིའི་ ་ཤ་ཕད་དང་། ༦ ཡ་ ་ ་རིགས་ ེ་ལས་
ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་དང་། ༧ ཡི་ས་ཀར་རིགས་ ེ་ལས་ཡོ་སེབ་ ི་ ་ཡི་གལ་དང་། ༨ ཨེབ་ར་ཨིམ་རིགས་ ེ་
ལས་ ན་ ི་ ་ཧོ་ཤེ་ཨ དང་། ༩ བེན་ཡ་མེན་རིགས་ ེ་ལས་ར་ འི་ ་ཕལ་ཏི་དང་། ༡༠ ཟ་ ་ལོན་རིགས་ ེ་
ལས་ས་དིའི་ ་གད་དི་ཨེལ་དང་། ༡༡ ཡོ་སེབ་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་མན་ན་ཤེ་དང་དན་རིགས་ ེ་གཉིས་ཡོད་
པ་ལས། མན་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ིར་ ་ ་སིའི་ ་གད་དི་དང་། ༡༢ དན་རིགས་ ེའི་ ིར་ ་ག་མལ་ལིའི་ ་
ཨམ་མི་ཨེལ་དང་། ༡༣ ཨ་ཤེར་རིགས་ ེ་ལས་མི་ཀ་ཨེལ་ ི་ ་སེ་ཐར་དང་། ༡༤ ནབ་ཐ་ལི་རིགས་ ེ་ལས་ཝོ་ཕ་
སིའི་ ་ནག་བི་དང་། ༡༥ གད་རིགས་ ེ་ལས་མ་ཀིའི་ ་གེ་ ་ཨེལ་ལོ༎ ༡༦ འདི་དག་ནི་མོ་ཤེ་ཡིས་ ལ་ཞིབ་ ་
བཏང་བའི་མི་ མས་ ི་མིང་ཡིན་ལ། མོ་ཤེ་ཡིས་ ན་ ི་ ་ཧོ་ཤེ་ཨིའི་མིང་ནི་ཡོ་ ་ཨ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

༡༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ཀན་ཨན་ ལ་ལ་ ལ་ཞིབ་ ་གཏོང་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ ོ་ ལ་ ་སོང་ནས་
ེན་ལ་རི་ལམ་ ་སོང་ཞིག ༡༨ ལ་དེ་ཇི་འ ་ཡིན་པ་དང་། ལ་དེར་གནས་པའི་དམངས་ མས་ ག་པོ་

ཡིན་ནམ་ཡང་ན་གཉོམ་པོ་རེད། ངས་ཀ་ག་ཚད་ཡོད། ༡༩ ོད་སའི་ ལ་དེ་བཟང་ངམ་མི་བཟང་། དེ་དག་
ར་ ་ ོད་དམ་ཡང་མཁར་ནང་ ་ཡོད་ ོས་དང་། ༢༠ དེ་མིན་ས་གཤིན་ནམ་མི་གཤིན། ོན་ཤིང་ཡོད་དམ་

མེད་ ོས་དང་། ོད་ཚས་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོ་བ ེད་དེ། ཤིང་གི་འ ས་ ་ ེར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ༎ དེ་ནི་
ན་འ མ་ ིན་པའི་ ས་དང་ཁེལ་ལོ༎

༢༡ ཁོ་ཚ་ ེན་ ་སོང་ ེ། ཐང་ ོང་ཚན་ནས་རེ་ཧོན་དང་། དེ་ནས་ཧ་མད་བར་ ་ ལ་ཞིབ་ ས་སོ༎
༢༢ ཁོ་ཚ་ ོ་ ལ་ནས་ ེན་ལ་སོང་ ེ་ཧེབ་རོན་ ་ཐོན། ལ་དེ་ན་ཨ་ནག་གི་ ་ མས་ཏེ། ཨ་ཧི་མན་དང་ཤེ་
ཤ་ཨི། ཐལ་མ་ཨི་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན། ཧེབ་རོན་ ི་མཁར་ ི་བཟོ་བ ན་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཚ་ཨན་མཁར་ལས་ལོ་
བ ན་ ིས་ ་བ་ཡོད། ༢༣ ཁོ་ཚ་ ང་བ་ཨོས་ཀོལ་ ི་བར་ ་ ིན་ཏེ། དེར་ ན་ ོང་གི་ཡལ་ག་ ན་འ མ་
དང་བཅས་པ་ཞིག་བཅད་ནས། མི་གཉིས་ ིས་ད ག་པའི་གདང་ལ་བཀལ་ནས་ ར་ཏེ་འོངས་ཤིང་། དེ་མིན་
སེ་འ ་དང་འདབ་མེད་འ ས་ ་ཡང་བ མས་ཡོང་ངོ་༎ ༢༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ ལ་དེ་ནས་ ན་
འ མ་ ི་ཡལ་ག་ཞིག་བཅད་ནས་འོངས་པས། ལ་དེའི་མིང་ལ་ ང་བ་ཨོས་ཀོལ་ཞེས་བཏགས། ༢༥ ཉིན་བཞི་
བ འི་ ེས་ ། ཁོ་ཚས་ ལ་དེར་ ལ་ཞིབ་ ས་ནས་ ིར་ཐོན་ཞིང་།

༢༦ ཐང་ ོང་ཕ་རན་ ི་ཀ་དེས་ཞེས་ ་བའི་ ལ་དེར། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་
ཚགས་དང་ ན་ ་འཛམས་ཏེ། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་གནས་ ལ་ ས་ཤིང་འ ས་

་ མས་ ིར་ ངས་ནས། ༢༧ མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ ེད་ ིས་བ ག་པའི་ས་ཆར་ ིན་པ་དང་། དེ་
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ནི་དངོས་གནས་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་ ལ་དེའི་ཤིང་འ ས་རེད། ༢༨ འོན་
ང་ ལ་དེའི་མི་ མས་ ས་ ོབས་ཆེ་ལ། མཁར་ མས་ཤིན་ ་བཙན་ཞིང་། དེ་མིན་ང་ཚས་ ལ་དེར་གནས་

པའི་ཨ་ནག་པ་དག་ ང་མཐོང་ངོ་༎ ༢༩ ཨ་མ་ལེག་ མས་ ོ་ ལ་དང་། ཧེད་པ་དང་ཡ་ ་སི་བ། ཨ་མོར་
བ་ མས་རི་གཤོང་དང་། ཀན་ཨན་ ི་མི་ མས་ ་མཚའི་ ད་དང་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ངོགས་ ་གནས་
བཅས་ཡོད། ༣༠ ཀ་ལེབ་ ིས་མོ་ཤེའི་མ ན་ ། འབངས་ མས་ལ་ ིང་ ོབས་བ ེད་ ིར། ང་ཚ་ད་ ་ཉིད་ ་

ལ་དེ་ལེན་ ་འ ོ། ང་ཚ་ངེས་པར་ ་ ལ་ངེས་ཟེར། ༣༡ འོན་ ང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་སོང་བའི་མི་ མས་ ིས།
ང་ཚ་ ོལ་བར་ ེད་ ་འ ོ་མི་ ང་ ེ། ཁོ་ཚ་ང་ཚ་ལས་ ས་ ོབས་ཆེ་ཟེར། ༣༢ ལ་ཞིབ་ ་ཆས་པའི་མི་ལ་
ལས་ ལ་ཞིབ་ ས་པའི་ ལ་དེ་ ེང་ ས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ར་ངན་པར་ ས། ང་ཚས་ ལ་
ཞིབ་ ས་པའི་གནས་དེ་དག་ ། མིས་མི་ཟ་ཞིང་། ང་ཚས་ ལ་དེར་མཐོང་བའི་མི་ མས་ག གས་ ོབས་ ང་
ཧ་ཅང་ཆེ། ༣༣ ང་ཚས་ ལ་དེར་གནས་པའི་ཨ་ནག་ ེ། ོབས་ཆེ་བའི་མི་དེ་དག་མཐོང་ ང་། ཁོ་ཚ་ནི་ ོབས་
ཆེ་བའི་མིའི་ ད་པ་ཡིན། ང་ཚའི་མཐོང་ ང་རང་ཉིད་ནི་དེ་དག་དང་བ ར་ན་ཆ་ག་བ་ཙམ་ལས་མེད་ལ། ཁོ་
ཚས་མཐོང་ལམ་ན་ཡང་ང་ཚ་ལ་དེ་ཙམ་ལས་མེད་དོ༎༽ ཞེས་ངན་པར་ ས་སོ༎

༡༤ དེ་ ས། ཆོས་ཚགས་ལས་ ར་བ བ་ཅིང་། མཚན་མོ་དེར་འབངས་ མས་ ་ཞིང་འབོད། ༢ ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་ལ་ལེ་བདའ་ ས། ཚགས་མི་ཡོངས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ། ང་ཚ་

་ས་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ་ཤི་བའམ། ད་ ་ཐང་ ོང་འདི་ ་ཤི་ན་བཟང་བ་ལ། ༣ གཙ་བོས་ང་ཚ་ཅིའི་ ིར་གནས་
དེར་ ིད་ནས། གཞན་ ི་ ི་འོག་ ་འཆི་ ་འ ག་དགོས་པ་རེད། ང་ཚའི་ ་ ད་ མས་བཙན་ ིས་འཛན་
པར་ངེས་པས། ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ་ ིར་ལོག་ན་མི་བཟང་ངམ། ༤ ཚགས་མི་ཚས་ཕན་ ན་ལ། ང་ཚས་མགོ་བ་ཞིག་
བ ོས་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ ་ལོག་འ ོ་ཞེས་ ང་ཟེར་རོ༎

༥ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ད ི་སི་རལ་ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ཁ་ བས་ ་ཉལ། ༦ ལ་ལ་ ལ་ཞིབ་ ་སོང་
བ་ལས། ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་དང་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་གཉིས་ ིས་རང་གི་ ོན་པ་ཚལ་བར་གཤགས་ནས།
༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་ལ། ང་ཚས་ ལ་ཞིབ་ ས་ཤིང་། བ ད་པའི་ ལ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་ ་འོང་
ཞིག་རེད། ༨ གཙ་བོས་ གས་ ེ་གནང་ན། ང་ཚ་གནས་དེར་འ ིད་ཅིང་། ལ་དེ་བདག་ཅག་ལ་གནང་ངེས།

ལ་དེ་ནི་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གང་བའི་ ལ་ཞིག་རེད། ༩ འོན་ ང་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་དང་ བ་འགལ་
་མི་ ང་ལ། ལ་དེའི་ ོད་དམངས་ལའང་ ག་མི་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚ་ནི་ང་ཚའི་བཟའ་བ་དང་།

ཁོ་ཚའི་མགོན་ བས་ ང་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ཟིན། གཙ་བོ་བདག་ཅག་དང་ ན་ ་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ་དང་ ག་མི་
དགོས་ཟེར། ༡༠ འོན་ ང་ཚགས་མི་ མས་ ིས། ོ་བས་བ བ་ ེ་ཁོ་གཉིས་སོད་ཅིག་ཟེར། ོ་ ར་ ། གཙ་བོའི་
གཟི་འོད་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་ནི་ མས་ལ་བ ན་ ང་།

༡༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། འབངས་འདི་དག་གིས་ནམ་ཞིག་བར་ ་བདག་ལ་ ད་གསོད་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་
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ནམ། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ ་ གས་བཟང་བོ་བ ན་ ང་། ཁོ་ཚས་ནམ་ཞིག་བར་ ་བདག་ལ་མི་དད་པ་
ཡིན་ནམ། ༡༢ བདག་གིས་གཉན་ནད་ ིས་ཁོ་ཚ་ ལ་ ་བ གས་ནས། ལ་དེ་མི་དབང་བར་ ེད། ོད་ ི་ ་

ད་དག་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོར་ ར་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལས་ ོབས་དང་ ན་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎
༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་ ས་པ། ཨེ་ཇིབ་ ི་མིས་དོན་དག་འདི་ཐོས་ངེས་ཏེ། ོན་ཆད་ ེད་ ི་མ ་ ས་

ིས། འབངས་འདི་དག་ཁོ་ཚའི་ ས་ནས་ ིད་འོངས་པ་རེད། ༡༤ ཨེ་ཇིབ་ ི་མིས་དོན་དག་འདི་ཀན་ཨན་ ོད་
དམངས་ལ་བཤད་དེ། ལ་དེའི་དམངས་ ིས་གཙ་བོ་འབངས་ མས་ ི་ད ས་ ་ཡོད་པ་ཐོས་འོངས། དེའི་

་མཚན་ནི། ེད་ ི་གདོང་ནས་གདོང་ ་མཐོང་བ་དང་། ོད་ ི་ ིན་པ་ཁོ་ཚའི་ཡང་ ེང་ནས་འ ག་པ་
རེད། ཉིན་མོ་ ེད་ནི་ ིན་ ི་ཀ་བ་དང་། མཚན་མོ་མེའི་ཀ་བའི་ནང་ ་བ གས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ལམ་ ་
ཆས་པ་རེད། ༡༥ ད་ ་ ོད་ ིས་འབངས་བསད་ན། དཔེར་ན་མི་གཅིག་བསད་ ང་། ེད་ ི་ ན་ གས་ཐོས་
པའི་ཤོག་ཁག་དེ་ཚས་འདི་ ར་ ེང་ངེས། ༡༦ གཙ་བོས་འབངས་ མས་ལ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་དབང་བར་ད ་
མནའ་བཞེས་པའི་ས་དེར་འ ིད་མ་ བ་པས། ཁོ་ཚ་ཐང་ ོང་དེ་ ་བསད་པ་རེད་དོ༎ ༡༧ གཙ་བོ་ལགས་ད་

་ ེད་ ི་མ ་ ས་ ོན་རོགས། ེད་ ི་ག ང་བ་ ར་བ ོད་ན། ༡༨ གཙ་བོའི་ གས་ ོ་དཀའ་ཞིང་། ིང་
ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན། ིག་ཉེས་དང་ ོད་འགལ་སེལ། ཉེས་པ་ཡོད་མཁན་དེ་ཉེས་པ་མེད་པར་གཏན་ནས་མི་

བཟོ་བར། ཉེས་པ་དེ་དེའི་ཕ་ནས་ ། མི་རབས་ག མ་ནས་བཞི་སོགས་ ི་བར་ ་འདེད་ངེས། ༡༩ ེད་ ིས་ ེད་
ི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ར་འབངས་འདི་དག་གི་ཉེས་པ་སེལ་རོགས། ེད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ད་ འི་བར་ ས་ ན་
་ཉེས་པ་སེལ་བ་ ར་སེལ་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༠ གཙ་བོས། བདག་གིས་ ོད་ ིས་བཤད་པ་བཞིན་བཟོད་ཅིང་

ཆད་པ་མ་བཅད་དོ་ཟེར། ༢༡ འོན་ ང་བདག་གིས་ད ་མནའ་བོར་བ་ཡིན་ཏེ། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་གི་
གཟི་བ ིད་ ིས་ བ་པར་ ེད། ༢༢ འདི་དག་གིས་བདག་གི་གཟི་བ ིད་དང་བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཐང་ ོང་
ནས་བ ན་པའི་ གས་བཟང་བོ་དག་མཐོང་ཡང་། ད་ ང་བདག་ལ་ཚད་བགམ་ཐེངས་བ ་ལ་ ས་ཤིང་། ཁ་
ལ་མི་ཉན་ནོ༎ ༢༣ དེ་ མས་ ིས་བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་ཡིས་བཏབ་པའི་ས་ཆ་དེ་མཐོང་མི་ བ།
བདག་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་མཁན་ཚ་གཅིག་གིས་ ང་མཐོང་མི་ བ། ༢༤ བདག་གི་གཡོག་པོ་ཀ་ལེབ་གཅིག་

ས་མཐོང་ བ་ ེ། ཁོ་ལ་སེམས་ཉིད་གཞན་ཞིག་ཡོད། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བདག་གི་ ེས་ ་འ ངས་
པས། ཁོ་རང་ཆས་ ོང་བའི་ས་ཆ་དེར་ ིད་ནས། ཁོའི་ ེས་རབས་པར་ཡང་ས་ཆ་དེ་ཐོབ་པར་ ེད་དོ༎ ༢༥ ཨ་
མ་ལེག་པ་དང་ཀན་ཨན་པ་ མས་ ང་བར་གནས་པས། སང་ཉིན་ ེད་ཅག་ ིར་འཁོར་ནས་ ་མཚ་དམར་
པོ་ནས་ཐང་ ོང་ ་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༢༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། ༢༧ ཚགས་པའི་མི་ངན་འདི་ཚས་བདག་ལ་ངན་པར་ ་བ་འདི། བདག་
གིས་ནམ་ཞིག་གི་བར་ ་བཟོད་དགོས་པ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བདག་ལ་ངན་པར་ ས་པ་ནི། ཡོད་
ཚད་བདག་གིས་ཐོས་སོང་། ༢༨ ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ར་ཤོད་དང་། གཙ་བོས། བདག་གིས་གཏན་ ་
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ད ་མནའ་བོར་བ་ཡིན། བདག་གིས་ ེད་ཚས་བདག་ལ་ངན་པར་ ས་པ་བདག་གི་ ་ལམ་ ་ཇི་ ར་ཡོང་
བ། དེ་ ར་ ོད་ཚ་ལ་ ེད། ༢༩ ོད་ཅག་གི་ཤི་རོ་ཐང་ ོང་འདི་ནས་འ ེད་པར་ངེས་ལ། ོད་ཚ་ལས་ ངས་

ིས་ཟིན་ལ། ལོ་ན་ཉི་ འི་ཡན་ཅན་ལོན་ཞིང་ང་ལ་ངན་པར་ ས་པ་དག ༣༠ བདག་གིས་མནའ་བོར་ནས་
ོད་ཅག་འ ིད་ཅེས་པའི་ ལ་དེར་གཏད་ནས་སོང་མི་ཆོག ཡེ་ ན་ནེ་ཡི་ ་ཀ་ལེབ་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་

མ་གཏོགས་ ་ཡང་སོང་མི་ཆོག ༣༡ འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་ ེ། ོད་ཚའི་སེམས་ན་གཞན་
ིས་བཙན་ ིས་འཛན་པར་དོགས་པའི་མི་དེ་དག བདག་གིས་ངེས་པར་ ་འ ིད་ངེས། ཁོ་ཚས་ ོད་ཅག་

གིས་སེམས་ ིས་དོར་བའི་ ལ་ཤེས་ བ། ༣༢ ོད་ཚ་ལ་མཚན་ན། ོད་ཚའི་ཤ་ ས་ཅིས་ ང་ཐང་ ོང་འདི་
་འཐོར་ངེས། ༣༣ ོད་ཅག་གི་ ་ ག་ མས་ཐང་ ོང་འདིར་ལོ་བཞི་བ ར་འ མས་ནས། ོད་ཅག་གི་

ལོག་གཡེམ་ ི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས། ོད་ཅག་གི་ཤ་ ས་ཐང་ ོང་འདི་ནས་མེད་རག་བར་ ་འ ར་དགོས།
༣༤ ོད་ཅག་ ལ་ཞིབ་ ་སོང་བའི་ཉིན་བཞི་བ ་དེ། ཉིན་རེས་ལོ་རེའི་ཚབ་ ས་ནས། ོད་ཅག་གིས་ལོ་བཞི་
བ ་ལ་རང་རང་གི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཚས་ང་ ོད་ཚ་དང་ ང་ ་ ེས་ཟིན་པ་ཤེས་

བ། ༣༥ ང་གཙ་བོས། བདག་ལ་ངན་པར་ ་བའི་ཚགས་ངན་དག་ལ་འདི་ ར་ ེད་དེ། ཁོ་ཚ་ཐང་ ོང་འདི་
ནས་མེད་པར་འ ར་ལ། འདི་ནས་འཆི་བར་ ེད་དོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣༦ མོ་ཤེ་ཡིས་མངགས་ཤིང་ ལ་ཞིབ་ ་ ིན་ནས་ ིར་ལོག་པ་ལས། ལ་དེའི་ངན་ ་ཞིང་། ཚགས་མི་
ཡོངས་ལ་མོ་ཤེར་ངན་པར་ ་ ་བ ག་པ་དག ༣༧ ངན་པར་ ས་པའི་མི་དེ་དག་ལ་གཉན་ནད་ཕོག་ ེ། གཙ་
བོའི་ ང་ནས་འཆིའོ༎ ༣༨ དེ་ལས་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་དང་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་གཉིས་ ལ་ཞིབ་ ་སོང་བ་
དག་ལས་གསོན་པོར་ ས་སོ༎

༣༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ ད་ཆ་དེ་དག་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བཤད་པས། ཁོ་ཚ་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར། ༤༠ ནངས་
་མོར་རི་ ེར་འགོས་ནས། ང་ཚ་འདིར་ཡོད། ང་ཚ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད། གཙ་བོས་གནང་བའི་ ལ་དེར་འ ོ་བར་

འདོད་དོ་ཟེར། ༤༡ མོ་ཤེ་ཡིས། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་བཀའ་དང་ བ་ ་འགལ་བ་ཡིན། དོན་འདི་ལེགས་
འ བ་ཡོང་མི་ ིད། ༤༢ ཡར་མ་འ ོ་ཞིག གཙ་བོ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་མེད་པས། ོད་ཚ་ད ་བོས་གསོད་
པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ༤༣ ཨ་མ་ལེག་པ་དང་ཀན་ཨན་པ་ མས་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་ཡོད་པས། ོད་ཚ་ ི་འོག་ ་
འཆི་ངེས་ཏེ། ོད་ཚ་གཙ་བོ་དང་མ་འ ོགས་པས། ཁོང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་མི་ ིད་ཟེར། ༤༤ ཁོ་ཚ་རང་
དགར་ ིས་རི་བོའི་ ེ་ ་སོང་ཡང་། གཙ་བོའི་མཆོད་ ོམ་དང་མོ་ཤེ་ ར་ལས་མ་ ད། ༤༥ དེ་བས་ཨ་མ་ལེག་
པ་དང་རི་བོའི་ ེ་ ་གནས་བཅས་པའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་མར་བབས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་བསད་པ་དང་ག བ་ནས་
ཧོར་མ་ཞེས་ ་བའི་བར་ ་དེད་དོ༎

༡༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་ཅག་བདག་གིས་
ོད་ཚར་ ོད་སར་གནང་བའི་ ལ་དེར་ ེབས་ ས། ༣ གལ་ཏེ་ནོར་ ་དང་ ག་ ་ནས་ནོར་ ག་
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ངས་ནས་ ིན་ ེག་ ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། དམར་མཆོད་དམ། བདེ་མཆོད་དམ། ོན་ལམ་ ད་པར་ཅན་
ི་མཆོད་པའམ། སེམས་དགའ་བའི་མཆོད་པའམ། ས་ཆེན་ མས་ ི་ བས་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་
། གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། ༤ མཆོད་ ས་ལ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆ་གཅིག་དང་ མ་

ཧིན་ ི་བཞི་ཆའི་གཅིག་བ ེས་ནས། གཙ་བོ་ལ་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ༥ ིན་ ེག་གམ་བདེ་མཆོད་
གང་ཡིན་ཡང་། ་ ་གཅིག་དང་ གས་མཆོད་ ི་ཆང་ཧིན་ ི་བཞི་ཆའི་གཅིག་ ་ ིག་ ེད་པའམ། ༦ ཕོ་

ག་གཅིག་དང་ ེ་ཞིབ་ཨ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཉིས། མ་ཧིན་ ི་ མ་ཆའི་གཅིག་བ ེས་ནས་དཀར་མཆོད་པར་
འ ལ་དགོས། ༧ ཡང་ཆང་ཧིན་ ི་ མ་ཆའི་གཅིག་ གས་ ་ ས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་ ་འ ལ་
དགོས། ༨ ོད་ ིས་ ང་ ག་ཅིག་ ིན་ ེག་གམ། བདེ་མཆོད་དམ། ོན་ལམ་ ད་པར་ཅན་ ི་མཆོད་པའམ།
བདེ་བའི་མཆོད་པ་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ན། ༩ ེ་ཞིབ་ཨ་ཕའི་བ ་ཆའི་ག མ་དང་། མ་ཧིན་ ི་ ེད་ཀ་
བ ེས་ནས་། ང་ ག་དང་མཉམ་ ་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ༡༠ ཡང་ གས་ འི་ཆང་ཧིན་ ེད་ཀ་
ཞིག་མཆོད་པ་ ས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་པའི་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་དགོས། ༡༡ ང་ ག་དང་ཕོ་ ག ་ རེ ་
སོགས་འ ལ་ ས། རེ་རེར་དེ་བཞིན་ ་ ེད་དགོས། ༡༢ ོད་ མས་ ིས་ ་ ིག་ ས་པའི་ ངས་ཀ་བཞིན།
རེ་རེ་བཞིན་དེ་ ར་ ་བ བ་དགོས། ༡༣ ལ་དེའི་མི་ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་བ བ་ན།
ཐམས་ཅད་དེ་ ར་བ བ་དགོས། ༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པའི་ ི་མིའམ། ཡང་ན་མི་རབས་ནས་
མི་རབས་བར་ ་ ོད་ཚའི་ ས་ ་ ོད་པ་དག་གིས། ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བསམ་ན། ོད་
ཅག་གིས་ཇི་ ར་འ ལ་བ་བཞིན། ཁོ་ཚས་ ང་དེ་ ར་ ་འ ལ་དགོས།

༡༥ ཆོས་འཚགས་ ི་ ིར། ོད་ཚ་དང་ ི་མི་ མས་ ི་ ིག་ ིམས་གཅིག་པ་ཡིན། འདི་ནི་ ོད་ཅིག་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་ ་བ ད་དགོས་པའི་ ིག་ ིམས་ཡིན། གཙ་བོའི་མ ན་ནས། ོད་ཚས་ཇི་ ར་ ས་པ་
བཞིན། གནས་གཡར་བ་དག་གིས་ ང་དེ་ ར་ ་ ེད་དགོས། ༡༦ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པའི་ ི་མི་ མས་
ལ། ོད་ཚ་དང་གཅིག་པའི་ ིག་ ིམས་དང་བཀའ་ ོལ་དགོས།

༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༡༨ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་ཅག་བདག་གིས་
གནང་བའི་ ལ་དེར་ ེབས་ནས། ༡༩ ལ་དེའི་འ ་རིགས་བཟའ་ ས། བཏེགས་མཆོད་དེ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་
འ ལ་དགོས། ༢༠ ོད་ཚས་གསར་ ་ ིན་པའི་ ོ་ ེ་ ་འཐགས་ནས། བག་ལེབ་ ་བཟོས་ཏེ་བཏེགས་མཆོད་

་འ ལ་ ས། དེ་ག ལ་ཁའི་བཏེགས་མཆོད་འ ལ་བ་ ར་འ ལ་དགོས་སོ༎ ༢༡ ོད་ཚས་མི་རབས་ནས་མི་
རབས་བར་ ་གསར་ ་ ིན་པའི་ ོ་ ེ་ ་འཐགས་ནས། གཙ་བོ་ལ་བཏེགས་མཆོད་འ ལ་དགོས།

༢༢ ོད་ཚ་ལ་ནོར་བ་ཡོད་པའི་ བས་ ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ ེ། ༢༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་
ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡོད་ཚད་མི་ ང་ན། ཉིན་དེ་ནས་བ ང་ ོད་ ི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར། ༢༤ གལ་
ཏེ་ ོད་ལ་ནོར་བ་ཡོད་ ང་། ཆོས་ཚགས་ ིས་མི་ཤེས་ན། ེས་ ་ཆོས་ཚགས་ ིས་ཕོ་བེ ་ཤིག་ ིན་ ེག་ ་
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འ ལ་དགོས། དེ་མིན་བཀའ་ ིམས་བཞིན་དཀར་མཆོད་དང་ གས་མཆོད་དག གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་
པར་འ ལ་དགོས་ལ། ཡང་ར་ཕོ་ཞིག་ ིག་པ་བཤགས་པའི་ཆེད་ ་འ ལ་དགོས་སོ༎ ༢༥ མཆོད་དཔོན་ ིས་
ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཡོད་ཚད་ ི་ཆེད་ ་ ིག་བཤགས་ ེད་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་ངེས་པར་ ་ གས་ ེས་གཟིགས་
ངེས། དེའི་ ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚ་ནོར་ཟིན་ལ། ནོར་ཟིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་མཆོད་ ས་ཏེ། ིན་ ེག་དང་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པ། མཉམ་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ལ་བས་སོ༎ ༢༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཡོངས་དང་ཁོ་
ཚའི་ད ིལ་ ་གནས་བཅས་པའི་ ི་མི་དག་ གས་ ེས་གཟིགས་ངེས་ཏེ། ིག་པ་དེ་ནི་འབངས་ ིས་བསགས་
པ་ཡིན།

༢༧ གལ་ཏེ་མི་གཅིག་གིས་མི་ཤེས་བཞིན་ ་ ིག་པ་བཟོས་ན། ཁོ་བོས་མོ་རེ ་ཞིག་གིས་ ིག་བཤགས་ ི་
མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། ༢༨ དེས་མི་ཤེས་བཞིན་ ་ ིག་པ་བསགས་པའི་ བས་ ། མཆོད་དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་
མ ན་ ་ ིག་པ་བཤགས་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ གས་ ེས་ངེས་པར་ ་གཟིགས་སོ༎ ༢༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་

མས་དང་དེར་གནས་བཅས་པའི་ ི་མི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་ ་ ིག་པ་བསགས་ན།
གོང་གི་ ིམས་ ོལ་དང་ངེས་པར་ ་མ ན་དགོས། ༣༠ འོན་ ང་རང་ ང་གང་ཤར་ ིས་ ་བ་ བ་མཁན་ ི་
གཞིས་ ེས་པའམ་ ི་མི་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་། གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ན། ངེས་པར་ ་འབངས་ལས་ ོད་པར་

འོ༎ ༣༡ གཙ་བོའི་ག ང་ ང་མེད་ ་བཞག་པ་དང་། གཙ་བོའི་བཀའ་དང་འགལ་ན། མི་དེ་ཅིས་ ང་ ོད་
པར་ ་ཞིང་། ཁོའི་ཉེས་པ་དེ་རང་ ེང་ ་འབབ་ངེས།

༣༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཐང་ ོང་ ་ ོད་པའི་ བས་ ། ངལ་གསོའི་ཉིན་ཞིག་ལ་ཆ་མ་འ ་བ་ཞིག་
དང་འ ད་པས། ༣༣ དེ་མཐོང་བ་བོས་ཁོ་བོ་ ིད་དེ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན། ཆོས་ཚགས་ ི་ ང་ ་ ིད་ཅིང་།
༣༤ བཙན་ ་བ ག་ ེ་བཞག ཇི་ ར་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས་པ་མི་ཤེས་ཏེ། ད་ ང་བཀའ་མེད་པས་སོ༎
༣༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། མི་དེ་ཅིས་ ང་གསོད་དགོས། ཚགས་མི་ཡོད་ཚད་ ར་ ི་ ི་རོལ་ནས་ ོ་བས་བ བ་ ེ་
གསོད་དགོས། ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎ ༣༦ དེ་བས་ཚགས་མི་ མས་ ིས་ཁོ་བོ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་དེ། གཙ་
བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན། ོ་བས་བ བ་ ེ་བསད་དོ༎

༣༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༣༨ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ཁོ་ཚས་མི་རབས་ནས་མི་
རབས་བར་ ་ ་བའི་ ེ་མོར་ཚར་ལོ་ད ངས་ཤིང་། ཚར་ལོ་འོག་མའི་ ེང་ ་རས་ ད་ ོན་པོ་ཞིག་འཚམ་
དགོས། ༣༩ ོད་ཚས་ཚར་ལོ་དེ་ད ངས་ན། མཐོང་མ་ཐག་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ ང་དགོས་པ་དང་། རང་
གི་སེམས་ ི་ ེས་ ་འ ངས་མི་ ང་བ་ ན་ ིད་དེ། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་ ས་ ན་ ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་

ར་མི་ ེད་དོ༎ ༤༠ བདག་གི་བཀའ་ཡོད་ཚད་བ ི་དགོས་པ་ ན་ནས། གཙང་བར་འ ར་ལ་ ོད་ཅག་གི་ ་
ལའང་དབང་བར་འ ར་རོ༎ ༤༡ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ལ། ོན་ཆད་ ོད་ མས་ཨེ་ཇིབ་
ནས་ ིད་འོངས་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ ་ ་བ ར་བ་རེད། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ མས་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎
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༡༦ ལེ་ཝེ་ཡི་ ི་རབས་པ། ཁོ་ཧད་ ི་ཚ་བོ་ ེ། ཡིས་ཧར་ ི་ ་ཀོ་ ཱ་དང་། ་བེན་ ་ ད་ ོད་ཨེ་ལི་
ཨབ་ ི་ ་ད་ཐན་དང་ཨ་བི་རམ་གཉིས་དང་། ཕེ་ལེད་ ི་ ་ཨེད་དང་། ༢ དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ཆོས་

ཚགས་ ི་མགོ་བ་ཉིས་བ ་ ་བ ་ ེ། མིང་ གས་ཆེ་ལ་ཆོས་ཚགས་ ི་ནང་ ་བདམས་པའི་མི་ མས། མོ་ཤེ་
ཡི་མ ན་ ་ ོག་ ་གཅིག་ ིལ་ ིས། ༣ ན་ ་འཛམས་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། ོད་ཚས་རང་དགར་ ་
དབང་ཆ་ཆེད་ ོད་ ས། ཚགས་མི་རེ་རེ་གཙང་མར་གནས་ཤིང་གཙ་བོ་ཁོ་ཚའི་ད ས་ འང་ཡོད། ོད་ཚས་
ཅིའི་ ིར་རང་ཉིད་ཆེན་པོར་ ོམ་ནས། གཙ་བོའི་ཆོས་ཚགས་ལས་མཐོ་ ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ོལ་བར་ ས།

༤ མོ་ཤེ་ཡིས་དེ་ཐོས་ནས་ཁ་ བས་ ་འ ེལ་བ་དང་། ༥ ཀོ་ ཱ་དང་དེར་འཛམས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
འདི་ ད་ ། སང་ཉིན་ཞོགས་པར། གཙ་བོས་ ་ཞིག་ཁོང་གི་ཡིན་པ་དང་། ་གཙང་མ་ཡིན་པ། ་ཞིག་ཁོང་
དང་ཉེ་བར་འོངས་པ། ་ཞིག་ཁོང་གིས་བདམས་པ་དེ། ངེས་པར་ ་ཁོང་དང་ཉེ་བར་འོངས་ ་ག ག་ངེས།
༦ ཀོ་ ཱ་ལགས། ོད་ཚས་འདི་ ར་ ོས་དང་། ོད་དང་མ ན་པ་ མས་ ིས་ ོས་ཕོར་བ ང་ལ། ༧ སང་
ཉིན་གཙ་བོའི་མ ན་ ། མེ་མེ་ཕོར་ ་ གས་ཤིང་། དེའི་ ེང་ ་ ོས་ཞོག་ཅིག དེ་ནས་གཙ་བོས་གང་བདམས་
པ་ནི་གཙང་བ་ཡིན་ལ། ོད་ལེ་ཝེ་བའི་ ་ ད་ མས་ ིས་དབང་བ ང་ཆོག་པ་རེད་ཟེར། ༨ ཡང་མོ་ཤེ་ཡིས་
ཀོ་ ཱ་ལ། ལེ་ཝེའི་ ་ ད་ མས་ཡ། ོད་ཅག་གི་ང་ལ་ ་བ་གཡོར་དང་། ༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཅག་
ད ི་སི་རལ་ལས་ལོགས་ ་བཀར་ཞིང་། ཁོང་དང་ཉེ་བར་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་དམ་པའི་ ར་ལ་ཞབས་ཏོག་དང་།
ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཚབ་ ་ཞབས་ ི་ ེད་ ་བ ག ༡༠ གཙ་བོས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ན་ ་ ེ་ལེ་ཝེ་
བ་ མས། མཉམ་ ་ཁོང་དང་ཉེ་བར་ ས་པ་དེ་ལས་ ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ོད་ཚས་ད་ ང་མཆོད་དཔོན་ ི་
ལས་ཀ་ཡང་རེག་འདོད་དམ། ༡༡ ོད་དང་ ོད་ཚ་མཉམ་ ་འ ས་པ་འདི་ནི། གཙ་བོ་ལ་ ོལ་བར་ ེད་པ་
རེད། དེ་མིན་ན་ཨ་རོན་ཅི་རེད། ོད་ཚས་ཨ་རོན་ལ་ ོལ་བ་ཡིན་ནམ།

༡༢ མོ་ཤེ་ཡིས་མི་མངགས་ནས་ཨེ་ལི་ཨབ་ ི་ ་ད་ཐན་དང་ཨ་བི་རམ་གཉིས་འབོད་ ་སོང་། དེ་དག་གིས།
ང་ཚ་མི་འོངས། ༡༣ ོད་ ིས་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་ ་དེ་ནས་ང་ཚ་ ིད་ཡོང་ཞིང་། ཐང་ ོང་
འདི་ ་གསོད་འདོད་པ་ནི་ལས་ ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ད་ ང་རང་ཉིད་ ལ་པོར་བ ོས་ནས་ང་ཚ་ལ་
དབང་བ ར་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། ༡༤ ོད་ ིས་ང་ཚ་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་ ་དེར་མ་ ིད་
ལ། ཞིང་ས་དང་ ན་འ མ་ཡང་ནོར་ ལ་ ་མ་གནང་། ད་ ་ ོད་ ིས་མི་འདི་དག་གི་མིག་ ང་འ ་འདོད་
དམ། ང་ཚ་མི་འོངས་ཟེར། ༡༥ མོ་ཤེ་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ། ེད་ ིས་ཁོ་ཚས་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ མས་
ལོངས་ ་མི་ ོད་རོགས། ངས་ཁོ་ཚ་ལས་བོང་ ་གཅིག་ ང་མ་འ ོགས་ལ། མི་གཅིག་ ང་བསད་ ོང་མེད་
ཟེར།

༡༦ ཡང་མོ་ཤེ་ཡིས་ཀོ་ ཱ་ལ། སང་ཉིན་ ོད་དང་ ོད་ ི་ལག་རོགས། དེ་མིན་ཨ་རོན་བཅས། ཡོད་ཚད་གཙ་
བོའི་ ང་ ་འ ེང་ནས། ༡༧ མི་ཉིས་བ ་ ་བ ་ཡིས་ ོས་ཕོར་རེ་བ ང་ཞིང་། དེའི་ ེང་ ་ ོས་བཏབ་ནས།
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གཙ་བོའི་ ང་ ་ཡོང་དགོས་ལ། ོད་དང་ཨ་རོན་ ིས་ ང་རང་གི་ ོས་ཕོར་བ ང་ནས་ཡོང་དགོས་ཟེར།
༡༨ དེ་བས་མི་རེ་རེས་རང་གི་ ོས་ཕོར་བ ང་ཞིང་དེའི་ནང་ ་མེ་དང་ ོས་བཏབ་ནས། མོ་ཤེ། ཨ་རོན་དང་
མཉམ་ ་དམ་པའི་ ར་ ི་ ང་ ་འ ེང་ངོ་༎ ༡༩ ཀོ་ ཱ་ཡིས་ཚགས་མི་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ ར་ ི་ ོ་ཁར་
བ ས་ནས། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ ོལ་བར་ ོམ་ ས། གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་ ན་ ིས་མཐོང་བར་ ར་ཏོ༎

༢༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ ། ༢༡ ོད་གཉིས་ཆོས་ཚགས་ལས་ ིར་ ད་ཅིག བདག་གིས་
ད་ཅིག་ཉིད་ ་ཁོ་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་ འོ་ཟེར། ༢༢ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཁ་ བས་ ་ཉལ་ནས་

འདི་ ད་ ། ་ལགས། སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ི་སེམས་ ི་བདག་པོ་ ་ལགས། མི་གཅིག་གིས་ ིག་པ་མཛད་
ན། ེད་ ིས་ཚགས་མི་ཡོངས་ལ་ གས་ ོ་བ་མཛད་དམ་ ས། ༢༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ག ངས་
པ། ༢༤ ོད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ལ་ ོས་ཤིག ཀོ་ ཱ་དང་ད་ཐན། ཨ་བི་རམ་ ི་རས་ ར་ ི་མཐའ་འཁོར་ལས་མ་
འ ག་ཅིག

༢༥ མོ་ཤེ་ཡར་ལངས་ནས། ད་ཐན་དང་ཨ་བི་རམ་ ི་གནས་ ་ ིན་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པ་ མས་
ང་ ེས་དེད་ནས་སོང་། ༢༦ ཁོས་ཚགས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས། ོད་ཚ་མི་ངན་དེ་ཚའི་ ར་དང་རིང་ ་
ེས་ཤིག ཁོ་ཚའི་ཅ་ལག་སོགས་ཅི་ལ་ཡང་རེག་མི་ ང་ ེ། ོད་ཚ་ལ་ཡང་ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་གོས་ནས་མཉམ་ ་
་མེད་ ་འ ོ་ངེས། ༢༧ དེ་བས་ཚགས་མི་ མས་ཀོ་ ཱ་དང་ད་ཐན། ཨ་བི་རམ་ ི་རས་ ར་དང་ ེས་ཤིང་། ད་

ཐན་དང་ཨ་བི་རམ་ ིས་རང་གི་ ང་མ་དང་ ་ ་མོ་ ིད་ནས། ོ་ ི་ ་ ད་དེ་རང་གི་རས་ ར་ ི་ ོ་ཁར་
འ ེང་འ ག ༢༨ ཡང་མོ་ཤེས་ ས་པ། ངས་ལག་ ་བ ར་ འི་ལས་ཀ་འདི་དག ངས་རང་གི་བསམ་འདོད་
བཞིན་ ་ལས་པ་མིན་པར། གཙ་བོས་ང་ལ་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ལས་ ་བ ག་པ་ཡིན། བདེན་ གས་ཡོད་པ་ ོད་
ཚས་ཤེས་པར་འ ར་ངེས། ༢༩ གལ་ཏེ་མི་འདི་དག་གི་ཤི་ ེན་འཇིག་ ེན་ལས་མ་འདས་པའམ། མི་གཞན་དག་
གི་ཤི་ ེན་དང་འ ་བ་ཡིན་ན། ང་རང་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་ཏེ་འོངས་པ་མིན་པའི་ གས། ༣༠ གཙ་བོས་
དོན་ ེན་གསར་བ་ཞིག་བ ན་པ་ ེ། ས་གཞིས་ཁ་ ེ་ནས། ཁོ་ཚ་དང་། ཁོ་ཚ་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡོད་ཚད་

ར་མིད་ ་བཏང་ ེ། གསོན་པོར་ ན་པའི་ནང་ ་བ ངས་ན། ོད་ཚས་ད་གཟོད་མི་འདི་དག་གིས་གཙ་བོ་
ལ་ ད་པ་ཤེས་པར་འ ར་རོ༎

༣༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ ད་ཆ་འདི་དག་བཤད་ཚར་མ་ཐག ཁོ་ཚའི་ ང་འོག་གི་ས་གཞི་གས་ཏེ། ༣༢ ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་
ཚའི་ ིམ་མི། དེ་མིན་ཀོ་ ཱ་ལ་གཏོགས་པའི་མི་དང་ ་ནོར་ མས་ ར་མིད་ ་བཏང་། ༣༣ འདི་ ར་ཁོ་ཚ་
དང་། ཁོ་ཚ་ལ་དབང་བ་ཡོད་ཚད། གསོན་པོར་ ན་པའི་ཁམས་ ་བ ངས་ཤིང་། ས་གཞིའི་གས་ཀ་དེ་ཁོ་ཚའི་
མགོ་ཐོག་ནས་སོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ཚགས་མི་ མས་ལས་མེད་པར་ ར་ཏོ༎ ༣༤ མཐའ་འཁོར་ ་གནས་པའི་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ་ ད་ཐོས་མ་ཐག ག་ ེ་ ོས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ཡང་ ར་མིད་ ་གཏོང་

ིད་ཟེར་ཞིང་འ ག ༣༥ ཡང་མེ་ ེ་གཙ་བོའི་ས་ནས་འ ར་ཏེ། ོས་འ ལ་མཁན་ ི་མི་ཉིས་བ ་ ་བ ་ཡོད་
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པ་ཚང་མ་བ ེགས་པར་ ས། ༣༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༣༧ ོད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་ལ་
མེ་ཕོར་དེ་དག་མེ་ལས་འ ས་ཏེ། མེ་ མས་ ོགས་ ་གཏོར་དང་ ོས་ཤིག དེའི་ ་མཚན་ནི། མེ་ཕོར་དེ་དག་
ནི་དམ་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣༨ ིག་པ་བསགས་ཤིང་རང་གིས་རང་གི་ ོག་ལ་ ོལ་བའི་མི་དེ་དག་གི་མེ་ཕོར་ མས།
མི་མངགས་ནས་ལེབ་ལེབ་ ་ ང་ ེ་མཆོད་ ི་གཡོགས་ ་ གས། མེ་ཕོར་དེ་དག་ནི་ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བ་
ཡིན་པས། དམ་པ་ཡིན་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་ གས་ ་བཀོད་པའང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎
༣༩ དེ་བས་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་ ིས་བ ེགས་པའི་མི་ མས་ ིས་བཀོལ་བའི་མེ་ཕོར་ མས་འ ས། ང་

ེ་མཆོད་ ི་གཡོགས་ ་བ ག་ནས། ༤༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ན་པའི་ གས་ ་བཀོད་ཅིང་། ཨ་རོན་ ི་
ེས་རབས་པ་ལས་གཞན་པའི་མི་ མས་གཙ་བོའི་ ང་ ་བ ད་དེ་ ོས་བ ོན་མི་ ང་ ེ། དེ་ ར་ ས་ན་ཀོ་
ཱ་དང་པོའི་ལག་རོགས་པ་ཚའི་ལས་དབང་ལས་མ་འདས་སོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
ར་བ བ་པ་ཡིན་ནོ༎ ༤༡ ི་ཉིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་འ ས་ནས། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། ོད་
ིས་གཙ་བོའི་འབངས་ མས་བསད་དོ་ཞེས་ལེ་བདའ་ ས་ཤིང་། ༤༢ ཚགས་མི་ མས་འ ས་ནས་མོ་ཤེ་དང་

ཨ་རོན་ལ་ ོལ་བའི་ ས་ ། དམ་པའི་ ར་ ི་ ོགས་ལ་བ ས་པས། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ར་
ིན་ ིས་བ ིབས་ཤིང་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་མཐོང་བར་ ར་ཏོ༎ ༤༣ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དམ་པའི་ ར་ ི་

མ ན་ ་འོངས་ཤིང་། ༤༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༤༥ ོད་གཉིས་ཆོས་ཚགས་དང་རིང་ ་ ེས་ཤིག བདག་གིས་
ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་ཁོ་ཚ་མེད་པར་གཏོང་ངེས་ཟེར། ཁོ་བོ་གཉིས་ཁ་ བས་ ་འ ེལ་ ང་། ༤༦ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་

རོན་ལ། ོད་ ི་ ོས་ཕོར་ལོངས་ལ། མཆོད་ ིའི་ ེང་གི་མེ་ནང་ ་ གས། དེ་ནས་ ོས་བཏབ་ནས་ཆོས་ཚགས་
ི་མ ན་ནས། ར་ ་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་ ིག་པ་བཤགས་པར་ ིས། གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ཟིན་པས། གཉན་ནད་
ང་བཏང་ཟིན་ཟེར། ༤༧ ཨ་རོན་ ིས་མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་པ་བཞིན་ ེར་འོངས་ཤིང་། ཚགས་ད ས་ ་ ག་ ེ་

སོང་ཡང་། བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། གཉན་ནད་འབངས་ ི་ནང་ ་ཐོན་ཟིན། ཁོས་དེའི་ ེང་ ་ ོས་བཏབ་
ནས། འབངས་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ིག་བཤགས་བ ིས། ༤༨ ཁོ་རང་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོ་གཉིས་ ི་ད ས་ ་
འ ེང་བས། གཉན་ནད་མཚམས་བཞག་གོ། ༤༩ ཀོ་ ཱ་ཡི་དོན་ ་ཤི་བ་ལས་གཞན་གཉན་ནད་ ིས་ཤི་བའི་ ིའི་

ངས་ནི། ཆིག་ ི་བཞི་ ོང་བ ན་བ འོ༎ ༥༠ ཨ་རོན་དམ་པའི་ ར་ ི་མ ན་ ་ ེབས་ཤིང་། མོ་ཤེ་ཡི་གམ་
་ཐོན་ ས། གཉན་ནད་ ར་ནས་མཚམས་བཞག་ཟིན་ནོ༎

༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག མགོ་བ་རེ་རེ་ལས་
ད ག་པ་རེ་རེ་ལེན་དགོས། དེ་དག་ནི་མགོ་བ་དག རིགས་ ེ་ ར་བ ིས་ན། ོན་བ ོམས་ད ག་

པ་བ ་གཉིས་ལེན་དགོས། ོད་ ིས་མི་རེ་རེའི་མིང་རང་གི་ད ག་པའི་ ེང་ ་འ ི་ ་ གས། ༣ དེ་མིན་ཨ་
རོན་ ི་མིང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་ད ག་པའི་ ེང་ ་འ ི་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི་རིགས་ ད་རེ་རེ་ལ་རང་གི་
ད ག་པ་རེ་དགོས་སོ༎ ༤ ོད་ ིས་ད ག་པ་དེ་དག་དམ་པའི་ ར་ ི་མཆོད་ ོམ་ ི་མ ན་ ེ། བདག་ ོད་
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དང་མཇལ་སའི་གནས་དེ་ ་ཉར་དགོས། ༥ ེས་ ་བདག་གིས་བདམས་ཟིན་པའི་མི་དེའི་ད ག་པ་ལ་ལོ་མ་
འ ས་ ིད། དེ་ ར་ ས་ན། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ལེ་བདའ་ ེད་པ་མཚམས་
འཇོག་ ་འ ག་ བ་ལ། བདག་གི་ ན་ལམ་ འང་མི་འ ོར་རོ་ཟེར། ༦ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་

མས་ལ་ ས་ནས། རང་རང་གི་མགོ་བའི་ད ག་པ་ ོད་ ་བ ག་ལ། རིགས་ ེ་ ར་མགོ་བ་རེ་ལ་ད ག་པ་རེ།
ོན་བ ོམས་བ ་གཉིས་ཡོད། ཨ་རོན་ ི་ད ག་པའང་དེའི་ ོད་ ་ཡོད་དོ༎ ༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ག་པ་ མས་

མཆོད་ ོམ་ཡོད་སའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ེ། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཉར།
༨ ི་ཉིན། མོ་ཤེ་མཆོད་ ོམ་ཡོད་སའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ལ་ ས། བསམ་ ལ་ལས་འདས་

པ་ཞིག་ལ་ཨ་རོན་ ི་ད ག་པར་ལོ་མ་འ ས་ཤིང་། གང་ ་ ས། མེ་ཏོག་བཞད། འ ས་ ་ཡང་ཐོགས་འ ག་
གོ། ༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ག་པ་ཚང་མ་གཙ་བོའི་ ང་ནས་བཏོན་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བ ན། ཁོ་ཚས་
མཐོང་ཞིང་མགོ་བ་རེ་རེས་རང་རང་གི་ད ག་པ་བ མས་ཏེ་ ིན་ནོ༎ ༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཨ་རོན་ ི་ད ག་
པ་དེ་མཆོད་ ོམ་ ི་མ ན་ ་ཞོག་དང་། བ་འགལ་ ེད་མཁན་ ི་མི་འདི་དག་ལ་ ན་པའི་ གས་ ་འཇོག་
དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ ིས་ཁོ་ཚས་ང་ལ་ལེ་བདའ་ ེད་པ་འགོག་ བ་ལ། ཁོ་ཚའི་ཚ་ ོག་ལའང་གནོད་
མི་དགོས་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༡༡ མོ་ཤེ་ཡིས་འདི་ ར་བ བས་ཏེ། གཙ་བོས་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན། ཁོས་དེ་

ར་བ བས་པ་ཡིན་ནོ༎
༡༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་ལ། ང་ཚ་ཤི་སོང་། ང་ཚ་ཤི་ནས་ ོང་སོང་། ང་ཚ་ཐམས་ཅད་ཤི་ནས་

ོང་བར་ ར་སོང་། ༡༣ གཙ་བོའི་ ར་མཆོག་དང་ཉེ་བར་བ ད་ན་འཆི་ངེས་པས། ང་ཚ་ཚང་མ་འཆི་དགོས་
པ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ཏོ༎

༡༨ གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་པ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ། དེ་མིན་ ོད་ ི་རིགས་ ད་དག་གིས། ན་
་དམ་པའི་གནས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་ ིག་འ ར་དགོས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ང་ ན་ ་

མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་འགན་དང་འགལ་བའི་ཉེས་ ིག་འ ར་དགོས། ༢ ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ན་ལེ་ཝེ་བ་ ེ།
ོད་ ི་ཕ་མེས་ ི་རིགས་ ེ་ ིད་འོངས་ནས། ཁོ་ཚས་ ོད་དང་མཉམ་འ ེལ་ ིས་ ོད་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་

དགོས། འོན་ ང་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ཡིས། ན་ ་མཆོད་ ོམ་ཡོད་སའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ང་ ་ལས་
ཀ་གཉེར་དགོས། ༣ ཁོ་ཚས་བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ མས་བ ི་དགོས་ལ། དམ་པའི་ ར་མཆོག་
ལ་ཞབས་ཏོག་ ལ་བཞིན་ ེད་པ་ལས། དམ་པའི་གནས་ ི་ ོད་དང་མཆོག་ ིའི་ཉེ་བར་བ ད་མི་ ང་ ེ། ཁོ་
ཚ་དང་ ོད་ མས་མི་འཆི་བའི་ ིར་རོ༎ ༤ ཁོ་ཚ་ ོད་དང་མཉམ་འ ེལ་ ིས། དམ་པའི་ ར་ལ་ ་ ང་ ེད་
དགོས་ལ། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཡོད་ཚད་བ བ་དགོས། འོན་ ང་ ི་མི་ ོད་ཚ་དང་ཉེ་བར་
བ ད་ ་འ ག་མི་ ང་། ༥ ོད་ཚས་དམ་པའི་གནས་དང་མཆོད་ ི་ལ་ ་ ང་བ ིད་དགོས་པ་ལས། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ གས་ ོ་བས་ཉེས་དམིགས་འཕོག་ ་འ ག་མི་ ང་ངོ་༎ ༦ ོད་ ི་ ན་ ་ལེ་ཝེ་བ་དག་
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ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལས་བདམས་ཤིང་གཙ་བོ་བདག་གིས་དང་ ་ ངས་ཤིང་། དམ་པའི་ ར་མཆོག་ལ་
ཞབས་ཏོག་ ་བའི་ ིར་ ་ ོད་ མས་ལ་བ ལ་ཡོད། ༧ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ཡིས་མཆོད་ ི་ལ་གཏོགས་པ་
དང་ཡོལ་བའི་ནང་གི་ ་བ་ཡོད་ཚད་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཀ་ ང་བ་དང་མཉམ་ ་དོན་གཉེར་ ེད་དགོས།

ོད་ མས་ ི་དེ་ ར་ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས་ཏེ། བདག་གིས་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཀ་དེ་ ོད་ མས་ ིས་
བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་ ིར་ ་འ ལ་བར་ ། ཉེ་བར་བ ད་པའི་ ི་མི་ མས་ཅིས་ ང་གསོད་དགོས།

༨ གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ། བདག་གིས་བདག་ལ་དབང་བའི་བཏེགས་མཆོད་ མས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
མས་ ིས་སོ་སོར་དམ་པར་ ས་པའི་མཆོད་ ས་དག ོད་ལ་གནང་ནས་བདག་གཉེར་ ེད་ ་འ ག ་

མཚན་ནི་ ོད་ལ་ གས་ མ་ ིས་ གས་ཡོད་པས་སོ༎ འདི་དག་ཡོད་ཚད་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་དག་ལ་
གནང་ནས། གཏན་ ་ཐོབ་འོས་པའི་བགོས་ ལ་ ་ ིན་པ་ཡིན་ནོ༎ ༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་བདག་
ལ་གནང་བའི་མཆོད་ ས་དམ་པ་ ེ། དཀར་མཆོད་ ི་འ ལ་བ་དང་། ིག་མཆོད་ ི་འ ལ་བ་དང་། ཉེས་
བཤགས་ ི་མཆོད་འ ལ་བཅས་ ི་ ོད་ ། མེ་ལ་མ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་དམ་པ་ཡོད་ཚད། ོད་དང་ ོད་

ི་ ་རབས་ཚ་ ད་དག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༠ ོད་ ིས་དེ་དག་མཆོད་ ས་ ་ངོས་བ ང་ནས་བཟའ་དགོས།
ེས་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་བཟའ་ཆོག་ལ། ོད་ ིས་མཆོད་ ས་དེ་དམ་པར་ཤེས་དགོས། ༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ིས་ ལ་བའི་བཏེགས་མཆོད་དང་གཡབ་མཆོད་ཡོད་ཚད། བདག་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ་ མས་ལ་

གནང་ཡོད། གཏན་ ་ཐོབ་འོས་ ི་བགོ་ ལ་ ་ངོས་བ ང་ནས། ོད་ ི་ ིམ་ན་གཙང་བར་གནས་པ་ ན་
ིས་བཟའ་ཆོག ༡༢ མ་དང་ མ་གསར། འ ་རིགས་ ་ ་ལས་ཆེས་བཟང་བ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་
ིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་གསར་ ིན་ ི་ལོ་ཏོག་ མས། ཡོད་ཚད་ ོད་ལ་གནང་། ༡༣ ཁོ་ཚས་ཞིང་ནང་ནས་
ེར་འོངས་ཤིང་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་གསར་ ིན་ ི་ལོ་ཏོགས་ཡོད་ཚད་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ོད་ ི་ ིམ་ན་

གཙང་བར་གནས་པ་ ན་ ིས་བཟའ་ཆོག ༡༤ ད ི་སི་རལ་ ིས་གཏན་ ་ ལ་བའི་འ ལ་བ་ཡོད་ཚད་ ོད་
ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༥ ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི། ོན་ ེས་ ི་མིའམ་ ོ་ གས་ཡོད་ཚད་ ོད་ལ་དབང་བ་
ཡིན། འོན་ ང་ ོན་ ེས་ ི་མི་ མས་ ་དགོས་ལ། ོན་ ེས་ ི་མི་གཙང་བའི་ ད་འ ོ་ མས་ ང་ ་དགོས།
༡༦ དེ་ལས་ ་བ་གཅིག་ལོན་པ་དག་གི་ ་ཡོན་དེ། ོད་རང་གི་ཚད་བགམ་ ི་རིན་གོང་དང་། གནས་དམ་པའི་
ཚད་གཞི་ ར། ད ལ་ ི་ཀ་ཤེལ་ ་ ིན་ཏེ་ ་དགོས།༼ཀ་ཤེལ་གཅིག་ནི་གེ་ར་ཉི་ ་ཡིན།༽ ༡༧ འོན་ ང་ ོན་

ེས་ ི་ ང་དང་། ོན་ ེས་ ི་ ག་དང་ར་མ་བཅས་ ་མི་ ང་ ེ། དེ་དག་ནི་དམ་པ་ཡིན། དེ་ཚའི་ ག་ཆང་
མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་གཏོར་བ་དང་། ཚལ་ མ་མེ་ ་བ ེག་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་མཆོད་ ་འ ལ་
དགོས། ༡༨ དེ་དག་གི་ཤ་ ོད་ ི་ཡིན་ཏེ། གཞན་ ིས་གཡབ་པའི་ ང་དང་ ག་པ་གཡས་པ་ ོད་ལ་དབང་བ་
བཞིན་ཡིན་ནོ༎ ༡༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ལས་གཡབ་མཆོད་ མས།
བདག་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ་དག་ལ་གནང་ནས། གཏན་ ་ཐོབ་འོས་ ི་བགོས་ ལ་ ་ ིན། ོད་དང་
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ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ མས་ལ་འདི་དག་གནང་བ་ནི། གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཞག་པའི་གཏན་གནས་ ི་ འི་
དམ་བཅའ་ཞིག་གོ།༼འདིར་ ་ནི་ནམ་ཡང་ ལ་བར་མི་འ ར་བའི་དཔེ་ཡིན།༽

༢༠ གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་པ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ཡོད་མི་ཆོག་
ལ། ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་བགོས་ ལ་ཡང་ཡོད་མི་ཆོག བདག་ནི་ ོད་ ི་བགོས་ ལ་དང་། ོད་ ི་ནོར་ ལ་ཡིན།
༢༡ ད ི་སི་རལ་ ི་བགོས་ ལ་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་དེ། བདག་གིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་གནང་ཡོད། དེ་ནི་ཁོ་ཚས་
དམ་པའི་ ར་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་པས། ཁོ་ཚའི་ངལ་ ོལ་ལ་ ་ཕོགས་ ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎ ༢༢ ད་ནས་བ ང་

ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དམ་པའི་ ར་དང་ཉེ་བར་བ ད་མི་ ང་ ེ། ིག་པ་འ ར་ནས་མི་འཆི་བའི་ ིར་
རོ༎ ༢༣ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་དམ་པའི་ ར་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་ཏེ། ཉེས་པ་འ ར་དགོས། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་
མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་གཏན་ ོལ་ཞིག་ ་ཤེས་དགོས། ཁོ་ཚར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཐོན་
ལས་ཡོད་མི་ཆོག ༢༤ དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་བགོ་ ལ་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ ེ། གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་བཏེགས་
མཆོད་ མས། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་བགོ་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་རེད། དེ་བས་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཐོན་ལས་ནོར་ ལ་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།

༢༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ག ངས་པ། ༢༦ ོད་ ིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་
ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལས་ ངས་པའི་བ ་ཆའི་གཅིག་གི་བགོས་ ལ་ལམ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་
གནང་བའི་བགོས་ ལ་ ེ། བ ་ཆའི་གཅིག་གི་བགོས་ ལ་དེ་ལས་ཡང་དེའི་བ ་ཆའི་གཅིག་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་
དགོས། ༢༧ བཏེགས་མཆོད་དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཞིང་ནང་ནས་ཐོན་པའི་འ ་རིགས་དང་། བཙགས་པའི་ཆང་

འང་བ ིའོ༎ ༢༨ དེ་ ར་ ོད་ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལས་ཐོབ་པའི་བ ་ཆའི་གཅིག་ལས་ ང་གཙ་
བོ་ལ་བཏེགས་མཆོད་འ ལ་དགོས། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་བཏེགས་མཆོད་དེ་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ལ་
དབང་བ་ཡིན། ༢༩ ོད་ཚ་ལ་ཐོབ་པའི་བགོ་ ལ་ཡོངས་ལས། ཆེས་ལེགས་ཤོས་སམ་སོ་སོའི་དམ་པ་དེ། གཙ་
བོ་ལ་བཏེགས་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ༣༠ དེ་བས་ ོད་ ིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་ཚས་
ཆེས་ལེགས་ཤོས་དེ་ ལ་དང་། དེ་དག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཞིང་ནས་ཐོན་པའི་འ ་རིགས་དང་གསར་ ་བཙར་
བའི་ཆང་ ་བ ིའོ༎ ༣༡ ོད་དང་ ོད་ ི་ནང་མི་ མས་ ིས་གནས་གང་ འང་ཟོས་ཆོག དེ་དག་ནི་ ོད་ཚ་
ལ་གནང་བའི་ ་དགའ་དང་། དམ་པའི་ ར་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་པའི་ ་ཕོགས་ཡིན། ༣༢ ོད་ཚས་དེ་ལས་
ཆེས་བཟང་ཤོས་དེ་ ལ་དང་། མཆོད་ ས་ ི་དོན་ ་ཉེས་པ་བསགས་ན་མི་འོས་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པའི་
མཆོད་ ས་ལ་ ད་པར་ཡང་མི་ ང་། དེ་དག་ནི་ ོད་ཚ་མི་འཆི་བའི་ ིར་ འོ༎

༡༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་པ། ༢ གཙ་བོས་གནང་བའི་བཀའ་ ིམས་ལས་བཀའ་ ོལ་
ཞིག་ནི་འདི་ ་ ེ། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག དབང་བོ་ལ་ ོན་མེད་

པ་དང་། ར་ནས་གཉའ་ཤིང་འ ར་མ་ ོང་བའི་བ་མོ་དམར་བོ་ ེ་བ་མེད་པ་ཞིག་བདག་གི་ ང་ ་ ིད་
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ཤོག་ཅིག ༣ མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལ་ ད་ཅིང་། ཁོས་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་ནས། ཁོའི་མ ན་ནས་མི་
ཞིག་ལ་གསོད་ ་འ ག་དགོས། ༤ མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ིས་བ་མོའི་ ག་མ བ་མོས་ ངས་ཏེ། དམ་
པའི་ ར་ ི་ ོའི་ ོགས་ ་ ག་ལན་བ ན་མཆོད་དགོས། ༥ མི་ཞིག་གིས་ཁོའི་མིག་མ ན་ནས་བ་མོ་དེ་ ེག་
དགོས། བ་མོའི་ཀོ་བ་དང་ཤ ག ི་བ་སོགས་ཡོད་ཚད་ ེག་དགོས། ༦ མཆོག་དཔོན་ ིས་ ག་ཤིང་དང་ ་
ཧེ་སོབ། མཚལ་ ད་བཅས་ ངས་ནས་མེ་ནང་ ་འཕེན་དགོས། ༧ མཆོད་དཔོན་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་
བར་ཡོད་ཅིང་། ་བ་བ ས་ཤིང་ ས་ ས་ ེས། ད་གཟོད་ ར་ནང་ ་ལོག་ཆོག ༨ བ་མོ་བ ེགས་མཁན་དེ་
ཡང་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་གནས་ཤིང་། ་བ་བ ས་པ་དང་ ས་ ་དགོས། ༩ གཙང་བར་གནས་
པའི་མི་ཞིག་གིས་བ་མོ་བ ེགས་པའི་ཐལ་བ་ མས་བ ས་ནས། ར་ ིའི་ ལ་གཙང་ས་ཞིག་ ་འཇོག་དགོས།
ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ིར་ ་ ི་མ་སེལ་བའི་ ་ཞིག་ ེབ་དགོས། འདི་ནི་ ིག་པ་སེལ་བའི་ལས་ཤིག་
གོ། ༡༠ བ་མོ་བ ེགས་པའི་ཐལ་བ་བ ་མཁན་ ི་མི་དེ་དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་གནས་ཤིང་། ་
བ་འ ད་དགོས། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དང་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་གནས་བཅས་པའི་ ི་མི་ མས་ ིས་
གཏན་ ི་ ིག་ ོལ་ཞིག་ ་ཤེས་དགོས་སོ༎

༡༡ གཤིན་པོའི་རོ་ལ་རེག་པའི་མི་དེ། ཉིན་བ ན་ལ་མི་གཙང་བར་འ ར། ༡༢ མི་དེས་ཉིན་ག མ་པར་ ི་
སེལ་ ི་ ས་རང་ཉིད་གཙང་བར་ ས་ན། ཉིན་བ ན་པར་གཙང་བར་འ ར་ལ། གལ་ཏེ་ཉིན་ག མ་པར་
གཙང་བར་མ་ ས་ན། ཉིན་བ ན་པར་ཡང་གཙང་བར་མི་འ ར། ༡༣ གཤིན་པོའི་རོ་ལ་རེག་ཅིང་། ས་མི་
གཙང་བར་གནས་པ་དེས། གཙ་བོའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་མི་གཙང་བར་བཟོས་ན། མི་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་

མས་ལས་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་ ། དེའི་ ་མཚན་ནི་ ི་མ་སེལ་བའི་ ་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་མ་གཏོར་བར། ཁོ་
བོ་མི་གཙང་བར་ ས་ ེང་ ་ ི་མ་གོས་ཡོད་པས་སོ༎

༡༤ མི་རས་ ར་ ་ཤི་བའི་ ིག་ ོལ་འདི་ ར་ཡིན་ཏེ། རས་ ར་ནང་ ་སོང་བའི་མི་དང་རས་ ར་ ་
ཡོད་པ་ མས། ཉིན་བ ན་ལ་ ས་མི་གཙང་བར་གནས། ༡༥ ཁ་ ེ་བའི་ ོད་དེ། ཁ་བཀབ་མེད་པ་ཡོད་ཚད་

ང་མི་གཙང་བར་གནས།
༡༦ མི་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཐང་ ོང་ ་ ིས་བསད་པའི་མིའམ། གཤིན་པོའི་རོའམ། མིའི་ ས་པ། དེ་མིན་ ར་

ས་སོགས་དང་རེག་ན། ཉིན་བ ན་ལ་མི་གཙང་བར་གནས། ༡༧ ས་མི་གཙང་བར་གནས་པ་འདི་དག་གི་ཆེད་
་བ ེགས་ཟིན་པའི་ཉེས་འདག་གི་ཐལ་བ་དེ། ོད་ ་ གས་ནས་དེའི་ ེང་ ་ ་ ག་དགོས། ༡༨ ས་གཙང་

བར་གནས་པ་ཞིག་གིས་ ་ཧེ་སོབ་ཞིག་ ས་ ན་ནས། ་ཆང་དེ་རས་ ར་དང་ ོད་ཡོད་ཚད། དེ་མིན་རས་
ར་ ་ ོད་པ་དག་གི་ ེང་ ་གཏོར་དགོས་ལ། མིའི་ ས་པ་རེག་པ་དང་། བསད་པའི་རོ་ལ་རེག་པ་དང་། རང་

མོས་ ས་པའི་རོ་ལ་རེག་པ་དང་། ར་སར་རེག་པའི་མི་ མས་ ི་ ེང་ འང་གཏོར་དགོས། ༡༩ ཉིན་ག མ་པ་
དང་བ ན་པར། ས་གཙང་བ་ཞིག་གིས་ ་དེ་ ས་མི་གཙང་བ་ མས་ ི་ ེང་ ་གཏོར་ན། ཉིན་བ ན་པར་
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མི་དེ་གཙང་བར་འ ར། མི་དེས་ ་བ་བ ས་པ་དང་ ས་ ས་ ེས། དགོང་མོར་ ེབས་ ས་ ས་གཙང་བར་
ར་བ་ཡིན་ནོ༎

༢༠ འོན་ ང་ ས་མི་གཙང་བར་གནས་ ང་རང་ཉིད་གཙང་བར་མི་ ེད་པ་དེ། ཆོས་ཚགས་ལས་ཚར་
གཅོད་པར་ ་དགོས་ཏེ། ཁོ་བོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དེ་མི་གཙང་བར་ ས་པ་རེད། ི་མ་སེལ་བའི་ ས་ ་
ཁོའི་ ས་ ེང་ ་གཏོར་མེད་པས། ཁོ་བོ་མི་གཙང་བར་གནས་པ་རེད། ༢༡ འདི་ནི་ ོད་ཚས་གཏན་ ི་ ིག་ ོལ་
ཞིག་ ་ངེས་དགོས་ལ། ི་མ་སེལ་བའི་ ་གཏོར་མཁན་ ི་མི་དེས་ ང་ ་བ་བ ་དགོས་ཏེ། ི་མ་སེལ་བའི་

་ལ་རེག་པའི་མི་ མས་ ང་། དགོང་མོའི་བར་ ་མི་གཙང་བར་གནས་པ་རེད། ༢༢ མི་གཙང་བར་གནས་པ་
དག་གིས་རེག་པའི་དངོས་པོ་ མས་མི་གཙང་ལ། དངོས་པོ་དེ་དག་རེག་པའི་མི་ མས་ ང་དགོང་མོའི་བར་

་མི་གཙང་བར་གནས་སོ༎

༢༠ ་བ་དང་པོའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཐམས་ཅད་ཐང་ ོང་ཚན་ཞེས་ ་བ་ ་ ེབས་
ནས། ཀ་དེ་ཤ་ ་གནས་བཅས་སོ༎ མིར་ ལ་དེ་ ་ཤི་ཞིང་གནས་དེ་ ་བ ངས་སོ༎

༢ ཆོས་ཚགས་ལ་ ་འ ང་ ་མེད་པས། ན་ ་འཛམས་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ ོལ་བར་ ས།
༣ འབངས་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་ལ་འ ན་ཞིང་ ོད་ནས་འདི་ ད་ཟེར། ོན་ཆད་ང་ཚའི་ ན་ ་ མས་གཙ་བོའི་
མ ན་ ་ཤི། ང་ཚ་ཡང་ཁོང་ཚ་དང་ ར་འཆི་བར་དགའ། ༤ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་ཆོས་ཚགས་ མས་
ཐང་ ོང་འདིར་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ང་ཚ་མི་དང་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་འཆི་ ་འ ག་འདོད་དམ།
༥ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་བཙན་ ིས་དེད་ཅིང་། ིད་ནས་ ལ་ངན་འདི་འ ་ཞིག་ ་ ིད་ནས་
འོངས་པ་ཡིན། ལ་འདིར་ས་བོན་མི་འ ངས་ལ། སེ་ཡབ་ཤིང་དང་ ན་ ོང་། སེ་འ འི་ ོང་བོ་མི་ ེ་ལ། ་
ཡང་འ ང་ ་མེད་དོ༎

༦ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཆོས་ཚགས་དང་ ེས་ཤིང་། དམ་པའི་ ར་ ི་མ ན་ ་ ེབས་ནས་ཁ་ བས་ ་ཉལ་
བས། གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་ ར། ༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༨ ོད་ ིས་ད ག་པ་ ེར་ནས། ོད་ ི་ ་
བོ་ཨ་རོན་དང་མཉམ་ ་ཆོས་ཚགས་བ ས་ཤིག ཁོ་ཚའི་མིག་མ ན་ནས་ཕ་བོང་ལ་ ་ཐོངས་ཞེས་ཤོད་དང་།

་དེ་ཕ་བོང་ལས་ ིར་ཐོན་འོངས་པས། ཆོས་ཚགས་དང་ཁོ་ཚའི་ ད་འ ོ་ལ་ ་འ ང་ ་ གས་ཞེས་བཀའ་
བ ལ་ལོ༎ ༩ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན། གཙ་བོའི་ ང་ནས་ད ག་པ་ ངས། ༡༠ མོ་
ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ིས་ཆོས་ཚགས་ མས་ཕ་བོང་གི་མ ན་ ་བ ས་ནས། མོ་ཤེ་ཡིས་ ས་པ། ོད་ཚ་ངོ་ལོག་པ་
དག་གིས་ང་ལ་ཉོན་དང་། ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ་ཕ་བོང་འདི་ལས་འོངས་ ་འ ག་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༡ མོ་ཤེ་
ཡིས་ད ག་པ་འ ར་ནས། ཕ་བོང་ལ་ལན་གཉིས་བ བ་པ་ན། ་མང་པོ་བ ར་འོངས་པས། ཚགས་མི་དང་

ད་འ ོ་ མས་ ིས་འ ང་ངོ་༎
༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག ངས་པ། ོད་ཚ་ང་རང་ལ་མ་དད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་
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ི་མ ན་ནས་དམ་པར་མ་བ ར་བས། ཆོས་ཚགས་ མས་བདག་གིས་གནང་བའི་ ལ་དེར་འ ིད་མ་ བ་པ་
རེད། ༡༣ ་འདིའི་མིང་ལ་མིར་ཡམ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ོད་ཅིང་
འ ན་བ ངས་པས། གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་རང་ཉིད་དམ་པ་ཡིན་པར་བ ན་པ་ཡིན་ནོ༎༼མེར་ མ་ ཱ་
ཟེར་བ་ནི། འ ན་ཞིང་ ོད་པའི་དོན་ཡིན།༽

༡༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ཀ་དེ་ཤ་ནས་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོ་ལ་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་བཤད་ ར། ོད་ ི་ ན་ ་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་ ི་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་དཀའ་ངལ་ལ་འ ད་པ་ཡོད་འདི་དག་ནི། ༡༥ ང་ཚའི་མེས་པོ་ མས་
ཨེ་ཇིབ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཨེ་ཇིབ་ནས་ ན་རིང་ ་བ ད། ཨེ་ཇིབ་ ི་མི་ མས་ ིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་དང་ང་ཚ་

ག་ལ་ ར་བ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༦ ང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་འོ་དོད་ ི་ ་བ་ ས་པས། ཁོང་གི་ང་ཚའི་ ད་འབོད་
གསན་ནས། ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། འདི་དག་ཡོད་ཚད་ ོད་ ིས་ཤེས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ ་ང་ཚ་ ོད་ ི་ས་མཚམས་ ི་ ོང་ ེར་ཀ་དེ་ཤ་ ་ཡོད། ༡༧ ང་ཚ་ ེད་ ི་མངའ་ཁོངས་བ ད་ནས་
འ ོ་ ་འ ག་པར་ ། ེད་ ི་ཞིང་ནང་དང་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་མི་ ོ་ལ། དོང་ འི་ ་ཡང་མི་འ ང་།
ལམ་ཆེན་བ ད་ནས།༼མ་ཡིག་ ་ ལ་པོའི་ལམ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ གཡས་གཡོན་གང་ འང་མི་འདའ་བར་

ང་བོར་ ེད་ ི་མངའ་ཁོངས་བ ལ་ངེས། ༡༨ ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོས། ོད་ངའི་མངའ་ཁོངས་བ ད་ནས་སོང་
མི་ཆོག བདག་གིས་རལ་ ི་བ ང་ནས་ ོད་དང་འ ག་པ་མི་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཟེར། ༡༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་

མས་ ིས་ ས་པ། ང་ཚ་ལམ་ཆེན་བ ད་ནས་འ ོ་བས། མི་དང་ ད་འ ོ་གང་གིས་ ང་ ་ཁམ་གང་ཡང་མི་
འ ང་ན། ོད་ལ་རིན་གོང་གཞན་ངེས། རེ་བ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ང་ཚ་ ང་ཐང་ ་འ ོ་ ་བ ག་པས་
ཆོག ༢༠ ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོས་ ས་པ། ངའི་མངའ་ཁོངས་བ ད་ནས་སོང་མི་ཆོག་ཟེར་ཞིང་། དམག་མང་པོ་

ིད་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དང་འཐབ་པར་ ེབས་ ང་ངོ་༎ ༢༡ དེ་ ར། ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོས་ད ི་སི་
རལ་ མས་མངའ་ཁོངས་བ ད་ནས་འ ོ་ ་མ་བ ག་པས། དེའི་ ིར་ཁོ་ཚ་དེ་བཞག་ནས་ ད་སོང་ངོ་༎

༢༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཐམས་ཅད་ཀ་དེ་ཤ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཧོ་རེབ་ཞེས་པའི་རི་བོ་དེར་
ེབས། ༢༣ གཙ་བོས་ཨ་དོམ་ ལ་ ི་ས་མཚམས་དང་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་

ལ་ག ངས་པ། ༢༤ ཨ་རོན་ཁོའི་རིགས་ ེ་ མས་ ི་ ས་ ་འ ོ་ ་ གས། ཁོ་བོ་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ལ་
གནང་བའི་ས་དེ་ ་སོང་མི་ཆོག་ ེ། མིར་ཡམ་པའི་ ་ཡི་དོན་ ། ོད་ཚ་ངའི་བཀའ་དང་འགལ་བས་སོ༎
༢༥ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ིད་དེ་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ི་ ེང་ ་སོང་ནས། ༢༦ ཨ་རོན་ ི་དམ་
པའི་གོས་དེ། ཁོའི་ ་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལ་ ོན་ ་ གས། ཨ་རོན་ཁོ་རང་ ལ་དེ་ ་ཤི་ནས། རང་གི་རིགས་ ེ་

མས་དང་འཛམ་པ་ འོ༎ ༢༧ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་ ། ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་
ི་མཐོང་ལམ་ནས་ཧོ་རེབ་ ི་རི་བོའི་ ེང་ ་འགོས། ༢༨ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་རོན་ ི་དམ་པའི་གོས་ མས་བ ས་

ནས། ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལ་བ ོན། ཨ་རོན་རི་བོའི་ ེ་ནས་ཤི་བས། མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་གཉིས་རི་
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ནས་མར་བབས། ༢༩ ཚགས་མི་ཐམས་ཅད་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ཡོངས་ ིས། ཨ་རོན་ཤི་བ་གོ་ ེས། ཨ་
རོན་ ི་དོན་ ་ཉིན་ མ་ ་ལ་ ས་སོ༎

༢༡ ོ་ ོགས་ ་ ོད་པའི་ཀན་ཨན་པ། ཨ་རད་ ི་ ལ་པོ་དེས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཨ་ཐ་རིམ་ ི་
ལམ་ ་ཡོང་བཞིན་འ ག་ཟེར་བ་ཐོས་ནས། ད ི་སི་རལ་དང་འཐབ་ནས། མི་འགའ་ཞིག་བཙན་ ་

བ ང་། ༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ར་དམ་བཅས་ཏེ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དམངས་དེ་ཚའི་
ངའི་ལག་ ་ ད་ན། ངས་དེ་དག་གི་ ོང་ ེར་ མས་ ལ་ ་བ ག་གོ་ཞེས་ ས་སོ༎ ༣ གཙ་བོ་ད ི་སི་རལ་ ི་
དམ་བཅའ་དེ་ལ་ གས་མོས་ ང་ནས། ཀན་ཨན་པ་ མས་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད། ཁོ་ཚས་ཀན་ཨན་པ་དང་ཀན་
ཨན་པའི་ ོང་ ེར་ མས་ ་མེད་ ་བཏང་ཞིང་། ལ་དེའི་མིང་ལ་ཧོར་ ཱ་ཞེས་བཏགས།༼ཧོར་མ་ནི་ ་མེད་

་བཏང་བའི་དོན་ཡིན།༽
༤ ཁོ་ཚར་ཧོ་རེབ་རི་བོ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ་མཚ་དམར་བོའི་ ོགས་ ་བ ོད་ ས། ཨེ་དོམ་ ི་ས་ཆ་

དེ་བ ོར་ནས་འ ོ་དགོས། འབངས་ མས་ ིས་ལམ་ཐག་འདི་བ ོད་པར་དཀའ་བ་ཤེས་ནས། སེམས་ཧ་ཅང་
མི་ ིད་པར་ ར་ཏེ། ༥ ་དང་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ཚས་ང་ཚ་ཅིའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ང་ཚ་ཐང་

ོང་འདི་ནས་འཆི་ ་འ ག་འདོད་དམ། ལ་འདིར་འ ་མེད་ལ་ ་ཡང་མེད་པས། ཟ་མ་ངན་པ་འདི་ཙམ་ལ་
ང་ཚ་ཞེན་ལོག་པར་འ ར་ཞེས་ལེ་བདའ་ ས། ༦ དེ་བས་གཙ་བོས་འབངས་ ི་ ོད་ ་ ག་ ལ་བཏང་ནས།

ལ་ ིས་བ ག་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་མང་པོ་ཤིའོ༎ ༧ འབངས་ མས་མོ་ཤེ་ཡི་གམ་ ་སོང་ནས། ངེད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་དང་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ ེ་ཉེས་པ་ཡོད་པས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ ལ་
དེ་ མས་ང་ཚ་དང་ ེས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་
བཏབ་བོ༎ ༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ོད་ ིས་མེའི་མདོག་དང་ ན་པའི་ ལ་ཞིག་བཟོས་ནས། དར་
ཤིང་གི་ ེང་ ་ཐོགས་ཤིག ལ་ ིས་བ ག་པ་དག་གིས་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ ག་པར་འ ར། ༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ཟངས་

ི་ ལ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་དར་ཤིང་གི་ ེ་ ་འ ར། ལ་ ིས་བ ག་པ་དག་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ ག་བ ེད་
ང་ངོ་༎

༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལམ་ལ་ཆས་ནས། ཨ་བོད་ ་བའི་ ལ་ལ་ ར་བཏབ་བོ༎ ༡༡ ཡང་ཨ་བོད་ནས་
ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ར་བཏབ་པའི་གནས་ནི་ཨི་ཡེ་བ་རིམ་ཞེས་པ་ ེ། མོ་རབ་ཁ་གཏད་ ི་ཐང་ ོང་གི་ཉིན་ཁ་
དེའོ༎ ༡༢ ཡང་དེ་ནས་ཆས་ཏེ་ ང་བ་སེ་རེད་ལ་ ར་བཏབ། ༡༣ ཡང་དེ་ནས་ཆས་ཏེ། ཨར་ནོན་ ་བོའི་འ མ་

་ ར་བཏབ། ཨར་ནོན་ ་བོ་ནི་ཐང་ ོང་ ་བ ར་ ིན་ཡོད་ལ། ཨེ་མོར་བ་ མས་ ི་ས་མཚམས་ནས་བ ར་
འོངས་པ་རེད། ཨར་ནོན་ ་བོ་ནི་ ོན་ཆད་མོ་རབ་དང་ཨེ་མོར་བ་གཉིས་ ི་མཐའ་མཚམས་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ དེ་
བས་གཙ་བོའི་དམག་འཐབ་ ི་བ ན་བཅོས་ ། ་ཕེའི་ཝ་ཧེབ་དང་ཨར་ནོན་ ི་ ང་བ་དང་། ༡༥ དེ་མིན་
ཧོར་དང་ཁ་གཏད་པའི་ ང་བ་ ར་འབབ་ མས་ནི་མོ་ཨབ་ ི་མཐའ་མཚམས་དང་ཉེའོ་ཞེས་བ ན་ཡོད།
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༡༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་པེར་ ་འ ོར།༼པེར་ཞེས་པ་ནི་ ོན་པའི་དོན་ཡིན།༽
དེ་ ོན་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ིས་འབངས་ མས་བ ས་ཤིག བདག་གིས་ཁོ་ཚར་ ་གནང་ངོ་ཞེས་པའི་ ོན་
པ་དེ་ཡིན། ༡༧ བས་དེར་ད ི་སི་རལ་ ་ མས་ ིས། ོན་པ་ལགས། ་འ ར་ ་ གས་ཞེས་པའི་ ་ ངས་
ཤིང་། ོད་ཚས་ ོན་པ་འདི་ལ་ ་ལེན་དགོས། ༡༨ ོན་པ་འདི་ནི་མགོ་བ་དང་འབངས་ལས་གཙ་བོ་ མས་

ིས་འཁར་བ་དང་ད ག་པས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཐང་ ོང་ནས་མད་ཐ་
ནའི་ ོགས་ ་ཆས། ༡༩ མད་ཐ་ན་ནས་ན་ཧ་ལི་ཨེལ་དང་། ན་ཧ་ལི་ཨེལ་ནས་པ་མོ་ད་ ་འ ོར་བ། ༢༠ ཡང་པ་
མོ་ད་ནས་མོ་ཨབ་ས་ཆའི་ ང་བ ད་དེ། མར་བ ས་ཐང་ ོང་ཡིན་པའི་རི་བོ་ཕིས་ཀ་དེའི་ ེ་ ་འ ོར།

༢༡ ཡང་ད ི་སི་རལ་ ིས་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ། ༢༢ ང་ཚ་ ོད་ ི་མངའ་
ཁོངས་བ ད་ནས་འ ོ་ ་འ ག་རོགས། ང་ཚ་ཞིང་ས་དང་ ན་འ མ་ ི་ཚལ་ ་མི་ ོ་ལ། ོན་པ་ལས་ ་

བ་གང་ཡང་མི་འ ང་བར། ལམ་ཆེན་བ ད་ནས་༼མ་ཡིག་གི་ནང་ ་ ལ་པོའི་ ་ལམ་ཞེས་ ིས་ཡོད༽ཕ་
རོལ་ ་བ ལ་འ ོ་ཞེས་ ས། ༢༣ སི་ཧོན་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ ་བ ད་ ་མ་
བ ག་པར་མ་ཟད། ཁོའི་དམངས་ མས་བ ས་ཏེ་ཐང་ ོང་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ོལ་བར་ཆས་
ཤིང་། ཱ་ཙ་ ་བ་ ་ད ི་སི་རལ་དང་འཐབ་བོ༎ ༢༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཁོ་བོ་རལ་ ིས་བསད་ཅིང་།
ཁོའི་ས་ མས་བདག་ ་བ ང་། ཨར་ནོན་ ་བོ་ནས་ཡབ་བོག་ ་བོ་ ེ། ཨམ་མོན་པ་ཚར་ ག་རག་བར་ ་
ཟིན། ཨམ་མོན་པའི་ས་མཚམས་ ་བཙན་ ོང་ཡོད་པས་དེ་ལས་འདའ་བར་མ་ ས་སོ༎ ༢༥ ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ ིས་དེའི་ ོང་ ེར་ཡོད་ཚད་འ ོག་ཅིང་། ཨེ་མོར་བ་ མས་ ོད་པའི་ ོང་ ེར་ ེ། ཧེས་བོན་དང་ཧེས་
བོན་ ི་ ོང་ཚ་ཐམས་ཅད་ ་གནས་བཅས་སོ༎ ༢༦ ཧེས་བོན་ནི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ ལ་ས་ཡིན་ལ།

ོན་སི་ཧོན་དང་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ ོན་མ་གཉིས་འ ག་པའི་ བས་ ། དེའི་ལག་ནས་ཨར་ནོན་ ི་བར་ ་
ངས་པ་རེད། ༢༧ དེ་བས་ ན་ངག་ ོམ་པར་དགའ་བ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ཧེས་བོན་ ་ ེབས་
ང་། སི་ཧོན་ ི་མཁར་ མས་གསར་ ་བ ིགས་ཤིང་བཟོ་བར་ ོན། ༢༨ དེའི་ ་མཚན་ནི། ཧེས་བོན་ནས་མེ་
ང་བ། མེ་ ེ་སི་ཧོན་མཁར་ ་འ ར། དེས་ནི་མོ་ཨོབ་ ི་ཨར་དང་། ཨར་ནོན་ ི་མཆོད་ ི་ མས་ཟོས་སོ༎

༼མ་ཡིག་གི་ནང་ ་མཆོད་དཔོན་ཞེས་ ིས་འ ག༽ ༢༩ མོ་ཨབ་ཡ། ེད་བ ་མ་ཤིས། ཀེ་མོས་ ི་ ་ མས།
ོད་ཚ་ ོང་བར་འ ར་ ིད། ཀེ་མོས་ ི་ ེས་པ་ མས་ ོས་ཤིང་འཐོར། ད་མེད་ མས་བ ང་ནས། ཨེ་མོར་
ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ་གཏད་དོ༎ ༣༠ ངེད་ཅག་གིས་མདའ་འཕངས་ནས། ཧོས་བོན་ནས་དི་ཧོན་ ི་བར་ ་ ལ་
་བ གས། ངེད་ཅག་འདི་ནས་ ་ཕ་དང་། ་ཕ་ནས་མེ་དེ་པའི་བར་ ི་ས་ མས་ཐང་ ོང་ ་གཏོང་ངེས།

༣༡ དེ་ ར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཨེ་མོར་བ་ མས་ ི་ ལ་ ་གནས་སོ༎ ༣༢ ཡང་མོ་ཤེ་ཡིས་ ཱ་
ཟིར་ལ་མི་མངགས་ནས་ ལ་ཞིབ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ིས་ ཱ་ཟིར་ ི་ ོང་དང་ ོང་ ེར་ མས་
བ ང་ཞིང་། ཨེ་མོར་བ་ མས་ ལ་ནས་བ ད་དོ༎
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༣༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ། ཱ་ཤན་ ི་ལམ་དེད་ནས་སོང་། ཱ་ཤན་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་
་བ་དེས་རང་གི་འབངས་ མས་ ིད་ནས། ཨེ་ད་རེའི་ས་ཆར་ཁོ་ཚ་དང་འཐབ། ༣༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་

རང་ ག་མི་དགོས་ཏེ། བདག་གིས་ཁོ་དང་ཁོའི་འབངས་ མས། དེ་མིན་ཁོའི་ས་ཡང་ ོད་ ི་ལག་ ་བཞག་
ཡོད། ོད་ ིས་ ོན་ཆད་ཧོས་བོན་ས་ཆའི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ར་ ས་པས་
འ ས་སོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ། ༣༥ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་དེ་དང་དེའི་འཁོར། འབངས་དང་བཅས་གཅིག་མ་ ས་པར་
བསད་ནས། ལ་དེ་བདག་གིར་བ ང་ངོ་༎

༢༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་མོ་ཨབ་ ་ཐང་ ། ཡེ་རི་ཀོ་
ལ་ཁ་གཏད་ནས་ ར་བཏབ།

༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཨེ་མོར་བ་ མས་ལ་ཅི་ ས་པ་ཡོད་ཚད། ཚ་བ་ཕོར་ ི་ ་བ་ལག་གིས་
གསལ་བོར་མཐོང་ཡོད། ༣ མོ་ཨབ་པ་དག་གིས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ་མང་བ་མཐོང་ནས། ཤིན་ ་ ག་ཅིང་སེམས་
མི་བདེ་བར་གནས་ཤིང་། ༤ མིད་ཡབ་པའི་ ན་པ་ མས་ལ། ད ང་ཚགས་འདིས་ང་ཚའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ ེ་

མས། བ་ ང་གིས་ ་ཟ་བ་ ར་ཡོངས་ ་ཟོས་ཚར་ཟེར། དེ་ ས་ཚ་ཕོར་ ི་ ་བ་ལག་ཨེ་མོར་བ་ མས་ ི་
ལ་པོ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ཁོས་ཕོ་ཉ་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཕེ་ཐོར་ ལ་ ་གནས་པའི། པེ་ཨོར་ ི་ ་བ་ལ་ཨམ་ ི་
ར་མངགས་ནས་ ས་པ། ད ང་ ེ་ཞིག་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ད་དེ། ངའི་ཁ་གཏད་ ་ས་གཞི་ཡོངས་ཁེབས་པར་

གནས་ཡོད། ༦ ད ང་ ེ་དེ་ང་ལས་བཙན་པས་ ོད་ ིས་བདག་གི་ཆེད་ ་ཁོ་ཚ་ལ་དམོད་པའམ། ཁོ་ཚ་དང་
འཐབ་ན་ང་རང་ ལ་ཏེ་ ལ་འདི་ལས་ ོད་པར་ ། བདག་གིས་ཤེས་ཏེ། ོད་ ིས་ ་ལ་ཁ་གཡང་བོས་ན་མི་
དེ་ཁ་ལས་དགེ་ཞིང་། ་ལ་དམོད་པ་བཏང་ན་དེ་ནི་དམོད་པར་འ ར་རོ༎ ༧ མོ་ཨབ་དང་མིད་ཡན་ ི་ ན་
པ་ མས་ ིས་ལེགས་ ེས་ ེར་ནས། བ་ལ་ཨམ་ ི་ ར་ ིན་ཞིང་། བ་ལག་གི་ ད་ཆ་ཇི་བཞིན་ ་ཁོ་ལ་བཤད།
༨ བ་ལ་ཨམ་ ིས། དོ་དགོང་ ོད་ཚ་འདི་ ་ ོད་དང་། བདག་གིས་གཙ་བོས་ཇི་ ར་ང་ལ་ག ངས་པ་བཞིན་

ོད་ མས་ལ་འཆད་ངེས་ཟེར། དེ་བས་མོ་ཨབ་ ི་ཕོ་ཉ་ མས་བ་ལ་ཨམ་དང་མཉམ་ ་དེ་ ་བ ད།
༩ ་བ་ལ་ཨམ་ལ་བབས་ནས། ོད་ ི་ ར་ ོད་པའི་མི་འདི་ མས་ ་ཡིན་ཟེར། ༡༠ པ་ལ་ཨམ་ ིས། འདི་

དག་ནི་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ཚ་བ་ཕོར་ ི་ ་བ་ལག་གིས་མངགས་ནས། ༡༡ ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ད ང་ ེ་ས་
གཞི་ཁེབས་པ་ཞིག་ ེབས་འ ག ོད་འོངས་ནས་བདག་གི་ཆེད་ ་དམོད་པའམ། ང་རང་ ལ་ ་བ ག་
ནས་དེ་དག་བ ད་དགོས་ཟེར་ཞེས་ ས་། ༡༢ ་ཡིས་བ་ལ་ཨམ་ལ། ོད་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་མི་ ང་
ལ། ད ང་ ེ་དེར་དམོད་ ང་མི་ཆོག དེ་དག་ ིན་ ིས་བ བས་ཡོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ ་མོ་པ་
ལ་ཨམ་ལངས་ནས། པ་ལག་གི་ ་ཚབ་ མས་ལ། ོད་ཚ་ ིར་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་ཅིག གཙ་བོ་ང་ ོད་དང་
འ ོགས་ནས་འ ོ་བ་ཞལ་ ིས་མ་བཞེས་སོ་ཞེས་ཟེར། ༡༤ མོ་ཨབ་ ི་ ་ཚབ་ ིར་ལོག་ནས་པ་ལག་ལ། པ་ལ་
ཨམ་ངེད་ཚ་དང་ ན་ ་མི་འོངས་ཞེས་ཟེར།
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༡༥ པ་ལག་གིས་ཡང་བ ར་ ར་ལས་གཞི་ ་ཆེ་ལ་མཚན་ ན་ ས་པའི་ ་ཚབ་བཏང་། ༡༦ ཁོ་ཚ་པ་ལ་
ཨམ་ ི་སར་ཐོན་ནས་དེ་ལ་ ས་པ། ཚ་བ་ཕོར་ ི་ ་པ་ལག་གིས་ ོད་ལ། ོད་ངའི་སར་འོངས་པ་ལ་ ས་ ང་
བགེགས་བར་ཆད་མ་གནང་ ་ཞེས་ཟེར། ༡༧ ངས་ ོད་ཤིན་ ་གཙ་ཆེ་བར་བ ིས་ནས། ོད་ལ་ཅི་མཁོ་ན་
ངས་ ོད་ལ་དེ་ ེར་ངེས། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ཅིས་ ང་ད ང་ ེ་འདིར་དམོད་པར་ ། ༡༨ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་
ལག་གི་ ་ཚབ་ལ། པ་ལག་གིས་ ིམ་ ི་གསེར་ད ལ་ཡོད་ཚད་ང་ལ་ ིན་ ང་། ངས་ ་བ་ཆེ་ ང་ཅི་བ བ་

ང་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལས་འདའ་མི་ ང་ཞེས་བཤད། ༡༩ དོ་དགོང་ ོད་ཚར་འདི་ ་ ོད་དང་། གཙ་བོས་ད་
ང་ང་ལ་ཅི་ག ངས་པར་ ག ༢༠ མཚན་མོ་དེར། ་པ་ལ་ཨམ་ལ་བབས་ནས། མི་འདི་དག་ ོད་འབོད་ ་

འོངས་པ་ཡིན་ན། ོད་ཁོ་ཚ་དང་འ ོགས་ནས་སོངས་ཤིག ངས་ ོད་ལ་ཅི་ག ངས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ས་པས་
ཆོག་ཅེས་ག ངས། ༢༡ ་མོ་པ་ལ་ཨམ་ཡར་ལངས་ནས། བོང་ ་ལ་ ་བ ད་དེ། མོ་ཨབ་ ི་ ་ཚབ་ མས་དང་
མཉམ་ ་ལམ་ལ་ཆས།

༢༢ ་ཁོ་བོ་སོང་བར་ཁོང་ ོ་འབར། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཁོ་བོ་འགོག་ ིར་ལམ་ ་འ ེང་ནས་ ོད། ས་
དེར་ཁོས་བོང་ ་ཞོན་ཞིང་། གཡོག་པོ་གཉིས་ཁོའི་ ེས་ ་དེད་ཡོད། ༢༣ བོང་ ས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ལམ་ ་
འ ེང་ཞིང་། ལག་ ་རལ་ ི་ ེན་པར་ཐོགས་པ་མཐོང་ནས། ལམ་ལས་ག ར་ཏེ་ཞིང་ནང་ ་སོང་། པ་ལ་ཨམ་

ིས་བོང་ ་ ང་ནས་ ིར་ལམ་ཐོག་ ་འོངས་པར་ ལ། ༢༤ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ ན་འ མ་ ེད་ཚལ་ ི་ལམ་དོག་
མོ་ཞིག་ ་འ ེང་བས། ོགས་གཅིག་ ང་དང་། ོགས་གཞན་དེའང་ ང་ཡིན་ནོ༎ ༢༥ བོང་ ས་གཙ་བོའི་ཕོ་
ཉ་ལམ་ ་འ ེང་བ་མཐོང་ནས། ང་ལ་གཏད་དེ་སོང་བས་པ་ལ་ཨམ་ ི་ ང་བ་བཙར་ནས་གཅིར། པ་ལ་
ཨམ་ ི་ཡང་བོང་ ་ ང་ངོ་༎ ༢༦ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་མ ན་ ་ཆས་ནས། གཡས་གཡོན་གང་ འང་ག ར་ས་མེད་
པའི་འགང་འ ང་དོག་མོ་ཞིག་ ་བ ད། ༢༧ བོང་ ས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་མཐོང་ནས་དེ་ ་ཉལ་བས། པ་ལ་ཨམ་
ཁོང་ ོ་འབར་ཏེ་ད ག་པ་ ངས་ནས་བོང་ ་བ ངས། ༢༨ གཙ་བོས་བོང་ ས་ ད་ཆ་ ་ཤེས་པར་ ས་ནས།
བོང་ ས་པ་ལ་ཨམ་ལ། ངས་ ོད་ལ་ཅི་ ས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བ ངས་དོན་ཅི་ཡིན་ཟེར།
༢༩ པ་ལ་ཨམ་ ི་བོང་ ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ངག་ལ་མ་ཉན་པས། ངའི་ལག་ན་རལ་ ི་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ངས་

ོད་གསོད་པའི་བསམ་པའང་ཡོད་ཅེས་ ས། ༣༠ བོང་ ས་པ་ལ་ཨམ་། ང་ནི་ ོད་ ིས་དང་པོ་ནས་བཞོན་པའི་
བོང་ ་དེ་མ་ཡིན་ནམ། ངས་ནམ་ཞིག་ལ་ ོད་ལ་འདི་ ར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། པ་ལ་ཨམ་ ིས་མ་ ས་ཟེར་
ཏོ༎

༣༡ བས་དེར་གཙ་བོས་པ་ལ་ཨམ་ ི་མིག་གསལ་བར་ ས་པས། ཁོས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ལམ་ ་འ ེང་ཞིང་།
ལག་ ་རལ་ ི་ ེན་པར་ཐོགས་པ་མཐོང་བས། པ་ལ་ཨམ་ ིས་མགོ་བོ་ ད་ནས་ཁ་ བས་ ་ཉལ་ལོ༎ ༣༢ གཙ་
བོའི་ཕོ་ཉས་པ་ལ་ཨམ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བོང་ ་ལན་ག མ་ ་བ ངས་པ་ཡིན། ངས་ ོད་ ི་ལམ་འགོག་
པ་ནི། ོད་ ི་ ོད་པ་དེ་ངའི་མིག་ལམ་ནས་ལོག་པ་ཡིན་པས་སོ༎ ༣༣ བོང་ ས་ང་མཐོང་བས་ལན་ག མ་ ་
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ངའི་མིག་མ ན་ནས་གཞོལ། གལ་ཏེ་བོང་ ས་ལམ་གཞོལ་བ་མིན་ན། བདག་གིས་ ོད་རང་ ་མོ་ནས་བསད་
ཅིང་བོང་ ་གསོན་པོར་བ ད་ཡོད་ ིད་ཟེར། ༣༤ པ་ལ་ཨམ་ ིས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ལ། ངས་ཉེས་པ་བསགས་སོ༎
དེའི་ ་མཚན་ནི་བདག་གིས་ ོད་ལམ་ ་འ ེང་ནས་ང་འགོག་གིན་པ་མ་ཚར། ང་འ ོ་བ་ལ་ ོད་རང་མི་
འཐད་ན། ང་ ིར་ལོག་ཆོག་ཅེས་ ས། ༣༥ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་པ་ལ་ཨམ་ལ་ ས་པ། ོད་མི་འདི་ཚ་དང་འ ོགས་
ནས་སོངས་ཤིག འོན་ ང་ ོད་ ིས་ངས་ཅི་ཞིག་བཤད་པ་དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་བཤད་མི་ཆོག དེ་ནས་པ་ལ་
ཨམ་ནི་པ་ལག་གི་ ་ཚབ་དག་འ ོགས་ནས་ ིན་ཏོ༎

༣༦ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་འོངས་པ་ཐོས་ནས། མོ་ཨབ་ ི་ ོང་ ེར་ལ་ཁོ་རང་བ ་ ་སོང་། ོང་ ེར་དེ་
ནི་མཐའ་མཚམས་ ི་ཨར་ནོན་ ་བོའི་འ མ་ ་ཡོད། ༣༧ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ལ། ངས་མི་མངགས་ནས་

ོད་བ ་ ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ངའི་སར་ཅིའི་ ིར་མི་འོངས་པ་ཡིན། ངས་ ོད་ལ་མཐོང་ཆེན་མ་ ས་
པ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ༣༨ པ་ལ་ཨམ་ ིས། ང་ ོད་ ི་སར་ཐོན་པ་ཡིན། ད་ ་ང་ལ་ཅི་ཞིག་ ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་
དམ། ་ཡིས་ཇི་ ར་ ོས་པ་བཞིན་དེ་ ར་ འོ་ཟེར། ༣༩ པ་ལག་དང་པ་ལ་ཨམ་གཉིས་མཉམ་ ། ཀི་རི་ཨང་

་ཚད་ ་བ་དེར་ ེབས་སོ༎ ༤༠ པ་ལག་གིས་ ང་དང་ ག་བཤས་ནས། པ་ལ་ཨམ་དང་དེ་ལ་འ ོགས་པའི་ ་
ཚབ་ལ་ ིན།

༤༡ ་ ོར་བ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ ིད་དེ། བ་ཨལ་ ི་མཐོ་ས་ཞིག་ ་ ེབས་ནས། པ་ལ་ཨམ་ ིས་དེ་ ་
ད ི་སི་རལ་ ི་ ར་མཐའ་ལ་བ ས་སོ༎

༢༣ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་ལག་ལ། ོད་ ིས་འདི་ ་ང་ལ་མཆོད་ ི་བ ན་བཟོས་ཤིང་། ང་ ག་བ ན་
དང་ ག་ ག་བ ན་ ་ ིག་ ོས་དང་ཟེར། ༢ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ ིས་བཤད་པ་ ར་ ་ ིག་

ས་ནས། པ་ལག་དང་པ་ལ་ཨམ་ ིས་མཆོད་ ི་རེ་རེའི་ ེང་ ་ ང་ ག་གཅིག་དང་ ག་ ག་གཅིག་རེ་ ལ།
༣ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་ལག་ལ། ོད་རང་གི་ ིན་ ེག་གི་ ར་ ོད་དང་། ང་མ ན་ ་འ ོ་བའམ། གཙ་བོ་ང་ལ་
འ ད་ ་འོངས་དགོས། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན། ངས་ ང་ ོད་ལ་དེ་ ར་བཤད་ངེས་ཟེར། དེ་
བས་པ་ལ་ཨམ་རི་ ང་གཙང་ས་ཞིག་ ་ ིན་ཏོ༎ ༤ ་པ་ལ་ཨམ་དང་འ ད་ཅིང་། པ་ལ་ཨམ་ ིས། ངས་
མཆོད་ ི་བ ན་བ ིགས་ཤིང་། མཆོད་ ི་རེའི་ ེང་ ་ ག་ ག་རེ་དང་། ང་ ག་རེ་ ལ་ཡོད་ཟེར། ༥ གཙ་
བོས་པ་ལ་ཨམ་ལ་བཀའ་ཞིག་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་ ས་པ། ོད་རང་པ་ལག་གི་སར་སོང་ནས་དེ་བཞིན། དེ་
བཞིན་ ་ཤོད་ཟེར། ༦ ཁོ་རང་པ་ལག་གི་ ར་ ེབས་ཤིང་། པ་ལག་དང་ཁོའི་ཕོ་ཉ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ ིན་

ེག་གི་ ་ ་འ ེང་འ ག ༧ དེ་ལས་པ་ལ་ཨམ་ ི་ ན་ངག་གི་ལམ་ལ་ ངས་ནས་འདི་ ད་ ། ཨ་རམ་ ལ་
ནས་པ་ལག་གིས་བོས་ཏེ༎ མོ་ཨབ་ ལ་པོས་ཤར་ ི་རི་ལ་ ིད༎ ཤོག་དང་ཡ་ཀོབ་ མས་ལ་ ོད་པ་དང་༎ ཤོག་
དང་ད ི་སི་རལ་ལ་དམོས་ཤིག་ཟེར༎ ༨ ཡབ་གཅིག་ ་ཡིས་མ་དམོས་ན༎ ང་ཙམ་ ིས་ནི་ཇི་ ར་དམོད་པར་

༎ གཙ་བོས་མ་ ོད་ན༎ ང་ཙམ་ ིས་ནི་ཇི་ ར་ ད་པར་ ༎ ༩ བདག་གིས་རི་ག མ་ ེ་ནས་ཁོ་ལ་བ ས༎
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བདག་གིས་མཐོ་བའི་ ང་ནས་ཁོ་ལ་བ ས༎ ཇི་ ར་བ ས་ ང་འདི་ནི་ཁེར་ གས་ ི༎ དམངས་ལས་གཞན་
ེའི་ནང་ ་མི་ཐེའོ༎ ༡༠ ཡ་ཀོབ་ས་ ལ་ ་ཡིས་གཞལ་བར་ ས༎ གང་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ ེ་ལས༎ བཞི་

ཆའི་གཅིག་གི་ཆ་ཙམ་བ ི་བར་ ས༎ ཆོས་ཉིད་ ང་བོའི་ཤི་ གས་ང་ལ་ཤོག། ང་ཡི་ཚ་མ ག་དེ་དག་བཞིན་
་ཤོག།

༡༡ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཅི་ ས། ངས་ ོད་ ིད་འོངས་དོན་ནི་ད ་བོ་ལ་ ོད་པར་
བོས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ། ཁོ་ཚ་ལ་ ོན་འ ན་ ་བཞིན་འ ག་ཟེར། ༡༢ ཁོ་བོས་དེའི་ལན་ ། གཙ་
བོས་ང་ལ་ཇི་ ར་ག ངས་པ་བཞིན། ངས་དེ་ ར་ནན་ཏན་ ིས་བཤད་པ་ལས་ཐབས་ཅི་ཡོད་ཟེར།

༡༣ པ་ལག་གིས་ ས་པ། ོད་རང་ང་དང་འ ོགས་ནས་གནས་གཞན་ཞིག་ ་འ ོ་བར་ ། གནས་དེ་ནས་
ཁོ་ཚ་མཐོང་ བ། ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་མི་ ེ་ཡོངས་ ་མཐོང་མི་ བ་ ང་། ས་མཚམས་ ་ ོད་པའི་ཁོ་ཚའི་མི་

མས་མཐོང་ བ་པས། གནས་དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་དམོད་འབོར་བར་ ། ༡༤ དེ་བས་པ་ལ་ཨམ་ ིད་ནས་ཚ་ཕིམ་
་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ ་ ེབས་ཤིང་། ཕིས་ཀའི་རི་ ེར་འགོས། དེ་ ་མཆོད་ ི་བ ན་བ ིགས་ནས་མཆོད་ ི་རེ་

ལ་ ག་ ག་རེ་དང་ ང་ ག་རེ་ ལ། ༡༥ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་ལག་ལ། ོད་རང་དམར་མཆོད་ ི་ ་ ་འ ེང་ ེ།
ང་རང་གཙ་བོ་ལ་འ ད་ནས་ ིར་ཡོང་བར་ ག་དང་ཟེར། ༡༦ གཙ་བོ་པ་ལ་ཨམ་ ི་སར་བབས་ནས་བཀའ་
ཞིག་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་ ས་པ། ོད་རང་པ་ལག་གི་སར་སོང་ནས་དེ་བཞིན། དེ་བཞིན་ ་ཤོད་ཟེར། ༡༧ ཁོ་
རང་པ་ལག་གི་ ར་ ེབས་ཤིང་། པ་ལག་དང་ཁོའི་ ་ཚབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དམར་བསང་གི་ ་ ་འ ེང་
འ ག པ་ལག་གིས་ཁོ་ལ། གཙ་བོས་ཅི་ག ངས་ཞེས་ ིས། ༡༨ པ་ལ་ཨམ་ ིས་ ན་ངག་གི་ལམ་ལ་ ངས་ནས་
འདི་ ད་ ། པ་ལག་ཡ། ོད་ལོངས་ལ་ཉོན་དང་། ཚབ་ཕོར་ ི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་ཉོན་དང་། ༡༩ ་ནི་
མི་མིན་པས། ན་འཆད་མི་ཤེས་ལ། མིའི་ འང་མིན་པས། འ ོད་པའང་ ེས་མི་ ིད། ཁོང་གིས་ག ངས་ནས་
དེ་མི་མཛད་དམ། ཁོང་གིས་ག ངས་པ་དེ་ བ་པར་མི་མཛད་དམ། ༢༠ ངས་བཀའ་བ ིས་ཏེ་ ོན་འ ན་ ་
དགོས། ་ཡིས་ ང་ ོན་ལམ་གནང་ཡོད། དོན་དག་འདི་ངས་བ ོག་པར་མི་ ས་སོ༎ ༢༡ ཁོང་གིས་ཡ་ཀོབ་

ོད་ ི་ཉེས་པ་མ་གཟིགས་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལས་ཉེས་པའང་མ་གཟིགས་པས། གཙ་བོ་ ེ་དེ་དག་
གི་ ་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་བ གས། ལ་པོ་ཞིག་གི་དགོད་ འང་དེའི་ ོད་ ་གནས། ༢༢ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ཨེ་
ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལ་འ ོང་དང་འ ་བའི་ ོབས་ གས་ ན། ༢༣ ཡ་ཀོབ་ མས་ལ་ གས་ ིས་
གནོད་པར་མི་འ ར་ལ། ད ི་སི་རལ་ མས་ལ་མོ་ཡིས་ ང་ ས་པ་མི་ཐོན། ད་ ་ ་ཞིག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ེང་བ་

ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོར་ ེང་ ས། ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཇི་ ་ འི་མཛད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ཟེར། ༢༤ འབངས་འདི་
མས་ཡར་ལངས་ ས་མོ་སེང་དང་འ ་ལ། ཡར་འ ེང་ ས་ཕོ་སེང་དང་འ ་ ེ། རི་ གས་ ི་ཤ་མ་ཟོས་པ་

དང་། དེའི་ ག་མ་འ ང་བར། ནམ་ཡང་མི་ཉལ་ལོ༎
༢༥ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨེམ་ལ། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་དམོད་པ་ཅི་ཡང་འབོར་མི་དགོས་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་ ོན་ལམ་
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ཅི་ཡང་འདེབས་མི་དགོས་ཟེར། ༢༦ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་ལག་ལ། གཙ་བོས་ཅི་ག ངས་པ་དེ། བདག་གིས་དེ་ ར་
ང་དགོས་ཞེས་ ོད་ལ་ ོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ༢༧ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ལ། ཤོག་དང་། ངས་ ོད་ས་ཆ་

གཞན་ཞིག་ ་ ིད་ནས། ་ གས་ད ེས་ན། ོད་ ིས་ས་དེ་ནས་ངའི་ ིར་དེ་ཚ་ལ་དམོད་པ་འབོར་བར་
གནང་བ་ ིད་ཅེས་ ོས་སོ༎ ༢༨ དེ་ནས་པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ཐང་ ོང་ ་ཁ་གཏད་པའི་རི་བོ་ཨེ་ཕོར་ ི་ ེ་
ལ་ ིད་དོ༎ ༢༩ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་ལག་ལ། ོད་ ི་གནས་འདིར་ང་ལ་མཆོད་ ི་བ ན་བ ིགས་པ་དང་། ཡང་
ང་ལ་ ག་ ག་བ ན་དང་ ང་ ག་བ ན་ ་ ིག་ ོས་ཟེར། ༣༠ པ་ལག་གིས་པ་ལ་ཨམ་ ིས་བཤད་པ་ ར།
མཆོད་ ི་རེའི་ ེང་ ་ ག་ ག་རེ་དང་ ང་ ག་རེ་ ལ་ལོ༎

༢༤ པ་ལ་ཨམ་ ིས་གཙ་བོ་ད ི་སི་རལ་ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་བར་ གས་ད ེས་པར་ཤེས་ནས།
ཐེངས་ ོན་མ་གཉིས་དང་འ ་བར་ ས་ལ་མི་བ ག་པར། ཁ་ཐང་ ོང་ ་ ོགས། ༢ པ་ལ་ཨམ་

ིས་ ང་ ་བ ས་པས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་རིགས་ ེ་བཞིན་གནས་པ་མཐོང་། ་ཡི་ གས་ཉིད་ཁོའི་
ེང་ ་བབས་ཤིང་། ༣ ན་ངག་གི་ལམ་ལ་ ངས་ནས་འདི་ ད་ ། བེ་ཨོར་ ི་ ་པ་ལ་ཨམ་ ིས་འདི་ན་རེ།

མིག་བ མས་པའི་མི་དེས། ༤ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་ལ། ་ཡི་ག གས་ ང་མཐོང་དགོས་ཟེར། མིག་ ང་
ེ་ཞིང་འ ེལ་བའི་མི་དེས། ༥ ེ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ོད་ ི་ ར་ མས་ཇི་འ འི་ཡིད་ ་འོང་བ་ལ། ེ་ད ི་སི་

རལ་ཡ། ོད་ ི་ ར་ མས་ཇི་འ འི་མཚར་ ག་ ན། ༦ དེ་ནི་ཚར་ ་དངར་བའི་ ང་བ་དང་འ ། གཙང་
བོའི་ངོགས་ ི་ ེད་ཚལ་དང་འ ། གཙ་བོས་བ གས་པའི་ཤིང་ཨ་ལོ་ཨེ་དང་འ ། ་བོའི་འ མ་ ི་ ག་

ོང་དང་ཡང་འ ། ༧ ་ནི་ཟོ་བ་ལས་འ ར་ཞིང་། ས་བོན་ མས་ ་མོད་སར་གཏོར་དགོས། དེའི་ ལ་པོ་ཨ་
གག་ལས་མཐོ་བར་འ ར། ཁོའི་ ལ་ཁབ་ནི་ ན་ལས་འཕགས་པར་འ ར། ༨ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་
འོངས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལ་འ ོང་གི་ ོབས་ གས་དང་ ན། ཁོ་ཚས་ད ་ ར་ ར་བའི་ ལ་ཁབ་ མས་ ར་མིད་

་བཏང་ནས། དེ་ མས་ ི་ ས་པ་ག བ་ཅིང་། མདའ་ཡིས་ཁོ་ཚ་བ ོལ་བར་ ེད། ༩ དེ་ནི་ཙག་ ར་བ ད་
ན་ཕོ་སེང་དང་འ ་ལ། ཉལ་ཏེ་བ ད་ན་མོ་སེང་དང་འ ་བས། ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་འ ན་ ོང་ བ་བམ། ་
ཞིག་གིས་དེ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ན། དེ་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས་པར་འ ར་ལ། ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་དམོད་བོར་ན། དེ་
ལ་ ིར་གནོད་པ་ཐེབས་སོ་ཟེར།

༡༠ པ་ལག་དེ་མ་ཐག་པ་ལ་ཨམ་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་འབར་ཞིང་། ལག་པས་ཐལ་མོ་ ེབ་བཞིན་པ་ལ་ཨམ་
ལ། ངས་ ོད་བོས་པ་ད ་ལ་དམོད་པ་གཏོང་ ་བོས་ ང་། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་པོར་ཁོ་ཚ་ལ་ ོན་ལམ་
བཏབ་ ང་། ༡༡ ད་ ་ ོད་ ར་ ་རང་གི་སར་ལོག་ཅིག ངས་ ོད་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ ་འ ག་བསམ་ཡང་།
གཙ་བོས་ ོད་ལ་གཟི་བ ིད་དེ་ཐོབ་ ་མ་བ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༡༢ པ་ལ་ཨམ་ ིས་པ་ལག་ལ་ ས་པ། བདག་
གིས་ ོད་ ིས་ངའི་ ར་བཏང་བའི་ ་ཚབ་ལ། ༡༣ པ་ལག་གིས་ང་ལ་ཁང་པ་འགེང་བའི་གསེར་ད ལ་ ིན་

ང་། ང་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ལས་མི་འདས་ཏེ། རང་གི་འདོད་པ་ ར་བཟང་ངན་འ ེད་མི་ བ། གཙ་བོས་
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བཀའ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན། དེ་ ར་བཤད་དགོས་ཞེས་ ོས་པ་མ་ཡིན་ནམ།
༡༤ ད་ ་ང་རང་གི་རིགས་ ེའི་ ར་ ིར་ལོག་དགོས། ཤོག་དང་། ངས་ ོད་ལ་ ེས་ ་མི་ ེ་འདིས་ ོད་

ི་མི་དམངས་ལ་ཅི་ ེད་བ ན་པར་ འོ་ཞེས་ ས་ ེས། ༡༥ ཁོས་ ན་ངག་གི་ལམ་ལ་ ངས་ནས་འདི་ ད་
ཟེར། བེ་ཨོར་ ི་ ་པ་ལ་ཨམ་ ིས་འདི་ན་རེ། མིག་བ མས་པའི་མི་དེས། ༡༦ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་། གཙ་
བོའི་དགོངས་དོན་ ོགས་དགོས། ་ཡི་ག གས་ ང་མཐོང་དགོས་ཟེར། མིག་ ང་ ེ་ཞིང་འ ེལ་བའི་མི་དེས།
༡༧ ངས་བ ས་ ང་ད་ ་ཁོང་མཐོང་མི་ བ། ངས་མཇལ་ཡང་ཉེ་བོར་མཇལ་མི་ བ། ར་མདའ་ཞིག་ཡ་ཀོབ་
ནས་ཐོན་ཞིང་། ད ག་པ་ཞིག་ད ི་སི་རལ་ནས་ཐོན་ཏེ། མོ་ཨབ་ ི་ ར་ མས་འཇོམས་པར་ ། འ གས་
མཁན་ ི་ ་ མས་འཇོམས་པར་ ། ༡༨ ཨེ་དོམ་དེ་ཡི་ནོར་ ར་ ་འ ར་ལ། ད ་ ེ་སེ་ཨིར་ཡང་དེའི་ནོར་

ལ་ ་ ར་ནས། ད ི་སི་རལ་ མས་ ོབས་ཆེན་པོ་འ ར་རོ༎ ༡༩ ཡ་ཀོབ་ལས་ཐོན་པའི་མི་ཞིག་གིས་དབང་
ཆ་བ ང་ནས། ོང་ ེར་ ་ ག་མར་ ས་པའི་མི་ མས་མེད་པར་བཟོ་ངེས། ༢༠ པ་ལ་ཨམ་ ིས་ཨ་མ་ལེག་ལ་
བ ས་ཤིང་ ན་ངག་གི་ལམ་ནས། ཨ་མ་ལེག་ནི་ད་ ་ ལ་ཁབ་ ན་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་ཡང་། དེ་ནི་མཐར་མེད་
པར་འ ར་ཟེར། ༢༡ པ་ལ་ཨམ་ ིས་ཀི་ནི་པ་ལ་བ ས་ཤིང་ ན་ངག་གི་ལམ་ནས། ོད་ ི་ ོད་ས་བཙན། ོད་

ི་ཚང་མལ་ ག་གསེབ་ན་ཡོད་ ང་། ༢༢ ཀི་ནི་པས་ ོད་རང་ཉམས་ ་བ ག་ནས། ཨ་ ར་ ིས་དེ་བ ོག་
པར་ ེད་དོ་ཟེར། ༢༣ པ་ལ་ཨམ་ ིས་ཡང་ ན་ངག་གི་ལམ་ལ་ ངས་ནས། ེ་མ་ ི་ ད། ་ཡིས་དེ་ ར་
མཛད་ན། ་ཞིག་གསོན་པོར་ ས་ བ་ཟེར། ༢༤ ཀིད་ཏམ་ ི་མཚམས་ནས་ ་ཞིག་འོངས་ཏེ། ཨ་ ར་མེད་
པར་ ེད་ལ། ཨེ་བེར་ཡང་མེད་པར་གཏོང་ ིད། མཐར་ ་དེ་ཡང་ བ་པར་འ ར་ཟེར། ༢༥ དེ་ ེས་པ་ལ་ཨམ་
ལངས་ནས། རང་གི་རིགས་ ེ་ ་ ིར་ལོག་ཅིང་། པ་ལག་ ང་ ིར་ལོག་གོ།

༢༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཤིད་ཏིམ་ ་བ་ ་བ ད་ཅིང་། འབངས་ མས་མོ་ཨབ་ ི་ ད་མེད་
མས་དང་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལ་ གས་སོ༎ ༢ དེ་ནི་ ད་མེད་དེ་དག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་

འབངས་ མས་བོས་ནས། མཉམ་ ་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ེད་པའི་ ིར་ ་ཡིན་ནོ༎ འབངས་ མས་ ིས་
ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ས་ཟོས་ཤིང་། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ༎ ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་བ་ ཱལ་ཕེ་ཨོར་
ལ་མཉམ་འ ེལ་ ས་པས། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ེང་ ་ གས་ ོ་བར་མཛད། ༤ གཙ་བོས་མོ་
ཤེ་ལ། འབངས་ མས་ལས་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཡོད་ཚད་བ ང་ ེ། བདག་གི་མ ན་ ་ཁ་ཉི་མར་གཏད་ནས་
གནམ་ལ་ཐོགས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན་ངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆེད་ ་ གས་ ོ་བ་མཛད་པ་དེ་ཞི་ བ་ཅེས་བཀའ་
བ ལ། ༥ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམས་དཔོན་ མས་ལ། ོད་ཚ་ལ་གཏོགས་ཤིང་བ་ ཱལ་ཕེ་ཨོར་
དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་པ་ མས། ོད་ཅག་གིས་སོད་ཅིག་ཅེས་ ས།

༦ མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཡོད་ཚད་དམ་པའི་ ར་ ི་མ ན་ ་ ་འབོད་ ེད་པའི་ ས་ །
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཞིག་གིས། ཁོ་ཚའི་མིག་མ ན་ནས། མིད་ཡན་པའི་ ད་མེད་ཅིག་ ིད་ནས་ཁོའི་ ན་ ་
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མས་ ི་ ར་སོང་ངོ་༎ ༧ མཆོད་བདག་ཨ་རོན་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེའི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ ིས་མཐོང་ ེ། ཚགས་
ད ས་ལས་ལངས་ཤིང་ལག་ ་མེ་མདའ་བ ང་ནས། ༨ དེ་གཉིས་ ི་ ེས་དེད་དེ་ ིང་ཁང་གི་ནང་ ་འ ལ།
དེ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་དེ་དང་ ད་མེད་དེ་གཉིས་ ོ་བ་ཕིགས་ནས། ད ི་སི་རལ་ ་དར་བཞིན་པའི་གཉན་
ནད་བཅད་དོ༎ ༩ བས་དེར་གཉན་ནད་ ིས་ཤི་བའི་མི་ ངས་ནི། ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ངོ་༎

༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༡༡ མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཡི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ ིས་
བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ལ་ གས་ ོ་བ་མཛད་པ་དེ་ ་ ་བ ག ཁོས་ནི་བདག་ལ་སེམས་བ ེན་ཞིང་། བདག་
གི་གཉན་དེ་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་མེད་པར་བཟོས། ༡༢ དེའི་ ིར་ ོད་ ིས་དེ་ལ། ངས་རང་གི་ཞི་བདེའི་ཞལ་ཆད་

ོད་ལ་ ེར། ༡༣ ཞལ་ཆད་འདི་ནི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་དག ནམ་ཡང་མཆོད་བདག་གི་ལས་ཀ་གཉེར་བར་
ེད་པའི་ཞལ་ཆད་ཅིག དེ་ནི་ ོད་ཉིད་ ་ལ་སེམས་བ ེན་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ཆེད་ ་ ིག་པ་བཤགས་པའི་
ིར་རོ༎

༡༤ མིད་ཡན་པའི་ ད་མེད་དེ་དང་མཉམ་ ་བསད་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་དེའི་མིང་ལ་སིམ་རི་ཟེར་ཞིང་།
ས་ འི་ ་ཡིན་ལ་ཤིམ་ཨོན་ ི་རིགས་ ས་ཤིག་གི་མགོ་བ་ཡིན། ༡༥ བསད་ཟིན་པའི་མིད་ཡན་ ི་ ད་མེད་
དེའི་མིང་ལ་ཀོས་བི་ཟེར་ཞིང་། ར་ཟེར་བ་ཞིག་གི་ ་མོ་ཡིན་ལ། ར་ནི་མིད་ཡན་ ི་རིགས་ ེ་ཞིག་གི་མགོ་
བ་ཡིན།

༡༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༧ ོད་ ིས་མིད་ཡན་པ་ མས་ད གས་ཤིང་སོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་
གནང་། ༡༨ དེའི་ ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚས་གཡོ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚ་ད གས་པ་རེད། ཕེ་ཨོར་ ི་དོན་དག ཁོ་
ཚའི་ ིང་མོ་དང་མིད་ཡམ་ ི་མགོ་བའི་ ་མོ་ཀོས་བིའི་དོན་དག་གི་ ེང་ནས། གཡོ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚ་
བ ་ ིད་ ས་པ་རེད། ཀོས་བི་ནི་གཉན་ནད་ ས་པའི་ཉིན་མོ་དེར། ཕེ་ཨོར་ ི་དོན་ ་བསད་པ་དེའོ༎

༢༦ གཉན་ནད་དེའི་ ེས་ ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་གཉིས་
ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཐམས་ཅད། ཁོ་ཚའི་རིགས་ ས་ ར། ལོ་ན་

ཉི་ ར་སོན་ཞིང་ག ལ་འ ེད་ ས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ིའི་ ངས་ཀ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་
གནང་ངོ་༎ ༣ མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་གཉིས་ ིས་མོ་ཨབ་ ི་བདེ་ཐང་ ེ། ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཁ་
གཏད་པའི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ནས་ད ི་སི་རལ་ མས་ལ་ ས་པ། ༤ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ལོ་ན་ཉི་ ར་ལོན་
པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ངས་བ ི་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ ར། ཨེ་ཇིབ་ནས་འོངས་པའི་
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ངས་བ ི་དགོས།

༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ོན་ ེས་ནི་ ་བེན་ཡིན། ་བེན་ ི་ ་ མས་ནི། ཧ་ནོག་གི་ ད་ལས་ཆད་པ་ལ་ཧ་ནོག་
གི་རིགས་དང་། ཕལ་ འི་ ད་ལས་ཆད་པ་ལ་ཕལ་ འི་རིགས་དང་། ༦ ཧེ་ཚ་རོན་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ལ་ཧེ་ཚ་
རོན་ ི་རིགས་དང་། ཀར་མིའི་ ད་ནས་ཆད་པ་ལ་ཀར་མིའི་རིགས་ མས་སོ༎ ༧ འདི་དག་ནི་ ་བེན་ ི་རིགས་
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སོ་སོ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། བཞི་ ི་ མ་ ོང་བ ན་བ ་ མ་ འོ༎ ༨ ཕལ་
འི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཨབ་ཡིན། ༩ ཨེ་ལི་ཨབ་ ི་ ་ མས་ནི། ནེ་ ་ཨེལ་དང་། ད་ཐན། ཨ་བི་རམ་དང་ག མ་མོ༎

ད་ཐན་དང་ཨ་བི་རམ་ནི་ ོན་ཚགས་མི་ལས་བདམས་བ ོ་ ང་བ་ཡིན་ཡང་། ེས་ ་ཀོ་ ཱ་འཁོར་དང་བཅས་
པས་གཙ་བོ་དང་མོ་ཤེ་ལ་ ོལ་བའི་ ས་ ། དེས་ ང་གཙ་བོ་དང་མོ་ཤེ་ལ་ ོད་ཅིང་འ ན་པས། ༡༠ ས་ཡིས་ཁ་

ེ་ ེ་ཁོ་ཚ་ ར་མིད་ ་བཏང་། ཀོ་ ཱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོད་ཚད་ཤི་ཞིང་། བས་དེར་མེ་ཡིས་མི་ཉིས་བ ་
་བ ་ཟོས་པས། ཁོ་ཚ་ནི་ཉེན་བ ་ཞིག་ ་ ར་ཏོ༎ ༡༡ འོན་ ང་ཀོ་ ཱ་ཡི་ ་ མས་མ་ཤིའོ༎

༡༢ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་ཤིམ་ཨོན་ ི་ ་ མས་ནི། ན་ ་ཨེལ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ན་ ་ཨེལ་ ི་རིགས་
དང་། ཡ་མིན་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཡ་མིན་ ི་རིགས་དང་། ཡ་ཀིན་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཡ་ཀིན་ ི་རིགས་དང་།
༡༣ སེ་རའི་ ད་ལས་ཆད་པ་སེ་རའི་རིགས་དང་། ཤ་ ལ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཤ་ ལ་ ི་རིགས་ མས་སོ༎
༡༤ འདི་དག་ནི་ཤིམ་ཨོན་ ི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ིའི་ ངས་ནི་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་ཉིས་བ འོ༎

༡༥ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་གད་ ི་ ་ མས་ནི། ཚ་ཕོན་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཚ་ཕོན་ ི་རིགས་དང་། ཧག་
གིའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཧག་གིའི་རིགས་དང་། ་ནིའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ ་ནིའི་རིགས་དང་། ༡༦ ཨོས་ནིའི་ ད་
ལས་ཆད་པ་ཨོས་ནིའི་རིགས་དང་། ཨེ་རིའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨེ་རིའི་རིགས་དང་། ༡༧ ཨ་རོན་ ི་ ད་ལས་ཆད་
པ་ཨ་རོན་ ི་རིགས་དང་། ཨ་རེ་ལིའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨ་རེ་ལིའི་ ད་ མས་སོ༎ ༡༨ འདི་དག་ནི་གད་ ི་ ེས་
རབས་པའི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། བཞི་ ི་ ་བ འོ༎

༡༩ ཨེར་དང་ཨོ་ནན་ནི་ ་ འི་ ་ཡིན་ལ། ཨེར་དང་ཨོ་ནན་ནི་ཀན་ཨན་ ལ་ ་ཤིའོ༎ ༢༠ ིམ་ ད་ ར་
བ ིས་ན་ ་ འི་ ་གཞན་ མས་ནི། ཤེ་ལའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཤེ་ལའི་རིགས་དང་། ཕེ་རེས་ ི་ ད་ལས་ཆད་
པ་ཕེ་རས་ ི་རིགས་དང་། ཚ་རའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཚ་རའི་རིགས་ མས་སོ༎ ༢༡ ཡང་ཕེ་རེས་ ི་ ་ མས་ནི།
ཧེ་ཚ་རོན་ ི་ ད་ལས་ཧེ་ཚ་རོན་དང་། ཧ་ ་ལའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཧ་ ་ལའི་རིགས་ མས་སོ༎ ༢༢ འདི་དག་
ནི་ ་ འི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། བ ན་ ི་ ག་ ོང་ ་བ འོ༎

༢༣ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་ཡི་ས་ཀར་ ི་ ་ མས་ནི། ཐོ་ལའི་ ད་ནས་ཆད་པ་ཐོ་ལའི་རིགས་དང་། ་
བའི་ ད་ནས་ཆད་པ་ ་བའི་རིགས་དང་། ༢༤ ཡ་ བ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཡ་ བ་ ི་རིགས་དང་། ཤིམ་རོན་

ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཤིམ་རོན་ ི་རིགས་ མས་སོ༎ ༢༥ འདི་དག་ནི་ཡི་ས་ཀར་ ི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་
ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི་ ག་ ི་བཞི་ ོང་ མ་བ འོ༎

༢༦ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་ཟེ་ ་ལོན་ ི་ ་ མས་ནི། སེ་རེད་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་སེ་རེད་ ི་རིགས་དང་།
ཨེ་ལོན་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨེ་ལོན་ ི་རིགས་དང་། ཡ་ལེ་ཨེལ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཡ་ལེ་ཨེལ་ ི་རིགས་ མས་
སོ༎ ༢༧ འདི་དག་ནི་ཟེ་ ་ལོན་ ི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། ག་ ི་

་བ འོ༎
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༢༨ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་ཡོ་སེབ་ ི་ ་ལ་མ་ན་ཤེ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་གཉིས་ཡོད། ༢༩ མ་ན་ཤེའི་ ་
མས་ནི། མ་ཀིར་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་མ་ཀིར་ ི་རིགས་དང་། མ་ཀིར་ལས་གིལ་ཨལ་ཆད་དོ༎ གིལ་ཨད་ ི་
ད་ལས་ཆད་པ་གིལ་ཨད་ ི་རིགས་ཆད་པ་ཡིན། ༣༠ གིལ་ཨད་ ི་ ་ མས་ནི། ཨི་ཨེ་ཟེར་ ི་ ད་ལས་ཆད་

པ་ཨི་ཨེ་ཟེར་ ི་རིགས་དང་། ཧེ་ལེག་གི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཧེ་ལེག་གི་རིགས་དང་། ༣༡ ཨ་ས་རི་ཨེལ་ ི་ ད་
ལས་ཆད་པ་ཨ་ས་རི་ཨེལ་ ི་རིགས་དང་། སི་ཀེམ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་སི་ཀེམ་ ི་རིགས་དང་། ༣༢ སེ་མིད་ ི་

ད་ལས་ཆད་པ་སེ་མིད་ ི་རིགས་དང་། ཧེ་ཕེར་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཧེ་ཕེར་ ི་རིགས་ མས་སོ༎ ༣༣ ཧེ་ཕེར་
ི་ ་ཚ་ལོ་ཧེ་ཕད་ ་བ་དེ་ལ་ ་མོ་ལས་ ་མེད་དོ༎ ཚ་ལོ་ཕེ་ཧད་ ི་ ་མོ་ མས་ ི་མིང་ནི། མ་ལ་དང་ནོ་ཨ།

ཧོག་ལ། མིལ་ ། ཐིར་ཚ་བཅས་སོ༎ ༣༤ འདི་དག་ནི་མ་ན་ཤེའི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་
ངས་ནི། ་ ི་ཉིས་ ོང་བ ན་བ འོ༎

༣༥ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་པའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ མས་ནི། ་ཏེ་ ཱའི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་ ་ཏེ་ ཱའི་
རིགས་དང་། བེ་ཀར་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་བེ་ཀེར་ ི་རིགས་དང་། ཐ་ཧད་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཐ་ཧད་ ི་རིགས་

མས་སོ༎ ༣༦ ཡང་ ་ཏེ་ ཱའི་ ་ནི། ཨེ་རན་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨེ་རན་ ི་རིགས་ཡིན་ནོ༎ ༣༧ འདི་དག་ནི་
ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ེས་རབས་པའི་རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། མ་ ི་
ཉིས་ ོང་ ་བ འོ༎ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་འདི་དག་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་ ེས་རབས་པར་གཏོགས་སོ༎

༣༨ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ མས་ནི། བེ་ལའི་ ད་ལས་ཆད་པ་བེ་ལའི་རིགས་དང་།
ཨས་བེལ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨས་བེལ་ ི་རིགས་དང་། ཨ་བི་རམ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨ་བི་རམ་ ི་རིགས་
དང་། ༣༩ ཤེ་ ་ཕམ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཤེ་ ་ཕམ་ ི་རིགས་དང་། ་ཕམ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ ་ཕམ་ ི་
རིགས་ མས་སོ༎ ༤༠ བེ་ལ་ཡི་ ་ མས་ནི། ཨ་རད་དང་ན་ཨ་མན་གཉིས་སོ༎ ཨ་རད་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཨ་
རད་ ི་རིགས་དང་། ཨ་མན་ ི་རིགས་ལས་ཆད་པ་ཨ་མན་ ི་རིགས་ མས་སོ༎ ༤༡ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་
འདི་དག་ནི། བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ ད་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། བཞི་ ི་ ་ ོང་

ག་བ འོ༎
༤༢ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་པའི་དན་ ི་ ་ མས་ནི། ་ཧམ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ ་ཧམ་ ི་རིགས་ཡིན།

ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་འདི་ནི་དན་ ི་རིགས་ཡིན་ནོ༎ ༤༣ དེ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ་ཧམ་ ི་རིགས་སོ་
སོའི་ ིའི་ ངས་ནི། ག་ ི་བཞི་ ོང་བཞི་བ འོ༎

༤༤ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་ཨ་ཤེར་ ི་ ་ མས་ནི། ཨིམ་ འི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་ཨིམ་ འི་རིགས་དང་།
ཨིས་ཝིའི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་ཨིས་ཝིའི་རིགས་དང་། བེ་རི་ཨའི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་བེ་རི་ཨའི་རིགས་ མས་
སོ༎ ༤༥ ཡང་བེ་རི་ཨ་ཡི་ ་ མས་ནི། ཧེ་བེར་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཧེ་བེར་ ི་རིགས་དང་། མལ་ཀི་ཨེལ་ ི་ ད་
ལས་ཆད་པ་མལ་ཀི་ཨེལ་ ི་རིགས་སོ༎ ༤༦ ཨ་ཤེར་ ི་ ་མོའི་མིང་ལ་སེ་ ཱ་ཞེས་ འོ༎ ༤༧ འདི་དག་ནི་ཨ་ཤེར་
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ི་ ་ ད་དག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། ་ ི་ མ་ ོང་བཞི་བ འོ༎
༤༨ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་ནབ་ཏ་ལིའི་ ་ མས་ནི། ཡ་ཚ་ཨེལ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཡ་ཚ་ཨེལ་ ི་རིགས་

དང་། ་ནིའི་ ད་ལས་ཆད་པ་ ་ནིའི་རིགས་དང་། ༤༩ ཡེ་ཚར་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཡེ་ཚར་ ི་རིགས་དང་།
ཤིལ་ལེམ་ ི་ ད་ལས་ཆད་པ་ཤིམ་ལམ་ ི་རིགས་ མས་སོ༎ ༥༠ ིམ་ ད་ ར་བ ིས་ན་འདི་ནི་ནབ་ཏ་ལིའི་
རིགས་སོ་སོ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་ ངས་ནི། བཞི་ ི་ ་ ོང་བཞི་བ འོ༎

༥༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལས་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ིའི་མི་ ངས་ནི། ག་འ མ་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་
མ་ འོ༎

༥༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ ལ་བ། ༥༣ ོད་ ིས་མིའི་མིང་ ངས་ ར་ས་ཞིང་དེ་དག་ལ་ནོར་ ལ་ ་
བགོ་དགོས། ༥༤ མི་ ངས་མང་བ་ལ་ནོར་ ལ་མང་པོ་བགོ་བ་དང་། མི་ ངས་ ང་བ་ལ་ནོར་ ལ་ ང་བ་

ེར་བར་ ། ཇི་ ར་བ ིས་པ་དེ་ ར་ ་མི་རེ་རེ་ལ་བགོ་བར་ འོ༎ ༥༥ ཡིན་ཡང་ ན་འཕངས་པ་བཞིན་
བགོ་དགོས། ཁོ་ཚས་རང་རང་གི་རིགས་ ས་དང་རིགས་ ེ་མིང་ལ་བ ེན་ནས་ནོར་ ལ་ལེན་དགོས། ༥༦ ན་
འཕངས་པ་ ར་མི་ ངས་མང་ ང་ལ་ ོས་ཏེ་ ལ་བགོ་དགོས་སོ༎

༥༧ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ཁོ་ཚའི་རིགས་ ར་བ ིས་པ་ནི། གེར་ཤོན་ ི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་གེར་ཤོན་ ི་རིགས་
དང་། གོ་ཧད་ ི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་གོ་ཧད་ ི་རིགས་དང་། མེ་ར་རིའི་ ད་པ་ལས་ཆད་པ་མེ་ར་རིའི་རིགས་

མས་སོ༎ ༥༨ ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་ མས་ནི། ལིབ་ནི་པའི་རིགས། ཧེ་ ོན་པའི་རིགས། མ་ཧ་ལི་པའི་རིགས། ་སི་
པའི་རིགས། ཀོ་ར་པའི་རིགས་ མས་དང་། གོ་ཧད་ལས་ཨམ་རམ་ཆད་དོ༎ ༥༩ ཨམ་རམ་ ི་ ང་མའི་མིང་ལ་
ཡོ་ཀེ་བེད་ཟེར་ཞིང་། ལེ་ཝེ་བའི་ ད་མེད་ཅིག་ཡིན་ལ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ེས་པ་རེད། ཁོ་མོ་དང་ཨམ་རམ་འ ས་
པས་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེ། དེ་མིན་དེ་གཉིས་ཀའི་ ིང་མོ་མིར་ཡམ་ཨམ་ ེས་སོ༎ ༦༠ ཨ་རོན་ལས་ན་དབ་དང་ཨ་
བི་ ། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེ། ཨི་ཐ་མ་བཅས་ཆད་དོ༎ ༦༡ ན་དབ་དང་ཨ་བི་ ་གཉིས་གཙ་བོ་ལ་མེ་མཆོད་འ ལ་ ས་ཤི་
བ་རེད། ༦༢ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལས་ལོ་ན་ ་བ་གཅིག་ཡན་ལོན་ཞིང་། ངས་ ིས་ཟིན་པའི་ ེས་པ་ ིའི་ ངས་ནི།
ཉིས་ ི་ མ་ ོང་ངོ་༎ ཁོ་ཚ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ས་ ་བ ིས་མེད་དེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ན་ཁོ་ཚ་
ལ་ནོར་ ལ་མེད་དོ༎

༦༣ འདི་དག་ནི་མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ིས། ཁོ་ཚ་མོ་ཨབ་ ི་ཐང་ ོང་ ེ། ཡེ་རི་ཀོ་དང་
ཁ་གཏད་པའི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ནས་བ ིས་ ངས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་མི་ ངས་ཡིན་ནོ༎
༦༤ འོན་ ང་ ངས་ ིས་ཟིན་པའི་མི་འདི་དག་གི་ ོད་ ། ོན་ཆད་མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ིས་སི་

འི་ཐང་ ོང་ ་བ ིས་པའི་མི་གཅིག་ ང་འ ས་མེད་དེ། ༦༥ དེ་ནི་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ཐང་ ོང་ ་ངེས་པར་ ་
ཤི་དགོས་ཞེས་བཤད་ཡོད་པས་སོ༎ དེ་བས་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་མ་གཏོགས་གཅིག་

ང་མ་ ས་པར་ཤིའོ༎
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༢༧ ཡོ་སེབ་ ི་ ་མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ་གཏོགས་པ་ལ། མ་ན་ཤེའི་ཡང་ཚའི་ཡང་ཚའམ། མ་ཀིར་ ི་ཡང་
ཚའམ། གིལ་ཡད་ ི་ཚ་བོའམ། ཧེ་ཕར་ ི་ ་ཚ་ལོ་ཕེ་ཧད་ཟེར་བ་དེའི་ ་མོ་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་

གི་མིང་ནི་མ་ལ་དང་ནོ་ཨ། ཧོག་ལ། མིལ་ ། ཐིར་ཚ་བཅས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ ར་འོངས་ཤིང་། ༢ དམ་པའི་ ར་
ི་མ ན་ ་འ ེང་ནས། མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར། དེ་མིན་མགོ་བ་ མས་དང་ཚགས་མི་ཡོད་

ཚད་ ི་མ ན་ ་འདི་ ད་ ། ༣ ང་ཚའི་ཕ་ནི་ཐང་ ོང་ ་ཤིའོ༎ ཁོ་ནི་ཀོ་ ཱ་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོ་ངོ་ ོལ་
ེད་མཁན་ ི་ ས་ ་མི་ཐེ་བར། རང་གི་ཉེས་པ་ལས་ཤི་བ་རེད། ཁོ་ལ་ ་མེད་དོ༎ ༤ ཅིའི་ ིར་ང་ཚའི་ཕ་ལ་
་མེད་པའི་དབང་གིས་ཁོའི་མིང་རིགས་ ེའི་ནང་ ་མེད་པར་བཟོས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་ང་ཚའི་ཕའི་ ་ ་

དག་གི་ནོར་ ལ་ལས་ང་ཚ་ལ་ཆ་ཤས་ཤིག་ ེར་རོགས་ ་ཞེས་ ས་སོ༎ ༥ དེའི་ ིར་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་དོན་
དག་དེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ལ་ལོ༎

༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ་ག ངས་པ། ༧ ཚ་ལོ་ཕེ་ཧད་ ི་ ་མོས་བཤད་པ་ལ་གནས་ གས་དང་
ན་ཏེ། ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ཕའི་ ་ ་དག་གི་ནོར་ ལ་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་ ངས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ ིན་དང་། ཁོ་ཚའི་

ཕའི་ནོར་ ལ་ མས་ཁོ་ཚ་ལ་དབང་དགོས་སོ༎ ༨ ོད་ ིས་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་
ཤིག གལ་ཏེ་མི་ཤི་ནས་ ་མེད་ ང་། ཁོའི་ནོར་ ལ་ མས་དེའི་ ་མོ་ལ་ ོད་དགོས། ༩ གལ་ཏེ་ ་མོ་ཡང་མེད་
ན། ཁོའི་ནོར་ ལ་ མས་ཁོའི་ ་ ་ལ་ ེར་དགོས། ༡༠ གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་ ་ ་ཡང་མེད་ན། ཁོའི་ནོར་ ལ་ མས་
ཁོའི་ཕའི་ ་ ་ མས་ལ་ ེར་དགོས། ༡༡ གལ་ཏེ་ཁོའི་ཕ་ཡི་ ་ ་ཡང་མེད་ན། ཁོའི་ནོར་ ལ་ མས་རིགས་ ེ་
ལས་ཁོ་དང་ཆེས་ཉེ་བའི་གཉེན་ཉེ་དག་ལ་ ིན་ནས་དེ་དག་གི་ནོར་ ལ་ ་ ེད་དགོས། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ མས་ ི་ ིག་ ོལ་དང་བཀའ་ ིམས་ཤིག་ཡིན་ལ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ཡང་ཡིན་ནོ༎
༡༢ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ག ངས། ོད་རང་ཨ་བ་རིམ་ ི་རིའི་ ེང་ ་འགོས་ནས། བདག་གིས་

ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་གནང་བའི་ ལ་འདི་ལ་ ོས་ཤིག ༡༣ བ ས་ཚར་ ེས། ོད་ ང་རང་གི་རང་གི་མི་
བ ད་དག་དང་འཛམས་པར་འ ར། དེ་ ་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་དང་འ ་བར་འ ོ་དགོས། ༡༤ དེའི་ ་མཚན་
ནི་ཐང་ ོང་ཚན་ ། ཚགས་མི་ མས་ ིས་འ ན་ཞིང་ ོད་ ས་ངའི་བཀའ་དང་འགལ་ལོ༎ ་འ ར་བའི་
གནས་ ་ཚགས་མི་ མས་ ི་མིག་ ར། ང་རང་དམ་པ་ ་མ་བ ར་བས་སོ༎ ༡༥ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་ ས་པ།
༡༦ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་སེམས་ ི་བདག་པོ། གཙ་བོས་ ེད་ ིས། ཆོས་ཚགས་ ོང་ བ་པའི་མགོ་བ་ཞིག་
བ ོ་རོགས། ༡༧ ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་འ ོ་འོངས་ ེད་ལ། ཁོ་ཚའི་ ེ་ ིད་ བ་པའི་མགོ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་ ། གཙ་
བོའི་ཚགས་མི་ མས་ ི་བོ་མེད་པའི་ ག་ ་བཞིན་མི་འཐོར་བའི་ ིར་ འོ༎ ༡༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ།

ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨའི་སེམས་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡོད། དེ་ ིད་ལ་ཁོའི་མགོ་བར་ལག་པ་ཞོག་དང་། ༡༩ ཁོ་
རང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་ཚགས་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ ་བ ག་ནས། མངགས་བཅོལ་ ེད་
པ་དང་། ༢༠ ོད་ ི་གཟི་བ ིད་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་ ང་ཁོའི་ ེས་ ་བཏང་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་
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ིས་ཁོ་རང་བ ར་བར་ ེད་དགོས། ༢༡ ཁོ་རང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ཞིང་། ཨེ་ལི་ཨ་
ཟར་ ིས་ ་རིམ་ ི་ གས་བ ག་ ད་ནས། གཙ་བོ་མ ན་ ་ཁོའི་ཆེད་ ་བཀའ་འ ི་ ེད་དགོས། ཁོ་དང་
ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་འ ོ་འོངས་ ེད་དགོས་
སོ༎ ༢༢ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ཡོ་ ་ཨ་ ིད་ནས། མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་ཆོས་ཚགས་

ི་མ ན་ནས་འ ེང་ ་བ ག ༢༣ ལག་པ་ཁོའི་མགོ་ལ་བཞག་ཅིང་ལས་ཚན་ ད། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་
ག ངས་པའི་བཀའ་ ར་ཡིན་ནོ༎

༢༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག བདག་
ལ་འ ལ་ འི་དངོས་པོ་ ེ། བདག་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་ འི་བཟའ་བ་ མས། ོད་ཚས་

ས་ ར་བདག་ལ་འ ལ་དགོས།
༣ ཡང་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ་འ ལ་ འི་ ས་ ོན་མེད་

ཅིང་། ལོ་ན་གཅིག་ཅན་ ི་ཕོ་ ག་དེ། ས་ ན་ ་ཉིན་རེར་གཉིས་རེ་དམར་བསང་ ་འ ལ་དགོས། ༤ ནངས་
མོར་ ་ ་གཅིག་དང་ས་ ོད་ ་ ་ ་གཅིག་འ ལ་དགོས། ༥ ཡང་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཅིག་དང་། དེ་
མིན་ ང་ མ་ཧིན་ ི་བཞི་ཆའི་གཅིག་མཉམ་ ་བ ེས་ནས་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ༦ འདི་ནི་རི་བོ་སི་

་ ་བཀའ་ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ ན་མཆོད་ ི་དམར་བསང་དང་། གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ འི་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་
ེག་ཡིན་ནོ༎ ༧ ་ ་གཅིག་དང་མཉམ་ ་ཆང་ཧིན་ ི་བཞི་ཆའི་གཅིག་ གས་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། དམ་

པའི་བ གས་གནས་ ། ཆང་རག་ཞིམ་པོ་དེ་གཙ་བོ་ལ་ གས་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ༨ དགོང་མོར། ་ ་
གཅིག་འ ལ་དགོས། དེ་ནངས་མོའི་དཀར་མཆོད་དང་དེ་དང་མཉམ་ ་ ལ་བའི་ གས་མཆོད་ ར་ ། ི་
ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས།

༩ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། ས་ ོན་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་ལོན་པའི་ ་ ་གཉིས་འ ལ་དགོས་པ་དང་། མ་
དང་བ ེས་པའི་ ེ་ཞིབ་ཨ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཉིས་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ཡང་དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་
དགོས་པའི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༡༠ འདི་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་འ ལ་དགོས་པའི་དམར་བསང་
ཡིན། ས་ ན་ ་འ ལ་དགོས་པའི་དམར་བསང་དང་དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་དགོས་པའི་ གས་མཆོད་དེའི་

ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎
༡༡ ཡང་ ་བ་མགོ་ལ་ ོད་ཅག་གིས་ཕོ་བེ ་གཉིས་དང་། ག་ ག་གཅིག ས་ ོན་ཤོར་མེད་ཅིང་ལོ་ན་

གཅིག་ལོན་པའི་ ་ ་བ ན་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ་འ ལ་དགོས། ༡༢ ང་ ག་རེ་རེ་ལ་ མ་བ ེས་ ེ་
ཞིབ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་ག མ་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས་པ་དང་། ག་ ག་དེ་ལ་ཡང་ མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་
བ ་ཆའི་གཉིས་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས། ༡༣ ་ ་རེ་ལ་ མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ཨ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཅིག་
དཀར་མཆོད་དང་། ི་ཞིམ་ ི་དམར་བསང་ ་བཏང་ནས། གཙ་བོ་ལ་ ིན་ ེག་ ་འ ལ་དགོས། ༡༤ ག་
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ག་རེ་ལ་ཆང་ཧིན་ ེད་ཀ་དང་། ག་ ག་རེ་ལ་ཆང་ཧིན་ ི་ མ་ཆའི་གཅིག ་ ་རེ་ལ་ གས་མཆོད་ ི་
ཆང་ཧིན་ ི་བཞི་ཆའི་གཅིག་བཅས་འདི་དག་ནི་ལོ་རེའི་དམར་བསང་ཡིན། ལོ་རེ་རེའི་ནང་ ་བ་རེ་རེར་དེ་

ར་ ེད་དགོས། ༡༥ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར། གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ན་ ་འ ལ་
བཞིན་པའི་དམར་བསང་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ འི་ གས་མཆོད་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པ་གཞན་ཞིག་
གོ།

༡༦ ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ནི་གཙ་བོའི་བ ོལ་ ོན་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ ་འདིའི་ཚས་བཅོ་ འི་ཉིན་ ས་
ཆེན་ཞིག་ཡོད་པས། ཉིན་བ ན་ ི་བར་ ་ ར་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཟའ་དགོས། ༡༨ ཉིན་དང་པོ་ལ་དམ་པའི་
ཚགས་འ ་ཞིག་ཡོད་པས། ལས་ཀ་ཅི་ཡང་ ེད་མི་ཆོག ༡༩ ས་ ོན་མེད་པའི་ཕོ་བེ ་གཉིས་དང་། ག་ ག་
གཅིག ལོ་ན་གཅིག་ལོན་པའི་ ་ ་བ ན་བཅས་མེ་དང་མཉམ་ ། གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ་འ ལ་དགོས།
༢༠ དེ་དག་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་ནི། ང་ ག་གཅིག་ལ་ མ་དང་བ ེས་པའི་ ེ་ཞིབ་ཨེ་
ཕའི་བ ་ཆའི་ག མ་དང་། ག་ ག་གཅིག་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཉིས། ༢༡ ་ ་བ ན་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་
གཅིག་རེ་བཅས་འ ལ་དགོས། ༢༢ དེ་མིན་ར་ ག་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ལ་ནས། ོད་ཚའི་
ཆེད་ ་ ིག་པ་བཤགས་དགོས། ༢༣ ོད་ཚའི་མཆོད་པ་འདི་དག་ནི། ནངས་མོར་ ས་ ན་མཆོད་པའི་དམར་
བསང་གི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎ ༢༤ བ ད་མར་ཉིན་བ ན་ལ། ིག་ ོལ་ ར་ཉིན་བཞིན་ ི་ཞིམ་ ིན་ ེག་
གི་བཟའ་བ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ས་ ན་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་མཉམ་ ་འ ལ་བའི་ གས་
མཆོད་ལས་གཞན་ འོ༎ ༢༥ ཉིན་བ ན་པར་ཚགས་འ ་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པས། ་བ་ཅི་ཡང་བ བ་མི་ཆོག

༢༦ བ ན་ ག་ ས་ཆེན་ནི་ཞིང་ལ་ལོ་ཏོག་ ིན་པའི་ ས་ཚགས་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གི་དཀར་མཆོད་
གསར་བ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པའི་ ས་ཚགས་ཡིན། ཚགས་འ ་དམ་པ་ཡོད་ ས། ་བ་ཅི་ཡང་བ བ་མི་ཆོག
༢༧ དེ་ ས་ ང་ ག་གཉིས་དང་ ག་ ག་གཅིག ལོ་ན་གཅིག་ལོན་པའི་ ་ ་བ ན་བཅས། ི་ཞིམ་ ི་དམར་
མཆོད་ ་བཏང་ནས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ༢༨ དེ་དང་མཉམ་ ་དཀར་མཆོད་ ་འ ལ་དགོས་པའི་ མ་
བ ེས་ ེ་ཞིབ་ལ། ང་ ག་རེ་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་ག མ་དང་། ག་ ག་རེ་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཉིས།
༢༩ ་ ་བ ན་པོར་རེ་རེ་བཞིན་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཅིག་རེ་འ ལ་དགོས། ༣༠ དེ་མིན་ར་ ག་ཅིག་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས་སོ༎ ༣༡ འདི་དག་ནི། ོད་ཅག་གིས་ ན་ ་འ ལ་བཞིན་པའི་དམར་
བསང་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ ིན་པའི་དཀར་མཆོད། དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ ིན་པའི་ གས་མཆོད་

ི་ ས་ ་མི་གཏོགས། འ ལ་ འི་ ོ་ གས་ཡོད་ཚད་ལ་ ས་ ོན་ཡོད་མི་ ང་ངོ་༎

༢༩ ་བ ན་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་ཚགས་འ ་ཞིག་ཡོད་པར་ ། ཇི་འ འི་
ེལ་འ བ་ཆེ་བའི་ ་བ་ཞིག་ཡོད་ ང་བ བ་མི་ ང་ ེ། ཉིན་དེ་ ོད་དག་གིས་ ང་འ ད་པའི་

ཉིན་ཞིག་ ་ ང་དགོས། ༢ ོད་ཅག་གིས་ ང་ ག་གཅིག་དང་། ག་ ག་གཅིག ས་ ོན་མེད་པའི་ ་ ་
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བ ན་བཅས། ི་ཞིམ་ ི་དམར་བསང་ ་བཏང་ནས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ༣ དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ འི་
དཀར་མཆོད་ལ། ང་ ག་རེ་ལ་ མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་ག མ་དང་། ག་ ག་རེ་ལ་ཨེ་ཕའི་
བ ་ཆའི་གཉིས། ༤ ་ ་བ ན་པོ་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཨེ་ཕའི་བ ་གཅིག་རེ་བཅས་འ ལ་དགོས། ༥ ཡང་ར་ ག་
ཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ལ་ནས། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ིག་པ་བཤགས་དགོས། ༦ ་མགོའི་དམར་
བསང་དང་དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད། དེ་མིན་ ས་ ན་ ི་དམར་བསང་དང་དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད།
ད་ ང་ ིག་ ིམས་ ར་ ན་ ་འ ལ་བའི་ གས་མཆོད་ལས་གཞན། འདི་དག་ཡོད་ཚད་ ི་ཞིམ་ ི་ ིན་ ེག་

་བཏང་ནས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས།
༧ ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་ཉིན། དམ་པའི་ཚགས་འ ་ཞིག་ཡོད་པར་ ། ཡིད་ལ་གསལ་བོར་བ ང་ནས།

ཉིན་དེར་ ་བ་ཅི་ཡང་བ བ་མི་ ང་། ༨ ང་ ག་གཅིག་དང་ ག་ ག་གཅིག ལོ་ན་གཅིག་ལ་སོན་པའི་ ་
་བ ན་བཅས། ས་ ོན་མེད་པའི་ ོ་ གས་འདི་དག ི་ཞིམ་ ི་དམར་བསང་ ་བཏང་ནས་གཙ་བོ་ལ་

འ ལ་དགོས། ༩ དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་ལ། ང་ ག་རེ་ལ་ མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ཕའི་
བ ་ཆའི་ག མ་དང་། ག་ ག་རེ་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཉིས། ༡༠ ་ ་བ ན་པོ་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཨེ་ཕའི་བ ་
གཅིག་རེ་བཅས་འ ལ་དགོས། ༡༡ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་

ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་མཆོད། དེ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་བའི་དཀར་
མཆོད་དང་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎ ༡༢ ་བ ན་པའི་ཚས་བཅོ་ འི་ཉིན། དམ་པའི་ཚགས་
འ ་ཞིག་ཡོད་པར་ ། ་བ་ཅི་ཡང་མི་བ བ་པར། གཙ་བོ་ལ་ཉིན་བ ན་ ི་བར་ ་ ས་ཆེན་ ང་དགོས།
༡༣ ཡང་ ང་ ག་བ ་ག མ་དང་ ག་ ག་གཉིས། ལོ་ན་གཅིག་ལོན་པའི་ ་ ་བ ་བཞི། ས་ ོན་མེད་
པའི་ ོ་ གས་འདི་དག མེ་ལ་བཏང་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་དམར་བསང་ ་གཏོང་དགོས་སོ༎ ༡༤ དེ་དང་
མཉམ་ ་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་ལ། ང་ ག་བ ་ག མ་པོ་རེ་རེ་ལ་ མ་བ ེས་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་
ག མ་རེ་དང་། ག་ ག་དེ་གཉིས་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆའི་གཉིས་རེ། ༡༥ ་ ་བ ་བཞི་བོ་རེ་རེ་ལ་ཨེ་ཕའི་བ ་
གཅིག་རེ་བཅས་འ ལ་དགོས། ༡༦ དེ་མིན་ར་ ག་གཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་
ནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་
གཏོགས་སོ༎

༡༧ ཉིན་གཉིས་པར་ཕོ་བེ ་བ ་གཉིས་དང་ ག་ ག་གཉིས། ས་ ོན་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་སོན་པའི་
་ ་བ ་བཞི་འ ལ་དགོས། ༡༨ ད་ ང་ ང་ ག་དང་ ག་ ག ་ ་བཅས་ལ། ིམས་ ོལ་ ར་དེར་མ ན་
ི་དཀར་མཆོད་དང་དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༡༩ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་

མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་།
དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས།
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༢༠ ཉིན་ག མ་པར་ ང་ ག་བ ་གཅིག་དང་། ག་ ག་གཉིས། ས་ ོན་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་ལོན་
པའི་ ་ ་བ ་བཞི་བཅས་འ ལ་དགོས། ༢༡ ད་ ང་ ང་ ག་དང་ ག་ ག ་ ་བཅས་ལ་ ིག་ ིམས་ ར།
དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༢༢ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་
དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎

༢༣ ཉིན་བཞི་བར་ ང་ ག་བ ་དང་། ག་ ག་གཉིས། ས་ ོན་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་སོན་པའི་ ་ ་
བ ་བཞི་བཅས་འ ལ་དགོས། ༢༤ ད་ ང་ ང་ ག་དང་ ག་ ག ་ ་བཅས་ལ་ ིག་ ིམས་ ར། དེར་
མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༢༥ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་
དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎

༢༦ ཉིན་ ་བར་ ང་ ག་ད ་དང་། ག་ ག་གཉིས། ས་ ོན་ཤོར་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་སོན་པའི་ ་
་བ ་བཞི་བཅས་འ ལ་དགོས། ༢༧ ད་ ང་ ང་ ག་དང་ ག་ ག ་ ་བཅས་ལ་ ིག་ ིམས་ ར། དེར་

མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༢༨ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་
དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎

༢༩ ཉིན་ ག་པར་ ང་ ག་བ ད་དང་། ག་ ག་གཉིས། ས་ ོན་ཤོར་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་སོན་པའི་
་ ་བ ་བཞི་བཅས་འ ལ་དགོས། ༣༠ ད་ ང་ ང་ ག་དང་ ག་ ག ་ ་བཅས་ལ་ ིག་ ིམས་ ར།

དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༣༡ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་
དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎

༣༢ ཉིན་བ ན་པར་ ང་ ག་བ ན་དང་། ག་ ག་གཉིས། ས་ ོན་ཤོར་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་སོན་
པའི་ ་ ་བ ་བཞི་བཅས་འ ལ་དགོས། ༣༣ ད་ ང་ ང་ ག་དང་ ག་ ག ་ ་བཅས་ལ་ ིག་ ིམས་ ར།
དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ང་འ ལ་དགོས། ༣༤ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་
དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎

༣༥ ཉིན་བ ད་པ་ལ། ོད་ཚར་ཚགས་འ ་གཟབ་ནན་ཞིག་ཡོད་པར་ ། ་བ་ཅི་ཡང་བ བ་མི་ཆོག
༣༦ ང་ ག་གཅིག་དང་ ག་ ག་གཅིག ས་ ོན་མེད་ཅིང་ལོ་ན་གཅིག་སོན་པའི་ ་ ་བ ་བཞི་བཅས་

ིན་ ེག་ ་ ས་ནས། གཙ་བོ་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་དམར་བསང་ ་བཏང་བས་ཆོག་གོ། ༣༧ ད་ ང་ ང་ ག་དང་
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ག་ ག ་ ་བཅས་ལ་ ིག་ ིམས་ ར། དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་
ང་འ ལ་དགོས། ༣༨ ཡང་ར་ ག་ཅིག་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ་

འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་། དེར་མ ན་ ི་དཀར་མཆོད་དང་། དེར་མ ན་ ི་ གས་མཆོད་ ི་ ས་ ་མི་
གཏོགས་སོ༎

༣༩ མཆོད་པ་འདི་དག་ ོད་ཚའི་དགའ་ ོན་ ི་ ས་ ། གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ོན་ལམ་ ི་མཆོད་པ་
དང་དགའ་བའི་མཆོད་པ་ལས་གཞན་པ་ མས། ོད་ཚའི་དམར་བསང་དང་དཀར་མཆོད། གས་མཆོད། བདེ་
མཆོད་བཅས་ ་ ས་ཏེ་འ ལ་དགོས་སོ༎

༤༠ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་དེ་ ར་ ། ཡོད་ཚད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་
བཤད་དོ༎

༣༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་མགོ་བ་ མས་ལ་ ས་པ། གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་
འདི་ ་ ེ། ༢ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་དམ་བཅས་པའམ་མནའ་བོར་ཏེ། རང་ཉིད་ ི་སེམས་

ོམ་པར་ཁས་ ངས་ན། མནའ་མི་བཟའ་བར་རང་གི་ཁ་ནས་ཅི་ ང་བ་ལག་ནས་ ང་དེ་ ར་བ བ་དགོས།
༣ ་མོ་ན་ ང་མ། ད་ ང་ཕའི་ ིམ་ན་ ོད་པའི་ བས་ ། གལ་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་རང་ཉིད་ ི་སེམས་ ོམ་པར་
དམ་བཅས། ༤ ཁོའི་ཕ་ཡིས་ ང་ཁོ་མོའི་དམ་བཅའ་དང་རང་ཉིད་ ི་སེམས་ ོམ་པའི་ ད་ཆ་དེ་དག་ཐོས་

ང་། ཅི་ཡང་མི་ ་བར་འ ག་ན། ཁོས་དམ་བཅས་ཤིང་རང་ཉིད་ ིས་རང་ག ན་པའི་ ད་ཆ་དེ་དག་བ ན་
ང་ ེད་དགོས། ༥ ནམ་ཞིག་གི་ཚ་ཁོའི་ཕ་ཡིས་ཐོས་ཤིང་། ཁོའི་དམ་བཅའ་དང་རང་ཉིད་ ི་སེམས་ ོམ་པ་

དེ་དང་ ་མི་ལེན་ན། དེ་ ར་བ ན་ ང་ ེད་མི་དགོས། གཙ་བོས་ ང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས། དེའི་ ་
མཚན་ནི་ཁོའི་ཕ་ཡིས་དང་ ་མི་ལེན་པ་དེའོ༎ ༦ གལ་ཏེ་ཁོ་མོ་གནས་ ལ་འ ིམས་ཤིང་། ད་ ང་དམ་བཅའ་
སེམས་ ་ཡོད་པའམ། ཁ་ནས་ཅི་འདོད་ ་སེམས་ ོམ་པའི་གཏམ་ཤོར་བ་དེ། ༧ ནམ་ཞིག་ཁོའི་ ོ་གས་ཐོས་

ང་། གཏམ་ཅི་ཡང་མི་ ་བར་འ ག་ན། ཁོའི་དམ་བཅའ་དང་སེམས་ ོམ་པའི་ ད་ཆ་དེ་བ ན་ ང་ ེད་ཡ་
དགོས། ༨ འོན་ ང་ནམ་ཞིག་རང་གི་ ོ་གས་ཐོས་ནས་དང་ ་མི་ལེན་ན། ཁོའི་དམ་བཅའ་དང་ཁོའི་ཁ་ནས་
ཅི་འདོད་ ་ཤོར་བའི་ ད་ཆ་བ ན་ ང་ ེད་མི་དགོས་ཏེ། གཙ་བོས་ ང་ཁོ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས་སོ༎
༩ གས་ས་མའམ་གཞན་ ིས་བ ར་བའི་ ད་མེད་ཅིག་གིས་དམ་བཅས་པ་དང་། རང་ཉིད་ ི་སེམས་ ོམ་
པའི་ ད་ཆ་ མས་བ ན་ ང་ ེད་དགོས། ༡༠ ཁོས་ ོ་གའི་ ིམ་ནས་དམ་བཅས་པའམ་མནའ་བོར་ནས། རང་
ཉིད་ ི་སེམས་ ོམ་པར་ཁས་ ངས་ཡོད་ན། ༡༡ ནམ་ཞིག་ ོ་གས་ཐོས་ཤིང་ཅི་ཡང་མི་ ་ལ་མི་འཐད་པའི་

ད་ཆ་མ་བཤད་ན། ཁོའི་དམ་བཅའ་དང་རང་ཉིད་ ི་སེམས་ ོམ་པའི་ ད་ཆ་དག་བ ན་ ང་ ེད་དགོས།
༡༢ ནམ་ཞིག་ ོ་གས་ཐོས་ནས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་ ་མི་ལེན་ན། ང་མའི་ཁ་ནས་ཤོར་བའི་དམ་བཅའི་ ད་
ཆ་དང་སེམས་ ོམ་པའི་ ད་ཆ་དག་བ ན་ ང་ ེད་མི་དགོས། གཙ་བོས་ ང་ཁོ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངོ་༎
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༡༣ ཁོས་དམ་བཅའ་པའམ་དཀའ་ ག་གིས་རང་སེམས་ ོམ་པའི་མནའ་དེ་དག ཁོའི་ ོ་གས་དེ་བ ན་ ང་
ེད་ ་འ ག་པ་དང་མི་འ ག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་དོ༎ ༡༤ གལ་ཏེ་ ོ་གས་ནམ་ ན་ཁོ་ལ་ཅི་ཡང་མི་ ་ན།

དམ་བཅས་པ་དང་རང་སེམས་ ོམ་པའི་ ད་ཆ་དེ་དག་བ ན་ ང་ ེད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི་ཁོའི་ ོ་
གས་ཐོས་ ང་ཅི་ཡང་མི་ ་བས། གཉིས་ཀ་བ ན་ ང་ ེད་དགོས་སོ༎ ༡༥ ཁོའི་ ོ་གས་དེ་ཐོས་ ེས། འདི་
གཉིས་ཀ་དང་ ་མ་ ངས་ན། ཁོས་ ང་མའི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས།

༡༦ འདི་ནི་ ོ་གས་ ང་མ་དང་། ཕ་ཡིས་ལོ་ན་ ང་ཞིང་ཕ་ ིམ་ན་ ོད་པའི་ན་ ང་མར་ཇི་ ར་བ ་
དགོས་པའི་བཀའ་ ིམས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎

༣༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཆེད་ ། མིད་ཡན་པ་ མས་
ལས་ད ་ཤ་ལེན་དགོས། མཐར་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ ི་གནས་ ་འཛམ་མོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ། ༣ མོ་ཤེ་

ཡིས་འབངས་ མས་ལ། ོད་ཚའི་ ོད་ ི་མི་ ོར་ཞིག་གིས་ལག་ཆ་ཐོགས་ནས་མིད་ཡན་པ་ མས་ལ་ ོལ་ཅིག
དེ་ནི་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ད ་ཤ་ལེན་པ་ཡིན། ༤ ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ མས་ལས། རིགས་ ེ་རེ་རེ་ནས་མི་

ོང་རེ་འཐབ་ ་མངགས་དགོས་ཟེར། ༥ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ ི་ ོང་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས། རིགས་ ེ་རེ་
ནས་དམག་ ོང་རེ་ ད་པས། ིའི་དམག་ ངས་ལ་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ལག་ཆ་ཐོགས་
ནས་འཐབ་འཛང་ ེད་པར་ ་ ིག་ ས། ༦ མོ་ཤེ་ཡིས་རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་ ོང་རེ་འཐབ་ ་མངགས། དེ་མིན་
མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ ང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་མངགས། ཕི་ནེ་ཧས་ ིས་དམ་པའི་
གནས་ ི་ ོད་དང་ ་ ག་པོའི་ ང་བ ང་ཡོད། ༧ ཁོ་ཚས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པ་བཞིན། མིད་ཡན་པ་
དང་འཐབ་ནས་ ེས་པ་ཡོད་ཚད་བསད། ༨ བསད་པའི་མི་དེ་དག་ ོད་ ་མིད་ཡན་པའི་ ལ་པོ་ ་བོ་ཡང་
ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་ཨེ་ཝི་དང་རེ་ཀེམ། ར། ར། རེ་པ་བཅས་ འོ༎ ཨ་བོར་ ི་ ་པ་ལག་ ང་རལ་ ིས་བསད་
དོ༎ ༩ ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་ མས་ ིས་མིད་ཡན་པའི་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་བ ང་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་ཟོག་དང་

ག་ ། ་ནོར་ཡོད་ཚད་འ ོགས་ནས་བཅོམ་ནོར་ ་ ེར་རོ༎ ༡༠ ཡང་མེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ ོད་སའི་ ོང་ ེར་དང་
ར་ མས་མེ་ ་བ ེགས། ༡༡ འ ོགས་པ་དང་བ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ེར་ཞིང་། ཐ་ན་མི་དང་ ོ་ གས་ཐམས་

ཅད་ ང་ ེར་སོང་ངོ་༎ ༡༢ བ ང་བའི་མི། འ ོགས་པའི་ ོ་ གས་དང་ ་ནོར་ཡོད་ཚད་ ེར་ནས་མོ་ཨབ་
བདེ་ཐང་གི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ངོགས་ཏེ། ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཁ་གཏད་པའི་ ར་ནང་ ་ ེར་ཞིང་། མོ་ཤེ་དང་
མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་བཅས་ལ་ ད་དོ༎

༡༣ མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར། ད་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་མགོ་བ་ཡོད་ཚད་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཁོ་
ཚ་བ ་ ་སོང་། ༡༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ག ལ་ནས་ ིར་ལོག་པའི་དམག་དཔོན་ཏེ། ོང་དཔོན་དང་བ ་དཔོན་ མས་

ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་འབར་ནས། ༡༥ ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ས། ོད་ཚས་ ད་མེད་འདི་དག་གི་ ོག་ལེན་མི་འདོད་
པ་ཡིན་ནམ། ༡༦ ད་མེད་འདི་དག་གིས་པ་ལག་གི་ངན་ ས་བཞིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཨེ་ཕོར་
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ི་དོན་དག་གི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ཕོག་ ག་བཏང་ནས། གཙ་བོས་ཚགས་མི་ མས་ལ་གཉན་ནད་བཏང་བ་རེད།
༡༧ དེ་བས་ ོད་ཚས་ ་ ག་དང་གནས་ ལ་འ ིམས་པའི་ ད་མེད་དག་སོད་ཅིག ༡༨ འོན་ ང་ ་མོ་ཚའི་

ོད་ ། གནས་ ལ་མ་འ ིམས་པ་དག་མ་བསད་པར་གསོན་ ་བ ག་ཆོག ༡༩ མི་གསོད་མཁན་དང་གསོད་
ེད་རལ་ ི་དང་འ ད་པའི་མི། དེ་མིན་འཛན་བ ང་ ས་པའི་ ་ མས་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཉིན་བ ན་ལ་
ོད་དགོས། ཉིན་ག མ་པ་དང་། ཉིན་བ ན་པར་རང་ཉིད་ལ་གཙང་ ་ ེད་དགོས། ༢༠ ཡང་ ་བ་དང་པགས་

རིགས། ར་ ིད་ ིས་བཟོས་པའི་ཅ་ལག ཤིང་ཆས་ཐམས་ཅད་གཙང་བར་ ེད་དགོས།
༢༡ མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ིས་ག ལ་ལས་ ིར་ལོག་པའི་དམག་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས། གཙ་

བོས་ ིག་ ིམས་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་ནི། ༢༢ གསེར་དང་ད ལ། ཟངས། གས། ཞ་དཀར་དང་ཞ་ཉེ་སོགས།
༢༣ མེ་ཡིས་འཚག་མི་ ས་པ་ མས་མེ་ ་ ས་ནས་གཙང་བར་ ས་ཤིང་། དེ་ནས་ ི་མ་འ ད་པའི་ ས་བ ་
དགོས། མེ་ཡིས་འཚག་འ ོ་བ་དག་ ས་བ ས་པས་ཆོག ༢༤ ཉིན་བ ན་པར། ོད་ཚས་ ་བ་བ ས་ཚར་ན་
གཙང་བར་ ར་ཞིང་། དེ་ ེས་ ར་ནང་ ་ལོག་ཆོག

༢༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ག ངས། ༢༦ ོད་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར། ད་ ང་ཆོས་ཚགས་
ི་མགོ་བ་དག་གིས། བ ང་ནས་ ེར་ཡོང་བའི་མི་དང་ ད་འ ོ་དག་གི་ ིའི་ ངས་ཀ་ ིས་ཤིག ༢༧ བ ང་

ཡོང་བ་དག་ མ་ ་གཉིས་ ་བགོས་ཏེ། ེད་ཀ་ག ལ་ནས་ ིར་ལོག་པའི་ ག་བ ས་ ི་དམག་མི་ མས་ལ་
དབང་ཞིང་། ེད་ཀ་ཚགས་མི་ མས་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༢༨ ཡང་ག ལ་ནས་ཐོབ་པའི་མི་དང་ཟོག བོང་ །

ག་ ་དག་ལས་ ་བ འི་ ོད་ནས་གཅིག་ ངས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ད ་ ལ་ ་འ ལ་དགོས། ༢༩ དེ་དག་གི་
ེད་ཀ་ནས་ཁག་ཅིག་ ངས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལ་ ལ་ནས། གཙ་བོའི་བཏེགས་མཆོད་ ེད་དགོས།

༣༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ེད་ཀ་ ེ། མི་དང་བ་ ང་། བོང་ ། ག་ ་བཅས་ ོ་ གས་དག་གི་ ་བ ་
ལས་གཅིག་རེ་ ངས་ནས། གཙ་བོའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པའི་ལེ་ཝི་བ་ མས་ལ་ ེར་
དགོས། ༣༡ དེ་བས་མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་གཉིས་ ིས། གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་དེ་ ར་ ་ ས་
སོ༎

༣༢ དམག་མི་དག་གིས་འ ོགས་པའི་ ་ནོར་ལས་གཞན། ག ལ་ནས་ཐོབ་པའི་ ག་ ག་འ མ་བ ན་ ི་
་ ོང་དང་། ༣༣ བ་ ང་བ ན་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ༣༤ བོང་ ་ ག་ ི་ཆིག་ ོང་དང་། ༣༥ ་མོ་ མ་ ི་ཉིས་
ོང་ ེ། ཚང་མ་གནས་ ལ་འ ིམས་མ་ ོང་བ་དག་ཡིན། ༣༦ ག ལ་ནས་ལོག་པའི་དམག་མི་ མས་ ི་བགོས་
ལ་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་ཐོབ་པ་ནི་དེའི་ ེད་ཀ་ལ། ོན་བ ོམས་ ག་ མ་འ མ་ མ་ ི་བ ན་ ོང་ ་བ ་ཡོད།

༣༧ དེ་དག་ལས་གཙ་བོ་ལ་ད ་ ལ་ ་ ལ་བའི་ ངས་ནི། བ ན་བ ་བ ན་ ་དོན་ འོ༎ ༣༨ བ་ ང་ མ་
ི་ ག་ ོང་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཙ་བོ་ལ་ད ་ ལ་ ་ ལ་བའི་ ངས་ནི། བ ན་ ་དོན་གཉིས་སོ༎ ༣༩ བོང་ ་
མ་ ི་ ་བ ་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ངས་ནི། ག་ ་རེ་གཅིག་གོ། ༤༠ མི་ཆིག་ ི་ ག་ ོང་
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ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཙ་བོ་ལ་དབང་བའི་ ངས་ནི་ མ་ ་སོ་གཉིས་སོ༎
༤༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ་ ལ་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་དབང་བའི་བཏེགས་མཆོད་ མས། མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་

ལ་ ལ། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ ར་རོ༎ ༤༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་དབང་བའི་ ེད་
ཀ་དེ་ནི། ག ལ་ལས་ལོག་གི་ མས་ ིས་ ེར་འོངས་པ་ལས་ཁོ་ཚ་ལ་བགོས་པ་རེད། ༤༣ ེད་ཀ་དེ་ལ་ ག་

མ་འ མ་ མ་ ི་བ ན་ ོང་ ་བ ་ཡོད། ༤༤ བ་ ང་ མ་ ི་ ག་ ོང་ངོ་༎ ༤༥ བོང་ ་ མ་ ི་ ་བ འོ༎
༤༦ མི་ཆིག་ ི་ ག་ ོང་ངོ་༎ ༤༧ མི་དང་ ོ་ གས་གང་ཡིན་ཡང་། མོ་ཤེ་ཡིས་ ་བ ་ལས་གཅིག་ ངས་ནས།
གཙ་བོའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པའི་ལེ་ཝི་བ་ མས་ལ་ ད། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་
གནང་བ་ ར་ཡིན་ནོ༎

༤༨ དམག་ ོང་རེའི་དམག་དཔོན་ཏེ། ོང་དཔོན་དང་བ ་དཔོན་དག་མོ་ཤེ་དང་མཇལ་ ་འོངས་ནས།
༤༩ ཁོ་ལ་ ས་པ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ ེ། བདག་ཅག་ མས་ ི་ལག་འོག་དམག་ མས་ ི་ ངས་བ ིས་ཟིན་ལ།
༥༠ ད་ ་ང་ཚ་རང་རང་ལ་ཐོབ་པའི་གསེར་ ི་ ན་ཆ་ ེ། ང་ག བ་དང་ལག་ག བ། སོར་ག ག ་ ན།
ལག་ ན་ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ ་ཡོང་བ་ཡིན། གཙ་བོའི་མ ན་ ་རང་ཉིད་ཚ་ ོག་ལ་ ིག་པ་བཤགས་

་འོངས་པ་ཡིན། ༥༡ མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་གཉིས་ ིས་གསེར་ ི་ ན་ཆ་ཡོད་ཚད་ ངས་
ཤིང་། བ ངས་ནས་ ོད་ ་བཟོས་སོ༎ ༥༢ ོང་དཔོན་དང་བ ་དཔོན་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་གསེར་

ོན་བ ོམས་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ི་ ག་ ོང་བ ན་བ ་ ་བ ་ཡོད། ༥༣ དམག་མི་རེ་རེས་བགོས་པའི་བཅོམ་ནོར་
མས་ ེར་རོ༎ ༥༤ མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་གཉིས་ ིས་ ོང་དཔོན་དང་བ ་དཔོན་ ིས་ ལ་

བའི་གསེར་ མས། དམ་པའི་ ར་མཆོག་ ་ ེར་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པའི་ ེན་ ་
བཞག་གོ།

༣༢ ་བེན་ ི་ ་ ད་དང་གད་ ི་ ་ ད་གཉིས་ལ་ ོ་ གས་ཧ་ཅང་མང་ལ། ཁོ་ཚས་ཡ་སེར་ ི་ ལ་
དང་གིལ་ཨད་ ི་ ལ་གཉིས་ གས་འཚ་སར་བཟང་བ་ཤེས་ནས། ༢ མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ཨེ་

ལི་ཨ་ཟར། དེ་མིན་ཆོས་ཚགས་ ི་མགོ་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་ གས་ནས་དེ་ཚ་ལ། ༣ ཨ་ཐ་རོད་དང་དི་བོན།
ཡ་སེར། ནིམ་ ཱ། ཧེས་བོན། ཨེ་ལི་ཨ་ལེ། སེ་བམ། ནེ་པོ། བེ་ཨོན་བཅས། ༤ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་མ ན་ནས་

ངས་པའི་ ལ་འདི་དག་ནི། གས་འཚ་བའི་ ལ་བཟང་བོ་དང་། ོད་ ི་གཡོག་པོ་བདག་ཅག་ལ་ཡང་
གས་མང་ཟེར་ཞིང་། ༥ ཡང་ ེད་ ིས་བདག་ཅག་ མས་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ན། ལ་འདི་ང་ཚ་ལ་ནོར་
ལ་ ་ ིན་ནས། ང་ཚ་ ིད་ནས་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ ་མི་འ ག་རོགས་ཟེར།

༦ མོ་ཤེ་ཡིས་གད་ ི་ ་ ད་དང་ ་བེན་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས། ོད་ ི་ ་ ་ མས་ག ལ་
་ཆས་ན། ོད་ཚ་འདི་ནས་འ ག་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ༧ ོད་ཚ་གཙ་བོས་གནང་བའི་ ལ་དེར་མ་སོང་བས།

ཅིའི་ ིར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ིང་ ོབས་ཉམས་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༨ ོན་ཆད་བདག་གིས་ཀ་དེ་ཤ་
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ཕར་ནེ་ཨའི་ ལ་ནས་ ོད་ཚའི་མེས་པ་ མས་ ལ་དེར་ ལ་ཞིབ་ ་བཏང་ ས་ ང་། ཁོ་ཚས་འདི་ ར་ ས་
པ་རེད། ༩ ཁོ་ཚ་ཨེས་ཀོལ་ ང་བ་ ་སོང་ནས། ལ་དེར་ ལ་ཞིབ་ ས་ནས་ ིར་འོངས་པའི་ ས་ ། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ིང་ ོབས་ཉམས་ ་བ ག་ནས། གཙ་བོས་གནང་བའི་ ལ་དེར་མ་སོང་བ་རེད། ༡༠ ཉིན་
དེར། གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ཤིང་མནའ་བོར་ནས་འདི་ ད་ ། ༡༡ ཨེ་ཇིབ་ནས་ཡོང་ཞིང་ལོ་ན་ཉི་ འི་ཡན་
སོན་པའི་ ་གཅིག་ལ་ཡང་། བདག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་ཡ་ཀོབ་ཁས་ ངས་པའི་ས་ཆ་དེ་མཐོང་ ་
འ ག་མི་ ིད། དེའི་ ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚ་ ིང་ནས་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎ ༡༢ ཀེ་ནི་ཟིའི་
རིགས་ ི་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་གཉིས་ཁོ་ནས་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ིང་ཐག་
པ་ནས་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ ིར་རོ༎ ༡༣ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བར་
མཛད་ཅིང་། ཁོ་ཚ་ཐང་ ོང་ ་ལོ་ངོ་བཞི་བ ་ལ་འ མས་ ་བ ག་ཅིང་། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ངན་ ེད་
མཁན་ ི་མི་དེ་ཐམས་ཅད་ ོངས་པའི་བར་ ་བ གས་པ་རེད། ༡༤ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ོད་ཚས་
རང་གི་མེས་པོ་ མས་ ི་མ ག་མ ད་ནས། ཉེས་ཅན་ ི་མི་ ངས་ཇེ་མང་ ་སོང་ ེ། གཙ་བོ་ལ་ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ མས་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བར་མཛད་ ་འ ག་ ིད། ༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ ི་ ར་ ས་ཏེ་ཁོའི་ ེས་མི་
འ ངས་ན། ཁོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཐང་ ོང་ ་བ ར་ནས། ོད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་དམངས་

མས་ ོངས་ ་འ ག་ངེས།
༡༦ རིགས་ ེ་དེ་གཉིས་ ི་ ་ མས་མོ་ཤེ་ཡི་མ ན་ ་འོངས་ནས་འདི་ ད་ཟེར། ང་ཚས་འདི་ནས་ གས་

ར་བཟོ་བ་དང་། ་ ད་ ི་ཆེད་ ་མཁར་བ ིགས་དགོས། ༡༧ ང་ཚ་ ་ མས་ ིས་ལག་ཆ་ཐོགས་ཤིང་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོན་ ་ ད་ནས། ཁོ་ཚ་ ོད་སའི་གནས་དེར་འ ིད་ངེས། འོན་ ང་ང་ཚའི་ ་ ད་ མས།
ས་འདིའི་ ོད་དམངས་ཡིན་པས། མཁར་བཙན་པོའི་ནང་ ་ ོད་དགོས། ༡༨ ང་ཚ་ ལ་ ་མི་ལོག་པར། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་ལ་རང་རང་གི་བགོ་ ལ་ཐོབ་པའི་བར་ ་འ ག་གོ། ༡༩ ང་ཚར་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོ་དན་

་བོའི་ཕར་ ོགས་ནས་བགོ་ ལ་མི་དགོས་ཏེ། ང་ཚའི་བགོས་ ལ་ནི་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་དོ༎
༢༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ས་པ། ོད་ཚས་དེ་ ར་ ས་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ལག་ཆ་ཐོགས་ཏེ་ག ལ་

་ གས། ༢༡ ད་ ང་ལག་ཆ་ཐོགས་པའི་ ་ཡོད་ཚད་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས། ཁོས་ཁོ་
བོའི་ད ་ མས་བ ད་ཅིང་། ༢༢ ལ་དེ་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ ལ་ ེས་ ིར་ལོག་ན། གཙ་བོ་དང་ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཉེས་པ་མེད་པར་འ ར་ཞིང་། ས་དེ་ཡང་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ོད་ཅག་ལ་དབང་
བར་འ ར་ངེས། ༢༣ གལ་ཏེ་དེ་ ར་མ་ ས་པར། གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ན། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པས་ ོད་
ཅག་གི་ ེས་ཆོད་པ་ཤེས་པར་ ིས། ༢༤ ད་ ་ ོད་ཚས་རང་གི་ཁ་ནས་ཤོར་བ་ ར་ བས་ཤིག། ོད་ཅག་གི་ ་

ད་ མས་ལ་མཁར་དང་ ོ་ གས་ལ་ར་བ ོར་ཅིག
༢༥ གད་ ི་ ་ ད་དང་ ་བེན་ ི་ ་ ད་ མས་འོངས་ནས་མོ་ཤེ་ལ། གཡོག་པོ་བདག་ཅག་གིས་བདག་
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པོའི་བཀའ་བཞིན་བ བ་ངེས། ༢༦ ང་ཚའི་ ང་མ་དང་ ་ ག ག་ ། ོ་ གས་ཡོད་ཚད་གིལ་ཨད་མཁར་སོ་
སོའི་ནང་ནས་བཞག་ཅིང་། ༢༧ འོན་ ང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་བདག་ཅག་ལས། ལག་ཆ་ཐོགས་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་
བདག་པོའི་བཀའ་བཞིན། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ག ལ་ ་ཆས་ངེས་ཟེར།

༢༨ དེ་བས་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ། མཆོད་བདག་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་མིན་ད ི་
སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་མགོ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས། ༢༩ གད་ ི་ ་ ད་དང་ ་བེན་ ི་ ་ ད་ལག་
ཆ་ཐོགས་ཤིང་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ག ལ་འ ེད་མཁན་དག གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོ་དན་ ་བོ་ལ་
བ ལ་ཞིང་ ལ་དེ་བ ལ་ན། ོད་ཅག་གིས་གིལ་ཨད་ ི་ས་ མས་ཁོ་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་ ་ ེར་དགོས། ༣༠ གལ་
ཏེ་ཁོ་ཚ་ལག་ཆ་ཐོགས་ཏེ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་མི་འ ོ་ན། ཀན་ཨན་ ལ་ ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ནོར་ ལ་ ེར་
དགོས། ༣༡ གད་ ི་ ་ ད་དང་ ་བེན་ ་ ད་ ིས་འདི་ ར་ལན་བཏབ། གཙ་བོས་གཡོག་པོ་ལ་ཇི་ ར་བ ོས་
པ་གཡོག་པོས་དེ་ ར་ ེད་ངེས། ༣༢ ང་ཚས་ལག་ཆ་ཐོགས་ཤིང་། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ་བོར་བ ལ་ཏེ། ཀན་
ཨན་ ལ་ ་ཐོན་ན། ཡོ་དན་ ་བོའི་ ར་ ོགས་ང་ཚའི་བགོས་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ས་ཏེ་ང་ཚ་ལ་དབང་
བ་ཡིན།

༣༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ ི་ ལ་དང་པ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ཅེས་ ་བའི་ ལ། ད་ ང་
དེའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ ོང་ ེར་ཡོད་ཚད། གད་ ི་ ་ ད་དང་ ་བེན་ ི་ ་ ད། དེ་མིན་ཡོ་སེབ་ ི་ ་མ་
ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་བཅས་ལ་ ིན་ནོ༎ ༣༤ གད་ ི་ ་ མས་ ིས་དི་ཧོན་དང་ཨ་ཐ་རོད། ཨ་རོ་ཨེད།
༣༥ ཨད་རོད་ཧོ་ཕན། ཡེ་སེར། ཡོག་བེ་ཧོ། ༣༦ བེད་ནམ་ར། བེད་ཧ་རན་བཅས་མཁར་དང་། ག་ར་ཡང་
བ ིགས་སོ༎ ༣༧ ཡང་ ་བེན་ ི་ ་ མས་ ིས་ཧེས་བོན་དང་ཨེ་ལེ་ཨ་ལེ། ཀི་རི་ན་ཐ་ཡིམ། ༣༨ ནེ་བོ། བལ་མེ་
ཨོན། སིབ་མ།༼ནེ་བོ་དང་བེལ་མེ་ཨོན་ནི་བ ར་ ེས་ ི་མིང་རེད།༽ཁོ་ཚས་བ ིགས་པའི་ ོང་ ེར་ མས་ལ་
མིང་གཞན་པ་བཏགས་སོ༎

༣༩ མ་ན་ཤེའི་ ་མ་ཀི་ར། དེའི་ ་ ད་ མས་གིལ་ཨད་ ་སོང་ནས། ལ་དེ་བ ང་ཞིང་ཨ་མོར་བ་ མས་
བ ད་དོ༎ ༤༠ མོ་ཤེ་ཡིས་གིལ་ཨད་མ་ན་ཤེའི་ ་མ་ཀི་ར་ལ་གནང་ཞིང་། ཁོའི་ ་ ད་ མས་དེ་ ་ ོད་དོ༎
༤༡ མ་ན་ཤེའི་ ་ཡ་ཨིར་ ིས་གིལ་ཨད་ ི་ ོང་ཚ་ མས་བ ང་དང་། ོང་ཚ་དེ་དག་གི་མིང་ལ་ཧ་ཝོད་ཡ་
ཨིར་ཞེས་བཏགས། ༤༢ ནོ་བ་ཡིས་ཀེ་ནད་དང་ཀེ་ནད་ ི་ ོང་ཚ་ མས་བ ང་བ་དང་། ཀེ་ནད་ལ་རང་གི་
མིང་གིས་ནོ་བ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

༣༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དམག་ ེ་བཞིན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ི་ ེ་ ིད་འོག ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་
པའི་ལམ་ཐག་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ༢ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་ཇི་བཞིན་ཁོ་ཚ་བ ད་

པའི་ལམ་ཐག་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ལམ་ཐག་ནི་འདི་ ་ ེ། ༣ ་བ་དང་པོའི་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་ ེ།
བ ོལ་ ོན་ ི་ ི་ཉིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ར་ཨམ་སེས་ནས་ལམ་ ་ཆས་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ི་མིག་
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མ ན་ནས་ ག་འཇིགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ད་སོང་བ་རེད། ༤ བས་དེར་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས། གཙ་བོས་བསད་
པའི་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་དག་གི་རོ་ ར་ ས་ ེད་པའི་ལས་ལ་ ེལ་ ིན་འ ག གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་ ་ཡང་ཕམ་པར་
མཛད་པ་རེད།

༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ར་ཨམ་སེས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ་ཀོད་ ་ ར་བཏབ། ༦ ཡང་ ་ཀོད་ནས་
ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཐང་ ོང་གི་ལོགས་ ་ཡོད་པའི་ཨེ་ཐམ་ ་ ར་བཏབ། ༧ ཡང་ཨེ་ཐམ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ།
ཕི་ཧ་གི་རོད་ ི་ ོགས་ ་སོང་ཞིང་། པ་ཨལ་ཚ་ཕོན་ ི་ཁ་གཏད་དེ། མིག་དལ་ ་ ར་བཏབ། ༨ ཕི་ཧ་གི་རོད་

ི་ཁ་གཏད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ་མཚ་བ ད་ནས་ ་ཨེར་ཐང་ ོང་ ་ ེབས། དེ་ནས་ཉིན་ག མ་ལ་ཨེ་
ཐམ་ ི་ཐང་ ོང་བ ད་མཐར། མ་ ཱ་ ་ ར་བཏབ། ༩ མ་ ཱ་ནས་ཨེ་ལིམ་ ེབས་ཤིང་།༼ཨེ་ལིམ་ན་ ་མགོ་
བ ་གཉིས་དང་། ཙང་ ོང་བ ན་ ་ཡོད།༽དེ་ ་ ར་བཏབ། ༡༠ ཨེ་ལིམ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། མཚ་དམར་ ི་
འ མ་ ་ ར་བཏབ། ༡༡ མཚ་དམར་ ི་འ མ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། སིན་ཞེས་ ་བའི་ཐང་ ོང་ ་ ར་བཏབ།
༡༢ སིན་ཞེས་ ་བའི་ཐང་ ོང་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། དོབ་ ་ལ་ ར་བཏབ། ༡༣ དོབ་ ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཨ་

ས་ ་ ར་བཏབ། ༡༤ ཨ་ ས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ར་ཕི་དིམ་ལ་ ར་བཏབ། གནས་དེ་ ་འབངས་ལ་འ ང་
་ཆད་དོ༎ ༡༥ ར་ཕི་དིམ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། སི་ འི་ཐང་ ོང་ ་ ར་བཏབ། ༡༦ སི་ ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ།

ཀི་རོད་ཨ་ཐ་ ཱ་ ་ ར་བཏབ། ༡༧ ཀི་རོད་ཨ་ཐ་ ཱ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཧེ་ཚ་རོད་ ་ ར་བཏབ། ༡༨ ཧེ་ཚ་
རོད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། རི་ཐི་ ཱ་ ་ ར་བཏབ། ༡༩ རི་ཐི་ ཱ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། རིམ་མོན་ཕེ་རེས་ ་ ར་
བཏབ། ༢༠ རིམ་མོན་ཕེ་རེས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ལིབ་ ་ ་ ར་བཏབ། ༢༡ ལིབ་ ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། རི་ས་

་ ར་བཏབ། ༢༢ རི་ས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཀེ་ཧེ་ལ་ཐ་ ་ ར་བཏབ། ༢༣ ཀེ་ཧེ་ལ་ཐ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། རི་
བོ་སེ་ཕེར་ ་ ར་བཏབ། ༢༤ རི་བོ་སེ་ཕེར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཧ་ར་ད་ ་ ར་བཏབ། ༢༥ ཡང་ཧ་ར་ད་ནས་
ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། མ་ཀེ་ལོད་ ་ ར་བཏབ། ༢༦ མ་ཀེ་ལོད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཐ་ཧད་ ་ ར་བཏབ། ༢༧ ཐ་
ཧད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཐེ་ར་ ་ ར་བཏབ། ༢༨ ཐེ་ར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། མིད་ ་ ་ ར་བཏབ། ༢༩ མིད་

་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཧས་མོ་ ་ ་ ར་བཏབ། ༣༠ ཧས་མོ་ ་ནས་ཆས་ཏེ། མོ་སེ་རོད་ ་ ར་བཏབ། ༣༡ མོ་
སེ་རོད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། བེ་ནེ་ཡ་ཀན་ ་ ར་བཏབ། ༣༢ བེ་ནེ་ཡ་ཀན་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཧོར་ཧག་གིད་
གད་ ་ ར་བཏབ། ༣༣ ཧོར་ཧག་གིད་གད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཡོ་ཐ་ ཱ་ ་ ར་བཏབ། ༣༤ ཡོ་ཐ་ ཱ་ནས་ལམ་
ལ་ཆས་ཏེ། ཨ་ ོ་ ཱ་ ་ ར་བཏབ། ༣༥ ཨ་ ོ་ ཱ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཨེ་ཚ་ཨོན་གེ་བེར་ ་ ར་བཏབ། ༣༦ ཚ་
ཚ་ཨོན་གེ་བེར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཐང་ ོང་ཚན་ཞེས་ ་བ་ ེ། ཀ་དེ་ཤ་ ་ ར་བཏབ། ༣༧ ཀ་དེ་ཤ་ནས་ལམ་
ལ་ཆས་ཏེ། ཨེ་དོམ་མཐའ་མཚམས་ ི་རི་བོ་ཧོར་ཞེས་ ་བ་ ་ ར་བཏབ།

༣༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ ེས་ ི་ལོ་བཞི་བ ་བའི་ ་བ་ ་བའི་ཚས་གཅིག་ཉིན།
མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་རི་བོ་ཧོར་ ི་ ེང་ ་འགོས་ནས། དེ་ ་ཤིའོ༎ ༣༩ ཨ་རོན་རི་བོ་
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ཧོར་ ི་ ེང་ ་འགོས་ནས་འཆི་ ས་ལོ་བ ་དང་ཉེར་ག མ་ཡིན།
༤༠ ཀན་ཨན་ ོ་ ལ་ ་ ོད་པའི་ཀན་ཨན་པ་ ལ་པོ་ཨ་རད་ཟེར་བ་དེས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་

ེབས་པ་ཐོས། ༤༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་རོ་བོ་ཧོར་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཚལ་མོ་ན་ ་ ར་བཏབ། ༤༢ ཡང་
ཚལ་མོ་ན་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཕ་རན་ ་ ར་བཏབ། ༤༣ ཕ་རན་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཨོ་བོད་ ་ ར་བཏབ།
༤༤ ཨོ་བོད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། མོ་ཨབ་མཐའ་མཚམས་ ི་ཨ་ཡ་ཨབ་རིམ་ ་ ར་བཏབ། ༤༥ ཨ་ཡ་ཨབ་རིམ་
ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། དི་ཧོན་གང་ ་ ར་བཏབ། ༤༦ དི་ཧོན་གང་ནས་ལམ་ ་ཆས་ཏེ། ཨལ་མོན་དིབ་ལ་ཐ་
ཡིམ་ ་ ར་བཏབ། ༤༧ ཨལ་མོན་དིབ་ལ་ཐ་ཡིམ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ནེ་པོའི་ཁ་གཏད་ ི་རི་བོ་ཨ་བ་རིམ་ ་

ར་བཏབ། ༤༨ རི་བོ་ཨ་བ་རིམ་ནས་ལམ་ ་ཆས་ཏེ། མོ་ཨབ་བདེ་ཐང་གི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ད་དེ། ཡེ་རི་
ཀོའི་ཁ་གཏད་ ་ ར་བཏབ། ༤༩ ཁོ་ཚས་མོ་ཨབ་བདེ་ཐང་གི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ད་ ་ ར་བཏབ་ཅིང་།
བེད་ཡེས་མོད་ནས་ཨ་བིད་ཤིད་ཏིམ་ ི་བར་ ་ ར་ ིས་ཁེབས་ཡོད།

༥༠ གཙ་བོས་མོ་ཨབ་བདེ་ཐང་གི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ད་དེ། ཡེ་རི་ཀོའི་ཁ་གཏད་ ་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་
ག ངས། ༥༡ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས་ཀན་
ཨན་ ལ་ ་འ ོ་ ས། ༥༢ ོད་ཚས་ ལ་དེར་གནས་པའི་མི་ མས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་མཐར་བ ོད་དང་།
ཁོ་ཚས་བ ོས་པའི་ ོ་ ་དང་ཁོ་ཚས་ གས་པའི་འབག་ ་ཡོད་ཚད་ ལ་ ་བ ག་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་དག་
གི་མཆོད་ ི་ཐམས་ཅད་ ང་མེད་པར་བཟོ་དགོས། ༥༣ ོད་ཚས་ ལ་དེ་འ ོགས་ནས་དེར་ ོད་དགོས་ཏེ། དེ་
ནི་བདག་གིས་ ོད་ཚར་གནང་བའི་ནོར་ ལ་ཡིན། ༥༤ ོད་ཚས་ཕ་ ིམ་ ར་ ན་ ངས་ནས་ས་དེ་བགོ་བར་

། མི་མང་བ་ལ་ནོར་ ལ་མང་པོ་ཁོ་ཚར་བགོ་བ་དང་། མི་ ང་བ་ལ་ནོར་ ལ་ཡང་ ང་ ་ཁོ་ཚ་ལ་བགོ་
དགོས། ས་གང་ཞིག་ ་ལ་ ན་བབས་ན། ས་དེ་མི་དེ་ལ་དབང་བ་ཡིན། ོད་ཚས་རིགས་ ས་དང་རིགས་ ེ་

ར་དེ་ ར་བགོ་དགོས། ༥༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ས་གནས་དེའི་མི་ མས་མཐའ་བ ོད་མ་བཏང་ན། བ ར་བའི་
ོད་དམངས་དེ་དག་ ོད་ཚའི་མིག་ནང་གི་ཚར་མ་དང་ ིང་ནང་གི་ཁབ་ ་ ར་འ ར་ཏེ། ོད་ཚ་ ོད་པའི་

གནས་དེར་ ོད་ཚ་ལ་གནོད་པ་མང་པོ་བཟོས་ངེས། ༥༦ བདག་གི་ཁོ་ཚ་ལ་ཇི་ ར་མཛད་པ་དེ་ ར། དེ་དག་
གིས་ ོད་ཚ་ལ་དེ་ ར་ ེད་ངེས་སོ༎

༣༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ག ངས་པ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་
ཤིག ོད་ཚ་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་ ་ ེབས་ན། ོད་ཚ་ལ་དབང་བའི་ཀན་ཨན་ ི་ ོགས་བཞིའི་ ལ་

ནི་འདི་ ་ ེ།
༣ ོ་ ལ་ནི་ཐང་ ོང་ཚན་ནས་ཨེ་དོམ་ ི་འ མ་དང་། ོ་ ོགས་ ི་ས་མཚམས་ནི་ ་མཚ་ནས་འགོ་

གས། ༤ ཨ་ བ་བིམ་ལ་ངོས་ ི་ ོ་ ོགས་བ ོར་ནས་ཚན་ ི་བར་ ་ ེབས་ཤིང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཀ་དེ་ཤ་
བར་ཨ་དེའི་ ོ་ ོགས་བར་ ་བ ིངས་ཡོད། དེ་ནས་ཡང་ཧ་ཚར་ཨད་དད་ ་ཐོན་ཞིང་ཨ་མོར་དང་ ེལ་
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འ ག ༥ ཨ་མོར་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་བོ་བ ོར་ཏེ། ་མཚའི་བར་ ་ ེབས་ཡོད།
༦ བ་ ོགས་ ་ ་མཚའི་བར་ ་ ག་ཡོད། འདི་ནི་ ོད་ཚའི་ བ་ ི་མཐའ་མཚམས་ཡིན།
༧ ང་གི་ས་མཚམས་ནི་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ནས་འགོ་ གས་ཤིང་། རི་བོ་ཧོར་ ི་བར་ ་ གས་ ག་དགོས།

༨ ཡང་རི་བོ་ཧོར་ནས་ཧ་མད་བར་ ་ གས་ ག་དགོས་ཤིང་། ཚ་དད་བ ད་དགོས། ༩ དེ་ནས་ས་མཚམས་ནི་
ཚབ་རོན་བ ད་ནས། ང་ཐད་ ་ཧ་ཚར་ཨེ་ནན་ ་ ེབས། འདི་ནི་ ོད་ཅག་ ང་མཚམས་ ་ ེད་དགོས།

༡༠ ོད་ཅག་གིས་ཧ་ཚར་ཨེ་ནན་ནས་ཤིབ་ཨམ་ ་ གས་བ བ་ ེ་ ང་ ོགས་ ི་ས་མཚམས་ ་ ེད་
དགོས། ༡༡ ས་མཚམས་འདི་ནི་ཤིབ་ཨམ་ནས་ཨ་ཡིན་ཤར་ ོགས་ ི་རིབ་ལ་ ་འབབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་
མཚ་ཆིན་ནེ་རེད་ ་ ་འབབ། ༡༢ མཚམས་འདི་ནས་ཡོ་དན་ ་བོར་འབབ་པ་དང་། ་མཚའི་བར་ ་ ེབས་
སོ༎ ོགས་བཞིའི་མཐའ་མཚམས་འདིའི་ནང་རོལ་ནི། ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་ ེད་དགོས་སོ༎

༡༣ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས། ལ་འདི་ནི་གཙ་བོས་བཀའ་ཕབ་ ེ། ན་
ངས་ནས་རིགས་ ེ་ད ་དང་ ེད་ཀར་བགོ་ འི་ས་དེ་རེད། ༡༤ ་བེན་རིགས་ ེ་དང་གད་ ི་རིགས་ ེ་ཡིས་

རིགས་ ས་ ར་བགོས་ ལ་ ངས་ལ། མ་ན་ཤེ་ཡི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀས་ ང་བགོ་ ལ་ ངས་ཟིན། ༡༥ རིགས་
ེ་གཉིས་དང་ ེད་ཀ་འདིས་ཡེ་རི་ཀོའི་ཁ་གཏད། ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་འ མ་ ི་ཉིན་ཁར་ནོར་ ལ་ ངས་

ཟིན་ནོ༎
༡༦ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ་ག ངས་པ། ༡༧ ོད་ཅག་ལ་ས་བགོ་མཁན་ ི་མི་དག་གི་མིང་ནི། མཆོད་

དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་། ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཀའོ༎ ༡༨ ཡང་རིགས་ ེ་རེ་ལས་མགོ་བ་རེ་བདམས་ཏེ་
རོགས་ ེད་ ་འ ག་དགོས། ༡༩ མི་དེ་དག་གི་མིང་ནི་འདི་ ་ ེ། ་ ་རིགས་ ེ་ལས་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་
དང་། ༢༠ ཤིམ་ཨོན་ ི་རིགས་ ེ་ལས་ཤེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཨམ་མི་ ད་དང་། ༢༡ བེན་ཡ་མིན་ ི་རིགས་ ེ་ལས་ཆིས་
ལོན་ ི་ ་ཨེ་ལི་དད་དང་། ༢༢ དན་ ི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞིག་ ེ། ཡོག་ལིའི་ ་ ག་ཀི་དང་། ༢༣ ཡོ་སེབ་ ི་ ་

ད་ལས་མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞིག་ ེ། ཨེ་ཕོད་ ི་ ་ཧམ་ནི་ཨེལ་དང་། ༢༤ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རིགས་ ེའི་
མགོ་བ་ཞིག་ ེ། ཤིབ་ཏན་ ི་ ་ཀེམ་ནིལ་དང་། ༢༥ ཟ་ ་ལོན་ ི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞིག་ ེ། ཕར་ནག་གི་ ་
ཨེ་ལི་ཚ་ཕན་དང་། ༢༦ ཨི་ས་ཀར་ ི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞིག་ ེ། ཨེ་ཚན་ ི་ ་ཕལ་ཏི་ཨེལ་དང་། ༢༧ ཨ་ཤེར་

ི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞིག་ ེ་ཤེ་ལོ་མིའི་ ་ཨ་ཧི་ ད་དང་། ༢༨ ནབ་ཐ་ལིའི་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞིག་ ེ་ཨ་མི་
ད་ ི་ ་ཕེ་ད་ཧེལ་བཅས་སོ༎ ༢༩ འདི་དག་ནི་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་ཏེ། ཀན་ཨན་ ལ་ནས་ནོར་ ལ་ད ི་

སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བགོ་མཁན་དག་ཡིན་ནོ༎

༣༥ གཙ་བོས་མོ་ཨབ་ ི་བདེ་ཐང་། ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ད། ཡེ་རི་ཀོའི་ཁ་གཏད་ ི་ ལ་དེ་ནས་
མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ་ག ངས་པ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག བགོ་

ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ནས་ ོང་ཚ་འགའ་རེ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ེར་དགོས་པ་མ་ཟད། ོང་ཚ་དེ་དག་གི་
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མཐའ་འཁོར་ ི་ས་ ོང་དག་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་ ེར་དགོས། ༣ ོང་ཚ་དེ་དག་ཁོ་ཚའི་ ོད་གནས་ ་དབང་ཞིང་།
ོང་ཚའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ས་ ོང་དེ་དག་ ་ཁོ་ཚའི་བ་ ང་སོགས་ ོ་ གས་ མས་འཚ་ ོང་ ས་ཆོག་ལ། ་

ནོར་ཡང་ཉར་ཆོག ༤ ོད་ཅག་གིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ེར་བར་ ་བའི་ས་ ོང་དེ་དག མཁར་ ི་ ིང་ནས་
ོགས་བཞིར་ ་ ོང་རེ་ཡོད་དགོས། ༥ དེ་མིན་ད་ ང་ཤར་ ོགས་ ་ ་ ོང་གཉིས་དང་། ོ་ ོགས་ ་ ་ ོང་

གཉིས། བ་ ོགས་ ་ ་ ོང་གཉིས། ང་ ོགས་ ་ ་ ོང་གཉིས་རེ་བཅས་མཐའ་མཚམས་ ས་ཏེ། ོང་ཚ་
དེའི་ད ས་ ་ཡོད་དགོས། འདི་ནི་ཁོ་ཚ་ལ་དབང་བའི་ ོང་ཚའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ས་ ོང་ཡིན་ནོ༎ ༦ ོད་ཅག་
གིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ིན་པའི་ ོང་ཚ་དེ་དག་གི་ ོད་ ། ོས་ ོལ་ ེད་སའི་ ོང་ཚ་ ག་དང་། གསོད་ནོར་
ཐེབས་པ་ མས་དེ་ ་ ོལ་ ོལ་ ས་ཆོག དེ་མིན་ཁོ་ཚ་ལ་ ོང་ཚ་ཞེ་གཉིས་ ེར་དགོས། ༧ ོད་ཅག་གིས་ལེ་
ཝེ་བ་ མས་ལ་ ོང་ཚ་ ོན་བ ོམས་ཞེ་བ ད་ ེར་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་དག་གི་མཐའ་འཁོར་ ི་ས་ ོང་དང་
བཅས་པ་ཁོ་ཚ་ལ་ ེར་དགོས། ༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བགོས་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ནས་ ོང་ཚ་འགའ་
རེ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ེར་དགོས། མི་མང་བ་ལ་མང་པོ་དང་ ང་བ་ལ་ ང་ ་ལས་ ེར་མི་དགོས། རིགས་ ེ་སོ་
སོས་རང་རང་ལ་དབང་བའི་ ལ་ནས་ ོང་ཚ་འགའ་རེ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ེར་དགོས།

༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ག ངས་པ། ༡༠ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག
ོད་ཚས་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས། ཀན་ཨན་ ལ་ ་སོང་ན། ༡༡ ོང་ཚ་ ག་བཞག་ནས། ོད་ཚ་ ོས་ ོལ་ ་

འ ོ་བའི་ ོང་ ་ ས་ཤིག གཞན་གསོད་ནོར་ཐེབས་པའི་ལག་དམར་ མས་དེ་ ་ ོས་ ོལ་ ས་ཆོག ༡༢ ོང་
ཚ་དེ་དག་ད ་ཤ་ལེན་པ་ མས་ལ་ ོས་ ོལ་ ེད་སའི་མཁར་ ་ ས་ཆོག གཞན་གསོད་ནོར་ཐེབས་པའི་
ལག་དམར་ མས་མི་འཆི་བའི་ཆེད་ ། ཁོ་བོ་ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ལངས་ནས་ ིམས་ཆད་གཅོད་པའི་
བར་ ་དེར་ ང་ཆོག ༡༣ ོད་ཚས་ ིན་པའི་ ོང་ཚ་དེ་ལས། ོང་ཚ་ ག་ ོལ་ ོལ་ ེད་སའི་ ོང་ཚ་ ེད་
དགོས། ༡༤ ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ནས་མཁར་ག མ་འཇོག་པ་དང་། ཀན་ཨན་ ལ་ནས་ ང་མཁར་
ག མ་བཞག་ ེ། ོས་ ོལ་ ི་མཁར་ ་ ེད་དགོས། ༡༥ ོང་ཚ་འདི་ ག་པོ་ནི། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དང་
ཁོ་ཚའི་ ོད་ ི་ ི་མི། དེ་མིན་གནས་གཡར་བ་དག་གི་ ོས་ ོལ་ ི་མཁར་ ་ ེད་དགོས། གཞན་གསོད་ནོར་
ཐེབས་པའི་ལག་དམར་ མས་དེ་ ་ ོས་ ོལ་ ས་ཆོག

༡༦ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ གས་ ི་ལག་ཆས་གཞན་ཞིག་ ང་ ེ་བསད་ན། ཁོ་བོས་བསམ་གཟས་ནས་བསད་
པ་ཡིན་པས། བསམ་གཟས་ནས་གསོད་མཁན་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། ༡༧ ཡང་གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་མི་
གསོད་པར་ ེད་པའི་ ོ་ཡིས་གཞན་ཞིག་བསད་ན། ཁོས་བསམ་གཟས་ནས་མི་བསད་པ་ཡིན་པས། གསོད་
མཁན་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས༎ ༡༨ གལ་ཏེ་མི་གསོད་པར་ ེད་པའི་ཤིང་ཞིག་གིས་གཞན་ ་ཞིག་བསད་
པ་ཡིན་ན། ཁོས་བསམ་གཟས་ནས་མི་བསད་པ་ཡིན་པས། གསོད་མཁན་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། ༡༩ ད ་
ཤ་ལེན་མཁན་དེས་ཁོ་རང་གིས་ལག་དམར་དེ་གསོད་དགོས། འ ད་མ་ཐག་ ་དེ་གསོད་དགོས། ༢༠ གལ་ཏེ་ཤ་
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འཁོན་ ི་དབང་གིས་ ལ་ ེག་ ས་ཏེ་བསད་པའམ། ང་ནས་བ ད་དེ་མི་དེའི་ ེང་ ་དངོས་པོ་ག གས་
ནས་བསད་པའམ། ༢༡ གལ་ཏེ་ཤ་འཁོན་ ི་དབང་གིས་ལག་པས་བ བ་ ེ་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་གསོད་མཁན་
དེ་ངེས་པར་གསོད་དགོས། དེ་ནི་བསམ་གཟས་ནས་གསོད་པ་ཡིན་པས། ཤ་འཁོན་ ོད་མཁན་དེ་དེར་འ ད་མ་
ཐག་གསོད་དགོས།

༢༢ གལ་ཏེ་ཤ་འཁོན་མེད་པར་ ོ་ ར་ ་ ལ་ ེག་ ས་ཏེ་བསད་པ་དང་། ང་ནས་བ ད་པ་མ་ཡིན་
པར་དངོས་པོ་ག གས་ནས་བསད་པའམ། ༢༣ མཉམ་མ་བཞག་པར་མི་གསོད་པར་ ེད་པའི་ ོ་ག གས་ནས་
བསད་པ་ཡིན་ན། ོན་ནས་ཤ་འཁོན་མེད་ཅིང་གནོད་སེམས་མེད་པས། ༢༤ ཆོས་ཚགས་ ིས་བཀའ་དང་
བ ན་ནས། ལག་དམར་དང་ད ་ཤ་ལེན་མཁན་ ི་བར་ ་ གས་མ ན་ ི་ ིམས་ཐག་ཅིག་གཅོད་ངེས་སོ༎
༢༥ ཆོས་ཚགས་ ིས་གཞན་གསོད་ནོར་ཐེབས་པའི་མི་དེ་བ བས་ནས། ད ་ཤ་ལེན་མཁན་དེའི་ལག་ནས་ཐར་
བར་ ས་ཏེ། ོས་ ོལ་ ི་མཁར་ནང་ ་ ོད་པར་ ེད། ཁོ་རང་མཁར་ནང་ ་བ ད་ནས་ གས་པས་ གས་
པའི་མཆོད་དཔོན་མ་ཤི་བའི་བར་ ་དེར་ ོད་དགོས། ༢༦ འོན་ ང་གཞན་གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་ ི་མི་དེ།
ནམ་ཞིག་ལ། ོས་ ོལ་ ི་མཁར་ལས་ ོར་ ད་ནས། ༢༧ ད ་ཤ་ལེན་མཁན་དེ་ ོས་ ོལ་མཁར་ ི་ ི་རོལ་
ནས་དེ་དང་འ ད་ན། དེ་བསད་ ང་ད ་ཤ་ལེན་མཁན་དེ་ལ་ལག་དམར་ ི་ཉེས་པ་མེད་དོ༎ ༢༨ དེའི་ ་
མཚན་ནི། གཞན་གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་དེ་ ོལ་ ོལ་ ི་མཁར་ནང་ ་བ ད་ནས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཤི་
རག་བར་ ་ ག་དགོས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཤི་བའི་ ེས་ ། གཞན་གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་ ི་མི་དེ། ད་
གཟོད་ ིར་རང་གི་བགོས་ ལ་ཡོད་སར་ལོག་ཆོག་པས་སོ༎

༢༩ འདི་ནི་ ོད་ཅག་ ོད་སའི་གནས་གང་ འང་། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ་ ང་དགོས་པའི་ ིག་
ིམས་དང་བཀའ་ ོལ་ཡིན་ནོ༎

༣༠ བསམ་གཟས་ནས་མི་གསོད་མཁན་ ི་ལག་དམར་དེ་གསོད་ ས། བདེན་དཔང་མི་ ་འགའ་ཡི་བདེན་
དཔང་གི་ ་བ་ཡོད་ན་གསོད་པ་མ་གཏོགས། མི་གཅིག་གི་བདེན་དཔང་གི་ ་བ་ལས་མེད་ན་བ ེན་ནས་
གསོད་མི་ ང་ངོ་༎ ༣༡ བསམ་གཟས་ནས་མི་བསད་ཅིང་གསོད་ ིམས་ལ་ཐོགས་པའི་མི་དེ། ས་ ང་ ོག་ ས་
མི་ཆོག ཁོ་རང་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། ༣༢ ོལ་ ོལ་ ི་མཁར་ནང་ ་ ོལ་ ོལ་ལ་ ིན་པའི་མི་དེ། ོད་
ཚས་ ོག་ ས་ནས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་མ་ཤི་བའི་བར་ ་ ིར་ལོག་ ་འ ག་མི་ ང་། ༣༣ དེ་ ར་ ས་ན་

ོད་ཚས་རང་གི་ ོད་གནས་བཙག་པར་བཟོ་མི་ ིད། དེའི་ ་མཚན་ནི། ག་ནི་ ལ་བཙག་པར་བཟོ་ ེད་
ཡིན་ནོ༎ གལ་ཏེ་མིའི་ ག་ས་ ་བ ར་ ་བ ག་ན། གསོད་མཁན་དེའི་ ག་གིས་མ་གཏོགས་ས་དེ་གཙང་
བར་ ེད་མི་ བ་བོ༎ ༣༤ ོད་ཚས་ས་འདི་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་ ང་ ེ། བདག་དེའི་ནང་ ་གནས་ཡོད།
བདག་གཙ་བོ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་གནས་ཡོད་དོ༎

༣༦ ཡོ་སེབ་ ི་ ི་རབས་པ། མ་ན་ཤེའི་ཚ་བོ། མ་ཀིར་ ི་ ་ཀི་ལེ་ཨད་ ི་ ་ ད་ ི་རིགས་ ི་མགོ་བ་
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དག་མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ི་མགོ་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་བཅར་ནས་འདི་ ད་ ས།
༢ གཙ་བོས་བདག་གི་ཇོ་བོ་ལ་བཀའ་བ ོས་ནས་ ལ་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བགོ་བར་ ལ། བདག་
གི་ཇོ་བོས་ ང་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ིས་ནས། ང་ཚའི་ ན་ ་ཚ་ལོ་ཧེ་ཕད་ ི་ནོར་ ལ་ མས་ཁོའི་ ་མོ་ མས་
ལ་བགོས་པ་རེད། ༣ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་གཞན་པ་ཞིག་ ་གནས་ལ་སོང་ན། ང་ཚའི་མེས་པོ་
དག་གིས་བ ར་བའི་ནོར་ ལ་ མས་དེ་དག་གི་ ོ་གའི་རིགས་ ེ་ མས་ ི་ནོར་ ལ་ ་ཐིམ་འ ོ་བ་རེད། དེ་

ར་ ས་ན། ང་ཚས་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ མས་ཇེ་ ང་ ་ ད་འ ོ་བ་རེད། ༤ རང་དབང་གི་
ལོ་ལ་རན་ ས། ་མོ་ཚས་རང་རང་གི་ནོར་ ལ་ཁོ་ཚའི་ ོ་གའི་རིགས་ ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ ི་ནང་ ་བཞག་འ ོ་
བ་རེད། དེ་ ར་ ས་ན། ང་ཚའི་མེས་པོའི་རིགས་ ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ མས་ཇེ་ ང་ ་ ད་འ ོ་བ་རེད།

༥ མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས། ཡོ་སེབ་ ི་རིགས་ ེ་ཡི་ ་
མས་ ིས་བཤད་པ་ལ་གནས་ གས་དང་ ན་ནོ༎ ༦ ཚ་ལོ་ཧེ་ཕད་ ི་ ་མོ་ མས་ ི་དོན་དག་དང་འ ད་
ས། གཙ་བོས་འདི་ ར་བཀའ་བ ོས། ཁོ་ཚ་རང་འདོད་ ར་གནས་ལ་སོང་ཆོག འོན་ ང་མེས་པོ་གཅིག་པའི་

རིགས་ ེ་ ་གནས་ལ་འ ོ་དགོས། ༧ འདི་ ར་ ས་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ནོར་ ལ་རིགས་ ེ་འདི་
ནས་རིགས་ ེ་གཞན་ཞིག་མི་འ ར་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་རང་རང་སོ་སོས་རང་རང་གི་མེས་པོའི་
རིགས་ ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ ང་དགོས་སོ༎ ༨ ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེའི་ ོད་ ་ནོར་ ལ་ཐོབ་པའི་ ་མོ་ མས།
མེས་པོ་གཅིག་པའི་རིགས་ ེ་ མས་ ་གནས་ལ་འ ོ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་
རང་རང་སོ་སོར་ཐོབ་པའི་མེས་པོའི་ནོར་ ལ་ལ་བདག་ ེད་བདེ་བོ་ཡོད། ༩ འདི་ ར་ ས་ན། ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ མས་ ི་ནོར་ ལ་རིགས་ ེ་འདི་ནས་རིགས་ ེ་གཞན་ཞིག་མི་འ ར་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་
རང་རང་སོ་སོའི་ནོར་ ལ་ ང་དགོས།

༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན། ཚ་ལོ་ཧེ་ཕད་ ི་ ་མོ་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ་ ས་
སོ༎ ༡༡ ཚ་ལོ་ཧེ་ཕད་ ི་ ་མོ་མ་ཧ་ལ་དང་ཐིར་ཚ། ཧོག་ལ། མིལ་ ། ནོ་ཨ་བཅས་ ་བོ་རང་གི་ཕའི་ ན་ ི་ ་

མས་ ི་ ང་མ་ ས་སོ༎ ༡༢ ཁོ་ཚ་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་ ་དང་། མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་ཡིན་པ་རིགས་ ི་ ོད་ ་གནས་
ལ་སོང་བས། ཁོ་ཚའི་ནོར་ ལ་ མས་མེས་པོ་གཅིག་པའི་ནོར་ ལ་ནང་ ་འ ས་སོ༎

༡༣ འདི་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཨབ་ ི་བདེ་ཐང་། ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ངོགས། ཡེ་རི་ཀོ་ཁ་གཏད་ ི་ ལ་དེར་མོ་
ཤེ་བ ད་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ ིམས་ཡིན་ནོ༎ ༎



བཀའ་ ང་ངམ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ་བ།

༡ གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་དག་ནི་མོ་ཤེ་ཡིས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་ཐང་ ོང་ངམ། སི་ཧོའི་ཁ་
གཏད་ ི་ཨ་ལ་པ་ ེ། ཡ་རན་དང་ཏོ་ཕེལ། ལ་ ཱན། ཧ་ཚ་རོད། དི་ཟ་ བ་བཅས་ ི་ད ས་ ་ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ མས་ལ་བཤད་པའི་གཏམ་ཡིན་ནོ༎ ༢ རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ་ནས་རི་བོ་སེ་ཨེར་བ ད་དེ། ཀ་དེ་ཤ་བར་ནེ་
ཨའི་བར་ ་ཉིན་བ ་གཅིག་གི་ཉིན་ལམ་ཡོད།༼ལམ་ཐག༽

༣ ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་བཞི་བ ་བའི་ ་བ་བ ་གཅིག་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། མོ་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོས་ཁོ་
རང་བ ད་དེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཚ་ལ་བ ད་དོ༎ ༤ དེ་ ས། ཁོ་
བོས་ཧེས་བོན་ལ་གནས་པའི་ཨེ་མོར་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་། དེ་མིན་ཨས་ཏ་རོད་དང་ཨེ་ ེ་ཨི་ན་གནས་པའི་
བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བ་ ་མོ་ནས་བསད་ཟིན། ༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་མོ་ཨབ་ ལ་
ནས། ིག་ ིམས་འདི་འཆད་ཅིང་ ས་པ། ༦ གཙ་བོ་ ེ་བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས། རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ་ནས་ང་ཚ་ལ་
འདི་ ད་བཀའ་བ ལ། ོད་ཚ་རི་བོ་འདིར་ ོད་པའི་ཉི་མ་ ང་སོང་བ་ཡིན། ༧ ད་ ་ ིར་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཨ་
མོར་བའི་རི་ ལ་དང་། རི་ ལ་དེའི་མཐའ་འཁོར་ཏེ། ཨ་ལ་པ་དང་། རི་ ལ། མཐོ་ ང་། ོ་ ལ། ་མཚའི་
འ མ་ ད་ ི་ཀན་ཨན་པའི་ ལ། དེ་མིན་རི་བོ་ལི་བ་ནོན་དང་གཙང་བོ་ བ་རད་ ་བའི་ ོགས་ ་སོངས་
ཤིག ༨ ད་ ་བདག་གིས་ ལ་འདི་དག་ ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ ་བཞག་པ་ཡིན། ོད་ཚ་ ལ་དེར་སོངས་ཤིག
འདི་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་དག་ལ་མནའ་བོར་ཞིང་ཞལ་ ིས་བཞེས་
ནས། ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ེར་ འི་ ལ་ཡིན་ནོ༎ ༩ དེ་ ས། བདག་གི་ ོད་ཅག་ལ། ོད་
ཚ་ལ་བདག་དོམ་ ེད་པའི་འགན་ ར་ ི་མོ་དེ། ང་གཅིག་ ས་ཐེག་མི་ ས་ཞེས་བཤད། ༡༠ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་
ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་མང་ ་ ེལ། ོས་དང་། ད་ ་ ོད་ཚ་ནམ་མཁའི་ ར་མ་བཞིན་བ ང་གིས་མི་ལང་།
༡༡ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ད་ ་ལས་ བ་ ོང་ ་ ེལ་ཞིང་། ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་ལ་
ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ་ ོད་ མས་ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་བར་ ོན། ༡༢ འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ོག་ ་དང་

ོད་ཚ་ལ་དོ་དམ་ ེད་པའི་འགན་ ར་ ི་མོ། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་འཐབ་ ོད་དག ང་གཅིག་ ས་འགན་
འ ར་ ས་སམ། ༡༣ ོད་ཚས་རིགས་ ེ་རེ་རེ་ལས་ ོ་ ོས་ཆེ་བ། མཐོང་ ་ཡངས་པ། ད་ གས་ཆེ་བ་རེ་
འདེམས་དང་། ངས་དེ་ཚ་ ོད་ཅག་གི་མགོ་བ་ ་བ ོ་ཆོག ༡༤ ོད་ཚས་བདག་གི་ལན་ ། ོད་ ིས་བཤད་
པ་བཞིན་ ས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་ ོས་དང་། ༡༥ ངས་ ོད་ཚའི་རིགས་ ེ་རེ་རེའི་མགོ་བ་ ོ་ ོས་ཆེ་བ་། མཐོང་

་ཡངས་པ། ད་ གས་ཆེ་བ་ མས་ ོད་ཚའི་རིགས་ ེ་ ར། ཁོ་ཚ་དཔོན་པོ་དང་ ོང་དཔོན། བ ་དཔོན།
་བ ་དཔོན། བ ་དཔོན་ ་བ ོས་ནས་ ོད་ཚ་ལ་བདག་དོམ་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༦ དེ་ ས་བདག་གི་
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ོད་ཚའི་ ིམས་དཔོན་ལ་འདི་ ད་ ་ ས། ོད་ཚས་ག གས་གཤེར་ལ་ཉན་ ས། ན་ ་ ་ཕན་ ན་བར་
ི་ ོད་པ་དང་། མཉམ་ ོད་ ི་མིའི་བར་ ི་ ོད་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ང་བདེན་ ིས་ཐག་གིས་གཅོད་དགོས།

༡༧ ིམས་ཐག་གཅོད་པའི་ བས་ ། མིའི་ག གས་ ད་ལ་བ ་མི་ ང་ལ། ག གས་གཤེར་ལ་ཉན་ ས། མིའི་
མཐོ་དམན་ལའང་བ ་མི་ ང་། གང་ལའང་ ག་མི་ ང་ ེ། ིམས་ཐག་གཅོད་པ་ནི་ ་ཡི་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎
གལ་ཏེ་ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་ ོད་དོན་ཞིག་དང་འ ད་ན། ངའི་སར་ ེར་ཤོག་དང་ངས་ཐག་གིས་བཅས་
ཆོག ༡༨ དེ་ ས། ོད་ཚས་ ་འོས་པའི་ ་གཞག་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༩ ང་ཚ་གཙ་བོ་ ེ་བདག་ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་བཞིན། རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་ལམ་ལ་ཆས། ོད་ཚའི་མཐོང་
ལམ་ནས་ཆེ་ལ་འཇིགས་ཡེར་བའི་ཐང་ ོང་དེ་བ ད་ནས། ཨ་མོར་བ་ མས་ ི་ ་ ལ་ ་སོང་ཞིང་། ཀ་དེ་ཤ་
བར་ནེ་ཨ་ ་ ེབས་སོ༎ ༢༠ ངས་ ོད་ཚ་ལ་ ས་པ། ོད་ཅག་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་བ ལ་
བའི་ཨེ་མོར་བའི་རི་ ལ་ ་ ེབས་ཟིན། ༢༡ ོས་དང་། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ལ་དེ་ ོད་ ི་མིག་ ར་
བཞག་ཡོད། ོད་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ཕ་མེས་ ི་ ་བཀའ་བཞིན་ ལ་དེ་ནོར་ ལ་ ་ ངས་ཆོག ག་མི་
དགོས་ལ་ ངས་ ང་མི་དགོས། ༢༢ ོད་ཚ་ངའི་མ ན་ ་འོངས་ནས་ང་ལ། ང་ཚས་ ོན་ལ་མི་མངགས་ནས་
ས་དེར་ ལ་ཞིབ་ ེད་ ་འ ག དེ་ཚ་ ིར་ལོག་ནས་ང་ཚ་ ེན་ལ་སོང་ན་ལམ་གང་ ་ གས་དགོས་པ་དང་།

ོང་ ེར་གང་དག་བ ད་དགོས་པ་རེ་རེ་བཞིན་ང་ཚ་ལ་འཆད་དགོས། ༢༣ ད་ཆ་དེ་བདག་གིས་བཟང་བར་
ོམ་ནས། ོད་ཚའི་རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་གཅིག་རེ་བཅས་ ོན་བ ོམས་མི་བ ་གཉིས་བདམས། ༢༤ དེ་བས་

ཁོ་ཚ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་རི་ལམ་བ ད་ནས། ཨེས་ཀོལ་ཞེས་ ་བའི་ ང་བར་ཐོན་ཞིང་ ལ་དེར་ ལ་ཞིབ་ ས།
༢༥ ཁོ་ཚས་ལག་ ་ ལ་དེའི་འ ས་ ་ཐོགས་ཤིང་། ང་ཚའི་གམ་ ་ ེབས་ནས། གཙ་བོ་ ེ་བདག་ཅག་གི་ ་
ཡིས་ང་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ ལ་ ་ན་ ག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད། ༢༦ ཡིན་ནའང་ ོད་ཚ་ ེན་ ་མ་
སོང་བར། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་དང་འགལ། ༢༧ རས་ ར་ ་འདི་ ར་ལེ་བདའ་ ས། གཙ་བོ་ང་
ཚ་ལ་ ང་བའི་དབང་གིས། ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ཨེ་མོར་བའི་ལག་ ་ ད་ནས་ང་ཚ་མེད་པར་
བཟོ་འདོད་པ་རེད། ༢༨ ང་ཚ་གང་ ་འ ོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚའི་ ན་ ་དེ་དག་གིས་ང་ཚའི་དཔའ་ མ་
པར་ ེད་པའི་ ད་ཆ་འདི་ ད་ ས་ ང་། ལ་དེའི་མི་ མས་ང་ཚ་ལས་ག གས་ ོབས་ཆེ། མཁར་ ་ཆེ་ལ་
བཙན་པ་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་རེག་ཡོད། དེ་མིན་ཨན་ཁིའི་མི་ མས་ ང་མཐོང་ངོ་ཟེར། ༢༩ ངས་ ོད་ཚ་ལ།
ཁོ་ཚ་ལ་ ངས་མི་དགོས་ལ་ ག་ ང་མི་དགོས། ༣༠ ོད་ཚའི་མ ན་ན་ཡོད་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་
ཡིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་འཐབ་རོགས་ ེད་ངེས། ཨེ་ཇིབ་དང་ཐང་ ོང་ ་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་ཇི་ ར་ ས་པ་
དེ་ ར་ ་རོགས་ ེད་ངེས། ༣༡ ོད་ཚ་ ོན་ཐང་ ོང་ན་བ ོད་པའི་ལམ་བར་ ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་
ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་གཉོར་ ོང་ ེད་པ་མཐོང་ ོང་བ་རེད། རང་གི་ ིས་པ་གཉོར་བ་བཞིན་ ལ་འདིར་ ེབས་
རག་བར་ ་བདག་ ོང་མཛད་པ་རེད། ༣༢ འོན་ ང་དོན་དག་དེའི་ ེང་ནས་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་
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གི་ ་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་པ་རེད། ༣༣ ལམ་བར་ ་ཁོང་ཉིད་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་བ གས་ཤིང་། ོད་ཚ་ལ་
ར་འདེབས་པའི་ ལ་དེ་འཚལ་བཞིན་ཡོད། མཚན་མོ་མེའི་ཀ་བའི་ནང་དང་ཉིན་མོ་ ིན་ ི་ཀ་བའི་ནང་ ་

བ གས་ནས། ོད་ཚ་བ ོད་པའི་ལམ་དེ་ ག་ ོན་གནང་གིན་ཡོད་པ་རེད། ༣༤ གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ ད་ཆ་
དེ་དག་ཐོས་མ་ཐག གས་ ོས་ཤིང་འདི་ ར་ད ་མནའ་བོར་བ་རེད། ༣༥ ས་ངན་པའི་མི་འདི་ལས་གཅིག་
ལའང་། བདག་གིས་ ོད་ཚའི་མེས་པོ་དག་ལ་ད ་མནའ་བོར་ཞིང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་
དེ་མཐོང་ ་མི་འ ག ༣༦ ཡེ་ ་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་གཅིག་ ས་ ལ་དེ་མཐོང་ བ་པ་མ་ཟད། བདག་གིས་ཁོ་རང་
གིས་ ོག་པས་མནན་ ོང་བའི་ས་ མས་ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་གནང་ངེས། དེའི་ ་མཚན་ནི་ཁོ་རང་

ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ ིར་རོ༎
༣༧ གཙ་བོས་ ོད་ མས་ ི་དབང་གིས་ང་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ག ངས། ོད་ ང་ ལ་དེར་སོང་མི་ཆོག

༣༨ འོན་ ང་ ོད་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་ ན་ ི་ ། ཡོ་ ་ཨ་ ལ་དེར་སོང་ཆོག ོད་ ིས་ཁོ་ལ་ ལ་མ་ ེད་
དགོས་ཏེ། ཁོ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ལ་དེ་བགོ་ ལ་ ་ཐོབ་པར་ ེད་དགོས་སོ༎

༣༩ དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ིས་འཛན་བ ང་ ེད་པར་ ག་པ་དང་།
ད་ ་ད་ ང་ལེགས་ཉེས་མི་ཤེས་པའི་ ་དང་ ་མོ་ མས། ལ་དེར་འ ོ་ངེས་པ་མ་ཟད། བདག་གིས་ ལ་
དེ་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་ནས། ཁོ་ཚའི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་ངེས་སོ༎ ༤༠ ོད་ མས་ནི་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་མཚ་དམར་
བ ད་དེ། ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས།

༤༡ དེ་ ས། ོད་ཚས་ངའི་ལན་ ་འདི་ ད་ཅེས་ ས། ང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། གཙ་བོ་
ེ་བདག་ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་བཞིན་ ་འཐབ་འཛང་ ེད་པར་འ ོ་འདོད་ཟེར་ཞིང་། ོད་ཚ་མི་རེ་རེས་ལག་

ཆ་ཐོགས་ནས་རི་བོའི་ ེང་ ་འགོས་སོ༎ ༤༢ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ས་ ང་། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་
ད་ཅེས་ ོས་ཤིག རི་བོའི་ ེང་ ་འགོ་མི་དགོས་ལ། འཐབ་འཛང་ཡང་ ེད་མི་དགོས། བདག་ནི་ ོད་ཚའི་

ད ས་ ་མེད་པས། ོད་ མས་ད ་བོས་གསོད་ ིད་དོ་ཟེར། ༤༣ ངས་ ོད་ཚར་ ས་ ང་ ོད་ཚས་མི་ཉན་
པར། གཙ་བོའི་བཀའ་དང་འགལ་ནས། རང་འདོད་ ་རི་བོའི་ ེང་ ་ཤོར་རོ༎ ༤༤ རི་བོའི་ ེང་ ་གནས་པའི་
ཨེ་མོར་བ་ མས་ཐོན་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ ིར་ ོལ་ ས་ཏེ་བདས། དེ་ནི་ ང་མའི་ཚགས་ ིས་བ ོར་བ་བཞིན། སེ་
ཨིར་ནས་ཧོར་མའི་བར་བསད་ཅིང་བདས་སོ༎ ༤༥ ོད་ཚ་ ིར་ལོག་ནས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ས། གཙ་བོས་

ོད་ཚའི་ ་ལ་མ་གསན་ཞིང་། ན་ཡང་མ་གཡར་རོ༎ ༤༦ དེ་བས་ ོད་ཚ་ཀ་དེ་ཤ་ནས་ཉིན་མང་པོར་བ ད་
དོ༎

༢ དེའི་ ེས་ ། ང་ཚ་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ། ་མཚ་དམར་བོའི་ལམ་ ་ གས་ནས་ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་ཆས།
དེ་ནི་གཙ་བོས་ང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་བཞིན་ཡིན། ང་ཚས་རི་བོ་སེ་ཨིར་བ ོར་ནས་ཉིན་མང་པོ་ཞིག་

འདས་སོ༎ ༢ གཙ་བོས་ང་ལ་ག ངས་པ། ༣ ོད་ཚས་རི་བོ་འདི་བ ོར་བའི་ཉིན་ ངས་འདས་ཟིན་པས། ཁ་
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ང་ ོགས་ ་འཁོར་ཏེ་སོངས་ལ། ༤ ོད་ ིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ོད་ མས་ ི་ ན་
་ཨེ་སབ་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་སེ་ཨིར་ན་གནས་ ོད་ ས་ཡོད་ལ། ོད་ཚ་ཁོ་ཚའི་ས་མཚམས་བ ད་

དགོས། ཁོ་ཚ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་ངེས་པས་ ོད་ཚས་ཅིས་ ང་ནན་ ས་ནས། ༥ ཁོ་ཚ་དང་འཐབ་འཛང་ ས་མི་
ཆོག་ལ། ཁོ་ཚའི་ ལ་ལས་ཐ་ན་ ང་མཐིལ་འཇོག་ས་ཙམ་ཡང་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་མི་གནང་ ེ། བདག་གིས་

་མོ་ནས་རི་བོ་སེ་ཨིར་ཨེ་སེབ་པ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་ཟིན། ༦ ོད་ཚས་འ ་རིགས་ཁོ་ཚ་ལས་ཉོས་
ཏེ་བཟའ་དགོས་ལ། ་ཡང་ད ལ་ ིས་ཉོས་ནས་འ ང་དགོས། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས།

ོད་ ིས་ལག་ནས་ལས་ཀ་ཅི་ ེད་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་ཅིང་། ོད་ མས་ཐང་ ོང་ཆེན་པོ་འདི་
ཇི་ ར་བ ད་པའང་ཁོང་གིས་མ ེན་ཡོད། ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ ོད་དང་ ན་ ་
བ གས་པས། ོད་ མས་ ི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་ ་ བ་ཡོད་དོ༎

༨ དེ་བས། ང་ཚ་རང་གི་ ན་ ་ཨེ་སབ་ ོད་སའི་སེ་ཨིར་དང་ཁ་ ེས་ཤིང་། ཨེ་ལད་ ི་ལམ་ལ་ གས་ནས།
ཨེལ་ཐ་དང་ཨེས་ཕོན་གེ་བེར་བ ད་དེ། ཐང་ ོང་མོ་ཨབ་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་སོང་ངོ་༎ ༩ གཙ་བོས་ང་ལ་
ག ངས་པ། མོ་ཨབ་པ་ མས་ལ་གནོད་ ེལ་མི་ཆོག་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་འཐབ་འཛང་ཡང་ ས་མི་ཆོག ཁོ་ཚའི་ ལ་
དེ་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་ ་ ེར་མི་ ིད་དེ། བདག་གིས་ཨར་ ་བའི་ ལ་དེ་ལོད་ ི་ ་ ད་དག་ལ་
ནོར་ ལ་ ་གནང་ཡོད་དོ༎ ༡༠ ༼ ོན་ཆད། ཨ་མིམ་པ་ མས་དེ་ ་བ ད་ཡོད། འབངས་ ི་ ངས་ཀ་མང་ལ་
ག གས་ ོབས་ཆེ་བས་ཨ་ན་ཁིའི་མི་དང་འ ། ༡༡ ཨ་མིམ་པ་ མས་ཨ་ན་ཁི་དང་འ ་ལ། ལི་ཕ་ཨིའི་མིའི་
རིགས་ འང་གཏོགས་པས། མོ་ཨབ་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཨ་མིམ་པ་ཞེས་བཏགས་སོ༎ ༡༢ ོན་ཆད། ཀོར་
བ་ མས་ ང་སེ་ཨིར་ན་གནས་ ང་། ིས་ ་ཨེ་སེབ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ཚར་བཅད་ནས། ཁོ་ཚའི་ ལ་

མས་འ ོགས་ཤིང་གནས་བཅས་པ་རེད། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོས་གནང་བའི་ ལ་ནས་ཇི་ ར་
ས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ས་སོ༎༽ ༡༣ ོད་ཚ་ད་ ་ལོངས་ལ་ ་མོ་ཟ་རེད་ ི་ཕོལ་ ་ ིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བ ོས་

པ་ ར། ང་ཚ་ ་མོ་ཟ་རེད་ལ་བ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎
༡༤ ཀ་དེ་ཤ་བར་ཨ་ནེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་། ་མོ་ཟ་རེད་ལ་ཐོན་རག་བར་ ་ལོ་སོ་བ ད་འགོར་རོ༎

ས་དེའི་བར་ལ་གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་ད ་མནའ་བོར་བཞིན། དམག་མི་དེའི་མི་རབས་དེ་ ར་ནང་ནས་ཚར་
བཅད་དོ༎ ༡༥ གཙ་བོའི་ ག་ ང་དངོས་ ་ གས་ནས། ཁོ་ཚ་ ར་ནང་ནས་ཚར་བཅད་ཅིང་ ་བ་ནས་མེད་
པར་བཟོས།

༡༦ དམག་མི་ མས་འབངས་ལས་ཚར་བཅད་ཚར་ ེས། ༡༧ གཙ་བོས་ང་ལ་ག ངས་པ། ༡༨ ོད་དེ་རིང་
མོ་ཨབ་ ི་ཨར་ཞེས་པའི་ས་མཚམས་བ ལ་དགོས། ༡༩ ཨར་ ི་ ལ་ལ་ ེབས་ ས། ཁོ་ཚ་ལ་གནོད་ ེལ་མི་
ཆོག་ལ། ཁོ་ཚ་དང་འཐབ་འཛང་ཡང་ ས་མི་ཆོག ཨར་བའི་ ལ་དེ་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་མི་ ིད་དེ།

ལ་དེ་བདག་གིས་ ་མོ་ནས་ལོད་ ི་ ་ ད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་ཟིན། ༢༠ ༼ ལ་དེ་ཡང་ལི་ཕ་ཨིའི་ ལ་
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་གཏོགས་ཏེ། ོན་ཆད་ལི་ཕ་ཨིའི་མི་ མས་དེ་ ་གནས་ ོད་ ས་ཡོད་ཅིང་། ཨམ་མོན་པས་ཁོ་ཚ་ལ་ཟམ་
་མི་པ་ཞེས་འབོད་དོ༎ ༢༡ དེ་ལ་འབངས་མི་མང་ཞིང་ ས་ ོབས་ཆེ་བས་ཨ་ན་ཁིའི་མི་དང་འ ་ཡང་། གཙ་

བོས་ཨམ་མོན་པ་དག་གི་མ ན་ནས་ཁོ་ཚ་ཚར་བཅད་ཅིང་། ཨམ་མོན་པ་ མས་ལ་ཁོ་ཚའི་ ལ་དེ་ཐོབ་ནས་
གནས་བཅོས་སོ༎ ༢༢ ོན་ཆད་གཙ་བོས་སེ་ཨིར་ན་གནས་པའི་ཨེ་སེབ་པའི་ ་ ད་ མས་ ི་ ིར་ ། ཧོར་བ་

མས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལ་ཧོར་བའི་ ལ་དེ་ཐོབ་ནས། དེར་གནས་བཅས་ཏེ་ད་
འི་བར་ ་ ོད་པ་འདི་བཞིན་ ་ ས་སོ༎ ༢༣ ཀ་ཐོར་ ལ་ནས་ཐོན་པའི་ཀ་ཐོར་བ་ མས་ ིས། ོན་ཆད་

ག་ཟའི་བར་ ་གནས་པའི་ཨབ་བི་པ་ མས་ ི་ ལ་ཚ་ མས་མེད་པར་བཟོས་ནས། དེར་གནས་བཅོས་སོ༎༽
༢༤ ོད་ཚ་ལོངས་ལ་མ ན་ ་ ོད་དང་། ཨར་ནོན་ ང་བ་བ ལ་བ་ན། བདག་གིས་ཨེ་མོར་བའི་ཧེས་བོན་ ི་

ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཁོའི་ ལ་ མས་ ོད་ཚའི་ལག་ ་ ད་ཡོད་པས། ོད་ཁོ་ཚ་དང་འཐབ་ནས། ཁོའི་ ལ་
མས་ཐོབ་པར་ ་དགོས་སོ༎ ༢༥ དེ་རིང་ནས་བ ང་། བདག་གིས་གནམ་འོག་གི་མི་ ན་ ིས་ ོད་ ི་མིང་

ཐོས་ན། དངངས་ཤིང་ ག་པ་མ་ཟད། ོད་ ི་དབང་གིས་འདར་ནས་ ས་པར་ ེད་དོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎
༢༦ བདག་གིས་ཐང་ ོང་ཁེ་དེ་མོད་ནས་ ་ཚབ་མངགས་ཏེ། ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ་མཇལ་འ ད་

་བཏང་ཞིང་ངག་འཇམ་པོའི་གཏམ་འདི་ ད་ ་ ས་སོ༎ ༢༧ ེད་ ིས་ང་རང་ ེད་ ི་མངའ་ཁོངས་ནས་
འ ོ་ ་ག ག་རོགས་གནོངས་དང་། ལམ་ཆེན་ ་བ ོད་པ་ལས། ཡར་མར་གང་ འང་མི་ག ར། ༢༨ བཟའ་བ་

ོད་ལས་ཉོས་ཆོག་ལ། བ ང་བའང་ ོད་ལས་ཉོས་ཆོག ང་ཚ་ ང་ཐང་ ་འ ོ་ ་བ ག་པས་ཆོག ༢༩ སེ་ཨིར་
ན་གནས་པའི་ཨེ་སེབ་ ི་ ་ མས་དང་། ཨར་ན་གནས་པའི་མོ་ཨབ་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ཇི་ ར་གནང་བ་དེ་

ར། ེད་ ིས་ང་རང་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས། གཙ་བོས་ང་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེར་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ ་
ཞེས་ ས་སོ༎ ༣༠ འོན་ ང་ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སེ་ཧོན་ ིས་ང་ཚ་ཁོ་བོའི་མངའ་ཁོངས་ ་བ ད་ ་མ་བ ག
དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོའི་སེམས་ ་བ་ ས་ཤིང་། རང་ ད་ ོང་བོར་ ས་ཏེ། དེ་རིང་དང་འ ་བར་

ོད་ ི་ལག་ ་ ད་པ་རེད། ༣༡ གཙ་བོས་བདག་ལ། དེ་རིང་ནས་བ ང་ ེ། བདག་གིས་སི་ཧོན་དང་ཁོའི་ ལ་
མས་ ོད་ལ་གནང་བ་ཡིན། ོད་ ིས་ཁོའི་ ལ་དེ་ནོར་ ལ་ ་ལེན་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ ལ། ༣༢ ས་དེར་

སི་ཧོན་དང་ཁོའི་འབངས་ མས་འོངས་ནས་ང་ཚ་དང་འཐབ། ཡ་ཧ་ཟ་ ་ང་ཚ་དང་འཐབ་བོ༎ ༣༣ གཙ་བོ་ ེ་
བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཁོ་རང་ང་ཚ་ལ་གནང་ཞིང་། ང་ཚས་ཁོ་དང་ཁོའི་ ། དེ་མིན་ཁོའི་འབངས་ མས་ ང་
བསད་དོ༎ ༣༤ ང་ཚས་ཁོ་བོའི་མཁར་ཡོད་ཚད་དེ། མི་ ིམ་གནས་པའི་མཁར་དང་། ཐ་ན་ ་ ག་ ིད་པའི་

ད་མེད་སོགས་གཅིག་ ང་མ་ ག་པར་ ་མེད་ ་བཏང་ངོ་༎ ༣༥ ོ་ གས་དང་མཁར་ ོང་། དེའི་ནང་གི་ ་
ནོར་ མས་རང་གི་བཅོལ་ནོར་ ་ ེར་ཏོ༎ ༣༦ ཨར་ནོན་ ང་བའི་འདབས་ན་ཡོད་པའི་ཨ་རོ་ཨེར་དང་། ང་
བའི་ནང་གི་མཁར། དེ་ནས་གིལ་ཨད་ ི་བར་ ། གཙ་བོ་ ེ་བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་གནང་ནས། མཁར་
བཙན་པོ་ནང་ ་བ ོད་མི་ བ་པ་གཅིག་ ང་མེད་པར་ ར། ༣༧ ཨམ་མོན་ ི་ ལ་དང་། ཡབ་བོག་གཙང་བོ་
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ལ་ཉེ་བའི་ ལ། དེ་མིན་རི་གསེབ་ ི་མཁར་ མས་གཙ་བོ་ ེ་བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་འ ོ་ ་མ་བ ག་པས། དེ་
དག་ཁོ་ནའི་མཐའ་ ་མ་བ ད་དོ༎

༣ དེའི་ ེས་ ། ང་ཚ་ ིར་འཁོར་ཏེ་བ་ཤན་ ི་ ོགས་ ་སོང་། བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བ་དང་ཁོའི་
འབངས་ མས་ ིར་ ད་དེ། ཨེ་ ེ་ཨི་ ་འོངས་ནས་ང་ཚ་དང་འཐབ་བོ༎ ༢ གཙ་བོས་ང་ལ། ག་མི་

དགོས་ཏེ། བདག་གིས་ཁོ་དང་ཁོའི་འབངས། ཁོའི་ ལ་བཅས་ཡོད་ཚད་ ོད་ ི་ལག་ ་གནང་ཡོད། ོད་
ིས་ཨ་མོར་བའི་ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་བཞིན། ཁོ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ས་པས་ཆོག་གོ་

ཞེས་བཀའ་བ ལ་ ང་། ༣ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བ་དང་ཁོའི་
འབངས་ མས་ང་ཚའི་ལག་ ་ ད་པས། ང་ཚས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་བསད་དོ༎ ༤ དེ་ ས་ང་ཚས་ཁོའི་
མཁར་ཡོད་ཚད་འ ོགས་ཤིང་། ོན་བ ོམས་མཁར་ ག་ ་ཡོད། ང་ཚས་མ་འ ོགས་པའི་མཁར་གཅིག་ ང་
མེད་དོ༎ འདི་ནི་ཨར་གོབ་ ི་ ལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དེ། བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་གི་ ལ་ཁབ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ོང་

ེར་འདི་དག་ལ་མཁར་ ་ལ་མཐོ་བ་དང་ ོ་གཏན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལ་དེ་ན་མཁར་ ང་མེད་པའི་ ོང་ཚ་
མང་པོ་ཡང་ཡོད་དོ༎ ༦ ང་ཚས་འདི་དག་ཡོད་ཚད་ ་མེད་ ་བཏང་། ོན་ཆད་ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་
ལ་ ས་པ་བཞིན། མི་ ིམ་ཡོད་པའི་མཁར་ཡོད་ཚད་དང་ ་ ག་ ིད་པའི་ ད་མེད་དང་བཅས་པ་ ་མེད་ ་
བཏང་ངོ་༎ ༧ ོ་ གས་མཐའ་དག་དང་མཁར་ནང་གི་ ་ནོར་ མས་རང་གི་བཅོམ་ནོར་ ་ ངས་སོ༎ ༨ དེ་

ས་ང་ཚས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་འ མ་ ི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་གཉིས་ ི་ལག་ནས། ཨར་ནོན་ ང་བ་དང་རི་
བོ་ཧེར་མོན་བར་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་འ ོག ༩ ༼ རི་བོ་ཧེར་མོན་ལ། ཚ་དོན་པ་ མས་ ིས་ཤིར་ཡོ ན་དང་། ཨེ་
མོར་བ་ མས་ ིས་སེ་ནིར་ཞེས་འབོད་དོ༎༽ ༡༠ བདེ་ཐང་གི་མཁར་ ོང་སོ་སོ་དང་གིལ་ཨད་ ི་ ལ་འཁོར་
ཐམས་ཅད། བ་ཤན་ ི་ ལ་འཁོར་ཐམས་ཅད། དེ་ནས་སལ་ཀ་དང་ཨེ་ ེ་ཨི་བར་ འོ༎ དེ་དག་ཡོད་ཚད་ནི་
བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ ༼ ད་ ་ལི་ཕ་ཨིའི་མི་ མས་ལས་བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་
ཨོག་ ་བ་ལས་གང་ཡང་ ས་མེད། ཁོའི་མལ་ ི་ གས་ ིས་ བ་ཅིང་ད ས་ལ་མིའི་ ་ཚད་བཞིན་ ་ ་
ད ་དང་། ཞེང་ལ་ ་བཞི་ཡོད། མལ་ ི་དེ་ནི་ད་ ་ཨམ་མོན་ ི་ ་ མས་ ི་ ལ་རབ་ ཱད་ ་བ་ན་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནམ།༽ ༡༢ ས་དེར། ང་ཚ་ལ་ ལ་འདི་ཐོབ་ཅིང་། བདག་གིས་ཨར་ནོན་ ང་བའི་མདའ་ནས་གིལ་
ཨད་རི་ ད་ ི་ ེད་ཀ་དང་། དེ་ན་ཡོད་པའི་ ོང་ ེར་ཐམས་ཅད་ ་བེན་དང་གད་ལ་གནང་ངོ་༎ ༡༣ དེ་
ལས་གཞན་པའི་གིལ་ཨད་ ི་ ལ་དང་བ་ཤན་ ི་ ལ་ཡོད་ཚད་དེ། ཨོག་ ལ་པོའི་ ལ་ཁབ་དེ་བདག་གིས་
མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀར་གནང་། ཨར་གོབ་ ི་ ལ་ཡོད་ཚད་དེ། བ་ཤན་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ ལི་ཕ་ཨིའི་

ལ་ཟེར་རོ༎ ༡༤ མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་ཡ་ཨིར་ ིས་ཨར་གོབ་ ི་ ལ་ཡོངས་དང་། གེར་ ་རི་བ་དང་ཨ་ག་ཐི་བ་
གཉིས་ ི་མཐའ་མཚམས་བར་བ ང་ཞིང་། རང་གི་མིང་བཞིན་བ་ཤན་ ི་ ལ་འདི་ལ། ཤན་ཧ་བོད་ཡ་ཨིར་
ཞེས་བཏགས་ནས་ད་ འི་བར་ ་འགོར་རོ༎ ༡༥ བདག་གིས་གིལ་ཨད་མ་གིར་ལ་གནང་ངོ་༎ ༡༦ གིལ་ཨད་
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ནས་ཨར་ནོན་ ང་བའི་བར་ ་ ང་བ་ ེད་དང་། ཨར་མོན་བའི་ས་མཚམས་ ི་ཡབ་བོག་གཙང་བོའི་བར་ །
བདག་གིས་ ་བེན་དང་གད་ལ་གནང་ཟིན་ཏོ༎ ༡༧ དེ་མིན་ཡ་ལ་པ་དང་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་དང་། དེ་ནས་
ཀེ་ནེ་རེད་དང་མཚ་ཡ་པ་ལ་ ེ་ ་མཚ། དེ་མིན་རི་བོ་ཕིས་ཀིའི་ཤར་ ོགས་ ི་ ལ་ཡོད་ཚད་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་
ངོ་༎

༡༨ ས་དེར། ངས་ ོད་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ་ ས། གཙ་བོ་ ེ་ ེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ལ་འདི་ ོད་ཚ་ལ་ནོར་
ལ་ ་གནང་། ོད་ཚའི་དཔའ་ ལ་ མས་ ིས་གོ་མཚན་ཐོགས་ཏེ། ོད་ཚའི་ ན་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ི་ ེ་ ིད་ནས་འ ོ་དགོས། ༡༩ འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ང་མ་དང་ ་ ག ོ་ གས་༼བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ོ་
གས་མང་བ་ཤེས་ཡོད།༽ མས་བདག་གིས་ ོད་ཚར་གནང་བའི་ ོང་ ེར་སོ་སོ་ནས་བ ད་ཆོག ༢༠ ོད་

ཚའི་ ན་ ་ མས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་དེ་ཐོབ་ཅིང་། ོད་
ཚ་དང་འ ་བར་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་རོལ་ཆོག་ ས། ོད་ཚ་ད་གཟོད་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་

་ལོག་ཆོག་གོ། ༢༡ ས་དེར་ངས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ་ ས། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས། ལ་པོ་དེ་གཉིས་
ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་ ོད་ ིས་མིག་གིས་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ ང་། གཙ་བོས་ ོད་གང་ ་འ ོ་དགོས་པའི་ ལ་
ཁབ་དེ་དག་ ་དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར་རོ༎ ༢༢ ོད་རང་ཁོ་ཚ་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ ི་ཆེད་ ་འཐབ་
འཛང་ ེད་མཁན་དེ་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎

༢༣ དེ་ ས། ངས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ར་ ་བ་ ས། ༢༤ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་མ ་ ོབས་དང་
ས་པ་ ད་པར་བ་དེ་གཡོག་པོ་ལ་བ ན། མཐོན་པོའི་ནམ་མཁའ་དང་དམའ་བའི་ས་འོག་སོགས་ག་ས་གང་
འང་། ་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ ི་མཛད་པ་དང་མ ་ ས་ལ་འ ན་ ས་སམ། ༢༥ ེད་ ིས་ང་རང་ཕ་རོལ་ ་

སོང་ནས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ ལ་ཤིན་ ་མཛས་པ་ ེ། རི་ཤོད་ཡིད་ ་འོང་བ་དེ་དང་ལི་བ་ནོན་བ ་
་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༦ འོན་ ང་གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ ེན་ ིས་ང་ལ་ གས་ ོ་བ་མཛད་ཅིང་། ང་འ ོ་
་མི་འ ག་པ་མ་ཟད། ང་ལ་འདི་ ད་ ས་ ང་། ད་ཆོག་པར་ ིས། ད་ནས་བ ང་བདག་ལ་དོན་དེ་ ེང་མི་

དགོས། ༢༧ ོད་རང་རི་བོ་ཕིས་ཀའི་ ེ་ ་འཛགས་ནས། ཤར་དང་ བ། ོ་དང་ ང་གི་ ོགས་སོ་སོར་ ང་
་ ོས་དང་། དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་རང་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་སོང་མི་ཆོག་གོ། ༢༨ ོད་ ིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་

མངགས་བཅོལ་དང་ ལ་འདེད་ ས་ནས། ཁོའི་ ིང་ ོབས་ ས་ ་འ ག་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོ་རང་
འབངས་ ི་མ ན་ནས་ཆས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་ ོད་ ིས་བ ས་པའི་ ལ་དེ་ཐོབ་ ་འ ག་དགོས། ༢༩ དེ་བས་ང་ཚ་

་བེད་ཡེ་ཨོར་ཁ་གཏད་ ི་ ང་བ་དེར་བ ད་དོ༎

༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཡ། ད་ ་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་ ོན་བཞིན་པའི་ ིམས་ གས་དང་བཀའ་
ོལ་འདི་དག ོད་ཚས་ཉན་ཞིང་བ ི་དགོས་ཏེ། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཚ་བདེ་བར་འཚ་ བ་པ་མ་ཟད།

གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ཡང་ཐོབ་པར་འ ར་རོ༎ ༢ ོད་ཚ་ལ་
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བ ན་པའི་བཀའ་དེ་དག་ལ། ོད་ཚས་ ོ་འདོགས་ ་མི་ཆོག་ལ། ར་བ་ཡང་འདེབས་མི་ ང་། བདག་གིས་
ཇི་ ར་བ ན་པ་བཞིན་ ོད་ཚས་ ང་དེ་ ར་བ ི་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་ཡིན་
ནོ༎ ༣ གཙ་བོས་བ་ཨལ་པེ་ཨོར་ ི་ཆེད་ ་ ིར་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ། ོད་ཚས་དངོས་ ་མཐོང་ ོང་བ་དེ་རེད།
བ་ཨལ་པེ་ཨོར་ ི་ ེས་ ་འ ངས་མཁན་ ་དང་ ་ཡིན་ཡང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ ོད་
ནས་ཚར་གཅོད་ ེད་ངེས། ༤ ོད་ཚ་ལས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་བ ེན་མཁན་ཡོད་ཚད། ད་ ་བདེ་བར་འཚ་
བཞིན་པ་འདི་རེད། ༥ བདག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་ ་ཡིས་ ིམས་ གས་དང་བཀའ་ ོལ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་
བཞིན་ ་ ོན་པར་ ེད་ལ། ོད་ཚས་གང་ ་འ ོ་ཞིང་ཐོབ་པའི་ ལ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་ ་ ང་དགོས། ༦ དེ་
བས་ ོད་ཚས་བ ི་ཞིང་ ང་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་གཞན་ ེ་ ི་ ོང་གི་མིག་ལམ་ནས་ ོད་ཚའི་ཤེས་རབ་དང་ ོ་

ོས་ཡིན། ཁོ་ཚས་ ིམས་ ོལ་འདི་ཐོས་མ་ཐག ལ་ཁབ་ཆེན་མོའི་འདིའི་མི་ མས་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ོ་ ོས་
ན་པར་འ ག་གོ་ཞེས་ ་བར་འ ར་རོ༎ ༧ ལ་ཁབ་ཆེན་མོ་དེའི་མི་ མས་ལ་ ་ཉེ་བར་བ ད་པ་ཡོད་ཅེས་

ཟེར་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ནི་ང་ཚས་གསོལ་བ་འདེབས་ བས་ང་ཚ་དང་ཉེ་བར་བ ད་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ༨ ཡང་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གང་ཞིག་ལ་ ིག་ ིམས་དང་བཀའ་ ོལ་ ང་བོ་ ེ། བདག་གིས་དེ་རིང་ ོད་
ཚའི་མ ན་ ་ ོག་བཞིན་པའི་ ིམས་ ོལ་འདི་འ ་ཞིག་ཡོད་དམ། ༩ ོད་ ིས་ནན་ཏན་དང་། དཀའ་ཚགས་
ལ་མི་འཛམ་པར་རང་གི་སེམས་ཉིད་ ང་ནས། ོད་ ིས་དངོས་ ་མཐོང་བའི་དོན་དག་ མས་མི་བ ེད་པ་
དང་། ོད་ ིས་དོན་དག་དེ་མི་ཚ་གང་བོར་ ོད་ ི་སེམས་དང་མི་འ ལ་བར་ ་དགོས་ལ། ོད་ ི་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་བར་བ ད་ ་ག ག་དགོས།

༡༠ ོད་རང་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ ་འ ེང་བའི་ཉིན་དེར། གཙ་བོས་བདག་
ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་ལ་འབངས་ མས་བ ས་ཤིག བདག་གིས་ཁོ་ཚར་བདག་གི་ག ང་ཐོས་ ་
བ ག་ ེ། ཁོ་ཚ་འཇིག་ ེན་འདིར་གསོན་པོར་གནས་པའི་ བས་ ། བདག་ལ་འཇིགས་ ་ཤེས་པ་དང་། རང་
གི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ོབ་གསོ་གཏོང་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎ ༡༡ ས་དེར་

ོད་ཚ་མ ན་ ་འོངས་ཤིང་རི་བོའི་འདབས་ ་འ ེང་། རི་བོའི་ ེ་ ་མེ་ ེ་ད ང་ ་མཆེད་ཅིང་། ན་པ་
དང་ ིན་ནག ན་ནག་ ང་ངོ་༎ ༡༢ གཙ་བོས་མེ་ ེའི་ནང་ནས་ག ང་བ ོད་ ང་། ོད་ཚས་ཁོང་གི་ག ང་
ལས་ ང་བ ན་མཐོང་མ་ བ། ༡༣ ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ི་བར་འོས་པའི་ཞལ་ཆད་དེ། བཀའ་བ ་བོ་ ོད་
ཚ་ལ་བ ོས་པ་མ་ཟད། བཀའ་དེ་ ོ་གཉིས་ ིས་ ེང་ ་ཕབ་བོ༎ ༡༤ དེ་ ས་གཙ་བོས་བདག་ལ། ོད་ཚ་ལ་

ིམས་ གས་དང་བཀའ་ ོལ་ མས་ ོན་ལ། ོད་ཚ་རང་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་དེར་སོང་ན་བ ི་ ་འ ག་
དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༡༥ དེ་བས། ོད་ཚས་ ར་ལས་ ག་པའི་གཟབ་ནན་ ེད་དགོས་ཏེ། གཙ་བོས་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས། མེའི་
ད ིལ་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ག ང་བ ོད་པའི་ཉིན་དེར། ོད་ཚས་ཁོང་གི་ ང་བ ན་ཅི་ཡང་མཐོང་མེད་པ་རེད།
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༡༦ ོད་ཚས་རང་ཉིད་བ ད་ནས་ག གས་བ ན་ ་ཚགས་ཏེ། དཔེར་ན། ད་མེད་དང་ ེས་པའི་ག གས་
དང་འ ་བའམ། ༡༧ ཐང་ན་འ ོ་བའི་རི་ གས་དང་མཁའ་ན་འ ར་བའི་འདབ་ཆགས་ ི་ག གས་སམ།
༡༨ ས་ངོས་ན་ ར་བ ོད་ ེད་པ་དང་སའི་འོག་གི་ འི་ནང་གི་ཉའི་ག གས་སོགས་བ ོ་མི་ ང་ལ། ༡༩ ཡང་

ོད་ཚས་མིག་ ང་མཁའ་ལ་ཅེར་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ེ་འ ོ་ ན་ལ་བ ལ་བའི་ཉི་ ་ ར་
ག མ་ ེ། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་ ད་མོ་ ་ཚགས་ ིས་བ གས་ནས་དེ་ལ་ ས་ ག་ ང་འ ལ་མི་ ང་ངོ་༎
༢༠ གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་དེ་ གས་ ི་ཐབ་ཀ་ལས་ཐར་བར་ ས་པ་ནི། དེ་རིང་དང་འ ་བར།
ཆེད་ ་ཁོང་རང་གི་ནོར་ ལ་དང་འབངས་ ་ ེད་འདོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༡ གཙ་བོས་ ོད་ཅག་གི་ ིར་ ་ང་ལ་ གས་ ོ་བ་མཛད་ཅིང་། ང་རང་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ ་མི་
འ ག་པར་མནའ་བོར་བ་མ་ཟད། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་དེར་ཡང་འ ོ་

་མ་བ ག་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༢ ང་ནི་ ལ་འདིར་ངེས་པར་འཆི་བ་ལས། ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་མི་ཆོག་པ་རེད།
འོན་ ང་ ོད་ཚ་ངེས་པར་ ་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་དེར་འ ོ་དགོས། ༢༣ ོད་ཚས་གཟབ་ནན་ ས་ཏེ། གཙ་བོ་

ེ། ོད་ཅག་གི་ ་གདམས་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་བ ེད་ ་འ ག་མི་ ང་། ཞལ་ཆད་གང་ཞེ་ན། རང་གི་ཆེད་ ་
ག གས་བ ན་བཟོ་བ་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བཀག་ ་མཛད་པའི་ག གས་བ ན་དེ་དག་གོ། ༢༤ དེའི་

་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ནི་མེ་ ེ་ ག་པོ་ ་ ་དང་། འ ན་སེམས་ ོད་པའི་ ་ཞིག་ཡིན་པས་སོ༎
༢༥ ོད་ཚ་ ལ་དེ་ནས་ ན་རིང་བ ད་དེ། ་དང་ཚ་བོ་ མས་ ེས་པ་དེའི་ཚ། རང་ཉིད་བ ད་པར་

ེད་པའི་འ ་ ་དང་། གཞན་ ི་ ང་བ ན་སོགས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ན་ ར་ངན་པར་བ ི་བ་དག་
བཟོས་ནས། ཁོང་ཉིད་ ོ་བ་མཛད་ན། ༢༦ བདག་གིས་དེ་རིང་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་དཔང་ལ་བ གས་ནས།

ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕར་ ོགས་ ི་ ལ་དེ་ནས་ ར་བ་ ར་ ་ ་མེད་ ་འ ོ་ངེས། ོད་ཚ་ ལ་དེ་ནས་
ན་རིང་བོར་གནས་མི་ བ་པར་ ་བ་ནས་མེད་པར་འ ར་རོ༎ ༢༧ གཙ་བོས་ ོད་ཚ་གཞན་མི་ ི་ ོང་མང་

པོའི་ ོད་ ་འ མས་ ་འ ག་ངེས། ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་གཞན་ ེ་ ི་ ོང་གི་ད ས་ ་ ིད་ནས། ོད་ཚའི་མི་
ངས་ཇེ་ ང་ནས་ཉེ་ ང་ ་འ ར་རོ༎ ༢༨ གནས་དེ་ ་ ོད་ཚས་མིས་བཟོས་པའི་ ་ ེ། ཤིང་གིས་བཟོས་

ཤིང་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ། ་བས་མི་ཐོས་པ། ཁ་ཟས་མི་ཟ་བ། ་ཡིས་མི་ ོམ་པའི་ ་ མས་ལ་གཡོག་ ེད་
པར་འ ར་རོ༎

༢༩ འོན་ ང་ ོད་ཚས་དེ་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ངེས་པར་ ་འཚལ་དགོས། ོད་ཚས་ ོ་གཅིག་སེམས་
གཅིག་གིས་ཁོང་འཚལ་བ་ཡིན་ན། ེད་པར་འ ར་ངེས་སོ༎ ༣༠ མ་འོངས་པར་ ོད་རང་དཀའ་ ག་དང་
འ ད་ ས། ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་རེ་དགོས་ཤིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ངེས་སོ༎ ༣༡ གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་ནི་ མས་སེམས་དང་ ན་པའི་ ་ཡིན་པས། ོད་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པ་མི་ ིད་ལ། ོད་རང་ ་མེད་
་ཡང་གཏོང་མི་ ིད། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ཡང་བ ེད་མི་ ིད།
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༣༢–༣༣ ོད་མ་ ེས་པའི་ ོན་ ི་ ས་ཏེ། མི་ མས་འཇིག་ ེན་ ་བཀོད་པ་ནས་བ ང་། འཇིག་ ེན་གནམ་
འོག་གི་འབངས་གཞན་ ིས་ ོད་དང་འ ་བར་ ་ཡིས་མེའི་ ོད་ ། ག ང་བ ོད་པ་ཐོས་ ོང་མཁན་ཡོད་
དམ། འདི་ ་ འི་དོན་ཆེན་ ོན་ཆད་ ང་ཞིང་ཐོས་ ོང་མཁན་ཡོད་དམ། ༣༤ ་ཡིས་ནམ་ཞིག་ ལ་ཁབ་
གཞན་ཞིག་ལས་མི་ ེ་ཞིག་གི་འབངས་མི་ ིད་ཅིང་། ཚད་ ་དང་ཐབས་དང་། འ ིན་ལས། ངོ་མཚར་ཆེ་བ།
མ ་ ས་ ན་པའི་ ག་དང་། ཡངས་པོར་བ ངས་པའི་ད ང་བ། དེ་མིན་འཇིགས་ ་ ང་བའི་དོན་དག་
བཅས་ལ་བ ེན་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཨེ་ཇིབ་ ། ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ནས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་
བ བས་པའི་དོན་དག་དེ་འ ་བ བས་པ་ཐོས་ ོང་ངམ། ༣༥ འདི་ནི་ ོད་ལ་དངོས་ ་བ ན་པ་ཡིན་ལ། འདི་
ལས་ ོད་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ཁོང་ཁོ་ན་ ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ལས་གཞན་པའི་ ་མེད་པ་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན་
ནོ༎ ༣༦ ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་ནས་ ོད་ལ་ག ང་ཐོས་ ་བ ག་ནས་ ོབ་ ོན་གནང་ཞིང་། ཡང་ས་ནས་ ོད་
ལ་མེ་ད ང་མཐོང་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་གིས་མེའི་ ོད་ ་ ོད་ལ་ག ང་ཡང་ཐོས་ ་བ ག་པ་རེད།
༣༧ ཁོང་ཉིད་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་དགའ་བས། ཁོ་ཚའི་ ི་རབས་པ་ མས་བདམས་ཤིང་། མ ་ ས་ཆེན་པོས་
དངོས་ ་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་རེད། ༣༨ ོད་ལས་ ོབས་ གས་ཆེ་བའི་འབངས་ མས་ ོད་ ི་
མ ན་ནས་མཐར་བ ད་དེ། ོད་ ལ་དེར་ ིད་ཅིང་། དེ་རིང་དང་འ ་བར། ཁོ་ཚའི་ ལ་ མས་ ོད་ལ་ནོར་

ལ་ ་བ ལ་བ་རེད། ༣༩ དེ་བས་དེ་རིང་ ོད་ཚས་ཤེས་ ་དང་ཡིད་ལ་འཛན་ ་ནི། གནམ་དང་ས་སོགས་
གནས་གང་ནས་ ང་གཙ་བོ་ཁོང་ནི་ ་ཡིན་པ་ལས། ཁོང་ལས་གཞན་གཅིག་ ང་མེད་དོ༎ ༤༠ དེ་རིང་བདག་
གིས་ཁོང་གི་ ིམས་ གས་དང་བཀའ་ ོལ་ མས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་ཟིན། ོད་ཚས་དེ་ ང་བར་ ས་ན། ོད་
དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་ཚ་ཚད་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་
བའི་ ལ་ནས་ ན་རིང་བོར་གནས་ བ་བོ༎

༤༡ ས་དེར། མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་ ི་ཉིན་ཁ་ནས། ོང་ ེར་ག མ་ ངས་སོ༎ ༤༢ ོན་
ཆད་ཤ་འཁོན་མེད་ ང་། ལག་ཤོར་བའི་ལག་དམར་ མས། ོང་ ེར་འདི་ག མ་ ི་གང་ ང་ ་ ོལ་ ོལ་ ་

ིན་ན། ོག་ཐར་བར་འ ར་རོ༎ ༤༣ ་བེན་ ི་ ་ མས་ལ་ཐང་ ོང་བདེ་ཐང་གི་བེ་ཚར་དང་། གད་ ི་ ་
མས་ལ་གིལ་ཨད་ ི་ར་མོད་དང་། མ་ན་ཤེའི་ ་ མས་ལ་བ་ཤན་ ི་གོ་ལན་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེར་ མས་

བགོས་སོ༎
༤༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་མ ན་ནས་བཞག་པའི་ ིམས་ ོལ་ ེ། ༤༥ གཤམ་ ་བཀོད་

པ་ནི་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ ེས་ཁོ་ཚ་ལ་ ོག་པའི་དཔང་མཛད་དང་ ིམས་
གས། བཀའ་ ིམས་ མས་ཡིན་ནོ༎ ༤༦ ས་གནས་ནི་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་འ མ་ ི་བེད་དེ་ཨོར་ ི་ཁ་གཏད་
ི་ ང་བ་ ེ། ཧོས་བོན་དང་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ ི་ ལ་ཡིན། སི་ཧོན་ནི་མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་བསད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༤༧ ཁོ་ཚ་ལ་ཁོའི་ས་དེ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོར་
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ི་ ལ་ མས་ ང་ཐོབ། ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་ན་གནས་པའི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་གཉིས་ ི་ ལ་ཡིན་ནོ༎
༤༨ ཨར་ནོན་ ང་བའི་འ མ་ ི་ཨ་རོ་ཨེར་ནས་རི་བོ་སི་ཡོན་ཞེས་པའི་བར་ལ་ཧེར་མོ་ ན་ཟེར་ཟེར། ༤༩ དེ་
མིན་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་ཨ་ལ་པ་ནས་ཨ་ལ་པའི་མཚའི་བར་དང་། དེ་ནས་རི་བོ་པིས་ཀ་འདབས་
བར་ ་ཡིན་ནོ༎

༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་བ ས་ནས། ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་
ཡ། དེ་རིང་ངས་ ོད་ཚ་ལ་ ོན་བཞིན་པའི་ ིམས་ གས་དང་བཀའ་ ོལ་འདི་དག ོད་ཚས་ཉན་

དགོས་ལ། བ བས་ནས་ ང་ཞིང་ལག་ ་ཡང་བ ར་དགོས།
༢ གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་ང་ཚ་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ཡིན། ༣ ཞལ་ཆད་འདི་

ནི་ང་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ལ་བཞག་པ་མིན་པར། དེ་རིང་ང་ཚ་གསོན་པོར་གནས་པ་དག་ལ་གཞག་པ་རེད།
༤ གཙ་བོས་རི་བོའི་ ེང་གི་མེའི་ ོད་ནས། ཞལ་དང་ངོ་ ག་ནས་ག ང་བ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ༼ དེ་ ས་ང་རང་གཙ་
བོ་དང་ ོད་ཚའི་བར་ ་འ ེང་ནས། གཙ་བོའི་ག ང་ ོད་ཚ་ལ་ ོག་གིན་ཡོད་དེ། ོད་ཚ་མེ་དེ་ལ་ ག་ནས་
རིའི་ ེང་ ་མ་འགོས་པ་རེད།༽

༦ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན། ོན་ཆད་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ཏེ་ ན་བདག་གི་ ིམ་ནས་ ིད་
འོངས་པ་ཡིན། ༧ བདག་ལས་གཞན་ ་ནི། ོད་ལ་གཞན་ ི་ ་ཡོད་མི་ཆོག

༨ རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ ་འ ་བ ོས་མི་ཆོག་ལ། ང་བ ན་ཡང་བཟོས་མི་ཆོག དཔེར་ན་གནམ་དང་ས་
ཐོག ས་འོག ་ནང་ན་འཚ་བའི་ ེ་འ ོ་སོགས་ ི་ ༩ བ ན་གང་ལའང་ ས་ ག་ ས་མི་ཆོག་ལ། ས་བ ར་
ཡང་ ས་མི་ཆོག་ ེ། བདག་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ནི་འ ན་སེམས་ཆེ་བའི་ ་ཞིག་ཡིན། བདག་ལ་ ང་སེམས་
འཆང་མཁན་ མས་ལ། བདག་གིས་དེའི་ཕ་ནས་ ་སོགས་མི་རབས་ག མ་ནས་བཞིའི་བར་ ་ ིག་པ་འ ར་

་འ ག་ངེས་སོ༎ ༡༠ བདག་ལ་དགའ་བ་དང་། བདག་གི་བཀའ་བ ི་མཁན་ མས་ལ། བདག་གིས་མི་རབས་
ོང་གི་བར་ ་བ ེ་བར་ ེད་དོ༎

༡༡ དོན་མེད་པར་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མཚན་ ིས་བོས་མི་ཆོག་ ེ། དོན་མེད་ ་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་
འབོད་མཁན་ མས། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ིག་པ་མེད་པར་མི་ ེད་དོ༎ ༡༢ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་བཀའ་བཞིན།
ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ང་བ་ནི་ཉིན་དམ་པར་ ེད་དགོས། ༡༣ ཉིན་ ག་པར་ ོད་ ི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ལས་
དགོས། ༡༤ འོན་ ང་ཉིན་བ ན་པར། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ངལ་གསོ་དམ་པ་ ང་དགོས། ཉིན་དེར། ོད་
དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ། གཡོག་པོ། བ་ ང་། བོང་ ། ོ་ གས་ཡོད་ཚད་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་ ོང་ ེར་ ་གནས་
གཡར་བའི་འ ལ་བ་སོགས་ ིས་ ང་། ་བ་གང་ཡང་བ བ་མི་ཆོག ོད་ ི་གཡོག་པ་ལའང་ ོད་དང་འ ་
བར་ངལ་གསོ་ ་འ ག་དགོས། ༡༥ ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ན་གཡོག་པོ་ ེད་ ས། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་མ ་

ས་ ན་པའི་ ག་དང་། ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བས་ ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་བ ེད་ ་
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འ ག་མི་ ང་། དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ངལ་གསོའི་ཉིན་ ང་བར་བ ོས་པ་རེད།
༡༦ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡི་བཀའ་བཞིན་ཕ་མ་ལ་བ ར་བ ི་ ས་ན། ོད་ལ་བདེ་ ིད་ཐོབ་ ་འ ག་པ་

མ་ཟད། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ ོད་ ི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ནས་ ན་རིང་བོར་འཚ་ ་
འ ག་གོ།

༡༧ མི་གསོད་མི་ཆོག
༡༨ ལོག་གཡེམ་ ེད་མི་ཆོག
༡༩ ན་ ས་མི་ཆོག
༢༠ དཔང་བོ་ ན་མ་བཟོས་ནས་གཞན་ལ་གནོད་པ་ ེལ་མི་ ང་།
༢༡ གཞན་ ི་ ང་མའི་ ེང་ ་ ེད་པ་ ེས་མི་ ང་ལ། གཞན་ ི་ཁང་པ་དང་ཞིང་ས། གཡོག་པོ། བ་ལང་།

བོང་ ་སོགས་གཞན་ལ་དབང་བ་ཡོད་ཚད་ལ་བ བ་སེམས་ ེས་མི་ ང་།
༢༢ ག ང་འདི་དག་ཡོད་ཚད་ནི་གཙ་བོས་རི་བོའི་ ེང་གི་མེ་དང་ ིན། ན་ནག་གི་ ོད་ནས་ ད་གསང་

མཐོན་པོས། ོད་ཚ་ཚགས་མི་ཡོངས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་རེད། འདི་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་ག ངས་མེད་དེ།
བཀའ་འདི་དག་ཁོང་གིས་ ོ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ཕབ་ནས་ང་ལ་ ད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༣ ས་དེར་མེ་ ེས་རི་བོ་ཟོས་
ཤིང་། ོད་ཚས་ ན་ནག་གི་ ོད་ནས་ ད་ ང་བ་ཐོས་ཤིང་། ོད་ཚའི་རིགས་ ེ་ ོད་ ི་མགོ་བ་དང་ ན་
པ་ མས་ངའི་མ ན་ ་བཅར་ནས། ༢༤ འདི་ ད་ ་ ས། ོས་དང་། གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཁོང་
གི་གཟི་བ ིད་དང་། ཁོང་གི་མ ་ ས་ང་ཚ་ལ་བ ན་ལ། ང་ཚས་ཁོང་གི་ག ང་ཡང་མེ་ ེ་ལས་མཆེད་འོངས་
པ་ཐོས་ ང་། དེ་རིང་ང་ཚས་ ་དང་མིས་ག ང་ ེང་མཛད་པ་མཐོང་ ང་། ད་ ང་མི་གསོན་པར་ག ང་

ེང་ ས་པ་རེད། ༢༥ ད་ནི་མི་འ ངས་པར་མེ་འདིས་ང་ཚ་བ ེག་འ ོབ་རེད། ང་ཚ་ཅིའི་ ིར་འཆི་དགོས་པ་
ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཡང་བ ར་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡི་ག ང་དེ་ཐོས་ན་ངེས་པར་འཆི་དགོས་པ་རེད།
༢༦ དེའི་ ་མཚན་ནི་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ ་ཞིག་གིས། ང་ཚ་དང་འ ་བར་གསོན་པོར་གནས་ ས། གཏན་ ་
འ ར་བ་མེད་པའི་ ་ཡི་ག ང་མེ་ལས་ ང་བ་ཐོས་ནས། ད་ ང་མ་ཤི་བར་བ ད་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༧ ོད་རང་
མ ན་ ་བཅར་ནས། གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ཉན་ནས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་

ོད་ལ་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ང་ཚ་ལ་བ ན་ན། ང་ཚས་ཉན་ཞིང་ལག་ ་བ ར་ངེས་སོ༎ ༢༨ ོད་ཚས་ཅི་
ས་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོས་ཐོས་ནས། གཙ་བོས་བདག་ལ་འདི་ ད་ག ངས། འབངས་ མས་ ིས་བཤད་པ་
མས་བདག་གིས་ཐོས་ ང་། ཁོ་ཚས་བཤད་པ་ མས་ཤིན་ ་བཟང་། ༢༩ ཁོ་ཚ་ལ་འདི་འ འི་དངངས་ ག་

གི་སེམས་དང་ ན་ནས། ས་ ན་བདག་གི་བཀའ་ མས་བ ི་ བ་ན་ཅི་མ་ ང་། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོ་ཚའི་
་ ད་ མས་ལ་གཏན་ ་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་འ ར་རོ༎ ༣༠ ོད་སོང་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག
ོད་ཚ་རང་གི་ ར་ ་སོངས་ཤིག ༣༡ ོད་རང་ངའི་གམ་ ་འ ེང་ནས། བདག་གི་བཀའ་ ོལ་དང་ ིམས་
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གས། བཀའ་ ་ མས་ ོད་ལ་གནང་ཞིང་། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ན་ནས། ཁོ་ཚ་བདག་གིས་གནང་བའི་ ལ་
དེ་ནས་དེ་ མས་ ང་ ་ གས་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ཏོ༎

༣༢ དེ་བས་ ོད་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཇི་ ར་བ ོས་པ་དེ་ ར་ ང་པ་ལས། ཡར་
མར་གང་ འང་འདའ་མི་ ང་ངོ་༎ ༣༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་ ོད་
ཚས་ ང་དེ་ ར་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཚ་ལ་བདེ་ ིད་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ོད་ཚ་རང་ཉིད་ལ་དབང་
བའི་ ལ་དེ་ནས་གཏན་ ་གནས་ བ་བོ༎

༦ འདི་དག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡིས་བདག་ལ་བཀའ་བ ལ་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ ོན་པར་མཛད་
པའི་བཀའ་དང་ ིམས་ གས། བཀའ་ ོལ་ མས་ཡིན་ཞིང་། ོད་ཚས་གང་ལ་འ ོ་སའི་ ལ་དེ་ནས་

བ ི་ ང་ལག་བ ར་ ེད་དགོས། ༢ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ཚ་གང་བོར་གཙ་བོ་ ེ། ་ལ་
འཇིགས་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་དང་ ིམས་ གས་ཡོད་ཚད་དེ། བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་པ་དེ་ མས་ནན་

ིས་ ང་ན། ོད་རང་ ས་ ན་རིང་བོར་འཚ་ བ་བོ༎ ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཡ། ོད་ ིས་ཉན་ཞིང་
ནན་ ིས་ ང་ན། ོད་རང་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་དེ་ནས་བདེ་བར་འཚ་ བ་པ་མ་ཟད། མི་

ངས་ ང་མང་པོར་འཕེལ་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ཇི་ ར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ེད་
དོ༎

༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ཡ། ོད་ ིས་ཉན་དགོས། གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ནི་གཙ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན་
ནོ༎ ༥ ོད་ ིས་སེམས་ཡོད་ཚད་དང་ ིང་ཡོད་ཚད། ོབས་ཡོད་ཚད་བཀོལ་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་
དགའ་དགོས་སོ༎ ༦ ངས་དེ་རིང་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ ད་ཆ་ མས་ཡིད་ལ་འཛན་དགོས། ༧ ོད་ ིས་དཀའ་
ཚགས་ལ་མ་འཛམས་པར་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་ ོན་དགོས། ོད་རང་ ིམ་ན་ ོད་པ་དང་ལམ་ལ་
བ ོད་པ། ཉལ་བའམ་ལངས་པའི་ ས་གང་ཡིན་ཡང་འདི་དག་ ེང་དགོས། ༨ དེ་དག་ལག་མགོར་བཏགས་
ནས་ གས་དང་། ད ལ་བར་བཞག་ནས་ཆོས་ ་བ ར་དགོས། ༩ ོད་ ི་ཁང་པའི་ ོ་ ་འ ི་དགོས་པ་དང་
མཁར་ ི་ ོ་ ེང་ འང་འ ི་དགོས།

༡༠ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་ མས་ལ་གནང་
བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་འ ིད་པའི་ཚ། ལ་དེ་ན་ ོད་ ིས་མ་བ ིགས་པའི་མཁར་ཆེ་ལ་མཛས་
པ་དང་། ༡༡ ོད་ ིས་མ་བསགས་ ང་ནོར་ ིས་གང་བའི་ཁང་པ་དང་། ོད་ ིས་མ་བ ོས་ ང་བ ོས་པའི་

ོན་པ་དང་། ད་ ང་ ོད་ ིས་མ་བཏབ་ ང་ ེས་པའི་ ན་འ མ་ར་བ་དང་ཁ་ ར་བོའི་ ི་ཤིང་ མས་
ཡོད་པས། ོད་ ིས་ཁ་ཟས་ ་ཟས་ན་འ ང་ བ་པ་ཡིན། ༡༢ དེ་ ས་ ོད་ ིས་སེམས་ཞིབ་མོར་ ེད་པ་ལས།

ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ཏེ་ ན་བདག་གི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ནམ་ཡང་བ ེད་མི་ ང་ངོ་༎
༡༣ ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་འཇིགས་དགོས། ཁོང་ལ་ ས་ཤིང་ཁོང་གི་མཚན་ནས་ ོས་ཏེ་མནའ་
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འབོར་དགོས། ༡༤ གཞན་ ི་ ་ ེ། ོད་ ི་མཐའ་འཁོར་ན་གནས་པའི་ ལ་འབངས་ མས་ ི་ འི་ ེས་ ་
འ ངས་མི་ ང་ངོ་༎ ༡༥ དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ཚའི་ད ས་ན་གནས་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ནི་འ ན་
སེམས་ཆེ་བའི་ ་ཞིག་ཡིན་པས། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ གས་ ོ་བ་འབར་ཏེ། ོད་རང་ས་ཐོག་ནས་མེད་པར་
གཏོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

༡༦ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་མི་ ང་ ེ། ོད་ཚས་མ་ས་ ་བའི་ ལ་
ནས་ཁོང་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ གས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ེད་མི་ ང་། ༡༧ སེམས་ཞིབ་མོས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་

་ཡི་བཀའ་དང་ཆོས་ ིམས། ིམས་ གས་ མས་ ང་དགོས་སོ༎ ༡༨ གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ནས་ ང་བདེན་
དང་དགེ་བ་ཡིན་པ་ཡོད་ཚད་ ོད་ ིས་ ང་དགོས་ཤིང་། དེ་ ར་ ས་ན་བདེ་ ིད་འཐོབ་པར་མ་ཟད། གཙ་
བོས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་དེར་ཡང་འ ོ་ ་འ ག་གོ།
༡༩ གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར། ོད་ ི་མ ན་ནས་ད ་ མས་མཐར་བ ོད་པར་ འོ༎

༢༠ ེས་ ོགས་ ོད་ ི་ ས་ ོད་ལ། གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ལ་བའི་ཆོས་ ིམས་
དང་ ིམས་ གས། བཀའ་ ིམས་འདི་དག་ཡང་ ིང་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་ན། ༢༡ ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ་ལ་
འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ ས་ ོང་། དེ་ནས་གཙ་བོས་མ ་ ས་

ན་པའི་ ག་གིས་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་རེད། ༢༢ ང་ཚའི་མིག་མ ན་ནས། གཙ་ཆེ་ལ་འཇིགས་
་ ང་བའི་ ་ཡི་ ས་པ་དང་མ ་ ོབས་དེ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ། དེ་མིན་ཁོའི་ ིམ་མི་

ཡོངས་ ི་ ས་ ེང་ ་བཀོལ་བ་རེད། ༢༣ ང་ཚ་ ལ་དེ་ནས་ ིད་ཅིང་། ང་ཚ་ཁོང་གིས་བདག་ཅག་གི་མེས་པོ་
ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་འདིར་ ིད་ནས། ལ་འདི་ང་ཚར་གནང་བ་རེད། ༢༤ ཡང་གཙ་བོས་བཀའ་
བ ོས་ནས་ང་ཚ་ལ་ ིམས་ གས་འདི་ ང་ ་བ ག་ཅིང་། གཙ་བོ་ ེ་བདག་ཅག་གི་ ་ལ་འཇིགས་ཏེ་བ ར་
ན། ང་ཚ་ལ་གཏན་ ི་བདེ་འཐོབ་ཅིང་། དེ་རིང་དང་འ ་བར་ང་ཚའི་ ོག་ལ་འཚ་བ་མེད་པར་གནས་ བ།
༢༥ ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་བ ོས་པའི་བཀའ་ མས་ ང་ཞིང་ལག་ ་བ ར་ ་ནི། ང་ཚའི་

ང་བདེན་ ི་ལས་ཡིན་ནོ༎

༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ ིད་ཅིང་། ོད་ ི་མ ན་ནས་ ལ་
འབངས་མང་པོ་མཐའ་ ་བ ད། དེ་དག་ནི། ཀི་ཐི་པ་དང་གིར་ག་ཤི་པ། ཨེ་མོར་བ་དང་། ཀན་ཨན་པ།

ཕ་རི་ཟི་བ། ཀི་ཝི་བ་དང་། ཡེ་ ་སི་བཅས་ ལ་ཁབ་བ ན་ ི་འབངས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་ ོད་ལས་ ོབས་ཆེ་
བ་ཡོད། ༢ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ལ་ ད་ནས་གསོད་ ་བ ག དེ་ ས་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ ་མེད་

་གཏོང་དགོས་པ་ལས། ཁོ་ཚ་དང་ཞལ་ཆད་བཞག་མི་ཆོག་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་ཡང་ ་མི་ཆོག ༣ ཁོ་ཚ་དང་
གཉེན་ ི་འ ེལ་བ་བ ང་མི་ཆོག ོད་ ི་ ་མོ་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་གནས་ ་ ིན་མི་ཆོག་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་མོ་ ོད་ ི་

་ལ་བག་མར་ཡང་ ངས་མི་ཆོག ༤ དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོས་ ོད་ ི་ ་གཙ་བོའི་ ེས་ལ་འ ངས་ ་མི་འ ག་
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པར་གཞན་ ི་ ་ལ་ བས་ ་འ ོ་ ་བ ག་པས། གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ནས། ོད་ཚ་ ར་བ་
ར་ ་ ་མེད་ ་གཏོང་ངེས་སོ༎ ༥ ོད་ཚས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ར་ ེད་དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ི་བཤིགས་པ་

དང་ཀ་ ་གཅོག་པ། ཁོ་ཚའི་ ་ཤིང་ག བ་པ། ཁོ་ཚའི་བ ོས་པའི་ ་འ ་ མས་མེ་ ་གཏོང་དགོས། ༦ དེའི་
་མཚན་ནི། ོད་རང་གཙ་བོ་ལ་དབང་ཞིང་ ་ཡི་འབངས་དམ་པ་རེད། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ས་ཐོག་གི་

འབངས་ ི་ ོང་མང་པོ་ལས་ ོད་རང་བདམས་ནས། ཆེད་ ་ཁོང་གི་འབངས་ ་ ས་པ་རེད།
༧ གཙ་བོ་ ོད་ཚ་ལ་དགའ་ཞིང་། ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་བདམས་པའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ཚ་ལ་མི་ ངས་མང་

བས་མ་ཡིན་ནོ༎ མ་གཞི་ ོད་ཚའི་མི་ ངས་ནི་འབངས་ ི་ ོང་ལས་ཆེས་ ང་བ་དེ་ཡིན་ནོ༎ ༨ གཙ་བོ་ ོད་ཚ་
ལ་དགའ་ཞིང་། ཁོང་གིས་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ལ་མནའ་བོར་བ་དེ་ ང་པས། མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་གིས་

ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ཏེ། ན་བདག་གི་ ིམ་ནས་བ བས་ཤིང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོའི་ལག་ནས་ཐར་
བར་ ས་པ་རེད།

༩ དེ་བས་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཁོང་ནི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་ཆོག་པའི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་
དགོས། ཁོང་ལ་དགའ་ཞིང་ཁོང་གི་བཀའ་ མས་བ ི་བའི་མི་ལ། ཁོང་གིས་ ིས་མི་རབས་ ོང་གི་བར་ཞལ་
ཆད་ ང་ཞིང་ ིང་ ེ་ ེད་པར་ ེད། ༡༠ ཁོང་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་ལ་དེ་མ་ཐག་ ་ཉེས་པ་འཁོར་ནས་ཁོ་ཚ་

་མེད་ ་འ ར། ཁོང་ལ་ ང་བའི་མི་ ་ཡིན་ཡང་ ས་ཐོག་ ་ཉེས་པ་འཁོར་ངེས་སོ༎ ༡༡ དེ་བས་ ོད་ ིས་དེ་
རིང་བདག་གིས་བ ན་པའི་བཀའ་དང་ ིམས་ གས། བཀའ་ ོལ་ མས་ ལ་བཞིན་ ང་ཞིང་ལག་ ་བ ར་
དགོས།

༡༢ ོད་ཚས་དངོས་གནས་བཀའ་ ོལ་འདི་དག་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་ལག་ ་བ ར་ན། གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ ི་ ་ཁོང་གིས་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ང་ཞིང་། ིང་ ེ་ ེད་པར་
ེད། ༡༣ ཁོང་ཉིད་ ོད་ལ་དགའ་ངེས་ཤིང་། ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་ནས། ོད་ ི་མི་ཇེ་མང་ ་གཏོང་ལ།

ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ་ ོད་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་
ནས། ོད་ ི་ ས་ ེང་ནས་ ེས་པ་དང་ས་ནས་ ེས་པ། དེ་མིན་ ོད་ ི་འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་གསར།

མ། ད་ ང་བེ ་དང་ ་ ་ མས་ ང་འཕེལ་བར་ ེད་དོ༎ ༡༤ ོད་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་ནས་གཞན་ ེ་
ི་ ོང་ལས་ ལ་བར་ ེད། ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་ ་ ད་མི་འ ང་བ་མེད་ལ། ོ་ གས་ལའང་ ེ་

འཕེལ་མེད་པར་མི་འ ར་རོ༎ ༡༥ གཙ་བོས་ནད་ཡམས་ཡོད་ཚད་ ོད་དང་ ེས་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ིས་ཨེ་
ཇིབ་ན་ནད་རིགས་ ་ཚགས་ཡོད་པ་ཤེས་ ིད་དེ། དེ་དག་ ོད་ ི་ ེང་ ་མི་འ ང་བར་ ོད་ལ་ ང་མཁན་ ི་
མི་ མས་ ི་ ེང་ ་འ ང་བར་འ ར་རོ༎ ༡༦ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ ད་པའི་མི་ཡོད་ཚད། ོད་

ིས་ཁོ་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བ་ལས། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་ ེད་མི་ ང་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ ས་པའང་ ེད་
མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ ི་ ི་ ་འ ར་ངེས་སོ༎
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༡༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་སེམས་ ། ལ་ཁབ་འདི་དག་གི་འབངས་ནི་ང་ཚ་ལས་མང་བས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་
ཇི་ ར་མཐར་བ ོད་དགོས་སམ་ཞེས་འདོད་ན། ༡༨ ོད་རང་ཁོ་ཚ་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་

་ཡིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ན་པར་ ིས་པ་ཙམ་ ིས་ཆོག
༡༩ ོད་ ིས་དངོས་ ་མཐོང་བའི་ཉམས་ཚད་བ ག་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ་ མས་དང་། ས། འ ིན་ལས་ངོ་
མཚར་ཆེ་བ། མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་དང་། དེ་མིན་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ་བཅས་ནི། གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ ིད་འོངས་ ས་བཀོལ་བ་རེད། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ ག་པའི་མི་
དམངས་ མས་ལའང་དེ་ ར་ ེད་ངེས་སོ༎ ༢༠ དེ་མིན་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ག་ ང་ཁོ་ཚའི་ད ས་ ་
བཏང་ནས། ལ་ ་ ས་ཤིང་གབ་པའི་མི་ མས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མེད་པར་ ེད་དོ༎ ༢༡ ོད་རང་ཁོ་ཚ་ལ་

ག་མི་དགོས་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། མ ་ ས་ཆེ་ལ་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ ོད་ ི་ ་དེ་ ོད་ཚའི་ད ས་ ་བ གས་
ཡོད། ༢༢ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས། ལ་ཁབ་འདི་དག་གི་འབངས་ མས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་རིམ་ ིས་རིམ་

ིས་མཐར་བ ོད་ ེད་ངེས། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ ར་བ་ ར་ ་ ་མེད་ ་གཏོང་མི་ ང་ ེ། དེ་ ར་ ས་ན་ཐང་
ོང་གི་རི་ གས་ཇེ་མང་ ་སོང་ནས་ ོད་ ི་ ོག་ལ་འཚ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དོ༎ ༢༣ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་

ཁོ་ཚ་ ོད་ལ་ ོད་ཅིང་། དེ་དག་ཟང་ཟིང་བོར་ ར་ཏེ། མཐར་ ་བ་ནས་མེད་པར་འ ར་རོ༎ ༢༤ ཡང་ཁོང་
གིས་དེ་དག་གི་ ལ་པོ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་ཅིང་། ོད་ཚས་དེ་དག་གི་མིང་གནམ་འོག་ནས་མེད་པར་ ེད་
པར་འ ར། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བའི་བར་ ། མི་གཅིག་གིས་ ང་ ོད་ལ་ ོལ་བའི་ ས་པ་མེད་
པར་འ ར། ༢༥ ཁོ་ཚས་བ ོས་པའི་འ ་ ་ མས། ོད་ ིས་མེ་ལ་བ ེག་དགོས། དེའི་ ེང་གི་གསེར་ད ལ་
ལ་ཧམ་སེམས་འཆང་མི་ ང་ལ། ངས་ ང་མི་ཆོག དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་རང་ ི་ ་ ད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
འདི་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཆེས་ ང་བའི་ ་ ོད་ཅིག་གོ། ༢༦ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག ོད་ ིས་རང་
གི་ ིམ་ ་ ེར་མི་ཆོག གལ་ཏེ་ ེར་བ་ཡིན་ན། ོད་ ང་དངོས་པོ་དེ་དང་འ ་བར་མེད་པར་ ེད་འོས། ོད་
རང་དེ་ལ་ཞེ་མེར་བ་དང་ ང་སེམས་ཆེན་པོ་འཆང་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་མེད་པར་ ེད་དགོས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་
པས་སོ༎

༨ བདག་གིས་དེ་རིང་བ ལ་བའི་བཀའ་ མས། ོད་ཚས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་
ཚ་བདེ་བར་འཚ་ བ་ལ་མི་ ངས་འཕེལ་ཞིང་། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ད ་མནའ་བོར་ཏེ་གནང་

བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་འ ིད་པ་རེད། ༢ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ཐང་ ོང་ ་ལོ་བཞི་
བ ར་ ིད་པ་དེ་ ན་པར་ ིས། དེ་ནི་ ོད་ཚ་ལ་ ག་ ངས་ ་བ ག ཉམས་ཚད་ལ་བ ག ོད་ ི་སེམས་དེ་
ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་དང་ ་ལེན་ བ་མིན་ལ་བ ག་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣ ཁོང་གིས་ ོད་རང་

ག་ལ་ ར་ཅིང་ ོགས་ ་བ ག ོད་དང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ཆ་ ས་མེད་པའི་མ་ན་ཟ་ ་བ ག་པ་སོགས་ནི།
ོད་རང་ལ་མི་འཚ་ ོད་ ེད་པ་ནི་བཟའ་བ་ཙམ་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། ད་ ང་གཙ་བོའི་ག ང་ལའང་
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བ ེན་དགོས་པ་ཤེས་ ་འ ག་པའི་ཆེད་ འོ༎ ༤ ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ་ ོད་ ི་ ་བ་མ་རལ་ཞིང་། ང་
བའང་ ང་མ་ ོང་། ༥ ོད་ ི་སེམས་ནས་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་བདག་དོམ་ ས་པ་ནི། མི་
ཆེན་ཞིག་གིས་རང་གི་ ་ལ་བདག་ ེད་པ་ ར་མཛད་པ་ཡིད་ལ་ཆོངས་ཤིག ༦ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་
ཡི་བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་། ཁོང་གི་ལམ་ལ་བ ོད་པ། ཁོང་ལ་འཇིགས་པ་སོགས་ ེད་དགོས་སོ༎

༧ དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་འདིར་ ིད་འོངས་པ་རེད།
ལ་དེ་ན་གཙང་བོ་དང་ ་མགོ ་མོ་སོགས་ ང་བའི་ ་ནས་བ ར་ ་ཡོད། ༨ ལ་དེ་ན་ ོ་དང་ནས། ན་

འ མ། སེ་ཡབ། སེ་འ ། ཁ་ ར་བོ་དང་། ང་ ི་སོགས་ ང་ཡོད། ༩ ོད་ལ་ ལ་དེ་ནས་ཟ་མ་སོགས་ཆད་ ག་
མེད་ཅིང་། ལ་དེའི་ ོ་ མས་ནི་ གས་དང་རི་བོའི་གསེང་ནས་ཟངས་བ ོས་ཆོག་པ་རེད། ༡༠ ོད་ ིས་ཟས་
ཏེ་འ ངས་པར་ ར་བའི་ ས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་དགོས་ཏེ། ལ་ཡིད་ ་འོངས་པ་
འདི་ཁོང་གིས་ ོད་ཚར་གནང་བ་རེད།

༡༡ ོད་ ིས་རང་སེམས་ཞིབ་མོར་གནས་པ་ལས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་བ ེད་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་
དང་བཀའ་ ོལ། ིམས་ གས་ཏེ། བདག་གིས་དེ་རིང་ ོད་ཚ་ལ་བ ོས་པ་ མས་མི་བ ི་བ་སོགས་ ེད་མི་

ང་། ༡༢ ནམ་ཞིག་ ོད་ ི་ ོ་བ་འ ངས་ཤིང་། ཁང་པ་བཟང་བོ་བ ན་ནས་གཞི་ཆགས་པ་དང་། ༡༣ ོད་ ི་
ནོར་ ག་འཕེལ། ོད་གསེར་ད ལ་ ིས་ ག་པ་སོགས་ ོད་ ི་ཡོད་ཚད་ ི་ཡོད་ཚད་ཇེ་མང་ ་སོང་བའི་

ས་ ། ༡༤ ོད་རང་ང་ ལ་ ིས་བ ས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ ེ། ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་ ན་བདག་
གི་ ིམ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན་དང་། ༡༥ ཁོང་གིས་ ོད་རང་ཐང་ ོང་ཆེན་མོ་འཇིགས་ ་ ང་བ། ག་ ལ་
དང་ ིག་ ་སོགས་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། ་མེད་པའི་ ་ངམ་ཐང་ནས་ ིད་དེ་། ཕ་བོང་ལས་ ་འ ར་ ་བ ག་
པ་དང་། ༡༦ ཡང་ཐང་ ོང་ནས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ ས་མངའ་མེད་པའི་མ་ན་བཟའ་ ་བ ག ག་ ངས་ ་
བ ག ཉམས་ཚད་ ངས་པ་བཅས་ ོད་ལ་གཏན་ ི་བདེ་བ་ཐོབ་ ་འ ག་མཁན་དེ་བ ེད་ནས། ༡༧ ོད་

ིས་སེམས་ ་རང་གི་ངལ་ གས་ལ་བ ེན་ནས། རང་གིས་བཙལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ་ཡང་ ིད། ༡༨ ོད་ ིས་གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ན་གསོ་ ེད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ་ནོར་བཙལ་བའི་ ོབས་ གས་དེ་ཁོང་གིས་

ོད་ལ་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ད ་མནའ་བོར་ཏེ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་དམ་པོར་ ང་
ནས་དེ་རིང་གི་བདེ་ ིད་འདི་ ང་བ་རེད། ༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་བ ེད་པར་ ར་ཏེ། ་
གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ ས་པ་ ས་ན། ོད་ཚ་མེད་པར་འ ར་ངེས། འདི་ནི་བདག་གིས་དེ་རིང་ ོད་
ཚ་ཉེན་བ ་བ བ་པ་ཡིན། ༢༠ གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་གཞན་ ེ་ མས་ཇི་ ར་མེད་པར་ ས་པ་དེ་

ར་ ། ོད་ཚ་ཡང་དེ་ ར་མེད་པར་འ ར། དེ་ནི་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་
་མཚན་ ིས་ཡིན་ནོ༎

༩ ད ི་སི་རལ་ཡ། ོད་ ིས་ཉོན་ཅིག ོད་དེ་རིང་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ཏེ། ཕ་རོལ་ ་ ིན་ཅིང་ ོད་ལས་
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ོབས་ཆེ་བའི་ ལ་འབངས་ མས་མཐར་བ ད་ནས། ་ལ་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ ་ ག་པའི་ ོང་ ེར་
མས་འ ོགས་དགོས། ༢ དམངས་དེ་ནི་ཨ་ན་ཁིམ་ ི་རིགས་ཡིན་པས། ག གས་མཐོ་ལ་བ ིད། དེ་ནི་ ོད་
ིས་ཤེས་ཡོད་ལ། ཡང་ ོན་ཆད་མི་འགའ་རེས་ཁོ་ཚ་བ ན་ནས། ཨ་ན་ཁིམ་ ི་མིའི་མ ན་ནས་ ་ཞིག་འ ེང་
ེ་ ོད་ བ་བམ་ཞེས་ཟེར་བའང་ཐོས་ ོང་བ་རེད། ༣ ོད་ ིས་དེ་རིང་ཤེས་ ་ཞིག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་
ོད་ ི་ ོན་ ་ཆས་ཟིན། མེ་ ེ་དང་འ ་བར་ཁོ་ཚ་ཟ་བར་ ེད་ཅིང་། ཁོ་ཚ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ཆམ་ལ་འབེབ་

ཡོང་། ོད་ ིས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར་ཁོ་ཚ་མཐར་བ ད་ནས། ཁོ་ཚ་ ར་བ་ ར་ ་མེད་པར་གཏོང་
དགོས། ༤ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ལ་འབངས་འདི་དག་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་ ེས། ོད་ ི་
སེམས་ ། གཙ་བོས་ང་རང་ ལ་འདིར་ ིད་འོངས་པ་ནི། བདག་གི་བདེན་དོན་དབང་བཙན་པའི་ ེན་ ིས་
རེད་བསམ་མི་ ང་ ེ། དོན་ངོ་མར། གཙ་བོས་དེ་དག་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མཐར་ ོད་དོན་ནི། ཁོ་ཚའི་སེམས་
ངན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ༎ ༥ ོད་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ནས་ཁོ་ཚའི་ ལ་ཐོབ་པ་ནི། ོད་ ི་བདེན་དོན་དབང་
བཙན་པས་མིན་ལ། ོད་ ི་སེམས་ ང་བའི་དབང་གིས་ ང་མ་ཡིན་པར། དེ་ནི་ ལ་འབངས་འདི་དག་གི་
སེམས་ངན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ༎ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ་

ེན་གཞན་ཞིག་ནི། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱ་ག ཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་མནའ་བོར་ཞིང་ཞལ་
ིས་བཞེས་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་བ ན་ ང་ ས་པ་དེའང་ཡིན་ནོ༎ ༦ ོད་ ིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་
ོད་ ི་ ་ཡིས་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་འདི་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བ་ནི། ོད་ ི་བདེན་དོན་དབང་བཙན་

པས་མ་ཡིན་པར། ོད་ནི་མ་གཞི་ནས་ ་ གས་ཅན་ ི་མི་རིགས་ཤིག་གོ།
༧ ོད་ ིས་ ན་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ོད་ ིས་ཐང་ ོང་ནས་ཇི་ ར་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ གས་ ོ་བ་

འབར་ ་བ ག་པ་དེ་ཡིན། ོད་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་དེ་ནས། ོད་ཚ་འདི་ ་ ེབས་པའི་བར་ ། ོད་
ཚས་ ན་ ་གཙ་བོ་ལ་ངོ་ལོག་ ེད་ ིན་ཡོད་དོ༎ ༨ རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་ གས་ད གས་
ཤིང་། ཁོང་གིས་ གས་ ོ་བ་འབར་ནས་ ོད་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་མཛད་པ་རེད། ༩ དེ་ ས། ང་རང་རི་
བོའི་ ེང་ ་འགོས་ནས། ོ་ལེབ་གཉིས་ཏེ་གཙ་བོ་དང་ ོད་ཚའི་བར་ ་གཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ཕབ་པའི་ ོ་
ལེབ་དེ་གཉིས་ལེན་ ་སོང་བ་ཡིན། བས་དེར་ང་རི་བོའི་ ེང་ ་ཉིན་ཞག་བཞི་བ ་ལ་བཟའ་བ་མེད་ལ།

་ཡང་མེད་པར་བ ད་པ་ཡིན། ༡༠ གཙ་བོས་ ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་ང་ལ་ ད། ཡི་གེ་ནི་ ་ཡིས་ ག་མ བ་ ིས་
ིས་པ་རེད། ོ་ལེབ་ ེང་ ་གཙ་བོས་ཚགས་ཆེན་ ི་ཉིན་མོར། རི་བོའི་ ེང་ ་མེའི་ནང་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ཅི་

དང་ཅི་ག ངས་ མས་ཕབ་ཡོད་དོ༎ ༡༡ ཉིན་ཞག་བཞི་བ ་འགོར་ ེས། གཙ་བོས་ ོ་ལེབ་གཉིས་ཏེ། ཞལ་
ཆད་བཀོད་པའི་ ོ་ལེབ་གཉིས་ང་ལ་ ད་ཅིང་། ༡༢ འདི་ ད་ ་ག ངས། ོད་རང་ཡར་ལོངས་ལ། ར་ ་
རི་ལས་མར་བོབས་དང་། ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པའི་འབངས་ མས་ ིས་རང་ཉིད་བ ད་པ་
དང་། ཁོ་ཚ་བདག་གིས་ག ངས་པའི་ལམ་ལས་ཡོལ་ལ་ཉེ་ཞིང་། རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ ་འ ་ཡང་བཟོས་འ ག
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༡༣ ཡང་གཙ་བོས་ང་ལ། བདག་གིས་བ ས་ན་འབངས་འདི་ མས་ནི་ ་ གས་ཅན་ ི་འབངས་རེད། ༡༤ ོད་
ིས་བདག་ལ་བཀག་འགོག་མ་ ེད། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ་བ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་། ཁོ་ཚའི་མིང་ཡང་

གནམ་འོག་ནས་མི་ ག་པར་ ། ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ མས་ཁོ་ཚ་ལས་ ང་ ོབས་ཆེ་བའི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ ་
འ ར་བར་ ེད་ཅེས་བཀའ་བ ལ། ༡༥ དེ་བས་ང་རང་རི་ལས་མར་བབས། རི་བོ་མེ་ཡིས་འཚགས་ཤིང་། ཞལ་
ཆད་ཕབ་པའི་ ོ་ལེབ་གཉིས་བདག་གི་ལག་ ་ཡོད། ༡༦ བདག་གིས་མཐོང་ ང་། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་
ཅག་གི་ ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཞིང་། ང་ ག་ གས་མ་ཞིག་བཟོས་ཤིང་། ར་བ་ ར་ ་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ལ་
གདམས་པའི་ལམ་ནས་ཡོལ་བར་ ས་སོ༎ ༡༧ ངས་ལག་པའི་ནང་གི་ ོ་ལེབ་གཉིས་ས་ ་བ བས་ཏེ། ོད་ཚའི་
མིག་མ ན་ནས་སིལ་ ར་བཅག

༡༨ དེའི་ ་མཚན་ནི་ ོད་ཚས་བཟོས་པའི་ ིག་པ་འདི་དག གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ནས་ངན་པར་ ར་བས་
ཁོང་གིས་ གས་ ོ་བ་མཛད། ང་རང་ ོན་ཆད་དང་འ ་བར་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཁ་ བས་ ་ཉལ་ཞིང་།
ཟས་ ང་མ་ཟས། ་ཡང་མ་འ ང་བར་ཉིན་བཞི་བ ་འགོར་རོ༎ ༡༩ བདག་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ མས་ལ་

གས་ ོ་བ་མཛད་ཅིང་། ོད་ཚ་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་ མ་ནས་ཤིན་ ་ ག་ ང་། གཙ་བོས་ངས་ ས་པ་
བཞིན་ཞལ་ ིས་བཞེས། ༢༠ གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ་ གས་ཤིན་ ་ ོ་བ་མཛད་ཅིང་། ཁོ་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་
བ མ་པས། དེ་ ས་ང་རང་གིས་ཨ་རོན་ ི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན། ༢༡ ང་རང་གིས་ ོད་ཚས་ ིག་པ་
བསགས་པར་བཟོས་པའི་ ང་ ག་དེ་མེ་ ་བ ེགས་ཤིང་། ཞིབ་མོར་འཐགས་ནས་ ལ་ ེ་ ་ ར་ ར། ང་
རང་གིས་ ལ་ ེ་དེ་དག་རི་བོའི་ ེ་ནས་བ ར་འོངས་པའི་ འི་ནང་ ་བཏབ་བོ༎

༢༢ ཡང་ ོད་ཚས་ཐ་བེ་ར་དང་མ་ ཱ། ཁིབ་རོད་ཧད་ཐ་ཨ་བ་ ་བའི་གནས་ མས་ ་གཙ་བོའི་ གས་
ད གས།

༢༣ གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ཀ་དེ་ཤ་བར་ནེ་ཨ་ལམ་ལ་བ ག་ཅིང་། ོད་ཚ་ ེན་ ་སོང་ནས་བདག་གིས་ ོད་
ཚར་གནང་བའི་ ལ་དེ་ཐོབ་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ས་དེར་ ོད་ཚ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་
བཀའ་དང་འགལ་ནས། ཁོང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་ཁོང་གི་ག ངས་ལའང་མ་ཉན། ༢༤ ང་རང་གིས་ ོད་ཚ་ངོ་
ཤེས་པ་ནས་བ ང་ ེ། ོད་ཚས་ ན་ ་གཙ་བོ་ལ་ངོ་ལོག་ ེད་ ིན་འ ག

༢༥ ང་རང་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་མེད་པར་བཟོ་བར་ ག་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཉིན་ཞག་བཞི་བ ་ལ་
ཁ་ བས་ ་ཉལ་ནས་བ ད་དོ༎ ༢༦ ང་རང་གིས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ་ ོན་ལམ་བཏབ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་
ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་འབངས་ མས་མེད་པར་མི་བཟོ་བར་མ ེན། ཁོ་ཚ་ནི་ ོད་ ི་ནོར་ ལ་དང་། ེད་

ིས་མ ་ཆེན་པོས་བ བས་ཤིང་། ས་པ་ཆེན་པོས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པ་རེད། ༢༧ ེད་ ིས་
རང་གི་གཡོག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་བཅས་ གས་ལ་འཛན་པ་ལས། འབངས་འདི་དག་གི་ ་

གས་དང་ངན་སེམས། ཉེས་པ་སོགས་ ག་ལ་མི་འཛན་པར་ ། ༢༨ ེད་ ིས་ང་ཚ་ ིད་འོངས་སའི་ ལ་དེའི་
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མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་འབངས་འདི་ མས་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་འ ིད་
མ་ བ་ལ། ཡང་ཁོ་ཚར་ ང་བས། ཁོ་ཚ་ ིད་དེ་ཐང་ ོང་ནས་བསད་པ་རེད་ཅེས་མི་བཤད་པའི་ ིར་ འོ༎
༢༩ དོན་ངོ་མར་ཁོ་ཚ་ནི་ ེད་ ི་འབངས་དང་། ེད་ ི་ནོར་ ལ་ཡིན། ེད་ ིས་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ཡངས་
པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ་ཡིས་ ིད་འོངས་པ་རེད༎

༡༠ ས་དེར། གཙ་བོས་ང་ལ་ག ངས་པ། ོད་ ིས་ ོ་ལེབ་གཉིས་བཟོས་ཏེ། ོན་བཞིན་རི་བོའི་ ེང་ ་
འགོས་ནས་ངའི་མ ན་ ་འོངས་ཤིང་། ཡང་ཤིང་གི་ ོམ་ཞིག་བཟོས་ཤིག ༢ ་མ་ ོད་ ིས་ཐང་ལ་

བ བ་ ེ་བཅག་པའི་ ོ་ལེབ་དེའི་ ེང་གི་ཡི་གེ་ མས། ོ་ལེབ་འདིའི་ ེང་ ་ཕབ་ཅིང་ ོམ་ ི་ནང་ ་འ ག་
དགོས། ༣ དེ་བས་ངས་ཤིད་ཏམ་ཤིང་གིས་ ོམ་ཞིག་བཟོས་པ་དང་། ཡང་ ོ་ལེབ་གཉིས་བཟོས་ནས་ ར་དང་
འ ་བར། ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་ལག་ ་བ ང་ནས་རི་བོའི་ ེང་ ་འགོས། ༤ གཙ་བོས་ཚགས་ཆེན་ ི་ཉིན་མོར།
རི་བོའི་ ེང་གི་མེའི་ད ས་ ་ང་ཚ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ ིམས་བ ་བོ་དེ། ་མ་ཇི་ ར་ ིས་པ་དེ་ ར་ ་ ོ་
དེའི་ ེང་ ་ཕབ་ནས། ོ་ལེབ་དེ་ང་ལ་ ད་དོ༎ ༥ ང་རང་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་རི་ལས་བབས་ཤིང་། ོ་ལེབ་དེ་
བདག་གིས་བཟོས་པའི་ ོམ་ ི་ནང་ ་བཞག གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན། ོ་ལེབ་དེ་ད་ ང་ མ་ནང་ ་
ཡོད་དོ༎

༦ ༼ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་པེ་ལོ་པེ་ནི་ཨ་ཁན་ཨ་ཁན་ ོན་པ་ཡང་ཟེར། ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་མོ་སེ་ ཱ་
ལ་ ེབས། མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ལ་དེར་ཤི་ཞིང་དེ་ ་ ས། ཁོའི་ ་ཨེལ་ཨ་ཟར་ ིས་ཁོའི་མཆོད་དཔོན་ ི་
ལས་ཀ་དང་ ་ ངས་སོ༎ ༧ ོད་ཚ་ ལ་དེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་ ང་གོ་ ་ ་ ེབས། ཡང་ ང་གོ་ ་ནས་ ་

ན་མོད་པའི་ ལ་ཡོད་བད་ ཱ་ ་སོང་ངོ་༎
༨ ས་དེར། གཙ་བོས་ལེ་ཝེའི་རིགས་ ེ་ ར་ ་བཏོན་ནས། གཙ་བོའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ོམ་འ ར་ ་བ ག་

ཅིང་། ཡང་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ེང་ ་བ ག་ནས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་དང་། ཁོང་གི་མཚན་ནས་བ ོད་དེ་
ིན་ བས་ ེད་ ་བ ོས་ནས་ད་བར་ ་འགོར་རོ༎ ༩ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་རང་གི་ ་ འི་ ས་ ་ནོར་ ལ་མེད་

དེ། གཙ་བོ་ནི་ཁོའི་ནོར་ ལ་ཡིན། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎༽
༡༠ ང་ཡང་ ར་དང་འ ་བར་རི་བོའི་ ེང་ ་ཉིན་ཞག་བཞི་བ ་ལ་བ ད་ཅིང་། ཐེངས་དེར་གཙ་བོས་

ངའི་རེ་བ་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། ོད་མེད་པར་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཡར་
ལོངས་ལ་འབངས་འདི་དག་གི་ ེ་ ིད་ནས། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ་གནང་བར་ཞལ་

ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་ ིད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བ ལ།
༡༢ ེ་ད ི་སི་རལ་ཡ། ད་ ་གཙ་བོ་ ོད་ ི་གཙ་བོ་ ་ཡིས། ོད་ལས་ཅི་ཐོབ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་

ོད་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ལ་འཇིགས་ཤིང་། ཁོང་གི་ལམ་ལས་མ་ཡོལ་བར་ཁོང་ལ་དགའ་བ་དང་། ོ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་བ ར་བ། ༡༣ ཁོང་གི་བཀའ་ ོལ་དང་ ིམས་ གས་བ ི་བ་ ེ། དེ་རིང་ངས་ ོད་
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ལ་བ ན་པ་ མས་བ ིས་ན། ོད་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ ོས་དང་། གནམ་དང་ནམ་མཁའི་
ཡང་ ེང་གི་གནམ། ས་དང་སའི་ ེང་གི་ ེ་འ ོ་ཡོད་ཚད། གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༥ འོན་

ང་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་དགའ་ཞིང་། ཁོ་ཚ་ལ་ ངས་པས། དེ་རིང་མཐོང་བ་བཞིན་ ་དམངས་ ི་ ོང་
ལས་ཁོ་ཚའི་ ེས་རབས་པ་ ེ། ོད་ཚ་བདམས་པ་རེད། ༡༦ དེ་བས་ ོད་ཚས་རང་གི་སེམས་ནང་གི་ ི་ངན་

མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། ་ གས་ ས་མི་ཆོག ༡༧ དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ མས་ ི་ ་དེ། ་
མས་ ི་ ་དང་། གཙ་བོ་ མས་ ི་གཙ་བོ་ བས་མགོན། ་ཆེན་པོ་མ ་ ན་འཇིགས་ ་ ང་བ། ོགས་

རིས་མེད་པ། ོག་ནོར་མི་བཞེས་པ་ཞིག་རེད། ༡༨ ཁོང་ནི་ ་ ག་དང་ གས་ས་མ་ མས་ལ་དཀར་འདོན་
དང་། གནས་གཡར་བ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ། ཁོ་ཚ་ལ་བཟའ་བ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎ ༡༩ དེ་བས་

ོད་ཚས་ ང་གནས་གཡར་བ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ཚས་ ང་ཨེ་ཇིབ་ནས་
གནས་གཡར་ ོང་བ་རེད། ༢༠ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ལ་འཇིགས་པ་དང་། ཞབས་ཏོག་ ེད་པ། ཁོང་ལ་
བ ེན་པ་བཅས་ ེད་དགོས་ལ། ཁོང་གི་མཚན་ནས་ ོས་ཏེ་མནའ་ཡང་འབོར་དགོས། ༢༡ ཁོང་ནི་ ོད་ ིས་
བ ོད་ད ངས་འ ལ་སའི་ ོད་ ི་ ་རེད། ོད་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་ཆེ་ལ་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཅི་བཟོས་པ། ོད་

ིས་ ང་དངོས་ ་མཐོང་ངོ་༎ ༢༢ ོད་ ི་ཕ་མེས་ཨེ་ཇིབ་ནས་འོངས་པ་མི་བ ན་ ་ཡོད་པ་དེ། ད་ ་གཙ་བོ་
ོད་ ི་ ་ཡིས། ོད་ནི་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་བཞིན་ ངས་མང་པོར་ ས་འ ག

༡༡ ོད་རང་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ལ་དགའ་དགོས་ལ། ས་ ན་ ་ཁོང་གི་བཀའ་ ོབ་དང་ ིམས་ གས།
བཀའ་ ོལ། བཀའ་བཅས་ ང་དགོས། ༢ ོད་ཚས་དེ་རིང་ཤེས་ ་ཞིག་ལ། ངས་ ོད་ཚའི་ ་དང་ ་

མོ་ མས་ལ་གཏམ་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡི་ཞལ་གདམས་དང་གཟི་བ ིད། མ ་
ས་ཆེ་བའི་ ག་དང་། ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ་སོགས་མི་ཤེས་ལ་མཐོང་ཡང་མ་ ོང་བ་རེད། ༣ དེ་

མིན་ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་། དེའི་ ལ་ཡོངས་ལ་ ་འ ལ་དང་ངོ་མཚར་བ ན་པ་
མཐོང་མ་ ོང་ལ། ༤ ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་དམག་དང་ ། ཤིང་ ་བཅས་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་དང་། ཁོ་ཚས་

ོད་ཚའི་ ེས་ ེག་ ས། གཙ་བོས་ཇི་ ར་མཚ་དམར་ ི་ ས་ཁོ་ཚ་བ བས་ཤིང་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་ད་ འང་
ང་ ར་ གས་ ིན་པ་འདི་དང་། ༥ ཁོང་གིས་ཐང་ ོང་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་དང་། ོད་ཚར་
ལ་འདིར་ཇི་ ར་འོངས་པ་དང་། ༦ ་བེན་ ི་ ་ ད་ཨེ་ལི་ཡབ་ ི་ ་ད་ཐན་དང་ཨ་བི་རམ་གཉིས་ལ་ཅི་

དང་ཅི་མཛད་པ་དང་། ས་གཞིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ད ས་ ་ཁ་ ེས་ནས། ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་ ིམ་མི། རས་ ར་
དང་ཁོ་ཚ་ལ་དབང་བའི་ ོག་དང་ ན་པ་ཡོད་ཚད་ཇི་ ར་ ར་མིད་ ་བཏང་བ་སོགས་ཅི་ཡང་མཐོང་ ོང་
མེད། ༧ ོད་ཅག་ཁོ་ནས་གཙ་བོས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་དངོས་ ་མཐོང་ ོང་བ་རེད། ༨ དེ་བས་ ོད་ཚས་དེ་
རིང་བ ན་པའི་བཀའ་ མས་བ ིས་ན། ོད་ཚའི་ ིང་ ོབས་ ས་ཤིང་ཕ་རོལ་ ་སོང་ནས་གང་ཐོབ་ འི་

ལ་དེ་ཐོབ་ བ་པ་མ་ཟད། ༩ ད་ ང་ ོད་ཅག་གི་གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ། ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་



284 བཀའ་ ང 11

ཚའི་ ེས་རབས་པ་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་ ན་རིང་བོར་གནས་ བ། ལ་དེ་ནི་ ང་
ི་དང་འོ་མས་གཏམས་པའི་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༡༠ ོད་ཚ་འ ོ་ཞིང་ཐོབ་ འི་ ལ་དེ་ནི། ོད་ཚ་ཐོན་སའི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་དང་མི་འ ་བའོ༎ ཨེ་ཇིབ་
ནས་ས་བོན་འདེབས་པ་དང་། ང་བས་ ་གཏོང་བ་སོགས་ཚད་ར་ ར་བདག་གཉེར་ ེད་དགོས་ ང་།
༡༡ ོད་ཚ་འ ོ་སའི་ ལ་དེ་ན་རི་དང་ ང་བ་ཡོད་ལ། ཆར་ ི་དངོས་ བ་འཇོ་བའི་ ལ་ཞིག་ཡིན། ༡༢ ལ་
དེ་ནི་གཙ་བོས་ གས་ལ་བཏགས་ཤིང་། ལོའི་མགོ་ནས་མ ག་བར་ ། གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ན་ ིས་འཚ་
བའི་ ལ་ཞིག་གོ། ༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་སེམས་ཞིབ་མོས་དེ་རིང་བདག་གིས་བ ན་པའི་བཀའ་ མས་བ ིས་
ཤིང་། གཙ་བོ་ ོད་ཅག་གི་ ་ལ་དགའ་ནས། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་པ་ཡིན་ན།
༡༤ ཁོང་༼མ་ཡིག་ ་བདག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽གིས་ ས་ཐོག་ ་ ོན་ཆར་དང་ད ིད་ཆར་ ོད་ཚའི་ས་ཐོག་

་ཕབ་ནས། ོད་ཚ་ལ་འ ་རིགས་ ་ ་དང་ཆང་གསར། མ་སོགས་ཉར་ ་ཡོད་ལ། ༡༥ ོད་ཚའི་ ོ་བ་
འ ང་བར་ ེད། དེ་མིན་ ོད་ཚའི་ གས་ལ་ འང་ ེས་འོངས།

༡༦ ོད་ཚས་ནན་ཏན་ ེད་པ་ལས། སེམས་ ོངས་པར་ ར་ནས་ ང་བོའི་ལམ་ལས་ཡོལ་ཏེ། གཞན་ ི་ ་
ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་མི་ ང་། ༡༧ དེ་ ར་ ས་ན་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས། གནམ་ཁེགས་ནས་
ཆར་མི་འབབ་ལ། ས་ནས་ལོ་ཏོག་མི་འ ངས་བར་ ས་ཏེ། ོད་ཚ་ནི་གཙ་བོས་གནང་བའི་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་
འདིའི་ ེང་ནས་ ར་བ་ ར་ ་མེད་པར་ ེད་དོ༎

༡༨ ོད་ཚས་ ད་ཆ་འདི་དག་སེམས་ ་ཉར་ཞིང་ཡིད་ལ་འཛན་དགོས་ལ། ལག་མགོར་བཏགས་ནས་མི་
བ ེད་པའི་ གས་དང་། མགོ་ལ་བཞག་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ ་བ ི་དགོས། ༡༩ དེ་མིན་ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་

མས་ལ་འཆད་དགོས། ིམ་ ་ ོད་པའམ། ལམ་ ་བ ོད་པ། ཉལ་བའམ་ལངས་པའི་ ས་གང་ཡིན་ཡང་
ེང་དགོས་སོ༎ ༢༠ ཡང་ ོ་ཆེན་ ི་ ད་དང་མཁར་ ོའི་ཡང་ ེང་ ་ ིས་ན། ༢༡ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ ་
མས་ ི་ཚ་ཐག་གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་
་ ན་རིང་བོར་གནས་ནས། མགོ་ཐོག་གི་གནམ་བཞིན་ ་ཚ་ ོག་བ ན་པར་འ ར་རོ༎

༢༢ ོད་ཚས་སེམས་ཞིབ་མོས་བདག་གིས་བ ན་པའི་བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ིས་ཤིང་། གཙ་བོ་
ོད་ཚའི་ ་ཡི་ལམ་ ་ གས། ཁོང་ཉིད་ལ་བ ེན་ན། ༢༣ ཁོང་གིས་ཅིས་ ང་ ོད་ཚའི་མ ན་ ི་ ལ་འབངས་

ཏེ། ོད་ཚ་ལས་ ོབས་ཆེ་བའི་ ལ་འབངས་ མས་མཐར་ ོད་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ ལ་ཡང་ ོད་ཚ་ལ་དབང་ བ།
༢༤ ོད་ཚའི་ ང་བས་བ ིས་པའི་ ལ་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚ་ལ་དབང་ངོ་༎ ཐང་ ོང་ནས་རི་ལི་བ་ནོན་དང་།

བ་རད་གཙང་བོ། དེ་ནས་ བ་མཚའི་བར་ ་ ོད་ཚའི་མཐའ་མཚམས་ཡིན་ནོ༎ ༢༥ མི་ ་ཡང་ ོད་ཚའི་
མ ན་ནས་འ ེང་བར་མི་བཟོད་དེ། གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིས་ག ངས་པ་ ར། ོད་ཚ་སོང་བའི་ ལ་དེའི་
འབངས་མི་ མས་ ི་མགོ་ཐོག་ ་འཇིགས་ ག་དང་དངངས་ ག་ ེབས་འོངས།
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༢༦ ོས་དང་། དེ་རིང་ངས་ ིན་ བས་དང་དམོད་པ་གཉིས་ ོད་ ི་མ ན་ ་བཤམ་ཡོད། ༢༧ གལ་ཏེ་
ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ་ཡི་བཀའ་ ེ། དེ་རིང་ངས་ ོད་ཚར་བ ན་པ་ མས་ལ་ཉན་ན་ ིན་ བས་འཐོབ་པར་

འ ར་ལ། ༢༨ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ ེ། དེ་རིང་ངས་བ ན་པའི་ལམ་དེ་
ལས་ཡོལ་བར་ ར་ནས། ཆ་མེད་ ས་མེད་ ི་ ་གཞན་ལ་ བས་ ་སོང་ན་དམོད་པ་ཕོག་པར་འ ར་རོ༎

༢༩ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ ིད་དེ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་ འི་ ལ་དེར་ ེབས་ན། ོད་ ིས་ ིན་
བས་ མས་རི་བོ་ཀ་རི་ཟམ་ ི་ ེང་ ་འཇོག་པ་དང་། དམོད་ཚག་ མས་རི་བོ་ཨེ་བལ་ ི་ ེང་ ་འཇོག་

དགོས། ༣༠ རི་བོ་འདི་གཉིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཉི་ བ་ ོགས་དང་། ཨ་ལ་པ་ན་གནས་པའི་གིལ་གལ་
ི་ ལ་དང་ཅི་ཅའི་ཁ་གཏད། མོ་རིའི་བེ་ཤིང་གི་གམ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༣༡ ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་

ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡིས་ ོད་ཚར་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེར་སོང་ནས་དེ་ ་ ོད་དགོས།
༣༢ དེ་རིང་བདག་གིས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་བ ན་པའི་ ིམས་ གས་དང་བཀའ་ ོལ་ཡོད་ཚད། ོད་ཚས་

ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས་སོ༎

༡༢ ོད་ཚ་འཇིག་ ེན་འདིར་འཚ་ཞིང་གནས་པའི་ ས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ་ཡིས་
ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ ། ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས་པའི་ ིམས་ གས་དང་བཀའ་ ོལ་ནི་

འདི་ ་ ེ།
༢ ོད་ཚས་མཐར་བ ད་པའི་ ལ་འབངས་དག་གིས་ ་ལ་བ ེན་པའི་ ལ་ཏེ། རི་བོ་མཐོན་པོ་དང་དེ ་

འ ར། ག ་མདོག་གི་ ོན་ཤིང་སོགས་ལ་གཏོར་བ ག་ ེད་དགོས་ལ། ༣ ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ི་བཤིག་པ་དང་། ཁོ་
ཚའི་ཀ་ ་ མས་གཅོག་པ། ་ཤིང་ མས་མེ་ ་འ ལ་བ། ཁོ་ཚས་བ ོས་པའི་ འི་ ་འ ་ མས་ག བ་ཅིང་།

ལ་དེ་ནས་དེ་དག་གི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་ ག་པར་ ེད་དགོས་སོ༎
༤ ོད་ཚས་ཁོ་ཚའི་ གས་ ར་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་མི་ཆོག ༥ འོན་ ང་གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ཚའི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་རིགས་ ེའི་ ོད་ ། གནས་གང་ཞིག་བདམས་ནས་ཁོང་གི་མཚན་འ གས་སའི་
གནས་ ་གཏན་འཁེལ་ ས་ན། ོད་ཚ་གནས་དེ་ ་སོང་ནས་ལེགས་ཉེས་བ ག་པས་ཆོག་གོ། ༦ ོད་ཚའི་
དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད། ེ་ཞིབ་བ ་ཆའི་གཅིག ལག་ནང་གི་བཏེགས་མཆོད། ད་ ང་ ོན་ལམ་ ད་
པར་ཅན་ ི་མཆོད་པ། དགའ་བའི་མཆོད་པ་དང་། ང་ ་དང་ ག་ འི་ནང་གི་ ོན་ ེས་ མས་དེ་ ་ ལ་
ན་ཆོག་གོ། ༧ གནས་དེར། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡི་མ ན་ ། ོད་ཚའི་དང་ ོད་ཚའི་ ིམ་མི་ ན་ ིས་གང་

ལ་བ་དེ་བཟའ་ཆོག་ལ། དེ་མིན་ ོད་ ི་ལག་པས་ ས་པའི་ ་བ་གང་ལའང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ིན་
བས་ གས་ནས། ཡོད་ཚད་དགའ་བར་འ ར་རོ༎

༨ དེ་རིང་ང་ཚས་འདིར་བ བ་པའི་ ་བ་དག་ནི། མི་རེ་རེས་རང་གི་མིག་མ ན་ནས་བདེན་པར་འཛན་
པའི་ ་བ་དག་ཡིན་པས། མ་འོངས་པར་ ོད་ཚས་འདི་ ར་ ས་མི་ཆོག ༩ དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ཚ་ད་
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ང་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ངལ་གསོའི་གནས་ཏེ། ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེར་ ིན་མེད་
པས་སོ༎ ༡༠ འོན་ ང་ ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་ ་
ཐོབ་པར་ ་བའི་ ལ་དེར་ ེབས་ན། ོད་ཚས་ ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་། ོགས་བཞིའི་ད ་བཞིའི་གནོད་
པ་མེད་པར་བདེ་བར་གནས་ བ། ༡༡ བས་དེར། བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་པའི་དམར་བསང་དང་བདེ་
མཆོད། ེ་ཞིབ་བ ་ཆའི་གཅིག ལག་པའི་ནང་གི་བཏེགས་མཆོད། དེ་མིན་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་ ད་པར་
ཅན་བཏབ་པའི་མཆོད་པ་བཟང་ཤོས་ཡོད་ཚད། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་མཚན་འ གས་སར་
བདམས་པའི་གནས་དེར་འ ལ་དགོས། ༡༢ ོད་ཚའི་ ་དང་ ་མོ། གཡོག་པོ། ད་ ང་ ོད་ཚའི་ ོང་ ེར་
ན་འཚ་ཞིང་ནོར་ ལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་བཅས། ན་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་མ ན་ནས་
དགའ་བདེར་རོལ་ཆོག་གོ། ༡༣ ོད་ ིས་མཉམ་འཇོག་ ་ཞིག་ནི། ོད་ ི་ ོ་ ་བབས་པའི་གནས་ག་ས་གང་ ་
དམར་བསང་ ལ་མི་ཆོག་པར། ༡༤ གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་རིགས་ ེ་རེ་རེའི་ ོད་ ་བདམས་པའི་གནས་དེ་ ་
དམར་བསང་ ལ་ནས། བདག་གིས་ཇི་ ར་བ ན་པ་དེ་ ར་ ་ ེད་དགོས།

༡༥ འོན་ ང་། ོད་རང་གནས་པའི་ ོང་ ེར་དེ་དག་ ་གཙ་བོས་ ིན་ བས་གནང་བ་ ར་ ། ཅི་འདོད་
་ ོ་ གས་བསད་ནས་ཤ་ཟོས་ཆོག ས་གཙང་བར་གནས་པ་དང་མི་གཙང་བར་གནས་པ་གང་ཡིན་ཡང་།

གནའ་བ་དང་ ་བའི་ཤ་ཟ་བ་ ར་བཟའ་ཆོག་ ང་། ༡༦ འོན་ ང་ ག་འ ང་མི་ཆོག་པར། ་འཕོ་བ་བཞིན་
་ཐང་ལ་འཕོ་དགོས། ༡༧ ོད་ ི་འ ་རིགས་ ་ ་དང་ཆང་གསར། མ་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག ཡང་ན་ ང་ ་

དང་ ག་ འི་ ོན་ ེས་སམ། ོན་ལམ་ ད་པར་བའི་མཆོད་པ་དང་དགའ་བའི་མཆོད་པའམ། ལག་པའི་ནང་
གི་བཏེགས་མཆོད་སོགས་འ ལ་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ོང་ ེར་ནས་བཟའ་མི་ ང་ཡང་། ༡༨ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་

་ཡི་མ ན་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བདམས་པའི་གནས་ ་བཟའ་ཆོག ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ། གཡོག་པོ།
དེ་མིན་ ོད་ ི་ ོང་ ེར་ན་ ོད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་སོགས་ ིས་བཟའ་ཆོག ོད་ ི་ལག་པས་ ས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ།
གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ནས་དགའ་བར་འ ར་རོ༎ ༡༩ ོད་ ིས་མཉམ་འཇོག་ ེད་ ་ཞིག་ནི། ོད་

ོད་སའི་ ོང་ ེར་དེ་དག་ ། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ནམ་ཡང་འདོར་མི་ ང་ངོ་༎
༢༠ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ། མཐས་མཚམས་བ ེད་པར་མཛད་

པའི་ཚ། ོད་ ིས་ཤ་བཟའ་བའི་འདོད་པ་ཞིག་ ང་ན། ངས་ཤ་བཟའ་བར་འདོད་ཅེས་བཤད་ ེས། ཅི་འདོད་
་ཤ་ཟས་ཆོག་གོ། ༢༡ ོད་རང་ ོད་སའི་གནས་དེ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ ི་མཚན་འ གས་

སར་བདམས་པའི་གནས་དང་བར་ཐག་ཤིན་ ་རིང་ན། ངས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་པ་བཞིན་ ། གཙ་བོས་ ོད་
གནང་བའི་ནོར་ ག་ལས་འགའ་རེ་བསད་ནས། ོད་རང་ ོད་སའི་ ོང་ ེར་ནས་ཅི་འདོད་ ་ལོངས་ ་ ད་
ཆོག ༢༢ ོད་ ིས་ཤ་དེ་བཟའ་ ས། གནའ་དང་ ་བའི་ཤ་བཟའ་བ་བཞིན་ ། ས་གཙང་བར་གནས་པ་དང་
མི་གཙང་བར་གནས་པ་ ན་ ིས་བཟའ་ཆོག ༢༣ ོད་ ིས་ ག་མི་འ ང་བར་སེམས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཏེ།
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ག་ནི་ཚ་ ོག་ཡིན་པས་ ག་༼མ་ཡིག་གི་ནང་ ་ ོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽དང་ཤ་མཉམ་ ་བཟའ་མི་ ང་ངོ་༎
༢༤ ག་ནི་འ ང་མི་ ང་ ེ། ་ཐང་ལ་འཕོ་བ་བཞིན་ ་འཕོ་དགོས། ༢༥ ག་འ ང་མི་ ང་ ེ། མ་འ ང་
བར་བ ད་ན། གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ནས་ ང་བོའི་ལས་ཡིན་པས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་བདེ་ ིད་
འཐོབ་པར་འ ར་རོ༎ ༢༦ ོད་ ིས་དམ་པའི་དངོས་པོ་དང་ ོད་ ི་ ོན་ལམ་ ད་པར་བའི་མཆོད་པ་ མས།
གཙ་བོས་བདམས་པའི་གནས་ ་འ ལ་དགོས་སོ༎ ༢༧ ོད་ ི་དམར་བསང་གཏོང་ ས། ཤ་ ག་དང་བཅས་
པ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་འ ལ་དགོས། བདེ་མཆོད་ ི་ ག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་
མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་འ ལ་དགོས་པ་དང་། བདེ་མཆོད་ ི་ཤ་ མས་ནི་རང་ཉིད་ ིས་བཟའ་ཆོག་གོ། ༢༨ ོད་

ིས་ངས་བ ན་པའི་ ད་ཆ་ མས་ལ་ཉན་ནས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ན་
ལམ་ནས་མཛས་པ་དང་ ང་བོའི་ལས་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ བ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་དང་ ོད་ ི་

ི་རབས་པ་དག་གིས་གཏན་ ་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ད་ཆོག་གོ།
༢༩ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚས་མཐར་བ ད་ འི་ ལ་དམངས་ མས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་ཚར་

གཅོད་ཅིང་། ོད་ལ་ཁོ་ཚའི་གནས་ མས་ཐོབ་པར་ ེད། ༣༠ དེའི་ཚ་ ོད་ཚས་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་ཞིག་ནི།
ཁོ་ཚ་ཚར་བཅད་ ེས་ཁོ་ཚའི་ ོལ་ངན་པའི་ ེས་ ་ གས་ནས་ ི་ ་འ ད་མི་ ང་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་ མས་ ི་
གམ་ ་བཅར་ནས། ལ་འབངས་འདི་དག་གིས་ཇི་ ར་ཁོ་ཚའི་ ་བ ར་བ་དེ་བཞིན་ ། ངས་ ང་དེ་ ར་

་བ ར་བར་ འོ་ཞེས་བཤད་མི་ ང་། ༣༡ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་དེ་ ར་ ེད་མི་ ང་ ེ། དེ་དག་
གིས་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་གཙ་བོས་ ག་ ོ་ཞིང་ཞེ་མེར་བའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ ས་ཤིང་། ཐ་ན་རང་ཉིད་ ི་ ་དང་ ་
མོ་མེ་ ་བ ེགས་ནས་ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ ལ་བ་རེད། ༣༢ ངས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ། ོད་
ཚས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་ལག་ ་བ ར་བ་ལས། ོ་འདོགས་དང་ ར་བ་སོགས་ཅིས་ ང་འདེབས་མི་ ང་
ངོ་༎

༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་མངོན་ཤེས་ཅན་ནམ་ ི་ལམ་ ི་ ང་ ོན་མཁན་ ང་ ེ། ོད་ལ་ངོ་མཚར་
ི་ ས་ ོན་ཞིང་། ༢ ོད་ལ་ང་ཚས་ཆ་མེད་ ས་མེད་ ི་ ་གཞན་ ེས་འ ངས་ནས་དེ་བ ེན་ ་

འ ོ་ཞེས་ལབ་པ་མ་ཟད། དེའི་ངོ་མཚར་ ི་ ས་དེ་དག་ཇི་བཞིན་ ་མངོན་ ར་འ ང་ནའང་། ༣ ོད་ ིས་
མངོན་ཤེས་ཅན་ནམ་ ི་ལམ་ ི་ ང་ ོན་མཁན་དེའི་ ད་ཆ་ལ་མཉན་མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་

་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་ཉམས་ཚད་བ ག་པ་ཡིན་ནོ༎ དེ་ ས་ ོད་ཚས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ཅག་གི་ ་ལ་དགའ་བར་ ་བ་ཤེས་དགོས་སོ༎ ༤ ོད་ཚ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡི་ ེས་ ་འ ག་པ་

དང་། ཁོང་ལ་འཇིགས་པ། ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ། ཁོང་གི་ག ངས་ལ་ཉན་པ་དང་། ས་
ཤིང་ཁོང་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་དགོས་སོ༎ ༥ མངོན་ཤེས་ཅན་ནམ་ ི་ལམ་ ི་ ང་ ོན་མཁན་གང་དེས། ་མཁས་

ི་ངག་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན་དང་། ན་བདག་གི་ ིམ་ལས་ ོབ་པར་མཛད་
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པའི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་ངོ་ལོག་ ་འ ག་ཅིང་། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ལམ་
ང་བོ་དེ་ལས་ཡོལ་བར་ ེད་པས། ོད་ ིས་ཅིས་ ང་དེ་གསོད་དགོས་ཏེ། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཚའི་ ོད་ ི་

ད ་ མས་མེད་པར་འ ར་རོ༎
༦ ོད་ ི་ ་ ་ ན་ ་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ། ཡང་ན་ ོད་ ི་ མ་ནང་གི་ ང་མའམ། རང་གི་ ོག་ ར་

གཅེས་པའི་ ོགས་པོ་གང་ཡིན་ཡང་། དེས་ ོག་ ་ ོད་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་
སོགས་ལ་ཆ་མེད་ ས་མེད་ ་ ར་བའི་གཞན་ ི་ ་ ེ། ༧ ོད་ ི་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ཁབ་དག་གི་ ། ོད་
ཁ་ཐག་དང་ཉེ་བའམ་རིང་བ། ལ་འདི་དང་ ལ་གཞན་ ི་ ། གང་ཡིན་པ་དེ་བ ེན་པར་ ་ཞེས་ཟེར་ན།
༨ ོད་རང་ཁོ་དང་བ ན་མི་ ང་ལ། ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་པ་དང་མིག་ལམ་ནས་དེ་དག་ཕངས་པའང་ ེད་མི་ ང་།
དེ་མིན་ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་ ང་ལ། དེ་དག་གི་ ིག་པ་འགེབས་ ང་མི་ ང་། ༩ ཅིས་ ང་དེ་གསོད་དགོས་
པས་ཐོག་མར་ ོད་ ིས་ ང་བར་ ེད་པ་དང་། དེ་ནས་འབངས་མི་ མས་ ིས་ ང་ ེ་ཁོ་རང་གསོད་པར་

ེད་དོ༎ ༡༠ ཁོ་ལ་ ོ་ཡིས་བ བ་ནས་གསོད་དགོས་ཏེ། དེ་ཡིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་ ན་བདག་གི་ ིམ་ནས་ ོད་
རང་ ིད་འོངས་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་དང་ཁ་ ལ་ ་གཏོང་བསམ་པ་རེད། ༡༡ དེ་ ར་ ས་ན། ད ི་
སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ ན་ ིས་ཐོས་ནས་ ག་ ེ། ེས་ ་ ོད་ཚའི་ད ས་ ་དེ་འ འི་ ་བ་ངན་ ེད་མི་ ིད་
དོ༎

༡༢–༡༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ོང་ ེར་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ནས། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་མི་
ངན་འགའ་རེ་ ོད་ཚ་ ོད་པའི་ ོང་ ེར་ཞིག་ནས་ ད་དེ། ོང་ ེར་དེའི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་
རང་ལ་ཆ་མེད་ ས་མེད་ ི་ ་གཞན་བ ར་ན་འོས་སོ་ཟེར་བ་ཐོས། ༡༤ ོད་ ིས་ ལ་ཞིབ་དང་ ོག་ཞིབ།
འ ི་གཅོད་མཐའ་འ ོལ་བ་ཞིག་ ས་ཏེ། དོན་དེ་བདེན་ཞིང་ ོད་ཚའི་ ོད་ན་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་དེ་འ ་ ོད་
ཚའི་ད ས་ ་འ ང་བཞིན་མཆིས་ན། ༡༥ ོད་ ིས་ ི་བཏོན་ནས་ ོང་ ེར་དེར་ ོད་པའི་འབངས་དང་།

ོང་ ེར་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་ན་ ད་འ ོ་ མས་ ང་ ིས་གསོད་དགོས་སོ༎ ༡༦ ོད་ ིས་ ོང་ ེར་དེ་
ནས་འ ོགས་འོངས་པའི་ ་ནོར་ མས་ ང་ལམ་ ་ ངས་ནས། ོང་ ེར་དེ་དང་དེའི་ནང་གི་ ་ནོར་ཡོད་
ཚད་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ནས་མེ་ ་འ ལ་དགོས། ོང་ ེར་དེ་ ་བ་ནས་མེད་པར་ ས་ཏེ། ནམ་
ཡང་བ ར་འ གས་ ས་མི་ཆོག་གོ། ༡༧–༡༨ ཉིན་དེར་མེད་པར་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ ང་ ོད་ ི་ལག་
པར་འ ར་ ་འ ག་མི་ ང་། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་ཞིང་། ངས་དེ་རིང་ ོད་ཚ་
ལ་བ ན་པའི་བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ན་ལམ་ནས་ ང་བོའི་
ལས་ ་བ ི་བའི་ལས་ མས་བ བས་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་གཙ་བོའི་ གས་ ོད་ལ་འཁོར་ཞིང་ གས་ ོ་བ་
མི་མཛད་པར། ིན་ ིས་ ོང་ཞིང་ ིང་ ེ་བ ེད་ནས། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་བ་བཞིན་ ོད་

ི་མི་ ངས་འཕེལ་བར་ ེད་དོ༎
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༡༤ ོད་ཚ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན། གཤིན་པོའི་ཆེད་ ་རང་གི་ ས་ལ་ ི་
ཡིས་ ་ ེད་པ་དང་། ིན་མ་འ ེག་པ་སོགས་ ེད་མི་ ང་ངོ་༎ ༢ དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ནི་གཙ་

བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་དམངས་དམ་པ་དང་། གཙ་བོས་ས་ཐོག་གི་འབངས་མི་ ི་ ོང་ལས་ ོད་ཚ་བདམས་ནས་
རང་གི་ ་འབངས་ ་ ས་པ་རེད།

༣ ག་ ོ་བའི་ཟ་མ་ མས་བཟའ་མི་ ང་ངོ་༎ ༤ བཟའ་ཆོག་པའི་ ད་འ ོ་ནི། ང་དང་ ག ར་མ། ༥ ་
བ། གཙད། ཁ་ཤ། ིན། ་བ་ ་རིང་། དགོ་བ། གནའ་བ་བཅས། ༦ ིག་པ་ཁ་ད ག་ཡིན་ལ་ ག་ ད་ ེད་
པའི་རི་ གས་ཡོད་ཚད་ ི་ཤ་ ོད་ཚས་ཟོས་ཆོག ༧ འོན་ ང་ ག་ ན་ ེད་མཁན་ནམ་ ིག་པ་ཁ་ད ག་ཅན་

ི་ ོད་ ་བཟའ་མི་ ང་བ་ནི། ་མོང་དང་རི་བོང་། འ ི་བ་བཅས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ ག་ ད་ ེད་ ང་ ིག་
པ་ཁ་ད ག་མེད་པས། ོད་ཚ་མི་གཙང་བར་བཟོ་ ིད་དོ༎ ༨ ད་ ང་ཕག་ནི་ ིག་པ་ཁ་ད ག་ཅན་ཡིན་ ང་།

ག་ ད་མི་ ེད་པས་དེས་ ང་ ོད་ཚ་མི་གཙང་བར་བཟོ་ ིད། ོད་ཚས་ ད་འ ོ་འདི་དག་གི་ཤ་བཟའ་མི་
ང་བ་མ་ཟད། ཤི་བའི་རོ་ལ་ཡང་རེག་པར་མི་ ེད་དོ༎

༩ ་ནང་ ་འཚ་བ་ མས་ལས། ཉ་གཤོག་ཅན་དང་ཉ་ བ་ མས་ ོད་ཚས་བཟའ་ ང་ལ། ༡༠ ཉ་གཤོག་
མེད་པ་དང་ཉ་ བ་མེད་པ་ མས་བཟའ་མི་ ང་ ེ། ོད་ཚ་མི་གཙང་བར་ ེད་ ིད་དོ༎

༡༡ གཙང་བར་གནས་པའི་འདབ་ཆགས་ཡོད་ཚད་ ོད་ཚས་བཟའ་ཆོག ༡༢ བཟའ་མི་ཆོག་པ་ མས་ནི།
ག་དང་ ག་ ོད། གོ་བོ། ༡༣ ། ་ ོད། ནེ་ལེ་དང་དེའི་རིགས། ༡༤ ་ཏ་དང་དེའི་རིགས། ༡༥ ་ ་མོང་དང་

མཚན་ ། ཉ་ ། ི ་ ་དང་དེའི་རིགས། ༡༦ ག་ ང་དང་ ག་ ན། བཞད། ༡༧ ག་ ་དང་ར་ག་མ། སོ་ །
༡༨ ་ ག་དམར། ར་བོ་དང་དེའི་རིགས། ་ ད་དང་ཕ་ཝང་བཅས་སོ༎ ༡༩ ཡང་ ོ་འ ོ་གཤོག་པ་དང་ ན་
པ་ མས་ ིས་ ོད་ཚ་མི་གཙང་བར་བཟོ་ ིད་པས། དེ་དག་གི་ཤ་བཟའ་མི་ ང་ངོ་༎ ༢༠ གཙང་བར་གནས་
པའི་འདབ་ཆགས་ཡོད་ཚད་བཟའ་ཆོག་གོ།

༢༡ ོག་ཆགས་ཤི་བའི་རོ་ཡིན་ན། ོད་ཚ་ལས་ ས་ ང་བཟའ་མི་ཆོག འོན་ ང་ ོང་ ེར་དེའི་གནས་
གཡར་བ་དག་ལ་ ིན་ནས་བཟའ་ ་འ ག་པའམ། ི་མི་ལ་བཙང་ནས་བཟའ་ ་བ ག་ཆོག ོད་ ིས་བཟའ་
མི་ཆོག་པའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་འབངས་དམ་པ་ཡིན་པས་སོ༎ ཡང་རེ ་ཞིག་རང་གི་ཨ་
མའི་འོ་མའི་ནང་ ་འཚད་མི་ ང་།

༢༢ ོད་ ིས་རང་གིས་བཏབ་ནས་ ེས་པ་ ེ། ོད་ ི་ཞིང་ནང་གི་ལོ་རེའི་ཡོང་ ོ་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་
དང་། ༢༣ ཡང་ ོད་ ི་འ ་རིགས་ ་དང་ཆང་གསར། མ་བཅས་བཅས་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་དང་། དེ་མིན་

ང་ ་དང་ ག་ ་ལས་ ོན་ ེས་པ་ མས། གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ཏེ། ཁོང་གིས་རང་གི་མཚན་འ གས་
སར་བདམས་པའི་གནས་དེར་བཟའ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ ིས་ ས་ ན་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་
ལ་འཇིགས་ཤིང་ ས་པ་ ོབ་ བ་བོ༎ ༢༤ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ས། ོད་
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རང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་མཚན་འ གས་སར་བདམས་པའི་གནས་དང་ཁ་ཐག་རིང་བ་དང་།
ལམ་ཡང་བ ོད་པར་དཀའ་བས་ ོད་ ི་འ ལ་ ས་དེ་དག་གནས་དེར་ ེལ་མི་ བ་ན། ༢༥ ོད་ ིས་དེ་དག་
ད ལ་ལོར་ལ་བ ེས། དེ་ནས་ད ལ་ལོར་བ མ་ཞིང་ལག་པའི་ནང་ ་བ ང་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་
བདམས་པའི་གནས་དེར་སོང་ནས། ༢༦ ོད་ ིས་ད ལ་ལོར་དེ་དག་བཀོལ་ནས་གང་ ིད་གང་ ོ་ ེད་པའམ།
ཡང་ན་ནོར་ ག་ཉོ་བའམ། ཆང་མངར་མོ་དང་བཙན་པོ་ཉོ་བ་སོགས། ོད་ ིས་སེམས་ལ་ཅི་འདོད་པ་དེ་དག་
ཉོས་ནས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་དག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ནས་བཟའ་བ ང་གི་བ ད་ལ་
རོལ་ཆོག ༢༧ ོད་ ི་ ོང་ ེར་ ་ ོད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ོད་ ིས་འདོར་མི་ ང་ ེ། ཁོ་ཚ་ལ་ ོད་ཚའི་ ོད་

་ནོར་ ལ་ཅི་ཡང་མེད་པས་སོ༎
༢༨ ལོ་ག མ་རེའི་ཆེས་མཐའ་མ ག་གི་ལོ་དེར། ོད་ ིས་ལོ་དེའི་ཞིང་ཐོག་གི་ཡོང་ ོ་ལས་བ ་ཆའི་

གཅིག་ ངས་ཏེ། ོད་ ི་མཁར་ནང་ ་ཉར་ནས། ༢༩ ོད་ ི་ ོང་ ེར་དེར་ ོད་པའི་ནོར་ ལ་མེད་པའི་
ལེ་ཝེ་བ་དང་། ོད་ ི་ ོང་ ེར་དེའི་གནས་གཡར་བ། དེ་མིན་ ་ ག་དང་ གས་མ་དག་འོངས་ནས་ ོ་བ་
འ ངས་པའི་བར་ ་བཟའ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ ིས་ལག་པས་བ བ་པའི་

་བ་གང་དང་གང་ལའང་ ིན་ ིས་བ བས་པར་འ ར་རོ༎

༡༥ ལོ་བ ན་རེའི་ཆེས་མཐའ་མ ག་གི་ལོ་དེར། ོད་ ིས་ ིན་གཏོང་ ེད་དགོས། ༢ ིན་གཏོང་ ེད་
ལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ་བདག་གིས་ ིམ་མཚས་ལ་གཡར་བའི་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ ིན་པར་གཏོང་

བ་ལས། ིམ་མཚས་དང་ ་ ་ལ་ ་ལོན་དེད་མི་ཆོག དེའི་ ་མཚན་ནི་གཙ་བོའི་ ིན་གཏོང་གི་ལོ་ཡིན་པ་
གསལ་བ གས་ ས་ཟིན་ནོ༎ ༣ ི་མི་ལ་གཡར་བའི་ ་ལོན་ མས་ ོད་ ིས་དེད་ཆོག་ ང་། ོད་ ིས་ ་ ་ལ་

་ནོར་ཅི་དང་ཅི་གཡར་བ་ཐམས་ཅད། ོད་ ིས་ལག་ཡངས་པོས་ ིན་གཏོང་ ེད་དགོས། ༤–༥ གལ་ཏེ་ ོད་
ིས་སེམས་ཞིབ་མོས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་ཞིང་། དེ་རིང་བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་

བཀའ་ ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ན། ོད་ཚའི་ ོད་ ་ད ལ་བོ་ མས་མེད་པར་འ ར་ངེས་
སོ༎༼ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ལ་ ། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཅིས་ ང་ ིན་ བས་མཛད་
པར་འ ར་ངེས།༽ ༦ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ་ ོད་ལ་ ིན་ བས་
གནང་བས། ོད་ ིས་ ལ་འབངས་གཞན་མང་པོར་ ་ལོན་གཏོང་བ་ལས། ོད་ ིས་གཞན་ ི་ལག་ནས་ ་
ལོན་ལེན་མི་དགོས་པ་དང་། ོད་ ིས་ ལ་འབངས་གཞན་མང་པོར་དབང་བ ར་ ེད་པ་ལས། ཁོ་ཚས་ ོད་
ལ་དབང་བ ར་ ེད་པར་མི་འ ར་རོ༎

༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེའི་ ོང་ ེར་གང་ ང་ཞིག་ནས། ོད་ ི་ ་ ་
ད ལ་བོ་ཞིག་མཐོང་ན། ོད་ ིས་སེམས་ ་བར་ ས་ཏེ་སེར་ ས་བ མས་ནས་རང་གི་ ་ ་ད ལ་བོར་ ར་
བ་ལ་རོགས་མི་ ེད་པར་འ ག་མི་ ང་། ༨ ནམ་ཡང་ལག་ཡངས་པོས་ཁོ་ལ་མི་ ང་བ་ མས་གཡར་ཏེ། ཁོའི་
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མི་ ང་བའི་ཁ་ ོང་དགོས་སོ༎ ༩ ོད་ ིས་ནན་ཏན་ ེད་པ་ལས། སེམས་ལ་ངན་སེམས་འཆང་མི་ ང་། ལོ་
བ ན་པའི་ ིན་གཏོང་གི་ལོར་ཐོན་ལ་ཉེ་ཟེར་ནས། ོད་ ིས་རང་གི་ ་ ་ད ལ་བོར་ ར་བ་ མས་ལ་ ང་
མིག་བ ད་དེ་ཅི་ཡང་མ་ ིན་པར། དེས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ལ་ན། ཉེས་པ་ཡོད་ཚད་ ོད་ ིས་འ ར་དགོས་སོ༎
༡༠ ཅི་ནས་ ང་ཁོ་ལ་ ེར་དགོས་པས། ེར་ བས་ ་སེམས་ནས་མི་དགའ་བ་ ེད་མི་ ང་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་

ི་ ་ཡིས་ ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་དང་། ལག་པས་བ བས་པའི་ ་བ་གང་ལའང་ ིན་ བས་མཛད་པའི་ ིར་
རོ༎ ༡༡ ལ་འདིའི་ད ལ་བོ་ནི་ནམ་ཡང་ ན་མི་ཆད་པས། ངས་ ོད་ལ། ཅི་ནས་ ང་ ོད་ ི་ ལ་དེའི་ ་ ་
ད ལ་བོ་ མས་ལ་ལག་ཡངས་པོས་ ིན་པ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བ ན་པ་ཡིན།

༡༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་ ་ཨིབ་རི་བའི་ ་དང་ ་མོ་གང་ཡིན་ཡང་ ོད་ལ་བཙངས་ནས། ལོ་ ག་གི་བར་
་ ོད་ལ་གཡོག་ ས་ན། ལོ་བ ན་པར་ ེབས་ ས་དེ་ལ་རང་དབང་ ེར་དགོས་སོ༎ ༡༣ ོད་ ིས་དེ་ལ་རང་

དབང་ ེར་བའི་ བས་ ། ཁོ་རང་ལག་ ོང་ ་འ ོ་ ་མི་འ ག་པར། ༡༤ ོད་ ི་ ག་ ་དང་ག ལ་ཁ། ཆང་
གཞོང་བཅས་ལས་ནོར་ ལ་མི་ ང་བ་ཞིག་ ེར་དགོས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ཇི་ ར་ ིན་ བས་
མཛད་པ་དེ་ ར་ ། ོད་ ིས་ ང་ཁོ་ལ་དེ་ ར་ ེད་དགོས་སོ༎ ༡༥ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་གཡོག་པོ་ ས་པ་
དང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ བས་པ་སོགས་ལ་ ན་གསོ་ ེད་དགོས། དེ་བས། ངས་དེ་རིང་
གཏམ་དེ་ ོད་ལ་ ན་ ལ་ ས་པ་ཡིན། ༡༦ གལ་ཏེ་ཁོ་བོས་ ོད་ལ། ང་ ོད་དང་ཁ་འ ལ་བར་མི་འདོད་ཟེར་
ན། དེ་ནི་ཁོ་རང་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་ལ་དགའ་བ་མ་ཟད། ོད་ ི་ ིམ་ནས་བདེ་བར་བསམ་པ་ཡིན་པས།
༡༧ ོད་ ིས་ ང་ ་ཞིག་གིས་དེའི་ ་བ་ ོ་ངོས་ ་ ར་ནས་ཕིགས་དགོས། དེ་ ར་ཁོ་རང་གཏན་ ་ ོད་ ི་
གཡོག་པོ་ ་ ར་བ་ཡིན། ོད་ ི་གཡོག་མོ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ེད་དགོས་སོ༎ ༡༨ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་རང་དབང་ ེར་
བའི་ བས་ ་ ག་ལ་ ར་མི་ཆོག་ ེ། ཁོ་བོས་ལོ་ ག་གི་རིང་ ་ ོད་ལ་གཡོག་ ས་པ་རེད། ་བ་ཞིག་གི་ ་
ཕོགས་ལ་ བ་གཅིག་གིས་མང་བ་ ེར་དགོས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ ིས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པར་འ ར་རོ༎

༡༩ ོད་ ི་ནོར་ ་དང་ ག་ ་ལས་ ོན་ ་ ེས་པའི་ཕོ་ཡོད་ཚད། སོ་སོར་དམ་པར་ ས་ནས་གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ ི་ ་ལ་འ ལ་དགོས། ནོར་ ་ལས་ ོན་ ེས་ མས་ཞིང་ ོ་ ེད་ ་བཀོལ་མི་ཆོག་དང་། ག་ ་ལས་
ོན་ ེས་ མས་ ི་བལ་ ེག་མི་ཆོག་གོ། ༢༠ ོན་ ་ ེས་པ་དེ་ མས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་དག་གིས། ལོ་རེ་

བཞིན་གཙ་བོས་བདམས་པའི་གནས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ནས་བཟའ་དགོས། ༢༡ ོན་ ་ ེས་པ་
དེ་ མས་ལ་ ོན་འ ག་པ་ ེ། དཔེར་ན་ ོལ་བོ་དང་མིག་ལོང་བ་སོགས་ ོན་ཅི་དང་ཅི་མཆིས་པ་ཡོད་ཚད།
གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་འ ལ་མི་ཆོག་གོ། ༢༢ དེ་དག་ ོང་ ེར་ནས་བཟའ་ཆོག་ ེ། གཙད་དང་ ་བའི་ཤ་
བཟའ་བ་ ར། ས་གཙང་བར་གནས་པ་དང་མི་གཙང་བར་གནས་པ་ ན་ ིས་བཟའ་ཆོག ༢༣ འོན་ ང་དེ་
དག་གི་ ག་འ ང་མི་ཆོག་པར། ་ས་ལ་འཕོ་བ་ ར་འཕོ་དགོས་སོ༎
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༡༦ ོད་ ིས་ཨ་བིབ་ ི་ ་བ་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་བ ོལ་ ོན་ ང་དགོས་པ་བ ེད་མི་ ང་།
དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ་བ་ཨ་བིབ་ ི་མཚན་མོར་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་

འོངས་པ་རེད། ༢ ོད་ ིས་གཙ་བོས་ཁོང་ཉིད་ ི་མཚན་འ གས་སར་བདམས་པའི་གནས་དེར། ནོར་ ་དང་
ག་ ་ལས་བ ོལ་ ོན་ལ་འ ལ་ འི་ གས་ ི་མཆོད་པ་ མས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་འ ལ་

དགོས། ༣ ོད་ ིས་ གས་ ི་མཆོད་པ་ མས་ཟ་ ས། ར་ ན་བག་ལེབ་བཟའ་མི་ ང་། ཉིན་བ ན་ ི་ནང་
་ ར་མེད་བག་ལེབ་ ེ། ག་བ ལ་ ི་བག་ལེབ་བཟའ་དགོས། དེ་ནི་ ོད་ ེལ་ ེལ་འ བ་འ བ་ངང་ཨེ་

ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་པ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་མི་ཚ་གང་བོར་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་པའི་ཉི་མ་དེ་མི་བ ེད་
པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ༎ ༤ ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་ནས་ཉིན་བ ན་ ི་ནང་ ་ ར་ ི་མཐོང་མི་ཆོག་ལ། ་
ཉིན་མཚན་མོར་ ལ་བའི་ཤ་ མས་ ང་ ི་ཉིན་ཞོགས་པའི་བར་ ང་ཙམ་ཡང་ ག་མི་ཆོག་གོ།

༥ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ོང་ ེར་དག་ ། ོད་ ིས་བ ོལ་ ོན་ ི་མཆོད་པ་ མས་
བཤམས་མི་ཆོག་པར། ༦ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་མཚན་འ གས་སར་བདམས་པའི་གནས་ ་
བཤམས་དགོས། དགོང་མོ་ཉི་མ་ བ་པའི་ ས་ནི། ོད་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་པའི་ ས་ཚད་ཡིན་པས།
བ ོལ་ ོན་ ི་མཆོད་པ་ ལ་ནས། ༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བདམས་པའི་གནས་ ་ཤ་ ེག་ནས་ཟོས་ཤིང་།

ི་ཉིན་ཞོགས་པར་རང་གི་རས་ ར་ ་ལོག་དགོས་སོ༎ ༨ ོད་ ིས་ཉིན་ ག་གི་བར་ ་ ར་མེད་བག་ལེབ་
ཟོས་ནས། ཉིན་བ ན་པར་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་འ ་ཡིན་པས། ་བ་ཅི་ཡང་ ས་མི་
ཆོག་གོ།

༩ ོད་ ིས་བ ན་ ག་བ ན་ནི་འདི་ ར་བ ི་དགོས། ོད་ ིས་ཟོར་བ་ ངས་ནས་ཞིང་འ ེག་པའི་ ས་
ནས། ཉིན་བ ན་ ག་བ ན་བ ི་དགོས། ༡༠ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ཇི་ ར་ ིན་ བས་
མཛད་པ་དེ་ ར་ ། ལག་ ་སེམས་དགའ་བའི་མཆོད་པ་བ ང་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་ ལ་ཏེ།
བ ན་ ག་བ ན་ ི་ ས་ཆེན་ ང་དགོས་སོ༎ ༡༡ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ། གཡོག་པོ། དེ་མིན་ ོད་ ི་ ོང་

ེར་ན་ ོད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་། ོད་ཚའི་ ོད་ ་གནས་གཡར་བའི་ ་ ག་དང་ གས་ས་མ་བཅས་པ།
གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་མཚན་འ གས་སར་བདམས་པའི་གནས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་

་ ོ་ ིད་ལ་རོལ་དགོས་སོ༎ ༡༢ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ན་གཡོག་ ས་པར་ ན་གསོ་ ེད་དགོས་ལ།
ིམས་ གས་འདི་དག་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་ལག་ ་བ ར་དགོས།

༡༣ ོད་ ིས་ག ལ་ཁའི་འ ་རིགས་དང་། ཆང་གཞོང་གི་ཆང་ཉར་ ེས་ ར་ ོད་ ས་ ོན་ཉིན་བ ན་ལ་
ང་དགོས་སོ༎ ༡༤ ས་ ོན་ ང་བའི་ བས་ ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ་མོ། གཡོག་པོ། དེ་མིན་ ོད་ ི་ ོང་
ེར་ན་ ོད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་། གནས་གཡར་བའི་ ་ ག གས་ས་མ་བཅས་བོས་ནས་ ོ་ ིད་ལ་རོལ་

དགོས། ༡༥ གཙ་བོས་བདམས་པའི་གནས་ ། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་ ས་ ོན་ཉིན་བ ན་ལ་
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ང་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ས་ཐོག་ནས་ ང་བ་དང་། ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་དང་
ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ིན་ ིས་ བས་པས། ོད་རང་དགའ་བ་ ག་ ་འཕེལ་དགོས་སོ༎

༡༦ ོད་ ི་ ེས་པ་ཡོད་ཚད་ ར་ ོན་དང་བ ན་ ག་བ ན་ ི་ ས་ ོན། ར་ ོད་ ས་ ོན་སོགས་
ལས་གཞན་ ། ལོ་རེར་ཐེངས་ག མ་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི ་ཡིས་བདམས་པའི་གནས་ ་ཁོང་ལ་མཇལ་ ་
འ ོ་དགོས། དེ་ ས་ལག་ ོང་ལ་མི་འ ོ་བར། ༡༧ མི་རེ་རེས་རང་གིས་ཅི་ ས་ ར། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་

ིན་ བས་གནང་བ་བཞིན་ལེགས་ ེས་འ ལ་དགོས་སོ༎
༡༨ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ོང་ ེར་དག་ ། རིགས་ ེ་རེ་རེ་བཞིན་ ་ ིམས་

དཔོན་དང་མགོ་བ་ མས་བ ོ་དགོས། དེ་དག་གིས་འབངས་ མས་ལ་ ང་བདེན་ ིས་ ིམས་ཐག་གཅོད་
དགོས། ༡༩ ང་བདེན་ལ་ ར་བ་འདེབས་མི་ ང་ལ། ག གས་ ད་ལ་བ ་བ་དང་། ོག་ད ལ་ལེན་པ་སོགས་

ང་ ེད་མི་ ང་ ེ། ོག་ད ལ་ ིས་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་དག་གི་མིག་ ང་ ོངས་པར་ ེད་ལ། མི་དམ་པའི་
གཏམ་ ང་བོ་ མས་ ང་ ོག་པར་ ེད། ༢༠ ོད་ ིས་ ང་བདེན་དང་དམ་པ་ག ག་ ་བ ར་ཅིག དེ་ ར་

ས་ན་ ོད་རང་འཚ་ཞིང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་ མས་ཐོབ་པར་འ ར་རོ༎
༢༡ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་མཆོད་ ི་བ ིགས་ ས། མཆོད་ ིའི་གམ་ ་ ོང་བོ་བ གས་ནས་ ་

ཤིང་ ་བ ར་མི་ ང་ལ། ༢༢ རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ཀ་ ་ཡང་བ གས་མི་ཆོག འདི་དག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་
་ཡིས་ངན་པར་བ ི་བ་ཡིན་ནོ༎

༡༧ ོན་ཤོར་བའམ་ནད་ཡོད་པའི་ནོར་ ག་ མས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་འ ལ་མི་ ང་ ེ། འདི་
དག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ངན་པར་བ ི་བ་ཡིན།

༢ ོད་ཚའི་ད ས་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ོང་ ེར་དེ་དག་ ། ོང་ ེར་གང་ ་ ེས་
ཕོ་མོ་ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ན་ལམ་ནས་ངན་པར་བ ི་བའི་ལས་གང་ཞིག་བ བས་པ་དང་།
ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ནས། ༣ གཞན་ ི་ ་ བས་གནས་ ་བ ར་བའམ། ཉི་མ་བ ར་བའམ། ་བ་
བ ར་བའམ། ར་མ་བ ར་བ་སོགས་གཙ་བོ་ བས་མགོན་ ིས་བ ན་མ་ ོང་བ་ཞིག་བ ར་བཞིན་པ།
༤ གཞན་ ིས་ ོད་ལ་བཤད་པ་དང་ ོད་ ིས་ ང་ཐོས་པ་ཡིན་ན། འ ི་གཅོད་གསལ་བོ་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་
དོན་དེ་བདེན་ཞིང་ ་ ོད་ངན་པ་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ད ས་ ་འ ང་བཞིན་པ་བདེན་ན། ༥ ོད་ ིས་ ་བ་
ངན་པ་ ེད་མཁན་ ི་ འམ་ ་མོ་དེ། ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་ནས་ ོ་ཡིས་བ བ་ ེ་གསོད་དགོས། ༦ མི་
གཉིས་དང་ག མ་ཡན་ ིས་བདེན་དཔང་ ེད་ བ་ན་མི་དེ་གསོད་པ་ལས། མི་གཅིག་གི་བདེན་དཔང་ཙམ་

ིས་གསོད་མི་ ང་ངོ་༎ ༧ ཐོག་མར་དཔང་བོ་དེས་མི་དེ་ ང་བ་དང་། དེ་ ེས་མང་ཚགས་ ིས་ ང་ཁོ་བོ་ ང་
ེ་གསོད་དགོས། དེ་ ར་ངན་པ་ མས་ ོད་ཚའི་ད ས་ ་མེད་པར་ ེད་དགོས་སོ༎

༨ ོད་ ི་ ོང་ ེར་ ་ ོད་ཉོག་དང་། ག་བ ར་བའམ་ ོད་པ་ ང་བ། གཅར་ ང་ ས་པ་སོགས་ཐག་
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གཅོད་དཀའ་བའི་ ོད་དོན་ ང་ན། ོད་རང་ཡར་ལོངས་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བདམས་པའི་གནས་
་སོངས་ཤིག ༩ དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་། དེ་མིན་ བས་དེའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ལ་ ག་

ནས་ ་བ་ ལ་དང་། དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ ོད་དོན་ཐག་གིས་གཅོད་ གས་ ོན་ངེས་སོ༎ ༡༠ ཁོ་ཚས་གཙ་བོས་
བདམས་པའི་གནས་ ་ ོད་ལ་ཐག་གཅོད་ ེད་ གས་ ོན་ཞིང་། ོད་ ིས་དེ་དག་གིས་ཇི་ ར་བ ན་པའི་

ད་ཆ་ཡོད་ཚད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས། ༡༡ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ ིམས་ གས་དང་། ཁོ་ཚས་ཇི་
ར་ཐག་གིས་བཅད་པ་དེ་ ར་ ་ལག་བ ར་ ེད་པ་ལས། ཁོ་ཚས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ཐག་གཅོད་ ེད་ གས་

དེ་ལས། ོད་རང་ ང་ཙམ་ཡང་ཡོལ་མི་ ང་། ༡༢ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་ ོད་
པའི་མཆོད་དཔོན་ནམ། ཡང་ན་ ིམས་དཔོན་ ི་ཁ་ལ་མི་ཉན་ན། མི་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། དེ་ ར་
ངན་པ་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་ཚར་གཅོད་དགོས། ༡༣ འབངས་ མས་ ིས་ ང་ཐོས་པས་ ག་པར་
འ ར་བས། རང་གིས་ཅི་འདོད་པ་ ར་ ེད་མི་ ས་སོ༎

༡༤ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་དེར་ཐོན་ཞིང་། བདག་ ་བ ང་ནས་དེར་གནས་པའི་ ས་
། གལ་ཏེ། མཐའ་བཞིའི་ ལ་ཁབ་དག་དང་འ ་བར་ང་ལ་ཡང་དབང་བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཞིག་མཁོ་ཟེར་ན།

༡༥ ོད་ ིས་ཅི་ནས་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བདམས་པའི་མིའི་ ོད་ནས་ ལ་པོ་འདེམས་དགོས་པ་ ེ།
ོད་ ི་ ་ འི་ ོད་ ི་མི་ཞིག་བ ོ་བ་ལས། ོད་ ི་ ་ ་ལས་གཞན་པའི་མི་ཞིག་ ལ་པོར་བ ོ་མི་ ང་ངོ་༎

༡༦ ལ་པོ་དེས་ ང་རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ ་ ེལ་ནས་འབངས་ མས་ཨེ་ཇིབ་ལ་ ིར་ལོག་ ་ཡང་འ ག་མི་
ང་། ་མང་ ་ ེལ་བ་དེ་ལ་གཙ་བོས། ིན་ཆད་ལམ་དེ་ལ་ གས་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་བ ོས་ཡོད་པ་རེད།

༡༧ ལ་པོ་དེས་རང་ཉིད་ལ་བ ན་མོ་མང་པོ་ལེན་མི་ ང་ ེ། ཁོའི་དད་པ་འ ར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ལ། རང་
ཉིད་ལ་གསེར་ད ལ་མང་པོ་ཡང་གསོག་མི་ཆོག ༡༨ ཁོ་རང་ ལ་པོའི་སར་བ གས་ ེས། མཆོད་དཔོན་ལེ་
ཝེ་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་ཉར་བའི་ ིམས་ གས་ ི་དཔེ་ཆ་འདི། རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ཐེངས་གཅིག་བ ས་
ཏེ། ༡༩ རང་གིས་བདག་ ་ཉར་ནས་ཚ་གང་བོར་ཁ་བཏོན་ ་ ེད་དགོས། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ལ་འཇིགས་ ་
དེ་ ོབ་ ོང་ ེད་དགོས་ལ། ིམས་ ི་དཔེ་ཆ་འདིའི་ ེང་གི་ག ངས་ཡོད་ཚད་དང་ ིམས་ ོལ་ མས་ ལ་
བཞིན་ ་ ང་དགོས། ༢༠ དེ་ནི་ཁོའི་སེམས་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་དང་། ོགས་རིས་ ་ཆད་པ། བཀའ་ ོལ་
འདི་དང་མི་འགལ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ༎ དེ་ ར་ ས་ན། ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་ད ས་ཏེ།

ལ་པོའི་ ི་ཐོག་ ་ ལ་ ིད་ ན་ ་བ ན་པར་འ ར་རོ༎

༡༨ ལེ་ཝེ་བའི་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་ ེ་ཡོངས་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་ནོར་ ལ་ཅི་
ཡང་མེད། ཁོ་ཚའི་ ོ་གོས་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་འ ལ་བ་ མས་

ཡིན་ནོ༎ ༢ ཁོ་ཚར་ ་ འི་ ོད་ ་བགོས་ ལ་ཡོད་མི་ ིད་དེ། གཙ་བོས་ཁོ་ཚར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན།
གཙ་བོ་ནི་ཁོ་ཚའི་བགོས་ ལ་ཡིན།
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༣ མཆོད་དཔོན་ལ་འབངས་ལས་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ང་དང་ ག་མཆོད་པར་ ལ་བའི་
ས་ ། དེའི་ལག་པ་གཉིས་དང་འ མ་པ་གཉིས། དེ་མིན་ ོད་ ་བཅས་ནི་མཆོད་དཔོན་ལ་ ེར་དགོས་

པདང་། ༤ ཡང་གསར་ ་བ ས་པའི་འ ་རིགས་དང་ཆང་གསར། མ། གསར་ ་ ེག་པའི་བལ་ མས་ ང་ཁོ་
ལ་ ེར་དགོས། ༥ དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་རིགས་ ེ་ཡོད་ཚད་ལས་ཁོ་རང་བདམས་ཤིང་།
ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ ས་གཏན་ ་གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས་པ་རེད།

༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ ོང་ ེར་གང་ ང་ཞིག་ན་ ོད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ཞིག ོང་ ེར་དེ་དང་ཁ་ ལ་ནས། ོ་
གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོས་བདམས་པའི་གནས་དེར་འོངས་ན། ༧ གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་མཚན་ལ་
ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས། ཁོའི་ ་ ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་གཙ་བོའི་ ང་ ་འ ེང་ནས་ཞབས་ཏོག་ ེད་པ་ ར་
ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས་སོ༎ ༨ ཁོའི་ཕ་མེས་ ི་བགོས་ ལ་བཙངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ ་ནོར་ལས་གཞན། ད་

ང་མཆོད་ ས་ མས་ ང་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་རེག་ བ་བོ༎
༩ ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་དེར་ ེབས་ ས། ལ་དེའི་ ལ་འབངས་ མས་

གོམས་ལོབས་ ་སོང་བའི་ ་ ོད་ངན་པ་དག་ལ་ ོད་ ིས་ ོབ་མི་ ང་། ༡༠ ོད་ཚའི་ ོད་ན་རང་གི་ ་དང་
་མོ་མེ་ ་འ ལ་མཁན་ཡོད་མི་ཆོག་ལ། མོ་འདེབས་པ་དང་ ས་ལ་ད ད་པ། ་འ ལ་ ོན་པ། ངན་མ ་

འདེབས་པ། ༡༡ མ ་འདེབས་མཁན། འ ་འ ག་མཁན། ངན་ གས་མཁན། གཤིན་འ ་འ གས་མཁན་སོགས་
ང་ཡོད་མི་ ང་། ༡༢ ་བ་ངན་པ་འདི་དག་ ེད་མཁན་ མས་ནི་གཙ་བོས་མཐོང་མི་འདོད་པ་རེད། ལ་

འབངས་དེ་དག་གིས་ ང་ཞེ་མེར་བའི་ ་བ་འདི་དག་ ས་པས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་དེ་དག་ང་ཚའི་
མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པ་རེད། ༡༣ ོད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ནས་མི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ ེད་
དགོས་སོ༎ ༡༤ ོད་ ིས་མཐའ་ ་བ ད་པའི་ ལ་འབངས་དེ་དག་གིས་ ང་། ས་ད ད་པ་དང་མོ་བ་དག་
གི་ཁ་ལ་ཉན་པའི་ ེན་ ིས་མཐའ་ ་བ ད་པ་རེད། ོད་ལ་མཚན་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་དེ་

ར་ ེད་ ་མི་འ ག་གོ།
༡༥ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ། ང་དང་འ ་བའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ ོད་ཚ་ ་ ་ མས་

ི་ ོད་ནས་འདོན་པར་འ ར་ལ། ོད་ཚས་དེ་ལ་ཉན་དགོས་སོ༎ ༡༦ ོད་ ིས་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་འ ན་མའི་
ཚགས་ཆེན་ ི་ཉིན་དེར། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ། ང་མི་འཆི་བའི་ ིར་ ་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ཡི་ག ང་དང་
མེ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་ ་མི་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བཞིན་ ། ༡༧ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ་
ག ངས། ཁོ་ཚས་བཤད་པ་བདེན་ཏེ། ༡༨ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ོད་དང་འ ་བའི་ ང་

ོན་མཁན་ཞིག་འདེམས་དགོས། བདག་གིས་འཆད་འདོད་པའི་ ད་ཆ་ མས་ཁོ་ལ་བཤད་ ེས། ཁོ་བོས་
བདག་གིས་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་ ་ཁོ་ཚ་ལ་བ ད་ ོག་ ེད་དགོས། ༡༩ ་ཞིག་གིས་དེས་ངའི་
མཚན་བ ང་ནས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་ལ་མི་ཉན་ན། བདག་གིས་ཅིས་ ང་དེའི་ཉེས་པ་བ ད་གཅོད་དོ༎
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༢༠ གལ་ཏེ་ ང་ ོན་མཁན་དེས་བདག་གི་མཚན་བ ང་ ེ། ཁོ་ལ་བ ན་མ་ ོང་བའི་བཀའ་ ོན་པའམ།
་གཞན་ ི་མིང་བ ང་ནས་ ད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ང་ ོན་མཁན་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས་སོ༎

༢༡ ོད་ ི་སེམས་ ། གཙ་བོས་མ་བ ན་པའི་བཀའ་ཞིག་ང་ཚས་ཇི་ ར་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་ མ་ན། ༢༢ གལ་ཏེ་
ང་ ོན་མཁན་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་མཚན་བ ང་ནས་བཀའ་ག ང་བ་དེ། མངོན་ ར་མི་འ ང་བའམ་གོ་མི་

ཆོད་ན། དེ་ནི་གཙ་བོས་བ ན་པའི་ ང་མ་ཡིན་པར། ང་ ོན་མཁན་དེས་རང་འདོད་ ་བཤད་པ་ཡིན་པས།
དེ་ལ་ ག་མི་དགོས་སོ༎

༡༩ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ལ་ ན་དེ་དག་གི་འབངས་ མས་ཚར་བཅད་ ེས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་
་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ ལ་ མས་ ོད་ལ་གནང་ཞིང་། ོད་རང་ཁོ་ཚའི་ ོང་ ེར་དང་ཁང་པའི་ནང་ ་

གནས་པའི་ བས་ ། ༢ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་དེ་ནས་ ོང་ ེར་ག མ་གཏན་འཁེལ་
ེད་པ་དང་། ༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ ལ་ག མ་ ་བགོས་ཤིང་།

ལམ་ཡང་ ་ ིག་ ས་ནས་ལག་ཤོར་བའི་ལག་དམར་ཐམས་ཅད་ ལ་དེར་ ོས་ ོལ་ ་སོང་ཆོག
༤ ལག་ཤོར་བའི་ལག་དམར་དེ་ ལ་དེར་ ོས་ ོལ་ ་ ིན་ན་འཚ་ཐར་ བ་བོ༎ དེའི་ ིག་ ོལ་ནི་འདི་

་ ེ། ཕན་ ན་ལ་ཤ་འཁོན་མེད་ ང་ལག་ཤོར་བའི་ལག་དམར། ༥ དཔེར་ན། མི་ ་ཞིག་གིས་ ་རེ་ཐོགས་ཏེ་
རང་གི་ ིམ་མཚས་དང་མཉམ་ ་ནགས་ཚལ་ཞིག་ ་ཤིང་གཅོད་པར་ཆས་པ་ན། བས་མ་ལེགས་པར་ ་རེ་

་བ་ལས་ཤོར་ཏེ་ ིམ་མཚས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ང་ནས་བསད་པ་ ་ འི་ལག་དམར་དེ། ོང་ ེར་དེ་དག་ ་
ོས་ ོལ་ ་ ིན་ན་ ོག་ཐར་ བ་བོ༎ ༦ ད ་ཤ་ལེན་མཁན་དེ་ཁོང་ ོ་མེ་ ར་འབར་ནས་ཁོའི་ ེས་ ་ར་

མདར་ཆས་ཤིང་། ལམ་ཐག་རིང་བའི་ ེན་ ིས་ ེས་ཆོད་དེ་བསད་པ་ ་ ་མི་འ ང་བའི་ཆེད་ འོ༎ དོན་ངོ་
མར་ཁོ་རང་ཤི་མི་དགོས་ཏེ། བསད་ཟིན་པ་དེ་དང་ཁོའི་བར་ ་ཤ་འཁོན་མེད་པ་རེད། ༧ དེ་བས་ངས་ ོད་ལ།

ོང་ ེར་ག མ་ ར་ ་འཇོག་དགོས་ཞེས་བ ན་པ་ཡིན།
༨ གལ་ཏེ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་བ་བཞིན་ ། ོད་ ི་མཐའ་མཚམས་

་བ ེད་ན། ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་ ེར་རོ༎ ༩ ོད་ ིས་
དེ་རིང་བདག་གིས་བ ན་པའི་བཀའ་འདི་ཡོད་ཚད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་དགའ་
བ་དང་། ས་ ན་ ་ཁོང་གི་ལམ་ལ་ གས་པ་ཡིན་ན། ོང་ ེར་འདི་ག མ་མ་ཐེ་བར་ད་ ང་ ོང་ ེར་
ག མ་ ོན་པར་ འོ༎ ༡༠ དེ་ ར་ཉེས་པ་མེད་པའི་མི་འདི་དག་གི་ ངས་ ག་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་
ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་འདིའི་ ེང་ནས་བ ར་ ་འ ག་མི་ ང་། དེ་ལས་ ོག་ན་ ག་བ ར་བའི་
ཉེས་པ་ མས་ ོད་ ིས་འ ར་དགོས་སོ༎

༡༡ གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལ་ ང་ཞིང་། ོག་ ་བཀབ་པ་ལས་ལངས་ཏེ་ ང་ནས་བསད་
ེས། ོང་ ེར་འདི་དག་གི་ནང་གི་ ོང་ ེར་གང་ ང་ཞིག་ ་ ོས་པ་ཡིན་ན། ༡༢ ོང་ ེར་དེའི་ ད་པོ་
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མས་ ིས་མི་བཏང་ ེ། ཁོ་རང་ ལ་དེ་ནས་ ིད་དེ་ད ་ཤ་ལེན་མཁན་དེའི་ལག་ ་ ད་ནས་གསོད་ ་
འ ག་དགོས། ༡༣ ོད་ ིས་དེ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ནས་མིག་གིས་བ ་མི་བཟོད་པ་སོགས་ ེད་མི་དགོས་པར།
དོན་མེད་ ་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་མེད་པར་བཟོས་ན། ོད་ལ་ ིན་ བས་
འཐོབ་པར་འ ར་རོ༎

༡༤ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེར། ོད་དང་ ིམ་མཚས་བར་ ི་ས་
མཚམས་དེ་བ ེ་ ོར་ ེད་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་ཕ་མེས་ མས་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་ཟིན་པ་རེད།

༡༥ མི་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བསགས་པ་དང་། ངན་པ་ཅི་ཞིག་ ས་ ང་། མི་གཅིག་གི་ཁས་བདེན་
དཔང་ ས་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་པར། ཅིས་ ང་མི་གཉིས་ནས་ག མ་ ི་ཁའི་བདེན་དཔང་ཡོད་ན་ད་གཟོད་

ོན་དོན་དེ་ཐག་གིས་བཅད་ཆོག་པ་རེད།
༡༦ གལ་ཏེ་ ན་ ེད་མཁན་དེའི་དཔང་བོ་ཡར་ལངས་ནས། མི་དེས་ ན་ ེད་བཞིན་པར་བདེན་དཔང་

ས་ན། ༡༧ ོད་ཉོག་ ོབ་མཁན་ ི་མི་དེ་གཉིས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་འ ེང་ཞིང་། བས་དེའི་མཆོད་དཔོན་
དང་ ིམས་དཔོན་ ི་མ ན་ ་ལངས་ནས། ༡༨ ིམས་དཔོན་ ིས་ཞིབ་ ་བ ག་དགོས། གལ་ཏེ་དཔང་བོ་
དེས་དངོས་གནས་ ན་དཔང་ ེར་འོངས་ནས། ན་དཔང་གིས་ ་ ་དེ་ལ་གནོད་ ེལ་བར་བསམ་ཡོད་ན།
༡༩ ོད་ཚས་མི་དེ་ལ་ཁོས་ ་ ་དེ་ལ་ཇི་ ་ ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ངན་པ་དེ་ ོད་
ཚའི་ ས་ནས་ཚར་ཆོད་ཅིག ༢༠ མི་ ་ཞིག་གིས་ཐོས་ན་ཞེད་ ང་ ེ་བ། དེ་ནས་བ ང་ ེ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་དེ་

ར་ ་མི་ཕོད་པ་ཞིག་ ་ཡོང་། ༢༡ ོད་ ིས་ ིང་ ེ་བ ེད་ནས་མིག་གིས་བ ་མི་བཟོད་པ་ ེད་མི་དགོས་ཏེ།
ོག་ལན་ལ་ ོག་དང་མིག་ལན་ལ་མིག སོ་ལན་ལ་སོ། ལག་པའི་ལན་ལ་ལག་པ། ང་བའི་ལན་ལ་ ང་བ་ཡིས་

འཇལ་དགོས༎

༢༠ ོད་ཚ་ཆས་ནས་ད ་བོ་དང་འཐབ་པའི་ ས་ ། ་དང་ཤིང་ ། མི་ ངས་ ོད་ཚ་ལས་མང་པོ་
མཐོང་ན། ཁོ་ཚ་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་

་ ོད་དང་ ན་ ་གནས་ཡོད་པས་སོ༎ ༢ ོད་ཚ་ག ལ་ལ་ གས་ བས་ ེད་བཞིན་པའི་ བས་ ། མཆོད་
དཔོན་འབངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ལངས་ནས་ ༣ འདི་ ད་ ། ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས། ོད་ཅག་གིས་
ཉོན་ཅིག དེ་རིང་ ོད་ཚས་ད ་བོ་དང་འཐབ་དགོས་པས་དཔའ་ མ་མི་དགོས། ག ལ་ལ་ཞེད་ ང་ ེས་མི་
དགོས་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་དངངས་ ག་ ང་ ེ་མི་དགོས། ༤ དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ནི་ ོད་
ཚ་དང་མཉམ་ ་གཤེགས་ནས། ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ད ་བོ་དང་འཐབ་ཅིང་ ོད་ཚ་ ོབ་པར་ ེད་ཅེས་ ོག་
ལ། ༥ མགོ་བས་ ང་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ཁང་པ་གསར་ ་བ ིགས་ ེས་ད་ ང་
དགའ་ ོན་ ས་མེད་ན། མི་དེ་ ིར་ ལ་ལ་སོངས་ཤིག དེ་མིན་ན་ག ལ་ ་ཤི་ནས་གཞན་ ིས་དེའི་ཚབ་ ་
དགའ་ ོན་ ེད་དགོས་ ང་ ིད། ༦ ་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་བ གས་ ེས་ད་ ང་དེའི་འ ས་ ་ ངས་མེད་
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ན། མི་དེ་ ིར་ ལ་ ་སོངས་ཤིག དེ་མིན་ན་ག ལ་ ་ཤི་ནས་གཞན་ ིས་དེ་ ོང་དགོས་ ང་ ིད། ༧ ་ཞིག་
གིས་ ང་མ་ལ་གཉེན་ གས་བ བ་ ེས་ད་ ང་ ིམ་ ་བ ས་མེད། མི་དེ་ ལ་ ་ ིར་སོངས་ཤིག དེ་མིན་
ན་ག ལ་ ་ཤི་ནས་གཞན་ ིས་མ ན་མར་བ ་དགོས་ ང་ ིད་ཅེས་ ོག ༨ ཡང་མགོ་བས་འབངས་ མས་
ལ་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་ ག་ ེ་དཔའ་ མ་ནས་ཡོད། མི་དེ་ ིར་ ལ་ ་སོངས་ཤིག མི་དེས་ཁོ་རང་དང་
འ ་བར་ ་ ་གཞན་ ི་སེམས་ ང་ མ་ ་འ ག་ ིད་ཅེས་ ོག་གོ། ༩ མགོ་བས་འབངས་ མས་ལ་དེ་དག་
བ གས་ ེས། དམག་དཔོན་མངགས་ནས་ཁོ་ཚ་འ ིད་ ་འ ག་དགོས་སོ༎

༡༠ ོད་ ིས་རང་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་བའི་ ོང་ ེར་ཞིག་དང་ ོལ་བར་ ོམ་ ས། ཐོག་མར་ ོང་ ེར་དེའི་
འབངས་ མས་ལ་ཞི་མ ན་ཡོང་བའི་གཏམ་ ོག་དགོས། ༡༡ གལ་ཏེ་དེ་ཚས་ཞི་མ ན་ ེད་པར་མོས་པའི་
གཏམ་ལན་ ང་ན། ོད་ལ་མཁར་ ོ་ ེ་ཞིང་ ོང་ ེར་དེའི་ནང་གི་མི་ཡོད་ཚད་ ིས་ ོད་ལ་ད ་ ལ་ ོད་
ཅིང་ཞབས་ཏོག་ ེད་དོ༎ ༡༢ གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ཞི་མ ན་ ེད་པར་མ་འཐད་ཅིང་ ོད་ལ་འཐབ་པར་བ མ་
ན། ོད་ ིས་ ོང་ ེར་དེ་མཐའ་ནས་བ ོར་ཅིག ༡༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོང་ ེར་དེ་ ོད་ ི་ལག་ ་

ོད་པས། ོད་ ིས་ ི་ཡིས་ ོང་ ེར་དེའི་ ེས་པ་ཡོད་ཚད་གསོད་ཅིག ༡༤ ད་མེད་དང་ ིས་པ། ོ་ གས།
མཁར་ནང་གི་ ་དངོས་ཡོད་ཚད་ ོད་ ིས་རང་གི་བཅོམ་ནོར་ ་ ངས་ཆོག དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་
ད ་ཡི་ ་དངོས་ ོད་ལ་གནང་བ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་ལོངས་ ་ ད་ཆོག་གོ། ༡༥ ོད་དང་ཁ་ཐག་ཤིན་ ་
རིང་བའི་ ོང་ ེར་ཏེ། ལ་འབངས་འདི་དག་གི་ ོད་ས་མ་ཡིན་པའི་ ོང་ ེར་དག་ འང་། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་
ལ་དེ་ ར་ ་ ས་ཆོག་ ང་། ༡༦ ལ་འབངས་དེ་དག་གི་ ོང་ ེར་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་
ནོར་ ལ་ ་གནང་བ་ཡིན་པས། དེའི་ནང་གི་ད གས་དང་ ན་པ་གཅིག་ ང་གསོན་ ་འ ག་མི་ ང་ངོ་༎
༡༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བ ོས་པ་ ར། ཧི་ཐི་པ་དང་ཨེ་མོར་བ། ཀན་ཨན་པ། ཕ་རི་ཟི་བ། ཀི་ཝི་བ། ཡ་ ་
སི་བ་ མས་ ་མེད་ ་བཏང་ན། ༡༨ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་དེ། ཁོ་ཚས་རང་གི་ ་
ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ོད་ལ་ ོབ་ ོན་དང་ལོབས་ ་བ ག་ནས། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་ཕོག་

ག་གཏོང་བའི་ ་བ་འ ང་མི་ ིད་དོ༎
༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ོང་ ེར་ཞིག་བ ོར་ཅིང་། ོང་ ེར་དེ་ལེན་པར་ ས་ ན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་ ག་

དགོས་པའི་ ས་ ། ་རེ་འ ར་ནས་ ོང་བོ་གཅོད་མི་ ང་། ོད་ ིས་དེའི་ ེང་གི་འ ས་ ་ མས་ཟས་ཆོག་
པས་གཅོད་མི་ ང་ངོ་༎ ཞིང་ནང་གི་ཤིང་ མས་ནི་མི་ཡིན་ནམ། ོད་ལ་དེ་ ོག་བ ིས་ ོས་ཟེར་རམ། ༢༠ འོན་

ང་ ོད་ ིས་འ ས་ ་མི་ཐོགས་པར་ཐག་གིས་ཆོད་པའི་ ོང་བོ་ མས་གཅོད་པ་དང་བཅག་ནས། ོང་ ེར་
དེ་ལག་ ་ཐོབ་པའི་བར་ ་འཐབ་ར་ལས་པ་དང་། ོད་ ི་ད ་བོའི་མཁར་ ོལ་ ེད་ ་བཀོལ་ཆོག་གོ།

༢༡ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་ ། གལ་ཏེ་གཞན་ ིས་བསད་པའི་
མིའི་རོ་ཞིག་རི་ཐང་ ་འ ེལ་བ་དང་འ ད་ཅིང་། ་ཞིག་གིས་བསད་པ་མི་ཤེས་ན། ༢ ད་པོ་
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དང་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་གཞན་ ིས་བསད་པའི་མིའི་རོ་དེའི་ས་ནས། མཐའ་འཁོར་ ི་ ོང་ ེར་དག་གི་
བར་ ་ཚད་འཇལ་ཏེ། ༣ ོང་ ེར་གང་ཞིག་གཞན་ ིས་བསད་པའི་མིའི་རོ་དེ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ལ་བ ་དགོས་
ཤིང་། ོང་ ེར་དེའི་ ད་པོ་ མས་ ིས་ནོར་ ་ལས་བེ ་མོ་ཞིང་ ོ་འདེབས་ ེད་མ་ ོང་བ། གཉའ་ཤིང་ཡང་
འ ར་མ་ ོང་བ་བཞིག་ ེར་འོངས་པ་དང་། ༤ བེ ་མོ་དེ་ ་བོ་མོད་ཅིང་ནམ་ཡང་ ོ་འདེབས་ ེད་མ་ ོང་
བའི་ ང་བ་ཞིག་ ་ ིད་ནས། ང་བ་དེའི་ནང་ ་བེ ་མོ་དེའི་ ེ་འ ེག་དགོས་སོ༎ ༥ མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་
བའི་ ་ ད་ མས་མ ན་ ་འོངས་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་བདམས་ནས་
ཁོང་ཉིད་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་པ་ ེ། གཙ་བོའི་མཚན་ ི་ ེང་ནས་ ིན་ བས་གནང་ནས། ོད་ཉོག་དང་ ང་
རེས་ ས་པའི་ ོད་དོན་ མས་ཁོ་ཚས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རེད། ༦ ོང་ ེར་དེའི་ ད་པོ་ མས་ཏེ། གཞན་

ིས་བསད་པའི་མིའི་རོ་དེ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ ོང་ ེར་དེའི་ ད་པོ་ མས་ ིས། ང་བ་དེའི་ ་ ེ། བེ ་མོའི་
ེ་ ེགས་པའི་གནས་དེའི་གོང་ ་ལག་པ་བ ས་ ེས། ༧ འདི་ ད་ ། ང་ཚའི་ལག་པས་མི་དེའི་ ག་བ ར་
་བ ག་པ་མིན་ལ། ང་ཚའི་མིག་གིས་ ང་ ོད་དོན་དེ་མ་མཐོང་། ༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གིས་

བ བས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་ཚ་ཐར་ ་གཏོང་རོགས། ཉེས་མེད་ ་ ག་བ ར་བའི་ ིག་
པ་དེ་ ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་གཉའ་ ་མ་འགེལ་ཅིག་ཅེས་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས། དེ་

ར་ ས་ན། ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་དེ་མེད་པར་འ ར། ༩ ོད་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ནས་བདེན་པར་
འཛན་པའི་དོན་ མས་ བས་ཤིག་དང་། ཉེས་མེད་ ་ ག་བ ར་བའི་ ིག་པ་དེ་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་མེད་
པར་འ ར་རོ༎

༡༠ ོད་རང་ག ལ་ ་ཆས་ནས་ད ་བོ་དང་འཐབ་པའི་ ས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ ི་
ལག་ ་ ོད་པས། ོད་ ིས་དེ་དག་བཙན་ ་བ ང་ཆོག ༡༡ གལ་ཏེ་བཙན་ ་བ ང་བའི་མི་ མས་ ི་ ོད་ན་
ག གས་ ད་མཛས་པའི་ ་མོ་ཡོད་ཅིང་། ོད་རང་དེ་ལ་དགའ་ན་ཁོ་མོ་རང་གི་ ང་མར་བ ས་ཆོག ༡༢ ཁོ་
མོ་ ོད་ ི་ ིམ་ ་ ིད་ཅིང་ ་བཞར་བ་དང་སེན་མོ་ག བ་པ། ༡༣ འཛན་བ ང་ ས་པའི་ བས་ ི་ ོན་པ་

ད། དེ་མིན་ ་བ་ ིལ་བོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་རང་གི་ཕ་མ་ལ་ ་ངན་ ས་ ེས། ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་འ ས་ ོད་
ས་ནས་ ོད་ནི་ཁོ་མོའི་ ོ་ག་དང་། ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་ ང་མ་ ས་ཆོག་གོ། ༡༤ གལ་ཏེ་ ེས་ ་ ོད་རང་ཁོ་མོ་

ལ་མི་དགའ་ན། དེ་རང་འདོད་ ་འ ོ་ ་འ ག་པ་ལས། ཁོ་མོ་གཞན་ལ་རིན་ ངས་ཏེ་བཙངས་མི་ཆོག་ལ། ཚ་
གཡོག་ ང་ ས་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ ིས་ཁོ་མོ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པས་སོ༎

༡༥ ེས་པ་ཞིག་ལ་ ང་མ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་ནི་དགའ་ས་དང་ཅིག་ཤོས་ནི་མི་དགའ་ས་ཡིན། ནམ་
ཞིག་དགའ་ས་དང་མི་དགའ་ས་གཉིས་ལ་ ་ ེས་ཤིང་། མི་དགའ་བའི་ ང་མ་དེའི་ ་ ོན་ ་ ེས་པ་ཡིན་

ང་། ༡༦ ་ནོར་ མས་ ་ལ་བགོ་བའི་ བས་ ། རང་ཉིད་དགའ་སའི་ ང་མ་དེའི་ ་ཆེ་བོར་ ས་ཏེ། མི་
དགའ་བའི་ ང་མ་དེའི་ འི་ ོན་ ་ ེས་པ་ ར་ ེད་མི་ ང་ངོ་༎ ༡༧ དེ་ལས་ ོག་ ེ་མི་དགའ་བའི་ ང་མ་
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དེའི་ ་ ོན་ ་ ེས་པར་ངོས་ལེན་ ེད་དགོས་ལ། བགོས་ ལ་ ི་ བ་གཅིག་གིས་ ག་པ་ ེར་དགོས། དེའི་ ་
མཚན་ནི། ་དེ་ནི ོད་རང་ཤ་དར་ ག་དར་ ི་ བས་ ་ ེས་ཤིང་། ་ཆེ་བའི་མིང་དེ་ཁོ་ལ་དབང་བ་ཡིན་
ནོ༎

༡༨ ་ཞིག་ལ་ ་ ོང་བོ་ ད་ལོག་ཅིག་ ེས་ནས། ཕ་མའི་ ད་ཆ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ཁོ་ལ་ཆད་པ་བཅད་
ང་ད་ ང་མི་ཁ་ལ་མི་མཉན་ན། ༡༩ ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ཁོ་རང་བ ང་ ེ། རང་གི་ ོང་ ེར་ ི་ ད་པོ་ མས་
ི་མ ན་ ་ ལ་དེའི་མཁར་ ོ་ ་ ིད་དེ། ༢༠ ད་པོ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་ ་འདི་ནི་ ོང་བོ་ ད་

ལོག ང་ཚའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ། བཟའ་ལ་ མ་ཞིང་ཆང་ལ་ཞེན་པ་ཞིག་འ ག་ཅེས་བཤད་དགོས། ༢༡ ོང་ ེར་
དེའི་མི་ མས་ ིས་ ོ་བས་བ བ་ནས་ཁོ་རང་གསོད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ངན་པ་ མས་ ོད་ཚའི་ ོད་
ནས་མེད་པར་ ས་པ་ཡིན་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ ན་ ིས་ཐོས་ནའང་ ག་པར་འ ར་རོ༎

༢༢ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ལ་ ོག་ ིམས་ཕོག་ནས་བསད་ ེས། ོད་ ིས་དེའི་རོ་དེ་ཤིང་ ོང་གི་ ེང་ ་འ ར་
དགོས། ༢༣ དེའི་གཤིན་རོ་ཤིང་ ོང་གི་ ེང་ ་འ ར་ནས་ ི་ཉིན་བར་ ་འཇོག་མི་ ང་བར། ཉིན་དེར་ ར་

ས་ ེད་དགོས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེ་མི་གཙང་བར་མི་བཟོ་བའི་ ིར་ ་ ེ།
ཤིང་ལ་འ ར་བའི་མི་དེ་ལ་ ་ཡི་ ང་ནས་དམོད་པ་ཐེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ་ འི་བ་ ང་དང་ ག་བོར་ ོར་ ་སོང་བ་མཐོང་ན། མ་མཐོང་བ་
ར་ ེད་མི་ ང་བར། ཅིས་ ང་དེ་ ིད་ནས་ ོད་ ི་ ་ ་ལ་ ོད་དགོས། ༢ གལ་ཏེ་རང་གི་ ་ ་

དེ་ ོད་དང་བར་ཐག་ཤིན་ ་རིང་བའམ། དེ་ ོད་ ིས་ངོ་མི་ཤེས་ན། ོད་ ི་ ིམ་ ་ ིད་ཅིང་དེ་ ་འཚས་
ནས། ོད་ ི་ ་ ་བཙལ་ ་འོངས་ ས་ཁོ་ལ་ ོད་དགོས། ༣ ོད་ ི་ ་ ས་བོང་ ་དང་ ་བ་སོགས་ཅི་དང་
ཅི་བོར་བ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་མཐོང་ན་གོང་གསལ་ ར་ ེད་པ་ལས། མ་མཐོང་བ་ ར་ ེད་མི་ ང་ངོ་༎ ༤ གལ་
ཏེ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ་ འི་བ་ ང་དང་བོང་ ་ལམ་ ་འ ེལ་འ ག་པ་མཐོང་ན། མ་མཐོང་བ་ ར་ ེད་མི་

ང་བར། ཅིས་ ང་ ོར་ཏེ་ལངས་ ་འ ག་དགོས།
༥ ད་མེད་ མས་ ིས་ ེས་པ་དག་གི་འདོགས་ཆ་བཏགས་མི་ཆོག་ལ། ེས་པ་ མས་ ིས་ ད་མེད་དག་

གི་ ོན་པ་གོན་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ ར་ ེད་པ་ཡོད་ཚད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ག་ ོ་བའི་ ་ ོད་ཅིག་ ་
བ ིའོ༎

༦ གལ་ཏེ་ ོད་རང་ལམ་ ་བ ོད་ ས་ ོང་མགོའམ་ས་ངོས་ ་བཅས་པའི་ ེ ་ཚང་ཞིག་དང་ ད་ཅིང་།
ནང་ ་ ེ ་ ག་དང་ ོ་ང་ཡོད་ལ། ེའི་མ་དེ་ ེ ་ ག་དང་ ོ་ངའི་ ེང་ ་བཀབ་ནས་ཡོད་ན། ོད་ ིས་

ེ ་མ་དང་ ོ་ང་མཉམ་ ་འ ེར་མི་ ང་བར། ༧ ཅིས་ ང་ ེ ་མ་འ ར་ ་བ ག་ ེས། ོ་ང་ ེར་འོངས་
དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་རང་བདེ་བར་གནས་ཤིང་ཚ་ཐག་ཇེ་རིང་ ་འ ོའོ༎

༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁང་པ་བ ིགས་ ས། ཁང་པའི་ ད་ ི་ ོགས་བཞི་ལ་ར་བ་རེ་ ག་དགོས། དེ་ནི་མི་ ་
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ཞིག་ཁང་ ད་ནས་ ང་ ེ། ག་བ ར་བའི་ ིག་པ་ ོད་ ི་ ིམ་ལ་མི་འོངས་པའི་ ིར་ འོ༎
༩ ོད་ ིས་ས་བོན་རིགས་མི་གཅིག་པ་གཉིས་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་འདེབས་མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་ ོད་

ིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་དེ་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ འམ་ ན་འ མ་ར་བའི་འ ས་ ་ མས་ག ང་ལ་འ ལ་
མི་དགོས་པའི་ ིར་ འོ༎

༡༠ བ་ ང་དང་བོང་ ་མཉམ་ ་བཀོལ་ནས་ཞིང་ ོ་མི་ ང་།
༡༡ བལ་དང་སོ་མས་ ་ ན་ ས་པའི་ ་བ་ ོན་མི་ ང་།
༡༢ ོད་ ིས་གཡང་ཤམ་ ་ ོན་པའི་ ་བའི་མཐའ་ ་ཁ་ཚར་འདོགས་དགོས།
༡༣ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ང་མ་བ ས་ནས། དེ་དང་འ ོགས་ཤིང་ ེས་ ་ ང་བར་ ར་ནས། ༡༤ ཁོ་མོ་ལ་

ད་པར་ ས་ཤིང་མིང་ངན་པར་ ས་ནས་འདི་ ད་ ། ངས་ ་མོ་འདི་ ང་མར་བ ས་ཤིང་འ ོགས་པའི་
ེས་ ། ཁོ་མོའི་ ས་གཙང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་མི་འ ག་ཅེས་ ར་བ་བཏབ་ཅིང་། ་མོ་དེའི་མིང་ངན་

པར་བཟོས་ན། ༡༥ ་མོ་དེའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་རང་གི་ ་མོ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ ེར་ཏེ། ོང་
ེར་དེའི་ ན་པ་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ོ་དགོས། ༡༦ ་མོ་དེའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ ད་པོ་ མས་ལ་འདི་ ད་
། ངས་རང་གི་ ་མོ་ ེས་པ་འདི་ལ་བག་མར་ ིན་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཞེ་ ང་བར་ ར་ནས། ༡༧ ངས་ ོད་ ི་ ་

མོ་ལ་ ས་གཙང་མར་གནས་པའི་བདེན་དཔང་མི་འ ག་པ་ཤེས་ཞེས་ ར་བ་འདེབས་པར་མཛད། འདི་ནི་
ངའི་ ་མོའི་ ས་གཙང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ཡིན་ཞེས་ ས་ཏེ། ཕ་མ་གཉིས་ ིས་རས་གཞི་དེ་ ོང་ ེར་
དེའི་ ད་པོ་ མས་ ི་མ ན་ ་འདིང་དགོས། ༡༨ ོང་ ེར་དེའི་ ད་པོ་ མས་ ིས་ ེས་པ་དེ་བ ང་ནས། ཁོ་
ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་ཤིང་། ༡༩ ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་ཡིས་ཆད་པ་བཅད་དེ་ ་མོ་དེའི་ཕ་ལ་ ེར་དགོས།
དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོས་མིང་ངན་པ་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ན་ ང་མ་ཞིག་ལ་ ར་བས་སོ༎ ་མོ་དེ་ཁོའི་ ང་མ་

ེད་དགོས་ལ། ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་འ ལ་བར་མི་ འོ༎
༢༠ འོན་ ང་དོན་དེ་བདེན་ཞིང་ ་མོ་དེ་ལ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་མེད་ན། ༢༡ ་མོ་དེ་ཕ་ ིམ་

ི་ ོ་ཁར་ ིད་ནས། ོང་ ེར་དེའི་མི་ མས་ ིས་ ོ་ཡིས་བ བ་ ེ་གསོད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོ་མོས་ཕ་
ིམ་ནས་ལོག་པར་གཡེམ་ཞིང་ད ི་སི་རལ་བའི་ད ས་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ ས་པ་རེད། དེ་ ར་མི་ངན་པ་དེ་
ོད་ཚའི་ ས་ནས་མེད་པར་ ེད་དགོས་སོ༎

༢༢ གལ་ཏེ་ ེས་པ་ཞིག་ ོ་ག་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ཅིག་ ་ ན་ ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་མཐོང་ཚ། ེས་པ་དེ་
དང་ ད་མེད་དེ་གཉིས་མཉམ་ ་གསོད་དགོས། དེ་ ར་ངན་པ་དེ་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་མེད་པར་

ེད་དགོས།
༢༣ གལ་ཏེ་ན་ ང་མ་ཞིག་གཞན་ལ་བག་མར་ ིན་ཅིང་། ེས་པ་ ་ཞིག་ ོང་ ེར་ ་ཁོ་མོ་དང་ ད་ནས་

ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལ་ གས་ཚ། ༢༤ ོད་ཚས་མི་དེ་གཉིས་ ོང་ ེར་ ི་ ོ་ཆེན་ཁར་ ིད་ནས། ོ་བས་བ བ་
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ེ་གསོད་དགོས། ་མོ་དེའི་ཉེས་པ་ནི་ ོང་ ེར་ན་ཡོད་ ང་ ད་འབོད་མ་ ས་པ་དང་། ེས་པ་དེའི་ཉེས་
པ་ནི་གཞན་ ི་ ང་མ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་རེད། དེ་ ར་ངན་པ་ མས་ ོད་ཚའི་ ས་ནས་མེད་པར་ ེད་
དགོས།

༢༥ གལ་ཏེ་ ེས་པ་ཞིག་གི་རི་ཐང་ནས་བག་མར་ ིན་པའི་ ་མོ་ཞིག་དང་འ ད་ཅིང་། དེ་ལ་བཙན་
གཡེམ་ ས་ན། ེས་པ་དེ་གསོད་པ་ལས། ༢༦ ་མོ་དེ་གསད་མི་ཆོག དེ་ནི་མི་ཞིག་ ོ་ ར་ ་ལངས་ནས་རང་
གི་ ིམ་མཚས་ ང་ ་སོང་བར། ིམ་མཚས་ ིས་ཁོ་རང་བསད་པ་དང་འ ་བར། ཁོ་མོ་ལ་ ོག་ཆད་ ི་ནག་
ཉེས་མེད་དོ༎ ༢༧ དེའི་ ་མཚན་ནི་ ེས་པ་དེ་རི་ཐང་ནས་བག་མར་ ིན་པའི་ ་མོ་དེ་དང་འ ད་པ་ཡིན་ལ།

་མོ་དེས་ ད་འབོད་ ས་ ང་ ོབ་མཁན་མེད་དོ༎
༢༨ གལ་ཏེ་ ེས་པ་ཞིག་བག་མར་ ིན་པའི་ ་མོ་ཞིག་དང་འ ད་ཅིང་། བ ང་ནས་བཙན་གཡེམ་ ས་པ་

གཞན་ ིས་མཐོང་ཚ། ༢༩ ེས་པ་དེས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ ་བ ་ ་མོ་དེའི་ཕ་ལ་ ེར་དགོས་པ་དང་། ཁོས་ ་མོ་དེ་
མི་གཙང་བར་བཟོས་པས། ་མོ་དེ་ ང་མར་ལེན་དགོས་ལ། ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་འ ལ་བར་མི་ འོ༎ ༣༠ མི་

་ཞིག་གིས་ ང་རང་གི་མ་ཡར་ ང་མར་ ངས་མི་ཆོག་ལ། ཕའི་ ་ ེ་ཡང་འཐེན་མི་ ང་ངོ་༎

༢༣ ིག་པ་ལ་ ོན་ཤོར་བ་དང་ཕོ་མཚན་བཅད་པའི་ ེས་པ་ མས་གཙ་བོའི་ཚགས་འ ་ལ་ གས་མི་
ཆོག

༢ ནལ་ ་ མས་གཙ་བོའི་ཚགས་འ ་ལ་ གས་མི་ཆོག དེའི་ ་ ད་ མས་མི་རབས་བ ་ ིན་ ང་། གཙ་
བོའི་ཚགས་འ ་ལ་ གས་མི་ཆོག ༣ ཨེ་མོར་བའམ་མོ་ཡབ་པ་ མས་གཙ་བོའི་ཚགས་འ ་ལ་ གས་མི་ཆོག
དེ་ཚའི་ ་ ད་ མས་མི་རབས་བ ་ ིན་ ང་། གཙ་བོའི་ཚགས་འ ་ལ་གཏན་ནས་ གས་མི་ཆོག ༤ དེའི་ ་
མཚན་ནི། ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་ ས། དེ་དག་གིས་བཟའ་བ་དང་བ ང་བ་ ེར་ནས་ ོད་ཚ་ལམ་ ་
བ ་ ་མོ་འོངས་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་མེ་ཟོ་པོ་ཏ་མེ་ཟེར་བའི་ ལ་ ི་པེ་ཐོར་བ་པེ་ཨོར་ ི་ ་པ་ལ་ཨམ་

ས་ནས་ ོད་ཚ་ལ་དམོད་བོར་བ་རེད། ༥ འོན་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་པ་ལ་ཨམ་ ི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་
པར། དམོད་པའི་ཚག་དེ་དག་ ོན་ཚག་ ་བ ར་བ་རེད། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ ོད་ལ་དགའ་བའི་ ིར་
རོ༎ ༦ ོད་ ིས་ཚ་རབས་ ན་ ་དེ་དག་གི་བདེ་བ་དང་ཁེ་ཕན་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་གང་ཡང་ ེད་མི་ ང་ངོ་༎

༧ ཨེ་དོམ་པ་ མས་ལ་ ང་བར་མི་ ་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ ི་ ་ ་ཡིན། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ལ་ ང་བར་མི་ ་ ེ།
ོད་ ིས་ཁོ་བོའི་ ལ་ ་གནས་གཡར་ ོང་བ་རེད། ༨ དེ་དག་གི་མི་རབས་ག མ་པའི་ ་ ད་ མས་གཙ་

བོའི་ཚགས་འ ་ལ་ གས་ཆོག་པ་རེད། ༩ ོད་རང་ག ལ་ ་ད ་བོ་ལ་ ོལ་བར་ཆས་ ས། ངན་པ་ཡོད་ཚད་
ལས་ ང་ ་ ེས་དགོས།

༡༠ གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་ ས་ ་མི་ ་ཞིག ནམ་ ང་ལ་ ོ་ ར་ ་ ི་ལམ་ལས་ ་བ་བ ར་ཏེ་མི་གཙང་བར་
ར་ན། ར་ ི་ ི་རོལ་ ་འ ོ་བ་ལས་ནང་ ་འོངས་མི་ཆོག ༡༡ ས་ ོད་ ི་ བས་ ་ ་ཡིས་ ས་པོ་བ ས་
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ེས། ཉི་མ་ བ་པ་ན་ ར་ ་ ིར་ལོག་ཆོག་གོ།
༡༢ ོད་ ིས་ ར་ ི་ ི་རོལ་ནས་གཅིན་ ག་འདོར་སའི་ས་ཞིག་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས། ༡༣ ོད་ ིས་

ལག་ཆ་དག་ལས་ གས་ཁེམ་ཞིག་ ་ ིག་ ས་ཏེ། ར་ ི་ ི་རོལ་ ་སོང་ནས་གཅིན་ ག་དོར་ ེས། གས་
ཁེམ་ས་བཏབ་ནས་མི་མཐོང་བར་ ེད་དགོས། ༡༤ དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ ས་ ན་ ་ ོད་ ི་

ར་ནང་ན་ ་ཞིང་། ོད་རང་བ བས་ནས་ད ་བོ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་བཞིན་མཆིས། དེ་བས་ ོད་ ི་ ར་
གཙང་བར་གནས་ ་འ ག་པ་ལས། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་མི་གཙང་བ་མཐོང་ནས་ ོད་དང་འ ལ་བར་མི་ ་མི་

ང་ངོ་༎
༡༥ གལ་ཏེ་གཡོག་པོ་ཞིག་རང་གི་བདག་པོ་ལས་ཐར་ཏེ། ོད་ ི་སར་ ོས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ོད་ ིས་ཁོ་

རང་གི་བདག་པོ་ལ་ ད་མི་ཆོག་པར། ༡༦ དེ་ ོད་དང་ ན་ ་བ ད་ཅིང་། ོད་ ི་ ོང་ ེར་ ་ཁོ་རང་ཉིད་
དགའ་བའི་ས་ཞིག་བདམས་ནས་དེ་ ་ ོད་ ་འ ག་དགོས། དེ་ལ་ ས་ ང་བ ས་བཅོས་ ེད་མི་ཆོག་གོ།

༡༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་མོ་ཚའི་ ོད་ན་ ད་འཚང་མ་ཡོད་མི་ཆོག་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེས་པ་ཚའི་ ོད་
ནའང་ ད་འཚང་བ་ཡོད་མི་ཆོག ༡༨ ད་བཙངས་པའམ་ ད་ ས་པ་༼ མ་ཡིག་ ་ ི་ཞེས་བཀོད་འ ག ༽
ལས་ཐོབ་པའི་ད ལ་ མས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ོན་ལམ་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་མི་ ང་ ེ། འདི་གཉིས་
ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ངན་པར་བ ི་བ་རེད།

༡༩ ོད་ ིས་རང་གི་ ་ ་ལ་གཡར་བའི་ད ལ་དང་འ ་རིགས་སོགས་བོགས་ ་བཏང་ཆོག་པ་གང་ཡིན་
ཡང་། དེ་ལས་ ེད་ཀ་ལེན་མི་ཆོག ༢༠ རང་གི་ ་ ར་གཡར་བ་ལས་ ེད་ཀ་ ངས་མི་ཆོག་པ་ལས། ི་མིར་
གཡར་བ་ལས་ ེད་ཀ་ ངས་ཆོག་གོ། དེ་ ར་ ས་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་

ལ་དང་། ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པར་འ ར་རོ༎
༢༡ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་དམ་བཅའ་གང་ཞིག་ཁས་ ངས་ན། དེ་ལ་ ས་འ ངས་ ེད་མི་

ང་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ལས་དེ་འཚས་ངེས་པས། ོད་ ིས་ ས་ ར་མ་བ བ་ན་ཉེས་པ་ཡོད་དོ༎
༢༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་ ས་མེད་ན། ོད་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ༎ ༢༣ ོད་ ིས་ཁ་ནས་བ ོད་
པ་ ེ། ོད་ ིས་ཁ་ནས་ཁས་ ངས་པའི་དགའ་བའི་མཆོད་པ་དེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་དམ་བཅས་པ་ ར་

ལ་བཞིན་བ བ་དགོས་སོ༎
༢༤ ོད་རང་ ིམ་མཚས་ ི་ ན་འ མ་ར་བར་འ ལ་ནས། ན་འ མ་ཅི་འདོད་ ་འ ངས་པའི་བར་ ་

ཟོས་ཆོག་ ང་། ོད་ ་བ ག་མི་ཆོག་གོ། ༢༥ ོད་རང་ ིམ་མཚས་ ི་ཞིང་ཁར་སོང་ནས་ལག་པས་ ེ་མ་འ ་
ཆོག་ ང་། ིམ་མཚས་ ི་ཞིང་དེ་ཟོར་བས་འ ེག་མི་ཆོག་གོ།

༢༤ ་ཞིག་གིས་ ང་མ་ ངས་ ེས། ཁོ་མོའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ཞིག་ཤེས་ནས་མི་དགའ་བར་ ར་
ན། འ ལ་ཡིག་ཅིག་ ིས་ཏེ་ཁོ་མོའི་ལག་ ་བཞག་ནས་ ོ་གའི་ ིམ་དང་འ ལ་ ་བ ག་ཆོག་
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གོ། ༢ ད་མེད་དེ་ ོ་གའི་ ིམ་དང་ ལ་ ེས། གཞན་ལ་བག་མར་སོང་ཆོག ༣ ོ་ག་ ེས་མ་དེ་ཡང་ཁོ་མོར་
ང་ནས་འ ལ་ཡིག་ལག་ ་བཞག་ ེ་ ོ་གའི་ ིམ་དང་འ ལ་བར་ ས་པའམ། ཁོ་མོ་བག་མར་བ ས་པའི་
ོ་ག་ ེས་མ་དེ་ཤི་བ་ཡིན་ན། ༤ ཁོ་མོ་འ ོ་ ་བ ག་པའི་ ོ་ག་ ོན་མ་དེས། ཁོ་མོ་གཞན་དང་འ ོགས་ནས་

མི་གཙང་བར་ ར་ ེས་ ར་ཡང་ ང་མར་བ ས་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་གཙ་བོས་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་ ོད་ཅིག་
ཡིན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེ་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་ ང་ངོ་༎

༥ ང་མ་གསར་ ་བ ས་པའི་ ེས་པ་དེ་ག ལ་ ་ གས་མི་དགོས་ལ། ཁོར་ག ང་གི་ ་བ་གང་ཡང་
བཅོལ་མི་ཆོག་པར། རང་ ིམ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་ ན་ལ་ཁོམ་ ་བ ག་ནས། ཁོའི་ ང་མ་དང་མཉམ་ ་ ོ་
དགར་རོལ་ ་འ ག་དགོས།

༦ གཞན་ ི་རང་འཐག་དང་རང་འཐག་གི་ཡ་མཆིག་གཏའ་མར་ལེན་མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་མིའི་ ོག་གཏའ་
མར་བཞག་པ་དང་གཉིས་ ་མེད་དོ༎

༧ གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ ར་མགོ་བ ོར་ཏེ། གཡོག་པོ་བཞིན་བཀོལ་བའམ་གཡོ་འཚང་
ེད་པ་དང་འ ད་ན། མགོ་བ ོར་མཁན་ ི་མི་དེ་ངེས་པར་ ་གསོད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ནས། ངན་པ་ མས་
ོད་ཚའི་ ས་ནས་མེད་པར་ ེད་དགོས་སོ༎

༨ མཛ་ནད་ ི་གནོད་ ོན་ ང་ ས། ོད་ཚས་སེམས་ཞིབ་མོས་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བས་ཇི་ ར་བ ན་
པ་དེ་ ར་ ་ ང་དགོས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་བགོས་པ་ མས་ ོད་ཚས་ ལ་བཞིན་ ་ ོད་དགོས། ༩ ཨེ་ཇིབ་

ལ་ནས་ཐོན་པའི་ལམ་བར་ ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ི་ ་ཡིས་མིར་ཡམ་པ་ མས་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ ན་
པར་ ིས།

༡༠ ོད་ ིས་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལ་ཅི་དང་ཅི་གཡར་ ང་། ཁོའི་ ིམ་ ་སོང་ནས་གཏའ་མ་ལེན་མི་ ང་
བར། ༡༡ ི་རོལ་ ་འ ེང་ནས། ོད་ ིས་དངོས་པོ་གཡར་བའི་མི་དེས་གཏའ་མ་ ེར་འོངས་ན་ ོད་ལ་ ེར་
བར་ ག་དགོས། ༡༢ གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ད ལ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། ོད་ ིས་དེའི་གཏའ་མ་དེ་ ི་ཉིན་བར་ ་འཇོག་
མི་ ང་བར། ༡༣ ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་ ས་གཏའ་མ་དེ་ཁོ་རང་ལ་ ིར་ ད་དགོས། ་བ་དེས་ཁོ་རང་གི་མགོ་བཀབ་

ེ་གཉིད་ཅིང་། ཁོས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པས། དེ་ནི་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ ོད་ ི་དམ་པར་
འ ར་བ་རེད།

༡༤ ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་ ོད་ ི་ ་ འམ་ ོད་ ི་ ོང་ ེར་ན་གནས་གཡར་བ་ ས་ ོད་ལ་ ་ ས་ན།
དེ་ལ་བ ས་བཅོས་ ས་མི་ཆོག ༡༥ ཉིན་དེའི་ ་ཕོགས་ཉིན་དེར་ ོད་པ་ལས། ཉི་མ་ བ་པའི་བར་ ་ ག་མི་
ཆོག དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོ་རང་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པས་སེམས་པ་དེ་ ་ཕོགས་ ི་ ེང་ ་ཤོར་ཡོད་པས། ནམ་
ཞིག་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ལ་ན། ཉེས་པ་དེ་ ོད་རང་གིས་འ ར་དགོས་སོ༎

༡༦ ཕ་ཡི་ ིག་པའི་དོན་ ་ ་གསོད་མི་ ང་ལ། འི་ ིག་པའི་དོན་ ་ཕ་ཡང་གསོད་པར་མི་ ང་ ེ།
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གཞན་བསད་པའི་ ིག་པ་ཡོད་ཚད་རང་གིས་འ ར་དགོས།
༡༧ གནས་གཡར་བ་དང་ ་ ག་ མས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ེད་མི་ ང་ལ། གས་ས་མའི་ ོན་པ་གཏའ་

མར་ཡང་བཞག་མི་ཆོག་གོ། ༡༨ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ན་གཡོག་པོ་ ེད་ ས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་
ལ་དེ་ནས་ ོད་རང་བ བས་པ་རེད། དེ་ངས་ ོད་ ིས་ཇི་ ར་ ་དགོས་པ་ ོན་པར་ །

༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཞིང་ཁར་ཞིང་འ ེག་པའི་ བས་ ། ག ལ་ཁ་ནས་ལོ་ཏོག་ཕོན་པོ་ཞིག་བ ེད་སོང་
ཡང་། ིར་སོང་ནས་ ེར་འོངས་མི་ཆོག་ ེ། གནས་གཡར་བ་དང་ ་ ག གས་ས་མ་དག་གི་བགོ་ ལ་ ་
འཇོག་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ ིས་ལག་ནས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ིན་ བས་མཛད་པར་འ ར་རོ༎ ༢༠ ོད་ ིས་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་ལས་འ ས་ ་ལེན་ བས། ཡལ་གའི་ ེང་ ་
ས་པའི་འ ས་ ་ མས་ཡང་བ ར་ ངས་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་གནས་གཡར་བ་དང་ ་ ག གས་ས་མ་ མས་

ལ་འཇོག་དགོས། ༢༡ ོད་ ིས་ ན་འ མ་ར་བར་ ན་འ མ་བ ་བའི་ ས་ ། ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་
འ ་མི་ཆོག་ ེ། གནས་གཡར་བ་དང་ ་ ག གས་ས་མ་ མས་ལ་འཇོག་དགོས། ༢༢ ོད་ ིས་ ང་རང་གིས་
ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་གཡོག་པོ་ ས་པ་དེ་མི་བ ེད་པའི་ཆེད་ ། ངས་ ོད་ཚས་དེ་ ར་ ེད་དགོས་པར་བ ན་
པ་ཡིན།

༢༥ གལ་ཏེ་ཕན་ ན་བར་ ོད་ཉོག་ ང་ ེ་ ིམས་ལ་ཉན་ ་འོངས་ན། ིམས་དཔོན་ ིས་ ང་བོ་
ལ་བདེན་ཁ་དང་། ངན་པ་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་དགོས། ༢ གལ་ཏེ་མི་ངན་པ་ལ་ད ག་པའི་ཆད་པ་

ང་ན། ིམས་དཔོན་ ིས་ཁོ་རང་དེ་མལ་ ་ཉལ་བར་བ ག་ནས། རང་གི་ཉེས་པའི་ ི་ཡང་ ར་ད ག་པས་
བས་པའི་ ངས་ཀ་བ ི་དགོས་སོ༎ ༣ ད ག་པས་ བས་ཐེངས་བཞི་བ ་ལས་བ ལ་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ལས་

བ ལ་ན། ོད་ ི་ ་ ་ལ་མཐོང་ ང་ ས་པ་རེད།
༤ ག ལ་བ ང་མཁན་ ི་བ་ ང་དེའི་མ ་འཆིངས་མི་ ང་ངོ་༎
༥ ་ ་གཉིས་ ིམ་གཅིག་ན་ ོད་པ་ལས་གཅིག་ཤོས་ཤི་ཞིང་ ་མེད་ན། དེའི་ ང་མ་གཞན་ལ་བག་

མར་སོང་མི་ཆོག་པར། ཁོ་མོའི་ ོ་གའི་ ན་ ས་ ན་མཆེད་ ི་ཁ་ངོ་ལ་བ ས་ནས། ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་ཏེ་
མཉམ་ ་ ོད་དགོས། ༦ ད་མེད་དེ་ལ་ ེས་པའི་ ་ཆེ་བ་དེ་ཚ་འདས་ ི་ ན་མཆེད་དེའི་མིང་འོག་ ་བཀོད་
ནས། ཚ་འདས་དེའི་མིང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་མེད་པར་ ེད་མི་ ང་ངོ་༎ ༧ གལ་ཏེ་དེས་རང་གི་ ་བོའི་

ང་མ་འ ན་མར་བ ་མ་འདོད་ཚ། ཁོའི་ ་བོའི་ ང་མ་མཁར་ ོའི་ ད་པོ་ མས་ ི་གམ་ ་སོང་ནས་འདི་
ད་ ། ངའི་ ོ་གའི་ ན་མཆེད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་ཁོའི་ ་བོའི་མིང་འཇོག་ ་མ་འདོད་པར། ང་ལ་
་བོའི་ཁ་ངོ་མི་ ེར་རོ་ཞེས་ ་འ ལ་ ས་ཆོག ༨ ོང་ ེར་དེའི་ ད་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་རང་མ ན་ ་བོས་

ནས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་ད་ ང་ ་ གས་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་དེ་བ ་བར་མི་འདོད་དོ་ཟེར་ན། ༩ ཁོའི་ ་བོའི་
ང་མས་ ད་པོ་དེ་དག་གི་མིག་གི་མཐོང་ངོར། ེས་པའི་མ ན་ ་སོང་ཞིང་དེའི་ ང་མགོའི་ མ་ ད་དེ།
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ཁོའི་གདོང་ལ་མཆིལ་མ་བཏབ་ནས་འདི་ ད་ ། རང་གི་ ་བོའི་ཆེད་ ་ ིམ་གཞི་འཛན་མི་འདོད་པ་ལ་འདི་
ར་ ེད་དགོས་ཞེས་བཤད་དགོས། ༡༠ དེ་ནས་བ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་ཁོ་ཚང་གི་མིང་ལ་ མ་འ ད་

ཚང་ཞེས་འདོགས་པར་འ ར་རོ༎
༡༡ གལ་ཏེ་ ེས་པ་གཉིས་འཐབ་པའི་ བས་ ། ཅིག་ཤོས་ ི་ ང་མ་མ ན་ ་ གས་ནས་རང་གི་ ོ་ག་

གཞན་དེའི་ལག་ནས་ཐར་བའི་ཆེད་ ། ེས་པ་དེའི་ཕོ་མཚན་ནས་བ ང་ན། ༡༢ ོད་ ིས་མིག་ལམ་ནས་ ིང་
ེ་མེད་པར་ ད་མེད་དེའི་ལག་པ་བཅད་ཆོག་གོ།

༡༣ ོད་ ི་ ོད་ ་ ་ ོ་ཆེ་ ང་གཉིས་ཡོད་མི་ཆོག་ལ། ༡༤ ོད་ ི་ ིམ་ན་ ེ་ཆེ་ ང་གཉིས་ ང་ཡོད་མི་
ཆོག ༡༥ ང་བདེན་ ི་ ་མ་དང་ ང་བདེན་ ི་ ེ་བཀོལ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་

ལ་དེ་ ། ོད་ ི་ཚ་ཚད་ ན་རིང་བོར་ ིང་ བ་བོ༎ ༡༦ དེའི་ ་མཚན་ནི། ང་དོན་མི་ ོང་བའི་མི་ མས་
ནི་གཙ་བོས་ངན་པར་བ ི་བ་ཡིན་ནོ༎

༡༧ ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་འོངས་པའི་ལམ་བར་ ། ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ ིས་ ོད་ལ་ཅི་དང་ཅི་
མཛད་པ་ཡིད་ལ་ ན་པར་ ིས། ༡༨ ཁོ་ཚ་ལམ་བར་ནས་ ོད་དང་འ ད་ཅིང་། ོད་རང་ངལ་ བ་ ིས་ཟིན་
པའི་ བས་ ་ ེས་ ི་ཉམ་ ང་ ས་མེད་ མས་བསད་ནས། ་ལ་མ་འཇིགས་པ་རེད། ༡༩ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ ོགས་བཞིའི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་ ས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་
ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་ ་བདེ་བར་ལོངས་ ོད་པའི་ ས་ ། ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ ི་མིང་གནམ་འོག་
ནས་མེད་པར་གཏོང་དགོས་པ་མ་བ ེད་པར་ ིས་ཤིག།

༢༦ ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེར་ཐོན་ཞིང་དེར་
གནས་པའི་ བས་ ། ༢ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ནས་ཐོན་པའི་

གསར་ ་ ིན་པའི་འ ས་ ་ ་ཚགས་ ེ་བོ་ ་བ ག་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་རང་གི་མཚན་འ གས་
སར་བདམས་པའི་གནས་དེར་འ ེར་དགོས། ༣ ོད་རང་ བས་དེའི་མཆོད་དཔོན་དང་འ ད་ནས་ཁོ་ལ་འདི་

ད་ ། ངས་དེ་རིང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ་འདོད་པ་ནི། ང་རང་གཙ་བོས་ང་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་
ཏེ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་ ེབས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། ༤ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོད་ ི་ལག་
ནས་ ེ་བོ་དེ་ ར་ ངས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་མཆོད་ ིའི་མ ན་ ་བཞག ༥ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་ཡི་མ ན་ ་སོང་ནས་འདི་ ད་ ། ར་ངའི་ཕ་མེས་ནི་འཐོར་ལ་ཉེ་བའི་ཨ་རམ་པའི་རིགས་ཤིག་
ཡིན། དང་པོ་ཨེ་ཇིབ་ ་ ེབས་ཏེ་གནས་གཡར་ ས། དེའི་མི་ ངས་ཤིན་ ་ ང་ནའང་། ལ་དེར་ ེབས་ནས་
ཇེ་ཆེ་དང་ཇེ་ ོབས་ ་སོང་ ེ་མི་ ངས་ཆེས་མང་བའི་ ལ་འབངས་ ་ ར། ༦ དེ་ནས་ཨེ་ཇིབ་པ་དག་གིས་ང་
ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་དང་མནར་གཅོད་བཏང་ནས། དཀའ་ཚགས་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་ མས་ང་ཚ་ལ་ལས་ ་བ ག་
པ་རེད། ༧ དེ་བས་ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ལ་ ་བ་ ས་པ་ཡིན། གཙ་བོས་ང་ཚའི་ ད་
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ཐོས་ཤིང་། ང་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་དང་དཀའ་ལས་ཆེ་བ། གཞན་ ིས་གཉའ་གནོན་ ེད་པ་བཅས་མཐོང་ནས།
༨ ཁོང་གིས་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་དང་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ། འཇིགས་ ་ ང་བའི་མཛད་པ།
ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ས་བཅས་ལ་བ ེན་ཏེ། ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་རེད། ༩ ང་ཚ་ ལ་འདིར་ ིད་
འོངས་ཤིང་། འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་འདི་ང་ཚར་གནང་བ་རེད། ༡༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ད་ ་
ང་ཡིས་ ོད་ ིས་གནང་བའི་ ལ་དེ་ནས་ཐོན་ཞིང་གསར་ ་ ིན་པའི་འ ས་ ་ མས་ ེར་ཏེ་མཆོད་འ ལ་

་ ེབས་ ང་ཞེས་བཤད་ ེས། རང་གི་ལག་གི་ ེ་བོ་དེ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་བཞག་ ེ། གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ ི་ ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་དགོས། ༡༡ ོད་དང་ལེ་ཝེ་བ། དེ་མིན་ ོད་ཚའི་ ོད་ན་གནས་གཡར་བ་དག་

གིས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་གཉེན་ཉེ་ལ་བདེ་ ིད་ཅི་དང་ཅི་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ ི་
ཆེད་ ་ ོ་ ིད་ལ་རོལ་དགོས་སོ༎

༡༢ ལོ་ག མ་རེའི་ ེས་ཏེ། བ ་ལས་གཅིག་ལེན་དགོས་པའི་ལོ་དེར། ོད་ ིས་འ ས་ ་ཡོངས་ལས་བ ་
ཆའི་གཅིག་ ངས་ནས། ལེ་ཝེ་བ་དང་གནས་གཡར་བ། ་ ག་དང་ གས་ས་མ་དག་ལ་གནང་ ིན་ ས་ཏེ།

ོང་ ེར་ ་དེ་ཚའི་ ོ་བ་འ ངས་པར་ ེད་དགོས། ༡༣ ཡང་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་སོང་
ནས་འདི་ ད་ ། ངས་དམ་པའི་དངོས་པོ་ མས་རང་གི་ ིམ་ནས་ ེར་འོངས་ཏེ། ལེ་ཝེ་བ་དང་གནས་གཡར་
བ། ་ ག་དང་ གས་ས་མ་དག་ལ་ ིན་ནོ༎ དེ་ནི་ ོད་ ིས་ང་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ ར་བ བ་པ་ཡིན། ོད་

ི་བཀའ་ལ་ང་ཡིས་ བ་འགལ་མ་ ས་ལ། བཀའ་དེ་བ ེད་པར་ཡང་མ་ ས་སོ༎ ༡༤ ངས་ ་ངན་ ེད་པའི་
བས་ ་དམ་པའི་དངོས་པོ་འདི་མ་བཟས། མི་གཙང་བའི་ བས་ ་དེ་དང་རེག་མ་ ོང་ལ། གཤིན་པོའི་དོན་
འང་དེ་ངས་འ ེར་མ་ ོང་བར། ངས་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་ཞིང་། ཡོད་ཚད་ ོད་ ིས་ཇི་
ར་བཀའ་བ ལ་བ་དེ་ ར་ ་བ བས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ེད་ ིས་རང་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའམ་ང་ཚ་ལ་

གནང་བའི་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་ང་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་བ་བཞིན་ ་ང་ཚ་ལ་གནང་བའི་འོ་མ་དང་ ང་
ིས་གཏམས་པའི་ ལ་དེར། ནམ་མཁའི་ད ིངས་དང་ ེད་ ི་དམ་པའི་གནས་ནས་ ིན་ བས་གནང་བར་

མཛད་ཅིག
༡༦ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས། དེ་རིང་ ོད་ལ་ ིག་ ིམས་དང་བཀའ་ ོལ་འདི་དག་བཞིན་ ་ ེད་དགོས་

པའི་ ང་འབོགས་པས། ོད་ ིས་ཅི་ ས་ ིས་ ལ་བཞིན་ ་བ བ་པར་ འོ༎ ༡༧ ོད་ ིས་དེ་རིང་གཙ་བོ་
ོད་ ི་ ་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་དང་། ཁོང་གི་ལམ་ལ་བ ོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ ིམས་ གས་དང་བཀའ། བཀའ་
ོལ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ་དང་། ཁོང་གི་ག ངས་ལ་ཉན་པར་ཁས་ ངས་སོ༎ ༡༨ དེ་རིང་གཙ་བོས་
ང་ཁོང་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ། ོད་རང་ཁོང་གི་འབངས་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་དང་། ཁོང་

གི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བར་གདམས་པའོ༎ ༡༩ ོད་ནི་ཁོང་གིས་བཟོས་པའི་མི་ ེ་ ི་ ོང་མང་
པོ་ལས་བ ོད་ད ངས་ ེར་ས་དང་ ན་ གས་ཆེ་བ། གཟི་བ ིད་ ན་པ། ད་ ་འཕགས་པ་དེ་ཡིན་པར་
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ག ངས་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན་ ོད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ཆེས་གཙང་ཞིང་
དམ་པའི་འབངས་ ་ ས་སོ༎

༢༧ མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ད་པོ་ མས་ ིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དེ་
རིང་ངས་བ ན་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ ང་བར་ ིས། ༢ ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས། གཙ་

བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་དེར་ ེབས་མ་ཐག ཉིན་དེར་ ོ་ཆེན་པོ་འགའ་བ ིགས་ནས་དེའི་
ེང་ ་དཀར་རག་ གས་དགོས། ༣ དེ་ ེས་ ིག་ ོལ་ ་བཞག་པའི་ག ངས་འདི་དག་ ོ་འ མ་ ི་ ེང་
་ཕོབ་ཅིག ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གནང་བའི་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་

པའི་ ལ་དེར་ ེབས་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ལ་དེ་གནང་བར་
འ ར་རོ༎ ༤ ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་བ་ན། རི་བོ་ཨེ་བལ་ ི་ ེང་ ་དེ་རིང་ངས་བ ན་པ་བཞིན་ ། ོ་
བ ིགས་ནས་དེའི་ ེང་ ་དཀར་རག་ གས་དགོས། ༥ ལ་དེ་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ོ་ཡི་མཆོད་ ི་ཞིག་
བ ིགས་དགོས། ོ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་ གས་ ི་ལག་ཆ་ཅི་ཡང་མ་བཀོལ་བར། ༦ ལས་ ོན་མ་ ས་པའི་ ོ་དག་
གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་མཆོད་ ི་བ ིགས་ཤིང་། མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་དམར་བསང་ ལ་ནས་གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་ལ་འ ལ་དགོས། ༧ ཡང་བདེ་མཆོད་ ང་ ལ་ཏེ་ ལ་དེར་བཟའ་བཞིན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་
ང་ནས་ ོ་ ིད་ལ་རོལ་དགོས།

༨ ོད་ ིས་ ིག་ ིམས་ ་བཞག་པའི་ག ངས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་གསལ་བོར་ ོ་ཡི་ ེང་ ་ཕབ་དགོས།
༩ མོ་ཤེ་དང་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བ་གཉིས་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་ད ི་སི་རལ་

ཡ། ོད་ཚས་ཁ་རོག་གེར་ཉོན་ཅིག དེ་རིང་ ོད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་འབངས་ ་འ ར་དགོས་པས།
༡༠ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་དང་ ིག་ ིམས་ མས་ཏེ། དེ་རིང་
ངས་ ོད་ལ་བ ན་པ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར།

༡༡ ཉིན་དེར། མོ་ཤེ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༢ ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ ེས། ཤིམ་ཨོན་
དང་ལེ་ཝེ། ་ ། ཡི་ས་གར། ཡོ་སེབ། བེན་ཡ་མིན་བཅས་རིགས་ ེ་ ག་པོ་འདིའི་ ་ མས། རི་བོ་ག་རི་ཟིམ་

ི་ ེང་ ་འ ེང་ནས་འབངས་ མས་ལ་ ིན་ བས་ ོང་བ་དང་། ༡༣ ་བེན་དང་གད། ཨ་ཤེར། ཟ་ ་ལོན།
དན། ནབ་ཏ་ལི་བཅས་རིགས་ ེ་ ག་པོའི་ ་ མས། རི་བོ་ཨེ་བལ་ ི་ ེང་ ་འ ེང་ནས་དམོད་ཚག་འབོར་
དགོས། ༡༤ ལེ་ཝེ་བས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ད་གསང་མཐོན་པོས་འདི་ ད་ །

༡༥ མི་ལ་ལས་གཙ་བོས་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་འ ་དང་བ ོས་རིས། གས་ ་སོགས་བཟོ་བཞིན་འ ག དེ་
ནི་ལག་ཤེས་པ་དག་གིས་བཟོས་པ་ མས་ ོག་ ་འ གས་བཞིན་མཆིས། མི་དེ་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཟེར་
ཞིང་། འབངས་ མས་ ིས་དེའི་ལན་ ་ཨ་མེན་ཟེར་དགོས།

༡༦ ཕ་མ་མི་བ ར་བ་ མས་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་མེན་ཟེར་
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དགོས།
༡༧ ིམ་མཚས་ ི་ས་ གས་ ལ་མཁན་ མས་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་

ིས་ཨ་མེན་ཟེར་དགོས།
༡༨ ལོང་བ་ཞིག་ལམ་ལས་འདའ་ ་འ ག་མཁན་དེར་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་

མས་ ིས་ཨ་མེན་ཟེར།
༡༩ གནས་གཡར་བ་དང་ ་ ག གས་ས་མ་ མས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ེད་མཁན་དེར་དམོད་ཚག་

འཕོག་ངེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་མེན་ཟེར།
༢༠ མ་ཡར་དང་ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་དག་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཏེ། དེ་ནི་རང་གི་ཕའི་ ་བ་ཡར་

བཏེགས་ཡིན་ནོ་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་མེན་ཟེར།
༢༡ ད་འ ོ་དང་འ ིག་པ་ ོད་མཁན་ མས་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་

ིས་ཨ་མེན་ཟེར།
༢༢ ཕ་གཅིག་ལ་མ་མི་གཅིག་པའམ། མ་གཅིག་ལ་ཕ་མི་གཅིག་པའི་ ིང་མོ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་དག་

ལ་དམོར་ཚག་འཕོག་ངེས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། འབངས་ མས་ ིས་ཨ་མེན་ཟེར་དགོས།
༢༣ རང་གི་ ག་མོ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་དག་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཟེར་ཞིང་། འབངས་ མས་

ིས་ཨ་མེན་ཟེར་དགོས།
༢༤ ོག་ ་མི་གསོད་མཁན་ ི་ལག་དམར་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་

ིས་ཨ་མེན་ཟེར་དགོས།
༢༥ ོག་ད ལ་ ངས་ནས་ཉེས་མེད་ ི་མིའི་ ོག་ལ་འཚ་བ་ མས་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཞེས་ཟེར་

ཞིང་། ཡང་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་མེན་ཟེར་དགོས།
༢༦ ིག་ ོལ་ ་བཀོད་པའི་ག ངས་མི་བ ི་བ་དག་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། འབངས་

མས་ ིས་ཨ་མེན་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༢༨ ོད་ ིས་སེམས་ཞིབ་མོས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་ཞིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཐམས་
ཅད་དེ། དེ་རིང་ངས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ན། ཁོང་གིས་ ོད་རང་

གནམ་འོག་གི་འབངས་ ི་ ོང་ལས་ ད་ ་འཕགས་པར་ ེད་དོ༎ ༢ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་
ག ངས་ལ་ཉན་ན། བ ་ཤིས་པའི་ ས་འདི་དག་ ོད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ཤིང་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་ངེས་
སོ༎ ༣ དེ་དག་ནི་འདི་ ་ ེ། ོད་རང་ ོང་ ེར་ནས་བ ་ཤིས་པར་འ ར་ལ། ཞིང་ནང་ནས་ ང་བ ་ཤིས་
པར་འ ར་ངེས། ༤ ོད་ ི་ ས་ལས་ ེས་པ་དང་ས་ནས་ཐོན་པ། ོ་ གས་ ིས་བཙས་པའི་བེ ་དང་ ་ ་
བཅས་བ ་ཤིས་པར་འ ར་ངེས། ༥ ོད་ ི་ ེ་བོ་དང་ ོད་ ི་ཟན་གཞོང་བ ་ཤིས་པར་འ ར། ༦ ོད་ཕར་
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འ ོ་ ས་བ ་ཤིས་ལ་ ར་འོངས་ ས་ ང་བ ་ཤིས་ངེས། ༧ ི་ད ་ ོད་ལ་ ོལ་བར་འོངས་པའི་ཚ། གཙ་
བོས་ཁོ་ཚ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་དཔའ་ མ་པར་ ེད་ངེས་ཤིང་། ཁོ་ཚས་ལམ་གཅིག་དེད་དེ་ ོད་ཚར་ ོལ་བར་
འོངས་པ་ཡིན་ན། མཐར་ལམ་བ ན་ལ་འཐོར་ནས་འ ོས་ ་འ ག་པ་ཡིན་ནོ༎ ༨ ོད་ ི་མཛད་ཁང་དང་དེ་
མིན་ ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ཡོད་ཚད་ལ། གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ ོད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་
ཅིང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེར་ཡང་ ོད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པར་འ ར་རོ༎
༩ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་བཀའ་ མས་བ ིས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ེས་ ་ཡང་དག་པར་ གས་ན། ཁོང་
གིས་ ོད་ལ་མནའ་བོར་བཞིན་ ོད་ནི་རང་ཉིད་ ི་འབངས་དམ་པར་ ེད་དོ༎ ༡༠ གནམ་འོག་གི་དམངས་ ི་

ོང་མང་པོས་ ོད་རང་གཙ་བོའི་མཚན་འོག་ ་གནས་པ་ཐོས་ནས། ོད་ལ་ ག་པར་འ ར་རོ༎ ༡༡ ོད་
རང་གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ད ་མནའ་བོར་ཏེ་ ོད་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་གནས་

ས། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ ས་ནས་ ང་བ་དང་། ོ་ གས་ལས་བཙས་པ། ལ་ནས་ཐོན་པ་ མས་ཅི་འདོད་ ་
འཕེལ་བར་མཛད་དོ༎ ༡༢ གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ིན་ ི་ ོ་འཕར་ ེ་ནས། ོད་ ི་ ལ་ལ་ ས་ཐོག་ ་ཆར་
བ་འབེབས་པར་ ེད་ལ། ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་ནས། ལ་
འབངས་མང་པོས་ ོད་ ི་ས་ནས་ནོར་གཡར་བ ི་ ེད་པ་ལས། ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ལག་ནས་གཡར་བ ི་ ེད་
མི་དགོས་སོ༎ ༡༣–༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ཡི་བཀའ་ ེ། དེ་རིང་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་པ་

མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ིས་ནས། ཡར་མར་ལ་མ་ཡོལ་ཞིང་གཞན་ ི་ འི་ ེས་ ་མ་འ ངས་ན། གཙ་བོས་
ོད་རང་མགོ་ ་ ོད་པ་མ ག་ ་ ོད་མི་དགོས་པ་དང་། ེང་ ་འ ག་པ་ལས་འོག་ ་ ོད་མི་དགོས་པར་
ེད་དོ༎

༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ ོལ་དང་ ིག་
ིམས་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་རིང་བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ན་པ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་མ་བ ིས་ན། གཤམ་ ི་

དམོད་ཚག་འདི་དག་ ོད་དང་འ ོགས་ཤིང་། ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་ངེས་སོ༎ ༡༦ ོད་ ོང་ ེར་ ་ ོད་
ས་དམོད་ཚག་འཕོག་ལ། ཞིང་ནང་ ་ ོད་ ས་ ང་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས། ༡༧ ོད་ ི་ ེ་བོ་དང་ ོད་ ི་

ཟན་གཞོང་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས། ༡༨ ོད་ ི་ ས་ལས་ ེས་པ་དང་ཞིང་ནང་ནས་ཐོན་པ། བེ ་དང་ ་
་ མས་ལ་དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས་སོ༎ ༡༩ ོད་ཕར་འ ོ་ ས་དམོད་ཚག་འཕོག་ལ། ར་འོངས་ ས་ ང་

དམོད་ཚག་འཕོག་ངེས།
༢༠ གཙ་བོས་ ོད་ ིས་ངན་པའི་ལས་བ བས་ནས་ཁོང་ཉིད་དང་འགལ་བ་མཐོང་ནས། ོད་རང་འཇིག་

ཅིང་ ར་ ་མེད་པར་འ ར་བའི་བར་ ། ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམོད་པ་དང་།
འ ག་པ་དང་། ཉེས་ཆད་ མས་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་ ེད་དོ༎ ༢༡ གཙ་བོས་གཉན་ནད་ ོད་ ི་ ེང་ ་
གཏོང་ངེས། ཁོང་གིས་ ོད་རང་སོང་ཞིང་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ནས་ ་མེད་ ་འ ོ་བའི་བར་ ་དེ་ ར་
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ེད་ངེས། ༢༢ གཙ་བོས་ ོ་གཅོང་དང་ཚད་པ། འཚག་པའི་ནད། ས་ནད། རལ་ ི་དང་། འ ་ ང་གིས་ ེམ་
པ་དང་། ེ་དཀར་ ི་ནད་ ིས་ ོད་རང་ལ་འདེབས་ཤིང་བདའ་ ་བ ག་ནས། ོད་རང་ ་མེད་ ་འ ོ་བའི་
བར་ ་གཙས་པར་ ེད་དོ༎ ༢༣ ོད་ ི་མགོ་ཐོག་གི་གནམ་དེ་ཟངས་དང་། ང་འོག་གི་ས་དེ་ གས་ ་འ ར་

་འ ག་གོ། ༢༤ གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ལ་ ་བབས་པའི་ཆར་བ་ མས་ས་ ལ་ ་བ ར་ཏེ། ོད་རང་ ་མེད་ ་
འ ོ་བའི་བར་ ་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་འབབ་པར་ ེད་དོ༎ ༢༥ གཙ་བོས་ ོད་རང་ད ་བོའི་མ ན་ ་ཕམ་པར་

ེད་ཅིང་། ོད་ ིས་ལམ་གཅིག་དེད་དེ་ཁོ་ཚར་ ོལ་བར་སོང་ན། མཐར་ལམ་བ ན་དེད་ནས་འ ོས་ཡོང་བ་
སོགས། ོད་རང་གནམ་འོག་གི་ ལ་ཁབ་ ི་ ོང་གི་ ོད་ནས་ཕར་འདེད་ ར་འདེད་ ེད་དོ༎ ༢༦ ོད་ ི་བེམ་
པོ་ནི་བར་ ང་གི་འདབ་ཆགས་དང་། ས་ཐོག་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ི་ཁ་ཟས་ ་ ར་ ང་། ས་ ང་དེ་ཚ་
ད ོག་པར་མི་འ ར་རོ༎

༢༧ གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་པའི་ནད་ ་བ་དང་གཞང་འ མ། ོ། ཟ་ ན་སོགས་ ིས་ ོད་ལ་གཙས་ནས། ནད་
དེ་དག་ནམ་ཡང་གསོ་ཐབས་མེད་པར་ ེད་དོ༎ ༢༨ གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ོ་འབོག་དང་ལོང་བ། ོ་ ོངས་སོགས་

ིས་འཚ་བར་ ས་ནས། ༢༩ ོད་ ིས་ཉིན་མོའི་ ས་ འང་ཅི་ཡང་མཐོང་མི་ བ་པར། ལོང་བ་ཞིག་གིས་ ན་
པའི་ནང་ ་ལག་ ོབ་ ེད་པ་དང་འ འོ༎ ོད་ ི་ལས་ མས་ལེགས་འ བ་མི་འ ང་ལ། ས་ ན་གཞན་ ི་
གཉའ་གནོན་དང་འ ོག་བཅོམ་ ེད་ཅིང་། དེ་ ས་ ོད་རང་ ོབ་མཁན་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎ ༣༠ ོད་ ིས་ ་མོ་
ཞིག་ལ་གཉེན་ གས་བ བ་ཟིན་ ང་། དེ་ནི་ ེས་པ་གཞན་དང་འ ོགས་ངེས། ོད་ ིས་ཁང་པ་བ ིགས་ ང་
དེའི་ནང་ ་བ ད་མི་ཆོག་ལ། ོད་ ིས་བ གས་པའི་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་གི་འ ས་ ་ མས་ ང་ལོངས་

་ ད་མི་ཆོག་གོ། ༣༡ ོད་ ི་བ་ ང་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ནས་བཤས་ ང་། ོད་ ིས་དེའི་ཤ་བཟའ་མི་ བ།
ོད་ ི་བོང་ ་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ནས་འ ོག་ ང་། དེ་ལ་ ོད་ལ་ ིར་ ོད་མཁན་མེད། ོད་ ི་ ག་ མས་

ད ་ལག་ ་ཤོར་ཡང་། ོབ་མཁན་ཅི་ཡང་མེད་ངེས་སོ༎ ༣༢ ོད་ ི་ ་མོ་གཞན་ ེའི་འབངས་ལ་དབང་བར་
འ ར་ངེས་ཤིང་། ོད་ ིས་ལོ་དང་ ་བར་ ག་ནས་ཐ་ན་མིག་གཉིས་ལོང་བར་ ར་ ང་། ོད་ལ་ ོབ་པའི་

ས་པ་མེད་དོ༎ ༣༣ ོད་ ི་ས་ཐོག་དང་རང་གི་ངལ་བ་ལས་ཐོན་པའི་འ ས་ ་ མས། ོད་ ིས་གཏན་
ནས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ལ་འབངས་དག་གི་ཁ་ཟས་ ་འ ར་ཞིང་། ོད་ལ་གཞན་ ི་བ ས་བཅོས་དང་གཉའ་
གནོན་ཐེབས་ངེས། ༣༤ ཐ་ན་ ོད་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ ོ་བར་འ ར་ངེས་སོ༎ ༣༥ གཙ་བོས་ ོད་ལ་ནད་ ིས་

ོལ་བར་ ས་ནས། ོད་ ི་ ས་མོ་དང་ ་སོགས་ ང་མགོ་ནས་ ི་ག ག་བར་ ་བས་བཏབ་ནས་གསོ་ཐབས་
མེད་པར་འ ར། ༣༦ གཙ་བོས་ ོད་དང་ ོད་ ིས་བ ར་བའི་ ལ་པོ་དང་བཅས་པ། ོད་དང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་
ལ་ཆ་ ས་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ ་ ིད་ནས། ལ་དེ་ནས་ ོད་ ིས་ ོ་དང་ཤིང་གི་ ་ མས་བ ར་བར་

ེད་དོ༎ ༣༧ ོད་རང་གཙ་བོས་ ིད་པའི་ ལ་ཁབ་དག་ ། ངོ་མཚར་བའི་ ་དང་། ེལ་དགོད་ ེད་ས། འ ་
ོད་ ་སའི་གཞི་ ་འ ར་རོ༎
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༣༨ ཞིང་ ་ ེར་བའི་ས་བོན་ཤིན་ ་མང་ཡང་། ལག་ ་ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ ང་ ་ལས་མེད་པར་འ ར།
དེ་ནི་ཞིང་ མས་ཆ་ག་བས་བཟས་པ་རེད། ༣༩ ོད་ ིས་ ན་འ མ་འདེབས་འ གས་དང་བདག་དོམ་ ས་

ང་། མ་འ མ་ ི་འ ས་ ་མི་ཐོགས་ཤིང་ ན་ཆང་ཡང་འ ང་མི་ བ། དེའི་ ་མཚན་ནི་ ིན་འ ་དག་
གིས་ཟས་ཚར་བ་ཡིན་ནོ༎ ༤༠ ོད་ ི་ ལ་ཡོངས་ན་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་ཡོད་ ང་། དེའི་ མ་ ས་ལ་ གས་
པའི་ ལ་དང་མི་ ན། དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་གི་འ ས་ ་ མས་མ་ ིན་པར་ས་ ་ ང་བ་རེད།
༤༡ ོད་ལ་ ་ ེས་ཤིང་ ོད་ ིས་ ་གསོས་ ང་རང་ལ་དབང་བར་མི་འ ར་ཏེ། གཞན་ ིས་བཙན་ ་ག ང་
བར་འ ར། ༤༢ ོད་ལ་དབང་བའི་ ོང་བོ་དང་ས་ཐོག་ནས་ཐོན་པའི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ཆ་ག་བས་བཟས་
ཚར་བར་འ ར། ༤༣ ོད་ ི་ ོད་ ་གནས་གཡར་བའི་ ི་མི་དག་རིམ་ ིས་ཡར་འཕགས་ནས། ོད་ལས་མཐོ་
ནས་མཐོ་ ་འ ོ་ལ། ོད་ནི་རིམ་ ིས་མར་ ང་ནས། ཇེ་དམའ་ནས་ཇེ་དམར་འ ར་རོ༎ ༤༤ ཁོ་བོས་ ོད་ལ་
གཡར་བ ི་ ེད་པ་ལས། ོད་ ིས་ཁོ་ལ་གཡར་བ ི་ ེད་མི་ བ་ཅིང་། ཁོ་རང་མགོ་དང་ ོད་ནི་མ ག་ ་ ་
དགོས་སོ༎

༤༥ དམོད་ཚག་འདི་དག་གིས་ ོད་ ི་ ེས་འདེད་ཅིང་། ོད་ ི་ ེས་ཆོད་ནས་ ོད་རང་མེད་པར་ ེད།
དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་ཞིང་། ཁོང་གིས་བ ལ་བའི་བཀའ་
དང་ ིག་ ིམས་ མས་ ལ་བཞིན་ ་མ་ ང་བས་སོ༎ ༤༦ དམོད་ཚག་འདི་དག་ནི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ི་རབས་
པ་དག་གི་ ེང་ནས་ ས་དང་ངོ་མཚར་ ་ ར་ཏེ། གཏན་ ་གནས་ངེས་སོ༎ ༤༧ དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ལ་
ནོར་དང་ལོངས་ ོད་འཛམས་ ས། སེམས་དགའ་ཞིང་ ོ་བའི་ ོ་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ཞབས་ཏོག་མ་

ས་པས། ༤༨ ོད་ ིས་བ ེས་པ་དང་ ོམ་པ། གཅེར་ ར་གནས་པ། ཅི་ཡང་མེད་པའི་ བས་ ། གཙ་བོས་
མངགས་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པའི་ད ་ མས་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས། ཁོས་ གས་ ི་གཉའ་ཤིང་

ོད་ ི་གཉའ་བར་བཞག་ ེ། ོད་ ་མེད་ ་འ ོ་བའི་བར་ ་དེ་ ར་བ ས་བཅོས་ ེད་དོ༎
༤༩ གཙ་བོས་ཆེས་ ང་ཐག་རིང་བ། གནམ་མཐའི་མཚམས་ ི་ ལ་ཁབ་ཅིག་གི་འབངས་ ་ ོད་འ ར་

འོངས་པ་དང་འ ་བ་ཞིག་ ིད་འོངས་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འ ག་ངེས། འབངས་དེ་དག་གི་ ད་ཆ་ ོད་ ིས་
གོ་བར་མི་འ ར། ༥༠ འབངས་འདི་དག་གི་གདོང་ལ་ ོ་གཉེར་ ོད་ཅིང་། ན་པ་ མས་ལ་ ་ཡངས་མི་
གཏོང་ལ་གཞོན་པ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་ཡང་མི་ ེད་དོ༎ ༥༡ ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ོ་ གས་ལས་ ེས་པ་དང་ས་ཐོག་
ནས་ཐོན་པ་ མས་བཟས་ནས། ོད་རང་ ་བ་ནས་མེད་པར་ ེད་ལ། ོད་ ི་འ ་རིགས་དང་ཆང་གསར།

མ། བེ ་དང་ ་ ་སོགས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ེར་ནས་ ོད་རང་ ་མེད་ ་གཏོང་ངོ་༎ ༥༢ ཁོ་ཚས་ ོད་
རང་མཁར་སོ་སོའི་ནང་ ་འ ག་ངེས། ོད་རང་བ ེན་པའི་མཁར་མཐོ་ལ་ ་བ་ མས་བཙན་ ིས་བཤིག་
རག་བར་ ་དེའི་ནང་ ་འ ག་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་ ོད་ཚ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་

ོགས་སོ་སོའི་མཁར་ནང་ ་འ ག་པར་ ེད་དོ༎ ༥༣ ད ་བོས་ ོད་རང་བ ོར་ཅིང་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་
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པའི་ ས་ ། ོད་ ིས་རང་གི་ ས་ལས་ ེས་ཤིང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་རང་གི་ ་
ག་ མས་ ི་ཤ་བཟའ་བར་ ེད་དོ༎ ༥༤ ོད་ཚའི་ ོད་ ི་འཇམ་ལ་གཉོམ་པའི་ ེས་པ་དག་གིས་འདོད་པའི་

མིག་འོད་ ིས་རང་གི་ ་ ་དང་། ་ འི་པང་གི་ ང་མ། དེ་དེའི་དེའི་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་ ་ ག་ མས་ལ་
མིག་ཅེར་རེར་ ་ཞིང་། ༥༥ ཐ་ན་ ོད་རང་ད ་ཡིས་བ ོར་ཅིང་དཀའ་ ག་ལ་གཏད་ནས་ ོང་ ེར་ ་ ོད་
པའི་ བས་ ། ཁོས་རང་གི་ ་ ག་གི་ཤ་ཟ་ཞིང་། རང་གི་གཉེན་ཉེ་ལ་ ལ་ ང་ཟད་ཙམ་ཡང་ ེར་བར་མི་
འདོད་དེ། ཁོ་གཅིག་ ས་ཟས་ ང་ཅི་ཡང་ ག་པར་མི་འ ར་རོ༎ ༥༦ ོད་ཚའི་ ོད་ ི་འཇམ་ལ་ཉམ་ ང་
བའི་ ད་མེད། ིར་ན་འཇམ་ལ་ཉམ་ ང་བའི་དབང་གིས་ཐང་གོམ་གང་ ོ་བར་ཡང་མི་ ས་པ་དེས་ ང་།
རང་གི་པང་ན་གནས་པའི་ ོ་ག་དང་རང་གི་ ་ ག་ མས་ལ་འདོད་ མ་ ི་མིག་གིས་ ་བར་ ེད། ༥༧ རང་
གི་བ ་བར་ནས་ཐོན་པའི་ ས་པ་དང་། རང་ལ་ ེས་པའི་ ་ ག་ མས་ ང་། རང་ལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་
དབང་གིས་ད ་ཡིས་བ ོར་ཅིང་དཀའ་ལས་ལ་འ ད་པའི་ ོང་ ེར་ ། ཁ་རོག་གེར་ཟོས་འ ོ་བ་རེད།

༥༨–༥༩ དེབ་འདིའི་ ེང་ ་ ིམས་ གས་ ་བཀོད་པའི་ག ང་འདི་དག་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་
འཇིགས་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་མཚན་ལ་ཞེད་ ང་ ེ་བར་ ེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ལ་བཞིན་ ་མ་
བ ིས་ན། གཙ་བོས་ ས་ངན་ཏེ། གནོད་འཚ་ཆེ་ལ་དལ་བ་དང་། ནད་རིགས་ ི་ལ་དལ་བ་ མས་ ོད་དང་

ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་འབེབས་པར་ ེད་དོ༎ ༦༠ ོད་རང་ ག་པའི་ཨེ་ཇིབ་པའི་ནད་
མས་ ོད་ ི་ ེང་ ་འོངས་ཤིང་། ོད་ ི་ ས་ལ་ ོར་བར་ ེད་དོ༎ ༦༡ དེ་མིན་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་
་བཀོད་མེད་པའི་ནད་རིགས་དང་། གནོད་འཚ་ ་ཚགས་ ོད་ ི་ ེང་ ་ཕབ་ནས། ོད་རང་ ་མེད་ ་འ ོ་

བའི་བར་ ་དེ་ ར་ ེད་དོ༎ ༦༢ ོན་ཆད་ ོད་ཚའི་ ངས་ནི་ནམ་མཁའི་ ར་མ་བཞིན་ ་མང་ནའང་། གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་པས། ལ་ ་ ས་པའི་མི་ ངས་ཤིན་ ་ ང་བར་འ ར།

༦༣ ོན་ཆད་གཙ་བོ་ ོད་ཚ་ལ་དགའ་ཞིང་གཅེས་ནས། ོད་ཚའི་ ངས་ཀ་འཕེལ་ ་བ ག་པ་ཇི་བཞིན།
ོད་ཚ་མེད་པར་གཏོང་བ་ལ་ཡང་དགའ་ ེ། ོད་ཚ་ ་མེད་དང་། ོད་ཚ་དེར་ཆས་ཤིང་ཐོབ་པའི་ ལ་དེ་

ནས་མེད་པར་ ེད་དོ༎ ༦༤ གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ས་འདི་ནས་གནམ་མཐའི་བར་ ི་འབངས་ ི་ ོང་མང་པོའི་
ས་ ་འཐོར་ ་བ ག་ཅིང་། ལ་དེ་ནས་ ོད་ ིས་རང་དང་རང་གི་ཕ་མེས་ལ་ཆ་མེད་ ་ ར་བའི་ ོ་དང་

ཤིང་གི་ ་ མས་བ ར་ ་འ ག་ངེས་སོ༎ ༦༥ ལ་འབངས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ོད་ལ་བདེ་ ིད་ཡོང་མི་ ིད་
ལ། ོད་སའི་གནས་ཙམ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར། དེ་ལས་ ོག་ ེ། གཙ་བོས་ ལ་དེ་ནས་ ིང་ ང་འ ིགས་
པ་དང་མིག་ ང་ ོངས་པ། ་འ མས་པར་འ ར་ཞིང་། ༦༦ ོད་ ིས་ ོག་དང་འ ལ་བར་དོགས་ནས།
ཉིནམཚན་ ན་ ་ ག་ ང་ ེས་ཤིང་། ོག་ ང་འཚ་དཀའ་བར་འ ར་རོ༎ ༦༧ ོད་ ི་སེམས་ལ་དངངས་

ག་ ེ་བ་དང་མིག་ལ་མི་ ག་པ་མངོན་པས། ནངས་མོར་ ོད་ ིས་འདི་ནི་དགོང་མོ་ཡིན་ན་ཅི་མ་ ང་ཟེར་
བ་དང་། དགོང་མོར་འདི་ནི་ནངས་མོ་ཡིན་ན་ཅི་མ་ ང་ཟེར་བར་འ ར་རོ༎ ༦༨ གཙ་བོས་ ོད་རང་ ར་
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བཞག་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ལོག་པ་ ེ། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ལ་ནམ་ཡང་ ིར་ལོག་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་ལམ་དེར་
གས་པར་འ ར། ལ་དེ་ནས་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ས་པོ་ད ་ལ་བཙངས་ནས་གཡོག་པོ་ ེད་ངེས་ལ།

ནམ་ཡང་ ོད་ ོབ་མཁན་མི་འ ག་གོ།

༢༩ འདི་དག་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་ནས་མོ་ཤེས་ལ། ཁོང་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བཞག་
པའི་ཞལ་ཆད་འདི་ ོག་ཅེས་བཀའ་བ ལ་བའི་ག ངས་ མས་ཡིན། འདི་དག་ནི་ཁོང་དང་ཁོ་ཚས་

རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་གཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ས་ ་མི་གཏོགས་སོ༎
༢ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་བ ས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ་བཤད། གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་

། ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་དེའི་འཁོར་གཡོག དེ་མིན་ཁོའི་ ལ་ཡོངས་ལ་ཅི་དང་
ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚས་མཐོང་བ་ ེ། ༣ ོད་ ིས་ཁོང་གིས་ཉམས་ཚད་བཞེས་པ་དང་ངོ་མཚར་
བ ན་པ། དེ་མིན་ ད་མཚར་ ི་ ་བ་མཛད་པ་ མས་མིག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་བ་རེད། ༤ འོན་ ང་གཙ་
བོས་ ོད་ཚ་ལ་ད་ འི་བར་ འང་སེམས་ ིས་ ོགས་ ་མ་བ ག མཐོང་ ་མ་བ ག ཐོས་ འང་མ་བ ག་
གོ། ༥ ངས་ ོད་ཚ་ཐང་ ོང་ ་ ིད་འོངས་ནས་ལོ་བཞི་བ ་འགོར་ཡང་། ོད་ཚའི་ ས་ ེང་གི་ ་བ་ མས་
བ ོལ་མེད་ལ། ང་མགོའི་ མ་ མས་ ང་རལ་མེད་པ་རེད། ༦ ོད་ཚས་བག་ལེབ་བཟའ་མ་ ོང་ལ། ཆང་

ངས་མོ་དང་ཆང་ཁ་མོ་ཡང་མ ང་མ་ ོང་ངོ་༎ འདི་ ར་ ེད་དོན་ནི་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ནི་ ོད་ཅག་གི་
་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ འོ༎ ༧ ོད་ཚ་ས་འདིར་ ེབས་པའི་ཚ། ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་། བ་ཤན་
ི་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བས་ང་ཚ་དང་འཐབ་ཅིང་། ང་ཚས་དེ་དག་བཅོམ་ཞིང་། ༨ ཁོ་ཚའི་ ལ་ མས་ ངས་ནས་
་བེན་རིགས་ ེ་དང་གད་རིགས་ ེ། མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་ ་ ིན་པ་རེད། ༩ དེ་བས་ ོད་

ཚས་ཞལ་ཆད་ ི་ག ངས་ མས་ལེགས་པར་ ང་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཚས་ ེད་ ིན་པའི་ལས་ཐམས་
ཅད་ལེགས་པར་འ བ་བོ༎

༡༠–༡༡ དེ་རིང་ ོད་ཚའི་མགོ་བ་དང་རིགས་དཔོན།༼མ་ ིའི་ནང་ ་རིགས་ ེའི་མགོ་བ་ཞེས་བཀོད་འ ག
༽ ན་པ། དཔོན་པོ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེས་པ་ མས། ོད་ཅག་གི་ ང་མ་དང་ ་ ག ར་ནང་ ་གནས་
གཡར་བ་ མས། དེ་མིན་ ོད་ཚ་ལ་ཆ་མ་ ེལ་མཁན་དང་ ་ལེན་མཁན་ཐམས་ཅད། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་
ཡི་མ ན་ ་འ ེང་ནས། ༡༢ ོད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་དེ་རིང་ ོད་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དང་།

ོད་ལ་མནའ་བོར་བ་ མས་ལ་བ ན་དགོས་སོ༎ ༡༣ དེ་ ར་ ས་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་
ག ངས་དང་། ཡང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་ལ་ད ་མནའ་བོར་བ་ཇི་བཞིན། དེ་རིང་

ོད་ནི་ཁོང་གི་ ་འབངས་དང་། ཁོང་ནི་ ོད་ ི་ ་ ་ ེད་དོ༎ ༡༤ ཞལ་ཆད་འདི་དང་མནའ་འདི་ནི་ ོད་ཚ་
ཁོ་ན་ལ་བོར་བ་མིན་པར། ༡༥ ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ཡི་མ ན་ ་འ ེང་བ་ མས་དང་། དེ་
མིན་དེ་རིང་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་མེད་པ་ མས་ལའང་། ངས་ཞལ་ཆད་འདི་དང་མནའ་འདི་བོར་བ་ཡིན།
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༡༦ ༼ ོན་ཆད་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་བ ད་ ོང་ལ། ལ་ཁབ་གཞན་ཡང་བ ད་ ོང་བ་རེད། འདི་
ནི་ ོད་ཚས་ཤེས་གསལ་ ར་རེད། ༡༧ ོད་ཚས་ ང་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ི་ཞེན་ལོག་པའི་དངོས་པོ་དང་། དེ་མིན་
ཁོ་ཚས་ཤིང་དང་ ོ། གསེར་དང་ད ལ་ ིས་ ས་པའི་ ་འ ་ཡང་མཐོང་ ོང་བ་རེད།༽ ༡༨ ོད་ཚའི་ ོད་

ི་ ེས་པའམ་ ད་མེད། རིགས་དཔོན་ནམ། རིགས་ ེའི་མགོ་བ་འགའ་ཞིག་གི་སེམས་ནི། དེ་རིང་གཙ་བོ་ ེ།
བདག་ཅག་གི་ ་དང་ ེས་ནས། ལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ ་བ ར་བར་ ིད་ལ། ཡང་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་ངན་
པ་ ག་གི་ ོང་བོ་ ེས་ཤིང་། ག་གི་འ ས་ ་དང་ ག་གི་ཚར་མ་ཐོགས་ ང་ ིད་དོ༎ ༡༩ དེ་ ས་དམོད་
པའི་ཚག་འདི་དག་ཐོས་ ང་། ད་ ང་སེམས་ ་ང་ཡི་སེམས་ནི་ ོང་བོར་གནས་ཤིང་། དེས་མི་མང་པོ་ ག་
ལ་གཏད་ ང་། ང་ནི་ད་ ང་བདེ་བར་གནས་སོ་ མ་ནས་ཡིད་ཚམས་མཁན་ ང་ན། ༢༠ གཙ་བོས་དེ་གཏན་
ནས་ ་ཡངས་ ་མི་གཏོང་བར། གཙ་བོས་ ོ་བ་དང་ཞེ་ ང་དེའི་ ེང་ ་གཏོང་ངེས། དེ་ནི་ ་བ་འ ར་བ་
དང་འ འོ༎ ེགས་བམ་འདིའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་དམོད་ཚག་ མས་ཁོའི་ ེང་ ་འབེབས་ཤིང་། གཙ་བོས་
ཁོའི་མིང་ཡང་གནམ་འོག་ནས་མེད་པར་ ེད་དོ༎ ༢༡ ད་ ང་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་དང་ཞལ་ཆད་ ་
བཀོད་པའི་དམོད་ཚག་ མས། ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ལས་ ར་ ་བཏོན་ནས། ཁོའི་ ེང་ ་གནོད་
འཚ་གཏོང་བར་ ེད་དོ༎ ༢༢ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ ེ། ོད་ ི་ ེས་ནས་ ང་བའི་ ་ ད་ མས་དང་། ང་
རིང་ནས་འོངས་པའི་ ི་མི་ མས་ ིས་ ལ་འདི་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་ ོན། དེ་མིན་གཙ་བོས་ ལ་འདིར་
བཏང་བའི་ནད་རིགས་ མས་མཐོང་བ་དང་། ༢༣ ཡང་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ ་ཟི་དང་བ་ ། མེའི་ ལ་བཅས་

ིས་ཁེབས་ཤིང་། ོ་ཞིང་དང་ལོ་ཏོག་མེད་ལ། ཐ་ན་ ་ཡང་མི་ ེ་བར་གཙ་བོས་ གས་ ོ་བ་མཛད་དེ་གཏོར་
བ ག་བཟོས་པའི་ས་དོམ་དང་ག་མོ་ར། ཨ་ད་མ། ཚ་བོ་ཨིམ་དང་འ ་བར་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོང་། ༢༤ མཐོང་
བའི་མི་དེས། ཐ་ན་ ི་ ེའི་མིས་མཐོང་ནའང་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཅིའི་ ིར་ ལ་འདི་ལ་འདི་ ར་ ས་པ་
རེད། འདི་ ར་ གས་ ོ་བ་མཛད་པ་ནི་ཅི་ཞིག་གི་ ིར་ ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ཞིང་། ༢༥ དེའི་ལན་ ་འདི་ ད་ །
དེ་ནི་ ལ་འདིའི་མི་ མས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་དང་། ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ ས་ཁོ་ཚ་
ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ནས། ༢༦ ཆ་མེད་ ས་མེད་ ི་གཞན་པའི་ ་ ེ་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ལ་བཀའ་
བཀོད་མ་མནང་བའི་ ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་པས། ༢༧ གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ ལ་འདིར་བཏབ་ཅིང་། ེགས་
བམ་འདིའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་དམོད་ཚག་ཐམས་ཅད་ ལ་འདིའི་ ེང་ ་ཕབ་པ་རེད། ༢༨ གཙ་བོ་ ོ་བ་དང་
ཁོང་ ོ། ཞེ་ ང་ལངས་ནས་ཁོ་ཚ་ས་ནས་གནམ་ལ་བཏེགས་ཤིང་། ལ་གཞན་ ་ག གས་པས་དེ་རིང་གི་
གནས་ ལ་འདི་འ ་ ང་བ་རེད།

༢༩ ོག་ ་ ར་བའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ལ་གཏོགས་ཤིང་། མངོན་ མ་ ི་ ་བ་
ཡོད་ཚད་ནམ་ཡང་ང་ཚ་དང་ང་ཚའི་ ་ ད་ མས་ལ་གཏོགས་པ་རེད། དེ་ ར་ ས་ན་ང་ཚས་ ིམས་ གས་

་བཀོད་པའི་ག ངས་ཐམས་ཅད་བ ི་བ་རེད༎
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༣༠ ངས་ ོད་ ི་མ ན་ ་བཞག་པའི་དམོད་ཚག་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་ཅིང་། གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་དེད་ནས་ ི་ ེའི་ད ས་ ་ ེབས་པའི་ཚ། ིན་ བས་ ི་ཚག་ མས་ ན་

པར་འ ར་རོ༎ ༢ གལ་ཏེ་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ི་ ་བ ར་ཞིང་། དེ་རིང་བདག་གིས་བ ན་པ་ཇི་བཞིན་ཁོང་གི་ག ངས་ལ་ཉན་ན། ༣ ས་དེར། གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་། གཞན་ ི་བཙན་འོག་ ་ ད་པའི་ ོད་རང་ ིར་ ོབ་པར་ ེད་ལ།

གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ གས་ ིར་འ ེང་ནས། དམངས་ ི་ཚའི་ ོད་ ་འཐོར་བའི་ ོད་རང་ ིར་བ ་བར་
ེད་དོ༎ ༤ གཞན་ ིས་དེད་དེ་འཐོར་བའི་མི་ མས་གནམ་མཐའི་མཚམས་ ་གནས་ ང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་
་ཡིས་དེ་ནས་ ོད་རང་བ ་བར་ ེད་དོ༎ ༥ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ཐོབ་པའི་
ལ་དེར་འ ིད་དོ༎ ལ་དེ་ ོད་ལ་གནང་ཞིང་ ོད་རང་བ ེ་བས་བ ངས་ནས། ོད་ ི་མི་ ངས་ ོད་ ི་

ཕ་མེས་ ི་ ངས་ལས་མང་ ་འཕེལ་བར་ ེད་དོ༎ ༦ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ེས་རབས་
པའི་སེམས་ ི་ ི་མ་ མས་འ ད་པར་ ེད། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་བ ར་ཞིང་། ོད་རང་བདེ་བར་འཚ་ བ་བོ༎ ༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་དམོད་ཚག་འདི་དག་
ཐམས་ཅད། ོད་ ི་ད ་དང་ ོད་ལ་ ང་བའི་མི། ོད་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ ི་མི་ མས་ ི་ ེང་ ་
འབེབས་སོ༎ ༨ ོད་རང་ ིར་ལོག་ནས། གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ཐམས་ཅད་
དེ། དེ་རིང་ངས་ ོད་ཚར་བ ན་པ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས། ༩–༡༠ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་

ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་པ་དང་། ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་བཀོད་པའི་བཀའ་ ིམས་དང་ ིག་ ིམས་
ལ་བཞིན་ ་ ང་བ། ཡང་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་བ ར་བར་ ས་ན། ཁོང་

གིས་ ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་ ས་ལས་ ང་བ་དང་། ོ་ གས་
ལས་བཙས་པ། ཞིང་ཁ་ནས་ཐོན་པ་གང་ལའང་སེམས་ ར་མེད་པར་ ེད་དོ༎ དེའི་ ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་
ན། གཙ་བོ་ནི་ ོན་ཆད་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་དགའ་བ་ཇི་བཞིན། ོད་ལ་དགའ་ཞིང་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་
བར་འ ར་རོ༎ ༡༡ དེ་རིང་ངས་ ོད་ཚ་ལ་བ ན་པའི་བཀའ་ ིམས་འདི་དག་ནི། ོད་ ིས་བསམ་ ི་མི་ བ་
པ་དང་། ོད་དང་ ང་ཐག་རིང་བ་ཞིག་ ང་མིན། ༡༢ དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་མེད་དོ༎ དེ་བས་ ོད་

ིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ང་ཚའི་ཚབ་ ས་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ེར་འོངས་པ་དང་། ང་ཚས་
ཐོས་ཤིང་ ང་ བ་པ་ཞིག་ ང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་བར་དོགས་མི་དགོས་ལ། ༡༣ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ འང་མེད་
པས། ོད་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ང་ཚའི་ཚབ་ ས་ཏེ་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ནས་ ེར་འོངས་པ་དང་། ང་
ཚས་ཐོས་ཤིང་ ང་ བ་པ་ཞིག་ ང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་བར་དོགས་མི་དགོས་སོ༎ ༡༤ ག ངས་འདི་དག་ནི་

ོད་དང་ཤིན་ ་ཉེ་ ེ། ོད་ ི་ཁའི་ནང་དང་ ིང་གི་ད ས་ ་ཡོད་པས། ོད་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ང་བར་
ིས་ཤིག
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༡༥ ོས་དང་། དེ་རིང་ངས་ ོད་ ི་མ ན་ ་གསོན་དང་ ིན་ བས། འཆི་དང་ ེན་ངན་བཞག་ཡོད།
༡༦ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བ ལ་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་ཁོང་གི་ལམ་ལ་ གས། ཁོང་གི་
བཀའ་ ིམས་དང་ ིག་ ིམས། བཀའ་སོགས་བ ིས་ན། བདེ་བར་འཚ་ཞིང་མི་ ངས་མང་ ་འཕེལ་ལ། གཙ་བོ་

ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ ི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ ོད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པར་འ ར་རོ༎ ༡༧ གལ་ཏེ་
ོད་ ི་སེམས་དེ་དང་ ེས་ཤིང་མི་ཉན་པར། གཞན་ ིས་བ གས་ཤིང་དེའི་ ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་ན། ༡༨ དེ་

རིང་ངས་ ོད་ཚར་གསལ་བོར་བ ན་པ་ ར། ོད་ཚ་མེད་པར་འ ར་ངེས་ལ། ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས་ ོད་
ལ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་དེར་ཚ་རིང་བོར་གནས་མི་ བ་བོ༎ ༡༩ དེ་རིང་ངས་ནི་གནམ་དང་ས་དཔང་ལ་
བ གས་ནས། ཤི་དང་གསོན། ིན་ བས་དང་ ེན་ངན་ མས་ ོད་ ི་མ ན་ ་བཞག་ཡོད། དེ་བས་ ོད་

ིས་གསོན་པ་དེ་འདེམས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ང་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ མས་འཚ་བོར་འ ར་རོ༎ ༢༠ དེ་
མིན་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་ཞིང་། ཁོང་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་དགོས། དེའི་ ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་
ན། ཁོང་ནི་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་ཡིན་ཞིང་། ོད་ ི་ཚ་ ོག་བ ན་མིན་ཁོང་ལ་རག་ལས་སོ༎ དེ་ ར་ ས་ན། ོད་
རང་གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་བཅས་མནའ་བོར་ཏེ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་
བཞེས་པའི་ ལ་ ་གནས་ བ་བོ༎

༣༡ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་ལ། ༢ འདི་ ད་ ། ད་ ་ང་ནི་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ར་སོན་
ཞིང་། འ ོ་འ ག་ ང་བདེ་བོ་མི་འ ག གཙ་བོས་ ང་ ོན་ཆད་ང་ལ། ོད་རང་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་

རོལ་ ་བ ལ་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས་ཡོད། ༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ ིད་ནས་ཕ་རོལ་ ་འ ོ་
ངེས་ཤིང་། ལ་འབངས་དེ་དག་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ཚར་བཅད་དེ། ཁོ་ཚའི་ ལ་དེ་ ོད་ཚར་ལ་ཐོབ་པར་
འ ར་རོ༎ གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ ེ་ ིད་ནས་ཕ་རོལ་ ་འ ོ་ངེས། ༤ གཙ་
བོས་ཁོ་ཚ་ལ་ཇི་ ར་ ེད་པར་འ ར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ཨ་མོར་བའི་སི་ཧོན་དང་ཨོག་ ་བའི་ ལ་པོ་གཉིས་
དང་ཁོ་ཚའི་ ལ་ཁབ་ནང་བཞིན་ ་བ་ནས་མེད་པར་ ེད་དོ༎ ༥ གཙ་བོས་དེ་ཚ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་ངེས་
པས། ོད་ཚས་ངས་བཀའ་ཅི་དང་ཅི་བ ན་པ་བཞིན་ཁོ་ཚ་ལ་དེ་ ར་ ོས་ཤིག ༦ ོད་ཚས་དཔའ་དང་ ིང་

ོབས་ཆེར་བ ེད་པ་ལས། ཁོ་ཚ་ལ་འཇིགས་ ག་དང་དངངས་ ག་ ེས་མི་དགོས་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་
ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་ ོད་རང་མི་བ ར་ལ། ོད་དང་ཁ་འ ལ་བ་ཡང་མི་ ིད་དོ་ཞེས་

བཀའ་བ ལ་ལོ༎
༧ མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་ ་ཨ་མ ན་ ་བོས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་

། ོད་ ིས་དཔའ་དང་ ིང་ ོབས་བ ེད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་རང་འབངས་འདི་དག་དང་མཉམ་
། གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཞིང་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ ་འ ོ་དགོས་ལ། ོད་
ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ལ་དེ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་ ་འ ག་དགོས། ༨ གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ོན་ ་གཤེགས་ངེས། ཁོང་ནི་ ོད་
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དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅིང་། ོད་རང་མི་བ ར་ལ་ ོད་དང་ཁ་འ ལ་བར་ཡང་མི་ ེད་པས། དེ་ཚ་ལ་འཇིགས་
ག་ ེས་མི་དགོས་ལ། དངངས་ ག་ ང་ ེས་མི་དགོས་སོ༎

༩ མོ་ཤེ་ཡིས་ ིག་ ིམས་འདི་དག་ཡི་གེར་ཕབ་ནས། གཙ་བོའི་མཆོད་ ོམ་འདེགས་པའི་ལེ་ཝེ་བའི་མཆོད་
དཔོན་ ི་ ་ ད་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ད་པོ་ མས་ལ་ ད་དོ༎ ༡༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ལོ་
བ ན་རེའི་ཆེས་མཐའ་མ ག་གི་ལོ་ ེ། ིན་གཏོང་གི་ལོའི་ ས་ ན་ནམ་ ར་ ོད་ ས་ཆེན་ ི་ བས་ །
༡༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བདམས་པའི་ ལ་དེར་ཁོང་ལ་མཇལ་ ་འོངས་
དགོས། དེ་ ས་། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ིམས་ གས་འདི་དག་བ གས་ནས་
ཁོ་ཚ་ལ་ཉན་ ་འ ག་དགོས། ༡༢ ཁོ་ཚའི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད། ིས་པ། དེ་མིན་ ོང་ ེར་ ་གནས་བཅས་པ་
དག་ ན་ ་བ ས་ནས། ཁོ་ཚ་ལ་ཉན་ ་འ ག་པ་དང་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་འ ག་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་འཇིགས་ཤིང་། ིམས་ གས་ ་བཀོད་པའི་ག ངས་འདི་དག་བ ི་ཞིང་བ ར་བར་ ེད།
༡༣ དེ་མིན་ ིམས་ གས་འདི་དག་ཐོས་མ་ ོང་བའི་ཁོ་ཚའི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་ཐོས་ ་འ ག་པ་དང་།
གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་འཇིགས་པར་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་བ ག་ནས། ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ཏེ་རང་
གི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་དེར། ནམ་འཚབའི་བར་ ་དེ་ ར་ ེད་དགོས་སོ༎

༡༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་འཆི་བའི་ ས་ནི་ཐོན་ལ་ཉེ་བས། ཡོ་ ་ཨ་བོས་ཏེ་ ོད་
གཉིས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ེང་ནས་ ོད་དང་། བདག་གིས་ཁོ་ལ་ཞལ་གདམས་གནང་དགོས་
ཞེས་བཀའ་བ ལ། དེ་བས་མོ་ཤེ་དང་ཡོ་ ་ཨ་གཉིས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ེང་ནས་བ ད་ཅིང་།
༡༥ གཙ་བོ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ིན་ ི་ཀ་བ་ལས་ ོན་ཞིང་། ིན་ ི་ཀ་བ་དེ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་
ཡང་ ེང་ ་བ ད་དོ༎ ༡༦ གཙ་བོས་ཡང་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་རང་གི་ཕ་མེས་ མས་དང་མཉམ་ ་
གཉིད་དགོས་པས། འབངས་འདི་དག་ཡར་ལངས་ཤིང་ཁོ་ཚ་འ ོ་དགོས་པའི་ ལ་དེར། གནས་དེའི་མི་ མས་
དང་མཉམ་ ་གཞན་ ི་ འི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་ལོག་པར་ ོད་ཅིང་། བདག་དང་ཁ་ ེས་པ། བདག་དང་ཁོ་
ཚའི་བར་ ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་འགལ་བར་འ ར་རོ༎ ༡༧ དེ་ ས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཁོང་ ོ་བཏང་ཞིང་།
བདག་གིས་ ང་ཁོ་ཚ་འདོར་བར་འ ར། ཁོ་ཚ་ལ་ ིང་ ེས་ ་ཙམ་ཡང་མི་ ེད་པར་ ར་མིད་ ་གཏོང་བ་
དང་། གནོད་འཚ་མང་པོ་ཁོ་ཚའི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབས་པར་ ེད། དེ་ ས་ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ ། གནོད་འཚ་
འདི་དག་ང་ཚའི་ ེང་ ་བབས་པ་འདི་ནི། ང་ཚའི་ ་ང་ཚའི་ ོད་ ་མེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༡༨ དེ་

ས། ཁོ་ཚ་གཞན་ ི་ ་ལ་ བས་ ་སོང་ནས་ངན་མང་པོ་ ས་པས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་ ་ཙམ་ཡང་
མི་ ེད་དོ༎

༡༩ ད་ ་ ོད་ ིས་ ་ཞིག་བ མས་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ིད་པ་དང་། ཁོ་ཚས་ ེར་ཤེས་པར་
ིས་ཤིག ་འདི་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ཉེས་ ོན་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་ བ། ༢༠ དེའི་ ་མཚན་ནི། བདག་གིས་དེ་ཚ་
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བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ཞིང་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ། འོ་མ་དང་ ང་ ིས་
གཏམས་པའི་ ལ་དེར་ ེབས་ ས། ལ་དེ་ནས་ཁོ་ཚའི་ ོ་བ་འ ང་ཞིང་ ས་ ོབས་ ས་ ེས། གཞན་ ི་ ་
ལ་ བས་ ་སོང་ནས་དེ་དག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་ཤིང་། བདག་ལ་མཐོང་ ང་དང་བདག་གི་ཞལ་ཆད་ ང་
མེད་ ་འདོར་ངེས་པ་རེད། ༢༡ ས་དེར། གནོད་འཚ་མང་པོ་ཁ་ཚའི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་ཅིང་། ་འདིས་ཁོ་
ཚའི་མ ན་ནས་དཔང་བོ་ ེད་ བ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ི་རབས་པ་ མས་ ི་ཁ་ནས་ནམ་ཡང་བ ེད་པར་མི་འ ར་
རོ༎ དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། བདག་གིས་ད ་མནའ་བོར་བའི་ ལ་ ་དེ་དག་མ་ ིད་པའི་ ོན་ ། དེ་དག་གིས་

ན་པ་བཞིན་བདག་གིས་ཤེས་པའི་ ིར་རོ༎
༢༢ ཉིན་དེར་མོ་ཤེ་ཡིས་ ་ཞིག་བ མས་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་བ བ་བོ༎ ༢༣ གཙ་བོས་ ན་ ི་

་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་དཔའ་དང་ ིང་ ོབས་བ ེད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ ིས་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ མས་བདག་གིས་མནའ་བོར་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་འ ིད་དགོས།
བདག་ ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་གནས་སོ༎

༢༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ ིམས་ གས་ ི་ག ངས་འདི་དག་ ེགས་བམ་ ་ ིས་ཚར་བར་ ས་སོ༎ ༢༥ ཡང་གཙ་
བོའི་མཆོད་ ོམ་བཏེགས་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ༢༦ ིམས་ གས་བཀོད་པའི་ ེགས་བམ་འདི་
དག་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཆོད་ ོམ་ ི་གམ་ ་ཞོགས་དང་། དེ་ ་ད ི་སི་རལ་བའི་ངན་ མས་
བདེན་དཔང་ ས་ཆོག་པ་རེད། ༢༧ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་ཚ་ནི་ངོ་ལོག་ ་བ་དང་རང་གཤིས་ ོང་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎ དེ་རིང་ང་མ་ཤི་བར་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ང་། ོད་ཚས་ད་ ང་གཙ་བོ་ལ་ངོ་ལོག་

ེད་ན། ང་ཤི་ ེས་དེ་ ོས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ༢༨ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་རིགས་ ེའི་ ད་པོ་ མས་དང་
མགོ་བོ་ཡོད་ཚད་བོས་ཤིག ངས་གཏམ་འདི་དག་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་ནས་ཉན་ ་འ ག་དགོས་ཤིང་། དེ་མིན་
གནམ་ས་དཔང་ ་བ གས་གནས་ཁོ་ཚའི་ངན་ མས་ལ་དཔང་བོ་ ེད་དགོས། ༢༩ ང་ཤི་བའི་ ེས་ ་ ོད་
ཅག་གིས་ཅི་ཡང་ ེད་ངེས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་བ ན་པའི་ལམ་ལས་ཡོལ་ཞིང་། གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ནས་ ་
བ་ངན་པར་བ ི་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འ ག་པ་དང་། ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་ ས་པས་ ང་ཁོང་ཉིད་ ི་ གས་ ོ་
བ་འབར་ ་བ ག་ནས། གནོད་འཚ་མང་པོ་ ོད་ཚའི་ ེང་ ་འབབ་པ་བདག་གིས་ཤེས་སོ༎

༣༠ མོ་ཤེ་ཡིས་ ་ཚག་འདི་དག་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཡོངས་ལ་ ས་ནས་ཐོས་ ་བ ག་གོ།

༣༢ ེ་གནམ་ ན་མ། ་བ་ ག་ ེ་ཉོན་ཅིག ངས་ ད་ཆ་ ་བར་ ། ས་གཞིས་ ང་ངའི་ཁ་ནང་གི་
གཏམ་ལ་ཉན་རོགས་གནོངས།

༢ ངའི་བ བ་ ་ནི་ ང་ཆར་ཟིལ་མ་བཞིན་འབབ་ལ། ངའི་གཏམ་ནི་ ་མགོའི་ཟིལ་བ་བཞིན་འཚར། ཡང་
ང་ཆར་ནེ ་གསིང་ ་འབབ་པ་འ ་ལ། ཟིལ་བ་ མ་ འི་ ེང་ ་བབས་པ་དང་ཡང་འ འོ༎

༣ ངས་གཙ་བོའི་མཚན་ ོག་པར་ ། ོད་ཚས་ང་ཚའི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ལ་བ ར་བར་ ་དགོས།
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༤ ཁོང་ནི་ཕ་བོང་ཡིན་པས་ཁོང་གི་མཛད་པ་ལ་མ་ ོགས་པ་མེད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ལ་
ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་མེད་པས། ག ང་ ང་ཟོལ་མེད་ ི་ ་དང་། ི་སེམས་དང་ག ང་ ང་གི་ ེད་པོ་ཡང་

ཡིན།
༥ ད་ འི་ ིགས་མའི་ ས་འདིར་ཁོང་ལ་ངན་ ེད་མཁན་དང་། ོན་ ིས་གོས་པ་ མས་ནི་ཁོང་གི་ ་

ག་མིན་ནོ༎
༦ ་ཡེ་ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་འབངས་ མས་ཡ། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ར་ ིན་ལན་གཞལ་བ་ཡིན་

ནམ། ཁོང་ནི་ ོད་ ི་ཕ་མིན་ནམ། ོད་ཉོས་ཏེ་འོངས་པ་མིན་ནམ། ཁོང་ནི་ ོད་བ ན་མཁན་དང་འ གས་
མཁན་དེ་རེད།

༧ ོད་ ིས་ ོན་འདས་པའི་ ས་ མས་ ན་པར་ ་བ་དང་། མི་རབས་མང་པོ་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་ན།
ོད་ ི་ཕ་ལ་ ིས་དང་། ོད་ལ་འདི་ ར་འཆད་ངེས། ོད་ལས་ ན་པ་ མས་ལ་ ིས་དང་། དེས་ ང་ ོད་ལ་

འདི་ ར་འཆད་ངེས།
༨ ་ཡིས་ ལ་ མས་ ལ་འབངས་དག་ལ་བགོ་བའི་ཚ། མི་ མས་སོ་སོར་དགར་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་

མས་ ི་ ངས་ཀ་བཞིན། དམངས་ ི་ཚའི་མཐའ་མཚམས་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་རེད།
༩ གཙ་བོའི་བགོས་ ལ་ནི་ཁོང་གི་འབངས་དང་། ཁོང་གི་ནོར་ ལ་ནི་ཡ་ཀོབ་ཡིན་ནོ༎
༡༠ གཙ་བོ་ཐང་ ོང་ངམ་གཅན་གཟན་ ིས་ང་རོ་ ོག་པའི་ ་ངམ་ཐང་ ་ཁོ་དང་འ ད་ ས། རང་གི་

མིག་ནང་གི་མིག་འ ས་ ང་བ་བཞིན། ཁོ་ལ་བདག་པོ་ ས། ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་ ང་ ོབ་མཛད།
༡༡ ཡང་ ག་ ོད་ ི་ཚང་བ ོགས་པ་ན། ག་མོས་གཤོག་པ་བ ངས་ཏེ་ ག་ ག་ ངས་ཤིང་། གཤོག་པ་

ང་གི་ ེང་ ་འཇོག་པ་ ར་གཅེས་པར་ ེད་དོ༎
༡༢ དེ་ ར་གཙ་བོ་གཅིག་ ས་ཁོ་རང་ ིད་པ་ལས། གཞན་ ེའི་ ་ ་ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་མེད་དོ༎
༡༣ གཙ་བོས་ཁོ་རང་ས་མཐོ་སར་ ིན་པར་མཛད། ཞིང་ནང་གི་འ ས་ ་ མས་དེས་ཟས་པ་དང་། ཕ་བོབ་

ལས་ ང་ ི་ ངས་པ་དང་། ་བའི་ ག་རི་ལས་ མ་འཇིབས་སོ༎
༡༤ ཡང་བ་མོའི་འོ་མ་དང་ ག་གི་འོ་མ། ་ འི་ཚལ་འཇིབས་ཤིང་། བ་ཤན་ནས་ཐོན་པའི་ ག་ ག་དང་

ར་མའི་འོ་མ་ཡང་འ ང་། ལོ་ཏོག་ལེགས་ཤོས་བཟའ་ལ། ན་འ མ་ ི་ ་བས་བ ལ་བའི་ཆང་ཡང་འ ང་
ངོ་༎

༡༥ འོན་ ང་ཡེ་ ་ ན་རིམ་ ིས་ཚན་པོ་དང་ ོམ་པོ། ཤ་ གས་པར་ ར་ཞིང་། ིང་ཞིང་ གས་པར་ ེད།
དེ་ནས་རང་ཉིད་བ ན་མཁན་ ི་ ་དོར་ཞིང་། ཁོ་ ོབ་མཁན་ ི་ཕ་བོང་དེ་ལའང་མཐོང་ ང་ ས་ནས།

༡༦ གཞན་ ི་ ་བ ར་ནས་ ་ལ་ གས་ ོ་མཛད་ ་བ ག ངན་པའི་ ོར་བ་ མས་བ མས་ནས་ཁོང་ལ་
ོ་བ་འབར་ ་བ ག་གོ།
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༡༧ ཁོས་བ ར་བའི་གདོན་འ ་དེ་དག་ནི་ ་མིན་པར། ཆ་མེད་ ད་མེད་ ི་ ་ཞིག་ ེ། ད་ ་གསར་ ་
དར་ཞིང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་མི་འཇིགས་པའི་ ་ཞིག་རེད།

༡༨ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ེ་སའི་ཕ་བོང་ལ་མཐོང་ ང་དང་། ོད་རང་བ ེད་པའི་ ་ཡང་བ ེད་དོ༎
༡༩ གཙ་བོས་ཁོའི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ ོ་བ་ ོང་ ས། ཁོ་ཚ་ལ་ཡིད་ ན་ཞིང་།
༢༠ འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་ གས་ ེས་མ་གཟིགས་པར་བ ད་ནས། ཁོ་ཚའི་མ ག་འ ས་ག་

འ ་ཞིག་ཡིན་པར་བ ་འདོད། ཁོ་ཚ་ནི་མི་ངན་ ོང་བོའི་རིགས་དང་། སེམས་ན་ ང་བདེན་མེད་པའི་ ་དང་
་མོ་ཡིན་ནོ༎

༢༡ ཁོ་ཚས་ ་ ་མི་འོས་པའི་ ་ མས་བ ར་ནས་བདག་ལ་ཞེ་ ང་བ ངས་ཤིང་། ིང་བོས་དབེན་པའི་
་ལ་ ས་ནས་བདག་ལ་ ོ་བ་འབར་ ་བ ག་པ་རེད། བདག་གིས་ ང་རང་གི་ ་འབངས་མ་ཡིན་པའི་མི་ལ་
གས་ ེས་གཟིགས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ཞེ་ ང་བ ངས་ཤིང་། ན་ཞིང་ ོངས་པའི་ ལ་འབངས་ མས་ལ་ཕན་

པར་ ས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ ོ་བ་འབར་ ་བ ག་པ་ཡིན།
༢༢ དེ་བས་བདག་ནི་ཁོང་ ོ་ལངས་པའི་ བས་ ་མེ་ ར་ནས། སའི་གཏིང་རིམ་ ི་བར་ ་འཚག་པར་

ས་ཤིང་། ལ་དེ་དང་ ལ་དེའི་ས་ཐོག་ནས་ ང་བའི་ལོ་ཏོག་ མས་བ ེག་པར་མ་ཟད། རི་བོའི་ ང་ཡང་
བ ེགས་པར་ ས་སོ༎

༢༣ བདག་གིས་གནོད་འཚ་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་ ངས་ཤིང་། བདག་གི་མདའ་ མས་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་འཕངས་
པ།

༢༤ ཁོ་ཚ་བ ེས་ ོགས་ ིས་ ེམ་པ་དང་། ཚ་བས་ཁོ་ཚ་ངལ་བར་ ེད་ཅིང་འཆི་བར་འ ར། བདག་གིས་
མཆེ་བ་དང་ ན་པའི་རི་ གས་བཏང་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ གས་པར་ ེད་ཅིང་། ོ་འ ོ་དག་གིས་ ག་བཏང་ནས་
གསོད་པར་ ེད་དོ༎

༢༥ ི་རོལ་ ་ ི་མ ང་གཟེངས་ཤིང་། ནང་ ་བ ད་ན་དངངས་ ག་གིས་འཆི་བར་ ེད་ལ། གཞོན་ ་
དང་ན་ ང་མ། འོ་འ ང་ ིས་པ། ་དཀར་ ི་ ད་པོ་བཅས་ཡོད་ཚད་མེད་པར་ ེད་དོ༎

༢༦ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ལ་གཞན་ ་ཁ་འཐོར་བར་ ས་ནས། ཁོ་ཚའི་མིང་ མས་འཇིག་ ེན་འདི་ནས་
མེད་པར་བཟོ་བསམ་ཡང་།

༢༧ ི་ད ་ མས་ ིས་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་ ོང་ཞིང་ ་ནོར་ཐེབས་པར་ མ་ལ། ཡང་ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ །
ངེད་ཅག་གི་ལག་པའི་མ ་ལ་བ ེན་ནས་མེད་པར་ ས་མ་གཏོགས། གཙ་བོས་དེ་ ར་ ས་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཟེར་བར་ མ་མོ༎

༢༨ དེའི་ ་མཚན་ནི། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཁོག་ན་ཐབས་ ས་མེད་ཅིང་། སེམས་ན་ ོ་ ོས་མེད་དོ༎
༢༩ ཁོ་ཚའི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་དག་གིས་འདི་དག་ཚར་ལ། ཁོ་ཚའི་མ ག་འ ས་ཤེས་ བ་པར་ ོན།
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༣༠ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ཕ་བོང་གིས་ཁོ་ཚ་བཙངས་པ་མིན་ན། གལ་ཏེ་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་དེ་ལ་ ད་པ་མིན་ན། མི་
གཅིག་གིས་མི་ ོང་གཅིག་འདེད་ བ་བམ། མི་གཉིས་ ིས་མི་ ི་གཅིག་འ ོས་ ་འ ག་ བ་བམ།

༣༡ ང་ཚའི་ད ་བོས་ཤེས་པ་ ར་ན། ཁོ་ཚའི་ཕ་བོང་ང་ཚའི་ཕ་བོང་དང་འ ན་པར་མི་ ས་ལ།
༣༢ ཁོ་ཚའི་ ན་ཤིང་ ེ། ས་དོམ་ ི་ ན་ཤིང་ངམ། ག་མོ་ ཱ་ཡི་ཞིང་ཁ་ནས་ ང་བའི་ ན་ཤིང་ཡིན། དེ་

ཚའི་ ན་འ མ་ནི་ ག་གི་ ན་འ མ་ ེ། དེའི་འ ས་ ་ཧ་ཅང་ཁ་བ་ཡིན།
༣༣ ཁོ་ཚའི་ཆང་ནི་ ལ་ཆེན་ ི་ཁ་ ངས་དང་། འ ་རིང་གི་གནོད་པ་བ ེད་པའི་ ག་ མས་ཡིན་ནོ༎
༣༤ འདི་དག་ཡོད་ཚད་ནི་ངའི་གམ་ ་ ངས་ཤིང་། ངའི་མཛད་ཁང་ ་ཉར་ཡོད་པ་མིན་ནམ།
༣༥ ཁོ་ཚའི་ ང་བ་ཆད་པའི་ ས་ ། ་འ ས་ལ་དཀར་འདོན་ ེད་མཁན་དེ་བདག་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་

གནོད་འཚ་ཐེབས་པའི་ཉི་མ་ཐོན་ལ་ཉེ་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་ ས་ ེང་ ་འབབ་པར་ ་བ་ མས་ ར་ ་འ ང་ངོ་༎
༣༦ གཙ་བོས་རང་གི་འབངས་ མས་ལ་ ས་པ་ ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་། དཀའ་ ག་ལ་འ ད་ཅིང་རང་

དབང་ ་གནས་པ་གཅིག་ ང་ ས་མེད་པས། ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་དཀར་འདོན་ ས་ཤིང་ཁོའི་གཡོག་པོའི་ཆེད་ ་
འ ོད་པས་ག ངས་ནས།

༣༧ འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚའི་ ་དང་ཁོ་ཚའི་ བས་ ་བ ར་བའི་ཕ་བོང་ ེ།
༣༨ ན་ ་ཁོ་ཚའི་ གས་ ི་མཆོད་པའི་ཚལ་བཟའ་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་ གས་མཆོད་ ི་ཆང་འ ང་མཁན་དེ་

གང་ ་ཡོད་དམ། ཁོ་རང་ཡར་ལངས་ནས་ ོད་ཚ་ལ་རོགས་རམ་དང་ ང་ ོབ་ ེད་པར་འཚལ།
༣༩ ོད་ཚས་ད་ ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། བདག བདག་ཁོ་ན་ ་ཡིན་ཏེ། བདག་མ་ཡིན་པའི་ ་གཞན་

ཡོད་མི་ ིད་དོ༎ བདག་གིས་མི་ ་འ ག་ བ་ལ། བདག་གིས་མི་གསོན་ འང་འ ག་ བ་པ་དང་། བདག་གིས་
ས་པ་ མས་བདག་གིས་གསོ་བར་ ས། ས་ ང་བདག་གི་ལག་ནས་ ོབ་པར་མི་ ས་སོ༎

༤༠ བདག་གིས་ལག་པ་གནམ་ལ་བཏེགས་ནས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་རང་གི་གཏན་ ི་ ོག་དཔང་ལ་
བ གས་ནས་མནའ་བོར་བ་འདི་ ་ ེ།

༤༡ གལ་ཏེ་བདག་གིས་རང་གི་ ི་འོད་འབར་བ་དེ་བ ར་ཞིང་། ལག་ ་ ིམས་གཅོད་པའི་དབང་དེ་
གས་ན། ཅིས་ ང་རང་གི་ད ་ལ་ཤ་འཁོན་ ོད་ཅིང་རང་ཉིད་ ང་བའི་མི་ལ་ ང་ ིགས་ ོན་ངེས།

༤༢ བདག་གིས་བདག་གི་མདའ་ཡིས་ ག་འ ང་ ེ་བཟི་ ་འ ག་དགོས། ག་དེ་ནི་བསད་ཅིང་བཙན་ ་
བ ང་བ་ མས་ ི་ ག་ཡིན་ཞིང་། བདག་གི་ ི་ཡིས་ཤ་བཟའ་དགོས། ཤ་དེ་ནི་ད ་ཇག་ མས་ ི་མགོ་བའི་
མགོ་ཤ་ཡིན་ནོ༎

༤༣ ོད་ཅག་ ི་མི་ མས་ ིས་ ང་གཙ་བོའི་འབངས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ོ་དགར་རོལ་ཆོག་ ེ། ཁོང་
གིས་དེའི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ ག་གི་ལན་བཞེས་པ་དང་། ཁོང་གི་ད ་བོ་ལ་ད ་ལན་འཇལ་བར་འ ར་ཞིང་།
ཁོང་གི་ ལ་ནི་གཙང་བར་ ེད་པ་དང་ཁོང་གི་འབངས་ མས་ ོབ་པར་ ེད་དོ༎
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༤༤ མོ་ཤེ་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་གཉིས་ ིས་ ་འདིའི་ཚག་ཐམས་ཅད་འབངས་ མས་ལ་བཤད་ནས་
ཉན་ ་བ ག ༤༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་ལ་ ད་ཆ་འདི་དག་བཤད་ཚར་ ེས། ༤༦ ཡང་
འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ངས་ ོད་ཚར་ཉེན་བ ར་བཏང་བའི་ ད་ཆ་ མས། ོད་ཚས་སེམས་ ་འཛན་དགོས་ལ།

ོད་ཚའི་ ་ ད་ མས་ལ་ ིམས་ གས་ ་བཀོད་པའི་ག ངས་འདི་དག་ ལ་བཞིན་ ་བ ི་དགོས་པར་ ལ་
མ་གཏོང་དགོས། ༤༧ དེའི་ ་མཚན་ནི། འདི་ནི་ ོང་གཏམ་ཙམ་དང་ ོད་ཚ་ལ་འ ེལ་བ་མེད་པ་ཞིག་མིན་
པར། དེ་ནི་ ོད་ཚའི་ཚ་ ོག་རེད། ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ཞིང་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་དོན་དེའི་

ེན་ ིས་ཚ་རིང་བོར་འཚ་ བ་བོ་ཞེས་ ས་སོ༎
༤༨ ཉིན་དེར། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༤༩ ོད་རང་ཨ་བ་རིམ་རི་ ད་ ི་རི་ནེ་བོ་ཞེས་ ་བའི་

འགོས་ནས། མོ་ཡབ་ ི་ ལ་དང་ཡེ་རི་ཀོའི་ཁ་གཏད་ ི་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་ ་
གནང་བའི་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་ལ་ ོས་དང་། ༥༠ ོད་ནི་ ོད་རང་འགོས་པའི་རིའི་ ེ་ ་འཆི་ཞིང་ ོད་ ི་མེས་
པོ་༼མ་ཡིག་ ་རང་རིགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མས་ ི་ ས་ ་འཐིམ་ངེས། ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་རོན་རི་བོ་ཧོར་

་ཤི་ནས། རང་གི་མེས་པོའི་ ས་ ་འཐིམ་པ་དེ་དང་འ འོ༎ ༥༡ དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། ོད་ཚས་ཚན་ ་བའི་
ཐང་ ོང་དེའི་མེ་རི་ ཱ་ཁ་ ་བའི་ ་མིག་འ མ་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ི་ད ས་ ་བདག་ནི་དམ་པ་ ་
མ་བ ར་བས། ང་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་། ༥༢ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེར། ོད་

ིས་ ང་རིང་བོ་ནས་ ་བ་མ་གཏོགས། དེར་གཏད་ནས་སོང་མི་ཆོག་གོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎

༣༣ གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་དག་ནི། མཆོག་གི་ ེས་ ་མོ་ཤེ་ཚ་ལས་མ་འདས་པའི་ ོན་ ་ད ི་སི་རལ་
ི་ ་ མས་ལ་གནང་བའི་ ོན་ཚག་ཡིན།

༢ ཁོས་བཤད་དོན། གཙ་བོ་རི་བོ་སི་ ་ནས་ ོན་པ་དང་། སེ་ཨིར་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ག གས་མངོན། རི་བོ་ཕ་
རན་ནས་འོད་ ི་ཟེགས་མ་ ོས། ེས་ ་དམ་པ་ ི་ ོང་ལས་ཕེབས། ཁོང་གིས་ ག་གཡས་པས་འབངས་ མས་
ལ་ ིམས་ གས་བ གས་སོ༎

༣ ཁོང་གིས་འབངས་ལ་གཅེས་ཤིང་ ེས་ ་དམ་པ་ཡོད་ཚད་ཁོང་གི་ ག་ ་ཡོད། དེ་ཚ་ཁོང་གི་ཞབས་
འོག་ ་བ ད་དེ། ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་བཞིན་ཡོད།

༤ མོ་ཤེ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་ ིམས་ གས་ཤིག་བ ན་པ་ནི། ཡ་ཀོབ་ཆོས་ཚགས་ ི་ནོར་ ལ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎
༥ འབངས་ ི་མགོ་བ་ མས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ཐམས་ཅད་ ན་ ་འཛམས་པའི་ བས་ །

གཙ་བོ་༼ མ་ཡིག་ ་ཁོང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཡེ་ ་ ན་ ་ ལ་པོ་མཛད་དོ༎
༦ ་བེན་མ་ཤི་བར་འཚ་བར་ ོན། དེའི་མི་ ངས་ ང་ ང་ ་མི་འ ོ་བར་ ོན།
༧ ་ ་བ་ལ་ ིན་ བས་ ི་ ད་ཆ་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་ ་ འི་ ད་ལ་ཉན་ཞིང་། ཁོ་

ཚ་རང་གི་རིགས་ ི་ ོད་ ་འ ིད་པར་ ། ཁོས་ནི་ ར་རང་གི་ལག་པ་ལ་བ ེན་ནས་འཐབ་འཛང་ ས་པས།
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ོད་ ིས་ཁོ་ལ་རོགས་ ས་ཏེ་ད ་བོ་ མས་ཕམ་པར་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས།
༨ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ི་ ེ ་དཀར་དང་ ོད་ ི་ ེ ་ནག་

མས་ ོད་ལ་དད་པའི་མི་དེའི་གམ་ན་ཡོད། ོད་ ིས་མས་ས་ ་ཁོ་ལ་ཉམས་སད་ ས་ཤིང་། མེ་རི་བ་ཡི་
འི་ཆེད་ ་ཁོ་དང་འཐབ་འཛང་ ས། ༩ དེས་རང་གི་ཕ་མ་ ེང་ ས་འདི་ ད་ ། ངས་ཁོ་ཚ་མཐོང་མ་ ོང་།

དེས་ ་ ་ངོས་ལེན་ཡང་མི་ ེད་ལ། རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། དེ་ནི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་
ག ངས་བ ིས་པ་དང་། ཞལ་ཆད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བའི་ གས་ཡིན་ནོ༎ ༡༠ ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ཡ་
ཀོབ་ལ་ ོན་པར་ ་བ་དང་། ེད་ ི་ ིམས་ གས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ོན་པར་ ། ཁོ་ཚས་ ོས་ ེད་ ི་མ ན་ ་
བ ག་ཅིང་དམར་བསང་གི་ གས་ མས་ ོད་ ི་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་འ ལ་བར་ འོ༎ ༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ིས་ཁོའི་ ་ནོར་ལ་ ིན་ བས་དང་། ཁོས་ཅི་ ས་པའི་ ་བ་ མས་ད ེས་བཞེས་གནང་བར་ ། ཁོ་ལ་
ོལ་ ་འོངས་པ་ མས་དང་ཁོ་ ང་བའི་མི་ མས་ ི་ ེད་པ་བཅག་ནས། ནམ་ཡང་འ ེང་མི་ བ་པར་ ེད་

རོགས་གནོངས་ཞེས་ ས།
༡༢ བེན་ཡ་མིན་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་དགའ་བའི་མི་དེ་ མས་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་བདེ་བར་

གནས་ བ། གཙ་བོས་དེ་ལ་མགོན་ བས་གནང་ཞིང་། དེའི་མགོ་ཐོག་ ་བ གས་པར་འ ར་རོ༎
༡༣ ཡོ་སེབ་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། དེ་ཚའི་ ལ་ལ་གཙ་བོའི་ ིན་ བས་ཐོབ་པར་ ོན། ནམ་མཁའི་ཞིང་

ཁམས་ ི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟིལ་བ། དེ་མིན་ས་འོག་ ་ཉར་བའི་ ་མིག་འཐོབ་པ་དང་། ༡༤ ཉི་འོད་ ིས་ ིན་
པའི་འ ས་ ་མངར་མོ། ་འོད་ ིས་གསོས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་པ་དང་། ༡༥ ོན་ ི་རི་བོའི་ ེང་ནས་
ཐོན་པའི་རིན་པོ་ཆེ། གཏན་གནས་ ི་རི་ ང་ལས་ཐོན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་པ་དང་། ༡༦ ལ་དེ་དང་ ལ་
དེ་ཁེངས་པའི་རིན་པོ་ཆེ། ཚར་སེབ་ན་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་ གས་ ེ་བཅས། ིན་ བས་འདི་དག་ཡོ་སེབ་ལ་
དབང་ཞིང་། ་ ་དག་ལས་ཡན་གར་བ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པར་ ོན། ༡༧ ཁོའི་ནོར་ ་ལས་ ོན་ ེས་
པ་ མས་ མ་ཟིལ་ཆེ་ཞིང་། དེའི་ ་ནི་འ ོང་གི་ ་ཡིན་པས་ས་ཐོག་ ི་ད ་ཐམས་ཅད་འགོག་ ས་ཤིང་། ་
དེ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ི་ཚ་ མས་དང་། མ་ན་ཤེའི་ ོང་ ག་དེ་ མས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༡༨ ཟ་ ་ལོན་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ཟ་ ་ལོན་ཡ། ོད་རང་ ི་རོལ་ནས་ ོ་བར་ ར་ཅིག ་ཡེ་ཨི་
ས་གར་ཡ། ོད་རང་ ར་ནང་ ་ ོ་བར་ ར་ཅིག ༡༩ ཁོ་ཚས་མི་ཚ་རི་བོའི་ ེང་ ་བོས་ནས། དེ་ ་ ང་བོའི་
མཆོད་པ་འ ལ་བར་ ། དེའི་ ་མཚན་ནི། ཁོ་ཚས་ ་མཚའི་ནང་གི་ལོངས་ ོད་དང་། ེ་མའི་ནང་ ་ཉར་
བའི་ནོར་ ་ལེན་དགོས་ཞེས་ ས།

༢༠ གད་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། གད་ ིས་མངའ་ཁོངས་ ་བ ེད་པ་ནི་བ ོད་པར་འོས་པ་ཞིག་རེད། གད་
ནི་མོ་སེང་དང་འ ་བར། དེས་ད ང་བ་རལ་བར་ ེད་ལ་མགོ་ཡང་གཅོད་པར་ ེད་དོ༎ ༢༡ ཁོས་རང་གི་ཆེད་

་ ལ་དེའི་ཐོག་མ་འདེམས། དེའི་ ་མཚན་ནི། དེ་ ་ ིམས་འ གས་མཁན་ མས་ ི་ ལ་བཞག་ཡོད་པས་
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སོ༎ ཁོས་འབངས་ ི་མགོ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ། གཙ་བོའི་ ང་བདེན་དང་། གཙ་བོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ིས་
བཞག་པའི་བཀའ་ ིམས་ མས་ལག་བ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས།

༢༢ དན་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། དན་ནི་སེང་ ག་དང་འ ་བར། བ་ཤན་ནས་མཆོངས་འོངས་ཞེས་ ས།
༢༣ ནབ་ཏ་ལིའི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ནབ་ཏ་ལི་ཡ། ོད་ལ་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཏེ་གཙ་བོའི་ ིན་

བས་ཐོབ་ཡོད་པས། བ་དང་ ོ་ ོགས་གཉིས་ ོད་ ི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་སོ༎
༢༤ ཨ་ཤེར་ ི་ཆེད་ ་འདི་ ད་ ། ཨ་ཤེར་ ི་ ་མང་བའི་བདེ་ ིད་ཉམས་ ་ ོང་ བ་པར་ ོན། ཁོའི་

་ ་ཚའི་ ང་ ་ ིན་འཐོབ་པར་ ོན། ང་བ་ མ་ ི་ནང་ནས་འ ེད་པར་ ོན། ༢༥ ོད་ ི་ ོ་གཏན་༼ ོ་
གཏན་ནམ་ཡང་ན་ མ༽ཟངས་དང་ གས་ ིས་ བ་ཅིང་། ོད་ ི་ཚ་ཇི་ ར་རིང་བ་དེ་ ར་ ། ོད་ ི་

ོབས་ ང་ཉམས་པ་མེད་དོ༎
༢༦ ་ཡེ་ཡེ་ ་ ན་ཡ། ་ལ་ ས་ ང་འ ན་པར་མི་བཟོད། ཁོང་གིས་ ོད་ལ་རོགས་ ེད་པའི་ཆེད་ །

ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་ གས་ཤིང་གཟི་བ ིད་ངོམ་ནས་འ ར་བར་ ེད་དོ༎
༢༧ གཏན་གནས་ ི་ ་ནི་ ོད་ ི་ ོད་གནས་ཡིན། ཁོང་གི་འ ར་བ་མེད་པའི་ད ང་བ་དེ་ ོད་ ི་འོག་

ན་ཡོད། ཁོང་གི་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ད ་ མས་ ངས་ནས། སོད་ཅིག་ཅེས་ག ང་ངེས།
༢༨ ད ི་སི་རལ་ མས་བདེ་བར་གནས་ བ། ཡ་ཀོབ་པས་འ ་རིགས་ ་ ་འ ངས་ཤིང་ཆང་གསར་ཡོད་

པའི་ ལ་དེ་ ེར་འཛན་ ེད་ཅིང་། དེའི་ས་ནས་ ང་བ ད་ ི་འ ང་ངོ་༎
༢༩ ད ི་སི་རལ་ཡ། ོད་ལ་བསོད་ནམས་དང་ ན་པ་རེད། ་ཞིག་ ོད་དང་འ ་བར་གཙ་བོ་ ོབ་ ལ་

ི་འབངས་ ་འ ར་ བ། ཁོང་ནི་ ོད་ ི་ བ་དང་འ ་བར་ ོད་རང་ ོབ་ཅིང་། ཁོང་ནི་ ོད་ ི་ ལ་ཟིལ་
ཆེ་བའི་རལ་ ི་དང་འ ་བར་ ོད་ ི་ད ་ མས་ལ་མགོ་བོ་ ད་ ་འ ག ོད་ནི་ཅིས་ ང་ཁོ་ཚའི་མཐོ་སར་
འ ེང་ བ་བོ༎

༣༤ མོ་ཤེ་མོ་ཡབ་བདེ་ཐང་ནས་རི་བོ་ནེ་བོའི་ ེང་ ་འགོས་ཤིང་། ཡེ་ ་ཀོ་ཡི་ཁ་གཏད་ ི་རི་བོ་པིས་
གའི་ ེར་ ིན་ནོ༎ གཙ་བོས་གིལ་ཡད་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་ནས་དན་ ི་བར་དང་། ༢ ནབ་ཏ་ལིའི་

ལ་ཡོངས་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ། མ་ན་ཤེའི་ ལ། ་ འི་ ལ་ཡོངས་ནས་ བ་ ི་ ་མཚའི་བར་དང་། ༣ ོ་
ལ་དང་ཁ་ ར་ཤིང་གི་ ོང་ ེར་ཡེ་རི་ཀོའི་བདེ་ཐང་ནས་ཚ་ཨར་བར་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་བ ན་ཏོ༎

༤ གཙ་བོའི་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ག ངས་པ། འདི་ནི་བདག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་མནའ་
བོར་ཏེ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེའོ༎ བདག་གིས་ཅིས་ ང་ ལ་འདི་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ མས་ལ་གནང་
ངེས་ཟེར། ད་ ་བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་མཐོང་ ་བ ག་མོད། ོད་རང་ ལ་དེར་སོང་མི་ཆོག་གོ། ༥ དེ་
བས་ཇི་ ར་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་མོ་ཡབ་ ི་ ལ་ ་ཤིའོ༎ ༦ གཙ་བོས་དེ་མོ་
ཡབ་ ལ་ ི་བེད་ཕེ་ཨོར་ཁ་གཏད་ ི་ ང་བའི་ནང་ ་ ས་ ང་། ད་ ་མི་གཅིག་གིས་ ང་དེའི་ ར་གང་ ་
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ཡོད་པ་མི་ཤེས། ༧ མོ་ཤེ་ཤི་བའི་ ས་ ་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ ས་མིག་ཤེས་ཉམས་མེད་ལ་ མ་
ཤེས་ ང་ ིབ་མེད་དོ༎ ༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་མོ་ཡབ་བདེ་ཐང་ནས་མོ་ཤེའི་ཆེད་ ་ཉིན་ མ་ ར་
འོ་དོད་ ས་ཤིང་ ་ངན་ ས། དེ་ ར་འོ་དད་དང་ ་ངན་ ི་ཉིན་ ོགས་སོ༎

༩ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨའི་མགོ་ཐོག་ ་མོ་ཤེ་ཡིས་ལག་པ་བཞག་ནས། ོ་ ོས་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་བ ལ་
ཡོད་པས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པ་ཇི་བཞིན་དེའི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་སོ༎

༡༠ དེའི་ ེས་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་མོ་ཤེ་ ་ འི་ ང་ ོན་མཁན་ཞིག་མ་ ང་ངོ་༎ ཁོ་ནི་གཙ་བོས་
གདོང་དང་གདོང་ ག་ནས་ངོ་ཤེས་པ་གཅིག་ ་རེད། ༡༡ གཙ་བོས་ཁོ་རང་མངགས་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ཨེ་
ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་དེའི་འཁོར་གཡོག དེ་མིན་དེའི་ ལ་ཡོངས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ ་ཚགས་ ོན་ ་བ ག་
པ་དང་། ༡༢ ཡང་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ མས་ ི་མིག་མ ན་ནས་ ག་གི་མ ་ ས་བ ན་ཅིང་འཇིགས་ ་

ང་བའི་ ་བ་མང་པོ་ ས་སོ༎ ༎
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༡ གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་འདས་པའི་ ེས་ ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ཡི་ལག་གཡོག་པ། ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ལ་
འདི་ ད་ཅེས་བཀའ་བ ལ། ༢ བདག་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་འདས་ཟིན་པས། ད་ ་ ོད་རང་ལོངས་ལ་

འབངས་ མས་དང་མཉམ་ ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ནས། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ལ་བའི་
ལ་དེར་སོངས་ཤིག ༣ ོད་ཅག་གི་ ང་བས་བཅགས་པའི་ ལ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད། བདག་གིས་ ོན་

ཆད་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བ་ཡིན། ༤ ཐང་ ོང་དང་རི་ལི་བ་ནོན་ ི་ས་འདི་ནས།
ཐད་ཀར་ བ་རད་གཙང་བོ་དང་། ཧེད་པ་ མས་ ི་ ལ་ཡོངས་དང་། དེ་མིན་ཡང་ཉི་མ་ བ་སའི་ ་མཚ་
ཆེན་པོའི་བར་ནི། ོད་ཅག་གི་མངའ་ཁོངས་ ་ ེད་དགོས། ༥ ོད་རང་ནམ་འཚ་བའི་བར་ ། མི་གཅིག་ ང་

ོད་ ི་མ ན་ནས་འ ེང་བར་མི་ ས། བདག་ནི་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་ ་ཇི་ ར་བ གས་པ་དེ་ ར་ ། ོད་དང་
མཉམ་ འང་དེ་ ར་བ གས་པར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ོད་རང་བ ར་མི་ ིད་ལ། ོད་རང་འདོར་ཡང་མི་

ིད་དོ༎ ༦ ོད་ ིས་བ ན་ཞིང་ ིང་ ོབས་ཆེར་བ ེད་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་ ིས་ཅིས་ ང་ ལ་དེ་
འབངས་ མས་ལ་འཐོབ་ ་འ ག་པ་ ེ། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ནས་གནང་བར་ཞལ་ ིས་
བཞེས་པའི་ ལ་དེ་ཁོ་ཚ་ལ་ ོད་དགོས། ༧ བ ན་ཞིང་ ིང་ ོབས་ཆེར་བ ེད་པ་དང་། བདག་གི་གཡོག་པོ་མོ་
ཤེ་ཡིས་ ོད་ལ་བ ལ་བའི་ ིམས་ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་། ཡར་མར་གང་ འང་ཡ་ཡོ་མེད་པར་

ས་ན། ོད་རང་གནས་གང་ ་ ིན་ ང་ ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ ་འ བ་བོ༎ ༨ བཀའ་ ིམས་ ི་
མདོ་འདི་དག་ ོད་ ི་ཁ་ནས་མ་འ ལ་བར་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ན་ཞིང་། མདོ་འདིར་གསལ་བའི་ག ངས་
ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ ི་བ ོད་ལམ་ཡངས་ཤིང་ ་གཞག་ཐམས་ཅད་
ཡིད་བཞིན་ ་འ བ་ངེས། ༩ བདག་གིས་ ོད་ལ་བཀའ་བ ལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་བ ན་ཞིང་ ིང་

ོབས་བ ེད་དགོས། ག་མི་དགོས་ལ་ ངས་ ང་མི་དགོས། དེའི་ ་མཚན་ནི། ོད་རང་གནས་གང་ ་ ིན་
ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ནམ་ཡང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་དོ༎

༡༠ དེ་བས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ ི་དཔོན་པོ་ མས་ལ་བ ལ་བ། ༡༡ ོད་ཚ་ ར་ ི་ནང་ ་སོང་ནས་
འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། བཟའ་བ་ ་ ིག་ ོས་དང་། ཉིན་ག མ་ ི་ནང་ ་ ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོར་
བ ལ་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེར་འ ོ་དགོས་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད་
དོ༎

༡༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ་བེན་པ་དང་གད་པ། མ་ན་ཤེ་ཡི་ ེའི་ ེད་ཀའི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ་བ ལ་བ།
༡༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་ ན་པར་ ིས། ད་ཆ་
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དེ་དག་ནི་འདི་ ་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ མས་ལ་བདེ་ ིད་ཐོབ་ ་བ ག་ཅིང་། ལ་འདི་
ཡང་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བ་རེད། ༡༤ ོད་ཅག་གི་ ང་མ་དང་ ིས་པ། ོ་ གས་ཐམས་ཅད་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་

ད་དེ། མོ་ཤེ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་ ིན་པའི་གནས་དེར་བ ད་ཆོག འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ས་ ི་ ོབས་ཆེ་བའི་ ེས་
པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ལག་ཆ་ཐོགས་ཏེ། ོད་ཚའི་ ་ ་ མས་ ི་མ ན་ ་ཆས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་རོགས་རམ་ ེད་
དགོས། ༡༥ གཙ་བོས་ ོད་ཚའི་ ་ ་ མས་ ོད་ཚ་དང་འ ་བར་བདེ་ ིད་ཐོབ་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། གཙ་བོ་

ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ལག་ ་སོན་ ེས། ོད་ཚ་ད་གཟོད་རང་ལ་དབང་བའི་
ལ་དང་ཐོབ་པའི་ལས་གནས་ཏེ། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་དམ་ཉི་མར་ཁ་

གཏད་པའི་ ལ་ ོད་ཚར་ ིན་པ་ཡོད་པ་དེར་ ིར་ལོག་ཆོག་གོ།
༡༦ ཁོ་ཚས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ལན་བཏབ། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཅི་དང་ཅི་བཅོལ་བ་བཞིན་ ་ང་ཚས་

དེ་ ར་ ེད་ངེས་ལ། ོད་ ིས་ང་ཚ་གང་ ་མངགས་པ་དེ་ ་ང་ཚ་ཡང་འ ོ་ངེས་སོ༎ ༡༧ ང་ཚས་ ོན་ཆད་
་བ་གང་ཅིའི་ཐད་ འང་མོ་ཤེ་ཡི་ངག་ལ་ཇི་ ར་ཉན་པ་དེ་ ར་ ། ད་ ་ ོད་ ི་ངག་ལའང་ཉན་པ་ཡིན།

གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་དེ་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་ ་གནས་པ་དང་འ ་བར། ོད་དང་མཉམ་ འང་གནས་པར་ ོན།
༡༨ མི་ ་ཞིག་ ོད་ ི་ངག་དང་འགལ་ཞིང་ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་བ ོས་པའི་ ད་ཆ་བཞིན་ ་མི་ ེད་ན། དེ་ཅིས་

ང་གསོད་དགོས། ོད་ ིས་བ ན་ཞིང་ ིང་ ོབས་བ ེད་དགོས་ཞེས་ ས་སོ༎

༢ ས་དེར། ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་སིད་དམ་ནས་ ོག་ ་མི་གཉིས་ ལ་ཞིབ་ ེད་ ་མངགས་ཤིང་། དེ་
ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ ལ་དེ་དང་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་ ལ་ཞིབ་ ེད་ ་སོང་ཞེས་བ ལ། དེ་ནས་མི་དེ་ནས་

སོང་བས་མིང་ལ་ར་ཧབ་ཞེས་ ་བའི་ ད་འཚང་མ་ཞིག་གི་ ིམ་ ་འ ོར་ཞིང་དེར་ཉལ་ཏོ༎ ༢ མི་ཞིག་གིས་
ཡེ་རི་ཀོའི་ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། དོ་དགོང་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་འོངས་ནས་ ལ་འདིར་ ལ་ཞིབ་ ེད་བཞིན་
འ ག་ཅེས་ ས་པས། ༣ ཡེ་རི་ཀོའི་ ལ་པོས་མི་མངགས་ནས་ར་ཧབ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ར་འོངས་ཤིང་

ོད་ ི་ ིམ་ ་འ ལ་བའི་མི་དེ་ ོད་ཅིག ཁོ་ཚ་ནི་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ལ་ཞིབ་ ་འོངས་པ་རེད་ཅེས་ ས།
༤ ད་མེད་དེས་མི་དེ་གཉིས་བཀབ་ ེས། དེའི་ལན་ ་འདི་ ད་ ། མི་དེ་ངའི་ ར་འོངས་པ་བདེན་ ང་། ཁོ་
ཚ་ནི་གནས་གང་ནས་འོངས་པ་ངས་མ་ཤེས་ལ། ༥ ན་པ་ བ་ནས་མཁར་ ོ་གཏན་པའི་ བས་ ། ཁོ་ཚ་ ི་

་ ད་སོང་བས་ ོགས་གང་ ་སོང་བའང་མ་ཤེས། ོད་ཚ་ ར་ ་ར་མདར་ གས་དང་། ེས་ཆོད་ངེས་ཞེས་
ས། ༦ ༼ འོན་ ང་ ད་མེད་དེས་མི་དེ་གཉིས་ ིད་ནས། ཁང་ ད་ ་ ངས་པའི་སོ་མ་ར་ཙའི་ཤིང་ ང་གི་

གསེབ་ ་ ས་ཡོད་པ་རེད།༽ ༧ མི་དེ་དག་གིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་ ་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་ར་མདར་ ེག་
ཅིང་། ཁོ་ཚ་བདའ་མཁན་ ི་ར་མདའ་ མས་སོང་ ེས། མཁར་ ི་ ོ་གཏན་ནོ༎

༨ མི་དེ་གཉིས་གཉིད་མ་ལོག་པའི་ ོན་ལ། ད་མེད་དེ་ཁོ་གཉིས་ཡོད་སའི་ཐོག་ཁང་ ་ ེབས་ནས། ༩ ཁོ་
གཉིས་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ནི་གཙ་བོས་ ལ་འདི་ ་མོ་ནས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་ཟིན་པ་ཤེས་པ་མ་ཟད། ོད་
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ཚ་འོངས་པས་ང་ཚ་དངངས་ ག་ ེ་བཞིན་ཡོད། ལ་འདིའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་
ིང་ཡང་ ང་བར་ ེད། ༡༠ དེའི་ ་མཚན་ནི། ང་ཚས་ ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ནས་འོངས་པའི་ ས་ ། གཙ་བོས་
ོད་ཚའི་མ ན་ནས་མཚ་དམར་ ི་མཚ་ ་ཇི་ ར་བ མས་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་
ི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཨོག་ ་བ་གཉིས་ལ་ཇི་དང་ཇི་མཛད་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ ་བ་ནས་མེད་པར་

བཟོས་པ་ལ་ ་ཐོས་ཡོད་པའི་ ེན་རེད། ༡༡ ང་ཚས་དེ་ ད་ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་ ིང་ཡང་ ང་བར་ ེད། ོད་ལ་
ག་པས་མི་གཅིག་ལའང་ ིང་ ོབས་མི་འ ག གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ནི་མཁའ་ནས་ས་ ་བབས་པའི་ ་

ཡིན་ནོ༎ ༡༢ ད་ ་ངས་ ོད་ཚ་ ིན་ ིས་བ བས་པས། ོད་ཚས་ ང་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་ངའི་ཕ་
ིམ་ ོབ་པར་མནའ་བོར་ཞིང་། ང་ལ་དོན་དངོས་ ི་ གས་ཤིག་ ང་བཏང་ནས། ༡༣ ངའི་ཕ་མ་དང་ ་ །

མིང་ ིང་སོགས་ཁོ་ཚ་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོག་བ བས་ནས་མི་འཆི་བར་ ེད་པར་ ་ཞེས་ ས་པས།
༡༤ ཁོ་གཉིས་ ིས་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ང་ཚ་གསང་ ལ་ ་འོངས་པའི་དོན་དེ་ ི་འཆོར་ ་
མ་བ ག་ན། ང་ཚ་ ོད་ཚའི་ཚབ་ ་ཤི་ཡང་མི་འ ོད་ལ། གཙ་བོས་ ལ་འདི་ང་ཚ་ལ་གནང་བའི་ བས་ །
ངེད་ ིས་ མས་ ིང་ ེ་དང་སེམས་ ང་བོས་ ོད་ཚ་ ོང་བར་ངེས་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༡༥ དེ་ནས་ ད་མེད་དེས་
ཁོ་གཉིས་ཐག་པ་ལ་འ ་ ་བ ག་ ེ་ ེ ་ ང་ལས་མར་ཕབ་བོ༎ ཁོ་མོའི་ཁང་པ་ནི་མཁར་ ི་ ེང་ ་ཡོད་
པས། ཁོ་མོ་ཡང་མཁར་ ི་ ེང་ ་གནས་པ་ཡིན། ༡༦ ཁོ་མོས་དེ་གཉིས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་རི་བོའི་ ེང་ ་

ོས་ན་མ་གཏོགས། ར་མདར་སོང་བའི་མི་དེ་དག་དང་འ ད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ ་ཉིན་ག མ་ལ་
ང་ནས་ར་མདར་སོང་བ་ མས་ ིར་ལོག་ ེས། ོད་ཚ་རང་གི་ལམ་ ་ གས་ཆོག་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༧ དེ་

གཉིས་ ིས་ཁོ་མོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འདི་ ར་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ ོག་ན། ོད་ ིས་ང་ཚ་
ལ་མནའ་འབོར་ ་བ ག་པ་དེ་ང་ཚ་དང་འ ེལ་བ་མེད། ༡༨ གང་ ར་ ེད་དགོས་ཞེ་ན། ང་ཚ་ ལ་འདིར་
ཐོན་འོངས་པའི་ ས་ ། ོད་ ིས་མཚལ་མདོག་གི་ཐག་པ་འདི་ངེད་གཉིས་མར་འབབ་སའི་ ེ ་ ང་ལས་
ད ངས་ཤིང་། ོད་ ི་ཕ་མ་དང་ ་ ། ོད་ ི་ཕའི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ ིམ་ ་འཛམས་ནས་འ ག་དགོས།
༡༩ ོད་ ི་ ིམ་ནས་ ད་དེ་ ང་ལམ་ ་སོང་ན། ཁོའི་ཉེས་པ་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པས་ང་ཚ་དང་འ ེལ་
བ་མེད། ིམ་ ་ ོད་ ས་མི་ ་ཞིག་གིས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོའི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་དེ་ང་ཚའི་མགོ་ཐོག་

་འབབ་བོ༎ ༢༠ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གསང་ ལ་ ་འོངས་པའི་དོན་དག་དེ་ ི་ ་བ ོལ་ན། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་
གཏད་པའི་མནའ་དེ་ང་ཚ་དང་འ ེལ་བ་མེད། ༢༡ ད་མེད་དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚའི་ངག་བཞིན་ ེད་དོ་
ཞེས་ཟེར། དེ་ནས་ཁོ་ཚ་འ ོ་ ་བ ག་ཅིང་། མཚལ་མདོག་གི་ཐག་པ་དེ་ ེ ་ ང་ལས་མར་ད ངས།

༢༢ དེ་གཉིས་རི་བོའི་ ེང་ ་འགོས་ཤིང་། ེས་ ེག་མཁན་ ི་ར་མདའ་ མས་ ིར་ལོག་པའི་བར་ཉིན་
ག མ་ལ་བ ད། ེས་ ེག་མཁན་ མས་ ིས་ལམ་ཐག་རིང་བོར་ཁོ་ཚ་བཙལ་ ང་ཅི་ཡང་མ་ ེད་དོ༎ ༢༣ ཁོ་
གཉིས་རི་བོ་ལས་བབས། ་བོ་བ ལ་ཏེ་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨའི་གམ་ ་ ེབས་ཤིང་། ལམ་བར་ ་ཅི་དང་ཅི་
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འ ད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་གསོང་བོར་བ ོད་པ་མ་ཟད། ༢༤ ཡང་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་དངོས་
གནས་ ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ང་ཚའི་ལག་པའི་ནང་ ་ ད་ཡོད་པ་རེད། ལ་དེའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ང་
ཚའི་མ ན་ནས་ ིང་ ང་བར་ ེད་ཅེས་ཟེར་རོ༎

༣ ཡོ་ ་ཨ་ ་མོར་ལངས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་དང་མཉམ་ ་སིད་ཏམ་དང་ཁ་ ེས། ཡོ་དན་ ་
བོའི་འ མ་ ་འ ོར་ཏེ་དེར་གནས་བཅས་ནས། ་བོ་བ ལ་བར་ ག ༢ ཉིན་ག མ་སོང་བ་ན། མགོ་བ་

མས་ ར་ནང་ཡོངས་ ལ་ཞིང་། ༣ འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་
ཡི་མཆོད་ ོམ་མཐོང་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བས་ ར་ཏེ་འ ོ་བ་མཐོང་བའི་ཚ། རང་གི་གནས་དེ་ནས་
ལམ་ལ་ཆས་དགོས་པས། མཆོད་ ོམ་ ི་ ེས་ ་ ེག་ནས་འ ོ་དགོས། ༤ ོད་ཚས་མཆོད་ ོམ་དང་བར་ཐག་

་ཉིས་ ོང་ ང་བ ེད་དགོས་པ་ལས། མཆོད་ ོམ་དང་ཉེ་བར་བ ད་མི་ ང་། དེ་ནི་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་འ ོ་
སའི་ལམ་དེ་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལམ་འདི་ལ་ ོད་ཚ་ནམ་ཡང་བ ོད་མ་ ོང་བ་རེད་ཅེས་
བཤད་དོ༎ ༥ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་གཙང་ ་ ེད་དགོས་ཏེ། སང་ཉིན་གཙ་
བོས་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ ོན་པར་ ེད་དོ་ཞེས་བ ལ། ༦ ཡང་ཡོ་ ་ཨས་མཆོད་དཔོན་ལ་
འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ ར་བའི་མཆོད་ ོམ་དེ། འབངས་ ི་ ོན་ ་བ ོད་དགོས་ཞེས་བ ལ། དེ་བས་ཁོ་ཚས་
མཆོད་ ོམ་ ར་ཞིང་འབངས་ མས་ ི་ ོན་ ་ཆས།

༧ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ནས་བ ང་ ེ། བདག་གིས་ ོད་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་
ི་མིག་མ ན་ནས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ེད་ངེས། ཁོ་ཚས་བདག་ནི་ཇི་ ར་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་ ་གནས་

པ་དེ་ ར་ ། ོད་དང་མཉམ་ ་གནས་པའང་ ོགས་ ་འ ག་དགོས། ༨ ོད་ ིས་ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་མཆོད་
བདག་ མས་ལ། ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ད་ ་ ེབས་ ས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ནང་ ་ ོད་ཅེས་ ོས་ཤིག་
ཅེས་ག ངས།

༩ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་མ ན་ ་འོངས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཅག་གི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉོན་ཅིག་ཅེས། ༡༠–༡༡ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ་ ས། ོས་དང་། ེ་འ ོ་ ན་ ི་གཙ་
བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་ཆས་ནས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ནང་ ་ ེབས་འ ག དེ་བས་ ོད་ཚས་གཏན་

་འ ར་བ་མེད་པའི་ ་དེ་ ོད་ཚའི་ད ིལ་ ་བ གས་པ་ ོགས་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ ོད་ཚའི་མ ན་
ནས་ཀན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཀི་ཝི་བ་དང་། ཕ་དེ་ཟི་བ་དང་། གིར་གོ་སི་པ་དང་། ཨ་མོར་བ་དང་། ཡེ་

་སི་བ་ མས་མཐར་བ ད་པའང་ ོགས་དགོས་སོ༎ ༡༢ ོད་ཚས་ད་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ལས་མི་བ ་
གཉིས་ཏེ། རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་རེ་འདེམས་དང་། ༡༣ གནམ་འོག་གི་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ཞལ་

ོམ་ ར་བའི་མཆོད་བདག་གི་ ང་བ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ནང་ ་རེག་པ་ཙམ་ ིས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ ་ ེ། གོང་
ནས་ ར་ ་འབབ་པའི་ ་ ན་དེ་ཆད་ནས་ ་ཡི་གོང་ ་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།
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༡༤ འབངས་ མས་རས་ ར་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་བའི་ ས་ ། ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་
མཆོད་བདག་དེ་ད་ ང་འབངས་ ི་མ ན་ ་བ ོད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ༡༥ ཁོ་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ་

ེབས་ནས་ ང་བ་ ་ལ་རེག་པས།༼ མ་གཞི་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ་དེ་ ོན་ ད་པའི་ ས་ ་ ག་ནས་ངོགས་
གཉིས་ ་ ེབས་པ་རེད།༽ ༡༦ གོང་ནས་ ར་ ་འབབ་པའི་ ་བོའི་ ན་དེ། ང་ཐག་རིང་བའི་ཟར་ཐན་ ི་

ར་ ་ཡོད་པའི་ ོང་ ེར་ཨ་དམ་ ི་མ ན་ ་བ ད་ནས་ ་ཡི་གོང་ ར་ ར་ཅིང་། ཨ་ལ་པ་མཚའམ་ ་
མཚའི་ ོགས་ ་བ ར་བའི་ ་ ན་ མས་ཡོངས་ ་ཆད་པས། འབངས་ མས་ཡེ་རི་ཀོའི་མ ན་ཐད་ནས་ ་
བོའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ནོ༎ ༡༧ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་མཆོད་བདག་དེ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ད ིལ་ ི་ མ་སའི་

ེང་བ ད་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ མ་སའི་ ེང་ནས་འ ོ་ ་བ ག་པ་ ེ། ལ་འབངས་ཡོད་ཚད་ཡོ་
དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་བ ོད་ཚར་བའི་བར་ ་ ག་ནས་བ ད་དོ༎

༤ ལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་བ ལ་ཚར་ ེས། གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་
། ༢ ོད་ ིས་འབངས་ མས་ལས་མི་བ ་གཉིས་ཏེ། རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་རེ་འདེམས་ནས། ༣ ཁོ་ཚ་ལ།

ོད་ཚས་གནས་འདི་ ེ། ཡོ་དན་ ་བོའི་ད ིལ་ ་མཆོད་བདག་གིས་ ང་བ་བཞག་པའི་ ལ་དེ་ནས། ོ་བ ་
གཉིས་བ མས་ནས་དོ་དགོང་ ོད་ཚས་ ར་འདེབས་པའི་གནས་ ་ ོལ་ཅེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ོས།
༤ དེ་བས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་ ་ ིག་ ས་པའི་མི་བ ་གཉིས་ཏེ། རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་རེ་
བདམས་པ་ མས་བོས་ནས། ༥ ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ནང་ ་ གས་ཤིང་། གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ ་ཆས་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་བ ་གཉིས་བོའི་རེ་རེའི་ ངས་ཀ་
ར། མི་རེས་ ོ་རེ་ ག་པར་ ར་ཅིག ༦ ོ་འདི་དག་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་བདེན་དཔང་ལ་བཞག་ཆོག ེས་ ་
ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་ ིས་ ོ་འདི་དག་གིས་ཅི་ ེད་དམ་ཞེས་ ིས་ན། ༧ ོད་ཚས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ །

འདི་ནི་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ་དེ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ནས་ཆད་པའི་ གས་རེད། ཞལ་ ོམ་ཡོ་དན་ ་བོར་
བ ལ་བའི་ ས་ ། ཡོ་དན་ ་བོའི་ ་ ན་བ ར་མཚམས་ཆད་པས། ོ་འདི་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་པ་ མས་ ི་
གཏན་ ི་ ན་ ེན་ ་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ༎ ༨ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་
བ ོས་པ་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ངས་ཀའི་མང་ ང་ལ་གཞིགས་ནས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ནང་ནས་ ོ་བ ་གཉིས་

ངས། དེ་ནི་གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་ ངས་པ་ཡིན་ནོ༎ དེ་དག་གིས་ ོ་བ མས་
ནས་ཁོ་ཚ་ ོད་སའི་གནས་དེ་ ་བཞག

༩ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་མཆོད་བདག་གི་ ང་བས་རེག་པའི་ཡོ་དན་ ་བོའི་གནས་དེར། དེ་
ལས་གཞན་པའི་ ོ་བ ་གཉིས་བ ངས་པ་ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་གནས་དེར་ཡོད་དོ༎ ༡༠ ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་
མཆོད་བདག་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ོད་ ་འ ེང་ནས། གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འབངས་ མས་ ིས་ཅི་དང་ཅི་ ེད་
དགོས་པའི་བཀའ་བ ོས་པ་ ེ། མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་བ བས་ཚར་བའི་བར་ ་བ ད་
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ཅིང་། འབངས་ མས་ ེལ་ ེལ་འ བ་འ བ་ངང་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ། ༡༡ འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ ་བོར་
བ ལ་ ེས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དང་མཆོད་བདག་ད་གཟོད་འབངས་ མས་ ི་ ོན་ ་ ིན་ནོ༎

༡༢ ་བེན་པ་དང་གད་པ། མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀའི་ ེས་པ་ མས་ ང་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་བ ོས་པ་
བཞིན། ལག་ཆ་ཐོགས་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་ཆས་སོ༎ ༡༣ མི་བཞི་ ི་ ག་གིས་ག ལ་འཐབ་
པའི་ ་ ིག་མཛད་ཡོད་ཅིང་། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཆས་ཏེ། ཡེ་རི་ཀོའི་བདེ་ཐང་ ་འཛམས་ནས་ག ལ་ལ་

གས་པར་ ག་ཡོད།
༡༤ ཉིན་དེར། གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མིག་མ ན་ནས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་

མཛད། ཁོ་རང་ནམ་འཚ་བའི་བར་ ། འབངས་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་བ ར་བ ི་ ེད་དགོས། ོན་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་
བ ར་བ་དེ་ ར་ ་ ེད་དགོས་སོ༎

༡༥ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༦ ོད་ ིས་ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་མཆོད་དཔོན་ཡོ་དན་ ་བོ་ལས་
ེན་ ་ཤོག་ཅེས་བ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ལ། ༡༧ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ཡོ་

དན་ ་བོ་ལས་ ེན་ ་ཤོག་ཅེས་བ ོས། ༡༨ ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་མཆོད་དཔོན་དེ་ཡོ་དན་ ་བོ་ལས་ཡར་འོངས་
ནས། ང་བའི་ ེ་མོ་ མ་སར་རེག་མ་ཐག ཡོ་དན་ ་བོའི་བ ར་ ན་ ར་ ར་ ོད་ཅིང་ ག་ནས་ངོགས་
གཉིས་ ་ ས་པར་ ེད་དོ༎

༡༩ ་བ་དང་པོའི་ཚ་བ ་ཉིན། འབངས་ མས་ཡོ་དན་ ་བོ་ལས་འོངས་པ་དང་། གིལ་གལ་ཏེ། ཡེ་རི་ཀོའི་
ཤར་ ོགས་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ ༢༠ ཁོ་ཚས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ད ིལ་ནས་ ངས་པའི་ ོ་བ ་གཉིས་པོ་དེ། ཡོ་ ་ཨ་
ཡིས་གིལ་གལ་ ་བ གས་ནས། ༢༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ེས་ ོགས་ ོད་ཅག་གི་ ་ ད་

མས་ ིས་རང་གི་ཕ་ལ། ོ་འདི་དག་གིས་ཅི་ ེད་དགོས་ཞེས་ ིས་ན། ༢༢ ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ། ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ོན་ མ་ས་བ ད་ནས་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༢༣ དེའི་ ་མཚན་ནི། གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས། ཡོ་དན་ ་བོ་བ མས་ཏེ་ ོད་ཚ་འ ོ་ ་བ ག་པ་རེད། དེ་
ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་གཙ་བོས་ ོན་ཆད་མཚ་དམར་བ མས་ནས། ང་ཚ་འ ོ་ ་བ ག་པ་དང་འ འོ༎
༢༤ དེ་ ར་ས་ཐོག་གི་ ེ་འ ོ་ ན་ལ། གཙ་བོའི་ ག་ནི་མ ་ ས་ཆེ་བ་ཤེས་ ་འ ག་དགོས་ལ། ོད་ཚ་ནམ་
ཡང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་འཇིགས་ ང་དགོས་སོ༎

༥ ཡོ་དན་ ་བོའི་ བ་ ད་ན་གནས་པའི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ་མཚའི་མཐའ་ན་གནས་
པའི་ཀན་ཨན་པའི་ ལ་པོ་ མས་ ིས། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཡོ་དན་ ་བོ་

བ མས་ནས་ང་ཚ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ཐོས་པས། ཁོ་ཚ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ག་ ེ་སེམས་ མ་ཞིང་ ིང་
ོབས་མེད་པར་ ར་རོ༎

༢ དེའི་ཚ་གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ། ོད་ ིས་ ོ་ ི་བཟོས་ནས། ཐེངས་གཉིས་པར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་
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ི་མཚན་ གས་ ས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༣ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ོ་ ི་བཟོས་ནས། རི་ ན་ གས་བ ་ ་ད ི་སི་རལ་
ི་ ་ མས་ ི་མཚན་ གས་བ ས་སོ༎ ༤ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་དག་གི་མཚན་ གས་བ ས་པའི་ ་མཚན་ནི། ཨེ་

ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་འབངས་ མས་ལས། ག ལ་འ ེད་ བ་པའི་ ེས་པ་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ ེས།
ཐང་ ོང་ ་ཤི་ཚར་བ་རེད། ༥ ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་འབངས་ མས་ ི་མཚན་ གས་བ ས་ཟིན་ལ། ཨེ་ཇིབ་
ནས་ཐོན་ ེས་ཐང་ ོང་གི་ལམ་བར་ནས་ ེས་པའི་འབངས་ མས་ ི་མཚན་ གས་བ ས་མེད་དོ༎ ༦ ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ཐང་ ོང་ ་ལོ་བཞི་བ ར་སོང་ནས། ལ་འབངས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་དམག་མི་ མས་
ཤི་ཚར་བའི་བར་ ་ ག་པ་རེད། དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་པས། གཙ་བོས་

ོན་ཆད་ཁོ་ཚ་ལ། གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་མནའ་བོར་ནས་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ཏེ། ང་
ི་དང་འོ་མ་གཏམས་པའི་ ལ་དེ་མཐོང་ ་མི་འ ག་པར་མནའ་བོར་བ་རེད། ༧ ཁོ་ཚའི་ ་ ད་དེ། གཙ་བོས་

ཁོ་ཚའི་ ེས་རབས་པར་བ ངས་པ་ མས་ ི་མཚན་ གས་བ ས་མེད། ལམ་བར་ ་ཁོ་ཚའི་མཚན་ གས་
བ ས་མེད་པས། མཚན་ གས་བ ་བ་དེ་ཡོ་ ་ཨའི་འགན་ ་བབས་པ་རེད། ༨ ལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ ི་
མཚན་ གས་བ ས་པས། ར་ནང་གི་རང་རང་ ོད་སའི་གནས་ ་ལོག་ནས། ་ཁ་ ག་བ ེད་འ ང་བར་

ག་བ ད། ༩ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་མཚན་ ོད་ ས་པ་ ོད་ཅག་
ལས་བསལ་ལོ་ཟེར་ཞིང་། དེ་བས་ ལ་དེའི་མིང་ལ་གིལ་གལ་ཞེས་བཏགས།༼ གིལ་གལ་ནི་བསལ་བའི་དོན་
ནོ༎༽ད་ འི་བར་ ་དེ་ ར་འབོད་དོ༎

༡༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གིལ་གལ་ ་ ར་བཏབ་ཅིང་། ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན་ ི་དགོང་
མོར། ཡེ་རི་ཀོའི་བདེ་ཐང་ ་བ ལ་ ོན་ལ་རོལ། ༡༡ བ ལ་ ོན་ ི་ ི་ཉིན། ཁོ་ཚས་ ལ་དེའི་འ ་རིགས་ཟོས་
ཤིང་། ཉིན་དེར་ ར་མེད་བག་ལེབ་དང་ཡོས་ ང་ཟོས་སོ༎ ༡༢ ཁོ་ཚས་ ལ་དེའི་འ ་རིགས་ ེས་ ི་ཉིན་
གཉིས་པ་ནས། མན་འབབ་མཚམས་བཞག་པས་དེ་ནས་བ ང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ལ་མན་མེད་པར་

ར། ལོ་དེར་ཁོ་ཚས་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་ ི་འ ་རིགས་ཟོས་སོ༎
༡༣ ཡོ་ ་ཨ་ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་སར་འ ོར་ནས་མིག་གདེངས་ཏེ་བ ་ ས། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། མི་

ཞིག་གིས་ལག་ ་ ི་ཐོགས་ནས་ཁོའི་ཁ་གཏད་ ་འ ེང་འ ག ཡོ་ ་ཨ་ཁོའི་གམ་ ་སོང་ནས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་
ང་ཚ་ལ་རོགས་ ེད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ད ་བོ་ལ་རོགས་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༡༤ ཁོས་ལན་ ་འདི་ ད་ །
མིན། ང་ནི་གཙ་བོའི་དམག་ ་འ ེན་པར་འོངས་པ་ཡིན་ཟེར། ཡོ་ ་ཨ་ཁ་ བས་ ་ཉལ་ཏེ་ ག་འཚལ་ཞོར་
འདི་ ད་ ། བདག་གི་གཙ་བོས་ ན་ལ་བཀའ་ཅི་གནང་ཞེས་ ིས་པས། ༡༥ གཙ་བོའི་དམག་གི་དཔོན་པོ་དེས་
ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ང་མགོའི་ མ་དེ་ ད་ཅིག ོད་རང་འ ེང་བའི་ས་འདི་ནི་གནས་དམ་པ་
ཡིན་ནོ་ཟེར། ཡ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་བཞིན་ ་ ས་སོ༎

༦ ཡེ་རི་ཀོའི་མཁར་ ོ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཐོན་པ་ཤེས་ནས། དམ་པོར་གཏན་ཞིང་མི་གཅིག་གི་འ ོ་
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འོང་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་༎ ༢ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཡེ་
རི་ཀོའི་ ལ་པོ། དེ་མིན་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ལ་བོ་ཆེ་ མས་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་པ་ཡིན། ༣ ོད་ཚའི་དམག་མི་
ཡོད་ཚད་ ིས་མཁར་འདི་བ ོར་ཞིང་། ཉིན་རེར་ཐེངས་རེར་བ ོར་ནས་ཉིན་ ག་ལ་དེ་ ར་བ ོར་དགོས།
༤ མཆོད་དཔོན་བ ན་ ིས་ ག་ ་བ ན་བ ང་ ེ་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ ་བ ད་ཅིང་། ཉིན་བ ན་པར་

ེབས་ ས། ོད་ཚས་ཐེངས་བ ན་ལ་མཁར་བ ོར་དགོས་ལ། མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་ ་ ང་འ ད་དགོས།
༥ ཁོ་ཚས་ ་ ང་འ ད་པའི་ ་ཇེ་རིང་ ་གཏོང་བ་དང་། ོད་ཚས་ ་ ང་གི་ ་ཐོས་ ེས་འབངས་ མས་

ིས་ གས་ཆེན་པོས་ ད་འབོད་ ེད་དགོས་ལ། དེ་ ས་མཁར་ ང་བ བས་ངེས་པས་མི་རེ་རེ་མཁར་ནང་ ་
མཆོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎

༦ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ མས་བོས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཚས་ཞལ་ ོམ་ ར་ཅིག མཆོད་
དཔོན་བ ན་ ིས་ ག་ ་བ ན་བ ང་ནས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ ་ ོད་དགོས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་།
༧ ཡང་འབངས་ མས་ལ། ོད་ཚ་ ོན་ ་སོང་ནས་མཁར་བ ོར་ཅིག ལག་ཆ་ཐོགས་པ་ མས་གཙ་བོའི་ཞལ་

ོམ་ ི་མ ན་ ་ཆས་དགོས་ཟེར།
༨ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ཚར་ ེས། མཆོད་དཔོན་བ ན་ ིས་ ག་ ་བ ན་

བ ང་ ེ་གཙ་བོའི་མ ན་ན་ ་ ང་འ ད་ཅིང་། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ནི་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་ ར་འོངས་ ིན་
འ ག ༩ ལག་ཆ་ཐོགས་པ་ མས་ ་ ང་འ ད་པའི་མཆོད་དཔོན་ ི་ ོན་ ་འ ོ་བ་དང་། དམག་ད ང་ ེས་
མ་ མས་ཞལ་ ོམ་ ི་ ེས་འ ངས་ནས་འོངས། མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་འ ོ་ཞོར་དང་ ་ ང་འ ད་ཞོར་
སོང་ངོ་༎

༡༠ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་མི་ མས་ལ། ོད་ཚས་ ད་འབོད་དང་ ་འ ིན་མི་ཆོག་ལ། ཐ་ན་ ད་ཚག་
གཅིག་ ང་ཁ་ནས་བཤད་མི་ཆོག་པར། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ད་འབོད་ ོས་ཞེས་བ གས་པའི་ཉིན་དེར། ད་
གཟོད་ ད་འབོད་ ས་ཆོག་ཟེར། ༡༡ དེ་ ར། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ིས་མཁར་བ ོར་ཅིང་། མཁར་ལ་བ ོར་བ་
ཐེངས་གཅིག་བ བ་ ེས། འབངས་ མས་ ར་ ་ལོག་ཅིང་ ར་ནང་ ་ཉལ་ལོ༎

༡༢ ཡོ་ ་ཨ་ ་མོར་ལངས་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར། ༡༣ མཆོད་དཔོན་
བ ན་ ིས་ ག་ར་བ ན་བ ང་ནས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ནས་འ ོ་ཞོར་དང་འ ད་ཞོར་ཆས་པ་
དང་། ལག་ཆ་ཐོགས་པ་ མས་ཁོ་ཚའི་ ོན་ ་འ ོ་ཞིང་། དམག་ད ང་ ེས་མ་ མས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་

ེས་ ེག་གིན་འོངས། མཆོད་བདག་གིས་འ ོ་ཞོར་དང་འ ད་ཞོར་ ་ཆས་སོ༎ ༡༤ ཉིན་གཉིས་པར། འབངས་
མས་ ིས་མཁར་ཐེངས་གཅིག་བ ོར་ཞིང་ ིར་ ར་ནང་ ་ལོག ཉིན་ ག་ལ་དེ་ ར་ ་ ས་སོ༎

༡༥ ཉིན་བ ན་པའི་ ་མོའི་ ་རེངས་ ི་ ས་ ། ཁོ་ཚ་ཡང་ལངས་ཏེ་ ར་ ར་མཁར་ལ་བ ོར་བ་བ ན་
བ བ། ར་དང་མི་གཅིག་པ་ནི་ཉིན་དེར་མཁར་ལ་བ ོར་བ་ཐེངས་བ ན་བ བ། ༡༦ ཐེངས་བ ན་པར་
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ེབས་ནས་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ་ ང་འ ད་ ས། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ་བཀའ་བ ོས།
ད་འབོད་ ོས་དང་། གཙ་བོས་མཁར་འདི་ ོད་ཚ་ལ་ ད་ ང་། ༡༧ ོང་ ེར་འདི་དང་འདིའི་ནང་ ་

གནས་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིག འོན་ ང་དེ་ལས་ ད་འཚང་མ་ར་ཧབ་དང་
ཁོ་མོའི་ ིམ་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་གསོན་པོ་འཇོག་དགོས། དེ་ནི་ཁོ་མོས་ང་ཚའི་མངགས་པའི་བང་ཆེན་པ་
གཉིས་བཀབ་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༨ ོད་ཚས་ངེས་པར་ ་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་ཞིག་ནི། མེད་པར་བཟོ་དགོས་པའི་
དངོས་པོ་ མས་བདག་ ་འཛན་མི་ ང་། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པའི་དངོས་པོ་དག་བདག་

་བ ང་བ་ཡིན་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ར་ཡོངས་ལ་དམོད་པ་ཐེབས་ཤིང་གནོད་པ་ ེལ་ ིས་དོགས་པ་ཡིན།
༡༩ དེ་ལས་གསེར་དང་ད ལ། ཟངས་ གས་ ི་ ོད་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་དམ་པའི་དངོས་པོ་ ་ ར་བ་ཡིན་
པས། གཙ་བོའི་བང་མཛད་ ་ཉར་དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༢༠ དེ་བས་འབངས་ མས་ ིས་ ད་འབོད་དང་
མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་ ་ ང་ ས། འབངས་ མས་ ིས་ ་ ང་གི་ ་ཐོས་ནས། གས་ ིས་ ད་འབོད་ ས་
པས་མཁར་ བ། འབངས་ མས་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ཞིང་མི་རེ་རེ་མ ན་ ་མཆོངས་ཏེ་མཁར་ ངས་སོ༎
༢༡ ཡང་མཁར་ནང་ན་གནས་པའི་ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་མེད་པར་མི་དང་། ར་ ག བོང་ ་སོགས་ ིས་ཚར་བཅད་
དོ༎

༢༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ལ་ཞིབ་ ་སོང་བའི་མི་གཉིས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ ད་འཚང་མ་དེའི་ ིམ་ ་
སོང་ནས། ོད་ཚས་ཁོ་ལ་ཇི་ ར་མནའ་བོར་བ་དེ་ ར་ ། ད་མེད་དེ་དང་ཁོ་ལ་དབང་བ་ཐམས་ཅད་ ིད་
ཤོག་ཅེས་བཤད། ༢༣ ལ་ཞིབ་ ་སོང་བའི་ན་གཞོན་དེ་གཉིས་ནང་ ་སོང་ནས། ར་ཧབ་དང་དེའི་ཕ་མ། ་ །
དེ་ལ་དབང་བ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་དེའི་ཤ་ཉེ་འ ེལ་ཐམས་ཅད་ ིད་འོངས་ནས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ར་

ི་ ི་རོལ་ ་བཞག་གོ།
༢༤ མི་ མས་ ིས་མཁར་དང་མཁར་ནང་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མེ་ ་ ལ། དེ་ལས་གསེར་དང་ད ལ།

ཟངས་ གས་ ི་ ོད་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་གི་བང་མཛད་ ་ཉར་རོ༎
༢༥ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ད་འཚང་མ་ར་ཧབ་དང་དེའི་ཕ་ ིམ། དེ་མིན་དེ་ལ་དབང་བ་ཐམས་ཅད་བ བས་པ་

རེད། དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་ ལ་ཞིབ་ ་བཏང་བའི་བང་ཆེན་པ་གཉིས་བཀབ་པ་རེད།
ཁོ་མོ་ད་ འི་བར་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ན་གནས་སོ༎

༢༦ བས་དེར། ཡོ་ ་ཨས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ར་མནའ་འབོར་ ་བ ག མི་ ་ཞིག་གིས་ ར་ཡང་
ཡེ་རི་ཀོའི་མཁར་འདི་བ ར་གསོ་ ས་ན། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་དམོད་པ་ཐེབས་ ིད། ིག་པའི་ ང་འདིངས་

ས་ ་ཆེ་བ་འཆིའོ༎ ོ་འ གས་པའི་ ས་ ་ ང་བ་འཆིའོ་ཞེས་མནའ་བོར་རོ༎
༢༧ གཙ་བོ་ཡོ་ ་ཨ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ཡོ་ ་ཨ་ཡི་ ན་པས་ས་ ེང་ ན་ བ་བོ༎

༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མེད་པར་བཟོ་ འི་དངོས་པོ་ མས་ ི་ ེང་ ་ཉེས་པ་བསགས་སོ༎ ་ འི་
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རིགས་ ེ་ལས་ཟེ་ར་ཡི་ ་ ད་དང་ཟབ་ ིའི་ ་ ད། ཀར་མིའི་ ་ཨ་ཀན་བཅས་ ིས་མེད་པར་བཟོ་
འི་དངོས་པོ་ མས་ ངས་པས། གཙ་བོའི་ ོ་བ་དེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེང་ ་འབར་རོ༎

༢ དེའི་ཚ། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་བེད་ཨེལ་ཤར་ ོགས་ ི། བེད་ཨ་བེན་དང་ཉེ་བའི་ ོང་ ེར་ཨ་
ཨི་ ་མི་མངགས་ནས་དེ་ཚ་ལ། ོད་ཚ་སོང་ ེ་ ལ་དེར་ ལ་ཞིབ་ ོས་ཟེར་བས། ཁོ་ཚ་ ོང་ ེར་ཨ་ཨི་ ་

ལ་ཞིབ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༣ དེ་ཚ་ ིར་ཡོ་ ་ཨའི་གམ་ ་ལོག་ནས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། འབངས་མི་ཡོད་ཚད་འ ོ་
མི་དགོས་པར། མི་ཉིས་ ོང་ མ་ ོང་ཙམ་ ིས་ ོང་ ེར་ཨ་ཨི་ལེན་ བ་པས། འབངས་མི་ཡོད་ཚད་དཀའ་

ག་ལ་གཏོད་མི་དགོས། ལ་དེར་མི་མང་པོ་མི་འ ག་ཅེས་བཤད། ༤ དེ་བས་འབངས་མི་ལས་མི་ ོང་ག མ་
ཙམ་ ལ་དེར་ཆས་ ང་། ཨ་ཨིའི་མི་ མས་ ི་ ང་ནས་ ིར་ ོས་པ་དང་། ༥ ཨ་ཨིའི་མིས་ཁོ་ཚ་ལས་མི་ མ་

་སོ་ ག་བསད། ཁོ་ཚ་མཁར་ ོ་ནས་ཤ་ ཱ་རིམ་ ི་བར་མཐར་བ ད་ཅིང་ལ་ངོས་ནས་ཕམ་པར་ ས་པས།
འབངས་ མས་ ིས་ ིང་ མ་ནས་ ་ ར་ ར་རོ༎

༦ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ོན་པ་ཚལ་བར་གཤགས་ཤིང་། དེ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་མགོ་བ་ མས་ ིས་རང་གི་མགོ་
ལ་ཐལ་བ་བཏབ་ ེ། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ནས་ཁ་ བས་ ་ཉལ་ནས་དགོང་མོའི་བར་ ་བ ད་དོ༎
༧ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ེ་མ་ ི་ ད། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་འབངས་འདི་དག་ཡོ་
དན་ ་བོར་བ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། ང་ཚ་ཅིའི་ ིར་ཨེ་མོར་བའི་ལག་ ་ ད་པ་ཡིན། ང་ཚ་མེད་པར་བཟོ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་བ ད་པ་ཡིན་ན་ཅི་མ་ ང་། ༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ད ་བོའི་ ང་ནས་ ིར་འཁོར་ཏེ་ ོས་པ་ཡིན་པས། ངས་ཅི་གསོལ་བར་ ། ༩ ཀན་ཨན་པ་
དང་ ལ་འདིའི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཐོས་ ེས། ང་ཚའི་མཐའ་བ ོར་ནས་ང་ཚའི་མིང་ཡང་ས་ཐོག་ནས་མེད་
པར་ ོམ་ ིད་པས། དེ་ ས་ ེད་ ིས་རང་གི་མཚན་བ ིད་པོ་དེའི་དོན་ ་ཅི་མཛད་པར་ ེད་ཅེས་ ས་སོ༎
༡༠ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ཤིག ོད་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ས་ཐོག་ ་ཁ་ བས་ ་ཉལ་བ་
ཡིན། ༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་ཤིང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ོས་པའི་ཞལ་ཆད་དང་ཡང་
འགལ་ནས། མེད་པར་བཟོ་ འི་དངོས་པོ་ མས་བདག་ ་བ ང་བ་རེད། ་འ ོག་ ང་ ས། གཡོ་ ་ཡང་ ས།
མེད་པར་བཟོ་ འི་དངོས་པོ་ མས་རང་གི་ ིམ་ ་ཉར་བས། ༡༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ད ་བོའི་མ ན་ནས་
འ ེང་མི་ གས་ལ། ཁོ་ཚ་ད ་བོའི་མ ན་ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་འ ོ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་ལ་དམོད་ཕོག་པ་
རེད། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་མེད་པར་བཟོ་ འི་དངོས་པོ་ མས་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་ ་མེད་ ་མ་བཏང་ན། བདག་
ནི་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་མི་ ིད། ༡༣ ོད་རང་ཡར་ལངས་ནས་འབངས་ མས་ལ་གཙང་ ་ ེད་ ་

གས་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ོད་ཚས་གཙང་ ་ ས་ནས་སང་ཉིན་ལ་ ་ ིག་ ེད་དགོས། དེ་
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ཡ། ོད་ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་པའི་མེད་པར་བཟོ་

འི་དངོས་པོ་དེ་དག གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ ་མེད་ ་མ་བཏང་ན། ད ་བོའི་ ང་ ་འ ེང་བར་མི་ གས་སོ་ཞེས་
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བཀའ་གནང་། ༡༤ སང་ཉིན་ཞོགས་པར། ོད་ཚ་རིགས་ ེའི་གོ་རིམ་བཞིན་མ ན་ ་འོངས་དགོས། གཙ་བོས་
བདམས་པའི་རིགས་ ེ་ མས་རིགས་ ད་ ི་གོ་རིམ་བཞིན་མ ན་ ་འོངས་དགོས། གཙ་བོས་བདམས་པའི་
རིགས་ ད་ མས་ ིམ་ ད་ ི་གོ་རིམ་བཞིན་མ ན་ ་འོངས་དགོས། གཙ་བོས་བདམས་པའི་ ིམ་ ད་ མས་
མིའི་གོ་རིམ་བཞིན་མི་རེ་རེ་མ ན་ ་འོངས་དགོས། ༡༥ བདམས་ཐོན་ ང་བའི་མི་དེས་མེད་པར་བཟོ་ འི་
དངོས་པོ་བདག་ ་བ ང་ཡོད་ན། ཁོ་དང་ཁོའི་བདག་ ་བ ང་བ་ མས་མེ་ ་འ ལ་དགོས། དེ་ ར་ ེད་
དོན་ནི། ཁོ་བོ་གཙ་བོའི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་བ་མ་ཟད། ཡང་ཁོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ནས་ཉེས་པ་ཞིག་ ས་
པའི་ ིར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

༡༦ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ ་མོར་ལངས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རིགས་ ེ་བཞིན་མ ན་ ་འོངས་ ་བ ག་
ཅིང་། དེ་ལས་ ་ འི་རིགས་ ེ་བདམས་ ང་། ༡༧ ་ འི་རིགས་ ེ་༼ མ་ཡིག་ ་རིགས་ ེ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽
མ ན་ ་འོངས་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་ལས་ཟེ་ ཱའི་རིགས་ ད་བདམས། ཟེ་ ཱའི་རིགས་ ད་ མས་ ིམ་ ད་
བཞིན་རེ་རེ་མ ན་ ་འོངས་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་ལས་ཟབ་ ི་བདམས་ ང་། ༡༨ ཟབ་ འི་ ིམ་ ད་ མས་མི་

ངས་ ར་རེ་རེ་བཞིན་མ ན་ ་འོངས་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་ལས་ ་ ་རིགས་ ེ་ཡི་ཟེ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཟབ་
ིའི་ ་ ད། ཀར་མིའི་ ་ཨ་ཁན་བདམས་སོ༎ ༡༩ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཨ་ཁན་ལ། ང་ཡི་ ། ངས་ནི་ ོད་ ིས་གཟི་

བ ིད་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ་ ོད་པ་དང་། ཁོང་གི་མ ན་ནས་ ོན་ངོས་ལེན་ ེད་པར་ ་བ་ ེད།
ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ་གསང་མེད་པར་ང་ལ་བཤད་རོགས་གནོངས་ཞེས་བཤད། ༢༠ ཨ་ཁན་ ིས་

ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ་ལན་བཏབ། ང་ཡིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་བདེན་
པ་ཡིན། ངས་ ་བ་འདི་དང་འདི་ ས་པ་ཡིན། ༢༡ ངས་བཅོམ་ནོར་ ི་ ོད་ནས་ ི་ འི་ ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་
དང་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཉིས་བ ། གསེར་ ར་ ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་ ་བ ་ཡོད་པ་ཞིག་བཅས་མཐོང་བས། ང་ནི་
དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་ ེད་པ་ ེས་ནས་ ེར་བ་ཡིན། ད་ ་དེ་དག་ངའི་རས་ ར་ནང་ལོག་གི་ས་འོག་ ་བ ག་
ཡོད་ལ། ད ལ་ནི་ ་བའི་འོག་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད། ༢༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མི་མངགས་ནས་ཨ་གན་ ི་རས་ ར་ ་
བ ་ ་བ ག་པས། ་བ་དེ་དངོས་གནས་རས་ ར་ ི་ནང་ ་ ས་ཡོད་ལ། ད ལ་ཡང་དེའི་འོག་ ་བ ག་
འ ག ༢༣ ཁོ་ཚས་རས་ ར་ལས་ ངས་ཤིང་། ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ མས་ཡོད་སར་ ེར་
ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཞག ༢༤ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས། ཟེ་ ཱའི་ ་ ད་ཨ་
ཁན་དང་ད ལ། ་བ། གསེར། དེ་མིན་ཨ་ཁན་ ི་ ་མོ། ནོར། བོང་ ། ག རས་ ར་སོགས་ཁོ་ལ་དབང་བ་
ཐམས་ཅད་ ེར་ཏེ། ཨེ་ཀོར་ ི་ ང་བར་ཆས་སོ༎ ༢༥ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་

ག་ལ་གཏོད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་རིང་གཙ་བོས་ ོད་རང་ ག་ལ་གཏོད་ངེས་ཞེས་ཟེར། དེ་བས་ད ི་སི་རལ་
བའི་འབངས་ མས་ ིས་ཁོ་རང་ལ་ ོ་ཡིས་བ བ་ ེ་བསད། དེའི་ ེང་ ་ ོ་ ངས་ཤིང་། ཡང་ཁོ་ལ་དབང་
བ་ཐམས་ཅད་མེ་ ་བ ེགས།༼ ཁོ་ལ་དབང་བ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་དེ་མ་ཡིག་ ་ཁོ་ཚ་ཞེས་ ིས་འ ག ༽
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༢༦ འབངས་མི་ མས་ ིས་ཨ་ཁན་ ི་ ེང་ ་ ོ་ ངས་བ ིགས་པ་དེ་ད་ འི་བར་ ་གནས། དེ་བས་གཙ་བོའི་
གས་ཉིད་ ིར་འཁོར་ནས། ཁོང་ ོ་དེ་ཞི་བར་ ར། དེ་བས་ ལ་དེའི་མིང་ལ་ཨ་ཀོར་ཞེས་བཏགས་ཤིང་།༼

ཨ་ཀོར་ནི་ ག་ལ་གཏད་པའི་དོན་ཡིན།༽ ད་ ང་དེ་ ར་འབོད་དོ༎

༨ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ག་མི་དགོས་ལ་དངངས་ ང་མི་དགོས། ོད་ ིས་དམག་མི་ཐམས་
ཅད་ ི་ ེ་ ངས་ཏེ་ཨ་ཨི་མཁར་ ་སོང་ཞིག བདག་གིས་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་འཁོར་

འབངས། ཁོའི་མཁར། དེ་མིན་ཁོའི་ ལ་དང་བཅས་པ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་ཡོད། ༢ ོད་ ིས་ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཡེ་
རི་ཀོའི་ ལ་པོ་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་དེ་བཞིན་ ། ཨ་ཨི་མཁར་དང་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ལ་པོའང་དེ་ ར་ ་ ས་
ཆོག འོན་ ང་མཁར་ནང་ནས་འ ོག་པའི་ ་ནོར་དང་ ོ་ གས་ མས་རང་ཉིད་ ི་བཅོམ་ནོར་ ་ ངས་ཆོག

ོད་ ིས་མཁར་ ི་ ི་ བ་ ་ ང་དམག་བཀོད་ ིག་ ེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ལོ༎
༣ དེ་བས་ཡོ་ ་ཨ་དང་དམག་མི་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་ཨ་ཨི་མཁར་ ་ཆས། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མ ་ ས་ ན་

པའི་ ལ་བོ་ཆེ་མི་ ི་ག མ་བསལ་ཏེ། ནམ་ ང་གི་ ས་ཚད་ལ་ ོན་ ་འ ོ་ ་བ ག་ཅིང་། ༤ དེ་ཚ་ལ་འདི་
ད་ ། ོད་ཚ་མཁར་ ི་ ི་ བ་ནས་ ང་ ེ། མཁར་དང་ཁ་ཐག་ཤིན་ ་རིང་མི་ ང་བར་རང་རང་གི་

གནས་ ་ ་ ིག་ལེགས་པོ་ ིས་ཤིག ༥ ང་དང་ངས་ ེ་ ངས་པའི་འབངས་ མས་མཁར་ ི་ ོགས་ ་ཐོན་
ཡོང་། མཁར་ནང་གི་མིའི་ ོན་ནས་ ོན་ཆད་ང་ཚ་ལ་ ོལ་བའི་ ས་ ་ ོས་པ་ ར། ང་ཚ་ནི་ཁོ་ཚའི་མ ན་
ནས་འ ོས་པར་ ེད་པས། ༦ ཁོ་ཚ་མཁར་ནང་ནས་ ད་དེ་ང་ཚ་བདའ་བར་ངེས་ཤིང་། དེ་ ར་ང་ཚས་དེ་ཚ་
མཁར་དང་ཁ་ ེས་པར་ ེད་དོ༎ ཁོ་ཚས་མི་འདི་དག་ ོན་དང་འ ་བར་ང་ཚའི་མ ན་ནས་ ོས་ ང་ཟེར་
བས། ང་ཚ་དེ་ཚའི་ ོན་ནས་འ ོ་དགོས་སོ༎ ༧ དེ་ ས་ ོད་ཚ་ ང་བ་ལས་ལངས་ནས་མཁར་དེ་འ ོག་དགོས།
དེའི་ ་མཚན་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་མཁར་དེ་ ོད་ཅག་གི་ལག་ ་གནང་ངེས་སོ༎ ༨ མཁར་
འ ོགས་ ེས་མཁར་དེ་མེ་ ་འ ལ་དགོས། གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག ངས་ ོད་ཚས་ལ་བཤད་
ཟིན་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༩ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་ཚ་མངགས་ཤིང་ཁོ་ཚ་ ང་སའི་གནས་དེར་ཆས། བེད་ཨེལ་དང་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་བར་
མཚམས་ཏེ། ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ བ་ ོགས་ ་བ ད་པ་དང་། མཚན་མོ་དེར་ཡོ་ ་ཨ་ཡང་འབངས་ ི་ ོད་ ་
བ ད་དོ༎

༡༠ ཡོ་ ་ཨ་ ་མོར་ལངས་ཏེ་འབངས་ མས་ ི་ ིས་ ངས་ ེས། ཁོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པ་ མས་
ིས་འབངས་ ི་ ེ་ ིད་ནས་ཨ་ཨི་མཁར་ ་ཆས། ༡༡ འབངས་ མས་ཏེ་ཁོས་ ེ་ ིད་པའི་དམག་མི་ཐམས་

ཅད་ཐད་ཀར་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ོགས་ ་ཆས་ནས། ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ང་ ོགས་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ ཡོ་ ་ཨ་
དང་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་བར་ན་ ང་བ་གཅིག་གི་བར་ཐག་ལས་མེད་དོ༎ ༡༢ ཁོས་མི་ ་ ོང་ཙམ་བདམས་ནས་
དེ་ཚ་བེད་ཨེལ་དང་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་བར་མཚམས་ཏེ། ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ བ་ ོགས་ ་ ང་ ་བ ག ༡༣ དེ་ནས་
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འབངས་མི་ ེ་མཁར་ ང་གི་དམག་ཡོངས་དང་མཁར་ བ་ ི་ ང་དམག་བཀོད་ ིག་ ས་ ེས། མཚན་མོ་
དེར་ཡོ་ ་ཨ་ ང་བའི་ནང་ ་ གས་སོ༎

༡༤ ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ལ་པོས་གནས་ ལ་དེ་མཐོང་ ེས། མཁར་ནང་གི་མི་ཡོངས་ ེལ་ ར་ངང་ ་མོར་
ལངས་ ་བ ག་ཅིང་། ས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ ་ཨ་ལ་པའི་མ ན་ ་འཛམས་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་

མས་དང་འཐབ་མོ་ ས། འོན་ ང་ ལ་པོ་དེས་མཁར་ ི་ ི་ བ་ ་ ང་དམག་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སོ༎ ༡༥ ཡོ་ ་
ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེའི་མ ན་ ་ཕམ་པར་ ས་ནས། ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་བ ིངས་པའི་ལམ་
དེར་ གས་ནས་ ོས་སོ༎ ༡༦ མཁར་ནང་གི་དམག་མི་ཐམས་ཅད་བ ས་ནས་དེ་ཚའི་ ེས་ ་ར་མདར་ གས།
ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མི་ མས་ར་མདའ་ལ་ གས་པའི་ བས་དང་བ ན་ནས། མགོ་བ ོར་ཏེ་མཁར་དང་ཁ་ ེས་

་བ ག ༡༧ ཨ་ཨི་མཁར་དང་བེད་ཨལ་མཁར་ ི་མི་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ད ི་སི་རལ་ ི་ར་མདར་ཆས།
མཁར་ ི་ ོ་འཕར་ཡངས་པོར་ ེས་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེས་ ་ར་མདར་ཆས་སོ༎ ༡༨ དེའི་ཚ་གཙ་བོས་ཡོ་

་ཨ་ལ། ོད་ ིས་ལག་ནང་ ་མ ང་དེ་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ོགས་ ་ ོངས་ཤིག བདག་གིས་མཁར་དེ་ ོད་ ི་
ལག་ ་ ོད་ངེས་ཅེས་བཀའ་བ ལ། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མཁར་ ི་ ོགས་ ་མ ང་བ ངས་སོ༎ ༡༩ ཁོས་མ ང་
བ ངས་པས་ ང་དམག་ མས་ ང་བའི་གནས་ལས་ ེལ་ ར་ངང་ལངས་ཏེ་མཁར་འ ོག་ཅིང་། མཁར་ ི་
ནང་ ་ གས་ནས་མེ་ ་ ལ་ལོ༎ ༢༠ ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མིས་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ ་ ས། ོ་ ལ་ལས་འགོང་བ་
ཞིག་ལ། མཁར་ནང་ ་བའི་ཀ་བ་ད ང་ ་ ག་འ ག་པས་གར་འ ོ་ཅི་ ་གཏོལ་མེད་ ་ ར། ཐང་ ོང་གི་

ོགས་ ་འ ོ་བཞིན་པའི་འབངས་མི་ མས་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ར་མདར་འོངས་པའི་མི་ མས་ལ་ ོལ་ལན་
ད། ༢༡ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ང་དམག་གིས་མཁར་འ ོག་ཅིང་། མཁར་ནང་ན་ ་བ་

ད ང་ ་འ ར་བ་མཐོང་ནས། ིར་འཁོར་ཏེ་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མི་ མས་གསོད་པར་ཆས། ༢༢ དེའི་ཚ་ ང་
དམག་ མས་ ང་མཁར་ལས་ ད་དེ་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མི་ མས་གདོང་གིས་བ ས། ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མི་ མས་
ད ི་སི་རལ་བའི་ད ིལ་ ་ ང་བས། ་ག ག་ ན་ ་ད ི་སི་རལ་བས་བ ོར་འ ག་གོ། དེ་བས་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་གཅིག་ ང་མ་བཞག་ལ་གཅིག་ ང་འ ོ་ ་མ་བ ག་པར་བསད་དོ༎ ༢༣ ཨ་ཨི་མཁར་ ི་

ལ་པོ་གསོན་པོར་བ ང་ཞིང་བ ིགས་ཏེ། ཡོ་ ་ཨ་ཡི་མ ན་ ་ ིད།
༢༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཞིང་ནང་དང་ཐང་ ོང་ནས་ར་མདར་འོངས་པའི་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ོད་

དམངས་ཚང་མ་བསད། ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མི་ མས་ཚར་དག་བར་ ་ ིས་ག བ་བོ༎ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨ་
ཨི་མཁར་ ་འོངས་ནས་མཁར་ནང་ ་ ོད་པ་ མས་ ང་ ི་ཡིས་བསད། ༢༥ ཉིན་དེར་བསད་པའི་མི་ མས་
ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་བ ིས་ན། ོན་བ ོམས་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཨ་ཨི་མཁར་ ་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་
དོ༎ ༢༦ ཨ་ཨི་མཁར་ ི་མི་ཡོངས་ ོགས་བསད་ཚར་དག་བར་ ། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ལག་ ་བ ངས་པའི་མ ང་
དེ་ ིར་མ་བ མ་མོ༎ ༢༧ མཁར་ནང་གི་ ོ་ གས་དང་ ་ནོར་དག་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་རང་གི་བཅོམ་
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ནོར་ ་ ངས། དེ་ནི་གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་བ ོས་པའི་ག ངས་བཞིན་བ བས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༨ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་
ཨ་ཨི་མཁར་བ ེགས་ནས། ནམ་ཡང་ ང་རོ་དང་ཐང་ ོད་ ་བ ར་ཏེ་ད་ འི་བར་ ་ ས་སོ༎ ༢༩ ཡང་ཨ་
ཨི་མཁར་ ི་ ལ་པོ་ ོང་མགོར་བཀལ་ནས་དགོང་ཁའི་བར་ ་བཞག ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་ ས། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མི་
མངགས་ནས་གཤིན་པོའི་རོ་ ོང་མགོ་ནས་ ངས་ཏེ་མཁར་ ོ་ ་ག གས་ཤིང་། གཤིན་རོའི་ ེང་ ་ ོ་ ང་
བོར་ ངས་པ་ད་ འི་བར་ ་གནས།

༣༠ དེའི་ཚ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་རི་བོ་ཨེ་བལ་ ི་ ེང་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས།
༣༡ ལས་ ོན་མ་ ས་པའི་ ོ་ཡིས་བ ིགས་པ་རེད། དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ན་མོ་ཤེ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་
བ ོས་པའི་ ད་ཆ་དང་། མོ་ཤེ་ཡིས་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པ་ཇི་བཞིན་ བ་པ་རེད། འབངས་
མི་ མས་ ིས་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ང་ ལ་ལོ༎ ༣༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མཐོང་ངོར། མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་ ིམས་ གས་དག་ ོ་ཡི་ ེང་ ་འ ་བ ་ཐེངས་
ཤིག་ ས། ༣༣ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་གཞིས་ ེས་པ་དང་གནས་གཡར་བ། ན་པ། མགོ་བ། ིམས་དཔོན་
སོགས་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ ོམ་ ི་གམ་མམ། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར་བའི་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བའི་
མ ན་ ་འ ེང་ཞིང་། འབངས་ ི་ ེད་ཀ་རི་བོ་ག་རི་ཟིམ་ ི་ ོགས་དང་། ེད་གཞག་ཞིག་གི་ཁ་རི་བོ་ཨེ་བལ་

ི་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་བ ད་དོ༎ ༣༤ དེའི་འོག་ ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ིམས་ གས་ ་བཀོད་པའི་ ོན་ཚག་དང་
དམོད་ཚག་ མས། ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ ་བ གས། ༣༥ མོ་ཤེ་ཡིས་
བ ོས་པའི་ ད་ཆ་ཐམས་ཅད། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་དང་། ད་མེད། ིས་པ། དེ་
མིན་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་གནས་གཡར་བའི་ ི་མི་དག་གི་མ ན་ ། གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་བ གས་སོ༎

༩ ཡོ་དན་ ་བོའི་ བ་ ད་ ི་རི་ ལ་དང་མཐོ་ ང་། དེ་མིན་རི་བོ་ལི་བ་ནོན་ ི་ཁ་གཏད་ ི་ ་མཚའི་
མཐའ་ ་གཞིས་ཆགས་པའི་ ལ་པོ་ མས་ཏེ། ཧེད་པ་དང་། ཨེ་མོར་བ་དང་། ཀན་ཨན་པ་དང་། ཕ་རི་

ཟི་བ་དང་། ཤི་ཝི་བ་དང་། ཡེ་ ་སི་པའི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས། ༢ ཚང་མ་ ན་ ་འ ས་ནས་
སེམས་ གས་གཅིག་ ིལ་ ིས་ཡོ་ ་ཨ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ག ལ་འ ེད་པར་ ོམ།

༣ གི་བེ་ཨོན་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ ང་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཨ་ཨི་མཁར་ལ་ཇི་ ར་མཛད་
པའི་གཏམ་ མས་ཐོས་པས། ༤ གཡོ་ འི་ ོར་བ་ ན་ཏེ་བང་ཆེན་པར་ ས་པ་དང་། ག་ ིང་དང་ ན་པས་
བཏབ་པའི་ཆང་གི་ ལ་བ་ ིང་བ་བོང་ ་ལ་བཀལ་ཞིང་། ༥ ཡང་ ནཔས་བཏབ་པའི་ མ་ ིང་ ང་མགོར་

ད། ་བ་ ིང་བ་ ས་ལ་བགོས། མ་ཞིང་ ལ་བའི་བག་ལེབ་བ མས་ནས། ༦ ཁོ་ཚ་གིལ་གལ་ ི་ ར་ནང་
་ཡོ་ ་ཨ་དང་མཇལ་ ་འོངས་ཤིང་། དེ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། ང་ཚ་ ང་ཐག་རིང་བོ་ནས་འོངས་

པ་ཡིན། ད་ ་ང་ཚ་ལ་ཁ་ཆད་ཅིག་ ོས་ཤིག་ཟེར། ༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཀི་ཝི་བའི་མི་འདི་དག་ལ།
ོད་ཚ་ནི་ང་ཚའི་གམ་ ་ ོད་པའི་མི་ཡིན་ མ་ཆེ་བས། གལ་ཏེ་དེ་ ར་ཡིན་ན། ོད་ཚ་དང་ཁ་ཆད་འཇོག་



ཡོ་ ་ཨ 9 341

ས་སམ་ཞེས་བཤད་པ་ལ། ༨ དེ་ཚས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་ང་ཚ་ནི་ ོད་ ི་ ན་གཡོག་ཡིན་ཟེར། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཁོ་ཚ་
ལ་ ོད་ཅག་ནི་ ་ཡིན། གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༩ དེའི་ལན་ ་ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ ། ན་གཡོག་
ང་ཚ་ནི་ཐག་རིང་ནས་འོངས་པ་ཡིན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ན་ གས་དང་ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་
ནས་ཇི་ ར་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ༡༠ དེ་མིན་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་ ི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་གཉིས་ཏེ།
ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཨ་ཤ་ཐ་རོད་ན་གནས་པའི་བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ མས་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་
ཐམས་ཅད་ཐོས་པས། ༡༡ ང་ཚའི་ ོད་ ི་ ན་པ་དང་ང་ཚའི་ ལ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ང་ཚ་འདི་ ད་

། ོད་ཚས་ལམ་བར་ ི་ གས་ ེ་ ེར་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ་ ་སོང་། དེ་ཚ་ལ་ང་ཚ་ནི་ ོད་ཅག་
གི་གཡོག་པོ་ཡིན། ད་ ་ང་ཚ་ལ་ཁ་ཆད་ཅིག་ ེད་པར་ ་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ༡༢ ང་ཚ་ ོད་ཚའི་ ོགས་
འདིར་འོངས་པའི་ཉིན་དེར། ིམ་ནས་ ེར་འོངས་པའི་བག་ལེབ་འདི་ནི་ཚ་བ་ཡིན་མོད་ ང་། ོས་དང་། ད་

་ མ་ཞིང་ ལ་བར་ ར་འ ག ༡༣ ཆང་གི་ ལ་བ་འདི། ང་ཚས་ཆང་ ག་པའི་ ས་ ་གསར་བ་ཡིན་ ང་།
ོས་དང་། ད་ ་རལ་འ ག ང་ཚའི་ ་བ་དང་ མ་ཡང་ལམ་ཐག་རིང་བའི་ ེན་ ིས་ཡོད་ཚད་ ིང་ཞིང་

རལ་འ ག་ཅེས་ཟེར།
༡༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ཚའི་བཟའ་བ་ མས་ ངས་ ང་། གཙ་བོ་ལ་མ་ ས་སོ༎ ༡༥ དེ་ནས་ཡོ་

་ཨ་ཡིས་དེ་དག་དང་བཟང་ ིག་ཅིང་ཁོ་ཚ་མི་གསོད་པའི་ཁ་ཆད་བཏབ་པ་དང་། འབངས་ ི་དཔོན་པོ་
མས་ ིས་ ང་མི་གསོད་པའི་མནའ་བོར།

༡༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ནས་ཉིན་ག མ་འགོར་ ེས། ད་གཟོད་དེ་ཚ་ནི་
ིམ་མཚས་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ན་ ོད་པ་དག་ཡིན་པ་ཤེས།

༡༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལམ་ལ་ཆས་ནས་ཉིན་ག མ་འགོར་ ེས་དེ་ཚའི་ ོང་ ེར་ཏེ། བེ་ཨོན་ཀ་ ཱི་ར་
དང་། བེ་ཨེ་ ཱོང་དང་། ཀིར་ ཱང་ཡེ་ཨ་རིམ་དང་བཞི་ ་ ིན། ༡༨ འབངས་ ི་མགོ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ་ག ག་ ་བ ར་ཏེ་ཁོ་ཚ་ལ་མནའ་བོར་ཡོད་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་མི་གསོད་
པར། འབངས་མི་ཡོངས་ ིས་མགོ་བ་ མས་ལ་ལེ་བདའ་ ེད་ ིན་བ ད། ༡༩ མགོ་བ་ མས་ ིས་འབངས་མི་
ཡོངས་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ག ག་ ་བ ར་ནས་མནའ་བོར་ཟིན་པས། ད་

་ཁོ་ཚ་ལ་གནོད་པ་ ེད་མི་ ང་། ༢༠ ངེད་ཅག་གིས་དེ་ཚ་ལ་གནོད་པ་མི་ ེད་པར་གསོན་པོར་འཇོག་དགོས།
དེ་ལས་ ོག་ན་ གས་ ོ་བ་ང་ཚས་མནའ་བོར་བའི་དབང་གིས་རང་གི་ ེང་ ་འབབ་བོ་ཟེར། ༢༡ མགོ་བ་

མས་ ིས་འབངས་མི་ཡོངས་ལ། དེ་ཚ་གསོན་པོར་འཇོག་དགོས་ཞེས་བཤད། དེ་བས་མགོ་བ་ མས་ ིས་དེ་
དག་ལ་ཇི་ ར་བཤད་པ་བཞིན་ ། དེ་དག་ནི་འབངས་མི་ མས་ ི་ཤིང་འ ་དང་ ་འ ར་ ི་ ་བར་ ར་
ཏོ༎

༢༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་དག་བོས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་དང་ཁ་ཐག་རིང་ཞེས་
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ན་གཏམ་པ་ཡིན། དོན་ངོ་མར་ ོད་ཚ་ནི་ང་ཚའི་ ས་ ་གནས་སོ༎ ༢༣ ད་ ་ ོད་ཚ་ལ་དམོད་པ་ཐེབས་
པས་ ོད་ཚའི་མི་ མས་ ་བ་ ས་ནས། ང་ཚའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་ཤིང་འ ་དང་ ་འ ར་ ི་ལས་ ེད་
དགོས་ཞེས་བཤད། ༢༤ དེ་དག་གི་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ་ལན་བཏབ། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ངེད་ མས་ ིས་

ད་ཆ་འདི་འ ་ཞིག་ཐོས་ ང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོན་ཁོང་གི་ ན་མོ་ཤེ་ལ། ལ་འདི་ཡོངས་ ་
ོགས་པ་ ོད་ལ་གནང་བ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་ ལ་འདིའི་མི་ མས་ཚར་གཅོད་ངེས་ཞེས་

ག ངས་ཡོད་པས། ངེད་ མས་ ོད་ཅག་ལ་ ག་ནས་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ༢༥ ད་ ་ངེད་ མས་ནི་ ོད་ཅག་
གི་ལག་ ་ཡོད་པས། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཇི་ ར་ ས་ན་དགའ་ཞིང་ལེགས་ན་དེ་ ར་ ་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད།
༢༦ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ར་ ས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ལག་ནས་ཁོ་ཚའི་ ོག་ཐར་ ་
བ ག་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་མ་བསད་པ་རེད། ༢༧ ཉིན་དེ་ནས་བ ང་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་ཚ་གཙ་
བོས་བདམས་པའི་གནས་དེར་བ ག་ཅིང་། འབངས་མི་ཡོངས་དང་གཙ་བོའི་མཆོད་ ིར་ཤིང་འ ་དང་ ་
འ ར་བའི་ལས་ ེད་ ་བ ག་ནས་ད་ འི་བར་ ིན་ཏོ༎

༡༠ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་དོ་ནི་ཚ་དེག་གིས། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཨ་ཨི་མཁར་འ ོགས་ཤིང་ ལ་ ་
བ གས་པ་དང་། ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཡེ་རི་ཀོའི་ ལ་པོ་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་དེ། ཨ་ཨི་མཁར་དང་དེའི་

ལ་པོ་ལའང་དེ་ ར་ ་མཛད་པ་ཐོས་པ་མ་ཟད། ཡང་གི་པེ་ཨོན་པས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་
ནས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ོད་པ་ཐོས་ནས། ༢ ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གི་པེ་ཨོན་ནི་ ལ་ས་ ་

འི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ཨ་ཨི་མཁར་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ལ་མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ང་དཔའ་ ལ་
དང་ ན། ༣ དེ་བས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་དོ་ནི་ཚ་དེག་གིས་མི་མངགས་ནས། ཧེབ་རོན་ ི་ ལ་པོ་པོ་
ཏོ་ཧམ་དང་། ཡར་ ད་ ི་ ལ་པོ་པིར་ཨམ་དང་། ལ་ཀིས་ ི་ ལ་པོ་ཡ་ཕི་ཨ་དང་། ཨེག་ལོན་ ི་ ལ་པོ་དེ་
བིར་བཞི་ལ་ ག་ཅིང་དེ་དག་ལ། ༤ ོད་ཚ་ཡར་འོངས་ནས་ང་ལ་རོགས་ ས་ཏེ་ང་ཚས་མཉམ་ ་གི་པེ་ཨོན་
བཅོམ་པར་ ། ཁོ་ཚས་ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཁ་ཆད་བཏབ་འ ག་ཅེས་ཟེར། ༥ དེ་བས་ཨེ་
མོར་བའི་ ལ་པོ་ ་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཧེབ་རོན་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཡར་ ད་ ི་ ལ་པོ་དང་། ལ་
ཀིས་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨེག་ལོན་ ི་ ལ་པོ་བཅས་ ན་ ་འཛམས་ནས། ཁོ་ཚའི་དམག་མི་ མས་ ིད་དེ་གི་པེ་
ཨོན་ ི་ ར་དང་ཁ་གཏད་ནས། གི་པེ་ཨོན་ལ་ ོལ་བར་ ས་སོ༎ ༦ གི་པེ་ཨོན་པས་མི་མངགས་ཏེ་གིལ་གལ་ ི་

ར་ན་ཡོད་པའི་ཡོ་ ་ཨ་དང་མཇལ་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ཉེས་པ་ལ་ ་མོར་ ་བར་
མ་ ེད་ཅིག ོད་རང་ ར་ ་འོངས་ནས་ང་ཚ་ ོབ་རོགས། ང་ཚ་ལ་རོགས་པ་ ོས་དང་། རི་ ལ་ན་གནས་
པའི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་ང་ཚ་ལ་ ོལ་བར་ཐོན་ ང་ཞེས་ ས།

༧ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་དང་ཁོའི་དམག་མི་ཐམས་ཅད། དེ་མིན་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ལ་བོ་ཆེ་ མས་གིལ་གལ་
ནས་ ེན་ ་སོང་ངོ་༎ ༨ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་ཚ་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ོད་
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ི་ལག་ ་ ད་ནས་ཡོད། ཁོ་ཚ་ལས་མི་གཅིག་ ང་ ོད་ ི་མ ན་ནས་འ ེང་བར་མི་ ས་སོ་ཞེས་བཀའ་
བ ལ། ༩ ཡོ་ ་ཨ་མཚན་ཐོག་ཐག་ ་གིལ་གལ་ནས་ ེན་ ་སོང་ཞིང་། མ་ཟིལ་དང་བཅས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ེང་

་ཐོན་ ང་། ༡༠ གཙ་བོས་དེ་ཚ་ད ི་སི་རལ་བའི་མ ན་ནས་འ ག་ ་བ ག ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་གི་པེ་ཨོན་ ་དེ་
ཚ་ ་བ་ནས་ཕམ་ ་བ ག་ཅིང་དེ་དག་གི་ ེས་ ེག བེ་ཧོ་རོན་ ི་ལ་ངོས་ནས་ཨ་ཟེ་ག་དང་མ་ཀེ་ ་ཡི་བར་

་དེ་ཚ་བསད་ཅིང་བ ངས་སོ༎ ༡༡ ཁོ་ཚ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོས་ཏེ། བེ་ཧོ་རོན་ ི་ ར་ངོས་
་འབབ་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་སེར་བ་ཕབ་ཅིང་།༼མ་ཡིག་ ་སེར་བ་ལ་ ོ་བབས་ཞེས་ ིས་

འ ག ༽ཨ་ཟེ་ག་ལ་ཐོན་པའི་བར་ ་ཕབ་ནས་དེ་ཚ་བསད་དོ༎ སེར་བས་བསད་པའི་ ངས་དེ། ད ི་སི་རལ་
བས་ ི་ཡིས་བསད་པ་ལས་ ང་མང་ངོ་༎

༡༢ གཙ་བོས་ཨེ་མོར་བ་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་ལག་ ་ ོད་པའི་ཉིན་དེར། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ ི་མཐོང་ངོར། ཉི་མ་ལགས། ེད་རང་བེ་ཨོན་ནས་ཕར་མ་འ ོ ་བ་ལགས། ེད་རང་ ང་བ་ཨ་
ཡ་ལོན་ ་ ོད་ཅིགཅེས་གསོལ་བ་བཏབ། ༡༣ དེ་བས་ཉི་མ་ཕར་མ་སོང་ཞིང་ ་བ་བ ད་ནས་ ལ་འབངས་

མས་ ིས་ད ་བོ་ལ་ད ་ཤ་ལེན་པའི་བར་ ་ ག་ནས་བ ད་དོ༎ དེ་ནི་༼ ཱ་ཨོ་ཨར་༽ཞེས་པའི་ ེགས་
བམ་ ་གསལ་བ་མིན་ནམ། ཉི་མ་རང་ཉིད་ བ་པ་ལ་མ་ ེལ་བར་ཉིན་གང་གི་ ས་ཚར་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་
བ ད་པ་རེད། ༡༤ ཉིན་འདིའི་ ོན་དང་ཉིན་འདིའི་ ེས་གང་ཡིན་ཡང་། གཙ་བོས་གཞན་ ི་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་ལ་དམིགས་ནས་དེ་རང་དང་འ ་བར་ ེད་མ་ ོང་། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆེད་

་ག ལ་བ ེས་པ་རེད།
༡༥ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་གིལ་གལ་ ི་ ར་ནང་ ་ལོག་གོ།
༡༦ ལ་པོ་ ་བོ་དེ་ ོས་ནས་མ་ཀེ་ ་ཡི་ ག་ ག་ཅིག་ ་ཡིབ་བོ༎ ༡༧ གཞན་ཞིག་གིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ། ལ་

པོ་ ་བོ་དེ་ ེད་ ང་། མ་ཀེ་ འི་ ག་ ག་ཅིག་ ་ཡིབ་འ ག་ཅེས་བཤད། ༡༨ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གིས་ ོ་འགའ་ ང་ ོར་འ ིལ་ནས་དེར་ ག་ ོད་དགོས། ༡༩ འོན་ ང་ ོད་ཅག་གིས་ ས་ཚད་འགོར་
འ ངས་ ེད་མི་ ང་བར། ོད་ཚའི་ད ་བོའི་ ེས་ ེག་ ེ་ཆེས་མ ག་མཐའི་མི་ མས་བསད་ནས། དེ་ཚ་རང་
གི་ ོང་ ེར་ལ་འ ལ་ ་འ གག་མི་ ང་། དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་དེ་ཚ་ ོད་ ི་
ལག་ ་ ད་ཡོད་པས་སོ༎

༢༠ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་མེད་པར་ ས་མ་ཚར་བའི་བར་ ་བསད་དོ༎ དེ་ལས་
ག་ ས་ ་ཤོར་བ་ མས་ ་ཞིང་བཙན་པའི་མཁར་ནང་ ་འ ལ། ༢༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོ་བདེ་བར་

བབས་ནས་མ་ཀེ་ ་ཡི་ ར་ནང་གི་ཡོ་ ་ཨ་ཡོད་སར་འ ོར་ཞིང་། མི་ ་ཞིག་གིས་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ལ་ཚག་གིས་ ོལ་བར་མི་ ས་སོ༎ ༢༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ང་ འི་ཁ་ ེས་ནས། ལ་པོ་ ་བོ་དེ་ ང་

་ནས་བཏོན་ཏེ་ངའི་གམ་ ་ ིད་ལ་ཤོག་ཅེས་བ ོས། ༢༣ འབངས་མི་ མས་དེ་ ར་ ལ་པོ་ ་བོ་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་
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ལེམ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཧེབ་རོན་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཡར་ ད་ ི་ ལ་པོ་དང་། ལ་ཀིས་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨེག་ལོན་
ི་ ལ་པོ་བཅས་ ག་ ང་ལས་བཏོན་ཏེ། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མ ན་ ་ ིད་ནས་འོངས། ༢༤ ལ་པོ་ ་བོ་དེ་ཡོ་ ་

ཨ་ཡི་མ ན་ ་ ིད་འོངས་པ་ན། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ཐམས་ཅད་བ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་དང་
མཉམ་ ་ཆས་པའི་དམག་དཔོན་ མས་ལ། ོད་ཚ་མ ན་ ་འོངས་ནས། ལ་པོ་འདི་དག་གི་གཉའ་བར་

ང་བ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར། དེ་ཚ་མ ན་ ་འོངས་ནས་ ང་བ་ ལ་པོ་དེ་དག་གི་གཉའ་བར་བཞག་གོ། ༢༥ ཡོ་
་ཨ་ཡིས་དེ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ ག་མི་དགོས་ལ་དངངས་ ང་མི་དགོས་པར་ ིང་ ོབས་ ེད་དང་།

དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ོད་དང་འཐབ་པའི་ད ་ཡོད་ཚད་ལ་འདི་ ར་ ེད་ངེས་སོ་ཞེས་ཟེར། ༢༦ ེས་
་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ལ་པོ་ ་བོ་དེ་བསད་ནས་ ོང་བོ་ ་ཡི་ ེང་ ་བཀལ། དེ་ཚ་ ོང་བོའི་ ེང་ ་བཀལ་ནས་

དགོང་མོའི་བར་ ་བཞག་གོ། ༢༧ ཉི་མ་ བ་ ེས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མི་མངགས་ཏེ་གཤིན་རོའི་ ོང་བོའི་ ེང་ནས་
ངས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ ང་བའི་ ག་ ང་ ་ག གས་པ་མ་ཟད་ ོ་ཆེན་པོ་འགས་ཁ་བཅད་པ་ད་ འི་བར་ ་

གནས།
༢༨ ཉིན་དེར་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མ་ཀེ་ ་འ ོགས་ཤིང་། མཁར་ནང་གི་འབངས་དང་ ལ་པོ་ མས་ ི་ཡིས་

ག བ་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་མི་གཅིག་ ང་མ་བཞག་པར་བསད་ཚར་རོ༎ ཁོས་ ོན་ཆད་ཡེ་རི་ཀོའི་ ལ་པོ་ཅི་
ར་ ས་པ་དེ་ ར་ ། མ་ཀེ་ འི་ ལ་པོའང་དེ་ ར་ ་བ ས།

༢༩ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མ་ཀེ་ ་ནས་ལིབ་ ་ ་ཆས་ཤིང་། ལིབ་ ་ལ་ ོལ་བར་བ མ་མོ༎
༣༠ གཙ་བོས་ལིབ་ ་དང་ལིབ་ འི་ ལ་པོ་ཡང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ལག་ ་ ད། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་མཁར་
དེར་ཕར་ ོལ་ ས་ཤིང་མཁར་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ིས་ག བ་བོ༎ ོན་ཆད་ཡེ་རི་
ཀོའི་ ལ་པོ་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ར་ ། ལིབ་ འི་ ལ་པོ་ལའང་དེ་ ར་ ་བ ས་སོ༎

༣༡ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལིབ་ ་ནས་ཀིས་ ་སོང་ཞིང་། ཀིས་ ི་ཁ་གཏད་ནས་ ར་བཏབ་
ཅིང་དེར་དམག་ ངས། ༣༢ གཙ་བོས་ཀིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ལག་ ་ ད། ཉིན་གཉིས་པར་ཡོ་ ་ཨ་
ཡིས་ཀིས་འ ོགས་ཤིང་། ཁོས་ལིབ་ ་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ར་ ། མཁར་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིས་
ག བ་བོ༎ ༣༣ ས་དེར་གེ་ཟེར་ ི་ ལ་པོ་ཧོ་རོམ་ཟེར་བ་དེ་ཀིས་ལ་རོགས་ ེད་ ་འོངས་ ང་། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་
ཁོ་དང་ཁོའི་ལས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ཡོངས་ ོགས་བསད་དོ༎

༣༤ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཀིས་ནས་ཨེག་ལོན་ ་སོང་བ་དང་། ཨེག་ལོན་ ི་ཁ་གཏད་ ་
དམག་ ར་བཏབ་ཅིང་དེ་ལ་དམག་ ངས། ༣༥ ཉིན་དེར་མཁར་འ ོགས་ཤིང་མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ི་ཡིས་
བསད། ཉིན་དེར་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཀིས་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ར་ ། མཁར་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་བསད་ཚར་རོ༎

༣༦ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེག་ལོན་ནས་ཧེབ་རོན་ ་སོང་བ་དང་། དེ་ལ་དམག་ ངས།
༣༧ ཧེབ་རོན་དང་ཧེབ་རོན་ལ་གཏོགས་པའི་མཁར་ མས་འ ོགས་ཤིང་། ི་ཡིས་མཁར་ནང་གི་འབངས་
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དང་ ལ་པོ། དེ་མིན་མཁར་ནང་གི་མི་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་བསད། ཨེག་ལོན་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ར་ །
མཁར་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་བསད་ཚར་རོ༎

༣༨ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དེ་བིར་ ་ལོག་ནས། དེར་དམག་ ངས་སོ༎ ༣༩ དེ་བིར་
དང་དེ་བིར་ལ་གཏོགས་པའི་མཁར་ མས་འ ོགས་ཤིང་དེ་བིར་ ི་ ལ་པོ་གསོན་བ ང་ ས། མཁར་ནང་གི་
མི་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ི་ཡིས་བསད། ོན་ཆད་ཧེབ་རོན་དང་ལིབ་ ། དེ་མིན་ལིབ་ འི་ ལ་
པོ་བཅས་ལ་ཁོས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ ། དེ་བིར་དང་དེ་བིར་ ི་ ལ་པོ་ལའང་དེ་ ར་ ་བ ས་སོ༎

༤༠ དེ་ ར་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ས་ཐོག་གི་མི་ཐམས་ཅད་དེ། རི་ ལ་དང་། ོ་ ོགས་ ི་ ལ་དང་། མཐོ་ ང་
དང་། ལ་ངོས་ ི་མི་དང་། དེ་མིན་ ལ་དེ་དག་གི་ ལ་པོ་བཅས་ད གས་དང་ ན་པ་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར།
གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཇི་ ར་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་ ་ཚར་བཅད་དོ༎ ༤༡ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཀ་དེས་
བར་ནེ་ཨ་ནས་ག་ཟེའི་བར་ ་དང་། གོ་ཤེན་ ི་ ལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ནས་ཨི་བོན་ ི་བར་ ་བ ངས་སོ༎
༤༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ ་ ལ་པོ་དེ་དག་ཕམ་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚའི་ས་ཡང་བདག་ ་
བ ང་ངོ་༎ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆེད་ ་ག ག་བ ེས་པ་རེད།
༤༣ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་གིལ་གལ་ ི་ ར་ནང་ ་ ིར་ལོག་གོ།

༡༡ ཧོ་ཚར་ ི་ ལ་པོ་པོ་ཡ་བིན་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་པས། མི་མངགས་ནས་མ་དོན་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་བབ་
དང་། སིམ་རོན་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨག་སེབ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ༢ ང་ ོགས་ ི་རི་ ལ་དང་། ཐང་ཀིན་

ན་ ཱོད་ ོ་ ོགས་ ི་ཨ་པ་ལ་མཐོ་ ང་དང་། དེ་མིན་ བ་ ོགས་དོར་ ི་རི་ན་གནས་པའི་ ལ་པོ་ མས་དང་
མཇལ། ༣ དེ་མིན་ཤར་ ོགས་དང་ བ་ ོགས་ ི་ཀན་ཨན་པ་དང་། རི་ ལ་ ི་ཨེ་མོར་བ་དང་། ཧེད་པ་དང་།
ཕ་རི་ཟི་བ་དང་། ཡ་ ་སི་པ་བཅས་དང་། དེ་མིན་ཧེར་མོན་རི་ འི་མིས་པའི་ ལ་ ི་ཀི་ཝི་བ་ མས་དང་ཡང་
མཇལ། ༤ ལ་པོ་འདི་དག་དང་ཁོ་ཚའི་དམག་ད ང་མཉམ་ ་འོངས་པས། དམག་གི་ ངས་ནི་ ་མཚའི་ ེ་
མ་བཞིན་བ ང་གིས་མི་ལང་ལ། ད་ ང་ ་དང་ཤི་ང་ ་ཡང་ཤིན་ ་མང་ངོ་༎ ༥ ལ་པོ་འདི་དག་མཉམ་ ་
འ ས་ཏེ་མེ་རོམ་ འི་འ མ་ ་འོངས་ཤིང་། དེར་ ར་བཏབ་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ ོལ་བར་བ མ།

༦ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་དེ་ཚ་ལ་ ག་མི་དགོས། སང་ཉིན་ ི་ད་ འི་ ས་ཚད་ལ།
བདག་གིས་དེ་ཚ་ད ི་སི་རལ་བའི་ལག་ ་ ད་དེ་གསོད་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ འི་ ིག་པ་འ ེག་
པ་དང་། མེ་ཡིས་དེ་ཚའི་ཤིང་ ་ ེག་དགོས་ཞེས་བཀའ་བ ོས། ༧ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དམག་ཐམས་ཅད་ ི་

ེ་ ིད་དེ། མེ་རོམ་ འི་འ མ་ ་ ོ་ ར་ ་དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་ ས་སོ༎ ༨ གཙ་བོས་དེ་ཚ་ད ི་སི་རལ་བའི་
ལག་ ་ ད། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་བསད་ཅིང་། དེ་ཚ་དེད་ནས་ཚ་དོན་མཁར་ཆེན་པོ་ནས་མིས་རེ་

ཱོད་མ་ཨིམ་དང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཤར་ ོགས་མིས་པའི་བདེ་ཐང་བར་ ་བདའ་ནས། གཅིག་ ང་མ་ ས་
པར་བསད་དོ༎ ༩ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཀོད་བཞིན། དེ་དག་གི་ འི་ ིག་པ་ ེག་ཅིང་དེ་ཚའི་ཤིང་
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་ མས་བ ེགས་པར་ ས།
༡༠ བས་དེར། ཡོ་ ་ཨ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ཧོ་ཚར་ ི་ཧོ་ཚར་འ ོགས་ཤིང་། ཧོ་ཚར་ ལ་པོ་ ི་ཡིས་

བསད།༼ ོན་ཧོ་ཚར་ ལ་པོ་ནི་ ལ་པོ་དག་གི་མགོ་བ་ཡིན་ནོ༎༽ ༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ིས་མཁར་
ནང་གི་མི་བསད་ཅིང་ཁོ་ཚ་ ་མེད་ ་བཏང་ནས། ད གས་དང་ ན་པ་གཅིག་ ང་མ་བཞག་གོ། ཡང་ཡོ་ ་
ཨ་ཡིས་ཧོ་ཚར་མེ་ཡིས་བ ེགས་སོ༎ ༡༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ལ་པོ་འདི་དག་གི་མཁར་ཐམས་ཅད་འ ོགས་པ་དང་།
མཁར་ནང་གི་ ལ་པོ་གསོན་བ ང་ ས། ཡང་ ི་ཡིས་དེ་ཚ་བ བ་ནས་མེད་པར་ ས། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་
ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎ ༡༣ རི་བོའི་ ེང་ ་བ ིགས་པའི་མཁར་ མས་ལས། ཧོ་ཚར་ལས་གཞན་
པའི་མཁར་ མས་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མ་བ ེགས་སོ༎ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཧོ་ཚར་ཁོ་ན་བ ེགས་པ་ཡིན་
ནོ༎ ༡༤ མཁར་དེ་དག་ལས་ ་ནོར་དང་ ོ་ གས་ཐམས་ཅད། ད ི་རི་རལ་བ་ མས་ ིས་རང་གི་བཅོམ་ནོར་

་ ངས། འོན་ ང་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིས་ག བ་ནས་བསད་ཚར་ནས། ད གས་དང་ ན་པ་གཅིག་ ང་མ་
བཞག་གོ། ༡༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་ག ངས་པ་ ར། མོ་ཤེ་ཡིས་ ང་ཡོ་ ་ཨ་ལ་དེ་ ད་ ་བ ོས། ཡོ་ ་
ཨ་ཡིས་ ང་དེ་ ར་ ་ ས་སོ༎ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་གང་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ིད་ ག་ ས་
ཏེ་མ་ལས་པ་གཅིག་ ང་མེད་དོ༎

༡༦ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ལ་དེ་ཐམས་ཅད་དེ། རི་ ལ་དང་། ོ་ ོགས་ ི་ ད་དང་། གོ་ཤེན་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་
དང་། མཐོ་ ང་དང་། ཨ་ལ་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་ ལ་དང་། རི་ ལ་ ི་མཐོ་ ང་དང་། ༡༧ སེ་ཨེར་ ི་རི་
བོ་ཧ་ ཱ་ནས་རི་བོ་ཧེར་མོན་འདབས་ ི་ལི་བ་ནོན་བདེ་ཐང་གི་ཨལ་གད་ ི་བར་ ་འ ོགས་པ་དང་། དེ་མིན་

ལ་དེའི་ ལ་པོ་ མས་གསོན་པོར་བ ང་ནས་བསད་དོ༎ ༡༨ ཡོ་ ་ཨ་དང་ ལ་པོ་འདི་དག་གིས་ཉིན་མང་
པོའི་བར་ ་ག ལ་བ ེས། ༡༩ གི་བེ་ཨོན་ན་གནས་པའི་ཀི་ཝི་བ་ མས་མ་གཏོགས། ོང་མཁར་གཅིག་གིས་

ང་ད ི་སི་རལ་ལ་བཟང་མ་བ ིགས་པར། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ག ལ་བ ེས་ནས་འ ོགས་འོངས་པ་
རེད། ༢༠ གཙ་བོའི་དགོངས་པ་ནི་ནམ་ཞིག་ཁོ་ཚའི་ ིང་ ོབས་ ས་པར་ ར་ན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་
ག ག་འ ེད་པར་དོགས་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསད་ནས་ ིང་ ེ་མ་བ ེད་པ་རེད། འདི་དག་ནི་གཙ་བོའི་
མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎

༢༡ དེའི་ཚ་ཡོ་ ་ཨ་འོངས་ནས། རི་ ལ་དང་། ཧེབ་རོན་དང་། དེ་བིར་དང་། ཨ་ནབ་དང་། ་ ་ཡི་རི་
ལ་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་རི་ ལ་ན་གནས་པའི་ཨ་ནག་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ ས་ཤིང་། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་

དག་དང་དེ་དག་གི་མཁར་ མས་མེད་པར་བཟོས་སོ༎ ༢༢ ག་ཟ་དང་། གད་དང་། ཨས་དོད་ལས་ད ི་སི་རལ་
བའི་ ལ་ ་ཨ་ནག་པ་ མས་གཅིག་ ང་མ་བཞག་གོ། ༢༣ དེ་ ར་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་
ག ངས་ མས་བཞིན་ ་ ལ་ཡོངས་ ་འ ོགས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེའི་རིགས་ ས་བཞིན་ཁོ་ཚ་ལ་
ནོར་ ལ་ ་ ལ། དེ་ ར་ ལ་ཁར་བདེ་བར་ ར་ཅིང་འཐབ་འ ག་མེད་པར་ ར་ཏོ༎
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༡༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ན་གནས་པའི་ཤར་ ི་ ལ་པོ་གཉིས་བསད་ནས་
ཁོ་ཚའི་ ལ་ཐམས་ཅད་བདག་ ་བ ང་། ལ་དེ་ནི་ ང་བ་ཨར་ནོན་ནས་རི་བོ་ཧེར་མོན་ ི་བར་

དང་། དེ་མིན་ཤར་ ོགས་ཨ་ལ་པའི་ཐང་ཡོངས་ ་ ོགས་ཡིན་ནོ༎ ༢ ལ་པོ་འདི་གཉིས་ལས་གཅིག་ནི། ཧོས་
བོན་ན་གནས་པའི་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ཡིན་ལ། ཁོས་བདག་ ་བ ང་བའི་ ལ་ནི། ང་བ་ཨར་ནོན་

ི་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཨ་རོ་ཨེར་དང་ ང་བའི་ནང་གི་མཁར། དེ་མིན་གིལ་ཨད་ ི་ ེད་ཀ་ནས་ཨམ་མོན་
པའི་ ལ་ཡོངས་ཏེ་ཡབ་བོག་ ་བོའི་བར་དང་། ༣ དེ་ནས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་ ི་ཨ་ལ་པ་ནས་ཀིན་ནེ་
རོད་ ་བོ། ཡང་དེ་ནས་ཨ་པ་ལ་ཡི་མཚ་ ེ་ ་མཚ་ནས་བེད་ཡེ་ཤི་ ཱོད་ ་བ ད་པའི་ལམ་དང་། ོ་ ོགས་
ནས་རི་བོ་པིས་གའི་འདབས་བར་བ ང་ངོ་༎ ༤ ཅིག་ཤོས་ནི་བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ ད་པ་ མས་

ི་བ ད་པ་ཡིན་ཞིང་ཨས་ཐ་རོ་དང་ཨེ་ ེ་ཨི་ ་གནས་བཅོས་ཡོད། ༥ ཁོས་བདག་ ་བ ང་བའི་ ལ་ནི། རི་
བོ་ཧེར་མོན་དང་། སལ་ ་དང་། པ་ཤན་ ི་ ལ་ཐམསཅད་ནས་གེ་ ་རི་བ་དང་། མ་ཨ་ག་ཐི་པ་ མས་ ི་ས་
མཚམས། དེ་མིན་གིལ་ཨད་ ི་ ལ་ ེད་ཀ་ནས་ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་མཐའ་མཚམས་བར་ ་ཡིན་ནོ༎
༦ ལ་པོ་འདི་གཉིས་ནི་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བསད་པ་རེད། གཙ་བོའི་
གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་དེ་དག་གི་ས་ མས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་ལ་ནོར་

ལ་ ་ ིན་ནོ༎
༧ ཡོ་ ་ཨ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ བ་ ོགས་ནས་ ལ་པོ་ མས་བསད། དེ་དག་

གིས་བདག་ ་བ ང་བའི་ ལ་ནི། ལི་བོ་ནོན་བདེ་ཐང་གི་བ་ཨལ་གད་ནས་བ ང་ ེ། སི་ཨིར་ ི་ ོགས་ ་ཡོད་
པའི་རི་བོ་ཧ་ལའི་བར་ ་ཡིན། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ལ་དེ་དག་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེའི་རིགས་ ས་ ར་ཁོ་ཚ་ལ་
ནོར་ ལ་ ་ ིན་ནོ༎ ༨ ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེ་དག་ནི། ཧེད་པ་དང་། ཨེ་མོར་བ་དང་། ཀན་ཨན་པ་
དང་། ཕ་རི་ཟི་བ་དང་། ཀི་ཝི་བ་དང་། ཡེ་ ས་པ་ མས་ ོད་པའི་རི་ ལ་དང་། མཐོ་ ང་དང་། ཨ་ལ་པ་དང་།
ལ་ངོས་དང་། ཐང་ ོང་དང་། ོ་ ལ་ མས་སོ༎

༩ དེ་དག་གི་ ལ་པོ་ནི་འདི་ ་ ེ། ཡེ་རི་ཀོའི་ ལ་པོ་གཅིག བེད་ཨེལ་དང་ཉེ་བའི་ཨ་ཨི་མཁར་ ི་ ལ་པོ་
གཅིག ༡༠ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ཧེབ་རོན་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༡ ཡར་ ད་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ལ་ཀིས་ ི་

ལ་པོ་གཅིག ༡༢ ཨེག་ལོན་ ི་ ལ་པོ་གཅིག གེ་ཟེར་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༣ དེ་བིར་ ི་ ལ་པོ་གཅིག གེ་དེར་ ི་
ལ་པོ་གཅིག ༡༤ ཧོར་མའི་ ལ་པོ་གཅིག ཨ་རད་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༥ ལིབ་ འི་ ལ་པོ་གཅིག ཨ་ ལ་ལམ་
ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༦ མ་ཀེ་ འི་ ལ་པོ་གཅིག བདེ་ཨེལ་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༧ ཏ་ ་ཨའི་ ལ་པོ་གཅིག ཧེ་ཕེར་
ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༨ ཨ་ཕེག་གི་ ལ་པོ་གཅིག ལ་ཤ་རོན་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ༡༩ མ་དོན་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ཧོ་ཚར་
ི་ ལ་པོ་གཅིག ༢༠ ཤིམ་རོན་མེ་རོན་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ཨག་སབ་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ༢༡ ཐ་ཨ་ནག་གི་ ལ་པོ་

གཅིག མེ་གིད་དོའི་ ལ་པོ་གཅིག ༢༢ ཀེ་དེས་ ི་ ལ་པོ་གཅིག རི་ཀར་མེལ་ན་ཡོད་པའི་ཡོག་ནེ་ཨམ་ ི་ ལ་
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པོ་གཅིག ༢༣ ན་ཕད་ ོར་ན་ཡོད་པའི་ ོར་ ི་ ལ་པོ་གཅིག ི་བའི་མི་ ད་ ི་གིལ་གལ་ན་ཡོད་པ་ མས་ ི་
ལ་པོ་གཅིག ༢༤ ཐིར་ཚའི་ ལ་པོ་གཅིག ལ་པོ་དེ་དག་བ ོམས་ན་ མ་ ་སོ་གཅིག་ཡིན་ནོ༎

༡༣ ཡོ་ ་ཨ་ ས་ཤིང་ལོ་ཆེན་པོར་ ར་བའི་ཚ། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ ས་ཤིང་ལོ་ཆེན་
པོར་ ར་ ང་། ད་ ང་ ལ་མང་པོ་ཞིག་ལག་ ་སོན་མེད་པར་ ས་ཡོད། ༢ དེ་དག་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་

པའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་དང་གེ་ ་རི་བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་དེ། ༣ ཨེ་ཇིབ་ ི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་སི་ཧོར་ ་བོ་
ནས། ཐད་ཀར་ ང་ ོགས་ཨེག་རོན་བར་ ི་མངའ་ཁོངས་ནི་ཀན་ཨན་པ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ད་ ང་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པའི་མགོ་བ་ ་ཡིས་བདག་ ་བ ང་བའི་ག་ཟ་བ་དང་། ཨས་དོད་པ་དང་། ཨས་ཀ་ལོན་པ་དང་། གད་པ་
དང་། ཨེག་རོན་པ་དག་གི་ ལ་དང་། དེ་མིན་ ོ་ ོགས་ ི་ཨ་ཝི་བ་ མས་ ི་ ལ་དང་། ༤ ཡང་ཀན་ཨན་པའི་

ལ་ཡོངས་དང་། དེ་མིན་ཚ་དོན་པའི་མེ་ཨ་ ཱ་ནས་ཨ་ཕེ་དང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཨེ་མོར་བའི་མངའ་ཁོངས་
ཡོངས་དང་། ༥ ད་ ང་གིབ་ལི་བའི་ ལ། དེ་མིན་ཤར་ ོགས་ལི་བ་ནོན་ཡོངས་ཏེ། རི་བོ་ཧེར་མོན་འདབས་ ི་
བ་ཨལ་གད་ནས་ཀ་མ་ཐིའིབར་ ་དང་། ༦ ལི་བ་ནོན་ནས་ཐད་ཀར་མིས་རེ་ ཱོད་མ་ཨིམ་ ི་རི་ ལ་ན་གནས་
པའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་དེ། ཚ་དོན་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་
མཐར་བ ོད་ངེས། ོད་ ིས་བདག་གིས་བ ོས་པ་ ར་ ། ལ་འདི་དག་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་

་བགོས་པས་ཆོག་གོ། ༧ ད་ ་ ོད་ ིས་ ལ་འདི་དག་རིགས་ ེ་ད ་དང་། མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེ་ཡི་ ེད་ཀ་ལ་
ནོར་ ལ་ ་བགོས་ཤིག

༨ མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེ་ཡི་ ེད་གཞན་པ་དེ་དང་། ་བེན་དང་གད་ ི་རིགས་ ེ་གཉིས་བཅས་ལ་ནོར་
ལ་བགོས་ཟིན། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ནས་དེ་ཚ་ལ་ ིན་པ་རེད། ༩ ང་

བ་ཨར་རོན་ ི་འདབས་ན་ཡོད་པའི་ཨ་རོ་ཨེར་དང་ ང་བའི་ནང་གི་མཁར། དེ་མིན་མེ་དེ་ ཱ་ཡི་བདེ་ཐང་
ནས་བ ང་ ེ་དི་བོན་ ི་བར་ ་དང་། ༡༠ ཧེས་བོན་ནས་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་མཛད་པའི་སི་ཧོན་ ི་མཁར་
ཐམས་ཅད་དང་ཨར་མོན་པའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས། ༡༡ ཡང་གིལ་ཨད་ ི་ ལ་དང་། གེ་ ་རི་བ་དང་མ་
ཨ་ག་ཐི་བའི་མངའ་ཁོངས་དང་། དེ་མིན་ཧེར་མོན་ ི་རི་ཡོངས་དང་། པ་ཤན་ ི་ ལ་ནས་སལ་ཀའི་བར་
དང་། ༡༢ ཡང་བ་ཤན་ ལ་པོ་ཨོག་ འི་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ཏེ། ཁོ་རང་ཨ་ཤ་ཐ་རོད་དང་ཨེ་ ེ་ཨི་ ་ ལ་
པོ་ ས་ ོང་བ་རེད།༼ ཁོ་ནི་ཨོག་ ད་པ་ མས་ལས་ ས་པ་ཁོ་ནའོ༎༽ ལ་འདི་དག་གི་མི་ མས་ནི་མོ་ཤེ་
ཡིས་བསད་ཅིང་མཐར་བ ད་པ་རེད། ༡༣ འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གེ་ ་རི་བ་དང་མ་ཨ་ག་ཐི་བ་

མས་མ་བ ད་པར། དེ་དག་ནི་ད་བར་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་གནས་སོ༎ ༡༤ འོན་ ང་ལེ་ཝེ་
བའི་རིགས་ ེ་ལ་མོ་ཤེ་༼ མ་ཡིག་ ་ཁོ་ཞེས་ ིས་འ ག ༽ཡིས་ནོར་ ལ་མ་བགོས་སོ༎ ཁོ་ཚའི་བགོས་ ལ་
ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ་མེ་མཆོད་འ ལ་ ་དེ་རེད། དེ་ནི་གཙ་བོའི་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་
བཞིན་ནོ༎
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༡༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ ་བེན་རིགས་ ེའི་རིགས་ ས་ ར། དེ་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་བགོས་སོ༎ ༡༦ དེ་ཚའི་མངའ་
ཁོངས་ནི་ ང་བ་ཨར་ནོན་འདབས་ ི་ཨ་རོ་ཨེར་དང་། ང་བའི་ནང་གི་མཁར་དང་། མེ་དེ་བ་དང་ཐག་
ཉེ་བའི་བདེ་ཐང་ཐམས་ཅད་དང་། ༡༧ ཧེས་བོན་དང་ཧེས་བོན་བདེ་ཐང་ལ་གཏོགས་པའི་མཁར་ མས་ཏེ།
དི་བོན་དང་། བ་མོད་བ་ཨལ་དང་། བེད་བ་ཨལ་མེ་ཨོན་དང་། ༡༨ ཡ་ཚ་དང་། ཁེ་དེ་མོད་དང་། མེ་ཕ་སད་
དང་། ༡༩ ཀིར་ཡད་ཨ་ཡིམ་དང་། སིབ་མ་དང་། ང་བའི་ནང་གི་རི་ ལ་ན་གནས་པའི་ཚ་རེད་ཤ་ཧར་དང་།
༢༠ བེད་ཕེ་ཨོར་དང་། པིས་གའི་ལ་ངོས་དང་། བེད་ཡེ་ཤི་མོད་དང་། ༢༡ བདེ་ཐང་གི་མཁར་ མས་དང་། དེ་
མིན་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ ི་ ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད། སི་ཧོན་ནི་ ར་ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོར་བ ད་ཡོད་
པ་ལ། མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་དང་མིད་ཡན་པའི་རིགས་དཔོན་ཨེ་ཝི་དང་། རེ་ཁེམ་དང་། ར་དང་། ར་དང་། རེ་ ཱ་
བཅས་པ་བསད་པ་རེད། འདི་དག་ནི་ ལ་དེར་ ོད་ཅིང་སི་ཧོན་ ི་འོག་ ་གནས་པ་དག་ཡིན་ནོ༎ ༢༢ བས་
དེར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བསད་པའི་ ོད་ན། བེ་ཨར་ ི་ ་མོ་བ བ་མཁན་བལ་ ཱམ་ཡང་ ིས་བསད་
པའི་ ས་ ི་གཅིག་གོ། ༢༣ ་བེན་པ་ མས་ ི་མངའ་ཁོངས་ནི་ཡོད་དན་ ་བོ་དང་། ཡོ་དན་ ་བོར་ཐག་ཉེ་
བའི་ ལ་ མས་ཡིན། གོང་ ་བཀོད་པ་འདི་དག་ནི་ ་བེན་པ་ མས་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་
མཁར་དང་། མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ེ་བ་ མས་ཡིན་ནོ༎

༢༤ མོ་ཤེ་ཡིས་གད་ ི་རིགས་ ེའི་རིགས་ ས་ ར། དེ་ཚ་ལའང་ནོར་ ལ་བགོས་སོ༎ ༢༥ དེ་དག་གི་མངའ་
ཁོངས་ནི་ཡ་ཨེ་ཟེར་དང་གི་ལེ་ཨད་ ི་ ོང་ ེར་ མས་དང་། དེ་མིན་ཨམ་མོན་པའི་ ལ་ ི་ ེད་ཀ་ནས་རབ་

ཱའི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་ཨ་རོ་ཨེར་ ི་བར་དང་། ༢༦ ཧེས་བོན་ནས་ར་མད་མིས་ཕེ་དང་བེ་ཏོ་ནིམ་དང་། ཡང་
མ་ཧ་ཡིམ་ནས་དེ་བིར་ ི་མཐའ་མཚམས་བར་ འོ༎ ༢༧ དེ་མིན་ ང་བའི་ནང་གི་བེད་ཧ་རམ་དང་། བེད་ནིམ་

ཱ་དང་། ཀོད་དང་། ཚ་ཕོན་བཅས་ཧེས་བོན་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ ི་ ལ་ཁམས་ནས་ ག་མར་ ས་པ་དང་། ཡོ་དན་
་བོ་དང་ཡོ་དན་ ་བོར་ཐག་ཉེ་བའི་ ལ་ནས། ཀིན་ནེ་རེད་མཚའི་མཐའ་ ོགས་པའི་བར་ ་ཡིན། འདི་དག་

ཐམས་ཅད་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ན་ཡོད་དོ༎ ༢༨ གོང་ ་བཀོད་པ་འདི་དག་ནི་གད་པ་ མས་ལ་རང་གི་
རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་མཁར་དང་། མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ེ་བ་ མས་ཡིན་ནོ༎

༢༩ མོ་ཤེ་ཡིས་མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་ལ་ནོར་ ལ་བགོས་ཤིང་། དེ་ནི་མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་
ཀའི་རིགས་ ས་ ར་བགོས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣༠ དེ་དག་གི་མངའ་ཁོངས་ནི། མ་ཧ་ན་ཡིམ་ནས་བ་ཤན་ ི་ ལ་
ཐམས་ཅད་དེ། དེ་ནི་བ་ཤན་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་བ་ཤན་ན་ཡོད་པའི་ཡ་ཨིར་

ི་མཁར་ཐམས་ཅད་ཐེ་བའི་མཁར་ ག་ ་ཡོད་པ་དེ་དང་། ༣༡ གིལ་ཨད་ ི་ ེད་ཀ་དང་། དེ་མིན་ཨ་ཤ་ཐ་
རོད་དང་ཨེ་ ེ་ཨི་ ེ། བ་ཤན་ ལ་པོ་ཨོག་ ་བའི་མཁར་གཉིས་ནི། རིགས་ ས་ ར་མ་ན་ཤེའི་ ་མ་གིར་ཟེར་
བ་དེའི་ ་ ད་ ི་ ེད་ཀ་ལ་བགོས་པ་ཡིན་ནོ༎

༣༢ གོང་ ་བཀོད་པ་འདི་དག་ནི། མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ད་ ི་ཡེ་རི་ཀོའི་མོ་ཨབ་བདེ་ཐང་དང་
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ཁ་གཏད་པའི་ ལ་ ་དེ་ཚ་ལ་བགོས་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན། ༣༣ འོན་ ང་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་ ེ་ལ་མོ་ཤེ་ཡིས་ནོར་
ལ་མ་བགོས་སོ༎ ཁོ་ཚའི་བགོས་ ལ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ་མེ་མཆོད་འ ལ་ ་དེ་རེད། དེ་

ནི་གཙ་བོའི་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ནོ༎

༡༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཀན་ཨན་ ལ་ནས་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ནི། མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་
དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་མགོ་བ་མགོ་བ་དག་གིས་

དེ་ཚ་ལ་བགོས་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་
བཀའ་བཞིན་ ། ནོར་ ལ་ མས་ ན་ ངས་ཏེ་རིགས་ ེ་ད ་དང་ ེད་ལ་བགོས། ༣ མ་གཞི་མོ་ཤེས་ཡོ་དན་

་བོའི་ཤར་ ོགས་ ་རིགས་ ེ་གཉིས་དང་ ེད་ཀ་ལ་ནོར་ ལ་བགོས་ཟིན་པ་རེད། འོན་ ང་དེ་དག་གི་ ོད་
ནས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་མ་བགོས་སོ༎ ༤ ཡོ་སེབ་ ི་ ་ ད་ནི་རིགས་ ེ་གཉིས་ཏེ། མ་ན་ཤེ་དང་ཨེབ་
ར་ཨིམ་གཉིས་ཡིན་པས། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་མ་བགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚ་ལ་ ོད་སའི་མཁར་
བཀོད་ ིག་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་མཁར་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་ ོ་ གས་འཚ་བ་དང་ཁོ་ཚའི་ ་ནོར་བཞག་ཆོག་
པར་ ས། ༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ལ་ མས་བགོས་
སོ༎

༦ དེའི་ཚ་ ་ འི་བ་ མས་གིལ་གལ་ ི་ ར་ནང་ ་ཡོ་ ་ཨ་ལ་མཇལ་བར་འོངས་ཤིང་། ཁེ་ནེ་ཟིའི་
རིགས་ ི་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་ ིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཁ་དེས་བར་ནེ་ཨ་ ་ང་དང་ ོད་ ི་
མཐོང་ངོར། ེས་ ་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་ མས་ ོད་ ིས་ ང་ཤེས་གསལ་ ར་རེད། ༧ གཙ་བོའི་
གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁ་དེས་བར་ནེ་ཨ་ནས་ང་རང་མངགས་ཏེ་ ལ་འདིར་ ལ་ཞིབ་ ་བཏང་། དེ་ ས་ང་
རང་ལོ་ན་བཞི་བ ་ཡིན་ཞིང་། ངས་ནི་རང་གི་སེམས་ལ་ཅི་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་ ན་ ་ ས་པ་ཡིན། ༨ ཡིན་
ནའང་ང་དང་མཉམ་ ་སོང་བའི་ ་ ་ མས་ ིས་འབངས་ མས་ ི་སེམས་ ང་ མ་པར་ ས་པ་རེད། ང་
ནི་ནམ་ཡང་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ཡི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ཡིན། ༩ ཉིན་དེར་མོ་ཤེ་
ཡིས་མནའ་བོར་ཏེ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ང་བས་ཟིན་པའི་ ལ་ མས་ནི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་
གཏན་ ་དབང་བ་ཡིན། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ཡི་ ེས་

་འ ངས་པ་རེད། ༡༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་འདི་བ ལ་བ་ནས། གཙ་བོས་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་
བཞིན་ང་རང་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་ ་ལ་འཚ་ ་བ ག འདིའི་རིང་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཐང་ ོང་ ་འ མས་
པ་རེད། ོས་དང་། ད་ ་ང་ནི་ལོ་བ ད་ ་ ་ ་རེད། ༡༡ ངའི་ ས་ ོབས་ནི་མོ་ཤེ་ཡིས་ང་རང་མངགས་པའི་
ཉིན་དེ་བཞིན་དར་ཞིང་ ས། ག ལ་འ ེད་པའམ་འ ོ་འ ག་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ང་། ང་ཡི་ ོབས་ གས་

ར་ནི་ཅི་འ ་ཡིན་པ་ད་ འང་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༡༢ ོད་ ིས་གཙ་བོས་ཉིན་དེར་ང་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་རི་
ལ་དེ་ ེར་བར་ ། དེར་ཨ་ནག་པ་དང་མཁར་ ་ལ་བཙན་པོ་ཡོད་པ་ ོད་ ིས་ ང་ཐོས་ ོང་བ་རེད། འོན་
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ང་གཙ་བོ་ང་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཡོད་པས། ངས་དེ་དག་མཐར་ ོད་པར་ ས་ཞེས་
ས། ༡༣ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་ལ་ ེན་འ ེལ་ ས་ཤིང་། ཧེབ་རོན་ ི་ ལ་དེ་ཁོ་ལ་ ིན་

ནོ༎ ༡༤ དེ་བས་ཧེབ་རོན་ནི་ཀེ་ནེ་ཟིའི་རིགས་ ི་མི་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་ ི་ནོར་ ལ་ ་ ིན་ནས་ད་ འི་
བར་ ་འགོར་རོ༎ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་

ེས་ ་འ ངས་པའི་ ིར་རོ༎ ༡༥ ཧེབ་རོན་ལ་ ོན་ ི་ ས་ ་ཀེ་ལིའི་ཨ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཨ་ ཱ་ནི་ཨ་ནག་པའི་
ོད་ ི་མི་མཆོག་ ་ ར་བ་དེ་ཡིན་པས། ལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་འཐབ་འ ག་ཞི་བར་ ར་ཏོ༎

༡༥ ་ འི་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་བཞིན་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ལ་ནི། ོ་ཡི་མཐའ་ནས་
ཨེ་དོམ་ ི་མཚམས། དེ་ནས་ ོ་ ོགས་ ི་ཐང་ ོང་ཚན་ ི་བར་ འོ༎ ༢ དེ་དག་གི་ ོ་ཡི་མཚམས་ནི།

་མཚའི་མཐའ་ ོགས་པ་ ེ་ ོ་ལ་ ོགས་པའི་མཚ་ ག་ནས། ༣ ཨ་མ་ལེ་ཨག་ལ་ངོས་ ི་ ོ་ ོགས་བ ད་ཅིང་
ཚན་ ི་བར་ ་འ ེལ་བ། དེ་ནས་ཁ་དེས་བར་ནེ་ཨ་ཡི་ ོ་ ་ ེན་ ་སོང་བ་དང་། ཡང་ཧེས་རོན་བ ད་ནས་
ཨ་ ར་ ་ཡར་སོང་ཞིང་ཁར་ཁ་ཨ་བ ོར་བའོ༎ ༤ ཨ་ཚ་མོན་ ་ ེལ་ཞིང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ ན་བ ད་ནས་ཐད་
ཀར་ ་མཚའི་བར་ ་ནི། དེ་དག་གི་ ོ་ཡི་མཚམས་སོ༎

༥ ཤར་ ི་མཚམས་ནི་ ་མཚའི་ ོ་ ོགས་ནས་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་བར་ འོ༎
ང་གི་མཚམས་ནི་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁའི་ གས་སོ་ནས། ༦ བེད་ཧོག་ལའི་ ོགས་ ་ ེན་ ་སོང་བ་

དང་། བེད་ཨ་ར་བ་ཡི་ ང་ ོགས་བ ད་ཅིང་ ་བེན་ ི་ ་བོ་ཧན་ ི་ ོའི་བར་ ་ཡང་སོང་ངོ་༎ ༧ ཨ་གོར་
ང་བ་ནས་ ང་ ོགས་ ི་དེ་བིར་ ི་ ོགས་ ་ཡར་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ ་བོའི་ ོ་ ོགས་ ི་ཨ་
མ་མེམ་ལ་ངོས་ ི་ཁ་གཏད་ན་ཡོད་པའི་གིལ་གལ་ ོགས་དང་། ཡང་དེ་ནས་ཨེན་ཤེ་མེས་ ི་ འི་བར་ནས་

ཨེན་རོ་གེལ་ ི་བར་ འོ༎ ༨ ང་བ་ཧིམ་ནོན་ནས་ཡར་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཡེ་ ་སི་བའི་ ོ་ ོགས་ཉེ་བར་
བ ད་ཅིང་།༼ ཡེ་ ་སི་བ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཡིན་ནོ༎༽དེ་ནས་ཡང་ ང་བ་ཧིམ་ནོན་ ི་ བ་ ོགས་ ི་རི་ ེ་

ེ། ང་བ་རེ་ཕ་ཨིམ་ ི་ཆེས་ ང་ ོགས་ ་འགོས། ༩ ཡང་དེ་རི་ ེ་དེ་ནས་ནེབ་ཐོ་ཨའི་ ་མིག་གི་བར་ ་
བ ིངས་ཤིང་། རི་ ད་ཨེབ་རོན་ ི་མཁར་ མས་བ ད་དགོས་པ་དང་། པ་ལའི་བར་ ་བ ིངས་སོ༎༼ པ་ལ་
ནི་ཁིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ལ་ཟེར་རོ༎༽ ༡༠ ཡང་པ་ལ་ནས་ བ་ ོགས་ ་རི་བོ་སེ་ཨིར་བ ོར་ཞིང་། རི་བོ་ཀེས་
ལོན་༼ ཀེས་ལོན་ནི་ཧར་ཡེ་ཨ་རིམ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།༽ ི་ ང་ ོགས་ ་ ེལ་འ ག དེ་ནས་འོག་ ་བེད་ཤེ་མེས་

་བབ་ ེ་ཐིམ་ན་བ ད་དགོས་སོ༎ ༡༡ ཨེག་རོན་ ང་ ོགས་བ ད་ཅིང་སེག་རོན་ ་བ ིངས་པ་དང་། རི་བོ་
པ་ལ་དང་ ེལ་ཡོད། དེ་ནས་ ར་ཡང་ཡབ་ནེ་ཨེལ་ ་ ིན་ཅིང་མཐར་ ་མཚའི་བར་ ་བ ད་ཡོད་དོ༎

༡༢ བ་ ོགས་ ི་མཚམས་ནི། ་མཚ་དང་ ་མཚ་ལ་ཐག་ཉེ་བའི་ ལ་ མས་ཡིན། འདི་ནི་ ་ ་བ་
མས་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ ལ་དེའི་ ོགས་བཞིའི་མཐའ་མཚམས་སོ༎

༡༣ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར། ་ ་བའི་ ལ་ཁག་ཅིག་ ེ། ཨར་ ཱ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཡེ་ ་ནེའི་
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་ཀ་ལེབ་ལ་བགོས་སོ༎ ཨར་ ཱ་ནི་ཨ་ནག་པའི་མེས་པོ་ཡིན།༼ ཨར་ ཱ་ཟེར་བ་ནི་ཧེབ་རོན་ཡིན་ནོ༎༽ ༡༤ ཀ་
ལེབ་ ིས་ ལ་དེ་ནས་ཨ་ནག་པའི་རིགས་དཔོན་ག མ་ ེ། ཤེ་ཤེ་ཨི་དང་། ཨ་ཧི་མན་དང་། ཐལ་མ་ཨི་བཅས་
མཐར་བ ད། ༡༥ ཡང་དེ་ནས་ཡར་སོང་ ེ་དེ་བིར་བའི་ ོད་དམངས་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་སོ༎༼ ར་ ི་

ས་ ་དེ་བིར་ ི་མིང་ལ་ཁིར་ཡད་སེ་ཕེར་ཟེར་རོ༎༽ ༡༦ ཀ་ལེབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ཁིར་ཡད་སེ་
ཕེར་ལ་ ོལ་ཞིང་མཁར་དེ་འ ོགས་ བ་ན། ངས་ནི་རང་གི་ ་མོ་ཨག་ས་དེ་ལ་ ང་མར་ ིན་ནོ་ཞེས་ ས།
༡༧ ཀ་ལེབ་ ི་ ན་ཁེ་ནས་ ི་ ་ཨོད་ནི་ཨེལ་ ིས་མཁར་དེ་འ ོགས་པས། ཀ་ལེབ་ ིས་རང་གི་ ་ཨག་ས་དེ་

ང་མར་ ིན་ནོ༎ ༡༨ ཨག་ས་གནས་ལ་སོང་ནས་ ོ་ག་ལ་ཕ་ཡི་ལག་ནས་ས་ཞིག་ ོང་རོགས་ཞེས་བ ལ། ཨག་
ས་བོང་ ་ལས་བབས་མ་ཐག ཀ་ལེབ་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་ལ་ཅི་མཁོ་ཞེས་ ིས། ༡༩ ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་
ང་ལ་ ིན་ བས་གནོངས་ཤིག ེད་ ིས་ ོ་ ོགས་ ི་ ལ་ང་ལ་ ེར་འདོད་ཡོད་པས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ་མིག་
ཅིག་ ང་ ེར་རོགས་མཛད་ཅེས་ ས། ཁོ་མོའི་ཕ་ ན་ ིས་ ་མིག་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ཁོ་མོ་ལ་གནང་ངོ་༎

༢༠ གཤམ་ ་བཀོད་པ་ནི་ ་ ་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎
༢༡ ་ ་རིགས་ ེ་ལ་ ོ་ ོགས་ ི་མཐའ་ན་ཡོད་ཅིང་ཨེ་དོམ་དང་ས་མཚམས་ཐག་ཉེ་བའི་ ོང་ ེར་འདི་

དག་ཡོད་དེ། ཁབ་ཚ་ཨེལ་དང་། ཨེ་དེར་དང་། ཡ་ ར་དང་། ༢༢ ཁི་ན་དང་། དི་མོ་ན་དང་། ཨ་ད་ད་དང་།
༢༣ ཁེ་དེས་དང་། ཧ་ཚར་དང་། ཨིད་ནན་དང་། ༢༤ སིབ་དང་། ཏེ་ལེམ་དང་། བ་ཨ་ལོད་དང་། ༢༥ ཧ་ཚར་ཧང་

ཱ་དང་། ཁར་ཡོད་ཧེས་རོན་དང་།༼ ཁར་ཡོད་ཧེས་རོན་ནི་ཧ་ཚར་ཡིན་ནོ༎༽ ༢༦ ཨ་མམ་དང་། ཤེ་མ་དང་། མོ་
ལ་ ་དང་། ༢༧ ཏ་ཚར་གད་ད་དང་། ཧེས་མོན་དང་། བེད་ཕེ་ལེད་དང་། ༢༨ ཧ་ཚར་ ་ཨལ་དང་། བེ་ཨེར་ཤེབ་
དང་། བིས་ཡོད་པའོ༎ ༢༩ ཡང་པ་ཨལ་དང་། ཨི་ཡིམ་དང་། ཨེ་ཚམ་དང་། ༣༠ ཨེལ་ཐོ་ལ་དང་། ཀེ་སིལ་དང་།
ཧོར་མ་དང་། ༣༡ ཚག་ལག་དང་། མད་མན་ན་དང་། སན་ས་ནན་དང་། ༣༢ ལེ་བ་ཨོད་དང་། ཤིལ་ཧམ་དང་།
ཨ་ཡིན་དང་། རིམ་མོན་བཅས་ ོང་ ེར་ཉེར་ད ་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎

༣༣ ཡང་མཐོ་ ང་ན་ཨེལ་ཐ་ཨོལ་དང་། ཚར་ཨ་དང་། ཡས་ན་དང་། ༣༤ ཟ་ནོ་ཨ་དང་། ཨེན་གན་ནིམ་
དང་། ཐ་ ་ཨ་དང་། ཨེ་ནམ་མོ༎ ༣༥ ཡང་ཡར་ ད་དང་། ཡ་ ལ་ལམ་དང་། སོ་ཀོ་དང་། ཨ་ཟེ་ཀ་དང་། ༣༦ ཤ་
ཨ་ར་ཡིམ་དང་། ཨ་དི་ཐ་ཡིམ་དང་། གེ་དེ་ར་དང་། གེ་དེ་རོ་ཐ་ཡིམ་བཅས་ ོང་ ེར་བ ་བཞི་དང་། ད་ ང་དེ་
དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎ ༣༧ ཡང་ཚ་ནན་དང་། ཧ་ད་ཤ་དང་། མིག་དལ་གད་དང་། ༣༨ དི་ལེ་
ཨན་དང་། མིས་ཕེ་དང་། ཡོག་ཐེ་ཨེལ་དང་། ༣༩ ལ་ཀིས་དང་། བོས་ཁད་དང་། ཨེག་ལོན་དང་། ༤༠ ཀབ་བོན་
དང་། ལག་མས་དང་། ཀིད་ལིས་དང་། ༤༡ གེ་དེ་རོད་དང་། བེད་ད་གན་དང་། ན་ཨ་མ་དང་། མ་ཁེ་ད་བཅས་

ོང་ ེར་བ ་ ག་དང་། ད་ ང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎
༤༢ ཡང་ལིབ་ ་དང་། ཨེ་ཐེར་དང་། ཨ་ཤན་དང་། ༤༣ ཡིབ་ཐ་དང་། ཨས་ན་དང་། ནེ་ཚབ་དང་། ༤༤ ཁེ་

ཨིལ་དང་། ཨག་ཟིབ་དང་། མ་རེ་ཤ་བཅས་ ོང་ ེར་ད ་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་མང་
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ངོ་༎ ༤༥ ཡང་ཨེག་རོན་དང་ཨེག་རོན་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་བ ལ་དང་ ོང་ཚ་ མས་སོ༎ ༤༦ ཨེག་རོན་ནས་
་མཚ་ལ་ ག་པའི་བར་ཏེ། ཨས་དོད་དང་ཉེ་བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་དང་། ལ་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་

ཡང་ཡོད། ༤༧ ཨས་དོད་དང་ཨས་དོད་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་བ ལ་དང་ ོང་ཚ་ མས་དང་། ག་ཟ་དང་ག་ཟ་
ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་བ ལ་དང་ ོང་ཚ་དག་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ ན་ལ་ ག་པའི་བར་དང་། དེ་མིན་ ་མཚ་དང་

་མཚ་ལ་ཐག་ཉེ་བའི་ ལ་ མས་སོ༎
༤༨ ཡང་རི་ ལ་ན་ཤ་མིར་དང་། ཡ་ཐིར་དང་། སོ་ཀོ་དང་། ༤༩ དན་ན་དང་། ཁིར་ཡད་སན་ན་དང་།༼

ཁིར་ཡད་སན་ན་ནི་དེ་བིར་ ི་མིང་ཡིན་ནོ༎༽ ༥༠ ཨ་ནབ་དང་། ཨེས་ཐེ་མོ་དང་། ཨ་ནིམ་དང་། ༥༡ གོ་ཤེན་
དང་། ཧོ་ལོན་དང་། གི་ལོ་བཅས་ ོང་ ེར་བ ་གཅིག་དང་། ད་ ང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎
༥༢ ཡང་ཨ་རབ་དང་། ་མ་དང་། ཨེ་ས་ཨན་དང་། ༥༣ ཡ་ མ་དང་། བེད་ཐ་ ་ཨ་དང་། ཨ་ཕེ་ཀ་དང་།
༥༤ མ་ཏ་དང་། ཁིར་ཡད་ཨར་བ་དང་།༼ ཁིར་ཡད་ཨར་བ་ནི་ཧེབ་རོན་ ི་མིང་ཡིན་ནོ༎ ཚ་ཨོར་བཅས་ ོང་
ད ་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎

༥༥ ཡང་མ་ཨོན་དང་། ཀར་མེལ་དང་། སིབ་དང་། ་ཏ་དང་། ༥༦ ཡིས་རེ་ཨེལ་དང་། ཡོག་དེ་ཨམ་དང་།
ཟ་ནོ་ཨ་དང་། ༥༧ ཁ་ཡིན་དང་། གི་བེ་ཨ་དང་། ཐིམ་ ་བཅས་ ོང་ ེར་བ ་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་
པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎ ༥༨ ཡང་ཧལ་ ལ་དང་། བེད་ ར་དང་། གེ་དོར་དང་། ༥༩ མ་ཨ་རང་དང་། བེད་
ཨ་ནོད་དང་། ཨེལ་ཐེ་ཁོན་བཅས་ ོང་ ེར་ ག་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎
༦༠ ཡང་ཁིར་ཡད་བ་ཨལ་དང་།༼ ཁིར་ཡད་བ་ཨལ་ནི་ཁིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ཡིན་ནོ༎༽ རབ་བ་བཅས་ ོང་ ེར་
གཉིས་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎

༦༡ ཡང་ཐང་ ོང་ ་བེད་ཨར་བ་དང་། མིད་དིན་དང་། སེ་ཀ་ཀ་དང་། ༦༢ ནིབ་ཤན་དང་། ཨིར་ཧ་མེ་ལག་
དང་། ཨེན་གེ་དི་བཅས་ ོང་ ེར་ ག་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎

༦༣ འོན་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ན་གནས་པའི་ཡེ་ ་སི་བ་ མས། ་ ་བ་དག་གིས་མཐར་བ ོད་མ་ ས་པས།
ཡེ་ ་སི་བ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ན་ད་ འི་བར་ ་ ་ ་བ་དག་དང་མཉམ་ ་གནས་སོ༎

༡༦ ཡོ་སེབ་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ལ་ནི། ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་འདབས་ ི་ཡོ་
དན་ ་བོ་ནས་ཡེ་རི་ཀོའི་ཤར་ ོགས་ ི་ འི་བར་ཏེ། ཡེ་རི་ཀོ་ནས་ཡར་སོང་ཞིང་རི་ ལ་ ི་ཐང་

ོང་བ ད་དེ་བེད་ཨེལ་ ་ཐོན་པའི་བར་ འོ༎ ༢ ཡང་བེད་ཨེལ་ནས་ ས་ ི་བར་དང་། ཨར་ཀི་བའི་མཐའ་
མཚམས་ལ་ ེལ་ཞིང་ཨ་ཏ་རོད་ ་ ིན་པ་དང་། ༣ ཡང་ བ་ ོགས་ ་ཡབ་ལེ་ཏི་པའི་ས་མཚམས་དང་། བེད་
ཧོ་རོན་འོག་གི་མཚམས་ལ་ཐོན་ཞིང་། དེ་ནས་གེ་ཟེར་ ་ ེབས་པ་དང་མཐར་ ་མཚའི་བར་ ་ཡིན་ནོ༎ ༤ ཡོ་
སེབ་ ི་ ་མ་ན་ཤེ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་གཉིས་ལ་རང་རང་གི་ནོར་ ལ་ཐོབ་བོ༎

༥ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ ད་ ི་མཐའ་མཚམས་ནི། རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པ་གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་དག་ ེ།
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དེ་དག་གི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ི་ཤར་ ི་མཚམས་ནི། ཨ་ ོད་ཨད་དར་ནས་བེད་ཧོ་རོན་ ི་བར་དང་།
༦ བ་ ོགས་ནས་ ང་ ོགས་ ི་མིག་མེ་ཐད་ ་ ིན་ཅིང་། དེ་ནས་ཤར་ ོགས་ ་ཏ་ཨན་ནད་ཤི་ལོ་ ་བ་
བ ོར་བ་དང་། ཡ་ནོ་ཧ་ཡི་ཤར་ ོགས་ འང་ ེལ་ཡོད་དོ༎ ༧ ཡ་ནོ་ཧ་ནས་ ར་ ་ཨ་ཏ་རོད་དང་། དེ་ནས་
ན་ཨ་རད་དང་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་ཐོན་ཞིང་། ཡོ་དན་ ་བོའི་བར་ ་ ེབས་སོ༎ ༨ ཐ་ ་ཨ་ནས་ བ་ ོགས་ ་ཁ་ན་

་བོའི་བར་ ་ཐོན་པ་དང་། དེ་ནས་ ་མཚའི་བར་ འོ༎ འདི་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་
ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎ ༩ དེ་མིན་མ་ན་ཤེ་བའི་ནོར་ ལ་ ི་ ོད་ འང་ ོང་ ེར་དང་ ོང་ ེར་དེར་

གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་འགའ་ཐོབ་བོ༎ འདི་དག་ཡོད་ཚད་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ ད་ལ་བགོས་པ་ཡིན།
༡༠ འོན་ ང་ཁོ་ཚས་གེ་ཟེར་ན་གནས་པའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་མཐར་མ་བ ད་པས། ཀན་ཨན་པ་ མས་

ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ོད་ ་གནས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ལག་གཡོག་ ས་ཏེ་ད་ འི་བར་ ་གནས་སོ༎

༡༧ མ་ན་ཤེ་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་ ་ཆེ་བ་ཡིན། དེའི་རིགས་ ེ་ལ་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ལ་ནི་གཤམ་ ་
བཀོད་ཡོད། དེ་ལས་མ་ན་ཤེའི་ ་ཆེ་བའམ་གི་ལེ་ཨད་ ི་ཕ་༼ ཕའམ་གཙ་བོ།༽མ་གིར་ནི་ ལ་བོ་

ཆེ་ཞིག་ཡིན་པས། གིལ་ཨད་དང་བ་ཤན་གཉིས་ཐོབ་བོ༎ ༢ མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་གཞན་དག་ལ་རང་གི་རིགས་
ས་ ར་ ལ་བགོས་སོ༎ དེ་དག་ནི་ཨ་བི་ཨེ་ཟེར་ ི་ ་ ད་དང་། ཧེ་ལག་གི་ ་ ད་དང་། ཨས་རེ་ཨེལ་ ི་
་ ད་དང་། ཤེ་ཀེམ་ ི་ ་ ད་དང་། ཧི་ཕེར་ ི་ ་ ད་དང་། ཤི་མིད་ད་ཡི་ ་ ད་ མས་སོ༎ འདི་དག་ནི་

རིགས་ ས་ ར་བགོས་ན་ཡོ་སེབ་ ི་ ་མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་ ི་ ེས་པ་ མས་ཡིན་ནོ༎
༣ མ་ན་ཤེའི་ཡང་ཚའི་ཡང་ཚ་དང་། མ་གིར་ ི་ཡང་ཚ། གི་ལེ་ཨད་ ི་ཚ་བོ། ཧི་ཕེར་ ི་ ་ཚ་ལོབ་ཀད་དེ་

ལ་ ་མོ་ལས་ ་མེད་དོ༎ དེའི་ ་མོ་ མས་ ི་མིང་ལ་མ་ག་ལ་དང་། ནོ་ཨ། ཧོག་ལ། མིལ་ཀ ཐིར་ཚ་བཅས་ཟེར་
རོ༎ ༤ དེ་དག་མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་མིན་འབངས་ ི་མགོ་བ་ མས་ ི་མ ན་

་འོངས་ནས། ོན་ཆད་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ང་ཚའི་ ་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་ང་ཚ་ལ་བགོས་ ལ་ ེར་དགོས་
ཞེས་བཀའ་བ ོས་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོས་བ ོས་པ་བཞིན། དེ་དག་གི་ཕའི་ ན་ ི་ ོད་ནས་
ཁོ་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་བགོས་སོ༎ ༥ ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་གི་ལ་ཨད་དང་བ་ཤན་ ི་ ལ་ལས་གཞན། མ་
ན་ཤེ་ལ་ད་ ང་ ལ་ ི་ཆ་བ ་དབང་བ་ཡིན་ནོ༎ ༦ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་ན་ཤེའི་ཚ་མོ་ མས་ལ་མ་ན་ཤེའི་

་ ད་ མས་ ི་ ོད་ནས་ནོར་ ལ་ཐོབ་ཅིང་། གི་ལ་ཨད་ ི་ ལ་མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་གཞན་དག་ལ་གཏོགས་
པ་ཡིན་ནོ༎

༧ མ་ན་ཤེའི་མཐའ་མཚམས་ནི། ཨ་ཤེར་ནས་ཤེ་ཀེམ་ ི་མ ན་ན་ཡོད་པའི་མིག་མེ་ཐད་ ི་བར་དང་། དེ་
ནས་ ང་ ོགས་ ་ཐ་ ་ཨའི་ ོད་དམངས་ མས་ ི་ ལ་ལ་ཐོན་པའི་བར་ འོ༎ ༨ ཐ་ ་ཨའི་ ལ་ནི་མ་ན་
ཤེ་ལ་དབང་ཡང་། མ་ན་ཤེའི་མཐའ་མཚམས་ན་ཡོད་པའི་ཐ་ ་ཨ་མཁར་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་དབང་བ་ཡིན།
༩ དེའི་མཐའ་མཚམས་ནི་འོག་ ་ག་ན་ ་བོའི་ ོ་ ་ ག་ཡོད། མ་ན་ཤེའི་ ོང་ ེར་ མས་ ི་ ོད་ ོང་ ེར་
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འདི་དག་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ཡིན་པ་དང་། མ་ན་ཤེའི་མཐའ་མཚམས་ནི་ ་བོའི་ ང་ ོགས་ནས་ ་མཚའི་བར་
་ ག་ཡོད་དོ༎ ༡༠ ོ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་མ་ན་ཤེའི་ཡིན། དེ་གཉིས་ ི་བར་མཚམས་ནི་
་མཚ་ཡིན། ང་ནི་ཨ་ཤེར་དང་འ ེལ་ཞིང་ཤར་ནི་ཡིས་ས་ཀར་དང་འ ེལ་ཡོད། ༡༡ མ་ན་ཤེ་ལ་ཡི་ས་གར་

དང་ཨ་ཤེར་ ི་མངའ་ཁོངས་ ། བེད་ཤེ་ཨན་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་དང་ ོང་ ེར། ཡིབ་ལེ་ཨམ་དང་
དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་དང་ ོང་ ེར། དོར་བ་ མས་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་དང་ ོང་ ེར་བཅས་
ཡོད་ཅིང་། དེ་མིན་ད་ ང་རི་ན་གནས་པ་ག མ་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་ཨེན་དོར་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་
དང་ ོང་ ེར། ཐ་ཨ་ནག་པ་ མས་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་དང་ ོང་ ེར། མེ་གི་དོ་བ་ མས་དང་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ོང་དང་ ོང་ ེར་བཅས་ཡོད་དོ༎

༡༢ འོན་ ང་མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་ མས་ ིས་མཁར་དེ་དག་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་མཐར་ ོད་མ་ ས་པས།
ཀན་ཨན་པ་ མས་ ར་བཞིན་ ལ་དེ་དག་ ་གནས་ཡོད། ༡༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རིམ་ ིས་དར་ཞིང་ ས་

ང་། ཀན་ཨན་པ་ མས་ལག་གཡོག་པ་ ེད་པ་ལས་དེ་དག་ཡོངས་ ་མཐར་བ ད་མེད་དོ༎ ༡༤ ཡོ་སེབ་ ི་
་ ད་ མས་ ིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ད་ འི་བར་ ་ང་ཚ་ལ་ ིན་ བས་གནང་བས། ངེད་
ི་རིགས་ ད་ ང་མང་ ་འཕེལ་ཡོད། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ན་གཅིག་དང་ ལ་གཅིག་ལས་ང་ཚ་

ལ་ནོར་ ལ་ ་མ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༡༥ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་རིགས་ཆེ་ཞིང་མི་
མང་བས། ཨེ་ཕར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ང་བར་དོགས་ན། ཡར་ཕེ་རེ་ཟེ་བ་དང་རེ་ཕ་ཨི་བའི་ ལ་ ་སོང་ནས།
ནགས་ཚལ་ ི་ཤིང་ མས་བཅད་ ང་ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༦ ཡོ་སེབ་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། རི་ ལ་
དེར་ང་ཚ་ཤོང་མི་ ས་པ་མ་ཟད། བདེ་ཐང་ ་གནས་པའི་ཀན་ཨན་པ་ ེ། བེ་ཤེ་ཨན་དང་བེ་ཤེ་ཨན་ལ་
གཏོགས་པའི་ ོང་དང་ ོང་ ེར་ན་ ོད་པ་དང་། དེ་མིན་ཡེས་རེ་ཨེལ་བདེ་ཐང་ ་ ོད་པ་ མས་ལ་ གས་ ི་
ཤིང་ ་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཡོ་སེབ་ ི་ ིམ་ ེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་དང་མ་ན་ཤེ་བ་ མས་ལ་འདི་

ད་ ། ོད་ ི་རིགས་ཆེ་ལ་མི་མང་བ་དང་། ད་ ང་ ོབས་ ང་ཆེ་བས། ན་གཅིག་ ངས་པའི་ ལ་ ིས་མི་
ཆོག་གོ། ༡༨ དེ་བས་རི་ ལ་ མས་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན། དེ་ ་ནགས་ཚལ་ ིས་བ བས་ཡོད་ ང་ ོད་ ིས་
དེ་བཅད་ཆོག་ལ། དེ་དང་ཉེ་བའི་ ལ་ མས་ ང་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ༎ ཀན་ཨན་པ་ མས་ལ་ གས་ ི་
ཤིང་ ་ཡོད་པ་དང་ ོབས་ཤིན་ ་ཆེ་ཡང་། ོད་ ིས་དེ་དག་མཐར་ ོད་ ས་སོ་ཞེས་ ས།

༡༨ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ཤི་ལོ་ ་འ ས་པ་དང་། དེ་ ་ ར་མཆོག་ ང་ བ། ལ་
དེ་ཁོ་ཚས་མངའ་འོག་ ་བ ག་ཟིན། ༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལས་རིགས་ ེ་གཞན་བ ན་ལ་ད་

ང་རང་རང་གི་ནོར་ ལ་གནང་མེད་དོ༎ ༣ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ།
ོད་ཅག་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་དེར། ོད་ཚས་དལ་ ར་ ས་བ ིངས་ནས་མི་འ ོ་

བར་ནམ་ཞིག་ལ་འ ོ་འདོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤ ོད་ཚའི་རིགས་ ེ་རེ་ལས་མི་ག མ་རེ་འདེམས་ཤིག ངས་
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དེ་དག་མངགས་ནས་ ལ་དེའི་ག་ས་གང་ ་འ ོ་ ་འ ག་པ་དང་། རིགས་ ེ་སོ་སོར་དབང་བའི་ནོར་ ལ་
མས་གསལ་བོར་ ིས་༼ ཡང་ན་རི་མོར་ ིས།༽ ེས། ིར་ངའི་གམ་ ་ལོག་དགོས། ༥ དེ་དག་གིས་ ལ་དེ་ཆ་

བ ན་ ་བགོ་དགོས། ་ ་ ོ་ ོགས་ ་ཡོད་ཅིང་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ ་གནས་དགོས་པ་དང་། ཡོ་སེབ་
ི་ ིམ་ ང་ ོགས་ ་ཡོད་ཅིང་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ ་གནས་དགོས་སོ༎ ༦ ོད་ཚས་ ལ་དེ་ཆ་བ ན་ ་

བགོས་ཤིང་གསལ་བོར་ ིས་ནས་ངའི་གམ་ ་ ེར་འོངས་དགོས། ངས་གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡི་མ ན་
ནས་ ོད་ མས་ལ་ ན་ལེན་དགོས། ༧ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ན་ ལ་མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཙ་བོ་ལ་བ ར་བ ི་མཛད་པའི་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཀ་དེ་ཁོ་ཚའི་ནོར་ ལ་ཡིན། གད་ ི་རིགས་ ེ་དང་།

་བེན་རིགས་ ེ་དང་། མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེ་ཡི་ ེད་ཀ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ་ནོར་ ལ་ཐོབ་ཡོད། དེ་
ནི་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བ་རེད།

༨ ལ་དེ་རི་མོར་འ ི་མཁན་ ི་མི་ མས་ལམ་ལ་ཆས་པའི་ ས་ ། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་
ལ་དེའི་གནས་ ན་ ་ ལ་ཞིང་ས་ད ིབས་ མས་ ིས་ ེས། ངའི་གམ་ ་ཤོག་དང་། ངས་ཤི་ལོའི་ ལ་

འདིར་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར། ེད་ མས་ལ་ ན་ལེན་ཞེས་མངགས་བཅོལ་ ས་སོ༎ ༩ ཁོ་ཚ་སོང་ནས་ ལ་དེ་
ཡོངས་ ་ ལ་ཞིང་། མཁར་རེ་རེ་བཞིན་ཆ་བ ན་ ་བགོས་ནས་དེབ་ ་ ིས་ ེས། ིར་ཤི་ལོའི་ ར་ནང་ ་
ཡོ་ ་ཨ་ལ་མཇལ་བར་འོངས། ༡༠ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཤི་ལོ་ ་གཙ་བོའི་མཐོང་ངོར། དེ་དག་ལ་ ན་ ངས། ཡོ་ ་ཨ་
ཡིས་དེ་དག་གི་རིགས་ ེ་བཞིན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ལ་ མས་བགོས་སོ༎

༡༡ བེན་ཡ་མིན་ ི་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ལ་ནི། ་ ་དང་
ཡོ་སེབ་ ི་ ་ ད་ མས་ ི་ད ས་སོ་ཡོད་དོ༎ ༡༢ དེ་དག་གི་ ང་གི་མཚམས་ནི། ཡོ་དན་ ་བོ་ནས་ཡར་ཡེ་
རི་ཀོའི་ ང་ ོགས་དང་ཉེ་ཞིང་། དེ་ནས་ བ་ ི་རི་ ལ་བ ད་དེ་བེད་ཨ་བེན་ ི་ཐང་ ོང་གི་བར་ ་ཐོན།
༡༣ དེ་ནས་ ོ་ ོགས་ ་ ས་ལ་ཐོན་ཞིང་ ས་༼ ས་ཟེར་བ་ནི་བེད་ཨེལ་ཡིན་ནོ༎༽དང་ཉེ་བར་འ ེལ་ཡོད།
ཡང་དེ་ནས་ ར་ ་ཨ་ ོད་ཨད་དེ། བེད་ཧོ་རོན་ ི་ ོ་ཡི་རི་བོ་དག་དང་འ ེལ་ཡོད། ༡༤ དེ་ནས་ བ་ ོགས་

་བ ིངས་ཤིང་ཡང་ ོ་ ་འཁོར་ཡོད། བེད་ཧོ་རོན་ ི་ ོ་ ོགས་དང་ཁ་གཏད་པའི་རི་དེ་ནས་ཐད་ཀར་ ་ ་
བའི་མཁར་ཁིར་ཡད་བ་ཨལ་དང་འ ེལ་ཡོད།༼ ཁིར་ཡབ་བ་ཨལ་ནི་ཁིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ཡིན་ནོ༎༽ འདི་ནི་

ང་གི་མཚམས་ཡིན་ནོ༎
༡༥ ོ་ཡི་མཚམས་ནི། ཁིར་ཡད་ཨ་རིམ་ ི་མཐའ་ ོགས་པའི་མཚམས་ནས། བ་ ི་ ོགས་ ་ནེབ་ཐོ་ཨའི་

འི་མགོ་ ངས་ ི་བར་དང་། ༡༦ ཡང་ ར་ ་ ང་བ་ཧིན་ནོམ་ཁ་གཏད་ ི་རིའི་མཐའ་ ོགས་མཚམས་ཏེ།
ང་བ་རེ་ཕ་ཡིམ་ ི་ ང་གི་རི་ ད་དང་། ད་ ང་ ་མ ད་ ་ ང་བ་ཧིན་ནོམ་ ་ཐོན་ཞིང་ཡེ་ ་སི་ཡི་ ོ་
ོགས་དང་ཉེ་བ་ཡོད་ལ། ཨེན་རོ་ལའང་ ེབས་འ ག་གོ། ༡༧ ཡང་ ང་གི་ ོགས་ ་ཨེན་ཤེ་མེས་བ ད་ཅིང་།

ཨ་ ་མ་མིམ་ ི་ལ་ངོས་དང་ཁ་གཏད་པའི་གི་ལི་ལོད་ ་ཐོན་ཡོད། ཡང་དེ་ནས་ ར་ ་ ་བེན་ ི་ ་བོ་ཧན་
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ི་ ོའི་བར་ ་ ེབས་འ ག ༡༨ ཡང་ཨ་ལ་པའི་ཁ་གཏད་ ི་རི་ངོས་དང་འ ེལ་ཞིང་ ང་ནས་ཨ་ལ་པ་ ་
བབས་སོ༎ ༡༩ ཡང་བེད་ཧོག་ལའི་ ང་ ོགས་དང་འ ེལ་ཞིང་། ང་ཐད་ ་ ་མཚའི་ ང་གི་ གས་ཏེ། ཡོ་
དན་ ་བོའི་ ོ་ ེ་བར་ ་བ ད་ཡོད། འདི་ནི་ ོ་ཡི་མཚམས་ཡིན་ནོ༎ ༢༠ ཤར་ ི་མཚམས་ནི་ཡོ་དན་ ་བོ་
ཡིན་ནོ༎ འདི་ནི་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ ི་ ོགས་བཞིའི་མཐའ་
མཚམས་ མས་ཡིན་ནོ༎

༢༡ བེན་ཡ་མིན་ ི་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་མཁར་ མས་ནི། ཡེ་རི་ཀོ་དང་། བེད་ཧོ་
ཱ་དང་། ཨེ་མེག་ཁེ་ཚས་དང་། ༢༢ བེད་ཨ་ར་བ་དང་། ཚ་མ་ར་ཡིམ་དང་། བེད་ཨེལ་དང་། ༢༣ ཨབ་ཡིམ་

དང་། ཕ་ར་དང་། ཨོབ་ར་དང་། ༢༤ ཀེ་ཕར་ཨམ་མོ་ནི་དང་། ཨོབ་ནི་དང་། ག་བ་བཅས་ ོང་ ེར་བ ་གཉིས་
དང་། ད་ ང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་སོ༎ ༢༥ དེ་མིན་གེ་བི་ཨོན་དང་། ཱ་མ་དང་། བེ་ཨེ་རོད་དང་།
༢༦ མིས་ཕེ་དང་། ཀེ་ཕི་ར་དང་། མོ་ཚ་དང་། ༢༧ རེ་ཁེམ་དང་། ཡིར་ཕེ་ཨེལ་དང་། ཐ་ར་ཨལ་དང་། ༢༨ ཚ་ལ་
དང་། ཨེ་ལེབ་དང་། ཡེ་ ་སི་དང་།༼ ཡེ་ ་སི་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཡིན་ནོ༎༽གི་བེ་ཨད་དང་། ཁིར་ཡད་བཅས་ ོང་

ེར་བ ་བཞི་དང་། ད་ ང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ཡོད་དོ༎ འདི་ནི་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ལ་རང་
གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༡༩ ཤིམ་ཨོན་རིགས་ ེ་ཡི་ ་ མས་ ིས་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ ན་གཉིས་པ་དེ་ ངས་ཤིང་། དེ་དག་
ལ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ལ་ནི་ ་ འི་ ལ་ ལ་ ི་ ོད་ ་ཡོད་དོ༎ ༢ ཁོ་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་

ནི་འདི་ ་ ེ། བེར་ཤ་བ་དང་།༼ བེར་ཤ་བའི་མིང་གཞན་ལ་ཤེ་ ཱའང་ཟེར་རོ༎༽མོ་ལ་ད་དང་། ༣ ཧ་ཚར་ ་
ཨལ་དང་། བ་ལ་དང་། ཨེ་ཚམ་དང་། ༤ ཨེལ་ཐོ་ལད་དང་། བེ་ ལ་དང་། ཧོར་མ་དང་། ༥ ཚག་ལག་དང་། བེད་
མར་ཁ་བོད་དང་། ཧ་ཚར་ ་ས་དང་། ༦ བེད་ལེ་བ་ཨོ་དང་། ཤ་ ་ཧེན་བཅས་མཁར་བ ་ག མ་དང་། ད་

ང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་སོ༎ ༧ ཡང་ཨ་ཡིན་དང་། རིམ་མོན་དང་། ཨེ་ཐེར་དང་། ཨ་ཤན་
བཅས་མཁར་བཞི་དང་། ད་ ང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎ ༨ དེ་མིན་བ་ཨ་ལད་བེ་ཨེར་
ཏེ། ོ་ ོགས་ར་མད་ ལ་ ི་མཁར་འདི་དག་མཐའ་བཞིའི་ ོང་ཚ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ༎ འདི་ནི་ཤིམ་ཨོན་
རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་བཞིན་བགོས་ནས་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎ ༩ ཤིམ་ཨོན་པ་དག་གི་ནོར་

ལ་ནི་ ་ ་བ་ མས་ ི་ནོར་ ལ་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ་ ་བ་ མས་བགོས་པའི་ ལ་ཆེ་ ག་པས་ཡིན་
ནོ༎ དེ་བས་ཤིམ་ཨོན་པ་ མས་ལ་དེ་དག་གི་ནོར་ ལ་ ོད་ནས་ནོར་ ལ་ཐོབ་པ་ཡིན།

༡༠ ཟ་ ་ལོན་ ི་ ་ མས་ ིས་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ ན་ག མ་པ་དེ་ ངས། དེ་དག་གི་ནོར་ ལ་ ི་
མཚམས་ནི་ས་རིད་ ི་བར་ ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ བ་ ི་ ོགས་ ་ ེན་ ་མ་རེ་ཨ་ལར་ ེབས་ཤིང་། དེ་ནས་ཐད་
ཀར་དབ་བ་ཤེད་དང་། ཡོག་ནེ་ཨམ་ ི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་ ་བོའི་བར་ ་ ིན་ཏོ༎ ༡༢ ཡང་ས་རིད་ནས་ཤར་

ོགས་ ་ཉི་མ་འཆར་བའི་གནས་ ་འཁོར་ཞིང་། ཀིས་ལོད་ཐ་བོར་ ི་མཐའ་མཚམས་ ་ ེབས་པ་དང་། དབ་
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རད་བ ད་ནས་ ེན་ ་ཡ་ཕི་ཨ་ལ་ ེབས། ༡༣ དེ་ནས་ཤར་ ོགས་ ་གད་ཧེ་ཕར་དང་། ཨེད་ཁ་ཚན་ ི་བར་
་ ེབས། རིམ་མོན་བ ད་ཅིང་རིམ་མོན་ནས་ནེ་ཨ་བར་ ་བ ིངས་འ ག ༡༤ ཡང་ནེ་ཨའི་ ང་ ོགས་

བ ད་ནས་ཧ་ནན་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་བ་དང་། དེ་ནས་ ང་བ་ཡིབ་ཐ་ཨེལ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༡༥ ད་ ང་ཁད་དད་
དང་། ན་ཧ་ལ་ལ་དང་། ཤིམ་རོན་དང་། ཡིད་ཨ་ལ་དང་། བེད་ལེ་ཧེམ་བཅས་མཁར་བ ་གཉིས་དང་། ད་

ང་མཁར་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎ ༡༦ མཁར་འདི་དག་དང་དེ་མིན་མཁར་དེ་དག་ལ་
གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ནི། ཟ་ ་ལོན་བ་ མས་ལ་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༡༧ ཡི་ས་གར་ ི་ ་ མས་ ིས་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ ན་བཞི་བ་དེ་ ངས་སོ༎ ༡༨ དེ་དག་གི་མཐའ་
མཚམས་ནི་ཡེས་རེ་ཨེལ་དང་། ཀེ་ ལ་ལོད་དང་། ་ནེམ་དང་། ༡༩ ཀ་ཕར་ཡིམ་དང་། ཤི་ཡོན་དང་། ཨ་ན་ཧ་
རད་དང་། ༢༠ ར་བིད་དང་། ཁིས་ཡོན་དང་། ཨེ་བེས་དང་། ༢༡ རེ་མེད་དང་། ཨེན་གན་ནིམ་དང་། ཨེན་ཧད་
དང་། བེད་ཕ་ཚས་ མས་སོ༎ ༢༢ ཡང་ཐ་བོར་དང་། ཤ་ཧ་ཚམ་དང་། བེད་ཤེ་ ས་བཅས་བ ད་ཅིང་ཡོ་དན་

་བོའི་བར་ ་ ེབས་འ ག ོན་བ ོམས་མཁར་བ ་ ག་དང་། ད་ ང་མཁར་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་
ཚའང་མང་ངོ་༎ ༢༣ མཁར་འདི་དག་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ནི། ཡི་ས་གར་ ི་རིགས་ ེ་ལ་རང་
གི་རིགས་ ས་བཞིན་ ་བགོས་ནས་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༢༤ ཨ་ཤེར་ ི་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ ན་ ་བ་ ངས་སོ༎ ༢༥ དེ་དག་གི་མཐའ་མཚམས་ནི་
ཧེལ་ཁད་དང་། ཧ་ལི་དང་། བེ་ཏེན་དང་། ཨག་ཤ་དང་། ༢༦ ཨལ་ལམ་མེ་ལེག་དང་། ཨ་མེ་ཨད་དང་། མི་ཤེ་
ཨལ་དང་། བ་ ི་ ོགས་ ་ཀར་མེལ་དང་། དེ་ནས་ཤི་ཧོར་ལིབ་ནང་ ་ ིན་ཏོ༎ ༢༧ ཡང་ཉི་ཤར་ ི་ ོགས་

་འཁོར་ནས་ ་བེད་ད་གོན་ ་ཐོན་ཞིང་། དེ་ནས་ཟེ་ ་ལོན་ ི་ ང་ ོགས་ན་ཡོད་པའི་ ང་བ་ཡིབ་ཐ་
ཨེལ་དང་། བེད་ཨེ་མེག་དང་། ནེ་ཨི་ཨེལ་ ི་བར་ ་ ེབས་ཡོད། ཀ་ ལ ི་གཡོན་ ོགས་ ང་བ ད་ཡོད་དོ༎
༢༨ ཡང་ཨེབ་རོན་དང་། རེ་ཧོབ་དང་། ཧམ་མོན་དང་། ཁ་ན་བར་དང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཚ་དོན་མཁར་ ་

ེབས་འ ག་གོ། ༢༩ ར་མ་དང་ ་ཞིང་བཙན་པའི་མཁར་ཚར་ ་བའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཞིང་། ར་ཡང་ཧོ་ས་
ོགས་ ་འཁོར་ནས་ཨག་སིབ་ ི་ངོགས་ནས་ ་མཚའི་བར་ ་ ིན་ཏོ༎ ༣༠ ཡང་ ་མ་དང་། ཨ་ཕེག་དང་། རེ་

ཧོབ་བཅས་མཁར་ཉེར་གཉིས་དང་། ད་ ང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎ ༣༡ མཁར་འདི་དག་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ནི། ཨ་ཤེར་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་
ཡིན།

༣༢ ནབ་ཐ་ལི་བ་ མས་ ིས་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ ན་ ག་པ་དེ་ ངས། ༣༣ དེ་དག་གི་མཐའ་མཚམས་
ནི། ཧེ་ལེབ་དང་། ཚ་ཨ་ནན་ནིམ་ ི་བེ་ཤིང་དང་། དེ་ནས་ཨ་ད་མི་ནེ་ཁེབ་དང་། ཡབ་ནེ་ཨེལ་ནས་ལ་ མ་ ི་
བར་ ་སོང་བ་དང་། ཡོ་དན་ ་བོའི་བར་ ་ ེབས་འ ག་གོ། ༣༤ ཡང་ བ་ ོགས་ ་ཨས་ནོད་ཐ་བོར་དང་།
དེ་ནས་ ་ཁོག་ ་ ེབས། ོ་ ོགས་ ་ཟ་ ་ལོན་དང་། བ་ ོགས་ ་ཨ་ཤེར་དང་། ཡང་ཉི་ཤར་ ི་ ོགས་ ་
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་ ་ཡོད་པའི་ཡོ་དན་ ་བོའི་བར་ ་ ེབས་འ ག་གོ། ༣༥ མཁར་བཙན་པོ་ལ། ཚད་དམ་དང་། ཚར་དང་།
ཧམ་མད་དང་། ར་ཁད་དང་། ཀིན་ནེ་རེད་དང་། ༣༦ ཨ་ད་མ་དང་། ར་མ་དང་། ཧ་ཚར་དང་། ༣༧ ཁེ་དེས་
དང་། ཨེ་ ེ་ཨི་དང་། ཨེན་ཧ་ཚར་དང་། ༣༨ ཡི་རེ་ཨོན་དང་། མིག་དལ་ཨེལ་དང་། ཧོ་རེམ་དང་། བེད་ཨ་ན་
དང་། བེད་ཤེས་མེས་བཅས་མཁར་བ ་ད ་དང་། ད་ ང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའང་མང་ངོ་༎ ༣༩ མཁར་
འདི་དག་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ནི། ནབ་ཐ་ལི་རིགས་ ེ་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་
ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༤༠ དན་རིགས་ ེ་ཡིས་རང་གི་རིགས་ ས་ ར། ན་བ ན་པ་དེ་ ངས་སོ༎ ༤༡ དེ་དག་གི་མཐའ་
མཚམས་ནི། ཚ་རེ་ཨ་དང་། ཨེས་ཐ་ཨོལ་དང་། ཨིར་ཤེ་མེས་དང་། ༤༢ ཤ་ཨལ་ལ་བིན་དང་། ཨ་ཡ་ལོན་དང་།
ཡིད་ལ་དང་། ༤༣ ཨེ་ལོན་དང་། ཐིམ་ན་ཐ་དང་། ཨེག་རོན་དང་། ༤༤ ཨེལ་ཐེ་ཁེ་དང་། གི་བེ་ཐོན་དང་། བ་ཨ་
ལད་དང་། ༤༥ ཡེ་ ད་དང་། བེ་ནེ་རག་དང་། གད་རིམ་མོན་དང་། ༤༦ མེ་ཡར་ཁོན་དང་། ར་ཁོན་དང་། ཡ་
ཕའི་ཁ་གཏད་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ མས་སོ༎ ༤༧ དན་ ི་ས་མཚམས་ནི་ ར་ཐོབ་པའི་ས་མཚམས་ལས་བ ལ་
ཡོད། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དན་པ་ མས་ ིས་ལེ་ཤེམ་ལ་དམག་ ངས་ཤིང་། ི་ཡིས་མཁར་ནང་གི་མི་ མས་
བསད་ནས། མཁར་དེ་ ངས་ཤིང་དེ་ ་བ ད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་དན་ ི་མིང་གཡར་ནས་ལི་ཤིམ་ ི་མིང་
ལ་དན་ཞེས་བཏགས་སོ༎ ༤༨ མཁར་འདི་དག་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ནི། དན་རིགས་ ེ་ལ་
རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་ནོ༎

༤༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ས་མཚམས་ ར་ནོར་ ལ་བགོས་ཚར་ ེས། དེ་དག་གི་ ོད་ནས་ ན་ ི་ ་ཡོ་
་ཨ་ལ་ཡང་ནོར་ ལ་བགོས་སོ༎ ༥༠ གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན། ཡོ་ ་ཨ་ལ་ཐོབ་ འི་མཁར་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་

རི་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ཐིམ་ནད་སེ་ར་ཡིན་ཞིང་དེ་ཁོ་ལ་ ིན། ཁོས་མཁར་དེ་བ ིགས་ནས་ནང་ ་བ ད་དོ༎
༥༡ འདི་ནི་མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་དང་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེའི་མགོ་

དཔོན་ མས་ཤི་ལོ་ན་ཡོད་པའི་ ར་མཆོག་ ེ། གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ས་ནས་ ན་ ངས་ཏེ་ནོར་ ལ་བགོས་
པ་དེ་ཡིན། འདི་ ར་ཁོ་ཚས་ ལ་ མས་བགོས་ཚར་རོ༎

༢༠ གཙ་བོས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ོས་ཤིག ོད་
ཚས་བདག་གིས་མོ་ཤེ་བ ད་ནས་ ོད་ཅག་ལ་བཀའ་བ ལ་བ་བཞིན། རང་ཉིད་ལ་ ོལ་མཁར་

བ ིགས་ཅིག ༣ བསམ་གཟས་མིན་ཡང་གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་དག་དེ་ ་ ོས་ ོལ་ ་ ིན་ནས། མཁར་འདི་
དག་ ོད་ཚ་རང་ལ་ཤ་འཁོན་ ོད་མཁན་དག་དང་གཡོལ་བའི་གནས་ ་ ས་ཆོག ༤ མི་གསོད་ ི་ལག་དམར་
དེ་མཁར་དེ་དག་གི་ ོད་ ི་མཁར་གང་ ང་ཞིག་ ་ ོས་ན། མཁར་ ི་ ོ་ཁ་ ་འ ེང་ ེ་རང་གི་གནས་ ལ་

མས་མཁར་ནང་གི་ ན་པ་ མས་ལ་ ་དགོས། དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་མཁར་ནང་ ་ ིད་ནས་ ོད་ས་བཀོད་
ིག་ ེད་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ོད་ ་འ ག་ངེས་སོ༎ ༥ གལ་ཏེ་ཤ་འཁོན་ ོད་མཁན་དག་ཁོའི་ ེས་ ་ ེག་
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ེ་འོངས་པ་ཡིན་ན། ད་པོ་དག་གིས་ཁོ་རང་ཤ་འཁོན་ ོད་མཁན་ ི་ལག་ ་ ོད་མི་ ིད། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོ་བོས་ ང་སེམས་མ་བཅངས་པར་མ་ཤེས་བཞིན་ ་བསད་པས་སོ༎ ༦ ཁོ་རང་མཁར་དེར་བ ད་དེ་འབངས་
མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་འ ི་གཅོད་ལ་ཉན་དགོས། ོན་ ི་མཆོད་དཔོན་ཤི་ ེས། མི་གསོད་ ི་ལག་དམར་
དེ་ད་གཟོད་རང་གི་མཁར་རམ་ཐོག་མར་ ོས་འོངས་སའི་མཁར་དེའི་རང་གི་ ིམ་ ་ལོག་ཆོག་ཅེས་བཀའ་
བ ལ་ཏོ༎

༧ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ནབ་ཐ་ལིའི་རི་ ལ་ ་ག་ལིལ་ ི་ཁེ་དེས་ ེས་པ་དང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་
ི་རི་ ལ་ ་སི་ཀེམ་དང་། ་ ་ཡི་རི་ ལ་ ་གིར་ཡད་ཨར་བ་ ེས་སོ༎༼ གིར་ཡད་ཨར་བ་ནི་ཧེབ་རོན་
ི་མིང་ངོ་༎༽ ༨ དེ་མིན་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཡེ་རི་ཀོའི་ཤར་ ོགས་ ་བེན་རིགས་ ེ་ཡི་ ོད་ ་ཐང་
ོང་གི་བདེ་ཐང་ ་བེ་ཚར་བ གས་པ་དང་། གད་ ི་རིགས་ ེའི་ ོད་ ་གིལ་ཨད་ ལ་ ི་ར་མོ་དང་། མ་ན་

ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ོད་ ་པ་ཤན་ ལ་ ི་གོ་ལན་ ེས་ནས་བ གས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༩ འདི་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་
མས་དང་དེ་དག་གི་ ོད་ན་གནས་གཡར་བའི་ ི་མི་དག་ལ་ ེས་པའི་མཁར་ཡིན། གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་
ི་ལག་དམར་ མས་དེ་ ་ ོས་ན་ཤ་འཁོར་ ོད་མཁན་ མས་ ི་ལག་ནས་ཐར་ བ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ ་

འབངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ ེ་འ ི་གཅོད་མ་ ས་པའི་བར་ ་བ ད་ཆོག་གོ།

༢༡ དེའི་ཚ་ལེ་ཝེ་བའི་མགོ་བ་ མས་མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་དང་། ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་མིན་ད ི་
སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་འོངས་ཏེ། ༢ ཀན་ཨན་ ལ་ ི་ཤི་ལོ་ ་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་

ད་ ། ོན་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་བ ད་ནས་ང་ཚ་ལ་མཁར་ནང་ ་ ོད་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་མིན་མཁར་ ི་
མཐའ་འཁོར་ནས་ང་ཚའི་ ོ་ གས་འཚ་ ོང་ ་ཆོག་པའི་བཀའ་བ ལ་ཡོད་ཅེས་ ས། ༣ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ ིས་གཙ་བོས་བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་ ། རང་གི་ནོར་ ལ་ ི་ ོད་ ་གཤམ་ ་བཀོད་པའི་མཁར་
དང་། དེ་མིན་མཁར་དེའི་མཐའ་འཁོར་དག་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ིན་ནོ༎

༤ ཐོག་མར་ཁོ་ཧད་ ི་རིགས་ ད་ལ་ ན་ ངས་སོ༎ ལེ་ཝེ་བའི་མཆོད་དཔོན་ནམ་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ལ་
་ འི་རིགས་ ེ་དང་། ཤིམ་ཨོན་ ི་རིགས་ ེ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་རིགས་ ེ་བཅས་ ི་ནོར་ ལ་ལས། ན་
ངས་པ་ ར་མཁར་བ ་ག མ་ཐོབ་བོ༎ ༥ ཁོ་ཧད་ ི་ ་ ད་གཞན་པ་ མས་ལ་ཨམ་ར་ཡིམ་ ི་རིགས་ ེ་

དང་། དན་ ི་རིགས་ ེ་དང་། མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་བཅས་ ི་ནོར་ ལ་ལས། ན་ ངས་པ་ ར་
མཁར་བ ་ཐོབ་བོ༎ ༦ གེར་ཤོན་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་ཡི་ས་གར་ ི་རིགས་ ེ་དང་། ཨ་ཤེར་ ི་རིགས་ ེ་དང་།
ནབ་ཐ་ལིའི་རིགས་ ེ་དང་། པ་ཤན་ལ་ ོད་པའི་མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེ་ ེད་ཀ་བཅས་ ི་ནོར་ ལ་ལས། ན་

ངས་པ་ ར་མཁར་བ ་ག མ་ཐོབ་བོ༎ ༧ མེ་ར་རིའི་ ་ ད་ མས་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར། ་བེན་ ི་
རིགས་ ེ་དང་། གད་ ི་རིགས་ ེ་དང་། ཟ་ ་ལོན་ ི་རིགས་ ེ་བཅས་ ི་ནོར་ ལ་ལས། ན་ ངས་པ་ ར་
མཁར་བ ་གཉིས་ཐོབ་བོ༎ ༨ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་བ ད་ནས་བཀའ་བ ལ་བ་ ར།
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མཁར་འདི་དག་དང་མཁར་འདི་དག་གི་མཐའ་ཁོར་དང་བཅས་པ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ིན་ཏོ༎
༩–༡༠ ་ འི་རིགས་ ེ་དང་ཤིམ་ཨོན་རིགས་ ེ་གཉིས་ ི་ནོར་ ལ་ལས། གཤམ་ ་བཀོད་པའི་མཁར་

འདི་དག་ལེ་ཝེའི་རིགས་ ེའི་ཁོ་ཧད་ ི་མེས་པོ་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ལ་ ིན། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ལ་ ན་
དང་པོ་ ིན་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ ་ འི་རི་ ལ་ ི་ཁད་ཨད་ཨར་པ་དང་དེའི་ ོགས་བཞིའི་མཐའ་ མས་དེ་ཚ་
ལ་ ིན། ཨར་པ་ནི་ཨ་ནག་པའི་མེས་པ་ཡིན་ནོ༎༼ ཁད་ཨད་ཨར་པ་ནི་ཧེབ་རོན་ ི་མིང་ཡིན།༽ ༡༢ འོན་ ང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིས་ས་དང་ ོང་ཚ་ མས། ཡེ་ ་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༡༣ ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ ིས་གསོད་ནོར་ཐེབས་པའི་ལག་དམར་ ི་ ོལ་མཁར་ཧེབ་རོན་དང་། མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་
འཁོར་ མས་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་ ིན། ཡང་དེ་དག་ལ་ལིབ་ ་ལ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་
པའི་ ལ་འཁོར་ མས་དང་། ༡༤ ཡ་ཐིར་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཨེས་ཐེ་མོ་ཨ་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༡༥ ཧོ་ལོན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། དེ་
བིར་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༡༦ ཡ་ཡིན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་
དང་། ད་ཏེ་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། བེད་ཤེ་མེས་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་

ལ་འཁོར་བཅས་མཁར་ད ་བོ་དེ། རིགས་ ེ་འདི་གཉིས་ ི་ནང་ནས་ ར་ ེས་པ་རེད། ༡༧ ཡང་བེན་ཡ་མིན་
རིགས་ ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ལས་དེ་དག་གི་བེ་ཨོན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། གེ་བ་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༡༨ ཨ་ན་ཐོད་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་།
ཨལ་མོན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་བཅས་མཁར་བཞི་བོ་དེ་ ིན་ཏོ༎ ༡༩ ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་
མཆོད་དཔོན་ ས་པ་དག་ལ་མཁར་བ ་ག མ་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་ མས་ཡོད་དོ༎

༢༠ ལེ་ཝེའི་རིགས་ ེ་ལས་ཁོ་ཧད་ ི་རིགས་ ས་ཏེ། ཁོ་ཧད་ ི་ ་ ད་ ག་མ་ མས་ལ་ ན་ ངས་ཏེ་
ཐོབ་པའི་མཁར་ མས་ནི། ཨེབ་ར་ཡིམ་རིགས་ ེ་ཡི་ ོད་ནས་བགོས་པ་ཡིན། ༢༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་
ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་སི་ཀེམ་ ེ། མི་གསོད་ནོར་ཐེབས་པའི་ལག་དམར་ ོས་ ོལ་ ་འ ོ་སའི་མཁར་ཡིན་
པ་དེ་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོ་ཚ་ལ་ ིན། དེ་མིན་གེ་ཟེར་མཁར་དང་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༢༢ ཁིབ་ཚ་མཁར་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། བེད་ཧོ་རོན་
མཁར་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༢༣ ཡང་དན་རིགས་ ེ་
ཡི་ནོར་ ལ་ལས་ཨལ་ཐེ་ཁེ་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། གིབ་བེ་ཐོན་དང་མཁར་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༢༤ ཨ་ཡ་ལོན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། གད་རིམ་
མོན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༢༥ ཡང་མ་ན་ཤེ་རིགས་

ེའི་ ེད་ཀ་ཡི་ནོར་ ལ་ལས་ཐ་ཨེ་ནག་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། གད་རིམ་མོན་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་བཅས་མཁར་གཉིས་ ིན་ཏོ༎ ༢༦ ཁོ་ཧད་ ི་ ་ ད་ ག་མ་ མས་ལ་
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མཁར་བ ་དང་། མཁར་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་ཡོད་དོ༎
༢༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀའི་ནོར་ ལ་ལས་པ་ཤན་ ི་གོ་ལན་ཏེ། མི་

གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་ ི་ལག་དམར་ ོས་ ོལ་ ེད་སའི་མཁར་ཡིན་པ་དེ་དང་། མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་
པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལེ་ཝེ་རིགས་ ེ་ཡི་གེར་ཤོན་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་ ིན། དེ་མིན་བེ་ཨེས་ཐེ་ར་
དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་མཁར་གཉིས་དེ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༢༨ ཡང་ཡི་ས་གར་རིགས་

ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ལས་ཁིས་ཡོན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། དབ་རེད་དང་མཁར་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༢༩ ཡར་ ད་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཨེན་གན་
ནིམ་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༣༠ ཡང་ཨ་ཤེར་རིགས་

ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ལས་མི་ཤེ་ཨལ་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཨབ་དོན་དང་མཁར་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༣༡ ཧེལ་ཁད་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། རེ་ཧོབ་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༣༢ ཡང་ནབ་ཐ་ལི་རིགས་ ེ་
ཡི་ནོར་ ལ་ལས་ག་ཨིལ་ ལ་ ི་ཁེ་དེས་ཏེ། མི་གསོད་ནོར་ཐེབས་མཁན་ ི་ལག་དམར་ ོས་ ོལ་ ་འ ོ་སའི་
མཁར་ཡིན་པ་དེ་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོ་ཚ་ལ་ ིན། ཡང་ཧམ་མོད་དོར་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཁར་ཐར་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་
མཁར་ག མ་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༣༣ གེར་ཤོན་པ་དག་ལ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་ཐོབ་པའི་མཁར་བ ་ག མ་
དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོད་དོ༎

༣༤ ལེ་ཝེ་རིགས་ ེ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་མེ་ར་རིའི་ ་ ད་ མས་ལ། ཟ་ ་ལོན་རིགས་ ེ་ཡི་ནོར་
ལ་ལས་ཐོབ་པ་ལ་ཡོག་ནེ་ཨམ་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཁོར་ཐ་དང་མཁར་དེ་ལ་

གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ༣༥ དིམ་ན་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ན་ཧ་ལ་དང་
མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༣༦ ཡང་ ་བེན་རིགས་ ེ་ཡི་
ནོར་ ལ་ལས་བེ་ཟེར་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཡ་ཚ་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་

ལ་འཁོར་དང་། ༣༧ ཁེ་དེ་མོད་དང་མཁར་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། མེ་ཕ་ཨད་དང་མཁར་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༣༨ ཡང་གད་རིགས་ ེ་ཡི་ནོར་ ལ་ལས་
གི་ལེ་ཨད་ན་ར་མོད་དེ། མི་གསོད་ནོར་ཐེབས་པའི་ལག་དམར་ ོས་ ོལ་ ་འ ོ་སའི་མཁར་གང་ཡིན་པ་དེ་
དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོ་ཚ་ལ་ ིན། ཡང་མ་ཧ་ན་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་
འཁོར་དང་། ༣༩ ཧེས་བོན་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་དང་། ཡེ་ཨེ་ཟེར་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་
འཁོར་དང་བཅས་མཁར་བཞི་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༤༠ ལེ་ཝེ་རིགས་ ེ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་མེ་ར་རིའི་ ་

ད་ མས་ལ། རང་གི་རིགས་ ས་ ས་ ར་མཁར་བ ་གཉིས་ཐོབ་བོ༎
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༤༡ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ད ི་སི་རལ་བའི་ནོར་ ལ་ལས་ཐོབ་པའི་མཁར་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད་དང་། དེ་མིན་
མཁར་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་ མས་སོ༎ ༤༢ མཁར་འདི་དག་གི་མཐའ་བཞིར་མཁར་དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ ལ་འཁོར་ཡོད་ཅིང་། མཁར་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎

༤༣ དེ་ ར་གཙ་བོས་ ོན་ཆད་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ མས་མནའ་བོར་ཏེ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་
ལ་ཐམས་ཅད། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཐོབ་ཅིང་དེ་ ་བདེ་བར་གནས་སོ༎ ༤༤ གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་

ལ་མནའ་བོར་ཏེ་ཇི་ ར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ ར། དེ་ཚའི་མཐའ་བཞི་བདེ་ལ་བཀོད་ཅིང་ད ་བོ་ མས་ལས་
གཅིག་ ང་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་འ ེང་མི་ གས་པར་ ར་བ་དང་། གཙ་བོས་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་དེ་ཚའི་ལག་

་ ད་དོ༎ ༤༥ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ང་གཅིག་
ང་ ོང་བར་མ་ ས་པར་མངོན་ ་ ར་ཏོ༎

༢༢ དེའི་ཚ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀའི་མི་ མས་བོས་
ནས། ༢ དེ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ལ་བ་ མས་ ོད་ཚས་

ལེགས་པར་བ ིས་ཤིང་། ངས་ ོད་ཚ་ལ་བ ལ་བ་ མས་ ང་ ོད་ཚས་ལེགས་པར་ཉན། ༣ ོད་ཅག་གིས་
ཉིན་འདི་འ ་མང་པོའི་རིང་ལ། རང་གི་ ན་ ་ མས་དང་ཁ་མ་ ལ་བར་ད་ འི་བར་ ་བ ད་ཅིང་། དེ་
མིན་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་གནང་བའི་བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ིས་པས། ༤ ད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཅག་གི་ ་ཡིས་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ ར། ོད་ཅག་ ན་ ་ མས་བདེ་ ིད་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས། དེ་
རིང་ ོད་ཚའི་རས་ ར་ཏེ། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་ ོད་ཚར་ནོར་ ལ་ ་
གནང་བའི་ ལ་ ་ ིར་ལོག་ཆོག་གོ། ༥ འོན་ ང་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་
དང་ ིམས་ གས་ མས་ལེགས་པར་ ད་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁོང་གི་ལམ་
ལ་ གས་པ། ཁོང་གི་བཀའ་ མས་བ ི་བ། ཁོང་གཅིག་ཉིད་བ ེན་པ། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་
ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས་སོ་ཞེས་ ས། ༦ དེ་བས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ེན་འ ེལ་ ས་ཏེ་མངགས། ཁོ་ཚ་རང་
གི་རས་ ར་ ་ ིར་ལོག་གོ།

༧ མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་ལ་མོ་ཤེ་ཡིས་པ་ཤན་ཁོ་ཚའི་ནོར་ ལ་ ་བགོས་ཟིན། རིགས་ ེ་ ེད་ཀ་འདི་
ལ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ་རོལ་ ི་ ན་ འི་ ོད་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་གནང་ཡོད། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་དེ་
དག་ ིར་རང་གི་རས་ ར་ ་མངགས་ ས་ ོན་ཚག་གནང་ཞིང་། ༨ དེ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ ་ནོར་
མང་པོ་དང་། ོ་ གས་མང་པོ་དང་། གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ཟངས་དང་། གས་དང་། དེ་མིན་ ་བ་མང་
པོ་ ེར་ནས་རང་གི་རས་ ར་ ་ལོག་ཅིག ོད་ཚས་ད ་ལག་ནས་འ ོགས་པའི་བཅོམ་ནོར་དག་ ོད་ཅག་གི་

ན་ ་ མས་དང་མཉམ་ ་བགོས་ཤིག་ཅེས་ ོས་སོ༎
༩ དེ་ནས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་བཅས་ཀན་ཨན་ ལ་ ི་ཤི་ལོ་ནས་
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ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་ ེས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་གིལ་ཨད་ ལ་ཏེ། གཙ་
བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ད་ནས་བཀའ་བ ལ་ཏེ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༡༠ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་
རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་ཡོ་དན་ ་བོ་དང་ཉེ་བའི་ཀན་ཨན་ ལ་ ་འ ོར་ནས། ཡོ་དན་ ་བོའི་ཉེ་འ མ་ ་མཆོད་

ི་ཞིག་བ ིགས། མཆོད་ ི་དེ་ཧ་ཅང་ ལ་བ ིད་དང་ ན་ནོ༎
༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་བཅས་ ིས་ཡོ་

དན་ ་བོའི་ཉེ་འ མ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གཏོགས་པའི་ཀན་ཨན་ ལ་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་པ་
ཐོས་ནས། ༡༢ ཚགས་མི་ཚང་མ་ཤི་ལོ་ ་འ ས་ནས་དེ་ཚ་ལ་ ོལ་ ་འ ོ་བར་བ མ།

༡༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་ ི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ཟེར་བ་དེ། གལ་ཨད་ ི་ ོགས་
་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་དང་མཇལ་བར་མངགས། ༡༤ ཡང་མགོ་ ེད་པ་

བ ་ཕི་ནེ་ཧས་དང་མཉམ་ ་བཏང་། དེ་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་རེ་རེའི་མགོ་བ་ ེ། ད ི་སི་རལ་
བའི་དམག་གི་མགོ་བ་དག་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ དེ་དག་གལ་ཨད་ ་ཐོན་ཞིང་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་
ཤེ་རིགས་ ེའི་ ེད་ཀ་བཅས་དང་འ ད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༦ གཙ་བོའི་ཚགས་མི་ མས་ ིས་
འདི་ ད་ཟེར། ོད་ཚ་དེ་རིང་ ིར་ལོག་ ེས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་མི་འ ངས་པར། ད ི་སི་རལ་བའི་གཙ་བོ་
དང་འགལ་ནས་རང་ཉིད་ལ་མཆོད་ ི་བ ིགས། གཙ་བོ་དང་ བ་འགལ་ ས་པའི་ཉེས་པ་དེ་ཅི་ཡིན། ༡༧ དེ་
ནི་ ོན་ཆད་ཕེ་ཨོར་བ ེན་པའི་ཉེས་པ་དེ་ལས་ ང་ངམ། གཉན་ནད་དེ་གཙ་བོའི་ཚགས་མི་ མས་ ི་ ེང་

་བབས་ནས། དེ་རིང་བར་ ་ད་ ང་དག་མེད་དོ༎ ༡༨ ོད་ཚ་དེ་རིང་ ིར་ལོག་ ེས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་མི་
འ ངས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ཚས་དེ་རིང་གཙ་བོ་དང་ བ་འགལ་ ས་ན། སང་ཉིན་ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ལ་ ོ་བ་མཛད་པར་འ ར་རོ༎ ༡༩ ོད་ཚ་རང་ལ་ཐོབ་པའི་ནོར་ ལ་དེ་མི་གཙང་བར་ ོམ་པ་ཡིན་ན།
གཙ་བོའི་ ལ་ཏེ། གཙ་བོའི་ ར་མཆོག་བ གས་པའི་གནས་ ་ གས་ནས། ང་ཚའི་ ོད་ ་ནོར་ ལ་ ངས་
ཆོག་གོ། ཡིན་ནའང་གཙ་བོ་ལ་ བ་འགལ་ ས་མི་ཆོག་ལ། ང་ཚ་ལ་ཕོག་ ག་ ང་བཏང་མི་ཆོག གཙ་བོ་ ེ།
ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཆོད་ ི་ལས་གཞན་ལ་མཆོད་ ི་བ ིགས་མི་ཆོག་གོ། ༢༠ ོན་ཆད་ཟེ་ར་ཡི་ ་ཨ་ཀན་ ིས་

ང་མེད་པར་བཟོ་ འི་དངོས་པོ་ མས་ ི་ ེང་ནས་ཉེས་པ་བསགས་པས། གས་ ོ་བ་ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་
པའི་ ེང་ ་བབས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཉེས་པ་དེའི་ ེན་ ིས་འདས་པ་ཁོ་རང་གཅིག་ ས་མི་ཚད་དོ༎

༢༡ དེ་ནས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་རིགས་ ེ་ ེད་ཀ་བཅས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་མགོ་བ་
མས་ལ་འདི་ ད་ ་ལན་བཏབ། ༢༢ ེ་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་ ་ ེ་གཙ་བོ། ེ་ ེ་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་
་ ེ་གཙ་བོ། ེད་ ིས་མ ེན་ངེས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ང་ཤེས་པར་ ོན། གལ་ཏེ་ང་ཚ་ བ་འགལ་
ེད་པའི་བསམ་པ་དང་ ན་པའམ། གཙ་བོ་དང་འགལ་བ་དང་།༼ ེད་ ིས་དེ་རིང་ང་ཚ་ ོབ་མི་དགོས་སོ༎༽

༢༣ རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་མཆོད་ ི་བ ིགས་པ་དང་། གཙ་བོའི་ ེས་ ་མི་འ ངས་པར་སོང་བའམ། དམར་
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བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། བདེ་མཆོད་སོགས་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་ ལ་བ་ཡིན་ན། གཙ་བོས་ ་དངོས་
་ང་ཚའི་ཉེས་པ་འདེད་པར་ ོན། ༢༤ ང་ཚས་དེ་ ར་ ེད་པ་ལ་ ་ ེན་མེད་པ་ཞིག་མིན་ཏེ། དེ་ནི་བསམ་

གཟས་ནས་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ེས་ ོགས་ ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་ ིས་ང་ཚའི་ ་ ད་ མས་ལ། ོད་
ཚ་དང་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་བར་ ི་འ ེལ་བ་ཅི་ཡིན། ༢༥ གཙ་བོས་ཡོ་དན་ ་བོ་ཡིས་ང་ཚ་དང་

ོད་ཚ་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་ མས་ ི་ད ེ་མཚམས་ ་ ེ་བ་ཡིན། ོད་ མས་གཙ་བོ་དང་འ ེལ་བ་མེད་
དོ་ཞེས་ཟེར་བར་དོགས་པ་ཡིན། དེ་ ར་ ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་ ིས་ང་ཚའི་ ་ ད་ མས་གཙ་བོ་ལ་མི་
འཇིགས་པར་ ེད་པ་རེད། ༢༦ དེ་བས་ང་ཚས་རང་ཉིད་ ིས་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། དེ་
ནི་དམར་བསང་དང་མཆོད་པ་གཞན་ ེད་པའི་ཆེད་ ་བ ིགས་པ་མིན་པར། ༢༧ ང་ཚའི་དབར་དང་ང་ཚའི་

ེས་རབས་པའི་བར་ ་བདེན་དཔང་ ་བ ིགས་པ་ཡིན། ང་ཚས་ ང་གཙ་བོའི་མ ན་ ་དམར་བསང་དང་།
བདེ་མཆོད་དང་། དེ་མིན་མཆོད་པ་གཞན་འ ལ་བ་གསལ་ ེད། ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ ་ ད་

མས་ལ། ོད་ཚ་གཙ་བོ་དང་འ ེལ་བ་མེད་ཅེས་མི་ཟེར་བའི་ཆེད་ འོ༎ ༢༨ དེ་བས་ང་ཚས་ ོད་ཅག་གིས་
ང་ཚའམ། ང་ཚའི་ ེས་རབས་པར་དེ་ ད་ཟེར་ ས། ང་ཚས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ ོས་དང་། ང་ཚའི་མེས་
པོ་ མས་ ིས་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་ནི་གཙ་བོའི་མཆོད་ ི་དང་གཅིག་འ ་རེད། དེ་ནི་དམར་བསང་འ ལ་

ེད་ ་བ ིགས་པ་མིན་ལ། མཆོད་པ་གཞན་ ེད་པའི་ཆེད་ ་བ ིགས་པའང་མིན་པར། ང་ཚའི་བར་ ི་བདེན་
དཔང་ ་བ ིགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག་གོ། ༢༩ ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ར་མཆོག་གི་མ ན་

ི་མཆོད་ ི་ལས་གཞན་ ་མཆོད་ ི་བ ིགས་པ་ནི། དམར་བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། མཆོད་པ་གཞན་
པ་འ ལ་བ་དང་། གཙ་བོ་ལ་ བ་གཏོད་པ་དང་། དེ་རིང་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་མི་འ ངས་པ་སོགས་ ི་ནང་
དོན་མེད་དོ་ཞེས་ ས།

༣༠ མཆོད་དཔོན་ཕི་ནེ་ཧས་དང་ཚགས་པའི་མགོ་བ་ ེ། ཁོ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ད ི་སི་རལ་བའི་
དམག་གི་མགོ་བ་ མས་ ིས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་བ་ མས་ ི་ ད་ཆ་ མས་ཐོས་ནས་
དགའ་བར་ ར་ཏོ༎ ༣༡ མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་ ི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ ིས་ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ན་
ཤེ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ང་ཚས་གཙ་བོ་ང་ཚའི་ད ིལ་ ་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ། ོད་ཅག་ཁོང་དང་
འགལ་ནས་ཉེས་པ་བསགས་མེད། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་གཙ་བོའི་ ག་ལས་ཐར་ ་བ ག་
པ་ཡིན་ནོ༎

༣༢ མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཨ་ཟར་ ི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་དང་མགོ་བ་ མས། ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དག་དང་ ེས་
ནས་གལ་ཨད་ནས་ཀན་ཨན་ ལ་ ་ལོག ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་ཐོན་ ེས་དོན་དེ་རེ་རེ་བཞིན་
ཁོ་ཚ་ལ་བ ད་དོ༎ ༣༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་བ་དེར་དགའ་ནས། ཡར་སོང་ ེ་ ་བེན་པ་
དང་། གད་པ་དག་ལ་ཕར་ ོལ་མ་ ས་པ་དང་། དེ་ཚའི་ ོད་གནས་ ང་མ་བཤིགས་སོ༎ ༣༤ ་བེན་པ་དང་
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གད་པ་ མས་ ིས་མཆོད་ ི་དེ་ལ་བདེན་དཔང་གི་མཆོད་ ེན་ཞེས་བཏགས། དེའི་དོན་ནི་མཆོད་ ེན་དེས་ང་
ཚར་གཙ་བོ་ནི་ ་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ེད་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༣ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བདེ་བར་བཀོད་དེ། མཐའ་བཞིའི་ད ་དང་འཐབ་འཛང་མེད་པར་
ན་རིང་ལོན་པས། ཡོ་ ་ཨ་ཡང་ ས་པར་ ར། ༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ད་པོ་དང་། རིགས་

དཔོན། ིམས་དཔོན་ མས་བོས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ད་ ་ང་རང་ ས་འ ག ༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་
གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ ལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ། ོད་ མས་ ིས་ ང་དངོས་ ་མཐོང་
ཡོད་པ་རེད། ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་པ་དེ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༤ ཡོ་དན་ ་བོ་ནས་

བ་ ་མཚའི་བར་ ི་ ལ་ཁབ་ངས་ཚར་བཅད་པ་དང་ཚར་མ་བཅད་པར་ ས་པ་ཐམས་ཅད། ངས་ ན་ལ་
བ ེན་ནས་ ོད་ཚའི་རིགས་ ེ་ མས་ལ་ནོར་ ལ་ ་བགོས་ཟིན། ༥ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་དེ་དག་

ོད་ཚའི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་དེ། ཁོ་ཚ་ ོད་ མས་དང་འ ལ་ ་འ ག་ངེས་པས། ོད་ཅག་གིས་པོ་
ཚའི་ནོར་ ལ་ མས་བདག་ ་འཛན་དགོས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་བཞིན་ ་
བདག་ ་འཛན་དགོས་སོ༎ ༦ དེ་བས་ ོད་ཚས་ ིང་ ོབས་ཆེ་ ་བ ེད་དགོས་པ་དང་། སེམས་ཞིབ་མོས་མོ་
ཤེའི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པའི་ག ངས་ མས་ ལ་བཞིན་བ ིས་ནས་ཡར་མར་གང་ འང་འདས་
མི་ ང་། ༧ ོད་ཚའི་ ས་ ་ ས་པའི་ ལ་འབངས་དེ་དག་དང་འ ེས་ ་མི་ ང་བ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་
ཚའི་ འི་མིང་ནས་ ང་འབོད་མི་ ང་། ད་ ང་དེ་བ ས་ནས་མནའ་འབོར་མི་ ང་ལ། ས་བ ར་དང་ ག་
འཚལ་བ་སོགས་ ང་ ེད་མི་ ང་ངོ་༎ ༨ དེ་རིང་ ོད་ཚས་བ བ་བཞིན་པ་ ར། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་
ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པས་ཆོག་གོ། ༩ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཆེ་ལ་བཙན་པའི་ ལ་འབངས་ མས་ ོད་ཚའི་
མ ན་ནས་མཐར་བ ད་ཅིང་། ད་ འི་བར་ ། མི་གཅིག་ ང་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་འ ེང་བར་མ་ ས་སོ༎
༡༠ ོད་ཚའི་མི་གཅིག་གིས་མི་ ོང་གཅིག་ཕམ་པར་ ེད་ བ་པ་སོགས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ཡིས་ཁོང་
གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན། ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་དོ༎ ༡༡ ོད་ཚས་སེམས་ཤིན་ ་ཞིབ་མོས་གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་གཅེས་པར་འཛན་དགོས་སོ༎ ༡༢ གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ཁོང་ལས་ ང་ཙམ་ལོག་ ེ། ོད་ཚའི་

ོད་ ་ ས་པའི་ ལ་འབངས་དེ་དག་དང་འ ེལ་བ་འ གས་པ་དང་། གཉེན་ཉེ་ ིག་པ་དང་། ཕན་ ན་འ ོ་
འོང་ ེད་པ་སོགས་ ས་ན། ༡༣ ོད་ཚས་ངེས་པར་ ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་དེ་
དག་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་ ོད་མི་ ིད། ོད་ཚའི་དེ་དག་གི་ ི་དང་། ཞགས་པ་དང་། ལག་ནང་གི་ ་ གས་
དང་། མིག་ནང་གི་ཚར་མ་ ་འ ར་ངེས། ོད་ཚ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་གནང་བའི་ ལ་ཡིད་ ་
འོང་བ་འདིར་ ་མེད་ ་འ ོ་བའི་བར་ ་དེ་ ར་འ ར་རོ༎

༡༤ ང་ནི་ད་ ་འ ོ་བ་ ན་ ིས་གཞོལ་ ་མེད་པའི་ལམ་དེར་ གས་དགོས་པས། ོད་ཅག་གིས་གསལ་
བོར་ངེས་ ་ཞིག་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚར་ ིན་ བས་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་
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ཐམས་ཅད། གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ོད་ཚའི་ ས་ ེང་ནས་མངོན་ ་ ར་བ་དེའོ༎ ༡༥ གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་
་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་འདི་ནས་ ོང་བར་མ་ ར་བའི་བར་ ། གཙ་བོའི་ཞལ་
ིས་བཞེས་པའི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ལ་འབབ་ ་བ ག་པ་བཞིན། གཙ་བོས་

གནོད་འཚ་ ་ཚགས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ལ་དེ་ ར་ ་འབབ་ ་འ ག་ངེས། ༡༦ གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་བ ོས་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་དང་འགལ་ནས། གཞན་ ི་ ་ལ་བ ར་ ི་དང་ ག་ ེད་
པ་སོགས་ ས་ན། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ ོད་ཚའི་ ེང་ ་འབེབས་པར་འ ར་ལ། ོད་ཚ་ཁོང་གིས་གནང་
བའི་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་འདིར་ ར་བ་ ར་ ་མེད་པར་འ ར་རོ༎

༢༤ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ མས་ཤི་ལོ་ ་བ ས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པ་
མས་དང་། རིགས་དཔོན་དང་། ིམས་དཔོན་དང་། དེ་མིན་དཔོན་པོ་ མས་ ང་བོས་ཏེ། ཁོ་

ཚ་ ་ཡི་མ ན་ནས་འ ེང་ ་བ ག ༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་
ི་ ་ཡིས་འདི་ ར་ག ངས་ ང་། ོན་ ི་ ས་ ་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ ེ། ཨབ་ར་ཧམ་དང་ན་ཧོར་ ི་ཕ་ཐ་
ཱ་གཉིས་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ་ཡོད་ཅིང་ ་གཞན་བ ེན་ཞིང་གནས་སོ༎ ༣ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་

ཨབ་ར་ཧམ་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ་ ་ ་བ ག་ཅིང་། ཁོའི་
་ ད་ནས་མང་ ་བཏང་ ེ་ཨི་ ཱག་དེ་ལ་གནང་བ་ཡིན། ༤ ཡང་ཨི་ ཱག་ལ་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སབ་ ་བའི་
་གཉིས་བ ལ་ཅིང་། སེ་ཨིར་ཞེས་ ་བའི་ ལ་དེ་ཨེ་སབ་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བ་ཡིན། ེས་ ་ཡ་ཀོབ་

དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ་སོང་བ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ངས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་མངགས་ཤིང་། ད་ ང་
ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོད་ ་བཏང་བའི་གནོས་འཚ་ མས་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ལ་བཏང་བ་ཡིན། དེ་ ེས་ ོད་ཚ་ ིད་
འོངས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༦ བདག་གིས་ ོད་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ིད་དེ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཞིང་། ཁོ་ཚ་མཚ་དམར་ ི་
བར་ ་ ེབས་ ས། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིས་དམག་མི་ཤིང་ འི་ད ང་དང་བཅས་མཚ་དམར་ ི་བར་ ་ ོད་
ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ི་ ེས་ ་ར་མདར་ ེབས་ ང་། ༧ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་

ས། ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་དང་ཨེ་ཇིབ་པའི་དབར་ལ་ ན་པ་འཐིབས་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། མཚ་ ས་ཨེ་ཇིབ་པ་
མས་ བ་པར་ ས་སོ༎ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚས་མིག་གིས་དངོས་
་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། ོད་ཅག་ཐང་ ོང་ནས་ ང་ལོ་མང་པོར་བ ད་དོ༎ ༨ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ ིད་དེ་ཡོ་

དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་ཨེ་མོར་བའི་ ོད་གནས་སོང་ཞིང་། ཁོ་ཚ་འོངས་ནས་ ོད་ཅག་དང་འཐབ་ཅིང་
བདག་གིས་དེ་ཚ་ ོད་ཅག་གི་ལག་ ་ ད། ོད་ཅག་གིས་དེ་ཚའི་ནོར་ ལ་ མས་བདག་ ་བ ང་བ་དང་།
བདག་གིས་ ང་ ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ནས་ཁོ་ཚ་མེད་པར་ ས་སོ༎ ༩ དེའི་ཚ་ཨེ་མོ་ཨབ་པའི་ ལ་པོ་ཚ་ཕོར་

ི་ ་པ་ལག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ར་ ོལ་ ས་པ་དང་། ད་ ང་མི་མངགས་ཏེ་བེ་ཨོར་བའི་ ་བལ་
ཱམ་ ིད་འོངས་ནས་ ོད་ཚ་ལ་དམོད་མོ་ ེད་ ་བ ག ༡༠ བདག་གིས་ཁོའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པས། མཐར་ཁོ་བོས་
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ོད་ཚའི་དོན་ ་ ོན་ལམ་ཡང་ཡང་བཏབ་བོ༎ དེ་ ར་བདག་གིས་ ོད་ཚ་པ་ལག་ལས་ཐར་ ་བ ག་གོ།
༡༡ ོད་ཅག་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ནས་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་ ེབས་ ས། ཡེ་རི་ཀོ་བ་དང་། ཨེ་མོར་བ་དང་། ཕ་རི་ཟི་
བ་དང་། ཀན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། གིར་ག་ཤི་བ་དང་། ཀི་ཝི་བ་དང་། ཡེ་ ་སི་བ་ མས་འོངས་ནས་

ོད་ཚ་དང་འཐབ་པས། བདག་གིས་དེ་ཚ་ ོད་ཅག་གི་ལག་ ་ ད་དོ༎ ༡༢ བདག་གིས་ ག་ ང་ ོད་ཚའི་
ོན་ ་བཏང་ ེ། ཨེ་མོར་བའི་ ལ་པོ་གཉིས་ ོད་ཚའི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་དོ༎ དེ་ནི་ ོད་ ི་ ི་གཡར་

ནས་བ ད་པ་མ་ཡིན་ལ། ོད་ ི་ག ་གཡར་ནས་བ ད་པའང་མིན་ནོ༎ ༡༣ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་
ཞིང་ས་ནི་ ོད་ཚས་འབད་པས་བ བས་པ་མ་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་གནང་བའི་མཁར་ནི་ ོད་ཚས་
བ ིགས་པའང་མིན། ོད་ཚ་དེ་ ་བ ད་དེ་རང་གིས་བ གས་པ་མིན་པའི་ ན་ཤིང་དང་ཁ་ ར་ཤིང་གི་
འ ས་ འང་ལོངས་ ་ ད་ཆོག་གོ།

༡༤ ད་ ་ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་དགོས། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་བ ར་ ི་ ེད་དགོས།
ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཨེ་ཇིབ་ནས་བ ར་བའི་ ་དེ་ མས་བཞག་ ེ། གཙ་བོ་ལ་བ ར་
ི་ ེད་དགོས། ༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་བ ར་ན་མི་བཟང་བར་ མ་ན། དེ་རིང་རང་གིས་བ ར་ འི་ ་

དེ་འདེམས་རོགས་གནོངས། ོད་ ི་མེས་པོས་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ནས་བ ར་བའི་ ་དེ་འདེམས་སམ། ཡང་ན་
ོད་རང་ ོད་སའི་གནས་འདིའི་ཨེ་མོར་བའི་ ་བ ར་དགོས་སམ། འོན་ ང་ང་དང་ངའི་ཕ་ ིམ་དང་བཅས་

པས་ངེས་པར་ ་གཙ་བོ་བ ར་བར་ འོ་ཞེས་ ས་སོ༎
༡༦ དེའི་ལན་ ་འབངས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་གཙ་བོ་ བ་ ་བ ར་ཏེ་ ་གཞན་བ ར་བར་

གཏན་ནས་མི་ ེད་དོ༎ ༡༧ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། བདག་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་དང་ང་ཚའི་མེས་པོ་ཨེ་
ཇིབ་ ལ་ ི་ ན་བདག་གི་ ིམ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ང་ཚའི་མིག་མ ན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་མང་པོ་
བ ན་པ་དང་། ང་ཚ་བ ོད་པའི་ལམ་དང་བ ད་པའི་ ལ་ཁབ་དེ་དག་ ་ང་ཚ་བ བས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༨ གཙ་
བོས་ ལ་འདིའི་ཨེ་མོར་བ་ མས་ང་ཚའི་མ ན་ནས་མཐའ་ ་བ ད་པས། ང་ཚས་ཅིས་ ང་གཙ་བོ་ བས་

་རེའོ༎ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་ང་ཚའི་ ་ཡིན་ནོ༎
༡༩ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ བས་ ་རེ་མི་ ང་ ེ། ཁོང་

ནི་ ི་མ་མེད་པའི་ ་དང་། ག་དོག་དང་ ན་པའི་ ་ཡིན། ོད་ཚའི་ཉེས་པ་ལ་ནམ་ཡང་ ་ཡངས་གཏོང་
མི་ ས་སོ༎ ༢༠ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ བ་ ་བ ར་ཏེ་གཞན་པའི་ ་ལ་ བས་ ་སོང་བ་ཡིན་ན། གཙ་
བོས་གནང་བའི་ ིན་ བས་དེ་ཅིས་ ང་གནོད་འཚ་ ་ ར་ནས། ོད་ཚ་ ་བ་ནས་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་

ས། ༢༡ འབངས་ མས་ ི་ཡོ་ ་ཨ་ལ། དེ་ ར་མི་ ེད། ང་ཚས་ཅིས་ ང་གཙ་བོ་ བས་ ་རེའོ་ཞེས་ལན་
བཏབ། ༢༢ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་བདམས་ཤིང་། ཁོང་ཉིད་ལ་བ ེན་བ ར་

་བ་ཡིན་ན། ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། དེ་ལ་དེ་དག་གིས་ ས་པ། ངེད་ཅག་
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གིས་བདེན་དཔང་ ེད་ བ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༢༣ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ད་ ་ ོད་ཚའི་ ོད་
ི་ ་གཞན་ མས་མེད་པར་ ས་ནས། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ་བ ར་

དགོས་ཞེས་ ས། ༢༤ འབངས་ མས་ ིས་ཡོ་ ་ཨ་ལ། ང་ཚས་ཅིས་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ེན་
བ ར་ ་ཞིང་། ཁོང་གི་ཁ་ལ་མཉན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༢༥ ཉིན་དེར། ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་དང་ཁ་ཆད་བཞག་ཅིང་། ཤི་ལོ་ ་ཁོ་ཚ་ལ་ ིམས་ གས་དང་
བཀའ་ ིམས་གཏན་ལ་ཕབ་བོ༎ ༢༦ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ག ངས་འདི་དག་ ་ཡི་བཀའ་ ིམས་ ི་མདོ་ ་བཀོད་པ་
དང་། ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བེ་ཤིང་འོག་གི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་འ མ་ ་བ ངས། ༢༧ ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་

མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ོ་འདི་ང་ཚའི་བདེན་དཔང་ ་ ས་ཆོག དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་གཙ་བོས་
ང་ཚ་ལ་བ ོས་པའི་ག ངས་ཐམས་ཅད་ཐོས་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་རང་གི་ ་ལ་ བ་འགལ་ ས་ན།

ོ་འདིས་ ོད་ཚ་ལ་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས་སོ༎ ༢༨ དེ་ནས་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་འབངས་ མས་རང་རང་
གི་ ལ་ ་བཏང་ངོ་༎

༢༩ ་བ་འདི་དག་བ བས་ཚར་ ེས། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ལོ་ན་བ ་དང་གཅིག་ལོན་
ནས་ཤིའོ༎ ༣༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་རང་གི་ ལ་ཁོངས་ཏེ། ག་ཨས་རི་བོའི་ ང་ ོགས་ན་ཡོད་པའི་
ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ད་ ི་ན་རི་ ་ ར་ ་ ས་སོ༎

༣༡ ཡོ་ ་ཨ་འཚ་བ་དང་འདས་པའི་ ་ག ག་དག་དང་། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཅི་
དང་ཅི་ ས་པ་ཤེས་པའི་ ད་པོ་ མས་ད་ ང་འཚ་བའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་
བ ར་ ེད་བཞིན་མཆིས་སོ༎

༣༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡོ་སེབ་ ི་ ས་པ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ེར་འོངས་ནས། སི་ཀེམ་ ེ་ཡ་ཀོབ་ ིས་
ོན་ཆད་ད ལ་ ོར་བ ་བ ིས་ཏེ་སི་ཀེམ་ ི་ཕ་ཧ་མོན་ ི་ ་ ད་ མས་ལས་ཉོས་པའི་ ལ་དེར་ ས། དེ་ནི་

ཡོ་སེབ་ ་ ད་ ི་བགོས་ ལ་ ་ ས་སོ༎
༣༣ ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེལ་ཨ་ཟར་ཡང་ཤིའོ༎ དེ་རང་གི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ལ་ཐོབ་པའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་དེ ་

འ ར་ཞིག་གི་ ེང་ ་ ས་སོ༎ ༎
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༡ ཡོ་ ་ཨ་ཤི་བའི་ ེས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ། ང་ཚ་ལས་ ་ཞིག་ ོན་ཆས་ཏེ་ཀན་ཨན་
པ་ མས་ལ་ ོལ་བ་དང་། དེ་ཚ་དང་འཐབ་འཛང་ ེད་དགོས་ ན་སེང་ ས་པས། ༢ གཙ་བོས། ཡ་ ་ ་

ོན་ ་ཆས་ཤིག བདག་གིས་ ལ་དེ་ཁོ་བོའི་ལག་ ་ ད་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༣ ཡ་ ་ ས་རང་གི་ ་བོ་ཤིམ་
ཨོན་ལ། ོད་ང་དང་མཉམ་ ་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ལ་ལ་སོང་ ེ། ཀན་ཨན་པ་དང་འཐབ་འཛང་ ེད་
རོགས། ེས་ ོགས་ང་ཡང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ོད་ ི་ ལ་ ་འ ོ་ངེས་ཞེས་ ས།
དེ་བས་ཤིམ་ཨོན་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཆས་སོ༎ ༤ ཡ་ ་ ་ཡར་སོང་ཞིང་། གཙ་བོས་ཀན་ཨན་པ་དང་ཕེ་རི་ཟི་བ་

མས་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད་པས། ཁོ་ཚས་བེ་ཙག་ ་དམག་མི་ ི་གཅིག་བསད། ༥ ཡང་དེ་ ་ཨ་དོ་ནི་བེ་ཙག་
དང་འ ད་ནས་དེ་དང་འཐབ་འཛང་ ས་ཏེ། ཀན་ཨན་པ་དང་ཕེ་རི་ཟི་བ་ མས་ཕམ་པར་ ས་སོ༎ ༦ ཨ་དོ་
ནི་བེ་ཙག་ ོས་སོང་བ་དེ་ཁོ་ཚས་དེད་ཅིང་བ ང་ ེ། ཁོའི་ ང་ལག་གི་མཐེ་བོང་ མས་བཅད། ༧ ཨ་དོ་ནི་བེ་
ཙག་གིས། ོན་ཆད་ ལ་པོ་བ ན་ འི་ ང་ལག་གི་མཐེ་བོང་ མས་ངས་བཅད་དེ། མ ན་ཅོག་གི་འོག་ ་
བཞག་ནས་ངས་ཞོར་ཟས་ ་བཟས་པ་ཡིན། ད་ ་ ་ཡིས་ང་ལ་ངན་ལན་གནང་ ང་བ་རེད་ཅེས་ཟེར། དེ་ནས་
ཁོ་ཚས་ཨ་དོ་ནི་བེ་ཙག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིད་དེ་ཁོ་རང་དེ་ ་ཤིའོ༎

༨ ཡང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས་མཁར་ ངས་པ་མ་ཟད། ི་ཡིས་མཁར་
ནང་གི་མི་ མས་བསད་ཅིང་མཁར་ཡང་མེ་ ་བཏང་ངོ་༎ ༩ ེས་ ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་མར་བབས་ནས། རི་

ལ་དང་ ོ་ ལ། མཐོ་ ང་ ་གནས་པའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་དང་འཐབ་འཛང་ ས། ༡༠ ཡ་ ་ ་བས་ཧེབ་
རོན་ན་གནས་པའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཤིང་། ཤེ་ཤ་ཨི་དང་། ཨ་ཧི་མན་དང་། ཐལ་མ་ཨི་
བཅས་བསད་དོ༎ ཧེབ་རོན་ལ་ ོན་ ི་ ས་ ་ཀིར་ཡད་ཨར་ ཱ་ཞེས་འབོད། ༡༡ ཡང་ཁོ་ཚས་དེ་ ་ ེ་བིར་བའི་

ོད་དམངས་ མས་ལའང་ཕར་ ོལ་ ས། ེ་བིར་ལ་ ོན་ ི་ ས་ ་ཀིར་ཡད་སེ་ཕེར་ཞེས་འབོད།
༡༢ དེ་ ས་ཀ་ལེབ་ ིས། ་ཞིག་གིས་ཀིར་ཡད་སེ་ཕེར་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས་མཁར་དེ་ལེན་ བ་ན། ངས་

རང་གི་ ་མོ་ཨག་ས་དེ་ལ་ ང་མར་ ེར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༣ ཀ་ལེབ་ ི་ ན་ ་ཀ་ ས་ ི་ ་ཨོད་ནི་ཨེལ་ ིས་
མཁར་དེ་ ངས་པས། ཀ་ལེབ་ ི་ ་མོ་ཨག་ས་དེ་ལ་ ང་མར་ ིན་ཏོ༎ ༡༤ ཨག་ས་གནས་ ལ་ ི་ ིམ་ ་
འོངས་པའི་ཚ། ོ་ག་ལ་ཁོ་མོའི་ཕ་ལས་ཞིང་ས་ལེབ་མོ་ཞིག་ ོང་ཞེས་བ ལ། ཨག་ས་བོང་ ་ལས་བབས་མ་
ཐག ཀ་ལེབ་ ིས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ལ་ཅི་མཁོ་ཞེས་ ིས། ༡༥ ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིན་ བས་
གནོངས་ཤིག ེད་ ིས་ང་རང་ ོ་ ལ་ ་བཀོད་ ིག་ ེད་ ིས་ཡོད་པས། ་མིག་ མས་ ང་ང་ལ་ ེར་
རོགས་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཀ་ལེབ་ ིས་གོང་འོག་གི་ ་མིག་ མས་དེ་ལ་ ིན་ཏོ༎
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༡༦ མོ་ཤེ་ཡི་ ོས་པོ་ནི་ཀེ་ནི་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོའི་ ་ ད་ མས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཁ་
ར་ཤིང་གི་མཁར་དང་ ེས་ཏེ། ཨ་རད་ ོ་ ོགས་ ི་ཡ་ ་ འི་ཐང་ ོང་ ་སོང་ནས་ ལ་དེའི་མི་ མས་ ི་
ོད་ ་བ ད།

༡༧ ཡ་ ་ ་དང་ཁོའི་ ་བོ་ཤིམ་ཨོན་གཉིས་སོང་ ེ། ཚ་ཕད་ན་གནས་པའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་བསད་
ཅིང་མཁར་དེ་ ལ་ ་བ གས། མཁར་དེའི་མིང་ལ་ཧོར་ ཱ་ཞེས་བཏགས། ༡༨ ཡང་ཡ་ ་ ས་ག་ཟ་དང་ག་ཟའི་
མཐའ་བཞི་དང་། ཨ་ཤ་ཀ་ལོན་དང་ཨ་ཤ་ཀ་ལོན་ ི་མཐའ་བཞི་དང་། ཨེག་རོན་དང་ཨེག་རོན་ ི་མཐའ་
བཞི་བཅས་ ངས་སོ༎ ༡༩ གཙ་བོ་ཡ་ ་ ་དང་ ན་ ་བ གས་པས། ཡ་ ་ ་ཡིས་རི་ ལ་ ི་ ོད་དམངས་

མས་མཐའ་ ་བ ད། འོན་ ང་བདེ་ཐང་གི་ ོད་དམངས་ མས་ལ་ གས་ ི་ཤིང་ ་ཡོད་པས་མཐར་ ོད་
མ་ ས་སོ༎

༢༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མོ་ཤེ་ཡིས་བཤད་པ་ ར། ཧེབ་རོན་ཀ་ལེབ་ལ་ ིན། ཀ་ལེབ་ ིས་དེ་ ་
གནས་པའི་ཨེ་ནག་རིགས་ ི་རིགས་དཔོན་ག མ་མཐའ་ ་བ ད།

༢༡ ་བེན་པ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་གནས་པའི་ཡ་ ་ཟི་བ་དག་མཐར་ ོད་མ་ ས་པར། ཡ་བ་ཟི་བ་
མས་ ར་བཞིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་བེན་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ད་ འི་བར་ ་གནས་སོ༎

༢༢ ཡོ་སེབ་པ་ མས་ ང་ཡར་སོང་ནས་བེད་ཨེལ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས། གཙ་བོ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས།
༢༣ ཡོ་སེབ་པས་མི་མངགས་ཏེ་བེད་ཨེལ་ལ་གསང་ ལ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་མཁར་དེའི་ ོན་ ི་མིང་ལ་ ས་
ཟེར་རོ༎ ༢༤ གསང་ ལ་བ་ མས་ ིས་མཁར་དེ་ལས་མི་ཞིག་འོངས་པ་མཐོང་ནས་དེ་ལ། ོད་ ིས་མཁར་
ནང་ ་འ ོ་བའི་ལམ་དེ་ང་ཚ་ལ་ ོན་རོགས། ང་ཚས་ ོད་ལ་ ིན་ལན་གཞལ་ལོ་ཞེས་བཤད། ༢༥ མི་དེས་
མཁར་ནང་ ་འ ོ་སའི་ལམ་ཁོ་ཚ་ལ་བ ན་པས། དེ་ཚས་མཁར་ནང་གི་ ོད་དམངས་ མས་ ི་ཡིས་བསད།
འོན་ ང་མི་དེ་དང་དེའི་ ིམ་མི་གང་བོ་མ་བསད་པ་བཏང་། ༢༦ མི་དེ་ཧེད་པའི་ ལ་ ་སོང་ཞིང་དེ་ ་
མཁར་ཞིག་བ ིགས་པའི་མིང་ལ་ ས་ཞེས་བཏགས། མཁར་དེའི་མིང་ལ་ད་ ང་དེ་ ར་ ་འབོད་དོ༎

༢༧ མ་ན་ཤེ་ཡིས་བེད་ཤེ་ཨན་དང་བེད་ཤེ་ཨན་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ོང་གི་ ོད་དམངས་དང་། ཐ་ཨ་
ནག་དང་ཐ་ཨ་ནག་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ོང་གི་ ོད་དམངས་ མས་དང་། དོར་དང་དོར་ལ་གཏོགས་པའི་
ཞིང་ ོང་གི་ ོད་དམངས་ མས་དང་། ཡིབ་ལེ་ཨམ་དང་ཡིབ་ལེ་ཨམ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ོང་གི་ ོད་
དམངས་ མས་དང་། མེ་གིད་དོ་དང་མེ་གིད་དོ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོད་དམངས་ མས་དང་བཅས་པ་མཐར་

ོད་མ་ ས་པར། ཀན་ཨན་པ་ མས་ ར་བཞིན་ ལ་དེ་དག་ ་གནས་སོ༎ ༢༨ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོབས་
ཆེན་པོར་ ར་ ེས་ཀན་ཨན་པ་ མས་ ་བར་བ ོས་པ་མ་གཏོགས། དེ་དག་ཡོངས་ ་མཐར་ ོད་མ་ ས་སོ༎

༢༩ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་གེ་ཟེར་ ་ ོད་པའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་མཐར་ ོད་མ་ ས་པས། ཀན་ཨན་པ་ མས་
ར་བཞིན་གེ་ཟེར་ ་ཨབ་ར་ཡིམ་ ི་ ོད་ ་གནས།
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༣༠ ཟ་ ་ལོན་ ིས་ ད་རོན་དང་ན་ཧ་ལོལ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་མཐར་ ོད་མ་ ས་པར། ཀན་ཨན་པ་
མས་ ར་བཞིན་ཟ་ ་ལོན་ ི་ ོད་ ་ ་བ་ ས་ཏེ་བ ད་འ ག་གོ།

༣༡ ཨ་ཤེར་ ིས་ཨ་ཀོ་དང་ཚ་དོན་ ི་ ོད་དམངས་ མས་དང་། ཨ་ཧེ་ལབ་དང་ཨག་ཟིབ་ ི་ ོད་དམངས་
མས་དང་། ཧེལ་ ཱ་དང་། ཨ་ཕིག་དང་། རེ་ཧོབ་བཅས་ ི་ ོད་དམངས་ མས་མཐར་ ོད་མ་ ས། ༣༢ དེ་བས་

ཨ་ཤེར་ ིས་ ལ་དེའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་མཐར་ ོད་མ་ ས་པས། དེ་དག་གི་ ོད་ ་གནས་སོ༎
༣༣ ནབ་ཐ་ལི་ཡིས་ ང་བེད་ཤེ་མེ་ཤ་དང་བེད་ཨ་ནད་ ི་ ོད་དམངས་ མས་མཐར་ ོད་མ་ ས་པས།

ནབ་ཐི་ལི་བ་ མས་ ལ་དེའི་ཀན་ཨན་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་གནས། ཡིན་ནའང་བེད་ཤེ་མེ་ཤ་དང་བེད་ཨ་
ནད་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ་བ་ ་ ར་འ ག་གོ།

༣༤ ཨེ་མོར་བ་དག་གིས་བཙན་ ིས་དན་པ་ མས་རི་ ལ་ ་དེད་ནས། ཁོ་ཚ་བདེ་ཐང་ ་འབབ་ ་མ་
བ ག ༣༥ ཨེ་མོར་བ་ མས་ ར་བཞིན་རི་བོ་ཧེ་རེས་དང་། ཨ་ཡ་ལོན་དང་། ཤ་ཨལ་བིམ་ ་གནས་ ང་ཡོ་
སེབ་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་དབང་ ས་པས་ ་བ་ ་ ར། ༣༦ ཨེ་མོར་བའི་མཐའ་མཚམས་ནི། ཨག་ར་བིམ་ ི་
རི་ངོས་དང་ཟི་ལའི་ ོགས་ནས་ ེན་ ་བ ིངས་སོ༎

༢ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིལ་གལ་ནས་བོ་ཁིམ་ ་ཡར་འོངས་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཡར་ ིད་དེ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལ་མནའ་བོར་ཞིང་གནང་

བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ ་འོངས་པ་ཡིན། དེ་ ས་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ ོད་ཚ་འདོར་བར་མི་ ་ཞེས་
ཞལ་ཆད་ ང་བཞག་པ་ཡིན། ༢ ོད་ མས་ལ་ ལ་འདིའི་ ོད་དམངས་དང་ཁ་ཆད་མི་ ེད་པར། དེ་དག་གི་
མཆོད་ ི་བཤིག་དགོས་ཤེས་ག ངས་ ང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ག ངས་ལ་མི་ཉན་པར་འདི་ ར་ ེད་
དོན་ཅི། ༣ དེ་བས་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་མཐའ་ ་མ་བ ད་པར་བཞག་ ེ། དེ་དག་ ོད་
ཚ་འ ད་པའི་ ི་ ་འ ར་ཞིང་དེ་དག་གི་ ་ནི་ ོད་ཅག་འཛན་པའི་ཞགས་པ་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས།
༤ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འདི་ ར་ག ངས་པ་ན། འབངས་ མས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་སོ༎
༥ དེ་བས་ ལ་དེའི་མིང་ལ་བོ་ཁིམ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་།༼ བོ་ཁིམ་ནི་ ས་པའི་དོན་ནོ༎༽འབངས་ མས་ ིས་
དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་ ལ།

༦ ོན་ཆད་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ མས་འ ོ་ ་བ ག་པས། ཁོ་ཚ་རང་རང་གི་ནོར་
ལ་ཏེ་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༧ ཡོ་ ་ཨ་འཚ་བ་དང་འདས་པའི་ ་ག ག་དང་། གཙ་

བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ཆེད་ ་མ ་ ས་བ ན་པ་མཐོང་བའི་ ད་པོ་ མས་ཡོད་པའི་ ས་ ། འབངས་ ན་
ིས་གཙ་བོ་བ ར་བར་ ེད་དོ༎ ༨ གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་དང་། ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ལོ་བ ་དང་བ ་ལོན་ནས་ཚ་

ལས་འདས། ༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་རང་གི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ཏེ། རི་བོ་ག་ཨས་ཤེས་ ི་ ང་
ོགས་ན་ཡོད་པའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་ཏིམ་ནད་ཧེ་རེས་ཞེས་པ་ ་ ས་སོ༎ ༡༠ མི་རབས་དེ་རང་གི་ཕ་མེས་
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ི་སར་སོང་ཚར་ ེས། མི་རབས་ཤིག་གསར་ ་འཕེལ་བ་དེས་གཙ་བོ་མི་ཤེས་ཤིང་། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་
མས་ ི་ཆེད་ ་ཅི་མཛད་པའང་མི་ཤེས་པས།

༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ནས་ཆེས་ངན་པར་མཐོང་བའི་ ་བ་ ེ། པ་ཨལ་ མས་
ལ་ བས་ ་སོང་ནས། ༡༢ གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན་ ི་ ་དང་ ེས་ནས། ་གཞན་

ེ། མཐའ་བཞིའི་ ལ་ཁབ་དག་གི་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པས། གཙ་བོའི་ གས་འ གས་ ་བ ག
༡༣ གཙ་བོ་དང་ ེས་ནས་པ་ཨལ་དང་ཨ་ཤ་ཏ་རོད་ ི་ ེས་ ་ གས་སོ༎

༡༤ གཙ་བོས་ གས་ ོ་བ་དེ་ཉིད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ེང་ ་ཕབ་ ེ། ཁོ་ཚ་ ་འ ོག་ ེད་པའི་ཆོམ་
ན་ ི་ལག་ ་ ད་ཅིང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚ་མཐའ་བཞིའི་ད འི་ལག་ ་ ད་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ་ནམ་ཡང་ད ་བོ་

དག་གི་མ ན་ནས་འ ེང་མི་ གས་པར་ ས། ༡༥ གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན། དེ་དག་གནས་
གང་ ་ ིན་ ང་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ལ་གནོད་ ེལ་འོངས་པ་དང་། ཡང་གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་དེ་ཚ་ལ་མནའ་
བོར་བ་ཇི་བཞིན། ཁོ་ཚ་ ག་བ ལ་བར་ ེད་དོ༎ ༡༦ གཙ་བོས་ ིམས་དཔོན་ མས་བ ོས་ཏེ། ིམས་དཔོན་
དག་གིས་དེ་ཚ་ཆོམ་ ན་ མས་ ི་ལག་ནས་ཐར་བར་ ས། ༡༧ དེ་དག་གིས་ ིམས་དཔོན་ མས་ ི་ངག་ལ་མི་
ཉན་པར་ ་གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པ་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་པ་སོགས་ ས་ནས་ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ ་ཁོ་
ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ གས་པའི་ལམ་དང་ ལ་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ ིས་བ ར་བའི་གཙ་བོའི་བཀའ་
ལ་གདགས་པར་མི་ ེད་དོ༎ ༡༨ གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ལ་ ིམས་དཔོན་བ ོས་ཤིང་། ཁོང་ཡང་ ིམས་དཔོན་དང་
མཉམ་ ་བ གས། ིམས་དཔོན་འཇིག་ ེན་ན་འཚ་བའི་ཉིན་མཚན་ ན་ ་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ཆོམ་ད ་བོའི་
ལག་ནས་ ོབ་པར་མཛད། ཁོ་ཚ་ལ་གཉའ་གནོན་དང་ བ་ཚད་ ས་ཏེ་ ་འབོད་ ས་པས་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ལ་

ིང་ ེ་བ ེད་པ་རེད། ༡༩ ིམས་དཔོན་ མས་ཤི་ ེས་ཁོ་ཚས་ ར་ཡང་ངན་པའི་ལས་ མས་ ས་ཤིང་། ཁོ་
ཚའི་མེས་པོ་ མས་ལས་ ག་པར་གཞན་ ི་ ་གཞན་བ ེན་ནས་ནམ་ཡང་གོམས་གཤིས་ ་སོང་བའི་ངན་དེ་
མ་བ ར་བས། ༢༠ གཙ་བོས་ གས་ ོ་བ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་མཛད་ཅིང་འདི་ ད་ ། དམངས་འདི་དག་
བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་བ ོས་པའི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ཞིང་ངའི་ག ངས་ལ་མི་མཉན་ནོ༎ ༢༡ དེ་བས་
ཡོ་ ་ཨ་ཤི་བའི་ བས་ ་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་གཞན་ ེ་ མས། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ ོད་པར་མི་

ེད་དོ༎ ༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཚད་བགམ་འདི་ ས་པ་བ ད་ནས། ཁོ་ཚས་རང་གི་མེས་པོ་ མས་ ིས་
བདག་གི་ལམ་ལ་ཇི་ ར་ ལ་བཞིན་ ་ གས་པ་ ར་ གས་ བ་མིན་བ ་ཞེས་ག ངས། ༢༣ དེ་ ར་གཙ་
བོས་གཞན་ ེ་ མས་བཞག་ ེ། དེ་དག་ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་མཐར་མ་བ ད་ལ་ཡོ་ ་ཨའི་ལག་ འང་མ་ ད་དོ༎

༣ གཙ་བོས་རིགས་ ེ་གཞན་འདི་དག་ཀན་ཨན་པ་དང་འཐབ་འཛང་ ས་པའི་དོན་ ེན་དེ་མི་ཤེས་པའི་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཚད་བགམ་པའི་ ིར་ ་གཞག་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢ དེ་ ར་ ས་ན་ད ི་སི་རལ་བའི་

ི་རབས་པ་ མས་ ིས་ ོན་ཆད་མི་ཤེས་པའི་འཐབ་འཛང་གི་དོན་ ེན་དེ་ཤེས་ བ་ལ་ ོབ་ ོང་ཡང་ ེད་
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བ་པ་ཡིན། ༣ ལ་ ་བཞག་པ་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་མགོ་བ་ ་དང་། ཀན་ཨན་པ་ མས་དང་། ཚ་དོན་པ་དང་། དེ་
མིན་རི་བོ་ཧི་མོན་ནས་བ ང་ ེ་ཧ་མད་ ་འ ོ་བའི་ལམ་ ི་རི་བོ་ལི་བ་ནོན་ ་ ོད་པའི་ཧི་ཝི་བ་ མས་སོ༎
༤ རིགས་ ེ་གཞན་འདི་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཚད་བགམ་པའི་ཆེད་ ་ ེ། ཁོ་ཚས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་
བ ད་ནས་རང་གི་ཕ་མེས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ ་དེ་ལ་ཉན་མིན་བ ག་པའི་ཆེད་ འོ༎

༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཀན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཨེ་མོར་བ་དང་། ཕེ་རེ་ཟི་བ་དང་། ཧི་ཝི་བ་དང་།
ཡ་ ་ཟ་བ་བཅས་ ི་ ོད་ ་གནས་པ་དང་། ༦ དེ་དག་གི་ ་མོ་རང་གི་འ ན་མར་ལེན་པ་དང་། རང་གི་ ་
མོ་དེ་དག་གི་ ་ལ་ ང་མར་ ིན་ཞིང་། དེ་དག་གི་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་བཞིན་མཆིས་སོ༎ ༧ ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་ཤིང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་བ ེད་
དེ་པ་ཨལ་དང་ཨ་ཤེ་ མས་ལ་ བས་ ་སོང་།

༨ དེ་བས་གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་མཛད་ནས། ཁོ་ཚ་མེ་ཟོ་པོ་ཏ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་
་ཤན་རིས་ཨ་ཏ་ཡིམ་ ི་ལག་ ་བཞག ད ི་སི་རལ་བས་ ་ཤན་རིས་ཨ་ཏ་ལ་ཞབས་ ི་ ས་ཏེ་ལོ་བ ད་

འགོར་རོ༎ ༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་པའི་ཚ། གཙ་བོས་དེ་ཚ་ལ་ ོག་ ོབ་མཁན་
ཞིག་བ ོས་ནས་དེ་དག་གི་ ོག་བ བས། དེ་ནི་ཀ་ལེབ་ ི་ ་བོ་ཀ་ནས་ ི་ ་ཨོ་ནི་ཨེལ་ཡིན་ནོ༎ ༡༠ གཙ་བོས་

གས་ཉིད་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་ཕབ་ཅིང་། དེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ་བ ོས་ནས་འཐབ་འཛང་ ེད་ ་
བ ག གཙ་བོས་མེ་ཟོ་པོ་ཏ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ ་ཤན་རིས་ཨ་ཏ་ཡིམ་ཁོའི་ལག་ ་བཞག་པས། ཁོ་རང་ ་ཤན་
རིས་ཨ་ཏ་ཡིམ་ལས་ ལ་བར་ ར་ཏོ༎ ༡༡ དེ་ནས་ ལ་ཁམས་ལོ་ངོ་བཞི་བ ་ལ་བདེ་བར་གནས་ཤིང་། ཀ་ནས་

ི་ ་ཨོད་ནི་ཨེལ་ཡང་ཚ་ལས་འདས་སོ༎
༡༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡང་བ ར་གཙ་བོའི་མཐོར་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པས།

གཙ་བོས་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ཨེག་ལོན་ཟེར་བ་དེ་འཕེལ་ ་བ ག་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོལ་བར་
ས་སོ༎ ༡༣ ཨེག་ལོན་ ིས་ཨམ་མོན་པ་དང་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་བ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་འཐབ་

ཅིང་ཁ་ ར་ཤིང་གི་མཁར་ཡང་བདག་ ་བ ང་། ༡༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ཨེག་ལོན་
ལ་ཞབས་ ི་ ས་ཏེ་ལོ་བཅོ་བ ད་འགོར་རོ༎

༡༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་པའི་ཚ། གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་ ོག་ ོབ་མཁན་
ཞིག་བ ོས། དེ་ནི་བེན་ཡ་མེན་པ་གེ་ ཱ་ཡི་ ་ཨེ་ ད་ཡིན་ཞིང་ཁོ་ནི་གཡོན་ལག་པ་ཞིག་ཡིན། ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ ིས་ཁོ་རང་བ ད་དེ་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ཨེག་ལོན་ལ་ལེགས་ ེས་བ ར། ༡༦ ཨེ་ ད་ ིས་རིང་ ང་ལ་
ི་ ེད་ ག་ཡོད་པའི་རལ་ ི་སོ་གཉིས་མ་ཞིག་བཟོས་ནས། རང་གི་བ ་གཡོན་པའི་ ་བའི་ལོག་ ་བ ག་གོ།

༡༧ ཁོས་ལེགས་ ེས་ མས་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ཨེག་ལོན་ལ་བ ལ། ཨེག་ལོན་ནི་ ལ་པོ་ཤིན་ ་ཚན་པོ་ཞིག་ ་
འ ག ༡༨ ཨེ་ ད་ ིས་ལེགས་ ེས་ མས་བ ལ་ ེས། ལེགས་ ེས་བ མས་འོང་བའི་མི་དེ་ ིར་འ ོ་ ་བ ག་
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ཅིང་། ༡༩ ཁོ་རང་གིལ་གད་ ི་བ ོས་རིས་ཡོད་ས་ནས་ ར་འོངས་ཏེ། ེ་ ལ་པོ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་གསང་
གཏམ་ཞིག་ ་ ་འ ག་ཅེས་ཟེར། ལ་པོས་ ིར་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། གཡས་གཡོན་ ་འ ེང་བའི་མི་

མས་ ོ་ ི་ ་སོང་ངོ་༎ ༢༠ ཨེ་ ད་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འོངས་ཤིང་། ལ་པོ་རང་ཉིད་གཅིག་ ་རབ་གསལ་
བསིལ་མོའི་ནང་ ་བ ད་འ ག ཨེ་ ད་ ིས་ང་ལ་ ་ཡི་ག ང་ཞིག་ ེད་ལ་ ་ ་འ ག་ཅེས་བཤད་པས།

ལ་པོ་འ ག་ ེགས་ལས་ཡར་ལངས་ ང་། ༢༡ བས་དེར་ཨེ་ ད་ ིས་ལག་གཡོན་པ་བ ིངས་ནས་བ ་
གཡས་པའི་ ེང་གི་རལ་ ི་བཏོན་ཏེ། ལ་པོའི་ཕོ་བའི་ ེང་ ་བ བས། ༢༢ རལ་ ིའི་ ་བ་དང་བཅས་པ་
ཁོག་ ་སོང་ཞིང་། རལ་ ི་ཚལ་ ིས་བ ང་ ེ་ ལ་པོ་དེའི་ཁོག་ལས་ད ང་མ་ ས་པར་ བ་ལས་ ད་དོ༎

༢༣ ཨེ་ ད་ མས་བར་བ ད་དེ་སོང་ནས་རབ་གསལ་ ི་ ོ་གཏན་ཞིང་ ་བ བ། ༢༤ ཨེ་ ད་ ིར་ཐོན་
ེས། ལ་པོའི་གཡོག་པོ་འོངས་ནས་ ོ་ལ་ ་བ བ་འ ག་པ་མཐོང་བས། ཁོང་ཉིད་རབ་གསལ་ ་བདེ་བར་

བ ད་ཡོད་ངེས་ཞེས་ ས། ༢༥ ཁོ་ཚས་ ན་རག་བར་ ་ ག་ ང་ད་ ང་རབ་གསལ་ ི་ ོ་མ་ ེ་བས་ ེ་མིག་
གིས་ ེས་དགོས་ ང་། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ཁོ་ཚའི་བདག་པོ་ཐང་ ་འ ེལ་ནས་ཤི་འ ག

༢༦ དེ་དག་འགོར་གཞི་ཆེ་བས་ཨེ་ ད་ ོས་ཤིང་། ོ་ ་ མས་ཡོད་ས་ནས་སེ་ཨི་ ཱ་ལ་ཐར། ༢༧ དེར་
ེབས་ ེས། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ནས་ ང་ ས་པས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཁོ་དང་འ ོགས་ནས་ ་ ལ་ ་

བབས། ཁོས་ལམ་འ ིད་ཞོར་ ། ༢༨ དེ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་ང་དང་འ ོགས་ནས་ཤོག དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་
ོད་ཅག་གི་ད ོ་བོ་མོ་ཨབ་པ་ མས་ ོད་ཚའི་ལག་ ་ ད་འ ག་ཅེས་བཤད། དེ་བས་དེ་དག་ཁོ་དང་མཉམ་
་མར་བབས་ཤིང་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་ ང་ནས་མོ་ཨབ་པ་གཅིག་ ང་ཐར་ ་མ་བ ག ༢༩ ས་དེར་མོ་

ཨབ་པ་ ི་གཅིག་བ གས་ཟིན། དེ་དག་ནི་ ས་ ོབས་ཆེ་ཡང་གཅིག་ ང་འ ོ་བར་མ་ ས་སོ༎ ༣༠ དེ་ ར་མོ་
ཨབ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བ ལ་ཏེ། ལོ་ངོ་བ ད་ ར་ ལ་ཁམས་བདེ་བར་ ར།

༣༡ ཨེ་ ད་ ི་ ེས་ ་ཨ་ནད་ ི་ ་ཤམ་གར་ ང་ ེ། དེས་ ང་ ག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ ག་བ ་བསད་དེ་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ བས་སོ༎

༤ ཨེ་ ད་ཤི་བའི་ ེས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡང་བ ར་གཙ་བོའི་མཐོང་ངོར་ངན་པར་བ ི་
བའི་ ་བ་ མས་ ས་ ང་། ༢ གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ཧ་ཚར་ ལ་ལ་དབང་ ེད་པའི་ཀན་ཨན་པའི་ ལ་པོ་

ཡ་བིན་ ི་ལག་ ་ ད། དེའི་དམག་དཔོན་ནི་སི་སེ་ ཱ་ཞེས་ ་བ་ ི་ ོད་ ལ་ཧ་རོ་ཤེད་ན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎
༣ ཡ་བིན་ལ་ གས་ ི་ཤིང་ ་ད ་བ ་ཡོད་པས། དེས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལོ་ངོ་ཉི་ འི་རིང་ལ་བཙན་
གནོན་ ས། དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས།

༤ དེའི་ཚ་ ང་ ོན་མ་ཞིག་ ང་བ་དེའི་མིང་ལ་དེ་བོ་རས་ཟེར་ཞིང་། ཁོ་མོ་ནི་ལབ་པི་དོད་ ི་ ང་མ་ཡིན་
ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ིམས་དཔོན་ ་ ས་སོ། ༥ ཁོ་མོ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་ར་ ཱ་དང་བེད་ཨེལ་

ི་བར་ན་ཡོད་པའི་དེ་བོ་རའི་ཁ་ ར་ཤིང་ཞེས་ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་འོག་ ་གནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
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ཁོ་མོ་ཡོད་སར་སོང་ ེ་ ིམས་ ་བར་ ེད་དོ༎ ༦ ཁོ་མོས་ནབ་ཏ་ལི་ཡི་ཀ་དེ་ཤ་ནས་མི་མངགས་ཏེ་ཨ་བི་ནོ་
ཨམ་ ི་ ་པ་རག་འབོད་ ་བཏང་ཞིང་བོས་ནས་ཁོ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་འདི་ ད་ །

ོད་ ིས་ནབ་ཐ་ལི་དང་ ་ ་ལོན་པའི་དམག་མི་ ི་གཅིག་ ིད་དེ་ཏ་བོ་རིའི་ ོགས་ ་སོང་ཞིག ༧ བདག་
གིས་ཡ་བིན་ ི་དམག་དཔོན་སི་སེ་ ཱ་ལ། ཁོའི་ གས་ ི་ཤིང་ ་དང་དམག་མི་ཡོངས་ ི་ ེ་ ིད་དེ་ ོད་རང་

ོད་སའི་ཀི་ཤོན་གཙང་བོ་ ོགས་ལ་འོངས་ ་འ ག་ངེས། དེ་ནས་བདག་གིས་ཁོ་རང་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་
ངེས་སོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ་འ ག་ཅེས་བཤད། ༨ བ་རག་གིས་གལ་ཏེ་ ོད་ང་དང་འ ོགས་ཏེ་འ ོ་ན་ང་ཡང་
འ ོ། གལ་ཏེ་ ོད་རང་ང་དང་མཉམ་ ་མི་འ ོ་ན། ང་ཡང་མི་འ ོ་ཞེས་བཤད། ༩ དེ་བོ་རས་ ིས། ང་ནི་ ོད་
དང་མཉམ་ ་སོང་ཆོག འོན་ ང་ ོད་ལ་ལམ་བར་ ་ ན་ གས་ཐོབ་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་
སི་སེ་ ཱ་ ད་མེད་ཅིག་གི་ལག་ ་ ད་པ་རེད་ཅེས་བཤད། དེ་ནས་དེ་བོ་རས་ཡར་ལངས་ནས་བ་རག་དང་
མཉམ་ ་ཀེ་དེ་ཤ་ལ་སོང་ངོ་༎

༡༠ བ་རག་གིས་ཟ་ ་ལོན་དང་ནབ་ཏ་ལི་པ་ཀེ་དེ་ཤ་ལ་འ ས་ ་བ ག་པས། ཁོ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་
མཁན་ ི་མི་ཆིག་ ི་ཡོད་ལ། དེ་བོ་རས་ ང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་སོང་། ༡༡ མོ་ཤེ་ཡི་ ོས་པོ་ཧོ་བབ་ ི་ ེས་རབས་
པ་ ེ། ཀེ་ནི་པ་ཧེ་བེར་ཞེས་ ་བ་དེ་ ོན་ཆད་ཀེ་ནི་པ་ མས་དང་ ེས་ནས། ཀེ་ནེ་ཤ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཟ་ཨན་
ན་ཡིམ་ ི་བེ་ཤིང་གི་འ མ་ ་ ར་ བ་ནས་བ ད་ཡོད། ༡༢ དེ་ནས་སི་སེ་ ཱ་ལ། ཨ་བི་ནོ་ཨམ་ ི་ ་བ་རག་ཏ་
བོར་རི་ལ་འགོས་འ ག་ཅེས་གཞན་ཞིག་གིས་བཤད་པས། ༡༣ སི་སེ་ ཱ་ཡིས་ གས་ ི་ཤིང་ ་ད ་བ ་དང་
ཁོའི་ ེས་ ་འ ག་པའི་དམག་མི་ཡོད་ཚད་བ ས་ནས། ི་ ོད་ ལ་ཧ་རོ་ཤེད་ནས་ཆས་ཏེ་ཀི་ཤོན་གཙང་
བོའི་ ོགས་ ་སོང་།

༡༤ དེ་བོར་རས་བ་རག་ལ། ོད་ཡར་ལོངས་ཤིག དེ་རིང་ནི་གཙ་བོས་སི་སེ་ ཱ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་པའི་
ཉིན་མོ་རེད། གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ོན་ ་ཆས་སོང་བ་མིན་ནམ་ཞེས་བཤད་པས། བ་རག་ཏ་བོར་རི་བོ་ནས་མར་
བབས་ཤིང་ཁོའི་ ེས་ ་དམག་མི་ ི་གཅིག་ཡོད་དོ༎ ༡༥ གཙ་བོས་སི་སེ་ ཱ་དང་། ཁོའི་ གས་ ི་ཤིང་ ་དང་།
དམག་མི་ཐམས་ཅད་བཅས་འ ག་ ་བ ག་ཅིང་། བ་རག་གི་མ ན་ནས་ ིས་ག བ་ ེ་ཕམ་ ་བ ག སི་
སེ་ ཱ་ གས་ ི་ཤིང་ ་ལས་བབས་ཏེ་ ང་ཐང་ ་ ོས་སོ༎ ༡༦ བ་རག་གིས་ གས་ ི་ཤིང་ ་དང་དམག་མི་
ཐམས་ཅད་དེད་ནས་ ི་ ོད་ ལ་ཧ་རོ་ཤེད་ ་ ིན། སི་སེ་ ཱའི་དམག་མི་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་

ི་ཡི་འོག་ ་ཤིའོ༎ ༡༧ འོན་ ང་སི་སེ་ ཱ་ ང་ཐང་ ་ ོས་ཏེ་ཀེ་ནི་པ་ཧེ་བོར་ ི་ ང་མ་ཡ་ཨེལ་ ི་རས་ ར་
་འ ལ། ཧ་ཚར་ ི་ ལ་པོ་ཡ་བེན་དང་ཀེ་ནི་པ་ཧེ་བོར་ ི་ ིམ་གཉིས་མ ན་པར་ཡོད། ༡༨ ཡ་ཨེལ་འོངས་

ནས་སི་སེ་ ཱ་བ ས་ཤིང་ཁོ་ལ། ངའི་དཔོན་པོ་ནང་ ་ཕེབས་དང་། ག་མི་དགོས་ཞེས་བཤད། སི་སེ་ ཱ་དེའི་
རས་ ར་ ་འ ལ་ཞིང་ཡ་ཨེལ་ ིས་ཁོའི་ ེང་ ་མལ་ ལ་བཀབ་བོ༎ ༡༩ སི་སེ་ ཱ་ཡིས་ཡ་ཨེལ་ལ། ང་ ོམ་

ང་། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ཞིག་ ག་རོགས་ཞེས་བཤད་པས། ཡ་ཨེལ་ ིས་ ལ་བའི་ཁ་ ེས་ནས་ཁོ་ལ་འོ་མ་
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འ ང་ ་བ ག་ ེས་ ར་བཞིན་བཀབ་ནས་བཞག ༢༠ ཡང་སི་སེ་ ཱ་ཡིས་ཡ་ཨེལ་ལ། ོད་རང་ ར་ ི་ ོ་ཁ་
ནས་འ ེང་ ེ་ ོད་ཅིག གལ་ཏེ་ ོད་ལ། མི་ཞིག་འདིར་ ེབས་སམ་ཞེས་འ ི་མི་ ང་ན། ོད་ ིས་ ེབས་མ་

ང་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཟེར།
༢༡ སི་སེ་ ཱ་ཐང་ཆད་ནས་གཉིད་ ་ ར་ཟིན། ཧེ་བེར་ ི་ ང་མ་ཡ་ཨེལ་ ིས་ ར་ ི་ ར་བ་ ངས་ཤིང་།

ལག་ ་ཐོ་བ་བ ང་ནས་འཇབ་ འི་ངང་ཁོའི་གམ་ ་སོང་ ེ། ར་བ་དེ་ཁོའི་ད ལ་བ་ ་ས་ལ་ ག་པའི་བར་
་བ བ་པས་སི་སེ་ ཱ་ཤི་བར་ ར་ཏོ༎ ༢༢ བ་རག་གིས་སི་སེ་ ཱའི་ ེས་དེད་དེ་ཐོན་པ་ན། ཡ་ཨེལ་ ིས་ཁོ་རང་

བ ས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ནང་ ་ཤོག་དང་། ངས་ ོད་ ིས་འཚལ་བཞིན་པའི་མི་དེ་ ོད་ལ་ ོན་ཞེས་བཤད་
ཅིང་། ཁོ་རང་ ར་ནང་ ་འ ལ་ ེས་སི་སེ་ ཱ་ཤི་ནས་ཐང་ ་འ ེལ་བ་དང་། ར་བ་ད་ ང་ཁོའི་ད ལ་བ་ ་

ག་འ ག་པ་མཐོང་ངོ་༎
༢༣ འདི་ ར་ ་ཡིས་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་པོ་ཡ་བིན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བ ལ་ ་བ ག་པ་རེད། ༢༤ དེ་

ནས་བ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོབས་ གས་ཆེ་ནས་ཆེ་ ་ ིན་ཏེ་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་པོ་ཡ་བིན་ལས་ ལ་
ཞིང་། མཐར་ཀན་ཨན་པའི་ ལ་པོ་ཡ་བིན་ཚར་བཅད་དོ༎

༥ དེའི་ཚ་དེ་བོ་ ཱ་དང་ཨ་བི་ནོ་ཨམ་ ི་ ་བ་རག་གཉིས་ ིས་ ་ལེན་ཞིང་འདི་ ད་ །
༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ན་དམག་གི་མགོ་འ ིད་མཁན་ཡོད་ལ། འབངས་ མས་ ིས་ ང་

རང་ ོག་ ོས་གཏོང་ཕོད་པས། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་འོས།
༣ ལ་པོ་ལགས། ཉོན་དང་། ལ་ ས་ལགས། ་བ་ གས་ཏེ་ཉོན་ཅིག ངས་གཙ་བོ་ལ་ ་ལེན་པར་ །

ངས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ་ ་ཡིས་བ ོད་འདོད།
༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་རང་སེ་ཨིར་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་ ་གཤེགས་པའི་ཚ། ས་འདར་ཞིང་

གནམ་གཟགས་པ་དང་། ིན་ལས་ ང་ཆར་བབས་སོ༎
༥ རི་ཚགས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་མཐོང་བ་ན་གཡོ་བར་ ེད་དེ། རི་བོ་སི་ ས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་

་ཡི་ཞལ་ངོ་མཐོང་བས་དེ་ཡང་གཡོས་སོ།
༦ ཨ་ནད་ ི་ ་ཤམ་གར་ ི་ ས་དང་། ཡ་ཨེལ་ ི་ ས་ ་ ང་ལམ་ ་འ ལ་མི་མེད་པར་བ ོར་ནས་

འ ོ་བར་ ེད་ལ།
༧ ད ི་སི་རལ་ ི་དཔོན་པོ་ མས་ ང་ང་དེ་བོ་ ཱ་མ་ལངས་པའི་བར་ ་ ན་ཆད་ ང་། ང་ལངས་ ེས་

ད ི་སི་རལ་བའི་མ་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎
༨ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ་གསར་བ་བདམས་པས། དམག་འ ག་གི་ཉེས་ ོན་མཁར་ ོ་དང་ཉེ་བར་

ར། དེ་ ས་ད ི་སི་རལ་བའི་མི་བཞི་ ི་ཡི་ ོད་ན་ བ་དང་མ ང་མཐོང་ངམ་ཡོད་དམ།
༩ ངའི་སེམས་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་མགོ་བ་ མས་ ི་ ོགས་ ་གཡོ་བར་ ེད་དེ། ཁོ་ཚས་འབངས་ ི་ ོད་
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ནས་རང་ཉིད་ ི་ ོག་ ོས་གཏོང་བར་ཕོད། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་འོས་སོ༎
༡༠ ་ཡེ་བོང་ ་དཀར་བོ་བཞོན་མཁན་དང་། ས་གདན་ ི་ ེང་ ་ ོད་མཁན་དང་། ལམ་ ་འ ོ་བ་

མས། ོད་ཅག་གིས་ ་འདི་ལེན་པར་ །
༡༡ མདའ་ ང་ཙམ་ ིས་ཆོད་པའི་ ་འ ་བའི་ས་ ་ཡང་། མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ ང་བདེན་ ི་འ ིན་

ལས་ཏེ། ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ ང་བདེན་ ི་མཛད་འ ིན་ཇི་ ར་བ ངས་པའི་ ལ་ མས་ ོག་
པར་ འོ༎ ས་དེར་གཙ་བོའི་འབངས་ མས་མཁར་ ི་ ོ་ ་མར་བབས་སོ༎

༡༢ དེ་བོ་ ཱ་ཡ། ཡར་ལོངས་ཤིག ལོངས་ཤིག ོད་ལངས་རན་འ ག ལངས་ནས་ ་ལེན་རོགས། ཨ་བི་ནོ་
ཨམ་ ི་ ་བ་རག་ཡ། ོད་ལངས་རན་འ ག ལངས་ནས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ མས་འཛན་པར་ །

༡༣ དེའི་ཚ་ ག་མར་ ས་པའི་དཔོན་པོ་དང་འབངས་ མས་མར་བབས་པ་དང་། གཙ་བོ་ཡང་དཔའ་བོ་
མས་དང་མཉམ་ ་ངའི་ ར་ད ་བོ་ལ་ ོལ་བར་ཕེབས་སོ༎

༡༤ ཁོ་ཚ་ནི་ཨ་མ་ལེག་དང་འ ེལ་ཞིང་ཁོ་ཚ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ནས་འོངས་པ་རེད། བེན་ཡ་མེན་ནི་དམངས་
ི་ ོད་ནས་ ོད་ ི་ ེས་ ་འ ངས། དབང་འཛན་པ་ མས་མ་ཀིར་ནས་འོངས་པ་དང་། ིམས་ ག་འ ར་

མཁན་ མས་ཟ་ ་ལོན་ནས་འོངས་སོ༎
༡༥ ཡི་ས་གར་ ི་མགོ་བ་དང་དེ་བོ་ ཱ་ནི་མཉམ་ ་འོངས་པས། ཡི་ས་གར་ཇི་འ ་ཡིན་པ་བ་རག་ ང་དེ་

བཞིན་ནོ༎ འབངས་ཐམས་ཅད་བ་རག་དང་མཉམ་ ་བདེ་ཐང་ ་བབས་ཤིང་། ་བེན་ ི་ ་ ན་འ མ་ན་
ས་འགོད་པ་ མས་ཡོད་དོ༎

༡༦ ོད་ཅིའི་ ིར་ ག་རའི་ནང་ ་བ ད་པ་ཡིན། ག་ འི་གསེབ་ ི་ ིང་ འི་ ད་ལ་ཉན་འདོད་པ་
ཡིན་ནམ། ་བེན་ ི་ ་ ན་འ མ་ན་ ོག་ ས་པ་ མས་ཡོད་དོ༎

༡༧ གིལ་ཨད་པ་ མས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་གནས། དན་པ་ མས་ཅིའི་ ིར་ འི་ ེང་ ་ ོད་པ་ཡིན་
ནམ། ཨ་ཤེར་བ་ མས་མཚའི་ངོགས་ ་ ོད་ཅིང་ འི་རབས་ཁ་ན་གནས་སོ༎

༡༨ ཟ་ ་ལོན་ མས་འཆི་བར་མི་ ག་ཅིང་། ནབ་ཏ་ལི་བ་ མས་ ང་ཞིང་ཐང་གི་མཐོ་སར་འ ེང་ནས་
དེ་བཞིན་ ་མི་ ག་གོ།

༡༩ ལ་པོ་ མས་འ ག་པར་འོངས་ཤིང་། དེའི་ཚ་ཀན་ཨན་ ི་ ལ་པོ་ མས་མེ་གིད་དོ་ འི་འ མ་ ི་ཐ་
་ ་འཐབ་འཛང་ ས་ ང་། ད ལ་ཅི་ཡང་འ ོགས་མ་ བ།

༢༠ ར་མ་གནམ་ནས་འ ག་པས། རང་གི་འཁོར་ལམ་ལས་འདའ་ནས་སི་སེ་ ཱ་ལ་ ོལ་བར་ ས་སོ༎
༢༡ ཅིས་ ོན་གོ་ ་ཡིས་ད ་བོ་ བ་པར་ ས། ེ་ངའི་སེམས་ལགས། འབད་པས་མ ན་ ་བ ོད་ཅིག
༢༢ དེ་ ས་ ་མཆོག་ ག་ཅིང་མཆོངས་ལ་ ིང་བར་ ེད།
༢༣ གཙ་བོས་ཕོ་ཉས་འདི་ ད་ ། མེ་ལོ་ཟི་ལ་དམོད་དགོས། དེའི་ནང་ ་ཡོད་པའི་ ོད་དམངས་ མས་ལ་
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དམོད་པ་ཆེར་ ེད་དགོས་ཏེ། དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་རོགས་མི་ ེད་ཅིང་། གཙ་བོ་ལ་ ོགས་ ས་ནས་ ལ་བོ་
ཆེ་ མས་ལ་ ོལ་བར་མི་ ེད་དོ༎

༢༤ ཅིས་ནི་པ་ཞིས་པེ་ཡི་ ང་མ་ཡ་ཨེལ་ནི་ ད་མེད་གཞན་ལས་བ ་ཤིས་ཤིང་། ར་ ་ ོད་པའི་ ད་
མེད་ མས་ལས་ ད་ ་འཕགས་པར་ ོན།

༢༥ སི་སེ་ ཱ་ཡི་ཁ་ ོམ་པས་ཡ་ཨེལ་ ིས་ཁོ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ ོད་ ་འོ་མ་ གས་ནས་ ིན།
༢༦ ཡ་ཨེལ་ ིས་ལག་པ་གཡོན་པར་ ར་ ི་ ར་བ་བ ང་བ་དང་། ལག་པ་གཡས་པར་བཟོ་བའི་ཐོ་བ་

བ ང་ནས། སི་སེ་ ཱ་ལ་ ང་ཞིང་ཁོའི་མགོ་ ས་པ་ ེ། དེའི་ད ལ་བར་ ར་བ་བ བས་སོ༎
༢༧ སི་སེ་ ཱ་ནི་མོའི་ ང་བའི་ ེ་མོར་ཁ་ བས་ ་འ ེལ་བ་དང་། དེ་ནས་མོའི་ ང་བའི་ ེ་མོར་ཀན་ ལ་

་འ ེལ། ཁོ་རང་དེ་ ་འ ེལ་ཞིང་དེ་ ་ཤིའོ༎
༢༨ སི་སེ་ ཱ་ཡི་ཨ་མས་ ེ ་ ང་ལས་མགོ་ ིར་ ་བཏོན་ཏེ་བ ས་ཤིང་། ེ ་ ང་ལས་ ད་ཆེན་པོས།

ཁོའི་ཤིང་ ་ཅིའི་ ིར་ད་ ང་མི་འོངས། ཁོའི་ཤིང་ འི་འཁོར་ལོ་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་དལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ཟེར།

༢༩ ང་ ང་ ན་པའི་བ ན་མོ་ མས་ ིས་སེམས་གསོ་༼མ་ཡིག་ ་ལན་བཏབ་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ས་
ང་། མོས་རང་ཉིད་ལ་འདི་ ད་ །

༣༠ ཁོ་ཚ་ལ་ནོར་མང་པོ་ཐོབ་ནས་བགོ་བཞིན་ཡོད་པ་མིན་ནམ། མི་རེ་ལ་ ད་མེད་གཉིས་རེ་ཐོབ་པ་མ་
ཡིན་ནམ། སི་སེ་ ཱ་ལ་གོས་ ་འཛམས་ ི་གོན་པ་དང་། ེང་ ་མེ་ཏོག་ བས་པའི་གོན་པ་ ་ཚགས་ཏེ། བཙན་
པ་ མས་ ི་ ེ་ ་བཏགས་པའི་གོས་ ་ཚགས་ཐོབ་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ཁེར་ལབ་ ས་ ང་།

༣༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ད ་ མས་འདི་ ར་རང་སར་འཆི་ཞིང་། ེད་ལ་དགའ་བའི་མི་ མས་ཉི་
མ་བཞིན་འོད་ཟེར་ ོང་དང་བཅས་ཏེ་ཤར་བར་ ོན། དེ་ ར་ ས་ན། ད་གཟོད་ ལ་ཁབ་ལ་ལོ་ངོ་བཞི་བ ར་
བདེ་ ིད་འཆར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པས། གཙ་བོས་ཁོ་
ཚ་མེ་དན་པའི་ལག་ ་ ད་ནས་ལོ་བ ན་ལ་བཞག་གོ། ༢ མེ་དན་པ་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ལ་གཉའ་གནོན་ ས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་མེ་དན་པས་ བ་ཚད་ ས་པའི་དབང་གིས་རི་གསེབ་ ་
ོས་ནས་ ག་འ ་བ་དང་། དོང་བ ོ་བ་དང་། ོང་བཟོ་བ་སོགས་ ེད་དོ༎ ༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ལོ་

རེར་ས་བོན་བཏབ་ཚ། མེ་དན་པ་དང་། ཡ་མ་ལེག་པ་དང་། ཤར་ ོགས་པ་ མས་འོངས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ ར་
ོལ་ ེད་དོ༎ ༤ ཁོ་ཚའི་ཁ་གཏད་ ་དམག་ ར་འདེབས་པ་དང་། ལོ་ཏོག་ མས་ ལ་ ་བ གས་ནས་ག་ཟའི་
ལ་ ་བཟའ་འ ་མེད་པར་ ེད་ཅིང་། ་ནོར་ ག་ག མ་གཅིག་ ང་མི་ ག་པར་ ེད། ༥ དེ་དག་གིས་ ར་
ེར་ཞིང་ ོ་ གས་དེད་ནས་འོངས་པ་ཆ་ག་བའི་ ་བཞིན་མང་ལ། མི་དང་ ་མོང་ཡང་ ངས་མེད་པས་དེ་
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དག་མངའ་ཁོངས་ ་ ེབས་པ་ན་ ལ་ཐམས་ཅད་བ ག་པར་ ེད་དོ༎ ༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མེ་དན་པའི་
དབང་གིས་ཧ་ཅང་ད ལ་བོར་ ར་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས།

༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མེ་དན་པ་ལ་དམིགས་ནས། གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས། ༨ གཙ་བོས་ ང་ ོན་
པ་ཞིག་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་སར་མངགས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ག ངས་

ང་། ོན་ཆད་བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་དེ་ ན་བདག་གི་ ིམ་ནས་འོངས་ཤིང་། ༩ ོད་
ཚ་ཨེ་ཇིབ་པའི་ལག་ལས་ཐར་བར་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཚ་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་མཁན་དག་གི་ལག་ནས་
ཤོར་བར་ ས། དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་ ལ་ མས་ ོད་ཚ་ལ་ ད་དོ༎
༡༠ དེ་མིན་ ོད་ཚ་ལ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ོད་ཚ་ཨེ་མོར་བའི་ ལ་ ་བ ད་ན། དེ་དག་
གི་ ་ལ་ བས་ ་ཆོང་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་ ང་། ོད་ཚས་བདག་གི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎

༡༡ དེ་ནས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ ་ཕོ་ལར་ ེབས་ཤིང་། ཡ་ ་ཡི་ཤེ་རིགས་ ི་ ་ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་བེ་ཤིང་གི་གམ་
་བ ད། ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་ ་ཅིས་དན་ ིས་ཆང་ ོད་ ། མེ་དན་པ་ མས་འགོག་པའི་ཆེད་ ་ ོ་བ ངས་ ིན་

མཆིས་སོ༎ ༡༢ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཅིས་དན་ལ་ག གས་ཞལ་མངོན་ཞིང་ཁོ་ལ། མ ་ ས་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ལགས།
གཙ་བོ་ ོད་དང་ ན་ ་བ གས་ཡོད་ཅེས་ ས་ ང་། ༡༣ ཅིས་དན་ ིས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། གལ་
ཏེ་གཙ་བོ་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ ་ངན་འདི་དག་དང་འ ད་ ིད་དམ། ངེད་ཅག་གི་
ཕ་མེས་ མས་ ིས་ང་ཚ་ལ་གཙ་བོས་ངེད་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་མིན་ནམ། ཁོང་གི་ངོ་
མཚར་བའི་མཛད་པ་ མས་གང་ན་ཡོད། ད་ ་ཁོང་ཉིད་ང་ཚ་དང་ ལ་ནས་ངེད་ཅག་མེ་དན་པ་ མས་ ི་
ལག་ ་ ད་འ ག ༡༤ གཙ་བོས་ཅིས་དན་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་གི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་
ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མེ་དན་པ་ མས་ ི་ལག་ནས་བ བས་ཆོག བདག་གིས་ད་ ་ ོད་མངགས་བཞིན་
པ་མིན་ནམ་ག ངས། ༡༥ ཅིས་དན་ ིས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོབ་པའི་ ས་པ་ཡོད་
དམ། ང་ནི་མ་ན་ཤེའི་རིགས་ ེ་ མས་ལས་ཆེས་ད ལ་ཞིང་། ང་ནི་རང་གི་ཕ་ ིམ་ནས་ཆེས་གཉོམ་ ང་དེ་
ཡིན། ༡༦ གཙ་བོས་ཁོ་ལ། བདག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད། ོད་ ིས་ཅིས་ ང་མེ་དན་པ་ མས་
ཕམ་པར་ ེད་དགོས་ཏེ། མི་གཅིག་ལ་ ོལ་བ་བཞིན་ལས་ ་བར་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཅིས་དན་ ིས་
འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ང་ལ་ ོད་ ི་ཞལ་ངོར་ ིན་ བས་ཐོབ་པ་བདེན་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་མཚན་ཞིག་
བ ན་ནས། ང་ལ་ག ང་བ ོད་པ་འདི་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ༡༨ ེད་ཉིད་གནས་འདི་དང་མ་

ལ་བར། ང་རང་ ིར་ལོག་ནས་འ ལ་བ་ ེད་ ི་མ ན་ འཇོག་པར་ ག་རོགས་ཞེས་ ས། གཙ་བོས། བདག་
གིས་ ོད་ ིར་ལོག་པར་ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༩ ཅིས་དན་ ིས་རེ ་ཞིག་བཤས་པ་མ་ཟད། ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་
གང་གིས་ ར་མེད་བག་ལེབ་བཟོས་ཏེ། ཤ་ནི་ ེ་བོ་ཞིག་གི་ནང་ ་བཞག་པ་དང་། ་བ་ ོད་ ་ གས་ནས་བེ་
ཤིང་འོག་གི་ཕོ་ཉའི་མ ན་ ་ ལ། ༢༠ ་ཡི་ཕོ་ཉས་ཅིས་དན་ལ། ཤ་དང་ ར་མེད་བག་ལེབ་ཕ་བོང་དེའི་ ེང་
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་ཞོག་དང་། དེ་ནས་ ་བ་ གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ོས་པས། ཁོས་དེ་ ར་ ་ ས་སོ༎ ༢༡ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་
ལག་ནང་གི་ད ག་པ་ ར་ནས། ད ག་པའི་ ེ་མོ་ཤ་དང་ ར་མེད་བག་ལེབ་ལ་རེག་ཙམ་ ིས་ཕ་བོང་ལས་མེ་
འ ར་ཏེ་ཤ་དང་ ར་མེད་བག་ལེབ་བ ེགས་ཚར། དེ་ ེས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་མི་ ང་བར་ ར་ཏོ༎ ༢༢ ཅིས་དན་

ིས་ཁོང་ཉིད་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་ཤེས་པས། ི་ ད། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་ནི་མི་ ང་ ེ། ངས་
ནི་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉའི་ཞལ་ངོ་ ེན་པར་མཇལ་ ང་ཞེས་ ས། ༢༣ གཙ་བོས། ོད་ ི་སེམས་བདེ་བར་གནས་ཤིག
བདག་ལ་ ག་མི་དགོས། ོད་རང་འཆི་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ག ངས། ༢༤ དེ་བས་ཅིས་དན་ ིས་དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་
མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ཤིང་། དེའི་མིང་ལ་ ཱ་ཝེ་ ་ ང་ཞེས་བཏགས།༼ དེའི་དོན་ནི་གཙ་བོས་བདེ་བ་གནང་
ཞེས་པའི་དོན་ནོ༎༽མཆོད་ ི་དེ་ནི་ཨ་ ་ཡི་ཤེའི་རིགས་ ི་ ་ཕོ་ལ་ ་ད་ འི་བར་ ་གནས་སོ༎

༢༥ ད ང་མོར་དེར་གཙ་བོས་ཅིས་དན་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་གི་ཕའི་བ་ ང་ ེ། ལོ་ན་བ ན་ལ་
སོན་པའི་བ་ ང་གཉིས་པ་དེ་ ིད་ལ། དེ་མིན་ ོད་ ི་ཕས་པ་ཨལ་ལ་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་དེ་བཤིག་ ེ།
མཆོད་ ིའི་གམ་ ི་ ་ཤིང་དེ་ཆོད་ཅིག ༢༦ ཕ་བོང་འདིའི་ ེང་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་ ལ་
འ ིག་པོར་བ ིགས་ལ། བ་ ང་གཉིས་པ་དེ་དམར་བསང་ལ་ ལ་ཏེ། ོད་ ིས་བཅད་པའི་ ་ཤིང་དེ་ ད་
ཤིང་ ་ ེད་རོགས་ཞེས་བཀའ་བ ོས་སོ༎ ༢༧ ཅིས་དན་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ལས་མི་བ ་བསལ་ཏེ། གཙ་
བོས་ཁོ་ལ་བ ོས་པ་བཞིན་ ས་སོ༎ ཁོ་རང་གི་ཕ་ ིམ་དང་རང་གི་མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ལ་ ག་ནས། ཉིན་
དཀར་དེ་ ར་ ་ ེད་མ་ཕོད་པར་དགོང་མོའི་ ས་ ་ ས་སོ༎

༢༨ མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ཞོགས་པར་ཡར་ལངས་ཏེ། པ་ཨལ་ ི་མཆོད་ ི་བཤིགས་པ་དང་། མཆོད་ ིའི་
གམ་ ི་ ་ཤིང་བཅད་ཅིང་། བ་ ང་གཉིས་པ་དེ་གསར་ ་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་དེའི་ ེང་ ་ ལ་འ ག་པ་
མཐོང་ནས། ༢༩ ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ ས་ ས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་བར་ ེད། ཁོ་ཚས་བ ག་ད ད་ ས་
མཐར། འདི་ནི་ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་ ་ཅིས་དན་ ིས་ ས་པ་རེད་ཅེས་ ་བཞིན་འ ག ༣༠ མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ིས་
ཡེ་ཨ་ ི་ལ། ོད་ ི་ ་དེ་ང་ཚ་ལ་ ད་ནས་གསོད་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་པ་ཨལ་ ི་མཆོད་

ི་བཤིགས་པ་དང་། ་ཤིང་བཅད་ཟིན་ཞེས་ཟེར། ༣༡ ཡེ་ཨ་ ི་ཡིས་དེ་ལ་ ོལ་བར་འ ེངས་པའི་མི་ མས་ལ་
འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་པ་ཨལ་ ི་ཆེད་ ་ ོད་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ མས་ ིས་དེ་ ོབ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ།

་ཞིག་གིས་དེའི་ཆེད་ ་ ོད་ ས་ན། དེ་ ་བར་གསོད་ ང་ངོ་༎ ཨ་པལ་རང་ཉིད་ ་ཡིན་པ་བདེན་ན། ་
ཞིག་གིས་ཁོའི་མཆོད་ ི་བཤིགས་པ་དེ་ལ། ཁོ་རང་ཉིད་ ིས་ ོད་ ་ གས་ཞེས་ལན་བཏབ། ༣༢ དེ་བས་ཉིན་དེ་
ནས་བ ང་མི་ མས་ ིས་ཅིས་དན་ལ་ཡེ་ ་པ་ཨལ་ཞེས་ཟེར། དེའི་དོན་ནི། ཁོས་པ་ཨལ་ ི་མཆོད་ ི་བཤིགས་
པས། པ་ཨལ་ལ་དེ་དང་ ོད་ ་ གས་ཞེས་པ་དེའོ༎

༣༣ དེའི་ཚ་མེ་དན་པ་དང་། ཡ་མ་ལེག་པ་དང་། ཤར་ ོགས་པ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་གཙང་བོར་
བ ལ་ཞིང་། ཡེ་ཟི་ལི་བདེ་ཐང་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ ༣༤ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ཅིས་དན་ ི་ ེང་ ་བབས་ཏེ་ཁོས་
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་ ང་ ས་པས། ཡ་ ་ཡི་ཤེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ན་ ་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་སོ༎ ༣༥ ཁོས་མི་མངགས་ནས་
མ་ན་ཤེའི་ ལ་ ན་ ་འ ོ་ ་བ ག་ཅིང་། མ་ན་ཤེ་བ་ མས་ ང་ ན་ ་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས། ཡང་མི་
མངགས་ནས་ཨ་ཤེར་བ་དང་། ཟ་ ་ལོན་པ་དང་། ནབ་ཏ་ལི་བ་ མས་དང་འ ད་ ་བ ག་པས། དེ་དག་ ང་
ཐོན་ནས་ཁོ་ཚ་དང་ ན་ ་འ ས་སོ༎

༣༦ ཅིས་དན་ ིས་ ་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ག ངས་པ་ ར། ངའི་ལག་པ་གཡར་ནས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ོབ་བོ་ཟེར་བ་དེ་བདེན་ན། ༣༧ ངས་བལ་ ི་ ང་བོ་ཞིག་ག ལ་ཁ་ ་བཞག་ཡོད། གལ་ཏེ་བལ་
ཁོ་ནའི་ ེང་ ་ཟིལ་བ་ཆགས་ཤིང་། ས་ཆ་གཞན་དག་ མ་པོར་གནས་ཡོད་ན། ེད་ ིས་ག ངས་པ་ ར། ངའི་
ལག་པ་གཡར་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོབ་བོ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ང་ཡིད་ཆེས་ངེས་ཞེས་ ས། ༣༨ ི་ཉིན་ཞོགས་
པར་ཅིས་དན་ཡར་ལངས་ནས་བ ་ ས། དངོས་གནས་དེ་ ར་ ་འ ག་ ེ། ག་བལ་བཙར་བ་ཙམ་ ིས།
བལ་གསེབ་ནས་ཟིལ་བ་གཞོང་བ་གང་ ང་ངོ་༎ ༣༩ ཡང་ཅིས་དན་ ིས་ ་ལ་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ང་ལ་

གས་ ོ་བ་མི་མཛད་རོགས། ངས་ ར་ཡང་ ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ངས་ཡང་བ ར་ ག་བལ་ ིས་ཚད་ ་ཞིག་
ེད་འདོད་དེ། ག་བལ་ མ་པོར་གནས་ཤིང་། ས་ཆ་གཞན་དག་ལ་ཟིལ་བས་བ ན་ཡོད་པར་ ོན་ཞེས་ ས།

༤༠ དགོང་མོ་དེར་ ་ཡིས་ ར་བཞིན། ག་བལ་ མ་པོར་གནས་ཤིང་། ས་ཆ་གཞན་དག་བ ན་པར་ ས་སོ༎

༧ ཡེ་ལི་པ་ཨལ་ནི་ཅིས་དན་ ི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ་མོར་ལངས་
ཏེ། ཧ་ལོ་ ་མིག་གི་འ མ་ ་ ར་བཏབ། མེ་དན་པའི་ ར་ནི་ཁོ་ཚའི་ ང་ ོགས་ ི་བདེ་ཐང་ ེ། མོ་

ལིའི་རི་དང་ཉེ་བའི་གནས་ ་ཡོད་དོ༎ ༢ གཙ་བོས་ཅིས་དན་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་
མང་ གས་པས། བདག་གིས་མེ་དན་པ་ མས་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་མི་ ང་། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་
བདག་ལ་ཁེངས་པའི་གཏམ་ ིས། ང་ཚས་ནི་རང་ཉིད་ ི་ལག་པས་རང་ཉིད་བ བས་པའོ་ཞེས་མི་ཟེར་བའི་
ཆེད་ ་ཡིན། ༣ ད་ ་ ོད་ ིས་མི་འདི་དག་ལ། ག་ཅིང་ ིང་ ང་བ་ མས་ཅིས་ལི་རི་བོ་དང་ ལ་ནས་ ིར་
ལོག་ཆོག་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས་པས། མི་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་ ིར་འཁོར་ནས། མི་ཆིག་ ི་ལས་མ་ ག་གོ། ༤ གཙ་
བོས་ཅིས་དན་ལ་འདི་ ད་ ། མི་ད་ ང་མང་ གས་པས་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ ིད་ནས་ ་ཡི་ ོགས་ ་མར་སོངས་
ཤིག བདག་གིས་དེ་ ་ ོད་ ི་ཚབ་ ་དེ་ཚ་ལ་གོ་བགོས་ ས་ཆོག བདག་གིས་ ་ཞིག་བ ན་ནས་མི་དེ་ ོད་
དང་མཉམ་ ་སོང་ཆོག་ཅེས་བཤད་ན། མི་དེ་ ོད་དང་མཉམ་ ་སོང་ཆོག བདག་གིས་ ་ཞིག་བ ན་ནས་མི་
དེ་ ོད་དང་མཉམ་ ་སོང་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་ན། མི་དེ་ ོད་དང་མཉམ་ ་སོང་མི་ཆོག ༥ ཅིས་དན་ ིས་དེ་
ཚ་ ིད་ནས་ འི་ ོགས་ ་མར་སོང་། གཙ་བོས་ཅིས་དན་ལ། ི་ཡིས་ ་འ ང་བ་བཞིན་ ེ་ཡིས་བ ག་ནས་
འ ང་བ་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་བཀོད་ ིག་ ོས་དང་། ཡང་ཙག་ ར་བ ད་ནས་ ་འ ང་བ་ མས་ ོགས་
གཞན་ཞིག་ ་བཀོད་ ིག་ ེད་རོགས་ཞེས་ག ངས། ༦ ་ ོར་བས་བཏེགས་ཏེ་ ེ་ཡིས་བ ག་མཁན་ ི་མི་

མ་བ ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ མས་ ིས་ཙག་ ར་བ ད་ནས་འ ང་ངོ་༎ ༧ གཙ་བོས་ཅིས་དན་
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ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ་ ེ་ཡིས་བ ག་པའི་མི་ མ་བ ་ཡོད་པ་དེས་ ོད་ཚ་ ོབ་ ་འ ག མེ་དན་པ་
མས་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་ འོ༎ དེ་འ ོས་ མས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ཆོག ༨ མི་ མ་བ ་ཡོད་པ་དེས་

ལམ་ གས་དང་ ་ ང་ལག་ ་ ེར་ཅིག དེ་འ ོས་ ི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཅིས་དན་ ིས་ཁོ་ཚ་རང་རང་གི་
ར་ ་འ ོ་ ་ གས། མི་ མ་བ ་ཡོད་པ་འདིས་ཆོག མེ་དན་པ་ མས་ ི་ ར་ནི་ཁོའི་འོག་གི་བདེ་ཐང་ ་

ཡོད་དོ་ཞེས་ག ངས།
༩ དགོང་མོ་དེར། གཙ་བོས་ཅིས་དན་ལ་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ལ་འོག་གི་མེ་དན་པའི་ ར་ ་སོངས་

ཤིག དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་དེ་དག་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་ཡོད། ༡༠ གལ་ཏེ་ ོད་རང་ ག་ ེ་མར་འ ོ་
བར་མི་ ས་ན། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ ་ལ་ ར་དེའི་ནང་ ་འ ོ་ ་ གས། ༡༡ ོད་ ིས་དེ་དག་གིས་ཅི་ཟེར་ལ་
ངེས་པར་ ་ཉན་དགོས། དེ་ ེས་ ོད་ལ་ ར་དེ་དང་ ོལ་བའི་ ིང་ ོབས་དང་ ན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
དེ་ནས་ཅིས་དན་ ིས་གཡོག་པོ་ ་ལ་མར་ ིད་ནས་ ར་ ི་གམ་ ་སོང་ངོ་༎ ༡༢ མེ་དན་པ་དང་། ཡ་ན་ལེག་
པ་དང་། ཤར་ ོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་བདེ་ཐང་ ་ བ་པ་ནི། ཆ་ག་བའི་ ངས་བཞིན་མང་ལ། ཁོ་
ཚའི་ ་མོང་གི་ ངས་ནི་ ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་བ ང་གིས་མི་ལང་ངོ་༎ ༡༣ ཅིས་དན་དེ་ ་ ེབས་ཤིང་མི་ཞིག་
གིས་རང་གི་ ི་ལམ་འ ག་ ོགས་དེ་ལ་འདི་ ར་བཤད་བཞིན་པ་ཐོས། ངས་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་ ང་། ི་ལམ་

་ ོའི་བག་ལེབ་ཅིག་མེ་དན་པའི་ ར་ནང་ ་འ ིལ་འོངས། དེ་དམ་པའི་ ར་ ི་གམ་ ་ ེབས་ཤིང་དམ་
པའི་ ར་དང་འ ད་པས། དམ་པའི་ ར་འ ེལ་ནས་ ོག་པར་ ར་རོ། ༡༤ འ ག་ ོགས་དེས། དེ་ནི་གཞན་མ་
ཡིན་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་ ་ཅིས་དན་ ི་ ི་རེད། ་ཡིས་མེ་དན་དང་དམག་ཡོད་ཚད་དེའི་ལག་ ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར།

༡༥ ཅིས་དན་ ིས་ ི་ལམ་དེ་དང་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ མས་ཐོས་ ེས། ་ལ་ ས་ ག་ ལ། ིར་ད ི་
སི་རལ་བའི་ ར་ནང་ ་ལོག་ནས་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ཤིག གཙ་བོས་མེ་དན་པའི་དམག་མི་ མས་ ོད་
ཚའི་ལག་ ་ ད་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༦ དེ་ནས་ཅིས་དན་ ིས་མི་ མ་བ ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ ་ཁག་ག མ་ ་
བགོས་ཏེ། མི་རེ་རེའི་ལག་ ་ ་ ང་དང་དམ་ ་ ོང་བ་རེ་བཞག དམ་ འི་ནང་ ་མེ་ ང་ནས། ༡༧ དེ་ཚ་ལ་
འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ངས་ཅི་ ེད་ལ་ ོས། ང་ ར་ ི་གམ་ ་ཐོན་ནས་ཅི་ ར་ ས་ན་ ོད་ཚས་ ང་དེ་

ར་ ེད་དགོས། ༡༨ ང་དང་ངའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ་ ང་འ ད་པའི་ ས་ ། ོད་ཚས་ ང་ ར་
ི་མཐའ་བཞི་ནས་ ་ ང་ ས་ཤིང་། གཙ་བོ་དང་ཅིས་དན་ ི་ ི་ཞེས་ ད་འབོབ་ ེད་དགོས་ཞེས་བ ོས།

༡༩ ཅིས་དན་དང་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་བ ་ཡོད་པ་དེ། ནམ་ ང་གི་ ན་ག མ་པ་ཡོལ་བའི་ཚ།
ར་ ི་གམ་ ་འོངས་ནས་ ་ ང་ ས་ཤིང་ལག་པའི་ནང་གི་དམ་ ་ མས་བཅག་གོ། ༢༠ ་ཁག་ག མ་ ི་

དམག་ཐམས་ཅད་ ིས་ ་ ང་ ས་ཤིང་དམ་ ་བཅག ལག་གཡོན་པར་མེ་ཐོགས་ཤིང་ལག་གཡས་པར་ ་
ང་བ ང་ནས། གཙ་བོ་དང་ཅིས་དན་ ི་ ི་ཞེས་ ད་འབོད་ ས། ༢༡ ཁོ་ཚ་ ར་ ི་མཐའ་བཞི་ ་རང་རང་
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གི་གནས་ ་བ ད་པས། ར་ནང་གི་མི་ མས་ཕར་ ག་ཚར་ ག་ ེད་ཅིང་། མི་ མ་བ ས་ ད་འབོད་ ས་
པས་དེ་དག་འ ོ་བར་ ེད། ༢༢ མི་ མ་བ ་ཡིས་ ་ ང་འ ད་པའི་ཚ། གཙ་བོས་ ར་ནང་གི་མི་ མས་ལ་
ཕན་ ན་ ི་ཡིས་གསོད་རེས་ ེད་ ་བ ག དེ་ ེས་ཞི་ལེར་ལ་ཁ་ ོགས་ནས་པོ་ཧ་ ི་ ཱ་ལ་ ོས་ཤིང་། དེ་ནས་
ཐད་ཀར་ཐ་ ཱ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཡ་པོ་མེ་ཧལ་ལ་ ོས་སོ༎

༢༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ནབ་ཏ་ལི་དང་། ཨ་ཤེར་དང་། མ་ན་ཤེ་བཅས་ ི་ ལ་ནས་འོངས་ཏེ་མེ་དན་པ་
མས་ ི་ ེས་དེད་དོ༎

༢༤ ཅིས་དན་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ལ་ ་སོང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་རི་ལས་བབས་
ཏེ་མེ་དན་པ་ མས་ལ་ ོལ་ཅིག དེ་དག་གི་ ོན་ ་ཆས་ནས་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་ནས་པོ་པ་ལའི་བར་ ི་

ལ་ མས་དམ་པོར་ ངས། དེ་བས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་མི་ མས་ ན་ ་འ ས་ཏེ། ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་ནས་
པོ་པ་ལའི་བར་ ི་ ལ་ མས་བ ངས་སོ༎ ༢༥ མེ་དན་པའི་མགོ་བ་གཉིས་གསོན་བ ང་ ས། གཅིག་གི་མིང་ལ་

་ལེ་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ཞི་ཡེ་པོ་ཟེར། ་ལེ་ཟེར་བ་དེ་ ་ལེའི་ཕ་བོང་གི་ ེང་ ་བསད་པ་དང་། ཞི་
ཡེ་པོ་ཟེར་བ་དེ་ཞི་ཡེ་པོ་ཡི་ཆང་གི་གཞོང་བའི་ནང་ ་བསད། ཡང་མེ་དན་པ་ མས་ ི་ ེས་དེད་ཅིང་། ་ལེ་
དང་ཞི་ཡེ་པོ་ཡི་མགོ་བོ་ ངས་ཏེ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཅིས་དན་ ི་གམ་ ་ ེར་ཏོ༎

༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་ ིས་ཅིས་དན་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་མེ་དན་པ་ མས་དང་འཐབ་ ་འ ོ་
ས། ང་ཚ་བོས་ནས་མཉམ་ ་མ་སོང་བས། ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་ལ་འདི་ ར་དེ་ ར་ ེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་

ཁོ་ཚས་ཅིས་དན་ལ་ཁ་འཛང་ཆེ་ཆེར་ ས། ༢ ཅིས་དན་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ཅི་ ས་པ་དེ་ ོད་ཚས་
ས་པ་དང་བ ར་ག་ལ་ཆོག ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ ངས་ ེས་ ག་པའི་ ན་འ མ་ནི་ཨ་ ་ཡི་ཤེ་ཡིས་ ངས་

པའི་ ན་འ མ་ལས་བཟང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༣ ་ཡིས་མེ་དན་པའི་ ལ་པོ་གཉིས་ཏེ། ་ལེ་དང་ཞི་ཡེ་པོ་
གཉིས་ ོད་ཚའི་ལག་ ་གནང་ཡོད། ངས་ཅི་ ས་པ་དེ་ ོད་ཚས་ ས་པ་དང་བ ར་ག་ལ་ཆོག་ཅེས་ཅིས་དན་

ིས་ ད་ཆ་དེ་དག་བཤད་ ེས། ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་ ི་ཁོང་ ོ་ཞི་བར་ ར་ཏོ༎
༤ ཅིས་དན་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པའི་མི་ མ་བ ་ཡོད་པ་དེ་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ་ ེབས་ཤིང་

བ ལ་ ས། ཐང་ཆད་པར་ ར་ ང་ད་ ང་ད ་བོའི་ ེས་ ་ ེག ༥ ཅིས་དན་ ིས་ ་ཀོད་པ་ མས་ལ། ོད་
ཅག་གིས་བག་ལེབ་ ེར་ནས་ངའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལ་བཟའ་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ཚ་
ཐང་ཆད་འ ག ང་ཚས་མེ་དན་པའི་ ལ་པོ་ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ ི་ ེས་བ ེག་དགོས་ཞེས་བཤད།
༦ ་ཀོད་པ་ མས་ ི་མགོ་བས། ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་ཟིན་པས། ངེད་ཅག་གིས་
བག་ལེབ་ ོད་ ི་དམག་ལ་ ེར་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༧ ཅིས་དན་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་
ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ངའི་ལག་ ་ ད་ ེས། ངས་ཐང་ ོང་གི་ཚར་ ག་དང་སེ་བའི་ཚར་མ་ཡིས་ ོད་
ཚ་ལ་གཙགས་པར་ ེད་དོ་ཞེས་ ས། ༨ ཅིས་དན་ ལ་དེ་ནས་པེ་ ་ ་ལིའི་ ོགས་ ་ཡར་སོང་ཞིང་། ལ་
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དེའི་མི་ མས་ལ་ཡང་དེ་ ར་བཤད་ ང་། པེ་ ་ ་ལི་པ་ མས་ ིས་ ང་ ་ཀོད་པ་ མས་དང་འ ་བར་
ལན་བཏབ་བོ༎ ༩ ཁོས་པེ་ ་ ་ལི་པ་ མས་ལ། ང་བདེ་བར་ ིར་ལོག་པའི་ཚ། ངས་ཐོག་ཁང་འདི་བཤིག་པར་
ངེས་སོ་ཞེས་བཤད།

༡༠ བས་དེར་ཞི་པ་དང་། ཟ་མོ ་ན་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚའི་ ེས་འ ངས་པའི་དམག་མི་ཐམས་ཅད་ཇ་གི་
་བ ད་ཡོད་ཅིང་། མི་ཆིག་ ི་ ་ ོང་ཙམ་འ ག་ ེ། དེ་ནི་ཤར་ ོགས་པའི་དམག་མི་ མས་ལས་ ག་ ས་
་ ར་བ་ མས་ཡིན་ལ། ི་ཐོགས་པའི་དམག་མི་འ མ་གཉིས་ཙམ་བསད་ཟིན་ཏོ༎ ༡༡ ཅིས་དན་ནི་ནོ་པ་

དང་ཡེ་པི་ཧ་ཡི་ཤར་ ོགས་ ་སོང་ཞིང་། ར་ ོད་པ་ མས་ ི་ལམ་ ་ གས་ནས་མེ་དན་པའི་དམག་མི་
མས་བསད། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་སོས་དལ་བག་ཕེབས་ངང་མ་ ག་པར་བ ད་པའི་ ་མཚན་ ིས་ཡིན་ནོ༎ ༡༢ ཞི་པ་

དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ ོས་པས། ཅིས་དན་ ིས་དེ་ཚའི་ ེས་དེད་ཅིང་། མེ་དན་པའི་ ལ་པོ་ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་
ན་གཉིས་བ ང་བ་མ་ཟད། དམག་ མས་ ག་ ེ་འཐོར་བར་ ར།

༡༣ ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་ ་ཅིས་དན་སེ་ར་སིའི་ག ལ་ས་ནས་ ིར་ལོག ༡༤ ་ཀོད་པའི་གཞོན་ ་ཞིག་བ ང་ ེ།
་ཀོད་ལ་མགོ་བ་ ན་པ་གང་དག་ཡོད་ ིས་པས། དེས་མགོ་བ་ ན་པ་བ ན་ ་དོན་བ ན་ ི་མིང་ ིས་སོ༎

༡༥ ཅིས་དན་ ་ཀོད་ལ་ཐོན་ནས་ ལ་དེའི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་ ོད་ཚས་ང་ལ་ ར་ཟའི་ཚག་
མདའ་འཕངས་པ་འདི་ ་ ེ། ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ ོད་ ི་ལག་ ་འ ག ངེད་ཅག་གིས་བག་ལེབ་ ོད་

ི་ ེས་འ ངས་པ་ཐང་ཆད་པ་ མས་ལ་ ེར་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ ད་ ་ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་
གཉིས་འདི་ ་ཡོད་ཅེས་ ས། ༡༦ དེ་ནས་མཁར་ནང་གི་ ན་པ་ མས་བ ང་ ེ། ཐང་ ོང་གི་ཚར་ ག་དང་སེ་
བའི་ཚར་མས་ ་ཀོད་པ་ མས་ལ་གཙགས། ༡༧ ཡང་པེ་ ་ ་ལིའི་ཐོག་ཁང་བཤིག་ཅིང་། མཁར་ནང་གི་མི་

མས་བསད་དོ༎
༡༨ ཅིས་དན་ ིས་ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ལ། ོད་ཚས་རི་བོ་ཐ་པོ་ནས་བསད་པའི་མི་དེ་དག་གི་

ག གས་ ད་ཇི་འ ་ཞིག་རེད་ཅེས་ ིས། དེ་གཉིས་ ིས། ཁོ་ཚ་ ོད་དང་འ ་ ེ། མི་རེ་རེར་ ལ་པོའི་ ས་ ི་
གཟི་བ ིད་དང་ ན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༩ ཅིས་དན་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ནི་ང་དང་མ་གཅིག་པའི་ ན་ ་
ཡིན། ོན་བདག་གིས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ ོན་ཆད་དེ་དག་ ོག་ཐར་ ་བཏང་ཡོད་
ན། ངས་ ང་ད་ ་ ོད་ཚ་མི་གསོད་ཅེས་མནའ་བོར་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༠ དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་ ་ཆེ་བ་ ་ཐེ་ལ།

ོད་ལོངས་ལ་ཁོ་ཚ་སོད་ཅིག་ཅེས་བཤད། འོན་ ང་ ་ཐེ་ནི་ད་ ང་ ིས་པ་ཡིན་ བས་ ག་ ེ་ ི་ ངས་མ་
ས་པར་ ས། ༢༡ ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་ ིས། ོད་རང་ཉིད་ ིས་ང་ཚ་སོད་དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཇི་

འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ གས་ ང་དེ་ལས་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར། ཅིས་དན་ཡར་ལངས་ནས་ཞི་པ་དང་ཟ་མོ ་ན་གཉིས་
བསད་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ ་མོང་གི་ ེ་ ་ད ངས་པའི་ ན་ མས་ ང་ ངས་སོ༎

༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཅིས་དན་ལ། ོད་ ིས་ང་ཚ་བ བས་ཏེ་མེ་དན་པའི་ལག་ནས་ཐར་བར་
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ས་པས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ ིས་ང་ཚ་ལ་བདག་ ེད་པར་དགའ་འོ་ཞེས་ཟེར། ༢༣ ཅིས་དན་ ིས། ངས་
ོད་ཚར་བདག་དོམ་མི་ ེད་ལ། ངའི་ ་ཡིས་ ང་ ོད་ཚ་ལ་བདག་དོམ་མི་ ེད་མི་ ིད་དེ། གཙ་བོ་ཁོ་ནས་
ོད་ཚ་ལ་བདག་ ེད་དོ་ཞེས་ཟེར། ༢༤ ཅིས་དན་ ི་ཁོ་ཚ་ལ། ངས་ ོད་ཚར་རེ་བ་ཞིག་ ་འདོད། ོད་ཚས་

རང་རང་གིས་འ ོགས་པའི་ ་ལོང་ མས་ང་ལ་ ོད་རོགས་ཟེར།༼ ད ་བོ་ མས་ནི་ཡི་ ི་མ་ལིའི་མི་ཡིན་
ཞིང་། དེ་དག་ཚང་མས་གསེར་ ི་ ་ལོང་འདོགས་སོ༎༽ ༢༥ དེ་དག་གིས། ང་ཚས་དེ་ ར་ ེད་པར་མོས་སོ་ཞེས་

་བ་ཞིག་གདན་ ་བཏིངས་ནས། རང་རང་གིས་འ ོགས་པའི་ ་ལོང་ མས་དེའི་ ེང་ ་འཕངས། ༢༦ ཅིས་
དན་ ིས་བ ངས་པའི་གསེར་ ི་ ་ལོང་དག་གི་ ིད་ཚད་ལ་གསེར་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་ཡོད་ཅིང་།
དེ་ལས་གཞན་ད་ ང་མེ་དན་ ི་ ལ་པོས་བཏགས་པའི་ ་ལོང་དང་། ་ ན་དང་། ་བ་ ་ ག་དང་། ་
མོང་གི་ ེ་ ་ད ངས་པའི་གསེར་ ི་ ེ་ ན་ མས་ཡོད་དོ༎ ༢༧ ཅིས་དན་ ིས་གསེར་དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ཏི་
ཞིག་བཟོས་ཏེ་རང་གི་མཁར་ ་ཕོ་ལ་ ་བཞག ེས་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཏིའི་ ེས་ ་འ ངས་
ནས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སོགས་ ས་པས། དེ་ནི་ཅིས་དན་དང་ཁོའི་ ིམ་མི་ཡོངས་ ི་ ི་ ་ ར་ཏོ༎

༢༨ དེ་ ར་མེ་དན་པ་ མས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བ ལ་ཏེ་མགོ་ ར་ཡང་འདེགས་མི་ཕོད་པར་
ར། ཅིས་དན་པ་ མས་ཡོད་པའི་ ས་ ་ལོ་ངོ་བཞི་བ ར་ ལ་ཁབ་བདེ་བར་གནས་སོ༎

༢༩ ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་ ་ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ིར་ལོག་ ེ་རང་གི་ ིམ་ ་བ ད། ༣༠ ཅིས་དན་ལ་རང་ལས་ ེས་པའི་ ་
བ ན་ ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཁོ་ལ་བ ན་མོ་མང་བའི་ ེན་ ིས་སོ༎ ༣༡ ཁོའི་ ང་མ་ཞིག་ ི་ཇན་ ་ཡོད་ཅིང་དེ་ལ་

་ཞིག་ ེས། ཅིས་དན་ ིས་དེའི་མིང་ལ་ཡ་པེ་མེ་ལི་ཞེས་བཏགས། ༣༢ ཡེ་ཨ་ ི་ཡི་ ་ཅིས་དན་ལོ་ན་ ས་ནས་
ཤི་ཞིང་། ཨ་ ་ཡི་ཤེ་ཡི་ ་ཕོ་ལ་ ་ ར་ ་ ས་སོ༎

༣༣ ཅིས་དན་ཤི་ ེས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡང་བ ར་པ་ཨལ་བ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ལོག་
པར་གཡེམ་ཞིང་། ཡི་པ་ཨལ་པེ་ལི་ ་ཁོ་ཚའི་ ་ ་བ ར། ༣༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཁོ་ཚའི་ ་

ེ། ཁོ་ཚ་མཐའ་བཞིའི་ད ་ལས་ ོབ་མཁན་དེ་ ན་པར་མི་ ེད་དོ༎ ༣༥ ཡེ་ ་པ་ཨལ་ཏེ། ཅིས་དན་ ིས་ཁོ་ཚ་
བ ལ་བའི་རང་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་བའི་ ིམ་དེ་དང་ཡང་མི་བ ན་པར་ ེད་དོ༎

༩ ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ི་ ་ཡ་པེ་མེ་ ་ཟེར་བ་ ི་ཇན་ ་འོངས་ནས་ཁོ་རང་གི་མའི་ ན་ མས་དང་ ག་ཅིང་།
དེ་དག་དང་རང་གི་ཨ་ཞང་ ིམ་མི་ཡོངས་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ཚས་ ི་ཇན་ ི་འབངས་མི་ མས་ལ།

ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ི་ ་བ ན་ ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ཚ་ལ་དབང་ ས་པ་བཟང་ངམ། ཡང་ན་མི་
གཅིག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་དབང་ ས་ན་བཟང་ཞེས་ ིས་དང་། ོད་ཚས་ང་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཤ་ ས་ལས་ཆད་པ་
མ་བ ེད་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣ ཁོའི་མོའི་ ན་ མས་ ིས་ ད་ཆ་འདི་དག་ཁོའི་ཆེད་ ་ ི་ཇན་ ི་མི་

མས་ལ་བཤད་པས། ི་ཇན་ ི་མི་ མས་ ི་སེམས་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་ ོགས་ཤིང་། དེ་དག་གིས། ཁོ་ནི་ང་ཚའི་
ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ༤ པ་ཨལ་པེ་ལི་ ་ཡི་ ་ཁང་ནས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ན་ ་ ངས་ཏེ་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་ ད།
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ཡ་པེ་མེ་ ་ཡིས་ད ལ་དེ་དག་གིས་ཆོམ་ ན་འགའ་ ས་འ ག་པ་ཁོ་དང་འ ོགས་ནས། ༥ ་ཕོ་ལ་ནས་ཁོའི་
ཕ་ཡི་ ིམ་ ་སོང་། རང་གི་ ན་ ་དང་ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ི་ ་བ ན་ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ ེང་

་བསད་ནས། ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ི་ ་ ང་བ་ཡོ་ཐན་ལས་མ་ ག་གོ། དེ་ནི་ཁོ་རང་ ས་པས་མ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ༎
༦ ི་ཇན་པ་དང་མེ་ལོ་བ་ཐམས་ཅད་ ན་ ་འ ས་ནས། ི་ཇན་ ་ཡོད་པའི་བེ་ཤིང་གི་ཀ་བའི་གམ་ ་སོང་
ཞིང་། ཡ་པེ་མེ་ ་ ལ་པོ་ ་བ ར་རོ༎

༧ མི་ཞིག་གིས་དོན་དེ་ཡོ་ཐན་ལ་བཤད་པས། ཁོ་རང་རི་བོ་ཅིས་ལི་ཞིན་ ི་མགོ་ ་འགོས་ནས་འབངས་
མི་ མས་ལ་ ད་ཆེན་པོས། ེ་ ི་ཇན་པ་ མས། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ཉན་དགོས། ་ཡིས་ ང་ ོད་ མས་ ི་
ངག་ལ་ཉན་ངེས་ཞེས་བོས། ༨ བས་ཤིག་ ོན་ཤིང་ མས་ ིས་ ོན་པ་ཞིག་ལ་ ག་ ས་ གས་ནས་ ལ་པོ་

་བ ར་ནས། ཁོ་ཚ་ལ་དབང་ ེད་པར་འཐད་པས་ཁ་ ར་ཤིང་ལ། ོད་ནི་ང་ཚའི་ ལ་པོ་ ེད་རོགས་ཞེས་
ས། ༩ ཁ་ ར་ཤིང་གིས། ངས་ནི་ ་ཡི་འ ལ་ ས་དང་བ ར་མིའི་ མ་དག་ ངས་ནས། ོན་ཤིང་ ན་ ི་

ཡང་ ེང་ནས་གཡོ་བར་ ེད་དམ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༠ ོན་ཤིང་ མས་ ིས་སེ་ཡབ་ཤིང་ལ། ོད་འོངས་ནས་
ང་ཚའི་ ལ་པོ་ ེད་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༡ སེ་ཡབ་ཤིང་གིས། ངས་ནི་ཞིམ་མངར་ ི་འ ས་ ་ཐོགས་པ་ མས་

ངས་ནས། ོན་པ་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ནས་གཡོ་བར་ ེད་ ིད་དམ་ཞེས་ ས། ༡༢ ོང་ཤིང་ མས་ ིས་ ན་
འ མ་ ི་ ོང་བོ་ལ། ོད་འོངས་ནས་ང་ཚའི་ ལ་པོ་ ེད་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༣ ན་འ མ་ཤིང་གིས། ངས་ནི་

་དང་མི་ མས་ ོས་པར་ ེད་པའི་ཆང་གསར་ ངས་ནས། ོན་ཤིང་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ནས་བ ོད་པར་
ེད་ ིད་དམ་ཞེས་ ས། ༡༤ ོན་ཤིང་ མས་ ིས་ཚར་མ་ལ། ོད་འོངས་ནས་ང་ཚའི་ ལ་པོ་ ེད་རོགས་ཞེས་
ས། ༡༥ ཚར་མས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ང་རང་ ལ་པོར་བ ར་འདོད་

པ་ཡིན་ན། ངའི་ ིབ་མའི་འོག་ ་ཤོག་དང་། དེ་ལས་ ོག་ན་ཚར་མ་ལས་མེ་ ངས་ཏེ། ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་ ོང་
མས་འཚག་པར་འ ར།

༡༦ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་མེ་ ་ ལ་པོ་ ་བ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ག ང་ ང་དང་ ང་བདེན་ ིས་
ཡེ་ ་པ་ཨལ་དང་ཁོའི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བཟང་ ེད་འདོད་ན། ཁོའི་ལག་པས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་ ་ ེད་
རོགས་གནོངས། ༡༧ ོན་ཆད་ངའི་ཕ་ཡིས་ ོག་བ ོས་ ིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་འཐབ་འཛང་ ས་ཏེ། ོད་ཚའི་
མེ་དན་པའི་ལག་འོག་ནས་བ བས་པ་རེད། ༡༨ ད་ ་ ོད་ཚ་འོངས་ནས་ངའི་ཕ་ ིམ་ལ་ ོལ་ཞིང་། ཁོ་ལ་ ་
བ ན་ ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ ེང་ ་བསད་པ་མ་ཟད། ཁོའི་གཡོག་མོའི་ ་ཡ་པེ་མེ་ ་ཟེར་བ་ ི་
ཇན་པའི་ ལ་པོར་བ ོས། ཁོ་ནི་མ་གཞི་ ོད་ཅག་གི་ ན་ ་ཡིན་ནོ༎ ༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ད་ ་ག ང་

ང་དང་ ང་བདེན་ ིས་ཡེ་ ་པ་ཨལ་དང་ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོར་བཟང་བར་ ས་ན། ོད་ཚ་ལ་ཡ་ ་མེ་ ་
ལས་དགའ་བ་ཐོབ་ཅིང་། ཁོ་ཡང་ ོད་ཅག་གི་ ེན་ ིས་དགའ་བར་འ ར་རོ༎ ༢༠ དེ་ལས་ ོག་ན། མེ་ ེ་ཡ་པེ་
མེ་ ་ལས་ ང་ ེ་ ི་ཇན་པ་དང་མེ་ལོ་བ་ མས་བ ེག་པར་ ེད་ལ། ར་ཡང་མེ་ ེ་ཞིག་ ི་ཇན་པ་དང་མེ་ལོ་
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བ་ནས་མཆེད་དེ་ཡ་པེ་མེ་ ་བ ེག་པར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ༎
༢༡ ཡོ་ཐན་རང་གི་ག ང་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་ ག་ ེ། པེ་ཨེར་ ་ ོས་ཤིང་དེ་ ་གནས་བཅས།
༢༢ ཡ་པེ་མེ་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ལོ་ག མ་ ི་ ན་ ་དབང་ ས་སོ༎ ༢༣ ་ཡིས་ཡ་པེ་མེ་ ་

དང་ ི་ཇན་པའི་བར་ ་བ ད་ཅིག་བཏང་ ེ། ི་ཇན་པ་ མས་ཡ་པེ་མེ་ ་དང་ བ་འགལ་ ེད་ ་བ ག
༢༤ འདི་ནི་ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ི་ ་བ ན་ ་བོར་ཕོག་པའི་གནོད་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་ ་བོ་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་ཐེབས་ ་
བ ག་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚའི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་དེ་ཁོའི་ ན་ ་གསོད་པའི་ལག་རོགས་ ི་ཇན་པའི་ ེང་ ་
བཀལ་བའང་ཡིན་ནོ༎ ༢༥ ི་ཇན་པ་ མས་རི་ ེ་ ་བ ངས་ཏེ་ཡ་པེ་མེ་ ་འོངས་པར་ ག་ནས་བ ད། ཁོ་
ཚའི་མ ན་ ་འ ོ་མཁན་ ི་མི་ ་ཡིན་ཡང་། དེ་ཚ་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ས་པས། དེ་དག་གིས་དོན་དེ་ཡ་པེ་མེ་

་ལ་བཤད།
༢༦ ཡེ་པེའི་ ་ཀ་ལེབ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་ ི་ཇན་ ་འོངས་ཤིང་། ི་ཇན་པ་ མས་ ིས་དེ་ལ་ཡིད་

ཆེས་པར་ ར། ༢༧ ི་ཇན་པ་ མས་མཁར་ལས་ ད་དེ་ཞིང་ཐང་ ་སོང་ནས་ ན་འ མ་ ངས། ཆང་
བཙགས། དགའ་ ོན་བཤམས་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ་ཁང་ ་སོང་ནས་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་བ་མ་ཟད། ཡ་པེ་མེ་

་ལ་དམོད་ ང་བོར་རོ༎ ༢༨ ཡེ་པེ་ཡི་ ་ཀ་ལེབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ཡ་པེ་མེ་ ་ཟེར་བ་དེ་ ་རེད། ི་ཇན་
ཟེར་བ་དེ་ ་རེད། ང་ཚས་དེ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས་སམ། ཁོ་ནི་ཡེ་ ་པ་ཨལ་ ི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ལག་
རོགས་ནི་ཟ་ ་ལི་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས་ ི་ཇན་ ི་ཕ་ཧེ་མོར་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལབ ེན་བ ར་

ས་ཤིག ང་ཚས་ཅིའི་ ིར་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་དགོས། ༢༩ འབངས་འདི་དག་ངའི་ལག་འོག་ ་
འ ས་ཏེ། ངས་ཡ་པེ་མེ་ ་གསོད་པར་མ ེན་ཞེས་ ས་ལ། ཀ་ལེབ་ ིས་ཡང་ཡ་ ་མེ་ ་ལ། ོད་ ིས་དམག་མི་
མང་པོ་ ིད་ནས་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བཤད།

༣༠ ཡེ ་ཙ་ཡི་ཟ་ ་ལི་ཡིས་ཡེ་པེ་ཡི་ ་ཀ་ལེབ་ ི་ ད་ཆ་ མས་ཐོས་པས་ ོ་བར་ ར་ཏེ། ༣༡ ཁ་རོག་
གེར་ཡ་པེ་མེ་ ་ཡི་སར་མི་མངགས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ཡེ་པེ་ཡི་ ་ཀ་ལེབ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་ ི་ཇན་ ་
ཐོན་ནས། མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ི་མགོ་བ ོར་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་ ིས་འ ག་པས། ༣༢ ོད་དང་ ོད་ ི་ ེས་
འ ངས་པ་ མས་དོ་དགོང་ལངས་ཏེ་ཞིང་ཐང་ ་ ངས་ཤིག ༣༣ ི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བ་ན། ཡར་ལངས་ནས་
མཁར་ནང་ ་འ ལ་རོགས། ཀ་ལེབ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་འོངས་ནས་ ོད་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་པའི་
ཚ། གོ་ བས་དེ་དང་བ ན་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་གང་འོས་པ་དེ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣༤ དེ་ནས་ཡ་པེ་མེ་ ་དང་ཁོའི་

ེས་འ ངས་པ་ མས་དགོང་མོ་ཡར་ལངས་ཤིང་ཁག་བཞི་ ་བགོས་ཏེ། བ ངས་ནས་ ི་ཇན་པ་ མས་ལ་
ག་ནས་བ ད། ༣༥ ཡེ་པེ་ཡི་ ་ཀ་ལེབ་ ི་ ་ ད་དེ་མཁར་ ི་ ོ་ ་འ ེང་ནས་ ོད་ ས། ཡ་པེ་མེ་ ་དང་

ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ང་བའི་གནས་ལས་ཡར་ལངས་ ང་། ༣༦ ཀ་ལེབ་ ིས་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཟ་ ་
ལི་ལ། ོས་དང་། མི་འགའ་རི་ ེ་ནས་མར་འབབ་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ཟ་ ་ལིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་
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རིའི་ ིབ་མ་མཐོང་ནས་མིར་འ ལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༧ ཡང་ཀ་ལེབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་།
མི་འགའ་རི་ ེ་ནས་མར་འབབ་ ིན་འ ག དེ་མིན་ ་ཁག་ཅིག་ ང་མེ་ ་ནེ་ནེའི་བེ་ཤིང་ཡོད་སའི་ལམ་ ་

གས་ནས་འོངས་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས། ༣༨ ཟ་ ་ལི་ཡིས་ཁོ་ལ། ོན་ ོད་ ིས་ཡ་པེ་མེ་ ་ནི་ ་ཡིན། ང་ཚས་
དེ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས་སམ་ཟེར་བ་མིན་ནམ། ད་ ་ ོད་ ི་ ད་ཤོབ་ཆེ་བའི་ཚག་དེ་གང་ན་ཡོད། འདི་
ནི་ ོད་ ིས་མཐོང་ ང་ ས་པའི་འབངས་དེ་ མས་མ་ཡིན་ནམ། ད་ ་ ོད་རང་སོང་ ེ་ཁོ་ཚ་དང་འཐབ་
རོགས་ཞེས་ ས། ༣༩ དེ་ནས་ཀ་ལེབ་ ིས་ ི་ཇན་པའི་དམག་ ེ་ ངས་ཏེ། ཡ་པེ་མེ་ ་དང་འཐབ་བོ༎ ༤༠ ཡ་པེ་
མེ་ ་ཡིས་ཀ་ལེབ་ཕམ་པར་ ས་པས། ཀ་ལེབ་ཁོའི་མ ན་ནས་མཁར་ ོའི་བར་ ་ ོས་ཤིང་། མི་མང་པོར་ ས་
ཕོག་ ེ་གང་སར་འ ེལ་འ ག ༤༡ ཡ་པེ་མེ་ ་ནི་ཡ་ ་མ་ ་བ ད་ཅིང་། ཟ་ ་ལི་ཡིས་ཀ་ལེབ་དང་ཁོའི་

ན་ ་ མས་མཐར་བ ད་དེ་ཁོ་ཚ་ ི་ཇན་ནས་ ོད་ ་མ་བ ག་གོ།
༤༢ ི་ཉིན། དམངས་ མས་ཞིང་ནང་ ་ཐོན་པ་དེ། མི་ཞིག་གིས་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་བཤད་པས། ༤༣ ཁོས་རང་

གི་མི་ མས་ཁག་ག མ་ ་བགོས་ཏེ་ཞིང་ཐང་ ་བ ངས་ ་བ ག ི་ཇན་པ་ མས་མཁར་ ོ་ལས་ ད་མ་
ཐག་ཡར་ལངས་ནས་དེ་ཚ་ལ་ ོལ་བར་ ས༎ ༤༤ ཡ་པེ་མེ་ ་དང་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ ་ཁག་ཅིག་
མ ན་ ་ གས་ནས་མཁར་ ོ་ ་ལངས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ ་ཁག་གཉིས་ཐད་ཀར་ཞིང་ཐང་ ་
མཆོངས་ཏེ་འབངས་མི་ མས་བསད་དོ༎ ༤༥ ཡ་པེ་མེ་ ་ཡིས་ཉིན་གང་བོར་མཁར་དེར་ད ང་འ ག་ ས་
ནས་མཁར་དེ་འ ོགས་ཤིང་། དེའི་ནང་གི་ ོད་དམངས་ མས་བསད་པ་མ་ཟད། མཁར་གཏོར་ནས་དེའི་ ེང་

་ ་གཏོར་རོ༎
༤༦ ི་ཇན་ཇ་གི་མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་པས། པ་ཨལ་པེ་ལི་ ་ཡི་ ་ཁང་གི་དོང་ནང་ ་ གས། ༤༧ གཞན་

ཞིག་གིས་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ། ི་ཇན་ཐོག་ཁང་གི་མི་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་འཛམས་འ ག་ཅེས་བཤད། ༤༨ ཡ་པེ་མེ་
་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཟ་མིན་རི་བོའི་འགོས། ཡ་པེ་མེ་ ས་ལག་པས་ ་རེ་ཞིག་འ ར་ནས་ ོང་

བོའི་ཡལ་ག་དེ་ ག་པར་ ར་ ེས་རང་གི་ ེས་འ ངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ངས་ཅི་ ེད་པ་
ར། ར་ ་དེ་ ར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༤༩ འབངས་མི་རེ་རེས་ ོང་བོའི་ཡལ་ག་རེ་བཅད་དེ་ཡ་པེ་མེ་ ་ཡི་
ེས་ ་འ ངས། དེ་ནས་ ོང་བོའི་ཡལ་ག་ མས་དོང་གི་ ོ་ཁར་བ ིགས་ནས་མེ་ ་ ས་ཏེ་དོང་དེ་འཚག་

པར་ ས། དེ་ ར་ ི་ཇན་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ཤི་ཚར་ལ། ོན་བ ོམས་ ེས་པ་ཕོ་མོ་ཆིག་ ོང་ཡོད།
༥༠ ཡ་པེ་མེ་ ་ཐའེ་ ་ཟི་ལ་འ ོར་ཞིང་། ཐའེ་ ་ཟི་ ་ ར་བཏབ་ནས་མཁར་དེ་ ངས་སོ༎ ༥༡ མཁར་

ནང་ ་ ་ཞིང་འཐས་པའི་ཐོག་ཁང་ཞིག་ཡོད་པས། མཁར་ནང་གི་འབངས་མི་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཐོག་ཁང་
དེའི་ནང་ ་ ོས་ཏེ་ ོ་གཏན་ཞིང་ཐོག་ཁང་གི་ཡང་ ེང་ ་ ད། ༥༢ ཡ་པེ་མེ་ ་ཐོ་ཁང་དེའི་ཉེ་སར་འོངས་
ནས་ ོལ་ཞིང་། ཐོག་ཁང་དེའི་ ོ་ ་བཅར་ནས་མེ་ ་བ ེག ༥༣ ད་མེད་ཅིག་གིས་རང་འཐག་གི་ ོ་ཞིག་
འཕངས་པ་ཡ་ ་མེ་ ་ཡི་མགོ་ཐོག་ ་ཕོག་པས། ཁོའི་མགོ་ ས་ཚལ་བར་གས་སོ༎ ༥༤ ཁོས་ ེལ་ ར་ངང་ལག་
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་ཁོའི་མཚན་ཆ་ཐོགས་པའི་གཞོན་ ་དེ་བོས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ི་ ངས་ནས་ང་རང་སོད་ཅིག དེ་
ར་མ་ ས་ན་གཞན་ ིས་དེ་ནི་ ད་མེད་ཅིག་གིས་བསད་སོང་ཟེར་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནས་གཞོན་ ་

དེས་ཁོ་ལ་ ི་ཡིས་བ བ་པས། ཁོ་རང་ཤིའོ༎
༥༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡ་པེ་མེ་ ་ཤི་བ་མཐོང་ནས། རང་རང་གི་གནས་ ་ ིར་ལོག་གོ། ༥༦ འདི་

ར་ ་ཡིས་ཡ་པེ་མེ་ ་ལ་རང་གི་ཕ་ལ་ངན་ ས་པའི་ མ་ ིན་ཏེ། རང་གི་ ན་བ ན་ ་བསད་པའི་ཉེས་པ་
དེ་འཁོར། ༥༧ ི་ཇན་པས་ ས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་མགོ་ཐོག་ ་ཕབ་པ་དང་། ཡེ་ ་
པ་ཨལ་ ི་ ་ཡོ་ཐན་ཟེར་བའི་དམོད་པ་དེའང་ཁོ་ཚའི་ ས་ ེང་ ་ཕོག་གོ།

༡༠ ཡ་པེ་མེ་ འི་ ེས་ ། ཨི་ས་ཀར་བ་དོ་དོའི་ཚ་བོ་དང་། ་ ཱའི་ ་ཐོ་ལ་ཟེར་བ་དེ་དར་ནས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ོབ་པར་མཛད། ཁོ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་ ་མིས་ ་ ོད་དོ༎ ༢ ཐོ་ལ་ད ི་སི་རལ་

ི་ ིམས་དཔོན་མཛད་ནས་ལོ་ཉེར་ག མ་ ི་ ེས་ནས་ཤི་ཞིང་། ་མིས་ ་ ར་ ་བ ག་གོ།
༣ ཁོའི་ ེས་ ་གིལ་ཨད་པ་ཡ་ཨིར་དར་ནས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ས་ནས་ལོ་ཉེར་གཉིས་

འགོར། ༤ ཁོ་ལ་ ་ མ་ ་ཡོད་པ་དང་། ་རེར་བཞོན་པ་བོང་ ་ མ་ ་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་མཁར་ མ་
་ཡང་ཡོད་པས་ཧ་ལི་ ་ཡ་ཨིར་ཟེར་ཞིང་། ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་གིལ་ཨད་ ་གནས་སོ༎ ༥ ཡ་ཨིར་ཤི་ ེས་

ཀ་མོན་ ལ་ ་ ས།
༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡང་བ ར་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ ེ། པ་ཨལ་ མས་

དང་ཨད་ཏ་རོད་དང་། དེ་མིན་ཨ་རམ་ ི་ ་དང་། ཚ་དོན་ ི་ ་དང་། ཨེ་མོར་བའི་ ་དང་། ཨམ་མོན་པའི་
་ མས་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ་ མས་བཅས་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ནས། གཙ་བོ་ལ་ བ་ ་ ོགས་ནས་ཁོ་

རང་བ ར་བར་མི་ ེད་དོ༎ ༧ གཙ་བོའི་ ོ་བ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ེང་ ་འབར་བས། དེ་དག་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པ་དང་ཨ་མོར་བའི་ལག་ ་ ད་དོ༎ ༨ ལོ་དེ་ནས་བ ང་ ེ། དེ་དག་གིས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཨེ་མོར་
བའི་གིལ་ཨད་ ལ་ ི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ བ་ཚད་དང་གཉའ་གནོན་ ས་ནས་ལོ་བཅོ་བ ད་འགོར་རོ༎
༩ ཡང་ཨ་མོར་བ་ མས་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ཏེ་ ་ ་བ་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། དེ་མིན་ཨེབ་ར་ཡིམ་བཅས་
ལ་འཐབ་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་གནས་ ་ ང་།

༡༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ། ང་ཚས་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་
གི་ ་ལ་ བ་ ིས་ ོགས་ནས། པ་ཨལ་པ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༡ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་པ་དང་། ཨ་མོར་བ་དང་། ཨ་མོན་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
ལག་ནས་མ་བ བས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༢ ཚ་དོན་པ་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་དང་། མ་ཡོན་པ་ མས་ ིས་ ང་ ོད་ཚ་
ལ་བ ས་བཅོས་ ས། དེ་ ས་ ོད་ཚས་ང་ལ་ ་བ་ ས་པས། བདག་གིས་ ང་ ོད་ཚས་དེ་དག་གི་ལག་ནས་
བ བས་ཡིན། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་ང་ཚ་ བ་ ་བ ར་ཏེ་ ་གཞན་ལ་ བས་ ་སོང་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚ་མི་
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ོབ་བོ༎ ༡༤ ོད་ཚས་རང་གིས་བདམས་པའི་ ་ལ་ ་བ་ ོས་ཤིག ོད་ཚ་དཀའ་ངལ་དང་འ ད་པའི་ ས་
། དེ་ལ་ ོད་ཚ་ ོབ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ། ང་ཚས་ཉེས་པ་བཟོས་

པས་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཅི་མཛད་འདོད་པ་དེ་མཛད་ཅིག འོན་ ང་དེ་རིང་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ ོབ་རོགས་ཞེས་
ས། ༡༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་བ ར་བའི་གཞན་ ི་ ་ མས་དོར་ནས། གཙ་བོ་ལ་ བས་
་སོང་། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ག་བ ལ་ ོང་བར་དགོངས་ནས་ གས་ ར་ ེད་བཞིན་ཡོད་

དོ༎
༡༧ བས་དེར་ཨ་མོན་པ་ མས་མཉམ་ ་འ ས་ཏེ་གིལ་ཨད་ ་ ར་བཏབ་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ན་ ་འ ས་ནས་མེ་ཟི་ ཱ་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ ༡༨ གིལ་ཨད་ ི་དམངས་དང་མགོ་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ།
་ཞིག་ ོན་ ་ཆས་ནས་ཨ་མོན་པ་ལ་ ོལ་ བ། ་ཞིག་གིལ་ཨད་པའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ ི་མགོ་བ་
ེད་ བ་ཞེས་ཕན་ ན་ལ་ ོས་ ེད་བཞིན་མཆིས་སོ༎

༡༡ གིལ་ཨད་པ་ཡེ་ ་ཐ་ནི་མ ་ ས་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ཞིག་དང་། ཁོ་ནི་ ད་འཚང་མ་ཞིག་གི་ ་ཡིན།
ཡེ་ ་ཐ་ནི་གིལ་ཨད་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༢ གིལ་ཨད་ ི་ ང་མ་ལའང་ ་འགའ་ ེས་སོ༎ ཁོའི་ ང་མ་

ལས་ ེས་པའི་ ་དེ་ཆེར་ ེས་ནས་ཡེ་ ་ཐ་མཐར་བ ད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངེད་ ི་ཕ་ ིམ་ལས་ནོར་
ལ་ ངས་མི་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་ ད་འཚང་མའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༣ ཡེ་ ་ཐ་རང་གི་ ན་ ་ལ་

གཡོལ་ཆེད་ཐོ་པོའི་ ལ་ ་སོང་ནས་བ ད། ཇག་པ་འགའ་ཡང་དེ་ ་འ ས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་འོང་
ེད་ ིན་བ ད།

༤ ས་ ན་གང་འཚམ་ཞིག་འདས་ ེས། ཨ་མོན་པ་ མས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོལ་བར་འོངས།
༥ ཨ་མོན་པས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོལ་བའི་ ས་ ། གིལ་ཨད་ ི་ ན་པ་ཞིག་ཐོ་པོའི་ ལ་ ་ཡེ་ ་ཐ་
འབོད་པར་འོངས་ཤིང་། ༦ ཡེ་ ་ཐ་ལ། ོད་རང་ང་ཚའི་དམག་དཔོན་ ེད་པར་མཛད། ང་ཚས་ཨ་མོར་བ་
དང་མཉམ་ ་འཐབ་པར་ འོ་ཞེས་ཟེར། ༧ ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་གིལ་ཨད་ ི་ ན་པོ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་

ོད་ཚ་ང་ལ་ ང་བས་ང་རང་གི་ཕ་ ིམ་ལས་མཐར་བ ད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ད་ ་ ོད་ཚ་དཀའ་ངལ་དང་
འ ད་ ས་ཅིའི་ ིར་ང་འཚལ་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༨ གིལ་ཨད་ ི་ ན་པོ་དེས་ཡེ་ ་ཐ་ལ། ད་ ་ང་ཚ་ ོད་ ི་
གམ་ ་འོངས་དོན་ནི། ོད་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་སོང་ ེ་ཨ་མོར་བ་དང་འཐབ་ཟེར་བ་ཡིན། ོད་ནི་གིལ་ཨད་

ི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ ི་མགོ་བ་ ས་ཆོག་ཅེས་ལན་བཏབ། ༩ ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་གིལ་ཨད་ ི་ ན་པོ་དེ་ལ།
ོད་ཅག་གིས་ང་ ིར་བོས་ནས་ཨ་མོར་བ་དང་འཐབ་ ས། གཙ་བོས་དེ་ངའི་ལག་ ་ ད་ན། ང་ནི་ ོད་ཅག་

གི་མགོ་བ་ ས་ཆོག་གམ་ཞེས་ ིས། ༡༠ གིལ་ཨད་ ི་ ན་པོ་དེས་ཡེ་ ་ཐ་ལ། གཙ་བོས་ ོད་དང་ངའི་བར་ ་
བདེན་དཔང་ ེད་པས། ང་ཚས་ཅིས་ ང་ ོད་ ི་ ད་ཆ་བཞིན་ ེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༡ དེ་ནས་ཡེ་

་ཐ་གིལ་ཨད་ ི་ ན་པོ་དང་མཉམ་ ་ ིར་ལོག འབངས་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཐ་མགོ་བ་དང་དམག་དཔོན་ ་



392 ིམས་དཔོན 11

བ ོས། ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་མེ་ཟ་ ཱ་ ་བར་རང་གི་ ད་ཆ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ག་པོར་བ ོད།
༡༢ ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོ་དང་ ག་ཅིང་འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་ ལ་

ཁབ་ ་འོངས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་དོན་ཅི། ོད་དང་ང་ལ་ཅི་ཞིག་གི་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ ཨ་མོར་
བའི་ ལ་པོ་ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་བང་ཆེན་པ་ལ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཡར་འོངས་པའི་ ས་ ་ངེད་ ི་

ལ་མང་པོ་བ ང་། ལ་གང་ཞེ་ན། ཨར་ནོན་ ་བོ་ནས་ཡ་བོག་ ་བོ་དང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཡོ་དན་ ་བོའི་
བར་རོ༎ ད་ ་ ོད་ ིས་ ལ་འདི་དག་ ིར་བདེ་བར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ད་བཏང་། ༡༤ ཡང་ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་བང་
ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོ་ལ་ ག་ཅིང་། ༡༥ ཁོ་ལ། ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་འདི་ ད་ ས་ ང་། ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ིས་མོ་ཨབ་པའི་ ལ་དང་ཨ་མོར་བའི་ ལ་ མས་བ ང་མེད། ༡༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་
ཇིབ་ནས་ཡར་འོངས་ ས་ཐང་ ོང་བ ད་དེ་མཚ་དམར་ལ་ཐོན། ཀ་དེས་ ་ ེབས་པའི་ཚ། ༡༧ བང་ཆེན་པ་
མངགས་ནས་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་ཅིང་དེ་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་ ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་བ ད་ནས་འ ོ་ ་
འ ག་རོགས་ཞེས་ ས་ ང་། ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོས་དང་ལེན་མ་ ས། དེ་བཞིན་ ་ཡང་བང་ཆེན་པ་མངགས་
ནས་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ང་། དེས་ ང་དང་ལེན་མ་ ས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཀ་དེས་ ་བ ད་
དོ༎ ༡༨ དེ་ནས་ཡང་ཁོ་ཚས་ཐང་ ོང་བ ད་པ་དང་། ཨེ་དོམ་དང་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་བ ོར་ནས་མོ་ཨབ་ ི་ཤར་

ོགས་ ་སོང་ ེ། ཨར་ནོན་ ་བོའི་འ མ་ ད་ ་ ར་བཏབ་པ་ལས། མོ་ཨབ་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་ གས་མེད་
དེ། ཨར་ནོན་ ་བོ་ནི་མོ་ཨབ་ ི་མཐའ་མཚམས་ཡིན་ནོ༎ ༡༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་
ནས་ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་ཏེ། ཧེས་བོན་ ི་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ིས་ངེད་ཚ་ ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་བ ད་
ནས། ང་ཚ་རང་ཉིད་ ི་ ལ་ ་འ ོ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་། ༢༠ སི་ཧོན་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་
ཡིད་མ་ཆེས་པས། དེ་དག་ཁོའི་མངའ་ཁོངས་ནས་འ ོ་ ་མ་བ ག་པ་མ་ཟད། སི་ཧོན་ ིས་འབངས་མི་ མས་
བ ས་ཏེ་ཡ་ཙ་ ་ ར་བཏབ་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་འཐབ་བོ༎ ༢༡ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་
ཡིས་སི་ཧོན་དང་ཁོའི་འབངས་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་ལག་ ་ ད་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་
བསད་ཅིང་ཨ་མོར་བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་བོ༎ ༢༢ ལ་གང་ཞེ་ན། ཨར་ནོན་ ་བོ་ནས་ཡ་བོག་ ་བོ་དང་།
ཐང་ ོང་ནས་ཐད་ཀར་ཡོ་དན་ ་བོའི་བར་ འོ༎ ༢༣ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡིས་ཁོའི་འབངས་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཨ་མོར་བ་ མས་མཐར་བ ད་པས། ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ལ་འདི་ཐོབ་འཛན་
འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ༢༤ ོད་ ི་ ་ཅིས་མོ་ཡིས་ ོད་ལ་ ིན་པའི་ ལ་དེ་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་མིན་ནམ།
གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ངེད་ ི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ལ་དེ། ང་ཚ་ལ་ཐོབ་དགོས་པ་མིན་
ནམ། ༢༥ ོད་ནི་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ཙབ་པོར་ ི་ ་པ་ལག་ལས་ ོབས་དང་ ན་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་བོས་ ོན་ད ི་
སི་རལ་བར་འ ན་ ོད་དམ། དེ་དག་ལ་འཐབ་འཛང་ ེད་ ོང་ངམ། ༢༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཧེས་བོན་དང་
ཧེས་བོན་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ོང་དང་། ཨ་རོ་ཨེར་དང་ཨ་རོ་ཨེར་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ོང་དང་། དེ་མིན་
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ཨར་ནོན་ ་བོའི་ ད་ ི་ ོང་ ེར་དེ་དག་ ་བ ད་ནས་ལོ་ངོ་ མ་བ ་འགོར། ལོ་ངོ་ མ་བ འི་རིང་ལ།
ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ ལ་འདི་དག་ ིར་མ་ ངས་པ་ཡིན། ༢༧ ངས་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་མ་ ོང་ཡང་།
ོད་ ིས་ང་ལ་ ར་ ོལ་དང་སེམས་ངན་འཆང་། ིམས་དཔོན་གཙ་བོས་དེ་རིང་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཨ་མོར་

བ་ལ་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་ཞིག་འ ེད་རོགས་ཞེས་ ས།
༢༨ འོན་ ང་ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོས་ཡེ་ ་ཐས་མངགས་པའི་མི་དེའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎ ༢༩ གཙ་བོའི་ གས་

ཉིད་ཡེ་ ་ཐའི་ ས་ ེང་ ་བབས་པས། ཁོ་རང་གིལ་ཨད་དང་མ་ན་ཤེ་བ ད་དེ་གིལ་ཨད་ ི་མེ་ཟི་ ཱ་ལ་
ེབས། ཡང་མེ་ཟི་ ཱ་ནས་ཨ་མོར་བའི་གནས་ ་ཐོན་ནོ༎ ༣༠ ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་ ི་ ད་ཆ་འདི་
ད་ ། ེད་ ིས་ཨ་མོར་བ་ མས་ངའི་ལག་ ་ ད་པ་ཡིན་ན། ༣༡ ང་རང་ཨ་མོར་བའི་ ལ་ནས་བདེ་ ག་

ངང་ ིར་ལོག་པའི་ཚ། མི་ ་ཞིག་ ོན་ལ་ངའི་ ིམ་ ི་ ོ་ཁར་ང་བ ་ ་འོངས་པ་དེ་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན།
ངས་ ང་དེ་དམར་བསང་ ་འ ལ་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།

༣༢ དེ་ནས་ཡེ་ ་ཐ་ཨ་མོར་བའི་ ལ་ ་སོང་ ེ་དེ་དག་འཐབ། གཙ་བོས་དེ་དག་ཁོའི་ལག་ ་ ད་དོ༎
༣༣ ཁོས་དེ་དག་གསོད་ག བ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ། ཨ་རོ་ཨེར་ནས་མིན་ནིད་དང་། དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཡ་པེལི་ཅིས་
ལ་མེན་ལ་ ག་པའི་བར་ ི་མཁར་ཉི་ ་འ ོག་གོ། དེ་ ར་ཨ་མོར་བ་ མས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བ ལ་
ལོ༎

༣༤ ཡེ་ ་ཐ་ ིར་མེ་ཟི་ ཱ་ན་ཡོད་པའི་རང་གི་ ིམ་ ་ཐོན་ལ་ཉེ་ ས། བསམ་ཡིད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ།
ཁོའི་ ་མོས་ལག་ ་ ་ཐོགས་ཤིང་ ོ་གར་འ བ་བཞིན་ཁོ་རང་བ ་ ་ ེབས་ ང་། དེ་ནི་ཁོའི་ ་གཅིག་ ་
ཡིན་ལ། དེ་ཁོ་ན་ལས་ ་དང་ ་མོ་གང་ཡང་མེད། ༣༥ ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་དེ་མཐོང་མ་ཐག རང་གི་ ་བ་ཚར་བར་
གཤགས་ནས་འདི་ ད་ ། ི་ ད། ངའི་ ་མོ་ལགས། ོད་ ིས་ང་རང་ཧ་ཅང་ ག་ལ་ ར་ ང་། དཀའ་ལས་
ལ་གཏད་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ནི་གཙ་བོ་ལ་དངོས་ ་དམ་བཅས་ཟིན་པས། དེ་ལ་བ ོག་ཐབས་མེད་
ཅེས་ ས། ༣༦ ཁོའི་ ་མོས། ཕ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ཁས་ ངས་ཟིན་ན། ོད་ ིས་ཇི་ ར་ཁས་ ངས་
པ་དེ་ང་ལ་ ེད་རོགས། གཙ་བོས་ད ་ལངས་པའི་ཨ་མོར་བ་ལས་ ོད་ལ་ད ་ཤ་ ངས་ཟིན་ནོ་ཞེས་ ས།
༣༧ ཡང་རང་གི་ཕ་ལ། ང་ལ་རེ་བ་ཞིག་ ་ ་འ ག ང་རང་རོགས་པ་དང་མཉམ་ ་རི་བོའི་ ེར་འགོས་ནས།

་བ་གཉིས་ ི་རིང་ལ། ང་རང་མེ་ཏོག་འཐོར་མེད་པ་ལ་ ་ངན་ ེད་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༣༨ ཡེ་ ་ཐ་
ཡིས། ོད་རང་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ཁོ་མོ་ ་བ་གཉིས་ ི་ ན་ལ་འ ོ་ ་བ ག ཁོ་མོ་རང་གི་རོགས་པ་དང་
འ ོགས་ཏེ་སོང་ཞིང་། རི་མགོར་འགོས་ནས་ཁོ་མོས་ཚ་གང་བོར་ན་ ང་མ་གཏོར་བ་ལ་ ་ངན་ ས་སོ༎ ༣༩ ་
གཉིས་འགོར་ ེས། ཁོ་མོ་རང་གི་ཕའི་གམ་ ་འོངས་པས། ཕ་ཡིས་ཇི་ ར་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་ ར་ ་ཁོ་
མོར་ ས་སོ༎ ་མོ་དེ་ཚ་གང་བོར་ ེས་པ་ཞིག་དང་རེག་མ་ ོང་ངོ་༎ ༤༠ དེ་ནས་བ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་

་ ོལ་ཞིག་ཆགས་པ་ནི། ལོ་རེར་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་མོ་ མས་ ིས་གིལ་ཨད་པ་ཡེ་ ་ཐ་ཡི་ ་མོ་དེའི་ཆེད་
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་ཉིན་བཞི་ལ་ ་ངན་ ེད་ ་འ ོ་དགོས་སོ༎

༡༢ ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་ ང་ ོགས་ ་སོང་ ེ། ཡེ་ ་ཐ་ལ། ོད་ཨ་མོར་བ་ མས་
དང་འཐབ་ ་འ ོ་ ས། ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་མ་བོས་པ་ཡིན། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཁང་པ་

མས་མེ་ ་འ ལ་ལོ་ཞེས་ ས། ༢ ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་དང་ངའི་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་
མོར་བ་དང་ཆེ་ཆེར་འཐབ་པའི་ ས་ ། ོད་ཚ་བོས་ ང་ ོད་ཚས་ངེད་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ ོབ་པར་མ་

ེབས། ༣ ངས་ནི་ ོད་ཚ་ ོབ་ ་མི་འོངས་པ་ཤེས་འ ལ་ ོག་བ ོས་ ིས་ཨ་མོར་བ་ མས་དང་འཐབ་པས།
གཙ་བོས་དེ་དག་ངའི་ལག་ ་ ད་པ་རེད། དེ་རིང་ ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་འདིར་འོངས་ནས་ང་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་
དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤ དེ་ནས་ཡེ་ ་ཐ་ཡིས་གིལ་ཨད་པ་ མས་བ ས་ནས་ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་དང་
འཐབ་པས། གིལ་ཨད་པས་ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་ཕམ་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས། ོད་ཚ་གིལ་ཨད་པ་
ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ན་ཤེའི་ད ིལ་ ་ཡོད་ལ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ནས་ ོས་པའི་མི་ལས་མ་འདས་སོ༎ ༥ གིལ་ཨད་
པས་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་ ང་ ེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་འ ོ་ ་མ་བ ག ཨེབ་ར་ཡིམ་ནས་ ོས་པའི་མི་

མས་ ིས་གལ་ཏེ་ང་འ ོ་ ་ གས་ཞེས་ ས་ན། གིལ་ཨད་པས། ོད་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་པའི་མི་ཡིན་ནམ། གལ་
ཏེ་ཁོ་མིན་ཟེར་ན། ༦ ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ ི་པོ་ལེ་ཞེས་ ོས་དང་ཟེར། ཨེབ་ར་ཡིམ་པའི་ཁ་ ེ་མི་དག་པས་ཟི་པོ་ལེ་
ཟེར་རོ༎ གིལ་ཨད་པ་ མས་ ིས་ཁོ་རང་བ ང་ནས་ཡོ་དན་ ་བོའི་རབས་ཁ་ནས་བསད། དེ་ ས་ཨེབ་ར་ཡིམ་

ི་མི་བཞི་ ི་ཉིས་ ོང་བསད་དོ༎
༧ ཡེ་ ་ཐ་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ས་ནས་ལོ་ ག་འགོར། གིལ་ཨད་པ་ཡེ་ ་ཐ་ཤི་ ེས། གིལ་

ཨད་ ི་མཁར་ཞིག་གི་ནང་ ་ ས་སོ༎
༨ ཡེ་ ་ཐའི་ ེས་ ། པོ་ལི་ཧིན་པ་ཡེ་ ་ཙན་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ས། ༩ ཁོ་ལ་ ་ མ་ ་དང་

་མོ་ མ་ ་ཡོད་པ་ལས། ་མོ་ཚང་མ་བག་མར་སོང་ཞིང་། ཁོའི་ ་ མས་ལ་ ི་ལོག་ནས་མནའ་མ་ མ་ ་
ངས། ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ས་ནས་ལོ་བ ན་འགོར་རོ༎ ༡༠ ཡེ་ ་ཙན་ཤི་ ེས། པོ་ལི་ཧིན་
་ ས་སོ༎

༡༡ ཡེ་ ་ཙན་ ི་ ེས་ ། ཟ་ ་ལོན་པ་ཨེ་ལོན་ ་བ་དེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ལོ་བ ་ལ་ ས།
༡༢ ཟ་ ་ལོན་པ་ཨེ་ལོན་ཤི་ ེས། ཟ་ ་ལོན་ ་ཡཡ་ལོན་ཟེར་བའི་ ལ་ ་ ས་སོ༎

༡༣ ཨེ་ལོན་ཤི་བའི་ ེས་ ། པེ་ལ་དོན་པ་ཞི་ལེ་ཡི་ ་ཨ་དོམ་ཟེར་བ་དེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ས་
སོ༎ ༡༤ ཁོ་ལ་ ་བཞི་བ ་དང་ཚ་བོ་ མ་ ་ཡོད་ཅིང་། བོང་ ་བ ན་ ་བཞོན་ནས་ཡོད། ཨ་དོམ་ད ི་སི་རལ་
བའི་ ིམས་དཔོན་ ས་ནས་ལོ་བ ད་འགོར་རོ༎ ༡༥ པེ་ལ་དོན་པ་ཞི་ལེ་ཡི་ ་ཨ་དོམ་ཤི་ ེས། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་
པེ་ལ་དོན་ཏེ། ཨ་མ་ལེག་པའི་རི་ ལ་ ་ ས་སོ༎

༡༣ ཡང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པས། གཙ་
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བོས་དེ་དག་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ ་ ད་ནས་ལོ་བཞི་བ ་འགོར།
༢ དེའི་ ས་ ་དན་ལ་གཏོགས་པའི་ཙ་ར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་མ་ནོ་ཨ་ཟེར། ཁོའི་ ང་མར་མངལ་

མི་ མ་པས་ ་མ་ ེས་པ་ལ། ༣ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་བས་ ད་མེད་དེ་ལ་ཞལ་བ ན་ཅིང་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ིར་
ོད་ནི་མངལ་མི་ མ་ཞིང་ ་མི་ ེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ད་ ་ ོད་ལ་མངལ་ མ་ནས་ ་ཞིག་ ེ་ངེས་པས།

༤ ོད་ ིས་མཉམ་འཇོག་ ེད་དགོས་ཏེ། ན་ཆང་དང་ཆང་ཁ་མོ་འ ང་མི་ ང་བ་མ་ཟད། མི་གཙང་བའི་
ཟས་ ང་བཟའ་མི་ ང་། ༥ ོད་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ངེས་པས་དེའི་མགོ་ལ་ ་ ི་ཡིས་ ང་རེག་མི་དགོས་ཏེ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ་དེ་ ེས་པ་ཉིད་ནས་ ་ལ་དབང་ཞིང་ན་ཞི་ཨར་བ་ ་འ ར། དེ་ཡར་ལངས་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་
མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ ེད་དོ་ཞེས་ ས།

༦ ད་མེད་དེ་ ིར་ལོག་ནས་རང་གི་ ོ་ག་ལ། ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ངའི་གམ་ ་འོངས་ལ། དེའི་ག གས་ ད་
ནི་ ་ཡི་བང་ཆེན་པའི་ག གས་ ད་དང་འ ་བར་འཇིགས་ ་ ང་། ངས་དེ་གང་ནས་འོངས་པ་མ་ ིས་ལ།
དེས་ ང་རང་གི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ང་ལ་མ་བཤད། ༧ འོན་ ང་ང་ལ། ོད་ལ་ ་ཞིག་ མ་པས། ན་ཆང་དང་
ཆང་ཁ་མོ་འ ང་མི་ ང་བ་མ་ཟད། མི་གཙང་བའི་ཟས་ ང་བཟའ་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་འདི་ ེས་པ་
ནས་འཆི་བའི་བར་ ་ ་ལ་དབང་ཞིང་ན་ཞི་ཨར་བ་ ་འ ར་རོ་ཞེས་བཤད་ཅེས་ ས།

༨ དེར་མ་ནོ་ཨས་གཙ་བོ་ལ། གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཡང་བ ར་ཕོ་ཉ་དེ་ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་
ནས། ངེད་གཉིས་ ིས་ ་འདི་ཇི་ ར་གཉོར་དགོས་པའི་ ག་ ོན་རེ་གནང་རོགས་ཞེས་ ་བ་ ས། ༩ ་ཡིས་
མ་ནོ་ཨ་ཡི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་ནས། ད་མེད་དེ་ཞིང་ད ིལ་ ་ ོད་པའི་ བས་ ། ་ཡི་ཕོ་ཉའང་དེ་ ་ ེབས།
དེ་ ས་ཁོ་མོའི་ ོ་ག་མ་ནོ་ཨ་ནི་ཁོ་དང་མཉམ་ ་མེད། ༡༠ ད་མེད་དེ་ ེལ་འ བ་ངང་ ག་འོངས་ནས་ ོ་
ག་ལ། ཉིན་དེར་ངའི་གམ་ ་ ེབས་པའི་མི་དེས། ཡང་བ ར་ང་ལ་ཞལ་བ ན་ ང་ཞེས་ ས། ༡༡ མ་ནོ་ཨ་
ཡར་ལངས་ནས་ཁོའི་ ང་མ་དང་འ ོགས་ཏེ་མི་དེའི་གམ་ ་སོང་ཞིང་ཁོ་ལ། ད་མེད་འདི་ལ་ ད་ཆ་བཤད་
མཁན་དེ་ ོད་ཡིན་ནམ། ཁོ་བོས། ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༡༢ མ་ནོ་ཨ་ཡིས། ོད་ ི་ ད་ཆ་དེ་ཇི་བཞིན་ ་འ བ་པར་

ོན། ང་ཚས་ ་ ག་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ ེད་དགོས། ཁོས་ ེས་ ོགས་ཅི་ཞིག་ ེད་ཡོང་ཞེས་ ིས། ༡༣ གཙ་བོའི་ཕོ་
ཉས་མ་ནོ་ཨ་ལ། ངས་ ད་མེད་དེ་ལ་ཅི་བཤད་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད། ཁོ་མོས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས་ཏེ།
༡༤ ན་འ མ་ ི་ཤིང་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ ་ མས་བཟའ་མི་ ང་བ་དང་། ན་ཆང་དང་ཆང་ཁ་མོ་འ ང་
མི་ ང་ལ། མི་གཙང་བའི་ཟས་ཐམས་ཅད་ ང་བཟའ་མི་ ང་། ངས་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་མོས་ ལ་
བཞིན་ ་ ང་དགོས་ཞེས་ ས།

༡༥ མ་ནོ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ལ། ོད་རང་ང་ཚའི་གནས་འདིར་བ གས་རོགས། ོད་ ི་ཆེད་ ་ ་ ་
ཞིག་ ་ ིག་ ས་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ༡༦ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་མ་ནོ་ཤེ་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་འདིར་བཀག་ ང་། ངས་

ོད་ ི་བཟའ་བ་མི་བཟའོ༎ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དམར་བསང་ ་ ིག་ ས་ཡོད་ན། གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་རིགས་
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སོ་ཞེས་ ས། མ་གཞི་མ་ནོ་ཨ་ཡིས་དེ་ནི་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་ཤེས་མེད་དོ༎ ༡༧ མ་ནོ་ཨ་ཡིས་གཙ་བོའི་བང་
ཆེན་པ་ལ། ོད་ ི་མིང་ང་ལ་བཤད་རོགས་གནོངས། ོད་ ི་ ད་ཆ་དེ་མངོན་ ་ ར་བའི་ཚ། ངེད་ཅག་གིས་

ོད་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༨ གཙ་བོའི་བང་ཆེན་པས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངའི་མིང་ ིས་པ་
ཡིན། ངའི་མིང་ནི་ངོ་མཚར་དང་ ན་ནོ་ཞེས་ ས།

༡༩ མ་ནོ་ཨ་ཡིས་ ་ ་གཅིག་དང་དཀར་མཆོད་དེ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ ེང་ ་བཞག་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་
ཞིང་། ཕོ་ཉས་ངོ་མཚར་བའི་ ་འ ལ་བ ན་པས་མ་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ ིས་དེར་ ད་མོར་བ ས།
༢༠ མེ་ ེ་མཆོད་ ི་ལས་ ེན་ ་འ ར་ཞིང་། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་དེ་མཆོད་ ིའི་ ེང་གི་མེ་ ེ་ལས་ ང་ ེན་ ་

ིང་། མ་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ ིས་དེ་མཐོང་བས་ཐང་ ་ཁ་ བས་ ་བ ད་དོ༎ ༢༡ གཙ་བོའི་བང་
ཆེན་པས་རང་གི་ཞལ་ངོ་དེ་ ར་ཡང་མ་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་ ང་མ་ལ་མ་བ ན་པས། མ་ནོ་ཨ་ཡིས་ད་གཟོད་
དེ་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎ ༢༢ མ་ནོ་ཨ་ཡིས་རང་གི་ ང་མ་ལ། ངེད་གཉིས་ཅིས་ ང་འཆི་ངེས་ཏེ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་མཐོང་བས་སོ་ཞེས་ཟེར། ༢༣ ཁོའི་ ང་མས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ངེད་གཉིས་གསོད་
འདོད་ཡོད་ན། ང་ཚའི་ལག་ནས་དམར་བཟང་དང་དཀར་མཆོད་ལེན་མི་ ིད་ལ། ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་
ངོ་ཚ་ལ་ ག་ ོན་ ེད་མི་ ིད། དེ་རིང་ཡང་ ད་ཆ་འདི་དག་ང་ཚ་ལ་ ་བར་མི་ ེད་དོ་ཞེས་ ས།

༢༤ ེས་ ་ ད་མེད་དེ་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ཤིང་། དེའི་མིང་ལ་སམ་སོན་ཞེས་བཏགས་སོ༎ ་དེ་ཆེར་ ེས་ ེས།
གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ངོ་༎ ༢༥ མ་ཧ་ནེ་ ན་ ེ། ཙ་ར་དང་ཨེས་ཏ་ཨོལ་ ི་ད ས་ ། གཙ་བོའི་

གས་ཉིད་ཁོའི་ ེང་ ་ གས་སོ༎

༡༤ སམ་སོན་ཐེན་ ་ ་མར་སོང་ནས། དེ་ ་ ་མོ་ཞིག་མཐོང་ ང་། དེ་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ་མོ་ཞིག་
ཡིན་ནོ༎ ༢ སམ་སོན་ཡར་འོངས་ནས་རང་གི་ཕ་མ་ལ། ངས་ཐེན་ ་ ་ ་མོ་ཞིག་མཐོང་ ང་། དེ་

ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ་མོ་ཞིག་རེད། ོད་ཚས་དེ་ངའི་འ ན་མར་བ ་རོགས་ཞེས་ ས། ༣ ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས།
ོད་ ི་ ་ ་ཚའི་ ་མོ་དག་གམ། ཡང་ན་ ལ་ཁབ་འདིའི་དམངས་ ི་ ོད་ན་ ་མོ་འོས་པ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་

ནམ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་མ ན་ གས་བ ས་མེད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ོད་ནས་ ང་མ་ཞིག་ལེན་དགོས་ཡིན་
ཞེས་ ས། སམ་སོན་ ིས་རང་གི་ཕ་མ་ལ། ་མོ་དེ་ངའི་འ ན་མར་བ ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ངའི་ ོ་ ་
འབབ་བོ་ཞེས་ཟེར། ༤ ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་དོན་དག་དེ་གཙ་བོ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཤེས། དེ་ནི་ཁོས་གོ་

བས་བཙལ་ཏེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ ོལ་འདོད་པ་ཡིན། དེ་ ས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་
ལ་དབང་བ ར་ ེད་ཅིང་མཆིས་སོ༎

༥ སམ་སོན་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་དང་འ ོགས་ནས་ཐེན་ ་ ་མར་སོང་ཞིང་། ཐེན་ འི་ ན་འ མ་ ེད་
ཚལ་ ་ ེབས་མ་ཐག ག གས་གཞི་དར་བའི་སེང་གེ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ ་བཞིན་ང་རོ་འདོན། ༦ གཙ་བོའི་

གས་ཉིད་ ིས་སམ་སོན་ཆེ་ ་བ ལ་བས། ཁོའི་ལག་ ་ལག་ཆ་ཅི་ཡང་ཐོགས་མེད་ ང་། སེང་གེ་དེ་ ་ ་
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གསོད་པ་ ར་བསད། ཁོས་ཅི་ ས་པ་དེ་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་མ་བཤད་དོ༎ ༧ སམ་སོན་མར་སོང་ནས་ ་མོ་
དེ་དང་ཁ་བ ་ ས་ཤིང་། དེ་ལ་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎ ༨ ཉིན་འགའ་འགོར་ ེས་ ་མོ་དེ་བག་མར་བ ་ ་ཆས་
ཤིང་། ལམ་ ི་ལོགས་ ་སོང་ ེ་སེང་གེ་བསད་པའི་རོ་ལ་ ་ ས། སེང་གེ་ཤི་བའི་རོའི་ནང་ ་ ང་མའི་ ་དང་

ང་ ིས་གང་འ ག ༩ ལག་པས་ ང་ ི་ ངས་ནས་འ ོ་ཞོར་དང་ཟ་ཞོར་ ས་ཤིང་། ཕ་མ་གཉིས་ ི་གམ་ ་
ེབས་ནས་ཕ་མ་ལ་ ིན་པས་ཁོ་གཉིས་ ིས་ ང་ཟོས། འོན་ ང་ ང་ ི་དེ་སེང་གེ་ཤི་བའི་རོའི་ནང་ ་ ང་

བ་ཡིན་པ་དེ་མ་བཤད་དོ༎
༡༠ ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ་མོ་དེ་ལ་ ་ ་འོངས་པས། སམ་སོན་ ིས་དེ་ ་ ོན་མོ་ ིག་ཅིང་བཤམས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ན་གཞོན་ མས་ ་མོ་ནས་དེ་ ར་ ེད་པར་མོས་པ་རེད། ༡༡ འབངས་ མས་ ིས་སམ་སོན་མཐོང་
ནས། མི་ མ་ ་བོས་ཏེ་ཁོ་དང་འ ོགས་ཏེ་ ོད་ ་བ ག ༡༢ སམ་སོན་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ། ངས་ ོད་ཚར་གབ་ཚག་
ཅིག་འཆད། ོད་ཚས་ ོན་མོའི་ཉིན་བ ན་ ི་ནང་ ་དེའི་དོན་དེ་ཤེས་ན་ང་ལ་ཤོད་དང་། ངས་ ོད་ཚར་
ནང་གོས་ མ་ ་དང་། ོད་གོས་ མ་ ་ ེར་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་དེའི་ཁེད་ལན་དེ་ང་ལ་
བཤད་མ་ བ་ན། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ནང་གོས་ མ་ ་དང་། ོད་གོས་ མ་ ་ ེར་རོགས་ཞེས་ ས། དེ་དག་
གིས། གབ་ཚག་དེ་ང་ཚ་ལ་འཆད་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༤ སམ་སོན་ ི་དེ་ཚ་ལ། ཟ་བཞིན་པ་དེ་ཟ་མཁན་ལས་

ང་། ཞིམ་པོ་དེ་ ོབས་ ན་ལས་འོངས་ཞེས་བཤད། དེ་དག་གི་ཉིན་ག མ་ ི་རིང་ལ་གབ་ཚག་དེའི་གབ་ལན་
མ་ཤེས་པར་ ས།

༡༥ ཉིན་བ ན་པར་ ེབས་ ས། དེ་དག་གིས་སམ་སོན་ ི་ ང་མ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་གི་ ོ་ག་
ལ་ངོ་བ ོད་ ས་ཏེ། གབ་ཚག་དེའི་གབ་ལན་ཤེས་ ་བ ག་ ེ་ང་ཚ་ལ་བཤད་རོགས། དེ་ལས་ ོག་ན། ངེད་
ཅག་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕ་ ིམ་མེ་ ་བ ེག་ངེས། ོད་ཚས་ངེད་ཅག་མ ོན་ ་བོས་པ་ནི། ང་ཚ་ལ་འ ོག་
བཅོམ་ ེད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༡༦ སམ་སོན་ ི་ ང་མ་ ོ་གའི་གམ་ནས་ ་བཞིན། ོད་ནི་ང་ལ་

ང་བ་ལས་དགའ་བ་མ་རེད། ོད་ ིས་རང་གི་ བ་ཁབ་ ི་མི་ལ་གབ་ཚག་བཤད་ ང་། ང་ལ་དེའི་གབ་ལན་
བཤད་མ་ ང་ཞེས་ ས། སམ་སོན་ ིས་དེ་ལ། ངའི་ཕ་མ་ལའང་བཤད་མེད་པ་ཞིག ོད་ལ་བཤད་ ིད་དམ་
ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༧ ོན་མོའི་ཉིན་བ ན་ ི་ནང་ ། ཁོ་མོ་རང་གི་ ོ་གའི་གམ་ནས་ ས་ཤིང་། ཉིན་བ ན་
པར་བཙན་ ིས་ ིས་པས། ཁོས་གབ་ཚག་དེའི་གབ་ལན་རང་གི་ ང་མ་ལ་བཤད་དོ༎ དེ་ནས་ཁོའི་ ང་མས་
རང་གི་ ལ་ཁབ་ ི་མི་ མས་ལ་བཤད། ༡༨ ཉིན་བ ན་པའི་ཉི་མ་མ་ བ་པའི་ ་རོལ་ ། མཁར་ནང་གི་མི་

མས་ ིས་སམ་སོན་ལ། གང་ཞིག་ ང་ ི་ལས་ཞིམ་མམ། ་ཞིག་སེང་གེ་ལས་ ོབས་དང་ ན་ནམ་ཞེས་ ས།
སམ་སོན་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ངའི་བེ ་མོ་དེ་བཀོལ་ནས་ཞིང་ ོས་པ་མིན་ན། ངའི་གབ་ཚག་དེའི་
གབ་ལན་ཤེས་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས།

༡༩ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་སམ་སོན་ཆེ་ ་བ ལ་བས། ཁོ་རང་ཨས་ཀ་ལོན་མར་སོང་ ེ། མི་ མ་ ་
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བསད་པ་མ་ཟད། དེ་དག་གི་ ོན་པ་འ ོག་ནས། ོན་པ་དེ་དག་གབ་ལན་ཤེས་པའི་མི་ མས་ལ་ ིན། སམ་
སོན་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ་རང་གི་ཕ་ ིམ་ ་ཤོར་ནས་སོང་། ༢༠ སམ་སོན་ ི་ ང་མ་སམ་སོན་ ི་འ ག་རོགས་ཏེ།
སམ་སོན་ ི་ ོགས་པོ་ཞིག་ལ་ ིན་ཏོ༎

༡༥ ཉིན་འགའ་འགོར་ཏེ་ལོ་ཏོག་བ ་བའི་ ས་ལ་ཐོན་ ས། སམ་སོན་ ིས་ ་ ་ཞིག་ ིད་དེ་རང་
གི་ ང་མ་ལ་ ་ ་སོང་ཞིང་། སེམས་ ་ང་ཁང་པ་ནང་མར་སོང་ ེ་རང་གི་ ང་མར་ ག་དགོས་

བསམ་ ང་། འོན་ ང་ ང་མའི་ཕ་ཡིས་ཁོ་རང་ནང་ ་འ ོ་ ་མ་བ ག་པར། ༢ འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་རང་
ཁོ་མོ་ལ་ ས་པའི་གཏིང་ནས་ ང་བ་ཤེས་པས། ངེད་ ིས་ཁོ་མོ་ ོད་ ི་འ ག་རོགས་ལ་ ིན་ཏོ༎ ཁོ་མོའི་ ིང་
མོ་ནི་ཁོ་མོ་ལས་ ང་མཛས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་དེ་འ ན་མར་ ངས་ནས་ཁོ་མོའི་ཚབ་ ས་ཆོག་ཅེས་

ས། ༣ སམ་སོན་ ིས་དེ་ཚ་ལ། ད་ཐེངས་ངེད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ག་ ར་ཡང་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་ཟེར།
༤ དེ་ནས་སམ་སོན་ ིས་ཝ་ མ་བ ་བ ང་ ེ། ཝ་དེ་དག་གི་ ་ ེ་གཅིག་འ ོར་གཅིག་མ ད་ ིས་བ མས་
པ་དང་། ཝ་གཉིས་རེའི་ ་མའི་བར་ ་དཔལ་འབར་རེ་བཏགས་སོ༎ ༥ མེ་ ར་ ེས་ཝ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་

མས་འ ེང་བའི་ག ལ་ཁར་ ག་ཅིང་། ཕོན་པོར་ ངས་པའི་ ེ་མ་དང་མ་ ེག་པའི་ཞིང་། དེ་མིན་བེ་ཤིང་
གི་ཚལ་ཐམས་ཅད་བ ེགས། ༦ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས། འདི་ནི་ ས་ ས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར། ལ་ལས། ཐེན་ ་
བའི་མག་པ་སམ་སོན་ ིས་ ས་པ་རེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ང་མའི་ཕ་ཡིས་ཁོའི་ ང་མ་ཁོའི་འ ག་རོགས་
ལ་ ིན་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ཡར་ ིན་ནས། ད་མེད་དེ་དང་དེའི་ཕ་གཉིས་མེ་ ་ ལ་ལོ༎
༧ སམ་སོན་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ར་ ེད་ན། ངས་ ོད་ཚར་ད ་ཤ་མ་ ངས་པའི་
བར་ ་རང་དགར་མི་འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༨ སམ་སོན་ ིས་ཁོ་ཚ་ཆེ་ཆེར་བསད་པ་ ེ། ང་བ་དང་། ེད་པ་
དང་བཅས་པ་ག བ། དེ་ནས་ཁོ་རང་མར་སོང་ནས་ཡོ་ཐན་ ི་ ག་ ག་ ་བ ད་དོ༎

༩ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ཡར་སོང་ ེ། ཡ་ ་ ་ ་ ར་བཏབ་ཅིང་ལེ་ཧི་ བ་པར་ ས་སོ༎ ༡༠ ཡ་ ་ ་བ་
མས་ ིས། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་ཡར་འོངས་ནས་ང་ཚ་ལ་ ོལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས། ང་ཚ་ཡར་

འོངས་པ་ནི་སམ་སོན་འཛན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཁོས་ང་ཚ་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ། ང་ཚས་ ང་ཁོ་ལ་དེ་དང་དེ་
ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༡ དེ་ནས་ ་ ་ ་བ་ མ་ ོང་ཙམ་མར་ཡོ་ཐན་ ི་ ག་ ང་ ་འོངས་ནས། སམ་སོན་

ལ་འདི་ ད་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ང་ཚ་ལ་དབང་ ར་ ེད་བཞིན་པ་ ོད་ ིས་མི་ཤེས་སམ། ོད་ ིས་
ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་ལ་འདི་ ར་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཁོས་དེ་དག་ལ། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ།
ངས་ ང་དེ་ཚ་ལ་དེ་དང་དེ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༢ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ། ང་ཚ་མར་འོངས་
པ་ནི་ ོད་འཛན་ ་འོངས་པ་ཡིན། ོད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་ འོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནས་སམ་
སོན་ ིས། ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་ང་མི་གསོད་པར་ ོད་ཅག་གིས་མནའ་འབོར་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༣ དེ་དག་
གིས་ཁོ་ལ། གསོད་མི་ ིད་དེ། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་བ ིགས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ ་ ོད་པ་ལས། ང་ཚས་
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ོད་རང་གསོད་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ཟེར་བཞིན། དེ་དག་གིས་ཐག་པ་གསར་བ་གཉིས་ ིས་སམ་སོན་བ ིགས་ཏེ།
ཡོ་ཐན་ ི་ཕ་བོང་ལས་ ེར་འོངས་སོ༎

༡༤ སམ་སོན་ལེ་ཧི་ ་ཐོན་མ་ཐག ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་བ ས་ནས་ ར་ཆིལ་ལེར་སོང་། གཙ་
བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་སམ་སོན་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ཁོའི་ད ང་བའི་ ེང་གི་ཐི་ ་དེ་ ་ཐག་མེས་བ ེགས་པ་
ཇི་བཞིན། ཁོ་བ ིགས་ ེད་ ི་ཐག་པ་དེ་ལག་པ་ལས་མར་ ང་བར་ ར་ཏོ༎ ༡༥ ཁོས་བོང་ འི་འ མ་ ས་

ོན་པ་ཞིག་མཐོང་བས་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ཡར་ ངས་ཤིང་། དེ་ཡིས་མི་ཆིག་ ོང་བསད་དོ༎ ༡༦ སམ་སོན་
ིས། ངས་བོང་ འི་འ མ་ ས་ ིས་མི་རོའི་ ང་བ ིགས་ཤིང་། ཡང་བོང་ འི་འ མ་ ས་ ིས་མི་ཆིག་ ོང་

བསད་ཅེས་བཤད།
༡༧ ད་ཆ་དེ་བཤད་ཚར་ ེས། འ མ་ ས་དེ་ལག་ནས་ས་ ་ག གས་པས། ས་དེའི་མིང་ལ་ར་མད་ལི་ཧེ་

ཞེས་བཏགས་སོ༎
༡༨ སམ་སོན་ ི་ཁ་ཤིན་ ་ ོམ་པས་གཙ་བོ་ལ། ེད་ ིས་གཞན་ ི་ལག་གཡར་ནས་མགོན་ བས་ཆེན་པོ་

འདི་འ ་མཛད་པས། ང་རང་ཁ་ ོམ་ནས་འཆི་ ་འ ག་པ་དང་། མ ན་ གས་བ ས་མེད་པ་དག་གི་ལག་
་འཇོག་ བ་བམ་ཞེས་ ་བ་ ས། ༡༩ ་ཡིས་ལི་ཧིའི་གཤོང་ས་གས་ ་བ ག་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ ་ཐོན་

པར་ ས། སམ་སོན་ ིས་དེ་འ ང་བས་ མ་རིག་ཇེ་གསལ་ ་སོང་ངོ་༎ དེ་བས་ ་དེའི་མིང་ལ་ཡིན་ཧ་ ་ལེ་
ཞེས་བཏགས་ཤིང་། ་དེ་ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་ལི་ཧེ་ ་ཡོད་དོ༎

༢༠ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་དབང་ ེད་པའི་ ས་ ། སམ་སོན་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་
ིམས་དཔོན་ ི་འགན་ལོ་ངོ་ཉི་ ་ལ་ ར་རོ༎

༡༦ དེ་ནས་སམ་སོན་ག་ཟ་ ་སོང་། དེ་ནས་ ད་འཚང་མ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་། ཁོ་མོ་དང་ཉེ་བར་བ ད་
དོ༎ ༢ གཞན་ཞིག་གིས་ག་ཟ་བ་ མས་ལ། སམ་སོན་འདི་ ་ ེབས་འ ག་ཅེས་ ས་པས། དེ་དག་

གིས་ཁོ་རང་ཡོངས་ ་བ ོར་བ་དང་། མཚན་གང་བོར་ཁ་རོག་གེར་མཁར་ ོ་ ་ ང་ནས་བ ད་ཅིང་འདི་
ད་ ། སང་ཉིན་ནམ་གསལ་མ་ཐག་ཁོ་རང་གསོད་དོ་ཞེས་ཟེར། ༣ སམ་སོན་ནམ་ ང་གཉིད་ལས་སད་དེ་

ཡར་ལངས་ནས། མཁར་ ི་ ོའི་ ་མིག་དང་། ོའི་མཐའ་ཤིང་དང་། ོ་ ེགས་དང་བཅས་པ་བཤིག་ ེ་ ག་
པར་ ར་ནས། ཧེབ་རོན་ ི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་རིའི་ ེ་ ་སོང་ངོ་༎

༤ དེའི་ ེས་ ། སམ་སོན་ནི་སོ་རེག་ ང་བའི་ ད་མེད་ཅིག་ལ་དགའ་བར་ ར། ད་མེད་དེའི་མིང་ལ་ ེ་
ལི་ ཱ་ཟེར། ༥ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ ད་མེད་དེ་དང་ ག་ ་སོང་ཞིང་། ཁོ་མོ་ལ། ོད་ ིས་ཁོ་རང་བ ས་
ཏེ། ཁོ་ལ་ ལ་འདི་འ ་ཞིག་ཅིའི་ ིར་ ན་པ་བ ད་བཅད་ཅིང་། ང་ཚས་ཐབས་ཅི་ཞིག་བཀོལ་ན་ད་གཟོད་
ཁོ་ལས་ ལ་བ་དང་འཛན་ བ་པ་དེ་འ ི་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་ང་ཚ་མི་རེ་རེས་ ོད་ལ་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཆིག་

ོང་ཆིག་བ ་ ེར་རོ་ཞེས་ ས། ༦ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་སམ་སོན་ལ། ང་ལ་བཤད་རོགས། ོད་ལ་ཅིའི་ ིར་འདི་འ འི་
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ོབས་དང་ ན་པ་ཡིན། ཐབས་ཅི་ཞིག་གིས་ ོད་རང་འཛན་བ ང་ ེད་ བ་ཅེས་ ས། ༧ སམ་སོན་ ིས་འདི་
ད་ ། དེ་དག་གིས་ ་ ོན་ ི་ཐག་པ་བ ན་ ིས་ང་རང་བ ིགས་ན། ང་ནི་མི་གཞན་དང་འ ་བར་ཉམ་ ང་
ར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར། ༨ དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ཡིས་ ་ ོན་ ི་ཐག་པ་བ ན་ ད་མེད་དེའི་ལག་ ་
ད། ཁོ་མོས་ཐག་པ་དེ་ཡིས་སམ་སོན་བ ིགས་སོ༎ ༩ མི་འགའ་ ་མོ་ནས་ ད་མེད་དེའི་ཁང་པ་ནང་མའི་ནང་
་ ང་ནས་བ ད། ད་མེད་དེས། ེ་སམ་སོན་ལགས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ེབས་ ང་ཞེས་ ས། སམ་སོན་
ིས་མེ་ཡིས་འཚགས་པའི་ཐག་པ་དང་འ ་བར་ཐག་པ་དེ་སིལ་ ར་བཅད། དེ་ ར། ཁོའི་ ལ་ ས་ ི་ ་བ་དེ་

གང་ཡིན་པ་ ་ཡིས་ ང་མ་ ོགས་སོ༎
༡༠ ེ་ལི་ ཱས་སམ་སོན་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་བ ས་ཟིན། ང་ལ་ ན་གཏམ་ ིན་འ ག ོད་ཉིད་ཐབས་ཅི་

ཞིག་གིས་འཛན་ བ་པ་ང་ལ་བཤད་རོགས་གནོངས་ཞེས་ ས། ༡༡ སམ་སོན་ ིས། གལ་ཏེ་གཞན་ ིས་བཀོལ་
མ་ ོང་བའི་ཐག་པ་གསར་བ་ཞིག་གིས་ང་རང་བ ིགས་ན། ང་ནི་མི་གཞན་དག་དང་འ ་བར་ཉམ་ ང་བར་
འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༢ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཐག་པ་གསར་བ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་བ ིགས་ ེས། ཁོ་ལ། ེ་སམ་སོན་
ལགས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ོད་འཛན་ ་ ེབས་ ང་ཞེས་བཤད། དེ་ ས་མི་འགའ་ ་མོ་ནས་ཁང་པ་ནང་
མའི་ནང་ ་ ང་འ ག་གོ། ད་པ་ཉག་གཅིག་གཅོད་པ་བཞིན་ ། སམ་སོན་ ི་ད ང་བའི་ ེང་གི་ཐག་པ་དེ་
ཆད་པར་ ར་ཏོ༎

༡༣ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་སམ་སོན་ལ། ད་ ་ད་ ང་ ོད་ ིས་ང་རང་བ ་ཞིང་ ན་གཏམ་ ིན་འ ག ཐབས་ཅི་
ཞིག་གིས་ ོད་རང་བ ིགས་ བ་པ་ང་ལ་བཤད་རོགས་གནོངས་ཞེས་ ས་པས། སམ་སོན་ ིས། ངའི་མགོ་ཡི་
ལན་ ་ ང་བ ན་ ་དང་མཉམ་ ་འཐགས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༤ དེ་ནས་ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཁོའི་ འི་
ལན་ ་དང་ ད་པ་མཉམ་ ་འཐགས་ཤིང་ ར་བ་ལ་བཏགས་ ེས། ཁོ་ལ། ེ་སམ་སོན་ལགས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་

མས་ ོད་རང་འཛན་ ་ ང་ཞེས་ ས། སམ་སོན་ ི་ལམ་ལས་སད་དེ། ར་བ་ ད་པ་དང་བཅས་པ་བཏོན་
ནོ༎

༡༥ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་སམ་སོན་ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ ོ་མི་གཏོད་ན། ོད་ང་ལ་དགའ་ཞེས་བཤད་ཆོག་གམ། ོད་
ིས་ང་ཐེངས་ག མ་ལ་བ ས་ནས། ོད་ལ་ཅིའི་ ིར་འདི་འ འི་ ོབས་དང་ ན་པ་ ང་བོར་མ་བཤད་དོ༎

༡༦ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ཉིན་ ན་ནན་ ིས་བ ལ་ཏེ། ཁོ་རང་ཐ་ན་ཤི་ཡང་དགའ་ མ་པའི་ ན་ ང་ཞིག་ ེས་
པས། ༡༧ སམ་སོན་ ིས་རང་གི་སེམས་ ་ ས་པའི་གསང་བ་ མས་ ིར་བ ོལ་ཅིང་། ཁོ་མོ་ལ། ང་ ེས་པ་ཉིད་
ནས་གཞན་ ིས་ངའི་མགོ་ ་ ་ ི་ཡིས་བཞར་ ོང་མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་མའི་མངལ་ལས་ ང་བ་ནས་
བ ང་ ་ལ་དབང་ཞིང་ན་ཞི་ཨར་བ་ཡིན་ནོ༎ གལ་ཏེ་ངའི་ ་བཞར་བ་ན། ངའི་ ོབས་ གས་ནི་ང་དང་ ལ་
ཏེ། ང་ནི་མི་གཞན་དག་དང་འ ་བར་ཉམ་ ང་ ར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།

༡༨ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཁོས་རང་གི་སེམས་གཏིང་གི་གསང་བ་དེ་ ི་ ་བ ོལ་བ་ཤེས་ནས། མི་མངགས་ནས་ཕེ་
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ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ལ་འ ད་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་དག་ལ། ཁོས་རང་གི་སེམས་ ི་གསང་བ་དེ་ང་ལ་བཤད་ཟིན་
པས། ོད་ཅག་ཡང་བ ར་ཡར་འོངས་རོགས་ཞེས་བཤད། དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བས་ལག་ ་ད ལ་
བ ང་ ེ་ ད་མེད་དེའི་གམ་ ་ཐོན་ ང་། ༡༩ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས་སམ་སོན་ ི་མགོ་རང་གི་ ས་མོའི་ ེང་ ་བཞག་

ེ་གཉིད་ ་བ ག་ ེས། མི་ཞིག་བོས་ཏེ་དེའི་མགོ་ཐོག་གི་ འི་ལན་ ་བ ན་འ ེག་ ་བ ག དེ་བས་ ེ་ལི་
ཱ་ཡིས་ཁོ་རང་གི་མགོ་གནོན་ བ་ ེ། ཁོའི་ ོབས་ གས་དེ་ཁོ་དང་ ེས་པས་སོ༎ ༢༠ ེ་ལི་ ཱ་ཡིས། ེ་སམ་

སོན་ལགས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ོད་འཛན་ ་ ེབས་ ང་ཞེས་ ས། སམ་སོན་གཉིད་ལས་སད་དེ་སེམས་ །
ང་ནི་ཐེངས་ ོན་མ་དག་དང་འ ་བར་ཡར་ད ེ་བསམ་ཡང་། ཁོས་གཙ་བོ་ཁོ་དང་ ལ་ཟིན་པ་མི་ཤེས་སོ༎
༢༡ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ཁོ་རང་བ ང་ ེ་མིག་ ངས་ ེས་ཁོ་རང་ག་ཟ་ ་མར་ ིད་དེ། ར་གན་ ི་ཐག་
པས་བཏགས་ནས་བཙན་ཁང་ ་ ག་ལ་ ར། ༢༢ འོན་ ང་ཁོའི་ ་ མས་བཞར་ ེས། ཡང་བ ར་རིམ་ ིས་

ེ་ནས་འོངས།
༢༣ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས། ཁོ་ཚའི་ ་ ་གོན་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཅིང་ ོ་དགར་

རོལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚའི་ད ་བོ་སམ་སོན་ངེད་ཅག་གི་ལག་ ་ ད་ ང་
ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༢༤ འབངས་མི་ མས་ ིས་སམ་སོན་མཐོང་ནས། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གི་ ་
ཡིས་ང་ཚའི་ ལ་བ ག་མཁན་དང་། ང་ཚའི་མི་མང་པོ་བསད་པའི་ལག་དམར་ང་ཚའི་ལག་ ་ ད་ ང་ཞེས་
བ ོད་བ གས་ ེད་ ིན་འ ག ༢༥ ཁོ་ཚ་དགའ་ ོན་ལ་རོལ་བའི་ བས་ ། འདི་ ད་ ། སམ་སོན་ ིད་ཤོག་
དང་། ང་ཚའི་མ ན་ནས་ ད་མོ་ཞིག་ ོན་ཅིག་ཅེས་ཟེར། དེ་ནས་སམ་སོན་ ིམས་ཁང་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་།
ཁོས་མི་དམངས་ ི་མ ན་ནས་ ད་མོ་བ ན་ཏོ༎ དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་ཀ་བ་གཉིས་ ི་བར་ལ་འ ེང་ ་བ ག
༢༦ སམ་སོན་ ིས་རང་གི་ལག་པས་བ ང་བའི་ ིས་པ་དེ་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་ཁང་པ་འདི་བཏེགས་པའི་ཀ་
བ་ལ་ཁེན་ ིར་རེག་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༧ དེ་ ས་ཁང་པའི་ནང་ ་ ེས་པ་ཕོ་མོས་གང་ཞིང་། ཕེ་ལེ་
ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་ ང་དེ་ ་ཡོད། ཁང་པའི་ ད་ནའང་ ེས་པ་ཕོ་མོ་ མ་ ོང་ ག་གིས་ ད་མོར་ ་
བཞིན་ཡོད། ༢༨ སམ་སོན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་རེ་
གནང་རོགས། ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཐེངས་འདིར་ང་ལ་ ོབས་ གས་ཤིག་བ ལ་ནས། ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་

ེང་ནས་ངའི་མིག་གཉིས་བཏོན་པའི་ ིང་ནད་དེ་གསོད་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། ༢༩ སམ་སོན་ ིས་ཁང་
པ་བཏེགས་པའི་ཀ་བ་གཉིས་བ ང་བ་ ེ། ལག་པ་གཡས་པས་ཀ་བ་གཅིག་དང་། ལག་པ་གཡོན་པས་ཀ་བ་
གཅིག་བ ང་ ེ། ༣༠ འདི་ ད་ ། ང་རང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་དང་མཉམ་ ་འཆི་ན་འདོད་ཅེས་བོས། ཁོ་རང་
གི་ ས་པོ་ཤེད་ ིས་ མ་པས་ཁང་པ་འ ེལ་ཞིང་། མགོ་བ་དང་ཁང་པའི་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་དེའི་འོག་ ་
མནན། དེ་ ར། སམ་སོན་འཆི་ ས་བསད་པའི་མིའི་ ངས་ནི་གསོན་ ས་བསད་པའི་མི་ལས་ ང་མང་ངོ་༎
༣༡ སམ་སོན་ ི་ ་བོ་ མས་དང་ཁོའི་ཕ་ཡི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་མར་སོང་ནས་ཁོའི་རོ་བཏོན་ཅིང་། ར་ཏེ་
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ཙ་ར་དང་ཨེལ་ཏ་ཨོལ་ ི་བར་ ་ཁོའི་ཕ་མ་ནོ་ཨའི་ ར་ས་ཡོད་པ་དེ་ ་ ང་། སམ་སོན་ད ི་སི་རལ་བའི་
ིམས་དཔོན་ ས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ ་འགོར་རོ༎

༡༧ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ་མིང་ལ་ ཱི་ ་ཟེར་བའི་ ་ཞིག་ཡོད་ལ། ༢ དེས་རང་གི་ཨ་མ་ལ། ོད་ ི་
ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ོང་ཆིག་བ ་དེ་གཞན་ ིས་ ེར་བས། ོད་ ིས་དེའི་ཆེད་ ་དམོད་བོར་བ་

ངས་ ང་ཐོས་ ང་། ད ལ་དེ་དག་ངའི་ལག་ ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ངས་ ེར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ཁོའི་ཨ་མས།
ངའི་ ་ལགས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་མ ེན་ཞེས་ ས། ༣ ཱི་ ས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ོང་
ཆིག་བ ་དེ་ཨ་མར་ ིར་ ིན། ཁོའི་ཨ་མས། ངས་ད ལ་འདི་དག་གསོག་དོན་ནི་ ོད་ ི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་

ལ་ནས། ་འ ་ཞིག་བ ོ་བའམ། ་འ ་ཞིག་ གས་པ་འདོད་པ་ཡིན། ད་ནི་ ོད་ལ་ ིར་ ོད་དོ་ཞེས་ ས།
༤ ཱི་ ་ཡིས་ད ལ་དེ་དག་རང་གི་ཨ་མ་ལ་ ད་ཅིང་། ཁོའི་མ་ཡིས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཉིས་བ ་ ངས་ཏེ་ད ལ་
མགར་ལ་ ད་ནས། ་འ ་གཅིག་བ ོས་པ་དང་། ་འ ་ཞིག་ གས་ནས་ ཱི་ ་ཡིས་ཁང་པའི་ནང་ ་བཞག་
གོ། ༥ ཱི་ ་ལ་ ་ཡི་མཆོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ ་ཡེ་ ་ཏི་དང་ ིམ་ ི་ ་ཡི་ ་འ ་ཞིག་ ང་
བཞེངས་པ་མ་ཟད། རང་གི་ ་གཅིག་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས།

༦ དེའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ན་ ལ་པོ་ ེད་མཁན་མེད་པས། སོ་སོའི་འདོད་པ་བཞིན་ ེད་ ིན་
མཆིས་སོ༎

༧ ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་གཞོན་ ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ནི་ཡ་ ་ འི་རིགས་ ི་ལེ་ཝེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།
ཁོས་ ལ་དེར་གནས་གཡར་ནས་བ ད་ཡོད། ༨ མི་དེ་ཡ་ ་ ་བའི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་བའི་མཁར་ལས་ ད་དེ།

ོད་སའི་གནས་ཤིག་འཚལ་ཆེད་ ་ལམ་ལ་བ ོད་པའི་ བས་ ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ་ ེབས་ཤིང་ ཱི་ འི་ ིམ་ ་
སོང་། ༩ ཱི་ ་ཡིས་ཁོ་ལ། ོད་གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། དེས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ ་བའི་བེད་ལེ་ཧེམ་

་བའི་མཁར་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ང་ནི་ལེ་ཝེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ནི་འ ག་ས་ཞིག་འཚལ་ ིན་ཡོད་ཅེས་ལན་
བཏབ། ༡༠ ཱི་ ་ཡིས། ོད་རང་ངའི་ ིམ་ ་ ོད་ཅིག། ངས་ ོད་རང་གི་ཕ་དང་མཆོད་དཔོན་ ་བ ར་ཏེ།
ངས་ ོད་ལ་ལོ་རེར་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་། ་བ་ཆ་ཚང་གཅིག་དང་། ཉིན་ ན་ ི་ཟས་བཅས་ ེར་ཞེས་

ས། དེ་བས་ལེ་ཝེ་བ་དེ་ཁོའི་ ིམ་ ་བ ད། ༡༡ ལེ་ཝེ་བ་དེ་ཁོ་རང་མཉམ་ ་ ོད་པར་མོས་ཤིང་། ཁོས་གཞོན་
་དེ་རང་གི་ ་བཞིན་གཅེས་པར་ ེད་དོ༎ ༡༢ དེ་བཞིན་ ཱི་ ་ཡིས་ན་སོ་གཞོན་པའི་ལེ་ཝེ་བ་དེ་མཆོད་དཔོན་
་བ ར་ནས། དེ་ ཱི་ ་རང་གི་ ིམ་ ་ ོད་ ་བ ག ༡༣ ཱི་ ་ཡིས། ད་ ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་

འ ག་པ་ངས་ཤེས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལེ་ཝེ་བ་ཞིག་ངའི་མཆོད་དཔོན་ ེད་ ་འོངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༡༨ དེའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ལ་པོ་ ེད་མཁན་མ་ ང་ངོ་༎ དན་རིགས་ ེའི་མི་
མས་ ིས་རང་ཉིད་ ོད་སའི་གནས་ཤིག་འཚལ་ ིན་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་དེའི་བར་ ། ཁོ་

ཚ་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ མས་ལས་ས་ ལ་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢ དན་པ་ མས་ ིས་ཙ་ར་དང་ཨེས་ཏ་
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ཡོལ་ ི་ ལ་ནས་རང་གི་རིགས་ ་ ར་བའི་ ལ་བོ་ཆེ་མི་ ་བདམས་ཏེ། ལ་དེར་ནན་ ིས་ ལ་ཞིབ་ ེད་
་བཏང་ཞིང་། དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་ ལ་དེར་ ལ་ཞིབ་ ེད་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ོས་སོ༎ ཁོ་ཚ་ཨེབ་

ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཱི་ འི་ ོད་ཤག་ ་སོང་ ེ་དེ་ ་ཞག་ ོད་ ས། ༣ དེ་དག་ ཱི་ འི་ ོད་
ཤག་དང་ཉེ་བར་བཅར་བ་ན། ལེ་ཝེ་བའི་གཞོན་ ་དེའི་ ད་ ངས་ངོ་ཤེས་པས། ནང་འ ལ་ཏེ་ཁོ་ལ། ོད་
གནས་འདིར་ ་ཞིག་གིས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་འདིར་ཅི་ ེད་ ིན་ཡོད། ོད་ལ་འདི་ནས་ཅི་ཞིག་

ེར་བཞིན་ཡོད་ཞེས་ ིས། ༤ དེས་ ཱི་ ་ཡིས་ང་ལ་ཇི་ ར་གཅེས་པ་དང་། ང་ནི་ཁོའི་མཆོད་དཔོན་ ་བ ར་
ཞེས་ལན་བཏབ། ༥ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ལམ་འདིར་བ ་ཤིས་སམ་མི་ཤིས་ང་ཚ་ལ་ག ང་
ཞེས་ ་ལ་ ་རོགས་ཞེས་ ས། ༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ལམ་ ་བ ་ཤིས་པར་འ ར་རོ༎

ོད་ཅག་བ ོད་ འི་ལམ་དེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ༧ དེ་ནས་མི་ ་བོ་དེ་སོང་བས་ལ་ཨིས་ ་
ེབས་ཤིང་། ལ་དེའི་དམངས་ མས་སོས་དལ་བག་ཕེབས་ ིས་འཚ་བའི་ ལ་ནི། ཚ་དོན་པ་ མས་འ ་བར་

བདེ་ཞིང་ ིད། ལ་དེར་གཞན་ ིས་དབང་བ ར་ནས་ཁོ་ཚ་ཉོག་པོར་བཟོ་བ་མེད་ལ། ཁོ་ཚ་ཚ་དོན་པ་ མས་
དང་ཡང་ ང་ཐག་རིང་བ་མ་ཟད། གཞན་དང་འ ེལ་འ ིས་ ེད་པའང་མེད་དོ༎

༨ མི་ ་བོ་དེ་ ིར་ཙ་ར་དང་ཨེས་ཏ་ཨོལ་ ་ལོག་ནས་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་དག་དང་མཉམ་ ་འཛམས་པས།
ན་ ་ཚས་དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་ལ་ ད་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ིས། ༩ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་

དང་། ངེད་ཡར་སོང་ནས་དེ་དག་དང་ ོལ་ལོ༎ ང་ཚས་ ལ་དེ་ལ་ ལ་ཞིབ་ ས་ཟིན་པས། ལ་དེ་ཧ་ཅང་
བཟང་བར་ མ། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་ཁ་རོག་གེར་མི་འ ལ་དོན་ཅི། ར་ ་ཡར་སོང་ ེ་ ལ་དེ་ཐོབ་པར་ །

ས་འ ངས་ ེད་མི་ ང་། ༡༠ ོད་ཚ་ ལ་དེར་ ེབས་པ་ན། ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ ིས་འཚ་བའི་དམངས་དང་།
ཁོད་ཡངས་པའི་ ལ་ མས་མཐོང་ བ་ངེས། ་ཡིས་ ལ་དེ་ ོད་ཚའི་ལག་ ་ ད་ཟིན། ལ་དེར་ཟས་གོས་
ཐམས་ཅད་ ན་ ིས་ བ་ཅིང་མི་ ང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལན་བཏབ།

༡༡ དེ་ནས་དན་རིགས་ལས་མི་ ག་བ ་ཡིས་ལག་ཆ་ཐོགས་ཏེ། ཙ་ར་དང་ཨེས་ཏ་ཨོལ་ནས་ཡར་སོང་ ེ།
༡༢ ཡ་ ་ འི་ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ དེ་བས་ ལ་དེའི་
མིང་ལ་ད་ འི་བར་ ་མ་ཧ་ནེ་དན་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༡༣ ཁོ་ཚ་ ལ་དེ་ནས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ་སོང་ཞིང་ ཱི་

འི་ ིམ་ ་ ེབས། ༡༤ ོན་ཆད་ལ་ཨིས་ ི་ ལ་ལ་ ལ་ཞིབ་ ་སོང་བའི་མི་ ་བོ་དེས་རང་གི་ ན་ ་ མས་
ལ། ིམ་འདི་ན་ཡེ་ ་ཏི་དང་ ིམ་ ི་ ་ཡི་ ་འ ་ཡོད་ལ། དེ་མིན་བ ོས་པའི་ ་འ ་དང་ གས་པའི་ ་
འ ་བཅས་ཡོད་པ་ ོད་ཚས་ཤེས་སམ་ཞེས་ ས། ད་ ་ ོད་ཚས་ཅི་ཞིག་ ེད་དགོས་པར་བསམ་ ོ་ཐོངས་ཤིག་
ཅེས་ཟེར། ༡༥ མི་ ་བོ་དེ་ ཱི་ འི་ ིམ་ ི་ལེ་ཝེ་བའི་གཞོན་ ་དེའི་ཁང་བར་འ ལ་ནས་ཁོ་ལ་འཚམས་འ ི་

ས། ༡༦ དན་མི་ ག་བ ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་ལག་ཆ་ཐོགས་ཏེ། ོ་ ་འ ེང་ནས་ ོད། ༡༧ ལ་
ལ་ ལ་ཞིབ་ ་སོང་བའི་མི་ ་བོ་དེ་ནང་ ་སོང་ནས། བ ོས་པའི་འ ་ ་དང་། ཡེ་ ་ཏི་དང་། ིམ་ ི་ ་ཡི་
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་འ ་དང་། དེ་མིན་ གས་པའི་འ ་ ་བཅས་ ེར། མཆོད་དཔོན་དང་ལག་ཆ་ཐོགས་པའི་མི་ ག་བ ་ཡོད་
པ་དེ། མཉམ་ ་ ོར་ ་འ ེང་ནས་བ ད་འ ག ༡༨ མི་ ་བོ་དེ་ ཱི་ འི་ ིམ་ ་སོང་ ེ། བ ོས་པའི་འ ་ ་
དང་། ཡེ་ ་ཏི་དང་། ིམ་ ི་ ་ཡི་ ་འ ་དང་། དེ་མིན་ གས་པའི་འ ་ ་བཅས་ ེར་བས། མཆོད་དཔོན་

ིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཚས་ཅི་ ེད་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༩ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ད་མ་འདོན་ཅིག ཁ་
ལག་པས་བཀབ་ནས་ང་ཚའི་ ེས་ ་ གས་རོགས། ང་ཚས་ ོད་ཕ་ ་བ ི་ཞིང་མཆོད་དཔོན་ ་བ ར་ངེས།

ོད་རང་ ིམ་གཅིག་གི་མཆོད་དཔོན་ ས་ན་བཟང་ངམ། ཡང་ན་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་གཅིག་གམ་རིགས་
ེ་གཅིག་གི་མཆོད་དཔོན་ ས་ན་བཟང་ཞེས་ ིས། ༢༠ མཆོད་དཔོན་ ི་སེམས་ ་དགའ་ ོ་དཔག་ ་མེད་པ་
ེས་ནས། ཡེ་ ་ཏི་དང་། ིམ་ ི་ ་ཡི་ ་འ ་དང་། དེ་མིན་བ ོས་པའི་ ་འ ་ མས་ ེར་ནས་དེ་དག་གི་
ོད་ ་སོང་ངོ་༎

༢༡ ཁོ་ཚ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་དེ་དང་ ེས་ཤིང་། ང་མ་དང་། ་དང་། ་མོ་དང་། ོ་ གས་དང་། ་ནོར་
མས་ ོན་ ་བཏང་ནས་ཡོང་ངོ་༎ ༢༢ ཱི་ འི་ ིམ་དང་ ང་ ་ ེས་པའི་ ས་ ། ཱི་ འི་ ིམ་མཚས་ མས་
ན་ ་འ ས་ནས་དན་པ་ མས་ ི་ ེས་ ེག་ཅིང་། ༢༣ དན་པ་ མས་ལ་ ད་འབོད་ ས། དན་པ་ མས་ཁ་
ིར་འཁོར་ནས་ ཱི་ ་པ་ལ། ོད་ཚས་མི་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་བ ས་ཏེ་འོངས་ནས་ཅི་ ེད་འདོད་པ་ཡིན་

ཞེས་ ིས། ༢༤ ཱི་ ་པས། ོད་ཚས་ངེད་ ིས་བཞེངས་པའི་ ་ཡི་ ་འ ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་བཅས་པ་
ེར་ཟིན་པས། ང་ལ་ཅི་ཞིག་ ག་ཡོད། ད་ ང་ང་ལ་ཅི་ ེད་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་འ ི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

༢༥ དན་པ་ མས་ ིས་ ཱི་ ་ལ། ོད་ ིས་རང་གི་ ད་དེ་ང་ཚ་ལ་ཐོས་ ་མ་ག ག་རོགས། ག མ་པོ་དག་གིས་
ོད་ལ་ད ང་འ ག་ ས་ནས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་གང་བོའི་ ོག་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དོ་ཟེར།

༢༦ དན་པ་ མས་ ་མ ད་ ་ལམ་ལ་ཆས། ཱི་ ་པས་དེ་དག་གི་ ོབས་ གས་རང་ལས་ཆེ་བ་ཤེས་ནས།
ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་རང་གི་ ིམ་ ་ལོག

༢༧ དན་པ་ མས་ ིས་ ཱི་ ་པས་བཟོས་པའི་ ་ཡི་ ་འ ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་བཅས་པ་ ིད་ནས་ལ་
ཨིས་ ་ ེབས་སོ༎ དམངས་ མས་སོས་དལ་བག་ཕེབས་ངང་འཚ་བ་མཐོང་བས། ི་བཏོན་ཏེ་དམངས་ མས་
བསད་པ་དང་། མཁར་དེ་མེ་ ་བཏང་ངོ་༎ ༢༨ འོན་ ང་ ོབ་མཁན་མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཚ་དོན་དང་ཁ་
ཐག་རིང་བ་མ་ཟད། དེ་དག་མི་གཞན་དང་ཡང་འ ོ་འོངས་མེད། མཁར་དེ་བདེ་ཐང་ ེ། བདེ་ཐང་ནི་བེད་རེ་
ཧོབ་དང་ཉེ་བར་གནས། དན་པ་ མས་ ིས་ཡང་དེ་ ་མཁར་བ ིགས་ནས་བ ད་དོ༎ ༢༩ ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ད ི་
སི་རལ་བའི་ ་དན་ ི་མིང་ལ་གཞིགས་ནས། མཁར་དེའི་མིང་ལ་དན་ཞེས་བཏགས། ོན་ཆད་མཁར་དེའི་མིང་
ལ་ལ་ཨེས་ ་འབོད།

༣༠ དན་པ་ མས་ ིས་རང་གི་ཆེད་ ་བ ོས་པའི་ ་འ ་བ གས་ཤིང་། མོ་ཤེའི་ཚ་བོ་དང་། གེར་ཤོམ་ ི་
་ཡིན་པ་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ཁོའི་ ་ ད་ མས་ ལ་དེ་གཞན་ ིས་བ ག་པའི་བར་ ་མཆོད་དཔོན་ ་བ ད་
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དོ༎ ༣༡ ་ཡི་མཆོད་ཁང་དེ་ཤི་ལོ་ ་ ས་ཚད་ཇི་ཙམ་ ་བ ད་པ་དེ་ཙམ་ ། དན་པ་ མས་ ིས་རང་གི་ཆེད་
་བ གས་པའི་ ཱི་ ་པའི་བ ོས་ ་དེ་ཡང་མ་ཉམས་པར་བ གས་སོ༎

༡༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ལ་པོ་མེད་པའི་ ས་ཤིག་ལ། ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་མཐའ་ན་གནས་
པའི་ལེ་ཝེ་བ་ཞིག་གིས། ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་ ད་མེད་ཅིག་ ང་མར་བ ས། ༢ ང་མ་དེས་

ལོག་པར་གཡེམ་པས་ ོ་ག་དང་ ལ། ིར་ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ལོག་ ེ། ཕ་ ིམ་ནས་ ་བ་བཞི་ལ་བ ད་
དོ༎ ༣ དེའི་ ོ་ག་ཡར་ལངས་ནས་གཡོག་པོ་གཅིག་དང་། བོང་ ་གཉིས་ ིད་དེ་ཁོ་མོ་བ ་ ་འོངས་པས། ད་
མེད་དེས་ ོ་ག་རང་གི་ཕ་ ིམ་ ་ ིད། ཁོ་མོའི་ཕ་ཡིས་མི་དེ་མཐོང་ནས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་བ ་བ་

ས། ༤ མི་དེའི་ ོས་པོ་ ེ། ད་མེད་དེའི་ཕ་ཡིས་ཁོ་རང་ཉིན་ག མ་ ི་རིང་ལ་དེ་ ་ ོད་ ་བ ག དེའི་རིང་
ལ་ཁོ་གཉིས་ ིས་མཉམ་འ ང་མཉམ་བཟའ་ ས་ནས་བ ད་དོ༎ ༥ ཉིན་བཞི་བར་ལེ་ཝེ་བ་དེ་ནངས་ ་མོར་
ལངས་ཏེ་འ ོ་བར་བ མ་པ་ན། ད་མེད་དེའི་ཕ་ཡིས་མག་པ་ལ། ོད་ ིས་ཟ་མ་བཟས་ནས་སེམས་ གས་

ས་ ེས་ལམ་ ་ གས་རོགས་ཞེས་ ས། ༦ དེ་བས་ཁོ་གཉིས་བ ད་དེ་མཉམ་ ་ཟ་ཞིང་འ ང་། ད་མེད་
དེའི་ཕ་ཡིས་མི་དེ་ལ། ོད་རང་དགོང་མ་གཅིག་ལ་ཞག་ ོད་ ས་ནས། སེམས་དགའ་བར་ ེད་རོགས་ཞེས་

ས། ༧ མི་དེ་འ ོ་བར་བ མ་ཡང་། ཁོའི་ ོས་པོས་ནན་ ིས་ ོད་ ་བ ག་པས། ཁོ་རང་ ར་ཡང་དགོང་མ་
གཅིག་ལ་ཞག་ ོད་ ས། ༨ ཉིན་ ་བར་ ེབས་ནས་ཁོ་རང་འ ོ་བར་བ མ་པ་ན། ད་མེད་དེའི་ཕ་ཡིས། ོད་

ིས་ཟ་མ་བཟས་ནས་སེམས་ གས་ ས་ ་ག ག་རོགས། ཉིན་ ང་ཡོལ་ ེས་སོང་ཡང་ཆོག་ཅེས་ ས་པས། ཁོ་
གཉིས་ ིས་མཉམ་ ་ཟ་མ་ཟའོ༎ ༩ མི་དེས་རང་གི་ ང་མ་དང་། གཡོག་པོ་ ིད་ནས་འ ོ་བར་བ མ་པ་ན།
ཁོའི་ ོས་པོ་ ེ། ད་མེད་དེའི་ཕ་ཡིས་ཁོ་ལ། ོས་དང་། ཉིན་ ང་ཡོལ་འ ག ོད་རང་ཡང་བ ར་དགོང་
མ་གཅིག་ལ་ ོད་རོགས། ན་པ་ བ་ལ་ཉེ་བས། འདི་ ་ཞག་ ོད་ ས་ནས་ ོད་ ི་སེམས་དགའ་བར་ ེད་
རོགས། སང་ཉིན་ ་མོར་ལངས་ནས་ ལ་ ་ལོག་ ང་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས། ༡༠ མི་དེ་ ར་ཡང་ཞག་ ོད་ ེད་མ་
འདོད་པར། བོང་ ་གཉིས་ལ་ ་བ ད་ནས་རང་གི་ ང་མ་ ིད་དེ་ལམ་ལ་ཆས་པས། ཡེ་ ་ འི་ཁ་གཏད་ ་
ཐོན་ཏོ༎༼ ཡེ་ ་ ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ༎༽

༡༡ ཡེ་ ་ ་ལ་ ེབས་ཁར་ཉི་མའང་ བ་རིར་ཡོལ་ལ་ཉེ་བས། གཡོག་པོས་རང་གི་བདག་པོ་ལ། ང་ཚ་ཡེ་ ་
་བའི་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ནས་ཞག་ ོད་ ས་ན་མི་བཟང་ངམ་ཞེས་ ས། ༡༢ བདག་པོས། ངེད་ཅག་ད ི་སི་

རལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ི་མི་དག་གི་མཁར་ ་འ ལ་མི་ ང་། གིབ་ཡ་ ་འ ོ་བར་ འོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༣ ཡང་
གཡོག་པོ་དེས། ང་ཚ་ས་ཆ་གང་ཞིག་ ་སོང་ཡང་ཆོག་ ེ། གིབ་ཡ་འམ་ར་ ཱ་ ་ཞག་ ོད་ ེད་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས།
༡༤ ཁོ་ཚ་ ་མ ད་ ་སོང་ཞིང་། བེན་ཡ་མིན་པའི་གིབ་ཡ་ ་ ེབས་ ས་ཉི་མ་ བ་ཟིན་ཏོ༎ ༡༥ ཁོ་ཚ་ཞག་

ོད་ ེད་ས་ཞིག་འཚལ་ཆེད་གིབ་ཡ་ ་སོང་ཞིང་། ོང་ ེར་དེའི་ ང་ལམ་ ་བ ད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཞིག་
གིས་ ང་ཁོ་ཚ་ཞག་ ོད་ ེད་ ་མ་བ ག་གོ།
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༡༦ ན་པ་ བ་ ེས། བ ེས་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཞིང་ནང་གི་ལས་ཀ་ མས་ ོགས་ཏེ་ ིར་ལོག་ ང་། ཁོ་
ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ་གིབ་ཡ་ ་གནས་བཅོས་འ ག འོན་ ང་ ལ་དེའི་མི་ཐམས་ཅད་
བེན་ཡ་མིན་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ བ ེས་པོ་དེས་ཡར་བ ས་པས་མ ོན་པོ་ ང་ལམ་ ་བ ད་འ ག་མཐོང་ནས།
དེ་ཚ་ལ། ོད་ཚ་གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན། གང་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༡༨ དེས་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ཡ་ ་ འི་
བེད་ལེ་ཧེམ་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ད་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ་འ ོ་འདོད་པ་ཡིན། ང་ནི་ ལ་དེའི་མི་ཡིན།
ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་སོང་བ་ཡིན། ད་ ་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་ ་འ ོ་བ་ཡིན་པས། འདི་ ་ང་ཚ་ཞག་

ོད་ ེད་ ་འ ག་མཁན་ཞིག་མི་འ ག ༡༩ འོན་ ང་ང་ལ་བོང་ ་གསོ་ ེད་ ི་གཟན་ ་དང་། ང་དང་ངའི་
ང་མ། ད་ ང་གཡོག་པོ་བཅས་ལ་ཆང་དང་བག་ལེབ་ ང་ཡོད་པས། ཅི་ཡང་མི་ཆད་དོ་ཞེས་ལན་བཏབ་བོ༎

༢༠ བ ེས་པོ་དེས། ོད་རང་བདེ་བར་ ོན། ོད་ལ་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་ངེད་ ིས་ ིན་ཆོག འོན་ ང་ ང་ལམ་
་ཞག་ ོད་ ས་མི་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས། ༢༡ དེ་བས་ཁོ་ཚ་ ིམ་ ་ ིད་པ་དང་། བོང་ ་ལ་གཟན་ ་ ིན་ནས། ཁོ་

ཚས་ ང་བ་བ ས་ཤིང་བཟང་བ ང་ལ་ ད་དོ༎
༢༢ ཁོ་ཚ་ ོ་ ིད་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་ ས་ ། མཁར་ནང་གི་ཇག་པ་ཚས་ཁང་པ་བ ོར་ཞིང་བ ད་མར་ ོ་

ང་བཞིན། ཁང་བདག་བ ེས་པོ་ལ། ོད་ ིས་རང་གི་ ིམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ོ་ ི་ ་ ིད་ཤོག་ཅིག ངེད་
ཅག་མི་དེ་ལ་ ག་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༣ བ ེས་པོ་ ོ་ཁར་ ད་དེ་ཁོ་ཚ་ལ། ན་ ་ མ་པ། ངན་དེ་ ར་མི་ ེད་
རོགས། མི་འདི་དག་ངའི་ ིམ་ ་འ ལ་ཟིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ལས་ངན་པ་དེ་ ར་མི་ ེད་རོགས། ༢༤ ང་
ལ་ ་མོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ན་ ང་མ་ཞིག་ཡིན། ད་ ང་མི་འདི་ལའང་ ང་མ་ཞིག་ཡོད་པས། ངེད་ ིས་
དེ་དག་ ོད་ཚ་ལ་ ོད་པས་ ོད་ཅག་གིས་དེ་ཚ་ཅི་འདོད་ ་ལོངས་ ་ ད་ཆོག འོན་ ང་མི་འདི་ལ་དེ་ འི་
ལས་ངན་པ་མི་ ེད་རོགས་ཞེས་ ས་ ང་། ༢༥ དེ་དག་གིས་ཁོའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་ཏོ༎ མི་དེས་རང་གི་ ང་མ་ ིད་
ནས་དེ་དག་ལ་ ད། དེ་དག་གིས་ཁོ་མོ་ལ་རེག་ཅིང་། མཚན་གང་བོར་ བ་ཚད་ ས་ཏེ་ནམ་གསལ་ ེས་ད་
གཟོད་འ ོ་ ་བ ག་གོ། ༢༦ ནམ་གསལ་ལ་ཉེ་ ས། ད་མེད་དེ་རང་གི་བདག་པོའི་ཁང་པའི་ ོ་ ར་ ེབས་
མ་ཐག ཁ་ བས་ ་འ ེལ་ནས་ནམ་ལངས་རག་བར་ ་བ ད་དོ༎ ༢༧ ་མོར། ཁོ་མོའི་བདག་པོ་ཡར་ལངས་
ཏེ་ ོ་ ེས་ནས་ལམ་ལ་ གས་ བས་ ེད་ ས། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ད་མེད་དེ་ ོ་ ་ ་འ ེལ་
འ ག་ལ། ལག་པ་གཉིས་ ོ་ ེགས་ ི་ ེང་ ་བཞག་འ ག་གོ། ༢༨ དེས་རང་གི་ ད་མེད་ལ། ཡར་ལོངས་དང་།
ང་ཚ་འ ོའོ་ཞེས་ ས། ད་མེད་དེས་གཏམ་མི་ ་བར་འ ག མི་དེས་ཁོ་མོ་བོང་ འི་ ེང་ ་བཞག་ ེ། རང་
གི་ ལ་ ི་ ོགས་ ་ཆས་སོ༎

༢༩ ིམ་ ་ ེབས་ ེས། ི་ཡིས་རང་གི་ ང་མའི་བེམ་པོ་ མ་ ་བ ་གཉིས་ ་བགོས་ནས། མི་བོས་ཏེ་
ད ི་སི་རལ་བའི་ ོགས་བཞི་ ་ ེལ་ ་བ ག་གོ། ༣༠ དེ་མཐོང་བའི་མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ལས་ཐོན་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། དོན་དག་འདི་ ་ ་ཞིག་ ང་མ་ ོང་ལ། འ ད་ ང་མ་
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ོང་། ད་ ་ ན་ ིས་ཇི་ ར་ ེད་པར་བསམ་གཞིགས་ ེད་དགོས་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༢༠ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དན་ནས་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ ་ ེབས་པ་དང་། དེ་མིན་གིལ་ཨད་ ་ ོད་
པ་ཐམས་ཅད་ ང་འོངས་ནས་མི་གཅིག་དང་འ ་བར་མཉམ་ ་མིས་ཕ་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ་

འ ས་སོ༎ ༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མགོ་བ་ ེ། རིགས་ ེ་སོ་སོའི་དམག་དཔོན་དག་ ་ཡི་འབངས་ ི་ཚགས་
འ ་ ་འ ེང་ནས་ ོད། ི་ཐོགས་པའི་ ང་དམག་ལ་བ ོམས་པས་མི་འ མ་བཞི་ཡོད།

༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མིས་ཕ་ ་ཡར་འོངས་པ་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ིས་ཐོས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་
མས་ལ། ོད་ ིས་ ་བ་ངན་པ་དེའི་འ ང་ ེན་ང་ལ་གསལ་བཤད་ ་རོགས་ཞེས་ ས། ༤ ལེ་ཝེ་བ་ ེ།

བསད་ཟིན་པའི་ ད་མེད་དེའི་ ོ་གས་འདི་ ད་ ། ང་དང་ངའི་ ང་མ་བཅས་བེན་ཡ་མིན་ ི་གིབ་ ཱ་ ་ཞག་
ོད་ ེད་ ས། ༥ གིབ་ ཱ་བ་ མས་ནམ་ ང་ལངས་ཏེ་ང་རང་ ོད་སའི་ཁང་པ་དེ་བ ོར་ནས། ངེད་གསོད་

པར་བ མ་ཞིང་ ང་མ་ལ་བཙན་གཡེམ་ ས་ནས་ཤིའོ༎ ༦ ངེད་ ིས་རང་གི་ ང་མའི་བེམ་པོ་དེ་ མ་ ར་
བགོས་ནས། མི་མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བར་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ས་ཆ་སོ་སོར་འ ེར་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། གིབ་ ཱ་བ་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་ ་ངན་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༧ ོད་ཅག་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ོས་འདེབས་པར་ འོ་ཞེས་ལན་བཏབ།

༨ འབངས་ཐམས་ཅད་ལངས་ནས་མ ིན་གཅིག་ ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་མི་གཅིག་ ང་རང་གི་ ར་དང་།
རང་གི་ཁང་པའི་ནང་ ་མི་ལོག་པར། ༩ ངེད་ཅག་གིས་གིབ་ ཱ་བ་ལ་འདི་ ར་ ེད་དགོས། གང་ཟེར་ན། རང་
གིས་ ངས་པའི་མཚན་དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༡༠ ངེད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་སོ་སོ་ལས། མི་
བ ་ལས་མི་བ ་དང་། མི་ ོང་ལས་མི་བ ་དང་། མི་ ི་ལས་མི་ ོང་བདམས་ཏེ་དམངས་ མས་ལ་ གས་ ེ་

ེལ་ ་ག ག འབངས་མི་ཐམས་ཅད་བེན་ཡ་མིན་ ི་གིབ་ ཱ་ ་ ེབས་ ས། གིབ་ ཱ་བ་ མས་ ིས་ད ི་སི་
རལ་བའི་ ོད་ ་ཇི་ ར་ངན་ ས་པ་དེ་ ར་ ་ཆད་པ་གཅོད་པར་ འོ་ཞེས་ཟེར། ༡༡ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་བ་
ཐམས་ཅད་ ིས་ཕན་ ན་མཉམ་ ིལ་ ིས་མི་གཅིག་དང་འ ་བར་འཛམས་ནས་མཁར་དེ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་
སོ༎

༡༢ ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་རེ་ནས་མི་མངགས་ཏེ། བེན་ཡ་མིན་པའི་ ིམ་རེ་རེར་སོང་ ེ། ོད་ཚའི་
ོད་ ་འདི་འ འི་ ་བ་ངན་ཞིག་ཇི་ ར་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༣ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་གིབ་ ཱ་བའི་ཇག་པ་དེ་

དག་ ོད་རོགས། ང་ཚས་དེ་ཚ་བསད་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ི་ངན་པ་ མས་སེལ་དགོས་ཞེས་ ས། འོན་
ང་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ངག་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎ ༡༤ བེན་ཡ་མིན་པ་
མས་ཁོ་ཚ་རང་རང་གི་མཁར་ལས་ ད་ཅིང་། གིབ་ ཱ་ ་མཉམ་ ་འ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་ ོལ་

བར་བ མ། ༡༥ དེ་ ས་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས། མཁར་སོ་སོ་ནས་ ི་ཐོགས་ཡོད་པ་ མས་བ ིས་པ་ལ་ ོན་
བ ོམས་ཉིས་ ི་ ག་ ོང་ཡོད། དེ་མིན་གིབ་ ཱ་བ་ མས་བ ིས་པ་ལ་དམག་ ག་བ ས་བ ན་བ ་ཡོད་དོ༎
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༡༦ དམག་མི་ཡོངས་ལས་བདམས་པའི་ ག་བ ས་ ི་དམག་བ ན་བ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། ལག་གཡོན་པ་
བདེ་བ་དང་། ར་ ོ་འཕངས་ན་གཅིག་ལས་གཅིག་བཟང་ངོ་༎ ༡༧ བེན་ཡ་མིན་པ་ ད་པའི་ད ི་སི་རལ་བའི་

ི་ཐོགས་པ་ མས་བ ིས་པ་ལ། ོན་བ ོམས་དམག་མི་འ མ་བཞི་ཡོད་དོ༎
༡༨ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལངས་ཏེ་ཡར་བེད་ཨལ་ ་སོང་ནས་ ་ལ། ང་ཚའི་ ོད་ནས་ ་ ོན་ལ་

སོང་ ེ་བེན་ཡ་མིན་ལ་འཐབ་ན་བཟང་ཞེས་ ས་པར། གཙ་བོས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ོན་ ་སོང་ན་བཟང་ངོ་
ག ངས། ༡༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ་མོ་ནས་ལངས་ཏེ། གིབ་ ཱའི་ཁ་གཏད་ ་ ར་བཏབ། ༢༠ ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ ིར་ཐོན་ཏེ། བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་དང་འཐབ་པའི་ཆེད་ ། གིབ་ ཱའི་མ ན་ ོགས་ནས་ ་ད ང་ ིག་
ནས་བ ད། ༢༡ བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་གིབ་ ཱ་ནས་འོངས་ཏེ། ཉིན་དེར་ད ི་སི་རལ་བ་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་བསད་
དོ༎ ༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་ ིང་ ས་བ ེད་དེ། ར་བཞིན་ཉི་མ་དང་པོར་ད ང་བ ིགས་
པའི་སར་ ར་ཡང་ད ང་ ིག ༢༣ ད ང་མ་བ ིག་པའི་ ོན་ ། ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡར་སོང་ ེ། གཙ་བོའི་

ང་ནས་ ན་པ་མ་འཐིབས་བར་ ་ ད་ཆེན་པོས་ ས་ཤིང་། གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ ར་ཡང་སོང་ ེ་
རང་གི་ ན་ ་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་དང་འ ག་པ་ ས་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅེས་ ས་པས། གཙ་བོས། དེ་ཚ་ལ་
ཕར་ ོལ་ ེད་ ་སོང་ཆོག་གོ་ཞེས་ག ངས།

༢༤ ཉིན་གཉིས་པར། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡར་སོང་ ེ་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་སོ༎
༢༥ བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ང་ཉིན་དེར་གིབ་ ཱ་ནས་འོངས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་འཐབ་འ ག་ ས་
པས། ར་ཡང་དེ་དག་གི་ ི་ཐོགས་པའི་མི་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་བསད། ༢༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡར་བེད་
ཨེལ་ ་སོང་ཞིང་། གཙ་བོའི་ ང་ ་བ ད་ནས་ ད་ཆེན་པོས་ ས། ཉིན་དེར་ ང་གནས་ ང་ ེ་དགོང་མོའི་
བར་ ་བ ད་པ་དང་། གཙ་བོའི་མ ན་ ་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ང་ ལ་ལོ༎ ༢༧–༢༨ ས་དེར། ་
ཡི་ཞལ་ ོམ་གནས་དེ་ ་ཡོད་ལ། ཨ་རོན་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཨེལ་ཨ་ཟར་ ི་ ་ཡིན་པ་ཕེ་ནེ་ཧ་ཟེར་བ་ཞལ་ ོམ་

ི་མ ན་ ་འ ེང་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་བས་གཙ་བོ་ལ། ང་ཚ་ཡང་བ ར་སོང་ནས་རང་གི་ ན་ ་བེན་ཡ་མིན་
པ་ མས་དང་འཐབ་བམ། ཡང་ན་དམག་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་ ས། གཙ་བོས། ོད་ཅག་ཡར་སོངས་
ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སང་ཉིན་བདག་གིས་དེ་དག་ ོད་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༢༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གིབ་ ཱའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ང་དམག་ ང་ནས་བ ད། ༣༠ ཉིན་ག མ་པར།
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡར་སོང་ ེ་བེན་ཡ་མིན་ལ་ཕར་ ོལ་ ས། གིབ་ ཱབ་ ི་མ ན་ ་ད ང་ ིག་པ་ཐེངས་

ོན་མ་གཉིས་དང་འ འོ༎ ༣༡ བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ད ་དང་འཐབ་ ་འོངས་པ་ལ། མགོ་བ ོར་ཏེ་མཁར་
དང་ ལ་ནས་ཞིང་ཐང་གི་ལམ་གཉིས་ ་ ེས། ལམ་གཅིག་ནི་བེད་ཨེལ་ ི་ ོགས་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་གིབ་ ཱའི་

ོགས་ ་བ ིངས་འ ག དེ་ཡང་ཐེངས་ ོན་མ་གཉིས་དང་འ ་བར། ལག་འ ལ་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བའི་མི་ མ་
་ཙམ་བསད། ༣༢ བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ིས། དེ་དག་ ར་བཞིན་ངེད་ ི་མ ན་ ་ཕམ་པར་འ ་རོ་ཞེས་ཟེར།
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འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས། ངེད་ཅག་ ོས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་མགོ་བ ོར་ཏེ། མཁར་ལས་ལམ་ ི་ ེང་ ་
ིད་ན་འགའ་འོ་ཟེར། ༣༣ ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་ཏེ་བ་ཨལ་ཏ་མ་ ་ད ང་ ིག་པ་དང་། ད ི་

སི་རལ་བའི་ ང་དམག་ ང་མ་ལི་ ་པར་ ང་བ་ལས་ལངས་ཏེ་མ ན་ ་ ག ༣༤ ད ི་སི་རལ་བའི་ ག་
བ ས་དམག་མི་ཆིག་ ི་ཡོད་པ་དེའང་། གིབ་ ཱའི་མ ན་ ་འཐབ་འ ག་ ེད་ ་འོངས་པས། མ་པ་ཧ་ཅང་

མ་ཟིལ་ ན། འོན་ ང་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ིས་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་ཉེན་ཁ་ ེབས་ལ་ཉེ་བ་ཚར་ ིན་མི་
འ ག ༣༥ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བར་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་བསད་དེ་ཕམ་ ་བ ག ཉིན་དེར། ད ི་སི་རལ་
བས་བེན་ཡ་མིན་པ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་ཆིག་བ ་བསད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ ི་ཐོགས་མཁན་ཏག་ཏག་ཡིན་ནོ༎

༣༦ དེ་ནས་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ཕམ་པ་ཤེས་ལ། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་བས་ ོན་ལ་གིབ་ ཱ་
་ ང་བའི་ ང་དམག་ ེ། བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ི་མ ན་ ་གཡོ་ ་བཤམས་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་པ་ཤེས་

སོ༎ ༣༧ ང་དམག་ མས་ ར་ ་གིབ་ ཱ་ ་འ ལ་ཏེ། མཁར་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིས་བསད། ༣༨ ད ི་
སི་རལ་བ་ཚས་ ོན་ལ་ ང་དམག་ མས་ ིས་མཁར་ནང་ ་མེ་བཏང་ ེ། ་བ་ ེན་ ་ལངས་པ་བ ་ གས་

ེད་པའི་ ས་ཆད་བཏབ་ཡོད། ༣༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ བས་ ་དམག་ད ང་ ིར་འཐེན་ ེད་ ས།
བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ ིས་ལག་འ ལ་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མ་ ་ཙམ་བསད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ནི་ ར་
དང་འ ་བར་ང་ཚའི་ལག་འོག་ནས་ཕམ་པར་འ ར་རོ་ཟེར། ༤༠ ་བའི་ཀ་བ་མཁར་ནང་ནས་ ེན་ ་འ ར་
བའི་ ས་ ། བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་བ ས་པས། མཁར་ ི་ ོགས་ཐམས་ཅད་ན་མེ་ ེ་
ད ང་ ་འ ར་བཞིན་འ ག་པ་མཐོང་། ༤༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་ཁ་ ིར་འཁོར་བས། བེན་ཡ་མིན་པ་

མས་ལ་དངངས་ ག་ཆེན་པོ་ ེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉེས་ ོན་དེ་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་ངེས་པ་ཚར་རོ༎
༤༢ ཁོ་ཚ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཐང་ ོང་ ་ ོས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ེས་དེད་
དེ་བསད་ཅིང་ག བ། མཁར་སོ་སོ་ནས་འོངས་པ་དག་གིས་ ང་བར་ ་བ ག་ནས་ཁོ་ཚ་གསོད་པར་ ེད་དོ༎
༤༣ ད ི་སི་རལ་བས་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་བ ོར་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ེས་དེད་དེ། ཁོ་ཚའི་ངལ་གསོའི་གནས་
ཏེ། གིབ་ ཱའི་ཁ་གཏད་ ི་ཉི་ཤར་ ི་ ོགས་ལ་ ེབས་རག་བར་ ་དེ་དག་ ོག་རོལ་ ་བཏང་། ༤༤ དེ་ ས་
བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ལས་མི་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་བསད་ཅིང་། དེ་དག་ཚང་མ་ནི་ ལ་ཅན་ཏག་ཏག་ཡིན་ནོ༎
༤༥ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་ ོས་ཤིང་། རིམ་མོན་ ི་ཕ་བོང་ཡོད་སར་ ེབས། ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ིས་ཐང་ ་འཐོར་བའི་ ེ་མ་འ ་བ་བཞིན། ལམ་བར་ ་དེ་དག་གི་མི་ ་ ོང་བསད་པ་དང་།
ཡང་གི་དོམ་བར་ ་ ེས་དེད་ནས་དེ་དག་གི་མི་ཉིས་ ོང་བསད་དོ༎ ༤༦ ཉིན་དེར་བེན་ཡ་མིན་ ི་མི་ ོན་
བ ོམས་ཉིས་ ི་ ་ ོང་ཤི། དེ་ཐམས་ཅད་ལག་ ་ ི་ཐོགས་པའི་ ལ་ཅན་ཏག་ཏག་ཡིན་ནོ༎ ༤༧ ལ་ ་མི་

ག་བ ་ལས་མ་ ག་ལ་དེ་དག་ཐང་ ོང་ ་ ོས་པ་དང་། རིམ་མོན་ ་ ེབས་ནས་དེ་ ་ ་བ་བཞིའི་རིང་ལ་
བ ད།
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༤༨ ཡང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བེན་ཡ་མིན་ ི་ ལ་ ་ཐོན་ཞིང་། མཁར་སོ་སོའི་མི་དང་ ོ་ གས། དེ་མིན་
ཅི་དང་ཅི་ལ་འ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིས་བསད་པ་མ་ཟད། མཁར་ཐམས་ཅད་ ང་མེ་ ་བཏང་ངོ་༎

༢༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ོན་ཆད་མིས་ ཱ་ ། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་མོ་བེན་ཡ་མིན་ལ་བག་
མར་མི་གཏོང་ཞེས་མནའ་བོར་རོ༎ ༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བེད་ཨེལ་ ་ ེབས་ནས། ་ཡི་ ང་ ་

ན་པ་འཐིབས་རག་བར་ ་ ད་ཆེན་པོས་ ས་ཏེ། ༣ འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལགས།
ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ཅིའི་ ིར་རིགས་ ེ་གཅིག་བོར་བའི་དོན་ ེན་ ང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། ༤ ི་
ཉིན་ཞོགས་པར། འབངས་ མས་ལངས་ནས་དེ་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ཤིང་། དམར་བསང་དང་བདེ་
མཆོད་ ང་ ལ་ལོ༎ ༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ། ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་སོ་སོ་ནས་ ་ཞིག་
ཆོས་ཚགས་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འོངས་མ་ ོང་བ་ཡིན་ནམ། ོན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་
མནའ་བོར་ནས། མིས་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་མ ན་ ་མི་འོངས་པ་ མས་ནི་གསོད་ངེས་སོ་ཞེས་ ིས།

༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་རང་གི་ ན་ ་བེན་ཡ་མིན་ལ་འ ོད་སེམས་འཆང་བཞིན་འདི་ ད་ ། ད་
་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་རིགས་ ེ་གཅིག་ཆད་པ་རེད། ༧ ང་ཚས་གཙ་བོའི་ ང་ ། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་
་མོ་བེན་ཡ་མིན་ལ་བག་མར་མི་གཏོང་ངོ་ཞེས་མནའ་བོར་བས། ད་ ་ང་ཚས་ཇི་ ར་ ས་ན་འ ིག་གམ། ཁོ་

ཚའི་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ལ་ ང་མ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ༨ ཡང་ཕན་ ན་ལ། ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་
ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་མིས་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་མ ན་ ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། དེ་ནས་

ཁོ་ཚས་གིལ་ཡད་ཡ་བེ་ལས་མི་གཅིག་ ང་ ར་ ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ ་འོངས་མེད་པ་ཤེས། ༩ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། འབངས་ མས་ ི་ ངས་ལེན་པའི་ བས་ ། གིལ་ཨད་ཡ་བེ་བ་གཅིག་ ང་དེ་ ་མེད་དོ༎ ༡༠ ཆོས་

ཚགས་ ིས་མི་ ལ་ཅན་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་མངགས་ཤིང་། དེ་དག་ལ། ོད་ཚས་ ི་ཡིས་གིལ་ཡད་ཡ་བེ་བའི་
ད་མེད་ ་ ག་དང་བཅས་པ་གསོད་རོགས་ཞེས་བ ོས། ༡༡ ཇི་ ར་ ་དགོས་པའི་ ལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ེས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་གནས་ལ་སོང་བའི་ ེས་མ་ཡོད་ཚད་གསོད་དགོས་སོ༎ ༡༢ ཁོ་ཚས་གིལ་ཡད་ཡ་བེ་བའི་ ོད་
། གནས་ལ་སོང་མ་ ོང་བའི་ན་ ང་མ་བཞི་བ ་ ེད་པས། དེ་དག་ཀན་ཨན་ ལ་ ི་ཤི་ལོ་ ་ཡོད་པའི་ ར་
་ ིད་དོ༎ ༡༣ ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་རིམ་མོན་ ི་ཕ་བོང་ཡོད་སར་ ིན། དེ་ ་བེན་ཡ་མིན་པ་
མས་དང་འ ིག་མ ན་འོངས་པའི་ ོས་ ས་སོ༎ ༡༤ དེ་ ས་བེན་ཡ་མིན་པ་ ིར་ལོག་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་

བ་ མས་ ིས་གིལ་ཡད་ཡ་བེ་ཤ་བའི་གསོན་པོར་གནས་པའི་ ་མོ་ མས་དེ་དག་ལ་བག་མར་བཏང་ཡང་ད་
ང་མ་ ང་ངོ་༎

༡༥ འབངས་ མས་ ིས་བེན་ཡ་མིན་པ་ལ་འ ོད་སེམས་བཅངས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ད ི་སི་
རལ་བའི་རིགས་ ེ་ཞིག་མེད་པར་ ས་སོ༎༼ མ་ཡིག་ ་ད ི་སི་རལ་བར་ཆག་ མ་ཤོར་ ་བ ག་ཅེས་ ིས་
ཡོད།༽ ༡༦ ཆོས་ཚགས་ ི་ ད་པོ་ མས་ ིས། བེན་ཡ་མིན་པའི་ ད་མེད་ མས་བསད་ཚར་བས། ང་ཚས་ ལ་
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་ ས་པ་དག་ལ་ ང་མ་ཇི་ ར་ལེན་དགོས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ༡༧ ཡང་འདི་ ད་ ། བེན་ཡ་མིན་ལས་
ོས་ནས་ཐར་བ་ མས་ལ་ས་ ལ་ ེར་འོས་ཏེ། དེ་ ར་ ས་ན་ད ི་སི་རལ་བ་ལས་རིགས་ ེ་འདི་མེད་པར་མི་

འ ར་རོ༎ ༡༨ འོན་ ང་ང་ཚས་རང་ཉིད་ ི་ ་མོ་དེ་ཚ་ལ་བག་མར་གཏོང་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས། ་མོ་བེན་ཡ་མིན་ལ་བག་མར་གཏོང་མཁན་ཡོད་ན། དམོད་པ་ཕོག་པར་ངེས་སོ་
ཞེས་མནའ་བོར་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ༡༩ ཡང་དེ་དག་གིས། ལི་པོ་ འི་ ོ་ ོགས་དང་། བེད་ཨེལ་ ི་ ང་ ོགས་དང་།
སི་ཀེམ་ལམ་ཆེན་ ི་ཤར་ ོགས་ན་ཡོད་པའི་ཤི་ལོ་ ། ལོ་རེ་རེར་གཙ་བོའི་ ས་ ོན་ཡོད་ཟེར། ༢༠ དེ་བས་བེན་
ཡ་མིན་པ་ལ། ོད་ཚ་སོང་ ེ། ན་འ མ་ར་བ་ ་ ང་ནས་ ོད། ༢༡ གལ་ཏེ་ཤི་ལོའི་ ་མོ་ མས་ ོ་འཆམ་ ་

ིར་ཐོན་ན། ན་འ མ་ར་བ་ལས་ ད་དེ་ཤི་ལོའི་ ་མོ་དག་གི་ ོད་ ་ ང་མ་རེ་འ ོག་ ེ། བེན་ཡ་མིན་ ི་
ལ་ ་ ིར་སོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༢༢ གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་ཕའམ་ཡང་ན་ ན་ ་ མས་ ེབས་ནས་ང་ཚ་དང་

འཐབ་པར་ ེད་ན། ངེད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ང་ཚའི་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ། མི་འདི་དག་ང་ཚ་ལ་
ོལ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ག ལ་འ ེད་ ས། དེ་དག་གི་ ་མོ་ མས་བསད་དེ་ ང་མར་མ་བཞག་

གོ། ད་ ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་མོ་དེ་དག་ལ་ ིན་པ་མིན་ནོ༎ གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ ིན་པ་ཡིན་ན། ད་
གཟོས་ཉེས་པ་ ་བ ིའོ་ཟེར།

༢༣ དེ་ནས་བེན་ཡ་མིན་པ་དག་གིས་དེ་བཞིན་ ། ཁོ་ཚའི་མི་ ངས་ཀ་ ར་ ོ་འཆམ་མཁན་མའི་ ོད་ནས་
ང་མ་རེ་ ེར་ཏེ། རང་གི་ས་ ལ་ཡོད་སར་ལོག་ཅིང་། ར་ཡང་མཁར་དང་ ོང་ ེར་བ ིགས་ནས་བ ད་དོ༎

༢༤ བས་དེར། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ལ་དེ་དང་ ེས་ནས། རང་གི་རིགས་ ེ་དང་། རང་གི་རིགས་ ས་དང་།
རང་གི་ས་ ལ་ ་ ིར་ལོག

༢༥ དེ་ ས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ན་ ལ་པོ་མེད་པས། རང་རང་གི་འདོད་པ་ ར་ ་ ོད་བཞིན་མཆིས་
སོ༎ ༎



ད་ ི་མདོ།

༡ ིམས་དཔོན་ ིས་ ིམས་ ོང་བའི་ ས་ཤིག་ལ་ ལ་ནང་ ་ ་གེ་ ང་བས། ཡ་ ་ ་བའི་བེད་ལེ་ཧེམ་
ི་ ེས་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ང་མ་དང་། ་གཉིས་ ིད་དེ་མོ་ཨབ་ ལ་ལ་གནས་གཡར་ ་ ིན། ༢ ེས་

པ་དེའི་མིང་ལ་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་དང་། ཁོའི་ ང་མའི་མིང་ལ་ ་ཨོ་མི་དང་། ཁོའི་ ་གཉིས་ལས་གཅིག་གི་མིང་ལ་
མག་ལོན་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ཁིལ་ཡོན་ཟེར་ཞིང་། ཚང་མ་ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་ཨེབ་རད་པ་ཡིན།
ཁོ་ཚ་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་ ་ཐོན་ནས་དེ་ ་གནས་བཅོས།

༣ ེས་ ་ ་ཨོ་མིའི་ ོ་ག་ཤི་ནས། ཁོ་མོ་དང་ ་གཉིས་ ས་སོ༎ ༤ ་དེ་གཉིས་ ིས་མོ་ཨབ་ ི་ ་མོ་
གཉིས་ ང་མར་ ངས་པ་ལ། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཨོར་པ་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ ད་ ་འབོད། ཁོ་ཚ་དེ་ ་
ལོ་བ ་ལ་བ ད་དོ༎ ༥ མག་ལོན་དང་ཁིལ་ཡོད་གཉིས་ ང་ཤི་བས། ་ཨོ་མི་ལ་ ོ་ག་མེད་ལ། ་ཡང་མེད་
པར་ ས་པས།

༦ ཁོ་མོ་མནའ་མ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་ ་ལོག་པར་བ མ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོས་གཙ་
བོས་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་ ་རང་གི་འབངས་ མས་ ེས་ ་བ ང་ནས། དེ་ཚ་ལ་བཟའ་བ་ ེར་ ིན་འ ག་ཅེས་
པའི་ ད་ཆ་ཞིག་ཐོས། ༧ དེ་བས་ཁོ་མོ་མནའ་མ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་རང་ ོད་སའི་གནས་དང་ ལ་ནས། ཡ་

་ ་བའི་ ལ་ ་འ ོ་བར་བ མ། ༨ ་ཨོ་མིས་རང་གི་མནའ་མ་གཉིས་ལ། ོད་གཉིས་རང་གི་ཕ་མིང་གི་
ིམ་ ་ལོག་ཅིག ོད་གཉིས་ ིས་འདས་ཟིན་པའི་མི་ མས་ཇི་ ར་ ིན་ ིས་བ ངས་པ་དེ་ ར་ ། གཙ་

བོས་ ོད་གཉིས་ལ་ ིན་ བས་གནང་ངེས། ༩ གཙ་བོས་ ོད་གཉིས་རང་རང་གི་ ིམ་གཞི་གསར་བར་བདེ་
་འ ག་པར་ ོན་ཞེས་བཤད་པས། ་ཨོ་མིས་དེ་གཉིས་དང་འོ་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ ད་ཆེན་པོས་ ས་ནས།

༡༠ འདི་ ད་ ། མིན་ཏེ། ངེད་གཉིས་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ི་ ལ་ཁབ་ ་འ ོ་བར་ འོ་ཞེས་ཟེར། ༡༡ ་ཨོ་
མིས་། ཝ་ཡེ་ངེད་ ི་ ་མོ་ཚ། ིར་ལོག་ཅིག ཅིའི་ ིར་ང་དང་འ ོགས་ནས་འ ོ་དགོས་པ་ཡིན། ངས་ ོད་ཚའི་

ོ་གའི་ ིར་ ་ད་ ང་ ་བཙའ་ བ་བམ། ༡༢ ཝ་ཡེ་ངའི་ ་མོ་ཚ། ིར་ལོག་ཅིག ང་རང་ ས་ཟིན་པས་ ོ་ག་
ཞིག་དང་འ ད་མི་ ིད། གལ་ཏེ་ངས་དོ་དགོང་ ོ་ག་ཞིག་ ེད་ནས་ ་ཞིག་བཙའ་ བ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ནའང་།
༡༣ ོད་གཉིས་ ིས་དེ་ཆེ་ ་ ེ་བའི་བར་ ་ ག་ བ་བམ། ོད་གཉིས་ ིས་དེ་ལ་ ག་ནས་གནས་ལ་མ་སོང་
བར་ ག་ བ་བམ། ཝ་ཡེ་ངའི་ ་མོ་ཚ། དེ་ ར་མི་ ེད་རོགས། ངས་ནི་ ོད་གཉིས་ ི་ ིར་ ་དཀའ་ ག་ཆེན་
པོ་ ོང་བཞིན་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་དོ་ཞེས་ཟེར། ༡༤ མནའ་མ་གཉིས་ ད་
ཆེན་པོས་ ས་ཤིང་། ཨོར་པས་རང་གི་ ག་མོ་དང་འོ་ ས་ ེས་ ད་སོང་། འོན་ ང་ ད་ ིས་ ་ཨོ་མི་ ོས་མ་
ཆོད་པར་བ ད་དོ༎
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༡༥ ་ཨོ་མིས་། ོས་དང་། ོད་ ི་ཨ་ཅེ་རང་གི་ ལ་དང་རང་གིས་བ ེན་པའི་ ་ཡོད་སར་ ིན་པས།
ོད་ ང་ ོད་ ི་ཨ་ཅེ་དང་འ ོགས་ཏེ་འ ོ་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༦ ད་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་རང་ ིར་ལོག་

པར་བ ལ་ནས། ོད་དང་འ ལ་བར་མ་ ེད་ཅིག ོད་གང་ ་འ ོ་ན། ང་ཡང་དེ་ ་འ ོ། ོད་རང་གང་ ་
ོད་ན། ང་ཡང་དེ་ ་ ོད། ོད་ ི་ ལ་ནི་ངའི་ ལ་ཡིན་ལ། ོད་ ི་ ་ནི་ངའི་ ་ཡིན། ༡༧ ོད་རང་གང་ ་

འཆི་ན། ང་ཡང་དེ་ ་འཆི་ལ་དེ་ ་ ས་པར་ ེད་དོ༎ འཆི་བ་མ་གཏོགས་ངེད་གཉིས་ཁ་དགར་མཁན་མེད་དེ།
དེ་ ར་ ེད་མ་ ས་ན། གཙ་བོས་ང་ལ་ཆད་པ་ ི་མོ་འབེབས་པར་མཛད་ཞེས་ ས། ༡༨ ་ཨོ་མིས་ ད་ནི་རང་
དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཤེས་པས། ཁོ་མོ་ལ་ ་མ ད་ ་ཁ་ཏ་མ་ ས་སོ༎

༡༩ དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་མཉམ་ ་བེད་ལེ་ཧེམ་ལ་ ེབས། དེ་གཉིས་བེད་ལེ་ཧེམ་ལ་ཐོན་ ས། མཁར་དེའི་མི་
ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་པར་ ར་ཏེ། ད་མེད་ མས་ ིས། འདི་ནི་ ་ཨོ་མི་ཡིན་ནམ་ཟེར་ཞིང་གདའ། ༢༠ ་ཨོ་
མིས་ཁོ་ཚ་ལ། ངའི་མིང་ལ་ ་ཨོ་མི་ཞེས་མ་འབོད་ཅིག ༼ དེ་ནི་ ོ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ༎༽ ཱ་ ཱ་ཞེས་བོས་ཤིག
༼ དེ་ནི་ ག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ༎༽ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེ་འ ོ་ ན་ ི་ ་ཡིས་ང་རང་ ག་ལ་ ར། ༢༡ ང་ནི་ནོར་

ིས་གཏམས་ནས་ཕར་ལ་ཆས་ ང་། གཙ་བོས་ང་རང་ ོངས་པར་ ད་དེ་ ིར་འཁོར་ ་བ ག གཙ་བོས་ང་
ལ་གནོད་པ་བ ལ་འོངས། ེ་འ ོ་ ན་ ི་ ་ཡིས་ང་རང་ ག་ལ་ ར། དེ་ ར་ ར་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་
ཅིའི་ ིར་ད་ ང་ངའི་མིང་ལ་ ་ཨོ་མི་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༢ ་ཨོ་མི་དང་ཁོ་མོའི་མནའ་མ་མོ་ཨབ་བཟའ་ ད་ ་བ་གཉིས། མོ་ཨབ་ ི་ ལ་ནས་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་
ལོག་པའི་ ས་ནི། ཏག་ཏག་ ོ་འ ེག་པའི་ ས་དང་ ག་ཡོད་དོ༎

༢ ་ཨོ་མིའི་ ོ་ག་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་གི་ཉེ་འ ེལ་ མས་ ི་ ོད་ན། མིང་ལ་པོ་ཨས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ ག་
པོ་གཏེར་བདག་ཅིག་ཡིན་ནོ༎ ༢ མོ་ཨབ་ ི་ ་མོ་ ད་ ིས་ ་ཨོ་མི་ལ། ང་ཞིང་ནང་ ་འ ོ་ ་ག ག་

རོགས། ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ན། དེའི་ ེས་ ་ ེ་མ་འ ་བར་ འོ་ཞེས་ ས། ་ཨོ་མིས། ་མོ་ལགས།
ོད་རང་སོང་ཆོག་ཅེས་གནང་ངོ་༎ ༣ ད་སོང་ ེ་ཞིང་ནང་ ་ ེབས་ནས། ཞིང་འ ེག་མཁན་དག་གིས་ ེས་
་ ེ་མ་འ ས། ཁོ་མོ་ ེས་དབང་གིས་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་དང་རིགས་གཅིག་པའི་པོ་ཨས་ ་བའི་མི་དེའི་ཞིང་ནང་
་ ིན།

༤ བས་དེར་པོ་ཨས་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་འོངས་ནས། ཞིང་བ ་མཁན་ མས་ལ། གཙ་བོ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་
་གནས་པར་ ོན་ཞེས་ ས། དེ་དག་གིས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ིན་ ིས་ བས་པར་ ོན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༥ པོ་

ཨས་ ིས་ཞིང་བ ་བར་ ་ ོག་ ེད་མཁན་ ི་གཡོག་པོ་དེར། འདི་ནི་ ་ཚང་གི་ ་མོ་རེད་ཅེས་ ིས་པར།
༦ ཞིང་བ ་བར་ ་ ོག་ ེད་མཁན་ ི་གཡོག་པོ་དེས། དེ་ནི་མོ་ཨབ་ ི་ ་མོ་རེད། ་ཨོ་མིའི་ ེས་ ེག་ ེ་མོ་
ཨབ་ ི་ ལ་ནས་འོངས་པ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༧ ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་རང་ཞིང་བ ་མཁན་

མས་ ི་ ེས་འ ངས་ཏེ། ག ལ་བཅག་པའི་ ལ་ ་ ས་པའི་ ེ་མ་ མས་འ ་ ་ག ག་རོགས་ཞེས་ཟེར། ཁོ་
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མོ་ ་མོ་ནས་ད་ འི་བར་ ། ཁང་པའི་ནང་ ་ངལ་ ད་ཙམ་གསོ་བ་ལས། ན་ ་འདིར་ ོད་དོ་ཟེར།
༨ པོ་ཨས་ ིས་ ད་ལ། ་མོ་ལགས། ང་ལ་ཉོན་ཅིག གཞན་ ི་ཞིང་ནང་ ་སོང་ནས་ ེ་མ་འ ་མི་དགོས་

ལ། འདི་ནས་ ང་ཁ་འ ལ་མི་དགོས་ཏེ། ན་ ་ངའི་ ད་མེད་ མས་དང་མཉམ་ ་བ ད་ཆོག ༩ ངའི་
གཡོག་མོ་ མས་ ིས་ཕ་གིའི་ཞིང་ནང་ ་ཞིང་བ ་བཞིན་ཡོད། ོད་རང་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་ ེག་ཆོག་ ེ། ངས་
གཡོག་པོ་ མས་ལ་ ོད་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མི་ ང་ཞེས་བཤད་ཡོད། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ཁ་ ོམ་ན། ོད་ཆས་
ཡོད་ས་དེར་སོང་ནས་གཡོག་པོ་དག་གིས་ ངས་པའི་ ་དེ་འ ང་ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༠ ད་ཁ་ བས་ ་ཉལ་
ནས་ ག་འཚལ་ཞིང་ཁོ་ལ། ང་ ི་མི་ཞིག་ལ་ ོད་ ི་ ིང་ ེ་ཅིའི་ ིར་ཐོབ་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ང་ལ་སེམས་ ར་

ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༡ པོ་ཨས་ ིས་དེའི་ལན་ ། ོད་ ི་ ོ་ག་འདས་ ེས། ོད་ ིས་རང་གི་ ག་མོ་ཇི་
ར་བ ར་བ་དང་། དེ་མིན་རང་གི་ཕ་མ་དང་ཕ་ ལ་ལ་ ེས་ནས། ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ལ་འདི་འ ་ཞིག་ ་

འོངས་པ་སོགས་གཞན་ ིས་ང་ལ་བཤད་ཟིན། ༡༢ གཙ་བོས་ ོད་ ིས་ཇི་ ར་ ས་པ་དེ་ ར་ ་ཕན་གདགས་
པར་འ ར་རོ༎ ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ ང་ ་ལོག་ཅིང་གཤོག་འོག་ ་འ ལ་བས། ཁོང་
གིས་ ོད་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པར་ ོན་ཞེས་ཟེར། ༡༣ ད་ ིས། ེ་ང་ཡི་བདག་པོ། ོད་ ི་མིག་མ ན་ནས་

གས་ ེས་གཟིགས་པར་ ོན། ང་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་མོ་ཞིག་ ང་མིན་ཡང་། ོད་ ིས་ མས་བ ེ་དང་ ན་
པའི་ངག་གིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་ ས་པ་བཀའ་ ིན་ཆེའོ་ཟེར།

༡༤ ང་ཇའི་ ས་ཚད་ལ་ ེབས་ ས། པོ་ཨས་ ིས་ ད་ལ། ོད་འདིར་ཤོག་ལ། བག་ལེབ་ ར་དང་ གས་
ཏེ་བཟའ་རོགས་ཟེར་བས། ད་ཞིང་འ ེག་མཁན་དག་གི་གམ་ནས་བ ད་ ང་། དེ་དག་གིས་བ ོས་པའི་ ེ་
མ་མོ་ལ་ ིན་ཏེ་བཟའ་ ་བ ག་པས་ ག་མའང་ ང་ངོ་༎ ༡༥ ཁོ་མོ་ ར་ཡང་ ེ་མ་འ ་ ་སོང་བ་ན། པོ་
ཨས་ ིས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ཁོ་མོ་ག ལ་ཁ་ ་འོངས་ནས་ ེ་མ་འ ་ནའང་འ ་ ་ གས་ཤིག ཁོ་མོ་བ ས་
བཅོས་ ་མི་ཆོག ༡༦ དེ་མིན་ག ལ་ཁ་ལས་ ེ་མ་འགའ་རེའང་ ང་ ེ། ཐང་ ་ག གས་ནས་ཁོ་མོར་འ ་ ་

གས་ཤིག ཁོ་མོ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་མི་ཆོག་ཅེས་ཟེར།
༡༧ དེ་ ར། ད་ ིས་དགོང་མོའི་བར་ ་ཞིང་ཁ་ནས་ ེ་མ་བ ས་ཤིང་། བ ས་པ་དེ་བ ངས་པས་ཨེ་ ཱ་

ལ་ལོངས་པ་ཙམ་ཡོད་དོ༎ ༡༨ ཁོ་མོས་རང་གིས་བ ས་པ་ མས་མཁར་ནང་ ་ ེར་ཏེ་ ག་མོ་ལ་བ ་ ་བ ག
ཡང་རང་གིས་བཟས་ཏེ་འ ང་བ་ལས་ ག་པ་ མས་ ང་ ག་མོ་ལ་ ིན། ༡༩ ག་མོས་ཁོ་མོ་ལ། དེ་རིང་ ོད་

ིས་གང་ནས་ ེ་མ་བ ས་པ་ཡིན། གང་ནས་ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིན། ོད་ལ་རོགས་ ེད་མཁན་དེར་བདེ་ ིད་
ཐོབ་པར་ ོན་ཟེར། དེའི་ལན་ ་ ད་ ིས་ ག་མོ་ལ། དེ་རིང་ངེད་ ིས་མིང་ལ་པོ་ཨས་ཟེར་བ་ཞིག་གི་ས་ནས་
ལས་ཀ་ལས་པ་ཡིན་ཟེར། ༢༠ ་ཨོ་མིས་མནའ་མ་ལ། དེ་ལ་གཙ་བོས་ གས་ ེས་གཟིགས་པར་ ོན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེས་ ན་ཆད་མེད་པར་གསོན་པོ་དང་ཤི་བོ་ མས་ མས་ ིས་བ ངས་སོ་ཟེར་ཞིང་། ་ཨོ་མིས་ཡང་
བ ར་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ངེད་ཅག་གི་རིགས་ ེའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཤིན་ ་ཐག་ཉེ་བའི་ཤ་ཉེ་ཞིག་ ང་ཡིན་ནོ་
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ཟེར། ༢༡ མོ་ཨབ་ ི་ ་མོ་ ད་ ིས་འདི་ ད་ ། དེས་ང་ལ། ོད་ ིས་ངའི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ ེས་བ ེགས་ཏེ་
ེ་མ་བ ས་ཆོག ཞིང་ ེག་ཚར་བའི་བར་ ་དེ་ ར་ ས་ཆོག་གོ་ཟེར་ཞེས་ ས། ༢༢ ་ཨོ་མིས་མནའ་མ་ལ། ་

མོ་ལགས། ོད་རང་ཁོའི་གཡོག་མོ་ མས་དང་འ ོགས་ན་བཟང་ངོ་༎ དེ་ ར་ ས་ན་གཞན་ ི་ཞིང་ཐོག་ནས་
བ ས་བཅོས་ ངས་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༢༣ དེ་བས་ ད་ནི་པོ་ཨས་ ི་གཡོག་མོ་ མས་དང་མཉམ་ ། ནས་
དང་ ོ་ ེག་ཚར་བའི་བར་ ་ ེ་མ་བ ད་དེ་བ ད། ད་ནི་ ་མ ད་ ་ ག་མོ་དང་མཉམ་ ་བ ད་དོ༎

༣ ད་ ི་ ག་མོ་ ་ཨོ་མི་ཡིས་ཁོ་མོ་ལ། ་མོ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་གཞི་འཛན་ས་ཞིག་བཙལ་ནས། ོད་
ིད་ལ་རོལ་ ་ག ག་དགོས་པ་མིན་ནམ། ༢ ོད་ནི་པོ་ཨས་ ི་གཡོག་མོ་དག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅིང་།

པོ་ཨས་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཤ་ཉེ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོས་དོ་དགོང་ག ལ་ཁ་ ་ནས་འ ར་དགོས་པས། ༣ ོད་ ིས་ ས་
བ ས་ཤིང་ ག་པ་ གས། ་བ་བ ེས་ཏེ་ག ལ་ཁ་ ་སོངས་ཤིག འོན་ ང་ཁོ་ལ་ ོད་ཡིན་པ་ཤེས་ ་ག ག་
མི་ ང་། ཁོས་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ཚར་ནས། ༤ ཉལ་བར་ ོམ་ ས་ ོད་ ིས་ཁོའི་མལ་ས་གང་ ་ཡོད་པ་ཤེས་

་ གས། དེ་ནས་ཁོའི་ ོག་འོག་གི་མལ་ ལ་ ིས་ཏེ་དེ་ ་ཉོལ་ཅིག ཁོ་བོས་ ོད་ ིས་ཇི་ ར་ ེད་དགོས་པ་
བཤད་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༥ ད་ ིས། ོད་ ིས་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད། ངས་ ལ་བཞིན་ ་ འོ་ཞེས་ཟེར།

༦ ད་ནི་ག ལ་ཁ་ ་སོང་ ེ། རང་གི་ ག་མོའི་ངག་བཞིན་ ་ ས་སོ༎ ༧ པོ་ཨས་ནི་བཟའ་བ ང་ལ་
རོལ་ཚར་ ེས་ ས་སེམས་ ིད་པར་ ར་ཅིང་། ནས་ ང་གི་གམ་ ་ཉལ་བར་ཆས། ད་ཁ་རོག་གེར་འོངས་
ནས་ཁོའི་ ོག་འོག་གི་མལ་ ལ་ ིས་ཤིང་དེ་ ་ཉལ། ༨ ནམ་ ང་ཡོལ་ ེས། ཁོ་རང་ ོ་ ར་ ་གཉིད་ལས་སད་
དེ་ཁ་ ར་འཁོར་བ་ན། ོ་ཡིད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ་མོ་ཞིག་ཁོའི་ ོག་འོག་ ་ཉལ་འ ག་པས། ༩ ཁོས།

ོད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། དེས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་མོ་ ད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། ོད་ ི་ ་ ེ་ང་ལ་
གཡར་རོགས་གནོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་ངའི་ཐག་ཤིན་ ་ཉེ་བའི་ཤ་ཉེ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད། ༡༠ པོ་
ཨས་ ིས། ་མོ་ལགས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ ོན། ོད་ ི་ ེས་མའི་ ིན་ནི་ ་མ་ལས་

ང་ཆེ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞོན་ ་ མས་ ི་ད ལ་ ག་ཅི་འ ་ཡིན་ཡང་། ོད་ནི་དེ་དག་གི་ ེས་
མ་འ ངས་རེད། ༡༡ ་མོ་ལགས། ད་ ་ ོད་རང་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ ིས་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ངེད་

ིས་བ བ་པར་ ་ངེས། མཁར་འདིའི་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ནི་ ་མོ་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་
སོ༎ ༡༢ ང་ནི་དངོས་གནས་ ོད་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཤ་ཉེ་ཞིག་ཡིན། འོན་ ང་མི་གཞན་ཞིག་ང་ལས་ ང་ཉེ་བ་
ཡིན། ༡༣ དོ་དགོང་ ོད་རང་འདི་ ་ཞག་ ོད་ ོས་དང་། སང་ཉིན་ཞོགས་པར་གལ་ཏེ་དེས་ ོད་ནི་རང་གི་ཉེ་
འ ེལ་ཞིག་ ་བ ི་ ས་ན། ཁོ་ལ་བ ི་ ་ གས་དང་། གལ་ཏེ་བ ི་བར་མི་ ེད་ན། ངས་ནི་གཏན་གནས་

ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ། ོད་རང་ཉེ་འ ེལ་ ་བ ི་བར་མནའ་འབོར་བར་ ེད། ོད་རང་ནམ་གསལ་
རག་བར་ ་བ ད་ཆོག་གོ་ཟེར།

༡༤ ད་ནི་དེའི་ ོག་འོག་ནས་ནམ་གསལ་རག་བར་ ་ཉལ་བ ད་ཅིང་། ཕན་ ན་ ི་ངོ་ཡང་གསལ་བོར་
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མི་མཐོང་བའི་ ས་ ་ཡར་ལངས། པོ་ཨས་ ིས། ་ལའང་ ་མོ་ཞིག་ག ལ་ཁར་འོངས་པ་ཤེས་ ་ག ག་མི་
ང་ཟེར། ༡༥ ཡང་ ད་ལ། ོད་ ིས་ ོན་པའི་ ི་ ་དེ་ ད་ཅིག་ཟེར། ཁོ་མོས་ ི་ ་ ད་པས་པོ་ཨས་ ིས་

ནས་གཞོང་བ་ ག་དེའི་ ག་ ་ གས་ཏེ་ཁོ་མོའི་ ག་པར་བཞག་པས། ཁོ་མོ་ཡང་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ལོ།
༡༦ ད་ནི་ ག་མོའི་གམ་ ་ལོག་ཅིང་ ག་མོས། ་མོ་ལགས། ཅི་ ས་ ང་ཞེས་ ིས་པས། ད་ ིས་དེས་ཅི་
དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཐེངས་གཅིག་ལ་བ ར་ཏོ༎ ༡༧ ཡང་མི་དེས་ང་ལ་ནས་གཞོང་བ་ ག་ ིན་ཅིང་། ང་
ལ་ ོད་རང་ལག་ ོང་ ་ ག་མོའི་སར་འ ོ་མི་ ང་ཟེར། ༡༨ ག་མོས། ་མོ་ལགས། ོད་ ིས་ཁ་རོག་གེར་ ་
བ་འདི་ཇི་ ར་ལེགས་འ བ་འ ང་བར་ ག་པས་ཆོག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་བོས་དོན་དེ་ལེགས་ བ་མ་ ང་
ན་མཚམས་འཇོག་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ཟེར༎

༤ པོ་ཨས་མཁར་ ི་ ོ་ ་སོང་ནས་དེ་ ་བ ད། པོ་ཨས་ ིས་བཤད་པའི་ཤིན་ ་ཐག་ཉེ་བའི་གཉེན་ཉེ་
དེ་ཏག་ཏག་མཁར་ ོ་ ་ཐོན་ ང་། པོ་ཨས་ ིས། ཨ་རོག ོད་ ར་ཤོག་ལ། འདི་ ་ ོད་ཅིག་ཟེར་བས།

ཁོ་རང་དེ་ ་བ ད། ༢ ཡང་པོ་ཨས་ ིས་མཁར་དེའི་ནང་གི་མི་ ན་པ་བ ་བདམས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་
འདི་ ་ ོད་ཅིག་ཟེར་བས། ཁོ་ཚ་དེ་ ་བ ད། ༣ དེ་ནས་པོ་ཨས་ ིས་ཐག་ཉེ་བའི་གཉེན་ཉེ་དེ་ལ། མོ་ཨབ་

ི་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་པའི་ ་ཨོ་མི་ཡིས། ད་ ་ང་ཚའི་ ན་ ་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་གི་ཞིང་ས་དེ་འཚང་ ིས་ཡོད་
པས། ༤ ངས་བསམ་ན་ཞིང་དེ་ཉོ་མཁན་ནི་ ོད་ཡིན་ལ། དེའི་འ ོར་ང་ཡིན། དེ་ལས་གཞན་ཉོ་མཁན་ཡོད་མི་

ིད། ོད་ ིས་འདི་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་དང་ ལ་ཁབ་འདིའི་ ན་པོ་ མས་ ི་མ ན་ ་གསལ་འདོན་ ེད་
དགོས་པ་ཞིག་ནི། ཉོ་ བ་ན་ཉོས་ཤིག ཉོ་མི་ བ་ན་ང་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར། མི་དེས། ངས་ཉོ་ བ་ཅེས་ཟེར།
༥ པོ་ཨས་ ིས། ོད་ ིས་ ་ཨོ་མི་ཡི་ལག་ནས་ཞིང་ས་འདི་ཉོ་བའི་ བས་ ། འདས་ཟིན་པའི་མི་དེའི་ ང་མ་

ེ། མོ་ཨབ་ ི་ ་མོ་ ད་ཅེས་པ་དེ་ཡང་འ ན་མར་བ ་དགོས།༼ མ་ཡིག་ ་ཉོ་དགོས་ཞེས་ ིས་འ ག ༽དེ་
ར་འདས་ཟིན་པ་དེའི་མིང་ ང་རང་གི་ནོར་ ལ་ ི་ ེང་ ་འཇོག་དགོས་ཞེས་ ས། ༦ མི་དེས། དེ་ ར་ཡིན་

ན་ངས་ཉོ་མི་ བ་ ེ། ངའི་ནོར་ ལ་ལའང་གནོད་ ིད་པས། ོད་ ིས་ངས་ཉོ་དགོས་པ་དེ་ཉོས་ཤིག ངས་ཉོ་
མི་ བ་བོ་ཟེར།

༧ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་དོན་ཅི་ཞིག་ལ་ ོད་པ་ ང་བའམ། ཉོ་འཚང་ ེད་པའམ། བ ེ་
རེས་ ེད་པ་སོགས་ ེད་ན། མི་དེས་ མ་ ད་དེ་རོགས་པ་ལ་ ེར་ངེས། ད ི་སི་རལ་བས་དེ་ནི་བདེན་དཔང་

་བ ིའོ༎ ༨ མི་དེས་པོ་ཨས་ལ། ོད་རང་ཉིད་ ིས་ཉོས་ཤིག་ཅེས་ མ་ ད་དོ༎ ༩ པོ་ཨས་ ིས་ ད་པོ་དང་
དམངས་ མས་ལ། དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས་ཏེ། ཨེ་ལི་མེ་ལེག་དང་། མག་ལོན་དང་།
ཁིལ་ཡོད་བཅས་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད། ངས་ ་ཨོ་མི་ཡི་ལག་ནས་ཉོ་བར་ ། ༡༠ དེ་མིན་མག་ལོན་ ི་ ང་
མ་མོ་ཨབ་ ི་ ་མོ་ ད་ ་བ་རང་གི་འ ན་མར་བ ས་ནས། འདས་པོའི་ནོར་ ལ་ ི་ ེང་ ་ཁོའི་མིང་འཇོག་
པར་ འོ༎ དེ་ ར་ ས་ན་ཁོའི་མིང་ནི་རིགས་ ེ་འདི་དང་ཞིང་ ོང་འདི་ནས་འབོར་བར་མི་ ེད། ོད་ཚ་
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དེ་རིང་ངའི་དཔང་བོ་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༡ མཁར་ ོ་ ་ ོད་པའི་དམངས་ མས་དང་ ད་པོ་ མས་
ིས། ང་ཚས་བདེན་དཔང་ ་ བ། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ིམ་ ་འ ལ་བའི་ ་མོ་འདི་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་

གཞི་བ གས་པའི་ ཱ་ཧེལ་དང་ལེ་ཨ་གཉིས་དང་འ ་བར་འ ར་བར་ ོན། ོད་རང་ཨེབ་རད་ན་ ་ལེགས་
པར་དར་ཞིང་། བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ ན་ གས་ ས་པར་ ོན། ༡༢ གཙ་བོས་ན་སོ་གཞོན་པའི་ ་མོ་འདིས་ ོད་ལ་
རིགས་ ེལ་ཏེ། ོད་ ི་ ིམ་ ད་ནི་ཐ་མར་ ིས་ཡ་ ་ ་ ་བཞག་པའི་ཕ་རེས་ ་བའི་ ིམ་ ད་དང་འ ་
བར་འ ར་ ་འ ག་པར་ ོན་ཞེས་ཟེར།

༡༣ དེ་བས། པོ་ཨས་ ིས་ ད་ཅེས་ ་བ་འ ན་མར་ ངས་ཏེ་མཉམ་ ་བ ད། གཙ་བོས་ཁོ་མོ་ལ་མངལ་
ལ་ ་བ ག་ནས་ ་ཞིག་བ ལ་ཏོ༎ ༡༤ ད་མེད་ མས་ ིས་ ་ཨོ་མི་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ནི་བ གས་

པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ ོད་ ེས་ ་མ་བ ར་ཅིང་གཉེན་ཉེ་མེད་པར་མ་ ས་སོ༎ ་ ང་འདི་
ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ ད་ གས་ཆེ་བ་ཞིག་ ་འ ར་བར་ ོན། ༡༥ དེ་ཡིས་ ོད་རང་གི་རིག་པ་ ས་ ་
འ ག་ཅིང་། ས་ ོབས་དར་ ་འ ག་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ོད་ལ་དགའ་བའི་མནའ་མ་དེ་ལས་ ེས་
རེད། མནའ་མ་འདི་ནི་ ་བ ན་ཡོད་པ་ལས་ ང་ ག་གོ་ཞེས་ཟེར། ༡༦ ་ཨོ་མི་ཡིས་ ་དེ་པང་ ་བ ང་ ེ།
ཁོ་རང་གསོ་བའི་མ་ ་ ར་ཏོ༎ ༡༧ ིམ་མཚས་ ི་ ད་མེད་ མས་ ིས། ་ཨོ་མི་ལ་ ་ཞིག་ཐོབ་བོ་ཟེར། ་
དེའི་མིང་ལ་ཨོ་བེད་ཅེས་བཏགས། ཨོ་བེད་ཟེར་བ་འདི་ནི་ཨི་ཤའི་ཨ་ཕ་ཡིན། ཨི་ཤི་ནི་ད་བིད་ ི་ཕ་ཡིན་ནོ༎

༡༨ ཕ་རེས་ ི་ ེས་རབས་པ་ནི་འདི་ ་ ེ། ཕ་རེས་ ི་ ་ནི་ཧེས་རོན་དང་། ༡༩ ཧེས་རོན་ ི་ ་ནི་ ཱམ་དང་།
ཱམ་ ི་ ་ནི་ཨམ་མི་ ་དབ་དང་། ༢༠ ཨམ་མི་ ་དབ་ ི་ ་ནི་ ་ཧ་ཤོན་དང་། ་ཧ་ཤོན་ ི་ ་ནི་སལ་ ཱན་

དང་། ༢༡ སལ་ ཱན་ ི་ ་ནི་པོ་ཨས་དང་། པོ་ཨས་ ི་ ་ནི་ཨོ་བེད་དང་། ༢༢ ཨོ་བེད་ ི་ ་ནི་ཡི་ཤི་དང་། ཡི་
ཤིའི་ ་ནི་ ་བེད་ཡིན་ནོ༎ ༎
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༡ ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་ ཱ་མ་ཙ་ ་ན་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་མི་ཞིག་ཡོད། དེའི་མིང་ལ་ཨེལ་ ་ ་ཟེར་ཞིང་། དེ་
ནི་ བ་ཅེས་ ི་ཉིང་ཚ་དང་། ཐོ་ ་ཡི་ཡང་ཚ་དང་། ཨེ་ལི་ ་ཡི་ཚ་བོ་དང་། ཡེ་རོ་ཧམ་ ི་ ་བཅས་ཡིན་

ནོ༎ ༢ ཁོ་ལ་ ང་མ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་གི་མིང་ལ་ཧན་ ་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ཕེ་ནི་ ་ཟེར། ཕེ་ནི་
་ ་ཡོད་ ང་ཧན་ ་ལ་ ་མེད་དོ༎ ༣ མི་དེ་ནི་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་རང་གི་མཁར་ནང་ནས་ཤི་ལོ་ ་འོངས་ནས།

ད ང་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ི་བདག་པོ་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ག་དང་མཆོད་པ་འ ལ་བར་ ེད། དེ་ ་ཨེ་ལི་ཡི་ ་
གཉིས་ཏེ། ཧོབ་ནི་དང་ཕེ་ནི་ ་ ་བས་གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་ ས་ནས་བ ད་ཡོད། ༤ མཆོད་པ་འ ལ་བའི་

ས་ལ་རན་ ས། ཨེལ་ ་ ས་མཆོད་ཤ་རང་གི་ ང་མ་ཕེ་ནི་ ་དང་ཕེ་ནི་ འི་ ་གཉིས་ལ་ ེར་རོ༎ ༥ ཧན་
་ལ་ཉིས་ ལ་ ེར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཧན་ ་ལ་ཤིན་ ་དགའ་འོ༎ འོན་ ང་གཙ་བོས་ཧན་ ་ ་ ེས་
་མ་བ ག ༦ ཕེ་ནི་ ་ཡིས་གཙ་བོས་ཧན་ ་ལ་ ་ ེ་ ་མི་འ ག་པ་ཤེས་ནས། དེ་ཡི་ད ་ ར་ ར་ཏེ་ ོ་

བ ངས་ནས་ཁོང་ ོ་འབར་ ་འ ག་གོ། ༧ ལོ་རེ་རེར་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་ ་ ེབས་ཚ། ཨེལ་ ་ ས་ཧན་
་ལ་ཉིས་ ལ་ ེར་བར་ ེད། ཕེ་ནི་ ས་མ་བཟོད་པར་ བ་ཚད་ ས་པས་ཁོ་མོ་ ས་ཏེ་ཟ་མ་ཡང་བཟའ་མི་

འདོད་པར་འ ར། ༨ ཁོ་མོའི་ ོ་ག་ཨེལ་ ་ ས་ཁོ་མོ་ལ། ེ་ཧན་ ་ལགས། ོད་རང་ཅིའི་ ིར་ ས་ནས་ཟ་མ་
མི་བཟའ་བ་ཡིན། སེམས་མི་ ིད་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཡོད་ན་ ་བ ་ཡོད་པ་ལས་ ང་ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ཟེར་རོ༎

༩ ཁོ་ཚས་ཤི་ལོ་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ཚར་ ེས། ཧན་ ་ཡར་ལངས་ ང་། དེ་ ས་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལི་
ནི་གཙ་བོའི་ ོ་འ མ་ན། རང་གི་འ ག་ ེགས་ ི་ ེང་ ་བ ད་འ ག ༡༠ ཧན་ འི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་ ེ།

ད་ཆེན་པོས་ ས་ཤིང་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། ༡༡ དམ་འདི་ ར་བཅས་ཏེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོ་ལགས། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ ན་མོའི་ ག་བ ལ་འདི་གཟིགས་ཤིང་། ེས་ ་བ ང་ ེ་ ན་མོ་མི་བ ེད་པར་

ེད་ན། ང་ལ་ ་ཞིག་གནང་རོགས། ངས་ནི་ཁོ་རང་ཚ་གང་བོར་གཙ་བོ་ལ་དབང་བར་ ས་ནས། ་ ིས་ཁོའི་
མགོ་ ་མི་གཞར་ཞེས་ཟེར།

༡༢ ཧན་ ་ཡིས་གཙ་བོའི་ ང་ ་གསོལ་བ་ ན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་པས། ཨེ་ལི་ཁོ་མོའི་གདོང་ལ་ཅེར་
ནས་ ོད། ༡༣ དེ་ནི་ཧན་ ་ཡིས་སེམས་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་པས། ཁ་འ ལ་བ་ལས་ ་མི་འདོན་ནོ༎ དེ་བས་ཨེ་
ལི་ཡིས་ཁོ་མོ་བཟི་སོང་བར་ མ། ༡༤ ཨེ་ལི་ཡིས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ནི་ ས་ག་ཙམ་ལ་འདི་ ར་བཟི་ནས་འ ག ོད་

ིས་ཆང་མ་འ ང་ན་བཟང་ངོ་ཟེར། ༡༥ ཧན་ ་ཡིས། ེ་ཇོ་བོ། དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ནི་སེམས་ན་ ག་བ ལ་
ཡོད་པའི་ ད་མེད་ཅིག་ཡིན། མངར་ཆང་དང་ཆང་དཀར་གང་ཡང་འ ང་མ་ ོང་ ེ། གཙ་བོའི་ ང་ནས་
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ག་ ས་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ༡༦ ན་མོ་ངེད་འ ོན་མ་ཞིག་ ་མི་བ ི་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞན་
ིས་ བ་ཚད་ ས་ནས་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ང་བས། ད་ འི་བར་ ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ།

༡༧ ཨེ་ལི་ཡིས། ོད་རང་སེམས་བདེ་མོའི་ངང་ ིར་ལོག་ཆོགད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡིས་ ོད་ ིས་ཁོང་ལ་ ོན་
ལམ་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་འ ར་ ེད་པར་ ོན་ཞེས་ཟེར། ༡༨ ཧན་ ་ཡིས། ན་མོ་ངེད་ལ་ ོད་ ི་
མ ན་ནས་ ན་ ིས་གཟིགས་པར་ ོན་ ས་ ེས། ད་མེད་དེ་ཟ་མ་བཟའ་ ་སོང་ཞིང་། གདོང་ན་ ོ་བའི་
ཉམས་དེ་མི་ ང་ངོ་༎

༡༩ ི་ཉིན་ ་མོ་ཁོ་ཚ་ཡར་ལངས་ཏེ། གཙ་བོའི་མ ན་སར་ ས་ ག་ ལ་ ེས་ ཱ་མ་ ་ ིར་ལོག ིམ་ ་
ཐོན་ནས་ཨེལ་ ་ན་རང་གི་ ང་མ་ཧན་ ་དང་མཉམ་ ་བ ད་པས། གཙ་བོས་ཧན་ ་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་
སོ༎ ༢༠ ཧན་ ་ལ་མངལ་ མ་ཞིང་ ་ཁ་གང་ནས་ ་ཞིག་ ེས། དེའི་མིང་ལ་ཤ་ ་ཨེལ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་འདི་

ད་ ། འདི་ནི་ངས་གཙ་བོའི་ ང་ནས་བ ངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ༢༡ ཨེལ་ ་ན་དང་ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོ་
ཤི་ལོ་ ་སོང་ནས། གཙ་བོ་ལ་ལོ་གསོལ་ ལ་ཞིང་། ཁས་ ངས་པ་ མས་ཇི་བཞིན་ ་བ བས་སོ༎ ༢༢ འོན་ ང་
ཧན་ ་ཡར་མ་སོང་བར་རང་གི་ ོ་ག་ལ། ིས་པ་འདི་ ་མ་དང་ཁ་ ེས་ ེས། ངས་ཁོ་རང་ ིད་དེ་གཙ་བོའི་

ང་ ་འ ོ་ཞིང་། ཁོ་རང་གཏན་ ་དེར་ ོད་ ་ག ག་གོ་ཟེར། ༢༣ ཁོ་མོའི་ ོ་ག་ཨེལ་ ་ནས། ོད་ ི་འདོད་
པ་ ར་ ོས་ཤིག ནམ་ཞིག་ ་མ་དང་ཁ་ ལ་ ེས། གཙ་བོས་རང་གི་ག ངས་ མས་མངོན་པར་ ོན་ཞེས་ཟེར།

དེ་ནས་ ད་མེད་དེས་ ིམ་ ་ ་གསོས་ནས་འོ་མ་ཆད་རག་བར་ ་བ ད་དོ༎ ༢༤ འོ་མ་ཆད་ ེས་ ིས་པ་
ཤི་ལོ་ ་ ིད་ཅིང་། གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་ ་སོང་། ང་ག མ་དང་། ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་དང་། ཆང་ ལ་བ་
གང་དང་། དེ་ ས་ ིས་པ་དེ་ལོ་ན་ཤིན་ ་ ། ༢༥ དེ་མིན་ ང་གཅིག་བཤས་ཏེ་ ིས་པ་ཨེ་ལི་ཡི་མ ན་ ་ ིད།
༢༦ ད་མེད་དེས། ེ་ཇོ་བོ་ལགས། ངས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ོན་ཆད་ ོད་ ི་ ང་ ་
འ ེང་ ེ། གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ ད་མེད་དེ་ང་ཡིན་ནོ༎ ༢༧ ངས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི་ ་ ང་འདི་
ཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། གཙ་བོས་ངའི་རེ་བ་བཞིན་ ་ང་ལ་བ ལ་ཏོ༎ ༢༨ དེ་བས། ངས་ ་ ང་འདི་གཙ་བོ་ལ་

ལ་ནས། ཁོ་རང་ཚ་གང་བོར་གཙ་བོ་ལ་དབང་བར་ འོ་ཟེར། དེ་བས་དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ག་ ལ་ལོ༎

༢ ཧན་ ་ཡིས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་འདི་ ད་ །
ངའི་སེམས་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་ ་དགའ་ལ། ངའི་ ་ནི་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་གཟེངས་ཡོད། ངའི་ཁ་ནི་

ད ་བོའི་ ོགས་ ་གདེངས་ཡོད་ལ། ང་ནི་གཙ་བོའི་ གས་ ེས་ ི་ ིར་ ་ འོ༎
༢ གཙ་བོ་ནི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ལས་གཞན་ ་ཁོང་ལ་དོ་བ་ཞིག་མི་འ གཕ་བོང་གང་ཞིག་ ང་ང་ཚའི་

་དང་འ ་བ་མ་ཡིན།
༣ མི་ མས་ ིས་ ད་ཆེ་བའི་ང་ ལ་ ི་གཏམ་ ི་ ་མི་ ང་ལ། གང་ ང་ ་ཉོག་གཏམ་ཡང་བཤད་མི་

ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་མི་ མས་ ི་ ་ ོད་མ ེན་
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ས།
༤ ལ་ཅན་ མས་ ི་ག ་ཆག་ཟིན། འ ེལ་བ་ མས་ལ་ ོབས་ ིས་ ེད་པ་འདེགས་པར་ ེད།
༥ ོན་བཟའ་བས་བ ས་པ་ མས་ ིས་ ོག་ ེ་གཡོག་པོ་ལ་ཟ་མ་ ོང་བ་དང་། བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་

བ་ མས་ ོགས་པར་མི་འ ར་བ་དང་། ་མི་ ེ་བ་ མས་ལ་ ་བ ན་ ེ་བར་འ ར། ་མང་བ་ མས་དེ་
ལས་ ོག་ ེ་ཉམས་པར་འ ར་རོ༎

༦ གཙ་བོས་མི་འཆི་ ་འ ག་ བ་ལ། གསོན་ འང་འ ག་ བ། མི་ད ལ་བར་ ང་ ་འ ག་ བ་ལ།
ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ འང་འ ོ་ ་འ ག་ བ།

༧ ཁོང་གིས་མི་ད ལ་བོར་ཡང་འ ར་ ་འ ག་ བ། ག་པོར་ཡང་འ ར་ ་འ ག་ བ་ལ། མི་ཐ་ཤལ་
་གཏོང་ བ་ལ། གཟི་བ ིད་ ན་པ་ཞིག་ འང་གཏོང་ བ།

༨ ཁོང་གིས་ཐལ་ ལ་ལས་ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་ཡར་འ ེན་ལ། ི་འདམ་ལས་ད ལ་བོ་ མས་ཡར་
འཐེན་ཏེ། དེ་དག་ ལ་ ས་དང་མཉམ་ ་བ ག་ནས། གཟི་བ ིད་ ན་པའི་ ི་དེ་ཐོབ་ ་རེམ་མོ༎ ས་གཞིའི་
ཀ་བ་གཙ་བོ་ལ་དབང་བས། ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་འདི་དེའི་ ེང་ ་འཇོག་པར་ ས།

༩ ཁོང་གིས་འབངས་དམ་པ་ མས་ ི་ ང་བའི་འདེགས་འཇོག་བ ངས་ཏེ། ངན་པ་ མས་ནི་ ན་ནག་གི་
ོད་ ་ ས་ ་བ ག་ཅིང་། མི་ མས་རང་གི་ ོབས་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་བར་མི་ ས་སོ༎

༡༠ གཙ་བོས་རང་ལ་འ ན་ ོང་མཁན་ མས་ལ། གཙ་བོས་གནམ་ནས་ཐོག་ཕབ་ ེ་སིལ་ ར་གཏོར་ངེས།
སའི་མཐའ་ན་གནས་པ་ མས་ལ་ ིམས་ ིས་ཁ་ལོ་བ ར་ཅིང་། རང་གིས་བ ོས་པའི་ ལ་པོ་ལ་ ོབས་བ ལ་
ཏེ། ག་པ་ གས་པ་ མས་ ི་ ་ནི་གཟེངས་པར་ ེད་ངེས་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༡༡ ཨེལ་ ་ན་ ཱ་མ་ ་ཡོད་པའི་ ིམ་ ་སོང་ཡང་། ་ ང་དེ་མཆོད་དཔོན་ཨེ་ལིའི་ ང་ ་གཙ་བོ་ལ་
ཞབས་ཏོག་ ེད་ ིར་བཞག་གོ།

༡༢ ཨེ་ལི་ཡི་ ་གཉིས་ནི་མི་ངན་པ་ཡིན་པས། གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་ཡང་མི་ཟིན་ཏོ༎ ༡༣ མཆོད་དཔོན་འདི་
གཉིས་ ིས་འབངས་ མས་ལ་ཇི་ ར་ ་བའི་ ལ་ནི་འདི་ ་ ེ། མི་ཞིག་མཆོད་པ་འ ལ་ ་འོངས་ནས་ཤ་
འཚད་ ིན་པའི་ བས་ ། མཆོད་དཔོན་ ི་གཡོག་པོས་ལག་ ་ ང་ག མ་ཅན་ ི་ཚབ་བ ང་ ེ། ༡༤ ཚབ་དེ་

་ངའམ་ ང་ག མ་ཟངས་སམ། ོ་ཟངས་སམ། བ་མའི་ནང་ ་བ གས་ནས་དེའི་ ེང་ ་འ ར་བའི་ཤ་
མས་མཆོད་དཔོན་ ིས་འ ེར་བར་ ེད་དོ༎ ཤི་ལོ་ ་འོངས་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། ཁོ་ཚས་དེ་
ར་ འོ༎ ༡༥ ཡང་ཚལ་ ་མ་བ ེག་པའི་ ོན་ལ། མཆོད་དཔོན་ ི་གཡོག་པོ་འོངས་ནས་མཆོད་འ ལ་མཁན་

ལ། ཤ་ནི་མཆོད་དཔོན་ལ་ ིན་ཏེ་ཁོ་ལ་བ ེག་ ་ གསཁོ་རང་བཙས་པའི་ཤ་ལ་ལེན་པར་མི་དགའ་བར་ ོན་
པ་ལེན་པར་དགའ་འོ་ཟེར། ༡༦ མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོན་ལ་ངེས་པར་ ་ཚལ་ ་བ ེག་
དགོས། དེ་ ེས་ ོད་ ིས་ཅི་འདོད་ ་ཤ་ ེར་ཆོག་ཅེས་ ས་པ་ལ། གཡོག་པོས། ོད་ ིས་འ ལ་ ་ང་ལ་ ིན་
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ཅིགདེ་མིན་ན་ངས་འ ོག་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར། ༡༧ དེ་ ར་གཞོན་ ་འདི་གཉིས་ ི་ཉེས་པ་གཙ་བོའི་མ ན་
ནས་ཤིན་ ་ ི་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་མཆོད་ ས་ལ་མཐོང་ ང་ ས་པ་རེད།༼ཁོ་
ཚས་མི་ མས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་བར་ ན་ ་བ ག་པ་རེད།༽

༡༨ དེ་ ས་ཤ་ ་ཨེལ་ནི་ད་ ང་ ིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཨེ་ཕོད་ ་བའི་སོ་མ་ ཱ་ ཱའི་གོས་ཤིག་ ོན་ནས།
གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་ ོད། ༡༩ ཁོའི་མ་ཡིས་ལོ་རེར་ཁོ་ལ་ ོད་ ང་རེ་བཟོ་ཞིང་། ོ་ག་དང་མཉམ་ ་
ལོ་མཆོད་འ ལ་འོངས་ ས་བ མས་འོངས་པ་རེད། ༢༠ ཨེ་ལི་ཡིས་ཨེལ་ ་ན་དང་ཁོའི་ ང་མ་ལ་འདི་ ད་ །
གཙ་བོས་ ད་མེད་འདི་ལ་ ར་ཡང་ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་བ ལ་ནས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལས་བ ངས་པའི་

ིས་པའི་འདིའི་ཚབ་ ེད་ བ་པར་ ོན་ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ་བོ༎ ཁོ་ཚ་ ིར་རང་གི་ཕ་ ལ་ ་ལོག ༢༡ གཙ་
བོས་ཧན་ ་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་པས། ཁོ་མོ་ལ་ ་ག མ་དང་ ་མོ་གཉིས་ མ་ཞིང་བཙས། ་ ང་ཤ་ ་
ཨེལ་ཡང་གཙ་བོའི་ ང་ ་རིམ་ ིས་འཚར་ལོངས་ ང་།

༢༢ ཨེ་ལི་ནི་ ས་ཤིང་འཁོགས་པར་ ར་ཅིང་། ཁོའི་ ་གཉིས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཅི་དང་ཅི་
ེད་པ་ མས་ཐོས་པ་དང་། དེ་གཉིས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ཁར་ཞབས་ཏོག་ ་བའི་ ད་མེད་ མས་

དང་མཉམ་ ་ཉལ་བའང་ཐོས་པས། ༢༣ ཁོས་དེ་གཉིས་ལ། ོད་གཉིས་ ིས་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ེད་དགོས་པ་
ཡིན། ངས་ནི་འབངས་ མས་ ི་ཁ་ནས་ ོད་གཉིས་ ི་ཉེས་པ་ མས་ཐོས་ ང་། ༢༤ ཝ་ཡེ་ངའི་ ་ ང་། དེ་

ར་ ེད་མི་ ང་། ངས་ནི་ ོད་གཉིས་ ི་མིང་མི་ ན་པའང་གོ་བས། ོད་གཉིས་གཙ་བོའི་འབངས་ མས་ལ་
ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། ༢༥ གལ་ཏེ་མིས་མི་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ན། ིམས་དཔོན་ ིས་ཉེས་ཆད་བཅད་ཆོག་ ང་།
གལ་ཏེ་མིས་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ན། ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ ་བ་ ེད་དམ་ཞེས་ཟེར། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་
དག་གིས་ཕའི་ ད་ཆ་ལ་མི་མཉན་ནོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་གཉིས་གསོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༦ ིས་པ་ཤ་ ་ཨེལ་རིམ་ ིས་ནར་སོན་ཞིང་། གཙ་བོ་དང་མི་ མས་ཁོ་ལ་ཇེ་དགའ་ནས་ཇེ་ ངས་ ་
ར།

༢༧ ེས་ ་དམ་པ་ཞིག་ ང་ ེ་ཨེ་ལི་ལ་ ག་ཅིང་ཁོ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་། ོད་ ི་མེས་
པོ་དག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོའི་ ང་ན་ ན་གཡོག་ ེད་པའི་ བས་ ། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་ག གས་
བ ན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༨ ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ། བདག་གིས་མི་ཞིག་བདམས་ནས་
བདག་གི་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས་ཏེ། ཁོ་ལ་ ོས་བ ག་པ་དང་། མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བ་དང་།
བདག་གི་མ ན་ ་ཨེ་ཕོད་ ་བའི་གོས་ ོན་ ་བ ག་མིན་ནམ། ཡང་ད ི་སི་རལ་བས་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་
ཡོད་ཚད་ ོད་ ི་ཕ་ ིམ་ལ་ ིན་པ་མིན་ནམ། ༢༩ བདག་གིས་བ ོས་ཏེ་བདག་གི་བ གས་གནས་ ་འ ལ་

་བ ག་པའི་མཆོད་ ས་ མས། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ ོག་ ིས་ ་བཏང་བ་ཡིན། རང་གི་ ་ལ་བ ར་བ་ནི་
བདག་ལ་བ ར་བ་ལས་ ང་ ག་པར། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ལ་བའི་ཡིད་འོང་གི་
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མཆོད་ ས་ མས་ ིས་རང་ཉིད་གསོ་བ་ཡིན་ནམ། ༣༠ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡིས། བདག་
གིས་ ོན་ཆད་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕ་ ིམ་བདག་གི་མ ན་ ་ ས་གཏན་ ་བ ད་ཆོག་ཅེས་ག ངས་ ང་།
ད་ ་བདག་གིས་གཏན་ནས་ ོད་ ་མི་འ ག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ལ་བ ར་བ ི་ ེད་མཁན་ མས་
ལ། བདག་གིས་ ང་བ ི་མཐོང་ ེད། བདག་ ང་མེད་ ་འཇོག་མཁན་ མས་ལ་ཅིས་ ང་མཐོང་ ང་ ེད་
ངེས། ༣༡ ཉི་མ་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ་ ེ། ནམ་ཞིག་བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ང་བ་དང་། ོད་ ི་ཕ་ ིམ་དེའི་ད ང་
བ་བཅད་ནས། ོད་ ི་ ིམ་ན་ ན་ ོན་གཅིག་ ང་མེད་པར་ ེད་དོ༎ ༣༢ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བར་བདེ་ ིད་

ོང་ ་འ ག་ ས། ོད་ ིས་བདག་གི་བ གས་གནས་ལ་གནོད་ ས་པའི་མ ག་འ ས་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ།
ོད་ ི་ ིམ་ནས་ ས་གཏན་ ་ ན་ ོན་གཅིག་ ང་མི་མཐོང་བར་ ེད་དོ༎ ༣༣ བདག་གིས་རང་གི་མཆོད་
ིའི་མ ན་ནས་ ོད་ ི་ ིམ་ནང་གི་མི་ མས་ཚར་གཅོད་པར་མི་ ེད་དེ། ཚར་མ་བཅད་པ་ མས་ ི་ ོད་
ི་མིག་ ང་ མ་ཞིང་། སེམས་པ་ ག་གིས་ཁེངས་བར་འ ར། འོན་ ང་ ོད་ ི་ ིམ་ནས་ ེས་པ་ མས་དར་

མའི་ ས་ ་འཆི་བར་འ ར་རོ༎ ༣༤ ོད་ ི་ ་ཧོབ་ནི་དང་པེ་ནེ་ཧ་གཉིས་འ ད་པའི་དོན་ ེན་འདིས་ ོད་
ལ་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག་ ེ། དེ་གཉིས་ཉིན་གཅིག་ལ་མཉམ་ ་འཆིའོ༎ ༣༥ བདག་གིས་རང་ལ་ ོ་སེམས་
དཀར་བའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་བ ོ་དགོས། དེས་ནི་བདག་གི་ གས་བསམ་ ར་ ་བ་བ བ་པར་ ། བདག་
གིས་ཁོ་ལ་གཏན་འཇགས་ ི་ ིམ་ཚང་ཞིག་བ གས་ནས། ཁོ་བོས་གཏན་ ་བདག་གིས་ ག་པ་ གས་པ་དེའི་
མ ན་ ་ ་བ་བ བ་དགོས། ༣༦ ོད་ ི་ ིམ་ན་ ས་པ་ མས་དེའི་མ ན་ ་འོངས་ནས། ད ལ་དང་བག་
ལེབ་ ོང་ཞིང་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཤིག་བགོ་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་བག་ལེབ་
རེག་ བ་ཅེས་ཟེར་བར་ ེད་དོ༎

༣ ིས་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཨེ་ལིའི་ ང་ ་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བཞིན་བ ད། ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ།
གཙ་བོའི་ག ང་ཇེ་ ང་ ་ ིན་ཅིང་། ཞལ་ ོན་པའང་མང་ ་མ་ ང་ངོ་༎

༢ ཉིན་ཞིགཨེ་ལི་རང་གི་མལ་སའི་ནང་ ་ཉལ་འ ག་པ་ལ། ཁོའི་མིག་ ང་རབ་རིབ་ ་སོང་ ེ་གསལ་
བོར་མི་མཐོང་བར་ ར། ༣ ་ཡི་ ོན་མེ་ནི་ ་ ེ་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་ན་ཡོད་པའི་ཞལ་ ོམ་ ི་ནང་ན།
དཀར་གསལ་ལེར་ད་ ང་མ་གཟིམ་པར་འཚར་ ིན་འ གདེ་ ས་ཤ་ ་ཨེལ་གཉིད་ཟིན་ཏོ༎ ༤ གཙ་བོས་ཤ་

་ཨེལ་ ི་མིང་ནས་བོས་པས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས། ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་ ས་ཏེ། ༥ མ ོགས་པོར་ཨེ་ལིའི་གམ་ ་
སོང་ནས། ོད་ ི་ང་འབོད་པ་ཡིན་ནམ། ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ཨེ་ལི་ཡིས། ངས་ ོད་མ་བོས་སོ༎ ོད་
གཉིད་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ལན་བཏབ་པས། ཁོ་རང་གཉིད་ ་སོང་ངོ་༎ ༦ གཙ་བོས་ཡང་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མིང་
ནས་བོས་པས། ཤ་ ་ཨེལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨེ་ལིའི་གམ་ ་སོང་ནས། ོད་ ིས་ང་འབོད་པ་ཡིན་ནམ། ང་འདི་
ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ཨེ་ལི་ཡིས། ཝ་ཡེ་ངའི་ ་ ང་། ངས་ ོད་མ་བོས་སོ༎ ོད་གཉིད་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ལན་
བཏབ། ༧ དེ་ ས་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་ལ། གཙ་བོས་ ང་ཞལ་ ོན་ཡང་གནང་མ་ ོང་།
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༨ གཙ་བོས་ཐེངས་ག མ་པར་ཤ་ ་ཨེལ་བོས་པས། ཤ་ ་ཨེལ་ཡར་ལངས་ཏེ། ཨེ་ལིའི་གམ་ ་སོང་ནས། ོད་
ིས་ཡང་བ ར་ང་འབོད་ ིན་ཡོད་དམ། ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ཨེ་ལི་ཡིས་ད་གཟོད་གཙ་བོས་ ིས་པ་དེ་

འབོད་ ིན་པ་ཚར། ༩ དེ་བས་ཨེ་ལི་ཡིས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ། ོད་རང་གཉིད་ ་སོངས་ཤིགགལ་ཏེ་ད་ ང་ ོད་རང་
འབོད་ན། ོད་ ིས་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ག ང་རོགས་གནོངས་དང་། གཡོག་པོ་ངས་ ས་པས་ཉན་
ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པས། ཤ་ ་ཨེལ་སོང་ནས་རང་གི་ ར་ ི་མལ་སའི་ནང་ ་ཉལ།

༡༠ གཙ་བོ་ཕེབས་ཏེ། ཐེངས་ ོན་མ་ག མ་དང་འ ་བར་འདི་ ད་ ། ཝེ་ཡེ་ཤ་ ་ཨེལ། ཤ་ ་ཨེལ་ཞེས་
བོས་པས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ག ང་རོགས་གནོངས་དང་། གཡོག་པོ་ངས་ ས་པས་ཉན་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ།
༡༡ གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ ་བ་ཞིག་ ེད་པར་འ ར་བས།
དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་ ི་ ་བ་འགེངས་པར་འ ར། ༡༢ བདག་གིས་ཨེ་ལིའི་ ིམ་ལ་གཟས་ནས་བཤད་པའི་
ག ང་དེ་ མས། ཉིན་དེར་ ེབས་པ་ན། བདག་གིས་ཨེ་ལིའི་ ས་ ེང་ནས་ནམ་ཡིན་ཡང་མངོན་ ་འ ར་
བར་ ེད་ངེས། ༡༣ ོན་ཆད་བདག་གིས་ཁོ་ལ་གཏན་ ་ཁོའི་ ིམ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་དགོས་པར་བཤད་ཡོད།
ཁོས་ནི་རང་གི་ ས་ཉེས་པ་བསགས་པ་དང་། དམོད་པ་ ེད་པའི་གནས་ ལ་ཤེས་ ང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་
མ་ ས། ༡༤ དེ་བས་བདག་གིས་ཨེ་ལིའི་ ིམ་ལ། ཨེ་ལིའི་ ིམ་ ི་ཉེས་པ་འདི་ནི། མཆོད་པའི་ལེགས་ ེས་ ལ་
ཡང་གཏན་ ་ ་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་ཡོད་ཅེས་བ ོས་སོ༎

༡༥ ཤ་ ་ཨེལ་ནམ་གསལ་རག་བར་ ་ཉལ་ཞིང་། དེ་ནས་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་དེའི་ ོ་ ེས་ ང་། ཨེ་ལི་ལ་
ཞལ་ ོན་དེ་བཤད་པར་མ་ ོབས་སོ༎ ༡༦ ཨེ་ལི་ཡིས། ཝ་ཡེ་ངའི་ ་ ང་ཤ་ ་ཨེལ་ཞེས་ཤ་ ་ཨེལ་བོས་པས། ཤ་

་ཨེལ་ ིས། ང་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༡༧ ཨེ་ལི་ཡིས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཅི་ག ངས་ ང་། ོད་ ིས་
ང་ལ་གསང་མི་ ང་ ེ། གལ་ཏེ་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ག ངས་པ་ལས་ཚག་གཅིག་གསང་ ་ ས་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་

ོད་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པར་ ོན་ཞེས་ ས་པས། ༡༨ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ག ངས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ལི་ལ་ ས་ཏེ།
གཅིག་ ང་མ་གསང་ངོ་༎ ཨེ་ལི་ཡིས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གི་དགོངས་དོན་བཞིན་ ེད་
པར་ ོན་ཞེས་ཟེར།

༡༩ ཤ་ ་ཨ་རིམ་ ིས་ནར་སོན་ ང་། གཙ་བོ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ཁོང་གི་ག ངས་ཚག་གཅིག་
ང་རང་ཡལ་ ་སོང་བ་མ་ ང་ངོ་༎ ༢༠ ན་དང་བེར་ཤ་ ཱ་ཡི་བར་ན་གནས་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ ན་
ིས་གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ ང་ ོན་མཁན་ ་བ ོས་པ་ཤེས་སོ༎ ༢༡ གཙ་བོས་ཡང་བ ར་ཤི་ལོ་ ་གཟིགས་ཞལ་

མངོན། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་རང་གི་ག ང་ མས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་ཞལ་ ོན་གནང་ ེ། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་
ག ངས་དེ་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ཡོངས་ལ་ ོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎

༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་དང་ག ལ་འ ེད་པར་ཆས་པས། ཨེ་བེན་ཨེ་ཟེར་ ་བ་ ་
ར་བཏབ་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་གིས་ཨ་ཕེག་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ ༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་གིས་ད ི་
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སི་རལ་བ་ མས་ལ་ག ལ་བཤམས། དམག་ ེ་གཉིས་འ ག་པའི་ བས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པ་དག་གི་མ ན་ ་ཕམ་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་གིས་ག ལ་ས་ ་ཁོ་ཚའི་དམག་མི་བཞི་ ོང་ཙམ་བསད་དོ༎
༣ འབངས་ མས་ ར་ནང་ ་ལོག་ ེས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ན་པོ་ཞིག་གིས། གཙ་བོས་དེ་རིང་ཅིའི་ ིར་ང་ཚ་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མ ན་ནས་ཕམ་ ་བ ག་པ་རེད། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ཤི་ལོ་ནས་ང་ཚའི་གམ་ ་

ས་ན་ལེགས་སོ༎ དེ་ནི་ང་ཚའི་ ོད་ ་ཕེབས་ན་ངེད་ཅག་བ བས་ཏེ་ད ་བོའི་ལག་ནས་ཐར་བར་འ ར་རོ་
ཞེས་ཟེར། ༤ དེ་ནས་འབངས་ མས་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ཤི་ལོ་ ་སོང་ནས། བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་ཡང་ ེང་ན་
བ གས་པའི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ས་ཏེ་འོངས། ཨེ་ལི་ཡི་ ་གཉིས་ཏེ། ཧོབ་ནི་དང་པི་ནེ་
ཧ་ཡང་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དང་འ ོགས་ཏེ་འོངས།

༥ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར་ནང་ ་ཕེབས་པས། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ས་ཏེ་
གནམ་ས་གཡོས་པར་ ས། ༦ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ི་ ་ཐོས་ནས། ཨིབ་རི་བ་ མས་ ིས་

ར་ནང་ན་དགའ་འབོད་ ེད་ ིན་འ གཅི་ཞིག་གི་ ིར་ ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ེས་ ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར་
ནང་ ་ཕེབས་པ་ཤེས་སོ༎ ༧ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ག་ ེ། ་ཁོ་ཚའི་ ར་ནང་ ་ཕེབས་འ ག་ཟེར་ཞིང་། ཡང་
འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ལ་གནོད་ ོན་རེ་འ ང་ངེས་ཏེ། ོན་ཆད་འདི་ ་ འི་དོན་ཞིག་ ང་མ་ ོང་། ༨ ང་ཚ་ལ་
གནོད་ ོན་རེ་འ ང་ངེས་པས། ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ་ཡི་ ག་འོག་ནས་ ོབ་ བ་བམ། ོན་
ཆད་ཐང་ ོང་ནས་འགལ་ ེན་མང་པོས་ཨེ་ཇིབ་ལ་ ོལ་ ང་གཏོང་མཁན་དེ་ ་འདི་ཡིན་ནོ༎ ༩ ེ་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ མས། ང་ཚས་ ིང་ ོབས་བ ེད་དགོས། དཔའ་བོའི་ངར་འཛན་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་ ོད་
ཅག་གི་ ན་ ་ ར་བ་བཞིན། ཨིབ་རི་བའི་ ན་ ་འ ར་མི་དགོས། ོད་ཅག་གིས་དཔའ་ངར་ཆེར་བ ེད་དེ།
དེ་དག་དང་འཐབ་འཛང་ ེད་དགོས་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༡༠ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འཐབ་པས།
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕམ་པར་ ར་ཏེ། རང་རང་གི་ ལ་ ་ ོས་སོ༎ དེ་ ས་བསད་པའི་མི་ ངས་ནི་ཤིན་ ་
མང་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ང་དམག་ མ་ ི་ས་ ་འ ེལ། ༡༡ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་འ ོགས་ཟིན་ལ། ཨེ་ལི་ཡི་ ་
གཉིས་ཏེ། ཧོབ་ནི་དང་པི་ནེ་ཧ་ཡང་བསད་དོ༎

༡༢ ཉིན་དེར། བེན་ཡ་མིན་པ་ཞིག་ག ལ་ས་ནས་ ོས་ཏེ། ་བ་རལ་ཞིང་མགོ་བོ་ ལ་ཤིག་གེར་ཤི་ལོ་
་ ེབས། ༡༣ དེར་ ེབས་པའི་ ས་ ། ཨེ་ལིས་ལམ་འ མ་ན་ཡོད་པའི་རང་གི་འ ག་ ེགས་ ་ ང་ལ་ ་

ཞོར། ་ཡི་མཆོད་ ོམ་ལ་སེམས་ ར་ ེད་ ིན་བ ད་ཡོད། མི་དེ་མཁར་ནང་ ་འོངས་ནས་བ ་བ བ་མ་
ཐགམཁར་ ིལ་བོའི་མི་ མས་ ིས་ ་ཅོ་བཏོན། ༡༤ ཨེ་ལི་ཡིས་ ་ཅོའི་ ་ མས་ཐོས་པས། ་ཅོ་འདོན་པ་
འདི་ཅིའི་ ིར་ ་ཡིན་ནམ་ཟེར། མི་དེ་འ ལ་ ་ཡར་འོངས་ནས་ཨེ་ལི་ལ་གནས་ ལ་བཤད་དོ༎ ༡༥ དེ་ ས་
ཨེ་ལི་ལོ་ན་གོ་བ ད་ཡིན་པས། མིག་ ང་ བ་ ེ་ཅི་ཡང་མཐོང་མི་ ས། ༡༦ མི་དེས་ཨེ་ལི་ལ། ང་རང་ག ལ་
ས་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ང་དེ་རིང་ག ལ་ས་ནས་ ོས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ཨེ་ལི་ཡིས། ངའི་ ་ ང་། ད་ ་
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འཚམས་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༡༧ བ ་གཏོང་མཁན་ ི་མི་དེས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མ ན་
ནས་ ོས་ཤིང་། འབངས་མི་མང་པོ་བསད། ོད་ ི་ ་ཧོབ་ནི་དང་པི་ནེ་ཧ་ཤི་ཟིན་ལ། དེ་མིན་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་
ཡང་འ ོགས་སོང་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༨ ཁོ་ལ་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ེང་མ་ཐགཨེ་ལི་རང་གི་འ ག་ ེགས་ལས་ ི་ ་
འ ེལ་ཏེ། ོའི་འ མ་ ་མཇིང་བ་ཆག་ནས་ཤིའོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ལོ་ན་མཐོ་ཞིང་ ས་པོ་ ི་བས་སོ༎ ཨེ་
ལི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བ ་འགོར་རོ༎

༡༩ ཨེ་ལི་ཡི་ འི་ ང་མའམ། པི་ནེ་ཧའི་ ང་མ་ལ་མངལ་ མ་ནས་ ་བཙའ་ལ་རན་ ས། ཁོ་མོས་ ་ཡི་
ཞལ་ ོམ་འ ོགས་པ་དང་། ོ་ག་དང་ ོས་པོ་ཡང་ཤི་ཟིན་པ་ཐོས་པས། ག་གཟེར་ ག་པོ་ཞིག་ ེས་ནས་ ས་
པོ་ ག་ ེ་ ་ཞིག་བཙས། ༢༠ ཤི་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། གམ་ ི་ ད་མེད་དག་གིས་ཁོ་མོ་ལ། ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་
ལ་ ་ཞིག་ ེས་འ ག་གོ་ཞེས་ ས་ ང་། ཁོ་མོས་ལན་ཅི་ཡང་མི་ ་ལ་སེམས་ ་ཡང་མི་འཛན་ནོ༎ ༢༡ ཁོ་མོས་

འི་མིང་ལ་ཨི་ཁ་པོད་ཅེས་བཏགས་ཤིང་འདི་ ད་ ། གཟི་བ ིད་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་ ེས་ཟིན།
འདི་ནི་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་འ ོགས་ཟིན་ལ། ོས་པོ་དང་ ོ་ག་ཡང་ཤི་སོང་ཞེས་ཟེར། ༢༢ ཡང་ཁོ་
མོས། གཟི་བ ིད་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་ ེས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་འ ོགས་ཟིན་ཞེས་
ཟེར་རོ༎

༥ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་གིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་འ ོགས་ཏེ། ཨེ་བེན་ཨེ་ཟེར་ནས་ཨས་དོད་ ་ ེར་ཏོ༎ ༢ ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་དག་གིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ་གོན་ ་ཁང་ ་ ེར་ནས། ་གོན་ ི་གམ་ ་བཞག ༣ ི་ཉིན་ཞོགས་

པར་ཨས་དོད་པ་ མས་ཡར་ལངས་ ས། ་གོན་ཁ་ བས་ ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་གམ་ ་འ ེལ་འ ག་པ་
མཐོང་བས། ་གོན་ ར་ ི་གནས་ ་འ ེང་ ་བ ག ༤ དེའི་ ི་ཉིན་ཞོགས་པར་ཡར་ལངས་ ས། ་གོན་ཁ་

བས་ ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ེལ་འ ག་ཅིང་། དེ་མིན་ ་གོན་ ི་མགོ་དང་ལག་པ་ ོ་ཤིང་ལ་ཁེལ་ནས་ཆག་
ེ། ་གོན་ ི་ཆག་རོ་ལས་ ག་མི་འ ག ༥ དེའི་ ིར། དེ་ནས་བ ང་ ་གོན་ ི་མཆོད་དཔོན་དང་། ཨས་དོད་
ི་ ་གོན་ ་ཁང་ ་འ ོ་བའི་མི་ མས་ ་ཁང་གི་ ོ་ཁར་གོམ་གང་ཡང་མི་ ོའོ༎

༦ གཙ་བོའི་ ག་ཨས་དོད་པ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ི་བར་ཕོག་པས། ཁོ་ཚ་ལ་གཞང་འ མ་ ི་ནད་
བཏང་ ེ་ཕམ་པར་ ས། ཨས་དོད་དང་ཨས་དོད་ ི་མཐའ་བཞི་ལའང་དེ་ ར་ ་ ས་སོ༎ ༧ ཨས་དོད་པ་དག་
གིས་གནས་ ལ་དེ་མཐོང་བས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ནི་འདི་ ་འཇོག་མི་ ང་ ེ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ག་དེ་ངེད་ཅག་དང་ང་ཚའི་ ་ ་གོན་ ི་ ས་ ེང་ ་ ི་བར་ཕོག་པར་འ ར་ཞེས་

་ཞིང་། ༨ མི་མངགས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་བོས་ཤིང་མཉམ་ ་བ ས་ནས། ཁོ་ཚ་ལ། ངེད་ཅག་
གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ཇི་ ར་ ས་ན་ལེགས་ཞེས་ ིས། དེ་དག་གིས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་
ཞལ་ ོམ་གད་ ལ་ ་ ེར་ན་བཟང་ངོ་ཞེས་ལན་བཏབ་པས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ་ ེར་ཏོ༎
༩ དེ་ ་ ེར་ ེས་གཙ་བོའི་ ག་གིས་མཁར་དེ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པས། མཁར་དེའི་ནང་གི་མི་ མས་ལ་དངངས་
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ག་ཆེན་པོ་ ེས་ཤིང་། མི་ཆེ་ ང་ ན་ལ་གཞང་འ མ་ ི་ནད་ ང་ངོ་༎
༡༠ དེ་དག་གིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ཨེག་རོན་ ་བ ལ། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ་ ེབས་ ེས། ཨེག་རོན་པ་དག་

གིས་ ་ཅོ་འདོན་ ིན་འདི་ ད་ ། དེ་དག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ང་ཚའི་གནས་འདིར་བ ལ་
ང་། དེ་ནི་ང་ཚ་དང་ངེད་ཅག་གི་འབངས་ མས་ལ་གནོད་པ་ ེལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ༡༡ དེ་བས་མི་

མངགས་ཏེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་བོས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་ཞལ་
ོམ་ ར་ ི་གནས་ ་འ ེར་རོགས། ངེད་ཅག་དང་ང་ཚའི་འབངས་ མས་ལ་གནོད་པ་མི་ ེལ་བའི་ཆེད་ འོ་

ཞེས་ ས། མ་གཞི་ ་ཡི་ ག་གིས་མཁར་དེ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པས། མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ི་ནང་ན་ ག་ ེ་
ཤི་བའང་ཡོད་དོ༎ ༡༢ དེ་ལས་མ་ཤི་བ་ མས་ལ་གཞང་འ མ་ ི་ནད་ ང་བས། མཁར་དེའི་མི་ མས་ ི་ ་
ཅོས་གནམ་ཡང་རལ་བར་ ེད་དོ༎

༦ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ་བཞག་ནས་ ་བ་བ ན་འགོར། ༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་མཆོད་
དཔོན་དང་མོ་བ་ མས་བ ས་ནས། དེ་ཚ་ལ། ང་ཚས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཅི་ ར་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་

ནམ། ང་ཚས་ཇི་ ར་ཞལ་ ོམ་འདི་ ར་ ི་གནས་ ་ ེལ་དགོས་པའི་ཐབས་ཤིག་ ོན་རོགས་ཞེས་ ིས། ༣ དེ་
དག་གིས། གལ་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ིར་ ེལ་ན། ག་ ོངས་ ་ ེལ་མི་ ང་བར། ངེས་པར་

་ཁོང་ལ་བཟོད་གསོལ་ ི་ལེགས་ ེས་དང་བཅས་ཏེ་ ེལ་མ་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཅག་ལ་ ག་
བ ེད་འ ང་བ་མ་ཟད། ཁོང་གི་ ག་ནི་ཅིའི་ ིར་ ོད་ཅག་དང་མ་ ལ་བ་ཡང་ཤེས་ ས་ཞེས་ ས། ༤ ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ མས་ ིས། བཟོད་གསོལ་ ི་ལེགས་ ེས་ ་ཅི་ཞིག་ ལ་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་ ིས། དེ་དག་གིས་འདི་

ད་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་ ི་ ངས་ཀ་བཞིན། གསེར་ ི་གཞང་འ མ་ ་དང་། གསེར་ ི་ཙ་ ་
་བཅས་ ལ་ན་ལེགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་འབངས་ མས་དང་མགོ་བ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་ཕོག་

པའི་གནོད་པ་ནི་འ ་མཉམ་ཡིན། ༥ དེ་བས་ ོད་ཚའི་གཞང་འ མ་ ི་ག གས་དང་། ོད་ཚའི་ཞིང་བ ག་
པར་ ེད་པའི་ཙ་ འི་ག གས་བཟོ་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་ ང་གཟི་བ ིད་དང་བཅས་པ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་
འ ལ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ་དང་། ོད་ཅག་གི་ཞིང་ལ་ ག་ ི་བར་
མི་འབེབས་པར་ཕན། ༦ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་པ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ནང་བཞིན་ ་ གས་ ེད་པ་
ཡིན། ་ཡིས་ཨེ་ཇིབ་པའི་ ོད་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་བ ན་ ེས། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་

མས་བཏང་ ེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ད་སོང་བ་མིན་ནམ། ༧ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཤིང་ ་གསར་བ་ཞིག་
བཟོས་ནས། ོན་ཆད་ཁལ་འ ར་མ་ ོང་བའི་བཞོན་མ་གཉིས་ལ་ཤིང་ ་དེ་འ ད་ ་ག ག་དགོས། བེ ་ ིར་

ིམ་ ་ ེར་ཏེ་མ་དང་ཁ་འ ལ་བར་ འོ༎ ༨ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ཤིང་ ་ ་བཞག་ཅིང་། བཟོད་གསོལ་ ་
འ ལ་ འི་གསེར་ མས་ མ་ནང་ ་བ ག་ ེ། ཞལ་ ོམ་ ི་གམ་ ་བཞག་ནས་ ོམ་ ིར་ ེལ་དགོས། ༩ ོད་
ཚས་མཉམ་འཇོག་ ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། གལ་ཏེ་ཤིང་ ་དེ་ཐད་ཀར་ད ི་སི་རལ་བའི་མངའ་ཁོངས་བ ད་དེ་
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བེད་ཤེ་མེས་ ི་ ོགས་ ་སོང་ཡིན་ན། གནོད་པ་འདི་ནི་གཙ་བོས་ང་ཚའི་ ས་ ེང་ ་ཕབ་པ་ཤེས་དགོས་ལ།
གལ་ཏེ་དེ་ ར་མ་སོང་ན། ཁོང་གི་ ག་གིས་ང་ཚ་བ ངས་པ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ་རང་ཉིད་ ི་གེགས་ཤིག་ཡིན་
པ་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་ལན་བཏབ།

༡༠ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་དེ་བཞིན་ ། བཞོན་མ་གཉིས་ཀར་ཤིང་ ་བ བ་ཅིང་བེ ་ ིམ་ ་བཀག
༡༡ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ། དེ་མིན་གསེར་ ི་ཙ་ ་དང་གཉན་འ ར་ ི་ག གས་བ ག་པའི་ མ་དེ་ཤིང་ འི་

ེང་ ་བཞག་གོ། ༡༢ བཞོན་མ་གཉིས་ནི་འ ོ་ཞོར་དང་ ར་ཞོར་ ། ཡ་ཡོ་མེད་པར་ལམ་ཆེན་ ་ གས་ཏེ་
ཐད་ཀར་བེད་ཤེ་མེས་ ི་ ོགས་ ་ཆས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་ནི་དེའི་ ེས་དེད་དེ། བེད་ཤེ་མེས་ ི་
མངའ་ཁོངས་ ་ཐོག་རག་བར་ ་ ིན་ཏོ༎ ༡༣ བེད་ཤེ་མེས་པ་ མས་ ིས་བདེ་ཐང་ ་ཞིང་འ ེག་གིན་ཡོད་
པ་ལ། ཞལ་ ོམ་མཐོང་མ་ཐག་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎ ༡༤ ཤིང་ ་དེ་བེད་ཤེ་མེས་པ་ཡོ་ ་ཨ་ཡི་ཞིང་ནང་ ་
ཐོན་ ེས་བ ད་ ང་། དེ་ ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ཤིང་ ་གསིལ་ནས་བཞོན་མ་གཉིས་
ཀ་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ་ ལ། ༡༥ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དང་། གསེར་བ ག་པའི་ མ་

ངས་ནས་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་དེའི་ ེང་ ་བཞགཉིན་དེར་བེད་ཤེ་མེས་པ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་
དང་བདེ་མཆོད་ ལ་ཏོ༎ ༡༦ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ ་བོས་དེ་མཐོང་ ེ། ཉིན་དེར་ཨེག་རོན་ ་ ིར་ལོག

༡༧ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བཟོད་གསོལ་ ་ ལ་བའི་གསེར་ ི་གཉན་འ ར་ནི་འདི་དག་ ེ།
ཨས་དོད་ ི་ ིར་ ་གཅིག་དང་། ག་ཟ་ཡི་ ིར་ ་གཅིག་དང་། ཨས་ཀ་ལོན་ ི་ ིར་ ་གཅིག་དང་། གད་ ི་

ིར་ ་གཅིག་དང་། ཨེག་རོན་ ི་ ིར་ ་གཅིག་བཅས་སོ༎ ༡༨ གསེར་ ི་ཙ་ འི་ ངས་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་
བ་ ་བོའི་མཁར་ ི་ ངས་ཏེ། དེ་ལ་ ་ཞིང་མ ེགས་པའི་མཁར་དང་། ཞིང་ ོང་དང་། ཕ་བོང་ཆེན་པོའི་བར་

་འ འོ༎ ཕ་བོང་འདི་ནི་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་འཇོག་ས་ཡིན་པས། ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་བེད་ཤེ་མས་པ་ཡོ་ ་
ཨ་ཡི་ཞིང་ནང་ ་ཡོད་དོ༎

༡༩ གཙ་བོས་བེད་ཤ་མས་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ཞལ་ ོམ་ལ་ ོག་ ་ ས་པར་ ེན་ ས་ནས། དེ་དག་ལས་
མི་བ ན་ ་བསད། དེ་ ས་མི་ ་ ི་དེར་གནས་སོ༎༼མ་ཡིག་གི་ནང་ ་བ ན་ འི་ ེང་ ་ ་ ི་བ ན་ཞེས་

ིས་འ ག༽འབངས་ མས་ ིས་གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མི་མང་ ་བསད་པ་མཐོང་ནས་འོ་དོད་བཏོན། ༢༠ བེད་
ཤེ་མས་པ་ མས་ ིས། ་ཞིག་གཙ་བོ་ ་བའི་ ངས་གཙང་གི་ ་འདིའི་མ ན་ ་འ ེང་ ས་སམ། ཞལ་ ོམ་
འདི་ནི་ང་ཚའི་གནས་ནས་ ལ་གང་ཞིག་ ་ ེལ་ཞེས་ཟེར། ༢༡ དེ་བས་མི་མངགས་ཏེ་ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ི་
དམངས་དང་འ ད་ནས་འདི་ ད་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་བ ལ་འོངས་པས། ོད་
ཅག་མར་ཡོང་ ེ་ཞལ་ ོམ་ ོད་ཚའི་གནས་ ་ ་རོགས་ཞེས་ ས༎

༧ ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་པ་དག་མར་བབས་ཏེ། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ཡར་ ས་ནས། རི་མགོ་ན་ཡོད་པའི་ཨ་
བི་ན་དབ་ ི་ ིམ་ ་བཞག་ཅིང་། ཁོའི་ ་ཨེལ་ཨ་ཟར་ལ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ང་བར་མངགས།
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༢ ཞལ་ ོམ་ནི་ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ་བ གས་ནས་ ན་རིང་འགོར་རོ༎ ལོ་ཉི་ ་འདས་པ་ན། ད ི་སི་
རལ་བའི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་ ོགས་པར་ ར། ༣ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་མི་ མས་ལ་
འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་ གས་འདོད་ན། ི་རོལ་བའི་ ་
དང་ཨས་ཐ་རོད་ནི་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་དོར་ཏེ། ོ་བ ན་འ ར་མེད་ ོས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་ གས་ཤིང་། ཁོང་
ཁོ་ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ ེད་དོ་
ཞེས་ ས། ༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བ་ཨ་ལིམ་དང་ཨས་ཐ་རོད་བཅས་དོར་ནས། གཙ་བོ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་
བ ར་ ས་སོ༎

༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་མིས་ ཱ་ ་འཛམས་ ་ གས་ཤིག ངས་
ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ཞེས་ ས། ༦ དེ་དག་མིས་ ཱ་ ་འཛམས་ཤིང་། ་བ ས་

ཏེ་གཙ་བོའི་ ང་ ་གཏོར་བ་དང་། ཉིན་དེར་ ང་གནས་ ང་ཞིང་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་
བཏང་ངོ་ཞེས་ ས། དེ་བས་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་མིས་ ཱ་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ིམས་ཆད་བཅད་དོ༎

༧ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མིས་ ཱ་ ་འ ས་པ་ཐོས་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ཡར་འོངས་
ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོལ་བར་བ མ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་ ག་
པར་ ར། ༨ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ན་ཆད་མེད་པར་ང་ཚའི་ཆེད་

་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ ་བ་ ས་ནས། ང་ཚ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་ ོབ་ ་འ ག་རོགས་མཛད་
ཅེས་ ས། ༩ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ ་མ་ ་བཞིན་པའི་ ་ ་ཞིག་གཙ་བོ་ལ་ཡོངས་ ི་དམར་བསང་ ་ ལ་ཏེ། ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ས་པས། གཙ་བོས་ ང་ཁོ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་སོ༎ ༡༠ ཤ་ ་ཨེལ་

ིས་དམར་བསང་འ ལ་ ིན་པའི་ བས་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་མ ན་ ་འོངས་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
དང་ག ལ་འ ེད་པར་བ མ། ཉིན་དེར། གཙ་བོས་ཐོག་ཆར་ཕབ་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་དངངས་པར་ ས་པས།
དེ་དག་ད ི་སི་རལ་བའི་མ ན་ནས་ཕམ་པར་ ར། ༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མིས་ ཱ་ནས་ཐོན་ཏེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་
པ་ མས་བདས་ཤིང་དེ་དག་བསད་ནས་བེད་ཀར་ ི་འོག་ ་ ེབས།

༡༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ ོ་ཞིག་མིས་ ཱ་དང་བཤེན་ ི་བར་ ་བ ངས། ོའི་དེའི་མིང་ལ་ཨེ་བེན་ཨེ་ཞེས་
བཏགས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ད་ འི་བར་ ་གཙ་བོས་ང་ཚ་ལ་མགོན་ བས་མཛད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༣ དེ་ནས་
བ ང་ ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་བ ལ་ཟིན་པས་ད ི་སི་རལ་བའི་མངའ་ཁོངས་ ་ གས་མཁན་མ་ ང་ངོ་༎ ཤ་

་ཨེལ་ ིས་ ིམས་དཔོན་མཛད་པའི་ བས་ ། གཙ་བོའི་ ག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ།
༡༤ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་གིས་བ ང་བའི་ད ི་སི་རལ་བའི་མཁར། ཨེག་རོན་ནས་གད་ ི་བར་ ་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་ ིར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་དབང་བར་ ར། མཁར་འདི་དག་ལ་གཏོགས་པའི་མཐའ་བཞི་ཡང་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་ ིར་ ངས། དེ་ ས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཨེ་མོར་བ་ནི་འ ིག་ཅིང་
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མ ན།
༡༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཚ་གང་བོར་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམས་དཔོན་མཛད་དོ༎ ༡༦ ཁོ་ལོ་རེ་བཞིན་བེད་ཨེལ་

དང་། གིལ་གལ་དང་། མིས་ ཱ་བཅས་ ་བ ོར་བ ོད་ ས་ཏེ། ལ་དེ་དག་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ིམས་
ཅད་གཅོད་པར་ ེད། ༡༧ དེ་ ེས་ ཱ་ ཱ་ ་ལོག་འ ོ་བ་རེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ིམ་ནི་དེ་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་

་ཡང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ིམས་ཆད་གཅོད་དོ༎ དེ་མིན་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་ ང་བ ིགས་
སོ༎

༨ ཤ་ ་ཨེལ་ལོ་ན་ ས་པར་ ར་བས། ཁོའི་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམས་དཔོན་ ་བ ོས། ༢ ་ཆེ་བའི་མིང་
ལ་ཡོ་ཨེལ་དང་། ་ ང་བའི་མིང་ལ་ཨ་བི་ ཱ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ཁོ་གཉིས་ནི་བེར་ཤ་ ཱ་ ་ ིམས་དཔོན་

ས་ཏེ་བ ད་འ ག ༣ ཁོའི་ ་གཉིས་ནི་ཁོའི་ལམ་ལ་མི་ གས་པར་ ་ཧམ་ཆེ་བ་དང་། ོག་ད ལ་ལེན་པ་
དང་། ོ་ག ་བོར་མི་གནས་པར་འ ག་པས། ༤ ད ི་སི་རལ་བའི་ ན་པོ་ཐམས་ཅད་འ ས་ཏེ་ ཱ་ ཱ་ ་འོངས་
ཤིང་ཤ་ ་ཨེལ་དང་མཇལ་ནས། ༥ ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ལོ་ན་ ས་པར་ ར་ཅིང་། ོད་ ི་ ་ཡང་

ོད་ ི་ལམ་ལ་མི་ གས་པས། ད་ནི་ང་ཚའི་ཆེད་ ་ ལ་ ེ་གཞན་པ་དག་དང་འ ་བར་ང་ཚ་ལ་དབང་
བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོ་རོགས་ཞེས་ ས། ༦ དེ་དག་གིས་ང་ཚ་ལ་དབང་བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོ་
རོགས་ཞེས་པ་ལ་ཤ་ ་ཨེལ་མ་དགའ་བར་ ར་ཏེ། ཁོས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ།

༧ གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། འབངས་ མས་ ིས་ ོད་ལ་གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད། ོད་ ིས་
དེ་བཞིན་ ་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ོད་མ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མ་འདོད་པ་རེད།
བདག་ཁོ་ཚའི་ ལ་པོ་ ་བ ར་མ་འདོད་པ་རེད། ༨ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ོད་འོངས་པ་ནས་
ད་ འི་བར་ ། དེ་དག་གིས་ ན་ ་བདག་དོར་ཏེ། གཞན་ ི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བ་རེད། ད་ ་དེ་དག་གིས་

ོད་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ེད་པ་ཐམས་ཅད། ཁོ་ཚའི་ ོན་ ི་ ོད་ ངས་ ར་ ེད་པ་ཡིན། ༩ དེ་བས་ ོད་ ིས་ཁོ་
ཚའི་ངག་བཞིན་ ་ ེད་ ིས་ཤིག འོན་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་ ལ་འདེབས་ ེད་དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་མ་འོངས་པའི་ ལ་
པོ་དེས་ཁོ་ཚ་ལ་ཇི་ ར་དབང་ ེད་པ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༡༠ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་གཙ་བོས་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད། ཁོ་ལ་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོ་བར་ ས་པའི་འབངས་
མས་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༡ ོད་ཅག་ལ་དབང་ ེད་པའི་ ལ་པོ་དེས་འདི་ ར་ ེད་ངེས་ཏེ། ཅི་ ར་ ེད་

ཅེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ་ ག་མངགས་ནས་ཁོའི་ཤིང་ ་འདེད་མཁན་དང་། ་འ ིད་མཁན་དང་། ཤིང་ ་
འ ད་མཁན་ ་བཀོལ་ལ། ༡༢ ཡང་དེ་དག་ ོང་དཔོན་དང་ ་བ འི་དཔོན་ ་བ ོས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་
ཞིང་འདེབས་པ་དང་། ཞིང་བ ་བ་དང་། དམག་ཆས་བཟོ་བ་དང་། ཤིང་ འི་ ེང་གི་འ ལ་ཆས་ མས་
བཟོ་ ་ག ག་ངེས། ༡༣ ོད་ཅག་གི་ ་མོ་བཀོལ་ནས་རང་གི་ཆེད་ ་ ི་ཞིམ་ ི་ གས་པ་དང་། བག་ལེབ་
བཟོ་ ་ག ག་ངེས། ༡༤ ཡང་ ོད་ཅག་གི་ཆེས་བཟང་བའི་ཞིང་ས་དང་། ན་འ མ་ར་བ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་
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གི་ར་བ་ མས་རང་གི་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་ ེར་ངེས། ༡༥ ོད་ཅག་གི་འ ་རིགས་དང་ ན་འ མ་ར་བ་
ནས་ཐོན་པའི་འ ས་ ་ལས། ཁོས་བ ་ཆའི་གཅིག་ ངས་ནས་རང་གི་ ག་ མ་པ་དང་འཁོར་གཡོག་ལ་ ེར་
ངེས། ༡༦ ཡང་ ོད་ཅག་གི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་། ས་ ོབས་དར་བའི་གཞོན་ ་དང་། ོད་ཅག་གི་བོང་

་ མས་བཀོལ་ནས་རང་གི་ཆེད་ ་ ་ལག་ ག་པར་ ེད་དོ༎ ༡༧ ོད་ཅག་གི་ ག་ ་ལས་ཁོས་བ ་ཆའི་
གཅིག་ལེན་པར་ ེད་ལ། ོད་ཚ་ཡང་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༨ དེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་རང་
གིས་བདམས་པའི་ ལ་པོ་དེའི་ ེན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ེད་ངེས་པས། གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ལ་ཞལ་བཞེས་
གནང་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས།

༡༩ འབངས་ མས་ ིས་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ ད་ཆ་ལ་མི་ཉན་པར་འདི་ ད་ ། མིན། ང་ཚ་ལ་ངེས་པར་ ་ ལ་
པོ་ཞིག་གིས་དབང་ ེད་དགོས། ༢༠ ང་ཚ་ལ་ཡང་ ལ་ ེ་གཞན་པ་དག་དང་འ ་བར་ང་ཚ་ལ་དབང་ ེད་པ་
དང་། ང་ཚ་ལ་ ེ་འ ིད་པ་དང་། ང་ཚའི་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་པའི་ ལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༡ ཤ་ ་
ཨེལ་ ིས་འབངས་ ི་ ད་ཆ་འདི་དག་ཐོས་ནས། ད་ཆ་དེ་དག་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ ས་སོ༎ ༢༢ གཙ་བོས་
ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ངག་བཞིན་ ་ ས་པས་ཆོག་གོ། ཁོ་ཚ་ལ་ ལ་པོ་བ ོས་ཤིག་ཅེས་
ག ངས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་རང་རང་གི་མཁར་ ་ ིར་ལོག་ཅིག་
ཅེས་ ས་སོ༎

༩ བེན་ཡ་མིན་པ་མིང་ལ་ཀིས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནི་བེན་ཡ་མིན་པ་ཨ་ཕི་ ཱ་ཡི་ཉིང་ཚ་དང་། བེ་ཁོ་རད་
ི་ཡང་ཚ་དང་། ཙ་རོར་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཨ་བི་ཨེལ་ ི་ ་བཅས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མ ་ ས་ཆེ་བའི་དཔའ་

ལ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ ༢ ཁོ་ལ་ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཤ་ ལ་ཟེར་ཞིང་། ས་ ོབས་ཆེ་ལ་ག གས་ ད་ ང་
མཛས་པས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་དེ་ལ་འ ན་བཟོད་པ་ཞིག་མེད་དེ། ག གས་ ང་འབངས་མི་གཞན་ལས་

་གང་གིས་ཡར་འཕགས་འ ག
༣ ཤ་ ལ་ ི་ཕ་ཀིས་ ་བའི་བོང་ ་འགའ་བོར་སོང་བས། དེས་རང་གི་ ་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་

ིས་གཡོག་པོ་ཞིག་ ིད་དེ་བོང་ ་འཚལ་ ་སོང་ཞེས་བ ོས། ༤ ཤ་ ལ་ ིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་བ ལ་
ཞིང་ཤ་ལི་ འི་ ལ་བ ད་ ང་མ་ ེད། དེ་ནས་ཤ་ལིམ་ ལ་ ་ ེབས་པ་ལ་བོང་ ་དེ་ ་ཡང་མི་འ ག་པས།
དེ་ནས་བེན་ཡ་མིན་པའི་ ལ་ ་ ིན་ ང་ད་ ང་མ་ ེད་དོ༎ ༥ བ་ ི་ ལ་ ་ ེབས་ནས་ཤ་ ལ་ ིས་རང་
གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་གཡོག་པོ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་གཉིས་ ིར་ལོག་ན་དགའ་ ེ། བདག་གི་ཕ་ཡི་སེམས་

་བོང་ ་མི་ཐོགས་པར། ངེད་གཉིས་ལ་སེམས་ ར་ ེད་བཞིན་ཡོད་ ིད་ཅེས་ ས། ༦ གཡོག་པོ་དེས་འདི་
ད་ ། མཁར་འདིའི་ནང་ ་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་དེ་ནི་ ན་ ིས་བ ར་བར་ ེད། ཁོས་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་

ཅད་མངོན་ ་འ ར་བས། ངེད་གཉིས་ཁོའི་གམ་ ་སོང་ན་འོས་ཏེ། དེས་ང་ཚ་བ ོད་འོས་པའི་ལམ་ཞིག་ ོན་
ང་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༧ ཤ་ ལ་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ང་ཚ་དེར་སོང་ན། མི་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་
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ེར་དགོས། ངེད་གཉིས་ ི་ ག་མའི་ནང་གི་བཟའ་བ་ཐམས་ཅད་བཟས་ཚར་ལ། དམ་པ་དེ་ལ་ ེར་བར་འོས་
པའི་ལེགས་ ེས་ ང་མེད་པས། ང་ཚ་ལ་ད་ ང་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས། ༨ གཡོག་པོ་དེས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་

ད་ ། ངའི་ལག་ ་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་ཆའི་གཅིག་ཡོད་པས། དམ་པ་དེ་ལ་ ིན་ནས་ཁོ་ལ་ངེད་གཉིས་བ ོད་
པར་འོས་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་ ོན་ ་ག ག་ཆོག་ཅེས་ལན་བཏབ། ༩ ༼ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ི་
མི་ ་ཞིག་ ་ལ་ ་ ་འ ོ་ན། དེ་ལ་ང་ཚ་མངོན་མ ེན་ཅན་ལ་ ་ ་འ ོ་ཞེས་ཟེར། ད་ ་ ང་ ོན་མཁན་
ཟེར་བ་དེ་ལ་ ོན་མངོན་མ ེན་ཅན་ཞེས་ཟེར།༽ ༡༠ ཤ་ ལ་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བཤད་པ་
བདེན་ཏེ། ངེད་གཉིས་འ ོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་དམ་པ་ཡོད་སའི་མཁར་ནང་ ་ ིན་ཏོ༎

༡༡ ཁོ་གཉིས་ཡར་འགོས་ནས་མཁར་ནང་ ་འ ལ་བར་ ོམ་ ས། ་ལེན་ ་འོངས་པའི་གཞོན་ ་མ་
འགའ་དང་འ ད་པས། དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། མངོན་མ ེན་ཅན་དེ་འདི་ ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས། ༡༢ གཞོན་

་མ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། འདི་ ་ཡོད། ཁོ་རང་ ོད་གཉིས་ ི་མ ན་ ་ཡོད། ར་ ་སོངས་ཤིག ཁོ་དེ་
རིང་མཁར་ནང་ ་འོངས་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་འབངས་ མས་ ིས་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་
པ་འ ལ་བའི་ ས་ཡིན། ༡༣ ཁོ་རང་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་སོང་ ེ། མཆོད་ ས་མ་ཟོས་པའི་ ོན་ ་ ོད་གཉིས་
མཁར་ནང་ ་ ེབས་ན་ཁོ་དང་འ ད་ངེས། ཁོ་མ་ ེབས་ ོན་ལ་འབངས་ མས་ ིས་བཟའ་མི་ཕོད་པར། ཁོར་

ག་ནས་མཆོད་ཁ་འཕངས་ ེས་ད་གཟོད་ ་མ ོན་ མས་ ིས་བཟའ་ཆོག ད་ ་ ོད་གཉིས་ཡར་སོང་ན།
བས་འདིར་ཁོ་དང་ ག་ བ་ངེས་ཞེས་ལན་བཏབ།

༡༤ དེ་གཉིས་ཡར་སོང་ནས་མཁར་ནང་ ་འ ལ་བའི་ཚ། ཤ་ ་ཨེལ་ཁོ་ཚའི་ཁ་གཏད་ན་མཆོད་ ིའི་གམ་
་འོངས་བཞིན་མཆིས། ༡༥ ཤ་ ལ་འདིར་མ་ ེབས་པའི་ ་ཉིན། གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༦ སང་

ཉིན་ ི་ད་ འི་ ས་ཚད་ལ། བདག་གིས་བེན་ཡ་མིན་ནས་མི་ཞིག་ ོད་ ི་སར་འོང་ ་འ ག ོད་ ིས་དེ་ལ་
གས་པས་ གས་ཏེ་བདག་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ ་བ ོས་ཤིག དེས་བདག་གི་དམངས་ མས་

ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་ ོབ་ངེས། བདག་གི་དམངས་ མས་ ི་ ་ ད་བདག་གི་ ་བར་འོངས་པས། བདག་
གིས་དེ་དག་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་མཐོང་མ་ཐག གཙ་བོས་
ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། འདི་ནི་བདག་གིས་ ོད་ལ་བཤད་པའི་མི་དེ་རེད། ཁོས་བདག་གི་དམངས་ལ་
དབང་བ ར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༡༨ ཤ་ ལ་མཁར་ ི་ ོ་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མ ན་ ་འོངས་ནས་འདི་ ད་ ། མངོན་མ ེན་
ཅན་ ི་འ ག་གནས་དེ་གང་ ་ཡོད་དམ། ང་ལ་བཤད་རོགས་གནོངས་ཞེས་ ིས། ༡༩ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་

། ང་ནི་མངོན་མ ེན་དང་ ན་པ་དེ་ཡིན། ོད་རང་ངའི་ ོན་ ་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་རིང་ ོད་གཉིས་ང་དང་མཉམ་ ་ ོད་དགོས། སང་ཉིན་ཞོགས་པར་ངས་ ོད་ལ་ ེལ་མ་ ེད་ཅིང་།

ོད་ ི་སེམས་དོན་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་བཤད་ངེས། ༢༠ ོད་ ིས་ཉིན་ག མ་ ི་ ོན་ལ་བོར་བའི་བོང་ ་དེ་
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དག་ལ། ོད་རང་སེམས་ཐོགས་མི་དགོས་ཏེ་ ེད་ཟིན་ཏོ༎ ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཡར་ ་
ེད་ས་དེ་ ་ཡིན་ནམ། ཡར་ ་ ེད་ས་དེ་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕའི་ ིམ་མི་ མས་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༢༡ ཤ་ ལ་
ིས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ ོད་ ི་ཆེས་ ང་བའི་བེན་ཡ་མིན་པ་མིན་ནམ། ངའི་ ིམ་

ནི་བེན་ཡ་མིན་པའི་རིགས་ ེ་ ོད་ ི་ཆེས་ ང་བའི་ ིམ་དེ་མིན་ནམ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་དེ་ ར་བཤད་
པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་དང་གཡོག་པོ་གཉིས་ ིད་དེ་ཚམས་ཁང་ ་ ིན་ཅིང་། དེ་དག་
གིས་བོས་པའི་མ ོན་པོ་ མས་ ི་ ལ་མགོར་ ོད་ ་བ ག དེ་ ་མ ོན་པོ་ མ་ ་ཙམ་འ ག་གོ། ༢༣ ཤ་ ་
ཨེལ་ ིས་ཇ་མ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ལ་ཉར་ ་བ ག་པའི་མཆོད་ཤ་དེ་ད་ ་ ེར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས།
༢༤ ཇ་མ་ཡིས་ཉར་ཚགས་ ས་པའི་ ང་ཡས་དེ་ ེར་འོངས་ནས་ཤ་ ལ་ ི་མ ན་ ་བཞག ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་
འདི་ ད་ ། ོད་ ི་མ ན་ ་བཤམས་པའི་ཤ་འདི་ ོད་ལ་བཞག་པ་ཡིན། ད་ ་བཟའ་རོགས་གནོངས། དེ་ནི་
ངས་འབངས་ མས་ལ་མ ོན་བ ་ ེད་ ས། བསམ་གཟས་ནས་ད་ འི་བར་ ་ཉར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ཉིན་
དེར། ཤ་ ལ་དང་ཤ་ ལ་ཨེལ་གཉིས་ ན་ཐོག་གཅིག་ ་བ ད་དོ༎

༢༥ འབངས་ མས་མཆོད་ ིའི་གམ་ནས་མཁར་ནང་ ་ ིན། ཤ་ ་ཨེལ་དང་ཤ་ ལ་གཉིས་ ིས་ཁང་པའི་
ཡང་ ེང་ན་ཁ་བ ་ ེད་ ིན་མཆིས་སོ༎ ༢༦ ི་ཉིན་ ་མོ་ ་རེངས་ཤར་ཏེ་མལ་ལས་ལངས་ ས། ཤ་ ལ་ཁང་
པའི་ཡང་ ེང་ ་འ ག ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ཡང་ལོངས་ཤིག ངས་ ོད་ལ་ ིར་ ེལ་མ་ ེད་ཅེས་
བོས། ཤ་ ལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཤ་ ་ཨེལ་དང་མཉམ་ ་སོང་ངོ་༎ ༢༧ དེ་གཉིས་མར་བབས་ཏེ་མཁར་ ི་ ་ཁ་ ་

ེབས་ ས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། གཡོག་པོ་ ོན་ལ་འ ོ་ ་ གས་ལ།༼ གཡོག་པོ་ ད་སོང་
ངོ་༎༽ ོད་འདི་ ་འ ེང་ནས་ངས་ ་ཡི་ག ངས་ ོད་ལ་བ ོལ་རག་བར་ ་ ག་རོགས་ཞེས་ ས༎

༡༠ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ གས་ མ་ ི་དམ་ ་ཤ་ ལ་ ི་མགོ་ ་ ོག་ ེས། ཁོ་ལ་འོ་ ས་ཤིང་འདི་ ད་ །
འདི་ནི་གཙ་བོས་ ོད་ལ་ གས་ མ་ ག་ ེ་ཁོང་གི་ནོར་ ལ་ ི་དཔོན་ ་བ ོས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་

ས། ༢ དེ་རིང་ ོད་ང་དང་ཁ་ ེས་ ེས། བེན་ཡ་མིན་ ི་མངའ་ཁོངས་ན་ཡོད་པའི་ཙ་ལ་ ེ། ར་ཧེལ་ ི་ ར་
སའི་ཉེ་འ མ་ནས་མི་གཉིས་ལ་འ ད་ངེས། དེ་གཉིས་ ིས་ ོད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འཚལ་བཞིན་པའི་
བོང་ ་ མས་ ེད་ ང་། ད་ ་ ོད་ ི་ཕའི་སེམས་བོང་ ་ལ་མི་ཐོགས་པར། ོད་ལ་སེམས་ ར་ ེད་ ིན་
ངས་རང་གི་ འི་ཆེད་ ་ཅི་ ས་ན་བཟང་ངམ་ཟེར་ ིན་འ ག་ཅེས་ ་ངེས། ༣ ོད་དེ་ནས་མ ན་ ་བ ོད་
དང་། ཐ་བོར་ ི་བེ་ཤིང་གི་གམ་ ་ ེབས་པ་ན། བེད་ཨེལ་ ི་ ོགས་ ་ ་ལ་མཇལ་ ་འ ོ་བའི་མི་ག མ་དང་
འ ད་ངེས། དེ་ལས་གཅིག་གིས་རེ ་ག མ་ ིད་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་གིས་བག་ལེབ་ག མ་བ མས་ཡོད།
ཡང་གཅིག་གིས་ཆང་ ལ་བ་གང་ ར་ནས་ཡོད། ༤ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་འ ི་བ་དང་ ོད་ལ་བག་
ལེབ་གཉིས་ ེར་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ ར་ལོངས་ཤིག ༥ དེ་ ེས་ ོད་རང་ ་ཡི་རི་བོའི་ ེང་

་འགོས་ཤིག དེ་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ང་དམག་ཡོད། ོད་རང་མཁར་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། ང་ ོན་མཁན་
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འགའ་མཆོད་ ིའི་གམ་ནས་མར་བབས་པ་དང་འ ད་ཅིང་། ོན་ ་པི་ཝང་ད ོལ་བ་དང་། ་བ ང་བ་
དང་། ིང་ ་འ ད་པ་དང་། ་ ན་འ ོལ་བ་དང་། ཁོ་ཚ་ཚང་མས་ ང་ ོན་བཞིན་ ེབས་འོངས། ༦ གཙ་
བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ོད་རང་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ ང་ ོན་པར་ ེད་ བ།
དེ་ ས་ ོད་རང་མི་གསར་བ་ཞིག་ ་འ ར་རོ༎ ༧ ་ ས་འདི་དག་ ོད་ ི་ ེང་ ་བབས་པ་ན། ོད་ ིས་
ཅི་འདོད་པ་བཞིན་ ས་ཆོག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་སོ༎ ༨ ོད་རང་ངའི་ ོན་ ་
གིལ་གལ་ ་སོངས་ཤིག ང་ཡང་དེ་ ་འོངས་ཏེ་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་འ ལ་ངེས། ོད་ ིས་དེ་ ་
ཉིན་བ ན་ལ་ ག་དང་། ང་དེ་ ་ ེབས་ ེས་ ོད་ ིས་ཅི་ ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ ོན་པར་ འོ་ཞེས་ ས།

༩ ཤ་ ལ་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ཤ་ ་ཨེལ་དང་ ེས་ ས། ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ིང་གསར་བ་ཞིག་གནང་བ་དང་།
ཉིན་དེར་ ་ ས་དེ་དག་མངོན་ ་ ར་ཏོ༎ ༡༠ ཤ་ ལ་རི་བོ་དེར་ ེབས་པ་ན་ ང་ ོན་པ་འགའ་ཁོ་དང་
འ ད་ཅིང་། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་རང་གི་སེམས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ཁོས་ ང་ ོན་པ་དེ་དག་དང་མཉམ་

་ ང་ ོན་ ོན་པར་ ས། ༡༡ ོན་ཆད་ཤ་ ལ་ངོ་ཤེས་པ་དག་གིས་ཁོས་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་སེམས་ ིས་
ེང་མོལ་ ེད་པ་མཐོང་ ས། ཕན་ ན་ལ་འདི་ ད་ ། ཀིས་ ི་ ་ཅི་ཞིག་དང་འ ད་པ་རེད། ཤ་ ལ་ཡང་
ང་ ོན་པ་དག་གི་ ས་ ་བ ི་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། ༡༢ དེ་ ་མི་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། མི་འདི་དག་

གི་ཕ་ ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། དེ་ ེས་ཤ་ ལ་ཡང་ ང་ ོན་པ་དག་གི་ ས་ ་བ ི་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་པ་དེ་ཁ་དཔེ་ཞིག་ ་ ར་ཏོ༎ ༡༣ ཤ་ ལ་ ིས་སེམས་ ི་ ེང་མོལ་ ས་ཚར་ ེས། མཆོད་ ིའི་གམ་ ་ཡར་
སོང་། ༡༤ ཤ་ ལ་ ི་ ་བོས་ཤ་ ལ་དང་དེའི་གཡོག་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་གང་ ་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་

ས། ལན་ ། བོང་ ་འཚལ་ ་སོང་བ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ ིས་བོང་ ་མ་ ེད་པས་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་གམ་ ་སོང་བ་
ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ ་བོས་འདི་ ད་ ། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ ོད་གཉིས་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་
ང་ལ་བཤད་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༦ ཤ་ ལ་ ིས་ཁོའི་ ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ཁོས་ང་ཚའི་བོང་ ་ ེད་ ང་ཞེས་
གསལ་བོར་བཤད་ ང་ཞེས་ ས་པ་ལས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་བཤད་པའི་ ལ་ ེ་ཡི་དོན་ མས་ཤ་ ལ་ ིས་ ་བོ་
ལ་གཅིག་ ང་མ་ ས་སོ༎

༡༧ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འབངས་ མས་མིས་ ཱ་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ་བ ས་ཏེ། ༡༨ དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་
བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ཚ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་
ནས་ ིད་དེ། ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་པའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། ོད་ཅག་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་པའི་

ལ་ ེ་གཞན་ ི་ལག་ནས་ ང་ཐར་བར་མཛད། ༡༩ འོན་ ང་དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚ་གནོད་པ་ཐམས་
ཅད་ལས་བ བས་པའི་ ་ བ་ ་དོར་ཏེ། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་དབང་བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོ་རོགས་ཞེས་
ལབ་ ང་། ད་ ་ ོད་ཅག་རིགས་ ེ་དང་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་གཙ་བོའི་མ ན་ ་འཛམས་ཤིག་ཅེས་ ས།
༢༠ དེ་ནས་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ མས་མ ན་ ་བོས་ནས་ ན་ལེན་ ་བ ག་པས། ན་
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དེ་བེན་ཡ་མིན་ ི་རིགས་ ེ་ལ་བབས་སོ༎ ༢༡ ཡང་བེན་ཡ་མིན་པའི་རིགས་ ེ་རང་གི་རིགས་ ས་ ར་མ ན་
་བོས་པ་ལ། ན་དེ་མད་རིའི་རིགས་ལ་བབས། དེ་ལས་ཀིས་ ི་ ་ཤ་ ལ་ལ་ ན་བབས། འབངས་ མས་ ིས་

ཁོ་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། ༢༢ གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། མི་དེ་འདི་ ་འོངས་སམ་ཞེས་ ས། གཙ་བོས་འདི་ ད་
། ཁོ་རང་ ོད་ ་ ང་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༢༣ འབངས་ མས་ ག་ ེ་ཁོ་རང་ ིད་ནས་འོངས། དེ་འབངས་
མས་ ི་ད ིལ་ ་འ ེང་བ་ལ། འབངས་གཞན་ལས་ ི་གང་གིས་ཡར་འཕགས་འ ག ༢༤ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་

འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོས་བདམས་པའི་མི་འདི་ལ་ ོས་དང་། འབངས་ མས་
ི་ ོད་ན་ཁོ་ལ་འ ན་བཟོད་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས་པས། འབངས་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས། ལ་པོ་ ི་ལོ་

བ ན་པར་ ོན་ཞེས་ ོག་གོ།
༢༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ ལ་ ེའི་ ིམས་ མས་འབངས་ལ་བ གས་ཤིང་། ཡི་གེར་ཕབ་ནས་གཙ་བོའི་ ང་ ་

བཞག་ ེས། འབངས་ མས་ ོལ་ནས་རང་རང་གི་ ལ་ ་འ ོ་ ་བ ག ༢༦ ཤ་ ལ་གི་བེ་ཨ་ན་ཡོད་པའི་
རང་གི་ ིམ་ ་སོང་ཞིང་། ་ཡིས་སེམས་འ ལ་ཐེབས་ ་བ ག་པའི་འབངས་མི་མང་པོ་ཁོའི་ ེས་ ་ ེག་གོ།
༢༧ འོན་ ང་ངན་པ་ ོར་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། མི་འདིས་ང་ཚ་ ོབ་ བ་བམ་ཞེས་ ང་ ང་ ས་ཏེ་ལེགས་

ེས་མ་ ལ་ཡང་། ཤ་ ལ་ ིས་ཅི་ཡང་མ་ ས་སོ༎

༡༡ ཨམ་མོན་པའི་ ལ་པོ་ན་ཧ་ཡར་འོངས་ནས། ཡ་བེས་གིལ་ཨད་ ི་ཁ་གཏད་ ་ ར་བཏབ་ནས་
བ ད། ཡ་བེས་པ་ མས་ ིས་ན་ཧ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཁ་ཆད་ཅིག་མཛད་དང་། ང་

ཚས་ ོད་ལ་བ ེན་བ ར་ འོ་ཞེས་ ས། ༢ ཨམ་མོན་པ་ན་ཧས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་རང་རང་
གི་མིག་གཡས་པ་ང་ལ་འ ་ ་བ ག་ནས། དེའི་ཉེས་པ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་འགེལ་ ས་ན། ངས་ ོད་
ཅག་ལ་ཁ་ཆད་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས། ༣ ཡ་བེས་ ི་ ན་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཉིན་
བ ན་ ི་ ་ཡངས་གནང་ ེ། ང་ཚས་མི་མངགས་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ ་སོང་ ེ་ ིར་ལོག་རག་བར་ ་

ག་རོགས། གལ་ཏེ་ང་ཚ་ ོབ་མཁན་མ་ ང་ན། ང་ཚ་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༤ བང་ཆེན་པ་དེ་
ཤ་ ལ་ ི་ ལ་གི་བེ་ཨ་ ་འོངས་ནས། གཏམ་དེ་འབངས་ མས་ལ་བཤད་པས། འབངས་ མས་ ད་ཆེན་
པོས་ ས་སོ༎

༥ ཤ་ ལ་ ིས་ཞིང་ནང་ནས་བ་ ང་དེད་དེ་ ིར་ལོག་ནས། འདི་ ད་ ། འབངས་འདི་ མས་ཅིའི་ ིར་
་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། འབངས་ མས་ ིས་ཡ་བེས་ ི་ ད་ཆ་ཁོ་ལ་བཤད་དོ༎ ༦ ཤ་ ལ་ ིས་
ད་ཆ་དེ་ཐོས་ནས། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས་ཁོང་ ོ་འབར་བར་ ར་ཏོ༎ ༧ ཁོས་བ་ ང་

གཉིས་ མ་ ར་ག བ་ ེ། བང་ཆེན་པའི་ལག་ ་བཞག་ཅིང་ད ི་སི་རལ་བའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་ལ་འ ེར་
་བ ག་ཅིང་། འདི་ ད་ ། ཤ་ ལ་དང་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ ེས་ ་མི་འ ངས་པ་ མས་ ི་བ་ ང་ཡང་འདི་ ར་

ག བ་ངེས་ཞེས་ ས། དེ་ནས་གཙ་བོས་འབངས་ མས་ ག་ ་བ ག་པས། མི་གཅིག་དང་འ ་བར་ཁོ་ཚ་ ིར་
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ཐོན། ༨ ཤ་ ལ་ ིས་བེ་ཟེག་ ་དེ་དག་གི་ ངས་བ ིས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ ི་ མ་ ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་ ི་
ག མ་ཡོད་དོ༎

༩ འབངས་ མས་ ིས་བང་ཆེན་པ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ིར་ལོག་ནས་ཡ་བེས་གིལ་ཨད་པ་ མས་
ལ། སང་ཉིན་ཉིན་ ང་ ་ ེབས་ལ་ཉེ་ ས། ོད་ཚ་ ོབ་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། བང་ཆེན་པ་ ིར་
ལོག་ནས་ཡ་བེས་པ་ལ་བཤད་པས་ཁོ་ཚ་དགའ་བར་ ར། ༡༠ ཡ་བེས་པ་ མས་ ིས་ཨམ་མོན་པ་ མས་ལ་འདི་

ད་ ། སང་ཉིན་ངེད་ཅག་འོངས་ན་ ོད་ཚ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། ོད་ཚས་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་ ད་ཆོག་
ཅེས་ ས། ༡༡ ཉིན་གཉིས་པར། ཤ་ ལ་ ིས་འབངས་ མས་ཁག་ག མ་ ་བགོས་ཏེ༎ ནམ་གསལ་ལ་ཉེ་བའི་

ས་ ་ཨམ་མོན་པའི་ ར་ནང་ ་འ ལ་བ་ནས། ཉིན་ ང་ལ་ ེབས་པའི་བར་ ་དེ་དག་བསད། ག་ ས་ ་
ར་བ་ མས་ ོགས་བཞིར་འཐོར་ནས་མི་གཉིས་རེ་ ན་ ་ ོད་པའང་མེད་དོ༎

༡༢ འབངས་ མས་ ིས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ཤ་ ལ་ ིས་ང་ཚ་ལ་དབང་ ེད་མི་ བ་པའི་ ་མཁན་
དེ་ ་ཡིན་ནམ། མི་དེ་ཚ་ ོད་དང་། ངེད་ཅག་གིས་གསོད་པར་ ེད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༣ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་

། དེ་རིང་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོབ་པར་མཛད་པས། མི་གསོད་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༡༤ ཤ་ ་ཨེལ་
ིས་འབངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་གིལ་གལ་ ་སོང་ནས་དེ་ ་ ལ་ ེ་འ གས་པར་ ་ཞེས་ ས།

༡༥ འབངས་ མས་གིལ་གད་ ་འོངས་ཏེ། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཤ་ ལ་ ལ་པོ་ ་བ ོས་ཤིང་། གཙ་བོའི་ ང་
་བདེ་མཆོད་ ང་ ལ། ཤ་ ལ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ མས་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ ར་ཏོ༎

༡༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ས་པ་
ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། ོད་ཚ་ལ་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོས། ༢ ད་ ་ ལ་པོ་འདི་ ོད་

ཅག་གི་མ ན་ ་བ ོད་ ིད། ང་ནི་ ས་ཏེ་ ་ཡང་དཀར་བོར་ ར་འ ག ངའི་ ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཡོད་
དེ། ང་ནི་ ང་ ས་ནས་ད་ འི་བར་ ་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་བ ོད་པ་ཡིན། ༣ ང་ནི་འདི་ ་ཡོད། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་དང་ཁོང་གིས་ གས་ མ་ གས་པ་དེའི་མ ན་ ་ངའི་དཔང་བོ་ ེད་རོགས། ངས་ ་ཞིག་གི་བ་

ང་འ ོགས་ ོང་། ་ཞིག་གི་བོང་ ་འ ོགས་ ོང་། ་ཞིག་ལ་ བ་ཚད་ ས་ ོང་། ་ཞིག་ལ་བ ས་བཅོས་
ས་ ོང་། ་ཞིག་གི་ ོག་ད ལ་ཐོབ་ ེས་ ་འ ས་མ་བ ིས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་འ ་ཡོད་ན། ངས་ཅིས་ ང་

འཇལ་ངེས་ཞེས་ ས།
༤ འབངས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ བ་ཚད་ ས་མ་ ོང་། ང་ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་ ས་

མ་ ོང་། ་ཞིག་གི་ལག་ནས་ཅི་ཡང་ལེན་མ་ ོང་ཞེས་ ས། ༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་
གིས་ངའི་ལག་ནས་ཅི་ཡང་མ་ ེད་དོ༎ གཙ་བོ་དང་ཁོང་གིས་ གས་ མ་ གས་པ་དེས་དེ་རིང་དཔང་བོ་ ས་
ཆོག་ཅེས་ ས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གིས་དཔང་བོ་ ེད་པར་མོས་སོ་ཞེས་ ས།

༦ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འབངས་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བ ོས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་



436 ༡ ཤ་ ་ཨེལ 12

མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན་ནི་གཙ་བོ་རེད། ༧ ད་ ་ ོད་ཅག་འ ེང་ ེ། ངས་གཙ་བོའི་ ང་ ་གཙ་
བོས་ ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ལ་མཛད་པའི་ལས་བཟང་བོ་ཐམས་ཅད་བཤད་པར་ ག་
ཅིག ༨ ོན་ཡ་ཀོབ་ཨེ་ཇིབ་ ་ཐོན་ནོ༎ ེས་ ་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ས་པས། གཙ་བོས་མོ་
ཤེ་དང་ཨ་རོན་མངགས་ནས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་འདི་ ་གནས་

ོད་ ེད་ ་བ ག་པ་རེད། ༩ འོན་ ང་ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་བ ེད་སོང་བས། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ཧ་
ཚར་ ི་དམག་དཔོན་སི་སེ་ ཱའི་ལག་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་། མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ད་པས། དེ་དག་

ས་ ན་ ་ཁོ་ཚ་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ ་འོངས་པ་རེད། ༡༠ ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ བ་ ་
དོར་ཏེ། བ་ཨལ་དང་ཨས་ཏ་རོད་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པས་ཉེས་པ་ཡོད། ད་ ་ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ད ་བོའི་
ལག་ནས་ ོབ་པར་འཚལ། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ངེས་ཞེས་ ་འབོད་ ས། ༡༡ གཙ་བོས་ཡེ་ ་
པ་ཨལ་དང་། བེ་ ན་དང་། ཡེབ་ ཱ་དང་། ཤ་ ་ཨེལ་བཅས་མངགས་ནས་ ོད་ཅག་མཐའ་བཞིའི་ད ་བོའི་
ལག་ནས་ ོབ་པར་མཛད་པས། ོད་ཅག་ད་གཟོད་བདེ་བར་གནས་ བ་པ་ ང་བ་རེད། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་
ཨམ་མོན་ ི་ ལ་པོ་ ་ཧ་ ོད་ཚ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་མཐོང་བས། ང་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ལ་ ལ་པོ་ཞིག་
གིས་ངེས་པར་ ་དབང་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། དོན་དངོས་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ལ་
པོ་ཡིན་ནོ༎ ༡༣ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ་བ་ ས་ཏེ་བདམས་པའི་ ལ་པོ་དེ་འདི་ ་ཡོད། ོས་དང་། གཙ་བོས་

ོད་ཚ་ལ་ ལ་པོ་བ ོས་ཟིན། ༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ར་བ ི་དང་། ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་
ས་ཤིང་། ཁོང་གི་ག ངས་ལ་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་དང་མི་འགལ་བ། ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་ ོང་

བའི་ ལ་པོ་དེའང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ེས་ ་ གས་ ས་ན་བཟང་ངོ་༎ ༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་
ཁོང་གི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་དང་འགལ་ན། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ལ་

ོལ་བ་ཇི་བཞིན། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་ ག་གིས་ ོལ་བར་ངེས། ༡༦ ད་ ་ ོད་ཅག་འ ེང་ནས་ ོད་དང་།
གཙ་བོས་ ོད་ཅག་གི་མིག་མ ན་ནས་ ས་ཆེན་མོ་ཞིག་ ོན་པར་འ ར་རོ༎ ༡༧ ད་ ་ལོ་ཏོག་བ ་བའི་ ས་
ལ་རན་འ ག་པ་མིན་ནམ། ངས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་ཐོག་ཕབ་ཅིང་ཆར་འབབ་ ་བ ག་ནས། ོད་
ཅག་གིས་ ལ་པོ་བ ོ་བར་ ས་པའི་ ་བ་དེ་ནི་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ས་པ་དེ། ོད་
ཅག་གིས་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ ས།

༡༨ དེ་བས་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ། གཙ་བོས་ཉིན་དེར་ཐོག་ཆར་ཕབ་པས། འབངས་
མས་གཙ་བོ་དང་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་ ག་པར་ ར་ཏོ༎ ༡༩ འབངས་ མས་ ིས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་
ིས་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ངེད་ཅག་འཆི་ ་མི་འ ག་

པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོ་བར་ ས་པ་ནི་ཉེས་པའི་ ེང་ ་ཉེས་པ་བ ན་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༠ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་
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ག་པ་དེ་འ ་ཞིག་ ས་ ང་། གཙ་བོ་དང་མ་འགལ་བར་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་
ས་ན་ ོན་མེད། ༢༡ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གཙ་བོ་དང་འགལ་ཏེ། གཞན་ ོབ་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ་ཡི་ ེས་
་འ ངས་ན་དགོས་པ་མེད་དོ༎ ༢༢ གཙ་བོས་ ང་ ོད་ཅག་ཁོང་གི་འབངས་ ་ ེད་པར་མོས་ཏེ། ཁོང་གིས་

རང་གི་མཚན་ཆེ་བ་ལ་དམིགས་ནས་ ོད་ཅག་འདོར་བར་མི་ ེད་དོ༎ ༢༣ ངེད་ ིས་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་
ོན་ལམ་མཚམས་བཞག་ ེ། གཙ་བོའི་ ང་ ་ཉེས་པ་མི་བསགས་སོ༎ ངས་ ོད་ཅག་ ང་བོའི་ལམ་ལ་ ོབ་
ོན་ འོ༎ ༢༤ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ར་བ ི་མཛད་ཅིང་། སེམས་ ང་བོས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་

ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་དང་། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་མཛད་པའི་འ ིན་ལས་ནི་ཅི་འ འི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་
པས་ཆོག་གོ། ༢༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ ་མ ད་ ་ ིག་པ་བསགས་ན། ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ནི་
མཉམ་ ་འཆི་འོ་ཞེས་ ས༎

༡༣ ཤ་ ལ་ ི་ལ་བ ད་ནས་ལོ་བཞི་བ ་འགོར་བའི་ ས་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ ས་ནས་
ལོ་གཉིས་འགོར་བའི་ ས་ ། ༢ ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་མི་ མ་ ོང་བདམས་ཏེ། ཉིས་ ོང་ཤ་

ལ་དང་མཉམ་ ་མིག་མས་དང་བེད་ཨེལ་ ི་རི་ནས་བ ད་པ་དང་། ཆིག་ ོང་ཡོན་ཐན་ ི་ ེས་འ ངས་
ནས་བེན་ཡ་མིན་པའི་གི་བེ་ཨ་ ་སོང་། ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་ཤ་ ལ་ ིས་རང་རང་གི་ ིམ་ ་འ ོ་ ་
བ ག ༣ ཡོ་ཐན་ ིས་གེ་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ར་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་
དེ་ཐོས་སོ༎ ཤ་ ལ་ ིས་ ོགས་ཡོངས་ལ་ ་ ང་ ས་ཏེ། དེ་ནི་ཨིབ་རི་བ་ མས་ལ་ཐོས་ ་འ ག་པའི་དོན་
ཡིན། ༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་ ར་ ་ ོལ་བར་ ིན་པ་ཐོས་པ་དང་། ཡང་ད ི་
སི་རལ་བ་ནི་ཕ་ལེ་ཤེད་པའི་ ང་ ལ་ཡིན་པ་ཐོས་ནས། ཤ་ ལ་ ི་ ེས་འ ངས་ཏེ་གིལ་གལ་ ་འ ས། ༥ ཕེ་
ལེ་ཤེད་པ་ མས་འ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་འཐབ་ཆེད་ ། ཤིང་ ་ ི་ག མ་དང་། ་དམག་ ག་ ོང་
དང་། ང་དམག་ ་མཚའི་ ེ་མའི་ ངས་དང་མཉམ་པའི་ད ང་བཅས་ཡར་འོངས་ནས་བེད་ཨ་ཝེན་ཤར་

ོགས་ ི་མིག་མས་ ་ ར་བཏབ། ༦ ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ཉེན་ཁར་འ ད་པ་
ཤེས་པས། རི་གསེབ་ ི་དོང་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། ག་ ང་དང་། མཐོང་དཀའ་བའི་ ལ་དང་། གད་ ག་

་ ང་། ༧ ཨིབ་རི་བ་འགའ་རེ་ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་ཏེ་གད་དང་གིལ་ཡད་ ་ ོས། ཤ་ ལ་ད་ ང་གིལ་གད་
་ཡོད་ཅིང་། འབངས་ཐམས་ཅད་འདར་ ིན་ཁོའི་ ེས་འ ངས་སོ༎

༨ ཤ་ ལ་ ིས་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ས་ཚད་ ར་ཉིན་བ ན་ལ་ ག་ ང་། ཤ་ ལ་ད་
ང་གིལ་གད་ ་ ེབས་མ་ ང་། འབངས་མི་ མས་ཤ་ ལ་དང་ ེས་ནས་རང་རང་གི་སར་སོང་ངོ་༎ ༩ ཤ་
ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ངའི་སར་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་ཏེ། ཤ་ ལ་ ིས་དམར་

བསང་ ལ་ཏོ༎ ༡༠ དམར་བསང་ ལ་མ་ཐག ཤ་ ལ་ཨེལ་ ང་ ེབས་ ང་། ཤ་ ལ་དེ་བ ་ ་སོང་ཞིང་ཁོ་
ལ་མཚམས་འ ི་ ས། ༡༡ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་བ་ཅི་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཤ་ ལ་ ིས་
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འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ངས་འབངས་མི་ མས་ང་དང་ ལ་བ་མཐོང་ཞིང་། ོད་ ང་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ས་
ཚད་ ར་ ེབས་མ་ ང་བ་དང་། ད་ ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཡང་མིག་མས་ ་འ ས། ༡༢ དེ་བས་ངའི་སེམས་ །
ངས་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་མ་བཏབ་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་མར་གིལ་གད་ ་འོངས་ནས་ང་ལ་ ོལ་བ་ཡིན་

ིད་ མ་ནས། ངས་ ་ གས་ ས་ཏེ་དམར་བསང་འདི་ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་
འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ེན་པའི་ ་བ་ ས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་བ ོས་པའི་བཀའ་ལ་བ ི་

ང་མ་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎ གལ་ཏེ་བ ིས་པ་ཡིན་ན། གཙ་བོས་བ ལ་བའི་བར་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་
ོད་ ི་དཔོན་ནས་འ གས་པར་ ེད་ངེས། ༡༤ ད་ ་ ོད་ ི་དཔོན་གནས་བ ན་པར་མི་འ ར་ཏེ། གཙ་བོས་

ཁོང་གི་ གས་དང་མ ན་པའི་མི་ཞིག་བཙལ་ནས། ཁོའི་འབངས་མི་ མས་ ི་དཔོན་ ་བ ོས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོད་ ིས་གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་བ ི་ ང་མ་ ས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༡༥ ཤ་ ་ཨེལ་
ཡར་ལངས་ཏེ། གིལ་གད་ནས་བེན་ཡ་མིན་ ི་གི་བེ་ཨ་ ་ཡར་སོང་ངོ་༎ ཤ་ ལ་ ིས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་

མས་བ ིས་པས། མི་ ག་བ ་ཙམ་ལས་མ་ ང་།
༡༦ ཤ་ ལ་དང་། ཁོའི་ ་ཡོ་ན་ཐན་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་བེན་ཡ་མིན་ ི་གེ་ ཱ་

་བ ད་ཅིང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་མིག་མས་ ་ ར་བཏབ་བོ༎ ༡༧ ཇག་དམག་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
ར་ནང་ནས་ ིར་ ད་དེ་ ་ཁག་ག མ་ ་བགོས། ་ཁག་གཅིག་ནི་ཨོབ་ ཱ་ ་ནས་ཤི་ཨའི་ ལ་ ་སོང་བ་

དང་། ༡༨ ་ཁག་གཅིག་བེད་ཧོ་རོན་ ོགས་ ་སོང་། ཡང་ ་ཁག་གཅིག་ཚ་བོ་ཡིམ་ ང་བའི་ཁ་གཏད་ ི་ས་
མཚམས་ནས་ཐང་ ོང་ ་སོང་ངོ་༎ ༡༩ དེ་ ས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ཡོངས་ན་མགར་བ་གཅིག་ ང་མི་འ ག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཨིབ་རི་བ་ མས་ ིས་ ི་མ ང་བཟོ་ཡང་ ིད་ཅེས་ཟེར།
༢༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་འཇོར་དང་། གཤོལ་དང་། ་རེ་དང་། ་ཟོར་སོགས་ལ་ ོ་དབལ་འདོན་པའི་ཚ།
ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ་འ ོ་དགོས། ༢༡ འོན་ ང་བ ར་ཡོད་ན་ ་ཟོར་དང་། གཤོལ་དང་། ང་ག མ་ཚབ་
དང་། ་རེ་དང་། གཤོལ་ གས་སོགས་ལ་ཁ་བཏོན་ཆོག་གོ། ༢༢ དེ་བས་ག ལ་འ ེད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ།
ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ཡོ་ན་ཐའི་ལག་ན་མ་གཏོགས། ཤ་ ལ་དང་ཡོ་ན་ཐའི་ ེས་འ ངས་པ་གཅིག་གི་ལག་
ནའང་ ི་དང་མ ང་མེད་ ང་། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ལག་ ་ཡོད་དོ༎ ༢༣ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་
དམག་ཁག་གཅིག་མིག་མས་ ི་འགག་ ོ་ ་ ེབས་སོ༎

༡༤ ཉིན་ཞིག ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐས་དམག་ཆས་ཐོགས་པའི་གཞོན་ ་ཞིག་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་
གཉིས་ཕར་སོང་ ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་ ར་ ་ ིན་ན་དགའ་འོ་ཞེས་ ས། འོན་ ང་ཁོས་རང་གི་

ཕ་ལ་ ོ་མ་ ིས་སོ༎ ༢ ཤ་ ལ་ནི་གི་བེ་ཨ་ཡི་མཐའ་མཚམས་ན་ཡོད་པའི་མིག་རོན་ ི་སེ་འ ་ཤིང་གི་འོག་
ན་གནས་ཤིང་། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་མི་ ག་བ ་ཙམ་འ ག ༣ དེའི་ ོད་ན་ཨ་ཧི་ བ་ ི་ ་ཨ་ཧི་ ཱ་ཡོད་
ཅིང་། གོས་ཤིག་ ོན་ནས་ཡོད།༼ ཡ་ཧི་ བ་ནི་ཨི་ཀ་བོད་ ི་ ་བོ་དང་། པི་ནེ་ཧས་ ི་ ་དང་། ཨེ་ལིའི་ཚ་བ་
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བཅས་ཡིན། ཨེ་ལི་ནི་ ོན་ཆད་ཤི་ལོ་ ་གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎༽ ཡོ་ན་ཐ་ ད་སོང་བ་
འབངས་མི་ མས་ ིས་ ང་མི་ཤེས་སོ༎

༤ ཡོ་ན་ཐ་ནི་འགག་ ོ་དེ་བ ད་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་ ར་ ་འ ོ་དགོས། འགག་ ོ་དེའི་གཡས་གཡོན་
གཉིས་ན་རིའི་ ེ་མོ་རེ་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་གི་མིང་ལ་བོ་ཙས་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་སེ་ནེ་ཞེས་འབོད།
༥ རི་གཅིག་གི་ ེ་མོ་ནི་ ང་ ་འཁོར་ཏེ་མིག་མས་དང་ཁ་གཏད་ཅིང་། གཞན་དེའི་ ེ་མོ་ནི་ ོ་ ་འཁོར་ཏེ་
གི་ ཱེ་དང་ཁ་གཏད་ནས་ཡོད། ༦ ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་དམག་ཆས་ཐོགས་པའི་གཞོན་ ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་
མ ན་ གས་བ ས་མེད་པ་དག་གི་སོ་ ར་ ་འ ོ་བར་ ། གཙ་བོས་ང་ཚའི་ཆེད་ ་མ ་ ས་ ོན་ཡང་ ིད་
དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་མི་ ངས་ ི་མང་ ང་ལ་མ་ ོས་པར་མི་ མས་ ལ་ ་ག ག་ བ་ཅེས་ ས།
༧ དམག་ཆས་ཐོགས་པ་དེས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་འདོད་མོས་ ར་ ོད་ཅིག ོད་ཡར་སོང་ན། ངས་

ོད་ ི་ ེས་འ ངས་ཏེ་སེམས་མ ན་པར་ ་ངེས་ཞེས་ ས། ༨ ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངེད་གཉིས་མི་དེ་
དག་གི་གམ་ ་ ིན་ནས། ཁོ་ཚ་ལ་ངེད་གཉིས་མཐོང་ ་ག ག་དགོས། ༩ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ངེད་གཉིས་ལ།

ོད་གཉིས་ ོད་ཅིག ངེད་ཅག་ ོད་གཉིས་ ི་གམ་ ་འོངས་པར་ ག་དགོས་ཟེར་ན། ངེད་གཉིས་དེར་སོང་
ེ། དེ་དག་གི་གམ་ ་འ ོ་བར་མི་ ། ༡༠ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས། ོད་གཉིས་ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་ཤོག་ཅེས་ཟེར་

ན། ད་ཆ་དེ་ནི་ངེད་གཉིས་ལ་བ ན་པའི་ གས་ཡིན་ཏེ། ངེད་གཉིས་ཡར་འ ོ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་
བོས་དེ་དག་ངེད་གཉིས་ ི་ལག་ ་ ད་པའི་ གས་ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༡ དེ་གཉིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་དམག་གིས་མཐོང་བས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་འདི་ ད་ ། ཨིབ་རི་བ་ མས་
ང་བའི་ ང་ ་ལས་ ིར་ཐོན་ ང་ཞེས་ཟེར། ༡༢ སོ་དམག་གིས་ཡོ་ན་ཐ་དང་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་དེ་

ལ་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་འདིར་ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་གཉིས་ལ་དོན་དག་ཅིག་བཤད་ ་འ ག་
ཅེས་ ས་པས། ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་དང་མཉམ་ ་ཡར་འ ོ་བར་ །
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་དག་ད ི་སི་རལ་བའི་ལག་ ་ ད་ཟིན་ཞེས་ ས། ༡༣ ཡོ་ན་ཐ་གོག་ ེ་ཡར་སོང་
ཞིང་། དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་དེ་ཡང་ཁོའི་ ེས་ ་སོང་ངོ་༎ ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་བསད་པས། དམག་
ཆས་ཐོགས་མཁན་ ིས་ ང་དེ་དང་འ ོགས་ནས་ཁོ་ཚ་བསད། ༡༤ ཡོ་ན་ཐ་དང་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་

ིས་མཉམ་ ་བསད་པའི་མི་ཉི་ ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ཚང་མ་ས་ ་ ེད་ཀའི་ ང་མའི་ནང་ ་བསད་
པ་ཡིན། ༡༥ དེ་བས་ ར་དང་། ཞིང་ཐང་དང་། འབངས་མིའི་ ོད་ ་འཇིགས་ ང་ ང་བ་མ་ཟད། སོ་དམག་
དང་ཇག་དམག་གི་ ོད་ འང་འཇིགས་ ག་ ང་བས། ས་གཞི་འདར་ཏེ་འཇིགས་ཟིལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་ ར་ཏོ༎

༡༦ བེན་ཡ་མིན་ ི་གི་བེ་ཨ་ན་ནས། ཤ་ ལ་ ི་སོ་ ་མཁན་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་ མས་འཐོར་ཞིང་།
ོགས་བཞིར་འ ོ་བཞིན་པ་མཐོང་། ༡༧ ཤ་ ལ་ ིས་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་དམངས་ མས་ལ་འདི་ ད་
། ོད་ཅག་གིས་ཞིབ་ ིས་ཤིག་ ོས་དང་། ང་ཚའི་མི་ ་ཞིག་ ིར་ ད་པ་རེད་ཅེས་ ས། དེ་དག་གིས་ཞིབ་
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ིས་ ས་ ེས། ཡོ་ན་ཐ་དང་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་གཉིས་དེར་མེད་པ་ཤེས། ༡༨ དེ་ ས། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་
ད ི་སི་རལ་བའི་གམ་ ་ཡོད་པས། ཤ་ ལ་ ིས་ཨ་ཧི་ཨ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་འདིར་ ེར་
ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༩ ཤ་ ལ་ ིས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ད་ཆ་བཤད་པའི་ བས་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ར་ནང་གི་

ར་ཟིང་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་ ར། ཤ་ ལ་ ིས་མཆོད་དཔོན་ལ། མཚམས་འཇོག་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༠ ཤ་ ལ་
དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ན་ ་འ ས་ཏེ་ག ལ་སར་ ེབས་ ས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་
ལ་ ིས་འདེབས་ཤིང་ཟང་ཟིང་ ་ ར་བ་མཐོང་། ༢༡ ོན་ཆད་ ོགས་བཞི་ནས་འོངས་ཏེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ེས་
འ ངས་པའི་ཨིབ་རི་བ་ མས་ ང་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས། ཤ་ ལ་དང་ཡོ་ན་ཐའི་ ེས་འ ངས་པའི་ད ི་སི་
རལ་བའི་ད ང་རོགས་མཛད། ༢༢ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ་ཡིབ་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ང་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ མས་ ོས་པ་ཐོས་ནས། མར་བབས་ ེ་དེ་དག་གི་ ེས་དམ་པོར་ ེག ༢༣ ཉིན་དེར། གཙ་བོས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ལ་ ་བ ག་ ེ། བེད་ཨ་ཝེན་ ི་བར་ ་ག ལ་བ ེས་སོ༎

༢༤ ཤ་ ལ་ ིས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ད ་བོ་ལ་ད ་ཤ་ ངས་མ་ཚར་བའི་ ས་ཏེ་ ན་མ་
བ་བའི་ ོན་ལ་ཟ་མར་རེག་མཁན་ཡོད་ན། དམོད་པ་འཕོག་པར་ངེས་སོ་ཞེས་མནའ་བོར། དེ་བས་ཉིན་དེར་

འབངས་མི་ མས་ ིས་ཟས་ཁམ་གང་ཡང་མ་བཟས་པས་ཤིན་ ་ཐང་ཆད་པར་ ར་ཏོ༎ ༢༥ འབངས་ མས་
ནགས་ཚལ་ ་ གས་ཤིང་། གང་སར་ ང་ ིས་ བ་འ ག་གོ། ༢༦ དེ་དག་ནགས་ཚལ་ ་ གས་ནས་ ང་ ི་
བ ར་འོངས་པ་མཐོང་ཡང་། མ བ་ ས་ ང་ ི་ཁ་ནང་ ་འ ེར་ཕོད་པ་ཞིག་མེད་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་དག་དམོད་པ་ལ་ ག་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༧ ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་རང་གི་ཕས་འབངས་མི་ལ་མནའ་བོར་བ་ཐོས་མེད་
པས། ལག་པའི་ནང་གི་ད ག་པ་ ིང་ ེ་ད ག་པའི་ ེ་མོ་ ང་ ིའི་ནང་ ་བ གས་ཤིང་ཁ་ནང་ ་ ེར་བས།
མིག་ ང་གསལ་བར་ ར་ཏོ༎ ༢༨ འབངས་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་ ོད་ ི་ཕ་ཡིས་འབངས་ མས་
ལ་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ ་ཡིས་ཁ་ལ་ཟ་མ་རེག་ན། དེ་ལ་དམོད་པ་འཕོག་ངེས་ཞེས་མནའ་ནན་མོ་བོར་ཡོད་
པས། འབངས་ མས་འདི་ ར་ཐང་ཆད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༩ ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངའི་ཕ་ཡིས་ ོད་
ཅག་ ག་ལ་གཏད་ ང་། ོས་དང་། ངས་ ང་ ི་ཟོས་པས་མིག་ ང་གསལ་བར་ ར། ༣༠ དེ་རིང་འབངས་མི་

མས་ ིས་ད ་བོའི་འ ོག་ནོར་དག་ཅི་འདོད་ ་ལོངས་ ་ ད་པ་ཡིན་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་མི་མང་པོ་གསོད་
བ་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༣༡ ཉིན་དེར་ད ི་སི་རལ་བས་མིག་མས་ནས་ཨ་ཡ་ལོན་ ི་བར་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
མས་བསད་ཅིང་དེད་པ་ལ། འབངས་ མས་ཤིན་ ་ཐང་ཆད་པར་ ར་བས།

༣༢ ེལ་ ང་ངང་འ ོགས་འོངས་པའི་ནོར་ ག་དང་བེ ་ མས་ཐང་ ་བཤས་ཤིང་། ཤ་ནི་ ག་དང་
བཅས་ཏེ་ཟོས་སོ༎ ༣༣ མི་ཞིག་གིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། འབངས་ ིས་ ག་དང་བཅས་པའི་ཤ་ཟོས་ནས།
གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ ང་ཞེས་ ས། ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་པས། དེ་
རིང་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ངའི་གམ་ ་འ ིལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༣༤ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་



༡ ཤ་ ་ཨེལ 14 441

འབངས་ མས་ ི་ ོད་ ་སོང་ ེ། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་རང་རང་གི་ནོར་ ག་ ིད་དེ་ངའི་གམ་ ་འོངས་
ནས་བཤས་ཏེ་ཤ་བཟའ་རོགས། ག་དང་བཅས་པའི་ཤ་ཟོས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་མི་ ང་ཞེས་ཤོད་
ཅིག་ཅེས་ ས། དགོང་མོ་དེར། འབངས་ མས་ ིས་ནོར་ ག་དེ་ ་ ིད་འོངས་ནས་བཤས་སོ༎

༣༥ ཤ་ ལ་ ི་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས། འདི་ནི་ཁོས་ཐེངས་དང་པོར་གཙ་བོ་ལ་བ ིགས་པའི་
མཆོད་ ི་ཡིན།

༣༦ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ནམ་ ང་མར་སོང་ ེ་ནམ་གསལ་རག་བར་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
མས་དེད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་འ ོག་གསོད་ ས་ཏེ་མི་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ས་ན་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས།

འབངས་མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས། མཆོད་དཔོན་ ིས་འདི་
ད་ ། ད་ ་ང་ཚ་ ་དང་ཉེ་བར་བ ད་དོ་ཞེས་ ས། ༣༧ ཤ་ ལ་ ིས་ ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་མར་བབས་

ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ེས་དེད་ན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག ེད་ ིས་དེ་དག་ད ི་སི་རལ་བའི་ལག་ ་ ོད་དམ་མི་ ོད་
ཅེས་ ས་ ང་། ཉིན་དེར་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ལན་མ་ག ངས་སོ༎ ༣༨ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་འབངས་
མི་ལས་ ན་པོ་ མས་འདིར་བོས་ཤིག དེ་རིང་ ་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་པར་བ འོ༎ ༣༩ ངེད་ ིས་ད ི་སི་
རལ་བའི་མགོན་ བས་ཏེ། གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ། ངའི་ ་ཡོ་ན་
ཐས་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཡང་འཆི་བར་ངེས་ཞེས་ ས་ ང་། འབངས་མི་གཅིག་གིས་ ང་ཁོ་
ལ་ལན་མ་བཏབ་བོ༎ ༤༠ ཤ་ ལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ོགས་
གཅིག་ ་ ོད་ཅིག ང་དང་ངའི་ ་ཡོ་ན་ཐ་ཡང་ ོགས་གཅིག་ ་ ོད་པར་ ་ཞེས་ ས། འབངས་ མས་ ིས་
ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༤༡ ཤ་ ལ་ ིས་གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ། དོན་དངོས་གསལ་ ོན་ ེད་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། དེ་ནས་ ན་ད གས་པས་ཤ་

ལ་དང་ཡོ་ན་ཐ་ལ་ ན་བབས་ཏེ། འབངས་མི་ མས་ལ་ ོན་མེད་པར་ ར། ༤༢ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ །
ོད་ཅག་གིས་ ་མ ད་ ་ ན་ད གས་ཤིག ང་དང་ངའི་ ་ཡོ་ན་ཐ་གཉིས་ ི་ ་རེད་བ འོ་ཞེས་ ས། ཡོ་ན་

ཐ་ལ་ ན་བབས་སོ༎
༤༣ ཤ་ ལ་ ིས་ཡོ་ན་ཐ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཤོད་དང་། ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས།

ཡོ་ན་ཐན་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་ལག་ནང་གི་ད ག་པ་བ ིངས་ཏེ། ད ག་པའི་ ེ་མོ་ ང་ ིའི་ནང་ ་
བ གས་ཙམ་ ིས་ཁ་ལ་རེག་པ་བདེན་པ་ཡིན་མོད། འདི་ཙམ་ ིས་ ང་འཆི་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས།
༤༤ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ཡོ་ན་ཐ། ོད་ངེས་པར་ ་འཆི་དགོས། དེ་ལས་ ོག་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཉེས་
ཆད་ནན་མོ་གཅོད་པར་ ོན་ཞེས་ ས། ༤༥ འབངས་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ཡོ་ན་ཐ་ཡིས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ལ་འདི་འ འི་མགོན་ བས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཛད་པས ཁོ་རང་འཆི་ ང་ངམ། གཏན་ནས་མི་

ང་། ངེད་ཅག་གིས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ལ་མནའ་འབོར་བར་ ། ཁོའི་ ་ཡི་ཉག་མ་གཅིག་ ང་ས་ ་
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ང་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་དེ་རིང་ ་དང་མཉམ་ ་འ ིན་ལས་བ བས་པ་རེད་ཅེས་ ས། དེ་བས་
འབངས་ མས་ ིས་ཡོ་ན་ཐ་བ བས་ཏེ་འཆི་ ་བ་བ ག་གོ། ༤༦ ཤ་ ལ་ཡར་སོང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་

ི་ ེས་མ་དེད་ཅིང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ང་རང་གི་ ལ་ ་ ིར་ལོག་གོ།
༤༧ ཤ་ ལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིད་བ ང་ ེ་ ལ་ ེ་ ོང་བའི་ ས་ ། ག་ ་མཐའ་བཞིའི་ད ་བོ་ ེ།

མོ་ཨབ་དང་། ཨམ་མོན་པ་དང་། ཨེ་དོམ་དང་། ཙ་ ཱའི་ ལ་པོ་ མས་དང་། དེ་མིན་ཕེ་ལ་ཤེད་པ་ལ་ཕར་ ོལ་
ེད་ཅིང་། དེ་ ོགས་གང་ ་སོང་ཡང་ད ་བོ་ལས་ ལ་བར་ ར་ཏོ༎ ༤༨ ཤ་ ལ་ ིས་ ལ་ཕོད་དང་བཅས་ཏེ་

ཨ་མ་ལེག་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དེ་དག་གི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ་ཐར་བར་ ས།
༤༩ ཤ་ ལ་ ི་ ་ནི་ཡོ་ན་ཐ་དང་། ཨིས་ཝི་དང་། མལ་ཁི་ ་ཨ་བཅས་སོ༎ ཁོ་ལ་ ་མོ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་།

ཆེ་བའི་མིང་ལ་མེ་རབ་དང་། ང་བའི་མིང་ལ་མི་ཁལ་བཅས་ཟེར་རོ༎ ༥༠ ཤ་ ལ་ ི་ ང་མའི་མིང་ལ་ཨ་ཧོ་ནོ་
ཨམ་ཟེར་ཞིང་། ཨ་ཧི་ ཱས་ ི་ ་མོ་ཡིན། ཤ་ ལ་ ི་དམག་དཔོན་ནི་ཨབ་ནེར་ ་བ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོ་ནི་ནེར་ ི་ ་
ཡིན། ནེར་ནི་ཤ་ ལ་ ི་ཨ་ ་ཡིན་ནོ༎ ༥༡ ཤ་ ལ་ ི་ཕ་ནི་ཀིས་དང་། ཨབ་ནེར་ ི་ཕ་ནི་ནེར་ཡིན། དེ་གཉིས་ནི་
ཨ་བི་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎

༥༢ ཤ་ ལ་ ིས་མི་ཚ་གང་བོར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ཐེངས་མང་པོར་ག ལ་བ ེས་ཤིང་། ཤ་ ལ་ ིས་མི་
འཇོན་ཐང་ཅན་དང་དཔའ་བོ་མཐོང་ཚ། དེ་དག་བ ས་ནས་རང་གི་འཁོར་ ་ ེད་པ་རེད༎

༡༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ང་རང་མངགས་ནས་ ོད་ ལ་པོར་བ ོས་ཏེ།
ཁོང་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོང་ ་བ ག་པ་རེད། དེ་བས་ ོད་ ིས་གཙ་བོའི་ག ངས་

ལ་ཉན་དགོས། ༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་པའི་ ས་ །
ཨ་མ་ལེག་པས་ལམ་བར་ ་དེ་དག་ལ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་དང་། དེ་དག་ཇི་ ར་འགོག་ ོལ་ ས་པ་བདག་
གིས་ད་ ང་བ ེད་མེད་པས། ༣ ད་ ་ ོད་སོང་ ེ་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ལ་ ོལ་ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ་
མེད་ ་གཏོང་དགོས། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་དགོས་ཏེ། ཕོ་མོ་དང་། ིས་པ་དང་། ་མ་ ་བཞིན་པ་དང་།
དེ་མིན་བ་ ང་དང་། ག་དང་། ་མོང་དང་། བོང་ ་སོགས་ད ེར་མེད་པར་ཐམས་ཅད་གསོད་དགོས་ཞེས་
ག ངས་སོ་ཞེས་ ས། ༤ དེ་ནས་ཤ་ ལ་ ིས་འབངས་ མས་ཏེ་ལ་ཨིམ་ ་བ ས་ནས་དེ་དག་གི་ ངས་བ ིས་
པ་ལ། ོན་ ང་དམག་ ི་ཉི་ ་དང་། དེ་ལས་གཞན་ཡ་ ་ ་བ་ཆིག་ ི་ཡོད་དོ༎

༥ ཤ་ ལ་ཨ་མ་ལེག་པའི་ ལ་ས་ ་འ ོར་ཏེ། ང་བའི་ནང་ ་ ང་ནས་བ ད། ༦ ཤ་ ལ་ ིས་ཀེ་ནི་
བ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་ ེས་ནས་མར་སོངས་ཤིག ངེད་ ིས་ ོད་ཅག་ཨ་མ་ལེག་པ་

མས་དང་མཉམ་ ་གསོད་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་པའི་ ས་
། ོད་ཅག་གིས་ང་ཚ་ལ་ ིན་ ས་སོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཀེ་ནི་བ་ མས་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་ ེས་ནས་མར་སོང་

ངོ་༎ ༧ ཤ་ ལ་ ིས་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། ཧ་ ཱི་ལ་ནས་ཨེ་ཇིབ་མ ན་ ོགས་ ི་ ར་ ་
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བའི་བར་ ་སོང་ ེ། ༨ ཨ་མ་ལེག་པའི་ ལ་པོ་ཨ་གག་གསོན་བ ང་ ས་ཤིང་། ཨ་མ་ལེག་པའི་འབངས་མི་
མས་ ིས་བསད་ཚར་བར་ ས། ༩ ཤ་ ལ་དང་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཨ་གག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་། བ་
ང་དང་། ག་དང་། བེ ་དང་། ་ ་ཤ་ཤེད་བཟང་བཅས་ལ་དགའ་བར་ ར། དེ་མིན་བཟའ་བ་ཞིམ་པོ་

ཐམས་ཅད་མེད་པར་ ་མ་ ས། རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་ཐམས་ཅད་བསད་ཚར་རོ༎
༡༠ གཙ་བོའི་བཀའ་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་ ང་ ེ་འདི་ ད་ ། ༡༡ བདག་གིས་ཤ་ ལ་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ལ་འ ོད་

པ་ ེས་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ ིར་འཁོར་ཏེ་བདག་གི་ ེས་ ་མི་འ ངས་ཤིང་། བདག་གི་བཀའ་ཡང་
མི་བ ིའོ་ཞེས་ག ངས། ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ཡིད་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར་ཏེ། ནམ་གང་བོར་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་སོ༎
༡༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ་མོར་ལངས་ཏེ་ཤ་ ལ་དང་ ད་ ་སོང་བ་ལ། མི་ཞིག་གིས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ཤ་ ལ་
ཀར་མེལ་ ་ ེབས་ཤིང་། དེ་ ་ ན་ ེན་ ི་ ོ་རིང་ཞིག་བ ངས་ ེས། ཡང་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་གིལ་གད་ ་
སོང་ངོ་ཞེས་བཤད། ༡༣ ཤ་ ་ཨེལ་ཤ་ ལ་ ི་གམ་ ་ ེབས་ ང་། ཤ་ ལ་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་

ོད་ལ་བདེ་ ིད་བ ོལ་བར་ ོན། ངས་གཙ་བོའི་བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ིས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༤ ཤ་ ་
ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ་ལམ་ ་ ག་གི་འབའ་ ་དང་། བ་ ང་གི་ ར་ ་ཐོས་འོངས་པ་འདི་གང་ནས་

ང་བ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༥ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་འབངས་ ིས་ཨ་མ་ལེག་པའི་ ལ་ནས་དེད་འོངས་
པ་རེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ ང་ ག་ཤ་ཤེད་ ན་པ་ལ་དགའ་བར་ ར་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་
འ ལ་ ིར་ ིད་འོངས་པ་རེད། ག་མ་ མས་ནི་ངེད་ཅག་གིས་བསད་ཚར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༦ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་

ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ཁ་ མས་ནས་ ོད་ཅིག ངས་མདང་དགོང་གཙ་བོས་ང་ལ་བབས་པའི་བཀའ་ མས་ ོད་
ལ་འཆད་པར་ ག་ཅིག་ཅེས་ ས། ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། འཆད་རོགས་གནོངས་ཞེས་ ས།

༡༧ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ཤིན་ ་ཉམ་ ང་བར་འདོད་
ང་། ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ཡི་མགོ་བ་ལ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ གས་ མ་ གས་ཏེ་

ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་ཤིང་། ༡༨ གཙ་བོས་ ོད་མངགས་ནས། ོད་ལ། ོད་སོང་ ེ་ཉེས་པ་བསགས་
པའི་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། དེ་དག་ ་མེད་ ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ ོས། ༡༩ ོད་ ིས་
ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར། ེལ་ ར་ངང་ ་ནོར་ མས་འ ོགས་ཏེ། གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ངན་
པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༠ ཤ་ ལ་ ི་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ནི་དངོས་
གནས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་བ བས་ཤིང་། གཙ་བོས་ང་རང་མངགས་ཏེ་བ ོད་ ་བ ག་པའི་ལམ་ལ་ གས་
ནས། ཨ་མ་ལེག་གི་ ལ་པོ་ཨ་གག་གསོན་བ ང་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ཚར་བཅད་ཅེས་ ས། ༢༡ འོན་ ང་
འབངས་ མས་ ིས་མེད་པར་ ་བ་དག་ལས་ ང་ ག་ཤ་ཤེད་བཟང་བ་ མས་ ངས་ཏེ། གིལ་གད་ ་གཙ་བོ་

ེ། ོད་ ི་ ་ལ་འ ལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་དམར་བསང་
དང་བདེ་མཆོད་ལ་ད ེས་པ་དེ་ནི། གཞན་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ད ེས་པ་དང་བ ར་ཐབས་ཡོད་
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དམ། བཀའ་བཞིན་བ བས་པ་ནི་མཆོད་པ་ལས་ ག་ཅིང་། ེས་ ་འ ག་པ་ནི་ཕོ་ ག་གི་ཚལ་ལས་ ང་
བཟང་བ་ཡིན། ༢༣ ལ་འགལ་ ས་པའི་ཉེས་པ་དང་ ་ངན་ ད་པའི་ཉེས་པ་ནི་འ ་ལ། ངན་རེངས་ ི་ཉེས་
པ་དེ་ནི་གཞན་ ི་ ་དང་ ་འ ་ལ་ ག་ ས་པའི་ཉེས་པ་དང་ ད་མེད། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ བ་ ་
དོར་བས། གཙ་བོས་ ང་ ོད་ ལ་པོ་ ེད་པར་ གས་མི་ད ེས་སོ་ཞེས་ ས།

༢༤ ཤ་ ལ་ ིས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་དེ། ང་རང་འབངས་ལ་འཇིགས་པའི་དབང་
གིས། དེ་དག་གི་གཏམ་ལ་ཉན་ནས། གཙ་བོའི་བཀའ་དང་ ོད་ ིས་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་རེད། ༢༥ ད་ ་

ོད་ ིས་ངའི་ཉེས་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་རོགས། ང་དང་མཉམ་ ་ ིར་ལོག་ ེ། ངས་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ག་ ེད་
པར་དགའ་འོ་ཞེས་ ས། ༢༦ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ིར་མི་ལོག་

ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ཞིང་། གཙ་བོས་ ང་ ོད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་
ེད་པར་མི་འདོད་དོ་ཞེས་ ས། ༢༧ ཤ་ ་ཨེལ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་འ ོ་བར་ ོམ་པ་ལ། ཤ་ ལ་ཁོའི་ ་བའི་
་ ེ་ལ་འ ས་པས། ་བ་དེ་ཆད་པར་ ར་ཏོ༎ ༢༨ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། འདི་དང་འ ་བར། དེ་

རིང་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ ེ་འདི་ ོད་དང་གཏན་ ་འ ེལ་བ་མེད་པར་ ས་ནས། ལ་ ེ་འདི་
ོད་ལས་བཟང་བའི་ ེས་ ་ཞིག་ལ་གནང་བར་ འོ༎ ༢༩ ད ི་སི་རལ་བའི་མ ་ ས་དང་ ན་པ་དེས་ ན་

མི་ག ངས་ལ། གས་འ ོད་ ང་མི་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་མི་གཞན་དང་མི་འ ་ལ། འ ོད་པ་གཏན་
ནས་ ེ་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༣༠ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་དོ། དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ོད་

ིས་འབངས་མི་ལས་ ན་པ་ མས་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་མ ན་ནས་ངའི་ཁ་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ། ང་དང་མཉམ་
་ ིར་འ ོ་རོགས། ངས་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ས་ ག་ ེད་པར་དགའ་འོ་ཞེས་ ས། ༣༡ དེ་ནས་ཤ་ ་

ཨེལ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ཤ་ ལ་ ་མཉམ་ ་ ིར་ལོག་ཅིང་། ཤ་ ལ་ ི་གཙ་བོ་ལ་ ག་ ས་སོ༎
༣༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས། ཨ་མ་ལེག་པའི་ ལ་པོ་ཨ་གག་ངའི་མ ན་ ་བོས་ཤིག་ཅེས་ ས། ཨ་གག་དགའ་

དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་ཁོའི་མ ན་ ་ ེབས་ཤིང་སེམས་ ། ད་ནི་འཆི་བའི་ ག་བ ལ་དེ་མེད་པར་འ ར་
ངེས་ མ། ༣༣ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ི་བཀོལ་ནས་ ད་མེད་ མས་ལ་ ་འཆོར་ ་བ ག
དེ་བཞིན་ ། ོད་ ི་མ་དེའང་ ད་མེད་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ་འཆོར་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཤ་ ་ཨེལ་

ིས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཨ་གག་བསད་དོ༎
༣༤ ཤ་ ་ཨེལ་ ཱ་ ཱ་ ་ ིར་ལོག་པ་དང་། ཤ་ ལ་རང་གི་ ོད་གནས་གིབ་ ཱ་ན་ཡོད་པའི་རང་གི་ ིམ་ ་

ལོག ༣༥ ཤ་ ་ཨེལ་ཤི་བའི་ཉིན་མོའི་བར་ ། ཤ་ ལ་ལ་མ་ ད་དོ༎ འོན་ ང་ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ ི་དོན་
་ ་ངན་ ེད་ཅིང་མཆིས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ལ་ གས་

འ ོད་ ེས་ ིན་ཡོད་པས་སོ༎

༡༦ གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཤ་ ལ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ནས་བཏོན་ཟིན།
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ོད་ ིས་ཁོའི་ཆེད་ ་ ས་ནམ་ཞིག་བར་ ་ ་ངན་ ེད་དགོས། ོད་ ིས་ ་ཅོའི་ནང་ ་ གས་
མ་གང་བར་ ིས་ཤིག བདག་གིས་ ོད་རང་བེད་ལེ་ཧེམ་པ་ཡི་ ་ཡི་གམ་ ་མངགས་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

བདག་གིས་ཁོའི་ ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ལ་པོ་འོས་པ་ཞིག་བདམས་ཟིན། ༢ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་
འ ོ་ ང་ངམ། གལ་ཏེ་ཤ་ ལ་ ིས་ཐོས་ན། ང་རང་གསོད་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་

ིས་བེ ་ཞིག་ ིད་ནས། ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག ༣ ོད་ ིས་ཡི་ ་
ལ་མཆོད་ཤས་མ ོན་ ོས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ིས་ཅི་ ་དགོས་དེ་ ོན་པར་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ན་
པའི་མི་དེ་ལ་ ོད་ ིས་ གས་ མ་ གས་དགོས་ཞེས་ ས།

༤ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་བ བས་པས། བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ ེབས་པའི་ཚ། མཁར་དེའི་ནང་གི་
ན་པོ་ མས་འདར་འདར་ངང་ཁོ་བ ་ ་ ེབས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ོད་རང་བདེ་མཆོད་ ི་ཆེད་ ་འོངས་

པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༥ ཁོས་འདི་ ད་ ། བདེ་མཆོད་ ི་ཆེད་ ་འོངས་པ་ཡིན། ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་
འ ལ་ ིར་འོངས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་གཙང་ ་ ས་ ེས། ང་དང་མཉམ་ ་མཆོད་ཤ་བཟའ་ ་ཤོག་ཅེས་

ས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཡི་ ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ལ་གཙང་ ་ ེད་ ་བ ག་ ེ། དེ་དག་མཆོད་ཤ་བཟའ་ ་བོས།
༦ དེ་དག་ ེབས་པའི་ཚ། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཨེ་ལི་ཡབ་མཐོང་ནས། སེམས་ ། གཙ་བོས་ གས་ མ་ གས་

འི་མི་དེ་རང་གི་མ ན་ ་ཡོད་པར་སེམས། ༧ འོན་ ང་གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ཁོའི་གདོང་
དང་ཁོའི་ག གས་ ོབས་ཆེ་བ་ལ་བ ་མི་ ང་། བདག་གིས་ཁོ་འདེམས་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་
གཟིགས་ངོར་མིས་མི་ལ་བ ་བ་དང་མི་འ ་ ེ། མིས་གདོང་ལ་བ ་བ་རེད། གཙ་བོས་སེམས་ལ་བ ་བ་རེད་
ཅེས་ ས། ༨ ཡི་ཤས་ཨ་བི་ ་དབ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མ ན་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ལ། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས། གཙ་བོས་ཁོ་
ཡང་གདམ་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ༩ ཡང་ཡི་ཤ་ཡིས་ཤམ་ ཱ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མ ན་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ལ། ཤ་ ་ཨེལ་

ིས། གཙ་བོས་ཁོ་ཡང་གདམ་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ༡༠ ཡི་ཤ་ཡིས་ ་བ ན་པོ་རེ་རེ་བཞིན་བོས་ཏེ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་
མ ན་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ལ། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས། འདི་དག་ཚང་མ་གཙ་བོའི་གདམ་ ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༡༡ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཡི་ཤ་ལ། ོད་ ི་ ་ཚང་མ་འདིར་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས། དེ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ད་ ང་ ་
ང་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ད་ ་ ག་ ི་བོ་ཞེས་ ས། ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཡི་ཤ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་མངགས་

ནས་ཁོ་རང་བོས་ཤིག གལ་ཏེ་ཁོ་རང་མི་འོངས་ན། ངེད་ཅག་གདན་ལ་མི་འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༡༢ ཡི་ཤ་ཡིས་
མི་མངགས་ནས་ཁོ་རང་བོས། ཁོའི་གདོང་དམར་དམངས་ཆགས་པདང་། མིག་ ང་ ངས་ཤིང་གསལ་བ་དང་།
གདོང་ནི་མཛས་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བ ོ་བར་ ་བ་དེ་ཁོ་ཡིན་པས། ོད་ཡར་ལངས་
ནས་ གས་ མ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༣ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ ་ཅོའི་ནང་གི་ གས་ མ་ ངས་ཏེ། ཁོའི་ ན་

་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཁོ་ལ་ གས་ མ་ གས། ཉིན་དེ་ནས་བ ང་། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ་བིད་ཆེ་ཆེར་
བ ལ་ཏོ༎ ཤ་ ་ཨེལ་ཡར་ལངས་ནས་ ིར་ ཱ་ ཱ་ ་ལོག
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༡༤ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ཤ་ ལ་དང་ ལ་བས། གཙ་བོའི་ས་ནས་འོངས་པའི་གཤེད་ཅིག་གིས་ཁོ་ལ་ཕོག་
ག་གཏོང་བར་ ེད། ༡༥ ཤ་ ལ་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ད་ ་གཤེད་ཅིག་ ་ཡི་ས་

ནས་འོངས་ཏེ་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་བཞིན་འ ག ༡༦ ངེད་ཅག་གི་བདག་པོས་མ ན་ ི་འཁོར་གཡོག་
བ ག་ ེ། པི་ཝང་ད ོལ་མཁས་པ་ཞིག་བཙལ་བར་ འོ༎ ་ཡི་ས་ནས་འོངས་པའི་གཤེད་དེ་ ོད་ ི་ ས་ ེང་

་འབབ་ ས། ཁོ་ལ་པི་ཝང་ད ོལ་ ་བ ག་ན། ོན་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ཤ་ ལ་ ིས་འཁོར་
གཡོག་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ངའི་ཆེད་ ་པི་ཝང་ད ོལ་མཁས་པ་ཞིག་བཙལ་ནས། ངའི་
མ ན་ ་ ོད་ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༨ དེའི་ ོད་ནས་གཞོན་ ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོན་ཆད་བེད་ལེ་ཧེམ་
པ་ཡི་ཤ་ཡི་ ་ཞིག་པི་ཝང་ད ོལ་བ་ལ་ཤིན་ ་མཁས་པ་མཐོང་ ོང་། དེ་ནི་དཔའ་མཛངས་ ན་པའི་འཐབ་
མོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཏམ་ལ་མཁས་ཤིང་གདོང་མཛས་ལ། གཙ་བོ་ཡང་ཁོ་རང་དང་མཉམ་ ་བ གས་
འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༡༩ དེ་ནས་ཤ་ ལ་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཡི་ཤ་དང་ ག་ཅིང་འདི་ ད་ ། ོད་

ིས་རང་གི་ ་ ེ། ག་ ི་ ་བིད་ངའི་གམ་ ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བཤད། ༢༠ ཡི་ཤ་ཡིས་བག་ལེབ་འགའ་དང་།
ཆང་ ལ་བ་གང་དང་། དེ་མིན་རེ ་ཞིག་བཅས་བོང་ ་ལ་བཀལ་ནས། ་བིད་ལ་ ད་དེ་ཤ་ ལ་ ི་སར་
མངགས། ༢༡ ་བིད་ཤ་ ལ་ ི་གམ་ ་འོངས་ནས། ཤ་ ལ་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ཁོ་རང་ཤ་ ལ་

ི་ ོ་ལ་ཤིན་ ་བབས་ཏེ། ཁོ་རང་ཤ་ ལ་ ི་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་ ་བདམས་སོ༎ ༢༢ ཤ་ ལ་ ིས་བང་
ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཡི་ཤ་དང་ ག་ཅིང་། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་བིད་ངའི་མ ན་ ་ ོད་ ་ག ག་རོགས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ངའི་ ོ་ལ་ཤིན་ ་འབབ་བོ་ཞེས་ ས། ༢༣ ་ཡི་ས་ནས་འོངས་པའི་གཤེད་དེ་ཤ་ ལ་ ི་

ས་ ེང་ ་འབབ་པར་ ོམ་ ས། ་བིད་ ིས་པི་ཝང་ད ོལ་བ་ ེ། ལག་པས་པི་ཝང་ད ོལ་མ་ཐག ཤ་ ལ་
བདེ་བར་འབབ་ཅིང་གདོན་འ ེ་ཡང་ཁོ་དང་འ ལ་བར་འ ར་རོ༎

༡༧ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ཁོ་ཚའི་དམག་ད ང་བ ས་ཏེ་ག ལ་འ ེད་ ིར། ཡ་ ་ འི་སོ་ཀོ་ ་འཛམས་
ཤིང་། སོ་ཀོ་དང་ཨ་ཟེ་ ་གཉིས་ ི་དབར་ན་ཡོད་པའི་ཨེ་ཕེས་དམ་མིམ་ ་དམག་ ར་བཏབ།

༢ ཤ་ ལ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་ ན་ ་འ ས་ནས། ཨེ་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ང་བར་ ར་བཏབ་ཅིང་ ་
ད ང་ ིག་ ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དང་འཐབ་པར་བ མ། ༣ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ར་ཀའི་རི་ ེ་དང་། ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ཕར་ཀའི་རི་ ེ་འ ེང་ ོད་ཅིང་། བར་ ་ ང་བ་ཞིག་གིས་ཆོད་འ ག

༤ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ར་ནང་ནས་ཅོ་འ ི་མཁན་ཞིག་ ེབས་ ང་ལ། དེའི་མིང་ལ་གོལ་ཡད་ཅེས་འབོད་
ཅིང་ག་ ་བ་ཞིག་ཡིན། ག གས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ག་དང་མཐོ་གང་ཡོད། ༥ མགོ་ལ་ཟངས་ ི་ ོག་དང་ ས་
ལ་གོ་ བ་བགོས་ཤིང་། གོ་ བ་དེའི་ ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་ ་ ོང་ཡོད་པ་དང་། ༦ ཁོག་ ད་ལ་ཟངས་ ི་ ས་

བས་ ོན་ཞིང་། ད ང་བ་གཉིས་ ི་བར་ན་ཟངས་ ི་མ ང་ ེ་ཟིང་ངེར་མངོན་འ ག ༧ མ ང་གི་ ་བ་ནི་
ཐགས་ ི་ཀ་བ་ ་ ར་ ོམ་ལ། གས་ལས་ བ་པའི་མ ང་ ེ་ལ་ཀ་ཤེལ་ ག་བ ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། ལག་ ་
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བ་ཐོགས་པའི་ ེས་པ་ཞིག་ཁོའི་མ ན་ ་འ ོ་བཞིན་འ ག ༨ གོལ་ཡད་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་ད ང་
གི་ཁ་གཏད་ ་འ ེང་ ེ། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་འདིར་འོངས་ཏེ་ ་ད ང་ ིག་ནས་ཅི་ ེད་
འདོད་པ་ཡིན། ང་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་། ོད་ཅག་ནི་ཤ་ ལ་ ི་གཡོག་པོ་མིན་ནམ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་
མི་ཞིག་བདམས་ཏེ། ཁོ་རང་མར་ངའི་གམ་ ་ཐོངས་ཤིག ༩ གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ང་དང་འཐབ་ནས། ང་བསད་པ་
ཡིན་ན། ངེད་ཅག་ ོད་ཚའི་གཡོག་པོ་ ། གལ་ཏེ་ང་རང་ཁོ་ལས་ ལ་ཏེ། ཁོ་རང་བསད་པ་ཡིན་ན། ོད་ཅག་
ང་ཚའི་གཡོག་པོ་ ས་ཏེ་ང་ཚ་ལ་ཞབས་འདེགས་ ་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༡༠ ཡང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེས་འདི་ ད་ །
དེ་རིང་ངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ད ང་ལ་བ ས་ནས་དམོད་པ་ནི། ོད་ཅག་གིས་མི་ཞིག་བཏང་ནས་ང་དང་
འཐབ་ ་ཨེ་འ ག་བསམ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༡ ཤ་ ལ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་དེས་དེ་ ད་ ་བ་ཐོས་ནས། དངངས་ཤིང་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར།

༡༢ ་བིད་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ཨེབ་རད་པ་ཡི་ ་ ་བའི་ ་ཡིན་ཞིང་། ཡི་ ་
ལ་ ་བ ད་ཡོད། ཤ་ ལ་ ི་ ས་ ། ཡི་ ་ནི་ ན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ ༡༣ ཡི་ ་ཡི་ ་ཆེ་བ་ག མ་ནི་ཤ་ ལ་ ི་

ེས་འ ངས་ཏེ་ག ལ་ལ་ གས་ ིན་ཡོད་ཅིང་། ག ལ་ལ་ གས་ ིན་པའི་ ་ཆེ་བ་ག མ་ནི་འདི་ ་ ེ། ་
ཆེ་བ་ཨེ་ལི་ཡག་གཉིས་པ་ཨ་བི་ན་དབ། ག མཔ་ཤམ་ ཱ་བཅས་སོ༎ ༡༤ ་བིད་ནི་ ་ཆེས་ ང་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་།

་ཆེ་བ་ག མ་ནི་ཤ་ ལ་ ི་ ེས་འ ངས་ནས་ཡོད་པ་དང་། ༡༥ ལན་རེར་ ་བིད་ཤ་ ལ་དང་ ལ་ནས། ིར་
བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ལོག་ ེ་ཁོའི་ཕ་ཡི་ ག་འཚ་བཞིན་འ ག

༡༦ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་ནངས་དགོང་ཐམས་ཅད་ ་ ིར་འོངས་ཤིང་། དེ་ ར་ཉིན་བཞི་བ ་ ག་འདས།
༡༧ ཉིན་ཞིག ཡི་ ་ཡིས་རང་གི་ ་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཡོས་ཨེ་ ཱ་གཅིག་དང་བག་ལེབ་བ ་

ེར་ཏེ། ར་ ་ ར་ནང་ ་སོང་ ེ་རང་གི་ ་བོ་ མས་ལ་ ོད་ཅིག ༡༨ དེ་མིན་བག་ལེབ་འོ་ མ་དང་ ན་པ་
བ ་ཡོད་པ་འདི་དེ་དག་གི་ ོང་དཔོན་ལ་ ེར་དགོས། དེ་ནས་ ོད་ ི་ ་བོ་ མས་ལ་བདེ་འཚམས་ ས་ ེས།
ཁོ་ཚ་ལས་འ ིན་ཡིག་ཅིག་བ ང་ནས་ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༩ ཤ་ ལ་དང་། ་བིད་ ི་ ་བོ་ག མ་དང་། ད ི་སི་
རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ག ལ་འ ེད་ ིར་ཨེ་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ང་བ་དེ་ ་བ ད་
འ ག་གོ།

༢༠ ་བིད་ ་མོར་ལངས་ཏེ་ ག་ ་གཞན་ལ་བཅོལ་ ེས། རང་གི་ཨ་ཕའི་ངག་བཞིན་ ་བཟའ་བ་ ེར་
ནས་སོང་ངོ་༎ ར་ནང་ ་ ེབས་མ་ཐག དམག་ མས་ག ལ་ས་ ་འ ས་ནས་ ད་ཆེན་པོ་ ག་ཞོར་འཐབ་
པར་ ོམ་ཞིང་། ༢༡ ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ ་ད ང་ ིག་ ེ། ཕན་ ན་ཁ་གཏད་ནས་འ ག ༢༢ ་
བིད་ ིས་རང་གིས་ ེར་འོངས་པའི་བཟའ་བ་དག་ ལ་ ང་བ་དེ་ལ་ ད་ ེས། རང་གི་ ་བོ་ མས་ལ་བདེ་
འཚམས་ ་ ིར་ག ལ་ས་ ་ ག་ནས་ཐོན། ༢༣ ཁོ་ཚ་ལ་ཁ་བ ་ ེད་བཞིན་པའི་ ས་དེར། ཅོ་འ ི་མཁན་ཏེ།
ག་ ་ལ་གཏོགས་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་གོལ་ཡད་ ་བ་དེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ་ད ང་ལས་ ད་དེ་ ོན་ཆད་བཤད་
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པའི་ ད་ཆ་ མས་བཤད་ ིན་པ་ ་བིད་ ིས་ཡོངས་ ་ཐོས། ༢༤ ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་མི་
དེ་མཐོང་མ་ཐག འ ོས་ཤིང་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ༢༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་འདི་ ད་ །

ོད་ ིས་ཡར་འོངས་པའི་མི་དེ་མཐོང་ ང་ངམ། ཁོ་ཡར་འོངས་པ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་དམོད་པའི་
ཆེད་ འོ༎ གལ་ཏེ་ཁོ་གསོད་མཁན་ ང་ན། ལ་པོས་ཁོ་ལ་ ་ནོར་ ི་ ་དགའ་ཆེན་པོ་བ ོལ་ཞིང་། རང་གི་

་མོ་ཡང་དེ་ལ་བག་མར་ ེར་བ་མ་ཟད། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ཁོའི་ཕ་ ིམ་ ི་འ འི་ ལ་ཡང་མེད་པར་
ེད་དོ་ཞེས་ ་བཞིན་འ ག ༢༦ ་བིད་ ིས་ཁོའི་གམ་ ་ ོད་པའི་མི་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ཕེ་ལེ་

ཤེད་པ་འདི་བསད་དེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ངོ་ཚ་འདི་མེད་པར་ ས་ན། དེ་ལ་ཅི་ ེད་ཐོབ་བམ། མ ན་ གས་མ་
བཅད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འདི་ ་རེད། གཏན་གནས་ ི་ ་ཡི་དམག་ད ང་ལ་འདི་ ར་དམོད་པ་ལ་ ོས་དང་
ཞེས་ ས། ༢༧ འབངས་མི་དེས་ ོན་ ི་ ད་ཆ་དེ་བཞིན། འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འདི་གསོད་

བ་ན། དེ་ལ་འདི་དང་འདི་ཐོབ་བོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༢༨ ་བིད་ ི་ ་བོ་ ན་པ་ཨེ་ལི་ཡག་གིས་ ་བིད་དང་
དེ་ཚའི་ཁ་བ ་ཐོས་པས། ཁོའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ོད་མར་འོངས་ཅི་ ེད་པ་ཡིན། ཐང་

ོང་ན་འཚ་བའི་ ག་དེ་དག ོད་ ིས་ ་ཞིག་ལ་བཅོལ་ཟིན། ངས་ ོད་ ི་ང་ ལ་དང་ ོད་ ི་སེམས་ ་
གནས་པའི་ངན་དེ་དག་ཤེས་པས། ོད་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་པ་ལ་ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༢༩ ་
བིད་ ིས། ངས་ཅི་ ས་སོང་། ང་འདི་ལ་འོངས་དོན་མེད་དམ་ཞེས་ཟེར། ༣༠ ་བིད་ཁོ་དང་ ལ་ཏེ་གཞན་ ི་

ོགས་ ་སོང་ཞིང་། ར་བཞིན་གཏམ་ ིས་པས། འབངས་ ིས་ ར་ ི་ ད་ཆ་དེ་བཞིན་ཁོ་ལ་ལན་ ས་སོ༎
༣༡ གཞན་ ིས་ ་བིད་ ི་ ད་ཆ་དེ་ཐོས་ནས་ཤ་ ལ་ལ་ ས་པས། ཤ་ ལ་ ིས་མི་མངགས་ནས་ཁོ་བོས་སོ༎
༣༢ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་ལ་ ག་ ེ་དཔའ་ མ་མི་དགོས། ོད་ ི་གཡོག་
པོ་ང་སོང་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་དང་འཐབ་པར་འ ོའོ་ཞེས་ ས། ༣༣ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་དེ་དང་འཐབ་པ་ནི་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ལོ་ན་ ང་ལ། ཁོ་ནི་ ང་ ས་ནས་འཐབ་མོ་བ་

ེད་ ོང་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་ ས། ༣༤ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ངས་ཕ་ཡི་གམ་ན་
ག་འཚ་བཞིན་འ ག ལན་རེར་སེང་གེ་དང་། ལན་རེར་དོམ་ ང་ནས། ག་ ་ལས་ ་ ་ ེར་འ ོ་བ་རེད།

༣༥ ངས་དེའི་ ེས་དེད་ཅིང་དེ་ལ་ ང་ ེ། ་ ་ཁ་ནང་ནས་བ བས་པ་ཡིན། དེ་ཡར་ལངས་ནས་ང་ལ་གནོད་
པ་ ེད་པར་ ོམ་ ས། ངས་དེའི་ཁ་ ་ནས་བ ང་ ེ་བསད་པ་ཡིན། ༣༦ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ངས་ ོན་ཆད་སེང་
གེ་དང་དོམ་བསད་ ོང་བས། མ ན་ གས་བཅད་མེད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འདིས་གཏན་གནས་ ི་ ་ཡི་དམག་
ད ང་ལ་དམོད་པ་ ེད་ན། དེ་ཡང་སེང་གེ་དང་དོམ་ལས་མ་འདས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༧ ཡང་ ་བིད་ ིས་འདི་

ད་ ། གཙ་བོས་ང་སེང་གེ་དང་དོམ་ ི་ ེར་འོག་ནས་ ོབ་པར་ ེད་ན། ང་རང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འདིའི་ལག་
འོག་ནས་ ོབ་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ཤ་ ལ་ ིས། ོད་རང་སོངས་ཤིག གཙ་བོ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་
ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༨ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ལ་རང་གི་དམག་གོས་དང་། ཟངས་ ི་ ོག་བ ོན་པ་ཟད། གོ་ བ་
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ང་ཁོ་ལ་ ོན་ ་བ ག ༣༩ ་བིད་ ིས་རལ་ ི་དམག་གོས་ ི་ ི་ ་ད ངས་ནས་འ ོ་འ ག་ བས་བདེ་
ཡིན་མིན་ལ་ཚད་ ་ ས། ོན་ཆད་འདི་དག་ ོན་པ་ལ་གོམས་མེད་པས་ཤ་ ལ་ལ། ངས་འདི་དག་ ོན་ ེས་
འ ོ་ བས་མི་བདེ་ ེ། ོན་ཆད་ ོན་མ་ ོང་བས་སོ་ཞེས་ ས་ཏེ་ ད་དོ༎ ༤༠ ཁོས་ལག་ ་ད ག་པ་ཐོགས་
པ་དང་། འི་ནང་ནས་ ོ་ ོང་འཇམ་པོ་ ་བསལ་ནས་ ག་མ་ ེ། གས་ ིའི་ ལ་བའི་ནང་ ་བ ག་ཅིང་།
ལག་ ་ ོ་འཕེན་ ེད་ ི་ ར་ཆ་བ ང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེའི་གདོང་ལེན་ ་སོང་།

༤༡ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཡང་དལ་ ར་ ་བིད་ ི་གདོང་ལེན་ ་འོངས་པ་དང་། བ་ཐོགས་པ་དེ་མ ན་ ་འ ོ་
བཞིན་འ ག ༤༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ ་བིད་མཐོང་ ེས་ཁོ་ལ་མཐོང་ ང་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ལོ་ན་ ང་
ཞིང་གདོང་ལ་དམར་མདངས་ ས་པ་དང་། ག གས་ ད་ལེགས་པའི་ ་མཚན་ ིས་ཡིན་ནོ༎ ༤༣ ཕེ་ལེ་ཤེད་
པས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ད ག་པ་ཐོགས་ནས་འོངས་དོན་ཅི། ང་ནི་ ི་ཡིན་ནམ་ཞེས་རང་གི་ ་
ཡི་མིང་དཔང་ ་བཞག་ནས་ ་བིད་ལ་དེ་ ད་དམོད་བོར། ༤༤ ཡང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ ་བིད་ལ། ར་ཤོག ངས་

ོད་ ི་ཤ་དེ་ནམ་མཁའི་ ་དང་། ས་ན་ ་བའི་གཅན་གཟན་ལ་བཟའ་ ་ག ག་ཅེས་ ས། ༤༥ ་བིད་ ིས་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རལ་ ི་དང་ཟངས་ ི་མ ང་བ ང་ནས་ང་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་རེད།
ངས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་མཚན་ ེ། ོད་ ིས་ཞེ་ ང་གིས་དམོད་ ིན་པའི་ད ི་སི་རལ་བའི་ད ང་
གི་བདག་པོ་ ་བ ེན་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༤༦ དེ་རིང་གཙ་བོས་ ོད་རང་ངའི་ལག་ ་ ོད་
ངེས། ངས་ ོད་རང་བསད་ཅིང་ ོད་ ི་མགོ་བོ་གཅོད་པར་ ེད། ཡང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ད ང་དམག་གི་བེམ་པོ་
དེ་མཁའ་ན་འ ར་བའི་ ་དང་། ས་ན་ ་བའི་གཅན་གཟན་ལ་བཟའ་ ་ག ག་ ེ། གནམ་འོག་གི་མི་ཐམས་
ཅད་ལ་ད ི་སི་རལ་བར་ ་ཡོད་པ་ཤེས་ ་འ ག་ངེས། ༤༧ ཡང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་གཙ་བོས་ ི་དང་མ ང་ལ་
མ་བ ེན་པར་གཞན་ལས་ ལ་ ་འ ག་པ་ཤེས་ ་འ ག་འདོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ག ལ་ ི་ ལ་ཕམ་ཡོངས་

་གཙ་བོ་ལ་རག་ལས་པས། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ངའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།
༤༨ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཡར་ལངས་ནས་ ་བིད་ ི་གདོང་བ ་ ་འོངས་པ་དང་། ་བིད་ ི་ ར་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་

པའི་གདོང་བ ་ ིར་ག ལ་སའི་ ོགས་ ་ གས་སོ༎ ༤༩ ་བིད་ ིས་ ལ་བ་ལས་ ོ་ ོང་ཞིག་ ང་བ་དང་།
དེ་ ར་ཆའི་ནང་ ་བཞག་ ེ་འཕངས་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ད ལ་བར་ཕོག་ནས་ ད་པའི་ནང་ ་ ང་། དེ་ས་

་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ཏོ༎ ༥༠ འདི་ ར་ ་བིད་ ིས་ ར་ཆའི་ནང་ ་ ོ་ ོང་བཞག་ ེ་བ བ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
ལས་ ལ་ཞིང་དེ་ཉིད་བསད། འོན་ ང་ ་བིད་ ིས་ ི་ཐོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ༎ ༥༡ ་བིད་ ེལ་ ར་ངང་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པའི་གམ་ ་སོང་ནས། དེའི་རལ་ ི་ བས་ལས་ ང་ ེ་བསད་ཅིང་། དེའི་མགོ་བོ་བཅད། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་

མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ཅི་འ ི་མཁན་ ི་དཔའ་བོ་དེ་བསད་པ་མཐོང་ནས་ཐམས་ཅད་ ོས་སོ༎ ༥༢ ད ི་སི་རལ་
བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་ ད་ཆེན་པོ་འདོན་ཞོར། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་གད་དང་ཨེག་རོན་ ི་
མཁར་ ོའི་བར་ ་དེད། བསད་ཟིན་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་རོ་ མས་ཤ་ལ་ ན་ ི་ལམ་ན་གད་དང་ཨེག་རོན་
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ལ་ ག་པའི་བར་ ་ བ་འ ག་གོ། ༥༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ེས་དེད་ནས་ ིར་ལོག་
ེས། དེ་དག་ ར་ མས་འ ོགས་སོ༎ ༥༤ ་བིད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེར་ཡང་། དེའི་

དམག་གོས་ མས་རང་གི་རས་ ར་ ་བཞག
༥༥ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་འ ོ་བ་མཐོང་ ས། དམག་དཔོན་ཨབ་ནེར་ལ།

་ཡེ་ཨེབ་ནེར། གཞོན་ ་དེ་ འི་ ་རེད་ཅེས་ ིས། ཨབ་ནེར་ ིས། ངས་ ལ་པོ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མནའ་
འབོར་དགོས་ ང་། ངས་དེ་མི་ཤེས་ཞེས་ ས། ༥༦ ལ་པོས། ོད་ ིས་གཞོན་ ་དེ་ འི་ ་ཡིན་པ་ ིས་ཆོག་
ཅེས་ ས། ༥༧ ་བིད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་བསད་དེ་ ིར་ལོག་པའི་ཚ། ཨབ་ནེར་ ིས་ཁོ་རང་ཤ་ ལ་ ི་མ ན་

་ ིད་འོངས། ཁོའི་ལག་ ་ད་ ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེའི་མགོ་བོ་བ ང་འ ག ༥༨ ཤ་ ལ་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ །
་ཡེ་གཞོན་ ། ོད་ནི་ འི་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ་བིད་ ིས། ང་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་བེད་ལེ་ཧེམ་པ་ཡི་ཤའི་ ་

ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༨ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ཚར་ ེས། ཡོ་ན་ཐན་ ི་སེམས་ ་བིད་ ི་སེམས་དང་ཤིན་ ་
མ ན་པར་ ར་ཏེ། ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་གཅེས་པ་ནི། རང་གི་ ོག་པ་གཅེས་པ་བཞིན་ འོ༎

༢ ཉིན་དེར་ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་བཀག་ ེ། ཁོ་ ིར་ ལ་ལ་ལོག་ ་མ་བ ག་གོ། ༣ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་
གཅེས་པ་ནི། རང་གི་ ོག་ལ་གཅེས་པ་དང་འ ་བས། དེ་དང་མནའ་འ ེལ་ ས་ཏེ། ༤ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་རང་
གི་ ་བ་ ད་དེ་ ་བིད་ལ་ ིན་ཞིང་། དམག་གོས་དང་། ི་དང་། ག ་དང་། ་རགས་བཅས་ ང་ཁོ་ལ་

ིན། ༥ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ ལ་གང་ ་ ་བ་ཅི་ ེད་ ་མངགས་ ང་། ཁོ་ནི་ ་བ་བ བ་པར་འཇོན་ ས་ཆེ་
བས། ཤ་ ལ་ ིས་ཁོ་རང་དམག་དཔོན་ ་བ ོས། འབངས་མི་ཐམས་ཅད་དང་ཤ་ ལ་ ི་འཁོར་ལས་ཁོ་ལ་མི་
འཐད་པ་གཅིག་ ང་མེད་པར་ ར།

༦ ་བིད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་བསད་ནས། འབངས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ིར་ལོག་པའི་ཚ། ད་མེད་
མས་ད ི་སི་རལ་བའི་མཁར་སོ་སོ་ནས་ ད་དེ། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ་ ང་འ ད་ད ོལ་དང་། ་

ལེན་གར་ ེད་ ིས་ ལ་པོ་ཤ་ ལ་བ ་ ་འོངས། ༧ ད་མེད་ མས་ ིས་གར་འ བ་ཞོར་མ ིན་གཅིག་ །
ཤ་ ལ་ ིས་ ོང་ ོང་བསད་ཅིང་། ་བིད་ ི་ ི་ ི་བསད་ཅེས་ ་ ངས།

༨ ཤ་ ལ་ཁོང་ ོ་གཏིང་ནས་ལངས་ཏེ། གཏམ་དེ་ལ་མ་དགའ་བར་འདི་ ད་ ། ི་ ི་ ་བིད་ལ་དབང་
ཞིང་། ོང་ ོང་ང་ལ་དབང་བ་ཡིན་ན། ལ་པོའི་ ི་ཁོ་ལ་མ་ ིན་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་ ས། ༩ ཉིན་དེ་ནས་བ ང་།
ཤ་ ལ་ ་བིད་ལ་ ང་བར་ ར།

༡༠ ི་ཉིན། ་ཡི་ས་ནས་འོངས་པའི་གཤེད་དེ་ཤ་ ལ་ ི་ ེང་ ་ཆེ་ཆེར་བབས་པས། ཁོས་རང་ ིམ་ ་
གར་བཤད་འདིར་བཤད་མེད་པར་ ར། ་བིད་ ི་ ར་བཞིན་ ་ ན་ད ོལ་ཡང་། ཤ་ ལ་ ིས་ལག་ ་
མ ང་ཐོགས་པས། ༡༡ ཤ་ ལ་ ིས་མ ང་དེ་ག ག་ཞོར་སེམས་ ། ངེད་ ིས་ ་བིད་མ ང་གི་ ེ་མོར་བ ས་
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ཏེ། ང་གི་ངོས་ ་འགེལ་བར་ མ། དེ་ ར་ ་བིད་ ིས་ཐེངས་གཉིས་ལ་དེ་དང་གཡོལ་བར་ ས། ༡༢ ཤ་
ལ་ ་བིད་ལ་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་རང་ཉིད་དང་ ལ་ཏེ། ་བིད་དང་མཉམ་ ་

བ གས་པས་སོ༎ ༡༣ དེ་བས་ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་རང་དང་འ ལ་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་རང་ ོང་དཔོན་ ་བ ོས་
ནས། ཁོ་ལ་དམག་འ ོ་འོང་གི་ ་བ་ ེད་ ་བ ག ༡༤ ་བིད་ ིས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་མི་འཇོན་པ་ཞིག་མེད་
དེ། གཙ་བོ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས་སོ༎ ༡༥ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ ར་བཞིན་འཇོན་ ས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་མཐོང་ནས། དེ་ལ་གཏིང་ནས་ ག་པར་ ར། ༡༦ འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ་
བིད་ལ་ཤིན་ ་གཅེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་དེ་དག་འ ོ་འོང་ ེད་ ་འ ག་གིན་ཡོད་དོ༎

༡༧ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ ིས་རང་གི་ ་མོ་ཆེ་བ་མེ་རབ་ ོད་ལ་བག་མར་ ེར་བར་
། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ངའི་ཆེད་ ་དཔའ་ངར་ཆེར་བ ེད་དང་། གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་དགོས་ཞེས་
ས། ཤ་ ལ་ ི་སེམས་ ། ངས་རང་གི་ལག་པས་ཁོ་རང་དངོས་ ་གསོད་པ་ནི་མི་ ང་ ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་

པ་གཡར་ནས་དེ་གསོད་དགོས་ མ། ༡༨ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ་རེད་ཟེར་བ་ཡིན། ངའི་
ེ་ ངས་ལ་ ོས་དང་། ངའི་ཕ་ ིམ་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཤེས་ན། ལ་པོ་ཚང་

གི་མག་པ་ ེད་ནི་མི་ ང་ངོ་ཞེས་ ས། ༡༩ ཤ་ ལ་ ིས་ ་མོ་མེ་རབ་ ་བིད་ ི་མ ན་མར་ ོང་བའི་ ས་ལ་
ེབས་པ་ན། ཤ་ ལ་ ིས་ ་མོ་མེ་རབ་མེ་ཧོ་ ཱ་པ་ཨད་རི་ཨེལ་ ་བ་ལ་བག་མར་ ིན།

༢༠ ཤ་ ལ་ ི་ ་མོ་གཉིས་པ་མི་ཁལ་ ་བིད་ལ་དགའ་བ་ནི། ་ཞིག་གིས་ཤ་ ལ་ལ་བཤད་པས། ཤ་ ལ་
ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར། ༢༡ ཤ་ ལ་ ི་སེམས་ ། ངས་ ་མོ་འདི་ ་བིད་ལ་ ིན་ཏེ་ཁོའི་ ི་ ་འ ར་དགོས།
དེ་ ར་ ས་ན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་པས་དེ་གསོད་ ་བར་ མ། དེ་བས་ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ལ། དེ་རིང་ ོད་
ཐེངས་གཉིས་པར་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས།

༢༢ ཤ་ ལ་ ིས་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོག་ ་ ་བིད་ལ། ལ་པོ་ ོད་ལ་
དགའ་ཞིང་། ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་ཡང་ ོད་ལ་དགའ་བས། ོད་ ལ་པོ་ཚང་གི་མག་པར་
འདོད་པ་རེད་ཅེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༢༣ ཤ་ ལ་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ་བིད་ལ་
བཤད་པས། ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ལ་པོ་ཚང་གི་མག་པ་ ེད་པ་ནི་དེ་འ འི་ལས་ ་བོ་
ཞིག་རེད་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། ང་ནི་ད ལ་བོ་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༤ ཤ་ ལ་ ིས་འཁོར་གཡོག་

མས་ ིས་ཡར་ ལ་པོ་ལ། ་བིད་ ིས་འདི་དང་འདི་ཟེར་ཞེས་ ས་སོ༎ ༢༥ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གིས་ ་བིད་ལ། ལ་པོ་ལ་ལེགས་ ེས་མི་དགོས་ཏེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་བ ་ཡི་མ ན་ གས་བ ས་ནས། ལ་
པོའི་ཚབ་ ་ད ་ ་ལ་ད ་ཤ་ ངས་ན་དགའ་བར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ཤ་ ལ་ ི་བསམ་ ་ནི་

་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་འཆི་ ་འ ག་འདོད་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎ ༢༦ ཤ་ ལ་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་
ད་ཆ་དེ་ ་བིད་ལ་བཤད། ་བིད་ ལ་པོ་ཚང་གི་མག་པ་ ེད་པར་འདོད་ནས། ས་ལ་མ་ ེབས་ ང་།
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༢༧ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལམ་ལ་ཆས་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཉིས་བ ་བསད་ཅིང་། མག་པ་
ེད་པའི་ཆེད་ ་མ ན་ གས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ ལ་པོ་ལ་ ལ། དེ་ནས་ཤ་ ལ་ ིས་ ་མོ་མི་ཁལ་ ་བིད་

ལ་བག་མར་ ིན།
༢༨ ཤ་ ལ་ ིས་གཙ་བོ་ ་བིད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། ་མོ་མི་ཁལ་ཡང་ ་བིད་ལ་དགའ་བ་

མཐོང་ནས། ༢༩ ་བིད་ལ་ ག་པར་ ག་ ེ། ན་ ་ ་བིད་ ི་ཁ་གཏད་ནས་འ ེང་བར་ ེད།
༣༠ ནམ་ ན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་དཔོན་ མས་ག ལ་འ ེད་ ་འོངས་པ་ན། ་བིད་ནི་ཤ་ ལ་ ིས་

འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་ལས་འཇོན་ ས་ཆེ་བས། ཁོའི་མིང་ལ་གཞན་ ིས་བ ར་བར་ ེད་དོ༎

༡༩ ཤ་ ལ་ ིས་རང་གི་ཡོ་ན་ཐན་དང་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ། ་བིད་གསད་པར་ འོ་ཞེས་ ས་ ང་།
ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་ཤིན་ ་གཅེས་པས། ༢ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་

། ངའི་ཕ་ཤ་ ལ་ ིས་ ོད་རང་གསོད་ ིས་ཡོད་པས། སང་ཉིན་ཞོགས་པར་ ོད་ ིས་སེམས་ ང་ ་དགོས་
ཏེ། ས་ ོང་ཞིག་ ་སོང་ནས་ ང་རོགས། ༣ ང་རང་ ིར་འོངས་ནས་ ོད་ ང་བའི་ཞིང་ཐང་དེ་ ། ངའི་ཕ་
ཡི་གམ་ ་བ ད་དེ་ཁོ་ལ་ཁ་བ ་ ེད། ངས་ཁོའི་གནས་ ངས་ཅི་འ ་ཡིན་པ་ ོད་ལ་བཤད་ངེས་ཞེས་ ས།
༤ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་རང་གི་ཕ་ལ་ ་བིད་ ི་ཚབ་ ་འདི་ ད་ ། ལ་པོ་ལགས། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ་
ཕོག་ ག་གཏོང་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ོན་ཆད་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་མ་ ོང་བར་མ་ཟད། ཁོས་
ཅི་བ བས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེའོ༎ ༥ ཁོས་ ོག་བ ོས་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་བསད་ནས། གཙ་
བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་མགོན་ བས་ཆེ་ ་མཛད། དེ་ ས་ ོད་ ིས་བ ས་ཤིང་བ ས་ཏེ། གཏིང་ནས་
དགའ་བར་ ར། ད་ ་ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ་བིད་བསད་པ་དང་། མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ ེ།
རང་ཉིད་ལ་ ིག་པ་བསགས་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༦ ཤ་ ལ་ ིས་ཡོ་ན་ཐན་ ི་གཏམ་ལ་ཉན་ ེས། གཏན་
གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ། ངས་ཁོ་མི་གསོད་ཁོ་ཐག་ཡིན་ཞེས་མནའ་བོར་རོ༎ ༧ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་

་བིད་བོས་ཏེ། དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་བཤད་ཅིང་། ཁོ་རང་ ིད་ནས་ ་བིད་ལ་ ག་ ་སོང་ངོ་༎ དེ་ ོན་
བཞིན་ཤ་ ལ་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་ཞབས་ཏོག་ ས།

༨ ེས་ ་ ར་ཡང་འཐབ་དགོས་ ང་བས། ་བིད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ག ལ་བ ེས་ནས། དེ་དག་ལ་
ཕམ་ཁ་ཆེན་པོ་ ིན་ཞིང་། ཁོའི་མ ན་ནས་དེ་དག་རང་རང་སར་ ོས་སོ༎

༩ གཙ་བོའི་ས་ནས་འོངས་པའི་གཤེད་དེ་ཡང་བ ར་ཤ་ ལ་ ི་ ེང་ ་བབས་པས།༼ དེ་ ས་ཤ་ ལ་
ིས་ལག་ ་མ ང་བ ང་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་བ ད་ཡོད།༽ ་བིད་ ིས་ལག་པས་ ་ ན་ད ོལ། ༡༠ ཤ་
ལ་ ིས་མ ང་གིས་ ་བིད་བ ས་པར་བསམ་ཡང་དེས་གཡོལ་ བ་པ་ ང་བས། ཤ་ ལ་ ི་མ ང་ ིག་པ་

ལ་ཕོག་ཅིང་ ིག་པའི་གསེང་ལ་ ག དགོང་མོ་དེར་ ་བིད་ ོས་ནས་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་ བ་པར་ ར། ༡༡ ཤ་
ལ་ ིས་མི་ཞིག་ ་བིད་ ི་ཁང་པ་ཡོད་སར་ ལ་ཞིབ་ ་བཏང་ཞིང་། ི་ཉིན་ནམ་གསལ་བ་ན་དེ་གསོད་
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པར་བ ལ། ་བིད་ ི་ ང་མ་མི་ཁལ་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་དོ་དགོང་ ོད་ཉིད་མ་ ོས་ན། སང་ཉིན་
ོད་གསད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༢ དེ་ནས་མི་ཁལ་ ིས་ ་བིད་ ེ ་ཁང་ལས་མར་ཕབ་ ེ། ་བིད་འ ོ་
་བ ག་པས་ ོག་ཉེན་ལས་ཐར། ༡༣ མི་ཁལ་ ིས་རང་ ིམ་ ི་ ་འ ་དེ་མལ་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ཅིང་། མགོ་

བོ་ར་ ལ་ ིས་བཟོས་པའི་ ས་འབོལ་ལ་བ ེས་ནས། ཉལ་གོས་ ིས་བཀབ་ ེ་བཞག་གོ། ༡༤ ཤ་ ལ་ ིས་
མི་མངགས་ནས་ ་བིད་འཛན་ ་བཏང་བ་ལ། མི་ཁིལ་ ིས། ཁོ་ན་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༥ ཡང་ཤ་ ལ་ ིས་
མི་མངགས་ཏེ་ ་བིད་ལ་བ ་ ་བཏང་ཞིང་། འདི་ ད་ ། མལ་ ི་དང་ ན་ ་ཁོ་ ེར་ཤོག ངས་ཁོ་གསད་
པར་བདེའོ་ཞེས་ ས། ༡༦ བང་ཆེན་པ་ ིམ་ ་སོང་པ་ན། མལ་ ིའི་ ེང་ ་ ་འ ་ཞིག་གིས་མགོ་བོ་ར་ ལ་

ི་ ས་འབོལ་ཞིག་ལ་བ ེས་ནས་བ ད་འ ག་པ་མཐོང་། ༡༧ ཤ་ ལ་ ིས་མི་ཁལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་
ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ང་རང་བ ས་ཏེ། ངའི་ད ་བོ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། དེའི་ལན་ ་མི་ཁལ་འདི་

ད་ ། ཁོས་ང་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་ཐོངས་ཤིག དེ་ལས་ ོག་ན་ངས་ ོད་གསད་པར་ འོ་ཞེས་ ས་ ང་ཞེས་
བཤད།

༡༨ ་བིད་ ོས་ནས་ ཱ་ ཱ་ ་སོང་ ེ་ཤ་ ་ཨེལ་དང་ ག་ཅིང་། ཤ་ ལ་ ིས་ཁོ་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་
ཐམས་ཅད་ ས་སོ༎ དེའི་ ེས་ ་ཁོ་དང་ཤ་ ་ཨེལ་གཉིས་ ་ཡོད་ ་སོང་།

༡༩ གཞན་ཞིག་གིས་ཤ་ ལ་ལ། ་བིད་ ཱ་ ཱའི་ ་ཡོད་ ་འ ག་ཅེས་ལབ་པས། ༢༠ ཤ་ ལ་ ིས་མི་
མངགས་ནས་ ་བིད་འཛན་བ ང་ ེད་ ་བཏང་། མི་དེས་ ང་ ོན་པ་འགས་ ང་ ོན་པར་ ེད་ཅིང་། ཤ་

་ཨེལ་ཡང་དེ་དག་གི་ད ིལ་ ་འ ེང་ནས་ ་ ོག་ ེད་པ་མཐོང་། མི་དེ་ཡང་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་
བས་ ེང་མོལ་ ེད་ བ་པར་ ར། ༢༡ གཞན་ཞིག་གིས་དོན་དེ་ཤ་ ལ་ལ་བཤད་པས། ཤ་ ལ་ ིས་ཡང་བ ར་
མི་མངགས་ ང་། དེ་དག་གིས་ ང་ ང་ ོན་ ེད་ བ་པར་ ར། ཤ་ ལ་ ིས་ཐེངས་ག མ་པར་མི་མངགས་
པ་དེ་དག་གིས་ ང་སེམས་ ི་ ེང་མོལ་ ེད་ བ་པར་ ར། ༢༢ དེའི་ ེས་ ་ཤ་ ལ་རང་ཉིད་ ཱ་ ཱ་ ་སོང་
ཞིང་། སེ་ ་ ་ཡོད་པའི་དོང་དེའི་ཁར་ཐོན་ནས་འདི་ ད་ ། ཤ་ ་ཨེལ་དང་ ་བིད་གཉིས་གང་ ་ཡོད་ཅེས་

ིས། དེ་དག་གིས། ཱ་ ཱའི་ ་ཡོད་ ་འ ག་ཅེས་ ས། ༢༣ ཁོ་རང་ ཱ་ ཱའི་ ་ཡོད་ ་སོང་ཞིང་། ་ཡི་ གས་
ཉིད་ ིས་ཁོ་རང་བ ལ་བས། ཱ་ ཱའི་ ་ཡོད་ ་ ེབས་རག་བར་ ། འ ོ་ཞོར་དང་ ེང་མོལ་ ེད་བཞིན་ ་
ཆས། ༢༤ ཁོས་ ་བ་ ད་དེ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མ ན་ ་ ང་བ ན་ཞིང་། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་གཅེར་ ར་ཉལ་ནས་
བ ད། དེ་བས་ཤ་ ལ་ཡང་ ང་ ོན་པ་དག་གི་ ས་ ་བ ི་དགོས་སམ་ཞེས་པ་དེ་ཁ་དཔེ་ཞིག་ ་ ར་ཏོ༎

༢༠ ་བིད་ ཱ་ ཱའི་ ་ཡོད་ནས་ ོས་ཏེ། ཡོ་ན་ཐན་ ི་གམ་ ་འོངས་ནས་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ཅི་
ས་པ་རེད། ང་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད། ངས་ ོད་ ི་ཕའི་མ ན་ནས་ཉེས་པ་ཅི་བསགས་པས། ཁོས་འདི་

ར་ངའི་ ོག་ལ་འཚ་བ་རེད་ཅེས་ ས། ༢ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་འདི་ ད་ ། དེ་འ ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཏེ། ོད་
རང་འཆི་མི་དགོས། ངའི་ཕ་ཡིས་ ་བ་ཆེ་ ང་ཅི་དང་ཅི་བ བ་ ང་། ང་ལ་ཤེས་ ་མི་འ ག་པ་ཞིག་མེད་པས།
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དོན་དག་འདི་གཅིག་ ་ང་ལ་གསང་ ིད་དམ། གཏན་ནས་མི་ ིད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༣ ཡང་ ་བིད་ ིས་འདི་
ད་ ། ོད་ ི་ཕ་ཡིས་ང་ལ་ ོད་ ིས་ ་ ོང་ལེགས་པོ་ ེད་པ་ཤེས་པས། ཁོའི་སེམས་ ། ཡོ་ན་ཐན་ལ་ཤེས་ ་

མ་བ ག་ན་བཟང་ ེ། ཁོ་རང་གི་སེམས་འ གས་ ིད་ མ་པ་ཡིན་ནོ༎ ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་
བ གས་ཤིང་། ཡང་ ོད་ ི་མ ན་ནས་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ང་རང་འཆི་བ་ལ་ཐག་ཤིན་ ་ཉེའོ་ཞེས་མནའ་
བོར།

༤ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་ ི་སེམས་ ་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད། ངས་ཅིས་ ང་འ བ་ ་ག ག་
ངེས་ཞེས་ ས། ༥ ་བིད་ ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ་འདི་ ད་ ། སང་ཉིན་ནི་ཚས་གཅིག་ཡིན་པས། ང་རང་ ལ་པོ་
དང་མཉམ་ ་འ ག་དགོས་པའི་ཉིན་ཡིན། ོད་ ིས་ཉིན་ག མ་པའི་དགོང་མོའི་བར་ ། ང་རང་ཞིང་ཐང་

་ ང་རོགས་གནོངས། ༦ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ཕ་ཡིས་ང་རང་ ལ་ ་མི་འ ག་པ་ཤེས་ན། ོད་ ིས། ་བིད་ ིས་
ང་ལ་ཁོ་རང་གི་མཁར་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་འ ོ་དགོས་ཞེས་ཞེས་ང་ལ་དགོངས་པ་ ས་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་

ིམ་མི་གང་བོས་དེ་ ་ལོ་མཆོད་འ ལ་ ིན་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ ོས་ཤིག ༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ཕ་ཡིས། ང་ངོ་
ཞེས་ ས་ན། གཡོག་པོ་ལ་ ོན་མི་འ ང་བ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ཁོང་ ོ་ལངས་པར་ ར་ན། ོད་ ིས་
ཁོས་ང་རང་ལ་འཚ་བར་ངེས་པ་ཤེས་པར་ ིས། ༨ ོད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་ ིན་ ིས་ ོང་རོགས། ོད་ ིས་ ོན་
ཆད་གཙ་བོའི་ ང་ནས་ང་དང་མནའ་བཅད་པས། གལ་ཏེ་ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ན། ོད་རང་ཉིད་ ིས་ང་བསད་
ན་བཟང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ང་རང་ ོད་ ི་ཕའི་ལག་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༩ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་འདི་

ད་ ། དོན་དེ་འ ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ངས་རང་གི་ཕ་ཡིས་ ོད་གསོད་པར་སེམས་ཐག་བཅད་
འ ག་པ་ཤེས་ཚ། ངས་ཅིའི་ ིར་ ོད་ལ་མི་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༠ ་བིད་ ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ་འདི་ ད་ །
གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཕ་ཡིས་ལན་ ག་པོ་ཞིག་བཏབ་ཚ། ་ཞིག་གིས་ང་ལ་བཤད་དམ་ཞེས་ ས། ༡༡ ཡོ་ན་ཐན་

ིས་ ་བིད་ལ། ངེད་གཉིས་ཞིང་ཐང་ ་འ ོ་བར་ ་ཞེས་དེ་གཉིས་ཞིང་ཐང་ ་སོང་ངོ་༎
༡༢ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡིས་དཔང་བོ་ ེད་པར་ ོན།

སང་ཉིན་ ི་ད་ འི་ ས་ཚད་དམ། ཡང་ན་ཉིན་ག མ་པའི་ད་ འི་ ས་ཚད་ལ། ངས་རང་གི་ཕའི་བསམ་ ལ་
འ ི་བར་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ལ་སེམས་དཀར་ཚ། ངས་མི་མངགས་ནས་ ོད་ལ་མི་བཤད་དམ། ༡༣ གལ་ཏེ་ངའི་ཕ་
ཡིས་ ོད་ལ་སེམས་གནག་པར་བསམ་ཚ། ངས་ ོད་ལ་མི་ ་ ེ། ོད་རང་བདེ་བར་སོངས་ཤིག གཙ་བོས་ང་
ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་གཅོད་རོགས་གནོངས། གཙ་བོ་ ོན་ཆད་ངའི་ཕ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཇི་བཞིན། ོད་
དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ ོན། ༡༤ གཙ་བོའི་ མས་སེམས་ ིས་ང་ལ་ ིན་བཟོས་ཏེ། ང་རང་འཚ་བའི་ ས་

བས་ ་ང་རང་འཆི་ ་མི་འ ག་རོགས། ༡༥ ང་རང་ཤི་ ེས། གཙ་བོས་ས་གཞིའི་ ེང་ནས་ ོད་ ི་ད ་ ་
མས་ཚར་གཅོད་པའི་ ས་ ་ཡང་། ོད་ ིས་ནམ་ཡང་ངའི་ ིམ་མི་ ིན་ ིས་འདོར་བར་མི་ འོ་ཞེས་ ས།

༡༦ དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་དང་ ་བིད་གཉིས་ ིས་མནའ་བོར་ཏེ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ ་བིད་ ི་ད ་ ་ལ་ཁ་
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ཆད་དེ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་འདེད་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༧ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་རང་གི་ ོག་
བཞིན་གཅེས་པས། ཁོ་ལ་ ར་ཡང་མནའ་འབོར་ ་བ ག

༡༨ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། སང་ཉིན་ནི་ཚས་པ་གཅིག་ཡིན་པས། ོད་ ི་འ ག་གནས་
ོང་བར་ ས་འ ག་ན། ོད་རང་ ལ་ ་མེད་པ་ཤེས་ངེས། ༡༩ ཉིན་ག མ་ལ་ ག་ ེས། ར་ ་མར་སོངས་

ཤིག ོན་ ོད་དོན་ལ་འ ད་ ས་གབ་པའི་ ལ་ཏེ། ད ི་སིའི་ཕ་བོང་གི་གམ་ ་ ག་ཅིག ༢༠ ངེད་ ིས་འབེན་
ལ་མདའ་འཕེན་པ་ ར། ཕ་བོང་གི་གམ་ ་མདའ་ག མ་འཕེན་པར་ ་ཞིང་། ༢༡ ངེད་ ིས་ ིས་པ་ཞིག་
མངགས་ནས་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། མདའ་འཚལ་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། གལ་ཏེ་ངས་ ིས་པ་དེ་ལ། མདའ་དེ་

བ་ན་ཡོད་པས། མདའ་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་ན། ོད་ ིར་ལོག་ཆོག ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་
བ གས་ཏེ། ོད་ལ་ ོན་མི་འ ང་བར་མནའ་འབོར་ ས་སོ༎ ༢༢ གལ་ཏེ་ངས་ ིས་པ་དེ་ལ། མདའ་དེ་ ོན་ ་
ཡོད་པས། མདའ་དེ་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་ན། ོད་རང་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ོད་རང་འ ོ་ ་
བ ག་པ་རེད། ༢༣ དེ་རིང་ ོད་དང་ངེད་གཉིས་ ིས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས། གཙ་བོས་ནམ་ཡང་ ོད་དང་
ངའི་བར་ ་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག

༢༤ ་བིད་ཞིང་ཐང་ ་སོང་ ེ་བཀབ་བོ༎ ཚས་པ་གཅིག་གི་ཉིན་ལ། ལ་པོ་ ན་ ་བ ད་ནས་བཟའ་
བ ང་ལ་རོལ། ༢༥ ལ་པོ་ ར་བཞིན་ ང་ འི་འ ག་ ེགས་ ་བ ད་པ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་ ོང་ངེར་ལངས་
འ ག་ཅིང་། ཨབ་ནེར་ཤ་ ལ་ ི་གམ་ ་བ ད་འ ག་ལ། ་བིད་ ི་འ ག་ ེགས་ ོང་བར་ ས་འ ག
༢༦ ཡིན་ནའང་། ཉིན་དེར་ཤ་ ལ་ ིས་ཅི་ཡང་མ་ ས། ཁོའི་སེམས་ ། ་བིད་དོན་དག་ཅིག་དང་འ ད་
ནས། ོ་ ར་ ་མི་གཙང་བ་བ ོས་ཏེ། ཁོ་ད་ ང་མི་གཙང་བར་ ས་འ ག་ མ། ༢༧ ཚས་པ་གཉིས་ལ། ་
བིད་ ི་འ ག་ ེགས་ད་ ང་ ོང་བར་ ས་འ ག་པས། ཤ་ ལ་ ིས་ཁོའི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ལ་འདི་ ད་ ། ཡི་

་ཡི་ ་ཅིའི་ ིར་ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གཉིས་ཀར་ཟ་མ་བཟའ་ ་མ་འོངས་པ་རེད་ཅེས་ ིས། ༢༨ ཡོ་ན་ཐན་
ིས་ཤ་ ལ་ལ། ་བིད་ ིས་ང་ལ་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་བཤད་དོ༎ ༢༩ ཁོས་འདི་ ད་ །
ོད་ ིས་ང་རང་འ ོ་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཚང་གིས་མཁར་ནང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ ིན་

ཡོད་པས། ངེད་ ི་ ་བོས་ང་རང་འོངས་པར་བ ལ་ ང་། ད་ ་ང་ལ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ ིན་ཐོབ་ཡོད་ན།
ོད་ ིས་ང་རང་ངའི་ ་ ་ལ་ ག་ ་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ཟེར་བས། ་བིད་ ལ་པོའི་གསོལ་ ོན་ ་

མ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༠ ཤ་ ལ་ནི་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་འབར་ཞིང་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། གོ་ལོག་
འཆལ་མོ་ལས་ ེས་བའི་ ་ ོད། ངས་ ོད་ ིས་ཡི་ ་ཡི་ ་ལ་དགའ་བ་མི་ཤེས་སམ། འདི་ནི་རང་གིས་རང་
ལ་མཚན་ ོད་དང་། ོད་རང་ ེད་པའི་མ་ལ་ཡང་མཚན་ ོད་ ས་པ་མིན་ནམ། ༣༡ གལ་ཏེ་ཡི་ ་ཡི་ ་དེ་
འཇིག་ ེན་ ེང་ ་འཚ་ཞིང་གནས་ན། ོད་དང་ ོད་ ི་ ལ་ས་བ ན་པར་མི་འ ར་ཏེ། ད་ ་ ོད་ ིས་མི་
བཏང་ནས་དེ་ག ང་ཞིག བ ང་ ེ་ང་ལ་ ད་ནས་ཁོ་རང་གསོད་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༣༢ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ཕ་ཤ་
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ལ་ལ། དེ་ཅིའི་ ིར་འཆི་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ཅི་ ས་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༣༣ ཤ་ ལ་ ིས་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ོགས་
་མ ང་ག གས་ཏེ་ཁོ་བ ་བར་བ མ་པས། ཡོ་ན་ཐན་ ིས་རང་གི་ཕ་ཡིས་ ་བིད་གསོད་པར་སེམས་ཐག་

བཅད་ཟིན་པ་དེ་ཤེས་སོ༎ ༣༤ དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་ངར་ངར་ ིས་ ལ་ལས་ཡར་ལངས་སོ༎ ཚས་པ་གཉིས་ ི་
ཉིན་ཟ་མ་མ་ཟོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ཕ་ཡིས་ ་བིད་ལ་ ོད་པ་ ས་པས། ་བིད་ ི་ཆེད་ ་སེམས་ ག་

ས།
༣༥ ི་ཉིན་ཞོགས་པར། ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་དང་ ས་ཆད་བཏབ་པ་བཞིན། ིས་པ་ཞིག་ ེས་ ་ ིད་

དེ་ཞིང་ཁ་ ་ ེབས། ༣༦ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ིས་པ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ག་ ེ་སོང་ནས། ངས་འཕངས་པའི་
མདའ་དེ་ཚལ་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ིས་པ་དེ་ ག་ ེ་སོང་ཞིང་། ཡོ་ན་ཐན་ ིས་མདའ་དེ་ ིས་པའི་མ ན་ ་
འཕངས། ༣༧ ིས་པ་དེ་ཡོ་ན་ཐན་ ི་མདའ་ཐང་ ་ ང་བའི་ ལ་དེར་ཐོན་པ་ན། ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ད་ཆེན་
པོས་ ིས་པ་དེ་ལ། མདའ་དེ་ ོད་ ི་མ ན་ན་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་བཤད། ༣༨ ཡང་ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ད་ཆེན་
པོས། ར་ ་སོངས་ཤིག འགོར་འ ངས་མ་ ེད་ཅེས་ ས་པས། ིས་པས་མདའ་དེ་ ེར་ནས། བདག་པོའི་
གམ་ ་ལོག་གོ། ༣༩ འོན་ ང་ ིས་པས་དེའི་མཚན་དོན་མི་ཤེས་ཏེ། ཡོ་ན་ཐན་དང་ ་བིད་གཉིས་ལས་གཞན་

ས་ ང་མི་ཤེས། ༤༠ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ག ་ ིས་པ་དེའི་ལག་ ་ ད་ནས། ོད་མཁར་ནང་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་
བ ོས། ༤༡ ིས་པ་དེ་སོང་ ེས། ་བིད་ཕ་བོང་གི་ ོ་ནས་ ིར་ ད་དེ། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ག་ག མ་འཚལ།
དེ་གཉིས་ ིས་འོ་ ས་ཤིང་ཕན་ ན་ ི་གདོང་ལ་བ ས་ནས་མིག་ ་བཏོན། ་བིད་ ས་པའི་ ལ་ནི་ཤིན་ ་
སེམས་ ག་པར་ ང་ངོ་༎ ༤༢ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་གཉིས་ ིས་ ོན་གཙ་བོའི་མཚན་
དཔང་ ་བ གས་ནས། གཙ་བོས་ངེད་གཉིས་ ི་དབར་དང་། དེ་མིན་ ོད་དང་ངའི་ ི་རབས་པའི་ ོད་ ་
ནམ་ཡང་བདེན་དཔང་ ེད་དོ་ཞེས་མནའ་བོར་ ོང་། དེ་རིང་ ོད་བདེ་བར་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ་བིད་
ཡར་ལངས་ཏེ་སོང་ཞིང་། ཡོ་ན་ཐན་ཡང་མཁར་ནང་ ་སོང་ངོ་༎

༢༡ ་བིད་ནོབ་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་དཔོན་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་གམ་ ་ ེབས། ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ ེལ་ ེལ་
འ བ་འ བ་ངང་ ོར་ཡོང་ནས་དེ་ལ་བ ་བ་ ས་ཤིང་། དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་ ོད་གཅིག་

་འོངས་པ་ཡིན། རོགས་པ་མེད་དམ་ཞེས་ ིས། ༢ ་བིད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ལ་འདི་ ད་ །
ལ་པོས་ང་ལ་ ་བ་ཞིག་མངགས་བཅོལ་ ས་ཤིང་། ང་ལ། ངས་ ོད་བཏང་ནས་མངགས་བཅོལ་ ས་པའི་
་བ་དེ། གཞན་ ་ལའང་ཤེས་ ་འ ག་མི་ ང་། དེ་བས་ངས་གཞོན་ ་ཞིག་མངགས་ཏེ་ ལ་ག་གེ་མོ་ཞིག་
་ང་ལ་ ག་ ་བ ག་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ༣ ད་ ་ ོད་ ི་ལག་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད། ོད་ ིས་ང་ལ་བག་ལེབ་ འམ་

བཟའ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ ེར་རོགས་ཞེས་ ས། ༤ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ངའི་ལག་ ་དམ་
པའི་བག་ལེབ་ལས་གཞན་རང་ག་བའི་བག་ལེབ་ཅི་ཡང་མེད། གལ་ཏེ་གཞོན་ ་ མས་ ད་མེད་དང་ཉེ་བར་
བ ད་མེད་ན་ད་གཟོད་ ིན་ཆོག་ཅེས་ ས། ༥ ་བིད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ལ་འདི་ ད་ ། ང་རང་འོངས་པའི་
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ས་ ། ཉིན་ག མ་ཙམ་ ི་རིང་ལ་ང་ཚ་ ད་མེད་དང་ཉེ་བར་བ ད་མེད་པ་བདེན་པར་འ ག ིར་ ་བ་
ཕལ་བ་ཞིག་བ བ་ ་འ ོ་ ས་ ང་། གཞོན་ ་ མས་ ི་ ོད་ནི་གཙང་བར་འ ག དེ་བས་ན་དེ་རིང་ ར་
ལས་ ང་གཙང་བ་ ས་མ་དགོས་སོ་ཞེས་ ས། ༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་དམ་པའི་བག་ལེབ་ ིན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་ ་གཙ་བོའི་ ང་ན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་གསར་བར་བ ར་ ེས་ ི་ ིང་བ་དེ་ལས། བག་ལེབ་གཞན་
མེད་དོ༎

༧ ཉིན་དེར་ཤ་ ལ་ ི་གཡོག་པོ་ཞིག་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ས། ཁོའི་མིང་ལ་དོ་ཨེག་ཟེར་ཞིང་ཨེ་དོམ་པ་
ཞིག་ཡིན་ལ། ཤ་ ལ་ ི་ གས་ ིའི་མགོ་བ་ཡིན་ནོ༎

༨ ་བིད་ ིས་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ལག་ན་མ ང་དང་ ི་ཡོད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་
པོའི་ལས་འདི་ ེལ་འ བ་ཆེ་བས། ི་མ ང་སོགས་ལག་ཆ་ཅི་ཡང་འཛན་ཁོམ་མ་ ང་ངམ་ཞེས་ ིས། ༩ མཆོད་
དཔོན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ང་བ་ཨེ་ ཱ་ནས་བསད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་གོལ་ཡད་ ི་ ི་དེ་འདི་ ་ཡོད་
ཅིང་། རས་ ིས་བ མས་ཏེ། ཨེ་ཕོད་ ི་ བ་ ་བཞག་ཡོད་པས། ོད་ ི་དེ་ ེར་ན་ཆོག དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་
མེད་དོ་ཞེས་ ས། ་བིད་ ིས། ི་དེ་ལ་དོ་བ་ཞིག་མེད་པས། དེ་ང་ལ་ ེར་རོགས་ཞེས་ ས།

༡༠ ཉིན་དེར་ ་བིད་ཡར་ལངས་ཏེ། ཤ་ ལ་ལ་གཡོལ་བའི་ཆེད་ ། གད་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཀེས་ ི་གམ་ ་ ོས།
༡༡ ཨ་ཀེས་ ི་འཁོར་གཡོག་ཅིག་གིས་ཨ་ཀེས་ལ། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ ་བིད་མིན་ནམ། ལ་དེའི་

ད་མེད་ མས་ ིས་ ་ལེན་གར་ལ་རོལ་བཞིན། ཁོ་ལ་བ ས་ཏེ་ཤ་ ལ་ ིས་མི་ ོང་ ོང་བསད། ་བིད་ ིས་
མི་ ི་ ི་བསད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས་པས། ༡༢ ་བིད་ ིས་ ད་ཆ་དེ་ལ་མཉམ་བཞག་ཅིང་། གད་

ི་ ལ་པོ་ཨ་ཀེས་ལ་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར་ནས། ༡༣ འབངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ན་ ན་ ི་ ོད་པ་
བ ར་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ ོན་པ་ཞིག་ ་བ ས་ཏེ། མཁར་ ོ་ ་རི་མོ་ནག་ནོག་ ིས་པ་དང་། མཆིལ་མ་
ཁ་ འི་ནང་ ་ ན་ནས་བ ད་དོ༎ ༡༤ ཨ་ཀེས་ ིས་འཁོར་གཡོག་དེ་ལ། ོད་ཚས་ ོས་དང་། འདི་ནི་ ོན་པ་
ཞིག་རེད། ཅིའི་ ིར་ཁོ་འདི་ ་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ༡༥ ང་ལ་ ོན་པས་མ་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་མི་འདི་
ངའི་མ ན་ ་ ོ་ གས་ ོན་ ་ ིད་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ངའི་ ིམ་ ་འོངས་ཆོག་གམ་ཞེས་ ས༎

༢༢ ་བིད་ ལ་དེ་དང་ ལ་ནས་ ག་ ག་ཨ་ ལ་ལམ་ ་ ོས། ཁོའི་ ་ ་དང་ཕ་ ིམ་ ི་མི་ མས་
ིས་དེ་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་ཁོའི་གམ་ ་མར་སོང་ངོ་༎ ༢ གནོད་པ་ཐེབས་པ་དང་། ་ལོན་མང་

བ་དང་། སེམས་ནད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ་བིད་ ི་གམ་ ་འཛམས་པ་དང་། ་བིད་དེ་དག་གི་མགོ་བ་ ས་
ཤིང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་བཞི་བ ་ ག་ཙམ་ ང་། ༣ ་བིད་ ལ་དེ་ནས་མོ་ཨབ་ ི་མིས་ཕེ་ ་སོང་ ེ། མོ་
ཨབ་ ི་ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ ིས་ ་ཡིས་ང་ལ་ཅི་ ེད་ ་གནང་བ་དེ་ཤེས་རག་བར་ ། ོད་ ིས་
ངེད་ ི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ ོད་ཚའི་ ལ་ ་གནས་ ར་ནས་ ོད་ ་ག ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༤ ་བིད་ ི་ཁོའི་
ཕ་མ་གཉིས་ཀ་མོ་ཨབ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ིད་ཅིང་། ་བིད་རི་ ོང་ ་ཉིན་ག་ཙམ་ལ་བ ད་པ་དེ་ཙམ་ །
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ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཡང་མོ་ཨབ་ ལ་པོའི་གམ་ ་དེ་ཙམ་ ་བ ད།
༥ ང་ ོན་པ་གད་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་རི་ ོང་ ་མ་འ ག ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ་

བིད་ ལ་དེ་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཧ་རེད་ཅེས་ ་བའི་ནགས་ཚལ་ ་སོང་། ༦ ཤ་ ལ་གི་བེ་ཨ་ཡི་ ཱ་ ཱ་ ་འོམ་ ་
ཤིང་གི་ ིབ་འོག་ ་བ ད་དེ་ལག་ ་མ ང་བ ང་ནས་ཡོད་ཅིང་། འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་གཡས་གཡོན་ ་
འ ེང་ནས་འ ག ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་གང་ ་ཡོད་པ་ཐོས་ནས། ༧ གཡས་
གཡོན་ ་འ ེང་བའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་བེན་ཡ་མིན་པ། ོད་ཅག་གིས་ངའི་གཏམ་
ལ་ཉོན་ཅིག ཡི་ འི་ ་ཡིས་ཞིང་ཐང་དང་ ན་འ མ་ ི་ ེད་ཚལ་ ོད་ཅག་ལ་ ེར་ བ་བམ། ོད་ཅག་

ོང་དཔོན་དང་བ ་དཔོན་ ་འཇོག་ བ་བམ། ༨ ོད་ཅག་མཉམ་ ་འ ེལ་ནས་ང་ལ་གནོད་ ེད་པ་ལ་
ོས་དང་། ངའི་ ་དང་ཡི་ འི་ ་གཉིས་ ིས་མནའ་འ ེལ་ ེད་ ས། ང་ལ་བཤད་མཁན་མེད་ལ། ངའི་ ་

ཡིས་ངའི་འཁོར་གཡོག་ལ་ངན་ ལ་ ས་ཏེ་ང་ལ་གནོད་ ེལ་བར་ ོམ་པའི་ད་ འི་ ས་ བས་ འང་། ང་
ལ་བཤད་མཁན་དང་། ང་ལ་སེམས་ ར་ ེད་མཁན་མི་འ ག ༩ དེ་ ས་ཨེ་དོམ་པ་དོ་ཨེག་ཟེར་བ་དེ་ཤ་ ལ་

ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ི་ ོད་ནས་ལངས་ཏེ། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་ངེད་ ིས་ཡི་ འི་ ་དེ་ནོབ་ ལ་
ན་ཡོད་པའི་ཨ་ཧི་ བ་ ི་ ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་གམ་ ་འོངས་པ་མཐོང་ཞིང་། ༡༠ ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གིས་ཁོའི་ཚབ་

་གཙ་བོ་ལ་བཀའ་འ ི་ ས་ཤིང་། ཁོ་ལ་བཟའ་བ་ ིན་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ལ་བསད་ཟིན་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
གོལ་ཡད་ ི་ ིའང་ ིན་ཞེས་ ས།

༡༡ ལ་པོས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས། མཆོད་དཔོན་ཨ་ཧི་ བ་ ི་ ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་ཁོའི་ཕ་ ིམ་ ི་
ིམ་མི་གང་བོ་ ེ། ནོབ་ན་གནས་པའི་མཆོད་དཔོན་ མས་བོས་པས། དེ་དག་ ལ་པོ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་སོ༎

༡༢ ཤ་ ལ་ ིས། ་ཡེ་ཨ་ཧི་ བ་ ི་ ། ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ ས། དེའི་ལན་ ་ཁོས། ཇོ་བོ་ལགས། ང་
འདི་ ་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༣ ཤ་ ལ་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཡི་ ་ཡི་ ་དང་ངན་འ ེལ་

ས་ཏེ་ང་ལ་གནོད་ ེལ་བ་ཡིན། བཟའ་བ་དང་ ི་ཁོ་ལ་ ིན་པ་མ་ཟད། ་ལ་བཀའ་འ ི་ ས་ཤིང་ཁོ་ཡར་
ལངས་ཏེ་ང་ལ་གནོད་ ེལ་ ་བ ག་ནས། ད་ འི་ ས་འདི་ལ་ ེབས་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༤ ཨ་ཧི་མེ་
ལེག་གིས་ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ི་ ོད་ན་ ་བིད་ལས་ ོ་བ་ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད་
དམ། ཁོ་ནི་ ལ་པོ་ཚང་གི་མག་པ་ཡིན་པ་དང་། ལ་པོའི་བཀའ་ ོན་ཡང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལ་པོའི་ ིམ་ ་
ཆེས་བ ར་བར་འོས་པ་དེ་ཡང་ཡིན། ༡༥ ངས་དེ་རིང་ཐོག་མར་ཁོའི་ཆེད་ ་ ་ལ་བཀའ་འ ི་ ས་པ་ཡིན་
ནམ། དེ་འ ་ཞིག་གཏད་ནས་མིན་ནོ༎ ལ་པོ་ལགས་ཉེས་མིང་དེ་ང་དང་ངའི་ཕའི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ ི་

ེང་ ་མི་འགེལ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་དག་འདིའི་ཆེ་ ང་ཇི་འ ་ཡིན་ ང་། གཡོག་པོ་ངས་ཅི་ཡང་མི་
ཤེས་ལན་བཏབ། ༡༦ ལ་པོས། ་ཡེ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག ོད་དང་ ོད་ ི་ཕའི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་འོས་
སོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ལ་པོས་ཁོའི་གཡས་གཡོན་ ི་ ང་དམག་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་
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མཆོད་དཔོན་སོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ་བིད་ལ་རོགས་ ས་ཤིང་། ་བིད་འ ོ་བཞིན་པ་ཤེས་བཞིན་
་ང་ལ་མ་བཤད་དོ་ཞེས་ ས། ཤ་ ལ་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ལག་བ ིང་ ེ་གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་

གསོད་པར་མ་ ས་པ་ལ། ༡༨ ལ་པོས་དོ་ཨེག་ལ། ོད་ ིས་མཆོད་དཔོན་སོད་ཅིག་ཅེས་བ ོས། ཨེ་དོམ་པ་དོ་
ཨེག་གིས་མཆོད་དཔོན་བསད་ཅིང་། ཉིན་དེར་རས་ ི་ཨེ་ཕོད་ ོན་པ་བ ་ ་ ་ ་བསད་པ་དང་། ༡༩ ཡང་
རལ་ ི་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ ི་མཁར་ནོབ་ ་བ་དེ་ ་གནས་པའི་ ེས་པ་ ད་མེད་དང་། ིས་པ་དང་། ་མ་ ་
བཞིན་པའི་ ས་པ་དང་། བ་ ང་དང་། ག་དང་། བོང་ ་སོགས་བསད་ཚར་ཏོ༎

༢༠ ཨ་ཧི་ བ་ ི་ ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ལ་ ་ ག་ཅིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་མིང་ལ་ཨབ་ཡ་ཐར་ཞེས་འབོད་ཅིང་། དེ་
་བིད་ ི་གམ་ ་ ོས། ༢༡ ཨབ་ཡ་ཐར་ ིས་ཤ་ ལ་ ིས་གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་བསད་པའི་དོན་དེ་ ་བིད་

ལ་བཤད་དོ༎ ༢༢ ་བིད་ ི་ཨབ་ཡ་ཐར་ལ་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ཨེ་དོམ་པ་དོ་ཨེག་དེ་ ་འ ེང་འ ག་པ་
མཐོང་ནས། དེས་ཤ་ ལ་ལ་འཆད་ངེས་པ་ཤེས་སོ༎ ོད་ ི་ཕའི་ ིམ་མི་ཡོངས་ ི་ ོག་ཤོར་བ་དེ་ང་ལ་རག་
ལས། ༢༣ ོད་རང་ངའི་གམ་ ་བ ད་དེ་ ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ོག་ལེན་ ་འོངས་པ་དེ་ངའི་

ོག་ལེན་ ་འོངས་པ་ཡིན་པས། ོད་རང་ངའི་གམ་ནས་བདེ་བར་གནས་ བ་ཅེས་ ས་སོ༎

༢༣ མི་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ཀི་ ཱ་ལ་ ོལ་ཞིང་། ག ལ་ཁ་ མས་འ ོག་གིན་
འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༢ དེ་བས་ ་བིད་ ིས་གཙ་བོ་ལ། ང་སོང་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་

ས་ན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅེས་ ས་པ་ལ། གཙ་བོས་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་
ཏེ། ཀི་ ཱ་ལ་བ བས་ཆོག་གོ་ཅེས་གནང་། ༣ ་བིད་ ི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ། ང་ཚ་ཡ་ ་ འི་

ལ་འདི་ནས་ ང་ ག་པས། ཀི་ ཱའི་ ལ་ ་སོང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་པ་ལ་དེ་ལས་
ང་ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༤ ་བིད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ས་པས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ཡར་

ལངས་ནས་ཀི་ ཱའི་ ལ་ ་སོངས་དང་། བདག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་ངེས་སོ་ཞེས་
ལན་ག ངས། ༥ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཀི་ ཱའི་ ལ་ ་སོང་ ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དང་
ག ལ་བ ེས་ནས་དེ་དག་ཡོངས་ ་ཕམ་པར་ ས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ ོ་ གས་ མས་ ང་འ ོགས། དེ་ ར། ་
བིད་ ིས་ཀི་ ཱའི་ ོད་དམངས་ མས་བ བས་སོ༎ ༦ ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་ ་ཨབ་ཡ་ཐར་ཀི་ ཱ་ ་ ོས་ཏེ་ ་བིད་
ལ་ ག་པའི་ ས་ ། ལག་ ་ཨེ་ཕོད་ཅིག་བ ང་ཡོད་དོ༎

༧ མི་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ལ། ་བིད་ཀི་ ཱ་ ་འ ོར་འ ག་ཅེས་ ས། ཤ་ ལ་ ིས། ཁོ་ནི་ ོ་དང་ ོ་གཏན་
ཡོད་པའི་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ནང་ ་བ ག་པ་རེད། འདི་ནི་ ་ཡིས་ཁོ་རང་ངའི་ལག་ ་བཞག་པ་ཡིན་
ཞེས་ ས། ༨ དེ་ནས་ཤ་ ལ་ ིས་དམག་ མས་བ ས་ཏེ། ཀི་ ཱའི་མཁར་ལ་ ོལ་ཞིང་། ་བིད་དང་དེའི་ ེས་
འ ངས་པ་ མས་མཁར་ནང་ ་འ ག་པར་འ ོ་བར་བ མ། ༩ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ ིས་ཁོ་རང་གསོད་པར་

ོག་ ས་འཐེན་ ིན་པ་ཤེས་ནས། མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་ལ། ཨེ་ཕོད་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་ཤིང་། ༡༠ ་བིད་
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ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལགས། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ངས་ཤ་ ལ་ཀི་ ཱའི་མཁར་ ་
འོངས་ཏེ། ང་གསོད་པའི་ཆེད་ ་མཁར་ཡང་མེད་པར་བཟོ་ ིས་འ ག་ཅེས་ཐོས་ ང་། ༡༡ ཀི་ ཱ་བ་ མས་ ིས་
ང་རང་ཤ་ ལ་ ི་ལག་ ་ ོད་དམ་མི་ ོད། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ངས་ཐོས་པ་བཞིན་ཤ་ ལ་མར་འོངས་སམ་མི་
འོངས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་ལ་ ག་ ོན་གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་
བ་བཏབ་པས། གཙ་བོས། ཤ་ ལ་མར་འོངས་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས། ༡༢ ཡང་ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ཀི་

ཱ་བ་ མས་ ིས་ང་དང་ངའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཤ་ ལ་ ི་ལག་ ་ ོད་དམ་མི་ ོད་ཅེས་ ས། གཙ་བོས།
ོད་ངེས་སོ་ཞེས་ ས་པས། ༡༣ ་བིད་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་མི་ ག་བ ་ཙམ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད། ཀི་ ཱ་

དང་ ེས་ནས་ཁོ་ཚ་འ ོ་འདོད་པའི་ ོགས་ ་སོང་ངོ་༎ མི་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ལ། ་བིད་ཀི་ ཱ་དང་ ེས་ཞེས་
ལབ་པས། ཤ་ ལ་ ིར་མ་ ང་ངོ་༎

༡༤ ་བིད་དབེན་པའི་རི་ ོང་ ེ། ཟིབ་ཅེས་ ་བའི་དབེན་པའི་ ་ ལ་ ་ ན་ ོད་ ས། ཤ་ ལ་ ིས་ཉིན་
རེ་རེར་ ་བིད་བཙལ་ཡང་། ་ཡིས་ ་བིད་དེའི་ལག་ ་མ་ ད་དོ༎

༡༥ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ ིས་ཁོའི་ ོག་འཚལ་བཞིན་པ་ཤེས། དེ་ ས། ཁོ་རང་ཟིབ་ ི་དབེན་པའི་ནགས་
ཚལ་ ་གནས། ༡༦ ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ཡར་ལངས་ཏེ། ནགས་ཚལ་ ་སོང་ནས་ ་བིད་ལ་ ག་ཅིང་། ཁོ་
ལ་ ་བ ེན་ནས་ ོབས་པ་བ ེད་དགོས་ ལ་བ ད། ༡༧ དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ག་མི་དགོས། ངའི་ཕ་ཤ་ ལ་ ི་
ལག་པས་ ོད་གསོད་མི་ ིད། ོད་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ ་ བ་ལ། ང་ཡང་ ོད་ ི་ ོན་པར་འ ར་
ངེས། འདི་ནི་ངའི་ཕ་ཤ་ ལ་ ིས་ ང་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༨ དེ་ནས་དེ་གཉིས་ ིས་གཙ་བོའི་ ང་ ་ཁ་ཆད་

ས་ ེས། ་བིད་ ར་བཞིན་ནགས་ཚལ་ ་བ ད་ཅིང་། ཡོ་ན་ཐན་ ིར་ ལ་ ་ལོག་གོ།
༡༩ ཟིབ་པ་ མས་གི་བེ་ཨ་ནས་ཤ་ ལ་ལ་ ག་ཅིང་འདི་ ད་ ། ་བིད་ནི་ང་ཚའི་ ལ་ ་ ེས་པའི་

ནགས་ཚལ་ ོད་ ི་རི་ ོང་དང་། ཐང་ ོང་ ོ་ ོགས་ ི་རི་ཧ་ཀི་ ཱ་ ་ཡིབ་འ ག་པ་མིན་ནམ། ༢༠ ེ་ ལ་པོ་
ལགས། ོད་རང་ ོད་ ི་འདོད་པ་བཞིན་ ་མར་འོངས་ཆོག ངེད་ཅག་གིས་དེ་དངོས་ ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་
ངེས་ཞེས་ ས། ༢༡ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་ ོན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ིང་ ེས་ ས་སོ༎ ༢༢ ོད་ཅག་ ིར་སོང་ ེ། ཁོའི་ ོད་གནས་དང་གར་འ ོ་ལ་ ད་
ཞིབ་ནན་མོ་ ས་ ེས། ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་དེ་ ་ ོད་པ་མཐོང་བ་ལ་ ོས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ཐོས་པ་

ར་ན་ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་གཡོ་ ་དང་ ན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར། ༢༣ དེ་བས་ཁོ་རང་ཡིབ་པའི་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་
གཏན་འཁེལ་ ས་ ེས། ིར་ལོག་ ེས་གནས་ ལ་ཇི་བཞིན་ང་ལ་ཤོད་ཅིག ང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་འ ོ་
བར་ ། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ཡ་ ་ ་བའི་མངའ་ཁོངས་ ་ཡོད་ན། ངས་ ད་ ིམ་ ི་ ོང་མང་པོ་ལས་ཁོ་རང་
འཚལ་བར་ངེས་ཞེས་ ས།

༢༤ ཟིབ་པ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཤ་ ལ་ ི་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ་ཟིབ་ ལ་ ་ཆས། འོན་ ང་ ་བིད་
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དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ཱ་འོན་ ི་ཐང་ ོང་གི་ ོ་ ོགས་ན་ཡོད་པའི་ཡ་ལ་པ་ ་གནས། ༢༥ ཤ་ ལ་
དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ་བིད་འཚལ་ ་སོང་བ་དེ། མི་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ་བཤད་པས། ཁོ་རང་
མར་ཕ་བོང་གི་ ོགས་ ་སོང་ཞིང་། ཱ་འོན་ ི་ཐང་ ོང་ ་བ ད། ཤ་ ལ་ ིས་དེ་ཐོས་པས་ ་བིད་ ི་ ེས་
འདེད་ ིར་ ཱ་འོན་ ི་ཐང་ ོང་ ་སོང་། ༢༦ ཤ་ ལ་ནི་རི་བོའི་ ར་ ོགས་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད་ལ། ་བིད་
དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་རི་བོའི་ཕར་ ོགས་ ་འ ོ་ཞིང་། ེལ་ ར་ངང་ཤ་ ལ་ལ་གཡོལ་བཞིན་
ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤ་ ལ་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས། མཐའ་བཞི་ནས་ ་བིད་དང་དེའི་ ེས་
འ ངས་པ་ མས་བ མས་ཏེ། དེ་དག་ག ང་ ིས་ཡོད་དོ༎ ༢༧ ོ་ ར་ ་བང་ཆེན་པ་ཞིག་ ང་ནས་ཤ་ ལ་
ལ་འདི་ ད་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་མངའ་ཁོངས་ ་འོངས་ཏེ་འ ོག་བཅོམ་ ེད་ ིན་ཡོད་པས། ལ་པོ་ ར་

་ ིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༨ དེ་ནས་ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ ི་ ེས་མ་དེད་པར། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ ོལ་
ཆེད་ ིར་ལོག དེ་བས་ ལ་དེའི་མིང་ལ་ཟི་ར་ཧ་མ་ཞི་ལོ་ཅེ་ཞེས་བཏགས། ༢༩ ་བིད་དེ་ནས་ཡར་སོང་ ེ།
ཨེང་གེ་དིའི་རི་ ོང་ ་གནས་བཅས་སོ༎

༢༤ ཤ་ ལ་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་མཐར་བ ད་དེ་ ིར་ལོག་པ་ན། མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ། ་བིད་
ཨེང་གེ་དིའི་ཐང་ ོང་ན་འ ག་ཅེས་ ས། ༢ ཤ་ ལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་

དམག་ ག་བ ས་ མ་ ོང་བདམས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ ེ་ ིད་དེ་ ག་གི་ཕ་བོང་ཞེས་ ་བའི་ ོགས་ ། ་བིད་
དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་འཚལ་ ་ ིན། ༣ ལམ་འ མ་ ི་ ག་རའི་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། དེ་ ་ ག་

ང་ཞིག་ཡོད་པས་ཤ་ ལ་དེ་ ་གཅིན་གཏོང་ ་སོང་། དེ་ ས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ག་
ང་དེའི་ནང་ ་ ང་འ ག་གོ། ༤ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་གཙ་བོས་ ོད་

ལ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ མས་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་ ། ོད་ ིས་དེ་ལ་ཅི་འདོད་ ་ ད་ཆོག་ཅེས་
ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ། ད་ ་ ས་ ་བབས་འ ག་ཅེས་ ས། ་བིད་ཡར་ལངས་ཏེ། ཁ་རོག་གེར་ཤ་ ལ་ ི་ ་
བའི་ ་ ེ་བཅད་དོ༎ ༥ ེས་ ་ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ ི་ ་བའི་ ་ ེ་བཅད་པ་དེ་ལ་རང་སེམས་ནས་ལེ་བདའ་

ས་ཤིང་། ༦ རང་གི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ངའི་ཇོ་བོ་ནི་གཙ་བོས་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་
ཞིག་ཡིན། ངས་གཙ་བོའི་ ང་ ་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་དེ་ལ་གནོད་པ་ ེད་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཙ་
བོས་ གས་པ་ མ་ གས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ ༧ ་བིད་ ི་ ད་ཆ་དེས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་བཀག་
ནས། དེ་དག་གིས་ཤ་ ལ་ལ་གནོད་པ་མ་ ས་སོ༎ ཤ་ ལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ག་ ང་ལས་ ད་ཅིང་ལམ་ ་ཆས།
༨ དེའི་ ེས་ ་ ་བིད་ཡར་ལངས་ཏེ་ ག་ ང་ལས་ ིར་ ད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ེ་ངའི་ཇོ་བོ། ངའི་ ལ་པོ་
ལགས་ཞེས་བོས། ཤ་ ལ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ ་ ས། ་བིད་ ིས་ ས་པོ་བ མས་ཤིང་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ནས་

ག་འཚལ་ ིན་འ ག
༩ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་གཞན་ ི་ཁ་ལ་ཉན་ནས། ་བིད་ ིས་ ོད་ལ་གནོད་ ེལ་
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བཞིན་འ ག་ཟེར་བ་དེ་ ོམ་པ་ཡིན། ༡༠ དེ་རིང་ ོད་ ིས་མིག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་བ་ ར། ག་ ང་ ་གཙ་
བོས་ ོད་རང་ངའི་ལག་ ་ ད། གཞན་ ིས་ང་ལ་ ོད་རང་གསོད་པར་བ ལ་ཡང་། ངས་ ོད་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་ནས་འདི་ ད་ ། ངས་ལག་པ་བ ིངས་ནས་རང་གི་ཇོ་བོ་གསོད་མི་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་གཙ་
བོས་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་ཞིག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ༡༡ ངའི་ཡབ་ལགས། ོད་ ི་ ་བའི་ ་ ེ་ངའི་ལག་

་ཡོད་པ་ལ་ ོས་དང་། ངས་ ོད་ ི་ ་བའི་ ་ ེ་བཅད་ ང་ ོད་མ་བསད་པ་ཡིན། ོད་ ིས་དེ་ལས་ངས་ནི་
ོད་ལ་གནོད་སེམས་འཆང་ ེ་ བ་འགལ་ ེད་ ིས་མེད་པ་ཤེས་པར་ ིས། ོད་ ིས་ངའི་ ོག་འཚལ་བཞིན་

ཡོད་ ང་། ངས་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་མ་བཏང་ངོ་༎ ༡༢ གཙ་བོས་ ོད་དང་ངའི་བར་ནས་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་
དགར་ཏེ། ོད་ ི་ ས་ ེང་ནས་ང་ལ་དཀར་འདོན་ ེད་པར་ ོན། འོན་ ང་ངའི་ལག་པས་ ོད་ལ་གནོད་པ་

ེད་མི་ ིད་དེ། ༡༣ གནམ་མིའི་ཁ་དཔེ་ལ། དོན་ངན་པ་ནི་མི་ངན་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཟེར་བས། ངའི་ལག་པས་
ོད་ལ་གནོད་པ་ ེད་མི་ ིད། ༡༤ ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོས་ ་ཞིག་འཚལ་ ིན་ཡོད་དམ། ་ཞིག་གི་ ེས་

འདེད་ ིན་ཡོད་དམ། ི་ཤི་བའི་རོའམ། ི་བ་ཞིག་འཚལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༥ གཙ་བོས་ ོད་དང་ངའི་བར་ ་
ིམས་ གས་ ང་བོར་བ ིངས་ཏེ། བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་དགར་བ་མ་ཟད། ད ད་ཞིབ་ ས་ནས་ང་ལ་དཀར་

འདོན་དང་། ང་རང་ ོད་ ི་ལག་ནས་ཐར་ ་འ ག་པར་ ོན་ཞེས་ ས། ༡༦ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་ ད་ཆ་དེ་
བཤད་ཚར་ ེས། ཤ་ ལ་ ིས་། ངའི་ ་ ང་ ་བིད། འདི་ནི་ ོད་ ི་ ད་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་
ཤིང་།

༡༧ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ང་ལས་ལ་ ་དང་ ན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ང་ལ་བཟང་ ་
བ ས་ ང་། ངས་ནི་ ོད་ལ་ངན་ ་བ ས། ༡༨ དེ་རིང་ ོད་ ིས་ང་ལ་བཟང་ ་བ ས་པ་གསལ་བོར་མངོན་

ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ང་རང་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་ ང་། ོད་ ིས་ང་རང་མ་བསད། ༡༩ ་ཞིག་
རང་གི་ད ་དང་འ ད་ན། དེ་ལ་གནོད་པ་མ་ ས་པར་བདེ་བར་གཏོང་ ིད་དམ། གཙ་བོས་དེ་རིང་ ོད་ ིས་
ང་ལ་ཅི་ ས་པ་དེ་བཞིན་ ། ོད་ལ་ ིན་ལན་གནང་བར་ཤོག ༢༠ ངས་ ང་ ོད་རང་ ལ་པོར་འ ར་ངེས་པ་
ཤེས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ཁབ་འདི་ ོད་ ི་ལག་ ་གནས་པར་ངེས་སོ༎ ༢༡ ད་ ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་དཔང་

་བ གས་ཏེ་ང་ལ། ངའི་ ེས་རབས་པ་ མས་མེད་པར་མི་ ེད་ཅིང་། ངེད་ ི་ཕ་ ིམ་ནས་ངའི་མིང་མེད་པར་
མི་བཟོ་བའི་མནའ་འབོར་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༢ དེ་བས་ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་མནའ་བོར། ཤ་ ལ་ ིར་ ིམ་ ་
ལོག་ཅིང་། ་བིད་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་རི་ ོང་ ་ ིན་ཏོ༎

༢༥ ཤ་ ་ཨེལ་ཤི་ ེས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ན་ ་འ ས་ཏེ་ཁོའི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ས་ཤིང་། ཁོ་རང་
ཱ་ ཱ་ ེ། ཁོ་རང་ཉིད་ ི་ ར་ས་༼མ་ཡིག་ ་ཁང་པ་ཞེས་ ིས་འ ག ༽ ་ ས་སོ༎ ་བིད་ཡར་

ལངས་ནས་པ་རན་ ི་ཐང་ ོང་ ་ཆས། ༢ མ་ཨོན་ན་ ེས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁོའི་ ་ནོར་ མས་ཀར་མེལ་ ་
ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ག་པོ་གཏེར་བདག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། ག་ མ་ ོང་དང་ར་མ་ཆིག་ ོང་ཡོད། ས་དེར་ཁོས་
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ཀར་མེལ་ ་བལ་འ ེག་གིན་འ ག ༣ ཁོའི་མིང་ལ་ན་བལ་ཟེར་ལ་ཀ་ལེབ་ ི་ ད་པ་ཡིན། ཁོའི་ ང་མའི་མིང་
ལ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་ ་འབོད་ཅིང་། མཛངས་ལ་ ེ་ག གས་མཚར་བའི་ ད་མེད་ཅིག་ཡིན་ ང་། ན་བལ་ནི་རང་
འདོད་ཆེ་ཞིང་ག ག་ བ་དང་ ན་པ་ཞིག་གོ། ༤ ་བིད་ ིས་ཐང་ ོང་ནས་ན་བལ་ ིས་བལ་འ ེག་གིན་པ་
ཐོས་པས། ༥ ་བིད་ ིས་གཡོག་པོ་བ ་མངགས་ཤིང་དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་ཀར་མེལ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་ན་བལ་

ི་གམ་ ་སོང་ ེ། ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཁོ་ལ་འཚམས་འ ི་ ོས་ཤིག ༦ ག་པོ་གཏེར་བདག་དེ་ལ་འདི་ ད་
། ོད་རང་བདེ་བར་ ོན། ོད་ ི་ ིམ་མི་བདེ་བར་ ོན། ོད་ལ་དབང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ ོན། ༧ ད་
་ངས་ཐོས་པ་ ར་ན་ ོད་ ིས་བལ་འ ེག་གིན་འ ག ོད་ ི་ ི་བོ་ཀར་མེལ་ན་ཡོད་ ས་ང་དང་མཉམ་
་བ ད་པ་ཡིན། ངས་ཁོ་ཚ་ལ་ བ་ཚད་ ས་མ་ ོང་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་ཡང་ ོང་ཅི་ཡང་རེག་མ་ ོང་། ༨ ོད་ ི་

གཡོག་པོ་ མས་ལ་ ིས་ཆོག་ ེ། དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་འཆད་ངེས་ཡིན། དེ་བས་ངའི་གཡོག་པོ་ལ་ ོད་ ི་མ ན་
ནས་ ིན་ལན་རེ་ཐོབ་པར་ ོན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་བཟང་བོ་ཞིག་ལ་འདིར་ ེབས་པ་ཡིན་པས། ོད་ ི་ལག་

ེ་ན་ཡོད་པ་ཞིག་གཡོག་པོ་དང་ ོད་ ི་ ་ ་བིད་ལ་ ེར་རོགས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༩ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་
དེར་ ེབས་ནས། གཏམ་དེ་དང་ ་བིད་ ི་མིང་བཅས་ན་བལ་ལ་བཤད་ ེས། ཅི་ཡང་མ་ ས་སོ༎ ༡༠ ན་བལ་

ིས་ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ལ། ་བིད་ཟེར་བ་དེ་ ་རེད། ཡི་ ་ཡི་ ་ཟེར་བ་དེ་ ་རེད། ཉེ་ཆར་ ལ་པོ་ལ་ངོ་
ལོག་ ེ་ ིར་འ ོ་བའི་གཡོག་པོ་ནི་ཤིན་ ་མང་བས། ༡༡ ངས་བཟའ་བ ང་དང་ངའི་ ག་བལ་འ ེག་མཁན་

མས་ ི་ཆེད་ ་བཤས་པའི་ཤ་ མས་གར་འོངས་མི་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་ལ་ ེར་ ིད་དམ་ཞེས་ ས།
༡༢ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ ར་ ི་ལམ་ལ་ གས་ནས་ ིར་ལོག་ཅིང་། གཏམ་དེ་ཇི་བཞིན་ ་ ་བིད་ལ་ ས།

༡༣ ་བིད་ ིས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་མི་རེ་ ི་རེ་ཐོགས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། འབངས་
ཐམས་ཅད་ ིས་ ི་ཐོགས་ཤིང་། ་བིད་ ིས་ ང་ ི་བཏགས་འ ག ་བིད་དང་འ ོགས་ནས་སོང་བའི་
དམག་བཞི་བ ་ཡོད་ཅིང་། དམག་ཉིས་བ ་དམག་ཆས་ལ་ ་ ང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་བ ད་དོ༎ ༡༤ ན་བལ་

ི་གཡོག་པོ་ཞིག་གིས་ན་བལ་ ི་ ང་མ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་ལ། ་བིད་ ིས་ཐང་ ོང་ནས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ་
ངེད་ ི་བདག་པོ་ལ་འཚམས་འ ི་ ས་ ང་། བདག་པོས་དེ་དག་ལ་ ིགས་དམོད་ ས། ༡༥ འོན་ ང་དེ་དག་
ངེད་ཅག་ལ་ཤིན་ ་མ ན་པར་འ ག་ ེ། ངེད་ཅག་ཞིང་ཐང་ ་དེ་དག་དང་ཕན་ ན་འ ོ་འོང་ ེད་པའི་

ས་ ། དེ་དག་གིས་ང་ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་ ས་མ་ ོང་ལ། ོང་ཡང་རེག་ ་འ ག་མ་ ོང་། ༡༦ ངེད་ཅག་
གིས་ཁོ་ཚའི་གམ་ ་ གས་འཚ་བའི་ བས་ ། དེ་དག་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ང་ཚའི་ ང་བ་ ས་པ་ཡིན། ༡༧ དེ་
བས་ ོད་ ིས་བཀོད་ ིག་ ས་ཏེ། ཅི་ ས་ན་བཟང་བ་ལ་ ོས་དང་། དེ་ ་མིན་ན། ངེད་ ི་བདག་པོ་དང་ཁོའི་

ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ ི་མགོ་ཐོག་ ་ ག་བ ལ་འ ང་ངེས་པ་ཡིན། ཁོའི་གཤིས་ ད་ བ་པས་ ས་ ང་ཁོ་ལ་
ད་ཆ་བཤད་མི་ ོབས་སོ༎

༡༨ ཨ་བི་ག་ཡིལ་ ིས་ ེལ་ ར་ངང་བག་ལེབ་ཉིས་བ ་དང་། ཆང་ ལ་བ་གཉིས་དང་། བཤས་ཟིན་པའི་
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ག་གི་ཤ་ཁོག་ ་དང་། ཡོས་ ེ་ ་དང་། ན་འ མ་ ི་བག་ལེབ་བ ་དང་། སེ་ཡབ་ ི་བག་ལེབ་ཉིས་བ ་
བཅས་བོང་ ་ལ་བཀལ་ནས། ༡༩ གཡོག་པོ་ མས་ལ། ོད་ཚ་ ོན་ ་ཆས་དང་། ངས་ ོད་ཅག་གི་ ེས་དེད་
ནས་འོང་ངོ་ཞེས་ ས། འོན་ ང་ཁོ་མོས་དོན་དག་འདི་ ོ་ག་ན་བལ་ལ་ཤེས་ ་མ་བ ག་གོ། ༢༠ ཨ་བི་ག་ཡིལ་

ིས་བོང་ ་བཞོན་ཏེ་ལ་ངོས་ནས་མར་འབབ་པའི་ ས་ ། ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཁ་གཏད་
་ ར་འོངས་བཞིན་པ་མཐོང་བས། ཨ་བི་ག་ཡིལ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ་བ་ ས་སོ༎ ༢༡ ོན་ ་བིད་ ིས་འདི་
ད་ ། ངས་ཐང་ ོང་ ་ཁོའི་ཆེད་ ་ ་ ང་ ས་ཏེ། ཁོ་ལ་ ོང་རེག་ ་མ་བ ག་པ་དེ། དངོས་གནས་ ོང་

ཟད་ ་ ར་འ ག ཁོས་ང་ལ་བཟང་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་ ང་བས། ༢༢ ངེད་ ིས་ན་བལ་ལ་གཏོགས་པའི་
ེས་པ་གཅིག་སང་ཉིན་ནམ་གསལ་རག་བར་ ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་གཅོད་རོགས་

གནོངས་ཞེས་ ས།
༢༣ ཨ་བི་ག་ཡིལ་ ིས་ ་བིད་མཐོང་བ་ན། ེལ་ ར་ངང་བོང་ལས་བབས་ཏེ། ་བིད་ ི་མ ན་ནས་

ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ནས་ ག་ ས་སོ༎ ༢༤ ་བིད་ ི་ ོག་ ེ་ ་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ནས་འདི་ ད་ ། ངའི་ཇོ་
བོ་ལགས། ཉེས་པ་འདི་ངའི་ ེང་ ་འབབ་པར་ ོན། ོད་ ིས་གཡོག་མོ་ལ་ ད་ཆ་འགའ་བཤད་ ་ག ག་
པ་དང་། དེ་བས་ ང་གཡོག་མོའི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་རོགས་མཛད། ༢༥ ངའི་ཇོ་བོས་མི་ངན་པ་ན་བལ་ལ་ཁ་ཡ་
མ་ ེད་ཅིག ཁོའི་གཤིས་ ད་ ང་ཁོའི་མིང་དང་མ ངས་ཏེ། ཁོའི་མིང་ལ་ན་བལ་ ་འབོད།༼ ན་བལ་ནི་

ན་ཞིང་ ོང་བའི་དོན།༽ཁོ་ནི་ ་ལ་ ག་ ང་ ན་ཞིང་ ོངས། འོན་ ང་ཇོ་བོས་མངགས་པའི་གཡོག་པོ་དེ།
གཡོག་མོས་མཐོང་མ་ ང་། ༢༦ ངའི་ཇོ་བོ་ལགས། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ལག་པས་ད ་གསོད་པ་དང་། ག་བ ར་
བའི་ཉེས་པ་དེ་བཀག་པ་ཡིན་པས། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་པ་དང་། ཡང་ ོད་ ི་
མ ན་ནས་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ོད་ ི་ད ་དང་ ོད་ལ་གནོད་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ན་བལ་དང་རང་བཞིན་
གཅིག་ ་འ ར་བར་ ོན། ༢༧ ད་ ་ ོད་ ིས་གཡོག་མོས་བ ལ་ཡོང་བའི་ལེགས་ ེས་ མས་ ོད་ ི་ ེས་ ་
འ ངས་པའི་གཡོག་པོ་ མས་ལ་ ེར་རོགས་ ། ༢༨ ོད་ ིས་གཡོག་མོའི་ཉེས་པ་ལ་ ་ཡངས་ཤིག་གནང་
རོགས། གཙ་བོས་ངའི་ཇོ་བོ་ལ་འ ར་བ་མེད་པའི་ ིམ་གཞི་ཞིག་བ ན་ངེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ཇོ་
བོས་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ག ལ་བ ེས་པ་མ་ཟད། ོད་ ི་ཚ་གང་བོར་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་འཛན་ ་མེད་དོ༎ ༢༩ ོད་
རང་ ག་ལ་ ོར་མཁན་དང་། ོད་ ི་ ོག་འཚལ་མཁན་ ི་མི་ཡོད་ནའང་། ོད་ ི་ ོག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་

ི་ ་ཡིས་ནོར་ ་ ོད་ ་ཉར་བ་ཇི་བཞིན་མགོན་ བས་ ་བ ང་ཡོད་པས། ོད་ ི་ད འི་ ོག་ནི། གཙ་བོས་
འདོར་བར་ ེད་དེ། ར་ཆའི་ ར་ ོ་འཕེན་པ་བཞིན་འདོར་བར་ ེད། ༣༠ གལ་ཏེ་ངའི་ཇོ་བོའི་ ག་གིས་ད་ ་
ཉིད་ ་ཉེས་མེད་པའི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་ལ་ད ་ཤ་མ་ ངས་ན། ནམ་ཞིག་གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཞལ་

ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ོད་ལ་ ིན་ བས་བ ལ་ཏེ། ོད་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་ན། དེ་ ས་
ངའི་ཇོ་བོའི་སེམས་པ་མི་ ོམས་ཤིང་། ་འ ས་ལ་མི་རན་པར་འདོད་དོ༎ གཙ་བོས་ངའི་ཇོ་བོ་ལ་ ིན་ བས་
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གནང་ ེས། ོད་ ིས་གཡོག་མོ་ངེད་མ་བ ེད་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣༡ གོང་དང་མ ངས།
༣༢ ་བིད་ ིས་ཨ་བི་ག་ཡིལ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལ་བ གས་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ཁོང་གིས་ ོད་ཉིད་ང་བ ་ ་འོང་ ་བ ག་པ་རེད། ༣༣ ོད་དང་ ོད་ ི་མཐོང་ ་དེ་ཡང་
བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ ོད་ ིས་ང་ལ་དངོས་ ་ད ་ཤ་ལེན་པ་དང་། མིའི་ ག་བ ར་

་མ་བ ག་གོ། ༣༤ ངེད་ ིས་ངས་ ོད་གསོད་པར་འགོག་ ོལ་ ས་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་གཏན་
གནས་ ི་ ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་བོར་བ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ ོད་ ར་ ་ང་བ ་ ་མ་ ེབས་པ་ཡིན་ན།
སང་ཉིན་ཞོགས་པར། ན་བལ་ལ་གཏོགས་པའི་ ེས་པ་གཅིག་ ང་འཚ་བར་མི་འ ར་རོ༎ ༣༥ ་བིད་ཨ་བི་ག་
ཡིལ་ ིས་བ ལ་འོངས་པའི་ལེགས་ ེས་ཐོབ་པ་དེ་ལ་དགའ་ཞིང་། ཁོ་མོ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ ི་གཏམ་
ལ་ཉན་ཟིན་ལ། ོད་ ི་ཁ་ངོར་ཡང་བ ས་པ་ཡིན་པས། ོད་རང་བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་ ལ་ ་ལོག་ཆོག་
ཅེས་ ས།

༣༦ ཨ་བི་ག་ཡིལ་ན་བལ་ ི་གམ་ ་ ེབས་པ་ན། དེས་ ིམ་ ་གསོལ་ ོན་ཆེན་པོ་ ེ། ལ་པོའི་གསོལ་ ོན་
་ ་ཞིག་བཤམས་ཡོད་ལ། ན་བལ་ར་བཟི་བར་ ར་འ ག ཨ་བི་ག་ཡིལ་ ིས་དོན་དག་ཆེ་ ང་ཅི་ཡང་ཁོ་ལ་

མ་ ས་པར། ི་ཉིན་ཞོགས་པའི་བར་ ་ ག་ནས་བ ད། ༣༧ ི་ཉིན་ཞོགས་པར། ན་བལ་ ི་བཟི་ ངས་པར་
ར་བས་ཁོའི་ ང་མས་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་བཤད། ཁོའི་ མ་ཤེས་ ས་དང་ ལ་ནས་ ས་པོ་ ོ་བཞིན་
་རེངས་པར་ ར། ༣༨ ཉིན་བ ་འགོར་ ེས། གཙ་བོས་ན་བལ་ལ་ ོལ་ནས། ཁོ་རང་འཆི་ ་བ ག

༣༩ ་བིད་ ིས་ན་བལ་ཤི་བའི་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལ་བ གས་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ན་བལ་ ིས་ང་ལ་ ོད་པ་ ས་པ་དེ་དཀར་འདོན་ ས། ཡང་གཡོག་པོ་ མས་ལ་ངན་
ེད་ ་མ་བ ག་ལ། ན་བལ་ ི་ཉེས་པ་དེ་ན་བལ་ ི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་པར་ ས་ཞེས་ ས། དེ་བས་ ་བིད་
ིས་མི་མངགས་ནས། ཨ་བི་ག་ཡིལ་ལ། ངས་ ོད་ ང་མར་ལེན་པར་ ་ཞེས་ ད་བཏང་། ༤༠ ་བིད་ ི་

གཡོག་པོ་ཀར་མེལ་ ་ ེབས་ནས་ཨ་བི་ག་ཡིལ་དང་ ག་ཅིང་། ཁོ་མོ་ལ་འདི་ ད་ ། ་བིད་ ིས་ང་ཚ་ ོད་
ི་གམ་ ་བཏང་ཞིང་། ོད་རང་ཁོའི་ ང་མར་བ ་བར་འདོད་ཅེས་ ས། ༤༡ ཨ་བི་ག་ཡིལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ས་
་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ཞིང་འདི་ ད་ ། ང་རང་གཡོག་མོ་ ས་ནས། ངའི་བདག་པོའི་ ང་བ་འ ད་པར་མོས་སོ་

ཞེས་ ས། ༤༢ ཨ་བི་ག་ཡིལ་ ར་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་བོང་ ་ལ་བཞོན། གཡོག་མོ་ ་ ིད་དེ་ ་བིད་ ི་བང་ཆེན་
པ་དང་འ ོགས་ནས། ་བིད་ ི་ ང་མ་ ེད་ ་ཆས།

༤༣ ་བིད་ ིས་ ོན་ལ་ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་བ ས་ནས། དེ་གཉིས་མཉམ་ ་ཁོའི་ ང་མ་ ས་སོ༎
༤༤ ཤ་ ལ་ ིས་རང་གི་ ་མོ་མི་ཀལ་ཏེ། ར་ ་བིད་ ི་ ང་མ་ཡིན་པ་དེ། གལ་ལིམ་པ་ལ་ཨིས་ ི་ ་ཕལ་ཏི་
ལ་བག་མར་བ ངས་སོ༎

༢༦ ཟིབ་པ་ མས་གི་བེ་ཨ་ ་འོངས་ནས་ཤ་ ལ་ལ་ ག་ཅིང་འདི་ ད་ ། ་བིད་ནི་ཐང་ ོང་
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མ ན་ ོགས་ ི་རི་བོ་ཧ་ཀི་ ཱ་ ་ཡིབ་འ ག་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༢ ཤ་ ལ་ཡར་ལངས་ཏེ། ད ི་
སི་རལ་བ་ལས་བདམས་པའི་དམག་ ག་བ ས་ མ་ ོང་ ིད་ནས། ཟིབ་ ི་ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་ ་བིད་ ི་

ོག་འཚལ་ ་ཆས། ༣ ཤ་ ལ་ ིས་ཐང་ ོང་གི་མ ན་ན་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཧ་ཀི་ ཱའི་ལམ་འ མ་ ་ ར་བཏབ།
་བིད་ཐང་ ོང་ ་ཡོད་ཅིང་། ཤ་ ལ་ཐང་ ོང་ ་ཁོའི་ ེས་འདེད་ ་འོངས་པ་ཐོས་ནས། ༤ བང་ཆེན་པ་

མངགས་ནས་གསང་ཉན་ ེད་ ་བ ག་པས། ཤ་ ལ་དངོས་གནས་ ེབས་འ ག་པ་ཤེས་སོ༎ ༥ ་བིད་ཡར་
ལངས་ཏེ། ཤ་ ལ་ ིས་ ར་བཏབ་པའི་ ལ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཤ་ ལ་དང་དེའི་དམག་དཔོན་ནེར་ ི་ ་ཨབ་
ནེར་ ་བ་གཉིས་ཉལ་བའི་གནས་ ང་མཐོང་ ང་། ཤ་ ལ་དམག་ཆས་ ད་པའི་ཤིང་ འི་ ར་ནང་ ་ཉལ་
འ ག་ལ། འབངས་ མས་ ིས་མཐའ་བཞིར་ ར་བཏབ་ནས་འ ག

༦ ་བིད་ ིས་ཧེད་པ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་། ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་ ི་ ན་ཨ་བི་ ་ལ་འདི་ ད་ ། ་ང་
དང་འ ོགས་ནས་ཤ་ ལ་ ི་ ར་ ་འ ོ་ཞེས་ ས་པས། ཨ་བི་ ་ཡིས། ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས།
༧ དེ་བས་ ་བིད་དང་ཨ་བི་ ་གཉིས་ནམ་ ང་གི་ ས་ཚད་ལ་འབངས་ ི་ད ིལ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཤ་ ལ་
དམག་ཆས་ ིད་པའི་ ར་ནང་ ་ཉལ་འ ག་ལ། ཁོའི་མ ང་ནི་ ས་འ མ་ན་ས་ ་བ གས་འ ག་པ་དང་།
ཨབ་ནེར་དང་འབངས་ མས་ཁོའི་མཐའ་ ་ཉལ་འ ག

༨ ཨ་བི་ ་ཡིས་ ་བིད་ལ། ད་ ་ ་ཡིས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་འ ག ོད་ ིས་ཁོ་རང་
གསོད་པའི་གནང་བ་བ ོལ་རོགས། ངས་དེ་ཉིད་མ ང་དང་མཉམ་ ་ས་ ་ ར་བར་ ། མ ང་གིས་གཙགས་
ཐེངས་གཅིག་གིས་འ ས། གཉིས་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ ས། ༩ ་བིད་ ི་ཨ་བི་ ་ལ། དེ་གསོད་མི་ ང་ ེ། ་ཞིག་
གིས་གཙ་བོའི་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་དེ་བསད་ན་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༡༠ ཡང་ ་བིད་ ིས།
ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། དེ་གཙ་བོས་བ ང་བའམ། འཆི་
བའི་ ས་ལ་ ེབས་པའམ། ག ལ་ནས་ཤི་བ་མ་གཏོགས། ༡༡ ངས་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ནས། རང་གི་ལག་པས་གཙ་
བོའི་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་དེ་གཏན་ནས་གསོད་མི་ ང་། ད་ ་ ོད་ ིས་ཁོའི་ ས་འ མ་ ི་མ ང་དང་

་ ོད་ ེར་ཤོག་དང་། ང་ཚ་འ ོ་བར་ འོ་ཞེས་ ས། ༡༢ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་ ི་ ས་འ མ་ ི་མ ང་དང་ ་
ོད་ ངས་ནས། དེ་གཉིས་སོང་ཡང་ ས་ ང་མ་མཐོང་། ས་ ང་མ་ཚར། ་ཡང་མ་སད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་

ན། གཙ་བོས་དེ་དག་གཉིད་ ག་པོའི་ངང་ ས་ ་བ ག་གོ།
༡༣ ་བིད་ཕ་རོལ་ ་ཆས་ཏེ། ང་ཐག་རིང་བའི་རི་ ེ་ནས་འ ེང་བས། དེ་དག་དང་བར་ཐག་ཤིན་ ་

རིང་། ༡༤ ་བིད་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་འབངས་དང་ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་བོས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ཨབ་ནེར།
ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ད་མི་འདོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ཨབ་ནེར་ ིས། ལ་པོ་ཡང་འབོད་ ས་པ་ ོད་ ་ཡིན་

ཞེས་ ིས། ༡༥ ་བིད་ ིས་ཨབ་ནེར་ལ། ོད་ནི་དཔའ་བོ་ཞིག་མིན་ནམ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ ་ཞིག་གིས་
ོད་ལ་འ ན་བདོ་བ་ཡིན། འབངས་ ི་ ོད་ནས་ ལ་པོ་ ེ། ོད་ ི་ཇོ་བོ་གསོད་མི་ ང་བ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་
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ིར་ ལ་པོ་ ེ། ོད་ ི་ཇོ་བོ་ ང་ ོབ་མི་ ེད་པ་ཡིན། ༡༦ ོད་ ིས་དེ་ ར་ ས་ན་མི་བཟང་ངོ་༎ ངས་གཏན་
གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་བ་ ེ། ོད་ཅག་ཚང་མ་འཆི་བར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོད་ཅག་གི་ཇོ་བོ་ ེ། གཙ་བོའི་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་དེ་ལ་ ང་ ོབ་མ་ ས་སོ༎ ད་ ་ ོད་ ིས་ ོས་
དང་། ལ་པོའི་ ས་འ མ་ ི་མ ང་དང་ ་ ོད་དེ་གང་ ་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༧ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ ི་ ད་ཐོས་ནས། འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ངའི་ ་ ་བིད། འདི་ནི་ ོད་ ི་ ད་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ ིས། ་བིད་ ིས། ེ་ཇོ་བོ་ ེ། ངའི་ ལ་པོ་ལགས། འདི་ནི་ངའི་ ད་ཡིན་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༡༨ ཡང་
འདི་ ད་ ། ངས་ཅི་ ས་པ་ཡིན། ངའི་ལག་པས་ཉེས་པ་ཅི་བསགས་པ་ཡིན། ངའི་ཇོ་བོ་ལགས་ ིས་ཅིའི་ ིར་
གཡོག་པོ་ངའི་ ེས་འདེད་པ་ཡིན། ༡༩ ངའི་ཇོ་བོ་ ེ། ངའི་ ལ་པོ་ལགས། གཡོག་པོའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག གལ་
ཏེ་གཙ་བོས་ ོད་བ ལ་ནས་ང་ལ་ ོལ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ན། གཙ་བོས་མཆོད་ ས་འདི་ད ེས་བཞེས་གནང་
རོགས། གལ་ཏེ་གཞན་ ིས་ ོད་ལ་ཁོང་ ོ་བ ངས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་གཙ་བོའི་ ང་ནས་དམོད་པ་ཐེབས་པར་
ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ད་ འི་བར་ ་ངའི་ ེས་དེད་ནས། གཙ་བོའི་དཀོར་ནོར་ལས་ང་ལ་ ལ་རེག་ ་མ་
བ ག་པར། འདི་ ད་ ། ོད་ ་གཞན་བ ེན་ ་སོང་ཞེས་ ས་པའོ༎ ༢༠ ལ་པོ་ལགས། ད་ ་ ོད་ ིས་གཙ་
བོའི་བ གས་གནས་དང་རིང་བའི་ ལ་ ་ངའི་ ག་བ ར་ ་མི་ག ག་པར་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོས་
ངའི་ ོག་འཚལ་བ་ནི། ི་བ་ཞིག་གི་ ོག་འཚལ་བའམ། མི་ཞིག་གིས་རི་ནས་གོང་མོ་ ོན་པ་དང་འ ་བར་

འོ་ཞེས་ ས།
༢༡ ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ལ་ཉེས་པ་འ ག ངའི་ ་ ་བིད་ལགས། ོད་ ིར་ལོག་ཆོག་ ེ། ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། དེ་རིང་ ོད་ ིས་ངའི་ ོག་རིན་པོ་ཆེ་བཞིན་གཅེས་པས། ངས་ ོད་རང་གསོད་པར་མི་འ ར་རོ༎ ངས་
ོངས་པའི་ལས་ ས་ཏེ། ནོར་འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་ཞེས་ ས།

༢༢ ་བིད་ ིས། ལ་པོའི་མ ང་འདི་ ་ཡོད་པས། གཡོག་པོ་ཞིག་མངགས་ནས་ལེན་ ་ཡོང་ཆོག ༢༣ དེ་
རིང་གཙ་བོས་ ལ་པོ་ངའི་ལག་ ་ ད་ ང་། ངའི་ལག་པས་གཙ་བོའི་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་དེ་ལ་གནོད་
པ་མ་ ས་སོ༎ གཙ་བོས་མི་རེ་རེའི་ག ང་ ད་དང་བདེན་དོན་ ར་ལན་གཟོ་བར་ ེད། ༢༤ དེ་རིང་ངས་ ོད་

ི་ ོག་གཅེས་པར་བ ང་བས། གཙ་བོས་ ང་ངའི་ ོག་ལ་གཅེས་པ་དང་། ང་རང་ཉེན་ཁ་ཐམས་ཅད་ལས་
ོབ་པར་ ོན་ཞེས་ ས། ༢༥ ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ངའི་ ་ ང་ལགས། ོད་ལ་ ིན་ བས་

ཐོབ་པར་ ོན། ོད་ ིས་ ་གཞག་ཆེན་པོ་བ བ་ལ། འ བ་ ང་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ ་བིད་ལམ་ ་ཆས་
ཤིང་། ཤ་ ལ་ཡང་རང་གི་ ལ་ ་ ིར་ལོག་གོ།

༢༧ ་བིད་ ི་སེམས་ ། ནམ་ཞིག་གི་ཚ་ང་ནི་ཤ་ ལ་ ི་ལག་ ་འཆི་ངེས་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་
་ ོས་ན་འགའ་འོ༎ ཤ་ ལ་ ིས་ང་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་མངའ་ཁོངས་ ་མེད་པ་ཤེས་ན། ཡིད་

ཆད་དེ་ངའི་ ོག་འཚལ་བར་མི་ ེད། དེ་ ར་ང་རང་ཁོའི་ལག་ནས་ཐར་བར་འ ར་རོ་ མ། ༢ དེ་ནས་ ་བིད་
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ཡར་ལངས་ཏེ། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ ག་བ ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་གད་ ི་ ལ་པོ་ ེ། ཱ་ཨོག་
གི་ ་ཨ་ཀིས་ ི་ ང་ ་ ིན། ༣ ་བིད་དང་ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ཏེ། ཡས་རེ་ཨེལ་བ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་དང་། ོན་ ་
བལ་ ི་ ང་མ་ ས་པའི་ཀར་མེལ་བ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་གཉིས་དང་། དེ་མིན་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་དང་། ཐ་ན་མི་
རེ་རེའི་གཉེན་ཉེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད། གད་ ི་ཨ་ཀིས་ ི་ ང་ ་བ ད། ༤ མི་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ལ། ་
བིད་གད་ ི་ ལ་ ་ ོས་སོ་ཞེས་ ས་པས། ཤ་ ལ་ ིས་དེའི་ ོག་འཚལ་བའི་མཚམས་བཞག

༥ ་བིད་ ིས་ཨ་ཀིས་ལ། གལ་ཏེ་ང་ལ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ ིན་འཐོབ་པར་འ ར་ན། ོད་ ིས་ ལ་ས་
ལས་གཞན་པའི་མཁར་ཞིག་ ་ང་ལ་ ོད་སའི་གནས་ཤིག་ ེར་རོགས། གཡོག་པོ་ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་ ལ་
ས་ ་ ོད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས། ༦ ཉིན་དེར་ཨ་ཀིས་ ིས་ཙག་ལག་དེ་ལ་ ིན། དེ་བས་ཙག་ལག་
ནི་ད་ འི་བར་ ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ༎ ༧ ་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ་ལོ་གཅིག་དང་ ་
བ་བཞིའི་རིང་ལ་བ ད་དོ༎

༨ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཡར་སོང་ ེ། གེ་ ར་བ་དང་། གིར་ཟི་བ་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་
བཅས་ ི་ ལ་ མས་འ ོག མི་བ ད་འདི་ མས་གདོད་མ་ནས་ ར་དང་ཨེ་ཇིབ་བར་ ི་ ལ་འདི་ ་གནས།
༩ ་བིད་ ིས་ ལ་དེའི་མི་ མས་ ེས་པ་ཕོ་མོ་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་ཚང་མ་བསད་པ་མ་ཟད། བ་ ང་དང་།

ག་དང་། ་མོང་དང་། བོང་ ། དེ་མིན་ ་བ་དང་བཅས་པ་འ ོགས་ནས་ཨ་ཀིས་ལ་ ག་ ་འོངས། ༡༠ ཨ་
ཀིས་ཡིས། དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་ ལ་གང་ཞིག་འ ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ་བིད་ ིས། ཡ་ ་ ་ཡི་ ོ་

ོགས་དང་། ཡེ་ར་མེལ་ ི་ ོ་ ོགས་དང་། ཀེ་ནིའི་ ོ་ ོགས་བཅས་འ ོགས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༡ ེས་པ་ཕོ་མོ་ལ་
ད ེ་བ་མེད་པར་གཅིག་ ང་གསོན་པོའི་ངང་གད་ ་ ིད་མ་ཡོང་བ་ནི། ཁོའི་སེམས་ ། དེ་དག་གིས་ང་ཚའི་

་བ་ མས་གཞན་ལ་ ་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ་ ོད་པའི་ ས་ ་ ན་ ་འདི་ ར་ ོད་དོ་
ཞེས་ཟེར་བར་ མ་པའོ༎ ༡༢ ཨ་ཀིས་ ིས་ ་བིད་ ོམ་ཞིང་། སེམས་ ། ་བིད་ ིས་རང་གི་རིགས་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ཁོ་ལ་འ ས་ ་བ ག་པས། ནམ་ཡང་ངའི་གཡོག་པོ་ ེད་པར་ མ་མོ༎

༢༨ ས་དེར། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་དམག་ ར་ ་འ ས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་ག ལ་འ ེད་
པར་བ མ། ཨ་ཀིས་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ེས་

འ ངས་པ་ཐམས་ཅད་ང་དང་མཉམ་ ་ག ལ་ལ་ཆས་དགོས་ཞེས་ ས། ༢ ་བིད་ ིས་ཨ་ཀིས་ལ། གཡོག་
པོས་ཅི་ ེད་ ས་པ་དེ། ལ་པོས་ ང་ཤེས་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ཨ་ཀིས་ ིས་ ་བིད་ལ། ཡིན་ཏེ། ནམ་ཡང་ ོད་
ང་ཡི་ ང་དམག་ ་བ ོ་བར་ འོ་ཞེས་ ས།

༣ ས་དེར་ཤ་ ་ཨེལ་ཤི་བས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོའི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ས་ཤིང་། ཁོ་རང་ ཱ་ ཱ་
ེ། རང་གི་མཁར་ནང་ ་ ས་སོ༎ ོན་ཤ་ ལ་ ིས་མངའ་འོག་གི་གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་དང་དམོད་

ཆོས་ ེལ་མཁན་ མས་མེད་པར་བཟོས། ༤ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ན་ ་འ ས་ཏེ། ་ནེམ་ ་འོངས་ནས་ ར་
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བཏབ་ཅིང་། ཤ་ ལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ མས་བ ས་ནས་གིལ་བོ་ཨ་ ར་བཏབ། ༥ ཤ་ ལ་ ིས་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་ད ང་མཐོང་ནས་ ག་ཅིང་། སེམས་པ་དངངས་པར་ ར། ༦ ཤ་ ལ་ ིས་གཙ་བོ་ལ་

གས་བ ག་ ས་ ང་། གཙ་བོས་ ི་ལམ་ལམ། མོ་འདེབས་པའམ། ང་ ོན་པ་སོགས་གང་གི་ ོ་ནས་ ང་
ལན་མ་གནང་ངོ་༎

༧ ཤ་ ལ་ ིས་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ། ངའི་ཆེད་ ་གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་ ི་ ད་མེད་ཅིག་ཚལ་
ཅིག ངས་ཁོ་མོར་ ི་བར་ ་ཞེས་ ས། འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས། ཨེན་དོར་གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་ ི་ ད་
མེད་ཅིག་འ ག་ཅེས་ ས། ༨ དེ་བས་ཤ་ ལ་ ིས་གོས་བ ེས་ནས། ་བ་གཞན་ཞིག་ ོན་ཞིང་མི་གཉིས་ ིད་
དེ། ན་པ་ བ་ ེས་ ད་མེད་དེ་ལ་ ག་ ་ ིན། ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་གཤིན་འ ེ་འ གས་
པའི་ གས་ལ་བ ེན་ནས། ངས་ ོད་ལ་འཆད་པར་ ་བའི་གཤིན་པོ་དེ་ངའི་གམ་ ་འབོད་རོགས་ཞེས་ ས།
༩ ད་མེད་དེས་ཁོ་ལ། ཤ་ ལ་ ིས་མངའ་འོག་གི་གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་དང་དམོད་ཆོས་ ེལ་མཁན་

མས་མེད་པར་བཟོ་བཞིན་པ་ ོད་ ིས་ ང་ཤེས་པས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངའི་ ོག་ལ་གཙས་ནས། ང་རང་
འཆི་ ་འ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༠ ཤ་ ལ་ ིས་ ད་མེད་དེ་ལ་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་འདི་ ད་ །
ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ོད་ལ་དོན་འདིའི་ ིར་ ་ ིམས་
ཆད་ཕོག་པར་མི་འ ར་ཞེས་མནའ་བོར། ༡༡ ད་མེད་དེས། ངས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ་ཞིག་འ གས་དགོས་པ་
ཡིན་ཞེས་ ིས། ཁོས་འདི་ ད་ ། ངའི་ཆེད་ ་ཤ་ ་ཨེལ་བོས་ཤིག་ཅེས་ ས།

༡༢ ད་མེད་དེས་ཤ་ ་ཨེལ་མཐོང་ནས། ད་ཆེན་པོས་ཤ་ ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ཤ་ ལ་ཡིན་
འ ག་པས། ཅིའི་ ིར་ང་རང་བ ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ ལ་པོས་ ད་མེད་དེ་ལ། ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ ིས་
ཅི་ཞིག་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ད་མེད་དེས་ཤ་ ལ་ལ། ངས་དམ་པ་དེ་ས་ ་འཕོས་ནས་འོངས་ ིན་པ་མཐོང་

ང་ཞེས་ ས། ༡༤ ཤ་ ལ་ ིས། ཁོའི་ཤ་ གས་ཇི་ ་ ར་འ ག་ཅེས་ ིས། ད་མེད་དེས། ས་ལ་ ་རིང་
ོན་པའི་ ན་པོ་ཞིག་ཡར་འོངས་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས། ཤ་ ལ་ ིས་དེ་ནི་ཤ་ ་ཨེལ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། ས་

པོ་འ མས་ཤིང་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ནས་ ག་འཚལ། ༡༥ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས་ཤ་ ལ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་རང་
ོད་ ་མི་འ ག་པར་ཡར་བོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཤ་ ལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཤིན་ ་དཀའ་བའི་གནས་
་ ར་འ ག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ ོལ་ཞིང་། ་ཡང་ང་དང་ ལ་ནས། ང་
ོན་པ་དང་ ི་ལམ་གང་གི་ ོ་ནས་ ང་ལན་གནང་བར་མི་མཛད་དོ༎ དེ་བས་ ོད་ཡར་འོངས་ནས། ངས་ཅི་
ེད་དགོས་པ་ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༦ ཤ་ ་ཨེལ་ ིས། གཙ་བོ་ ོད་དང་ཁ་ ལ་ཟིན་པ་མ་ཟད། ོད་རང་ད ་
་གཟིགས་ཡོད་པས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་འ ི་བ་ཡིན། ༡༧ གཙ་བོས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ག ངས་པ་ ར།
ོད་ ི་ལག་ནས་ ལ་ཁབ་ ི་དབང་ཆ་ ངས་ནས། གཞན་ལ་བ ལ་བ་ ེ། ་བིད་ལ་གནང་ངོ་༎ ༡༨ ོད་
ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་མ་བ ིས་པ་ ེ། ཁོང་ཉིད་ཨ་མ་ལེག་པའི་ ེང་ ་ གས་ ོ་ཡང་། ོད་ ིས་དེ་དག་ ་བ་
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ནས་མེད་པར་མ་བཟོས་པས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་དེ་ ར་ ད་པ་ཡིན། ༡༩ དེ་མིན་གཙ་བོས་ ོད་དང་ད ི་སི་བ་
མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ ་ ོད་པར་ངེས་པས། སང་ཉིན་ ོད་དང་ ོད་ ི་འབངས་ མས་ང་དང་མཉམ་
་ཡོད་དོ༎ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་མི་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།

༢༠ ཤ་ ལ་ ོ་ ར་ ་ ས་ ང་བོར་ས་ ་འ ེལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤ་ ་ཨེལ་ ི་གཏམ་དེ་ཤིན་ ་འཇིགས་
་ ང་བས་སོ༎ ཉིན་ཞག་གང་བོར་ཟ་མ་ཅི་ཡང་མ་ཟོས་པས། ོབས་ གས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ར། ༢༡ ད་

མེད་དེ་ཤ་ ལ་ ི་གམ་ ་སོང་ནས་ཁོ་རང་ཤིན་ ་ ག་པ་མཐོང་བས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། གཡོག་མོ་ངས་ ོད་
ི་གཏམ་ལ་ཉན་ནས། རང་གི་ ོག་ལའང་མ་གཅེས་པར་ ོད་ ིས་བ ོས་པ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིན། ༢༢ ད་ ་
ོད་ ིས་གཡོག་མོ་ངའི་གཏམ་ལ་མཉན་ནས། ོད་ ི་མ ན་ ་ཟ་མ་ ང་ཙམ་ ིག་ ་འ ག་རོགས། ོད་
ིས་དེ་བཟས་ ེས་ལམ་ ་བ ོད་པའི་ ོབས་ གས་འ ང་ངོ་ཞེས་ ས་ ང་། ༢༣ ཤ་ ལ་ ིས་མ་ཉན་པར་

འདི་ ད་ ། ངས་མི་བཟའ་ཞེས་ ས། འོན་ ང་ཁོའི་གཡོག་པོ་དང་ ད་མེད་དེས་ཡང་དང་བ ར་ ་ཁོ་ལ་
ནན་བཤད་ ས་པས། ཁོས་ད་གཟོད་དེ་དག་གི་ངག་ལ་ཉན་ཏེ་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཤིང་མལ་ ིའི་ ེང་ ་
བ ད། ༢༤ ད་མེད་དེས་ ེལ་ ར་ངང་རང་ ིམ་ ི་བེ ་ཚན་པོ་དེ་བཤས་ཤིང་། ེ་བ ིས་ནས་ ར་མེད་
བག་ལེབ་ ་ ས་ཏེ། ༢༥ ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་གཡོག་པོའི་མ ན་ ་བཞག དེ་དག་གིས་བཟས་ ེས་དགོང་མོར་
དེར་ཡར་ལངས་ནས་སོང་ངོ་༎

༢༩ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་དམག་ད ང་ཨ་ཕེག་ ་བ ས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ མས་ ིས་
ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ ་མིག་གི་འ མ་ ་ ར་བཏབ། ༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་སོ་སོས་དམག་བ འམ་

ོང་རེ་ ིད་དེ། ལ་འ ིག་པོས་མ ན་ ་བ ོད་ཅིང་། ་བིད་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཨ་ཀིས་དང་
འ ོག་ ེ་ ེས་ ་ ེག་ནས་འོངས་ ིན་འ ག ༣ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བས། ཨིབ་རི་བ་འདི་དག་གིས་འདི་ ་ཅི་

ེད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ིས། ཨ་ཀིས་ ིས་དེ་དག་ལ། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ཤ་ ལ་ ི་ ོན་པོ་ ་བིད་
མིན་ནམ། ཁོ་རང་ངའི་གམ་ ་བ ད་ནས་ལོ་ ་འགའ་ཤས་འདས། ཁོས་ང་ལ་མགོ་ ར་བ་ནས་ད་ འི་བར་

། ོན་ལས་པ་གཅིག་ ང་ངས་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ ས། ༤ ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་དེ་ཨ་ཀིས་ ི་ ེང་ ་ཁོང་
ོ་ལངས་ཤིང་། དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་འདི་ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་བཀོད་ ིག་ ས་པའི་གནས་ ་འ ོ་ ་
གས་ཤིག དེ་དག་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ག ལ་འ ེལ་ ་འ ོ་མི་ ང་ ེ། ག ལ་སར་ཐོན་ ས་ང་ཚའི་ད ་ ་

འ ར་ཉེན་ཡོད། ཁོས་ཅི་ཞིག་བཀོལ་ནས་རང་གི་བདག་པོ་ལ་ ར་འ ིག་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚ་འདིར་
གནས་པ་ མས་ ི་མགོ་བོ་གཅོད་འདོད་པ་མིན་ནམ། ༥ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ད་མེད་ མས་ ་གར་
ལ་རོལ་ཞིང་འདི་ ད་ ། ཤ་ ལ་ ིས་མི་ ོང་ ོང་བསད། ་བིད་ ི་མི་ ི་ ི་བསད་ཅེས་པ་ ་བིད་ནི་མི་འདི་
མིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༦ ཨ་ཀིས་ ིས་ ་བིད་བོས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་མི་ ང་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། ངས་གཏན་གནས་
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ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ས། ོད་ང་དང་འ ོགས་ཏེ་དམག་ ོད་ནས་འ ོ་འོང་
ེད་ ས། ངས་ ོད་བཟང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། ོད་ ིས་ང་ལ་མགོ་བཏགས་པ་ནས་ད་ འི་བར་ ། ངས་
ོད་ ིས་ ོན་ཅི་ཞིག་བ བས་པ་མ་མཐོང་ཡང་། མགོ་བ་ མས་ ོད་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༧ ད་ ་ ོད་

བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་ལོག་ཅིག ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ོད་ལ་མི་དགའ་བ་ ེད་དོན་མེད་དོ་ཞེས་ ས། ༨ ་
བིད་ ིས་ཨ་ཀིས་ལ། ངས་ཅི་ ས་པ་ཡིན། གཡོག་པོ་ང་ ོད་ ི་གམ་ ་འོངས་པ་ནས་ད་ འི་བར་ ། ོད་

ིས་ངའི་ ོན་ཅི་ཞིག་ ོགས་པ་ཡིན། ངས་ཇོ་བོ་ ེ། རང་གི་ ལ་པོའི་ད ་བོ་ལ་ཕར་ ོལ་མ་ ས་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་ ས། ༩ ཨ་ཀིས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ངའི་མིག་མ ན་ནས་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་དང་འ ་བར་མི་བཟང་བོ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་བ་ མས་ ིས། མི་འདི་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ག ལ་ལ་
ཆས་མི་ ང་ཞེས་ཟེར། ༡༠ དེ་བས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ེས་འ ངས་པ་ ེ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་སང་ཉིན་ ་

ོ་ཡར་ལངས་ནས། ནམ་གསལ་བ་ན་ ིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༡ དེ་བས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་
མས་ ་མོར་ལངས་ཏེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ་ལོག་ཅིང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ང་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་ ིན་ཏོ༎

༣༠ ཉིན་ག མ་པར། ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཙག་ལག་ ་ ེབས་ ས། ཨ་མ་ལེག་པ་
མས་ ིས་ ོ་ ོགས་ ི་ ལ་བཙན་འ ོགས་ ས་ཤིང་། ཙག་ལག་ ་འ ལ་ནས་མེས་བཏང་འ ག་

པ་དང་། ༢ མཁར་ནང་གི་ ད་མེད་དང་དེའི་ནང་གི་མི་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་བ ང་ཞིང་། གཅིག་ ང་མ་བསད་
པར་ ིད་ཟིན་ཏོ༎ ༣ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་མཁར་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། ོ་ ལ་ལས་འདས་
པ་ཞིག་ལ། མཁར་བ ེགས་ཤིང་ཁོ་ཚའི་ ་ ད་དང་བཅས་པ་ ེར་བ་མཐོང་བས། ༤ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་
འ ངས་པ་ མས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་ཏེ། གས་ཟད་རག་བར་ ་ ས་ནས་བ ད་དོ༎ ༥ ་བིད་ ི་ ང་མ་
གཉིས་ཏེ། ཡེས་རེ་ཨེལ་མ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་དང་། ར་ཀར་མེལ་བ་ ་བལ་ ི་ ང་མ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་གཉིས་ ང་

ེར་ཟིན། ༦ ་བིད་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར་བ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འབངས་ མས་ ིས་རང་གི་ འི་ཆེད་
་སེམས་ཚགས་ ས་ནས། ཁོ་ལ་ ོ་ཡིས་བ བ་ ེ་སོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར། འོན་ ང་ ་བིད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་

ལ་བ ེན་པས་སེམས་བ ན་པར་གནས།
༧ ་བིད་ ིས་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་ ་མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་ལ། ོད་ ིས་ཨེ་ཕོད་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས།

ཡབ་ཡ་ཐར་ ིས་ཨེ་ཕོད་ ེར་འོངས་ཏེ་ ་བིད་ ི་མ ན་ ་བཞག་པས། ༨ ་བིད་ ིས་གཙ་བོ་ལ། ངས་ད ་
བོའི་ ེས་དེད་ན་ཟིན་ནམ་མི་ཟིན་ཞེས་ གས་བ ག་ ས་པ་ལ། གཙ་བོས། ོད་ ིས་ ེས་འདེད་རོགས། ེས་
ཆོད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ ོབ་ བ་བོ་ཞེས་ག ངས། ༩ དེ་ནས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་མི་ ག་བ ་ཡོད་
པ་དེ་དག་ ་བོ་བེ་སོར་ ་འ ོར་ནས། མ ན་ ་འ ོ་མི་ བ་པ་དེ་ ་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། ༡༠ ་བིད་ ིས་མི་
བཞི་བ ་ཡོད་པ་དེ་ ིད་ནས་མ ན་ ་སོང་བ་དང་། མི་ཉིས་བ ་ཐང་ཆད་དེ་བེ་སོར་ ་བོར་བ ལ་མ་ བ་
པས་དེ་ ་བཞག
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༡༡ མི་བཞི་བ ་ ིད་དེ་ཞིང་ཐང་ ་ཨེ་ཇིབ་པ་ཞིག་དང་འ ད་ཅིང་། ་བིད་ ིས་དེ་མ ན་ ་ ིད་ནས་
ཁོ་ལ་བག་ལེབ་དང་། ་ ིན་པ་དང་། ༡༢ ཡང་ཁོ་ལ་སེ་ཡབ་ ི་བག་ལེབ་གཅིག་དང་། ན་འ མ་བག་ལེབ་
གཉིས་བཅས་ཟ་ ་བ ག་པས་ མ་ཤེས་ ར་ཡང་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ཉིན་ག མ་ཞག་ག མ་ལ་བག་
ལེབ་མ་བཟས་ཤིང་། ་ཡང་མ་འ ང་ངོ་༎ ༡༣ ་བིད་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་ འི་མི་ཡིན། ོད་གང་གི་ཡིན་ཞེས་

ིས། ཁོ་བོས། ང་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་གཞོན་ ་ཞིག་ ེ། ཨ་མ་ལེག་པའི་གཡོག་པོ་ཡིན། ཉིན་ག མ་ ི་ ོན་ལ་ང་ལ་
ནད་ ི་མོ་ཞིག་ཕོག་པས། ངེད་ ི་ཇོ་བོས་ང་རང་ལ་ཁ་ཡ་མ་ ས་པ་ཡིན། ༡༤ ང་ཚས་ཀེ་རེད་པའི་ ོ་ ོགས་
དང་། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་བཙན་འ ོགས་ ས་པ་མ་ཟད། ཀ་ལེབ་ ི་ ོ་ ོགས་ ང་འ ོགས་ཤིང་ཙག་ལག་ལ་
མེ་བཏང་ངོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༥ ་བིད་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ང་ཚ་ད ་བོ་ཡོད་སར་འ ིད་ བ་བམ་མི་ བ་
ཅེས་ ིས། ཁོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ། ང་རང་མི་གསོད་ལ། ང་རང་ངེད་ ི་ཇོ་བོའི་
ལག་ ་མི་ ོད་པར་ང་ལ་མནའ་འབོར་ ས་ན། ངས་ ོད་རང་ད ་བོའི་གམ་ ་མར་འ ིད་པར་ འོ་ཞེས་
ལན་བཏབ།

༡༦ དེས་ ་བིད་ ིད་དེ་མར་བབས་ ས། དེ་དག་གིས་རང་རང་སར་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ཞིང་ ོ་གར་
འ བ་ ིན་འ ག་པ་མཐོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་ལག་ནས་འ ོགས་པའི་ ་
ནོར་ཤིན་ ་མང་བས་སོ༎ ༡༧ ་བིད་ ིས་ ་རེངས་གསལ་བ་ནས་ ི་ཉིན་ད ང་མོའི་བར་ ་དེ་དག་བསད་
པས། ་མོང་ཞོན་པའི་གཞོན་ ་བཞི་བ ་ལས་གཅིག་ ང་ཐར་བར་མ་ ས་སོ༎ ༡༨ ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་ ིས་
འ ོགས་པའི་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ ་བིད་ ིས་ ིར་ ངས་པ་དང་། ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ཀའང་བ བས། ༡༩ ཨ་
མ་ལེག་པ་ མས་ ིས་འ ོགས་པ་ལས་ཆེ་ ང་དང་ ་ ད། ་ནོར་སོགས་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་ ་བིད་ ིས་

ིར་ ངས་ནས། གཅིག་ ང་ ས་ ་མ་བ ག་གོ། ༢༠ ་བིད་ ིས་འ ོགས་པའི་ ང་ ་དང་ ག་ ་ མས།
ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ར་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཟོག་ ར་བ ག་ནས། འདི་ནི་ ་བིད་ ི་བཅོམ་ནོར་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༡ ་བིད་ཐང་ཆད་དེ་ ེས་མ་ཆོད་པར་བེ་སོར་ ་བོའི་འ མ་ ་ ས་པའི་མི་ཉིས་བ ་ཡོད་པ་དེའི་གམ་
་ ེབས་པ་ན། དེ་དག་གིས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་བ ས་པ་དང་། ་བིད་ ིས་ ང་ཁོ་ཚ་

ལ་འཚམས་འ ི་ ས། ༢༢ ་བིད་ ི་ ེས་འ ངས་པའི་ ོད་ ི་མི་ངན་པ་དང་ཇག་ ན་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་
ད་ ། མི་འདི་དག་ནི་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་མ་སོང་བས། ང་ཚས་འ ོགས་པའི་ ་ནོར་ མས་ཁོ་ཚ་ལ་བགོ་

བར་མི་ ། དེ་དག་ལ་རང་རང་གི་ ་ ད་ མས་ ིད་དེ་འ ོ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༢༣ ་བིད་ ིས།
ན་ ་ མ་པ། གཙ་བོས་ང་ཚ་ལ་གནང་བ་ མས། ཁོ་ཚ་ལ་མ་བགོས་ན་མི་ཆོག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་

གིས་ང་ཚ་ལ་མགོན་ བས་མཛད་དེ། ང་ཚ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པའི་ད ་དམག་ མས་ང་ཚའི་ལག་ ་ ད་པས།
༢༤ དོན་འདི་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཚ་དང་བ ན་ ས་སམ། ག ལ་ས་ལས་ཐོབ་པ་ཅི་ཡོད་དང་། སོ་ ་བ་ མས་
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ི་དམག་ཆས་ཅི་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད། ཆ་ ོམས་ ིས་བགོ་བར་ འོ་ཞེས་ ས། ༢༥ དེ་ནི་ ་བིད་ ིས་ད ི་སི་
རལ་བའི་ ིག་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པས། ད་ འི་བར་ ་ ོད་ ིན་མཆིས་སོ༎

༢༦ ་བིད་ཙག་ལག་ ་ ེབས་ནས། བཅོམ་ནོར་ལས་ཁ་ཤས་ཤིག་རང་གི་ ོགས་པོ་ཡ་ ་ ་བའི་ ན་པོ་
ིན་ཅིང་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ད ་བོའི་ལག་ནས་འ ོགས་པ་ཡིན་པས། ོད་ཚ་ལ་ལེགས་ ེས་ ་

འ ལ་ལོ་ཞེས་ ས། ༢༧ ཁོས་ལེགས་ ེས་ མས་ནི་བེད་ཨེལ་དང་། ོ་ ོགས་ ི་ར་མོད་དང་། ཛད་ཏིར་དང་།
༢༨ ཨ་རོ་ཨེད་དང་། སིབ་མོད་དང་། ཨེས་ཏེ་མོ་ཨ་བཅས་ ་ ོད་པ་དང་། ༢༩ ར་ཀལ་དང་། ཡེ་ར་མེ་ཨེ་ལིའི་
མཁར་ མས་དང་། ཀེ་ནི་བའི་མཁར་ མས་ན་ ོད་པ་དང་། ༣༠ ཧོར་ ཱ་དང་། བོར་ཨ་ཤན་དང་། ཨ་ཐག་
བཅས་ ་ ོད་པ་དང་། ༣༡ ཧེབ་རོན་དང་། དེ་མིན་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་སོང་ ོང་བའི་

ལ་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ་ ིན་ཏོ༎

༣༡ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ད ི་སི་རལ་བས་ག ལ་བ ེས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མ ན་
ནས་ ོས་ཤིང་། གིལ་བོ་ཨ་ ་ཤི་ ས་མང་ ་ ང་། ༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ མས་

ི་ ེས་དམ་པོར་དེད་དེ། ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ཨ་བི་ ་དབ་དང་། མལ་ཀི་ ་ཨ་ག མ་བསད་དོ༎
༣ ག ལ་ཤིན་ ་ ག་པས། མདའ་བ་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ ི་ ེས་དེད་དེ། མདའ་ ས་ ི་མོ་ཕོག ༤ ཁོའི་དམག་
ཆས་ཐོགས་པའི་མི་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ི་ ང་ ེ། ང་རང་སོད་ཅིག དེ་མིན་ན་མ ན་ གས་མ་
བཅད་པ་ཞིག་གིས་ང་རང་བསད་ཅིང་། བ ས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་ ང་། དམག་ཆས་ཐོགས་པ་དེ་ཤིན་ ་

ག་ནས་ཁོ་ལ་ ིས་གཙགས་མ་ བ་པས། ཤ་ ལ་རང་གི་ ིའི་ ེང་ ་ ེབས་སོ༎ ༥ དམག་ཆས་ཐོགས་པ་དེས་
ཤ་ ལ་ཤི་བ་མཐོང་ནས། ཁོ་ཡང་ ིའི་ ེང་ ་ ེབས། ༦ དེ་ ར་ཤ་ ལ་དང་། ཁོའི་ ་ག མ་ཀ་དང་། ཁོའི་
དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་དང་། དེ་མིན་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་མཉམ་ ་ཤིའོ༎ ༧ བདེ་ཐང་དང་ཡོ་དན་

་བོའི་ བ་ ོགས་ ་ ོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས། ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་ མས་ ོས་ཤིང་། ཤ་ ལ་
དང་ཁོའི་ ་ མས་ཤི་བ་མཐོང་ནས་མཁར་བཞག་ ེ་ ོས་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འོངས་མཁར་ནང་ ་བ ད།

༨ ི་ཉིན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་གཤིན་པོ་དག་གི་ ོན་པ་བ ་ ་ ེབས་ནས། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ག མ་ཀ་
གིལ་བོ་ཨ་འ ེལ་འ ག་པ་མཐོང་བས། ༩ དེའི་མགོ་བོ་བཅད་ཅིང་གོ་ བ་བ ས་པ་དང་། མི་མངགས་ནས་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མཐའ་བཞིར་ ེར་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཁང་ནང་གི་ ་འ ་དང་འབངས་མི་ མས་ལ་བ ་བཏང་།
༡༠ ཡང་ཤ་ ལ་ ི་གོ་ བ་ཨལ་ཐ་རོད་ ི་ ་ཁང་ ་བཞག་ཅིང་། དེའི་བེམ་པོ་བེད་ཤན་ ི་མཁར་ ང་ངོས་

་བཀལ་ལོ༎ ༡༡ ཡ་བེས་གིལ་ཡད་པའི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ཤ་ ལ་ལ་ཅི་ ད་པའི་ ་བ་
མས་ཐོས་ནས། ༡༢ དེ་དག་གི་ ོད་ ི་དཔའ་བོ་འགའ་ཞིག་ཡར་ལངས་ཏེ་ཞག་གང་བོར་ལམ་ལ་ཆས་པ་

དང་། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ི་བེམ་པོ་བེད་ཤན་ ི་མཁར་ ང་ངོས་ནས་མར་ ངས་ཏེ། ཱ་བེས་ ་ ེར་
ནས་མེ་ལ་ ལ་ཞིང་། ༡༣ དེ་དག་གི་ ས་ཐལ་ ཱ་བེས་ ་ཡོད་པའི་འོམ་ ་ཤིང་གི་འོག་ ་ ས་པ་དང་། ཉིན་
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བ ན་ལ་ ང་གསན་ ང་ ེ་བ ད་དོ༎ ༎



ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མདོ་གཉིས་པ།

༡ ཤ་ ལ་ཤི་ ེས། ་བིད་ ིས་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་བསད་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། ཙག་ལག་ ་ཉིན་གཉིས་ལ་
བ ད། ༢ ཉིན་ག མ་པར་ཤ་ ལ་ ི་ ར་ནས་ ་བ་རལ་ཞིང་། མགོ་བོ་ ལ་ ིས་ཁེབས་པའི་ ེས་པ་

ཞིག་འོངས་ནས། ་བིད་ ི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ག་ ས། ༣ ་བིད་ ིས་དེ་ལ། ོད་གང་ནས་འོངས་
པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེས་འདི་ ད་ ། ང་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ར་ནས་ ོས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༤ ཡང་ ་བིད་ ིས་དེ་ལ། གནས་ ལ་ཇི་འ ་འ ག ོད་ ིས་ང་ལ་བཤད་རོགས་ཞེས་ ིས་པས། དེས་འདི་

ད་ ། འབངས་ མས་ག ལ་ལས་ ོས་ཤིང་། མི་མང་པོ་དེ་ ་འ ེལ་ཏེ་ཤི་བ་དང་། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ཡོ་
ན་ཐན་ཡང་ཤིའོ་ཞེས་ ས།

༥ ཤ་ ལ་ ིས་བ ་གཏོང་མཁན་ ི་གཞོན་ ་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ཤི་བ་ཅི་
ར་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༦ བ ་གཏོང་མཁན་ ི་གཞོན་ ་དེས། ང་རང་ ེས་དབང་གིས་རི་བོ་གིལ་བོ་ཨ་
་སོང་བ་ན། ཤ་ ལ་མ ང་གི་ ེ་ ་ ེབས་འ ག་ཅིང་། ཤིང་ ་དང་ ་དམག་མང་པོས་ཁོའི་ ེས་དམ་པོར་

དེད་དེ་འོངས་ ིན་མཐོང་བ་དང་། ༧ ཁོས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ང་མཐོང་ཞིང་བོས་པ་ལ། ངས་ང་རང་འདི་ ་
ཡོད་ཅེས་ ས། ༨ ཁོས་ང་ལ། ོད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ངས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཨ་མ་ལེག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ ས།
༩ ཁོས་འདི་ ད་ ། ོད་འདིར་ཤོག་ལ་ང་སོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་ ག་གིས་ང་རང་མནར་ཡང་། ང་ད་

ང་འཆི་མི་ བ་ཅེས་ཟེར། ༡༠ ངས་ཁོ་རང་འ ེལ་ནས་ ར་གསོན་མི་ བ་པ་ཤེས་པས། ཁོ་རང་བསད་པའོ༎
ཁོའི་མགོ་ན་ཡོད་པའི་ཅོད་པན་དང་། ལག་མགོའི་ག བ་ ་ངའི་ཇོ་བོའི་གམ་འདིར་ ེར་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་

ས། ༡༡ ་བིད་ ིས་རང་གི་ ་བ་ཚལ་བར་གཤགས་ཤིང་། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ས།
༡༢ དེ་མིན་ ་ངན་ ིས་ ་འབོད་དང་། དགོང་མོའི་བར་ ་ ང་གནས་ ང་ ེ་བ ད། དེ་ནི་ཤ་ ལ་དང་དེའི་

་ཡོ་ན་ཐན། ད་ ང་གཙ་བོའི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ན་གནས་པ་དག་ ི་ལས་ཤི་བའི་ཆེད་ ་ཡིན་
ནོ༎

༡༣ ་བིད་ ིས་བ ་གཏོང་མཁན་ ི་གཞོན་ ་དེ་ལ། ོད་གང་ནས་ཡིན་ཞེས་ ིས། དེས་འདི་ ད་ ། ང་
ནི་ཨ་མ་ལེག་པའི་གནས་གཡར་བ་ཞིག་གི་ ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༤ ་བིད་ ིས། ོད་ ིས་དངོས་ ་གཙ་བོའི་

གས་ མ་ གས་པའི་མི་ཞིག་བསད་པས། མི་ ག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༡༥ ་བིད་ ིས་གཞོན་ ་ཞིག་
བོས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་དེ་སོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༦ ་བིད་ ིས་དེ་ལ། ོད་ ིས་མིའི་ ག་བ ར་ ་
བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་རང་གིས་འ ར་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་རང་གི་དཔང་བོ་ ས་ནས་འདི་ ད་

། ངས་གཙ་བོའི་ གས་ མ་ ིས་ གས་པའི་མི་ཞིག་བསད་དོ་ཞེས་བཤད་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎ གཞོན་ ་དེས་
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དེ་བསད་དོ༎
༡༧ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ཆེད་ ་ ག་ ་ཞིག་ ངས་ཤིང་། ༡༨ ་དེ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་

ིད་དགོས་པའི་གཏམ་ ས། ་དེའི་མིང་ལ་ག འི་ ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ཡ་ཤ་ཨར་ཞེས་པའི་ ེགས་བམ་ ་
བཀོད་ཡོད།

༡༩ འི་ནང་དོན་ནི་འདི་ ་ ེ། ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། ོད་ ི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་དེ་རི་ ེང་ན་
བསད་འ ག ི་ ད་དཔའ་བོའི་འཆི་ལ་ ོས།

༢༠ གད་ ི་ ལ་ལ་བ ་གཏོང་མི་དགོས། ཨས་ཀ་ལོན་ ི་ ་ ང་ ་ ོག་མི་དགོས། དེ་ལས་ ོག་ན་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པའི་ ད་མེད་ མས་དགའ་ཞིང་། མ ན་ གས་མ་བཅད་པའི་ ེས་པ་དག་གི་ ་མོ་ མས་ ོ་བར་འ ར་
རོ༎

༢༡ ེ་རི་བོ་གིལ་བོ་ཨ། ོད་ ི་ ེང་ ་ཆར་ཟིལ་མི་འབབ་པར་ ོན། ོད་ ི་ཞིང་ཐང་ ་མཆོད་ འི་ལོ་
ཏོག་མི་ ེས་པར་ ོན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དཔའ་བོའི་ བ་ནི་མི་གཙང་བར་ ེད་ཅིང་། ཤ་ ལ་ ི་ བ་ལ་ ར་

མ་འ ག་མ་ ོང་ངོ་༎
༢༢ ཡོ་ན་ཐན་ ི་མདའ་ག ས་ད ་བོའི་ ག་བ ར་ ་མ་བ ག་པར་ ིར་ ད་མི་ ིད་ལ། ཤ་ ལ་ ི་རལ་

ིས་དཔའ་བོའི་ མ་མ་གཤགས་པར་ ་ བས་ ་མི་ག ག་གོ།
༢༣ ཤ་ ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་གསོན་ ས་མཉམ་དགའ་མཉམ་ ིད་ཡིན་ལ། ཤི་ ས་ འང་འ ལ་

ཐབས་མེད་པས། དེ་གཉིས་ནི་ ག་ ོད་ལས་ ར་ལ། སེང་གེ་ལས་ ང་ ོབས་དང་ ན།
༢༤ ་ཡེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ་མོ་ མ་པ། ཤ་ ལ་ ི་ཆེད་ ་ ས་ཤིག ོན་ཆད་དེས་ ོད་ཚ་ལ་མཚལ་

མདོག་གི་ ་གསར་ ོན་ ་བ ག་ལ། ོད་ཚའི་ ་བ་ལ་གསེར་ ི་ ན་ཆ་ ས་ ་བ ག
༢༥ ི་ ད། དཔའ་བོ་ག ལ་ ་འ ེལ་སོང་། ཡོ་ན་ཐན་ནི་རི་ནས་བསད་སོང་།
༢༦ ་ཡེ་ངའི་ ན་ ་ཡོ་ན་ཐན་ལགས། ང་རང་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ག་ལ། ང་རང་ ོད་ ི་ཆེད་ ་དགའ།

ོད་ང་ལ་ ངས་པ་ནི་ཡ་མཚར་དང་ ན་ཏེ། ད་མེད་ ི་བ ེ་ ངས་ལས་ ང་ཟབ།
༢༧ ི་ ད། དཔའ་བོ་འ ེལ་སོང་། ག ལ་ ི་མེ་ ེ་ཇི་ ར་གཞིལ་ངེས༎

༢ དེའི་ ེས་ ། ་བིད་ ིས་གཙ་བོ་ལ། ང་རང་ཡ་ ་ ་བའི་མཁར་ཞིག་ ་སོང་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ ས་པས།
གཙ་བོས། སོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ་བིད་ ིས། ང་རང་མཁར་གང་ ་འ ོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། གཙ་བོས།

ཧེབ་རོན་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༢ དེ་བས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ང་མ་གཉིས་ཏེ། ཡེས་རེ་ཨེལ་མ་ཨ་ཧི་ནོ་
ཨམ་དང་། ར་ཀར་མེལ་བ་ ་བལ་ ི་ ང་མ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་གཉིས་དང་བཅས་པ་དེ་ ་ ིན། ༣ ་བིད་ ིས་
ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་དང་དེ་དག་གི་ ིམ་མི་ མས་ ང་མཉམ་ ་ ིད་དེ། ཧེབ་རོན་ ི་མཁར་ནང་ ་བ ད་
དོ༎ ༤ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཧེབ་རོན་ ་འོངས་ནས། ་བིད་དེ་ ་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ི་ ལ་པོར་བ ོས།
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མི་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ། ཤ་ ལ་ ར་ ་ ་མཁན་ནི་ཡ་བེས་གིལ་ཡད་པ་ མས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པས།
༥ ་བིད་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཡ་བེས་གིལ་ཡད་པ་ མས་ལ་ ག་ཅིང་། དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ །

ོད་ཅག་གིས་རང་གི་བདག་པོ་ཤ་ ལ་ ར་ ་ ས་པས། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ ིན་ ིས་བ བས་པར་ ོན།
༦ ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་བ བ་པས། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ མས་ ིས་ ོང་བར་ ོན། ངས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་

ིན་ལན་གཞལ་བར་ ། ༧ ད་ ་ ོད་ཅག་གི་བདག་པོ་ཤ་ ལ་ཤི་ཟིན་ལ། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ིས་ང་ནི་ ོད་
ཅག་གི་ ལ་པོར་བ ོས་པས། ོད་ཅག་གིས་དཔའ་ངར་ཆེ་ ་བ ེད་ཅིག་ཅེས་ ས།

༨ ཤ་ ལ་ ི་དམག་དཔོན་ནེར་ཞེས་ ་བའི་ ་ཨབ་ནེར་ ིས། ོན་ཤ་ ལ་ ི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ ིད་དེ་ ་
བོར་བ ལ་བ་དང་། མ་ཧ་ན་ཨིམ་ ་ ེབས་ཤིང་། ༩ དེ་ ལ་པོར་བ ོས་ཏེ། གིལ་ཡད་དང་། ཨ་ ར་དང་། ཨེས་
རེ་ཨེལ་དང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག ༡༠ ཤ་

ལ་ ི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་ལ་འཁོད་པའི་ ས་ ་ལོ་ན་བཞི་བ ་ཡིན་ལ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ལོ་གཉིས་ལ་
མཛད་ ང་། ཡ་ ་ ་བའི་ ིམ་ ད་ཁོ་ན་ ་བིད་ ི་དབང་ ་ ར། ༡༡ ་བིད་ ིས་ཧེབ་རོན་ ་ཡ་ ་ འི་

ིམ་ ད་ལ་དབང་ ས་ནས། ལོ་བ ན་དང་ ་བ་ ག་འགོར་རོ༎ ༡༢ ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་དང་ཤ་ ལ་ ི་
་ཨིས་བོ་ཤེད་ཅེས་ ་བའི་གཡོག་པོ་ མས་མ་ཧ་ན་ཨིམ་ནས་ཐོན་ཏེ། གི་བེ་ཨོན་ ི་ ོགས་ ་འོངས་ཤིང་།

༡༣ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་དང་ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ཡང་ཐོན་ནས། གི་བེ་ཨོན་ ི་ ིང་ འི་ཉེ་འ མ་ ་དེ་དག་
དང་འ ད། ོགས་གཅིག་ནི་ ིང་ འི་ ར་ངོགས་ ་བ ད་པ་དང་། ོགས་གཅིག་ནི་ ིང་ འི་ཕར་ངོགས་ ་
བ ད་དོ༎

༡༤ ཨབ་ནེར་ ིས་ཡོ་ཨབ་ལ། གཞོན་ ་ མས་ལངས་ཏེ། ང་ཚའི་མ ན་ནས་ ག་ ལ་འ ན་ ་ གས་
ཤིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ཡོ་ཨབ་ ིས། ང་ངོ་ཞེས་ ས། ༡༥ དེའི་ ེས་ ་ ངས་ཀ་ ར་ཡར་ལངས་པ་ལ། ཤ་ ལ་

ི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ལ་གཏོགས་པའི་བེན་ཡ་མིན་པ་བ ་གཉིས་ཐོན་ཞིང་། ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ལས་ ང་མི་
བ ་གཉིས་ཐོན་པ་དང་། ༡༦ ཕན་ ན་ ི་ ་ལ་འ ས་ཤིང་། རལ་ ི་ ིབས་མའི་བར་ ་འ གས་རེས་ ས་
པས་མཉམ་ ་འ ེལ་ཏོ༎ དེ་བས་ ལ་དེའི་མིང་ལ་ཧེར་ཀད་ཧ་ ་རིམ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། གི་བེ་ཨོན་ ་ཡོད་
དོ༎ ༡༧ ཉིན་དེའི་འཐབ་འཛང་ལ་ག ག་ བ་དང་ ན་པས། ཨབ་ནེར་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ་བིད་ ི་
གཡོག་པོའི་མ ན་ ་ཕམ་པར་ ར།

༡༨ དེ་ན་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ག མ་ ེ། ཡོ་ཨབ་དང་། ཨ་བི་ ་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་བཅས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལས་ཨ་
ས་ཧེལ་ ི་ ང་བ་ནི་ ་བ་ ོད་པོ་ཞིག་དང་འ ་བར་མ ོགས། ༡༩ ཨ་ས་ཧེལ་ ིས་ཨབ་ནེར་ ི་ ེས་དེད་ཅིང་།
དེའི་ ེས་ཡ་ཡོ་མེད་པར་ ང་ཉིད་ ་དེད་འོངས་པས། ༢༠ ཨབ་ནེར་ ིས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ། ོད་ནི་ཨ་ས་ཧེལ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པས། དེས་འདི་ ད་ ། ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༢༡ ཨབ་ནེར་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་གཡས་སམ་
གཡོན་ ་འཁོར་ནས། གཞོན་ ་ཞིག་ག ང་ལ། དེའི་གོ་ བ་བ ས་ཏེ་ ེར་ཅིག་ཅེས་ ས་ ང་། ཨ་ས་ཧེལ་ནི་
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གཡས་གཡོན་གང་ འང་མ་འཁོར་བར་ཁོའི་ ེས་དེད་དེ་འོངས། ༢༢ ཡང་ཨབ་ནེར་ ིས་ཨ་ས་ཧེལ་ལ། ོད་
ིས་ཁ་བ ར་ཏེ་ངའི་ ེས་མ་འདེད་ཅིག ངས་ ོད་གསོད་དགོས་དོན་ཅི་ཡོད། གལ་ཏེ་ ོད་བསད་ན། ངའི་

གདོང་ནི་ ོད་ ི་ ་བོ་ཡོ་ཨབ་ལ་ཇི་ ར་ ོན་ནམ་ཞེས་ ས་ ང་། ༢༣ ཨ་ས་ཧེལ་ ིས་ད་ ང་ཁ་མ་བ ར་རོ༎
དེ་བས་ཨབ་ནེར་ ིས་མ ང་གིས་དེའི་ ོ་བར་གཙགས་ཤིང་། མ ང་ ེ་ བ་ནས་ ད་པ་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་དེ་
ནས་འ ེལ་ཏེ་ཤིའོ༎ འབངས་ མས་ཨ་ས་ཧེལ་འ ེལ་ཏེ་ཤི་བའི་གནས་དེར་ ེབས་ནས་བ ད་དོ༎

༢༤ ཡོ་ཨབ་དང་ཨ་བི་ ་གཉིས་ ིས་ཨབ་ནེར་ ི་ ེས་དེད་པས། ཉི་མ་ བ་ཉེ་ ས། གི་བེ་ཨོན་ ི་ཐང་
ོང་ ་བ ོད་པའི་ལམ་འ མ་ཏེ། གི་ཨ་ཡི་ཁ་གཏད་ ་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཨམ་ ཱ་ ་ ེབས། ༢༥ བེན་ཡ་མིན་པ་
མས་ ན་ ་འ ས་ཏེ། ཨབ་ནེར་ ི་ ེས་འ ངས་ནས་རི་བོ་ཞིག་གི་ ེ་མོར་འ ེང་བ ད་ཅིང་། ༢༦ ཨབ་

ནེར་ ིས་ ད་མཐོན་པོས་ཡོ་ཨབ་ལ་འདི་ ད་ ། རལ་ ིས་མཚམས་མ་བཞག་པར་མི་གསོད་ བ་བམ། ོད་
ིས་མཐར་ ག་བ ལ་འ ང་བ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ནམ་ཞིག་འབངས་ མས་ ིར་བ ོར་ནས།

རང་གི་ ན་ འི་ ེས་མི་འདེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༧ ཡོ་ཨབ་ ིས། ངས་གཏན་གནས་ ི་ ་དཔང་ ་བ གས་
ནས་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ག་ ལ་འ ན་པར་ ་ཞེས་པའི་གཏམ་དེ་མ་ ས་པ་ཡིན་ན། དེ་
རིང་ ་ ོ་འབངས་ མས་ ིར་ལོག་ནས། རང་གི་ ན་ འི་ ེས་འདེད་པར་མི་ འོ་ཞེས་ ས་། ༢༨ དེ་ནས་ཡོ་
ཨབ་ ིས་ ་ ང་ ས་པས། འབངས་ མས་བ ད་དེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེས་མ་དེད་ལ། ག ལ་ཡང་མ་བ ེས་
སོ༎

༢༩ ཨབ་ནེར་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་མཚན་གང་བོར་ཨ་ར་ ཱ་བ ད་ཅིང་། ཡོ་དན་ ་བོ་བ ལ་
བ་དང་། བིད་རོན་ ི་ ལ་བཅད་ནས་མ་ཧ་ན་ཡིམ་ ་སོང་ངོ་༎ ༣༠ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཨབ་ནེར་ ི་ ེས་དེད་དེ་ ིར་
ལོག་ནས་འབངས་མི་ མས་བ ས་པས། ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ ོད་ ་མི་བ ་ད ་དང་ཨ་ས་ཧེལ་
མེད་པ་ཤེས། ༣༡ འོན་ ང་ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་བེན་ཡ་མིན་པ་དང་ཨབ་ནེར་ ི་ ེས་འ ངས་པ་

ོན་བ ོམས་མི་ མ་བ ་ ག་ ་བསད་ཟིན། ༣༢ འབངས་མི་ མས་ ིས་ཨ་ས་ཧེལ་ ི་བེམ་པོ་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་
བ ལ་བ་དང་། ཁོའི་ཕ་ཡི་ ར་ ང་ ་ ས། ཨེབ་ནེར་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་མཚན་གང་བོར་ཆས་
པས། ནམ་གསལ་བ་ན་ཧེབ་རོན་ ་ ེབས་སོ༎

༣ ཤ་ ལ་དང་ ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་གཉིས་ཕན་ ན་འཐབ་ནས་ ན་རིང་འགོར་ཞིང་། ་བིད་ ི་ ིམ་
ད་རིམ་ ིས་ཆེར་ ས་པ་དང་། ཤ་ ལ་ ི་ ིམ་ ད་རིམ་ ིས་ཉམས་པར་ ར།

༢ ་བིད་ལ་ཧེབ་རོན་ ་ ་འགའ་ ེས་པ་ལས། ་ཆེ་བ་ཨམ་ནོན་ནི་ཡེས་ར་ཨེལ་མ་ཨ་ ་ནོ་ཨམ་ལས་
ེས་པ་དང་། ༣ ་གཉིས་པ་ཁིལ་ཡབ་ནི་ ར་ཀར་མེལ་བ་ ་བལ་ ི་ ང་མ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་ལས་ ེས་པ་དང་།
་ག མ་པ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ནི་གེ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཏལ་མ་ཨིའི་ ་མོ་མ་ཨ་ཁ་ལས་ ེས་པ་དང་། ༤ ་བཞི་བ་ཨ་

དོ་ནི་ཨ་ནི་ཧ་གིད་ལས་ ེས་པ་དང་། ་ ་བ་ཤེ་ཕད་ ཱ་ནི་ཨ་བི་ཏལ་ལས་ ེས་པ་དང་། ༥ ་ ག་པ་ཡེད་རེ་
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ཨེམ་ནི་ ་བིད་ ི་ ང་མ་ཨེག་ ཱ་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ་བིད་ ི་ ་ ག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཧེབ་རོན་ནས་ ེས་
པ་ཡིན་ནོ༎

༦ ཤ་ ལ་དང་ ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་གཉིས་ཕན་ ན་འཐབ་པའི་ ས་ ། ཨབ་ནེར་ལ་ཤ་ ལ་ ི་ ིམ་ན་
དབང་ཆེན་པོ་དང་ ན། ༧ ཤ་ ལ་ལ་བ ན་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་རིས་ ཱ་ཟེར་ཞིང་ཨ་ ཱ་ཡི་ ་མོ་ཡིན།
ཉིན་ཞིག་ཨིས་བོ་ཤེད་ ིས་ཨབ་ནེར་ལ། ོད་ཅིའི་ ིར་ངའི་ཕ་ཡི་བ ན་མོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པ་ཡིན་ཞེས་

ས། ༨ ཨབ་ནེར་ནི་ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་ ད་ཆ་དེ་ལ་ཁོང་ཁོ་ལངས་ནས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་ ོ་ ི་
ཡིན་ནམ། ངས་ ོད་ ི་ཕ་ཤ་ ལ་ ི་ ིམ་མི་དང་ཁོའི་ ན་ ། དེ་མིན་ ོད་དང་བཅས་པ་ ་བིད་ ི་ལག་ལ་
འཆོར་ ་མ་བ ག་ ང་། དེ་རིང་ ོད་ ིས་ང་ལ་ ད་མེད་འདིའི་ཆེད་ ་ ིགས་དམོད་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་
ནམ། ༩ གལ་ཏེ་ངས་གཙ་བོས་ ་བིད་ལ་ད ་མནའ་བོར་ཞིང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ངས་ཏེ། གང་ཞེ་ན། ཤ་

ལ་ ི་དཔོན་གནས་ཕབ་པ་དང་ ་བིད་ ི་གོ་གནས་བ ད་ནས། ཁོ་ལ་ ན་ནས་བེར་ཤ་ ཱའི་བར་ ་གནས་
པའི་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ོང་ ་མ་བ ག་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་འབེབས་པར་
ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༠ གོང་དང་འ ། ༡༡ ཨིས་བོ་ཤེད་ཨབ་ནེར་ལ་ ག་ནས། ལན་ཅི་ཡང་ ོག་མ་ ས་པར་ ས།

༡༢ ཨབ་ནེར་ ིས་ ་བིད་ ི་མ ན་ ་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས། ཁོའི་ཚབ་ ་འདི་ ད་ ། ལ་འདི་ ་
ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ཡང་འདི་ ད་ ། ་གཉིས་ ིས་ཁ་ཆད་ཅིག་འཇོག་པར་ ་ ེ། ངས་

ོད་ལ་རོགས་ ས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོད་ལ་དབང་བར་ ེད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༣ ་བིད་ ིས། བཟང་
ངོ་༎ ངེད་གཉིས་ ིས་ཁ་ཆད་འཇོག་པར་ ། འོན་ ང་ཆ་ ེན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ོད་ང་ལ་ ག་ ་འོངས་ ས།
གལ་ཏེ་ཤ་ ལ་ ི་ ་མོ་མི་ཀལ་ ིད་མ་འོང་ན། ང་ལ་ ག་ ་ཡོང་མི་ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༤ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་

ི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་སར་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངའི་ ང་མ་མི་ཀལ་ང་ལ་ ོད་
རོགས་གནོངས། དེ་ནི་ ོན་ངེད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་བ ་ཡི་མ ན་ གས་ ིས་བ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས།
༡༥ ཨིས་བོ་ཤེད་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས། མི་ཀལ་ཨ་ལི་ཤ་ཡི་ ་དང་། ཁོ་མོའི་ ོ་ག་པལ་ཏི་ཨེལ་ ི་གམ་
ནས་ ིར་ ིད་འོངས། ༡༦ མི་ཀལ་ ི་ ོ་ག་འ ོ་ཞོར་དང་ ་ཞོར་ ་ཁོ་མོའི་ ེས་དེད་དེ། པ་ ་རིམ་ ི་བར་ ་

ེབས་པ་དང་། དེ་ནས་ཨབ་ནེར་ ིས། ོད་ ིར་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། པལ་ཏི་ཨེལ་ ིར་ལོག་གོ།
༡༧ ཨབ་ནེར་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ན་པོ་ མས་ལ། ོན་ ོད་ཅག་གིས་ ་བིད་ ལ་པོར་བ ར་ཏེ་ ོད་

ཚ་ ོང་ ་འ ག་འདོད་པ་ལ། ༡༨ ད་ ་ ོད་ཅག་གི་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ད་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་
ོན་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ལག་པ་གཡར་ནས། བདག་གི་འབངས་

ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ད ་བོ་ མས་ ི་ལག་འོག་ནས་ ོབ་པར་མཛད་དོ་ག ངས་ ོང་
ཞེས་ ས། ༡༩ ཨབ་ནེར་ ིས་ ད་ཆ་འདི་ མས་བེན་ཡ་མིན་པ་ མས་ལ་ཉན་ ་བ ག་པ་དང་། ཡང་ཧེབ་
རོན་ ་སོང་ ེ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་བེན་ཡ་མིན་པའི་ ིམ་ ད་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་འཐད་པའི་གཏམ་ མས་ ་



480 ༢ ཤ་ ་ཨེལ 3

བིད་ལ་བཤད་དོ༎ ༢༠ ཨབ་ནེར་ ིས་མི་ཉི་ ་ ིད་དེ་ཧེབ་རོན་ ་ ་བིད་ལ་ ག་ ་འོངས་པས། ་བིད་ ིས་
ཨབ་ནེར་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལ་གསོལ་ ོན་བཤམས། ༢༡ ཨབ་ནེར་ ིས་ ་བིད་ལ་འདི་ ད་

། ང་རང་ཡར་ལངས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་བ ས་ནས་ངའི་གཙ་བོའམ་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ་
ག ག་ཅིང་། ཁ་ཆད་གདབ་པར་ ། ོད་ནི་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ལ་པོ་ ས་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་

་བིད་ ི་ཨབ་ནེར་ལ་ ེལ་མ་ ས་པ་དང་། ཨབ་ནེར་བདེ་བར་ ིར་ལོག་གོ།
༢༢ ཡོ་ཨབ་དང་ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ད ་བོ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། བཅོམ་ནོར་མང་པོ་ ེར་

ནས་འོངས། དེ་ ས་ཨབ་ནེར་ཧེབ་རོན་ ི་ ་བིད་ ི་གམ་ ་མི་འ ག་ ེ། ་བིད་ ིས་ཁོ་ལ་ ེལ་མ་མཛད་
ནས་བདེ་བར་ ིར་ལོག་སོང་བ་ཡིན། ༢༣ ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་དམག་ཐམས་ཅད་ ེབས་པ་
ན། མི་ མས་ ིས་ཡོ་ཨབ་ལ། ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ་འོངས་ཤིང་། ལ་པོས་ཁོ་ལ་ ེལ་མ་ ས་
ཏེ། ཁོ་རང་བདེ་བར་ ིར་ལོག་གོ་ཞེས་ ས། ༢༤ ཡོ་ཨབ་ ལ་པོ་ལ་ ག་ཅིང་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅི་ ེད་
པ་བཞིན། ཨབ་ནེར་ ོད་ལ་ ག་ ་འོང་ཡང་། ོད་ ིས་ཁོ་ལ་ ེལ་མ་ ས་ནས་ ིབ་མ་ཙམ་ཡང་མི་ ང་བ་
ཡིན། ༢༥ ོད་ ིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་ནི་ ོད་ལ་མགོ་ ོར་གཏོང་ ་འོངས་པ་ཡིན་
ཏེ། ོད་ ི་འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་བ ག་པའི་ཆེད་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༢༦ ཡོ་ཨབ་ ་བིད་ ི་
མ ན་ནས་ཐོན་ཏེ། དམག་མངགས་ནས་ཨབ་ནེར་ ི་ ེས་འདེད་ ་བ ག སི་རིའི་དོང་ འི་ཁར་དེའི་ ེས་
ཆོད་ཅིང་། ཁོ་རང་ ིད་འོང་ཡང་ ་བིད་ལ་ཤེས་ ་མ་བ ག་གོ། ༢༧ ཨབ་ནེར་ཧེབ་རོན་ ་ལོག་ཅིང་། ཡོ་ཨབ་

ིས་ཁོ་རང་མཁར་ ོའི་དོང་ཞིག་ ་ ིད་ནས། གསང་བའི་གཏམ་ཞིག་འཆད་པའི་ ལ་ ིས་དེ་ ་ཁོའི་ ོ་
བར་ ིས་གཙགས་ཏེ་བསད། དེ་ནི་ཁོའི་ ་བོ་ཨ་ས་ཁེལ་བསད་པའི་ད ་ཤ་ ངས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༨ ་བིད་ ིས་
དེ་ཐོས་ནས་འདི་ ད་ ། ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་ ི་ ག་བ ར་བ་དེ། གཙ་བོའི་ ང་ ་ང་དང་ངའི་ ལ་ཁམས་
ལ་ཉེས་པ་མེད་པར། ༢༩ དེའི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་དེ་ཡོ་ཨབ་ ི་མགོ་དང་ཁོའི་ཕ་ ིམ་ལ་ཡོད་པར་ ོན།
ཡང་ཡོ་ཨབ་ ི་ ིམ་ལ་འཛག་ནད་དང་། མཛ་ནད་དང་། འཁར་བ་ལ་བ ེན་དགོས་པ་དང་། ིས་གསོད་པ་
དང་། བཟའ་བ ང་ཆད་པ་སོགས་ ན་ཆད་མེད་པར་འ ང་བར་ཤོག་ཅེས་ ས།

༣༠ ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ ་བོ་ཨ་བི་ཤ་གཉིས་ ིས་ཨབ་ནེར་བསད། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨབ་ནེར་ ིས་གི་བེ་
ཨོན་ ི་འཐབ་འ ག་གི་ ོད་ ་དེ་གཉིས་ ི་ ་བོ་ཨ་ས་ཁེལ་བསད་པ་ཡིན་ནོ༎

༣༡ ་བིད་ ིས་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ་བ་གཤགས་
ཤིང་སོ་མ་ར་ ཱའི་ ་རགས་བཅིངས་ནས། ཨབ་ནེར་ ི་ ར་ མ་ ི་མ ན་ ་ ས་ནས་ ་ངན་ ས་ཤིག་ཅེས་
བ ོས་པ་དང་། ལ་པོ་ ་བིད་ ང་ ར་ མ་ ེས་འ ངས་ནས་སོང་། ༣༢ ཁོ་ཚས་ཨབ་ནེར་ཧེབ་རོན་ ་ ས་
ཤིང་། ལ་པོ་ཨབ་ནེར་ ི་ ར་ས་ནས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་པས། འབངས་ མས་ ང་ ས་སོ༎ ༣༣ ལ་པོས་
ཨབ་ནེར་ལ་ ་ངན་ ི་ ་འདི་ ད་ ། ཨབ་ནེར་ནི་ ན་པོ་ཤི་བ་དང་འ འམ། ༣༤ ོད་ ི་ལག་པ་ཐག་པས་
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མ་བཅིངས་ལ། ང་བ་ཡང་ ོག་གིས་མ་བཅིངས། ོད་ཤི་བ་ནི་ ་ཞིག་ ིག་ཅན་གང་ཞིག་གི་ལག་འོག་ནས་
ཤི་བ་དང་འ འོ་ཞེས་ ེར་བས། འབངས་ མས་ ིས་ ང་ཨབ་ནེར་ལ་ ས་ནས་ ་ངན་ ས་སོ༎ ༣༥ ཉི་མ་མ་

བ་པའི་ ་རོལ་ ། འབངས་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ་ཟ་མ་བཟའ་ ་བ ལ་ཡང་། ་བིད་ ིས། ངས་ཉི་མ་མ་
བ་པའི་ ོན་ལ་ཟ་མ་བཟས་པའམ། གཞན་ཅི་ཞིག་ཟོས་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་འབེབས་པར་ ོན་

ཞེས་མནའ་བོར། ༣༦ འབངས་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར། ལ་པོས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་འབངས་ མས་ ང་དགའ་བར་འ ར་རོ༎ ༣༧ ཉིན་དེར། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ད་
གཟོད་ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་བསད་པ་ནི་ ལ་པོའི་འདོད་པ་མིན་པ་ཤེས། ༣༨ ལ་པོས་འཁོར་གཡོག་ མས་
ལ། དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ། དམག་དཔོན་ནམ་མི་ བས་ཆེན་ཞིག་ཤི་བ་མ་ཤེས་སམ།
༣༩ ང་ནི་ གས་ མ་ ིས་ གས་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་ཡང་། དེ་རིང་ང་ནི་ད་ ང་གཉོམ་པོར་འ ག ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་
འདི་གཉིས་ང་ལས་ ོབས་དང་ ན་ནོ༎ གཙ་བོས་ངན་པས་ཅི་ལས་ལ་ངན་ལན་འཁོར་བར་ཤོག་ཅེས་ ས་སོ༎

༤ ཤ་ ལ་ ི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ ིས་ཨབ་ནེར་ཧེབ་རོན་ ་ཤི་བ་ཐོས་ནས་ལག་པ་འདར་བ་དང་། ད ི་སི་
རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ང་དངངས་ཤིང་ ག་པར་ ར། ༢ ཤ་ ལ་ ི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ལ་དམག་

དཔོན་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཨ་ ་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་རེ་ཁབ་ཅེས་འབོད་ཅིང་། བེན་ཡ་
མིན་ཞེས་ ་བའི་རིགས་ ེ་ཡི་བེ་རོད་པ་རིམ་མོན་ ི་ ་ཡིན། བེ་རོད་ནི་བེན་ཡ་མིན་ལ་གཏོགས་སོ༎ ༣ བེ་རོད་
པ་ མས་ ་མོ་ནས་གིལ་ཐ་ཨིམ་ ི་ ལ་ ་ ོས་པ་དང་། དེ་ ་གནས་གཡར་ཏེ་ད་ འི་བར་ ་བ ད།

༤ ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ལ་ ས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ཅེས་འབོད་ཅིང་འཐེང་བོ་ཞིག་
ཡིན། ཤ་ ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་ཤི་བའི་གཏམ་དེ་ཡེས་ར་ཨེལ་ ་འ ོར་ ས། ཁོ་རང་ལོ་ ་ཡིན་ཞིང་ཨ་མས་ཁོ་

མ་ ས་ ོས་པ་ལ། གས་ཚད་ཤིན་ ་མ ོགས་པས་ ་ ང་ མ་ནས་ ང་ ེ་འཐེང་བོར་ ར་ཏོ༎
༥ ཉིན་ཞིག བེད་རོད་པ་རིམ་མོན་ ི་ ་རེ་ཁབ་དང་ཨ་ ་གཉིས་ ིར་སོང་ཞིང་། ཉིན་ ང་ཚ་བའི་ ས་

ཙམ་ལ་ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་ ིམ་ ་ ེབས། དེ་ ས་ཨིས་བོ་ཤེད་གཉིད་འ ག་པས། ༦ དེ་གཉིས་ ིས་ ོ་འ ེར་བའི་
ལ་བ ིས་ཏེ་ ིམ་ ་འ ལ་ནས། ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་ ོ་བར་ ིས་གཙགས་ ེས་ ོས་སོ༎ ༧ དེ་གཉིས་ ིམ་ ་

འ ལ་ ས། ཨིས་བོ་ཤེད་ཉལ་ཁང་གི་མལ་ ིའི་ ེང་ ་ཉལ་འ ག དེ་གཉིས་ ིས་ཁོ་རང་བསད་ཅིང་མགོ་བོ་
བཅད། མགོ་བོ་ ེར་ཏེ་ཨ་ར་ ཱ་ཡི་ལམ་ ་ཞག་གཅིག་གི་བར་ ་སོང་། ༨ ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་མགོ་བོ་ཧེབ་རོན་ ་

ེར་ནས་ ་བིད་ལ་ ལ་ཅིང་འདི་ ད་ ། ལ་པོའི་ད ་བོ་ཤ་ ལ་ ིས་ ོན་ ལ་པོའི་ ོག་བཙལ་བ་ཡིན།
ོས་དང་། འདི་ནི་ཁོའི་ ་ཨིས་བོ་ཤེད་ ི་མགོ་བོ་ཡིན། དེ་རིང་གཙ་བོས་ངའི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོའི་ཆེད་ ། ཤ་
ལ་དང་དེའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ི་ ེང་ནས་ཤ་འཁོན་བ ད་པ་རེད་ཅེས་ ས།

༩ ་བིད་ ི་བེ་རོད་པ་རིམ་མོན་ ི་ ་རེ་ཁབ་དང་ཨ་ ་གཉིས་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་རང་གི་ ོག་བ བས་
ཏེ་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་འ ལ་ ་བ ག་པའི་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་
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འབོར་བར་ ། ༡༠ ོན་ཆད་མི་ཞིག་གིས་ང་ལ། ཤ་ ལ་ཤིའོ་ཞེས་ ས། ཁོས་དེ་ནི་གཏམ་བཟང་ཞིག་ ་བ ིས་
ཡོད་ ང་། ངས་ཁོ་རང་བ ང་ ེ་ཙག་ལག་ ་བསད། འདི་ནི་ཁོས་གཏམ་བཟང་བ གས་པའི་ ་དགའ་ཡིན་
ནོ༎ ༡༡ དེ་ ་ཡིན་ ིར། མི་ངན་པས་མི་ལ་ ་དང་ ན་པ་ཞིག་རང་གི་མལ་ ིའི་ ེང་ ་བསད་པ་ཡིན་ན། ངས་

ོད་གཉིས་ལ་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་མི་ ོང་ཞིང་། ོད་གཉིས་འཇིག་ ེན་འདིར་མེད་པར་མི་གཏོང་བའི་
འོས་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས། ༡༢ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་གཞོན་ ་ཞིག་ལ་ཁོ་གཉིས་གསོད་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་གཉིས་

ི་ ང་ལག་བཅད་ནས་ཧེབ་རོན་ ི་ ིང་ འི་མཐའ་ ་བཀལ། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཨིས་བོ་ཤེད་མགོ་བོ་ཧེབ་རོན་
་ཡོད་པའི་ཨབ་ནེར་ ི་ ར་ ང་ ་ ས་སོ༎

༥ ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ མས་ཧེབ་རོན་ ་ ་བིད་ ི་མ ན་སར་འོངས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ངེད་
ཅག་ ོན་ཆད་ ོད་ ི་ཤ་ ས་ཡིན་ཏེ། ༢ ོན་ཤ་ ལ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་མཛད་ ས། ད ི་སི་

རལ་བ་ མས་ ིད་དེ་འ ོ་འོངས་ ེད་པ་ནི་ ོད་ཡིན། གཙ་བོས་ ང་ ོན་ཆད་ ོད་ལ། ོད་ ིས་བདག་གི་
འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ངས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ འོ་ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས། ༣ དེ་བས་ད ི་
སི་རལ་བའི་ ད་པོ་ མས་ཧེབ་རོན་ ་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ་ ག་ ་ཡོང་བ་དང་། ་བིད་ ིས་ཧེབ་རོན་ ་གཙ་
བོའི་ ང་ ་དེ་དག་དང་ཁ་ཆད་བ ིས། དེ་དག་གིས་ ་བིད་ལ་ གས་ མ་ གས་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་
པོར་བ ར།

༤ ་བིད་ ི་ལ་འཁོད་པའི་ ས་ ་ལོ་ མ་ ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ངོ་བཞི་བ ར་ ི་ལ་བ ད། ༥ ཧེབ་རོན་ ་ཡ་
་ ་བའི་ ལ་པོ་ ས་ནས་ལོ་བ ན་དང་ ་བ་ ག་འགོར་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་
་ ་བའི་ ལ་པོ་ ས་ནས་ལོ་ངོ་ མ་ ་སོ་ག མ་འདས།

༦ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་ནས། ལ་དེར་ ོད་པའི་ཡེ་ ས་པ་
མས་ལ་ ོལ་བར་ ོམ་ ས། ཡེ་ ས་པ་དག་གིས་ ་བིད་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཞ་ར་དང་འཐེང་བོ་ཡང་

མཐར་བ ོད་མི་ ས་ན། ལ་འདིར་མ་ཡོང་ཞེས་ ས་ཤིང་། སེམས་ ་ ་བིད་གཏན་ནས་ཡོང་མི་ བ་པར་
སེམས། ༧ འོན་ ང་ ་བིད་ ིས་ཙ་ཡོན་ ི་ ོང་ ངས། དེ་ནི་ ་བིད་ ི་མཁར་ ་ ར། ༨ ཉིན་དེར། ་བིད་

ིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ས་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ོས་ཏེ། ངའི་སེམས་ ་འཁོན་ ་འཛན་པའི་
འཐེང་བོ་དང་ཞ་ར་ མས་ ་ ོག་ ་ག གས་ བ་ཅེས་ ས། དེ་ནས་བ ང་། དེ་ ་ཞ་ར་དང་འཐེང་བོ་ཡོད་
པས། ཁོ་རང་ ིམ་ ་འ ོ་མི་ ས་ཞེས་པ་དེ་ཁ་དཔེ་ཞིག་ ་ ར། ༩ ་བིད་ ོང་མཁར་ ་བ ད་ཅིང་། ོང་
མཁར་ ི་མིང་ལ་ ་བིད་མཁར་ཞེས་བཏགས། ཡང་ ་བིད་ ིས་མིལ་ལོའི་ནང་ལོགས་ནས་མཐའ་འཁོར་ ་
མཁར་ ང་བ ིགས་སོ༎

༡༠ ་བིད་ཉིན་རེ་བཞིན་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཁོ་
དང་མཉམ་ ་གནས་པས་སོ༎
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༡༡ ཚར་ ི་ ལ་པོ་ཧི་རིམ་ ིས་ ་བིད་ ི་སར་ ག་པའི་ཤིང་བ ལ་བ་མ་ཟད། བང་ཆེན་པ་དང་། ཤིང་
མཁན་དང་། ོ་བཟོ་བ་བཅས་མངགས་ནས་ ་བིད་ལ་ཕོ་ ང་ཞིག་བ ིགས། ༡༢ ་བིད་ ིས་གཙ་བོས་ཁོ་རང་
ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་དང་། དེ་མིན་རང་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ཆེད་ ་ཁོའི་ ལ་ཁམས་
དར་ ་བ ག་པའང་ཤེས་སོ༎

༡༣ ་བིད་ཧེབ་རོན་དང་ ེས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་སོང་བ་དང་། དེ་ ་བ ན་མོ་ ངས་ཤིང་ ་དང་ ་མོ་
མང་ ་ ེས། ༡༤ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེས་པའི་ ་ནི་ཤ་ ་ཨ་དང་། ཤོ་བབ་དང་། ་ཐན་དང་། ཤ་ལོ་མོ་དང་།
༡༥ ཡིབ་ཧར་དང་། ཨེ་ལི་ ་ཨ་དང་། ནེ་ཕེག་དང་། ཡ་ཕི་ཨ་དང་། ༡༦ ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། ཨེ་ལི་ཨ་ ་དང་། ཨེ་
ལི་ཕེ་ལེད་བཅས་སོ༎

༡༧ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ་ གས་ མ་ གས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ཐོས་
ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་འབངས་མི་ མས་ ་བིད་འཚལ་ ་འོངས་ཤིང་། ་བིད་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་མར་ ོང་ནང་

་ ིན་ཏོ༎ ༡༨ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་འོངས་ནས། རེ་ཕ་ཨིམ་ཞེས་པའི་ ང་བ་ བ་པར་ཁེབས་པས། ༡༩ ་བིད་
ིས་གཙ་བོ་ལ། ང་ཡར་སོང་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཆོག་གམ། ོད་ ིས་དེ་དག་ངའི་ལག་
་ ོད་དམ་ཞེས་ ས་པས། གཙ་བོས། ོད་ཡར་སོངས་ཤིག བདག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ོད་ ི་ལག་ ་
ོད་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས། ༢༠ ་བིད་ཨལ་པེ་ར་ཙམ་ ་འོངས་ཤིང་། དེ་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་བསད་

ཅིང་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ངའི་མ ན་ནས་ད ་བོའི་ད ང་གཏོར་བ་ནི། ་ལོག་གིས་རགས་གཏོར་བ་དང་
འ འོ་ཞེས་ ས། དེ་བས་ ལ་དེའི་མིང་ལ་ཨལ་པེ་ར་ཙམ་ ་བཏགས། ༢༡ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དག་གིས་ ་འ ་

མས་དེ་ ་ག གས་པས། ་བིད་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ེར་ཏོ༎
༢༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ར་ཡང་འོངས་ནས། རེ་ཕ་ཨིམ་ ང་བ་ བ་པར་ ས། ༢༣ ་བིད་ ི་གཙ་བོ་ལ་

ས་པས། གཙ་བོས། ཐད་ཀར་ཡར་ལ་འ ོ་མི་ ང་། ཁོ་ཚའི་ བ་བ ོར་ཏེ། འོ་སེ་ཤིང་གི་ཁ་གཏད་ནས་དེ་
དག་ལ་ ོལ་ཅིག ༢༤ ོད་ ིས་འོ་སེ་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་ ེང་ ་ ང་བའི་ ་ཐོས་ན། ར་མོར་མ ན་ ་ ོད་
ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ས་གཙ་བོ་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ཕེབས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་ད ང་ལ་ ོལ་བའི་

གས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༥ ་བིད་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་མ ན་ ་ཆས་ཤིང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་གེ་ ཱ་
ནས་གེ་ཟེར་ ི་བར་ ་བ ངས་སོ༎

༦ ་བིད་ ིས་ཡང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་བདམས་པའི་དམག་ མ་ ི་ཡོད་པ་དེ་བ ས་པ་དང་།
༢ ་བིད་ ིས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ི་ ེ་ ིད་ནས། བ་ཨལ་ཡ་ ་ ་ ་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་གདན་

འ ེན་ ་སོང་། ཞལ་ ོམ་འདི་ནི་བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་ཡང་ ེང་ན་བ གས་པའི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོའི་མཚན་ ིས་གསོལ་བའི་ཞལ་ ོམ་ཡིན་ནོ༎ ༣ དེ་དག་གིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་རི་བོའི་ ེང་ན་ཡོད་པའི་ཨ་བི་

་དབ་ ི་ ིམ་ནས་ ེར་འོངས་ཏེ། ཤིང་ ་གསར་བའི་ནང་ ་བཞག་པ་དང་། ཨ་བི་ ་དབ་ ི་ ་ ་ ཱ་དང་
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ཨ་ཧི་ཨོ་གཉིས་ ིས་ཤིང་ ་དེད་ནས་འོངས། ༤ ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་རི་བོའི་ ེང་ན་ཡོད་པའི་ཨ་བི་ ་དབ་
ི་ ིམ་ནས་བཏེགས་འོངས་པའི་ ས་ ། ཨ་ཧི་ཨོ་ཞལ་ ོམ་ ་མ ན་ ་ཆས་ཤིང་། ༥ ་བིད་དང་ད ི་སི་

རལ་བའི་མི་ ད་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོའི་ ང་ ། གསོམ་ཤིང་གིས་བཟོས་པའི་རོལ་ཆ་ ་ཚགས་དང་། པི་
ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ་དང་། ང་དང་། སིལ་ ན་ད ོལ་ཞིང་གར་འ བ་བཞིན་འོངས།

༦ ་ཀོན་ ི་ག ལ་ཁར་ ེབས་པ་ན། བ་ ང་འ ོགས་ཏེ་ ་ ཱའི་ལག་པ་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ལ་ཁེན་པས།
༧ ་ ེ་གཙ་བོ་ ་ ཱའི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བ་འབར་ཞིང་། ནོར་བ་དེ་ལ་ ོས་ནས་ཁོ་བསད་དོ༎ དེ་ ་ཡི་ཞལ་

ོམ་ ི་གམ་ ་ཤིའོ༎ ༨ ་བིད་ ིས་གཙ་བོས་ ་ ཱ་བསད་པ་དེ་ལ་སེམས་ ག་ ས་ནས། ལ་དེའི་མིང་ལ་
པེ་རེས་ ་ ཱ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་། ད་ འི་བར་ ་དེ་ ར་འབོད། ༩ ཉིན་དེར། ་བིད་གཙ་བོ་ལ་ ག་ནས་
འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ངའི་གནས་ ་འདི་ ར་འདེགས་ ང་ངམ་ཞེས་ ས། ༡༠ དེ་བས་ ་བིད་

ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ་བིད་མཁར་ ་གདན་འ ེན་མ་ བ་པར། གིད་པ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ་བའི་ ིམ་ ་
ེར། ༡༡ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་གིད་པ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ིམ་ ་ ་བ་ག མ་ལ་བ གས་པ་དང་། གཙ་བོས་ཨོ་

བེད་ཨེ་དོམ་དང་ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོར་ ིན་ བས་བ ལ་ཏོ༎
༡༢ མི་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ། གཙ་བོས་ཞལ་ ོམ་ལ་ ོས་ནས་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ིམ་མི་གང་བོ་

དང་དེ་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་བ ལ་ ང་ཞེས་ ས་པས། ་བིད་ ིས་དགའ་དགའ་ ོ་
ོའི་ངང་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ིམ་ནས་ ་བིད་མཁར་ ་གདན་ ངས། ༡༣ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་

བཏེགས་པའི་མི་ མས་གོམ་པ་ ག་ ོས་མཚམས་ནས། ་བིད་ ི་བ་ ང་དང་ ག་ཚན་པོ་མཆོད་ ས་ ་
ལ་བ་དང་། ༡༤ ་བིད་ ིས་སོ་མ་ ཱ་ཛའི་ཨེ་ཕོད་ཅིག་ ོན་ཞིང་། གཙ་བོའི་ ང་ ་ ས་ གས་ཡོད་ ས་

གར་འ བ་ ིན་འོངས། ༡༥ དེ་ ར་ ་བིད་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་དང་ ང་
འི་ ོད་ནས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་གདན་ ངས་སོ༎

༡༦ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ་བིད་མཁར་ ་ཕེབས་འོངས་པའི་ཚ། ཤ་ ལ་ ི་ ་མོ་མི་ཀལ་ ིས་ ེ ་ ང་ལས།
ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་གཙ་བོའི་ ང་ ་གར་འ བ་ ིན་མཐོང་ནས། སེམས་ ་ཁོ་ལ་དམའ་འབེབས་ ས།

༡༧ འབངས་མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་གདན་ ངས་ནས། ར་ནས་ ་ ིག་མཛད་པའི་གནས་ཏེ།
་བིད་ ིས་ བ་པའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་བ ལ། ་བིད་ ི་གཙ་བོའི་ ང་ ་དམར་བསང་དང་

བདེ་མཆོད་ ང་ ལ། ༡༨ ་བིད་ ིས་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ལ་ཚར་ ེས། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོའི་མཚན་གཡར་ཏེ་དམངས་ མས་ལ་ ོན་འ ན་བ ལ་བ་དང་། ༡༩ དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་
ཕོ་མོ་ལ་ ོས་པ་མེད་པར། མི་རེ་ལ་བག་ལེབ་གཅིག་དང་། ཤ་ མ་ ་ཞིག ན་འ མ་ ི་བག་ལེབ་གཅིག་
བཅས་ ིན་པས། འབངས་མི་ མས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་གོ།

༢༠ ་བིད་རང་ ིམ་ ་གཉེན་ཉེ་ མས་ལ་ ོན་འ ན་བ ོལ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ཤ་ ལ་ ི་ ་མོ་མི་ཀལ་
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ཁོའི་མ ན་བ ་ ་འོངས་ཤིང་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་གང་དེས་འཁོར་གཡོག་ ོད་ ི་
ན་མོ་དག་གི་མ ན་ ། མི་ཐ་ཤལ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཞིག་དང་འ ་བར་ ས་གཅེར་ ར་ ངས་པ་ནི། ཇི་འ འི་

གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་ཞེས་ ས། ༢༡ ་བིད་ ིས་མི་ཀལ་ལ། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ཡིན་
ཏེ། གཙ་བོས་ང་རང་བདམས་པ་དང་། ོད་ ི་ཕ་དང་ ོད་ ི་ཕའི་ ིམ་ ད་གཏོར་ནས། ང་རང་གཙ་བོའི་
འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་རེད། དེ་བས་ངས་ནི་ཅིས་ ང་གཙ་བོའི་ ང་ ་གར་འ ལ་
དགོས། ༢༢ ང་ནི་འདི་ལས་ ང་ཐ་ཤལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ ིས་བ ས་ནའང་ངན་པ་ཞིག་ ་ ང་བར་འ ར་

་འ ག་དགོས། ོད་ ིས་བཤད་པའི་ ན་མོ་དེ་དག་གིས་ང་ལ་བ ར་བ ི་མཛད་དགོས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༣ ཤ་
ལ་ ི་ ་མོ་མི་ཀལ་ལ་ཤི་རག་བར་ ། ་གཅིག་ ང་མ་ ེས་སོ༎

༧ ལ་པོ་རང་གི་ཕོ་ ང་ ་བ ད་པ་དང་། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བདེ་བ་བ ལ་ཅིང་། མཐའ་བཞིའི་ད ་བོས་
གནོད་པ་ ེལ་ ་མ་བ ག་གོ། ༢ དེའི་ཚ། ལ་པོས་ ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ལ། ོས་དང་། ང་ནི་འ མ་ཤིང་

ཕོ་ ང་ ་བ ད་ཡོད་ ང་། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ནི་ ར་ ་བ གས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༣ ་ཐན་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ོད་
ིས་རང་གི་འདོད་པ་ ར་ ད་ཆོག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད་ཅེས་ ས།

༤ དགོང་མོ་དེར། གཙ་བོའི་ག ངས་ ་ཐན་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༥ ོད་ ིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་
་བིད་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ར་ག ངས་ ང་ཞེས་ ོས་ཤིག གང་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདག་ལ་བ གས་གནས་ ི་

ཕོ་ ང་ཞིག་བ ིགས་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ༦ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་
པ་ནས་ད་ འི་བར་ ། བདག་ནི་ཕོ་ ང་ ་བ གས་མ་ ོང་བར། ན་ ་འཚགས་ ར་དང་དམ་པའི་ ར་
མཆོག་ནང་ ་འཁོར་བཞིན་བ གས་པ་ཡིན། ༧ བདག་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་གང་ལ་སོང་བའི་

ལ་དེར། བདག་གིས་ནམ་ཞིག་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ཡིས་ ིམས་དཔོན་ཏེ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་
ོང་ ་བ ག་པ་དེ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་འ མ་ཤིང་གི་ཕོ་ ང་ཞིག་མི་བཞེས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་
ོང་། ༨ ད་ ་ ོད་ ིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ། ཡང་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ག ངས་
ང་ ོས་ཤིག གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་རང་ ག་རའི་ནང་ནས་ ིད་འོངས་པ་དེ་ནི། ོད་ ག་གི་ ིག་ ེས་

མི་འ ངས་པར། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོ་འདོད་པ་ཡིན། ༩ ོད་ ལ་གང་ ་སོང་ཡང་། བདག་ནི་ ོད་
དང་མཉམ་ ་གནས་ཤིང་། ོད་ ི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་ ད་ གས་
ཆེ་བའི་མི་དེ་དག་དང་འ ་བར། ོད་ལ་མཚན་ ན་ཆེན་པོ་འཐོབ་ ་ག ག་གོ། ༡༠ བདག་གིས་བདག་གི་
འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ས་གནས་ཤིག་བདམས་ནས། ཁོ་ཚ་དེ་ ་བ གས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་རང་གི་ ལ་

་བ ད་ནས་གཞན་ ་ ོ་མི་དགོས་པ་དང་། ངན་པ་དག་གིས་ ོན་ཆད་དང་འ ་བར་དེ་དག་ལ་གནོད་མི་
ེལ་བར་མ་ཟད། ༡༡ བདག་གིས་ ིམས་དཔོན་ལ་བཀའ་ཕབ་ ེ་བདག་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་

བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག་པ་དང་ཡང་མི་འ ་བར། བདག་གིས་ ོད་ལ་བདེ་བ་འཐོབ་ ་བ ག་ཅིང་། ད ་
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བོ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་ ེལ་ ་མི་ག ག་གོ། དེ་མིན་བདག་གཙ་བོས་ ོད་ལ་རང་གི་ ིམ་གཞི་ག གས་པར་
ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དང་། ༡༢ ོད་ ི་ཚ་བསོད་ ོགས་ནས། ོད་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པའི་ ས་

། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་ ོད་ ི་གོ་ས་ ོང་ ་འ ག་ཅིང་། བདག་གིས་དེའི་ ལ་ཁམས་
བ ན་ ་ག ག་གོ། ༡༣ ཁོས་བདག་གི་མཚན་དོན་ ི་ཆེད་ ་ཕོ་ ང་ཞིག་བ ིགས་ལ། བདག་གིས་ཁོའི་གོ་
གནས་དེ་ནམ་ཡང་བ ན་པར་ ། ༡༤ བདག་ནི་ཁོའི་ཡབ་དང་། ཁོ་ནི་བདག་གི་ ས་ ་འ ར། གལ་ཏེ་ཁོས་
ཉེས་པ་བསགས་ན། བདག་གིས་གཞན་ ི་ད ག་པས་ཁོ་ལ་ ེག་ཅིང་། གཞན་ ི་ ག་གིས་ཁོ་ལ་གདབ་པར་ །
༡༥ འོན་ ང་བདག་གི་ མས་བ ེ་ནི་ཁོ་དང་མི་འ ལ་བར། ོད་ ི་མ ན་ནས་ ེས་ཤིང་དོར་བའི་ཤ་ ལ་
དང་འ ་བར་ ོང་བར་ ། ༡༦ ོད་ ི་ ིམ་དང་ ོད་ ི་ ལ་ཁམས་བདག་གི་ ང་ན་ནམ་ཡང་འ ེང་ཞིང་།

ོད་ ི་གོ་གནས་ ང་ནམ་ཡང་མི་འ ར་བར་ ་ཞེས་བ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎
༡༧ ་ཐན་ ིས་ག ངས་དེ་དང་ ང་ གས་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ ་ ་བིད་ལ་བཤད། ༡༨ དེ་བས་ ལ་

པོ་ ་བིད་ནང་ ་འ ལ་ཞིང་། གཙ་བོའི་ ང་ ་བ ད་ནས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ནི་
་རེད། ངའི་ནང་མི་ནི་ཅི་ལ་བ ི། ེད་ ིས་ང་རང་འདིའི་ཚད་ ་ ེབས་ ་བ ག་པ་རེད། ༡༩ ེ་གཙ་བོ་
ེ་གཙ་བོ་ལགས། འདི་ནི་ ེད་ ི་ ན་ལམ་ནས་ཤིན་ ་ ང་ཡང་། ེད་ ི་གཡོག་པོའི་ ིམ་ ད་ནམ་ཡང་མི་

འ ར་བར་མཛད། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། འདི་ནི་མི་ མས་ ན་ ་འ ད་ བ་པ་དོན་ཞིག་ཡིན་ནམ།
༢༠ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ཅི་ཞིག་འཆད་དམ། ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་
པ་ཤེས་སོ༎ ༢༡ ེད་ ིས་འ ིན་ལས་འདི་འ ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཛད་པ་གཡོག་པོ་ངས་ཤེས་ཏེ། དེ་ནི་ ེད་ ིས་
ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དང་ ེད་ ི་དགོངས་པ་ ར་ ས་པ་ལགས་སོ༎ ༢༢ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་
ཤིན་ ་ཆེའོ༎ ངེད་ཅག་གི་ ་བས་ཐོས་པ་ ར་ན། ེད་ལ་དོ་བ་ཞིག་མེད་ཅིང་། ོད་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་
ཡོད་མི་ ིད། ༢༣ འཇིག་ ེན་ ེང་ན་ ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་དོ་ཞིག་ཡོད་དམ། ེད་ ིས་ཨེ་
ཇིབ་ ལ་ནས་ ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ བས་པ་མ་ཟད། ེད་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་
འབངས་ མས་ ི་མ ན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་མང་པོ་བ ན་ཏེ། མི་གཞན་པ་དང་དེ་དག་གི་ ་ མས་
མཐར་བ ད་དེ། ེད་ ི་མཚན་ ས་པར་ ས་སོ༎ ༢༤ ེད་ ིས་ ོན་ ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
གཏན་ ་རང་གི་འབངས་ ་མཛད་པ་དང་། ེད་དེ། གཙ་བོ་ནི་ ས་གཏན་ ་དེ་དག་གི་ ་ ་ ས་སོ༎
༢༥ ེ་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་པོའི་ ིམ་ ད་ མས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ མས།

ིད་མཐའི་བར་ ་བ ན་ཞིང་མི་འ ར་བ་དང་། ེད་ ིས་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན་མཛད་ཅིག ༢༦ མི་ མས་
ིས་ ེད་ ི་མཚན་ཆེ་ ་བ ར་ཞིང་འདི་ ད་ ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ ོང་བའི་ ་

ཡིན་ཞེས་བ ོད་པར་ཤོག དེ་ ར་ ས་ན། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་ མས་ ེད་ ི་ ང་ ་འ ེང་
བར་ ས། ༢༧ ེ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ལ།
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བདག་གིས་ ེད་ལ་ ིམ་ ད་འ གས་པར་ ་ཞེས་ ོ་བ ེད་གནང་བས། གཡོག་པོ་ངས་ ེད་ལ་ ིང་ ོབས་
བ ེད་དེ་འདི་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན། ༢༨ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ༎ ེད་ ི་
ག ངས་ནི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པས། ེད་ ིས་བསོད་ནམས་དེ་གཡོག་པོ་ལ་བ ོལ་རོགས། ༢༩ ད་ ་ ེད་

ིས་བསོད་ནམས་དེ་གཡོག་པོའི་ ིམ་ ད་ལ་བ ལ་ཏེ། ེད་ ི་ ང་ནས་གཏན་ ་གནས་པར་མཛད་རོགས།
ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། འདི་ནི་ ེད་ ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཟིན་པས། ེད་ ིས་གཏན་ ་གཡོག་པའི་ ིམ་
ད་ལ་བསོད་ནམས་བ ོལ་བར་ཤོག་ཅེས་ ས་སོ༎

༨ དེའི་ ེས་ ། ་བིད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། དེ་དག་དབང་ ་བ ས་ཤིང་། དེ་དག་
གི་ལག་ནས་ ལ་སའི་བདག་དབང་འ ོགས། ༢ དེ་ནས་ཡང་མོ་ཨབ་པ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། དེ་དག་

ས་ ་ཉལ་ ་བ ག་ཅིང་ཐག་པས་རིང་ ང་བཅལ་བ་ལ། ཐག་ཚད་གཉིས་ཡོད་པ་ མས་བསད་པ་དང་། ཐག་
ཚད་གཅིག་ལས་མེད་པ་ མས་ཚ་ཐར་ ་བཏང་། མོ་ཨབ་པ་ མས་ ་བིད་ ི་དབང་ ་ ར་ཅིང་ཁོ་ལ་འ ལ་
བ་ ལ།

༣ ཙ་ ཱའི་ ལ་པོ་རེ་ཧོབ་ ི་ ་ཧ་དད་ཨེ་གཙང་བོའི་ ོགས་ ་སོང་ ེ། ཁོའི་ ལ་ཁབ་ ི་བདག་དབང་
ིར་འ ོག་པར་ ོམ་ ས། ་བིད་ ིས་ཁོ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ༤ ཁོའི་ ་དམག་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་དང་།
ང་དམག་ཉིས་ ི་བཅས་གསོན་བ ང་ ས་ཤིང་། ཤིང་ ་ ད་པའི་ ་ མས་ ི་ ིག་པ་ ེག་ ང་། ཤིང་ ་

བ ་འ ད་ བ་པའི་ཁལ་ ་ལ་ཅི་ཡང་མ་ ས་སོ༎
༥ ད་མེ་སེག་ ་གནས་པའི་ཨ་རམ་པ་ མས་ཙ་ ཱའི་ ལ་པོ་ཧ་དད་ཨེ་ལ་རོགས་ ེད་ ་འོངས་ ང་། ་

བིད་ ི་ཨ་རམ་པ་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་བསད། ༦ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་ད་མེ་སིག་གི་ཨ་རམ་ ་ ལ་ ང་བ་བཞག་
ཅིང་། ཨ་རམ་པ་ མས་ཁོའི་དབང་ ་ ར་བས། ཁོ་ལ་འ ལ་བ་ ལ། ་བིད་གནས་གང་ ་སོང་ཡང་། གཙ་
བོས་ཁོ་རང་ ལ་ ་བ ག ༧ ཁོས་ཧ་དད་ཨེ་ཡི་འཁོར་གཡོག་གིས་ཐོགས་པའི་གསེར་ ི་ བ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་ ེར་བ་དང་། ༨ ཡང་ ་བིད་ ིས་ཧ་དད་ཨེ་ཡི་བེ་ ་དང་བེ་རོ་ཐ་ ་བའི་མཁར་གཉིས་ནས་ཟངས་
མང་པོ་འ ོགས།

༩ ཧད་མད་ ི་ ལ་པོ་ཏོ་ཨི་ ་བས་ཧ་དད་ཨེའི་དམག་ཐམས་ཅད་ ་བིད་ ིས་ཕམ་པར་ ས་པ་ཐོས་
ནས། ༡༠ ཁོའི་ ་ཡོ་རམ་མངགས་ཏེ་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ་འཚམས་འ ི་དང་ ོན་འ ན་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོས་ཧ་དད་ཨེ་ཕམ་པར་ ས་པས་སོ༎ ཏོ་ཨི་དང་ཧ་དད་ཨེ་གཉིས་ ིས་ ན་ ་ག ལ་འ ེད་ ིན་ཡོད། ཡོ་
རམ་ ིས་གསེར་ད ལ་ཟངས་ ིས་ བ་པའི་ ོད་མང་པོ་ ེར་འོངས། ༡༡ ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་ ོད་དེ་དག་
དང་ཁོས་ཆམ་ལ་ཕབ་པའི་ ལ་ཁམས་དེ་དག་ནས་ ེར་འོངས་པའི་གསེར་ད ལ་ཐམས་ཅད་དམ་པར་ ས་
ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ ལ། ༡༢ ལ་ཁམས་དེ་དག་ནི་ཨ་རམ་དང་། མོ་ཨབ་དང་། ཨམ་མོན་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་། ཨ་
མ་ལེག་ ་གནས་པ་ མས་ལས་ཐོབ་པ་དང་། དེ་མིན་ཙ་ ཱ་ཡི་ ལ་པོ་རེ་ཧོབ་ ི་ ་ཧ་དད་ཨེ་ལས་བཅོམ་པའི་
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དངོས་པོ་དག་གོ།
༡༣ ་བིད་ ིས་ འི་ ང་བར་ཨ་རམ་པ་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་བསད་ནས་ ིར་ལོག་པས་མཚན་ ན་ ས།

༡༤ ཡང་ཨེ་དོམ་ ི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་ ་ ལ་ ང་བ་བཞག་པས། ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ་བིད་ ི་དབང་ ་
ར་ཏོ༎ ་བིད་གནས་གང་ ་སོང་ཡང་། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ལ་ ་བ ག

༡༥ ་བིད་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ི་ ལ་པོ་མཛད་ཅིང་། འབངས་མི་ མས་ལ་ ང་བདེན་
ི་ ་བ་བ བས། ༡༦ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་དམག་དཔོན་ ་བ ོས་པ་དང་། ཨ་ ་ ད་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་

ཡིག་དཔོན་ ་བ ོས། ༡༧ ཡང་ཨ་ཧི་ བ་ ི་ ་ཙ་དོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ ི་ ་ཨ་ཧི་མེ་ལག་གཉིས་མཆོད་
དཔོན་དང་། སེ་ ཱ་ ཱ་ཡིག་འཛན་པ་ ་བཞག ༡༨ ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་ལ་ཁེ་རེད་པ་དང་པེ་ལེད་པ་གཉིས་
ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག་པ་དང་། ་བིད་ ི་ ་ཐམས་ཅད་དཔོན་ ་བ ོས་སོ༎

༩ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ཤ་ ལ་ ི་ ལ་ན་ ས་པའི་ ིམ་མི་ཡོད་དམ། ངས་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ངོ་ལ་བ ས་
ནས་དེ་ལ་ ིན་ལན་གཞལ་དགོས་ཞེས་ ིས། ༢ ཤ་ ལ་ ི་གཡོག་པོ་མིང་ལ་ཙ་ ཱ་ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

བོས་ནས། ་བིད་ ི་ ང་ ་འོངས་པ་ལ། ལ་པོས་ཁོ་ལ། ོད་ནི་ཙ་ ཱ་ཡིན་ནམ། དེས། ང་གཡོག་པོ་དེ་ཡིན་
ཞེས་ལན་བཏབ། ༣ ལ་པོས། ཤ་ ལ་ ི་ ལ་ན་ ས་པའི་ ིམ་མི་ཡོད་དམ། ངས་ ་ཡི་ མས་བ ེ་བཞིན་དེ་
ལ་ ིན་གཟོ་དགོས་ཞེས་ ས། ཙ་ ཱས་ ལ་པོ་ལ། ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ནི་འཐེང་བོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་

ས། ༤ ལ་པོས། དེ་གང་ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ཙ་ ཱས་ ལ་པོ་ལ། དེ་ནི་ལོ་དེ་བར་ ་བའི་ ལ་ ་ཨམ་མི་ཨེལ་ ི་
་མ་ཀིར་ ི་ ིམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས་པས།

༥ ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ། ལོ་དེ་བར་ན་ཡོད་པའི་ཨམ་མི་ཨེལ་ ི་ ་མ་ཀིར་ ི་ ིམ་
ནས་དེ་ ིད་འོངས་སོ༎ ༦ ཤ་ ལ་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ ་བ་ ་བིད་ ི་ ང་ ་འོངས་
ནས། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ས་ ག་ ལ། ་བིད་ ིས། མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ཅེས་བོས་བས། མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ ིས། གཡོག་
པོ་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༧ ་བིད་ ིས། ོད་རང་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ངས་ ོད་ ི་ཕ་ཡོ་ན་ཐན་ ི་
ངོ་ལ་བ ས་ནས་ ོད་ལ་ མས་སེམས་བ ེད་ངེས། ོད་ ི་མེས་པོ་ཤ་ ལ་ ི་ཞིང་ས་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་ ེར་
བར་ ། ོད་ ིས་ ང་ང་དང་མཉམ་ ་ ན་ཐོག་གཅིག་ནས་ཟ་མ་བཟའ་ཆོག་ཅེས་ ས། ༨ མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ ིས་

ར་ཡང་ ག་ ལ་ནས་འདི་ ད་ ། གཡོག་པོ་ང་ཅི་ལ་བ ི། ི་ཤི་བའི་རོ་དང་ཡང་མི་དོ་བས། ལ་པོས་འདི་
ར་ཁ་ངོར་བ ་བ་ཅི་ལ་ ང་ཞེས་ ས།

༩ ལ་པོས་ཤ་ ལ་ ི་གཡོག་པོ་ཙ་ ཱ་བོས་ནས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ཤ་ ལ་དང་ཁོ་ལ་གཏོགས་པའི་
ིམ་ནོར་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་བདག་པོའི་ ་ལ་ ིན་པས། ༡༠ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ མས་དང་། གཡོག་པོ་དག་

གིས་ ོད་ ི་ཇོ་བོའི་ ་མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ལ་ཞིང་ ོས་ཏེ། དེ་ལས་ཐོན་པ་ མས་ཁོའི་ཟ་མ་ ་ ེལ་ཅིག ཁོས་ ས་
ན་ ་ང་དང་མཉམ་ ་ ན་ཐོག་གཅིག་ནས་ཟ་མ་བཟའ་དགོས་ཞེས་ ས། ཙ་ ཱ་ལ་ ་བཅོ་ ་དང་། གཡོག་
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པོ་ཉི་ ་ཡོད་དོ༎ ༡༡ ཙ་ ཱས་ ལ་པོ་ལ། ངའི་བདག་པོའམ། ངའི་ ལ་པོས་གཡོག་པོ་ལ་བ ལ་བ་ཐམས་ཅད།
གཡོག་པོས་ ལ་བཞིན་ ་བ བ་ངེས་ཞེས་ ས། ཡང་ ལ་པོས། མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ནི་ ལ་པོའི་ ་དང་འ ་བར། ང་
དང་ ན་ཐོག་གཅིག་ ་ཟ་མ་བཟའ་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༢ མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ལ་ ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། མིང་ལ་མི་ ་ཞེས་
འབོད། ཙ་ ཱའི་ ིམ་ ་གནས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ ི་གཡོག་པོ་ ས། ༡༣ དེ་ནས་བ ང་མེ་ཕི་བོ་
ཤེད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་པ་དང་། ན་ ་ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་ ན་ཐོག་གཅིག་ ་ཟ་མ་བཟས། ཁོའི་ ང་
བ་གཉིས་ཀ་ཞ་བོ་ཡིན་ནོ༎

༡༠ དེའི་ ེས་ ། ཨམ་མོན་པའི་ ལ་པོ་ཤི་ནས། ཁོའི་ ་ཧ་ ན་ ིས་ ་མ ད་ ་ ལ་ ིད་བ ངས།
༢ ་བིད་ ིས། ངས་ཧ་ ན་ ི་ཕ་ན་ཧས་ ིས་ང་ལ་བཀའ་ ིན་ཇི་ ར་བ ངས་པ་དེ་ ར་ ། ཧ་

ན་ལ་ ིན་ལན་གཞལ་དགོས་ཞེས་ ས་པ་དང་། ་བིད་ ིས་འཁོར་གཡོག་ མས་དེའི་ཕའི་ཆེད་ ་སེམས་
གསོ་ ེད་ ་བཏང་། ་བིད་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ཨམ་མོན་ ི་ ལ་ ་ ེབས་ ང་། ༣ ཨམ་མོན་པའི་མགོ་
བས་རང་གི་ཇོ་བོ་ཧ་ ན་ལ། ་བིད་ ིས་མི་ཞིག་ ོད་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་ ་བཏང་བ་འདི། ོད་ ིས་བ ས་
ན་ ོད་ ི་ཕ་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། ཁོས་འཁོར་གཡོག་མངགས་པ་འདི་ནི་ ལ་ཞིབ་ ས་
ཏེ། མཁར་འདི་མགོ་ ིང་ ོག་འདོད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༤ ཧ་ ན་ ིས་ ་བིད་ ིས་བཏང་བའི་འཁོར་
གཡོག་ མས་ ི་ ་ར་ ེད་ཀ་བཞར་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ཁོག་ ད་ ི་གོས་ མས་ ིས་ནས། ཁོ་ཚའི་ཁོག་ ད་གཅེར་

ར་ ང་ ེ་ ིར་བཏང་ངོ་༎ ༥ མི་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ་གཏམ་དེ་ ས་པས། ཁོས་མི་ཞིག་དེ་དག་བ ་ ་
བཏང་བ་དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ཤིན་ ་ངོ་ཚ་བར་ ར། དེ་དག་ལ། ཡེ་ ་ཀོར་བ ད་ནས། ཁ་ ་ ེས་

ེས་ ིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་ ས།
༦ ཨམ་མོན་པས་ ་བིད་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་ཞེ་ ང་ལངས་འ ག་པ་ཤེས་པས། མི་ཞིག་མངགས་ཏེ་བེད་རོ་

ཧོབ་ ི་ཨ་རམ་པ་དང་། ཙ་ ཱ་ན་ཡོད་པའི་ཨ་རམ་པ་ མས་ལས་ ང་དམག་ཉིས་ ི་དང་། མ་ འི་ ལ་པོ་
ལས་དམག་ཆིག་ ོང་དང་། ཏོབ་ ི་དམག་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་བཅས་བ ས་སོ༎ ༧ ་བིད་ ིས་དེ་ཐོས་པས། ཡོ་
ཨབ་དཔའ་མཛངས་ ན་པའི་དམག་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ ་འ ེན་ ་བཏང་ངོ་༎ ༨ ཨམ་མོན་པ་ མས་ ིས་
མཁར་ ོར་ད ང་ ིག་ ེ་བ ད་པ་དང་། ཙ་ ཱ་དང་རེ་ཧོབ་ ི་ཨ་རམ་པ་དང་། ཏོབ་པ་དང་། མ་ ི་བ་ མས་

ིས་མཁར་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་ད ང་ ིག་ནས་བ ད། ༩ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཁོའི་མ ན་ བ་གཉིས་ ་ད ་དམག་
གིས་ད ང་ ིག་འ ག་པ་མཐོང་ནས། ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་ལས་དམག་ ག་བ ས་ མས་བདམས་ཤིང་།
དེ་དག་གིས་ཨ་རམ་པའི་ཁ་གཏད་ ་ད ང་ ིག་ ེ་བ ད་པ་དང་། ༡༠ ག་མར་ ས་པའི་དམག་ མས་རང་
གི་ ་བོ་ཨ་བི་ཤ་ཡི་ ད་དེ། ཨམ་མོན་པ་ མས་ ི་ཁ་གཏད་ ་ད ང་ ིག་ནས་བ ད། ༡༡ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཨ་བི་
ཤ་ལ། གལ་ཏེ་ཨ་རམ་པའི་ད ང་ང་ལས་བཙན་ན། ོད་ ིས་ང་ལ་རོགས་ ་དགོས། གལ་ཏེ་ཨམ་མོན་པའི་
ད ང་ ོད་ལས་བཙན་ན། ངས་ ོད་ལ་རོགས་ འོ༎ ༡༢ ང་ཚས་དཔའ་ངར་ཆེར་བ ེད་དེ། རང་གི་ ལ་ཁམས་
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ི་འབངས་དང་ ་ཡི་མཁར་ ི་དོན་ ་དཔའ་བོ་ཞིག་ ་དགོས། གཙ་བོས་ཁོང་གི་ གས་འ ན་ ར་ ོད་
པར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༣ དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ོན་ ་ཆས་ཏེ་ཨ་རམ་པ་ལ་ཕར་

ོལ་ ས་པས། ཨ་རམ་པ་ མས་ཡོ་ཨབ་ ི་མ ན་ནས་ ོས། ༡༤ ཨམ་མོན་པས་ཨ་རམ་པ་ ོས་པ་མཐོང་ནས།
ཁོ་ཚ་ཡང་ཨ་བི་ཤའི་མ ན་ནས་ ོས་ཏེ་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ལོ༎ ཡོ་ཨབ་ཨམ་མོན་པའི་ ལ་ནས་ཐོན་ཏེ། ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ་སོང་།
༡༥ ཨ་རམ་པས་རང་ཉིད་ད ི་སི་རལ་བས་ཕམ་པར་ ས་པ་མཐོང་བས། ར་ཡང་མཉམ་ ་འ ས་པ་

དང་། ༡༦ ཧ་དར་ཨེ་ཟར་ ིས་མི་ཞིག་མངགས་ཏེ། ་བོའི་ཕ་རོལ་ ི་ཨ་རམ་པ་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ཧེ་
ལམ་ ་ ེབས་ཤིང་ཧ་དར་ཨེ་ཟར་ ི་དམག་དཔོན་ཤོ་བ་གས་དེ་དག་གི་ ེ་ ངས་སོ༎ ༡༧ མི་ མས་ ིས་ ་
བིད་ལ་དེ་ ད་ ས་པས། ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ས་པ་དང་། ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ནས་ཧེ་ལམ་ ་

ེབས། ཨ་རམ་པས་ ་བིད་དང་ག ལ་བཤམས་ཤིང་དེ་དང་འཐབ་བོ༎ ༡༨ ཨ་རམ་པ་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་
མ ན་ནས་ ོས་པས། ་བིད་ ིས་ཨ་རམ་ ི་ཤིང་ འི་དམག་བ ན་བ ་དང་། ་དམག་བཞི་ ི། དེ་མིན་ཨ་
རམ་ ི་དམག་དཔོན་ཤོ་བ་ག་ཡང་བསད་དོ༎ ༡༩ ཧ་དར་ཨེ་ཟར་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ན་དག་གིས་རང་ཉིད་
ད ི་སི་རལ་བས་ཕམ་པར་ ས་པ་མཐོང་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་དང་མ ན་ ་བ ག་ཅིང་དེ་དག་གི་དབང་ ་

ར། དེ་བས་ཨ་རམ་པས་ཨམ་མོན་པ་ལ་ ར་ཡང་ད ང་རོགས་ ་མ་ ས་སོ༎

༡༡ ལོ་གཅིག་འགོར་ནས། ལ་པོ་ མས་ ིས་དམག་གཏོང་བའི་ ས་ལ་ ེབས་ ས། ཡང་ ་བིད་ ིས་
ཡོ་ཨབ་ལ་འཁོར་གཡོག་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ི་ ེ་གཏད་ནས་དམག་ལ་

བཏང་། དེ་དག་གིས་ཨམ་མོན་པ་ མས་ཕམ་ ་བ ག་པ་དང་། རབ་ ཱ་ མས་ལ་བ ོར་བཅོམ་ ས་སོ༎ ་
བིད་ད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་དོ༎ ༢ ཉིན་ཞིག་གི་ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། ་བིད་མལ་ ི་ལས་ལངས་
ཏེ་ཕོ་ ང་གི་ཡང་ཐོག་ ་འཆམ་འཆམ་ ེད་ ་སོང་བ་ལ། ག གས་ ད་ཤིན་ ་མཛས་པའི་ ད་མེད་ཅིག་
གིས་ ས་ ེད་ ིན་པ་མཐོང་། ༣ ་བིད་ ིས་མི་ཞིག་མངགས་ནས་ ད་མེད་དེ་ ་ཡིན་ ིས་པས། མི་ཞིག་གིས།
དེ་ནི་ཨེ་ལི་ཨམ་ ི་ ་མོ་དང་། ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་ཡི་ ང་མ་བེད་ཤེ་ ཱ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༤ ་བིད་

ིས་མི་ཞིག་མངགས་ནས་ ད་མེད་དེ་ ིད་འོངས། དེ་ ས་ཁོ་མོའི་ ་མཚན་བབས་ཚར་མ་ཐག་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་
མོ་ ེབས་པ་ན། ་བིད་དེ་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བ་དང་། དེ་ ེས་ཁོ་མོ་ ིར་ ལ་ ་ལོག་གོ། ༥ དེ་ནས་ཁོ་མོར་
མངལ་ མ་པས། མི་ཞིག་མངགས་ཏེ་ ་བིད་ལ། ང་ལ་མངལ་ མ་འ ག་ཅེས་ ས།

༦ ་བིད་ ིས་ཡོ་ཨབ་ ི་གམ་ ་བང་ཆེན་པ་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་ངའི་
མ ན་ ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ཡོ་ཨབ་ ིས་ ་རི་ ཱ་ ་བིད་ལ་ ག་ ་བཏང་ངོ་༎ ༧ ་རི་ ཱ་དེར་ ེབས་པ་
ན། ་བིད་ ིས་ཡོ་ཨབ་དང་དམག་གི་གནས་ ལ་ ིས་པ་དང་། ག ལ་བ ེས་པའི་གནས་ ལ་ཡང་ ིས་སོ༎
༨ ་བིད་ ིས་ ་རི་ ཱ་ལ། ོད་ ིམ་ ་ལོག་ ེ། ང་བ་ ས་ཤིག་ཅེས་ ས། ་རི་ ཱ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ནས་
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ཐོན་ ེས། ལ་པོས་ཁོ་ལ་ལམ་ གས་ཤིག་ ང་ ིན་ཏོ༎ ༩ འོན་ ང་ ་རི་ ཱ་ཁོའི་ཇོ་བོའི་གཡོག་པོ་ མས་
དང་མཉམ་ ་ཕོ་ ང་གི་ ི་རོལ་ ་ཉལ་ནས། རང་གི་ ིམ་ ་མ་སོང་ངོ་༎ ༡༠ མི་ཞིག་གིས་ ་བིད་ལ། ་རི་

ཱ་ ིམ་ ་སོང་མི་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ་བིད་ ིས་ ་རི་ ཱ་ལ། ོད་ལམ་ཐག་རིང་བོ་བ ད་དེ་འོངས་པས།
རང་གི་ ིམ་ ་མི་ལོག་དོན་ཅི་ཞེས་ ིས་པས། ༡༡ ་རི་ ཱ་ཡིས་ ་བིད་ལ། ཞལ་ ོམ་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་
དམག་དང་། ཡ་ ་ ་བའི་དམག་ཐམས་ཅད་ ར་ ་ ོད་ཅིང་། ངའི་ཇོ་བོ་ཡོ་ཨབ་དང་། ངའི་ཇོ་བོའི་གཡོག་
པོ་ མས་ ིས་ཐང་ ོང་ ་ ར་བཏབ་ ེ་བ ད་ཡོད་པས། ང་ནི་ ིམ་ ་ལོག་ནས་ཟ་མ་བཟའ་བ་དང་། རང་
གི་ ང་མ་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བ་ནི་ ང་ངམ། ངས་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ངས་དེ་

་ ་ཞིག་ཡེ་ནས་མི་ འོ་ཞེས་ ས། ༡༢ ་བིད་ ི་ ་རི་ ཱ་ལ། ོད་དེ་རིང་ད་ ང་འདི་ ་ ོད་ཅིག སང་
ཉིན་ངས་ ོད་འ ོ་ ་ག ག་གོ་ཞེས་ ས་པས། ་རི་ ཱ་ཉིན་དེ་དང་། དེའི་ ི་ཉིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་དོ༎
༡༣ ་བིད་ ིས་ ་རི་ ཱ་བོས་ཏེ། ཁོ་ལ་རང་གི་མ ན་ནས་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ ་བ ག་པ་དང་། བཟི་ ་
ཡང་བ ག་གོ། དགོང་མོར་དེར། ་རི་ ཱ་ཁོའི་ཇོ་བོའི་གཡོག་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཞག་ ོད་ ས་ནས། ད་

ང་ ིམ་ ་མ་ལོག་གོ།
༡༤ ི་ཉིན་ཞོགས་པར། ་བིད་ ིས་ཡོ་ཨབ་ལ་འ ིན་ཡིག་ཅིག་ ིས་ཏེ། ་རི་ ཱ་ལ་འ ེར་ ་བ ག་གོ།

༡༥ འ ིན་ཡིག་དེའི་ནང་དོན་ནི་འདི་ ་ ེ། ་རི་ ཱ་ག ལ་སའི་མ ན་ ོགས་ ི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་ ་
བ ལ་ ེས། ོད་ཅག་ ི་བ ས་ ིས་ལ། ཁོ་རང་གསོད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ིས་ཡོད། ༡༦ ཡོ་ཨབ་ ིས་མཁར་
བ ོར་བའི་ ས་ ། ད ་བོ་ མས་ ི་དཔའ་མཛངས་དང་ ན་པ་ མས་དེ་ ་འ ག་པ་ཤེས་ནས། ་རི་ ཱ་དེ་

་བ ག་གོ། ༡༧ མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ི་ ་ཐོན་ནས་ཡོ་ཨབ་དང་འཐབ་པས། ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་
ལས་འགའ་ཞིག་བསད་ལ། ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་ཡང་བསད་དོ༎ ༡༨ དེ་བས། ཡོ་ཨབ་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ།
ག ལ་འ ེད་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ་བིད་ལ་བཤད་པ་དང་། ༡༩ ཡང་བང་ཆེན་པ་ལ་བ ོས་པ་འདི་ ར།

ོད་ ིས་ག ལ་འ ེད་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ལ་པོ་ལ་བཤད་ཚར་བ་ན། ༢༠ གལ་ཏེ་ ལ་པོ་ཁོང་ ོ་ལངས་
ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་མཁར་ ི་ཉེ་བར་བ ད་པ་ཡིན། ད ་བོས་མཁར་ཁ་ནས་མདའ་འཕེན་
པ་མི་ཤེས་སམ། ༢༡ ོན་ཆད་ ེན་འདས་ ་སོང་བའི་ཡེ་ བ་བེ་ཤེད་ ི་ ་ཨ་བི་མེ་ལེག་མི་ཤེས་སམ། དེ་ཡང་

ད་མེད་ཅིག་གིས་མཁར་ཁ་ནས་རང་འཐག་གི་ ོ་ཞིག་འཕངས་པ་ ས་ ེང་ ་ཕོག་ ེ། ཁོ་ཐེ་བེས་ ལ་ ་
བསད་པ་མིན་ནམ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་མཁར་དང་ཉེ་བར་བ ད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ན། ོད་ ིས། ལ་པོའི་
གཡོག་པོ་ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་ཡང་ཤིའོ་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོས།

༢༢ བང་ཆེན་པོ་ ་བིད་ ི་མ ན་ ་ ེབས་ཤིང་། ཡོ་ཨབ་ ིས་ཁོ་ལ་ཇི་ ར་བཤད་པ་དེ་ ར་ ་བིད་ལ་
བཤད། ༢༣ བང་ཆེན་པ་དེས་ ་བིད་ལ། ད ་བོའི་ད ང་ནི་ང་ཚ་ལས་བཙན་པས། ི་རོལ་ཐང་ ོང་ ་ ེབས་
ཏེ་ང་ཚ་དང་འཐབ། ངེད་ཅག་གིས་དེ་དག་གི་ ེས་དེད་དེ་མཁར་ ོར་ ེབས་པ་ན། ༢༤ མདའ་བ་དག་གིས་
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མཁར་ཁ་ནས་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ལ་མདའ་འཕངས་པས། མི་འགའ་ཤི་ལ། ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་ཡང་ཤིའོ་ཞེས་ ས།
༢༥ ལ་པོས་བང་ཆེན་པ་ལ། ོད་ ིས་ཡོ་ཨབ་ལ། དེའི་ ིར་ ་སེམས་ ར་ ེད་མི་དགོས། ི་མ ང་གི་སོ་ཁ་
ནས་འདི་འཆི་དང་གན་མི་འཆི་བ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་མེད་པས། ོད་ ིས་ ས་ གས་ཡོད་ ས་མཁར་ལ་ཕར་

ོལ་ ས་ཏེ། མཁར་དེ་ ལ་ ་ ོགས་ཤིག་ཅེས་གཏམ་འདིས་ཡོ་ཨབ་ལ་ ིང་ ར་ ེབ་ཅིག་ཅེས་བ ོས།
༢༦ ་རི་ ཱ་ཡིས་ ང་མས་རང་གི་ ོ་ག་ ་རི་ ཱ་ཤི་བའི་གཏམ་ཐོས་ནས། ཁོའི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ས་སོ༎

༢༧ ་ངན་ ི་ཉིན་ ངས་འདས་ ེས། ་བིད་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཁོ་མོ་ཕོ་ ང་ ་བོས་ཤིང་། དེ་
་བིད་ ི་ ང་མ་ ས་པ་དང་། དེ་ལས་ ་བིད་ལ་ ་ཞིག་ ང་ ེས། འོན་ ང་ ་བིད་ ི་ ོད་ ངས་འདི་ལ།

གཙ་བོ་ཤིན་ ་མི་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎

༡༢ གཙ་བོས་ན་ཐན་ལ་བཀའ་བ ོས་ནས་ ་བིད་ ི་མ ན་ ་བ ག་པ་དང་། ན་ཐན་ ་བིད་ ི་གམ་
་ ེབས་ནས་དེ་ལ། ོང་ ེར་ཞིག་ ་མི་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་

ད ལ་བོ་ཡིན། ༢ ག་པོ་དེ་ལ་བ་ ང་དང་ ག་མང་པོ་ཡོད། ༣ ད ལ་བོ་དེ་ལ་ཉོས་ཤིང་གསོས་པའི་མོ་ ག་
ང་ ང་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མེད། ་ ་དེ་ཁོའི་ ིམ་ ི་རང་གི་ ་མོ་དང་ ན་ ། མཉམ་བཟའ་མཉམ་འ ང་

དང་། དེའི་པང་ ་ནར་སོན་པ་ཡིན་པས། ཁོའི་སེམས་ ་རང་གི་ ་མོ་དང་ ད་མེད་དོ༎ ༤ ག་པོའི་ ིམ་
་མ ོན་པོ་ཞིག་འོངས་པ་ལ། ག་པོ་དེས་སེར་ ་ ས་ཏེ་རང་གི་བ་ ང་དང་ ག་ ་ལས་མ ོན་པོ་དེའི་

ཆེད་ ་གཅིག་ ང་བཤའ་མ་ ས་པར། ད ལ་བོའི་ ་ ་དེ་བཤས་ནས་མ ོན་བ ་ ས་ཞེས་ ས། ༥ ་བིད་
མི་དེའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས། ན་ཐན་ལ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་
འབོར་ ས་ཏེ། དེ་ ར་ ེད་མཁན་ ི་མི་དེ་འཆི་བར་ངེས། ༦ ཁོས་ བ་བཞི་ཡིས་ ་ ་དེའི་ ིན་ཚབ་འཇལ་
དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ར་ ེད་མཁན་ ི་མི་དེ་ལ་ ིང་ ེ་མི་འ ག་ཅེས་ ས།

༧ ན་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ། མི་དེ་ནི་ ོད་ཡིན་ནོ༎ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ོད་ལ་ གས་པས་དབང་བ ར་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ོས་ཤིང་ཤ་ ལ་ ི་ལག་ནས་
བ བས་པ་མ་ཟད། ༨ བདག་གིས་ ོད་ ི་ཇོ་བོའི་ནོར་ མས་ ོད་ལ་བ ལ་ཞིང་། ོད་ ི་ཇོ་བོའི་ ང་མ་ ོད་

ི་ མ་ ་བ ག དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་ ིམ་ནོར་ མས་ ོད་ལ་གནང་ངོ་༎ ོད་ད་ ང་
དེ་ཡིས་མི་ངོམས་ན། བདག་གིས་ བ་འ ར་ ིས་ ོད་ལ་བ ལ་ཆོག ༩ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་ག ང་

མས་ ང་མེད་ ་བཞག་ ེ། ཁོང་གི་ ན་ལམ་ནས་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་
ཨམ་མོན་པའི་ ི་གཡར་ནས་ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་བསད་པ་མ་ཟད། ཁོའི་ ང་མ་ཡང་རང་གི་འ ན་མར་ ངས།
༡༠ ོད་ ིས་བདག་ ང་མེད་ ་བཞག་ནས། ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་ཡི་ ང་མ་འ ན་མར་བ ས། དེ་བས་ ི་མ ང་
ནམ་ཡང་ ོད་ ི་ ིམ་དང་མི་འ ལ་ལོ་ག ངས་བ་དང་། ༡༡ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ ི་

ིམ་ ་གནོད་པས་ད ང་འ ག་ ། བདག་གིས་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ནས་ ོད་ ི་ ང་མ་གཞན་ལ་བ ལ་ནས།
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ཁོ་མོ་དེ་དག་དང་ཉིན་དཀར་ ས་འ ེལ་ ེད་ ་ག ག་ངེས། ༡༢ ོད་ ིས་ ོག་ ་དེ་ ར་ ད་ ང་། བདག་
གིས་ཉིན་དཀར་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོད་ལ་ཉེས་པ་འཁོར་ ་ག ག་ངེས་
ག ངས་ ང་ཞེས་ ས།

༡༣ ་བིད་ ིས་ན་ཐན་ལ། ངས་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ངོ་ཞེས་ ས། ན་ཐན་ ིས། གཙ་བོས་ ོད་ ི་
ཉེས་པ་ མས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། ོད་འཆི་མི་དགོས་པར་ ས། ༡༤ འོན་ ང་ ོད་ ིས་དེ་ ར་ ད་པ་དེས།
གཙ་བོའི་ད ་བོའི་ཚགས་ལ་ ར་བ་འདེབས་པའི་གོ་ བས་ཤིག་བ ལ་བས། ོད་ལ་ཐོབ་པའི་ ་འཆི་བར་
འ ར་ཞེས་ ས་ཏེ། ༡༥ ན་ཐན་རང་གི་ ིམ་ ་ལོག་གོ།

གཙ་བོས་ ་རི་ ཱ་ཡི་ ང་མ་དང་ ་བིད་ ི་ ་དེ་ལ་ ག་འ ག་ ས་ནས། དེ་ལ་ནད་ ི་མོ་ཞིག་ཕོག་ ་
བ ག ༡༦ དེ་བས་ ་བིད་ ིས་ ་དེའི་ཆེད་ ་ ་ལ་ ་བ་ ས་པ་དང་། ང་གནས་ ང་ ེ་ཁང་པ་ནང་མའི་
ནང་ ་མཚན་གང་བོར་ཉལ་ནས་བ ད། ༡༧ ཁོའི་ ིམ་ ི་ ོན་པོ་ ན་པ་ མས་ཁོའི་གམ་ ་འོངས་ནས། ཁོ་
རང་ས་ནས་ཡར་བ ོར་ཏེ་འ ེང་ ་འ ག་འདོད་ ང་། ཁོ་ཡར་མ་ལངས་ཤིང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཟ་མ་
ཡང་མ་བཟས་སོ༎ ༡༨ ཉིན་བ ན་འགོར་ནས་ ་ཤིའོ༎ ་བིད་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ ་ཤི་བའི་གཏམ་
དེ་ཁོ་ལ་བཤད་པར་མ་ ོབས་པས། དེ་དག་གིས། ིས་པ་གསོན་པའི་ ས་ ། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་ཁ་ཏ་ ས་

ང་། ཁོས་ངེད་ཅག་གི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པས། གལ་ཏེ་ ་ཤི་བའི་གཏམ་དེ་ཁོ་ལ་བཤད་ན། དེ་ལས་ ང་ཡིད་ ོ་བ་
མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༡༩ ་བིད་ ིས་འཁོར་གཡོག་ཚས་ཕན་ ན་ལ་ ད་ ང་ ས་ཅི་ཞིག་བཤད་ ིན་པ་
ཐོས་པས། ་ཤི་ཟིན་པ་ཤེས་ནས། འཁོར་གཡོག་ མས་ལ། ་ཤི་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། དེ་དག་གིས། ཤིའོ་
ཞེས་ ས། ༢༠ ་བིད་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ། ས་ ས། གས་པ་ ག ་བ་བ ེས་ཏེ། གཙ་བོའི་མཆོད་མ ན་

་སོང་ནས་ ས་ ག་ ལ་ ེས། ཕོ་ ང་ ་ལོག་ནས་ཟ་མ་བཤམས་ ་བ ག་ ེ་ཟ་མ་ཟས་སོ༎ ༢༡ འཁོར་
གཡོག་ མས་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་ ོད་ ངས་འདི་ཅི་ཡིན། ིས་པ་གསོན་པའི་ ས་ ། ོད་ ིས་ ང་གནས་

ང་ ེ་ ་བ་དང་། ་ཤི་ ེས་ཡར་ལངས་ནས་ཟ་མ་ཟའོ་ཞེས་ ིས། ༢༢ ་བིད་ ིས། ་གསོན་པའི་ ས་ །
ངས་ ང་གནས་ ང་ཞིང་ ་བ་ནི། ངའི་སེམས་ ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ིང་ ེས་བ ེད་དེ། ་འདི་ཤི་ ་མི་འ ག་

ང་ ིད་ མ་པ་ཡིན། ༢༣ ་ཤི་ ེས་ཅིའི་ ིར་ ང་གནས་ ང་དགོས་པ་ཡིན། ངས་ཁོ་རང་ ར་གསོན་ ་
འ ག་ བ་བམ། ང་རང་ཁོའི་གམ་ ་འ ོ་བ་ལས། ཁོ་རང་ངའི་གམ་ ་ལོག་མི་ བ་ཅེས་ ས།

༢༤ ་བིད་ ིས་རང་གི་ ང་མ་བེད་ཤེ་ ཱ་ལ་སེམས་གསོ་ ་ ིར། ཁོ་མོ་དང་ ན་ ་འ ས་པས་ ་ཞིག་
ེས། ་དེའི་མིང་ལ་ཤ་ལོ་མོ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་། གཙ་བོ་ཡང་དེ་ལ་ཤིན་ ་གཅེས་པས། ༢༥ ང་ ོན་པ་ན་

ཐབ་ལ་མིང་ཞིག་འདོགས་ ་བ ག་པ་དེ་ལ། ཨེ་དིད་ ཱ་ཞེས་བཏགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ང་དེ་ལ་
ཤིན་ ་གཅེས་སོ༎

༢༦ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཨམ་མོན་པའི་ ལ་ས་རབ་ ཱ་ ངས་ ེས། ༢༧ ཡོ་ཨབ་ ིས་ ་བིད་ ི་ ང་ ་བང་ཆེན་
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པ་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ངས་རབ་ ཱ་ལ་དམག་ ངས་ཏེ། དེ་དག་གི་ འི་མཁར་ ངས་ཟིན། ༢༨ ད་ ་
ོད་ ིས་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་དམག་ མས་བ ས་ནས། དམག་ ར་བཏབ་ ེ་མཁར་འདི་ལོངས་ཤིག གལ་

ཏེ་ངས་མཁར་འདི་ ངས་པ་ཡིན་ན། མི་ མས་ ིས་ངའི་མིང་གིས་མཁར་འདི་ལ་མིང་འདོགས་ ང་ ིད་དོ་
ཞེས་ ས། ༢༩ དེ་བས་ ་བིད་ ིས་དམག་ མས་བ ས་ཏེ། རབ་ ཱ་ལ་དམག་ ངས་ནས་མཁར་དེ་ ངས་སོ༎
༣༠ ཨམ་མོན་པའི་ ལ་པོའི་ཅོད་པན་དེ་ ངས་པས། དེའི་ ེང་ ་གསེར་ ོ་ཚད་གཅིག་དང་། ནོར་ ས་ ན་

ས་འ ག མི་ མས་ ིས་ཅོད་པན་དེ་ ་བིད་ ི་མགོ་ལ་བ ོན་ཏོ༎ ་བིད་ ིས་མཁར་དེའི་ནང་ནས་ ་ནོར་
མང་པོ་འ ོགས་སོ༎ ༣༡ མཁར་དེའི་ནང་གི་མི་ མས་ ིད་འོངས་ཏེ། སོག་ལེ་དང་། གས་ ི་གཙབས་ཤིང་
དང་། གས་ ི་ ་རེ་ཡི་འོག་ ་བ ག་པའམ། དེ་དག་ ོ་ ང་ ་འ ལ་ ་བ ག་ ེ་བསད། ་བིད་ ིས་ཨམ་
མོན་པའི་མཁར་སོ་སོ་ན་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་དེ་ ར་ ས་ ེས། ་བིད་དང་དམག་ཐམས་ཅད་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་ལོག་གོ།

༡༣ ་བིད་ ི་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ག གས་ ད་ཤིན་ ་མཛས་པའི་ ་མོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། མིང་ལ་ཏ་མར་
ཞེས་འབོད། ་བིད་ ི་ ་ཨམ་ནོན་དེ་ལ་ཆགས་པར་ ར། ༢ ཨམ་ནོན་རང་གི་ ་མོ་ཏ་མར་ ི་དོན་

་སེམས་མི་བདེ་བར་ ར་བ་ ེ། ཏ་མར་ནི་ད་ ང་ན་ ང་མ་ཞིག་ཡིན་པས། ཨམ་ནོན་ ིས་དེར་ ོད་དཀའ་
བར་ མ། ༣ ཨམ་ནོན་ལ་ ོགས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཡོ་ན་དབ་ཅེས་འབོད་ཅིང་། ་བིད་ ི་གཅེན་པོ་
ཤི་མེ་ཨ་ཡི་ ་ཡིན། ཡོ་ན་དབ་ནི་མི་ཤིན་ ་གཡོ་ ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ༤ དེས་ཨམ་ནོན་ལ། ལ་ ་ལགས།

ོད་ཅིའི་ ིར་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་རིད་པར་ ར་བ་ཡིན། ོད་ ིས་དེ་དོན་ང་ལ་བཤད་རོགས་ཞེས་ ས།
ཨམ་མོན་ ིས། ང་ནི་རང་གི་ ན་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ་མོ་ཏ་མར་ལ་དགའ་འོ་ཞེས་ ས་པས། ༥ ཡོ་ན་དབ་

ིས། ོད་མལ་ ིའི་ ེང་ ་ཉལ་ནས་ནད་ ང་བར་ ས་ན། ོད་ ི་ཕ་ ོད་ལ་བ ་ ་འོངས་ངེས་པས། དེ་
ལ། ཕ་ལགས། ངའི་ ་མོ་ཏ་མར་འདིར་བོས་ནས། ངའི་མིག་མ ན་ ་ཟ་མ་ ་ ིག་དང་། ང་ལ་ཟ་མ་ ེར་

་འ ག་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་ངས་མཐོང་ བ་ཅིང་། ཁོ་མོའི་ལག་ནས་ ངས་ཏེ་བཟའ་བར་ཡང་བདེའོ་
ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད། ༦ དེ་ནས་ཨམ་ནོན་མལ་ ིའི་ ེང་ ་ནད་ ང་བར་ ས་པ་ལ། ལ་པོ་ཁོ་ལ་ ་ ་
འོངས་པས། ཁོས་ ལ་པོ་ལ། ཕ་ལགས། ངའི་ ་མོ་ཏ་མར་བོས་ནས། ངའི་མིག་མ ན་ནས་བག་ལེབ་གཉིས་བཟོ་

་འ ག་རོགས། ངས་ཁོ་མོའི་ལག་ནས་ ངས་ཏེ་བཟའ་བར་བདེའོ་ཞེས་ ས།
༧ ་བིད་ ིས་མི་ཞིག་ཕོ་ ང་ ་མངགས་ཏེ། ཏ་མར་ལ། ོད་རང་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨམ་ནོན་ ི་ཁང་བར་

སོང་ནས། ཁོ་ལ་ཟ་མ་ ་ ིག་ ིས་ཞེས་ ས། ༨ ཏ་མར་ཁོའི་ ་བོ་ཨམ་ནོན་ ི་ཁང་བར་ ེབས་ ས། ཨམ་ནོན་
ཉལ་འ ག ཁོ་མོ་ཁ་ཕར་འཁོར་ ེ་དེའི་མིག་མ ན་ནས་བག་ལེབས་བཟོས་ཤིང་བཙས། ༩ ཁོའི་མིག་མ ན་ ་
བག་ལེབ་ ་ང་ལས་ ངས་ ང་། ཁོས་མི་བཟའ་བར་འདི་ ད་ ། མི་ མས་ང་དང་ ལ་ནས་ ིར་སོངས་ཤིག་
ཅེས་ ས་པས། མི་ མས་ཁོ་དང་ ལ་ཏེ་ ི་རོལ་ ་སོང་ངོ་༎ ༡༠ ཨམ་ནོན་ ི་ཏ་མར་ལ། ོད་ ིས་ཟ་མ་ ེར་
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ཏེ་མལ་ཁང་ ་ཤོག་ཅིག ངས་ ོད་ ི་ལག་ནས་ ངས་ཏེ་བཟའ་བདེའོ་ཞེས་ ས། ཏ་མར་ ིས་རང་གིས་བཟོས་
པའི་བག་ལེབ་ ེར་ཏེ་མལ་ཁང་ ་སོང་ཞིང་། རང་གི་ ་བོ་ཨམ་ནོན་ ི་གམ་ ་ ིན། ༡༡ བག་ལེབ་ ེར་ཏེ་ཁོ་
ལ་ ེར་བར་ ོམ་ ས། དེས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ་འདི་ ད་ ། ངའི་ ་མོ་ལགས། ང་དང་མཉམ་ ་
ཉལ་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༢ ཏ་མར་ ིས། ངའི་ ་བོ་ལགས། ང་མི་གཙང་བར་མ་ ེད་ཅིག ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ི་ ོད་ནས་འདི་ ར་ ོད་མི་ ང་བས། ོད་ ིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་དེ་འ ་མ་ ེད་ཅིག ༡༣ ོད་ ིས་ང་རང་
མི་གཙང་བར་ ས་ན། ངས་རང་གི་ངོ་ཚ་འདི་ཇི་ ར་འགེབས་སམ། ོད་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་
ནས་ ན་པོ་ ་འ ར་རོ༎ ོད་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ ་བ་ ས་ན། ཁོས་ང་ནི་ ོད་ལ་དབང་བར་ ེད་ངེས་སོ་ཞེས་

ས་ ང་། ༡༤ ཨམ་ནོན་ ིས་ཁོ་མོའི་གཏམ་ལ་མི་ཉན་པར། ཁོ་ལ་ ོབས་ གས་ཆེ་བས་ཁོ་མོ་མི་གཙང་བར་
བཟོས་ཤིང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཉལ་ལོ༎

༡༥ དེའི་ ེས་ ། ཨམ་ནོན་ཁོ་མོ་ལ་ ང་བར་ ར། ཁོ་མོ་ལ་ ང་བའི་སེམས་ནི་ ོན་དེ་ལ་ཆགས་པའི་
སེམས་ལས་ ང་བཟོད་དཀའ་བར་ ར་ཏེ། ཁོ་མོ་ལ། ོད་ཡར་ལོངས་ལ། སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༦ ཏ་མར་

ིས། དེ་ ར་མ་ ེད་ཅིག ོད་ ིས་ང་རང་ ོར་ ད་པའི་ཉེས་པ་དེ་ད་ ་ ོན་ལ་ ད་པའི་ཉེས་པ་ལས་ ང་
ིའོ་ཞེས་ ས་ ང་། ཨམ་ནོན་ ིས་ཁོ་མོའི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་པར། ༡༧ ཁོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་མཁན་ ི་གཡོག་

པོ་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ་མོ་དེ་ ོར་ ད་ཅིག ཁོ་མོ་ ོར་ ད་ ེས་ ོ་བ བ་ ེ་གཏན་རོགས་ཞེས་ ས།
༡༨ དེ་ ས་ཏ་མར་ ིས་ཚས་གོས་ ོན་ཡོད་དེ། བག་མར་མ་སོང་བའི་ ས་མོ་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ོན་ནོ༎ ཨམ་
ནོན་ ི་གཡོག་པོས་དེ་ ོར་ ང་ ེ། ོ་བ བ་ཅིང་གཏན། ༡༩ ཏ་མར་ ིས་ཐལ་ ལ་མགོ་ ་ གས་པ་དང་།
ཚས་གོས་རལ་བར་གཤགས་ཤིང་ལག་པས་མགོ་བོ་བ མས་ཏེ། འ ོ་ཞོར་དང་ ད་ཆེན་པོས་ ་ཞོར་ ་སོང་།

༢༠ ཁོ་མོ་དང་མ་གཅིག་པའི་ ་བོ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས། ོད་ ི་ ་བོ་ཨམ་ནོན་ ོད་དང་ཉེ་བར་བ ད་པ་
ཡིན་ནམ། ངའི་ ་མོ་ལགས། མ་ ་། དེ་ནི་ ོད་ ི་ ་བོ་ཡིན་པས་སེམས་ ་མ་འཛན་རོགས་ཞེས་ ས། ཏ་མར་
ཁེར་ ང་ངང་རང་དང་མ་གཅིག་པའི་གཅེན་པོ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ིམ་ ་བ ད་དོ༎ ༢༡ ་བིད་ ིས་དེ་ ད་
ཐོས་པས་ཁོང་ ོ་འབར་བར་ ར། ༢༢ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཨམ་ནོན་ལ་བཟང་ངན་ ི་གཏམ་ཅི་ཡང་མ་ ས་ཏེ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨམ་ནོན་ ིས་ཁོའི་ ་མོ་ཏ་མར་མི་གཙང་བར་ ས་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་དེ་ལ་ ང་ཞིང་ཞེན་པ་
ལོག་པར་ ར།

༢༣ ལོ་གཉིས་འགོར་ ེས། ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་འདབས་འ ེལ་བའི་བ་ཨལ་ཧ་ཚར་ ་གཞན་ ིས་ཨབ་ཤ་
ལོམ་ལ་བལ་འ ེག་རོགས་ ེད་ ིན་ཡོད་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ལ་པོའི་ ་ མས་མ ོན་ ་བོས་ནས་ཁོ་
དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་ ས། ༢༤ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་ནས་འདི་ ད་ ། ད་ ་གཞན་ ིས་
གཡོག་པོ་ངའི་ ག་གི་བལ་འ ེག་གིན་ཡོད་པས། ལ་པོ་དང་ ལ་པོའི་ ་ མས་གཡོག་པོ་ང་དང་མཉམ་
འ ོ་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༥ ལ་པོས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ། ངའི་ ། ང་ཚ་ཚང་མ་འ ོ་དགོས་དོན་མེད་དེ། ོད་ ི་



496 ༢ ཤ་ ་ཨེལ 13 – 14

འ ོ་ ོ་ཇེ་མང་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཡང་དང་བ ར་ ་ ལ་པོ་ལ་ནན་ ་ ས་ ང་། ལ་
པོ་འ ོ་མ་འདོད་པར་ཁོ་ལ་ ོན་འ ན་ ས་ནས་བ ད་དོ༎ ༢༦ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ལ་པོ་ལ། གལ་ཏེ་ ལ་པོ་
འ ོ་མི་འདོད་ན། ངའི་ ་བོ་ཨམ་ནོན་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ལ་པོས། ཁོ་འ ོ་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་
ཞེས་ ས། ༢༧ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཡང་དང་བ ར་ ་ ལ་པོ་ལ་ ་བ་ ས་པས། ལ་པོས་ཨམ་ནོན་དང་ ་

མས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་ ་བ ག
༢༨ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ོད་ཚས་མཉམ་འཇོག་ ིས་དང་། ཨམ་ནོན་ ིས་ཆང་འ ང་

ེ་ར་བཟི་བའི་ ས་ ། ངས་ ོད་ཅག་ལ་ཨམ་ནོན་སོད་ཅིག་ཅེས་བཤད་པ་ ། དེ་ ས་ ོད་ཚས་ཁོ་སོད་ཅིག
ག་མི་དགོས་ཏེ། འདི་ནི་ངས་ ོད་ཅག་ལ་གསོད་ ་བ ག་པ་མིན་ནམ། ོད་ཚས་དཔའ་ངར་ཆེར་བ ེད་

ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༩ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་གཡོག་པོས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཇི་ ར་ལ་ ས་པ་བཞིན། ཨམ་ནོན་ལ་དེ་ ར་
ད་དོ༎ ལ་པོའི་ ་ མས་ཡར་ལངས་ནས། རང་རང་གི་ ེལ་ལ་བཞོན་ནས་ ོས་སོ༎

༣༠ དེ་དག་ད་ ང་ལམ་ ་འ ོ་བཞིན་པའི་ ས་ ། གནས་ ལ་དེ་ ་བིད་ ི་ ་ལམ་ ་འོངས་ཤིང་། འདི་
ད་ ། ཨམ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ལ་པོའི་ ་ མས་བསད་དེ། གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ས་ཞེས་ཐོས། ༣༡ ལ་པོ་

ཡར་ལངས་ཏེ། རང་གི་ ་བ་ཚལ་བར་གཤགས་ནས་ཐང་ ་ཉལ། ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ ང་ ་
བ་ཚལ་བར་གཤགས་ཏེ་གམ་ ་ལངས་ནས་བ ད། ༣༢ ་བིད་ ི་གཅེན་པོ་ཤི་མེ་ཨ་ཡི་ ་ཡོ་ན་དབ་ ིས། ེ་
ངའི་ཇོ་བོ་ལགས། ལ་པོའི་ ་དར་ལ་བབས་པ་ཐམས་ཅད་བསད་པར་མ་བསམ་ལགས། ཨམ་ནོན་གཅིག་ ་
ལས་མ་ཤིའོ༎ ཨམ་ནོན་ ིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ་མོ་ཏ་མར་མི་གཙང་བར་བཟོས་པའི་ཉིན་དེ་ནས། ཨབ་ཤ་ལོམ་

ིས་ཨམ་ནོན་གསོད་པར་སེམས་ཐག་བཅད་ཡོད། ༣༣ ད་ ། ངའི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོ་ལགས། དོན་དེར་སེམས་
ལ་མི་ ེད་རོགས། ལ་པོའི་ ་ཐམས་ཅད་བསད་པར་འདོད་ཡོད་ ང་། ཨམ་ནོན་ཁོ་ན་ལས་མ་ཤིའོ་ཞེས་
ས།

༣༤ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ོས་སོ༎ ་ ང་བ་གཞོན་ ་དེས་ཡར་བ ས་པས། མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་ ི་ལམ་དེད་
ནས་འོངས་ ིན་འ ག ༣༥ ཡོ་ན་དབ་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ོས་དང་། ལ་པོའི་ ་ མས་མར་འོང་གིན་འ ག ོད་

ི་གཡོག་པོས་བཤད་པ་དེ་བདེན་ནོ་ཞེས་ ས། ༣༦ དེ་ ར་ ས་ཚར་མ་ཐག ལ་པོའི་ ་ མས་ ང་ ེབས་
ཤིང་ ད་ཆེན་པོས་ ས། ལ་པོ་དང་གཡོག་པོ་ མས་ ང་ ད་ཆེན་པོས་ ས་སོ༎ ༣༧ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ོས་ནས་
གེ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཨམ་མི་ ར་ ི་ ་ཏལ་མ་ཨི་ཡི་གམ་ ་ ིན། ་བིད་ ི་ ན་ ་རང་གི་ འི་ཆེད་ ་ ་ངན་

ས། ༣༨ ཨབ་ཤ་ལོམ་གེ་ ར་ ་ ོས་ནས། དེ་ ་ལོ་ག མ་ལ་བ ད།
༣༩ ཨམ་ནོན་ཤི་བའི་ ེས་ ། ་བིད་ ི་སེམས་བདེ་བར་ ར་ཏེ། སེམས་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ན་ ིན་འ ག།

༡༤ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་ ིས། ལ་པོས་ ིང་ནས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ན་ ིན་པ་ཤེས་ནས། ༢ མི་ཞིག་ཏེ་ཀོ་
ཨ་ ་མངགས་ཏེ། དེ་ནས་ ད་མེད་ ང་བོ་ཞིག་བོས་ཤིང་། དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་མགོར་
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ག་ ང་མཁན་ཞིག་ ་ ས་ཏེ། འ ན་གོས་ ོན་ལ། ས་ལ་ གས་པ་མ་ ག་པར། ས་ ན་རིང་བོར་གཤིན་
པོའི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ེད་མཁན་ ི་ ད་མེད་ཅིག་ ་ ས་ནས། ༣ ནང་ ་སོང་ ེ་ ལ་པོ་དང་ ག་པ་ན། ལ་
པོ་ལ་འདི་དང་འདི་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། དེ་བས་ཡོ་ཨབ་ ིས་ ད་མེད་དེ་ལ་ ད་ཆ་བ བས་སོ༎

༤ ཏེ་ཀོ་ཨ་ཡི་ ད་མེད་དེ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ེབས་ཤིང་། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ག་ ལ་ཞིང་འདི་ ད་ །
ེ་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ིས་ང་རང་ ོབ་ཅིག་ཅེས་ ས། ༥ ལ་པོས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ལ་དོན་ཅི་ ང་བ་ཡིན་

ཞེས་ ིས། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ན་མོ་ང་ནི་ གས་ས་མ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ངའི་ ོ་ག་ཤི་ཟིན། ༦ ང་ལ་ ་གཉིས་
ཡོད་པ་ལ། ཉིན་ཞིག་ཞིང་ཐང་ ་ཕན་ ན་འཐབ་ ས། བར་ ེད་མཁན་མེད་པས་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤོས་དེ་
བསད་དོ༎ ༧ ད་ ་ནང་མི་གང་བོ་འོང་ ེ་ ན་མོ་ང་ལ། ོད་ ིས་ ན་གསོད་མཁན་དེ་ ིད་ཤོག་ཅིག ང་ཚས་
ཁོ་བསད་ནས་ཁོའི་ ོག་གིས་ ན་ ི་ ོག་འཇལ་ ་བ ག་ ེ། ཕ་ ལ་འཛན་མཁན་མེད་པར་ འོ་ཞེས་ཟེར།
དེ་ ར། ཁོ་ཚས་ངའི་ ལ་ ་ ས་པ་དེ་ཡང་བསད་ནས། ངའི་ ོ་གའི་མིང་ལ་འཇིག་ ེན་ ་མེད་པར་ ་ ིས་
འ ག་ཅེས་ ས། ༨ ལ་པོས་ ད་མེད་དེ་ལ། ོད་ ིར་ ིམ་ ་ལོག་ཅིག ངས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་བཀའ་བབ་པར་

་ཞེས་ ས། ༩ ཏེ་ཀོ་ཨ་ཡི་ ད་མེད་དེས་ ལ་པོ་ལ། ེ་ངའི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོ་ལགས། ཉེས་པ་དེ་ང་དང་ངའི་
ཕ་ ིམ་མགོར་ ང་བ་ལས། ལ་པོ་དང་ ལ་པོའི་གོ་གནས་ལ་འ ེལ་བ་མེད་པར་ ོན་ཞེས་ ས། ༡༠ ལ་
པོས། ོད་ ག་ལ་ ོར་མཁན་དེ། ོད་ ིས་ངའི་གམ་ ་ ིད་ཤོག་དང་། དེས་ ེས་ ་ ོད་ ག་ལ་གཏོད་མི་

ིད་ཅེས་ ས། ༡༡ ད་མེད་དེས། ལ་པོས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ ན་པར་ ིས་ཏེ། ད ་ཤ་བ ད་ འི་མི་དེ་
་མེད་ ་མི་གཏོང་བར་ ོན། དེ་དག་གིས་པའི་ངའི་ ་མེད་པར་བཟོ་ ིད་ཅེས་ ས། ལ་པོས། ངས་གཏན་

གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བཞག་ ེ་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ོད་ ི་ འི་ འི་ཉག་མ་གཅིག་ ང་ཐང་ ་ ང་
མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༢ ད་མེད་དེས། ེ་ངའི་ཇོ་བོའམ་ངའི་ ལ་པོ་ལགས། ན་མོ་ང་ལ་ ད་ཆ་ཚག་གཅིག་
བཤད་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ལ་པོས། ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༣ ད་མེད་དེས། ལ་པོས་ཅིའི་ ིར་བསམ་
གཟས་ནས་ ་ཡི་འབངས་མི་ མས་གསོད་དགོས་པ་ཡིན། ལ་པོས་ ོལ་ ོལ་ ་སོང་བའི་མི་ མས་ ིར་ལོག་

་འ ག་པ་མིན་ནམ། ལ་པོས་ ད་ཆ་འདིས་རང་ཉིད་ནོར་ཟིན་པ་བདེན་དཔང་ ས་སོ༎ ༡༤ ང་ཚ་ཚང་མ་
ངེས་པར་ ་འཆི་ངེས་ཏེ། ས་ ་འཕོ་བའི་ ་ནི་ ིར་བ ་མི་ བ་པ་དང་འ འོ༎ འོན་ ང་ ་ཡིས་མིའི་ ོག་མི་
ལེན་པར། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ོས་ ོལ་ ་སོང་བའི་མི་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་མཁན་ཡིན། ༡༥ ངས་ ད་ཆ་འདི་
ངའི་ཇོ་བོའམ་ངའི་ ལ་པོ་ལ་བཤད་དོན་ནི། འབངས་མི་ མས་ ིས་ང་རང་ ག་པར་ ས། ན་མོའི་སེམས་

། ད་ཆ་འདི་ ལ་པོ་ལ་བཤད་ན། ལ་པོས་ ན་མོའི་འདོད་དོན་ ོང་ ིད་ མ་པ་ཡིན། ༡༦ གཞན་ ིས་ང་
དང་ངའི་ ་ ་ཡི་ནོར་ ལ་ ི་ ེང་ནས་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་ ོམ་ ས། ལ་པོས་ང་རང་དེའི་ལག་ནས་ ོབ་
པར་ངེས། ༡༧ ཡང་ ན་མོ་ངའི་སེམས་ ། ངའི་ཇོ་བོའམ་ངའི་ ལ་པོས་ང་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་ངེས་ཏེ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ངའི་ཇོ་བོའམ་ངའི་ ལ་པོ་ནི་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་ཤེས་པའི་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་



498 ༢ ཤ་ ་ཨེལ 14

མ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ ོན།
༡༨ ལ་པོས་ ད་མེད་དེ་ལ། ངས་ ོད་ལ་ ད་ཆ་ཚག་གཅིག་ ི་བར་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཅི་ཡང་གསང་མི་

ཆོག་ཅེས་ ས། ད་མེད་དེས། ེ་ངའི་ཇོ་བོའམ་ངའི་ ལ་པོ་ལགས། ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༩ ལ་པོས། ོད་ ི་
ད་ཆ་འདི་དག་ནི་ཡོ་ཨབ་ ི་བསམ་དོན་མིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ད་མེད་དེས། ངས་རང་གི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོའི་

མ ན་ ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ལ་པོའི་གཏམ་དེ་ཡ་ཡོ་ཅི་ཡང་མེད་པར་བདེན་ཏེ། ལ་པོའི་གཡོག་
པོ་ཡོ་ཨབ་ ིས་ང་ལ་བ ོས་པ་ཡིན། ད་ཆ་འདི་དག་ནི་ཁོས་ང་ལ་བ བས་པ་ཡིན། ༢༠ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་
ཡོ་ཨབ་ ིས་དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། དོན་དག་དེ་ཐག་གཅོད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ༎ ངའི་ཇོ་བོའམ་ངའི་ ལ་པོའི་
ཤེས་རབ་ནི་ ་ཡི་ཕོ་ཉའི་ཡེ་ཤེས་དང་འ ་བར། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་དོན་དག་མི་ཤེས་པ་གཅིག་ ང་མི་འ ག་
ཅེས་ ས།

༢༡ ལ་པོས་ཡོ་ཨབ་ལ། ོད་ ིས་དོན་དེ་བ བ་པར་ང་རང་འཐད་དོ༎ ོད་སོང་ ེ་གཞོན་ ་ཨབ་ཤ་
ལོམ་ ིར་ ིད་དེ་ཤོག་ཅེས་ ས། ༢༢ ཡོ་ཨབ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ལ་ཞིང་། བཀའ་ ིན་ ས་
ཏེ་འདི་ ད་ ། ལ་པོས་གཡོག་པོའི་རེ་བ་ཇི་བཞིན་ ་བ ོངས་པས། དེ་རིང་གཡོག་པོས་ངའི་ཇོ་བོའམ་ ལ་
པོའི་ ང་ནས་བཀའ་ ིན་ཐོབ་པ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༣ དེ་བས་ཡོ་ཨབ་ལངས་ཏེ་གེ་ ར་ ་སོང་ཞིང་། ཨབ་ཤ་
ལོམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིད་འོངས་སོ༎ ༢༤ ལ་པོས། ཁོ་རང་གི་ ིམ་ ་འ ོ་ ་ གས་ཤིག ང་ལ་མཐོང་ ་མ་
འ ག་ཅེས་ ས་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་རང་གི་ ིམ་ ་ ིད་དེ་ ལ་པོ་ལ་མཐོང་ ་མ་བ ག

༢༥ ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ཡོངས་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ་ འི་མི་ ེ་འ ས་མཚར་བ་ཞིག་མེད་པས་ ན་ ིས་
བ ོད་པར་ ེད། ང་བ་ནས་མགོའི་བར་ ་མི་མཛས་པའི་ཆ་ཞིག་མེད་དོ༎ ༢༦ ཁོའི་ ་ ོང་ཤིན་ ་མ ག་
པས་ལོ་རེའི་ལོ་མ ག་ ་ ེབས་ ས་ཐེངས་ཤིག་འ ེག་དགོས། བཞར་བའི་ ་དེ་ ལ་པོའི་ ་མར་འཇལ་ན་
ཤེ་ཀེལ་ཉིས་བ ་ཡོད། ༢༧ ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ ་ག མ་དང་ ་གཅིག་ ེས་པ་ལ། ་མོའི་མིང་ལ་ཏ་མར་ཞེས་
བཏགས་ཤིང་། ག གས་ ད་ཤིན་ ་མཛས་པའི་ ་མོ་ཞིག་ཡིན།

༢༨ ཨབ་ཤ་ལོམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་ནས་ལོ་གཉིས་འགོར་ཡང་། ལ་པོ་དང་ ག་མ་ ོང་བས།
༢༩ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་མི་ཞིག་ཡོ་ཨབ་ ི་གམ་ ་བཏང་ནས། ཁོ་རང་ ལ་པོའི་སར་འ ོ་ ་འ ག་འདོད་ ང་།
ཡོ་ཨབ་ཡོང་མ་འདོད་དོ༎ ཐེངས་གཉིས་པར་ཁོ་རང་འབོད་ ་བཏང་ཡང་། ཁོ་ ར་བཞིན་ཡོང་མ་འདོད་པས།
༣༠ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་གཡོག་པོ་ལ། ོད་ ིས་ ོས་དང་། ཡོ་ཨབ་ལ་ང་ཚའི་ཞིང་ས་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཞིང་
ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་ ་ ོ་བཏབ་ཡོད་པས། ོད་ཅག་གིས་དེ་ལ་མེ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་

ི་གཡོག་པོས་དེའི་ནང་ ་མེ་བཏང་ངོ་༎ ༣༡ དེ་བས་ཡོ་ཨབ་ཡར་ལངས་ནས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ིམ་ ་འོངས་
ཤིང་། ཁོ་ལ། ོད་ ི་གཡོག་པོས་ཅིའི་ ིར་ངའི་ཞིང་ནང་ ་མེ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༣༢ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་
ཡོ་ཨབ་ལ། ངས་ ོད་ ི་སར་མི་བཏང་ ེ། ོད་རང་ ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་ནས་ངའི་ཚབ་ ་འདི་ ད་ ། ང་
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ཅིའི་ ིར་གེ་ ར་ནས་ ིར་ལོག་པ་ཡིན། ད་ ང་དེ་ ་བ ད་པས་བཟང་ངོ་༎ ད་ ་ང་རང་ ལ་པོ་དང་ ག་
་འ ག་རོགས། གལ་ཏེ་ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ན། ལ་པོས་ང་རང་བསད་ན་ཆོག་ཅེས་ཟེར་བར་གཏོང་འདོད་

ཡིན་ཞེས་ལན་ ས། ༣༣ དེ་བས་ཡོ་ཨབ་ ལ་པོ་དང་ ག་ཅིང་། ད་ཆ་དེ་དག་ ལ་པོ་ལ་བཤད། ལ་པོས་
ཨབ་ཤ་ལོམ་བོས་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འོང་ ེ། ལ་པོའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ། ལ་པོས་
ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་འོ་ ས་སོ༎

༡༥ དེའི་ ེས་ ། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་ཤིང་ ་དང་ ་ ་ ིག་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་མི་ ་བ ་
ཁོའི་ ོན་ ་བཏང་ངོ་༎ ༢ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ན་ ་ ་མོ་ནས་ལངས་ཏེ། མཁར་ ོའི་ལམ་འ མ་ ་

འ ེང་ནས་བ ད་པ་དང་། ོད་གཞི་གང་ཞིག་ ལ་པོས་ཐག་གཅོད་པར་ ་ག གས་ ་འ ོ་བ་ མས། ཨབ་
ཤ་ལོམ་ ིས་རང་གི་གམ་ ་བོས་ནས། དེ་ལ། ོད་མཁར་གང་གི་མི་ཡིན། དེས་འདི་ ད་ ། གཡོག་པོ་ང་ནི་
ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཡིན་ཞེས་ ས་ན། ༣ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་དེ་ལ། གནས་ གས་ ོད་ ི་

ོགས་ ་ཡོད་ ང་། ལ་པོའི་གམ་ན་ ོད་ ི་ ་ག གས་ལ་ཉན་མཁན་མེད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། ༤ ཡང་ཨབ་ཤ་
ལོམ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་རང་ ལ་འདིའི་ ིམས་དཔོན་ ས་ ང་ཆོག་ ེ། ོད་དོན་གང་ཞིག་ལ་ཐག་གཅོད་

ེད་དགོས་ན་ངའི་གམ་ ་ཤོག་དང་། ངས་ ང་བདེན་ ིས་ཐག་གཅོད་ ་ངེས་ཞེས་ ་བར་ ེད། ༥ གལ་ཏེ་
་ཞིག་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་གམ་ ་ ག་ ལ་བར་འོངས་ན། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ལག་པ་བ ིངས་ནས་དེ་ལ་འ ་

ཞིང་། དེ་ལ་འོ་ ེད་དོ༎ ༦ ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་ ལ་པོའི་གམ་ ་ ་ག གས་ ་འ ོ་ན། ཨབ་ཤ་
ལོམ་ ིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ ར་ ས་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ོག་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་སེམས་
བ གས་སོ༎

༧ ལོ་ངོ་བཞི་བ ་འགོར་ནས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ེད་ ིས་ང་རང་ཧེབ་རོན་ ་འ ོ་ ་འ ག་
རོགས། ངས་ད་ ང་གཙ་བོ་ལ་དམ་བཅས་པའི་ ོན་འ ན་ཞིག་འ བ་མེད་དེ། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་
གཡོག་པོ་ང་རང་ཨ་རམ་ ི་གེ་ ར་ ་ ོད་པའི་ ས་ ། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་རང་ ར་ཡང་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་པའི་ ལ་བ་ཞིག་ ང་ན། ངས་ཅིས་ ང་ ེད་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་ངེས་ཞེས་ ོན་ལམ་
ས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༩ ལ་པོས། ོད་བདེ་བར་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ཡར་ལངས་ནས་ཧེབ་

རོན་ ་སོང་ངོ་༎ ༡༠ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་གསང་ ལ་བ་བཏང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོ་ལ་འདི་ ད་ །
ོད་ཅག་གིས་ ་ ང་གི་ ་ཐོསཔ་ན། ཨབ་ཤ་ལོམ་ནི་ཧེབ་རོན་ ་ ལ་པོ་ ས་སོ་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད།

༡༡ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མི་ཉིས་བ ་བོས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་སོང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ང་
པོ་ ང་བཞག་གིས་སོང་བ་ལས། དེའི་ ོད་ ི་དོན་དངོས་ མས་ཤེས་མེད་དོ༎ ༡༢ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་མཆོད་
པ་འ ལ་བའི་ ས་ ། མི་ཞིག་བཏང་ ེ་ ་བིད་ ི་ ོས་མི་གི་ལོ་བ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ཡང་རང་གི་མཁར་ནང་
ནས་མ ོན་ ་བོས། དེ་བས་ངོ་ལོག་པའི་ ོབས་ གས་ཆེ་ ་ ར་བ་ ེ། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་
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དམངས་ མས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ ་ ར།
༡༣ མི་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་སེམས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ ོགས་སོ་ཞེས་ཡར་ ་ ས།

༡༤ ་བིད་ ི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་རང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ། ངེད་ཅག་ཡར་
ལངས་ཏེ་འ ོ་དགོས། དེ་ལས་ ོག་ན་ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ ོལ་མི་ ས། ར་ ་འ ོ་བར་ ། ཁོ་རང་ ོ་ ར་ ་

ེབས་ཏེ། ང་ཚ་ལ་གནོད་པ་ ེལ་ཞིང་ ི་ཡིས་མཁར་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་གསོད་ ང་ ིད་ཅེས་ ས། ༡༥ ལ་
པོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོའི་ཐག་བཅད་པ་ མས། གཡོག་པོ་
དག་གིས་ ལ་བཞིན་ ང་བར་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༦ དེ་བས་ ལ་པོས་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ ིད་ནས་ ོས་ ང་།

ར་མོ་བ ་ལ་ཕོ་ ང་ ང་ ་བཞག་གོ། ༡༧ ལ་པོ་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་། འབངས་མི་ མས་ ང་ཁོའི་ ེས་ ་
འ ངས། བེད་མེར་ཧག་ ་ ེབས་ནས་དེ་ ་བ ད་དོ༎ ༡༨ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ཁོའི་ ོན་ ་ཆས། ཀེ་
རེད་པ་དང་། པེ་ལེད་པ་ ེ། གིད་ནས་ ལ་པོའི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་འོངས་པའི་མི་ ག་བ ་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་ ང་ ལ་པོའི་ ོན་ ་ཆས་སོ༎

༡༩ ལ་པོས་གིད་པ་ཨིད་ཏ་ཨི་ལ། ོད་ནི་ ི་ ལ་ནས་ ོས་འོངས་པའི་མི་ཡིན་པས། ཅིའི་ ིར་ང་དང་
མཉམ་ ་འ ོ་བ་ཡིན། ོད་རང་ ིར་ལོག་ནས་ ལ་པོ་གསར་བ་དེ་དང་མཉམ་ ་འ ག་པའམ། རང་གི་ ལ་

་ ིར་ལོག་ཆོག ༢༠ ོད་རང་འོངས་ནས་ཉིན་མང་པོ་འགོར་མེད་པས། དེ་རིང་ངས་ ོད་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་
ོད་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པར། འ མས་ ་འ ག་པའི་འོས་ཡོད་དམ། ོད་ ིས་རང་གི་ ་ ་ མས་ ིད་དེ་
ིར་ལོག་ན་དགའ་འོ༎ གཙ་བོའི་ མས་བ ེས་ ོད་རང་ ིན་ ིས་བ བས་པར་ ོན་ཞེས་ ས། ༢༡ ཨིད་ཏ་ཨི་

ཡིས་ ལ་པོ་ལ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་ ས་ལ། ལ་པོའི་མ ན་
འང་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ཤི་གསོན་གང་ལ་ ག་ ང་། ལ་པོ་གནས་གང་ ་ཡོད་ན། གཡོག་པོ་ང་ཡང་

དེ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༢ ་བིད་ ིས་ཨིད་ཏ་ཨི་ལ། ོད་རང་ ་ལ་བ ལ་ནས་ ོན་ ་ཆས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས།
གིད་པ་ཨིད་ཏ་ཨི་ཡིས་རང་གི་ ེས་འ ངས་པ་དང་ ་ ད་ཐམས་ཅད་ ིད་ནས་ཆས་སོ༎

༢༣ འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ ད་ཆེན་པོས་ ས་སོ༎ འབངས་མི་ཕ་རོལ་ ་ཆས་པ་དང་ ལ་པོ་ཡང་ཀིད་
རོན་ ་ ན་ལ་བ ལ། འབངས་མི་ མས་ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་སོང་ངོ་༎ ༢༤ ཙ་དོག་དང་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ར་
བའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ང་མཉམ་ ་ ིར་ཐོན་ཞིང་། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ་བཞག་གོ། ཨབ་ཡ་ཐར་ཡར་འོངས་ཏེ།
འབངས་མི་ མས་མཁར་ནང་ནས་ ིར་ཐོན་ཚར་རག་བར་ ་ ག་ནས་བ ད་དོ༎

༢༥ ལ་པོས་ཙ་དོག་ལ། ོད་ ིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ར་ཏེ་ ིར་མཁར་ནང་ ་ལོག་ཅིག གལ་ཏེ་ང་ལ་གཙ་
བོས་མགོན་ བས་མཛད་ན། ཁོང་གིས་ང་རང་ ིར་ལོག་ ་བ ག་ ེ། ཞལ་ ོམ་དང་ཁོང་གི་བ གས་གནས་

ར་མཇལ་ ་འ ག་ངེས། ༢༦ གལ་ཏེ་ཁོང་གིས། བདག་ ོད་ལ་མི་དགའ་འོ་ཞེས་ག ངས་ན། གཟིགས་དང་།
ང་རང་གནས་འདི་ ་ཡོད་དེ། ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ང་ལ་ ོད་པར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༢༧ ཡང་ ལ་པོས་
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མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་ལ། ོད་ ིས་ ང་ ོན་པ་མིན་ནམ། ོད་རང་ ིར་མཁར་ནང་ ་བདེ་བར་ལོག་ཆོག
ོད་ ི་ ་ཨ་ཧི་མ་ཨས་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ ི་ ་ཡོ་ན་དབ་ ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ིར་ལོག་ཆོག ༢༨ ངེད་ ིས་

ཐང་ ོང་གི་རབས་ཁ་ནས་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ེར་འོངས་པའི་གཏམ་ལ་ ག་འ ག་ཅེས་ ས། ༢༩ དེ་བས་ཙ་
དོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ ིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ར་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་པ་དང་། ཁོ་ཚ་དེ་ ་བ ད།

༣༠ ་བིད་ ིས་མགོ་བ མས་ཤིང་ ང་ ེན་ ་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་གི་རི་ལ་ཡར་འགོ་ཞོར་དང་ ་ཞོར་ ིས་
སོང་། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ང་མགོ་བ མས་ཏེ་ ་བཞིན་ ་ཡར་འགོས། ༣༡ མི་ཞིག་གིས་ ་བིད་
ལ། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ཡང་ངོ་ལོག་པ་ མས་ ི་ ོད་ ། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ེས་འ ངས་ནས་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས། ་བིད་

ིས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་ཐབས་ ས་དེ་ ན་ ས་ ་འ ོ་ ་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ོན་
ལམ་བཏབ། ༣༢ ་བིད་རི་བོའི་ ེར་ ེབས་ཏེ། ་ལ་ ག་འཚལ་སའི་གནས་དེར་ ེབས་པ་ན། ཨ་རག་པ་ ་ ་
ཨི་ཡིས་ ་བ་ཚལ་བར་གཤགས་ཤིང་། མགོ་བོ་ ལ་ ིས་ཁེབས་ཏེ་ཁོ་རང་བ ་ ་ ེབས་ ང་། ༣༣ ་བིད་ ིས་
དེ་ལ། ོད་རང་ང་དང་མཉམ་ ་སོང་ན། ངའི་ ར་བོར་འ ར་ངེས། ༣༤ གལ་ཏེ་ ོད་མཁར་ནང་ ་ ིར་ལོག་
ན། ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ། ལ་པོ་ལགས། ང་རང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ ེད་པར་མོས། ང་ནི་ ོན་ཆད་ ོད་ ི་ཕའི་གཡོག་
པོ་ཡིན་ལ། ད་ ་ང་ནི་ ར་བཞིན་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ ིས་ངའི་
ཆེད་ ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་ཐབས་ ས་ལ་གཏོར་བ ག་ ་ བ། ༣༥ མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ཡང་
དེ་ ་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ོད་ ིས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ནས་ཅི་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད། མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་ཨབ་
ཡ་ཐར་ལ་ཤོད་ཅིག ༣༦ ཙ་དོག་གི་ ་ཨ་ཧི་མ་ཨས་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ ི་ ་ཡོ་ན་དབ་ ང་དེ་ ་ཡོད། ོད་
ཅག་གིས་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་མི་དེ་གཉིས་ལ་བཤད་ནས་ང་ལ་ཡར་ ་ ེད་ ་བ ག་ཆོག་ཅེས་ ས། ༣༧ དེ་
ནས། ་བིད་ ི་ ོགས་པོ་ ་ཤ་ཨི་མཁར་ནང་ ་འ ལ་བ་དང་། ཨབ་ཤ་ལོམ་ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་སོ༎

༡༦ ་བིད་རི་ ེ་ནས་ཕར་བ ལ་མ་ཐག མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ ི་གཡོག་པོ་ཙ་ ཱས་ ་བ ད་པའི་བོང་ ་
གཉིས་ ིད་ཅིང་། བོང་ འི་ བ་ ་ ོ་ ེའི་བག་ལེབ་ཉིས་བ ་དང་། ན་འ མ་ ི་བག་ལེབ་བ ་

དང་། སེ་ཡབ་ ི་བག་ལེབ་བ ་དང་། ཆང་ ལ་བ་གང་བཅས་བཀལ་ནས་ཁོ་རང་བ ་ ་ ེབས་ ང་། ༢ ལ་
པོས་ཙ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་འདི་དག་ ེར་ནས་འོངས་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཙ་ ཱ་ཡིས། བོང་ ་ནི་ ོད་ ི་ ིམ་
མི་ མས་ ི་བཞོན་པར་ ིད་འོངས་པ་དང་། ོ་ ེའི་བག་ལེབ་དང་སེ་ཡབ་ ི་བག་ལེབ་ནི་གཞོན་ ་དག་གི་
བཟའ་བར་ ེར་འོངས་པ་དང་། ཆང་ནི་ཐང་ ོང་ ་ངལ་ བ་ ིས་གཟིར་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་བཀལ་ཡོང་བ་
ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ ལ་པོས། ོད་ ི་བདག་པོའི་ ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ ིས་པར། ཙ་ ཱ་ཡིས་ ལ་པོ་ལ། ཁོ་ད་ ང་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་དེ། ཁོས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ད ི་སི་རལ་བས་ངའི་ཕ་ཡི་ ལ་ཁམས་ང་ལ་ ོད་ངེས་ཞེས་
ཟེར་ ིན་འ ག་ཅེས་ལན་བཏབ། ༤ ལ་པོས་ཙ་ ཱ་ལ། མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་དབང་
བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ཙ་ ཱས། ངས་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འ ལ་ལོ༎ ང་ལ་ ོད་ ི་མ ན་
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ནས་མགོན་ བས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་ ས།
༥ ལ་པོ་ ་བིད་བ་ ་རིམ་ ་ ེབས་པའི་ཚ། མི་ཞིག་འོངས་ ིན་པ་མཐོང་ ང་། དེ་ནི་ཤ་ ལ་ ི་རིགས་

ད་གེ་ ཱ་ཡི་ ་ཡིན་ཞིང་། མིང་ལ་ཤི་མེ་ཨི་ཞེས་འབོད། ཁོས་འ ོ་ཞོར་དང་དམོད་པ་ ེད་ཞོར་ ། ༦ ལག་ ་
ོ་བ ང་ ེ་ ལ་པོ་ ་བིད་དང་ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་གི་ ོགས་ ་འཕེན་པར་ ེད། འབངས་མི་དང་དཔའ་

བོ་ཐམས་ཅད་ ལ་པོའི་གཡས་གཡོན་ ་ཡོད། ༧ ཤི་མེ་ཨི་ཡིས་འདི་ ད་ ། མིའི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་
ི་གཏེ་བོ་ ོད། མར་སོངས། མར་སོངས་ཤིག ༨ ོད་ ིས་ཤ་ ལ་ ིམ་མི་གང་བོའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ཅིང་།

དེའི་ ལ་ ་རང་ཉིད་ ལ་པོར་བ ད་པས། གཙ་བོས་ཉེས་པ་དེ་ ོད་ ི་ ེང་ ་བཞག་ ེ། ལ་ཁམས་འདི་
ོད་ ི་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ ད་པ་རེད། ད་ ་ ོད་ལ་ མ་ ིན་འཁོར་བ་རེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་མིའི་
ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་སོ༎

༩ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་བི་ཤ་ཨི་ཡིས་ ལ་པོ་ལ། ི་ ོགས་འདིས་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལ་དམོད་
དོན་ཅི། ོད་ ིས་ང་ལ་ཁོའི་མགོ་ལེན་ ་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༠ ལ་པོས། ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ། ང་ནི་

ོད་ཅག་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ཁོས་ང་ལ་དམོད་པ་ནི་གཙ་བོས། ོད་ ིས་ ་བིད་ལ་དམོད་དགོས་ཞེས་
བཀའ་བ ོས་པ་ཡིན། དེ་བས་ ་ཞིག་གིས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ བ་ཅེས་ ས།
༡༡ ཡང་ ་བིད་ ིས་ཨ་བི་ཤ་ཨི་དང་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ། རང་ལས་ ེས་པའི་ ་ཡིས་ ང་ངའི་ ོག་འ ོག་
པར་ ེད་ན། བེན་ཡ་མིན་པ་འདི་ལ་ ོས་མ་དགོས་པ་རེད། ཁོ་ལ་དམོད་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་
ནི་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོས་པའམ། ༡༢ གཙ་བོས་ང་ ག་དང་འ ད་པ་མཐོང་ནས། དེ་རིང་མི་འདི་ལ་
དམོད་ ་བ ག་པ་ནི། ང་ལ་ མས་སེམས་བ ེད་པ་ཡིན་ ང་ ིད་ཅེས་ ས། ༡༣ དེ་ནས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་
འ ངས་པ་ མས་མ ན་ ་བ ོད་ཅིང་། ཤི་མེ་ཨི་ནི་ ་བིད་ ི་ཁ་གཏད་ན་ཡོད་པའི་རི་ངོས་དེ་ནས་འ ོ་
ཞོར་དང་དམོད་ཞོར་ ེད་ཅིང་། ར་ལ་ ོ་འཕེན་པ་དང་ས་ ལ་འདེབས་པར་ ེད། ༡༤ ལ་པོ་དང་ཁོའི་

ེས་འ ངས་པ་ མས་ངལ་ བ་ ིས་གཟིར་བཞིན་ ལ་ཞིག་ ་ ེབས་ཤིང་། དེ་ ་ངལ་གསོས་སོ༎
༡༥ ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་པ་དང་། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ཡང་དེ་དང་

མཉམ་ ་ ེབས། ༡༦ ་བིད་ ི་ ོགས་པོ་ཨ་རག་པ་ ་ཤ་ཨི་ ་བ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ང་ ་འོངས་ནས། དེ་ལ།
ལ་པོ་ ི་ལོར་ཤོག ལ་པོ་ ི་ལོར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༧ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ་ཤ་ཨི་ལ། འདི་ནི་ ོད་ ིས་རང་གི་
ོགས་པོ་ལ་ ིན་གཟོ་བ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་རང་གི་ ོགས་པོ་དང་མཉམ་ ་མ་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༨ ་

ཤ་ཨི་ཡིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ། མི་ ང་ ེ། གཙ་བོ་དང་། འབངས་འདི་ མས་དང་། ད ི་རི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ་
ཞིག་བདམས་ན། ང་ནི་དེའི་དབང་ ་འ ར་ཞིང་དེ་དང་མཉམ་ ་ ོད། ༡༩ ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ངས་ ་
ཞིག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ ལ་པོ་ ོན་མའི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་ཕ་ལ་ཇི་ ར་ཞབས་ཏོག་

ས་པ་བཞིན། ོད་ལའང་དེ་ ར་ ་ཞབས་ཏོག་ འོ་ཞེས་ ས།
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༢༠ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ོ་ཞིག་འདོན་རོགས། ང་ཚས་ཇི་ ར་ ས་ན་བཟང་
ཞེས་ ས། ༢༡ ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ། ོད་རང་ ོད་ ི་ཕས་ཕོ་ ང་ ང་ ་བཞག་པའི་བ ན་མོ་དེ་
དག་དང་ཉེ་བར་བ ད་ཆོག ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ཕ་ ོད་ལ་ ང་བའི་གཏམ་ཐོས་ན། ོད་ལ་
གཏོགས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་སེམས་ ་ཇེ་བ ན་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༢༢ དེ་བས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ཕོ་ ང་
གི་ཡང་ ེང་ནས་ ར་ཞིག་ བ་ཅིང་། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མིག་མ ན་ ། རང་གི་ཕའི་
བ ན་མོ་ མས་དང་ཉེ་བར་བ ད་དོ༎ ༢༣ དེ་ ས་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ིས་བཏོན་པའི་ ོ་དེ་ནི། ་ཞིག་གིས་ ་ལ་

ིས་པའི་ག ངས་ཇི་བཞིན་མཚར་རོ༎ ཁོས་ ོན་ཆད་ ་བིད་དང་། དེ་རིང་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་བཏོན་པའི་ ོ་
ཐམས་ཅད་ ང་དེ་བཞིན་ནོ༎

༡༧ ཡང་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་ལ་དམག་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་གདམ་ ་
བ ག་ ེ། དོ་དགོང་ང་རང་ཡར་ལངས་ནས་ ་བིད་ ི་ ེས་འདེད་ ་འ ག་རོགས། ༢ ཁོ་རང་

ངལ་ བ་ ིས་གཟིར་བའི་ བས་ ། ངས་ཁོའི་ ེས་ཆོད་ན། ཁོ་རང་དངངས་ཤིང་། ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་
དམངས་ མས་འ ོ་བར་ངེས། ངས་ཁོ་རང་གཅིག་ ་གསོད་དེ། ༣ འབངས་ མས་ ོད་ལ་དབང་བར་ ེད།

ོད་ ིས་འཚལ་བཞིན་པའི་མི་དེ་ཤི་ ེས། འབངས་ མས་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ༎ དེ་ ར་ ས་ན། ཐམས་
ཅད་བདེ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༤ ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ད་པོ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་བདེན་
པར་ མ། ༥ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས། ཨ་རག་པ་ ་ཤ་ཨི་བོས་ཤིག ང་ཚས་ ང་ཁོའི་གཏམ་ལ་ཉན་པར་ འོ་ཞེས་

ས། ༦ ་ཤ་ཨི་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་མ ན་ ་ ེབས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཁོ་ལ། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ིས་འདི་ ར་ ས་
ང་། ང་ཚས་ཁོའི་ངག་བཞིན་ ས་ན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག གལ་ཏེ་མ་ཆོག་ན། ོད་ ི་འདོད་པ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་
ས།

༧ ་ཤ་ཨི་ཡིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་ཐབས་ ས་འདི་ནི་མི་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས། ༨ ཡང་ ་ཤ་
ཨི་ཡིས། ོད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར། ོད་ཕ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་ཡིན། ད་ ་ཁོ་
ཚའི་སེམས་ཁམས་ནི་ཐང་ ོང་ ་རང་གི་ ་ ་བོར་བའི་དོམ་མ་ཞིག་དང་འ ་བར་ ོ་ཡིས་ཁེངས་ཡོད། དེ་
མིན་ ོད་ ི་ཕ་ནི་འཐབ་མོ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དམངས་དང་མཉམ་ ་ཞག་ ོད་མི་ ེད་དོ༎ ༩ ཁོ་རང་ད་ ་
དོང་ཞིག་གམ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ ་ཡིབ་ཡོད་ ིད། གལ་ཏེ་ཐོག་མར་ ོད་ ི་མི་ཞིག་གཞན་ ིས་བསད་ན། དེ་
ཐོས་པའི་མི་ མས་ ིས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་དམངས་བསད་སོང་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༡༠ སེང་གེ་

་ འི་ ིང་ ོབས་དང་ ན་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་ ང་། ཁོའི་སེམས་ མ་པར་ ེད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་
རལ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ ི་ཕ་ནི་ཕོ་ ོད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་ མས་ ང་དཔའ་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎ ༡༡ ངའི་ཐབས་ ས་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ཐམས་ཅད་དེ། ན་ནས་ཨེར་ཤ་ ཱ་ཡི་
བར་ ་གནས་ཤིང་། ་མཚའི་ངོགས་ ི་ ེ་མ་ ར་ ངས་མང་བའི་མི་ མས་ ོད་ ིས་འདི་ ་བ ས་ནས།
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ོད་ ིས་ ེ་ ངས་ཏེ་ག ལ་བ ེས་ན་ལེགས་སོ༎ ༡༢ དེ་ ར། ང་ཚ་གནས་གང་ ་ཁོ་དང་འ ད་ན། དེ་ ་ཟིལ་
བ་ས་ ་བབས་པ་ཇི་བཞིན་མར་བབས་ཏེ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་གསོད་པར་

། ༡༣ གལ་ཏེ་ཁོ་རང་མཁར་གང་ཞིག་གི་ནང་ ་འ ལ་ན། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཐག་པ་
བ ང་ནས། མཁར་དེ་ ་བོའི་ནང་ ་ ད་དེ། ཐ་ན་ ོ་ཟེགས་གཅིག་ ང་མི་ ས་པར་ ་ཞེས་ ས། ༡༤ ཨབ་
ཤ་ལོམ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས། ཨ་རག་པ་ ་ཤ་ཨི་ཡི་ཐབས་ ས་ནི་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་
ཐབས་ ས་ལས་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ཆེད་ ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་ཐབས་ ས་བཟང་བོ་ལ་གཏོར་
བ ག་ ས་ཏེ། ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་གནོད་ ོན་ཕབ་པ་ཡིན།

༡༥ ་ཤ་ཨི་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ལ། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ད ི་སི་
རལ་བའི་ ན་པོ་ མས་ལ་བཏོན་པའི་ཐབས་ ས་ནི་འདི་ ་ ་དང་། ངས་བཏོན་པའི་ཐབས་ ས་ནི་འདི་

ར་རོ༎ ༡༦ ད་ ་ ོད་གཉིས་ ིས་ ར་ ་མི་བཏང་ ེ། ་བིད་ལ། དོ་དགོང་ཐང་ ོང་གི་རབས་ཁ་ནས་ ོད་
མི་ ང་བར། ཅིས་ ང་ ་བོར་བ ལ་དགོས། དེ་ ར་མ་ ས་ན་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ར་
མིད་ ་གཏོང་ངེས་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད། ༡༧ དེ་ ས་ཡོ་ན་དབ་དང་ཨི་ཧི་མ་ཨས་གཉིས་ ིས་ཨེན་ཤེ་
མེས་ ་ ག་ཅིང་། གཞན་ ིས་མཐོང་བར་དོགས་ནས་མཁར་ནང་ ་འ ལ་མ་ ས་པར་བ ད་ཡོད་པ་ལ།

ན་མོ་ཞིག་ ོར་ ད་དེ་གཏམ་དེ་ཁོ་གཉིས་ལ་བཤད་པས། དེ་གཉིས་ ིས་ ་བིད་ལ་ཡར་ ་ ས་སོ༎ ༡༨ ིས་
པ་ཞིག་གིས་དེ་མཐོང་ནས། ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་བཤད། དེ་དག་ ེལ་ ར་ངང་བ་ ་རིམ་ ི་ ིམ་ཚང་ཞིག་ ་
འ ལ་ཞིང་། དེ་ཚང་གི་ར་ ོར་ནང་ ་དོང་ ་ཞིག་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ་དོང་ནང་ ་བབས་པ་དང་། ༡༩ དེ་ཚང་གི་
བདག་མོས་དོང་ འི་ཁ་ལེགས་པར་བཅད་ཅིང་། དེའི་ ེང་ ་ ེ་མ་བཀབ་ ེ་མི་མཐོང་བར་ ས། ༢༠ ཨབ་ཤ་
ལོམ་ ི་གཡོག་པོ་ ིམ་དེར་འོངས་ནས། ད་མེད་དེ་ལ། ཨ་ཧི་མ་ཨས་དང་ཡོ་ན་དབ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ ིས།

ད་མེད་དེས། ཁོ་ཚ་ ར་བ ལ་ལོ་ཞེས་ ས་པས། གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ ིར་ལོག་གོ།

༢༡ ཁོ་ཚ་སོང་ ེས། མི་དེ་གཉིས་དོང་ལས་ ིར་ ད་པ་དང་། ལ་པོ་ ་བིད་ལ། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ིས་ཐབས་
ས་འདི་ ར་བཀོད་དེ་ ོད་ལ་གནོད་པ་ ེད་ ིས་ཡོད་པས། ོད་ཚ་ཅིས་ ང་ཡར་ལངས་ནས། ར་ ་ ་

བོར་བ ལ་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༢ དེ་ནས་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་ནས། ཡོ་
དན་ ་བོར་བ ལ། ནམ་གསལ་བའི་ ས་ ། ཡོ་དན་ ་བོར་མ་བ ལ་བའི་མི་གཅིག་ ང་མི་འ ག

༢༣ ཨ་ ་ཐོ་ཕེལ་ ིས་ཁོའི་ཐབས་ ས་ལ་མི་བ ེན་པ་ཤེས་ནས། བོང་ ་ལ་བཞོན་ཏེ་རང་གི་མཁར་ ་ལོག
ིམ་ ་ཐོན་ནས་ཁ་ཆེམས་བཞག་ ེ་ ེབས་སོ༎ དེ་ནས་ཁོའི་ཕའི་ ར་ ང་ ་བ ག་གོ།

༢༤ ་བིད་མ་ཧ་ན་ཨིམ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་ཡོ་དན་ ་བོར་
བ ལ་ལོ༎ ༢༥ ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ཡོ་ཨབ་ ི་ཚབ་ ་ཨ་མ་ ཱ་དམག་དཔོན་ ་བ ོས། ཨ་མ་ ཱ་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་བ་
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ཨིད་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ་ཡིན། ཨིད་ ཱ་ནི་ ོན་ན་ཧས་ ི་ ་མོ་ཨ་བི་ག་ཡིལ་དང་ཉེ་བར་བ ད་ ོང་། ཨ་བི་ག་
ཡིལ་དང་ཡོ་ཨབ་ ི་མ་ཙ་ ་ ཱ་གཉིས་ནི་ ན་ཡིན་ནོ༎ ༢༦ ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གད་

ལ་ ་དམག་ ར་བཏབ།
༢༧ ་བིད་མ་ཧ་ན་ཨིམ་ ེབས་པ་ན། ཨམ་མོན་ ི་ ད་པ་རབ་ ཱ་བ་ན་ཧས་ ི་ ་ཤོ་བི་དང་། ལོ་དེ་བ་

ཨམ་མི་ཨེལ་ ི་ ་མ་ཀིར་དང་། གིད་ཡད་ ི་རོ་གེ་ལིམ་པ་བར་ཟི་ལ་ཨི་བཅས་ ིས། ༢༨ མལ་གོས་དང་། ན་
དང་། གཞོང་བ་དང་། དཀར་ཡོལ་དང་། ་ ོད་དང་། ོ་དང་། ནས་དང་། ོ་ ེ་དང་། ཡོས་དང་། ན་ ང་
དང་། ན་དམར་དང་། ན་ཡོས་དང་། ༢༩ ང་ ི་དང་། འོ་ ི་དང་། ག་དང་། བག་ལེབ་འོ་ མ་སོགས་ ེར་
འོངས་ཏེ། ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལ་ ིན་ཅིང་། དེ་དག་གིས། དམངས་ མས་ནི་ཐང་ ོང་
ནས་ ོགས་ཤིང་ངལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས༎

༡༨ ་བིད་ ིས་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ི་ ངས་ཀ་བ ིས་ཤིང་། ོང་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་བ ོས་
ནས་ཁོ་ཚའི་ ་ ་འ ེན་ ་བ ག ༢ ་བིད་ ི་དམག་ མས་ག ལ་ ་གཏོང་ ས། ་ཁག་ག མ་

་བགོས་ཏེ། ་ཁག་དང་པོ་ཡོ་ཨབ་ ི་ལག་ ་ ད་པ་དང་། ་ཁག་གཉིས་པ་ནི་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ འམ། ཡོ་ཨབ་
ི་ ་བོ་ཨ་བི་ཤ་ཨི་ཡི་ལག་ ་ ད་པ་དང་། ་ཁག་ག མ་པ་ནི་གིད་པ་ཨིད་ཏ་ཨི་ཡི་ལག་ ་ ད། ་བིད་
ིས་དམག་མི་ མས་ལ། ང་ནི་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ག ལ་ལ་འ ོའོ་ཞེས་ ས། ༣ འོན་ ང་དམག་མི་ མས་
ིས། ོད་འ ོ་མི་ ང་ངོ་༎ གལ་ཏེ་ང་ཚ་ ོས་ན། ད ་བོ་ མས་ ིས་ ང་འཇོག་མི་ ེད་ལ། ང་ཚའི་ ེད་

ཀ་ག ལ་ནས་ཤི་ཡང་ད ་བོས་ ང་འཇོག་ ེད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་གཅིག་ ་མི་ང་ཚ་ ི་དམག་
ལས་ ང་ ག་པས། ོད་མཁར་ནང་ ་བ ད་དེ་ང་ཚ་ལ་རོགས་ ེད་པར་ ་ ིག་ ས་ན་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས།
༤ ལ་པོས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅི་འདོད་པ་ཅི་བཞིན། ངས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ོད་དོ་ཞེས་ ས། དེ་བས་

ལ་པོ་མཁར་ ོ་ནས་འ ེང་ ེ། དམག་བ འམ་ ོང་རེ་ ་ ིར་མངགས་སོ༎ ༥ ལ་པོས་ཡོ་ཨབ་དང་། ཨ་བི་
ཤ་ཨི་དང་། ཨིད་ཏ་ཨི་བཅས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ངའི་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ་གཞོན་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་
དགོས་ཞེས་བ ོས། ལ་པོས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ཆེད་ ་བ ོས་པའི་གཏམ་ མས། དམག་ཐམས་ཅད་ ིས་ཐོས་སོ༎

༦ དམག་ མས་ཐང་ ོང་ ་སོང་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་གདོང་བ ས་ཤིང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་
ནགས་ཚལ་ ་ག ལ་བ ེས་པས། ༧ ད ི་སི་རལ་བ་ནི་ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཕམ། ཉིན་
དེར་ག ལ་ ་ཤི་བ་ཤིན་ ་མང་ ེ། ོན་བ ོམས་མི་ཉིས་ ི་ཤིའོ༎ ༨ ལ་དེའི་ ོགས་བཞི་ནས་ག ལ་བ ེས་
པས། ནགས་ཚལ་ ིས་འགེམས་ཏེ་ཤི་བའི་ ངས་ནི་ ི་མ ང་གི་འོག་ནས་ཤི་བ་ལས་ ང་མང་། ༩ ཨབ་ཤ་
ལོམ་ ོ་ ར་ ་ ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་དང་འ ད་ ང་། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ིས་ ེལ་བཞོན་ཏེ། བེ་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་
འོག་ནས་འ ལ་ ས། ཁོའི་ འི་ལན་ ་ཡལ་གས་བ ང་ནས་མཁའ་ ་ད ངས་ཤིང་། བཞོན་པའི་བོང་ ་དེ་
ཁོང་དང་ ལ་ཏེ་སོང་ངོ་༎ ༡༠ མི་ཞིག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་ཡོ་ཨབ་ལ། ངས་ཨབ་ཤ་ལོམ་བེ་ཤིང་གི་ ེང་ ་
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ད ངས་འ ག་པ་མཐོང་ཞེས་ ས། ༡༡ ཡོ་ཨབ་ ིས་བ ་གཏོང་མཁན་ ི་མི་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཁོ་རང་མཐོང་
ན། ཅིའི་ ིར་བསད་དེ་ཐང་ལ་ ང་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་རང་བསད་ན། ངས་ ོད་ལ་
ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་། ་རགས་ཤིག་གི་ ་དགའ་ ེར་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༢ མི་དེས་ཡོ་ཨབ་ལ། ང་ལ་ ོད་ ི་
ད ལ་ཀ་ཤེལ་ ོང་གཅིག་ཐོབ་ ང་། ངས་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ ལ་པོའི་ ་གསོད་པར་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ལ་པོས་ ོད་དང་། ཨ་བི་ཤ་ཨི་དང་། ཨིད་ཏ་ཨི་བཅས་ལ། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ོས་ཏེ། གཞོན་

་ཨབ་ཤ་ལོམ་གསོད་མི་ ང་ཞེས་བ ོས་པ་ངས་ཐོས་སོ༎ ༡༣ གལ་ཏེ་ངས་དོན་མེད་ ་ཁོའི་ ོག་འ ོགས་ན།
ོད་རང་ཉིད་ ིས་ ང་ང་ད ་ ་འཛན་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༤ ཡོ་ཨབ་ ིས། ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཁོམ་

མི་འ ག་ཅེས་ ས་ཤིང་། ཡོ་ཨབ་ ིས་ལག་ ་མ ང་ ང་བ་ག མ་བ ང་ ེ། ཨབ་ཤ་ལོམ་བེ་ཤིང་གི་ ེང་ ་
གསོན་པོར་གནས་པའི་ བས་དང་བ ན་ནས། དེའི་ ིང་ལ་གཙགས། ༡༥ ཡོ་ཨབ་ ི་དམག་ཆས་ཐོགས་པའི་
གཞོན་ ་བ ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་མཐའ་བ ོར་ནས། དེ་བསད་དོ༎ ༡༦ ཡོ་ཨབ་ ིས་ ་ ང་

ས་ནས་འབངས་ མས་བཀག་པས། དེ་དག་ ིར་ལོག་པ་ལས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ེས་ ་མ ད་ ་མ་
དེད་དོ༎ ༡༧ དེ་དག་གིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ནགས་ཚལ་ ་ཡོད་པའི་དོང་དོང་ཞིག་གི་ནང་ ་འཕངས་ཏེ། དེའི་ ེང་

་ ོ་བ ིགས་སོ༎ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོས་ནས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་གོ། ༡༨ ཨབ་ཤ་ལོམ་འཚ་བའི་ ས་
། བང་ཀོ་ ་ ོ་ཡི་ཀ་བ་ཞིག་བ ངས་ཤིང་། ཁོས་འདི་ ད་ ། ང་ལ་རང་གི་མིང་འཇོག་ བ་པའི་ ་ཞིག་མི་

འ ག་ཅེས་ཁོས་རང་གི་མིང་གིས་ ོ་ཡི་ཀ་བ་དེ་ལ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ཞེས་བཏགས་པ་དེ་ད་ འི་བར་ ་ཡོད་དོ༎
༡༩ ཙ་དོག་གི་ ་ཨ་ཧི་མ་ཨས། ང་རང་ ག་ ེ། གཙ་བོས་ ལ་པོའི་ཆེད་ ་ད ་ཤ་ ངས་པའི་གཏམ་དེ་

ལ་པོ་ལ་བཤད་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༠ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཁོ་ལ། དེ་རིང་ ོད་ ིས་གནས་ ལ་ ་མི་ ང་
ེ། ཉིན་འགའ་འགོར་ ེས་གནས་ ལ་ ས་ ས་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ ལ་པོའི་ ་ཤི་བས། ོད་ ིས་

གནས་ ལ་ ་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༢༡ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཁོ་ཟི་བ་ཞིག་ལ། ོད་སོང་ ེ། ོད་ ི་ཅི་མཐོང་བ་ཐམས་
ཅད་ ལ་པོ་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ཁོ་ཟི་བ་དེས་ཡོ་ཨབ་ ི་མ ན་ནས་ ག་ ས་ ེས་ ག་སོང་ངོ་༎ ༢༢ ཙ་
དོག་གི་ ་ཨ་ཧི་མ་ཨས་ཡོ་ཨབ་ལ། ཅི་ ར་ཡང་། ོད་ ིས་ང་རང་ཁོ་ཟི་བ་དེ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་ ་ གས་
ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཡོ་ཨབ་ ིས། ངའི་ ། གནས་ ལ་འདི་ ས་ན་ ་དགའ་ཐོབ་པར་མི་འ ར་བས། ཅིའི་ ིར་

ག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༣ ཡང་དེས། ཅི་ ར་ཡང་། ང་རང་ ག་དགོས་ཞེས་ ས། ཡོ་ཨབ་ ིས། ོད་
ག་ཅིག་ཅེས་ ས། ཨ་ཧི་མ་ཨས་ ིས་བདེ་ཐང་བ ད་དེ་མ ན་ ་ ག་པས། ཁོ་ཟི་བ་དེའི་ ེས་ཆོད་དོ༎

༢༤ དེ་ ས་ ་བིད་ ོ་ ོའི་མཚམས་ ་བ ད་ཡོད་པ་དང་། ་ ང་བ་དག་གིས་མཁར་ ོའི་ཡང་ ེང་གི་
ཁང་པ་ནས་ཡར་ལ་ ་ ས། མི་ཞིག་ཁེར་ ང་ ་ ག་འོང་གིན་པ་མཐོང་། ༢༥ ་ ང་བ་དེས་ ད་ཆེན་པོས་

ལ་པོ་ལ་བཤད་པས། ལ་པོས། གལ་ཏེ་ཁོ་གཅིག་ ་ཡིན་ན། གཏམ་ཞིག་ ེར་འོངས་པ་ཡིན་ངེས་ཞེས་ ས།
མི་དེ་ཉེ་ ་ནས་ཉེ་ ་ ིན། ༢༦ ་ ང་བ་དེས་ཡང་མི་ཞིག་ ག་འོང་གིན་པ་མཐོང་བས། མཁར་ ོ་ ང་མཁན་
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ི་མི་དེ་ལ། ཡང་མི་ཞིག་ཁེར་ ང་ ་ ག་འོང་གིན་འ ག་ཅེས་ ས། ལ་པོས། དེ་ཡང་གནས་ ལ་ ེར་འོངས་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཞེས་ ས། ༢༧ ་ ང་བ་དེས། ངས་ ོན་ ི་མི་དེའི་ ག་ ལ་ལ་བ ས་ན། ཙ་དོག་གི་ ་
ཨ་ཧི་མ་ཨས་ ི་ ག་ ལ་ཡིན་པ་འ ་ཞེས་ ས། ལ་པོས། ཁོ་ནི་མི་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་པས། གཏམ་བཟང་བོ་
ཞིག་བཤད་ངེས་ཞེས་ ས། ༢༨ ཨ་ཧི་མ་ཨས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་ ལ་པོ་ལ། བདེ་བར་ ར་སོང་ཞེས་ ས་ཤིང་།

ལ་པོའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ནས་ ག་ ལ་ཞིང་། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་བ ོད་པར་འོས་
ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ལག་པ་བ གས་ཏེ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ོལ་མཁན་ ི་མི་
དེ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ད་ ང་ཞེས་ ས། ༢༩ ལ་པོས། གཞོན་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་བདེའམ་མི་བདེ་ཞེས་ ིས། ཨ་
ཧི་མ་ཨས་ ིས། ཡོ་ཨབ་ ིས་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ང་གཏོང་ ས། གཡོག་པོ་ངས་དམངས་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་
པོས་ ར་ ག་གིན་པ་ཐོས་ ང་། ་བ་ཅི་ ང་བ་མ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༠ ལ་པོས། ོད་མར་སོང་ ེ། གན་ ་
འ ེང་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཁོ་རང་མར་སོང་ཞིང་གན་ ་འ ེང་ནས་བ ད།

༣༡ ཁོ་ཟི་བ་དེ་ཡང་ ེབས་ནས་འདི་ ད་ ། གནས་ ལ་ཞིག་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ་བར་
། དེ་རིང་གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་ ེད་པའི་མི་དེ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་ནས་ད ་ཤ་ ངས་སོ་ཞེས་ ས།

༣༢ ལ་པོས་ཁོ་ཟི་བ་དེ་ལ། གཞོན་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་བདེའམ་མི་བདེ་ཞེས་ ིས། ཁོ་ཟི་བ་དེས། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་
ངེད་ ི་ ལ་པོའི་ད ་བོར་ ར་བ་དང་། ོད་རང་གསོད་པར་ ོམ་པའི་མི་ཐམས་ཅད། གཞོན་ ་དེའི་རང་
བཞིན་ ་འ ར་བར་ ོན་ཞེས་ ས། ༣༣ ལ་པོའི་སེམས་ ོ་བར་ ར་བས། མཁར་ ོའི་ཡང་ ེང་གི་ཁང་པའི་
ནང་ ་ ་ངན་ ་ ་སོང་། འ ོ་ཞོར་ ་འདི་ ད་ ། ཝ་ཡེ་ངའི་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ། ངའི་ ། ངའི་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་
ལགས། ང་རང་ ོད་ ི་ཚབ་ ་ཤི་ན་དགའ་འོ༎ ཨབ་ཤ་ལོམ། ངའི་ ། ངའི་ ་ཞེས་འབོད་པར་ ེད་དོ༎

༡༩ མི་ཞིག་གིས་ཡོ་ཨབ་ལ། ལ་པོས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ཆེད་ ་ ་ཞིང་ ་ངན་ ེད་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས།
༢ འབངས་ མས་ ིས་ ལ་པོས་རང་གི་ འི་ཆེད་ ་སེམས་ ག་ ེད་ ིན་པ་ཐོས་པས། ཁོ་ཚ་ལ་

ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་ ང་དེ་ ོ་ ང་ ་ ར། ༣ ཉིན་དེར་འབངས་ མས་ ོག་ ་མཁར་ནང་ ་འ ལ་
བའི་ ལ་ནི། ག ལ་ལས་ཕམ་ ེ་ ོས་ཤིང་ངོ་གནོངས་པའི་དམངས་ མས་དང་འ འོ༎ ༤ ལ་པོས་མགོ་
བ མས་ཏེ་ ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ། ཨབ་ཤ་ལོམ། ངའི་ ། ངའི་ ་ཞེས་ ་བཞིན་
འ ག ༥ ཡོ་ཨབ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་སོང་ནས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ ོད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ཐམས་ཅད་ངོ་
གནོངས་པར་ ས་སོང་། དེ་རིང་ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ོག་དང་། ོད་ ི་ ་ ་མོ་ཆེན་མ་ ང་མ་བཅས་ ི་ ོག་
བ བས་ ང་། ༦ ོད་ནི་རང་ལ་ ང་བའི་མི་ལ་དགའ་ཞིང་། རང་ལ་དགའ་བའི་མི་ལ་ ང་བར་འ ག དེ་
རིང་ ོད་ ིས་དམག་དཔོན་དང་། གཡོག་པོ་ མས་མི་ ན་པ་གསལ་བོར་ཤེས་ ང་། དེ་རིང་ངས་ཤེས་པ་ཞིག་
ལ། གལ་ཏེ་ཨབ་ཤ་ལོམ་གསོན་པོར་གནས་ཤིང་ང་ཚ་ཤི་བར་ ར་ན། ོད་དགའ་བར་འ ར་རོ༎ ༧ ད་ ་ ོད་

ོར་ ད་དེ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་ཅིག ངས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་
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འབོར་ ས་ཏེ། གལ་ཏེ་ ོད་མ་སོང་ན། དོ་དགོང་མི་གཅིག་ ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ོད་མི་ ིད། དེ་ལས་ ང་
བའི་གནོད་པ་ནི་ ོད་རང་ན་སོ་གཞོན་པའི་ ས་ནས་ད་ འི་བར་ ་འ ད་པ་གང་ལས་ ང་ཚབས་ཆེ་བར་
འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༨ དེ་བས་ ལ་པོ་ཡར་ལངས་ཏེ་མཁར་ ོ་ ་བ ད། འབངས་ མས་ ིས་ ལ་པོ་མཁར་ ོ་

་བ ད་འ ག་པ་ཐོས་ནས། ལ་པོའི་མ ན་ ་འོངས།
དེ་ ས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོས་ཏེ། རང་རང་གི་ ིམ་ ་ལོག་འ ག ༩ ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེའི་མི་

མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོན་ ལ་པོས་ང་ཚ་ད ་བོའི་ལག་འོག་ནས་ཐར་ ་བ ག་ལ། ང་ཚ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
ལག་འོག་ནས་ ང་བ བས་པར་མཛད་པ་ཡིན། ད་ ་ཁོ་རང་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་གཡོལ་ཆེད་ ་ ོས་སོང་ངོ་༎
༡༠ ངེད་ཅག་གིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ གས་ མ་ ིས་ གས་ཏེ་ང་ཚ་ ོང་ ་བ ག་ ང་། དེ་ནི་ག ལ་ ་ཤི་བས།
ད་ ་ ལ་པོ་ ིར་འ ེན་པའི་ཚག་གཅིག་ ང་མི་བཤད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེས་གཏམ་ ་ཚགས་ལབ་ ིན་འ ག

༡༡ ་བིད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་གཉིས་ ི་གམ་ ་མི་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་
གཉིས་ ིས་ཡ་ ་ ་བའི་ ན་པོ་ མས་ལ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ ིར་ཕོ་ ང་ ་འ ེན་པའི་
གཏམ་འ ོར་བ་ལ། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་ ས་པ་ཡིན། ༡༢ ོད་ཚ་ནི་ངའི་ ་ ་དང་ངའི་ཤ་ ས་
ཡིན་པས། ཅིའི་ ིར་ ལ་པོ་ ིར་འ ེན་པར་ ེས་ ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༣ ཡང་ཨ་ ཱ་ ཱ་ལ། ོད་ནི་
ངའི་ཤ་དང་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ངས་ ོད་ནི་ཡོ་ཨབ་ ི་ཚབ་ ་གཏན་ ི་དམག་དཔོན་ ་མ་བ ོས་
ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་ཤོག་ཅེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༤ དེ་ ར་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་སེམས་དེ་
མི་གཅིག་གི་སེམས་བཞིན་ ིར་བ གས་པས། དེ་དག་གིས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་མི་བཏང་ ེ། ལ་པོ་དང་ ལ་
པོའི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་ ིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་ ས།

༡༥ ལ་པོ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ་ ེབས་པའི་ཚ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ལ་པོར་བ ་
བ་དང་། ལ་པོ་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ་རོལ་ ་འ ེན་པའི་ ིར་ ་གིལ་གལ་ ་ ེབས་སོ༎ ༡༦ བ་ ་རིམ་ ་ཡོད་
པའི་བེན་ཡ་མིན་པ་གེ་ ཱ་ཡི་ ། ཤི་མེ་ཨི་ ་བ་ཡང་ ེལ་ ར་ངང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་ ལ་པོ་ ་
བིད་བ ་ ིར་མར་བབས་སོ༎ ༡༧ ཤི་མེ་ཨི་ཡི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ལ་བེན་ཡ་མིན་པ་ཆིག་ ོང་དང་། དེ་མིན་ཤ་

ལ་ ི་གཡོག་པོ་ཙ་ ཱ་དང་། དེ་ལ་ ་བཅོ་ ་ཡོད་པ་དེ་ མས་དང་། གཡོག་པོ་ཉི་ ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡོ་དན་
་བོར་བ ལ་ནས་ ལ་པོ་བ ་ ་འོངས། ༡༨ ་ལ་བ ད་ནས་ཕ་རོལ་ ་སོང་ ེ། ལ་པོའི་ ིམ་མི་ མས་
ེར་འོངས་ཤིང་།

ལ་པོའི་འདོད་པ་བཞིན་ ་བ བས། ལ་པོ་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་བའི་ ས་ ། གེ་ ཱ་ཡི་ ་ཤི་མེ་ཨི་ ་
བ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས། ༡༩ ལ་པོ་ལ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་
ཐོན་པའི་ ས་ ། གཡོག་པོ་ངས་ལོག་པར་ ད་པ་ལ། ད་ ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོས་དེའི་ ིར་གཡོག་
པོ་ང་ལ་ཉེས་ཆད་མ་གཅོད་ཅིག ན་པར་མ་ ེད་ཅིག སེམས་ ་མི་འཛན་རོགས། ༢༠ གཡོག་པོ་ངས་རང་ཉིད་
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ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ་ཤེས་པས། ཡོ་སེབ་ ི་ ིམ་ ད་ཡོངས་ལས། དེ་རིང་ང་ནི་ཐོག་པར་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་
ལ་པོ་བ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༡ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་བི་ཤ་ཨིས། ཤི་མེ་ཨི་ཡིས་གཙ་བོའི་ གས་ མ་ ིས་ གས་པ་ལའང་དམོད་པ་བཏབ་
པས། ཁོ་རང་གསོད་དགོས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༢ ་བིད་ ིས། ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ལགས། ང་ནི་ ོད་
ཅག་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་ ང་། དེ་རིང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་
མི་བསད་ཆོག་གམ། དེ་རིང་ངས་རང་ཉིད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བཞག་པ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།
༢༣ དེ་བས་ ལ་པོས་ཤི་མེ་ཨི་ལ། ོད་འཆི་མི་དགོས་ཞེས་ ས་ཤིང་། ལ་པོས་ཁོ་ལ་མནའ་བོར་རོ༎

༢༤ ཤ་ ལ་ ི་ཚ་བོ་མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ ང་མར་བབས་ཏེ་ ལ་པོ་བ ་ ་འོངས། ཁོས་ ལ་པོ་ ོས་པའི་ཉིན་
ནས་བདེ་བར་ ིར་ལོག་པའི་བར་ ། ང་བ་མ་བ ས་ལ། ་ར་མ་བཞར་བ་མ་ཟད། ་བ་ཡང་མ་བ ས་སོ༎
༢༥ ཁོ་རང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ལ་པོ་བ ་ ་འོངས་པའི་ཚ། ལ་པོས་ཁོ་ལ། མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་
ང་དང་མཉམ་ ་མ་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༢༦ དེས་འདི་ ད་ ། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས།

ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། གཡོག་པོ་ང་ནི་ ོལ་བོ་ཞིག་ཡིན། ཉིན་དེར་ངས་བོང་ ་ལ་ ་
བ ད་དེ། ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་ ོམ་ ས། ངའི་གཡོག་པོས་ང་རང་བ ས་པ་དང་། ༢༧ ཡང་ངེད་ ི་
ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ང་ལ་ ར་བ་བཏབ་བོ༎ ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ནི་ ་ཡི་ཕོ་
ཉ་དང་འ ་བས། ོད་ ི་ཇི་ ར་ ་འདོད་པ། དེ་ ར་ ་ ིས་ཤིག ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ིམ་ ད་ ི་མི་

མས་ནི། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ཤི་ཟིན་པ་དང་ ད་མེད་ ང་། ལ་པོས་གཡོག་པོ་
ང་ལ་རང་ཉིད་དང་ ན་ཐོག་གཅིག་ ་ཟ་མ་བཟའ་ ་བ ག་པས། ད་ ་ངས་ད་ ང་ ལ་པོ་ལ་དཀར་འདོན་

ི་ཆེད་ ་རེ་བ་ ་བའི་འོས་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས། ༢༩ ལ་པོས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ད་ ང་ ོད་ ི་དོན་
དེ་ ེང་བ་ཡིན། ངས་ནི་ ོད་དང་ཙ་ ཱ་གཉིས་ ིས་ཞིང་ས་དེ་བགོ་བར་བཤད་ཡོད་ཅེས་ ས། ༣༠ མེ་ཕི་བོ་ཤེད་

ིས་ ལ་པོ་ལ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས་བདེ་བར་ཕོ་ ང་ ་ལོག་པས། ཙ་ ཱ་ལ་ཐམས་ཅད་
འ ེར་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས།

༣༡ གིལ་ཡད་པ་བར་ཟི་ལ་ཨི་ནི་རོ་གེ་ལིམ་ནས་མར་བབས་ཏེ། ལ་པོ་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ ས་ ེལ་
མ་ ེད་ ་འོངས་ཤིང་། ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ལོ༎ ༣༢ བར་ཟི་ལ་ཨི་ནི་ཤིན་ ་ ས་
པར་ ར་བ་ ེ། ལོ་ན་བ ད་ ར་ ེབས་འ ག ལ་པོ་མ་ཧ་ན་ཨིམ་ ་ ོད་པའི་ ས་ ། ཁོས་ ལ་པོ་ལ་ཟ་
མ་བ ལ་ ོང་། ཁོ་ནི་ཤིན་ ་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན། ༣༣ ལ་པོས་བར་ཟི་ལ་ཨིམ་ལ། ོད་ང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་
རོགས། ངས་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་འཆི་རག་བར་ ་གསོ་བར་ ་ཞེས་ ས། ༣༤ བར་ཟི་ལ་ཨིམ་ ིས་ ལ་པོ་
ལ། ང་རང་འཇིག་ ེན་ ་འཚ་བའི་ཉིན་མང་པོ་མེད་པས། ད་ནི་ཇི་ ར་ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་

་འ ོ་བར་ ། ༣༥ གཡོག་པོ་ང་ནི་ལོ་ན་བ ད་ ར་ ེབས་པས། བཟའ་བ ང་གི་ ོ་བ་དང་། དགེ་ ག་གི་ད ེ་
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བ་ཤེས་སམ། གཞོན་ ་ཕོ་མོ་དག་གིས་ ་ལ་ཉན་ བ་བམ། གཡོག་པོ་ང་ནི་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོའི་ ར་
བོར་འ ར་ ང་ངམ། ༣༦ གཡོག་པོ་ངས་ ལ་པོ་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ ས་ ེལ་མ་ ེད་འདོད་པ་ཙམ་ཡིན་
པས། ལ་པོས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་འདི་ ་ འི་བཀའ་ ིན་བ ལ་བ་ཡིན། ༣༧ ོད་ ིས་ང་ ིར་ལོག་ ་འ ག་
རོགས་གནོངས། ང་རང་གི་མཁར་ནང་ ་འཆི་བ་དང་། རང་གི་ཕ་མའི་ ར་ ང་ ་ ་བར་འ ར་རོ༎ ོད་

ི་གཡོག་པོ་ཁིམ་ཧམ་འདིར་ཡོད་པས། ཁོ་རང་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་ །
ཁོ་རང་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣༨ ལ་པོས། ཁིམ་ཧམ་ང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་ ། ངས་
ནི་ ོད་ ི་སེམས་འ ན་བཞིན་ཁོ་རང་ ོང་ངེས། ོད་ ིས་ང་ལ་རེ་བ་ཅི་བཏོན་པ་ཐམས་ཅད། ངས་ ོད་ལ་
མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༣༩ དེ་བས་འབངས་ མས་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ཞིང་། ལ་པོ་ཡང་
བ ལ་ལོ༎ ལ་པོས་བར་ཟི་ལ་ཨི་ལ་འོ་ ས་ཤིང་ཁོ་ལ་ ོན་འ ན་བ ལ་ ེས། བར་ཟི་ལ་ཨི་རང་གི་ ལ་ ་
ལོག་གོ།

༤༠ ལ་པོ་ ར་བ ལ་ནས་གིལ་གལ་ ་ ེབས་པ་དང་། ཁིམ་ཧམ་ཁོའི་ ེས་ ་སོང་། ཡ་ ་ འི་འབངས་
མས་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ ི་ ེད་ཀས་ ང་ ལ་པོ་ཕར་བ ལ་ཏོ༎ ༤༡ ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་

མི་ མས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འོངས་ཤིང་། ཁོ་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ་ ་ཡ་ ་ ་བས་ཅིའི་ ིར་ ོག་ ་ ལ་པོ་དང་
ལ་པོའི་ ིམ་མི་ མས་ ེལ་ཞིང་། ལ་པོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ ར་བ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་
ས། ༤༢ ཡ་ ་ ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ལ། ལ་པོ་དང་ངེད་ མས་ནི་གཉེན་ཉེ་ཡིན།
ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་འདི་ལ་ཁོང་ ོ་ལངས་པ་ཡིན། ང་ཚས་ ལ་པོའི་ ལ་ཟོས་པ་ཡིན་ནམ། ལ་པོས་ང་ཚར་

ཅི་བ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ལན་ ས། ༤༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ལ། རིགས་ ེ་ལ་གཞིགས་ན། ང་ཚ་
ནི་ ལ་པོ་དང་ཤིན་ ་ཉེ་ཞིང་། ་བིད་ལ་ ོས་ཏེ་བཤད་ན་ཡང་། ང་ཚ་ནི་ ོད་ཚ་ལས་ཉེ་བ་ཡོད། ོད་ཅག་
གིས་ཅིའི་ ིར་ ལ་པོ་ ིར་འ ེན་ ས་ཐོག་མར་ང་ཚ་དང་ ོས་མ་ ས་པར་ ང་མེད་ ་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་
ལན་ ས། འོན་ ང་ཡ་ ་ ་བའི་གཏམ་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་གཏམ་ལས་ ང་བཙན་ནོ༎

༢༠ དེ་ ་ཇག་ ན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཤི་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། བེན་ཡ་མིན་པ་བིག་རིའི་ ་ཡིན། ཁོས་ ་
ང་འ ད་ ིན་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ལ་ ་བིད་ ི་གམ་ན་ ལ་མེད་ཅིང་། ཨི་ཤ་ཨི་ཡི་ ་དང་འ ེལ་

བ་མེད་པས། ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། ང་ཚ་རང་རང་གི་ ལ་ ་འ ོ་བར་ ་ཞེས་ ས། ༢ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་
བ་ཐམས་ཅད་ ་བིད་དང་ ེས་པ་དང་། བིག་རིའི་ ་ཤི་ ཱའི་ ེས་འ ངས་ཏེ་སོང་ངོ་༎ འོན་ ང་ཡ་ ་ ་བ་

མས་ཡོ་དན་ ་བོ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་བར་ ། ཁོ་ཚའི་ ལ་པོའི་ ེས་དམ་པོར་འ ངས་ནས་འོངས་སོ༎
༣ ལ་པོ་ ་བིད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་ཤིང་ཕོ་ ང་ ་འ ལ་ ེས། ོན་ཕོ་ ང་ ང་བར་བཞག་པའི་

ར་མོ་བ ་བོ་དེ་དག་ལོགས་ ་བཀར་ཏེ་གསོས་པ་ལས། དེ་དག་དང་ཉེ་བར་མ་བ ད་དོ༎ དེ་དག་ནི་ གས་
མོ་ཇི་བཞིན་ལོགས་ ་བཀར་ནས་ཤི་རག་བར་ ་བཞག
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༤ ལ་པོས་ཨ་ ཱ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་ཉིན་ག མ་ ི་ ས་ ན་ལ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་འདིར་བ ས་ཏེ། ོད་
ང་འདིར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༥ ཨ་ ཱ་ ཱ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་བ ་ ་སོང་ཡང་། ལ་པོས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་

ཉིན་ ངས་ལས་འ ངས་པས། ༦ ་བིད་ ིས་ཨ་བི་ཤ་ཨིལ་ལ། ད་ ་བིག་རིའི་ ་ཤི་ ཱ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་གནོད་
བ ལ་བ་ནི། ཨབ་ཤ་ལོམ་ལས་ ང་ཚབས་ཆེ་བ་འ ། ོད་ ིས་རང་གི་བདག་པོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིད་དེ་
ཁོའི་ ེས་དེད་ཅིག དེ་ ་མིན་ན་ཁོ་ལ་བཙན་པོའི་མཁར་ཐོབ་ ེ་ང་ཚ་དང་གཡོལ་བར་འ ར་ཞེས་ ས། ༧ ཡོ་
ཨབ་ ི་མི་ མས་དང་། ཀ་རེད་པ་དང་། པེ་ལེད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔའ་བོ་ཐམས་ཅད་ཨ་བི་ཤ་
ཨིའི་ ེས་འ ངས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ད་དེ་བིག་རིའི་ ་ཤི་ ཱ་ཡི་ ེས་དེད་དོ༎

༨ དེ་དག་གིབ་ཡོན་ ི་ཕ་བོང་ཁར་ ེབས་པའི་ཚ། ཨ་ ཱ་ ཱ་དེ་དག་བ ་ ་འོངས། དེ་ ས་ཡོ་ཨབ་ ིས་གོ་
བ་ ོན་པ་དང་། ི་ བས་ ་བ ག་ ེ་ ེད་ ་བཏགས་ཡོད། ཡོ་ཨབ་མ ན་ ་བ ོད་ ས་ ི་ བས་ལས་
ང་བས། ༩ ཡོ་ཨབ་ ིས་ལག་གཡོན་པས་ ི་ཡར་ ངས་ཏེ། ཨ་ ཱ་ ཱ་ལ། ངའི་ ན་ ། ོད་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས་

ཤིང་། ལག་གཡས་པས་ཨ་ ཱ་ ཱའི་ ་ར་ནས་བ ང་ ེ། ཁོ་ལ་འོ་ ེད་པའི་ ལ་ ས། ༡༠ ཨ་ ཱ་ ཱ་ཡིས་ ་ ིག་
ཅི་ཡང་མཛད་མེད་པའི་ བས་ ། ཡོ་ཨབ་ ིས་ལག་གི་ ི་དེས་ཁོའི་ ོ་བར་གཙགས་པས། ཁོའི་ ་མ་དང་
བཅས་པ་ཐང་ལ་ ང་ཞིང་། ར་ཡང་གཙགས་མ་དགོས་པར་ཁོ་རང་ཤིའོ༎ ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ ་བོ་ཨ་བི་ཤ་
ཨི་གཉིས་བིག་རིའི་ ་ཤི་ ཱའི་ ེས་འདེད་ ་ཆས། ༡༡ ཡོ་ཨབ་ ི་གཞོན་ ་ཞིག་ཨ་ ཱ་ ཱའི་བེམ་པའི་གམ་ ་
འ ེང་ ེ། འདི་ ད་ ། ་ཞིག་ཡོ་ཨབ་ལ་དགའ་བ་དང་། ་ཞིག་ ་བིད་ ི་དབང་ ་ ར་བ་དེ། ཡོ་ཨབ་ ི་

ེས་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༢ ཨ་ ཱ་ ཱ་ནི་ད ིལ་ ་རང་གི་ ག་ནང་ ་འ ེལ་འ ག་པས། མི་དེས་ལམ་
འ ོ་བ་ མས་དེ་ ་འ ེང་འ ག་པ་མཐོང་ ེ། ཨ་ ཱ་ ཱའི་བེམ་པོ་ལམ་ད ིལ་ནས་ཞིང་ཐང་ ་ ོས་ཤིང་ ེང་

་ ་བ་བཀབ། ༡༣ བེམ་པོ་ལམ་ད ིལ་ནས་ ོར་ ེས། འབངས་ མས་ཡོ་ཨབ་ ི་ ེས་འ ངས་ཏེ་བིག་རིའི་ ་
ཤི་ ཱའི་ ེས་འདེད་ ་སོང་ངོ་༎

༡༤ ཁོ་རང་བེད་མ་ཨ་ཁའི་ཨ་བེལ་ ི་བར་ ་ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་སོ་སོ་དང་། དེ་མིན་བེ་
རིམ་པའི་ ལ་ཡོངས་བ ད་དེ་སོང་བས། ལ་དེའི་མི་ཐམས་ཅད་འ ས་ཏེ་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས།

༡༥ ཡོ་ཨབ་དང་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་བེད་མ་ཨ་ཁའི་ཨ་བེལ་ ་ ེབས་ནས། ཤི་ ཱ་བ ོར་ཞིང་ཁོ་
རང་ ོད་སའི་མཁར་དེ་ལ། ཡོ་ཨབ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཐོ་བས་བ ང་ ེ་བཤིག་
པར་བ མ། ༡༦ ད་མེད་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ཞིག་གིས་མཁར་ཁ་ནས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ཉོན་ཅིག
ཉོན་ཅིག ཡོ་ཨབ་མ ན་ ་ཤོག་དང་། ངས་ཁོ་ལ་གཏམ་བཤད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ཡོ་ཨབ་མ ན་ ་འོངས་པས་

ད་མེད་དེས་ཁོ་ལ། ོད་ཡོ་ཨབ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ཁོས། ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ད་མེད་དེས། ན་མོ་ངའི་
གཏམ་ལ་ཉན་པར་ ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ཡོ་ཨབ་ ིས། ངས་ཉན་ནོ་ཞེས་ ས། ༡༨ ད་མེད་དེས། གནའ་མིའི་
གཏམ་དཔེ་ལ། དང་པོ་ཨ་བེལ་ནས་ ོ་ ིས་ན། ེས་ ་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་འ ར་རོ་ཟེར། ༡༩ ང་ཚ་མཁར་
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འདིར་ ོད་པ་ མས་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ཞི་ཞིང་ག ང་ ང་བོ་ཡིན། ོད་ ི་ཅིའི་ ིར་ད ི་སི་རལ་
བའི་མཁར་བཤིག་ནས། གཙ་བོའི་ནོར་ ལ་ ར་མིད་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༠ ཡོ་ཨབ་ ིས། ངས་ ར་མིད་མི་

ེད་ལ་གཏོར་བཤིག་ ང་མི་ ེད། ༢༡ ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་མི་ཞིག་ ེ། བིག་རིའི་ ་ཤི་ ཱས་ལག་པ་འ ར་ཏེ་
ལ་པོ་ ་བིད་ལ་ ར་ ོལ་ ས་པས། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ ོད་ ས་ན། ང་མཁར་འདི་དང་འ ལ་

བར་ འོ་ཞེས་ལན་ ས། ད་མེད་དེས་ཡོ་ཨབ་ལ། མི་དེ་མགོ་བོ་མཁར་ཁ་ནས་ ོད་ལ་ག གས་ངེས་ཞེས་ ས།
༢༢ ད་མེད་དེས་རང་གི་ ོ་ ོས་ལ་བ ན་ནས་འབངས་མི་ མས་ལ་ཁ་ཏ་ ས་པས། དེ་དག་གིས་བིག་རིའི་

་ཤི་ ཱའི་མགོ་བོ་ ེག་ ེ། ཡོ་ཨབ་ ི་ ོགས་ ་ག གས་སོ༎ ཡོ་ཨབ་ ིས་ ་ ང་ ས་པས། འབངས་མི་ མས་
མཁར་དང་ ེས་ནས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག ཡོ་ཨབ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་ཅིང་ ལ་པོའི་གམ་ ་ ིན་ཏོ༎

༢༣ ཡོ་ཨབ་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་མི་ཐམས་ཅད་ ི་དམག་དཔོན་ ས་ཤིང་། ཡ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་
ཡ་ནི་ཀ་རེད་པ་དང་། པེ་ལེད་པའི་དཔོན་པོར་བ ད། ༢༤ ཨ་དོམ་རམ་ནི་ ་ལག་ ག་མཁན་ ི་དཔོན་པོ་
དང་། ཨ་ཧི་ ད་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་ལོ་ ས་ ི་བའི་དཔོན་པར་བཞག ༢༥ ཤེ་ ཱ་ནི་ ང་ཡིག་དང་། ཙ་དོག་
གི་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་གཉིས་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས། ༢༦ ཡ་ཨིར་བ་ཨི་ར་ཞེས་ ་བ་ ་བིད་ ི་ ོན་པོར་ ར་རོ༎

༢༡ ་བིད་ ི་ ས་ ་བ ད་མར་ལོ་ག མ་ལ་ ་གེ་ ང་བས། ་བིད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་བ ག་
ས། གཙ་བོས། ་གེ་འདི་ནི་ཤ་ ལ་དང་ཁོས་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ ིམ་ ད་དེ། གིབ་ཡོན་པ་

མས་བསད་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢ གིབ་ཡོན་པ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཨ་མོར་བ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ཡིན། ོན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་མནའ་བོར་ནས། ཁོ་ཚ་མི་
གསོད་པའི་དམ་བཅས་ཡོད་ ང་། ཤ་ ལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་བ ལ་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ་མེད་

་གཏོང་བར་བ མ། ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་ཁོ་ཚ་བོས་ནས། ༣ ཁོ་ཚ་ལ། ངས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ཅི་ འམ། ཉེས་
པ་འདི་ཇི་ ར་སེལ་ན། ད་གཟོད་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ནོར་ ལ་ལ་ ོན་འ ན་ ་ ས་ཞེས་ ིས། ༤ གིབ་
ཡོན་པ་ མས་ ིས། ངེད་ཅག་དང་། ཤ་ ལ་དང་། ཁོའི་ ིམ་ ད་བར་ ི་ ོད་འདི་ནི་གསེར་ད ལ་ ིས་
འ མ་ བ་པ་ཞིག་མིན་ལ། ང་ཚའི་ཆེད་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ཞིག་གི་ ོག་ལེན་པའི་དགོས་པའང་མེད་ཅེས་ལན་
བཏབ། ་བིད་ ིས། ོད་ཅག་གིས་ཅི་བཤད་པ་དེ། ངས་ ོད་ཅག་གི་འདོད་པ་བཞིན་འ བ་པར་ ་ཞེས་ ས།
༥ ཁོ་ཚས་ ལ་པོ་ལ། ོན་ཆད་ང་ཚ་ ོག་གསོད་གཏོང་མཁན་དང་། ང་ཚ་ ་མེད་ ་ ེད་མཁན་དང་། ང་ཚ་
ད ི་སི་རལ་བའི་མངའ་ཁོངས་ ་ ོད་ ་མི་འ ག་པའི་མི་དེ་ མས་ལ། ༦ ་དང་ཚ་བོ་བ ན་ཡོད་པ་དེ་དག་
ད་ ་ང་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ཅིག ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ ང་ ེ། གཙ་བོས་ཤ་ ལ་བདམས་སའི་རི་བོ་གི་བེ་ཨ་
ཞེ་ ་བ་ ་འདོགས་པར་ འོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ལ་པོས། ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ོད་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།

༧ ོན་ ལ་པོས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་དང་མནའ་བཅད་ཡོད་པས། ཤ་
ལ་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་མེ་ཕི་བོ་ཤེད་ལ་གཅེས་པར་བ ང་ ེ་མ་ ད་པར། ༨ ཨ་ ཱ་ཡི་ ་མོ་རིས་
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ཱ་དང་ཤ་ ལ་གཉིས་ལས་མཆེད་པའི་ ་ཨར་མོ་ནི་དང་། མེ་ཕི་བོ་ཤེད་དང་། དེ་མིན་ཤ་ ལ་ ི་ ་མོ་མི་ཀལ་
ཞེས་ ་བའི་ཨ་ཅེ་དང་མེ་ཧོ་ལད་པ་བར་ཟི་ལ་ཨི་ཡི་ ་ཨད་རི་ཨེལ་གཉིས་ལས་མཆེད་པའི་ ་ ་ཡོད་པ་དེ་
དག ༩ གིབ་ཡོན་པ་ མས་ ི་ལག་ ་ ད། གིབ་ཡོན་པས་དེ་དག་གཙ་བོའི་ ང་ ་རི་བོའི་ ེ་ ་བཏགས་པས།
མི་བ ན་པོ་དེ་མཉམ་ ་ཤིའོ༎ བསད་པའི་ ས་ནི་ ོན་ ད་པའི་ཉིན་ཏེ། ལོ་ཏོག་འ ེག་པའི་མགོ་ ོམ་པའི་

ས་ བས་ཤིག་ཡིན།
༡༠ ཨ་ ཱ་ཡི་ ་མོ་རིས་ ཱས་ཕ་བོང་གི་ ེང་ ་སོ་མའི་ ར་ཞིག་ བ་ ེ། ོན་ ད་པའི་མགོ་བ མ་པ་ནས་

གཤིན་པོའི་ ེང་ ་ཆར་མི་འབབ་པའི་བར་ ། ཉིན་པར་མཁའ་ན་འ ར་བའི་འདབ་ཆགས་གཤིན་པོའི་ཐོག་
་འབབ་མ་བ ག་པ་དང་། མཚན་མོར་ཞིང་ཐང་གི་རི་ གས་ མས་ལ་ ོག་ ིས་ ེད་ ་མ་བ ག་པར་ ང་

ནས་བ ད། ༡༡ མི་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ ི་བ ན་མོ་ཨ་ ཱའི་ ་མོ་རིས་ ཱ་ཡི་ ོད་ ལ་དེ་ ་བིད་ལ་བཤད་
པས། ༡༢ ་བིད་སོང་ ེ། ཡེ་བེས་གིལ་ཡད་པའི་ ལ་ནས་ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ས་པ་ མས་

ེར་འོངས། ོན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་གིལ་བོ་ཨ་ ་ཤ་ ལ་བསད་དེ། བེམ་པོ་བེད་ ན་ ི་ ོམ་ལམ་ ་
ད ངས་པ་ལ། ཡ་བེས་གིལ་ཡད་པ་ མས་ ིས་བེམ་པོ་བ ས་པ་ཡིན། ༡༣ ་བིད་ ིས་ཤ་ ལ་དང་དེའི་ ་ཡོ་
ན་ཐན་ ི་ ས་པ་ ེར་འོངས་པ་དང་། རི་བོའི་ ེ་ལ་བཏགས་པའི་མི་བ ན་པོ་དེའི་ ས་པ་ཡང་ ེར་འོངས་
ཏེ། ༡༤ ཤ་ ལ་དང་དེའི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ས་པ་བེན་ཡ་མིན་ ི་ཙ་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་ཤ་ ལ་ ི་ཕ་ཀིས་ ི་ ར་

ང་ ་ ས། འབངས་མི་ མས་ ིས་ ལ་པོའི་ངག་བཞིན་བ བས་ ེས། ་ཡིས་ ལ་དམངས་ མས་ ི་རེ་བ་
བ ངས་སོ༎

༡༥ ཕེ་ལེད་ཤེད་པ་དང་ད ི་སི་རལ་བས་ག ལ་བ ེས་པ་ལ། ་བིད་ ིས་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ ེ་ ངས་ཏེ་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་འཐབ་ཅིང་ཐང་ཆད་པར་ ར། ༡༦ ར་ཕའི་ ་ལས་ཨིས་བི་བེ་ནོབ་ ིས་ ་བིད་གསོད་ ིར།
ཁོའི་ཟངས་ ི་མ ང་ ིད་ཚད་ལ་ཤེ་ཀེལ་ མ་བ ་ཡོད་པ་དེ་ ེར་ཞིང་། ི་གསར་བ་ཞིག་བཏགས་ཏེ་ ེབས་

ང་། ༡༧ འོན་ ང་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་བི་ཤ་ཨིས་ ་བིད་ལ་རོགས་ ས་ཏེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་འཐབ་ནས་དེ་
བསད་དོ༎ ཉིན་དེར། ་བིད་ ི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ། ཐེངས་ ེས་མ་ནས་ ོད་ངེད་ཅག་དང་

ན་ ་ག ལ་ལ་སོང་མི་ཆོག ད ི་སི་རལ་བའི་མེ་དེ་གཞིལ་ཡང་ ིད་ཅེས་མནའ་བོར།
༡༨ ེས་ ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་གོབ་ ལ་འཐབ་པས། ་ཤད་པ་སིབ་ཙ་ཁ་ཨི་ ་བས་ར་ཕའི་

་སབ་ཅེས་ ་བ་བསད་པ་དང་།
༡༩ ར་ཡང་གོབ་ ལ་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་འཐབ་པས། བེད་ལེ་ཧེམ་པ་ཡ་ཨ་རེ་ཨོ་རེ་གིམ་ ི་ ་ཨེལ་ཧ་

ནན་ ིས་གིད་པ་གོལ་ཡད་ཅེས་ ་བ་དེ་བསད། མི་དེའི་ལག་གི་མ ང་ནི་ཐགས་ ི་ཀ་བ་ ར་ ོམ་མོ༎
༢༠ ཡང་གད་ ལ་ ་འཐབ་པ་ལ། དེ་ ་ག གས་བོངས་ཆེ་ཞིང་། ང་ལག་གི་མ བ་མོ་ ག་རེ་བཅས་

ོན་བ ོམས་མ བ་མོ་ཉེར་བཞི་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ར་ཕའི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༢༡ དེས་ད ི་སི་རལ་
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བའི་ད ང་ལ་དམོད་པ་བཏབ་པས། ་བིད་ ི་ ་བོ་ཤི་མེ་ཨི་ཡི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ཁོ་བསད་དོ༎ ༢༢ མི་དེ་བཞི་
བོ་ནི་གད་པ་རེ་ཕའི་ ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ་བིད་དང་ཁོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ལག་འོག་ ་ཤིའོ༎

༢༢ གཙ་བོས་ ་བིད་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ཤ་ ལ་ ི་ལག་ནས་བ བས་པའི་ཉིན་དེར། ཁོས་གཙ་བོ་ལ་
་འདི་ ལ།

༢ འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ངའི་ ག་རི་དང་། ངའི་རི་ ོང་དང་། ངའི་ བས་མགོན་ཡིན།
༣ ངའི་ ་དང་། ངའི་ཕ་བོང་དང་། ངའི་ བས་གནས་ཡིན། ཁོང་ནི་ བ་དང་། ང་རང་ ོབ་པའི་ ་དང་།

ངའི་ བ་རི་དང་། ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡིན། ེ་ངའི་ བས་གནས། ེད་ ིས་ང་རང་ག ག་ བ་ཐམས་
ཅད་ལས་བ བས་པར་མཛད་པས།

༤ ངས་ནི་བ ོད་པར་འོས་པའི་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ། དེ་ ར་ ས་ན། ང་རང་ད ་བོ་ མས་ ི་ལག་ནས་
ོབ་པར་འ ར།

༥ ོན་ཆད་འཆི་བདག་གི་ བས་ ིས་ང་རང་བ མས། ཇག་ ན་ ི་བ ར་ ས་ང་རང་ ག་པར་ ས།
༦ གཤིན་ ེ་ཡི་ཞགས་པས་ང་རང་བ ིགས། འཆི་བདག་གི་ ་བས་ང་རང་བ ང་བས།
༧ ངས་ནི་དངངས་ ག་གི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ས། ངའི་ ་ལ་རེ་འབོབ་ ས། ཁོང་གིས་ཕོ་ ང་ནས་

ངའི་ ་ལ་ཉན་ཞིང་། ངའི་རེ་འབོད་ ི་ ་དེ་ཁོང་གི་ ན་ལམ་ ་སིམ།
༨ དེ་ ས་ཁོང་ཉིད་ཁོང་ ོ་འབར་བས། ས་གཞི་ཡོམ་ཡོམ་འ ལ་ཞིང་། ནམ་མཁའི་ ིང་གཞི་ ང་ནས་

འ ལ།
༩ ཁོང་གི་ཤངས་ ང་ནས་ ་བ་འ ར། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་མེ་ ེ་མཆེད་པས། ཐལ་བ་ཡང་བ ེགས་པར་ ས།
༡༠ ཡང་ཁོང་གིས་གནམ་ ི་ ས་ ང་ད ངས་ཏེ། དངོས་ ་མར་བབས་ཤིང་ ིན་ནག་ཁོང་གི་ཞབས་ ི་

འོག་ ་བ ིས།
༡༡ ཁོང་གིས་བཀའི་ཕོ་ཉ་བཅིབས་ཏེ་མཁའ་ ་འ ོ་ཞིང་། ང་གི་གཤོག་པ་གཡར་ནས་ད ིངས་ ་འ ར།
༡༢ ཁོང་གིས་ ན་ནག་དང་། ཆར་ ི་ ང་བོ་དང་། ནམ་མཁའི་ ིན་པ་མ ག་པོ་ ོགས་བཞིའི་ ར་ ་ བ།
༡༣ ཁོང་གི་ ང་ན་ཡོད་པའི་འོད་གོར་ ིས་ཐལ་ཡང་བ ེགས་པར་ ས།
༡༤ གཙ་བོས་ནམ་མཁའ་ནས་འ ག་ ་ ིར་བས། ་ན་མེད་པའི་ག ང་ ད་འ ོན།
༡༥ ཁོང་གིས་མདའ་འཕངས་ཏེ་ད ་ མས་ ོགས་བཞིར་གཏོར། ོག་ཞགས་འཕོས་པས་ཁོ་ཚ་འ གས་

པར་ ས།
༡༦ གཙ་བོའི་བ ོན་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཤངས་ ང་ལས་ད གས་ཐོན་ཏེ། ལ་མཚ་བ མས་ཤིང་ས་གཞིའི་

ིང་གཞི་མངོན་པར་ ར།
༡༧ ཁོང་གིས་མཁའ་ནས་ ག་ ང་བ ངས་ཏེ་ང་རང་བ ང་ཞིང་། ང་རང་ ་བོ་ཆེན་པོའི་ ོད་ནས་ཡར་
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ལ་འཐེན།
༡༨ ཁོང་གིས་ང་རང་ ོབས་ ན་ ི་ད ་བོ་དང་ང་ལ་ ང་བ་ མས་བ བས་པར་མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

དེ་དག་ནི་ང་དང་ ོབས་དང་ ན་ནོ༎
༡༩ ང་རང་ ག་ལ་འ ད་པའི་ཚ། དེ་དག་ང་ལ་ ོལ་ ་འོང་ཡང་། གཙ་བོ་ནི་ངའི་ བས་གནས་ཡིན་ནོ༎
༢༠ ཡང་ཁོང་གིས་ང་རང་ཡངས་པའི་ ལ་ ་ ིད་དེ། ང་རང་བ བས་པར་མཛད། དེ་ནི་ཁོང་ཉིད་ང་ལ་

དགའ་བས་སོ༎
༢༡ གཙ་བོས་ངས་ ང་བདེན་ ོང་བ་ལ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་ ིན་ལན་གནང་ཞིང་། ངའི་ལག་པ་གཙང་བ་

ལ་གཟིགས་ནས་ ་དགའ་བ ལ།
༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ནི་གཙ་བོའི་ལམ་ མས་ ང་ཞིང་། ནམ་ཡང་ལས་ནག་པོ་བསགས་ཏེ་ཁོ་དང་

འ ལ་མ་ ོང་།
༢༣ ཁོང་གི་བཀའ་ མས་ངའི་མ ན་ ་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་ ིམས་ མས་ངས་ ང་འདོར་མ་ ོང་།
༢༤ ངས་ནི་ཁོང་གི་ ང་ ་མི་བཟང་བོ་ཞིག་ ས་ཤིང་། ངས་རང་ཉིད་ལ་ ལ་བཞིན་ ་བ ག་ནས་ཉེས་

པ་དང་ ལ་བར་ ས་པ་ཡིན།
༢༥ དེ་བས་གཙ་བོས་ངའི་ག ང་ ང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ང་ནི་ཁོང་གི་མ ན་ ་གཙང་བར་འ ག་པ་

གཟིགས་ནས། ང་ལ་ ་དགའ་བ ལ།
༢༦ མས་ ན་ ི་མི་ལ། ེད་ ིས་ མས་ ོང་གནང་ཞིང་། བཟང་བའི་མི་ལ། ེད་ ིས་བཟང་བོར་

གཟིགས།
༢༧ གཙང་བའི་མི་ལ། ེད་ ིས་གཙང་བར་གཟིགས་ཤིང་། གཡོ་དང་ ན་པའི་མི་ལ། ེད་ ིས་འ ོག་པོར་

གཟིགས།
༢༨ ག་བ ལ་དང་ ན་པའི་འབངས་ནི་ ེད་ ིས་ ོབ་པར་མཛད་ ང་། ེད་ ི་ ན་ ིས་ང་ ལ་དང་

ན་པའི་མི་ལ་གཟིགས་ན། དེ་ཉིད་འ ང་བར་ ེད།
༢༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་མར་མེ་ཡིན་པས། གཙ་བོས་ངའི་ ན་པ་སེལ་བར་ངེས།
༣༠ ངས་ ེད་ལ་བ ེན་ནས་ད ་བོའི་ད ང་དམག་གཏོར་ཞིང་། ང་ཡི་ ་ལ་བ ེན་ནས་མཐོན་པོའི་

མཁར་ལས་མཆོངས།
༣༡ ་ལ་མཚན་ན། ཁོང་གི་ལམ་ནི་ཡང་དག་པ་ཡིན་ལ། གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ ི་མ་མེད། ཁོང་ལ་ བས་ ་

སོང་ན། ཁོང་ཉིད་དེ་དག་གི་ བ་ ་འ ར་ངེས།
༣༢ གཙ་བོ་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་དམ། ང་ཚའི་ ་ལས་གཞན་པའི་ཕ་བོང་ ་ ་ཞིག་ཡོད་དམ།
༣༣ ་ནི་བཙན་པོའི་ ོང་མཁར་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་མི་ མས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འ ིད་པར་མཛད།
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༣༤ ཁོང་གིས་ངའི་ ང་བ་ ་མོའི་ ིག་པ་ལས་ ང་ ར་བར་ ས་ལ། ང་རང་མཐོ་ས་ན་བ ན་པར་ཡང་
ས།

༣༥ ཁོང་གིས་ངའི་ལག་པར་ག ལ་འ ེད་ ལ་བ བས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་ངའི་ད ང་བར་ཟངས་ ི་ག ་
བཀང་ ལ་ཡང་བ ན།

༣༦ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ིན་ནི་ང་ཡི་ བ་ ་ ས་ལ། ེད་ ི་ཞི་ ལ་ ིས་ང་རང་ཆེན་པོར་ ས།
༣༧ ེད་ ིས་ངའི་ ང་འོག་གི་ས་གཞི་ཆེ་ ་བ ེད་པས། ངའི་ ང་བ་ནམ་ཡང་འ ེད་མ་ ོང་།
༣༨ ངས་རང་གི་ད ་བོའི་ ེས་དེད་པ་དེ་དག་ ་མེད་ ་བཏང་བ་ཡིན། དེ་དག་མེད་པར་མ་བཟོས་པར་

ང་རང་ ིར་ལོག་མི་ ིད།
༣༩ ངས་དེ་དག་ ་མེད་ ་བཏང་བ་དང་། དེ་དག་ ས་པར་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚ་འ ེང་མི་ བ་པར་ངའི་ ང་

འོག་ ་འ ེད་པར་ ས།
༤༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ ེད་ ིས་ངའི་ ེད་པར་ ོབས་ གས་བ ལ་ཏེ། ངས་ག ལ་འ ེད་ བ་པར་ ས་

ལ། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་འོག་ ་ ད་པར་ཡང་ ས།
༤༡ ཡང་ ེད་ ིས་ངའི་ད ་བོ་ མས་ངའི་མ ན་ནས་འ ོ་ ་བ ག་ཅིང་། ངས་རང་ལ་ ང་བའི་ད ་

མས་ ་མེད་ ་གཏོང་ བ་པར་ ས།
༤༢ དེ་དག་གིས་གནམ་ལ་བ ས་ ང་ ོབ་མཁན་མེད་ལ། གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་ ང་། ཁོང་གིས་ ང་

ཞལ་ ོན་པར་མ་མཛད།
༤༣ ངས་དེ་དག་ས་ ེང་གི་ཐལ་ ལ་བཞིན་གཏིབས་པར་ ས་ལ། ང་ལམ་ ི་འདམ་བག་བཞིན་ ོག་

པས་བ ིས་ཏེ་ ོགས་ ་འཐོར་བར་ ས།
༤༤ ེད་ ིས་ང་རང་འབངས་མི་ མས་ ི་འ ན་ ོད་ལས་ཐར་བར་ ས་ཤིང་། ང་རང་ ལ་ཁམས་ ི་

དཔོན་པོར་ ང་ ོབ་མཛད་པ་དང་། ངས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་འབངས་ མས་ ིས་ ང་ང་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བས་
པར་ ས།

༤༥ ི་མི་ མས་ ིས་ང་ལ་མགོ་ ར་བའི་ ལ་ ས་ ང་། ངའི་ ད་ གས་ཐོས་མ་ཐག་ངའི་དབང་ ་
འ ར་ངེས།

༤༦ ི་མི་ མས་ ད་པར་ ར་ཏེ། ག་ ག་འདར་འདར་ ིས་ཁོ་ཚའི་མཁར་ ོང་ལས་ཐོན་འོངས།
༤༧ གཙ་བོ་ནི་ ་གསོན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ངའི་ཕ་བོང་ལ་གཞན་ ིས་བ ོད་པར་ ོན། ་ཡིས་ང་རང་

བ བས་པར་མཛད་པའི་ཕ་བོང་དེ་གཞན་ ིས་བ ར་བར་ ོན།
༤༨ ་འདིས་ནི་ང་ལ་དཀར་འདོན་དང་། འབངས་མི་ མས་ངའི་འོག་ ་ ད་པར་མཛད།
༤༩ ེད་ ིས་ང་རང་ད ་བོའི་ལག་ནས་བ བས་པར་མ་ཟད། ང་རང་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་ ་
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འོངས་པ་དག་ལས་མཐོ་བར་ ས། ེད་ ིས་ང་རང་ག ག་ བ་དང་ ན་པ་དག་ལས་བ བས་པར་མཛད།
༥༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་བས་ངས་ནི་ ི་མི་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ེད་ལ་བཀའ་ ིན་ ་ཞིང་། ེད་ ི་མཚན་

ལ་བ ོད་པ་ཡིན།
༥༡ གཙ་བོས་རང་གིས་བ ོས་པའི་ ལ་པོ་ ིན་ ིས་བ ངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་ ེ།

་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ལ་ནམ་ཡང་ མས་སེམས་བ ེད་པ་ལགས་སོ༎

༢༣ གཤམ་ ་བཀོད་པ་ནི་ ་བིད་ ི་གཏམ་དེའི་མ ག་ཡིན་ནོ༎
གོ་ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པའི་ཡི་ ་ཡི་ འམ། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཡིས་ གས་ མ་ གས་པའི་མིའམ།

ད ི་སི་རལ་བའི་ ན་ངག་པ་ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ང་ལ་བབས་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་ མས་ངའི་ངག་ན་ཡོད་པར་ག ངས།
༣ ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ཕ་བོང་གང་དེས་ང་ལ། ང་བདེན་ ིས་དམངས་ མས་ ོང་

པ་དང་། ་ལ་འཇིགས་ཤིང་དབང་ཆ་བ ང་བའི་མི་དེ་ནི།
༤ ཉི་ཤར་ ི་ཟེར་མ་དང་། ིན་པ་མེད་པའི་ཞོགས་པ་དང་འ ་ལ། ཆར་ ལ་ ི་ཉི་འོད་བཞིན། ས་གཞི་ལ་

ང་བ་བ ེད་པར་ག ངས།
༥ ངེད་ ི་ ིམ་ ད་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་དེ་འ ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ་ཡིས་ང་ལ་གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་བཏབ།

ཞལ་ཆད་འདིས་ནི་ ་བ་གང་བ མ་བ ན་པར་འ ར་ལ། ངའི་ ིན་དང་འ ེལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་རེ་བ་
ཡོད་ཚད་ཁོང་གིས་འ བ་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ།

༦ འོན་ ང་ངན་པའི་རིགས་ནི་ ག་ཚར་བཞིན་ ་གཞན་ ིས་འདོར་ལ། ས་ ང་ལག་པས་རེག་པར་མི་
ེད།

༧ དེ་ལ་རེག་མཁན་ ིས་ནི་ གས་ ི་ལག་ཆ་དང་མདའ་མ ང་འཛན་དགོས་ཏེ། ནམ་ཞིག་གཞན་ ིས་
བ ེག་པར་ ེད་དོ་ཞེས་ ངས་སོ༎

༨ འོག་ ་བཀོད་པ་ནི་ ་བིད་ ི་དཔའ་ ལ་ མས་ ི་མིང་ཡིན། ཧག་མོན་པ་ཡ་ཤོག་ཡམ་མམ། ཨེས་ནི་པ་
ཨ་དི་ནོ་ ་བ་དེ་ནི། དམག་ད ང་གི་ ེ་འ ེན་ཡིན་ལ། བས་ཤིག་ལ་མི་བ ད་བ ་བསད་དོ༎

༩ དེའི་འོག་ ་ཨ་ཧོ་པ་དོ་དོ་ཡི་ ་ཨེལ་ཡ་ཟར་ ་བ་དེ་ཡིན། ོན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ན་ ་འ ས་
ཏེ་ག ལ་ ་འོངས་པས། ད ི་སི་རལ་ མས་དེའི་གདོང་ལེན་ ་སོང་ཞིང་། ་བིད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་
དཔའ་ ལ་ག མ་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས། དེའི་ ོད་ ་ཨེལ་ཡ་ཟར་ཡོད་དེ། ༡༠ ཁོ་ཡར་
ལངས་ནས་ད ང་བ་ངལ་ཞིང་། རལ་ ི་ལག་ངོར་འ ར་བའི་བར་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་བསད་དོ༎ ཉིན་
དེར་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ ་བ ག་ཅིང་། འབངས་མི་ མས་ ིས་ཨེལ་ཡ་
ཟར་ ི་ བ་ནས་ ་ནོར་འ ོགས།
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༡༡ དེའི་འོག་ ་ཧ་རར་བ་ཨ་གེའི་ ་ཤམ་ ཱ་ ་བ་ ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ ན་ ་ད ང་བ ིགས་
ནས། ང་དམར་ ིས་ཡོངས་ ་ཁེངས་པའི་ཞིང་ཐང་ཞིག་ ་ ེབས་པས། འབངས་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
མ ན་ནས་ ོས་ ང་། ༡༢ ཤ་ ཱ་ཞིང་ཐང་དེར་འ ེང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་བསད་པ་དང་། ཞིང་ཐང་དེ་

ར་ ངས་པ་ ེ། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ ་བ ག
༡༣ ོན་ ད་པའི་ བས་ཤིག་ལ། དཔའ་ ལ་ མ་ ་ལས་ག མ་ཨ་ ལ་ལམ་ ་བའི་ ང་བའི་ཁར་ ་

བིད་ལ་ ག་ ་འོངས་པ་ལ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་ མས་ ིས་རེ་ཕ་ཡིམ་ ི་ ང་བར་ ར་བཏབ་ནས་ཡོད་
པ་དང་། ༡༤ དེ་ ས་ ་བིད་རི་ ོང་ ་ཡོད་ཅིང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་དམག་གིས་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ཡོད། ༡༥ ་
བིད་ ི་ཁ་ ོམ་པས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་མཁར་ ོར་སོང་ཞིང་། དོང་ནང་ནས་ང་ལ་འ ང་

་ཞིག་ ེར་ཡོང་ བ་ཅེས་ ས་པས། ༡༦ དཔའ་ ལ་དེ་ག མ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་དམག་གི་ནང་ ་མཆོངས་
ཤིང་། བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་མཁར་ ོ་ན་ཡོད་པའི་དོང་དེ་ལས་ ་ ེར་འོང་ ེ་ ་བིད་ལ་ ིན། འོན་ ང་ཁོས་འ ང་
མ་ག བ་པར་ ་དེ་གཙ་བོའི་ ང་ ་ གས་ཤིང་། ༡༧ འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། མི་འདི་ག མ་ ིས་ ོག་
ལ་མ་འཛམ་པར་ ་ ེར་འོངས། ་འདི་ནི་ཁོ་ཚའི་ ག་དང་ ད་མེད་པས། ངས་འ ང་མི་ ང་ངོ་ཞེས་ ས།
དེ་ ར་ ་བིད་ ི་ ་དེ་འ ང་མ་ག བ་བོ༎ འདི་ནི་དཔའ་ ལ་དེ་ག མ་ ི་མཛད་ ེས་ཡིན།

༡༨ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ འམ། ཡོ་ཨབ་ ི་ ་བོ་ཨ་བི་ཤི་ཨ་ནི་དཔའ་ ལ་འདི་ག མ་ ི་མགོ་བ་ཡིན་ལ། ཁོས་
མ ང་གིས་མི་ མ་བ ་བསད་པས། དཔའ་ ལ་འདི་ག མ་ལས་ ད་ གས་ཆེ་བར་ ར། ༡༩ ཁོ་ནི་དཔའ་

ལ་འདི་ག མ་ལས་བ ར་བར་འོས་པ་དེ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚའི་མགོ་བར་ ར་བ་ཡིན་ཡང་། ོན་ ི་དཔའ་ ལ་
དེ་ག མ་ལ་མི་དོ་བ་ཡིན་ནོ༎

༢༠ ཀབ་ཟེ་ཨེལ་ ི་དཔའ་ ལ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་ཡིས་ ང་དཔའ་ གས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་དེ།
ཁོས་མོ་ཨབ་པ་ཨ་རི་ཨེལ་ ི་ ་གཉིས་བསད་པ་དང་། ཁ་བ་འབབ་པའི་ ས་ཤིག་ལ། དོང་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་
སེང་གེ་ཞིག་ ང་བསད། ༢༡ དེ་མིན་ ོབས་དང་ ན་པའི་ཨེ་ཇིབ་པ་ཡང་བསད། ཨེ་ཇིབ་པའི་ལག་ ་མ ང་
ཐོགས་ཡོད་ལ། བེ་ ་ ཱ་ཡི་ལག་ ་ད ག་པ་ཞིག་ལས་མེད་ ང་། ཨེ་ཇིབ་པའི་ལག་ནས་མ ང་འ ོགས་ཏེ།
མ ང་དེས་ཁོ་བསད། ༢༢ འདི་ནི་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་ཡི་མཛད་ ེས་ཡིན་ལ། དཔའ་ ལ་ག མ་ ི་ ོད་
ནས་ ད་ གས་ཐོབ། ༢༣ ཁོ་ནི་དཔའ་ ལ་ མ་ ་ལས་བ ར་བར་འོས་པ་དེ་ཡིན་ཡང་། ོན་ ི་དཔའ་ ལ་
ག མ་ཡོད་པ་དེ་ལ་མི་དོ་བས། ་བིད་ ིས་ཁོ་རང་ ང་དམག་གི་དཔོན་པོར་བཞག

༢༤ དཔའ་ ལ་ མ་ འི་ ོད་ན་ཡོ་ཨབ་ ི་ ་བོ་ཨ་ས་ཧེལ་དང་། བེད་ལེ་ཧེམ་པ་དོ་དོའི་ ་ཨེལ་ཧ་ནན་
དང་། ༢༥ ཧ་རོད་པ་ཤམ་ ཱ་དང་། ཧ་རོད་པ་ཨེ་ལི་ ་དང་། ༢༦ པལ་ཏི་པ་ཧེ་ལེ་ས་དང་། ཏེ་ཀོ་ཨ་བ་ཨིག་ཀེས་

ི་ ་ཨི་ ཱ་དང་། ༢༧ ཨ་ནེ་ཐོད་པ་ཨ་བི་ཨེ་ཟེར་དང་། ་ཤད་པ་མེ་ ན་ ་ཨི་དང་། ༢༨ ཨ་ ོ་པ་ཙལ་མོན་
དང་། ནེ་ཏོ་ཕད་པ་མ་ཧ་ ཱ་ཨི་དང་། ༢༩ ནེ་ཏོ་ཕད་པ་བ་ཨན་ ་ཡི་ ་ཧེ་ལེབ་དང་། བེན་ཡ་མིན་པའི་གིབ་ ཱ་
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བ་རི་ ཱ་ཨི་ཡི་ ་ཨིད་ཏ་ཨི་དང་། ༣༠ པི་ར་ཐོན་པ་བེ་ ་ ཱ་དང་། ག་ཨས་ ང་བ་པ་ཧིད་ ་ཨི་དང་། ༣༡ ཨར་
བད་པ་ཨ་བི་ཨལ་བོན་དང་། བར་ མ་པ་ཨས་མ་ཝེད་དང་། ༣༢ ཤ་ཨལ་བོན་པ་ཨེལ་ཡ་ ཱ་དང་། ཡ་ཤེན་ ི་ ་
ཡོ་ན་ཐན་དང་། ༣༣ ཧ་རར་བ་ཤམ་ ཱ་དང་། ཧ་རར་བ་ཤ་རར་ ི་ ་ཨ་ཧི་ཨམ་དང་། ༣༤ མ་ཨ་ཁད་པ་ཨ་ཧས་
བ་ཨི་ཡི་ ་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེད་དང་། གི་ལོན་པ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཨམ་དང་། ༣༥ ར་མེལ་བ་ཧེས་ར་ཨི་དང་།
ཨར་བ་པ་པ་ཨ་ ཱ་ཨི་དང་། ༣༦ ཙ་ ཱ་པ་ན་ཐན་ ི་ ་ཡིག་ཡལ་དང་། གད་པ་ ཱ་ནི་དང་། ༣༧ ཨམ་མོན་པ་ཙ་
ལེག་དང་། བེ་ཨེ་རོད་པ་ན་ཧ་ ཱ་ཨི་དང་། ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་ ི་མཚན་ཆ་ཐོགས་མཁན། ༣༨ ཡེད་རི་བ་ཨི་

ཱ་དང་། ཡེད་རི་བ་ག་རེབ་དང་། ༣༩ ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་བཅས་མི་སོ་བ ན་ཡོད་དོ༎

༢༤ ཡང་གཙ་བོ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་འབར་ཏེ་ ་བིད་བ ལ། ་བིད་ ིས་ད ི་
སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་མི་ ངས་བ ི་ ་བ ག ༢ ་བིད་ ིས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པའི་

དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་ལ། ོད་ ན་ནས་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ཡི་བར་ ་ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ཐམས་
ཅད་ལ་ ལ་ཏེ། འབངས་མི་ མས་ ི་ ངས་ཀ་ལོངས་ཤིག ངས་དེ་དག་གི་ ངས་ཀ་ཤེས་པར་འདོད་དོ་ཞེས་
བ ོས། ༣ ཡོ་ཨབ་ ིས་ ལ་པོ་ལ། འབངས་ ི་ ངས་ནི་ཅི་ཙམ་ཡོད་ ང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ བ་

ངས་བ ་ཡིས་འཕར་ ་བ ག་ ེ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལ་དངོས་ ་མཐོང་ ་འ ག་པར་ ོན།
ཡིན་ནའང་། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ེད་པར་མོས་པ་ཡིན་ཞེས་

ས་ ང་། ༤ འོན་ ང་ ལ་པོའི་བཀའ་ནི་ཡོ་ཨབ་དང་ ་དཔོན་ མས་བཙན་པས། ཡོ་ཨབ་དང་ ་དཔོན་
མས་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་སོང་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ི་མི་ ངས་ལེན་པར་ཆས།

༥ ཁོ་ཚ་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ཞིང་། གད་ ི་ ང་བར་ཡོད་པའི་མཁར་ཨ་རོ་ཨེར་ ི་གཡས་ ོགས་ཏེ། ཡ་
ཟེར་ ི་ཁ་གཏད་ ་ ར་བཏབ་ ེ་བ ད། ༦ དེ་ནས་གིལ་ཡད་དང་ཐ་ཐེན་ཧོབ་ཤིའི་ ལ་ ་སོང་བ་དང་།
ཡང་དེ་ནས་ཡ་ཨན་ ་ ེབས་ཤིང་ཚ་དོན་བ ོར་ནས། ༧ ཚར་ ི་ ོང་ ་ ིན། དེ་མིན་ཧི་ཝི་བ་དང་ཀན་ཨན་
པའི་མཁར་སོ་སོ་དང་། ཡ་ ་ ་བའི་ ོ་ ོགས་ ི་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ཡི་བར་ ་སོང་། ༨ ཁོ་ཚ་ ལ་ཡོངས་ ་ ལ་ཏེ།

་ད ་དང་ཉིན་ཉི་ ་འགོར་ ེས་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག ༩ ཡོ་ཨབ་ ིས་འབངས་ མས་ ི་མི་ ངས་ ལ་
པོ་ལ་ ལ་བ་འདི་ ར། ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ ི་ཐོགས་པའི་དཔའ་ ལ་ ི་བ ད་ ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་ལ་ ི་ ་
བ ་ཡོད་དོ༎

༡༠ ་བིད་ ིས་མི་ ངས་ ངས་ ེས། སེམས་ ་རང་ཉིད་ལ་ལེ་བདའ་ ས་ཤིང་། གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ །
ངས་དོན་འདི་བ བས་པ་ལ་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ངའི་ཉེས་པ་མེད་
པར་བཟོ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་བ བས་པའི་ ་བ་འདི་ནི་ ན་ གས་ཤིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོན་ལམ་ ས།
༡༡ ་བིད་ནངས་མོར་ཡར་ལངས་པའི་ཚ། གཙ་བོའི་ག ངས་མངོན་ཤེས་དང་ ན་པ་གད་ ་བ་ ེ། ་བིད་
ལ་ ང་ ོན་དེར་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༡༢ ོད་ ིས་ ་བིད་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ ང་ན་
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གནོད་འཚ་ག མ་ཡོད་པས། ོད་ ིས་དེ་ལས་གཅིག་འདེམས་ཤིག ངས་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབེབས་པར་ ེད་
ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༣ དེ་ནས་གད་ ་བིད་ ི་མ ན་ ་འོངས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་

ལ་ཁམས་ ན་ ་ལོ་བ ན་ལ་ ་གེ་འ ང་ ་འ ག་འདོད་དམ། ོད་རང་ད ་བོའི་མ ན་ནས་ ོས་ཏེ། ་
ག མ་ལ་ ེས་འདེད་ ་འ ག་འདོད་དམ། ཡང་ན་ ོད་ ི་ ལ་ཁམས་ ན་ ་ཉིན་ག མ་ལ་གཉན་ནད་
འ ང་ ་འ ག་འདོད་དམ། ད་ ་ ོད་ ིས་ཞིབ་ ་སོམས་དང་། ངས་ང་རང་གཏོང་མཁན་དེ་ལ་ ་བར་ ་
ཞེས་ ས། ༡༤ ་བིད་ ིས་གད་ལ། ང་ནི་དཀའ་ལས་ལ་འ ད་ ང་། ང་རང་གཙ་བོའི་ ག་ ་ ད་པར་འདོད་
དེ། ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན། ང་ནི་མིའི་ལག་ ་ ད་མི་འདོད་ཅེས་ ས།

༡༥ དེ་ནས་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གཉན་ནད་ཕབ་པས། ཞོགས་པ་ནས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་
ས་ལ་ ག་པའི་བར་ ། ན་ནས་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ཡི་ ལ་ན་འཚ་བའི་འབངས་མི་བ ན་ ི་ཤིའོ༎ ༡༦ ཕོ་ཉས་

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལག་པ་བ ངས་ཏེ་མཁར་གཞོམ་པར་ ོམ་པའི་ཚ། གཙ་བོ་ལ་འ ོད་པ་ ེས་ནས། གནོད་འཚ་
དེ་འབེབས་པར་མ་འདོད་དོ༎ དམངས་ མས་གཞོམ་པར་ ོམ་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། འདི་ཀས་ཆོག་གོ ོད་ཅིག་
ག ངས་ ང་། དེ་ ས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་དེ་ནི་ཡེ་ ས་པ་ཨ་རབ་ ་ཡི་ག ལ་ཁ་ན་ཡོད་དོ༎ ༡༧ ་བིད་ ིས་
དམངས་ མས་གཞོམ་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་མཐོང་ནས། གཙ་བོ་ལ། ཉེས་པ་འདི་དང་ངན་འདི་ནི་ངས་བསགས་པས།

ག་འདི་དག་གིས་ཅི་ ས་པ་ཡིན། ེད་ ི་ ག་ནི་ང་དང་ངའི་ཕ་ ིམ་ ི་ ོགས་ ་ ོངས་པར་ཤོག་ཅེས་
གསོལ་བ་བཏབ།

༡༨ ཉིན་དེར། གད་ ་བ་དེ་ ་བིད་ ི་ ང་ ་འོངས་ནས། ཁོ་ལ། ོད་རང་ཡེ་ ས་པ་ཨ་རབ་ འི་ག ལ་
ཁ་ ་སོང་ ེ། གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༩ ་བིད་གད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ ོས་
པ་བཤད་པ་བཞིན་ཡར་སོང་ངོ་༎ ༢༠ ཨ་རབ་ ས་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་འོང་གིན་པ་མཐོང་
ནས། མ ན་བ ་ ་སོང་བ་དང་། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ཞིང་། ༢༡ འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་
ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་གཡོག་པོ་ངའི་གམ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ་བིད་ ིས།
ངས་ ོད་ ི་ག ལ་ཁ་འདི་ཉོས་ནས། གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ཏེ། དམངས་ ོད་ ི་གཉན་ནད་འདི་
གཞོམ་པར་འདོད་ཅེས་ ས། ༢༢ ཨ་རབ་ ་ཡིས་ ་བིད་ལ། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་

ིས་ཅི་འདོད་པ་དེ་ ེར་ནས་མཆོད་པ་ ལ་ཅིག ོས་དང་། འདི་ན་ཡོད་པའི་བ་ ང་ མས་དམར་བསང་
་ ལ་ཆོག་ལ། ལོ་ཏོག་བ ་བའི་ཡོ་ ད་དང་བ་ ང་གི་ ེ་འབོགས་ མས་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཆོག ༢༣ ལ་པོ་

ལགས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཨ་རབ་ ་ང་ཡིས་ ོད་ལ་ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ཡང་ ལ་པོ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ི་ ་ ོད་ལ་ད ེས་པར་ ོན་ཞེས་ ས། ༢༤ ལ་པོས་ཨ་རབ་ ་ལ། ངས་འདིའི་རིན་གོང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ ོད་
ི་ལག་ནས་ཉོ་ངེས། ངས་གཞན་ ིས་ ིན་པའི་དངོས་པོ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ལ་འ ལ་བར་མི་ ་ཞེས་

ད ལ་ཀ་ཤེལ་ ་བ ་ ིན་ཏེ། ག ལ་ཁ་དང་བ་ ང་ མས་ཉོས། ༢༥ ་བིད་ ིས་དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་
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ཞིག་བ ིགས་ཤིང་། དམར་མཆོད་དང་བདེ་མཆོད་ ལ་ཏོ༎ དེ་ ར། གཙ་བོས་ ལ་འབངས་ མས་ ི་རེ་བ་
བ ངས་ཏེ། གཉན་ནད་དེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་མེད་པར་ ས་སོ༎ ༎



ལ་རབས་ ི་མདོ་དང་པོ།

༡ ལ་པོ་ ་བིད་ ས་པར་ ར་ཏེ། མལ་གོས་མང་པོ་བ ེགས་ ང་། ད་ ང་ ོ་བའི་ ང་བ་མི་འ ག་པས།
༢ འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ཁོ་ལ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོར་ན་ ང་མ་བཙལ་ནས། དེས་ ལ་

པོར་གཉོར་ ོང་དང་། ལ་པོར་ཞབས་ཏོག་ ས་ཤིང་། ལ་པོའི་ མ་ ་ཉལ་ན། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་
ལ་པོ་ལ་ ོད་ ེར་ བ་ཅེས་ ས། ༣ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ཡོངས་ ་ག གས་ ད་མཛས་པའི་ན་ ང་

མ་ཞིག་འཚལ་ ་ ིན་པ་ལ། ་ནེམ་ ལ་ ་ཨི་བི་ཤག་ ་བའི་ན་ ང་མ་ཞིག་ ེད་དེ། ལ་པོའི་གམ་ ་ ིད།
༤ ག གས་ ད་ཤིན་ ་མཛས་པའི་ན་ ང་མ་འདིས། ལ་པོ་ལ་ཞབས་ཏོག་དང་གཉོར་ ོང་ ས་ ང་། ལ་
པོ་ཁོ་མོ་དང་ ས་མ་འ ེས་སོ༎

༥ དེ་ ས། ཧ་གིད་ ི་ ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཡིས་རང་ཉིད་ཆེན་པོར་ ོམ་ ེ། འདི་ ད་ ། ང་རང་ ལ་པོར་འ ར་
ངེས་ཞེས་ ་ཞིང་། རང་ཉིད་ལ་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་ ་ ིག་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་མི་ ་བ ་རང་གི་ ོན་ལ་

ག་ ་བ ག ༦ ཁོའི་ཕ་ཡིས་ནམ་ཡང་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ ེད་ ིན་འ ག་ཅེས་སེམས་མི་བདེ་བའི་གཏམ་ཅི་
ཡང་བཤད་མ་ ོང་ངོ་༎ ཁོའི་ ེ་ ོ་ཤིན་ ་ལེགས་ཤིང་། ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ེས་ ་ ེས་པ་ཡིན། ༧ ཨ་དོ་ནི་ ཱ་
ཡིས་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་དང་། མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་ལ་ ོས་ ས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཁོའི་དབང་ ་འ ར་
ཞིང་། ཁོ་ལ་རོགས་ ེད་པར་འཐད། ༨ འོན་ ང་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་དའི་ ་བེ་ ་ ཱ་དང་།

ང་ ོན་པ་ ་ཐན་དང་། ཤི་མེ་ཨི་དང་། རེ་ཨི་དང་། དེ་མིན་ ་བིད་ ི་དཔའ་ ལ་ མས་ཨ་དོ་ནི་ ཱའི་
དབང་ ་མ་ ར་ཏོ༎ ༩ ཉིན་ཞིག ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཡིས་ཨེན་ཤེ་མེས་སམ་ཟོ་ཞི་ལེ་ཡི་ཕ་བོང་གི་གམ་ ། བ་ ང་
དང་། ག་དང་། བེ ་ཚན་པོ་བཅས་བཤས་ནས། ཁོའི་ ་ ་ མས་ཏེ། ལ་པོའི་འབངས་མི་ མས་དང་། དེ་
མིན་ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་ ་ ར་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་བོས་ ང་། ༡༠ ང་ ོན་པ་ ་ཐན་དང་། བེ་ ་ ཱ་
དང་། དཔའ་ ལ་ མས་དང་། ཁོའི་ ་བོ་ཤ་ལོ་མོ་ མས་མ་བོས་སོ༎

༡༡ ་ཐན་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་མ་བད་ཤེ་ ཱ་ལ། ཧ་གིད་ ི་ ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ ལ་པོ་ ས་པ་ ོད་ ིས་མ་ཐོས་སམ།
ངེད་ཅག་གི་ཇོ་བོ་ ་བིད་ ིས་ ང་མི་ཤེས་པས། ༡༢ ད་ ་ངས་ ོད་ལ་ ོ་ཞིག་བཏོན་ཆོག དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་
དང་ ོད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོའི་ འི་ ོག་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་མི་ ིད། ༡༣ ོད་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་གམ་ ་སོང་ ེ། ཁོ་
ལ་འདི་ ད་ ། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ིས་ ོན་ ན་མོ་ང་ལ། ོད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོས་
ངའི་ ལ་ ིད་བ ང་ ེ། ངའི་ ི་ ེང་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་མནའ་བོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ད་ ་ཅིའི་ ིར་ཨ་དོ་ནི་

ཱ་ ལ་པོ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ོས་ཤིག ༡༤ ོད་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ ིན་ བས་ ། ང་ཡང་ནང་ ་
འ ལ་ཏེ་ ོད་ ི་གཏམ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༥ བད་ཤེ་ ཱ་ཁང་པ་ནང་མའི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་
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ལ་པོའི་གམ་ ་ ིན། ལ་པོ་ཤིན་ ་ ས་པར་ ར་བས། ་ནེམ་ ལ་ ི་ན་ ང་མ་ཨ་བི་ཤག་གིས་ ལ་པོ་
ལ་གཉོར་ ོང་ ེད་ ིན་འ ག

༡༦ བད་ཤེ་ ཱ་ཡིས་ ལ་པོ་ལ་མགོ་ ར་ནས་ ག་ ས་པས། ལ་པོས། ོད་ ིས་ཅི་འདོད་ཅེས་ ིས། ༡༧ ཁོ་
མོས། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོ་ལགས། ོན་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་དཔང་ ་བ གས་ནས་ ན་མོ་ང་ལ། ོད་

ི་ ་ཤ་ལོ་མོས་ངའི་ ལ་ ིད་བ ང་ ེ། ངའི་ ི་ ེང་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་མནའ་བོར། ༡༨ ད་ ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་
ལ་པོར་ ར་ ང་། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོས་ད་ ང་ཤེས་མི་འ ག ༡༩ ཁོས་བ་ ང་དང་། ག་

དང་། བེ ་ཚན་པོ་སོགས་མང་ ་བཤས་ནས། ལ་པོའི་འབངས་ མས་དང་མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར། དེ་
མིན་དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་བཅས་ལ་མ ོན་ ་བོས་ ང་། ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ཁོ་རང་གཅིག་ ་མ ོན་

་མ་བོས་སོ༎ ༢༠ ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཡར་
ོད་ལ་མིག་ ང་ཅེར་ནས། ཁོ་ཚས་ ོད་ ིས་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོའི་ ེས་ནས་ ་ཞིག་རང་གི་ ི་

ཐོག་ ་འཁོད་པར་ ོན་པ་ལ་ ག་ཡོད། ༢༡ དེ་ ར་མ་ ས་ན། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་མེས་པོ་ མས་
དང་མཉམ་ ་གཟིམ་ ེས། ང་དང་ངའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་གཉིས་ཉེས་ཅན་ ་བ ི་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།

༢༢ བད་ཤེ་ ཱ་ཡིས་ ལ་པོ་ལ་གཏམ་ ེང་ ེད་པའི་ བས་ ། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ཡང་ནང་ ་འ ལ་
འོང་བས། ༢༣ མི་ཞིག་གིས་ ལ་པོ་ལ། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ ེབས་ ང་ཞེས་ ས། ་ཐན་ ལ་པོའི་མ ན་ ་

ེབས་མགོ་བོ་ ད་དེ་ ག་ ས་ཤིང་། ༢༤ ་ཐན་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོས་ཨ་དོ་
ནི་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ལ་ ིད་བ ང་ ེ། ངའི་ ི་ཐོག་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ཁས་ ངས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༥ ཁོ་དེ་
རིང་མར་སོང་ ེ། བ་ ང་དང་། ག་དང་། བེ ་ཚན་པོ་བཅས་མང་ ་བཤས་ནས། ལ་པོའི་འབངས་མི་དང་
དམག་དཔོན། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་བཅས་མ ོན་ ་བོས། ཁོ་ཚས་ཨ་དོ་ནི་ ཱའི་མ ན་ ་བཟའ་
བ ང་ལ་རོལ་ཞོར། ལ་པོ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག་ཅེས་འབོད་ ིན་འ ག ༢༦ འོན་ ང་ ོད་ ི་
གཡོག་པོ་ངེད་དང་། མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་དེའི་ ་ ཱེ་ ་ ཱ་དང་། དེ་མིན་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ཤ་
ལོ་མོ་བཅས་ལས་གཅིག་ ང་མ་བོས་སོ༎ ༢༧ འདི་ནི་དངོས་གནས་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོའི་འདོད་
པ་ཡིན་ནམ། ཡིན་ནའང་། ལ་པོས་རང་གི་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོའི་ ེས་ནས་

་ཞིག་ ི་ལ་འཁོད་དགོས་པ་བཤད་མ་ ང་ཞེས་ ས། ༢༨ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། བད་ཤེ་ ཱ་བོས་ཤིག་ཅེས་
བ ོས། བད་ཤེ་ ཱ་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ ལ་པོའི་ ང་ ་འ ེང་བ ད་པས། ༢༩ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ངས་རང་
ཉིད་ ི་ ོག་བ བས་ཤིང་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་འ ལ་ ་བ ག་པའི་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་
བ གས་ནས་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ༣༠ ངས་ ོན་ཆད་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་དཔང་ ་བ གས་ནས་

ོད་ལ། ོད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོས་ངའི་ ལ་ ིད་བ ང་ ེ། ངའི་ ི་ལ་འ ག་ངེས་ཞེས་མནའ་བོར་བ་དེ། ངས་དེ་
རིང་གཏམ་དེ་བཞིན་ ་བ བ་པར་ངེས་སོ་ཞེས་མནའ་བོར་རོ༎ ༣༡ དེ་ནས་བད་ཤེ་ ཱ་མགོ་བོ་ ད་དེ། ལ་པོ་
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ལ་ ག་ ས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག་ཅེས་ ས།
༣༢ ཡང་ ལ་པོ་ ་བིད་ ིས། མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་དེའི་ ་ ཱེ་

་ ཱ་བཅས་འདིར་ཤོག་ཅེས་བ ོས་པས། དེ་དག་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ེབས་སོ༎ ༣༣ ལ་པོས་དེ་དག་ལ། ོད་
ཅག་གིས་རང་གི་ཇོ་བོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིད་པ་དང་། ངའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ངེད་ ི་ ེལ་ལ་བ ོན་ཏེ་གི་ཧོན་ ་

ེལ་མ་ ོས་ཤིག ༣༤ དེ་ ་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་ ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ ིས་ཁོ་རང་ མ་ གས་ཏེ་ད ི་
སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་འཇོག་དགོས། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ་ ང་ ས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ ི་ལོ་
བ ན་པར་ཤོག་ཅེས་ ོས་ཤིག ༣༥ དེའི་ ེས་ ་ཁོའི་ ེས་འ ངས་ནས་ཡར་འོང་ ེ། ཁོ་རང་ངའི་ ི་ཐོག་ ་
བཞག་ནས་ངའི་ ལ་ ིད་ག ང་བར་ ། ངས་ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་དཔོན་ ་བ ོས་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༣༦ ཡེ་ཧོ་ཡ་དེའི་ ་ ཱེ་ ་ ཱ་ཡིས་ ལ་པོ་ལ། ེ་ཨ་མེན། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་

ལ་པོའི་ ་ཡིས་ ང་དེ་ ར་གནང་བར་ ོན། ༣༧ གཙ་བོ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་དང་ ན་ ་ཇི་
ར་བ གས་པ་དེ་ ར་ ། ཁོང་ཉིད་ཤ་ལོ་མོ་དང་ཡང་དེ་ ར་ ་བ གས་ཏེ། ཁོའི་གོ་ས་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་

ངེད་ ི་ ལ་པོའི་གོ་ས་ལས་ ང་ཆེ་ ་གཏོང་བར་ ོན་ཞེས་ ས།
༣༨ དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་དེའི་ ་ ཱེ་ ་ ཱ་དང་། ཀ་རེད་

པ་དང་། པེ་ལེད་པ་ མས་མར་སོང་ནས། ཤ་ལོ་མོ་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་ ེལ་ལ་བ ོན་ཏེ། ཁོ་རང་གི་ཧོན་ ་
བ ལ། ༣༩ མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་གིས་ ར་མཆོག་གི་ནང་ནས་ གས་ མ་བཞག་པའི་ ་ཅོ་ ངས་ཏེ། ཤ་ལོ་
མོ་ལ་ གས་ མ་ ིས་ གས། མི་ཞིག་གིས་ ་ ང་ ས་ཤིང་། དམངས་ཐམས་ཅད་ ིས། ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ ི་
ལོ་བ ན་པར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༤༠ དམངས་ མས་ཁོ་དང་འ ོགས་ནས་ཡར་འོང་ ེ། ིང་ ་འ ད་པ་དང་།
དགའ་འབོད་ ི་ ས་ས་གཞི་གཡོ་བར་ ས།

༤༡ ཨ་དོ་ནི་ ཱ་དང་ཁོས་བོས་པའི་མ ོན་པོ་ མས་གསོལ་ ོན་ལ་རོལ་ཚར་མ་ཐག་ ་དེ་ཐོས་ཤིང་། ཡོ་
ཨབ་ ི་ ་ ང་གི་ ་དེ་ལ་ཉན་ནས་འདི་ ད་ ། མཁར་ནང་ ་ཅིའི་ ིར་འདི་འ འི་ ་ཞིག་ ང་བ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ཟེར། ༤༢ ཁོས་དེ་ ར་བཤད་ ིན་ བས་ ། མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་དེར་ ེབས་

ང་། ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ལ། ནང་ ་ཤོག་ཅིག ོད་ནི་ ོ་དཀར་ག ང་ ང་ཞིག་ཡིན་པས། གཏམ་ ན་མོ་
ཞིག་ཡོད་ངེས་ཞེས་ ས། ༤༣ ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ལ། ངེད་ཅག་གི་ཇོ་བོ་ ེ། ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་ཤ་ལོ་མོ་

ལ་པོར་བ ོས་སོང་། ༤༤ ལ་པོས་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་དེའི་ ་ ཱེ་
་ ཱ་དང་། ཀ་རེད་པ་དང་། པེ་ལེད་པ་ མས་བཏང་ ེ། ཤ་ལོ་མོ་ ལ་པོའི་ ེལ་ལ་བ ོན་ཞིང་། ༤༥ མཆོད་

དཔོན་ཙ་དོག་དང་ ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ ིས་གི་ཧོན་ ་ཁོ་ལ་ གས་ མ་ གས་ཏེ་ ལ་པོར་བ ོས་པ་དང་།
འབངས་མི་ མས་ ིས་དེ་ནས་དགའ་འབོད་ ེད་ ིན་ཡར་འོངས་པས། ་ཡིས་ས་གཞི་ཡོམ་པར་ ས། ད་

་ ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པ་འདི་ནི་ ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ༤༦ ཤ་ལོ་མོ་ ལ་པོའི་གོ་སར་བ ད་དོ༎ ༤༧ ལ་པོའི་
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འཁོར་གཡོག་ མས་ ང་འོངས་ནས་ངེད་ཅག་གི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ། འདི་ ད་ ། ལ་པོའི་ ་ཡིས་
ཤ་ལོ་མོའི་མིང་ ལ་པོ་ ོད་ ི་མིང་ལས་ ང་ ད་ གས་ཆེ་བ་དང་། ཁོའི་གོ་གནས་ ལ་པོ་ ོད་ ི་གོ་གནས་
ལས་ ང་ཆེ་བར་ཤོག་ཅེས་ ོན་འ ན་ ་བཞིན་ཡོད་ལ། ལ་པོས་མལ་ ིའི་ ེང་ནས་ ས་ ག་ ལ། ༤༨ ཡང་

ལ་པོས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ཁོང་གིས་ངའི་ ིའི་ ེང་
་ ོད་པའི་མི་ཞིག་བ ལ་བ་མ་ཟད། ངས་ ང་དངོས་ ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བཤད་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས་སོ༎

༤༩ ཨ་དོ་ནི་ ཱའི་མ ོན་པོ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ ག་ ེ་ ོགས་བཞིར་འཐོར། ༥༠ ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཤ་
ལོ་མོ་ལ་ ག་པས་ཡར་ལངས་ཏེ། མཆོད་ ིའི་ ་ ར་ཞིག་ ་འ ས་སོ༎ ༥༡ མི་ཞིག་གིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ། ཨ་དོ་ནི་

ཱ་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ག་ ེ། ད་ ་མཆོད་ ིའི་ ་ ར་ཞིག་ ་འ ས་ནས་བ ད་ཅིང་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་
ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ང་ལ། གཡོག་པོ་ང་ ིས་མི་གསོད་པའི་མནའ་འབོར་བར་ ོན་ཞེས་ཟེར་ ིན་འ ག་ཅེས་
ས། ༥༢ ཤ་ལོ་མོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་མི་ག ང་ ང་ཞིག་ ་ ར་ན། ཁོའི་ འི་ཉག་མ་གཅིག་ ང་

ས་ ་ ང་མི་ ིད། གལ་ཏེ་ཁོས་ངན་པར་ ད་ན་འཆི་བར་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༥༣ དེ་ནས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་མི་
བཏང་ནས། ཨ་དོ་ནི་ ཱ་མཆོད་ ིའི་ ེང་ནས་མར་འབབ་ ་བ ག ཁོ་རང་འོང་ ེ་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ག་

ས་པས། ཤ་ལོ་མོས་ཁོ་ལ། ོད་ ིར་ ིམ་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

༢ ་བིད་འཆི་བའི་ ས་ལ་ཉེ་བའི་ཚ། ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཁ་ཆེམས་ ི་ ལ་ ་འདི་ ད་ ། ༢ ད་ ་ང་
ནི་འཇིག་ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ཅིས་ ང་བ ོད་དགོས་པའི་ལམ་དེར་ གས་དགོས་པས། ོད་ ིས་ ིང་

ོབས་ཆེ་ ་བ ེད་དེ། ེས་ཕོ་རབ་ཅིག་ ་འ ར་དགོས། ༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་བ ོས་པའི་བཀའ་ལ་
བ ར་བ ི་དང་། མོ་ཤེ་ཡིས་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པའི་ལམ་ལ་ གས་ཤིང་། ཁོའི་ ིམས་ ོལ་དང་།
བཀའ་ ང་དང་། ིག་ཡིག་དང་། ིག་ ོལ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ ིས་ ་བ་
ཅི་ ས་པ་དང་གནས་གང་ ་སོང་ཡང་། ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་འ བ་བོ༎ ༤ གཙ་བོས་ང་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་
པ་ མས་འ བ་ ་འ ག་ངེས། གང་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ ིས་རང་རང་གི་ ོད་ ངས་ལ་
གཟབ་གཟབ་ ས་ཤིང་། བདག་གི་ ང་ ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ག ང་ ད་ ང་བོར་གནས་ན། ད ི་སི་
རལ་བའི་ ི་ལ་ ོད་པའི་མི་ ད་ ོངས་ ་མི་འ ག་ཅེས་པ་དེའོ༎ ༥ ོད་ ིས་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་ ིས་ང་
ལ་ཅི་ ས་པ་ཤེས་ཡོད་དེ། ཁོས་ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་དཔོན་ཡིན་པ་ནེར་ ི་ ་ཨབ་ནེར་དང་ཡེ་ཐེར་ ི་ ་
ཨ་མ་ ཱ་གཉིས་བསད། ཁོས་ ས་བདེ་བའི་ ས་ ་མི་འདི་གཉིས་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ ལ་ནི། ག ལ་
འ ེད་པའི་ བས་དང་འ ་བར། ེད་པར་བཅིངས་པའི་ ་རགས་དང་ ང་མགོའི་ མ་ཡང་ ག་གིས་བ ིས་
བར་ ས། ༦ དེ་བས་ ོད་ ིས་རང་གི་ཐབས་བཞིན་ ོད་ཅིག ཁོ་རང་ ་དཀར་བོར་ ར་ནས་བདེ་བའི་ངང་
འཆི་ ་མི་འ ག་པར་ ། ༧ ོད་ ིས་གིལ་ཡད་པ་བར་ཟིལ་ལ་ཨི་ཡི་འབངས་མི་ མས་ནི་ ིན་ ིས་བ ངས་
ཤིང་། དེ་དག་ལ་ ན་ ་ ོད་དང་ ན་ཐོག་གཅིག་ ་ཟ་མ་བཟའ་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་
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ོད་ ི་ ་བོ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་ ོལ་བའི་ ས་ ། དེ་དག་གིས་ཟ་མ་ ེར་ཏེ་ང་བ ་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༨ ད་ ང་
ོད་ ི་མངའ་འོག་ན་བ་ ་རིམ་ ི་བེན་ཡ་མིན་པ་གེ་ ཱ་ཡི་ ་ཤི་མེ་ཨི་ ་བ་ཞིག་ཡོད། ང་རང་མ་ཧ་ན་ཨིམ་
་འ ོ་བའི་ཉིན་དེར། ཁོས་ཚག་ བ་མོས་ང་ལ་དམོད་པ་བཏབ། ཡིན་ནའང་། ེས་ ་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་
་ང་བ ་ ་འོངས། ངས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ངས་ ི་ཡིས་ ོད་གསོད་པར་མི་ ་ཞེས་

མནའ་བོར། ༩ ད་ ་ ོད་ ིས་དེ་ཉེས་པ་མེད་པར་བ ི་མི་ ང་། ོད་ནི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
ཁོ་ལ་ཇི་ ར་བ ་དགོས་པ་ཤེས་ངེས། ཁོ་རང་ ་དཀར་བོར་ ར་ ེས་བསད་ནས་ ག་དང་བཅས་ཏེ་འཆི་ ་

གས་ཤིག་ཅེས་ ས།
༡༠ ་བིད་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་ ི་མཁར་ ་ ས་སོ༎ ༡༡ ་བིད་ད ི་སི་

རལ་བའི་ ལ་པོ་ ས་ནས་ལོ་བཞི་བ ་དང་། ཧེབ་རོན་ ་ ལ་པོ་ ས་ནས་ལོ་བ ན་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
ལ་པོ་ ས་ནས་ལོ་སོ་ག མ་འགོར་རོ༎ ༡༢ ཤ་ལོ་མོ་རང་གི་ཕའི་ ི་ལ་བ ད་ཅིང་། ཁོའི་ ལ་ཁམས་ཤིན་ ་

བ ན་པར་ ར།
༡༣ ཧ་གིད་ ི་ ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཤ་ལོ་མོའི་མ་བད་ཤེ་བེའི་གམ་ ་སོང་བས། བད་ཤེ་བེས་ཁོ་ལ། ོད་བདེ་

འཚམས་ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། དེས་བདེ་འཚམས་ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༤ ཡང་
འདི་ ད་ ། ང་ལ་གཏམ་ཞིག་འཆད་ ་འ ག་ཅེས་ ས། བད་ཤེ་བེ་ཡིས། ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༥ ཨ་དོ་ནི་ ཱ་
ཡིས། ོད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར། ོན་ ལ་ཁམས་འདི་ནི་ང་ལ་དབང་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་
ང་རང་ ལ་པོ་ ེད་པར་ངང་ ག་ ས་ཡོད། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ལ་ཁམས་ངའི་ ་བོ་ལ་
དབང་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་ ལ་ཁམས་ཐོབ་པ་ནི་གཙ་བོའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༦ ད་ ་ངས་

ོད་ལ་ ་བ་ཞིག་ ་འདོད་པས། ོད་ ིས་མི་བ བ་མ་ཟེར་ཅིག་ཅེས་ ས། བད་ཤེ་བེ་ཡིས། ཤོད་ཅིག་ཅེས་
ས ༡༧ ཁོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ་བ་ ས་ནས། ་ནེམ་པ་ཨ་བེ་ཤག་ངའི་ ང་མར་
ེར་རོགས་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ོད་ལ་མི་བ བ་ཟེར་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༨ བད་ཤེ་བེ་ཡིས། ལེགས་སོ།

ངས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ལ་པོ་ལ་ ེང་བར་ འོ་ཞེས་ ས། ༡༩ དེ་ནས་བད་ཤེ་བེ་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་གམ་ ་ཨ་དོ་
ནི་ ཱ་ཡི་དོན་དེ་ ེང་བར་སོང་། ལ་པོ་ཡར་ལངས་ནས་བ ་བ་ ས་པ་དང་། ཁོ་མོ་ལ་ ག་ ལ་ཞིང་རང་
ཉིད་འ ག་ ེགས་ ་བ ད་ནས། མི་མངགས་ཏེ་ ལ་པོའི་མ་ལ་འ ག་ ེགས་ཤིག་བཀོད་ ིག་ ེད་ ་བ ག་
ཅིང་། ཁོ་མོ་ ལ་པོའི་གཡས་ ོགས་ ་ ོད་ ་བ ག ༢༠ བད་ཤེ་བེ་ཡིས། ངས་ ོད་ལ་ལས་དོན་ ང་ ་ཞིག་ ་
དགོས་ ང་བས། ོད་ ིས་མི་བ བ་མི་ཟེར་རོགས་ཞེས་ ས། ལ་པོས། ཨ་མས་བཤད་རོགས་གནོངས། ངས་
མི་བ བ་ཟེར་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ༢༡ བད་ཤེ་བེ་ཡིས། ོད་ ིས་ ་ནེམ་ ི་ ་མོ་ཨ་བི་ཤག་ ོད་ ི་ ་བོ་ཨ་དོ་
ནི་ ཱ་ལ་ ང་མར་ ེར་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༢ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་རང་གི་ཨ་མ་ལ། ོད་ ིས་ཁོའི་དོན་ ་ ་ནེམ་

ི་ ་མོ་ཨ་བི་ཤག་འབའ་ཞིག་ ོང་དོན་ཅི། ཁོའི་ཆེད་ ་ ལ་ཁམས་ ང་བ ང་ཆོག ཁོ་ནི་ངའི་ ་བོ་ཡིན་ལ།
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ཁོ་ལ་མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་དང་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་གཉིས་ ི་རོགས་ ོར་ཡང་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༣ ལ་
པོ་ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་འདི་ ད་ ། ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཡི་གཏམ་འདི་ནི་རང་གི་ ོག་ལེན་ཡིན་
ཏེ། དེ་མིན་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པར་ཤོག ༢༤ གཙ་བོས་ང་བ ངས་ནས། ང་རང་གི་ཕའི་ ི་
ཐོག་ ་ ོད་ ་བ ག་པ་དང་། ཇི་ ར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ངའི་ཆེད་ ་ ིམ་གཞི་ཡང་བ གས། ད་ ་
ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། དེ་རིང་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ནི་ངེས་པར་འཆི་
ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༥ དེ་ནས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ཡ་ཧོ་ཡ་ འི་ ་བེ་ ་ ཱ་མངགས་ནས། ཨ་དོ་ནི་ ཱ་གསོད་ ་
བཏང་།

༢༦ ལ་པོས་མཆོད་དཔོན་ཡབ་ཡ་ཐར་ལ། ོད་ཨ་ན་ཐོད་ ་ཡོད་པའི་རང་གི་ཞིང་སར་ལོག་ཅིག ིར་
ོད་གསོད་པར་འོས་ ང་། ོད་ ིས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ ི་མ ན་ནས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར་བ་

དང་། ཡང་ངའི་ཕ་དང་མཉམ་ ་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ ་ ངས་པས། དེ་རིང་ངས་ ོད་གསོད་པར་
མི་ འོ་ཞེས་ ས། ༢༧ ཤ་ལོ་མོས་ཨབ་ཡ་ཐར་ལས་གནས་ནས་ད ང་ ེ། གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་ ེད་ ་མ་
བ ག་གོ། དེ་ ར་གཙ་བོས་ཤི་ལོ་ ་ཨེ་ལིའི་ ིམ་ ད་ལ་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་ ར།

༢༨ ཡོ་ཨབ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་དབང་ ་མ་ ར་ ང་། ཨ་དོ་ནི་ ཱ་ཡི་དབང་ ་ ར། ཁོས་གཏམ་དེ་ཐོས་
པས་གཙ་བོའི་ ར་མཆོག་ ་ ོས་ཤིང་། བསང་ ིའི་ ར་ལ་འ ས་ནས་བ ད། ༢༩ མི་ཞིག་གིས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་
མོ་ལ། ཡོ་ཨབ་གཙ་བོའི་ ར་མཆོག་ ་ ོས་ཏེ། ད་ ་བསང་ ིའི་གམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས། དེ་བས་ཤ་ལོ་མོས་
ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་མངགས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཁོ་རང་སོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༣༠ བེ་ ་ ཱ་གཙ་
བོའི་ ར་མཆོག་ ་འོངས་ནས། ཡོ་ཨབ་ལ། ལ་པོས་ ོད་རང་ ིར་ཐོན་ཤོག་ཅེས་བ ོས་ ང་ཞེས་ ས། དེས་
འདི་ ད་ ། ང་རང་ ིར་མི་འོང་། ང་འདི་ ་འཆི་དགོས་ཞེས་ ས། བེ་ ་ ཱ་ཡིས་ ལ་པོ་ལ་ཡོ་ཨབ་ ིས་འདི་
དང་འདི་ ར་ ས་ ང་ཞེས་ ས། ༣༡ ལ་པོས། ོད་ ིས་ཁོའི་ངག་བཞིན་ཁོ་རང་བསད་ནས་ ར་ ་ ས་ཏེ།
ཡོ་ཨབ་ ིས་མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་ང་དང་ངའི་ཕ་ ིམ་ལ་མེད་པར་ ོས་ཤིག
༣༢ གཙ་བོས་ཡོ་ཨབ་ ིས་མིའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་ཁོ་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབས་པར་ངེས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ཁོས་ ིས་ཡིས་རང་ལས་ ང་ཞིང་བཟང་བའི་མི་གཉིས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བའི་དམག་དཔོན་ནེར་

ི་ ་ཨབ་ནེར་དང་ཡ་ ་ ་བའི་དམག་དཔོན་ཡེ་ཐེར་ ི་ ་ཨ་མ་ ཱ་གཉིས་བསད་ ང་། ངའི་ཕ་ ་བིད་ ིས་
མ་ཚར་རོ༎ ༣༣ དེ་བས་མི་དེ་གཉིས་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་ ས་གཏན་ ་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་

ེས་རབས་པ་ མས་ ི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབས་དགོས། ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་དང་། དེ་མིན་
ཁོའི་ ིམ་དང་ཁོའི་ ལ་ཁམས་ལ་ ས་ནམ་ཡང་། གཙ་བོ་ལས་ཞི་བདེ་འཐོབ་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༤ དེ་ནས་
ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་ཡར་སོང་ ེ། ཡོ་ཨབ་བསད་ཅིང་ཐང་ ོང་ ་ཡོད་པའི་ཡོ་ཨབ་རང་གི་ ར་ ང་

་ ས་སོ༎ ༣༥ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་ཡོ་ཨབ་ ི་ཚབ་ ་དམག་དཔོན་ ་བ ོས་པ་དང་། ཡང་
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མཆོད་དཔོན་ཨབ་ཡ་ཐར་ ི་ཚབ་ ་ཙ་དོག་བ ོས།
༣༦ ལ་པོས་མི་བཏང་ ེ་ཤི་མེ་ཨི་བོས་ཤིང་། ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཁང་པ་བ ིགས་ནས་ ོད་

པ་ལས། ལ་གཞན་ ་སོང་མི་ཆོག ༣༧ ོད་ ིས་ངེས་པར་ ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་རང་ནམ་ཞིག་ཀིད་
རོན་ ་ ན་ ་བ ལ་ན། ཉིན་དེར་ ོད་འཆི་ངེས་ཏེ། ོད་ ི་ཉེས་པ་དེ་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པར་ངེས་
སོ་ཞེས་ ས། ༣༨ ཤི་མེ་ཨི་ཡིས་ ལ་པོ་ལ། དེ་ནི་ཤིན་ ་ལེགས་སོ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོས་ཇི་ ར་
བཤད་པ་བཞིན། གཡོག་པོ་ངས་དེ་ ར་བ བ་ངེས་ཞེས་ ས། དེ་བས་ཤི་མེ་ཨི་ ན་རིང་བོར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
བ ད་དོ༎ ༣༩ ལོ་ག མ་འགོར་ ེས། ཤི་མེ་ཨི་ཡི་གཡོག་པོ་གཉིས་གད་ ི་ ལ་པོ་མ་ཨ་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་ཁིས་ ི་གམ་

་ ོས། མི་ཞིག་གིས་ཤི་མེ་ཨི་ལ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་གད་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ ས་པས། ༤༠ ཤི་མེ་ཨི་ཡར་ལངས་ཏེ་
བོང་ ར་ ་བ ད་ནས། གད་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ་ཨ་ཁིས་ ི་སར་རང་གི་གཡོག་པོ་འཚལ་ ་སོང་བ་དང་། གད་

ི་ ལ་ནས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ིད་དེ་ ིར་ལོག ༤༡ མི་ཞིག་གིས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ། ཤི་མེ་ཨི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་
ད་དེ་གད་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ་ ིར་ལོག་གོ་ཞེས་ ས། ༤༢ ལ་པོས་མི་མངགས་ནས་ཤི་མེ་ཨི་བོས་པ་དང་། ཁོ་

ལ། ནམ་ཞིག་ ོད་ ལ་གཞན་ ་སོང་ན། ཉིན་དེར་འཆི་བར་ངེས་ཞེས་ངས་ ོད་ལ་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་
ཏེ་མནའ་འབོར་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ིས་དངོས་ ་ཤེས་ཡོད་མེད་ ང་གསལ་བོར་ ིས་པ་མིན་
ནམ། ོད་ ིས་ ང་ང་ལ། གཏམ་དེ་ནི་ཤིན་ ་ལེགས་སོ། ངས་ཉན་པར་ངེས་ཞེས་ ས་པ་རེད། ༤༣ ད་ ་ ོད་

ིས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་བོར་བ་དང་། ངས་ ོད་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ ་ མས་ཅིའི་ ིར་
ལ་བཞིན་ ་མི་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤༤ ཡང་ ལ་པོས་ཤི་མེ་ཨི་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ངན་ཅི་
ས་པ་ཐམས་ཅད། ོད་ ིས་སེམས་ ་གསལ་བས། གཙ་བོས་ ོད་ ིས་ ག་པ་གང་ ས་ ོད་ ི་མགོ་ཐོག་ ་

འབེབས་པར་ངེས། ༤༥ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་གཅིག་ ་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་པ་དང་། དེ་མིན་ ་བིད་ ི་ ི་གཙ་བོའི་
ན་ ར་ནམ་ཡང་བ ན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༤༦ དེ་ནས་ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་ ་ ཱ་ལ་བ ོས་

པས། དེས་ཤི་མེ་ཨི་བསད་དོ༎ དེ་ ར་ཤ་ལོ་མོའི་གོ་གནས་བ ན་པར་ ར་ཏོ༎

༣ ཤ་ལོ་མོས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་གཉེན་ ི་འ ེལ་བ་བ ང་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ་མོ་རང་གི་ ང་མར་
བ ས། རང་ཉིད་ ི་ཕོ་ ང་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའི་ གས་

རི་མ་འ བ་པའི་བར་ ། ཁོ་མོ་ ་བིད་མཁར་ ་བ ས་ནས་དེ་ ་བ ད། ༢ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། འབངས་
མི་ མས་ ིས་ ར་བཞིན་བསང་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ ིན་ཡོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་མཚན་
ག ག་སའི་གནས་དམ་པ་ལེགས་ བ་ ང་མེད་དོ༎ ༣ ཤ་ལོ་མོ་ནི་གཙ་བོ་ལ་དགའ་ཞིང་། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ ི་

ིམས་ ོལ་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ཡང་། ད་ ང་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་པ་དང་བ ག་ ོས་འ ལ་བཞིན་ཡོད།
༤ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་གིབ་ཡོན་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་མཆོད་ ི་ཤིན་ ་ཆེ་བ་

ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོས་མཆོད་ ི་དེའི་ ེང་ ་ ོ་ གས་ ོང་ ག་གཅིག་དམར་བསང་ ་ ལ།



༡ ལ་རབས 3 529

༥ གིབ་ཡོན་ ་ཡོད་པའི་ནམ་ ང་གི་ ི་ལམ་ ། གཙ་བོས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ནས། ཁོ་ལ།
ོད་ ིས་ང་ལས་ཅི་ཞིག་ཐོབ་འདོད་པ་དེ། ོད་ ིས་ ས་ཆོག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༦ ཤ་ལོ་མོས། ོད་ ི་གཡོག་

པོ་ ེ། ངའི་ཕ་ ་བིད་ ིས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ང་བདེན་དང་ ི་ ོམས། ག ང་ ང་གིས་ ་བ་ཐམས་ཅད་
བ བས་པས། ེད་ ིས་ཁོ་ལ་བཀའ་ ིན་བ ལ་བ་མ་ཟད། ཁོའི་ ིན་ལ་བསམས་ནས་ཁོ་ལ་ ་ཞིག་གནང་
ཞིང་། དེ་རིང་དང་འ ་བར་ཁོའི་ ིའི་ ེང་ ་ ོད་ ་བ ག ༧ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ལགས། དེ་རིང་ ོད་

ིས་གཡོག་པོ་ང་ལ་ངའི་ཕ་ ་བིད་ ི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བཞག་ ང་། ང་ནི་ད་ ང་ ིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འ ོ་
འ ག་གི་ ལ་གང་ཡང་མི་ཤེས་སོ༎ ༨ གཡོག་པོ་ང་ནི་ ོད་ ིས་བདམས་པའི་དམངས་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་
ཡོད་ལ། དམངས་འདི་དག་ནི་ཤིན་ ་མང་བས་བ ང་གིས་མི་ལང་བས། ༩ ེད་ ིས་ང་ལ་ཤེས་རབ་བ ལ་ཏེ།

ེད་ ི་འབངས་ མས་ ི་ལེགས་ཉེས་བདེན་ ན་འ ེད་ ་འ ག་རོགས། དེ་མིན་ན། ་ཞིག་གིས་དམངས་
འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་གི་ལེགས་ཉེས་འ ེད་ བ་ཅེས་ ས།

༡༠ ཤ་ལོ་མོས་འདི་ ར་ ་བ་ ས་པས། གཙ་བོ་ཤིན་ ་ད ེས་པར་ ར། ༡༡ ་ཡིས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་དོན་
དེ་ ས་པ་ལས་རང་གི་ཆེད་ ་ཚ་དང་། འ ོར་བ་མ་ ས་ལ། ོད་ ི་ད ་བོའི་ ོག་བཙལ་ཏེ་ ་མེད་ ་གཏོང་
བའི་ལས་ ང་མ་ ས། ལེགས་ཉེས་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ ས། ༡༢ ངས་ ོད་ ིས་ ས་པའི་ ོ་ ོས་
དང་ཤེས་རབ་དེ་ ོད་ལ་གནང་བར་ ། ཐ་ན་ ོན་ཆད་ ང་ ོད་ ་ ་ཞིག་ ང་མ་ ོང་ལ། ིས་ ང་ ོད་ ་

་ཞིག་འ ང་མི་ ིད། ༡༣ ོད་ ིས་མ་ ས་པའི་ ོབས་འ ོར་དང་། གཟི་བ ིད་ ང་ ོད་ལ་གནང་ ེ། ོད་
རང་འཇིག་ ེན་ ་འཚ་བའི་ཉིན་དེ་དག་ལ། ལ་པོ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ོད་ལ་འ ན་བཟོད་པ་ཞིག་མེད་པར་
འ ར། ༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་རང་གི་ཕ་ ་བིད་དང་འ ་བར། བདག་གི་ལམ་ གས་པ་དང་། བདག་གི་ ིམས་

ོལ་དང་། བཀའ་ ང་ ལ་བཞིན་ ་ ང་ན། བདག་གིས་ ོད་ ི་ཚ་རིང་ ་གཏོང་ངེས།
༡༥ ཤ་ལོ་མོ་གཉིད་ལས་སད་པ་ན་དེ་ནི་ ི་ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་ ོགས་ བ། ཁོ་རང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་

ཅིང་། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ནས། དམར་མཆོད་དང་བདེ་མཆོད་ ལ་བ་མ་ཟད། ཁོའི་འཁོར་
གཡོག་ མས་ལ་གསོལ་ ོན་ཡང་བཤམས།

༡༦ ཉིན་ཞིག ད་འཚང་མ་གཉིས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འོངས་པ་དང་། ༡༧ དེ་ལས་གཅིག་གིས། ེ་ངེད་ ི་
ཇོ་བོ་ལགས། ད་མེད་འདི་དང་ངེད་གཉིས་ཁང་པ་གཅིག་ ་ ོད་ཅིང་། ཁོ་མོ་ཁང་པའི་ནང་ ་ ོད་པའི་

ས་ ། ང་ལ་ ་ཞིག་ ེས། ༡༨ ང་ལ་ ་ ེས་ ེས་ ི་ཉིན་ག མ་པར། ད་མེད་འདི་ལའང་ ་ཞིག་ ེས། ངེད་
གཉིས་ནི་མཉམ་ ་ ོད་ཅིང་། ངེད་གཉིས་ལས་གཞན་ཁང་པའི་ནང་ན་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎ ༡༩ ད་མེད་འདི་
མཚན་མོ་གཉིད་ལོག་པའི་ བས་ ་རང་གི་ ་གཅིར་བས། ༢༠ ཁོ་མོ་ནམ་ ང་ཡར་ལངས་ཏེ་ང་གཉིད་ལོག་
པའི་ བས་ ། ངའི་ ་ངའི་གམ་ནས་ ེར་ཅིང་རང་གི་ མ་ ་བཞག་པ་དང་། ཁོ་མོའི་ ་ཤི་བོ་དེ་ངའི་ མ་
ལ་བཞག ༢༡ ནམ་གསལ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། ང་ཡར་ལངས་ནས་རང་གི་ ་ལ་ ་མ་ ད་པའི་ཚ། བསམ་ ལ་
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ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ་ ང་ཤི་འ ག ནམ་གསལ་བའི་བར་ ་ ག་ ེ་ངས་ཞིབ་ ་ ་ ས། རང་གིས་བཙས་
པའི་ ་ ང་དེ་མིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༢ ད་མེད་གཞན་པ་དེས། དེ་བཞིན་མ་ལགས་ཏེ། ་གསོན་པོ་དེ་ངའི་
དང་། ་ཤི་བོ་དེ་ ོད་ ི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ད་མེད་འདིས། དེ་བཞིན་མ་ལགས་ཏེ། ་ཤི་བོ་དེ་ ོད་ ི་ཡིན་ལ།

་གསོན་པོ་ངའི་ཡིན་ཞེས་ཁོ་གཉིས་ ིས་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ཕན་ ན་ ོད་རེས་ ས། ༢༣ ལ་པོས། ད་
མེད་འདིས་ ་གསོན་པོ་དེ་ངའི་ ་ཡིན་པ་དང་། ་ཤི་བོ་དེ་ ོད་ ི་ ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ད་མེད་གཞན་དེས་དེ་
བཞིན་མ་ལགས་ཏེ། ་ཤི་བོ་དེ་ ོད་ ི་ ་དང་། ་གསོན་པོ་དེ་ངའི་ ་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༢༤ འདི་ ད་

། ི་ ེར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པས། མི་ཞིག་གིས་ ི་ ེར་ནས་འོངས། ༢༥ ལ་པོས། ་གསོན་པོ་དེ་ མ་ ་
གཉིས་ ་ག བ་ནས། ེད་ཀ་ ད་མེད་གཞན་དེ་དང་། ེད་ཀ་ ད་མེད་འདི་ལ་ ེར་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༦ ་
གསོན་པོའི་དེའི་མ་ཡིས་རང་གི་ འི་ཆེད་ ་སེམས་འཚབ་ནས་འདི་ ད་ ། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོ་ལགས། ་གསོན་
པོ་དེ་ ད་མེད་གཞན་དེ་ལ་ ེར་རོགས། གཏན་ནས་གསོད་མི་ ང་ཞེས་ ས། ད་མེད་གཞན་དེས་འདི་ ད་

། ་འདི་ང་ལ་མི་དབང་ཞིང་། ོད་ལའང་མི་དབང་བས་དེ་ མ་བར་ག བ་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༧ ལ་པོས།
་གསོན་པོ་དེ་ ད་མེད་འདི་ལ་ ིན་ཅིག གཏན་ནས་གསོད་མི་ ང་ ེ། ད་མེད་འདི་ནི་ཁོའི་ཨ་མ་དངོས་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༨ ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ ལ་པོས་དེ་ ད་ཤན་འ ེད་ ས་པ་ཐོས་ནས།
ན་ ིས་ཁོ་ལ་བ ར་བ ི་མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་སེམས་ ་ ་ཡི་ཤེས་རབ་ཡོད་པས་ ོད་དོན་ཐག་

གཅོད་ ས་པ་ཤེས་སོ༎

༤ ཤ་ལོ་མོ་དེ་ ར་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་ ི་ ལ་པོར་ ར། ༢ ཁོའི་འཁོར་ཚགས་ ི་མིང་
ནི་འདི་ ་ ེ། ཙ་དོག་གི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་ནི་མཆོད་དཔོན་དང་། ༣ ཤི་ཤ་ཡི་ ་ཨེ་ལི་ཧོ་རེབ་དང་ཨ་ཧི་ ཱ་

གཉིས་ ང་ཡིག་པ་དང་། ཨ་ཧི་ ད་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལོ་ ས་ ི་བའི་དཔོན་པོར་བཞག ༤ ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་
བེ་ ་ ཱ་དམག་དཔོན་དང་། ཙ་དོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་མཆོད་དཔོན་ ི་དཔོན་པོར་བ ོས། ༥ ་ཐན་ ི་ ་ཨ་
ཟར་ ཱ་ནི་འབངས་མི་ མས་ ི་འགོ་བ་དང་། ལ་པོའི་ ོགས་པོ་དང་ ་ཐན་ ི་ ་ཡིན་པ་ཟ་ ད་ནི་དཔོན་
པོ་དང་། ༦ ཨ་ཧི་ཤར་ནི་ ིམ་ ི་གཉེར་བ་དང་། ཨབ་ ་ཡི་ ་ཨ་དོ་ནི་རམ་ནི་ ་ལག་ ག་མཁན་ ི་དཔོན་
པོར་བ ོས།

༧ ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ཡོངས་ ་དཔོན་རིགས་བ ་གཉིས་བ ོས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ ལ་
པོ་དང་ ལ་པོའི་ ིམ་མི་ལ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་མི་རེས་ ་རེར་ཟ་མ་མཁོ་ ོད་ ེད་དགོས། ༨ དེ་དག་གི་མིང་ནི་
འདི་ ་ ེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ ་ ར་དང་། ༩ མ་ཀས་དང་། ཤ་ཨལ་བིམ་དང་། བེད་ཤེ་མེས་དང་། ཨེ་ལོན་
བེད་ཧ་ནན་ ི་ ལ་ན་དེ་ཀེར་དང་། ༡༠ ཨ་ བ་བོད་ན་ཧེ་སེད་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་སོ་ཁོ་དང་ཧེ་ཕེར་ ི་ ལ་ལ་
བདག་ ོང་ ེད་ ིན་ཡོད། ༡༡ རི་བོ་དོར་ན་ཨ་བི་ན་དབ་དང་། ཁོས་ཤ་ལོ་མོའི་ ་མོ་ཏ་ཕད་ ང་མར་བ ས་
ཡོད། ༡༢ ཏ་ཨ་ནག་དང་། མེ་གིད་དོ་དང་། ཙར་ཐན་དང་འ ེལ་བའི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་འདབས་ན་ཡོད་པའི་
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བེད་ཤེ་ཨན་ ི་ ལ་ཡོངས་དང་། བེད་ཤེ་ཨན་ནས་བ ང་ ེ་ཡོག་མེ་ཨམ་ ི་ཕ་རོལ་ ི་ཨ་བེལ་མེ་ཧོ་ ཱ་ཡི་
བར་ ་ཡོད་པ་ མས་ནི། ཨ་ཧི་ ད་ ི་ ་བ་ཨ་ ་ལ་གཏོགས་སོ༎ ༡༣ གིལ་ཡད་ ི་ར་མོར་ ་གེ་བེར་ཡོད་པ་
དང་། ཁོའི་མངའ་འོག་ ་གིད་ཡད་པ་མ་ན་ཤེའི་ ་ ད་ཡ་ཨིར་ ི་མཁར་དང་། བ་ཤན་ ི་ཨར་གོབ་ ལ་ ི་
མཁར་ཆེན་པོ་ གས་རི་དང་ ན་ཞིང་། ཟངས་ ི་ ོ་གཏན་ ན་པ་ཡང་ ག་ ་ཡོད། ༡༤ མ་ཧ་ན་ཨིམ་ ་
ཡིད་དོ་ཡི་ ་ཨ་ཧི་ན་དབ་དང་། ༡༥ ནབ་ཏ་ལི་ན་ཨ་ཧིམ་ཨས་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་ཤ་ལོ་མོའི་ ་མོ་བས་མད་ཅེས་
པ་ ང་མར་བ ས་ཡོད། ༡༦ ཨ་ཤེར་དང་ཨ་ལོད་ན་ ་ཤ་ཨི་ཡི་ ་བ་ཨ་ ་དང་། ༡༧ ཡི་ས་གར་ན་ཕ་ ་ཨ་ཡི་

་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་། ༡༨ བེན་ཡ་མིན་ན་ཨེ་ ཱ་ཡི་ཤི་མེ་ཨི་དང་། ༡༩ གིལ་ཡད་ ལ་ཏེ། ོན་ཨེ་མོར་ ི་ ལ་པོ་
སི་ཧོན་དང་བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ཅེས་ ་བ་ མས་ ི་ ལ་ལ། ་རིའི་ ་གེ་ཤེར་ ིས་བདག་ ོང་ ེད་ ིན་
ཡོད།

༢༠ ཡ་ ་ ་བ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་མིའི་ ངས་ནི་ ་མཚའི་ངོགས་ ི་ ེ་མ་བཞིན་བ ང་གིས་མི་ལང་
ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ོ་དགའི་ངང་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ ི་འ ག ༢༡ ཤ་ལོ་མོས་ ལ་ ན་དེ་དག་ལ་
དབང་བ ར་ ེད་ ིན་ཡོད་ཅིང་། ་བོ་ཆེན་པོ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་ ལ་དང་། ཐད་ཀར་ཨེ་ཇིབ་ ི་མཐའ་
མཚམས་བར་ ་བ ིངས་ཡོད་དོ༎ ཤ་ལོ་མོ་འཇིག་ ེན་ན་འཚ་བའི་ ས་ ། ལ་ཁམས་འདི་དག་གིས་ཁོ་ལ་

ལ་ ོད་ཅིང་ཞབས་ཏོག་ བ་ ིན་ཡོད།
༢༢ ཤ་ལོ་མོའི་ཉིན་རེའི་ཟ་མ་ནི། ེ་ཞིབ་ཁལ་ མ་ ་དང་། བག་ ེ་ཁལ་ ག་ ་དང་། ༢༣ ང་ཚན་པོ་

བ ་དང་། ་རའི་ནང་གི་ ང་ཉི་ ་དང་། ག་བ ་དང་། དེ་མིན་ ་བ་དང་། གནའ་བ་དང་། དགོ་བ་དང་།
་ཚན་པོ་བཅས་སོ༎ ༢༤ ཤ་ལོ་མོས་ ་བོ་ཆེན་པོའི་ བ་ ོགས་ ི་ ལ་ ན་ མས་དང་། ཏིབ་ ཱ་ནས་ག་ཟའི་

བར་ ི་ ལ་ལ་དབང་བ ར་ ས་ཏེ། མཐའ་བཞི་བདེ་བར་གནས་སོ༎ ༢༥ ཤ་ལོ་མོ་འཇིག་ ེན་ན་འཚ་བའི་
ས་ ། ན་ནས་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ཡི་བར་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རང་རང་གི་ ན་

འ མ་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་འོག་ན་བདེ་བར་གནས། ༢༦ ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཤིང་ ་འ ད་མཁན་ ི་ ་བཞི་ ི་དང་།
་དམག་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་ཡོད། ༢༧ དཔོན་རིགས་བ ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་དག་རེ་རེས་ ་བ་རེ་རེར་ ལ་པོ་

དང་། དེ་མིན་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཟ་མ་མཁོ་ ོད་ ས་ཏེ་ནམ་ཡང་ཆད་པར་མ་ ར།
༢༨ འབངས་མི་རེ་རེས་རང་རང་གི་བགོས་ ལ་བཞིན་གསོས་ ་དང་། གས་ ་དང་། ོ་དང་། ་ མ་སོགས་
དཔོན་རིགས་ ི་གམ་ ་བ ལ།

༢༩ ་ཡིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ིང་ ེ་ ་ཆེན་པོ་བ ལ་བས། ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་དཔག་ ་མེད་
དོ༎ ༣༠ ཤ་ལོ་མོའི་ཤེས་རབ་དེ་ཤར་ ོགས་པ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་མིའི་ཤེས་རབ་ལས་ ང་ ག་པར་ ར། ༣༡ ཁོའི་
ཤེས་རབ་ནི་མི་ཆིག་ ིར་ལོངས་པའི་ ོ་ ོས་ལས་ ང་ ག་པ་ ེ། ཨེས་ ཱ་བ་ཨེ་ཐན་དང་། དེ་མིན་མ་ཧོལ་ ི་

་ཧེ་མན་དང་། ཁལ་ཀོལ་དང་། དར་ ་ མས་ལས་ ང་ ག་པས། ཁོའི་ ན་ གས་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ན་
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མས་ ིས་ ང་ཐོས་པར་ ར། ༣༢ ཁོ་ལ་ག ང་དཔེ་ ོང་ ག་ག མ་དང་། མ ར་མ་ཆིག་ ོང་བ ་མེད་ ་
ཡོད། ༣༣ དེའི་ནང་དོན་ལ་ ་ ི་ཤིང་དང་། ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་པ་ནས་ ང་ཁར་ ེས་པའི་ཨི་སོབ་བར་ ི་ཤིང་
རིགས་དང་། ཡང་འདབ་ཆགས་ ད་འ ོ་དང་། ོག་ ར་རིགས་སོགས་ ང་ ིས་ཡོད་དོ༎ ༣༤ གནམ་འོག་གི་

ལ་པོ་ མས་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་ཤེས་རབ་ ི་ ན་པ་དེ་ཐོས་ན། ཐམས་ཅད་ ིས་མི་མངགས་ནས་ཁོའི་ཤེས་རབ་
ི་གཏམ་ལ་ཉན་པར་ ེད་དོ༎

༥ ཚར་ ི་ ལ་པོ་ཧི་རིམ་ནི་ནམ་ཡང་ ་བིད་ལ་དགའ་བས། ཁོས་ད ི་སི་རལ་བས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ གས་
མ་ ག་ ེ། རང་གི་ཕའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ཐོས་ནས་འཁོར་གཡོག་ མས་དེའི་གམ་ ་བཏང་།

༢ ཤ་ལོ་མོས་ ང་ཧི་རིམ་ ི་གམ་ ་མི་བཏང་ནས་འདི་ ད་ ། ༣ ོད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར་ངའི་ཕ་ ་བིད་
ི་མཐའ་བཞིར་ག ལ་བ ེས་པའི་ ེན་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་མཚན་ལ་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་མ་
བ་པར། གཙ་བོས་ ང་བའི་ད ་ མས་ཁོའི་ ང་འོག་ ་འ ག་པའི་བར་ ་ ག་པ་རེད། ༤ ད་ ་གཙ་བོ་
ེ། ངེད་ ི་ ་ཡིས་ངའི་མཐའ་བཞི་བདེ་བར་མཛད་ཅིང་། ང་བའི་ད ་དང་། གནོད་ ོན་མེད་པར་མཛད་

པས། ༥ ངས་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ཡི་མཚན་ལ་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཏེ། གཙ་བོས་ངའི་
ཕ་ ་བིད་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ་ ོད་ ི་ ི་ཐོག་ ་ ོད་ ་འ ག་ལ། དེས་བདག་གི་མཚན་ལ་གནས་དམ་
པ་ཞིག་བཞེངས་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་བཞེངས་པར་ འོ༎ ༦ དེ་བས་ ོད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་
ལི་བ་ནོན་མངགས་ནས་ ་ང་ལ་ ག་པ་གཅོད་ ་ གས་ཤིག ངེད་ ི་གཡོག་པོས་ ང་དེ་དག་ལ་རོགས་རམ་

ེད་ལ། ངས་ ོད་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་བཞིན་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ལ་ ་རིན་ཡང་ ོད་ངེས། ོད་ ིས་ ང་
ཤེས་གསལ་ ར། ང་ཚའི་ ོད་ན་ཚ་དོན་པ་བཞིན་ཤིང་གཅོད་པར་མཁས་པ་ཞིག་མེད་ཅེས་ ས།

༧ ཧི་རིམ་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་གཏམ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར་ཏེ། འདི་ ད་ ། དེ་རིང་གཙ་བོ་བ ོད་
པར་འོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ ་བིད་ལ་ ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་བ ལ་ནས། འབངས་མི་མང་པོ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་
བ ག་ཡོད་ཅེས་ ས། ༨ ཧི་རིམ་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་གམ་ ་མི་མངགས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་མངགས་
ནས་ང་ལ་ ེང་བའི་དོན་དེར་ཉན་ཟིན་པས། ག་པ་དང་གསོམ་ཤིང་ནི། ངས་ ོད་ ི་འདོད་པ་ཇི་བཞིན་
བ བ་ངེས་ཡིན། ༩ ངའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ཤིང་ཆ་དེ་དག་ལི་བ་ནོན་ནས་མཚ་ནང་ ་ ངས་ཤིང་། གཅིག་

་བ མས་ཏེ་ ་ ་ ས་ནས་མཚ་ཐོག་ལ་གཏོང་བ་དང་། ོད་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་གནས་ ་ ེལ་
ངེས། དེ་ནས་སོ་སོར་ ལ་ ེས་ ོད་ ིས་ ངས་ཆོག་གོ། ོད་ ིས་ ང་ངའི་འདོད་པ་ཇི་བཞིན། ངེད་ ི་ ིམ་
ལ་ཟ་མ་ ོད་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༠ དེ་ནས་ཧི་རིམ་ ིས་ཤ་ལོ་མོས་བཤད་པ་ ར། ཁོ་ལ་ ག་པ་དང་གསོམ་ཤིང་

ིན་པ་དང་། ༡༡ ཤ་ལོ་མོས་ཧི་རིམ་ལ་ ོ་ཁལ་ཉིས་ ི་དང་། མ་ཁལ་ཉི་ ་བཅས་ཁོའི་ ིམ་ ི་ཁ་ཟས་ ་
བཏང་། ཤ་ལོ་མོས་ལོ་རེ་རེར་ཧི་རིམ་ལ་འདི་ ར་ ེར་བཞིན་མཆིས། ༡༢ གཙ་བོས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་
ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཤེས་རབ་བ ལ། ཧི་རིམ་དང་ཤ་ལོ་མོས་ཕན་ ན་ལ་བཟང་ ིག་ཅིང་ཁ་ཆད་བཏབ།
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༡༣ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ ་ལག་ ག་མཁན་ མ་ ི་བདམས་ནས། ༡༤ དེ་དག་
རེས་མོས་ ིས་ ་གཅིག་ལ་མི་ ི་གཅིག་ལི་བ་ནོན་ ་བཏང་། ་གཅིག་ལ་ལི་བ་ནོན་དང་། ་གཉིས་ལ་རང་

ིམ་ ་ ོད་བ ག་ཅིང་། ཨ་དོ་ནི་རམ་དེ་དག་གི་དཔོན་པོར་བཞག ༡༥ ཤ་ལོ་མོས་དངོས་ཟོག་ ེལ་མཁན་མི་
ི་བ ན་དང་། རི་ ེང་ ་ ོ་བཟོ་མཁན་ ི་བ ད་བཀོད་ ིག་ ས་པ་དང་། ༡༦ དེ་ལས་གཞན་ཤ་ལོ་མོས་མི་
མ་ ོང་ མ་བ ་ ་ ོག་པར་བ ོས་ཏེ། ལས་བཟོ་བ་ མས་ལ་ ་ ོག་ ེད་ ་བཏང་། ༡༧ ལ་པོས་བཀའ་

ཕབ་པས། མི་ མས་ ིས་བོངས་ཆེ་ལ་རིན་ཐང་གཞལ་ ་མེད་པའི་ ོ་ལ་ལས་ ོན་ ས་ཏེ། གནས་དམ་པའི་
ིང་གཞིར་འདིངས་ ིར་ ེར་འོངས། ༡༨ ཤ་ལོ་མོའི་ ིག་བཟོ་བ་དང་ཧི་རིམ་ ི་ ིག་བཟོ་བ། དེ་མིན་གེ་བལ་

བ་ མས་ ིས་ ོ་ལ་ལས་ ོན་ ས་ཤིང་། ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་ཤིང་ཆ་དང་ ོ་ཡིས་གནས་དམ་པ་བཞེངས་སོ༎

༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་བཞི་བ ་བ ད་ ་འགོར་བ་དང་། ཤ་ལོ་མོ་ད ི་
སི་རལ་བའི་ ལ་པོར་བ ད་ནས་ལོ་བཞི་སོང་བའི་ཟིབ་ ་ ེ། ་བ་གཉིས་པར། གཙ་བོའི་གནས་དམ་

པ་བཞེངས་པའི་འགོ་ གས།
༢ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོ་ལ་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ག་ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ་

དང་། དཔངས་ལ་ ་ མ་ ་ཡོད། ༣ གནས་དམ་པའི་ མས་རའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་ཅིང་། གནས་དམ་
པའི་ཞེང་ཚད་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན་ལ། ཞེང་ལ་ ་བ ་ཡོད། ༤ དེ་མིན་གནས་དམ་པ་ལ་ཚགས་དམ་པའི་

ེ ་ ང་བཏོད། ༥ གནས་དམ་པའི་ ིག་པ་དང་ཉེ་ས་ ེ། མཆོད་ཁང་དང་ གས་ཁང་གི་མཐའ་བ ོར་ནས་
ཐོག་སོ་ག མ་ཅན་ ི་ཁང་པ་ཞིག་བཞེངས། ༦ ཁང་པ་འོག་མའི་ཞེང་ལ་ ་ ་དང་། བར་མའི་ཞེང་ལ་ ་ ག་
དང་། ེང་མའི་ཞེང་ལ་ ་བ ན་བཅས་ཡོད། ི་རོལ་ ི་ཁང་པའི་ག ང་མ་ མས་གནས་དམ་པའི་ ིག་པའི་
ཐེམ་ཐོག་ ་བཞག་ནས། གནས་དམ་པའི་ ིག་གསེང་ ་མི་འ ལ་བར་ ས་ཡོད། ༧ གནས་དམ་པ་ནི་རི་ ེང་
ནས་བཟོས་པའི་ ོས་ བ་པ་ཡིན་པས། གནས་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ ས་ ། ཐོ་བ་དང་། ་རེ་དང་། གས་
ཆ་གཞན་ ི་ ་ཐོས་ ་མི་འ ག་གོ། ༨ གནས་དམ་པའི་གཡས་ ོགས་ ི་ཁང་པ་དེ་ལ་ ོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ོའི་
ནང་རོལ་ན་གཡས་ ་འཁོར་བའི་ ས་གདང་ཡོད་པས། ཉིས་ཐོག་ ་འགོས་ཆོག་ལ། ཉིས་ཐོག་ནས་ མ་ཐོག་

འང་འགོས་ཆོག ༩ ཤ་ལོ་མོས་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་དེ་ལ། ག་པའི་གི་ག ང་མ་ཡོད་ལ། ག་པའི་
གནམ་ ན་ཡང་བཟོས་ཡོད། ༡༠ གནས་དམ་དང་ཉེ་བར་བཞེངས་པའི་ཁང་པ་དེ་དག་གི་མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ་
ཡོད་ཅིང་། ག་པའི་གི་ག ང་མ་ནི་གནས་དམ་པའི་ ིག་པའི་ཐེམ་ཐོག་ ་བཞག་ཡོད། ༡༡ གཙ་བོའི་བཀའ་
ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། ༡༢ ོད་ ིས་གནས་དམ་པ་འདི་བཞེངས་པ་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་བདག་
གི་ ིམས་ ོལ་ མས་བ ིས་པ་དང་། བདག་གི་ ིག་ཡིག་ ང་བ་དང་། བདག་གི་བཀའ་ ང་ཐམས་ཅད་ལ་
ཉན་ན། བདག་གིས་ ོད་ ི་ཕ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ཞལ་ག ང་ མས་ ོད་ལ་མངོན་འ ར་ ་ངེས་ཏེ།
༡༣ བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་བ གས་ནས། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འདོར་



534 ༡ ལ་རབས 6

བར་མི་ ་ཞེས་ ས།
༡༤ ཤ་ལོ་མོས་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ཚར་རོ༎ ༡༥ གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ིག་པའི་ངོས་ ་ ག་པ་ལེབ་

མོ་ ར་བ་དང་། མཐིལ་ནས་གནམ་ ན་བར་ ་ཤིང་ལེབ་མོས་བ ན་ཅིང་། མཐིལ་ལ་ ར་ཡང་ཐང་ཤིང་ལེབ་
མོ་བཏིངས་སོ༎ ༡༦ གས་ཁང་ ེ། ཆེས་དམ་པའི་གནས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་པ་དང་། མཐིལ་ནས་
གནམ་ ན་བར་ ་ ག་ཤིང་ལེབ་མོ་བཏིངས་ཡོད། ༡༧ དམ་པའི་ གས་ཁང་མ ན་ ི་དམ་པའི་ ི་ཁང་གི་
རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་བ ་ཡོད་ལ། ༡༨ གནས་དམ་པའི་ནང་རོལ་ ་ ོ་གཅིག་ ང་མཐོང་མི་ བ་པར། ོགས་
ཡོངས་ ་ ག་ཤིང་གིས་བ ན་ཅིང་། དེའི་ ེང་ ་ཤིང་ཏོག་ ་བ་དང་གསར་ ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་གི་རི་མོ་
བ ོས་ཡོད། ༡༩ གནས་དམ་པའི་ནང་ ་དམ་པའི་ གས་ཁང་བཞེངས་ཤིང་། དེའི་ནང་ ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་
བ གས་དགོས། ༢༠ དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ། ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ། དཔངས་ལ་ ་ཉི་ ་བཅས་
ཡོད་ཅིང་། ིག་པའི་ངོས་ཡོངས་ ་གསེར་བཙ་མས་བ ན་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ ག་ཤིང་གིས་མཆོད་ ི་ཞིག་
བཟོས་ཤིང་། དེའང་གསེར་བཙ་མོས་བ ན་ཏོ༎ ༢༡ ཤ་ལོ་མོས་དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་ ིག་པའི་ངོས་ ་གསེར་
བཙ་མས་བ ན་པ་དང་། དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་མ ན་ ོའི་ངོས་ ་གསེར་ ི་ཐག་པ་ད ངས་ཤིང་གསེར་

ིས་བ མས་པར་ ས། ༢༢ གནས་དམ་ཡོངས་ ་གསེར་ ིས་བ ན་ཚར་བར་ ས་པ་དང་། དམ་པའི་ གས་
ཁང་མ ན་ ི་མཆོད་ ི་ཡང་གསེར་ ིས་བ ན་ནོ༎

༢༣ ཁོས་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་གིས་བཀའི་ཕོ་ཉ་མཐོ་ཚད་ལ་ ་བ ་ཡོད་པ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དམ་པའི་ གས་
ཁང་ ་བཞག ༢༤ བཀའི་ཕོ་ཉ་འདི་ལ་གཤོག་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་རེ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་རེ་ཡོད་པས།
གཤོག་པ་འདིའི་ ེ་ནས་གཤོག་པ་གཞན་དེའི་ ེ་མོའི་བར་ ་བ ་ཡོད་དོ༎ ༢༥ བཀའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དེ་ལའང་
གཤོག་པ་གཉིས་དང་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཡོད། བཀའི་ཕོ་ཉ་འདི་གཉིས་ ི་ཆེ་ ང་དང་། ག གས་བ ན་དང་
བཅས་པ་ཡོངས་ ་མ ངས་ཏེ། ༢༦ བཀའི་ཕོ་ཉ་འདིའི་དཔངས་ལ་ ་བ ་ཡོད་ལ། བཀའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དེའང་
དེ་བཞིན་ནོ༎ ༢༧ ཁོས་བཀའི་ཕོ་ཉ་དེ་གཉིས་དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་ནང་ ་བཞག་ཡོད། བཀའི་ཕོ་ཉའི་
གཤོག་པ་བ ངས་འ ག་པས། བཀའི་ཕོ་ཉ་འདིའི་གཤོག་པ་ཡ་གཅིག་འདི་ཀའི་ ིག་ངོས་ ་ ག་འ ག་ཅིང་།
བཀའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དེའི་གཤོག་པ་ཡ་གཅིག་ཕ་རོལ་ ི་ ིག་ངོས་ ་ ག་འ ག ནང་རོལ་ ི་གཤོག་པ་གཉིས་
ཀ་དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་ད ས་ ་ཕན་ ན་ལ་འ ེལ་འ ག ༢༨ བཀའི་ཕོ་ཉ་དེ་གཉིས་ ང་གསེར་ ིས་
བ ན་འ ག་གོ།

༢༩ དམ་པའི་ གས་ཁང་དང་དམ་པའི་ ི་ཁང་གི་མཐའི་ ིག་པའི་ངོས་ ་བཀའི་ཕོ་ཉ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་
དང་། གསར་ ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་བ ོས་ཡོད་པ་དང་། ༣༠ དམ་པའི་ གས་ཁང་དང་དམ་པའི་ ི་ཁང་གི་
མཐིལ་ཡོངས་ ་གསེར་ ིས་བ ན་འ ག ༣༡ དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་ ོ་ ེགས་དང་། ོའི་ཡ་ཐེམ་དང་། ོའི་

་བཞི་དང་། ོའི་མ ན་ ི་ ིག་པའི་ ་ཆའི་གཅིག་ ང་ཁ་ ར་ཤིང་གིས་བཟོས་ཤིང་། ༣༢ ཁ་ ར་ཤིང་གིས་
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བཟོས་པའི་ ོ་ ེགས་ ི་ངོས་ ་བཀའི་ཕོ་ཉ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་དང་། གསར་ ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་བ ོས་ཏེ་
གསེར་ ིས་བ ན་ཡོད། ༣༣ མཆོད་ཁང་གི་ ོའི་ ་བཞི་དང་། ོ་ཐད་ ི་ ིག་པའི་བཞི་ཆའི་གཅིག་ ང་ཁ་

ར་ཤིང་གིས་བཟོས་ཤིང་། ༣༤ གསོམ་ཤིང་གིས་ ོ་ ེགས་གཉིས་བཟོས་ཡོད་ལ། ོ་ ེགས་དེའང་གཉིས་ ་
ེས་ཤིང་ཕན་ ན་ ོས་བ ེགས་ ་ བ་ཡོད། ོ་ ེགས་གཞན་དེའང་གཉིས་ ་ ེས་ནས་ ོས་བ ེགས་ ་

གནས། ༣༥ དེའི་ ེང་ ་བཀའི་ཕོ་ཉ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་དང་། གསར་ ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་བ ོས་ཤིང་གསེར་
ིས་བ ན་ཡོད།

༣༦ ཡང་ཁོས་ལས་ ོན་ ས་ཟིན་པའི་ ོ་ མ་བ ེགས་དང་ ག་ཤིང་ཁེར་བ ེགས་ ིས་ མས་ར་ཞིག་
ང་བཞེངས་སོ༎

༣༧ ཤ་ལོ་མོ་ ི་ལ་བ ད་པའི་ལོ་བཞི་བའི་ བ་ ་ལ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ང་བཏིངས་པ་དང་།
༣༨ ལོ་བ ་གཅིག་པའི་ ལ་ ་ ེ། ་བ་བ ད་པར། གནས་དམ་པ་དང་གནས་དམ་པ་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་
ཅད་བཞེངས་ཚར། ཁོས་གནས་དམ་པ་ལེགས་ བ་ ང་བའི་བར་ ་ལོ་བ ན་འགོར་རོ༎

༧ ཤ་ལོ་མོས་རང་ཉིད་ལ་ཕོ་ ང་བ ིགས་ཤིང་། ལོ་བ ་ག མ་ ི་ ེས་ ་ད་གཟོད་ལེགས་ བ་ ང་།
༢ ལི་བ་ནོན་ ི་ནགས་ཚལ་ཕོ་ ང་ཡང་བ ིགས་ཤིང་། རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ ་བ ་

དང་། དཔངས་ལ་ ་ མ་ ་བཅས་ཡོད་ལ། ག་ཤིང་གི་ཀ་བ་ མ་ ེང་ ་བ ར་ཅིང་། ཀ་བའི་ ེང་ ་ ག་
ཤིང་གི་ག ང་མ་ ིག་འ ག ༣ དེ་ལ་ ག་ཤིང་གིས་ ད་བཀབ་པ་དང་། ར་ ེང་རེ་ལ་ཀ་བ་བཅོ་ ་བཅས་

ོན་བ ོམས་ཀ་བ་ཞེ་ ་ཡོད། ༤ ེ ་ ང་ལ་བང་རིམ་ག མ་དང་། ེ ་ ང་དང་ ེ ་ ང་ཁ་གཏད་ ་
གནས་སོ༎ ༥ ོའི་ ་བཞི་ཐམས་ཅད་མ ག་ལ་ ་བཞིར་གཞོགས་པའི་ཤིང་གིས་ བ་ལ། ེ ་ཁང་བང་རིམ་
ག མ་དང་ ན་པ་དེ་ནི། ེ ་ ང་དང་ ེ ་ ང་ཁ་གཏད་ ་ཡོད་པ་དང་།

༦ དེ་མིན་ཀ་བ་དང་ ན་པའི་ མས་ར་བ ིགས་ཡོད་དེ། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་
མ་ ་ཡོད། དེའི་མ ན་ཐད་ འང་ མས་ར་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། མས་རའི་ ིར་རོལ་ན་ཀ་བ་དང་ཐེམ་ ས་

ཡོད། ༧ ཡང་ མས་ར་ཞིག་བ ིགས་ནས། དེའི་ད ས་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་སའི་ ི་ཞིག་བཀོད་ ིག་ ས་ཤིང་།
མས་དེའི་མཐིལ་ནས་ ད་ ི་བར་ ག་ཤིང་གིས་ ིབ་པར་ ས་ཡོད། ༨ མས་རའི་ ི་རོལ་ ི་ར་ ོར་ནང་ ་

ཤ་ལོ་མོ་ ོད་སའི་ཕོ་ ང་ཡོད་ལ། བཟོ་ ངས་ནི་འདི་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ཤ་ལོ་མོས་རང་གི་ ང་མར་
ར་བའི་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ་མོ་ལའང་ཕོ་ ང་ཞིག་བ ིགས་ཤིང་། དེའི་བཟོ་བཀོད་ ང་ མས་འདི་དང་

ཡོངས་ ་གཅིག་གོ།
༩ འདི་དག་བཟོ་ ེད་ ི་ ར་ ར་བའི་ ོ་ མས་ནི་རིན་ཐང་དང་ ལ་ཏེ། ཆེ་ ང་གཅིག་པར་བཟོས་

ཤིང་སོག་ལེ་ཡིས་ ོམས་པར་ ས་ཡོད། ིང་གཞི་ནས་ ་འདབ་དང་། ི་རོལ་ནས་ར་ ོར་ ི་ ོ་ཐམས་ཅད་
དེ་ ར་བཟོས་པ་ཡིན། ༡༠ ིང་གཞིར་བཏིངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ོ་དེ་དག་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཅན་དང་ ་



536 ༡ ལ་རབས 7

བ ད་ཅན་སོགས་ཡོད་པ་དང་། ༡༡ དེའི་ ེང་ ་ ག་ཤིང་དང་ཆེ་ ང་གཅིག་པར་བཟོས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ོ་
ཡོད་དོ༎ ༡༢ ར་ ོར་ ི་མཐའ་འཁོར་ན་ལས་ ོན་ ས་པའི་ ོ་བང་རིམ་ག མ་ ་བ ིགས་པ་དང་། ག་ཤིང་
བ ེགས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་གང་དེའི་ནང་གི་ར་ ོར་དང་འ མས་ ི་བཟོ་བཀོད་
བཞིན་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༣ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ཚར་ ལ་ ་མི་བཏང་ ེ། ཧི་རམ་འབོད་ ་བ ག ༡༤ དེ་ནི་ནབ་ ་ལིའི་རིགས་
ེའི་ ོད་ ི་ གས་ས་མ་ཞིག་གི་ ་ཡིན་ཏེ། ཁོའི་ཕ་ནི་ཚར་ ལ་ ི་ལི་མགར་ཞིག་ཡིན། ཧི་རམ་ནི་ཤེས་རབ་

དང་། ོ་ ོས་དང་། ལག་ ལ་དང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ལིའི་རིགས་བཟོ་བ་ལ་ཤིན་ ་མཁས། ཁོ་རང་ ལ་
པོ་ཤ་ལོ་མོའི་གམ་ ་འོངས་ནས། ལ་པོ་ལ་ཅི་མཁོ་ཐམས་ཅད་བ བས་སོ༎ ༡༥ ཁོས་ཟངས་ ི་ཀ་བ་གཉིས་
བཟོས་ཤིང་། ཀ་བ་རེ་རེའི་དཔངས་ལ་ ་བཅོ་བ ད་རེ་དང་། ོམ་ཚད་ལ་ ་བ ་གཉིས་རེ་ཡོད། ༡༦ ཡང་
ཟངས་ ིས་ཀ་ག ་གཉིས་ གས་ཏེ་ཀ་བའི་མགོ་ ་ ས་ཤིང་། རེ་རེའི་དཔངས་ལ་ ་ ་རེ་ཡོད། ༡༧ ཀ་ག འི་

ེང་ ་ ་བ་དང་འ ེང་བ་བ ས་མའི་ ན་ ས་པ་དང་། རེ་རེའི་ ེང་ ་བ ན་རེས་ ས་ཡོད། ༡༨ ་བའི་
མཐའ་འཁོར་ ་སེ་འ འི་འ ེང་བ་གཉིས་ ེས་ཤིང་ཀ་ག ་ ིབ་པར་ ས་པ་དང་། ཀ་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་དེ་
བཞིན་ ་ ས་ཡོད་དོ༎ ༡༩ མས་ ི་ཀ་ག འི་ཚངས་ཐིག་ལ་ ་བཞི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ ེང་ ་ ེས་མའི་མེ་
ཏོག་བ ོས་ཡོད། ༢༠ ་བ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཀ་ག ་གཉིས་ ི་ ོ་བར་སེ་འ འི་ ེང་བ་གཉིས་ ིས་བ ན་ཡོད་
ཅིང་། འ ེང་བ་གཉིས་ལ་ ོན་བ ོམས་སེ་འ ་ཉིས་བ ་ཡོད། ༢༡ ཁོས་ཀ་བ་དེ་གཉིས་ཕོ་ ང་གི་ མས་ ི་ ོ་
ཁར་བ གས་ཡོད་པ་ ེ། གཡས་ ོགས་ཀ་བ་གཅིག་བ གས་ཤིང་། དེའི་མིང་ལ་ཡ་ཁིན་ཞེས་བཏགས་པ་དང་།
གཡོན་ ོགས་ ་ཀ་བ་གཅིག་བ གས་པ་དང་། དེའི་མིང་ལ་བོ་ཨས་ཞེས་བཏགས་ནས། ༢༢ ཀ་ག འི་ ེང་ ་

ེས་མའི་མེ་ཏོག་བ ོས། དེ་ ར་ཀ་བ་བཟོས་པའི་ལས་དེ་ཡོངས་ ་ བ་བོ༎
༢༣ ཡང་ཁོས་ཟངས་ ི་མཚ་ཞིག་བཟོས་པ་དེའི་ད ིབས་ནི་ ོར་མོར་ཡོད་ཅིང་། དཔངས་ལ་ ་ ་དང་།

ཚངས་ཐིག་ལ་ ་བ ་དང་། མཐའ་འཁོར་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ མ་ ་བཅས་ཡོད། ༢༤ མཚའི་ ད་ ད་ ི་
མཐའ་འཁོར་ ་ཤིང་ཏོག་ ་བའི་ག གས་བཟོས་ཤིང་། ་རེའི་ནང་ན་སིལ་ཏོག་བ ་རེ་དང་། ོན་བ ོམས་

ར་ ེང་གཉིས་ ་ཡོད། དེ་ནི་ ་མཚ་ ག་པའི་ ས་ ་ གས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༥ ཟངས་ ི་ ང་བོ་བ ་གཉིས་
ིས་མཚ་མོ་ ར་ཡོད་དེ། ང་བོ་ག མ་ ི་ཁ་ ང་ ོགས་དང་། ང་བོ་ག མ་ ི་ཁ་ བ་ ོགས་དང་། ང་བོ་

ག མ་ ི་ཁ་ ོ་ ོགས་དང་། ང་བོ་ག མ་ ི་ཁ་ཤར་ ོགས་བཅས་ ་འཁོར་ཡོད། མཚ་ནི་ ང་བོའི་ བ་ ་
ཡོད་ཅིང་། ང་གི་མ ག་མ་ནང་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད། ༢༦ མཚའི་མ ག་ཚད་ལ་སོར་བཞི་དང་། མཐའ་ནི་
ཕོར་བའི་ཁ་ ད་དང་མ ངས་ལ། ེས་མའི་མེ་ཏོག་དང་ཡང་མ ངས། དེའི་ནང་ ་ ་ཟོམ་ཉིས་ ོང་ཤོང་
ངོ་༎

༢༧ ཁོས་ཟངས་ ིས་ ི་བཞི་བཟོས་ཤིང་། ི་རེ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་དང་། ཞེང་ལ་ ་བཞི་དང་། མཐོ་
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ཚད་ལ་དཔངས་ག མ་བཅས་ཡོད། ༢༨ ིའི་བཟོ་ ངས་ནི་འདི་ ་ ེ། ོགས་བཞི་ན་ཤན་ཡོད་ཅིང་། ཤན་
ནི་ཁ་ ད་ ི་བར་ན་ཡོད། ༢༩ ཤན་ ི་ ེང་ན་སེང་གེ་དང་། བ་ ང་དང་། བཀའི་ཕོ་ཉ་ཡོད། མཐའ་ ད་ན་

ི ་དང་། སེང་གེ་དང་བ་ ང་གི་འོག་ན་འ ེང་བ་ད ངས་ཡོད། ༣༠ ི་རེ་ལ་ཟངས་ ི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་
ཟངས་ ི་ ོག་ཤིང་བཅས་ཡོད། ི འི་ ང་བ་བཞི་བོའི་ ེང་ ་གཞོང་བ་ གས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་འ མ་ ་
འ ེང་བས་བ ན་ཡོད། ༣༡ ི འི་དཔངས་ལ་ ་གང་ཡོད་ཅིང་ཁ་ནི་ ོར་མོར་ཡོད་པས། མི་ཞིག་ ིའི་ ེང་ ་
བ ད་འ ག་པ་དང་མ ངས། ཚངས་ཐིག་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ན་བ ོས་རིས་ཡོད། ཤན་ནི་

་བཞིར་ཡོད་པ་ལས་ ོར་མོར་མེད་དོ༎ ༣༢ འཁོར་ལོ་བཞི་ནི་ཤན་ ི་འོག་ ་ཡོད་པ་དང་། འཁོར་ལོའི་ ོག་
ཤིང་དང་ ི་ལ་འ ེལ་ནས་ཡོད་ཅིང་། འཁོར་ལོ་རེ་རེའི་དཔངས་ལ་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ཡོད། ༣༣ འཁོར་
ལོའི་ད ིབས་ནི་ཤིང་ འི་འཁོར་ལོ་དང་མ ངས་ཏེ། དེའི་ ོག་ཅིང་། ད ིལ་འཁོར་དང་། ིབས་མ་དང་། ེ་
བ་བཅས་ནི་ གས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣༤ ི་རེ་རེའི་ ར་བཞི་ན་གཞོང་བའི་ ི་བཞི་རེ་ཡོད་ཅིང་། ི་དང་མཉམ་ ་
བཟོས་པ་ཡིན། ༣༥ ིའི་ ེང་ ་ག གས་ བ་ཅིང་། མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ེད་ཙམ་ཡོད། ི་ འི་གཞོང་བའི་ ི་དང་
མཐའ་ཤན་ མས་ ང་ ི་དང་མཉམ་ ་བཟོས། ༣༦ གཞོང་བའི་ ི་དང་མཐའ་ཤན་ ི་ ེང་ ་བཀའི་ཕོ་ཉ་
དང་། སེང་གེ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་དང་། མཐའ་ ་འ ེང་བས་བ ན་ཡོད། ༣༧ ི་བ ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་བཟོ་

གས་དང་། ཆེ་ ང་། ད ིབས་སོགས་ཡོངས་ ་མ ངས་སོ༎
༣༨ ཡང་ཟངས་ ིས་གཞོང་བ་བ ་བཟོས་ཤིང་། གཞོང་བ་རེ་རེའི་ནང་ ་ ་ཟོམ་བཞི་བ ་རེ་ཤོང་ བ།

གཞོང་བའི་ཚངས་ཐིག་ལ་ ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། ི་བཞི་ཡོད་པ་དེ་དག་རེ་རེའི་ ེང་ ་གཞོང་བ་རེ་བ གས་ཡོད།
༣༩ ཕོ་ ང་གི་ ོའི་གཡོན་འ མ་ ་ ་དང་། ོའི་གཡས་འ མ་ འང་ ་བ གས་ཡོད་ལ། མཚ་ནི་ཕོ་ ང་གི་

ོའི་གཡོན་འ མ་ ེ། ོ་ ོགས་ ་བཞག་ཡོད།
༤༠ དེ་མིན་ཧི་རམ་ ིས་གཞོང་བ་དང་། ཁེམ་དང་། ཕོར་བ་སོགས་ ང་བཟོས། དེ་ ར་ཁོས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་

མོར་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་གང་མཁོ་ཐམས་ཅད་བཟོས་ཚར་རོ༎ ༤༡ གང་ཟག་བཟོས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཀ་བ་
གཉིས་དང་། ཀ་བའི་ ེང་གི་ ོ་ལོ་ ་ འི་ཀ་ག ་གཉིས་དང་། དེ་མིན་ཀ་ག ་གཡོགས་ ེད་ ི་ ་བ་གཉིས།
༤༢ སེ་འ ་བཞི་བ ་ ་བ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་བ གས་པ་དང་། ་བ་རེ་ལ་སེ་འ ་ ེང་གཉིས་དང་། ཀ་མགོ་

ིབ་ ེད་ ི་ ོ་ལོ་ ་ འི་ཀ་མགོ། ༤༣ ི་བ ་དང་དེའི་ ེང་གི་གཞོང་བ་བ ། ༤༤ མཚ་དང་མཚ་ ར་བའི་
བ་ ང་བ ་གཉིས། ༤༥ གཞོང་བ་དང་། ཁེམ་དང་། ཕོར་བ་བཅས་སོ༎ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཧི་རམ་ ིས་

ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་ཆེད་ ་བ ག་མདངས་འཚར་བའི་ཟངས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་བཟོས་པ་ མས་
ཡིན་ནོ༎ ༤༦ འདི་ནི་ ལ་པོའི་བཀའ་བ ིས་ནས་ཡོ་དན་བདེ་ཐང་ ེ། ་ཀོད་དང་ཙར་ཐན་ ི་མཚམས་ནས་
འདམ་སའི་ནང་ ་ གས་པ་ཡིན། ༤༧ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་གཞལ་མ་ ོང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཤིན་ ་མང་ལ་ཟངས་ ི་ ིད་ཚད་ ང་དཔག་མི་ ས་སོ༎
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༤༨ ཡང་ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་གསེར་ ི་མཆོད་ ི་དང་། བག་ལེབ་བཤམས་སའི་གསེར་
ི་ ོག་ཙ་བཟོས། ༤༩ དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་མ ན་ ་གསེར་བཙ་མའི་ ོན་ ེགས་ ང་བཟོས། གཡོན་ ་
་དང་གཡས་ ་ ་བཟོས་ཤིང་། དེའི་ ེང་ ་གསེར་ ི་མེ་ཏོག་དང་། ོག་ ོན་དང་། ོན་མེ་སོགས་ ལ།

༥༠ གསེར་བཙ་མའི་ཕོར་བ་དང་། གཞོང་བ་དང་། མ་པ་དང་། ེར་མ་དང་། ོས་ཕོར་བཟོས་ལ། དེ་མིན་ཆེས་
དམ་པའི་གནས་དང་། དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་ ོ་དང་། དམ་པའི་ ི་ཁང་གི་ ོ་ མས་ ང་གསེར་བཙ་མས་
བཟོས་སོ༎

༥༡ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་བ བས་ཚར་ ེས། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ ིས་
སོ་སོར་དམ་པར་ ས་པའི་གསེར་ད ལ་དང་ ོད་རིགས་ཐམས་ཅད་ ེར་འོངས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པའི་བང་མཛད་ ་བཞག་གོ།

༨ བས་དེར། ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་དང་། རིགས་ ེ་སོ་སོའི་འགོ་བ་དང་། ད་ ང་ད ི་སི་
རལ་ ི་རིགས་དཔོན་བཅས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ་བིལ་མཁར་རམ་ཙ་

ཡོན་ནས་ཡར་ ངས། ༢ ཨེ་ཐ་ནིམ་ ་བ་ ེ། ་བ་བ ན་པའི་ ས་ཆེན་ ི་ ོན་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་
ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་མ ན་ ་འཛམས་ཤིང་། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་དག་དེར་ཐོན་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་
ིས་ཞལ་ ོམ་བཏེགས་ཏེ་བ ར་རོ། ༤ མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དང་། ར་

མཆོག་དང་། ར་མཆོག་གི་ནང་ ་ཡོད་པའི་དམ་པའི་མཆོད་ ས་ཡོད་ཚད་ཡར་ ངས། ༥ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་
དང་དེར་འ ས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས། མཉམ་གཅིག་ ་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ནས་
བ་ ང་དང་ ག་གི་མཆོད་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་མཛད་དོ༎ ༦ མཆོད་དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་
དམ་པའི་ གས་ཁང་ངམ་ཆེས་དམ་པའི་གནས་ ་བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་གཤོག་པའི་འོག་ ་བཞག ༧ བཀས་
ཕོ་ཉས་ཞལ་ ོམ་ ི་ ེང་ནས་གཤོག་པ་བ ངས་ཏེ། ཞལ་ ོམ་དང་ཞལ་ ོམ་ ི་ག ང་ཤིང་གཡོགས་པར་ ས།
༨ ག ང་ཤིང་དེ་རིང་པོ་ཡིན་པས། ག ང་ཤིང་གི་མགོ་དམ་པའི་ གས་ཁང་མ ན་ ི་གནས་དམ་པ་ནས་
མཐོང་ བ་མོད། ི་རོལ་ནས་མཐོང་མི་ བ། ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་གནས་དེར་བ གས་སོ༎ ༩ ཞལ་ ོམ་ ི་
ནང་ ་ ོ་ལེབ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ནི། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ ེས། གཙ་བོ་དང་ཁོ་ཚས་ཞལ་
ཆད་བཏབ་པའི་ ས་དེར། མོ་ཤེ་ཡིས་ཧོ་རེབ་ ་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་དངོས་པོ་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎

༡༠ མཆོད་དཔོན་གནས་དམ་པ་ནས་ ིར་ཐོན་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ ིན་ ིས་གཡོགས་ཤིང་།
༡༡ ཐ་ན་མཆོད་དཔོན་ ིས་ཞབས་ཏོག་ བ་ ས་འ ེང་ ེ་ ོད་ གས་ ི་མེད། ་མཚན་ནི་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་
གཟི་བ ིད་ ིས་ ག་པས་སོ༎

༡༢ བས་དེར་ཤ་ལོ་མོས། གཙ་བོས་ ོན་འདི་ ད་ ། ཁོང་ནི་ངེས་པར་ ་ ིན་རིམ་ ་བ གས་ ིད་
ལ། ༡༣ ངས་ ོད་རང་འ ག་སར་ཕོ་ ང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ ོད་རང་གཏན་ ་ ོད་ཆེད་ཡིན་ཞེས་
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ག ངས། ༡༤ ལ་པོའི་གདོང་ད ི་སི་རལ་བའི་ཆོས་ཚགས་ལ་གཏད་ནས་ ོན་འ ན་ ས་པས། ད ི་སི་རལ་
བའི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་།

༡༥ ཤ་ལོ་མོས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་དངོས་ ་
ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། ག་གིས་དངོས་ ་བ བ། ༡༦ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ །
ངས་རང་ཉིད་ ི་མི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པ་ནས་བ ང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་

ེ་སོ་སོ་ལས་མཁར་ཞིག་བདམས་མ་ ོང་ལ། བདག་གི་མཚན་ ི་ག གས་གནས་ཤིག་ ང་བ ན་མ་ ོང་།
ཡིན་ནའང་། ་བིད་བདམས་ཏེ་བདག་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག་ཅེས་
ག ངས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ཤ་ལོ་མོས། ངའི་ཕ་ ་བིད་ ི་བསམ་པར། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་མཚན་

ིས་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་འདོད་པར། ༡༨ གཙ་བོས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་བདག་གི་མཚན་ ིས་
གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་འདོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་བཟང་མོད། ༡༩ འོན་ ང་། ོད་ ིས་གནས་དམ་བཞེངས་མི་

བ་ལ། ོད་ལ་ ེས་པའི་ ོད་ ི་ ་དེས་བདག་གི་མཚན་ ིས་གནས་དམ་པ་དེ་བཞེངས་ངེས་ཡིན། ༢༠ ད་
ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པའི་ག ང་དེ་བ བ་པར་མཛད་པས། ངས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ ི་ཚབ་ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་

ི་གོང་མར་བ ད་དེ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་མཚན་ ིས་གནས་དམ་པ་དེ་ཡང་བཞེངས་འདོད་པ་
ཡིན། ༢༡ ངས་ ང་དེ་ལས་ཞལ་ ོམ་གཞོགས་ཤིག་ ་འཇོག་པར་ ་གོན་ཡོད། ཞལ་ ོམ་ནང་ ་གཙ་བོའི་
ཞལ་ཆད་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ བས་ ་གནངས་པའི་ཞལ་ཆད་ཡིན་ཞེས་
ག ངས་ཟེར།

༢༢ ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་གདོང་གཏད་ཅིང་། གཙ་བོའི་མ ན་ ་འ ེང་ ེ། ལག་པ་
གནམ་ལ་བ ེངས་ནས་འདི་ ད་ ། ༢༣ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ས་གནམ་གང་ འང་ ེད་
ལས་ ག་པ་ ་ཞིག་མེད་པས། ེད་ ིས་སེམས་ གས་ཡོད་ད ་བཏོན་ནས་ ེད་ ི་མ ན་ན་ ོད་པའི་གཡོག་
པོ་དག་ལ། ཞལ་ཆད་མ་དོར་བར་ མས་ ིས་ ོངས་རོགས། ༢༤ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ེ་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ ེད་

ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ མས་ད་ ་མངོན་ ་ ར། དེ་རིང་དང་འ ་བར། ེད་ ིས་ཞལ་ནས་ག ངས་པ་
དང་། ག་གིས་བ བ་ཟིན། ༢༥ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ེ། ངའི་ཕ་

་བིད་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་རང་གི་ ་ ོད་ལ་གཟབ་ན། ངའི་མིག་མ ན་ ི་
བསམ་ ོར་དག་ ང་ ེད་ ི་ ོད་པ་དང་མ ན་པར་ ས་ཏེ། ་མ ད་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་འ ག་མི་
ཡོད་དོ་ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ། ད་ ་ ེད་ ིས་མངོན་འ ར་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ ེ། ༢༦ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་

་ལགས། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ེ། ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ མས་འ བ་ ་འ ག་རོགས་གནོངས།
༢༧ ་ནི་དངོས་གནས་ས་ ེང་ན་གནས་སམ། ོས་དང་། གནམ་དང་ནམ་མཁའི་ཡང་ ེང་ལའང་ ེད་

རང་མི་ཤོངས་པས་ན། ངས་བཞེངས་པའི་ཕོ་ ང་འདི་འ ་ཞིག་ ་ག་ལ་ཤོངས་ཨང་། ༢༨ ེ་གཙ་བོ་ ེ། བདག་
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གི་ ་ལགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ངས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་རེ་ ོན་ ས་པ་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིག དེ་
རིང་གཡོག་པོ་ངས་ ེད་ ི་ ང་ ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་རེ་འབོད་ ས་པ་ལ་གསན་པར་མཛད། ༢༩ ེད་

ིས་ཕོ་ ང་འདི་ ེ། ེད་ ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ེད་ ི་མཚན་ ི་བ གས་གནས་འདི་ལ་ཉིན་མཚན་ ན་
་གཟིགས་ ོང་མཛད་རོགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ངས་གནས་འདི་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་གསན་པར་ །

༣༠ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ང་དང་ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བས་གནས་འདིར་གསོལ་འདེབས་ ེད་པའི་ བས་
། ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་བ གས་གནས་ ་གསན་རོགས་ ། གསན་ནས་ ང་ ག་བ ལ་སེལ་

བར་ །
༣༡ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ ེ། དེས་དེ་ལ་མནའ་ ེལ་བར་བ ལ་ན། ཁོ་རང་

གནས་དམ་པ་འདིར་འོང་ ེ་ ེད་ ི་བསང་ ིའི་གམ་ ་མནའ་ ེལ་དགོས། ༣༢ ེད་ ིས་ནམ་མཁའ་ཞིང་
ཁམས་ནས་གསན་པར་མཛད་དེ། ེད་ ི་གཡོག་པོའི་བཟང་ངན་ད ེ་ ེ། མི་ངན་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ངེས་ན། ཁོས་
བསགས་པའི་ཉེས་པ་དེ་ཁོ་རང་གིས་འ ར་བར་ ་ ་དང་། ་ཞིག་ལ་གནས་ གས་དང་ ན་པར་ངེས་ན།
བཟང་བ་དེ་གཟེངས་ ་བ ོད་ཅིག

༣༣ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ིས་ ེད་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་ནས། ད ་མ ན་ནས་ཕམ་པར་ ར་
ཏེ། ཡང་བ ར་ ེད་ལ་ ོགས་པ་དང་། ེད་ ི་མཚན་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ནས། གནས་དམ་པ་འདིའི་ནང་ ་གསོལ་
འདེབས་ ན་སེང་ ས་ཚ། ༣༤ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་གསན་རོགས་ ། ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ིག་པ་དག་སེལ་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ིར་ ེད་ ིས་གནངས་པའི་ཕ་མེས་ མས་ ི་ ལ་ ་ལོག་པར་མཛད།

༣༥ ེད་ ི་དམངས་ ིས་ ོད་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་པ་ལ། ེད་ ིས་དེ་ཚ་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་ནས། གནམ་
ཁེགས་ཏེ་ཆར་བ་འབབ་ ་མ་བ ག་པའི་ ས། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་གནས་འདི་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མ་ཟད།

ེད་ ི་མཚན་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། རང་གི་ཉེས་པ་དང་ ལ་ན། ༣༦ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་གསན་
པར་ ། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིག་པ་སེལ་ཏེ། བ ོད་པར་འོས་པའི་ལམ་བཟང་པོ་དེ་དག་ལ་ ོན་
པ་དང་། ེད་ ིས་རང་གི་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་རང་གི་དམངས་ལ་གནང་བའི་ནོར་ ལ་དེའི་ ེང་ ་ཆར་བ་
འབབ་ ་ གས་ཤིག

༣༧ གལ་ཏེ་ ལ་ཁམས་ལ་ ་གེ་དང་། རིམས་ནད་དང་། ཐན་པ་དང་། ེ་དཀར་དང་། གནོད་འ ས་
གནོད་པ་དང་། ཡང་ན་ད ་ ེ་ནང་ ་འོང་ ེ་མཁར་བ ོར་བ་དང་། གནོད་འཚ་དང་རིམས་ནད་གང་ལ་

ག་ ང་། ༣༨ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བའམ། འབངས་མིའམ། ཡང་ན་མི་གང་ ང་གིས་རང་ ོགས་ ིས་
ཉེས་པ་ཁས་ ངས་ཏེ། ཕོ་ ང་གི་ ོགས་ལ་ལག་པ་བཏེགས་ནས། གསོལ་བ་ཅི་ཞིག་འདེབས་པ་དང་། ན་སེང་
ཅི་ཞིག་ ས་པ་དེ། ༣༩ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པའི་རང་གི་བ གས་གནས་ནས་ལེགས་པར་
གསན་ཏེ་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ ། ེད་ ིས་མིའི་སེམས་ ོགས་པ་ཡིན་ལ། སོ་ ེ་སོ་སོའི་ ོད་པ་དང་བ ན་
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ནས་གཟིགས་ ོང་གནངས་དགོས།༼ ེད་ཁོ་ན་ལས་འ ོ་བ་མིའི་སེམས་ ོགས་མཁན་མེད༽ ༤༠ ཁོ་ཚ་ལ་ ེད་
ིས་ང་ཚའི་ཕ་མེས་དག་ལ་གནངས་པའི་ ལ་ ་མི་ཚ་གང་བོར་ ེད་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ ་ གས་ཤིག

༤༡ དེ་མིན་ ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་ལ་མི་གཏོགས་པའི་ ི་མི་དང་། ེད་ ི་མཚན་ཐོས་ཏེ་ ལ་
རིང་པོ་ནས་འོངས་ཤིང་། ༤༢ ༼ཁོ་ཚས་གཞན་ ི་ངག་ལས་ ེད་ ི་འཕགས་པའི་མཚན་དང་། ས་ ན་ ི་

ག་དང་། ད ང་བ་བ ངས་པའི་ ན་པ་ཐོས་ཏེ་འོང་།༽གནས་པདམ་འདིར་ ོགས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ན།
༤༣ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་ཡོད་པའི་ཉིད་ ི་བ གས་གནས་ནས་གསན་ཏེ། ི་མིས་ ེད་ལ་ ་
འ ལ་ ས་པ་བཞིན་ ད་ན། གནམ་འོག་གི་མི་ཚང་མས་ ེད་ ི་མཚན་ཤེས་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་ ེད་ ི་
དམངས་ད ི་སི་རལ་དང་འ ་བར་ ེད་ལ་ ས་ཤིང་ ག ཁོ་ཚས་ད་ ང་མཁར་འདི་ངས་ ེད་ ི་མཚན་འོག་
ནས་བཞེངས་པ་ཤེས་ངེས།

༤༤ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་དམངས་ མས་ ེད་ ི་བཀས་མངགས་པ་ ར། ས་ ོགས་གང་ ་སོང་ནས་ད ་དང་
འཐབ་ ས། གཙ་བོས་གདམས་པའི་མཁར་རམ་ངས་ ེད་ ི་མཚན་ཐོག་ནས་བ ན་པའི་གནས་དམ་པ་ལ་

ོགས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ན། ༤༥ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་ཁོ་ཚའི་གསོལ་འདེབས་དང་ ན་སེང་ལ་
གསན་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པར་ ིས་ཤིག

༤༦ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་དམངས་ ིས་ ེད་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་ན།༼འཇིག་ ེན་ན་ཉེས་པ་མི་བསགས་པའི་མི་
མེད༽ ེད་རང་ གས་ ོ་བ་འབར་ནས། ཁོ་ཚ་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་ཅིང་ད ་བོའི་ ལ་ཉེ་རིང་གང་ ་ ེར་
ཡང་། ༤༧ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་ ལ་དེ་ནས་རང་གི་ཉེས་པ་ངོས་ཟིན་ཏེ། ོ་སེམས་ ིར་ལ་འཁོར་ནས། ེད་ལ་འདི་

ད་ ། ང་ཚར་ཉེས་པ་ཡོད། ང་ཚས་ངོ་ལོག་ ས། ང་ཚས་མི་དགེ་བ་བ བ་སོང་ཞེས་ ་བ་ ེད་ངེས། ༤༨ ཁོ་
ཚས་ ལ་དེ་ནས་སེམས་ གས་དང་། ས་ གས་ཡོད་ད ས་ ིར་ ེད་རང་བ ར་བ་དང་། ཡང་ཁོ་ཚས་རང་
ཉིད་ ི་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་དག་ལ་གནངས་པའི་ ལ་དང་ ེད་ ིས་བདམས་པའི་མཁར། ད་

ང་ངས་ ེད་ ི་མཚན་ཐོག་ནས་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་ལ་ ོགས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ན། ༤༩ ཁོ་ཚ་
དཀར་འདོན་ ་ཆེད། ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་ཉིད་ ི་བ གས་གནས་ནས་ཁོ་ཚའི་གསོལ་འདེབས་
དང་ ན་སེང་ལ་གསན་པར་མཛད་དེ། ༥༠ ེད་ ི་དམངས་ལ་ ་ཡངས་དང་། ཁོ་ཚས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་
ཡོད་ཚད་སེལ་ནས། ཁོ་ཚ་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་ཁོ་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་ ོམས་རོགས། ༥༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོ་ཚ་ནི་ ེད་ ི་དམངས་མི་དང་། ཁོ་ཚ་ནི་ ེད་ ི་བགོ་ ལ་དང་། ེད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོང་ ེ་

གས་ཐབ་དང་ཁ་ ལ་ ་བཏང་བས་སོ། ༥༢ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་དག་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་པ་དང་། ེད་ ི་
དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་འ ལ་ཉན་པར་མཛད། ནམ་ཡིན་ཡང་ ེད་ལ་ ོགས་ནས་ ་འ ལ་ ས་ན། ནན་

ིས་གསན་པར་ ། ༥༣ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཁོ་ཚ་ས་ ེང་གི་དམངས་ཡོད་ཚད་ ི་ ོད་ནས་
བདམས་ཏེ་ ེད་ ི་བགོ་ ལ་ ་ ངས་པ་དང་། ེད་ ིས་ང་ཚའི་ཕ་མེས་དག་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོང་ བས།
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ེད་ ི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་བཞིན་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ༎
༥༤ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་མཆོད་ ིའི་མ ན་ནས་ ས་མོ་སར་བ གས་པ་དང་། ལག་པ་གནམ་ལ་བཏེགས་

ཏེ། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ན་སེང་གསོལ་འདེབས་ ས་ཚར་ ེས་ཡར་ལངས་ཤིང་། ༥༥ ཡར་འ ེང་ ེ། ད་
གསང་མཐོན་པོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་འདི་ ད་ ། ༥༦ གཙ་བོ་ལ་བ གས་པར་ ་འོས་
ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ ར་ཁོང་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ལ་ཞི་བདེ་
གནངས་པ་དང་། ཁོང་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ལ་ ིན་ བས་གནངས་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ང་ལས། ཚག་
གཅིག་ ང་ གས་ ིས་དོར་མེད་པས་སོ། ༥༧ གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ཙ་བོ་ ་དང་ང་ཚ་མཉམ་ ་གནས་པ་
ནི། ང་ཚའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དང་མ ངས་བར། ང་ཚ་ཕར་ལ་མི་ག ག་ཅིང་། ང་ཚ་ བ་ ་མི་
འདོར་བས། ༥༨ ང་ཚའི་སེམས་ནི་ཁོང་ལ་ ོགས་ནས། ཁོང་གི་ལམ་ལ་ གས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་
ཚར་གནངས་བའི་བཀའ་ ང་དང་། ིམས་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་བཅས་ལ་བ ི་ ང་ ་དགོས། ༥༩ ངས་གཙ་
བོའི་ ང་ ་ ་འ ལ་ ས་པའི་ ད་ཆ་འདི་དག གཙ་བོ་ ེ་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ གས་ལ་
བ ང་ནས། ཉིན་བཞིན་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་དང་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་དཀར་འདོན་མཛད་པར་ ་བ་ ར་
མཛད་ན། ༦༠ ས་ ེང་གི་དམངས་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་གཙ་བོ་གཅིག་ ་ནི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་

་ཞིག་མེད་པར་ཤེས། ༦༡ དེའི་ ིར་ ོད་ཚས་ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་ ། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་བསམ་
པ་ མ་དག་གིས། ཁོང་གི་ ིག་ ིམས་ལ་བ ི་བ ར་དང་། བཀའ་ ང་ལ་དེ་རིང་དང་འ ་བར་ནམ་ཡང་བ ི་

ང་ ་འོས་ཞེས་ ས།
༦༢ ལ་པོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མིས་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ་མཆོད་འ ལ་ ས། ༦༣ ཤ་ལོ་

མོས་གཙ་བོ་ལ། ང་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ག་ ི་བ ་གཉིས་ ིས་བདེ་མཆོད་ ལ། དེ་ ར། ལ་པོ་དང་
ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་བ ེན་བ ར་ ི་ལེགས་ ེས་ ལ། ༦༤ ཉིན་དེར། ལ་
པོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ི་ཟངས་ ི་བསང་ ི་ ང་བས། དམར་བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་
བདེ་མཆོད་དང་། ོ་ གས་ ི་ཚལ་ འི་མཆོད་པ་བཅས་མི་ཤོངས་བར་ཤེས་ནས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་
མ ན་ ི་ར་ ོར་ནི་གནས་དམ་པར་ ས་ཏེ། དེར་དམར་བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། བདེ་མཆོད་དང་།

གས་ ི་ཚལ་ ས་མཆོད་པ་ ས།
༦༥ བས་དེར། ཤ་ལོ་མོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ ེ། ཤ་མད་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ་བོའི་བར་ ་ཡོད་པའི་

ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་ ན་ ་འ ས་ནས་མི་མང་པོར་ ར་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མ ན་ ་
ཉིན་བ ན་གཉིས་བ ་བཞིའི་རིང་ ས་ཆེན་ལ་རོལ། ༦༦ ཉིན་བ ད་པར། ལ་པོས་འབངས་མི་དག་ ོལ་

་བ ག་པས། ཁོ་ཚ་ཚང་མས་ ལ་པོ་ལ་ ོན་འ ན་ ས། གཙ་བོས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་དང་ཁོང་གི་
དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིན་ ིས་བ ངས་ ིར། ཚང་མའི་སེམས་ལ་དགའ་ ོས་ཁེངས་ཏེ། རང་རང་གི་



༡ ལ་རབས 9 543

གནས་ ་ལོག་གོ།

༩ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་བཞེངས། དེ་མིན་བཞེངས་འདོད་པ་ཐམས་
ཅད་ བ་པ་ན། ༢ གཙ་བོས་ཐེངས་གཉིས་པར་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཞལ་བ ན་ ང་། དེ་ནི་ ོན་གིབ་ཡོན་ ་

ཁོ་ལ་ཞལ་བ ན་པ་དང་ ན་ནས་མ ངས་པར། ༣ ཁོ་བོར་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་གསོལ་འདེབས་དང་ ་
འ ལ་ ས་པ་ཡོད་ཚད། བདག་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ིས་བཞེངས་པའི་གནས་
དམ་པ་འདི་དམ་པར་ ས་ཤིང་། བདག་གི་མཚན་གཏན་ ་འདི་ ་གནས་ ་བ ག་པ་དང་། བདག་གི་ ན་
དང་། བདག་གི་ གས་ ང་འདི་ ་ ན་ ་བ གས་པར་མཛད་ཡོད། ༤ ོད་ ིས་ ོད་ ི་ཕ་ ་བིད་བ ས་ཏེ།
བདག་གི་ ང་ ་ཡ་རབས་ག ང་བཟང་གི་སེམས་ ང་བོར་བ ིངས་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཅི་བ ོས་པ་
ཐམས་ཅད་བ ིས་ཤིང་། བདག་གི་ ིག་ ིམས་དང་། བཀའ་ཡིག་ ང་བར་ ས་ན། ༥ ས་གཏན་ ། བདག་
གིས་ ོད་ ི་ ལ་ས་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ནང་ནས་བ ན་ ་འ ག་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ཕ་ ་བིད་ལ།

ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ན་མ་ཆད་པར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་སར་འ ག་ངེས་པ་དང་། ༦ གལ་ ིད་ ོད་
ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིན་ཅི་ལོག་ ེ་བདག་དང་མི་བ ན་པར། བདག་གིས་ ོད་ཚར་མ བ་

ོན་ ས་པའི་བཀའ་ ང་དང་། ིག་ ིམས་ལ་བ ི་ ང་མི་ ེད་པ་དང་། ་གཞན་ལ་ ས་ཤིང་བ ར་ན།
༧ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བདག་གིས་གནངས་པའི་ ལ་ནས་ ིར་འ ད་ངེས་པར་མ་ཟད། ད་ ང་
བདག་གིས་རང་གི་མཚན་ནས་བགོས་པའི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཡོད་ཚད་དོར་ཏེ་བདག་ ོང་མི་གནངས་
པར། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ནི་དམངས་ ི་ཚའི་ ས་ནས་དགོད་གཏམ་ ་འ ར་བ་དང་། འ ་ ོད་ ེད་ ་
འ ག་ངེས། ༨ ིར་དམ་པའི་གནས་འདི་ཤིན་ ་མཐོ་མོད། མ་འོངས་པར་འདིར་འོང་བའི་མི་དག་ཡ་མཚར་
ཏེ། འ ་དགོད་ ེད་ ིན་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ཅིའི་ ིར་ ལ་འདི་དང་ཕོ་ ང་འདིར་འདི་ ར་ ས་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ ིས་ན། ༩ མི་ མས་ ིས་དེའི་ལན་ ། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་འདིར་ ིད་ཡོང་མཁན་
ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིན་ཡང་། ལ་འདིའི་མི་ མས་ ིས་ ་དོར་ཏེ། ་གཞན་ལ་ བས་ ་སོང་ཞིང་། དེ་དག་
གསོལ་ཞིང་བ ར་བའི་ ེན་ ིས། གཙ་བོས་གནོད་འཚ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཚའི་ ེང་འོང་ ་བ ག་པ་
རེད་ཅེས་ཟེར་ངེས་ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ནོ༎

༡༠ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་བཞེངས་ལ། དེ་གཉིས་ལོ་བ ་གཉིས་ནང་ད་
གཟོད་བཞེངས་ཚར་པ་ཡིན། ༡༡ ༼ཚར་ ི་ ལ་པོ་ཧི་རམ་ ིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་གང་དགོས་པ་བཞིན། ཁོ་བོར་ ག་

ོང་དང་། གསོམ་ ོང་དང་། གསེར་བཅས་ ི་མཁོ་ཆས་ ད་པས།༽ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ག་ལི་ལའི་མཁར་ཉི་ ་
ཧི་རམ་ལ་ ིན། ༡༢ ཧི་རམ་ཚར་ནས་འོང་ ེ། ཤ་ལོ་མོས་ ིན་པའི་མཁར་ལ་ ་ཞིབ་ ས་པས། ཡིད་མ་ཚམས་
པར། ༡༣ འདི་ ད་ ། ོགས་པོ་ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་ ིན་པའི་མཁར་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར།
ཁོས་མཁར་དེའི་མིང་ལ་ཀ་ ལ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་། ད་ འི་བར་ ་དེ་ ར་འབོད་དོ༎ ༡༤ ཧི་རམ་ ིས་ཤ་ལོ་
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མོར་གསེར་ ང་ཆིག་བ ་ཉི་ ་ཐོབ་པར་ ས་པས།
༡༥ ཤ་ལོ་མོས་ ་ལག་ ག་མཁན་ མས་བདམས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་། རང་ཉིད་ ི་ཕོ་ ང་

དང་། མིལ་ལོ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ གས་རི་དང་། ཧ་ཙར་དང་། མེ་གིད་དོ་དང་། གེ་སེར་བཅས་བཞེངས་
པ་རེད། ༡༦ ོན་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོས་མཁར་གེ་སེར་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཏེ། མེ་ལ་བ ེགས་པ་དང་། མཁར་ནང་

ོད་པའི་གན་ཨན་པ་དག་བསད་ཅིང་། མཁར་དེ་ཁོའི་ ་མོ་ཤ་ལོ་མོའི་ ང་མ་ ས་ཡོད་པ་དེར་ ོང་ ལ་ ་
ིན། ༡༧ ཤ་ལོ་མོས་གེ་སེར་དང་། བེད་ཧོ་རོན་འོག་མ་དང་། ༡༨ པ་ཨ་ལད་དང་། ལ་ཁམས་དེའི་འ ོག་ ོང་

གི་ཐད་མོར་བཅས་བཞེངས་པ་མ་ཟད། ༡༩ ད་ ང་བང་མཛད་ ི་མཁར་དང་། དེ་མིན་ཤིང་ འི་མཁར་དང་
་དམག་གི་མཁར་དང་། ཡེ་རི་ཤ་ལེམ་དང་། ལི་པ་ནོན་སོགས་རང་གིས་ ོང་བའི་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ ་རང་

གིས་བཞེངས་འདོད་པ་ཡོད་ཚད་བཞེངས་བ ན་ ས། ༢༠ ལ་ཁམས་ ི་ནང་ནས་ ག་ཅིང་ད ི་སི་རལ་བར་
མི་གཏོགས་པའི་ཨ་མོར་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཕེ་རེས་པ་དང་། ཧིབ་པ་དང་། ཡེ་ ས་པ་བཅས་ནི། ༢༡ ད ི་སི་
རལ་ ིས་མེད་པར་གཏོང་མི་ ང་བའི་ ོར་ཡིན་ལ། ཤ་ལོ་མོས་དེ་དག་གི་ག ང་ ད་བདམས་ཏེ། ་ལག་ ག་
མཁན་ ི་ ན་ ་བཀོལ་བས། ད་ འི་བར་ ་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༢༢ ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་བའི་མི་ཁོ་ན་ནི་ ན་
གཡོག་ ་མ་བཀོལ་བར། ཁོ་བོའི་དམག་མི་དང་། ཞབས་ ི་བ་དང་། འཁོར་གཡོག་དང་། དམག་དཔོན་དང་།
ཤིང་ འི་དམག་དཔོན་དང་། ་དམག་གི་མགོ་བ་བཅས་ ེད་ ་བ ག

༢༣ ཤ་ལོ་མོར་ ་ཞིབ་པ་ ་བ ་ ་བ ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གིས་ལས་བཟོ་བ་ མས་ལ་ ་ ོག་ ེད་ ིན་ཡོད།
༢༤ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོའི་༼ཕར་ཨོའི༽ ་མོ་ ་བིད་མཁར་ནས་ཤ་ལོ་མོས་ཁོ་མོའི་ཆེད་ ་བ ིགས་པའི་ཕོ་

ང་ ་ ར་ ེས། ཤ་ལོ་མོས་ད་གཟོད་མིལ་ལོ་མཁར་བ ིགས་པ་ཡིན།
༢༥ ཤ་ལོ་མོས་ལོ་རེར་ཐེངས་ག མ་ལ་གཙ་བོའི་མཆོད་ ིའི་མ ན་ ་དམར་མཆོད་དང་བདེ་མཆོད་

འ ལ་ ི་ཡོད་ལ། དེ་མིན་གཙ་བོའི་མ ན་ ི་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་ ོས་ ང་ ོན་ ི་ཡོད། འདི་ ར། ཁོས་གནས་
དམ་པ་བཞེངས་པའི་ལས་གཞི་འ བ་པར་ ས།

༢༦ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་མཚ་དམར་ ི་འ མ་དང་། ཨེ་ལོད་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཨེ་ཙ་ཨོན་གེ་
བེར་ ་ ་གཟིངས་བཟོས་ཤིང་། ༢༧ ཧི་རམ་ ིས་ཁོའི་གཡོག་པོ་མཚ་འ ལ་ལ་ཆ་ ས་ཡོད་པ་ མས་བཏང་ ེ།
ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོ་དག་དང་མཉམ་ ་མཚ་ ར་བ ད་དེ་མཚ་བ ོད་ ས་ནས་། ༢༨ ཁོ་ཚ་ཨོ་ཕིར་ ་བར་
འ ོར་ཞིང་། དེ་ནས་ཁོ་ཚར་གསེར་ ོ་ཚད་བཞི་བ ་ཉི་ ་ཐོབ་ ེ། ིར་ཤ་ལོ་མོའི་ ང་ ་འ ོར་རོ༎

༡༠ ཤ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ན་ གས་ཐོབ་པ་ཐོས་ཏེ། དེར་
འ ོར་ནས་འ ེལ་དཀའི་གཏམ་ ིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཉམས་སད་ ས། ༢ ཁོ་མོའི་ ེས་འ ངས་ནས་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོང་བའི་མི་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་། ་མོང་ལ་ ོས་ ས་དང་། ོ་ ེ་ཕ་ལམ་དང་། གསེར་མང་
པོ་བཀལ་ནས། ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་ ང་ ་འོང་ ེ། ཁོ་མོའི་སེམས་ལ་ ན་ཚད་ཐམས་ཅད་ཤ་ལོ་མོ་ལ་བཤད།
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༣ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ཡིས་མོའི་འ ི་གཞི་ལ་ལན་བཏབ་པ་དང་། ཧ་མི་གོ་བའི་ ད་ཆ་གཅིག་ ང་མེད་པ་དང་།
ལན་འདེབས་མི་ བ་པའང་མེད་པར་ ར།

༤ ཤ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོས་ཤ་ལོ་མོའི་ ོ་རིག་ ོད་པ་དང་། དེས་བཞེངས་བའི་ཕོ་ ང་དང་། ༥ གསོལ་ཁང་ནང་
གི་ཞལ་ཟས་ཞིམ་པོ་དང་། ོན་པོ་ མས་ ི་ ོད་ ངས་དང་། གཞོགས་གཉིས་ ི་གཡོག་པོའི་འ ེང་ ངས་
དང་། དེ་དག་གི་གོས་ ི་མཛས་ཆོས་དང་ ོན་ ངས། ད་ ང་ཁོ་མོ་གཙ་བོའི་ཐེམ་ ས་ལ་འཛགས་པའི་ བས་

།༼ཡང་ན། ཁོ་མོས་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ནང་ ་བཏང་བའི་དམར་བསང་མཐོང་ནས་༽ ཡ་མཚན་ཏེ་ཅི་ ་
གཏོལ་མེད་ ་ ར་ཅིང་། ༦ ལ་པོ་ལ། ངས་རང་གི་ ལ་ཁམས་ནས་ཐོས་བའི་ ེད་ ི་མཛད་འ ིན་དང་ ེད་

ི་ཤེས་རབ་དེ་དངོས་ནས་བདེན་པ་རེད། ༧ ང་ཐོག་མར་ ད་ཆ་དེ་དག་ལ་ཡིད་མ་ཆེས། ང་རང་ཉིད་ ིས་
དངོས་ ་མཐོང་ ས་ད་གཟོད་མི་གཞན་ ི་ཁ་ལས་ ེད་ཀ་མ་གཏོགས་ཐོས་མི་འ ག ེད་ ི་ཤེས་རབ་དང་

ེད་ ི་བསོད་ནམས་ནི། ངས་ཐོས་པའི་ ད་ཆ་དེ་དག་ལས་བ ལ་འ ག ༨ ེད་ ི་ ོན་པོ་དང་། ེད་ ི་
གཡོག་པོ་དག་ནི་ ས་ ན་ ེད་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ནས། ེད་ ི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ག ང་ལ་ཉན་ བ་
པ་ནི་བསོད་ནམས་རེད། ༩ གཙ་བོ་ ེ། ེད་ ི་ ་ནི་བ གས་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་ ེད་ལ་དགའ་བས། ེད་ད ི་
སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས། ཁོང་ནི་ ོད་ལ་དགའ་བས། ོད་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ི་ཐོག་ ་ ོད་ ་བ ག
ཁོང་ནི་ནམ་ཡང་ད ི་སི་རལ་ལ་དགའ་བས། ེད་ ལ་པོར་བཞག་ ེ། ོད་ལ་ ང་བདེན་ ོང་ ་བ ག་པོ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༡༠ དེ་ནས། ཤ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོས་ཁོང་ལ་གསེར་ ང་ཉིས་བ ་ཉི་ ་དང་། ོ་ ེ་ཕ་ལམ་དང་། ོས་ ས་མང་
པོ་བཅས། ་བོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ལ། ཁོ་མོས་ ལ་པོ་ལ་གནང་བའི་ ོས་ ས་དེ་འ ་མང་པོ་ཞིག། ེས་ ་ ས་ ང་
གནང་མ་ ང་། ༡༡ ཧི་རམ་ ི་ ས་ཨོ་ཕིར་ནས་གསེར་བ ལ་ཡོང་བ་དང་། ཡང་ཨོ་ཕིར་ནས་ཙན་དན་མང་པོ་
དང་ ོ་ ེ་ཕ་ལམ་བ ལ་ཡོང་། ༡༢ ལ་པོས་ཙན་དན་བཀོལ་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ཕོ་ ང་ལ་ལན་
ཀན་བཟོས་པ་དང་། ་ལེན་པ་ མས་ལ་པི་ཝང་ཡང་བཟོས། ེས་ ་ཡང་བ ར་འདི་ ་ འི་ཙན་དན་ཞིག་

ལ་འདིར་མ་དར་ལ། ད་ འི་བར་ ། མི་ ས་ ང་མཐོང་ཡང་མ་ ོང་ངོ་། ༡༣ ཤ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོས་ ས་བའི་
རེ་བ་ཡོད་ཚད། ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ཇི་བཞིན་ ་ཁོ་མོར་བ ལ་བ་དང་། ད་ ང་ཁོང་གི་ གས་བ ེ་ཟབ་མོས་ཁོ་
མོར་ ེལ་མ་ ས། དེ་ནས་ཤ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོ་དང་ ོན་གཡོག་ཐམས་ཅད་ ིར་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོགས་སོ།

༡༤ ཤ་ལོ་མོ་ལ་ལོ་རེར་བ ོམས་པས་གསེར་ ང་ ག་བ ་ ག་ ་རེ་ ག་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་ལ། ༡༥ དེ་ལས་
གཞན་ད་ ང་ཚང་བ་དང་། ཚང་ལས་གཉེར་བའི་ ལ་ ན་ མས་དང་།༼ ོན་རབས་ ི་མདོའི་ལེ ་ད ་
བར་ཨ་རབ་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽ མངའ་འོག་གི་དཔོན་རིགས་དག་གིས་ ང་གསེར་གནང་བཞིན་ཡོད། ༡༦ ལ་པོ་
ཤ་ལོ་མོས་ཐོ་བས་བ ངས་པའི་གསེར་ ི་ བ་ཆེན་ཉིས་བ ་བཟོས་བ་དང་། བ་རེའི་ངོས་ ་གསེར་ཀ་ཤེལ་

ག་བ ་རེ་བཀོལ། ༡༧ ཡང་ཐོ་བས་བ ངས་པའི་གསེར་ ི་ བ་ ང་ མ་བ ་བཟོས་ལ། བ་རེའི་ངོས་ ་
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གསེར་ ོ་ཚད་ མ་བ ་སོང་ཞིང་། དེ་དག་ཚང་མ་ལི་བ་ནོན་ནགས་ཚལ་ ི་ཕོ་ ང་ ་བཞག་གོ ༡༨ ལ་པོས་
བ་སོ་བཀོལ་ནས་བ གས་ ི་ཞིག་བཞེངས་བ་དང་། དེ་གསེར་ ིས་གཡོགས་སོ། ༡༩ བ གས་ ི་ལ་ ས་རིམ་

ག་ཡོད་པ་དང་། བ གས་ ིའི་ བ་ ོགས་ནི་ ་ད ིབས་ཡིན། གཞོགས་གཉིས་ན་ ེས་ས་རེ་ཡོད་པ་དང་།
ེས་སའི་འ མ་ ་སེང་གེ་གཉིས་འ ེང་ཡོད། ༢༠ ས་རིམ་ ག་པོའི་ ེང་ ོམ་པས་སེང་གེ་བ གཉིས་ཡོད་པ་

དང་། ས་རིམ་རེ་ན་གཉིས་རེ་དང་། གཡས་ ོགས་ན་གཅིག་དང་། གཡོན་ ོགས་ན་གཅིག་བཅས་ཡོད། དེ་
་ ་ཞིག་ ལ་ཁམས་གང་ འང་ ང་མ་ ོང་ངོ་། ༢༡ ཤ་ལོ་མོ་ ལ་པོའི་གསོལ་ཆས་ཡོད་ཚད་གསེར་ཡིན་པ་

དང་། ལི་བ་ནོན་ནགས་ཚལ་ ི་ཕོ་ ང་ནང་གི་ ོད་ཆས་ཚང་མའང་གསེར་བཙ་མས་བཟོས་བ་ཡིན་པས། ལ་
པོ་ཤ་ལོ་མའི་ ས་ ། ད ལ་ལ་རིན་ཐང་ཅི་ཡང་མེད་དོ། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། ལ་པོ་ལ་ཐར་ཤིས་ ི་ ་ཡོད་
པས་ཧི་རམ་ ི་ ་དང་མཉམ་ ་མཚ་འཇིངས་ ་བ ོད་ཅིང་། ལོ་ག མ་ ི་ནང་ཐེངས་གཅིག་ལགསེར་ད ལ་
དང་། བ་སོ་དང་། ེ ་དང་། ་ ་སོགས་ ེར་ནས་འོང་ངོ་།

༢༣ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ཡི་འ ོར་བ་དང་ཤེས་རབ་འདི་ ་ ་ཞིག་གནམ་འོག་གི་ ལ་པོ་ ་ལའང་མེད།
༢༤ གནམ་འོག་གི་ ལ་པོ་ཚང་མས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ག་པའི་རེ་བ་ ས་ནས། ་ཁོང་གི་ཤེས་རབ་ ི་བ བ་ ་
གནང་བ་དེ་ལ་ཉན་དགོས་ཟེར། ༢༥ ཁོ་ཚ་སོ་སོས་ ེན་འ ལ་དངོས་ ས་ཏེ། གསེར་ ི་ཡོ་ ད་དང་། ད ལ་ ི་
ཡོ་ ད་དང་། གོས་དང་། གོ་མཚན་དང་། ོས་ ས་དང་། ་དང་། ེལ་བཅས་ལོ་བཞིན་ ེར་ནས་ཡོང་ངེས།

༢༦ ཤ་ལོ་མོ་ཡིས་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་བ ས་པས། ཤིང་ ་ཆིག་ ོང་བཞི་བ ་དང་། ་དམག་ཆིག་ ི་
ཉིས་ ོང་བ ས་ནས། དེ་དག་ནི་ཤིང་ འི་མཁར་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཏེ། ལ་པོ་ཡོད་སར་བཀོད་ ིག་ ས།
༢༧ ལ་པོ་ལ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ད ལ་ནི་ ོ་ ར་མང་བ་དང་། ག་ཤིང་ནི་མཐོ་ ང་གི་འོ་སེ་ཤིང་ ར་མང་།
༢༨ ཤ་ལོ་མོ་ཡི་ ་ནི་ཨེ་ཇེབ་ནས་ ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ། ལ་པོས་ཚང་བ་ ོར་ ོར་ལས་རིན་གོང་ཐག་བཅད་
ནས་ཉོས་པ་ཡིན། ༢༩ ཨེ་ཇིབ་ནས་ཉོས་པའི་ཤིང་ ་རེ་རེའི་རིན་གོང་ནི་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ ག་བ ་དང་། ་རེའི་
རིན་གོང་ནི་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ ་བ ་ཡིན། ཧེད་པའི་ ལ་པོ་ མས་དང་ཨ་མ་པའི་ ལ་པོ་དག་གིས་
ཉོས་པའི་ ་དང་ཤིང་ ་ཡང་། རིན་གོང་འདི་ ར་ཁོ་ཚའི་ལག་བ ད་ནས་ཉོས་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ༎

༡༡ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ་མོ་ལས་གཞན། ད་ ང་རང་ཉིད་དགའ་བའི་ ལ་ཁམས་
གཞན་ ི་ ་མོ་ཡང་མང་ ེ། དེ་དག་ནི་མོ་ཨབ་པའི་ ་མོ་དང་། ཨམ་མོན་ ི་ ་མོ་དང་། ཨེ་དོམ་

ི་ ་མོ་དང་། ཚ་དོན་ ི་ ་མོ་དང་། ཧེད་པའི་ ་མོ་བཅས་སོ༎ ༢ ལ་ཁམས་དེ་དག་གི་མི་བཤད་པ་ལ།
ོན་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། ོད་ཚས་ཁོ་མོ་དང་འ ེལ་འ ིས་ ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། ཁོ་

ཚས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་བ ར་ནས། ཁོ་ཚའི་ ་ཡིས་ ེས་ ་ གས་པར་ ེད་དོ་ཞེས་ག ངས། འོན་ ང་ཤ་ལོ་
མོའི་སེམས་ ད་མེད་དེ་དག་ལ་ཆགས་སོ༎ ༣ ཤ་ལོ་མོ་ལ་བ ན་མོ་བ ན་བ ་ཡོད་པ་དང་། ཚང་མ་ཀོང་ཇོ་
ཡིན། ད་ ང་ ར་མོ་ མ་བ ་ཡོད་ལ། བ ན་མོ་དང་ ར་མོ་དེ་དག་གིས་ཁོའི་སེམས་བ ས་སོ། ༤ ཤ་ལོ་མོ་



༡ ལ་རབས 11 547

ལོ་ན་བ ེས་པའི་ ས་ ། ཁོའི་བ ན་མོ་དང་ ར་མོ་ མས་ ིས་དེའི་སེམས་ནི་ ་གཞན་ ི་ ོགས་ ་བ ར་
ནས། རང་གི་ཕ་ ་བིད་ ར་ཡ་རབས་ག ང་ ང་གིས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་མ་ གས་པར་ ་གཞན་ལ་ ོགས་སོ༎
༥ ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། ཤ་ལོ་མོ་ཙ་དོན་ ི་ཨོས་ཐ་རོད་དང་། ཨམ་མོན་པའི་མི་གཙང་བའི་ ་མོ་མིལ་ཀོམ་ལ་ཡི་

ེས་ ་འ ངས། ༦ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ན་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ད་ནས། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་
དང་འ ་བར་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་མ་འ ངས་སོ༎ ༧ ཤ་ལོ་མོས་མོ་ཨབ་པའི་ཆེད་

་མི་གཙང་བའི་ ་མོ་ ་མོས་དང་། ཨམ་མོན་པའི་ཆེད་ ་མི་གཙང་བའི་ ་མོ་མོ་ལོག་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
མ ན་ངོས་ ི་རི་བོའི་ ེང་ ་མཆོད་ ི་རེ་བ ིགས། ༨ ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ་ལ་ ོས་བ ག་ཅིང་མཆོད་བ ར་

ེད་པའི་ ལ་ཁམས་གཞན་ ི་ ་མོ་དེ་དག་དང་། ཉིད་ ིས་བ ས་པའི་ ང་མ་ མས་ལའང་དེ་ ར་ ས་བ་
ཡིན།

༩ གཙ་བོ་ཤ་ལོ་མོའི་ ེང་ལ་ གས་ ོ་བ་འབར། ཅི་ ིར་ཅེ་ན། ཁོའི་སེམས་ནི་ཁོ་ལ་ཐེངས་གཉིས་ ་
ཞལ་བ ན་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་དང་ ལ་བས་སོ། ༡༠ གཙ་བོས་ ོན་ཆད་ཁོ་རང་ ་གཞན་ ི་

ེས་འ ངས་མི་ཆོག་པར་བ ོས་ཡོད་ ང་། འོན་ ང་ཁོས་གཙ་བོས་བ ོས་པ་ མས་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎ ༡༡ དེ་
བས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ། ེད་ ིས་དོན་དག་དེ་ ར་ བ་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ོས་ཤིང་ ང་ ་བ ག་
པའི་བཀའ་དང་། ཞལ་ཆད་དང་། ིག་ ིམས་མ་བ ིས་བས། བདག་གིས་ ོད་ ི་ལག་ནས་ ལ་ ིད་ ངས་
ནས། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ལ་ ེར་ངེས་ཡིན། ༡༢ འོན་ ང་། ོད་ ི་ཕ་ ་བིད་ ི་ ེན་ ིས། བདག་གིས་ ོད་འཚ་
བའི་ ས་ ་དེ་ ར་མི་ ་ཡང་། ོད་ ི་ འི་ལག་ནས་ ལ་ ིད་ལེན་པར་ངེས། ༡༣ བདག་གིས་ ལ་ཁམས་
ཡོངས་ལེན་པར་མི་ ་ ེ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་དང་། ཉིད་ ིས་བདམས་པའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆེད་ །
རིགས་ ེ་གཅིག་ ོད་ ི་ ་ལ་འཇོག་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༤ གཙ་བོས་ཨེ་དོམ་པ་ཧ་དད་ ས་ ་བ ག་ནས། ཤ་ལོ་མོ་ཡི་ད ་ ་བ ངས། དེ་ནི་ཨེ་དོམ་ ལ་
པོའི ད་པ་ཡིན། ༡༥ ོན་ཆད་ ་བིད་ ིས་ཨེ་དོམ་ལ་བ བ་ ེ། དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་ ིས་བེམ་པོ་ མས་ ར་

ས་ ེད་པའི་ ས་ ། ཨེ་དོམ་ ི་ ེས་པ་ཐམས་ཅད་བསད་དོ། ༡༦ ཡོ་ཨབ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་
མས་ཨེ་དོམ་ནས་ ་ ག་ ེ། ཨེ་དོམ་ ི་ ེས་པ་ མས་ཚར་བཅད་པའི་བར་ ་བ ད་དོ༎ ༡༧ དེ་ ས་ཧ་

དད་ནི་ན་སོ་ ་བ་དང་། ཁོ་དང་ཁོང་གི་ཕའི་འཁོར་གཡོག་དང་། ཨེ་དོམ་ ི་མི་ ོར་ཞིག་བཅས་ཨེ་ཇེབ་ ་
ོས། ༡༨ ཁོ་ཚ་མི་ཡན་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཱ་རན་ལ་ཐོན་པ་དང་། ཱ་རན་ནས་མི་ ོར་ཞིག་ ིད་དེ་ཨེ་ཇེབ་

ལ་སོང་ནས་ཨེ་ཇེབ་ ི་ ལ་པོ་ཕར་དང་འཇལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ལ་འ ་རིགས་བ ལ་བ་དང་། ད་ ང་
ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་ཡང་བགོས། ༡༩ ཧ་དད་ལ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་བཀའ་ ིན་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ ར་
བས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོས་རང་གི་བ ན་མོ་ཐག་ཕེ་ནེས་ ི་ ་མོ་ཁོ་ལ་ ང་མར་ ིན་ཏོ༎ ༢༠ ཐག་ཕེ་ནེའི་ ་མོ་
དང་ཧ་དད་གཉིས་ལ་ ་ཞིག་ ེས་པ་དང་། འི་མིང་ལ་གེ་ ་བད་ཅེས་བཏགས། ཐག་ཕེ་ནེ་ཡིས་གེ་ ་བད་
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ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་ ིད་དེ་ ་མ་དང་ཁ་འ ལ་ ་བ ག་ཅིང་། གེ་ ་བད་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ་
མས་དང་མཉམ་གཅིག་ ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་ ོད་ ་བ ག ༢༡ ཧ་དད་ ིས་ཨེ་ཇེབ་ནས་ ་བིད་

ནི་ཕ་མེས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བ་དང་། དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་ ང་ཤི་བ་ཐོས་ནས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ལ། ལ་
པོ་ ོད་ ིས་ང་རང་གི་ ལ་ ་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༢ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་དེ་ལ། ོད་ལ་བདག་གི་
འཁོར་ནས་ཅི་ཞིག་གིས་མ་འདང་བས། ཅིའི་ ིར་ ལ་ལ་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཁོས་ལན་འདི་ ད་ ། ང་ལ་
མ་འདང་ས་ཅི་ཡང་མེད་མོད། ལ་པོས་ང་ ིར་ ལ་ ་འ ོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ལན་བཏབ༎

༢༣ ་ཡིས་ཨེལ་ཡ་ ་ཡི་ ་རེ་ཟོན་ ་བ་དེ་ ས་ ་བ ག་ནས། ཤ་ལོ་མོ་ཡི་ད ་ ་བ ངས། ཁོ་ནི་ ོན་
རང་གི་དཔོན་པོ་ ཱ་པ་ཡི་ ལ་པོ་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ ི་ ང་ནས་ ོས་སོང་བ་དེ་ཡིན། ༢༤ ་བིད་ ིས་ ཱ་ ཱ་བ་

མས་གསོད་པའི་ ས་ ། རེ་ཟོན་ ིས་མི་ཚགས་ཤིག་བ ས་ནས། རང་ཉིད་ཁོ་ཚའི་མགོ་བར་བ ད་དེ། ད་
མེ་སེག་ལ་སོང་ནས་གཞིསཆགས་ཤིང་། ལ་དེ་ནས་ ལ་པོ་ ས། ༢༥ ཤ་ལོ་མོ་འཚ་བའི་ ས་ ། ཨ་དད་ ིས་
གནོད་པ་ ས་པ་ལས་གཞན། རེ་ཟོན་ཡང་ད ི་སི་རལ་བའི་ད ་ ་ལངས། ཁོས་ད ི་སི་རལ་བར་ ང་སེམས་
བཅངས་ཤིང་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ ས།

༢༦ ཤ་ལོ་མོ་ཡི་འཁོར་གཡོག་གམ། ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ ང་ལག་པ་བཏེགས་ནས་ ལ་པོ་ལ་ངོ་
ོལ་ ས། ཁོ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རིགས་ ེ་ཡི་ཙ་རེ་ ་བ་ཡིན། ཁོའི་མ་ནི་ གས་ས་མ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། མིང་ལ་ཙ་ ་

ཡ་ཟེར། ༢༧ ཁོས་ལག་པ་བཏེགས་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ོལ་བའི་ ་མཚན་ནི། དེ་ ོན་ཤ་ལོ་མོ་ཡིས་བཟོ་བ ན་ ས་
པའི་མིལ་ལོ་དང་། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ ི་མཁར་ལ་ཞིག་གསོ་ ས་བས་སོ། ༢༨ ཡེ་རོབ་ཨམ་ནི་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་
ཞིག་ཡིན་ལ། ཤ་ལོ་མོ་ཡིས་གཞོན་ ་འདིར་ ར་བ ོན་ཡོད་པ་ ོགས་ཏེ། ཁོ་ཡོ་སེབ་ ིམ་ ི་བཟོ་བ ན་ཡོད་
ཚད་ལ་ ་ ོག་ ེད་མཁན་ ་མངགས་སོ།

༢༩ ཉིན་ཞིག་ལ། ཡེ་རོབ་ཨམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ི་རོལ་ ་འ ོ་བའི་ ས་ ། ཁོ་རང་ཤི་ལོའི་མི་ ང་ ོན་པ་
ཨ་ཧི་ཡ་དང་ལམ་ ་འ ད། ཨ་ཧི་ཡ་ཡིས་ ས་ ་གསར་བ་ཞིག་ ོན་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་གཉིས་ཞིང་ཁ་ནས་འ ད་
པ་དང་། གཞན་མི་ ་ཡང་མེད། ༣༠ ཨ་ཧི་ཡ་ཡིས་རང་ཉིད་ ིས་ ོན་པའི་ ་བ་དེ་བཤགས་ནས་ མ་ ་བ ་
གཉིས་ ས་ཏེ། ༣༡ ཡེ་རོབ་ཨམ་ལ། ོད་ ིས་ མ་ ་བ ་ ེར་ཆོག་གོ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་

ད་ ། བདག་གིས་ཤ་ལོ་མོའི་ལག་ནས་ ལ་ ིད་འ ོགས་ངེས་ཏེ། རིགས་ ེ་བ ་ ོད་ལ་ ིན། ༣༢ ༼བདག་
གིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ ོད་བདམས་པའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ིར་ ། ཤ་ལོ་
མོར་རིགས་ ེ་གཅིག་ ེར་བར་ འོ༎༽ ༣༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ང་དོར་ཏེ། ཚ་དོན་པའི་ ་མོ་ཨོས་ཐ་རོལ་
དང་། མོ་ཨབ་པའི་ ་ཀ་མོས་དང་། ཨམ་མོན་པའི་ ་མིལ་ཀོམ་སོགས་བ ར་ཏེ། བདག་གི་ལམ་ལ་མ་ གས་པ་
དང་། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ནང་ ར། བདག་གི་ ན་ལམ་ན་ ང་བོར་བ ི་བའི་ ་བ་དང་། ིམས་ ོལ་དང་། ིག་
ཡིག་བ ི་ ང་མ་ ས་མོད། ༣༤ འོན་ ང་བདག་གིས་ཁོའི་ལག་ནས་ ལ་ཁམས་ཡོངས་མི་ལེན་པ་དང་། ཁོར་
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མི་ཚ་གང་བོར་ ལ་པོའི་འགན་འ ར་ ་འ ག་ ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། བདག་གིས་བདམས་པའི་གཡོག་པོ་
་བིད་ ིས་བདག་གི་བཀའ་ ང་དང་། ིག་ ོལ་ལ་བ ི་ ང་ ས་པས་སོ། ༣༥ བདག་གིས་ཁོའི་ འི་ལག་ནས་
ལ་ ིད་ ངས་ཏེ། ོད་ལ་རིགས་ ེ་བ ་ ེར་བར་ ། ༣༦ ཉིད་ ི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ིས། ངའི་མཚན་ཐོག་

ནས་བཞེངས་བའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་མཁར་ནས། ཉིད་ ི་ ང་ ་ ས་གཏན་ ་ ོན་མེ་ཡི་འོད་ ང་གསལ་ ིར། ད་
ང་ ལ་ ེ་གཅིག་ཁོའི་ ་ལ་ ེར་བར་ འོ། ༣༧ བདག་གིས་ ོད་རང་བདམས་ཏེ། ེད་ ི་སེམས་ནས་ ེད་

འདོད་པ་ཡོད་ཚད་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ོདརང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས་ནས་བདག་ ོང་ ེད་ ་
འ ག་ ་ཡིན། ༣༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་བདག་གིས་བ ོས་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ཉན་པ་དང་། བདག་གི་ གས་ལ་བ ི་

ང་དང་། བདག་གི་ ན་ལམ་ནས་ལེགས་པོར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ བ་པ་དང་། བདག་གི་ ིག་ ོལ་དང་།
བཀའ་ ང་ལ་བ ི་ ང་ ས་ཏེ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ར་ ད་ན། ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཏེ།
ངས་ ་བིད་ལ་གནང་བ་བཞིན་ ། ེད་ལའང་གཏན་ ོད་ ི་ ིམ་ཞིག་གནང་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ང་ ེད་ལ་
གནང་བར་ འོ། ༣༩ བདག་གིས་ཤ་ལོ་མོས་ལོག་པར་ ད་པ་ལ་བ ས་ནས་ ་བིད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་

ག་བ ལ་ ངས་ ་བ ག་མོད། ན་རིང་བོར་ ོང་ ་མི་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས།
༤༠ དེར་བ ེན་ཤ་ལོ་མོ་ཡིས་ཡེ་རོབ་ཨམ་གསོད་བསམ་པར། ཡེ་རོབ་ཨམ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨེ་ཇེབ་ལ་ ོས་

བ་དང་། ཨེ་ཇེབ་ ི་ ལ་པོ་ཤི་ཤག་གི་ ང་ ་འ ོར་ ེས། ཤ་ལོ་མོ་ཤི་རག་བར་ ། ཨེ་ཇེབ་ནས་བ ད་དོ།
༤༡ ཤ་ལོ་མོའི་དེ་འ ོས་ ི་ ་བ་དང་། ཁོས་ བ་པ་དང་ཤེས་རབ་ཡོད་ཚད་ནི་ཤ་ལོ་མོའི་ཟིན་ ིས ་ ིས་

བའོ། ༤༢ ཤ་ལོ་མོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ངོ་བཞི་བ འིརིང་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ས་བ་དང་། ༤༣ ཤ་ལོ་མོ་
ནི་ཁོའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བ་དང་། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ ི་མཁར་ ་ ར་ ས་ ས་ཏེ། ཁོའི་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་

ིས་ ལ་ ད་བ ང་ངོ་༎

༡༢ རེ་ཧབ་ཨམ་ཤེ་ཀེམ་ ི་ ོགས་ ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་ཤེ་ཀེམ་ ་
འ ོར་ཏེ་ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ོ་བའི་ ིར་ འོ༎ ༢ ནེ་པད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ནི་ ོན་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་

མོར་གཡོལ་ཆེད། ཨེ་ཇིབ་ ་ ོས་ ོལ་ལ་སོང་ ེ། གནས་དེར་གཞིས་ ོད་ ས།༼ཁོས་གནས་ ལ་དེ་གོ་ཡོད་པ་
རེད།༽ ༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མི་ཞིག་ཁོ་རང་གདན་འ ེན་ ་མངགས་ཏེ། ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་བའི་
ཆོས་ཚགས་དང་མཉམ་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་ ག་ནས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ༤ ོད་ ི་ཕས་ང་ཚར་གཉའ་ཤིང་

ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཏེ། དཀའ་ ག་གི་ལས་ཀ་ལས་ ་བ ག་ཡོད། ད་ ་ ོད་ ིས་ང་ཚའི་དཀའ་ ག་གི་ལས་
ཀ་དང་། གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་དེ་ཇེ་ཡང་ ་གཏོང་བར་རེ་ ་ ས་པ་ ར་ཇེ་ཡང་ ་བཏང་ན། ང་ཚས་ ོད་ལ་
ཞབས་ ི་བ བ་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ༥ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ཁོ་ཚར། གནས་ བས་ ་ ོད་ཚ་ ིར་སོང་ལ།
ཉིན་ག མ་ ི་ ེས་ ་ང་ལ་ ག་ ་ཤོག་ཅེས་བཤད་པས། དམངས་ མས་ ིར་སོང་ངོ་༎

༦ རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ཕ་ཤ་ལོ་མོ་འཇིག་ ེན་ན་འཚ་བའི་ ས་ ། ཁོའི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་ ོད་པའི་མ ན་
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ོན་ ན་པ་མང་པོ་ཡོད། རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ང་ལ་ལེགས་པའི་ཐབས་ཤིག་
བཏོན་ཏེ། ངས་དམངས་འདི་དག་ལ་ལན་ཡག་པོ་ཞིག་འདེབས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ོས་བ ས་ ས། ༧ ན་
པོ་དག་གིས་ཁོ་ལ། གལ་ཏེ་ད་ ་ ལ་པོས་དམངས་འདི་དག་གཡོག་པོ་དང་འ ་བར་གཅེས་ ོང་ ས་ཏེ། ད་
ཆ་ཡག་པོས་ཁོ་ཚར་ལན་བཏབ་ན། ཁོ་ཚ་ནམ་ཡིན་ཡང་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ ེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༨ ཡིན་
ཡང་ ལ་པོས་ ན་པོ་ མས་ ིས་བཏོན་པའི་ཐབས་དེ་མི་ ོད་པར། ཁོ་དང་མཉམ་ ་ནར་སོན་ཞིང་། ཁོའི་
མ ན་ ་ཞབས་གཡོག་ བ་པའི་ན་གཞོན་ཚར་ ོས་བ ར་ ས་ཏེ་། ༩ འདི་ ད་ ། མི་དམངས་འདི་དག་གིས་
ང་ལ། ོད་ ི་ཕས་ང་ཚར་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པས། ང་ལ་འདི་ཇེ་ཡང་ ་གཏོང་བའི་རེ་བ་ ་
ཞེས་བཤད་པས། ོད་ཚས་ང་ལ་འདིར་ཇི་ ར་ ས་ན་ལེགས་པར་ཐབས་ཤིག་འདོན་རོགས། ངས་ཁོ་ཚརལན་
བཟང་པོ་འདེབས་དགོས་ཞེས་བཤད་པར། ༡༠ ཁོ་དང་མཉམ་ ་ནར་སོན་པའི་ན་གཞོན་དག་གིས། དམངས་
འདི་དག་གིས་ ལ་པོར། ོད་ ི་ཕས་ང་ཚར་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པས། ང་ཚའི་གཉའ་ཤིང་དེ་ཇེ་
ཡང་ ་གཏོང་རོགས་ཞེས་རེ་བ་ ་ཞེས་བཤད་ན། ལ་པོས་ཁོ་ཚར། ངའི་མཐེ ་ ང་ནི་ངའི་ཨ་ཕའི་ ེད་པ་
ལས་ ོམ་པོ་ཡིན་པས། ༡༡ ངའི་ཨ་ཕས་ ོད་ཚར་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་མོད། ངས་དེ་ལས་ ང་ ི་
བའི་གཉའ་ཤིང་ཞིག་འགེལ་ངེས་ལ། ངའི་ཕས་ ོད་ཚར་ ག་གིས་ བ་པ་ཡིན་ལ། ངས་ ེད་ཚར་ ིག་ འི་

ག་གིས་འ བ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅེས་ ས་སོ།
༡༢ ཡེ་རོབ་ཨམ་དང་དམངས་མི་སེར་ མས་ ལ་པོ་རེ་བམ་ཨམ་ ིས་ཉིན་ག མ་ ི་ ེས་ ་ཤོག་ཅེས་

ག ང་བ་བཞིན། ཉིན་ག མ་པར་ཁོ་ཚ་དངོས་གནས་ ེབས་ ང་། ༡༣ ལ་པོས་འབངས་མི་ མས་ལ་ལན་
ག་པོ་བཏབ་པ་ལས། ཁོས་ ན་པོ་དག་གིས་བཤད་པ་བཞིན་མ་ བ་པར། ༡༤ ན་གཞོན་ཚས་བཏོན་པའི་

འདོད་ ལ་བཞིན་དམངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ངའི་ཕས་ ོད་ཚར་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་ལ།
ངས་ ོད་ཚར་དེ་ལས་ ང་ ི་བའི་གཉའ་ཤིང་ཞིག་འ ར་ ་འ ག་ངེས་པ་དང་། ངའི་ཕས་ ོད་ཚར་ ག་
གིས་ བ་པ་ཡིན་ལ། ངས་ ོད་ཚར་ ིག་ འི་ ག་གིས་འ བ་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༡༥ ལ་པོས་འབངས་མི་

མས་དང་བ ན་ བ་ ི་མེད་པ་ནི། མདོར་ན་དོན་དག་འདི་ནི་གཙ་བོས། ཁོང་གིས་ཤི་ལོ་བ་ཨ་ཧི་ ཱས་ནེ་
བད་ ི་ ་ཡེ་རབ་ཨམ་ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་དག་དོན་ཐོག་ ་འ ོལ་བར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།

༡༦ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་ ལ་པོས་ཁོ་ཚར་མི་བ ན་པ་མཐོང་ནས། ལ་པོར་འདི་ ད་ །
ང་ཚ་དང་ ་བིད་ལ་ནོར་ ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཡི་ ་ཡི་ ་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། ེ་ད ི་སི་རལ་བ་

མ་པ། རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་ཅིག ེ་ ་བིད་ ི་ ིམ་མི་ མ་པ། རང་གིས་རང་ལ་བདག་ ོང་ ོས་ཤིག་
ཅེས་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་སོང་ངོ་། ༡༧ ཡ་ ་ ་ ོང་ ེར་ན་གནས་
ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མ་སོང་བས། རེ་ཧབ་ཨམ་ཏག་ཏག་ཁོ་ཚའི་ ལ་པོ་ ས། ༡༨ ལ་པོ་རེ་ཧམ་

ིས་ ་ལག་ ག་མཁན་ ི་དཔོན་ཨ་དོ་རམ་མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་དག་གི་སར་སོང་མོད། ད ི་སི་རལ་བ་
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དག་གིས་ཁོ་བོ་ ོས་བ བ་ ེ་བསད་པས། ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ེལ་འ བ་ ིས་ཤིང་ ར་བ ད་དེ། ིར་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ ོས་སོང་ངོ་། ༡༩ འདི་ ར། ད ི་སི་རལ་བ་དག་གིས་ ་བིད་ ི་ ིམ་དང་ བ་འགལ་ ས། ད་ འི་
བར་ ་དེ་ ར་ ོད་དོ༎

༢༠ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་དག་གིས་ཡེ་རབ་ཨམ་ ིར་འོང་བ་གིན་པ་ཐོས་མ་ཐག མི་མངགས་ཏེ་ཁོ་
ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་བོས་ཏེ། ཁོ་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མིའི་ ལ་པོར་བ ོས་སོ། ཡ་ ་དའི་ ེ་བ་ལས་
གཞན་ ་བིད་ ིམ་ ི་ ེས་འ ངས་པ་ཞིག་མ་ ང་ངོ་༎

༢༡ རེ་ཧབ་ཨམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོང་ ེ། ཡ་ ་ད་ ིམ་ཚང་ཡོངས་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་ ེ་ལས་བ ོམས་
པའི་མི་ ི་བཅོ་བ ད་བ ས་ཏེ། དེ་དག་ཚང་མ་དམག་མིར་བདམས་ཡིན་ལ། ད ི་སི་རལ་དང་དམག་
འ གས་ ེད་པར་བ མ། ལ་ཁབ་ ིར་འ ོག་ ེ། ཡང་ཤ་ལོ་མོའི་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་ལ་ཐོབ་ ་འ ག་དགོས་
བར་བསམ་མོད། ༢༢ འོན་ ང་ ་ཡིས་དམ་པ་མི་ཤེ་མ་ ཱ་ ་བ་བ ལ་ཏེ་འདི་ ད་ ། ༢༣ ོད་སོང་ནས་ཤ་
ལོ་མོའི་ ་ཡ་ ་དའི་ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་། ཡ་ ་ད་བ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་ ིམ་མི་ཡོངས་དང་། དེ་
མིན་ ག་འ ོའི་མི་དམངས་ མས་ལ། ༢༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་རང་གི་ ་ ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་
ག ལ་འ ེད་མི་ ང་། དེ་བས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་དག་འདི་བདག་དང་འ ེལ་
བ་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ཤོད་ཅེས་ག ངས་བས། འབངས་མི་དག་གིས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉན་ཏེ། གཙ་བོའི་བཀའ་
བ ིས་ཏེ་ ིར་སོང་ངོ་༎

༢༥ ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་ནས་ཤེ་ཁེམ་བ ིགས་ཤིང་། གནས་དེར་གཞིས་ ོད་ ས། དེ་
ནས་ཡང་ཤེ་ཁེམ་ནས་ཆས་ཏེ་ཕ་ ་ཨེལ་བ ིགས།

༢༦ ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ི་སེམས་ ། ལ་ཁབ་འདི་ ར་བཞིན་ ་བིད་ ི་ ིམ་ལ་གཏོགས་ ིད་པ་དང་།
༢༧ དམངས་འདི་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་སོང་ ེ། གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ ་མཆོད་པ་ ལ་ན། ཁོ་ཚའི་སེམས་ ིར་ཁོ་
ཚའི་འགོ་གཙ་ཡ་ ་དའི་ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ལ་འཁོར་ཏེ། ང་རང་བསད་ན། ར་བཞིན་ཡ་ ་ད་ལ་དབང་
སོང་བ་རེད་ མ། ༢༨ ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ལ་པོས་འོས་འཚམ་ ི་འཆར་གཞི་འཐེན་ཏེ། གསེར་ ི་བེ ་གཉིས་བཟོས་
ཤིང་། འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། ོད་ཚ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོ་ ་དངོས་
གནས་དཀའ་བས། འདི་ནི་ ོད་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ནས་འ ེན་མཁན་ ི་ ་རེད། ༢༩ ཁོས་བེ ་གཅིག་བེད་ཨེལ་ ་
བཞག་པ་དང་། གཅིག་ནི་ ན་ ་བཞག་པ་རེད། ༣༠ དོན་འདིས་འབངས་མི་ མས་ ག་ལ་ ར་བ་རེད། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན་ཁོ་ཚ་ ན་ལ་སོང་ ེ་བེ ་དེར་ ག་མཚལ་བ་རེད། ༣༡ ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་མཆོད་
ཁང་བཞེངས་ཏེ། ལེ་ཝིའི་ ་ ད་མ་ཡིན་པའི་དམངས་ མས་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས། ༣༢ ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་

་བ ད་པའི་ཚས་བཅོ་ ་ནི་ ས་ཆེན་ལ་གཏན་ཁེལ་ ས་པ་དང་། དེ་ནི་ཡ་ ་དའི་ ས་ཆེན་དང་འ ་བར།
རང་ཉིད་ ིས་མཆོད་ ིར་མཆོད་འ ལ་ ས་ལ། ཁོང་གིས་བེད་ཨེལ་ ་ཡང་རང་གིས་བཟོས་པའི་བེ ་ལ་
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མཆོད་པ་ ལ། དེ་མིན་མཆོད་ ིའི་མཆོད་དཔོན་བེད་ཨེལ་ ་བ ོ་འཇོག་ ས། ༣༣ ་བ ད་པའི་ཚས་བཅོ་ ་
ེ། ཁོ་བོ་ ེར་ ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ས་གཉན་དེ་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་ཆེད་ ་བ ིས་པ་ཡིན་ལ། བེད་

ཨེལ་ ་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ོས་བ གས་ཏེ་མཆོད་པ་ ལ་ལོ༎

༡༣ བས་ཤིག་ལ། ེས་ ་དམ་པ་ཞིག་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ཡ་ ་ ་ནས་བེད་ཨེལ་ ་འ ོར། དེ་ ས་
ཡེ་རབ་ཨམ་བསང་ ིའི་གམ་ ་འ ེང་ ེ་ ོས་ ོན་པར་ ོམ། ༢ གཙ་བོའི་བཀས་མངགས་པའི་ ེས་

་དམ་པ་དེ་བསང་ ིར་ ོགས་ནས་ ད་ཆེན་པོས། ེ་བསང་ ི་ལགས། བསང་ ི། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་
བིད་ ི་ ིམ་ ་ ་ཞིག་ ེ་ངེས་པ་དང་། དེའི་མིང་ལ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཞེས་འབོད་ངེས། ཁོ་ནི་བསང་ ིའི་མཆོད་དཔོན་
ཏེ། ོད་ ི་ ེང་ ་ ོས་བ ག་མཁན་དེར་འ ར་ཞིང་། ོད་ ི་ ེང་ ་བསད་ནས། མིའི་ ས་པ་ཡང་ ོད་ ི་

ེང་ ་བ ེག་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༣ ཉིན་དེར། ེས་ ་དམ་པ་དེས་ ་ ས་ཤིག་བ ན་ནས་
འདི་ ད་ ། བསང་ ི་ངེས་པར་ ་གས་པར་འ ར་ལ། བསང་ ིའི་ ེང་གི་ཐལ་བའང་འཐོར་བར་ངེས། འདི་
ནི་གཙ་བོས་བ ན་པའི་ ་ ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༤ ལ་པོ་ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ ེས་ ་དམ་པ་དེས་བེད་ཨེལ་ལ་

ོགས་ཏེ་ ད་ ག་པ་ཐོས་ ང་བས། བསང་ ིའི་ ེང་མ བ་ ོན་ ས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ཁོ་བོ་ ངས་ཞིག་ཅེས་
བཤད་པས། ལ་པོས་ ེས་ ་དེའི་ ོགས་ ་བ ིངས་བའི་ལག་པ་དེ་ མ་རིད་ ་ ར་ཏེ། ིར་འ མ་མི་ བ་
པར་ ས་པ་དང་། ༥ བསང་ ི་ཞིག་ཅིང་། བསང་ ིའི་ ེང་གི་ཐལ་བ་ཡང་ ར་སོང་ངོ་༎ དེ་ནི་དངོས་གནས་

ེས་ ་དེས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་བ ན་པའི་ ་ ས་བ ན་པ་དེ་དང་འ ་བར་ ར། ༦ ལ་པོས་ ེས་ ་དམ་
པ་དེར་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངའི་ཆེད་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ་ ིན་ ིས་ངའི་
ལག་པ་ ར་ ི་ མ་པ་བཞིན་འ ར་བར་ ་རོགས་ཞེས་བཤད། དེ་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་དེས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་
བ་བཏབ་ ེ། ལ་པོའི་ལག་པ་ ར་ ི་ མ་པ་ ར་ཐོན་ཏེ་། ན་ ན་ ་ ར་བ་རེད། ༧ ལ་པོས་ ེས་ ་དམ་
པ་དེར་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ང་དང་མཉམ་ ་སོང་ ེ་ཟ་མ་བཟའ་བར་ ། སེམས་ གས་ཆེན་པོ་བཏོན་ནས།
ངས་ ེད་ལ་ ིན་ལན་འཇལ་ངེས་ཞེས་བཤད། ༨ ེས་ ་དམ་པ་དེས་ ལ་པོར་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ོད་ ི་
ཕོ་ ང་གི་ ེད་ཀ་ང་ལ་ ིན་ན་ཡང་། ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ནང་ལ་འ ོ་མི་ ང་བ་དང་། ད་ ང་ ལ་འདི་
ནས་ཟ་མ་བཟའ་མི་ཆོག་ལ་ ་ཡང་འ ང་མི་ཆོག ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་གཙ་བོའི་ང་ལ་བཀའ་བ ོས་ཏེ་འདི་ ད་

། བེད་ཨེལ་ ་ཟ་མ་བཟའ་མི་ ང་ལ་ ་ཡང་འ ང་མི་ ང་བ་དང་། ད་ ང་ ོད་རང་སོང་བའི་ ར་ ི་ལམ་
དེ་ནས་ ང་ ིར་འོང་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༠ དེ་ནས་ ེས་ ་དེ་ལམ་གཞན་ཞིག་བ ད་དེ་སོང་
བ་ལས། བེད་ཨེལ་ནས་འོང་བའི་ ོན་ ི་ལམ་དེ་ནས་ ིར་མ་སོང་།

༡༡ ན་པོ་ ང་ ོན་པ་ཞིག་བེད་ཨེལ་ན་བ ད་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་ ་ མས་འོང་ ེ། ེས་ ་དམ་པ་དེས་
ཉིན་དེར་བེད་ཨེལ་ ་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་པོར་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ཡོད་ཚད་ཕ་ལ་བཤད། ༡༢ ཕས་
ཁོ་ཚར། ེས་ ་དམ་པ་དེ་ལམ་གང་བ ད་ནས་ ད་སོང་ཞེས་ ིས་པས། ་ ག་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ །
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ཁོ་བོ་ཐོག་མར་ཡ་ ་ ་ནས་འོང་བའི་ ེས་ ་དེ་འ ོ་བའི་ལམ་ནས་ཁོ་ཚས་མཐོང་ཞེས་བཤད་པར། ༡༣ ང་
ོན་པའི་ ན་པོ་དེས་ཁོའི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ང་ལ་བོང་ ་ ་ ིག་ ོས་དང་ཞེས་བཤད་

པས། ཁོ་ཚས་ ་ ིག་ ས་ཚར་བ་ན། ཁོ་བོ་བོང་ ར་ཞོན་ཏེ། ༡༤ ེས་ ་དམ་པ་དེ་འཚལ་བར་ཆས་ ིན་པ་
དང་། ེས་ ་དེ་བེ་ཤིང་ཞིག་གི་འོག་ན་བ ད་ཡོད་པ་དང་འ ད་དེ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ཡ་ ་ ་ནས་འོང་
བའི་ ེས་ ་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༥ ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་དེས་འདི་ ད་

། ེད་ང་དང་མཉམ་ ་ ིར་ ིམ་ལ་སོང་ནས་ཟ་མ་བཟའ་འོ་ཞེས་བཤད་པ་ན། ༡༦ ེས་ ་དམ་པ་དེས་འདི་
ད་ ། ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ི་ ིམ་ ་འ ོ་མི་ ང་བ་མ་ཟད། གནས་འདི་ནས་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཟ་

མ་བཟའ་མི་ ང་ལ་ ་ཡང་འ ང་མི་ ང་། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་དེ་ནས་
ཟ་མ་བཟའ་མི་ ང་ལ་ ་ཡང་འ ང་མི་ ང་བ་མ་ཟད། ོད་ ོན་ཆད་སོང་བའི་ལམ་ནས་ ིར་ཡོང་མི་ ང་
ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༡༨ ན་པོ་ ང་ ོན་པ་དེས་ ིར་ཁོ་བོར་འདི་ ད་ ། ང་ཡང་ ང་ ོན་པ་ཡིན་
པས། ོད་དང་འ ་བ་ཡིན། ཕོ་ཉས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་སོང་ནས་ཁོ་བོ་ ོད་ ི་

ིམ་ལ་ ིད་འོང་ནས། ཟ་མ་བཟའ་ ་འ ག་པ་དང་ ་འ ང་ ་ ག་ཅེས་ག ངས་ ང་ཞེས་བཤད་མོད། དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་དེས་ཁོ་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་བ་ཡིན། ༡༩ དེ་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་

ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་དང་འ ོགས་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། ཁོའི་ ིམ་ནས་ཟ་མ་ཟོས་པ་དང་ ་འ ང་བ་དང་།
༢༠ ཁོ་གཉིས་ ོན་ཐོག་གཅིག་ ་ ོད་ བས། གཙ་བོའི་ག ང་དེ་ ེས་ ་དམ་པ་ ིར་ ིད་མཁན་ ི་ ང་

ོན་པ་དེ་ལ་བབས། ༢༡ ཁོས་ཡ་ ་ ་ནས་འོང་བའི་ ེས་ ་དེ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་གཙ་བོའི་
ག ངས་དང་འགལ་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ག ངས་མ་བ ིས་པར། ༢༢ ིར་ ོག་ ེ་འོང་བ་དང་། གཙ་
བོས་ ོད་ ིས་ཟ་མ་ཟ་བ་ ་འ ང་བ་བཀག་ ོམ་ ས་པའི་ ལ་ནས་ ོད་ ས་ཟོས་ཤིང་འ ང་། དེ་བས་ ོད་

ི་བེམ་པོ་ཕ་མེས་ ི་ ར་སར་མི་འ ག་མི་ ང་ག ང་ ང་ཞེས་ ས།
༢༣ ཟ་མ་ཟོས་ཚར་ ེས། ང་ ོན་མཁན་ ི་ ན་པོས་ ིར་ ིད་འོང་བའི་ ང་ ོན་པ་དེར་བོང་ ་ ་ ིག་

ས་པས། ༢༤ ཁོ་རང་ལམ་ཆས་སོང་། ལམ་བར་ ་སེང་གེ་ཞིག་དང་འ ད་དེ། ཁོ་བོར་སེང་གེས་ ག་ ེ་བསད།
བེམ་པོ་ལམ་ཁར་འ ེལ་འ ག བོང་ ་བེམ་པོའི་འ མ་ ་ལངས་འ ག་ཅིང་། སེང་གེ་ཡང་བེམ་པོའི་འ མ་

་ལངས་འ ག ༢༥ མི་ཞིག་ལམ་དེ་བ ད་ནས་སོང་བས། བེམ་པོ་ཞིག་ལམ་འ མ་ ་འ ེལ་ཡོད་པ་དང་།
སེང་གེ་ཞིག་དེའི་འ མ་ ་ལངས་འ ག་པ་མཐོང་བས། ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་ཡོད་སའི་ ོང་ ེར་ལ་ཐོན་ཏེ་
གནས་ ལ་ཞིབ་མོར་བཤད། ༢༦ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ ིར་ ིད་ནས་ཡོང་མཁན་ ི་ ན་པོ་ ང་ ོན་མཁན་དེས་
གནས་ ལ་དེ་ཐོས་ ེས་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ག ང་ལ་ བ་འགལ་ ས་པའི་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་
རེད། དེ་བས་གཙ་བོས་ཁོ་རང་སེང་གེ་ལ་ ད་པ་དང་། སེང་གེས་ཁོ་ ས་པ་དང་། ག་ ེ་བཏབ་ཏེ་བསད་པ་
རེད། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ག ངས་བ་མངོན་ ་ ར་སོང་བ་རེད་ཅེས་བཤད། ༢༧ ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་དེས་ཁོའི་
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་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ང་ལ་བོང་ ་ ་ ིག་ ོས་དང་ཞེས་བ ོས་པས། ཁོ་ཚས་ ་ ིག་ ས་ཚར་
ེས། ༢༨ ཁོ་རང་ ད་སོང་། ཁོས་ ེས་ ་དེ་ལམ་འ མ་ ་འ ེལ་ཡོད་པ་དང་། བོང་ ་དང་སེང་གེ་ཡང་བེམ་

པོའི་འ མ་ ་ལངས་འ ག་པ་མཐོང་ ང་ལ། སེང་གེས་ཁོ་རང་ཟོས་མེད་པ་མ་ཟད། བོང་ ་ཡང་ ས་མེད་དོ༎
༢༩ ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་དེས་ ེས་ ་དེའི་བེམ་པོ་བོང་ ར་བཀལ་ནས། ིར་རང་ཉིད་ ི་ ོང་ ེར་ ་ ེར་ཏེ།

་ངན་ ་བ་དང་། ར་ ས་ ས་པ་ ེ། ༣༠ ཁོའི་བེམ་པོ་རང་ཉིད་ ི་ ར་སར་ ས་ཏེ། ་བཞིན་ ་འདི་ ད།
ི་ ད། ཀ་ཡེ་ ོགས་པོ་ལགས་ཞེས་བོས། ༣༡ ར་ ས་ ས་ ེས། ང་ ོན་པའི་ ན་པོ་དེས་ཁོའི་ ་ མས་ལ་

འདི་ ད་ ། ང་རང་ཤི་ ེས། ོད་ཚས་ང་རང་ཡང་ ེས་ ་དམ་པ་དེའི་ ར་སར་ ས་ཏེ། ངའི་བེམ་པོ་ཁོའི་
བམ་པོའི་ཉེ་འ མ་ ་ ་དགོས། ༣༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ཁོས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་བ ར་ཏེ། བེད་ཨེལ་ ི་མཆོད་

ི་དང་། ས་མར་ཡ་ ོང་ ེར་སོ་སོའི་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་ ས་པ་ མས་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༣༣ དོན་དེ་འདས་ ེས། ཡེ་རབ་ཨམ་ ར་ ི་ལམ་ངན་པ་དེ་དང་འདས་མ་ ས་པར། འབངས་མི་སེར་

མས་མཆོད་ ིའི་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས་པ་དང་། རང་གི་འདོད་པ་ ར་ཁོས་ཐམས་ཅད་དམ་པར་ ས་ཏེ་
མཆོད་ ིའི་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས། ༣༤ དོན་དེས་ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ ིམ་ནི་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པ་དང་། ཐ་
ན་ཁོའི་ ིམ་དེ་ས་ ེང་ནས་མེད་པར་ ས་སོ༎

༡༤ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ་ཨ་བི་ ཱ་ན་བར་ ར་བས། ༢ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ཁོའི་ ང་མ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་
ིས་རང་ཉིད་ ས་མར་བཅོས་ཏེ། མི་གཞན་ལ་ ོད་ནི་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ང་མ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་མ་

བ ག་པར། ཤི་ལོའི་ ལ་ ་སོངས་ཤིག དེ་ན་ ང་ ོན་པ་ཨ་ཧི་ ཱ་ཡོད་ལ། ོན་ཆད་ཁོས་ང་ལ། ོད་དམངས་
འདིའི་ ལ་པོར་འ ར་ངེས་པར་བཤད་ ོང་བས། ༣ ད་ནི་ ོད་ ིས་བག་ལེབ་བ ་དང་། གོ་རེ་ བ་མོ་འགའ་
དང་། དེ་མིན་ ང་ ི་ མ་པ་གང་བཅས་ ེར་ནས་ཁོ་ལ་ ག་པར་སོང་དང་། ཁོས་ ོད་ལ་ ེས་ ོགས་ ་
འདིས་ཅི་ ེད་དགོས་པ་འཆད་ངེས་ཞེས་ ས། ༤ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ང་མས་དེ་ ར་ ས་ཏེ། ཤི་ལོ་ཡི་ ོགས་ ་
ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་། ཨ་ཧི་ ཱའི་ ིམ་ ་ཐོན་པ་དང་། ཨ་ཧི་ ཱ་ལོ་ན་ ས་པའི་ ེན་ ིས། མིག་དབང་ཉམས་ཏེ།
མཐོང་མི་ བ་པར་ ར་ཡོད་པས། ༥ གཙ་བོས་ ོན་ལ་ཨ་ཧི་ ཱ་ལ་ ང་བ ན་ཏེ་འདི་ ད་ ། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་

ང་མ་ ོད་ལ་དོན་འ ི་བར་ཡོང་གིན་ཡོད་ལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མོའི་ ་ལ་ནད་ ང་བས་སོ༎ བས་དེར་ ོད་
ིས་ཁོ་མོར་འདི་དང་འདི་ཤོད་ཅིག མོ་ནང་ ་ཡོང་ བས་ངེས་པར་ ་གཞན་ ི་ ང་མ་ཡིན་པ་ ར་ ་ངེས་

ཞེས་ག ངས།
༦ ཁོ་མོ་ ོའི་ནང་ ་འ ལ་ ས། ཨ་ཧི་ ཱས་ཁོ་མོའི་གོམ་ ་ཐོས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ཝེ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ང་

མ། ནང་ ་ཤོག་ཅིག ོད་རང་ཅིའི་ ིར་གཞན་པའི་ ད་མེད་ ་བ ས་པ་ཡིན་ནམ། ང་རང་དོན་ངན་འདི་
ོད་ལ་བཤད་ ་མངགས་པ་ཡིན་པས། ༧ ོད་རང་ ིར་སོང་ནས་ཡེ་རོབ་ཨམ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་
་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་རང་དམངས་ལས་བདམས་ཏེ། ོད་རང་བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་
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ི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ཡིན་ལ། ༨ ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་ལས་ ལ་ ིད་ ངས་ཏེ་ ོད་ལ་ ལ་བ་ཡིན་མོད། ོད་
ིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་མིག་དཔེར་བ ང་ ེ། བདག་གི་བཀའ་ ང་ལ་བ ི་ ང་ ེད་པ་དང་། ོ་

གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བདག་དང་བ ན་པ་དང་། བདག་གི་ ན་ ར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་དོན་དག་
མས་ ོད་པར་མི་ ེད་པས། ༩ ོད་ ིས་མི་དགེ་བའི་ལས་ བ་པ་ནི། ོན་མ་ མས་ལས་ ང་ ི་བའོ༎ རང་

གི་ཆེད་ལ་གཞན་པའི་གཙ་ ་བཞེངས་བ་དང་། ་ཡི་ ་འ ་བཟོས་ཏེ། ང་རང་ ོ་བར་ ས་ཤིང་། ང་རང་
བ་ ་བ ར། ༡༠ དེ་བས། བདག་གིས་གནོད་འཚ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིམ་ ད་ ི་མགོར་ ང་ ་བ ག་ ེ། ཡེ་རོབ་

ཨམ་ལ་གཏོགས་པའི་ ེས་ ་ ེ། གཞན་དབང་ ་ ར་བ་དང་། རང་དབང་དང་ ན་པ་ཡོད་ཚད་ད ི་སི་
རལ་བའི་ནང་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་ ད་ནི་མི་གཙང་བ་མེད་པར་བཟོ་བ་བཞིན་ཚར་
གཅོད་ངེས། ༡༡ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ད་པར་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད། ོང་ ེར་ ་ཤི་བ་ཡིན་ན་ ིས་བཟའ་ངེས་
ལ། ཐང་ ོད་ ་ཤི་བ་ཡིན་ན་ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་ ིས་བཟའ་ངེས་ཡིན། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་
རེད། ༡༢ དེ་བས་ ོད་རང་ ིར་འ ོ་རོགས་ ིས་དང་། ོད་ ི་ ང་བ་མཁར་ནང་ ་ ོས་མ་ཐག ོད་ ི་ ་
འཆི་ངེས་རེད་ཅེས་ ས། ༡༣ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་ཁོའི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ིས་ག ང་བཞིན། ཁོ་
རང་ ར་ ས་ ེད་ངེས། ཡེ་རོབ་ཨམ་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ལས་ནི། ཁོ་རང་གཅིག་ ་ལས་ ར་ ་འ ག་
མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་ ད་ལས། ཁོ་གཅིག་ ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ཡིད་
ཆེས་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ གཙ་བོས་ ལ་པོ་གཞན་པ་ཞིག་བ ོས་ཏེ་ ིད་ ོང་ ་བ ག་ ེ། ས་ཐོག་

་ ེབསས་ན། ཁོང་གིས་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་ ད་ ་མེད་ ་གཏོང་ངེས་ལ། ས་དེ་ནི་ ར་ནས་ ེབས་ཟིན་
འ ག ༡༥ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ལ་ད ང་འ ག་མཛད་དེ། ཁོ་ཚ་ ོམ་ ་འ ག་ངེས་ལ། དེ་ནི་ ་ནང་
གི་འདམ་ ་གཡོ་བ་དང་འ ་བར་འ ར་ངེས། ཁོ་ཚ་གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་དག་ལ་གནངས་པའི་མཛས་

ག་གི་ ལ་ནས་ ང་གནས་ད ང་བཏང་ ེ། ་མཚའི་ ོགས་ ་ཁ་འཐོར་ ་འ ོ་ ་འ ག་ངེས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན་ཁོ་ཚས་ཤིང་ ་བཟོས་ཏེ། གཙ་བོ་ གས་ ོ་བར་ ས་པས་སོ༎ ༡༦ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ནག་ཉེས་བསགས་
པའི་ ེན་ ིས། ད ི་སི་རལ་བ་དག་ ང་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པས། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ད ་ལག་

་ ོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད།
༡༧ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ང་མས་གོམ་ཁ་བ ར་ཏེ་ ིར་སོང་ ེ། ཐིར་ ཱ་ ་འ ོར་ཞིང་། ོ་ཐེམ་ལ་གོམ་པ་ ོས་

མ་ཐག ་ ག་ཤིའོ༎ ༡༨ ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་དག་གིས་ཁོ་བོ་ ར་ ་ ས་ ས་ཤིང་། ཁོ་ལ་ ་ངན་ ས་པ་
དང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་མངགས་པའི་ཁོའི་གཡོག་པོ་ཨ་ཧི་ ཱ་བཤད་བཞིན་ ས་སོ༎

༡༩ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་དོན་དག་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་འཐབ་འཛང་ཇི་ ར་ ས་པ་དང་། ལ་པོར་ཇི་ ར་
བ ད་པ་སོགས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ི་ ེང་བཀོལ་ཡོད། ༢༠ ཡེ་རོབ་ཨམ་ལོ་ཉེར་གཉིས་ལ་ ལ་པོར་
བ ད་ཅིང་། ཁོའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པའི་ཚ། ཁོའི་ ་ ་དབ་ ིས་ ད་བ ངས་ཏེ་ ལ་པོར་བ ད་
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པ་དང་།
༢༡ ཤ་ལ་མོའི་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ིད་བ ང་། ལ་སར་འཁོད་ བས་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་

གཅིག་ཡིན་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཏེ། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ལས་བདམས་ཏེ་ཁོའི་མིང་ཐོག་ནས་
བ ན་པའི་མཁར་ནང་ ། ལོ་བ ་བ ན་ལ་ ལ་པོར་བ ད། རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ཨ་མའི་མིང་ལ་ ་ཨེ་མ་ཟེར་
ཞིང་། མོ་ནི་ཨམ་མོན་ ི་མི་ཡིན། ༢༢ ཡ་ ་ ་པས་ཚས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་མི་དགེ་བ་ ད་པ་དེ། ཉེས་འགལ་

ིས་ཕོག་ ག་བཏང་བ་ནི། ཁོའི་མེས་པོ་དང་བ ར་ན་ཡང་ ག་གོ། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་རི་མཐོན་པོ་
རེའི་ ེང་དང་། ང་མདོག་གི་ ོང་བོ་རེའི་འོག་ ་བསང་ ི་བ ིགས་པ་དང་། ཀ་ ་དང་ཤིང་ ་བཟོས་སོ༎
༢༤ ལ་ཁམས་འདིར་མ་ནིང་ཡང་ཡོད་ལ། ཡ་ ་ ་པ་ཚས་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་མིག་མ ན་ནས་ ི་མི་
དག་གནས་ད ང་མཛད་པ་ལ་དཔེ་བ ས་ཏེ། ག་པའི་ལས་ཁོ་ནར་ ད།

༢༥ ལ་པོ་ཡེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ ིད་ལོ་ ་བར། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ཤི་ཤག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ར་ ོལ་ ས་
ཏེ། ༢༦ གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་དང་ ལ་པོའི་བང་མཛད་ནང་གི་རིན་པོ་ཆེ་དག་འ ོག་ཅིང་། གསེར་ཡོད་ཚད་ ེར་
བ་དང་། ད་ ང་ཤ་ལོ་མོས་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ བ་ ང་འ ོག་ཅིང་། ༢༧ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ཟངས་

ིས་བཟོས་པའི་ བ་ ིས་གསེར་ ི་ བ་ ི་ཚབ་ ས་ཤིང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ོ་ ང་ལ་ ད་དེ་ ་ ང་ ེད་
་བ ག ༢༨ ལ་པོ་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ ་འ ོ་ཐེངས་རེར། ངདམག་གིས་ བ་འདི་འཛན་ ི་ཡོད་ལ། ་བ་

ཚར་ ེས་ བ་ ིར་བ ལ་ཏེ། ོ་ ང་གི་སར་འཇོག་གི་ཡོད།
༢༩ རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་བ བས་པ་ཐམས་ཅད། ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་

ཡོད། ༣༠ རེ་ཧབ་ཨམ་དང་ཡེ་རོབ་ཨམ་གཉིས་ ིས་ ས་ ན་ ་ག ལ་འ ེད་ ིན་ཡོད་པ་དང་། ༣༡ རེ་ཧབ་
ཨམ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་མཁར་ ི་ཁོའི་མེས་པོ་དག་གི་ ར་སར་ ར་ ས་ ས། ཁོའི་
མའི་མིང་ལ་ ་ཨེ་མ་ཟེར་ཞིང་། ཨམ་མོན་ ི་མི་ཡིན། ཁོའི་ ་ཨ་བི་ཨམ༼མིང་གཞན་ལ་ཨ་བི་ཨ་ཡང་ཟེར།༽་

ིས་ ད་བ ངས་ཏེ་ ལ་ ིད་བ ང་༎

༡༥ ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པ་ལ། ཨ་བེ་ཨམ་ ་བིད་ ལ་པོའི་ ལ་སར་བ ད་
དེ། ༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ག མ་ལ་ ལ་པོར་བ ད། ཁོའི་ཨ་མའི་མིང་ལ་ ཱ་ཨ་ཁ་ཞེས་འབོད་ལ། མོ་

ནི་ཨ་བི་ཤ་ལོམ་ ི་ ་མོ་ཡིན། ༣ ཨ་བེ་ཨམ་ ི་ ོད་པ་ནི་ཁོའི་ ོན་ཆད་ ི་ཕའི་ ག་པའི་ ོད་ ལ་དང་ཡོངས་
་མ ན་ལ། ཁོའི་སེམས་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་སེམས་དང་མི་འ ་བར། ག ང་ ང་ཟོལ་མེད་ ིས་གཙ་བོ་
ེ། ཁོའི་ ་དང་བ ན་པ་ཞིག་མིན་ནོ༎ ༤ ཡིན་ཡང་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡིས་ ་བིད་ལ་ ོས་ཏེ། ར་བཞིན་

ཁོང་གིས་ཡ་ ་ ་ ་འོད་ ང་ཡོད་པར་ ས་ཏེ། ཁོའི་ ་ ་མ ད་ ་ ལ་པོར་འ ག་ ་བ ག་ནས། ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་འ གས་ ན་ ེད་ ་བ ག ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་བིད་ ིས་ཧེད་པ་ ་རི་ཡའི་དོན་དག་དེ་ ད། གཞན་
ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ ན་ལམ་ནས་བདེན་པར་མཐོང་བ་ཡིན་པས། ཚ་གང་བོར་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ལ་
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བ་འགལ་ ་ ོང་མེད། ༦ རེ་ཧབ་ཨམ་འཇིག་ ེན་འདིར་ཡོད་ ས། ན་ ་ཡེ་རོབ་ཨམདང་ག ལ་བ ེས།
༧ ཨ་བེ་ཨམ་ ི་ ་བ་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ཨ་བེ་

ཨམ་ ིས་ ས་ ན་ཡེ་རོབ་ཨམ་དང་ག ལ་བ ེས། ༨ ཨ་བེ་ཨམ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་གཉིད་དེ། ་
བིད་མཁར་ ་ ར་ ས་ ས་སོ། ཁོའི་ ་ཨ་ ཱས་ ད་བ ངས་ཏེ་ཁོ་རང་ ལ་སར་བ ད།

༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིད་ལོ་ཉི་ ་བར། ཨ་ ཱ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ས། ༡༠ ད ི་སི་རལ་
ི་ ལ་པོར་ལོ་ངོ་བཞི་བ ་ཞེ་གཅིག་ལ་བ ད། ཁོའི་ ོ་མོའི་མིང་ལ་ ཱ་ཨ་ཁ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། མོ་ནི་ཨ་ ་ཤ་

ལོམ་ ི་ ་མོ་ཡིན། ༡༡ ཨ་ ཱས་རང་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ལ་བ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་དོན་དག་བདེན་པར་
མཐོང་བའི་ ་བ་ མས་ ས་ཏེ། ༡༢ མ་ནིང་དག་ ལ་ཁམས་ནས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། ཡང་ཁོའི་མེས་པོ་
དག་གིས་བཟོས་པའི་ ་འ ་ཡོད་ཚད་ ང་མེད་པར་ ས་ལ། ༡༣ དེ་མིན་ཁོའི་ ོ་མོ་ ཱ་ཨ་ཁའི་ ལ་མོའི་གོ་ས་
ཡང་ ངས་ལ། དེ་ནི་ཁོ་མོར་ ག་ ོ་བའི་ཨ་ཤེ་ ཱའི་ ་འ ་ཞིག་བཟོ་བའི་ ིར་ འོ༎ ཨ་ ཱས་ཁ་མོའི་འ ་ ་
ག བ་ ེ། ཀིད་རོན་ ་ ན་ ི་འ མ་ ་མེར་བ ེགས། ༡༤ མཆོད་ ི་ཁོ་ན་ནི་ད་ ང་མེད་པར་བཏང་མེད། ཨ་

ཱ་ནི་ཚ་གང་པོར་གཙ་བོ་ལ་ གས་བསམ་ཧ་ཅང་དཀར། ༡༥ ཨ་ ཱས་ཁོའི་ཕས་དམ་པར་ ས་པ་དང་། རང་
ཉིད་ ིས་དམ་པར་ ས་པའི་གསེར་ད ལ་དང་ཡོ་ ད་ཡོད་ཚད་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་བཞག

༡༦ ཨ་ ཱ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་བ་ཨེ་ཤ་གཉིས་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་ཡོད་ ས་ ན་ ་ག ལ་འ ེད་
པར་ ེད། ༡༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་བ་ཨེ་ཤས་ཡ་ ་ ་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་དགོས་པས། ཱ་ ཱ་བ ིགས་ཏེ། མི་

མས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱ་ཡོད་ས་ནས་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་ ས་མི་ཆོག་པར་ ས། ༡༨ དེ་ནས་ཨ་ ཱ་གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་བང་མཛད་ན་ ག་པའི་གསེར་ད ལ་ཚང་མ་འཁོར་གཡོག་གི་
ལག་ ་ ད་དེ། ད་མེ་སེག་གི་ ལ་པོ་ཧེས་ཡོན་ ི་ཚ་བོར་ ད། ཁོ་རང་ཧབ་རོམ་མོན་ ི་བ་ ་བེ་ན་ཧ་དད་

ི་སར་སོང་ ེ་འདི་ ད་ ། ༡༩ ོད་ ི་ཨ་ཕས་ངའི་ཕ་ལ་ཁ་ཆད་བཞག ་གཉིས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ཁ་ཆད་
བཞག ད་ ་ངས་ ོད་ལ་གསེར་ད ལ་ ི་ལེགས་ ེས་ ལ་ཏེ། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་བ་ཨེ་ཤ་ལ་
བཞག་པའི་ཁ་ཆད་མེད་པར་ ས་ནས། ཁོ་རང་ང་དང་ཁ་འ ལ་ ་འ ག་པར་ ་ཞེས་བཤད། ༢༠ བེན་ཧ་དད་

ིས་ ལ་པོ་ཨ་ ཱ་ཡི་ ད་ཆར་ཉན་ཏེ། དམག་དཔོན་མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་མཁར་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པ་
དང་། ཁོ་ཚས་ཨི་ཡོན་དང་། ན་། ཨ་བེད་བེད་མ་ཁ་དང་། ཀིན་ནེ་རོན་ ི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་ ོགས་དང་།
ནབ་ཐ་ལིའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་ ོགས་ ོལ་བས་བ ལ། ༢༡ བ་ཨེ་ཤས་དེ་ཐོས་ ེས། ལས་མཚམས་བཞག་

ེ་ ཱ་ ཱ་ཞིག་གསོ་མ་ ས་པར། ཐིར་ཙ་ ་སོང་ནས་བ ད། ༢༢ དེ་ནས་ ལ་པོ་ཨ་ ཱས་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་
བ གས་གཏམ་ ེལ་ཏེ། མི་གཅིག་ ང་ ིར་ ོལ་མི་ཆོག་པར། ཁོ་ཚར་བ་ཨེ་ཤས་ ཱ་ ཱ་ཞིག་གསོ་ ེད་པར་
བཀོལ་བའི་ ོ་དང་། ཤིང་ཆ་སོགས་ ེར་ནས། བེན་ཡ་མིན་ ི་གེ་ ཱ་དང་མི་ས་ ཱ་ཞིག་གསོ་ ེད་པར་བཀོལ་
དགོས་པར་བ ོས།
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༢༣ ཨ་ ཱའི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་ཁོའི་ ིང་ ོབས་དང་འ གས་
ན་ ས་པའི་མཁར་ཡོད་ཚད་། ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད། ཨ་ ཱ་ལོ་ན་ ས་ བས། ང་བར་ནད་ ང་

ཡོད། ༢༤ ཨ་ ཱ་དང་ཁོའི་མེས་པོ་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཁོའི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་ ོང་ ེར་ ་ཁོའི་ཡང་མེས་དག་
གི་ ར་སར་ ར་ ་ ས་ཤིང་། ཁོའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ ད་བ ངས་ཏེ་ ལ་སར་བ ད།

༢༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པ་དང་། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ་ ་དིབ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་སར་
བ ད་པའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པར། ༢༦ ན་དབ་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ག་པའི་ལས་ ་མཐོང་བ་དག་དང་།
ཁོའི་ཕས་ཇི་ བ་པ་དེ་བཞིན་ བ་པ་ ེ། ཁོའི་ཕས་ད ི་སི་རལ་བ་ཉེས་པར་ ང་བའི་ནོར་འ ལ་ ི་ཉེས་པ་
བསགས་པ་དེ་བཞིན་བ བ། ༢༧ ཡི་ས་གར་བའི་ཨ་ཧི་ཡ་ཡི་ ་བ་ཨེ་ཤ་ཡས་ ་དབ་ལ་ བ་འགལ་ ས་ཏེ། ཁོ་
རང་ཁོ་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་གེབ་བེ་ཐོན་ ་བསད། བས་དེར་ ་དབ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ཚས་གེབ་བེ་
ཐོན་ ོར་ ོམ་ ས། ༢༨ ་བིད་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱ་ལོ་ག མ་པར་བ་ཨེ་ཤ་ཡིས་བསད་དེ། ཁོའི་གོ་ས་གཡོ་འ ོག་

ས། ༢༩ བ་ཨེ་ཤ་ ལ་པོར་བ ད་མ་ཐག་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་ཚང་གང་བོ་ ་མེད་ ་བཏང་བ་དང་། ད གས་
ན་ཡོད་ཚད་ལས་གཅིག་ ང་མ་བཞག་པར། ཚང་མ་མེད་པར་བཏང་ ེ། དངོས་གནས་གཙ་བོས་གཡོག་པོ་

ཤི་ལོ་པ་ཡི་ཨ་ཧི་ཡ་ལ་བཤད་པ་དོན་ཐོག་ ་འ ོལ་བར་ ས་པ་རེད། ༣༠ དེ་ནི་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་རོབ་ཨམ་
ིས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་
གས་གཏིང་ནས་འ གས་པར་ ས་པས་སོ།

༣༡ ་དབ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད།
༣༢ ཨ་ ཱ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་བ་ཨེ་ཤ་གཉིས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཡོད་ ས་ ན་ ་ག ལ་འ ེད་པར་

ེད།
༣༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་ག མ་པ་དང་། ཨི་ཧི་ཡ་ཡི་ ་བ་ཨེ་ཤ་ནི་ཐིར་ཙ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་

ལ་པོར་བ ད་དེ་བ ོམས་པའི་ལོ་ཉེར་བཞིའི་རིང་། ༣༤ ཁོས་གཙ་བོ་ ན་ ར་ ག་པའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་
ལས་ལ་ ད་ཅིང་། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ཇི་ ར་ ད་པའི་ལམ་ ་ གས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་དག་ ག་ལ་ ར་བ་
ནས་ཉེས་པར་ ང་བའི་ཉེས་པ་བསགས་སོ༎

༡༦ གཙ་བོའི་ག ངས་དེ་ཧ་ན་ནི་ཡི་ ་ཡེ་ ་ལ་བབས་ཏེ། བ་ཨེ་ཤ་ལ་འདི་ ད་ ། ༢ བདག་གིས་ ོད་
ལ་ས་ ལ་ ི་ ོད་ནས་ཡར་ ངས་ཏེ། ོད་ནི་ངའི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བཞག ོད་

ནི་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ ད་པའི་ལམ་ ་ གས་ཞིང་། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་
བ ག་ ེ། བདག་གི་ གས་ ོ་བར་ ས། ༣ བདག་གིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་ ད་ ་མེད་ ་བཏང་ ེ། ོད་ ི་

ིམ་ནི་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་ ད་དང་འ ་བ་ཞིག་བཟོ་ངེས་ཡིན་ལ། ༤ བ་ཨེ་ཤར་གཏོགས་པའི་
མི་ནི། མཁར་ནང་ ་ཤི་བ་ཡིན་ན་ ིས་བཟའ་བར་ངེས་ལ། ཞིང་ཐང་ ་ཤི་བ་ཡིན་ན་ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་
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ིས་བཟའ་བར་འ ར་ཅེས་ ིག་དམོད་ ས།
༥ བ་ཨེ་ཤ་ཡིས་ ད་པའི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཁོའི་དཔའ་ ོབས་སོགས་

ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༦ བ་ཨེ་ཤ་དང་ཁོའི་མེས་པོ་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཐིར་ཙ་ ་ ར་
ས་ ས་ཤིང་། ཁོའི་ ་ཨེ་ ཱ་ཡིས་ ད་བ ངས་ཏེ་ ལ་པོར་བ ད། ༧ གཙ་བོའི་ག ངས་ཧ་ན་ནི་ཡི་ ་ ང་
ོན་པ་ཡེ་ ་ལ་བབས་ནས། བ་ཨེ་ཤ་དང་ཁོའི་ ིམ་ལ་ ིག་དམོད་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་
ར་མི་དགེ་བའི་ལས་ ་མཐོང་དག་ལ་ ད་པར་ ས་ཤིང་། ཁོས་ལག་པས་བ བ་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་གཙ་བོའི་
གས་ ོ་བར་ ས་པའི་ ེན་ ིས། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་དང་འ ་བར་ ས་ལ། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིམ་མི་གང་བོ་

བསད་པའི་ ེན་ ིས་ ང་ཡིན་ནོ།
༨ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་ཉེར་ ག་པ་དང་། བ་ཨེ་ཤ་ཡི་ ་ཨེ་ ཱ་ཐིར་ཙ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་

པོར་བ ོས་ཏེ་ ིད་ལོ་གཉིས་འགོར་བ་ ས་མཉམ་ཡིན་ལ། ༩ དམག་གི་ཤིང་ ་ ེད་ཙམ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་
པའི་ཁོའི་ ོན་པོ་ཟིམ་རི་ཡིས་ཁོ་ལ་ བ་འགལ་ ས། ཁོ་རང་གནས་དེའི་ཐིར་ཙའི་ཨར་ཙའི་ ིམ་ ་ཆང་གིས་
བཟི་ཡོད་ བས། ༡༠ ཟིམ་རི་ ་བ་ནང་ ་སོང་ནས་ཁོ་རང་བསད་ཅིང་། ཁོའི་གོ་ས་འ ོག འདི་ནི་ཡ་ ་ འི་

ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་ཉེར་བ ན་པར་ ང་བའི་དོན་དག་ཡིན། ༡༡ ཟིམ་རི་ ལ་པོར་བ ད་མ་ཐག་བ་ཨེ་
ཤ་ཡི་ ིམ་ཚང་གང་བོ་བསད་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ཁོའི་ཤ་ཉེ་དང་། ོགས་པོ་སོགས་ཕོ་ ེས་གཅིག་ ང་ ས་

་མ་བ ག ༡༢ ཟིམ་རིས་འདི་ ར་བ་ཨེ་ཤའི་ ིམ་ཚང་གང་བོ་ ་མེད་ ་བཏང་བ་ནི། གཙ་བོས་ ང་ ོན་
པ་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས་བ་ཨེ་ཤ་ལ་ ིག་དམོད་ ས་བའི་ ད་ཆ་དང་འ འོ༎ ༡༣ དེ་ནི་བ་ཨེ་ཤ་དང་ཁོའི་ ་
ཨེ་ ཱ་གཉིས་ ིས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ཡོད་ཚད་དེ། ཁོ་ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་ མས་ཉེས་པར་ ང་

་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དང་། དགོས་མེད་ ི་ ས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་ གས་ ོ་བར་ ས་པའི་ ེན་
ིས་ཡིན།

༡༤ ཨེ་ ཱའི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་བ བས་པ་ཐམས་ཅད། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་
ཡོད།

༡༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་ཉེར་བ ན་པ་དང་། ཟིམ་རི་ཐིར་ཙའི་ ལ་པོར་ཉིན་བ ན་
ལ་བ ད། བས་དེར་དམངས་ ིས་དམག་ ར་བ བ་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ི་གིབ་བེ་ཐོན་ལ་བ ོར་ ོལ་ ས།
༡༦ དམངས་ ིས་ ར་ལས་ཟིམ་རིས་ བ་འགལ་ ས་ཤིང་། ལ་པོ་ཡང་བསད་པའི་ ད་ཆ་ཐོས་ ང་། དེ་བས་
ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མིས་ཉིན་དེར་ ར་ནང་ནས་དམག་དཔོན་ཨོམ་རི་ ལ་པོར་བ ོས། ༡༧ ཨོམ་རིས་ད ི་
སི་རལ་ ི་འབངས་མིའི་ ེ་ ིད་དེ། གིབ་བེ་ཐོན་ནས་ཡར་ལ་སོང་ནས། ཐིར་ཙའི་མཐའ་ནས་བ ོར། ༡༨ ཟིམ་
རིས་མཁར་གཏོར་བཤིག་ ས་པ་མཐོང་ ེས། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་གཙང་ཁང་ ་སོང་ཞིང་། མེ་བཏང་ནས་ཕོ་

ང་མེ་ལ་བ ེགས་ཏེ། རང་བ ེགས་ ིས་ཤི་སོང་ངོ་༎ ༡༩ འདི་ནི་ཁོས་ནག་ཉེས་བསགས་ཏེ། གཙ་བོའི་ ན་
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ར་མི་དགེ་བའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་དོན་དག་བ བས་པ་དང་། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ལས་པ་བཞིན་བ བས་ཏེ།
ཁོས་ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ཡིན།

༢༠ ཟིམ་རིའི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོས་ བ་འགལ་ ས་པའི་གནས་ ལ་དག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
རབས་ ་བཀོད་ཡོད།

༢༡ བས་དེར། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ཁག་གཉིས་ ་ ེས་ཏེ། ེད་ཀ་གི་ནད་ ི་ ་ཐིབ་ནིའི་ ེས་
་འ ངས་ཏེ། ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ོས་པ་དང་། ེད་ཀ་ཨོམ་རིའི་ ེས་ ་འ ངས། ༢༢ ཡིན་ཡང་ཨོམ་རིའི་
ེས་འ ངས་བ་དག་ནི་ནད་ ི་ ་ཐིབ་ནིའི་ ེས་འ ངས་དག་ལས་མང་ཞིང་། ཐིབ་ནི་ཤི་བའི་ ེས་ ། ཨོམ་རི་
ལ་པོར་བ ོས།

༢༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་སོ་གཅིག་པ་དང་། ཨོམ་རི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད་ནས་ལོ་
བ ་གཉིས་འགོར། ཐིར་ཙ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དེ་ལོ་ ག་འགོར། ༢༤ ཨོམ་རིས་ད ལ་ ོ་ཚད་གཉིས་ ིས་ཤེ་
མར་ནས་ས་མར་ཡ་རི་བོ་ཉོས་ཤིང་། རི་བོའི་ ེང་ ་མཁར་བཞེངས་ལ། རི་བོའི་ཐོག་མའི་མིང་ཤེ་མར་ཞེས་པ་
གཞིར་བ ང་ནས། མཁར་བཞེངས་པ་དེའི་མིང་ལ་ས་མར་ཡ་ཞེས་མིང་བཏགས། ༢༥ ཨོམ་རིས་གཙ་བོའི་ ན་

ར་མི་དགེ་བའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ ད་པ་ནི། ཁོའི་ ོན་ ི་ ལ་པོས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ལས་ ང་
ིའོ༎ ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ཅི་ལས་པ་བཞིན། ཁོས་ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་
མས་ཉེས་པར་ ང་བའི་ཉེས་བསགས་ལ། དོན་མེད་ ི་ ས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ གས་ ོ་བར་ ས་

པས་སོ།
༢༧ ཨོམ་རིའི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་། ིང་ ོབས་ ིར་མངོན་པ་ཐམས་ཅད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་

་བཀོད་ཡོད། ༢༨ ཨོམ་རི་དང་མེས་པོ་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ས་མར་ ཱ་ ་ ར་ ས་ ས་ཤིང་། ཁོའི་ ་ཨ་ཧབ་
ིས་ ད་བ ངས་ནས་ ལ་པོར་བ ད།

༢༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ ཱའི་ ིད་ལོ་སོ་བ ད་པར། ཨོམ་རིའི་ ་ཨ་ཧབ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད།
ཨོམ་རིའི་ ་ཨ་ཧབ་ས་མར་ཡ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ལོ་ཉེར་གཉིས་ལ་བ ད་ཅིང་། ༣༠ ཨོམ་རི་ཡི་ ་ཨ་
ཧབ་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་མི་དགེ་བའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ ད་པ་ནི། ཁོའི་ནག་ཉེས་ནི་ ོན་ ི་

ལ་པོའི་ཉེས་པ་ལས་ ང་ ིའོ༎ ༣༡ ཁོས་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ཉེས་པ་ལས། ད་ ང་ཡང་བར་འདོད་
དེ། ཡང་ཚ་དོན་ཨེལ་བ་ཨལ་ ི་ ་མོ་ཡེ་ཟེ་བེལ་ ང་མར་ ངས་བ་དང་། བ་ཨལ་ལ་ ས་པའི་ ག་འཚལ་ཏེ།
༣༢ ས་མར་ ཱ་ ་བ་ཨལ་ ི་ ་ཁང་བ ིགས་ལ། ་ཁང་ནང་ ་བ་ཨལ་ལ་མཆོད་ ི་ཡང་བ ིགས་ལ། ༣༣ ད་

ང་ཨ་ཧབ་ ིས་ཡེ་རི་ཀོ་ཡང་བཟོས་ཏེ། ཁོས་ ད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
གས་ ོ་བར་ ས་ཏེ། ཁོའི་ ོན་ ི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལས་ ང་ ི་བའི་ཉེས་པ་བསགས།

༣༤ ཨ་ཧབ་གོ་གནས་ ་ཡོད་ བས། བེད་ཨལ་ ི་མི་ཧི་ཨེལ་ ིས་ཡེ་རི་ཀོ་མཁར་ཞིག་གསོ་ ས་ཤིང་། ང་
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གཞི་འ གས་པའི་ བས་ ། ་ཆེ་བ་བེ་ལན་མེད་པར་སོང་ལ། ོ་བ ིག་པའི་ བས་ ། ་ ང་བ་ཤེ་ཀི་མེད་
པར་སོང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨ་ལ་ག ངས་བ་དང་མ ངས་སོ༎

༡༧ གིལ་ཨད་ ་གནས་གཡར་བའི་ཐིས་བི་བ་ཨེ་ལི་ཡ་ཡིས་ཨ་ཧབ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་རང་གིས་
བ ེན་བ ར་ ་བཞིན་པའི་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་མནའ་འབོར་བར་

་ ེ། གལ་ཏེ་ལོ་འདི་འགར་ངས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་མིན་ན། བསིལ་ཆབ་ ག་མི་ ིད་ལ། ཆར་ཡང་འབབ་མི་
ིད་ཅེས་ ས།

༢ གཙ་བོའི་ག ངས་ཨ་ལི་ཡ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༣ ོད་གནས་འདི་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཤར་ ོགས་
་སོང་དང་། ཡོར་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་ཀེ་རིད་ ་ ན་ ི་ཉེ་འ མ་ ་ ང་ནས། ༤ ོད་ ིས་ ་ ན་

དེ་ལས་འ ང་དགོས་ལ། ངས་ ོན་ནས་བཀའ་ཕབ་ ེ་ ་ཏས་ ོད་རང་གསོ་ ོང་ ེད་པར་ ས་ཡོད་ཅེས་
ག ངས། ༥ དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཡས་གཙ་བོའི་ག ངས་ ར། ཡོར་དན་ ་བོའི་ཤར་ ོགས་ ི་ཀེ་རིད་ ་ ན་ ི་
འ མ་ ་བ ད་པར། ༦ ་ཏས་ནངས་དགོངས་གཉིས་ཀར་ཁོ་ལ་བག་ལེབ་དང་ཤ་ ེར་འོང་ཞིང་། ཁོས་ ང་

་ ན་དེ་ལས་ ་འ ང་།
༧ ཉིན་མང་པོ་ཞིག་འདས་ ེས། ་ ན་དེ་ མ་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ཆར་བ་ས་ ་མ་བབས་པའི་ ེན་

ིས་ཡིན། ༨ གཙ་བོའི་ག ངས་ཁོ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༩ ོད་རང་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཚ་དོན་ ི་ཚར་ཕད་
ི་ ོགས་ ་སོང་ལ། གནས་དེར་ ོད་དང་། ངས་ ར་ནས་གནས་དེའི་ གས་ས་མ་ཞིག་ལ་བཀའ་བགོས་ཏེ་
ོད་རང་གསོ་ ོང་ ེད་ ་ ས་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ཨེ་ལི་ཡ་ལམ་ ་ཆས་ཏེ་ཚར་ཕད་ ་སོང་། མཁར་ ོར་

ཐོན་ ས། གས་ས་མ་ཞིག་གིས་དེ་ ་ ད་ཤིང་འ ་བཞིན་པ་མཐོང་ ང་ལ། ཨ་ལི་ཡས་ཁོ་མོ་བོས་ཏེ་འདི་
ད་ ། ོད་ ིས་ ོད་ཆས་ཤིག་ ་ ་ ེར་ཡོང་ནས་ང་ལ་འ ང་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་བཤད། ༡༡ ཁོ་མོས་ ་
ེར་འོང་ བས། ཨེ་ལི་ཡས་ཡང་བ ར་བོས་ཏེ་ཁོ་མོར། ད་ ང་བག་ལེབ་ཅིག་ ང་ ེར་འོང་ནས་ང་ལ་ ེར་

རོགས་ ་ཞེས་བཤད་པར། ༡༢ ཁོ་མོས། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་དཔང་ ་བ གས་ནས་
མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ང་ལ་བག་ལེབ་མེད། མ་ནང་ ་ ེ་ ང་ཙམ་ཞིག་དང་། དམ་ ་ ་ མ་ ང་ཙམ་ལས་
མེད་པས། ངས་ད་ ་ ད་ཤིང་འགའ་བཙལ་ཏེ། ིར་ ལ་ ་སོང་ནས་ང་དང་ངའི་ ་ ག་ལ་བག་ལེབ་བ ེག་
དགོས། ངེད་གཉིས་ ིས་ཟོས་ཚར་ ེས། འཆི་བར་ ག་གོ་ཞེས་བཤད། ༡༣ ཨེ་ལི་ཡས་ཁོ་མོར་འདི་ ད་ ། ག་
མི་དགོས། ོད་ ིས་ཅི་བཤད་པ་བཞིན་ བས་ཤིག ོད་ ིས་ ོན་ལ་ཅིས་ ང་བག་ལེབ་ཅིག་བ ེག་ ེ་ང་ལ་

ེར་འོང་དགོས་པ་དང་། དེ་ ེས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ག་ལ་བག་ལེབ་བཟོ་དགོས། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་གཙ་བོ་
ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཆར་བ་ས་ ་ཕབ་པའི་ཉིན་དེའི་བར་ ། མ་ནང་གི་ ེ་ཇེ་
ང་ ་འ ོ་མི་ ིད་ལ། དམ་ འི་ནང་གི་ མ་ཡང་མེད་པར་འ ར་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༡༥ མོས་ཨེ་

ལི་ཡས་བཤད་པ་བཞིན་བ བས་པས། ཁོ་མོ་དང་མོའི་ ིམ་མི་དག་དང་། ད་ ང་ཨེ་ལི་ཡ་བཅས་ ིས། ཉིན་
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མང་པོར་ཟོས་པ་ཡིན་ཡང་། ༡༦ མ་ནང་གི་ ེ་ཇེ་ ང་ ་མ་སོང་ལ། དམ་ འི་ནང་གི་ མ་ཡང་ཚར་བར་མ་
ར་བར། ཏག་ཏག་གཙ་བོས་ཨེ་ལི་ཡར་བ ོས་པའི་ག ངས་དང་མ ངས་སོ༎

༡༧ དོན་དག་འདིའི་ ེས་ ། ིམ་འདིའི་ ིམ་བདག་མར་ ར་བའི་ ད་མེད་དེའི་ ་ ག་ལ་ནད་ ང་
ཞིང་། ནད་ཧ་ཅང་ ིབས་ ས་ ོབས་ ང་ཉམས་པར་ ར་བས། ༡༨ ད་མེད་དེས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་

ེས་ ་དམ་པ་ལགས། ང་དང་ ོད་ ིས་ཅི་ ས་སོང་། ོད་རང་འདི་ ་འོང་ནས། གཙ་བོར་ ་ལ་ངའི་ནག་
ཉེས་མ ེན་ ་བ ག་ ེ། ངའི་ ་ཡང་འཆི་ལམ་ ་བ ངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཤད་པར། ༡༩ ཨེ་ལི་ཡས་ཁོ་མོར།

ོད་ ི་ ་ང་ལ་ ོད་རོགས་ཞེས་ ས་ཏེ། ཁོས་ ད་མེད་དེའི་པང་ནས་ ་ ག་ ངས་ཏེ། མ་ནས་ཁོ་ ོད་སའི་
ཐོག་ཁང་ ་ ེར་ནས། ཁོའི་མལ་ ིའི་ ེང་བཞག་ཅིང་། ༢༠ གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་ ་
ལགས། ང་རང་ གས་ས་མ་ཁོ་མོའི་ ིམ་ ་བ ད་པ་ལ། ེད་ ིས་ཁོ་མོར་གནོད་བ ལ་ཏེ། ཁོ་མོའི་ ་ ག་ཤི་

་འ ག་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༢༡ ཨེ་ལི་ཡས་ ་ ག་གི་ ས་ ེང་ལ་ལན་ག མ་ ་བ ེས་ནས། གཙ་
བོ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ་ ག་འདིའི་ མ་ཤེས་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་ གས་
པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༢ གཙ་བོས་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་བཤད་པ་ མས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ནས། ་ ག་གི་ མ་
ཤེས་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་ གས་པར་ ས་པས། ཁོ་རང་ ར་གསོན་པར་ ར། ༢༣ ཨེ་ལི་ ཱས་ཐོག་ཁང་ནས་ ་ ག་

མ་ཏེ་མར་ ེར་འོང་ ེ། ིམ་ ་འ ལ་ནས་ཁོའི་ཨ་མར་ ད་དེ། ོད་ ིས་ ོས་དང་། ོད་ ི་ ་ ག་ ིར་
གསོན་ ང་ཞེས་བཤད། ༢༤ ད་མེད་དེས་ཨེ་ལི་ཡ་ལ། ད་ ་ངས་ ོད་རང་དམ་པའི་ ེས་ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་
སོང་། གཙ་བོས་ ོད་ལ་བཀའ་བགོས་ཡོད་པ་དེ་བདེན་ནོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༨ ས་ ན་རིང་བོ་ཞིག་སོང་ ེ། ལོ་ངོ་ག མ་འགོར་ ེས། གཙ་བོའི་ག ངས་ཨེ་ལི་ ཱའི་ལ་བབས་ནས་
འདི་ ད་ ། ོད་སོང་ནས། ཨ་ཧབ་ལ་ ོད་མཐོང་ ་ གས་ཤིག བདག་གིས་ཆར་ས་ ་འབབ་ ་

འ ག་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢ ཨེ་ལི་ཡ་སོང་ནས། ཨ་ཧབ་ལ་ཁོ་རང་མཐོང་ ་བ ག བས་དེར། ས་མར་
ཨ་ལ་ ་གེ་ཆེན་པོ་ ང་ཡོད། ༣ ཨ་ཧབ་ ིས་ ིམ་ ི་ ོན་པོ་ཨོ་ ཱད་ ཱ་བོས། ཨོ་ ཱད་ ཱ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ས་བ ི་
ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ༤ ཡེ་ཟེ་བེལ་ ིས་གཙ་བོའི་འབངས་མི་ ང་ ོན་པ་ མས་གསོད་པའི་ བས་ ། ཡེ་ཟེ་བེལ་

ིས་ ང་ ོན་པ་བ ་ ེད་ཅིང་། རེ་རེར་མི་ ་བ ་རེ་ ས་ཏེ་དོང་ཞིག་ནང་ ་ ས་པ་དང་། བག་ལེབ་དང་ ་
ེར་འོང་ནས་ཁོ་ཚ་གསོས། ༥ ཨ་ཧབ་ ིས་ཨོ་ ཱད་ཡ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་གནས་འདི་ལ་ ལ་བར་ ། ་མིག་

དང་ ་ ན་ཞིག་གི་འ མ་དང་། ཡང་ན་ ་ ོན་ཞིག་བཙལ་ཅིང་། ་ ེལ་དག་གི་ ོག་བ བས་ཏེ། ོ་ གས་
མས་ཚར་ ་འ ག་མི་ ང་ཞེས་བཤད། ༦ དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་ཁག་བགོས་ཏེ་ས་ཆ་སོ་སོར་སོང་ཞིང་། ཨ་ཧབ་

གཅིག་ ་སོང་བ་དང་། ཨོ་ ཱད་ ཱ་ཡང་གཅིག་ ་ལམ་ ་སོང་།
༧ ཨོ་ ཱད་ ཱ་ལམ་བར་ ་ཨེ་ལི་ ཱ་དང་འ ད་ཅིང་། ཨོ་ ཱད་ ཱས་ཁོ་བོ་ངོ་ཤེས་ཏེ། ས་ ་ཁ་ བ་ ་ལོག་

ེ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ངའི་ཇོ་བོ་ཨེ་ལི་ ཱ་མིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ༨ ཁོས་ལན་ ། ཡིན། ོད་སོང་ལ་ ོད་
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ི་ཇོ་བོ་ལ། ཨེ་ལི་ ཱ་འདི་ ་འ ག་ཅེས་ཤོད་ཅེས་ ས། ༩ ཨོ་ ཱད་ ཱས། གཡོག་པོ་ང་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་
དམ། ོད་ ིས་ང་རང་འདི་ ར་ཨ་ཧབ་ ི་ལག་ ་ ད་ནས། དེ་ལ་ང་རང་གསོད་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན་
ནམ། ༡༠ ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ཚགས་
ཁག་ཅིག་གམ་ཡང་ན་ ལ་ཁམས་གང་ཞིག་ ་ཡོད་ན་ཡང་། ངས་མི་མངགས་ཏེ་ ོད་རང་འཚལ་བ་ཡིན་ལ།
གལ་ཏེ་ ོད་རང་གནས་དེར་མི་འ ག་ཅེས་བཤད་ན། ཚགས་ཁག་དེ་དང་ ལ་ཁམས་དེའི་མིར་མནའ་འབོར་

་བ ག་ ེ། དངོས་གནས་ ོད་རང་མ་ ེད་རེད་ཅེས་འཤད་ ་འ ག་ངེས། ༡༡ ད་ ་ ོད་ ིས་ང་ལ། ོད་
སོང་ལ་ ོད་ ི་འགོ་བར། ཨེ་ལི་ ཱ་འདི་ ་འ ག་ཅེས་ཤོད་ཟེར། ༡༢ གལ་ ིད་ང་ ོད་དང་ཁ་ ལ་ ེས། གཙ་
བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ོད་རང་ངས་གཏན་ནས་མི་ཤེས་པའི་གནས་ཤིག་ ་འ ོ་ ་བ ག་ ེ། འདི་ ར། ང་
རང་སོང་ ེ་ཨ་ཧབ་ལ་བཤད་ཅིང་། གལ་ཏེ་ཨ་ཧབ་ ིས་ ོད་རང་མ་ ེད་ན། ཁོས་ང་རང་གསོད་ངེས་ཡིན།
གཡོག་པོ་ང་ནི་ ང་ ས་ནས་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་པ་ཡིན། ༡༣ ཡེ་ཟེ་བེལ་ ིས་གཙ་བོའི་འབངས་མངོན་ཤེས་པ་
གསོད་པའི་ ས་ ། ངས་གཙ་བོའི་མངོན་ཤེས་པ་བ ་ ས་པ་ཡིན་ལ། མི་ ་བ ་རེ་ ས་ཏེ་དོང་ ་ ས་ཤིང་།
བག་ལེབ་དང་ ་ ེར་འོང་ནས་ཁོ་ཚ་གསོ་ ོང་ ས་པ་ཡིན། མི་ ས་ ང་དོན་དག་འདི་ངའི་ཇོ་བོར་བཤད་
མེད་པ་ཡིན་ནམ། ༡༤ ད་ ་ ོད་ ིས། ོད་ ི་ཇོ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ཨེ་ལི་ ཱ་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད་དགོས་
ཟེར་བས། ཁོས་ང་རང་གསོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༥ ཨེ་ལི་ ཱས་ ིར་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་ ་གནས་ཤིང་
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། དེ་རིང་ཨ་ཧབ་ལ་ང་རང་མཐོང་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་

ས། ༡༦ དེ་ནས་ཨོ་ ཱ་ ཱ་ཨ་ཧབ་བ ་ ་སོང་ ེ། ཁོ་བོར་བཤད། ཨ་ཧབ་སོང་ནས་ཨེ་ལི་ ཱ་བ ས།
༡༧ ཨ་ཧབ་ ིས་ཨེ་ལི་ ཱ་མཐོང་ནས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ལ་གནོད་འཚ་བཟོ་མཁན་དེ་ ོད་རང་ཡིན་

ནམ་ཞེས་ ིས། ༡༨ ཨེ་ལི་ཡས་ ིར་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ལ་གནོད་འཚ་བཟོ་མཁན་ནི་ང་མ་ཡིན་པར། ོད་
དང་ ོད་ ི་ཕ་ ིམ་རེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་ བ་ ་བ ར་ཏེ། བ་ཨལ་ ི་

ེས་ ་འ ངས་པས་སོ༎ ༡༩ ད་ ་ ོད་ ིས་མི་མངགས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་དང་བ་ཨལ་ ི་ལས་དོན་
བ་པའི་ ང་ ོན་པ་བཞི་བ ་ ་བ ་དང་། དེ་མིན་ཨེ་ཟེ་བེལ་ ིས་གསོ་ ོང་ ས་ཏེ་ཨ་ཤེ་ ཱ་ཡི་ ང་ ོན་པ་

བཞི་བ ་བ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ཀར་མེལ་རིའི་ ེང་ ་ང་ལ་ ་བར་འ ོ་ ་ གས་ཤིགཅེས་ ས། ༢༠ ཨ་
ཧབ་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་དང་ ང་ ོན་པ་ཚང་མ་ཀར་མེལ་རིའི་ ེང་ ་འ ོ་ ་བ ག

༢༡ ཨེ་ལི་ ཱ་ ོན་ ་འོང་ནས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་སེམས་ཉིས་འགལ་ ི་ངང་ ས་
ག་ཙམ་འ ངས་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ་ཡིན་ན། གཙ་བོའི་ ེས་འ ངས་ ་དང་། གལ་
ཏེ་བ་ཨལ་ ོད་ཚའི་གཙ་བོ་ཡིན་ན། བ་ཨལ་ ི་ ེས་ ་འ ོངས་ཞེས་བཤད། འབངས་མི་ མས་ ིས་ལན་ཅི་
ཡང་མ་བཏབ། ༢༢ ཨེ་ལི་ ཱས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལས་ང་ཁོ་ན་
ལས་ ག་མེད་ལ། བ་ཨལ་ལ་ཏག་ཏག་མངོན་ཤེས་བ་བཞི་བ ་ ་བ ་ཡོད། ༢༣ དེས་ན་ང་ཚར་བེ ་གཉིས་
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ེར། བ་ཨལ་ ིས་ ོན་ལ་གཅིག་གདམ་ཆོག་ཅིང་། མ་ ར་ག བ་ནས། ད་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཞག་ ེ། མེ་མ་
ོན། ངས་ ང་བེ ་ཅིག་ཤོས་དེ་ ད་ཤིང་ ེང་བཞག་ ེ། མེ་མི་ ོན། ༢༤ ོད་ཚས་ ོད་ཚའི་ ་ཡི་མིང་གིས་

གསོལ་བ་ཐོབས་དང་། ངས་ ང་ངའི་གཙ་བོའི་མིང་གིས་གསོལ་བ་འདེབས། ་གང་གིས་མེ་འབར་ ་བ ག་
ན། དེ་ནི་ ་ཡིན་ཞེས་བཤད། འབངས་མིས་ ིར་འདི་ ད་ ། ད་ཆ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བཟང་ཞེས་བཤད།

༢༥ ཨ་ལི་ ཱས་བ་ཨལ་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚར་མི་མང་བས། ོན་ལ་ ོད་ཚས་བེ ་
གཅིག་བདམས་ཏེ། ་ ིག་ ས་ཚར་ ེས། ོད་ཚའི་གཙ་བོའི་མིང་གིས་གསོལ་བ་ཐོབས། མེ་གཏན་ནས་ ོན་
མི་ཆོག་ཅེས་བཤད། ༢༦ ཁོ་ཚས་བདམས་པའི་བེ ་ ་ ིག་ ས་ཚར་ ེས། ནངས་མོ་ནས་ཉིན་ ང་གི་བར་ །
བ་ཨལ་ ི་མིང་ནས་བོས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ེ་བ་ཨལ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ཚར་ གས་ ེས་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་

ས་ ང་། ་ཅི་ཡང་ གས་མ་ ང་ལ། གས་ཅི་ཡང་མངོན་མ་ ང་། ཁོ་ཚས་བ ིགས་པའི་ ེན་ ིའི་མཐའ་
་ས་ ིང་གནམ་ ིང་ ས་ཏེ། ༢༧ ཉིན་ ང་ ་ཐོན་ བས། ཨེ་ལི་ ཱ་དགོད་ཞོར་ ་ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ ། ད་

ཆེན་པོས་ ་འབོད་ ོས་དང་། ཁོ་ནི་ ་ཡིན་པས། བསམ་ ོ་གཏོང་གིན་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་ ོགས་གཞན་
ཞིག་ ་ ད་སོང་བ་དང་། ཡང་ན་ལམ་ ་འ ོ་བ་དང་། ཡང་ན་མལ་ ་གཉིད་སོང་བ་ཡིན། ོད་ཚས་ཁོ་བོས་
ཏེ་གཉིད་ལས་ ོངས་ཞེས་བཤད། ༢༨ ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས། ཁོ་ཚའི་ ིག་ ོལ་བཞིན་ནང་བཞིན། ི་ ད་
དེ་རང་ཉིད་ལ་བ ན་ཞིང་། རང་ཉིད་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་ ེ། ས་ ེང་ནས་ ག་བ ར་བའི་བར་ ་ ་
འབོད་ ས། ༢༩ ཉིན་ ང་ནས་དགོངས་མོའི་མཆོད་འ ལ་ ི་བར་ ། ཁོ་ཚས་ ོས་པ་ ར་ ད་ ིས་བོས་ ང་།

་ཙམ་ཡང་ གས་ ་མ་ ང་བ་དང་། གས་ཅི་ཡང་མངོན་ ་མ་ ར་ལ། ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་ ེད་མཁན་མ་ ང་
ངོ་༎

༣༠ ཨ་ལི་ ཱས་འབངས་མི་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ངའི་གམ་ལ་ཤོག་དང་ཞེས་བཤད། འབངས་མི་དག་
དེར་ཐོན་ ང་། ཁོས་གཙ་བོའི་ཞིག་རལ་ ་ ར་བའི་བསང་ ི་བ ར་ ་ཞིག་གསོ་ཞིག་ ས་པ་དང་། ༣༡ ཨེ་ལི་
ཡས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་རབས་ཚ་བ ད་ ི་ ངས་ཀ་ ར། ོ་བ ་གཉིས་ ངས་པ་དང་།༼ གཙ་བོའི་ག ངས་ཡ་
ཀོབ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་མིང་ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ཞེས་འབོད་དགོས་ཞེས་ ས།༽ ༣༢ ོ་དེ་དག་

ད་དེ་གཙ་བོའི་མཚན་ཐོག་ནས་བསང་ ི་ཞིག་བ ིགས་ལ། བསང་ ིའི་ ོགས་བཞི་ནས་ ར་བ་བཞི་བ ོས།
ར་བའི་ནང་འ ་ཁལ་གཉིས་བཞག་པ་དང་། ༣༣ བསང་ ིའི་ ེང་ ་ ད་ཤིང་བ ིགས་ཚར་ ེས། བེ ་དེ་
མ་ ར་ག བ་ནས་ ད་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཞག་ནས། འབངས་ མས་ལ། ོད་ཚས་ཟོ་བ་བཞིའི་ནང་ ས་

གང་བར་ ོས་ནས། དམར་བསང་དང་ ད་ཤིང་ ེང་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་བཤད། ༣༤ ཡང་བ ར་འདི་ ད་ །
ཐེངས་གཉིས་པ་ གས་ཤིག་ཅེས་བཤད་མ་ཐག ཁོ་ཚས་ཐེངས་གཉིས་པ་ ག ཡང་། ཐེངས་ག མ་པ་ གས་
ཤིག་ཅེས་བཤད་མ་ཐག ཁོ་ཚས་ཐེངས་ག མ་ ག་ ེས། ༣༥ ་བ ར་ནས་བསང་ ིའི་ ོགས་བཞི་ ་བ ར་
ཞིང་། ར་བའི་ནང་ཡང་ ས་ཁེངས་པར་ ར།
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༣༦ དགོང་མོའི་མཆོད་འ ལ་ ི་ ས་ ་ཐོན་ ས། ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ཱ་ ོན་ ི་ཉེ་སར་བ ད་དེ་འདི་
ད་ ། ེ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་ ཱག་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་རིང་ ེད་ ིས་ ེད་

ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་ གས་ལ། ང་ཡང་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ེད་ ི་བཀའ་
ར་བ བ་པའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་ ང་ཤེས་ ་འ ག་རོགས་ ། ༣༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་ ་འ ལ་
ས་པ་བཞིན། ེད་ ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་རོགས་མཛད་དེ། དམངས་འདི་དག་ལ་ ོད་ནི་གཙ་བོ་ནི་ད་གཟོད་
་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་དགོས་ལ། ད་ ང་ ེད་ ིས་དམངས་འདི་དག་གི་སེམས་ ིར་འཁོར་ ་འ ག་རོགས་
་ཞེས་ ས། ༣༨ དེ་ནས། གཙ་བོས་མེ་ ར་བར་ ས་ཏེ། དམར་བསང་དང་། ད་ཤིང་དང་། ོ་དང་། ས་ ལ་

དང་བཅས་བ ེག་པར་མ་ཟད། ད་ ང་དོང་ནང་གི་ ་ཡང་ མ་པར་ ས་སོ༎ ༣༩ དམངས་ མས་ ིས་དེ་
མཐོང་ ེས། ས་ ་ཁ་ བ་ ་ལོག་ནས། གཙ་བོ་ནི་ ་རེད། གཙ་བོ་ནི་ ་རེད་ཅེས་ ས།

༤༠ ཨེ་ལི་ཡས་ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ ། བ་ཨལ་ ི་ ང་ ོན་པ་དག་ ངས་ཤིག མི་གཅིག་ ང་འཆོར་ ་
འ ག་མི་ ང་ཞེས་བཤད་པས། དམངས་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་བ ང་པ་དང་། ཨེ་ལི་ ཱས་ཁོ་ཚ་ ིད་དེ་ཀ་རོན་ ་
འ མ་ ་སོང་ཞིང་། ཁོ་ཚ་གནས་དེ་ ་བསད་དོ༎

༤༡ ཨེ་ལི་ཡིས་ཨ་ཧབ་ལ་འདི་ ད་ ། ད་ ་ ོད་ཡར་སོང་ནས་ཟ་མ་ཟོས་ཆོག་ལ་ ་ཡང་འ ང་ཆོག ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཆར་མང་པོ་འབབ་པའི་ ་ཐོས་ ང་ཞེས་བཤད་ ེས། ༤༢ ཨ་ཧབ་སོང་ནས་ཟ་མ་ཟོས་ཤིང་ ་

འ ང་། ཨེ་ལི་ ཱ་ཀར་མེལ་རི་བོའི་ ེར་སོང་ནས། ས་པོ་མར་བ ར་ཅིང་། ངོ་གདོང་ ས་མོ་གཉིས་ ི་བར་ ་
ག ག་ ེ། ༤༣ གཡོག་པོར་འདི་ ད་ ། ོད་ཡར་སོང་ནས། ་མཚའི་ ོགས་ ་ ོས་དང་ཞེས་བཤད། གཡོག་
པོ་ཡར་སོང་ནས་དེར་བ ས་ཏེ། ཅི་ཡང་མི་འ ག་ཅེས་བཤད། ཁོས། ོད་ཡང་བ ར་ ོས་དང་ཞེས་བཤད་
ཅིང་། དེ་ ར་ཐེངས་བ ན་བ ས་ཤིང་། ༤༤ ཐེངས་བ ན་པར་གཡོག་པོས། ངས་ ིན་ མ་ ་ཞིག་མཚ་ངོས་
ལས་ཡར་འོང་བ་མཐོང་ ང་། འོན་ ང་མིའི་ལག་པའི་ཆེ་ ང་ལས་མི་འ ག་ཅེས་བཤད། ཨེ་ལི་ཡས་འདི་ ད་

། ོད་ཡར་སོང་ནས་ཨ་ཧབ་ལ། ཤིང་ ་ ར་ ་མར་བབས་ནས། ཆར་བ་ལ་འགོག་ ་མ་འ ག་ཅེས་ཤོད་
ཅེས་ ས། ༤༥ ོ་ ར་ ། ནམ་མཁར་ ིན་ ིས་བ ིབས་ཤིང་ཆར་བ་བབས། ཨ་ཧབ་ཤིང་ ར་བ ད་ནས་ཡ་

་ འི་ ོགས་ ་ ད་སོང་། ༤༦ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ་ལག་པ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ ཨེ་ལི་ཡའི་ ས་
ེང་ ་འབབ་ ་བ ག་པས། ཁོས་ ས་པོ་བ མ་ནས། ཨ་ཧབ་ ི་ ོན་ ་བ ག་ཅིང་། ཡ་ ་ འི་ ་ ོའི་ཁར་

ཐོན་པའི་བར་ ་བ གས་སོ༎

༡༩ ཨ་ཧབ་ ིས་ཨེ་ལི་ ཱས་ཅི་བ བས་ཐམས་ཅད་དང་རལ་ ི་ ད་དེ་འབངས་ ང་ ོན་པ་དག་བསད་
པའི་ལས་ཚང་མ་ཡེ་ཟེ་བེལ་བཤད། ༢ ཡེ་ཟེ་བེལ་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ཨེ་ལི་ ཱར་ ག་ ་བ ག་ཅིང་།

ཁོ་བོར་འདི་ ད་ ། སང་ཉིན་གནས་འདིར་ཁ་ཆད་ ་འཛམས་ ས། གལ་ཏེ་ངས་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་མི་དེ་དག་
གི་ཚ་ ོག་དང་འ ་བ་ཞིག་འོང་ ་མ་བ ག་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པར་ཤོག་ཅེས་ ས་པས།
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༣ ཨེ་ལི་ ཱས་གནས་ ལ་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ ོས་ ོལ་ ས་ཤིང་། ཡ་ ་ འི་བེ་ཨེར་ཤེ་བ་ ་ཐོན་པ་ན། གཡོག་
པོ་དེར་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། ༤ ཁོ་རང་ཐང་ ོང་ ་ཉིན་གཅིག་གི་ལམ་ ་སོང་ ེ། གསོམ་ ོང་ཞིག་གི་འོག་
ལ་ཐོན་ལ།༼གསོམ་ ོང་ནི། ཤིང་ ོང་ ང་ ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། གསོམ་ ོང་གི་རིགས་ཤིག གཤམ་ནས་དེ་

ར་འབོད་པར་ །༽ དེར་བཙག་ནས་འཆི་བར་འདོད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ ར། ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་
འ ་ཞིག་ཡིན་ན། ེད་ ིས་ངའི་ཚ་ ོག་ལེན་པར་ ་ལགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ང་རང་ངའི་མེས་པོ་ལས་བ ལ་
མི་ ས་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༥ ཁོ་རང་གསོམ་ ོང་དེའི་འོག་ ་ལོག་ ེ། གཉིད་ ་ ར་སོང་། ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ ལ་

ིན་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ལ་ཟ་མ་ཟོ་ཞིག་ཞེས་ ས། ༦ ཁོས་ཡར་མར་ལ་བ ་ ས། ས་འ མ་ ་ ་དམ་
་གང་དང་མེ་ཐལ་ ་བ ེགས་པའི་བག་ལེབ་ཞིག་བཞག་འ ག ཁོས་ཟོས་ཤིང་འ ང་ ེས། ར་བཞིན་མར་

ལོག་གོ། ༧ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཐེངས་གཉིས་པར་འདིར་འོངས་ནས་ཁོ་བ ལ་ཏེ་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ལ་ཟ་མ་
ཟོ་ཞིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ ོད་འ ོ་དགོས་པའི་ལམ་ཤིན་ ་རིང་བས་སོ་ཞེས་བཤད་པས། ༨ ཁོ་རང་ཡར་ལངས་
ནས་ཟ་མ་ཟོས་ཤིང་ ་འ ང་ ེས། ཟ་མ་འདི་དང་ ོམ་ ་འདིའི་ གས་ལ་བ ེན་ཏེ། ཉིན་ཞགས་བཞི་བ ་
རིང་ ད་སོང་ཞིང་། ་ཡི་རིའི་ ེང་ ་ ེབས། དེ་ནི་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ཡིན།

༩ ཁོ་རང་དེ་ ་དོང་ཞིག་གི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ། དོང་ནང་ ་བ ད། གཙ་བོའི་ག ངས་ཁོ་ལ་བབས་ཏེ་འདི་
ད་ ། ་ཡེ་ཨེ་ལི་ ཱ། ོད་ ིས་འདི་ ་ཅི་ཞིག་ ེད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ས་པར། ༡༠ ཁོས། ངས་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་

ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡི་ གས་ད ེས་པའི་ ིར་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ད ི་སི་རལ་བས་ ེད་ ི་ཞལ་ཆད་དོར་ལ།
ོད་ ི་བསང་ ི་བཤིག་ཅིང་། རལ་ ི་ ད་དེ་ ེད་ ི་ ང་ ོན་པ་དག་བསད་ནས། ང་ཁོ་ན་ ལ་ ་ ས་མོད།

ཁོ་ཚས་ད་ ང་ང་གསོད་ བས་ ེད་ ི་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་དོང་ལས་མར་འོང་ཏེ་
རི་མགོར་ལངས་ནས། ངའི་མ ན་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། བས་དེར་གཙ་བོ་གནས་དེ་བ ད་ནས་ཕེབས་
པས། ཁོའི་ ན་ ར་ ང་འ བ་ཅིང་། རི་བོ་ཉིལ་ཅིང་ ོ་བ་གས། ཡིན་ཡང་གཙ་བོ་ ང་ནང་ ་མི་བ གས་
ལ། ང་གི་ ེས་ ་ས་ཡོམ་ ང་། གཙ་བོ་དེ་ འང་མི་བ གས། ༡༢ ས་ཡོམ་ ི་ ེས་ ་མེ་འབར། གཙ་བོ་མེའི་
ནང་ འང་མི་བ གས། མེའི་ ེས་ ་ ་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་ཞིག་ཐོས། ༡༣ ཨེ་ལི་ ཱས་དེ་ཐོས་ ེས། ི་ ས་
མགོ་བ མས་ནས། མར་འོང་ནས་དོང་ཁར་ལངས་ནས་བ ད། ད་ ་ཞིག་ གས་འོང་ ེ་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་
ཨེ་ལི་ ཱ། ོད་ ིས་འདི་ ་ཅི་ཞིག་ ེད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ིས། ༡༤ ཁོས། ངས་གཙ་བོ་ ེ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་
ཡི་ གས་ད ེས་པའི་ ིར་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ད ི་རལ་བས་ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་དོར་ཞིང་། ཁོང་གི་བསང་ ི་
བཤིག་ལ། རལ་ ི་ ད་དེ་ ེད་ ི་ ང་ ོན་པ་དག་ ང་བསད་དེ། ང་གཅིག་ ་ ལ་ ་ ས་པ་དང་། ཁོ་ཚས་
ད་ ང་ང་ཡང་གསོད་ བས་ ེད་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༥ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིར་སོང་ ེ།
ཐང་ ོང་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ད་མེ་སག་ ་སོང་ལ། དེར་ཐོན་ ེས། ཧ་ས་ཨེལ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོར་ གས་ མ་

ག་ ེ་བ ོ་དགོས་པ་དང་། ༡༦ ནིམ་ཤིའི་ཚ་བོ་ཡེ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ གས་ མ་ ག་ ེ་བ ོ་བ་དང་།
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དེ་མིན་ཨ་བེལ་མེ་ཧོ་ ཱ་བའི་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ་ ང་ ོན་པར་ གས་ མ་ ག་ ེ་ ོད་ ི་ ལ་འཛན་པར་
ེད་དགོས། ༡༧ ཧ་ཟ་ཨེལ་ ི་རལ་ ིའི་ཁ་ནས་ཐར་བ་དག ཡེ་ ས་གསོད་ངེས་ཡིན་ལ། ཡེ་ འི་ ི་ཁ་ནས་ཐར་

བ་དག ཨེ་ལི་ ས་གསོད་ངེས་ཡིན། ༡༨ འོན་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ལས་བདག་གིས་རང་ཉིད་ལ་མི་བ ན་ ོང་
འཇོག་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་བ་ཨལ་ལ་ ས་མོ་འ གས་མ་ ོང་ལ། འོ་ ེད་མ་ ོང་དག་ཡིན་དགོས་ཞེས་ག ངས་
སོ༎

༡༩ དེ་ནས། ཨེ་ལི་ ཱ་གནས་དེ་དང་ ལ་ནས་སོང་བས། ཤ་ཕད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ས་ཞིང་ ོ་བ་དང་འ ད།
ཁོའི་ ོན་ ་བ་ ང་ཆ་བ ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་ཨང་རིམ་ཆ་བ ་གཉིས་པ་བཀོལ་ ིན་ཡོད། ཨེ་ལི་ ཱ་ཁོའི་
འ མ་ ་སོང་ནས། ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ ི་ ་ ད་དེ་ཁོའི་ བ་ ་བཀབ། ༢༠ ཨེ་ལི་ ་བ་ ང་དང་ཁ་ ལ་ནས་།
ཨེ་ལི་ ཱའི་འ མ་ ་བ གས་ནས། ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ ོན་ལ་ང་ཕ་མ་གཉིས་ཀར་འོ་ ེད་ ་བ ག་ ེས། ང་ ོད་

ི་ ེས་ ་འ ངས་ཆོག་ཅེས་ ས་པར། ཨེ་ལི་ཡས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིར་འ ོ་རོགས། ངས་ ོད་ལ་ཅི་
ས་སོང་ཞེས་ ས། ༢༡ ཨེ་ལི་ ་ཁོ་དང་ ལ་ནས་ ིར་སོང་ནས། བ་ ང་ཆ་གཅིག་བཤས་ཏེ། བ་ ང་ཤ་ ོད་
་བཙས་ནས་དམངས་ མས་ལ་ ིན། དེ་ ེས་ཁོ་བོ་ཨེ་ལི་ ཱའི་ ེས་བ ེགས་ཤིང་། ཁོ་ལ་ཞབས་ ་བ བས་སོ༎

༢༠ ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་བེན་ཧ་དད་ ིས་ཁོའི་དམག་ཡོད་ཚད་བ ས་ནས། དམག་དཔོན་སོ་གཉིས་ ི་ ེ་
ིད་དེ། ཤིང་ ར་བ ད་ཅིང་ས་མར་ཡ་བ ོར་བ ིལ་ ས་པ་དང་། ༢ ཡང་བང་ཆེན་པ་མངགས་པ་

མཁར་ནང་ ་འོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ ག་ ེ། ཁོ་བོར། བེན་ ་དད་ ིས་འདི་ ད་ ། ༣ ོད་ ི་
གསེར་ད ལ་ཚང་མ་ང་ལ་དབང་བ་དང་། ོད་ ི་ ང་མ་དང་ ་མོ་ལས་ཆེས་མཛས་པ་དེ་ཡང་ང་ལ་དབང་
ངོ་ཞེས་ ས། ༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ིར་ཁོ་ལ། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ིས་བཤད་
པ་བཞིན་ ས་ཆོག ང་དང་ང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥ བང་ཆེན་པ་ཡང་
བ ར་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ། བེན་ ་དད་ ོད་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་མི་མངགས་ཏེ་ ོད་ལ་ ག་གི་ཡོང་གི་ཡོད་དེ།

ོད་ ི་གསེར་ད ལ་དང་། ང་མ་དང་། ་མོ་བཅས་ཚང་མ་ང་ལ་ ེར་དགོས། ༦ འོན་ ང་སང་ཉིན་ ི་ད་
འི་ ས་ ། ངས་ ང་གཡོག་པོ་མངགས་ནས་ ོད་སར་ཡོང་ནས། ོད་ ི་ ིམ་དང་ ོད་ ི་གཡོག་པོའི་ ིམ་

ལ་ ོག་བཤེར་ ས་ཏེ། ོད་ ི་མིག་ ར་མཛས་ཤིང་དགའ་བ་ཚང་མ་འ ེར་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཞེས་བཤད།
༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ལ་ཁམས་དེའི་མི་ ན་པ་དག་བོས་ནས། ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ ། ེད་ཚས་

ོས་དང་། མི་འདིས་ནི་ང་ལ་ཇི་འ འི་གནོད་པ་ ེད་ཨང་། ཁོས་ཐོག་མར་མི་མངགས་ཏེ་ང་ཡོད་སར་ཡོང་
ནས། ངའི་ ང་མ་དང་། ་མོ་དང་། གསེར་ད ལ་ ེར་དགོས་ཟེར་བས། ངས་ཁས་ ངས་སོ་ཞེས་ ས། ༨ ན་
པ་དང་མི་སེར་དག་གིས་ ལ་པོར་འདི་ ད་ ། ཁོའི་ཁར་ཉན་མ་དགོས་ལ། ཁོའི་རེ་བ་དང་ལེན་ཡང་ ེད་མི་
དགོས་ཞེས་བཤད། ༩ དེ་བས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་བེན་ ་དད་ ི་བང་ཆེན་པར་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་
ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོར། ལ་པོས་ཐོག་དང་པོར་མི་མངགས་ཏེ་གཡོག་པོ་ང་ལས་བ ངས་པ་དག
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གཡོག་པོ་ངས་ཁས་ ངས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ཐེངས་འདིར་བ ངས་པ་དག ངས་ ོད་ལ་ཁས་ལེན་མི་ ས་ཞེས་
ཤོད་ཅེས་ ས། བང་ཆེན་པ་སོང་ནས་ ིར་བེན་ ་དད་ལ་ལན་བཏབ། ༡༠ བེན་ ་དད་ ིས་ཡང་བ ར་མི་
མངགས་ཏེ་ཨ་རམ་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ས་མར་ ཱའི་ས་ ལ་ཙམ་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་བའི་མི་རེར་ ལ་
བར་འདང་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་བཅད་ ང་འཐད་དོ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༡༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཁོ་བོར། ོག་ ་ ོན་པའི་མིས་ནི། ོག་ ་ ད་པའི་མི་ ར་ཁ་ཕོ་ཆེ་བ་མ་ ེད་
ཅིག་ཅེས་བཤད། ༡༢ བེན་ ་དད་དང་ ལ་པོ་གཉིས་ ིས་ ར་ནང་ ་ཆང་འ ང་བཞིན་ཡོད་ལ། ད་ཆ་
འདི་འ ་ཞིག་ཐོས་པས། ཁོའི་གཡོག་པོར་འདི་ ད་ ། ལ་བ ིག་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་ ལ་
བ ིགས་ཏེ་མཁར་ལ་ཕར་ ོལ་ ས།

༡༣ ང་ ོན་པ་ཞིག་འོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་
ཚགས་མང་པོ་འདི་མཐོང་ ང་ངམ། དེ་རིང་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ལ་ ད་ན། ོད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་ངེས་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༡༤ ཨ་ཧབ་ ིས། ་ཞིག་བ ད་ནས་དེ་ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་ ིས།
ཁོས་ལན་ ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོངས་དཔོན་ ི་ ེས་འ ངས་ན་གཞོན་བ ད་དགོས་ག ངས་ ང་ཞེས་
བཤད། ཨ་ཧབ་ ིས། ་ཞིག་གིས་ ེ་འ ིད་དགོས་སམ་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས། ོད་ ིས་དངོས་ ་ ེ་ ིད་དགོས་
ཞེས་ ས། ༡༥ དེ་ནས་ཨ་ཧབ་ ིས་ཞིང་དཔོན་ ི་ ེས་འ ངས་བའི་ན་གཞོན་དག་བ ིས་པས། བ ོམས་པས་
མི་ཉིས་བ ་སོ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ ེས་ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་དམག་གི་ ངས་ ང་བ ིས་པར། བ ོམས་
པས་མི་བ ན་ ོང་ཡོད།

༡༦ ཉིན་ ང་གི་ ས་ ། ཁོ་ཚ་མཁར་ནང་ནས་ ིར་ཐོན། བེན་ ་དད་དང་ཁོ་བོར་རོགས་ ེད་མཁན་ ི་
ལ་པོ་སོ་གཉིས་བོས་མཉམ་ ་ ར་ནང་ན་ཆང་འ ང་གིན་འ ག ༡༧ ོངས་དཔོན་ ི་ ེས་འ ངས་པའི་

ལོ་ ང་དག་མཁར་ནང་ནས་ ིར་ཐོན། བེན་ ་དད་ ིས་མི་མངགས་ཏེ་ ་ཞིབ་ ེད་ ་བ ག་པས། ཁོ་ཚ་
ིར་ཡོང་ནསའདི་ ད་ ། ས་མར་ ཱ་ནས་མི་ཞིག་འོང་གིན་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ༡༨ ཁོས། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ་བར་

འ མ་ ེད་ ་འོང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚ་གསོན་བ ང་ ེད་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་འཐབ་འ ག་ ག་ ་འོང་བ་ཡིན་ན་
ཡང་། ཁོ་ཚ་གསོན་བ ང་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༩ ོངས་དཔོན་ ི་ ེས་འ ངས་པའི་ན་གཞོན་དག་མཁར་
ལས་ ིར་འོང་ཞིང་། དམག་མི་ མས་དེ་དག་གི་ ེས་འ ངས་ནས། ༢༠ ་ཞིག་ད ་བོར་ ག་ན་གསོད་པས།
ཨ་རམ་པ་ ོས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བས་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་འ ངས། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་བེན་ ་དད་ ང་ ར་ཞོན་
ནས་ ་དམག་དང་མཉམ་ ་ ོས། ༢༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཤིང་ ར་བ ད་དེ་མཁར་ལས་ ད་ཅིང་། ཨ་
རམ་ ི་མི་གསོད་ཅི་ བ་ ས།

༢༢ ང་ ོན་པ་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ ག་ནས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ིང་ ོབས་ཆེར་བ ེད་
ཅིག སེམས་ཞིབ་མོས་ཇི་ ར་འགོག་ ང་ ེད་པར་ ་ ིག་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་སང་ལོའི་ད་ བས། ལ་པོ་ཨ་
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རམ་ ིས་ ོད་ ར་ ོལ་ ེད་ངེས་ཞེས་ཡིན་ ས།
༢༣ ཨ་རམ་ ི་འཁོར་གཡོག་པོ་དག་གིས་ ལ་པོ་ཨ་རམ་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ནི་རི་བོའི་ ་ཡིན་པས། ཁོ་

ཚ་ང་ཚ་ལས་ ལ་སོང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བདེ་བའི་ས་ ལ་ ་ཁ་ཚར་འཐབ་འ ག་བ བ་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚ་ངེས་པར་ ་ ལ་ངེས་ཡིན། ༢༤ ལ་པོས་འདི་ ར་ ས་པ་ ེ། ལ་ ན་དག་གི་གོ་གནས་ཕབ་ ེ། དམག་
དཔོན་དག་གིས་དེ་དག་ཚབ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ༢༥ ལ་པོའི་འགོ་བ་དང་དམག་མི་མེད་པར་སོང་བའི་ཁ་

ངས་གཞིར་བ ང་ནས། ད་ ང་ད ང་དམག་ཅིག་བ ས་པ་དང་། འི་ཚབ་ལ་ ་དང་། ཤིང་ འི་ཚབ་ལ་
ཤིང་ ས་ཁ་གསབ་བ བ་ ེ། ང་ཚས་ཁོ་ཚར་བདེ་ཐང་ ་ག ལ་འ ེད་ནས་ངེས་པར་ ་ ལ་དགོས་ཞེས་ ས།

ལ་པོས་གཡོག་པོ་དག་གིས་བཤད་པ་ ར་ བ་བོ༎
༢༦ ལོ་ ེས་མར། བེན་ ་དད་ ིས་དངོས་གནས་ཨ་རམ་པའི་བ ས་ཏེ་ཡ་ཕེག་ ་སོང་ ེ། ད ི་སི་རལ་བ་

དང་ག ལ་འ ེད་པར་བ མ། ༢༧ ད ི་སི་རལ་ ིས་ ང་དམག་བ ས་ཞིང་། ཟ་འ ང་ལ་ ་ ིག་ ས་ཏེ། ཨ་
རམ་པ་དང་མཉམ་ ་ལམ་ལ་ཆས་ནས། ཁོ་ཚའི་ཁ་གཏད་ ་དམག་ ར་བ བ་པ་ནི། རི་བོ་གཉིས་ ི་ངོས་ ག་

་གཉིས་ ིས་གང་བ་ ར་ ས། ཨ་རམ་ ི་མིས་ས་ཁ་ཁེབས་འ ག ༢༨ ེས་ ་ཞིག་འོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་
ལ་པོར། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨ་རམ་པ་དག་གིས་བདག་གཙ་བོ་ནི་རི་བོའི་ ་ཡིན་ལ། བདེ་ཐང་གི་ ་མིན་

ཞེས་ཟེར་ ིན་འ ག་པས། ངས་མི་འདི་དག་ཚང་མ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་པ་ཡིན་པས། ོད་ཚས་བདག་གཙ་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༢༩ ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཨ་རམ་པ་དག་གིས་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་དམག་

ར་བཏབ་ནས་བ ད་ཅིང་། ཉིན་བ ན་པར་ཕན་ ན་ལ་ག ལ་བ ེས་པས། ཉིན་དེར་ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་
གིས་ཨ་རམ་ ི་ ང་དམག་ ི་བ ་བསད་པ་དང་། ༣༠ གཞན་ མས་ཨ་ ་མཁར་ ་ ོས་ཤིང་། མཁར་ ིབ་ ེ་

ག་མར་ ས་པའི་མི་ཉིས་ ི་བ ན་ ོང་བསད་དོ༎
བེན་ ་དད་མཁར་ནང་ ་ ོས་ནས་གསང་བའི་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་ ང་། ༣༡ ཁོའི་འཁོར་གཡོག་

མས་ ིས་ཁོ་ལ། ང་ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ནི་ མས་སེམས་ཅན་ ི་ ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་གོ་ ང་བས། ང་
ཚས་ ེད་པ་རས་ ིས་བ ད་ཅིང་། མགོ་ ོག་ཐག་པས་བ མ་ ེ། ཕར་སོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་མགོ་
འདོགས་པ་དང་། ཡང་ན་ཁོས་ ལ་པོའི་ ོག་ཐར་ ་འ ག་པར་ ས་ན་དགའ་ཞེས་ ས། ༣༢ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་

ེད་པ་རས་ ིས་བ ད་ཅིང་། མགོ་ ོག་ཐག་པས་བ མ་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་ ོན་ལ་སོང་ནས། ལ་
པོའི་གཡོག་པོ་བེན་ ་དད་ ིས་འདི་ ད་ ། ལ་པོས་ངའི་ ོག་མ་གཅོད་པར་ ་ཟེར་ཞེས་ ས་པས། ཨ་ཧབ་

ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ད་ ང་གསོན་ཡོད་དམ། ཁོ་ནི་ངའི་ ན་ཡིན་ཞེས་བཤད། ༣༣ མི་དེ་དག་གིས་ ོག་འཚ་
བ་སོང་བའི་ཉམས་ ིས། ེལ་འ བ་ ིས་ཁོས་བཤད་པ་ ར། བེན་ ་དད་ནི་ ལ་པོའི་ ན་ཡིན་ཨང་ཞེས་

བཤད། ལ་པོས། ོད་ཚ་སོང་ནས་ཁོ་བོས་ཤོག་ཅེས་ ས། བེན་ ་དད་ཡོང་ནས་ ལ་པོར་ ག་པས། ལ་པོས་
ཁོ་རང་ཤིང་ འི་ནང་འ ད་ ་བ ག ༣༤ བེན་ ་དད་ ིས་ ལ་པོར། ངའི་ཕས་ ོད་ ི་ཕའི་ལག་ནས་འ ོག་
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པའི་མཁར་ ོང་དག ངས་ ོད་ལ་ ིར་ ོད་ངེས་ཡིན་པས། ོད་ ིས་ད་མེ་སེག་ ་ ོམ་ར་ལས་ཏེ། ངའི་ཕས་
ས་མར་ ཱ་ ་འ གས་ ན་ཅི་ ས་པ་བཞིན་ ས་ཆོག་གོ་ཅེས་ ས་པར། ཨ་ཧབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་འདི་

ར་ཁ་ཆད་བཏབ་ ེ། ོད་རང་ ིར་བཏང་ཆོག་ཅེས་ ས་ཏེ། ཁོ་རང་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ ེ། ཁོ་རང་ ིར་
བཏང་ངོ་༎

༣༥ ང་ ོན་པ་ཞིག་གི་ ོབ་མ་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ཁོའི་ ོགས་པོར་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་
ང་ལ་གཅར་ ང་ ེད་རོགས་ཞེས་ ས་པར། མི་དེས་ཁོ་བོར་ ང་མ་ཕོད་པས། ༣༦ ཁོས་མི་དེ་ལ། ོད་ ིས་གཙ་
བོའི་བཀར་མི་ཉན་ན། ོད་རང་ང་དང་ ལ་ནས་སོང་དང་། སེང་གེ་ཞིག་གིས་ ོད་རང་གསོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་
བཤད། མི་དེ་ཁོ་དང་ཁ་ ལ་མ་ཐག དངོས་གནས་སེང་གེ་ཞིག་དང་འ ད་དེ། ཁོ་བོར་སོ་བཏབ་ནས་བསད།
༣༧ ང་ ོན་པའི་ ོབ་མ་ཡང་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ ག་ ང་བས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་གཅར་ ང་

ེད་རོགས་ཞེས་བཤད་པས། མི་དེས་ཁོ་ལ་གཅར་ ང་ ས་ཏེ། ཁོ་ལ་ ས་ཕོག་པའི་བར་ ་བ ང་། ༣༨ ཁོ་རང་
ད་སོང་། མགོ་ད ིས་ ད་པ་ནས་མིག་བ མ་ཞིང་། མིག་དང་ངོ་བཀབ་ ེ། ལམ་འ མ་ ་ ལ་པོར་བ ག་

ནས་བ ད། ༣༩ ལ་པོ་ལམ་དེ་བ ད་ནས་འོང་བས། ཁོས་ ལ་པོ་བོས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ང་རང་ག ལ་སར་
འ ོ་ ས། མི་ཞིག་གིས་མི་ཞིག་ ིད་འོང་ནས། ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་འདི་ལ་ ་ ང་ ེད་དགོས་ལ།
གལ་ཏེ་ཁོ་བོར་སོང་ན། ོད་ ི་ཚ་ ོག་གིས་ཁོ་བོའི་ཚ་ ོག་གི་ཚབ་ ེད་དགོས། དེ་ ར་མིན་ན། ོད་ ིས་
ངེས་པར་ ་ཁོ་ལ་ད ལ་ ོར་ ོད་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༤༠ གཡོག་པོ་ང་ ེལ་བའི་ བས་དེར། མི་དེ་མི་མཐོང་
བར་ ར་སོང་ཞེས་ ས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས། ོད་རང་ཉིད་ ིས་ཐག་གིས་བཅད་དེ། དེ་བཞིན་ ོད་ལ་
བ ར་ཤ་གཅོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤༡ ཁོས་ ེལ་འ བ་ ིས་མིག་ ང་གཡོག་ ེད་ ི་མགོ་ད ིས་ ངས་པས།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ནི་ ང་ ོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས། ༤༢ ཁོས་ ལ་པོར། གཙ་བོས་འདི་ ད་ །

ོད་ ིས་ང་ལ་ ད་ ོགས་ ེད་དགོས་པའི་མི་གཏོང་ ་བ ག་པས། ོད་ ི་ཚ་ ོག་གིས་ཁོའི་ཚ་ ོག་གི་ཚབ་
ེད་དགོས་པ་དང་། ོད་ ི་དམངས་ ིས་ ང་ཁོའི་དམངས་ ི་ཚབ་ ེད་དགོས་བར་ག ང་ ང་ཞེས་ ས།

༤༣ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་སེམས་ ོ་བའི་ངང་ ིར་ས་མར་ ཱ་ ་ལོག་ནས། ཁོ་རང་གི་ཕོ་ ང་ ་འ ལ་
ལོ༎ 

༢༡ དོན་དག་དེའི་ ེས་ ། ཡང་དོན་དག་ཅིག་ཡོད་ལ། ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ན་བོད་ལ་ ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ས་མར་ ཱའི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ཕོ་ ང་གི་ཉེ་འ མ་ན་ཡོད། ༢ ཨ་ཧབ་ ིས་ན་

བོད་ལ། ོད་ ི་ ན་འ མ་ར་བ་བདག་ལ་ ད་ནས་ ོ་ཚལ་ར་བ་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། བདག་གི་ཕོ་
ང་གི་ཉེ་འ མ་ན་ཡོད་པས་སོ། བདག་གིས་ ོད་ལ་དེ་ལས་ ག་པའི་ ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་ ིན་ཆོག གལ་ཏེ་
ོད་ལ་ད ལ་དགོས་ན། ངས་རིན་ ད་ཆོག་ཅེས་ ས། ༣ ན་བོད་ ིས་ཨ་ཧབ་ལ། ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་

པས། ངའི་ཕ་མེས་ ིས་བཞག་པའི་ནོར་ ལ་གཞན་ལ་གཏན་ནས་ ེར་མི་ཕོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༤ ཨ་ཧབ་ནི་
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ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ན་བོད་ ིས། རང་གི་ཕ་མེས་ ིས་བཞག་པའི་ནོར་ ལ་གཞན་ལ་གཏད་ནས་ ེར་མི་ཕོད་ཅེས་
བཤད་པར་ཡི་མ་རངས་བས། སེམས་མ་ ིད་པར་ ིར་ཕོ་ ང་ ་སོང་ ེ། ཉལ་ ིའི་ ེང་ལོག་ ེ། ངོ་མི་ ོན་པ་
དང་། ཟས་ ང་མི་བཟའ་འོ༎

༥ བ ན་མོ་ཡེ་སེ་བེལ་འོངས་ནས་ཁོ་ལ། ཅིའི་ ིར་ ེད་ ི་སེམས་ ག་པ་དང་། ཟས་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཞེས་
ིས། ༦ ཁོས་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ངས་ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ན་བོད་ལ། ོད་ ི་ ན་འ མ་ར་བ་བདག་ལ་ ད་ན།

བདག་གིས་ ོད་ལ་རིན་ ེར་བ་དང་། ཡང་ན་ ོད་རང་འཐད་པ་ཡིན་ན། ན་འ མ་ར་བ་གཞན་ཞིག་ ིན་
ཆོག་ཅེས་བཤད་ ང་། ཁོས་ ན་འ མ་ར་བ་ ེད་ལ་ ེར་མི་ཕོད་ཟེར་ཞེས་ལན་ ས། ༧ བ ན་མོ་ཡེ་སེ་བེལ་

ིས་ཨ་ཧབ་ལ། ོད་ ིས་ད་ བས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཁབ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་པ་མིན་ནམ། ཡར་ལོངས་ལ།
སེམས་ ིད་པོའི་ངང་ནས་ཟ་མ་ཟོ་དང་། ངས་ངེས་པར་ ་ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ན་བོད་ ི་ལག་ནས་ ན་འ མ་ར་
བ་ ོད་ལ་ ེར་ངེས་ཞེས་ ས། ༨ དེའང་མོས་ཨ་ཧབ་ ི་མིང་ཐོག་ནས་འ ིན་ཡིག་ ིས་བ་དང་། ལ་པོའི་ཐམ་
ག་བ བ་ནས། ན་བོད་ ི་ ོང་ ེར་ན་ ོད་པའི་ ན་པོ་ མས་དང་། ་ ག་དག་ལ་ ིངས་སོ། ༩ འ ིན་ཡིག་

། ེད་ཚས་ ང་གནས་ ང་བ་ བ་བ གས་ ོས་ལ། ན་བོད་དམངས་ ི་ ོད་ནས་འ ག་ ེགས་མཐོ་སར་
འཇོག་པ་དང་། ༡༠ ཡང་མི་ངན་པ་གཉིས་ན་བོད་ ི་མ ན་ནས་ ོད་ ་བ ག་ ེ། བདེན་དཔང་ ས་ནས་ཁོ་
ལ། ོད་ ིས་ ་དང་ ལ་པོ་ལ་དམའ་འབེབས་ ས་སོང་བས། ཁོ་ ིར་ ིད་ནས་ ོ་བས་ ང་ ེ་སོད་ཅིག་ཅེས་

ིས།
༡༡ ན་བོད་དང་ ོང་ ེར་གཅིག་ན་ ོད་པའི་ ན་པོ་དང་ ་ ག་དག་གིས་ཡེ་སེ་བིལ་ ི་འ ིན་ཡིག་

མཐོང་ ེས། འ ིན་ཡིག་ལས་བཤད་པ་བཞིན། ༡༢ ང་གནས་ ང་བ་ བ་བ གས་ ས་ཤིང་། ན་བོད་
དམངས་ ི་ ོད་ནས་འ ག་ ེགས་མཐོ་སར་བཞག ༡༣ མི་ངན་པ་གཉིས་ན་བོད་ ི་མ ན་ནས་ ོད་ ་བ ག་

ེ། འབངས་ཡོངས་ ི་དཔང་མི་ ེད་ ་བ ག་ནས་ཁོ་ལ། ན་བོད་ ིས་ ་དང་ ལ་པོ་ལ་དམའ་འབེབས་ ས་
སོང་ཞེས་ ས། དེ་ནས་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཁོ་རང་མཁར་ ོར་ ང་ ེ། ོ་བས་ ང་ནས་བསད་དོ། ༡༤ དེ་
ནས་དེ་དག་གི་མི་བ ན་མོ་ཡེ་སེ་བིལ་དང་འཇལ་ནས་བཤད་ ར། ན་བོད་ ོ་བས་ ང་ནས་བསད་ཟིན་ཟེར།
༡༥ ཡེ་སེ་བིལ་ ིས་ན་བོད་ ོ་བས་ ང་ནས་བསད་པ་ཐོས་ནས། ཨ་ཧབ་ལ། ེད་ཡར་ལངས་ནས་ཡེ་རེ་ཨེལ་བ་
ན་བོད་ ིས་ད ལ་ ིན་ཡང་འཚང་མི་འདོད་པའི་ ན་འ མ་ར་བ་དེ་བདག་ ་ ངས་ཤིག ཁོ་ད་ ་ཤི་ཟིན་
ཞེས་ ས།

༡༦ ཨ་ཧབ་ ིས་ན་བོད་ཤི་བ་ཐོས་ནས། ཡར་ལངས་ཏེ། ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ན་བོད་ ི་ ན་འ མ་ར་བར་
བདག་ ེད་ ་སོང་ངོ་།

༡༧ གཙ་བོའི་ག ངས་ཏིས་པི་བ་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༡༨ ཡར་ལོངས་དང་། ེད་རང་ས་
མར་ ཱ་ན་ ོད་པའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ལ་འཇལ་ ་སོངས་ཤིག ཁོ་རང་ན་བོད་ ི་ ན་འ མ་
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ར་བར་བདག་པོ་ ེད་ ་སོང་བས། ད་ ་ ན་འ མ་ར་བ་དེའི་ནང་ན་ཡོད། ༡༩ ེད་ ིས་ཁོ་ལ། གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་བསད་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ཁོའི་ནོར་ ལ་ཡང་བདག་འཛན་ ེད་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ག ངས། ཡང་ ོད་ ིས་ཁོ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ི་ མས་ ིས་ན་བོད་ ི་ ག་ ག་པ་བཞིན་ ། ེད་ ི་

ག་ ང་ ི་ མས་ ིས་ངེས་པར་བ ག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས།
༢༠ ཨ་ཧབ་ ིས་ཨ་ལི་ ཱ་ལ། ངའི་ད ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་ ེད་སོང་ངམ་ཞེས་ ས། ཁོས་དེ་ལ།

ངས་ ེད་རང་བཙལ་ནས་ ེད་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། ོད་ ིས་རང་ཉིད་བཙང་ནས། གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་
ངན་པར་བ ི་བའི་དོན་དག་བ བས་སོ༎ ༢༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ངེས་པར་ ་ ོད་ལ་གནོད་
འཚ་ཕབ་ནས། ོད་རང་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། ོད་ལ་གཏོགས་པའི་ ེས་པ་ ེ། བཙན་ ་བ ང་བ་དང་།
རང་དབང་ ན་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ཚང་མ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ཚར་གཅོད་ ེད་ངེས། ༢༢ བདག་གིས་

ོད་ ི་ ིམ་ནི་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་དང་། ཡང་ན། ཨ་ཧི་ ཱ་ཡི་ ་བ་ཨེ་ཤ་ མས་ ི་ ིམ་དང་འ ་བར་
འོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདག་ལ་ གས་ ོ་བ་འབར་ ་བ ག་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ག་བ ལ་
ི་ནང་ ང་ ་བ ག་པས་སོ། ༢༣ ཡེ་སི་བིལ་ལའང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ ི་རའི་འ མ་ ་

ཡེ་སེ་བིལ་ ིས་ཟ་ངེས་པ་དང་། ༢༤ ཨ་ཧབ་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ནི་མཁར་ནང་ནས་ཤི་ན་ ིས་ཟ་བ་དང་། རི་
ཐང་ནས་ཤི་ན་མཁའ་ཡི་འདབས་ཆགས་ ིས་ཟ་བར་འ ར་རོ་ག ངས་ཞེས་ ས། ༢༥ ༼ཨ་ཧབ་དང་འ ་བ་
ཞིག་ ོན་ ང་མ་ ོང་ ེ། ཁོས་རང་ཉིད་བཙང་ནས། གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ བ་པ་
དང་། དེ་ནི་ ང་མ་ཡེ་སི་བིལ་ ིས་ངན་ ལ་ ས་པ་ཡིན། ༢༦ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་
མཐར་བ ད་པའི་ཨ་མོར་བ་ མས་དང་འ ་བར། ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ད་ཅིང་། ་འ འི་ ེས་

་འ ངས་པ་ཡིན་ནོ༎༽
༢༧ ཨ་ཧབ་ ིས་བཀའ་ཐོས་པ་དང་། ོན་པ་གཤགས་ནས། ོང་གནས་ ང་བ་དང་། ས་ལ་གསོ་མའི་

གོས་ ོན་པ་དང་། ཉལ་ ས་ ང་གསོ་མའི་གོས་ ོན་ནས་ཉལ་ཞིང་། དལ་དལ་ངང་འ ོ་བར་ ེད། ༢༨ གཙ་
བོའི་ག ངས་ཏིས་ ་བ་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༢༩ ཨ་ཧབ་ ིས་བདག་གི་མ ན་ ་ཅི་ ར་རང་
དམན་ ེད་པ་ ོད་ ིས་མཐོང་ངམ། ཁོས་བདག་གི་མ ན་ ་རང་དམན་ ེད་པས་ན། ཚ་འདིར་ཁོ་ལ་གནོད་
འཚ་མི་གཏོང་བ་དང་། ཁོའི་ འི་ ས་ ་བདག་གིས་ངེས་པར་ ་གནོད་འཚ་འདི་ཁོའི་ ིམ་ལ་ཕོག་ ་འ ག་
གོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༢ ཨ་རམ་དང་ད ི་སི་རལ་གཉིས་ལོ་ག མ་ལ་མ་འ ག་པར་བ ད། ༢ ལོ་ག མ་པར། ཡ་ ་ འི་
ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་སོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ ག་ ་སོང་བས། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོའི་

འཁོར་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ོད་ཚས་ར་མོད་གིལ་ཨད་ནི་ང་ཚ་ལ་གཏོགས་པ་མི་ཤེས་སམ། ང་ཚ་ གས་མེད་
འ ལ་མེད་ ་བ ད་ན་ག་ལ་འ ིག ལ་པོ་ཨ་རམ་ ི་ལག་ནས་ ིར་འ ོག་ ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༤ ཨ་ཧབ་
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ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ོད་ང་དང་མཉམ་ ་ར་མོད་གིལ་ཨད་ལ་ཕར་ ོད་ ས་ཏེ་ ིར་འ ོག་ ་འ ོ་འམ་
ཞེས་ ིས་པར། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་འདི་ ད་ ། ་གཉིས་ལ་ ོད་དང་ང་ཞེས་དགར་

་མེད་དེ། ངའི་དམངས་དང་ ོད་ ི་དམངས་དང་འ ་ལ། ངའི་ ་ཡང་ ོད་ ི་ ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ ས།

༥ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར། ཐོག་མར་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ང་བ ན་ ས་དང་ཅེས་
ས། ༦ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ང་ ོན་པ་དག་བ ས་ལ། བ ོམས་པས་མི་བཞི་བ ་འཛམས་པས།

ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ ། ངས་ར་མོད་གིལ་ཨད་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅེས་ ིས་པས། ཁོ་ཚས། ཕར་
ོལ་ ས་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་མཁར་འདི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་སོ་ཞེས་ ས་པར། ༧ ཡེ་ཧོ་ཤ་

ཕད་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ོན་པ་ཡང་ཡོད་པས། ང་ཚས་ཁོ་ལ་ ིས་ཆོག་པ་མིན་ནམ་ཞེས་
ས། ༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ད་ ང་གཅིག་ཡོད། དེ་ནི་ཨིམ་ ཱ་ཡི་ ་མི་ཁ་ ཱ་ཡིན་པས།

ང་ཚས་ཁོར་གཙ་བོ་ལ་བཀའ་འ ི་ ་ ་བ ག་ཆོག་མོད། ཡིན་ཡང་ང་ཁོ་བོར་ ང་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོས་ང་ལ་ ང་བ ན་ ད་ཆ་ཡོད་ཚད་ནི། བ ་ཤིས་པ་ཞིག་མིན་པར། ཁ་ཉེས་ངན་པ་ ང་ ང་བཤད་པས་
སོ་ཞེས་ ས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས། ལ་པོས་དེ་ ར་བཤད་མི་ ང་ཞེས་ ས།

༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ག་ མ་པ་ཞིག་བོས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ར་ ་སོང་ལ། ཨིམ་ ཱ་ཡི་ ་མི་
ཁ་ ཱ་བོས་ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གཉིས་ས་མར་ ཱ་
མཁར་ ི་ ་ ོའི་ཐང་ཆེན་ ་བ ད་དེ། རང་རང་གི་གོས་ ོན་ནས། ི་ ེང་ ་བ ད་པ་དང་། དེར་ཡོད་པའི་

ང་ ོན་པ་ཚང་མས་ཁོ་ཚའི་ ོན་ནས་ ང་བ ན་བཤད། ༡༡ ཙ་ ་ཡི་ ་ཙ་དེ་ཀི་ ཱ་ཡིས་ གས་ ི་ ་ཅོ་
གཉིས་བཟོས་ཏེ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་ཅོ་འདི་གཉིས་ ད་ནས་ཨ་རམ་ ི་མིར་འཐབ་དགོས་ལ།

ེས་ནས་ཁོ་ཚ་ ་མེད་ ་◌ོའ ོ་བའི་བར་ ་དེ་ ར་ ེད་དགོས་སོ་ག ངས་ཞེས་ ས། ༡༢ དེར་ཡོད་ ང་ ོན་
པ་ཚང་མས་ ང་དེ་ ར་ ང་བ ན་ཏེ། ར་མོད་གིལ་ཨིད་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཆོག་ལ། ལ་ཁ་ཡང་ཐོབ་ངེས་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་གཙ་བོས་མཁར་དེ་ནི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་པས་སོ་ཞེས་བཤད།

༡༣ དེས་ན་མི་ཀ་ ཱ་ཡི་བང་ཆེན་པས་མི་ཀ་ ཱ་ལ་འདི་ ད་ ། འབངས་ ང་ ོན་པ་དག་གིས་མཉམ་
གཅིག་ ་ ལ་པོར་བ ་ཤིས་པའི་གཏམ་བཤད་པ་བཞིན། ོད་ ིས་ ང་ཁོ་ཚ་ནང་བཞིན། བ ་ཤིས་པའི་
གཏམ་བཤད་ན་ལེགས་ཞེས་བཤད། ༡༤ མི་ཀ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ལ་མནའ་འབོར་
བར་ ་ ེ། གཙ་བོས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་ག ངས་པ་དང་། ངས་དེ་ ར་འཆད་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༥ མི་ཀ་ ཱ་ ལ་པོའི་

ོན་ལ་སོང་པས། ལ་པོས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། མི་ཀ་ ཱ། ང་ཚ་སོང་ནས་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ་ར་མོད་གིལ་ཨད་
ལ་ ངས་ན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅེས་ ིས་པར། ཁོས་ལན་ ། ཕར་ ོལ་ ས་ཆོག་ལ། ལ་ཁ་ཡང་ཐོབ་ངེས་ཏེ།
གཙ་བོས་མཁར་འདི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༦ ལ་པོས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་
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ལ་ཐེངས་ ་མར་བཀའ་བ ོས་ན། ོད་ ིས་ད་གཟོད་གཙ་བོའི་མཚན་ ིས་ང་ལ་ ད་ཆ་ ང་མོར་བཤད་པ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༡༧ མི་ཀ་ ཱ་ཡིས། ངས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་རི་མགོར་འཐོར་ཡོད་པ་ནི། ག་

ི་མེད་པའི་ ག་ ་དང་མ ངས་བ་མཐོང་། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དམངས་འདི་ལ་བདག་པོ་མེད་པས། ཁོ་
ཚ་བདེ་འཇགས་ངང་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་ཆོག་ཅེས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༡༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་
ཤ་ཕད་ལ། ངས་ ོད་ལ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། མི་འདིས་ང་ལ་བཤད་པའི་ ང་བ ན་དག་ལས། བ ་ཤིས་པ་
ཞིག་མི་བཤད་པར། གཏམ་ངན་ ང་ ང་བཤད་ ི་འ ག་ཅེས་ ས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་བཤད།

༡༩ མི་ཀ་ ཱ་ཡིས། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་དགོས་ཏེ། ངས་གཙ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ལ་བ གས་
ཤིང་། ནམ་མཁའི་ ངས་མེད་པའི་ད ང་ཚགས་ ིས་གཡས་གཡོན་བ ོར་ནས་འ ག ༢༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་

། ་ཞིག་སོང་ ེ་ཨ་ཧབ་བ ས་ནས་ར་མོད་གིལ་ཨད་མེད་པར་བཟོ་ ས་སམ། འདིས་འདི་ ར་བཤད་ཅིང་།
གཞནདེས་དེ་ ར་བཤད་ ང་། ༢༡ དེ་ ེས་ གས་ཉིད་ཅིག་འོང་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ལངས་ཏེ། ང་སོང་
ནས་ཁོ་བ ས་ཆོག་ཅེས་ ས་པར། ༢༢ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཁོས། ང་སོང་
ནས། ཁོའི་འབངས་ ང་ ོན་པའི་ཁ་ནས་ ན་བཤད་ ་འ ག་ ་ཞེས་བཤད་པས། གཙ་བོས། འདི་ ར་ ོད་

ིས་ཁོ་རང་བ ་ བ་ངེས་པས། ོད་སོང་ནས་དེ་ ར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༢༣ ད་ ་གཙ་བོས་ ན་བཤད་
མཁན་ ི་ གས་ཉིད་ ོད་ ི་ ང་ ོན་པ་དེ་དག་གི་ཁ་ ་ གས་ནས། གཙ་བོས་ ར་ནས་བཀས་ཐག་བཅད་
དེ་ ོད་ ི་ ེང་ལ་གནོད་འཚ་འོང་ ་ ས་འ ག

༢༤ ཀེ་ ་ནི་ཡི་ ་ཙ་དེ་ཀི་ ཱ་ ོན་ལ་ཐོན་ནས། མི་ཀ་ ཱའི་ངོ་ལ་བ བ་ནས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ གས་
ཉིད་གང་ཞིག་ ་ང་དང་ ོད་ ིས་ ད་ཆ་བཤད་པ་དང་ཁ་ ལ་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ༢༥ མི་ཀ་ ཱ་
ཡིས་ཁོ་ལ། ོད་རང་གསང་ ་དམ་པའི་ ོད་ཁང་ ་ ་བའི་ཉིན་དེ་རེད། དེ་མཐོང་ཡོད་ངེས་ཡིན། ༢༦ ད ི་
སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ད་མི་ཀ་ ཱ་ ིར་ ིད་དེ། ོང་དཔོན་ཨམ་མོན་དང་ ལ་ ས་ཡོ་ཨས་ལ་ ད་
ནས། ༢༧ ལ་པོས་འདི་ ར། མི་འདི་བཙན་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་ལ་དཀའ་ ག་ ོང་ ་བ ག་ཅིང་། ཟས་ ིས་མི་
འ ང་བ་དང་ ་ཡིས་མི་ཚམས་པར་ ས་ཏེ། ང་རང་བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་ལོག་པའི་བར་ ་ཞོག་ཅེས་ལབ་

ང་ཞེས་ ས། ༢༨ མི་ཀ་ ཱས་དེ་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་རང་བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་ལོག་ བ་ན། གཙ་བོས་ང་ལ་
ག ང་དེ་མ་བ ོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཤིང་། ེ་དམངས་མི་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཉན་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་

ང་ ས།
༢༩ ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གཉིས་གིལ་ཨད་ ི་ར་མོད་ ་ ིན།

༣༠ ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ངས་གོས་བ ེས་ཏེ་ག ལ་ ་ གས་པར་ ། ོད་ ིས་ ར་
བཞིན་ ལ་པོའི་གོས་ ང་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་གོས་བ ེས་ནས་ག ལ་ ་ གས་
སོ༎ ༣༡ ོན་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ལ་ཤིང་ འི་དམག་སོ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ། ཁོ་ཚའི་དམག་མིའི་ཆེ་
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ང་ལ་མ་ ོས་པར། ོད་ཅག་ ན་ ིས་དེ་ཚ་དང་འཐབ་མི་ ང་བར། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་གཅིག་པར་
འཐབ་དགོས་ཞེས་ ས། ༣༢ ཤིང་ འི་དམག་གི་མགོ་བས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་མཐོང་ནས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ད ི་
སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ཡིན་ངེས་ཞེས་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ཁོ་དང་འཐབ་པས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ ད་ཆེན་པོ་
བཏོན། ༣༣ ཤིང་ འི་དཔོན་པོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་མིན་པ་ཤེས་ནས། ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ཁོའི་ ེས་མ་དེད་
དོ༎

༣༤ མི་ཞིག་གིས་ག ་བཀང་ ེ་འཕངས་པས། ཏག་ཏག་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོའི་གོ་ཆའི་ བས་ ་
གས། ལ་པོས་ཤིང་ ་གཏོང་མཁན་ལ། ང་ལ་ ས་ ི་མོ་ཕོག་ ང་། ོད་ ིས་ཤིང་ འི་ཁ་ ིར་བ ར་ཏེ།

ང་རང་ག ལ་ལས་ ིར་ད ང་རོགས་ཞེས་ ས། ༣༥ ཉིན་དེར། ག ལ་ ི་ མ་པ་ཇེ་ མ་ནས་ཇེ་ ག་ ་ ིན་
པས། མི་ཞིག་གིས་ ལ་པོ་བ ོར་ཏེ་ཤིང་ འི་ ེང་ ་བ ད་པ་དང་། ཨ་རམ་པ་ མས་བཀག་གོ། དགོང་མོར་

ེབས་པ་ན། ལ་པོ་ཤི་ཞིང་ ག་ནི་ ་ཁ་ནས་ཤིང་ འི་ནང་ ་བ ར། ༣༦ ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ཚ། བ ་ཞིག་
དམག་ ར་ ་ བ་ནས། རང་རང་གི་མཁར་ ་ལོག རང་རང་གི་མཁར་ ་ལོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར། ༣༧ ལ་པོ་ཤི་

ེས། འབངས་མི་ མས་ ིས་དེ་ས་མར་ ཱ་ ་བ ལ་ཅིང་། དེ་ ་ ས་སོ༎ ༣༨ མི་ཞིག་གིས་ཁོའི་ཤིང་ ་ས་མར་
ཱའི་ ིང་ འི་འ མ་ ་བ ས་པས།༼ ད་འཚང་མའི་ ས་པོ་འ ་ས་ཡིན།༽ ིས་ཁོའི་ ག་བ ག་པར་ ས།

དེ་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ༎
༣༩ ཨ་ཧབ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་དང་ཁོས་བཟོས་པའི་བ་སོའི་ཕོ་ ང་། དེ་མིན་ཁོས་

བ ིགས་པའི་མཁར་ཐམས་ཅད་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༤༠ ཨ་ཧབ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་
མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པའི་ ས་ ། ཁོའི་ ་ཨ་ ས་ཡས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོ་ ས།

༤༡ ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ ིད་ལོ་བཞི་བར། ཨ་ ཱ་ཡི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ་བ་ཡ་ ་ ་ཡི་ ལ་
པོ་ ས། ༤༢ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ལ་འཁོད་པའི་ ས་ ་ལོ་སོ་ ་ཡིན་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ཉི་ ་ ་ ར་ ལ་
པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཨ་ ་ ཱ་ཟེར་བ་དང་། ཤིལ་ཧིའི་ ་མོ་ཡིན་ནོ༎ ༤༣ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་ཁོའི་ཕ་ཨ་ ཱ་ཡི་
ལམ་ལ་ གས་ཏེ། གཡས་གཡོན་གང་ འང་ཡ་ཡོ་མེད་པར་གཙ་བོས་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་

མས་ ས། འོན་ ང་མཆོད་ ི་མ་བཤིགས་པས། མི་སེར་ མས་ ིས་ད་ ང་དེ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ཅིང་ ོས་
བ ག་གིན་མཆིས། ༤༤ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་འཆམ་པར་ ར། ༤༥ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་

ས་པའི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོས་བ ན་པའི་ ིང་ ོབས། དེ་མིན་ག ལ་ཇི་ ར་བ ེས་པའི་ ལ་ནི། ཡ་
་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད།

༤༦ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ཁོའི་ཕ་ཨ་སའི་ ས་ ་ ག་པའི་མ་ནིང་ མས་ ལ་ཁམས་ནས་ ་མེད་ ་བཏང་།
༤༧ དེ་ ས་ཨེ་དོམ་ ལ་ལ་ ལ་པོ་མེད་པས། མཁར་དཔོན་ ིས་ ིད་ ོང་བཞིན་མཆིས། ༤༨ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་

ིས་ཐར་ཤིས་ ི་ ་བཟོས་ཏེ། ཨོ་ཕིར་ ་གསེར་དབོར་ ་འ ོ་བར་བ མ་ཡང་། འ ོ་བར་མ་ ས། ཅིའི་ ིར་
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ཞེ་ན། ་ནི་ཨེ་ཙ་ཨོན་གེ་བེར་ ་ཆག་གོ། ༤༩ ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཨ་ཧས་ཡ་ཡིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ངའི་གཡོག་པོ་
དང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་མཉམ་ ་ ར་བ ད་ནས་འ ོ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་འ ོ་བར་མ་

ས་སོ༎ ༥༠ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་རང་གི་མེས་པ་དག་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པའི་ ས་ ། ་བིད་མཁར་ ་ཡོད་པའི་
ཁོའི་མེས་པོའི་ ར་ ང་ ་ ས། ཁོའི་ ་ཡོ་རམ་དེའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ༥༡ ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་
ཤ་ཕད་ ི་ ིད་ལོ་བ ་བ ན་པར། ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཨ་ཧས་ཡ་ས་མར་ ཱ་ ་ ི་ལ་བ ད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་

ལ་པོར་ལོ་གཉིས་ལ་བ ད།
༥༢ ཁོས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་ཏེ། ཁོའི་ཕ་མ་ལ་ལད་མོ་ ས་པ་དང་།

ཡང་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ལམ་ལ་ གས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ ་
བ་ ས། ༥༣ ཁོས་རང་གི་ཕས་ཅི་ ས་པ་ མས་ ས་པ་ ེ། བ་ཨལ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ནས། གཙ་བོ་ ེ་ད ི་སི་
རལ་བའི་ ་ཡི་ གས་ ོས་ ་བ ག་གོ། ༎
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༡ ཨ་ཧབ་ཤི་ ེས། མོ་ཨབ་པས་ད ི་སི་རལ་ལ་ངོ་ལོག་ ས།
༢ ཨ་ཧས་ཡ་ནི་ས་མར་ ཱ་ ་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་ཞིག་ལ་ཐོག་ཁང་གི་ལན་ཀན་ ེང་ནས་མར་ ང་ ེ་

ནད་པར་ ར། དེ་ནས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་འདི་ ད་ ། ེད་ཚ་སོང་ནས་ཨེག་རོག་ ི་ ་བ་ཨལ་ཟེ་
ལ་ལ། ངའི་ནད་འདི་ ག་ བ་བམ་མི་ བ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣ འོན་ ང་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཏིས་བི་པ་བ་

ཨེ་ལི་ཡ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཡར་ལངས་ནས། ས་མར་ ཱའི་ ལ་པོའི་བང་ཆེན་པ་བ ་ ་སོང་ལ། ཁོ་ཚ་ལ།
ོད་ཚ་སོང་ནས་ཨེག་རོན་ ི་ ་བ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་འ ི་དོན་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ན་ ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།

༤ དེ་བས་གཙ་བོས། ོད་རང་ ོད་ ི་མལ་ ི་ལས་འབབ་མི་ བ་པར། འཆི་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཨེ་ལི་ ཱ་སོང་ངོ་༎

༥ བང་ཆེན་པ་ ིར་འོངས་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ག་པ་དང་། ལ་པོས་ཁོ་ཚར། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་ ིར་ཡོང་བ་
ཡིན་ཞེས་ ིས། ༦ བང་ཆེན་པས་འདི་ ད་ ། མི་ཞིག་གིས་ང་ཚ་བ ས་ཤིང་། ང་ཚ་ལ་ ོད་ཚ་ ིར་ ོད་ཚ་
མངགས་པའི་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ་སོང་ལ། ཁོ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་མི་མངགས་ནས་ཨེག་རོན་ ི་

་བ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་འ ི་དོན་ནི། ཡེས་རེ་ཨེལ་ན་ ་མེད་སོང་ངམ། དེ་བས་ ོད་རང་ ོད་ ི་མལ་ ི་ལས་མར་
འབབ་མི་ ས་པར་། འཆི་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༧ ལ་པོས་དེ་ཚ་ལ། ོད་ཚ་བ ས་ནས་ ོད་ཚ་ལ་ ད་ཆ་འདི་
བཤད་མཁན་ ི་མི་ནི་ཇི་ ་ ་ཞིག་རེད་ཅེས་ ིས། ༨ ལན་ ། ཁོའི་ ས་ལ་བལ་ ་ཞིག་ ོན་པ་དང་། ེད་པར་
ཀོ་ ེད་ཅིག་བཅིངས་འ ག་ཅེས་ ས། ལ་པོས། འདི་ནི་ཏིས་བི་པ་བ་མི་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས༎

༩ དེ་ནས། ལ་པོས་དམག་ ་བ འི་མགོ་བ་མངགས་ཏེ། དམག་ ་བ འི་ ེ་ ིད་ ་བ ག་ནས། ཨེ་ལི་
ཱ་ལ་ ག་ ་སོང་། དེ་ཚ་ཨེ་ལི་ ཱའི་སར་ཐོན་ ས། ཨེ་ལི་ ཱ་རིའི་ ེ་ན་བ ད་ཡོད་པ་དང་། དམག་ ་བ འི་

མགོ་བས་ཁོ་ལ། ེས་ ་དམ་པ་ལགས། ལ་པོས་ ེད་རང་མར་ཤོག་ཟེར་ཞེས་ ས། ༡༠ ཨེ་ལི་ ཱས་དེ་ཚ་ལ།
གལ་ཏེ་ང་རང་ ེས་ ་དམ་པ་ཡིན་ན། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་བབས་ཏེ། ོད་དང་ ོད་ ི་དམག་ ་བ ་མེ་ཡིས་
གཞོམ་ ར་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་བབས་ཏེ་དམག་དཔོན་ ་བ ་དང་ཁོའི་དམག་ ་བ ་མེ་
ཡིས་བཅོམས་སོ༎

༡༡ ལ་པོས་ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར། དམག་ ་བ འི་མགོ་བ་ལ། དམག་མི་ ་བ འི་ ེ་ ིད་ནས་ཨེ་ལི་ ཱ་
ལ་ ག་ ་བཏང་། དམག་དཔོན་ ་བ ས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ། ེས་ ་དམ་པ་ལགས། ལ་པོས་ ོད་རང་ ར་ ་མར་
ཤོག་ཟེར་ཞེས་ ས། ༡༢ ཨེ་ལི་ ཱས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ང་རང་ ེས་ ་དམ་པ་ཡིན་ན། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་
བབས་ནས། ོད་དང་ ོད་ ི་དམག་ ་བ ་མེ་ཡིས་གཞོམ་པར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ས། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ནས་
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་ཡི་མེ་བབས་ཏེ་དམག་ ་བ འི་མགོ་བ་དང་ཁོའི་དམག་ ་བ ་མེ་ཡིས་བཅོམས་སོ༎
༡༣ ལ་པོས་ཐེངས་ག མ་པར། དམག་ ་བ འི་མགོ་བ་ལ། དམག་མི་ ་བ འི་ ེ་ ིད་ནས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་

ག་ ་བཏང་། དམག་ ་བ འི་མགོ་བ་ཡར་སོང་ནས། ཨེ་ལི་ ཱའི་མ ན་ནས་ ས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བ གས་ཏེ།
སེམས་གཏིང་ནས་འདི་ ད་ ། ེས་ ་དམ་པ་ལགས། ངའི་ ོག་དང་། ོད་རང་གི་ ན་གཡོག་ ་བ ་འདི་

མས་ ི་ཚ་ ོག་ནི་ ོད་ ི་མིག་མ ན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ི་རོགས། ༡༤ ནམ་མཁའ་ནས་མེ་འབབ་ ་བ ག་
ེ། ཐེངས་ ོན་མར་དམག་ ་བ འི་མགོ་བ་དང་ཁོ་ཚ་སོ་སོས་ ེ་ ིད་པའི་དམག་ ་བ ་ཚང་བ་ ོར་གཉིས་

བཏང་བ་ཚང་མ་བ ེགས་ཟིན་ཏོ༎ ད་ ་ངའི་ ོག་དེ་ ེད་ ི་མིག་མ ན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ི་རོགས་ཞེས་
ས། ༡༥ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ། ོད་ཁོ་དང་མཉམ་ ་སོངས་དང་། ཁོ་ལ་ ག་མི་དགོས་ཞེས་བཤད། ཨེ་

ལི་ ཱ་ཡར་ལངས་ཏེ། ཁོ་དང་མཉམ་ ་མར་ ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་།
༡༦ ལ་པོས་དེ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཨག་རོན་ ི་ ་བ་ཨལ་ཟེ་

ལ་ལ་འ ི་དོན་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ན་ ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་བས་ ོད་རང་ ོད་ ི་མལ་ ི་ལས་
མར་འབབ་མི་ བ་པར་འཆི་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ཨ་ཧས་ཤི་སོང་ངོ་༎ དེ་ནི་གཙ་བོས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་བ ལ་བའི་
བཀའ་བཞིན་ནོ། ཁོ་ལ་ ་མེད་པའི་ ེན་ ིས། ཁོའི་ ན་ཡོ་རམ་ ལ་སར་བ ད་དེ་ ིད་བ ངས་པ་དང་། ཡ་

་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཡི་ ་ཡོ་རམ་ ིས་ ིད་བ ངས་པའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ༎
༡༨ ཨ་ཧས་ ཱ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་ནི། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎

༢ གཙ་བོས་འ བ་མ་ལ་བ ེན་ནས་ཨེ་ལི་ ཱ་ད ིངས་ ་འ ེན་པར་ ོམ་པའི་ཚ། ཨེ་ལི་ ཱ་དང་ཨེ་ལི་
་གཉིས་གིལ་གལ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་། ༢ ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཨེ་ལི་ ་ལ། གཙ་བོས་ང་རང་བེད་ཨེལ་

་མངགས་པས། ོད་ ིས་འདི་ ་ ག་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས་པས། ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་
གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་པ་དང་། ོད་ ི་མ ན་ནས་ ང་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ང་ ོད་དང་
འ ལ་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་དེ་གཉིས་བེད་ཨེལ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༣ བེད་ཨེལ་ ་ཡོད་པའི་ ང་ ོན་པའི་

ེས་འ ག་པ་ མས་འོང་ ེ། ཁོ་ལ། དེ་རིང་གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ོབ་དཔོན་ ངས་ཏེ་ ོད་དང་འ ལ་བར་ འོ༎
ོད་ ིས་དེ་ཤེས་སམ་ཞེས་ ིས། ངས་ཤེས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་མང་ ་བཤད་མི་དགོས་ཞེས་ ས།

༤ ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཨེ་ལི་ ་ལ། གཙ་བོས་ང་རང་ཡེ་ ་ཀོ་ ་མངགས་པས། ོད་ ིས་འདི་ ་ ག་པས་ཆོག་
གོ་ཞེས་ ས་པས། ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་པ་དང་། ོད་

ི་མ ན་ནས་ ང་མནའ་འབོར་ ས་ཏེ། ང་ ོད་དང་འ ལ་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་དེ་གཉིས་ཡེ་ ་ཀོ་
་ ིན་ཏོ༎ ༥ ཡེ་ ་ཀོ་ ་ཡོད་པའི་ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ མས་ཨེ་ལི་ འི་གམ་ ་འོང་ ེ། ཁོ་ལ། དེ་

རིང་གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ོབ་དཔོན་ ངས་ཏེ་ ོད་དང་འ ལ་བར་ འོ༎ ོད་ ིས་དེ་ཤེས་སམ་ཞེས་ ིས། ཁོས་
འདི་ ད་ ། ངས་ཤེས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་མང་ ་བཤད་མི་དགོས་ཞེས་ ས།
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༦ ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཨེ་ལི་ ་ལ། གཙ་བོས་ང་རང་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ོགས་ ་མངགས་པས། ོད་ ིས་འདིར་ ག་
པས་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས་པས། ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་པ་དང་།

ོད་ ི་མ ན་ནས་ ང་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ང་ ོད་དང་འ ལ་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་དེ་གཉིས་
མཉམ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༧ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ ་བ ་ ང་ ེ། དེ་གཉིས་དང་ཐག་རིང་བའི་ཁ་གཏད་ ་
འ ེང་ནས་བ ད་ཅིང་། དེ་གཉིས་ ང་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ནས་འ ེང་ ེ་བ ད། ༨ ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་རང་གི་ ི་
གོས་ ིལ་ནས་ ་ལ་བ བ་ ེ། ་ནི་ཡས་མས་གཉིས་ ་ ེས་པས། དེ་གཉིས་ ་ག ང་བཅད་ནས་ཕ་རོལ་ ་

ིན།
༩ ཕ་རོལ་ ་ ིན་ ེས། ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཨེ་ལི་ ་ལ། ང་གཞན་ ིས་ ངས་ནས་ ོད་དང་ཁ་མ་ ལ་བའི་ ོན་

ལ། ངས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ཅི་ཞིག་ ་དགོས་ན། ོད་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས། ཨེ་ལི་ ་ཡིས།
ོད་ ི་སེམས་ཉིད་ཆེ་ཆེར་བ ལ་ཏེ་ང་རང་ བ་འ ར་ ིས་བ ལ་བར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༡༠ ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས། ོད་
ི་རེ་བ་དེ་ནི་འ བ་དཀའོ༎ དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་རང་གཞན་ ིས་ ངས་ཏེ་ ོད་དང་ཁ་འ ལ་བའི་

ཚ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ང་རང་མཐོང་ན་ཐོབ་པར་འ ར་ལ། དེ་ལས་ ོག་ན་ཐོབ་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༡ དེ་
གཉིས་ ིས་ ེང་མོལ་ ེད་བཞིན་འ ོ་བའི་ ས་ ། ོ་ ར་ ་མེའི་ཤིང་ ་དང་མེའི་ ་ ང་ ེ་དེ་གཉིས་སོ་
སོར་ ལ་ནས། ཨེ་ལི་ ཱ་འ བ་མར་བ ད་དེ་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་ཆས་སོ༎ ༡༢ ཨེ་ལི་ ་ཡིས་དེ་མཐོང་བས།
འདི་ ད་ ། ེ་ངའི་ཕ་ལགས། ངའི་ཕ་ ཱ། ད ི་སི་རལ་ ི་ཤིང་ ་དང་དམག་མི་ མ་པ་ཞེས་ ད་འབོད་ ས་
ཤིང་། དེའི་ ེས་ ་ཁོ་རང་རིམ་ ིས་མི་མངོན་པར་ ར། དེ་ནས་ཨེ་ལི་ ་ཡིས་རང་གི་ ོན་གོས་ མ་ ་གཉིས་

་གཤགས་པ་དང་། ༡༣ ཁོས་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡི་ ས་ ེང་ནས་ ང་བའི་ ི་གོས་དེ་ ེར་ནས། ིར་ལོག་ ེ་ཡོ་དན་ ་
བོའི་འ མ་ ད་ ་འ ེང་ ེ་བ ད། ༡༤ ཁོས་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡི་ ས་ ེང་ནས་ ང་བའི་ ི་གོས་ ིས་ ་ལ་བ བ་
ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ཨེ་ལི་ ཱ་ཡི་ ་གང་ ་བ གས་ཞེས་ ས། ་ལ་བ བ་ ེས། ་ཡང་ཡས་མས་
གཉིས་ ་ ེས་པས། ཨེ་ལི་ ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ཏོ༎

༡༥ ཡེ་ ་ཀོ་ ་ ོད་པའི་ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ མས་ ིས་ཁ་གཏད་ནས་ཁོ་རང་མཐོང་ ེ། འདི་
ད་ ། ཨེ་ལི་ ཱ་ ལ་ ེད་ ི་སེམས་ཉིད་དེས་ཨི་ལི་ ་བ ལ་ ང་ཞེས་ ས། ཁོ་ཚ་ ར་འོངས་ནས་དེ་བ ས་

ཤིང་། དེའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཞིང་། ༡༦ དེ་ལ། གཡོག་པོ་ མས་ལ་འདི་ ་ ེས་པ་ ་བ ་ཡོད་པས།
ོད་ ིས་དེ་དག་ ོད་ ི་ ོབ་དཔོན་འཚལ་ ་གཏོང་བའམ། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་རང་ཡར་བ ངས་

ཏེ། རི་བོ་ཞིག་གམ་ ང་བ་ཞིག་ ་ ར་རོགས་ཞེས་ ས། ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་འཚལ་མི་
གཏོང་མི་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༧ དེ་དག་གིས་ཡང་དང་བ ར་ ་ནན་ ལ་ ས་པས། ཁོས་ ང་གཞོལ་བར་མ་

ས་པར་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་འཚལ་མི་བཏང་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས་པས། དེ་དག་གིས་མི་ ་བ ་བཏང་ ེ་
ཉིན་ག མ་ལ་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་དོ༎ ༡༨ ཨེ་ལི་ ་ཡིས་ ར་བཞིན་ཡེ་ ་ཀོ་ ་དེ་དག་ཁོའི་གམ་ ་ལོག་པར་
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ག་པ་དང་། ཁོས་དེ་དག་ལ། ངས་ ོད་ཅག་འ ོ་མི་དགོས་ཞེས་བཤད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས།
༡༩ ཡེ་ ་ཀོའི་མཁར་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ཨེ་ལི་ ་ལ། མཁར་འདིའི་ས་ད ིབས་ལེགས་པ། ངེད་ ི་

ཇོ་བོས་མཐོང་ ང་ངོ་༎ འོན་ ང་ ་མི་གཙང་བས་ལོ་ཏོག་ མས་ ིན་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༢༠ ཨེ་ལི་
་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དམ་ ་ ོང་བ་ཞིག་ ེར་འོངས་ཏེ། དེའི་ནང་ ་ ་ གས་ནས་ང་ལ་ ེར་

རོགས་ཞེས་ ས་པས། དེ་དག་གིས་ཁོ་ ིན་ཏོ༎ ༢༡ ཁོ་རང་ ་བོའི་མགོ་ ངས་ ་སོང་ནས། ་ ་བོའི་ནང་ ་
གས་ཏེ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས། བདག་གིས་ ་འདི་གཙང་བར་ ས་པས། ད་ནས་བ ང་ ེ་མི་འཆི་མི་ ིད་ལ།

ལོ་ཏོག་ ིན་པར་མི་འ ར་བའང་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༢༢ དེ་ནས་ ་དེ་གཙང་བར་ ར་རོ༎
ད་ འི་བར་ ་ཨེ་ལི་ ་ཡིས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ༎

༢༣ ཨེ་ལི་ ་ ལ་དེ་ནས་བེད་ཨལ་ ་འ ོ་བཞིན་པའི་ལམ་བར་ ། ིས་པ་འགའ་མཁར་ནང་ནས་འོང་ ེ།
ཁོ་ལ། མགོ་ཐེར་ཡར་སོངས་ཤིག མགོ་ཐེར་ཡར་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༢༤ ཁོ་རང་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས། གཙ་བོའི་
མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་ལ་དམོད་བོར་བས། དོམ་མ་གཉིས་ནགས་གསེབ་ནས་འོང་ ེ། དེ་དག་གི་ ོད་ ི་

ིས་བཞི་བ ་ཞེ་གཉིས་ཐེད་ ་བཏང་ངོ་༎
༢༥ ཨེ་ལི་ ་བེད་ཨལ་ནས་རི་བོ་ཀར་མེལ་ ི་ ེང་ ་སོང་ཞིང་། ཡང་རི་བོ་ཀར་མེལ་ནས་ས་མར་ ཱ་ ་

ལོག་གོ།

༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར། ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་རམ་ས་མར་ ཱ་ ་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ལོ་བ ་གཉིས་ལ་དབང་ ས་སོ༎ ༢ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ག་པའི་

ལས་ ་མཐོང་བའི་དོན་དག་ལ་ ད་པར་ ས། ཡིན་ཡང་ཁོའི་ཕ་མས་ ད་པའི་ ག་པའི་ལས་དེ་འ ་ཞིག་མ་
ཡིན། ཅིའི་ ི་ཞེ་ན། ཁོའི་ཕས་བཟོས་པའི་བ་ཨལ་ ི་ཀ་ ་ཡོད་ཚད་མེད་པར་བཏང་། ༣ འོན་ ང་། ཁོ་ནེ་ ཱད་

ི་ ་ཡེ་རབ་ཨམ་དང་ཉེ་བར་བ ད་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ ག་ལ་ ང་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དང་། ནམ་
ཡང་ཁ་མ་ ལ་བར་བ ད།

༤ མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་མེ་ ས་ ག་མང་པོ་འཚས་ཤིང་། ལོ་རེར་ ་ ་ ི་བ འི་བལ་དང་ཐོང་བ་ ི་བ འི་
བལ་བཅས་ད ི་སི་རལ་ ལ་པོར་འ ལ་ ིན་ཡོད། ༥ ཨ་ཧབ་ཤི་ ེས། མོ་ཨབ་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ངོ་
ལོག་ ས། ༦ བས་དེར་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་རམ་ས་མར་ ཱ་ནས་ ིར་སོང་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མིའི་ ངས་ཀ་
བ ིས།

༧ ལམ་ལ་ཆས་པའི་ ས་ ། མི་མངགས་ནས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོས་ང་
ལ་ བ་འགལ་ ས་སོང་བས། ོད་ནི་ང་དང་མཉམ་ ་མོ་ཨབ་ལ་ཕར་ ོད་ ེད་ ་འ ོ་འདོད་དམ་ཞེས་ ིས་
པར། དེས་འདི་ ད་ ། ང་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་སོང་ཆོག ོད་དང་ང་ཕན་ ན་ད ེ་ ་མེད་པར། ངའི་དམངས་ནི་

ོད་ ི་དམངས་དང་འ ་ལ། ངའི་ ་ཡང་ ོད་ ི་ ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པར། ༨ ཡེ་ཧོ་རམ་ ིས་འདི་
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ད་ ། ང་ཚ་ལམ་གང་བ ད་ནས་ལམ་ལ་ཆས་དགོས་སམ་ཞེས་ ིས། ིར་འདི་ ད་ ། ཨ་དོམ་ ི་ཐང་ ོང་
གི་ལམ་ནས་འ ོའོ་ཞེས་བཤད།

༩ དེ་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་དང་། ད་ ང་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོ་བཅས་ཚང་
མ་མཉམ་ ་བ ོར་བ ོད་ ིས་ཉིན་བ ན་ ི་ལམ་ ་སོང་ཞིང་། དམག་ད ང་དང་ གས་ཟོག་ཚང་མར་ ་
འ ང་ ་མེད་པར་ ར། ༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ོ་བ་ལ། གཙ་བོས་ང་ཚ་ ལ་པོ་ག མ་
མཉམ་ ་བ ས་ནས། མོ་ཨབ་པའི་ལག་ ་ ོད་ ་ ོད་ ི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ ས་ལ། ༡༡ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས། འདི་

་གཙ་བོའི་ ང་ ོན་པ་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ང་ཚས་ཁོར་གཙ་བོ་ལ་ གས་བ ག་ ེད་ ་བ ག་ཆོག་ཅེས་ ས་
པར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་ནང་ ོན་ཞིག་གིས། འདི་ ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ ་ཡོད་དེ། ཁོ་ནི་ ོན་ཆད་ཨེ་ལི་

ཱར་ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་དེ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ།༼མ་ཡིག་ལས། ཨེ་ལི་ ཱའི་ལག་པའི་ཐོག་ ་ ་ ག་མཁན་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༢ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ལ་གཙ་བོའི་བཀའ་ག ངས་ཡོད་ངེས་རེད་ཅེས་ ས།
དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་། ད་ ང་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོ་བཅས་ཁོ་བོར་ ག་ ་
སོང་།

༡༣ ཨེ་ལི་ ས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལ། ོད་དང་ང་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་ ི་ཕའི་ ང་ ོན་པ་དང་
མའི་ ང་ ོན་པར་འ ི་ ་སོང་ཞེས་ ས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ལ། དེ་ ར་མི་བཤད་རོགས། གཙ་བོས་
ང་ཚ་ ལ་པོ་ག མ་མཉམ་ ་བ ས་ནས། མོ་ཨབ་པའི་ལག་ ་ ོད་དགོས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་བཤད། ༡༤ ཨེ་ལི་

ས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་བོར་བར་ ་ ེ། གལ་ཏེ་ངས་ཡ་
་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་མཛའ་བ ེའི་ངོར་བ ས་པ་མིན་ན། ོད་ལ་ཁ་ཡ་ ེད་མི་ ིད་ལ། ོད་ལ་

རོགས་འདེགས་ ང་མི་ ིད། ༡༥ ད་ ་ ོད་ཚས་ང་ལ་རོལ་ད ངས་ད ོལ་མཁན་ཞིག་བཙལ་དགོས་ཞེས་ ས།
རོལ་ད ངས་ད ོལ་ བས། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ ི་ ་ལག་པ་ཞེས་ ིས་འ ག༽ ཨེ་ལི་ འི་ ས་ ེང་ ་

གས།
༡༦ ཁོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས། ོད་ཅག་གིས་ ང་བ་འདིར་དོང་མང་ ་བ ོས་ཤིག ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

གཙ་བོས། ོད་ཚས་ ང་མི་མཐོང་ལ། ་ཡང་མི་མཐོང་མོད། ང་པ་འདི་ ས་གང་ནས། ོད་ཚ་དང་ གས་
ཟོག་ལ་འ ང་ ་ཡོད་ ་འ ག་ངེས། ༡༨ གཙ་བོའི་ ན་ ར་འདི་ནི་དོན་དག་ ང་ ང་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ ང་
མོ་ཨབ་པ་དག་ ང་ ོད་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ངེས། ༡༩ ོད་ཚས་ཕར་ ོལ་ ིས་བ ན་ཞིང་མཛས་པའི་མཁར་
གཏོར་ཏེ། མཛས་པའི་ཤིང་ ོང་ ་ཚགས་ ང་གཅོད་དགོས་ལ། ་མིག་ཐམས་ཅད་ ི་ ་མཚམས་བཅད་དེ།

ོ་ཡིས་མཛས་ ག་གི་ཞིང་ཐང་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་དགོས་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༢༠ ི་ཉིན་ཞོགས་པར།
མཆོད་འ ལ་ ི་ ས་ ་ ེབས་ལ་ཉེ་ ས། ་བོ་ཨེ་དམ་ནས་བ ར་ཏེ། ས་ ེང་ ས་གང་བར་ ས།

༢༡ མོ་ཨབ་ ི་འབངས་མིས་ ལ་པོ་དེ་ག མ་ཁོ་ཚལ་ག ལ་འ ེད་པར་ ེབས་ ང་བ་ཐོས་ ེས། བ་
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ོག་ ོན་ བ་པའི་མི་ཡོད་ཚད་དེ། ལོ་ ན་པ་དང་གཞོན་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད། མཉམ་ ་བ ས་ཏེ་ས་
མཚམས་ ང་ ་བ ག ༢༢ ི་ཉིན་ཞོགས་པར། ཉི་འོད་ འི་ ེང་ ་འ ོས་ཤིང་། མོ་ཨབ་པ་ མས་ཡར་ལངས་

ས། ཁ་གཏད་ ི་ འི་མདོག་ནི་ ག་དང་འ ་བར་དམར་པོ་ཡིན་པ་མཐོང་ ང་བས། ༢༣ འདི་ ད་ ། འདི་
ནི་ ག་ཡིན་ནོ༎ ལ་པོ་ག མ་ ིས་ཕན་ ན་ལ་འཐབ་ ེ་གསོད་རེས་ ས་ནས། ཚང་མ་ ་མེད་ ་སོང་ངེས་
པས། མོ་ཨབ་པ་ལགས། ང་ཚ་ད་ ་སོང་ནས་ ་ནོར་འ ོག་པར་ ་ཞེས་ ས་པར། ༢༤ མོ་ཨབ་པ་དག་ད ི་སི་
རལ་ ི་དམག་ ར་ ་ཐོན་ ས། ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་ མས་ཡར་ལངས་ནས་ཁོ་ཚར་ ོལ་ ང་ ས་ཤིང་། ཁོ་
ཚ་ད ི་སི་རལ་བ་དག་གི་ ོན་ནས་འ ོ་བའི་བར་ ་འཐབ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བ་དག་གིས་མོ་ཨབ་པ་ མས་
འདེད་གསོད་ ས་ཤིང་། མོ་ཨབ་ ི་ས་ཁོངས་ ་ཐོན་པའི་བར་འདེད་གསོད་ ས་པ་དང་། ༢༥ མོ་ཨབ་ ི་
མཁར་ ོང་བཅོམ་བ ག་ ས་ཏེ། མི་རེས་ ོ་འཕང་ནས་མཛས་པའི་ཞིང་ཐང་ཁེངས་བར་ ས་ཤིང་། ་མགོ་
དག་ ང་ཁེགས་པར་ ས་ལ། མཛས་པའི་ཤིང་ ོང་དག་ ང་བཅད་དེ། ཀིར་ཧ་རེ་ཤེད་ ་འ གས་ ན་ ས་
པའི་ ོ་ཡི་ར་ ོར་དེ་ཁོ་ན་ ས་སོང་ཡང་། ོ་འཕེན་མཁན་ ི་དམག་མིས་ ོགས་བཞི་ནས་མཁར་དེར་ཕར་

ོལ་ ས། ༢༦ ལ་པོ་མོ་ཨབ་ ིས་ ོབས་ཆེ་བའི་དམག་གི་ ར་ ོལ་དེ་མཐོང་བས། ད ་བོའི་གདོང་ལེན་
དཀའ་བ་ཤེས་ཏེ། ི་བ ང་བའི་དམག་མི་བ ན་བ འི་ ེ་ ིད་དེ། ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་བའི་ ོགས་ ་ཕར་ ོལ་

ེད་དགོས་མོད། དེ་ནི་གཏན་ནས་མི་ ས་པ་ཞིག་ཡིན། ༢༧ ལ་ ད་བ ངས་ཏེ་ ལ་པོ་ ས་ཆོག་པའི་ཁོའི་
་ཆེ་བ་དེས། མཁར་ ི་ ེང་ ་དམར་མཆོད་ ིས་མཆོད་འ ལ་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ེང་ ་གཙ་བོའི་
གས་ ོས་པ་བབས་པས།༼ཡང་ན། ཁོང་ ོ་ལངས་ ་བ ག༽ དེ་ནས་ ལ་པོ་ག མ་མོ་ཨབ་དང་ ལ་ཏེ།

རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་གོ།

༤ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ཞིག་གི་ ང་མས་ཨེ་ལི་ ་ལ། ོད་ ི་གཡོག་པོའམ། ང་ཡི་ ེས་པ་ཚ་ལས་
འདས་སོ༎ ཁོ་ནི་གཙ་བོ་ལ་དད་ཅིང་འཇིགས་པ་ ོད་ ིས་ ང་ཤེས་གསལ་རེད། ད་ ་ ན་བདག་

ཅིག་འོང་ནས། ངའི་ ་གཉིས་ ིད་དེ་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ་དགོས་ཟེར་ཞེས་ག ང་འབོད་ ས་པས། ༢ ཨེ་ལི་ ས་
ཁོ་མོར། ངས་ ོད་ལ་ཅི་ཞིག་བ བ་ བ་བམ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཤོད་དང་། ོད་ ི་ ལ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ིས།
མོས་ཁོ་ལ། གཡོག་མོ་ངའི་ ིམ་ ་ མ་དམ་ ་གང་ལས། གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ ས་པར། ༣ ཨེ་ལི་ ས་མོ་ལ།

ོད་རང་སོང་ནས། ོད་ ི་ ིམ་མཚས་ཡོད་ཚད་ལ་ ོད་ཆས་ ོང་བ་གཡོར་ཅིག མང་ ་གཡོར་ཅིག། ༤ ིམ་
་ལོག་ ེས། ོ་གཏན་ཏེ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ ིམ་ ་ ོད་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ ་ མ་ ག་ ེ། ོད་ཁ་

གང་ ེས་གཞོགས་ཤིག་ ་ཞོགས་ཞེས་ ས། ༥ དེ་ནས་ ད་མེད་དེ་ཨེ་ལི་ ་དང་ ལ་ཏེ་སོང་ཞིང་། ོ་གཏན་
ནས། རང་ཉིད་དང་ ་ནང་ ་བ ད། ས་ ོད་ཆས་དག་ ེར་འོང་བ་དང་། ཁོ་མོས་ མ་ ག ༦ ོད་ཡོད་
ཚད་ ི་ཁ་གང་སོང་། མོས་ ་ལ། ད་ ང་ང་ལ་ ོད་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་པར། ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ད་ནི་ ོད་མི་
འ ག་ཅེས་བཤད་ ེས། མ་ ག་མཚམས་བཞག་གོ། ༧ ད་མེད་སོང་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ལ་བཤད་པས།
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ེས་ ་དམ་པ་དེས་འདི་ ད་ ། ོད་སོང་ ེ་ མ་བཙང་ནས་ ་ལོན་ ོད་ལ། ག་འ ོའི་ མ་ནི་ ོད་དང་
ོད་ ི་ འི་འཚ་བ་རོལ་ ད་ ོས་ཞེས་ ས།

༨ ཉིན་ཞིག་ལ། ཨེ་ལི་ ་ ་ནེམ་ ་སོང་། དེར་ ིམ་ ག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཚང་གི་ ད་མེད་དེསབཙན་
ིས་ཁོ་རང་བ ད་དེ་ཟ་མ་ཟ་ ་བ ག ས་དེ་ནས་བ ང་། ཨེ་ལི་ ་གནས་དེ་བ ད་ ས་དེ་ ་ཟ་མ་ཟ་བར་
ེད། ༩ ད་མེད་ ིས་རང་གི་ ེས་པར། ངས་ ན་པར་ང་ཚའི་གནས་འདི་བ ད་མཁན་དེ་ ེས་ ་དམ་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་སོང་། ༡༠ ང་ཚས་ཁོ་ལ་ཁང་ ེང་ནས་ཁང་པ་ ན་གང་ བ་ ེ། དེ་ཡི་ནང་ ་མལ་ ི་ཞིག་
དང་། མ ན་ཅོག་ཅིག་དང་། བ་ ེགས་ཤིག་དང་། ོག་ ོན་ཞིག་བཅས་འཇོག་པར་ ། ཁོ་རང་ང་ཚའི་ ིམ་

་ ེབས་ ས། ཁོ་རང་ཁང་པ་དེ་ ་བ ད་ཆོག་ཅེས་ ས།
༡༡ ཉིན་ཞིག་ལ། ཨེ་ལི་ ་གནས་དེར་ ེབས་ཤིང་། ོད་ཁང་དེའི་ནང་ ་སོང་ནས་ཉལ། ༡༢ ཨེ་ལི་ ས་

གཡོག་པོ་གེ་ཧ་ཟི་ལ། ོད་ ིས་ ་ནེམ་ ི་ ད་མེད་དེ་བོས་ཤོག་ཅེས་བ ོས་པས། ཁོས་ ད་མེད་དེ་བོས་འོང་
ེ། ད་མེད་དེ་ཨེ་ལི་ འི་མ ན་ ་འ ེང་ ེ་བ ད། ༡༣ ཨེ་ལི་ ས་གཡོག་པོ་ལ། ོད་ ིས་ཁོ་མོ་ལ་འདི་ ད་
། ོད་ ིས་ང་ཚར་སེམས་ གས་མང་པོ་བཏོན་སོང་བས། ོད་ལ་ཅི་ཞིག་ བ་དགོས་སམ། ོད་ལ་ ལ་པོ་

དང་དམག་དཔོན་ལ་རེ་བ་ ་ ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཤོད་ཅེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ང་
ནི་ངའི་ ལ་ནས་བདེ་ཞིང་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༤ ཨེ་ལི་ ས་གཡོག་པོ་ལ། དོན་ངོ་མས་ཁོ་མོ་ལ་ཅི་ཞིག་བ བ་
དགོས་སམ་ཞེས་ ིས། གེ་ཧ་ཟིས་འདི་ ད་ ། མོ་ལ་ ་མེད་ཅིང་། མོའི་ ེས་པའང་ལོ་ན་ ས་འ ག་ཅེས་བཤད།
༡༥ ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། མོ་ ར་ཡང་བོས་ཤིག་ཅེས་ ས། དེ་ནས་ཁོ་མོ་ ིར་བོས་འོང་བས། ཁོ་མོ་ ོ་ཁར་
འ ེང་ནས་བ ད། ༡༦ ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། སང་ལོའི་དེ་རིང་གི་ ས་ ། ོད་ ིས་ ་ཞིག་ མ་ངེས་ཞེས་
བཤད། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ེ་ ེས་ ་དམ་པ་ལགས། ང་ཡི་ཇོ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་གཡོག་མོ་ང་ལ་དེ་འ འི་
ད ོག་གཏམ་མ་བཤད་རོགས་ཞེས་ ས།

༡༧ ད་མེད་དེར་དངོས་གནས་མངལ་ མ་ ང་། ས་ཚད་ ་ཐོན་ ས། ་ཞིག་བཙས་ ང་བ་ནི། ཨེ་
ལི་ ས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ནོ༎ ༡༨ ་དེ་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་ཞིང་། ཉིན་ཞིག་ཁོའི་ཕ་དང་ཞིང་ ད་
མཁན་ མས་ ི་གམ་ ་སོང་ནས། ༡༩ ཁོས་ཕ་ལ་འདི་ ད་ ། ངའི་མགོ་བོ། ངའི་མགོ་བོ་ཞེས་ ས་པས། ཁོའི་
ཕས་གཡོག་པོར། ཁོ་རང་གི་མ་ཡོད་སར་ ེར་ཅིག་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ༢༠ གཡོག་པོས་ མ་ ེ། ཁོའི་མ་ལ་ ད།

་ ག་དེ་མའི་པང་ ་བ ད་དེ། ཉིན་ ང་ལ་ཐོན་མ་ཐག་ཤིའོ༎ ༢༡ ཁོའི་མས་ཁོ་རང་ མ་ནས་ཐོག་ཁང་ ་
སོང་ཞིང་། ་དེ་ ེས་ ་དམ་པ་དེའི་མལ་ ིའི་ ེང་བཞག་ ེ། ོ་བ བ་ནས་ ིར་འོང་། ༢༢ མོའི་རང་གི་ ོ་ག་
བོས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་གཡོག་པོར་ང་ལ་བོང་ ་ཞིག་ ིད་འོང་ ་ གས་དང་། ང་ནི་ ར་ ་ ེས་ ་
དམ་པ་དེ་ཡོད་སར་སོང་ནས། ིར་ལོག་འོང་ཞེས་བཤད། ༢༣ ཁོ་མོའི་ ོ་གས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ནི་ ་འགོ་
མིན་ལ། ངལ་གསོའི་ ས་ ང་མིན་པས། ོད་ཅིའི་ ིར་ཁོ་ལ་ ག་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པར། ང་མས་ཁོ་
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ལ། བདེ་ཞིང་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༢༤ དེ་ནས་བོང་ ་ལ་ ་བ ད་དེ། གཡོག་པོར་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ ར་བ་
ར་ ་སོང་ལ། ངས་མ་བ ོས་པར་ ་ཇེ་དལ་ ་གཏོང་མི་ ང་ཞེས་ ས་ ེས། ༢༥ ད་མེད་དེ་རི་བོ་ཀར་མེལ་
་ ེས་ ་དམ་པ་དེར་ ག་ ་སོང་། ེས་ ་དམ་པ་དེས་ ང་རིང་ནས་ ད་མེད་དེ་མཐོང་བས། གཡོག་པོ་ལ་

གེན་ཧ་ཟི་ལ་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ་མེན་ ི་ ད་མེད་དེ་འོང་གིན་འ ག ༢༦ ོད་སོང་ནས་ཁོ་མོ་འདི་
་བ ས་ཏེ་ཁོ་མོ་ལ། ོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་ ེས་པ་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། ་ ག་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། བདེ་བར་གནས་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ༢༧ ད་མེད་དེ་རིའི་ ེང་
་སོང་ནས། ེས་ ་དམ་པའི་གམ་ ་ཐོན་ཏེ། ེས་ ་དམ་པའི་ ང་བར་འཐམས། གེ་ཧ་ཟི་འོང་ནས་ཁོ་མོ་

ཕར་འདེད་པར་ ོམ་ ས། ེས་ ་དམ་པས་འདི་ ད་ ། ཁོ་མོའི་འདོད་པ་ ར་ ེད་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། མོའི་སེམས་ན་ ག་བ ལ་ཡོད་པས་སོ། གཙ་བོས་ང་ལ་གསང་ ་ ས་ཏེ། ང་ལ་ ག་ ོན་མ་གནང་ངོ་
ཞེས་ ས། ༢༨ ད་མེད་དེས་འདི་ ད་ ། ངས་ནམ་ཞིག་ལ་ངའི་གཙ་བོ་ལ་ ་ཞིག་དགོས་པའི་ ་འ ལ་ ས་
པ་ཡིན་ནམ། ངས་ང་ལ་མགོ་ ོར་མ་གཏོང་ཞེས་ ས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༢༩ ཨེ་ལི་ ས་གེ་ཧ་ཟི་ལ། ོད་

ིས་ ་རགས་བཅིངས་ཏེ། ལག་ ་ངའི་ད ག་པ་བ ང་ནས་ ོན་ལ་སོངས་ཤིག གལ་ཏེ་མི་དང་འ ད་ན། ཁོ་
ལ་ཁམས་བདེ་མ་འ ི། མི་དེས་གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ ིས་ ང་ན་ཡང་། དེ་ལ་ལན་འདེབས་མི་ ང་།
ངའི་ད ག་པ་དེ་ ིས་པའི་གདོང་ལ་འཇོག་དགོས་ཞེས་བ ོས། ༣༠ ིས་པའི་ཨ་མས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་
གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་པ་དང་། ོད་ ི་མ ན་ནས་ ང་མནའ་བོར་ ས་ཏེ། ང་ ོད་དང་གཏན་
ནས་ཁ་མི་འ ལ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཨེ་ལི་ ་ཡར་ལངས་ནས། ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་སོང་ངོ་༎ ༣༡ གེ་ཧ་ཟི་ ོན་
ལ་སོང་ནས། ལག་ད ག་དེ་ ིས་པའི་གདོང་ལ་བཞག་ ང་། ་ གས་ ་མེད་ལ། གས་འ ལ་ཅི་ཡང་མེད་
དོ༎ གེ་ཧ་ཟེ་ཡིས་ཨེ་ལི་ འི་མ ན་ ་འོངས་ནས་ཁོ་ལ། ིས་པ་ད་ ང་སད་མ་ ང་ཞེས་ ས།

༣༢ ཨེ་ལི་ ་ ེབས་ཤིང་། མལ་ཁང་གི་ནང་ ་ཐོན་པ་དང་། ིས་པ་ཤི་འ ག་པ་དང་། རང་ཉིད་ ི་མལ་
ིའི་ ེང་བཞག་འ ག་པ་མཐོང་། ༣༣ ཁོས་ ོ་བ བ་ཅིང་། ཁང་པའི་ནང་ཁོ་དང་ ིས་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ལས་

མེད་ལ། ཁོས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། ༣༤ མལ་ ིའི་ ེང་ ད་ནས་ ིས་པའི་ ས་ ེང་ ་ལོག་པ་དང་།
མ ་ལ་མ ་ ར་བ་དང་། མིག་ལ་མིག་གཏད་པ་དང་། ལག་པའི་ནང་ལག་པ་བཞག་ ེ། ིས་པའི་ ས་ ེང་

འང་ལོག་པས། ིས་པའི་ ས་པོར་རིམ་བཞིན་ ོད་ ས་ ང་། ༣༥ དེ་ ེས་ཁོ་མར་བབས་ནས། མལ་ཁང་ ་
ཡར་འ ོ་མར་འ ོ་ཞིག་ ས་ལ། ཡང་བ ར་ ིས་པའི་ ས་ ེང་ ་ལོག་ ང་ལ། ིས་པ་ཐེངས་བ ན་ལ་ ་

ིད་བ བ་ཏེ། མིག་ ེས་ ང་། ༣༦ ཨེ་ལི་ ས་གེ་ཧ་ཟི་བོས་ནས། ོད་ ིས་ ་ནེམ་ ི་ ད་མེད་དེ་བོས་ཤིག་
ཅེས་ ས། དེ་ནས་ཁོ་མོ་བོས་ནས་ཐོན་ ས། ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ མ་རོགས་ཞེས་ ས། ༣༧ ང་
མ་དེ་ ིམ་ལ་འོང་ནས། ཨེ་ལི་ འི་ ོན་ནས་ཁ་ བ་ ་ཉལ་བ་དང་། ིས་པ་ མ་ནས་ ོར་སོང་ངོ་༎

༣༨ ཨེ་ལི་ ་ཡང་གིལ་གལ་] ་ ེབས་པ་དང་། དེར་ཏག་ཏག་ ོགས་ ོམ་ ང་འ ག ང་ ོན་པའི་ ེས་
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འ ག་པ་ཁོའི་མ ན་ ་བཙག་ ེ། ཁོས་རང་གི་གཡོག་པོ་ལ། ོད་ ིས་ ་ང་ཆེན་པོ་དེ་མེ་མགོར་བ ོན་ཏེ།
ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ མས་ལ་ ་བ་ ོལ་ཞིག་ཅེས་ ས། ༣༩ མི་ཞིག་ཚལ་རའི་ནང་ ་ ོ་ཚལ་བཏོག་
་སོང་ ེ། ་བ་ཞིག་ ེས་འ ག་པ་མཐོང་བ་དང་། ་བ་ ག་མ་གང་བཏོག་ནས་ ིར་ཡོང་ཞིང་། ག བ་ ེ་
་བ་ག ་བའི་ ་ང་དེའི་ནང་ ་འཕངས། ཁོ་ཚས་དངོས་པོ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སོ༎ ༤༠ འབངས་ མས་

ལ་ ག་ནས་འ ང་ ་བ ག་ལ། འ ང་བའི་ བས་ ། ཚང་མས་བོས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ེ་ ེས་ ་དམ་པ་ལགས།
་ངའི་ནང་ ་ ོག་འ ོག་ ེད་ ི་ ག་འ ག་ཅེས་ ས་པས། འབངས་ མས་ ིས་བཟའ་མཚམས་བཞག་གོ།

༤༡ ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། ོ་ ེ་ ང་ཙམ་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་ཏེ། ེ་དེ་ ་ངའི་ནང་ ་བཏབ་ནས། འབངས་
མི་ཚར་བཟའ་ ་ གས་ཞེས་ ས། ་ངའི་ནང་ ་ ག་མེད་པར་ ར་ཏོ༎

༤༢ མི་ཞིག་བ་ཨལ་ཤ་ལི་ ་ནས་འོང་ཞིང་། གསར་ ་མགོ་ཚས་པའི་ ོ་ཡི་བག་ལེབ་ཉི་ ་ ེར་འ ག་
ལ། ེ་མ་གསར་བ་ཞིག་ ག་མའི་ནང་བ ག་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་དེར་ ིན། ེས་ ་དམ་པ་དེས། འདི་དག་
འབངས་མི་དག་ལ་བཟའ་ ་ གས་ཞེས་ ས། ༤༣ གཡོག་པོས་འདི་ ད་ ། འདི་འ འི་ ང་ ་ཞིག་མི་བ ་
ཡིས་ཇི་ ར་ཟ་འམ་ཞེས་བཤད་པར། ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འབངས་མི་ མས་ལ་བཟའ་ ་ གས་
དང་ ང་ངེས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། འབངས་མིས་ཟས་ན། ད་ ང་ ག་མའང་ཡོད་ངེས་
ག ངས་ཞེས་ ས། ༤༤ གཡོག་པོས་འབངས་མི་དག་གི་མ ན་ལ་ ེར་བས། ཁོ་ཚས་དེ་དག་ཟོས་ལ། དངོས་
གནས་ ག་མའང་ཡོད་པར་ ར། དེ་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་བ་ནང་བཞིན་ཡིན་ནོ༎

༥ ཨ་རམ་ ལ་པོའི་དམག་དཔོན་ན་ཨ་ ཱན་ནི་ཁོའི་ཇོ་བོའི་མ ན་ ་བ ི་ཞིང་ ིས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཅིའི་
ི་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ོན་ཆད་ཁོ་རང་བ ད་ནས་ཨ་རམ་པ་ མས་ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། ཁོ་རང་ཉིད་

ང་མ ་ ལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ ང་ཡིན། ཡིན་ཡང་ཁོ་ལ་མཛ་ནད་ ང་འ ག ༢ ོན་ལ་ཨ་རམ་པ་དག་
མཉམ་ ་ ིར་སོང་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ནས་ ་མོ་ ང་ ང་ཞིག་འ ོག་འོང་། ་མོ་དེ་ནི་ན་ཨ་ ཱན་ ི་

ང་མར་ཞབས་ཏོག་ ེད་མཁན་ ་ ར་ཏོ༎ ༣ མོས་རང་གི་བདག་མོ་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོ་ས་
མར་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་ ང་ ོན་པར་ ག་ ་སོང་ན། ཁོས་མཛ་ནད་དེ་བཅོ་ བ་ངེས་ཞེས་བཤད་པས། ༤ ན་ཨ་

ཱན་ནང་ ་སོང་ནས། རང་གི་ཇོ་བོ་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་མོ་དེས་འདི་ ད་ཟེར་ཞེས་ ས། ༥ ཨ་རམ་ ི་ ལ་
པོས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་སོངས་ཤིག ངས་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ཡི་གེ་བ ར་བར་ ་ཞེས་ ས། དེ་
ནས་ན་ཨ་ ཱན་ ིས་ད ལ་ ོ་ཚད་བ ་དང་། གསེར་ ི་དོང་ཙ་ ག་ ོང་དང་། གོན་པ་བ ་བཅས་ ེར་ཏེ་
སོང་ངོ་༎ ༦ དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་འ ིན་ཡིག་ཅིག་ ང་ ེར་ཡོད་ལ། འ ིན་དེའི་ནང་ ། ངས་
གཡོག་པོ་ན་ཨ་ ཱན་ ོད་ ི་སར་མངགས་ཡོད་པས། ོད་ ིས་འ ིན་ཡིག་འདིར་བ ས་ ེས། ཁོ་ཡི་མཛ་ནད་
དེ་ ག་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ ིས་ཡོད། ༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་འ ིན་ཡིག་དེ་མཐོང་ ེས་གོན་པ་གཤགས་
ཏེ། འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ོག་ལེན་པ་དང་ ོག་ ིན་པའི་ ་ཡིན་ནམ། ཁོས་འདི་མི་མངགས་འོང་ནས། ང་ལ་ནད་
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བཅོ་དགོས་བར་བཤད། ོད་ཚས་ ོས་དང་། མི་འདིས་གོ་ བས་བཙལ་ནས་ང་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་ ས།

༨ དེ་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་ཨེ་ལི་ ས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་གོན་པ་གཤགས་པ་དེ་ཐོས་ ེས། མི་ཞིག་ ལ་
པོའི་སར་མངགས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་གོན་པ་གཤགས་པ་ཡིན་ནམ། མི་དེ་ངའི་གམ་ལ་ཡོང་

་ གས། ཁོས་ད ི་སི་རལ་བའི་ནང་ ་ ང་ ོན་པ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༩ དེ་ནས། ན་ཨ་
ཱན་ ིས་ཤིང་ ་དེད་དེ་ཨེ་ལི་ འི་ ིམ་ ་ཡོང་ནས། ོ་ཁར་འ ེང་ ེ་བ ད། ༡༠ ཨེ་ལི་ ་ཡིས་བང་ཆེན་པ་

ཞིག་མངགས་ནས། ན་ཨ་ ཱན་ལ། ོད་སོང་ནས་ཡོ་དན་ ་བོའི་ནང་ ་ཐེངས་བ ན་ལ་ ས་ ོས་དང་། ོད་
ི་ཤ་ ར་ ར་འ ར་ལ། དེ་ལས་ ང་གཙང་མར་འ ར་ངེས་ཟེར་ཞེས་ ས།

༡༡ ན་ཨ་ ཱན་ནི་ཁོང་ ོའི་ངང་སོང་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ངས་ནི་ཁོ་ ིར་འོང་ནས་ང་ལ་ ག་ངེས་པ་ཤེས་
ཤིང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་མཚན་ ི་མ ན་ནས་འ ེང་ ེ། ་ཁར་ལག་པ་ག གས་ནས། མཛ་ནད་འདི་
གཙང་སེལ་ ་བར་ མ། ༡༢ ད་མེ་སེག་གི་ ་བོ་ཨ་ ཱ་ན་དང་ཕར་ཕར་གཉིས་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཐམས་ཅད་
ལས་ ང་བཟང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ངས་དེ་ ་ ས་ ས་ན་གཙང་མར་མི་འ ར་རམ་ཞེས་ ས་ཏེ། ཁོང་ ོའི་ངང་

ིར་འཁོར་ནས་སོང་ངོ་༎ ༡༣ ཁོའི་གཡོག་པོ་མ ན་ ་འོང་ནས་། ཁོ་ལ། ེ་ངའི་ཕ་ལགས། ང་ ོན་པས་
ོད་ལ་དོན་ཆེན་བ བ་པར་བ ོས་ན། ོད་ ིས་མི་བ བ་བམ། དེ་བས་ ོད་རང་སོང་ནས་ ས་ ོས་ན་ ས་

པོ་གཙང་མར་འ ར་ཞེས་པར་ཉན་དགོས་པ་ནི་ ོས་མ་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད། ༡༤ དེ་ནས་ན་ཨ་ ཱན་མར་སོང་
ནས། ེས་ ་དམ་པ་དེས་བཤད་བཞིན་བ བ་ ེ། ཡོར་དན་ ་བོ་ལས་ཐེངས་བ ན་ལ་ ས་ ས་པས། ཁོའི་ཤ་
ཐོག་མའི་ མ་པ་ ར་ ར་ཅིང་། ིས་པའི་ཤ་དང་འ ་བར་ ར་ཏེ། ཁོ་རང་གཙང་མར་ ར་ཏོ༎

༡༥ ན་ཨ་ ཱན་ ིས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ིད་དེ། ིར་ ེས་ ་དམ་པ་དེའི་ ང་ ་སོང་ཞིང་།
ཁོའི་མ ན་ ་འ ེང་ ེ། འདི་ ད་ ། ད་ ་ངས་ཤེས་སོང་། ད ི་སི་རལ་ན་མ་གཏོགས། གནམ་འོག་འདིར་

་མི་འ ག་གོ། ད་ ་ ོད་ ིད་གཡོག་པོས་ ལ་བའི་ལེགས་ ེས་ ང་ ་འདི་ལེན་རོགས་ ་ཞེས་ ས། ༡༦ ཨེ་
ལི་ ས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བཞག་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། ངས་གཏན་
ནས་མི་ལེན་ཞེས་བཤད་པར། ན་ཨ་ ཱན་ ིས་ཁོ་ལ་ཡང་ཡང་ ས་ ང་། ཁོས་གཏན་ནས་དང་ལེན་མ་ ས།
༡༧ དེ་ནས་ན་ཨ་ ཱན་ ིས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དང་ལེན་མི་ ེད་ན། ོད་ ིས་བོང་ ་གཉིས་ ིས་
འ ར་བའི་ས་གཡོག་པོར་གནོངས་དང་། དེ་རིང་ནས་བ ང་། གཡོག་པོས་ ་གཞན་ལ་དམར་མཆོད་དང་བདེ་
མཆོད་མི་འ ལ་ཏེ། གཙ་བོ་ཁོ་ན་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ལོ༎ ༡༨ དོན་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། གཙ་བོས་ ོད་ ི་
གཡོག་པོ་ལ་ ་ཡངས་གནངས་བར་ ། ངའི་ཇོ་བོ་རིམ་མོན་ ་ཁང་ ་ཡོང་ནས་ ག་མཚལ་ བས། ངའི་ལག་
པས་ཁོ་རང་ ིད་ནས་རིམ་མོན་ ་ཁང་ ་འོང་བ་ཡིན་ལ། ངས་ ང་ ས་པོ་བ ར་བ་ཡིན། ངས་རིམ་མོན་ ་
ཁང་ ་ ས་བ ར་བའི་དོན་དག་འདི་ལ། གཙ་བོས་ ་ཡངས་གནངས་རོས་ ་ཞེས་བཤད་པར། ༡༩ ཨེ་ལི་ ས་
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ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་བདེ་བར་ ིར་སོང་ཆོག་ཅེས་ ས། ན་ཨ་ ཱན་ཁོ་དང་ཁ་ ལ་ནས་སོང་བ་ལ། ཐག་
རིང་བོར་མ་ ིན་པར།

༢༠ ེས་ ་དམ་པ་ཨེ་ལི་ འི་གཡོག་པོ་གེ་ཧ་ཟིའི་སེམས་ ། ངའི་ཇོ་བོ་ཨ་རམ་པ་ན་ཨ་ ཱན་ ིས་ ེར་
ཡོང་བའི་ལེགས་ ེས་ལེན་ ར་འཐད་པ་མིན་ཏེ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བཞག་ནས་མནའ་
འབོར་བར་ ས་ཏེ། ང་རང་ གས་ཏེ་ཁོའི་ ེས་དེད་ཅིང་། ཁོ་ལག་ནས་དེ་དག་ལེན་པར་ འོ་ མ། ༢༡ དེ་
ནས་གེ་ཧ་ཟི་ན་ཨ་ ཱན་ ི་ ེས་ ་བ གས། ན་ཨ་ ཱན་ ིས་ཁོའི་ ེས་ ་མི་ཞིག་བ གས་འོང་མཐོང་ནས།

ར་ ་ཤིང་ ་ལས་བབས་ཏེ་ཁོ་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ནས་འདི་ ད་ ། ཚང་མ་བདེ་བར་གནས་སམ་ཞེས་ ིས།
༢༢ ཁོས་འདི་ ད་ ། ཚང་མ་བདེ་བར་གནས་སོ༎ ངའི་ཇོ་བོས་ང་རང་མངགས་ནས་ ོད་ལ། གཞོན་ ་གཉིས་
འདིར་འོང་ལ། དེ་གཉིས་ནི་ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ཡིན་ཞིང་། ཨེམ་ར་ཡིམ་རི་བོ་ནས་ང་ལ་ ག་ ་ཡོང་
བ་རེད། ོད་ ིས་ཁོ་གཉིས་ལ་ད ལ་ ོ་ཚད་རེ་དང་། གོན་པ་ཆ་ཚང་རེ་ ེར་རོགས་ཞེས་བཤད་ ང་ཞེས་

ས། ༢༣ ན་ཨ་ ཱན་ ིས་ ོད་ ི་ད ལ་ ོ་ཚད་གཉིས་ལེན་རོགས་ཞེས་བཤད་དེ། ཡང་དང་བ ར་ ་ལེན་པར་
བ ལ་ཅིང་། ད ལ་ ོ་ཚད་གཉིས་ ག་མ་གཉིས་ ི་ནང་བ ག་པ་དང་། གོན་པ་ཆ་ཚང་གཉིས་བཅས་གཡོག་
པོ་གཉིས་ལ་ ིན་པ་དང་། ཁོ་ཚས་གེ་ཧ་ཟེ་ཡི་ ོན་ལ་དེ་བ གས་ནས་སོང་། ༢༤ རི་བོའི་ ེང་ ་ཐོན་ ེས། གེ་
ཧ་ཟེ་ཡིས་དེ་གཉིས་ ི་ལག་ནས་ ར་ ངས་ཤིང་ ོད་ཁང་ ་བཞག་ ེ། ཁོ་ཚ་ ིར་འ ོ་ ་བ ག ༢༥ དེ་ནས་
གེ་ཧ་ཟེ་ནང་ ་སོང་ནས། ཁོའི་ཇོ་བོའི་གམ་ ་འ ེང་ ེ་བ ད། ཨེ་ལི་ ས་ཁོ་ལ། གེ་ཧ་ཟེ་ ོད་གང་ནས་འོང་
བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་འདི་ ད་ ། གཡོག་པོ་གང་ འང་མ་སོང་ཅེས་ལན་བཏབ། ༢༦ ཨེ་ལི་ འ་ཁོ་ལ།
མི་དེ་ཤིང་ ་ལས་བབས་ཏེ་ ོད་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པའི་ བས་ ། ངའི་སེམས་ ང་ ིར་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ།
དེར་ད ལ་དང་། གོན་པ་ ངས་བ་མ་ཡིན་ནམ། ་ ་རའི་ར་བ་དང་། ན་འ མ་ ི་ར་བ་དང་། ག་དང་
བ་ ང་དང་། གཡོག་མོ་བཅས་ཉོ་བའི་ བས་ འང་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༧ དེ་བས། ན་ཨ་ ཱན་ ི་མཛ་ནད་

ོད་དང་ ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་ཡང་འགོ་ངེས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གཏན་ནས་གཏན་ ་དེ་ ར་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ས། གེ་ཧ་ཟེ་ཨེ་ལི་ ་དང་ཁ་ ལ་ནས་སོང་ ེས། མཛ་ནད་ཕོག་ ང་བས། ཁ་བ་བཞིན་དཀར་པོར་ ར་རོ༎

༦ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ཞིག་གིས་ཨེ་ལི་ ་ལ། ོས་དང་། ང་ཚ་ཡང་ ོད་དང་མཉམ་ ་གནས་
འདིར་བ ད་ན་དོག་ ག་པས། ༢ ོད་ ིས་ང་ཚ་ཡོར་དན་ ་བོའི་ ོགས་ ་འ ོ་ ་བ ག་ ེ། མི་རེ་

རེས་དེ་ནས་ཤིང་ ངས་ནས་ ོད་ཁང་ བ་ ེ་ ོད་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ཁོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་
སོངས་ཆོག་ཅེས་ ས་པར། ༣ མི་ཞིག་གིསའདི་ ད་ ། ོད་ ང་གཡོག་པོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་རོགས་ཞེས་

ས་པས། ཁོས་འདི་ ད་ ། ང་རང་ ང་སོང་ཆོག་ཅེས་ལན་བཏབ། ༤ དེ་ནས་ཨེ་ལི་ ་ཁོ་ཚ་དང་ ན་ ་
སོང་ ེ། ཡོར་དན་ ་བོའི་འ མ་ ་ཐོན་ཞིང་ ོང་བོ་བཅད། ༥ མི་ཞིག་གིས་ ོང་བོ་གཅོད་པའི་ བས་ ། ་
རེ་ འི་ནང་ ་ ང་སོང་། ཁོས་འདི་ ད་ ། ེ་མ། ངའི་ཇོ་བོ་ལགས། ་རེ་འདི་ནི་གཡར་བ་ཡིན་ཞེས་ ད་



588 ༢ ལ་རབས 6

བ བ། ༦ ེས་ ས་དམ་པས་ཁོ་ལ། གང་ ་ ང་སོང་ཞེས་ ས་པས། ཁོས་གནས་དེ་མ བ་ ས་ཨེ་ལི་ ་ལ་
བ ན། ཨེ་ལི་ ས་ ོང་བོ་ཞིག་བཅད་ནས། འི་ནང་ ་འཕང་བས། ་རེ་ འི་ཁར་གཡེང་ ང་། ༧ ཨེ་ལི་ ས་
འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། མི་དེས་ལག་པ་བ ིང་ནས་ཡར་ ངས་ ང་།

༨ ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོས་ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ག ལ་བ ེས་ཤིང་། ཁོའི་རང་གི་གཡོག་པོ་དང་ ོས་བཏབ་ ེ་
འདི་ ད་ ། ངས་གང་དང་གང་ཞིག་ ་དམག་ ར་འདེབས་དགོས་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༩ ེས་ ་དམ་པས་མི་
མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ ག་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་དོགས་ཟོན་ ས་ཏེ། གནས་གང་སར་མི་
འ ོ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨ་རམ་པ་དག་དེ་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
པོས་མི་མངགས་ནས་ ེས་ ་དམ་པས་ཁོ་ལ་དོགས་ཟོན་ ེད་དགོས་པར་བཤད་པའི་ ལ་ ་ ལ་ཞིབ་ ས་ཏེ།
གནོད་པ་མི་ཕོག་པའི་འགོག་ ང་ ས་པ་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོས་
དོན་དག་དེར་སེམས་ནས་དོགས་པ་ཟོས་པས། འཁོར་གཡོག་ མས་བ ས་ནས། ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚའི་
འདི་ ་མི་ ་ཞིག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་རོགས་ ེད་ ི་ཡོད་པ་དེ། ོད་ཚས་ང་ལ་ ོན་མི་འདོད་དམ་
ཞེས་ ས་པར། ༡༢ འཁོར་གཡོག་ཞིག་གིས། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ཁོ་ལ་ ས་ ང་རོགས་

ེད་ ི་མེད་དེ། ད ི་སི་རལ་བ་དག་ལས་ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ས། ལ་པོས་མལ་ཁང་ ་བཤད་པའི་ ད་ཆ་
དག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བཤད་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༣ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་སོང་ནས་ཁོ་གང་ན་
ཡོད་པ་ ད་གཅོད་ ོས་དང་། ངས་མི་མངགས་ནས་ཁོ་རང་ག ང་བར་ ་ཞེས་ ས། མི་ཞིག་གི་ ལ་པོ་ལ། ཁོ་
རང་དོ་ཐན་ ་འ ག་ཅེས་ ས་བ་དང་།

༡༤ ལ་པོས་ཤིང་ ་དང་དམག་ད ང་གནས་དེར་མངགས་ཤིང་། མཚན་མོར་དེར་ཐོན་ཏེ། མཁར་དེ་
བ ོར་བར་ ས། ༡༥ ེས་ ་དམ་པའི་གཡོག་པོ་ ་མོར་ལངས་ནས་ ོར་སོང་བ་ན། ་དམག་གིས་མཁར་
བ ོར་འ ག་པ་མཐོང་ནས། གཡོག་པོས་ ེས་ ་དམ་པ་ལ། ེ་མ། ངའི་ཇོ་བོ་ལགས། ང་ཚས་ཇི་ ར་ ས་ན་
བཟང་ངམ་ཞེས་ ས་པས། ༡༦ ེས་ ་དམ་པས་འདི་ ད་ ། འཇིགས་ ག་ ེས་མི་དགོས། ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་
ཡོད་པ་ནི་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ལས་ ག་པར་མང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༡༧ ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ །

ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་གཞོན་ ་འདིའི་མིག་ ེས་ནས། ཁོའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་མཛད་རོགས་ ་ཞེས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་དང་། གཙ་བོས་ཁོའི་མིག་ ེས་པས། ཁོས་མེ་བ ང་བའི་ཤིང་ འི་དམག་དང་ ་དམག་གིས་ས་ཁ་
ཁེངས་ཏེ་ཨེ་ལི་ ་བ ོར་འ ག་པ་མཐོང་།

༡༨ ད ་བོ་ མས་མར་བབས་ནས་ཨེ་ལི་ འི་གམ་ ་འོང་། ཨེ་ལི་ ས་གཙ་བོ་ལ། ོད་ ིས་མི་འདི་དག་
གི་མིག་ལམ་ ིབ་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ོན་ལམ་བཏབ་པས། གཙ་བོས་ཨེ་ལི་ ས་བཤད་པ་བཞིན། མི་དེ་དག་
གི་མིག་བ ིབ་པར་མཛད། ༡༩ ཨེ་ལི་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། འདི་ནི་ལམ་དེ་མིན་ལ། མཁར་དེ་ཡང་མིན། ོད་ཚ་ངའི་

ེས་ ་ཤོག་དང་། ངས་ ོད་ཚ་ལ་ ོད་ཚས་འཚལ་བའི་མི་དེའི་གམ་འ ིད་ངེས་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ ིད་
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དེ་ས་མར་ ཱ་ ་ཐོན་ ང་ལ། ༢༠ ཁོ་ཚ་ས་མར་ ཱ་ ་ཐོན་ ེས། ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ིས་མི་འདི་དག་གི་མིག་ ེས་ནས། ཁོ་ཚར་མཐོང་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ་པས། གཙ་བོས་ཁོ་

ཚའི་མིག་ ེས་པས། ཁོ་ཚའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ར་ལ། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ཁོ་ཚ་ས་མར་ ཱའི་
མཁར་ནང་ ་ཐོན་འ ག ༢༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ཚ་མཐོང་ ེས། ཨེ་ལི་ ་ལ། ེ་ངའི་ཕ་ལགས། ངས་
ཁོ་ཚ་བསད་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ ིས་པར། ༢༢ འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་གསོད་མི་ ང་ ེ། ཁོ་ཚ་ནི་ ོད་ ིས་ ི་དང་
མ ང་ལ་བ ེན་ནས་འ ོག་འོང་བ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚ་གསོད་ག་ལ་ ང་ངམ།༼ཡང་ན། ད་པར་ ་མི་འདི་དག་
ནི། གསོད་མི་ ང་ངམ་ཞེས་ ང་བ ོད་ཡོད།༽ དེ་ ས་ཁོ་ཚའི་ ོན་ ་ཟ་འ ང་བ ིག་ལ། ཁོ་ཚར་ཟ་མ་ཟ་ ་
བ ག་ནས་ ིར་ཁོ་ཚའི་བདག་པོའི་གམ་ལ་འ ོ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༢༣ ལ་པོས་ཁོ་ཚའི་ ོན་ལ་ཟ་
མ་མང་པོ་བ ིག་ཅིང་། ཁོ་ཚས་ཟས་ཚར་ ེས། མི་མངགས་ནས་ཁོ་ཚའི་ཇོ་བོའི་གམ་ལ་འ ོ་ ་བ ག་པས། དེ་
ནས་བ ང་ཨ་རམ་ ི་དམག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་དམག་མ་ ངས་སོ༎

༢༤ དེའི་ ེས་ ། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་བེན་ཧ་དད་ ིས་ཁོའི་དམག་མི་ཡོད་ཚད་བ ས་ཏེ་ར་ཡོང་ནས་ས་
མར་ ཱ་ལ་བ ོར་བ ིལ་ ས། ༢༥ དེ་ནས་ས་མར་ ཱ་ལ་བ ོར་བ ིལ་ ས་པའི་ ེན་ ིས། ོགས་ ོམ་ ིས་
མནར། ཐ་ན་བོང་ ་གཅིག་གི་རིན་གོང་ནི་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ད་ ་ཡིན་ལ། ག་རོན་ཞིག་གི་ ན་ལ་ད ལ་
ཀ་ཤེལ་ ་ ེར་དགོས། ༢༦ ཉིན་ཞིག་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་མཁར་ ེང་བ ད་ནས་འ ོ་ ས། ད་མེད་
ཅིག་གིས་ཁོ་རང་བོས་ཏེ། ེ་ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ིས་རོགས་རམ་ ེད་རོགས་ ་
ཞེས་ ས་པས། ༢༧ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ བས་མི་ ེད་པས། ངས་ ོད་ལ་རོགས་ཇི་ ར་ །
ག ལ་ཁའི་ནང་དང་། ཡང་ན་ཆང་འཚག་ ་མའི་ནང་ ་ཅི་ ེད་དམ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༢༨ ལ་པོས་ ད་མེད་
དེ་ལ། ོད་ལ་དཀའ་ཚགས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་འདི་ ད་ ། ད་མེད་འདིས་ང་ལ། ོད་

ི་ ་ལོངས་ཤིག དེ་རིང་ང་ཚས་ཁོ་རང་བཟའ་བར་ ། སང་ཉིན་ངའི་ ་ཟོས་ཆོག ༢༩ ང་ཚས་ངའི་ ་བཙས་
ཏེ་ཟོས་པ་ཡིན་པས། ི་ཉིན། ངས་མོ་ལ། ོད་ ི་ ་ ིད་ཤོག་དང་། ང་ཚས་བཟའ་བར་ འོ་ཞེས་ ས་པས། ཁོ་
མོས་རང་གི་ ་ ས་ ོང་ ས་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༣༠ ལ་པོས་ ད་མེད་དེའི་ ད་ཆ་ཐོས་ ེས། གོན་པ་ཚལ་
བར་གཤགས།༼ ལ་པོ་མཁར་ཁ་ ་བ ོད་པའི་ ས་ །༽ འབངས་ ིས་ ལ་པོའི་ ས་ལ་གསོ་མའི་ ་བ་ ོན་
འ ག་པ་མཐོང་ལ། ༣༡ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་དེ་རིང་ངས་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཨེ་ལི་ འི་མགོ་ད་ ང་ཁོའི་

ེ་ཐོག་ ་ ོད་ ་བ ག་ན། ་ཡིས་ང་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པར་ ་ཞེས་ ས།
༣༢ བས་དེར། ཨེ་ལི་ ་ ིམ་ ་བ ད་ཡོད་ལ། ད་པོ་ མས་ ང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ ད་ཡོད། ལ་པོས་

ཁོའི་ཞབས་ ་བ་ཞིག་མངགས་པ་ལ། ཁོ་རང་ད་ ང་མ་ ེབས་ ང་། ཨེ་ལི་ ས་ ད་པོ་ མས་ལ། ོས་ཚས་
ལག་དམར་ ི་ ་འདི་ལ་ ོས་དང་། མི་མངགས་ནས་ངའི་མགོ་བོ་གཅོད་ ་ཡོང་འ ག ོད་ཚས་བང་ཆེན་པ་

ེབས་པ་ན། ་ ོ་གཏན་དགོས། ོ་གཏད་ནས་ཁོ་རང་ ིར་ ོད་དགོས་ལ། ཁོའི་ བ་ ོགས་ ་ཁོའི་བདག་



590 ༢ ལ་རབས 6–7

པོའི་གོམ་ ་ གས་འོང་བ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༣༣ ད་ཆ་འཆད་ ིན་པའི་ བས་ ། བང་ཆེན་པ་ཐོན་ ང་ལ།
ལ་པོ་ཡང་ཐོན་ནས་འདི་ ད་ ། གནོད་འཚ་འདི་ནི་གཙ་བོའི་ས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པས། ངས་ཅིའི་ ིར་གཙ་

བོ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་དགོས་སམ་ཞེས་ ས་སོ༎

༧ ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ེད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། སང་
ཉིན་ ི་ད་ འི་ ས་ཚད་ཙམ་ལ། ས་མར་ ཱའི་མཁར་ ོ་ནས། ད ལ་ཀ་ཤེལ་གཅིག་ལ་ ེ་ཞིབ་ ེ་གང་

དང་། ད ལ་ཀ་ཤེལ་གཅིག་ལ་ནས་ ེ་གཉིས་རེ་འཚང་བར་འ ར་རོ་ག ངས་ཞེས་ ས། ༢ ལ་པོ་བ ོར་
མཁན་ ི་དམག་དཔོན་ཞིག་གིས་ ེས་ ་དམ་པ་ལ། གཙ་བོས་ནམ་མཁའ་ལ་ ེ ་ ང་ཞིག་བཏོད་ ང་། འདི་
འ འི་དོན་དག་ཞིག་འ ང་མི་ ིད་ཟེར། ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ ོད་ ིས་དངོས་ ་མིག་གིས་བ ་

བ་པ་ལས། གཏན་ནས་ཟོས་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད།
༣ མཁར་ ི་ ོ་ན་མཛ་ནད་ཅན་ ི་མི་བཞི་ཡིས་ཕན་ ན་ལ། ང་ཚས་ཅིའི་ ིར་འདི་ནས་འཆི་བ་ལ་ ག་

ནས་ ོད་པ་ཡིན། ༤ གལ་ཏེ་ང་ཚ་མཁར་ནང་ ་འ ོ་ཟེར་ན། མཁར་ནང་ ་ ག་གེ་ ང་ཡོད་པས། ང་ཚ་དེ་
ནས་འཆི་ངེས་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚ་འདི་ནས་མ་འ ལ་བར་བ ད་ན་ཡང་། ར་བཞིན་ཤི་ ིད་པས། ཤོག་དང་།
ང་ཚ་ཨ་རམ་པའི་དམག་ལ་མགོ་ ར་ ་འ ོ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་ང་ཚ་ ོག་ཐར་ལ་བཏང་ན། ང་ཚ་གསོན་པར་
འ ར་བ་དང་། གལ་ཏེ་ང་ཚའི་ ོག་འ ོག་པར་ ེད་ན། ང་ཚ་འཆི་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར། ༥ ས་ ོད་ ི་ ས་

། ཁོ་ཚ་ཡར་ལངས་ནས་ཨ་རམ་པའི་དམག་ ར་ ི་ ོགས་ ་སོང་བ་དང་། དམག་ ར་ ི་ཉེ་འ མ་ ་ཐོན་
ས། དེ་ན་མི་གཅིག་ ང་མཐོང་ ་མི་འ ག ༦ ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། གཙ་བོས་ཨ་རམ་པའི་དམག་ད ང་ལ་ཤིང་
འི་ ་དང་། དམག་ད ང་ཆེན་པོ་ཞིག་འོང་བཞིན་པའི་ ་ཐོས་ ་བ ག་པས། ཁོ་ཚས་ཕན་ ན་ལ། ད ི་སི་

རལ་ ི་ ལ་པོས་ཧེད་པའི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ཨེ་ཇེབ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ལ་ ་ ིན་ནས། ང་ཚ་ལ་ ོལ་ ་
བ ག་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༧ དེ་བས། ཁོ་ཚས་ས་ ོད་ ི་ ས་ ་ ར་དང་། ་དང་། བོང་ ་ མས་བཞག་པ་
དང་། དམག་ ར་ཡང་བ ར་ནས་ ོག་གཡོལ་ ་ ོས་སོ༎ ༨ མཛ་ནད་ཅན་ ི་མི་དེ་དག་དམག་ ར་ ི་ཉེ་
འདབས་ ་ཐོན་ཏེ། ར་ནང་ ་སོང་ ེ། ཟ་འ ང་ལ་རོལ་བ་དང་། དེ་ནས་གསེར་ད ལ་མང་པོ་ ེར་ཡོང་
ནས་ ས་བ་དང་། ཡང་ ར་གཞན་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་སོང་ ེ། དེ་ནས་ཡང་ ་དངོས་ ེར་ཡོང་ནས་ ས་སོ།

༩ བས་དེར། ཁོ་ཚས་ཕན་ ན་ལ། ང་ཚས་ ེད་ ངས་འདི་མི་འ ིག་པས། དེ་རིང་ནི་འ ིན་བཟང་ ོག་
པའི་ཉིན་ཞིག་རེད། ང་ཚ་ཁ་རོག་གེར་ནམ་ལངས་རག་བར་ ་བ ད་ན། ང་ཚ་ལ་ཉེས་བ་ཕོག་ ིད་པས། ཤོག་
དང་། ང་ཚ་ ལ་པོ་ལ་ཡར་ ་ ེད་ ་འ ོ་ཟེར། ༡༠ ཁོ་ཚས་མཁར་ ི་ ོ་ ང་བ་བོས་ནས་དེ་ཚ་ལ། ང་ཚ་ཨ་
རམ་པའི་དམག་ ར་ ་སོང་བ་དང་། དེ་ན་མི་གཅིག་ ང་མཐོང་ ་མེད་པ་དང་། མི་ ད་ ང་ཐོས་ ་མེད་
པར། ་དང་བོང་ ་ མས་བཏགས་ནས་ཡོད་པ་དང་། ར་ མས་ ང་ བ་ནས་འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༡༡ ོ་

ང་བས་ ོ་ ང་བ་གཞན་ མས་བོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ནང་ ་ ིད་ནས་ ལ་པོ་ལ་འ ིན་བ ལ། ༡༢ ལ་པོ་ནམ་
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ང་ཡར་ལངས་ཏེ། འཁོར་གཡོག་ མས་ལ། ངས་ ེད་ཚར་ཨ་རམ་པ་ མས་ ིས་ང་ཚར་ཇི་ ར་ ་ ིས་ཡོད་
པ་འཆད་པར་ ་ ེ། ཁོ་ཚས་ང་ཚར་ ་གེ་ ང་ཡོད་པ་ཤེས་བས། དམག་ ར་དང་ ེས་ནས། ཞིང་ཐང་ ་ཡིབ་
ནས་བ ད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་མཁར་ལས་ ིར་འ ད་ བས། ང་ཚས་དེ་དག་གསོན་བ ང་

ས་ནས། མཁར་ནང་ ་ ིད་འ ོའོ་ཟེར་བ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༣ འཁོར་གཡོག་གཅིག་གིས་ ལ་པོ་ལ། ང་ཚས་
མཁར་ནང་ ་ ས་ཡོད་པའི་ འི་ ོད་ནས་ ་ ་ ིད་འོངས་ཏེ༼ ་དང་མཁར་ནང་ན་ ས་ཡོད་པའི་ད ི་སི་
རལ་བ་ཐམས་ཅད་འ ་ ེ། མི་འ ངས་བར་ ་མེད་ ་འ ོ་ངེས་ཡིན།༽མི་མངགས་ནས་ ལ་ཞིབ་ འོ་ཞེས་

ས། ༡༤ དེ་ནས་ཤིང་ ་གཉིས་དང་ ་བཅས་ ིད་ཡོང་ ེ། ལ་པོས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཨ་རམ་པའི་
དམག་འཚལ་ ་བཏང་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་སོང་ནས་ ལ་ཞིབ་ ོས་དང་ཅེས་ ས་སོ༎ ༡༥ ཁོ་ཚས་ ེས་
འ ངས་ནས་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ལ་ཐོན་ ས། ལམ་ ིལ་བོ་ཨ་རམ་པའི་དམག་གིས་བོར་བའི་ ་དང་ཡོ་

ད་ ིས་གང་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། བང་ཆེན་པ་ ིར་ཡོང་ ེ་ ལ་པོ་ལ་ཡར་ ་ ས།
༡༦ དེ་ནས་འབངས་མི་ མས་སོང་ ེ། ཨ་རམ་ ི་དམག་ ར་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ས་ནས། གཙ་བོས་ག ང་

བ་བཞིན། ད ལ་ཀ་ཤེལ་གཅིག་ལ་ ེ་ཞིབ་ ེ་གང་དང་། ད ལ་ཀ་ཤེལ་གཅིག་ལ་ནས་ ེ་གཉིས་རེ་ ས་ནས་
བཙངས་སོ། ༡༧ ལ་པོས་ཁོ་རང་བ ོར་མཁན་ ི་དམག་དཔོན་དེ་མཁར་ ོར་མནན་པ་དང་། མི་དམངས་

ིས་དེ་ནས་ཁོ་ལ་ ོག་ ིས་བཏང་བས། ཁོ་རང་ཤི་སོང་ངོ་། དེ་ནི་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འ ོ་
ས་ཁོ་ལ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ནོ། ༡༨ ེས་ ་དམ་པ་དེས་ ོན་ཆད་ ལ་པོ་ལ། སང་ཉིན་ ི་ད་ འི་ ས་ཙམ་

ལ། ས་མར་ ཱའི་མཁར་ ོ་ནས། ད ལ་ཀ་ཤེལ་རེ་ལ་ ོ་ ེ་གང་རེ་དང་། ེ་ཞིབ་ ེ་གང་ལ་ད ལ་ཀ་ཤེལ་རེ་
ས་ནས་འཚང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར། ༡༩ དམག་དཔོན་གིས་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ལ། གཙ་བོས་ནམ་མཁའ་ལ་
ེ ་ ང་ཞིག་བཏོད་ ང་། དེ་ ་ འི་དོན་དག་ཞིག་འ ང་མི་ ིད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ེས་ ་དམ་པ་

དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་དངོས་ ་མིག་གིས་ ་ བ་པ་ལས། གཏན་ནས་ཟོས་མི་ཆོག་ཟེར། ༢༠ ད་ཆ་དེ་
དངོས་གནས་ཁོའི་ཐོག་ལ་བབས་པ་དང་། ཅིའི་ ིར་ཅེ་ན། མི་དམངས་ ིས་མཁར་ ོ་ནས་ཁོ་ལ་ ོག་ ིས་
བཏང་བས། ཁོ་རང་ཤི་སོང་ངོ་༎

༨ ཨེ་ལི་ ས་ ོན་ཆད་ འི་ ོག་བ བས་པའི་ ད་མེད་ལ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ལམ་ལ་
ཆས་ཏེ་ ོད་རང་བ ད་ཆོག་པའི་གནས་དེར་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡིས་གནས་

འདིར་ལོ་བ ན་ལ་ ་གེ་ཕབ་འ ག་ཅེས་ ས། ༢ ད་མེད་དེ་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་། ེས་ ་དམ་པས་བཤད་པའི་
ད་ཆ་བཞིན་ ིམ་མི་ཚང་མ་ ིད་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ་སོང་ ེ་ལོ་བ ན་ལ་བ ད། ༣ ལོ་བ ན་འགོར་ ེས། ད་

མེད་དེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་ནས་ ིར་ལོག་ཅིང་། ིར་སོང་ནས་རང་གི་ ོད་ཁང་དང་ཞིང་སའི་ཆེད་ ་ ལ་པོ་ལ་ ག་
ས་བཏོན། ༤ བས་དེར་ཏག་ཏག་ ལ་པོས་ ེས་ ་དམ་པའི་གཡོག་པོ་གེ་ཧ་ཟེ་ལ། ོད་ ིས་ཨེ་ལི་ ས་
ས་པའི་ བས་ཆེན་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ༥ གེ་ཧ་ཟེས་ ལ་པོ་ལ་ཨེ་ལི་ ས་ཇི་
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ར་ཤི་བོ་ ིར་གསོན་ ་བ ག་པ་དང་། ཏག་ཏག་ཨེ་ལི་ ་ལ་མོའི་ འི་ ོག་ ོབ་པར་ ་བའི་ ད་མེད་དེས།
རང་གི་ ོད་ཁང་དང་ཞིང་སའི་ཆེད་ ་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ས་ ས་པ་སོགས་བཤད་ཅིང་། གེ་ཧ་ཟེས་འདི་ ད་

། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ་ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། འདི་ནི་ ད་མེད་དེ་རེད། འདི་ནི་མོའི་ ་རེད་ལ། ཨེ་ལི་ ས་ ོག་
བ བ་པ་དེ་རེད་ཅེས་ ས། ༦ ལ་པོས་ ད་མེད་དེར་ ིས་པས། མོས་དོན་དག་དེ་ ལ་པོར་བཤད། དེ་ནས་

ལ་པོས་ ག་ མ་པ་ཞིག་མངགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ད་མེད་དེར་དབང་བ་ཡོད་ཚད་མོར་ ིར་ ོད་ཅིག མོ་
ལ་འདིར་ཁ་ ལ་ནས་ཉི་མ་དེ་རིང་གི་བར་ ། མོའི་ས་ཞིང་གི་ཐོག་ནས་ཐོན་པའི་ཐོན་ ས་ ང་ཡོད་ཚད་

མོར་ ིར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ས།
༧ ཨེ་ལི་ ་ད་མེ་སེག་ ་ཐོན་པ་དང་། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་བེན་ཧ་དད་ནད་ ིས་བ ང་འ ག་ལ། མི་ཞིག་

གིས་ ལ་པོ་ལ། ེས་ ་དམ་པ་འདིར་ ེབས་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ༨ ལ་པོས་ཧ་ཟ་ཨེལ་ལ། ོད་ ིས་ལེགས་
ེས་ ེར་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་ལ་ ག་ ་སོང་ ེ། ཁོར་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ ལ་ནས། ངའི་ནད་འདི་གསོ་ བ་བམ་

མི་ བ་ གས་བ ག་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་པ་དང་། ༩ དེ་ནས་ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་ ་མོང་བཞི་བ ་བཀོལ་ཏེ།
ད་མེ་སེག་གི་དངོས་པོ་ ་ཚགས་ལེགས་ ེས་ ་བཀལ་ནས། ཨེ་ལི་ ་ལ་ ག་ ་སོང་། དེར་ ེབས་པ་དང་།
ཁོའི་ ོན་ ་འ ེང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་བེ་ཧ་དད་ ིས་ང་རང་མངགས་ ོད་ལ་

ག་ ་འོང་བ་ཡིན་ལ། ཁོས། ངའི་ནད་འདི་གསོ་ བ་བམ་མི་ བ་ཅེས་ ིས་ཞེས་ ས་པས། ༡༠ ཨེ་ལི་ ས་ཧ་ཟ་
ཨེལ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ ིར་སོང་ནས་ཁོ་ལ། ནད་འདི་ ག་ངེས་ཡིན། ཡིན་ཡང་། གཙ་བོས་ང་ལ་མ བ་

ོན་གནང་ ེ། ཁོ་རང་ངེས་པར་ ་འཆི་དགོས་ཞེས་ ས་ལ། ༡༡ ེས་ ་དམ་པས་ཧ་ཟ་ཨེལ་ལ་མིག་ཅེར་ནས།
ཁོ་རང་ངོ་གནོངས་པའི་བར་ ་བ ས། དེ་ནས་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ ས་ ང་། ༡༢ ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ །
ངའི་ཇོ་བོ་ཅིའི་ ིར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ལན་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བར་གནོད་

ེལ་ངེས་པ་ཤེས་ལ། མེ་ ང་གིས་ཁོ་ཚའི་མཁར་ ོང་བ ེག་པར་ ེད་ངེས་ལ། ཁོ་ཚའི་ ེས་པ་དག་ ི་ཡིས་
གསོད་པ་དང་། ིས་པ་དག་ཐང་ལ་བ ང་ནས་གསོད་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ མ་མ་དག་གི་ ོ་བ་གཤགས་ངེས་
ཞེས་ ས། ༡༣ ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ང་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ི་ཞིག་ལས་མ་འདས་སོ༎
འདི་འ འི་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་ ས་སམ་ཞེས་ ས། ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ང་ལ་ ག་ ོན་
གནང་ ེ། ོད་རང་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོར་ ོད་ངེས་རེད་ཅེས་ ས། ༡༤ ཧ་ས་ཨེལ་ཨེ་ལི་ ་དང་ཁ་ ེས་ཏེ། ཁོའི་
ཇོ་བོའི་གམ་ ་སོང་བ་ལ། ཇོ་བོས་ཁོ་ལ། ཨེ་ལི་ ས་ ོད་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་སོང་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་འདི་ ད་

། ཁོས་ང་ལ་ ོད་ ི་ནད་གསོ་ བ་ངེས་ཞེས་ ས་ཞེས་བཤད། ༡༥ ི་ཉིན། ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་མལ་གོས་ འི་ནང་
་ ངས་ནས། ལ་པོའི་མགོ་བ མ་པས། ལ་པོ་ཤི་ཞིང་། དེ་ནས་ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་ཁོའི་ ལ་ ིད་འ ོག་གོ།

༡༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡོ་རམ་ ི་ ིད་ལོ་ ་བ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ད་
ང་ ལ་སར་ ོད་པའི་ བས་དེར། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཡོ་རམ་ཡ་ ་ འི་ ལ་སར་བ ོས། ༡༧ ཡོ་རམ་ ིད་



༢ ལ་རབས 8–9 593

ིར་ ོད་པའི་ བས་ ་ལོ་སོ་གཉིས་ཡིན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ད་ལ་ ལ་པོར་བ ད། ༡༨ ཁོས་ད ི་སི་རལ་
ི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་བ བས་པ་བཞིན་ ད་དེ། ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་དང་འ ་བར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ཨ་

ཧབ་ ི་ ་མོ་ ང་མར་ ངས་ཏེ། གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ག་པའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ ད་པས་སོ། ༡༩ གཙ་
བོས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ། ད་ ང་ཡ་ ་ ་མེད་པར་བཟོ་མ་ ས། ཁོང་གིས་ཡ་ ་ འི་ ད་
ཆ་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། ཁོའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་འོད་ ང་ ིན་པར་མཛད།

༢༠ ཨེ་རམ་ ལ་པོར་ ོད་པའི་ བས་ ། ཨེ་དམ་པ་དག་གིས་ཡ་ ་ ་ལ་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ། ཁོའི་དབང་འོག་
ལས་ཐར་ཏེ། རང་ཉིད་ ིས་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོས། ༢༡ ཡོ་རམ་ ིས་དམག་མི་ཐམས་ཅད་ ིད་ནས་སི་ཙ་ཨིར་ ་
སོང་ཞིང་། མཚན་མོའི་ ས་ ་ཡར་ལངས་ནས། ཁོས་ཨེ་དམ་པ་དང་ཤིང་ འི་དམག་གི་མགོ་བ་དག་ལ་བ ོར་
བ ིལ་ ིས་ཕར་ ོལ་ ས་པས། ཡ་ ་ འི་དམག་ མས་ ོས་ནས། རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་གོ། ༢༢ དེ་ ར། ཨེ་
དམ་པས་ཡ་ ་ ་ལ་ངོ་ལོག་ནས། ཁོའི་དབང་འོག་ནས་ཐར་ཏེ། དེ་རིང་གི་བར་ ་འོང་། བས་དེར་ལིབ་ ་པ་
ཡིས་ ང་ངོ་ལོག་ ས་ལ།

༢༣ ཡོ་རམ་ ི་དོན་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་བ བས་པ་ཐམས་ཅད། མ་ ས་པར་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་
་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༢༤ ཡོ་རམ་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་མཁར་ ་ཡོད་པའི་ཁོའི་

མེས་པོའི་ ར་ ་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ ་ཨ་ཧས་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་སར་བ ད།
༢༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡོ་རམ་ ི་ ིད་ལོ་ཉི་ ་བར། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ི་ ་ཨ་

ཧས་ ལ་སར་བ ད། ༢༦ ཁོ་ ལ་སར་འ ག་པའི་ བས་ ་ལོ་ཉེར་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་
གཅིག་ལ་ ལ་པོར་བ ད། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཨ་ཐལ་ ཱ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨོམ་རིའི་ཚ་
མོ་ཡིན། ༢༧ ཨ་ཧས་ ིས་ཨ་ཧབ་ཚང་གི་ལད་མོ་ ས་ནས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ག་པའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་
དོན་ལ་ ད་དེ། ཨ་ཧབ་ཚང་དང་འ ་བར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ཨ་ཧབ་ཚང་གི་མག་པ་ཡིན་པས་སོ༎
༢༨ ཁོ་དང་ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡོ་རམ་གཉིས་མཉམ་ ་ར་མོད་གིལ་ཨ་ ་སོང་ ེ། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོར་ག ལ་བ ེས་
པས། ཨ་རམ་པས་ཡོ་རོམ་ ས་པར་ ས། ༢༩ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ིར་ཡེ་ ་ཨེལ་ ་འོང་ནས། ཱ་ ཱ་ ་དང་ཨ་རམ་

ི་ ལ་པོ་ ་ཞེ་གཉིས་འ ག་པའི་ བས་ ་ ས་པ་ལ་དེར་ ན་བཅོས་ ས། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ི་ ་
ཨ་ཧས་ ཱ་ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡོ་རམ་ལ་ནད་ ང་ཡོད་པས། ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་ཁོ་ལ་བ ་བར་སོང་ངོ་༎

༩ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ས་ ང་ ོན་པའི་ ེས་འ ག་པ་ཞིག་བོས་ཏེ། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་རགས་
བཅིངས་ཤིང་། ལག་ ་ མ་དམ་ ་འདི་ ེར་ནས་གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་ ཱ་ ་སོངས་ཤིག ༢ དེར་ཐོན་ ེས།

ནིམ་ཤིའི་ཚ་བོའམ། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཡེ་ ་བཙལ་ནས། ཁོ་ནི་རང་གི་ ན་ ་དག་ལས་ཡར་ལངས་ ་བ ག་
པ་དང་། ཁོ་རང་གསང་བའི་ ོད་ཁང་ ་ ིད་དེ། ༣ དམ་ འི་ནང་གི་ གས་ མ་ཁོའི་མགོར་ གས་ནས། དེ་
ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་རང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ གས་ མ་ གས་པ་ཡིན་ག ངས་
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ང་ཞེས་ ས་ ེས། ོ་ ེས་ནས་ ོས་ཤིག འགོར་འ ངས་ ེད་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༤ དེ་ནས་གཞོན་ ་ ང་
ོན་པ་དེ་གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་ ཱ་ ་སོང་། ༥ ལ་དེར་ཐོན་ ེས། དམག་དཔོན་ཐམས་ཅད་བ ད་འ ག་པ་མཐོང་
ེ། འདི་ ད་ ། དམག་དཔོན་ལགས། ངར་ ོད་ལ་འཆད་ ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ས་པར། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ང་

ཚ་འབངས་ མས་ལས། ོད་ ིས་ ་ཞིག་ལ་བཤད་འདོད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་དང་། དེས་འདི་ ད་ ། དམག་
དཔོན་ལགས། ངས་ ོད་ལ་བཤད་འདོད་ཅེས་ ས། ༦ ཡེ་ ་ཡར་ལངས་ནས། ོད་ཁང་ནང་ ་སོང་བས། ང་

ོན་པ་གཞོན་ ་དེས་ གས་ མ་ཁོའི་མགོ་ ་ གས་ཏེ། ཁོ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ །
ངས་ ོད་རང་ལ་ གས་ མ་ ག་ ེ་གཙ་བོའི་འབངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་ཡིན་པས། ༧ ོད་

ིས་ ོད་ ི་བདག་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་མི་ཚང་མ་གསོད་དགོས་ལ། བདག་གིས་ཡེ་ཟེ་བེལ་ ི་ ས་ ེང་ནས་ངའི་
གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་དང་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ཡོད་ཚད་ ི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་དག་ ་
འ ག་དགོས། ༨ ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་མི་ཚང་མ་ངེས་པར་ ་འཆི་དགོས་ལ། ཨ་ཧབ་ལ་གཏོགས་པའི་ ེས་པ་ མས་
ལས། བཙན་ ་བ ང་བ་ མས་དང་། རང་དབང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ངས་ད ི་སི་རལ་ལས་མེད་
པ་བཟོ་ངེས། ༩ ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་དེ་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ཚང་དང་འ ་བ་ཞིག་དང་། ཨ་ཧི་ ཱ་ཡི་ ་ཨེ་ ་
ཡ་ཚང་དང་འ ་བ་ཞིག་བཟོ་ངེས་ཡིན། ༡༠ ཡེ་ཟེ་བེལ་ནི་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ཞིང་ཐང་ ་ ི་ཡིས་བཟས་ཏེ། ར་
འ ག་མཁན་ཡང་མེད་པར་ ེད་ངེས་ག ངས་ཞེས་ ས། དེ་ ད་བཤད་ཚར་ ེས་གཞོན་ ་དེས་ ོ་ ེས་ཏེ་

ོས་སོ༎
༡༡ ཡེ་ ་ ི་ ་ཡོང་ནས། བདག་པོའི་འཁོར་གཡོག་ཡོད་སར་སོང་། མི་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་བདེ་འཇགས་

ཡིན་ནམ། ོ་ཧམ་ཅན་ ི་མི་དེ་ ོད་དང་ ག་ནས་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས། ལན་ ། ོད་ཚས་ཁོ་
ངོ་ཤེས་ལ། ཅི་ཞིག་བཤད་པ་ཡང་ཤེས་ཞེས་བཤད་པས། ༡༢ ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ ན་གཏམ་རེད། ོད་

ིས་ང་ཚར་ ང་མོར་ཤོད་དང་ཞེས་ ས་པར། ཁོས་འདི་ ད་ ། ཁོས་ང་ལ་འདི་ ར་གསལ་བོར་བཤད་ ང་།
གང་ཞེ་ན། ཁོས་ང་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ གས་ མ་ ག་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་
བ ོས་པ་ཡིན་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས་པས། ༡༣ ཁོ་ཚས་ ར་ ་རང་རང་གི་ ་བ་ ད་དེ་ཐེམ་ ས་ ་བཏིངས་
ནས་ ི་བཟོས་པ་དང་། ཡེ་ ་དེའི་ ེང་ ་འ ད་ ་བ ག་ནས། ཁོ་ཚས་ ་ ང་ ས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ཡེ་ ་

ལ་པོར་བ ད་ ང་ཞེས་ ས་སོ༎ ༡༤ དེ་ ར། ནིམ་ཤིའི་ཚ་བོའམ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཡེ་ ས་ཡོ་རམ་ལ་ངོ་
ལོག་ ས། ཐོག་མར་ཡོ་རམ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཧ་ཟ་ཨེལ་ ི་ ེན་ ིས།
གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་ ཱ་ལ་ ང་ ོབ་ ས། ༡༥ ཡིན་ཡང་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ིར་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་ལོག་ ེ། ཨ་རམ་ ི་ ལ་
པོ་ཧ་ཟ་ཨེལ་ལ་ག ལ་བ ེས་ཏེ་ ས་ཕོག་པ་དེ་ ན་བཅོས་ ས་ཤིང་། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚའི་
འདོད་མ ན་པར་ ས་ཡོད་ན། མི་ མས་མཁར་ནང་ནས་ ིར་ ོས་ཏེ་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་ཡར་ ་ ེད་ ་འ ོ་མི་

ིད་ཅེས་ ས་པ་དང་། ༡༦ དེ་ནས་ཡེ་ ་ཤིང་ ར་བ ད་དེ་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོ་རམ་ལ་
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ནད་ ང་ནས་དེར་ཉལ་ཡོད་པས་སོ༎ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ཱ་ ོན་ནས་ཁོར་ ་ ་སོང་འ ག
༡༧ ་ ོག་ ེད་པའི་མི་ཞིག་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ཐོག་ཁང་ན་ལངས་འ ག་པ་དང་། ཡེ་ ས་མི་ ོར་ཞིག་ ིད་

འོང་གིན་པ་མཐོང་ནས། འདི་ ད་ ། ངས་མི་ ོར་ཞིག་ཡོང་གིན་པ་མཐོང་ ང་ཞེས་ ས་པར། ཡོ་རམ་ ིས་
འདི་ ད་ ། ་མི་ཞིག་མངགས་ནས་ཁོ་ཚར་བ ་བ་མཛད་དེ། ཁོ་ཚར། བདེ་མོ་ཡིན་མིན་ ིས་ཤིག་ཞེས་ཤད་
པས། ༡༨ ་མི་དེ་སོང་ནས་ཡེ་ ་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ཏེ། ལ་པོས་འདི་ ད་ ། བདེ་བོ་ཡིན་ནམ་མིན་ ིས་ ང་
ཞེས་ ས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདེ་འཇགས་ཡིན་མིན་ ིས་ ོད་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་རང་ངའི་ ེས་ ་

གས་ཤིག་ཅེས་ ས། ་ ང་བ་དེས་ཡང་འདི་ ད་ ། བང་ཆེན་པ་ཁོ་ཚ་ཡོད་སར་སོང་ ེ། ིར་ལོག་མ་ ང་
ཞེས་ ས། ༡༩ ལ་པོས་ཡང་བ ར་ ་མི་ཞིག་མངགས་ཤིང་། མི་དེ་ཁོ་ཚ་ཡོད་སར་སོང་ནས། འདི་ ད་ ། ལ་
པོས་ ོད་ཚར། བདེ་བོ་ཡིན་མིན་ཞེས་ ིས་ ང་ ས་པར། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདེ་མོ་ཡིན་མིན་ ིས་ ོད་དང་
འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་རང་ངའི་ ེས་ ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༠ ་ ང་བ་དེས་ཡང་འདི་ ད་ ། མི་དེ་ཁོ་ཚ་
ཡོད་སར་སོང་ནས། ིར་ལོག་མ་ ང་ལ། ཤིང་ ་བ ོར་བ་ཧ་ཅང་མ ོགས་ཏེ། ནིམ་ཤིའི་ཚ་བོ་ཡེ་ ་ཤ་ཕད་ ི་

ོར་ ངས་དང་འ འོ་ཞེས་ ས་པ་དང་།
༢༡ ཡོ་རམ་ ིས་བཀའ་བབས་ཏེ། ཤིང་ ་ ་ ིག་ ོས་ཞེས་ ས་པས། མི་དེས་ཁོ་ལ་ཤིང་ ་ ་ ིག་ ས་པ་

དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ཱ་གཉིས་རང་རང་སར་རང་ཉིད་ ི་ཤིང་
ར་བ ད་ནས་སོང་ ེ་ཡེ་ ་ལ་ ེ་ལེན་ ས། ཡེས་རེ་ཨེལ་བ་ན་བོད་ ི་ས་ཞིང་ ེང་ ་ཕན་ ན་འ ད་ ང་།

༢༢ ཡོ་རམ་ཡེ་ ར་ ག་ནས་ཁོ་ལ། ེ་ཡེ་ ་ལགས། བདེ་བོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་མ་
ཡེ་ཟི་བེལ་ ིས་ལོག་པར་གཡེམ་ནས་ ག་པའི་ལས་མང་པོ་ བ་འ ག་པས། ཇི་ ར་བདེ་འམ་ཞེས་ ས་པས།
༢༣ ཡོ་རམ་ ིས་ཤིང་ ་ ིར་བ ོར་ནས་ ོས་ཤིང་། ཁོས་ཨ་ཧས་ ཱ་ལ། ེ་ཨ་ཧས་ ཱ་ལགས། ངོ་ལོག་འ ག་
ཅེས་ ས། ༢༤ ཡེ་ ས་ག ་ གས་ ིས་བཀང་ ེ་འཕངས་པས། མདའ་མོ་ཡོ་རམ་ ི་སོག་བར་ ་ཐེབས་ནས།

ོག་ ིང་ ག་པས། ཡོ་རམ་ཤིང་ འི་ནང་ ་འ ེལ་ཏོ༎ ༢༥ ཡེ་ ས་ཁོའི་དམག་དཔོན་བིད་ཀར་ལ། ོད་ ིས་
ཁོ་བོ་ད ི་སི་རལ་བ་ན་བོད་ ི་ཞིང་སའི་ནང་འཕང་ ེ། ོད་སོམས་དང་། ོད་དང་ ་གཉིས་མཉམ་ ་ཤིང་

ར་བ ད་ནས་ཁོའི་ ་ཨ་ཧབ་ ི་ ེས་འདེད་པའི་ བས་ ། གཙ་བོས་ཨ་ཧབ་ལ་བཤད་པའི་ག ངས་པ་
མས་ ན་པར་ ིས། ༢༦ དེ་ནི་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཁ་སང་ན་བོད་ ི་ ག་དང་ཁོའི་འབངས་མིའི་ ག་

མཐོང་ ང་བས། ཞིང་ས་འདིའ་ ེང་ ་ ོད་ལ་ལས་འ ས་འཁོར་ངེས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ད་
་ ོད་ ིས་གཙ་བོས་ག ངས་བ་བཞིན། ཁོ་རང་ས་ཞིང་འདིའི་ ེང་ ་འདོར་བར་ ་ཞེས་ ས།

༢༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ཱས་གནས་ ལ་འདི་མཐོང་ ེས། མ་རའི་ལམ་ལ་ གས་ནས་ ོས། ཡེ་ ས་
ཁོའི་ ེས་དེད་ཅིང་། འདི་ ད་ ། མི་འདི་ཡང་ཤིང་ འི་ནང་ ་སོད་ཅིག་ཅེས་ ས་ཤིང་། ཨིབ་ལེ་ཨམ་ ི་ ར་

ི་ལ་ ེང་ནས་ཁོ་རང་ལ་བ ང་ ེ་ ས་ཕོག་ཅིང་། ཁོ་རང་མེ་གིད་དོ་ ་ ོས་སོང་བ་དང་། དེར་ཤིའོ༎ ༢༨ ཁོའི་
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གཡོག་པོས་ཁོའི་བེམ་པོ་ཤིང་ ར་བཞག་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ལ་ཏེ། ་བིད་མཁར་ཏེ་ཁོ་རང་ཉིད་ ི་ ར་
སའི་ནང་ ་ ར་ ས་ ས་ལ། ཁོའི་མེས་པོ་དག་དང་མཉམ་ ་ ས་སོ༎

༢༩ ཨ་ཧས་ ཱ་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོར་བ ོས་པའི་ བས་ནི། ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡོ་རམ་ ི་ ིད་ལོ་བ ་གཅིག་པ་
ཡིན།

༣༠ ཡེ་ ་ཡེ་རེ་ཨེལ་ ་ཐོན་ ེས། ཡེ་ཟེ་བེལ་ ིས་གཏམ་ཐོས་ནས་ངོ་ལ་ ག་ གས་ཤིང་། ་ཤད་ནས།
ེ ་ ང་ལས་ ི་རོལ་ ་བ ས་ཏེ། ༣༡ ཡེ་ ་ ོ་ནང་ ་འ ལབའི་ བས་ ། ཡེ་ཟེ་བེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ེ་

རང་གི་བདག་པོ་གསོད་མཁན་ ི་ཟིམ་རི་ལགས། བདེ་བོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༣༢ ཡེ་ ་མགོ་བོ་ཡར་བ གས་
ནས་ ེ ་ ང་ལ་ ོགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ་ཞིག་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་ངེས་ཞེས་ ས་པས། ག་ མ་པ་གཉིས་
ག མ་ཙམ་ཞིག་གིས་ ེ ་ ང་ནས་ཁོ་ལ་བ ས་འ ག་པར། ༣༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཁོ་མོ་མར་ག གས་ཤིག་
ཅེས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་ཁོ་མོ་མར་ག གས་པས། ཁོ་མོའི་ ག་ ང་དང་ འི་ཐོག་ ་འཐོར། དེ་ནས་ཁོ་མོ་ ོག་
རོལ་ ་བཏང་། ༣༤ ཡེ་ ་ནང་ ་སོང་ནས། ཟ་མ་ཟོས་ཤིང་འ ང་ ེས་བ ོས་ཏེ། ོད་ཚས་ནག་མོ་དེ་ ར་

ས་ ོས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་ཁོ་མོ་ནི་ ལ་པོའི་ ་མོ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༥ ཁོ་ཚ་ནི་ཁོ་མོ་ ར་ ས་ ེད་
་སོང་བས། ཁོ་མོའི་མགོ་ ས་དང་། ང་བ་དང་། ད་ ང་ལག་པ་བཅས་ལས་ ེད་མ་ ང་ལ། ༣༦ ཁོ་ཚ་ ིར་

སོང་ནས་ཡེ་ ་ལ་བཤད་པས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་གཙ་བོ་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ཏིས་བི་པ་ཨེ་ལི་ཡས་
བཤད་པའི་ ད་ཆའི་ཐོག་ ་སོང་བ་རེད་དེ། འདི་ ད་ ། ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ས་ཞིང་ ེང་ ། ཡེ་ཟི་བེལ་ ི་ཤ་ ི་
ཡིས་བཟའ་ངེས་ཡིན་ལ། ༣༧ ཡེ་ཟི་བེལ་བེམ་པོ་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ས་ཞིང་ནང་ ་ ད་ ས་དང་མ ངས་བར་ ་
ངེས་ཏེ། ཐ་ན་ ་ཞིག་གིས་འདི་ནི་ཡེ་ཟི་བེལ་རེད་ཅེས་ ང་བཤད་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་བ་དེའོ༎

༡༠ ཨ་ཧབ་ལ་ ་བ ན་ ་ཡོད་པ་དེ་ས་མར་ ཱ་ ་ཡོད་པས། ཡེ་ ས་འ ིན་ཡིག་ཅིག་ ིས་ཏེ་ས་མ་ ཱ་
་བ ར་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་འགོ་བ་ ེ། ན་པོ་དང་ཨ་ཧབ་ ི་ ་ མས་གསོ་ ོང་ ེད་མཁན་

ི་མི་ལ་བ ་ ོར་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ཚའི་ ལ་ན་ ོད་ཚའི་བདག་པོའི་ ་ མས་དང་། ཤིང་ ་
དང་། མཚན་ཆ་དང་། མཁར་བཙན་པོ་བཅས་ཡོད་པས། ༣ འ ིན་ཡིག་འདི་འ ོར་ ེས། ོད་ཚའི་ཇོ་བོའི་ ་

མས་ ི་ ོད་ནས་འཇོན་ ས་དང་ ན་ཞིང་འོས་འཚམ་ ི་མི་ཞིག་བདམས་ཏེ། ཁོ་རང་ཁོའི་ཕའི་གོ་སར་
ོད་ ་བ ག་ཅིང་། ོད་ཚས་ ང་ ོད་ཚའི་ཇོ་བོ་ཚང་གི་ཆེད་ ་ག ལ་བ ེས་ཆོག་ཅེས་ ས། ༤ འོན་ ང་

ཁོ་ཚ་ཧ་ཅང་ ག་ནས། ཕན་ ན་ལ། ལ་པོ་གཉིས་ ང་ཁོའི་གདོང་ ་འ ེང་བར་མི་ ོབས་ན། ང་ཚ་ཇི་
ར་འ ེང་ ས་སམ་ཞེས་ ས་ལ། ༥ ིམ་དཔོན་དང་། མཁར་དཔོན་དང་། ན་པོ་ མས་དང་། ་ མས་

གསོ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་མི་དག་གིས། ཡེ་ འི་གམ་ ་མི་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་
པོ་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་ཅི་བ ོས་པ་ཡོད་ཚད་ང་ཚས་ བ་ངེས་ཡིན། ང་ཚས་ ལ་པོ་གཞན་ ་ཡང་འདེམས་མི་

ིད་པས། ོད་ ིས་ཅི་ ེད་འདོད་ན་དེ་ ས་པས་ཆོག་ཅེས་ ས། ༦ ཡེ་ ས་ཡང་བ ར་ཁོ་ཚར་འ ིན་ཡིག་
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ིས་ཏེ། འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ང་དང་བ ན་ ས་ན། ངའི་བཤད་པའི་ ད་ཆ་བཞིན། སང་ཉིན་ ི་ ས་
ཚད་འདིའི་ ེང་ ། ོད་ཚའི་ཇོ་བོའི་ ་ མས་ ི་མགོ་ ངས་ཏེ། ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་ང་ལ་ ག་ ་ཤོག་ཅེས་ ས།

བས་དེར་། ལ་པོའི་ ་བ ན་ ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཁོ་ཚ་གསོ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་མཁར་ནང་གི་ ་ ག་དག་
གི་ ིམ་ ་བ ད་ཡོད་པ་དང་། ༧ འ ིན་ཡིག་མཐོང་མ་ཐག ཁོ་ཚས་ ལ་པོའི་ ་བ ན་ ་བོ་བསད་དེ། མགོ་
བོ་ ེ་བོ་ཞིག་གི་ནང་ ་བ ས་ནས། ཡེས་རེ་ཨེལ་ ི་ཡེ་ འི་གནས་ ་བ ལ་ཅིང་། ༨ བང་ཆེན་པ་ཞིག་ཡོང་
ནས་ཡེ་ ་ལ། ཁོ་ཚས་ ལ་པོའི་ ་དག་གི་མགོ་བ ལ་ཡོང་འ ག་ཅེས་བཤད་པར། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མགོ་
བོ་དག་མཁར་ ི་ ོ་ཁར་ཁག་གཉིས་ ་ ངས་ནས། སང་ཉིན་བར་ ་འཇོག་དགོས་ཞེས་ ས། ༩ ི་ཉིན་ནངས་
མོར། ཡེ་ ་ ོར་ཡོང་ནས། དམངས་མི་དག་ལ་ཁ་གཏད་ ིས་འ ེང་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ཚང་མ་ག ང་

ང་ཡིན་ལ། ངས་རང་གི་ཇོ་བོར་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ། ཁོ་རང་བསད་པ་ཡིན། མི་འདི་དག་ ་ཞིག་གིས་བསད་པ་
ཡིན་ནམ། ༡༠ འདི་ལས་ཤེས་ བ་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོས་ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་ལ་བཤད་པའི་ག ངས་ཐམས་ཅད་ལས་
གཅིག་ ང་ ོང་བར་མ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་གཞན་བ ད་ནས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ཨེ་ལི་ ཱར་བཤད་
པའི་ག ངས་ཐམས་ཅད་དོན་ཡོད་ ་ ར་རོ་ཞེས་ ས་པས། ༡༡ ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་མི་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་ ག་པའི་
མི་ཡོད་ཚད་དང་། ཁོའི་ ོན་པོ་དང་། ོགས་པོ་དང་། མཆོད་དཔོན་བཅས་ཡེ་ ས་ཡོད་ཚད་བསད་དེ། གཅིག་

ང་ ས་ ་མ་བ ག་གོ།
༡༢ ཡེ་ ་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ས་མར་ ཱ་ ་སོང་། ལམ་བར་ ། འ ོག་པས་ ག་བལ་འ ེག་པའི་ས་ཆ་བ ད་

ཅིང་། ༡༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ཱའི་ ན་ ་ མས་དང་འ ད་དེ། ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ ་ཡིན་
ཞེས་ ིས། ལན་ ། ང་ཚ་ནི་ཨ་ཧས་ ཱའི་ ན་ ་ཡིན་ལ། ད་ ་ ལ་པོ་དང་བ ན་མོའི་ ་ མས་ལ་ཁམས་
བདེ་འ ི་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༡༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་གསོན་བ ང་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས།

ེས་བ ེགས་མཁན་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་གསོན་བ ང་ ས་པ་དང་། དེ་ ེས་ཁོ་ཚ་ ག་བལ་འ ེག་པའི་གནས་ ི་
འདབས་ ་བསད་ལ། བ ོམས་པས་མི་ཞེ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་ ང་ ས་ ་མ་བ ག་གོ།

༡༥ ཡེ་ ་གནས་དེ་ནས་ ོན་ལ་སོང་ཞིང་། རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ན་དབ་ ེ་ལེན་ ེད་ ་འོང་བ་དང་འ ད་
པས། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ་ཁམས་བདེ་ ིས་ཤིང་། ོད་ང་ལ་ ག་བསམ་ མ་དག་ཡིན་པ་ནི་ང་ ོད་ལ་ ག་བསམ་

མ་དག་ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ཡེ་ཧོ་ན་དབ་ ིས། ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་
། གལ་ཏེ་དེ་ ར་ཡིན་ན། ོད་ ིས་ངའི་ལག་འཐེན་དང་ཞེས་ ས་པར། ཁོས་ལག་བ ིངས་ནས། ཡེ་ ་ཤིང་
འི་ ེང་ ་འཐེན། ༡༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་དང་ང་མཉམ་ ་སོང་ནས། ང་རང་གཙ་བོ་ལ་བསམ་པ་

དཀར་བར་ ོས་ཞེས་བཤད་པ་དང་། དེ་ནས་ཁོ་ཤིང་ འི་ ེང་འ ག་ ་བ ག ༡༧ ས་མར་ ཱ་ ་ཐོན་ནས། ས་
མར་ ཱའི་ཨ་ཧབ་ ི་ ིམ་མི་ ལ་ ་ ག་པའི་མི་ཚང་མ་བསད་དེ། ་མེད་ ་སོང་བའི་བར་ ་བསད། དེ་
ནི་གཙ་བོས་ཨེ་ལི་ ཱར་ག ངས་བ་དང་ ན་ནས་མ ངས་སོ༎
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༡༨ ཡེ་ ས་འབངས་མི་དག་བ ས་ནས། ཁོ་ཚ་ལ། ཨ་ཧབ་ ིས་བ་ཨལ་བ ེན་པ་ མ་དག་མིན་ལ། ཡེ་ ་
ནི་དེ་ལས་བསམ་པ་ མ་དག་ཡོད། ༡༩ ད་ ་ངས་བ་ཨལ་ལ་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཤམས་དགོས། དེ་བས་
བ་ཨལ་ ི་འབངས་མི་ ང་ ོན་པ་དང་། བ་ཨལ་བ ར་བའི་མི་ཡོད་ཚད་དང་། ད་ ང་བ་ཨལ་ ི་འབངས་
མཆོད་དཔོན་བཅས་ངའི་གམ་ ་ཡོང་དགོས་ཤིང་། མི་གཅིག་ ང་ཆད་མི་ ང་། གལ་ཏེ་མི་ཡོང་ན། དེ་གསོན་

་པོར་མི་གཏོང་ཞེས་ ས། ཡེ་ ས་དེ་ ར་བ བ་པ་ནི། གཡོ་ ས་འཐེན་ཏེ་བ་ཨལ་བ་དག་གསོད་འདོད་པ་
ཡིན་ནོ༎ ༢༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བ་ཨལ་ བ་ ོག་ ེད་པའི་ཚགས་འ ་ནན་མོ་ཞིག་བ ་དགོས་ཞེས་བཤད་
དེ། དེ་ནས་ བ་བ གས་ ས་སོ༎ ༢༡ ཡེ་ ས་མི་མངགས་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཡོངས་ ་སོང་ཞིང་། བ་
ཨལ་ལ་ ག་འ ལ་ ེད་པའི་མི་ཚང་མ་ ན་ ་འཛམས་ལ། ཡོང་མེད་པའི་མི་གཅིག་ ང་མི་འ ག ཁོ་ཚ་བ་
ཨལ་ ི་ ་ཁང་ ་སོང་བས། བ་ཨལ་ ི་ ་ཁང་ ོན་ ོགས་ནས་ བ་ ོགས་བར་མིས་གང་བར་ ས། ༢༢ ཡེ་

ས་ ས་ འི་ ི་གཉེར་བ་དེ་ལ། ས་ ་ ེར་འོང་ནས་བ་ཨལ་ ི་མི་ཚང་མར་ ོན་ ་ གས་ཞེས་བ ོས་པས།
ཁོས་ ས་ ་དག་ ེར་འོང་ནས་ཁོ་ཚར་ ིན། ༢༣ ཡེ་ ་དང་རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ན་དབ་གཉིས་བ་ཨལ་ ི་ ་
ཁང་ནང་ ་སོང་ ེ། བ་ཨལ་ལ་ ས་འ ལ་ ེད་པའི་མི་དག་ལ། ོད་ཚས་ ་ ོག་ ོས་དང་། ོད་ཚའི་ནང་

་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ཡོད་མི་ ང་ ེ། བ་ཨལ་ལ་ ས་འ ལ་ ེད་པའི་མི་ཁོ་ན་ལས་བ ད་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་
པ་དང་། ༢༤ ཡེ་ ་དང་ཡེ་ཧོ་ན་དབ་ནང་ ་སོང་ནས་བདེ་མཆོད་དང་དམར་མཆོད་ ལ། ཡེ་ ས་ ོན་ལ་མི་
བ ད་ ་ ་ཁང་གི་ ི་རོལ་ ་བཀོད་ ིག་ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ངས་མི་འདི་དག་ ོད་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ ་
ཡིན་པས། གལ་ཏེ་མི་གཅིག་ ་ཞིག་གིས་འ ོ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ན། དེས་མི་དེའི་ཚབ་ ་ ོག་འ ལ་དགོས་ཞེས་
བཤད། ༢༥ ཡེ་ ས་དམར་མཆོད་ ལ་ཚར་ ེས། ིར་འོང་ནས་ ང་དམག་དང་དམངས་དམག་གི་མགོ་བར།

ོད་ཚ་ནང་ ་སོང་ནས་ཁོ་ཚ་སོད་ཅིག མི་གཅིག་ ང་འཆོར་ ་མ་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ང་དམག་དང་
དམངས་དམག་གི་འགོ་བས་ཁོ་ཚར་ ི་ཡིས་བ བ་ནས་བསད་པ་དང་། བེམ་པོ་ མས་མར་ཕངས་ཞིང་། བ་
ཨལ་ ་ཁང་གི་མཁར་ནང་ ་སོང་ནས། ༢༦ བ་ཨལ་ ་ཁང་གི་ཀ་ ་ཡང་ ངས་ནས་མེར་བ ེགས་པ་དང་།
༢༧ བ་ཨལ་ ི་ཀ་ ་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་། བ་ཨལ་ ི་ ་ཁང་བཤིགས་ནས་གསང་ ོད་ཁང་ ས་ཏེ། དེ་ནི་ད་

འི་བར་ ་དེ་ ར་ཡིན་ནོ༎
༢༨ དེ་ ར། ཡེ་ ས་ད ི་སི་རལ་ ི་ནང་ནས་བ་ཨལ་བ་དག་མེད་པར་བཟོས། ༢༩ འོན་ ང་ཡེ་ཧོ་ནེ་བལ་

ི་ ་ཡེ་རབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ ག་བ ལ་ ི་ནང་ ་ ང་བར་ ས་པའི་ནག་ཉེས་དེ་ལས་ཐར་
མ་ བ་པར། བེད་ཨལ་དང་ ན་ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་བེ ་ལ་ ས་ ག་ ལ། ༣༠ གཙ་བོས་ཡེ་ ་ལ། ོད་

ིས་བདག་གི་ ན་ ར་ ང་དོན་ཡིན་པར་མཐོང་བ་དག་ ས་པ་ ེ། བདག་གི་ གས་བཞིན་ཨ་ཧབ་ལ་ ད་
པས། ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་ ་མ ད་ ་ ོད་ ི་ ད་བ ངས་ནས་ ལ་སར་འ ག་ངེས་ཏེ། དེ་ ར་མི་
རབས་བཞིའི་རིང་ལ་འཛན་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༡ འོན་ ང་ཡེ་ ས་ ར་བ ོན་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་
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རལ་ ི་ ་ཡི་ ིག་ ིམས་ལ་བ ི་ ང་མ་ ས་པས། ཡེ་རབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ ག་བ ལ་ ་ ང་བར་
ས་པའི་ནག་ཉེས་དེ་དང་ཁ་འ ལ་ཐབས་མེད་པར་ ར།

༣༢ ཉིན་དེ་ཚར། གཙ་བོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཁམས་ ེད་བགོས་ ས་ཏེ། ཧ་ཟ་ཨེལ་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
མཚམས་ ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་བ ག་པ་ ེ། ༣༣ དེ་ནི་ཡོ་དན་ ་བོའི་ ི་ཤར་ ོགས་དང་། གིལ་ཨད་ཡལ་ ི་ས་
ཆ་ཡོངས་དང་། ཨར་ནོན་གད་པའི་འ མ་གཏད་པའི་ཡ་ལོ་ཨར་ཆིས་ ེ། ཅིས་ལས་དང་བད་ཤའི་ཅ་དིག་པ་
དང་། ་བེན་པ་དང་། མ་ན་ཤེ་པ་བཅས་ ི་ས་ཆར་ཕར་ ོལ་ ས་པ་རེད།

༣༤ ཡེ་ འི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་དང་ ིང་ ོབས་ཚང་མ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་
བཀོད་ཡོད། ༣༥ ཡེ་ ་ཁོའི་ཕ་མེས་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ས་མར་ ཱ་ ་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ ་ཡེ་ཧོ་
ཨ་ཧས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ༣༦ ཡེ་ ་ས་མར་ ཱ་ ་ལོ་ཉེར་བ ད་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད་
དོ༎

༡༡ ཨ་ཧས་ ཱའི་མ་ཨ་ཐལ་ཡས་རང་གི་ ་ཤི་བ་མཐོང་ ེས། ཡར་ལངས་ནས་ ལ་པོའི་ ིམ་ ད་ ་
མེད་ ་གཏོང་བར་བ མ། ༢ ཡིན་ཡང་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ི་ ་མོའམ། ཨ་ཧས་ ཱའི་ ་མོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་བས།

ཨ་ཧས་ ཱའི་ ་ཡོ་ཨས་གསད་ ར་ ར་བའི་ ལ་ ས་དག་གི་ ོད་ནས་བ ས་ཏེ་ ེར་འོང་ཞིང་། ཁོ་དང་ཁོའི་
མ་གཉིས་མལ་ཁང་ནང་ ་ ས་ནས། ཨ་ཐལ་ཡ་ལ་ ས་ ང་ ས་པས། གསོད་མ་དགོས་པར་ ར། ༣ ཡོ་ཨས་
དང་ཁོའི་མ་གཉིས་ ས་ཏེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ལོ་ ག་ལ་བཞག་ཅིང་། ཨ་ཐལ་ཡས་ ལ་ས་འ ོག

༤ ལོ་བ ན་པར། ཡེ་ཧོ་ཡ་དས་གད་པ་མངགས་ནས།༼ཡང་ན་ཉེ་དམག་ཅེས་ ང་ །༽ ང་དམག་གི་བ ་
དཔོན་དག་བོས་འོང་ཞིང་། ཁོ་ཚ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ིད་ནས། ཁོ་ཚར་ཁ་ཆད་བཏབ་ཅིང་།
ཁོ་ཚར་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་མནའ་ ེལ་ ་བ ག་པ་དང་། ཡང་ ལ་པོའི་ ་ལ་ཁོ་ཚར་ ་ ་བ ག་
ནས། ༥ དེ་ཚ་ལ། ོད་ཚས་འདི་ ར་ ་དགོས་ཏེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་རེས་ ེད་དགོས་པ་ མས་ལས་
ག མ་ཆའི་གཅིག་གིས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ང་ ོབ་ ་དགོས་ལ། ༦ ག མ་ཆའི་གཅིག་ནི་ ར་ ི་ ་ ོ་ ང་ ་
དེ་ཡིན་པ་དང་། ག མ་ཆའི་གཅིག་ནི་ ང་དམག་ར་བའི་ ག་ ོ་ ང་ ་དེ་ཡིན། འདི་ ར་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་

ང་ ོབ་ ས་ཏེ། དོན་མེད་ ི་མི་འགོག་དགོས། ༧ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་རེས་ ེད་མི་
དགོས་པ་ མས་ལས་ག མ་ཆའི་གཉིས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལས་ ལ་པོར་ ང་ ོབ་ ་དགོས་པ་
དང་། ༨ མི་རེའི་ལག་ ་མཚན་ཆ་བ ང་ནས་ ོགས་བཞིར་ ལ་པོར་ ང་ ོབ་ ེད་དགོས། རང་དགར་ ོད་
ཚའི་ ས་ ་འཚང་མཁན་ མས་གསོད་དགོས་ལ། ལ་པོ་ ིར་འོང་བའི་ བས་ ། ོད་ཚས་ཁོའི་ ེས་འདེད་
དགོས་ཞེས་ ས་སོ༎

༩ བ ་དཔོན་ མས་ ིས་ནི་མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་དའི་ངག་བཞིན་བ བས་པ་དང་། རེ་རེས་ངལ་གསོའི་
ཉིན་མོར་ལས་རེས་ ེད་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པ་དག་ ིད་འོང་ནས་མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ད་ལ་ ག་ ་
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བ ག་ཅིང་། ༡༠ མཆོད་དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལས་ ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་ ས་པའི་མེ་མདའ་
དང་ བ་བ ་དཔོན་ མས་ལ་ ད། ༡༡ ང་དམག་རེ་རེས་ལག་ ་མཚན་ཆ་བ ང་ ེ། བསང་ ི་དང་མཆོད་
ཁང་གི་གམ་ ་ ོད་པ་དང་། ཕོ་ ང་གི་གཡས་ ོགས་ནས་གཡོན་ ོགས་བར་དང་། ལ་པོའི་ ོགས་བཞི་ ་
ལངས་ནས་འ ག ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ལ་ ་ ིར་ ིད་འོང་ནས། ཁོ་ཞ་དཔོན་ ་ ོན་ ་བ ག་ཅིང་། ིག་

ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ཁོ་ལ་ ིན་ཏེ། གས་ མ་ ག་ ེ་ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ོས། འབངས་མི་དག་གིས་ཐལ་མོ་
བ བས་ཏེ། ལ་པོ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག་ཅེས་ ས་པ་ན།

༡༣ ཨ་ཐལ་ཡས་ ང་དམག་དང་འབངས་ ི་ ད་ ་ཐོས་བས། འབངས་མིའི་ ོད་ ་སོང་ནས། གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ལ། ༡༤ ལ་པོ་ཀ་བའི་འ མ་ ་ ལ་མ ན་ ིས་ལངས་འ ག་ཅིང་། བ ་དཔོན་
དང་ ང་འ ད་མཁན་ མས་ ལ་པོའི་གཡས་གཡོན་ ་ལངས་འ ག་པ་དང་། ལ་ཁོངས་ ི་འབངས་མི་
དག་གིས་ ིད་པའི་ཁ་གཡང་ ོག་གིན་མཐོང་བས། ཨ་ཐལ་ཡས་གོན་པ་གཤགས་ཤིང་། ད་བ བ་ནས། ངོ་
ལོག་ ང་། ངོ་ལོག་ ང་ཞེས་ སཔར། ༡༥ མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་དས་ཤིང་ འི་དམག་ལ་འགན་འ ར་བའི་
བ ་དཔོན་ལ། ཁོ་མོ་གནས་ལས་ ིར་བ ད་དེ། ཁོ་མོའི་ ེས་ ་འ ངས་མཁན་དག་ ི་ཡིས་སོད་ཅིག་ཅེས་

ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཆོད་དཔོན་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་མོ་གསོད་མི་ ང་ཞེས་
བཤད་པས་སོ༎ ༡༦ འབངས་དམག་གིས་ཁོ་མོར་ལམ་ ེ་ ེ་འ ོ་ ་བ ག་ལ། ཁོ་མོ་ག ང་ལམ་ ་ གས་ནས་

ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་སོང་ཞིང་། གནས་དེར་གཞན་ ིས་བསད་དོ༎
༡༧ ཡེ་ཧོ་ཡ་དས་ ལ་པོ་དང་འབངས་ལ་གཙ་བོ་ལ་ཁ་ཆད་འདེབས་ ་བ ག་ ེ། གཙ་བོས་འབངས་ ེད་

་བ ག་ཅིང་། ལ་པོ་དང་འབངས་མིར་ཡང་ཁ་ཆད་འདེབས་ ་བ ག་གོ། ༡༨ དེ་ནས་ ལ་འབངས་ཐམས་
ཅད་བ་ཨལ་ ི་ ་ཁང་ ་སོང་ནས། ་ཁང་བཤིགས་ཏེ་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། བསང་ ི་དང་འ ་ ་ཡང་
བཤིགས་ཤིང་། ཡང་བསང་ ིའི་མ ན་ ་བ་ཨལ་ ི་མཆོད་དཔོན་མད་ཐན་བསད་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་
ཡེ་ཧོ་ཡ་དས་སོ་བ་མངགས་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ང་ ་བ ག་ལ། ༡༩ བ ་དཔོན་དང་། ཉེ་དམག་
དང་། ང་དམག་དང་། ལ་ཁོང་གི་འབངས་མི་བཅས་ ི་ ེ་ ིད་ནས། ལ་པོ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་
མར་ ངས་ཏེ། ང་དམག་གི་ ོ་བ ད་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་སོང་ ེ། ཁོ་རང་ ལ་སར་ ོད་ ་བ ག
༢༠ འབངས་ མས་ ོ་དགས་ཁེངས་འ ག་ལ། མཁར་ཡོད་ཚད་བདེ་བར་གནས། འབངས་མིས་ཨ་ཐལ་ཡ་ ལ་
པོའི་ཕོ་ ང་ ་ ི་ཡིས་བསད་ཟིན་ཏོ༎ ༢༡ ཡོ་ཨས་ ིས་ ལ་ས་འཛན་ ས་ལོ་བ ན་ཡིན་ནོ༎

༡༢ ཡེ་ འི་ ིད་ལོ་བ ན་པར། ཡོ་ཨས་ ིས་ ལ་ས་བ ང་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བཞི་བ ་ལ་
ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ ཱ་ཙབ་ ཱ་ཞེས་འབོད་ལ། བེ་ཨེར་ཤེ་བའི་མི་ཡིན། ༢ ཡོ་ཨས་ལ་

མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་དའི་ ོབ་ ོན་ ེད་པའི་ བས་ ། གཙ་བོའི་ ན་ ར་བདེན་པའི་ལས་ ་མཐོང་བ་དག་
ད་ ང་། ༣ མཆོད་ ི་ད་ ང་བཤིག་མེད་པས། དམངས་ མས་ ིས་དེ་ ་མཆོད་འ ལ་དང་ ོས་བ ག་གིན་
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མཆིས།
༤ ཡོ་ཨས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ལ་ཞིང་སོ་སོར་དམ་པར་ ས་པ་དང་

བཀོལ་ ོད་ ི་རིན་ཐང་ ན་པའི་ད ལ་ལོར་རམ། མི་ ེར་ ི་ ིག་བཤགས་ ི་ད ལ་ལོར། ཡང་ན་ ོ་དགའི་
ངང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ལ་བའི་ད ལ་ལོར་བཅས། ༥ ོད་ཚས་ངོ་ཤེས་པའི་མི་ཡོད་ཚད་ལས་བ ས་
འོང་ནས། གནས་དམ་པའི་ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་ མས་ ར་གསོ་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༦ འོན་ ང་ ལ་པོ་ཡོ་
ཨས་ ིས་ ལ་ས་བ ང་ནས་ལོ་ཉེར་ག མ་འགོར་ན་ཡང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ད་ ང་གནས་དམ་པའི་ཞིག་
རལ་ ་ ར་བ་ མས་ཞིག་གསོ་ ས་མེད་དོ༎ ༧ དེ་བས་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་
ད་དང་མཆོད་དཔོན་གཞན་ མས་བོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་

མས་ཞིག་གསོ་མ་ ས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་རིང་ནས་བ ང་། ོད་ཚས་ངོ་ཤེས་པ་ མས་ ི་ལག་ནས་ད ལ་བ ་
མི་དགོས་བར། བ ས་ཟིན་པ་དག་ཡར་ ོད་དང་། གནས་དམ་པའི་ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་ མས་ཞིག་གསོ་ ་
དགོས་ཞེས་ ས་པས། ༨ མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་དམངས་ ི་ལག་ནས་ད ལ་མི་བ ་བ་དང་། གནས་དམ་
པའི་ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་ མས་ཞིག་གསོ་མི་ ་བའི་ཁས་ལེན་ ས།

༩ མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་དས་ མ་ཞིག་ ེར་འོང་ཞིང་། ཁ་ལེབ་ ི་ ེང་ ་ ་ག་ ག་ ེ། མཆོད་ ིའི་
འ མ་ ེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ོ་སའི་གཡས་ ོགས་ ་བཞག་ཅིང་། ོ་ ང་བའི་མཆོད་
དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་ ལ་བའི་ད ལ་ཡོད་ཚད་ མ་ནང་ ་འཕངས། ༡༠ ཁོ་ཚས་ མ་ནང་
གི་ད ལ་མང་བ་མཐོང་ ེས། ལ་པོའི་ ང་ཡིག་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡར་བོས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པའི་ད ལ་ ིས་བ བ་ནས་ཉར་ཚགས་ ེད་ ་བ ག་པ་དང་། ༡༡ ིས་བ བ་པའི་ད ལ་ མས་ལས་
དཔོན་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམར་པར་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ ད། ཁོ་ཚས་ད ལ་ མས་གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་པའི་ཤིང་བཟོ་དང་། ལས་བཟོ་བ་དང་། ༡༢ ཨར་བཟོ་བ་དང་། ོ་བཟོ་བ་ མས་
ལ་ ད་ཅིང་། ཤིང་ཆ་དང་། ལས་ ོན་ ས་ཟིན་པའི་ ོ་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་

མས་དང་། གནས་དམ་པའི་ཞིག་གསོའི་ལས་གཞན་ མས་ལ་བཀོལ་ ོད་ ས་པ་ལས། ༡༣ གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པ་ལ་ ལ་བའི་ད ལ་དག གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ད ལ་དེམ་དང་། ཞག་ ོན་དང་། དཀར་
ཡོལ་དང་། ང་དང་། ོད་ཆས་ ་ཚགས་ལས་བར་བཀོལ་ ོད་མ་ ས་པར། ༡༤ ད ལ་ ོར་དེ་དག་ལས་
དཔོན་ལ་ ད་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་ ་བ ག ༡༥ ད ལ་ མས་ལས་བ བ་པས་ལས་
ཀ་ ེད་པའི་མིར་ ད་ནས། ཁོ་ཚར་ ིས་ ོད་ ེད་ ་མ་བ ག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ཚས་ལས་ཀ་ ེད་ ས་
ག ང་ ང་ཡིན་ནོ༎ ༡༦ ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་། ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ནི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པར་མ་ ད་པར། ཡོད་ཚད་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བར་ ས།

༡༧ བས་དེར། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཧ་ཟ་ཨེལ་ཡར་འོང་ནས་གད་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཤིང་དེ་ ངས། དེ་ནི་ཡེ་



602 ༢ ལ་རབས 12–13

་ཤ་ལེམ་ ་ ར་ ོལ་ ེད་འདོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༨ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་ཁོའི་མེས་པོ་ཡ་ ་ འི་ ལ་
པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་། ཡོ་རམ་དང་། ཨ་ཧས་ ཱ་བཅས་ ིས་དམ་པར་ ས་པའི་དངོས་པོ་དང་། རང་ཉིད་ ིས་
དམ་པར་ ས་པའི་དངོས་པོ་དང་། ད་ ང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་མཛད་ཁང་ ་
ཉར་བའི་གསེར་ཡོད་ཚད། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ལ་ ིན་ཏེ། ཨ་ཧས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོང་ ་མ་བ ག་གོ།

༡༩ ཡོ་ཨས་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཡོད་ཚད་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད།
༢༠ ཡོ་ཨས་ ི་གཡོག་པོས་ངོ་ལོག་ ས་པས། སིལ་ ཱ་ཡི་བེད་མིལ་ལོ་ཕོ་ ང་ཡོད་སར་ཁོ་རང་བསད། ༢༡ དེ་

གསོད་མཁན་ ི་འཁོར་གཡོག་པོ་ནི་ཤིམ་ཡད་ ི་ ་ཡོ་ཟ་ཁར་དང་ཤོ་མེར་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ཟ་བད་གཉིས་ཡིན།
འབངས་མི་དག་གིས་ཁོ་ ་བིད་མཁར་ ་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་ ི་ ར་ ང་ ་ ས། དེའི་ ་ཨ་མ་ཙ་ཡས་ཁོའི་
ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༡༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཡའི་] ་ཡོ་ཨས་ ི་ ིད་ལོ་ཉེར་ག མ་པར། ཡེ་ འི་ ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ིས་
ས་མར་ ཱ་ ་ ལ་ ིད་བ ང་ཞིང་། ལོ་བ ་བ ན་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ས། ༢ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་

ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ད་ཅིང་། དེ་དང་ ལ་བར་མ་ ར་ཏོ༎ ༣ དེ་
བས། གཙ་བོ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བ་འབར་ནས། ཐེངས་ ་མར་ཁོ་ཚ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཧ་ཟ་
ཨེལ་དང་དེའི་ ་བེན་ཧ་དད་ ི་ལག་ ་ ད། ༤ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་བ་མཛད་པས། གཙ་བོས་དེ་
དག་ཞལ་ ིས་བཞེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ཨ་རམ་ ལ་པོའི་བ ས་བཅོས་ཐེབས་སོ༎ ༥ གཙ་བོས་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་མགོན་ བས་ ེད་མཁན་ཞིག་གནང་ ེ། ཁོ་ཚ་ཨ་རམ་པའི་ལག་ནས་ཐར་ ་བ ག
དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ར་བཞིན་ ིམ་ན་བདེ་བར་གནས། ༦ ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ཚ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིམ་ ད་

ིས་ད ི་སི་རལ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་དང་འ ལ་མ་ ས་པར། དེ་དག་ ོད་ཅིང་
མཆིས་ལ། དེ་མིན་ས་མར་ ཱ་ ་ཨ་ཤེ་ ཱ་ཡང་ ས་ཡོད། ༧ ཨ་རམ་ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་དམངས་ མས་ ་
མེད་ ་བཏང་ཞིང་། ཁོ་ཚ་ག ལ་ཁའི་ ེ་ ལ་བཞིན་ ོག་པས་མནན། ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ལ་ ་དམག་ ་བ ་དང་།
ཤིང་ ་བ ་དང་། ང་དམག་ཆིག་ ི་ལས་མ་ ག་གོ།

༨ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ད་པ་དང་ཁོའི་ ིང་ ོབས་སོགས་ད ི་སི་རལ་བའི་
ལ་པོ་ མས་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༩ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས།

ས་མར་ ཱ་ ་ ས་ཤིང་། ཁོའི་ ་ཡོ་ཨས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎
༡༠ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ི་ ིད་ལོ་སོ་བ ན་པར། ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡོ་ཨས་ ིས་ས་མར་ ཱ་ ་ ལ་

ིད་བ ང་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལོ་བ ་ ག་ལ་ ས། ༡༡ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་
ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ཉེས་
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པ་དེ་དང་འ ལ་མ་ ས་པར། དེ་དག་ ོད་ཅིང་མཆིས། ༡༢ ཡོ་ཨས་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ད་པ་
དང་། ཁོས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་དང་ག ལ་བ ེས་པའི་ ིང་ ོབས་སོགས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་པོ་

མས་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༡༣ ཡོ་ཨས་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཡེ་རོབ་ཨམ་
ཁོའི་གོ་སར་བ ད། ཡོ་ཨས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་ས་མར་ ཱ་ ་ ས་སོ༎

༡༤ ཨེ་ལི་ ་ལ་གསོ་དཀའ་བའི་ནད་ཅིག་ ང་བས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་ཡོ་ཨས་མར་ཁོ་ལ་ ་ ་སོང་
བ་དང་། དེའི་ངོར་བ ས་ནས་ ས་ཤིང་འདི་ ད་ ། ེ་ངེད་ ི་ཕ་ལགས། ངེད་ ི་ཕ། ད ི་སི་རལ་ ི་ཤིང་

་དང་ ་དམག་ལགས་ཞེས་ ས། ༡༥ ཨེ་ལི་ ་ཡིས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་མདའ་ག ་ ེར་ཤོག་ཅེས་ ས་པས། ལ་
པོས་མདའ་ག ་ ེར་ནས་འོངས། ༡༦ ཡང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ིས་ག ་ ངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས།

ལ་པོས་ག ་བ ང་བ་དང་། ཨེ་ལི་ ་ཡི་ལག་པས་ ལ་པོའི་ལག་པ་བ ང་ ེ། ༡༧ འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་
ཤར་ ོགས་ ི་ ེ ་ ང་ ེས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། དེས་ ེས་པ་དང་། ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། མདའ་ ོབས་
ཤིག་ཅེས་བ ོས་པ་ན། དེས་མདའ་འཕངས་སོ༎ ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ལ་ཁའི་མདའ་

ེ། ཨ་རམ་པ་ལས་ ལ་ ེད་ ི་མདའ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཨ་ཕེག་ ་ཨ་རམ་པ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་
ནས། དེ་དག་ཚར་གཅོད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༨ ཡང་ཨེ་ལི་ ས་འདི་ ད་ ། མདའ་འགའ་ ེར་ཤོག་ཅེས་

ས་པས། དེས་ ེར་འོང་ངོ་༎ ཨེ་ལི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ས་ ་མདའ་ ོབས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཁོས་ས་ ་
མདའ་ཐེངས་ག མ་འཕངས་ ེས་མཚམས་བཞག་པ་ལ། ༡༩ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ཁོའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས་
འདི་ ད་ ། ཐེངས་ འམ་ ག་ཙམ་ ་འཕེན་པར་འོས་ཏེ། དེ་ ར་ ས་ན་ཨ་རམ་པ་ མས་ ་མེད་ ་གཏོང་

བ། ད་ ་ཨ་རམ་པ་ མས་ཐེངས་ག མ་ལ་མ་གཏོགས་ཕམ་ ་འ ག་མི་ ས་སོ་ཞེས་ ས།
༢༠ ཨེ་ལི་ ་ཤིང་ཞིང་། མི་ མས་ ིས་ཁོ་རང་ ར་ ་ ས་སོ༎ ལོ་གསར་བར་ ེབས་ ས། མོ་ཨབ་པ་ ོར་

ཞིག་ ར་ ོལ་ ེད་ ་འོང་། ༢༡ གཞན་གིས་བེམ་པོ་ཞིག་ ར་འ ག་ ེད་ ིན་པའི་ བས་ ། ོ་ ར་ ་མི་
ོར་ ང་བ་མཐོང་ནས། བེམ་པོ་ཨེ་ལི་ ་ཡི་ ར་ཐོག་ ་ག གས། དེ་ནི་ཨེ་ལི་ ་ཡི་ ས་པ་དང་འ ད་པ་ན།

བེམ་པོ་དེ་ ར་གསོན་ནས་ཡར་འ ེང་ངོ་༎
༢༢ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་ ས་ ། ཨ་རམ་ ལ་པོ་ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་ཐེངས་མང་པོར་ད ི་སི་རལ་ལ་གཉའ་གནོན་

ས། ༢༣ གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག ཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ལ་དགོངས་ནས། ར་
བཞིན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིན་ ིས་བ ངས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་མགོན་

བས་མཛད་དེ། དེ་དག་ཚར་གཅོད་པར་མ་ ས་པ་དང་། དེ་དག་རང་གི་མ ན་ནས་ ང་བ ད་པར་མ་
མཛད་དོ༎ ༢༤ ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཧ་ཟ་ཨེལ་ཤི་ ེས། དེའི་ ་བེན་ཧ་དད་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ༢༥ ོན་
ཧ་ཟ་ཨེལ་ ིས་ཡོ་ཨས་ ི་ཕ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་དང་ག ལ་བ ེས་ནས། མཁར་འགའ་ཞིག་ ངས་པ་དེ། ད་ ་ཡེ་ཧོ་
ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡོ་ཨས་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་ཧ་ཟ་ཨེལ་ ི་ ་བེན་ཧ་དད་ཕམ་པར་ ས་ནས། ད ི་སི་རལ་བའི་
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མཁར་དེ་དག་ ིར་ ངས་སོ༎

༡༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡོ་ཨས་ ་བའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པར། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་
ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཨ་མ་ཙ་ཡས་ ལ་ ིད་བ ང་། ༢ ཁོས་ ལ་ ིད་འཛན་ ས་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་པ་དང་།

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ཉེར་ད འི་རིང་ལ་ ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཡེ་ཧོ་ཨ་དིན་ཟེར་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
ི་མི་ཡིན། ༣ ཨ་མ་ཙ་ཡས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་ ང་། ཁོའི་མེས་པོ་ ་

བིད་དང་འ ན་མི་ ས་པར། རང་གི་ཕ་ཡོ་ཨས་ ིས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ད་དོ༎ ༤ ཡིན་ན་ཡང་མཆོད་
ི་ད་ ང་བཤིག་མེད་པས། འབངས་མི་ མས་ ིས་ ར་བཞིན་དེ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ཞིང་ ོས་བ ག་གིན་

མཆིས། ༥ ལ་ ིད་བ ན་ ེས། ཁོའི་ཕ་གསོད་མཁན་ ི་འཁོར་གཡོག་དེ་བསད་ ང་། ༦ ཕ་གསོད་མཁན་ ི་
་མ་བསད་པར་བཞག དེ་ནི་མོ་ཤེའི་ ིག་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་ལ་བ ས་ནས་ཕ་

གསོད་མི་ ང་ལ། ཕ་ལ་བ ས་ནས་ ་ཡང་གསོད་མི་ ང་བར། རང་ཉིད་རང་གི་ཉེས་པའི་དོན་ ་འཆི་དགོས་
ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ༎

༧ ཨ་མ་ཙ་ཡས་ འི་ ང་བར་ཨེ་དོམ་པ་ཆིག་ ི་བསད་པ་དང་། སེ་ ཱར་ཡང་ཕར་ ོལ་ ས་ནས་ ངས་
ཤིང་། དེའི་མིང་ཡོག་ཐེལ་ ་བཏགས་པས་ད་ འི་བར་ ་དེ་ ར་འབོད་དོ༎

༨ དེའི་ཚ། ཨ་མ་ཙ་ཡས་བང་ཆེན་པ་ཞིག་མངགས་ནས་ཡེ་ འི་ཚ་བོའམ། ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་ད ི་སི་རལ་
ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཤོག་དང་། ངེད་གཉིས་ག ལ་ས་ནས་འ ད་འོང་ཞེས་ ད་བཏང་།

༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་བང་ཆེན་པ་ཞིག་མངགས་ནས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མ་ཙ་ཡ་ལ། ལི་བ་
ནོན་ ི་ ང་ཚར་ ིས་བང་ཆེན་པ་ཞིག་མངགས་ནས་ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་ཤིང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་མོ་
ངའི་ ་ལ་བག་མར་གཏོང་རོགས་ཞེས་ ས། ེས་ ་ལི་བ་ནོན་ ི་རི་ གས་ཤིག་དེ་ ་བ ད་ བས། ང་
ཚར་ ོག་པས་བ ིས་སོ༎ ༡༠ ོད་ ི་ཨེ་དོམ་པ་ མས་ཕམ་པར་ ས་པས་ང་ ལ་ཆེ་ ་འཕེལ། ོད་ ིས་དེ་
ཉིད་གཟི་བ ིད་ ་བ ིས་ཏེ། རང་ ིམ་ ་བདེ་བར་བ ད་ན་འ ིག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཉེས་ ོན་བཙལ་ནས། རང་
དང་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་ཁམས་མཉམ་ ་འཇིག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༡ ཨ་མ་ཙ་ཡས་ངག་ལ་མ་ཉན་པས།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ཡར་འོང་ ེ། ཡ་ ་ ་བའི་བེད་ཤེ་མེས་ ་བའི་ག ལ་སར་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་
པོ་ཨ་མ་ཙ་ཡ་དང་འ ད་ ང་། ༡༢ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་མ ན་ནས་ཕམ་ ེ། རང་རང་གི་ ལ་

་ ོས་སོ༎ ༡༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་བེད་ཤེ་མེས་ཞེས་ ་བའི་ ལ་ ་ཨ་ཧ་ཙ་ ཱ་ཡི་ཚ་བོའམ།
ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཨ་མ་ཙ་ཡ་གསོན་བ ང་ ས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེར་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ི་ གས་རི་དེ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ ོ་ནས་ འི་ ་ ོའི་བར་ ་ ་བཞི་བ ་བ ིངས་ཡོད་པ་དེ་བཤིག་གོ།
༡༤ དེ་མིན་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་མཛད་ཁང་ ་ཉར་བའི་གསེར་ད ལ་དང་། ོད་
ཆས་ཐམས་ཅད་ ེར་ཞིང་། མི་འགའ་ཞིག་ ང་བཙན་ ་བ ང་ ེ་ས་མར་ ཱ་ ་ལོག
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༡༥ ཡོ་ཨས་ ིས་ ད་པའི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོའི་དཔའ་ ོབས། དེ་མིན་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཨ་མ་
ཙ་ཡ་དང་ག ལ་བ ེས་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དག་གི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎
༡༦ ཡོ་ཨས་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིས་པས། ས་མར་ ཱ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དག་གི་ ར་

ང་ ་ ས་སོ༎ ཁོའི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད།
༡༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡོ་ཨས་ཤི་ ེས། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཨ་མ་ཙ་

ཡ་ད་ ང་ལོ་བཅོ་ ར་འཚ་ཞིང་བ ད། ༡༨ ཨ་མ་ཙ་ཡའི་ ་བ་གཞན་ མས་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་
ཡོད། ༡༩ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མི་ ོར་ཞིག་ཨ་མ་ཙ་ཡ་དང་ངོ་ལོག་པས། ཁོ་རང་ ཱ་ཁིས་ ་ ོས། ངོ་ལོག་པ་ མས་

ིས་ ཱ་ཁིས་ ་དམག་བཏང་ནས་དེ་བསད། ༢༠ མི་ཞིག་གིས་ཁོའི་བེམ་པོ་ ་ལ་བཀལ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
ེར་ཞིང་། ་བིད་མཁར་ ་ཡོད་པའི་ཁོའི་མེས་པོ་དག་གི་ ར་ ང་ ་ ས།

༢༡ ཡ་ ་ ་བའི་དམངས་ མས་ ིས་ཨ་མ་ཙ་ཡའི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་༼ ཨོ་ཟེ་ ཱ་ཞེས་ ང་འབོད ༽ཁོའི་ཕའི་
ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ོས། དེ་ ས་ཁོ་རང་ལོ་བ ་ ག་ཡིན། ༢༢ ཨ་མ་ཙ་ཡ་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་
གཉིད་ ེས། ཨ་ཟར་ ཱ་ཡིས་ཨེ་ལད་ཅེས་ ་བའི་ ོང་ ེར་ཡ་ ་ ་བའི་མངའ་ཁོངས་ ་ ིར་ ངས་པ་དང་།

ར་ཡང་ཞིག་གསོ་ ས།
༢༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཨ་མ་ཙ་ཡའི་ ིད་ལོ་བཅོ་ ་བར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ཞེས་

་བའི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ས་མར་ ཱ་ ་ ལ་ ིད་བ ང་ཞིང་། ལོ་ཞེ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ ལ་པོ་མཛད་དོ༎
༢༤ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མ་ ལ་ཏོ༎ ༢༥ ཁོས་ད ི་སི་རལ་ ི་
མཐའ་མཚམས་ཏེ། ཧ་མད་འགག་ནས་ ེ་ཐང་ ་མཚའི་བར་ ་ ལ་ མས་ ིར་ ངས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་གད་ཧེ་ཕེར་བ་ཨ་མི་ཐ་ཨི་ཡི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡོ་ ་ལ་བ ལ་བའི་ག ངས་
ཇི་བཞིན་ནོ༎ ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཏེ། ན་ ་ ར་བ་ མས་དང་། རང་དབང་
བར་ ོད་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར་བ་གཟིགས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་
རོགས་ ེད་མཁན་མེད་པའང་གཟིགས་སོ༎ ༢༧ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་མིང་དེ་གནམ་འོག་ནས་མེད་པར་
འ ར་ཞེས་ག ངས་མེད་པས། ར་བཞིན་ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་དེ་དག་ ོབ་པར་མཛད།

༢༨ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ད་པ་དང་ཁོའི་ ིང་ ོབས། ཁོས་ཇི་ ར་ག ལ་བ ེས་
ལ། ཇི་ ར་ད་མེ་སེག་དང་ ར་ཡ་ ་ འི་མངའ་ཁོངས་ཡོད་པའི་ཧ་མད་གཉིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཁོངས་ ་

བ ས་ ལ་སོགས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དག་གི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༢༩ ཡེ་རོབ་ཨམ་ནི་རང་གི་མེས་
པོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཁོའི་ ་ཟ་ཀར་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོ་ ས་སོ༎

༡༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིད་ལོ་ཉེར་བ ན་པར། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མ་ཙ་ ཱའི་
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་ཨ་ཟར་ ཱ་ཡིས་ ལ་ས་བ ང་། ༢ ཁོས་ ལ་ ིད་འཛན་ ས་ལོ་བ ་ ག་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ར་ ་
ལེམ་ ་ལོ་ ་བ ར་ ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཡེ་ཁོལ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་མི་ཡིན། ༣ ཨ་ཟར་

ཱས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་བདེན་པའི་ལས་ ་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་དེ། ཁོའི་ཕ་ཨ་མ་ཙ་ ཱས་ཅི་ ས་པའི་ ་
བར་མིག་དཔེར་བ ས་པ་ཡིན། ༤ བསང་ ི་ད་ ང་མེད་པར་བཟོས་མེད་པས། དམངས་ མས་ ིས་དེ་ ་
མཆོད་པ་འ ལ་ཞིང་ ོས་བ ག་གི་མཆིས། ༥ གཙ་བོས་ ལ་པོའི་མགོར་ཉེས་ ོན་ཕབ་ ེ། ཁོ་ལ་མཛ་ནད་ཕོག་

་བ ག་ནས། ཤི་བའི་ཉིན་མོའི་བར་ ། ཁོ་རང་གཞན་པའི་ ོད་ཁང་ཅིག་ ་འ ག་ ་བ གཁོའི་ ་ཡོ་ཐམ་
ིས་ ིམ་ཚང་གི་ལས་དོན་བ བ་པ་དང་། ལ་དམངས་ལ་བདག་གཉེར་ ས།

༦ ཨ་སར་ ཱ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོའི་ཅི་ ད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་
ཡོད། ༧ ཨ་ཟར་ ཱ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་མཉམ་ ་གཉིས་པས། ་བིད་མཁར་ ་ཡོད་པའི་ཁོའི་མེས་པོའི་ ར་ ང་ ་

ར་འ ག་ ས། ཁོའི་ ་ཡོ་ཐམ་ ིས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད།
༨ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཟར་ ཱའི་ ིད་ལོ་སོ་བ ད་པར། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ་ཟ་ཀར་ཡས་ས་མར་ ཱ་ ་ད ི་

སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ ་ ག་ལ་བ ད། ༩ ཁོས་གཙ་བོ་དཀོན་མམོག་གི་ ན་ ར་མི་དགེ་བའི་ལས་ ་མཐོང་
བའི་ལས་ལ་ ད་དེ། ཁོའི་མེས་པོས་ཅི་ ས་ཡོད་ཚད་ལ་མིག་དཔེར་བ ས་པས། ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་

ིས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ཉེས་པར་ ང་བའི་ནག་ཉེས་དེ་དང་འ ལ་ཐབས་མེད་པར་ ར་ཏེ། ༡༠ ཡ་བེས་ ི་ ་
ཤལ་ མ་ ིས་ཁོ་ལ་ ལ་འགལ་ ས་པས། དམངས་ མས་ ི་ ོན་ནས་དམར་གསོད་ ས་ཏེ། ཁོའི་གོ་ས་གཡོ་
འ ོག་པ་རེད།

༡༡ ཟ་ཀར་ ཱས་ ི་ ་བ་གཞན་ཡོད་ཚད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༡༢ དེ་ནི་ ོན་
ཆད་གཙ་བོས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ་ཡེ་ ་ལ། ོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་སར་མི་རབས་
བཞི་ལ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས་ཡོད་པས། ག ངས་དེ་མངོན་ ་ ར་ ང་།

༡༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ་ ་ཡའི་༼ཨ་ཟར་ ཱ་ཡིན༽་ ིད་ལོ་སོ་ད ་བར། ཡ་བེས་ ི་ ་ཤལ་ མ་ས་མར་ ཱ་
་ ་གཅིག་རིང་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ༡༤ ག་དིའི་ ་མེ་ན་ཧེམ་ཐིར་ཙ་ནས་ས་མར་ཡ་ ་སོང་ ེ། ཡ་བེས་
ི་ ་ཤལ་ མ་བསད་དེ། ཁོའི་གོ་ས་འ ོག་པ་དང་།

༡༥ ཤལ་ མ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོ་བོར་ངོ་ལོག་ ས་པའི་དོན་དག་ མས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་
ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༡༦ བས་དེར་མེ་ན་ཧེམ་ ིས་ཐིར་ཙ་ནས་ཏིབ་ས་དང་དེའི་ ོགས་
བཞི་ཚང་མར་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། མཁར་ནང་གི་མི་ཡོད་ཚད་དམར་གསོད་ ས་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་ མ་མ་
དག་གིས་མཁར་ ི་ ོ་མ་ ེས་པས། དེ་དག་གི་ཕོ་བ་གཤགས་པ་རེད།

༡༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཟར་ ཱའི་ ིད་ལོ་སོ་ད ་བར། ག་དིའི་ ་མེ་ན་ཧེམ་ ལ་སར་བ ད་དེ། ས་མར་
ཱ་ ་ལོ་ངོ་བ ་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ༡༨ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ིག་པའི་ལས་ ་



༢ ལ་རབས 15 607

མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་ནས། མི་ཚ་གང་བོར་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ཉེས་པར་
ང་ ་བ ག་པའི་ནག་ཉེས་དང་ཁ་འ ལ་ཐབས་མེད་པར་ ར། ༡༩ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ ལ་ ིས་ད ི་སི་རལ་
ལ་ཁབ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པས། མེ་ན་ཧམ་ ིས་ཁོ་ལ་ད ལ་ ོ་ཚད་ ོང་གཅིག་ ད་དེ། ལ་ལ་རོགས་རམ་
ས་ཏེ་ཁོའི་ ལ་ས་བ ན་པོ་ཡོང་བར་ ས་པ་དང་། ༢༠ མེ་ན་ཧེམ་ ིས་ ོན་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ག་པོ་ཐམས་

ཅད་ལས་ད ལ་བ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་རེ་རེ་ནས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ ་བ ་རེ་བ ས་ནས། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོར་ ིན་
ལ། དེ་ནས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ ིར་སོང་ནས། ལ་ཁོང་ ་མ་བ ད།

༢༡ མེ་ན་ཧེ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་བ བ་པའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་
བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༢༢ མེ་ན་ཧེ་ཁོའི་མེས་པོ་དག་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཁོའི་ ་པེ་ ་ཡས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་
པོར་བ ད།

༢༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཟར་ ཱའི་ ིད་ལོ་ ་བ ་བར། མེ་ན་ཧེམ་ ི་ ་པེ་ ་ཡ་ས་མར་ ཱ་ ་ལོ་ངོ་གཉིས་
ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད། ༢༤ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ིག་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་དེ། ནེ་བད་

ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ནག་ཉེས་དེ་དང་ཁ་འ ལ་ཐབས་
མེད་པར་ ར། ༢༥ པེ་ ་ཡའི་དམག་དཔོན་རེ་མལ་ ཱའི་ ་པེ་ ས་ཁོ་ལ་ངོ་ལོག་ ས་པས། ས་མར་ ཱའི་ ལ་
པོའི་ཕོ་ ང་གི་གསང་ ོད་ཁང་ནས་ཁོ་རང་བསད་པ་ ེ། ཨར་གོབ་དང་ཨར་ཡེ་དང་། ད་ ང་གིལ་ཨལ་ ི་མི་

་བ ་བཅས་ ིས་པེ་ ་ལ་རོགས་ ས་ཏེ། པེ་ ་ཡིས་ཁོ་རང་བསད་དེ། ཁོའི་གོ་ས་འ ོག
༢༦ པེ་ ་ཡའི་ ག་པའི་ལས་ཏེ། ཁོས་ལས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་

བཀོད་ཡོད་དོ༎
༢༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་སར་ ཱའི་ ིད་ལོ་ང་གཉིས་པར། རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ ་ས་མར་ ཱ་ ་ད ི་སི་རལ་

་ལོ་ངོ་ཉི་ ར་བ ད། ༢༨ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་ ིག་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་དེ། ཁོ་རང་ཡེ་རོབ་
ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པའི་ནག་ཉེས་དེ་དང་ཁ་འ ལ་ཐབས་མེད་པར་ ར།
༢༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་པེ་ ་ ལ་པོར་ ོད་པའི་ ས་ ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཐིག་ལད་པི་སེར་འོང་ནས་ཨི་
ཡོན་དང་། ཨ་བེལ་བེད་མ་ཨ་ཁ་དང་། ཡ་ནོ་ཨ་དང་། ཀེ་དེས་དང་། ཧ་ཙར་དང་། གིལ་ཨད་དང་། ་ལི་ལི་
དང་ནབ་ཏ་ལིའི་ ལ་ཐམས་ཅད་བཅས་འ ོག་ཅིང་། ལ་འདི་དག་གི་འབངས་མི་ཚང་མ་བ ང་ནས་ཨ་

ར་ ་ ེར། ༣༠ ་ཟི་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཐམ་ ི་ ིད་ལོ་ཉི་ ་བར། ཨེ་ ཱ་ཡི་ ་ཧོ་ཤེ་ཡས་རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ ་ལ་
ལ་འགལ་ ས་ཏེ། ཁོ་རང་བསད་ཅིང་། ཁོའི་གོ་ས་འ ོག

༣༡ པེ་ ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་
ཡོད།

༣༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ འི་ ིད་ལོ་གཉིས་པར། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ་ཟི་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་
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ཐམ་ ལ་སར་བ ད་པ་དང་། ༣༣ ཁོ་ ལ་པོར་འ ག་པའི་ བས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་
བ ་ ག་ལ་ ལ་པོར་བ ད། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཡེ་ ་ ་ཞེས་འབོད་ལ། ཙ་དོག་གི་ ་མོ་ཡིན། ༣༤ ཡོ་ཐམ་

ིས་གཙ་བོའི་ ན་ ར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་དེ། ཁོའི་ཕ་ ་ཟི་ ཱས་ཅི་ ད་པ་བཞིན་ ས་ལ།
༣༥ བསང་ ི་ད་ ང་མེད་པར་བཟོས་མེད་པས། དམངས་ མས་ ིས་དེ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ཞིང་ ོས་བ ག་
གིན་མཆིས། ཡོ་ཐམ་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ེང་ ་ ོ་ཞིག་བཟོས།

༣༦ ཡོ་ཐམ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་
ཡོད། ༣༧ ཉིན་དེ་དག་གི་ བས་ ། གཙ་བོས་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་རེ་ཙ་ན་དང་རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ ་གཉིས་ཡ་ ་

་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་མངགས་པ་དང་། ༣༨ ཡོ་ཐམ་ཁོའི་མེས་པོ་དག་དང་མཉམ་ ་གཉིད་དེ། ཁོ་རང་ཁོའི་
མེས་པོ་དག་དང་མཉམ་ ་ ་བིད་མཁར་ ་ ར་ ས་ ས་ཤིང་། ཁོའི་ ་ཨ་ཧས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་
དོ༎

༡༦ རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ འི་ ིད་ལོ་བ ་བ ན་པར། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཐམ་ ི་ ་ཨ་ཧས་ ིས་ ལ་
ིད་བ ང་། ༢ ཁོས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉི་ ་ཡིན་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་ ག་

ལ་ ལ་པོ་ ས། རང་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ ར་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་ ན་ངོར་དགེ་བར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་
མི་ ེད་པར། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དག་གི་ཅི་ ད་པ་ ར་ ད་པ་དང་། ཡང་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་
མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ི་མི་དག་གིས་ ད་པའི་ ག་ ོ་བའི་ལས་ མས་ ད་དེ། རང་གི་ ་ཡང་མེ་ ་

ལ། ༤ དེ་མིན་མཆོད་ ི་དང་། རི་མགོ་དང་། ང་མདོག་ ན་པའི་ ོང་བོ་རེ་རེའི་འོག་ ་མཆོད་པ་ ལ་ཞིང་
ོས་བ ག་གོ།

༥ ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་རེ་ཙན་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ ་གཉིས་ཡར་འོང་ ེ་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཤིང་། ཨ་ཧས་བ ོར་བ ིལ་བཏང་ཡང་། དེ་ལས་ ལ་མ་ ས་སོ༎ ༦ བས་དེར་ཨ་རམ་

ི་ ལ་པོ་རེ་ཙན་ ིས་ཨེ་ལད་ ལ་ ིར་ ངས་ནས་ཨ་རམ་ལ་དབང་བར་ ས་ཤིང་། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཨེ་
ལད་ ལ་ནས་མཐར་བ ད་པ་དང་། ཨ་རམ་པ་༼ཨེ་དོམ་པ་ཟེར་བའང་ཡོད།༽ མས་ཨེ་ལད་ ལ་ ་འོང་
ཞིང་དེ་ ་བ ད། དེ་ནི་ད་ འི་བར་ ་དེ་ ར་གནས་སོ༎ ༧ ཨ་ཧས་ ིས་བང་ཆེན་པ་ཞིག་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་
ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་ ི་གམ་ ་བཏང་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་དང་། ོད་ ི་ ་ཡིན། ད་ ་
ཨ་རམ་ ལ་པོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་གཉིས་ང་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ ་ཐོན་ ང་བས། ོད་ ིས་ང་རང་དེ་
དག་གི་ལག་ནས་ ོབ་རོགས་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༨ ཨ་ཧས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་
མཛད་ཁང་ ་ཉར་བའི་གསེར་ད ལ་ཡོད་ཚད་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལ་ལེགས་ ེས་ ་ ལ། ༩ ཨ་ ར་ ི་ ལ་
པོས་དེ་དང་ ་ ངས་པས། ད་མེ་སེག་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། མཁར་ ངས་ཤིང་། རེ་ཙན་བསད་པ་དང་། ོད་
དམངས་ མས་ཀིར་ ལ་ ་ ེར་ཏོ༎
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༡༠ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཡར་ད་མེ་སེག་ ་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་བ ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ད་མེ་
སེག་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་མཐོང་ ེ། མཆོད་ ི་དེའི་ མ་པ་དང་བཟོ་ ངས་རི་མོར་བཀོད་ནས། མཆོད་དཔོན་ ་
རི་ཡ་ལ་བ ར། ༡༡ མཆོད་དཔོན་ ་རི་ཡ་ཡིས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་ད་མེ་སེག་ནས་བ ར་བའི་རི་མོ་ལ་བ ས་
ཏེ། ལ་པོ་ཨ་ཧས་ད་མེ་སེག་ནས་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས། ༡༢ ལ་པོ་ད་མེ་སེག་ནས་

ིར་ལོག་ ེ་མཆོད་ ི་མཐོང་བས། དེའི་གམ་ ་སོང་ཞིང་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་པ་ ལ་བ་ ེ། ༡༣ དམར་
བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། གས་མཆོད་དང་། བདེ་མཆོད་ ལ་བའི་ཟོག་གི་ ག་བསང་ ིའི་ ེང་ ་
གཏོར། ༡༤ ཡང་གཙ་བོའི་ ང་ ་ཡོད་པའི་ཟངས་ ི་བསང་ ི་དེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་། མཆོད་ ི་
གསར་བའི་བར་ནས་མཆོད་ ི་གསར་བའི་ ང་ ་ ོས་སོ༎ ༡༥ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ ་རི་ཡ་ལ།
ཞོགས་པའི་དམར་བསང་དང་། དགོང་མོའི་དཀར་མཆོད་དང་། ལ་པོའི་དམར་བསང་དང་དཀར་མཆོད།

ལ་ཁམས་ ི་དམངས་ མས་ ི་དམར་བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། གས་མཆོད་བཅས་པ་མཆོད་ ི་
ཆེན་མོའི་ ེང་ ་འ ལ་དགོས་པ་མ་ཟད། དམར་བསང་ ་ ལ་བའི་ཟོག་དང་བདེ་མཆོད་ ་ ལ་བའི་ཟོག་གི་

ག་ ང་མཆོད་ ི་འདིའི་ ེང་ ་འ ལ་དགོས། ཟངས་ ི་བསང་ ི་ནི་ངས་གཙ་བོ་ གས་བ ག་ ་ ེད་ཙམ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ོས། ༡༦ མཆོད་དཔོན་ ་རི་ཡ་ཡིས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་བ ོས་པ་བཞིན་བ བས་སོ༎

༡༧ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་ ིའི་མཐའ་བཞིའི་ ར་ ན་ མས་བཅད་ཅིང་། གཞོང་བ་ ི་ལས་མར་ཕབ།
ཟངས་ ི་མཚ་དེ་ཡང་མཚ་ ར་བའི་ཟངས་ ི་བ་ ང་ལས་ ངས་ཏེ་ ོ་གཅལ་ ེང་ ་བཞག་གོ། ༡༨ ཡང་ཨ་

ར་ ལ་པོར་བ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ཆེད་ ་བཞེངས་པའི་ མས་
དང་། ལ་པོ་ ི་ནས་ནང་ ་འོང་སའི་ མས་གཉིས་ ང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་མཐའ་ ོར་ ་ ོས་སོ༎

༡༩ ཨ་ཧས་ ིས་ ད་པའི་ ་བ་གཞན་ མས་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༢༠ ཨ་ཧས་ནི་ཁོའི་
མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་མཁར་ན་ཡོད་པའི་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་ ི་ ར་ ང་ ་ ས།
ཁོའི་ ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༡༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ི་ ིད་ལོ་བ ་གཉིས་པར། ཨེ་ ཱ་ཡི་ ་ཧོ་ཤེ་ཨས་ས་མར་ ཱ་ ་ ལ་ ིད་
བ ང་ཞིང་ལོ་ད ་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ས། ༢ ཁོས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་

ལས་ མས་ ད་ ང་། ཁོའི་ ོན་ ི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་མི་འ འོ༎
༣ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཤལ་མ་ན་སར་ཡར་འོང་ ེ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ལ་ ར་ ོལ་ ས་པས། ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ཁོ་ལ་ཞབས་

ཏོག་བ བས་ཤིང་ད ་ ལ་འཇལ་ལོ༎ ༤ ཧོ་ཤེ་ཡ་ངོ་ལོག་ ེ། མི་མངགས་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་སེ་ཝེ་ལ་ ག་
་སོང་བ་དང་། ལོ་ ོན་མ་དང་འ ་བར་ ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལ་ད ་ ལ་མ་འཇལ་བས། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་

དེ་ཤེས་ནས། ཁོ་རང་བ ང་ཞིང་བཙན་ ་བཀག ༥ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཡར་འོང་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཡོངས་
ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཤིང་། ས་མར་ ཱ་ ་སོང་ནས་ལོ་ག མ་ལ་དམག་གིས་བ ོར་ནས་བ ད། ༦ ཧོ་ཤེ་ཨའི་ ིད་
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ལོ་ད ་བར་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་ས་མར་ ཱ་ ངས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ང་ ེ་ཨ་ ར་ ་ ེར་བ་
དང་། དེ་དག་ཧ་ ཱ་དང་། གོ་ཟན་བ ད་པའི་ ་བོ་ཧ་བོར་ ི་འ མ་ ད་དང་། དེ་མིན་མ་ད་ཨི་བའི་མཁར་
ནང་ ་བཀོད་ ིག་ ས་སོ༎

༧ དེ་ནི་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་བས་ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིད་འོང་ཞིང་། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ལག་
ནས་ཐར་ ་འ ག་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་གཞན་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ནས། གཞན་ ི་དཀོ ྄མཆོག་ལ་
བ ེན་བ ར་ ས་པ་དང་། ༨ གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ི་མི་དག་གི་ ལ་ ོལ་གོམས་
གཤིས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ ིག་ལམ་ ི་ ེས་ ་ གས་པ་དང་། ༩ ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོག་ ་མི་དགེ་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་འགལ་བ་དང་། ཁོ་
ཚའི་མཁར་ཐམས་ཅད་དེ། སོ་ ོང་ནས་མཁར་བཙན་པོ་ མས་ ི་ནང་ ་མཆོད་ ི་བ ིགས་པ་དང་། ༡༠ རི་
མགོ་སོ་སོ་དང་། ང་མདོག་གི་ ོང་བོ་རེ་རེའི་གམ་ ་ཀ་ ་དང་ ་ཤིང་བ གས་པ་དང་། ༡༡ མཆོད་ ིའི་

ེང་ ་ ོས་བ ག་ ེ། གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ི་མི་ མས་ ི་ཅི་ ད་པ་ མས་ ད་
ཅིང་། ིག་པའི་ལས་ ད་ནས་གཙ་བོའི་ གས་ ོ་ ་བ ག་པ་དང་། ༡༢ འ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ནས།
གཙ་བོས་ཁོ་ཚར་ ོད་མི་ ང་བར་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ད་དོ༎ ༡༣ ཡིན་ན་ཡང་། གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་
དང་། མངོན་མ ེན་ཅན་ མས་བ ད་ནས་ཡ་ ་ ་བ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། མི་དགེ་བའི་ལས་དང་

ལ་བར་ ིས་ལ། བདག་གི་བཀའ་ ང་དང་། ིམས་ ོལ་ ང་ཞིང་། བདག་གིས་ ོད་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ལ་
བ ོས་པ་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་གཡོག་པོའམ་ ང་ ོན་པ་ མས་བ ད་ནས་ ོད་ཚ་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་

ིམས་ མས་བ ི་རོགས་ཞེས་ཞལ་ ོབ་གནང་ཡང་། ༡༤ ཁོ་ཚས་དེ་ལ་མི་ཉན་པར། ་ གས་མཐའ་ ེལ་ ས་
ཏེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ལ་ལད་མོ་ ས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་དང་བ་མི་ ོན་པར། ༡༥ ཁོང་གི་ ིམས་

ོལ་དང་། ཁོང་དང་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ིས་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་
ོབ་ མས་དོར་ནས། ིང་བོ་མེད་པའི་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ། རང་ཉིད་ ང་ ིང་བོ་མེད་པར་ ར་

བ་དང་། མཐའ་འཁོར་ ི་ ི་མི་ མས་ཏེ། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་བ ་མི་ ང་བར་བ ོས་པའི་མི་ མས་ ི་ ོད་པ་ལ་
གས་ནས། ༡༦ གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ ང་ཐམས་ཅད་དང་ཁ་ ལ་ནས། རང་གི་ཆེད་ ་བེ འི་ ་

གཉིས་ གས་པ་དང་། ཨེ་ཤ་ ཱ་བ གས། ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་བ ར་ཞིང་། བ་ཨལ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས།
༡༧ རང་གི་ ་དང་ ་མོ་མེ་ ་ ལ་ཞིང་། མོ་དང་ ་འ ལ་བ ན་ནས་རང་ཉིད་འཚང་བ་སོགས། གཙ་བོའི་

ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་དེ། ཁོང་གི་ གས་ ོ་ ་བ ག་གོ། ༡༨ དེ་བས་གཙ་བོས་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ལ་ གས་ ོ་བ་ཆེ་ཆེར་མཛད་ནས། དེ་དག་རང་གི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་དེ། ཡ་ ་ འི་
རིགས་ ེ་གཅིག་ ་ལས་མ་བཞག་གོ།

༡༩ ཡ་ ་ ་བས་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ ང་མ་བ ིས་པར། ད ི་སི་རལ་ ིས་བ གས་པའི་
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ིག་ལམ་ལ་ གས་པས། ༢༠ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ད་ཐམས་ཅད་དོར་ནས། ཁོ་ཚ་ལ་ ག་ ང་
་བ ག་པ་དང་། དེ་དག་རང་ཉིད་ལ་བ ་འ ོག་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་དེ། དེ་དག་གི་རང་དང་
ལ་ཞིང་མཐར་བ ད། ༢༡ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཁམས་ ་བིད་ ིམ་ ད་ ི་ལག་ནས་འ ོག་ ེ། ཁོ་ཚས་ནེ་

བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ལ་པོར་བ ར། ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ས་ནས་གཙ་བོའི་ ེས་
ལ་ གས་ ་མ་བ ག་པར། ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་ཅིང་། ༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་
ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ད་ནས། དེ་དང་ ལ་བར་མ་ ར་ཏོ༎ ༢༣ གཙ་བོས་དེ་དག་རང་གི་ ང་ནས་མཐར་
བ ད་པར་ ས། དེ་ནི་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་ག ངས་ཇི་བཞིན་ནོ༎ དེ་ ར་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་རང་གི་ ལ་ནས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་ ་ ེར་ནས་ད་ འི་བར་ ་གནས་སོ༎

༢༤ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་བ་བེལ་དང་། ་ ཱ་དང་། ཧ་མད་དང་། ཨ་ ཱ་དང་། སེ་ཕར་ཝ་ཨིམ་ ི་མི་ མས་
གནས་ ར་ཏེ། ས་མར་ ཱའི་མཁར་ནང་ ་བཀོད་ ིག་ ས་ནས། ད ི་སི་རལ་བའི་ཚབ་ ་བཞག ཁོ་ཚར་ས་
མར་ ཱ་ཐོབ་ཅིང་། དེའི་ནང་ ་བ ད་དོ༎ ༢༥ ཁོ་ཚ་ཐོག་མར་གནས་དེར་ ོད་ ས། གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་
མ་ ས་པས། གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་སེང་གེ་བཏང་ ེ། མི་འགའ་བསད་པར་ ས། ༢༦ མི་ཞིག་གིས་ཨ་ ར་

ི་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ིས་གནས་ ར་ཏེ་ས་མར་ ཱའི་མཁར་སོ་སོར་བཀོད་ ིག་ ས་པའི་དམངས་ མས་ ིས།
ལ་དེའི་ ་ཡི་འ ོ་ གས་མ་ཤེས་པས། ་དེས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་སེང་གེ་བཏང་ ེ། དེ་དག་བསད་དོ་ཞེས་ ས།

༢༧ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། བཙན་ ་ ེར་འོངས་པའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་ ིར་བཏང་ ེ། དེ་ ་ ོད་
་བ ག་ནས། ལ་དེའི་ ་ཡི་འ ོ་ གས་ མས་དམངས་དེ་ མས་ལ་ ོབ་ཅིག་ཅེས་བ ོས། ༢༨ དེ་ནས་ས་

མར་ ཱ་ནས་ ེར་བའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་ ིར་འོང་ ེ། བེད་ཨལ་ ་བ ད་ནས་དེ་དག་ལ་གཙ་བོ་ལ་ཇི་ ར་
བ ེན་བ ར་ ་དགོས་པའི་འ ོ་ གས་ མས་བ བ་བོ༎ ༢༩ ཡིན་ན་ཡང་། རིགས་ ད་རེ་རེས་རང་ཉིད་ ོད་
སའི་མཁར་ནང་ ་ ་འ ་བཟོས་ཤིང་། ས་མར་ ཱ་ཡིས་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་ཡོད་པའི་ ་ཁང་ ་བཞག
༣༠ བ་བེལ་པས་ ག་ཀོད་བེ་ནོད་དང་། ་ ཱ་བས་ནེར་གལ་དང་། ཧ་མད་པས་ཨ་ཤི་ ཱ་དང་། ༣༡ ཨ་ ཱ་བས་
ནིབ་ཧས་དང་ཏར་ཏག་བཅས་ ི་ག གས་ ་བཟོས། སེ་ཕར་ཝ་ཨིམ་པས་ ་དང་ ་མོ་མེ་ ་བ ོན་ནས། སེ་
ཕར་ཝ་ཨིམ་ ི་ ་ཨ་དམ་མེ་ལེག་དང་ཨ་ནམ་མེ་ལེག་གཉིས་ལ་ ལ་ལོ༎ ༣༢ དེ་དག་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་པས།
ཁོ་ཚའི་ ོད་ནས་མཆོད་ ིའི་མཆོད་དཔོན་བ ོས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ཚབ་ ་མཆོད་ ི་ཡོད་པའི་ ་ཁང་ ་མཆོད་པ་

ལ། ༣༣ ཁོ་ཚ་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་ཤིང་རང་ཉིད་ ི་ ་ཡང་བ ར་བས། རིགས་ ད་གང་ལས་ཆད་པ་ཡིན་ན།
རིགས་ ད་དེའི་ ལ་ ོལ་ ར་ ེད་དོ༎

༣༤ དེ་དག་གིས་ད་ འི་བར་ ་ ར་བཞིན་ ལ་ ོལ་ ར་བ བ་ནས། གཙ་བོ་ལ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་
གིས་བ ེན་བ ར་མི་ ེད་ལ། རང་གི་འ ོ་ གས་དང་། ིག་ཡིག་ ང་ཡོངས་ ་ ང་བར་མི་ ེད་པ་དང་།
གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ེས་རབས་པར་གནང་བའི་ ིག་ ིམས་ ང་ ང་བར་མི་ ེད་དོ༎ ཡ་ཀོབ་ནི། གཙ་བོས་ད ི་
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སི་རལ་ཞེས་མ་བཏགས་པའི་ ོན་ ི་མིང་ཡིན། ༣༥ ོན་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་ཆད་བཏབ་ ེ། ཁོ་ཚ་ལ་འདི་
ད་ ། ་གཞན་ལ་བ ར་བ ི་ ས་མི་ཆོག གཞན་ལ་ ས་ ག་དང་བ ེན་བ ར་ ས་མི་ཆོག་ལ། གཞན་ལ་

མཆོད་པ་ཡང་ ལ་མི་ཆོག ༣༦ འོན་ ང་མ ་ ས་ ན་པ་དང་ཡོངས་པོར་བ ིངས་པའི་ ག་གིས་ ོད་ཅག་
ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོང་མཁན་གཙ་བོ་ལ། ོད་ཅག་གིས་བ ར་བ ི་དང་། ས་ ག་འ ལ་བ་དང་། ཁོང་ལ་
མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། ༣༧ ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ིས་པའི་ ིམས་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་དང་། ིག་ ིམས་
དང་། བཀའ་ ང་བཅས་ནི་ ོད་ཅག་གིས་བ ང་ཞིང་བ ི་དགོས་ལ། ་གཞན་ལ་བ ར་བ ི་ ་མི་ ང་།
༣༨ བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ོད་ཅག་གིས་བ ེད་མི་ ང་ལ། ་གཞན་ལ་
བ ར་བ ི་ ་མི་ ང་། ༣༩ འོན་ ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ར་བ ི་ ེད་དགོས། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་

ོབ་ཅིང་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་ལག་ནས་ཐར་བར་ ེད་ངེས་ཞེས་ ས་ ང་། ༤༠ ཁོ་ཚས་དེ་ལ་མི་ཉན་པར།
ར་བཞིན་ ོན་ ི་ ལ་ ོལ་ ར་ ད་དོ༎

༤༡ དེ་ ར་དམངས་འདི་དག་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་འ ་ལ་ཡང་བ ེན་བ ར་ ེད། ཁོ་ཚའི་ ་
རབས་ཚ་ ད་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ད་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ལ་བ ས་ནས་ད་ འི་བར་ ་འགོར་རོ༎

༡༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨེ་ ཱ་ཡི་ ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡི་ ིད་ལོ་ག མ་པར། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་
ཧིས་ཀི་ ཱས་ ལ་ ིད་བ ང་། ༢ ཁོས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་

ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ཉེར་ད ་ལ་ ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཨ་ ཱི་ཟེར་ཞིང་། ཟ་ཀར་ཡའི་ ་མོ་ཡིན། ༣ ཧིས་ཀི་
ཱས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་ཅིང་། ཁོའི་མེས་པོ་ ་བིད་ ིས་ཅི་ ད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་དཔེ་བ ས་སོ༎ ༤ ཁོས་བསང་ ི་བཤིག ཀ་ ་བ ེལ། ་ཤིང་བཅད། མོ་ཤེ་ཡིས་བཟོས་པའི་
ཟངས་ ལ་ཡང་བཅག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ ས་ འང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ར་བཞིན་ཟངས་ ལ་ལ་

ོས་བ ག་གིན་མཆིས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཟངས་ ི་ ལ་ལ་ཟངས་ མ་ཞེས་འབོད།༼ ཡང་ན་ཟངས་ ི་ ལ་ལམ་
ཟངས་ ་ཞེས་ ང་འབོད།༽ ༥ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་བ ེན་ཞིང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ་

ིར་གང་གི་ ོད་ནའང་ཁོ་ལ་དོ་བ་ཞིག་མེད་པར་ ར། ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་གཙ་བོ་གཅིག་ ་བ ེན་ནས་
དེ་དང་མ་ ལ་ཞིང་། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ ང་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་། ༧ གཙ་བོ་ཁོ་དང་
མཉམ་ ་བ གས་པས། ཁོ་རང་ ོགས་གང་ ་ཆས་ ང་གེགས་མེད་པར་ ར་བ་དང་། ཁོས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་
ལ་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ་བ ེན་བ ར་ ་མ་འདོད་དོ༎ ༨ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ག་ ཱ་དང་། དེ་མིན་ག་ ཱའི་
མཐའ་བཞི་ ེ། སོ་ ོང་ནས་མཁར་བཙན་པོའི་བར་ ་ཕར་ ོལ་ ས།

༩ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ིད་ལོ་བཞི་བ་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨེ་ ཱ་ཡི་ ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡི་ ིད་ལོ་
བ ན་པར། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཤལ་མ་ན་སར་ཡར་འོང་ ེ་ས་མར་ ཱ་ལ་བ ོར་བ ིལ་ ས་ཤིང་། ༡༠ ལོ་ག མ་

ི་ ེས་ ་མཁར་ ངས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ིད་ལོ་ ག་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ ིད་ལོ་ད ་
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བར། ས་མར་ ཱ་གཞན་ལག་ ་ཤོར་རོ༎ ༡༡ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ང་ ེ་ཨ་ ར་ ་ ེར་
བ་དང་། དེ་དག་ཧ་ ཱ་དང་། གོ་ཟན་བ ད་པའི་ ་བོ་ཧ་བོར་ ི་འ མ་ ད་དང་། དེ་མིན་མ་ད་ཨི་བའི་མཁར་
ནང་ ་བཀོད་ ིག་ ས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་ཞིང་། ཁོང་གི་
ཞལ་ཆད་དང་འགལ་བ་ ེ། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ང་བར་བ ོས་པ་ མས་མ་བ ངས་སོ༎

༡༣ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱའི་ ིད་ལོ་བ ་བཞི་བར། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སེན་ན་རེ་རིབ་ཡར་འོང་ནས་ཡ་ ་ འི་
མཁར་བཙན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཏེ་མཁར་ ངས་པས། ༡༤ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ཱ་
ཁིས་ ་ཡོད་པའི་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོའི་གམ་ ་མི་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པས། ོད་ང་
དང་འ ལ་བར་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཆད་པ་བཅད་པ་ནི། ངེད་ ི་འ ར་བར་ འོ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཨ་ ར་

ི་ ལ་པོས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ་ད ལ་ ོ་ཚད་ མ་བ ་དང་། གསེར་ ོ་ཚད་ མ་ འི་ཆད་པ་
བཅད། ༡༥ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་མཛད་ཁང་ ་ཉར་བའི་ད ལ་
ཡོད་ཚད་དེ་ལ་ ིན། ༡༦ དེ་ ས། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་ཤིང་གི་གསེར་
དང་། ཁོ་རང་གིས་བ མས་པའི་ཀ་བའི་ ེང་གི་གསེར་ཐམས་ཅད་བཀོག་ནས། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ིན་ཏོ༎
༡༧ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་ ཱ་ཁིས་ནས་ཏར་ཏན་དང་། རབ་ ཱ་རིས་དང་། རབ་ཤ་ཀེ་ག མ་ལ་དམག་ ་ ངས་
ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ན་ཡོད་པའི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱའི་གམ་ ་བཏང་། ཁོ་ཚ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་ནས་ ིང་ ་
གོང་མའི་ ་ ར་ ི་འ མ་མམ། གོས་འ ད་མཁན་ ི་ ལ་ཞེས་ ་བའི་ལམ་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༡༨ ཁོ་ཚས་

ལ་པོའི་མིང་ནས་འབོད་ ས། ཧིས་ཀི་ ཱའི་ ་ ིམ་དཔོན་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། དེ་མིན་ ང་ཡིག་ཤེབ་ ་དང་།
ཨ་སབ་ ི་ ་ཡིག་དཔོན་ཡོ་ཨ་བཅས་ཁོ་ཚ་བ ་ ་ ེབས་ ང་།

༡༩ རབ་ཤ་ཀེ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་འདི་ ད་ ས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བ ེན་པ་དེ་ལ་ཡིད་ ོན་ ང་ངམ། ༢༠ ོད་ ིས་དེ་ལ་ག ལ་ ི་ཐབས་ ས་
དང་ ས་ ལ་ཡོད་ཟེར། ངས་བ ས་ན་དེ་ནི་ ོང་གཏམ་རེད། ོད་ ིས་ ་ཞིག་བ ེན་ ེས་ད་གཟོད་ང་ལ་ངོ་
ལོག་པ་ཡིན། ༢༡ ོས་དང་། ོད་ ིས་བ ེན་པའི་ཨེ་ཇིབ་ནི་ཆག་ལ་ཉེ་བའི་འདམ་ འི་འཁར་བ་ཞིག་རེད།
གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་དེ་ལག་ ེན་ ་ ེད་ན། དེའི་ལག་པའི་ནང་ ་ ག་པར་ངེས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོས་ནི་ཁོ་ལ་
བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ ར་ ་ ེད་དོ༎ ༢༢ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་ང་ལ། ང་ཚས་བ ེན་པ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་
ཅག་གི་ ་ཡིན་ཟེར་ན། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ་ཡི་མཆོད་ ི་དང་བསང་ ི་བཤིག་པ་མ་ཟད། ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཆོད་ ི་འདི་དག་གི་གམ་ནས་ ་ཞིག་ལ་

ས་ ག་འ ལ་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་མིན་ནམ། ༢༣ ད་ ་ ོད་ ིས་ངེད་ ི་ཇོ་བོ་ཨ་ ར་ལ་ ན་བཞག་ཆོག
ངས་ ོད་ལ་ ་ཉིས་ ོང་ ོད་པར་ ། ོད་ལ་དེ་བཞོན་མཁན་ ི་མི་ ང་ངམ་མི་ ང་། ༢༤ གལ་ཏེ་དེ་མིན་
ན། ོད་ ིས་ངེད་ ི་ཇོ་བོའི་འཁོར་གཡོག་ལས་དམག་དཔོན་ ང་ཙམ་ཡང་ཕམ་ ་འ ག་ ས་སམ། ོད་ནི་
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ཨེ་ཇིབ་ ི་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་ལ་བ ེན་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ༢༥ ད་ ་ང་རང་ཡར་འོང་ ེ་ ལ་འདིར་ ོལ་
ཞིང་བ ག་པ་ནི། གཙ་བོའི་དགོངས་དོན་མིན་ནམ། གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་སོང་ནས་ ལ་དེར་ ོལ་ཞིང་གཏོར་
ཅིག་ཅེས་ག ངས་ཞེས་ ས།

༢༦ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ཤེབ་ ་དང་། དེ་མིན་ཡོ་ཨ་བཅས་ ིས་རབ་ཤ་ཀེ་ལ། ོད་ ིས་ཨ་
རམ་ ད་ ིས་གཡོག་པོ་དང་ཁ་བ ་ ེད་རོགས། ང་ཚས་ཨ་རམ་ ད་གོ་ ས། ཡ་ ་ འི་ ད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཁ་
བ ་མི་ ེད་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་མཁར་ ེང་གི་འབངས་མི་ མས་ ིས་གོ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༢༧ རབ་
ཤ་ཀེ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་ཇོ་བོས་ང་བཏང་བ་ནི། ོད་དང་ ོད་ ི་ཇོ་བོ་ཁོ་ན་གཏམ་འདི་བཤད་ ་
བཏང་བ་ཡིན་ནམ། མཁར་འདིའི་ ེང་ན་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་རང་གི་མི་གཙང་བ་རང་གིས་བཟའ་ཞིང་།
རང་གིས་དོར་བ་རང་གི་བ ང་བའི་མི་ མས་ལ་ཡང་གཏམ་ ེད་ ་བཏང་བ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༢༨ དེ་བས་རབ་ཤ་ཀེ་ཡར་འ ེང་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ད་ ིས་ གས་ཆེན་པོས། ོད་ཅག་གིས་ཨ་ ར་ ལ་
པོའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༩ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་བ ་གཏམ་ལ་མཉན་མི་ ང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ོད་ཅག་ངའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་མི་ ས། ༣༠ ཡང་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་
བ ེན་ ་བ ག་ནས། གཙ་བོས་ང་ཚ་ ོབ་པར་ངེས་ལ། མཁར་འདི་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་མི་ ིད་ཟེར་
བ་ལའང་མཉན་མི་ ང་། ༣༡ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གཏམ་ལ་མཉན་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨ་ ར་ ལ་པོས་འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་ང་དང་འ ིག་འདོད་ན། ིར་འོང་ནས་ང་ལ་མགོ་ཐོགས་ཤིག མི་རེ་རེས་རང་རང་གི་ ན་
ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་བཟའ་ཞིང་། རང་གི་དོང་ནང་གི་ ་འ ང་ཆོག ༣༢ ངས་ ོད་ཅག་ ལ་
གཞན་ཞིག་ ་འ ིད་པར་ ག་ཆོག ལ་དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ལ་དང་འ ་བར། འ ་རིགས་ ་ ་དང་ཆང་
གསར་ ི་འ ང་ ལ་ཏེ། འ ་རིགས་དང་ ན་འ མ་ར་བའི་ ལ། ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་དང་ ང་ ིའི་ ལ་ཡིན་
པས། ོད་ཚ་དེ་ ་འཚ་ཞིང་འཆི་བར་མི་འ ར་རོ༎ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ོད་ཚར། གཙ་བོས་ང་ཚ་ ོབ་པར་ངེས་
ཞེས་ ོབ་གསོ་ ེད་ན། ོད་ཅག་གིས་དེ་ལ་མཉན་མི་ ང་། ༣༣ ལ་ཁམས་སོ་སོའི་ ་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་

ལ་ཁམས་དེ་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ནས་བ བས་པ་ཡིན། ༣༤ ཨ་མད་དང་། ཨར་པད་ ི་ ་ མས་གང་ ་
ཡོད། སེ་ཕར་ ཱ་ཡིམ་དང་། ཧེ་ ་དང་། ཨི་ ཱའི་ ་ མས་གང་ ་ཡོད། དེ་དག་གིས་ ོན་ཆད་ས་མར་ ཱ་ངའི་
ལག་ནས་བ བས་པ་ཡིན་ནམ། ༣༥ ལ་ཁམས་འདི་དག་གི་ ་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ལ་ཁམས་ངའི་ལག་ནས་
བ བས་པ་ཡིན། འོ་ན་གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ངའི་ལག་ནས་ ོབ་ བ་བམ་ཟེར་ཞེས་ ས། ༣༦ མི་སེར་ མས་
ཁ་རོག་གེར་གཏམ་ཅི་ཡང་མི་ ་བར་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ལ་ལན་གདབ་མི་
དགོས་ཞེས་བ ོས་ཡོད།

༣༧ བས་དེར། ཧིས་ཀི་ ཱའི་ ་ ིམ་དཔོན་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ང་ཡིག་ཤེབ་ ་དང་། དེ་མིན་ཨ་སབ་
ི་ ་ཡིག་དཔོན་ཡོ་ཨ་བཅས་ ིས་ ་བ་གཤགས་ནས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གམ་ ་འོངས་ནས། རབ་ཤ་ཀེའི་གཏམ་
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མས་ཁོ་ལ་བཤད་དོ༎

༡༩ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱས་དེ་ཐོས་ནས་ ོན་པ་གཤགས་ཤིང་། གསོ་མ་ ོན་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་
ནང་ ་སོང་། ༢ ིམ་དཔོན་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ང་ཡིག་ཤེབ་ ་དང་། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་ ོད་

ི་ ན་པ་ མས་ལ་གསོ་མ་བ ོན་ནས། ཨ་མོས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡའི་ ང་ ་མངགས་ཤིང་། ༣ དེ་ལ།
ཧིས་ཀི་ ཱས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ནི་ ག་བ ལ་མཐོང་བ་དང་། ཆད་པ་གཅོད་པ་དང་། བ་ཚད་ ེད་པའི་
ཉིན་མོ་ཞིག་ ེ། དེ་ནི་ ད་མེད་ཅིག་གི་ ་བཙའ་རན་ལ་ ེབས་ ང་། བཙའ་བའི་ གས་ཉམས་པ་དང་འ འོ༎
༤ ཡང་ན་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་རབ་ ་ཀེའི་གཏམ་ མས་ཏེ། ཁོའི་ཇོ་བོ་ཨ་ ར་ ིས་ཁོ་རང་མངགས་
ནས་གཏན་གནས་ ི་ ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་པའི་གཏམ་དེ་གསན་ཡོད། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གཏམ་དེ་
གསན་ ེས་དམོད་པ་འབོར་ ིད་པས། ོད་ ིས་ ག་མར་ ས་པའི་དམངས་ མས་ལ་ ད་ཆེན་པོས་གསོལ་
བ་འདེབས་ ་ གས་ཤིག་ཟེར་ཞེས་ ས།

༥ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ཡའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ཡེ་ ་ཡའི་ ང་ ་སོང་ཞིང་། ༦ ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་
ཅག་གི་ཇོ་བོ་ལ་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་གཡོག་པོས་
བདག་ལ་ ར་བ་བཏབ་པའི་གཏམ་ཐོས་པ་ལ། ག་མི་དགོས། ༧ བདག་གིས་ཁོའི་སེམས་ད ོགས་ཏེ།༼ མ་
ཡིག་ ་ གས་ཉིད་ གས་ ་འ ག་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽ཁོ་ལ་ ིར་རང་ ལ་ ་ལོག་དགོས་པའི་གཏམ་ཞིག་ཐོས་

་བ ག་ ེ། བདག་གིས་ཁོ་རང་དེ་ ་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས།
༨ རབ་ ་ཀེ་ ིར་ལོག་པས། ཨ་ ར་ ལ་པོས་ལིབ་ ་ལ་ག ལ་འ ེན་པ་དང་འ ད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་

ཨ་ ར་ ལ་པོས་ ར་ཕབ་ ེ་ ཱ་ཁིས་དང་ ལ་བ་ཐོས་པས་སོ༎ ༩ ཨ་ ར་ ལ་པོས་ ས་ ི་ ལ་པོ་ཏིར་ཧ་ ་
ཡི་ ད་ཆ་ ེ། ཁོ་རང་འོང་ ེ་ ོད་དང་འཐབ་པར་ འོ་ཞེས་པའི་གཏམ་དེ་ཐོས་པས། ཨ་ ར་ ལ་པོས་ཡང་
བ ར་བང་ཆེན་པ་ཞིག་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ང་ ་མངགས་ཏེ། དེ་ཚ་ལ། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་
ཀི་ ཱ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བ ེན་པའི་ ་ཡི་བ ་གཏམ་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་
མི་ ང་ཞེས་པ་ལ་མཉན་མི་ ང་། ༡༡ ོད་ ིས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་ ལ་ ེ་གཞན་དག་ ་མེད་ ་
བཏང་བའི་གཏམ་ཐོས་ཡོད་པས། ོད་ལ་ཐར་བ་ཞིག་ཡོད་དམ། ༡༢ ངའི་མེས་པོ་དག་གིས་བ ག་པའི་གོ་ཟན་
དང་། ཧ་རན་དང་། རེ་ཙབ་དང་། ཏེ་ལས་སར་ལ་གཏོགས་པའི་ཨེ་དེན་པ་སོགས་ ལ་ ེ་འདི་དག་གི་ ་ཡིས་
ནམ་ཞིག་ལ་ ལ་ ེ་འདི་དག་བ བས་ ོང་བ་ཡིན། ༡༣ ཧ་མད་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨར་པད་ ི་ ལ་པོ་དང་། སེ་
ཕར་ཝ་ཨིམ་མཁར་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཧེ་ འི་ ལ་པོ་དང་། ཨི་ ཱའི་ ལ་པོ་ མས་ད་ ་གང་ ་ཡོད་ཟེར་ཞེས་

ས།
༡༤ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་བང་ཆེན་པའི་ལག་ནས་འ ིན་ཡིག་ ངས་ཏེ་བ ས་ཚར་ ེས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་

པར་སོང་ནས། འ ིན་ཡིག་དེ་གཙ་བོའི་ ང་ནས་ཁ་ ེས་ཤིང་། ༡༥ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ། ེ་བཀའི་ཕོ་ཉ་
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གཉིས་ ི་དབར་ན་བ གས་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་ནི་གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ ན་ ི་
་ཡིན་ལ། གནམ་ས་གཉིས་ཀ་ཡང་ ེད་ ིས་བ ན་པ་ཡིན། ༡༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ན་ ིས་ལེགས་

པོར་གསོན་ཅིག ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ན་ ིས་ལེགས་པོར་གཟིགས་ཤིག སེ་ན་ཁེ་རིབ་ ིས་བང་ཆེན་པ་
བཏང་ ེ་གཏན་གནས་ ི་ ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་པར་གསན་མཛད་ཅིག ༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཨ་ ར་ ི་

ལ་པོ་ མས་ ིས་ ལ་ ེ་ མས་དང་ ལ་ ེ་དེ་དག་ས་གཞི་ཐང་ ོང་ ་བཏང་ཟིན་ལ། ༡༨ ལ་ ེ་དེ་དག་
གི་ ་འ ་མེ་ནང་ ་ག གས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ ་མིན་པར། མིས་བཟོས་པ་དང་། ཤིང་དང་ ོ་
ལས་ བ་པ་ཡིན་པས་ ་མེད་ ་བཏང་རེད། ༡༩ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་ངེད་
ཅག་ཨ་སར་ ལ་པོའི་ལགས་ནས་བ བས་ཏེ། གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ ན་ལ་ ེད་གཙ་བོ་ནི། ་ཁོ་ན་ཉིད་
ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ།

༢༠ ཨ་མོས་ ི་ ་ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ང་ ་མི་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ཡིས། ོད་ ིས་བདག་ལ་ ་བ་ ས་ཏེ་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སེ་ན་ཁེ་རིབ་ལ་ཕར་ ོལ་ ོས་ཤིག་ཅེས་པ་
དེ། བདག་གིས་གསན་ ང་ངོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༢༡ གཙ་བོས་ཁོའི་ ོར་ག ངས་པ་ནི་འདི་ ་ ེ།

ཙ་ཡོན་ ི་ན་ ང་མ་དག་གིས་ ོད་ལ་ ོད་ཅིང་། ོད་ལ་འ ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་དག་གིས་ ོད་ལ་
མགོ་བོ་ག ག་ག ག་ ེད།

༢༢ ོད་ ིས་ ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས། ་ལ་ ར་བ་བཏབ། ད་ གས་ཆེན་པོས་མགོ་མཐོ་ ་བཏེགས་
ནས་ ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ བས་གནས་དམ་པ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༣ ོད་ ིས་ ོད་ ི་བང་ཆེན་པ་བ ད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་ཤིང་། ད་ ང་འདི་ ད་ །
ངས་ཤིང་ ་མང་པོའི་ ེ་ ངས་ཏེ་རི་ ེར་འགོས་ནས། ལི་བ་ནོན་ ི་ ལ་ད ས་ ་སོང་ ེ། དེར་ཡོད་པའི་

ག་ཤིང་རིང་བོ་དང་གསོམ་ ོང་ ང་མོ་ མས་གཅོད་པར་ ེད། ང་ནི་ཆེས་མཐོ་བའི་རི་ལ་འགོ་ཞིང་ཆེས་
ོང་མ ག་པའི་ནགས་ཚལ་ ་འ ལ་ངེས།

༢༤ ངས་ ི་ ལ་ནས་དོང་བ ོས་ཏེ་ ་འ ང་ཟིན་ལ། ངའི་ ང་བའི་སོར་མོ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་མོ་ཡོད་ཚད་ ི་
ེང་ ་འགོད་ངེས་སོ༎

༢༥ གཙ་བོས། བདག་གིས་ ར་ནས་བ བས་ཟིན་པ་དང་། གདོད་མ་ནས་བ གས་ཟིན་པ་ནི། ད་ ་ ོད་
རང་བ ད་ནས་མཁར་བཙན་པོ་ མས་བཅོམ་ ེ་ཞིག་རལ་ ་གཏོང་ངེས། དོན་དེ་ ོད་ ིས་ད་ ང་མ་ཐོས་པ་
ཡིན་ནམ།

༢༦ དེ་བས་དེའི་ ོད་ ི་ ོད་དམངས་ཚའི་ ོབས་ནི་ཤིན་ ་ ང་བས། ག་ཅིང་འ ོད་པར་འ ར། དེ་
དག་ནི་ཐང་གི་ ་དང་ ་ཚད་འ ་བ་དང་། ཁང་ ད་ ི་ ་དང་། འ ས་ ་མ་ ིན་པར་ མ་པའི་ཞིང་དང་
འ །
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༢༧ ོད་བ ད་པ་དང་། ོད་ ིར་སོང་བ་དང་། ོད་ནང་ ་འོང་བ་དང་། ོད་རང་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་
འབར་བ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མ ེན་ནོ༎

༢༨ ོད་ནི་བདག་གི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་འབར་ཞིང་། ཡང་ ོད་ ི་ང་ ལ་ ི་གཏམ་ངའི་ ་བར་འོང་བས།
བདག་གིས་ ་ག ་ ོད་ ི་ ་ནང་ ་བ ས་ཤིང་། བ་ ོད་ ི་ཁ་ནང་ ་བཞག་ནས། ོད་རང་གང་ནས་
འོངས་པའི་ ལ་ ་ ིར་བ ོར་བར་ འོ༎

༢༩ ད ི་སི་རལ་བ་ མས། བདག་གི་ ོད་ཅག་ལ་ གས་ཤིག་ ོན་པར་ ། གང་ཞེ་ན། ད་ལོ་ ོད་ཚས་རང་
ང་གིས་ ེས་པ་ མས་བཟའ་བ་དང་། སང་ལོ་རང་ཉིད་ ེས་པ་ མས་བཟའ་བ་དང་། གནངས་ལོ་ ོད་ཅག་

གིས་ཞིང་གི་ལོ་ལེགས་དང་ ན་འ མ་བཏབ་ནས་དེའི་འ ས་ ་བཟའ་བར་འ ར་རོ༎ ༣༠ ཡ་ ་ འི་ ིམ་
ད་ལས་ ོས་པ་དང་ ག་མར་ ས་པ་ མས་ནི། ར་བཞིན་ ་བ་ ས་ཤིང་ ེ་མོ་ ིན་པར་འ ར། ༣༡ ག་

མར་ ར་བ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་འོང་ཞིང་། ོས་ ོལ་ ་ ིན་པ་ མས་ནི་རི་བོ་ཙ་ཡོན་ནས་འོང་བར་
འ ར། གཙ་བོས་ ་བ་འདི་དག་མོས་པས་བ བ་ངེས།

༣༢ དེ་བས། གཙ་བོས་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ ོར་ནི་འདི་ ར་ག ངས། ཁོ་རང་མཁར་འདིར་འོང་མི་ ིད་ལ།
འདིར་མདའ་ཡང་འཕེན་མི་ ིད། བ་ ེར་ནས་མཁར་ ི་ ོ་ཁར་འོང་མི་ ིད་ལ། མཁར་ ོང་ལ་ ར་ ོལ་
ཡང་ ེད་མི་ ིད། ༣༣ ཁོ་རང་ལམ་གང་ལ་ གས་ནས་འོང་བ་ཡིན་ན། ལམ་དེ་ནས་ ིར་བ ོད་པར་འ ར་བ་
ལས། མཁར་འདིར་ཡོང་མི་ ིད་དོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པའོ༎ ༣༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་རང་ཉིད་

ི་ ིར་དང་། གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ ིར་ འང་། མཁར་འདི་ ང་ཞིང་ ོབ་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས།
༣༥ དགོང་མོར་དེར། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་སོང་ནས། ཨ་ ར་ ི་ ར་ནང་ནས་དམག་ཆིག་འ མ་བ ད་ ི་ ་

ོང་བསད་དོ༎ ནངས་མོ་མི་ མས་ཡར་ལངས་ནས་ ་ ས། ལ་ཡོངས་བེམ་པོས་ཁེངས་འ ག ༣༦ ཨ་ ར་
ལ་པོ་སེ་ན་ཁེ་རིབ་ ིས་ ར་ཕབ་ནས་ ིར་སོང་ ེ། ནི་ནི་ཝེར་བ ད་དོ༎ ༣༧ ཉིན་ཞིག་ཁོས་རང་གི་ ་ནིས་

རོག་གི་ ་ཁང་ ་ ས་ ག་འ ལ་བའི་ཚ། ཁོའི་ ་ཨ་ མ་མེ་ལེག་དང་ཤར་ཨེ་ཟེར་གཉིས་ ིས་ ིས་བ བ་
ནས་བསད་ ེས། ཨ་ར་རད་ ལ་ ་ ོ་སོ༎ ཁོའི་ ་ཨ་སར་ཧད་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༢༠ དེ་ ས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ་ན་ཚ་ ང་ ེ་འཆི་ལ་ཉེ། ཨ་མོས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་ཁོའི་གམ་ ་སོང་
ནས། དེ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་གི་ ིམ་ལ་ཁ་ཆེམས་ཞོག་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་

རང་འཆི་དགོས་པས་འཚ་བར་མི་འ ར་རོ་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༢ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གདོང་ ིག་པར་གཏད་
ནས། གཙ་བོ་ལ། ༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངས་ནི་ ེད་ ི་མ ན་ནས་སེམས་ཇི་ ར་ལེགས་པར་བ ངས་
པ་དང་། ་བ་ཐམས་ཅད་ ང་བདེན་ ིས་ ད་ཅིང་། ཡང་ ེད་ ི་ ན་ལམ་ནས་བདེན་པར་བ ི་བ་ མས་

ས་པ་ལ་གཟིགས་རོགས་ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་ ་ངན་ ིས་མནར་ནས་ ས་སོ༎
༤ ཡེ་ ་ཡ་ ིར་འོང་ཞིང་། ིང་ད ིལ་༼ ིང་ངམ་མཁར༽ ་ ེབས་ལ་ཉེ་ ས། གཙ་བོའི་ག ངས་ཁོའི་
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ེང་ ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༥ ོད་ ིར་སོང་ ེ་བདག་གི་དམངས་ ི་ ེ་བོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ ིས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཐོས་ ང་ལ། ོད་ ི་མིག་ ་ཡང་

མཐོང་ ང་བས། ོད་ ི་ནད་གསོ་བར་ ། ཉིན་ག མ་པར་ ེབས་ ས། ོད་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་ ་འོང་
དགོས། ༦ ངས་ ོད་ ི་ཚ་ལོ་ལོ་བཅོ་ ས་ཇེ་རིང་ ་གཏོང་བ་དང་། དེ་མིན་བདག་གིས་ ོད་དང་མཁར་འདི་
ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ ། བདག་གིས་རང་ཉིད་དང་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ་བ ས་ཏེ།
མཁར་འདི་ ོབ་པར་ངེས་སོ་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༧ ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་འདི་ ད་ ། སེ་ཡབ་ ི་བག་ལེབ་ཅིག་

ེར་ཤོག་ཅེས་བཤད་པས། མི་ཞིག་གིས་དེ་ ེར་འོངས་ནས་འ མ་པའི་ ེང་ ་ ར་བས། ལ་པོའི་ནད་གཞི་
སོས་པར་ ར་ཏོ༎

༨ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཡེ་ ་ཡ་ལ། གཙ་བོས་ངའི་ནད་གསོ་བ་དང་། ཉིན་ག མ་པར། ང་རང་གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པར་འ ོ་ བ་པ་ལ་ ་ ས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ིས། ༩ ཡེ་ ་ཡས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་རང་གིས་ཅི་
ག ང་བ་ མས་འ བ་ ་འ ག་ངེས། འདི་ནི་ཁོང་གིས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ ་ ས་ཡིན་ཏེ། གང་ཟེར་ན། ོད་

ིས་ཉི་ཐིག་མ ན་ ་ ས་ཚད་བ ་ ོ་ ་འ ག་འདོད་དམ། བ་ ་ ས་ཚད་བ ་ ོ་ ་འ ག་འདོད་ཅེས་
ས། ༡༠ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཉི་ཐིག་མ ན་ ་ ས་ཚད་བ ་ ོ་བ་ནི་ ་བས། ངས་ནི་ཉི་ཐིག་ བ་ ་
ས་ཚད་བ ་ ོ་ ་འ ག་འདོད་ཅེས་ ས། ༡༡ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས།

གཙ་བོས་ཨ་ཧས་ ི་ཉི་ཚད་མ ན་ ་ ོས་པ་ མས་ལས། བ་ ་ ས་ཚད་བ ་ ོ་ ་བ ག་གོ།
༡༢ ས་དེར། བ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ ཱལ་ཨ་དན་ ི་ ་བེ་རོད་དག་ ཱལ་ཨ་དན་ ིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ ག་བ ེད་

ང་བ་ཐོས་ནས། ཁོ་ལ་འ ིན་ཡིག་དང་ལེགས་ ེས་བ ངས། ༡༣ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་བང་ཆེན་པའི་ངག་ལ་ཉན་
ནས། དེ་ཚར་ཁོའི་མཛད་ཁང་ནང་གི་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ོས་ ་དང་། ་ཆེ་བའི་ གས་ མ་དང་།
ཁོའི་ ག་ཆས་ཁང་གི་དམག་ཆས་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་བ ་ ་བ ག ཁོའི་

ིམ་དང་ཁོའི་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ན་ཅི་དང་ཅི་ཡོད་པ། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ་ ་མ་བ ག་པ་གཅིག་
ང་མེད་དོ༎ ༡༤ དེ་བས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གམ་ ་འོངས་ནས། ཁོ་ལ། མི་འདི་དག་

གིས་ཅི་ཟེར་རམ། དེ་ཚ་ ལ་གང་ནས་ ོད་ལ་ ག་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་
ཚ་ནི་ ང་ཐག་རིང་བའི་བ་བེལ་ནས་འོངས་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༥ ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་འདི་ ད་ ། དེ་ཚས་ ོད་ ི་

ིམ་ནས་ཅི་ཞིག་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ིམ་ན་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད། དེ་
ཚས་མཐོང་ ང་ལ། ངའི་ནོར་ ས་ལས་དེ་ཚས་མ་མཐོང་བ་གཅིག་ ང་མེད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༦ ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་
ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་དགོས། ༡༧ ཉིན་དེར་ ེབས་པ་ན། ོད་ ི་ ིམ་ན་ཅི་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་མེས་པོ་དག་གིས་ད་ འི་བར་ ་བསགས་པ་ཡོད་ཚད་འ ོགས་ཏེ་བ་བེལ་ ་

ེར་ནས། གཅིག་ ང་མི་ ག་གོ། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༨ དེ་མིན་ ོད་རང་ཉིད་ ི་ ་ མས་
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ལས། འགའ་ཞིག་བ་བེལ་ ིས་བ ང་ ེ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་ ག་ མ་པ་ ེད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༩ ཧིས་
ཀི་ ཱ་ཡིས་ཡེ་ ་ཡ་ལ། ོད་ ིས་བཤད་པའི་གཙ་བོའི་ག ངས་དེ་ཤིན་ ་ལེགས་སོ་ཞེས་ ས་ཤིང་། གལ་ཏེ་ང་
རང་འཚ་བའི་ ས་ ་ཞི་བདེ་དང་གཏན་འཇགས་ ི་གནས་ ལ་རེ་ ང་ན་ཅི་མ་ ང་ མ།

༢༠ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོའི་ ིང་ ོབས། ཁོས་ ིང་ ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་དང་། ར་བ་ཇི་
ར་བ ོས་པ་དང་། མཁར་ནང་ ་ ་ཇི་ ར་ ངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་

དོ༎ ༢༡ ཧིས་ཀི་ ཱ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་ཅིང་། ཁོའི་ ་མ་ ་ཤེ་ནི་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་
བ ད་དོ༎

༢༡ མ་ནས་ཤེས་ ིས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ་ལོ་བ ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ལ་པོ་
ས་ནས་ལོ་ང་ ་འགོར་བ་དང་། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཧེབ་ཙ་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ༢ མ་ནས་ཤེས་ ིས་གཙ་

བོའི་ཞལ་ངོར་ ག་པར་མཐོང་བའི་ ་བ་ངན་པ་ མས་ ས་པ་ ེ། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་
ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ི་མི་དག་གིས་ ་བ་ ག་ ོ་བ་ཅི་ ད་པ་ མས་ ད། ༣ ཁོའི་ཕ་ཧིས་ཀི་ ཱས་བཤིག་
པའི་མཆོད་ ི་ མས་ ར་ཡང་བ ིགས་པ་དང་། དེ་མིན་བ་ཨལ་ལ་མཆོད་ ི་བ ིགས་ཤིང་ཨ་ཤེ་ ཱའི་ ་ཞིག་
བཟོས་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ཅི་ ས་པ་ མས་ ད། དེ་མིན་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ ང་
མཆོད་ཅིང་བ ར་བ་དང་། ༤ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་བསང་ ི་ཡང་བ ིགས། ོན་གཙ་བོས་གནས་དམ་པ་
དེ་བ ན་ནས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ གས་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་

ོང་ངོ་༎ ༥ ཁོས་གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་གི་ར་ ོར་གཉིས་ ི་ནང་ ་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་
བ ིགས་པ་དང་། ༦ དེ་མིན་ཁོའི་ ་ཡང་མེ་ལ་ ལ་ཞིང་། ་ ས་ལ་བ ག་པ་དང་། མོ་བཏབ་པ་དང་། གཤིན་
འ ེ་བ གས་པ་དང་། ངན་ གས་བཏབ་པ་སོགས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ ་བ་ མས་ ས་
ནས། ཁོང་གི་ གས་ ོས་ ་བ ག་གོ། ༧ ཡང་གནས་དམ་པར་ཨ་ཤེ་ ཱའི་ ེབས་རིས་ཤིག་ ང་ ིས། གཙ་བོས་

ོན་ ་བིད་དང་དེའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་གཉིས་ལ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེ་ མས་ལས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
དང་གནས་དམ་པ་འདི་འདེམས་ཤིང་། བདག་གི་མཚན་ ས་གཏན་ ་འདིར་འ གས་པར་ ། ༨ གལ་ཏེ་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བདག་གིས་ཁོ་ཚར་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བདག་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁོ་ཚར་
བཞག་པའི་ ིག་ ིམས་ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བར་ ས་ན། བདག་གིས་དེ་ཚ་བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་མེས་
པོ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་ ལ་དང་འ ལ་མི་དགོས་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༩ འོན་ ང་ཁོ་ཚས་དེ་དག་ལ་མ་ཉན་
ཏོ༎ མ་ནས་ཤེས་ ིས་ཁོ་ཚའི་མགོ་བ ོར་ཏེ་ ་བ་ངན་པ་ ས་པའི་ཉེས་པ་ནི། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་
མ ན་ནས་མེད་པར་བཟོས་པའི་ ལ་ཁམས་དེ་དག་ལས་ ང་ ི།

༡༠ གཙ་བོས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༡ ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་མ་ནས་ཤེས་ ིས་
ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པའི་ཉེས་པ་ནི། ོན་ཨ་མོར་བས་ ས་པ་ལས་ ང་ ི་ ེ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་
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ལ་གཞན་ ི་འ ་ ་བ ེན་ ་བ ག་ནས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག ༡༢ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཉེས་ ོན་འདི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་ ེང་ ་འབེབས་ཤིང་། དེ་ཐོས་པ་

མས་ ི་ ་བ་ཡང་འགེངས་པར་ ེད། ༡༣ བདག་གིས་ས་མར་ ཱའི་ཐིག་ ད་དང་ཨ་ཧབ་ ི་གཏིང་ ོ་དེ་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ི་ ེང་ ་འབེབས་པར་ ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་མི་ཞིག་གིས་ ེར་མ་ ིས་ཏེ་ཁ་ བ་ ་འཇོག་པ་ ར་

གཙང་བར་ ེད་དོ༎ ༡༤ བདག་གིས་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་འབངས་ མས་༼མ་ཡིག་ ་ནོར་ ལ་ཞེས་ ིས་
ཡོད༽འདོར་བར་ ེད་ཅིང་། ཁོ་ཚ་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་དེ། ཁོ་ཚ་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་བཅོམ་ནོར་ ་འ ར་
བར་ ། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ཨེ་ཇིབ་ལས་ཐོན་པ་ནས་ད་ འི་བར་ ། ག་ ་བདག་གི་ ན་
ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་དེ། བདག་གི་ གས་ ོ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ་ཞེས་ ས།

༡༦ མ་ན་ཤེས་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་ནས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཉེས་
པར་ ང་ ་བ ག་པ་དང་། ཡང་ཉེས་པ་མེད་པའི་མི་མང་པོའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་འདི་

ོགས་ནས་ཕར་ ོགས་ ི་ ལ་ ན་ ་ གས་ ིས་གང་བར་ ས།
༡༧ མ་ན་ཤེས་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་དང་ཅི་ ད་པ་དང་ཁོས་བཟོས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་

ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༡༨ མ་ན་ཤེས་ནི་རང་གི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། རང་
གི་ཕོ་ ང་དེའི་ གས་རིའི་ནང་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་ ་ ཱ་ཞེས་པའི་ ེད་ཚལ་ ་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ ་ཨ་མོན་
ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༡༩ ཨ་མོན་ ིས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་གཉིས་ལ་ ལ་
པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་མེ་ ལ་ལེ་མེད་ཅེས་འབོད་ཅིང་། ཡོ་ཐེ་ ཱ་བ་ཧ་ ས་ ི་ ་མོ་ཡིན། ༢༠ ཨ་མོན་

ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ཁོའི་ཕ་མ་ནས་ཤེས་ ིས་ ད་པ་ ར་
ད་དོ༎ ༢༡ ཁོའི་ཕའི་ ད་པའི་ལས་ མས་ཏེ། ཁོའི་ཕ་ཡིས་བ ེན་པའི་འ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས། ༢༢ གཙ་

བོ་ ེ། ཁོའི་མེས་པོ་དག་གི་ ་དོར་ཞིང་། གཙ་བོའི་ལམ་ལ་མ་ གས་སོ༎ ༢༣ ཨ་མོན་ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་
འགའ་ཞིག་ཁོ་ལ་ངོ་ལོག་ནས། ཕོ་ ང་ ་ཁོ་རང་བསད་ ང་། ༢༤ ལ་དམངས་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ཨ་མོན་ལ་
ངོ་ལོག་པའི་མི་དེ་དག་བསད་ནས། ཁོའི་ ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ོས།

༢༥ ཨ་མོན་ ིས་ ད་པའི་ ་བ་གཞན་ མས་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༢༦ ཨ་མོན་ནི་ ་ ཱ་
ཞེས་ ་བའི་ ེད་ཚལ་ ་ཡོད་པའི་རང་གི་ ར་ ང་ ་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་
བ ད་དོ༎

༢༢ ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡིས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ་ལོ་བ ད་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་སོ་གཅིག་
ལ་ ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཡེ་དི་ ་ར་ཞིང་། བོས་ཀད་པ་ཨད་ ཱ་ཡི་ ་མོ་ཡིན། ༢ ཡོ་ཤི་ ཱ་

ཡིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ཁོའི་མེས་པོ་ ་བིད་ ིས་ཅི་ ད་པ་
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ཐམས་ཅད་ ད་ཅིང་། དེ་ལས་འདའ་བ་མེད་པར་ ད་དོ༎
༣ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར། ལ་པོས་མེ་ ་ལམ་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཙལ་ ཱའི་ ་ཤ་ཕན་

ཞེས་ ་བའི་ ང་ཡིག་པ་དེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་མངགས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ༤ ོད་རང་མཆོད་དཔོན་
ཆེན་མོ་ཧིལ་ཀི་ ཱ་ཡི་ ང་ ་སོང་ ེ། ཁོ་ལ་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་ ལ་བའི་ད ལ་ཏེ། ོ་ ང་བས་
དམངས་ ི་ལག་ནས་བ ས་པའི་ད ལ་ མས་བ ི་ ་བ ག་ ེས། ༥ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ་བ་ ེད་
མཁན་ མས་ལ་ ོད་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་དག་ལ་ ད་
དེ། གནས་དམ་པའི་ཞིག་རལ་ ར་བ་ མས་ཞིག་གསོ་ ེད་ ་འ ག་དགོས་པ་ ེ། ༦ ཤིང་བཟོ་དང་། ལས་བཟོ་
བ་དང་། ོ་བཟོ་བ་ མས་ལ་ ད་ཅིང་། ཤིང་ཆ་དང་། ལས་ ོན་ ས་ཟིན་པའི་ ོ་ མས་ཉོས་ཏེ་དམ་པའི་
གནས་ཞིག་གསོ་ ེད་ ་འ ག་དགོས། ༧ ད ལ་ མས་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་དག་གི་ལག་ ་ ོད་པ་ལས། ཁོ་ཚ་
ལ་ ིས་ ག་མི་དགོས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ ་བ་ བ་ ས་ ོ་ཤིན་ ་ ང་ངོ་ཞེས་ ས།

༨ མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཧིལ་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ང་ཡིག་ ་ཕན་ལ། ངས་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་བཀའ་
ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ཞིག་ ེད་ ང་ཞེས་ ས་ཏེ། ཧིལ་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ེགས་བམ་དེ་ ་ཕན་ལ་གཏད་པ་དང་།
་ཕན་ ིས་དེ་བ གས་སོ༎ ༩ ང་ཡིག་ ་ཕན་ ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་ནས། ལ་པོ་ལ། ོད་ ི་གཡོག་པོས་

དམ་པའི་གནས་ ི་ད ལ་ མས་ ང་ ེ་བ ིས་ཤིང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་དག་ལ་
ད་ཅེས་ ས་པ་དང་། ༡༠ ང་ཡིག་ ་ཕན་ ིས་ཡང་ ལ་པོ་ལ། མཆོད་དཔོན་ཧིལ་ཀི་ ཱ་ཡིས་ངལ་ ེགས་

བམ་ཞིག་ ད་ ང་ཞེས་ ས་ཤིང་། ་ཕན་ ིས་ ལ་པོའི་ ང་ ་ ེགས་བམ་དེ་བ གས། ༡༡ ལ་པོས་བཀའ་
ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་ ་བཀོད་པའི་ག ངས་ མས་ཐོས་ ེས། ོན་པ་གཤགས་ནས། ༡༢ མཆོད་དཔོན་

ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ་ཕན་ ི་ ་ཨ་ཧི་ཀམ་དང་། མི་ ་ཡའི་ ་ཨག་བོར་དང་། ག་ཡིག་ ་ཕན་དང་ ལ་པོའི་
འཁོར་གཡོག་ཨ་ ཱ་ཡ་བཅས་ལ། འདི་ ད་ ། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ཆེད་དང་། དམངས་ ི་ཆེད་དང་། ཡ་ ་

འི་འབངས་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ། ེགས་བམ་འདིའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་ག ངས་ མས་ གས་བ ག་ ས་
དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ ེགས་བམ་འདིར་བཀོད་པའི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་པ་
དང་། ེགས་བམ་འདིའི་ ེང་ ་ང་ཚར་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་མ་བ ང་བས། གཙ་བོ་ང་ཚའི་ ེང་ ་ གས་

ོ་བ་འབར་བ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༤ དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ཨ་ཧི་ཀམ་དང་། ཨག་བོར་དང་། ་
ཕན་དང་། ཨ་ ཱ་ཡ་བཅས་ ད་མེད་ ང་ ོན་པ་ ལ་ ་ཡི་ ང་ ་སོང་། ལ་ ་ནི་གོས་མཛད་ ི་བདག་པོ་
ཤལ་ མ་ ་བའི་ ང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཤལ་ ལ་ནི་ཧར་ཧས་ ི་ཚ་བོའམ། ཏིག་ཝིའི་ ་ཡིན་ནོ༎ ལ་ ་ནི་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་གཉིས་པར་བ ད་ཡོད་པས། ཁོ་ཚལ་དེ་ལ་ ིས་སོ༎
༡༥ དེས་ཁོ་ཚ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚ་བདག་གི་སར་

གཏོང་མཁན་ ི་མི་དེ་ལ། ༡༦ གཙ་བོས། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོས་བ གས་པའི་ ེགས་བམ་དེའི་ ེང་ ་
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ཅི་ག ངས་པ་བཞིན་ ། ལ་འདི་དང་འདི་ན་འཚ་བའི་ ོད་དམངས་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འབེབས་པར་ ེད།
༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ང་ བ་ ་དོར་ཏེ། ་གཞན་ལ་ ོས་ ི་བ ག་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ལག་པས་ཅི་

ས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ལ་ གས་ ོ་བ་བ ངས་པས། བདག་གིས་ ོ་བ་ཡོད་ཚད་ ལ་འདིར་གཏོང་
ཞིང་། ནམ་ཡང་མཚམས་ཆད་པར་མི་འ ར། ༡༨ ཡིན་ན་ཡང་། ོད་ཅག་གཙ་བོའི་ ང་ ་ གས་བ ག་ ་

་བཏང་བའི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་འདི་ ར་ལན་གདབ་དགོས། གང་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཐོས་པའི་ག ངས་ཏེ། ༡༩ བདག་གིས་ ལ་འདི་དང་འདི་ན་
འཚ་བའི་ ོད་དམངས་ མས་ལ། ལ་འདི་ ་ངམ་ཐང་ ་འ ར་ཞིང་། དམངས་ལ་དམོད་པ་ཕོག་ངེས་ཞེས་
པའི་ག ངས་ མས་ཐོས་པས། ོད་ ི་སེམས་ནི་ ལ་བར་ ར་ཅིང་། བདག་གི་ ང་ནས་ཉམ་ ང་ ར་ ར་
ཏེ་ ོན་པ་གཤགས་པ་དང་། བདག་ལ་ ོགས་ནས་ ས། དེ་བས་བདག་གིས་ ོད་ ི་འདོད་པ་ཞལ་ ིས་བཞེས་
ངེས། འདི་ནི་བདག་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༠ བདག་གིས་ ོད་རང་བདེ་བར་ ར་ ང་ ེ། ོད་ ི་མེས་པོ་
དག་གི་གམ་ ་འ ོ་ ་འ ག་ངེས། བདག་གིས་ ལ་འདི་ལ་ཕབ་པའི་ཉེས་ ོན་ཐམས་ཅད་ ོད་ ིས་མཐོང་
བར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས་པས། དེ་དག་ ལ་པོ་ལ་ ་ ་སོང་ངོ་༎

༢༣ ལ་པོས་མི་མངགས་ནས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ན་པོ་ མས་བ ས་པ་དང་། ༢ ལ་
པོ་དང་། ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་དང་། དེ་མིན་མཆོད་

དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། མི་སེར་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེ་ ང་ལ་མ་བ ས་པར་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པར་འ ས་ཤིང་། ལ་པོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་ ེད་པའི་ ེགས་བམ་དེ་བཏོན་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་
ཉན་ ་བ ག ༣ ལ་པོ་ཀའི་གམ་ ་འ ེང་ནས། གཙ་བོའི་ ང་ ་ཞལ་ཆད་བཏབ་པ་འདི་ ་ ེ། ོ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་འ ངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ིམས་ ོལ་དང་། བཀའ་ ང་དང་། ིག་ ོལ་
དང་། ིམས་ ོལ་ མས་ ང་བ་དང་། ེགས་ ེང་ ་ཡོད་པའི་ཞལ་མཆིད་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་འ ར་བར་

འོ༎ འབངས་ མས་ ང་ཞལ་ཆད་དེའི་ ེས་ ་ གས།
༤ ལ་པོས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ར་བ་དང་། ོ་ ང་བ་ མས་ལ་བ་

ཨལ་དང་། ཨ་ཤེ་ ཱ་དང་། དེ་མིན་ནམ་མཁའི་ཉི་ འི་ཆེད་ ་བཟོས་པའི་ ོད་ མས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་
ནས་ ོར་ ང་ ་བ ག་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ི་རོལ་ན་ཡོད་པའི་ཀིད་རོན་ ་ ན་འ མ་ ི་ཞིང་ཐང་ ་
བ ེག་པ་དང་། ཐལ་བ་ནི་བེད་ཨེལ་ ་བ ལ་ཏོ༎ ༥ ོན་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་འ ་ ་དང་། ཡ་ ་

འི་མཁར་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་ ི་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་ ོས་བ ག་པར་བཞག་པའི་མཆོད་
དཔོན་དག ད་ ་ ལ་པོས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། བ་ཨལ་དང་། ཉི་མ་དང་། ་བ་དང་། ་ ར་དང་།༼ཉི་
མའི་ ིམ་ ད་བ ་གཉིས།༽ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་ ོས་བ ག་མཁན་ ི་མི་ མས་ ང་མེད་
པར་བཟོས། ༦ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་ཨ་ཤེ་ ཱ་ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ི་རོལ་ན་ཡོད་པའི་ཀིད་རོན་ ་
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ན་ ི་འ མ་ ་བ ལ་ཏེ་བ ེགས་པ་དང་། བཅག་ ེ་ ལ་ ་བཏང་ ེས། ཐལ་བ་ནི་མི་སེར་ མས་ ི་ ར་
སའི་ ེང་ ་གཏོར་རོ༎ ༧ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ཡོད་པའི་མ་ནིང་གི་ཁང་པ་ ེ། ད་མེད་ མས་ ིས་ཨ་
ཤེ་ ཱ་ལ་ཡོལ་བ་འཐགས་པའི་ཁང་པ་དེ་ཡང་བཤིག་གོ། ༨ དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་མཁར་ལས་མཆོད་དཔོན་ མས་

ིད་འོངས་ཤིང་། གེ་ ཱ་ནས་བེ་ཨར་ཤེ་ ཱའི་བར་ ི་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ོས་བ ག་སའི་མཆོད་ ི་དག་མི་
གཙང་བར་བཟོས་པ་དང་། མཁར་ ོའི་འ མ་ ི་མཆོད་ ི་དེ་ཡང་བཤིག་གོ། མཆོད་ ི་འདི་ནི་མཁར་དཔོན་
ཡོ་ ་ཨ་ཡི་ ོ་འ མ་ཏེ། མཁར་ ོའི་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད། ༩ འོན་ ང་མཆོད་ ིའ་མཆོད་དཔོན་ མས་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་འོང་མི་ ིད་པར། ཁོ་ཚའི་ ན་ འི་ ས་ ་ ར་མེད་བག་
ལེབ་ཟ་བཞིན་ ོད། ༡༠ བེན་ཧིན་ནོམ་ ང་བར་ཡོད་པའི་ཏོ་ཕེད་ ང་མི་གཙང་བར་བཟོས་ཏེ། ་ཞིག་གིས་

ང་དེ་ ་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་མེ་ ་མཆོད་ནས་མོ་ལེག་ལ་ ལ་མི་ཆོག་པར་ ས། ༡༡ ཡང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་
མས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་འ མ་མམ། ག་ མ་པ་ ་ཐན་མེ་ལེག་གི་གཟིམས་ ང་གི་ ོ་ཁང་

དང་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ཉི་མར་ ལ་བའི་ ་དེ་མེད་པར་བཟོས་པ་མ་ཟད། ཉི་མར་ ལ་བའི་ཤིང་ ་དེ་ཡང་མེ་
་ ལ། ༡༢ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་ཨ་ཧས་ ི་ཐོག་ཁང་ ེང་ ་བཟོས་པའི་མཆོད་ ི་དང་མ་ནས་ཤེས་
ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་གཉིས་ ི་ནང་ ་བཟོས་པའི་མཆོད་ ི་དེ་ཡང་། ལ་པོས་བཤིག་ཅིང་
ལ་ ་བཏང་ ེ། ཐལ་བ་ མས་ཀིད་རོན་ ་ ན་ནང་ ་ གས་སོ༎ ༡༣ ོན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མ ན་ ོགས་དང་། རི་བོ་འཇིག་ ེད་ ི་གཡས་ ོགས་ ་ཚ་དོན་པའི་ཆེད་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་
ཨས་དོ་རེད་དང་། མོ་ཨབ་པའི་ཆེད་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་ ་མོས་དང་། ཨམ་མོན་པའི་ཆེད་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་
མིལ་ཀོམ་བཅས་ལ་མཆོད་ ི་བ ིགས་ཐམས་ཅད་ ང་། ལ་པོས་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༡༤ ཡང་ཀ་ ་བཅག

་ཤིང་བཅད་ཅིང་། ལ་དེ་མིའི་ ས་པས་ཁེངས་པར་ ས་སོ༎
༡༥ ཁོས་བེད་ཨེལ་ ི་མཆོད་ ི་ ེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཉེས་པར་ ང་ ་འ ག་ ེད། ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་

རོབ་ཨམ་ ིས་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་དེ་ཡང་བཤིག་ཅིང་མེ་ ་ ལ། བཅག་ ེ་ ལ་ ་བཏང་བ་དང་། དེ་མིན་
ཨ་ཤེ་ ཱ་ཡང་མེ་ ་བ ེགས་སོ༎ ༡༦ ཡོ་ཤི་ ཱ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས། རི་བོའི་ ེང་གི་ ར་ས་ མས་མཐོང་བས། མི་
མངགས་ཏེ་ ར་སའི་ནང་གི་ ས་པ་ མས་འདོན་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་དག་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་བ ེག་ ེ།
མཆོད་ ི་མི་གཙང་བར་བཟོས། དེ་ནི་ ོན་ ེས་ ་དམ་པས་གཙ་བོའི་བཀའ་བ གས་པ་ཇི་བཞིན་ནོ༎ ༡༧ ཡོ་
ཤི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངས་མཐོང་བ་འདི་ནི་ ་ཞིག་གི་ ར་ ོ་རེད་ཅེས་ ིས། མཁར་ནང་གི་མི་དེས་འདི་

ད་ ། ོན་ ེས་ ་དམ་པ་ཞིག་ཡ་ ་ ་ནས་འོང་ ེ། ད་ ་ ལ་པོས་བེད་ཨེལ་ ི་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་འདི་
དང་འདི་ ོད་པར་ འོ་ཞེས་ མས་ ང་ ོན་མཁན་དེའི་ ར་ ོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༡༨ ཡོ་ཤི་ ཱས་འདི་ ད་ །
དེ་ཞོག་དང་། ཁོའི་ ས་པ་ ོར་མི་དགོས་ཞེས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་དེའི་ ས་པ་མ་ ོར་ལ། ས་མར་ ཱ་ནས་འོང་
བའི་ ང་ ོན་པ་དེའི་ ས་པའང་མ་ ོར་རོ༎
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༡༩ ོན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་ས་མར་ ཱའི་མཁར་ནང་ ་མཆོད་ ི་བ ིགས་ཏེ། གཙ་བོའི་
གས་ ོ་ ་མཛད། ད་ ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡིས་ཁོས་བེད་ཨེལ་ ་ཅི་ ད་པ་བཞིན་དེ་དག་བཤིག་པ་དང་། ༢༠ མཆོད་
ིའི་ ེང་གི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ང་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་བསད་ཅིང་། མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མིའི་ ས་པ་

བ ེགས་ ེས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་སོང་ངོ་༎
༢༡ ལ་པོས་འབངས་མི་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཞལ་ཆད་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་ ་བཀོད་པ་ཇི་བཞིན།

གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ོལ་ ོན་ ང་དགོས་ཞེས་བ ོས། ༢༢ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་
བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ས་པ་ནས་ད་ འི་བར་ །
འདི་ ་ འི་བ ོན་ ོན་ནི་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎ ༢༣ འོན་ ང་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་

་གཙ་བོ་ལ་བ ོན་ ོན་ ང་བར་ ས།
༢༤ ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་དང་། མོ་འདེབས་མཁན་དང་།

ིམ་ ་ཡོད་པའི་ ་འ ་དང་འ ་ ། དེ་མིན་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡིས་མེད་པར་བཟོས་
ཏེ། མཆོད་དཔོན་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་ ེད་པའི་ ིག་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་
པ་ཐམས་ཅད་མངོན་འ ར་ ས།

༢༥ ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ོན་ལ་ཁོ་དང་འ ་བར་གཙ་བོ་ལ་ ོ་གཅིག་དང་། སེམས་གཅིག ོབས་ཡོད་ཚད་འ ལ་
ཞིང་། མོ་ཤེའི་ ིག་ ིམས་ཐམས་ཅད་བ ི་མཁན་ཞིག་མ་ ང་ལ། ཁོའི་ ེས་ ་ཡང་ཁོ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཞིག་

ང་མ་ ོང་ངོ་༎ ༢༦ ཡིན་ན་ཡང་། གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ེང་ ་འབར་བཞིན་པའི་ཁོང་ ོ་དེ་ད་ ང་མཚམས་
བཞག་མ་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་ན་ཤེས་ ིས་ཁོང་ལ་ ོ་འབར་ ་བ ག ༢༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བདག་གི་མ ན་ནས་མཐར་བ ད་པ་ ར། ཡ་ ་ ་བ་ མས་བ ོད་པར་ངེས།
བདག་གིས་ ོན་རང་ཉིད་ ིས་བདམས་པའི་མཁར་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་བདག་གིས་རང་གི་མཚན་ལ་
བ གས་པའི་གནས་དམ་པ་དེ་མེད་པར་ ་ངེས།

༢༨ ཡོ་ ་ ཱ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད།
༢༩ ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡི་ ས་ ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ནེ་ཀོ་ ་བ་པོ་ལ་ ་བོའི་འ མ་ ་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོར་

ོལ་ ་འོང་བས། ཡོ་ཤི་ ཱ་དེ་འགོག་ ་སོང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་མེ་གིད་དོ་ ་ཡོ་ཤི་ ཱ་དང་འ ད་པས། ཁོ་
རང་དེ་ ་བསད་དོ༎ ༣༠ ཁོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ཁོའི་བེམ་པོ་ཤིང་ ་ ་བཞག་ ེ་མེ་གིད་དོ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་བ ལ་ཞིང་། ཁོ་རང་གི་ ར་ ང་ ་བ ག ལ་འབངས་ མས་ ིས་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡི་ ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ལ་

གས་ མ་ ག་ ེ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ོས།
༣༡ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ ིས་ ལ་ ིད་འཛན་ ས་ལོ་ཉེར་ག མ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་བ་ག མ་ལ་

ལ་པོར་བ ད། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཧ་ ་ཏལ་ཟེར་ཞིང་། ལིབ་ན་བ་ཡེ་རམ་ཡའི་ ་མོ་ཡིན། ༣༢ ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་
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ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ད་པ་ ེ། ཁོའི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ཅི་ ད་པ་ལ་དཔེ་
བ ས་སོ༎ ༣༣ ཕར་ཨོ་ནེ་ཀོ་ཡིས་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ཧ་མད་ ལ་ ི་རིབ་ ཱ་ ་བཙན་ ་བ ག་ནས། ཁོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་

་ ལ་པོར་ ོད་ ་མ་བ ག་པ་དང་། ཡ་ ་ ་ ལ་ ེའི་ད ལ་ ོ་ཚད་བ ་དང་། གསེར་ ོ་ཚད་གཅིག་
གི་ཆད་པ་བཅད་དོ༎ ༣༤ ཕར་ཨོ་ནེ་ཀོ་ཡིས་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡི་ ་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ཁོའི་ཕ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་
བཞག་པ་དང་། ཁོའི་མིང་ལ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཞེས་བཏགས། འོན་ ང་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ཨེ་ཇིབ་ ་ ེར་བ་དང་། ཁོ་
རང་དེ་ ་ཤིའོ༎ ༣༥ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་གསེར་ད ལ་ ེར་བའི་ཆེད་ ། ཕར་ཨོའི་ངག་བཞིན་ ལ་ ེ་
དག་ལས་གསེར་ད ལ་བ ས། མི་རེ་རེའི་ གས་ལ་དཔགས་ནས་གསེར་ད ལ་བ ས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ན་གོ་ལ་ ད།

༣༦ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ིས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་
གཅིག་ལ་ ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མིང་ལ་ཟེ་བི་ ་ཟེར་ཞིང་། ་ ཱ་བ་པེ་ ་ཡའི་ ་མོ་ཡིན། ༣༧ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་

ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ཁོའི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་དཔེ་བ ས་སོ༎

༢༤ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ས་ ། བ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ཡ་ ་ ་ ་འོང་ཞིང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་
ིས་ལོ་ག མལ་ཞབས་ཏོག་ ས་ ེས། ཁོ་དང་ བ་འགལ་ ས། ༢ གཙ་བོས་ཀལ་དི་བའི་དམག་

དང་། ཨ་རམ་པའི་དམག་དང་། མོ་ཨབ་པའི་དམག་དང་། ཨམ་མོན་པའི་དམག་བཅས་ ངས་ནས་ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིམ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ཡ་ ་ ་བ་མེད་པར་བཏང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་
བ ལ་བའི་བཀའ་ཇི་བཞིན་ནོ༎ ༣ ཉེས་ ོན་འདི་ཡ་ ་ འི་ ེང་ ་བབས་པ་ནི། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡིན། དེ་
དག་རང་ཉིད་ ི་ ང་ནས་མཐར་བ ད་པའི་ ་མཚན་ནི། མ་ནས་ཤེས་ ིས་བཟོས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་
དང་། ༤ ཁོས་ཉེས་མེད་པ་ མས་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཁེངས་པར་ ས་པས། གཙ་བོས་ཁོ་
རང་ ོག་ཐར་ ་གཏོང་མི་ ིད་དོ༎

༥ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད།
༦ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཁོའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་
བ ད་དོ༎ ༧ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ཁོའི་ ལ་ ེ་ནས་ ར་ཡང་འོང་བར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་
པོས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ ་བོ་ནས་པོ་ལ་ ་བོའི་བར་ཐམས་ཅད་ ངས་སོ།

༨ ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ ིས་ ལ་ ིད་འཛན་ ས་ལོ་བཅོ་བ ད་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ག མ་ ི་རིང་
ལ་ ལ་པོ་ ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ནེ་ ས་ ཱ་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ད ི་ ་ཤ་ལེམ་པ་ཨེལ་ ་ཐན་ ི་ ་མོ་ཡིན།
༩ ཡེ་ཧོ་ཀིན་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ཁོའི་ཕ་ཡིས་ཅི་ ད་པ་
ཐམས་ཅད་ ད་དོ༎ ༡༠ དེའི་ བས་ ། ཱ་བིལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ི་དམག་ད ང་ད ི་ ་ཤ་ལེམ་ ་
འ ོར་ནས། མཁར་བ ོར་བ ིལ་ ས། ༡༡ ཁོའི་དམག་གིས་མཁར་བ ོར་བའི་ ས་ ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་
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ཀད་ནེ་ཙར་ཡང་དངོས་ ་ ེབས། ༡༢ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་ཁོའི་མ་དང་། འཁོར་གཡོག་དང་།
འགོ་བ་དང་། ག་ མ་པ་ མས་མཉམ་གཅིག་ ་མཁར་ལས་ཐོན་ཏེ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ལ་མགོ་བཏེགས་པས།

ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་རང་བ ང་ངོ་༎ དེ་ ས་ ཱ་བེལ་ ིས་ ལ་ ིད་བ ངས་བའི་ལོ་བ ད་པ་ཡིན། ༡༣ ཱ་
བེལ་ ལ་པོས་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ནང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་ཚད་ ེར་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་

ི་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་དོན་ ་བཟོས་བའི་གསེར་ ོད་ཡོད་ཚད་གཏོར་བ་དང་། དེ་
ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ནང་བཞིན་ནོ། ༡༤ ཡང་ད ི་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་ མས་དང་། མགོ་བ་ མས་དང་།
མ ་ ས་ཆེ་བའི་དཔའ་ ལ་ མས་བཅས་བ ོམ་པས་མི་ ི་གཅིག་དང་། ཐ་ན་ཤིང་མགར་དང་། གས་
མགར་བཅས་ཚང་མ་བ ང་ནས་ ེར་བས། ལ་ ེ་དེའི་ཧ་ཅང་ད ལ་བོ་ མས་ལས་གཞན་གཅིག་ ང་མ་

ས་སོ། ༡༥ དེ་མིན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་ ལ་ མ། བ ན་མོ་དང་། ག་ མ་དང་། ལ་ ི་དཔོན་པོ་ཚང་མ་
བ ང་ ེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ཱ་བེལ་ ་སོང་ངོ་༎ ༡༦ ཡང་དབའ་ ལ་བ ན་ ོང་དང་ཤིང་བཟོ་དང་། གས་
མགར་ཆིག་ ོང་། ག ལ་ ་ གས་ བ་པའི་དཔའ་བོ་ཚང་མ་བ ང་ནས་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་རོ༎ ༡༧ ཱ་བེལ་ ི་

ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ ི་ཨ་ ་མད་ཐན་ ཱ་དེའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་ ་བ ག་པ་དང་། མད་ཐན་ ཱའི་
མིང་བ ེས་ནས་ཚ་དེ་ཀི་ ཱ་ཞེས་བཏགས་སོ།

༡༨ ཚ་དེ་ཀི་ ཱས་ ལ་ ིད་འཛན་ ས་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ལོ་བ ་གཅིག་ལ་
ིད་བ ངས་སོ། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཧ་ ་ཏལ་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ལིབ་ན་པ་ཡེ་རེམ་ཡའི་ ་མོ་ཡིན། ༡༩ ཚ་དེ་

ཀི་ ཱས་གཙ་བོ་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་ ེ། ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ ིས་ཅི་ ད་པ་ མས་ ད།
༢༠ དེ་བས། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ེང་ལ་ གས་ ོ་བ་མཛད་ནས། ཁོང་གིས་མི་དམངས་ མས་
ཁོང་གི་ ང་ནས་མཐར་ ད་དོ༎

༢༥ ཚ་དེ་ཀི་ཡས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོར་ བ་འགལ་ ས་པས། ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ད་ནས་ལོ་ད ་བའི་
་བ ་བའི་ཚས་བ ་ཉིན། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་དམག་མི་ཚང་མའི་ ེ་ ིད་

ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཕར་ ོལ་ ས་ཤིང་། མཁར་ ི་ཁ་གཏད་ ་དམག་ ར་བཏབ་ ེ། ོགས་བཞི་ ་བཙན་
ོང་བ ིགས། ༢ དེ་ ར་མཁར་བ ོར་བ ིལ་ ས་ཏེ། ཚ་དེ་ཀི་ཡའི་ ལ་པོའི་ ིད་ལོ་བ ་གཅིག་པའི་བར་ ་

དེ་ ར་བ ད་པས། ༣ ་བཞི་བའི་ཚས་ད འི་ཉིན། མཁར་ནང་ ་ ་གེ་ཆེན་པོ་ ང་ཞིང་། ཐ་ན་མི་སེར་ལ་
ཟ་ འང་མེད་པར་ ར། ༤ མཁར་ ོལ་བས་གཏོར་ཞིང་། དམག་གི་འགོ་བ་ཚང་མ་མཚན་མོར་ ལ་པོའི་ མ་
རའི་ར་ ོར་གཉིས་ ི་བར་ ི་ ་ ོ་ལས་ ོས་ལ། ཀལ་དི་བས་ ོགས་བཞི་ནས་མཁར་ནང་ ་ ར་ ོལ་ ས་

ང་བས། ལ་པོ་ ཱ་ལ་པའི་ ོགས་ ་ ོས། ༥ ཀལ་དིའི་དམག་གིས་ ལ་པོའི་ ེས་དེད་དེ། ཡེ་རི་ཀོ་ ་ ེས་
ཆོད་པས། ཁོའི་དམག་མི་ཚང་མ་ཁོ་དང་ ལ་ཏེ་ ོགས་བཞིར་འཐོར། ༦ ཀལ་དི་བས་ ལ་པོ་བ ང་ནས། ཁོ་

ིད་དེ་རིབ་ ཱ་ ་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ ིམ་ཐག་བཅད་དེ། ༧ ཚ་དི་ཀི་ཡའི་མིག་མ ན་ ་ཁོའི་ ་
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མས་བསད་ཅིང་། ཚ་དེ་ཀི་ ཱའི་མིག་གཉིས་བཏོན། ཟངས་ ི་ གས་ཐག་གིས་བ ིགས་ནས། ཱ་བེལ་ ་ ིད་
ནས་སོང་།

༨ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀལ་ནེ་ཙར་ ི་ ིད་ལོ་བ ་ད ་བའི་ ་ ་བའི་ཚས་བ ན་ཉིན། ཱ་བེལ་ ི་
ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་དང་། ང་དམག་གི་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་དན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོང་ནས། ༩ གཙ་

བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་མེས་བ ེགས་ལ། ད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་ཁང་དག་ ང་མེས་
བ ེགས་པ་ ེ། དེ་དག་ནི་ ིམ་ཚང་ཆེན་པོ་དག་གི་ ོད་ཁང་ཡིན། ༡༠ ང་དམག་གི་དཔོན་པོ་དང་འ ོགས་
པའི་ཀལ་དི་བའི་དམག་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོགས་བཞིའི་ གས་རི་ཚང་མ་གཏོར། ༡༡ བས་དེར་

ང་དམག་གི་འགོ་བ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་དན་ ིས་མཁར་ནང་ ་ ག་པའི་མི་སེར་དང་། ད་ ང་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་
པོར་མགོ་བཏགས་ཟིན་པའི་ མས། དམངས་མང་པོ་ལས་ ག་པའི་མི་ མས། ཡོད་ཚད་བ ང་ནས་ ིད་སོང་།
༡༢ འོན་ ང་ ང་དམག་གི་འགོ་བས་དམངས་ མས་ལས་ཆེས་ད ལ་བའི་མི་ ོར་ཞིག་བཞག་ནས། ཁོ་ཚར་

ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་གསོ་དང་། ོ་ལས་ ེད་ ་བ ག
༡༣ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ཟངས་ ི་ཀ་བ་དང་། གཙ་བོའི་ ི་དང་ཟངས་མཚ་བཅས། ཀལ་དི་བས་ཡོད་

ཚད་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། ཟངས་ མས་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་སོང་ལ། ༡༤ ད་ ང་ཟས་ ོད་དང་། མེ་ ེམ་དང་།
མེ་ལེན་དང་། མ་ ་བཅས། བཀོལ་ ོད་ ས་ཆོག་པའི་ཟངས་ཆས་ཡོད་ཚད་དང་། ༡༥ མེ་ ོར་དང་། དཀར་
ཡོལ་བཅས། གསེར་ ི་རིགས་དང་། ད ལ་ ི་རིགས། ཡོད་ཚད་ ང་དམག་གི་འགོ་བས་ ེར་སོང་། ༡༦ ཤ་ལོ་
མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ ན་ ེད་ཆེད་ཟངས་ ི་ཀ་བ་གཉིས་དང་། ཟངས་མཚ་གཅིག་དང་། ི་
འགའ་བཅས། འདི་དག་ཚང་མའི་ཟངས་ཡོད་ཚད། ཚད་ ིས་མི་ལོང་བ་ཞིག་ཐོབ། ༡༧ ཀ་བ་འདིའི་མཐོ་ཚད་
ལ་ ི་བཅོ་བ ད་ཡོད་པ་དང་། ཀ་བའི་ ེང་ ་ཀ་གཞི་ཡོད་ཅིང་། དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་ ི་ག མ་ཡོད། ཀ་གཞིའི་
མཐའ་ ོར་ ་ ་བ་ ་ ེད་དང་སེ་འ ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་ཟངས་ཡིན། ཀ་བ་གཞན་དེ་ཡང་། དེ་དང་
འ ་བར། ་བ་ ་ ེད་ཡོད།

༡༨ ང་དམག་གི་འགོ་བས་མཆོད་དཔོན་སེ་ ཱ་ཡ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ར་བ་ཙ་ཕན་ ཱ་དང་། ོ་ ང་
ག མ་ཡང་བ ང་། ༡༩ ད་ ང་མཁར་ནང་གི་དོ་དམ་དམག་གི་དཔོན་པོ་ཞིག་དང་།༼ཡང་ན་ ག་ མ་པ།༽
ཡང་མཁར་ནང་ནམ་ ན་ ་ ལ་པོར་ ག་པའི་མི་ ་དང་ཞིབ་བཤེར་ ེད་མཁན་ ི་ ལ་དམངས་ ི་དམག་
དཔོན་ ི་ ང་ཡིག་པ་དང་། མཁར་ནང་ ་ ག་ ད་ ེད་པའི་ ལ་དམངས་བ་མི་ ག་ ་བཅས་བ ང་ཞིང་།
༢༠ ང་དམག་གི་འགོ་བ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་དན་ ིས་མི་དེ་དག་རིབ་ ཱ་ ་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོད་སར་ ིད་དེ་
སོང་། ༢༡ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ཚ་ ་མད་ ི་རིབ་ ཱ་ ་བསད། དེ་ ར། ཡ་ ་ ་བ་དག་ ང་བ ང་ནས་ ལ་
འདི་དང་ཁ་ ལ་ནས་སོང་།

༢༢ ཐ་ན་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ ག་པའི་འབངས་ ེ། དེ་དག་ནི་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་
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ག་ ་བ ག་པ་དག་ཡིན་ལ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོས་ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོ་གསོ་ ོང་ ས་ཏེ། ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་
ཱ་ཁོ་ཚའི་ ོང་དཔོན་ ་བ ོས། ༢༣ དམག་དཔོན་ མས་དང་ཁོ་ཚར་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ ིས་ ཱ་བེལ་ ི་
ལ་པོས་གེ་དལ་ ཱ་ ོང་དཔོན་ ་བ ོས་པ་ཐོས་ཤིང་། དེ་ནས་དམག་དཔོན་ནེ་ཐན་ཡའི་ ་ཡིས་མ་ཨེལ་

དང་། ཀ་རེ་ཡའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ནེ་ཏོ་ཕད་བ་ཐན་ ་མེད་ ི་ ་སེ་ ཱ་དང་། མ་ཨ་ཁད་པའི་ ་ཡ་ཨ་ཟན་
ཱ། ཁོ་ཚར་གཏོགས་པའི་མི་བཅས་ཡོད་ཚད་མིས་ཕ་ ་འོང་ནས་གེ་དལ་ ཱར་ ག་ ་སོང་། ༢༤ གེ་དལ་ཡ་

ཡིས་ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚར་གཏོགས་པ་ མས་ལ། ོད་ཚ་ཀལ་དིའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ལ་
འདིར་བ ད་ནས་ ཱ་བེལ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་ན། བདེ་ ིད་འཐོབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་མནའ་བོར།

༢༥ ་བ་བ ན་པར། ལ་ ད་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཚ་བོའམ། ནེ་ཐན་ཡའི་ ་ཡིས་མ་ཨེལ་ ིས་མི་བ ་ ིད་དེ།
གེ་དལ་ཡ་དང་དེ་མིན་ཁོ་དང་མཉམ་ ་མིས་ཕ་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་དང་ཀལ་དི་བ་ མས་བསད། ༢༦ དེ་
ནས་དམངས་ཆེ་མ་ ང་ག མ་དང་། དམག་དཔོན་དང་བཅས་པ་ཀལ་དི་བ་ མས་ལ་ ག་ ེ། ཡར་ལངས་ཏེ་
ཨེ་ཇིབ་ ་སོང་ངོ་༎

༢༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་བ ང་ནས་ལོ་སོ་བ ན་འགོར་བའི་ ས་དང་། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་
ཨེ་ཝེལ་མེ་རོ་དག་གི་ ལ་ ིད་བ ང་བའི་ལོ་དང་པོའི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚས་ཉེར་བ ན་ཉིན། ཡ་ ་ འི་

ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ ི་ཁ་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ། ཁོ་རང་བཙན་ནས་བཏོན་ནོ༎ ༢༨ ཡང་ཁོ་ལ་བ ེ་བའི་གཏམ་ ེང་
མཛད་པ་དང་། ཁོའི་གོ་གནས་ནི་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ ཱ་བེལ་ ་ཡོད་པའི་ ལ་པོ་གཞན་ མས་ལས་མཐོ་བར་

ས་ཏེ། ༢༩ ཁོའི་བཙན་ ་ ིས་ཤིང་། ཁོ་ལ་ཚ་གང་བོར་ ག་ ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ ང་ ་ཟ་མ་ཟ་ ་བ ག་པ་
ེ། ༣༠ ལ་པོས་ཁོ་ལ་མཁོ་བའི་ཟ་མ་ནི་ཉིན་རེར་ ན་རེ་མ་ཆད་པར། ཚ་གང་བོར་དེ་ ར་ ས་སོ༎ ༎
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༡ ཨ་དམ་ལས་ཤེད་དང་། ཤེད་ལས་ཨེ་ནོས་ ེས། ༢ ཨེ་ནོས་ལས་ཀེ་ནན་དང་། ཀེ་ནན་ལས་མ་ཧ་ལ་ལེ་ཨེལ་
དང་། མ་ཧ་ལ་ལེ་ཨེལ་ལས་ཨེ་རེད་ ེས། ༣ ཨེ་རེད་ལས་ཧ་ནོག་དང་། ཧ་ནོག་ལས་མ་ ་ཤ་ ཱ་དང་། མ་ ་

ཤ་ ཱ་ལས་མེག་ ེས། ༤ ལ་མེག་ལས་ནོ་ཨ་དང་། ནོ་ཨ་ལས་ཤེམ་དང་། ཧམ་དང་། ཡ་ཕེད་ག མ་ ེས།
༥ ཡ་ཕེད་ ི་ ་ནི་གོ་མེར་དང་། མ་གོག་དང་། མ་ད་ཨི་དང་། ཡ་ཝན་དང་། ་བལ་དང་། མེ་ཤེག་དང་། ཐི་

ཱ་བཅས་བ ན་ནོ༎ ༦ གོ་མེར་ ི་ ་ནི་ཨས་ཀེ་ ་དང་། རི་ཕད་དང་༼འགོད་པའི་ལེ ་བ ་བའི་ཁག་ག མ་
པར་རི་ ྥ་ཏིཞེས་ ིས་ཡོད།༽ ཐོ་གར་མ་བཅས་ག མ་མོ༎ ༧ ཡ་ཝན་ ི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ ་དང་། ཐར་ཤི་ ་དང་།
ཧེད་དང་། དོ་དན་བཅས་སོ༎༼ ལོ་དན་ཟེར་བའང་ཡོད།༽ ༨ ཧམ་ ི་ ་ ་ ་དང་། མིས་ར་ཨིམ་དང་། ད་
དང་། ཀན་ཨན་བཅས་བཞིའོ༎ ༩ ་ འི་ ་ནི་སེ་ ཱ་དང་། ཧ་ཝི་ ཱ་དང་། སབ་ ཱ་དང་། ར་ཨེ་མ་དང་། སབ་ཐེ་

་བཅས་ འོ༎ ར་ཨེ་མའི་ ་ནི་ཤེ་ ཱ་དང་། དེ་དན་གཉིས་ཡིན། ༡༠ ཡང་ ་ ་ལས་ནིམ་རོད་ ེས་ཤིང་། ཁོ་ནི་
འཇིག་ ེན་འདིའི་དཔའ་བོ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པར་ གས། ༡༡ མིས་ར་ཨིམ་ནས་ ་བ་དང་། ཨ་ནམ་པ་དང་། ལེ་
ཧམ་པ་དང་། ནབ་ ག་པ་དང་། ༡༢ པད་ ་བ་དང་། ཀས་ ག་པ་དང་། ཀབ་ཐོར་བ་བཅས་ ེས། ཀབ་ཐོར་བ་
ལས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ང་ངོ་༎

༡༣ ཀན་ཨན་ ི་ ་ཆེ་བ་ཚ་དོན་ཡིན་པ་དང་། ཡང་དེ་ལས་ཧེད་དང་། ༡༤ ཡེ་ ས་པ་དང་། ཨེ་མོར་བ་དང་།
གིར་གས་པ་དང་། ༡༥ ཀི་ཝི་བ་དང་། ཨར་ཀི་བ་དང་། སི་ནི་བ་དང་། ༡༦ ཨར་ཝད་པ་དང་། ཙ་མར་བ་དང་། དེ་
མིན་ཧ་མད་པ་ མས་ཆད་དོ༎ ༡༧ ཤེམ་ ི་ ་ནི་ཡེ་ལམ་དང་། ཨ་ ར་དང་། ཨར་ཕག་ཤད་དང་། ད་དང་།
ཨ་རམ་དང་། ་ཚ་དང་། ལ་དང་། གེ་ཐེར་དང་། མེ་ཤེག་༼ འགོད་པའི་ལེ ་བ ་བའི་ཁག་ཉེར་ག མ་པར་

ཱ་ ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽བཅས་སོ༎ ༡༨ ཨར་ཕག་ཤད་ལས་ཤེ་ ཱ་དང་། ཤེ་ ཱ་ལས་ཨེ་བེར་ ེས། ༡༩ ཨེ་བེར་ལ་ ་
གཉིས་ ེས་ཏེ། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཕེ་ལེག་ཅེས་བཏགས།༼ དེ་ནི་དགར་བའི་དོན་ནོ༎༽ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ས་མི་

མས་སོ་སོར་དགར་ནས་ ོད་ཅིང་། ཕེ་ལེག་གི་ ་བོའི་མིང་ལ་ཡོག་ཏན་ཞེས་འབོད། ༢༠ ཡོག་ཏན་ལས་ཨལ་
མོ་དད་དང་། ་ལེབ་དང་། ཧ་ཙར་མ་ཝེད་དང་། ཡ་རག་དང་། ༢༡ ཧ་དོ་ ཱམ་དང་། ་ཟལ་དང་། དིག་ ཱ་དང་།
༢༢ ཨེ་བལ་དང་། ཨ་བི་མ་ཨེལ་དང་། ཤེ་ ཱ་དང་། ༢༣ ཨོ་ཕིར་དང་། ཧ་ཝི་ ཱ་དང་། ཡོ་བབ་བཅས་ ེས། འདི་
དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོག་ཏན་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎

༢༤ ཤེམ་ལས་ཨར་ཕག་ཤད་དང་། ཨར་ཕག་ཤད་ལས་ཤེ་ ཱ་ ེས། ༢༥ ཤེ་ ཱ་ལས་ཨེ་བེར་དང་། ཨེ་བེར་ལས་
ཕེ་ལེག་དང་། ཕེ་ལེག་ལས་རེ་ ་ ེས། ༢༦ རེ་ ་ལས་སེ་ ག་དང་། སེ་ ག་ལས་ ་ཧོར་དང་། ་ཧོར་ལས་ཐ་ ཱ་

ེས། ༢༧ ཐ་ ཱ་ལས་ཨབ་རམ་ ེས་པ་ ེ། ཨབ་རམ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ཡིན་ནོ༎
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༢༨ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ནི་ཨི་ ཱག་དང་། ཡིས་མ་ཨེལ་གཉིས་ཡིན། ༢༩ ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་
པ་འདི་དག་ ེ། ་བ་ཡོད་ནི་ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་འ ོར་ཀེ་དར་དང་། ཨད་བ་ཨེལ་
དང་། མི་བ་སམ་དང་། ༣༠ མིས་ ཱ་དང་། ་ ཱ་དང་། ཱ་ས་དང་། ཧ་དད་དང་། ཐེ་ ཱ་དང་། ༣༡ ཡེ་ ར་དང་། ་
ཕིས་དང་། ཀེད་ ཱ་བཅས་ཏེ། འདི་ མས་ནི་ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎

༣༢ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ན་མ་ཀེ་ ་ ཱ་ ་བ་ལ་ ེས་པའི་ ་ མས་ནི། ཟིམ་རན་དང་། ཡོག་ཤན་དང་། ཱ་དན་
དང་། མིད་ཡན་དང་། ཡིས་ ཱག་དང་། ་ཨག་བཅས་སོ༎ ཡོག་ཤན་ ི་ ་ས་ ཱ་དང་། ་དན་གཉིས་ཡིན།
༣༣ མིད་ཡན་ ི་ ་ནི་ཨ་ ཱ་དང་། ཨེ་ཕེར་དང་། ཧ་ནོག་དང་། ཨ་བི་ ་དང་། ཨེ་ལི་ ་བཅས་ ་ ེ། འདི་དག་
ནི་ཀེ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ ད་ཡིན།

༣༤ ཨབ་ར་ཧམ་ལས་ཨི་ ཱག་ ེས་ཤིང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་ནི་ཨེ་སབ་དང་། ད ི་སི་རལ་གཉིས་སོ༎
༣༥ ཨེ་སབ་ ི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཕ་ཟ་དང་། རེ་ ་ཨེལ་དང་། ཡེ་ ས་དང་། ཡ་ཨེ་ལམ་དང་། ཁོ་རག་བཅས་ཡིན།

༣༦ ཨེ་ལི་ཕ་ཟའི་ ་ མས་ནི། ཐེ་མར་དང་། ཨོ་མར་དང་། ཚ་ཕི་དང་། ག་ཨེ་ཐམ་དང་། ཀེ་ ་དང་། ཐིམ་ ཱ་
དང་། ཨ་མ་ལེག་བཅས་སོ༎ ༣༧ རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ནི། ་ཧད་དང་། ཟེ་རག་དང་། ཤམ་ ཱ་དང་། མི་ ཱ་བཅས་
བཞིའོ༎

༣༨ སེ་ཨིར་ ི་ ་ མས་ནི། ལོ་ཐན་དང་། ཤོ་བལ་དང་། ཙབ་ཡོན་དང་། ཨ་ ་དང་། དི་ཤོན་དང་། ཨེ་ཙར་
དང་། དི་ཤན་བཅས་སོ༎ ༣༩ ལོ་ཐན་ ི་ ་ནི། ཧོ་རི་དང་། ཧོ་མན་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ཐན་ ི་ ིང་མོའི་མིང་ལ་
ཐིམ་ ་ཟེར། ༤༠ ཤོ་ཕན་ ི་ ་ནི། ཨལ་ཡན་དང་། མ་ ་ཧད་དང་། ཨེ་བལ་དང་། ཤེ་ཕི་དང་། ཨི་ནམ་བཅས་
ཡིན་ལ། ཙབ་ཡོན་ ི་ ་ནི། ཨ་ ཱ་དང་། ཨ་ ་གཉིས་སོ༎ ༤༡ ཨ་ འི་ ་ནི་དི་ཤོན་དང་། དི་ཤོན་ ི་ ་ནི། ཧེམ་
རན་དང་། ཨེས་བན་དང་། ཡིད་རན་དང་། ཁེ་རན་བཅས་བཞིའོ༎

༤༢ ཨེ་ཙར་ ི་ ་ནི། བིལ་ཧན་དང་། ཟ་ཨ་ཝན་དང་། ཨ་ཁན་དང་ག མ་མོ༎ དི་ཤན་ ི་ ་ནི་ ་ ཱ་དང་
ཨ་རན་གཉིས་ཡིན།

༤༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ ལ་པོ་མ་ ོན་པའི་ ོན་ལ། ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་ ལ་
པོ་དག་གི་མིང་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་ ར་རོ༎ བ་ཨོར་ ི་ ་བེ་ ཱ་ཡིས་ ལ་ ིད་བ ང་ཞིང་། ཁོའི་ ལ་
སའི་མིང་ལ་དིན་ཧ་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ༤༤ བེ་ ཱ་ཤི་ ེས། བོས་ ཱ་བ་སེ་རག་གི་ ་ཡོ་བབ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་
བ ད། ༤༥ ཡོ་བབ་ཤི་ ེས། ཐེ་མན་ ལ་ནས་འོང་བའི་ ་སམ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ༤༦ ་སམ་ཤི་

ེས། བེ་དད་ ི་ ་ཧ་དད་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ཧ་དད་ཟེར་བ་འདི་ནི་མོ་ཨབ་ ི་ ལ་ ་མིད་ཡན་པ་
མས་ཕམ་པར་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན་ལ། ཁོའི་ ལ་སའི་མིང་ལ་ཨ་ཝིད་ཅེས་ཟེར། ༤༧ ཧ་དད་ཤི་ ེས། མེས་རག་

པ་སམ་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ༤༨ སམ་ ཱ་ཤི་ ེས། ་བོའི་འ མ་ན་ཡོད་པའི་རེ་ཧོ་བོད་པ་ཤ་ ལ་
ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ༤༩ ཤ་ ལ་ཤི་ ེས། ཨག་བོར་ ི་ ་བ་ཨལ་ཧ་ནན་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད།
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༥༠ བ་ཨལ་ཧ་ནན་ཤི་ ེས། ཧ་དད་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། དེའི་ ལ་སའི་མིང་ལ་ཕ་གི་ཞེས་འབོད་པ་
དང་། ཁོའི་ ང་མའི་མིང་ལ་མེ་ཧེ་ཏ་བ་ཨེལ་ཟེར་ཞིང་། མེ་ཟ་ཧབ་ ི་ཚ་མོ་དང་མེད་རེད་ ི་ ་མོ་ཡིན།

༥༡ ཧ་དད་ཤི་ ེས། ཨེ་དོམ་པའི་རིགས་དཔོན་ནི་འདི་ ་ ེ། ཐིམ་ ་རིགས་དཔོན་དང་། ཨལ་ ཱ་རིགས་
དཔོན་དང་། ཡེ་ཐེད་རིགས་དཔོན་དང་། ༥༢ ཨོ་ཧོ་ལི་བ་རིགས་དཔོན་དང་། ཨེ་ ཱ་རིགས་དཔོན་དང་། པི་ནོན་
རིགས་དཔོན་དང་། ༥༣ ཀེ་ནས་རིགས་དཔོན་དང་། ཐེ་མན་རིགས་དཔོན་དང་། མིབ་ཙར་རིགས་དཔོན་དང་།
༥༤ མག་དི་ཨེལ་རིགས་དཔོན་དང་། ཨི་ ཱམ་ ི་དམག་དཔོན་བཅས་ཏེ། འདི་དག་ནི་ཨེ་དོམ་པའི་རིགས་དཔོན་
ཡིན་ནོ༎

༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ མས་ནི་ ་བེན་དང་། ཤིམ་ཡོན་དང་། ལེ་ཝེ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་། ཡི་ས་གར་དང་། ཟ་
་ལོན་དང་། ༢ ན་དང་། ཡོ་སེབ་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། ནབ་ཏ་ལི་དང་། གད་དང་། ཨ་ཤེར་བཅས་

སོ༎
༣ ཡ་ ་ འི་ ་ནི་གེར་དང་། ཨོ་ནན་དང་། ཤེ་ ཱ་བཅས་ཡིན། འདི་ག མ་པོ་ནི་ཀན་ཨན་པ་ ་ཨའི་ ་མོ་

ལས་ ེས་པ་ཡིན། ཡ་ ་ འི་ ་ཆེ་བ་གེར་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པས།
གཙ་བོས་ཁོ་རང་འཆི་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༤ ཡང་ཡ་ ་ འི་ འི་ ང་མ་ཐ་མར་ ིས་ཡ་ ་ ་ལ་ཕེ་རེས་དང་ཟེ་
རག་ཟེར་བ་གཉིས་བཙས་པས། ཡ་ ་ ་ལ་བ ོམས་པས་ ་ ་ཡོད་དོ༎

༥ ཕེ་རེས་ ི་ ་ནི་ཧེས་རོན་དང་། ཧ་ ལ་གཉིས་ཡིན། ༦ ཟེ་རག་གི་ ་ནི་ཟིམ་རི་དང་། ཨེ་ཐན་དང་། ཧེ་
ཱན་དང་། ཀལ་ཀོལ་དང་། ་ ཱ་༼ ་ད་ཡང་ཟེར།༽དང་བཅས་བ ོམས་པས་ ་ཡོད།

༧ ཁར་མིའི་ ་ཨ་ཁན་ཡིན། ཨ་ཁན་ཟེར་བ་འདིས་མེད་པར་བཟོ་ འི་དངོས་པོ་ མས་ ེར་ནས་ཉེས་པ་
བསགས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་ ག་ལ་ ར། ༨ ཨེ་ཐན་ ི་ ་ནི་ཨ་ཟར་ ཱ་ཡིན།

༩ ཧེས་རོན་ལས་ ེས་པའི་ ་ནི་ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་དང་། ཱམ་དང་། ཁེ་ ་བ་ཨི་དང་ག མ་མོ༎ ༡༠ ཱམ་ལས་
ཨམ་མི་ ་དབ་དང་། ཨམ་མི་ ་དབ་ལས་ཧ་ཤོན་ ེས་ཤིང་། ཧ་ཤོན་ནི་ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ ས། ༡༡ ཧ་ཤོན་ལས་
སལ་ ཱ་དང་། སལ་ ཱ་ནས་བོ་ཨས་ ེས། ༡༢ བོ་ཨས་ལས་ཨོ་བེད་དང་། ཨོ་བེད་ནས་ཡི་ ་ ེས། ༡༣ "ཡི་ ་ཡི་ ་
ཆེ་བ་ནི་ཨེ་ལི་ཡབ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཨ་བི་ ་དབ་དང་། ག མ་པ་ནི་ཤིམ་ ཱ་དང་༼ཤམ་ ཱ་ ེ། ཤ་ ་ ཨེལ་ ི་
ལེ ་བ ་ ག་པའི་ཁག་ད ་བར་ ོས།༽" ༡༤ བཞི་བ་ནི་ ་ཐ་ན་ཨེལ་དང་། ་བ་ནི་རད་ད་ཡི་དང་། ༡༥ ག་
པ་ནི་ཨོ་ཙམ་དང་། བ ན་པ་ནི་ ་བིད་བཅས་སོ༎ ༡༦ དེ་དག་གི་ ིང་མོ་ནི་ཙ་ ་ ཱ་དང་། ཨ་བི་ག་ཡིལ་གཉིས་
ཡིན། ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཨ་བི་ ་དང་། ཡོ་ཨབ་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་བཅས་ག མ་མོ༎ ༡༧ ཨ་བི་ག་ཡིལ་ལས་ཨ་མ་ ཱ་

ེས་པ་དང་། ཨ་མ་ ཱའི་ཕ་ནི་ཡིས་མ་ཨེལ་བ་ཡེ་ཐེར་ཡིན་ནོ༎
༡༨ ཧེས་རོན་ ི་ ་ཀ་ལེབ་ ིས་ཨ་ ་ ཱ་དང་ཡེ་རི་གོད་གཉིས་ ང་མར་ ངས་ཤིང་། ཨ་ ་ ཱའི་ ་ནི་ཡེ་

ཤེར་དང་། ཤོ་བབ་དང་། ཨར་དོན་དང་ག མ་མོ༎ ༡༩ ཨ་ ་ ཱ་ཤི་ ེས། ཡང་ཀ་ལེབ་ ིས་ཨེབ་རད་ ངས་ཏེ་
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ར་ ེས། ༢༠ ར་ལས་ ་རི་དང་། ་རི་ལས་བེ་ཙ་ཨེལ་ ེས་སོ༎
༢༡ ཧེས་རོན་ལོ་ ག་ ར་ལོན་མ་ཐག་གིལ་ཡད་ ི་ཕ་མ་ཁིར་ ི་ ་མོ་ ངས་ཤིང་དེ་དང་མཉམ་ ་བ ད་

པས། མ་ཁིར་ ི་ ་མོ་ལས་ས་ བ་ ེས། ༢༢ ས་ བ་ལས་ཡ་ཨིར་ ེས་པ་དང་། ཡ་གིར་ལ་གིལ་ཨད་ ལ་ ་
མཁར་ཉེར་ག མ་ཡོད་དོ༎ ༢༣ ེས་ ་གེ་ ར་དང་ཨ་རམ་པ་ མས་ ིས་ཡ་ཨིར་ ི་མཁར་ མས་དང་། དེ་
མིན་ཀེ་ ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་བ ོམས་པས་ ག་ ་འ ོགས། འདི་དག་ནི་གིལ་ཡད་ ི་ཕ་མ་ཁིར་

་བའི་ ་ ད་ ི་ཡིན་ནོ༎ ༢༤ ཧེབ་རོན་ནི་ ་ལེབ་ཨེབ་རད་ ལ་ ་ཤི་ ེས། ཁོའི་ ང་མ་ཨ་བི་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ལ་
ཨས་ ར་ ་བ་བཙས། ཨས་ ར་ནི་ཏེ་ཀོ་ཨ་ཡི་ཕ་ཡིན།

༢༥ ཧེས་རོན་ ི་ ་ཆེ་བ་ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་ལ་ ་དང་པོ་ ཱམ་དང་། དེ་མིན་ ་ ་དང་། ཨོ་རེན་དང་། ཨོ་ཙམ་
དང་། ཨ་ཧི་ ཱ་བཅས་ ་ ེས་སོ༎ ༢༦ ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་ ིས་ཡང་ ང་མ་ཞིག་ ངས་པ་ལ་ཨ་ཏ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་
ཨོ་ནམ་ ི་མ་ཡིན།

༢༧ ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ ཱམ་ ི་ ་ནི་ ཱ་ཨས་དང་། ཡ་མིན་དང་། ཨེ་ཀེར་དང་ག མ་མོ༎
༢༨ ཨོ་ནམ་ ི་ ་ནི་ཤམ་མ་ཨི་དང་། ཱ་ ་གཉིས་ཡིན། ཤམ་མ་ཨི་ཡི་ ་ནི་ ་དབ་དང་ཨ་བི་ ར་གཉིས་

སོ༎ ༢༩ ཨ་བི་ ར་ ི་ ང་མའི་མིང་ལ་ཨ་བི་ཧ་ཡིལ་ཟེར་ཞིང་། ཨ་བི་ཧ་ཡིལ་ ིས་ཁོ་ལ་ཨ་ག་ ཱན་དང་མོ་ལིད་
གཉིས་བཙས་སོ༎ ༣༠ ་དབ་ ི་ ་ནི་སེ་ལེད་དང་། ཨབ་པ་ཨིམ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། སེ་ལེད་ལ་ ་མ་ ང་བར་
ཤིའོ༎

༣༡ ཨབ་པ་ཨིམ་ ི་ ་ནི་ཡེ་ཤེ་ཨི་དང་། ཡེ་ཤེ་ཨི་ཡི་ ་ཤེ་ཤན་དང་། ཤེ་ཤན་ ི་ཨ་ཧེ་ ཱ་ཡིན།
༣༢ ཤམ་མ་ཨི་ཡི་ ་བོ་ ཱ་ ་ཡི་ ་ནི་ཡེ་ཐེར་དང་། ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་ཡིན། ཡེ་ཐེར་ལ་ ་མ་ ང་བར་ཤིའོ༎

༣༣ ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་ནི་པེ་ལེད་དང་། ཱ་ ཱ་ཡིན་ཏེ། འདི་གཉིས་ནི་ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ནོ༎
༣༤ ཤེ་ཤན་ལ་ ་མོ་གཅིག་ལས་ ་མེད། ཤེ་ཤན་ལ་གཡོག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཡར་ཧ་ཟེར་ཞིང་།

ཨེ་ཇིབ་པ་ཞིག་ཡིན། ༣༥ ཤེ་ཤན་ ིས་ ་མོ་གཡོག་པོ་ཡར་ཧ་ལ་བག་མར་ ིན་པས། ཁོ་ལ་ཨད་ཐ་ཨི་ ེས།
༣༦ ཨད་ཐ་ཨི་ལས་ ་ཐན་དང་། ་ཐན་ལས་ ཱ་བད་ ེས། ༣༧ ཱ་བད་ལས་ཨེབ་ལལ་དང་། ཨེབ་ལལ་ནས་ཨོ་
བེད་ ེས། ༣༨ ཨོ་བེད་ལས་ཡེ་ ་དང་། ཡེ་ ་ནས་ཨ་ཟར་ ཱ་ ེས། ༣༩ ཨ་ཟར་ ཱ་ལས་ཧེ་ལེས་དང་། ཧེ་ལེས་ལས་
ཨེ་ལེ་ཨ་ ཱ་ ེས། ༤༠ ཨེ་ལེ་ཨ་ ཱ་ལས་སི་སེ་མ་ཨི་དང་། སི་སེ་མ་ཨི་ལས་ཤལ་ མ་ ེས། ༤༡ ཤལ་ མ་ལས་ཡེ་
ཀམ་ ཱ་དང་། ཡེ་ཀམ་ ཱ་ནས་ཨེ་ལི་ཤ་ ཱ་ ེས་སོ༎

༤༢ ཡང་ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་ ི་ ་བོ་ ་ལེབ་ ི་ ་ཆེ་བ་མེ་ ་ནི། ཟིབ་ ི་མེས་པོ་ ཱ་རེ་ ་ཡི་ ་དང་། ཧེས་རོན་
ི་མེས་པོ་ཡིན། ༤༣ ཧེས་རོན་ ི་ ་ མས་ནི་ཀོ་ ཱ་དང་། ཏབ་ ་ཨ་དང་། རེ་ཀེམ་དང་། ཤེ་ ཱ་བཅས་ཡིན།

༤༤ ཤེ་ ཱ་ལས་ར་ཧམ་ ེས་ཤིང་། དེ་ནི་ཡོར་ཀེ་ཨམ་ ི་མེས་པོ་ཡིན། རེ་ཀེམ་ལས་ཤམ་ ཱ་ ེས། ༤༥ ཤམ་མ་ཨི་
ཡི་ ་མ་ཨོན་ཡིན། མ་ཨོན་ནི་བེད་ ར་ ི་མེས་པོ་ཡིན།
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༤༦ ་ལེབ་ ི་ ན་མ་ཨེ་ ཱ་ལས་ཧ་རན་དང་། མོ་ཙ་དང་། ་ཟེས་བཅས་ག མ་ ེས། ཧ་རན་ལས་ ་ཟེ་
ེས།

༤༧ ཱ་ད་ཨི་ཡི་ ་ནི་རེ་གམ་དང་། ཡོ་ཐམ་དང་། གེར་ཤན་དང་། པེ་ལེད་དང་། ཨེ་ ཱ་དང་། ཤ་ཨབ་བཅས་
སོ༎

༤༨ ་ལེབ་ ི་ ན་མ་མ་ཨ་ཁ་ལས་ཤེ་བེད་དང་། ཏིར་ཧ་ ་གཉིས་ ེས་པ་དང་། ༤༩ ཡང་མད་མན་ ་ཡི་
མེས་པོ་ཤ་ཨབ་དང་། མག་བེ་ ་དང་། པི་བེ་ཨ་གཉིས་ ི་མེས་པོ་ཤེ་ ཱ་ ེས། ་ལེབ་ ི་ ་མོའི་མིང་ལ་ཡ་ ཱཟེར།

༥༠ ་ལེབ་ ི་ ་ ད་དེ་ཨེབ་རད་ ི་ ་ཆེ་བའམ་ ར་ ི་ ་ནི་བཀོད་པ་འདི་ ར་ཏེ། ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་
རིམ་ ི་མེས་པོ་ཤ་བལ་དང་། ༥༡ བེད་ལེ་ཧིམ་ ི་མེས་པོ་སལ་ ཱ་དང་། བེད་ག་དེར་ ི་མེས་པོ་ཧ་རེབ་ཡིན།
༥༢ ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ི་མེས་པོ་ཤོ་བལ་ ་ ད་ནི་ཧ་རོ་ཨེ་དང་མེ་ ་ཧོད་པ་ མས་ ི་ ེད་ ང་ངོ་༎
༥༣ ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་རིགས་ ད་ནི་ཨིད་རི་བ་དང་། ད་པ་དང་། ཤ་མད་པ་དང་། མིས་ར་བ་ མས་ཡིན་
པ་དང་། ཡང་རིགས་ ད་དེ་དག་ལས་ཙ་རད་པ་དང་། ཨེས་ཏ་ཨོལ་བ་ མས་ ང་། ༥༤ སལ་མའི་རིགས་ ད་
ནི་བེད་ལེ་ཧེམ་པ་དང་། ནེ་ཏོ་ཕད་པ་དང་། ཡོ་ཨབ་ལ་གཏོགས་པའི་ཨད་རོད་པ་དང་། མ་ ་ཧ་བའི་ ེད་ཀ་
དང་། ཙ་ ཱ་བ་ མས་ ང་། ༥༥ ཡ་བོས་ ི་ཡིག་མཁན་ མས་ ི་ ོད་ ་གནས་པའི་ཏི་རད་པ་དང་། ཤིམ་ཡད་
པ་དང་། ་ཀད་པ་ མས་སོ༎ འདི་དག་ནི་ཀེ་ནི་བ་རེ་ཁབ་པའི་མེས་པོ་ཧམ་མད་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ༎

༣ གཤམ་ ་བཀོད་པ་ནི་ཧེབ་རོན་ ་ ེས་པའི་ ་བིད་ ི་ ་ མས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་འདི་དག་ ེ། ་ཆེ་
བ་ཨམ་ནོན་ནི་ཡེས་རེ་ཨེལ་མ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་དང་། ་གཉིས་པ་ ་ནི་ཨེལ་ནི་ཀར་མེལ་མ་ཨ་བི་ཀ་ཡིལ་

དང་། ༢ ་ག མ་པ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ནི་གེ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཏལ་ ཱ་ཨི་ཡི་ ་མོ་ ཱ་ཨ་ ་དང་། ་བཞི་བ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་
ནི་ཧ་གིད་དང་། ༣ ་ ་བ་ཤེ་ཕད་ ཱ་ནི་ཨ་བི་ཏལ་དང་། ་ ག་པ་ཨིད་རེ་ཨམ་ནི་ ་བིད་ ི་ ང་མ་ཨེག་ ཱ་
བཅས་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ༤ འདི་ ག་པོ་ནི་ཧེབ་རོན་ ་ ེས་པའི་ ་བིད་ ི་ ་ཡིན། ་བིད་ནི་ཧེབ་རོན་ ་ལོ་
བ ན་དང་ ་བ་ ག་ལ་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་སོ་ག མ་ལ་ ལ་པོར་བ ད། ༥ ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་ ེས་པའི་ ་བིད་ ི་ ་ མས་ནི་ཤི་མེ་ཨ་དང་། ཤོ་བབ་དང་། ་ཐན་དང་། ཤ་ལོ་མོ་བཅས་ཡིན། འདི་
བཞི་བོ་ནི་ཨ་མི་ཨེལ་ ི་ ་མོ་བད་ ་ཨ་ལས་ ེས་པའོ༎ ༦ དེ་མིན་ད་ ང་ཨིབ་ཧར་དང་། ཨེ་ལི་ཤ་ ཱ་དང་། ཨེ་
ལི་ཕེ་ལེད་དང་། ༧ ནོ་ ་དང་། ནེ་ཕེག་དང་། ཡ་ཕི་ ཱ་དང་། ༨ ཨེ་ལི་ཤ་ ཱ་དང་། ཨེལ་ཡ་ ་དང་། ཨེ་ལི་ཕེ་
ལེད་བཅས་ ་ད ་ཡོད། ༩ འདི་དག་ནི་ ་བིད་ ི་ ་ཡིན་པ་ལས། དེ་དག་གི་ ིང་མོ་ཏ་མར་དང་བ ན་ ང་
མ་དག་གི་ ་དེའི་ནང་ ་བ ིས་མེད་དོ༎

༡༠ ཤ་ལོ་མོའི་ ་ནི་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་། རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ ་ཨ་བི་ ཱ་དང་། ཨ་བི་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་ ཱ་དང་། ཨ་ ཱའི་
་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཡིན། ༡༡ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཡོ་རམ་དང་། ཡོ་རམ་ ི་ ་ཨ་ ་ ཱ་དང་། ཨ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨས་

ཡིན། ༡༢ ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཨ་མས་ ཱ་དང་། ཨ་མས་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཐམ་ཡིན། ༡༣ ཡོ་
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ཐམ་ ི་ ་ཨ་ཧས་དང་། ཨ་ཧས་ ི་ ་ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ་མ་ནས་ཤེས་ཡིན། ༡༤ མ་ནས་ཤེས་ ི་ ་
ཨ་མོན་དང་། ཨ་མོན་ ི་ ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡིན།

༡༥ ཡོ་ཤི་ ཱ་ཡི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། གཉིས་པ་ཡོ་ཡ་ཀིམ་དང་། ག མ་པ་ཚ་དེ་ཀི་ ཱ་དང་། བཞི་བ་
ཤལ་ མ་བཅས་སོ༎ ༡༦ ཡོ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ་ཡེ་ཀོན་ ཱ་དང་ཚ་དེ་ཀི་ ཱ་གཉིས་ཡིན། ༡༧ ཡེ་ཀོན་ ཱ་བཙན་ ་ ེར་
བ་དང་། ཁོའི་ ་ མས་ནི་ཤེ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་དང་། ༡༨ མལ་ཁི་ ཱམ་དང་། པེ་ ་ཡ་དང་། ཤེན་ཨ་ཟར་དང་། ཡེ་
ཀམ་ ཱ་དང་། ཧོ་ཤ་ ཱ་དང་། ནེ་དབ་ ཱ་བཅས་ཡིན། ༡༩ པེ་ ་ཡ་ཡི་ ་ཟེ་ བ་ ཱ་བེལ་དང་། ཤི་མེ་ཨི་གཉིས་ཡིན།
ཟེ་ བ་ ཱ་བེལ་ ི་ ་མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་གཉིས་ཡིན། དེ་དག་གི་ ིང་མོའི་མིང་ལ་ཤེ་ལོ་མིད་ཟེར་རོ༎
༢༠ མེ་ ལ་ལམ་ ི་ ་ནི་ཧ་ ་ ཱ་དང་། ཡོ་ཧེལ་དང་། བེ་རེག་ ཱ་དང་། ཧ་སད་ ཱ་དང་། ་ཤབ་ཧེ་སེད་བཅས་

འོ༎ ༢༡ ཧ་ནན་ཡའི་ ་ནི་པེ་ལེད་ ཱ་དང་། ཡེ་ཤ་ ཱ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་རེ་ཕ་ཡའི་རིགས་ ད་དང་།
ཨར་ནན་ ི་རིགས་ ད་དང་། ཨོ་བད་ཡའི་རིགས་ ད་དང་། ཤེ་ཀན་ཡའི་རིགས་ ད་ མས་ ང་དེ་ལས་ཆད་
དོ༎ ༢༢ ཤེ་ཀན་ཡའི་ ་ཤེ་ ཱ་ཡ་ཡིན། ཤེ་ ཱ་ཡའི་ ་ཧད་ ས་དང་། ཨི་གལ་དང་། བ་རི་ ཱ་དང་། ནེ་ཨར་ ཱ་
དང་། ཤ་ཕད་བཅས་ ག་གོ། ༢༣ ནེ་ཨར་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཨེལ་ཡོ་ཨེ་ ་ཨི་དང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་། ཨས་རི་ཀམ་དང་
ག མ་མོ༎ ༢༤ ཨེལ་ཡོ་ཨེ་ ་ཨི་ཡི་ ་ཧོ་དབ་ ཱ་དང་། ཨེལ་ ཱ་ཤིབ་དང་། པེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཨག་ བ་དང་། ཡོ་ཧ་
ནན་དང་། དེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཨ་ ་ནི་བཅས་བ ན་ནོ༎

༤ ཡ་ ་ འི་ ་ མས་ནི་པེ་རེས་དང་། ཧེས་རོན་དང་། ཀར་མིད་དང་། ར་དང་། ཤོ་བལ་བཅས་ཡིན།
༢ ཤོ་བལ་ ི་ ་ནེ་ཨ་ ཱ་ལས་ཡ་ཧད་དང་། ཡ་ཧད་ལས་ཨ་ ་མ་སི་དང་ ཱ་ཧད་གཉིས་ ེས། འདི་དག་

ནི་ཙ་རད་པའི་རིགས་ཡིན་ནོ༎
༣ ཨེ་ཏམ་ ི་མེས་པོའི་ ་ནི་ཡེས་རེ་ཨེལ་དང་། ཨིས་ ཱ་དང་། ཨིས་བས་བཅས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གི་ ིང་

མོའི་མིང་ལ་ཧ་ཛ་ལེན་པོ་ནི་ཞེས་འབོད། ༤ གེ་དོར་ ི་ཕ་ནི་པེ་ ་ཨེལ་དང་། ་ ་ཡི་ཕ་ནི་ཨེ་ཟེར་ཡིན། འདི་
དག་ནི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་ཕ་ ར་ ་ ་བའི་ ་ཆེ་བ་ ར་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ནོ༎

༥ ཏེ་ཀོ་ཨ་ཡི་ཕ་ཨས་ ར་ལ་ ང་མ་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཧེ་ ཱ་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་ ་
ཨ་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ༦ ་ཨ་ ཱ་ཡིས་ཧས་ ར་ལ་ཨ་ ས་ ཱམདང་། ཧེ་ཕེར་དང་། ཏེ་མེ་ནི་དང་། ཨ་ཧས་ཏ་རིད་
བཅས་བཙས་ཤིང་། འདི་དག་ནི་ ་ཨ་ ཱའི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༧ ཧེ་ ཱའི་ ་ནི་ཙ་རེད་དང་། ཨིས་ཧར་དང་། ཨད་ནན་
བཅས་ཡིན།

༨ ཧག་ཀོས་ལས་ཨ་ བ་དང་། ཙ་བེ་ ཱ་དང་། དེ་མིན་ཧ་ མ་ ི་ ་ཨ་ཧར་ཧེལ་ ི་རིགས་ མས་ཆད།
༩ ཡ་བེས་ནི་རང་གི་ ན་ མས་ལས་ ད་ ་འཕགས་པར་ ར། ཁོའི་མ་ཡིས་ཁོའི་མིང་ལ་ཡ་བེས་ཞེས་བཏགས།
དེའི་དོན་ནི་ཁོ་བཙའ་བའི་ ས་ ་དཀའ་ ག་ཆེན་པོ་ ང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། ༡༠ ཡ་བེས་ ིས་ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ལ་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་ནས་ངའི་མངའ་ཁོངས་ ་བ ེད་ཅིག ང་དང་མཉམ་
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་བ གས་ཏེ་ང་ལ་ཉེན་ཁ་མི་འོང་ཞིང་ ག་བ ལ་མི་འ ང་བར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ་འ ལ་ ས་པས། ་ཡིས་
ཁོས་ ས་པ་ ར་ཞལ་ ིས་བཞེས་སོ༎

༡༡ ་ཧ་ཡི་ ་བོ་ཁེ་ བ་ལས་མེ་ཧིར་ ེས་ཤིང་། མེ་ཧིར་ནི་ཨེས་ཏོན་ ི་ཕ་ཡིན། ༡༢ ཨེས་ཏོན་ལས་བེད་ར་
ཱ་དང་། ཱ་ཤེ་ཨ་དང་། དེ་མིན་ཨིར་ན་ཧས་ ི་ཕ་ཏེ་ཧིན་ ་ག མ་ ེས། དེ་དག་ནི་རེ་ ་བ་ཡིན་ནོ༎

༡༣ ཀེ་ནས་ ི་ ་ནི་ཨོད་ནི་ཨེལ་དང་། སེ་ ཱ་ཡ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཨོད་ནི་ཨེལ་ ི་ ་ཧ་ཐད་ཡིན།
༡༤ མེ་ཨོ་ན་ཐ་སི་ནས་ཨོབ་ ཱ་དང་། སེ་ ཱ་ཡ་ནས་ཀེ་ཧ་ར་ཤིམ་པའི་ཕ་ཡོ་ཨབ་ ེས་ཤིང་། དེ་དག་ནི་ལག་ཤེས་
ལ་མཁས་སོ༎

༡༥ ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་ཡིན། ཀ་ལེབ་ ི་ ་ཨི་ ཱ་དང་། ཨེ་ ཱ་དང་། ་ཨམ་ག མ་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ ཱའི་
་ནི་ཀེ་ནས་ཡིན་ནོ༎

༡༦ ཡེ་ཧལ་ལེལ་ཨལ་ ི་ ་ མས་ནི་ཟིབ་དང་། ཟི་ ཱ་དང་། ཏིར་ ཱ་དང་། ཨ་སར་ཨེལ་བཅས་སོ༎
༡༧ ཨེས་ ཱ་ཡི་ ་ མས་ནི་ཡེ་ཐེར་དང་། མེ་རེད་དང་། ཨེ་ཕེར་དང་། ཡ་ལོ་ན་བཅས་ཡིན། མེ་རེད་ ིས་

ཕར་ཨོ་ཡི་ ་མོ་བིད་ ཱ་ ང་མར་ ངས་པ་ལས་མིར་ཡམ་དང་། ཤམ་མ་ཨི་གཉིས་དང་། ཨེས་ཏེ་མོ་ཨ་ཡི་མེས་
པོ་ཨིས་ ཱ་ག མ་ ེས། ༡༨ ཡང་མེ་རེད་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ་མོ་ ངས་པ་ལས་གེ་དོར་ ི་ཕ་ཡེ་རེད་དང་། སོ་ཀོ་ཡི་
ཕ་ཧེ་བེར་དང་། ཟ་ནོ་ཨ་ཡི་ཕ་ཡེ་ ་ཐི་ཨེལ་གཉིས་ ེས།

༡༩ ཧོ་དི་ ཱའི་ ང་མ་ནི་ན་ཧམ་ ི་ ིང་མོ་ཡིན་ལ། ཁོ་མོ་ལས་ ེས་པའི་ ་ནི་ག་རམ་པ་ཀེ་ཨི་ ཱ་དང་མ་
ཨ་ཀད་པ་ཨེས་ཏེ་མོ་ཨ་ ་བའི་ཕ་གཉིས་ཡིན་ནོ༎

༢༠ ཤི་མོན་ ི་ ་ནི་ཨམ་ནོན་དང་། རིན་ ་དང་། བེན་ཧ་ནན་དང་། ཏི་ལོན་བཅས་ཡིན། ཨི་ཤི་ཡིའི་ ་ཟོ་
ཧེད་དང་། བེན་ཟོ་ཧེད་གཉིས་སོ༎

༢༡ ཡ་ ་ འི་ ་ནི་ཤེ་ ཱ་དང་། ཤེ་ ཱ་ཡི་ ་ལེ་ འི་ཕ་ཨེར་ ་བ་དང་། ཱ་རེ་ འི་ཕ་ལ་ཨ་ ་དང་། ད་
ང་ཨས་བེ་ཨ་ལ་གཏོགས་པའི་རིགས་ ད་རས་འཐག་མཁན་ མས་དང་། ༢༢ དེ་མིན་ཡོ་ཀིམ་དང་། ཀོ་ཟེ་ ཱ་

ཡི་མི་ མས་དང་། ཡོ་ཨས་དང་། ཱ་རབ་བཅས་མོ་ཡབ་ ལ་ལ་དབང་ ེད་མཁན་ མས་དང་། ཡ་ ་བི་ལེ་
ཧེམ་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ནི་གནའ་ ་མོའི་ ས་ ་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ཡོད། ༢༣ འདི་དག་གིས་ ་བཟོའི་ལས་ཀ་
གཉེར་ཞིང་། ནེ་ཏ་ཨིམ་དང་གེ་དེ་ ཱའི་ ལ་ ི་ ོད་དམངས་ཡིན་པ་དང་། ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས་

ལ་པོའི་ཆེད་ ་ལས་ཀ་གཉེར་ ིན་མཆིས།
༢༤ ཤི་མེ་ཨོན་ ི་ ་ནི་ནེ་ ་ཨེལ་དང་། ཡ་མིན་དང་། ཡ་རིབ་དང་། ཟེ་ ཱ་དང་། ཤ་ ལ་དང་ འོ༎ ༢༥ ཤ་

ལ་ ི་ ་ཤལ་ མ་དང་། ཤལ་ མ་ ི་ ་མིབ་སམ་དང་། མིབ་སམ་ ི་ ་མིས་ ཱ་ཡིན། ༢༦ མིས་ ཱའི་ ་ཧམ་
་ཨེལ་དང་། ཧམ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཟག་ ར་དང་། ཟག་ ར་ ི་ ་ཤི་མེ་ཨི་ཡིན། ༢༧ ཤི་མེ་ཨི་ལ་ ་བ ་ ག་དང་
་མོ་ ག་ཡོད་ ང་། ཁོའི་ ན་ མས་ལ་ ་དང་ ་མོ་མི་མང་བས། ཁོ་ཚའི་ ིམ་ ད་ ི་ ེས་པའི་ ངས་ནི་ཡ་
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་ འི་རིགས་ ི་ ེས་པ་ལས་ ང་ངོ་༎ ༢༨ ཤི་མེ་ཨོན་པ་ མས་ ོད་པའི་མཁར་ནི་བེ་ཨར་ཤེ་ ཱ་དང་། མོ་ ཱ་
་དང་། ཧ་ཙར་ ་ཨལ་དང་། ༢༩ བིལ་ཧ་དང་། ཨེ་ཙམ་དང་། ཏོ་ལད་དང་། ༣༠ བེ་ ་ཨེལ་དང་། ཧོར་ ཱ་

དང་། ཙག་ལག་དང་། ༣༡ བེད་མར་ཀ་བོད་དང་། ཧ་ཙར་ ་སིམ་དང་། བེད་བི་རི་དང་། ཤ་ཨ་ར་ཡིམ་བཅས་
ཡིན། མཁར་འདི་དག་ནི་ ་བིད་ ལ་པོར་ ོད་པའི་བར་ ་ཤི་མེ་ཨོན་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ༣༢ ཁོ་ཚའི་མཁར་

་ནི་ཨེ་ཏམ་དང་། ཨ་ཨིན་དང་། རིམ་མོན་དང་། ཏོ་ཁེན་དང་། ཨ་ཤན་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ༣༣ ད་ ང་མཁར་
དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ ེ་བལ་ཨལ་ ི་བར་ ་ཡོད་པ་དག་ནི་དེ་དག་གི་ ོད་གནས་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ཚང་
མར་རང་གི་ ིམ་ཐོ་ཡང་ཡོད་དོ༎

༣༤ ཤོ་མེ་བབ་དང་། ཡམ་ལེག་དང་། ཨ་མ་ཙ་ཡའི་ ་ཡོ་ ་དང་། ༣༥ ཡོ་ཨེལ་དང་། ཡོ་ཤིབ་ཡའི་ ་ཡེ་ ་
དང་། ཡོ་ཤིབ་ ཱ་ནི་སེ་ ཱ་ཡི་ ་དང་། སེ་ ཱ་ནི་ཨ་སི་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན། ༣༦ ད་ ང་ཨེལ་ཡོ་ཨེ་ན་ཨི་དང་། ཡ་ཨ་
ཀོ་ ཱ་དང་། ཡེ་ཤོ་ཧ་ ཱ་དང་། ཨ་ ཱ་ཡ་དང་། ཨ་དེ་ཨེལ་དང་། ཡེ་སི་མི་ཨེལ་དང་། བེ་ ་ཡ་དང་། ༣༧ ཤི་ཕི་ཡི་

་ཟི་ ཱ་ཡིན། ཟི་ཕི་ནི་ཨལ་ལོན་ ི་ ་དང་། ཨལ་ལོན་ནི་ཡེ་ ་ཡ་ཡི་ ་དང་། ཡེ་ ་ཡ་ནི་ཤིམ་རིའི་ ་དང་།
ཤིམ་རི་ནི་ཤེ་ ཱ་ཡའི་ ་ཡིན། ༣༨ གོང་ ་བཀོད་པ་དག་ནི་རིགས་དཔོན་ ི་མིང་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚའི་རིགས་ ས་

ི་མིའི་ ངས་ནི་ཤིན་ ་མང་། ༣༩ དེ་ཚ་བདེ་ཐང་གི་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་གེ་དོར་ ་བའི་ ལ་ ། ག་ ་
འཚ་སའི་ ་ས་ཞིག་འཚལ་ ་ ིན་ཅིང་། ༤༠ ས་གཤིས་བཟང་ལ་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ་ཐང་ཞིག་ ེད། ོན་
དེ་ ་ཧམ་ཞེས་ ་བའི་རིགས་ ད་ཅིག་བ ད་ཡོད། ༤༡ གོང་ ་མིང་བཀོད་པའི་མི་དེ་དག་ནི། ཡ་ ་ འི་ ལ་
པོ་ཧིས་ཀི་ཡའི་ ས་ ། ཧམ་རིགས་ ད་ ི་རས་ ར་དང་དེ་ ་ ོད་པའི་མེ་ ན་པ་ མས་དང་འཐབ་ཅིང་།
དེ་དག་མེད་པར་བཟོས་མཁན་དག་ཡིན། ད་ འི་བར་ ་དེ་ཚའི་གནས་ ་གཞིས་ཆགས་ནས་ ོད་དོ༎ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ལ་དེར་ ག་ ་འཚ་སའི་ ་ས་ཡོད་པས་སོ༎
༤༢ ཤི་མེ་ཨོན་པ་འདི་དག་གི་ ོད་ནས་མི་ ་བ ་རི་བོ་ཨེ་སིར་ ི་ ེང་ ་འགོས་ཤིང་། ཁོ་ཚའི་ ེ་ ིད་

མཁན་ནི་ཨི་ཤི་ཡི་ ་པེ་ལད་ ཱ་དང་། ནེ་ཨར་ ཱ་དང་། རེ་ཕ་ཡ་དང་། ་ཟི་ཨེལ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ༤༣ ཐར་
ནས་ ས་པའི་ཨ་མ་ལེག་པ་ མས་བསད་དེ། ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་དེ་ ་ ོད་དོ༎

༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ ་བེན་ཡིན་ ང་། ཁོས་རང་གི་ཕའི་མལ་ ི་མི་གཙང་བར་བཟོས་པས། ཁོའི་
་ཆེ་བའི་མིང་ཐོབ་དེ་ཡོ་སེབ་ལ་དབང་བར་ ས། དེ་ནི་ ིམ་ཐོ་ ར་ན་ ་ཆེ་བར་མི་བ ི་བ་ཙམ་མོ༎

༢ ཡ་ ་ ་ནི་ ན་ ་གཞན་ལས་ ོབས་ གས་ཆེ་བས། ེ་བོ་དག་ ང་དེ་ལས་ཐོན་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། ་ཆེ་
བའི་མིང་ནི་ཡོ་སེབ་ལ་དབང་། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ ་བེན་ ི་ ་ མས་ནི་ཧ་ནོག་དང་། པལ་ ་དང་།
ཧེས་རོན་དང་། ཀར་མི་བཅས་བཞི་ཡིན། ༤ ཡོ་ཨེལ་ ི་ ་ཤེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཤེ་ ཱ་ཡའི་ ་གོག་དང་། གོག་གི་ ་ཤི་
མེ་ཨི་ཡིན། ༥ ཤི་མེ་ཨི་ཡི་ ་མི་ ་དང་། མི་ འི་ ་རེ་ཨ་ ཱ་དང་། རེ་ཨ་ ཱའི་ ་བ་ཨལ་ཡིན། ༦ བ་ཨལ་ ི་ ་
ནི་བེ་ཨེ་ ཱ་ཡིན་ཞིང་། བེ་ཨེ་ ཱ་ཟེར་བ་འདི་ ་བེན་རིགས་ ེའི་འགོ་བ་ ས་པ་ལ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཏིལ་གད་
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པིལ་ནེ་ཟེར་ ིས་བཙན་ ་ ེར། ༧ ཁོའི་ ན་ ་ མས་རིགས་ ས་དང་ ིམ་ཐོ་ ར་ ི་རིགས་དཔོན་ནི། ཡེ་ཨི་
ཨེལ་དང་། ཟེ་ཀི་ ཱ་དང་། བེ་ ཱ་བཅས་ཡིན། ༨ བེ་ ཱ་ནི་ཨ་ཟས་ ི་ ་དང་། ཨ་ཟས་ནི་ཤེ་ ཱ་ཡི་ ་དང་། ཤེ་ ཱ་
ནི་ཡོ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན། ཡོ་ཨེལ་ ོད་སའི་གནས་ནི་ཨ་རོ་ཨེལ་ ་བའི་ ལ་ནས་ནེ་བོ་དང་། དེ་ནས་བ་ཨལ་མེ་
ཨོན་ ི་བར་ ་ཡིན། ༩ ཡང་ཤར་ ོགས་ ་པོ་ ཱ་ ་བོའི་འ མ་ ི་ཐང་ ོང་བར་ ་བ ིངས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། གིལ་ཨད་ ལ་ ་ཁོ་ཚ་ལ་ གས་ཟོག་ཤིན་ ་མང་ངོ་༎ ༡༠ ཤ་ ལ་ ི་ ས་ ། ཁོ་ཚས་ཧ་གར་པ་ མས་ལ་
འཐབ་པས། ཧ་གར་བ་ མས་ཁོ་ཚའི་ལག་འོག་ ་འ ེལ། ཁོ་ཚ་ནི་གིད་ཨད་ཤར་ ི་ ལ་ ོགས་ ན་ན་ ོད་
པའི་ཧ་གར་བ་ མས་ ི་རས་ ར་ ་བ ད།

༡༡ གད་ ི་ ་ ད་ནི་ ་བེན་ ི་ཁ་གཏད་དེ། ཱ་ཤན་ནས་ས་ལེ་ འི་བར་ ་བ ད་ཡོད། ༡༢ ཁོ་ཚའི་ ོད་
ན་རིགས་དཔོན་ཡོ་ཨེལ་དང་། རིགས་དཔོན་ ར་བ་ཤ་ཕམ་དང་། ད་ ང་ཡ་ ་ཨི་དང་། ཱ་ཤན་ ་ ོད་པའི་
ཤ་ཕད་བཅས་ཡོད། ༡༣ དེ་དག་དང་རིགས་གཅིག་པའི་ ན་ ་ལ་མི་ཁ་ཨེལ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཤེ་ ཱ་
དང་། ཡོ་ར་ཨི་དང་། ཱ་ཀན་དང་། ཟི་ ཱ་དང་། ཨེ་བེར་བཅས་བ ན་ཡོད། ༡༤ འདི་དག་ནི་ཨ་ ་ཧ་ཡིལ་ ི་

་ཡིན། ཨ་བི་ཧ་ཡིལ་ནི་ ་རིའི་ ་དང་། ་རི་ནི་ཡ་རོ་ཨ་ཡི་ ་དང་། ཡ་རོ་ཨ་ནི་གིལ་ཨད་ ི་ ་དང་། གིལ་
ཨད་ནི་མི་ཁ་ཨེལ་ ི་ ་དང་། མི་ཁ་ཨེལ་ནི་ཡེ་ཤི་ཤ་ཨིའི་ ་དང་། ཡེ་ཤི་ཤ་ཨིའི་ནི་ ཱ་དོ་ཡི་ ་དང་། ཱ་དོ་ནི་

ས་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ད་ ང་ ་ནིའི་ཚ་བོ་དང་། ཨབ་དི་ཨེལ་ ི་ ་ཨ་ཧི་བཅས་ ང་རིགས་དཔོན་ཡིན་པ་
དང་། ༡༦ ཁོ་ཚ་ནི་གིལ་ཨད་དང་ ཱ་ཤན། ཱ་ཤན་ ི་ ོང་ ེ་དང་། དེ་མིན་ ་རོན་ ི་ ལ་འཁོར་ནས་མཐའ་
བཞིའི་ས་མཚམས་བར་ ་བ ད་ཡོད། ༡༧ འདི་དག་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཐམ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་
པོ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ས་ ་ ིམ་ཐོ་ ་བཀོད་པ་ཡིན།

༡༨ ་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ནས་ཤེ་བའི་རིགས་ ེ་ ེད་ཀའི་ ོད་ན། བ་མ ང་དང་། ག ་
བཀང་ ེ་འཕེན་མཁན་དང་། དཔའ་མཛངས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་བ ོམས་པས་བཞི་ ི་བཞི་ ོང་བ ན་
བ ་ ག་ ་ཡོད། ༡༩ ཁོ་ཚས་ཧ་གར་བ་དང་། ཡེ་ ར་བ་དང་། ན་ཕིས་པ་ མས་དང་ཡང་ག ལ་བ ེས། ༢༠ ཁོ་
ཚ་ལ་ ་ཡིས་མགོན་ བས་མཛད་དེ། ཧ་གར་བ་དང་ཧ་གར་བའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ག ལ་ས་ ་ ་ལ་ ་འབོད་ ས་པ་དང་། ་ལ་བ ེན་པས། ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་ ིས་
བཞེས་སོ༎ ༢༡ ཁོ་ཚས་ཧ་གར་བ་ མས་ ི་ ོ་ གས་ ེར་བ་ལ། ་མོང་ ་ ི་དང་། ག་ ི་ཉེར་ ་དང་། བོང་

་ཉིས་ ོང་དང་། ད་ ང་མི་ ི་བ ་བཅས་ཡོད། ༢༢ ད ་ མས་འ ེལ་ ་བ ག་པ་ཤིན་ ་མང་ ེ། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ག ལ་འདི་ནི་ ་དགོངས་པ་ལས་འཕོས་པ་ཡིན། ཁོ་ཚའི་ད ་བོའི་ས་ཐོག་ ་བཙན་ ་འ ེར་རག་བར་

་བ ད་དོ༎
༢༣ མ་ནས་ཤེས་པའི་རིགས་ ེ་ ེད་ཀ་དེ། ཱ་ཤན་ནས་བ་ཨལ་ཧེར་མོན་དང་། སེ་ནེར་ནས་བ་ཨལ་ཧེར་

མོན་བར་ ་བ ད་ཡོད། ༢༤ དེ་དག་གི་རིགས་དཔོན་ནི་ཨེ་ཕེར་དང་། ཨི་ཤི་དང་། ཨེ་ལི་ཨིལ་དང་། ཡེ་རེམ་ ཱ་
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དང་། ཧོ་ད་ཝི་ ཱ་དང་། ཱ་དི་ཨེལ་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ནི་མིང་ ་ གས་ཤིང་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་
ལ་དང་། རིགས་དཔོན་ཡང་ཡིན།

༢༥ དེ་དག་གིས་རང་གི་མེས་པོའི་ ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ ེ། ལ་དེའི་དམངས་ མས་ ི་ ་ཡིས་ ེས་ ་
གས་ནས་ལོག་པར་གཡེམ། དམངས་འདི་དག་ནི་ ་ཡི་ ང་ནས་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ༢༦ དེ་བས།

ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཨ་ ར་ ལ་པོ་ ལ་དང་ཏིལ་གད་པིལ་ནེ་ཡི་སེམས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། དེ་དག་གིས་
་བེན་པ་དང་། གད་པ་དང་། མ་ནས་ཤེས་པའི་རིགས་ ེ་ ེད་ཀ་བ ང་ནས། ཧ་ ཱ་དང་། ཧ་བོར་དང་། ཧ་ ཱ་

དང་། གོ་ཟན་ ་བོའི་འ མ་ ་ ེར་ནས་ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་དེ་ ་ ོད་དོ༎

༦ ལེ་ཝེའི་ ་ནི་གེར་ཤོན་དང་། ཀོ་ཧད་དང་། མེ་ ཱ་རི་དང་ག མ་ཡིན། ༢ ཀོ་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨམ་རམ་དང་།
ཨིས་ཧར་དང་། ཧེབ་རོན་དང་། ་ ་ཨེལ་དང་བཞི་ཡིན། ༣ ཨམ་རམ་ ི་ ་ནི་ཨ་རོན་དང་། མོ་ཤེ་དང་།

ད་ ང་ ་མོ་མིར་ཡམ་དང་ག མ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་རོན་ ི་ ་ནི་ ་དབ་དང་། ཨ་བི་ ་དང་། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་
དང་། ཨི་ཐ་མར་བཞི་ཡིན།

༤ ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལས་ཕི་ནེ་ཧས་དང་། ཕི་ནེ་ཧས་ལས་ཨ་བི་ ་ཨ་ ེས། ༥ ཨ་བི་ ་ཨ་ལས་ ག་ཀི་དང་།
ག་ཀི་ལས་ ་ ་ ེས། ༦ ་ཟི་ལས་ཟེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཟེ་ ཱ་ཡ་ལས་མེ་ར་ཡོད་ ེས། ༧ མེ་ར་ཡོད་ལས་ཨ་མར་ ཱ་

དང་། ཨ་མར་ཡ་ལས་ཨ་ཧི་ བ་ ེས། ༨ ཨ་ཧི་ བ་ལས་ཙ་དོག་དང་། ཙ་དོག་ལས་ཨ་ཧི་མ་ཨས་ ེས། ༩ ཨ་ཧི་
མ་ཨས་ལས་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་ལས་ཡོ་ཧ་ནན་ ེས། ༡༠ ཡོ་ཧ་ནན་ལས་ཨ་ཟར་ ཱ་ ེས་པ་དང་།༼ཨ་
ཟར་ ཱ་འདིས་ཤ་ལོ་མོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ིགས་པའི་གནས་དམ་པ་ ། མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་ ར།༽
༡༡ ཨ་ཟར་ ཱ་ལས་ཨ་མེ་ ཱ་དང་། ཨ་མར་ ཱ་ལས་ཨ་ཧི་ བ་ ེས། ༡༢ ཨ་ཧི་ བ་ལས་ཙ་དོག་དང་། ཙ་དོག་
ལས་ཤལ་ མ་ ེས། ༡༣ ཤལ་ མ་ལས་ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ཧིལ་ཀི་ཡལ་ལས་ཨ་ཟར་ ཱ་ ེས། ༡༤ ཨ་ཟར་ ཱ་ལས་སེ་
ར་ ཱ་དང་། སེ་ར་ ཱ་ལས་ཡེ་ཧོ་ཙ་དག་ ེས། ༡༥ གཙ་བོས་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ད་དེ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
པ་དག་འཛན་བ ང་ ེད་པའི་ བས་ ། ཡེ་ཧོ་ཙ་དག་ ང་འཛན་བ ང་ ས་པ་ཡིན།

༡༦ ལེ་བིའི་ ་ནི་གེར་ཤོན་དང་། ཀོ་ཧད་དང་། མེ་ ཱ་ ་དང་ག མ་ཡིན་པ་དང་། ༡༧ གེར་ཤོན་ ི་ ་
གཉིས་ ི་མིང་ལ་ལིབ་ནི་དང་། ཤི་མེ་ཨི་ཟེར། ༡༨ ཀོ་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨམ་རམ་དང་། ཡིས་ཧར་དང་། ཧེབ་རོན་
དང་། ་ཟི་ཨེལ་དང་བཞི་ཡིན། ༡༩ མེ་ར་རིའི་ ་ནི་མག་ལི་དང་། ་ཤི་གཉིས་ཡིན། འདི་ནི་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་

ས་ ར་ད ེ་བའི་ ིམ་ ད་ཡིན་ནོ༎ ༢༠ གེར་ཤོམ་ ི་ ་ནི་ལིབ་ནི་དང་། ལིབ་ནིའི་ ་ནི་ཡ་ཧད་ཡིན། ཡ་ཧད་
ི་ ་ནི་ཟིམ་ ཱ་ཡིན། ༢༡ ཟིམ་མའི་ ་ནི་ཡོ་ཨ་ཡིན། ཡོ་ཨའི་ ་ནི་ཨིད་དོ་ཡིན་པ་དང་། ཨིད་དོའི་ ་ནི་ཟེ་ ཱ་

ཡིན། ཟེ་ ཱའི་ ་ནི་ཡེ་ཨ་ཐེ་ར་ཨི་ཡིན། ༢༢ ཀོ་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨམ་མི་ན་དབ་ཡིན་པ་དང་། ཨམ་མི་ན་དབ་ ི་
་ནི་ཀོ་ ཱ་ཡིན། ཀོ་ ཱའི་ ་ནི་ཨས་སིར་ཡིན། ༢༣ ཨས་སིར་ ི་ ་ནི་ཨེལ་ ་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེལ་ ་ འི་ ་

ནི་ཨེ་བི་ཨ་སབ་ཡིན་ལ། ཨེ་བི་ཨ་སབ་ ི་ ་ནི་ཨས་སིར་ཡིན། ༢༤ ཨས་སིར་ ི་ ་ནི་ཐ་ཧད་ཡིན་པ་དང་། ཐ་
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ཧད་ ི་ ་ནི་ ་ ་ཨེལ་ཡིན་ལ། ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ནི་ ་ཟི་ ཱ་ཡིན། ་ཟི་ ཱའི་ ་ནི་ཤ་ ལ་ཡིན། ༢༥ ཨེལ་ ་ ་
ལ་ ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། ཨ་མ་ས་ཨི་དང་ཨ་ཧི་མོད་གཉིས་ཡིན། ༢༦ ཨ་ཧི་མོད་ ི་ ་ནི་ཨེལ་ ་ན་ཡིན་པ་དང་།
ཨེལ་ ་ནའི་ ་ནི་ཟོ་ཕ་ཨི་ཡིན་ལ། ཟོ་ཕ་ཨིའི་ ་ནི་ན་ཧད་ཡིན། ༢༧ ན་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཡབ་ཡིན་པ་དང་།
ཨེ་ལི་ཡབ་ ི་ ་ནི་རོ་ཧམ་ཡིན་ལ། རོ་ཧམ་ ི་ ་ནི་ཨེལ་ ་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེལ་ ་ འི་ ་ནི་ཤ་ ་ཨེལ་ཡིན།
༢༨ ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཡོ་ཨེལ་ཡིན་པ་དང་། ང་བ་ནི་ཨ་བི་ ཱ་ཡིན་ལ། ༢༩ མེ་ར་རི་ ་ནི་ ཱ་ལི་ཡིན་པ་
དང་། ཱ་ལི་ཡི་ ་ནི་ལིབ་ནི་ཡིན་ལ། ལིབ་ནིའི་ ་ནི་ཤི་མེ་ཨི་ཡིན་པ་དང་། ཤི་མེ་ཨིའི་ ་ནི་ ་ ཱ་ཡིན། ༣༠ ་

ཱའི་ ་ནི་ཤི་མེ་ཨ་ཡིན་པ་དང་། ཤི་མེ་ཨའི་ ་ནི་ཧག་གི་ཡ་ཡིན་ལ། ཧག་གི་ཡའི་ ་ནི་ཨ་ས་ ཱ་ཡིན།
༣༡ ཞལ་ཆད་ ི་ ོམ་དེ་གཏན་ཆགས་བཟོས་པའི་ ེས་ ། ་བིད་ ིས་མི་མངགས་ནས་གཙ་བོའི་གནས་

དམ་པ་ ་ ་གཏོང་བའི་འགན་ལེན་པར་བ ོས་པ་དང་། ༣༢ ཁོ་ཚས་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོན་ ་བ ོད་
ད ངས་འ ལ་བའི་ལས་ཀ་གཉེར་ཞིང་། ཤ་ལོ་མོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་ ེས།
ཁོ་ཚས་དེ་ ་གོ་རིམ་བཞིན་ལས་ཀ་གཉེར། ༣༣ ལས་གཉེར་བ་དེ་དག་གི་ ་རབས་ཚ་ ད་གཤམ་ ར་བཀོད་
ཡོད་དེ།

ཀོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལས་བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ཧེ་མན་ཡོད་པ་དང་། ཧེ་མན་ནི་ཡོ་ཨེལ་ ི་
་ཡིན་ལ། ཡོ་ཨེལ་ནི་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན། ༣༤ ཤ་ ་ཨེལ་ནི་ཨེལ་ ་ནའི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེལ་ ་ནི་ནི་ཡེ་

རོ་ཧམ ི་ ་ཡིན་ལ། ཡེ་རོ་ཧམ་ནི་ཨེ་ལི་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེལ་ནི་ཏོ་ཨ་ཡི་ ་ཡིན། ༣༥ ཏོ་ཨ་ནི་
བ་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། བ་ནི་ཨེལ་ ་ནའི་ ་ཡིན་ལ། ཨེལ་ ་ནི་ནི་མ་ཨད་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཧད་ནི་ཨ་

མ་ས་ཨི་ཡི་ ་ཡིན། ༣༦ ཨ་མ་ས་ཨི་ནི་ཨེལ་ ་ འི ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེལ་ ་ ་ནི་ཡོ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན་ལ། ཡོ་
ཨེལ་ནི་ཨ་སར་ཡའི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་སར་ཡ་ནི་ཙ་ཕན་ཡ་ཡི་ ་ཡིན། ༣༧ ཙ་ཕན་ཡ་ནི་ཏ་ཧད་ ི་ ་ཡིན་
པ་དང་། ད་ཧད་ནི་ཨས་སིར་ ི་ ་ཡིན་ལ། ཨས་སིར་ནི་ཨེ་བི་ཨ་སབ་ ི་ ་ཡིན་དང་། དེ་ནི་ ོ་ར་ཡི་ ་ཡིན།
༣༨ ོ་ར་ནི་ཨེ་སི་ཧད་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་སི་ཧད་ ི་ ་ནི་ཀོ་ཧད་ ི་ ་ཡིན། ཀོ་ཧད་ནི་ལེ་བའི་ ་ཡིན་ལ།
ལེ་བའི་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིན། ༣༩ ཤི་མེ་ཨའི་ ན་མཆེད་ཨ་སབ་ནི་བེ་རེག་ཡའི་ ་ཡིན། ༤༠ བེ་རེག་ཡ་ནི་
ཤི་མེ་ཨ་ཡི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཤི་མེ་ཨ་ནི་མི་ཁ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན་ལ། མི་ཁ་ཨེལ་ནི་བ་ཨ་སེ་ཡ་ཡི་ ་ཡིན་ལ། བ་ཨ་
སེ་ཡ་ནི་མལ་ཁི་ ཱའི་ ་ཡིན། ༤༡ མལ་ཁི་ ཱ་ནི་ཨེད་ནི་ཡི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེད་ནི་ནི་ཟེ་ ཱ་ཡི་ ་ཡིན་ལ། ཟེ་ ཱ་
ནི་ཨ་ ་ཡའི་ ་ཡིན། ༤༢ ཨ་ ་ཡ་ནི་ཨེ་ཐན་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ཐན་ནི་ཟིམ་ ཱ་ཡིན་ ་ཡིན་ལ། ཟིམ་ ཱ་ནི་
ཤི་མེ་ཨི་ཡི་ ་ཡིན། ༤༣ ཤི་མེ་ཨི་ནི་ཡ་ཧད་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡ་ཧད་ནི་གེར་ཤོན་ ི་ ་ཡིན་ལ། གེར་ཤོན་ནི་
ལེ་ཝེའི་ ་ཡིན། ༤༤ ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ་ ན་མེ་ར་རའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལས། ཁོ་ཚའི་གཡོན་ ོགས་ ་ལས་
ཀ་གཉེར་བར་ཨེ་ཐན་ཡོད། ཨེ་ཐན་ནི་ཀི་ཤིའི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཀི་ཤི་ནི་ཨབ་དིའི་ ་ཡིན་ལ། ཨབ་དི་ནི་མལ་

ག་གི་ ་ཡིན། ༤༥ མལ་ ག་ནི་ཧ་ཤ་བི་ ཱ་ཡི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཧ་ཤ་བི་ ཱ་ནི་ཨ་མ་ཙ་ ཱའི་ ་ཡིན་ལ། ཨ་མ་
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ཙ་ ཱ་ནི་ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་ཡིན། ༤༦ ཧིལ་ཀི་ ཱ་ནི་ཨམ་ ཱིའི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཨམ་ ཱི་ནི་བ་ནིའི་ ་ཡིན་ལ། བ་ནི་
ནི་ཤེ་མེར་ ི་ ་ཡིན། ༤༧ ཤེ་མེར་ནི་ ཱ་ལིའི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཱ་ལིའི་ནི་ ་ཤིའི་ ་ཡིན་ལ། ་ཤི་ནི་མེ་ར་རིའི་

་ཡིན་ཞིང་། མེ་ར་རི་ནི་ལེ་ ཱིའི་ ་ཡིན། ༤༨ ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ་ ན་ལེ་ཝེ་བས་མི་མངགས་ནས་གནས་དམ་
པའི་ནང་གི་ ་བ་ཡོད་ཚད་བ བ་ ་བ ག

༤༩ ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ ིས་དམར་མཆོད་ ི་བསང་ ི་དང་ ོས་ ི་མཆོད་ ིའི་
ེང་མཆོད་འ ལ་དང་ ོས་བ ོན། ད་ ང་དམ་པའི་གནས་ ི་དོན་དག་ཡོད་བ བས་ནས། ད ི་སི་རལ་བར་

འ ོད་བཤགས་ ེད་ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེས་ ིས་བ ལ་བ་ཇི་བཞིན་ཡིན།
༥༠ ཨ་རོན་ ི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཨ་སར་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ལི་ཨ་སར་ ི་ ་ནི་ཕི་ནེ་ཧས་ཡིན་ལ། ཕི་ནེ་ཧས་ ི་ ་ནི་ཨ་
བི་ ་ཨ་ཡིན། ༥༡ ཨ་བི་ ་ཨ་ཡི་ ་ནི་བིག་ཀི་ཡིན་པ་དང་། བིག་ཀིའི་ ་ནི་ ་ཟི་ཡིན་ལ། ་ཟིའི་ ་ནི་ཟེ་ར་

ཱ་ཡིན། ༥༢ ཟེ་ར་ ཱའི་ ་ནི་མེ་ར་ཡོད་ཡིན་པ་དང་། མེ་ར་ ཱའི་ ་ནི་ཨ་མར་ ཱ་ཡིན་ལ། ཨ་མར་ ཱའི་ ་ནི་ཨ་
ཧི་ཏིབ་ཡིན། ༥༣ ཨ་ཧི་ཏིབ་ ི་ ་ནི་ཙ་དོག་ཡིན་པ་དང་། ཙ་དོག་གི་ ་ནི་ཨ་ཧི་མ་ཨས་ཡིན།

༥༤ ཁོ་ཚའི་འ ག་གནས་ནི་ནང་འཁོར་ ི་བཙན་ ོང་ ར། གཤམ་ ར་བཀོད་ཡོད་དེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་
ཧེབ་རོན་དང་། ཀོ་ཧད་རིགས་ ད་ ི་ཨ་རོན་ ི་ཚ་བོ་ མས་ལ་ ན་ ངས་ནས་ཐོབ་པའི་ས་ ལ་ནི། ༥༥ ཡ་

་ འི་ས་ཁོབ་ནས་ཧེབ་རོན་དང་དེའི་ ོགས་བཞིའི་མཐའ་འཁོར་དག་ཡིན། ༥༦ ོང་ ེར་ལ་གཏོགས་པའི་
ས་ཞིང་དང་ ོང་ ེ་ཚང་མ་ཡེ་ ན་ནེའི་ ་ཀ་ལེབ་ལ་ཐོབ་པ་དང་། ༥༧ ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་ ོལ་
མཁར་ཧེབ་རོན་ཐོབ་ལ། ད་ ང་ལིབ་ ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཡད་ཏིར་དང་། ཨེས་ཏེ་མོ་ཨ་དང་དེའི་
མཐའ་འཁོར་དང་། ༥༨ ཧི་ལེན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། དེ་བིར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༥༩ ཨ་
ཤན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། བེད་ཤེ་མེས་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༦༠ བེན་ཡ་མིན་རིགས་ ེ་ཡི་ས་
གནས་ལས། གེ་ ཱ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཨལ་ལེ་མེད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཨ་ན་ཐོད་དང་
དེའི་མཐའ་འཁོར་བཅས་ཐོབ་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ ིམ་ཚང་ མས་ལ་བ ོམས་པས་མཁར་བ ་ག མ་ཐོབ་པ་དང་།

༦༡ ཀོ་ཧད་རིགས་ ས་ལས་ ག་མར་ ས་པ་ མས་ ིས་ཡང་ ན་ ངས་ཏེ། མ་ནས་ཤེ་རིགས་ ེ་ ེད་ ི་
ས་ཁོང་ནས་མཁར་བ ་ཐོབ། ༦༢ གེར་ཤོན་རིགས་ལ་རིགས་ ས་ ར། ཡི་ས་གར་ ི་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་དང་།
ཨ་ཤེར་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་དང་། ནབ་ཏ་ལི་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་དང་། བ་ཤན་ ི་ནང་ནས་མ་ནས་ཤེས་
རིགས་ ེ་བཅས་ནས་མཁར་བ ་ག མ་ཐོབ། ༦༣ ཡང་མེ་ར་རིའི་རིགས་ ིས་རིགས་ ས་ ར་ ན་ ངས་ཏེ།

་བེན་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་དང་། གད་ ི་རིགས་ ེའི་ས་ཁོང་དང་། ཟ་ ་ལོན་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་བཅས་ནས་
མཁར་བ ་གཉིས་ཐོབ། ༦༤ ད ི་སི་རལ་བས་མཁར་འདི་དག་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ཡོད་ཚད་ལེ་ཝེ་བ་ལ་

ིན། ༦༥ གོང་གི་མིང་ཐོ་བཀོད་ཟིན་པའི་མཁར་ནི། ཡ་ ་ ་དང་། ཤིམ་ཨིན་དང་། བེན་ཡ་མིན་བཅས་རིགས་
ེ་ག མ་ ི་ས་ཁོང་ནས། ད ི་སི་རལ་བས་ ན་ ངས་ནས་ཁོ་ཚར་ ིན།
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༦༦ ཀོ་ཧད་རིགས་ ི་ ིམ་ཚང་འགའ་ལ་ཨེབ་ར་ཡིམ་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་ནས་ ང་མཁར་ཐོབ་ཡོད་
ལ། ༦༧ ཨེབ་ར་ཡེམ་རི་ ལ་ནས་ ོལ་མཁར་སི་ཁེམ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ད་ ང་གེ་ཟེར་དང་དེའི་
མཐའ་འཁོར་དང་། ༦༨ ཡོག་མེ་ཨམ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་བེད་ཧོ་འོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༦༩ ཨ་
ཡ་ལོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། གད་རིམ་མོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་བཅས་ཐོབ། ༧༠ ཀོ་ཧད་རིགས་
ལས་ ག་མར་ ས་པ་ མས་ལ་མ་ནས་ཤེ་ཡི་རིགས་ ེ་ ེད་ ི་ས་ཁོང་ནས་ཨ་ནེར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་

མས་དང་། བིལ་ཨམ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ མས་ཐོབ་པ་དང་།
༧༡ གེར་ཤོན་རིགས་ལ་མ་ནས་ཤེ་རིགས་ ེ་ ེད་ས་ཁོང་ལས་བ་ཤན་ ི་གོ་ལན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་

དང་། ཨས་ཏ་རོད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ མས་ཐོབ་པ་དང་། ༧༢ ད་ ང་ཡི་ས་གར་ ི་རིགས་ ེ་ནས་ཀེ་
དེས་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ད་བེ་རད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༧༣ ར་མོད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་
དང་། ཨ་ནེམ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༧༤ ཨ་ཤེར་ ི་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་ལས་མ་ཤལ་དང་དེའི་མཐའ་
འཁོར་དང་། ཨབ་དོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༧༥ ་ཀོག་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། རེ་ཧོབ་དང་
དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༧༦ ནབ་ཏ་ལིའི་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ཁོང་ལས་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ཀེ་དེས་དང་དེའི་མཐའ་
འཁོར་དང་། ཧམ་མོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཀིར་ཡ་ཐ་ཨིམ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ མས་ཐོབ་པ་
ཡིན། ༧༧ ད་ ང་མེ་ར་རིའི་རིགས་ལ་ཟ་ ་ལོན་ ི་རིགས་ ེ་ཡི་ས་ ལ་ལས་རིམ་མོ་ནི་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་
དང་། ཏ་བོར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༧༨ ཡེ་རི་ཀོ་ཡི་ ་བོ་ཡོར་དན་ ི་ཤར་ ོགས་ ། ་བེན་ ི་རིགས་

ེ་ཡི་ས་ཁོང་ནས་ཐང་ ོང་ཡིན་པའི་བེ་ཟེར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཡ་ ཱ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་།
༧༩ ཀེ་དེ་མོད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། མེ་ཕ་ཨད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ༨༠ གད་ ི་རིགས་ ེ་ཡི་
ས་ཁོང་ལས་གིལ་ཨད་ ི་ར་མོད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། མ་ཧ་ན་ཨིམ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་།
༨༡ ཧེས་བོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཱ་ཟེར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ མས་ཐོབ་བོ༎

༧ ཨི་ས་གར་ ི་ ་ཏོ་ ཱ་དང་། ་ཨ་དང་། ཡ་ བ་དང་། ཤིམ་རོན་བཅས་བཞིའོ༎ ༢ ཏོ་ ཱའི་ ་ ་ཟི་དང་།
རེ་ཕ་ ཱ་དང་། ཡེ་རི་ཨེལ་དང་། ཡ་ཧེ་མ་ཨི་དང་། ཡིབ་སམ་དང་། ཤེ་ ་ཨེལ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། དེ་

དག་ནི་ཏོ་ ཱའི་རིགས་དཔོན་ཡིན་ཞིང་། མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡང་ཡིན་ལ། ་བིད་ ི་ ས་ ་ ེབས་
ས། ཁོ་ཚའི་མི་ ངས་ལ་བ ོམས་པས་ ི་གཉིས་དང་ཉིས་ ོང་ ག་བ ་ཡོད། ༣ ་ འི་ ་ནི་ཡིས་ ཱ་ ཱ་ཡིན།

ཡིས་ ཱ་ ཱའི་ ་ནི་མི་ཁ་ཨེལ་དང་། ཨོ་བད་ ཱ་དང་། ཡོ་ཨེལ་དང་། ཡིས་ཤི་ ཱ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ནི་
རིགས་དཔོན་ཡིན་པ་དང་། ༤ ཁོ་ཚས་མགོ་འ ིད་ཅིང་རིགས་ ས་ ར་ག ལ་འ ེད་ ་སོང་བའི་དམག་མིའི་

ངས་ནི། ོན་བ ོམས་མི་ མ་ ི་ ག་ ོང་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ལ་ ད་མེད་དང་ ་ཧ་ཅང་མང་བས་
སོ༎ ༥ ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ན་ ་ མས་ནི་ཡི་ས་གར་རིགས་ ི་ནང་ནས་མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡིན་ལ།

ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ན་བ ོམས་པས་མི་བ ད་ ི་བ ན་ ོང་ཡོད།
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༦ བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ནི་བེ་ ཱ་དང་། བེ་ཁེར་དང་། ཡེ་དི་ ཱ་ཨེལ་བཅས་ཡིན་ལ། བ ོམས་པས་ ་ག མ་
ཡོད། ༧ བེ་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཨིས་བོན་དང་། ་ཟི་དང་། ་ཟི་ཨེལ་དང་། ཡེ་ ་མོད་དང་། ཨི་རི་བཅས་ ་ཡིན། དེ་
དག་ཚང་མ་རིགས་དཔོན་ཡིན་ལ། མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡང་ཡིན། ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ན། ཁོ་ཚའི་

་རབས་ཚ་ ད་ལ་བ ོམས་པས་མི་ ངས་ཉིས་ ི་ཉིས་ ོང་བ ་མེད་ མ་ ་སོ་བཞི་ཡོད། ༨ བེ་ཁེར་ ི་ ་ནི་
ཟེ་མི་ ཱ་དང་། ཡོ་ཨས་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་དང་། ཨེལ་ཡོ་ཨེ་ན་ཨི་དང་། ཨོམ་རི་དང་། ཡེ་རེ་མོད་དང་། ཨ་
བི་ ཱ་དང་། ཨ་ན་ཐོད་དང་། ཨ་ལེ་མེད་བཅས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ཚང་མ་ནི་བེ་ཁེར་ ི་ ་ཡིན། ༩ ཁོ་ཚ་ཚང་
མ་ནི་རིགས་དཔོན་ཡིན་ལ། མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡང་ཡིན། ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ན། ཁོ་ཚའི་

་རབས་ཚ་ དལ་བ ོམས་པས་མི་ ངས་ཉིས་ ི་ ོང་མེད་ཉིས་བ ་ཡོད། ༡༠ ཡེ་དི་ ཱ་ཨེལ་ ི་ ་ནི་བིལ་ཧན་
དང་། བིལ་ཧན་ ི་ ་ནི་ཡེ་ ས་དང་། བེན་ཡ་མེན་དང་། ཡེ་ ད་དང་། ཁེ་ན་ཨ་ ་དང་། ཟེ་ཐན་དང་།
ཏར་ཤིབ་དང་། ཨ་ཧི་ཤ་ ར་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ༡༡ དེ་དག་ནི་ཡེ་དི་ ཱ་ཨིལ་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཚང་མ་རིགས་
དཔོན་ཡིན་ལ། མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡང་ཡིན། ཁོ་ཚའི་ཚ་བོ་ མས་ ི་ ོད་ན་ག ལ་ལ་ གས་ནས་
ག ལའ ེད་ ས་པ་བ ོམས་པས་ཆིག་ ི་བ ན་ ོང་ཉིས་བ ་ཡོད།

༡༢ ད་ ང་ཨིར་ ི་ ་ བ་ཕིམ་དང་། བ་ཕིམ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་མིན་ཨ་ཧེར་ ི་ ་ནི་ ་ཤིམ་དང་།
༡༣ ནབ་ཏ་ལིའི་ ་ཡ་ཙ་ཨེལ་དང་། ་ནི་དང་། ཡེ་ཙར་དང་། ཤལ་ མ་བཅས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་བིལ་

ཧའི་ཚ་བོ་ཡིན།
༡༤ མ་ནས་ཤེའི་ ་ཨས་རི་ཨེལ་ནི་ཁོའི་ ན་མ་ཨ་རམ་བཟའ་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ལ། གིལ་ཨད་ ི་ཕ་མ་ཁིར་

ཡང་དེ་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ༡༥ མ་ཁིར་ ི་ ང་མ་ནི་ བ་ཕིམ་དང་། བ་ཕིམ་གཉིས་ ི་ ་མོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་
མིང་ལ་མ་ཨ་ ་ཟེར། མ་ནས་ཤེའི་ ་གཉིས་པའི་མིང་ལ་ཙ་ལོ་ཕེ་ཧད་ཅེས་འབོད་ཅིང་། ཙ་ལོ་ཕེད་ལ་ ་མོ་
འགའ་ལའ་མེད་དོ༎ ༡༦ མ་ཁིར་ ི་ ང་མ་མ་ཨ་ ་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ཤིང་། མིང་ལ་པེ་རེས་ཞེས་བཏགས། པེ་རེས་

ི་ ་བོའི་མིང་ལ་ཤེ་རེས་ཞེས་འབོད་ལ། ཤེ་རེས་ ི་ ་ནི་ ་ལམ་དང་། ཱ་ཀེམ་གཉིས་ཡིན། ༡༧ ་ལམ་ ི་ ་
ནི་བེ་དན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་ནི་གིལ་ཨད་ ི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གིལ་ཨད་ནི་མ་ཁིར་ ི་ ་དང་། མ་ཁིར་
ནི་མ་ནས་ཤེའི་ ་ཡིན།

༡༨ གིལ་ཨད་ ི་ ་མོ་ཧམ་མོ་ལེ་ཁེད་ལ་ཨིས་ཧོད་དང་། ཨ་བི་ཨེ་ཟེར་དང་། ཱ་ ཱ་བཅས་ག མ་ ེས།
༡༩ ཤེ་མི་ འི་ ་ནི་ཨ་ཡན་དང་། ཤེ་ཁེམ་དང་། ལི་ཁི་དང་། ཨན་ཡམ་བཅས་ཡིན།
༢༠ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ནི་ ་ཐེ་ལ་དང་། ་ཐེ་ ཱའི་ ་ནི་བེ་རེད་དང་། བེ་རེད་ ི་ ་ནི་ཏ་ཧད་ཡིན། ཏ་ཧད་

ི་ ་ནི་ཨིས་ ཱ་ ་དང་། ཨིས་ ཱ་ ་ཡི་ ་ད་ཧད་ཡིན། ༢༡ ད་ཧད་ ི་ ་ནི་ཟ་བད་དང་། ཟ་བད་ ི་ ་ནི་ ་ཐེ་
ཱ་ཡིན། ཡང་ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་ཨེ་ཟེར་དང་། ཨེ་ལེ་ཨད་གཉིས་ ེས་ལ། མི་དེ་གཉིས་ ིས་གད་པའི་ གས་ཟོག་

འ ོག་པའི་ ེན་ ིས། ས་དེ་གའི་གད་པ་ མས་ ིས་བསད་དོ༎ ༢༢ ཁོ་ཚའི་ཕ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ལ་
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ཉིན་མང་པོར་སེམས་ ག་ ས་པས། ་ ན་ མས་འོང་ནས་ཁོ་ལ་སེམས་གསོ་ ས། ༢༣ ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་ ང་
མ་གཉིས་མཉམ་ ་ཉལ་བས། ཁོའི་ ང་མར་མངལ་ཆགས་ཏེ་ ་ཞིག་ ེས། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ ིམ་ཚང་ལ་ ེན་
ངན་ ང་བ་གཞིར་ ས་ནས། ཁོས་རང་གི་ འི་མིང་ལ་བེ་རི་ཡ་ཞེས་བཏགས། ༢༤ ཁོའི་ ་མོའི་མིང་ལ་ཤེ་ཨེ་ར་
ཟེར་ཞིང་། ཧོ་རོན་གོང་མ་དང་། ཧོ་རོན་འོག་མ་དང་། ད་ ང་ ་ཟེན་ཤེ་ཨེ་ ཱ་བཅས་འ གས་ ན་ ེད་མཁན་
དེ་ཡིན། ༢༥ བེ་རི་ཡའི་ ་ནི་རེ་ ཱ་དང་། རེ་ཤབ་གཉིས་ཡིན། རེ་ཤབ་ ི་ ་ནི་ཏེ་ ཱ་དང་། ཏེ་ ཱའི་ ་ནི་ཏ་ཧན་
ཡིན། ༢༦ ཏ་ཧན་ ི་ ་ནི་ ཱ་དན་དང་། ཱ་དན་ ི་ ་ནི་ཨམ་མི་ཧད་དང་། ཨམ་མི་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཤ་ ཱ་
ཡིན། ༢༧ ཨེ་ལི་ཤ་ ཱའི་ ་ནི་ ན་དང་། ན་ ི་ ་ནི་ཡོ་ ་ཨ་ཡིན།

༢༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་པའི་ས་ ལ་དང་ ོད་གནས་ནི་བེད་ཨེལ་དང་དེའི་ ོང་ ེ་ཡིན་ཞིང་། ཤར་ ་ན་ཨ་རན་
དང་། བ་ ་གེ་སེར་དང་དེའི་ ོང་ ེ་ མས་དང་། ཤེ་ཁེམ་དང་དེའི་ ོང་ ེ་ མས་ནས། ཨ་ ཱ་དང་དེའི་ ོང་

ེ་བཅས་ཡོད་ལ།
༢༩ ད་ ང་མ་ནས་ཤེ་བ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་མཚམས་ ། བེད་ཤེ་ཨན་དང་དེའི་ ོང་ ེ་དང་། ཏ་ཨ་ནག་

དང་དེའི་ ེ་དང་། མེ་གིད་དོ་དང་དེའི་ ོང་ ེ་དང་། དོར་དང་དེའི་ ོང་ ེ་བཅས་ཡོད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་
་ཡོ་སེབ་ ི་ཚ་བོ་ མས་གནས་དེ་དག་ ་བ ད་ཡོད།

༣༠ ཨ་ཤེར་ ི་ ་ནི་ཨིམ་ ་དང་། ཨི་ཤ་ ཱདང་། ཨི་ཤ་ ཱི་དང་། བེ་རི་ཡ་བཅས་དང་། ད་ ང་དེ་དག་ལ་ ་
མོ་སེ་ར་ཞེས་པ་ཞིག་ ང་ཡོད། ༣༡ བེ་རི་ཡའི་ ་ནི་ཧེ་བེར་དང་། མལ་ཁི་ཨེལ་གཉིས་ཡིན་ལ། མལ་ཁི་ཨེལ་ནི་
བིར་ཟ་ཡིད་ ི་ཕ་ཡིན། ༣༢ ཧེ་བེར་ལས་ཡབ་ལེད་དང་། ཤོ་མེར་དང་། ཧ་ཐམ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ་མོ་ ་ཨ་བཅས་

ེས། ༣༣ ཡབ་ལེད་ ི་ ་ནི་པ་སག་དང་། བིམ་ཧལ་དང་། ཨ་ཤ་ཝད་བཅས་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ཚང་མ་ནི་
ཡབ་ལེད་ ི་ ་ཡིན། ༣༤ ཤེ་མེར་ ི་ ་ནི་ཨ་ཧི་དང་། རོ་ ་དང་། ཡེ་ བ་ ཱ་དང་། ཨ་རམ་བཅས་ཡིན།

༣༥ ཤེ་མེར་ ི་ ན་ ་ཧེ་ལེམ་ ི་ ་ནི་ཙ་ཕ་དང་། ཨིམ་ ་དང་། ཤེ་ལེས་དང་། ཨ་མལ་བཅས་ཡིན། ༣༦ ཙ་
ཕ་ཡི་ ་ནི་ ་ཨ་དང་། ཧར་ནེ་ཕེར་དང་། ་ཨལ་དང་བེ་རི་དང་། ཨིམ་ ཱ་དང་། ༣༧ བེ་ཟེར་དང་། ཧོད་དང་།
ཤམ་མ་དང་། ཤིལ་ཤབ་དང་། ཨིད་རན་དང་། བེ་ཨེ་ ཱ་བཅས་ཡིན།

༣༨ ཡེ་ཐེར་ ི་ ་ནི་ཡེ་ ན་ནེ་དང་། པིས་ ཱ་དང་། ཨ་ ཱ་བཅས་ཡིན།
༣༩ ལ་ལའི་ ་ནི་ཨ་ ཱ་དང་། ཧན་ནི་ཨེལ་དང་། རི་ཟི་ ཱ་བཅས་ཡིན། ༤༠ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཨ་ཤེར་

ི་ཚ་བོ་ཡིན་ལ། ཚང་མ་རིགས་དཔོན་ཡིན་ཞིང་། མ ་ ས་ ལ་ ་ ང་བའི་དཔའ་ ལ་དང་། འགོ་བ་ མས་
ི་གཙ་བོ་ཡང་ཡིན། ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ན། ཁོ་ཚའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལས་ག ལ་བ ེ་ ས་པའི་མི་བ ོམས་

པས་ཉིས་ ི་ ག་ ོང་ཡོད༎

༨ བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་བེ་ ཱ་དང་། ་གཉིས་པ་ནི་ཨས་བེལ་དང་། ་ག མ་པ་ནི་ཨ་ཧ་ ཱ་དང་།
༢ ་བཞི་བ་ནི་ནོ་ ་དང་། ་ ་བ་ནི་ར་ ཱ་ཆད་བཅས་ཡིན། ༣ བེ་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཨད་ ར་དང་། གེ་ ཱ་
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དང་། ཨ་བི་ཧད་དང་། ༤ ཨ་བི་ ་ཨ་དང་། ན་ཨ་ ཱན་དང་། ཨ་ཧོ་ཨ་དང་། ༥ གེ་ ཱ་དང་། ཤེ་ ་ཕན་དང་། ་
རམ་བཅས་ཡིན།

༦ ཨེ་ ད་ ི་ ་གེ་ ཱའི་ ོད་དམངས་ ི་རིགས་དཔོན་ ས་ཤིང་། མ་ན་ཧད་ལ་བཙན་ ་ ེར་བ་དང་།
༧ ཨེ་ ད་ ི་ ་ཨ་ ཱན་དང་། ཨ་ཧི་ ཱ་དང་། གེ་ ་ག མ་ཡང་བཙན་ ་ ེར་བ་རེད། གེ་ ་ལས་ ་ ཱ་དང་།
ཨ་ཧི་ ད་གཉིས་ ེས།

༨ ཤ་ཧ་ར་ཨིམ་ ིས་རང་གི་ ང་མ་ ་ཤིམ་དང་བ་ཨ་གཉིས་དོར་ ེས། མ་ཡ་དེས་ ་ ་ ེས་པ་དང་། ༩ ཁོ་
དང་ ང་མ་ཧོ་དེས་གཉིས་མཉམ་ ་བ ད་པས། ་ཡོ་བབ་དང་། ཙ་བ་ ཱ་དང་། མ་ ་དང་། མལ་ཀམ་དང་།
༡༠ ཡེ་ ས་དང་། ཤག་ཡ་དང་། མིར་ ཱ་བཅས་ ེས་ཤིང་། ཁོའི་ ་དེ་དག་ཚང་མ་རིགས་དཔོན་ ས། ༡༡ ཁོའི་

ང་མ་ ་ཤིམ་ ིས་ཁོ་ལ་ ེས་བའི་ ་ནི་ཨ་ཧི་ བ་དང་། ཨེལ་པ་ཨལ་གཉིས་ཡིན། ༡༢ ཨེལ་པ་ཨལ་ ི་ ་ནི་
ཨེ་བེར་དང་། མི་ མ་དང་། ཤེ་མེར་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ཤེ་མེར་ ིས་མཁར་ཨོ་ནོ་དང་ལོད་གཉིས་དང་། དེའི་

ོང་ ེ་བ ན་པ་རེད། ༡༣ དེ་མིན་བེ་རི་ ཱ་དང་ཤེ་ ཱ་གཉིས་ནི་ཨ་ཡ་ལོན་ ོད་དམངས་ ི་རིགས་དཔོན་ཡིན་
པ་དང་། དེ་གཉིས་ ིས་གད་པ་ མས་མཐར་བ ད་པ་ཡིན། ༡༤ ད་ ང་ཨ་ཧི་ཡོ་དང་། ཤ་ཤག་དང་། ཡེ་རེ་
མོད་དང་། ༡༥ ཟེ་བད་ ཱ་དང་། ཨ་རད་དང་། ཨེ་དེབ་དང་། ༡༦ མི་ཀ་ཨེལ་དང་། ཨིས་པ་དང་། ཡོ་ཧ་བཅས་ཚང་
མ་ནི་བེ་རི་ ཱ་ཡི་ ་ཡིན། ༡༧ ཟེ་བད་ ཱ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཧིས་ཀི་དང་། ཧེ་བེར་དང་། ༡༨ ཨིས་མེ་ར་ཨི་
ང་། ཨི་ཟ་ལི་ ཱ་དང་། ཡོ་ཡབ་བཅས་ཚང་མ་ནི་ཨེལ་པ་ཨལ་ ི་ ་ཡིན།

༡༩ ཱ་ཀིམ་དང་། ཙག་རི་དང་། ཟབ་དི་དང་། ༢༠ ཨེ་ལི་ཨེ་ན་ཨི་དང་། ཙལ་ལེ་ཨ་ཐི་དང་། ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་།
༢༡ ཨ་ད་ ཱ་དང་། བེ་ར་ ཱ་དང་། ཤིམ་རད་བཅས་ནི་ཤི་མི་ཨེ་ཡི་ ་ཡིན།

༢༢ ཨིས་པན་དང་། ཨེ་བེར་དང་། ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ༢༣ ཨབ་དོན་དང་། ཟིག་རི་དང་། ཧ་ནན་དང་། ༢༤ ཧ་
ནན་ ཱ་དང་། ཨེ་ལམ་དང་། ཨན་ཐོ་ཐི་ ཱ་དང་། ༢༥ ཨིབ་དེ་ ཱ་དང་། བེ་ ་ཨེལ་བཅས་ཚང་མི་ནི་ཤ་ཤག་གི་ ་
ཡིན།

༢༦ ཤམ་ཤེ་ར་ཨི་དང་། ཤེ་ཧར་ ཱ་དང་། ཨ་ཐལ་ ཱ་དང་། ༢༧ ཡ་ཨ་རེ་ཤི་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ ཱ་དང་། ཟིག་རི་
བཅས་ནི་ཡེ་རོ་ཧམ་ ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ༢༨ མི་དེ་དག་ནི་མིང་ ར་བ ིས་པའི་རིགས་དཔོན་ཡིན་ལ། ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་གཞི་ ོད་ ས་ཡོད།

༢༩ གིབ་ཡོན་ ་ ོད་པ་ལ་གིབ་ཡོན་ ི་ཕ་ཨེ་ལིས་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་ ང་མའི་མིང་ལ་མ་ཨ་ ་ཟེར་ཞིང་།
༣༠ ཁོའི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཨབ་དོན་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ལ་ད་ ང་ ར་དང་། ཀིས་དང་། བ་ཨལ་དང་། ན་དབ་དང་།
༣༡ གེ་དོར་དང་། ཨ་ཧི་ཡོ་དང་། ཟེ་ཁེར་དང་། མིག་ལོད་བཅས་ ང་ ེས་པ་ཡིན། ༣༢ མི་ག་ལོད་ལ་ཤི་མེ་ཨ་ ེས་
ལ། དེ་དག་དང་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁ་གཏད་ ་བ ད་ཡོད།

༣༣ ནེར་ལ་ཀིས་དང་། ཀིས་ལས་ཤ་ ལ་དང་། ཤ་ ལ་ལས་ཡོ་ན་ཐན་དང་། མལ་ཁི་ ་ཨ་དང་། ཨ་བི་ན་



༡ ོན་རབས 8–9 645

དབ་དང་། ཨེས་བ་ཨལ་བཅས་ ་བཞི་ ེས། ༣༤ ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་ནི་མེ་རིབ་བ་ཨལ་༼ཤ་ ་ཆེལ་ ི་མདོ་གཉིས་
པའི་ལེ ་བཞི་བའི་དོན་ཚན་བཞི་བར་མེ་ཕིས་བོ་ཤིག་ཅེས་ཟེར།༽དང་། མེ་རིབ་བ་ཨལ་ལས་མི་ ་ ེས་པ་
དང་། ༣༥ མི་ ་ཡི་ ་ནི་པི་ཐོན་དང་མེ་ལེག་དང་། ཏར་ཨ་དང་། ཨ་ཧས་བཅས་ཡིན་ལ། ༣༦ ཨ་ཧས་ལས་ཡེ་ཧོ་
ཨ་ ད་ ེས་ཤིང་། ཡེ་ཧོ་ཨ་ ད་ལས་ཨ་ལེ་མེད་དང་། ཨས་མ་བེད་དང་། ཟིམ་རི་བཅས་ ེས། ཟིམ་རི་ལས་མོ་

ཱ་ ེས་པ་ཡིན། ༣༧ མོ་ ཱ་ལ་བི་ནེ་ཨ་ ེས་པ་དང་། བི་ནེ་ཨ་ཡི་ ་ནི་ ་ར་ ཱ་ཡིན་ལ། ་ར་ ཱ་ཡི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཨ་
ཱ་ཡིན། ཨེ་ལི་ཨ་ ཱའི་ ་ཨ་ཙལ་ཡིན། ༣༨ ཨ་ཙལ་ལ་ ་ ག་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚའི་མིང་ལ་ཨས་རི་གམ་དང་། བོག་
་དང་། ཡིས་མ་ཨེལ་དང་། ཤེ་ཨར་ ཱ་དང་། ཨོ་བད་ ཱ་དང་། ཧ་ནན་བཅས་ཡིན། དེ་དག་ཚང་མ་ནི་ཨ་ཙལ་
ི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༣༩ ཨ་ཙལ་ ི་ ན་ ་ཨེ་ཤེག་གི་ ་ཆེ་བ་ནི་ ་ལམ་དང་། ་འ ིང་བ་ནི་ཡེ་ ས་དང་། ་ ང་

བ་ནི་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེད་བཅས་ཡིན། ༤༠ ་ལམ་ ི་ ་ཚང་མ་ནི་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཏེ། མདའ་
ལ་ལ་མཁས་པ་ཡིན། ཁོ་ཚར་ ་རབས་ཚ་ ད་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། བ ོམས་ན་མི་བ ་དང་ ་བ ་ཡོད་ལ། དེ་

དག་ནི་བེན་ཡ་མིན་པ་ཡིན་ནོ༎

༩ ད ི་སི་རལ་བ་དག་ ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ཡ་ ་ ་བས་ཉེས་
པ་བསགས་ ེན། བ་བེལ་ ་བཙན་ ་ ེར།

༢ བ་བེལ་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། ཐོག་མར་རང་གི་ས་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་མཁར་ནང་ ་ ོད་མཁན་ནི་ད ི་སི་
རལ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་། ནེ ་ཐིས་ནིན་ ི་འགོ་བ་ མས་ཡིན།

༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་མཁན་ནི་ཡ་ ་ ་བ་དང་། བེན་ ཱ་མིན་པ་དང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་དང་། མ་ནས་ཤེ་
པ་བཅས་ཡིན། ༤ ཡ་ ་ འི་ ་པེ་རེས་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ ས་ ་ ་ཐ་ལི་ཡོད་ཅིང་། ་ཐ་ལི་ནི་ཨམ་མི་
ཧིད་ ི་ ་ཡིན་ལ། ཨམ་མི་ཧིད་ནི་ཨོམ་རིའི་ ་དང་། ཨོམ་རི་ནི་ཨིམ་རིའི་ ་དང་། ཨིམ་རིནི་བ་ནིའི་ ་ཡིན།
༥ ཤི་ལོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ ས་ ་ ་ཆེ་བ་ཨ་ས་ ཱ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ཡོད། ༦ ཟེ་ ཱ་ཡི་ ་རབས་ཚ་ ད་
ནང་ ་ཡེ་ ་ཨེལ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་ཡོད། བ ོམས་ན་མི་ ག་བ ་ད ་བ ་ཡོད།

༧ བེན་ཡ་མིན་པའི་ནང་ ་ཧས་སེ་ ་ཨའི་ཡང་ཚ་དང་། ཧོ་དབ་ཡའི་ ་ཚ་མེ་ ལ་ལམ་ ི་ ་ས་ མ་
བཅས་དང་། ༨ ད་ ང་ཡེ་རོ་ཧམ་ ི་ ་ཨིབ་ནེ་ ཱ་དང་། མི་ག་རིའི་ཚ་བོ་དང་། ་ཟིའི་ ་ ་ ཱ་དང་། ཨེ་བི་

ས་ ཱ་ཡི་ཡང་ཚ་དང་། ལིག་འར་ ི་ཚ་བོ་དང་། ཤེ་ཕད་ཡའི་ ་མེ་ ལ་ལམ་བཅས་ཡོད་ཅིང་། ༩ དེ་དག་དང་
ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ན་ ་ མས། ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ན་བ ོམས་པས་མི་ད ་བ ་ ་བ ་ང་ ག་ཡོད། མི་དེ་
དག་ཚང་མ་ནི་ཁོ་ཚའི་རིགས་དཔོན་ཡིན།

༡༠ མཆོད་དཔོན་ ི་ནང་ ་ཡེ་ ་ཡ་དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་རིབ་དང་། ཡ་ཀིན་དང་བཅས་དང་། ༡༡ ད་ ང་ ་
ཡི་གནས་དམ་པའི་བདག་གཉེར་བ་ཧིལ་ཀི་ཡའི་ ་ཨ་སར་ཡ་ཡང་ཡོད། ཧིལ་ཀི་ཡ་ནི་མེ་ ལ་ལམ་ ི་ ་ཡིན་
པ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་ནི་ཙ་དོག་གི་ ་ཡིན་ལ། ཙ་དོག་གི་ ་ནི་མེ་ར་ཡོད་ ི་ ་ཡིན། མེ་ར་ཡོད་ ་ནི་ཨ་ཧི་
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བ་ ི་ ་ཡིན། ༡༢ མལ་ཁི་ཡའི་ཡང་ཚའམ། པ་ ར་ ི་ཚ་བོའམ། ཡེ་རོ་ཧམ་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་ ་བ་ཡོད་པ་
དང་། ད་ ང་ཨ་དི་ཨེལ་ ི་ ་མ་ཨ་ས་ཨི་དང་། ཨ་དི་ཨེལ་ནི་ཡ་ཟེ་ ཱ་ཡི་ ་དང་། ཡ་ཟེ་ ཱ་ནི་མེ་ ལ་ལམ་ ི་

་དང་། མེ་ ལ་ལམ་ནི་མེ་ཤིལ་ལེ་མིད་ ི་ ་དང་། མེ་ཤིལ་ལེ་མིད་ནི་ཨིམ་མེར་ ི་ ་ཡིན། ༡༣ ཁོ་ཚ་དང་ ན་
་དག་ནི་རིགས་དཔོན་ཡིན་པ་དང་། བ ོམས་པས་མི་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་ ག་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ ་

ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པར་ ས་པ་འདོན་མཁན་དག་ཡིན།
༡༤ ལེ་ཝེ་བ་མེ་ར་རི་ཡི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནང་ ། ཧ་ཤབ་ཡའི་ཡང་ཚའམ། ཨས་རི་ཀམ་ ི་ཚ་བོའམ། ཧ་

བ་ ི་ ་ཤེ་མ་ ཱ་ཡོད་པ་དང་། ༡༥ བག་བག་ཀར་དང་། ཧེ་རེས་དང་། ག་ལལ་བཅས་དང་། ཨ་ཟབ་ ི་ཡང་
ཚའམ། ཟིག་རིའི་ཚ་བོའམ། མི་ ་ཡི་ ་མད་ཏན་ ཱ་ཡང་ཡོད། ༡༦ ད་ ང་ཡེ་ ་ ན་ ི་ཡང་ཚའམ། ག་ལལ་ ི་
ཚ་བོའམ། ཤེ་མ་ཡའི་ ་ཨོ་བད་ ཱ་ཡོད་པ་དང་། ཨེལ་ ་ནའི་ཚ་བོའམ། ཨ་སའི་ ་བེ་རེག་ ཱ་ཡང་ཡོད། དེ་དག་
ནི་ནེ་ཏོ་ཕད་བའི་ ོང་ ེ་ ་བ ད་ཡོད།

༡༧ ོ་ ང་བ་ནི་ཤལ་ མ་དང་། ཨག་ བ་དང་། ཏལ་མོན་དང་། ཨ་ཧི་མན་དང་། ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ མས་
ཡིན་ཞིང་། ཤལ་ མ་ནི་འགོ་བ་ཡིན། ༡༨ ོན་ཆད་མི་འདི་དག་ནི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ཤར་ ོ་ ང་མཁན་ཡིན་
ཡང་། ད་ ་ལེ་ཝེ་བའི་ ར་ནང་གི་ ོ་ ང་བ་ཡིན། ༡༩ ཡང་ཀོ་ ཱའི་ཡང་ཚའམ། ཨེ་བི་ཨ་ཟབ་ ི་ཚ་བོའམ། ཀོ་
རེ་ཡི་ ་ཤལ་ མ་དང་། ཁོའི་རིགས་ ི་ ན་ ་ཀོ་ ཱ་བ་ཚང་མས་ ང་ལས་གཉེར་བ་དག་ལ་བདག་ ེད་ཅིང་།

ར་མཆོག་གི་ ོ་བ ངས་བ་ཡིན། ཁོ་ཚའི་མེས་པོས་ ོན་ཆད་གཙ་བོའི་ ར་ལ་བདག་གཉེར་དང་། ར་ ི་ ོ་
ཡང་ ང་བར་ ེད། ༢༠ ོན་ཆད་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ ་ཕི་ནེ་ཧས་དེ་དག་ལ་བདག་གཉེར་ ས་པ་ཡིན་ལ། གཙ་
བོ་ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད། ༢༡ མེ་ཤེ་ལེམ་མའི་ ་ཟ་ཀར་ ཱ་ནི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ལ་བ ་ ང་ ེད་མཁན་
ཡིན་པ་དང་། ༢༢ ོ་ ང་བར་བདམས་པའི་མི་བ ོམས་པས་ཉིས་བ ་བ ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚ་ནི་རང་
ཉིད་ ི་ ོང་ ེ་ ་ཡོད་ལ། ིམ་ཐོ་ ར་གཞིགས་ན། དེ་དག་ནི་ ་བིད་དང་མངོན་མ ེན་པ་ཤ་ ་ཨེལ་གཉིས་

ིས་གལ་ཆེ་བའི་ལས་འགན་འདི་འ ར་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༣ ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ལས་
བགོས་བཞིན་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ེ། དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ོ་ ང་བ་ ས་ཤིང་།

༢༤ ཤར་ ོ་ བ་ ང་གི་ ོ་སོ་སོར་ ོ་ ང་བ་ཡོད་དོ༎ ༢༥ ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ན་ ་ མས་ ོང་ ེར་བ ད་
ཡོད་ལ། ཉིན་བ ན་རེ་འགོར་ ེས་ཁོ་ཚས་བ ེ་རེས་ ེད་ ིན་ཡོད། ༢༦ ོ་ ང་གི་འགོ་བ་བཞི་བོ་ནི་ལེ་ཝེ་བ་
ཡིན་ལ། དེ་རེ་རེ་ལ་འགན་ ར་གཙ་བོ་རེ་ཡོད་དེ། ་ཡི་གནས་དམ་པའི་མཛད་ཁང་ ང་དགོས། ༢༧ ཁོ་ཚ་ནི་

་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ོགས་བཞིར་བ ད་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚ་ནི་གནས་དམ་པ་ ང་བར་མངགས་བཅོལ་ ས་པ་
ཡིན་པས། ཉིན་རེའི་ནངས་མོར་ ོ་ ེ་དགོས།

༢༨ ལེ་ཝེ་བའི་ནང་ ་ ོད་ཆས་ལ་བདག་དོམ་ ེད་མཁན་ཡོད་ཅིང་། ངས་ཀ་ ར་ཡར་འ ེར་མར་ལེན་
ེད་ ི་ཡོད་ལ། ༢༩ ད་ ང་ ོད་ཆས་དང་དམ་པའི་གནས་ ི་ ོད་ཆས་ལ་བདག་གཉེར་དང་། ེ་ཞིབ་དང་།



༡ ོན་རབས 9–10 647

ཨ་རག་དང་། མ་དང་། ི་བཟང་དང་། ོས་བཅས་ལ་ཡང་བདག་གཉེར་ ེད་ ི་ཡོད། ༣༠ མཆོད་དཔོན་ ི་
ནང་ ་མི་རེ་འགས་ ོས་ ིས་ གས་ མ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ༣༡ ལེ་ཝེ་བ་མད་ཏིད་ ཱ་ནི་ ་ལ་བ་ཤལ་

མ་ ི་ ་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་འགན་གཙ་བོ་ནི་ ་ངའི་ནང་ ་བཙས་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཡིན་ནོ༎
༣༢ ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ན་ ་ཀོ་ཧད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནང་ ། བག་ལེབ་བཤམས་པར་བདག་གཉེར་ ེད་
མཁན་ཡོད་པས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་རེ་ལ་བཤམས་པར་ ་ ིག་ ེད་ ི་ཡོད། ༣༣ བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་

ི་ནང་ ་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ཡོད་པ་དང་། གནད་དམ་པ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོད་ཁང་ ་བ ད་ཡོད་ཅིང་།
ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་ ་བ་ ེད་ ི་ཡོད་པ་ལས། གཞན་ ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎

༣༤ གོང་གི་མི་ མས་ནི་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་མིང་ ་ གས་པ་དག་ཡིན་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་
ཡོད།

༣༥ གིབ་ཡོན་ ་ ོད་མཁན་ནི་གིབ་ཡོན་ ི་ཕ་ཡེ་ ་ཨལ་བ ད་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་ ང་མའི་མིང་ལ་མ་ཨ་
་ཟེར་བ་དང་། ༣༦ ཁོའི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཨབ་དོན་ཡིན། ཁོ་ལ་ ་ ར་དང་། ཀི་ས་དང་། བ་ཨལ་དང་། ནེར་དང་། ན་

དབ་དང་། ༣༧ གེ་དོར་དང་། ཨ་ཧི་ཨོ་དང་། ཟེ་ཁར་ ཱ་དང་། མིག་ལོད་བཅས་ ང་ ེས་པ་ཡིན། ༣༨ མིག་ལོད་
ལས་ཤི་མེ་ཨམ་ ེས་བ་དང་། མི་འདི་དག་དང་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁ་གཏད་ ་བ ད་ཡོད།

༣༩ ནེར་ལས་ཀིས་དང་། ཀིས་ལས་ཤ་ ལ་དང་། ཤ་ ལ་ལས་ཡོ་ན་ཐན་དང་། མལ་ཀི་ ་ཨ་དང་། ཨ་བི་ན་
དབ་དང་། ཨེས་བ་ཨལ་བཅས་ ེས་པ་རེད། ༤༠ ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་ནི་མེ་རབ་བ་ཨིལ་དང་། མེ་རབ་བ་ཨིལ་ལས་
མི་ ་ ེས། ༤༡ མི་ འི་ ་ནི་བི་ཐོན་དང་། མེ་ལེག་དང་། ་རེ་ཨ་དང་། ཨ་ཧ་ས་བཅས་ཡིན། ༤༢ ཨ་ཧ་ས་ལས་
ཡ་ ཱ་དང་། ཡ་ ཱ་ལས་ཨ་ལེ་མེད་དང་། ཨས་མ་བེད་དང་། ཟིམ་རི་བཅས་ ེས་པ་ཡིན་ལ། ཟིམ་རི་ལས་མོ་ ཱ་

ེས། ༤༣ མོ་ ཱ་ལས་བི་ནེ་ཨ་དང་། བི་ནེ་ཨ་ལས་རེ་ཕ་ ཱ་ ེས་པ་དང་། རེ་ཕ་ ཱའི་ ་ནི་ཨེ་ལེ་ཨ་ ཱ་དང་། ཨེ་
ལེ་ཨ་སའི་ ་ནི་ཨ་ཟིལ་ཡིན། ༤༤ ཨ་ཟེལ་ལ་ ་ ག་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚའི་མིང་ལ་ཨས་རི་ཀམ་དང་། བོ་ཁེ་ ་དང་།
ཨིས་མ་ཨེལ་དང་། ཤེ་ཨར་ ཱ་དང་། ཨོ་བད་ ཱ་དང་། ཧ་ནན་བཅས་འབོད། དེ་དག་ཚང་མ་ནི་ཨ་ཟེལ་ ི་ ་
ཡིན་ནོ༎

༡༠ ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ད ི་སི་རལ་བར་ག ལ་བ ེས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ོན་ནས་
ོས་ཤིང་། རི་གིལ་བོ་ཨ་ ་བསད་དེ་ས་ ་འ ེལ། ༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་བས་ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ེས་

དེད་དེ། ཤ་ ལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ད་དང་། ཨ་བི་ ་དབ་དང་། མལ་ཀི་ ་ཨ་བཅས་བསད་པ་དང་། ༣ དམག་ཟིལ་
ཧ་ཅང་ཆེ་བས། མདའ་བ་ མས་ ིས་ཤ་ ལ་ ི་ ེས་ཆོད་ནས། མདས་ཕོག་ ེ་ ས་ ོན་ཚབ་ཆེན་ཐེབས་པས།
༤ ཁོས་རང་གི་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་ལ། ོད་ ིས་ ི་ བས་ལས་ ང་ ེ། ང་རང་གསོད་ཅིག མ ན་ གས་
བཅད་མེད་པའི་མི་ མས་འོང་ནས་ང་ལ་གསོད་ ་མ་འ ག་ཅེས་ ས། ཡིན་ཡང་དམག་ཆས་ཐོགས་མཁན་དེ་
ཤིན་ ་ ག་ནས། ིས་བ ན་མ་ཕོད་པས། ༥ ཤ་ ལ་རང་ཉིད་ ི་མགོར་ ེབས་ནས་ཤི། དམག་ཆས་ཐོགས་
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མཁན་ ིས་ཤ་ ལ་ཤི་བ་མཐོང་ ེས། ཁོ་ཡང་ ི་མགོར་ ེབས་སོ༎ ༦ དེ་ ར། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ག མ་དང་།
ད་ ང་ཁོའི་ ིམ་ཚང་གང་བོ་མཉམ་ ་ཤི། ༧ བདེ་ཐང་ ་ ོད་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་ ིས་
ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་མི་ ོས་པ་དང་། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ཤི་བ་མཐོང་ ེས། མཁར་བཞག་ནས་འ ོ་
ཐབས་ ས་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་མཁར་དེའི་ནང་ ་བ ད་དོ༎

༨ ི་ཉིན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཡོང་ནས་བསད་པའི་མི་ མས་ ི་གོན་པ་བ ་ ་འོང་ ས། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་
མས་རི་གིལ་བོ་ཨ་ ་ཤི་འ ག་པ་མཐོང་བས། ༩ ཁོའི་ བ་ ི་དམག་ ་བ ས་ཤིང་། ཁོའི་མགོ་བོ་བཅད་དེ།

མི་མངགས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ས་ཆའི་ ོགས་བཞིར་ཁོ་ཚའི་ ་འ ་དང་འབངས་མི་ མས་ལ་འ ིན་བ ར་བ་
དང་། ༡༠ ཤ་ ལ་ ི་དམག་ ་ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ ་ཁང་ ་བཞག་ལ། ཁོའི་མགོ་བོ་ ་ ་གོན་གིས་མཆོད་ཁང་ ་
བཏགས། ༡༡ ཡ་བིས་གིལ་ཨད་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ ིས་ཤ་ ལ་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པས། ༡༢ ཁོ་
ཚའི་ནང་ ་དཔའ་ ལ་ཅི་ཡོད་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཤ་ ལ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ི་བེམ་པོ་ཡ་བེས་ ་བ ལ་ཅིང་།
ཁོ་ཚའི་ ས་པ་ཡ་བེས་ ི་བེ་ཤིང་གི་འོག་ ་ ས་ནས། ཉིན་བ ན་ལ་ ང་གནས་ ང་།

༡༣ དེ་ ར། ཤ་ ལ་ཤི་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་གཙ་བོའི་ གས་དང་འགལ་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་བཀའ་
ག ངས་མ་བ ིས་པས་ཡིན་ལ། ད་ ང་ཁོས་གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་ ི་ ད་མེད་ངན་པ་དང་ ་བ་ ས་
ཤིང་། ༡༤ གཙ་བོ་ལ་ གས་བ ག་མ་ ས་པས། གཙ་བོས་ཁོ་གསོད་ ་བ ག་ ེ། ལ་ཁམས་ཨི་ཤའི་ ་ ་བིད་
ལ་དབང་བར་ ས་སོ༎

༡༡ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ཧེབ་རོན་ ་འ ས་ནས་ ་བིད་ལ། ང་ཚ་ཐོག་མ་ནས་ ོད་ ི་ཤ་
ས་ཡིན། ༢ དེ་ ོན་ཤ་ ལ་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེ་ ིད་ནས་ ི་ ་འ ོ་མཁན་

ནི་ ོད་ཡིན་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ང་ ོད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངེས་པར་ ་བདག་གི་
འབངས་ མས་གསོ་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེ་བོར་འ ར་རོ་ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཞེས་ ས། ༣ དེ་ནས་ད ི་
སི་རལ་ ི་ ན་པོ་ མས་ཧེབ་རོན་ ་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་གམ་ ་འོང་ཞིང་། ་བིད་ ིས་ཧེབ་རོན་ ་ཡོད་
པའི་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་ཁོ་ཚ་དང་ཞལ་ཆད་བཏབ་པ་དང་། ཁོ་ཚས་ ་བིད་ལ་ གས་ མ་ ག་ ེ་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས། དེ་ནི་གཙ་བོས་ཤ་ ་ཨེལ་ལ་ག ངས་བ་ནང་བཞིན་ནོ།

༤ ་བིད་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཏེ། ཡེ་ ས་ ་འ ས་པ་དང་། དེ་ ས་ཡེ་ ས་པ་ མས་
དེར་གནས་སོ། ༥ ཡེ་ ས་པ་ མས་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་གཏན་ནས་གནས་འདིར་ཡོང་མི་ ང་ཞེས་བཤད་
མོད། འོན་ ང་ ་བིད་ ིས་ཙ་ཡོན་མཁར་ ི་བཙན་ ོང་གཏོར་ནས། དེ་ནི་ ་བིད་ ི་མཁར་ ་ ར་ཏོ༎ ༦ ་
བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ ོན་ལ་ཡེ་ ས་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ན། དེ་ནི་དམག་དཔོན་དང་
མགོ་དཔོན་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་པས། ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་ ིས་ ོན་ལ་འཐབ་པས། དེ་ནི་མགོ་དཔོན་ ་
བ ོས་སོ། ༧ ་བིད་བཙན་ ོང་དེའི་ནང་ ་བ ད་པས། བཙན་ ོང་དེའི་མིང་ ་བིད་མཁར་ཞེས་བཏགས།
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༨ ་བིད་ ིས་མིལ་ལོའི་མཁར་ ང་ནས་བ ང་ ོགས་བཞིར་ ང་བ ིགས་པ་དང་། ག་མ་ མས་ཡོ་ཨབ་
ིས་བ ིགས་པ་ཡིན། ༩ ་བིད་ཉིན་རེ་བཞིན་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོ་ཁོ་དང་ ན་ ་བ གས་པས་སོ།

༡༠ གཤམ་ ་བཀོད་པ་ནི་ ་བིད་ ི་ ེས་འ ངས་བའི་དཔའ་ ལ་ ི་མགོ་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ནི་
ར་ཐག་གིས་ཁོ་ལ་རོགས་རམ་ ས་ནས་ ལ་ཁབ་ཐོབ་ ་འ ག་མཁན་ཡིན། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ལ་བ ོས་བའི་བཀའ་བཞིན་ ། ད ི་སི་རལ་ ིས་མཉམ་གཅིག་ ་ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ར། ༡༡ ་བིད་ ི་
དཔའ་ ལ་ མས་ ི་ ངས་ཀ་ནི། ཧག་མོན་ ི་ ་ཡ་ཤོབ་ཡམ་དང་། ཁོ་ནི་དམག་དཔོན་ མས་ ི་མགོ་བ་
ཡིན་ལ། བས་ཤིག་ཁོས་མ ང་གིས་མི་ མ་བ ་བསད།

༡༢ དེའི་ ེས་ ་ཨ་ཧོ་པ་དོ་དོ་ཡི་ ་ནི་ཨེལ་ཡ་ཟར་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དཔའ་ ལ་ག མ་ ི་ནང་གི་གཅིག་
ཡིན་པ་དང་། ༡༣ ཁོ་རང་དེ་ ོན་ ་བིད་དང་གཉམ་ ་པ་ད་མམ་ ་ ིན་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དམག་
འཐབ་ ་འ ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ ་ ིན་ཐག་ཆོད་པའི་ ོ་ཞིང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ ། འབངས་ མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པའི་མ ན་ནས་ ོས་སོ། ༡༤ དཔའ་ ལ་དེ་ཞིང་སའི་ ོད་ ་འ ེང་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་བསད་ནས། ཞིང་
ས་དེ་ ང་ ོབ་ ས། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་ ་བ ག་གོ།

༡༥ དཔའ་ ལ་ མ་ འི་ ོད་ནས་མི་ག མ་མར་ཕ་བོང་ཡོད་སར་སོང་ནས། ཨ་ ལ་ལམ་ ག་ ག་ ་
ཡོད་པའི་ ་བིད་ལ་ ག་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་ད ང་གིས་རེ་ཕ་ཨིམ་ ང་བ་ ་ ར་བཏབ་བོ༎
༡༦ དེ་ ས་ ་བིད་ནི་རི་ ོང་ན་ཡོད་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་སོ་བ་ མས་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ཡོད། ༡༧ ་བིད་

ོམ་ནས་འདི་ ད་ ། མི་ཞིག་གིས་བེད་ལེ་ཧེམ་ ོ་འ མ་ ི་དོང་ ་ལས་ ་ ེར་ནས་ང་ལ་ ེར་ བ་ཅེས་
ས། ༡༨ དཔའ་ ོལ་འདི་ག མ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་ ར་ ་སོང་ནས། བེད་ལེ་ཧེམ་ ོ་འ མ་ ི་དོང་ ་ལས་
་ ངས་ཏེ་ ་བིད་ལ་ ིན། འོན་ ང་། ཁོས་མ་འ ང་བར། ་དེ་གཙ་བོའི་ ང་ ་ གསནས་། ༡༩ འདི་ ད་
། ངའི་ ་ལགས། མི་འདི་ག མ་ ིས་ ོག་ལ་མ་འཛམ་པར་ ་འདི་ ེར་ཡོང་བ་ཡིན། འདི་ནི་ཁོ་ཚའི་ ངས་
ག་དང་གཉིས་ ་མེད་པས། ངས་འ ང་མི་ཕོད་ཅེས་ ས་ནས། ་བིད་ ིས་འ ང་མི་ཕོད་དོ༎ འདི་ནི་དཔའ་
ལ་ག མ་ ི་ལག་ ེས་ཡིན།

༢༠ ཡོ་ཨབ་ ི་ ་བོ་ཨ་བི་ ་ཨི་ནི་དཔའ་ ལ་འདི་ག མ་ ི་མགོ་བ་ཡིན་དང་། མ ང་གིས་མི་ མ་བ ་
བསད་པས། དཔའ་ ལ་ག མ་ ི་ནང་ནས་མིང་ ་ གས་སོ༎ ༢༡ ཁོ་ནི་དཔའ་ ལ་འདི་ག མ་ ི་ནང་ནས་
ཆེས་གཟེངས་ ་ཐོན་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚའི་མགོ་བར་བ ད་པ་ཡིན། འོན་ ང་དཔའ་ ལ་ ོན་མ་ག མ་ ི་དོ་

་མི་འཕེར་རོ༎
༢༢ ཀབ་ཟེ་ཨེལ་ ི་དཔའ་ ལ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དའི་ ་བེ་ ་ཡས་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་ ་བ་ཞིག་ ས་པ་ ེ།

ཁོས་མོ་ཨབ་པ་ཨ་རི་ཨེལ་ ི་ ་གཉིས་བསད་པ་དང་། ཡང་ཁ་བ་བབས་པའི་ ས་ཤིག་ལ་ ག་ ག་ཅིག་ ་
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འ ལ་ནས་སེང་གེ་ཞིག་བསད། ༢༣ དེ་མིན་ཨེ་ཇེབ་ ི་མི་ཞིག་ ང་བསད་པ་དང་། དེའི་ག གས་པོའི་རིང་
ཚད་ལ་ ་ ་ཡོད་ལ། ལག་ ་མ ང་ཞིག་ཐོགས་ཡོད། མ ང་གི་ ་བ་ནི་རས་འཐག་འ ལ་ཆས་ ི་འཁོར་ ་

ར་ ོམ་པ་དང་། བེ་ ་ཡ་ཡིས་ད ག་པ་ཞིག་ ེར་ནས་སོང་ ེ། ཨེ་ཇེབ་པའི་ལག་གི་མ ང་འ ོགས་པ་དང་།
མ ང་དེས་ཁོ་རང་བསད་དོ། ༢༤ དེ་ནི་ཡེ་ཧོ་ཡའི་ ་བེ་ ་ཡ་ཡི་ལག་ ེས་ཡིན་ལ། དཔའ་ ལ་ག མ་ ི་ནང་
ནས་མིང་ ་ གས་སོ། ༢༥ དེ་ནི་དཔའ་ ལ་ མ་ འི་ ོད་ ད་ གས་ཆེ་ཡང་། ་མ་ག མ་ལ་མི་དོ་བས། ་
བིད་ ིས་དེ་ནི་ ང་དམག་དག་གི་མགོ་བར་བཞག་གོ།

༢༦ དམག་ད ང་ ོད་ ི་དཔའ་ ལ་ ས་ནི་ཡོ་ཨབ་ ི་ ན་ ་ཨ་ས་ཧེལ་དང་། བེད་ལེ་ཧེམ་པ་དོ་དོའི་ ་
ཨེལ་ཧ་ནན་དང་། ༢༧ ཧ་རོར་པ་ཤམ་མོད་དང་། པེ་ལོན་པ་ཧེ་ལེས་དང་། ༢༨ ཏེ་ཀོ་ཨ་པ་ཨིག་ཀེས་ ི་ ་ཨི་ ཱ་
དང་། ཨ་ན་ཐོད་པ་ཨ་བི་ཨེ་ཟེར་དང་། ༢༩ ་ཤད་པ་སིབ་བེ་ཀ་ཨི་དང་། ཨ་ཧོ་པ་ཨི་ ཱ་ཨི་དང་། ༣༠ ནེ་ཏོ་ཕད་
པ་མ་ཧ་ར་ཨི་དང་། ནེ་ཏོ་ཕད་པ་བ་ཨ་ ་ཡི་ ་ཧེ་ལེད་དང་། ༣༡ བེན་ཡ་མིན་རིགས་ ི་གིབ་ ཱ་པ་རི་ ཱ་ཨི་ཡི་

་ཨི་ཐ་ཨི་དང་། པ་ར་ཐོན་པ་བེ་ ་ཡ་དང་། ༣༢ ག་ཨས་ཞི་བ་ ་ར་ཨི་དང་། ཨར་བད་པ་ཨ་བི་ཨེལ་དང་།
༣༣ བ་ཧེ་ མ་པ་ཨས་མ་ཝེད་དང་། ཤ་ཨལ་བོན་པ་ཨེལ་ཡ་ ཱ་དང་། ༣༤ གི་ཟོན་པ་ཧ་ཤེམ་ ི་ ་ མས་དང་།
ཧ་རར་པ་ཤ་གེ་ཡི་ ་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ༣༥ ཧ་རར་པ་ས་ཀར་ ི་ ་ཨ་ཧི་ཡམ་དང་། ར་ ི་ ་ཨེ་ལི་ཕལ་དང་།
༣༦ མེ་ཁེ་རད་པ་ཧེ་ཕེར་དང་། པེ་ལོན་པ་ཨ་ཧི་ ཱ་དང་། ༣༧ ཀར་མེལ་པ་ཧེས་རོ་དང་། ཨས་བ་ཨི་ཡི་ ་ན་ཨེ་
ར་ཨི་དང་། ༣༨ ་ཐན་ ི་ ན་ ་ཡོ་ཨེལ་དང་། ཧག་རིའི་ ་མི་བ་ཧར་དང་། ༣༩ ཨམ་མོན་པ་ཙ་ལེག་དང་། བེ་
རོད་པ་ན་ཧེ་ར་ཨི་དང་། ན་ཧེ་རེ་ཨི་ནི་ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་ ི་གོ་ བ་འ ར་མཁན་ཡིན། ༤༠ ཡེད་རི་པ་ཨི་

ཱ་དང་། ཡེད་རི་པ་ག་རེབ་དང་། ༤༡ ཧེད་པ་ ་རི་ ཱ་དང་། ཨ་ཧེ་ལ་ཨིའི་ ་ཟ་བད་དང་། ༤༢ ་བེན་པ་ཤི་
ཱའི་ ་ནི་ཨ་དི་ ་ཡིན། ཁོ་ནི་ ་བེན་པའི་རིགས་ ེ་ ོད་ ི་རིགས་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ཁོའི་མི་ མ་ ་ལ་ ེ་ ིད་

བཞིན་ཡོད། ༤༣ མ་ཨ་ ་ཡི་ ་ཧ་ནན་དང་། མིད་ནི་པ་ཡོ་ཤ་ཕད་དང་། ༤༤ ཨ་ཐེ་རད་པ་ ་ཟི་ ཱ་དང་། ཨ་རོ་
ཨེར་བ་ཧོ་ཐམ་ ི་ ་ཤ་ ཱ་དང་། ཡེ་ཨི་ཨེལ་དང་། ༤༥ ཐིས་པ་ཤིམ་རིའི་ ་ཡེ་དི་ཡ་ཨེལ་དང་། ཁོའི་ ན་ ་ཨོ་

་དང་། ༤༦ མ་ཧེ་ཝི་བ་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ཨེལ་ན་ཨམ་ ི་ ་ཡེ་རི་བ་ཨི་དང་། ཡོ་ཤབ་ ཱ་དང་། མི་ཨབ་པ་ཡེད་
ཱ་དང་། ༤༧ མེ་ཙ་བ་ ཱ་པ་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ཨེ་བོད་དང་། ཡ་ཨ་སི་ཨེལ་དང་བཅས་སོ༎

༡༢ ་བིད་ཀིས་ ི་ ་ཤ་ ལ་ ི་ ེན་ ིས་ཙག་ལག་ ་ཡིབ་ནས་ ོད་པའི་ བས་ ། དཔའ་ ལ་ མས་
དེ་ ་ཡོང་ ེ། ཁོ་ལ་ག ལ་འ ེད་རོགས་ ས་སོ༎ ༢ ཁོ་ཚ་ག ་བཀང་བར་མཁས་པ་དང་། ལག་

གཡས་གཡོན་གཉིས་ ིས་ ོ་དང་མདའ་འཕངས་ ས། དེ་དག་ནི་བེན་ཡ་མིན་པ་ཤ་ ལ་ཞེས་ ་བའི་རིགས་
ི་ ན་ ་ཡིན། ༣ མགོ་བ་ནི་ཨ་ཧི་ཨེ་དང་། དེ་ནས་ཡོ་ཨས་དང་། དེ་ མས་ནི་གིབ་ཡ་བ་ཤེམ་ཨ་ཡི་ ་ཡིན།

ད་ ང་ཨས་མ་ཝེད་ ི་ ་ཡེ་ཟི་ཨེལ་དང་། པེ་ལེད་དང་། བར་ཀ་དང་། ཨ་ན་ཐོད་པ་ཡེ་ ་བཅས་ཡོད། ༤ གིབ་
ཡོན་པ་ཡིས་མ་ ཱ་ ་བ་དེ་ནི་མི་ མ་ འི་ ོད་ ི་དཔའ་ ལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚར་བདག་གཉེར་ ེད་
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བཞིན་ཡོད། ད་ ང་ཡེ་ ཱེམ་ཡ་དང་། ཡ་ཧ་ཟི་ཨེལ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། གེ་དེ་རད་པ་ཡོ་ས་བད་དང་། ༥ ཨེ་
ལི་ ་ཟ་ཨི་དང་། ཡེ་རི་མོད་དང་། བེ་ཨལ་ ཱ་དང་། ཤེ་མར་ ཱ་དང་། ཧ་རོབ་པ་ཤེ་ཕད་ ཱ་དང་། ༦ ཀོ་ ཱ་པ་
ཨེལ་ཀ་ ་དང་། ཡིས་སི་ ཱ་དང་། ཨ་ཟེར་ཨེལ་དང་། ཡོ་ཨེ་ཟེར་དང་། ཡ་ཤོ་བེ་ཨམ་དང་། ༧ གེ་དོར་པ་ཡེ་རོ་
ཧམ་ ི་ ་ཡོ་ཨེ་ ཱ་དང་། ཟེ་བད་ ཱ་དང་བཅས་ཡོད།

༨ གད་ ི་རིགས་ ེ་ ོད་མི་མང་པོ་ཐང་ ོང་གི་རི་ ོང་སོང་ནས་ ་བིད་ལ་མགོ་བཏེགས་པ་དང་། དེ་
མས་ནི་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡིན་ལ། བ་དང་མ ང་འཛན་ ས་པའི་འཐབ་མོ་བ་ཡིན།

ཁོ་ཚའི་ངོ་གདོང་ནི་སེང་གེ་དང་འ ་ལ། མ ོགས་པ་རི་མགོའི་ ་བ་དང་འ འོ༎ ༩ དང་པོ་ནི་ཨེ་ཟེར་དང་།
གཉིས་པ་ནི་ཨོ་བད་ ཱ་དང་། ག མ་པ་ནི་ཨེ་ལི་ཡབ་དང་། ༡༠ བཞི་བ་ནི་མིས་མན་ ་དང་། ་བ་ནི་ཡེ་རམ་

ཱ་དང་། ༡༡ ག་པ་ནི་ཨད་ཏ་ཨི་དང་། བ ན་པ་ནི་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ༡༢ བ ད་པ་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ད ་
བ་ནི་ཨེལ་ཟ་བད་དང་། ༡༣ བ ་བ་ནི་ཡེ་རམ་ ཱ་དང་། བ ་གཅིག་པ་ནི་མག་བན་ ་ཨི་བཅས་ཡིན། ༡༤ དེ་

མས་ནི་གད་པའི་རིགས་ ད་ ོད་ ི་དམག་དཔོན་ཡིན། ང་ཤོས་ ིས་ད ་བ ་འགོག་ བ་ལ། ཆེ་ཤོས་
ིས་ད ་ ོང་རེ་འགོག་ བ། ༡༥ ་དང་པོར། ཡོ་དན་ ་བོ་ ས་ནས་འ མ་གཉིས་ ་ཐོན་པའི་ བས་ ། ཁོ་

ཚ་ ་བོའི་ཕ་རོལ་ ་སོང་ ེ། བདེ་ཐང་ ་ ོད་པའི་མི་ཚང་མ་ ོགས་བཞིར་འ ོ་ ་བ ག
༡༦ ཡང་བེན་ཡ་མིན་པ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ ་བིད་ཡོད་སའི་རི་ ོང་ ་སོང་བ་དང་། ༡༧ ་བིད་ ིར་ཐོན་

ནས་ཁོ་ཚར་ ེ་ལེན་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་སེམས་ མ་དག་གིས་ང་ལ་རོགས་རམ་ ེད་ ་ཡོང་བ་
ཡིན། ངའི་སེམས་ནི་ ོད་ཚ་དང་མ ན་པར་འ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ཉེས་མེད་ ི་ང་ད ་བོའི་ལག་ ་འཇོག་
བསམས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡིས་གཟིགས་ཤིང་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༨ དེ་ ས་

་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་དཔའ་ ལ་ མ་ འི་མགོ་དཔོན་ཨ་མ་ས་ཨི་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ཁོས་འདི་ ད་ ། ེ་
་བིས་ལགས། ང་ཚ་ནི་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ེ་ཡེ་ཤེའི་ ་ལགས། ང་ཚ་ནི་ ོད་ལ་རོགས་རམ་ ེད་མཁན་

ཡིན་པས། ོད་རང་བདེ་བར་ ོན། ོད་ལ་རོགས་རམ་ ེད་མཁན་ མས་ ང་བདེ་བར་ ོན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ལ་མགོན་ བས་མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ་བིད་ ིས་ཁོ་ཚ་དང་ལེན་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚ་

དམག་དཔོན་ ་བ ོས་སོ༎
༡༩ ་བིད་ ོན་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་སོང་ནས། ཤ་ ལ་དང་འཐབ་དགོས་པ་དང་། མ་

ནས་ཤེ་པའི་མི་ ོར་ཞིག་ཡོང་ནས་ ་བིད་ལ་མགོ་བཏེགས་ཤིང་། ཁོ་ཚས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་རོགས་མ་
ས་སོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མགོ་དཔོན་ མས་ ིས་ ོས་ ས་ནས་ཁོ་ཚ་ ིར་འ ོ་ ་བ ག་པ་ཡིན།

དེས་ཁོ་ཚ་ལ། ་བིད་ ིས་ང་ཚའི་མགོ་ ེར་ནས་ཁོའི་གཙ་བོ་ཤ་ ལ་ལ་ ེར་ ང་ ིད་ཅེས་ ས། ༢༠ ་བིད་
ཙག་ལག་ ་འ ོ་བའི་ལམ་བར་ ། མ་ནས་ཤེའི་ ོང་དཔོན་ཨད་ ་དང་། ཡོ་ཟ་བད་དང་། ཡེ་དི་ ཱ་ཨེལ་
དང་། མི་ཁ་ཨེལ་དང་། ཡོ་ཟ་བད་དང་། ཨེ་ལི་ ་དང་། ཙལ་ལེ་ཐ་ཨི་བཅས་འོང་ ེ་ཁོ་ལ་མགོ་བཏེགས་སོ༎
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༢༡ འདི་དག་གིས་ ་བིད་ལ་རོགས་ ས་ནས་ཇག་ཚགས་ལ་འཐབ་པ་དང་། དེ་ མས་ནི་མ ་ ས་དང་ ན་
པའི་དཔའ་ ལ་ཡིན་ལ། དམག་དཔོན་ཡང་ཡིན། ༢༢ དེ་ ས་ ་བིད་ལ་རོགས་ ེད་མཁན་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་
འོང་བས་ད ང་ཆེན་པོར་ ར་ཏེ། ་ཡི་དམག་ད ང་དང་འ ་བར་ ར།

༢༣ ག ལ་འ ེད་པར་ ་ ིག་ ས་པའི་དམག་མི་ མས་ཧེབ་རོན་ ་ཐོན་ནས་ ་བིད་ལ་ ད་པ་དང་།
གཙ་བོས་ག ངས་བཞིན་ཤ་ ལ་ ི་གོ་གནས་དེ་ ་བིད་ལ་ ིན་ནོ། དེ་དག་གི་ ངས་ཀ་ནི། ༢༤ ཡ་ ་ ་
རིགས་ ེ་ནས། བ་དང་མ ང་ཐོགས་ནས་ག ལ་འ ེད་པར་ ་ ིག་ ས་པའི་མི་ ག་ ོང་བ ད་བ ་དང་།
༢༥ ཤིམ་ཨོན་ ི་རིགས་ ེ་ནས། ག ལ་ལ་ གས་ བ་པའི་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་བོ་བ ན་ ོང་ཆིག་
བ ་དང་། ༢༦ ལེ་ཝེའི་རིགས་ ེ་ནས། བཞི་ ོང་ ག་བ ་ཡོད། ༢༧ ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ནི་ཨོ་རོན་པ་ མས་ ི་མགོ་
དཔོན་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་བའི་མི་ མ་ ོང་བ ན་བ ་ཡོད། ༢༨ ད་ ང་མ ་ ས་དང་ ན་
པའི་གཞོན་ ེས་དཔའ་ ལ་ཙ་དོག་ཡོད་ལ། དེ་དང་ ན་ ་རིགས་དཔོན་ཉེར་གཉིས་དང་། ༢༩ བེན་ཡ་མིན་
རིགས་ ེ་ནས། ཤ་ ལ་ ི་ ན་ ་ཡང་ མ་ ོང་དང་། ཁོ་ཚའི་ ེད་ཀ་ ོན་ནས་ཤ་ ལ་ ི་ ོགས་ ་གཏོགས་
སོ༎ ༣༠ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རིགས་ ེ་ཡི་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ནི། རིགས་འདིའི་མིང་ ར་བ ིས་
ན་ཉིས་ ི་ ོང་མེད་བ ད་བ ་དང་། ༣༡ མ་ནས་ཤེ་ ེད་རིགས་ ེ་ནས། ེགས་བམ་ ི་ ེང་ ་མིང་ཡོད་པ་
བ ོམས་པས་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་དང་བཅས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ ་བིད་ ལ་པོར་བ ར་ ་འོང་བ་ཡིན་
ནོ༎ ༣༢ ཡི་ས་གར་ ི་རིགས་ ེ་ནས། བས་བབ་ ི་དོན་དག་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་མིས་དོན་དག་ཅི་ཞིག་

བ་པ་ཤེས་མཁན་ ི་རིགས་དཔོན་ཉིས་བ ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་རིགས་ ད་ ི་ ན་ ་ཚང་མས་ཁོ་ཚའི་
ངག་ལ་ཉན་པ་ཡིན། ༣༣ ཟ་ ་ལོན་རིགས་ ེ་ནས། དམག་ཆས་ ་ཚགས་ཐོགས་ནས་ག ལ་ལ་ གས་མཁན་
དང་། ་ད ང་འ ིག་པ་དང་། ོ་གཉིས་ ་མེད་པའི་མི་ ་ ི་དང་། ༣༤ ནབ་ཏ་ལི་རིགས་ ེ་ན་དམག་དཔོན་
ཆིག་ ོང་དང་། ཁོ་ཚའི་ ེས་འ ངས་ཤིང་ བ་དང་མ ང་ཐོགས་མཁན་ མ་ ི་བ ན་ ོང་ཡོད། ༣༥ ན་

ི་རིགས་ ེ་ནས། ག ལ་བཤམས་ ས་པའི་མི་ཉི་ ི་བ ད་ ོང་ ག་བ ་དང་། ༣༦ ཨ་ཤེར་རིགས་ ེ་ནས།
ག ལ་ལ་ གས་ བ་པ་བཞི་ ི་དང་། ༣༧ ཡོདན་ ་བོའི་ཤར་ ད་ ི་ ་བེན་རིགས་ ེ་དང་། གད་ ི་རིགས་ ེ་
དང་། མ་ནས་ཤེ་ ེད་རིགས་ ེ་ནས། དམག་ཆས་ ་ཚགས་ཐོགས་ནས་དམག་ལ་ གས་མཁན་ཆིག་འ མ་ཉི་

ི་བཅས་ཡོད།
༣༨ གོང་གི་མི་དེ་ མས་ནི་ ་ད ང་ ང་ ས་པའི་འཐབ་མོ་བ་ཡིན། དེ་ མས་སེམས་ མ་དག་གིས་ཧེབ་

རོན་ ་ཐོན་ནས་། ་བིད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ར་བས། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ ག་མ་ མས་ ིས་ ང་ ོ་
ེ་གཅིག་གིས་ ་བིད་ ལ་པོར་བ ར་རོ༎ ༣༩ ཁོ་ཚ་དེ་ ་ཉིན་ག མ་ལ་བ ད་ནས། ་བིད་དང་མཉམ་ ་ཟ་

འ ང་ལ་རོལ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་རིགས་ ད་ ི་ ན་ ས་ཁོ་ཚ་ལ་ ་ ིག་ ས་ཟིན། ༤༠ ཁོ་ཚའི་
ཉེ་འ མ་ ི་མི་དང་ཡིས་ར་གར་དང་། ཟ་ ་ལོན་དང་། ནབ་ཏ་ལིའི་མི་ མས་ ིས་བག་ལེབ་དང་། སེ་ཡབ་ ི་
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བག་ལེབ་དང་། ན་འ མ་ མ་པོ་དང་། ཆང་དང་། མ་སོགས་བཅས་བོང་ ་དང་། ་མོང་དང་། ེལ་
དང་། ང་ མས་ལ་བཀལ་ནས་ཡོང་བ་དང་། ཡང་ ང་དང་ ག་མང་པོ་ ེར་འོངས་སོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ོ་དགས་ཁེངས་པས་སོ༎

༡༣ ་བིད་ ིས་ ོང་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་དང་། མགོ་བ་ཡོད་ཚད་ལ་ ོས་ ས་ཏེ། ༢ ་བིད་ ིས་
ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་དེ་ལ་ལེགས་པར་བ ་ཞིང་། དོན་དེ་ནི་གཙ་

བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ལས་ ང་བར་མཐོང་ན། ང་ཚས་མི་ཞིག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ་མངགས་ཏེ། ང་ཚའི་
མ་འོངས་བའི་ ན་ ་དང་། ལ་འཁོར་ ོང་ ེར་ན་ ོད་པའི་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལའང་ ད་ནས།
ཁོ་ཚ་ཚང་མ་གནས་འདི་ལ་ཡོང་ནས་འ ས་ ་འ ག་གོ། ༣ ང་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་གནས་འདིར་འ ེན་པར་

། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤ་ ལ་ ི་ ས་ ། ང་ཚས་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ནས་ ་ལ་ ་འ ལ་ ེད་མ་ ོང་ཞེས་ ས།
༤ ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ིས་དེ་ ར་ ད་ན་ཆོག་པར་བཤད་ཅིང་། དོན་དེ་ནི་དམངས་ཡོངས་ ི་མིག་ལམ་ནས་
ལེགས་པར་མཐོང་ངོ་༎ ༥ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ཨེ་ཇེབ་ ི་ཤི་ཧོར་ནས། ཧ་མད་ལམ་ ི་
བར་ ་བ ས་ཏེ། ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ནས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ས་ནས་ཡོང་བ་དང་། ༦ ་བིད་ ིས་ ེ་ ིད་པའི་
ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་བ་ཨ་ ཱ་ ེ། ཡ་ ་ ་ལ་གཏོགས་པའི་ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ་སོང་ནས། གནས་
དེ་ནས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ེར་ཡོང་དགོས། ཞལ་ ོམ་འདི་ནི་བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་བ གས་པའི་གཙ་
བོ་ ེ་ ་ཡི་མཚན་ ིས་བ ོད་པའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཡིན། ༧ ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཨ་བི་ན་དིབ་ ི་ ིམ་ནས་

ེར་ཏེ། ཤིང་ ་གསར་བ་ཞིག་གི་ ེང་ ་བཞག་པ་དང་། ་ ཱ་དང་ཨ་ཧི་ཨོ་ཡིས་ཤིང་ ་དེད་ནས་འོང་། ༨ ་
བིད་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་ ་ཡི་མ ན་ནས། པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ་དང་། ག་ཆ་
ད ོལ་ཏེ་བ ོད་ད ངས་ ལ་ཞིང་ གས་ ིས་གར་འ བ་བོ༎

༩ ཁི་དོན་ ི་ག ལ་ཁར་ཐོན་ ས་ །༼ས་མོ་ཨར་ ི་ ད་ཆའི་ ེ་ཚན་ ག་པའི་ལེ ་ ག་པ་ ་ན་ ན་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ང་འ ེད་པའི་ ེན་ ིས།༼ཡང་ན་འ ོག༽ ་ཟ་ཡིས་ལག་པས་ཞལ་ ོམ་བ ོར་བས།
༡༠ གཙ་བོ་ཁོའི་ ེང་ལ་ གས་ ོས་པ་དང་། ཁོས་ལག་པས་ཞལ་ ོམ་ ོར་བའི་ ེན་ ིས་ཁོ་རང་བསད། ཁོ་ནི་

་ཡི་མ ན་ནས་ཤིའོ༎ ༡༡ ་བིད་གཙ་བོས་ ་ཟ་བསད་པའི་ ེན་ ིས།༼མ་ཡིག་ ་ནང་ ་འ ལ་བསད་ཅེས་
ིས་ཡོད།༽སེམས་མི་ ོ་བར་ ར་ནས། གནས་དེར་ ་ ཱ་བསད་པའི་ས་ཞེས་བཏགས་ཤིང་། ད་ འི་བར་ ་དེ་
ར་ གས། ༡༢ ཉིན་དེར་ ་བིད་ ་ལ་ ག་ནས། འདི་ ད་ ། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ངས་ཅིའི་ ིར་གདན་འ ེན་
ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་ཞལ་ ོམ་དེ་ ་བིད་ ི་མཁར་ ་གདན་མ་ ངས་བར། གད་

པ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ིམ་ ་ ངས་སོ། ༡༤ ་ཡི་ ོམ་དེ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ནས་ ་ག མ་ལ་བཞག་པ་དང་།
གཙ་བོས་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ིམ་དང་ཁོའི་ཡོད་ཚད་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་སོ༎

༡༤ ཚར་ ི་ ལ་པོ་ཧི་རམ་ ིས་ ་བིད་ ི་སར་ ག་ ོང་བ ལ་བ་མ་ཟད། ད་ ང་བང་ཆེན་པ་དང་།
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བཟོ་བ་དང་། ཤིང་བཟོ་བ་མངགས་ནས་ ་བིད་ལ་ཕོ་ ང་བ ིག་ ་བ ག ༢ ་བིད་ ིས་གཙ་
བོས་ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་དང་། དེ་མིན་རང་ཉིད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་དོན་ །
ཁོའི་ ལ་ཁབ་ ོབས་དང་ ན་པར་བ ར་བ་ཤེས།

༣ ་བིད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ན་མོ་ ངས་པ་དང་། ་དང་ ་མོ་ཡང་ ེས། ༤ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེས་
བའི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ནི། ཤམ་མི་ཨ་དང་། ཤོ་བབ་དང་། ་ཐན་དང་། ཤ་ལོ་མོ་དང་། ༥ ཨིབ་ཧར་དང་། ཨེ་
ལི་ ་ཨ་དང་། ཨེལ་པེ་ལེད་དང་། ༦ ནོ་ ་དང་། ནེ་ཕེག་དང་། ཡ་ཕི་ཨ་དང་། ༧ ཨེ་ལི་ཤ་ ཱ་དང་། བེ་ཨེལ་ཡ་ ་
དང་། ཨེ་ལི་ཕེ་ལེད་དང་བཅས་སོ༎

༨ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ ་བིད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་ གས་ མ་ གས་ནས་བ ོས་པ་ཐོས་པས། ཕེ་
ལེ་ཤེད་པའི་འབངས་ མས་ཡར་ཐོན་ནས་ ་བིད་བཙལ་བ་དང་། ་བིད་ ིས་དེ་ཐོས་ནས། ད ་བོའི་མ ན་
བ ་ ་ ིར་ཐོན་ཡོང་། ༩ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་འོང་ ེ། རེ་ཕ་ཨིམ་ ང་བ་ བ་བོ༎ ༡༠ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་ ་ལ།
ང་རང་སོང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་འཐབ་ན་ཆོག་གམ། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ངའི་ལག་ལ་ ོད་ ིད་དམ་ཞེས་ གས་
བ ག་ ས། གཙ་བོས། ོད་རང་སོང་ཆོག ངས་ཁོ་ཚ་ ེད་ ི་ལག་ ོད་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་

མས་བ་ཨལ་པེ་ར་ཙམ་ ་ཡོང་བ་དང་། ་བིད་ ིས་དེ་ ་ཁོ་ཚ་བསད་དོ། ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཡིས་
ངའི་ལག་པ་ ད་ནས་ད ་བོ་ཕམ་པར་བཏང་བ་ནི། ས་ ེར་བ་དང་འ འོ་ཞེས་ ས། དེ་བས་གནས་དེ་ལ་བ་
ཨལ་པེ་ར་ཙམ་བཏགས་སོ༎ ༡༢ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་ ་འ ་དེ་ ་ ས་པས། ་བིད་ ིས་བཀའ་བཏང་
ནས་དེ་ མས་མེར་བ ེགས།

༡༣ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ཡང་བ ར་རེ་ཕ་ཨིམ་ ང་བར་ཐོན་ནས་ས་གཞི་ ན་ བ་པར་ ར། ༡༤ ་བིད་
ིས་ཡང་ ་ལ་ གས་བ ག་ ས་པས། གཙ་བོས་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཐད་ཀར་ ོན་ ་འ ོ་མི་བར། ིར་

འཁོར་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ བ་ ོགས་ནས་སོང་ ེ། འོ་སེ་ཤིང་གི་ཁ་གཏད་ནས་ ག་དགོས། ༡༥ ོད་ ིས་འོ་སེ་ཤིང་གི་
གསེང་ནས་གོམ་ ་ཐོས་མ་ཐག་ ་འཐབ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ ོད་ ི་ ོན་ལ་སོང་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
དམག་ལ་འཐབ་ཟིན་ཞེས་ག ངས། ༡༦ ་བིད་ ིས་ ་ཡིས་བཀའ་བ ལ་བ་བཞིན་ ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ི་
དམག་ད ང་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། གིབ་ཡོན་ནས་གེ་སེར་ ི་བར་ ་ག གས།

༡༧ དེ་ནས་ ་བིད་ ི་མིང་ ལ་ ་ ན་ལ་ བ་པ་དང་། གཙ་བོས་ ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་འཇིགས་
པར་ ས༎

༡༥ ་བིད་ ིས་ ་བིད་མཁར་ ་རང་ཉིད་ལ་ཕོ་ ང་བ ིགས་པ་དང་། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ི་དོན་ འང་
གནས་ཤིག་བཙལ་ཞིང་ ར་ བས་སོ།

༢ དེ་ ས་ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལས་གཞན་ ས་ ང་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ར་མི་ཆོག ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་འ ར་དགོས་པ་དང་། ས་གཏན་ ་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་
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པར་བདམས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ ་བིད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ས་ནས།
གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཁོས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་གནས་དེར་འ ར་ ་བ ག ༤ ་བིད་ ིས་ཨ་རོན་ ི་ ་

ད་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ང་བ ས་སོ༎ ༥ ཀོ་ཧད་ ི་ ་ ད་ལས། རིགས་དཔོན་ ་རི་ཨེལ་དང་ཁོའི་ ན་
་བཅས་མི་བ ་དང་ཉི་ ་དང་། ༦ མེ་ ཱ་རིའི་ ་ ད་ལས། རིགས་དཔོན་ཨ་ས་ ཱ་དང་ཁོའི་ ན་ ་བཅས་

མི་ཉིས་བ ་དང་ཉི་ ་དང་། ༧ གེར་ཤོན་ ི་ ་ ད་ལས། རིགས་དཔོན་ཡོ་ཨེལ་དང་ཁོའི་ ན་ ་བཅས་མི་
བ ་དང་ མ་ ་དང་། ༨ ཨེ་ལི་ཚའི་ ་ ད་ལས། རིགས་དཔོན་ཤེ་ ཱ་ཡ་དང་ཁོའི་ ན་ ་བཅས་མི་ཉིས་བ ་
དང་། ༩ ཧེབ་རོན་ ི་ ་ ད་ལས། རིགས་དཔོན་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་ཁོའི་ ན་ ་བཅས་མི་བ ད་ ་དང་། ༡༠ ་
ཟི་ཨེལ་ ི་ ་ ད་ལས། རིགས་དཔོན་ཨ་བི་ ་དབ་དང་རིགས་དཔོན་ཁོའི་ ན་ ་བཅས་མི་བ ་དང་བ ་
གཉིས་བཅས་ཡོད། ༡༡ ་བིད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཙ་དོག་དང་། ཨབ་ཡ་ཐར་གཉིས་དང་། ལེ་ཝེ་པ་ ་རི་ཨེལ་
དང་། ཨ་ས་ ཱ་དང་། ཡོ་ཨེལ་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ཨ་བི་ ་དབ་ མས་བོས་ནས། ༡༢ དེ་
དག་ལ། ོད་ཅག་ནི་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ཡིན། ེད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་ ན་ ་ མས་ ིས་གཙང་བར་

ས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ངས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་གནས་འདིར་འ ར་དགོས།
༡༣ ོད་ཚས་དེ་ ོན་ཞལ་ ོམ་ ེར་ ས། གཙ་བོ་ ེ་ང་ཚའི་ ་ལ་ ་འ ལ་མ་ ས་བའི་ ེན་ ིས། ཁོང་གིས་ང་
ཚར་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་༼མ་ཡིག་ ་ནང་ ་འ ལ་ནས་བསད་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༤ དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་གཙང་ ་ ས་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་
ཞལ་ ོམ་དེ་ ར་ཡོང་བ་དང་། ༡༥ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་འདེགས་ཤིང་བ ས་ནས། ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ག་པར་

ར། དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་བའི་བཀའ་ཇི་བཞིན་ནོ༎ ༡༦ ་བིད་ ིས་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ མས་
ལ་བཀའ་ཕབ་ནས། ཁོ་ཚའི་ ་ལེན་མཁན་ ི་ ན་ ་ མས་ལ་པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ག་ཆ་ མས་
འ ོལ་ ་བ ག་པ་དང་། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ་ད ངས་ལེན་ ་བ ག ༡༧ དེ་ནས་ལེ་ཝེ་བ་ཡོ་ཨེལ་ ི་

་ཧེ་ ཱན་དང་། ཁོའི་ ན་ འི་ནང་ནས་བེ་རེག་ཡའི་ ་ཨ་སབ་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གི་རིགས་ ད་ ན་ ་
མེ་ ཱ་རིའི་ ་དག་གི་ནང་ནས་ ་ཤ་ཡའི་ ་ཨེ་ཐེན་དང་། ༡༨ ད་ ང་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། བེན་ཡ་
ཨ་ཟི་ཨེལ་དང་། ཤེ་མི་ར་མོད་དང་། ཡེ་ ་ཨེལ་དང་། ན་ནི་དང་། ཨེ་ལི་ཡབ་དང་། བེ་ ་ཡ་དང་། མ་ཨ་སེ་

ཱ་དང་། མད་ཏིད་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཕེ་ལེ་ ་དང་། མིག་ནེ་ ཱ་དང་། ོ་ ང་བ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་དང་། ཡེ་ཨི་ཨེལ་
བཅས་མངགས། ༡༩ འདི་ ར། ་ལེན་མཁན་ཧེ་ ཱན་དང་། ཨ་སབ་དང་། ཨེ་ཐན་ག མ་མངགས་ནས་ ག་ཆ་
ད ོལ་ཞིང་ ་ཆེན་པོ་ ང་། ༢༠ ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། ཨ་ཟི་ཨེལ་དང་། ཤེ་མི་ར་མོད་དང་། ཡ་ཧི་ཨེལ་དང་། ན་ནི་
དང་། ཨེ་ལི་ཡབ་དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། བེ་ ་ཡ་བཅས་ ིས་ ་ ན་ད ོལ་ཅིང་། ད་མེད་ ི་ ་གདངས་
འ ིན་པར་ ས། ༢༡ མད་ཏིད་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཕེ་ལེ་ ་དང་། མིག་ནེ་ ཱ་དང་། ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེལ་
དང་། ཨ་ཟས་ ཱ་བཅས་ ིས་ ེ་ ིད་ནས་པི་ཝང་ད ོལ་བ་དང་། ེས་པའི་གདངས་འ ིན་ ་བ ག ༢༢ ལེ་
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ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ཁེ་ནན་ ཱ་ནི་བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ཚའི་མགོ་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བ ོད་ད ངས་
འ ལ་མཁན་ མས་ལ་ ེ་ ོན་ ེད་མཁན་ཡང་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་དེ་ལ་རབ་ ་མཁས་པས་སོ། ༢༣ བེ་
རག་ ཱ་དང་ཨེལ་ ་ན་གཉིས་ནི་ཞལ་ ོམ་མ ན་ ི་ ོ་ ང་བ་ཡིན་པ་དང་། ༢༤ མཆོད་དཔོན་ཤེ་བན་ ཱ་
དང་། ནེ་ཐན་ཨེལ་དང་། ཨ་མ་ས་ཨི་དང་། ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། བེ་ན་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེ་བཅས་ནི་ ་ཡི་ཞལ་

ོམ་མ ན་ ི་ ང་འ ད་མཁན་ཡིན། ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་དང་ཨ་ཞི་ཡ་གཉིས་ ང་ཞལ་ ོམ་མ ན་ ི་ ོ་ ང་བ་
ཡིན།

༢༥ དེ་ནས་ ་བིད་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་ མས་དང་། ོང་དཔོན་ཚང་མ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ིམ་
་སོང་ནས། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ར་ནས་ཡོང་། ༢༦ ་ཡིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་
ེར་བའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ིན་ བས་བ ལ་བ་དང་། ཁོ་ཚས་ ང་བ ན་དང་། ག་བ ན་བཅས་ ིས་

མཆོད་འ ལ་ ས། ༢༧ ་བིད་དང་། ཞལ་ ོམ་ ེར་བའི་ལེ་ཝེ་དག་དང་། ་མཁན་དག་གི་མགོ་བ་ཁེ་ནན་
ཱ་དང་། ་མཁན་བཅས་ཚང་མས་གསོ་མའི་གོས་ ོན་པ་དང་། ་བིད་ ིས་ ང་གསོ་མའི་ཆོས་གོས་ཤིག་
ོན། ༢༨ འདི་ ར་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་དང་། ང་དང་ ་ ང་འ ད་ཅིང་།
ག་ཆ་དང་། པི་ཝང་དང་། ་ ན་བཅས་ ི་ ་ཆེན་པོ་དང་བཅས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཡར་གདན་ ངས།

༢༩ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ ་བིད་ ི་མཁར་ནང་ ་ཐོན་པའི་ཚ། ཤ་ ལ་ ི་ ས་མོ་མི་ཀལ་ ིས་ ེ ་ ང་ལས་
བ ས་པ་དང་། ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་གར་འ བ་པ་མཐོང་བས། མོའི་སེམས་ནས་ཁོ་ལ་དམའ་འབེབས་ ས་སོ༎

༡༦ འབངས་ མས་ ིས་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་གདན་ ངས་ནས། ་བིད་ ིས་ བ་པའི་ ར་ ི་ནང་ ་
བཞག་པ་དང་། ་ཡི་ ན་ ར་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ལ། ༢ ་བིད་ ིས་དམར་བསང་

དང་བདེ་མཆོད་ ལ་ཚར་ ེས། གཙ་བོའི་མཚན་ ིས་དམངས་ མས་ལ་ ོན་འ ན་ ས་པ་དང་། ༣ དེ་མ་ཟད་
ད ི་སི་རལ་ ི་ཕོ་མོ་ད ེར་མེད་ ། མི་རེར་བག་ལབ་རེ་དང་། ཤ་ལེབ་མོ་རེ་དང་། ན་འ མ་ ི་བག་ལེབ་རེ་
བཅས་གནང་། ༤ ་བིད་ ིས་ལེ་ཝེ་ཡི་མི་འགའ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ ་ཞབས་ཏོག་ ེད་ ་མངགས་
ནས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་བ ོད་པ་དང་། གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་དང་། བ ོད་བ གས་འ ལ་ ་བཞག་
གོ ༥ དེ་དག་གི་ཐོག་མ་ནི་ཨ་སབ་དང་། དེ་ནས་ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། ཡེ་ཨི་ཨེལ་དང་། ཤེ་མི་ར་མོད་དང་། ཡེ་ཧི་
ཨེལ་དང་། མད་ཏིད་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཡབ་དང་། བེ་ན་ ཱ་དང་། ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་དང་། ཡེ་ཨི་ཨེལ་བཅས་ ིས་
པི་ཝང་དང་ ་ ན་ད ོལ་ཅིང་། ཨ་སབ་གཅིག་ ས་ ག་ཆ་འ ོལ་བ་དང་། ་ཆེན་པོ་ ང་ངོ་༎ ༦ མཆོད་
དཔོན་བེ་ན་ ཱ་དང་ཨ་ཧ་ཟི་ཨེལ་གཉིས་ ིས་ ན་ ་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ ་ ང་འ ད་དོ༎

༧ ཉིན་དེར་ ་བིད་ ིས་ཐེངས་དང་པོར་ཨ་སབ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ཨེ་ཟེ་ཀི་བ ད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ་ཡིས་
བ ོད་བ གས་ ས་པ་ནི་འདི་ ད་ །

༨ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ཞིང་། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ ་འབོད་དང་། དམངས་ ི་ ེའི་ ོད་
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ནས་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་དགོས།
༩ ཁོང་ལ་ ན་ངག་དང་ ་ཡིས་བ ོད་དགོས་པ་དང་། ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་ཡོད་ཚད་ ེང་

བར་ འོ༎
༡༠ ཁོང་གི་མཚན་དམ་པ་གཟི་བ ིད་ ་བ ི་དགོས་པ་དང་། གཙ་བོ་འཚལ་བའི་མི་ལ། སེམས་ཁོང་ ་ ོ་

བ་ཡོད་པར་འོས་སོ༎
༡༡ གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་མ ་ ས་པ་འཚལ་དགོས་པ་དང་། ས་ ན་ ་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཚལ་ཅིག
༡༢–༡༣ ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ེས་རབས་པ་དང་། ཁོང་གིས་བདམས་པའི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ ད་

མས། ོད་ཚས་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་དང་། མཛད་པ་དང་། ཁོང་གི་ ིམས་གཏམ་ མས་ ན་
པར་ ིས་ཤིག

༡༤ ཁོ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ཡིན། ལ་ ན་ ་ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ཡོད་དོ༎
༡༥ ོད་ཚས་ ས་ནམ་ཡང་ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་ ན་པར་ ེད་དགོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་བ ོས་བའི་བཀའ་

ཡང་མི་རབས་ ོང་གི་བར་ ་ ན་པར་ ེད་དགོས།
༡༦ དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧ་མ་ལ་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་དང་། ཨི་ ཱག་ལ་བོར་བའི་མནའ་ཡིན།
༡༧ ཁོང་གིས་ཞལ་ཆད་འདི་ནི་ཡ་ཀབ་ལ་བཀའ་ ིམས་ ་བ གས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ལ་ ས་ ག་ ་

བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་ཡིན་ཏེ།
༡༨ འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཀན་ཨན་ ལ་ ོད་ལ་ངེས་པར་ ་གནང་བ་དང་། དེ་ནི་ ོད་ ི་ས་ ལ་ཡིན།
༡༩ དེ་ ས་ ོད་ཚའི་མི་ ངས་ལ་ཚད་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཀ་ ང་བ་མ་ཟད། གནས་དེ་ཡང་གཡར་བ་

ཡིན་པས།
༢༠ ཁོ་ཚ་གནས་འདི་ནས་གནས་གཞན་ལ་སོང་བ་དང་། ལ་འདི་ནས་ ལ་གཞན་ལ་སོང་ནས་བ ད་པ་

ཡིན།
༢༡ གཙ་བོས་མི་ ་ལའང་ཁོ་ཚར་བ ས་བཅོས་ ེད་ ་མི་འ ག་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་བ ས་ནས་ ལ་པོ་

མས་ལའང་བཀའ་བ ོན་གནང་ ེ།
༢༢ འདི་ ད་ ། ངས་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་ མས་ ག་ལ་གཏད་མི་ཆོག་པ་དང་། ངའི་ ང་ ོན་པ་

མས་དཀའ་ལས་ལའང་གཏོད་མི་ ང་ཞེས་ག ངས།
༢༣ ལ་ ན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་ལེན་དགོས་པ་དང་། ས་ ན་ ་ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ལ་བ ོད་བ གས་

ེད་དགོས།
༢༤ ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ེང་བ་དང་། མི་ཚགས་ ན་ལ་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་

མཛད་པ་ ོག་ཅིག
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༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཤིན་ ་ བས་ཆེ་བས། ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ་ཆེན་ ེད་དགོས་པ་དང་། ཁོ་ནི་ ་
ཐམས་ཅད་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་ ས་ཤིང་བ ར་དགོས།

༢༦ ི་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ མས་ལ་ ིང་བོ་མེད་པ་དང་། གཙ་བོ་གཅིག་ ས་གནམ་འོག་བ ན་པ་ཡིན།
༢༧ གཟི་བ ིད་དང་ མ་བ ིད་ཁོང་གི་ ང་ན་ཡོད། མ ་ ས་དང་ ོ་དགའ་ཁོང་གི་གནས་དམ་པ་ན་

ཡོད་དོ༎
༢༨ ེ་དམངས་ཚགས་ ོད་ ི་རིགས་ ེ་ མས། ོད་ཚས་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་ ས་པ་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་

དགོས་ཏེ། ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་ཡིན།
༢༩ གཙ་བོ་ལ་ཐོབ་པའི་མཚན་ ི་གཟི་བ ིད་དེ་ཁོང་ལ་འ ལ་དགོས། མཆོད་ ས་ ེར་ནས་ཁོང་གི་ ང་

ལ་མཆོད་པ་འ ལ་བ་དང་། དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་ ན་གོས་ ས་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་དགོས།
༣༠ ལ་ ན་ཁོང་གི་མ ན་ ་དངངས་ཤིང་འདར་ཡང་། འཇིག་ ེན་མི་འདར་བར་མཛད་དོ༎
༣༡ གནམ་དགའ་བར་ ོན། ས་ ོ་བར་ ོན། མི་ མས་ ིས་ ི་ ེའི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ ལ་པོར་བ ར་བ་

ཡིན་ཞེས་ ོག་པར་ ོན།
༣༢ མཚ་དང་དེའི་ ོད་ཅི་ཡོད་ ི་ ་ བས་ ས་པར་ ོན། ཞིང་དང་དེའི་ ོད་ཅི་ཡོད་ཚང་མ་ ོ་བར་ཤོག
༣༣ དེ་ ས། ནགས་ཚལ་ ོད་ ི་ ོང་བོ་ཚང་མས་གཙ་བོའི་མ ན་ནས་དགའ་འབོད་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཅེ་

ན། ཁོ་ཕེབས་ནས་ ལ་ ན་ལ་བཀའ་ ིམས་བཅད་དོ༎
༣༤ གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་འོས་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ མ་པར་ལེགས་ཤིང་། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ ས་གཏན་ ་

བ ན་པས་སོ༎
༣༥ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ེ་ང་ཚ་བ བས་པར་མཛད་པའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ ོབ་ཅིང་

བ ས་ཏེ། ང་ཚ་ ི་ ེ་ལས་ཐར་བར་མཛད། ང་ཚས་ ེད་ ི་མཚན་དམ་པ་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བ་དང་། ེད་ ི་
གཟི་བ ིད་ལ་བ གས་པར་ །

༣༦ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། གནའ་ནས་ ས་གཏན་ ། ེད་ལ་བ ོད་པ་ ེད་དོ་ཞེས་ ས།
འབངས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཨ་མེན་ཞེས་ ས་པ་མ་ཟད། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ས།

༣༧ ་བིད་ ིས་ཨ་སབ་དང་ཁོའི་ ་བོ་ཞལ་ ོམ་ ི་མ ན་ནས་ ས་ ན་ ་ཞབས་ཏོག་ ེད་ ་བ ག་པ་
དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་རང་རང་གི་ལས་ཀ་བ བ་ ་བ ག ༣༨ ཡང་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ ག་ ་རེ་
བ ད་དང་། ཡེ་ ་ ན་ ི་ ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་དང་། ཧོ་ ཱ་བཅས་ལ་ ོ་ ང་ ་བཞག ༣༩–༤༠ མཆོད་དཔོན་ཙ་
དོག་དང་མཆོད་དཔོན་ཡིན་པའི་ཁོའི་ ན་ ་ མས་གིབ་ཡོན་ ི་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་མངགས་ཏེ། གཙ་བོའི་
དམ་པའི་ ར་ ི་མ ན་ནས་མཆོད་ ིའི་ ེང་དམར་མཆོད་འ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། ཉིན་ ན་ ་ ོ་དང་ ི་

ོར། གཙ་བོའི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་ཅིང་ད ི་སི་རལ་བ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་བཞིན་ ། ས་ ན་
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་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ལ། ༤༡ ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་མངགས་པའི་ཧེ་ ཱན་དང་། ཡེ་ ་ཐན་དང་། དེ་ལས་
གཞན་པའི་མིང་བདམས་ཏེ་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པ་ཚང་མས། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ས་པ་དང་། ཅིའི་

ིར་ཅེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་དེ་ཇི་ ིད་བར་ ་བ ན་པས་སོ། ༤༢ ཧེ་ ཱན་དང་ཡེ་ ་ཐན་ ིས་ཁོ་ཚ་མཉམ་
་ ང་ ས་བ་དང་། ག་ཆ་ད ོལ་ནས་ ་ཆེན་པོ་ ང་བ་དང་། དེ་དང་ ན་ ་རོལ་ཆས་གཞན་པ་ ད་ནས་
་ལ་བ ོད་བ གས་ ས། ཡེ་ ་ཐན་ ི་ ་ནི་ ོ་ ང་ ་བཞག

༤༣ དེ་ནས་འབངས་ མས་རང་རང་སོ་སོའི་ ིམ་ ་ལོག་པ་དང་། ་བིད་ ང་རང་གི་ ིམ་ ་སོང་ ེ་
ོན་འ ན་ ས་སོ༎

༡༧ ་བིད་རང་ཉིད་ ི་ཕོ་ ང་ནང་ ་བ ད་ནས། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ལ། ོས་དང་། ང་ནི་ ག་
པའི་ཕོ་ ང་ ་བ ད་ཡོད་མོད། འོན་ ང་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཡོལ་བའི་ནང་ ་མཆིས་ཞེས་ ས།

༢ ་ཐན་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་རང་གི་བསམ་ ལ་བཞིན་ བ་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ ེད་དང་མཉམ་
་བ གས་ནས་ཡོད་ཅེས་ ས།

༣ དགོང་མོ་དེར། ་ཡི་བཀའ་ ་ཐན་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༤ ོད་སོང་ནས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་
བིད་ལ་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་ ོད་སའི་གནས་དམ་པ་བ ིགས་མི་ཆོག
༥ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ཨེ་ཇེབ་ནས་ཡར་ ངས་བ་ནས་དེ་རིང་བར་ ། བདག་ ོན་ཆད་
གནས་དམ་པ་ནས་བ གས་མ་ ོང་བར། ཚགས་ ར་གཅིག་ནས་གཅིག་དང་། ར་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་
འཁོར་ནས་བ ད་པ་ཡིན། ༦ བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་དང་ ན་ ་ ལ་གང་ ་ ིན་ ང་། བདག་
གིས་དེ་ ོན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམས་དཔོན་ཏེ། བདག་གི་དམངས་ མས་ ི་ ི་བོར་མངགས་པ་ ་ཞིག་ལའང་།
འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་ ག་པའི་གནས་དམ་པ་ཞིག་མི་བ ིགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་མ་

ོང་། ༧ ད་ ་ ོད་ ིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
གིས་ ོད་རང་ ག་ར་ནས་བོས་ཏེ། ད་ནས་བ ང་ ོད་རང་ ག་ འི་ ེས་མི་འ ངས་བར། བདག་གི་འབངས་
ད ི་སི་རལ་ ི་མགོ་བར་ ིས་ཤིག ༨ ོད་རང་གང་ ་སོང་ནས་བ ད་ ང་། བདག་ ན་ ་ ོད་དང་མཉམ་

་བ གས་ལ། ོད་ ི་ད ་བོ་ཡོད་ཚད་མེད་པར་བཟོས་ནས། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་མིང་ གས་ཅན་ ི་མི་ ན་
དང་འ ་བར། ོད་རང་མིང་ གས་ཅན་ཞིག་ ་ངེས་པར་ ་གཏོང་ངེས་ཡིན། ༩ བདག་གིས་འབངས་ད ི་སི་
རལ་ ི་དོན་ ་གནས་ཤིག་བདམས་ནས། ཁོ་ཚ་གསོ་ ོང་ ེད་པ་དང་། ཁོ་ཚ་རང་ཉིད་ ི་ ོད་གནས་ ་ ོད་

་བ ག་ ེ། གནས་ ོར་མི་ ེད་ལ། ོན་ཆད་ ར་ ིག་ ོད་ ི་ ་ མས་ ིས་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་འཚ་བར་མི་ ེད།
༡༠ བདག་གིས་རང་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ིམས་དཔོན་བ ོས་ནས་བཅོས་ ོང་ ེད་པའི་ ས་དང་མི་
འ ་བར། བདག་གིས་ངེས་པར་ ་ ོད་ ི་ད ་བོ་ཡོད་ཚད་དབང་ ་བ ་བར་མ་ཟད། བདག་གཙ་བོས་ངེས་
པར་ ་ ོད་ ི་དོན་ ་ ིམ་གཞི་ཞིག་བ ན་པར་འ ར་རོ༎ ༡༡ ོད་ ི་མི་ཚ་ཟད་ནས་ ིར་རང་གི་མེས་པོའི་
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ལ་ ་འ ོ་བའི་ ས་ ། བདག་གིས་ ེད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་ ེད་ ི་ ད་འཛན་ ་བ ག་ནས། བདག་
གིས་དེའི་ ལ་ ིད་ ང་བ ན་པོར་གཏོང་ངེས་ཡིན། ༡༢ ཁོས་ང་ལ་གནས་དམ་པ་བ ིགས་ངེས་པ་དང་། ངས་

ང་ཁོའི་ ལ་ ིད་ ས་གཏན་ ་བ ན་པར་ ེད་ངེས་ཡིན། ༡༣ ང་ནི་ཁོའི་ཕ་ ེད་པ་དང་། ཁོ་ནི་ངའི་ ་
ེད་དགོས། དེ་ནི་ ོད་ལས་ ་བའི་ཤ་ ལ་དང་འ ་བར། ངའི་ མས་བ ེ་ཁོ་དང་ ལ་སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ༎

༡༤ བདག་གིས་ཁོ་རང་ ས་གཏན་ ་བདག་གི་ ིམ་དང་ ལ་ཁམས་ ་འཇོག་པ་དང་། ཁོའི་ ལ་ ིད་ ང་
ས་གཏན་ ་བ ན་པར་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༥ ་ཐན་ ིས་ ད་ཆ་འདི་ཡོད་ཚད་ ི་ནང་བཞིན། བཀའ་ ང་དེ་ ་བིད་ལ་བཤད། ༡༦ དེ་ནས་ ལ་
པོ་ ་བིད་ནང་ ་སོང་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ནས་བ ད་དེ། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་ ་ལགས།
ང་ ་རེད། ངའི་ ིམ་ནི་ཅི་ ་ ་ཞིག་ལ་བ ི་བ་རེད། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་རང་ད་བར་ ་བ ངས་བ་ཡིན།
༡༧ ེ་ ་ལགས། ་བ་འདི་ནི་ ོད་ ི་ ན་ལམ་ནས་ ང་ ་ཞིག་ཡིན་པས། ཡང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཚང་གི་
དོན་ ་ ས་གཏན་ ་གཟིགས་རོགས། ེ་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་བ་ནི་མི་
ཆེན་ཞིག་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་བ་དང་འ ། ༡༨ ེད་ ིས་ང་ལ་བ ི་བ ར་གནང་བས། ངས་དེ་ལས་ ག་
པ་ཅི་ཞིག་བཤད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་མ ེན་པས་སོ༎ ༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་

ིས་འདི་ ་ འི་དོན་ཆེན་ཞིག་མཛད་ཅིང་། དེ་མངོན་ འང་ ར། དེ་ནི་གཡོག་པོ་ང་ལ་བ ས་པ་ཡིན་ལ།
ཉིད་ ི་ གས་དགོངས་བཞིན་ འང་ཡིན་ནོ༎ ༢༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚའི་ ་བའི་གོ་ཐོས་ ར་ན། ོད་ལ་
འ ན་ ས་པ་ཞིག་མེད་པ་དང་། ོད་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་མེད་དོ༎ ༢༡ འཇིག་ ེན་ན་ ོད་ ི་འབངས་
ད ི་སི་རལ་ལ་འ ན་ ས་པའི་འབངས་ ་ཞིག་ཡོད་དམ། ་ ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་བ བས་ཡོང་བ་དེ་དག་
རང་གི་འབངས་ ་བ ག་པ་དང་། ཡང་ ོད་ ིས་བ བས་ཡོང་བའི་འབངས་ ི་མ ན་ནས་དོན་ཆེན་མང་པོ་
བ བས་ཏེ། གཞན་ ེ་མཐར་ ོད་ ས་པས། ེད་ ི་མཚན་ ན་ཆེ་ ་ ས་པ་རེད། ༢༢ ེད་ ིས་ད ི་སི་རལ་

ི་མི་ མས་རང་གི་འབངས་ ་བ ག་ནས་ ས་གཏན་ ་བ ད་པ་དང་། ེད་གཙ་བོ་ཡང་དེ་དག་ ་ ་ ར།
༢༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་པོའི་ ིམ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ངས་ཐམས་ཅད།

ས་གཏན་ ་བ ན་པོ་ཡོང་ཞིང་། ེད་ ིས་ག ངས་པ་ནང་བཞིན་མཛད་པར་ཤོག ༢༤ ེད་ ི་མཚན་ནི་
ས་གཏན་ ་ ག་པ་དང་། གཞན་ ིས་བ ར་ནས་འདི་ ད་ ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ནི་ད ི་སི་རལ་
ི་ ་ཡིན་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་པའི་ ་ཡང་ཡིན་ཞེས་འཆད་པར་ ོན། དེ་ ར་ ས་ན།
ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ ིམ་ནི་ ེད་ ི་ ང་ནས་བ ན་པར་འ ར་རོ༎ ༢༥ བདག་གི་ ་ལགས། ེད་ ིས་

གཡོག་པོ་ང་ལ། བདག་གིས་ ེད་ ི་ ིར་ ་ ིམ་གཞི་ག ག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་པས། གཡོག་པོ་ངས་
ོབས་པ་ཆེན་པོས་ ོད་ ི་ ང་ནས་གསོལ་འདེབས་ ེད་ཕོད་པ་ཡིན། ༢༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་གཅིག་
་ནི་ ་ཡིན་པས། ེད་ ིས་ ང་བསོད་ནམས་འདི་གཡོག་པོ་ང་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཤིག ༢༧ ད་ནི་
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ེད་ ིས་ གས་ད ེས་པའི་ ོ་ནས་གཡོག་པོ་ངའི་ ིམ་ལ་ ིན་ བས་བ ལ་ཏེ། ས་གཏན་ ་ ོད་ ི་ ང་
་གནས་པར་ ིས་ཤིག ེ་གཙ་བོ། ོད་ ིས་ ིན་ བས་གནང་ཟིན་ལ། ད་ ང་ ས་གཏན་ ་གནང་བར་
ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

༡༨ དེ་ ེས། ་བིད་ ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མི་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། དེ་དག་དབང་ ་བ ས་པ་
དང་། དེ་དག་གི་ལག་ནས་གད་དང་གད་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་འ ོགས།

༢ ཡང་མོ་ཨབ་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། མོ་ཨབ་པ་ མས་ ་བིད་ ི་དབང་ ་ ར་བ་དང་། དེ་
དག་གིས་ཁོ་ལ་ ལ་འཇལ།

༣ ཙ་ ཱ་ཡི་ ལ་པོ་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ ་བ་༼ཤ་ ་ཨེལ་ ད་ཆའི་ལེ ་བ ད་པའི་ཁག་ག མ་པའི་ནང་ ་ཧ་
དད་ཨེ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽པོ་ ཱ་གཙང་བོའི་ ོགས་ ་སོང་ནས། རང་གི་ ལ་དབང་བ ན་པར་ ་ ིས་ ས་
མོད། ་བིད་ ིས་ཧ་མད་བར་ ་ཁོ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ༤ ཁོའི་ཤིང་ ་ཆིག་ ོང་དང་། ་དམག་བ ན་ ོང་
དང་། ང་དམག་ཉི་ ི་བཅས་འ ོག་ནས། ཤིང་ འི་ ་ མས་ ི་ ིག་པ་བཅད། འོན་ ང་ཤིང་ འི་ ་བ ་
མ་བསད་པར་བཞག་གོ།

༥ ད་མེ་སེག་གི་ཨ་རམ་པ་ཡོང་ནས་ཙ་ ཱ་ཡི་ ལ་པོ་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ལ་རོགས་ ས་པས། ་བིད་ ིས་ཨ་
རམ་པ་ཉིས་ ི་ཉི་ ོང་བསད་དོ། ༦ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་ད་མེ་སེག་གི་ཨ་རམ་པའི་ ལ་ ་སོ་དམག་བཞག་པ་
དང་། ཨ་རམ་པ་ མས་ཁོའི་དབང་ ་ ར་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ་ ལ་འཇལ། འ ་བིད་ ལ་གང་ལ་སོང་
ཡང་། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ལ་ ་བ ག་གོ། ༧ ཁོས་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ ེར་བའི་གསེར་ ི་

བ་འ ོག་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེར། ༨ ་བིད་ ིས་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ ེར་ཏིབ་ཧད་༼པི་
ཏ་ཡང་ཟེར།༽དང་ ན་ ་བ་གཉིས་ལས་ཟངས་མང་པོ་འ ོགས་ཡོང་བ་དང་། ེས་ ་ཤ་ལོ་མོས་དེ་ ད་ནས་
ཟངས་ ི་ ་མཚ་དང་། ཟངས་ ི་ཀ་བ་དང་། ཟངས་ ི་ ོད་ཆས་ ་ཚགས་བཟོས།

༩ ཧ་མད་ ི་ ལ་པོ་ཏོ་ ་ཡིས་ ་བིད་ ིས་ཙ་ ཱ་ཡི་ ལ་པོ་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ ི་དམག་ཡོངས་ཕམ་པར་
བཏང་བ་ཐོས་ནས། ༡༠ ཁོའི་ ་ཧ་དོ་ ཱམ་ ་བིད་ ི་གམ་ ་བ ག་པ་དང་། ཁོ་ལ་བདེ་འཚམས་དང་། ོན་
འ ན་ ་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ཧ་དད་ཨེ་ཟེར་ཕམ་པར་བཏང་བས་སོ༎ དེ་ ོན་ཏོ་ ་དང་ཧ་དད་
ཨེ་ཟེར་གཉིས་ ིས་ ན་ ་ག ལ་བ ེས་བཞིན་ཡོད་དོ༎ ཧོ་དོ་ ཱམ་ ིས་གསེར་ད ལ་ཟངས་ ི་ ོད་ཆས་ ་
ཚགས་ ེར་ནས་འོངས། ༡༡ ་བིད་ ིས་ ོད་ཆས་འདི་དག་དང་། དེ་མིན་ཨེ་དོམ་དང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨམ་
མོན་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་སོགས་ ལ་ ེ་སོ་སོ་ནས་འ ོག་ཡོང་བའི་གསེར་ད ལ་ཡོད་
ཚད་དམ་པར་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཏོ༎

༡༢ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཨ་བི་ཤ་མི་ཡིས་ འི་ ང་བར་ཨེ་དོམ་པ་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་བསད་པ་དང་། ༡༣ ་བིད་
ིས་ཨེ་དོམ་པའི་ ལ་ནས་སོ་བ་བཞག་ཅིང་། ཨེ་དོམ་པ་ མས་ཁོའི་དབང་ ་ ར། ་བིད་ ལ་གང་ལ་སོང་
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ཡང་། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ལ་ ་བ ག
༡༤ ་བིད་ད ི་སི་རལ་འབངས་ མས་ ི་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ཡང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་

ལ་ ིམས་ ང་བོར་བཅད་དོ། ༡༥ ཙ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་དམག་དཔོན་དང་། ཨ་ཧི་ ད་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ལ་
རབས་ ི་ཡིག་དཔོན་ ་བ ད། ༡༦ ཨ་ཧི་ཏིབ་ ི་ ་ ཱ་ཏོག་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་ ི་ ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་མཆོད་དཔོན་

ི་དཔོན་པོ་དང་། སེ་ར་ ཱ་ ང་ཡིག་ ་བཞག་གོ། ༡༧ ཁེ་རེད་པ་དང་པེ་ལེད་པ་ མས་ནི་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ཡི་ ་བེ་
ན་ ཱ་ཡི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པ་དང་། ་བིད་ ི་འབངས་ཚང་མ་ ལ་པོའི་གཡས་གཡོན་ ་འགོ་བར་བཞག་གོ།

༡༩ དེའི་ ེས་ ། ཨམ་མོན་པའི་ ལ་པོ་ན་ཧས་ཤི་བ་དང་། ཁོའི་ ་ཡིས་ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ང་། ༢ ་
བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་ཧ་ ན་ ི་ཕ་ན་ཧས་ ིས་ང་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་བ་བཞིན་ཧ་ ན་ལ་ ིན་

གཟོ་དགོས་ཞེས་ ས་ཤིང་། ་བིད་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ཁོའི་ཕ་འདས་པའི་ ིར་ ་ཁོ་ལ་སེམས་
གསོ་ ས་པ་དང་། ་བིད་ ི་གཡོག་པོ་ཨམ་མོན་པའི་ ལ་ ་ཡོང་ ེ་ཧ་ནན་ལ་ ད་ནས། ཁོ་ལ་སེམས་གསོ་

ས། ༣ འོན་ ང་། ཨམ་མོན་པའི་མགོ་བས་ཧ་ ན་ལ། ་བིད་ ིས་མི་མངགས་ནས་ ོད་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་
པ་ནི། ོད་ ི་ ང་ངོར་ཕ་ལ་བ ི་བ ར་ ས་པ་རེད་འདོད་དམ། ཁོའི་གཡོག་པོ་ ོད་ལ་ ག་ ་འོང་བ་ནི་

ོག་ ལ་ཞིབ་མོ་ ས་ནས་ ལ་འདི་འཇོམས་པར་ ེད་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༤ ཧ་ ན་ ིས་ ་
བིད་ ི་གཡོག་པོ་བ ང་ནས་ ་ར་ ེད་ཀ་ ེག་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ས་ ད་ ་ ོན་པའི་ ་བ་གཤགས་ཏེ། ས་

ད་གཅེར་ ར་ ད་ནས། ཁོ་ཚ་ ིར་བ ག་གོ ༥ མི་ཞིག་གིས་གཡོག་པོ་ ད་པའི་དོན་དེ་ ་བིད་ལ་བཤད་པ་
དང་། ཁོས་མི་མངགས་ནས་ཁོ་ཚ་བ ་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་རབ་ ་ངོ་ཚ་བར་ ར་བས། དེ་དག་ལ།

ེད་ཅག་ཡེ་ ་ཀོ་ ་ ོད་ལ། ་ར་ ར་ ེ་ ེས་ད་གཟོད་ ིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་ ས།
༦ ཨམ་མོན་པས་ ་བིད་ཁོ་ཚར་མི་དགའ་བ་ ོགས་ནས། ཧ་ ན་དང་ཨམ་མོན་པས་མི་མངགས་ནས་

གསེར་ ོ་ཚད་ ོང་ ག་གཅིག་ ེར་ཏེ། མེ་སོ་པོ་ཏ་མི་ཨ་དང་། ཨ་རམ་དང་། མ་ཨ་ ་དང་། ཙ་ ཱ་བཅས་
ལས་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་ ས། ༧ དེ་ ར་དེ་དག་གིས་མ་ཨ་ ་ཡི་དང་། དེའི་དམག་ ེ་ལས་ཤིང་ ་ མ་ ི་
ཉི་ ོང་ ས་ནས། མེ་དེ་ ཱ་ཡི་མ ན་ ་འོངས་ནས་དེ་དག་གིས་ ར་བཏབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་ མས་ ང་
ཁོ་ཚའི་མཁར་ལས་ ིར་ཐོན་ཏེ། ོགས་གཅིག་ ་འ ས་ནས་ག ལ་འ ེད་ ་འོངས་སོ༎ ༨ ་བིད་ ིས་དེ་
ཐོས་ནས། ཡོ་ཨབ་ལ་དམག་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་ ེ་འ ིད་ ་བ ག་ ེ་བཏང་ངོ་༎ ༩ ཨམ་མོན་པ་ ིར་
ཐོན་ནས་མཁར་ ི་ ོ་ ་ག ལ་བཤམས་པ་དང་། དེར་ཐོན་པའི་ ལ་པོ་གཞན་ མས་ ིས་ ང་ཐང་ ོང་ ་
བ ད་ནས་ག ལ་བཤམས། ༡༠ ཡོ་ཨབ་ ིས་ད ་བོས་ཁོའི་ ་བ ག་ ་ག ལ་བཤམས་པ་མཐོང་བས། ད ི་
སི་རལ་ ི་དམག་མིའི་ ོད་ ་དམག་ ག་བ ས་ མས་བདམས་ཏེ། ཁོ་ཚར་ཨ་རམ་པའི་ཁ་གཏད་ ་ག ལ་
བཤམ་ ་བ ག ༡༡ དེ་ལས་གཞན་པའི་དམག་ མས་ཁོའི་ ན་ ་ཨ་བི་ཤ་ཨི་ཡི་ལག་ ་བཞག་ནས། ཨམ་མོན་
པའི་ཁ་གཏད་ ་ག ལ་བཤམས། ༡༢ ཡོ་ཨབ་ ིས་ཨ་བི་ཤ་ཨི་ལ། གལ་ཏེ་ཨམ་མོན་པ་ང་ལས་ད ང་ གས་ཆེ་
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ན། ོད་ ིས་ང་ལ་རོགས་རམ་ ིས་ཤིག གལ་ཏེ་ཨམ་མོན་པ་ ོད་ལས་ད ང་ གས་ཆེ་ན། ངས་ ོད་ལ་རོགས་
རམ་བ ིའོ༎ ༡༣ ང་ཚ་ཚང་མས་ ིང་ ོབས་ཆེར་བ ེད་དེ། རང་ ལ་ ི་མི་ ེ་དང་ ་ཡི་ ོང་ ེར་ ི་དོན་ ་
དཔའ་ངར་བ ེད་པར། གཙ་བོས་ཁོང་གི་དགོངས་གཞི་ ར་ ོན་པར་ ོན། ༡༤ དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ ེས་
འ ངས་བ་ མས་མ ན་ ོད་ནས་ཨ་རམ་པར་ཕར་ ོལ་ ས་པ་དང་། ཨ་རམ་པའི་མི་ མས་ཡོ་ཨབ་པའི་
མ ན་ནས་ ོས་སོ༎ ༡༥ ཨམ་མོན་པས་ཨ་རམ་པ་ ོས་སོང་བ་མཐོང་བས། ཁོ་ཚ་ཡང་ཡོ་ཨབ་པའི་ ན་ ་ཨ་
བི་ཤ་ཨིའི་མ ན་ནས་ ོས་ཏེ་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ལོ༎ ཡོ་ཨབ་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་གོ།

༡༦ ཨ་རམ་པས་རང་ཉིད་ད ི་སི་རལ་ལས་ཕམ་པ་མཐོང་བས། བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ འི་ཕ་རོལ་ ི་
ཨ་རམ་པ་ མས་བོས་ཏེ། ཧ་དར་ཨེ་ཟེར་ ི་དམག་དཔོན་ཤོ་ཕག་ལ་ཁོ་ཚར་ ེ་ ིད་ ེད་ ་བ ག ༡༧ དོན་དེ་
མི་ཞིག་གིས་ ་བིད་ལ་བཤད་པས། ཁོས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་བ ས་ཏེ་ཡོ་དན་ ་བོར་བ ལ་ནས།
ཨ་རམ་པར་སོང་ ེ། ཁོ་ཚས་བཤམས་པའི་ག ལ་ ི་གདོང་བ ས། ་བིད་ ིས་ག ལ་བཤམས་ནས་ཨ་རམ་
པར་ཕར་ ོལ་ ས་པ་དང་། ཨ་རམ་པ་ཁོ་ཚ་ལ་ག ལ་བ ེས་སོ༎ ༡༨ ཨ་རམ་པ་ མས་ད ི་རལ་ ི་མ ན་
ནས་ ོས་བས། ་བིད་ ིས་ཨ་རམ་པའི་ཤིང་ ་བ་བ ན་ ོང་དང་། ང་དམག་བཞི་ ི་བཅས་བསད་པ་དང་།
ཨ་རམ་པའི་དམག་དཔོན་ཤོ་ཕག་ཡང་བསད་དོ༎ ༡༩ ཧ་དར་ཨེ་ཟེར་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ན་ མས་ ིས་
རང་ཉིད་ད ི་སི་རལ་ ི་མ ན་ནས་ཕམ་སོང་བ་མཐོང་བས། ་བིད་དང་མ ན་པར་ ར་ཏེ། ཁོའི་དབང་ ་

ར་རོ། དེ་ནས་ཨ་རམ་པ་ མས་ ིས་ད་གཟོད་ཨམ་མོན་པ་ལ་རོགས་རམ་ ེད་མི་ བ་པར་ ར་ཏོ༎

༢༠ ལོ་གཅིག་འགོར་ ེས། ལ་པོ་ མས་དམག་འ ག་ལ་འ ོ་རན་པས། ཡོ་ཨབ་ ིས་དམག་ད ང་
ིད་ནས་ཨམ་མོན་པའི་ ལ་ ག་མེད་ ་བཏང་པ་དང་། རབ་ ཱ་ ོར་ནས་བ ད། འོན་ ང་ ་

བིད་ད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ག་གོ། ཡོ་ཨབ་པས་རབ་ ཱ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། མཁར་ཡོངས་ ་མེད་ ་
བཏང་། ༢ ་བིད་ ིས་ཨམ་མོན་པ་ཡི་ ལ་པོའི་མགོར་བ གས་པའི་གསེར་ ི་ཅོད་པན་འ ོག་པ་དང་།༼

ལ་པོ། ཡང་ན། ཱ་ལིག་ཁིན། ཱ་ལིག་ཁིན་ཅིས། མེ་ལེ་ ང་། ཨམ་མོན་པའི་རིགས་ ི་ ་ཞིག་གི་མིང་།༽ དེའི་
ེང་ ་གསེར་ ོ་ཚད་གཅིག་གི་ ིད་ཚད་དང་། ོ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་གིས་ ང་བ ན་ཡོད། མི་ མས་ ིས་ཅོད་

པན་དེ་ ་བིད་ ི་མགོ་ལ་བ གས་པ་དང་། ་བིད་ ིས་མཁར་ ི་ནང་ནས་ ་ནོར་མང་པོ་ ེར་ཏོ༎ ༣ དེ་ནས་
མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ི་ ་ ིད་འོངས་ཏེ། སོག་ལེ་དང་། ས་ཤལ་དང་། ་རེ་བཅས་ ི་འོག་ ་བཞག་ནས་
ག བ་པ་དང་།༼ཡང་ན། དེ་དག་གི་སོག་ལེ་དང་། འ ་རིགས་ ང་ ེད་ ི་ཡོ་ ད་དང་། ་རེ་སོགས་ཞེས་

ང་ ིས་ཡོད།༽ ་བིད་ ིས་ཨམ་མོན་པའི་ ོང་ ེར་སོ་སོའི་ ོད་དམངས་ལ་དེ་ ར་ ས་པ་དང་། ེས་ །
་བིད་དང་། འབངས་དང་། དམག་ཚང་མ་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་སོང་ངོ་༎

༤ དེའི་ ེས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་གེ་ཟེར་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དང་འཐབ་ནས། ་ཤད་པ་སིབ་
བེ་ཀ་ཨི་ཡིས་མི་ཆེན་ ི་ ་སིབ་ ཱ་ཨི་བསད་དེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་བ ལ་ཏོ༎
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༥ དེ་ནས་ ར་ཡང་གེ་ཟེར་ ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དང་འཐབ་པ་དང་། ཡ་ཨིར་ ི་ ་ཨེལ་ཧ་ནན་ ིས་
གད་པ་གོལ་ཡད་ ི་ ན་ ་ ཱ་མི་བསད་དོ། མི་དེའི་མ ང་ནི་ཐག་འཐག་ ེད་ ི་ག ང་མ་བཞིན་ ་ ོམ།

༦ ཡང་གད་པའི་ ལ་ ་འཐབ་འ ག་ ང་བ་དང་། དེ་ ་མི་ག གས་ ོབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁོའི་ ང་
ལག་སོ་སོར་མ བ་མོ་ ག་རེ་དང་། བ ོམས་པས་མ བ་མོ་ཉེར་བཞི་ཡོད། ཁོ་ཡང་མི་ཆེན་ ི་ ་ ད་ཡིན།
༧ དེས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་ ག་དམོད་ ས་པས། ་བིད་ ི་ ་བོ་ཤི་མེ་ཨ་ཡི་ ་ཡོ་ན་ཐན་ ིས་ཁོ་
བསད་དོ། ༨ མི་འདི་ག མ་ནི་གད་པའི་མི་ཆེན་ ི་ ་ ད་ཡིན་ལ། ཚང་མ་ ་བིད་དང་ཁོའི་གཡོག་པོའི་ལག་
འོག་ ་ཤིའོ༎

༢༡ ས་ཏན་ ིས་ད ི་སི་རལ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཤིང་། ་བིད་བ ལ་ནས་ཁོ་ཚའི་མི་ ངས་ལེན་ ་བ ག
༢ ་བིད་ ིས་ཡོ་ཨབ་དང་དམངས་ མས་ ི་འགོ་བ་དག་ལ། ོད་ཚ་སོང་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་

ངས་ ིས་ལ། བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ནས་ ན་ ི་བར་བ ིས་ ེས། ིར་འོང་ ེ་ང་ལ་ཤོད་དང་། ངས་ཁོ་ཚའི་མི་ ངས་
ཤེས་དགོས་ཞེས་བ ོས་པར། ༣ ཡོ་ཨབ་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཁོའི་མི་སེར་ད་ ་ལས་ བ་བ ་འ ར་

ིས་ཇེ་མང་ ་གཏོང་བར་ངེས། ངེད་ ི་ཇོ་བོའམ། ངེད་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ཁོ་ཚ་ནི་ ོད་ ི་གཡོག་འཁོར་
མས་མ་ཡིན་ནམ། ངའི་ཇོ་བོས་ཅིའི་ ིར་དོན་འདི་ ར་བ བ་པར་བ ོས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་ ག་བ ལ་ ི་

ནང་ ་ ང་ ་འ ག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༤ ཡིན་ཡང་ ལ་པོའི་བཀའ་ཡོ་ཨབ་ལས་བཙན་པས། ཡོ་ཨབ་
ིར་སོང་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཡོངས་ ལ་ཏེ། ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོར་ཞིང་། ༥ མི་སེར་ མས་ ི་
ངས་ཀ་ ་བིད་ལ་ཡར་ ་ ས་པ་འདི་ ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བར་ ི་ཐོགས་པའི་དམག་འ མ་བ ་གཅིག་དང་།

ཡ་ ་ ་བར་ ི་ཐོགས་པའི་དམག་ ི་བཞི་བ ་ཞེ་བ ན་དང་། ༦ ལེ་ཝེ་བ་དང་བེན་ ཱ་མིན་པ་དེའི་ནང་ ་
བ ིས་མེད་ལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོ་ཨབ་ ལ་པོའི་བཀའ་འཐད་པ་མིན་པས་ཡིན་ལ།

༧ ་མི་ ངས་ལེན་པའི་དོན་དག་འདིར་མི་ད ེས་པར། ད ི་སི་རལ་བའི་མགོར་གནོད་འཚ་འོང་ ་
བ ག་པས། ༨ ་བིད་ ིས་ ་ལ། ངས་དོན་དག་འདི་བ བ་པར་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། ད་ནི་ ེད་ ིས་གཡོག་
པོ་ང་ཉེས་པ་ལས་ཐར་ ་འ ག་པར་ ། ངས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་དབང་ ་སོང་བས་སོ་ཞེས་
གསོལ་བ་བཏབ། ༩ གཙ་བོས་ ་བིད་ ི་མངོན་མ ེན་པ་གད་ ་བ་ལ། ༡༠ ོད་སོང་ནས་ ་བིད་ལ། གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ང་ལ་གནོད་འཚ་རིམ་པ་ག མ་ཡོད་པས། ོད་ ིས་རང་འདོད་ ར་དེ་ལས་གཅིག་འདེམས་
དང་། ོད་མགོར་འོང་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ཤོད་ཅེས་བཀའ་བབས། ༡༡ དེ་ནས་གད་ ་བིད་དང་ ག་ནས་
ཁོ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་འདོད་ ར་གདམ་ཆོག་ ེ། ༡༢ ལོ་ངོ་ག མ་ ི་ ོགས་ ོམ་དང་།
ཡང་ན་ད ་བོའི་ ོན་ནས་ཕམ་པར་ ས་ཏེ། ད ་བོའི་བ ་འདེད་ ིས་ ་ག མ་ལ་གསོད་ ས་ ེད་དགོས་པ་
དང་། ཡང་ན་ ོད་ ི་ ལ་ཁོངས་ ་གཙ་བོའི་རལ་ ི་བཞག་ ེ། ཉིན་ག མ་ ི་ནང་གཉན་ནད་ ང་ ་བ ག་
ནས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོགས་བཞིར་ ་མེད་གཏོང་བ་ལག་བ ར་ ེད་ ་ཡིན་ག ངས་ ང་།
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ད་ ་ ོས་ ིས་བསམ་ ོ་གཏོང་ཐོངས། ངས་ང་རང་མངགས་ཡོང་མཁན་དེ་ལ་ལན་གདབ་དགོས་ཞེས་ ས་
པར། ༡༣ ་བིད་ ིས་གད་ལ། ང་རང་དཀའ་ཁག་ཆེན་པོར་འ ད་ ང་། ང་རང་གཙ་བོའི་ལག་ ་ ང་ ར་
འཐད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ལ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པས་ཡིན། ང་རང་མིའི་ལག་ ་ ང་བར་མི་
འདོད་ཅེས་ ས།

༡༤ དེ་ནས་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་མགོར་གཉན་ནད་ ང་ ་བ ག་པས། ད ི་སི་རལ་བའི་མི་ ི་
བ ན་ཤི། ༡༥ ་ཡིས་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མེད་གཏོང་ ་བ ག ་མེད་གཏོང་ ིས་ ེད་པའི་

བས་དེར། གཙ་བོས་མཐོང་ནས་ གས་འ ོད་ ེས་ཏེ། ་མེད་ ་གཏོང་བར་མ་འདོད་པས། མཁར་ ་མེད་
་གཏོང་བར་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། ཆོག་འ ག མཚམས་ཞོགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་ཕབ། བས་དེར། གཙ་བོའི་

ཕོ་ཉ་ཡེ་ ས་བ་ཨོར་ནན་ ི་ག ལ་ཁར་འ ེང་འ ག་གོ།
༡༦ ་བིད་ ིས་ཡར་བ ས་པས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་གནམ་ས་གཉིས་ ི་བར་ ་འ ེང་ཞིང་། ལག་ ་ ིར་

བཏོན་པའི་རལ་ ི་ཡོད་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཡང་ ེང་ ་བ ིངས་འ ག་པ་མཐོང་བས། ་བིད་དང་ ན་
པོ་ མས་ ིས་གསོ་མའི་ ་བ་ ོན་ཞིང་ཁ་ བ་ ་ཉལ། ༡༧ ་བིད་ ིས་ ་ལ། མི་སེར་ ི་ ངས་ཀ་ལེན་པར་
བ ོ་མཁན་ནི་ང་རང་མ་ཡིན་ནམ། ངས་ཉེས་པ་བསགས་ཤིང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ ད་ཡོད། འོན་ ང་། ག་
འདི་དག་གིས་ཅི་ཞིག་ ས་སོང་ངམ། གཙ་བོས་ང་དང་ངའི་ཕ་ ིམ་ལ་ཉེས་ཆད་ཆོད་ཅིག ོད་ ི་དམངས་

མས་ ག་མ་གཏོད་ཅིག ཁོ་ཚར་རིམས་ནད་འ ང་ ་མི་འ ག་པར་མ ེན་ཞེས་ ོན་ལམ་ ས།
༡༨ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་གད་ ་བིད་ ི་གམ་ ་མངགས་ནས། ཁོ་རང་ཡར་བོས། ཡེ་ ས་བས་ཨོར་ནན་ ི་

ག ལ་ཁའི་ནང་གཙ་བོ་ལ་བསང་ ི་ཞིག་བ ིག་ ་བ ག ༡༩ ་བིད་ནི་གད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་གཡར་
ནས་བཤད་པ་ ར་སོང་། ༢༠ བས་དེར། ཨོར་ནན་ ིས་ ོ་ ་བཞིན་ཡོད་ལ། ཁ་ ིར་འཁོར་བས་ཕོ་ཉ་བ་
མཐོང་ ེ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ས་སོ༎ ༢༡ ་བིད་ཨོར་ནན་ཡོད་སར་ཐོན་པས། ཨོར་ནན་ ིས་ ་བིད་
མཐོང་ཞིང་། ག ལ་ཁའི་ནང་སོང་ ེ། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ཁོ་ལ་ ག་འཚལ་ཏོ༎ ༢༢ ་བིད་ ིས་ཨོར་ནན་ལ།

ོད་ ིས་ག ལ་ཁ་དང་། དེ་དང་འདབས་འ ེལ་བའི་ས་ མས་ང་ལ་འཚང་དང་། ངས་ ོད་ལ་འོས་འཚམ་ ི་
རིན་ ོད་ངེས། ངས་འདིའི་ ེང་ ་གཙ་བོ་ལ་བསང་ ི་ཞིག་ ིགས་ཏེ། དམངས་ མས་ ི་གཉན་ནད་འགོག་
དགོས་ཞེས་ ས་པར། ༢༣ ཨོར་ནན་ ིས་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་ག ལ་ཁ་འདི་བཀོལ་ ོད་ ས་ཆོག་ཅིང་། ང་
ནི་ངེད་ ི་ཇོ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ལ་པོས་ཅི་ ེད་འདོད་པ་བཞིན་ ེད་པར་འཐད་པ་ཡིན་ལ། ངས་ ང་ ོད་ལ་
བ་ ང་ ིན་ནས་དམར་མཆོད་ ེད་པ་དང་། འ ་རིགས་ ང་ ེད་ ི་ ོད་ཆས་བཟོ་བ་དང་། ོ་ ེར་འོང་
ནས་དཀར་མཆོད་ ས་ནས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ངས་ ོད་ ིན་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༤ ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་
ཨོར་ནན་ལ། མི་ཆོག ངས་ངེས་པར་ ་རིན་ ིན་ནས་ ོད་ ི་ལག་ནས་ཉོ་དགོས་པ་དང་། ངས་ ོད་ ི་དངོས་

ས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་མི་དགོས་ལ། དཀར་ཟས་ ི་རིགས་ ད་ནས་མཆོད་འ ལ་ཡང་ ེད་མི་དགོས་ཞེས་ ས།
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༢༥ དེ་ནས་ ་བིད་ ིས་ཨོར་ནན་ལ་ས་ཆ་དེའི་ལ་རིན་པར་གསེར་ ོ་ཚད་ ག་བ ་ ིན་ཞིང་། ༢༦ ་བིད་
ིས་དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་བསང་ ི་ཞིག་བ ིགས་ཤིང་། དམར་མཆོད་དང་བདེ་མཆོད་ ལ། གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། མེ་བར་ ང་ནས་དམར་མཆོད་འ ལ་བཞིན་པའི་བསང་ ིའི་
ེང་ཕབ་བོ༎

༢༧ གཙ་བོས་ཕོ་ཉ་ལ་བཀའ་བབས་པས། ཁོས་རལ་ ི་ བས་ ་བ ག
༢༨ བས་དེར། ་བིད་ ིས་གཙ་བོས་ཡེ་ ས་བ་ཨོར་ནན་ ི་ག ལ་ཁའི་ནང་ ་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། དེ་

་དམར་མཆོད་ ེད་པ་མཐོང་། ༢༩ མོ་ཤེས་ ིས་ཐང་ ོང་ ་བཞེངས་པའི་གཙ་བོའི་ ར་མཆོག་དང་དམར་
མཆོད་ ི་བསང་ ི་ མས་གིབ་ཡོན་ ི་མཐོ་སར་ཡོད། ༣༠ ་བིད་ ་ཡི་མ ན་ ་སོང་ནས་ གས་བ ག་ ེད་
མ་ཕོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉའི་ལག་གི་རལ་ ི་ལ་ ག་པས་ཡིན། ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་
ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ཡིན་ལ། ད ི་སི་རལ་བས་དམར་མཆོད་འ ལ་སའི་བསང་ ི་ཡིན་པས་ཡིན་
ཞེས་ ས་སོ༎

༢༢ ་བིད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་མཉམ་ ོད་ ེད་པའི་ ི་མིར་བོས་ཤིང་། དེའི་ནང་གི་ ོ་བཟོ་
བ་མངགས་ནས་ ོ་བཟོས་ཏེ། ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་བ ན་ ེད་ ་བ ག ༢ ་བིད་ ིས་

གས་ ོའི་ ེང་གི་འཛར་མ་དང་ གས་ལོང་མང་པོ་ ་ ིག་ ས་པ་དང་། ད་ ང་ཟངས་མང་པོ་ཡང་ ་ ིག་
ས་ནས་མིང་ཡང་མི་ཐོགས་པར་ ར། ༣ ཡང་ ག་ ོང་མང་པོ་ཡང་ ་ ིག་ ས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཚ་

དོན་པ་དང་ཚར་བ་ཡིས་ ་བིད་ལ་ ག་ ོང་མང་པོ་བ ལ་ཡོང་བས་སོ༎ ༤ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ་
ཤ་ལོ་མོ་ནི་ལོ་ ང་ལ་ཉམ་ ང་བས། གཙ་བོའི་ཆེད་ ་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་ནི་ངེས་པར་ ་གཟི་འོད་
འ ོ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ། མཚན་ ན་ གས་ ལ་ཁབ་མང་པོར་ བ་པར་ ེད་དགོས། དེ་བས་ངས་གནས་
དམ་པའི་ ་ཆ་ ་ ིག་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། དེ་ནས། ་བིད་ ིས་མ་ཤི་བའི་ཡར་ ོན་ལ་ ་ ིག་ ས་པའི་ ་
ཆ་ཧ་ཅང་མང་ངོ་༎

༥ ་བིད་ ིས་རང་གི་ ་ཤ་ལོ་མོ་བོས་འོང་ནས། ཁོར་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་
བཞེངས་བ ན་དགོས་བར་བ ལ་ཏེ། ༦ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ། ངའི་ ། ིར་ངའི་སེམས་ནས་ང་རང་གིས་གཙ་བོ་ ེ་
ངའི་ ་ཡི་མཚན་ནས་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་བསམ་པ་ཡིན་མོད། ༧ འོན་ ང་། གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་

ིས་མི་མང་པོར་ ག་བ ར་ ་བ ག་ཡོད་པ་དང་། ོད་ ིས་ག ལ་མང་པོ་བ ེས་ཡོད་པས། ོད་ ིས་ངའི་
མཚན་ནས་གནས་དམ་པ་བཞེངས་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདག་གི་ ན་ ར་མི་མང་པོའི་ ག་
བ ར་ ་བ ག་ཡོད་པས་སོ༎ ༨ ོད་ལ་ ་ཞིག་ ེ་ ིད་ཅིང་། ཁོ་རང་ཞི་བདེ་ཅན་ ི་མི་ཞིག་ ེད་ངེས་པས།
ངས་ཁོ་རང་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་ ས་ཏེ། ོགས་བཞིའི་ད ་བོ་དག་ལ་ཟིང་ཆ་ ོང་ ་མི་འ ག ཁོའི་མིང་ཤ་ལོ་
མོ་ཟེར་༼དེ་ནི་ཞི་བདེ་ཡི་དོན་ཡིན།༽ཞིང་། ཁོ་རང་ ལ་སར་ ོད་པའི་ བས་ ་བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བར་
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འཚ་མེད་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ ་ ་ཡིན་ལ། ༩ ཁོས་ངའི་མཚན་ནས་ཕོ་ ང་བཞེངས་ངེས་ཡིན། ཁོ་ནི་ངའི་ ་ ེད་
དགོས་ལ། ང་ནི་ཁོ་ཡི་ཕ་ ེད་དགོས་ཤིང་། ཁོ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ས་ཏེ། ངས་ཁོའི་གོ་ས་ ས་གཏན་ ་
བ ན་པོར་ ེད་ངེས་ཞེས་ག ངས་པས༎ ༡༠ ངའི་ ། ད་ ་གཙ་བོ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། ོད་ལ་
བདེ་ལེགས་ངང་འ བ་ ་འ ག་པས། ོད་ ིས་ཁོང་གིས་བ ན་པའི་ག ངས་བཞིན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་
ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་བ ན་ ོས་དང་། ༡༡ གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཤེས་རབ་བ ོལ་ངེས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་

ི་ ལ་ཁབ་ལེགས་པར་བ ང་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ིམས་ གས་ལ་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། ༡༢ ོད་
ིས་གལ་ཏེ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམས་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་དེ་ ལ་བཞིན་བ ང་

ན། བདེ་ལེགས་ངང་བ ོད་ བ། ོད་ ིས་ ིང་ ོབས་ཆེ་ ་བ ེད་དེ། འཇིགས་མི་དགོས་ལ། དངངས་འཚབ་
ང་ ེས་མི་དགོས། ༡༣ ངས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་བ ན་ ེད་ཆེད་གསེར་
ོ་ཚད་ ི་བ ་དང་། ད ལ་ ོ་ཚད་ ི་བ ་དང་། ཟངས་དང་ གས་ ངས་ ིས་མི་ཟིན་པ་ཞིག་ ་ ིག་ ས་

ཡོད་ལ། ད་ ང་ངས་ཤིང་ཆ་དང་། ོ་བཅས་ ་ ིག་ ས་ཡོད་མོད། ོད་ ིས་ ང་ད་ ང་ཁ་ ོན་བ བ་ཆོག
༡༤ ོད་ལ་བཟོ་བ་མང་པོ་ཡོད་དེ། ོ་བཟོ་བ་དང་། ཤིང་བཟོ་བ་དང་། གཞན་པའི་ལས་ ་ཚགས་བཟོ་ཤེས་
པའི་བཟོ་བ་ཡང་ཡོད། ༡༥ བ ང་གིས་མི་ལང་བའི་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ཟངས་དང་། གས་བཅས་ཡོད་
པས། ོད་ ིས་ལས་དོན་བ བ་དང་། གཙ་བོ་ནི་ ོད་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད་ཅེས་ ས།

༡༦ ་བིད་ ིས་ཡང་ད ི་སི་རལ་ ི་འགོ་བ་ མས་ལ་ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་རོགས་ ེད་དགོས་བར་བཤད་དེ།
འདི་ ད་ ། ༡༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ནི་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཚ་ལ་ ོགས་བཞི་
བདེ་འཇགས་ཡིན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་ས་ཆ་འདི་ ོད་དམངས་ མས་ངའི་ལག་ ་ ད་ཡོད་
པས། ས་ཆ་འདི་ནི་གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ ོན་ནས་དབང་ ་བ ར། ༡༨ ད་ ་ ོད་ཚས་སེམས་
ཐག་གཙང་བཅད་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། ོས་ཚའི་ ་འཚལ་འོས་ལ། གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ཡང་བཞེངས་
བ ན་ ེད་དགོས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དང་ ་ལ་ ལ་བའི་ ད་མཚར་ ོད་ཆས་ མས་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་
བ ན་པའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འཇོག་དགོས་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༣ ་བིད་ལོ་ན་ ས་ཤིང་། ལོ་ཚད་ ི་ཁ་གང་སོང་བས། ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་
འ ག་ ་བ ག

༢ ་བིད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མའི་འགོ་བ་དང་མཆོད་དཔོན་ལེ་བི་བ་ མས་བ ས་པ་དང་།
༣ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལོ་ མ་ ་ཅན་ ད་པའི་མི་ཚང་མའི་ ངས་ཀ་ ངས་པས། ཁོ་ཚའི་ནང་ ་ཕོ་བ ོམས་པས་

མ་ ི་བ ད་ ོང་ཡོད་པ་དང་། ༤ དེའི་ནང་ནས་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་གིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་བདག་
གཉེར་ ེད་པའི་ ་བ་ ེད་ ི་ཡོད་པ་དང་། མི་ ག་ ོང་གིས་ལས་དཔོན་དང་དམག་མིའི་དགེ་ ན་ ེད་ ི་
ཡོད་ལ། ༥ མི་བཞི་ ོང་གིས་ ོ་ ང་ ེད་ ི་ཡོད། ད་ ང་མི་བཞི་ ོང་གིས་ ་བིད་ ིས་བཟོས་པའི་རོལ་ཆ་
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ད ོལ་ཏེ་གཙ་བོ་དཀོནགམཆོག་ལ་བ ོད་ ི་ཡོད་པ་དང་།
༦ ་བིད་ ིས་ལེ་བི་བ་གེར་ཤོན་དང་། ཀོ་ཧད་དང་། མེ་ ཱ་རི་བཅས་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ལས་རིམ་

ར་གོ་བགོས་ན།
༧ གེར་ཤོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ ཱ་དན་དང་ཤི་མེ་ཨི་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ༨ ཱ་དན་ལ་ ་ཆེ་བ་ཡེ་ ་

ཨེལ་ཡོད་ལ། ད་ ང་ཟེ་ཐམ་དང་ཡོ་ཨེལ་གཉིས་དང་། བ ོམས་པས་ ་ག མ་ཡོད། ༩ ཤེ་མི་ཨི་ཡི་ ་ནི་ཤེ་ལོ་
མོད་དང་། ཧ་ཟི་ཨེལ་དང་། ་རན་བཅས་ག མ་ཡིན་ལ། འདི་དག་ནི་ ཱ་དན་རིགས་ ི་རིགས་དཔོན་ཡིན་
ཞིང་། ༡༠ ཤི་མེ་ཨི་ཡི་ ་ནི་ཡ་ཧད་དང་། ཟི་ ་དང་། ཡེ་ ས་དང་། བེར་ ཱ་བཅས་བ ོམས་པས་མི་ ་བཞི་ཡོད་
ལ། ༡༡ ཡ་ཧད་ནི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། འ ིང་བ་ཟི་ ་ཡིན། ཡེ་ ས་དང་བེར་ ཱ་གཉིས་ལ་ ་རབས་ཚ་ ད་
མང་པོ་མེད་། དེ་བས་རིགས་ ད་གཅིག་ ་བ ིས་པ་ཡིན།

༡༢ ཀོ་ཧད་ ི་ ་ནི་ཨམ་རམ་དང་། ཨིས་ཧར་དང་། ཧེབ་རོན་དང་། ་ཟི་ཨེལ་བཅས་བ ོམས་པས་ ་
བཞི་ཡོད། ༡༣ ཨམ་རམ་ ི་ ་ནི་ཨ་རོན་དང་། མོ་ཤེ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་
གོ་བགོས་ཏེ། ེས་ ་དམ་པའི་དངོས་བོ་ མས་ ང་བགོས་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ོས་བ ོན་ཏེ། ཁོང་ལ་
མཆོད་པ་ ལ་ཅིང་། ཁོང་གི་མཚན་ནས་ ོན་འ ན་གནང་ ེ། ས་གཏན་ ་དེ་ ར་ཡིན་པའི་ ོན་ལམ་
བཏབ། ༡༤ ེས་ ་དམ་པ་མོ་ཤེ་མཚན་ན། ཁོའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་མིང་ཐོ་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་ ེའི་དེབ་ ེང་ ་
བཀོད། ༡༥ མོ་ཤེའི་ ་ནི་གེར་ཤོན་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ༡༦ གེར་ཤོན་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཤེ་ ་ཨེལ་
ཡིན་པ་དང་། ༡༧ ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ ི་ ་རེ་ཧབ་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ལ་ ་གཞན་མེད་ ང་རེ་ཧབ་ ཱ་ལ་ ་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ཡོད་དོ༎ ༡༨ ཡི་ས་ཧར་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཤ་ལོ་མོད་དང་། ༡༩ ཧེབ་རོན་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཡེར་ ཱ་དང་།
འ ིང་བ་ནི་ཨ་མར་ ཱ་དང་། ང་བ་ནི་ཡ་ཧ་སི་ཨེལ་དང་བཞི་བ་ནི་ཡེ་ཀ་མེ་ཨམ་བཅས་ཡིན། ༢༠ ་ཟི་ཨེལ་

ི་ ་ཆེ་བ་ནི་མི་ ་ང་། ་ ང་བ་ནི་ཡིས་སི་ཡེ་ཡིན།
༢༡ མེ་ ་ཱརིའི་ ་ནི་མ་ཧ་ལི་དང་། ་ཤི་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། མ་ཧ་ལིའི་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་། ཀིས་

གཉིས་ཡིན། ༢༢ ཨེ་ལི་ཨ་ཟ་ཤི་སོང་བས། ཁོ་ལ་ ་མེད་ཅིང་། ་མོ་ཡོད། ཁོ་ཚ་རང་གི་རིགས་ ི་ཀིས་ ི་ ་
མས་ ིས་ཁ་མོ་ཚ་ ང་མར་ ངས། ༢༣ ་ཤིའི་ ་ནི་མ་ཧ་ལི་དང་ཨེ་དེར་དང་། ཡེ་རེ་མོད་བཅས་ཡིན།

༢༤ གོང་གི་ལེ་ ཱི་བའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་རིགས་དཔོན་ ་བ ད་ཅིང་། ེས་བ་ མས་ ི་ ངས་ཀ་
ར། ལོ་ཉི་ འི་ཡན་ ི་མི་ མས་ ིས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ་བ་བ བས་ཤིང་། ༢༥ ་བིད་ ིས་འདི་
ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཁོའི་མི་སེར་ མས་བདེ་འཇགས་ ་བཏང་ཟིན་པས། ཁོང་ནི་ ས་

གཏན་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ གས་ཡོད། ༢༦ ད་ནི་ལེ་ ཱི་བས་ ར་མཆོག་དང་ནང་གི་བཀོད་ ོད་ ེད་པའི་
ོད་ཆས་ མས་ ེལ་མི་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༧ ་བིད་ ིས་དེ་ ར་བཤད་མ་ཐག ལེ་ ཱི་བས་ལོ་ཉེར་གཉིས་ ད་

པ་ མས་ ི་ ངས་ཀ་བ ིས་ཏེ། ༢༨ ཁོ་ཚའི་འོས་འགན་ནི་ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ མས་ ིས། གཙ་བོ་ཕོ་ ང་
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དང་ མ་རར་ ་བ་བ བ་དགོས་ལ། ད་ ང་ཁང་ནང་ འང་ ་བ་བ བ་དགོས་ཞིང་། ེས་ ་དམ་པའི་
དངོས་བོ་ མས་ལ་གཙང་ ་ ེད་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་ ་ཕོ་ ང་ ་ལས་དགོས་པའི་ ་བ་རེད། ༢༩ ཡང་བག་ལེབ་
བཟོ་བ་དང་། ེ་ཞིབ་བཟོ་བ་དང་། ར་མེད་བག་ལེབ་བཟོ་བ་དང་། ཡང་ན་ ་ངའི་ནང་ ་བཙ་བ་དང་།

མ་ ིས་བཙས་པའི་དངོས་པོ་ མས་ལ་བདག་དོམ་ ེད་དགོས་བ་ལས། ད་ ང་ མ་པ་མང་བའི་ ་ཚད་
དང་། བཏབ་ཚད་བཅས་ལ་ཡང་བདག་དོམ་ ེད་ ི་ཡོད་ཅིང་། ༣༠ ཉིན་རེའི་ནངས་དགོང་གཉིས་ལ། ཡར་
འ ེང་ནས་གཙ་བོ་བཀའ་ ིན་ ས་ཤིང་བ ོད་པ་འ ལ་ ི་ཡོད། ༣༡ ཡང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། ་རེའི་
ཚས་གཅིག་ཉིན་དང་། ས་ཆེན་དང་། ས་ ར་མ་ནོར་བར། གཙ་བོ་ལ་ ན་ ་དམར་མཆོད་ ེད་ ི་ཡོད།
༣༢ ཚགས་ ར་དང་དམ་པའི་གནས་ལ་ ་ ང་ ེད་པ་ལས་གཞན། ད་ ང་གཙ་བོས་ག ངས་བཀོད་ ར་ཁོ་
ཚའི་ ན་ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ལ་ ང་ ོབ་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ་བ་བ བ་ ི་
ཡོད༎

༢༤ ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ལས་བགོས་གོ་རིམ་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད་དེ། ཨ་རོན་ ི་ ་ནི་ ་
དབ་དང་། ཨ་བི་ ་དང་། ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་དང་། ཨི་ཐ་མར་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ༢ ་དབ་དང་། ཨ་བི་

་གཉིས་ནི་ཁོ་ཚའི་ཕའི་ ོན་ལཤི་སོང་བས། དེ་གཉིས་ ་ ག་མེད། དེ་བས། ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་དང་། ཨི་ཐ་མར་
གཉིས་ལ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་བགོས། ༣ ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ ་ ད་ ཱ་དོག་དང་། ཨི་ཐ་མར་ ི་ ་ ད་ཨ་
ཧི་མེ་ལེག་གཉིས་ཡིན་ལ། ་བིད་ ིས་ཁོ་ཚའི་རིགས་ ི་ ན་ ་གོ་བགོས་ ིས་ལས་ཀ་བགོས། ༤ ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་

་རབས་ཚ་ ད་ ིས་འགོ་གཙ་ ེད་པ་ནི་ཨི་ཐ་མར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ིས་འགོ་གཙ་ ེད་པ་ལས་མང་བ་
ཡོད་དེ། གཤམ་ ར་ལས་བགོས་ ས་ཡོད་ཅིང་། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནང་ ་རིགས་དཔོན་བ ་

ག་ཡོད་པ་དང་། ཨི་ཐ་མར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནང་ ་རིགས་དཔོན་བ ད་ཡོད། ༥ དེ་དག་ནི་ ན་ ངས་
ནས་ལས་བགོས་ ས་པ་ཡིན་ལ། ཕན་ ན་འ ་མཉམ་ཡིན། དམ་པའི་གནས་དང་ ་ཡི་མ ན་ ་འགོ་གཙ་

ེད་མཁན་ལ་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ ་ ད་ཡོད་ལ། ཨེ་ཐ་མར་ ི་ ་ ད་ ང་ཡོད། ༦ ང་ཡིག་གི་འགན་ ར་
ཡོད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ན་ཐན་ཨེལ་ ི་ ་ཤེ་ ཱ་ཡ་ཡིས་ ལ་པོ་དང་ ེ་ ིད་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་ ཱ་དོག་དང་།
ཨབ་ ཱ་ཐར་ ི་ ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་བཅས་ ི་མིང་། མཆོད་དཔོན་ལེ་ ཱི་བའི་རིགས་དཔོན་ ི་ ོན་ ་ཁོ་ཚའི་མིང་
ཐོ་བཀོད། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལས་རིགས་གཅིག་དང་། ཨེ་ཐ་མར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལས་
རིགས་གཅིག་བཏོན་ནས།

༧ ན་ལེན་པའི་ བས་ ། ཐོག་དང་པོར་ ངས་པ་ནི་ཨེ་ཧོ་ཡ་རབ་དང་། གཉིས་པ་ཡེ་ ་ཡ་དང་།
༨ ག མ་པ་ཧ་རིམ་དང་། བཞི་བ་སེ་ཨོ་རིམ་དང་། ༩ ་བ་མལ་ཀི་ ཱ་དང་། ག་པ་མི་ཡ་མིན་དང་། ༡༠ བ ན་
པ་ཧག་ཀོས་དང་། བ ད་པ་ཨ་བི་ཡ་དང་། ༡༡ ད ་བ་ཡེ་ ་ཨ་དང་། བ ་བ་ཤེ་ཀན་ ཱ་དང་། ༡༢ བ ་གཅིག་
པ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་། བ ་གཉིས་པ་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་། ༡༣ བ ་ག མ་པ་ བ་ ཱ་དང་། བ ་བཞི་བ་ཡེ་ཤེ་བེ་
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ཨབ་དང་། ༡༤ བཅོ་ ་བ་བིལ་ ་དང་། བ ་ ག་པ་ཨིམ་མེར་དང་། ༡༥ བ ་བ ན་པ་ཧེ་ཟིར་དང་། བཅོ་
བ ད་པ་ཧབ་བི་ཙས་དང་། ༡༦ བ ་ད ་བ་པེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཉི་ ་བ་ཡེ་ཧེ་ཟ་ཀེལ་དང་། ༡༧ ཉེར་གཅིག་པ་ཡ་
ཀིན་དང་། ཉེར་གཉིས་ ་ ལ་དང་། ༡༨ ཉེར་ག མ་པ་དེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཉེར་བཞི་བ་མ་ཨས་ ཱ་ལ་བཅས་ཡིན་
ཞིང་། ༡༩ འདི་ནི་ཁོ་ཚའི་ལས་བགོས་ ི་གོ་རིམ་ཡིན། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ཨ་རོན་
ལ་གནང་བའི་བཀའ་ ང་བཞིན། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ་ ་བ་བ བ།

༢༠ ལེ་ཝེའི་ ལ་ ་ ག་པའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནི་གཤམ་ ར། ཨམ་རམ་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ ་ ཱ་ཨེལ་
དང་། ་ ཱ་ཨེལ་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ཡེ་ ་ཡ་ཡོད། ༢༡ རེ་ཧབ་ཡའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ ་ཆེ་བ་ཨིས་ཤི་ ཱ་
དང་། ༢༢ ཨིས་ཧར་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ཤེ་ལོ་མོད་དང་། ཤེ་ལོ་མོད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ་ཡ་ཧད་ཡོད།

༢༣ ཧེབ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནང་ ་ ་ཆེ་བ་ཡེར་ཡ་དང་། འ ིང་བ་ཨ་མར་ ཱ་དང་། ག མ་པ་ཡ་ཧ་
ཟི་ཨེལ་དང་། བཞི་བ་ཡེ་ཀ་མེ་ཨམ་བཅས་ཡོད། ༢༤ ་ཟི་ཨེལ་ ི་ ་ ད་ ་མི་ ་དང་། མི་ འི་ ་ ད་ ་ཤ་
མིར་ཡོད་ལ། ༢༥ མི་ འི་ ན་ནི་ཨིས་ཤི་ཡ་ཡིན། ཨིས་ཤི་ ཱ་ཡི་ ་ ད་ ་ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། ༢༦ མེ་ ཱ་རིའི་མ་ཧ་
ལི་དང་། ་ཤི་དང་། ཡ་ཨས་ ཱ་བཅས་ ་ག མ་ཡོད་པ་དང་། ཡ་ཨས་ ཱའི་ ་ནི་བི་ནོ་ཡིན་ལ། ༢༧ མེ་ ཱ་རིའི་

་ ད་ ་ཡ་ཨས་ ཱ་ཡི་ ་བི་ནོ་དང་། ཤོ་ཧམ་དང་། ཟག་ ར་དང་། ཨིབ་རི་བཅས་ཡོད། ༢༨ མ་ཧ་ལིའི་ ་
ནི་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ཡིན་ལ། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལ་ ་མེད། ༢༩ ཀིས་ ི་ ་ ད་ ་ཡེ་ར་མེ་ཨེལ་ཡོད་པ་དང་། ༣༠ ་ཤིའི་

་ནི་མ་ཧ་ལི་དང་། ཨེ་དེར་དང་། ཡེ་རེ་མོད་བཅས་ཡིན། མེས་པོ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་ནི་ལེ་ ཱི་བའི་ ་ ད་
ཡིན། ༣༡ ཁོ་ཚས་ ལ་པོ་ ་བིད་དང་ ཱ་དོག་དང་། ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་། མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་

ི་ ོན་ ་ ན་ ངས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་དང་གཅིག་མ ངས་ ས་ཤིང་། རིགས་སོ་སོའི་འགོ་
དཔོན་དང་ ན་ ་ མས་ད ེ་འ ེད་ ས་མེད་དོ༎

༢༥ ་བིད་དང་འབངས་ ི་འགོ་བས་ཨ་སབ་དང་། ཧེ་ ཱན་དང་། ཡེ་ ་ ན་ ི་ ་ མས་ ི་ ་རབས་
མངགས་ཏེ་པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ག་ཆ་བཅས་ད ོལ་བ་དང་། ་ ངས།༼མ་ཡིག་ ་ ང་

བ ན་ཞེས་ ིས་ཡོད་ལ། འདིར་ཡང་དེ་དང་མ ངས།༽ ཁོ་ཚའི་ ་བ་བ བ་པའི་མིའི་ ངས་ཀ་གཤམ་ ར་
ཡིན། ༢ ཨ་སབ་ ི་ ་ཟག་ ར་དང་། ཡོ་སེབ་དང་། ནེ་ཐན་ ཱ་དང་། ཨ་ཤ་རེ་བཅས་ལ་ཨ་སབ་ ིས་མ བ་ ོན་

ས་པ་དང་། ལ་པོའི་དགོངས་པ་ ར་བ ར་བ ིའི་ ་ད ངས་ ངས། ༣ ཡེ་ ་ ན་ ི་ ་གེ་ ལ་ ཱ་དང་།
ཟེ་རི་དང་། ཡེ་ཤ་ ཱ་དང་། ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། མད་ཐིད་ ཱ་དང་། ཤི་མེ་ཨི་བཅས་བ ོམས་པས་མི་ ག་ཡོད་ཅིང་།
ཁོ་ཚ་ལ་ཁོ་ཚའི་ཕ་ཡེ་ ་ ན་མ བ་ ོན་ ས་ཏེ། པི་ ཱང་བ ང་བ་དང་། ་ ངས་ནས། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
བ གས་དང་ གས་ ེ་ཆེ་ ས། ༤ ཧེ་ ཱན་ ི་ ་ནི་ ག་ཀི་ ཱ་དང་། མད་ཐན་ ཱ་དང་། ་ ་ཨེལ་དང་། ཤེ་ ་
ཨེལ་དང་། ཡེ་ ་མོད་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་དང་། ཧན་ནི་དང་། ཨེ་ལི་ཨ་ ཱ་དང་། གིད་དལ་ཏི་དང་། རོ་མམ་ཏི་
ཨེ་ཟེར་དང་། ཡོས་བེ་ཀ་ཤ་དང་། མལ་ལོ་ཐི་དང་། ཧོ་ཐར་དང་། མ་ཧ་ཟི་ཧོད་བཅས་ཡོད་པ་དང་། ༥ དེ་དག་
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ནི་ཧེ་མན་ ི་ ་ཡིན་ལ། ིང་ ་བོས་ནས་བ ོད་པ་ ས། ཧེ་ ཱན་ ིས་གཧོ་བོ་ ་བཀའ་ག ངས་ ར་ ལ་པོའི་
མངོན་ཤེས་བ་ ས། ་ཡིས་ཧེ་ ཱན་ལ་ ་བ ་བཞི་དང་། ་མོ་ག མ་གནངས། ༦ དེ་དག་ལ་ཁོ་ཚའི་ཕས་ ེ་

ོན་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ ་ ་ ངས་ཤིང་། ག་ཆ་དང་། པི་ ཱང་དང་། ་ ན་བཅས་བ ངས་ནས། ་
ཡི་ཕོ་ ང་ ་ ་བ་བ བས། ཨ་སབ་དང་། ཡེ་ ་ ན་དང་། ཧེ་ ཱན་བཅས་ནི་ ལ་པོའི་བཀས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ༧ ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་ ན་ ས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་ ོབ་ ོང་ ས། ་ལེན་པར་ ང་བའི་
མི་བ ོམས་པས་ཉིས་བ ་དང་ ་བ ད་ཡོད། ༨ མི་འདི་དག་ནི་ཆེ་ ང་མེད་པར། དགེ་ ན་ ེད་པ་དང་། ོབ་
མ་ ེད་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ཚང་མར་ ན་ཕང་ནས་ལས་བགོས་ ས་པ་ཡིན།

༩ ན་འཕེན་ བས། ན་ ི་ཐོག་མ་ཨ་སབ་ ་ཡོ་སེབ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་གེ་དལ་ ཱ་ཡིན་ལ། ཁོ་
དང་ཁོའི་ ན་ ་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༠ ག མ་པ་ནི་ཟག་ ར་དང་ཁོའི་ ན་ ། ད་ ང་ ་
བཅས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༡ བཞིི་བ་ནི་ཨིས་རི་ཁོའི་ ་དང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་
གཉིས་ཡོད། ༡༢ ་བ་ནི་ནེ་ཐན་ ཱ་ ། ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༣ ག་པ་ནི་

ག་ཀི་ ཱ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༤ བ ན་པ་ནི་ཡེ་
་རེ་ལ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༥ བ ད་པ་ནི་ཡེ་ ་ཡ་དང་།

ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༦ ད ་བ་ནི་མད་ཐན་ ཱ་དང་། ཁོ་
དང་ཁོའི་ ། ད་ ང་ ན་ ་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༧ བ ་བ་ནི་ཤི་མེ་ཨི་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །
ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༨ བ ་གཅིག་པ་ནི་ཨ་ཟ་རེལ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །
ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༡༩ བ ་གཉིས་པ་ནི་ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །
ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༠ བ ་ག མ་པ་ནི་ ་བ་ཨེལ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །
ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༡ བ ་བཞི་བ་ནི་མད་ཐིད་ ཱ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །
ད་ ང་ ན་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༢ བཅོ་ ་བ་ནི་ཡེ་རེ་མོད་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ་། ད་

ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༣ བ ་ ག་པ་ནི་ཧ་ནན་ ཱ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ད་
ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༤ བ ་བ ན་པ་ནི་ཡོས་བེ་ཀ་ཤ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །

ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་ཡོད། ༢༥ བཅོ་བ ད་པ་ནི་ཧ་ན་ནི་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ད་ ང་
ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ༢༦ བ ་ད ་བ་ནི་མལ་ལོ་ཐི་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །

ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༧ ཉི་ ་བ་ན་ཨེ་ལི་ཨ་ ཱ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ད་
ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་དང་། ༢༨ ཉེར་གཅིག་པ་ནི་ཧོ་ཐིར་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། ད་
ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༢༩ ཉེར་གཉིས་པ་ནི་གིད་ཏལ་ཏི་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ །

ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༣༠ ཉེར་ག མ་པ་ནི་མ་ཧ་ཟི་ཨོད་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་
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། ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཡོད། ༣༡ ཉེར་བཞི་བ་ནི་རོ་མམ་ཏི་ཨེ་ཟེར་དང་། ཁོ་དང་
ཁོའི་ ། ད་ ང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་བཅས་ཡོད་ནོ༎

༢༦ ོ་ ང་བའི་ལས་བགོས་གཤམ་ ར་བཀོད་ཡོད་དེ། ཀོ་ ཱ་པའི་རིགས་ལས་ཨ་སབ་ ི་ ་རབས་
ཚ་ ད་ ི་ ོད་ ། ཀོ་རེའི་ ་མེ་ཤེ་ལེམ་ ཱ་ཡོད་པ་དང་། ༢ མེ་ཤེ་ལེམ་ ཱའི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཟ་ཀར་ ཱ་

དང་། འ ིང་བ་ནི་ཡེ་དི་ཡ་ཨེལ་དང་། ག མ་པ་ནི་ཟེ་བད་ ཱ་དང་། བཞི་བ་ནི་ཡད་ནི་ཨེལ་དང་། ༣ ་བ་ནི་
ཨ་ལམ་དང་། ག་པ་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། བ ན་པ་ནི་ཨེ་ལི་ཁོ་ཨེ་ན་ཨི་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ༤ ཨོ་བེད་ཨ་
དོམ་ ི་ ་ཆེ་བ་ནི་ཤེ་མ་ ཱ་དང་། འ ིང་བ་ནི་ཡེ་ཧོ་ཟ་བད་དང་། ག མ་པ་ནི་པ་ཡོ་ ཱ་དང་། བཞི་བ་ནི་ས་

ར་དང་། ་བ་ནི་ནེ་ཐན་ཨེལ་དང་། ༥ ག་པ་ནི་ཨ་མི་ཨེལ་དང་། བ ན་པ་ནི་ཨིས་ས་ཁར་དང་། བ ད་པ་
ནི་པེ་ ལ་ལེ་ཐ་ཨི་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ་ཡིས་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ལ་
གནང་བ་ཡིན། ༦ ཁོའི་ ་ཤེ་མ་ ཱ་ལ་ ་འགའ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ ས་མ ་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡིན་
པས། ཕའི་ ིམ་ ད་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་ ི་ཡོད། ༧ ཤེ་མ་ ཱའི་ ་ནི་ཨོད་ནི་དང་། རེ་ཕ་ཨེལ་དང་། ཨོ་བེད་
དང་། ཨེལ་ཟ་བལ་བཅས་ཡིན་ལ། ཨེལ་ཟ་བད་ ི་ ན་ ་ནི་མི་ག གས་ ོབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་ ང་ཨེ་
ལི་ ་དང་། སེ་མག་ ཱ་གཉིས་ ང་ཡོད། ༨ འདི་དག་ནི་ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ཚ་
དང་ཁོ་ཚའི་ ་དང་ ན་ ་ཚང་མ་ནི། ལས་དོན་བ བ་པར་མཁས་པའི་དཔའ་བོ་ཡིན། ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ་

ད་ལ་བ ོམས་པས་མི་རབས་ ག་ ་རེ་གཉིས་ཡོད། ༩ མེ་ཤེ་ལེམ་ ཱ་ ་དང་ ན་ ་ཚང་ག གས་ ོབས་ཅན་
ཏག་ཏག་ཡིན་ལ། བ ོམས་པས་མི་བཅོ་བ ད་ཡོད། ༡༠ མེ་ ཱ་རིའི་ ་རབས་ཧོ་ ཱ་ལ་ཡང་ ་འགའ་ཡོད་དེ། ་
ཆེ་བ་ནི་ཤིམ་རི་ཡིན། ཁོ་ནི་དོན་ ིས་ ་ཆེ་བ་མིན་མོད། ཁོའི་ཕས་ཁོ་རང་ ་ཆེ་བར་འ ག་ ་བ ག་པ་ཡིན།
༡༡ ་འ ིང་བ་ནི་ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ག མ་པ་ནི་ཏེ་བལ་ ཱ་དང་། བཞི་བ་ནི་ཟེ་ཀར་ ཱ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ཧོ་

ཱའི་ ་དང་ ན་ ་ མས་བ ོམས་པས་མི་བ ་ག མ་ཡོད།
༡༢ མི་འདི་ མས་ནི་ ོ་ ང་བའི་འགོ་དཔོན་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚའི་ ན་ ་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་

པར་རེས་མོས་ ིས་ ་བ་བ བ་ ིན་མཆིས། ༡༣ ཁོ་ཚའི་ལོ་ན་ཆེ་ ང་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་། མེས་པོ་ མས་ ིས་
ན་ད གས་པར་བ ེན་ནས་ ོ་སོ་སོ་བ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ༡༤ ཤར་ ོ་ ང་བར་ ན་བབས་པ་ཤེ་ལེམ་ ཱ་ཡིན་

པ་དང་། ཁོའི་ ་ཟེ་ཀར་ ཱ་ནི་ ོ་རིག་གསལ་ལ་ཐབས་ ས་ལ་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ ོ་ ང་བའི་ ན་
བབས། ༡༥ ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ི་ ོ་ ོ་བ ངས་ལ། ཁོ་ ས་མཛད་ཁང་བ ངས། ༡༦ བ་པིམ་དང་ཧོ་ ཱ་གཉིས་

ིས་ བ་ ོ་ ང་མཁན་ཡིན་ལ། ཤལ་ལེ་ཁེད་ ི་ ོའི་ཉེ་འ མ་དང་། མ ན་ ོགས་ ་འ ོ་བའི་ ང་ལམ་ ་།
ོ་ ང་བ་ཕན་ ན་ཁ་གཏད་ ་བ ད་ཡོད། ༡༧ ཉིན་རེར་ཤར་ ོ་ ་ལེ་ཝེ་བ་མི་ ག་ཡོད་པ་དང་། ང་ ོ་
་མི་བཞི་དང་། ོ་ ོ་ ་མི་བཞི་དང་། མཛད་ཁང་ ་མི་གཉིས་དང་། ད་ ང་མི་གཉིས་ ིས་བ ེ་རེས་འཁོར་

བ ོད་བཅས་ ེད་ ིན་ཡོད། ༡༨ བ་ ོའི་ ང་ལམ་ ་མི་བཞི་ཡོད་པ་དང་། མས་ ོར་ ་མི་གཉིས་ཡོད།
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༡༩ གོང་གསལ་ནི་ཀོ་ ཱའི་ ་རབས་ཚ་ ད་དང་མེ་ ཱ་རིའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ ོ་ ང་ལས་བགོས་ ི་གོ་རིམ་
ཡིན།

༢༠ ལེ་ཝེའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ ོད་ན་ཨ་ཧི་ ཱ་ནི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་བང་མཛད་དང་དམ་པའི་ ས་
ི་བང་མཛད་ ང་མཁན་ཡིན། ༢༡ གེར་ཤོན་རིགས་དང་། ཱ་དན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ནང་ལས། རིགས་དཔོན་
ི་འགན་འ ར་མཁན་ནི་གེར་ཤོན་རིགས་ ི་ ཱ་དན་ ི་ ་ ད་ཡེ་ཧི་ཨེ་ལི་ཡིན་པ་དང་། ༢༢ ཡེ་ཧི་ཨེ་ལི་ཡི་
་ཟེ་ཐམ་དང་། ཁོའི་ ན་ ་ཡོ་ཨེལ་གཉིས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་བང་མཛད་བདག་གཉེར་ ེད་
ིན་ཡོད། ༢༣ ཨམ་རམ་རིགས་དང་། ཨིས་ཧར་དང་། ཧེབ་རོན་དང་། ་ཟི་ཨེལ་རིགས་བཅས་ལའང་ལས་

བགོས་ ས་ཡོད། ༢༤ མོ་ཤེའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ། གེར་ཤོན་ ི་ ་ཤེ་ ་ཨེལ་ ིས་མཛད་ཁང་ལ་བདག་གཉེར་
ེད་ ི་ཡོད། ༢༥ ད་ ང་ཁོའི་ ན་ ་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ཡོད་པ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ ་ནི་རེ་ཧབ་ ཱ་ཡིན་ལ། རེ་ཧབ་
ཱའི་ ་ནི་ཡེ་ ་ཡ་དང་། ཡེ་ཤ་ ཱའི་ ་ནི་ཡོ་རམ་དང་། ཡོ་རམ་ ི་ ་ཞི་ཅེ་ལེ་དང་། ཞི་ཅེ་ལེའི་ ་ནི་ཤེ་ལོ་མོ་

ཡིན། ༢༦ ཤེ་ལོ་མོ་དང་ཁོའི་ ན་ ས་མཛད་ཁང་གི་དམ་པའི་ནོར་ ས་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་ ིན་ཡོད་དེ། དེ་
དག་ནི་ ་བིད་དང་རིགས་དཔོན་དང་། ོང་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་དང་། ད་ ང་དམག་དཔོན་བཅས་ ིས་
དམ་པར་བགོས་པའི་དངོས་ ས་ཡིན། ༢༧ ཁོ་ཚས་ག ལ་འ ེད་ ེད་ བས་འ ོགས་པའི་དངོས་ ས་ མས་
དམ་པར་བགོས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་པར་ ་ ིག་ ས་པ་ཡིན་ལ། ༢༨ མངོན་ཤེས་པ་ཤ་

་ཨེལ་དང་། ཀིས་ ི་ ་ཤ་ ལ་དང་། ནེར་ ི་ཨབ་ནེར་དང་། ཅོ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ་ཨབ་བཅས་ལ་བགོས་པའི་
དམ་པའི་ནོར་ ས་ མས་ཤེ་ལོ་མོ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ལ་དབང་ནས་བདག་གཉེར་ ས།

༢༩ ཨི་ས་ཧར་རིགས་ལས་ཁེ་ནན་ ཱ་དང་ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ལས་དཔོན་དང་ ིམས་དཔོན་ ི་འགན་ ར་
ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་དོན་བ བ་ ིན་ཡོད། ༣༠ ཧེབ་རོན་རིགས་ལས་ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་ཁོའི་ ན་ ་བ ོམས་
པས་མི་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་ཡོད་ལ་ཚང་མ་དཔའ་ ལ་ཡིན། ཡོ་དན་ ་བོའི་ བ་ ོགས་ ། ད ི་རལ་ ི་

ལ་ ་གཙ་བོ་དང་ ལ་པོའི་ལས་དོན་བ བས། ༣༡ ཧེབ་རོན་རིགས་ལས་ཡེ་རི་ ཱས་རིགས་དཔོན་ ི་འགན་
ར། ་བིད་ ི་ ིད་ལོ་བཞི་བ ་བར། གིལ་ཨད་ ་ཡ་ཟེར་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། རིགས་དེ་ལས་ ས་མ ་

དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་བདམས། ༣༢ ཡེ་རི་ ཱའི་ ན་ ར་བ ོམས་པས་མི་ཉིས་ ོང་བ ན་བ ་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ མས་ནི་དཔའ་ ལ་ཡིན་ལ། རིགས་དཔོན་ཡང་ཡིན་པས། ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་ཁོ་ཚ་མངགས་ཏེ་ ་
བེན་རིགས་ ེ་དང་། གད་རིགས་ ེ་དང་། མ་ནས་ཤེའི་རིགས་ ེའི་ ེད་བཅས་ ་ ་དང་ ལ་པོའི་ལས་དོན་
བ བས་སོ༎

༢༧ ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་དཔོན་དང་། ོང་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་དང་། ལས་དཔོན་ མས་ལ་ལས་
བགོས་གཏན་འབེབ་ ས་ཏེ། ལས་ཚན་རེར་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད་པ་དང་། ལོ་འཁོར་གཅིག་ལ་

་བ་རེ་བཞིན་འཁོར་རེས་དང་། འ ོ་འོང་བ ེ་ ོར་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ཞབས་ ་བ བས།
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༢ ་དང་པོའི་ལས་རེས་དང་པོའི་ལས་གཙ་ནི་ཟབ་དི་ཨེལ་ ི་ ་ཡ་ཤོ་བེ་ཨམ་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་
ཚན་ ་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༣ ཁོ་ནི་ཕེ་རེས་ ་རབས་ཡིན་ལ། ་དང་པོའི་ལས་ཚན་ཡོངས་ ི་དམག་
དཔོན་ཡིན། ༤ ་བ་གཉིས་པའི་ལས་གཙ་ནི་ཨ་ཧོ་བ་དོ་ད་ཨི་ཡིན་པ་དང་། ལས་གཙ་གཞོན་པ་མི་ལོད་ ང་
ཡོད་དེ། ཁོའི་ལས་ཚན་ ་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༥ ་ག མ་པའི་ལས་རེས་ག མ་པའི་ལས་གཙ་༼མ་ཡིག་

། དམག་དཔོན་ཡིན་ལ། གཤམ་ འང་དེ་ ར་བཀོད་ཡོད།༽ནི་མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་དའི་ ་བེ་ ་ཡ་ཡིན་
པ་དང་། ཁོའི་ལས་ཚན་ འང་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༦ བེ་ ་ཡ་ནི་མི་ མ་བ འི་ནང་གི་དཔའ་ ལ་དེ་
ཡིན་ལ། མི་ མ་བ ་བོ་དེར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ཡང་ཡིན། ཁོའི་ལས་ཚན་ ི་ནང་ ་ཁོའི་ ་ཨམ་མི་ཟ་
བད་ ང་ཡོད། ༧ ་བཞི་བའི་ལས་རེས་བཞི་བའི་ལས་གཙ་ནི་ཡོ་ཨབ་ ི་ ན་ ་ཨ་ས་ཧེལ་ཡིན་པ་དང་། ་
མ ད་ ་ཁོའི་ ད་ ོང་མཁན་ནི་ཁོའི་ ་ཟེ་བལ་ཡིན་ལ། ཁོའི་ལས་ཚན་ ་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༨ ་ ་
བའི་ལས་རེས་ ་བའི་ལས་གཙ་ནི་ཨིས་ ཱ་བ་ཤམ་ ད་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་ཚན་ ་ཡང་མི་ཉིས་ ི་བཞི་

ོང་ཡོད། ༩ ་ ག་པའི་ལས་རེས་ ག་པའི་ལས་གཙ་ནི་ཏེ་ཀོ་ཨ་པ་ཨིག་ཀེས་ ི་ ་ཨི་ ཱ་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་
ལས་ཚན་ ་ཡང་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༡༠ ་བ ན་པའི་ལས་རེས་བ ན་པའི་ལས་དཔོན་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་
རིགས་ ི་པེ་ལོན་པ་ཧེ་ལེས་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་ཚན་ནང་ ་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༡༡ ་བ ད་པའི་
ལས་རེས་ ི་ལས་གཙ་ནི་ཟེ་ ཱ་རིགས་ ི་ ་ཤད་པ་སིབ་བེ་ཀ་ཨི་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་ཚན་ ི་ནང་ ་མི་
ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༡༢ ་ད ་བའི་ལས་རེས་ད ་བའི་ལས་གཙ་ནི་བེན་ཡ་མིན་རིགས་ ི་ཨ་ན་ཐོད་པ་ཨ་
བི་ཨེ་ཟེར་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་ཚན་ ་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༡༣ ་བ ་བའི་ལས་རེས་བ ་བའི་ལས་
གཙ་ནི་ཟེ་ ཱ་རིགས་ ི་ནེ་ཏོ་ཕད་པ་མ་ཧ་ ཱ་ཨི་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ལས་ཚན་ འང་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད།
༡༤ ་བ ་གཅིག་པའི་ལས་རེས་བ ་གཅིག་པའི་ལས་གཙ་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་རིགས་ ི་པི་ར་ཐོན་པའི་བེ་ ་ཡ་
ཡིན་ལ། ཁོའི་ལས་ཚན་ འང་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད། ༡༥ ་བ ་གཉིས་པའི་ལས་རེ་བ ་གཉིས་པའི་ལས་
གཙ་ནི་ཨོད་ནི་ཨེལ་རིགས་ ི་ནེ་ཏོ་ཕད་པ་ཧེལ་ ་ཨི་ཡིན་ལ། ཁོའི་ལས་ཚན་ འང་མི་ཉིས་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད།

༡༦ ད ི་སི་རལ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་པའི་རིགས་ ེ་ནི་གཤམ་ ར་ཡིན་ཏེ། ་བེན་པ་ལ་བདག་ ེད་
མཁན་ནི་ཟི་ག་རིའི་ ་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ཡིན་པ་དང་། ཤིམ་ཨོན་པར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་མ་ཨ་ཀིའི་ ་ཤེ་
ཕད་ ཱ་ཡིན། ༡༧ ལེ་ ཱི་བར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་ཀེ་མི་ཨེལ་ ི་ ་ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། ཨ་རོན་པར་བདག་

ོང་ ེད་མཁན་ནི་ ཱ་དོག་ཡིན། ༡༨ ཡ་ ་ད་པར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་ ་བིད་ ི་ ་བོ་ཨེ་ལི་ཧི་ཡིན་པ་
དང་། ཨིས་ས་གར་བ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་མི་ཀ་ཨེལ་ ི་ ་ཨོམ་རི་ཡིན་། ༡༩ ཟ་ ་ལོན་ལ་བདག་ ོང་

ེད་མཁན་ནི་ཨོ་བད་ཡའི་ ་ཨིས་ ཱ་ཡ་ཡིན་པ་དང་། ནབ་ཏ་ལི་བར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་ཨས་རི་ཨེལ་
ི་ ་ཡེ་རི་མོད་ཡིན། ༢༠ ཨེབ་ར་ཡིམ་པར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་ཨ་ཟས་ཡའི་ ་ཧོ་ཤེ་ ཱ་ཡིན་པ་དང་། མ་

ནས་ཤེའི་རིགས་ ེ་ ེད་ཀ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་པེ་ ་ཡའི་ ་ཡོ་ཨེལ་ཡིན། ༢༡ གིལ་ཡལ་ ལ་ ི་མ་
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ནས་ཤེའི་རིགས་ ེ་ ེད་གཞན་ལ་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་ཟེ་ཀར་ཡའི་ ་ཨིད་དོ་ཡིན་པ་དང་། བེན་ཡ་
མིན་པར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ནི་ཨབ་ནེར་ ི་ ་ ཱ་ཨ་སི་ཨེལ་ཡིན། ༢༢ ན་པར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་
ནི་ཡེ་རོ་ཧམ་ ི་ ་ཨ་ཟར་ཨེལ་ཡིན། གོང་གི་མི་དེ་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་རིགས་ ེའི་འགོ་བ་ཡིན།
༢༣ ད ི་སི་རལ་བའི་ལོ་ན་ཉི་ འི་ནང་གི་མི་ མས། ་བིད་ ིས་ ངས་ཀ་ ངས་མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་
བོས་ ོན་ཆད་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བའི་མི་ ངས་འཕེལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་ ར་མ་ ར་མང་པོར་
འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༢༤ ཙ་ ་ཡའི་ ་ཡོ་ཨབ་ ིས་མི་ ངས་བ ི་ ིས་ ས་མོད། བས་དེར་གཙ་བོ་ད ི་
སི་རལ་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ ང་བས། མི་ ངས་ ི་མ་ བ་ལ། མི་ ངས་ ་བིད་ ི་ཟིན་ཐོའི་ ེང་ འང་
བཀོད་མེད་པ་ཡིན།

༢༥ ལ་པོའི་བང་མཛད་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཨ་དི་ཨེལ་ ི་ ་ཨས་མ་ ཱེད་ཡིན་པ་དང་། ས་
ོད་དང་ ོང་ ེར་དང་ ོང་ ེ་ མས་དང་དེ་དག་གི་མཛད་ཁང་གི་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ ་ ཱི་ཡ་ཡི་
་ཡོ་ན་ཐན་ཡིན་པ་དང་། ༢༦ ཞིང་ལས་ ོ་འདེབས་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཁེ་ ལ་ ི་ ་ཨེས་རི་ཡིན།

༢༧ ན་འ མ་ར་བར་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ ཱ་མད་པ་ ་མེ་ཨི་ཡིན་ལ། ན་འ མ་ར་བའི་ཆང་ ་
ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཤི་ཕམ་པ་ཟབ་དི་ཡིན། ༢༨ མཐོ་ ང་གི་ཁ་ ར་ ོང་བོ་དང་འོ་སེ་ ོང་བོ་ལ་
བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་གེ་དེར་པ་བ་ཨལ་ཧ་ནན་ཡིན་པ་དང་། མ་མཛད་ཁང་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་
མཁན་ནི་ཡོ་ཨས་ཡིན། ༢༩ ཤ་རོན་ ་འཚ་བའི་བ་ ང་གི་ ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཤ་རོན་པ་ཤིད་ར་
ཨི་ཡིན་པ་དང་། རི་ ལ་ ི་བ་ ང་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཨད་ལ་ཨི་ཡི་ ་ཤ་ཕད་ཡིན། ༣༠ ་མོང་
གི་ ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཡིས་མ་ཨེལ་པ་ཨོ་བིལ་དང་། བོང་ ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་མེ་
རོ་ནོད་པ་ཡེ་དེ་ ཱ་ཡིན་པ་དང་། ག་ ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ནི་ཧ་གར་པ་ཡེ་ཟིས་ཡིན། ༣༡ འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་ལས་ཀ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ཡིན།

༣༢ ་བིད་ ི་ ་བོ་ཡོ་ན་ཐན་ ོས་དཔོན་ ་བ ད་པ་ཡིན། མི་འདི་ནི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས།
ང་ཡིག་པའི་ལས་ ང་ ས། ཧག་མོན་ ི་ ་ཡེ་ ་ཨེལ་ ལ་པོའི་ ་ མས་ ི་དགེ་ ན་ ་བ ད་པ་ཡིན།

༣༣ ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ཡང་ ལ་པོའི་ ོས་དཔོན་ ་བ ད་ལ། ཨར་ཁ་པ་ ་ཤ་ཨི་ནི་ ལ་པོའི་ ོགས་ ་བ ོངས་པ་
ཡིན། ༣༤ ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ ི་ ེས་ ། བེ་ ་ཡའི་ ་ཡོ་ཡ་ ་དང་ཨབ་ཡ་ཐར་གཉིས་ ིས་ ད་བ ང་ནས་ ོས་
དཔོན་ ས་པ་དང་། ཡོ་ཨབ་ནི་ ལ་པོའི་དམག་དཔོན་ ་བ ད་པ་ཡིན།

༢༨ ་བིད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་མགོ་བ་དང་། རེས་མོས་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ཞབས་ ་ ེད་
པའི་དམག་དཔོན་དང་། ོང་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་དང་། ལ་པོ་དང་ ལ་པོའི་ ་ལ་ཐོབ་པའི་

གས་རིགས་ལ་དོ་དམ་ ེད་མཁན་དང་། དེ་མིན་ ག་ མ་པ་དང་། མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་བཅས་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ་བ ས་ནས། ༢ ལ་པོ་ ་བིད་ཡར་ལངས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ངའི་ ན་ ་དང་། ངའི་མི་སེར་ མ་
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པ། ོད་ཚས་ངའི་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ལ་ཉོན་དང་། ོན་ངའི་སེམས་ ་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་པ་དང་།
གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དེར་བདེ་བར་བཞག་ནས། ངའི་ ་ཡི་ཞབས་ ེགས་ ་འཇོག་འདོད་དེ། ངས་བཞེངས་
བ ན་ ི་ ་ ོན་ལ་ ་ ིག་ ས་ཟིན་མོད། ༣ འོན་ ང་ ་ཡིས་ང་ལ། ོད་ ིས་བདག་གི་མཚན་ ི་ ིར་ ་
གནས་དམ་པ་བ ིགས་མི་ཆོག ོད་ནི་འཐབ་མོ་བ་ཡིན་པས། མིའི་ ག་བ ར་བས་སོ་ཞེས་ག ངས། ༤ དེ་
ཐལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ངའི་ཕ་ཚན་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ང་ནི་ ས་གཏན་ ་ད ི་སི་རལ་

ི་ ལ་པོར་བདམས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་ ་ ་བདམས་ནས་མགོ་བར་བ ོས་པ་དང་། ཡ་ ་ ་རིགས་ ེ་ལས་
ངའི་ཕ་ཚན་བདམས་ཏེ། ངའི་ཕའི་ ་ མས་ལས་ང་རང་ད ི་སི་རལ་འབངས་ མས་ ི་ ལ་པོར་མཛད་པ་
ལ་ཁོང་ གས་ད ེས་པ་ཡིན། ༥ གཙ་བོས་ང་ལ་ ་མང་པོ་གནང་བ་དང་། ་དེ་ མས་ ི་ནང་ནས་ཤ་ལོ་མོ་
བདམས་ནས་གཙ་བོའི་ ལ་ ི་ལ་མངའ་གསོལ་ཏེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག ༦ གཙ་
བོས་ང་ལ། ོད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོས་ངེས་པར་ ་བདག་ལ་གནས་དམ་པ་དང་ མས་བ ིག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། བདག་གིས་ཁོ་རང་བདམས་ནས་བདག་གི་ ་ ས་པ་དང་། བདག་ ང་ངེས་པར་ ་ཁོའི་ཡབ་ ེད་དགོས།
༧ གལ་ཏེ་ཁོས་ ས་གཏན་ ་ངའི་བཀའ་དང་ ིག་ ིམས་ལ་བ ི་ ང་ ེད་ན། དེ་རིང་བཞིན་བདག་གིས་ཁོའི་

ལ་ ི་ ས་གཏན་ ་བ ན་པར་ ེད་ངེས་ཡིན། ༨ ད་བར་ ་གཙ་བོའི་ཆོས་ཚགས་ ོད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་
འབངས་ མས་ ི་མ ན་ནས་བཤད་པ་མཐའ་དག ང་ཚའི་ ་ཡིས་ཐོས་ཡོད་པས། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་ ང་ཐམས་ཅད་འཚལ་བ་དང་། ནན་ ིས་བ ི་ ང་ ེད་འོས་པ་དང་། ེས་ ་ ེད་ཚས་
ས་བཟང་བོ་འདི་བདག་ ་བ ང་ནས། རང་གི་ ་ ད་ལ་ ས་གཏན་ ་ས་ ལ་ ་ ིན་ཆོག་གོ། ༩ ངའི་ཤ་ལོ་
མོ། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ཕའི་ ་ངོ་ཤེས་པར་ ིས་ཏེ། ོ་སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་ཁོང་ཉིད་བ ེན་ཅིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་འབངས་ མས་ ི་སེམས་ལ་ཞིབ་བཤེར་མཛད་ཅིང་། སེམས་ ི་དམིགས་ཚད་ཚང་
མ་ཤེས་པས། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་རང་འཚལ་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ལ་ ེད་ ་འ ག་ངེས་པ་དང་། གལ་
ཏེ་ ོད་རང་ཁོ་དང་ ེས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ ས་གཏན་ ་ ོད་རང་འདོར་ངེས་ཡིན། ༡༠ ོད་ ིས་གཟབ་
ནན་ ིས་ཤིག གཙ་བོས་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་ནས་དམ་པའི་གནས་ ེད་པའི་ ིར་ ་ ོད་རང་བདམས་
པ་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་ ིང་ ོབས་བ ེད་ནས་ བ་ཅིག་ཅེས་ ས།

༡༡ ་བིད་ ིས་ཕོ་ ང་གི་ མས་ར་དང་། ོ་འ ར་དང་། བང་མཛད་དང་། ཐོག་ཁང་དང་། དམ་པའི་
གས་ཁང་དང་། གས་ ེ་བ གས་གནས་བཅས་ ི་བཟོ་ ་ མས་ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་མ བ་ ོན་ ས། ༡༢ དེ་

མིན་ གས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་ནས་ཐོབ་པའི་དཔེ་ ད་ མས་ཏེ། གང་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ར་
ོར་དང་། མཐའ་འཁོར་ ི་ཁང་པ་དང་། གནད་དམ་པའི་བང་མཛད་དང་། དམ་པའི་དངོས་པོ་ མས་ ི་

བང་མཛད་བཅས་ཡོད་ཚད་ ི་བཟོ་ ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་མ བ་ ོན་གནང་། ༡༣ ད་ ང་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་
བའི་ལས་ཚན་དག་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ལས་ཀ་ ་ཚགས་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་
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མཆོད་ ས་ཚང་མའི་བཟོ་ ་དང་། ༡༤ ཉེར་ ོད་གསེར་ ི་ཡོ་ ད་ ི་ཆེ་ ང་དང་ཉེར་ ོད་ད ལ་ ི་ཡོ་ ད་
ི་ཆེ་ ང་ ་ཚགས་བཅས་དང་། ༡༥ གསེར་ ི་ ོན་ ེགས་དང་གསེར་ ི་ ོག་ ོན་ ི་ཆེ་ ང་དང་། ད ལ་ ི་
ོན་ ེགས་དང་ད ལ་ ི་ ོག་ ོན་ ི་ཆེ་ ང་དང་། ཡང་ ི་ཚད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་ ས། ༡༦ བག་ལེབ་

བཤམས་སའི་གསེར་ ི་ ོག་ཙའི་ཆེ་ ང་དང་། ད ལ་ ོག་ཙའི་ཆེ་ ང་དང་། ༡༧ གསེར་བཙ་མའི་ཤ་འཛན་
དང་། ེར་མ་དང་། གཏིང་ མས་ ི་ཆེ་ ང་དང་། གསེར་ ི་དཀར་ཡོལ་དང་ད ལ་ ི་དཀར་ཡོལ་སོ་སོའི་
ཆེ་ ང་དང་། ༡༨ གསེར་བཙ་མའི་བསང་ ིའི་ཆེ་ ང་དང་། ད་ ང་གསེར་ ིས་བཀའི་ཕོ་ཉ་བཅས་ ི་བཟོ་ ་
བ ན་ཅིང་།༼མ་ཡིག་ ་གསེར་ ིས་བཟོས་པའི་ཤིང་ འི་ད ིབས་ ི་བཀའ་ཕོ་ཉ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ བཀའི་
ཕོ་ཉའི་གཤོག་པ་བ ངས་ནས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་གཡོགས་ཡོད་དོ༎

༡༩ ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་ཐམས་ཅད་ ི་ད ིབས་ཡོད་ཚད་ནི་གཙ་བོའི་ ག་གིས་ ིས་ནས། ང་ལ་
ཤེས་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༠ ་བིད་ ིས་ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ། ོད་ ིས་དཔའ་ངར་ མ་མེད་ ིས་ ིང་ ོབས་བ ེད་ནས་ བ་དང་།
ག་མི་དགོས་ལ། སེམས་ ང་ཕམ་ཡང་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ་ ་ནི་ངའི་ ་ཡིན་པས། ོད་དང་
ན་ ་བ གས་ཡོད། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་མ་འ བ་བར་ ། ོད་དང་འ ལ་མི་ ིད་

ལ། ོད་རང་འདོར་ཡང་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ ས། ༢༡ མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བའི་ལས་ཚན་སོ་སོས་རེས་མོས་ ིས་
་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བས་པ་དང་། ཡང་ལས་ལ་གོམས་པ་དག་གིས་ ོད་ལ་རོགས་ ེད་པར་

མོས། དེར་མ་ཟད། འགོ་བ་དང་འབངས་ མས་ ིས་ ང་ ོ་སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་ ོད་ ི་ངག་ལ་མཉན་པར་
འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༩ ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ལ། ངའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ནི་ ་ཡིས་དམིགས་ ་བཀར་ནས་བདམས་
པ་ཡིན་ལ། ལོ་ན་ ་ཞིང་ ས་ ོབས་ཞན། བཟོ་ ན་ནི་ ་ཆེའོ༎ གནས་དམ་པ་འདི་ནི་མིའི་ཆེད་

་མིན་ཏེ། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ འི་ཆེད་ ་བཞེངས་པ་ཡིན། ༢ ངས་རང་གི་ ་ཡི་དོན་ ་ ར་བ ོན་ ས་ནས།
གསེར་ ི་ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་། ད ལ་ ི་ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་། ཟངས་ ི་ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་། གས་ ི་
ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་། ཤིང་གི་ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་། ད་ ང་མ་ན་ཧོ་དམར་བོས་ ན་བཏབས་ཆོག་པའི་ ོ་
བ་པད་མ་ར་ག་དང་། ོ་ཚན་མདོག་ཅན་དང་། ོ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་། ད་ ང་ ོ་ཀ་མ་ ་མང་པོ་བཅས་

་ ིག་ ས། ༣ ངའི་སེམས་ཁོངས་ནས་རང་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་ཡིད་ ོན་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས། གནས་
དམ་པ་བཞེངས་ ེད་ ི་ ་ཆ་ ་ ིག་ ས་པ་ལས་གཞན། ད་ ང་ང་རང་ཉིད་ ིས་བསགས་པའི་སེར་ད ལ་

མས་ ལ་ནས། ངའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བ ིགས་སོ༎ ༤ ཨོ་ཕིར་ ི་གསེར་ ོ་ཚད་ ོང་ག མ་དང་། ད ལ་
ད་མེད་ ོ་ཚད་བ ན་ ོང་ ལ་ནས། གནས་དམ་པའི་ ིག་ངོས་ ་ ར། ༥ གསེར་ ི་ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་།

ད ལ་ ི་ཡོ་ ད་བཟོ་ ད་དང་། དེར་མ་ཟད་ལག་ཤེས་བ་ མས་ ིས་ལག་པས་ཡོད་ཚད་བཟོ་ ་བ ག་གོ། དེ་
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རིང་ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ བ་ཅེས་ ས།
༦ དེ་ནས། འབངས་ ི་རིགས་དཔོན་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་འགོ་བ་དང་། ོང་དཔོན་

དང་། བ ་དཔོན་དང་། དེར་མ་ཟད་ ལ་པོའི་ ་ ང་བ་ མས་ ི་མགོ་དཔོན་བཅས་ཚང་མས་རང་ཉིད་
འ ལ་བར་མོས་སོ༎ ༧ ཁོ་ཚས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་དོན་ ་གསེར་ ོ་ཚད་ ོང་ ག་ ་དང་། གསེར་ཊམ་

ོང་ ག་བ ་དང་། ད ལ་ ོ་ཚད་ ོང་ ག་བ ་དང་། ཟངས་ ོ་ཚད་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་དང་། གས་ ོ་
ཚད་འ མ་གཅིག་བཅས་ ད་དེ་ ལ་ ང་ངོ་༎ ༨ ཡང་ ོ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གེར་ཤོན་
པ་ཡེ་ཧི་ཨེལ་ལ་ ད་ནས། དེས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་བང་མཛད་ ་ ལ་ལོ༎ ༩ མི་འདི་དག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་ ོ་བས་ ལ་བ་ཡིན་པས། མི་སེར་ མས་དགའ་བ་དང་། ལ་པོ་ ་བིད་

ང་རབ་ ་དགའ་བར་ ར།
༡༠ དེ་བས། ་བིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་ཞོར་འདི་ ད་ ། གཙ་

བོ་ ེ། ང་ཚའི་ཡབ་དམ་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ ས་གཏན་ ་བ ོད་བ གས་ ེད་འོས་སོ༎ ༡༡ ེ་གཙ་
བོ། མཆོག་ ་ ར་བ་དང་། ས་པ་ ན་པ་དང་། གཟི་བ ིད་ ན་པ་དང་། ག་པོ་ལས་ ལ་བ་དང་། ིག་
ཉམས་ཆེ་བ་བཅས་ནི་ ེད་རང་ཡིན་ལ། གནམ་ན་ཡོད་པ་དང་ས་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ཡིན་པ་
དང་། ལ་ཁམས་ ང་ ེད་ ི་ཡིན། དེར་མ་ཟད་ ེད་ནི་ཆེས་གཟེངས་ ་མཐོ་ཞིང་། ེ་འ ོ་ ན་ ི་འགོ་བ་
ཡིན། ༡༢ ན་ཚགས་དང་གཟི་བ ིད་ཡོད་ཚད་ ོད་ལས་ ང་བ་དང་། ེད་ ིས་དངོས་པོ་མང་པོར་བདག་

ོང་ ས་པ་ཡིན། ོད་ ི་ ག་ན་ ས་པ་དང་ ོབས་ གས་ཡོད་པས། མི་ མས་མཆོག་ ་ ར་བ་དང་ ོབས་
དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༣ ེ་ང་ཚའི་ ་ལགས། ད་ ་ང་ཚས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

་བ་དང་། ེད་ ི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་འ ལ། ༡༤ ང་ནི་ཅི་ཡིན། ངའི་དམངས་ཡང་ཅི་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་དགའ་མ འི་ངང་འ ལ་ ོབས་པ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་

ོད་ལས་ ང་བ་ཡིན་པས། ང་ཚས་ ོད་ལས་ཐོབ་པ་ མས་ ོད་ལ་ ལ་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ང་ཚ་ནི་ ེད་ ི་
ང་ནས་མེས་པོ་ མས་དང་འ ་བར་མ ོན་པོ་དང་། གནས་གཡར་བ་ཡིན། ང་ཚ་འཇིག་ ེན་ ་ ོད་པའི་

ཚ་ཚད་ནི་ ིབ་མ་དང་འ ་བར། ས་ ན་རིང་པོར་གནས་མི་ བ།༼ཡང་ན། ས་ ན་རིང་བོར་གནས་པའི་
རེ་བ་མེད།༽ ༡༦ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ལགས། ང་ཚས་ ་ཆ་མང་པོ་ ་ ིག་ ས་ནས། ེད་ ི་དོན་ ་དམ་
པའི་མཚན་ལ་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་དགོས། དེ་ཚང་མ་ ོད་ལས་ ང་བ་དང་། ཚང་མ་ ོད་ལ་གཏོགས་
པ་ཡིན། ༡༧ ངའི་ ་ལགས། ངས་ཉིད་ ིས་མི་ མས་ ི་སེམས་ལ་ཞིབ་ད ད་ ས་ནས་ ང་བོ་ལ་དགའ་བ་
ཤེས་ཡོད་པས། ངའི་ཡིད་སེམས་ ང་མོས་དངོས་པོ་འདི་ཚང་མ་ ལ་བ་ཡིན། ད་ ་ ོད་ ི་དམངས་ཚང་
མས་གནས་འདི་ ་ཡིད་དགའ་བའི་ངང་ ེད་ལ་འ ལ་བ་ ལ་བ་མཐོང་བས་ང་རང་ཡང་དགའ་བར་ ར།
༡༨ གཙ་བོ་ ེ། ངའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་ ཱ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་ ི་དམངས་ལ་ ས་
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ན་ ་འདི་ ར་འ ན་པ་དང་བསམ་པ་འཇོག་པར་མཛད་ཅིག དེ་དག་གི་སེམས་གཡོ་བ་མེད་པར་ ེད་ ི་
ོགས་ ་འཁོར་བར་ ིས། ༡༩ ཡང་ངའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་སེམས་ མ་དག་ཅིག་བ ལ་ནས། ེད་ ི་བཀའ་ལ་བ ི་

བ ར་ ེད་པ་དང་། ིམས་ གས་དང་། ིམས་ ོལ་དང་། དོན་འདི་ཡོད་ཚད་འ བ་ བ་པ་བཅས་གནང་ ེ།
ངའི་ ་ ིག་ ས་པ་ཡོད་ཚད་ ད་ནས་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས།

༢༠ ་བིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་འདི་ ད་ ། ེད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ེད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ོད་བ གས་
་འོས་ཞེས་ག ངས། དེ་ནས་ཆོས་ཚགས་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ལ་བ ོད་བ གས་ ས་པ་དང་།

མགོ་བོ་ ར་ནས་གཙ་བོ་ ལ་པོར་བ ར། ༢༡ ི་ཉིན། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བདེ་མཆོད་དང་དམར་མཆོད་ ལ་བ་
ེ། ང་ ོང་གཅིག་དང་། ག་ ོང་གཅིག་དང་། ་ ་ ོང་གཅིག་བཅས་ ལ་བ་དང་། དེ་དག་དང་ ན་ ་
གས་མཆོད་ ང་ ལ། ཡང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ི་དོན་ ་མཆོད་པ་ ་ཆེན་ ལ། ཉིན་དེར། ཁོ་

ཚ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཟ་འ ང་ལ་རོལ་བ་དང་། དགའ་ ོ་ཆེན་པོ་ ང་། ༢༢ ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་བ ིས་ཏེ་
་བིད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཡང་བ ར་ གས་ མ་ གས་ཏེ་ ལ་པོར་བ ོས་པ་དང་། ཱ་དོག་ལའང་ གས་ མ་
གས་ནས་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས།

༢༣ དེ་ནས་ཤ་ལོ་མོ་གཙ་བོས་གནང་བའི་ ི་ལ་བ ད་ནས། ཡབ་ ་བིད་ ི་ ལ་ ད་བ ངས་ཏེ་ ་
བ་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་ ་ བ་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ིས་ ང་ཁོའི་ངག་ལ་ཉན་ནོ༎
༢༤ འབངས་ མས་ ི་འགོ་བ་དང་། དཔའ་ ལ་དང་། ལ་པོ་ ་བིད་ ི་འབངས་བཅས་ཚང་མས་ཡང་ཤ་ལོ་
མོའི་དབང་ ་ ར། ༢༥ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་ ི་མ ན་ ་ཤ་ལོ་མོ་ནི་ མ་བ ིད་དང་གཟི་
བ ིད་ ན་པར་ ས་ནས། ཁོའི་ཡར་ ོན་ ི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ལས་ ག་པར་ ས་སོ༎

༢༦ ཨི་ཤའི་ ་ ་བིད་ད ི་སི་རལ་འབངས་ མས་ ི་ ལ་པོ་ ས་ནས། ༢༧ བ ོམས་པས་ལོ་བཞི་ ་ལ་
ལ་པོ་ ར་བ་དང་། ཧེབ་རོན་ ་ལོ་བ ན་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་སོ་ག མ་ལ་ ལ་པོར་བ ད་པ་ཡིན།

༢༨ ཁོའི་ལོ་རབ་ ་ ས་ནས་ཚ་ཚད་ལོངས་པ་དང་། ་ནོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལོངས་ ་ ད་དེ་གཟི་བ ིད་
ན་པའི་ངང་ཤི་བ་དང་། ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་ཡིས་ ལ་ ད་བ ང་ངོ་༎

༢༩ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་མཛད་པ་མཐའ་དག་ནི་མངོན་ཤེས་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་དང་། ང་
ོན་པ་ ་ཐན་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་དང་། མངོན་ཤེས་པ་གད་ ི་ ེགས་བམ་བཅས་ ི་ ེང་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎

༣༠ ཁོའི་ ལ་དོན་དང་། དབང་ གས་དང་། ཁོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་བ ད་ ོང་བའི་ ་བཞག་
ཐམས་ཅད་ ང་ ེགས་བམ་དེའི་ ེང་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༎
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༡ ་བིད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོའི་ ལ་ ིད་བ ན་པར་གནས་ཤིང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ནི་ཁོ་དང་མཉམ་ ་
བ གས་པས་ཁོ་རང་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ར།

༢ ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་ཏེ། ོང་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་དང་། ིམས་དཔོན་དང་།
འགོ་བ་དང་། རིགས་དཔོན་བཅས་བོས་ནས་གཏམ་ ས་པ་དང་། ༣ ཤ་ལོ་མོ་དང་ཆོས་ཚགས་ ི་མི་ མས་གིབ་
ཡོན་ ི་མཆོད་ ིའི་ ོགས་ ་སོང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་ ་ཡི་འཚགས་ ར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་གཙ་བོའི་
གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཐང་ ོང་ ་བཟོས་པ་ཡིན། ༤ འོན་ ང་ ་ཡི་ཞལ་ ོམ་དེ་ཉིད། ་བིད་ ིས་ཀིར་ཡད་ཡེ་
ཨ་རིམ་ནས་ཁོས་ ་ ིག་མཛད་པའི་གནས་ ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ཁོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཞལ་ ོམ་
ལ་དམ་པའི་ ར་མཆོག་ཅིག་ བ་ཡོད། ༥ དེ་མིན་ ར་ ི་ཚ་བོའམ། ་རིའི་ ་བེ་ཙ་ལེ་ཨེལ་ ིས་བ ིགས་པའི་
ཟངས་ ི་བསང་ ི་དེའང་། གིབ་ཡོན་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གི་ ང་ ་ཡོད་ཅིང་། ཤ་ལོ་
མོ་དང་ཆོས་ཚགས་ ི་མི་ མས་བསང་ ིའི་ཉེ་བར་བ ད་དོ༎ ༦ ཤ་ལོ་མོ་གཙ་བོའི་དམ་པའི་ ར་མཆོག་གང་
དེའི་ ང་ ་ཡོད་པའི་ཟངས་ ི་བསང་ ིའི་གམ་ ་སོང་ ེ། ོ་ གས་ཆིག་ ོང་དམར་བསང་ ་ ལ།

༧ དགོང་མོ་དེར། ་ཡིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ཅིང་། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ལ་བདག་ལས་ཅི་
ཞིག་འཐོབ་འདོད། ོད་ ིས་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས། ༨ ཤ་ལོ་མོས་ ་ལ། ེད་ ིས་ ོན་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ མས་
དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་བ ེད་དེ། ང་རང་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ོས། ༩ ེ་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་
ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ངས་ མས་མངོན་འ ར་ ེད་པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་
ང་རང་དམངས་འདི་དག་གི་ ལ་པོར་བ ོས་སོ༎ དེ་དག་ནི་ས་ཐོག་གི་ ེ་ཟེགས་ཇི་བཞིན་མང་བས། ༡༠ ེད་

ིས་ང་ལ་ ོ་ ོས་དང་ཤེས་རབ་བ ོལ་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་ང་ནི་དམངས་འདི་དག་གི་མ ན་ནས་འ ོ་འོང་
ེད་པར་བདེའོ༎ དེ་ལས་ ོག་ན། ་ཞིག་གིས་དམངས་འདི་འ འི་མང་པོ་ཞིག་ལ་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་

འ ེད་དམ་ཞེས་ ས། ༡༡ ་ཡིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ། བདག་གིས་ ོད་རང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས་ ང་། ོད་
ིས་སེམས་འ ན་དེ་ལས་ ་ནོར་དང་། ན་ཚགས་དང་། གཟི་བ ིད་སོགས་མི་ ་ལ། རང་ལ་ ང་བའི་ད ་
མས་ ི་ ོག་ ང་གཅོད་པར་མ་ ས་པ་མ་ཟད། ཚ་རིང་བོ་ཡོང་བར་ཡང་མ་ ས་པར། བདག་གི་དམངས་
མས་ ི་ལེགས་ཉེས་འ ེད་པའི་ ོ་ ོས་དང་ཤེས་རབ་ཁོ་ན་ ས་སོ༎ ༡༢ བདག་གིས་ ོད་ལ་ ོ་ ོས་དང་ཤེས་

རབ་བ ོལ་བ་མ་ཟད། ོད་ལ་ ་ནོར་དང་། ན་ཚགས་དང་། གཟི་བ ིད་ ང་གནང་བར་ངེས། ོད་ལས་ ་
བའི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ོད་ནས་དེ་འ ་ཞིག་ ོན་མ་ ོང་ལ། ེས་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ང་དེ་འ ་
ཞིག་འ ང་བར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།
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༡༣ དེ་ནས། ཤ་ལོ་མོ་གིབ་ཡོན་ ི་མཆོད་ ི་དང་འཚགས་ ར་ ི་ ང་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་ ེ། ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ལ་བདག་ ོང་མཛད།

༡༤ ཤ་ལོ་མོས་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་བ ས་པས། ཤིང་ ་ཆིག་ ོང་བཞི་བ ་དང་། ་དམག་ཆིག་ ི་ཉིས་
ོང་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་དག་ཤིང་ འི་མཁར་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཏེ། ལ་པོའི་ ང་ ་བཀོད་ ིག་ ས་སོ༎ ༡༥ ལ་

པོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་གསེར་ད ལ་ནི་ ོ་བ་མང་བ་དང་། ག་ ོང་ནི་མཐོ་ ང་གི་རོང་ མ་བཞིན་མང་བར་
ས། ༡༦ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་ ་ མས་ནི་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ེར་འོང་བ་ཡིན་ལ། ལ་པོའི་ཚང་བ་དག་གིས་ ་དང་
་ ས་ཏེ་རིན་གོང་ ིན་ནས་ཉོས་པ་ཡིན། ༡༧ ཁོ་ཚས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཉོས་འོང་བའི་ཤིང་ ་རེ་ལ་ད ལ་ཀ་ཤེལ་
ག་བ ་དང་། ་རེ་ལ་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བ ་དང་ ་བ ་ ིན་ནས་ཉོས་པ་ཡིན། ཧེད་པའི་ ལ་པོ་ མས་དང་

ཨ་རམ་པའི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་ཉོས་པའི་ཤིང་ ་དང་ ་དེ་དག་ ང་། རིན་གོང་དེ་བཞིན་ ་དེ་དག་གི་ལག་
ནས་ཉོས་པ་ཡིན།

༢ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་གནས་དམ་པ་དང་། རང་གི་ ལ་ཁམས་ལ་ཕོ་ ང་ཞིག་བ ིགས་པའི་
སེམས་ཐག་བཅད་དེ། ༢ འ ར་འདེགས་པ་བ ན་ ི་དང་། རི་མགོ་ ་ ོ་བཟོ་མཁན་བ ད་ ི་དང་།

ལས་དཔོན་ མ་ ོང་ ག་བ ་བཅས་བདམས་སོ༎ ༣ ཤ་ལོ་མོས་ཚར་ ི་ ལ་པོ་ ་རམ་ ི་གམ་ ་མི་མངགས་
ནས་འདི་ ད་ ། ོན་ ོད་ ིས་ ག་ ོང་བ ལ་ནས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ཕོ་ ང་བ ིགས་ནས་ ོད་ ་བ ག

ོད་ ི་ང་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ེད་རོགས་ ། ༤ ངས་གཙ་བོ་ ེ་ངའི་ ་ཡི་མཚན་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ཤིང་།
དེ་ཉིད་དམ་པར་ ས་ཏེ་ཁོང་ལ་འ ལ་དགོས་པ་དང་། ཁོང་གི་ ང་ ་ཞིམ་པའི་བ ག་པ་ག ག་ཅིང་།

ག་ ་བག་ལེབ་བཤམས་དགོས། ཉིན་རེའི་ནངས་དགོང་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། ་ ོད་དང་། དེ་
མིན་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ཡིས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ ས་མཚམས་ ་དམར་བསང་ཡང་འ ལ་དགོས་
ཏེ། འདི་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་གཏན་ ོལ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ངས་བཞེངས་པར་ ་བའི་གནས་དམ་པ་དེ་ཤིན་ ་
ཆེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་ ་ནི་ཤིན་ ་ཆེ་བས་ ་ ན་ལས་འཕགས་སོ༎ ༦ གནམ་དང་གནམ་ ི་ཡང་

ེང་ཡང་དེ་ཉིད་བ གས་པའི་གནས་ལ་དོག་པར་ མ། ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་ ས་
སམ། ང་ནི་ ་ཡིན། ཁོང་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ བ་བམ། ཁོང་གི་ ང་ ་ ོས་བ ག་པ་ཙམ་མོ༎ ༧ ད་ ་

ོད་ ིས་བཟོ་བ་ཞིག་ ེ། གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ཟངས་དང་། གས་དང་། དེ་མིན་ ད་པ་ ་ ག་དང་།
མཚལ་མདོག་དང་། ོན་པོ་དང་། ད་ ང་བ ོས་ ིས་ལ་མཁས་པའི་བཟོ་བ་བཅས་བཏང་ནས། ངའི་ཕ་ ་བིད་

ིས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ ིག་ ས་པའི་བཟོ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་ལས་ཀ་ལས་ ་འ ག་རོགས།
༨ ོད་ ིས་ལི་བ་ནོན་ནས་ ག་ ོང་དང་། གསོམ་ཤིང་དང་། ཙན་དན་ ི་ག ང་མ་བཅས་ངའི་སར་ ེལ་ཅིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ལི་བ་ནོན་ ི་ཤིང་གཅོད་པར་མཁས་པ་ཤེས་སོ༎ ངའི་གཡོག་
པོས་ ང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་ལས་ཀ་ལས་པར་ ། ༩ དེ་ ར། ངའི་ཆེད་ ་ཤིང་མང་པོ་ ་
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ིག་ ེད་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་བཞེངས་པར་ ་བའི་གནས་དམ་པ་དེ་མཚར་ཞིང་ཆེའོ༎ ༡༠ ོད་ ི་
གཡོག་པོས་ཤིང་བཅད་པའི་རིན་ལ། ོ་ཁལ་ཉིས་ ི་དང་། ནས་ཁལ་ཉིས་ ི་དང་། ཆང་ ལ་བ་ཉིས་ ི་དང་།

མ་ ལ་བ་ཉིས་ ི་བཅས་ ེར་ངེས་ཞེས་ ས།
༡༡ ཚར་ ི་ ལ་པོ་ ་རམ་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་འ ིན་ལན་ ། གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་དམངས་ མས་ལ་ད ེས་པས།

ོད་རང་དེ་དག་གི་ ལ་པོར་བ ོས་ཞེས་དང་། ༡༢ ཡང་འདི་ ད་ ། གནམ་སའི་ ེད་པོ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ ་ཞིག་གནང་བ་དང་།
དེ་ལ་ཐབས་དང་ ོ་ ོས་བ ལ་ནས་གཙ་བོ་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ཤིང་། རང་གི་ ལ་ཁམས་ལ་ཕོ་ ང་
བ ིགས་ ་བ ག

༡༣ ད་ ་ངེད་ ིས་འཇོན་ ས་དང་ ོ་ ོས་ ན་པའི་མི་ཞིག་མངགས་ཡོད། དེ་ནི་ངའི་ཕ་ ་རམ་ ིས་
བཀོལ་བཞིན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ༡༤ དན་རིགས་ ེའི་ ད་མེད་ཅིག་གི་ ་དང་། ཕ་ནི་ཚར་བ་ཞིག་ཡིན་
ནོ༎ དེས་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ཟངས་དང་། གས་དང་། ོ་དང་། ཤིང་དང་། དེ་མིན་ ད་པ་ ་ ག་
དང་། ོན་པོ་དང་། མཚལ་མདོག་དང་། གསོ་མ་ ་མོས་ཡོ་ ད་ ་ཚགས་བཟོ་ཤེས་པ་དང་། ད་ ང་བ ོས་

ིས་ལ་ ང་བ་མ་ཟད། ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ ་ཚགས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་མངགས་ཡོད་པས། ོད་ ིས་མི་འདི་
དང་། ོད་ ི་བཟོ་བ་དང་། ོད་ ི་ཕའམ་ངའི་ཇོ་བོ་ ་བིད་ ི་བཟོ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་ལས་ཀ་ལས་ ་

གས། ༡༥ ངེད་ ི་ཇོ་བོས་བཤད་པའི་ ོ་དང་། ནས་དང་། ཆང་དང་། མ་བཅས་ནི། ངེད་ ི་ཇོ་བོས་བ ལ་
ནས་གཡོག་པོ་ མས་ལ་ ེར་རོགས། ༡༦ ང་ཚས་ ོད་ ི་དགོས་མཁོ་ ར་ལི་བ་ནོན་ནས་ཤིང་བཅད་དེ། གཅིག་

་བ མས་ཤིང་ ་ལ་བ ར་ནས་ཡོབ་ ཱ་ ་འ ེན་པར་ ། ོད་ ིས་དེ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ལ་ཆོག་གོ་
ཞེས་ ས།

༡༧ ཤ་ལོ་མོས་རང་གི་ཕ་ ་བིད་ལ་ལད་མོ་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ་ ོད་པའི་ ི་མི་གནས་གཡར་བ་དག་གི་
མི་ ངས་བ ིས་པས། ོན་བ ོམས་འ མ་གཅིག་དང་ ་ ི་ མ་ ོང་ ག་བ ་ཡོད། ༡༨ དེ་ལས་མི་བ ན་ ི་
ཁལ་འ ར་མཁན་ ་བཞག་པ་དང་། མི་བ ད་ ིས་རི་མགོར་ ོ་བཟོ་བ་དང་། མ་ ོང་ ག་བ ་ལས་དཔོན་

་བ ོས་སོ༎

༣ ཤ་ལོ་མོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་ཅིང་། གཙ་བོས་ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་པའི་རི་བོ་མོ་
རི་ ཱ་ ེ། ཡེ་ ས་པ་ཨོར་ནན་ ི་ག ལ་ཁར་ ་བིད་ ིས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་གནས་དེར། གཙ་བོའི་

གནས་དམ་པ་བཞེངས་པར་བ མ། ༢ ཤ་ལོ་མོ་ ལ་པོར་ ར་བའི་ ིད་ལོ་བཞི་བའི་ ་གཉིས་པའི་ཚས་གཉིས་
ཉིན་བཞེངས་པའི་ད ་ གས།

༣ ཤ་ལོ་མོས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ིང་གཞི་བཏིངས་པ་ནི་འདི་ ་ ེ། ིད་ལ་ ་ ག་ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་
ཉི་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་གནའ་བོའི་ཚད་གཞི་ ར་བཅལ་བ་ཡིན།
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༤ གནས་དམ་པའི་ མས་རའི་ ིད་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་ཅིང་། གནས་དམ་པའི་ཞེང་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན།
དེའི་དཔངས་ལ་ ་བ ་དང་ཉི་ ་དང་། ནང་ངོས་ནི་གསེར་བཙ་མས་བ ན་འ ག་གོ། ༥ གནས་དམ་པའི་

ིག་ངོས་ནི་གསོམ་ཤིང་གིས་བཀབ་ཅིང་དེའི་ ེང་ ་གསེར་བཙ་མས་བ ན་འ ག ཡང་དེའི་ ེང་ ་ཁ་ ར་
ཤིང་དང་ཐགས་རིས་བ ོས་འ ག ༦ དེ་མིན་གནས་དམ་པའི་ ིག་ངོས་ ་རིན་པོ་ཆེས་ ན་ ས་ནས་མཛས་
པར་ ས་པ་དང་། དེ་ལ་བཀོལ་བའི་གསེར་ཐམས་ཅད་ནི་པར་ཝ་ཨིམ་ ི་གསེར་ཡིན་ནོ༎ ༧ ཡང་གནས་དམ་
པ་དང་། གནས་དམ་པའི་ག ང་མ་དང་། ོ་ཐེམ་དང་། ོ་ མས་གསེར་ ིས་བ མས་ཤིང་། ིག་པའི་ངོས་ ་
བཀའི་ཕོ་ཉ་ཡང་བ ོས་འ ག

༨ དེ་མིན་ཆེས་གནས་དམ་པ་ཞིག་ ང་བཞེངས་ཡོད། དེའི་ ིད་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་ཅིང་གནས་དམ་པའི་
ཞེང་གི་རིང་ཚད་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གསེར་བཙ་མས་བ མས་
ཡོད་པས་ ོན་བ ོམས་གསེར་ ོ་ཚད་ ག་བ ་བཀོལ་ཟིན། ༩ གསེར་ ི་གཟེར་མའི་ ིད་ཚད་ལ་ཀ་ཤེལ་ ་
བ ་ཡོད་པ་དང་། ཐོག་ཁང་ཐམས་ཅད་གསེར་ ིས་བ མས་འ ག་གོ།

༡༠ ཆེས་གནས་དམ་པར་བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་བཞེངས་པ་དང་དེ་གསེར་ ིས་བ མས་སོ༎ ༡༡ བཀའི་ཕོ་
ཉ་གཉིས་ཀའི་གཤོག་པའི་རིང་ཚད་བ ོམས་ན་ ་ཉི་ ་ཡོད། འདི་ཀའི་བཀའི་ཕོ་ཉའི་གཤོག་པ་ཡ་གཅིག་
གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་ཡོད་ཅིང་། གནས་དམ་པའི་ ར་ ོགས་ ི་ ིག་ངོས་ ་རེག་འ ག གཤོག་པ་ཅིག་ཤོས་

ི་རིང་ཚད་ལའང་ ་ ་ཡོད་ཅིང་། བཀའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དེའི་གཤོག་པ་དང་འ ེལ་འ ག ༡༢ བཀའི་ཕོ་ཉ་
ཅིག་ཤོས་དེའི་གཤོག་པའི་རིང་ཚད་ལའང་ ་ ་ཡོད་ཅིང་། གནས་དམ་པའི་ཕ་གའི་ ིག་ངོས་ ་རེག་འ ག
གཤོག་པ་ཡ་གཞན་དེའི་རིང་ཚད་ལའང་ ་ ་ཡོད་ཅིང་། འདི་ཀའི་བཀའི་ཕོ་ཉ་དེའི་གཤོག་པ་དང་འ ེལ་
འ ག ༡༣ བཀའི་ཕོ་ཉའི་གཉིས་ཀའི་གཤོག་པ་ ན་ ་བ ངས་པའི་ ིའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་ཅིང་། དམ་
པའི་ ི་ཁང་དང་ཁ་གཏད་ ་འ ེང་འ ག་གོ། ༡༤ དེ་མིན་ ད་པ་ ོན་པོ་དང་། ་ ག་དང་། མཚལ་མདོག་
དང་། གསོ་མའི་ ད་པས་ཡོལ་བ་འཐགས་ཤིང་། དེའི་ ེང་ ་བཀའི་ཕོ་ཉ་ བས་ཡོད།

༡༥ གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་ཀ་བ་གཉིས་བ གས་ཡོད་ལ། མཐོ་ཚད་ལ་ ་སོ་ ་དང་། ཀ་མགོའི་མཐོ་
ཚད་ལ་ ་ ་རེ་ཡོད། ༡༦ ཡང་དམ་པའི་གནས་ ི་ཐགས་པ་ད ིབས་ལ་བ ས་ཏེ་ཐགས་པ་བཟོས་ཤིང་། ཀ་
མགོར་བཏགས་འ ག་པ་དང་། དེ་མིན་སེ་འ ་བ ་གསེར་ ི་ཐགས་པ་ ེང་ ་ ས་སོ༎ ༡༧ ཀ་བ་གཉིས་ཀ་
གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་བ ངས་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་ནི་གཡས་ ོགས་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་གཡོན་ ོགས་ ་
མཆིས་ལ། གཡས་ ོགས་ ི་ཀ་བའི་མིང་ལ་ཡ་ཀིན་དང་། གཡོན་ ོགས་ ི་ཀ་བའི་མིང་ལ་བོ་ཨས་ཞེས་འབོད་
དོ༎

༤ ཁོས་ཟངས་ ི་བསང་ ི་ཞིག་བཟོས་པ་དེའི་ ིད་ལ་ ་ཉི་ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ་དང་། དཔངས་ལ་ ་
བ ་ཡོད།
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༢ ཡང་ཟངས་ ི་ ་མཚ་ཞིག་ གས་པ་དེའི་ད ིབས་ནི་ མ་པོར་གནས་པས། དཔངས་ལ་ ་ ་དང་།
ཚངས་ཐིག་ལ་ ་བ ་དང་། མཐའ་འཁོར་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ མ་ ་ཡོད། ༣ ་མཚའི་མཐའ་འཁོར་ ་སིལ་
ཏོག་༼མ་ཡིག་ ་བ་ ང་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽གི་བཟོ་ད ིབས་བ ར་འ ག་ཅིང་། ་རེའི་ནང་ ་སིལ་ཏོག་བ ་
རེ་ཡོད་ལ་ ེང་གཉིས་ ་བ ིགས་འ ག དེ་ནི་ ་མཚ་ ག་པའི་ བས་ ་ གས་པ་ཡིན། ༤ ཟངས་ ི་བ་ ང་
བ ་གཉིས་ལ་ ་མཚ་དེ་བཀལ་ཡོད་ལ། བ་ ང་ག མ་ ི་ཁ་ ང་དང་། ག མ་ ི་ཁ་ བ་དང་། ག མ་ ི་ཁ་

ོ་དང་། ག མ་ ི་ཁ་ཤར་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད། ་མཚ་ནི་བ་ ང་གི་ ེང་ ་ཡོད་ཅིང་ ་མ་ནང་ ་འཁོར་
ཡོད་དོ༎ ༥ ་མཚའི་མ ག་ཚད་ལ་སོར་བཞི་དང་། མཐའ་ནི་ཕོར་བའི་ཁ་ ད་དང་འ ་ལ། མེ་ཏོག་པད་མ་
དང་ཡང་འ ་ ེ། དེའི་ནང་ ་ ་ ལ་བ་ ོང་ག མ་ ད་པ་ཡིན།

༦ ཡང་གཞོང་བ་བ ་བཟོས་ནས་གཡས་ ོགས་ ་ ་དང་། གཡོན་ ོགས་ ་ ་བཞག་ཅིང་། དམར་བསང་
་འ ལ་ འི་དངོས་པོ་ མས་དེའི་ནང་ ་འ ད་ ིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། མཚ་ནི་མཆོད་དཔོན་ ི་ ས་པོ་

འ ་ས་ཡིན་ནོ༎
༧ དེ་མིན་ཁོས་བཟོ་ད ིབས་གཅིག་པའི་ ོན་ ེགས་བ ་བཟོས་ཏེ། གནས་དམ་པའི་གཡས་ ོགས་ ་ ་

དང་གཡོན་ ོགས་ ་ ་བཞག་གོ།
༨ ཡང་ ོག་ཙ་ ་བཟོས་ནས་གནས་དམ་པའི་གཡས་ ོགས་ ་ ་དང་། གཡོན་ ོགས་ ་ ་བཞག་པ་མ་

ཟད། གསེར་ ི་ཕོར་བ་བ ་ཡང་བཟོས།
༩ མཆོད་དཔོན་ ོད་སའི་ར་ ོར་དང་། ིའི་ར་ ོར་དང་། ར་ ོར་ ི་ ོ་ཆེན་བཅས་བཟོས་པ་དང་། ོའི་

ེགས་ཤིང་ཟངས་ ིས་བ མ། ༡༠ མཚ་དེ་གནས་དམ་པའི་གཡས་ ོགས་ཏེ། ོ་ ོགས་ ་བཞག་གོ།
༡༡ ་རམ་ ིས་གཞོང་བ་དང་། ཁེམ་དང་། ཕོར་བ་ཡང་བཟོས། དེ་ ར། ཁོས་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་ཆེད་ ་

་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ཚར་རོ༎ ༡༢ ཇི་ ར་བཞེངས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཀ་བ་གཉིས་དང་། ཀ་བའི་ ེང་ན་
མ་པོར་གནས་པའི་ཀ་མགོ་དང་། དེ་མིན་ཀ་མགོ་གཉིས་གཡོགས་ ེད་ ི་ ་བ་བཟོས་པ་དང་། ༡༣ སེ་འ ་

བཞི་བ ་ ་བ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ད ངས་ཤིང་། ་བ་རེའི་ ེང་ ་ ེང་གཉིས་ ་བ ར་ཅིང་ཀ་བའི་ ེང་ན་
མ་པོར་གནས་པའི་ཀ་མགོ་ཡོངས་ ་བ ིབས་འ ག ༡༤ གཞོང་བའི་ ི་དང་། དེའི་ཐོག་གི་གཞོང་བ་དང་།

༡༥ མཚ་དང་། མཚའི་འོག་གི་བ་ ང་བ ་གཉིས་དང་། ༡༦ གཞོང་བ་དང་། ཁེམ་དང་། ཤ་འཛན་དང་། གཙ་
བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་ཡོད་པའི་ ོད་ཆས་ཐམས་ཅད་ནི། ལག་ཤེས་པ་ ་རམ་ ིས་འོད་འ ག་པའི་ཟངས་

ིས་ཤ་ལོ་མོའི་ཆེད་ ་བཟོས་པ་ཡིན་ཞིང་། ༡༧ ཡོ་དན་བདེ་ཐང་གི་ ག་ཀོད་དང་ཙ་རེ་ འི་མཚམས་ ་ ་
བཟོ་བཏང་བ་ཡིན། ༡༨ ཤ་ལོ་མོས་དེ་དག་བཟོས་པ་ཤིན་ ་མང་བས། ཟངས་ ི་ ིད་ཚད་ནི་གཞལ་བར་མི་

ས་སོ༎
༡༩ ཤ་ལོ་མོས་དམ་པའི་གནས་ ི་གསེར་ ི་བསང་ ི་དང་། བག་ལེབ་བཤམས་སའི་ ོག་ཙ་ཡང་བཟོས་ལ།
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༢༠ དེ་མིན་གསེར་བཙ་མའི་ ོན་ ེགས་ ོན་མེ་བཟོས་ཤིང་། གས་ ོལ་ ར་དམ་པའི་ གས་ཁང་གི་མ ན་
་བ ོན་ཡོད། ༢༡ ོན་ ེགས་ ེང་གི་མེ་ཏོག་དང་། ོན་མེ་དང་། ཁེ་ ི་ མས་གསེར་བཙ་མས་བཟོས་པ་

ཡིན་ནོ༎ ༢༢ ཡང་ མ་པ་དང་། གཞོང་བ་དང་། ཁེམ་ ་དང་། བསང་ཕོར་ མས་ ང་གསེར་བཙ་མས་བཟོས་
པ་དང་། གནས་དམ་པའི་ ོ་དང་། ཆེས་དམ་པའི་གནས་ ོ་ ེགས་དང་། དེ་མིན་གནས་དམ་པའི་ ོ་ ེགས་
བཅས་ ང་གསེར་ ིས་ ས་འ ག་གོ།

༥ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་བ བས་ཚར་ ེས། ཁོའི་ཕ་ ་བིད་ ིས་རེ་རེ་
བཞིན་དམ་པར་ ས་པའི་གསེར་ད ལ་དང་ ོད་ཆས་ མས་ ེར་འོང་ ེ། ་ཡི་གནས་དམ་པའི་བང་

མཛད་ ་བཞག་གོ།
༢ དེ་ ས། ཤ་ལོ་མོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་ མས་དང་། རིགས་ ེ་རེ་རེའི་འགོ་བ་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་

རལ་བའི་རིགས་དཔོན་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ས་ནས། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ ་བིད་མཁར་ཏེ། ཙ་ཡོན་ནས་
ཡར་འ ེན་པར་ ོམ། ༣ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་བའི་མི་ མས་ ་བ ན་པའི་ ས་ཆེན་ ི་ ོན་ལ་ ལ་པོའི་གམ་

་འ ས་པ་དང་། ༤ ད ི་སི་རལ་བའི་ ན་པོ་ མས་ ེབས་མ་ཐག ལེ་ཝེ་བས་ཞལ་ ོམ་ ར་རོ༎ ༥ མཆོད་
དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བས་ཞལ་ ོམ་ཡར་ ངས་པ་མ་ཟད། འཚགས་ ར་དང་འཚགས་ ར་ ་ཡོད་པའི་དམ་པའི་

ོད་ཆས་ཐམས་ཅད་ ང་ ེར། ༦ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་དང་ཁོའི་གམ་ ་འ ས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་
མས་ ིས་ཞལ་ ོམ་ ི་ ང་ ་བ་ ང་དང་ ག་གི་མཆོད་པ་ ལ་བ་ཤིན་ ་མང་བས་བ ང་གིས་མི་ལང་

ངོ་༎ ༧ མཆོད་དཔོན་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་དམ་པའི་ གས་ཁང་ ེ། ཆེས་གནས་དམ་པའི་གནས་ ་ ར་བ་
དང་། བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་གཤོག་འོག་ ་བཞག ༨ བཀའི་ཕོ་ཉའི་གཤོག་པ་ཞལ་ ོམ་ ི་ ེང་ ་བ ངས་
ཡོད་པས། ཞལ་ ོམ་དང་ཞལ་ ོམ་འ ར་ ེད་ ི་ད ག་པ་གཉིས་ ང་བ ིབས་འ ག ༩ ད ག་པ་དེ་ཤིན་ ་
རིང་བས་ ེ་གཅིག་དམ་པའི་ གས་ཁང་ནས་མཐོང་ བ་། ཡིན་ནའང་ གས་ཁང་གི་ ི་རོལ་ནས་མཐོང་མི་

བ་བོ༎ དེ་ནི་ད་ འི་བར་ ་དེ་ ་བ གས་སོ༎ ༡༠ ཞལ་ ོམ་ ི་ནང་ ་ ོ་ལེབ་གཉིས་ལས་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ནི་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ། གཙ་བོ་དང་ཁོ་ཚས་ཞལ་ཆད་འདེབས་པའི་ བས་ ། མོ་ཤེ་ཡིས་
རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ་དེའི་ནང་ ་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་དངོས་པོ་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎

༡༡ དེ་ ས། དེ་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་དཔོན་ཐམས་ཅད་གཙང་བར་གནས་ཤིང་། ད་ ང་ལས་བགོས་ ས་
མེད་དོ༎ ༡༢ ཁོ་ཚ་དམ་པའི་གནས་ནས་ ིར་འོང་བའི་ ས་ ། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ ི་ལེ་ཝེ་བ་ཨ་
སབ་དང་། ཧེ་ ཱན་དང་། ཡེ་ ་ ན་དང་། ཁོ་ཚའི་ ་དང་ ན་ ་ མས་ ིས་གསོ་མའི་ ་བ་ ོན་ནས་བསང་

ིའི་ཤར་ ོགས་ ་འ ེང་ཞིང་། ག་ཆ་དང་། པི་ཝང་དང་། ་ ན་ད ོལ་ ིན་མཆིས། ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་
ང་འ ད་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་བ ་དང་ཉི་ ་ཡོད། ༡༣ ང་འ ད་མཁན་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་

མཁན་དག་གིས་མཉམ་ ་ ་བཏོན་ཞིང་། ་ མས་གཅིག་ ་འ ེས་པར་ ས་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་དང་
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གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་ ས། ང་འ ད་པ་དང་ ག་ཆ་ད ོལ་བ་སོགས་རོལ་ཆ་ ་ཚགས་བཀོལ་ཏེ། ད་ཆེན་
པོས་གཙ་བོ་ལ། གཙ་བོའི་ གས་ ད་དཀར་ཞིང་། ཁོང་གི་ མས་དང་ ིང་ ེ་ནི་ནམ་ཡང་མི་འ ར་རོ་ཞེས་
བ ོད་པ་ ལ། དེ་ ས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ིན་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། ༡༤ ཐ་ན་མཆོད་དཔོན་ཡང་འ ེང་
ནས་ལས་ཀ་ ེད་མི་ བ་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ བ་པར་ ར་
ཏོ༎

༦ དེ་ ས། ཤ་ལོ་མོས་འདི་ ད་ ། ོན་གཙ་བོས་ཁོང་ཉིད་ ན་པའི་ནང་ ་བ གས་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༢ འོན་ ང་ངས་ ེད་ ི་གཤེགས་གནས་སམ། གཏན་ ི་བ གས་གནས་ ་གནས་དམ་པ་ཞིག་བ ིགས་

ཡོད་ཅེས་ ས། ༣ དེའི་ ེས་ ་ ལ་པོའི་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་ ོན་འ ན་ ས་པས།
ད ི་སི་རལ་ ི་ཚགས་མི་ཐམས་ཅད་ཡར་འ ེང་ངོ་༎

༤ ཤ་ལོ་མོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་
ཞལ་ནས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ། ཁོང་གིས་ ག་གིས་དངོས་ ་མཛད་པ་དང་། ༥ ཉིད་

ིས། བདག་གིས་རང་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོང་བ་ནས་ད་ འི་བར་ ། ད ི་
སི་རལ་བའི་རིགས་ ེའི་ ོད་ནས་མཁར་གང་ཞིག་བདམས་ཏེ། དེ་ ་གནས་དམ་པ་བ ིགས་ནས་རང་གི་
བ གས་གནས་ ་ ས་མ་ ོང་ལ། མི་གང་ཞིག་བདམས་ནས་བདག་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེ་བོའང་

ེད་ ་འ ག་མ་ ོང་། ༦ འོན་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བདག་གི་མཚན་ ི་བ གས་གནས་ ་བདམས་པ་དང་། ་
བིད་བདམས་ནས་བདག་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན་ག ངས་ཞེས་

ས། ༧ ཡང་ཤ་ལོ་མོས་འདི་ ད་ ། ོན་ངེད་ ི་ཕ་ ་བིད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་གནས་དམ་
པ་ཞིག་བཞེངས་པར་བསམ་ཡང་། ༨ གཙ་བོས་ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ། ོད་ ིས་ངའི་མཚན་ལ་གནས་དམ་པ་ཞིག་
བཞེངས་པར་འདོད་པ་འདི་ནི་ཤིན་ ་ལེགས་ ང་། ༩ ོད་ལས་ ེས་པའི་ ས་བདག་གི་མཚན་ལ་གནས་དམ་
པ་བ ིགས་དགོས་པ་ལས། ོད་ ིས་གནས་དམ་པ་བ ིགས་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ད་ ་གཙ་བོས་ཁོང་
གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ངས་ མས་མངོན་ ་ ས་པ་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན་ང་ནི་རང་གི་ཕ་

་བིད་ ི་ཚབ་ ས་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་ལ་བ ད་ཅིང་། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་མཚན་ལ་གནས་
དམ་པའང་བཞེངས་དང་། ༡༡ ཞལ་ ོམ་དེའི་ནང་ ་བཞག ཞལ་ ོམ་ ི་ནང་ ་གཙ་བོའི་ཞལ་ཆད་དེ། ཁོང་
དང་ད ི་སི་རལ་བས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ཡོད་ཅེས་ ས་སོ༎

༡༢ ཤ་ལོ་མོ་ད ི་སི་རལ་བའི་ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ། གཙ་བོའི་བསང་ ིའི་ ང་ ་འ ེང་ཞིང་ལག་པ་
གཉིས་ཡར་ལ་བཏེགས། ༡༣ ོན་ཤ་ལོ་མོས་ ིད་ལ་ ་ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ ་དང་། དཔངས་ལ་ ་ག མ་ཡོད་
པའི་ཟངས་ ི་བསང་ ི་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ར་ ོར་ནང་ ་བཞག་པ་དེའི་ ེང་ ་འ ེང་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་
ཆོས་ཚགས་ལ་ཁ་གཏད་དེ་ ས་མོའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ཤིང་། ལག་པ་ཡར་བཏེགས་ནས། ༡༤ འདི་ ད་ །
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ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ས་དང་གནམ་ན་ ེད་ལ་འ ན་བཟོད་པའི་ ་ཞིག་ག་ལ་མཆིས། ེད་
ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ེད་ ི་མ ན་ན་ ོད་པའི་གཡོག་པོ་ང་ལ། ཞལ་ཆད་ ང་ཞིང་ མས་དང་
ིང་ ེ་བ ེད། ༡༥ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ེ། ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ངས་ མས་མངོན་ ་ ས།
ེད་ ིས་དེ་རིང་དང་འ ་བར་གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ། ག་གིས་དངོས་ ་མཛད་པར་ ེད། ༡༦ ེ་གཙ་བོ་
ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ེ། ངའི་ཕ་ ་བིད་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་
ིས་རང་གི་ ་ ོད་ལ་འཛམ་ཞིང་། བདག་གི་ ིམས་ ོལ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་ ེ། ོད་ ིས་བདག་གི་
ང་ནས་ཅི་ ས་པ་ ར་ ས་ན། ད ི་སི་རལ་བའི་ ི་ལ་ ོད་མཁན་དག་གི་ ན་འཆད་ ་མི་ག ག་གོ་ཞེས་

ག ངས་པ་དེ། ད་ ་ ེད་ ིས་མངོན་འ ར་ ེད་པར་ཤོག ༡༧ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་
ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ངས་ མས་འ བ་པར་ཤོག

༡༨ ་ནི་དངོས་གནས་མི་དང་ ན་ ་ས་ ེང་ནས་བ གས་ ིད་དམ། ོས་དང་། གནམ་དང་གནམ་ ི་
ཡང་ ེང་ཡང་ ེད་ཉིད་བ གས་པར་དོག་པར་འ ག་ན། བདག་གིས་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་ནི་དོག་
འ ག་པ་ ོས་ག་ལ་དགོས། ༡༩ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། གཡོག་པོ་ངའི་གསོལ་བ་དང་རེ་ ་ལ་
དགོངས་པར་མཛད་ཅིག གཡོག་པོ་ངས་ ེད་ ི་མ ན་ནས་གསོལ་འདེབས་དང་རེ་ ་ ས་པར་གསན་པར་
མཛད་ཅིག ༢༠ ེད་ ིས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གནས་དམ་པ་ ེ། ེད་ ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ནས་བ གས་པའི་
རང་གི་བ གས་གནས་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་རོགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ངས་གནས་འདི་ནས་གསོལ་བ་
བཏབ་པའི་ངག་ལ་གསན་པར་མཛད། ༢༡ ེད་ ི་གཡོག་པོ་དང་ ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་ ིས་གནས་འདི་
ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་བདེ་བའི་ཁམས་ནས་གསན་ཞིང་། གསན་ནས་ ང་ ིག་པ་སེལ་
བར་ཤོག

༢༢ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བས། དེ་ཉིད་ལ་མནའ་འབོར་བར་བ ལ་ཏེ་དམ་
པའི་གནས་ ་འོང་བ་དང་། ེད་ ི་བསང་ ིའི་གམ་ ་མནའ་བོར་བ་ཡིན་ན། ༢༣ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་
ད ིངས་ནས་གསན་ཏེ། ེད་ ི་གཡོག་པོའི་བདེན་པ་བདར་ནས་ངན་པའི་ཉེས་པ་བ ན་ཞིང་། ཁོས་ཅི་ ད་
པའི་ངན་འ ས་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབས་པ་དང་། ང་བོའི་མི་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ན་དེའི་ ང་བོའི་ལས་ལ་

་དགའ་བ ོལ་ཅིག
༢༤ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བས་ ེད་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་པས་ད ་བོའི་མ ན་ནས་ཕམ་པར་

ར་ ང་། ིས་ ་ ོ་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ ེད་ ི་མཚན་ངོས་ལེན་ ས་ནས། དམ་པའི་གནས་ ་ ེད་ལ་རེ་ ་
དང་གསོལ་བ་བཏབ་ན། ༢༥ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་གསན་ཞིང་། ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་

ག་པ་སེལ་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ིར་རང་དང་རང་གི་ཕ་མེས་ལ་ ེད་ ིས་གནང་བའི་ ལ་ ་ལོག་ ་ གས་ཤིག
༢༦ ེད་ ི་དམངས་ མས་ ིས་ ེད་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་པས། ེད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཆད་པ་བཅད་དེ་གནམ་
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ཁེགས་ནས་ཆར་བ་འབབ་ ་མ་བ ག་ ང་། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་གནས་འདིར་ ེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་།
ེད་ ི་མཚན་ངོས་ལེན་ ས་ནས་ཁོ་ཚའི་ ོན་དང་ ལ་བར་ ར་ན། ༢༧ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་

གསན་ཞིང་། ེད་ ི་གཡོག་པོ་དང་ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཉེས་པ་སེལ་བ་དང་། བ ོད་
པར་འོས་པའི་ལམ་དེ་ཁོ་ཚ་ལ་ ོན་དགོས། དེ་མིན་ ེད་ ི་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་ ེད་ ི་དམངས་ལ་ནོར་ ལ་ ་
བ ལ་བའི་ ལ་ ་ཆར་བ་འབེབས་པར་ཤོག

༢༨ གལ་ཏེ་ ལ་ ་ ་གེ་དང་། གཉན་ནད་དང་། ང་རེག་དང་། ལ་ ོན་དང་། ཆ་ག་བ་དང་། ོག་ ར་
ི་གནོད་པ་དང་། ཡང་ན་ ི་ད ་ ང་ ེ་མཁར་བ ོར་བ ིལ་ ས་པ་སོགས་ནད་དང་གནོད་ ོན་གང་ ང་

དང་འ ད་ན། ༢༩ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ ན་དང་། ཡང་ན་མི་ ེར་ ིས་གནོད་ ོན་
ཚར་ཏེ་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར་བས། གནས་དམ་པ་འདིའི་ ོགས་ ་ལག་པ་བཏེགས་ནས་རེ་བ་དང་
གསོལ་འདེབས་ཅི་ ས་ ང་། ༣༠ ེད་ ིས་ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་རང་གི་བ གས་གནས་ ་དེ་དག་ལ་གསན་
ཞིང་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ ། ེད་ ིས་མི་སེམས་མ ེན་པས་མི་རང་རང་གིས་ཅི་ ས་ ར་ལན་རེ་གནང་ ེ།༼

ེད་གཅིག་ ས་འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་ མས་ ི་སེམས་མ ེན་ནོ༎༽ ༣༡ དེ་དག་ ེད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་
གནང་བའི་ ལ་ ་མི་ཚ་གང་བོར་ ེད་ལ་འཇིགས་ཤིང་། ེད་ ི་ལམ་ ་ལ་ གས་ ་འ ག་རོགས།

༣༢ ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ལ་མི་གཏོགས་པའི་ ི་མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་ཆེན་པོ་དང་མ ་
ས་ཆེ་བ། དེ་མིན་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ་བཅས་ཐོས་པས། ལ་ཐག་རིང་བོ་ནས་འོང་ཞིང་གནས་

དམ་པ་འདིར་ ོགས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ན། ༣༣ ེད་ ིས་ནམ་མཁའ་ན་ཡོད་པའི་རང་གི་བ གས་གནས་
ནས་གསན་ཞིང་། ི་མི་དེ་དག་གི་འདོད་འ ན་བཞིན་ ད་དེ། གནམ་འོག་གི་དམངས་ཐམས་ཅད་ ང་ ེད་

ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་འ ་བར། ེད་ ི་མཚན་ངོ་ཤེས་ཤིང་ ེད་ལ་འཇིགས་པར་འ ར་བ་དང་། དེ་
མིན་ངས་གནས་དམ་པ་ཞིག་བཞེངས་པ་འདི་ཡང་ ེད་ ི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས།

༣༤ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་དམངས་ མས་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་དང་ ་ ངས་ཏེ། ལ་གང་ཞིག་ ་ད ་དང་
འཐབ་ ་སོང་ ས། ེད་ ིས་བདམས་པའི་མཁར་དང་ངས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་
འདིའི་ ོགས་ ་ ་འ ལ་ ས་ན། ༣༥ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་དེ་དག་གི་ ་འ ལ་དང་རེ་འབོད་
ལ་ཉན་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ལ་ ་འ ག་རོགས།

༣༦ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་དམངས་ མས་ ིས་ ེད་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་པས།༼འཇིག་ ེན་འདིར་ཉེས་པ་མེད་
པའི་མི་ཞིག་མེད་དོ༎༽ ེད་ནི་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ནས་དེ་དག་ད འི་ལག་ ་ ད་ཅིང་ ལ་ཐག་ཉེ་
རིང་གང་ཞིག་ ་འ ེར་ ་བ ག་ ེས། ༣༧ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་དེ་ནས་རང་གི་ཉེས་
པ་ ན་ཞིང་ ོ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས། ེད་ལ། ང་ཚ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད། ང་ཚས་ བ་འགལ་ ས་ཟིན། ང་ཚས་ ག་ ོ་
བའི་ ་བའི་ ས་ཡོད་ཅེས་རེ་ ་ ས་ཤིང་། ༣༨ གལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་བཙན་བ ང་བའི་ ལ་ ་ ོ་གཅིག་སེམས་
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གཅིག་གིས་ ེད་ ི་ ེས་ ་ གས་པ་དང་། ཡང་རང་གི་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ལ་གནང་བའི་ ལ་
དང་། ེད་ ིས་བདམས་པའི་མཁར་དང་། ངས་ ེད་ ི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་བཞེངས་པའི་དམ་པའི་གནས་ ་
གསོལ་བ་བཏབ་ན། ༣༩ ེད་ ིས་ནམ་མཁའ་ན་ཡོད་པའི་རང་གི་བ གས་གནས་ ེད་ ི་འབངས་ ི་གསོལ་
བ་དང་རེ་འབོད་ལ་ཉན་ཞིང་། དེ་དག་ལ་དཀར་འདོན་དང་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་སེལ་བར་ཤོག ༤༠ ེ་ངའི་ ་
ལགས། ད་ ་ ེད་གནས་འདིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིང་། ན་ ིས་གསན་པར་མཛད།

༤༡ ེ་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ེད་བཞེངས་ནས་ ེད་ ི་མ ་ ས་ གས་པའི་ཞལ་ ོམ་དང་མཉམ་ ་རང་
གི་བ གས་གནས་ ་ གས་ཤིག ེ་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ་ ིན་ བས་གནང་
ཞིང་། ེད་ ི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལ་དཔལ་དང་བདེ་ ིད་བ ོལ་རོགས། ༤༢ ེ་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས།

ེད་ ིས་རང་གིས་ གས་ མ་ གས་པའི་མི་དེ་མི་འདོར་རོགས། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ་གནང་བའི་
མས་དང་ ིང་ ེས་དེ་ཉིད་དགོངས་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

༧ ཤ་ལོ་མོས་གསོལ་བ་བཏབ་ཚར་ ེས། མེའི་ ང་བོ་ཞིག་བདེ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མར་བབས་ཏེ། དམར་
མཆོད་དང་མཆོད་པ་གཞན་དག་ ེག་ ེ་ཐལ་བར་བཏང་ཞིང་། གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ིས་གནས་དམ་

པ་ བ་པར་ ར། ༢ གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ བ་པར་ ར་བས། མཆོད་དཔོན་ཡང་
གནས་དམ་པར་འ ལ་མ་ བ་བོ༎ ༣ མེ་ ང་དེ་མར་བབས་པ་དང་། གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ིས་གནས་དམ་པ་
འ ད་པའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ ེ་ ོ་གཅལ་ ེང་ ་མགོ་ ར་ནས་ ག་འཚལ་ཞིང་།
གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ནི་ལེགས་ཏེ། ཁོང་གི་ མས་དང་ ིང་ ེས་ནི་ནམ་ཡང་བ ན་པར་འ ར་རོ་
ཞེས་ ས།

༤ ལ་པོ་དང་དམངས་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ ང་ ་མཆོད་པ་ ལ། ༥ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་བ་ ང་ཉིས་ ི་
ཉིས་ ོང་དང་། ག་འ མ་གཅིག་དང་ ི་གཉིས་ ིས་མཆོད་པ་ ལ། དེ་ ར། ལ་པོ་དང་དམངས་ མས་

ིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཞལ་འདེབས་མང་ ་ ལ་ཏོ༎ ༦ མཆོད་དཔོན་ མས་རང་རང་གི་
ལས་གནས་ ་འ ེང་ ེ་བ ད་པ་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ང་གཙ་བོའི་རོལ་ཆས་ཏེ། ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་
བཟོས་པ་དེ་ ས་ཤིང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་བ ད་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ།༼ ཁོང་གི་ མས་དང་ ིང་ ེ་
ནི་ནམ་ཡང་མི་འ ར་ཞེས་སོ༎༽མཆོད་དཔོན་དག་གིས་འབངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ ང་ ས་པས། ད ི་སི་
རལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡར་འ ེང་ངོ་༎ ༧ ཤ་ལོ་མོས་ཁོ་རང་གིས་བཟོས་པའི་ཟངས་ ི་བསང་ ིའི་ ེང་ ། དམར་
བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། ཚལ་ མ་བཅས་མི་ཤོང་བ་མཐོང་ནས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ ི་
ཁོར་ ག་ མས་ ང་དམ་པར་ ས་ཏེ། དེ་ ་དམར་བསང་དང་། བདེ་མཆོད་དང་། ོ་ གས་ ི་ཚལ་བཅས་

ལ།
༨ དེ་ ས་ཤ་ལོ་མོ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཏེ། ཧ་མད་འགག་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ་ ན་ ི་བར་ ་ཡོད་
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པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་ཅད་ ན་ ་འ ས་ནས་ཚགས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ ར་ཅིང་། ཉིན་བ ན་ལ་ ས་
མཚམས་བ ངས་སོ༎ ༩ ཉིན་བ ད་པར་གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་འ ་བ ས་ཤིང་། བསང་ ིའི་ ེང་ ་ཞལ་
འདེབས་ ི་མཆོད་པ་ཉིན་བ ན་དང་། ས་མཚམས་ཉིན་བ ན་ལ་བ ངས། ༡༠ ་བ ན་པའི་ཚས་ཉེར་
ག མ་ཉིན། ལ་པོས་འབངས་ མས་ ོལ་ ་བ ག ཁོ་ཚས་གཙ་བོས་ ་བིད་དང་། ཤ་ལོ་མོ་དང་། ཁོང་གི་
འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གནང་བའི་ ིན་ བས་དེ་མཐོང་བས། སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར་ཏེ་རང་
རང་གི་ ལ་ ་ལོག་གོ།

༡༡ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ལེགས་ བ་ ང་ཞིང་། ཁོའི་སེམས་ ་གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ཇི་ ར་བ ིགས་འདོད་པ་དེ་ ར་ ། ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་ངང་
འ བ་པར་ ར་རོ༎ ༡༢ ནམ་ ང་གི་ ས་ ། གཙ་བོས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ནས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ོད་ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་གསན་ཞིང་། ལ་འདི་ཡང་བདག་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་སའི་གནས་
དམ་པར་བདམས་པ་ཡིན། ༡༣ གལ་ཏེ་བདག་གིས་གནམ་ཁེགས་ནས་ཆར་བ་འབབ་ ་མ་བ ག་པ་དང་། ཆ་
ག་བར་ ལ་འདིའི་ལོ་ཏོག་ མས་བཟའ་ ་བ ག་པ་དང་། དམངས་འདི་དག་གི་ ོད་ ་གཉན་ནད་འ ང་

་བ ག་ ས། ༡༤ གལ་ཏེ་བདག་གི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པའི་འབངས་འདི་དག་གིས་དམན་ས་བ ང་ཞིང་།
གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་ང་ལས་ བས་བཙལ་བ་དང་། ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་དང་ ལ་བར་ ར་ན། བདག་གིས་བདེ་བའི་
ཞིང་ཁམས་ནས་གསན་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཉེས་པ་སེལ་བ་དང་། དེ་དག་གི་ ལ་ ོང་བར་འ ར་རོ༎ ༡༥ གནས་
འདིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བདག་གིས་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིང་། ན་ ིས་གསན་ངེས་ཡིན། ༡༦ ད་ ་བདག་
གིས་གནས་དམ་པ་འདི་བདམས་ཤིང་དམ་པར་ ས་པ་དང་། བདག་གི་མཚན་ཡང་ ས་གཏན་ ་དེའི་ནང་

་བ གས་སོ༎ བདག་གི་ ན་དང་བདག་གི་ གས་ ང་ ན་ ་དེ་ ་ཡོད། ༡༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་བདག་གི་
མ ན་ ་རང་གི་ཕ་ ་བིད་ ིས་ཇི་ ར་ ད་པ་ ར། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་

་ ད་པ་དང་། བདག་གི་ ིམས་ ོལ་དང་ ིག་ཡིག་བ ིས་ན། ༡༨ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ལ་ ིད་བ ན་པར་
ེད་ངེས་ཏེ། དེ་ནི་བདག་དང་ ོད་ ི་ཕ་ ་བིད་གཉིས་ ིས། ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ ན་མ་ཆད་པར་ད ི་སི་

རལ་ ི་ ལ་པོ་ ེད་ངེས་ཞེས་ཞལ་ཆད་བཏབ་པ་ ར་འ ར་རོ༎ ༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་བདག་གིས་ ོད་ཚ་
ལ་གདམས་པའི་ ིམས་ ོལ་དང་། བཀའ་ ང་ བ་ ་དོར་ནས། གཞན་ ི་ ་ལ་ བས་ ་སོང་ན། ༢༠ བདག་
གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བའི་ ལ་ནས་ ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བ ོག་པ་དང་། དེ་
མིན་བདག་གི་མཚན་ ིས་དམ་པར་ ས་པའི་གནས་དམ་པ་དེ་ཡང་དོར་ནས། དེ་ནི་ ི་ ེའི་ ོད་ནས་འ ་
ཞིང་ ར་ཟ་ ེད་པའི་ ལ་ ་ ེད་དོ༎ ༢༡ གནས་དམ་པ་འདི་ནི་ཤིན་ ་ མ་བ ིད་དང་ ན་ཡང་། ེས་ ་
གནས་འདི་བ ད་ནས་འ ོ་བའི་མི་ མས་ཧ་ལས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་གཙ་བོས་གནས་འདི་དང་གནས་
དམ་པ་འདི་ལ་འདི་ ར་ ད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ་བར་འ ར། ༢༢ དེའི་ལན་ ་མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ །
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གནས་འདིའི་མི་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ི་ ། གང་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིད་
འོང་མཁན་ ི་ ་དེ་ བ་ ་དོར་ནས། གཞན་ ི་ ་དང་ཉེ་བར་བ ད་པ་དང་། བ ར་ཞིང་བ ེན་བ ར་ ས་
པས། གཙ་བོས་གནོད་ ོན་འདི་དག་ཁོ་ཚར་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས༎

༨ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ལོ་ཉི་ འི་རིང་ལ་བཞེངས་པས་ད་གཟོད་
ལེགས་ བ་ ང་ངོ་༎ ༢ དེའི་ ེས་ ་ཤ་ལོ་མོས་ ་རམ་ ིས་ཁོ་ལ་ ིན་པའི་མཁར་ མས་ལ་ཞིག་གསོ་

ས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དེ་ ་ ོད་ ་བ ག ༣ དེ་ནས་ཤ་ལོ་མོ་ཧ་མད་ཙ་ ཱ་ ་ ིན་ཏེ། ལ་དེ་
ར་ ངས། ༤ ཤ་ལོ་མོས་ཐང་ ོང་ ་ཐད་མོར་བ ིགས་པ་དང་། ཧ་མད་ ི་མཛད་མཁར་ཡང་བ ིགས། ༥ དེ་

མིན་བེད་ཧོ་རོན་གོང་མ་དང་། བེད་ཧོ་རོན་འོག་མ་བ ིགས་ནས་བཙན་ ོང་ ་ ས་པ་དང་། དེ་ལ་ གས་རི་
དང་། ོ་དང་། ོ་གཏན་དང་བཅས་ ་ཡོད་དོ༎ ༦ དེ་དག་ལས་གཞན་བ་ཨ་ལད་དང་། མཛད་མཁར་ མས་
དང་། དེ་མིན་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་ ོད་སའི་མཁར་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་། ལི་བ་ནོན་དང་། རང་གིས་
བདག་ ོང་ ེད་པའི་ ལ་དེ་ནས་ཅི་བ ིགས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བ ིགས་སོ༎ ༧ དེ་མིན་ ལ་ཁོངས་དེ་ན་

ག་ཅིང་ད ི་སི་རལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཧེད་པ་དང་། ཨ་མོར་བ་དང་། པེ་རིས་པ་དང་། ཧི་ཝི་བ་དང་། ཡེ་ ས་
པ་ མས་ཏེ། ༨ ོན་ད ི་སི་རལ་བས་ ་མེད་ ་མ་བཏང་བ་དེ་དག་ལས། ཤ་ལོ་མོས་ཁོ་ཚའི་ ེས་རབས་པ་

མས་བདམས་ནས་ ་ལག་ ག་པའི་ ན་ ་ ས་ཤིང་། ད་ འི་བར་ ་དེ་ ར་ཡིན་ནོ༎ ༩ ད ི་སི་རལ་བ་ཁོ་
ན་ནི། ཤ་ལོ་མོས་ལས་ཀ་ ེད་པའི་ ན་ ་མ་བ ོས་པར། ར་བཞིན་ཁོའི་འཐབ་མོ་བ་དང་། དམག་དཔོན་
དག་གི་འགོ་བ་དང་། ཤིང་ འི་དམག་གི་འགོ་བ་དང་། ་དམག་གི་འགོ་བ་ ་བ ོས།

༡༠ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ལས་དཔོན་ཉིས་བ ་ ་བ ་བ ོས་ནས། ལས་བཟོ་བ་ མས་ལ་ ་ ོག་ ེད་ ་
བ ག

༡༡ ཤ་ལོ་མོས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ་མོ་ ་བིད་མཁར་ནས་ ིད་དེ། ཁོ་མོའི་ཆེད་ ་བ ིགས་པའི་ཕོ་ ང་ ་
ཡར་ ིད་དོ༎ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤ་ལོ་མོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་ཕེབས་པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ནི་
དམ་པའི་ ལ་ཡིན་པས། ངའི་ ང་མ་འདི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་ཕོ་ ང་ ་བ ད་མི་ཆོག་ཅེས་

ས།
༡༢ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་བསང་ ི་ ེ། ཁོས་ མས་རའི་མ ན་ ་བཞེངས་པའི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་གཙ་བོ་

ལ་དམར་བསང་ ལ་ཏོ༎ ༡༣ ཡང་མོ་ཤེ་ཡིས་བ ོས་པ་བཞིན་ ་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། ་ ོད་དང་། དེ་
མིན་ལོ་རེའི་ ས་ཆེན་ག མ་ཏེ། ར་མེད་ ས་ཆེན་དང་། བ ན་ ག་བ ན་ ི་ ས་ཆེན་དང་། ར་ ོད་

ས་ཆེན་བཅས་ལའང་ཉིན་རེ་བཞིན་འ ལ་ ་ མས་ ལ་ཏོ༎ ༡༤ ཤ་ལོ་མོས་རང་གི་ཕ་ ་བིད་ ིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་ ོལ་བཞིན་ ་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ་ལས་བགོ་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚར་རང་རང་གི་ ་བ་ བ་པར་
མངགས་པ་དང་། ཡང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་རང་རང་གི་ལས་ཀ་ བ་ ་བ ག་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་དང་།
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མཆོད་དཔོན་ ི་མ ན་ ་ཉིན་བཞིན་བ བ་དགོས་པའི་ལས་ཀ་ མས་བ བས་སོ༎ ོ་ ང་བ་ མས་ལ་ཡང་
ལས་བགོས་ ས་ནས་ ོ་ ང་ ་བ ག དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེས་ ་དམ་པ་ ་བིད་ ིས་དེ་ ར་བ ོས་པ་ཡིན་
ནོ༎ ༡༥ ལ་པོས་མཆོད་དཔོན་ མས་དང་ལེ་ཝེ་བ་དག་ལ། མཛད་ཁང་ལ་བདག་ ེད་ ་བ ག་པའམ་ཡང་
ན་དོན་གཞན་གང་བ བ་ ་བ ག་ ང་། དེ་དག་གིས་ བ་འགལ་ ེད་མི་ ིད་དོ༎

༡༦ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ ས། ང་བཏིངས་པ་ནས་ལེགས་ བ་ ང་བའི་བར་ ་ ་
ཆ་སོགས་ ི་ཆད་ ག་ཅི་ཡང་མ་ ང་བས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཡོངས་ ་བཞེངས་ཚར།

༡༧ བས་དེར། ཤ་ལོ་མོ་ཨེ་དོམ་ ལ་ ི་མཚའི་ཉེ་འ མ་ ་ཡོད་པའི་ཨོ་ཙ་ཡོན་གེ་བར་དང་ཨེ་ལོད་
ལ་ ིན་པ་དང་། ༡༨ ་རམ་ ིས་ཁོའི་འཁོར་གཡོག་མངགས་ཏེ། ་དང་མཚ་ལ་ཆ་ ས་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་

མས་ཤ་ལོ་མོའི་གམ་ ་མངགས་ཤིང་། དེ་དག་ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོ་དང་མཉམ་ ་ཨོ་ཕིར་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་
གསེར་ ོ་ཚད་བཞི་བ ་ ་བ ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་དག་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་གམ་ ་བ ལ་ཏོ༎

༩ ཤེ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོས་ཤ་ལོ་མོའི་ ན་ གས་ཐོས་ཏེ། ོགས་དཀའ་བའི་འ ི་ཚག་གིས་ཉམས་སད་ ་ ིར་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོང་། ཁོ་མོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་ཤིན་ ་མང་བ་མ་ཟད། ་མོང་ལ་ ི་ཞིམ་ ས་

དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། གསེར་མང་པོ་ཡང་བཀལ་ཏེ་འོང་། ཁོ་མོ་ཤ་ལོ་མོ་དང་འ ད་པ་ན། སེམས་ལ་ཅི་ ན་
པ་ཐམས་ཅད་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ིས། ༢ ཤ་ལོ་མོས་ཅི་ ིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལན་བཏབ་ཅིང་། ཚག་གཅིག་ ང་མ་
བཞག་པར་ལན་ཡང་ཐེབས་སོ༎

༣ ཤེ་ ཱའི་ ལ་མོས་ཤ་ལོ་མོའི་ཤེས་རབ་དང་། ཁོས་བ ིགས་པའི་ཕོ་ ང་དང་། ༤ ན་ཐོག་གི་ཟས་ ི་ ེར་
ཁ་དང་། ོན་པོའི་ཚགས་ནི་རང་གི་ ལ་ ་ ོད་པ་དང་། གཡོག་པོ་ མས་གཡས་གཡོན་ ་འ ེང་བ་དང་། ད་

ང་ཁོ་ཚའི་ ན་གོས་དང་། ཆང་དཔོན་ མས་དང་། ཆང་དཔོན་ ི་ ན་གོས་དང་། དེ་མིན་གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པའི་ཐེམ་ ས་ ་འགོས་པས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར་ནས། ༥ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་རང་གི་ ལ་

ེ་ནས་ ོད་ ི་གཏམ་དང་ཤེས་རབ་ ི་ ལ་གོ་བ་དེ་དངོས་གནས་བདེན་པར་འ ག ༦ ཐོག་མར་ངས་དེ་
དག་ཆེར་མ་ ོམ་ཡང་རང་ཉིད་ ིས་དངོས་ ་མཐོང་ ེས། ད་གཟོད་ ོད་ ི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དེ་ ོགས་ ང་།
གཞན་ ིས་ང་ལ་ ས་པའི་གཏམ་ ིས་དེའི་ ེད་ཀ་ཙམ་ལས་མི་ཟིན་ཏེ། ོད་ ི་མཛད་ ེས་ནི་ངས་ཐོས་པའི་

ན་ གས་ལས་རིང་ ་འདས་སོ༎ ༧ ོད་ ི་འཁོར་ ི་ཚགས་དང་། གཡོག་པོ་ མས་ནི་ ོད་ ི་མ ན་ ་
འ ེང་ ེ། ོད་ ི་ཤེས་རབ་ ིས་ ག་པའི་གཏམ་ལ་ཉན་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎ ༨ གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ ི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་ནི་ ོད་ལ་ད ེས་ཤིང་། ོད་རང་ཁོང་གི་ ལ་ ིར་བཏོན་ནས་གཙ་བོ་
ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ཆེད་ ་ ལ་པོར་བ ོས། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ མས་

ཤིང་། དེ་དག་གཏན་ ་འ ེང་བར་ ེད། དེ་བས་ ོད་ནི་དེ་དག་གི་ ལ་པོར་བ ོས་ནས་ ང་བོའི་ལས་ མས་
ོད་ ་བ ག
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༩ དེ་ནས་ཤེ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོས་གསེར་ ོ་ཚད་བ ་དང་ཉི་ ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ི་ཞིམ་ ས་མང་པོ་
ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ལ། ཁོ་མོས་ ལ་པོ་ལ་ ལ་བའི་ ི་ཞིམ་ ས་དེ་འ ་ཞིག་ ེས་ འང་འ ལ་མཁན་མ་
ང་ངོ་༎ ༡༠ ་རམ་ ི་གཡོག་པོ་དང་ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ཨོ་ཕིར་ནས་གསེར་བ ལ་འོང་བ་

དང་། ཙན་དན་ ི་ག ང་མ་དང་།༼ཡང་ན་ཤིང་ནག་པོ། འོག་ ་དེ་དང་མ ངས།༽ ོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་བ ལ་
འོང་ངོ་༎ ༡༡ ལ་པོས་ཙན་དན་ ི་ག ང་མས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ལ་ཐེམ་ ས་
བཟོས་པ་དང་། ་ལེན་མཁན་ མས་ལ་པི་ཝང་ཡང་བཟོས། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་འདི་འ ་ཞིག་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎
༡༢ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ཤེ་ ཱ་ཡི་ ལ་མོའི་ ེར་འོང་བ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ ིར་ལེགས་ ེས་གནང་བ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་
མོས་རེ་བ་ཅི་བཏོན་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་ ་བ ག དེ་ནས་ ལ་མོ་དང་དེའི་འཁོར་གཡོག་ མས་རང་གི་ ལ་

ེར་ ིན་ཏོ༎
༡༣ ཤ་ལོ་མོ་ལ་ལོ་རེར་ ོན་བ ོམས་གསེར་ ོ་ཚད་ ག་བ ་ ག་ ་རེ་ ག་འཐོབ་ ིན་ཡོད་པ་དང་།

༡༤ དེ་ལས་གཞན་ཚང་བས་ ལ་བའི་གསེར་དང་། ཨ་རབ་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་
ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་དག་གིས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ལ་བའི་གསེར་ད ལ་ཡང་ཡོད། ༡༥ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་གསེར་ ང་
ང་གི་ བ་ཉིས་བ ་བཟོས་པ་དང་། བ་རེ་ལ་གསེར་ཀ་ཤེལ་ ག་བ ་སོང་། ༡༦ ཡང་གསེར་ ང་ ང་གི་
བ་ ང་བ་ མ་བ ་བཟོས་ཤིང་། བ་ ང་བ་རེ་ལ་གསེར་ཀ་ཤེལ་ མ་བ ་རེ་སོང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལི་

བ་ནོན་ ི་ནགས་ཚལ་ཕོ་ ང་ ་བཞག་གོ། ༡༧ ལ་པོས་བ་སོ་ཡིས་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཤིང་།
དེ་ཉིད་གསེར་བཙ་མས་བ མ་པར་ ས། ༡༨ རིན་པོ་ཆེའི་ ི་དེ་ལ་ཐེམ་ ས་ ག་ཡོད་པ་དང་། གསེར་ ི་ ང་

ེན་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་དེ་དང་འ ེལ་ནས་ཡོད། ི་དེའི་གཡས་གཡོན་ ་ཁེན་ས་དང་། ཁེན་ས་དེའི་ཉེ་
འ མ་ ་སེང་གེ་གཉིས་འ ིང་ནས་ཡོད། ༡༩ ཐེམ་ ས་ ག་པོའི་ ེང་ ་སེང་གེ་བ ་གཉིས་འ ིང་ནས་ཡོད་
ཅིང་། ཐེམ་ ས་རེ་ལ་གཉིས་ཏེ། གཡས་ ་གཅིག་དང་། གཡོན་ ་གཅིག་ཡོད། ལ་ ེ་གང་ འང་ ི་འདི་ ་

་ཞིག་མེད་དོ༎ ༢༠ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་བ ང་ ོད་ཡོད་ཚད་གསེར་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ ང་ལི་བ་ནོན་ ི་ནགས་
ཚལ་ཕོ་ ང་གི་ ོད་ཆས་ཐམས་ཅད་ནི་གསེར་བཙ་མས་ བ་པ་ཡིན་པས། ཤ་ལོ་མོའི་ ས་ ་ད ལ་རིན་ཐང་
ཅི་ཡང་མེད། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་པོའི་ ་ནི་ ་རམ་ ི་གཡོག་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཐར་ཤིས་ ་སོང་

ེ། ཁོའི་ ་དེས་ལོ་ག མ་རེའི་ནང་ ་ཐེངས་གཅིག་ལ་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། བ་སོ་དང་། ་དང་། ་ ་
བ ལ་འོང་བ་རེད།

༢༢ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོའི་ ་ནོར་དང་ཤེས་རབ་ནི་གནམ་འོག་གི་ ལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་འཕགས་པས།
༢༣ གནམ་འོག་གི་ ལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཤ་ལོ་མོ་ལ་མཇལ་ ་འོང་ཞིང་། ་ཡིས་ཁོ་ལ་བ ལ་བའི་ཤེས་རབ་དང་

ན་པའི་གཏམ་ལ་ཉན་པར་ ེད། ༢༤ དེ་དག་གིས་ ེར་འོང་བའི་ ལ་ནོར་ལ། གསེར་ ོད་དང་། ད ལ་ ོད་
དང་། ོན་པ་དང་། དམག་ཆས་དང་། ི་ཞིམ་ ས་དང་། ེལ་སོགས་ཡོད་ཅིང་། ལོ་རེ་ལ་གང་འ ལ་དགོས་
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པའི་གཏན་འཁེལ་ཡོད་དོ༎
༢༥ ཤ་ལོ་མོ་ལ་ཤིང་ ་འ ད་མཁན་ ི་ འི་ཁ་ར་བཞི་ ོང་དང་། ་དམག་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་ཡོད་ཅིང་།

དེ་དག་ནི་ཤིང་ འི་མཁར་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཏེ། ལ་པོའི་གམ་ ་བཞག་ཡོད། ༢༦ ཤ་ལོ་མོས་ ་བོ་ཆེན་པོ་
ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་དང་། དེ་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་མཐའ་མཚམས་བར་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ན་ མས་ལ་བདག་

ོང་ ེད་ ིན་ཡོད། ༢༧ ལ་པོར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ད ལ་ནི་ ོ་ ར་མང་ལ། ག་པའི་ག ང་མ་ནི་མཐོ་ ང་
གི་འོ་སེ་ཤིང་བཞིན་ ་མང་། ༢༨ ད་ ང་འགའ་རེས་ཨེ་ཇིབ་དང་རང་རང་གི་ ལ་ ེ་ནས་ཤ་ལོ་མོ་ལ་ ་ ་
དང་ ་ ས་ནས་དེད་འོང་ངོ་༎

༢༩ ཤ་ལོ་མོའི་ ་བ་གཞན་ མས་ནི་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ ི་ ེགས་བམ་དང་། ཤི་ལོ་
བ་ཨ་ཧི་ ཱས་ནེ་བད་ ི་ ང་གི་ ེགས་བམ་དང་། མངོན་མ ེན་པ་ཨིད་དོ་ཡིས་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ལ་
བ ན་པའི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ༣༠ ཤ་ལོ་མོ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་

ལ་པོ་ ས་ནས་ལོ་བཞི་བ ་འགོར། ༣༡ ཤ་ལོ་མོ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཁོའི་ཕ་ ་
བིད་ ི་མཁར་ ་ ས། ཁོའི་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༡༠ རེ་ཧབ་ཨམ་ཤེ་ཀེམ་ ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ོ་ཆེད། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཤེ་
ཀེམ་ ་འཛམས་ཡོད་པས་ཡིན། ༢ ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོ་ཨམ་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོར་གཡོལ་ཆེད། ཨེ་ཇིབ་

ནས་ ོས་ཏེ་གནས་དེར་བ ད་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་བོས་ ད་ཆ་དེ་ཐོས་འ ལ་ཨ་ཇིབ་ནས་ ིར་ཡོང་། ༣ ད ི་སི་
རལ་བས་ཁོ་འབོད་པར་མི་མངགས་པས། ཁོ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་འོང་ ེ་རེ་ཧམ་ཨམ་དང་

ག་ནས། ཁོ་ལ། ༤ ོད་ ི་ཕས་ང་ཚའི་ ག་ ་གཉའ་ཤིང་བཞག་ཅིང་ལས་ཀ་ ི་མོ་ལས་ ་བ ག་པས། ད་ ་
ོད་ ིས་ང་ཚའི་འགན་ ར་ ི་མོ་དེ་དང་གཉའ་ཤིང་དེ་ཇེ་ཡང་ ་ཐོངས་དང་། ང་ཚས་ ོད་བ ར་བར་ ་

བའོ་ཞེས་ ས་པར། ༥ རེ་ཧམ་ཨམ་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ། ཉིན་ག མ་པར་ང་ལ་ ག་ ་ཤོག་ཅེས་ ས་པས། འབངས་
མས་ ིར་སོང་ངོ་༎

༦ རེ་ཧམ་ཨམ་ ིས་ཁོའི་ཕ་ཤ་ལོ་མོ་འཚ་བའི་ བས་ ། ཁོ་ལ་ཞབས་ ་བ བ་པའི་ ན་པོ་ མས་བོས་ཏེ།
ཁོ་དང་ ན་པོ་ མས་ ིས་ ོས་ ས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ངས་འབངས་ མས་ལ་ལན་ཇི་ ར་གདབ་དགོས། ོད་
ཚར་བསམ་ ལ་ཇི་འ ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ས་པར། ༧ ན་པོ་དག་གིས་ཁོ་ལ། གལ་ཏེ་ ལ་པོས་འབངས་འདི་

མས་བ ེ་བས་ ོང་བར་བསམ་ན། ཁོ་ཚ་དགའ་ ་བ ག་ནས། ལན་ཡག་པོ་འདེབས་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་
ཁོ་ཚ་ནི་ ས་གཏན་ ་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ ེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༨ ཡིན་ན་ཡང་། ལ་པོས་ ན་པོ་ མས་

ིས་བཏོན་པའི་འདོད་ ལ་དེ་མི་ ོད་པར། ཁོ་དང་ལོ་ན་མཉམ་ཞིང་། ཁོ་ལ་ཞབས་ ་ བ་པའི་ལོ་གཞོན་
མས་དང་ ོས་ ས་ཏེ། ༩ འདི་ ད་ ། འབངས་འདི་ མས་ ིས་ང་ལ། ོད་ ི་ཕས་ང་ཚར་གཉའ་ཤིང་ ི་

མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པས། ང་ཚ་ཇེ་ཡང་གཏོང་རོགས་ ་ཞེས་བཤད་པས། ངས་དེ་ལ་ལན་ཇི་ ར་གདབ་དགོས།
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ོད་ཚས་བསམ་ ལ་རེ་བ ོད་དང་ཞེས་ ས་པས། ༡༠ ཁོ་དང་མཉམ་ ་འཚར་ལོངས་ ང་བའི་གཞོན་ ་དེ་
དག་གིས་འདི་ ད་ ། འབངས་དེ་དག་གིས་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ི་ཕས་ང་ཚར་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་
པས། ོད་ ིས་དེ་ཇེ་ཡང་ ་གཏོང་རོགས་ཞེས་ ས་ན། ལ་པོས་དེ་དག་ལ། ངའི་མ བ་ ང་ངའི་ཕའི་ ེད་
པ་ལས་ ང་ ོམ་པས། ༡༡ ངའི་ཕས་ ོད་ཚ་ལ་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་ན། ངས་ ོད་ཚ་ལ་དེ་ལས་ ི་
བའི་གཉའ་ཤིང་ཞིག་འགེལ་ལ། ངའི་ཕས་ ོད་ཚ་ལ་ ག་གིས་ག ན་པ་ཡིན་ན། ངས་ ོད་ཚ་ལ་ ིག་ འི་ ག་
གིས་འ ན་པར་ ེད་ཅེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས།

༡༢ ཡེ་རོབ་ཨམ་དང་འབངས་མི་སེར་ཚང་མ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས། ོད་ཚ་ཉིན་ག མ་པར་ང་ལ་ ག་ ་ཤོག་
ཅེས་བཤད་པ་ ར། ཁོ་ཚ་ཉིན་ག མ་པར་དངོས་གནས་ཐོན་ ང་། ༡༣ ལ་པོ་རེ་ཧམ་ཨམ་ ིས་བཙན་ ག་

ན་པའི་ལན་བཏབ་པ་ ེ། ན་པོ་ མས་ ི་བསམ་ ལ་དང་མི་བ ན་པར། ༡༤ ལོ་ན་མཉམ་པའི་ལོ་གཞོན་
མས་ ིས་བཏོན་པའི་བསམ་ ལ་ ར། ཁོ་ཚ་ལ། ངའི་ཕས་ ོད་ཚ་ལ་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་ན།

ངས་ ོད་ཚ་ལ་དེ་ལས་ ི་བའི་གཉའ་ཤིང་ཞིག་འགེལ་ལ། ངའི་ཕས་ ོད་ཚ་ལ་ ག་གིས་ག ན་པ་ཡིན་ན།
ངས་ ོད་ཚ་ལ་ ིག་ འི་ ག་གིས་འ ན་པར་ ེད་ཅེས་ ས་ཏེ། ༡༥ ལ་པོས་མི་སེར་ མས་དང་མ་བ ན་པ་
དང་། དོན་དག་འདི་ནི་ ་ཡིས། གཙ་བོས་ཤི་ལོ་པ་ཨ་ཧི་ཡས་ནེ་བད་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ལ་བཤད་ ་བ ག་
པའི་ ད་ཆ་མངོན་འ ར་ ེད་ཆེད་ ་ཡིན་ལ།

༡༦ ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མིས་ ལ་པོས་ཁོ་ཚ་ ད་ཆར་མི་ཉན་པ་ཤེས་ ེས། ལ་པོ་ལ། ང་ཚ་དང་ ་
བིད་ལ་ ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ཡི་ ་ཡི་ ་དང་འ ེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་དེ། ་ཡེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། རང་
རང་གི་ ིམ་ ་ལོག་ཅིག ་བིད་ ི་ ིམ་མི་ལགས། རང་གིས་རང་ལ་བདག་ ོང་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད།

དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ཆས་སོང་ངོ་༎ ༡༧ ཡ་ ་ འི་མཁར་གཅིག་
ར་ ོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ལ་པོར་རེ་ཧབ་ཨམ་བ ད་དོ༎ ༡༨ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་གཡོག་

ལས་ ེད་མིའི་བདག་དོམ་པ་ཧ་དོ་རམ་ད ི་སི་རལ་ ་མངགས་པས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ཁོ་ལ་ ོ་ བ་
བཏང་ ེ་བསད་དོ༎ དེ་བས་ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ེལ་ ར་ ིས་ཤིང་ ར་བ ད་དེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོས་སོང་།
༡༩ འདི་ ར། ད ི་སི་རལ་བས་ ་བིད་ཚང་ལ་ བ་འགལ་ ས་ཏེ་ད་བར་ ་གནས་སོ༎

༡༡ རེ་ཧབ་ཨམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་སོང་ ེ། ད ི་སི་རལ་བར་དམག་འ ག་བ བ་ ེ། ལ་ ེ་ ིར་འ ོག་
ནས་ཡང་བ ར་རང་ཉིད་ལ་དབང་ཆེད། ཡ་ ་ འི་ ིམ་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་ ིམ་ལས་བ ོམས་

པས་མི་ ི་བཅོ་བ ད་བ ས་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བདམས་ཐོན་ ང་བའི་འཐབ་མོ་བ་ཡིན། ༢ ཡིན་ན་
ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ ེས་ ་དམ་པ་ཤེ་ ཱ་ཡ་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༣ ོད་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་ ་ཡ་ ་ འི་

ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། ༤ གཙ་བོས། ོད་ཚས་རང་
གི་ ན་ ་ མས་ལ་དམག་འ གས་ ག་མི་ ང་བས། ོད་ཚ་རང་རང་གི་ ིམ་ ་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
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དོན་དག་འདི་ནི་བདག་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། འབངས་མི་ མས་ ིས་གཙ་
བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་ཏེ་ ིར་རང་རང་ ལ་ ་ལོག་སོང་བ་ལས། རེ་ཧབ་ཨམ་དང་མཉམ་ ་ག ལ་འ ེད་ ་
མ་སོང་ངོ་༎

༥ རེ་ཧབ་ཨམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་དེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་མཁར་འ གས་ ན་ ས་པ་ ེ། ༦ འགོག་ ང་
གི་ ིར་ ་མཁར་བེད་ལེ་ཧེམ་དང་། ཨེ་ཏམ་དང་། ཐེ་ཀོ་ཨ་དང་། ༧ བེད་ ར་དང་། ཤོ་ཁོ་དང་། ཨ་ ལ་ལམ་
དང་། ༨ གད་དང་། མ་རེ་ ་དང་། ཟིབ་དང་། ༩ ཨ་དོ་ར་ཨིམ་དང་། ལ་ཁིས་དང་། ཨ་ཟེ་ ་དང་། ༡༠ ཙ་ ཱ་དང་།
ཨ་ཡ་ལོན་དང་། ཧེབ་རོན་བཅས་བ ིགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་མཁར་བཙན་པོ་

མས་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ ོགས་སོ་སོའི་འགོག་ ང་མཁར་ མས་ཇེ་བཙན་ ་བཏང་བ་དང་། ནང་
ལ་ ་དམག་དཔོན་བ ོ་འཇོག་ ས་ཤིང་། ཟ་མ་དང་། མ་དང་། ཆང་བཅས་ ང་ ་ ིག་ ས་ལ། ༡༢ ཁོས་

མཁར་རེ་རེའི་ནང་ ་ བ་དང་མ ང་ ་ ིག་ ས་ཏེ། མཁར་ མས་བ ན་པོར་བ ངས་པས། ཡ་ ་ ་དང་
བེན་ཡ་མིན་གཉིས་ཁོ་བོར་དབང་བར་ ར།

༡༣ ད ི་སི་རལ་བའི་མངའ་ཁོང་ཡོངས་ ི་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ོགས་བཞི་ནས་རེ་ཧབ་ཨམ་
ི་དབང་འོག་ ་ཡོང་། ༡༤ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ་ས་དང་ ་ནོར་དོར་ཏེ། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོང་།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་རོབ་ཨམ་དང་ཁོའི་ ས་ཁོ་ཚར་བཀག་འགོག་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚས་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་བགོས་
ར་གཙ་བོ་ལ་བ ར་བ ི་ ེད་ ་མ་བ ག་པས་སོ༎ ༡༥ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་བསང་ ི་དང་། འ ེ་ ིན་དང་།

༼མ་ཡིག་ ་ར་ཕོ་ཞེས་བཀོད་འ ག༽ རང་ཉིད་ ིས་ཟངས་ ིས་བཟོས་པའི་བེ ་བཅས་ ི་ཆེད་ ་མཆོད་
དཔོན་བ ོ་འཇོག་ ས་པ་དང་། ༡༦ ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་ ོད་ ། ག་བསམ་ མ་དག་གིས་གཙ་
བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ བས་འཚལ་བར་འདོད་པ་དག་ནི་ལེ་ཝེ་བ་དང་མཉམ་ ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོང་
ནས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ལ་མཆོད་འ ལ་ ས། ༡༧ དེ་ ར། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ེ་ཆེན་པོ་དེ་ ་བ ན་

་བཏང་ ེ། ཤ་ལོ་མོའི་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་ལོ་ག མ་ལ་དར་ཞིང་ ས་པར་ ས། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ལོ་ངོ་
ག མ་ ི་རིང་ལ་ ་བིད་དང་ཤ་ལོ་མོའི་ལམ་ ོལ་ ར་ ད་པས་ཡིན།

༡༨ རེ་ཧམ་ཨམ་ ིས་ ་བིད་ ི་ ་ཡེ་ ་མོད་ ི་ ་མོ་མ་ཧ་ལད་ ་བ་ ང་མར་ ངས་པ་དང་། ད་ ང་ཡི་
འི་ ་ཨེ་ལི་ཡབ་ ི་ ་མོ་ཨ་བི་ཧ་ཨིལ་ ་བ་ཡང་ ང་མར་ ངས། ༡༩ ཁོ་མོར་ ་འགའ་ ེ་ཡོད་དེ། དེ་དག་

ནི་ཡེ་ ས་དང་། ཤེ་མར་ ཱ་དང་། ཟ་ཧམ་བཅས་ཡིན། ༢༠ དེའི་ ེས་ ་ཡང་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ་མོ་མ་ཨ་ཁ་
༼དཔེ་ཆ་བ ་ག མ་པའི་ལེ ་གཉིས་པར། ཨོ་ལེའི་ ་མོ་མིད་ཀ་ ཱ་ཞེས་ ིས་འ ག ༽ཞེས་པ་ ང་མར་ ངས་
པ་དང་། དེ་ལ་ཨ་བི་ ཱ་དང་། ཨད་ཐ་ཨི་དང་། ཟི་ ཱ་དང་། ཤེ་ལོ་མིད་བཅས་ ་བཞི་ ེས། ༢༡ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་

ང་མ་བཅོ་བ ད་དང་། ན་མ་ ག་ ་ ངས། དེ་ལ་ ་ཉེར་བ ད་དང་། ་མོ་ ག་ ་ ེས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་བོ་
ཆེས་དགའ་ས་ནི་ཨབ་ཤ་ལོམ་ ི་ ་མ་ཨ་ཁ་ཡིན་ཞིང་། ང་མ་གཞན་དག་དང་བ ར་ན་འདང་བ ེ་ཧ་ཅང་
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ཟབ། ༢༢ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་མ་ཨ་ཁའི་ ་ཨ་བི་ ཱ་ ལ་ ས་ལ་བ ོས་ཤིང་། ཁོའི་ ན་ ་ མས་ ི་འགོ་བ་ ེ་ ་
བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་འ ག་ ་འ ག་འདོད་ཡོད་པས་སོ༎ ༢༣ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ ་བ་
ཞིབ་ཚགས་ ིས་བ བ་ནས། ཁོའི་ ་ མས་ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་ས་ཁོང་ ་ བ་པར་ ས་ཏེ་མཁར་
བཙན་པོའི་ནང་ ་ ོད་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ་ལ་ཟ་མ་མང་པོ་ ིན་ལ། ང་མ་ཡང་མང་པོ་བདམས་སོ༎

༡༢ རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ ལ་ ིད་བ ན་ཞིང་། ོབས་ གས་ཆེ་བའི་ བས་ ་ཁོས་གཙ་བོའི་ ིག་ ོལ་ བ་
་དོར་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་ཁོའི་ ེས་ ་འ ང་། ༢ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ལ་ ི་ ིད་

ལོ་ ་བར། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ཤི་ཤག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ར་ ོལ་ ས་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་པོ་དང་
འབངས་མིས་གཙ་བོའི་ གས་དང་འགལ་བར་ ས་པས་ཡིན། ༣ ཤི་ཤག་གིས་དམག་འཐབ་ ི་ཤིང་ ་ཆིག་

ོང་ཉིས་བ ་དང་། ་དམག་ ག་ ི་ཡི་ ེ་ ིད་པ་མ་ཟད་། ད་ ང་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོང་བའི་
ལི་བི་བ་དང་། ག་པ་དང་། ་ཤ་བ་བཅས་བ ང་གིས་མི་ལང་བ་ཞིག་ ིད་ནས། ༤ ཡ་ ་ འི་བཙན་མཁར་

མས་ ར་ ངས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོར་བ་དང་།
༥ བས་དེར། ཡ་ ་ འི་འགོ་བས་ཤི་ཤག་དང་བཅས་པ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ང་

ོན་པ་ཤེ་ ཱ་ ཱས་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་འབངས་མིའི་འགོ་བར་ ག་ ་སོང་ནས། ཁོ་ཚ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
ོད་ཚས་བདག་ བ་ ་དོར་བས། ངས་ ོད་ཚ་ཤི་ཤག་གི་ལག་ ་ ང་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཞེས་
ས། ༦ དེ་ནས་ ལ་པོ་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་ ི་འགོ་བ་ མས་ ི་སེམས་ མ་པར་ ར་ནས། གཙ་བོ་

ནི་ ང་བདེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༧ གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ཕམ་འ ག་པ་གཟིགས་ནས། གཙ་བོས་ཤེ་
ཱ་ ཱ་ལ་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚའི་སེམས་ མ་ཡོད་པས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་མེད་པར་བཟོ་མི་འོས་པར་ཁོ་ཚ་ ོབ་

ངེས་ཡིན། བདག་གིས་ཤེ་ཤག་གི་ལག་པ་ ད་དེ་བདག་གི་ཁོང་ ོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པའི་མགོ་ ེང་ ་འབེབས་མི་
ང་། ༨ ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ཚ་ཤེ་ཤག་གི་གཡོག་པོ་ ེད་ ་བ ་ ེ། ཁོ་ཚར་བདག་ལ་ཞབས་གཡོག་བ བ་པ་དང་
ི་མིར་ཞབས་གཡོག་བ བ་པ་གཉིས་ལ་ ད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ ་འ ག་ངེས་ག ངས།

༩ དེ་ནས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ཤེ་ཤག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ངས་ཤིང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་
པོའི་ཕོ་ ང་གི་རིན་པོ་ཆེ་འ ོག་ནས་ ེར་བ་དང་། ཤ་ལོ་མོའི་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ བ་ ང་འ ོག་པ་རེད།
༡༠ ེས་ ་ ལ་པོ་རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ཟངས་ ི་ བ་ཞིག་བཟོས་ནས་གསེར་ ི་ བ་དེའི་ཚབ་ ས་ཏེ། ལ་པོའི་
ཕོ་ ང་གི་ ོ་ ང་བའི་འགོ་བར་ ད་དེ་ ང་ ་བ ག ༡༡ ལ་པོ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ོ་
ཐེངས་རེར། ང་དམག་གིས་ བ་དེ་འཛན་ ི་ཡོད་ལ། ིར་སོང་ ེས་ བ་དེ་ ིར་བ ལ་ནས་ ོ་ ང་གི་འགོ་
བའི་ ིམ་ ་འཇོག་གིན་ཡོད།

༡༢ ལ་པོའི་སེམས་ མ་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་ཁོང་ ོ་ཞི་བར་ ར་ནས། ཁོ་རང་ ་མེད་ ་མི་གཏོང་
བར། ིར་ཡ་ ་ འི་ ོད་ ་དགེ་བའི་ ་བའང་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༣ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་རང་ལ་ ོབས་ ས་ ་
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བ ག་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ལ་པོར་བ ད་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་རང་ ལ་པོར་བ ོ་བའི་ བས་ ་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་
གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཏེ། གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་བདམས་ཏེ་ཁོང་
གི་མཁར་ ་ ས་པ་དེ་ ། ལོ་ངོ་བ ་བ ན་ལ་ ལ་པོར་བ ད་པ་ཡིན། རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་མའི་མིང་ལ་ན་ཨེ་ ཱ་
ཟེར་ཞིང་། མོ་ནི་ཨམ་མན་ ི་མི་ཡིན། ༡༤ རེ་ཧབ་ཨམ་ ིས་ ་བ་ངན་པ་ ད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སེམས་པ་

མ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ བས་ ་མ་སོང་བ་ཡིན།
༡༥ རེ་ཧབ་ཨམ་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ང་ ོན་པ་ཤེ་ ཱ་ ཱ་དང་མངོན་ཤེས་པ་ཨིད་དོའི་ཟིན་ཐོའི་ནང་ ་

མགོ་ནས་མ ག་བར་ ་ ིས་ཡོད་པ་མིན་ནམ། རེ་ཧབ་ཨམ་དང་ཡེ་རོབ་ཨམ་གཉིས་ ིས་ ས་ ན་ ་འཐབ་
འ གས་བ བ་ ིན་མཆིས། ༡༦ རེ་ཧབ་ཨམ་ཁོའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་གཉིད་དེ། ་བིད་མཁར་ ་ ར་
འ ག་ ས་ཤིང་། ་ཨ་བི་ཡས་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༡༣ ལ་པོ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར། ཨ་བི་ཡ་ཡ་ ་ འི་ ལ་སར་བ ོས་ཏེ། ༢ ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ག མ་ལ་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་མི་ ་ཡ་ཟེར་༼མ་ཨ་ཁ་ཞེས་

ང་འབོད།༽ཞིང་། མོ་ནི་གི་བེ་ཨ་པ་ཡི་ཨ་རི་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཡིན། ཨ་བི་ཡ་ཡིས་ ང་ ན་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་
ག ལ་འ ེད་ ིན་ཡོད་ལ། ༣ ཐེངས་ཤིག་ལ་ཨ་བི་ཡ་ཡིས་བདམས་གསེས་ ས་པའི་དམག་མི་ ི་བཞི་བ འི་

་ ངས་ནས་ག ལ་བཤམས་ཤིང་། དེ་དག་ནི་དཔའ་ ིང་འཛམས་པའི་འཐབ་མོ་བ་ཤ་ ག་ཡིན་ལ། རེ་ཧབ་
ཨམ་ ིས་ ང་ ིང་ ོབས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ ི་བ ད་ ་བདམས་ཏེ། ཨ་བི་ཡ་དང་ག ལ་བཤམས། ༤ ཨ་
བི་ཡ་ཨེབ་ར་ཡིམ་རི་ ལ་ ི་རི་བོ་ཙ་མ་ ཱ་ཡིམ་ ི་ ེ་ ་ལངས་ནས། འདི་ ད་ ། ་ཡེ་རེ་ཧབ་ཨམ་དང་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས། ར་ལ་ཉོན་དང་། ༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ འི་ཞལ་ཆད་༼ནམ་ཡང་མི་འདོར་
བའི་དོན་ཡིན༽གནངས་ཏེ། ོད་ཚས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཁབ་ནི་ ས་གཏན་ ་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ་རབས་
ཚ་ ད་ལ་ ལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཤེས་སམ། ༦ འོན་ ང་ ་བིད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོ་དང་། ནེ་བེད་ ི་ ་ཡེ་
རོབ་ཨམ་ཡར་ལངས་ནས་ཁོའི་བདག་པོར་ བ་འགལ་ ས་ ང་། ༧ མདོ་མེད་འ མ་པོ་ ོར་ཞིག་འཛམས་ཏེ་
ཁོའི་ ེས་ ་ གས་ནས། ད ངས་ ོབས་ཆེན་པོས་ཤ་ལོ་མོའི་ ་རེ་ཧབ་ཨམ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས། བས་དེར་རེ་
ཧབ་ཨམ་ནི་ཉམ་ ང་གི་ ིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོ་ཚར་འགོག་ ོལ་ ེད་མ་ བ་པར་ ར། ༨ ད་ ་ ོད་ཚར་

་བིད་ ི་ ་རབས་ ིས་གཙ་བོའི་ ལ་ཁབ་ ོང་བར་བཀག་འགོག་ ེད་པའི་བསམ་ ོ་ཡོད་ལ། ོད་ཚར་མི་
ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པས་མི་ཚད། དེ་ ་ཡེ་རོམ་ཨམ་ ིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ ་ཡི་ཚབ་ ་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་
བེ ་ཡང་ཡོད་པས། ༩ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ེས་རབས་པ་དང་ལེ་ཝེ་བ་བཙན་ ིས་
གནས་ད ང་བཏང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ི་མིའི་ ོལ་ངན་ ར་རང་ཉིད་ལ་མཆོད་དཔོན་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ནམ།
མི་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བེ ་ཕོ་གཅིག་དང་། ་ ་ཕོ་བ ན་ ིད་དེ་རང་ཉིད་དམ་པར་ ས་ན། དོན་ ིས་ ོང་
བའི་ ་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས་ཆོག ༡༠ ང་ཚར་མཚན་ན། གཙ་བོ་ནི་ང་ཚའི་ ་ཡིན་ལ། ང་ཚས་ཁོང་
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གཏན་ནས་ བ་ ་དོར་བ་མེད་པ་དང་། གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་མཆོད་དཔོན་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་
ནི་ཨོ་རོན་ ི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་ལ། ད་ ང་ལེ་ཝེ་བས་ ང་རང་རང་གི་ལས་ལ་འབད་ ིན་མཆིས། ༡༡ ཉིན་
རེའི་ནང་དགོང་གི་ ས་ ་གཙ་བོ་ལ་དམར་མཆོད་དང་། ི་ཞིམ་ ི་ ོས་བ ག་པ་ཡིན་ཞིང་། གསེར་བཙ་
མས་བཟོས་པའི་ཅོག་ཙའི་ ེང་ ་བག་ལེབ་བ ིགས་པ་དང་། དགོང་རེ་བཞིན་གསེར་ ི་ ོན་ ེགས་ ་ ོན་
མེ་བཀར་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་བ ིས་པ་ཡིན། ོད་ཚས་ཁོང་ བ་

་དོར་བ་རེད། ༡༢ ང་ཚར་ལམ་ ོན་མཁན་ནི་ ་ཡིན་ལ། ང་ཚའི་གནས་འདིར་ཡང་ ་ཡི་མཆོད་དཔོན་ ིས་
ད་མཐོན་པོས་ ོད་ཚ་ལ་ ང་འ ད་ ིན་མཆིས། ེ་ ད་ད ི་སི་རལ་བ། གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ཚའི་མེས་པོའི་ ་

དང་ག ལ་མ་བ ེ་རོགས། དེ་ ར་ན། ོད་ཚའི་ ་བ་བདེ་ ག་ངང་འ བ་མི་ཡོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ས།
༡༣ ཡེ་རོབ་ཨམ་ ིས་ཡ་ ་ ་བའི་ བ་ ་དམག་བ ང་ ེ། དེ་ ར་ད ི་སི་རལ་བ་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་ ོན་

དང་། བ ངས་དམག་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་ བ་ ོགས་ ་ཡོད། ༡༤ ཡ་ ་ ་བས་ ིར་འཁོར་ནས་བ ས་པས། ་
ག ག་གཉིས་ཀར་ད ་དམག་ཡོད་པ་མཐོང་བས། གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་

ང་ ང་ ས་སོ༎ ༡༥ དེ་ནས་ཡ་ ་ ་བས་ག ང་འབོད་ ས་ཤིང་། ག ང་འབོད་ ེད་པའི་ བས་ ། ་ཡིས་
ཡེ་རོབ་ཨམ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། ཨ་བི་ ཱ་དང་ཡ་ ་ འི་ ོན་ནས་ཕམ་ ་བ ག་ ེ། ༡༦ ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ཡ་ ་ ་བའི་ ོན་ནས་ ིར་ ོས་ཤིང་། ེས་ ་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ཡ་ ་ འི་ལག་ ་ ད་པས། ༡༧ ཨ་བི་

ཱ་དང་ཁོའི་དམག་མིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་མང་པོ་བསད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་བའི་ ག་དམག་འ མ་ ་བསད་
པ་དང་།

༡༨ བས་དེར། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཕམ་པར་བཏང་ཞིང་། ཡ་ ་ ་བ་ ལ་ཁ་ཐོབ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ་བ ེན་པས་སོ༎ ༡༩ ཨ་བི་ ཱས་ཡེ་རོབ་ཨམ་ཕར་བ ད་དེ། ཁོའི་མཁར་
འགའ་ ོལ་བས་ ངས། གང་དག་ཅེ་ན། མཁར་དེ་དག་ནི་བེད་ཨེལ་དང་བེད་ཨེལ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་
དང་། ཡེ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་དང་། ཨེབ་རོན་༼ཨེ་ཕོ་ལོན་ཡང་ཟེར།༽དང་དེ་ཨེབ་རོན་
ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་སོ༎ ༢༠ ཨ་བི་ ཱ་འཚ་བའི་ བས་ ། ཡེ་རོབ་ཨམ་ལ་ ོབས་ གས་ ས་མི་ བ་
ལ། གཙ་བོས་ཕར་ ོལ་ ས་པས། ཁོ་རང་ཤིའོ༎ ༢༡ ཨ་བི་ ཱ་ལ་རིམ་བཞིན་ ོབས་ གས་ ས་ཏེ། བ ན་མོ་
ཆེན་ ང་བ ་བཞི་ ངས་ཤིང་། ་ཉི་ ་ ་གཉིས་དང་། ་མོ་བ ་ ག་ ེས། ༢༢ ཨ་བི་ ཱའི་ ེས་ ི་ ་བ་དང་
གཏམ་ ོད་ཡོད་ཚད་ ང་ ོན་པ་ཨིད་དོའི་ མ་ཐར་ ེང་ ་ ིས་ཡོད་དོ༎

༡༤ ཨ་བི་ ཱ་ཁོའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་མཁར་ ་ ར་ ས་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ ་
ཨ་སབ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། ཨ་སབ་ ིས་ ལ་ ིད་ ོང་བའི་ བས་ ། ལོ་ངོ་བ ་ལ་ ལ་

ེ་བདེ་ཞིང་འཇགས་པར་གནས། ༢ ཨ་སབ་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་ ན་ ར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་
མས་ ད་དེ། ༣ ི་མིའི་ ་ཡིས་མཆོད་ ེགས་དང་མཆོད་ ི་མེད་པར་བཏང་ཞིང་། ཀ་ ་བཅག་པ་དང་། ་
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ཤིང་བཅད་ནས། ༤ ཡ་ ་ ་བར་གཙ་བོ་ ེ། རང་གི་མེས་པོའི་ ་ལས་ བས་འཚལ་ ་བ ག་པ་དང་། ཁོའི་
ིག་ ོལ་དང་། བཀའ་ ང་བ ི་བར་དགོས་པར་བ ོས། ༥ ད་ ང་ཡ་ ་ འི་མཁར་རེ་རེའི་མཆོད་ ི་དང་ཉི་

མའི་ ་བ ན་ཡང་མེད་པར་བཏང་། ས་དེར་ ལ་ ེ་བདེ་ཞིང་ ིད་པར་ ར། ༦ ཡ་ ་ ་ ་མཁར་བཙན་
པོ་འགའ་ཡང་འ གས་བ ན་ ས་ཏེ། ལོ་མང་པོར་ ལ་ ེ་ལ་ཞི་བདེ་དང་། འ གས་ ོད་མེད་པར་གནས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཞི་བདེ་གནངས་བ་ཡིན། ༧ ཁོང་གིས་ཡ་ ་ ་བ་ལ། ང་ཚས་མཁར་འདི་དག་
འ གས་ ན་ ས་ཏེ། ོགས་བཞིར་ར་བ་བ ོར་དགོས་ལ། ཐོག་ཁེབས་དང་། ོ་ཆེན་དང་། ོ་གཏན་བཟོ་
དགོས། ད་ ང་ས་དེ་ང་ཚར་དབང་བར་ ས། དེ་ནི་ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་བཙལ་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་
པས། ཁོང་གིས་ང་ཚའི་ ོགས་བཞི་མཚམས་བ ད་བདེ་ལ་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། མཁར་འ གས་
བ ན་ ས་ཏེ། ལས་དོན་བདེ་ ག་ངང་ བ་བོ༎ ༨ ཡ་ ་ འི་ཡིན་པའི་ བ་དང་མ ང་བ ང་བའི་ཨ་ ཱའི་
དམག་མི་ ི་ མ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ནས་ཡིན་པའི་ བ་དང་ག ་བ ང་པའི་དམག་མི་ ི་ཉི་ ་ ་བ ད་
ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡིན།

༩ ལ་པོ་ ་ཤ་པ་ཟེ་ ཱ་ཡིས་དམག་ ི་བ ་དང་། ཤིང་ འི་དམག་ མ་བ འི་ ་ ་ ངས་ཏེ། ཡ་ ་ ་ལ་
ར་ ོལ་ ས་ཏེ། ཱ་རེ་ ་ ་འ ོར། ༡༠ དེ་ནས་ཨ་ས་ཕར་སོང་ནས་དམག་གི་གདོང་ ངས་ཤིང་། ཱ་ར་ འི་

ཙ་ཕ་ ཱ་ ་བའི་ ང་ཁོག་ ་ཕན་ ན་ལ་ག ལ་བཤམས། ༡༡ ཨ་ ཱས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས།
ེད་ཁོ་ནས་ཉམ་ ང་ལ་མགོན་ བས་གནངས་ཏེ། བཙན་པོ་ལས་ ལ་ ་འ ག་ ས་པས། གཙ་བོ་ ེ་ང་ཚའི་
་ལགས། ེད་ ིས་ང་ཚར་ ོངས་ ོགས་མཛད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ ེད་ཉིད་བ ེན་ཅིང་། ེད་
ི་མཚན་ཐོག་ནས་ད ང་ཆེན་པོ་དེར་ཕར་ ོལ་ ས་པ་ཡིན། གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ང་ཚའི་ ་ཡིན་པས། མི་
་ཡང་ ེད་ལས་ ལ་ ་མ་ག ག་ལགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ༎ ༡༢ དེ་ནས་གཙ་བོས་ ་ ་པ་ མས་ཨ་ས་

དང་ཡ་ ་ འི་ ོན་ནས་ཕམ་ ་བ ག་པས། ་ ་བ་ ིར་ ོས་སོ༎ ༡༣ ཨ་ས་དང་ཁོའི་དམག་མི་དག་གིས་ཁོ་
ཚའི་ ེས་དེད་དེ། གེ་རར་བར་ ་སོང་ཞིང་། ་ ་བའི་མི་བསད་པ་ཧ་ཅང་མང་བས། ཁོ་ཚར་ཡང་བ ར་

ོབས་ གས་ ས་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་དམག་མིའི་མ ན་ ་ཕམ་ ེ། ཡ་ ་ ་བས་ ་
ནོར་མང་པོ་འ ོག་བཅོམ་ ས་པ་དང་། ༡༤ གེ་རར་མཐའ་འཁོར་ ི་མཁར་ཡང་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། གཙ་བོས་
དེ་དག་གི་མི་ མས་ ག་ ་བ ག་ལ། མཁར་ནང་ ་ ་ནོར་ཧ་ཅང་མང་བས། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་མཁར་
ཐམས་ཅད་ ོང་བར་བཏང་། ༡༥ ད་ ང་ གས་ཟོག་གི་ར་བ་གཏོར་བ་དང་། ག་དང་ ་མོང་མང་པོ་འ ོག་
ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིར་ལོག་གོ།

༡༥ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ཨོ་དེད་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ༢ ཁོ་རང་ཨ་ ཱ་ ེ་ལེན་ ེད་ ་
འོང་ ེ། ཁོ་ལ། ེ་ཨ་ས་དང་ཡ་ ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་འབངས་ མས། ོད་ཚས་ ར་ལ་ཉོན་

དང་། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་ གས་དང་བ ན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ནི་ ས་ནམ་ཡང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་
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བ གས་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་ཁོང་ཉིད་ལས་ བས་འཚལ་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་ཞལ་མཐོང་བར་འ ར། གལ་
ཏེ་ ོད་ཚས་ཁོང་ བ་ ་དོར་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ ང་ ོད་ཚ་ བ་ ་འདོར་ངེས། ༣ ད ི་སི་རལ་བས་ ་
དངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་ ས་པ་དང་། ོབ་ ོན་ ེད་པའི་མཆོད་དཔོན་མེད་ལ། ིག་ ིམས་ ང་མེད་པར་ ས་
ཡིན་རིང་བོ་འགོར། ༤ འོན་ ང་ཁོ་ཚར་གནོད་འཚ་ ང་བའི་ བས་ ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལས་

བས་བཙལ་བས། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་ཞལ་མཐོང་བར་ ས། ༥ བས་དེར། ིར་འ ད་ནང་འོང་གི་མི་དག་ནི་
བདེ་འཇགས་མིན་ལ། ལ་ ེའི་ ོད་དམངས་ མས་ཟིང་ཟིང་ལང་ལོང་ ་ ར་ཅིང་། ༦ ལ་ ེ་འདིས་ ལ་

ེ་གཞན་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་པ་དང་། མཁར་ ོང་འདིས་མཁར་ ོང་གཞན་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ཕན་ ན་ལ་
གནོད་འཚ་བཏང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་གནོད་འཚ་ ་ཚགས་ ད་དེ་འ གས་པར་ ས་པ་ཡིན། ༧ ོད་ད་

་ ོད་ཚས་ ིང་ ོབས་བ ེད་པ་ལས་ ིང་ ེ་བ ོམ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་ ་དགའ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས།

༨ ཨ་ ཱས་ ང་ ོན་པ་ཨོ་དེད་ ི་ ་ཨ་སར་ ཱས་ ང་བ ན་པའི་ ད་ཆ་ཐོས་པས། ཁོ་ལ་ ོབས་པ་ ས་ཏེ།
ཡ་ ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་དང་། ད་ ང་རི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ནས་འ ོག་པའི་མཁར་ མས་
དང་། དེའི་ནང་གི་དགོས་མེད་ ི་དངོས་པོ་ མས་མེད་པར་བཏང་བ་དང་། ཡང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་

མས་རའི་མ ན་ ་ཁོང་ལ་ ར་ཡང་བསང་ ི་ཞིག་བ ིགས་སོ༎ ༩ ཡ་ ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་འབངས་
མས་དང་། ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་གནས་གཡར་བའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་། མ་ནས་ཤེ་དང་། ཤིམ་ཨོན་བཅས་མཉམ་ ་

འ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་མང་པོ་ ིར་ཨ་སའི་དབང་ ་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཁོ་དང་
མཉམ་ ་བ གས་ཡོད་པ་མཐོང་བས་སོ༎ ༡༠ ཨ་ ཱས་ ིད་བ ངས་ནས་ལོ་བཅོ་ ་དང་ ་ག མ་འགོར་ ེས།
ཁོ་ཚ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ས་སོ༎ ༡༡ ཉིན་དེར་ཁོ་ཚས་ ངས་པའི་བཅོམ་ནོར་ལས། བ་ ང་བ ན་བ ་དང་།

ག་བ ན་ ོང་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཏེ། ༡༢ ཁོ་ཚས་ཁ་ཆད་བཏབ་ནས། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་
ཚའི་མེས་པོའི་ ་ལས་ བས་འཚལ་དགོས་པར་ ས། ༡༣ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལས་ བས་མི་འཚལ་
བའི་མི་ ན་གཞོན་དང་། ཕོ་མོ་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གསོད་དགོས་པར་ ས། ༡༤ ཁོ་ཚས་ ད་མཐོན་པོས་དགའ་
འབོད་དང་། ིང་ ་དང་ ང་བོས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་མནའ་བོར་རོ༎ ༡༥ ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་མནའ་བོར་
བར་དགའ་ ོ་ ེས་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མནའ་བོར་བ་དང་། སེམས་

མ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལས་ བས་བཙལ་བས། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ཞིང་། ོགས་ ན་ ་ཞི་
བདེ་བ ལ་བས་སོ༎

༡༦ ལ་པོ་ཨ་སས་ཁོའི་ ོ་མོ་ ཱ་ཨ་ཁའི་ ལ་ མ་ ི་གོ་ས་མེད་པར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོས་ཨ་ཤེ་
ཱ་ཡི་འབག་ ་ཞིག་བཟོས་པས་ཡིན་ལ། ཨ་ས་ཡིས་ཁོ་མོའི་འབག་ ་དེ་ག བ་ཅིང་བཅག་ ེ་ཐལ་བར་བཏང་

ཞིང་། ཀིད་རོན་ ི་ ་བོའི་འ མ་ ་མེ་ལ་བ ེགས། ༡༧ མཆོད་ ི་ཁོ་ན་ད ི་སི་རལ་ ་མེད་པར་བཏང་མེད།
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ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་ ཱའི་སེམས་ནི་ནམ་ཡིན་ཡང་ མ་དག་ཡིན། ༡༨ ཨ་ ཱ་ཡིས་ཁོའི་ཕས་དམ་པར་ ས་པ་དང་།
རང་གིས་དམ་པར་ ས་པའི་གསེར་ད ལ་དང་། ོད་ཆས་ཚང་མ་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་ ལ། ༡༩ ས་དེ་ནས་
བ ང་ཨ་ ཱས་ ལ་ ིད་བ ངས་ཏེ་ལོ་སོ་ འི་རིང་ལ། ག ལ་ ི་དོན་ ེན་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎

༡༦ ཨ་སའི་ ིད་ལོ་ཉེར་ ག་པར་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ཱ་ཨེ་ཤས་ཡ་ ་ ་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཤིང་།
ཱ་ ཱ་བ ིགས་བཟོ་ ས་ཏེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་སའི་ ང་ ་མི་ ་ཡང་འ ོ་འོང་ ས་མི་ཆོག་

པར་ ས། ༢ དེ་ནས་ཨ་ ཱས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་བང་མཛད་ལས་གསེར་ད ལ་
ངས་ནས། ད་མེ་སེག་ ་གནས་པའི་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་བེན་ཧ་དད་ལ་ ིན་ནས། འདི་ ད་ ། ༣ ོད་ ི་ཕས་
ོན་ཆད་ངའི་ཕ་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ ོང་བས། ངས་ ང་ ོད་དང་ཁ་ཆད་གདབ་པར་ ། ད་ནི་ངས་ ོད་ལ་

གསེར་ད ལ་ ིན་པ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་རང་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ཱ་ཨེ་ཤ་གཉིས་ ི་ཁ་ཆད་མེད་པར་
ས་ཏེ། ཁོ་ང་དང་ཁ་ ལ་བར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་པར། ༤ བེན་ཧ་དད་ ིས་ཨ་ས་ཡིས་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་

ཐོས་ ེས། དམག་དཔོན་མངགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་མཁར་ ོང་ ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་བ ག་ ེ། ཨི་ཡོན་དང་།
ན་དང་། ཨ་བེལ་ ཱ་ཡིམ་དང་། ནབ་ ་ལིའི་མཁར་ ོང་བཅས་མཛད་མཁར་ མས་ ལ་ ་བ གས། ༥ ཱ་ཨེ་

ཤས་གཏམ་དེ་ཐོས་ ེས་ལས་མཚམས་བཞག་ ེ། ཱ་ ཱ་ཡང་མ་བ ིགས་སོ༎ ༦ དེ་ནས་ ལ་པོ་ཨ་ས་ཡིས་ཡ་ ་
་བའི་ ེ་ ངས་ཏེ། བེན་ཧ་དད་ ིས་ ཱ་ ཱ་འ གས་ ན་ ེད་པར་བཀོལ་བའི་ ོ་དང་། ཤིང་ཆས་ མས་ ེལ་

འ ེན་ ས་ཏེ། གེ་ ཱ་དང་མིས་པ་གཉིས་བཟོ་བ ན་ ེད་པར་བཀོལ།
༧ ས་དེར། མངོན་ཤེས་པ་ཧ་ ་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་སའི་གམ་ ་འོང་ནས། ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ ལ་པོ་ཨ་

རམ་ལ་ ོ་གཏད་དེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་དད་པའི་ ོ་ནས་མ་བ ེན་པས། ལ་པོ་ཨ་རམ་ ི་དམག་མི་ ོད་
ི་ལག་ནས་ཐར་བར་སོང་བ་རེད། ༨ ་ཤ་བ་དང་། ལིབ་ ཱ་བའི་དམག་གི་ ོབས་ གས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཡིན་

ནམ། ཤིང་ འི་དམག་དང་། ་དམག་ ང་ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ཁོ་ན་ལ་ ོ་གཏད་
པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ལ། ༩ གཙ་བོས་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་
ཏེ། མ ་ ས་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་ ོ་དཀར་བའི་མི་ལ་ ོགས་དན་མཛད། ོད་ ིས་དོན་འདི་ནི་ལོག་པར་ ད་པ་
ཡིན་པས། ེས་ ོགས་ ་ ོད་ལ་ག ལ་འ ང་བར་ངེས་ཞེས་ ས་པས། ༡༠ ཨ་ ཱ་མངོན་ཤེས་པའི་ ེང་ ་ཁོང་

ོ་ལངས་ཏེ། ཁོ་རང་བཙན་ ་བ ག་པ་རེད། ས་དེར་ཨ་ ཱས་ ང་འབངས་མི་འགའ་ལ་ག ག་ བ་ ི་ ོར་
བ་བ མས་པ་རེད།

༡༡ ཨ་ ཱས་ ད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད། མགོ་ནས་མ ག་བར་ ་ཡ་ ་ ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་
བཀོད་ཡོད།

༡༢ ཨ་ ཱ་ ལ་པོར་བ ད་ནས་ལོ་སོ་ད ་འགོར་བའི་ ས་ ། ཁོའི་ ང་བར་ ས་ ི་མོ་ཞིག་ཕོག ཡིན་ཡང་
ཁོས་ ས་ཕོག་པའི་ བས་ ་གཙ་བོ་ལས་ བས་མ་བཙལ་བར། ན་པར་བ ེན་པ་ཡིན་པས། ༡༣ ཁོ་ ལ་པོར་
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བ ད་ནས་ལོ་ཞེ་གཅིག་པར་ཤི་སོང་ལ། ཁོའི་མེས་པོ་དང་མཉམ་ ་གཉིད་དེ། ༡༤ ་བིད་མཁར་ ་རང་ཉིད་
ིས་བཏབ་པའི་བང་སོའི་ནང་ ་ ར་འ ག་ ས་པ་དང་། མལ་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ཅིང་། འ མ་ ་ ི་ཞིམ་
ན་པའི་ ོས་ ་ ་ཚགས་ཏེ། ོས་ ོར་ཐབས་ལ་བ ེན་ནས་བ ེབས་པའི་ ི་ཞིམ་ ིས་ཁེངས་པར་ ས། ད་
ང་ཁོའི་ཆེད་ ་དངོས་ ས་གཞན་མང་པོ་ཡང་མེར་བ ེགས་སོ༎

༡༧ ཨ་སའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། དཔའ་ངར་ཆེ་ ་བ ེད་དེ་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ལ་འགོག་ ོལ་ ས། ༢ དམག་མི་ མས་ཡ་ ་ འི་མཁར་བཙན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

བཀོད་ ིག་ ས་ཤིང་། སོ་ ང་བ་ མས་ཡ་ ་ འི་ ལ་དང་ཁོའི་ཕ་ཨ་ས་ཡིས་ ངས་པའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་
མཁར་ ོང་དག་ལ་བཀོད་ ིག་ ས། ༣ གཙ་བོ་ནི་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོས་རང་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ ིས་དང་ཐོག་ ད་པའི་ལམ་ ་ གས་ཤིང་། བ་ཨལ་ལ་ བས་ ་མ་སོང་བར།
༤ ཁོའི་ཕའི་ ་ལས་ བས་བཙལ་ཏེ། ཁོང་གི་བཀའ་ ང་བ ི་བ ང་ ས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་
ལམ་ ་མ་ གས་སོ༎ ༥ དེ་བས་གཙ་བོས་ཁོའི་ ལ་ ེ་བ ན་ ་བ ག་པས། ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་ ིས་
ཁོ་ལ་ ེས་ ལ་ཏེ། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ནོར་ ས་མང་པོ་ཐོབ་པར་ ར། ༦ ཁོ་རང་གཙ་བོའི་ལམ་
ལ་ གས་པར་མོས་པས། ཡ་ ་ འི་བསང་ ི་དང་ཤིང་ ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཏང་།

༧ ཁོའི་ ིད་ལོ་ག མ་པར། ཁོས་ ོན་པོ་དག་ལས་བེན་ཧ་ཨིལ་དང་། ཨོ་བད་ ཱ་དང་། ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་།
ནེ་ཐན་ཨེལ་དང་། མི་ ་ ཱ་བཅས་ཡ་ ་ འི་མཁར་སོ་སོར་མངགས་ནས་མི་སེར་ མས་ལ་ ོབ་གསོ་བཏང་བ་
དང་། ༨ དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ལེ་ཝེ་བ་ཤེ་མ་ ཱ་དང་། ནེ་ ཱན་ ཱ་དང་། ཟེ་བད་ ཱ་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་དང་། ཤེ་མི་
ར་མོད་དང་། ཡེ་ཧོ་ན་ཐན་དང་། ཨ་དོ་ནི་ཡ་དང་། ཏོ་བི་ཡ་དང་། ཏོབ་ཨ་དོ་ནི་ ཱ་དང་། ད་ ང་མཆོད་དཔོན་
ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། ཡེ་ཧོ་ ཱམ་བཅས་ ང་མཉམ་ ་མངགས་པ་ཡིན་ལ། ༩ ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་ ིག་ ིམས་ ི་མདོ་

ེར་ནས། ཡ་ ་ འི་མཁར་སོ་སོར་སོང་ནས་མི་སེར་ མས་ལ་ ོབ་གསོ་བཏང་།
༡༠ གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ོགས་བཞིའི་ ལ་ ེ་དག་ཤིན་ ་ ག་པར་ ས་ཏེ། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་ག ལ་

འ ེད་མི་ཕོད་པར་བཏང་། ༡༡ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འགས་ ང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ལེགས་ ེས་དང་ད ལ་ ལ་ཞིང་། ཨ་
རབ་པས་ ང་ཁོ་ལ་ ག་བ ན་ ོང་བ ན་བ ་དང་། ར་ ག་བ ན་ ོང་བ ན་བ ་བཅས་ ལ་ཏོ༎

༡༢ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ོབས་ གས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་། ཡ་ ་ ་ ་མཁར་ ོང་དང་མཛད་
མཁར་འ གས་བ ན་ ས། ༡༣ ཁོ་ལ་ཡ་ ་ འི་མཁར་ ོང་ ་འ གས་ ན་ ི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་།
དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འཐབ་མོ་བ་ ེ། མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཡང་ཡོད། ༡༤ ཁོ་ཚའི་མི་ ངས་
ནི་རིགས་ ས་ ར་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཡ་ ་ འི་རིགས་ ི་ ོང་དཔོན་ཨད་ནས་ ིས་ ེ་ ངས་
པའི་མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ ི་ མ་ ་དང་། ༡༥ དེའི་ ེས་ ་ ོང་དཔོན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ེ་ ིད་པའི་
མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ ི་ཉེར་བ ད་དང་། ༡༦ ཡང་དེའི་ ེས་ ་ཟིག་རའི་ ་ཨ་མས་ ཱ་ཡིས། གཙ་
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བོའི་ཆེད་ ་རང་ ོག་ ོས་བཏང་ ེ། མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ ི་ཉི་ འི་ ེ་ ིད་ཡོད་པ་དེ་དང་།
༡༧ བེན་ཡ་མིན་རིགས་ ི་མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཨེལ་ཡ་ ་ཡིས་ ེ་ ིད་ཅིང་། མདའ་དང་ བ་བ ང་
བའི་དམག་མི་ ི་ཉི་ ་ཡོད་པ་དེ་དང་། ༡༨ དེ་མིན་ཡེ་ཧོ་ཟ་བད་ ིས་ ེ་ ིད་དེ་ག ལ་འ ེད་པར་ ་གོན་

ས་ཡོད་པའི་དམག་མི་ ི་བཅོ་བ ད་ཡོད་པ་བཅས་ཡོད་དོ༎ ༡༩ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ལ་པོར་ཞབས་
འདེགས་ ་མཁན་ཡིན་ལ། ད་ ང་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ི་མཁར་བཙན་པོ་ མས་ ་བཀོད་ ིག་ ས་ཡོད་པ་

མས་དེའི་ནང་ ་མི་འ འོ༎

༡༨ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ནོར་ ས་མང་པོ་ཐོབ་པར་ ར་བས། ཨ་ཧབ་དང་གཉེན་ ི་འ ེལ་
བ་བ གས། ༢ ལོ་འགའ་འགོར་ ེས། ཁོ་རང་ས་མར་ ཱ་ ་ཨ་ཧབ་དང་ ག་ ་སོང་བས། ཨ་ཧབ་

ིས་ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ང་བའི་མི་ མས་ལ་ནོར་ ག་མང་པོ་བཤས་ནས་ ེ་ལེན་ ས་ཤིང་། ཁོ་དང་མཉམ་
་ར་མོད་གིལ་ཨད་ ་ཕར་ ོལ་ ེད་པར་བ ལ། ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་

ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ོད་ང་དང་མཉམ་ ་ར་མོད་གིལ་ཨད་ ་ཕར་ ོལ་ ེད་པར་འ ོ་ ས་སམ་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་
འདི་ ད་ ། ོད་དང་ང་ཕན་ ན་ད ེ་ ་མེད་པར། ངའི་དམངས་ནི་ ོད་ ི་དམངས་དང་འ ་བས། ོད་
དང་མཉམ་ ་ག ལ་འ ེད་པར་འ ོའོ་ཞེས་ ས།

༤ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ིས་ ོན་ལ་གཙ་བོ་ གས་བ ག་ ས་ཤིག་ཅེས་ ས།
༥ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ང་ ོན་པ་བཞི་བ ་བ ས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ། ང་ཚས་ར་མོད་གིལ་ཨད་ལ་ཕར་

ོལ་ ས་ན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅས་ ིས་པར། ཁོ་ཚས། དེ་ ར་ ས་ན་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་མཁར་དེ་
ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ ས། ༦ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ོན་པ་ཡང་

ཡོད་པ་མིན་ནམ། ང་ཚས་ཁོ་ཚར་ ིས་ ང་ཆོག་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས་པས། ༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ལ།
ད་ ང་མི་གཅིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཨིམ་ལའི་ ་མི་ཀ་ ཱ་ ་བ་དེ་ཡིན། ང་ཚས་ཁོ་ལ་གཙ་བོ་ལ་ ་འ ལ་ ་ ་
བ ག་ཆོག་མོད། ང་ཁོ་རང་ལ་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ང་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ ས་བ ་ཤིས་པའི་ ད་ཆ་མི་
བཤད་པར། ཁ་ཉེས་ངན་པ་ ་བས་ཡིན་ཞེས་ ས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་འདི་ ད་ ། ལ་པོས་དེ་ ར་བཤད་མི་

ང་ཞེས་ ས།
༨ དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ག་ མ་པ་ཞིག་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ར་ ་སོང་ནས་ཨིམ་

ལའི་ ་མི་ཀ་ ཱ་བོས་ཤོག་ཅེས་ ས། ༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གཉིས་ས་
མར་ཡའི་མཁར་མ ན་ ི་ཐང་ཆེན་ ། རང་རང་གི་ ལ་པོའི་ ་བ་ ོན་ཏེ་འ ག་གནས་ ་བ ད་ཡོད་ཅིང་།

ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་དེ་གཉིས་ ི་མ ན་ ་ ང་ ོན་ ིན་འ ག ༡༠ ཀེ་ ་ནའི་ ་ཙ་དེ་ཀི་ཡས་ གས་ ི་
ཱ་ཅོ་གཉིས་བཟོས་ཏེ། འདི་ ད་ ། གཙ་བོས། ོད་ ིས་ ་ཅོ་འདི་ ད་དེ། ཨ་རམ་པ་ མས་མེད་པར་འ ར་

བའི་བར་ ་གཙགས་རོགས་ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༡༡ དེ་བཞིན་ ་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ ང་འདི་
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ད་ ། གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་མོད་ ་སོང་དང་། ལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་མཁར་དེ་ ལ་
པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ ས་པ་དང་།

༡༢ མི་ཀ་ ཱ་འབོད་ ་མངགས་པའི་བང་ཆེན་པ་དེས་མི་ཀ་ ཱ་ལ། ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་མ ིན་གཅིག་
་ ལ་པོ་ལ་བ ་ཤིས་པའི་ ད་ཆ་བཤད་སོང་བས། ོད་ ིས་ ང་ཁོ་ཚ་དང་འ ་བར་བ ་ཤིས་པའི་གཏམ་
ས་ན་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས་པར། ༡༣ མི་ཀ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ངས་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བཞག་ནས་

མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། ངའི་ ་ཡིས་ཅི་ག ང་བ་ཡིན་ན། ངས་ ང་དེ་ ར་བཤད་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༤ མི་ཀ་
ཱ་ ལ་པོའི་ ོན་ལ་སོང་བས། ལ་པོས་ཁོ་ལ། ་ཡེ་མི་ཀ་ ཱ་ལགས། ང་ཚས་གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་མོད་ ་ཕར་ ོལ་
ས་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ ིས་པར། ཁོས་ལན་ ། ཕར་ ོལ་ ོས་དང་། ལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཡིན་ཏེ། ད ་བོ་ ོད་ཚའི་

ལག་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༥ ལ་པོས་ཁོ་ལ། ངས་ཐེངས་ ་ལ་བ ལ་ན། ད་གཟོད་ ོད་ ིས་གཙ་
བོས་བ ན་པ་ ར་ང་ལ་གཏམ་ ང་བོར་ ་ངེས་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པར། ༡༦ མི་ཀ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ངས་
ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་ གས་ ི་མེད་པའི་ ག་ ་དང་མ ངས་བར། རི་བོའི་ ེང་འཐོར་ཡོད་པ་
མཐོང་ ང་ཞེས་ ས། གཙ་བོས། འབངས་མི་འདི་དག་ལ་བདག་པོ་མེད་ ང་། ཁོ་ཚ་བདེ་འཇགས་ངང་རང་
རང་གི་ ལ་ ་སོང་ཆོག་ཅེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༡༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ།
ངས་ ོད་ལ་མི་འདིས་ང་ལ་ ང་བ ན་པ་ཚང་མ་ནི། བ ་མི་ཤིས་པའི་གཏམ་ལས་བ ་ཤིས་པའི་གཏམ་ཞིག་
འཆད་པར་མི་ ེད་དོ་ཞེས་ ས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༡༨ མི་ཀ་ ཱའི་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་དགོས། ངས་ཁོང་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ལ་
བ གས་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་ད ང་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་གི་གཡས་གཡོན་
བ ོར་འ ག་པ་མཐོང་ ང་ཞེས་ ས། ༡༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧམ་
ལ་བ ་ ིད་བཏང་ ེ། གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་མོད་ ་ག ལ་ལས་འཆི་ ་འ ག་ བ་ཅེས་བཀའ་འ ི་གནང་བས།
འདིས་འདི་ ར་བཤད་ཅིང་། ཁོས་དེ་ ར་ ས། ༢༠ མ ག་མཐར་སེམས་ཉིད་ཅིག་ ང་ ེ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་
ལངས་ནས། ངས་ཁོ་ལ་བ ་ ིད་བཏང་ཆོག་ཅེས་ ས་པར། གཙ་བོས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཐབས་ཅི་ཞིག་ ོད་པ་
ཡིན་ཞེས་ ིས་པར། ༢༡ ཁོས་འདི་ ད་ ། ང་སོང་ནས་ཁོའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ཁ་ལ་གཏམ་ ན་ ི་ གས་
ཉིད་ གས་ ་ག ག་ཅེས་ ས་པར། གཙ་བོས། ོད་ ིས་ཁོ་བོར་བ ་ ིད་གཏོང་ ས་པར་འ ག་པས། ོད་

ིས་དེ་ ར་ བས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༢༢ ད་ ་གཙ་བོས་ ན་ ་བའི་ གས་ཉིད་ ོད་ ི་ ང་ ོན་པ་འདི་
དག་གི་ཁ་ ་ གས་པར་ ས་ནས། གཙ་བོས་ ར་ནས་ ོད་རང་ལ་གནོད་འཚ་འབེབས་པར་ ས་ཡོད་ཅེས་

ས།
༢༣ ཀེ་ ་ནའི་ ་ཙ་དེ་ཀི་ ཱས་མི་ཀ་ཡའི་གདོང་ལ་བ བ་ ེ། འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ནམ་ཞིག་

ལ་ང་དང་ ལ་ཏེ། ོད་ལ་ག ང་བ ོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པས། ༢༤ མི་ཀ་ ཱས་ཁོ་ལ། ོད་རང་གསང་བའི་
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ོད་ཁང་ ་བཞའ་བའི་ཉིན་དེར། ངེས་པར་མཐོང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༢༥ ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་འདི་
ད་ ། མི་ཀ་ ཱ་ ིར་ ིད་དེ་མཁར་དཔོན་ཨ་མོན་དང་ ལ་པོའི་ ་ཡོ་ཨས་གཉིས་ལ་ ད་དེ། ༢༦ ལ་པོས་

འདི་ ད་ ། ང་རང་བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་འོང་བའི་བར། མི་འདི་བཙན་ལ་བ ག་ནས། ག་ ང་ ་བ ག་
ེ། ཕོ་བ་ ོགས་ཤིང་ ོམ་པས་ག ང་བར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༢༧ མི་ཀ་ ཱས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་

རང་བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་ཐོན་པ་ཡིན་ན། གཙ་བོས་ང་ལ་ག ང་དེ་མ་བ ོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། ཡང་འདི་
ད་ ། ་ཡེ་འབངས་མི་ མས། ོད་ཚས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ ས།

༢༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གཉིས་གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་མོད་ ་ ིན་ཏོ༎
༢༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ངས་རང་གི་ ཱ་བ་བ ེས་ནས་ག ལ་སར་འ ོ་ ་ཡིན་པས། ོད་

ིས་ ོན་ ར་རང་གི་ ལ་པོའི་ ་བ་གོན་ཆོག་ཅེས་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་ ་བ་བ ེས་ནས། ཁོ་ཚ་
ག ལ་ ་ གས་སོ༎ ༣༠ དེ་ནས་ ལ་པོ་ཨ་རམ་ ིས་ཤིང་ འི་དམག་གི་འགོ་བར། ཁོ་ཚའི་དམག་ གས་ ི་
ཆ་ ང་ག་འ ་ཡིན་ཡང་། ོད་ཚས་ཁོ་ཚ་དང་དམག་འཐབ་ ་མི་ ང་བར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དང་
འཐབ་དགོས་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༣༡ ཤིང་ འི་དམག་གི་འགོ་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་མཐོང་ ེས། འདི་ནི་
ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ མ་ནས། ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ཁོ་དང་ག ལ་བ ེས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ ད་འབོད་

ས་པས། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ ོགས་དན་མཛད། ་ཡིས་དེ་དག་གི་སེམས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་ཏེ་ཁོ་དང་འ ལ་ ་
བ ག ༣༢ ཤིང་ འི་དམག་གི་འགོ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་མིན་པ་མཐོང་ ེས། ཁོའི་ ེས་ ་
མ་ གས་པར་ ིར་འཁོར་ནས་སོང་།

༣༣ མི་ཞིག་གིས་གང་འདོད་ ་མདའ་འཕངས་ཏེ། བས་མ་ལེགས་པར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་གོ་ བ་
དང་ ་རགས་ ི་བར་ལ་ཁེལ་སོང་བས། ལ་པོས་ཤིང་ ་གཏོང་མཁན་དེ་ལ། ང་ལ་ ས་ ིད་མོ་ཕོག་སོང་
བས། ོད་ ིས་ང་རང་ག ལ་ས་ལས་ ིར་འཐེན་རོགས་ཞེས་ ས། ༣༤ ཉིན་དེར་ག ལ་ ི་ ོབས་ གས་ཇེ་

ག་ནས་ཇེ་ ག་ ་ ར་བས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་དགོང་མོའི་བར་ ་ཤིང་ འི་ ེང་ ་བ ན་བ གས་
ཏེ་ཨ་རམ་ ི་དམག་དང་འཐབས་པ་དང་། ཉི་མ་ བ་པའི་ ས་ ་ཚ་ལས་འདས་སོ༎

༡༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་བདེ་འཇགས་ངང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིར་ལོག་ ེ། ཕོ་ ང་ ་འ ོར་བ་
དང་། ༢ མངོན་ཤེས་པ་ཧ་ན་ནིའི་ ་ཡེ་ ས་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ཏེ། ཁོ་ལ། ོད་

ིས་ཅིའི་ ིར་མི་ངན་ལ་རོགས་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་ ང་བའི་མི་ལ་དགའ་བ་ཡིན། དེ་བས་གཙ་
བོའི་ ོ་བ་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་ངེས་ཡིན། ༣ ཡིན་ཡང་ ོད་ ིས་ཡ་རབས་ ི་དོན་བཟང་ ང་བ བས་ཡོད་དེ།

ོད་ ིས་ ལ་ ེ་ཡོངས་ནས་ཤིང་ ་དག་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་། ོ་སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་ ་ལ་ བས་ ་སོང་
ཡོད་ཅེས་ ས།

༤ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་པ་དང་། ེས་ ་དམངས་ ོད་ལ་ ོག་ཞིབ་ ་སོང་ཞིང་། བེ་ཨེར་
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ཤེ་ ཱ་ནས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་ ལ་བར་ ་འབངས་ མས་ ི་ ེ་ ིད་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡི་
འབངས་ ་བ ག ༥ ཁོས་ད་ ང་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ེའི་ ོད་ ི་མཁར་བཙན་པོ་དག་ ་ཞལ་ ེ་བ་བཞག་ ེ།
༦ ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཚས་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ས་ཡིད་འཇོག་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་
ནི་མིའི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་པར། གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ཡིན་པས། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ་ཁོང་ནི་ ོད་ཚ་ ན་ ་
བ གས་ངེས་ལ། ༧ ད་ ་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བ ར་བ ི་ ་དགོས་ཤིང་། ནན་ཏན་ ིས་ ་བ་བ བ་དགོས།
དེ་ཡང་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་ལ། བདེན་པ་མི་བ ི་བ་ཞིག་དང་། ཉེ་རིང་ ོགས་རིས་ཅན་
ཞིག་དང་། ན་ ་གཡོ་ལེན་ ེད་མཁན་ཞིག་མིན་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༨ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ལེ་ཝེ་བ་དང་མཆོད་
དཔོན་དང་། ད་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་དཔོན་བཅས་ ི་ ོད་ནས་མངགས་གཏོང་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་དོད་

་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་སོང་ནས། འབངས་ མས་ ིས་ཅི་བཤད་ལ་ཉན་ ེས། ིར་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་ལོག ༩ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བ ར་བ ི་དང་། ོ་སེམས་ མ་དག་གིས་ ་
བ་ བ་དགོས། ༡༠ གལ་ཏེ་མཁར་སོ་སོར་ ོད་པའི་ ན་ མས་ ིས་ཁ་ ོད་ ག་པ་དང་། ཡང་ན་ ག་གི་དོན་

ེན་དང་། ིག་ ིམས་དང་། བཀའ་ ང་དང་། ིམས་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་བཅས་དང་འགལ་ནས་ ོད་ཚ་
འཚལ་ ་འོང་ན། ོད་ཚས་དེ་ལ་ཁ་ཏ་ ོབ་གསོ་ ེད་དགོས་པ་ལས། གཙ་བོའི་ གས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་བ་
བསགས་ཏེ། ཁོང་གི་ གས་ ོ་བ་ ོད་ཚ་དང་ ོད་ཚའི་ ན་ ་དག་གི་མགོ་ལ་འབེབས་ ་འ ག་མི་ ང་། དེ་

ར་ ས་ན། ོད་ཚ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པར་འ ར། ༡༡ གཙ་བོ་དང་འ ེལ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད། མཆོད་དཔོན་
ཆེན་མོ་ཨ་མར་ ཱས་འགན་ལེན་ ེད་པ་དང་། ལ་པོ་དང་འ ེལ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད། ཡ་ ་ ་རིགས་ ེ་ཡི་
རིགས་དཔོན་ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་བད་ ཱས་འགན་ལེན་ ེད་པ་དང་། ོད་ཚའི་མ ན་ འང་ལེ་ཝེ་བའི་འགོ་
བ་ཡོད་པས། ོད་ཚས་ ོབས་པ་ཆེ་ ་བ ེད་དེ་ ་བ་ བས་དང་། གཙ་བོ་ནི་མི་ཡ་རབས་དག་དང་མཉམ་ ་
གནས་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༠ དེའི་ ེས་ ། མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་དང་། ད་ ང་མེ་ ན་པ་ མས་མཉམ་ ་འཛམས་ནས་
ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ ་འོང་བས། ༢ མི་ཞིག་གིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ི་

ཨ་རམ་པའི་༼ཡང་ན་ཨེ་དོམ་ཡང་ཟེར།༽ ོགས་ནས་ད ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ ེད་ལ་ ོལ་ ་འོང་ཞིང་། ད་ ་
དེ་ མས་ཨེང་གི་དི་ ེ། ཧ་ཙ་ཙན་ ་ ེབས་འ ག་ཅེས་ ས། ༣ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་འཇིགས་པར་ ར་ཏེ། གཙ་བོ་
ལས་ བས་འཚལ་བར་སེམས་ཐག་བཅད་ནས། ཡ་ ་ འི་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་གནས་ ང་བའི་དགོས་
པར་བ གས། ༤ དེ་ནས་ཡ་ ་ འི་མི་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་འ ས་ནས། གཙ་བོ་ལ་ བས་འ ག་ ས་པ་
དང་། ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེར་སོ་སོ་ནས་མི་ མས་ཐོན་ཏེ་གཙ་བོ་ལས་ བས་བཙལ་ཏོ༎ ༥ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ཡ་

་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཚགས་ཐོག་ ། གཙ་བོ་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་གསར་བའི་མ ན་ ་འ ེང་ནས།
༦ འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ལགས། ེད་ནི་བདེ་བའི་ཞིང་གི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ེད་ནི་
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མི་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་བདག་པོ་མ་ཡིན་ནམ། ེད་ ི་ ག་ན་མ ་དང་ ས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ས་ ང་ ེད་
རང་འགོག་ཐབས་མི་འ ག ༧ ེ་ང་ཚའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་དེ་ ོན་ཉིད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་ ི་མ ན་

་ ལ་འདིའི་ ོད་དམངས་ མས་མཐར་བ ད་བཏང་བ་དང་། ལ་འདི་ ེད་ ི་ ོགས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་
ེས་རབས་པ་ མས་ལ་ ས་གཏན་ ་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༨ ཁོ་ཚ་དེ་ ་བ ད་ནས། ེད་ ི་མཚན་ ི་ ིར་
་དམ་པའི་གནས་ཤིག་བཞེངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ༩ གལ་ཏེ་མཚན་དང་དམག་གམ། གཉན་ནད་དང་ ་གེའི་

གནོད་ ོན་ང་ཚའི་མགོ་ཐོག་ ་བབས་ཏེ། ང་ཚ་དཀའ་ངལ་ལ་འ ད་པའི་ ས་ ། ང་ཚ་ ོད་ ི་མཚན་གནས་
པའི་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་འ ེང་ནས། ེད་རང་ལ་ ་བ་ ེད་པའི་ ས་ ་ ེད་ ིས་གསན་དགོས་ལ་

ོབ་ ང་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་མཚན་ནི་གནས་དམ་པ་འདིའི་ནང་ ་ཡོད་དོ༎ ༡༠ དེ་ ོན་ད ི་
སི་རལ་ ི་མི་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ལ་ཨམ་མོན་པ་དང་།
མོ་ཨབ་པ་དང་། རི་སི་ཨིར་པ་ མས་ལ་གནོད་ ེད་ ་མ་བ ག་པར། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ ་
བ ག་ནས། ཁོ་ཚ་མ་བསད་པར་བཞག་གོ། ༡༡ དེ་ཚས་ང་ཚ་ལ་འཁོན་ལན་ཇི་ ར་ ོག་ཅེ་ན། ོས་དང་། ང་ཚ་
ནི་ ེད་ ི་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་ང་ཚར་ནོར་ ལ་ ་གནང་བའི་ ལ་དེ་ནས་མཐར་ ོད་ཅིང་འ ལ་ ་ག ག་གོ།
༡༢ ེ་ང་ཚའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཁོ་ཚར་ཉེས་ཆད་མི་གཅོད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚར་ ོལ་ ་འོངས་བའི་
དམག་ད ང་འགོག་པའི་ ས་པ་མེད་ལ། ཇི་ ར་ ེད་དགོས་པའང་མི་ཤེས་པས། ང་ཚའི་མིག་ནི་ ེད་ཁོ་ན་ལ་
ཅེར་ནས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༡༣ ཡ་ ་ འི་འབངས་ མས་དང་། ཁོ་ཚའི་ ིས་པ་དང་། ང་མ་དང་། ་མོ་དང་
བཅས་པ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ལངས་ནས་བ ད།

༡༤ དེ་ ས་གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་ལེ་ཝེ་བ་ཨ་སབ་ ི་ ེས་རབས་པ་མད་ཐན་
ཡའི་ཉིང་ཚ་དང་། ཡེ་ ་ཨེལ་ ི་ཡང་ཚ་དང་། བེ་ ་ཡ་ཡི་ཚ་བོ་དང་། ཟེ་ཀར་ཡའི་ ་ཧ་ཟི་ཨེལ་ལ་བབས་ཏེ།
༡༥ ཁོས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ འི་འབངས་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་དང་། ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་
དང་བཅས་པ། ོད་ཚས་ཉོན་དང་། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ། ད ང་ཆེན་པོ་འདི་ལ་དངངས་ ག་ ེ་མི་དགོས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ཕམ་ནི་ ོད་ཅག་ལ་མི་དབང་བར། ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། ༡༦ སང་ཉིན་ ེད་ཚ་ད ་
བོ་བ ་ ་མར་སོང་དང་། ཁོ་ཚ་ནི་ཙས་ ི་ལ་ལས་འཛགས་ཏེ་ཡར་ཐོན་པས། ེད་ཚ་ཡེ་ལོ་ཡེ་ འི་ཐང་ ོང་
གི་ ང་བའི་མ ན་ནས་འ ད་པར་འ ར་རོ༎ ༡༧ ེ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ མས། ཐེངས་འདིར་

ེད་ཚ་ག ལ་ལ་ གས་མི་དགོས་པ་དང་། ེད་ཅག་གིས་ག ལ་བཤམས་ཏེ་ལངས་ནས་ ོས་དང་། གཙ་བོས་
ེད་ཚ་ ོབ་ ིད་པས། སང་ཉིན་ད ་བོ་བ ་ ་སོང་དང་། ག་མི་དགོས་ལ། འཚབ་ ང་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་

ཅེ་ན། གཙ་བོ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༨ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ཁ་ བ་ ་ཉལ་
བ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ང་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་འ ེལ་ནས་

ག་འཚལ་ཏོ༎ ༡༩ ལེ་ཝེ་པའི་རིགས་དང་ཀོ་ཧད་པའི་རིགས་ ི་ཀོ་ ཱ་བ་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས། ད་གསང་
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མཐོན་པོས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ།
༢༠ ི་ཉིན་ཞོགས་པར། འབངས་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ། ཏེ་ཀོ་ཡ་ཡི་ཐང་ ོང་ ་ ིན། དེར་ ོད་པའི་ བས་

། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཡར་འ ེང་ ེ་འདི་ ད་ ། ེ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས། ོད་ཚས་
གསོན་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ེད་ཅག་གི་ ་ལ་དད་པ་ ིས་དང་། ེད་ མས་བ ན་པར་འ ར་བ་དང་། ཁོང་
གི་ ང་ ོན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ིས་དང་། ེད་ཚའི་དོན་འ བ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༢༡ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་
དམངས་ མས་ལ་ ོས་ ས་ཏེ། ་བ་ ་འ གས་ ས་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་འ ལ་ ་བ ག་པ་
དང་། དེ་ མས་ལ་ ས་ ་གཙང་མ་ ོན་ ་བ ག་ནས་དམག་ད ང་གི་མ ན་ ་སོང་ ེ། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
བ གས་ ས་ནས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གི་ མས་དང་ ིང་ ེ་ ས་གཏན་ ་གནས་པས་བ གས་པར་འོས་སོ་
ཞེས་ ས། ༢༢ འབངས་ མས་ ིས་བ ོད་ད ངས་འ ལ་བའི་ བས་ ། གཙ་བོས་ ང་དམག་མངགས་ཏེ་ཡ་

་ ་ལ་འཐབ་ ་ཡོང་བའི་ཨ་མོན་པ་དང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། རི་སེ་ཨིར་བ་ མས་ཕམ་པར་ ས། ༢༣ ཨམ་
མོན་པ་དང་མོ་ཨབ་པ་ མས་ཡར་ལངས་ནས། རི་སེ་ཨིར་བ་ མས་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་བ མ་པ་དང་། རི་
སེ་ཨིར་བ་ མས་བསད་ ེས། ཁོ་ཚས་རང་གི་ནང་ ་ཕན་ ན་གསོད་རེས་ ས་སོ༎

༢༤ ཡ་ ་ ་ མས་ཐང་ ོང་གི་སོ་ ་ཁང་ ་འོངས་ནས་ད ང་ཆེན་དེ་ལ་ ་ ས། གཅིག་ ང་མ་ཐར་
བར་ས་ ན་རོ་ཡིས་ཁེངས་པ་མཐོང་། ༢༥ ཡ་ ་ ་དང་ཁོའི་མི་སེར་ མས་ད ་བོའི་ ་ནོར་བ ་ལེན་ ེད་ ་
ཡོང་བ་དང་། བེམ་པོའི་ ོད་ ་ ་ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་ ེད། ཁོ་ཚས་བ ་བཀོག་ ས་པའི་དངོས་པོ་
ཧ་ཅང་མང་པས་ཉིན་ག མ་ལ་བ ་ལེན་ ས། ༢༦ ཉིན་བཞི་བར་འབངས་ མས་བེ་ལ་ཀ་ ང་བར་འཛམས་
པ་དང་།༼བ ོད་པ་ ས་པའི་དོན་ཡིན།༽དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ། དེ་བས་གནས་དེ་ལ་དེ་རིང་བར་ ་
བེ་ལ་ཀའི་ ང་བ་ཞེས་ གས་སོ༎ ༢༧ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་ ི་ ེ་ ིད་
དེ་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ད ་བོ་ལས་ ལ་ ་
བ ག་པས་དགའ་ ོ་ ེས་པ་ཡིན། ༢༨ ཁོ་ཚས་པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ང་བཅས་འ ད་བཞིན་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་འོངས་ནས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ གས། ༢༩ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་
ད ་བོ་ མས་ཕམ་པར་བཏང་བ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ༣༠ འདི་ ར་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ལ་ ེ་ནི་

ས་བདེ་གནས་འཇམ་ ་སོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ ོགས་བཞི་བདེ་ལ་བཀོད་པས་སོ༎
༣༡ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ་ལོ་སོ་ ་ཡིན་ལ། ཡེ་ ་ཤ་

ལེམ་ ་ལོ་ཉེར་ ་ལ་ ལ་པོ་མཛད། ཁོའི་མའི་ ི་མིང་ལ་ཨ་ ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཤིལ་ཧིའི་ ་མོ་ཡིན། ༣༢ ཡེ་ཧོ་ཤ་
ཕད་ ིས་རང་གི་ཕ་ཨ་ས་དང་འ ་བར་ ད་ཅིང་། གཙ་བོའི་མ ན་ ་གང་ལེགས་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འདའ་
བ་མེད་པར་ ད་དོ༎ ༣༣ འོན་ ང་མཆོད་ ི་མེད་པར་མ་ ས་ཤིང་། མི་སེར་ མས་ ི་སེམས་ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་

ི་ ་ཡི་ ོགས་ ་འ ེན་པར་མ་ ས་སོ༎
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༣༤ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་ནི་ཧ་ན་ནིའི་ ་ཡེ་ འི་ ེགས་བམ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
རབས་ ི་ནང་ ་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་འཁོད་ཡོད་དོ༎

༣༥ ེས་ ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ོགས་ ིག་
ཅིང་། ཨ་ཧས་ ཱ་ནི་མི་ལོག་པར་ ོད་པ་ཞིག་ཡིན། ༣༦ ལ་པོ་དེ་གཉིས་ ིས་མཉམ་ ་ ་བཟོས་ཏེ་ཐར་ཤིས་
ལ་འ ོ་བར་བ མ་པ་དང་། ཨེ་ཙ་མོན་གེ་བར་ ་ ་གཟིངས་བཟོས་སོ༎ ༣༧ དེ་ ས་མ་རེ་ཤ་བ་དོ་ད་ཝའི་ ་
ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཨ་ཧས་ ཱ་དང་ ོགས་ ིག་པའི་ ེན་ ིས། གཙ་བོས་

ོད་ ིས་བཟོས་པ་མཐའ་དག་ལ་གཏོར་བ ག་ ེད་ངེས་ཞེས་ ང་བ ན། ེས་ ་ ་དེ་དངོས་གནས་ཞིག་ ེ་
ཐར་ཤིས་ ་འ ོ་མ་ བ་བོ༎

༢༡ ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཁོའི་ཕ་མེས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་མཁར་ ་ཡོད་པའི་རང་གི་ཕ་མེས་ ི་
ར་ ང་ ་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ ་ཡོ་རམ་ ིས་ ལ་ ད་བ ང་ངོ་༎ ༢ ཡོ་རམ་ལ་ ན་འགའ་ཡོད་

དེ། དེ་དག་ནི་ཡེ་ཧོ་ཕད་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་། ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། མི་ཁ་ཨེལ་
དང་། ཤེ་ཕད་ ཱ་བཅས་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཡིན། ༣ ཁོ་ཚའི་ཕ་ཡིས་གསེར་ད ལ་འབོར་
ཆེན་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ི་མཁར་བཙན་པོ་ མས་དེ་དག་ལ་ ིན་ ང་ ལ་ ིད་ཡོ་རམ་ལ་
གཏད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་སོ༎ ༤ ཡོ་རམ་ཁོའི་ཕའི་ ི་ལ་བ ད་ནས་ ོབས་དང་ ན་
པར་ ར་ ེས། རལ་ ི་འ ར་ནས་རང་གི་ ན་ ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འགོ་བ་འགའ་བསད།

༥ ཡོ་རམ་ ལ་པོ་ལ་ ོད་ ས་ལོ་སོ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ད་ལ་ ལ་ ིད་བ ང་།
༦ དེ་ནི་ཨ་རབ་ ི་ ིམ་ ད་དང་འ ་བར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དག་གི་ལམ་ ་ གས་ཏེ། ཨ་རབ་ ི་ ་མོ་
རང་གི་ ང་མར་ ངས་ནས་གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་བ ི་བའི་ ་བ་ མས་ ས་ ང་། ༧ གཙ་བོས་རང་
དང་ ་བིད་ ིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེར་གཟིགས་ནས། ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་ལ་གནོད་པ་ ེད་མ་འདོད་པར།
ཁོང་གིས་ ་བིད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ས་གཏན་ ་ ་བིད་དང་དེའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་འོད་ ང་

ིན་པར་ ས་སོ༎
༨ ཡོ་རམ་ ིས་དབང་ ེད་པའི་ ས་ ། ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ིས་ཡ་ ་ ་ལ་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ། ཁོའི་དབང་

འོག་ནས་ ད་ཅིང་རང་ཉིད་ལ་ ལ་པོ་ཞིག་བ ོས། ༩ ཡོ་རམ་ ིས་དམག་དཔོན་དང་ཤིང་ ་ཡོད་ཚད་ ི་ ེ་
ིད་དེ་མཚན་མོར་ཡར་ལངས་ནས། ཁོའི་མཐའ་བ ོར་བའི་ཨེ་དོམ་པ་དང་ཤིང་ འི་འགོ་བ་ མས་ལ་ཕར་
ོལ་ ས། ༡༠ འདི་ ར་ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ིས་ཡ་ ་ ་ལ་ངོ་ལོག་ ས་ཤིང་། ཁོའི་དབང་འོག་ནས་ ད་ནས་

དེ་རིང་གི་བར་ ་འགོར་རོ༎ དེ་ ས་ལིབ་ ་བ་ མས་ ིས་ ང་ངོ་ལོག་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོ་རམ་གཙ་བོ་
ེ། ཕ་མེས་ ི་ ་དང་ ལ་བས་སོ༎ ༡༡ ཁོས་ཡང་ཡ་ ་ འི་རིའི་ ེང་ ་མཆོད་ ི་བ ིགས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
ོད་དམངས་ལ་ལོག་གཡེམ་ ེད་ ་བ ག་པས། ཡ་ ་ འི་མི་ མས་གཡོ་འོག་ ་ ད་པར་ ས།
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༡༢ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིས་ཡོ་རམ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ་བིད་ ི་ཕ་མེས་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ ོད་
ི་ཕ་ཡེ་ ་ཤ་ཕད་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་སའི་ལམ་ ་མ་ གས་པར། ༡༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་

ལམ་ ་ གས་པ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ལ་ལོག་གཡེམ་ ེད་ ་བ ག་པ་མ་ཟད།
ཨ་རབ་ ི་ ིམ་ ད་དང་འ ་བར་ ོད་ ི་ཕ་ཚན་ནས་ ོད་ལས་ ག་པའི་ ན་ ་ མས་བསད། ༡༤ དེ་བས།
གཙ་བོས་ ོད་ ི་མི་སེར་དང་། ང་མ་དང་། ་ ་མོ་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་འབེབས་པར་འ ར་ལ།
༡༥ ཡང་ ོད་ལ་ ་ནད་ ང་ ེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ ག་ལ་སོང་ནས་ ་ ག་པར་འ ར་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།

༡༦ འི་ ེས་ ་གཙ་བོས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ ་ཤའི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་ཨ་རབ་པ་ མས་བ ལ་ནས་ཡོ་
རམ་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་བ ག ༡༧ དེ་ མས་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ལ་ ོལ་ཞིང་མངའ་ཁོངས་ལ་སིམ་འ ལ་ ས་ཏེ།

ལ་པོའི་མཛད་ ི་ ་ནོར་དང་། ཁོའི་ ང་མ་དང་། ་མོ་བཅས་འ ོགས་ནས། ཁོའི་ ་ ང་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་༼
ཡོ་ཨ་ཧས་ ང་ཟེར།༽ མ་གཏོགས་གཞན་ ་གཅིག་ ང་མ་ ས་སོ༎ ༡༨ དོན་དེ་དག་གི་ ེས་ ། གཙ་བོས་ཡོ་
རམ་ལ་གསོ་ཐབས་མེད་པའི་ ་ནད་ཕོག་ ་བ ག་པས། ༡༩ ཁོ་ལ་ནད་དེ་ཕོག་ ེས་ ས་ ན་རིང་བོར་ ག་
གཟེར་ ག་པོ་ལངས་པ་དང་། ལོ་གཉིས་འགོར་ ེས་ནད་ཇེ་ ག་ལ་སོང་ ེ་ ་མ་ ག་ནས་ཤིའོ༎ དེ་ལ་ ོན་
ཆད་ཁོས་རང་གི་ཡབ་མེས་ལ་མཆོད་པ་ ལ་བ་ནང་བཞིན་ཁོའི་དམངས་ ིས་ཁོ་ལ་མཆོད་པ་ཅི་ཡང་མ་ ལ་
ཏོ༎ ༢༠ ཡོ་རམ་ ལ་པོར་ ོད་ ས་ད ང་ལོ་སོ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ད་ལ་ ད་ ིད་
བ ངས། ཁོ་རང་ཚ་ལས་འདས་ ས་ ་ངན་ ེད་མཁན་ ི་མི་གཅིག་ ང་མེད་ལ། འབངས་ མས་ ིས་དེ་ ་
བིད་ ་ ར་ ས་ ས་ ང་། ལ་པོ་ མས་ ི་ ར་ ང་ ་མ་ ས་སོ༎

༢༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ཡོ་རམ་ ི་ ་ ང་བ་ཨ་ཧས་ ཱ་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་
བ ོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཨ་རབ་པའི་ ེས་ ་འ ངས་ཤིང་དམག་ ར་ལ་ ོལ་ ་འོང་བའི་

དམག་མི་ མས་ ིས་ཨ་ཧས་ ཱ་ཡི་ ན་ ་ མས་བསད་དོ༎ དེ་བས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ི་ ་ཨ་ཧས་ ཱ་
ལ་པོར་བ ར་བ་ཡིན། ༢ ཡ་ཧས་ ཱ་ ལ་པོ་ ེད་ ས་ ་ལོ་ཞེ་གཉིས་ཡིན་ལ།༼ ལ་རབས་ ི་ ད་ཆའི་ ེ་

ཚན་༨པའི་ལེ ༢༦ ་ལོ་ཉེར་གཉིས་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་གཅིག་ལ་ ལ་ ིད་བ ངས།
ཁོའི་མའི་ ི་མིང་ལ་ཨ་ཐལ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཨོམ་རིའི་ཚ་མོ་ཡིན། ༣ ཨ་ཧས་ ཱ་ཡང་ཨ་ཧབ་ ིམ་ ད་ ི་ལམ་ ་

གས། དེ་ནི་ཁོའི་མ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ས་ངན་བ བས་ནས་ ་བ་ངན་པ་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༤ ཁོ་ཡང་ཨ་ཧབ་
ི་ ིམ་ ད་དང་འ ་བར་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ ་བ་ངན་པ་བ བས་པ་དང་། ཁོའི་ཕ་ཚ་ལས་འདས་ ེས་

ཨ་ཧབ་ ིམ་ ད་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ ས་ངན་བཏོན་ནས་འ ང་བར་ ས། ༥ ཁོས་ཨ་ཧབ་ ིམ་ ད་ ི་
ས་ངན་ལ་ཉན་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ ི་ ་ཡོ་རམ་དང་མཉམ་ ་གིལ་ཨད་ ི་ ཱ་མོད་ ་སོང་

ནས་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཧ་ཟ་ཨེལ་དང་ག ལ་བ ེས་པ་དང་། ཨ་རམ་པ་ མས་ ིས་ཡོ་རམ་པ་ ས་སོ༎ ༦ ཡོ་
རམ་ཡེ་ ་ཨེལ་ལ་ ིན་ནས། ཱ་མོད་ ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་ཧ་ས་ཨེལ་དང་འཐབ་ ས་ ས་པའི་ ་ཁ་དེ་གསོས།
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ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་༼ཨ་ཧས་ ཱ་ཡང་ཟེར།༽ནི་ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡོ་རམ་ལ་ ས་ཕོག་པར་
་ ིར་ཡེ་ ་ཨེལ་ ་མར་བབས་སོ༎ ༧ ཨ་ཧས་ ཱ་ཡོ་རམ་ལ་འ ད་ ་སོང་བས་གཞན་ ིས་བསད། དེ་ནི་ ་

ལས་ ང་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཡོ་རམ་དང་མཉམ་ ་ནིམ་ཤིའི་ཚ་བོ་ཡེ་ ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ་སོང་།
གཙ་བོས་ཨ་ཧབ་ ིམ་ ད་གཅོད་པའི་ ིར་ ་ཡེ་ ་ལ་ གས་ མ་ ིས་ གས་པས་སོ༎ ༨ ཡེ་ ་ཡིས་ཨ་ཧབ་

ིམ་ ད་ ི་ཉེས་པ་ལ་བ ག་པའི་ ས་ ། ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ མས་དང་ཨ་ཧས་ཡའི་ཚ་བོ་ མས་ ིས་ཨ་
ཧས་ཡ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པ་དང་འ ད་པས་དེ་ཚ་ཡང་བསད་དོ༎ ༩ ཨ་ཧས་ ཱ་ནི་ས་མར་ ཱ་ ་ཡིབ་ནས་

ོད་ ང་། ཡེ་ ས་ཁོ་རང་བཙལ་བ་དང་། ེས་ ་འབངས་ མས་ ིས་བ ང་ ེ། ཡེ་ འི་ ང་ ་ ེར་ནས་
བསད་དེ་ ར་ ས་ ས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ མས་ ིས་ཁོ་ནི་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ལས་

བས་འཚལ་བའི་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ ི་ ་ཡིན་ཞེས་ ས། འདི་ ར་ཨ་ཧས་ ཱ་ཡི་ ིམ་ ད་ལ་ ལ་ཁབ་ ི་བདག་
དབང་ ང་བའི་ ས་པ་མེད་པར་སོང་ངོ་༎

༡༠ ཨ་ཧས་ ཱའི་མ་ཨ་ཐལ་ཡས་རང་གི་ ་བསད་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ཡར་ལངས་ཏེ་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ད་
ཚང་མ་མེད་པར་ ས། ༡༡ འོན་ ང་ ལ་པོའི་ ་མོ་ཡོ་ཤ་བེ་ཨད་ ིས་ཨ་ཧས་ཡའི་ ་ཡོ་ཨས་ ལ་པོའི་ ་

མས་བསད་པའི་གནས་དེ་ནས་བ ས་ཏེ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ་གཉོར་མ་གཉིས་ཁང་མིག་ཞིག་གི་ནང་ ་ ས། ཡོ་
ཤ་བེ་ཨད་ནི་ ལ་པོ་ཡོ་རམ་ ི་ ་མོ་དང་། ཨ་ཧས་ ཱའི་ ་མོ་དང་། མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧ་ཡ་ ་ཡི་ ང་མ་ཡིན།
ཁོ་མོས་ཡོ་ཨ་ཧས་ ང་ ེ་ཨ་ཐལ་ཡ་ལ་གསོད་ ་མ་བ ག་གོ། ༡༢ ཡོ་ཨ་ཧས་ཁོ་མོ་ཚ་ ན་ ་ལོ་ ག་ལ་ ་ཡི་
གནས་དམ་པར་ཡིབ་ནས་བ ད། ཨ་ཐལ་ཡས་ ལ་ ིད་འ ོགས་སོ༎

༢༣ ལོ་བ ན་པར་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ལ་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་ནས། བ ་དཔོན་ཡེ་ ་ཧམ་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་
དང་། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ་ཡིས་མ་ཨེལ་དང་། ཨོ་བེད་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཨ་ ་ཡའི་ ་མ་ཨ་ཟེ་ ཱ་

དང་། ཟིག་རིའི་ ་ཨེ་ལི་ཤ་ཕད་ མས་བོས་ཏེ་ཁ་ཆད་བཏབ། ༢ ཁོ་ཚ་ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས་ལ་ ལ་བ་དང་།
ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེར་སོ་སོ་ནས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་དཔོན་ མས་བ ས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་འོང་། ༣ ཆོས་ཚགས་ ིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་ ལ་པོ་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ཅིང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་ ས་དེ་དག་
ལ། ོས་དང་། གཙ་བོས་ ་བིད་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན། ལ་པོའི་ ་ ལ་པོ་ ེད་
ངེས་སོ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༤ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་འདི་ ར་ ་དགོས་ཏེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་
རེས་ ེད་དགོས་པའི་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་ མ་ཆའི་གཅིག་གིས་ ོ་ ང་བ་དང་། ༥ མ་ཆའི་
གཅིག་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་འ ག་དགོས་པ་དང་། ཡང་ མ་ཆའི་གཅིག་ ིག་ ང་གི་ ོ་ནས་འ ག་དགོས་ལ།
མི་སེར་ མས་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་གི་ར་ ོར་ནང་ ་འ ག་དགོས། ༦ མཆོད་དཔོན་དང་ཞབས་ཏོག་ ་བའི་ལེ་
ཝེ་བ་ མས་ལས་མི་གཞན་ ་ཡང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་འ ལ་མི་ ང་། དེ་དག་ནི་འ ལ་ཆོག་ ེ་དམ་
པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎ མི་སེར་ མས་ ིས་གཙ་བོས་ཅི་བ ོས་པའི་བཀའ་ མས་བ ི་དགོས། ༧ ལེ་ཝེ་བ་ མས་
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ིས་ལག་ ་དམག་ཆས་བ ང་ ེ་ ལ་པོའི་མཐའ་ ོར་ནས་ ང་དགོས་པ་དང་། གཞན་ ་ཞིག་གནས་དམ་
པར་འོང་ན་དེ་གསོད་དགོས་ལ། ལ་པོ་ ོ་ ིར་འ ོ་བའི་ ས་ ་ ོད་ཚ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་དགོས་ཞེས་
བ ོས།

༨ ལེ་ཝེ་བ་དང་ཡ་ ་ འི་འབངས་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ས་ཅི་བ ོས་པ་ མས་ བ་པ་
དང་། མཆོད་དཔོན་ཡེ་ ་ཡ་ ས་དེ་དག་ལ་ངལ་གསོ་ ེད་ ་མ་བ ག་པས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་ཀ་

ེད་པར་ནང་ ་འོང་བ་དང་ལས་ཀ་འ བ་ ེ་ ི་ ་འ ོ་བ་ མས་ ིད་དེ་འོང་ངོ་༎ ༩ མཆོད་དཔོན་ཡེ་ ་ཡ་
ས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ས་པའི་ ་བིད་ ི་མ ང་དང་། བ་དང་། བ་ ང་ མས་བ ་དཔོན་
ིན། ༡༠ དེ་མིན་ལག་ ་དམག་ཆས་ཐོགས་པ་ མས་བསང་ ི་དང་གནས་དམ་པའི་གམ་ ་མངགས་པ་དང་།

གནས་དམ་པའི་གཡས་ནས་གཡོན་ ་ ལ་པོའི་མཐའ་ ོར་ནས་ ོད་ ་བ ག ༡༡ དེ་ནས་ ལ་པོའི་ ་ ིར་
ིད་འོང་ ེ་མགོ་ལ་ཅོད་པན་བ གས་པ་དང་། ིམས་ ི་ ེགས་བམ་སོགས་ཁོ་ལ་ ད་ནས་ ལ་པོར་བ ར་

རོ༎ ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་དང་དེའི་ ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ གས་ མ་ གས་པ་དང་། འབངས་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ ི་ལོར་
ཤོག་ཅེས་ ས་སོ༎

༡༢ ཨ་ཐལ་ཡས་དམངས་ མས་ ག་ ེ་ ལ་པོ་ལ་བ ོད་པའི་ ་ཐོས་ཏེ། དམངས་ ི་གམ་ ་འོང་
ཞིང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ལ། ༡༣ ལ་པོ་ནི་གནས་དམ་པའི་ ོའི་ཀ་བའི་ ང་ ་འ ེང་
འ ག་པ་དང་། བ ་དཔོན་དང་ ང་མཁན་ མས་ ལ་པོའི་གཡས་གཡོན་ ་འ ེང་བ་དང་། དམངས་ཚང་
མས་དགའ་ ོའི་ངང་ ང་འ ད་པ་དང་། ་མཁན་ མས་ ིས་རོལ་ཆས་ཐོགས་ནས་བ ོད་ད ངས་འ ད་
པ་སོགས་མཐོང་ནས་ཨ་ཐལ་ཡས་ ོན་པ་གཤགས་ཏེ། ངོ་ལོག་ ས་ ང་། ངོ་ལོག་ ས་ ང་ཞེས་ ད་འབོད་

ས། ༡༤ མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ས་དམག་མི་ལ་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་བ ་དཔོན་ མས་ ིད་དེ་ ིར་
ཐོན་ཞིང་། དེ་དག་ལ། དེ་ ལ་ལས་ ིར་ ད་ཅིག དེའི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ ང་ ིས་སོད་ཅིག་ཅེས་
བ ོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཆོད་དཔོན་ ིས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་དེ་བསད་མི་ཆོག་ཅེས་ ས་པས་
སོ༎ ༡༥ དེ་ནས་དམག་ མས་ ིས་མོ་རང་འ ོ་ ་བ ག་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ་རའི་ ོ་ལ་ཐོན་པ་ཙམ་ ་
མོ་བསད་དོ༎

༡༦ ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་དང་དམངས་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ཁ་ཆད་བཏབ་ནས། གཙ་བོའི་དམངས་ ེད་པར་ཁས་
ངས། ༡༧ དེ་ནས་འབངས་ཚང་མ་བ་ཨལ་ ི་ ་ཁང་ ་སོང་ ེ། དེ་བཤིག་ནས་མཆོད་ ི་དང་ ་ མས་སིལ་
ར་གཏོར་བ་དང་། བ་ཨལ་ ི་མཆོད་དཔོན་མད་ཏན་ ་བ་དེ་མཆོད་ ིའི་མ ན་ ་བསད་དོ༎ ༡༨ ཡེ་ཧོ་ཡ་

དས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ང་བའི་ལས་དེ་ལེ་ཝེ་བའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་གི་ལག་ ་ ད། ལེ་ཝེ་བའི་མཆོད་
དཔོན་དེ་ནི་མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ ་བཀོད་པ་ ར། ་བིད་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་མངགས་
པ་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་དམར་བསང་ཡང་ ལ༎ ་བིད་ ི་གཏན་ཁེལ་ ར་དགའ་ ོའི་
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་ལེན་པའི་ཆེད་ ་བཏང་བ་ཡིན། ༡༩ དེ་མིན་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་ མས་ ང་མཁན་ཡང་བཞག
དོན་ཅི་ཞིག་གི་ ིར་ ་ཡིན་ཡང་། ས་མི་གཙང་བ་ མས་དེའི་ནང་ ་འ ོ་ ་མི་འ ག་གོ། ༢༠ བ ་དཔོན་
དང་ ་ ག་དང་། དམངས་ ི་དཔོན་པོ་དང་། ལ་ཁམས་ ི་དམངས་མཐའ་དག་གི་ ེ་ ིད་དེ། ལ་པོ་གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་མར་ ངས་ཏེ། ོ་གོང་མ་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་འ ལ་ཏེ། ལ་པོའི་ ིད་ ོད་ ་
བ ག ༢༡ ལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ ོ་བས་བ ས་ཤིང་མཁར་ཐམས་ཅད་ ིང་འཇགས་ ་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། འབངས་ མས་ ིས་ཨ་ཐལ་ཡ་ ིས་བསད་པས་སོ༎

༢༤ ཡོ་ཨས་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ་ལོ་བ ན་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བཞི་བ ་ལ་ ལ་པོ་
ས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཙབ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱའི་མི་ཡིན། ༢ མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ ་འཚ་

བའི་ ས་ ། ཡོ་ཨས་ ིས་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད། ༣ ཡེ་ཧོ་ ཱ་དས་ཁོ་ལ་
བ ན་མོ་གཉིས་ ངས་ཤིང་། ་དང་ ་མོ་འགའ་ཡང་བཙས་སོ༎

༤ དེའི་ ེས་ ་ཡོ་ཨས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་བསམ་ནས། ༥ མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་
བ་ མས་བ ས་ནས་དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེར་ ན་ ་སོང་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་
ལ་ད ལ་འ ལ་ ་བ ག་ ེ། ལོ་རེ་རེར་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་དགོས་པས། དོན་དེ་

ར་བར་ བས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་ ང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ར་བར་མ་བ བས་སོ། ༦ ལ་པོས་མཆོད་དཔོན་
ཆེན་པོ་ཡེ་ ་ ཱ་ད་བོས་ནས་ཁོ་ལ། ོན་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིམས་ ོམ་ ི་ ར་མཆོག་དང་། ད ི་
སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཆེད་ ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཞལ་འདེབས་དེ་དག ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ལེ་ཝེ་བ་ མས་
བ ལ་ནས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ེར་འོང་ ེ། གནས་དམ་པའི་འ ོ་ ོན་ ་མི་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་

ིས། ༧ ིག་ ོད་ ི་ ད་མེད་ཨ་ཐལ་ཡའི་ ་ མས་ ིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཤིག་ ེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པའི་ནང་ ་ ོད་པའི་མཆོད་ ས་ཚང་མ་བགོས་ནས་བ་ཨལ་ ི་མ ན་ ་བཞག་པས།

༨ ལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་ ་འབངས་ མས་ ིས་ ོམ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་གི་ ོའི་ ི་རལ་ ་
བཞག་པ་དང་། ༩ ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་སེར་ མས་ལ་བ ་བཏང་ ེ། ་ཡི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེས་ ིས་
ཐང་ ོང་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། གཙ་བོ་ལ་ཞལ་འདེབས་འ ལ་བར་བ ོས་པ་དེ་ ེར་འོང་ ་བ ག་གོ།
༡༠ འགོ་བ་དག་དང་མི་སེར་ མས་ ིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ད ལ་ ེར་འོང་ ེ། ོམ་ ི་ཁ་གང་བའི་
བར་ ་ཞལ་འདེབས་ ལ།

༡༡ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ོམ་ ི་ནང་ ་ད ལ་མང་པོ་ ང་བ་མཐོང་ནས་ ོམ་དེ་ ལ་པོའི་མངགས་པའི་
ལས་གཉེར་བའི་མ ན་ ་བཞག་པ་དང་། ལ་པོའི་ ང་ཡིག་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་ལས་བཟོ་བས་
དེ་ ོང་བར་བཏང་ནས་ ར་ ི་སར་བཞག ཉིན་ ན་དེ་ ར་ ས་ནས་ད ལ་མང་པོ་བསགས་སོ༎ ༡༢ ལ་པོ་
དང་ཡ་ ་ཡ་ ས་ད ལ་ཚང་མ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ལས་གཉེར་བ་དག་ལ་ ད་པ་དང་། དེ་
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དག་གིས་ ོ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ་ ས་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་བ ར་བཞེངས་དང་། གས་མགར་དང་
ཟངས་མགར་ ས་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ཞིག་གསོ་ ས། ༡༣ ལས་བཟོ་བ་ མས་ ིས་རིམ་བཞིན་
ལས་ནས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་དེ་ ོན་དང་འ ་བར་ཞིག་གསོ་ ས་ཏེ་བ ན་པོར་བཏང་ངོ་༎ ༡༤ བཟོ་བ ན་
མ ག་ ོགས་ ེས། དེ་དག་གིས་ད ལ་ ག་མ་ མས་ ལ་པོ་དང་མཆོད་དཔོན་ཡ་ཧོ་ ཱ་དའི་མ ན་ ་ ེར་
འོང་བ་དང་། དེ་ལས་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ ེད་ ི་ཆོད་ཆས་དང་། ཁེམ་ ་དང་། གསེར་ ི་
མཆོད་ཆས་བཅས་བཟོས། ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་འཚ་བའི་ ས་ ་འབངས་ མས་ ས་ ན་ ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་
འོང་ནས་དམར་བསང་གཏོང་ངོ་༎

༡༥ ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་ ས་ཤིང་འཁོགས་ཏེ་འདས་པ་དང་། འདས་པའི་ ས་ ་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ཡིན་ལ།
༡༦ ་བིད་མཁར་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ར་ ོད་ ་ ར་ ས་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ི་ ོད་ ་བདེན་པའི་ལས་ མས་ ད་པ་མ་ཟད། ་ལ་བ ེན་བ ར་དང་། ་ཡི་གནས་དམ་པར་ཞིག་གསོ་
ཡང་ ས་པས་སོ༎

༡༧ ཡེ་ ་ཡ་ད་འདས་ ེས། ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ མས་ ལ་པོ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་པས་ ལ་པོས་དེ་དག་གི་
གཏམ་ལ་ཉན། ༡༨ དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་དོར་ནས། ཨ་ཤེ་ ཱ་དང་

་འ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ནས་ཉེས་པ་བསགས་པས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་
བབས་སོ༎ ༡༩ ཡིན་ཡང་ ་ཡིས་དེ་དག་ཡོད་སར་ ང་ ོན་པ་མངགས་ནས། ཁོ་ཚའི་སེམས་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་
འ ར་བའི་དོན་ ་འབད་ ང་། དེ་དག་གིས་ཉན་པར་མ་ ོའོ༎

༢༠ དེ་ ས། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཡེ་ ་ཡ་དའི་ ་ཟ་ཀར་ ཱ་བ ལ་བས། ཁོ་འབངས་ མས་
ི་གོང་ ་བ ེང་ནས་དེ་དག་ལ། ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་དང་འགལ་ནས།

ཐ་ན་རང་རང་གི་དོན་ཡང་འ བ་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ོད་ཚས་གཙ་བོ་ བ་ ་དོར་བས་ཁོང་ཡང་
ོད་ཚ་ ལ་བ་ཡིན་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༢༡ ལ་པོའི་ངག་བཞིན་ ་འབངས་ མས་ ིས་ ོ་སེམས་གཅིག་

མ ན་ ིས་ཟ་ཀར་ ཱ་ལ་ངན་ ས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་ ་ ོ་བས་ ང་ནས་བསད།
༢༢ འདི་ ར་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་ཟ་ཀར་ ཱའི་ཕའི་ ིན་ལན་མི་ ན་པར་ཁོའི་ ་བསད་པས། ཟནཀར་ ཱ་འཆི་
བའི་ ས་ ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ ན་ ིས་གཟིགས་ནས་དཀར་འདོན་ ེད་པར་ ོན་ཞེས་ ས།

༢༣ ལོ་གཅིག་གི་ ེས་ ་ཨ་རམ་ ི་དམག་ད ང་གིས་ཡོ་ཨས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་ཡོང་ ེ། འབངས་ ི་འགོ་དཔོན་ མས་བསད་པ་དང་། དེ་དག་གི་བཅོམ་ནོར་ཐམས་ཅད་ད་མེ་སེག་གི་

ལ་པོ་ལ་ ད་དོ༎ ༢༤ ཨ་རམ་པའི་དམག་མི་ ང་ ་ཞིག་ལས་མ་ ེབས་ ང་། གཙ་བོས་དམག་ད ང་ཆེན་
པོའི་དམག་མི་ མས་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་གཏད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་ ་ ་པ་ མས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ཡབ་མེས་

་ བ་ ་དོར་བས། ཨ་རམ་པར་ཡོ་ཨས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༥ ཨ་རམ་ ི་མི་ མས་ཡོ་ཨས་
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དང་ཁ་ ལ་བའི་ ས་ ། ཁོ་ལ་ནད་ ི་མོ་ཞིག་ཕོག་ཡོད་ཅིང་། འཁོར་གཡོག་པ་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ཡེ་
་ཡ་དའི་ ་ཡི་ ག་དོན་ ི་ ིར་ ་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ་ཁོ་ཉལ་ ིའི་ ེང་བསད་པ་དང་། དེ་ ་བིད་མཁར་ ་ ས་
ང་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ར་སའི་ ལ་ ་མེད་དོ༎ ༢༦ ཁོ་ལ་ངོ་ལོག་ ེད་མཁན་ནི་ཨམ་མོན་མ་ཤི་མ་ཨད་ ི་ ་

ཟ་བད་དང་། མོ་ཨབ་མ་ཤི་མ་རིད་ ི་ ་ཡེ་ཧོ་ཟ་བད་ ་བ་གཉིས་ཡིན།
༢༧ ཡོ་ཨས་ ི་ ་ མས་དང་། ཁོ་ལ་ཁ་ཏ་ ོབ་གསོ་གནང་བ་ མས་དང་། ་ཡི་གནས་དམ་པ་བ ར་

བཞེངས་ ས་པའི་དོན་ མས་ནི་ ལ་པོ་དག་གི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ཁོའི་ ་ཨ་མ་ཙ་ ཱས་ ལ་ ད་
བ ང་ངོ་༎

༢༥ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ཉེར་ད ་ལ་
ིད་བ ངས། ཁོའི་མའི་མིང་ལ་ཡེ་ཧོ་ཨ་དན་ཟེར་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ཡིན། ༢ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་

ཡིས་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་མཐོང་བ་ མས་བ བས་ ང་། སེམས་ མ་དག་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ༣ ལ་
ཁབ་བ ན་འཇགས་ ་ ར་ ེས། ཁོའི་ཡབ་ ལ་པོ་གསོད་མཁན་ ི་འཁོར་འབངས་ མས་བསད་དོ༎ ༤ འོན་

ང་ཁོ་ཚའི་ ་ མས་མ་བསད་པར་བཞག དེ་ནི་མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ ་བཀོད་པའི་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་
ཡིན། གང་ཞེ་ན། ་ཡི་དོན་ ་ཕ་མི་གསོད་པ་དང་། ཕ་ཡི་དོན་ ་ ་མི་གསོད་པར། རང་གི་ཉེས་པའི་དོན་ ་
རང་རང་སོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས་པ་ཇི་བཞིན་ནོ༎

༥ ཨ་མ་ཙ་ ཱས་ཡ་ ་ ་པ་ མས་བ ས་པ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་གཉིས་ ི་རིགས་ ར་བ ་
དཔོན་དང་ ོང་དཔོན་བ གས་ཤིང་། ཡང་ལོ་ཉི་ ར་ལོན་པ་དག་ལ་མི་ ིས་ ངས་པས། མེ་མདའ་དང་ བ་

ེར་ནས་ག ལ་ལ་ གས་ བ་པའི་དམག་མི་བ ོམས་པས་འ མ་ག མ་ཡོད། ༦ དེའི་ ེང་ ་ད ལ་ ོ་ཚད་
བ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་ནས་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ཆིག་འ མ་བ ས། ༧ ེས་ ་དམ་པ་ཞིག་ཡོང་
ནས་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ལ། ེ་ ལ་པོ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། གཙ་བོ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་པའི་ ེས་རབས་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་མི་མོས་
སོ༎ ༨ གལ་ཏེ་ ོད་རང་ངེས་པར་ ་འ ོ་དགོས་ན། ིང་ ོབས་ཆེ་ ་བ ེད་ནས་ག ལ་བ ེས་ཤིག འོན་ ང་

་ཡིས་ ོད་རང་ད ་བོའི་མ ན་ནས་ཕམ་ ་འ ག་ངེས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་མི་ ་ཡིན་ཡང་ ལ་
་འ ག་ ས་ལ། ཕམ་ ་ཡང་འ ག་ ས་པས་སོ་ཞེས་ ས། ༩ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ཡིས་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ལ། ངས་ད ི་

སི་རལ་ ི་དམག་ལ་ ིན་པའི་ད ལ་ ོ་ཚད་བ ་ཡོད་པ་དེ་ཅི་ ེད་ཅེས་ ིས་པ་དང་། ེས་ ་དམ་པ་དེས།
གཙ་བོས་དེ་ལས་ ག་པ་ཞིག་ ོད་ལ་གནང་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༠ དེ་ནས་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ཡིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ནས་
བ ས་པའི་དམག་ད ང་ མས་ ར་ ་བཀར་ཞིང་རང་རང་གི་ ལ་ལ་འ ོ་ ་བ ག ཁོ་ཚ་ཡ་ ་ འི་ ེང་
ལ་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ནས་རང་རང་གི་ ལ་ལ་ལོག

༡༡ ཨ་མ་ཙ་ ཱས་ ོབས་པ་ཆེན་པོ་བ ེད་ནས། རང་གི་དམངས་ ི་ ེ་ ིད་ནས་ འི་ ང་བར་ ིན་ཏེ་སེ་
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ཨིར་བ་ཆིག་ ི་བསད་པ་དང་། ༡༢ ཡང་ཡ་ ་ ་ མས་ ིས་དམག་ཆིག་ ི་གསོན་བ ང་ ས་ཏེ་ ག་གཡང་
་སོང་ནས་མར་ག ག་པས། དེ་དག་ཚང་མ་ཤ་ཉོག་ ས་ཉོག་ ་བཏང་ངོ་༎ ༡༣ འོན་ ང་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ཡིས་
ིར་བཏང་ ེ། རང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་ ་མ་བ ག་པའི་དམག་དེ་ མས་ ིས་ས་མར་ ཱ་ནས། བེད་ཧོ་རོན་ ི་

བར་ ་ ར་ ོལ་ ས་ཏེ། མི་ མ་ ོང་བསད་ཅིང་ ་ནོར་ཡང་མང་པོ་འ ོགས།
༡༤ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ཡིས་ཨེ་དོམ་པ་ མས་བསད་དེ་ ིར་འོང་བའི་ ས་ ། སེ་ཨེར་བའི་ ་ཡིས་འ ་ ་ མས་

ེར་ཡོང་ནས་རང་གི་ ་ ་བ ར་ནས། དེའི་མ ན་ ་ ག་འཚལ་བ་དང་བ ག་ ོས་བ ོན། ༡༥ དེ་བས་གཙ་
བོ་ཨ་མ་ཙ་ ཱའི་ ེང་ལ་ གས་ ོས་ནས། དེའི་སར་ ང་ ོན་པ་ཞིག་མངགས་ནས་དེ་ལ། ་འདི་དག་གིས་
རང་གི་དམངས་ མས་ ོད་ ི་ལག་ནས་ ང་ ོབ་པར་མི་ ས་ན། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་དེ་ལ་ བས་བཅོལ་བ་
ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༦ ང་ ོན་པ་དང་ ལ་པོས་ཁ་བ ་ ེད་པའི་ ས་ ། ལ་པོས་ཁོ་ལ། ོད་ནི་ ་ཞིག་གིས་

ལ་པོའི་ ོ་འདོན་པར་བ ོས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་ཁ་ མས་ཤིག བ ང་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པས། ང་
ོན་པས་ཁ་བ མས་སོ༎ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངའི་ངག་ལ་མི་ཉན་པར་ ་བ་འདིར་ ོད་པ་ནི། ་ཡིས་
ོད་རང་ ་མེད་ ་གཏོང་བར་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས།

༡༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ཡིས་འབངས་ མས་དང་ ོས་ ས་ཏེ། ཡེ་ འི་ཚ་བོ་དང་། ཡོ་ཨ་ཧས་
ི་ ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ི་སར་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་དེ་ལ། ོད་ཤོག་དང་། ངེད་གཉིས་

ག ར་སར་འ ད་ཡོང་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༡༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་ ང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མ་
ཙ་ ཱའི་སར་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་དེ་ལ། ལི་བ་ནོན་ ི་ ང་ཚར་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་ལི་བ་ནོན་

ི་ ག་ ོང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་མོ་ངའི་ ་ལ་བག་མར་གཏོང་རོགས་ཞེས་ ས། ེས་ ་ལི་བ་ནོན་ ི་
གཅན་གཟན་ཞིག་དེ་ ་བ ད་པས། ང་ཚར་དེ་ ོག་པས་ ིས་སོ༎ ༡༩ ོད་ ི་སེམས་ ། ོས་དང་། ངས་ཨེ་
དོམ་པ་ མས་བསད་དོ་ཞེས་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་ཤིང་རང་ ོད་ ེད་ ིན་མཆིས། ོད་རང་གི་ ིམ་ནས་བདེ་
བར་ ོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་རང་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ེ་མཉམ་ ་འཇིག་པའི་ཉེས་ ོན་བསགས་དགོས་པ་ཡིན་
ཞེས་ ས། ༢༠ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་དེ་ལ་ཉན་པར་མ་ ོ་བར་ ར། འདི་ནི་ ་ལས་འོངས་ཤིང་དེ་དག་ད ་བོའི་ལག་ ་

ོད་པར་དགོངས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ཨེ་དོམ་པའི་ ་ལ་ བས་ ་རེ་བས་སོ༎ ༢༡ དེ་ནས་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ཡར་ཡོང་ ེ། ཡ་ ་ འི་བེད་ཤེ་མེས་ཞེས་ ་བ་ ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་དང་
ག ལ་བ ེས་སོ༎ ༢༢ ཡ་ ་ ་པ་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་མ ན་ནས་ཕམ་ ེ་རང་རང་གི་ ལ་ ་ ོས། ༢༣ ད ི་
སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ིས་བེད་ཤེ་མེས་ནས་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་༼ ཡོ་ཨ་ཧས་ ང་ཟེར ༽ ི་ཚ་བོའམ། ཡོ་ཨས་

ི་ འམ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡ་མ་ཙ་ ཱ་གསོན་བ ང་ ས་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེར་བ་དང་། ཨེབ་ཡ་ཡིམ་ ི་
ོ་ནས་ ར་ ོའི་བར་ ི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་ཡང་བཤིགས། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་བ ་འ ག་གོ།

༢༤ ཨོ་བེད་ཨེ་དོམ་ ་ ང་བར་བ ོས་ནས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་གསེར་ད ལ་དང་མཆོད་ཆས། ལ་
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པོའི་ཕོ་ ང་ནང་གི་ ་ནོར་བཅས་ ེར་བ་དང་། དེ་དང་ ན་ ་མི་ཞིག་བཙན་ ་ ིད་ནས་ ིར་ས་མར་ ཱ་ ་
ལོག

༢༥ ད ི་སི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡོ་ཨས་ཤི་བའི་ ེས་ ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་
ཡང་ལོ་བཅོ་ ་ལ་གསོན་ནས་བ ད། ༢༦ ཨ་མ་ཙ་ ཱའི་ ་བ་གཞན་ མས་ནི་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཡ་ ་ ་
དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་དག་གི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ༢༧ ཨ་མ་ཙ་ ཱས་གཙ་བོ་དོར་བ་
ནས་བ ང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ངོ་ལོག་ ས་པ་དང་། ཁོ་རང་ ཱ་ཁིས་ ་ ོས་ ང་། ངོ་ལོག་
པ་ མས་ ཱ་ཁིས་ ་ཐོན་ནས་ཁོ་རང་བསད་དོ༎ ༢༨ མི་ མས་ ིས་ཁོའི་བེམ་པོ་ ་ལ་བཀལ་ནས། ཡ་ ་ འི་

ལ་ས་ ེ། ཁོའི་ཕ་མེས་ ི་ ར་ ང་ ་ ས་སོ༎

༢༦ ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ཡིས་ཨ་མ་ཙ་ ཱའི་ ་ ་ཟི་ ཱ་༼མིང་གཞན་ལ་ཨ་ཟ་ལེ་ ཱ་ཟེར།༽ཁོའི་ ལ་
པོར་བ ོས་པ་དང་། དེ་ ས་ཁོ་རང་ལོ་བ ་ ག་ཡིན། ༢ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ཁོའི་ཡབ་མེས་དང་མཉམ་

་གཉིད་པའི་ ེས་ ། ་ཟི་ ཱ་ཡིས་ཨེ་ལོད་ ིར་ཡ་ ་ ་ ་ ངས་ཤིང་ཡང་བ ར་ཞིག་གསོ་ ས། ༣ ་ཟི་
ཱ་ ལ་པོར་འ ག་ ས་ལོ་བ ་ ག་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ང་གཉིས་ལ་ ལ་ ིད་བ ངས། ཁོའི་

མའི་མིང་ལ་ཡེ་ཁིལ་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ཡིན། ༤ ་ཟི་ ཱ་ཡིས་ཁོའི་ཕ་ཨ་མ་ཙ་ ཱས་ཅི་ ས་པ་
ནང་བཞིན་ ་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་ཅིང་། ༥ ་ཡི་ཞལ་ ོན་ཐམས་
ཅད་ཤེས་པར་ ར། ཟེ་ཀར་ ཱ་འཇིག་ ེན་ ་འཚ་བའི་ ས་ ། ་ཟི་ ཱས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ་ལས་

བས་བཙལ་ཞིང་། ཁོས་གཙ་བོ་ལས་ བས་བཙལ་བས་ ་བ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་འ བ་ ་བ ག་གོ། ༦ ཁོ་
ི་ ་ཐོན་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པ་དང་། གད་ ི་མཁར་དང་། ཡབ་ནེ་ཡི་མཁར་དང་།

ཨས་དོད་ ི་མཁར་ མས་བཤིག་ ེ། ཨས་དོད་ ི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ོད་ ་ཡང་བ ར་མཁར་གསར་བ་ཞིག་
བ ིགས། ༧ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ོགས་དན་མཛད་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་། ར་བ་ཨལ་ ་ ོད་པའི་ཨ་རབ་པ་དང་།
མེ་ ན་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས། ༨ ་ཟི་ ཱ་ནི་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་བས། ཨམ་མོན་པ་ མས་ ིས་ཁོ་
ལ་འ ལ་བ་ ལ་བ་དང་། དེའི་མིང་ཨེ་ཇིབ་ ི་བར་ ་ གས་པར་ ར་ཏོ༎ ༩ ་ཟི་ ཱ་ཡིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་

ོ་དང་། ང་བ་དང་། མཁར་ ང་གི་ ་ ོག་སོགས་ལ་མཁར་ ོང་རེ་བ ིགས་ནས་བ ན་པོར་ ས་པ་དང་།
༡༠ ཡང་ཐང་ ོང་དང་། མཐོ་ ང་དང་། བདེ་ཐང་སོགས་ ་སོ་ ོང་བ གས་པ་དང་། ཁོ་ལ་ ོ་ གས་མང་
བས་དོང་ ་ཡང་མང་པོ་བ ོས། རི་ ལ་དང་ས་གཤིས་བཟང་ས་ ་ཞིང་བ་དང་ ན་ཚལ་ལ་བདག་གཉེར་

ེད་མཁན་ཡང་ཡོད། ཅིའི་ ིརཞེ་ན། ཁོ་ནི་ཞིང་ལས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བས་སོ༎ ༡༡ ཡང་ ་ཟི་ ཱ་ལ་དམག་མི་
ཡང་ཡོད་དེ། ང་ཡིག་པ་ཡེ་ཨི་ཨེལ་དང་དམག་དཔོན་མ་ཨ་སེ་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ངས་ ངས་ཤིང་། ལ་པོའི་
དམག་དཔོན་ ི་ནང་ནས་ཧ་ནན་ ཱ་ཡི་ལག་འོག་ ་བ ག་ནས་ག ལ་འ ེད་ ་སོང་། ༡༢ རིགས་དཔོན་དང་།
མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ ི་བ ོམས་ ངས་ནི་ཉིས་ ོང་ ག་བ འོ༎ ༡༣ དེ་དག་གི་ལག་འོག་ ་ད ་ལ་
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ོལ་ཞིང་ ལ་པོ་ལ་ ོགས་ ེད་ཕོད་པའི་མ ་ ན་ ི་དཔའ་ ལ་ མ་འ མ་བ ན་ ོང་ ་བ ་ཡོད། ༡༤ ་
ཟི་ ཱ་ཡིས་དམག་ཡོངས་ལ་ བ་དང་། མདའ་དང་། བ་དང་། ོག་དང་། ག ་དང་། ར་ཆ་སོགས་ ་ ིག་

ས། ༡༥ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མགར་བ་ལ་འ ལ་འཁོར་བཟོ་ ་བ ག་ ེ། མཁར་ ོང་དང་མཁར་ ི་ ་སོ་སོར་
བཞག་ནས་ ོ་འཕེན་པར་ ེད། ་ཟི་ ཱ་ཡི་ ན་ ག་ས་ ོགས་ ན་ལ་ གས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་ ོགས་
དན་ཆེན་པོ་པས་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་བ་ཡིན།

༡༦ ཁོ་རང་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་བས་ང་ ལ་ ེས་ཏེ་ལོག་པར་ ད། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་ གས་
དང་འགལ་ནས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་སོང་ནས་ ོས་ ེགས་ ་ ོས་བ ག་པར་སོང་། ༡༧ མཆོད་
དཔོན་ཨ་ཟར་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོའི་ ིང་ ོབས་ ན་པའི་མཆོད་དཔོན་བ ད་ འི་ ེ་ ིད་དེ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་
ནང་ལ་སོང་ཞིང་། ༡༨ དེ་དག་གིས་ ལ་པོ་ ་ཟི་ ཱ་བཀག་ནས་ཁོ་ལ། ེ་ ་ཟི་ ཱ་ལགས། གཙ་བོ་ལ་ ོས་ག ག་
པ་ནི་ ོད་ ི་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དམ་པའི་ལས་འདི་ ར་ ་ ེར་བའི་མཆོད་དཔོན་དང་ཨ་རོན་ ི་ ་
རབས་ཚ་ ད་ ི་ལས་ཀ་ཡིན། ོད་ ིས་ཉེས་པ་བཟོས་སོང་བས་གནས་དམ་པ་ནས་ ིར་ ད་ཅིག ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་སོ༎ ོད་ ིས་འདི་ ར་བ བ་ན་གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གཟི་བ ིད་མི་
བ ོལ་ལོ་ཞེས་ ས། ༡༩ ་ཟི་ ཱ་ཁོང་ ོ་ལངས་པ་དང་། ལག་ ་ ོས་ཕོར་བ་བ ང་ཞིང་། ཁོ་མཆོད་དཔོན་

མས་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་བའི་ བས་ ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོས་ ེགས་འ མ་ ི་མཆོད་དཔོན་
ི་མ ན་ ། ཁོའི་ད ལ་བའི་ངོས་ ་ ོ་ ར་ ་མཛ་ནད་ ང་ངོ་༎ ༢༠ མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་

གཞན་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་དེར་བ ས་པ་དང་། དེའི་ད ལ་བའི་ངོས་ ་མཛ་ནས་ ང་བ་མཐོང་བས་
ཁོ་ ི་ ་འ ོ་བར་བ ལ། ཁོ་ཡང་ ེལ་འ བ་ ིས་ ི་ ་སོང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་
བཅད་པ་ཡིན། ༢༡ ལ་པོ་ ་ཟི་ ཱ་ཤི་བའི་བར་ ་མཛ་ནད་ ིས་མནར་བས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་

ང་ཐག་རིང་བའི་ཁང་མིག་ ང་ ང་ཞིག་གི་ནང་ ་བ ད་པ་ཡིན། ཁོའི་ ་ཡོ་ཐམ་ལ་ ིམ་ཚང་དང་ ལ་
ཁབ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག

༢༢ ་ཟི་ ཱ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་ནི་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཨ་མེས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡས་ ིས་སོ༎
༢༣ ་ཟི་ ཱ་ཁོའི་ཕ་མེས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཁོའི་བེམ་པོ་ནི་ ལ་པོའི་ ར་ཞིང་ ེ། ཕ་མེས་ ི་ ར་ ོད་

་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་མཛ་ནད་ ང་ཡོད་པས་སོ༎ དེ་ ེས་ཁོའི་ ་ཡོ་ཐན་ ིས་ ལ་ ད་བ ང་ངོ་༎

༢༧ ཡོ་ཐམ་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་ ག་ལ་ ལ་
ིད་བ ངས། ཁོའི་མའི་ ི་མིང་ལ་ཡེ་ ་ ་ཟེར་ཞིང་། ཙ་དོག་གི་ ་མོ་ཡིན། ༢ ཡོ་ཐམ་ ིས་ཁོའི་

ཕ་ ་ཟི་ ཱ་ཡིས་ ་བ་ བ་པ་ནང་བཞིན་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་ ང་།
གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་མི་ གས། མི་སེར་ མས་ ིས་ ང་ལོག་པའི་ལས་ ོད་ཅིང་མཆིས་སོ༎ ༣ ཡོ་ཐམ་

ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་གོང་མ་དེ་བ ིགས་པ་དང་། ཨོ་ཕེལ་ ི་མཁར་ ེང་ ་ཡང་བཟོ་བ ན་ ས།
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༤ དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་རི་ ོད་ ་ ོང་བ གས་པ་དང་། ནགས་ཚལ་ ་ ོང་དང་མཁར་ ོང་མཐོན་པོ་བ ིགས་
སོ༎ ༥ ཡོ་ཐམ་ ིས་ཨམ་མོན་པའི་ ལ་པོ་དང་ག ལ་བ ེས་ཏེ་ ལ་བས། ཨམ་མོན་པས་དེ་ལ་ལོ་དེར་ད ལ་

ོ་ཚད་བ ་དང་། ོ་ཁལ་ཆིག་ ི་དང་། ནས་ཁལ་ཆིག་ ི་བཅས་ ལ་བ་དང་། ལོ་གཉིས་པ་དང་ག མ་པ་
ཡང་དེ་བཞིན་ ་ ལ་ཏོ༎ ༦ ཡོ་ཐན་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་མ ན་ ་བདེན་པའི་ལས་ མས་ ས་པས།
ཉིན་རེར་བཞིན་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར།

༧ ཡོ་ཐན་ ི་གཞན་ ་བ་ མས་དང་། ག ལ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁོའི་ ོད་པ་བཅས་ཐམས་ཅད་
ད ི་སི་རལ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༨ ཁོ་རང་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་
པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་ ག་ལ་ ལ་ ིད་བ ངས། ༩ ཡོ་ཐན་ཁོའི་ཕ་མེས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པ་
དང་། བེམ་པོ་ ་བིད་ ི་མཁར་ ་ ས་ལ། ཁོའི་ ་ཨ་ཧས་ ིས་ ལ་ ད་བ ང་ངོ་༎

༢༨ ཨ་ཧས་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ལོ་ཉི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་ ག་ལ་ ལ་ ིད་
བ ངས། ཁོ་རང་གི་ཕ་མེས་ ་བིད་དང་མི་འ ་བར་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་མཐོང་

བ་ མས་མ་ ད་པར། ༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ གས་ ར་ ད་ཅིང་། བ་ཨལ་ ི་ ་འ ་ཞིག་
ང་ གས། ༣ ཡང་བེན་ཧིན་ནོམ་ ་བའི་ ང་བ་ ་ ོས་བ ོན་པ་མ་ཟད། རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ ང་

མེ་ ་ ལ་ཏེ་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ ་མཐར་བ ད་པའི་ ི་མི་བའི་ཞེན་ལོག་གི་ ་བ་
མས་བ བས། ༤ མཆོད་ ིའི་ ེང་དང་། རི་བོའི་ ེང་དང་། ང་མདོག་གི་ ོན་ཤིང་རེ་རེའི་འོག་ ་ཡང་ ོས་
ི་མཆོད་པ་ ལ། ༥ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡིས་ཁོ་རང་ཨ་རམ་པའི་ ལ་པོའི་ལག་ ་གཏད་པ་དང་།

ཨ་རམ་པས་ཁོ་རང་ཕམ་པར་བཏང་ནས་འབངས་མང་པོ་ཞིག་ ེར་ཏེ་ད་མེ་སག་ ་སོང་ངོ་༎ དེ་ནས་ཡང་
་ཡིས་ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་ལག་ ་གཏད་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོས་དེར་དམར་གསོད་

བཏང་། ༦ རེ་མལ་ཡའི་ ་པེ་ཀས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཡ་ ་ ་པའི་དཔའ་ ལ་ཆིག་འ མ་ཉིས་ ི་བསད། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ བ་ ་དོར་བས་སོ༎ ༧ མིང་ལ་ཟིག་རི་ཟེར་བའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་
དཔའ་ ལ་ཞིག་གིས་ ལ་པོའི་ ་མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ག་མཛད་ཨས་རེ་ཀམ་དང་། ལ་
པོའི་ ོན་ཆེན་ཨེལ་ ་ ་བཅས་བསད། ༨ ད ི་སི་རལ་པས་ཁོ་ཚའི་ ན་ ་དང་། ཐ་ན་ ད་མེད་དང་། ་དང་

་མོ་བཅས་འ མ་གཉིས་བ ང་ནས་ ེར་བ་དང་། དེ་མིན་ ་ནོར་མང་པོ་འ ོགས་ནས་ས་མར་ ཱ་ ་སོང་
ངོ་༎

༩ འོན་ ང་མིང་ལ་ཨོ་དེད་ཟེར་བའི་གཙ་བོའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་གིས། ས་མར་ ཱ་ ་ལོག་པའི་དམག་
ད ང་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ནས། དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ེང་ལ་ གས་

ོས་པས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་ལག་ ་གཏད་པ་ཡིན། ོད་ཚས་ཁོང་ ོ་ཡི་མེ་ ེ་ ོད་ནས་དེ་ མས་
གསོད་པར་ ིས། ༡༠ ད་ ་ ོད་ཚས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་བཙན་ ིས་ ོད་ཅག་གི་གཡོག་ ་
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བཀོལ་འདོད་ཡོད་པས། ོད་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ གས་དང་འགལ་བའི་ ་བ་ ས་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ༡༡ ད་ ་ ོད་ཚས་ང་ལ་ཉོན་ཅིག བཙན་བ ང་ ས་བའི་ ན་ ་ མས་བཅིངས་འ ོལ་བཏང་ནས་ ིར་
འ ོ་ ་འ ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ེང་ལ་ གས་ཤིན་ ་ ོས་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ ས།
༡༢ དེ་བས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རིགས་དཔོན་འགའ་ ེ། ཡོ་ཨ་ནན་ ི་ ་ཨ་ ཱར་ ཱ་དང་། མི་ཟིལ་ལེ་མོད་ ི་ ་
བེ་རག་ ཱ་དང་། ཤལ་ལམ་ ི་ ་ཡེ་ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་། ཧད་ ཱ་ཨིས་ ི་ ་ཨ་མ་ ཱ་བཅས་ལངས་ཏེ་དམག་ནས་
འོངས་པ་ མས་བཀག་ནས། ༡༣ དེ་དག་ལ། ོད་ཚས་བ ང་ཡོང་བའི་མི་ མས་ནང་ ་ ིད་མི་ཆོག ོད་ཅག་
གིས་ང་ཚ་གཙ་བོའི་ གས་དང་འགལ་ ་བ ག་ནས་ཉེས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ན་འདོད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ང་ཚའི་ཉེས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བ་མཛད་ཡོད་ཅེས་ ས། ༡༤ དེ་ནས་དམག་
ཆས་ ོན་པ་ མས་ ིས་བཙན་བ ང་ ས་པའི་མི་དང་། འ ོགས་པའི་ ་ནོར་ མས་འགོ་བ་དང་ཆོས་ཚགས་

ི་མ ན་ ་བཞག་གོ། ༡༥ གོང་ ་བ ོད་པའི་མི་དེ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ། བཙན་ ་བ ང་བའི་མི་ མས་ ི་
མ ན་ ་སོང་ནས་དེའི་ ོད་ ི་གཅེར་ ་ མས་ལ་བཅོམ་ནོར་ ི་ནང་ནས་གོས་དང་ མ་ ིན་ཏེ་ ོན་ ་
བ ག་པ་དང་། བཟའ་འ ང་ ིན་ཅིང་ གས་ མ་ ིས་ གས་པ་དང་། ད་ ང་དེའི་ ོད་ ི་ ས་ ོབས་ཞན་
པ་ མས་བོང་ ར་བ ོན་ཏེ་ཁ་ ར་ཤིང་གི་ ོང་ ེར་ཡེ་ ་ཀོ་ ་ཡོད་པའི་དེ་དག་གི་ ན་ ་ མས་ ི་ ང་

་བ ལ་ནས། ིར་ས་མར་ ཱ་ ་ལོག་གོ།
༡༦ དེ་ ས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ མས་ལ་རོགས་རམ་ ེད་པར་བ ལ་ཆེད་མི་མངགས་

པ་ཡིན། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨེ་དོམ་པ་ མས་ཡང་བ ར་འོངས་ནས་ཡ་ ་ ་ལ་ ོལ་བ་དང་། དམངས་ མས་
བཙན་ ་བ ང་བས་སོ༎ ༡༨ ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ཡང་ཐོན་ནས་མཐོ་ ང་དང་ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེར་ མས་
བ ང་བ་དང་། བེད་ཤེ་མས་དང་། ཨ་ཡ་ལོན་དང་། གེ་དེ་རོད་དང་། ཤོ་ཀོ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ ེ་
དང་། ཏིམ་ ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ ེ་དང་། གིམ་ཟོ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ ེ་བཅས་ ངས་
ནས་དེ་ ་གཞིས་ཆགས་སོ༎ ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་ཡ་ ་ ་ ་ཅི་འདོད་ ་

ད་ནས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་བསགས་པའི་ ེན་ ིས་གཙ་བོས་ཡ་ ་ ་ མས་དམན་སར་
བཞག་པ་ཡིན། ༢༠ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཐིལ་གད་པི་ལ་ནེ་སར་ཡར་འོངས་ནས་རོགས་ ེད་པ་ ་ཞོག དེ་ལས་

ོག་ ེ་བ ས་བཅོས་ ས། ༢༡ ཨ་ཧས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་དང་། འགོ་བ་
མས་ ི་ ིམ་ནས་ ་ནོར་ ་ཆེན་ མས་ ེར་ཏེ་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ལ་ ང་། དེས་ལའང་ཕན་འ ས་མ་
ང་ངོ་༎

༢༢ ཅི་ ་གཏོད་མེད་ ི་ ས་ལ་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ིས་ ག་པར་ ་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ཉེས་པ་བསགས།
༢༣ ཁོས་རང་ཉིད་ལ་ ོལ་ནས་ཕམ་ ་འ ག་པའི་ད་མེ་སག་གི་ ་ མས་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ནས། དེ་ལ། ཨ་རམ་

ལ་པོའི་ ་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་རོགས་ ས་པ་ཡིན་པས། ་དེ་དག་གིས་ངལའང་རོགས་ ེད་པའི་དོན་ ་
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ངས་ ང་མཆོད་པ་འ ལ་བར་ འོ་ཞེས་ ས། འོན་ ང་དེ་ནི་ཁོ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་ མས་འ ང་
བའི་ ་ ་ ར་ཏོ༎ ༢༤ ཨ་ཧས་ ིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་མཆོད་ཆས་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་བ ས་
ནས་བཅག་པ་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་ མས་ལ་ ཱ་བ བ་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ ར་རེ་རེར་
བསང་ ི་བ ིགས། ༢༥ ཡང་ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེར་སོ་སོར་བསང་ ི་བ ིགས་པ་དང་ ་གཞན་ མས་ལ་ ོས་
ག ག་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། རང་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡི་ གས་ ོས་ ་བ ག་གོ།

༢༦ ཨ་ཧས་ ི་གཞན་ ་བ་ མས་དང་ཁོའི་ ོད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཡ་ ་ ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
པོ་ མས་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༢༧ ཨ་ཧས་ནི་ཁོའི་ཕ་མེས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
མཁར་ནང་ ་ ས་ ང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ར་ ོད་ ་མ་ ས་སོ༎ དེའི་ ེས་ ་ཁོའི་ ་ཧིས་
ཀི་ ཱ་ཡིས་ ལ་ ད་བ ང་ངོ་༎

༢༩ ཧིས་ཀི་ ཱ་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ་ལོ་ཉེར་ ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ཉེར་ད ་ལ་ ལ་
ིད་བ ངས། ཁོའི་མའི་མིང་ཨ་བི་ ཱ་ཟེར་ཞིང་། ཟ་ཀར་ཡའི་ ་མོ་ཡིན། ༢ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཁོའི་ཕ་

མེས་ ་བིད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ནང་བཞིན་གཙ་བོའི་ ན་ ར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད།
༣ ི་ལོ་དང་བོའི་ ་བ་དང་པོ་ལ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་ ེས་ཏེ་ཞིག་གསོ་ ས་པ་དང་། ༤ ཁོས་

མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་བོས་ནས་ཤར་འ མ་ ི་ཁོད་ཡངས་བའི་ཐང་ ་བ ས་ཏེ། ༥ དེ་དག་ལ། ེ་
ལེ་ཝེ་བ་ མ་པ། ང་ལ་ཉོན་དང་། ད་ ་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་ལ་གཙང་བར་ ེད་དགོས་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ཡང་གཙང་བར་ ས་ཏེ། དམ་པའི་གནས་ ི་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་དག་
མེད་པར་ ིས་ཤིག ༦ ང་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ མ་ལམ་ ་ ་བ་ངན་པ་ ས་
ཏེ་ཉེས་པ་བསགས་པ་དང་། ཁོང་དོར་ཞིང་ཁོང་གི་བ གས་གནས་ལ་ བ་ ིས་ ོགས། ༧ མས་རའི་ ོ་ལ་ ཱ་
བ བ་པ་དང་མཆོད་མེ་ མས་གཟིམ། དམ་པའི་གནས་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ ོས་མ་བ ག་མ་ཟད། དམར་
བསང་ཡང་མ་ ལ་བས། ༨ གཙ་བོ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ནས། དེའི་ ོད་མི་ མས་
ངན་པའི་གནས་ ་བ ར་ཏེ། དངངས་ ག་ ེས་ ་བ ག་པ་དང་འ ་དགོད་མཛད། དེ་ནི་ ོད་ཚས་དངོས་ ་
མིག་གིས་མཐོང་བ་ཇི་བཞིན་ནོ༎ ༩ དེ་བས་ང་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་རལ་ ིའི་འོག་ ་ཤི་བ་དང་། ང་ཚའི་ ང་མ་
དང་། ་དང་ ་མོ་ མས་གཞན་ ིས་བཙན་བ ང་ ས་པ་ཡིན། ༡༠ ད་ ་ངས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ཡི་ཁོང་ ོ་དེ་ང་ཚ་དང་ ང་ ་ ེས་ ིར། ཁོང་དང་ཞལ་ཆད་འདེབས་པར་འདོད་པས། ༡༡ ེ་ངའི་ ་ མས།
ད་ ་ ིད་ ག་ངང་ ་མ་ ོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ཁོང་གི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་ཞབས་ ་

ེད་པ་དང་ ོས་བ ག་པའི་ ིར་བདམས་པས་སོ་ཞེས་ ས།
༡༢ དེ་ནས་ལེ་ཝེ་བ་ཀོ་ཧད་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་མ་ ཱ་ཨིའི་ ་མ་ཧད་དང་། ཨ་ཟར་ཡའི་ ་ཡོ་ཨེལ་དང་། མེ་

ཱ་རིའི་ཚ་བོའམ། ཨབ་དིའི་ ་ཀིས་དང་། ཡེ་ཧལ་ལེ་ཨེལ་ ི་ ་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། གེར་ཤོན་པའི་ཚ་བོའམ། ཟིམ་
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ཱའི་ ་ཡོ་ཨ་དང་། ཡོ་ཨའི་ ་ཨེ་དེན་དང་། ༡༣ ཨེ་ལི་ཙ་ཕན་ ི་ཚ་བོ་ཤིམ་རི་དང་། ཡེ་ཨི་ཡེལ་དང་། ཨ་སབ་
ི་ཚ་བོ་ཟ་ཀར་ ཱ་དང་། མད་ཐན་ ཱ་དང་། ༡༤ ཧེ་ ཱན་ ི་ཚ་བོ་ཡེ་ ་ཨེལ་དང་། ཤི་མེ་ཨི་དང་། ཡེ་ ་ ན་ ི་

ཚ་བོ་ཤར་མ་ ཱ་དང་ ་ཟི་ཨེལ་བཅས་ཡར་ལངས་ཏེ། ༡༥ དེ་དག་གིས་རང་གི་ ན་ མས་བ ས་ནས། རང་
ལ་གཙང་ ་ ས་ཏེ། ལ་པོའི་ངག་དང་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་གཙང་ ་ ས།
༡༦ མཆོད་དཔོན་ མས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ལ་ནས་གཙང་ ་ ེད་ ་སོང་བ་དང་། གནས་
དམ་པའི་ནང་ ་ཡོད་པའི་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་དག་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་ ་ག ག་
པ་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་དེ་ ེར་ནས་ ི་རོལ་ ི་ཀིད་རོན་ ་ ན་ ི་འ མ་ ་བ ལ། ༡༧ ་དང་པོའི་
ཚས་གཅིག་ནས་བ ང་གཙང་ ་ ས་ཏེ་ ་དེའི་ཚས་བ ད་ཉིན་ལ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་བར་ མས་ ་

ེབས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ཉིན་བ ད་ ི་ ས་ཚད་ ད་ནས་གཙ་བོའི་ཕོ་ ང་ལ་གཙང་ ་ ས་ནས་ཚས་
བ ་ ག་ཉིན་ཡོངས་ ་ བ་བོ༎

༡༨ དེ་ནས་དེ་དག་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱའི་གམ་ ་འོངས་ནས་དེ་ལ། ང་ཚས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཡོངས་
དང་། དམར་བསང་འ ལ་སའི་བསང་ ི་དང་། བསང་ ིའི་ ེང་གི་མཆོད་ཆས་ཡོད་ཚད་དང་། བག་ལེབ་ ིག་
སའི་ཅོག་ཙ་དང་། ཅོག་ཙ་ ེང་གི་མཆོད་ཆས་ཡོད་ཚད་ལ་གཙང་ ་ ས་ཟིན་པ་དང་། ༡༩ གཞན་ཡང་ ལ་པོ་
ཨ་ཧས་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ་དོར་བའི་མཆོད་ཆས་ མས་ ང་ང་ཚས་ཚང་བར་ ས་པ་མ་ཟད་གཙང་བར་
ཡང་ ས། ད་ ་དེ་དག་ཚང་མ་གཙ་བོའི་བསང་ ིའི་གམ་ ་བཞག་ཡོད་ཅེས་ ས།

༢༠ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ ་མོར་ཡར་ལངས་ཏེ། མཁར་ནང་གི་འགོ་བ་ཚང་མ་བ ས་ནས་གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པའི་ནང་ ་སོང་བ་དང་། ༢༡ ལ་ ེ་དང་། གནས་དམ་པ་དང་། ཡ་ ་ འི་ཉེས་པ་སེལ་བའི་དོན་ ་

ང་བ ན་དང་། ག་བ ན་དང་། ་ ་བ ན་དང་། ར་མ་བ ན་བཅས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ལ་པོས་ཨ་
རོན་ ་ ད་ ི་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ་དེ་དག་གཙ་བོའི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་འ ལ་ ་བ ག་གོ། ༢༢ ང་

མས་བཤས་ནས་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་དེའི་ ག་བསང་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ ག་
མས་བཤས་ནས་ ག་བསང་ ིའི་ ང་ ་མཆོད་ལ། ་ ་ མས་ ང་བཤས་ནས་ ག་བསང་ ིའི་ ེང་ ་

མཆོད་དོ༎ ༢༣ དེ་ནས་ཉེས་བཤེགས་ ་མཆོད་པའི་ར་ཕོ་ མས་ ལ་པོ་དང་ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ ེར་ཏེ་
ཁོ་ཚའི་ལག་པས་དེའི་ ེང་ ་བཞག་པ་དང་། ༢༤ མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་དེ་བཤས་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་
ཉེས་བཤེགས་ ་ར་མའི་ ག་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་པོས་ད ི་སི་རལ་ ི་དོན་ ་
དམར་བསང་དང་ཉེས་བཤེགས་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས་ཞེས་བ ོས་པ་ཡིན། ༢༥ ཡང་དེས་ ་བིད་དང་ ལ་
པོའི་མངོན་ཤེས་པ་གད་དང་། ང་ ོན་པ་ ་ཐན་ ིས་བ ོས་བ་བཞིན་ ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པར་མངགས་ནས། ག་ཆ་དང་ ་ ན་དང་། ང་ལེན་བཅས་ད ོལ་ ་བ ག དེ་ནི་གཙ་བོས་ ང་ ོན་
པ་ མས་ལ་དེ་བཞིན་ ་ ེད་པར་བཀའ་ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༢༦ དེ་ནས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ་བིད་ ི་རོལ་ཆས་
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དང་། མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ང་བ ང་ ེ་མཉམ་གཅིག་ ་ལངས་ནས་བ ད། ༢༧ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་མཆོད་
ིའི་ ེང་ ་དམར་བསང་འ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། དམར་བསང་ ལ་བ་ཙམ་ ིས་ ང་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་
ལ་པོ་ ་བིད་ ི་རོལ་ཆས་མཉམ་གཅིག་ ་ ེལ་ནས་གཙ་བོ་བ ོད་ད ངས་ ལ། ༢༨ ིན་ ེག་གིས་མཆོད་

པ་ ས་ནས་ཚར་རག་བར་ ། ཆོས་ཚགས་ཚང་མས་ ག་འཚལ་ཞིང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ མས་
ིས་བ ོད་ད ངས་ ལ་བ་དང་། ང་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་ ས་སོ༎ ༢༩ མཆོད་འ ལ་ ས་ཚར་ ེས།
ལ་པོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ག་འཚལ་ཏོ༎ ༣༠ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་འགོ་

བ་ མས་ ིས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ ་བིད་དང་མངོན་ཤེས་པ་ཨ་སབ་ ི་ ་ཚགས་ ད་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
ད ངས་འ ལ་བར་བ ོས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་འགའ་འགའ་ ོ་ འི་ངང་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ་བ་
དང་། མགོ་བོ་བ ར་ནས་ ས་ ག་ ལ།

༣༡ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ བས་གནས་དམ་པར་བ ར་ཟིན་པས། མཆོད་
ས་དང་བཀའ་ ིན་ ི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ་ ལ་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཆོས་ཚགས་ ིས་མཆོད་ ས་དང་

བཀའ་ ིན་ ི་མཆོད་པ་ ལ་བ་དང་། དམར་བསང་གཏོང་བར་ ོ་བ་དག་གིས་དམར་བསང་ཡང་བཏང་ངོ་༎
༣༢ ཆོས་ཚགས་ ི་ ལ་བའི་དམར་བསང་ནི། ང་བ ན་ ་དང་། ག་བ ་དང་། ་ ་ཉིས་བ ་བཅས་སོ༎
འདི་དག་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བའི་དམར་བསང་གི་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣༣ ད་ ང་སོ་སོར་དམ་པའི་ ས་པའི་
དངོས་པོ་ལ་ ང་ ག་བ ་དང་། ག་ མ་ ོང་བཅས་ཡོད། ༣༤ འོན་ ང་མཆོད་དཔོན་ ང་བའི་ ེན་ ིས་
དམར་བསང་གི་ཟོག་ མས་ ི་པགས་པ་བ ས་མ་ཚར་བས་དམར་བསང་གི་ལས་འ བ་པའི་བར་ ་ཁོ་ཚའི་

ན་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་རོགས་ ས་པ་དང་། གཞན་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་རང་ལ་གཙང་ ་
ས་ཚར་བའི་བར་ ་ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་སེམས་ མ་དག་གིས་གཙང་ ་ ེད་པ་ནི་མཆོད་

དཔོན་དག་ལས་ ང་ ག་པ་ཡིན། ༣༥ དེ་མིན་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ི་ཚལ་དང་། ད་ ང་དམར་
བསང་དང་མཉམ་ ་ ལ་བའི་ གས་མཆོད་ ང་ཤིན་ ་མང་།

འདི་ ར་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ལེགས་ བ་ ང་ངོ་༎༼ཡང་ན་བདག་ཉར་ཡང་
ཟེར།༽ ༣༦ ལས་ཀ་དེ་ལེགས་ བ་ ང་བ་ཤིན་ ་ ར་ཞིང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་དམངས་ཐམས་ཅད་ ོ་བས་བ ས་
སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ ་ཡིས་དམངས་ མས་ལ་ ་ ིག་མཛད་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ༎

༣༠ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་བ ོལ་ ོན་ ང་ ་འ ག་ ིར། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་དང་
ཡ་ ་ ་ ་བང་ཆེན་པ་མངགས་པ་དང་། ཡང་ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནས་ཤེ་ལ་འ ིན་ཡིག་བཏང་ ེ།

དེ་དག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་བོས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་པོ་དང་། འགོ་བ་ མས་
དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ཚང་མས་ ོས་ ས་ནས་ ་གཉིས་པའི་ནང་ ་བ ོལ་ ོན་བ ང་བར་ ས་
ཡོད། ༣ ་བ་དང་པོའི་༼མ་ཡིག་ ་དེ་ ས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནང་ ་ཁོ་ཚས་བ ོལ་ ོན་ ང་མ་ ས་ཏེ། ཅིའི་
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ིར་ཞེ་ན། མཆོད་དཔོན་མང་ཤོས་ ིས་རང་ལ་གཙང་ ་ ས་མེད་པ་དང་། མི་སེར་ཐམས་ཅད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་འཛམས་མེད་དོ༎ ༤ ལ་པོ་དང་ཆོས་ཚགས་ཚང་མས་དོན་དེ་ལེགས་པར་ མ་ནས། ༥ བཀའ་གཏན་
ལ་ཕབ་ནས་བེ་ཨེར་ཤེ་ ཱ་ནས་ ན་ ི་བར་ ་ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ བ་བ གས་ ས་ཤིང་ཁོ་ཚ་
ཚང་མ་འཛམས་ ་བ ག་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་བ ོལ་ ོན་ ང་ ་བ ག ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ོད་ ་ག ང་རབ་ན་ ིས་པ་བཞིན་བ ོལ་ ོན་ ང་མཁན་མང་ ་མ་ ང་བ་ཡིན།༼ ཡང་
ན། ཁོ་ཚའི་ག ང་རབ་ ་ ིས་པ་བཞིན་ ་ ས་ ན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བ ོལ་ ོན་མ་ ང་ངོ་༎༽ ༦ འ ིན་ ེལ་
བས་ ལ་པོ་དང་འགོ་བ་ མས་ ི་འ ིན་དེ། ལ་པོས་བ ོས་པ་བཞིན་ ་ད ི་སི་རལ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་
ལ་བ གས། འ ིན་ ི་ནང་ ། ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས། ོད་ཚ་གཙ་བོ་ ེ། ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་ ཱག་དང་།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་ ོགས་ ་འཁོར་ཅིག གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འབད་པར་ ིས་ཤིག ཁོང་ཉིད་ ིས་ ང་ཨ་

ར་ ལ་པོའི་ལག་འོག་ནས་ཐར་བའི་དམངས་ ག་མ་ ོད་ཚའི་ ོགས་ ་གཟིགས་ངེས། ༧ ོད་ཚས་རང་གི་
ཕ་མེས་དང་ ན་ ས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་མ་ ེད་ཅིག དེ་དག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་དང་འགལ་
བས། གཙ་བོས་དེ་དག་དོར་ཏེ་ཕམ་ཉེས་ ང་བ་རེད།༼ ཡང་ན། ག་པར་ ས་པ་རེད།༽དེ་ནི་ ོད་ཚས་མཐོང་
བ་ཇི་བཞིན་ནོ༎ ༨ ད་ ་ ོད་ཚའི་ཕ་མེས་དང་འ ་བར་གཉའ་རེངས་མི་ ེད་པར། གཙ་བོའི་ བས་འོག་ ་
འ ལ་ཞིང་། ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ཏེ། ས་གཏན་ ་དམ་པར་གནས་པའི་བ གས་གནས་ ་སོངས་ཤིག
ཡང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ནས་ཁོང་གི་ ོ་བ་དེ་ ོད་ཚ་དང་འ ལ་ ་ གས་ཤིག
༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འཁོར་ན། ོད་ཅག་གི་ ན་དང་ ་ ག་ མས་ ིས་བཙན་ ་ ེར་
བའི་མ ན་ ་ ིང་ ེ་ ེད་ཅིང་། གནས་འདིར་ ིར་ ེབས་ བ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཅག་གི་ ་ནི་ གས་ ེ་ཅན་དང་ ིང་ ེ་ཅན་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ཁོང་གི་ ོགས་ ་འཁོར་ན། ཁོང་གིས་

ང་ ོད་ཚ་ལ་གཟིགས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།
༡༠ འ ིན་ ེལ་བས་མཁར་ནས་མཁར་བ ད་དེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནས་ཤེ་ ལ་ནས་ཟ་ ་ལོན་བར་ ་

བ གས་ ང་། གནས་དེའི་མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་དགོད་ཅིང་འ ས་སོ༎ ༡༡ འོན་ ང་ཨ་ཤེར་དང་མ་ ་ཤེ་
དང་། ཟ་ ་ལོན་ ི་ནང་ན་ཡང་ཁེངས་བ ངས་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོངས་པ་ཡོད། ༡༢ ་ཡིས་ ང་ཡ་ ་ ་
པ་ མས་ ི་སེམས་བ ལ་ཏེ། གཙ་བོས་ ལ་པོ་དང་འགོ་བ་ མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་དེ་ ོ་གཅིག་སེམས་
གཅིག་གིས་བ ིས་སོ༎

༡༣ དེ་ནས་ ་བ་གཉིས་པར་མི་མང་པོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ས་ནས་ཚགས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ བ་ཅིང་། དེ་
དག་གིས་ ར་མེད་ ས་ ོན་ ང་། ༡༤ དེ་དག་ཡར་ལངས་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་བསང་ ི་དང་བ ག་

ོས་ ི་ ི་ མས་བཤིག་ ེ། ཀིད་རོན་ ་ ན་ ི་ནང་ ་འཕངས་སོ༎
༡༥ ་གཉིས་པའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན། བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་ མས་བཤས་པ་དང་། མཆོད་པོན་དང་ལེ་ཝེ་
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བ་ མས་ངོ་གནོངས་ཏེ། རང་ཉིད་ལ་གཙང་ ་ ས་པ་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་དམར་བསང་
ལ། ༡༦ ེ་ ་དམ་པ་མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་བཞིན་ ་རང་གི་གནས་མལ་ ་བ ད་དེ། མཆོད་དཔོན་ ིས་ལེ་

ཝེ་བ་ མས་ ི་ལག་ནས་ ག་ ངས་ཏེ་བསང་ ིའི་ ེང་ ་ ལ་ཏོ༎ ༡༧ ཚགས་པའི་ནང་ ་མི་གཙང་བའི་མི་
མང་པོ་ཡོད་པས། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་གཙང་ ་ ས་མེད་པའི་མི་ མས་ ི་ ིར་ ་བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་ མས་
བཤས་ཏེ། དེ་དག་གཙ་བོའི་མ ན་ ་གཙང་བར་ ས་སོ༎ ༡༨–༡༩ ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་། མ་ནས་ཤེ་དང་། ཡི་
ས་ཀར་དང་། ཟ་ ་ལོན་སོགས་ ི་ནང་ནས་མི་མང་པོས་གཙང་ ་མ་ ས་པར་མ་ཟད། བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ འི་
ཤ་ཡང་བཟས་པས་ཟིན་ ིས་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་དང་འགལ་འ ག ཧིས་ཀི་ཡས་དེ་དག་གི་དོན་ ་འདི་ ད་

། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ཕ་མེས་ མས་ ི་ ་ལས་སེམས་གཏིང་ནས་ བས་འཚལ་མཁན་
དེ་དག་ནི། དམ་པའི་གནས་ ི་གཙང་ ་ ེད་ ོལ་ ར་ ས་མེད་ ང་། ་ན་མེད་པའི་གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་ ་
ཡངས་མཛད་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ། ༢༠ གཙ་བོས་ཧིས་ཀི་ཡས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཐོས་ནས། མི་སེར་ མས་
ལ་ ་ཡངས་བཏང་ངོ་༎༼ཡང་ན། ན་བཅོས་ཞེས་ཟེར༽

༢༡ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ཉིན་བ ན་ལ་ ར་མེད་ ས་ ོན་
ང་བ་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ་དག་པའི་རོལ་ཆས་བ ང་ནས་ཉིན་ ན་གཙ་བོ་ལ་

བ ོད་ད ངས་ ལ། ༢༢ ཧིས་ཀི་ཡས་གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པོར་ ེད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ཚང་མར་སེམས་
གསོ་ ས། དེ་ནས་འབངས་ མས་ ིས་ཉིན་བ ན་ལ་ ོན་མོ་བཤམས་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་

་ལ་བདེ་མཆོད་ ལ་བ་དང་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་ ས།
༢༣ ཚགས་པ་ཡོངས་ ིས་ཡང་ཉིན་བ ན་ལ་ ས་ཆེན་ ང་ ོས་ ས་ཏེ། དེ་ནས་ཡང་ཉིན་བ ན་ལ་

ས་ཆེན་ ང་བ་ཡིན། ༢༤ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ཡས་ཆོས་ཚགས་ལ་ ང་ཆིག་ ོང་དང་། ག་བ ན་
ོང་གི་མཆོད་ ས་གནང་བ་དང་། འགོ་བ་ མས་ ིས་ ང་ ང་ཆིག་ ོང་དང་། ག་ཆིག་ ི་གནང་ལ། དེ་

དང་བ ན་ནས་མཆོན་དཔོན་མང་པོས་ ང་རང་ཉིད་གཙང་བར་ ས་སོ༎ ༢༥ ཡ་ ་ འི་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་
དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་། ད ི་སི་རལ་ནས་ཐོན་པའི་ཆོས་ཚགས་དང་། དེར་ཡོད་པའི་
གནས་གཡར་བ་ མས་དང་། ཡ་ ་ ་ ་ཡོད་པའི་གནས་གཡར་བ་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིང་མ ་བར་ ར།
༢༦ འདི་ ར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ོ་ ིད་དང་ ན་པར་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོའི་ ན་ ་
འདི་འ འི་ ོ་ ིད་ཅིག་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎ ༢༧ དེ་ ས་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ། མི་
དམངས་ ི་དོན་ ་ ོན་འ ན་ ས། དེ་དག་གི་ ད་ལ་ ་ཡིས་གསན་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་གསོལ་འདེབས་ ི་ ་
ད ངས་ནི་ནམ་མཁའི་དམ་པའི་གནས་ ་ བ་བོ༎

༣༡ ་བ་དེ་དག་མ ག་ ིལ་ ེས། དེ་ ་ཡོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེར་ ་ ིན་ཏེ།
ཀ་ ་ མས་བཅག་པ་དང་། ་ཤིང་ མས་བཅད། དེ་མིན་ཡ་ ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། ཨེབ་
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ར་ཡིམ་དང་། ཱ་ནའི་སེའི་ ལ་ ན་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་ ི་དང་། བསང་ ི་སོགས་བཤིག་ ེ་གཙང་བར་བཟོས་
ེས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རང་རང་གི་མཁར་དང་ ལ་ ་ལོག་གོ།

༢ ཧིས་ཀི་ཡས་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་རང་རང་གི་ལས་ ེད་པར་རེས་མོས་ ་བགོས་ཤིང་། དེ་
མས་ ིས་རང་གི་ལས་བགོས་ ར་དམར་མཆོད་དང་བདེ་མཆོད་ ལ་བ་དང་། ཡང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་

པའི་༼མ་ཡིག་ ་ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོའི་ནང་ ་ཞབས་ཏོག་ ས་པ་མ་ཟད་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་
དང་ གས་ ེ་ཆེ་ ས། ༣ གཙ་བོའི་ ིམས་ཡིག་ ་བཀོད་པ་ཇི་བཞིན། ལ་པོས་རང་གི་ ་ནོར་ལས་ ོར་ཞིག་

་ ིའི་དམར་མཆོད་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། ་བ་དང་པོའི་ ས་ ོན་དང་། ས་ཆེན་ ི་དམར་
མཆོད་ ་ ལ། ༤ ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པའི་མི་སེར་ མས་ལ་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ལ་ཐོབ་འོས་
པའི་ནོར་ ལ་ཁོ་ཚར་ ེར་དགོས་བའི་བཀའ་ཕབ་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོའི་
བཀའ་ ིམས་བ ི་བར་ ས་སོ༎ ༥ བཀའ་དེ་བ གས་མ་ཐག་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ མས་ ིས་ ིན་ཐག་ཆོད་
པའི་འ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་དང་། ང་ ི་དང་། ས་ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཏོག་མང་པོ་ ངས་ནས་བ ལ་
ཡོང་བ་དང་། དངོས་པོ་སོ་སོའི་བ ་ཆའི་གཅིག་ ང་བ ལ་ཡོང་བ་སོགས་ཤིན་ ་མང་པོ་ ང་ངོ་༎ ༦ ཡ་

་ འི་ ོང་ ེར་སོ་སོ་ན་ ོད་པའི་ད ི་སི་རལ་དང་། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ནོར་ ག་གི་བ ་ཆའི་གཅིག་
དང་། དེ་མིན་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་དབང་ཞིང་འ ལ་ འི་དམ་པའི་ནོར་ ས་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་བཅས་

ལ་ནས། ང་བོ་མང་པོ་ ངས་སོ༎ ༧ ་ག མ་པ་ནས་ ང་ཡང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ་ད་གཟོད་ཚར་རོ༎
༨ ཧིས་ཀི་ཡ་དང་འགོ་བ་ མས་ ིས་ ང་བོ་དེ་མཐོང་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ས་པ་དང་། གཙ་བོའི་
འབངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཆེད་ ་ ོན་འ ན་ ས། ༩ དེ་ནས་ཧིས་ཀི་ཡས་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་

ང་བོ་དེའི་ ོར་ ིས་པས། ༡༠ ཙ་དོག་ཚང་གི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨ་ཟར་ཡས་དེའི་ལན་ ་འདི་ ད་ །
དམངས་ མས་ ིས་འ ལ་བ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་བ ལ་ཡོང་བ་ནས་བ ང་། ང་ཚར་ཟ་ ་མང་
པོ་ ང་ ེ་ ག་མ་ཡང་མང་པོ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཉིད་ ི་དམངས་ལ་ ིན་ ིས་ བས་པ་ཡིན་པས།

ལ་ ་ ག་པའང་འདི་ ར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༡༡ ཧིས་ཀི་ཡས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་མཛད་ཁང་ཞིག་དགོས་པའི་བཀའ་བ གས་པས། དེ་དག་གིས་

་ ིག་ ས་ཤིང་། ༡༢ ཁོ་ཚས་སེམས་ མ་དག་གིས་འ ལ་བ་དང་། བ ་ཆའི་གཅིག་གི་ནོར་ ས་དང་། སོ་སོར་
དམ་པར་ ས་པའི་ནོར་ ས་ཐམས་ཅད་མཛད་ཁང་ ་བཞག་ ེ། དེའི་ ག་མཛད་ ་ལེ་ཝེ་བ་ཀོ་ནན་ ཱ་དང་།
ལག་གཡོག་ ་དེའི་ ན་ཤི་མེ་ཨི་བཞག་གོ། ༡༣ ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་། ཨ་ཟས་ ཱ་དང་། ་ཧད་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་དང་།
ཡེ་རི་མོད་དང་། ཡོ་ཟ་བད་དང་། ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ཨིས་མག་ ཱ་དང་། མ་ཧད་དང་། བེ་ན་ ཱ་བཅས་ནི་ ་ ལ་
བདག་དོམ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཀོ་ནན་ ཱ་དང་དེའི་ ན་ཤི་མེ་ཨིའི་ལག་འོག་ ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ལ་པོ་ཧིས་
ཀི་ཡ་དང་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ི་གཉེར་བ་ཨ་ཟར་ཡ་གཉིས་ ིས་མངགས་པ་ཡིན།
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༡༤ ཤར་ ོགས་ ི་ ོ་ ང་བ་ལེ་ཝེ་བ་ཡིམ་ ་ཡི་ ་ཀོ་རེད་ནི་ ་ལ་ལེགས་ ེས་འ ལ་བར་འཐད་ནས།
གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་དང་ནོར་ ས་ ལ་ཏེ་གཉེར་བར་བ ད་པ་ཡིན། ༡༥ དེའི་ལག་འོག་ ་ཨེ་དེ་དང་། མིན་
ཡ་མིན་དང་། ཡེ་ ་ཨ་དང་། ཤེ་ ཱ་ཡ་དང་། ཨ་མར་ ཱ་དང་། ཤེ་ཀན་ཡ་བཅས་ལ་ ོང་ ེར་སོ་སོ་ནས་གལ་
ཆེ་བའི་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་འགན་ ད་པ་དང་། ན་ཆེ་ ང་གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་རེས་མོས་ ིས་དེ་དག་

ད་པ་ཡིན། ༡༦ ིམ་ཐོ་ ར་ལོ་ག མ་ཡན་ ི་ ེས་པ་ཚང་མ་ཉིན་ ན་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་
སོང་ནས་གོ་རིམ་ ར་ལས་བགོས་ ས། ༡༧ ཡང་ ིམ་ ད་ ི་ ིམ་ཐོ་ ར་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ་ལས་བགོས་

ས་པ་དང་། གོ་རིམ་བཞིན་ལོ་ཉི་ འི་ཡན་ ི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལའང་ལས་བགོས་ ས། ༡༨ ི་ཐོ་ ར་བ ིས་ན།
ལས་བགོས་ ས་པའི་ཚགས་པའི་ ོད་ན་ ང་མ་དང་། ་ ་མོ་སོགས་ ང་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚ་ལས་རེས་ ེད་པར་
མོས་པ་དང་གཙང་ཞིང་དམ་པར་གནས་སོ༎ ༡༩ མིང་ ར་མངགས་པའི་མི་ མས་ ིས་ཐོབ་འོས་པའི་ ལ་

མས་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ལ་ ིན་པ་དང་། དེ་མིན་མཁར་སོ་སོའི་མཐའ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ོད་ ི་ ེས་པ་
མས་དང་། ིམ་ཐོར་བཀོད་ཟིན་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལའང་བགོས་སོ༎

༢༠ ཧིས་ཀི་ཡས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་འདི་ ་ འི་དོན་དག་ བ་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ་ཁོའི་ ་ཡི་ ན་ལམ་ ་
བདེན་པ་དང་། ངོ་མ་དང་། ང་བོར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ས། ༢༡ ཁོས་ བ་པ་ཐ་དག་ ེ། ་ཡི་གནས་དམ་
པའི་ལས་ཀ་དང་། བཀའ་ ིམས་བ ར་བ་དང་། བཀའ་ ང་བ ིས་པ་དང་། ཁོའི་ ་ལ་ བས་བཅོལ་བ་སོགས་
གང་ཡིན་ཡང་ཁོས་སེམས་གཏིང་ནས་ ིས་ བ་པས་བདེ་ལེགས་ངང་འ བ་བོ༎

༣༢ ོ་དཀར་ག ང་ ང་གི་ ་བ་དེ་དག་བ བས་པའི་ ེས་ ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སེན་ན་ཁེ་རིབ་ཡ་ ་
་ལ་ ོལ་ ་འོངས་ཤིང་། མཁར་བཙན་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་མཐའ་བ ོར་ཏེ་གཏོར་ཞིང་ག ང་བར་

བ མ། ༢ ཧིས་ཀི་ཡ་ཡིས་སེན་ན་ཁེ་རིབ་ཆེད་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ ་འོང་བ་མཐོང་ནས། ༣ འགོ་
བ་དང་དཔའ་ ལ་ མས་ལ་མཁར་ ིའི་ ་མགོ་འགོག་པར་ ོས་ ས་པས། དེ་དག་གིས་ ང་ཁོ་ལ་རོགས་ ེད་
པར་ཁས་ ངས། ༤ དེ་ནས་མི་མང་པོ་འ ས་ཏེ། ་མགོ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ ེ་དེའི་ ་བོ་ མས་བཀག་ནས་
འདི་ ད་ ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལ་ཅིའི་ ིར་ ་མང་པོ་འཐོབ་ ་ག ག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥ ཧིས་ཀི་
ཡས་རང་ཉིད་ ོབས་དང་ ན་པར་ ེད་འདོད་ནས། གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པའི་མཁར་ མས་ ར་གསོ་ ས་
ཤིང་མཐོ་ཚད་མཁར་ ོང་དང་མཉམ་པར་ ས། མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ར་ཡང་མཁར་ཞིག་བ ིགས་པ་དང་།

་བིད་མཁར་ ི་མིལ་ལོའང་ ་བ ན་ ་བཏང་ ེ། དམག་ཆས་དང་ བ་ ང་མང་པོ་བཟོས་སོ༎ ༦ དམག་
དཔོན་བ ོས་ཏེ་མི་སེར་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་དག་གིས་འབངས་ མས་མཁར་ ོའི་
ཐང་ཆེན་ ་བ ས་ནས། ལ་མའི་ ལ་ ་འདི་ ད་ ། ༧ ོད་ཅག་གི་ ིང་ ོབས་བ ེད་ཅིག ཨ་ ར་ ི་ ལ་
པོ་དང་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ད ང་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་ཞེད་ ང་དང་དངངས་ ག་ ེ་མི་དགོས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་དེ་ནི། ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ ོབས་དང་ ན་ནོ༎
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༨ ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ནི་ཤ་ ག་གདོས་བཅས་ ི་ད ང་བ་ཙམ་དང་། ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་
པ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཚར་ ོགས་དན་མཛད་དེ། ང་ཚ་ག ལ་ལས་ ལ་ ་ག ག་
ངེས་ཞེས་ ས་པས། མི་སེར་ མས་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ཡ་ཡི་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་སེམས་བདེ་བར་

ར།
༩ དེའི་ ེས་ ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སེན་ན་ཁེ་རིབ་དང་ཁོའི་དམག་ད ང་ཐམས་ཅད་ ཱ་ཁིས་ལ་ ོལ་ ་

འོངས་ཤིང་། འཁོར་གཡོག་འགའ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བཏང་ནས། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ཡ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ། ༡༠ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སེན་ན་ཁེ་རིབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ ་ཞིག་ལ་

བ ེན་པ་ཡིན། ད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ག་ ོང་དོན་ཅི་ཡིན། ༡༡ ཧིས་ཀི་ཡ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་
ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ངེས་ཟེར་བ་དེ། ོད་ཚ་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ནས།
བ ེས་ ོམ་ ིས་མནར་ནས་གསོད་འདོད་པ་མིན་ནམ། ༡༢ ཧིས་ཀི་ཡ་ ་བ་འདི་ནི་གཙ་བོའི་མཆོད་ ི་དང་
བསང་ ི་གཏོར་ནས། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་བསང་ ི་གཅིག་གི་
མ ན་ ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང་། དེའི་ ེང་ ་ ོས་བ ོན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་མཁན་དེ་མིན་ནམ། ༡༣ ང་དང་ངེད་ ི་
མེས་པོ་དག་གིས་ ི་མི་ མས་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ད་པ་ ོད་ཅག་གིས་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ི་མིའི་ ་གང་ཞིག་
གིས་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་རང་གི་ ལ་ ེ་ངའི་ལག་ནས་ཐར་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༤ ངའི་མེས་པོས་བ བས་པའི་

ལ་ ེ་གང་ཞིག་གི་ ་ཡིས་རང་གི་དམངས་ མས་ངའི་ལག་ནས་ཐར་ ་བ ག་པ་ཡིན། དེས་ན་ ོད་ཅག་གི་
་ཡིས་ ོད་ཚ་ངའི་ལག་ནས་ཐར་ ་འ ག་ བ་པ་ཡིན་ནམ། ༡༥ དེ་བས་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་ཧིས་ཀི་ཡ་ཡི་

གཡོ་འོག་ ་ ད་ ་འ ག་མི་ ང་ལ། ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ང་ ེད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་གང་ཞིག་གི་
་ ་ཡིས་ ང་རང་གི་དམངས་ མས་ང་དང་ངའི་མེས་པོ་དག་གི་ལག་འོག་ནས་ཐར་ ་འ ག་མ་ ོང་། དེ་

བས་ན་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚ་ངའི་ལག་འོག་ནས་ཐར་ ་འ ག་པ་ནི་དཔེ་མི་ ིད་དོ་ཟེར་ཞེས་ ས།
༡༦ སེན་ན་ཁེ་རིབ་ ི་འཁོར་གཡོག་ཚས་ཚག་གཞན་ ིས་ ང་གཙ་བོ་ ེ་ ་དང་ཁོའི་གཡོག་པོ་ཧིས་ཀི་

ཡ་ལ་ ར་འདེབས་ ས། ༡༧ སེན་ན་ཁེ་རིབ་ ིས་ ང་འ ིན་ ིངས་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ ར་
འདེབས་མཛད། དེའི་ནང་དོན་ནི། ི་མིའི་ ་དག་གིས་རང་གི་དམངས་ མས་ངའི་ལག་འོག་ནས་ཐར་ ་
འ ག་མི་ ས་ན། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ ་ཡིས་ ང་རང་གི་དམངས་ མས་ངའི་ལག་འོག་ནས་ ོབ་མི་ ས་སོ་ཞེས་
པའོ༎ ༡༨ ཨ་ ར་ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་དག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ེང་ ་ཡོད་
པའི་དམངས་ མས་ལ་ ད་ཆེན་པོས་ ོག དེ་ ར་ཁོ་ཚ་ ག་ ་འ ག་པ་དང་། སེམས་འ ག་པར་ ས་ནས་
མཁར་ལེན་པར་བ མ། ༡༩ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ནི། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་མིའི་ལག་པས་བཟོས་པའི་

་གཞན་ མས་དང་འ ་བར་བཤད།
༢༠ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ཡ་དང་ཨ་མོས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་གཉིས་ ིས་དེ་ལ་དམིགས་ནས་གསོལ་བ་



730 ༢ ོན་རབས 32

བཏབ་ཅིང་། ཁ་གནམ་ལ་བ ས་ནས་ ་འབོད་ ས། ༢༡ གཙ་བོས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ ར་ནང་ ་
བཏང་ ེ། མ ་ ས་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་དང་། འགོ་བ་དང་། དམག་དཔོན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཟོས། ཨ་

ར་ ི་ ལ་པོ་ངོ་གནོངས་ཏེ་རང་གི་ ལ་ ་ ིར་ལོག་ཅིང་། རང་གི་ ་ཡིས་ ་ཁང་ ་འ ལ་ནས་ཤ་ལས་
ཆད་པའི་ ་ཡང་ ི་ཡིས་བསད་དོ༎

༢༢ འདི་ ར། གཙ་བོས་ཧིས་ཀི་ཡ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ཨ་ ར་ ལ་པོ་སེན་ན་ཁེ་
རིབ་ ི་ལག་འོག་ནས་བ བས་ཤིང་། ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་ལག་འོག་ནས་ ང་ཐར་ ་བ ག་ ེ། དེ་དག་གི་
མཐའ་བཞིར་ཞི་བདེ་བ ལ་ཏོ༎ ༢༣ མི་མང་པོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོར་ནས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ས་ ལ་ཅིང་།
ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ཡ་ལ་ནོར་ ས་མང་པོ་བ ལ། དེའི་ ེས་ ། ཧིས་ཀི་ཡ་ནི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་མིག་
ལམ་ནས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ར་ཏོ༎

༢༤ དེའི་ ས་ ། ཧིས་ཀི་ཡ་ལ་ནད་ ི་མོ་ཞིག་ ང་ ེ་འཆི་ལ་ཉེ་བས། གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། གཙ་
བོས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ་ཁོ་ལ་ ་ ས་ཤིག་བ ན་ ང་། ༢༥ ཧིས་ཀི་ཡ་ཡིས་ཁོ་ལ་གནང་བའི་ ིན་ བས་དེ་ལ་

ིན་ལན་མ་འཇལ་བར། ཁོའི་སེམས་ ་ང་ ལ་དང་ ན་པར་ ར་བས། གས་ ོ་བ་དེ་ཁོ་དང་། ཡ་ ་ ་
དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ེང་ ་བབས། ༢༦ འོན་ ང་ཧིས་ཀི་ཡ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ནི་ང་

ལ་ ེས་པ་དེ་ལ་མཉམ་གཅིག་ ་སེམས་ནོངས་པར་ ར་བས། གཙ་བོའི་ ོ་བ་དེ་ཉིད་ཧིས་ཀི་ཡ་འཚ་བའི་
ས་ ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་མ་བབས་སོ༎

༢༧ ཧིས་ཀི་ཡ་ནི་གཟི་བ ིད་ཆེ་ཞིང་འ ོར་བ་དང་ ན་པར་ ར་བས། མཛད་ཁང་བ ིགས་ཏེ་གསེར་
ད ལ་དང་། ནོར་ ་དང་། ི་ཞིམ་ ས་དང་། བ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ ོད་ཆས་མང་པོ་ཉར་ཚགས་ ས།
༢༨ དེ་མིན་བང་ཁང་བ ིགས་ནས་འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་སོགས་དེའི་ནང་ ་བཞག་
པ་མ་ཟད། ོ་ གས་ ་ཚགས་ ི་ཆེད་ ་ར་བ་ཁང་པ་ཡང་ བ་བོ༎ ༢༩ ད་ ང་མཁར་ཡང་མང་པོ་བ ིགས་
པ་དང་། ང་ ་དང་ ག་ ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ་ནོར་མང་པོ་གནང་ངོ་༎
༣༠ ཡང་ཧིས་ཀི་ཡ་ཡིས་གི་ཧོན་ ་མགོ་བཀག་པ་དང་། ་ ར་བའི་ནང་ ་ ངས་ཏེ་ ་བིད་མཁར་ ི་ བ་

ོགས་ ་བ ར་ ་བ ག་པ་སོགས་ཁོའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་ངང་ བ་བོ༎ ༣༡ འོན་ ང་བ་བེལ་ ི་
ལ་པོས་ཧིས་ཀི་ཡ་ཡི་གམ་ ་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ། ལ་ ེ་དེར་ ང་བའི་ངོ་མཚར་བའི་ ་བ་ མས་ལ་

འ ི་གཅོད་ ེད་ ས་ ་ཁོ་དང་ཁ་ ལ་ཏོ༎ དེ་ནི་ཁོ་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ནས་ཁོའི་སེམས་ཇི་ ར་གནས་པ་
ཤེས་པར་དགོངས་པ་ཡིན།

༣༢ ཧིས་ཀི་ཡ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོས་ལས་དགེ་བར་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་མོས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་
ཡེ་ ་ཡའི་ཞལ་ ོན་ ི་ ེགས་བམ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད། ༣༣ ཧིས་
ཀ་ཡ་ནི་ཁོའི་མེས་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པས། ་བིད་ ་ ད་ ི་ ར་སའི་མཐོ་སར་ ང་ངོ་༎ ཁོ་རང་
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འཆི་བའི་ ས་ ། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ཡོངས་ ིས་བ ར་བ ི་ ་ཆེན་ ས། ཁོའི་ ་མ་
ནས་ཤེ་ཡིས་ ལ་ ིད་བ ང་ངོ་༎

༣༣ མ་ནས་ཤེ་ ི་ལ་ ོད་ ས་ ་ལོ་བ ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ ་བ ་ང་ ་ལ་ ལ་
ིད་བ ངས་སོ༎ ༢ ཁོའི་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ཏེ། གཙ་བོས་ད ི་སི་

རལ་བའི་མ ན་ལས་མཐར་ ོད་བཏང་བའི་ ི་མི་ཚའི་ཞེན་ལོག་པའི་ ོད་པ་བཞིན་ ད། ༣ ཁོའི་ཕ་ཧིས་ཀི་
ཱས་བཤིག་པའི་བསང་ ི་ མས་ཡང་བ ར་བ ིགས་པ་དང་། ཡང་བ་ཨལ་ ི་དོན་ ་མཆོད་ ི་བཞེངས་པ་

དང་། ་ཤིང་བ གས་པ་དང་། གནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ མས་ལ་བ ེན་ཞིང་བ ར་བ ི་ ས། ༤ གཙ་བོས་
དེ་ ོན་གནས་དམ་པ་འདི་བ ན་ནས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་མཚན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ས་གཏན་ ་བ ན་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་དེའི་ནང་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས། ༥ དེས་གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་གཉིས་ ི་ནང་ འང་གནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ ི་དོན་ ་མཆོད་ ི་བ ིགས་པ་
དང་། ༦ བེན་ཧིན་ནོམ་ ་བའི་ ང་བར་རང་གི་ ་ ག་ མས་མེ་ ་ ལ་བ་དང་། ཡང་ ་ ས་ལ་བ ས་པ་
དང་། གས་བཏབ་པ་དང་། ངན་ གས་འདེབས་པ་དང་། གཤིན་འ ེ་འ ག་མཁན་དང་། ་འབེབས་པ་
སོགས་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ངན་པར་མཐོང་བ་མང་པོ་ ད་དེ། ཁོང་ལ་ཁོང་ ོ་བ ངས་སོ༎ ༧ ཡང་ ་ཡི་
གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ་འ ་བ ོས་ཏེ་བཞག ་ཡིས་དེ་ ོན་ ་བིད་དང་དེའི་ ་ཤ་ལོ་མོ་གཉིས་ལ་འདི་

ད་ ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ ན་ལས་བདམས་པའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་གནས་དམ་པ་འདི་ ་
བདག་གི་མཚན་ ས་ ག་ ་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ༨ གལ་ཏེ་ད ི་རལ་བ་ མས་ ིས་བདག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
བ ལ་བའི་ ིག་ ོལ་དང་། ིམས་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་བཅས་ལ་བ ི་ ང་ ེད་ན། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཕ་
མེས་ མས་ལ་གནང་བའི་ ལ་ཁམས་ལས་དེ་དག་བ ོད་པར་མི་ འོ་ཞེས་ ས། ༩ མ་ནས་ཤེ་ཡིས་ཡ་ ་ ་
དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་བ ས་ཏེ་ངན་པར་ ོད་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ནི། གཙ་བོས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ི་མ ན་ལས་ཚར་བཅད་པའི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་ ང་ ིག་པར་མཐོང་ངོ་༎

༡༠ གཙ་བོས་མ་ནས་ཤེ་དང་དེའི་མི་སེར་ མས་ལ་ཞལ་ཏ་མཛད་ ང་དེ་དག་གིས་མ་ཉན་པས། ༡༡ གཙ་
བོས་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་དམག་དཔོན་ མས་མངགས་ནས་དེ་དག་ལ་ ོལ་ ་བ ག་པ་དང་། མ་ནས་ཤེ་ གས་

་ཡིས་བ ང་ཞིང་ཟངས་ ོག་བ བ་ ེ་ ཱ་ཨལ་ ་ ེར་ཏོ༎
༡༢ ཁོ་ ག་བ ལ་ ིས་མནར་བའི་ ས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡི་མ ན་ ་ ་བ་ ས་ཤིང་། ཁོའི་

ཕ་མེས་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་ཤིན་ ་ནོངས་པར་ ར། ༡༣ ཁོས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། གཙ་བོས་ཁོའི་
་བ་དེ་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཤིང་། ཁོས་ ོན་ལམ་ ས་པ་ལ་གསན་ནས། དེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིར་ ངས་ཤིང་ ར་

བཞིན་ ལ་ ིད་ ོང་ ་བ ག མ་ནས་ཤེ་ཡིས་ད་གཟོད་གཙ་བོ་ནི་ ་ཉིད་ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎
༡༤ དེའི་ ེས་ ་མ་ནས་ཤེས་ ་བིད་ ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ། གི་ཧོན་ བ་ ོགས་ ི་ ང་བ་ནས་ཉའི་ ་
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ོའི་བར་ ་མཁར་ ང་བ ིགས་ཤིང་། མཁར་དེ་ཤིན་ ་མཐོ་ཞིང་ཨོ་ཕེལ་བ ོར་ནས་ཡོད། ཡང་ཡ་ ་ འི་
མཁར་བཙན་པོ་དག་གི་ནང་ ་ ིང་ ོབས་དང་ ན་པའི་དམག་དཔོན་ཡང་བཞག་གོ། ༡༥ དེར་མ་ཟད་ ི་མི་

མས་ ི་ ་འ ་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ་འ ་དང་། ཡང་ཁོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་
རི་ ེང་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་ཚང་མ་བཤིག་ནས་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་ད གས་ནས།
༡༦ གཙ་བོ་ལ་ ར་ཡང་བསང་ ི་བ ིགས། དེའི་ཁར་བདེ་མཆོད་དང་། ིན་གཟོའི་མཆོད་པ་ ལ་ནས། ཡ་ ་

་ མས་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་དགོས་པར་བ ོས་ ང་། ༡༧ མི་སེར་ མས་ ིས་
ར་བཞིན་མཆོད་ ིའི་ ེང་ ། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་མཆོད་པ་ ས།

༡༨ མ་ནས་ཤེ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་། ཁོའི་ ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚག་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ཡི་མཚན་ ི་ ེང་ནས་མངོན་ཤེས་པ་དེ་ལ་ག ངས་བའི་ཁ་ཏ་ ོབ་གསོ་ཚང་མ་ད ི་སི་རལ་

ི་ བས་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༡༩ ཁོའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ་ཡིས་ཁོ་ལ་ཇི་ ར་ཞལ་ ིས་བཞེས་
པ་དང་། ཁོ་རང་ནོངས་འ ོད་མ་ ེས་ ོན་ ་བསགས་པའི་ཉེས་ ོན་དང་། ལ་ ོགས་གང་ ་མཆོད་ ི་
བ ིགས་པ་དང་། ཨ་ཤེ་ ཱ་བ གས་པ་དང་། ་འ ་བ ོས་ནས་བཞག་པ་ཚང་མ་ཧོ་སེའི་ ེགས་བམ་ ་
བཀོད་ཡོད། ༢༠ མ་ནས་ཤེ་ནི་ཁོའི་ཕ་མེས་དང་མཉམ་ ་གཉིད་པ་དང་། བེམ་པོ་ནི་རང་གི་ཕོ་ ང་གི་ར་ ོར་
ནང་ ་ ས་སོ༎ དེའི་ ེས་ ་ཁོའི་ ་ཨ་མོན་ ིས་ ལ་ ད་བ ང་།

༢༡ ཨ་མོན་ ལ་པོ་ ེད་ ས་ལོ་ཉེར་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་གཉིས་ལ་ ལ་ ིད་བ ངས།
༢༢ དེས་རང་གི་ཕ་མ་ནས་ཤེ་བཞིན་ ་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་པ་དང་།
ཕ་མ་ནས་ཤེ་ཡིས་བ ོས་བའི་ ་འ འི་ལ་མཆོད་ཅིང་བ ེན་བ ར་ ས། ༢༣ དེས་རང་གི་ཕ་མ་ནས་ཤེ་
བཞིན་གཙ་བོའི་ ང་ ་ནོངས་འ ོད་མ་ ེས་པས། ཨ་མོན་ ི་ཉེས་པ་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་ ་སོང་། ༢༤ ཁོའི་ ོན་
འབངས་ མས་ ིས་ངོ་ལོག་ ས་ཏེ། ཁོ་རང་ཕོ་ ང་ ་བསད། ༢༥ འོན་ ང་ ལ་འབངས་ མས་ ིས་ཨ་མོན་
ལ་ངོ་ལོག་ ེད་མཁན་ མས་བསད་དེ། ཁོའི་ ་ཡོ་ཤི་ ཱ་ལ་ ལ་ ད་འཛན་ ་བ ག་གོ།

༣༤ ཡོ་ཤི་ ཱ་ ི་ལ་ ོད་ ས་ལོ་བ ད་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་ མ་བ ་སོ་གཅིག་ལ་ ལ་
ིད་བ ངས་པ་དང་། ༢ ཁོས་རང་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ལ་བ ས་ཏེ་དེའི་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ད་

ཅིང་། དེ་ལས་འདའ་བ་མེད་པར་གཙ་བོའི་ ན་ ར་བདེན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ཁོ་ནར་ལ་ ད།
༣ ཁོའི་ ི་ལོ་བ ད་པར། དེ་ ས་ན་ཚད་ཤིན་ ་ ་ན་ཡང་། རང་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་ ་ལས་ བས་

བཙལ་བ་དང་། ིད་ལོ་བ ་གཉིས་པར་ཐོན་ ས་ད་གཟོད་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་ ི་
དང་། ་ཤིང་དང་། བ ོས་བ ན་དང་། གས་ ་ མས་ ་མེད་ ་བཏང་ ེ་གཙང་མར་བཟོས། ༤ འབངས་
མི་ མས་ ིས་ཁོའི་ ོན་ ་ ཱ་ཨ་ལམ་ ི་མཆོད་ ི་བཅོམས་ཤིང་། མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་མཐོན་པོར་བ ེངས་
བའི་ཉི་མའི་འ ་ ་ མས་དང་། ་ཤིང་དང་། བ ོས་བ ན་དང་། གས་ ་ མས་ ལ་ ་བ གས་ཏེ། འདི་
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དག་ལ་མཆོད་བ ར་ ེད་པའི་མི་ མས་ ི་ ར་སའི་ ེང་ ་གཏོར་རོ༎ ༥ ཁོ་ཚས་མཆོད་དཔོན་ ི་ ས་པ་
བསང་ ིའི་ ེང་ ་མེར་བ ེགས་ནས། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་གཙང་བར་བཟོས། ༦ མ་ནས་ཤེ་དང་། ཨེབ་
ར་ཡིམ་དང་། ཤིམ་ཨོན་ ི་མཁར་བཅས་དང་། ོགས་བཞིའི་གནོད་ཐེབས་ ལ་དག་ ་ཡང་དེ་ ར་ ད། ༧ ད་

ང་མཆོད་ ི་དང་། ་ཤིང་དང་བ ོས་བ ན་བཤིག་ ེ་ཐལ་བར་བཏང་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ས་ ལ་དག་
་ཡོད་པའི་ཉི་མའི་ ་འ ་ མས་ ང་བཅད་ ེས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་གོ།

༨ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར། ཁོས་ས་ ལ་དང་གནས་དམ་པ་གཙང་མར་བཟོས་ ེས། ཨ་
ཙལ་ཡའི་ ་ཤ་ཕན་དང་། ོང་དཔོན་མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ཡོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་ཡིག་དཔོན་ཡོ་ཨ་བཅས་མངགས་
ནས། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་ ་བ ག ༩ ཁོ་ཚ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཧིལ་ཀི་ ཱ་
དང་ ག་ ེ། ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་བར་ ིན་པའི་ད ལ་ ོར་ མས་ཁོ་ལ་ ད་པ་དང་། ད ལ་དེ་དག་
ནི་དམ་པའི་གནས་ ི་ ོ་ ང་བ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་མ་ནས་ཤེ་དང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་

་ ག་པའི་མི་ཐམས་ཅད་དང་། ཡ་ ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་འབངས་མི་ མས་དང་། ད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
འབངས་མི་ མས་ ི་ལག་ནས་བ ས་པ་ཡིན། ༡༠ དེ་ནས་ད ལ་དེ་དག་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ལས་དཔོན་
ལ་ ད་ཅིང་། དེས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཞིག་གསོ་ ེད་པའི་ལས་བཟོ་བ་ ེ། ༡༡ ཤིང་བཟོ་བ་དང་། ོ་བཟོ་
བར་བ ད་ ོད་ ས་ནས། ོ་དང་ཤིང་དང་། ཀ་ག ང་ མས་བཟོ་ ེད་ ི་ ་ཆ་ཉོ་ནས། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོས་
གནོད་ ོན་བཟོས་པའི་གནས་དམ་པར་ཞིག་གསོ་ ས། ༡༢ མི་འདི་དག་ནི་ལས་དོན་བ བ་ ས་གཡོ་ཟོལ་མེད་
པ་ཏག་ཏག་ཡིན་ནོ༎ ལས་དཔོན་ནི་ལེ་ཝེ་བ་མེ་ ཱ་རིའི་ཚ་བོ་ ཱ་ཧད་དང་། ཨི་བད་ ཱ་དང་། ་ ལ་བ་ནི་
ཀོ་ཧད་ ི་ཚ་བོ་ཟ་ཀར་ ཱ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་དང་། ད་ ང་རོལ་ཆ་ད ོལ་བར་ ང་བའི་ལེ་ཝེ་བ་ཡང་ཡོད།
༡༣ ཁོ་ཚས་འ ར་འདེགས་པ་ མས་ལ་ ་ ོག་དང་། ལས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ ལ་ ེད་ ི་ཡོད༎ ལེ་ཝེ་བའི་

ོད་ འང་ ང་ཡིག་པ་དང་། འགོ་བ་དང་། ོ་ ང་བཅས་ ི་འགན་འ ར་མཁན་ཡང་ཡོད་དོ༎
༡༤ ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ལ་བའི་ད ལ་ ོར་ མས་ ིར་འ ེན་པའི་ བས་ ། མཆོད་

དཔོན་ཧིལ་ཀི་ ཱས་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་གཙ་བོའི་ ིགས་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་དེ་ལག་སོན་ ང་ཞིང་། ༡༥ ཧིལ་
ཀི་ ཱས་ ང་ཡིག་པ་ ་ཕན་ལ། ངས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་ ིགས་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ེད་ ང་ཞེས་

ས་ཏེ། དཔེ་ཆ་དེ་ ་ཕན་ལ་ ད་པ། ༡༦ ་ཕན་ ིས་དཔེ་ཆ་དེ་ ལ་པོར་ ལ་བ་དང་། ལ་པོ་ལ། གཡོག་པོ་
མས་ལ་ ད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་བ བས་ཚར་ཞིང་། ༡༧ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ད ལ་ ོར་ མས་ ིར་
ངས་ཏེ། ལས་དཔོན་དང་ལས་བཟོ་བ་ མས་ ི་ལག་ ་ དཅེས་ ས། ༡༨ ང་ཡིག་པ་ ་ཕན་ ིས་ཡང་ ལ་

པོར། མཆོད་དཔོན་ཧིལ་ཀིས་ང་ལ་ ེགས་བམ་ཞིག་ ིན་སོང་ཞེས་ ས་ཏེ། ཁོས་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ ེགས་
བམ་དེ་ ོག་འདོན་ ས། ༡༩ ལ་པོས་ ིགས་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་གི་ཚག་ཐོས་ ེས། རང་ཉིད་ ི་ ་བ་
གཤགས་པ་དང་། ༢༠ ཁོས་ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ་ཕན་ ི་ ་ཨ་ཧི་ མ་དང་། མི་ ཱ་ཡི་ ་ཨབ་དོན་དང་། ང་
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ཡིག་པ་ ་ཕན་དང་། ལ་པོའི་ཞབས་ ི་བ་ཨ་ ཱ་ ཱ་བཅས་ལ། ༢༡ ོད་ཚས་ང་དང་། ད ི་སི་རལ་དང་། ཡ་ ་
འི་ ལ་ ་ ག་པའི་མི་ མས་ ི་ཆེ་ ། དཔེ་ཆ་འདིའི་ ེང་གི་ཚག་ མས་གཙ་བོ་ལ་ བས་འ ག་ ས་ཤིག

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ག ངས་བ ི་བ ང་ ས་མེད་ལ། དཔེ་ཆ་འདིའི་ ེང་གི་
ཚག་ ར་ ད་མེད་པས། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་དེ་ང་ཚའི་ ེང་ ་བབས་སོང་ཞེས་ ས། ༢༢ དེ་ནས་ཧིལ་ཀི་

ཱ་དང་། ལ་པོས་མངགས་པའི་མི་ མས་ ང་ ོན་མ་ ལ་ ་ལ་ ག་ ་སོང་། ལ་ ་ནི་ ས་ འི་བདག་
གཉེར་བ་ཤལ་ མ་ ི་ ང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཤལ་ མ་ནི་ཐོ་ཀེ་ཧད་ ི་ཚ་བོ་ཧས་རིའི་ ་ཡིན་ལ། ལ་ ་ནི་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་ ལ་གཉིས་པར་གནས་ ོད་ ས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚས་དོན་དག་ མས་མོ་ལ་བཤད་པས།
༢༣ དེས་ཁོ་ཚ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ ོད་ཚ་ང་ལ་ ག་པར་

མངགས་པའི་མི་དེ་ལ། ༢༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་། གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ ོན་
་ ོག་འདོན་ ས་པའི་ ེགས་བམ་ ེང་གི་དམོད་ཚག་ ར། ལ་འདི་དང་ ལ་འདིའི་ ོད་དམངས་ མས་
ི་མགོར་གནོད་འཚ་འབེབས་ངེས། ༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ང་རང་ བ་ ་དོར་ཞིང་། ་གཞན་ལ་ ོས་

བ ག ཁོ་ཚས་བ བས་པའི་དོན་ངན་དེ་དག་གིས་བདག་ཁོང་ ོ་ལངས་བར་ ས་སོང་། དེ་བས་བདག་གིས་
ོ་བའི་མེ་ ེ་གནས་འདིར་ ར་ཏེ། ས་གཏན་ ་གཟིམས་པ་མེད་པར་འ ར། ༢༦ དེ་བས་ ོད་ཚ་གཙ་བོའི་
ང་ ་ གས་བ ག་ ་བར་མངགས་པའི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་དེ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་
ད་ ། ོད་ ིས་ཐོས་པའི་ཚག་ ེ། ༢༧ བདག་གིས་ ལ་འདི་དང་ ལ་འདིའི་ ོད་དམངས་ལ་བཤད་པའི་

ག ང་དེ་ཐོས་ནས། ོད་ ིས་སེམས་གཏིང་ནས་ཡི་རངས་ ས་ཏེ། བདག་གི་མ ན་ནས་ནོངས་ཏེ་ ་བ་ཚལ་
བར་གཤགས་ཤིང་། ང་ལ་ ོགས་ནས་ ་འབོད་ ས། དེའི་ ེན་ ིས་ངས་ ོད་ ི་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་
ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན། འདི་ནི་གཙ་བོ་བདག་གིས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༨ ངས་ ོད་རང་བདེ་བར་འཆི་

་ག ག་ཅིང་ ོད་ ི་མེས་པོའི་ ར་སར་བ ལ་ཏེ། ལ་འདི་དང་ ལ་འདིའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་
གནོད་འཚ་གཏོང་བ་དངོས་ ་མི་མཐོང་བར་ ེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ཁོ་ཚ་

ལ་པོ་ལ་ ད་འཆད་ ་ ིན་ཏོ༎
༢༩ ལ་པོས་མངགས་པའི་མི་དེ་དག་གིས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ན་པོ་ མས་བ ས་ཏེ། ༣༠ ལ་

པོ་དང་ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་དང་། ད་ ང་ལེ་ཝེ་བའི་མཆོད་དཔོན་
དང་། གཞན་ཡང་མི་སེར་ཡོངས་དང་། ན་གཞོན་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་
འཛམས་ཏེ། ལ་པོས་གནས་དམ་པ་ནས་ལག་སོན་ ང་བའི་ཁ་ཆད་ ི་ཡི་གེ་བ གས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ཉན་ ་
བ གས་པ་དང་། ༣༡ ལ་པོ་རང་ཉིད་ ི་ ོད་གནས་ ་བ ད་ནས། གཙ་བོ་ ང་ ། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་ བས་ ་སོང་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་ ང་དང་། ིག་ ོལ་དང་། ིམས་ ོལ་བཅས་ལ་བ ི་ ང་

ས་ཏེ། ེགས་བམ་འདིའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་ཞལ་ཆད་བཞིན་འ བ་པར་ཁས་ ངས་སོ༎ ༣༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
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དང་བེན་ཡ་མིན་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཆད་འདི་དང་བ ན་པར་ ས། དེ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་
ཚང་མས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡི་ཞལ་ཆད་ ར་ ད། ༣༣ ཡོ་ཤི་ ཱས་ད ི་སི་རལ་ ི་གང་སར་ཡོད་པའི་དངོས་
ཟོག་ངན་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཏང་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་མངའ་ཁོང་གི་མི་ཚང་མར་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་
ཡི་ ེས་ ་འ ག་པར་ ས། ཡོ་ཤི་ ཱ་འཇིག་ ེན་ ་འཚ་བའི་ ས་ ། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མེ་པོའི་ ་ཡི་ ེས་ ་

གས་ཤིང་། ས་ནམ་ཡང་ཁོང་དང་ཁ་ ལ་མ་ ོང་ངོ་༎

༣༥ ཡོ་ཤི་ཡས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་གཙ་བོའི་བ ོལ་ ོན་བ ངས། ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན། བ ོལ་
ོན་ ི་ ་ ་བཤས་པ་དང་། ༢ ལ་པོས་མཆོད་དཔོན་རེ་རེར་རང་གི་འགན་ ར་བགོས་ཏེ། ཁོ་

ཚར་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ་བ་བ བ་དགོས་པར་ ལ་མ་བཏང་། ༣ གཞན་ཡང་ཁོས་གཙ་བོ་ལ་
བས་ ་སོང་ ེ་དམ་པར་ ར་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་བར་ ོབ་ ོན་ ེད་པའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ། ོད་ཚས་དམ་

པའི་ཞལ་ ོམ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་ ་ཤ་ལོ་མོས་བཟོས་པའི་གནས་དམ་པར་འཇོག་དགོས་པ་
དང་། ིས་ ་ ག་པར་ ངས་ནས་འ ར་མི་དགོས། ད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་དང་། ཁོང་
གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་དགོས། ༤ ོད་ཚས་རིགས་ ས་དང་། ལས་བགོས་ ི་
གོ་རིམ་ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོས་ ིས་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ་རང་གིས་ ་ ིག་

ིས། ༥ ོད་ཚའི་ ན་ ་དང་། རིགས་ ས་ ི་ལས་བགོས་ ར། དམ་པའི་གནས་ ་འ ེང་དགོས་པ་དང་། ལས་
ཚགས་རེ་རེའི་ནང་ ་ལེ་ཝེ་བ་རེ་འགའ་ཡོད་དགོས་ལ། ༦ ད་ ་ ོད་ཚས་བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་བཤས་ཏེ། རང་
ཉིད་གཙང་དག་བཟོ་བ་དང་། ོད་ཚའི་ ན་ འི་ཆེད་ ་ ་གོན་བ ིས་ནས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་
བཀའ་བ ི་བ ང་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༧ དེ་ནས་ཡོ་ཤི་ཡས་ ོ་ གས་ ི་ ོད་ནས་གནས་དེའི་ ལ་མི་ མས་
ལ་ ་ ་དང་རེ ་ མ་ ི་དང་། བ་ ང་ མ་ ོང་བཅས་བ ོལ་ ོན་ ི་མཆོད་ ས་ ་ ིན་པ་དང་། འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ ལ་པོའི་ ་ནོར་ལས་ ལ་བ་ཡིན། ༨ ཡོ་ཤི་ཡའི་འབངས་ ི་འགོ་ མས་ ིས་ ང་འབངས་ མས་
དང་། མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་རང་འདོད་ ི་ ོ་ གས་ ལ་བ་དང་། དེ་མིན་ ་ཡི་གནས་དམ་
པའི་བདག་གཉེར་བ་ཧིལ་ཀི་དང་། ཟ་ཀར་ཡ་དང་། ཡེ་ཤི་ཨེལ་བཅས་ ིས་བ ོམས་པས་ ་ ་ཉིས་ ོང་ ག་
བ ་དང་བ་ ང་ མ་བ ་བཅས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ིན་ནས་བ ོལ་ ོན་ ི་མཆོད་ ས་ ་འ ལ་ ་བ ག
༩ ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ཀོ་ནན་ ཱ་དང་། ཁོའི་ ན་ ་ཤེ་མ་ ཱ་དང་ན་ཐན་ཨེལ་དང་། ད་ ང་ཧ་ཤབ་ ཱ་
དང་། ཡེ་ཨི་ཨེལ་དང་། ཡོ་ཟ་བད་བཅས་ ིས་བ ོམས་པས་ ་ ་ ་ ོང་དང་། བ་ ང་ ་བ ་བཅས་ལེ་ཝེ་
བར་ ིན་ཏེ་བ ོལ་ ོན་ ི་མཆོད་ ས་ ་འ ལ་ ་བ ག

༡༠ དེ་ ར། མཆོད་ ས་ མས་ ་ ིག་ ས་ཚར་ ེས། ལ་པོས་བ ོས་པ་ ར། མཆོད་དཔོན་རང་གི་ ོད་
གནས་ ་བ ད་པ་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ལས་བགོས་ ི་གོ་རིམ་ ར་བ ད་དེ། ༡༡ ལེ་ཝེ་བས་བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་
བཤས་ཤིང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ཚའི་ལག་ནས་ ག་ ེར་ཡོང་ ེ། མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་གཏོར་བ་དང་། ལེ་ཝེ་



736 ༢ ོན་རབས 35

བས་ ་ ་ མས་ ི་པགས་པ་བ ས་ནས། ༡༢ དམར་མཆོད་ ་ད ལ་ ་ མས་ ེར་འོངས་ཏེ། རིགས་ ས་ ི་
ལས་བགོས་ ར་འབངས་མི་ མས་ལ་ ིན་པ་དང་། མོ་ཤེའི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པ་ཇི་བཞིན་གཙ་བོ་ལ་ ལ་
ཞིང་བ་ ང་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༡༣ ཁོ་ཚས་ ན་ ོལ་ ར་བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་མེ་ཡིས་བ ེགས་ཤིང་། དམ་
པའི་ ས་གཞན་ མས་བ་མ་དང་། ་ང་དང་། ་ཁོག་བཅས་ ་བཙས་ཏེ་ ར་ ་འབངས་མི་ མས་ལ་ ིན།
༡༤ དེ་ ེས་རང་ཉིད་དང་མཆོད་དཔོན་ ི་ཆེད་ ་མཆོད་ ས་ ་ ིག་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཆོད་དཔོན་ཨ་
རོན་ ི་ཚ་བོ་ མས་ ིས་ས་ བ་པའི་བར་ ་དམར་མཆོད་དང་ཚལ་ ་ ལ་བས་སོ༎ དེ་བས་ལེ་ཝེ་བས་རང་
ཉིད་དང་མཆོད་དཔོན་ཨ་རོན་ ི་ ་རབས་ཚ་ ད་ ི་ཆེད་ ། མཆོད་ ས་ ་ ིག་ ས་། ༡༥ ་བ་ཨ་སབ་ ི་

་རབས་ཚ་ ད་ ིས། ་བིད་དང་། ཨ་སབ་དང་། ཧེ་མན་དང་། ལ་པོའི་མངོན་ཤེས་པ་ཡེ་ ་ ན་བཅས་ ི་
བཀའ་བ ོས་པ་ ར། རང་ཉིད་ ི་འ ག་གནས་ ་ལངས་ནས་བ ད། ོ་ ང་བས་ ོ་ མས་བ ང་ནས། ཁོ་
ཚའི་ལས་གནས་དང་ཁ་མི་འ ལ་བར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་ ན་ ་ལེ་ཝེ་བས་ཁོ་ཚ་ལ་མཆོད་ ས་

་ ིག་ ེད་པ་ཡིན་ནོ༎
༡༦ ཉིན་དེར། གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ལས་དོན་ མས་འ ས་ཚང་བར་ ་གོན་ ས་པ་དང་། ལ་

པོ་ཡོ་ཤི་ཡས་བ ོས་པ་ ར་བ ོལ་ ོན་ ང་ཞིང་། གཙ་བོའི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་དམར་མཆོད་ ལ། ༡༧ བས་
དེར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བ ོལ་ ོན་བ ངས་ཤིང་། དེ་མིན་ ར་མེད་ ས་ཆེན་ཡང་
ཉིན་བ ན་ལ་བ ངས། ༡༨ ང་ ོན་པ་ཤ་མི་ཨེལ་ནས་བ ང་ ེ། ཡོ་ཤི་ ཱ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་
བ་དང་། ལ་དེར་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་

མས་ ིས་བ ོལ་ ོན་བ ངས་བ་བཞིན། ད ི་སི་རལ་ ་འདི་ ་ འི་བ ོལ་ ོན་ ང་མ་ ོང་ལ། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ལ་པོས་ ང་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎ ༡༩ བ ོལ་ ོན་འདི་ནི་ཡོ་ཤི་ ཱ་ ལ་པོར་བ ད་པའི་ ིད་ལོ་བཅོ་
བ ད་པར་བ ངས་བ་ཡིན།

༢༠ དོན་དག་འདིའི་ ེས་ ། ཡོ་ཤི་ ཱས་གནས་དམ་པར་ཞིག་གསོ་ ས་ཚར་བ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་
ནི་ཀི་ཡར་ཡོང་ནས། ་བོ་ ཱ་རད་འ མ་ ི་ཀར་ཁེ་མིས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པས། ཡོ་ཤི་ཡས་ཁོ་ལ་བཀག་འགོག་

ས་པར། ༢༡ ཁོས་བང་ཆེན་པ་བཏང་ནས་ཡོ་ཤི་ཡ་ལ། ེ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་ཅི་ ས་སོང་
ངམ། དེ་རིང་ང་ ོད་ལ་ ོལ་ ་ཡོང་བ་མིན་པར། ང་ལ་ ར་ ོལ་ ི་འཐབ་མོ་ ེད་མཁན་ ོལ་ ་ཡོང་བ་ཡིན་
ཡིན་ཞིང་། ་ཡིས་ ང་ ར་བར་ཚར་གཅོད་དགོས་པར་ག ངས་ཡོད། ོད་ ིས་ ་ཡི་ ་བར་ཐེ་གཏོགས་མི་

ེད་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ ་མེད་ ་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ངེད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས་
སོ་ཞེས་ ས། ༢༢ ཡིན་ཡང་ཡོ་ཤི་ཡ་དེ་དང་མ་ ལ་བར་ཆས་གོས་བ ེས་ཏེ་ཁོ་ལ་ག ལ་བ ེས། ་ཡིས་ནི་ཀིས་
ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར། མེ་གིང་བདེ་ཐང་ ་ག ལ་བ ེས་སོ༎ ༢༣ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ལ་མདའ་ཕོག་ ེ་

ས་པས། ལ་པོས་ཁོའི་གཡོག་འཁོར་ལ། ང་ལ་ ས་ ི་མོ་ཕོག་པས། ོད་ ིས་ང་རང་ག ལ་ས་ལས་ ིར་
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འ ེར་རོགས་ཞེ་བཤད་པས། ༢༤ ཁོའི་གཡོག་པོས་ཁོ་བོ་བ ོར་ནས་དམག་གི་ཤིང་ ་ལས་བབས་ཤིང་། གཞན་
པའི་ཤིང་ ར་བ ད་དེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ལ་ ེས། ཁོ་རང་ཚ་ལས་འདས་སོང་བས། མེས་པོའི་ ར་ ོད་ ་

ར་ ས་ ས། ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ཚང་མས་ཁོ་ལ་ ་ངན་ ས། ༢༥ ཡེ་རེམ་ ིས་ཡོ་ཤི་ཡ་འདས་
པས་ ་ངན་ ི་ ་ ངས་པ་དང་། ་ལེན་མཁན་ ི་ ེ་བོ་ཕོ་མོ་ཚང་མས་ ང་ ་ངན་ ི་ ་ ངས། དེ་རིང་གི་
བར་ ། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ་གཏན་ ོལ་ཞིག་ ་ ར་འ ག ག་ ་འདི་ ་ངན་ ི་ འི་དེབ་ ེང་ ་བཀོད།

༢༦ ཡོ་ཤི་ཡ་ཡི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོས་གཙ་བོའི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་ ་བཀོད་པ་བ ིས་ནས་
དགེ་བའི་ ་བ བས་པ་དང་། ༢༧ གཞན་ཡང་ཁོས་ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་ ་ ད་པའི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་
ད ི་སི་རལ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་དོ༎

༣༦ ལ་མི་ མས་ ིས་ཡོ་ཤི་ཡའི་ ་ཡོ་ཨ་ཧས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་རང་གི་ཕའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ོས།
༢ ཡོ་ཨ་ཧས་ ལ་པོར་ ོད་ ས་ལོ་ན་ཉེར་ག མ་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ག མ་ལ་ ལ་

པོར་བ ད། ༣ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་རང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཕམ་ཉེས་ ་བཏང་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ེ་ལ་ད ལ་
ོ་ཚད་བ ་དང་། གསེར་ ོ་ཚད་གཅིག་གིས་ཆད་པ་བཅད། ༤ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ནི་ཀིས་ཡོ་ཨ་ཧས་ ི་ ་བོ་

ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ལ་པོར་བ ོས་ཤིང་། མིང་ཡོ་ཡ་ཀིམ་ཞེས་པར་བ ར་བ་དང་། ཡོ་
ཨ་ཧས་ཨེ་ཇིབ་ ་ ིད་སོང་ངོ་༎

༥ ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ ལ་སར་ ོད་ ས་ལོ་ཉེར་ ར་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་གཅིག་ལ་ ལ་པོར་
བ ད་ཅིང་། ཁོས་གཙ་བོ་ ེ་ཁོའི་ ་ཡི་ ན་ ར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད། ༦ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་
ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ཁོ་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ནས་ཕམ་པར་བཏང་ ེ། ཁོ་ལ་ཟངས་ ོག་བ བ་ནས། ཱ་བིལ་ ི་ ལ་

་ ིད་ཅིང་། ༧ ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་གཙ་བོ་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ོད་ཆས་ མས་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་ཏེ། ཁོ་
རང་གི་ ་ཡིས་ ་ཁང་༼ཡང་ན་རང་ཉིད་ ི་ཕོ་ ང་༽ ་བཞག

༨ ཡོ་ཨ་ཀིམ་ ི་ ་བ་གཞན་ མས་དང་ཁོས་ ་ངན་ཅི་ཞིག་ ད་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོས་ཅི་དང་ཅི་ ད་པ་
ཐམས་ཅད་ད ི་སི་རལ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་རབས་ ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་ ་ཡོ་ཡ་ཀིན་ནི་ཁོའི་ཚབ་ ་

ལ་པོར་བ ད་དོ༎
༩ ཡོ་ཡ་ཀིན་ ལ་པོར་ ོད་ ས་ལོ་བ ད་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ག མ་དང་ཞག་བ ་ལ་ ལ་

པོར་བ ད་ཅིང་།༼ ལ་རབས་ ི་མདོ་གཉིས་པའི་ལེ ་བཞི་བའི་ཁག་བ ད་པར་ལོ་བཅོ་བ ད་ཅེས་ ིས་
འ ག༽ གཙ་བོའི་ ན་ ར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད། ༡༠ ལོ་གཅིག་འགོར་ ེས། ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་

ིས་མི་མངགས་ནས་ཡོ་ཡ་ཀིན་ ི་ཕོ་ ང་དང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ ོད་ཆས་ ་ཚགས་
ངས་ནས་ ཱ་བིལ་ ་ ེར་བ་དང་། ཡོ་ཡ་ཀིན་ ི་ཨ་ ་ཚ་དེ་ཀི་ ཱ་༼མ་ཡིག་ ་ ན་ཞེས་ ང་ཟེར།༽ཡ་ ་ ་

དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས།
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༡༡ ཚ་དེ་ཀི་ ཱ་ ལ་སར་ ོད་ ས་ལོ་ན་ཉེར་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོ་བ ་གཅིག་ལ་ ལ་
པོར་བ ད་ཅིང་། ༡༢ གཙ་བོ་ ེ་ཁོའི་ ་ཡི་ ན་ ར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ལ་ ད་དེ། ང་ ོན་པ་ཡེ་
རེམ་ཡས་གཙ་བོའི་བཀས་ཁོ་ལ་ཁ་ཏ་ ས་ ང་། ཁོ་ནི་ཡེ་རེམ་ཡའི་མ ན་ནས་ནོངས་པར་མ་ ར་ཏོ༎ ༡༣ ནེ་

་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ཁོ་ལ་ ་དཔང་ ་བཞག་ནས་མནའ་བོར་ ་བ ག་ ང་། ཁོས་ བ་འགལ་ ས་ཤིང་ ་
གས་མཐར་ ེལ་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ བས་ ་མ་སོང་བ་དང་། ༡༤ མཆོད་དཔོན་ མས་

དང་མི་སེར་ ིས་ ང་ཉེས་བ་ཆེན་པོ་བསགས་ཏེ། ི་མི་ མས་ལ་ལད་མོ་ ས་ཏེ་ ་ངན་ ་ཚགས་ ད་ནས།
གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་སོ་སོར་དམ་པའི་ ས་པའི་གནས་དམ་པ་དེ་ཡང་བཙག་པར་བཟོས། ༡༥ གཙ་བོ་ ེ།
ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ་ཡིས་རང་ཉིད་ ི་འབངས་དང་ ོད་གནས་ གས་ལ་བ ང་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་ ས་ ན་

་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་ ན་ ལ་ ེད་ ིན་ཡོད་ ང་། ༡༦ ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ཕོ་ཉར་འ ་འགོད་ ས་ཤིང་། དེའི་ ད་
ཆར་ ང་ ང་དང་། ང་ ོན་པ་ལ་ ར་ཟ་ ས་པས། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ཁོའི་མི་སེར་ མས་ ི་ ེང་ ་
བབས་ནས། ནམ་ཡང་ ོབ་ཐབས་ ལ་བར་ ར་ཏོ༎

༡༧ དེ་བས་གཙ་བོས་ཀལ་དི་བའི་ ལ་པོར་ ར་ ོལ་ ེད་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་ཚའི་དམ་པའི་གནས་ ་ཁོ་ཚའི་
ེས་པ་ མས་རལ་ ིས་བ བ་ནས་བསད་ཅིང་། ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་ཚང་མ་ ིང་ ེ་མེད་པར་དམར་གསོད་
ས་། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ཀལ་དིའི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ད། ༡༨ ཀལ་དིའི་ ལ་པོས་དམ་པའི་གནས་ ི་ ོད་ཆས་ཆེ་
ང་དང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ནོར་ ་དང་། གཞན་ཡང་འབངས་ ི་འགོ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་

ཅད་ ཱ་བེལ་ ་ ེར། ༡༩ ཀལ་དིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་མེར་བ ེགས་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་
གཏོར་ཞིང་། མཁར་ནང་གི་ཕོ་ ང་མེར་བ ེགས་ལ། མཁར་ནང་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ ོད་ཆས་དག་ ང་མེད་པར་
བཟོས། ༢༠ ི་མ ང་གི་ཁ་ནད་ཐར་བའི་མི་ མས། ཀལ་དིའི་ ལ་པོས་ ཱ་བིལ་ ་ ིད་དེ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ་
རབས་ཚ་ ད་ ི་གཡོག་པོར་བཞག་ནས། ཏ་ཟིག་ ལ་ཁབ་བ ར་དར་ ེད་པའི་བར་ ་དེ་ ར་བ ད་པ་ཡིན་
ཞིང་། ༢༡ འདི་ནི་གཙ་བོས་ཡེ་རེམ་ཡ་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་དེ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཏེ། ལོ་ངོ་བ ན་ འི་རིང་
ལ། གནས་འདིས་ངལ་གསོ་ ེད་ཅིང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་འདི་ནི་ཐང་ ོང་ ་ ར་ནས་ངལ་གསོ་བ་ཡིན་ནོ༎

༢༢ ཏ་ཟིག་གི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ ིད་ལོ་དང་པོར། གཙ་བོས་ཡེ་རེམ་ཡ་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་དེ་མངོན་
འ ར་ ེད་ཆེད། ཁོང་གིས་ཏ་ཟིག་གི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་སེམས་བ ལ་ཏེ། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་ཡིག་

ིངས་ནས་འདི་ ད་ ། ༢༣ ཏ་ཟིག་གི་ ལ་པོ་ཀོ་རིས་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། བདེ་བའི་ཞིང་གི་ ་ཡིས་གནམ་འོག་
གི་ ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ང་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡ་ ་ འི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཁོང་ལ་གནས་
དམ་པ་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་བ ོས་ཡོད་པས། ོད་ཚའི་ནང་ན་ཁོང་གི་འབངས་མི་ ེད་འདོད་མཁན་ཡོད་
ན། ཡར་སོངས་ཤིག གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་དང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ ོན་ཞེས་ ིས་ཡོད་དོ༎ ༎
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༡ ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ ི་ལོ་དང་པོར། གཙ་བོས་དེ་ ོན་ཡེ་རེམ་ ཱ་བ ད་ནས་བ ོས་པའི་བཀའ་
དེ་མངོན་འ ར་ཡོང་ཆེད། ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་སེམས་བ ལ་ཏེ་ ལ་ ེ་ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤོག་

ིངས་ ་བ ག བཀའ་ཤོག་ ། ༢ ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་
་ཡིས་གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་གནང་ཞིང་། ཡ་ ་ འི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཁོང་ལ་གནས་དམ་

པ་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཞེས་ ང་བ ོས། ༣ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ཁོང་གི་དམངས་ཡིན་པ་ མས་ཡ་ ་ འི་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ཆོག ༼ ཁོང་ཁོ་ན་ནི་ ་ཡིན་
ནོ༎༽ ་མི་དེ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ ོན། ༤ ལ་ ་ ག་པ་ མས་ནི་ ལ་གང་ ་གནས་གཡར་ནས་
བ ད་ཡོད་ ང་། ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་གསེར་ད ལ་དང་། ་ནོར་དང་། ོ་ གས་ ིས་ཁོང་ལ་རོགས་

ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་ཡིད་འགའ་བའི་ ོ་ནས་ཞབས་
འདེབས་འ ལ་དགོས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ིས་ཡོད།

༥ དེ་བས་ཡ་ ་ ་བེན་ཡ་མིན་པའི་རིགས་དཔོན་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་བཅས་ ་ཡིས་སེམས་
བ ལ་འ ག་པ་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པར་སོང་། ༦ ཁོ་
ཚའི་མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ད ལ་ ི་ཡོ་ ད་དང་། གསེར་དང་། ་ནོར་དང་། ོ་ གས་
དང་། ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་ཚ་ལ་རོགས་རམ་ ས་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ཡིད་དགའ་བའི་ ོ་ནས་ ལ་བའི་ཞལ་
འདེབས་ ང་ཡོད་དོ༎ ༧ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ིས་ ང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོད་ཆས་ མས་ ིར་བཏོན།

ོད་ཆས་དེ་དག་ནི་ ར་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་འ ོགས་འོང་ ེ། རང་གི་ ་ཡི་ ་ཁང་ ་
བཞག་པ་དེ་ མས་ཡིན། ༨ ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ིས་ ག་མཛད་མིད་རེ་དད་ ་བ་མངགས་ནས་ ོད་
ཆས་དེ་དག་ ེར་འོངས་པ་དང་། ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ཤེས་བ་ཙར་ལ་བ ིས་ཤིང་ ད་དོ༎ ༩ ོད་ཆས་དེ་དག་གི་
ཁ་ ངས་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི། གསེར་ ི་གཞོང་བ་ མ་ ་དང་། ད ལ་ ི་གཞོང་བ་ཆིག་

ོང་དང་། རལ་ ི་ཉི་ ་ ་ད ་དང་། ༡༠ གསེར་ ི་ཕོར་བ་ མ་ ་དང་། ད ལ་ ི་ཕོར་བ་ ང་བ་བཞི་བ ་
བ ་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ ོད་ཆས་ཆིག་ ོང་བཅས་སོ༎ ༡༡ གསེར་དང་ད ལ་ ི་ ོད་ཆས་ མས་
བ ོམས་ན་ ་ ོང་བཞི་བ ་ཡོད། བཙན་ ་བ ང་བའི་མི་ མས་ ཱ་བེལ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡར་ ིད་འོང་
བའི་ ས་ ། ཤེས་བ་ཙར་ ིས་ ོད་ཆས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ང་ ེར་འོངས་སོ༎

༢ ོན་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ ཱ་བེལ་ལ་བཙན་ ་ ེར་བའི་ཡ་ ་ ་ཚའི་ ་ ད་ མས་
ནི། ད་ ་བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་དེ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་པ་དང་རང་རང་གི་མཁར་ ་ ིན་ཏོ༎
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༢ དེ་དག་ནི་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡེ་ ་ཨ་དང་། ནེ་ཧེམ་ ཱ་དང་། སེ་ར་ ཱ་དང་། རེ་ཨེ་ལ་ ཱ་དང་། མར་དོ་ཀ་ཡི་
དང་། བིལ་ཤན་དང་། མིས་ཕར་དང་། བིག་ ཱ་ཨི་དང་། རེ་ མ་དང་། བ་ཨ་ན་བཅས་དང་མཉམ་ ་ ིར་ལོག་
པ་ཡིན།

༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ངས་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི། པར་ཨོས་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཉིས་
ོང་བ ་དང་བ ན་ ་དོན་གཉིས་དང་། ༤ ཤ་ཕད་ ཱ་ཡི་ ་ ད་ལ་མི་ མ་བ ་བ ན་ ་དོན་གཉིས་དང་།

༥ ཨ་ ཱའི་ ་ ད་ལ་མི་བ ན་བ ་བ ན་ ་དོན་ ་དང་། ༦ ཕ་ཧད་མོ་ཨབ་ ི་ ེས་རབས་པ་ ེ། ཡེ་ ་ཨ་
དང་ཡོ་ཨབ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཉིས་ ོང་བ ད་བ ་བ ་གཉིས་དང་། ༧ ཨེ་ལམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཆིག་ ོང་ཉིས་
བ ་ ་བ ་ང་བཞི་དང་། ༨ ཟད་ འི་ ་ ད་ལ་མི་ད ་བ ་བཞི་བ ་ཞེ་ ་དང་། ༩ ཟག་ཀ་ཨིའི་ ་ ད་ལ་
མི་བ ན་བ ་ ག་ ་དང་། ༡༠ བ་ནིའི་ ་ ད་ལ་མི་ ག་བ ་བཞི་བ ་ཞེ་གཉིས་དང་། ༡༡ བེ་བ་ཨིའི་ ་ ད་
ལ་མི་ ག་བ ་ཉེར་ག མ་དང་། ༡༢ ཨས་ཀད་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ཉེར་གཉིས་དང་། ༡༣ ཨ་
དོ་ནི་ཀམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ག་བ ་ ག་ ་རེ་ ག་དང་། ༡༤ བིག་ ཱ་ཨིའི་ ་ ད་ལ་མི་ཉིས་ ོང་ ་བ ་ང་

ག་དང་། ༡༥ ཨ་དིན་ ི་ ་ ད་ལ་མི་བཞི་བ ་ ་བ ་ང་བཞི་དང་། ༡༦ ཨེ་ཏེར་ ི་ ེས་རབས་པ་ ེ། ཧིས་ཀི་
ཱའི་ ་ ད་ལ་མི་ད ་བ ་གོ་བ ད་དང་། ༡༧ བེ་ཙ་ཨིའི་ ་ ད་ལ་མི་ མ་བ ་ཉེར་ག མ་དང་། ༡༨ ཡོ་ ཱའི་
་ ད་ལ་མི་བ ་དང་བ ་གཉིས་དང་། ༡༩ ཧ་ མ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཉིས་བ ་ཉེར་ག མ་དང་། ༢༠ གིབ་བར་
ི་ ་ ད་ལ་མི་ད ་བ ་གོ་ ་དང་། ༢༡ བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་བ ་དང་ཉེར་ག མ་དང་། ༢༢ ནེ་ཏོ་

ཕའི་ ་ ད་ལ་མི་ ་བ ་ང་ ག་དང་། ༢༣ ཨ་ན་ཐོད་པའི་ ་ ད་ལ་མི་བ ་དང་ཉེར་བ ད་དང་། ༢༤ ཨ་ཡ་
མ་ཝེད་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཞེ་གཉིས་དང་། ༢༥ ཀིར་ཡད་ཨ་རིམ་དང་། ཀ་ཕི་ ཱ་བང་དང་། བེ་ཨེ་རོད་ ི་ ་ ད་
བཅས་བ ོམས་པས་མི་བ ན་བ ་ཞེ་ག མ་དང་། ༢༦ ཱ་ ཱ་དང་གེ་ ཱེའི་ ་ ད་བ ོམས་པས་མི་ ག་བ ་
ཉེར་གཅིག་དང་། ༢༧ མིས་ ཱའི་ ་ ད་ལ་མི་བ ་དང་ཉེར་གཉིས་དང་། ༢༨ བེན་ཨེ་ལི་དང་ཨ་སིའི་ ་ ད་ལ་
མི་ཉིས་བ ་ཉེར་ག མ་དང་། ༢༩ ནེ་བོའི་ ་ ད་ལ་མི་ ་བ ་ང་གཉིས་དང་། ༣༠ མོ་བེའི་ ་ ད་ལ་མི་བ ་
ང་ ག་དང་། ༣༡ ཨེ་ལམ་གཞན་དེའི་ ་ ད་ལ་མི་ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ ་བ ་ང་བཞི་དང་། ༣༢ ཧ་རམ་ ི་ ་

ད་ལ་མི་ མ་བ ་ཉི་ ་དང་། ༣༣ ལོ་ཏི་དང་། ཧ་དིད་དང་། ཨོ་ནོའི་ ་ ད་བཅས་བ ོམས་པས་མི་བ ན་
བ ་ཉེར་ ་དང་། ༣༤ ཡེ་ ་ཀོའོ་ ་ ད་ལ་མི་ མ་བ ་ཞེ་ ་དང་། ༣༥ སེ་ན་ཨའི་ ་ ད་ལ་མི་ མ་ ོང་

ག་བ ་ མ་ ་བཅས་སོ༎ ༣༦ མཆོད་དཔོན་ལ། ཡེ་ ་ཨའི་ ིམ་ནས་ཡེ་ད་ཡའི་ ་ ད་ལ་མི་ད ་བ ་དོན་
ག མ་དང་། ༣༧ ཨིམ་མེར་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཆིག་ ོང་བ ་མེད་ང་གཉིས་དང་། ༣༨ ཕས་ ར་ ི་ ་ ད་ལ་མི་
ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ཞེ་བ ན་དང་། ༣༩ ཧ་རིམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ཆིག་ ོང་བ ་མེད་བ ་བ ན་བཅས་ཡོད།

༤༠ ལེ་ཝེ་བ་ལ། ཧོ་དབ་ ཱའི་ ེས་རབས་པ་ ེ། ཡེ་ ་ཨ་དང་ཀད་མི་ཨེལ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་དོན་བཞི་ཡོད་
དོ༎ ༤༡ བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ལ། ཨ་སབ་ ི་ ་ ད་མི་བ ་དང་ཉེར་བ ད་ཡོད་དོ༎ ༤༢ ཤལ་ མ་ ི་
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་ ད་དང་། ཨ་ཏེར་ ི་ ་ ད་དང་། ཏལ་མོན་ ི་ ་ ད་དང་། ཨག་ བ་ ི་ ་ ད་དང་། ཧ་ཏི་ཏའི་ ་ ད་
དང་། ཤོ་ ཱའི་ ་ ད་བཅས་མི་བ ་དང་སོ་ད ་ཡོད་དོ༎

༤༣ ནེ་ཐི་ནིམ་པ་༼དམ་པའི་གནས་ ི་ ་ལག་ ག་མཁན༽ལ། ཟི་ འི་ ་ ད་དང་། ཧ་ ་ཕའི་ ་ ད་
དང་། ཏབ་བ་ཨོད་ ི་ ་ ད་དང་། ༤༤ ཀོ་རེས་ ི་ ་ ད་དང་། སི་ཨ་ཧའི་ ་ ད་དང་། པ་དོན་ ི་ ་ ད་
དང་། ༤༥ ལེ་བ་ འི་ ་ ད་དང་། ཧ་ག་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཨག་ བ་ ི་ ་ ད་དང་། ༤༦ ཧ་གབ་ ི་ ་ ད་
དང་། ཤལ་མའི་ ་ ད་དང་། ཧ་ནན་ ི་ ་ ད་དང་། ༤༧ གིད་དེལ་ ི་ ་ ད་དང་། ཧ་གར་ ི་ ་ ད་དང་།
རེ་ཨ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ༤༨ རེ་ཙན་ ི་ ་ ད་དང་། ནེ་ཀོ་ འི་ ་ ད་དང་། ག་ཟམ་ ི་ ་ ད་དང་། ༤༩ ་
ཟའི་ ་ ད་དང་། པ་ཟེ་ཨེའི་ ་ ད་དང་། པེ་སའི་ ་ ད་དང་། ༥༠ ཨས་ནའི་ ་ ད་དང་། མེ་ ་ནིམ་ ི་

་ ད་དང་། ནེ་ ་སིམ་ ི་ ་ ད་དང་། ༥༡ བག་ ག་གི་ ་ ད་དང་། ཧ་ ་ཕའི་ ་ ད་དང་། ཧར་ཧར་ ི་
་ ད་དང་། ༥༢ བས་ ད་ ི་ ་ ད་དང་། མེ་ཧི་ འི་ ་ ད་དང་། ཧར་ཤའི་ ་ ད་དང་། ༥༣ བར་ཀོས་ ི་
་ ད་དང་། སི་ས་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཐེ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ༥༤ ནེ་ཙ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཧ་ཏི་ཕའི་ ་ ད་

བཅས་ཡོད་དོ༎ ༥༥ ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོའི་ ེས་རབས་པ་ནི། སོ་ཏའི་ ་ ད་ མས་དང་། སོ་ཕེ་རེད་ ི་ ་ ད་
མས་དང་། པེ་ ་ འི་ ་ ད་ མས་དང་། ༥༦ ཡ་ཨ་ལའི་ ་ ད་ མས་དང་། དར་ཀོན་ ི་ ་ ད་ མས་

དང་། གིད་དེལ་ ི་ ་ ད་ མས་དང་། ༥༧ ཤེ་ཕད་ ཱའི་ ་ ད་ མས་དང་། ཧད་ཏིལ་ ི་ ་ ད་ མས་དང་།
ཙ་ ཱ་ཨིམ་པ་ཕོ་ཁེ་རེད་ ི་ ་ ད་དང་། ཨ་མིའི་ ་ ད་བཅས་སོ༎

༥༨ ནེ་ཐི་ནིམ་པ་དང་ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོའི་ ེས་རབས་པ་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ མ་བ ་གོ་གཉིས་ཡོད་དོ༎
༥༩ ཐེལ་མེ་ ཱ་དང་། ཐེལ་ཧར་ཤ་དང་། ཀེ་ བ་དང་། ཨད་དོན་དང་། ཨིམ་མེར་ ལ་ནས་ཡར་འོངས་པ་

དག་གི་རིགས་ ས་ ི་འ ེལ་བ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པར་དཀའ་ ེ། ༦༠ དེ་དག་ནི་དེལ་ ཱའི་ ་
ད་དང་། ཏོ་བི་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ནེ་ཀོ་ ེའི་ ་ ད་ མས་ཡིན་ལ། ོན་བ ོམས་མི་ ག་བ ་ང་གཉིས་ཡོད་

དོ༎ ༦༡ མཆོད་དཔོན་ཚའི་ ོད་ ། ཧ་ ཱ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཧག་ཀོས་ ི་ ་ ད་དང་། བར་ཟི་ལ་ཨིའི་ ་ ད་
བཅས་ནི། ཁོ་ཚའི་ཕ་མེས་ ིས་གིལ་ཡད་པ་བར་ཟིལ་ལ་ཨིའི་ ་མོ་ ང་མར་ ངས་པས། མིང་ལའང་བར་ཟིལ་
ལ་ཨི་ཞེས་འབོད། ༦༢ མི་ ད་འདི་ག མ་ ིས་ ིམ་ཐོའི་ ོད་ ་རང་གི་འ ེལ་བ་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། མི་
གཙང་བར་བ ིས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཀ་གཉེར་ ་མ་བ ག་པ་རེད། ༦༣ ལ་ ེའི་དཔོན་པོས་དེ་དག་ལ།

་རིམ་དང་ མ་མིམ་བཀོལ་ཤེས་པའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་མ་ ང་བའི་བར་ ། ཆེས་དམ་པའི་ ས་ མས་ཟས་
མི་ཆོག་པར་བཤད།

༦༤ ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་བཞི་ ི་ཉིས་ ོང་ མ་བ ་ ག་ ་ཡོད་ཅིང་། ༦༥ དེ་ལས་
གཞན་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་བ ན་ ོང་ མ་བ ་ མ་ ་སོ་བ ན་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ཕོ་
མོ་ཉིས་བ ་བཅས་ཡོད། ༦༦ ཁོ་ཚ་ལ་ ་བ ན་བ ་ མ་ ་སོ་ ག་དང་། ེལ་ཉིས་བ ་བཞི་བ ་ཞེ་ ་དང་།



742 ཨེས་ར 2 –3

༦༧ ་མོང་བཞི་བ ་སོ་ ་དང་། བོང་ ་ ག་ ོང་བ ན་བ ་ཉི་ ་བཅས་ཡོད།
༦༨ རིགས་དཔོན་ ོར་ཞིག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་གནས་ ་ ེབས་པ་དང་། ་ཡི་

གནས་དམ་པ་ལ་ཞལ་འདེབས་ ལ་ཞིང་བ ར་ ་བཞེངས་པར་བ མ། ༦༩ ཁོ་ཚས་རང་གི་ ས་ཚད་ ར་བཟོ་
བ ན་ ི་བང་མཛད་ ་ཞོ་ ག་ ི་ཆིག་ ོང་དང་། ད ལ་ ོ་ཚད་ ་ ོང་དང་། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་ ི་ ས་

་བ ་ ལ་ཏོ༎
༧༠ དེ་བས་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། ོང་བ་ ོར་ཞིག་དང་། བ ོད་ ་འ ལ་མཁན་དང་། ོ་

ང་བ་དང་། ནེ་ཐི་ནིམ་པ་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བའི་འབངས་མི་ མས་རང་རང་གི་མཁར་ནང་ ་
བ ད་དོ༎

༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རང་རང་གི་མཁར་ ་བ ད་ཡོད་ཅིང་། ་བ ན་པར་ ེབས་པའི་ཚ། དེ་དག་
མི་གཅིག་ནང་བཞིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ས་ཏེ། ༢ ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་ཡེ་ ་ཨ་དང་། དེའི་ ན་ ་མཆོད་

དཔོན་ མས་དང་། དེ་མིན་ཤེ་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། དེའི་ ན་ ་བཅས་ཡར་ལངས་ཏེ་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ལ་བསང་ ི་བ ིགས་ཤིང་། ེས་ ་དམ་པ་མོ་ཤེས་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་ ་ ིས་པ་ཇི་བཞིན་
བསང་ ིའི་ ེང་ ་དམར་བསང་ཡང་ ལ།

༣ ཁོ་ཚ་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ ེ་ མས་ལ་ ག་པས། ར་ ི་ ིང་གཞིའི་ ེང་ ་བསང་ ི་བ ིགས་པ་
དང་། དེའི་ ེང་ ་གཙ་བོ་ལ་ནངས་དགོང་གི་དམར་བསང་ཡང་ ལ། ༤ དེ་མིན་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ེང་

་བཀོད་པ་ཇི་བཞིན་ ར་ ོད་ ས་ཆེན་ ང་བ་དང་། ཉིན་རེའི་དམར་བསང་ ་འ ལ་ ་ མས་ ངས་ཀ་
བཞིན་ ་ ལ་ཏོ༎ ༥ དེའི་ ེས་ ་ ན་ ་འ ལ་ ིན་པའི་དམར་བསང་དང་། དེ་མིན་ ་ ོད་དང་གཙ་བོའི་

ས་ ོན་ཐམས་ཅད་ལ་འ ལ་ ིན་པའི་མཆོད་པ་ མས་ ལ་བ་མ་ཟད། གཙ་བོ་ལ་མི་རེ་རེས་ཡིད་དགའ་
བའི་མཆོད་པའང་ ལ། ༦ ་བ ན་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ནས་བ ང་། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ལ།
འོན་ ང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ིང་གཞི་ད་ ང་ལེགས་ བ་ ང་མེད་པས།

༧ ཁོ་ཚས་ ོ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ་ལ་ད ལ་ ིན་པ་དང་། ཚ་དོན་པ་དང་ཚར་བ་ མས་ལ་འ ་རིགས་དང་།
ཆང་དང་། མ་ ིན་ཏེ་ ག་ ོང་ མས་ལི་བ་ནོན་ནས་ ་མཚའི་ཁ་ ་དབོར་ཞིང་། ་ལ་བ ར་ཏེ་ཡོ་ཕེའི་
བར་ ་ ེབས་ ་བ ག དེ་ནི་ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ངག་བཞིན་ འོ༎

༨ མི་སེར་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ཡོད་སའི་ ལ་ ་ ེབས་པ་དང་། ལོ་གཉིས་པའི་
་བ་གཉིས་པར། ཤེ་ཨལ་ཐི་ཨལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡོ་ཚད་དག་གི་ ་ཡེ་ ་ཨ་དང་། ན་ ་གཞན་
མས་ཏེ། མཆོད་དཔོན་ མས་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་། དེ་མིན་བཙན་ ་ ེར་ཡང་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་

ལོག་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དེ་ཉིད་བཞེངས་པར་བ མ། ལེ་ཝེ་བ་ལས་ལོ་ཉི་ འི་ཡན་སོན་པ་དག་ནི་གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ ་ ོག་པར་མངགས། ༩ དེ་བས་ཡ་ ་ ་བའི་ ེས་རབས་པ་ ེ།༼ ལེ ་གཉིས་པའི་
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ཁག་བཞི་བ ་བར་ཧོ་དབ་ ཱ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ཡེ་ ་ཨ་དང་། དེའི་ ་ ད་དང་ ན་ ་ མས་དང་། ཀད་མི་
ཨེལ་དང་། ཁོའི་ ་ ད་ མས་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ཧེ་ན་དད་ ི་ ་ ད་དང་། དེའི་ ན་ ་བཅས་ཡར་ལངས་ཏེ།

་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ལས་བཟོ་བ་དག་ ་ ོག་ ས་སོ༎
༡༠ ལས་བཟོ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ང་འདིངས་བའི་ ས་ ། མཆོད་དཔོན་ མས་

ིས་ ས་ ་ ོན་ཞིང་ ང་ ས་པ་དང་། ཨ་བས་ ི་ ་ ད་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་ ག་ཆ་བ ོལ་བ་བཅས་ད ི་
སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞིན་ ། ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་

ལ། ༡༡ དེ་དག་གིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ས་ནས་བ ོད་ད ངས་ ལ་ཞིང་། གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ཁོང་
ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བར་བ ེ་བ་འདི་ནི་ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད་ཅེས་བ ོད་པ་དང་

གས་ ེ་ཆེ་ ས། དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་འ ལ་བའི་ ས་ ། འབངས་མི་ མས་ ི་ ད་ཆེན་
པོ་ཀི་བཏབ་བོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ིང་གཞི་བཏིངས་ཚར་བས་སོ༎ ༡༢ ཡིན་ནའང་།

ར་ ི་གནས་དམ་པ་ ིང་བ་དེ་མཐོང་ ོང་བའི་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། རིགས་དཔོན་མང་པོས་
ད་ ་གནས་དམ་པ་འདིའི་ ང་བཏིངས་པ་མཐོང་མ་ཐག ད་ཆེན་པོས་ ་འབོད་ ེད་ལ་དགའ་འབོད་ ེད་
པའང་ཤིན་ ་མང་། ༡༣ ཐ་ན་མི་སེར་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ི་ ་དང་ ་འབོད་ ི་ ་གང་ཡིན་ ང་ངོས་
འཛན་ ེད་དཀའ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འབངས་མི་ མས་ ི་ ད་མགོ་ཤིན་ ་མཐོ་བས་ ང་རིང་བོ་ནས་ ང་
ཐོས་ བ་བོ༎

༤ ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་ད ་བོ་ མས་ ིས། བཙན་ནས་ ིར་ལོག་པ་དག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ ིན་པ་ཐོས་ནས། ༢ ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་

དཔོན་ མས་ལ་ ག་ ་སོང་བ་དང་། དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་ ང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བཞེངས་
པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚ་ཡང་ ོད་ཅག་དང་འ ་བར་ ོད་ཚའི་ ་ལས་ བས་འཚལ་ ིན་ཡོད། ཨ་

ར་ ི་ ལ་པོ་ཨ་སར་ཧད་དོན་ ིས་ང་ཚ་ ལ་འདིར་ ིད་འོངས་པ་ནས་བ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ན་
པར་ ་མཆོད་ ིན་མཆིས་ཞེས་ ས། ༣ འོན་ ང་། ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡེ་ ་ཨ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་
དཔོན་གཞན་དག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པ་འདི་ ོད་ཚ་དང་འ ེལ་བ་
མེད་དེ། ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ིས་བ ོས་པ་བཞིན་ ། ང་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ལ་བཞེངས་རོགས་ ེད་དགོས་ཞེས་ལན་བཏབ། ༤ ལ་དེའི་དམངས་ མས་ ིས་ཡ་ ་ ་བས་གནས་དམ་པ་
བཞེངས་པའི་ ས་ ། དེ་དག་གི་ལག་ ་ ོད་ ་བ ག་པ་དང་བཟོ་བ ན་འ ག་པར་ ས། ༥ ཕར་སིའི་ ལ་
པོ་ཀོ་རེས་ ིས་ ས་ནས། ཕར་སིའི་ ལ་པོ་དར་ ཱ་ ི་ལ་ ོད་པའི་བར་ ། ས་དཔོན་ མས་བ ་ཉོ་ ས་ཏེ་
དེ་དག་གི་ ས་གཞི་ མས་འ ག་ ་བ ག

༦ ཨ་ཧས་ཝེ་རོ་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ། ག གས་ཡིག་ ིས་ཏེ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་
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མས་ ་ག གས་ ས།
༧ ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་ ས་ ། བིས་ལམ་དང་། མིད་རེ་ ད་དང་། ཏ་བེ་ཨེལ་དང་། དེ་དག་གི་ ོགས་ངན་

མས་ ིས་ ང་ག གས་ཡིག་ ིས་ཏེ་ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ལ་ ་ག གས་ ས། ག གས་ཡིག་དེ་
ནི་ཨ་རམ་ ི་ཡི་གེ་དང་། ཨ་རམ་ ི་ ད་ ིས་ ིས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༨ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་རེ་ མ་དང་། ང་ཡིག་
པ་ཤིམ་ཤ་ཨི་ཡིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་ ་ག གས་ ས་པ་མ་ཟད། ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ལ་ཡི་གེ་ཡང་

ལ་ཏོ༎ ༩ ལ་ ེ་དཔོན་པོ་རེ་ མ་དང་། ང་ཡིག་པ་ཤིམ་ཤ་ཨི་དང་། དེ་དག་གི་ ོགས་ངན་དི་ ་བ་དང་།
ཨ་ཕར་སད་ཁ་བ་དང་། ཏར་པལ་བ་དང་། ཨ་ཕར་ས་བ་དང་། ཨེ་རེག་པ་དང་། ཱ་བེལ་བ་དང་། ་ཤན་པ་
དང་། དེ་ཧ་བ་དང་། ཨེ་ལམ་པ་དང་། ༡༠ ད་ ང་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ཨས་ན་ཕར་ ིས་བ ང་ ེ། ས་
མར་ཡའི་མཁར་ལ་བཀོད་ ིག་ ས་པ་ མས་དང་། དེ་མིན་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་མི་ མས་ ིས། ༡༡ ལ་པོ་
ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ལ་ག གས་ཡིག་ ལ། དེའི་ནང་ ། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ ས་
པ། ༡༢ ལ་པོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ལ་པོའི་གམ་ནས་ང་ཚའི་སར་འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ་འ ོར་བ་ཟད། ངོ་ལོག་པའི་མཁར་ཐ་མལ་བ་འདི་ལ་ ང་བཏིངས་ཤིང་། ི་ར་བ ངས་ཏེ་ ར་ཡང་
བ ིག་པར་ ོམ། ༡༣ ད་ ་ ལ་པོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། དེ་དག་གིས་ནམ་ཞིག་མཁར་འདི་བ ིགས་ཤིང་

ི་ར་ལེགས་ བ་ ང་ ེས། ལ་པོ་ལ་ ལ་དང་། ད ་དང་། འ ་རིགས་སོགས་འ ལ་མི་ ིད་པས། མཐར་
ལ་པོས་ ོང་རེག་པར་འ ར་རོ༎ ༡༤ ང་ཚས་ ལ་པོའི་ ིམ་ན་ ་ཟ་བཞིན་ཡོད་པས། ལ་པོས་ ོང་རེག་པ་

འདིར་བ ་མ་བཟོད་པར་ ལ་པོ་ལ་ ན་ ་ ས་པ་ཡིན། ༡༥ ལ་པོ་ ེད་ ིས་ ལ་པོ་ ོན་མ་དག་གི་ཡིག་
ཚང་ལ་ ད་གཅོད་ ས་ཏེ། དེའི་ ེང་ནས་མཁར་འདི་ནི་ངོ་ལོག་པའི་མཁར་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས་ལ།

ལ་པོ་ མས་དང་ ལ་ ེ་དག་གི་གནོད་པ་སེལ་བར་ཤོག ོན་ ི་ ས་ ་མཁའ་འདིའི་ནང་ ་ངོ་ལོག་པའི་
་བ་ ན་པར་འ ང་བས། ོན་ཆད་ ང་མཁར་འདི་བཤིགས་པ་ཡིན། ༡༦ ང་ཚས་ ལ་པོར་ ་དགོས་པ་ཞིག་

ལ། གལ་ཏེ་མཁར་འདི་བ ིགས་ཤིང་ ི་ར་ལེགས་ བ་ ང་ ེས། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ལ་འདི་ ལ་པོར་
མི་དབང་ངོ་ཞེས་ ིས་ཡོད།

༡༧ དེ་ ས་ ལ་པོས་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་རེ་ མ་དང་། ང་ཡིག་པ་ཤིམ་ཤ་ཨི་དང་། དེ་དག་གི་ ོགས་
ངན་ཏེ། ས་མར་ཡ་དང་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ་འ ིན་ལན་འདི་ ར་ ིངས་སོ༎ འ ིན་
ལན་ ། ོད་ཅག་བདེ་ཞིང་ ིད་པར་ ོན། ༡༨ ོད་ཚས་ ལ་བའི་ག གས་ཡིག་དེ་ངའི་མ ན་ ་གསལ་བོར་
བ གས་སོ༎ ༡༩ ངས་ ད་གཅོད་ ེད་ ་མི་མངགས་ཟིན་ལ། མཁར་དེའི་ནང་ ་ ོན་ ི་ ས་ ་ ལ་པོ་ལ་ངོ་
ལོག་ ེད་མཁན་དང་། ན་པར་ངོ་ལོག་གི་ ་བ་འ ང་གིན་པའང་ཤེས་ ོགས་ ང་སོང་། ༢༠ ོན་ ི་ ས་ ་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ འང་དབང་ཐང་ ན་པའི་ ེ་བོ་ ང་ ེ། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ་དབང་བ ར་
ཅིང་། ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་ ལ་དང་། ད ་དང་། འ ་རིགས་སོགས་ ལ་ཏོ༎ ༢༡ ད་ ་ ོད་ཅག་
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གིས་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་ ེ། མཁར་དེ་བ ིགས་ ་མ་ག ག་པར་ངའི་བཀའ་ལ་ གས་
ཤིག ༢༢ ོད་ཅག་གིས་ནན་ཏན་ ིས་ཏེ་ ས་འ ངས་ ་མ་འ ག གནོད་པ་ཆེ་ ་བཏང་ ེ་ ལ་པོ་ལ་ ོང་
རེག་ ་འ ག་དོན་ཅ་ཡོད་ཅེས་ ིས་འ ག

༢༣ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་འ ིན་ལན་དེ་རེ་ མ་དང་། ང་ཡིག་པ་ཤིམ་ཤ་ཨི་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚའི་
ོགས་ངན་ མས་ ི་མ ན་ ་བ གས་ ེས། ེལ་ ར་ངང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་སོང་ ེ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དང་

འ ད་པ་དང་། ག་ གས་ ིས་དེ་དག་ལ་ལས་མཚམས་འཇོག་ ་བ ག
༢༤ དེ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ལས་གཞི་དེ་ལས་མཚམས་བཞག་ ེ། ཕར་སིའི་ ལ་པོ་

དར་ ཱའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པའི་བར་ ་ ས་སོ༎

༥ དེ་ ས། ང་ ོན་པ་ཧག་ ་ཨི་དང་། ཨིད་དོའི་ཚ་བོ་ ང་ ོན་པ་ཟ་ཀར་ ཱས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་
མཚན་ཐོག་ནས། ཡ་ ་ ་དང་ད ི་སི་རལ་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་ ལ་མ་ ས་པས། ༢ ཤེ་

ཨལ་ཤི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་ཡེ་ ་ཨ་གཉིས་ཡར་ལངས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ལ་
གནས་དམ་པ་བཞེངས་པར་བ མ་པ་དང་། ་ཡི་ ང་ ོན་པས་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་རོགས་རམ་ ས།

༣ བས་དེར། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ི་དཔོན་ཐད་ན་ཨི་དང་། ཤེ་ཐར་བོས་ན་ཨི་དང་། དེ་མིན་དེ་
དག་གི་ ོགས་ངན་ མས་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པ་དང་།
མཁར་ ང་བ ིགས་པར་བཀའ་བ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༤ ངེད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་
པར་བཀའ་གནང་མཁན་དེ་ ་ཡིན་པ་བཤད་དོ༎ ༥ ་ཡིས་ཡ་ ་ ་བའི་ ན་པོ་ མས་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་
པས། དོན་དེ་དར་ ཱ་ལ་ ན་ ་ ས་ཏེ་ལན་མ་འ ོར་བའི་བར་ ། ི་དཔོན་དང་བཅས་པས་ཁོ་ཚ་ལ་ལས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པར་མ་ ས་སོ༎

༦ གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ི་དཔོན་ཐད་ན་ཨི་དང་། ཤེ་ཐར་བོས་ན་ཨི་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གི་ ོགས་
ངན་ མས་ཏེ། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ན་གནས་པའི་ཨ་ཕར་སག་པ་ མས་ ིས་ ལ་པོ་དར་ ཱ་ལ་ ན་ འི་ཡི་
གེ་ ལ། ༧ ན་ འི་ཡི་གེའི་ནང་ ། ལ་པོ་དར་ ཱའི་ ་གཞག་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ ོན། ༨ ལ་པོས་ཤེས་
དགོས་པ་ཞིག་ལ། ང་ཚ་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ེ་ ་འ ོར་ནས་ ་ཆེན་པོའི་གནས་དམ་པའི་གམ་ ་ ེབས། གནས་
དམ་པ་འདི་ ོ་ཆེན་པོས་ བ་ཅིང་ག ང་མ་ ིག་པའི་གསེང་ ་བ ག་ ེ་བཞེངས་ ིན་མཆིས་ལ། ཁོ་ཚའི་
ལས་ཆོད་ཤིན་ ་ ར་ཞིང་ལག་པས་བདེ་བར་བ བ་ ིན་འ ག ༩ ངེད་ཅག་གིས་ ན་པོ་དེ་དག་ལ། ་ཞིག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པ་དང་། མཁར་ ང་བ ིགས་པའི་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་
པར་མ་ཟད། ༡༠ ཁོ་ཚའི་མིང་ ད་གཅོད་ ས་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་འགོ་བའི་མིང་ཡང་ ིས་ཏེ་ ལ་པོར་ ན་ ་
འ ལ་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༡༡ ཁོ་ཚས་དེའི་ལན་ ། ང་ཚ་ནི་གནམ་སའི་བདག་པོ་ ེ། ་ཡི་གཡོག་པོ་ཡིན། ལོ་
མང་པོའི་ཡར་ ོན་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ ེ་བོ་ཞིག་གིས་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པ་
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དེ་ ར་ཡང་བཞེངས་པ་ཡིན། ༡༢ དེ་ནི་ང་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ལ་ཁོང་ ོ་
བ ངས་པས། ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ཀལ་དི་བ་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ི་ལག་ ་ ད། དེས་གནས་དམ་པ་
འདི་བཤིག་ཅིང་མི་སེར་ མས་ ཱ་བེལ་ལ་བཙན་ ་ ེར། ༡༣ ཡིན་ནའང་། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ ི་ལོ་
དང་པོར། ཁོས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་འདི་བཞེངས་ཆོག་པར་གནང་ ེ། ༡༤ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་གསེར་
དང་ད ལ་ ི་ ོད་ཆས་ཏེ། ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གནས་དམ་པའི་ནང་ནས་འ ོག་ ེ། ་

ཱ་བེལ་ ི་ ་ཁང་ནང་ ་བཞག་འ ག་པ་དེ་ མས། ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ིས་ ་ ཱ་བེལ་ ི་ ་ཁང་ནས་ ངས་ཏེ་
ཁོ་རང་གིས་མངགས་པའི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ཤེས་བ་ཙར་ ་བའི་ལག་ ་ ད་ཅིང་། ༡༥ ཁོ་ལ། ོད་ཆས་འདི་
དག་ ེར་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་ ར་ ི་གནས་ ་བཞེངས་པའི་ ་ཡི་དམ་པའི་གནས་ ་བཞག་ཆོག་
ཅེས་གནང་བ་བཞིན། ༡༦ ཤེས་བ་ཙར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོང་ ེ། ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ང་བཏིངས། གནས་
དམ་པ་འདི་ ས་དེ་ནས་བ ང་ ེ་ད་ འི་བར་ ་ལེགས་ བ་མ་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༧ གལ་ཏེ་ད་ ་ ལ་པོས་དེ་ལེགས་པར་སེམས་ན། ོད་ ིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོའི་མཛད་ཁང་བ ོག་ ེ།
ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ཆོག་པར་བ ལ་བའི་བཀའ་དེ་ཡོད་མེད་
ོས་དང་། དེ་ ེས་ ལ་པོའི་སེམས་འ ན་ཅི་ཡིན་པ་ང་ཚ་ལ་གསལ་ ོན་གནང་རོགས་ཞེས་ ིས་སོ༎

༦ དེ་ནས་ ལ་པོ་དར་ ཱས་བཀའ་ཕབ་ནས། བ ན་བཅོས་ཉར་སའི་ཁང་པ་ ེ། ཱ་བེལ་ ི་གཏེར་མཛད་
ཁང་ ་འཚལ་ཞིབ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ༢ མ་ ི་ཡ་ ལ་ ེའི་ཨག་མེ་ཐ་ ་བའི་མཁར་ ི་ཕོ་ ང་ ་

ཤོག་ ིལ་ཞིག་ལག་སོན་ ང་བ་དང་། དེའི་ ེང་ ། ༣ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ ི་ལོ་དང་པོར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
ཡོད་པའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་དང་འ ེལ་བའི་བཀའ་ཡིག་འ ོར་ཞིང་། གནས་དམ་པ་དེ་བཞེངས་ནས་
མཆོད་འ ལ་ ེད་ས་དང་། གནས་དམ་པའི་ ང་འདིངས་དགོས་ ལ་སོགས་བ ན་ཡོད། གནས་དམ་པ་
དེའི་དཔངས་ལ་ ་ ག་ ་དང་། ིད་ལའང་ ་ ག་ ་དང་། ༤ ཁང་བ ེགས་ག མ་ ོ་ཆེན་པོ་དང་། ཁང་
བ ེགས་གཅིག་ཤིང་གསར་བས་བཟོ་དགོས་ཤིང་། འ ོ་ ོན་ཡོད་ཚད་ ལ་པོའི་བང་མཛད་ནས་གཏོང་བ་མ་
ཟད། ༥ གནས་དམ་པའི་གསེར་ད ལ་ ི་ ོད་ཆས་ཏེ། ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གནས་དམ་པའི་
ནང་ནས་འ ོག་ ེ་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་བ་ མས། ིར་ ད་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ེར་
དགོས་པ་དང་། དེ་དག་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ར་ ི་གནས་ ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།

༦ ད་ ་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ི་དཔོན་ཐད་ན་ཨི་དང་། ཤེ་ཐར་བོས་ན་ཨི་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཅག་
ོགས་ངན་ཏེ། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ཨ་ཕར་སག་པ་ མས། ཁོ་ཚ་ལས་རིང་ ་ ེས་ཤིག ༧ ་ཡི་གནས་དམ་

པ་བཞེངས་པར་བཀག་འགོག་མ་ ེད་ཅིག གང་ཞེ་ན། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་ ན་
པོ་ མས་ ིས་ ར་ ི་གནས་ ་བཞེངས་ ིན་པའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་འདིའོ༎ ༨ ངེད་ ིས་བཀའ་ཡིག་ ིངས་
ཏེ། ོད་ཅག་གིས་ཡ་ ་ ་བའི་ ན་པོ་ མས་ ིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་ ས་ཅི་ ེད་དགོས་པ་ ོན་
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པར་ ། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ལ་ལས་ད ལ་འདང་ངེས་པ་ཞིག་ ར་ ་ཁོ་ཚའི་འ ོ་ ོན་ ་བཏང་ ེ།
ལས་ཀ་ལ་འགོར་འ ངས་མ་ ེད་ཅིག ༩ ཁོ་ཚ་དང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ལ་འ ལ་ འི་དམར་བསང་

ེ། ང་ ག་དང་། ག་ ག་དང་། ་ ་དང་། དེ་མིན་ ོ་དང་། ་དང་། ཆང་དང་། མ་དང་བཅས་པ་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་དཔོན་ ི་ངག་ ར། ཉིན་བཞིན་ཁོ་ལ་འ ལ་དགོས་པ་ལས་འགོར་འ ངས་ ་མི་

ང་། ༡༠ དེ་ ར་ ས་ན་ཁོ་ཚས་ ོས་ ི་མཆོད་པ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ལ་ ལ་ནས། ལ་པོ་དང་ཁོང་
གི་ ་ མས་ ི་ཚ་རིང་ ་བ ན་པར་ ོན་ལམ་བཏབ་ཆོག་གོ། ༡༡ ངེད་ ིས་ཡང་བཀའ་འབེབས་པར་ ་ ེ།
ངའི་བཀའ་འདི་མི་ ་ཞིག་གིས་གཞན་ ་བ ར་ན། དེའི་ཁང་པ་ལས་ག ང་མ་ཞིག་ ངས་ཤིང་། རང་གིས་
བཏེགས་ནས་འདིའི་ ེང་ ་འཇོག་དགོས་ལ། མི་དེའི་ཁང་པ་ཐལ་ ངས་བཞིན་ ་འ ར་ངེས། ༡༢ གལ་ཏེ་

ལ་པོ་དང་དམངས་ ིས་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ངའི་བཀའ་འདི་གཞན་ ་བ ར་བ་དང་། གནས་དམ་པ་འདི་
བཤིག་པ་ཡིན་ན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གནས་དམ་པ་འདི་ཁོང་གི་མཚན་ ི་བ གས་གནས་ ་ ར་བའི་ ་ཡིས་དེ་
དག་མེད་པར་བཟོ་རོགས། དར་ ཱ་ངའི་བཀའ་འདི་ ར་ ་ བས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་སོ༎

༡༣ དེ་ནས་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ི་དཔོན་ཐད་ན་ཨི་དང་། ཤེ་ཐར་བོས་ན་ཨི་དང་། དེ་དག་གི་ ོགས་
ངན་ མས་ ིས་ ལ་པོ་དར་ ཱས་བཀའ་བ གས་པ་ཐོས་ནས། ར་ ་དེ་ ར་ ་བ བས་སོ༎

༡༤ ཡ་ ་ འི་ ན་པོ་ མས་ ིས་ ང་ ོན་པ་ཧག་ག་ཨི་དང་། ཨིད་དོའི་ ་ཟ་ཀར་ ཱས་བ ལ་བའི་
གཏམ་བཞིན་ ་གནས་དམ་པ་འདི་བཞེངས་པ་དང་ ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ བ། ཁོ་ཚས་ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ཡི་བཀའ་དང་། དེ་མིན་ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་དང་། དར་ ཱ་དང་། ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ཡི་འདོད་
དོན་བཞིན་བཞེངས་སོ༎ ༡༥ ལ་པོ་དར་ ཱའི་ ིད་ལོ་ ག་པའམ། ་བ་བ ་གཉིས་པའི་ཚས་ག མ་ཉིན་
ཡོངས་ ་འ བ་བོ༎

༡༦ ད ི་སི་རལ་ ི་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་བཙན་ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག་པ་
མས་ ིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་ཞལ་འདེབས་ ལ། ༡༧ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་

ཞལ་འདེབས་ལ། ང་ ག་བ ་དང་། ག་ ག་ཉིས་བ ་དང་། ་ ་བཞི་བ ་བཅས་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་
རལ་ ི་རིགས་ ེའི་ ངས་ཀ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ར་ ག་བ ་གཉིས་ ལ་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ཚའི་ ིག་
བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ས་སོ༎ ༡༨ ཡང་མོ་ཤེའི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པ་བཞིན། མཆོད་དཔོན་དང་།
ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ལས་བགོས་ ར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ ་བ ག

༡༩ ་བ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན། བཙན་ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག་པ་ མས་ ིས་བ ོན་ ོན་ ང་།
༢༠ མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་མཉམ་ ་རང་ཉིད་ལ་གཙང་ ་ ས་ཤིང་། གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་
གཙང་བར་ ར། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་བཙན་ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག་པའི་འབངས་མི་ མས་དང་། ཁོ་ཚའི་ ན་

་མཆོད་དཔོན་ མས་དང་། ད་ ང་རང་ཉིད་བཅས་ ི་ཆེད་ ་བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་བཤས། ༢༡ བཙན་ ་ ེར་
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བའི་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་དང་། ི་མི་དག་གིས་མི་གཙང་བར་བཟོས་པའམ་དེ་དག་གི་
དབང་ ་ ར་བ་ལས་ཐར་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལས་ བས་འཚལ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ་ འི་ཤ་
བཟའ་དགོས་ལ། ༢༢ དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ར་མེད་ ས་ཆེན་ཡང་ཉིན་བ ན་ལ་བ ང་དགོས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་དགའ་ ་བ ག་པ་དང་། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོའི་སེམས་ཁོ་ཚའི་ ོགས་ ་བ ོར་ནས་ཁོ་
ཚའི་ལག་པ་བ ན་པར་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ལས་གཞི་འ བ་པར་ ས་སོ༎

༧ དོན་དག་འདིའི་ ེས་ ི་ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་ ས་ ། ཨེས་ ཱ་ ་བ་ཞིག་ ང་ ེ། དེ་ནི་
སེ་ ཱ་ ཱའི་ ་ཡིན། སེ་ ཱ་ ཱ་ནི་ཨ་ཟར་ ཱའི་ ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་ནི་ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་ཡིན། ༢ ཧིལ་ཀི་ ཱ་ནི་

ཤལ་ མ་ ི་ ་དང་། ཤལ་ མ་ནི་ཙ་དོག་གི་ ་དང་། ཙ་དོག་ནི་ཨ་ཧི་དོབ་ ི་ ་ཡིན། ༣ ཨ་ཧི་དོབ་ནི་ཨ་མར་
ཱའི་ ་དང་། ཨ་མར་ ཱ་ནི་ཨ་ཟར་ ཱའི་ ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་ནི་མེ་ར་ཡོད་ ི་ ་ཡིན། ༤ མེ་ར་ཡོད་ནི་སེ་ ཱ་ ཱའི་
་དང་། སེ་ ཱ་ ཱ་ནི་ ་ཟིའི་ ་དང་། ་ཟི་ནི་ ་ག་ཀིའི་ ་ཡིན། ༥ ་ག་ཀི་ནི་ཨ་བི་ ་ཨའི་ ་དང་། ཨ་བི་
་ཨ་ནི་ཕི་ནེ་ཧས་ ི་ ་དང་། ཕི་ནེ་ཧས་ནི་ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་ ི་ ་དང་། ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་ནི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨ་

རོན་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༦ ཨེས་ ཱ་ ་བ་ནི་བ་བེལ་ནས་ཡར་འོངས་སོ༎ ཁོ་ནི་ མ་ད ོད་ ན་པའི་མཁས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པས།

ལ་པོས་ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་བར་ ས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ོགས་དན་མཛད་པ་
ཡིན།

༧ ལ་པོ་ཨར་ཐག་བཤས་ཐ་ཡི་ ིད་ལོ་བ ན་པར། ད ི་སི་རལ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་
དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་དང་། ོ་ ང་བ་དང་། ནེ་ཐི་ནིམ་པ་ མས་ལས་མི་མང་པོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་

་ཡར་འོངས་སོ༎ ༨ ལ་པོའི་ ིད་ལོ་བ ན་པའི་ ་བ་ ་བར། ཨེས་ ཱ་ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོར། ༩ ཁོ་རང་
་བ་ ་བའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ ཱ་བེལ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པ་ཡིན་ཡང་། ཁོའི་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ོགས་དན་མཛད་

པས། ་བ་ ་བའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས། ༡༠ དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨེས་ ཱ་ཡིས་ ོ་ཐག་གཙང་
བཅད་ ིས་གཙ་བོའི་ ིམས་ གས་ལ་ ོག་ཞིབ་དང་བ ི་ ང་ ས་པ་མ་ཟད། ིམས་ ོལ་དང་ ིག་ཡིག་གིས་
ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ ོབ་ ོན་མཛད་པས་སོ༎

༡༡ མཆོད་དཔོན་ཨེས་ ཱ་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ལ་གནང་བའི་ ིམས་ ོལ་ལ་
མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐས་ཁོ་ལ་བཀའ་ཡིག་གནང་ཞིང་། དེའི་ ེང་ ། ༡༢ ལ་
པོ་ མས་ ི་ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ཨེས་ ཱ་ ་བ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ཡི་ ིག་

ིམས་ ི་དཔལ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་མཁས་པ་དེ་ལ་ཁམས་བདེ་ ། ༡༣ ངེད་ ི་ ལ་ ེ་ན་ཡོད་པའི་
ད ི་སི་རལ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོ་འདོད་པ་ ་ཡོད་ ང་། ངས་དེ་
དག་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་གནང་། ༡༤ ལ་པོ་དང་ ས་དཔོན་བ ན་ ིས་ ོད་རང་མངགས་པ་ཡིན་



ཨེས་ར 7 749

པས། ོད་ ིས་རང་གི་ལག་པའི་ནང་གི་ ིག་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ། ཡ་ ་ ་དང་ད ི་སི་
རལ་ ི་གནས་ ལ་ལ་ ད་གཅོད་ ིས་ཤིག ༡༥ ད་ ང་ ལ་པོ་དང་ ས་དཔོན་དག་གིས་ཡིད་དགའ་བའི་ ོ་
ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ གས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ ལ་བའི་གསེར་ད ལ་དང་། ༡༦ དེ་མིན་ ོད་ལ་ ཱ་
བེལ་ ི་ ལ་ ེ་ཡོངས་ནས་ཐོབ་པའི་གསེར་ད ལ་དང་། མི་སེར་དང་མཆོད་དཔོན་ མས་དགའ་བའི་ ོ་ནས་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ གས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་ ལ་བའི་ཞལ་འདེབས་ མས་ ེར་ཏེ་སོངས་ཤིག ༡༧ ོད་

ིས་གསེར་ད ལ་འདི་དག་གིས་ ར་བ་ ར་ ་ ང་ ག་དང་། ག་ ག་དང་། ་ ་དང་། དེ་དག་དང་
མཉམ་ ་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་དང་ གས་མཆོད་ ི་དངོས་པོ་ མས་ཉོས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་

་ཡི་གནས་དམ་པའི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་ ལ་ཅིག ༡༨ ལ་ ་ ག་པའི་གསེར་ད ལ་ མས་ནི། ོད་དང་
ོད་ ི་ ན་ ་དག་གིས་ཇི་ ར་བཀོལ་འདོད་པ་དེ་ ར་ ་བཀོལ་ཆོག འོན་ ང་ ་ཡི་ གས་དགོངས་དང་

མ ན་པར་ ིས། ༡༩ ོད་ལ་ ད་ཟིན་པའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ོད་ཆས་ མས་ནི། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
བ གས་པའི་ ་ཡི་ ང་ ་འཇོག་དགོས། ༢༠ གལ་ཏེ་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་འ ོ་ ོ་གཞན་ ང་ཚ། ོད་ ིས་

ལ་པོས་མཛད་ཁང་ནས་ ེར་ཆོག ༢༡ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤ་ཐ་ངེད་ ིས་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ག་མཛད་
ཐམས་ཅད་ལ། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ ་ཡི་ ིག་ ིམས་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་མཁས་པ། མཆོད་དཔོན་ཨེས་

ཱ་ཡིས་ ོད་ཚ་ལས་ཅི་ཞིག་མཁོ་བར་བཤད་ན། ོད་ཅག་གིས་ ར་བ་ ར་ ་ བས་ཤིག ༢༢ ད ལ་ ོ་ཚད་
བ འི་དང་། ོ་ཁལ་བ ་དང་། ཆང་ ལ་བ་བ ་དང་། མ་ ལ་བ་བ འི་བར་དང་། ་ ངས་མེད་པ་
བཅས་གང་དགོས་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་ ེར་དགོས། ༢༣ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ཡིས་ཅི་བ ོས་པ་བཞིན་ །
ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ཆེད་ ་ནན་ ིས་བ བ་པ་ལས། གས་ ོ་བ་དེ་ ལ་པོ་དང་

ལ་པོའི་ ་ མས་ ི་ཆེད་ ་འབེབས་དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། ༢༤ ཡང་ངེད་ ིས་ ོད་ཚར་
ོན་ ་ཞིག་ལ། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་དང་། ོ་ ང་བ་དང་། ནེ་ཐི་

ནིམ་དང་། དེ་མིན་གནས་དམ་པའི་ཞབས་ ་བ་ མས་ལས་ ལ་དང་། ད ་དང་། འ ་རིགས་ མས་བ ་མི་
ང་ངོ་༎

༢༥ ེ་ཨེས་ ཱ་ལགས། ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ ིས་ ་ཡི་ ིག་ ིམས་ཤེས་
པ་ མས་ནི་ ིམས་དཔོན་དང་། ཞལ་ ེ་བ་ ་བ ོས་ཏེ། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་མི་སེར་ མས་ ོང་ ་བ ག་
ཅིང་། དེ་ཚར་ ་ཡི་ ིག་ ིམས་མི་ཤེས་པའི་མི་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་ ་ གས། ༢༦ ་ཡི་ ིག་ ིམས་མི་

ང་བ་ མས་དང་། ལ་པོའི་བཀའ་མི་བ ི་བ་ མས་ནི་ ིམས་ལ་ ོར་བ་དང་། གསོད་པ་དང་། དམག་ ར་
འ ག་པ་དང་། ིམ་བ ོག་པ་དང་། བཙན་ ་འ ག་པ་སོགས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ིས་ཡོད།

༢༧ ཨེས་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོང་གིས་ ལ་པོར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལ་ ན་ ས་པའི་ ོ་ ེས་ ་བ ག་པ་མ་
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ཟད། ༢༨ ལ་པོ་དང་། ས་དཔོན་ མས་དང་། མ ་ ས་ཆེ་བའི་དམག་དཔོན་ མས་ ི་མ ན་ནས་ང་ལ་
མས་སེམས་བ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ཡིས་ང་ལ་ ོགས་ངན་མཛད་པས། ང་ ོབས་དང་
ན་པར་བཏང་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་འགོ་བ་བ ས་ཏེ་ང་དང་མཉམ་ ་ཡར་འོང་ ་

བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༨ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་ ས་ ། ང་དང་མཉམ་ ་ ཱ་བེལ་ནས་ཡར་འོངས་པ་དག་གི་རིགས་དཔོན་
དང་དེ་དག་གི་ ིམ་ཐོ་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ༢ དེ་དག་ནི། ཕི་ནེ་ཧས་ ི་ ་ ད་ལས་གེར་ཤོན་དང་། ཨི་

ཐམ་མར་ ི་ ་ ད་ལས་ ་ནི་ཨེལ་དང་། ་བིད་ ི་ ་ ད་ལས་ཧད་ ས་དང་། ༣ པར་ཨོས་ ི་ ེས་རབས་
པ་ ེ། ཤེ་ཀན་ ཱའི་ ་ ད་ལས་ཟ་ཀར་ ཱ་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་ ིམ་ཐོ་ ར་བ ིས་ན་
བ ་དང་ ་བ ་དང་། ༤ ཕ་ཧད་མོ་ཨབ་ ི་ ་ ད་ལས་ཟེ་ ཱ་ ཱའི་ ་ཨེ་ལི་ཧོ་ཨེ་ན་ཨི་དང་། དེ་དང་མཉམ་

་འོངས་པའི་ ེས་པ་ཉིས་བ ་དང་། ༥ ཤེ་ཀན་ ཱའི་ ་ ད་ལས་ཡེ་ཧ་ཟི་ཨེལ་ ི་ ་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་
འོངས་པའི་ ེས་པ་ མ་བ ་དང་། ༦ ཨ་དིན་ ི་ ་ ད་ལས་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་ཨེ་བེད་དང་། དེ་དང་མཉམ་

་འོངས་པའི་ ེས་པ་ ་བ ་དང་། ༧ ཨེ་ལམ་ ི་ ་ ད་ལས་ཨ་ཐལ་ ཱའི་ ་ཡེ་ཤ་ ཱ་དང་། དེ་དང་མཉམ་
་འོངས་པའི་ ེས་པ་བ ན་ ་དང་། ༨ ཤེ་ཕད་ཡའི་ ་ ད་ལས་མི་ཀ་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་བད་ ཱ་དང་། དེ་དང་

མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་བ ད་ ་དང་། ༩ ཡོ་ཨབ་ ི་ ་ ད་ལས་ཡེ་ཧི་ཨེལ་ ི་ ་ཨོ་བད་ ཱ་དང་། དེ་
དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་ཉིས་བ ་བཅོ་བ ད་དང་། ༡༠ ཤེ་ལོ་མིད་ ི་ ་ ད་ལས་ཡོ་སེབ་ ཱའི་ ་
དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་བ ་དང་ ག་ ་དང་། ༡༡ བེ་ ཱ་ཨིའི་ ་ ད་ལས་བེ་ ཱ་ཨིའི་ ་
ཟ་ཀར་ ཱ་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་ཉེར་བ ད་དང་། ༡༢ ཨས་གད་ ི་ ་ ད་ལས་ཧག་ཀ་
ཏན་ ི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་བ ་དང་བ ་དང་། ༡༣ ཨ་དོ་ནི་ཀམ་ ི་ ་
ཐ་ ང་ མས་ལས་མིང་ལ་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེད་དང་། ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་བཅས་དང་། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་
འོངས་པའི་ ེས་པ་ ག་ ་དང་། ༡༤ བིག་ཝ་ཨིའི་ ་ ད་ལས་ ་ཐ་ཨི་དང་། ཟ་ ད་ ་བ་གཉིས་དང་། དེ་
དག་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ེས་པ་བ ན་ ་བཅས་ཡོད་དོ༎

༡༥ ངེད་ ིས་མི་འདི་དག་ཨ་ཧ་ཝ་ཡི་ ོགས་ ་འབབ་པའི་ ་བོ་དེའི་འ མ་ ་བ ས་ནས་དེ་ ་ཉིན་
ག མ་ལ་བ ད། ངས་མི་སེར་དང་མཆོད་དཔོན་ལ་ཞིབ་གཤེར་ ེད་ ས་ལེ་ཝེ་བ་གཅིག་ ང་མེད་པ་མཐོང་
ངོ་༎ ༡༦ དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་དང་། ཨ་རི་ཨེལ་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་དང་། ཨེལ་ ་ཐན་དང་། ཡ་རིབ་དང་། ཨེལ་ ་
ཐན་དང་། ་ཐན་དང་། ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་བཅས་འགོ་བ་འགའ་དང་། ད་ ང་ ོབ་དཔོན་ཡོ་ ཱ་
རིབ་དང་། ཨེལ་ ་ཐན་ཞེས་ ་བ་གཉིས་བོས་ནས། ༡༧ དེ་དག་ཀ་སེབ་ ཱའི་ ལ་ ི་དཔོན་པོ་ཨིད་དོའི་མ ན་

་བཏང་བ་དང་། ཡང་དེ་དག་ཨིད་དོ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ནེ་ཐི་ནིམ་པ་ མས་དང་འ ད་ ེས། དེ་དག་ལ། ང་
ཚའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བཞེངས་པར་མི་གཏོང་དགོས་ གས་ ི་ ད་ཆ་དང་བཅས་ཏེ་བཏང་ངོ་༎ ༡༨ ང་
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ཚའི་ ་ཡི་ མས་སེམས་དང་ ན་པའི་ ག་གིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་དན་མཛད་པས། དེ་དག་གིས་ད ི་སི་
རལ་བའི་ཡང་ཚའམ། ལེ་ཝེའི་ཚ་བོའམ། ཱ་ལིའི་ ེས་རབས་པ་ལས་ ་ མ་ད ོད་དང་ ན་པ་ཞིག་དང་། ད་

ང་ཤེ་རབ་ ཱ་དང་། དེའི་ ་དང་ ན་ ་ ོན་བ ོམས་མི་བཅོ་བ ད་ ིད་འོངས། ༡༩ ཡང་ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་།
དེ་དང་མཉམ་ ་མེ་ར་རིའི་ ་ ད་ལས་ཡེ་ཤ་ ཱ་དང་། དེ་མིན་ཁོའི་ ་དང་ ན་ ་ ོན་བ ོམས་མི་ཉི་ ་
དང་། ༢༠ ོན་ཆད་ ་བིད་དང་འགོ་བ་ མས་ ིས་ནེ་ཐི་ནིམ་པ་ནི་ལེ་ཝེ་བ་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་ ་བཏང་བ་
ཡིན་ལ། ད་ ་ནེ་ཐི་ནིམ་པའི་ ོད་ནས་ ང་མི་ཉིས་བ ་ཉི་ ་བཅས་ ིད་འོངས་ཤིང་། དེ་དག་ནི་མིང་ ར་
གཏན་འཁེལ་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༡ དེ་ ས། ངས་ཨ་ཧ་ཝ་གཙང་བོའི་འ མ་ ་ ང་གནས་བ ང་དགོས་པར་
བ གས། དེ་ནི་ང་ཚའི་ ་ཡི་ ང་ ་རང་སེམས་བ ལ་ཏེ། ཁོང་གིས་ང་ཚ་དང་། བཟའ་ ་ ིས་པ་བཅས་པ་
དང་། དེ་མིན་ང་ཚ་ལ་ཅི་དང་ཅི་དབང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བའི་ལམ་ཞིག་ ོན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༢༢ ངས་
ནི་ ལ་པོ་ལ། ང་དམག་དང་ ་དམག་མངགས་ནས། ང་ཚའི་ལམ་ ི་ད ་བོ་ མས་འགོག་པར་ ིས་ཞེས་ ་
བར་ངོ་གནོངས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ངེད་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ང་ཚའི་ ་ཡི་ མས་སེམས་དང་ ན་པའི་ ག་
གིས། ཁོང་ལས་ བས་འཚལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ ོགས་དན་མཛད་ངེས་ ང་། ཁོང་ བ་ ་འདོར་མཁན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཉིད་ ི་མ ་ ས་དང་ ོ་བས་ ོལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་པ་ཡིན། ༢༣ དེ་བས་ང་ཚས་ ང་
གནས་བ ངས་ཏེ་ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ ་འ ལ་ ས་པས། ཁོང་གིས་ང་ཚ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ངོ་༎

༢༤ ངས་ཤེ་རབ་ ཱ་དང་། ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། དེ་དག་གི་ ན་ ་མི་བ ་བཅས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་མི་
བ ་གཉིས་མངགས་ཤིང་། ༢༥ ལ་པོ་དང་། ས་དཔོན་དང་། དམག་གི་འགོ་བ་དང་། དེ་མིན་དེ་ ་ ོད་
པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས། ང་ཚའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་ ལ་བའི་གསེར་ད ལ་དང་ ོད་ཆས་ མས་

་མར་བཅལ་ཏེ་ཁོ་ཚ་ ད། ༢༦ ངས་ ་མར་བཅལ་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད་པ་ནི། ད ལ་ ོ་ཚད་ ག་བ ་
་བ ་དང་། ད ལ་ ོད་ ོ་ཚད་བ ་ལོངས་པ་དང་། གསེར་ ོ་ཚད་བ ་དང་། ༢༧ ཊམ་ཀ་ཉི་ ར་འདང་

བའི་གསེར་ཕོར་ཉི་ ་དང་། རིན་ཐང་གསེར་དང་མཉམ་པའི་འོད་ ན་ ོད་ཆས་བཟང་བོ་གཉིས་བཅས་སོ༎
༢༨ ངས་དེ་ མས་ལ། ོད་ཅག་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་ ་དམ་པ་དང་། ོད་ཆས་ མས་ ང་དམ་པ་ཡིན། གསེར་
ད ལ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ ི་ ་ལ་ཡིད་དགའ་བའི་ ོ་ནས་ ལ་ཡིན་པས། ༢༩ ོད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། ལེ་ཝེའི་རིགས་དཔོན་
དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་དཔོན་ མས་ ི་ ང་ ་ ་མར་འཇལ་རག་བར་ ། དེ་ མས་ནན་ ིས་
བ ང་བར་མཛད་ཅེས་བ ོས། ༣༠ དེ་བས་མཆོད་དཔོན་ མས་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་གསེར་ད ལ་དང་

ོད་ཆས་ མས་ཆེ་ ང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལག་ ་ ངས་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་ང་ཚའི་ ་ཡི་གནས་
དམ་པའི་ནང་ ་ ེར་ཏོ༎

༣༡ ་བ་དང་པོའི་ཚས་བ ་གཉིས་ཉིན། ང་ཚ་ཨ་ཧ་ཝ་ ་བོའི་འ མ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
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ི་ ོགས་ ་སོང་། ང་ཚའི་ ་ཡི་ ག་གིས་ངེད་ཅག་ལ་མགོན་ བས་མཛད་པས། ིའི་ད ་དང་ལམ་བར་ ་
ང་བའི་ཇག་ཚགས་ ི་ལག་ནས་ཐར་བར་ ར། ༣༢ ང་ཚ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཐོན་ནས་ ང་། དེ་ ་ཉིན་ག མ་

ལ་བ ད་དོ༎ ༣༣ ཉིན་བཞི་བར། ང་ཚའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་གསེར་ད ལ་དང་ ོད་ཆས་ ་མར་
བཅལ་ཏེ། མཆོད་དཔོན་ ་རི་ ཱའི་ ་རེ་མོད་ལ་ ད་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་ཕི་ནེ་ཧས་ ི་ ་ཨེ་ལེ་ཨ་ཟར་
དང་། དེ་མིན་ལེ་ཝེ་བ་ཡེ་ ་ཨའི་ ་ཡོ་ཟ་བད་དང་བི་ ་ཨིའི་ ་ནོ་ཨད་ ཱ་བཅས་ ང་བཞག་གོ། ༣༤ དེ་ ས་

ངས་ ངས་པ་དང་། ཆེ་ ང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཐོ་ ་བཀོད་དོ༎
༣༥ བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་པའི་མི་ ེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་

ལ་བའི་དམར་བསང་ལ། ང་ ག་བ ་གཉིས་དང་། ག་ ག་གོ་ ག་དང་། ་ ་དོན་བ ན་དང་། ཡང་
ར་ ག་བ ་གཉིས་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ལ་ཞིང་། འདི་དག་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་མེ་ ་ ལ་བ་ཡིན།
༣༦ ཁོ་ཚས་ ལ་པོའི་བཀའ་ཡིག་དེ་ ལ་པོས་མངགས་པའི་ ི་དཔོན་དང་། གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ལ་ ེའི་
དཔོན་པོ་ལ་ ད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་མི་སེར་ མས་ལ་རོགས་རམ་ ས་པ་མ་ཟད། ་ཡི་གནས་དམ་པར་
གང་མཁོ་ཐམས་ཅད་ ང་ ལ་ཏོ༎

༩ ་བ་འདི་དག་མ ག་ ོགས་ ེས། འགོ་བ་ མས་ངའི་གམ་ ་འོངས་ནས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་
དམངས་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། དེ་མིན་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ནི། ཀན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཕེ་རེ་ཟི་

བ་དང་། ཡེ་ ས་པ་དང་། ཨ་མོན་པ་དང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨེ་ཇིབ་པ་དང་། ཨ་མོར་བ་ མས་དང་གཏན་
ལ་ ས་མེད་པར། ར་བཞིན་ ལ་ ེ་འདི་དག་གི་དམངས་ལ་བ ས་ཏེ། ཞེན་ལོག་པའི་ལས་ མས་ ོད་

ཅིང་མཆིས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་རང་དང་རང་གི་ ་ལ་ ི་ ེའི་ ་མོ་འདི་དག་བག་མར་ ངས་ཏེ།
དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་རིགས་ ད་ནི་ ལ་ ེ་འདི་དག་གི་དམངས་དང་བ ེས་ ིན་ཡོད་ལ། འགོ་བ་དང་
དཔོན་པོ་ མས་ནི་ཉེས་པ་འདི་བསགས་པའི་གཏེ་བོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༣ ངས་དོན་དེ་ཐོས་ ེས། ོད་གོས་
དང་ ི་གོས་གཤགས་ཤིང་ ་དང་ ་ར་བལ་ནས། ན་པ་ ོར་ཞིང་བ ད། ༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་ག ང་ལ་

ག་པ་ མས་ནི། བཙན་ནས་ ིར་ལོག་པ་ཚས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ངའི་གམ་ ་འ ས། ང་
ནི་དགོང་མོའི་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་བར་ ་ ན་པ་ ོར་ཞིང་བ ད་དོ༎

༥ དགོང་མོའི་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ ། ངའི་སེམས་པ་ ག་བ ལ་དང་བཅས་ཏེ་ཡར་ལངས་པ་དང་།
ལ་ ལ་ ་ ར་བའི་ ོད་གོས་དང་ ི་གོས་ ོན་ཞིང་། ས་མོའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་པ་མ་ཟད་ལག་ ང་

ཡང་ཡར་བཏེགས་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལ། ༦ འདི་ ད་ ། ེ་ངའི་ ་ལགས། ང་རང་ངོ་གནོངས་ནས་ཡར་
ངའི་ ་ཡི་ ོགས་ ་བ ར་མི་བཟོད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ནི་རང་གི་མགོ་ལས་ཐལ་ཏེ་ནམ་
མཁའི་བར་ ་ ེབས་འ ག ༧ ང་ཚའི་ཕ་མེས་ མས་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། ངེད་ཅག་གིས་བསགས་པའི་
ཉེས་པ་ཤིན་ ་ ི་ ེ། ང་ཚས་ཉེས་པའི་དབང་གིས་རང་ཅག་དང་། ལ་པོ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་བཅས་
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པ་ ི་ ེའི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ད་ནས་བསད་པ་དང་། བཙན་ ་ ེར་བ་དང་། འ ོགས་པ་དང་། ངོ་གནོངས་
པའི་དེ་རིང་གི་ ས་འདི་འ ་ཞིག་ཤར་རོ༎ ༨ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་

མས་སེམས་ ད་ཅིག་བ ེད་དེ། ང་ཚ་ལས་མི་འགའ་ཞིག་ཐར་ ་བ ག་འ ག་རོགས། ང་ཚ་ནི་ཁོང་གི་དམ་
པའི་གནས་ལ་གདབ་པའི་གཟེར་མ་ ་ ར་བ ན་ ་འ ག་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གཟི་འོད་ང་ཚའི་
མིག་ལ་འཕོས་ཏེ། ང་ཚ་གཞན་ ི་དབང་འོག་ནས་དར་ཅིག་ ས་ ་འ ག་རོགས། ༩ ང་ཚ་ནི་ ན་གཡོག་ ེ།
གཞན་ ི་དབང་འོག་ ་བ ད་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ བ་ ་མ་དོར་བར། ཕར་སིའི་

ལ་པོའི་མིག་ ར་ང་ཚ་ལ་ མས་སེམས་བ ེད་དེ། ང་ཚ་ ས་ ་བ ག་པ་དང་། ང་ཚའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་
བ ར་ ་བཞེངས་ཤིང་། དེ་ལས་ ོན་ཤོར་བ་ མས་ཞིག་གསོ་ ེད་ ་བ ག་པ་དང་། ང་ཚ་ལ་ཡ་ ་ ་དང་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མཁར་ ང་ཡོད་ ་བ ག ༡༠ ེ་ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། དེ་ ར་མཛད་པས་ངེད་ཅག་གིས་ཅི་
ཞིག་ ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ ེད་ ི་བཀའ་ ེ། ༡༡ ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་
བ ད་ནས་བ ོས་པ་ནི་ང་ཚས་དོར་ཟིན། བ ོས་པ་དེ་གང་ཟེར་ན། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལ་འཐོབ་པར་ ་
བའི་ ལ་དེ་མི་གཙང་བའི་ ལ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་དེའི་དམངས་ མས་ ིས་ ད་པའི་མི་གཙང་
བ་དང་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་དེ་དག་གིས། འདི་ག་ནས་ཕར་ ོགས་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་མི་གཙང་བར་ ས་འ ག
༡༢ དེ་བས་ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་མོ་དེ་དག་ལ་བག་མར་བཏང་མི་ཆོག་ལ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་དེ་དག་གི་ ་
མོ་བག་མར་ཡང་ ངས་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལས་བདེ་བ་དང་ཁེ་ཕན་ནམ་ཡང་རེ་མི་ཆོག
དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་ ོབས་དང་ ན་པར་འ ར་ཞིང་། ལ་དེའི་བ ད་ ན་ཟས་ མས་ཟ་བ་དང་། དེ་
མིན་ ལ་འདི་རང་གི་ ་ མས་ལ་གཏན་ ི་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ༎ ༡༣ ེ་ ་ལགས། ང་ཚ་ནི་རང་
གི་ ག་ ོ་བའི་ ོད་པ་དང་ཉེས་པ་དེའི་དབང་གིས་ ་བ་འདི་དག་དང་འ ད་ཅིང་། ེད་ ིས་བཅད་པའི་
ཉེས་ཆད་ནི་ང་ཚ་རང་གིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ལས་ ང་ ང་། ཡང་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལས་མི་འདི་དག་ ག་

་བ ག་པས། ༡༤ ང་ཚས་ ེད་ ི་བཀའ་དོར་ཏེ་ཞེན་ལོག་པའི་ ་བ་ ེད་མཁན་ ི་མི་འདི་དག་དང་གཉེན་
ེབ་ ིད་དམ། གལ་ཏེ་དེ་ ར་ ས་ན། ེད་ནི་ང་ཚའི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ནས་ང་ཚ་ ་མེད་ ་བཏང་ ེ། མི་

གཅིག་ ང་ ོས་ཏེ་ཐར་ཐབས་མེད་པའི་ ་བ་ ེད་མི་ ིད་དམ། ༡༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་
ནི་ ང་བདེན་ཡིན་པས་ད་གཟོད་ངེད་ཅག་ཐར་ ་བ ག་ ེ། དེ་རིང་གི་ ས་འདི་འ ་ཞིག་ཤར་ ་བ ག་པ་
རེད། གཟིགས་དང་། ང་ཚ་ལ་ ེད་ ི་མ ན་ ་ཉེས་པ་ཡོད་པས། མི་གཅིག་ ང་ ེད་ ི་མ ན་ ་འ ེང་མི་

བ་པ་འདིའོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༠ ཨེས་ ཱ་ཡིས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་ ོན་ངོས་ལེན་དང་། ་ཞིང་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ང་ ་ཁ་
བ་ ་ཉལ་འ ག་པའི་ཚ། ད ི་སི་རལ་ ི་ཕོ་མོ་ ིས་པ་དང་བཅས་པ་ཨེས་ ཱའི་གམ་ ་འ ས་ཏེ་

ཚགས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ ར་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ ིས་ག ང་ ེ་ ་བར་ ེད། ༢ ཨེ་ལམ་ ི་ཚ་བོའམ།
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ཡེ་ཧི་ཨེལ་ ི་ ་ཤེ་ཀན་ ཱས་ཨེས་ ཱ་ལ། ང་ཚས་ ལ་འདི་ནས་ ི་ ེའི་ ་མོ་རང་གི་ ང་མར་ ངས་ཏེ་ངེད་
ཅག་གི་ ་དང་འགལ། ཡིན་ནའང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ད་ ང་རེ་བ་ཡོད་དེ། ༣ ད་ ་ངེད་ཅག་གི་ ་
དང་ཞལ་ཆད་བཞག་ནས། ང་མ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དོར་བ་དང་། དེ་དག་ལས་ ེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་
གཏན་ ལ་ ས་ཏེ། ངེད་ ི་ ་དང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ ག་པའི་མིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ིམས་ གས་ནང་

ར་ ད་པར་ ། ༤ ོད་ཡར་ལོངས་ཤིག འདི་ནི་ ོད་ ིས་བ བ་འོས་པའི་ ་བ་ཡིན། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ལ་
རོགས་ ོར་ ེད་ངེས་པས། ོད་ ིས་ ིང་ ས་བ ེད་དེ་ བས་ཤིག་ཅེས་ ས།

༥ ཨེས་ ཱ་ཡར་ལངས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་ལ།
དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་མནའ་འབོར་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ ང་མནའ་བོར་རོ༎ ༦ ཨེས་ ཱ་ ་
ཡི་གནས་དམ་པའི་མ ན་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ། ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ིན། དེར་
ཐོན་ནས་ ང་བཟའ་མ་མ་ཟོས་ལ་ ་ཡང་མ་འ ང་བར་བ ད། བཙན་ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག་པའི་མི་ མས་

ིས་བཟོས་པའི་ནག་ཉེས་དེས་སེམས་ ག་ ་བ ག་པས་ཡིན།
༧ དེ་དག་གིས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བཙན་ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག་པ་ མས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་

འ ས་དགོས་པའི་བ ་བཏང་ཞིང་། ༨ འགོ་བ་དང་ ན་པོ་ མས་ ི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། ཉིན་ག མ་ ི་
ནང་ ་མ་ ེབས་པ་ མས་ ི་ ིམ་བ ོག་ཅིང་། ཁོ་རང་བཙན་ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག་པ་ མས་ ི་ཚགས་པ་
ལས་ ིར་ད ང་བར་ ས།

༩ དེ་བས་ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་ ི་འབངས་མི་ མས་ཐམས་ཅད། ཉིན་ག མ་ ི་ནང་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
་འ ས། ཉིན་དེ་ནི་ད ་བའི་ཚས་བ ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། འབངས་མི་ མས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་མ ན་
ི་ཐང་ཆེན་ ་བ ད་ཡོད། དོན་དག་འདི་དང་ཆར་བ་ཆེན་པོ་དེའི་ ེན་ ིས་མི་ མས་དངངས་ཤིང་འདར།

༡༠ མཆོད་དཔོན་ཨེས་ ཱ་ཡར་ལངས་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚས་ ི་
ེའི་ ད་མེད་ མས་རང་གི་ ང་མར་ ངས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ནག་ཉེས་ཇེ་ ིར་བཏང་། ༡༡ ད་
་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ་ཡི་ ང་ ་རང་ ོན་ངོས་ལེན་ ས་ཤིང་། ཁོང་གི་ གས་དགོངས་

བཞིན་ ། ལ་ ེ་དེའི་དམངས་དང་ ི་ ེའི་ ད་མེད་ མས་དང་གཏན་ ལ་ ིས་ཞེས་ ས། ༡༢ དེའི་ལན་
་འབངས་མི་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་ ོད་ ིས་བཤད་པ་བཞིན་ ེད་པར་འ ར།

༡༣ ཡིན་ནའང་མི་སེར་ཤིན་ ་མང་ཞིང་ཆར་བ་ཆེན་པོ་འབབ་པའི་ བས་དང་ཡང་འ ད་པས། ང་ཚ་ ིར་
རོལ་ ་འ ེང་བར་མི་ ས་ལ། ང་ཚས་དེ་ལས་ཉེས་པ་མང་པོ་བསགས་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་ཉིན་གཅིག་དང་
གཉིས་ ི་ ས་ ན་བ བ་ཚར་བ་ཞིག་མིན་པས། ༡༤ ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་འགོ་བ་མངགས་ཏེ་བ བ་
པར་འོས་སོ༎ ང་ཚའི་མཁར་ནང་ ་ ི་ ེའི་ ད་མེད་ ང་མར་ ངས་པ་ མས། གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ས་
ཚད་དེའི་ནང་ ་རང་གི་མཁར་ ི་ ན་པོ་དང་ ིམས་དཔོན་ མས་དང་མཉམ་ ་འོང་ ེ། ་བ་དེ་བ བ་
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པས་ཆོག་གོ། དེ་ ར་ ་ཡི་ ོ་བ་དེ་ང་ཚ་དང་འ ལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།
༡༥ ཡིན་ནའང་ཨ་ས་ཧེལ་ ི་ ་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ཏིག་ ཱའི་ ་ཡ་ཧ་ཟེ་ ཱ་གཉིས་ ིས་དོན་དེ་ལ་བཀག་

འགོག་ ས་ཤིང་། ལེ་ཝེ་བ་མེ་ ལ་ལམ་དང་ཤབ་བེ་ ཱ་གཉིས་ ིས་དེ་དག་གི་ ོགས་ ས་སོ༎ ༡༦ བཙན་ནས་
ིར་ལོག་པ་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ད་ཅིང་། མཆོད་དཔོན་ཨེས་ ཱ་ཡིས་རིགས་ ས་ལ་གཞིགས་ནས་རིགས་

དཔོན་འགའ་མངགས་ཏེ། ་བ ་བའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། མཉམ་ ་ ་བ་དེ་བ བས་ཤིང་། ༡༧ ་བ་དང་པོའི་
ཚས་གཅིག་ཉིན། ད་གཟོད་ ི་ ེའི་ ད་མེད་བག་མར་ ངས་པ་དག་ ངས་ ངས་ཚར་རོ༎ ༡༨ མཆོད་དཔོན་

མས་ ི་ ོད་ ་ ི་ ེའི་ ད་མེད་བག་མར་ ངས་ཡོད་པ་ནི། ཡེ་ ་ཨ་ཡི་ ་ ད་ལས་ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་དང་།
དེའི་ ན་མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་དང་། ཱ་རིབ་དང་། གེ་དལ་ ཱ་བཅས་ཡིན་ལ། ༡༩ དེ་དག་གིས་རང་
གི་ ང་མ་ ང་བར་ཁས་ ངས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས། ག་ ་ལས་ ག་ ག་ཅིག་

ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ལ། ༢༠ ཨིམ་མེར་ ི་ ་ ད་ལས་ཧ་ན་ནི་དང་ཟེ་བད་ ཱ་གཉིས་དང་། ༢༡ ཧ་རིམ་
ི་ ་ ད་ལས་མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ ཱ་དང་། ཤེ་ ཱ་ ཱ་དང་། ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་། ་ཟི་ ཱ་དང་། ༢༢ པ་ ར་ ི་
་ ད་ལས་ཨེལ་ཡོ་ཨེ་ ་ཨི་དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ཡིས་མ་ཨེལ་དང་། ནེ་ཐ་ནེ་ཨེལ་དང་། ཡོ་ཟ་བད་དང་།

ཨེ་ལ་ཟ་དང་། ༢༣ ལེ་ཝེ་བའི་ ་ ད་ལས་ཡོ་ཟ་བད་དང་། ཤི་མེ་ཨི་དང་། ཀེ་ལ་ ཱ་༼ཀེ་ལ་ ཱ་ནི་ཀེ་ལི་ཏ་ ་
བའོ༽དང་། པེ་ ཱ་ ཱ་དང་། ་ ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་དང་། ༢༤ བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ མས་ ི་ ོད་ ་
ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་། ོ་ ང་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཤལ་ མ་དང་། ཏེ་ལེམ་དང་། ་རི་དང་། ༢༥ ད ི་སི་རལ་བ་
པ་རོས་ ི་ ་ ད་ལས་རམ་ ཱ་དང་། ཡི་ཟི་ ཱ་དང་། མལ་ཀི་ ཱ་དང་། མི་ཡ་མིན་དང་། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་། མལ་
ཀི་ ཱ་དང་། པེ་ན་ ཱ་དང་། ༢༦ ཨེ་ལམ་ ི་ ་ ད་ལས་མད་ཏན་ ཱ་དང་། ཟེ་ཀར་ ཱ་དང་། ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་།
ཨབ་དི་དང་། ཡེ་རེ་མོབ་དང་། ཨེ་ལི་ ཱ་དང་། ༢༧ ཟད་ འི་ ་ ད་ མས་ལས་ཨེལ་ཡོ་ཨེ་ ་ཨི་དང་། ཨེལ་ཡ་
ཤིབ་དང་། མད་ཏན་ ཱ་དང་། ཡེ་རེ་མོད་དང་། ཟ་བད་དང་། ཨ་ཟི་ ཱ་དང་། ༢༨ བེ་ ཱ་ཨིའི་ ་ ད་ལས་ཡོ་ཧ་
ནན་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་དང་། ཟ་ ཱ་ཨི་དང་། ཨད་ ཱ་ཨི་དང་། ༢༩ ཱ་ནིའི་ ་ ད་ མས་ལས་མེ་ ལ་ལམ་དང་།
མལ་ ག་དང་། ཨ་ད་ ཱ་དང་། ཡ་ ལ་དང་། ཤེ་ཨལ་དང་། ར་མོད་དང་། ༣༠ པ་ཧད་མོ་ཨབ་ ི་ ་ ད་ལས་
ཨད་ ་དང་། ཁེ་ལམ་དང་། བེ་ན་ ཱ་དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། མད་ཏན་ ཱ་དང་། བེ་ཟལ་ཨེལ་དང་། བིན་ ་ཨི་
དང་། མ་ན་ཤེ་དང་། ༣༡ ཧ་རིམ་ ི་ ་ ད་ལས་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་དང་། ཨི་ཤི་ ཱ་དང་། མལ་ཀི་ཡ་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་
དང་། ཤིམ་ཨོན་དང་། ༣༢ བེན་ ཱ་མིན་དང་། མལ་ ག་དང་། ཤེ་མར་ ཱ་དང་། ༣༣ ཧ་ ན་ ི་ ་ ད་ལས་མད་
ཏེན་ ་ཨི་དང་། མད་ཏད་ ཱ་དང་། ཟ་བད་དང་། ཨ་ལི་ཕེ་ལེད་དང་། ཡེ་རེ་ ཱ་ཨི་དང་། མ་ན་ཤེ་དང་། ཤི་མེ་
ཨི་དང་། ༣༤ ཱ་ནིའི་ ་ ད་ལས་མ་ཨ་ ་ཨི་དང་། ཨམ་རམ་དང་། ་ཨེལ་དང་། ༣༥ བེ་ན་ ཱ་དང་། བེ་དེ་ ཱ་
དང་། ཁེ་ ་ཧི་དང་། ༣༦ ཝན་ ཱ་དང་། མེ་རེ་མོད་དང་། ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་། ༣༧ མད་ཏན་ ཱ་དང་། མད་ཏེ་ ་
ཨི་དང་། ཡ་ཟོ་དང་། ༣༨ བ་ནི་དང་། བི་ ་ཨི་དང་། ཤི་མེ་ཨི་དང་། ༣༩ ཤེ་ལེམ་ ཱ་དང་། ན་ཐན་དང་། ཨ་ད་ ཱ་
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དང་། ༤༠ མག་ ད་བ་ཨི་དང་། ཤ་ཤ་ཨི་དང་། ཤ་ར་ཨི་དང་། ༤༡ ཨ་ཟར་ཨེལ་དང་། ཤེ་ལེམ་ ཱ་དང་། ཤེ་མར་
ཱ་དང་། ༤༢ ཤལ་ མ་དང་། ཨ་མར་ ཱ་དང་། ཡོ་སེབ་དང་། ༤༣ ནེ་བོའི་ ་ ད་ལས་ཡེ་ཨི་ཨེལ་དང་། མད་

ཏིད་ ཱ་དང་། ཟ་བད་དང་། ཟེ་བི་ ་དང་། ཨིད་དོ་དང་། ཡོ་ཨེལ་དང་། བེ་ན་ ཱ་བཅས་སོ༎ ༤༤ འདི་དག་ནི་ ི་
ེའི་ ད་མེད་བག་མར་ ངས་པ་ མས་དང་། དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ་དང་ ་མོ་ ེས་འ ག་པའང་ཡོད་དོ༎ ༎
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༡ ཧ་ཁལ་ ཱའི་ ་ནེ་ཧེམ་ ཱའི་གཏམ་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། དེ་ནི་འདི་ ་ ེ།
ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་ ིད་ལོ་ཉི་ ་བའི་ཁིས་ལེབ་ ་བའི་ནང་ ། ང་རང་ ་ཤན་མཁར་ ི་

ཕོ་ ང་ ་བ ད་ཡོད་ཅིང་། ༢ བས་ཤིག་ལ། ངའི་ ན་ ་ཧ་ན་ནི་ ་བ་རོགས་པ་འགའ་དང་མཉམ་ ་ཡ་
་ ་ནས་ ེབས་ ང་། ངས་དེ་གཉིས་ལ་བཙན་ནས་ཐར་ཏེ་ ིར་ལོག་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དང་ཡེ་ ་ཤ་

ལེམ་ ི་གནས་ ལ་ ིས་པས། ༣ དེ་དག་གིས་ང་ལ། ལ་ ་ ག་ ེ་ ིར་ལོག་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ནི་དཀའ་
ག་ཆེན་པོར་འ ད་ཅིང་གཞན་ ི་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པ་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་གཞན་ ིས་

བཤིག་ཅིང་མཁར་ ོ་མེ་ ་བ ེགས་འ ག་གོ་ཞེས་ ས། ༤ ངས་གཏམ་དེ་ཐོས་ ེས། ས་ལ་བཙག་ནས་ ས་
ཤིང་ཉིན་འགའ་ལ་ ་ངན་ ིས་ག ང་ ེ་བ ད་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ ་ཡི་ ང་ ་ ང་གནས་ ང་
ཞིང་གསོལ་བ་འདི་ ད་བཏབ། ༥ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ ་ ེ། གཟི་བ ིད་ཆེ་ཞིང་འཇིགས་པར་

ེད་པའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ལ་དགའ་ཞིང་ ེད་ ི་བཀའ་ ང་ ང་བའི་མི་ལ། ཞལ་ཆད་བ ིས་ཏེ་
མས་སེམས་བ ེད་པར་མཛད། ༦ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ངས་ཉིན་མཚན་ ོས་མེད་ ་ ེད་ ི་ ང་ ། ེད་ ི་

འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ིར་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིང་ ན་ ིས་གསན་པར་
མཛད། ང་ཚ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ ང་ ་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ ེ། ང་དང་ངེད་ ི་ཕ་ ིམ་ ི་
ཉེས་པ་ངོས་ལེན་ ེད། ༧ ང་ཚས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ད་པ་ནི་ཤིན་ ་ཞེན་ལོག་པ་ཞིག་ ེ། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་
མོ་ཤེ་བ ད་དེ་བ ལ་བའི་བཀའ་ ང་དང་། ིམས་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་ མས་ ལ་བཞིན་ ་མ་བ ིས་སོ༎
༨ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ མས་ ན་པར་ ིས། བཀའ་གང་ཞེ་ན། འདི་ ་ ེ། གལ་ཏེ་

ོད་ཚས་ཉེས་པ་བསགས་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་དམངས་གཞན་ ི་ནང་ ་གཏོར་བར་ ། ༩ འོན་ ང་ ོད་
ཚའི་ངའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཏེ། བདག་གི་བཀའ་ ང་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བར་ ེད་ན། ོད་ཚ་ཁ་ཐོར་ ་ ར་
བ་ མས་ས་ ོགས་གང་ ་གནས་ ང་། བདག་གིས་ ལ་དེ་ནས་དེ་དག་ ན་ ་བ ས་ཏེ། བདག་གི་རང་གི་
མཚན་ ི་བ གས་གནས་ ་བདམས་པའི་གནས་ ་ ིད་འོངས་ངེས་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༠ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

ེད་ ི་གཡོག་པོ་དང་། ེད་ ི་མི་སེར་ཏེ། ེད་ ི་ ོབས་ གས་དང་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་གིས་བ བས་པ་
མས་སོ༎ ༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོའི་གསོལ་འདེབས་དང་། ེད་ ི་མཚན་ལ་དགའ་

ཞིང་འཇིགས་པའི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་ཏེ། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ ་དོན་ད་ ་
ཉིད་ ་འ བ་ཅིང་། ལ་པོའི་མ ན་ ་བཀའ་ ིན་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་པ་འདིའོ༎ དེ་ ས་ང་རང་ ལ་པོའི་
ཆང་དཔོན་ཡིན་ནོ༎
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༢ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་ ིད་ལོ་ཉི་ ་བའི་ ་བ་ན་ ཱན་ ི་ ས་ ། ལ་པོའི་མ ན་ ་ཆང་བཤམས་
ཤིང་ངས་ཆང་དཀར་བཏེགས་ཏེ་ ལ་པོ་ལ་ ལ། ཉིན་དེའི་ཡར་ ོན་ ་ངས་ནམ་ཡང་ ལ་པོའི་མ ན་

་ ོ་མདོག་བ ན་མ་ ོང་བས། ༢ ལ་པོས་ང་ལ། ོད་ལ་ནད་མེད་པར་ཅིའི་ ིར་གདོང་ལ་ ོ་མདོག་ཤར་བ་
ཡིན། དེ་ནི་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ ི་ ོ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ང་རང་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར།
༣ ངས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག ངའི་མེས་པའི་ ར་ ང་ཡོད་སའི་མཁར་དེ་ ོང་བར་གནས་
ཤིང་། མཁར་ ོའང་གཞན་ ིས་མེ་ལ་བ ེགས་འ ག་པས། ངའི་གདོང་ལ་ ོ་མདོག་མི་ཤར་བའི་དཔེ་ ིད་
དམ་ཞེས་ ས། ༤ ལ་པོས་ང་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ཞིག་ ་འདོད་ཅེས་ ིས་པས། ངས་སེམས་ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་
གི་ ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ༥ དེ་ནས་ ལ་པོ་ལ། གལ་ཏེ་གཡོག་པོ་ང་ལ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་བཀའ་ ིན་
ཐོབ་ཅིང་ གས་མོས་ ང་ན། ལ་པོས་ང་རང་ཡ་ ་ ་ ེ། ངའི་མེས་པོའི་ ར་ ང་ཡོད་སའི་མཁར་ ་བཏང་
ནས། ར་ཡང་དེ་ཉིད་བ ིགས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༦ དེ་ ས་ ལ་མོ་ཡང་ ལ་པོའི་གམ་ ་འ ག་པ་
དང་། ལ་པོས་ང་ལ། ོད་ལ་ཉིན་ག་ཚད་འགོར་རམ། ནམ་ ིར་ལོག་འོང་ཞེས་ ིས། ངས་ ིར་ལོག་པའི་ཉི་མ་
གཏན་འཁེལ་ ས་ ེས། ལ་པོ་ གས་མོས་ ང་ ེ་ང་རང་བཏང་ངོ་༎ ༧ ཡང་ངས་ ལ་པོ་ལ། གལ་ཏེ་ ལ་
པོ་ གས་མོས་ ང་ན། ང་ལ་བཀའ་ཡིག་གནང་ཞིང་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ མས་ལ་
བ ་བཏང་ ེ། ང་རང་ཡ་ ་ འི་བར་ ་འ ོ་ཆོག་པར་ ་བ་དང་། ༨ ཡང་ ལ་པོས་བཀའ་ཤོག་གནང་ཞིང་།

ལ་པོའི་ནགས་ ང་བ་ཨ་སབ་ལ་བ ་བཏང་ ེ། གནས་དམ་པར་གཏོགས་པའི་མཁར་ ོང་གི་ ོའི་ག ང་
མ་དང་། མཁར་ ང་དང་། ང་རང་གི་ཁང་བར་མཁོ་བའི་ཤིང་ཆ་ མས་ ེར་བར་གནང་རོགས་ཞེས་ ས་པ་
དེ། ལ་པོས་ང་ལ་དེ་ ར་ ་གནང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ་ཡི་ ིན་ བས་དང་ ན་པའི་ ག་གིས་ང་ལ་

ོགས་དན་མཛད་པ་ཡིན།
༩ ལ་པོས་ང་ལ་ ེལ་མ་ ེད་པར་དམག་དཔོན་དང་ ་དམག་མངགས་ ང་། ང་རང་གཙང་བོའི་ བ་

ད་ ི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ཚའི་གམ་ ་ ེབས་ནས། ལ་པོའི་བཀའ་ཡིག་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད། ༡༠ ཧོ་རོན་པ་
སན་པ་ལད་དང་། དེའི་ ན་ ་ ར་བ་ཨམ་མོན་པ་ཏོ་བི་ ཱ་གཉིས་ ིས། མི་ཞིག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་
བདེ་ ིད་བ ལ་འོངས་པ་ཐོས་ནས་ཁོང་ ོ་རབ་ ་འབར་རོ༎

༡༡ ང་རང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་ནས། དེ་ ་ཉིན་ག མ་ལ་བ ད། ༡༢ ནམ་ ང་ང་ཡར་ལངས་ཤིང་།
མི་འགའ་ཡང་ང་དང་མཉམ་ ་ཡར་ལངས། ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིར་ ་ ་བ་ཅི་བ བ་
དགོས་པ་ངའི་སེམས་ ་འཆར་ ་བ ག་པ་དེ། ངས་མི་གཞན་ ་ལའང་བཤད་མེད་པ་དང་། ངས་བཞོན་པའི་

ད་འ ོ་འདི་ལས་གཞན་ ད་འ ོ་གང་ཡང་ངའི་གམ་ ་མེད་དོ༎ ༡༣ མཚན་མོ་དེར། ང་ ང་ ོ་ནས་ ད་
དེ་ ང་ ིའི་༼འ ག་ཅེས་ ིས་པའང་ཡོད།༽ ོམ་པ་ ་བའི་ ོགས་ ་སོང་བ་དང་། ད་ ོར་ ེབས་ནས་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་ལ་བ ས་པས། མཁར་ ང་བཤིག་ཅིང་མཁར་ ོ་མེ་ ་བ ེགས་འ ག་པ་མཐོང་།
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༡༤ ཡང་དེ་ནས་མ ན་ ་བ ོད་དེ་ ་ ོ་དང་། ལ་པོའི་ ིང་ འི་གམ་ ་ ེབས། འོན་ ང་དེ་ ་ངས་བཞོན་
པའི་ ད་འ ོ་ལ་བ ོད་ལམ་མེད་པས། ༡༥ ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ ་ ན་ ི་ ན་དེད་ནས་ཡར་སོང་ ེ་མཁར་

ང་ལ་ཞིབ་ ་ ས་ ེས། ར་ཡང་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ ང་ ོ་བ ད་དེ་ ིར་ལོག་གོ། ༡༦ ང་ ོགས་གང་ ་སོང་
བ་དང་། ་བ་ཅི་ ས་པ་སོགས་དཔོན་པོ་ མས་ ིས་ཤེས་མེད། ངས་ཡ་ ་ འི་མི་སེར་ མས་དང་། མཆོད་
དཔོན་ མས་དང་། ་ ག་ མས་དང་། དཔོན་པོ་ མས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལས་བཟོ་བ་སོགས་ ་
ལའང་ད་ ང་བཤད་མེད།

༡༧ ེས་ ། ངས་དེ་དག་ལ། ང་ཚ་འ ད་པའི་དཀའ་ངལ་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཇི་ ར་ ོང་བར་ ས་པ་
དང་། མཁར་ ོ་གཞན་ ིས་བ ེགས་པ་སོགས་ ོད་ཅག་ ན་ ིས་མཐོང་གསལ་ ར་རོ༎ ཤོག་དང་། ང་ཚས་

ར་ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་བ ིགས་ཏེ། གཞན་ ི་བ ས་བཅོས་ ར་ཡང་མི་ ོང་བར་ ་ཞེས་ ས།
༡༨ ངས་དེ་དག་ལ། ་ཡི་ ིན་ བས་དང་ ན་པའི་ ག་གིས་ང་ལ་ ོགས་དན་ཇི་ ར་མཛད་པ་དང་། དེ་མིན་

ལ་པོས་ང་ལ་བཤད་པ་ མས་ ང་བཤད་པས། དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་བ ིག་པར་ འོ་ཞེས་ ས་
ཏེ། དེ་དག་གིས་ ག་ ས་བ ེད་དེ་ལེགས་པའི་ལས་འདི་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༩ འོན་ ང་ཧོ་རོན་པ་སན་པ་ལད་དང་། དེའི་ ན་ ་ ར་བ་ཨམ་མོན་པ་ཏོ་བི་ ཱ་དང་། ཨ་རབ་པ་གེ་
ཤེམ་ག མ་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ཅི་ ེད་ ིན་ཡོད། ལ་པོ་ལ་ངོ་ལོག་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་ང་ཚ་ལ་འ ་ཞིང་། ང་ཚ་ལ་མཐོང་ ང་ ས། ༢༠ ངས་དེ་དག་ལ། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ ་ཡིས་ང་ཚའི་ ་
གཞག་ཐམས་ཅད་འ བ་ ་འ ག་ངེས། ང་ཚ་ནི་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ཡིན་པས་ཡར་ལངས་ཏེ་འདི་བ ིགས་པ་
ཡིན། འོན་ ང་ ོད་ཚ་ལ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ནོར་ ལ་དང་། དབང་ཆ་དང་། ན་ ེན་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་དོ་
ཞེས་ ས༎

༣ དེ་ ས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་དེའི་ ན་ ་མཆོད་དཔོན་ མས་ཡར་ལངས་ནས། ག་
ོ་བ ིགས་ཤིང་ ོ་ ེགས་ ད་དེ་སོ་སོར་དམ་པར་ ས་པ་དང་། ཧམ་མེ་ཨ་མཁར་ ོང་དང་ཧན་ན་ནེ་

ཨེལ་མཁར་ ོང་གི་བར་ ་མཁར་ ང་ཡང་བ ིགས་ཏེ་སོ་སོར་དམ་པར་ ས། ༢ དེའི་ ེས་ ་ཡེ་རི་ཀོ་བ་དང་།
དེའི་ ེས་ ་ཨེམ་རིའི་ ་ཟག་ ར་ ིས་བ ིགས་པ་ཡིན།

༣ ཧ་སེ་ན་ཨའི་ ་ ད་ ིས་ཉ་ ོ་བ ིགས་ཏེ། ག ང་མ་དང་། ོའི་ ེགས་ཤིང་དང་། ོ་གཏན་དང་
བཅས་པ་ ད། ༤ དེའི་ ེས་ ་ཧ་ཀོས་ ི་ཚ་བོའམ། ་རི་ ཱའི་ ་རེ་མོད་དང་། དེའི་ ེས་ ་མེ་ཤེ་ཟ་བེ་ཨེལ་ ི་
ཚ་བོའམ། བེ་རེག་ ཱའི་ ་མེ་ ལ་ལམ་དང་། དེའི་ ེས་ ་བ་ཨ་ འི་ ་ཙ་དོག་གིས་བ ིགས་པ་ཡིན། ༥ དེའི་

ེས་ ་ཏེ་ཀོ་ཨ་བ་ མས་ ིས་བ ིགས་ ང་། དེ་དག་གི་ ་ ག་ མས་ ིས་རང་གི་ཇོ་བོའི་ལས་ཀ་ ག་ ་
༼མ་ཡིག་ ་གཉའ་བར་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ལེན་མ་འདོད་དོ༎

༦ ཕ་སེ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ ་དང་། བེ་སོད་ ཱའི་ ་མེ་ ལ་ལམ་གཉིས་ ིས་གནས་ ོ་བ ིགས་ཏེ། ག ང་
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མ་དང་། ོའི་ ེགས་ཤིང་དང་། ོ་གཏན་བཅས་ ད་པ་ཡིན། ༧ དེའི་ ེས་ ་གི་བི་ཨོན་པ་མེ་ལད་ ཱ་དང་།
མེ་རོ་ནོད་པ་ཡ་དོན་དང་། གི་བེ་ཨོན་པ་དང་། དེ་མིན་གཙང་བོའི་ བ་ ད་ ི་ ི་དཔོན་ ི་དབང་འོག་ ་

ད་པའི་མིས་པ་པ་བཅས་ ིས་བ ིགས་པ་ཡིན། ༨ དེའི་ ེས་ ་ད ལ་མགར་ཧར་ཧ་ཡའི་ ་ ་ཟི་ཨེལ་དང་།
དེའི་ ེས་ ་ ོས་ ོར་བ་ཧ་ནན་ ཱས་བ ིགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་དེ་ཞེང་ཆེ་
སའི་བར་ ་བ ིགས་སོ༎ ༩ དེའི་ ེས་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ེད་ཀར་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། ར་ ི་ ་རེ་
ཕ་ ཱབ་བ ིགས་པ་ཡིན། ༡༠ དེའི་ ེས་ ་ཧ་ ་མབ་ ི་ ་ཡེ་ ་ ཱས་རང་གི་ཁང་པའི་ཁ་གཏད་ ི་མཁར་དེ་
བ ིགས་པ་དང་། དེའི་ ེས་ ་ཧ་ཤབ་ནེ་ ཱའི་ ་ཧད་ ས་ ིས་བ ིགས་པ་ཡིན། ༡༡ ཧ་རིམ་ ི་ ་མལ་ཀི་ ཱ་
དང་། ཕ་ཧད་མོ་ཨབ་ ི་ ་ཧ་ བ་གཉིས་ ིས་ མ་ ་ཞིག་བ ིགས་ ང་། མེ་ཐབ་ ི་མཁར་ ོང་མ་བ ིགས་
སོ༎ ༡༢ དེའི་ ེས་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོགས་གཞན་ཞིག་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། ཧ་ལོ་ཧེས་ ི་ ་ཤལ་ མ་
དང་། དེའི་ ་མོ་ མས་ ིས་བ ིགས་པ་ཡིན།

༡༣ ཧ་ ན་དང་ཟ་ནོ་ཨའི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ ང་ ོ་བ ིགས་ཏེ། ོ་དང་། ོའི་ ེགས་ཤིང་དང་།
ོ་གཏན་ མས་ ད་ཅིང་། ད་ ོའི་བར་ ི་ ་ ོང་ཡོད་པའི་མཁར་ ང་དེའང་བ ིགས་སོ༎

༡༤ བེད་ཧ་ཀེ་རེམ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། རེ་ཀབ་ ི་ ་མལ་ཀི་ ཱས་ ད་ ོ་བ ིགས་ཏེ། ོ་དང་།
ོའི་ ེགས་ཤིང་དང་། ོ་གཏན་བཅས་བ ིགས།

༡༥ མིས་པ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། ཀོལ་ཧེ་ཟེའི་ ་ཤལ་ མ་ ིས་ ་ ོ་བ ིགས་ཏེ། ོ་དང་། ོའི་
ཐོག་ཁེབས་དང་། ོའི་ ེགས་ཤིང་དང་། ོ་གཏན་བཅས་ ད་ཅིང་། ལ་པོའི་ ེད་ཚལ་ ི་ཤི་ལོ་ཨའི་ ིང་

འི་ཉེ་འ མ་ ི་མཁར་ ང་། ་བིད་མཁར་ ི་མར་འབབ་སའི་ཐེམ་ ས་ ི་བར་ ་བ ིངས་འ ག་པ་དེ་
བ ིགས་སོ༎

༡༦ དེའི་ ེས་ ་བེད་ ར་ ི་ ེད་ཀ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། ཨས་ ག་གི་ ་ནེ་ཧེམ་ ཱས་ ་བིད་ ི་
ར་སའི་ཁ་གཏད་དང་། དེ་ནས་མིས་བཟོས་ ིང་ ་དང་། མཐར་དཔའ་ ལ་ ི་ཁང་པའི་བར་ ་བ ིགས།

༡༧ དེའི་ ེས་ ་ལེ་ཝེ་བ་ ཱ་ནིའི་ ་རེ་ མ་དང་། དེའི་ ེས་ ་ཀི་ཨི་ལའི་ ེད་ཀ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་
མཁན་ཧ་ཤབ་ཡས་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ ི་མཁར་ ང་དེ་བ ིགས། ༡༨ དེའི་ ེས་ ་ལེ་ཝེ་བའི་ ན་ འི་

ོད་ ་ཀེ་ཨི་ལའི་ ེད་གཞན་ཞིག་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། ཧེ་ན་དད་ ི་ ་བ་ཝ་ཨིས་བ ིགས་པ་ཡིན།
༡༩ དེའི་ ེས་ ་མིས་ ཱ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན། ཡེ་ ་ཨའི་ ་ཨེ་ཟེར་ ིས་ ག་ཆས་ཁང་གི་ཁ་གཏད་ ི་
ལ་ངོས་སམ། མཁར་ ང་གི་ད ོགས་མཚམས་དེ་བ ིགས་པ་ཡིན། ༢༠ དེའི་ ེས་ ་ཟབ་བ་ཨིའི་ ་ ཱ་ ག་གིས་

ག་ ས་བ ེད་དེ་མཁར་ ང་གི་ད ོགས་མཚམས་ནས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ི་ཁང་པའི་ ོའི་
བར་ ་བ ིགས། ༢༡ དེའི་ ེས་ ་ཀོས་ ི་ཚ་བོའམ། ་རི་ ཱའི་ ་མེ་རེ་མོད་ ིས་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ི་ཁང་པའི་ ོ་
ནས། ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ི་ཁང་པའི་མཐའི་བར་ ་བ ིགས། ༢༢ དེའི་ ེས་ ་བདེ་ཐང་ ་ ོད་པའི་མཆོད་དཔོན་
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ིས་བ ིགས་པ་ཡིན། ༢༣ དེའི་ ེས་ ་བེན་ཡ་མིན་དང་ཧ་ བ་ ིས་རང་གི་ཁང་པའི་ཁ་གཏད་ ི་མཁར་
ང་དེ་དང་། དེའི་ ེས་ ་ཨ་ནན་ ཱའི་ཚ་བོའམ། མ་ཨ་སེ་ ཱའི་ ་ཨ་ཟར་ ཱས་རང་གི་ཁང་པའི་ཉེ་འ མ་ ི་

མཁར་ ང་དེ་བ ིགས་པ་ཡིན། ༢༤ དེའི་ ེས་ ་ཧེ་ན་དད་ ི་ ་བི་ ་ཨི་ཡིས་ཨ་ཟར་ཡའི་ཁང་པའི་འ མ་
ནས། མཁར་ ང་གི་ད ོགས་མཚམས་དང་། དེ་ནས་ཡང་མཁར་ ང་གི་ ར་བར་ ་བ ིགས། ༢༥ ་ཟ་ཨིའི་

་པ་ལལ་ ིས་སོ་བའི་ར་ ོར་ ི་ཉེ་འ མ་ཏེ། མཁར་ ང་གི་ད ོགས་མཚམས་ ི་ཁ་གཏད་དང་། ལ་པོའི་
ཕོ་ ང་གོང་མ་ན་འ ར་ ་ ང་བའི་མཁར་ ོང་བར་ ་བ ིགས། དེའི་ ེས་ ་ ཱ་ ག་གི་ ་བེ་ ་ཡ་ཡིས་
བ ིགས་པ་ཡིན།

༢༦ ༼ ནེ་ཐི་ནི་པ་ མས་ཨོ་ཕེལ་དང་། ཤར་ ོགས་ ་འཁོར་བའི་ ་ ོའི་ཁ་གཏད་དང་། འ ར་ ་ ང་
བའི་མཁར་ ོང་ མས་ ་བ ད་ཡོད།༽

༢༧ དེའི་ ེས་ ་ཏེ་ཀོ་ཨ་པ་ མས་ ིས་འ ར་ ་ ང་བའི་མཁར་ ོང་ནས། ཨོ་ཕེལ་ ི་མཁར་ ང་བར་
་བ ིགས། ༢༨ མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ་ ོའི་གོང་ནས་རང་གི་ཁང་པའི་ཁ་གཏད་བར་ ་བ ིགས།

༢༩ དེའི་ ེས་ ་ཨིམ་མེར་ ི་ ་ཙ་དོག་རང་གི་ཁང་པའི་ཁ་གཏད་དང་། དེའི་ ེས་ ་ཤར་ ོ་ ང་བའམ། ཤེ་
ཀན་ ཱའི་ ་ཤེ་མ་ ཱས་བ ིགས། ༣༠ དེའི་ ེས་ ་ཤེ་ལེམ་ ཱའི་ ་ཧ་ནན་ ཱ་དང་། ཚ་ལབ་ ི་ ་ ག་པ་ཧ་ ན་
ཡང་བ ར་ ང་ཙམ་བ ིགས་པ་དང་། དེའི་ ེས་ ་བེ་རེག་ ཱའི་ ་མེ་ ལ་ལམ་ ིས་རང་གི་ཁང་པའི་ཁ་
གཏད་ ི་མཁར་ ང་དེ་བ ིགས། ༣༡ དེའི་ ེས་ ་ད ལ་མགར་མལ་ཀི་ ཱས་ནེ་ཐི་ནིམ་པ་དང་ཚང་བའི་ཁང་
པའི་ཁ་གཏད་དེ། མིབ་ཀད་ ི་ ་ ོ་དང་། མཁར་ ི་ ར་ ོང་བར་ ་བ ིགས། ༣༢ ད ལ་མགར་དང་ཚང་
བས་མཁར་ ར་ ི་ཐོག་ཁང་ ག་ ོའི་བར་དེ་བ ིགས་པ་ཡིན་ནོ༎

༤ སན་བལ་ལད་ ིས་ང་ཚས་མཁར་ ང་བ ིགས་ ིན་པ་ཐོས་ནས་ཁོང་ ོ་ལངས་ཤིང་། ཤིན་ ་ ང་
བར་ ར་བ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་འ ་ ོད་ ས། ༢ དེས་རང་གི་ ན་ ་དང་ས་མར་ཡའི་དམག་

མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ཉམ་ ང་བའི་ཡ་ ་ ་བ་འདི་ མས་ ིས་ཅི་ ེད་ ིན་ཡོད། རང་ཉིད་ལ་ ང་ ོབ་
་བ་ཡིན་ནམ། མཆོད་པ་འ ལ་བ་ཡིན་ནམ། ཉིན་གཅིག་ལ་འ བ་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ས་འོག་ནས་

མེས་ཚག་པའི་ ོ་ ང་ ེ་ ང་བ ིགས་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༣ ཁོའི་གམ་ ་འ ེང་བའི་ཨམ་མོན་པ་
ཏོ་བི་ ཱས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚས་བ ིགས་པའི་ ོའི་མཁར་ ང་དེ་ནི། ཝ་མོ་ ེང་ ་འགོས་པ་ཙམ་ ིས་ ང་
འ ེལ་བར་འ ར་ངེས་ཞེས་ ས། ༤ ེ་ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ེད་ ིས་གསན་པར་མཛད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ང་ཚ་ལ་གཞན་ ིས་འ ་ ོད་ ས། ེད་ ིས་དེ་དག་གིས་ ར་འདེབས་ ས་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་མགོ་ཐོག་ ་
ཕབ་ ེ། དེ་དག་བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ ་བཅོམ་ནོར་ ་བ ར་བར་ཤོག ༥ དེ་དག་གི་ནག་ཉེས་ ིབ་པར་མ་
མཛད་ཅིག དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ ེད་ ི་ ང་ནས་བ བས་པར་མ་ ེད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་མཁར་
བ ིགས་མཁན་ཚའི་མ ན་ ་ ེད་ ི་ གས་ ོས་ ་བ ག་ཅེས་ ས།
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༦ དེ་ ར། མི་སེར་ མས་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ལས་ཀ་ ས་པས། མཁར་ མས་གཞི་གཅིག་ ་
ེལ་ཞིང་མཐོ་ཚད་ ི་ ེད་ཀ་བ ིགས་ཚར་རོ༎

༧ སན་བལ་ལད་དང་། ཏོ་བི་ ཱ་དང་། ཨ་རབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་དང་། ཨས་དོད་པ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་བ ིགས་ཤིང་། སེར་ཀ་ཤོར་བ་ མས་ལ་ཞིག་གསོ་ ེད་ ིན་པ་ཐོས་ཏེ་ཤིན་ ་ ོ་བར་

ར་བས། ༨ ན་ཅིག་ ་འ ས་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། མཁར་ནང་ ་འ ག་ཆ་ ོང་བར་ ོས་
ས། ༩ ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ཡང་དེ་དག་ལ་ ག་ ེ་སོ་བ་མངགས་ཤིང་

ཉིན་མཚན་ ན་ ་སོ་ ང་ ས།
༡༠ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོ་ཟེགས་མང་ཞིང་མི་ མས་ ིས་ ོབས་ གས་ཟད་པས། ང་ཚས་

མཁར་ ང་བ ིགས་མི་ ས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༡ ང་ཚའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ཤེས་མེད་ཚར་མེད་
་གནས་པའི་ བས་ ། ང་ཚ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་འ ལ་ཏེ་དེ་དག་བསད་ནས། ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་ ་

འ ག་ཅེས་ འོ༎ ༡༢ ད ་བོའི་ཉེ་སར་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཐེངས་བ ་ལ་ ོགས་སོ་སོ་ནས་ངེད་ཅག་
གི་གམ་ ་འོང་ ེ། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ངེས་པར་ ་ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་ལོག་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༣ དེ་བས་
ངས་མི་སེར་ མས་རིགས་ ས་ ར་བགོས་ཏེ་ལག་ ་ ི་དང་། མ ང་དང་། ག ་བཅས་བཞག་ནས་མཁར་ ི་

ི་རོལ་ ་ཡོད་པའི་ས་དོང་གི་སར་འ ེང་ ་བ ག་པ་དང་། ༡༤ ངས་ཞིབ་ ་ ས་ ེས། ཡར་ལངས་ཏེ་ ་
ག་དང་། དཔོན་པོ་དང་། དེ་འ ོས་ ི་མི་ མས་ལ། དེ་དག་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ་ནི་གཟི་བ ིད་ ན་ཞིང་

འཇིགས་པར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ ན་པར་ ིས། ོད་ཅག་གིས་ ན་ ་དང་། ་ ་མོ་དང་། ང་མ་དང་།
ིམ་ནོར་ ི་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་དགོས་ཞེས་ ས།

༡༥ ད ་བོ་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚའི་སེམས་འ ན་ ོགས་པ་ཤེས་ཤིང་། ་ཡིས་ ང་ཁོ་ཚའི་ངན་
ས་ ི་མཐིལ་བ ོལ་བ་ཤེས་ནས་ ོལ་ ་མ་འོངས་པས། ང་ཚ་མཁར་ ང་ཡོད་སར་ལོག་ ེ་རང་རང་གི་ལས་

ཀ་གཉེར་རོ༎ ༡༦ ཉིན་དེ་ནས་བ ང་། ངའི་གཡོག་པོ་ མས་ལས་ ེད་ཀས་ལས་ཀ་གཉེར་བ་དང་། ེད་ཀས་
མ ང་དང་། བ་དང་། ག ་དང་ཐོགས་ཤིང་གོ་ བ་ ོན་ཞིང་། དཔོན་པོ་ མས་ཡ་ ་ ་བའི་འབངས་
མི་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༡༧ མཁར་ ང་བ ིགས་མཁན་དང་། ཤིང་ཆ་འ ར་མཁན་ མས་

ིས་ལག་པ་གཅིག་གིས་ལས་ཀ་གཉེར་ཞིང་། གཞན་ཞིག་གིས་དམག་ཆས་ཐོགས་ནས་ཡོད། ༡༨ མཁར་ ང་
བ ིགས་མཁན་ མས་ ིས་ ེད་ ་ ི་བཏགས་ཏེ་བ ིགས་ཤིང་། ང་འ ད་མཁན་ མས་ངའི་གམ་ ་ ོད་
དོ༎ ༡༩ ངས་ ་ ག་དང་། དཔོན་པོ་དང་། དེ་འ ོས་ ི་མི་ མས་ལ། བཟོ་བ ན་འདི་ ་ཆེ་ ིར། ང་ཚ་མཁར་

ང་གི་ ེང་ ་ ོད་ ས་བར་ཐག་ཤིན་ ་རིང་བས། ༢༠ ོད་ཅག་གི་ ང་གི་ ་ཐོས་མ་ཐག ངེད་ཅག་གི་གམ་
་འ ས་ཤིག ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚའི་ཆེད་ ་ག ལ་འ ེད་ངེས་ཞེས་ ས།

༢༡ དེ་བས་ང་ཚས་ལས་ཀ་ ེད་ ས། མི་ཚགས་ ི་ ེད་ཀས་ལག་ཆ་ཐོགས་ཏེ། ནམ་ལངས་པ་ནས་ ར་མ་
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འཆར་བའི་བར་ ་དེ་ ར་བ ད། ༢༢ དེ་ ས། ངས་ཡང་བ ར་མི་སེར་ མས་ལ། མི་ ེར་དང་། དེའི་གཡོག་
པོ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཞག་ ོད་ ོས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན་དགོང་མོའི་ ས་ ་ང་ཚ་ ང་ཞིང་། ཉིན་དཀར་
ལས་ཀ་གཉེར་ཆོག་ཅེས་ ས། ༢༣ འདི་ ར། ང་དང་ངའི་ ན་ ་གཡོག་པོ་ མས་དང་། དེ་མིན་ངའི་ ང་
དམག་ མས་ ིས་ ོན་པ་མི་འ ད་ལ། ི་རོལ་ ་ ་ལེན་ ་འ ོ་ ས་ ང་དམག་ཆས་ཐོགས་ནས་ཡོད་དོ༎

༥ མི་སེར་དང་དེ་དག་གི་ ང་མ་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོ་བཏོན་ཏེ། རང་གི་ ན་ ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་
ལེ་བདའ་ ས། ༢ མི་ལ་ལས། ངེད་ཅག་དང་ ་ ་མོའི་ ངས་ཀ་མང་བས། འ ་རིགས་བཙལ་ཏེ་འཚ་བ་

ེལ་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༣ མི་ལ་ལས། ང་ཚས་ཞིང་ས་དང་། ན་འ མ་ར་བ་དང་། ཁང་པ་གཏའ་མར་བཞག་ ེ།
བ ེས་ ོགས་སེལ་ ིར་འ ་རིགས་འཚལ་བར་ ་ཞེས་ཟེར། ༤ མི་ལ་ལས། ང་ཚས་ས་ཞིང་དང་། ན་འ མ་ར་
བ་གཞན་ལ་བ ོར་ཟིན་པས་ ོར་མོ་གཡར་ཏེ། ལ་པོ་ལ་ ལ་འཇལ་དགོས། ༥ ང་ཚའི་ ས་པོ་ནི་ང་ཚའི་ ན་

་ མས་ ི་ ས་པོ་དང་འ ་ལ། ང་ཚའི་ ་ ་མོ་ཡང་ཁོ་ཚའི་ ་ ་མོ་དང་འ ་ཡང་། ད་ ་ང་ཚས་རང་གི་
་དང་ ་མོ་གཞན་ ི་གཡོག་ ་འ ར་དགོས་ཤིང་། ང་ཚའི་ ་ ་མོ་གཞན་ ི་གཡོག་ ་ ར་ཟིན་པའང་ཡོད།

ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ལ་ ོབ་པའི་ ས་པ་མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚའི་ཞིང་ས་དང་། ན་འ མ་ར་བ་གཞན་
ི་ལག་ ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར།

༦ ངས་དེ་དག་གིས་ ད་བཏོན་ཏེ་ ད་ཆ་འདི་དག་བཤད་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་ ོས་ཏེ། ༧ བསམ་ ོ་ཞིབ་
་བཏང་ ེས། ་ ག་དང་། དཔོན་པོ་ མས་ལ། ོད་ཅག་མི་ ེར་ ིས་རང་གི་ ན་ ་ལས་ཁེ་ཕན་འཚལ་

བ་འདི་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིགས་དམོད་ ས་པ་དང་། དེ་དང་མ ད་ནས་ངས་ཚགས་འ ་བ ས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ངོ་
ོལ་ ས་ཤིང་། ༨ དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་རང་ ས་ཡོད་ ་བཏོན་ཏེ་རང་གི་ ན་ ་ ེ། ི་མི་ མས་

ལ་བཙངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིར་ ས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་ ན་ ་ མས་བཙངས་ནས་ང་ཚ་
ལ་ ིར་ ་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་ཅི་ཡང་མི་ ་བར་ཁ་རོག་གེར་བ ད་དེ། ལན་
འདེབས་མཁན་ཡང་མ་ ང་ངོ་༎ ༩ ཡང་ངས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་མི་ལེགས་ཏེ། ོད་
ཚས་ ་བ་ཅི་དང་ཅི་ ེད་ ང་ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་འཇིགས་ཤིང་བ ར་ན་མི་བཟང་ངམ། དེ་ལས་ ོག་ན། ངེད་
ཅག་གི་ ི་ད ས་ང་ཚ་འ ་ཞིང་ ོད་པར་འ ར། ༡༠ ང་དང་། ངེད་ ི་ ན་ ་དང་། གཡོག་པོ་ མས་ ིས་

ང་འ ་རིགས་མི་སེར་ མས་ལ་གཡར་ནས། ང་ཚ་ཚང་མས་དེའི་ ེད་ཀ་མེད་པར་ འོ༎ ༡༡ ད་ ་ངས་ ོད་
ཚར་འཆད་འདོད་པ་ཞིག་ལ། དེ་དག་གི་ས་ཞིང་དང་། ན་འ མ་ར་བ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་གི་ར་བ་དང་། ཁང་
པ་ མས་ ིར་ ད་ཅིང་། དེ་མིན་དེ་དག་ལས་ ངས་པའི་ད ལ་དང་། འ ་རིགས་དང་། ཆང་གསར་དང་།

མ་བཅས་ ི་ ེད་ཀ་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ཙམ་ ིར་དེ་དག་ལ་ ོད་རོགས་མཛད་ཅེས་ ས་པས། ༡༢ འབངས་
མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ཚས་ ིར་ ད་དེ། དེ་དག་ལས་ཡང་བ ར་ལེན་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ངས་མཆོད་
དཔོན་བོས་པ་དང་། འབངས་མི་ མས་ལ་ཇི་ ར་ཁས་ ངས་པ་བཞིན་ ་མནའ་ ེལ་ ་བ ག་གོ། ༡༣ ངས་



764 ནེ་ཧེམ་ ཱ 5 – 6

ང་ ང་གི་ ་བ་ གས་ནས་འདི་ ད་ ། ཁས་ ངས་པ་ཇི་བཞིན་མི་ ེད་མཁན་ མས་ནི། ་ཡིས་ཁོ་རང་
ིམ་ནོར་དང་འ ལ་ ་འ ག་ཅིང་། ཁོས་ངལ་བས་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ གས་ཏེ་ ོང་བར་ ེད་དོ་ཞེས་
ས་པས། ཚགས་མི་ཐམས་ཅད་ ིས། ཨ་མེན་ཞེས་ ས་ཤིང་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ། མི་སེར་ མས་
ིས་ཇི་ ར་ཁས་ ངས་པ་བཞིན་བ བས་སོ༎

༡༤ ང་རང་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་དཔོན་ ་མངགས་པའི་ ས་ནས་ད་ འི་བར་ཏེ། ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་
ཐའི་ ིད་ལོ་ཉི་ ་བ་ནས་སོ་གཉིས་པའི་བར་ ོན་བ ོམས་ལོ་བ ་གཉིས་ ི་རིང་ལ། ང་དང་ངའི་ ན་ ་
གཅིག་གིས་ ང་ ེ་དཔོན་ ི་ ་ཕོགས་ཟས་མ་ ོང་ངོ་༎ ༡༥ ངའི་ ོན་ ི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོས་མི་སེར་ ི་
འགན་ ར་ཇེ་ ིར་བཏང་ ེ། ཉིན་རེར་འ ་རིགས་དང་། ཆང་དང་། དེ་མིན་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བཞི་བ ་ལེན་
པར་ ེད་ལ། དེ་དག་གི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ ང་མི་སེར་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད། འོན་ ང་ང་ནི་ ་ལ་འཇིགས་
ཏེ་དེ་ ར་མི་ ེད་པ་མ་ཟད། ༡༦ ངས་སེམས་ ་བ ན་པོས་མཁར་ ང་བ ིགས་ནས་ཞིང་ས་མ་ཉོས་ལ། ངའི་
གཡོག་པོ་ མས་ ང་ལས་ཀ་ ེད་པར་དེ་ ་འཛམས་སོ༎ ༡༧ ོགས་བཞིའི་ ི་ ེ་ནས་འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་
ལས་གཞན། ད་ ང་ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ད ས་མ་དང་དཔོན་པོ་བ ་དང་ ་བ ས་ངའི་ ན་ཐོག་ ་ཟ་མ་
བཟའ་བཞིན་ཡོད་དེ། ༡༨ ཉིན་རེར་ ང་ ག་གཅིག་དང་། ག་ཚན་པོ་ ག་དང་། འདབ་ཆགས་འགའ་རེ་
བཅས་ ་ ིག་དང་། ད་ ང་ཉིན་བ ་རེར་ཆང་ ་མང་པོ་ ་ ིག་ ེད་དགོས། དེ་ ་ནའང་། ང་ལ་ ལ་ ེའི་
དཔོན་པོའི་ ་ཕོགས་མི་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་སེར་ ི་ ལ་ ་ལག་ཤིན་ ་ ི་བས་སོ༎

༡༩ ེ་ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངས་མི་སེར་ མས་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཞིང་། ང་ལ་
ིན་ བས་གནང་བར་མཛད་ཅིག།

༦ སན་བལ་ལད་དང་། ཏོ་བི་ ཱ་དང་། ཨ་རབ་པ་གེ་ཤེམ་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ང་ཚའི་ད ་བོ་
མས་ ིས་ངས་མཁར་ ང་བ ིགས་ན་འ བ་ཅིང་། དེའི་ ེང་ ་ཞིག་རལ་ཤོར་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་

ཐོས་ནས།༼ དེ་ ས་ངས་ད་ ང་ ོའི་ ེགས་ཤིང་ ད་མེད།༽ ༢ སན་བལ་ལད་དང་གེ་ཤེམ་ ིས་ངའི་གམ་
་མི་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཡར་ཤོག་དང་། ང་ཚ་ཨོ་ནོ་བདེ་ཐང་གི་ ོང་ ེ་ཞིག་ ་འ ད་པར་
འོ་ཞེས་ ས། དེ་དག་གིས་ང་གསོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣ དེ་བས་ངས་དེ་དག་གི་གམ་ ་མི་མངགས་ཏེ།

འདི་ ད་ ། ངས་ད་ ་ལས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ བ་ ིན་མཆིས་པས་མར་འོང་མི་ བ་ ེ། ལས་གཞི་མཚམས་
བཞག་ནས་ ོད་ཅག་དང་འ ད་ ིད་དམ་ཞེས་ ད་བཏང་། ༤ ཁོ་ཚས་དེ་ ར་ཐེངས་བཞི་ལ་ངའི་གམ་ ་མི་
མངགས་ ང་། ངས་ ར་ ར་ལན་བཏབ་པ་ཡིན། ༥ སན་བལ་ལད་ ིས་ཐེངས་ ་བར་ངའི་གམ་ ་མི་མངགས་
པ་དང་། ལག་ ་ཁ་ ར་མེད་པའི་འ ིན་ཡིག་ཅིག་བ ང་ཡོད་ལ། ༦ དེའི་ ེང་ ། ི་མི་ མས་ ི་ ོད་དང་
ཀེ་ཤི་མོའི་༼ དེ་ནི་གེ་ཤེམ་ཏེ། ལེ ་གཉིས་པའི་ཁག་བ ་ད ་བར་ ོས།༽ངག་ན། ོད་དང་ཡ་ ་ ་བས་ངོ་
ལོག་པའི་ ིར་ ་མཁར་ ང་བ ིགས་ཤིང་། ོད་དེ་དག་གི་ ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ གས་ ིན་འ ག ༧ ཡང་ ོད་
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ིས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མངགས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་ ོད་བ ན་ཏེ་ཡ་ ་ ་བར་ ལ་པོ་ཡོད་ཅེས་
བ གས། ད་ ་ ད་ཆ་དེ་ ལ་པོས་ཤེས་པར་འ ར་བས། ོད་ ར་ཤོག་དང་། ང་ཚས་ཕན་ ན་ ོས་ འོ་ཞེས་

ས། ༨ ངས་ཁོའི་གམ་ ་མི་བཏང་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བཤད་པའི་དོན་དེ་འདིར་གཏན་ནས་མེད་
པས། ོད་ ིས་ ན་བཟོ་ ས་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༩ དེ་དག་གི་སེམས་ ་ང་ཚ་ ག་པར་ ས་ན། ང་ཚའི་ལག་པ་

ི་བར་ ར་ཏེ། ལས་ཀ་ མས་འ བ་པར་མི་འ ར་ མ་པ་ཡིན། ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ལག་པ་བ ན་
པར་མཛད་ཅིག

༡༠ དེའི་ ེས་ ་ང་མེ་ཧེ་ཏ་བེ་ཨེལ་ ི་ཚ་བོའམ། དེ་ལ་ ཱའི་ ་ཤེ་མ་ ཱའི་ ིམ་ ་ ིན། དེ་ ས། ཁོ་རང་
མཚམས་བཅད་དེ་བ ད་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་འདི་ ད་ ། ངེད་གཉིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ག་ ེ།
གནས་དམ་པའི་ ོ་གཅད་པར་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ོད་གསོད་པར་ནམ་ ང་གི་ ས་ ་འོང་ཞེས་
ཟེར། ༡༡ ངས་དེ་ལ། མི་ང་འ ་བ་ནི་འ ོ་ ིད་དམ། མི་ང་འ ་བ་ནི་ ོག་འགེབས་ཆེད་ ་གནས་དམ་པའི་ནང་

་ ང་ངམ། ང་མི་འ ོའོ་ཞེས་ ས། ༡༢ ངས་ ་ཡིས་ཁོ་རང་མངགས་པ་མ་ཡིན་པར། ཏོ་བི་ ཱ་དང་སན་བལ་
ལད་གཉིས་ ིས་ཁོ་རང་བ ས་ཏེ། ཁོ་རང་གིས་ ད་ཆ་འདི་དག་བཤད་ནས་ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་ ིན་ཤེས་ཤིང་།
༡༣ ཁོ་རང་བ ་བ་ནི་ང་ལ་ ག་བ ངས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ ས་
ན་ཁོ་ཚས་ང་ལ་གཏམ་ངན་ ིས་ ར་བ་འདེབས་པར་ ་བ་ཡིན། ༡༤ ེ་ངའི་ ་ལགས། ཏོ་བི་ ཱ་དང་། སན་
བལ་ལད་དང་། ད་མེད་ ང་ ོན་པ་ནོ་ཨད་ ཱ་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་

ག་བ ངས་པས། ེད་ ིས་དེ་དག་གིས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་མཛད་ཅིག
༡༥ ཨེ་ ད་ ་བའི་ཚས་ཉེར་ ་ཉིན། མཁར་ ང་བ ིགས་ཚར་ཞིང་། ོན་བ ོམས་ཉིན་ང་གཉིས་ལ་

བ ིགས། ༡༦ ང་ཚའི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་། མཐའ་བཞིའི་ ི་མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་ ག་ ེ། ིན་མའི་
མ ད་པ་མ་ ོལ་བར་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་གཞག་འདི་ལེགས་ བ་ ང་བ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་ལས་ ང་བ་
མཐོང་ངོ་༎

༡༧ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ཡ་ ་ འི་ ་ ག་ མས་ ིས་ཐེངས་མང་པོར་ཏོ་བི་ ཱ་ལ་འ ིན་ཡིག་བ ར་
བ་དང་། ཏོ་བི་ ཱ་ཡིས་ ང་དེ་དག་ལ་འ ིན་ཡིག་བ ར་བ་སོགས། ༡༨ ཡ་ ་ ་བའི་ ོད་ ་མི་མང་པོས་ཏོ་བི་

ཱ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ཨ་ ཱའི་ འམ། ཤེ་ཀན་ ཱའི་མག་པ། དེ་མིན་ཁོའི་ ་ཡོ་
ཧ་ནན་ ིས་ ང་བེ་རེག་ ཱའི་ ་མེ་ ལ་ལམ་ ི་ ་མོ་ ང་མར་ ངས་ཡོད་པས། ༡༩ དེ་དག་གིས་ ན་ ་ངའི་
མ ན་ ་ཏོ་བི་ ཱ་ཡི་ལེགས་ ས་ཐམས་ཅད་བཤད་པ་དང་། ངའི་གཏམ་ མས་ ང་དེ་ལ་ ོན་པར་ ེད་ལ།
ཏོ་ ་ ཱ་ཡིས་ ང་ ན་ ་འ ིན་ཡིག་བ ར་འོང་ནས་ང་ལ་ ག་ ོང་བར་ ེད་དོ༎

༧ ངས་མཁར་ ང་བ ིགས་ཚར་ནས་ ོའི་ ེགས་ཤིང་ ད་ ེས། ོ་ ང་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་
མཁན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ང་དེར་མངགས་ཤིང་། ༢ རང་གི་ ན་ ་ཧ་ན་ནི་དང་། ར་ ོང་གི་
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དཔོན་པོ་ཧ་ནན་ ཱ་གཉིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་པར་བཏང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཧ་ནན་ ཱ་ནི་མི་
ཡིད་ ོན་ཕེར་ཞིང་། མི་གཞན་ལས་ ་ལ་འཇིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ༣ ངས་དེ་གཉིས་ལ། ཉི་མ་ཤར་བའི་ཚ་ད་
གཟོད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ོ་འ ེད་པ་དང་། ོ་ ང་བས་ ང་བཞིན་པའི་ ས་ ་ ོ་གཏན་དགོས་ལ། ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ལ་ལས་རེས་བགོས་ཏེ། རང་གི་ཁང་པའི་ ོ་མ ན་ ང་ ་འ ག་དགོས་
ཞེས་བ ོས་སོ༎

༤ མཁར་ ་ཆེ་བས་དེའི་ནང་ ་དམངས་ཤིན་ ་ ང་ལ། ཁང་པ་ཡང་ད་ ང་བ ིགས་མེད་དོ༎ ༥ ངེད་ ི་
་ཡིས་ངའི་སེམས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་ཏེ། ་ ག་དང་། དཔོན་པོ་དང་། མི་སེར་ མས་བ ས་ནས། ིམ་ཐོ་ ར་
ིས་ལེན་ ་བ ག ངས་ཐོག་དང་པོར་ཡར་ ེབས་པའི་མི་དེའི་ ིམ་ཐོ་ ེད་པས། དེའི་ ེང་ །

༦ ོན་ ི་ ས་ ་བ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཙར་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ེ་ནས་ ེར་བའི་མི་ མས་
ལས། ད་ ་དེ་དག་གི་ ་ ད་དག་བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་ ིར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ ་ ་ལོག་ ེ།
རང་རང་གི་མཁར་ ་སོང་། ༧ དེ་དག་ནི་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡེ་ ་ཨ་དང་། ནེ་ཧེམ་ ཱ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་དང་།
ར་ཨམ་ ཱ་དང་། ན་ཧ་མ་ནི་དང་། མར་དོ་ཀ་ཨི་དང་། བིལ་ཤན་དང་། མིས་ཕེ་རེད་དང་། བིག་ཝ་ཨི་དང་། ནེ་

མ་དང་། བ་ཨ་ན་བཅས་དང་མཉམ་ ་འོངས་པ་ཡིན།
༨ ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་མིའི་ ངས་ཀ་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད་དེ། པར་ཨོས་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་

ཉིས་ ོང་ཆིག་བ ་དོན་གཉིས་དང་། ༩ ཤེ་ཕད་ ཱའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ མ་བ ་དོན་གཉིས་དང་། ༡༠ ཨ་
ཱའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ ག་བ ་ང་གཉིས་དང་། ༡༡ ཕ་ཧད་མོ་ཨབ་ ི་ ད་པ་ ེ། ཡེ་ ་ཨ་དང་ཡོ་ཨབ་ ི་
་ ད་ལ་མི་ ངས་ཉིས་ ོང་བ ད་བ ་བཅོ་བ ད་དང་། ༡༢ ཨེ་ལམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ཆིག་ ོང་ཉིས་

བ ་ ་བ ་ང་བཞི་དང་། ༡༣ ཟིད་ འི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་བ ད་བ ་ཞེ་ ་དང་། ༡༤ ཟག་ཀ་ཨིའི་ ་ ད་ལ་
མི་ ངས་བ ན་བ ་ ག་ ་དང་། ༡༥ བིན་ ་ཨིའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ ག་བ ་ཞེ་བ ད་དང་། ༡༦ བེ་བ་
ཨིའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ ག་བ ་ཉེར་བ ད་དང་། ༡༧ ཨས་གད་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ཉིས་ ོང་ མ་བ ་
ཉེར་གཉིས་དང་། ༡༨ ཨ་དོ་ནི་ཀམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ ག་བ ་ ག་ ་རེ་བ ན་དང་། ༡༩ བིག་ཝ་ཨིའི་

་ ད་ལ་མི་ ངས་ཉིས་ ོང་བ ་མེད་ ག་ ་རེ་བ ན་དང་། ༢༠ ཨ་དིན་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ ག་བ ་
ང་ ་དང་། ༢༡ ཨ་ཏེར་ ི་ ེས་རབས་པ་ ེ། ཧིས་ཀི་ ཱའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ད ་བ ་གོ་བ ད་དང་། ༢༢ ཧ་

མ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ མ་བ ་ཉེར་བ ད་དང་། ༢༣ བེ་ཙ་ཨིའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ མ་བ ་ཉེར་བཞི་
དང་། ༢༤ ཧ་རིབ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་བ ་དང་བ ་གཉིས་དང་། ༢༥ གི་བེ་ཨོན་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་
གོ་ ་དང་། ༢༦ བེད་ལེ་ཧིམ་པ་དང་ནེ་ཧོ་ཕ་བ་གཉིས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བ ་དང་ ་བ ད་དང་།
༢༧ ཨ་ན་ཐོད་པ་ལ་མི་ ངས་བ ་དང་ཉེར་བ ད་དང་། ༢༨ བེད་ཨས་མ་ཝེད་པ་ལ་མི་ ངས་ཞེ་གཉིས་དང་།
༢༩ ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་པ་དང་། ཀེ་ཕི་ར་བ་དང་། བེ་ཨེ་རོད་པ་བཅས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བ ན་བ ་
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ཞེ་ག མ་དང་། ༣༠ ཱ་མ་བ་དང་། གེ་ ཱ་བ་གཉིས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ག་བ ་ཉེར་ག མ་དང་། ༣༡ མི་
གམས་པ་ལ་མི་ ངས་བ ་དང་ཉེར་གཉིས་དང་། ༣༢ བེད་ཨེལ་བ་དང་། ཨ་ཨི་བ་གཉིས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་

ངས་བ ་དང་ཉེར་ག མ་དང་། ༣༣ ནེ་པོ་བ་གཞན་པ་དེ་ལ་མི་ ངས་ང་གཉིས་དང་། ༣༤ ཨེ་ལམ་པ་གཞན་
དེའི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ ་བ ་ང་བཞི་དང་། ༣༥ ཧ་རིམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ མ་
བ ་ཉི་ ་དང་། ༣༦ ཡེ་རི་ཀོ་བ་ལ་མི་ ངས་ མ་བ ་ཞེ་ ་དང་། ༣༧ ལོད་པ་དང་། ཧ་དིད་པ་དང་། ཨོ་ནོ་
པ་བཅས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བ ན་བ ་ཉེར་གཅིག་དང་། ༣༨ སེ་ན་ཨ་བ་ལ་མི་ ངས་ མ་ ོང་ད ་
བ ་ མ་ ་བཅས་སོ༎ ༣༩ མཆོད་དཔོན་ ི་ ངས་ནི། ཡེ་ ་ཨའི་ ིམ་ལ་གཏོགས་པའི་ཡེ་ ་ཡའི་ ་ ད་ལ་
མི་ ངས་ད ་བ ་དོན་ག མ་དང་། ༤༠ ཨིམ་མེར་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ཆིག་ ོང་བ ་མེད་ང་གཉིས་དང་།
༤༡ པས་ ར་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ཞེ་བ ན་དང་། ༤༢ ཧ་རིམ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་
ཆིག་ ོང་བ ་མེད་བ ་བ ན་བཅས་སོ༎

༤༣ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་ ངས་ནི། ཧོ་དབ་ ཱའི་ ེས་རབས་པ་ ེ། ཡེ་ ་ཨ་དང་ཀད་མི་ཨེལ་ ི་ ་ ད་ལ་མི་
ངས་དོན་བཞི་ཡོད་པ་དེའོ༎ ༤༤ བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ ི་ ངས་ནི། ཨ་བས་ ི་ ་ ད་ལ་མི་ ངས་

བ ་དང་ཞེ་བ ད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ༤༥ ོ་ ང་བའི་ ངས་ནི། ཤལ་ མ་ ི་ ་ ད་དང་། ཨ་ཏེར་ ི་ ་ ད་
དང་། ཏལ་མོན་ ི་ ་ ད་དང་། ཨག་ བ་ ི་ ་ ད་དང་། ཧ་ཏི་ཏའི་ ་ ད་དང་། ཤོ་ ཱ་ཨིའི་ ་ ད་བཅས་
ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བ ་དང་སོ་བ ད་ཡོད་པ་དེའོ༎

༤༦ ནེ་ཐི་ནིམ་པའི་༼ གནས་དམ་པའི་ ་ལག་ ག་མཁན༽ ངས་ནི། ཟ་ འི་ ་ ད་དང་། ཧ་ ་ཕའི་ ་
ད་དང་། ཏབ་བ་ཨོད་ ི་ ་ ད་དང་། ༤༧ ཀོ་རེས་ ི་ ་ ད་དང་། སི་ཨའི་ ་ ད་དང་། པ་དོན་ ི་ ་ ད་

དང་། ༤༨ ལེ་བ་ འི་ ་ ད་དང་། ཧ་ག་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཤལ་མ་ཨིའི་ ་ ད་དང་། ༤༩ ཧ་ནན་ ི་ ་ ད་
དང་། གིད་དེལ་ ི་ ་ ད་དང་། ག་ཧར་ ི་ ་ ད་དང་། ༥༠ རེ་ཨ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། རེ་ཙན་ ི་ ་ ད་དང་།
ནེ་ཀོ་ འི་ ་ ད་དང་། ༥༡ ག་ཟམ་ ི་ ་ ད་དང་། ་ཟའི་ ་ ད་དང་། ཕ་ཟེ་ཨའི་ ་ ད་དང་། ༥༢ བེ་ཟ་
ཨིའི་ ་ ད་དང་། མེ་ ་ནིམ་ ི་ ་ ད་དང་། ནེ་ཕི་ཤེ་སིམ་ ི་ ་ ད་དང་། ༥༣ བག་ ག་གི་ ་ ད་དང་། ཧ་

་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཧར་ ར་ ི་ ་ ད་དང་། ༥༤ བས་ ད་ ི་ ་ ད་དང་། མེ་ཧི་ འི་ ་ ད་དང་། ཧར་
ཤའི་ ་ ད་དང་། ༥༥ བར་ཀོས་ ི་ ་ ད་དང་། སི་སེ་ ཱ་ཡི་ ་ ད་དང་། ཐེ་མའི་ ་ ད་དང་། ༥༦ ནེ་ཙ་

ཱའི་ ་ ད་དང་། ཧ་ཏི་ཕའི་ ་ ད་ མས་སོ༎ ༥༧ ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོའི་ ེས་རབས་པ་ལ། སོ་ཏ་ཨིའི་ ་ ད་
དང་། སོ་ཕེ་རེད་ ི་ ་ ད་དང་། ཕེ་རི་ འི་ ་ ད་དང་། ༥༨ ཡ་ཨ་ལའི་ ་ ད་དང་། དར་ཀོན་ ི་ ་ ད་
དང་། གིད་དེལ་ ི་ ་ ད་དང་། ༥༩ ཤེ་ཕད་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཧད་ཏིལ་ ི་ ་ ད་དང་། ཙ་ ཱ་ཨིམ་པ་པོ་ཁེ་
རེད་ ི་ ་ ད་དང་། ཨ་མོན་ ི་ ་ ད་ མས་སོ༎

༦༠ ནེ་ཐི་ནིམ་པ་དང་ཤ་ལོ་མོའི་ ེས་རབས་པ་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ མ་བ ་གོ་གཉིས་ཡོད།
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༦༡ ཐེལ་མེ་ ཱ་དང་། ཐེལ་ཧར་ཤ་དང་། ཀེ་ བ་དང་། ཨད་དོན་དང་། ཨིམ་མེར་ནས་ཡར་འོངས་ མས་
ི་རིགས་ ས་ནི། ད ི་སི་རལ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པར་དཀའ་ ེ། ༦༢ དེ་དག་ནི་ ་ལ་ཡའི་ ་ ད་དང་། ཏོ་ ་
ཱའི་ ་ ད་དང་། ནེ་ཀོ་ འི་ ་ ད་ཡིན་ལ། ོན་བ ོམས་མི་ ངས་ ག་བ ་ཞེས་གཉིས་ཡོད།

༦༣ མཆོད་དཔོན་ མས་ ི་ ོད་ ་ཧ་ ཱ་ ཱའི་ ་ ད་དང་། ཧག་ཀོས་ ི་ ་ ད་དང་། བར་ཟིལ་ལ་ཨིའི་ ་
ད་བཅས་ལ་བར་ཟིལ་ལ་ཨི་ཟེར་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དག་གི་མེས་པོས་གིལ་ཨད་པ་བར་ཟིལ་ལ་ཨིའི་ ་མོ་བག་མར་
ངས་པའི་ ེན་ ིས་དེ་ ར་ ་བཏགས་པ་ཡིན། ༦༤ ིམ་ ད་འདི་ག མ་ ི་མི་ མས་ ིས་རིགས་ཐོའི་ནང་
་རང་གི་ ིམ་ཐོ་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། མི་གཙང་བར་བ ིས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་འ ར་ ་མ་བ ག་

གོ། ༦༥ ལ་ ེའི་དཔོན་པོས་དེ་དག་ལ། ་རིམ་དང་ མ་མིམ་ ིས་མཆོད་དཔོན་ མས་ ས་ ་འ ག་པའི་
བར་ ། ཆེས་དམ་པའི་ཟ་མ་ཟོས་མི་ཆོག་པར་བཤད།

༦༦ ཆོས་ཚགས་ལ་ ོན་བ ོམས་མི་ ངས་བཞི་ ི་ཉིས་ ོང་ མ་བ ་ ག་ ་ཡོད་ཅིང་། ༦༧ དེ་ལས་
གཞན་ཁོ་ཚའི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་བ ན་ ོང་ མ་བ ་ མ་ ་སོ་བ ན་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་

ི་ ེས་པ་ཕོ་མོ་ཉིས་བ ་ཞེ་ ་ཡོད། ༦༨ དེ་དག་ལ་ ་བ ན་བ ་སོ་ ག་དང་། ེལ་ཉིས་བ ་ཞེ་ ་དང་།
༦༩ ་མོང་བཞི་བ ་སོ་ ་དང་། བོང་ ་ ག་ ོང་བ ན་བ ་ཉི་ ་བཅས་ཡོད།

༧༠ རིགས་དཔོན་ ོར་ཞིག་གིས་མཁར་ ི་ ིར་ ་ཞབས་འདེབས་ ལ་ཏོ༎ ལ་ ེ་དཔོན་པོས་མཛད་ཁང་
ནས་གསེར་ ི་དོང་ཙ་ཆིག་ ོང་དང་། ཕོར་བ་ ་བ ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་གོས་ ་ ་བ ་ མ་ ་ ལ།
༧༡ ཡང་རིགས་དཔོན་ ོར་ཞིག་གིས་མཁར་ ི་མཛད་ཁང་གི་ ིར་ ་གསེར་ ི་དོང་ཙ་ ི་གཉིས་དང་། ད ལ་

ོ་ཚད་ཉིས་ ོང་ཉིས་བ ་ ལ། ༧༢ དེ་འ ོས་ ི་འབངས་ མས་ ིས་གསེར་ ི་དོང་ཙ་ཉིས་ ི་དང་། ད ལ་
ོ་ཚད་ཉིས་ ོང་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་གོས་ ་ ག་ ་རེ་བ ན་བཅས་ ལ།

༧༣ དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། ོ་ ང་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་དང་།
དམངས་ ི་ ོད་ནས་མི་ ོར་ཞིག་དང་། ནེ་ཐི་ནིམ་པ་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི་ མས་རང་གི་
མཁར་ནང་ ་བ ད་དོ༎

༨ ་བ ན་པའི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རང་གི་མཁར་ནང་ ་བ ད་ཡོད། བས་དེར། དེ་དག་
མཉམ་གཅིག་ ་ ་ ོའི་མ ན་ཐད་ ི་ཐང་ཆེན་ ་འ ས་ནས། མཁས་པ་ཨེས་ ཱ་ ངས་ཏེ་གཙ་བོས་

མོ་ཤེ་བ ད་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་ ིམས་ གས་ ི་དཔེ་ཆ་དེ་ ེར་འོངས་ ་བ ག་ཅིང་།
༢ ་བ་བ ན་པའི་ཚ་གཅིག་ཉིན། མཆོད་དཔོན་ཨེས་ ཱ་ཡིས་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་དེ་ཐོས་ན་དོན་གོ་
བའི་ ེས་ཕོ་མོ་ མས་ ི་མ ན་ ་ ེར་འོངས་པ་དང་། ༣ ་ ོའི་ཐང་ཆེན་ ་ནངས་ ་མོ་ནས་ཉིན་ ང་བར།
ཐོས་ན་དོན་གོ་བའི་ ེས་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ ་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་དེ་བ གས་པ་ལ། འབངས་
མི་ མས་ ི་ ་བ་ ག་ ེ་ཉན་ཏོ༎ ༤ མཁས་པ་ཨེས་ ཱ་དོན་དེའི་ ིར་ ད་ ་ ་ ིག་ ས་པའི་ཤིང་གི་ ེགས་
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ར་འ ེངས་ཤིང་། མད་ཐིད་ ཱ་དང་། ཤེ་ ཱ་དང་། ཨ་ན་ ཱ་དང་། ་རི་ ཱ་དང་། ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། མ་ཨ་སེ་
ཱ་བཅས་དེའི་གཡས་ ་འ ེང་བ་དང་། པེ་ ་ ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་དང་། མལ་ཀི་ ཱ་དང་། ཧ་ མ་དང་། ཧས་

བད་ད་ ་དང་། ཟ་ཀར་ཡ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་བཅས་གཡོན་ ་འ ེང་ནས་ཡོད། ༥ ཨེས་ ཱ་དམངས་ མས་ ི་
གོང་ ་འ ེང་ ེ། དེ་དག་གི་མིག་ ར་ ེགས་བམ་ ི་ཁ་ ེས་པས། དམངས་ མས་ཡར་ལངས་སོ༎ ༦ ཨེས་

ཱ་ཡིས་གཙ་བོ་ ེ། གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ ་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་བས། དམངས་ མས་ ིས་ལག་པ་
ཡར་བཏེགས་ནས། ཨ་མེན། ཨ་མེན་ཞེས་བ གས་ཤིང་། མགོ་ ར་ཏེ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ག་

ལ། ༧ ཡེ་ ་ཨ་དང་། ཱ་ནི་དང་། ཤེ་རབ་ ཱ་དང་། ཡ་མིན་དང་། ཨག་ བ་དང་། ཤབ་ ་ཨི་དང་། ཧོ་དི་ ཱ་
དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ཀེ་ལི་ ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཡོ་ཟ་བད་དང་། ཧ་ནན་དང་། པེ་ལ་ ཱ་དང་། ལེ་ཝེ་
བ་བཅས་ ི་མི་སེར་ མས་ལ་ ིམས་བ ན་པས། མི་སེར་ མས་རང་རང་གི་གནས་ ་འ ེང་ནས་ ོད་ཅིང་།
༨ དེ་དག་གིས་ཁ་གསལ་ཞིང་དག་ ོ་ནས་ ་ཡི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་བཏོན་ཞིང་། ནང་དོན་གསལ་བོར་ ིད་
དེ་མི་སེར་ མས་ལ་ཅི་བཏོན་པ་དེའི་དོན་གོ་ ་བ ག་གོ།

༩ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ནེ་ཧམ་ ཱ་དང་། མཆོད་དཔོན་ཡིན་པའི་མཁས་པ་ཨེས་ ཱ་དང་། དེ་མིན་མི་སེར་
མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་མཁན་ ི་ལེ་ཝེའི་མི་སེར་ མས་ ིས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་

ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་དམ་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ་ངན་ ི་ ་ ད་བཏོན་མི་ཆོག་ཅེས་ ས། དེ་
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འབངས་མི་ མས་ ིས་ ེགས་བམ་ ེང་གི་བཀའ་ཐོས་པས་ ས་པ་ཡིན། ༡༠ ཡང་དེ་དག་ལ།

ོད་ཅག་གིས་བཟའ་བ་ཞིམ་པོ་དང་བ ང་བ་མངར་མོ་ལ་ ད་ཅིང་། དེ་དག་ལོངས་ ོད་མི་ བ་པ་ མས་
ལ་ ལ་ ིན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོའི་དམ་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གི་
སེམས་ ོ་མི་ ང་ ེ། གཙ་བོ་ལས་ཐོབ་པའི་ ོ་དགའ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོབས་ གས་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ དེ་ནས་ལེ་ཝེ་
བས་འབངས་མི་ མས་ཁ་རོག་གེར་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ནི་དམ་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས།

་འདོན་མི་ ང་ལ་སེམས་ ང་ ོ་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༡༢ འབངས་མི་ མས་ ིས་བཟའ་བ ང་ལོངས་ ་ ད་
ཅིང་། མི་གཞན་ལའང་བཟའ་བ ང་ ིན་ཏེ་དགའ་ ིད་ལ་རོལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་རང་ལ་གནང་
བའི་བཀའ་ ོབ་ ི་དོན་ ོགས་པས་སོ༎

༡༣ ི་ཉིན། དམངས་ མས་ ི་རིགས་དཔོན་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་སེམས་ ལ་ ་ཕབ་
ེ། མཁས་པ་ཨེས་ ཱ་ཡི་གམ་ ་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་ ་འོངས། ༡༤ དེ་

དག་གིས་ ིག་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་ནང་ ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་བ ད་དེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། ་བ ན་པའི་
ས་ཆེན་ ི་ བས་ ་ ིལ་ ར་ ོད་དགོས་པར་བ ོས་པའི་བཀའ་ མས་མཐོང་ནས། ༡༥ མཁར་སོ་སོ་དང་

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་རི་ལ་འགོས་ནས་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་དང་། རིའི་ཁ་ ར་ཤིང་དང་། སེ་
འ ་ཤིང་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་དང་། ལོ་འདབ་ ག་པོའི་ཤིང་ ་ཚགས་ ི་ཡལ་ག་ ངས་ནས། ཇི་ ར་ ིས་པ་
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བཞིན་ ་ ིལ་ ་ བ་ཅིག་ཅེས་བ གས། ༡༦ དེ་ནས་འབངས་ མས་ ིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ ངས་ཏེ། རང་གི་
ཁང་པའི་ ད་དང་ར་ ོར་རམ། ཡང་ན་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་རམ། ་ ོའི་ཐང་ ོང་ངམ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་

ོའི་ཐང་ ོང་སོགས་ ་ ིལ་ ་ བ། ༡༧ བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་འོངས་པའི་ཚགས་མི་ མས་ ིས་ ིལ་
་ བ་ཅིང་། ིའི་ འི་ནང་ ་བ ད་དོ༎ ན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨའི་ ས་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། ད ི་སི་རལ་བ་
མས་ ིས་དེ་ ར་ ེད་མ་ ོང་བས། འབངས་མི་ མས་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ ར།

༡༨ ཉིན་ཐོག་མ་ནས་ཉིན་ཐ་མའི་བར་ ། ཨེས་ ཱས་ཉིན་ ན་ ་ཡི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་བཏོན་པ་དང་།
འབངས་མི་ མས་ ིས་ཉིན་བ ན་ལ་ ས་ཆེན་ ང་ཞིང་། ཉིན་བ ད་པར་ ར་བཞིན་གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་
འ ་བ ས་སོ༎

༩ ་འདིའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ན་ཅིག་ ་འ ས་ཏེ་ ང་གནས་ ང་ཞིང་། ས་
ལ་གསོ་མའི་གོས་དང་མགོ་ལ་ ལ་གོན་ནས་བ ད། ༢ ད ི་སི་རལ་བ་༼མ་ཡིག་ ། རིགས་ ད་ཅེས་

བཀོད་ཡོད།༽ མས་ ིས་ ིའི་མི་ ན་དང་འ ེལ་ཐག་བཅད་དེ། ཡར་འ ེང་ནས་རང་གི་ནག་ཉེས་དང་
མེས་པོ་ མས་ ི་ ག་ཉེས་ངོས་ལེན་ ས། ༣ ཉིན་དེར་བཞི་ཆའི་གཅིག་གི་ ན་ལ་རང་གི་གནས་ ་འ ེང་
ནས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ ིམས་ ི་ ེགས་བམ་བཏོན་ཞིང་། ཡང་བཞི་ཆའི་གཅིག་གི་ ན་ལ་ཉེས་པ་ངོས་
ལེན་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ ས་ ག་ ལ།

༤ ཡེ་ ་ཨ་དང་། ཱ་ནི་དང་། ཀད་མི་ཨེལ་དང་། ཤེ་བན་ ཱ་དང་། ན་ནི་དང་། ཤེ་རབ་ ཱ་དང་། ཱ་
ནི་དང་། ཁེ་ན་ནི་བཅས་ལེ་ཝེ་བའི་ ེགས་ འི་ ེང་ ་འ ེང་ནས། ད་ཆེན་པོས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ལ་ ་
འབོད་ ས། ༥ ལེ་ཝེ་བ་ཡེ་ ་ཨ་དང་། ཀད་མི་ཨེལ་དང་། ཱ་ནི་དང་། ཧ་ བ་ནེ་ ཱ་དང་། ཤེ་རབ་ ཱ་དང་།
ཧོ་དི་ ཱ་དང་། ཤེ་བན་ ཱ་དང་། པེ་ཐ་ ཱ་བཅས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཡར་ལངས་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཅག་གི་ ་ལ་བ ལ་བ་ ོགས་མེད་ ི་བར་ ་བ ོད་བ གས་ ་དགོས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་གཟི་བ ིད་
དང་ ན་པའི་མཚན་དེ་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། བ ོད་བ གས་དང་བ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་བ ོད་ཐབས་
མི་འ ག ༦ ེད། ེད་ཁོ་ན་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ེད་ ིས་ནམ་མཁའ་དང་། ནམ་མཁའི་ཡང་ ེང་གི་ནམ་མཁའ་
དང་། དེ་མིན་ནམ་མཁའི་ ་ ར་ ་ཚགས་དང་། ས་དང་། སའི་ ེང་གི་ ེ་དངོས་ཐམས་ཅད་དང་། ་མཚ་
དང་། ་མཚའི་ནང་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ ིས་ཉར་བ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའི་ད ང་ཚགས་ ིས་ ེད་
ལ་ ས་ ག་འ ལ། ༧ ེད་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ོན་ ི་ ས་ ་ཨབ་རམ་བདམས་ཏེ། ཀལ་དིའི་ ར་ཞེས་ ་
བའི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། དེའི་མིང་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ཞེས་བཏགས་སོ༎ ༨ ེད་ ིས་དེ་ནི་ ེད་ ི་ ང་ ་
སེམས་ ང་བོར་གནས་པ་མཐོང་ནས་དེ་དང་ཞལ་ཆད་བཏབ་ཅིང་། ཀན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཨ་མོར་
བ་དང་། ཕེ་རི་ཟི་བ་དང་། ཡེ་ ས་ཟི་བ་དང་། གིར་གས་པའི་ ལ་ མས་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་གནང་བར་ཞལ་

ིས་བཞེས་པ་མ་ཟད། ེད་ ི་ག ངས་དེ་མངོན་ ་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་ ང་བདེན་ ་གནས་པས་སོ༎
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༩ ེད་ ིས་ ོན་ ི་ ས་ ་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་ཨེ་ཇིབ་ ་ ག་བ ལ་ ོང་བཞིན་པ་མཐོང་བས། དེ་
དག་གིས་མཚ་དམར་ ི་འ མ་ ་ ་འབོད་ ེད་པར་གསན་ནས། ༡༠ ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མང་པོ་ཨེ་ཇིབ་

ི་ ལ་པོ་དང་། དེའི་འཁོར་འབངས་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་དེའི་ ལ་ ེའི་དམངས་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་
བ ན་པ་དང་། དེ་རིང་དང་འ ་བར་ ེད་ལའང་མཚན་དང་ ན་ གས་ཐོབ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་དེ་
དག་གིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་ལ་ ོ་ཧམ་དང་ང་ ལ་ ི་ ་བ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཡིན། ༡༡ ཡང་

ེད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་མ ན་ ་ ་མཚ་ ེད་གཉིས་ ་ ེས་ཏེ། དེ་དག་ ་མཚའི་ད ས་ ་ མ་སར་
བ ོད་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ེས་འདེད་མཁན་ མས་ ོ་ ་ལ་འཕངས་པ་ ར་ ་མཚའི་ ོང་ ་
བ ར། ༡༢ དེ་མིན་ཉིན་དཀར་ ིན་ ི་ཀ་བས་དེ་དག་ལ་ལམ་ ོན་དང་། མཚན་མོར་མེ་ཡི་ཀ་བས་དེ་དག་གི་
བ ོད་ འི་ལམ་གསལ་བར་མཛད། ༡༣ ེད་ ང་རི་བོ་སི་ནའི་ ེང་ ་གཤེགས་ནས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་དེ་
དག་ལ་ ང་བདེན་ ི་ ིག་ཡིག་དང་། དོན་དངོས་ ི་ ིག་ ིམས་དང་། ཡིད་ ་འཐད་པའི་ ིག་ ོལ་དང་
བཀའ་ ང་ཡང་གནང་། ༡༤ དེ་མིན་དེ་དག་ལ་ ེད་ ི་ངལ་གསོའི་ཉིན་དམ་པ་ཡང་ཤེས་ ་བ ག་ལ། ེད་ ི་
གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་བ ད་ནས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ང་དང་། ིག་ ོལ་དང་། ིག་ ིམས་ ང་བ ལ་ཏོ༎ ༡༥ ནམ་
མཁའི་ད ིངས་ནས་འ ་རིགས་མར་ཕབ་ ེ་དེ་དག་གི་ ་གེ་སེལ་བ་དང་། ཕ་བོང་ལས་ ་ ས་ཏེ་དེ་དག་
གི་ ོམ་པ་སེལ། དེ་མིན་ ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་མནའ་བོར་ཏེ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ ་འ ོ་ ་
བ ག

༡༦ འོན་ ང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་ ོ་ཧམ་དང་ང་ ལ་ ི་ ་བ་ མས་ ས་ཤིང་། ་ གས་ ིས་ ེད་
ི་བཀའ་ ང་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ༡༧ དེ་དང་མི་བ ན་ལ། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ངོ་མཚར་བའི་ ་བ་ཅི་

དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ན་པར་མི་ ེད་པར། ་ གས་ ིས་བ ད་པ་དང་། སེམས་ངོ་ལོག་པ་དང་། རང་
ཉིད་མགོ་བར་བ ོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ན་ ་བ ར་བའི་ ལ་ ་ལོག་པར་ ེད། འོན་ ང་ ེད་ནི་བཟོད་ ོམ་ལ་
དགའ་ཞིང་། མས་སེམས་དང་ ན་པ་དང་། ིང་ ེ་དང་ ན་པ་དང་། གས་ ོ་བར་མི་དགའ་བ་དང་།

མས་དང་ ིང་ ེའི་གཏེར་ ་ ར་བའི་ ་ཡིན་པས། དེ་དག་ བ་ ་དོར་བར་མ་ ས་སོ༎ ༡༨ དེ་དག་གིས་
བེ ་ཞིག་ གས་ནས་ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ང་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པའི་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཏེ།

ེད་ ི་ གས་ཆེ་ཆེར་ ོ་ ་བ ག་ ང་། ༡༩ ེད་ ིས་ད་ ང་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་བ ོམ་ནས། ཐང་
ོང་ ་དེ་དག་ བ་ ་མ་དོར་རོ༎ ཉིན་དཀར་ ི་ ས་ ་ ིན་ ི་ཀ་བ་དེ་དག་དང་མ་ ལ་བར། ར་བཞིན་

ལམ་ ོན་གནང་བ་དང་། མཚན་མོའི་ ས་ ་མེའི་ཀ་བ་དེ་དག་དང་མ་ ལ་བར། ར་བཞིན་དེ་དག་གི་ལམ་
གསལ་བར་མཛད། ༢༠ ེད་ ིས་ ང་རང་གི་སེམས་བཟང་བོས་དེ་དག་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བ་དང་། དེ་དག་
གི་ཁ་གསོ་ ེད་ ་མན་ན་མ་གནང་བའི་ ས་ ང་མེད་ལ། ་གནང་ནས་དེ་དག་གི་ ོམ་པ་སེལ་བར་མཛད།
༢༡ ཐང་ ོང་གི་ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ། ེད་ ིས་དེ་དག་གསོ་བར་མཛད་པས། དེ་དག་ལ་ཅི་མཁོ་ཐམས་
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ཅད་མི་ ང་བ་མེད་མཛད་དེ། ོན་པ་རལ་མ་ ོང་ལ། ང་བ་ཡང་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎
༢༢ དེ་མིན་ ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་གཞན་ ེའི་ ལ་གནང་བས། དེ་དག་ལ་སི་ཧོན་ ི་ ལ་དང་། ཧིས་བོན་ ི་

ལ་པོའི་ ལ་དང་། བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་འོག་ ་བའི་ ལ་བཅས་གནང་། ༢༣ ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ ་ ད་ནམ་
མཁའི་ ར་མ་བཞིན་མང་བར་ ས་ལ། དེ་དག་གི་མེས་པོ་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་

ལ་ ་ ིད་པར་མཛད། ༢༤ དེ་ ར། དེ་དག་ལ་ ལ་དེ་ཐོབ་པ་དང་། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་མ ན་ནས་ ལ་
དེའི་མི་ མས་ཏེ། ཀན་ཨན་པ་ མས་བ ལ་བར་མཛད་ཅིང་། ཀན་ཨན་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ལ་པོ་དང་། དེ་
མིན་དེ་དག་གི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད་ནས་ཅི་ ེད་འདོད་པ་བཞིན་ ེད་ ་བ ག་གོ།
༢༥ དེ་དག་ལ་མཁར་བཙན་པོ་དང་། ཞིང་ས་གཤིན་པོ་དང་། ཟས་ཞིམ་པོ་ ་ཚགས་ ིས་གཏམས་པའི་ཁང་པ་
དང་། བ ོས་ཟིན་པའི་ ར་བ་དང་། ན་འ མ་ར་བ་དང་། ཁ་ ར་ཤིང་གི་ར་བ་དང་། སིལ་ ོང་མང་པོ་ཐོབ་
ཅིང་། དེ་དག་གིས་བཟས་པས་འ ེང་བར་ ར་བ་དང་། ས་པོ་ཚན་པོར་ ར་ཞིང་། ེད་ ི་ ིན་ བས་ ིས་
སེམས་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎

༢༦ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ ེད་དང་མི་བ ན་པར་ བ་འགལ་ ས་ཤིང་། ེད་ ི་ ིམས་ གས་ བ་ ་
དོར་བ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ ེད་ ི་ ོགས་ ་འ ེན་པར་ ོབ་ ོན་ ེད་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ང་བསད་དེ།

ེད་ ི་ གས་ཆེ་ཆེར་ ོ་ ་བ ག་པས། ༢༧ ེད་ ིས་དེ་དག་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་ནས་ ག་བ ལ་ ངས་
་བ ག དེ་དག་ ག་བ ལ་དང་འ ད་པའི་ ས་ ་ ེད་ལ་ ་འབོད་ ས་པས། ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་

ཁམས་ནས་ཉན་ཞིང་། ེད་ ི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ཉིད་དེ་དག་ ོབ་མཁན་ མས་ལ་གནང་ ེ། དེ་དག་ད ་བོའི་
ལག་ནས་ ོབ་པར་མཛད།

༢༨ འོན་ ང་དེ་དག་ལ་བདེ་ ིད་ཐོབ་ ེས། ར་ཡང་ ེད་ ི་མ ན་ ་ངན་པར་ ད་པས། ེད་ ིས་དེ་
དག་ད ་བོའི་ལག་ ་བཞག་ ེ། ད ་བོ་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་ ་བ ག ཡིན་ནའང་དེ་དག་ ིར་འཁོར་ནས་

ེད་ལ་ ་འབོད་ ས་པས། ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་གསན་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་ ེད་ ི་ ིང་ ེ་
ཆེན་པོས་དེ་དག་ ོབ་པར་མཛད། ༢༩ ཡང་དེ་དག་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ ི་དབང་ ་བ ར་བར་བ ལ་ཡང་།
དེ་དག་གིས་ ོ་ཧམ་དང་ང་ ལ་ ི་ ་བ་ ད་དེ། ེད་ ི་བཀའ་ ང་ལ་མི་ཉན་ཞིང་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་དང་
འགལ་བ་དང་།༼ གལ་ཏེ་མི་ ས་བ ང་ན་དེ་འཚ་བར་འ ར་རོ༎༽མགོ་བོ་ ི་ལ་འཁོར་ཞིང་ ་ གས་དང་
བཅས་ཏེ་ཉན་མ་འདོད་དོ༎ ༣༠ འོན་ ང་ ེད་ ིས་ལོ་མང་པོར་དེ་དག་ལ་བཟོད་ ོམ་གནང་ཞིང་། ེད་ ི་

གས་ཉིད་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་བ ལ་ནས་དེ་དག་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་ ་བ ག་ ང་། དེ་དག་གིས་ ར་
བཞིན་མི་ཉན་པས། ེད་ ིས་དེ་དག་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མིའི་ལག་ ་ ད། ༣༡ ཡིན་ནའང་། ེད་ ིས་ ིང་ ེ་
ཆེན་པོ་བ ེད་ནས་དེ་དག་ ་བ་ནས་མེད་པར་མ་བཟོས་ལ། དེ་དག་དོར་བར་ཡང་མ་མཛད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ེད་ནི་ ིན་ བས་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ན་པའི་ ་ཡིན།
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༣༢ ེ་ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ེད་ནི་ཆེས་གཟི་བ ིད་ ན་པ་དང་། ཆེས་མ ་ ས་ ན་པ་དང་། འཇིགས་
པར་འོས་པ་དང་། ཞལ་ཆད་བ ངས་ཏེ་ ིང་ ེ་བ ེད་མཁན་ ི་ ་དེ་ཡིན། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ས་
ནས་ད་ འི་བར་ ། ངེད་ཅག་གི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། མེས་
པོ་ མས་དང་། ེད་ ི་འབངས་ མས་འ ད་པའི་ ག་བ ལ་ནི། ད་ ་ ེད་ ི་ ང་བར་མ་གཟིགས་ཤིག
༣༣ ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་བབས་པའི་ ་བ་ མས་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ཅི་ ད་པ་
ཐམས་ཅད་ནི་ག ང་ ང་དང་། ང་ཚས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ངན་པའི་ལས་ཡིན། ༣༤ ངེད་ཅག་གི་ ེ་
བོ་དང་། འགོ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། མེས་པོ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ ིམས་ གས་མ་བ ང་ལ། ེད་ ི་
བཀའ་ ང་དང་ ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་གནང་བའི་ ོབ་ ོན་ལ་ཡང་མ་ཉན་པ་དང་། ༣༥ དེ་དག་ལ་རང་གི་

ལ་ནས་ ེད་ ི་ ིན་ བས་ཐོབ་པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་གནང་བའི་ ་ཆེ་ལ་ཤིན་ ་གཤིན་པའི་
ལ་ནས་ ེད་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ེད་ལ། རང་གི་ཉེས་པ་དང་མི་འ ལ་ཏོ༎ ༣༦ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་མེས་

པོ་ལ་འ ་རིགས་དང་ཟས་ཞིམ་པོ་ལོངས་ ་ ོད་ཆེད་ ་གནང་བའི་ ལ་ ། ད་ ་ང་ཚ་གཡོག་པོ་ ་ ར་
འ ག གཟིགས་ཤིག ང་ཚ་ ལ་འདི་ ་ ན་གཡོག་ ་ ར། ༣༧ ལ་འདི་ནས་ཐོན་པའི་འ ་རིགས་ མས་
གཞན་ ི་ ལ་པོ་ ེ། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པར་ཆད་པ་གཅོད་ཆེད་བཏང་བ་ མས་ལ་དབང་བ་དང་།
དེ་དག་གིས་ཅི་འདོད་ ་ང་ཚའི་ ས་པོ་དང་ གས་ཟོག་ལ་གཉའ་གནོན་ ས་ཏེ། ང་ཚ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་
དང་འ ད་པར་ ར། ༣༨ ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གཞིགས་ནས། ངེད་ཅག་གིས་ཞལ་ཆད་ཡང་དག་པ་
བཏབ་ ེ་དེབ་ ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་འགོ་བ་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་དེའི་

ེང་ ་མིང་ གས་བཀོད་དོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༠ མིང་ གས་འགོད་མཁན་ མས་ནི། ཧ་ཁལ་ ཱའི་ ་ ལ་ ེ་དཔོན་པོ་ནེ་ཧེམ་ ཱ་དང་། ཙ་དེ་ཀི་ ཱ་
གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ༢ མཆོད་དཔོན་ལས་སེ་ར་ ཱ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཡེ་རེམ་ ཱ་དང་། ༣ ཱ་ ར་

དང་། ཨ་མར་ ཱ་དང་། མལ་ཀི་ ཱ་དང་། ༤ ཧད་ ས་དང་། ཤེ་བན་ ཱ་དང་། མལ་ ག་དང་། ༥ ཧ་རིམ་དང་། མེ་
རེ་མོད་དང་། ཨོ་བད་ ཱ་དང་། ༦ ་ནི་ཨེལ་དང་། གིན་ནེ་ཐོན་དང་། བ་ ག་དང་། ༧ མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཨ་
བི་ ཱ་དང་། མི་ ཱ་མིན་དང་། ༨ མ་ ཱ་ ཱ་དང་། བིལ་ག་ཨི་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་བཅས་ཡོད། ༩ ཡང་ལེ་ཝེ་བ་ ེ། ཨ་
ཟན་ ཱའི་ ་ཡེ་ ་ཨ་དང་། ཧེ་ན་དད་ ི་ ་ ད་ལས་བིན་ ་ཨི་དང་། ཀད་མི་ཨེལ་བཅས་ཡོད་ལ། ༡༠ ད་ ང་
དེ་དག་གི་ ན་ ་ཤེ་བན་ ཱ་དང་། ཧོ་དི་ ཱ་དང་། ཀེ་ལི་ཏ་དང་། པེ་ལ་ ཱ་དང་། ཧ་ནན་དང་། ༡༡ མི་ཀ་དང་། རེ་
ཧོབ་དང་། ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། ༡༢ ཟག་ ར་དང་། ཤེ་རབ་ ཱ་དང་། ཤེ་བན་ ཱ་དང་། ༡༣ ཧོ་དི་ ཱ་དང་། ཀ་ལི་དང་།
ཏ་བེལ་ ་བཅས་སོ༎ ༡༤ ད་ ང་དམངས་ ི་འགོ་བ་པ་རེ་ཨོ་དང་། པ་ཧད་མོ་ཨབ་དང་། ཨེ་ལམ་དང་། ཟད་

་དང་། ཱ་ནི་དང་། ༡༥ ན་ནི་དང་། ཨས་གད་དང་། བེ་བ་ཨི་དང་། ༡༦ ཨ་དོ་ནི་ ཱ་དང་། བིག་ཝ་ཨི་དང་།
ཨ་དིན་དང་། ༡༧ ཨ་ཏེར་དང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་། ཨ་ ར་དང་། ༡༨ ཧོ་དི་ ཱ་དང་། ཧ་ མ་དང་། བེ་ཙ་ཨི་དང་།
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༡༩ ཧ་རིབ་དང་། ཨ་ན་ཐོད་དང་། ནོ་ ཱ་ཨི་དང་། ༢༠ མིག་པི་ཨས་དང་། མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཧེ་ཟིར་དང་། ༢༡ མེ་
ཤེ་ཟ་བ་ཨེལ་དང་། ཙ་དོག་དང་། ཡད་ ་ཨ་དང་། ༢༢ པེ་ལད་ ཱ་དང་། ཧ་ནན་དང་། ཨ་ན་ ཱ་དང་། ༢༣ ཧོ་
ཤེ་ཨ་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་དང་། ཧ་ བ་དང་། ༢༤ ཧ་ལོ་ཧེས་དང་། པིལ་ཧ་དང་། ཤོ་བེག་དང་། ༢༥ རེ་ མ་དང་།
ཧ་ཤབ་ ་དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ༢༦ ཨ་ཧི་ ཱ་དང་། ཧ་ནན་དང་། ཨ་ནན་དང་། ༢༧ མལ་ ག་དང་། ཧ་རིམ་
དང་། བ་ཨ་ན་བཅས་ཡོད།

༢༨ དེ་འ ོས་ ི་དམངས་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། ོ་ ང་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་
མཁན་དང་། ནེ་ཐི་ནིམ་པ་དང་། ི་མིའི་ ིམ་མཚས་དང་གཏན་ ལ་ ས་ཤིང་ ་ཡི་ ིམས་ གས་ ི་དབང་

་ ར་བ་ མས་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གི་ ང་མ་དང་། ་ ་མོ་དང་། ཤེས་ཡོན་ ན་ཞིང་ ོ་རིག་བ ་བ་
ཐམས་ཅད། ༢༩ དེ་དག་གི་ ན་ ་ ་ ག་ མས་ ི་ ེས་ ་ གས་ཤིང་། དམོད་དང་མནའ་བོར་ཏེ་ ་ཡིས་
རང་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་བ ད་ནས་ ེལ་བའི་ ིམས་ གས་བ ིས་པ་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོའི་
བཀའ་ ང་དང་། ིག་ཡིག་དང་། ིག་ ོལ་བཅས་ ལ་བཞིན་ ་བ ངས་པ་ལས། ༣༠ ངེད་ཅག་གི་ ་མོ་

ལ་དེའི་ ོད་དམངས་ལ་བག་མར་མི་ ེར་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་དེ་དག་གི་ ་མོ་ ང་མར་ཡང་མི་ལེན་ནོ༎
༣༡ གལ་ཏེ་ ལ་དེའི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའམ། དམ་པའི་ཉིན་མོ་གང་ ང་ལ་དངོས་
ཟོག་དང་འ ་རིགས་ང་ཚར་འཚང་ ་འོངས་ན། ངེད་ཅག་གིས་གཏན་ནས་ཉོ་མི་ ང་། ལོ་རེའི་ ་བ ན་པར་
ཞིང་མི་འདེབས་ལ། ང་ཚར་ ་ལོན་ཆད་པ་ མས་ ང་འདེད་པར་མི་ འོ༎

༣༢ ཡང་ང་ཚས་ ིག་ ོལ་གཏན་འབེབས་ ས་ནས། ལོ་རེར་མི་རེས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་གཅིག་གི་ མ་ཆའི་
གཅིག་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ོད་ ོ་ ེ། ༣༣ བཤམ་ འི་བག་ལེབ་དང་། ད་འ ལ་ ི་དཀར་
མཆོད་དང་། དམར་བསང་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། ་ ོད་དང་། ས་མཚམས་སོ་སོར་འ ལ་ ་
དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་
འ ོ་ ོ་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་དགོས། ༣༤ ངེད་ཅག་གི་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། མི་སེར་ཐམས་ཅད་

ི་ ན་ ངས་ཏེ། ལོ་རེར་རིགས་གང་གིས་ ས་བཅད་ ར་མཆོད་པ་འ ལ་ ེད་ ི་ ད་ཤིང་ངེད་ཅག་གི་
་ཡི་གནས་དམ་པ་ ་འ ལ་དགོས་པ་དང་། ིམས་ གས་ ་བཀོད་པ་ ར་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་

མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་བ ེག་དགོས་པར་བ ས། ༣༥ ཡང་ལོ་རེར་ངེད་ཅག་གི་ཞིང་ས་ནས་གསར་ ་ ིན་པའི་
འ ་རིགས་དང་། སིལ་ ོང་ ་ཚགས་ལས་གསར་ ་ ིན་པའི་འ ས་ ་དེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་འ ལ་
བར་ ས། ༣༦ དེ་མིན་ ིམས་ གས་ ་བཀོད་པ་ ར། ངེད་ཅག་གི་ ་ཐོག་མ་དང་། གསར་ ་ ེས་པའི་བེ ་
དང་། ་ ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་ ལ་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་ལས་ཀ་

ེད་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོད་དགོས་པ་མ་ཟད། ༣༧ དེ་མིན་གསར་ ་ ིན་པའི་ ོ་འཐགས་པའི་ ེ་དང་།
བཏེགས་མཆོད་དང་། སིལ་ ོང་ ་ཚགས་ལས་གསར་ ་ ིན་པའི་འ ས་ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་
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བཅས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ལ་ནས། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་མཛད་ཁང་ ་ཉར་དགོས་ལ། ང་ཚའི་
ཞིང་ས་ནས་ ང་བའི་འ ་རིགས་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་ལེ་ཝེ་བ་ལ་ ོད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལེ་ཝེ་བས་ངེད་
ཅག་གི་མཁར་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་བའི་འ ་རིགས་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་ལེན་འོས་སོ༎ ༣༨ ལེ་ཝེ་བས་བ ་ཆའི་
གཅིག་ལེན་པའི་ ས་ ། ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ལས་མི་གཅིག་མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་
དགོས། ལེ་ཝེ་བས་ ང་བ ་ཆའི་གཅིག་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ ངས་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་
ནང་ ་ཡོད་པའི་མཛད་ཁང་ ་འཇོག་དགོས། ༣༩ ད ི་སི་རལ་བ་དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ིས་འ ་རིགས་ ་ ་
དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་བཏེགས་མཆོད་ ་ ས་ནས། དམ་པའི་གནས་ ི་ ོད་ཆས་ མས་འཇོག་སའི་
ཁང་པ་ ེ། ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་དང་། ོ་ ང་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ ི་ཁང་
པའི་ནང་ ་འ ལ་དགོས། དེ་ ར། ང་ཚས་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་འདོར་བར་མི་ ེད་དོ༎

༡༡ མི་སེར་ ི་འགོ་བ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་ཡོད་ཅིང་། དེ་འ ོས་ ི་མི་སེར་ མས་ ིས་ ན་ ངས་ཏེ།
མི་བ ་རེའི་ ོད་ནས་མི་གཅིག་རེ་དམ་པའི་མཁར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་། དེ་ལས་ད ་ནི་མཁར་གཞན་

མས་ ་ ོད་ ་ ས་ཤིང་། ༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པར་མོས་པ་ མས་ལ། མི་སེར་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་འ ན་
ས།

༣ ད ི་སི་རལ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་དང་། ནེ་ཐིམ་ནིམ་པ་དང་། ཤ་ལོ་མོའི་གཡོག་པོ་
དང་། ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་མཁར་ ་ཡོད་པའི་རང་རང་གི་ནོར་ ལ་ ེང་ ་བ ད། རང་
གི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པ་ མས་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ༤ དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཡ་ ་ ་བ་
དང་། བེན་ ཱ་མིན་པ་ མས་ཡོད་ཅིང་། ཡ་ ་ ་བའི་ ོད་ ་ཕེ་རས་ ི་ ་ ད་དམ། ་ཟི་ ཱའི་ ་ཨ་ཐ་ཡ་
ཡོད། ་ཟི་ ཱ་ནི་ཟ་ཀར་ ཱའི་ ་དང་། ཟ་ཀར་ ཱ་ནི་ཨ་མར་ ཱའི་ ་དང་། ཨ་མར་ ཱ་ནི་ཤེ་ཕད་ ཱའི་ ་དང་།
ཤེ་ཕད་ ཱ་ནི་མ་ཧ་ལེ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན། ༥ ད་ ང་བ་ ག་གི་ ་མ་ཨ་སེ་ ཱ་ཡང་ཡོད། བ་ ག་ནི་ཀོལ་ཧོ་ཟེའི་ ་
ཡིན། ཀོལ་ཧོ་ཟེ་ནི་ཧ་ཟ་ ཱའི་ ་དང་། ཧ་ཟ་ ཱ་ནི་ཨ་ད་ ཱའི་ ་དང་། ཨ་ད་ ཱ་ནི་ཡོ་ཡ་རིབ་ ི་ ་དང་། ཡོ་ཡ་
རིབ་ནི་ཟ་ཀར་ ཱའི་ ་དང་། ཟ་ཀར་ ཱ་ནི་ཤི་ལོ་པའི་ ་ཡིན། ༦ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པའི་ཕེ་རེས་ ི་ ་ ད་ལ་
མི་བཞི་བ ་ ག་རེ་བ ད་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་དཔའ་ ལ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ༎

༧ བེན་ ཱ་མིན་པའི་ ོད་ ་མེ་ ལ་ལམ་ ི་ ་སལ་ ་ཡོད། མེ་ ལ་ལམ་ནི་ཡོ་ཨེད་ ི་ ་དང་། ཡོ་ཨེད་
ནི་པེ་ ་ ཱའི་ ་དང་། པེ་ ་ ཱ་ནི་ཀོ་ལ་ ཱའི་ ་དང་། ཀོ་ལ་ ཱ་ནི་མ་ཨ་སེ་ ཱའི་ ་དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་ནི་ཨི་ཐི་
ཨེལ་ ི་ ་དང་། ཨི་ཐི་ཨེལ་ནི་ཡེ་ཤ་ ཱའི་ ་ཡིན། ༨ དེའི་ ེས་ ་གབ་བ་ཨི་དང་སལ་ལ་ཨིའི་ ་ ད་བཅས་མི་
ད ་བ ་ཉེར་བ ད་ཡོད། ༩ ཟིག་རིའི་ ་ཡོ་ཨེལ་ནི་དེ་དག་གི་དཔོན་པོ་དང་། སེ་ ་ཨའི་ ་ ་ ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ི་དཔོན་པོ་ ར་བ་ཡིན། ༡༠ མཆོད་དཔོན་ མས་ ི་ ོད་ ་ཡ་ཀིན་དང་། ཡོ་ཡ་རིབ་ ི་ ་ཡེད་ ཱ་གཉིས་
ཡོད། ༡༡ ད་ ང་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་སེ་ར་ཡ་ཡང་ཡོད། སེ་ར་ཡ་ནི་ཧིལ་ཀི་ ཱའི་
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་དང་། ཧིལ་ཀི་ ཱ་ནི་མེ་ ལ་ལམ་ ི་ ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་ནི་ཙ་དོག་གི་ ་དང་། ཙ་དོག་ནི་མེ་ར་ཡོད་ ི་
་དང་། མེ་ར་ཡོད་ནི་ཨ་ཧི་ཏོབ་ ི་ ་ཡིན། ༡༢ དེ་མིན་དེ་དག་གི་ ན་ ་གནས་དམ་པར་ལས་ཀ་ ེད་ ིན་

པའི་མི་བ ད་བ ་ཉེར་གཉིས་ཡོད། དེ་མ་ཟད་ཡེ་རོ་ཧམ་ ི་ ་ཨ་ད་ ཱ་ཡང་ཡོད། ཡེ་རོ་ཧམ་ནི་པེ་ལལ་ཡའི་
་དང་། པེ་ལལ་ཡ་ནི་ཨམ་ཙའི་ ་དང་། ཨམ་ཙ་ནི་ཟ་ཀར་ ཱའི་ ་དང་། ཟ་ཀར་ ཱ་ནི་པ་ ར་ ི་ ་དང་།

པ་ ར་ ི་མལ་ཀི་ ཱའི་ ་ཡིན་ནོ༎ ༡༣ ད་ ང་ཁོའི་ ན་ ་རིགས་དཔོན་ ི་འགན་ ར་བ་ཉིས་བ ་ཞེ་གཉིས་
ཡོད། ཨ་ཟ་ར་ཨེལ་ ི་ ་ཨ་མས་ས་ཨི་ཡང་ཡོད། ཨ་མས་ས་ཨི་ནི་ཨ་ཧ་ས་ཨིའི་ ་དང་། ཨ་ཧ་ས་ཨི་ནི་མེ་ཤིལ་
ལེ་མོད་ ི་ ་དང་། མེ་ཤིལ་ལེ་མོད་ནི་ཨིམ་མེར་ ི་ ་ཡིན། ༡༤ དེ་མིན་དེ་དག་གི་ ན་ ་མ ་ ས་ ན་པའི་
དཔའ་བོ་བ ་དང་ཉེར་བ ད་ཡོད། ཧ་གེ་དོ་ལིམ་ ི་ ་ཟབ་དི་ཨེལ་ནི་དེ་དག་གི་དཔོན་པོ་ཡིན།

༡༥ ལེ་ཝེ་བའི་ ོད་ ་ཧ་ བ་ ི་ ་ཤེ་ ཱ་ ཱ་ཡོད། ཧ་ བ་ནི་ཨས་རི་ཀམ་ ི་ ་དང་། ཨས་རི་ཀམ་ནི་ཧ་
ཤབ་ ཱའི་ ་དང་། ཧ་ཤབ་ ཱ་ནི་ ་ནིའི་ ་ཡིན། ༡༦ ཡང་ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ཤབ་ཐ་ཨི་དང་ཡོ་ཟ་བད་
གཉིས་ནི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ི་གཉེར་བར་བ ོས་ཡོད། ༡༧ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ བས་ ། གས་ ེའི་
བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ ི་མགོ་འ ེན་མཁན་ནི་མི་ཀའི་ ་མད་ ཱན་ ཱ་ཡིན། མི་ཀ་ནི་ཟབ་དིའི་ ་དང་།
ཟབ་དི་ནི་ཨ་སབ་ ི་ ་ཡིན། མད་ ཱན་ ཱའི་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་བག་ ག་ཡ་ནི་ ར་བ་ཡིན། དེ་མིན་ཤམ་

་ཨའི་ ་ཨབ་ ་ཡང་ཡོད། ཤམ་ ་ཨབ་ནི་ག་ལམ་ ི་ ་དང་། ག་ལམ་ནི་ཡེ་ ་ ན་ ི་ ་ཡིན། ༡༨ དམ་པའི་
མཁར་ནང་ ་ལེ་ཝེ་བ་ཉིས་བ ་ ་བཞི་ཡོད།

༡༩ ོ་ ང་བ་ནི་ཨག་ བ་དང་། ཏལ་མོན་གཉིས་ཡིན་དང་། དེ་མིན་ ོ་ ང་བའི་ ན་ ་བཅས་མི་བ ་
དང་དོན་གཉིས་ཡོད།

༢༠ དེ་འ ོས་ ི་ད ི་སི་རལ་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ཡ་ ་ འི་མཁར་ཐམས་ཅད་ ི་
ནང་གི་རང་རང་གི་ས་ ལ་ ི་ ེང་ ་ཡོད་དོ༎ ༢༡ ནེ་ཐི་ནིམ་པ་ མས་ཨ་ཕེལ་ ་ཡོད་ཅིང་། ཙ་ཧ་དང་གིས་
པ་གཉིས་ ིས་དེ་དག་ལ་བདག་ ོང་ ེད་བཞིན་མཆིས།

༢༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ི་འགོ་བ་ནི། གནས་དམ་པའི་ལས་དོན་ ི་བདག་གཉེར་བ་བ ོད་
ད ངས་འ ལ་མཁན་ཨ་སབ་ ི་ ་ ད་དམ། ཱ་ནིའི་ ་ ་ཟི་ཡིན། ཱ་ནི་ནི་ཧ་ཤབ་ ཱའི་ ་དང་། ཧ་ཤབ་ ཱ་
ནི་མད་ཐན་ ཱའི་ ་ཡིན། མད་ཐན་ ཱ་ནི་མི་ཀའི་ ་ཡིན། ༢༣ ལ་པོས་བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ མས་ལ་
ཉིན་རེར་དགོས་ངེས་ ི་བཟའ་འ ་ ེར་དགོས་པར་གཏན་འཁེལ་ ས། ༢༤ ཡ་ ་ ་བའི་ ་ཟེ་ ཱའི་ ་ ད་
དམ། མེ་ཤེ་ཟ་བ་ཨེལ་ ་པེ་ཐ་ ཱས་ ལ་པོ་ལག་རོགས་ ས་ཏེ་ཡ་ ་ ་བའི་དམངས་དོན་ བ་ ི་མཆིས།

༢༥ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ོད་པའི་ ོང་ ེ་དང་ ོང་ ེའི་ཞིང་ས་ནི། ཀིར་ཡད་ཨར་ ཱ་དང་ཀིར་ཡད་ཨར་
ཱ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་ མས་དང་། དི་བོན་དང་དི་བོན་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་ མས་དང་། ཡེ་ཀབ་ཙ་

ཨེལ་དང་ཡེ་ཀབ་ཙ་ཨེལ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་ མས་དང་ཡིན། ༢༦ དེ་མིན་ཡེ་ ་ཨ་དང་། མོ་ལ་ ་དང་།
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བེད་ཕེ་ལེད་དང་། ༢༧ ཧ་ཙར་ ་ཨལ་དང་། བེར་ཤ་ ཱ་དང་། དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་དང་། ༢༨ ཚག་
ལག་དང་། མེ་ཁོ་ ་དང་། མེ་ཁོ་ ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་དང་། ༢༩ ཨན་རིམ་མོན་དང་། ཚར་ཨ་དང་། ཡར་

ད་དང་། ༣༠ ཟ་ནོ་ཨ་དང་། ཨ་ ལ་ལམ་དང་། ལ་ ་དེ་གཉིས་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ ེ་དང་། ལ་ཀིས་དང་
ལ་ཀིས་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ས་དང་། ཨ་ཟེ་ཀ་དང་ཨ་ཟེ་ཀ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་བཅས་སོ༎ དེ་དག་ ོད་
སའི་ ལ་ ་ནི་བེར་ཤ་ ཱ་ནས་ཧིམ་ནོན་ ང་བའི་བར་ འོ༎ ༣༡ བེན་ ཱ་མིན་པ་ མས་ནི་གེ་ ཱ་ནས་བ ང་ ེ།
མིག་མས་དང་། ཨ་ཡ་དང་། བེད་ཨེལ་དང་། བེད་ཨེལ་ལ་གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་དང་། ༣༢ ཨ་ན་ཐོད་དང་། ནོབ་
དང་། ཨ་ནན་ ཱ་དང་། ༣༣ ཧ་ཚར་དང་། ར་ ཱ་དང་། གིད་ཐ་ཨིམ་དང་། ༣༤ ཧ་དིད་དང་། ཙ་བོ་ཨིམ་དང་། ནེ་
བལ་ལད་དང་། ༣༥ ལོད་དང་། ཨོ་ནོ་དང་། བཟོ་བའི་ ང་བའི་བར་ ་ ོད་དོ༎ ༣༦ ལེ་ཝེ་བའི་ ོད་ནས་ ོར་
ཞིག་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་བ ད་ཡོད་ ང་། དེ་དག་བེན་ ཱ་མིན་པ་ལ་གཏོགས་སོ༎

༡༢ ཤེ་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡེ་ ་ཨ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་ ིར་ལོག་པའི་མཆོད་དཔོན་
དང་ལེ་ཝེ་བ་ མས་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། མཆོད་དཔོན་ནི། སེ་ར་ ཱ་དང་། ཡེ་རེམ་ ཱ་དང་། ཨེས་ ཱ་

དང་། ༢ ཨ་མར་ ཱ་དང་། མལ་ ག་དང་། ཧད་ ས་དང་། ༣ ཤེ་ཀན་ ཱ་དང་། རེ་ མ་དང་། མེ་རེ་མོད་དང་།
༤ ཨིད་དོ་དང་། གིན་ནེ་ཐོ་དང་། ཨ་བི་ ཱ་དང་། ༥ མི་ཡ་མིན་དང་། མ་ཨད་ ཱ་དང་། བིལ་ག་དང་། ༦ ཤེ་མ་ ཱ་
དང་། ཡོ་ཡ་རིབ་དང་། ཡེ་ ་ ཱ་དང་། ༧ སལ་ ་དང་། ཨ་མོག་དང་། ཧིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ཡེ་ད་ ཱ་བཅས་སོ༎ འདི་
དག་ནི་ཡེ་ ་ཨའི་ ས་ ་མཆོད་དཔོན་དང་རང་གི་ ན་ འི་འགོ་བ་ཡིན།

༨ ལེ་ཝེ་བ་ནི། ཡེ་ ་ཨ་དང་། བིན་ ་ཨི་དང་། ཀད་མི་ཨེལ་དང་། ཤེ་རེབ་ཡ་དང་། ་ ་དང་། མད་ཐན་
ཱ་བཅས་སོ༎ མད་ཐན་ ཱ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ གས་ ེ་ ་བའི་ ་བ་ མས་གཉེར་ ིན་ཡོད་ལ།

༩ དེ་དག་གི་ ན་ ་བག་ ག་ ཱ་དང་ ན་ནི་གཉིས་ནི་རང་རང་གི་ལས་བགོས་ ར་དེ་དག་གི་ཁ་གཏད་ ་
བ ད་ཡོད།

༡༠ ཡེ་ ་ཨ་ལས་ཡོ་ཡ་ཀིམ་དང་། ཡོ་ཡ་ཀིམ་ལས་ཨེལ་ ཱ་ཤིབ་དང་། ཨེལ་ ཱ་ཤིབ་ལས་ཡོ་ ཱ་ ་ ེས། ༡༡ ཡོ་
ཱ་ ་ལས་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ཡོ་ན་ཐན་ལས་ཡད་ ་ཨ་ ེས་སོ༎

༡༢ ཡོ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ས་ ། མཆོད་དཔོན་ ི་རིགས་དཔོན་ ་ ོད་མཁན་ལ་སེ་ར་ ཱའི་རིགས་༼ ཡང་ན།
ཁག་ཅེས་བ ར་ཡོད།༽ལས་མེ་ར་ ཱ་དང་། ཡེ་རེམ་ ཱའི་རིགས་ལས་ཧ་ནན་ ཱ་དང་། ༡༣ ཨེས་ ཱའི་རིགས་ལས་
མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཨ་མར་ ཱའི་རིགས་ལས་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ༡༤ མེ་ལི་ འི་རིགས་ལས་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ཤེ་
བན་ ཱའི་རིགས་ལས་ཡོ་སེབ་དང་། ༡༥ ཧ་རིམ་ ི་རིགས་ལས་ཨད་ན་དང་། མེ་ར་ཡོད་ ི་རིགས་ལས་ཧེལ་ ་
ཨི་དང་། ༡༦ ཨིད་དོའི་རིགས་ལས་ཟ་ཀར་ ཱ་དང་། གིན་ནེ་ཐོའི་རིགས་ལས་མེ་ ལ་ལམ་དང་། ༡༧ ཨ་བི་ ཱའི་
རིགས་ལས་ཟིག་རི་དང་། མིན་ཡ་མིན་ ི་རིགས་ལས་མོ་དང་། མོ་ཨད་ཡའི་རིགས་ལས་པིལ་ཏ་ཨིལ་དང་།
༡༨ བིལ་ འི་རིགས་ལས་ཤམ་ ་ཨ་དང་། ཤེ་མ་ ཱའི་རིགས་ལས་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ༡༩ ཡོ་ཡ་རིབ་ ི་རིགས་ལས་
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མད་ཏེ་ན་ཨི་དང་། ཡོ་ད་ ཱའི་རིགས་ལས་ ་ཟི་དང་། ༢༠ སལ་ལ་ཨིའི་རིགས་ལས་ཀལ་ལ་ཨི་དང་། ཨ་མོག་
གི་རིགས་ལས་ཨེ་བེར་དང་། ༢༡ ཧིལ་ཀི་ ཱའི་རིགས་ལས་ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། ཡེ་ ་ ཱའི་རིགས་ལས་ན་ཐན་ཨེལ་
བཅས་ཡོད་དོ༎

༢༢ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ནི། ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་། ཡོ་ཡ་ ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཡ་ ་ཨའི་ ས་ ། དེ་དག་
གི་རིགས་དཔོན་ མས་དེབ་ ་བཀོད་ཡོད། ཕར་སིའི་ ལ་པོ་ ར་ ཱའི་རིང་ལ། རིགས་དཔོན་ ་བ ད་པའི་
མཆོད་དཔོན་ ི་མིང་ཡང་དེབ་ ་བཀོད། ༢༣ ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ མས་ ི་མིང་ནི། ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ི་ ་ཡོ་
ན་ཧན་ ི་བར་ ་ལོ་ ས་དེབ་ཐེར་ ་བཀོད་ཡོད།

༢༤ ལེ་ཝེ་བའི་རིགས་དཔོན་ཧ་ཤབ་ ཱ་དང་། ཤེ་རེབ་ ཱ་དང་། ཀད་མི་ཨེལ་ ི་ ་ཡེ་ ་ཨ་ག མ་ནི། རང་
གི་ ན་ འི་ལས་བགོས་ ི་གོ་རིམ་ ར་དེ་དག་གི་ཁ་གཏད་ ་འ ེང་ཞིང་། ེས་ ་དམ་པ་ ་བིད་ ི་ངག་
བཞིན་ལས་བགོས་རེ་རེ་བཞིན་བ ོད་ད ངས་དང་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བཞིན་ཡོད། ༢༥ མད་ཐན་ ཱ་དང་། བག་

ག་ ཱ་དང་། ཨོ་བད་ ཱ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་དང་། ཏལ་མོན་དང་། ཨག་ བ་བཅས་ནི་ ོ་ ང་བ་ ེ། མཛད་
ཁང་ཡོད་ས་དེའི་ ོ་ ང་བ་ཡིན།

༢༦ འདི་དག་ནི་ཡོ་ཙ་དག་གི་ཚ་བོའམ་ཡེ་ ་ཨའི་ ་ཡོ་ཡ་ཀིམ་དང་། ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ནེ་ཧེམ་ ཱ་དང་།
དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་མཁས་པ་ཨེས་ ཱ་བཅས་ ི་ ས་ ་ཡོད་པ་ཡིན།

༢༧ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་འ བ་ལ་ཉེ་ ས། འབངས་མི་ མས་ ིས་ ོགས་སོ་སོའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་
བ ས་ཏེ། གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་བ་དང་། ག་ཆ་དང་། པི་ཝང་དང་། ་ ན་ད ོལ་
བ་སོགས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་ལེགས་ བ་ ི་མཛད་ ོ་ ེལ། ༢༨–༢༩ བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་

མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་འཁོར་དང་། ནེ་ཏོ་ཕད་ ི་ ོང་ ེ་དང་། བེད་གིལ་གལ་དང་། དེ་མིན་གེ་ ཱ་
དང་། ཨས་མ་ཝེད་ ི་ཞིང་ཁ་བཅས་ ་འ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ མས་ ིས་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་རང་ཉིད་ལ་ ོང་ ེ་བ གས་ཡོད་པས་སོ༎ ༣༠ མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བས་རང་
ཉིད་ལ་གཙང་ ་ ས་པ་མ་ཟད། མི་སེར་དང་མཁར་ ོ། དེ་མིན་མཁར་ ང་ལའང་གཙང་ ་ ས།

༣༡ ངས་ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་མཁར་ ེང་ ་ ིད་ཅིང་། གས་ ེ་ ་མཁན་ ི་མི་ མས་ ་ཁག་གཉིས་ ་
བགོས་ཏེ་ ལ་ ་བ ར་ནས་འ ོ་ ་བ ག ་ཁག་དང་པོ་ནི་མཁར་ ེང་ནས་གཡས་ ོགས་ ི་ ད་ ོའི་

ོགས་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་དང་། ༣༢ དེ་དག་ ེས་ ་ཧོ་ཤ་ ཱ་དང་། ཡ་ ་ འི་འགོ་བའི་ ེད་ཀ་དེད་ཡོད།
༣༣ དེ་མིན་ཨ་ཟར་ ཱ་དང་། ཨེས་ ཱ་དང་། མེ་ ལ་ལམ་དང་། ༣༤ ་ ་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་དང་།
ཡེ་རེམ་ ཱ་དང་། ༣༥ ད་ ང་ ང་འ ད་མཁན་མཆོད་དཔོན་ ི་ ་ ད་འགའ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་ ི་ ་ཟ་ཀར་

ཱ་བཅས་ཡོད། ཡོ་ན་ཐན་ནི་ཤེ་མ་ ཱའི་ ་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་ནི་མད་ཐན་ ཱའི་ ་དང་། མད་ཐན་ ཱ་ནི་མི་ཀ་ ཱའི་
་དང་། མི་ཀ་ ཱ་ནི་ཟག་ ར་ ི་ ་དང་། ཟག་ ར་ནི་ཨ་སབ་ ི་ ་ཡིན། ༣༦ ཡང་ཟ་ཀར་ ཱའི་ ན་ ་ཤེ་མ་
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ཱ་དང་། ཨ་ཟ་རེ་ཨེལ་དང་། མི་ལ་ལ་ཨི་དང་། གི་ལ་ལ་ཨི་དང་། མ་ཨ་ཨི་དང་། ན་ཐན་ཨེལ་དང་། ་ ་དང་།
ཧ་ན་ནི་བཅས་ ིས་ ེས་ ་དམ་པ་ ་བིད་ ི་རོལ་ཆས་ལག་ ་བ ང་ཞིང་། མཁས་པ་ཨེས་ ཱ་ཡིས་དེ་དག་གི་

ེ་ ིད་ཡོད། ༣༧ དེ་དག་གིས་ ་ ོ་བ ད་ཅིང་ ་བིད་མཁར་ ི་ཐེམ་ ས་ལས་ཡར་འགོས་པ་དང་། ་བིད་ཕོ་
ང་གི་ཡང་ ེང་ནས་ཐད་ཀར་ ་ཤར་ ོགས་ ི་ ་ ོ་ ་ ིན།

༣༨ གས་ ེ་ ་མཁན་ ི་ ་ཁག་གཉིས་པའི་མི་ མས་ ་ཁག་གཞན་པའི་གདོང་བ ས་ནས་འོངས། ང་
དང་དམངས་ ི་ ེད་ཀས་དེ་དག་གི་ ེས་དེད་ཅིང་། མཁར་ ང་ ེང་གི་ ་ ོང་བ ད་དེ་ཐད་ཀར་ཞེང་ཆེ་
བའི་ ང་ ེང་ ་སོང་། ༣༩ དེ་ནས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ོ་དང་། གནའ་ ོ་དང་། ཉ་ ོ་དང་། ཧ་ན་ནེ་ཨེལ་ ོང་
དང་། མེ་ཨ་ ོང་བཅས་བ ད་དེ་ཐད་ཀར་ ག་ ོ་ ་ ིན་པ་དང་། ང་ ོ་ནས་ལངས་ཏེ་བ ད།

༤༠ དེ་ནས་ གས་ ེ་ ་མཁན་ ི་ ་ཁག་གཉིས་དང་། ང་དང་། དཔོན་པོའི་ ེད་ཀ་བཅས་ ་ཡི་གནས་
དམ་པའི་ནང་ ་ལངས་ནས་བ ད་དོ༎ ༤༡ ད་ ང་མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་། མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། མིན་
ཡ་མིན་དང་། མི་ཀ་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ་དང་། ཟ་ཀར་ ཱ་དང་། ཧ་ན་ན་ ཱ་བཅས་ ིས་ ང་ ས། ༤༢ ཡང་
མ་ཨ་སེ་ ཱ་དང་། ཤེ་མ་ ཱ་དང་། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་དང་། ་ཟི་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། མིལ་ཀི་ ཱ་དང་། ཨེ་
ལམ་དང་། ཨེ་ཟེར་བཅས་ ིས་རོལ་མོ་ད ོལ་ཞིང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་
བ ོད་ད ངས་ ལ། ཡིས་ར་ཧི་ ཱ་ནི་དེ་དག་གི་བདག་ ོང་བ་ཡིན། ༤༣ ཉིན་དེར། འབངས་མི་ མས་ ིས་
མཆོད་པ་ ་ཆེར་ ལ་ཏེ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་དེ་དག་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་མཛད་པ་
མ་ཟད། ད་མེད་དང་ ིས་པ་ མས་ ང་དགའ་ ་བ ག ཐ་ན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དགོད་ ་ནི་ ང་རིང་བོ་ནས་

ང་ཐོས་ བ།
༤༤ བས་དེར། མི་འགའ་ཞིག་བཏེགས་མཆོད་དང་། གསར་ ་ ིན་པའི་ལོ་ཏོག་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་

ངས་པ་ ེ། མཁར་རེ་རེའི་ཞིང་ས་ལ་གཞིགས་ཤིང་ ིམས་ ིས་གཏན་འཁེལ་འབེབས་མཛད་པའི་མཆོད་
དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བའི་ ལ་ མས་ནང་ ་བཞག་པའི་མཛད་ཁང་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་ ་བཏང་། ཡ་ ་

་བ་ མས་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བས་ལས་ཀ་ ེད་པར་དགའ་བར་ ར། ༤༥ མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་
བ་ མས་ ིས་ ་ཡིས་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་བ ིས་ཤིང་། གཙང་ ་ཡང་ལེགས་པར་ ས། བ ོད་ད ངས་
འ ལ་མཁན་དང་། ོ་ ང་བ་ མས་ ིས་ ང་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ་ཤ་ལོ་མོའི་བཀའ་བཞིན་དེ་ ར་ ད་དོ༎
༤༦ ོན་ ི་ ས་ཏེ། ་བིད་དང་ཨ་སབ་ ི་ བས་ ། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་ ི་འགོ་བ་དང་། དེ་མིན་

་ལ་བ ོད་ད ངས་དང་ གས་ ེ་ ་ ེད་ ི་ ན་ངག་ ང་ཡོད། ༤༧ ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་ནེ་ཧེམ་ ཱའི་ ས་ །
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་དང་། ོ་ ང་བ་ མས་ལ་ཉིན་རེར་ཐོབ་པར་འོས་
པའི་ ལ་ མས་ ིན་པ་དང་། དེ་མིན་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ཐོབ་པར་འོས་པའི་ ལ་ཡང་ ིན། དེ་ནས་ལེ་ཝེ་བ་

མས་ ིས་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ལ་ཐོབ་པར་འོས་པའི་ ལ་ མས་ ིན་ཏོ༎
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༡༣ ཉིན་དེར། མི་ཞིག་གིས་མོ་ཤེའི་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་དེ་བཏོན་ནས་མི་སེར་ མས་ལ་ཉན་ ་
བ ག་པས། ེགས་བམ་ ེང་ ་ཨམ་མོན་པ་དང་མོ་ཨབ་པ་ མས་ནམ་ཡང་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ ་

གས་མི་ཆོག་ཅེས་ ིས་ཡོད་པ་མཐོང་། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བཟའ་བ་དང་བ ང་བ་ ེར་ནས་ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་བ ་ ་འོངས་པ་ ་ཞོག དེ་ལས་ ོག་ ེ་བལ་ ཱམ་ ས་ནས་དམོད་འབོར་ ་བ ག་ ང་།
ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་དམོད་པ་དེ་ ོན་འ ན་ ་བ ར། ༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ིམས་ གས་དེ་ཐོས་ནས།
མི་གཞན་པ་ མས་ཐམས་ཅད་དང་གཏན་ ལ་ ས་སོ༎

༤ དེའི་ཡར་ ོན་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་མཛད་ཁང་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་ ་བཏང་བའི་
མཆོད་དཔོན་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ིས་ཏོ་བི་ ཱ་དང་གཉེན་ ི་འ ེལ་བ་བ ང་བ་དང་། ༥ དེ་ལ་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་
བཀོད་ ིག་ ས། ོན་ ི་ ས་ ་ཁང་པ་དེ་ནི་དཀར་མཆོད་དང་། བཟང་ ོས་དང་། ོད་ཆས་དང་། ད་ ང་
བཀའ་བཞིན་ལེ་ཝེ་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་དང་། ོ་ ང་བ་ མས་ལ་ ིན་པའི་འ ་རིགས་ ་

་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་དང་། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བའི་བཏེགས་མཆོད་
སོགས་ཉར་སའི་ཁང་པ་ཡིན། ༦ དེ་ ས་ང་རང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མེད་དེ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་

ིད་ལོ་སོ་གཉིས་པར། ང་རང་ ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་བ་ཡིན། ཉིན་མང་པོ་ཞིག་གི་ ེས་ནས། ངས་ ལ་པོ་ལ་
གནང་བ་ ས་ཏེ། ༧ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོངས་པས། ད་གཟོད་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ིས་ཏོ་བི་ ཱ་ལ་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་
ར་ ོར་ནང་ ་ཁང་པ་ཞིག་བཀོད་ ིག་ ས་པའི་དོན་ངན་དེ་ཤེས་པས། ༨ ང་རང་ཤིན་ ་ ོས་ཏེ། ཏོ་བི་ ཱའི་

ིམ་ཆས་ཐམས་ཅད་ཁང་ནས་མར་ ང་ ེ། ༩ མི་ མས་ལ་ཁང་པ་དེར་གཙང་ ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ་ཡི་
གནས་དམ་པའི་ ོད་ཆས་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། བཟང་ ོས་ མས་ཁང་པའི་ནང་ ་ ོ་བར་བ ོས་པ་
ཡིན།

༡༠ ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་ཐོབ་པར་འོས་པའི་ ལ་ནི་དེ་དག་ལ་ ེར་མཁན་མེད་ལ། ཐ་ན་ལས་ཀ་གཉེར་
མཁན་ ི་ལེ་ཝེ་བ་དང་། བ ོད་ད ངས་འ ལ་མཁན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་རང་རང་གི་ ལ་ ་
སོང་བ་མཐོང་ནས། ༡༡ ངས་འགོ་བ་ མས་ལ། ཅིའི་ ིར་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་འདོར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིགས་
དམོད་ ས་ཤིང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་བ ས་ནས་དེ་དག་ལ་ ར་ ི་ལས་ཀ་གཉེར་ ་བ ག ༡༢ ཡ་ ད་ ་བ་

མས་ ིས་འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་བ ་ཆའི་གཅིག་མཛད་ཁང་ ་བ ལ། ༡༣ ངས་
མཆོད་དཔོན་ཤེ་ལེམ་ ཱ་དང་། མཁས་པ་ཙ་དོག་དང་། ལེ་ཝེ་བ་པེ་ ་ཡ་བཅས་ ག་མཛད་ ་བ ོས་ཏེ་མཛད་
ཁང་གི་བདག་གཉེར་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ཧ་ནན་ ག་མཛད་ ི་ལག་རོགས་པར་བ ོས། ཧ་ནན་ནི་ཟག་ ར་

ི་ ་དང་། ཟག་ ར་ནི་མད་ཐན་ ཱའི་ ་ཡིན། མི་འདི་དག་ནི་ ོ་དཀར་ཞིང་ག ང་ ང་བས། དེ་དག་གི་ལས་
ཀ་ནི་ཡར་ ལ་བ་ མས་རང་གི་ ན་ ་ལ་བགོ་བར་ ་བ་དེ་ཡིན།

༡༤ ེ་ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་དོན་དེའི་ ིར་ ་ང་རང་ གས་ ་འཛན་རོགས། ངེད་ ིས་ ་ཡི་གནས་
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དམ་པ་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཆེད་ ་བ བས་པའི་ལེགས་ ས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མ་ ེད་ཅིག་ཅེས་ ས།
༡༥ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ངས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་མི་ལ་ལས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཆང་བཙར་བ་དང་།༼

ཆང་ ོད་ལ་ ེག་པ ༽ཚར་ཕོན་བོང་ ར་བཀལ་བ་དང་། དེ་མིན་ཆང་དང་། ན་འ མ་དང་། སེ་ཡབ་དང་།
ར་བོ་ ་ཚགས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ར་བཞིན་ཡོད་པས། ངས་དེ་དག་གིས་བཟའ་བ་

འཚང་བའི་ཉིན་དེར་ཉེན་ ལ་ ས་པ་ཡིན། ༡༦ ཡང་གནས་དེར་ ོད་པའི་ཚར་བ་འགའ་ཞིག་གིས། ཉ་དང་
དངོས་ཟོག་མང་པོ་བ ལ་འོང་ ེ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་བཙངས་པས། ༡༧ ངས་ཡ་ ་ འི་ ་ ག་ མས་ལ།

ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལོག་པར་ ད་པ་ཡིན། ༡༨ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ ང་
དེ་ ར་ ད་ནས། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་དང་མཁར་འདིའི་ ེང་ ་གནོད་ ོན་ཕབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ད་ ་

ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལོག་པར་ ད་པས། དེ་ལས་ ག་པའི་ གས་ ོ་བ་ད ི་སི་རལ་ ི་
ེང་ ་འབབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ིགས་མོ་མཛད།

༡༩ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ ་ཉིན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ོར་ ིབ་སོ་ཕོག་ ས། ངས་མི་ མས་ལ་ ོ་
གཏན་པར་བ ོས་ ང་། དེ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནམ་ཡང་ ོ་འ ེད་མི་ཆོག་གོ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ར་
བོ་འ ར་མཁན་ མས་མཁར་ནང་ ་མི་འ ལ་བའི་ཆེད་ ། ངས་གཡོག་པོ་འགའ་མཁར་ ོར་བདག་གཉེར་

ེད་ ་བཏང་། ༢༠ དེ་བས་ཚང་བ་དང་ཚང་ཟོག་ ་ཚགས་འཚང་མཁན་ མས་ཐེངས་རེ་གཉིས་ལ་མཁར་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ི་ ི་རོལ་ ་ཞག་ ོད་ ས་པས། ༢༡ ངས་དེ་དག་ལ། ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ནས་ཞག་
ོད་ ེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ད་ ང་དེ་ ར་ ེད་ན། ངས་ ོད་ཅག་ག ང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ཉེན་ ལ་ ས། དེའི་
ེས་ནས་བ ང་དེ་དག་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་མི་འོངས་སོ༎ ༢༢ ངས་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ། རང་ཉིད་ལ་གཙང་ ་
ས་ཏེ་མཁར་ ོ་ ང་ཞིང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དམ་པར་ ེད་དགོས་པར་བཤད། ེ་ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་
ིས་དེར་བ ས་ནས་ང་རང་ ན་པར་ ིས་ལ། ེད་ ི་ མས་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ང་རང་ ེས་ ་ག ང་

བར་མཛད་ཅེས་ ས།
༢༣ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ངས་ནི་ཡ་ ་ ་བ་འགའ་རེས་ཨས་དོད་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་དང་། མོ་ཨབ་

པའི་ ་ མས་ ང་མར་ ངས་མཐོང་ཞིང་། ༢༤ དེ་དག་གི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ ི་ ེད་ཀས་ཨས་དོད་པའི་
ད་ཆ་བཤད་པ་ལས། ཡ་ ་ འི་ ད་ཆ་བཤད་འཆད་མི་ཤེས་ལ། གཞན་པ་དག་གིས་རིགས་སོ་སོའི་ ལ་ ད་

འཆད་ ིན་ཡོད། ༢༥ ངས་དེ་དག་ལ་ ིགས་མོ་དང་། དེ་དག་ལ་དམོད་བོར་ཞིང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་
ང་ ེ་ ་ཡང་འབལ་བ་དང་། ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་རང་གི་ ་མོ་ ི་ ེའི་ ེས་པ་ མས་ལ་བག་མར་མི་

གཏོང་ལ། རང་ཉིད་དང་རང་གི་ ས་ ང་དེ་དག་གི་ ་མོ་ ང་མར་མི་ལེན་པར་མནའ་ཡང་འབོར་ ་བ ག
༢༦ ཡང་ངས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ ང་དོན་འདི་དག་གི་ ེང་ནས་ཉེས་པ་བསགས་
པ་མིན་ནམ། ལ་ ེ་འདི་འ ་མང་པོའི་ ོད་ ་དེ་དང་འ ན་བཟོད་པའི་ ལ་པོ་མེད་དེ། དེ་ལ་རང་གི་ ་ཡི་
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གཟིགས་ ོང་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས། ་ཡིས་ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ོས། དེ་ཉིད་ ང་ ི་ ེ་ ད་
མེད་དག་གི་གཡོ་འོག་ ་ ད་དེ་ཉེས་པ་བསགས་པ་རེད། ༢༧ དེ་ ར། ངས་ ོད་ཅག་གི་ངག་ལ་ཉན་ཏེ། ི་

ེའི་ ད་མེད་ མས་ ངས་ནས་ངེད་ཅག་གི་ ་དང་ངོ་ལོག་ ་འ ག་ ང་ངམ་ཞེས་ ས།
༢༨ མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ ི་ཚ་བོའམ། ཡོ་ ཱ་ འི་ འམ། ནི་ཧོ་རོན་པ་སན་བལ་ལད་ ི་མག་

པ་དེ་ཉིད་ངས་མཐར་བ ད་དོ༎ ༢༩ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ ན་པར་མཛད་ཅིག ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་བཙག་པར་བཟོས་ཤིང་། ེད་དང་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བ་

མས་ ིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ལོ༎
༣༠ དེ་ ར། ངས་དེ་དག་གཙང་བར་ ས་ནས་ ི་མི་ མས་དང་གཏན་ ལ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། མཆོད་

དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བའི་ལས་བགོས་ ར་དེ་དག་རང་རང་གི་ལས་གནས་ ་བ ོས་པ་དང་། ༣༡ ངས་ད་ ང་མི་
སེར་ མས་མངགས་ཏེ་ ས་ ར་ ད་ཤིང་དང་། གསར་ ་ ིན་པའི་ལོ་ཏོག་ མས་འ ལ་ ་བ ག ེ་ངེད་

ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་ ན་པར་ ིས་ལ། ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་རོགས༎ ༎



ཨེས་ཐེར་ ི་མདོ།

༡ ཨ་ཧ་ཝེ་རོ་ ལ་སར་བ ད་དེ་ ་གར་ནས་ ས་ ་བའི་བར་ ི་ ལ་ ེ་བ ་དང་ཉེར་བ ན་གཅིག་ ར་
ིས་བདག་གིར་ ས་ལ། ༢ ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཝེ་རོ་ ་ཤན་མཁར་ ་ ི་ལ་བ ད། ༣ དེ་ནས་ ིད་ལོ་ག མ་

པར། འགོ་དཔོན་དང་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་དགའ་ ོན་བཤམས་ཤིང་། ས་དེར་ ལ་ཕར་སི་དང་མ་དའི་
་དཔོན་ ེ། ལ་སོ་སོའི་ ་ ག་དང་འགོ་དཔོན་ མས་དེར་འཛམས་ཡོད་པས། ༤ ལ་པོས་དེ་དག་ལ་རང་

གི་ ལ་ ེའི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ་ནོར་དང་མཛས་བའི་གཟི་བ ིད་སོགས་ངོམ་པའི་ཆེད་ ། ཉིན་བ ་དང་
བ ད་ འི་བར་ ་ ོན་མོ་བཤམས།

༥ དེ་ ེས་ཡང་ ལ་པོས་ཤན་ ན་ ོང་ ེར་ ི་མི་ཆེ་མ་ ང་ག མ་མ ོན་ ་བོས་ཏེ་ ེད་ཚལ་ ི་ ིང་
གའི་ནང་ ་ཉིན་བ ན་ལ་དགའ་ ོན་བཤམས་ཤིང་། ༦ ིང་ག་དེའི་ནང་ཡོལ་བ་དཀར་པོ་དང་། ང་ ་
དང་། ོན་པོ་བཅས་ཡོད་ལ། དེ་དག་མདོག་སེར་ ་ཅན་ ི་གསོམའི་ཐག་པ་ད ལ་ ི་ཨ་ལོང་ལ་བ ས་ནས་

ོ་ཀ་མ་ འི་ཀ་བའི་ ེང་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། གསེར་ད ལ་ ི་མལ་ ི་ མས་ ོ་ཀ་མ་ ་དམར་པོ་དང་།
དཀར་བོ་དང་། སེར་པོ་དང་། ནག་པོ་བཅས་ ི་ ོ་གཅལ་ ེང་ ་བ ིགས་ཤིང་། ༧ ལ་པོས་ཆང་གི་གསོལ་
འ ེན་ ་ཆེན་ ས་ཤིང་། ཆང་འ ེན་ ེད་ ི་ཕོར་བ་ནི་ མ་པ་ ་ཚགས་ཡོད་པ་དག་ནི་གསེར་ལས་ བ་པ་
ཡིན་ལ། དེ་ལས་ ལ་པོ་ ོབས་མཚན་པ་ཡིན། ༨ ཆང་འ ེན་པ་ལའང་ ིག་ ོལ་ཡོད་པས། ལ་པོས་ཕོ་ ང་
ནང་གི་ ོན་པོ་ མས་ལ། གཞན་ལ་བཙན་ ིས་ ད་མི་ཆོག་ཅིང་། རང་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་ ེད་ ་འ ག་
པའི་བཀའ་བ ོས།

༩ དེ་ནས་ ལ་མོ་ཝེས་ཏིས་ ང་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོའི་ཕོ་ ང་གི་ ད་མེད་ མས་ལ་ ོན་མོ་བཤམས།
༡༠ ཉིན་བ ན་པར། ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ཆང་འ ང་ ེ་བཟི་བར་ ར་བས། ཁོའི་མ ན་ ང་པ་མེ་

་མན་དང་། བིས་ཐ་དང་། ཧར་བོ་ན་དང་། བི་ག་ཐ་དང་། ཨ་བག་ཐ་དང་། ཟེ་ཐར་དང་། ཀར་ཀས་བཅས་
ག་རིམ་པ་བ ན་ལ། ༡༡ ོད་ཚས་ ལ་མོ་ཝེས་ཏིས་ལ་ཅོད་པན་ ོན་ནས་ ལ་པོའི་ ོན་ལ་བ ས་ཤིག་

ཅེས་མངགས། དེ་ནི་ཁོས་མཛས་ཤིང་ ག་པའི་ ལ་མོ་ ་ ག་དང་འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་མཐོང་ ་འ ག་
པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ༎ ༡༢ ལ་མོ་ཝེས་ཏིས་ ག་རིམ་པ་དེ་དག་གིས་བཤད་པའི་ ལ་པོའི་ ད་ཆ་བཞིན་ཁོའི་
མ ན་ ་མ་འོང་བས། ལ་པོ་ཁོང་ ོ་མེ་ ེ་བཞིན་འབར་བར་ ས།

༡༣–༡༤ བས་དེར། ལ་པོའི་གཡས་གཡོན་ ་ ོད་ཅིང་ ལ་པོའི་ཞལ་མཐོང་བ་ལ། ཕར་སི་དང་མ་དའི་
ོན་ཆེན་ཀར་ཤེ་ན་དང་། ཤེ་ཐར་དང་། ཨད་མ་ཐ་དང་། ཐར་ཤིས་དང་། མེ་རེས་དང་། མར་སེ་ན་དང་། མེ་མ་

ཀན་བཅས་ཡོད་ལ། ལ་པོའི་ ས་ ན་ལས་དོན་བ བ་ ས་ ོན་ལ་ཤེས་ ་ཅན་ལ་འ ི་ ོལ་ཡོད་པས། ལ་
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པོས་ཁོ་ཚ་ལ། ༡༥ ལ་མོ་ཝེས་ཏིས་ ལ་པོས་མངགས་པའི་ ག་རིམ་པ་དག་གི་ ད་ཆར་མི་ཉན་པས། དོན་
དག་དེ་ཇི་ ར་ཐག་གཅོད་ ་དགོས་སམ་ཞེས་ ིས། ༡༦ མེ་ ་ཀན་ ིས་ ལ་པོ་དང་འགོ་དཔོན་ མས་ ི་ ོན་
ནས་འདི་ ད་ ། ལ་མོ་ཝེས་ཏིས་ ེད་ ངས་འདི། ལ་པོའི་བཀའ་དང་འགལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ ལ་
པོའི་ ལ་ ེ་སོ་སོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ལའང་མི་ཕན། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་མོས་ ེད་ ངས་འདི་ མ་མོ་

མས་ ི་ ་ལམ་ ་འ ོ་ ིད་པས། དེ་དག་གིས། ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ ལ་མོ་ཁོའི་མ ན་ ་བོས་
ང་། ཁོ་མོ་དེར་མ་སོང་བས། དེ་དག་གིས་ ང་རང་གི་ ོ་ག་ ང་མེད་ ་འཇོག་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༡༨ དེ་རིང་

ཕར་སི་དང་མ་དའི་ མ་མོ་ མས་ ིས་ ལ་མོའི་ ོད་ ངས་འདི་མཐོང་ ས། ལ་པོས་ ོན་ཆེན་ ིས་བཤད་
པ་ ར། ད་ནས་བ ང་མཐོང་ ང་དང་བ ས་དམོད་ ི་ལས་འདི་འ ་མེད་པར་བཟོ་དགོས། ༡༩ གལ་ཏེ་ ལ་
པོས་བདེན་པར་འདོད་ན། ཕར་སི་དང་མ་དའི་ ལ་ ། ད་ནས་བ ང་ཝེས་ཏིས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་གཏན་
ནས་ཡོང་མི་ཆོག་ལ། ཁོའི་ ལ་མོའི་གོ་གནས་ཁོ་ལས་བཟང་བ་ཞིག་ལ་ ོད་ ་ཡིན་ཞེས་གཏན་ ་བ ར་མི་

ས་པའི་བཀའ་ཡིག་ ར་ཅིག ༢༠ དེ་ ར་བ ར་བའི་བཀའ་དེ་ཉིད་ ལ་ ེ་ཡོངས་ལ་ བ་ན།༼ ལ་ ེའི་
མངའ་ཁོངས་ཤིན་ ་ ་ཆེའོ༎༼ ད་མེད་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོ་གའི་བཟང་ངན་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་དེ་དག་ལ་
བ ར་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།

༢༡ ལ་པོ་དང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་མེ་ ་ཀན་ ི་གཏམ་བདེན་པར་བ ིས་པས། ལ་པོས་ ང་གཏམ་
དེ་བཞིན་ ་ ད་ཅིང་། ༢༢ ལ་ ེ་སོ་སོའི་ཡི་གེ་དང་། རིགས་སོ་སོའི་ ལ་ ད་ ིས་བཀའ་ཡིག་ ིངས་ཏེ། ེས་
པ་ མས་ ིམ་ ི་བདག་པོ་ཡིན་པར་བ གས་ཤིང་། རང་རང་སོ་སོའི་ ལ་ ད་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་བོ༎

༢ དོན་དེའི་ ེས་ ། ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ོ་བ་ཞི་བར་ ར་ཏེ། ཝས་ཏི་དང་ཁོ་མོས་ཅི་ ད་པ། དེ་
མིན་ཁོ་མོ་ལ་ཆད་པ་ཇི་ ར་བཅད་པ་སོགས་ ན་བཞིན་མཆིས། ༢ དེ་ནས་ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་

མས་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོ་ལ་ག གས་ ད་ལེགས་པའི་ན་ ང་མ་ཞིག་བཙལ་ན་མི་བཟང་ངམ། ༣ ལ་
པོས་འགོ་བ་མངགས་ཏེ། མངའ་ཁོངས་ ི་ ལ་ ེ་སོ་སོའི་ག གས་ ད་ལེགས་པའི་ན་ ང་མ་ མས་ཤན་ ན་
མཁར་ ་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ཐོག་ཁང་༼ ཡང་ན། ཕོ་ ང་ཞེས་བ ར་བར་ །༽ ་བ ས་པ་དང་། ད་མེད་

མས་ལ་བདག་ ེད་མཁན་ ི་ ག་ མ་པ་ཧེ་ག་ཨི་ ང་མཁན་ ་བཞག་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ ི་ཞིམ་ ི་ ས་
གས་ ་བ ག་ ེས། ༤ ལ་པོ་དགའ་བའི་ ་མོ་དེ་བ ན་མོར་བ ོས་ནས་ཝས་ཏིའི་ཚབ་ ེད་ ་བ ག་ཆོག་

ཅེས་ ས། ལ་པོས་དོན་དེ་བདེན་པར་བ ིས་ནས་དེ་ ར་ ་ ད་དོ༎
༥ ཤན་ ན་མཁར་ན་ཡ་ ་ ་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་མིང་ལ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ཞེས་འབོད། དེ་ནི་བེན་ཡ་

མིན་པ་ཀིས་ཡང་ཚའམ། ཤི་མེ་ཨིའི་ཚ་བོའམ། ཡ་ཨིར་ ི་ ་ཡིན། ༦ ོན་ཆད་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་
ཙར་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཀོན་ ཱ་༼ཡོ་ཡ་ཀིན་ཡང་ཟེར།༽དང་མི་སེར་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་བཙན་ ་
འ ེར་ ས། དོ་ཀ་ཨི་ཡང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཡོད། ༧ དོ་ཀ་ཨིས་རང་གི་ ་བོའི་ ་མོ་ཧ་དས་ས་༼ ེས་ ་ཨེས་
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ཐེར་ཞེས་འབོད།༽ ་བ་གསོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་མེད་དོ༎ ་མོ་དེའི་ག གས་ ད་ལེགས་
ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཤི་ཟིན་པས། མར་དོ་ཀ་ཨིས་དེ་རང་གི་ ་མོར་ ས་སོ༎

༨ ལ་པོས་བཀའ་དེ་བ གས་ ེས། ་མོ་ཤིན་ ་མང་པོ་ ་ཤན་མཁར་ ་བ ས་ཤིང་། ་མོ་ མས་ལ་
བདག་ ེད་མཁན་ཧེ་ག་ཨི་ལ་ ད། ཨེས་ཐེར་ཡང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་བ ལ་ཏེ་ཧེ་ག་ཨི་ལ་ ད། ༩ ཧེ་ག་ཨི་
ནི་ཨེས་ཐེར་ལ་དགའ་བས་ཁོ་མོ་ ིན་ ིས་བ ངས་ཤིང་། ར་བ་ ར་ ་ཁོ་མོར་མཁོ་བའི་ ི་ཞིམ་ ས་དང་
ཐོབ་པར་འོས་པའི་ ལ་ མས་ ིན་པ་དང་། ཡང་ཕོ་ ང་གི་གཡོག་མོ་བ ན་ཞབས་ ིར་མངགས་ཤིང་། ཁོ་
མོ་དང་ཁོ་མོའི་ཕོ་ ང་གི་གཡོག་མོ་བཅས་ ད་མེད་ཐོག་ཁང་གི་ཁང་པ་བཟས་ཤོས་ཤིག་གི་ནང་ ་ ར་ ་
བ ག ༡༠ ཨེས་ཐེར་ ིས་རང་གི་ ལ་དང་རིགས་ ས་གང་ཡིན་པ་གཞན་ ་ལའང་བཤད་མ་ ོང་ ེ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། མར་དོ་ཀ་ཨིས་ཁོ་མོར་གཞན་ ་ལའང་མ་བཤད་ཅེས་བ ོས་པ་རེད།
༡༡ མར་དོ་ཀི་ཨི་ ན་ ་ ད་མེད་ཐོག་ཁང་གི་མ ན་ནས་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་ ས་ཏེ། ཨེས་ཐེར་བདེའམ་

མི་བདེ་དང་། ཁོ་མོའི་གནས་ ལ་ཇི་འ ་ཡིན་པ་ལ་བ ས། ༡༢ ད་མེད་ མས་ ིས་ ན་ ོལ་ ར་ ོན་ལ་ ་
བ་བ ་གཉིས་ ི་རིང་ ས་ལ་གཙང་ ་ ེད་དགོས། དེ་ནི་ ་བ་ ག་ལ་ མ་འ ག་པ་དང་། ཡང་ ་བ་ ག་གི་
རིང་ལ་ ི་ཞིམ་ ས་དང་འདག་ ས་བཀོལ་དགོས། ཉིན་ ངས་དེ་ ོགས་ ེས། རིམ་པ་ ར་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་
ཝེ་རོས་ལ་མཇལ་ ་འ ོའོ༎ ༡༣ ་མོ་ མས་ ལ་པོར་མཇལ་བའི་ ལ་ནི་འདི་ ་ ེ། ད་མེད་ཐོག་ཁང་ནས་

ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་བར་ ་བ ོད་ ས། དེ་ལ་ཅི་མཁོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ ་ ེར་དགོས་ལ། ༡༤ དགོང་མོ་
ནང་ ་སོང་ཞིང་ ི་ཉིན་ ད་མེད་ཐོག་ཁང་གཉིས་པར་ལོག་ ེ། ར་མོ་ མས་ལ་བདག་ ེད་པའི་ ག་ མ་
པ་ཤ་ཨས་གས་ལ་ ོད་དགོས། ལ་པོ་དེ་ལ་དགའ་ ེ་ ིར་བོས་པ་མིན་ན། ནམ་ཡང་ ལ་པོ་ལ་འཇལ་ ་འ ོ་
མི་དགོས་སོ༎

༡༥ མར་དོ་ཀ་ཨིས་ ི་ ་བོ་ཨ་བི་ཧ་ཨིལ་ ི་ ་མོ་ ེ། མར་དོ་ཀ་ཨིས་ ིས་གསོས་པའི་ཨེས་ཐེར་དེ་ཉིད་གོ་
རིམ་ ར་ ལ་པོར་མཇལ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ་མོ་ མས་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ ི་ ག་ མ་པ་ཧེ་ག་ཨིས་
ཁོ་མོར་ ིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས། ཁོ་མོས་རེ་བ་གཞན་ཅི་ཡང་མ་བཏོན་ཡང་། ཨེས་ཐེར་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་
ནི་ཁོ་མོར་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎ ༡༦ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ིད་ལོ་བ ན་པའི་ ་བ ་བ་ ེ། ཏེ་བེད་ ་བར་
ཨེས་ར་ཕོ་ ང་ ་ ངས་ཏེ་ ལ་པོར་མཇལ་ ་སོང་། ༡༧ ལ་པོ་ནི་ ་མོ་གཞན་ མས་ལས་ཨེས་ར་ལ་དགའ་
ཞིང་། ད་མེད་ན་ ང་མ་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་གཟིགས་པ་ཆེ་ཆེར་ཐོབ། ལ་པོས་ ལ་མོའི་ཅོད་པན་ཁོ་
མོའི་མགོ་ལ་བ གས་ནས། ཝས་ཏི་ཚབ་ ་ ལ་མོར་བ ོས། ༡༨ ལ་པོས་ཨེས་ཐེར་ལ་བ ས་ཏེ་འགོ་བ་དང་
འཁོར་གཡོག་ མས་ལ་ ོན་མོ་བཤམས་ཤིང་། ལ་ ེ་སོ་སོའི་ད ་ ལ་མེད་པར་བཟོས་པ་མ་ཟད། ལ་པོའི་
དགོངས་དོན་ ར་ ་དགའ་ཡང་ ་ནོམ་པ་བ ལ།

༡༩ ཐེངས་གཉིས་པར་ན་ ང་མ་ མས་བ ་ ས། མར་དོ་ཀ་ཨི་ཕོ་ ང་གི་ཆབ་ ོ་ ་བ ད་ཡོད། ༢༠ ཨེས་
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ཐེར་ ིས་མར་དོ་ཀ་ཨིའི་ངག་ལ་ཉན་ནས། རང་གི་ ལ་དང་རིགས་ ས་གཞན་ ་ལའང་བཤད་མེད། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཨེས་ཐེར་ནི་ཁོ་མོ་གསོས་པའི་ བས་དང་འ ་བར། མར་དོ་ཀ་ཨིའི་ངག་ལ་ཉན་ནོ༎ ༢༡ མར་དོ་

ཀ་ཨི་ཕོ་ ང་གི་ཆབ་ ོ་ ་ ོད་པའི་ ས་ ། ལ་པོའི་ ག་ མ་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་བིག་ཐན་དང་ཏེ་རེས་
གཉིས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ། དེ་ཉིད་གསོད་པར་ ོམ། ༢༢ མར་དོ་ཀ་ཨེས་དེ་ཤེས་
ནས་ ལ་མོ་ཨིས་ཐེར་ལ་བཤད་པ་དང་། ཨེས་ཐེར་ ིས་མར་དོ་ཀ་ཨིའི་མིང་ཐོག་ནས་ ལ་པོ་ལ་ ན་ ་ ལ།
༢༣ དོན་དེར་ཞིབ་ད ད་ ས་ཏེ་བདེན་པར་མཐོང་བས། མི་དེ་གཉིས་ཤིང་གི་ངོས་ ་ད ངས་ནས་བསད་པ་
དང་། དོན་དེ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ལོ་ ས་དེབ་ཐེར་ ་བཀོད་དོ༎

༣ དོན་དེའི་ ེས་ ། ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ིས་ཨ་གག་པ་ཧམ་མེ་ ་ ཱའི་ ་ཧ་མན་ ་བའི་གོ་ས་ཡར་
བཏེགས་ཤིང་བ ད་པ་དང་། དེའི་གོ་གནས་ནི་ ོན་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་འཕགས་པར་ ས་ཏེ། ༢ ཕོ་

ང་གི་ཆབ་ ོའི་འཁོར་གཡོག་ ན་ ིས་ཧ་མན་ལ་ ག་འཚལ་ ིན་མཆིས། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་པོས་དེ་
ར་བ ོས་པ་ཡིན། འོན་ ང་མར་དོ་ཀ་ཨི་ཁོ་ན་ ག་མ་ ས་པས། ༣ ཕོ་ ང་གི་ཆབ་ ོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་
ིས་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ། ོད་ཅིའི་ ིར་ ལ་པོའི་བཀའ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ཤིང་། ༤ ན་ ་ཁ་ཏ་ ོབ་

གསོ་ ས་ ང་མ་ཉན་པས། མར་དོ་ཀ་ཨི་དེ་ ར་ ་ ོད་ གས་སམ་མི་ གས་བ ་ ིར་ཧ་མན་ལ་ག གས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མར་དོ་ཀ་ཨིས་རང་ཉིད་ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། ༥ ཧ་མན་ ིས་མར་དོ་ཀ་ཨིས་

ག་མི་ ེད་པ་མཐོང་ནས་ ིང་ ང་ ོད་ལ་འཚང་ངོ་༎ ༦ དེ་དག་གིས་མར་དོ་ཀ་ཨིའི་རིགས་ ས་ཧ་མན་ལ་
བཤད་པས། ཁོའི་སེམས་ ་མར་དོ་ཀ་ཨི་གཅིག་ ་གསོད་པ་ནི་ ་ཡང་། ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་མངའ་
ཁོངས་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་དེ། མར་དོ་ཀ་ཨིའི་རིགས་ ད་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས་པར་སེམས།

༧ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ིད་ལོ་བ ་གཉིས་པའི་ ་བ་དང་པོ་ ེ། ་བ་ནི་ ཱན་ ི་ནང་ ། མི་ཞིག་
གིས་ཧ་མན་ ི་མ ན་ ་ཉིན་རེ་ ་རེ་བཞིན་ ར་ཞེས་ ་བའི་ ན་ ངས་ཏེ་ ་བ་བཟང་བོ་ཞིག་བདམས། དེ་
ནི་ ་བ་བ ་གཉིས་པ་ ེ། ་བ་ཨ་དར་ ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༨ ཧ་མན་ ིས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ལ། དམངས་ ི་
རིགས་ཤིག་ ལ་པོའི་མངའ་ཁོངས་ ི་ ལ་ ེ་སོ་སོར་ བ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ིག་ ོལ་ནི་དམངས་ཡོངས་

ི་ ིག་ ོལ་དང་མི་མ ན་ལ། ལ་པོའི་ ིག་ ོལ་ཡང་མི་ ང་བས། དེ་དག་རང་དགར་འཇོག་པ་ནི་ ལ་པོ་
ལ་མི་ཕན་ནོ༎ ༩ གལ་ཏེ་ ལ་པོས་བདེན་པར་མཐོང་ན། ེད་ ིས་དེ་དག་ ་མེད་ ་གཏོང་བའི་བཀའ་ཕོབས་
ཤིག ངེད་ ིས་ད ལ་ ོ་ཚད་ ི་གཅིག་ ག་མཛད་ ི་ལག་ ་ ད་དེ། ལ་པོའི་བང་མཛད་ ་གཞག་པར་

འོ་ཞེས་ ས། ༡༠ དེ་ནས་ ལ་པོས་རང་གི་ ག་མ བ་ ི་སོར་ག བ་དེ་ཡ་ ་ འི་ད ་བོ་ ེ། ཨ་གག་པ་ཧམ་
མེ་ ་ ཱའི་ ་ཧ་མན་ ི་ལག་ ་བཞག་ནས། ༡༡ ཧ་མན་ལ་འདི་ ད་ ། ད ལ་འདི་ནི་ ོད་ལ་གནང་ཞིང་།
དམངས་འདི་ཡང་ ོད་ལ་ ད་པ་ཡིན། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་ཅི་འདོད་བཞིན་ ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས།

༡༢ ་དང་པོའི་ཚས་བ ་ག མ་ཉིན། ལ་པོས་ ང་ཡིག་པ་བོས་ཏེ་ཧ་མན་ ིས་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་
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། ལ་ ེའི་སོ་སོའི་ཡི་གེ་དང་རིགས་སོ་སོའི་ ལ་ ད་བཞིན་ ་ ིས་ཤིང་། ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་མཚན་
ང་བཀོད་དེ། ི་དཔོན་དང་། ལ་ ེ་ས་སོའི་ ེ་དཔོན་དང་། དེ་མིན་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་བའི་ལག་ ་ ད་ལ།

དེའི་ ེང་ ་ ལ་པོའི་སོར་ག བ་ ི་ ་ཡང་བཏབ་བོ༎ ༡༣ དེ་ནས་འཇའ་ཚགས་ ི་དམག་ལ་ ད་དེ་ ལ་པོའི་
ལ་ ེ་སོ་སོར། ་བ་བ ་གཉིས་པ་ ེ། ཨ་དར་ ་བའི་ཚས་བ ་ག མ་ཉིན་ ི་ཉིན་གཅིག་རིང་། ཡ་ ་ འི་

ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་ ན་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་ཚར་གཅོད་པ་དང་། ་མེད་ ་གཏོང་བ་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གི་
་ནོར་བཅོམ་ནོར་ ་ལེན་དགོས་པར་བ ོས། ༡༤ བཀའ་ཡིག་དེ་བ ས་ཚར་ ེས། ལ་ ེ་སོ་སོར་བ མ་ཞིང་

རིགས་སོ་སོར་ ོག་ ེ། ཁོ་ཚར་ཉིན་དེར་ ེབས་པར་ ག་ ་བ ག ༡༥ འཇའ་སའི་དམག་མི་ མས་ ལ་པོའི་
བཀའ་བཞིན་རིངས་པར་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། བཀའ་ཡིག་ ་ཤན་མཁར་ཡོངས་ ་ བ་པར་ ས། ལ་པོས་ཧ་མན་
དང་མཉམ་ ་ཆང་བ ང་ ེ་བ ད་ ང་། ་ཤན་མཁར་ ི་དམངས་ མས་ནི་ཟང་ཟིང་ ་ ར་ཏོ༎

༤ མར་དོ་ཀ་ཨིས་ཅི་དང་ཅི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། ོན་པ་ནི་གཤགས། གསོ་མ་ནི་ ོན། མགོ་བོ་
ལ་ ིས་གཡོགས་ཏེ། མཁར་ནང་ ་ ོ་བའི་ག ང་འབོད་ ེད་ ིན་འ ོ་ཞིང་། ༢ ཕོ་ ང་གི་ཆབ་ ོར་

ཐོན་མ་ཐག་འ ོ་མཚམས་བཞག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གསོ་མ་ ོན་པ་ མས་ཕོ་ ང་གི་ཆབ་ ོའི་ནང་ ་འ ལ་
མི་ ང་། ༣ ལ་པོའི་བཀའ་ཡིག་གང་ ་འ ོར་བའི་ ལ་ ེ་དང་ས་གནས་སོ་སོ་ ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཤིན་ ་

ག་བ ལ་བར་ ར་བ་དང་། ང་གནས་ ང་བ་དང་། ེ་ངགས་འདོན་པ་དང་། ག ང་འབོད་ ེད་པ་དང་།
གསོ་མ་ ོན་ནས་ ལ་ ི་ནང་ ་ཉལ་མཁན་ཤིན་ ་མང་པོ་ ང་ངོ་༎

༤ བ ན་མོ་ཨེས་ཐེར་ ི་གཡོག་མོ་དང་ ག་ མ་པ་ མས་ ིས་དོན་དེ་ཨེས་ཐེར་ལ་བཤད་པས། ཁོ་མོ་
ཤིན་ ་ ོ་ནས་ ོན་པ་བ ར་ཏེ་ཁོ་ལ་གསོ་མ་འ ད་ ་བ ག་ ང་། ཁོས་དང་ ་མ་ ངས་པས། ༥ ཨེས་
ཐེར་ ིས་ ལ་པོས་ཁོ་མོའི་ཞབས་ ིར་མངགས་པའི་ ག་ མ་པ། མིང་ལ་ཧ་ཐག་ཟེར་བ་དེ་བོས་ནས། མར་
དོ་ཀ་ཨིའི་ས་ནས་དོན་དེ་ཅི་ཡིན་པ་དང་། ཅི་ཞིག་གི་ ིར་ ་ཡིན་པ་བ ད་གཅོད་པར་བཏང་། ༦ དེ་ནས་ཧ་
ཐག་ཕོ་ ང་གི་ཆབ་ ོའི་མ ན་ ི་ཐང་ ོང་ནས་མར་དོ་ཀ་ཨི་དང་འ ད་ཅིང་། ༧ མར་དོ་ཨ་ཀིས་རང་ཉིད་
འ ད་པའི་དོན་ ེན་དང་། དེ་མིན་ཧ་མན་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཚར་གཅོད་པའི་ ིར་ ་ ལ་པོའི་བང་
མཛད་ ་འ ལ་ འི་ད ལ་ ི་ ངས་དང་བཅས་པ་ཁོ་མོར་བཤད། ༨ དེ་མིན་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ་མེད་ ་
གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་བ ས་འ ི་ ས་ནས་ ་ཤན་མཁར་ཡོངས་ ་བ གས་ཡོད་པ་དེ། ཨེས་ཐེར་ལ་

ོན་ ིར་ཧ་ཐག་ལ་ ད་ཅིང་གསལ་བཤད་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་མོ་ ལ་པོའི་ ང་ ་སོང་ནས་རིགས་
འདིའི་ཆེད་ ་ ་བ་ ེད་དགོས་པར་ཡང་བཤད།

༩ ཧར་ཐག་ ིར་ལོག་ ེ། མར་དོ་ཀ་ཨིའི་ ད་ཆ་དེ་ཨེས་ཐེར་ལ་བཤད་པས། ༡༠ ཨེས་ཐེར་ ིས་ཧར་ཐག་
ལ་ ད་བ ར་ཏེ། མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༡ ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ ེ་སོ་སོའི་མི་
དམངས་ལ་གཏན་ ོལ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་བོས་པ་མིན་པར་རང་དགར་ར་ ོར་ནང་མའི་ནང་ ་ ལ་པོར་
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མཇལ་ ་འོང་ན། ཕོ་མོ་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་གསོད་པར་ངེས། ལ་པོས་དེ་ལ་ ག་བེར་བ ིངས་ཏེ་ ོབ་པར་མ་
མཛད་ན། ནམ་ཡང་འཚ་བར་མི་འ ར་རོ༎ ཉེ་ལམ་ ལ་པོས་ང་རང་མ་བོས་པར་ཉིན་ མ་ ་འགོར་ཟིན་ཞེས་

ས། ༡༢ དེས་ཨེས་ཐེར་ ི་ ད་ཆ་དེ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ་བཤད་དོ༎ ༡༣ མར་དོ་ཀ་ཨིས་མི་ཞིག་བ ད་དེ་ཨེས་ཐེར་
ལ། ོད་རང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ནས་བ ད་ན། ཡ་ ་ ་བ་གཞན་ མས་ལས་འདས་ཏེ་ཉེན་ཁ་འདི་གཞོལ་ བ་
པར་མ་སེམས་ཤིག ༡༤ བས་འདིར་ ོད་ ིས་ཅི་ཡང་མ་ ས་པར་བ ད་ན། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་གཞན་ནས་

ོབ་མཁན་ ང་ ེ་ ོབ་པར་འ ར་ལ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་ ད་ནི་མེད་པར་འ ར་ངེས། ོད་རང་ ལ་
པོའི་བ ན་མོར་ ར་བ་དེ་ནི། དེ་རིང་གི་ཉེན་ཁ་འདི་ ོབ་པའི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༥ ཨེས་
ཐེར་ ིས་མི་ཞིག་བ ད་དེ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ། ༡༦ ོད་ ིས་ ་ཤན་མཁར་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་བ ས་ནས། ངའི་
ཆེད་ ་ ང་གནས་ ང་ ེ་ཉིན་ག མ་དང་ཞག་ག མ་ལ་ཅི་དང་ཅི་ཡང་མ་འ ང་བར་ ོད་དང་། ང་དང་
ངའི་གཡོག་མོ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ང་གནས་ ང་བར་ ། དེའི་ ེས་ ་ང་ནི་ ིག་ ོལ་དང་འགལ་ཏེ་

ལ་པོ་ལ་འཇལ་བར་ ་ ེ། ང་རང་ཤི་ནའང་ཤིའོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༧ དེ་ནས་མར་དོ་ཀ་ཨིས་ཨིས་ཐེར་ ིས་
ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་ ་ ད་དོ༎

༥ དེ་ནས་ཉིན་ག མ་པར། ཨེས་ཐེར་ ིས་ ལ་མོའི་ ་བ་ ོན་ཏེ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ར་ ོར་ནང་མའི་
ནང་ ་འོང་ནས་བ གས་ཁང་ལ་ཁ་གཏད་དེ་ལངས་པ་དང་། ལ་པོ་ཕོ་ ང་གི་ ི་ ེང་ ་བ གས་

ཤིང་། ཕོ་ ང་གི་ ོ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་འ ག ༢ ལ་པོས་བ ན་མོ་ཨེས་ཐེར་ཕོ་ ང་གི་ར་ ོར་ནང་མ་ན་
ལངས་འ ག་པ་མཐོང་ ེས། ལག་ ་བ ང་བའི་གསེར་ ི་ ག་བེར་ ིས་ཁོ་མོར་བཀའ་ ིན་གནང་ཞིང་། ཁོ་
མོ་ ར་ ོན་ལ་འོང་ ེ་ ག་བེར་ ི་ ེ་ལ་རེག་རེག་ ས།

༣ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། བ ན་མོ་ཨེས་ཐེར་ལགས། ོད་ ིས་རེ་ཞིང་ ོད་ལ་དགོས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་
པ་ཤོད་དང་། ལ་ ིད་ ི་ ེད་ཀ་ཡིན་ཡང་ ིན་ཆོག་ཅེས་ ས་པས། ༤ ཨེས་ཐེར་ ིས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་

ལ་པོས་བདེན་པར་མཐོང་ན། ཧ་མན་དང་མཉམ་ ་ངས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་གསོལ་ ོན་ ་ཕེབས་རོགས་
ཞེས་ལན་བཏབ། ༥ ཡང་ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ཧ་མན་ལ་ ར་ ་ཨེས་ཐེར་ ིས་བཤད་པ་བཞིན་ ེད་དགོས་
ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། དེ་ནས་ ལ་པོས་ཧ་མན་ ིད་ནས་ཨེས་ཐེར་ ིས་བཤམས་པའི་གསོལ་ ོན་ ་ གས།
༦ ཆང་ ོན་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་ བས་ ། ལ་པོས་ཡང་བ ར་ཨེས་ཐེར་ལ། ོད་ ིས་རེ་ཞིང་ ོད་ལ་དགོས་
བ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤོད་དང་། ལ་ ིད་ ི་ ེད་ཀ་ཡིན་ཡང་ ོད་ལ་ ིན་ཆོག་ཅེས་བཤད་པར། ༧ ཁོ་མོས་
འདི་ ད་ ། ང་ལ་དགོས་པ་དང་རེ་བ་ཡོད་དེ། ༨ གལ་ཏེ་ ལ་པོས་བ ེ་བའི་ ན་ ིས་གཟིགས་ཏེ་ང་ལ་དགོས་
པ་དང་ངའི་རེ་བ་ཡོད་ཚད་ ོང་བར་འཐད་པ་ཡིན་ན། ལ་པོས་ཧ་མན་ ིད་ནས་ངས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་
དགའ་ ོན་ ་ཕེབས་དང་། སང་ཉིན་ངས་ ལ་པོས་ཅི་ ིས་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་ཆོག་ཅེས་ ས།

༩ ཉིན་དེར་ཧ་མན་ ི་སེམས་བདེ་ ིད་ ིས་ཁེངས་ནས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ིར་ཐོན། ཡིན་ན་ཡང་
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ཁོས་མར་ཏོ་ཀ་ཨི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ོ་ཁར་ཉལ་ནས། འ ལ་ཙམ་ཡང་མི་ ེད་པ་མཐོང་བས། མར་དོ་ཀ་
ཨིའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ ང་། ༡༠ གནས་ བས་ ་བཟོད་ ོམ་ ིས་ ིར་ ལ་ ་ལོག་ ེ། མི་མངགས་ནས་
ཁོ་རང་གི་ ོགས་པོ་དང་ ང་མ་ཟེ་རེས་འབོད་ ་བ ག་ཅིང་། ༡༡ ཁོས་རང་གི་མཚན་ ན་ གས་དང་། ་

་མོ་མང་ ་ཡོད་པ། ད་ ང་ ལ་པོས་ཁོར་བ ི་འཇོག་ཇི་འ ་ ེད་པ། ལ་པོས་ཁོ་རང་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ཇི་
ར་འགོ་བ་དང་འཁོར་གཡོག་ མས་ ི་གོང་ ་བ ོས་པ་ མས་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་དེ་ཉན་ ་བ ག ༡༢ ཧ་མན་
ིས་ད་ ང་འདི་ ད་ ། ལ་མོ་ཨེས་ཐེར་ ིས་ ་ ིག་ ས་པའི་གསོལ་ ོན་ཐོག་ འང་། ང་ཁོན་མ་གཏོགས་

གཞན་ ་ཡང་ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་གསོལ་ ོན་ལ་ གས་མི་ཆོག་པ་དང་། སང་ཉིན་ཡང་ ལ་མོས་ང་རང་
ལ་པོ་མཉམ་ ་གསོལ་ ོན་ ་བོས་ ང་། ༡༣ ཡིན་ནའང་ངས་ ལ་པོའི་ ོ་ཁར་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་པ་མར་

དོ་ཀ་ཨི་མཐོང་ ས། ང་ལ་མཚན་ ན་ གས་འདི་དག་དང་ ན་ཡང་། ང་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་དོ་ཞེས་ ས་པར།
༡༤ ཁོའི་ ང་མ་ཟེ་རེས་དང་ཁོའི་ ོགས་པོ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ ི་ ེ་ཉེར་ག མ་ཡོད་པའི་ཤིང་གི་ ་

མ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། སང་ཉིན་ ་མོར་ ལ་པོར་མར་དོ་ཀ་ཨི་དེའི་མགོ་ལ་བ ོན་དགོས་པར་ ས་ ེས། ོད་
རང་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་དགའ་ ོན་ གས་ཆོག་ཅེས་ ས་པར། ཧ་མན་ ིས་
གཏམ་དེ་བདེན་པར་བསམ་ནས་མི་ མས་ལ་ཤིང་གི་ ་ མ་བཟོ་ ་བ ག་གོ།

༦ དགོང་མོ་དེར་ ལ་པོ་གཉིད་མ་ ག་པར། མི་མངགས་ནས་ལོ་ ས་དེབ་ཐེར་ ེར་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་
ོན་ནས་ ོག་ ་བ ག་པས། ༢ བས་དེར་དཔེ་ཆའི་ ེང་ ། བིག་ཐ་ན་དང་ཏེ་རེས་ཞེས་པའི་ ོ་ ང་

མཁན་ ི་ ག་ མ་པ་གཉིས་ ིས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ལ་གནོད་པ་ ེལ་བསམ་པ་ལ། མར་དོ་ཀ་ཨིས་དོན་
དེ་ ལ་མོ་ལ་བཤད་དོ༎

༣ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། མར་དོ་ཀ་ཨིས་དོན་འདི་འ ་ཞིག་བ བས་པས། ཁོ་ལ་གོ་ས་དང་ཐོབ་ཐང་ཅི་
ཞིག་གནངས་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་པར། ལ་པོའི་ཞབས་ ི་བ་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ཅི་ཡང་གནང་མེད་
ཅེས་ལན་བཏབ། ༤ ལ་པོས་ར་ ོར་ནང་ ་ ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས།༼ བས་དེར་ཧ་མན་ ལ་པོའི་ཕོ་

ང་གི་ར་ ོར་ ི་མའི་ནང་ ། མར་དོ་ཀ་ཨི་ ོན་ནས་ ་ ིག་ ས་པའི་ཤིང་གི་ ་ མ་ ེང་ ་བ ོན་དགོས་
པའི་རེ་བ་ ་ ་འོང་བ་ཡིན།༽ ༥ འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཧ་མན་ར་ ོར་ནང་ ་འོང་འ ག་
ཅེས་ ས་པར། ལ་པོས་ཁོ་ནང་ ་ ིད་ཤོག་ཅེས་ ས། ༦ ཧ་མན་ནང་ ་འོངས་ཤིང་ ལ་པོས་ཁོ་ལ། ལ་པོ་
ནི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་མི་ལ་དགའ་ ེ། དེ་ལ་ཅི་ ས་ན་བཟང་ངམ་ཞེས་ ས་པར། ཧ་མན་ ི་སེམས་ ་

ལ་པོས་གཟི་བ ིད་བ ོལ་བའི་མི་དེ་ང་ལས་ ་ཞིག་ཡོད་ཨང་ མ་ནས། ༧ ཧ་མན་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོས་
གཟི་བ ིད་བ ོལ་བསམ་པའི་མི་དེ་ལ། ༨ ལ་པོས་ ན་ ་ ོན་པའི་གོང་མའི་ ་བ་དང་གོང་མའི་ ་མཆོག་

ིད་འོང་ནས། ༩ ལ་པོའི་ ོན་པོ་མཆོག་ ར་ཅིག་གི་ལག་ ་ ད་དེ་གོང་མའི་ ་བ་མི་དེ་ལ་ ོན་ ་འ ག་
པ་དང་། ་མཆོག་ལ་བཞོན་ ་བ ག་ནས་ ོང་ ེར་ ི་ ོམ་ ང་ ་སོང་ནས། ཁོའི་ ོན་ ་འདི་ ད་ ། ལ་
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པོས་གཟི་བ ིད་བ ོལ་བར་མོས་པའི་མི་ནི་འདི་ ར་ ོང་བ་ཡིན་ཞེས་བ གས་ ་བ ག་ན་འོས་ཞེས་ ས་སོ༎
༡༠ དེ་ནས་ ལ་པོས་ཧ་མན་ལ། དེས་ན་ ོད་རང་ ོད་ ིས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་ ར་ ་སོང་ནས་ ལ་

པོའི་ ོ་འ མ་ ི་ཡ་ ་ ་པ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ་དེ་ ར་ ོས་ཤིག ་བ་ལ་འ ས་ཤོར་ ང་མི་ཆོག་ཅེས་ ས་པས།
༡༡ དེ་ནས་ཧ་མན་ ིས་གོང་མའི་ ་བ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ་ ོན་ ་བ ག་པ་དང་ ་མཆོག་ ང་བཞོན་ ་བ ག་
ནས། ོང་ ེར་ ི་ ོམ་ ང་ ་འ ོ་ ་བ ག་ཅིང་། ཁོའི་ ོན་ ་འདི་ ད་ ། ལ་པོས་གཟི་བ ིད་བ ོལ་བར་
མོས་པའི་མི་ནི་འདི་ ར་ ོང་བ་ཡིན་ཞེས་བ གས།

༡༢ མར་དོ་ཀ་ཨི་དེ་ ར་ ིར་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ོ་ཁར་སོང་ཞིང་། ཧ་མན་ནི་སེམས་ ལ་དང་བཅས་
ཏེ་མགོ་བོ་བ མས་ཏེ། ེལ་འ བ་ ིས་ ལ་ ་ལོག་སོང་ངོ་༎ ༡༣ དེ་ནས་ཁོས་ཉིན་དེར་འ ད་པའི་དོན་དག་
ཡོད་ཚད་རང་གི་ ོགས་པོ་དང་ ང་མ་ཟེ་རེས་ལ་ཞིབ་པར་བཤད་པས། ཁོའི་གམ་ ི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་ ང་
མ་ཟེ་རེས་སོགས་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་རང་མར་དོ་ཀ་ཨིའི་ ོན་ནས་ཕམ་པར་བ མ་པ་རེད་ལ། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ཡ་

་ ་པ་བ་ཡིན་ན། ོད་ཁོ་ལས་ ལ་མི་ བ་ ེ། ནམ་ཞིག་ ོད་རང་དེའི་མ ན་ནས་ཕམ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་
ས། ༡༤ ཁོ་ཚས་ཧ་མན་ལ་ཁ་བ ་ ེད་པའི་ བས་ ། ལ་པོའི་ ག་ མ་པ་འོང་ནས་ཧ་མན་ ར་ ་ཨེས་

ཐེར་ ིས་ ་བ ིགས་ ས་པའི་གསོལ་ ོན་ ་འ ོ་དགོས་པར་བཤད༎

༧ ལ་པོས་ཧ་མན་ ིད་ནས་བ ན་མོ་ཨེས་ཐེར་ ིས་བཤམས་པའི་གསོལ་ ོན་ ་ཐོན་ ང་། ༢ ཆང་ ོན་
ཐེངས་གཉིས་པ་འདིར་ཡང་ ལ་པོས་ཨེས་ཐེར་ལ། ལ་མོ་ཨེས་ཐེར་ལགས། ཅི་ཞིག་དགོས་པ་དང་རེ་

བ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ཤོད་དང་། ངས་ ོད་ལ་ ལ་ ིད་ ི་ ེད་ ེར་དགོས་ ང་ ིན་ཆོག་ཅེས་ ིས་
པར། ༣ ལ་མོ་ཨེས་ཐེར་ ིས་ ལ་པོ་ལ། གལ་ཏེ་ང་ལ་ ལ་པོའི་ ང་ ་བཀའ་ ིན་འཐོབ་ཅིང་། ལ་པོས་དེ་
ཉིད་བདེན་པར་མཐོང་ན། ང་ལ་དགོས་པ་ནི་ངའི་ཚ་ ོག་ ིར་ ོད་ ་དང་། ངའི་རེ་བ་ནི་ང་དང་རིགས་ ད་
གཅིག་པའི་མི་རིགས་འདི་ང་ལ་ ོད་ ་དེ་ཡིན། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་དང་ངའི་རིགས་ ད་གཞན་ ིས་བཙང་

ེ། གསོད་གཅོད་ ིས་མེད་པར་གཏོང་ ིས་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་ང་ཚ་ཁོ་ན་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་ ེད་པར་
བཙང་བ་ཡིན་ན། ང་ལ་བཤད་ ་ཅི་ཡང་མེད་མོད། འོན་ ང་ ལ་པོའི་ ོང་ ད་ནི་ད ་བོས་གསབ་མི་ བ་
ཅེས་ ས། ༥ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ིས་ ལ་མོ་ཨེས་ཐེར་ལ། སེམས་ལ་དེ་ ར་འདོད་མཁན་དེ་ ་ཡིན། མི་དེ་
གང་ ་ཡོད་ཅེས་ ིས་པར། ༦ ཨེས་ཐེར་ ིས་འདི་ ད་ ། འཁོན་སེམས་ཡོད་པའི་ད ་བོ་དེ་ནི་ཧ་མན་རེད་
ཅེས་ ས་པས། ཧ་མན་ནི་ ལ་པོའི་ ང་ནས་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ༧ ལ་པོ་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ཆང་

ོན་ལས་ཧར་ ིས་ལངས་ནས་གོང་མའི་ར་ ོར་ ་སོང་། ཧ་མན་ ིས་ ལ་པོས་རང་ཉིད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་
་ཡིན་པ་ཤེས་པས། ཡར་ལངས་ཏེ་ ལ་མོར་ ོག་ ོབ་ ་བ་ ས། ༨ ལ་པོ་གོང་མའི་ར་ ོར་ལས་ ིར་ཆང་
ོན་ ་འོང་ ས། ཧ་མན་ ལ་མོའི་མལ་ ིའི་ཁར་བ ས་ཏེ་ ་བ་ ེད་བཞིན་པ་མཐོང་བས། ལ་པོས་ཁོ་

ལ། ཁོས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ། ངའི་ ང་ནས་ ལ་མོ་ལ་ བ་ཚད་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ན། མི་ཞིག་
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གིས་ཧ་མན་ ི་མགོ་བོ་བ མས་སོང་། ༩ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ག་ མ་པ་ཧར་བོ་ ་ཞེས་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས།
ཧ་མན་ ིས་ད་ ང་ ོན་ཆད་ ལ་པོར་ ས་ ེས་ཆེ་བའི་མར་ཏི་ཀ་ཨི་ལ་འདོམ་ ་ཡོད་པའི་ཤིང་གི་ ་ མ་
ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དེ། ད་ ་ཧ་མན་ ི་ ལ་ ་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ལ་པོས། འོ་ན་ཧ་མན་ཁོ་རང་ཤིང་གི་

་ མ་དེའི་ ེང་ ་བ ོན་ཞིག་ཅེས་ ས། ༡༠ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ཧ་མན་མར་ཏི་ཀ་ཨིར་ ་བ ིགས་ ས་པའི་ཤིང་
གི་ ་ མ་དེའི་ ེང་ ་བ ོན་ ེས། ལ་པོའི་ཁོང་ ོ་ད་གཟོད་འཇགས་པར་ ར་ཏོ༎

༨ ཉིན་དེར་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ིས་ཡ་ ་ འི་ད ་བོ་ཧ་མན་ ི་ ་ནོར་ཡོད་ཚད་ ལ་མོ་ཨེས་ཐེར་
ལ་ ིན་ཅིང་། ཨེས་ཐེར་ ིས་མར་དོ་ཀ་ཨི་ནི་རང་གི་གཉེན་ཉེ་ཡིན་པ་ ལ་པོ་ལ་བཤད་ཟིན་པས། ཁོ་

རང་ཡང་ ལ་པོའི་ ང་ ་སོང་། ༢ ལ་པོས་ཧ་མན་ ི་ལག་ནས་ ིར་ ངས་པའི་སོར་ག བ་དེ་ ད་ནས་
མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ་ ལ་བ་དང་། ལ་མོ་ཨེས་ཐེར་ ིས་མར་དོ་ཀ་ཨིར་ཧ་མན་ ི་ ་ནོར་ལ་བདག་ ེད་ ་བ ག

༣ དེ་ནས་ཡང་ཨེས་ཐེར་ ིས་ ལ་པོའི་ ོན་ནས་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས། མིག་ནས་མཆི་མ་འདོན་བཞིན་ཨ་
གག་པ་ཧ་མན་ ིས་བ ལ་བའི་གནོད་འཚ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡ་ ་ ་པ་མེད་པར་གཏོང་ ིས་ ི་ ོག་ ས་
ངན་པ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པའི་ ་བ་ ས། ༤ ལ་པོས་ ག་བེར་བ མས་ནས་ཨེས་ཐེར་ཡར་བ ང་བས།
ཁོ་མོ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ལངས་ཏེ། ༥ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ཨ་གག་པ་ཧམ་མེ་ ་ཐའི་ ་ཧ་མན་ ིས་ ོག་

ས་འཐེན་ཏེ། ལ་པོའི་ ལ་ ེ་སོ་སོ་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཚར་གཅོད་པར་བ མ། གལ་ཏེ་ད་ ་
ལ་པོས་ང་ལ་ ིན་བཟོ་བར་ཡིད་འཐད་པ་དང་། ལ་པོས་བདེན་པར་སེམས་ཤིང་ང་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ན།
ོད་ ིས་བཀའ་ཕབ་ནས་ཧ་མན་ ིས་འཐེན་པའི་ ས་ངན་དེ་དག་མེད་པར་མཛད་ཅིག ༦ ངས་རང་གི་མི་

རིགས་ལ་གནོད་འཚ་གཏོང་གིན་པ་བཟོད་ བ་བམ། རང་རིགས་ ་མེད་ ་གཏོང་བ་དེ་བཟོད་ བ་བམ་ཞེས་
ས། ༧ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ིས་ ལ་པོ་ཨེས་ཐེར་དང་ཡ་ ་ ་པ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ། ཧ་མན་ ིས་ཡ་ ་ ་

པར་གནོད་འཚ་བཏང་སོང་བས། ངས་ཁོ་བོའི་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ཨེས་ཐེར་ལ་ ིན་པ་དང་། ཁོ་ཤིང་གི་ ་
མ་ ་བ ོན་ནས་ཆད་པ་བཅད་ཟིན་པས། ༨ ད་ ་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་ ི་སེམས་ལ་ཅི་ ན་པ་བཞིན། ལ་

པོའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡ་ ་ ་བར་བཀའ་ཡིག་ ིས་ཏེ། ལ་པོའི་སོར་ག བ་ ིས་ ་བཏབ་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ལ་པོའི་མཚན་ཐོག་ནས་ ིས་པ་མ་ཟད། ལ་པོའི་སོར་ག བ་ ིས་ ་བཏབ་ ེ་ ིངས་པ་ཡིན་པས། མི་ ་
ཞིག་གིས་ ང་དེ་ལ་ བ་འགལ་ ེད་མི་ བ་ཅེས་ ས།

༩ ་བ་ག མ་པ་ ེ། ་བ་སི་ཝན་ ི་ཚས་ཉེར་ག མ་ཉིན་ ལ་པོའི་ ང་ཡིག་པ་བོས་ཏེ། མར་དོ་ཀ་ཨིས་
བ ོས་པ་བཞིན་ ལ་ ེ་སོ་སོའི་ཡི་གེ་དང་། རིགས་སོ་སོའི་ ལ་ ད། དེ་མིན་ཡ་ ་ ་བའི་ཡི་གེ་དང་ ལ་ ད་

ིས་བཀའ་ཡིག་ ིས་ཏེ། ་གར་ནས་ ས་ ལ་བར་ ི་ ོང་ ེར་བ ་དང་ཉེར་བ ན་ ་གནས་ཡོད་པའི་
ཡ་ ་ ་པ་དང་ ལ་ ེ་སོ་སོའི་ ི་དཔོན་དང་། ལ་ ེའི་དཔོན་པོ། འགོ་བ་དག་ལ་བ ར་ཞིང་། ༡༠ མར་དོ་
ཀ་ཨིས་ ིས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་མཚན་ཐོག་ནས་བཀའ་ཡིག་ ིས་ཤིང་། ལ་པོའི་སོར་ག བ་ ིས་ ་
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བཏབ་ནས་བང་ཆེན་པ་ ་མི་དག་ལ་ ད་དེ་ ོགས་སོ་སོར་ ེལ་ ་བ ག་ཅིང་། ༡༡ བཀའ་ཡིག་ ་ ལ་ ེ་
དང་མཁར་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ་བ་བ ་གཉིས་པ་ ེ། ཨ་དར་ ་བའི་ཚས་བ ་ག མ་ཉིན།
ཉིན་གཅིག་ལ་འཛམས་པར་ ས་ཏེ་རང་གི་ ོག་མགོ་ཐོན་པར་ ེད་དགོས་ལ། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ་མེད་ ་
གཏོང་བར་ ོམ་པའི་ད ་བོ་དང་། ཁོ་ཚའི་བཟའ་ ་དང་། ་ ག་དང་། ་ནོར་སོགས་འ ོག་ཆོག་པར་ ལ་
པོས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་ཅེས་ ིས་ཡོད། ༡༢ གོང་དང་འ ། ༡༣ བཀའ་ཡིག་བ ་འ ི་ ས་ཤིང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་
དང་། རིགས་སོ་སོར་བ ལ་ཏེ་ བ་བ གས་ ས་ནས། ཡ་ ་ ་པས་ད ་བོར་འཁོན་ལན་ ོག་པའི་ཉིན་དེར་

་བ ིགས་ ས་ནས་བ ད། ༡༤ དེ་ནས་བང་ཆེན་པ་ ་མི་དེ་ ལ་པོའི་བཀའ་ཡིག་ ེར་ཏེ་ལམ་ལ་ཆས་ཤིང་།
་ཤན་མཁར་ཡོངས་ ་བ ལ་ཏོ༎

༡༥ མར་དོ་ཀ་ཨི་ཡིས་མདོག་དཀར་ ོན་ཅན་ ི་ཕོ་ ང་གི་ ་བ་ ོན་ཞིང་མགོ་ལ་གོང་མའི་ཅོད་པན་
བཏགས་པ་དང་། ་ ག་གི་མདོག་དང་ ན་པའི་གསོ་མའི་རས་ ི་ ི་ ་ ོན་ཏེ་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་མར་
འོང་བས། ་ཤན་མཁར་ ི་མི་མང་གིས་ ད་གསེང་མཐོན་པོས་དགའ་འབོད་ ས་པ་དང་། ༡༦ དེ་ནས་བ ང་
ཡ་ ་ ་པ་ མས་དགའ་བ་དང་ ོ་བའི་ ོང་ནས་བདེ་ ིད་ ི་དཔལ་ལ་རོལ་ བ་པར་ ར་རོ༎ ༡༧ ལ་པོའི་
བཀའ་ཡིག་ ེབས་པའི་ ལ་ ེ་དང་མཁར་སོ་སོ་དང་། ཉིན་དེར་ཡ་ ་ ་པ་ མས་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་ ར་
ཏེ་ ོན་མོ་བཤམས་ཤིང་། ཉིན་དེ་བ ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོར་བདམས། དེ་ནས་ ལ་དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ཡ་ ་

་པར་འཇིགས་ཤིང་ ག་པས། ཡ་ ་ ་པའི་རིགས་ ད་ ི་ནང་ ་ གས་སོ༎

༩ ་བ་བ ་གཉིས་པ་ ེ། ་བ་ཨ་དར་ ་བའི་ཚས་བ ་ག མ་ཉིན། ལ་པོའི་བཀའ་ཡིག་ལག་ ་བ ར་
ལ་ཉེ་བས། ཡ་ ་ ་པའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ཉིན་དེ་ནི་ཁོ་ཚར་བདག་ ོང་ ེད་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པར་

རེ་བ་ ེད་ ིན་ཡོད་མོད། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ང་བའི་མི་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ས།
༢ ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ོང་ ེར་སོ་སོར་འཛམས་ཏེ། ཁོ་ཚར་གནོད་འཚ་གཏོང་བའི་མི་

མས་གསོད་པར་ ོམ། ཡིན་ན་ཡང་། རིགས་སོ་སོའི་མི་ མས་ཡ་ ་ ་བར་ཧ་ཅང་ ག་པས། ཁོ་ཚར་ ང་
ང་ངོ་ཡ་ ེད་མ་ བ། ༣ ལ་ ེ་སོ་སོའི་འགོ་བ་དང་། ི་དཔོན་དང་། ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་དང་། ལ་པོའི་

ལས་དོན་ བ་མཁན་ མས་མར་དོ་ཀ་ཨི་ལ་འཇིགས་ཤིང་ ག་པས། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་རོགས་རམ་ ས།
༤ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་མར་དོ་ཀ་ཨིའི་དབང་ཆ་ཆེན་པོར་ ར་བས། ཁོའི་མཚན་ ན་ གས་ ལ་ ེ་སོ་སོར་

བ་ལ། ཉིན་བཞིན་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར།
༥ དེ་བཞིན་ཡ་ ་ ་པས་ཁོ་ཚའི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིས་བསད་ཅིང་། དག་གང་འདོད་ ིས་མི་དེ་དག་

་མེད་ ་བཏང་། ༦ ་ཤན་མཁར་ ་ཡ་ ་ ་བས་མི་ ་བ ་བསད་ཅིང་། ༧ དེ་མིན་པར་ཤན་ ་ཐ་དང་།
དལ་ཕོན་དང་། ཨས་པ་ ཱ་དང་། ༨ པོ་ར་ ཱ་དང་། ཨ་དལ་ཡ་དང་། ཨ་རི་ད་ ཱ་དང་། ༩ པར་མས་ ་དང་། ཨ་
རི་ས་ཨི། ཨ་རི་ད་ཨི་དང་། ཝེ་ཡེ་ཟ་ ཱ་དང་། ༡༠ མི་འདི་བ ་བོ་ནི་ཧམ་མེ་ད་ཐའི་ཚ་བོའམ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་
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ི་ད ་བོ་ཧ་མན་ ི་ ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་བསད་དོ༎ ཡིན་ཡང་། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ་ནོར་
ཧམ་འ ོག་མ་ ས་སོ༎

༡༡ ཉིན་དེར་ ་ཤན་མཁར་ ་བསད་པའི་མི་ ངས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་བ ར་བས། ༡༢ ལ་པོས་ ལ་མོ་
ཨེས་ཐེར་ལ། ཡ་ ་ ་པས་ ་ཤན་མཁར་ ་མི་ ་བ ་དང་། ཧ་མན་ ི་ ་བ ་བཅས་བསད། ལ་པོའི་ ལ་

ེ་གཞན་དག་ལ་ཅི་ ས་ཡོད་པ་མི་ཤེས། ད་ ་ ོད་ལ་ཅི་ཞིག་དགོས་སམ། ངས་ ིན་ཆོག ད་ ང་རེ་བ་ཅི་
ཞིག་ཡོད་པ་ཤོད་དང་། ངས་ ོད་ ི་རེ་བ་བ ང་ཆོག་ཅེས་ ས་པས། ༡༣ ཨེས་ཐེར་ ིས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་

ལ་པོས་བདེན་པར་སེམས་ན། ོད་ ིས་ ་ཤན་མཁར་ ི་ཡ་ ་ ་པར་སང་ཉིན་ཡང་དེ་རིང་བཞིན་ ེད་ ་
བ ག་ ེ། ཧ་མན་ ི་ ་བ ་བོའི་བེམ་པོ་ཤིང་གི་ ་ མ་ ེང་འགེལ་ ་འ ག་རོགས་ཤེས་ ས་པར། ༡༤ ལ་
པོས་ ་ཤན་མཁར་ ་དེ་ ར་ ེད་པའི་བཀའ་ཡིག་བ གས་པས། མི་ མས་ ིས་ཧ་མན་ ི་ ་བ ་བོའི་བེམ་
པོ་ཤིང་གི་ ་ མ་ ་བཀལ་ཏོ༎ ༡༥ ་བ་ཨ་དར་ ི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན། ་ཤན་མཁར་ ི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་
མཉམ་ ་འ ས་ནས་ ་ནོར་ཧམ་འ ོག་མ་ ས་པར་མི་ མ་བ ་བསད་པ་དང་།

༡༦ ལ་པོའི་ ལ་ ེ་ མས་ན་ ག་པའི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ང་མཉམ་ ་འཛམས་ནས་རང་གི་ ོག་
མགོ་ཐོན་པར་ ས་ཤིང་། ་ནོར་ཧམ་འ ོག་མ་ ས་པར། ཁོ་ཚར་ ང་བའི་མི་ ི་བ ན་དང་ ་ ོང་བསད་
དེ། ད ་བོ་ལས་ ལ་ཞིང་ཞི་བདེ་ཡི་འཚ་བར་རོལ་ བ་པར་ ར། ༡༧ ་བ་ཨ་དར་ ི་ཚས་བ ་ག མ་དེ་

ར་ ད་ཅིང་། ཚས་བ ་བཞི་ལ་ངལ་གསོ་ ས་པ་དང་། ཉིན་དེར་ཁོ་ཚས་ ོན་མོ་བཤམས་ཏེ་དགའ་ ིད་ལ་
རོལ། ༡༨ འོན་ ང་ ་ཤན་མཁར་ ི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཚས་བ ་ག མ་དང་། བ ་བཞི་གཉིས་ནི་ད ་བོ་
ཚར་གཅོད་ ིར་འཛམས་ཤིང་། ཚས་བཅོ་ ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ས་ཏེ། ཉིན་དེར་དགའ་ ིད་ ི་ ོན་མོ་
བཤམས། ༡༩ དེ་བས་མཁར་དང་ གས་རི་མེད་པར་ ོང་ ལ་དང་ ེ་བར་གནས་པའི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས།
ཨ་དར་ ་བའི་ཚས་བ ་བཞི་ནི་དགའ་ ིད་ ི་ ོན་མོ་བཤམས་པའི་ཉིན་མོར་གཏན་འབེབས་ ས་ཤིང་། ཉིན་
དེར་ཕན་ ན་ལ་ལེགས་ ེས་འ ལ་བཞིན་ཡོད།

༢༠ མར་དོ་ཀ་ཨི་ཡིས་དོན་དག་དེ་ཡི་གེར་ ིས་ནས། ཉེ་རིང་ ན་ ་ཡོད་པའི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་
མཁར་སོ་སོའི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་བ ར་ཏེ། ༢༡ ཁོ་ཚ་ལ་ལོ་རེའི་ཨ་དར་ ་བའི་ཚས་བ ་བཞི་དང་བཅོ་ འི་
ཉིན་མོ་ནི། ༢༢ ་འདིའི་ཉིན་འདི་གཉིས་ནི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ད ་བོ་ལས་ཐར་ཏེ་ཞི་བདེ་དང་། བདེ་ ིད་
དང་། ག་གི་ ན་པ་སངས་ཤིང་ ིད་ ི་ཉི་མ་ཤར་བའི་ ས་ཆེན་ ་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས་བར་བ གས་
ཏེ། ཉིན་དེར་ ོན་མོ་བཤམས་ནས་ཕན་ ན་ལ་ལེགས་ ེས་འ ལ་བ་དང་། ད ལ་བོ་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བར་

ེད།
༢༣ དེ་ནས་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་མར་དོ་ཀ་ཨིས་དེ་དག་ལ་ཡི་གེ་ ིས་པ་ཇི་བཞིན། ཐོག་མར་ ང་བའི་

ལས་དེ་མགོ་ནས་མ ག་བར་ ་ ང་དགོས་པའི་གཏན་ ོལ་ ་བ ར། ༢༤ དེ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ད ་བོ་ཨ་གག་
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པ་ཧམ་མེ་ ་ཐའི་ ་ཧ་མན་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་གསོད་པའི་ཆེད་ ་ ར་ ངས་པ་ ེ། ན་ ངས་ནས་ཡ་
་ ་པ་ཚར་གཅོད་ ེད་པར་ ོག་ ས་འཐེན། ༢༥ ཡིན་ན་ཡང་ཧ་མན་ ིས་ཡ་ ་ ་པ་ ་མེད་ ་གཏོང་བའི་
ས་ངན་དེ་ ིར་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་ ིན་དགོས་ ང་། དོན་དག་དེ་ ལ་པོས་ཐོས་ ེས་བཀའ་ཕབ་ ེ་ཁོ་དང་

ཁོའི་ ་ མས་ཤིང་གི་ ་ མ་ ེང་བ ོན་པས། ༢༦ ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ར་ ི་མིང་ལས་ ར་ ངས་ཏེ།
ཉིན་འདི་གཉིས་ལ་ ་རིམ་ ི་ ས་ཆེན་ཞེས་བཏགས་སོ༎ ཁོ་ཚས་ཡི་གེ་འདི་ ེང་ ིས་པའི་ ད་ཆ་དང་དོན་
དག་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཐོས་ཡོད་ ེན། ༢༧ ཡ་ ་ ་པས་ ིག་ ོལ་བ གས་ཏེ། ཤ་ཉེ་འ ེལ་དང་ ེས་རབས་
པ། ད་ ང་ཁོ་ཚ་དང་འ ེལ་ ེད་པའི་མི་ཚང་མར་དམ་བཅའ་ ་བ ག་ནས། ལོ་རེ་རེར་ཡི་གེ་ ེང་ ིས་པའི་

ས་ཆེན་གཉིས་ ང་དགོས་ཤིང་། ས་གཏན་ ་ ན་ཆད་མི་ ང་བར་ ས་པ་དང་། ༢༨ ལ་ ེ་དང་མཁར་
སོ་སོ་དང་། ིམ་ཚང་རེ་རེས་ ས་རབས་ནས་ ས་རབས་བ ད་ལ་ཉིན་འདི་གཉིས་ ན་གསོ་དང་། བ ི་ ང་

ས་ཏེ། ཡ་ ་ ་པའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ིས་ ར་རིམ་ ི་ ས་ཆེན་འདི་འདོར་མི་ ང་ལ་བ ེད་ ང་མི་
ང་བར་ ས་སོ༎

༢༩ དེ་ནས་ཨ་བི་ཧ་ཡིལ་ ི་ ་མོའམ། བ ན་མོ་ཨེས་ཐེར་དང་ཡ་ ་ ་པ་མར་དོ་ཀ་ཨི་གཉིས་ ིས་ ང་
དབང་ཅི་ཡོད་ ིས་ ་རིམ་ ི་ ས་ཆེན་འདི་བ ི་ ང་ ེད་དགོས་པའི་ ོགས་ ི་ཡིག་ཆ་ཐེངས་གཉིས་པ་ ིས་
ཤིང་། ༣༠ ཁོ་གཉིས་ ིས་ཞི་བ་དང་ ང་བོའི་ ོ་ནས་ཡི་གེ་ ིས་ཏེ་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་
ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་བ ་དང་ཉེར་བ ན་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་བ ར་ཏེ། ༣༡ ཁོ་ཚ་ལ་ ས་ ར་ ་རིམ་ ི་ ས་
ཆེན་འདི་བ ང་ ེ། ང་གནས་ ང་བ་དང་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཡ་ ་ ་པ་མར་དོ་ཀ་ཨི་དང་ ལ་མོ་ཨེས་
ཐེར་གཉིས་ ིས་བ ོས་པ་ ར། མི་རང་རང་གི་ཆེད་དང་ ེས་རབས་པའི་ཆེད་ ་དམ་བཅས་པ་ ར་ ེད་
དགོས་བ ལ། ༣༢ དེ་བཞིན་ཨེས་ཐེར་ ིས་ ་རིམ་ ི་ ས་ཆེན་ ང་དགོས་པར་བ ོས་པའི་དོན་དག་དེ་ཡང་
ཟིན་ཐོའི་ ེང་བཀོད་ཡོད་དོ༎

༡༠ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ིས་ཉེ་འ མ་ ི་ མ་སའི་ ལ་དང་ ིང་ ན་དག་ལ་ད ་ ལ་འ ལ་ ་
བ ག་པ་དང་། ༢ ཁོའི་དབང་ཆ་དང་ ས་མ ་ ད་དེ་བ བས་པའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་དང་། མར་

དོ་ཀ་ཨི་ལ་ཐོབ་དང་གོ་ས་གནང་བའི་ཞིབ་ཚགས་ ི་ལས་དོན་དག ལ་པོ་མ་ ་དང་ ལ་པོ་ཕར་སིའི་ལོ་
ས་དེབ་ཐེར་ ་བཀོད་ཡོད་མིན་ནམ། ༣ ཡ་ ་ ་བ་མར་དོ་ཀ་ཨི་ནི་ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ོན་པོར་ ར་

ནས། ཡ་ ་ ་པའི་ ོད་ ་དབང་ཆ་ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ ་ ར་བ་དང་། རིགས་ ད་གཅིག་པའི་མི་མང་གིས་ཁོ་ལ་
དགའ་བ་དང་། ཁོས་ ང་རང་གི་རིགས་ལ་བདེ་ ིད་ཡོང་བར་རེ་ཞིང་། དེ་དག་ལ་གཏམ་ཡང་ཞི་བར་བཤད་
པ་ཡིན་ནོ༎ ༎



ཡོབ་ ི་མདོ།

༡ ས་ ི་ ལ་ ་མིང་ལ་ཡོབ་ཅེས་ ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ག ང་ཤིན་ ་ ང་ཞིང་ ་ལ་འཇིགས་པ།
མི་དགེ་བའི་ལས་དང་ ལ་བ་ཞིག་ཡིན། ༢ ཁོ་ལ་ ་བ ན་དང་ ་མོ་ག མ་ཡོད་པ་དང་། ༣ ིམ་ནོར་ལ་

ག་བ ན་ ོང་དང་། ་མོང་ མ་ ོང་། ནོར་ཆིག་ ོང་། བོང་མ་ ་བ ། དེ་མིན་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་ཤིན་ ་
མང་བས། ཤར་ ོགས་པའི་ ོད་ ་ཆེས་ ན་ གས་དང་ ན་པ་དེ་ཡིན།

༤ ཁོའི་ ་ མས་ ིས་ཉིན་ ར་རང་གི་ ིམ་ ་གསོལ་ ོན་བཤམས་ཤིང་། མི་མངགས་ནས་རང་གི་ ིང་
མོ་ག མ་པོ་བོས་ཏེ། མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་བར་ ེད། ༥ གསོལ་ ོན་ ི་ཉི་མ་འདས་ ེས། ཡོབ་ ིས་
མི་མངགས་ཏེ་དེ་དག་ལ་གཙང་ ་ ེད་ ་འ ག་ཅིང་། ཁོ་རང་ཡང་ ་མོ་ནས་ལངས་ཏེ་དེ་དག་གི་ ངས་
ཀ་བཞིན་ ་དམར་བསང་འ ལ་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ་ མས་ ིས་ཉེས་པ་
བསགས་ཏེ། ་སེམས་ནས་འདོར་ཡང་ ིད་ཅེས་ཟེར། ཡོབ་ ིས་ནམ་ ན་དེ་ ར་ ོད་བཞིན་མཆིས་སོ༎

༦ ཉིན་ཞིག ་ཡི་འཁོར་ མས་གཙ་བོའི་ ང་ ་འ ེང་ཞིང་། ས་ཏན་ཡང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་གནས་པ་ལ།
༧ གཙ་བོས་ས་ཏན་ལ། ོད་གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ས་ཏན་ ིས་དེའི་ལན་ ། ང་ནི་ས་ཐོག་
ནས་ཡར་འ ོ་མར་བ ོད་དང་། ཕར་འ ོ་ ར་འོང་ ས་ ེས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༨ ཡང་གཙ་བོས་ས་ཏན་
ལ། ོན་ཆད་ ོད་ ིས་སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་གཡོག་པོ་ཡོབ་ལ་བ ས་ ོང་ངམ། ས་ཐོག་ ་ཁོ་དང་འ ་བའི་
མི་ཤིན་ ་ག ང་ ང་། ་ལ་འཇིགས་པ། མི་དགེ་བའི་ལས་དང་ ལ་བ་ཞིག་མེད་ཅེས་ ས་པས། ༩ ས་ཏན་

ིས་གཙ་བོ་ལ། ཡོབ་ནི་ ་ལ་འཇིགས་པ་དེ། ་མཚན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ༡༠ ེད་ ིས་ ོགས་བཞིར་ར་བ་
བ ོར་ཏེ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ིམ། དེ་མིན་ཁོ་ལ་ཅི་བདོག་ཐམས་ཅད་ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་ལག་པས་ཅི་ ས་
ཐམས་ཅད་ལ་ ེད་ ིས་ ིན་ བས་གནང་ཞིང་། དེའི་ ིམ་ནོར་ཡང་ས་ཐོག་ནས་མང་ ་འཕེལ་བར་ ས།
༡༡ གལ་ཏེ་ ེད་ ི་ ག་གིས་ཁོ་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཟོས་ན། དེས་ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ ་ ེད་རང་
འདོར་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༡༢ གཙ་བོས་ས་ཏན་ལ། ཁོ་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ལག་ ་ཡོད་ ང་།
ཁོ་རང་ཉིད་ལ་ལག་པས་གནོད་པ་ ེད་མི་ ང་ཞེས་ ས་པས། ས་ཏན་གཙ་བོའི་ ང་ནས་མར་ ིན་ཏོ༎

༡༣ ཉིན་ཞིག ཡོབ་ ི་ ་ ་མོ་ མས་ ིས་གཅེན་པོའི་ ིམ་ ་བཟའ་བ་དང་ཆང་ལ་རོལ་ ིན་ བས་ །
༡༤ བང་ཆེན་པ་ཞིག་ཡོབ་ ི་མ ན་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ང་གིས་ཞིང་ ོ་ཞིང་། བོང་ ས་གམ་ ་ ་
བ་བཞིན་པའི་ ས་ཤིག་ལ། ༡༥ ོ་ ར་ ་ས་ ཱ་བ་ མས་ ང་ ེ། ོ་ གས་ མས་འ ོགས་ཤིང་གཡོག་པོ་

མས་ ིས་བསད་དེ། ང་ཁོ་ན་ལས་མ་ཐར་བས་ ོད་ལ་གཏམ་ ེལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༦ ཁོས་ ད་
ཆ་བཤད་ ིན་པའི་ བས་ ། ར་ཡང་མི་ཞིག་ ེབས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ་ཡིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་མེ་ཕབ་
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ེ། ག་ ་དང་གཡོག་པོ་ མས་བ ེགས་ནས་ང་ཁོ་ན་ལས་མ་ཐར་བས། ོད་ལ་གཏམ་ ེལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་
ཞེས་ ས། ༡༧ དེས་ ད་ཆ་བཤད་ ིན་པའི་ བས་ ། ཡང་མི་ཞིག་ ེབས་ནས་འདི་ ད་ ། ཀལ་དི་བ་ མས་

་ཁག་ག མ་ ་བགོས་ཏེ་ ོ་ ར་ ་ ང་ནས། ་མོང་ མས་ ེར་ཞིང་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་བསད་དེ། ང་ཁོ་
ན་ལས་མ་ ག་པས་ ོད་ལ་གཏམ་ ེལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༨ དེས་ ད་ཆ་འཆད་ ིན་པའི་ ས་ །

ར་ཡང་མི་ཞིག་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ ་མོ་ མས་ ིས་གཅེན་པོའི་ ིམ་ ་བཟའ་བ་དང་ཆང་ལ་
རོལ་བའི་ ས་ ། ༡༩ བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐང་ ོང་ནས་ལངས་ཏེ་ཁང་པའི་ ་
བཞི་བཤིག་ཅིང་། ཁང་པ་ན་གཞོན་ མས་ ི་ ེང་ ་འ ེལ་ནས་ཡོད་ཚད་བསད་དེ། ང་གཅིག་ ་ལས་མ་ཐར་
བས་ ོད་ལ་གཏམ་ ེལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༠ ཡོབ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ོན་པ་ནི་གཤགས། ་ནི་ ེགས ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ག་འཚལ་ནས། ༢༡ འདི་ ད་
། ང་ནི་མའི་མངལ་ནས་གཅེར་ ར་འོངས་ཤིང་། ར་ཡང་གཅེར་ ར་ ིར་ལོག་ལ། འདི་གནང་མཁན་

ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ལ། ིར་འ ེར་མཁན་ཡང་གཙ་བོ་ཡིན། གཙ་བོའི་མཚན་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཞེས་ ས། ༢༢ ་
བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོབ་ ིས་ཉེས་པ་མ་བསགས་ལ། ་ལ་ལེ་བདའ་༼ཡང་ན། ་ངན་ཡང་མ་གཏམ་
མོ།༽ཡང་མ་ ས་སོ༎

༢ ཡང་ཉིན་ཞིག ་ཡི་འཁོར་ མས་གཙ་བོའི་ ང་ ་འ ེང་ཞིང་། ས་ཏན་ཡང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཡོད་
པ་ལ། ༢ གཙ་བོས་ས་ཏན་ལ། ོད་གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ས་ཏན་ ིས་དེའི་ལན་ ། ང་ནི་

ས་ཐོག་ནས་ཡར་འ ོ་མར་བ ོད་དང་། ཕར་འ ོ་ ར་འོང་ ས་ ེས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ གཙ་བོས་ས་
ཏན་ལ། ོན་ཆད་ ོད་ ིས་སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་གཡོག་པོ་ཡོབ་ལ་བ ས་ ོང་ངམ། ས་ཐོག་ ་ཁོ་དང་འ ་
བའི་མི་ཤིན་ ་ག ང་ ང་། ་ལ་འཇིགས་པ། མི་དགེ་བའི་ལས་དང་ ལ་བ་ཞིག་མེད། ོད་ ིས་ང་རང་ཆེ་
ཆེར་བ ལ་ཏེ། ་མཚན་མེད་པར་ཁོའི་ཡོད་ཚད་མེད་པར་བཟོས་ ང་། དེ་ཡིས་ད་ ང་རང་གི་སེམས་ ངས་
གཙང་དེ་ ང་གིན་ ོད་དོ་ཞེས་ ས། ༤ ས་ཏན་ ིས་གཙ་བོ་ལ། མིས་པགས་པའི་ཚབ་ ་པགས་པ་ ེ། རང་ལ་
ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོས་བཏང་ནས། རང་གི་ ོག་ ོབ་པར་ ེད། ༥ ེད་ ིས་ ག་བ ངས་ཏེ་ཁོའི་ ས་པ་དང་
ཤ་ ས་པར་ ས་ན། དེས་ ེད་འདོར་བར་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༦ གཙ་བོས་ས་ཏན་ལ། དེ་ཡི་ ོག་ལས་གཞན་པ་
ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ལག་ན་ཡོད་ཅེས་ ས་པས། ༧ ས་ཏན་གཙ་བོའི་ ང་ནས་མར་སོང་ཞིང་། ཡོབ་ ི་ ང་བའི་
མ བ་མོ་ནས་ ད་པའི་ག ག་གི་བར་ ་འ མ་པས་ཁེངས་པར་ ས། ༨ ཡོབ་ཐབ་ཀའི་ཐལ་ནང་ ་བ ད་དེ།

་མ་ མ་ ་ཞིག་གིས་ ས་འ ད་ ིན་ ོད། ༩ ཁོའི་ ང་མས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ད་ ང་རང་གི་སེམས་ ངས་
གཙང་དེ་ ང་འདོད་དམ། ོད་ ིས་ ་དོར་ཏེ་ཤི་ན་དགའ་འོ་ཞེས་ ས། ༡༠ ཡོབ་ ིས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ ི་ ད་
ཆ་དེ་ ད་མེད་ ེན་མ་ཞིག་གི་ ད་ཆ་དང་འ ། ེ་མ་ ི་ ད། ང་ཚ་ལ་ ་ཡི་ ག་ནས་བདེ་ ིད་ཐོབ་པ་ལས།
གནོད་ ོན་ཐེབས་མི་ ང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་ཏེ། དོན་དག་འདི་ཐམས་ཅད་ ི་ ིར་ ་ཡོབ་ ིས་ཁ་ནས་
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ང་ཉེས་པ་མ་བསགས་སོ༎
༡༡ ཡོབ་ ི་ ོགས་པོ་ག མ་ ེ། ཏེ་མན་པ་ཨེ་ལི་ཕས་དང་། ་ཧི་བ་བིལ་ ད་དང་། ན་ཨ་མད་པ་ཙ་ཕར་

བཅས་ ིས་གནོད་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁོའི་ ེང་ ་བབས་པ་ཐོས་ཏེ། རང་རང་གི་ ལ་ནས་ ས་ཆད་
བཏབ་ ེས་མཉམ་ ་འོངས་ཏེ་ཁོའི་ ིར་ ་ ག་བ ལ་དང་། ཁོ་ལ་སེམས་གསོ་ ས། ༡༢ དེ་དག་གིས་ ང་རིང་
ནས་བ ས་ན་ཁོ་རང་ངོ་མི་ཤེས་པར་ ར་འ ག་པས། ད་ཆེན་པོས་ ས་པ་དང་། རང་རང་གི་ ོན་པ་ཚལ་
བར་གཤགས་ཤིང་། ཐལ་བ་གནམ་ལ་གཏོར་ཏེ་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབས་པར་ ས། ༡༣ དེ་དག་ཁོ་དང་
མཉམ་ ་ཉིན་བ ན་ཞག་བ ན་ལ་བཙག་ ར་བ ད་ ང་། ཁོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར་བ་མཐོང་བས་སོ༎

༣ དེའི་ ེས་ ། ཡོབ་ ིས་རང་གི་ ེས་ ར་ལ་དམོད་མོ་ ས། ༢ དེ་ནི་འདི་ ད་ །
༣ ང་རང་ ེས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་དང་། ེས་པ་ཞིག་ མ་པར་བཤད་པའི་མཚན་མོ་དེ་ ོངས་པར་ཤོག

༤ ཉིན་མོ་དེ་ ན་ནག་ ་འ ར་བར་ཤོག ་ཡིས་ ེང་ ོགས་ནས་དེ་ཉིད་མི་འཚལ་བར་ཤོག འོད་ ང་དེའི་
ེང་ ་མི་འ ོ་བར་ཤོག ༥ ན་ནག་དང་འཆི་ ིབ་ ིས་ཉིན་མོ་དེ་འགེམས་པར་ཤོག ིན་ནག་དེའི་ ེང་ ་

འ ིལ་བར་ ོན། ཉི་འཛན་ ིས་དངངས་ ག་བ ེད་པར་ཤོག ༦ མཚན་མོ་དེ་ ན་པ་ ག་པོས་འ ོགས་ཏེ། ལོ་
འ བ་ ེད་ ི་ཉིན་མོར་མི་གཏོགས་ལ། ་བ་འ བ་ ེད་ ི་ཉིན་ ངས་ འང་མི་བ ི་བར་ཤོག ༧ མཚན་མོ་
དེར་ ེ་འཕེལ་མེད་ལ། དེའི་ ས་ ་དགའ་ ོའི་དགོད་ འང་མེད་པར་ཤོག ༨ དམོད་འབོར་བའི་ཉིན་མོ་དེར།
ཉ་ཆེན་ ིགས་པའང་བ ངས་ཏེ་མཚན་མོ་དེར་དམོད་པར་ཤོག ༩ མཚན་མོ་དེའི་ཐོ་རེངས་ཁར་ ར་ཚགས་

མས་མོག་པོར་ ར་ཏེ། ནམ་གསལ་བར་ ག་ ང་གསལ་མི་ ས་ལ། ཞོགས་པའི་ ་རེངས་ ང་མི་མཐོང་བར་
ཤོག ༼ མ་ཡིག་ ་མིག་ ིབས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་མངལ་ ་ མ་པ་དེའི་མངལ་ ོ་
གཅོད་མ་ ས་ལ། ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ ང་ངའི་མིག་ལམ་ནས་ ེད་པར་མ་ ས།

༡༡ ང་རང་ཅིའི་ ིར་མའི་མངལ་ནས་མ་ཤི་བ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་མའི་མངལ་ནས་ད གས་མ་ཆད་པ་
ཡིན་ནམ། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ ་རོགས་མས་ང་ ངས་པ་ཡིན་ནམ། ང་རང་ཅིའི་ ིར་འོ་མས་གསོས་པ་ཡིན་ནམ།

༡༣ དེ་ ་མིན་ནམ། ང་ ་མོ་ནས་བདེ་བར་གཉིད་ཟིན། ༡༤ ས་ཐོག་ ་རང་ཉིད་ལ་ ར་ཁང་བཞེངས་པའི་
ེ་བོ་དང་། ས་དཔོན། ༡༥ ཡང་ན་གསེར་དང་། ད ལ་ ིས་ཁང་པ་བཀང་བར་ ས་པའི་ ལ་པོ་དང་མཉམ་
་གཉིད་ཟིན། ༡༦ ཡང་ན་མངལ་མི་མངོན་པར་འ ར་བའམ། བཙའ་བའི་ ས་ལ་མ་ ེབས་པར་བཙས་ཏེ།

འོད་མ་མཐོང་བའི་ ས་པ་དང་འ ་བར་མེད་པར་ ར་ཟིན། ༡༧ གནས་དེ་ ་མི་ངན་ མས་ ི་བར་ཆད་མེད་
ལ། ངལ་བས་ བ་པ་ མས་ ིས་ངལ་གསོ་ ས་ཆོག ༡༨ བཙན་ ་བ ང་བ་ མས་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཆོག་
ལ། ལས་དཔོན་ ི་ ད་ ང་ཐོས་མི་ ིད། ༡༩ ན་གཞོན་ཐམས་ཅད་དེ་ ་ཡོད་ལ། ན་གཡོག་ མས་ ང་
བདག་པོ་དང་འ ལ་བར་འ ར།
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༢༠ ག་བ ལ་བར་ ར་བ་ མས་ལ་ཅིའི་ ིར་འོད་ཟེར་གནང་བ་ཡིན་ནམ། སེམས་ ོ་བས་གཟིར་བ་
མས་ལ་ཅིའི་ ིར་ཚ་ ོག་ ིན་པ་ཡིན་ནམ། ༢༡ དེ་དག་འཆི་བར་རེ་ཡང་འཆི་མི་ བ། འཆི་བ་འཚལ་བ་ནི་

རིན་པོ་ཆེ་འཚལ་བ་ལས་ ང་དཀའ། ༢༢ དེ་དག་གིས་ ར་ས་མཐོང་ན་དགའ་ཞིང་ཤིན་ ་ ོ་བར་འ ར།
༢༣ མིའི་བ ོད་ལམ་མི་མཐོང་ཞིང་། ་ཡིས་ ོགས་བཞི་བ ོར་བ མས་ ས་ཟིན་ན། ཚ་ ོག་ཁོ་ལ་ཅིའི་ ིར་
གནང་བ་ཡིན་ནམ། ༢༤ ངས་ཟ་མ་མ་བཟས་པར་ གས་རིང་ཁོ་ན་འ ིན་པ་ལ། ངའི་འ ན་ ་ ་འོད་བ ོལ་
བ་དང་འ འོ༎ ༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་དངངས་ཤིང་ ག་པ་དེ་ངའི་མགོ་ཐོག་ ་བབས་ལ། ང་རང་གང་
ལ་ ག་པ་དེས་ང་རང་ ེག་ ེ་འོངས་པ་རེད། ༢༦ ང་རང་བག་ཕེབས་དང་། བདེ་བར་ ོད་མི་ བ་ལ། ངལ་
གསོ་བར་ཡང་མི་ ས་པར། ག་བ ལ་དང་འ ོགས་ཏེ་ ོད་དོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༤ དེའི་ལན་ ་ཏེ་མན་པ་ཨེ་ལི་ཕས་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་ ད་ཆ་འཆད་འདོད་ན། ོད་རང་ ན་ ིད་དམ། འོན་ ང་ ་ཞིག་

གིས་ ད་ཆ་མ་བཤད་པར་ ོད་ གས་སམ། ༣ ོད་ ིས་ ན་པར་མི་མང་པོར་ ོབ་ ོན་དང་། ཉམས་ ང་གི་
ལག་པར་ ོབས་ གས་ ིན། ༤ ོན་ཆད་ ོད་ ི་ ད་ཆས་འ ེལ་ལ་ཉེ་བའི་མིར་རོགས་འདེགས་ ས་ལ། ོད་

ིས་ཉམས་ ང་གི་ ས་མོ་ཇེ་བ ན་ ་ཡང་བཏང་། ༥ འོན་ ང་། ད་ ་གནོད་ ོན་དེ་ ོད་ ི་མགོ་ཐོག་ ་
བབས་ན། ོད་རང་འཐོམས་པར་འ ར་ལ། ོད་དང་ཉེ་བར་ གས་ན། ོད་རང་དངངས་པར་འ ར། ༦ ོད་

ི་བ ེན་ས་ནི་འཇིགས་པར་འོས་པའི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་རེ་ ོས་ནི་ ོད་ ིས་ ་བ་ ངས་གཙང་གིས་
བ བ་པ་དེ་མ་ཡིན་ནམ། ༧ ོད་ ིས་སོམས་དང་། ཉེས་མེད་ ི་མི་ ་ཞིག་ ་མེད་ ་ ར་བ་ཡིན། ག ང་ ང་
གི་མི་ནི་གང་ཞིག་ནས་ཚར་བཅད་པ་ཡིན། ༨ ངས་བ ས་ན། ཉེས་པའི་གཤིན་ས་ ོག་པ་དང་། ག་གི་ས་བོན་
འདེབས་མཁན་དག་གིས་ ར་བཞིན་རང་གི་འ ས་ ་དེ་ ད་དགོས། ༩ ་ཡི་ད གས་ཐེངས་གཅིག་གིས་དེ་
དག་ ་མེད་ ་གཏོང་ལ། ་ཡི་ གས་ ོས་པ་ཙམ་ ིས་དེ་དག་མེད་པར་གཏོང་ངེས། ༡༠ སེང་གེའི་ང་རོ་དང་
ག མ་སེང་གི་ངར་ ད་ཡོངས་ ་འགག་ལ། སེང་གེ་དར་མའི་མཆེ་བ་ ང་བ་དང་། ༡༡ སེང་གེ་ ན་པ་ ོགས་

ིར་འཆི། སེང་མོའི་ ་ ་ མས་ ང་འཐོར་བར་ངེས།
༡༢ ང་ལ་ ོག་ ་ཞལ་ ོན་ཐོབ་ ེ། ངའི་ ་བས་ ང་དེའི་ ་ ང་ ་དེ་ལ་ཉན། ༡༣ ན་པའི་མཚན་མོའམ།

ི་ལམ་ ི་ ོང་ན་མི་ མས་གཉིད་ ག་པོར་ གས་པའི་ བས་ ། ༡༤ ག་ ང་དང་ཞེད་ ང་ངའི་ཐོག་ ་
བབས་ཏེ། ས་པོ་ཡོད་ཚད་འདར་བར་ ས། ༡༥ གས་ཉིད་ཅིག་ངའི་མ ན་ནས་སོང་བས། ངའི་ ས་ ེང་ ་
བ་ ན་ཡོད་ཚད་ཡར་ལངས་ཤིང་། ༡༦ གས་ཉིད་དེ་བ ད་ ང་ ང་བ ན་ཞིག་མིག་མ ན་ ་ཡོད་པ་ཤེས་
པ་མ་གཏོགས། དེའི་ མ་པ་ཇི་ ར་གནས་པ་ཤེས་པར་མ་ ར་ཏོ༎ ངས་ཁ་ ་སིམ་མེར་གནས་པའི་ ས་ ་ ་
ཞིག་ཐོས་ཏེ། དེས་འདི་ ད་ །

༡༧ འཆི་བ་དང་ ན་པའི་མི་ནི་ ་ལས་ ི་ ོམས་ཡིན་ནམ། མི་ནི་རང་ཉིད་བ ན་མཁན་ ི་ ་ལས་ ངས་



ཡོབ 4 – 5 799

གཙང་ཡིན་ནམ། ༡༨ ་ནི་ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ལ་བ ེན་པར་ཡིད་མི་ཆེས་ལ། རང་གི་ཕོ་ཉ་ཡང་ ན་པོ་ཡིན་
པར་ག ངས་ན། ༡༩ ས་ཁང་ནང་ ་ ོད་ཅིང་ ིང་གཞི་ས་ ་ ག་པ། ོག་ ར་ ིས་བ ག་པར་ ེད་པའི་མི་ནི་

ོས་མ་དགོས། ༢༠ ནངས་དགོང་གི་མཚམས་ ། གཞན་ ིས་བ ག་ ེ་གཏན་མེད་ ་ ས་ཤིང་། ས་ ང་ཁ་ཡ་
མི་ ེད་པར་ ས། ༢༡ ཁོའི་རས་ ར་ ི་ཆོན་ཐག་དེའི་ ོད་ནས་ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་རང་ཤི་བ་ནི་ཤེས་རབ་
མེད་པའི་ ེན་ ིས་ཤི་བའོ་ཞེས་ ས་ཞེས་ལན་བཏབ་བོ༎

༥ ོད་ ིས་ ་འབོད་ ས་ ང་། ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་ཁ་ཡ་ ེད་དམ། ེས་ ་དམ་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས།
ོད་རང་ འི་ ོགས་ ་འཁོར་རམ། ༢ ན་ཞིང་ ོངས་པ་ ོ་བས་བ ག བ མ་ཞིང་ཆགས་པ་ ག་དོག་

གིས་འཆི། ༣ ངས་ ོན་ཆད་ ན་ ོངས་པ་འགའ་རེ་གཞི་ གས་པ་མཐོང་ཡང་། ོ་ ར་ ་ཁོའི་ ོད་གནས་
ལ་དམོད་བོར་བས། ༤ ཁོའི་ ་ ་མོ་ མས་གཞི་ གས་པའི་ ལ་དེ་དང་ ལ་ཏེ། མཁར་ ོ་ནས་གཞན་ ིས་
བ ས་བཅོས་ ས་ ང་ ོབ་མཁན་མ་ ང་། ༥ ཁོའི་ལོ་ཏོག་ནི་བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བ་དག་གིས་ཟོས་ཏེ།
ཚར་མའི་གསེབ་ ་ ེས་པ་ མས་ ང་འ ོགས་ལ། ཁོའི་ ་ནོར་ནི་ཧམ་སེམས་དང་ ན་པས་ ར་མིད་ ་
བཏང་། ༦ ཉེས་ ོན་ནི་ས་ནང་ནས་ ང་བ་མིན་ལ། གནོད་ ོན་ཡང་ས་འོག་ནས་ ེས་པ་མིན། ༧ མེ་ ག་
མཁའ་ ་མཆེད་པ་ནང་བཞིན། ོག་ ང་གནོད་ ོན་དང་འ ད་པར་འ ར།

༨ ང་ལ་མཚན་ན། ཡར་ ་ལ་བ ས་ཏེ། རང་གི་ ་བ་ མས་ ང་དེ་ལ་བཅོལ་བར་ ེད། ༩ ཁོང་གི་མཛད་
ོད་ནི་གཞལ་བར་དཀའ་ལ། ངོ་མཚར་བའི་ ས་ ང་བ ང་གིས་མི་ལང་། ༡༠ ཆར་བ་ས་ ་ཕབ་ ེ། ཞིང་ལ་
ར་ ་ ེར། ༡༡ ཉམས་ ང་བ་ མས་མཐོ་སར་འཇོག་ལ། ག་བ ལ་བར་ ར་བ་ མས་བདེ་བའི་གནས་ ་

འགོད། ༡༢ གཡོ་ ་དང་ ན་པ་དག་གི་ངན་ ས་བ ག་ ེ། དེ་དག་གི་ ོས་ནི་འ བ་མི་ ས། ༡༣ ཁོང་གིས་ཤེས་
རབ་དང་ ན་པ་ མས་རང་གི་ཐབས་ ་འ ད་པར་ ེད་ལ། གཡོ་ ་དང་ ན་པ་དག་གི་ངན་ ས་འ ང་
བར་ ེད་པ་དང་། ༡༤ དེ་དག་ལ་ཉིན་མོའི་ ས་ ་ ན་པ་མཐོང་ ་འ ག་ལ། ཉིན་ ང་གི་ ས་ནི་ནམ་ ང་
དང་འ ་བར་ ེད། ༡༥ ་ཡིས་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ མས་བཙན་པོའི་ཁ་དང་། ི་དང་། ལག་འོག་ནས་ ོབ་
པར་ ེད། ༡༦ དེ་ ར། ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་ལ་རེ་ ོས་ཡོད་པར་ ེད་ལ། ཉེས་པ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་ ་བ་
གཅོད་པར་ ེད།

༡༧ ་ཡི་བཀའ་བ ོན་ཕོག་པའི་མི་ནི་བསོད་ནམས་ ན་པ་ཡིན་པས། ན་ ས་པ་དེའི་ ོབ་ ོན་ལ་ ང་
ང་མ་ ེད། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ་ཁ་བཏོད་ ང་ག ད་པར་ངེས་ལ། ཁོང་གིས་ ས་པར་མཛད་
ང་ ག་གིས་གསོ་བར་ངེས། ༡༩ ོད་རང་ཐེངས་ ག་ལ་གནོད་ ོན་དང་འ ད་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ ོབ་པར་

ངེས་ལ། ཐེངས་བ ན་པར་ ོད་ལ་གནོད་ ོན་ ིས་ ང་ བ་པར་མི་ ས་སོ༎ ༢༠ ་གེའི་ ས་ ། ཁོང་གིས་
ོད་རང་འཆི་བ་ལས་ ོབ་པར་ངེས་ལ། ག ལ་ ི་ ས་ ། ཁོང་གིས་ ོད་རང་ ི་མ ང་གི་ཉེན་ཁ་ལས་ ོབ་

ངེས། ༢༡ ོད་རང་ཡིབ་ ེ་མི་ཁ་འཁོར་བར་མི་འ ར་ལ། གནོད་པ་ ེབས་ ང་ ག་པར་མི་འ ར། ༢༢ ོད་
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རང་གནོད་ ོན་དང་ ་གེ་ལ་འ ད་ ང་དགོད་པར་འ ར་ཞིང་། ས་ཐོག་གི་གཅན་གཟན་ལའང་ ོད་རང་
ག་པར་མི་འ ར། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཞིང་ནང་གི་ ོ་དང་ཁ་ཆད་འདེབས་ལ། ཞིང་ནང་གི་གཅན་

གཟན་ མས་ ང་ ོད་དང་མ ན་པར་འ ར། ༢༤ ོད་ ིས་རང་གི་ ིལ་ ་བདེ་བར་གནས་ལ། ོད་ ིས་
ག་རར་བ ས་ ང་འ ས་ཤོར་ཅི་ཡང་མི་འ ག་པ་ཤེས། ༢༥ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་མ་འོངས་པའི་
ས་ ་འཕེལ་བར་ ར་ཏེ། ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ས་ཐོག་གི་ ་ ོན་ལས་ ང་མང་བར་འ ར་བ་ཤེས། ༢༦ ེ་

མ་ མས་ ས་ལ་རན་ ས་བ ་བ་བཞིན། ོད་རང་ལོ་ན་མཐོ་པོར་ ེབས་ ེས་ད་གཟོད་ ར་ ང་ ་བ ོད་
ངེས།

༢༧ གནས་ གས་འདི་ནི། ང་ཚས་ ོག་ཞིབ་ ས་ཟིན་པས་དེ་ག་རང་ ་འ ག ོད་ ིས་མཉན་དགོས་ལ།
རང་ཉིད་ལ་ཕན་པ་ཡང་ཤེས་དགོས་སོ་ཞེས་ ས༎

༦ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ངའི་ ག་བ ལ་ ་མར་བཅལ་ཞིང་། གནོད་ ོན་ཐམས་ཅད་ ་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ན་ཅི་མ་

ང་། ༣ ད་ ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ་མཚའི་ ེ་མ་ལས་ ང་ ི་བས། ངའི་གཏམ་ནི་འདི་ ར་ ེལ་ཞིང་
བ་པ་ཡིན། ༤ ན་ ས་པ་གང་དེའི་མདའ་ནི་ངའི་ ས་ལ་ཕོག་ ེ། མདའི་ ག་གིས་ངའི་ མ་ཤེས་འ ང་

ཚར་བ་དང་། ་ཡིས་ད ང་བཤམས་ཤིང་ ག་བ ར་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་བར་ ོམ། ༥ ང་ལ་ ་ ོན་ཡོད་ན་འཚར་
ིད་དམ། ནོར་ལ་གཟན་ ་ཡོད་ན་ ར་ ིད་དམ། ༦ གར་ཞིང་ ་བ་མེད་པའི་ཟ་མ་བཟའ་ཆོག་གམ། ོ་ངའི་
ི་དཀར་ལ་ ོ་བ་ཡོད་དམ། ༧ བ ས་ན་ཞེན་ལོག་པའི་བཟའ་བ་འདི་དག ངས་བཟའ་བར་མི་འདོད།

༨ ངས་ཅི་རེ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ན་ཅི་མ་ ང་། ་ཡིས་ངས་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོལ་ཅིག ༩ དེ་གང་ཞེ་
ན། ་ཡིས་ང་རང་མནན་ཏེ་གསོད་ཅིང་། ག་བ ིང་ ེ་མཐར་ ོད་པར་ ོན། ༡༠ ངས་ ེས་ ་དམ་པ་གང་
དེའི་ག ང་ མས་ བ་ ་དོར་མེད་པར། དེ་ཡིས་རང་སེམས་གསོ་བཞིན་ཡོད་པས། ན་ཆད་མེད་པའི་ ག་
བ ལ་ ི་ ོད་ནས་ ང་ ོ་དགའ་ཙམ་ ེད་ བ། ༡༡ ང་ལ་ ་མ ད་ ་འཚ་བའི་ ོབས་ གས་ཡོད་དམ། ངས་

་མ ད་ ་བཟོད་དགོས་པའི་མ ག་འ ས་ཅི་ཞིག་ཡོད། ༡༢ ངའི་ ོབས་ གས་ནི་ ོའི་ ོབས་ གས་ཡིན་
ནམ། ངའི་ཤ་ ས་ནི་ཟངས་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ནམ། ༡༣ ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་མཁན་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་པ་མ་
ཡིན་ནམ། ཤེས་རབ་ནི་ངའི་སེམས་ཁོངས་ ་ ་བ་ནས་མེད་པར་ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ།

༡༤ སེམས་ཕམ་ཞིང་ ན་ ས་པ་གང་དེ་འདོར་བ་དང་། ་ལ་མི་འཇིགས་པར་ཉེ་བའི་མི་དེ་ལ། ཁོའི་
ོགས་པོ་ མས་ ིས་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་འོས། ༡༥ ངའི་ ན་ ་ནི་གཡོ་ ་དང་ ན་ཏེ། དེ་ནི་ ་ ན་དང་འ ་

ལ། ་ ན་ མ་པའི་ ོག་མོ་དང་ཡང་འ འོ༎ ༡༦ ་བོ་དེ་དར་ཆགས་ན་ནག་པོར་འ ར་ཞིང་། དེའི་ནང་ ་
ཁ་བ་སིམ་ནས་ཡོད། ༡༧ གནམ་གཤིས་ ོད་དང་ ན་ ས་བ ་བར་འ ར་ལ། ཉི་འོད་ཚ་བའི་ ས་ ་ མ་
པར་འ ར། ༡༨ མ ོན་པོ་ མས་ ིས་ལམ་ཆེན་བོར་ཏེ་ ་བོ་འཚལ་ ་འོངས་ན། ཐང་ ོང་ ་འཆི་བར་ ེད།
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༡༩ ཏེ་མ་ནས་འོངས་པའི་མ ོན་པོ་ མས་ ིས་དེ་ལ་རེ་ཞིང་། ཤེ་བའི་ ོགས་པོ་ མས་ ིས་དེ་ལ་ ག་ ང་།
༢༠ ཁོ་ཚའི་རེ་བ་ནི་ ོང་ཟད་ ་ ར་བས། དེར་ ེབས་མ་ཐག་ནོངས་པར་འ ར། ༢༡ ད་ ་ ོད་ཚ་ནི་དེ་དང་
འ ་བར། འཇིགས་ ང་གི་དོན་འདི་དག་མཐོང་ན་ ག་ཅིང་འདར་བར་ ེད། ༢༢ ངས་ནི། ོད་ཅག་གིས་ང་
ལ་གནང་ ིན་རེ་གཏོང་རོགས། ོད་ཅག་གི་ ་ནོར་ལས་ལེགས་ ེས་རེ་ ེར་རོགས་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནམ།
༢༣ ཡང་ད ་བོའི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ་ཐར་ ་འ ག་རོགས། ག་ ལ་བ་དག་གི་ལག་ནས་ ོག་ ས་ཏེ་ཐར་

་འ ག་རོགས་ཞེས་བཤད་ ོང་ངམ།
༢༤ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ད་ཆ་ཅི་ཡང་འཆད་ ་མེད་པའི་ ོབ་ ོན་ཞིག་གནོངས་དང་། དོན་གང་ཞིག་

གི་ ེང་ ་ང་ལ་ནོར་འ ལ་ཡོད་པ་ ོན་རོགས། ༢༥ ང་བདེན་ ི་གཏམ་ལ་ ོབས་ གས་ཇི་འ འི་ཆེ་ཨང་།
འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ིགས་དམོད་ ེད་པ་ནི་ཅི་ཞིག་གི་ ིར་ ་ཡིན། ༢༦ རེ་ཐག་ཆད་པའི་མི་དེའི་གཏམ་
ནི་ ང་དང་འ ་ན། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་དགག་པ་ ག་འདོད་དམ། ༢༧ ོད་ཅག་གི་ ་ ག་ལ་ བ་ཚད་
དང་། རང་གི་ ོགས་པོ་ཚང་བཞིན་འཚང་བར་ ེད། ༢༨ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ོས་དང་། ངས་ ོད་ཅག་
གི་མ ན་ནས་ ན་གཏམ་མི་ ིད། ༢༩ ོད་ཅག་གིས་བསམ་ ོ་བཏང་ ེ་ ང་བདེན་ ོང་རོགས། ོད་ཅག་
གིས་ཞིབ་ ་སོམས་དང་། ངའི་གཏམ་ལ་གནས་ གས་ ན། ༣༠ ངའི་ ེ་ཐོག་ན་ ང་བདེན་མིན་པ་ཡོད་དམ།
ངའི་ཁ་ནས་བཟང་ངན་མི་ད ེ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས༎

༧ མི་ མས་འཇིག་ ེན་ ་འཚ་ ས་འཐབ་འཛང་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ཉི་མ་ནི་ ་བ་ མས་ ི་ཉི་མ་
དང་མི་འ འམ། ༢ ན་གཡོག་གིས་ ིབ་བསིལ་འཚལ་བ་དང་འ ་ལ། ་མིའི་ ་ཆ་ལ་ ག་པ་དང་

ཡང་འ ། ༣ ངས་ ང་དེ་བཞིན་ ་དཀའ་ ག་གི་ལོ་ ་ཕར་བ ལ་ལ། མཚན་མོའི་ ས་ ི་ངལ་ བ་ ང་ངའི་
ཆེད་ ་འོང་། ༤ ང་རང་ཉལ་བའི་ ས་ ་འདི་ ད་ ། ང་ནམ་ཞིག་ལ་ལངས་ཏེ་མཚན་མོ་འདི་ཕར་ལ་ ེལ་

ས་སམ་ལབ་པ་དང་། ནམ་གསལ་བའི་བར་ ་ཕར་འ ེ་ ར་འ ེ་ ས་ནས་བ ད་དོ༎ ༥ ངའི་ ང་བོ་འདིས་
ོག་ ར་དང་ས་ ལ་གོས་ ་བ བས་ཤིང་། ངའི་ ི་མོའི་སེར་ག་སོས་ ེས་ ར་ཡང་གས་པར་ ར། ༦ ངའི་ཉི་

མ་ནི་འཕང་ལོ་འཁོར་བ་དང་འ ་བར། རེ་ ོས་མེད་པར་རིམ་ ིས་འདས།
༧ ངའི་ཚ་ ོག་ནི་ད གས་ཐེངས་གཅིག་ཡིན་པ་ ོད་ ིས་ ན་པར་མཛད་ཅིག ངའི་མིག་གིས་བདེ་ ིད་

མཐོང་བར་མི་འ ར་རོ༎ ༨ ང་རང་མཐོང་བར་འདོད་པ་ མས་ ིས་ནམ་ཡང་ང་རང་མཐོང་བར་མི་འ ར།
ོད་ ི་མིག་གིས་ང་ལ་བ ས་ ང་། ང་རང་ཡོད་མི་ ིད། ༩ ིན་ནི་ ད་ཅིག་ཙམ་ལ་མེད་པར་འ ར། དཔེ་དེ་

དང་འ ་བར། མི་ མས་ ར་སར་ གས་ ེས་ ར་ ོག་མི་ ིད། ༡༠ ཁོ་རང་ནམ་ཡང་རང་གི་ ིམ་ ་མི་ལོག་
ལ། རང་ ལ་ ིས་ ང་ཁོ་རང་ངོ་ཤེས་པར་མི་འ ར། ༡༡ ངས་རང་གི་ཁ་བ མས་པར་མི་འདོད་དེ། ངའི་ མ་
ཤེས་ ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་ན་ ེང་དགོས་ལ། སེམས་ ་ངན་ ིས་ག ང་ན་ ེ་ངགས་འདོན་དགོས།

༡༢ ངས་ ་ལ། ང་ནི་ ་མཚ་ཡིན་ནམ། ཉ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་འགོག་ ང་ ེད་
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པ་ཡིན། ༡༣ གལ་ཏེ་ངས་འདི་ ད་ ། ངའི་མལ་ ིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་དང་། ངའི་མལ་ ན་ ིས་ ག་བ ལ་
སེལ་བར་ ེད་ཅེས་ལབ་ན། ༡༤ ེད་ ིས་ ི་ ས་ངན་པས་ང་ལ་ ག་ ོང་ཞིང་། མཐོང་ ང་ངན་པས་ང་ལ་
འཇིགས་པ་ ེར། ༡༥ ང་རང་འགག་པའམ། འཆི་བ་གང་ཞིག་ ེད་དགོས་ ང་། ངས་རང་གི་ ས་པའི་ཆ་ཙམ་
ཡང་འཇོག་པར་མི་འདོད་དོ༎ ༡༦ མ་ནི་ཚ་ ོག་ལ་ ག་ ོ་བས་གཏན་ ་འཚ་བར་མི་འདོད། ེད་ ིས་ཅི་
འདོད་པ་བཞིན་ ་ ིས་ཤིག་ཨང་། ང་རང་འཚ་བའི་ཉི་མ་ལ་ ིང་བོ་མི་འ ག ༡༧ མི་ནི་ཅི་ལ་ཡང་མི་བ ི་
མོད། ེད་ ིས་དེ་ལ་བ ོད་ཅིང་དེ་ཉིད་སེམས་ལ་འཛན་དོན་ཅི། ༡༨ ནངས་མོ་རེ་རེར་དེ་ལ་ཞིབ་ད ོད་ཞིང་།
དེ་ལ་ཚད་བགམ་དོན་ཅི། ༡༩ ེད་ ིས་ནམ་ཞིག་མིག་ ང་ང་ལ་མ་གཡེང་བར། ངའི་མཆི་མ་འདི་མིད་ ་
འ ག་ ིད། ༢༠ མི་ལ་ད ོད་པའི་ཇོ་བོ་ལགས། ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ན། དེ་ནི་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ཅིའི་

ིར་ང་རང་ ེད་ ི་འབེན་ ་བ ིས་ཏེ། ང་ནི་རང་གི་ཚ་ ོག་ལའང་ ག་ ོ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༡ ཅིའི་ ིར་
ངའི་ནོར་འ ལ་ མས་སེལ་ཞིང་། ངའི་ནག་ཉེས་མེད་པར་མ་བཟོས་པ་ཡིན། ང་རང་ད་ ་ས་ ལ་ ི་ ོད་ ་
ཉལ་ལ་ཉེ་བས། ནམ་ཞིག་ ེད་ ིས་ང་རང་ཞིབ་ ་བཙལ་ ང་། ང་རང་ ེད་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ས༎

༨ དེའི་ལན་ ་ ་ཧི་པ་བིལ་ ད་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ གཏམ་འདི་དག་ནམ་ཞིག་ལ་བཤད་ཚར་ ིད། ཁ་ནང་གི་གཏམ་ནི་ ང་འ བ་དང་འ ་བར་

ནམ་ཞིག་ལ་ག གས་ཚར་ ིད། ༣ ་ནི་ ི་ ོམས་ལས་འདའ་འམ། ན་ ས་པ་དེ་ ང་བདེན་དང་འགལ་
ིད་དམ། ༤ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོས་ཁོང་ལ་འོ་བ ལ་བཟོས་པས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ ་འ ས་འཁོར་ ་

བ ག་པ་རེད། ༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཞིབ་ ་ ་བཙལ་ཞིང་། ན་ ས་པ་དེ་ལ་ ་བ་ ས་པ་དང་། ༦ གལ་ཏེ་
ོད་ ིས་གཙང་ཞིང་ག ང་ ང་བར་ ས་ན། ཁོང་གིས་ ོད་རང་ ོང་བར་ངེས་ཤིང་། ོད་ ི་ ང་བདེན་ ི་

བ ི་གནས་དར་ ་ག ག་ངེས། ༧ ཐོག་མར་ ོད་ནི་ཤིན་ ་ ང་ཡང་། ནམ་ཞིག་དར་ཞིང་ ས་ ་ག ག་གོ།
༨ ོད་ ིས་ ་རབས་པ་ མས་ལ་ ིས་དང་། དེ་དག་གི་མེས་པོས་ཅི་བཙལ་བ་ མས་འཚལ་བར་ །

༩ ༼ང་ཚ་ནི་ཁ་སང་ ེས་པ་ཡིན་པས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ལ། ང་ཚ་འཚ་བའི་ཉིན་མོ་ནི་ ིབ་མ་དང་འ འོ༎༽
༡༠ དེ་དག་གིས་སེམས་གཏིང་ནས་གཏམ་ཇི་ ར་བཤད་དགོས་པ་ ོད་ལ་མི་བཤད་ཅིང་། མི་ ོན་པ་ཡིན་ནམ།

༡༡ འདམ་ ་ནི་འདམ་མེད་སར་ ེ་ ིད་དམ། འདམ་ ་ནི་ ་མེད་སར་ ེ་ ིད་དམ། ༡༢ ོ་ཞིང་འ ེག་མ་
རན་པའི་ ས་ འང་། ་རིགས་གཞན་ལས་ མ་པར་ འོ༎ ༡༣ ་མི་ ན་པའི་མི་ མས་ ང་དེ་དང་འ ་ ེ།
བསམ་པ་ མ་དག་མིན་པའི་མི་དེ་མེད་པར་ ར་ན་དགོངས་སོ༎ ༡༤ དེ་གང་ལ་བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ཆག་པར་
འ ར་ལ། དེ་གང་ལ་བ ེན་པ་དེ་ ོམ་ ་དང་འ ་བར་འ ར། ༡༥ དེ་ཁང་པ་ལ་བ ེན་ན། ཁང་པ་འ ེལ་བར་
འ ར་ལ། དེས་ཁང་པ་འཛན་པར་ ོམ་ ས། ཁང་པ་མེད་པར་འ ར་ངེས།

༡༦ དེ་ནི་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ ོན་པར་འ ར་ལ། ཡལ་ག་ མས་ ིས་ར་བའི་ ེང་ ་འགོ་བར་འ ར།
༡༧ དེའི་ ་བ་ ོ་ལ་འ ད་ཅིང་ས་འོག་ ་འ ལ་བར་འ ར། ༡༨ གལ་ཏེ་གནས་འདིར་དེ་བལ་ ེས། གནས་
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གཞན་དག་ ། ངས་འདི་མཐོང་མ་ ོང་ཞེས་ངོ་མི་ཤེས་པར་འ ར། ༡༩ ོས་དང་། འདི་ནི་དེ་རང་འཚ་ ས་ ི་
བདེ་ ིད་ཙམ་ཡིན། ེས་ ་གཞན་ཞིག་ས་དེ་ ་ ེ་བར་འ ར།

༢༠ ་ཡིས་མི་བཟང་བོ་ཞིག་འདོར་བར་མི་ ེད་ལ། མི་ངན་པ་ཞིག་ ོར་བར་ཡང་མི་ ེད་དོ༎ ༢༡ ཁོང་གིས་
ད་ ང་འ མ་དཀར་ ིས་ ོད་ ི་མ ་མཛས་པར་ ེད་ལ། དགོད་ ས་ ོད་ ི་ཁ་གཏམས་པར་ ེད། ༢༢ ོད་
ལ་ ང་བ་ མས་ཁ་ ེངས་པར་འ ར་ལ། མི་ངན་པ་ མས་ ི་ ིལ་ཁང་མེད་པར་འ ར་ངེས་ཞེས་ ས༎

༩ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ༢ ངས་ ང་དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་མོད། མི་ནི་ ་ཡི་ ང་ནས་
བདེན་པར་འ ར་ བ་བམ། ༣ གལ་ཏེ་ཁོང་དང་ ོད་པ་ ས་ན། ལན་ ོང་ཆའི་གཅིག་ཙམ་ཡང་གདབ་

མི་ ས། ༤ ཁོང་གི་སེམས་ན་ཤེས་རབ་ཡོད་ལ། མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ཡང་ ན་པས། ་ཞིག་གིས་ཁོང་དང་ ་
གས་མཐའ་ ེལ་ ས་ཏེ་ ལ་ཁ་ཐོབ་ ོང་བ་ཡིན། ༥ ཁོང་རབ་ ་ ོས་ཏེ་རི་བོ་བ ེལ་ཞིང་བ ར་ཡང་། རི་

བོས་ཚར་མི་ ས། ༦ ཁོང་གིས་རི་བོ་བ ལ་ཞིང་རང་གནས་ ོར་ལ། སའི་ ོག་ཤིང་ཡང་གཡོ་བར་ ེད། ༧ ཁོང་
གིས་ཉི་མ་འཆར་མི་དགོས་པར་བ ོས་ན་མི་འཆར་ལ། ར་མའི་ཚགས་ ང་ ིབ་པར་ ེད། ༨ ཁོང་གཅིག་ ས་
ནམ་མཁའ་འདིང་ལ། ་མཚའི་ བས་ ེ་ནས་བ ོད་པར་ ས། ༩ ར་མ་ ེ་བ ན་དང་། ར་མ་ ང་ ོང་།

ར་མ་ ིན་ ག དེ་མིན་ ོ་ ོགས་ ི་ ར་མའི་ ིམ་ཡང་ཁོང་གིས་མཛད་པ་ཡིན། ༡༠ ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ ི་
མཛད་པ་ནི་བསམ་ ིས་མི་ བ་ལ། ཁོང་གི་ངོ་མཚར་ ི་མཛད་པ་ནི་བ ང་གིས་མི་ལང་།

༡༡ ཁོང་ནི་ངའི་གམ་ནས་ཕེབས་ ང་ངས་མི་ཚར་ལ། ཁོང་ནི་ངའི་མ ན་ནས་ཆིབས་བ ར་མཛད་ ང་
ངས་ཚར་བར་མི་ ས། ༡༢ ཁོང་གིས་འ ོགས་ ང་ ་ཞིག་གིས་འགོག་པར་ ས། ་ཞིག་གིས། ེད་ ིས་ཅི་ ེད་

ིན་ཡོད་ཅེས་འ ི་ ས་པ་ཡིན། ༡༣ ་ཡིས་ གས་ ོ་བ་ ིར་ ད་མི་ ིད་པས། ལ་ཧ་པོ་ཡི་ལག་རོགས་ མས་
ང་ཁོང་གི་ ང་ནས་འ མ་པར་འ ར། ༡༤ དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན། ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ལན་ ོག་ ས། གཏམ་
ི་ ོ་ནས་ཁོང་དང་ ོད་པ་ ེད་ ས་ ། ༡༥ ང་ལ་ ང་བདེན་ཡོད་ ང་ཞལ་ ེ་བ་ལ་ ་བ་ ེད་པ་ལས། ཁོང་

ལ་ལན་འདེབས་མི་ ས། ༡༦ གལ་ཏེ་ངས་ ་འབོད་ ས་པ་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ ང་། ཁོང་གིས་ངའི་ ་
བར་ གས་ནས་ཉན་པར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། ༡༧ ཁོང་གིས་ ང་ནག་འ བ་མས་ང་རང་ ས་ཏེ། ་དང་

ེན་མེད་པར་ང་ལ་ ་ཁ་བ ན། ༡༨ ཁོང་གིས་ང་ལ་ད གས་ཐེངས་གཅིག་ལེན་པར་མི་གནང་བ་མ་ཟད། ངའི་
སེམས་པ་ ག་གིས་ཁེངས་པར་མཛད། ༡༩ ོབས་ གས་བཤད་ན། ཁོང་ནི་ ོབས་ཆེན་པོ་དང་ ན་ནོ༎ ཞལ་

ེ་གཅོད་ གས་ ེང་ན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་དེ་ཉིད་ ེང་བར་ ས་ཞེས་ག ང་བར་
ེད། ༢༠ ང་ལ་ ང་བདེན་ཡོད་ ང་། རང་གི་ཁས་རང་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་བར་ ེད། ང་རང་བཟང་བོ་ཡིན་ ང་།

རང་གི་ཁས་རང་ཉིད་ངན་པར་བཤད་ངེས།
༢༡ ང་རང་བཟང་བོ་ཡིན་ ང་། ངས་རང་ལ་མི་སེམས་པར་རང་གི་ ོག་ལ་ཡང་ཞེན་པ་ལོག ༢༢ བཟང་

ངན་ལ་ད ེ་བ་མེད་དེ་ཡོད་ཚད་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་བས་ཁོང་གིས་བཟང་བོ་དང་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ ་མེད་
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་གཏོང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། ༢༣ གལ་ཏེ་ ོ་ ར་ ་ ོག་འཆོར་བའི་གནོད་འཚ་དང་འ ད་ན། ཁོང་ནི་
ཉེས་པ་མེད་པའི་མི་ མས་ཤི་བ་ལ་ད ེས་པར་འ ར། ༢༤ འཇིག་ ེན་འདི་མི་ངན་པའི་ལག་ ་ ད་ཅིང་།
འཇིག་ ེན་འདིའི་ཞལ་ ེ་བ་ མས་ ི་གདོང་ ིབ་པར་ ས། དེ་ནི་ཁོང་ཉིད་མིན་ན་ ་ཞིག་ཡིན།

༢༥ ངའི་ཉི་མོ་ནི་འ ིན་ ེལ་བ་ མས་ལས་ ང་མ ོགས་ཤིང་། ར་བ་ ར་བར་འདས་པས་བདེ་ ིད་
ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་། ༢༦ ངའི་ཉི་མོ་ནི་ ་ ེན་པོ་དང་འ ་ལ། བཟའ་བ་འ ེར་ ིར་ ར་ ་འབབ་པའི་ ག་

ོད་དང་ཡང་འ ། ༢༧ ངས་འདི་ ད་ ། ངས་རང་སེམས་ ི་ ག་བ ལ་དང་། གདོང་གི་ ག་ཉམས་དེ་དོར་
ནས་སེམས་ ིད་ ་ག ག་དགོས་ཞེས་བཤད་ ང་། ༢༨ ང་ནི་ ག་བ ལ་ལ་ཤིན་ ་ ག་ ེ། ེད་ ིས་ང་ཉེས་
མེད་ ་འཇོག་མི་ ིད་པ་ཤེས་སོ༎

༢༩ ེད་ ིས་ང་ལ་ཉེས་པ་བཀལ་འ ག་པས། ངས་ད་ ང་ངལ་བ་འ ས་མེད་ ིས་ ག་བ ལ་ ོང་དོན་
ཡོད་དམ། ༣༠ ངས་ཁ་བས་ ས་ ང་བ ས་ཤིང་། ་ ས་ལག་པ་གཙང་བར་ ས་ ང་། ༣༡ ེད་ ིས་ད་ ང་
ང་རང་དོང་ནང་ ་ག གས་ ིད་ལ། ངའི་ ་བ་ མས་ ང་ང་ལ་ ང་བར་ ེད། ༣༢ ཁོང་ནི་ང་དང་འ ་བར་
མི་མིན་པས། ངས་ཁོང་ལ་ལན་འདེབས་པ་དང་། ང་ཚས་མཉམ་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ལ་ཉན་མི་ ང་། ༣༣ ངེད་
གཉིས་ ི་བར་ ་ག གས་གཤེར་ལ་ཉན་ཏེ། ངེད་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ལག་པ་འཇོག་མཁན་ཡང་མེད། ༣༤ ཁོང་
གི་ ག་བེར་ང་དང་ ལ་ནས། ང་རང་དངངས་ཤིང་ ག་མི་དགོས་ལ། ༣༥ ངས་གཏམ་ཅི་བཤད་ ང་ཁོང་ལ་

ག་མི་དགོས་ན་ཅི་མ་ ང་། འོན་ ང་། ད་ ་ང་ནི་དེ་འ ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན་ཞེས་ ས༎

༡༠ ང་རང་གི་ཚ་ ོག་ལ་ཡི་ཐང་ཆད་ཟིན། ངས་རང་གི་ ག་ ས་རང་གིས་བ ོད་འདོད། སེམས་ ་ ག་
བ ལ་ཡོད་པས། ངས་དེ་ཉིད་ ེང་བར་འདོད། ༢ ངས་ ་ལ། ང་ལ་ཉེས་པ་མ་འགེལ་བར་ང་ལ་ལམ་

ོན་མཛད་ཅིག ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་དང་ ོད་པ་ཡིན། ༣ ེད་ ིས་རང་གི་ ག་གིས་བཞེངས་པ་དེ་ལ་ བ་
ཚད་དང་མཐོང་ ང་ ེད་ཅིང་། མི་ངན་པའི་ ས་ངན་ལ་འོད་ཟེར་འ ེད་པར་ ེད། འདི་ནི་ ེད་ ིས་བདེན་
པར་དགོངས་སམ། ༤ ེད་ ི་ ན་ནི་ཤའི་མིག་ཡིན་ནམ། ེད་ ིས་གཟིགས་པ་ཡང་མིའི་མཐོང་ ང་དང་
འ འམ། ༥ ེད་ ི་ཉིན་མོ་ནི་མིའི་ཉིན་མོ་དང་འ འམ། ེད་ ི་ད ང་ལོ་ནི་མིའི་ལོ་དང་འ འམ། ༦ འདི་

ར་ངེད་ ི་ནག་ཉེས་འདེད་ཅིང་ངེད་ ི་ཉེས་པ་འཚལ་བ་ཡིན་ནམ། ༧ དོན་ངོ་མར་བཤད་ན། ེད་ ིས་ང་
ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་མ ེན་ཡང་། ེད་ ིས་ང་རང་ ེད་ ི་ ག་འོག་ནས་ཐར་ ་མ་བ ག

༨ ེད་ ི་ ག་གིས་ང་རང་བཟོས་པ་ ེ། ངའི་ ག་བཞི་ ང་བོ་དང་བཅས་པ་བ ན་ ང་། ེད་ ིས་ད་
ང་ང་རང་གཞོམ་པར་ ོམ། ༩ ེད་ ིས་ང་ནི་འདམ་བ ི་བ་བཞིན་ ་བཟོས་པ་ཡིན་པ་དགོངས་པར་ ིས་

ཤིག ེད་ ིས་ད་ ང་ང་རང་ས་ ལ་ལ་འཐིམས་ ་ག ག་འདོད་དམ། ༡༠ ེད་ ིས་ང་རང་འོ་མ་བཞིན་ ་
ག་པ་དང་། འོ་མའི་བག་ལེབ་བཞིན་ ་རེངས་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༡ ེད་ ིས་ཤ་དང་ ི་མོས་ང་ལ་
་བ་བགོས་ཤིང་། ས་དང་ ས་པས་ངའི་ ས་པོ་འ ེལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༢ ེད་ ིས་ང་ལ་ཚ་ ོག་བ ལ་
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ཅིང་ མས་སེམས་བ ེད། ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ལ་གཟིགས་ཤིང་ ང་བར་ཡང་ ས། ༡༣ ཡིན་ནའང་། ེད་ ིས་
ང་ལ་འདི་ ར་བ ས་པ་ ་མོ་ནས་ ེད་ ིས་ གས་ ་བཅངས་ཤིང་། ངས་ ང་ ་མོ་ནས་ ེད་ ི་དགོངས་པ་
དེ་ ར་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། ༡༤ གལ་ཏེ་ངས་ཉེས་པ་བསགས་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་ད ོད་པ་ལས་ངའི་ནག་ཉེས་
ལ་ ་ཡངས་གཏོང་བར་མི་ ེད། ༡༥ གལ་ཏེ་ངས་ངན་པར་ ད་ན་ཉེས་ ོན་ཕོག་འོང་ལ། ངས་ ང་པོར་ ད་
ནའང་མགོ་བོ་འདེགས་མི་ ས་ཏེ། རང་གི་ ག་བ ལ་མཐོང་ན་སེམས་ལ་ནོངས་འ ོད་ ེ་ཡོང་། ༡༦ གལ་ཏེ་
ངས་ང་ ལ་ ི་མགོ་བོ་བཏེགས་ན། ེད་ ིས་ང་རང་སེང་གེ་བཞིན་ ་ག ང་བར་འ ར་ལ། ངའི་ ས་ ེང་
ནས་ངོ་མཚར་ ི་མཛད་པ་ཡང་ ོན་པར་ ེད་པ་མ་ཟད། ༡༧ ེད་ ིས་ང་ལ་ཡང་དང་བ ར་ ་ ོད་ཅིང་

ོལ་བ་དང་། ངའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ ོན་པར་འ ར་ལ། དམག་མི་བ ེ་ ོར་ ིས་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད།
༡༨ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་རང་མའི་མངལ་ནས་འོང་ ་བ ག་པ་ཡིན། དེ་ ས་ངའི་ད གས་ ི་ ་བ་

བཅད་དེ་གཞན་ལ་མཐོང་ ་མ་བ ག་ན་དགའོ༎ ༡༩ དེ་ ར་ ས་ན། ང་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་དེ། མའི་མངལ་ནས་
ང་མ་ཐག་ ར་སར་ ེལ་ངེས།

༢༠–༢༡ ངའི་ཉིན་མོ་ནི་ཤིན་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ེད་ ི་ ག་འ ག་མཚམས་བཞག་ ེ། ང་ལ་ ་ཡངས་
ཤིག་གནང་རོགས། ང་རང་སོང་ ེས་ ིར་འོང་མེད་པའི་ ལ་ཏེ། ན་ནག་དང་འཆི་ ིབ་ ི་གནས་ ་མ་སོང་
བའི་ ་རོལ་ ། ང་ལ་དགའ་བདེ་ ད་ཙམ་གནང་རོགས། ༢༢ ལ་དེའི་ ན་ཤིན་ ་ ག་ ེ། དེ་ནི་འཆི་ ིབ་
རབ་རིབ་ ི་ ལ་ཡིན་པས། དེ་གའི་ཉི་འོད་ ང་ ན་ནག་དང་འ འོ༎

༡༡ དེའི་ལན་ ་ན་ཨ་མད་པ་ཙ་ཕར་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ གཏམ་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལན་མ་བཏབ་ན་མི་ཆོག་གམ། ཁ་བཤད་མང་བའི་མི་དེ་

བདེན་པར་བ ི་ ང་ངམ། ༣ ོད་ ི་ཁ་ཕོ་ཆེ་བའི་གཏམ་ལ་གཞན་ ིས་ལན་མ་བཏབ་པར་ ོད་ གས་སམ།
ོད་ ིས་འ ་ ོད་ ེད་པའི་ ས་ ། ོད་ལ་ངོ་ཚ་གཏོད་མཁན་ཞིག་མེད་དམ། ༤ ོད་ ིས་འདི་ ད་ །

ངའི་གནས་ གས་ལ་བདེན་ཤོས་ཆེ་ཞིང་། ང་ནི་ ེད་ ི་ ང་ན་གཙང་བར་གནས་ཞེས་ཟེར། ༥ ་ཡིས་ག ང་
བ ོད་ན་ཅི་མ་ ང་། ཁོང་གིས་ཞལ་ཁ་ ེས་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བ་དང་། ༦ ཁོང་ལ་ཤེས་ཡོན་ ན་དང་ ན་པས།
ཤེས་རབ་ ི་གསང་བས་ ོད་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བར་ཤོག དེ་བས་ ་ཡིས་ ོད་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་དེ། ོད་

ིས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ལས་ ང་བ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག
༧ ོད་ ི་ ོག་ད ོད་ཙམ་ ིས་ ་ ོགས་ ས་སམ། ོད་ ིས་ ན་ ས་པ་དེ་ཡོངས་ ་ ོགས་ བ་བམ།

༨ ཁོང་གི་ཤེས་རབ་ནི་ནམ་མཁའ་ལས་དཔངས་མཐོ་བས། ོད་ ིས་ཅི་ཞིག་ ་ ས། ད ལ་ཁམས་ལས་གཏིང་
ཟབ་པས། ོད་ ིས་ཤེས་ ས་སམ། ༩ དེ་ནི་ས་གཞི་ལས་རིང་ཞིང་། ་མཚ་ལས་མཐའ་ཡངས། ༡༠ ཁོང་ཉིད་
ཕེབས་པ་ཙམ་ ིས་མི་ མས་བཙན་ ་འ ག་ཅིང་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ེད་པས། ་ཞིག་གིས་ཁོང་འགོག་ ས་
སམ། ༡༡ ཁོང་གིས་ ིང་བོས་དབེན་པའི་མི་མ ེན་ལ། མིས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ལ་ གས་ ང་མ་མཛད་
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ང་མི་མཐོང་བ་ཞིག་མེད། ༡༢ ིང་བོས་དབེན་པའི་མི་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པར་ ང་ ག་དང་འ ་བར་འཇིག་
ེན་འདིར་འཚའོ༎

༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་སེམས་ ང་བོར་ ོང་ཞིང་ལག་པ་ ་ཡི་ ོགས་ ་བཏེགས་པ་དང་། ༡༤ ོད་ ི་
ལག་པའི་ནང་ན་ནག་ཉེས་ཡོད་ན་ག ད་ ་བོར་ཅིང་། བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ ོད་ ི་ ིལ་ ར་ ོད་ ་མ་
བ ག་ན། ༡༥ དེ་ ས། ོད་ ིས་མགོ་བོ་བཏེགས་ན་ངོ་གནོངས་མི་དགོས་ལ། ོད་རང་བ ན་པར་འ ར་ཞིང་
འཇིགས་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་འ ར། ༡༦ ོད་ ིས་རང་གི་ ག་བ ལ་བ ེད་ ིད་ལ། ན་ ང་ ་བོ་བཞིན་

་བ ར་བར་འ ར། ༡༧ ོད་འཇིག་ ེན་ ་འཚ་བའི་ཉིན་མོ་ནི་ཉིན་ ང་ཇི་བཞིན་གསལ་བ་དང་། ན་པ་
ཡོད་ ང་ཞོགས་པ་བཞིན་ ་གསལ་བར་འ ར། ༡༨ རེ་ ོས་ཡོད་པས་བ ན་པར་འ ར་ལ། ོགས་བཞིར་ ོར་
ཞིབ་ ེད་ཅིང་བདེ་བར་འ ར། ༡༩ ོད་རང་གཉིད་ ང་ད ོགས་མཁན་མེད་ལ། མི་མང་པོས་ ོད་ལ་ ་བ་

ེད་པར་འ ར། ༢༠ འོན་ ང་མི་ངན་པའི་མིག་ ིབ་ཅིང་། དེ་དག་འ ོ་བའི་ལམ་མེད་ལ། དེ་དག་གི་རེ་ ོས་
ང་མེད་པར་འ ར་ཞེས་ ས༎

༡༢ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ཅག་ནི་ ་འབངས་ཏེ། ོད་ཅག་ཤི་ ེས་ཤེས་རབ་ ང་
མེད་པར་འ ར། ༣ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་དང་འ ་བར་ང་ལ་ཡང་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ལས། ོད་

ཅག་དང་འ ན་མི་བཟོད་པ་ག་ལ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ ས་མི་ཤེས། ༤ ང་ ་ ་ ་ལ་
་འབོད་དང་། ཁོང་གི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའི་མི་ མས་ ང་ ོགས་པོ་ཚའི་འ ་ ོད་ ེད་ས་དང་། ང་བདེན་

བ ི་བའི་མི་བཟང་བོ་ཡང་གཞན་ ི་འ ་ ོད་ ི་ ལ་ ་ ར། ༥ བདེ་བར་ ོད་པའི་མི་ མས་ ིས་གནོད་འཚ་
ལ་སེམས་གཏིང་ནས་མཐོང་ ང་དང་། གནོད་འཚ་འདིས་ ག་པར་ ང་བ་འ ེད་མཁན་ མས་ལ་ ག་པར་

ེད།
༦ ན་པོ་ མས་ ི་ ིལ་ ་ ས་ ་བ ག་ཅིང་། ་ལ་ ོ་བ་ ོང་མཁན་ མས་བ ན་ ་བ ག་པ་མ་ཟད།

་ཡིས་ ་ནོར་མང་པོ་དེ་དག་ལག་ ་བ ལ། ༧ ོད་ ིས་ ད་འ ོ་ མས་ལ་ ིས་དང་། ད་འ ོ་ མས་
ིས་ ོད་ལ་ ོན་ངེས་ཡིན། ཡང་ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་ མས་ལ་ ིས་དང་། འདབ་ཆགས་ མས་ ིས་ ོད་

ལ་བཤད་ངེས་ཡིན། ༨ ཡང་ན་ས་ལ་ ད་ཆ་ཤོད་དང་། ོད་ལ་ ོན་ངེས་ཡིན། ་མཚའི་ནང་གི་ཉས་ ང་
ོད་ལ་གསལ་བཤད་ ེད་ངེས། ༩ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། གཙ་བོའི་ ག་གིས་བ ན་པ་ ་ཡིས་མི་ཤེས་སམ།

༡༠ ལར་འཚ་བའི་ ེ་དངོས་ ན་ ི་ ོག་དང་། མིའི་རིགས་ ི་ད གས་ ི་ ་བ་ཁོང་གི་ ག་ ་ཡོད་པ་ ས་མི་
ཤེས། ༡༡ ན་ ིས་ཟས་ ི་ ོ་བ་ ོང་བ་བཞིན་ ། ་ཡིས་ ་ལ་ཉན་པ་མིན་ནམ། ༡༢ ལོ་ན་ ན་པ་ མས་ལ་
ཤེས་རབ་དང་། ཚ་རིང་བ་ མས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད། ༡༣ ་ལ་ཤེས་རབ་དང་མ ་ ས་ཡོད་ལ། ཐབས་ ས་
དང་ཡོན་ཏན་ཡང་ ན། ༡༤ ཁོང་གིས་བཤིག་པ་ མས་ ར་གསོ་མི་ བ་ལ། ཁོང་གིས་བ ིགས་པ་ མས་ ར་

ོལ་མི་ བ་བོ༎ ༡༥ ཁོང་གིས་ ་བཀག་ན་ ་ནི་ མ་པར་འ ར་ལ། ཁོང་གིས་ ་ ར་བཏང་ན། ་ཡིས་ས་
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ཡང་མགོ་ ིང་ ོག་པར་ ེད། ༡༦ ཁོང་ལ་མ ་ ས་དང་ཤེས་རབ་ ན་པས། བ ་ ིད་ཐེབས་མཁན་དང་བ ་
ིད་གཏོང་བཅས་ཡོད་ཚད་ཁོང་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༧ ཁོང་གི་ ས་དཔོན་ ི་ ོན་པ་བ ས་ཏེ་ ེར་བ་དང་།

ཞལ་ ེ་བ་ ན་པོ་ ་བ ར། ༡༨ ཁོང་གིས་ ེ་བོའི་བ ིགས་ཐག་ ོད་ཅིང་། ཐ་ ས་དེ་དག་གི་ ེད་པ་བ མས།
༡༩ ཁོང་གིས་མཆོད་དཔོན་ མས་ ི་ ོན་པ་བ ས་ཏེ་ ེར་བ་དང་། མ ་ ས་དང་ ན་པ་ མས་འ ེལ་ ་
བ ག ༢༠ ཁོང་གིས་ག ང་ ང་ མས་ ི་ ་བ ོད་བཅད་ལ། ན་པ་ མས་ ི་ མ་ད ོད་ ང་འ ོགས།
༢༡ ཁོང་གིས་ ེ་བོ་ མས་ལ་ངོ་ཚ་གཏོད་ཅིང་བ ས་བཅོས་ ེད་པ་དང་། ོབས་ ན་ མས་ ི་ ེ་རགས་ ོད་
པར་ ེད། ༢༢ ཁོང་གིས་ ོག་ ་ ར་བའི་དོན་ མས་ ན་ནག་གི་ ོད་ནས་མངོན་ ་འ ག་ལ། འཆི་ ིབ་ནས་
འོད་མཆེད་ ་འ ག ༢༣ ཁོང་གིས་ ལ་འབངས་ མས་དར་ཞིང་མེད་པར་ ེད་ལ། ལ་འབངས་ ི་ས་ ་
བ ེད་ཅིང་འ ོག་པར་ ེད། ༢༤ ཁོང་གི་ས་ཐོག་གི་དམངས་ མས་ ི་འགོ་བའི་ མ་ད ོད་འ ོག་པར་ ེད་
པ་དང་། དེ་དག་ལམ་མེད་ཐང་ ོང་ ་འ མས་ ་འ ག་ཅིང་། ༢༥ དེ་དག་ལ་འོད་མེད་པའི་ ན་པའི་ ོང་

་ལག་ ོབ་ ེད་ ་འ ག་ལ། ཆང་གིས་ར་བཟི་བ་དང་འ ་བར་དེ་དག་གཡས་ལོག་གཡོན་འ ེལ་ ེད་ ་
འ ག་ངེས་ཞེས་ ས༎

༡༣ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ངས་མིག་གིས་མཐོང་ལ། ་བས་ ང་ཐོས། གསལ་བོར་ཡང་ཤེས་ཡོད། ༢ ོད་
ཅག་གིས་ཅི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ངས་ ང་ཤེས་ཏེ། ོད་ཅག་དང་འ ན་མི་བཟོད་པ་ག་ལ་ཡིན།

༣ ངས་ ན་ ས་པ་དེ་ལ་གཏམ་འཆད་དགོས། ངས་ ་དང་བ ོ་ ེང་ ་དགོས། ༤ ོད་ཅག་ནི་ ན་
གཏམ་ ིག་མཁན་ཏེ། ིང་བོ་མེད་པའི་ ན་པ་རེད། ༥ ོད་ཅག་གིས་ཁ་ཡོངས་ ་མི་ གས་པར་ཤོག དེ་ནི་ད་
གཟོད་ ོད་ཅག་གི་ཤེས་རབ་ཡིན། ༦ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ོད་ ེང་ལ་ཉོན་ཅིག སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་ཁ་ནང་
གི་བཤད་པ་ལ་ཉོན་ཅིག ༧ ོད་ཅག་གིས་ ་ལ་ ང་བདེན་མིན་པའི་གཏམ་ཞིག་འཆད་འདོད་དམ། ཁོང་ལ་
གཡོ་ ་དང་ ན་པའི་ ད་ཆ་ཞིག་འཆད་འདོད་དམ། ༨ ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ ོགས་ག ང་བ་འདོད་དམ།
ཁོང་གི་ཆེད་ ་ ོད་པ་ ེད་འདོད་དམ། ༩ ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་ཡིན་པ་ཤེས་ན། དེ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། མིས་
མི་བ ་བ་དང་འ ་བར། ོད་ཅག་གིས་ ང་ཁོང་བ ་བ་ཡིན་ནམ། ༡༠ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ ོག་ ་ ་ཡི་

ོགས་བ ང་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ངེས། ༡༡ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ིས་ ོད་ཅག་ ག་
པར་མི་ ེད་དམ། ཁོང་གི་འཇིགས་པ་ ོད་ཚའི་ ེང་ ་མི་འོང་ངམ། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ལ་བ ང་བའི་
ལེགས་བཤད་ མས་ཐལ་ ི་ལེགས་བཤད་ཡིན་པར་འདོད་ཡོད། ོད་ཅག་གིས་ བ་ ེན་སའི་ ང་ནི་འདམ་
བག་གི་ ང་ཡིན་པར་འདོད་ཡོད།

༡༣ ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཡང་བཤད་མི་དགོས་ཏེ། ང་ལ་ ོས་དང་། ངས་བཤད་པར་ ། ་བ་ཅི་དང་ཅི་ ང་
ཡང་ངས་འགན་འ ར་བར་ ། ༡༤ ངས་ཅིའི་ ིར་རང་སོས་རང་ཤ་འཆའ་ཞིང་། རང་ ོག་རང་གི་ལག་ ་
འཛན་དགོས་པ་ཡིན། ༡༥ ཁོང་གིས་ང་རང་གསོད་ངེས་ཤིང་། ང་ལ་རེ་ ོས་ཅི་ཡང་མེད་ ང་། ཁོང་གི་མ ན་
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ནས་ངས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བོར་ ོག་པར་ འོ༎ ༡༦ འདི་ནི་ང་རང་ ོབ་ ེད་ ་འ ར་ངེས་
ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ག ང་ ང་གི་མི་ཞིག་ཁོང་ ་ ང་ ་བ ད་མི་ ས། ༡༧ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ད་ཆར་
ལེགས་པར་ཉོན་ལ། ངས་ཅི་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་གི་ ་བར་སིམ་ ་འ ག་རོགས། ༡༨ ངས་རང་གི་
གནས་ གས་ མས་བ གས་ཚར་ཞིང་། རང་ཉིད་ ང་བོར་གནས་པའང་ཤེས། ༡༩ ་ཞིག་ང་དང་ ོད་ ་

ེབས་ན། ངས་ཅི་ཡང་མི་བཤད་པར་ཤི་ཡང་ཆོག་གོ།
༢༠ ེད་ ིས་ང་ལ་ ོད་མི་ ང་བ་གཉིས་ཡོད་དེ། དེ་ལས་གཞན་ཅི་ ད་ ང་ངས་གཡོལ་བར་མི་ ། ༢༡ དེ་

གཉིས་གང་ཞེ་ན། ེད་ ི་ ག་ ིར་བ མ་ ེ་ང་དང་རིང་ ་ ེས་པ་དང་། ེད་ ི་འཇིགས་པས་ང་ལ་ ག་
མི་ ལ་བ་གཉིས་སོ༎ ༢༢ དེ་ ར་ ས་ན། ེད་ ིས་ང་འབོད་པའི་ ས་ ། ངས་ ་ལན་ ེར་ལ། ངས་ ས་ཏེ་

ེད་ ིས་ ས་ལན་འདེབས་པར་ ག་གོ། ༢༣ ང་ལ་ནག་ཉེས་དང་ནོར་འ ལ་ཅི་ཙམ་ཡོད་དམ། ེད་ ིས་ང་
ལ་རང་གི་ནོར་འ ལ་དང་ནག་ཉེས་ མས་ཤེས་ ་འ ག་རོགས། ༢༤ ེད་ ིས་ཞལ་རས་བཀབ་ ེ། ཅིའི་ ིར་
ང་རང་ད ་ ་བ ི་བ་ཡིན་ནམ། ༢༥ ེད་ ིས་ ང་གིས་ ལ་བའི་ལོ་མ་གཅག་འདོད་དམ། སོག་མ་ མ་པོ་
བདའ་འདོད་དམ། ༢༦ ེད་ ིས་ཉེས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་ང་ལ་ཆད་པ་གཅོད་རོགས། ངས་ལོ་ན་གཞོན་པའི་

ས་ ་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ ང་འ ར་ ་འ ག་རོགས། ༢༧ ད་ ང་ངའི་ ང་བར་ཤིང་ ོག་དང་། ངའི་
ལམ་ཡོད་ཚད་ལ་ ལ་ཞིབ་དང་། ངའི་ ང་ ེ་ལ་མཐའ་མཚམས་ ི་ཐིག་གིས་བ ོར་རོགས། ༢༨ ང་ནི་ ལ་

ངས་ ི་དངོས་པོ་དང་། ོ་ཤིག་གིས་ཟོས་པའི་ ོན་པ་དང་མ ངས་སོ་ཞེས་ ས༎

༡༤ ཡང་འདི་ ད་ ། མི་ནི་ ད་མེད་ལས་ ེས་ཤིང་། ཉིན་མོ་ ང་ལ་ ག་བ ལ་མང་ ེ། ༢ དེ་ནི་མེ་
ཏོག་བཞིན་བཞད་ཅིང་གཅོད་པར་ ེད། དེ་ནི་ ིབ་མ་བཞིན་འ ོས་ཤིང་ཡལ་བར་འ ར། ༣ འདི་

་ འི་མི་ལ་ ེད་ ིས་གཟིགས་ ིད་དམ། ཡང་ང་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ་འ ག་ ིད་དམ། ༤ ་ཞིག་གིས་ ངས་
གཙང་གི་དངོས་པོ་མི་གཙང་བའི་ ོད་ནས་འ ིན་ ས་སམ། ་ཞིག་གིས་ ང་མི་ ས་སོ༎ ༥ མིའི་ཉིན་མོ་ནི་

ེད་ ིས་ཚད་བ ང་ཞིང་། དེའི་ ་ ངས་ནི་ ེད་དང་འ ེལ་ནས་ཡོད། ེད་ ིས་དེའི་མཐའ་ལ་ཐིག་བཏབ་
ེ། དེ་ལས་མི་འདའ་བར་ ས་ཡོད་པས། ༦ ེད་ ིས་ ད་ཙམ་ལ་དེར་མི་གཟིགས་པར། ་བ་བཞིན་ ་དེའི་

ཉིན་མོ་འཛད་པའི་བར་ ། དེ་ལ་ངལ་གསོ་ ་འ ག་རོགས།
༧ ཤིང་ནི་བཅད་ ང་ ་ ་འ ས་ཤིང་ལོ་འདབ་ ས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ༨ དེའི་ ་བ་ས་འོག་ནས་ ལ་ཞིང་།

ས་འོག་ནས་ མ་ཡང་། ༩ ་དང་ ད་ན་ ་ ་འ ས་ཤིང་། ལོ་འདབ་ ས་ཏེ་གསར་ ་བ གས་པའི་ཤིང་
བཞིན་ ་འ ར་ བ། ༡༠ འོན་ ང་། མི་ནི་ཤི་ ེས་མེད་པར་འ ར་ཏེ། དེའི་ད གས་འགག་ ེས། དེ་ཉིད་གང་

་ཡོད། ༡༡ ་མཚ་འཛད་ཅིང་། གཙང་བོ་ མ་པར་འ ར། ༡༢ མི་ཡང་དེ་བཞིན་ ། འ ེལ་ ེས་ ར་ཡང་
ལངས་མི་ ིད་ཅིང་། ནམ་མཁའ་མེད་པར་ ར་ ང་ ར་གསོན་མི་ བ་ལ། ི་ལམ་ ི་ ོད་ནས་སད་ ང་མི་

ིད།
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༡༣ ེད་ ིས་ང་རང་ད ལ་ཁམས་སམ། མི་མཐོང་བའི་ ལ་ཞིག་ ་ ང་ ེ། ེད་ ི་ ོ་བ་ཞི་བའི་བར་ ་
བཞག་ན་ཅི་མ་ ང་། ེད་ ིས་ང་ལ་ ས་ཤིག་གཏན་འཁེལ་ ས་ནས་ ན་པར་མཛད་ཅིག ༡༤ མི་ཤི་ ེས་

ར་གསོན་ བ་བམ། ངས་ནི་ག ལ་ ི་འ ག་ལོང་མོད་པའི་ལོ་ ་དེ་ ེབས་ནས། ང་རང་ ོལ་བར་༼ བཅོས་
བ ར ༽རེ་ ག་ ས་ཡོད། ༡༥ ེད་ ིས་བོས་ན། ངས་ ས་ལན་ ེར་བར་ ། ེད་ ི་ ག་གིས་བ ན་པ་ལ་

ེད་ཉིད་མོས་པར་འ ར། ༡༦ འོན་ ང་ད་ ་ ེད་ ིས་ངའི་གོམ་པའི་འདེགས་འཇོག་བ ི་བ་ལས། ངའི་ཉེས་
པར་མི་བ ་བ་ཡིན་ནམ། ༡༧ ངའི་ནོར་འ ལ་ མས་ ེད་ ིས་ ག་མར་བ ག་ལ། ངའི་ཉེས་པ་ མས་ ང་
བ ིབས་པར་མཛད།

༡༨ རི་བོ་ཉིལ་ནས་མེད་པར་འ ར། ཕ་བོང་རང་གནས་ ོ་བར་འ ར། ༡༩ འི་ ན་ ིས་ ོ་ཡང་ཟད་པར་
འ ར་ལ། ཐང་གི་ ལ་ཡང་དག་པར་ ེད། ེད་ ིས་ ང་དེ་དག་བཞིན་ ་མི་ཡི་རེ་ ོས་མེད་པར་མཛད།
༢༠ ེད་ ིས་མི་ལ་ ོལ་ན་ ལ་བར་འ ར་ཞིང་དེ་ཉིད་འཆི་བར་ ེད། ེད་ ིས་དེའི་ག གས་ ད་འ ར་ ་
འ ག་ལ། དེ་ཉིད་ ིར་འོང་མེད་པར་ ེད། ༢༡ དེའི་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་མཛད་ན། དེས་ཤེས་མི་ ིད་
ལ། ཐ་ཤལ་བར་མཛད་ནའང་དེས་ཤེས་པར་མི་འ ར་བར། ༢༢ རང་གི་ ས་ན་བ་དང་། སེམས་མི་བདེ་བ་ལས་
མི་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས༎

༡༥ དེའི་ལན་ ་ཏེ་མན་པ་ཨ་ལི་ཕས་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ཤེས་རབ་དང་ ན་པས་ ིང་བོ་མེད་པའི་གཏམ་ ིས་ལན་འདེབས་སམ། ཤར་ ང་གིས་ཁོག་

པ་འགེང་བར་ ེད་དམ། ༣ ཁོང་གིས་དོན་མེད་ ི་གཏམ་དང་ཕན་མེད་ ི་ ད་ཆས་གནས་ གས་འ ེན་དམ།
༤ ོད་ ིས་འཇིགས་པའི་ ོ་དོར་ཞིང་། ་ཡི་ ང་ ་ མ་དག་གི་སེམས་པ་བཀག ༥ ོད་ ི་ནག་ཉེས་ ིས་

ོད་ ི་ཁ་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་ཅིང་། ོད་ ིས་གཡོ་ ་ ན་པའི་ ེ་ ོད་ ིན་འ ག ༦ ོད་ ི་ཁས་རང་ཉིད་ལ་
ཉེས་པ་ཡོད་པར་བ ོད་པ་ལས་ངས་བ ོད་པ་མིན་ཏེ། ོད་རང་ཉིད་ ི་མ ་ཡིས་བདེན་དཔང་ ེད་ ིན་པ་
མ་ཡིན་ནམ།

༧ ོད་ནི་ཆེས་ཐོག་མར་ ེས་པའི་མི་དེ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་རི་བོ་ མས་ ི་ ོན་ ་བ ན་པ་ཡིན་ནམ།
༨ ོན་ཆད་ ོད་ ིས་ ་ཡི་གསང་བའི་མན་ངག་ཐོས་ ོང་ངམ། ཤེས་རབ་ནི་ ོད་གཅིག་ ས་བདག་ག ང་

ེད་ཆོག་གམ། ༩ ོད་ ིས་ང་ཚས་མི་ཤེས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ཤེས་སམ། ོད་ ིས་ང་ཚས་མ་ངེས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་
ངེས་སམ། ༡༠ ང་ཚའི་ ོད་ ་ ་དཀར་བ་དང་ལོ་ན་ ན་པ་ མས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་ ོད་ ི་ཕ་ལས་ ང་

ན་ནོ༎ ༡༡ ་ཡིས་ཞི་བའི་ག ང་གིས་ ོད་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་ ང་། ོད་ ིས་དེ་ནི་ ང་བར་སེམས་སམ།
༡༢ ོད་ ི་སེམས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ོད་རང་མཐར་འདེད་པ་ཡིན། ོད་ ི་མིག་ལས་ཅིའི་ ིར་མེ་ ག་མཆེད་པ་
ཡིན། ༡༣ ོད་ ི་སེམས་ ་དང་འགལ་བས། ོད་ ི་ཁས་ ང་དེར་མ ན་ ི་ ད་ཆ་བ ོད་པ་ཡིན་ནམ། ༡༤ མི་
ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། གཙང་བར་བ ི་ ང་ངམ། ད་མེད་ལས་ ེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། ང་བདེན་ ་བ ི་ ང་
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ངམ། ༡༥ ་ཡིས་དམ་པ་ མས་ལའང་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་དེ། ཁོང་གི་ ན་ལམ་ ་གནམ་མཁའ་ཡང་མི་གཙང་
བར་མཐོང་ན། ༡༦ བཙག་ཅིང་ ག་ ོ་བ། ནག་ཉེས་ ་འ ང་ ར་ ོད་པའི་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ མས་ནི་ ་ཅི་
དགོས།

༡༧ ངས་ ོད་ལ་ ོན་པར་ ། ོད་ ིས་ཉོན་ཅིག ངས་ནི་ཅི་མཐོང་བ་ མས་བ ོད་པ་ ེ། ༡༨ ཤེས་རབ་
དང་ ན་པས་མེས་པོ་ མས་ལས་ ངས་ཤིང་། མ་གསང་བར་བ གས་པ་དེ་ཉིད་ ོན་པར་ ། ༡༩ ༼ ལ་འདི་
ནི་ཁོ་ཚ་ཁོ་ན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། ི་མི་ མས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་བ ད་མེད།༽

༢༠ མི་ངན་པས་མི་ཚ་གང་བོར་ ག་བ ལ་ ོང་ལ། ག་ ལ་བ་ མས་ ི་ལོ་ ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ༎
༢༡ འཇིགས་ ང་གི་ ་ནི་དེའི་ ་བར་ ག་ ་ ་ལ། བདེ་བར་གནས་པའི་ ས་ འང་། དེ་ཉིད་གཞན་ ིས་
འ ོག་ཅིང་བཅོམ། ༢༢ དེས་རང་ཉིད་ ན་ནག་ལས་ད ང་བར་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་ལ། དེ་ལ་ ི་དང་མ ང་གིས་

ག་ཡོད། ༢༣ དེ་ ི་རོལ་ ་འ མས་ནས་ཟས་འཚལ་བཞིན། འདི་ ད་ ། ཟས་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་།
ཁོས་ ན་ནག་གི་ ས་ཚད་ནི་རང་གི་གམ་ ་ ེབས་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༤ ེ་བོ་ག ལ་ ་ཆས་པ་དང་
འ ་བར། དཀའ་ ག་གིས་ཁོ་ལ་ ག་ ོང་ཞིང་ཁོ་ལས་ ལ་བར་འ ར་ལ། ༢༥ ཁོས་ལག་བ ངས་ཏེ་ ་ལ་

ོལ་ཞིང་། ང་ ལ་ ིས་ ན་ ས་པ་ལ་ ོལ་བ་དང་། ༢༦ མགོ་བོ་ད ེས་ཤིང་ བ་ ི་ ང་ ས་ ན་ ས་པ་ལ་
ེག་པར་འ ར། ༢༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་གདོང་ནི་ཚལ་ ིས་གཡོགས་ཤིང་། ེད་པ་ཤ་ཤེད་ ིས་བ ས་པས་

སོ༎ ༢༨ ཁོ་ནི་མི་བ ད་མེད་ཅིང་ཞིག་ལ་ཉེ་བའི་མཁར་ནང་ ་བ ད་ཡོད་ལ། ༢༩ ཁོ་རང་ ག་པོར་མི་འ ར་
ལ་ ་ནོར་བ ན་པོར་མི་གནས་ཤིང་། ལོ་ཏོག་ ང་ས་ཐོག་ནས་འཕེལ་བར་མི་འ ར་རོ༎ ༣༠ ཁོ་རང་ ན་ནག་
དང་མི་འ ལ་ཞིང་། མེ་ཡིས་ཁོའི་ཡལ་ག་ ེག་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ཞལ་ནས་འོངས་པའི་ད གས་

ིས་ཁོ་རང་མེད་པར་བཟོ་༼མ་ཡིག་ ། འ ོ་ ་འ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ངེས།
༣༡ ཁོ་རང་ ལ་འཆོས་ལ་བ ེན་ནས་རང་ཉིད་དགའ་བར་ ེད་མི་དགོས་ཏེ། ལ་འཆོས་ནི་ཁོའི་ལན་

ཆགས་ ་འ ར་རོ༎ ༣༢ ཁོའི་ཉིན་ ངས་མ་འཛད་པའི་ ་རོལ་ ། དོན་དེ་མངོན་འ ར་འ ང་ཞིང་། ཁོའི་
ཡལ་ག་ ང་མདོག་ ་འ ར་མི་ ིད། ༣༣ ཁོ་ནི་ ན་ཤིང་ལ་ཐོགས་པའི་ ན་འ མ་བཞིན་མ་ ིན་པར་ ང་ལ།
ཁ་ ར་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་བཞིན་བཞད་མ་ཐག་ ལ་བར་འ ར། ༣༤ སེམས་པ་ མ་དག་མིན་པ་ མས་ལ་ ་མེད་
པར་འ ར་ཞིང་། ོག་ད ལ་ཟ་མཁན་ མས་ ི་ ིལ་ ་མེས་བ ེག་པར་འ ར། ༣༥ དེ་དག་གིས་ མ་པ་ནི་

ག་ ས་དང་། དེ་དག་ལས་ ེས་པ་ནི་ནག་ཉེས། སེམས་ ་བ ང་བ་ནི་གཡོ་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས༎

༡༦ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ༢ འདི་འ འི་གཏམ་ནི་ངས་མང་ ་ཐོས་ ོང་ ེ། ོད་ཅག་གི་
སེམས་གསོའི་ཚག་གིས་མི་ལ་ ག་བ ལ་ ེར་བར་ ེད། ༣ དོན་མེད་པའི་ ད་ཆ་ལ་ ོགས་མཐའ་

ཡོད་དམ། གཏམ་གང་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་ལན་མི་འདེབས་ཐབས་མེད་ ་བཏང་བ་ཡིན། ༤ ངས་ ང་ ོད་ཅག་
གི་གཏམ་དེ་འ ་བཤད་ཤེས་སོ༎ གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ངའི་གནས་འདིར་ ར་བ་ཡིན་ན། ངས་ ང་ ད་ཆའི་མགོ་
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ང་བ ིགས་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་ ོལ་ཞིང་། ོད་ཅག་ལ་མགོ་བོ་ག ག་ག ག་ ེད་ངེས། ༥ ཡིན་ནའང་། ངས་
རང་གི་ཁས་ ོད་ཅག་བ ན་པར་ ེད་ཅིང་། མ ་ཡིས་ ོད་ཅག་གི་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ ེད། ༦ ངས་ཇི་ ར་
བཤད་ ང་ ག་བ ལ་ད་ ང་འདོར་བར་མི་ ས། གལ་ཏེ་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར་བ ད་ན། ག་བ ལ་འདི་
ང་དང་འ ལ་ ིད་དམ། ༧ ཡིན་ནའང་། ད་ ་ ་ཡིས་ང་རང་ བ་པར་ ས་ཤིང་། གཉེན་ཉེ་འ ེལ་ མས་ང་
དང་འ ལ་ ་བ ག ༨ ང་རང་བ ང་ཞིང་བདེན་དཔང་བཏོན་ནས་ ོལ་བ་དང་། ངའི་ ས་པོ་ཡང་ མ་རིད་

་ ར་ཏེ་གཞན་ ི་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ་ང་མི་འ ིག་པར་བདེན་དཔང་ ེད། ༩ ་ཡི་ གས་ ོས་ཏེ་ང་རལ་བར་
བཏང་། ང་ལ་བཙན་བ ལ་ ས། ངའི་ ེང་ ་ཚམས་བ ར་བར་ ས་ཤིང་། ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ང་ལ་ ར་

གས་ ་ ། ༡༠ དེ་དག་གིས་ངའི་ ོགས་ ་ཁ་གདངས། ངའི་གདོང་ལ་ག ས་ཤིང་བ ས་བཅོས་ ས། ན་
་འ ས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་བར་ ས། ༡༡ ་ཡིས་ང་རང་སེམས་པ་ མ་དག་མིན་པ་དག་ལ་གཏད་ཅིང་། ང་རང་

མི་ངན་པ་དག་གི་ལག་ ་ག གས། ༡༢ ང་ ིར་ན་བདེ་བར་གནས་ ང་། ཁོང་གིས་ང་ མ་ ར་བཅད། ངའི་
ེ་བགགས་པར་མཛད། ང་བཅག་པར་མཛད། ད་ ང་ང་རང་ཁོང་གི་འབེན་ འང་བ གས་སོ༎ ༡༣ ཁོང་གི་

མདའ་བ་ མས་ ིས་ངའི་མཐའ་བཞི་བ ོར་ཏེ། ིང་བ ེ་བ་མེད་པར་ངའི་མཆིན་པ་བཀས་ཤིང་། ངའི་མ ིས་
པ་ས་ ་ཟགས་པར་མཛད། ༡༤ དཔའ་ ལ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ ོལ་བ་བཞིན། ཡང་དང་ཡང་ ་ང་རང་ ས་པར་
མཛད། ༡༥ ངས་རང་གི་པགས་པའི་ ེང་ ་གསོ་མ་བཙམས་ཤིང་། ་ཅོ་ཐལ་ནང་ ་བཞག ༡༦ ངའི་གདོང་
ནི་ ས་པའི་དབང་གིས་ ོན་པར་ ར་ཞིང་། མིག་གི་མཐའ་ ་འཆི་ ིབ་ཕོག ༡༧ འོན་ ང་ངའི་ལག་ན་ ག་

གས་མེད་ལ། ངའི་གསོལ་འདེབས་ ང་ ངས་ཤིང་གཙང་།
༡༨ ེ་ས་གཞི་ལགས། ངའི་ ངས་ ག་འགེབས་པར་མ་མཛད། ངའི་ ་འབོད་འགོག་པར་མ་མཛད། ༡༩ ད་

། ནམ་མཁའི་ཞིང་ན་ངའི་བདེན་དཔང་ཡོད་ལ། མགོ་ཐོག་ན་ངའི་དཔང་མི་ཡོད། ༢༠ ངའི་ ོགས་པོ་ མས་
ིས་ང་ལ་འ ་བཞིན་ཡོད་ ང་། ངས་མིག་མཆི་མ་ ག་ ག་གིས་ ་ལ་བ ས་ཡོད། ༢༡ ོགས་པོ་དང་ ོགས་

པོས་ ོད་པ་བཞིན་ ། མི་དང་ ་ལའང་ ོད་པའི་གོ་ བས་ཤིག་ཐོབ་པར་ཤོག ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལོ་འགའི་
ེས་ ། ང་ནི་ ིར་འོང་མེད་པའི་གནས་ ་ལོག་དགོས་ཞེས་ ས༎

༡༧ ངའི་ མ་ཤེས་འཛད་ལ་ཉེ། ངའི་ཉིན་མོ་ ོགས་ལ་ཉེ། ར་སས་ང་ལ་ ་ ིག་ ས་ནས་ཡོད། ༢ ང་
ལ་འ ་ ོད་ ེད་མཁན་ མས་ངའི་གམ་ ་ཡོད་ཅིང་། ངས་ ག་པར་དེ་དག་གིས་ང་ལ་ཁོང་ ོ་

ོང་བ་མཐོང་ བ། ༣ ་ཡིས་ང་ལ་བདེན་དཔང་ ེར་ཤོག ཉིད་ ིས་ང་ལ་དཔང་བོ་མཛད་ཅིག ེད་ལས་
གཞན་ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ ག་འ ག་ ེད་ ས་སམ། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་སེམས་མི་གསལ་
བར་ ས་པས། ེད་ ིས་དེ་དག་མཐོ་ ་འདེགས་པར་མི་རིགས་སོ༎ ༥ རང་གི་ ོགས་པོ་འཚང་ཞིང་། རང་གི་

ོགས་པོ་ལས་བ ་འ ོགས་ ེད་མཁན་ མས་ནི། རང་གི་ ་ ་མོ་དང་བཅས་པའི་མིག་ཞར་ ་འ ག་དགོས།
༦ ་ཡིས་ང་རང་དམངས་ ི་འ ་ ལ་ ་བཏང་བས། དེ་དག་གིས་ངའི་གདོང་ལ་མཆི་མ་འདེབས་པར་ ེད།
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༧ ངའི་མིག་ ང་སེམས་ ག་གིས་རབ་རིབ་ ་ ར་ལ། ངའི་ ས་པོ་ནི་ ིབ་མ་ཙམ་ ་ ང་། ༨ འདི་ཡིས་ག ང་
ང་གི་མི་ མས་ངོ་མཚར་ ་འ ག་ལ། ཉེས་མེད་ ི་མི་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་བསམ་ངན་ ི་རིགས་ལ་ ོལ་
་འ ོ་ངེས། ༩ དེའི་ ིར། ང་བདེན་ ི་མིས་རང་གིས་ ོད་པའི་ལམ་དེ་བ ང་དགོས་ལ། ལག་པ་གཙང་བའི་

མིས་ ་མ ད་ ་ གས་ ོན་དགོས། ༡༠ ོད་ཅག་འབངས་མི་ མས་ནི། ས་ ེས་མར་ང་ལ་ ོད་ ་ཤོག་དང་།
ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ཞིག་མ་ ེད་དོ༎ ༡༡ ངའི་ཉིན་མོ་འདས་ཟིན་ལ། ངའི་ཐབས་ ས་

དང་། ངའི་འདོད་ ོ་ མས་ ང་ཚར་ཟིན། ༡༢ དེ་དག་གིས་མཚན་མོ་ཉིན་མོ་ ་བ ས་ནས། འདི་ ད་ ། འོད་
ནི་ ན་པ་དང་ཉེའོ་ཞེས་ཟེར། ༡༣ གལ་ཏེ་ངས་ད ལ་ཁམས་ནི་རང་གི་ ིམ་ ་བ ་ཞིང་། ན་པའི་ནང་ ་
བདེ་བར་ཉལ་བའམ། ༡༤ ཡང་ན། ལ་བ་ལ་བ ས་ཏེ། ོད་ནི་ངའི་ཕ་ལགས། འ ་ལ་བ ས་ཏེ། ོད་ནི་ངའི་
མ་དང་ ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ ་ན། ༡༥ ངའི་རེ་ ོས་ནི་གང་ ་ཡོད། ངས་རེ་ ོས་འཆའ་ས་དེ་ ་ཞིག་གིས་མཐོང་

བ་བམ། ༡༦ ནམ་ཞིག་ཐལ་ ལ་ནང་ ་བདེ་བར་ཉལ་ ེས། རེ་ ོས་འདི་ནི་ད ལ་ཁམས་ ི་ ོ་གཏན་ཡོད་
སར་འབབ་ངེས་སོ་ཞེས་ ས༎

༡༨ དེའི་ལན་ ་ ་ཧི་བ་བིལ་ ད་ ིས། འདི་ ད་ །
༢ ོད་ ིས་ ད་ཆ་ནམ་ ི་བར་ ་འཚལ་དགོས་སམ། ོད་ ིས་བསམ་ ོ་ཞིབ་ ་བཏང་ ེས།

ང་ཚས་ད་གཟོད་གཏམ་བཤད་པར་ འོ༎ ༣ ང་ཚ་ཅིའི་ ིར་ ད་འ ོ་ ་བ ི་བ་ཡིན། ོད་ ི་མིག་ལམ་ ་མི་
གཙང་བར་གནས་སམ། ༤ ོད་ ི་ཁོང་ ོས་རང་ཉིད་རལ་བར་ ེད་པ་ལས། ས་གཞིས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་འདོར་
བར་ ེད་དམ། ཕ་བོང་རང་གི་གནས་མལ་ནས་འཕོ་ ིད་དམ། ༥ མི་ངན་པའི་འོད་མདངས་མེད་པར་འ ར་ལ།
དེའི་མེ་ ེ་འཚར་བར་མི་འ ར། ༦ དེའི་ ིལ་ འི་ནང་གི་འོད་མདངས་ ན་པར་འ ར་ལ། དེའི་ ེང་གི་ ོག་

ང་གཟིམ་པར་འ ར། ༧ དེའི་བ ན་བ ིང་གི་གོམ་པས་འགག་འ ང་མཐོང་ཞིང་། རང་གི་ཐབས་ ས་ ིས་
རང་ཉིད་འ ེལ་བར་ ེད། ༨ དེས་ནི་རང་གི་ ང་བ་ ་ འི་ནང་ ་འ ིང་བར་ ས་པས། ང་བར་འ ི་བའི་

་བའི་ ེང་ ་བ ོད་པར་ ེད། ༩ ི་ཡིས་དེའི་ ང་བ་འཛན་པར་ ེད་ལ། ་ཡིས་དེ་ཉིད་ག ང་བར་འ ར།
༡༠ ་ ི་ནི་སའི་ནང་ ་ ང་ཡོད་ལ། གས་ ི་ནི་ཁོའི་ལམ་ ་འཚང་ཡོད། ༡༡ ོགས་བཞིའི་འཇིགས་པས་ཁོ་
ལ་ ག་ ོང་ཞིང་། ཁོའི་ ེས་འདེད་པར་འ ར། ༡༢ ཁོའི་ ོབས་ གས་ནི་བ ེས་ ོགས་ ི་དབང་གིས་ཉམས་
པར་འ ར་ལ། ཉེས་ ོན་ ིས་ ང་ཁོའི་གམ་ ་ ག་པར་ ེད། ༡༣ ཁོའི་ ས་ ི་ཡན་ལག་ མས་གཞན་ ིས་
བཟའ་བར་འ ར་ལ། འཆི་བདག་གིས་ཁོའི་ཡན་ལག་ མས་ ར་མིད་ ེད་ངེས། ༡༤ དེ་ནི་རང་ཉིད་བ ེན་
སའི་ ིལ་ ་ལས་ ོར་ ང་ ེ། འཇིགས་ ་ ང་བའི་ ལ་པོའི་ས་ ་འ ིད་པར་འ ར། ༡༥ ཁོ་ལ་མི་གཏོགས་པ་

མས་ཁོའི་ ིལ་ འི་ནང་ ་ ོད་ལ། ་ཟི་ཁོའི་ ོད་གནས་ ་གཏོར་བར་འ ར། ༡༦ འོག་ ་ཁོའི་ ་བ་ མ་
པར་འ ར་ལ། ེང་ ་ཁོའི་ཡལ་འདབ་གཅོད་པར་འ ར། ༡༧ ཁོའི་ ན་ ེན་ནི་ས་ ེང་ནས་མེད་པར་འ ར་
ལ། ཁོའི་མིང་ཡང་ ང་ལམ་ནས་ཡལ་བར་འ ར། ༡༨ ཁོ་རང་འོད་མདངས་ ི་འོག་ནས་ ན་ནག་གི་ ལ་ ་
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ིད་དེ། འཇིག་ ེན་འདི་ནས་མཐར་བ ོད་པར་ངེས། ༡༩ རང་གི་རིགས་ ི་ ོད་ ་ ་དང་ཚ་བོ་མེད་པར་
འ ར་ལ། ོད་སའི་ ལ་ ་མི་གཅིག་ ང་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༢༠ ོན་ཆད་ ག་བ ར་བ་བཞིན་ ། ིས་

འང་ཁོའི་ཉིན་མོ་ལ་འཇིགས་པར་འ ར།
༢༡ ང་བདེན་མིན་པའི་མི་དེའི་ ོད་གནས་ནམ་ཡང་འདི་འ ་ལགས། འདི་ནི་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་

མ ག་འ ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས༎

༡༩ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ོད་ཅག་གིས་ནམ་ ི་བར་ ་ངའི་སེམས་ད གས་ཤིང་། ད་ཆས་ང་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་

འདོད་པ་ཡིན། ༣ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ཐེངས་བ ་ལ་མཚང་ ས་པ་ཕར་ཞོག ོད་ཅག་གིས་ང་ ག་ལ་གཏོད་
པའང་ངོ་ཚར་མི་བ ི། ༤ ང་རང་འ གས་པ་བདེན་ ་ གས་ ང་། དེ་ནི་ང་རང་གིས་འགན་ ར་ཆོག ༥ ོད་
ཅག་གིས་ང་ལ་ང་ ལ་བ ན་ཅིང་། ངའི་མཚང་གིས་ང་ལ་ ིགས་མོ་ ེད་ ས་ ང་། ༦ ་ཡིས་ངའི་མགོ་ ིང་
བ ོགས་ཤིང་། ང་རང་ ་ ས་བཅིངས་པ་ཤེས་པར་ ིས།

༧ ང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་མཛད་པས་ ད་འབོད་ ས་ ང་ཞལ་བཞེས་མི་གནང་ལ། ངས་ ་འབོད་ ས་
ང་བདེན་པ་བདར་མཁན་ཞིག་མ་ ང་ངོ་༎ ༨ ་ཡིས་ངའི་བ ོད་ལམ་ ་ར་བ་བ ོར་ཏེ་འ ོ་ ་མི་འ ག་

ལ། ངའི་བ ོད་ལམ་ལ་ ན་པ་འཐིབས་ ་བ ག ༩ ཁོང་གིས་ངའི་གཟི་འོད་ ིས་ཤིང་། ངའི་མགོ་ཡི་ཅོད་པན་
ངས། ༡༠ ཁོང་གིས་མཐའ་བཞི་ནས་ང་ལ་བ ོར་བ མ་ ས་ཏེ། ང་རང་འཆི་ ་བ ག་པ་དང་། ོང་བོ་བལ་

བ་བཞིན་ ་ངའི་རེ་ ོས་མེད་པར་བཟོས། ༡༡ ཁོང་གི་ གས་ ོ་བ་ངའི་ ེང་ ་ ར་ནས། ང་རང་ད ་ ་བ ིས།
༡༢ ཁོང་གི་ད ང་ཚགས་མཉམ་ ་ཡར་འོངས་ནས། བ ོད་ལམ་བཟོས་ཏེ་ང་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཤིང་། ངའི་ ིལ་

འི་མཐའ་འཁོར་ ་དམག་ ར་བཏབ། ༡༣ ཁོང་གིས་ངའི་ ན་ ་ ང་ ་བཀག་ཅིང་། ངས་ངོ་ཤེས་པ་ མས་
ང་དང་ ེས་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། ༡༤ ངའི་ཉེ་འ ེལ་ མས་དང་ངའི་འ ེལ་ཐག་བཅད་ཅིང་། ངའི་གསང་

ོགས་ མས་ལ་ང་རང་བ ེད་ ་བ ག ༡༥ ངའི་ ིམ་ ི་གནས་གཡར་བ་དང་། ངའི་གཡོག་མོ་ མས་ ིས་ང་
རང་གཡོག་པོར་ ་ཞིང་། ང་ནི་དེ་དག་གི་མིག་ལམ་ནས་ ི་མི་ཞིག་ ་ ར་ཏོ༎ ༡༦ ངས་གཡོག་པོ་ ་བའི་ ལ་

ིས་བོས་ ང་། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ཡ་ལན་མི་ ེར། ༡༧ ངའི་ཁ་ནང་གི་ ི་ལ་རང་གི་ ང་མའང་ཞེན་ལོག་ཅིང་།
ངའི་རེ་བ་ནི་ ན་ ་ མས་ ིས་ ང་འདོར་བར་ ེད། ༡༨ ཐ་ན་ ིས་པ་ མས་ ིས་ ང་ང་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་
པ་དང་། ང་རང་ཡར་ལངས་པ་ན་དེ་དག་གིས་ང་ལ་འ ་ ོད་ ེད། ༡༩ ངའི་གསང་ ོགས་ མས་ནི་ང་ལ་ ང་
ཞིང་། ན་པར་ང་རང་དགའ་བའི་མི་ མས་ ིས་ ང་ངོ་ལོག་པར་ ེད། ༢༠ ངའི་ཤ་ ི་ ས་པར་འ ར་ཞིང་།
སོའི་པགས་པ་ཙམ་ ས་ཏེ་ཐར་བར་ ར་ཏོ༎

༢༡ ་ཡེ་ ོགས་པོ་ལགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ང་
ལ་ ག་འ ག་ ེད་ ིན་མཆིས་སོ༎ ༢༢ ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ ་དང་འ ་བར་ང་ ག་ལ་གཏོད་པ་ཡིན།
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ངའི་ཤ་ཟོས་པས་ ང་མི་ཚམས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༣ ངའི་ ད་ཆ་འདི་དག་ ིས་ཤིང་ཟིན་ ིས་ ་ཕབ་པ་དང་།
༢༤ གས་ ི་ ་ ས་བ ོས་ཤིང་། ཞ་ཉེའི་ ་བ་ཕ་བོང་གི་ཐོག་ ་ གས་ཏེ་ནམ་ཡང་ཡལ་བ་མེད་ན་ཅི་མ་

ང་།
༢༥ ང་མགོན་ བས་ ་ ར་བའི་ ་འཚ་ཞིང་བ གས་ལ། མཐར་ས་གཞིའི་ ེང་ ་འ ེང་བར་ངེས།

༢༦ ངའི་ཤ་པགས་འདི་ཟད་པའི་ ེས་ ། ང་བོ་འདི་ལས་ ི་ནས་ ་ལ་མཇལ་བར་ངེས། ༢༧ ང་རང་གིས་ཁོང་
དགོས་ལ། མིག་གིས་ཁོང་ཉིད་དངོས་ ་མཐོང་དགོས། ངའི་ ིང་ནི་ ས་ཁོངས་ནས་འཛད་ལ་ཉེ།

༢༨ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ ག་ལ་གཏོད་པ་ནི་ཇི་འ འི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་
ཨང་། ཉེས་ ོན་ ི་ ངས་ནི་ཁོ་རང་རེད་ཅེས་ཟེར། ༢༩ ོད་ཅག་ནི་ ི་མ ང་ལ་ ག་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོང་ ོས་ ི་དང་མ ང་གི་ཆད་པ་འ ེན་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ་འ ས་རང་ ེང་ ་འཁོར་བ་ཡང་ ོགས་
པར་འ ར་༼ མ་ཡིག་ ་ཞལ་ ེ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ཞེས་ ས༎

༢༠ དེའི་ལན་ ་ན་ཨ་མད་པ་ཙ་ཕར་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ངའི་སེམས་ཤིན་ ་འཚབ་པས། ངའི་ ན་པས་ང་ལ་ལན་འདེབས་ ་བ ག ༣ ངས་རང་ཉིད་

ལ་མཚང་འ ་ཞིང་། ང་ལ་ ིགས་མོ་ ེད་པའི་གཏམ་ཐོས་པས། ངའི་ ོགས་པས་ང་ལ་ལན་འདེབས་ ་བ ག
༤ ངས་ནི་གནའ་ ་མོའམ། མི་ས་ཐོག་ ་ ང་བ་ནས་བ ང་ ེ། ༥ མི་ངན་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པ་ནི་ ད་ཅིག་

ཙམ་དང་། སེམས་ མ་དག་མིན་པའི་མི་དེའི་དགའ་བ་ནི་མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ། ༦ དེའི་
ན་ གས་ནི་མཁའ་དང་མཉམ་ཞིང་། མགོ་འཕང་ ིན་ ི་བར་ ་ ེབས་ ང་། ༧ དེ་ནི་རང་གིས་དོར་བའི་

མི་གཙང་བ་བཞིན་ ་མེད་པར་འ ར་ལ། ོན་ནས་དེ་མཐོང་ ོང་བ་ མས་ ིས། དེ་གང་ ་ཡོད་དམ་ཞེས་
འ ི་བར་འ ར། ༨ དེ་ནི་འདས་པའི་ ི་ལམ་དང་འ ་བར། ནམ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར་ལ། ནམ་ ང་གི་ ི་

ས་ངན་པ་དང་འ ་བར་ ད་ཅིག་ཙམ་ལ་ཡལ་བར་འ ར། ༩ དེ་དངོས་ ་མཐོང་ ོང་བའི་མིས་ ང་། དེ་
མཐོང་བར་མི་འ ར་ལ། དེའི་ ལ་ འང་དེ་མཐོང་བར་མི་འ ར། ༡༠ དེའི་ ་ ་མོ་ཚས་ད ལ་བོ་ལས་བཀའ་

ིན་ཐོབ་པར་རེ་ལ། དེའི་ལག་པས་ག ང་ ང་མིན་པ་ མས་ ི་ ་ནོར་འཚབ་པར་རེམ་མོ༎ ༡༡ དེའི་ ས་པ་
ལ་གཞོན་ འི་ ོབས་དང་ ན་ཡང་། རང་དང་མཉམ་ ་ས་ ལ་ ི་གསེབ་ ་འཐིམས་པར་འ ར།

༡༢ ཉེས་པ་ནི་དེའི་ཁ་ནང་ ་ཞིམ་པར་ ང་བས། ེ་འོག་ ་ ང་བ་དང་། ༡༣ འདོར་བར་མི་འདོད་པར་
ཁའི་ནང་ ་ ར་བར་ ེད་ ང་། ༡༤ བཟའ་བ་ མས་དེའི་ ོ་བར་ ས་ན་ ར་ ་འ ར་ལ། དེའི་ཁོག་ནས་

ལ་ ི་ ག་ ་འ ར། ༡༥ དེས་ནོར་ ་མིད་ན་ ག་པར་འ ར་ལ། ་ཡིས་དེའི་ ོ་བ་ནས་ ང་པར་ ེད།
༡༦ དེས་ ལ་ག ག་པ་ཅན་ ི་ ག་ ངས་ བ་ཅིང་། ོ་འ ོའི་ ེ་ཡིས་དེ་ཉིད་གསོད་པར་ ེད། ༡༧ འོ་མ་དང་

ང་ ིའི་ ་བོ་དེས་མཐོང་བར་མི་འ ར། ༡༨ དེའི་ངལ་བའི་འ ས་ ་ནི་གཞན་ ི་ ིན་ཚབ་ ་སོང་ ེ། ལོངས་
ོད་ ི་ ལ་ ་༼ མ་ཡིག་ ་ ར་མིད་ཅེས་བ ར་ཡོད།༽མི་འ ར་ལ། ་ནོར་ཐོབ་པ་ལས་དགའ་བ་འཐོབ་
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པར་མི་འ ར་རོ༎ ༡༩ དེས་ད ལ་བོ་ མས་ལ་བ ས་བཅོས་ ས་ཤིང་ བ་ ་དོར་བ་དང་། རང་གིས་བ ན་པ་
མིན་པའི་ཁང་པ་ མས་འ ོགས་པར་ ས།༼ ཡང་ན། ཁང་པ་འ ོགས་ཏེ་བ ན་ ་མ་བ ག་ཅེས་ ང་བ ར་
བར་ །༽ ༢༠ དེ་ནི་ཧམ་སེམས་དང་ ན་པས། རང་ཉིད་དགའ་བའི་དངོས་པོ་གཅིག་ ང་གསོག་པར་མི་ ས་
ལ། ༢༡ དེ་ལས་ ག་པ་ མས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ ར་མིད་ ་བཏང་བས། དེའི་བདེ་ ིད་ནི་ ན་རིང་བར་
མི་འ ར་རོ༎ ༢༢ དེ་ཉིད་ཡིད་ཚམས་ཤིང་བག་ཡངས་པའི་ ས་ ། ་ ག་པའི་གནས་ ་ ང་བར་འ ར་ལ།

ག་བ ལ་བར་ ར་བ་ མས་ ིས་དེའི་ ེང་ ་ལག་པ་འ ག་པར་འ ར། ༢༣ དེའི་ ོ་བ་འ ང་ལ་ཉེ་བའི་
ས་ ། ་ཡི་ ག་ ལ་ ན་པའི་ ོ་བ་དེའི་ ེང་ ་ ང་བར་འ ར་བ་དང་། དེས་ཟ་མ་ཟ་བཞིན་པའི་ ས་
འང་། ོ་བ་དེ་ཆར་བ་བཞིན་ ་དེའི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ༢༤ དེ་ཉིད་ གས་ ི་ལག་ཆ་ལ་གཡོལ་

ཡང་། ཟངས་ག འི་མདའ་ནི་དེ་ལ་འཕོག་པར་འ ར། ༢༥ དེས་མདའ་ ང་བ་ན། མདའ་ནི་དེའི་ བ་ ོགས་
ནས་ཐོན་ཞིང་། འོད་འཚར་བའི་མདའ་མགོ་ནི་དེའི་མ ིས་པའི་ནང་ ་ཐོན་ ང་ལ། འཆི་བའི་དངངས་ ག་
ནི་དེའི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་སོ༎ ༢༦ དེའི་ ་ནོར་ནི་ ན་ནག་ ་འཐིམས་ཤིང་། མིས་ ་བཏབ་པ་མ་ཡིན་པའི་
མེས་དེ་ཉིད་བ ེག་པར་འ ར་ལ། དེའི་ ིལ་ འི་ནང་ ་ ག་པ་ མས་ ང་བ ེགས་པར་ ེད་དོ༎ ༢༧ གནམ་

ིས་དེའི་ནག་ཉེས་གསལ་བོར་ ོན་ཞིང་། ས་གཞིས་དེ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༢༨ དེའི་ ིམ་ནོར་ མས་གཞན་
ིས་འ ོག་པར་ ེད་ཅིང་། ་ཡི་ གས་ ོས་པའི་ཉིན་མོར། དེའི་ ་ནོར་ མས་མེད་པར་འ ར་རོ༎

༢༩ འདི་ནི་མི་ངན་ལ་ ་ལས་ཐོབ་པའི་ ལ་ཡིན་ལ། ་ཡིས་དེ་ལ་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ནོར་ ལ་ཡིན་
ཞེས་ ས༎

༢༡ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ང་ལ་སེམས་གསོ་ཙམ་ ི་ ལ་ ་ཡིན་ན་ཡང་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ད་ཆ་ལ་ཞིབ་ ་

ཉོན་དང་། ༣ ངས་ཡང་བ ར་གཏམ་འཆད་པར་འདོད་པས། ང་ལ་ ་ཡངས་ཤིག་གནང་རོགས། བཤད་ཚར་
ེས་ ོད་ཅག་གིས་ཅི་འདོད་ ་འ ་ ོད་ ིས་ཤིག ༤ ངས་ ག་ ས་མི་ལ་བ ོད་པ་ཡིན་ནམ། ངའི་སེམས་མི་

འཚབ་པའི་དཔེ་ ིད་དམ། ༥ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་བ ས་ན་ངོ་མཚར་ཞིང་། ལག་པས་ཁ་ མ་པར་ ེད་ལ།
༦ ངས་ ན་པར་བསམ་ ོ་གཏོང་བའི་ ས་ ། སེམས་ལ་དངངས་ ག་དང་། ས་འདར་བར་ ེད། ༧ མི་

ངན་ནི་ཅིའི་ ིར་འཚ་ཞིང་ཚ་རིང་ལ། ོབས་ གས་ཆེ་ ་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༨ དེ་དག་གིས་ ་དང་ ་མོ་རང་
དང་མཉམ་ ་གཞི་ གས་པ་མཐོང་། ༩ དེ་དག་ ིམ་གཞི་བདེ་ཞིང་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་། ་ཡི་ ག་བེར་
ཡང་དེ་དག་གི་ ེང་ ་མ་བབས་སོ༎ ༡༠ དེ་དག་གི་ ང་ ག་ ན་མི་ཆད་པར་འཕེལ་ལ། བ་མོ་ལས་བེ ་བཙས་
པ་ལས་མངལ་ ང་བར་མ་ ར། ༡༡ དེ་དག་གི་ ་ མས་ ི་རོལ་ ་ ིན་ན་ ག་ ་བཞིན་མང་ལ། དེ་དག་གི་ ་
དང་ ་མོས་དགའ་བའི་གར་འ བ་པར་ ེད། ༡༢ དེ་དག་གིས་ ་དང་ ་ ན་ ི་ད ངས་དང་བ ན་ནས་ ་
ལེན་ཞིང་། ིང་ འི་ ་ལ་ཉན་བཞིན་དགའ་ ོར་རོལ། ༡༣ དེ་དག་གི་ ་གཞག་ཚ་གང་བོར་ལེགས་པོར་འ བ་
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པ་དང་། མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ་ད ལ་ཁམས་ ་ གས་སོ༎ ༡༤ དེ་དག་གིས་ ་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་
ཅག་དང་འ ལ་རོགས། ང་ཚས་ ེད་ ི་ལམ་ཤེས་པར་མི་འདོད། ༡༥ ན་ ས་པ་དེ་ ་ཡིན། ང་ཚས་ཅིའི་ ིར་
ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ ་དགོས་པ་ཡིན། ཁོང་ལ་ ་འབོད་ ས་ན་ཅི་ཞིག་གི་དགོས་པ་ཡོད་དམ།

༡༦ ོས་དང་། དེ་དག་གི་བདེ་ ིད་ནི་རང་དང་འ ེལ་བ་མེད་ཅིང་། མི་ངན་པའི་ ས་ངན་ནི་ང་དང་ཁ་
ཐག་ཤིན་ ་རིང་། ༡༧ མི་ངན་པའི་ ོན་མེ་ཅིའི་ ིར་མི་གསོད་པ་ཡིན། ཉེས་ ོན་ཅིའི་ ིར་དེ་དག་གི་ ེང་ ་
མི་འབེབས་པ་ཡིན། ་ཡི་ གས་ ོས་ ང་། གནོད་ ོན་ཅིའི་ ིར་དེ་དག་གི་ ེང་ ་གཏོར་བ་ཡིན། ༡༨ དེ་དག་
ནི་ཅིའི་ ིར་ ང་ནང་གི་སོག་མ་དང་། འ བ་མས་ ེར་བའི་ བ་མ་དང་མ ངས་པ་ཡིན། ༡༩ ོད་ཅག་གིས།

་ཡིས་མི་ངན་པའི་ ་དང་ ་མོར་ཉེས་པ་གསོག་གིན་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཡང་། ངས་ནི། མི་རང་གི་ ེང་ ་ཉེས་པ་
འཁོར་ན་ལེགས་ཏེ། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོ་རང་གིས་ཤེས་པར་འ ར། ༢༠ ཁོ་རང་གིས་རང་ཉིད་ཕམ་ཉེས་ ་ ིན་
པ་མཐོང་བ་དང་། རང་གིས་དངོས་ ་ ན་ ས་པ་དེའི་ གས་ ོ་བ་འ ང་བར་ཤོག ༢༡ དེའི་མི་ཚ་ ོགས་ལ་
ཉེ་ ས། རང་གི་ ིམ་ ད་ལ་སེམས་ ར་ ེད་ ིད་དམ། ༢༢ ་ཡིས་མཐོ་སར་ཡོད་པའི་མི་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད་

ང་། ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཤེས་ཡོན་ ིས་དེ་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་ བ། ༢༣ མི་འགའ་ཞིག་འཆི་ལ་ཉེ་ ས་ ང་ ས་
ང་དར་ཞིང་། ོ་བདེ་བག་ཡངས་ ་གནས་པ་དང་། ༢༤ དེའི་འོ་ཟོ་འོ་མས་གཏམས་ཤིང་། དེའི་ ས་ ང་
མ་ ིས་བ ན་ཡོད། ༢༥ མི་འགའ་ཞིག་འཆི་ལ་ཉེ་ ས་སེམས་པ་ ག་གིས་མནར་ཞིང་། མི་ཚ་གང་བོར་བདེ་
ིད་ ི་ ོ་བ་ ོང་མ་ བ་པར། ༢༦ དེ་དག་རང་བཞིན་གཅིག་པར་ས་ ལ་ ི་ ོད་ ་ཉལ་ཞིང་། འ ་ཡིས་

ཡོངས་ ་ཁེབས་པར་ ར།
༢༧ ངས་ནི་ ོད་ཅག་གི་སེམས་འ ན་དང་། ངའི་ ས་གཞི་བ ག་པའི་འདོད་པ་དེ་ཤེས་སོ༎ ༢༨ ོད་ཅག་

གིས། ག མ་ཅན་ ི་ཁང་པ་གང་ ་ཡོད། མི་ངན་བ ད་ ོང་བའི་ ིལ་ ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ ིས། ༢༩ ོད་ཅག་
གིས་ལམ་འ ོ་བ་ མས་ལ་མ་ ིས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་ ངས་པའི་བདེན་དཔང་དེ་མི་ཤེས་སམ། ༣༠ དེ་
གང་ཞེ་ན། མི་ངན་ནི་གནོད་ ོན་འོང་བའི་ཉིན་མོར་འཚ་ བ་ཅིང་། ཁོང་ ོ་ ོང་བའི་ཉིན་མོར་འ ོ་ བ་པ་
རེད། ༣༡ ཁོས་ཅི་ ད་པ་ལ། ་ཞིག་གིས་གདོང་བ ས་ཏེ་གསལ་བཤད་ ེད་ བ། ཁོས་ཅི་བཟོས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ། ་ཞིག་གིས་ ིན་པ་ལེན་ བ་བམ། ༣༢ དེ་བས་ཁོ་རང་གཞན་ ིས་ ར་སའི་ནང་ ་འ ར་བར་ ེད་
ལ། ར་ས་ ང་མཁན་ ི་མིའང་ཡོད་པ་ཡིན། ༣༣ དེས་ ང་བའི་ནང་གི་སའི་གོང་ ་མངར་བར་ ེད་ལ། དེའི་

ོན་ ་ཆས་པ་ནི་བ ང་གིས་མི་ལང་ལ། དེའི་ ེས་ ་འ ོ་བ་དེ་ལས་མང་།
༣༤ ོད་ཅག་གིས་ལན་བཏབ་པའི་གཏམ་ ི་ནང་ འང་འདི་འ འི་ནོར་འ གས་མང་པོ་དང་ ན་ན།

ང་ལ་ཇི་ ར་སེམས་གསོ་ ་ཞེས་ ས༎

༢༢ དེའི་ལན་ ་དེ་མན་པ་ཨེ་ལི་ཕས་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ མིས་ ་ལ་ཕན་འདོགས་ ས་སམ། འོན་ ང་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་མིས་རང་ཉིད་ལ་ཕན་
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འདོགས་ ས་སོ༎ ༣ ོད་ ིས་མི་ལ་ ང་བདེན་བ ངས་ ང་། ན་ ས་པ་ནི་ད ེས་པར་འ ར་རམ། ོད་ ི་
ོད་ལམ་མཐར་ ིན་ ང་། ཁོང་ཉིད་ལ་ཕན་གདགས་ ས་སམ། ༤ ཁོང་ཉིད་ལ་འཇིགས་པའི་ ེན་ ིས་ ོད་

ལ་ ིགས་དམོད་དང་། ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ིད་དམ། ༥ ོད་ ི་ཉེས་པ་ནི་ཚབས་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་
ནི་ནག་ཉེས་ནི་ ོགས་མཐའ་མེད་པ་མིན་ནམ། ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ་མཚན་མེད་པར་ ན་ འི་ ་
དངོས་གཏའ་མར་འཇོག་ཅིང་། ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་ ི་ ་བ་བ ་བར་ ེད། ༧ ཐང་ཆད་པའི་མི་ལ་ ོད་

ིས་ ོམ་ ་མ་ ིན་ལ། བ ེས་པའི་མི་ལ་ ོད་ ིས་ཁ་ཟས་ ེར་མ་ ོང་། ༨ ས་ ན་ ི་མི་ལ་ས་ཞིང་ཐོབ་པ་
མ་ཟད། ་ ག་ མས་ ང་དེའི་ནང་ ་ ོད་དོ༎ ༩ ོད་ ིས་ གས་ས་མ་ལག་ ོང་ ་ ིར་བ ད་པ་དང་། ་

ག་གི་ད ང་བ་བཅག ༡༠ དེ་བས་ ་ ས་ ོད་རང་བ ོར་ཅིང་། འཇིགས་ ང་གིས་ ོད་ལ་ ོ་ ར་ ་ ག་
ོང་བའམ། ༡༡ ཡང་ན་ ན་པས་ ོད་རང་འགེབས་པ་དང་། ་ལོག་གིས་ ོད་རང་བ བས་པར་ ེད།

༡༢ ་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ན་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ོད་ ིས་ ོས་དང་། ་ ར་ཡང་ཇི་འ འི་མཐོ་བ་ལ་ཨང་།
༡༣ ོད་ ིས། ་ཡི་ཅི་ཤེས། ཁོང་གིས་ ན་པ་ ག་པོ་བ ོལ་ཏེ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ས་སམ། ༡༤ ིན་ནག་གིས་
ཁོང་གི་ ན་ལམ་བ ིབས་ནས་ཅི་ཡང་མི་གཟིགས་པར་ ས་པས། ཁོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་ ིང་ ོར་

ེད་ ིན་མཆིས་ཟེར། ༡༥ ོད་ནི་གནའ་མིའི་ལམ་ ་ གས་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ལམ་དེ་ནི་མི་ངན་པའི་བ ོད་
ལམ་ཡིན། ༡༦ དེ་དག་གི་འཆི་བའི་ ས་ལ་མ་ ེབས་པར། ོ་ ར་ ་མེད་པར་བཏང་བ་དང་། ིང་གཞི་ ་བོས་
བ ག་པ་ ར་མེད་པར་ ར་ཏོ༎ ༡༧ དེ་དག་གིས་ ་ལ། ངེད་ཅག་དང་འ ལ་རོགས་ཟེར་ཞིང་། ན་ ས་པ་
ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་ཅི་ ེད་ ས་ཞེས་ ང་ཟེར། ༡༨ ་ཡིས་དེ་དག་གི་ ིམ་བཟང་བོ་ནོར་ ིས་གཏམས་པར་ ས་
པ་ཇི་ ར་ཤེས། འོན་ ང་མི་ངན་པའི་ ས་ངན་དེ་ང་དང་ ང་ཐག་རིང་ངོ་༎

༡༩ བདེན་ གས་ ོང་མཁན་དག་གིས་དེ་དག་གི་མ ག་འ ས་མཐོང་བས་དགའ་བར་ ར་ལ། ཉེས་པ་
མེད་པ་དག་གིས་དེ་དག་ལ་འ ་བར་ ེད་ཅིང་། ༢༠ འདི་ ད་ ། ཡར་ལངས་ཏེ་ང་ཚ་ལ་ ོལ་མཁན་ མས་
ནི་མེད་པར་བཟོས་ལ། དེ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་ ང་མེ་ ་བ ེགས་ཟེར། ༢༡ ོད་ ིས་ ་ངོས་ཟིན་
པར་ ར་ན། བདེ་བ་འཐོབ་པར་འ ར་ལ། བསོད་ནམས་ ང་ ོད་ལ་འབབ་པར་འ ར་རོ༎ ༢༢ ོད་ ིས་ཁོང་
གི་ཞལ་ ི་ ོབ་ ོན་དང་ ་ ངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ག ངས་ མས་སེམས་ ་ཉར་བར་འོས། ༢༣ གལ་ཏེ་ ོད་
རང་ ན་ ས་པ་ལ་ བས་ ་སོང་ན། ོད་ ི་ ིལ་ ་འ གས་ཤིང་དེའི་ནང་གི་མི་འོས་པ་ མས་འདོར་བར་
འ ར། ༢༤ ོད་ ི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་ས་ ལ་ནང་ ་ག གས་ཤིང་། ཨོ་ཕིར་ ི་གསེར་ནི་ ་བོའི་ཞབས་ ི་ ོ་
གསེང་ ་བ ར་ན། ༢༥ ན་ ས་པ་ནི་ ོད་ ི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ོད་ ི་ནོར་ ་ ་འ ར། ༢༦ ོད་ནི་ ན་ ས་
པ་ལ་དགའ་དགོས་པ་དང་། ་ཡི་ ོགས་ ་གདོང་འདེགས་དགོས། ༢༧ ོད་ ིས་ཁོང་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ན་
ཁོང་གིས་གསན་ལ། ོད་ ིས་ ང་དམ་བཅའ་འ ལ་དགོས། ༢༨ ོད་ ིས་ ་བ་ཅི་ཞིག་བ བ་པའི་སེམས་
འ ན་ཡོད་ན། ོད་ལ་ལེགས་ བ་འ ང་ ་འ ག་ཅིང་། འོད་ ིས་ ང་ ོད་ ི་བ ོད་ལམ་གསལ་བོར་ ེད་
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ངེས། ༢༩ ་ཞིག་ ོད་རང་ཕམ་ཉེས་ ་བཏང་ན། ོད་ ིས་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ ོས་དང་། ཉམ་ ང་བའི་མི་
ནི་ ་ཡིས་ ོབ་པར་ངེས། ༣༠ དེ་ནི་ཉེས་མེད་ཉམ་ ང་ཞིག་མིན་ཡང་། ་ཡིས་དེ་ཉིད་ ོབ་པར་ངེས། ཁོང་
གིས་ ོད་ ི་ལག་པ་གཙང་བ་དེས་དེ་དག་ ོབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས༎

༢༣ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ༢ ད་ ་ངའི་ག ང་བའི་ ་འབོད་ནི་ལོག་པའི་ལས་ ་ ར་བ་
དང་། ངའི་ཉེས་ཆད་ནི་ངའི་འ ན་ ་ལས་ ིའོ༎ ༣ ངས་ནི་གནས་གང་ནས་ ་ ེད་ཅིང་། ཁོང་གི་

ང་ ་བཅར་ བ་པ་ཤེས་ན་ཅི་མ་ ང་། ༤ ངས་ཁོང་གི་ ང་ ་རང་གི་དོན་ མས་གསལ་བ ོད་དང་། ོད་
པའི་ཚག་ཚགས་ ོ་བར་ ེད། ༥ ངས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ལན་གནང་བའི་ ད་ཆ་ མས་ཤེས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་

ས་པའི་ག ང་ མས་གོ་བར་ངེས། ༦ ཁོང་གིས་མ ་ ས་ཆེན་པོས་ང་དང་ ོད་པ་ ེད་དམ། ེད་མི་ ིད་དེ།
ཁོང་གིས་ང་ལ་ཁ་ཡ་ ེད་ངེས། ༧ ཁོའི་གམ་ ་ ང་བདེན་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་དང་ ོད་པ་ ས་ཆོག
དེ་ ར་ང་ནི་གཅད་ འི་ཞལ་ ེ་དེ་ལས་ཐར་བར་འ ར། ༨ འོན་ ང་ང་མ ན་ ་སོང་ན། ཁོང་ཉིད་དེར་མི་
བ གས་ལ། ི་བ ར་ ས་ན། དེ་ ་ཡང་ཁོང་ཉིད་མཐོང་མི་ བ། ༩ གཡས་ ོགས་ ་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ཆེ་
ཡང་། ངས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་མི་ བ་ལ། གཡོན་ ོགས་ ་བ ངས་ནས་ཡོད་ ང་། དེ་ འང་ངས་མཐོང་མི་ བ་
བོ༎

༡༠ ཡིན་ནའང་། ཁོང་གིས་ང་ གས་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་པས། ཁོང་གིས་ཚད་བགམ་ ས་ཚར་ ེས། ང་རང་
གསེར་བཙ་མ་བཞིན་ ་འ ར་ངེས། ༡༡ ང་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་ ི་ ེས་ ་ གས་ཤིང་། ཁོང་གི་ལམ་ནི་བ ངས་
པ་དེ་ལས་འདའ་མ་ ོང་ངོ་༎ ༡༢ ཁོང་གི་ཞལ་ལས་ཐོན་པའི་བཀའ་ནི་ནམ་ཡང་འདོར་མ་ ོང་ལ། ཁོང་གི་
ཞལ་ནས་ཐོན་པའི་ག ང་ནི་རང་གི་བཟའ་འ ང་ལས་ ང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། ༡༣ ཁོང་གིས་དགོངས་གཞི་གཏན་
འཁེལ་ ས་ ེས། ་ཞིག་གིས་དེ་ཉིད་བ ར་བར་ ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ གས་ནས་དགོངས་པ་དེ། ག་ ་
བ ར་བར་ ེད། ༡༤ ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅི་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་དེ། ལེགས་ བ་འ ང་ ་འ ག ཁོང་ལ་འདི་ ་

འི་མཛད་པ་ནི་ཤིན་ ་མང་ངོ་༎ ༡༥ དེ་བས་ང་ནི་ཁོང་གི་ ང་ ་དངངས་པར་མ་ཟད། དོན་དེ་ ན་ན་ཁོང་
ལ་ཤིན་ ་ ག་པར་འ ར། ༡༦ ་ཡིས་ངའི་ ིང་འགས་པར་ ེད་ལ། ན་ ས་པས་ང་རང་དངངས་ ་འ ག
༡༧ ངའི་ ག་ ང་ནི་ ན་པ་ལས་ ང་བ་མིན་ལ། ན་པ་ ག་པོས་ངའི་གདོང་བཀབ་པ་ལས་ ང་བ་ཡང་
མིན་ནོ་ཞེས་ ས༎

༢༤ ཡང་འདི་ ད་ ། ན་ ས་པས་ཅིའི་ ིར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་གཏན་འབེབས་
མཛད་དེ། རང་ཉིད་ངོ་མི་ཤེས་པ་ མས་ལ་ཉིན་མོ་དེ་མཐོང་ ་མི་འ ག་པ་ཡིན་ནམ། ༢ འགའ་

ཞིག་གིས་ས་མཚམས་ ོར་ཞིང་། གཞན་ ི་ ོ་ གས་འ ོགས་ནས་རང་གིས་འཚ་བར་ ེད། ༣ དེ་དག་གིས་ ་
ག་གི་བོང་ ་ ིད་ཅིང་། གས་ས་མའི་བ་ ང་འ ོག་ ེ་གཏའ་མར་འཇོག་ལ། ༤ དེ་དག་གིས་ད ལ་བོ་
མས་ག ང་ལམ་ལས་དེད་ཅིང་། ད ལ་ཕོངས་ ི་དམངས་ མས་ ེད་པར་ ས། ༥ ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་
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མི་ མས་ནི་ ང་དང་འ ་བར་ཐང་ ོང་ ་སོང་ ེ། འབད་པས་ ོ་ཆས་འཚལ་བར་ ེད། དེ་དག་གིས་ཐང་
ོང་ནས་ ་དང་ ་མོ་གསོ་བར་ ེད་ལ། ༦ གཞན་ ི་ཞིང་ནང་ནས་ལོ་ཏོག་འ ེག་ཅིང་། མི་ངན་པའི་ ལ་ན་
ས་པའི་ ན་འ མ་འཐོག་པར་ ེད་པ་དང་། ༧ མཚན་གང་བོར་གོས་མེད་གཅེར་ ར་ ོད་ཅིང་། ནམ་ ་

ཤིན་ ་འ གས་ ང་ ོན་པ་མེད་ལ། ༨ རི་མགོ་ནས་ཆར་ ིས་བ ན་པས་ ོད་སའི་གནས་མེད་པར་ཕ་བོང་
གི་གམ་ ་བཅར་རོ༎ ༩ ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་མའི་པང་ནས་ ་འ ོགས་ཤིང་། ད ལ་བོ་ མས་ ི་ ོན་པ་
འ ོགས་ནས་གཏའ་མར་བཞག་ ེ། ༡༠ མི་ མས་གོས་མེད་གཅེར་ ་དང་། ོགས་བཞིར་འ མས་ ་བ ག་པ་
མ་ཟད། དེ་དག་ ོགས་པའི་དབང་གིས་ ེ་མའི་ཚར་ཕོན་འ ེར་བར་ ེད། ༡༡ དེ་དག་གི་ར་ ོར་ནང་ ་ མ་
བཙར་ཞིང་། ཆང་བཙགས་ ང་རང་ཉིད་ ི་ཁ་ ོམ་པར་འ ར། ༡༢ དམངས་ཚགས་པའི་མཁར་ནང་ནས་
འ ར་ ་ ོག་ཅིང་། ས་ཕོག་པའི་འོ་དོད་ ི་ ་ ང་ཡང་། ་ཡིས་མི་ངན་པའི་ ས་ཉེས་ལ་ གས་ ང་མི་
མཛད་དོ༎

༡༣ ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་འོད་ བ་ ་དོར་ཏེ། འོད་ ི་ལམ་མི་ཤེས་པས་། འོད་ ི་ལམ་ ་ ོད་པར་མི་ ེད་
ཅིང་། ༡༤ མི་གསོད་མཁན་ མས་ ་རེངས་ ི་ ས་ ་ལངས་ཏེ། ག་བ ལ་དང་ད ལ་ཕོངས་ ིས་མནར་

མས་གསོད་ལ། མཚན་མོའི་ ས་ འང་ ་འ ོག་ལ་ གས་པར་ ེད། ༡༥ ེ་བོ་ངན་པ་ མས་ ིས་ས་ ོད་
ལ་ ག་ཅིང་། ས་ ང་ང་ཚ་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས་ཏེ་གདོང་ ིབ་པ་དང་། ༡༦ ན་པོས་མཚན་མོའི་

ས་ ་ ང་ ་འ ་ཞིང་། ཉིན་དཀར་ཡིབ་ནས་བ ད་དེ་འོད་ཤེས་པར་མི་འ ར། ༡༧ དེ་དག་གིས་ཞོགས་པ་
ནི་ ན་ནག་ ་བ ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ན་པ་ ག་པོའི་འཇིགས་ ང་ཤེས་པས་སོ༎

༡༨ མི་ངན་པ་འདི་དག་ནི་ འི་ ེང་གི་སོག་མ་བཞིན་ ་བ ར་བར་འ ར་ལ། དེ་དག་ལ་ཐོབ་པའི་བགོས་
ལ་ལ་འཇིག་ ེན་འདིར་གཞན་ ིས་དམོད་བོར་བས། ཁོ་ཚ་ ན་འ མ་ར་བའི་ལམ་ ་མི་ གས་ཐབས་མེད་

དོ༎ ༡༩ ཐན་པ་དང་ཚ་བས་ཁ་བ་བ ས་པ་ ར། ད ལ་ཁམས་ ིས་ ང་མི་ངན་ མས་མེད་པར་ ེད། ༢༠ རང་
ཉིད་ མ་མཁན་ ི་༼མངལ་ ་ མ་མཁན།༽མས་ ང་ཁོ་རང་བ ེད་པར་འ ར་ལ། འ ་ཡིས་ཁོ་རང་བཟའ་
ཞིང་ཞིམ་ ང་འཆར་བ་དང་། ཁོ་རང་ ས་ ང་ ན་པར་མི་འ ར། ང་བདེན་མི་ ོང་བའི་མི་ནི་ ོང་བོ་
ཆད་པ་བཞིན་ ་འ ར་ངེས། ༢༡ ཁོས་མངལ་མི་ མ་ཞིང་ ེ་ ས་མེད་པའི་ ད་མེད་ མས་ བ་ཚད་༼ ར་
མིད།༽དང་། གས་ས་མ་ མས་ལ་ལོག་པར་ ་བར་ ེད། ༢༢ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ ོབས་དང་ ན་པ་ མས་
མ ་ཡིས་ ོབ་ཅིང་། ཚ་ ོག་འཆོར་ལ་ཉེ་བ་དེ་ མས་ ང་དར་ ་འ ག ༢༣ ་ཡིས་དེ་དག་བ ན་ ་བ ག་
པས། དེ་དག་ལ་བ ེན་ས་ཡོད་པར་ ར་ལ། ་ཡི་ ན་ ིས་ ང་དེ་དག་གི་ལམ་ལ་གཟིགས་པར་ ེད། ༢༤ འོན་

ང་དེ་དག་ཡར་བཏེགས་པའི་ ་བ་དེ་ ད་ཅིག་ཙམ་ ིས་མེད་པར་ ར་ཏེ། མི་ཐ་ཤལ་བར་ ར། གཞན་ ིས་
མེད་པར་བཟོས་ཏེ་མི་ད ས་མ་ མས་དང་འ ་བར་ ར་ལ། ཡང་ལོ་ཏོག་བཞིན་ ་གཞན་ ིས་འ ེག་པར་

ེད། ༢༥ དེ་ ་མིན་ཚ། ་ཞིག་གིས་ངས་ ན་གཏམ་པ་དང་། ངའི་ ད་ཆ་ལ་ ིང་བོ་མེད་པ་བདེན་དཔང་
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ེད་ བ་ཅེས་ ས༎

༢༥ དེའི་ལན་ ་ ་ཧི་བ་བིལ་དད་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ་ལ་བདག་ ོང་གི་དབང་ཆ་དང་། གཟི་བ ིད་ ི་འཇིགས་པ་དང་ ན་ལ། ཁོང་གིས་མཐོ་

སར་ཞི་བདེ་གནང་གིན་མཆིས། ༣ ཁོང་གི་ད ང་ཚགས་བ ང་བར་མི་ ས་ལ། ཁོང་གི་གཟི་འོད་འ ོས་ཙམ་
ིས་ ་ཞིག་གསལ་བར་མི་ ས། ༤ འདི་ ར། ་ཡི་ ང་ ། མི་ནི་ ང་བོར་བ ི་ ང་ངམ། ད་མེད་ལས་ ེས་

པ་ མས་གཙང་བར་གནས་ ིད་དམ། ༥ ་ཡི་ ན་ ར། ་བར་འོད་མདངས་མེད་ཅིང་། ར་མ་མི་གཙང་
བར་ ང་ན། ༦ ོག་ ར་དང་འ ་བའི་མི་དང་། ས་འ ་དང་འ ་བའི་མི་ནི་ ོས་ཅི་འཚལ༎

༢༦ དེའི་ལན་ ་ཡོབ་ ིས་འདི་ ད་ །
༢ ས་མེད་ ི་མི་ལ་ ེད་ ིས་ ོགས་དན་ཇི་འ ་མཛད་ཅིང་། ད ང་མེད་ ི་མི་ལ་ ེད་ ི་

མགོན་ བས་ཇི་འ ་མཛད་པ་རེད་ཨང་། ༣ ཤེས་རབ་མེད་པའི་མི་ལ་ ེད་ ིས་ཞལ་ ོན་ཇི་འ ་གནང་ཞིང་།
ེད་ ིས་དེ་ལ་ཇི་འ འི་ཤེས་ཡོན་ཆེན་པོ་བ ན་པ་རེད་ཨང་། ༤ ེད་ ིས་ ་ལ་ ད་ཆ་འཆད་ ིན་འ ག
ེད་ ི་སེམས་ཉིད་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན།

༥ ་བོ་ཆེན་པོ་དང་ ་ན་གནས་པ་ མས་ ི་འོག་ ། མ་ཤེས་ མས་འདར་བར་ ེད། ༦ ་ཡི་ ང་ །
ད ལ་ཁམས་གསལ་བོར་མངོན་ཞིང་། འཆི་བ་ཡང་ ིབ་པར་མི་འ ར། ༧ ་ཡིས་ ང་ ེ་ནམ་མཁའི་ད ིངས་

་བཏིངས་ཤིང་། ས་གཞི་ ོང་བའི་ད ིངས་ ་བཏེགས། ༨ ་ནི་ ིན་པ་ ག་པོའི་ནང་ ་བཅིངས་ ང་། ིན་
པ་རལ་བར་མི་འ ར་ལ། ༩ རང་གི་ ི་ ིབ་ཆེད་ ་ ིན་པ་དེའི་ ེང་ ་བཏིངས། ༡༠ ་ངོས་ ་བར་མཚམས་
བཅད་དེ། འོད་དང་ ན་པའི་ད ེ་མཚམས་བར་ ་ག གས་སོ༎ ༡༡ ནམ་མཁའི་ཀ་བ་ནི་ཁོང་གི་ ིགས་མོ་ལ་
འཇིགས་ནས་འ ལ་ཞིང་། ༡༢ ཁོང་གི་ ས་པས་ ་མཚ་ད གས་༼ཡང་ན། འཇགས་པར་ ས་ཞེས་བ ར་ཡང་
ཆོག༽ལ། ཁོང་གི་མ ེན་ ས་ལ་ཧ་པོ་ཡང་ ས་པར་ ས། ༡༣ ཁོང་གི་ གས་ཉིད་ ིས་ནམ་མཁའ་མཛས་པར་

ས་པ་དང་། ཁོང་གི་ ག་གིས་ཡང་ཟོར་ ན་པའི་ ལ་ཡང་བསད། ༡༤ ོས་དང་། འདི་ནི་ ་ཡི་མཛད་པའི་ཆ་
ཤས་ཙམ་ཏེ། ང་ཚས་ཁོང་གི་ཆེས་ ང་བའི་ ་ལ་ཉན་པ་ཙམ་མོ༎ ཁོང་གི་མ ་ ས་ ན་པའི་ ་ཆེན་པོ་ནི་ ་
ཞིག་གིས་ ོགས་ ས་སམ་ཞེས་ ས༎

༢༧ ཡོབ་ ིས་ ་མ ད་ ་འདི་ ད་ །
༢ ་ཡིས་ངའི་བདེན་ གས་འ ོགས་ཤིང་། ན་ ས་པས་ངའི་སེམས་ལ་ ག་བ ལ་བ ེད།

ངས་གཏན་གནས་ ི་ ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་བར་ ། ༣ ངའི་ཚ་ ོག་ནི་ངའི་ཁོངས་ ་ཡོད་ལ།
་ཡིས་གནང་བའི་ད གས་ ི་འ ིན་ བ་ངའི་ ་ ང་ ་གནས། ༤ ངའི་མ ་ཡིས་བདེན་ གས་ཤོར་བའི་
ད་ཆ་མི་འཆད་ལ། ངའི་ ེ་ཡིས་ ང་གཡོ་ འི་གཏམ་ ་བར་མི་ ེད། ༥ ངས་ ོད་ཅག་གཏན་ནས་བདེན་

པར་མི་བ ི་ཞིང་། ང་འཆི་བར་ ག་ ང་རང་ཉིད་མི་བདེན་པར་བ ི་མི་ ིད། ༦ ངས་རང་ཉིད་ ི་བདེན་པ་
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བ ངས་ཏེ་གཏོང་མི་ ིད་ལ། འཇིག་ ེན་འདིར་འཚ་བའི་ ས་ ་ངའི་སེམས་ ིས་རང་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་
མི་ ིད། ༧ ངའི་ད ་བོ་ནི་མི་ངན་བཞིན་ ་འ ར་བར་ཤོག ང་ལ་ ོལ་ ་འོང་མཁན་ མས་ནི་བདེན་ གས་
མི་ ོང་བ་ མས་དང་འ ་བར་ཤོག ༨ སེམས་པ་ མ་དག་མིན་པ་ མས་ལ་རེ་ཞིག་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ ང་། ་ཡིས་
དེའི་ ོག་འ ོགས་པའི་ ས་ ་རེ་ ོས་ཅི་ཞིག་ཡོད། ༩ གནོད་ ོན་མགོ་ ་ ེབས་ ས། ་ཡིས་དེའི་རེ་འབོད་
ལ་གསན་ ིད་དམ། ༡༠ དེ་ནི་ ན་ ས་པ་ལ་དགའ་ ེ། ནམ་ ན་ ་ལ་ ་འབོད་ ེད་ ིད་དམ།

༡༡ ་ཡི་མཛད་པ་ནི་ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ོན་པར་ ེད་ལ། ན་ ས་པ་ཡི་ ོད་ལམ་ཡང་ངས་ ོད་ཅག་
ལ་གསང་བར་མི་ ། ༡༢ ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་ ང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མཐོང་མོད། ཅིའི་ ིར་ཡོད་ཚད་
དོན་དང་མི་ ན་པར་ ར་བ་རེད། ༡༣ ་ཡིས་མི་ངན་པ་ མས་ལ་བགོས་པའི་ ལ་ལམ། ག་ ལ་བ་ མས་
ལ་ ན་ ས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ལེ་ལན་༼མ་ཡིག་ ་ནོར་ ལ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ནི་འདི་ ་ ེ། ༡༤ དེའི་ ་དང་

་མོ་མང་ ་འཕེལ་ཡང་། གཞན་ ིས་ ིས་གསོད་པར་འ ར་ལ། དེའི་ ་ ད་ མས་འ ང་བར་མི་འ ར་
རོ༎ ༡༥ ཁོའི་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་འཆི་ཞིང་ ར་འ ག་ ེད་ལ། ཁོའི་ གས་སར་ ས་པའི་ ང་མ་ཡང་

་བར་མི་འ ར། ༡༦ ཁོ་བོས་བསགས་པའི་ད ལ་ནི་ ེ་མ་བཞིན་ ་མང་ཞིང་། ་ ིག་ ས་པའི་ ོན་པ་ནི་
འདམ་ལས་ ང་མང་མོད། ༡༧ ཁོ་དེ་དག་ ་ ིག་ ེད་པ་ལས། ག ང་ ང་གི་མིས་ ོན་པ་དང་། ཁོའི་ད ལ་
ནི་ཉེས་མེད་ ི་མིས་བགོ་བར་ ེད། ༡༨ ཁོས་ཁང་པ་བ ིགས་པ་ནི་འ ་ཡིས་ཚང་མལ་བཟོས་པ་དང་འ ་ལ།
སོ་ ང་བས་ བ་པའི་རས་ ར་དང་ཡང་འ འོ༎ ༡༩ ཁོ་རང་ཉལ་བའི་ ས་ ་ཤིན་ ་ ག་ ང་། མིག་ ེབ་
དབང་ཙམ་ ི་ ས་ལ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ ར། ༢༠ ཁོ་རང་ ག་ ང་གིས་ བས་བཞིན་བདས་ལ། མཚན་
མོའི་ ས་ ་ ང་འ བ་ ིས་ཁོ་རང་འ ེར་བར་ ེད། ༢༡ ཤར་ ང་གིས་ཁོ་རང་འ ར་ཞིང་། རང་གི་ ལ་ནས་

ང་འ ེར་བར་ ེད། ༢༢ ་ཡིས་ གས་བ ེ་བ་མེད་པར་ཁོ་ལ་མདས་བ ན་པར་བ མ་ཡང་། ཁོ་རང་ ་ཡི་
ག་ནས་ཐར་བར་བ ོན། ༢༣ མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་དེ་ལ་ཐལ་མོ་ ེབ་ཅིང་ཀི་ ་ ོག་ ེ། རང་གི་གནས་དང་
ེས་ ་འ ག་ཅེས་ ས༎

༢༨ ད ལ་ལེན་སའི་གཏེར་ཁ་དང་། གསེར་བ ་བའི་ས་ཆ་ཡོད། ༢ གས་ནི་ས་འོག་ནས་ ང་བ་དང་།
ཟངས་ནི་ ོ་ལས་བ ས་པ་ཡིན། ༣ མིས་ ན་པ་ལ་ད ེ་མཚམས་བཀར་ཏེ། ན་པ་ ག་པོས་ ིབ་

པའི་དོང་གི་མཐའ་ཟད་པའི་བར་ ་ ོ་བཙལ་ཅིང་། ༤ མི་མེད་པའི་ ལ་ ་གཏེར་དོང་ ས་ཏེ། དོང་ནང་ ་
ཕར་གཡོ་ ར་འོང་ ེད་ ིན་མཆིས། ལམ་འ ོ་བ་དག་གིས་ཁོ་ཚ་ ན་མི་ ིད་དེ། མི་དང་ཁ་ཐག་ཤིན་ ་རིང་
ངོ་༎ ༥ ས་གཞི་ལས་ལོ་ཏོག་འ ང་ ེ། དེ་ནི་མེ་ཡིས་ས་འོག་ནས་བ ོགས་པ་དང་འ ། ༦ ས་འོག་གི་ ོ་ལ་ཨིན་

་ནི་ལ་དང་། དེ་མིན་གསེར་ ི་ ེ་མའང་ཡོད། ༧ གཏེར་དོང་གི་ལམ་ནི་ ་ ོད་ ིས་ཤེས་མི་ ིད་ལ། ག་
ོད་ ིས་ ང་མཐོང་ ོང་མེད། ༨ ད ་ ོད་ ི་རི་ གས་དེ་ ་ ་མ་ ོང་ལ། ག མ་ ག་གི་སེང་གེའང་དེ་ ་

བ ད་མ་ ོང་ངོ་༎ ༩ མིས་ ་ཞིང་མ ེགས་པའི་ ོ་བ ོས་ཏེ། རི་བོ་ ང་ནས་ ེལ་ བ་ལ། ༡༠ ཕ་བོང་གི་ ོད་ ི་
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་ ར་བ ོས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་མིག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་ ས། ༡༡ ཁོས་ ་བོ་བཀག་ ེ་ འི་ཐིགས་པ་
ཙམ་ཡང་བ ར་ ་མི་འ ག་ཅིང་། ོག་ ་ ར་བའི་དངོས་པོ་ མས་མངོན་པར་ ེད་ ས།

༡༢ ཡིན་ནའང་། ཤེས་རབ་ནི་གང་ནས་འཚལ་དགོས། ོ་ ོས་ ི་ ལ་ནི་གང་ ་ཡོད། ༡༣ ཤེས་རབ་ ི་རིན་
ཐང་ནི་ ས་ ང་ ོགས་པར་མི་ ས་ཏེ། མི་འཚ་བའི་ ལ་ འང་ ེད་པར་དཀའ་འོ༎ ༡༤ ན་དོང་གིས་ངའི་
གཏིང་ན་མེད་ཟེར་ལ། ་མཚས་ ང་ངའི་ནང་ ་མེད་ཟེར། ༡༥ ཤེས་རབ་ནི་གསེར་ ིས་ཉོ་མི་ ས་ལ། ད ལ་
དཀར་ ིས་ ང་དེའི་རིན་ཐང་གཞལ་བར་མི་ ས། ༡༦ ཨོ་ཕིར་གསེར་དང་ ་ཆེའི་མ་ན་ཧོ་དམར་པོ། དེ་མིན་
ཨིན་ ་ནི་ལའི་རིན་ཐང་ཡང་དེ་དང་བ ར་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། ༡༧ གསེར་དང་ཤེལ་ནི་དེ་དང་བ ར་ཐབས་
མེད་ལ། དེ་ནི་གསེར་བཙ་མའི་ ོད་ཆས་ལའང་བ ེ་མི་ ང་། ༡༨ ི་ ་དང་ ་ཤེ་ལ་ནི་ཕར་ཞོག ཤེས་རབ་ ི་
རིན་ཐང་ནི་ ་ཏིག་ལས་ ང་ ག ༼ ཡང་ན་པ ྨ་ ཱ་ག་ལས་ཞེས་ ང་ །༽ ༡༩ ས་ ི་གཡང་ཊི་དམར་བོ་ནི་
དེ་དང་བ ར་ཐབས་མེད་ལ། གསེར་བཙ་མས་ ང་དེ་དང་འ ན་པར་མི་བཟོད། ༢༠ ཤེས་རབ་ནི་གང་ནས་
འོང་བ་ཡིན། ོ་ ོས་ ི་ ལ་ནི་གང་ ་ཡོད། ༢༡ དེ་ནི་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་མིག་ལམ་ ་མི་མངོན་ལ། ནམ་མཁའི་ ་
ཡིས་ ང་མཐོང་བར་མི་འ ར། ༢༢ འཇིག་པ་དང་འཆི་གཉིས་ ིས་ང་ཚས་དེའི་མིང་ཐོས་ ོང་ཟེར།

༢༣ ་ཡིས་ཤེས་རབ་ ི་ལམ་དང་། ཤེས་རབ་གང་ ་ཡོད་པ་ཤེས་ ས། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་
མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ད ད་ཅིང་། གནམ་འོག་ ན་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ༢༥ ང་གི་ ིད་ཚད་འཇལ་
ཞིང་། ་ཡི་ཟབ་ཚད་གཞལ། ༢༦ ཁོང་གིས་ཟིལ་བ་ལ་བཀའ་འབེབས་ཤིང་། ོག་ཞགས་ལ་ལམ་གཏོད་པར་

ེད། ༢༧ དེ་ ས་ཁོང་གིས་ཤེས་རབ་མཐོང་ཞིང་བཤད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཤེས་རབ་བ གས་ཤིང་ ོག་ད ོད་
མཛད་པ་ཡིན། ༢༨ ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ། ་ལ་འཇིགས་པ་ནི་ཤེས་རབ་དང་། ངན་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་
ནི་ ོ་ ོས་ཡིན་ག ངས་ཞེས་ ས༎

༢༩ ཡོབ་ ིས་ ་མ ད་ ་འདི་ ད་ །
༢ ངའི་གནས་བབ་ནི་ ོན་ ི་ལོ་ ་དང་འ ་བར། ་ཡིས་ངའི་ཉིན་མོ་ལ་གཟིགས་པ་ ང་ན་

ཅི་མ་ ང་། ༣ དེ་ ས། ཁོང་གི་འོད་ནི་ངའི་མགོ་ཐོག་ ་འ ོས་ཤིང་། ང་ནི་ཁོང་གི་འོད་ལ་བ ེན་ནས་ ན་
པའི་ ོང་ནས་ ད་པ་ཡིན། ༤ ང་རང་གཞོན་པའི་ ས་དང་འ ་བ་ ང་ན་ཅི་མ་ ང་། དེ་ ས་ང་རང་ ར་
ནང་ ་ ོད་ཅིང་། ་ཡིས་གསང་ ོགས་ ི་བ ེ་བ་ཇི་བཞིན་ང་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད། ༥ ན་ ས་པ་དེ་ང་
དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། ངའི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ ིས་ང་རང་བ ོར་ནས་ཡོད། ༦ འོ་མ་མང་བས་ ང་
བ་བ ས་ཆོག་ལ། ཕ་བོང་གིས་ང་ལ་ མ་ནི་ ་བོ་བཞིན་ ་འདོན་པར་ ེད། ༧ ང་རང་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་

ིན་ན། ང་ལམ་ ་ངའི་ ོད་གནས་ཡོད་ཅིང་། ༨ གཞོན་ ་ མས་ ིས་ང་རང་མཐོང་ན་གཞའ་བར་ ེད་ལ།
ན་པ་ མས་ ིས་ང་རང་མཐོང་ན་ལངས་པར་ ེད། ༩ ལ་ ས་ མས་ ིས་ ད་ཆ་བཤད་མཚམས་བཞག་

ཅིང་། ལག་པ་ཁ་གཅོད་པར་ ེད། ༡༠ འགོ་བ་ མས་འཇམ་ཅག་གེར་ ོད་ཅིང་། ེ་ནི་ ན་ངོར་ ོར་བར་ ེད།
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༡༡ ་བས་ང་རང་ཐོས་མཁན་དག་གིས། ང་ལ་བསོད་ནམས་ཆེའོ་ཟེར་ལ། མིག་གིས་ང་རང་མཐོང་བ་ མས་
ིས། ང་ལ་བ ོད་པར་ ེད། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ནི་ ག་བ ལ་ ིས་མནར་ཏེ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་དང་།
་ ག་ ོགས་མེད་ མས་ནི་བ བས་པ་ཡིན། ༡༣ འཆི་ལ་ཉེ་བ་ མས་ ིས་ང་ལ་ ོན་འ ན་ ་ཞིང་། ངས་
ང་ གས་ས་མ་ མས་ ི་སེམས་པ་ ོ་བར་ ས་པ་ཡིན། ༡༤ ངས་ནི་ ང་བདེན་ ་བ་ ས་ཤིང་། ི་ ོམས་ ི་

གོས་དང་ཐོར་ཅོག་ ་ ས་པ་ཡིན། ༡༥ ང་ནི་ཞ་ར་ མས་ ི་མིག་དང་། ཞ་བོ་ མས་ ི་ ང་བ་ཡིན། ༡༦ ང་ནི་
ད ལ་བོ་ མས་ ི་ཕ་དང་། ར་ངོ་མི་ཤེས་པ་ མས་ ི་ ོད་དོན་ཡང་ངས་བ ད་བཅད་པ་ཡིན། ༡༧ ངས་

ང་བདེན་མིན་པའི་མི་དེའི་སོ་ མས་གཏོར་ཏེ། སོ་བར་ན་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ ིར་འ ོགས་པ་དང་། ༡༨ ངས་འདི་
ད་ ། ང་རང་ ིམ་༼མ་ཡིག་ ་ཚང་མལ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ ་འཆི་ངེས་པ་དང་། ངའི་ཉིན་མོ་ནི་ ེ་མ་ཇི་

བཞིན་མང་ ་འཕེལ་བར་འ ར་ལ། ༡༩ ངའི་ ་བ་ནི་ ་ངོགས་ ་བ ིངས་ཤིང་། ཟིལ་བས་ངའི་ཡལ་ག་ མས་
ནམ་གང་བོར་བ ན་པར་ ེད། ༢༠ ངའི་ ན་ གས་ནི་ ས་ ེང་ནས་ ས་པར་འ ར་ལ། ག ་ནི་ངའི་ལག་
ནས་ ོབས་དང་ ན་པར་འ ར་ངེས།

༢༡ མི་ མས་ ིས་ངའི་མིང་ཐོས་ན་ཡར་ ་བར་ ེད་ཅིང་། ཁ་རོག་གེར་ངའི་ ོབ་ ོན་ལ་ ག་པར་ ེད།
༢༢ ངས་གཏམ་བཤད་ ེས། དེ་དག་གིས་ཅི་ཡང་མི་ ་ཞིང་། ངའི་ ་བ ོད་ནི་ཟིལ་བ་དང་འ ་བར་དེ་དག་
བ ན་པར་ ེད་ངེས། ༢༣ དེ་དག་གིས་ང་ལ་ཡར་ ་བ་ནི་ཆར་ལ་རེ་ ིར་གནམ་ལ་ ་བ་དང་འ ་ལ། ཁ་
གདངས་ཏེ་ ང་ཆར་ལ་རེ་བ་དང་ཡང་འ འོ༎ ༢༤ ངས་དེ་དག་ལ་བ ས་ཏེ་བགད་ ང་དེ་དག་གིས་མི་ ོམ་
ལ། དེ་དག་གིས་ངའི་གདོང་གི་འོད་ ང་བ ར་བར་མི་ ེད། ༢༥ ངས་དེ་དག་ལ་བ ོད་ལམ་བ ན་ཅིང་ ལ་
མགོར་བ ད་པས། ང་ནི་ ེ་བོ་དམག་ ལ་དག་ ོད་པ་དང་འ ་ལ། སེམས་པ་ ག་གིས་གཟིར་བ་ མས་ལ་
སེམས་གསོ་ ེད་མཁན་དང་ཡང་འ འོ༎

༣༠ འོན་ ང་། ད་ ་ང་ལས་ལོ་ན་ ང་བ་དག་གིས་ ང་ང་ལ་འ ་ ོད་ ེད་ ིན་ཡོད། ོན་ཆད་ངས་
དེ་དག་གི་ཕ་ཚན་ལ་མཐོང་ ང་ ས་ ོང་ ེ། དེ་དག་ནི་ངའི་ ག་ ་ ང་བའི་ ོ་ ིར་མི་དོའོ༎

༢ དེ་དག་ན་གཞོན་ ས་ ི་ ོབས་སེམས་ཉམས་ཟིན་པས། དེའི་ལག་ གས་ ིས་ང་ལ་ཅི་ཕན། ༣ དེ་དག་ནོར་
ིས་ད ལ་ བས་ ོགས་ ོམ་ ིས་མནར་ཏེ་ ས་པོའི་ ངས་ཟད་དེ། ང་ ོང་ ན་ནག་གི་འཇིག་ ེན་ ་

འཚ་ཞིང་། ༤ ་ མ་ ི་གསེབ་ནས་ འི་ ་དང་གསེད་ ི་ ་བ་བཏོག་ནས་ཁ་ཟས་ ེད་ ི་ཡོད།༼གསེད་ནི་
ོང་ ན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། གསོམ་ ོང་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན།༽ ༥ ཁོ་ཚ་མི་ ལ་ནས་མཐར་བ ད་ཅིང་། མི་
མས་ ིས་དེ་དག་ ན་མ་འདའ་བ་བཞིན་དེད་དེ། ༦ དེ་དག་ ང་ ོག་ ོང་བ་དང་། ས་དོང་དང་ ག་ ག་

སོགས་ ་ ོད་པ་དང་། ༧ འི་གསེབ་ ་ཕན་ ན་འབོད་ཅིང་ཚར་མའི་གསེབ་ ་འ ་འཛམས་ ེད་ ིན་ཡོད།
༨ འདི་དག་ནི་ ོངས་ཤིང་ ད་མེད་དག་གི་ ་ ་མོ་ཡིན་ ིར། ཁོ་ཚ་ ག་གིས་ བ་ནས་ ིར་འ ད་པ་ཡིན།

༩ ད་ ་དེ་དག་གིས་ང་རང་ ་ ་འ ེན་ཞིང་འ ་ ོད་ ེད་ ིན་ཡོད་ལ། ༡༠ དེ་དག་ནི་ང་ལ་ ང་བས།
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ཉེ་འ མ་ ་བ ད་དེ་ངའི་གདོང་ལ་མཆིལ་མ་གཏོར་བ་དང་། ༡༡ དེ་དག་གིས་ཐག་པ་ཇེ་རིང་ ་བཏང་ནས་
ང་རང་ ག་ལ་གཏོད་ཅིང་། ངའི་ ོན་ནས་ བ་མ ར་ལས་ཐར་བར་ ེད། ༡༢ མི་ངན་འདི་དག་ངའི་གཡས་

ོགས་ ་ལངས་ཏེ། ངའི་ ང་བ་ཕར་འདེད་པ་དང་འཐབ་ལམ་བ ིགས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༡༣ ད ང་
རོགས་མེད་པ་འདི་དག་གིས་ངའི་ལམ་ལ་གཏོར་བ ག་དང་། ངའི་གནོད་འཚ་ཆེ་ ་བ ེད། ༡༤ དེ་དག་ནི་

ང་ འི་ ོ་ཁར་འཚང་བ་དང་འ ་བར་ངའི་ ེང་ ་ ག་འོང་བས། ༡༥ འཇིགས་ ག་ངའི་མགོར་ཐོན་ལ་ཉེ་
ཞིང་། ངའི་ ན་ གས་ ང་ ར་མེད་པར་ ར་ཅིང་། ངའི་བསོད་ནམས་ ིན་བཞིན་ཡལ་བར་ ར།

༡༦ ད་ ་ང་རང་ ག་བ ལ་ ི་གཡང་ ་ ང་ཡོད་ལ། ག་བ ལ་ ི་ཉིན་མོས་ང་རང་འཛན་ལ་ཉེ།
༡༧ མཚན་མོར་ངའི་ ས་པས་ང་ལ་གཙ་བ་བཞིན། མཚམས་མེད་པའི་ན་ ག་གིས་ ག་ ་ག ང་བ་ནི། ས་

ེང་ནས་ཤ་ གས་འཐོག་པ་དང་འ ། ༡༨ ་ཡི་ཟིལ་ གས་ ིས་ངའི་ ི་གོས་ཤིན་ ་བཙག་པར་བཏང་ལ།
ནང་གོས་ ི་གོང་བས་ང་བགེག་གསོད་གཏོང་བ་དང་འ ་བར། ༡༩ ་ཡིས་ང་རང་ས་ ལ་དང་ཐལ་བ་བཞིན་

་འདམ་ ་ག གས་སོ༎ ༢༠ གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ ་བ་ ས་ ང་ ེད་ ིས་ཞལ་བཞེས་མི་གནང་ལ། ང་
ཡར་འ ེང་ཡང་ ེད་ ིས་ ན་མི་གཡར་ཞིང་། ༢༡ ེད་ ིས་ང་ལ་བ ང་བའི་སེམས་འ ར་ཏེ། ེད་ ིས་
ག ག་ བ་དང་མ ་ ས་ཆེན་པོས་ང་རང་མཐར་ ོད་གཏོང་གིན་ཡོད་པ་དང་། ༢༢ ེད་ ིས་ང་རང་ ང་
ནང་ ་དེད་དེ། ང་ལ་འ ར་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། ང་རང་ ག་ ང་ ་ཟད་པར་ ས་སོ༎ ༢༣ འཆི་བ་ངའི་
མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་པ་ ེ། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་འ ོ་སའི་འཆི་མལ་ ་ལོག་དགོས་པ་ཤེས་ཡོད།

༢༤ ཡིན་ནའང་། མི་འ ེལ་བ་ལག་པས་མི་འཐེན་ནམ། གནོད་ ོན་དང་འ ད་པ་དེ་ ོབ་པར་མི་ ེད་
དམ། ༢༥ ་ ག་དང་འ ད་ན། ང་དེ་དང་མཉམ་ ་ ་མི་ ིད་དམ། ་ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་ན། ངས་དེའི་
ཆེད་ ་སེམས་ ར་མི་ ེད་དམ། ༢༦ ངས་ནི་ ིར་བདེ་ ིད་བསམ་པ་ཡིན་མོད་ད་ ་ ག་གིས་མནར་འོང་ལ།
ང་རང་འོད་ ང་ལ་རེ་བ་ཡིན་མོད་ད་ ་ ན་པར་ ང་སོང་། ༢༧ ངའི་སེམས་པ་ ག་གིས་མནར་ཞིང་གཙ་
བཞིན་ཡོད་པས། དཀའ་ ག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ངའི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་ ང་། ༢༨ ང་ལ་ཉི་འོད་མེད་པས་ག ང་
འབོད་ ེད་ཅིང་ ོད་ལ།༼ ངའི་གདོང་ནག་པོར་ ར་བ་ནི་ཉི་མས་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག ༽
ང་ནི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་འ ེང་ ེ་ ་འབོད་ ས། ༢༩ ང་རང་ ི་ ོམ་ ི་འ ོ་རོགས་དང་ ་ ་མོང་གི་
རོགས་ ་ ར། ༣༠ ངའི་ ི་ གས་ནག་པོར་ ར་ཞིང་ ང་གིན་ཡོད་ལ། ས་པ་ཐམས་ཅད་ཚ་བས་གཟིར་ ིན་
ཡོད། ༣༡ དེ་བས་ངའི་ ་ ན་ ི་གདངས་ནི་ ོ་གདངས་ ་ ར་ཞིང་། ངའི་ ིང་ འི་ ་ནི་ ་ ད་ ་ ར་རོ༎

༣༡ ངས་མིག་ལ་ཁ་ཆད་བཏབ་ཡོད་པས། ན་ ང་མ་ མས་ལ་ཆགས་ཤིང་བ ་བ་ནི་ ང་ངམ། ༢ ་ན་
མེད་པའི་ ་ལས་ཐོབ་པའི་ ལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ་ན་མེད་པའི་ ན་ ས་པ་དེ་ལས་ཐོབ་པའི་

ལས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ༣ ང་བདེན་མིན་པའི་མི་ལ་གནོད་ ོན་གཏོང་ཞིང་། ནག་ཉེས་བསགས་པའི་མི་
ལ་གནོད་འཚ་ ིན་ ་འ ག་པ་མིན་ནམ། ༤ ་ཡིས་ངའི་ལམ་ལ་གཟིགས་ ོང་དང་། ངའི་གོམ་པའི་འདེགས་
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འཇོག་བ ི་བ་མ་ཡིན་ནམ།
༥ གལ་ཏེ་ང་ནི་ ན་དང་མཉམ་ ་བ ོད་ཅིང་། ང་བ་ནི་གཡོ་ ་དང་ ོགས་ ་ ོས། ༦ ་ཡིས་ང་རང་

ང་བདེན་ ི་ཐིག་གིས་ཚད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ངའི་ ང་བདེན་མཐོང་ བ། ༧ ངའི་ ང་བ་བདེན་པའི་
ལམ་དང་འགལ། ངའི་སེམས་མིག་གི་ ོགས་ ་སོང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ངའི་ལག་པར་མི་གཙང་བ་གོས་ཡོད་ན།
༨ ངས་ཅི་བཏབ་པ་གཞན་ ིས་བཟའ་བར་ཤོག ངའི་ཞིང་ས་ལས་ཅི་འ ངས་པ་གཞན་ ིས་འབལ་བར་ཤོག

༩ གལ་ཏེ་ང་ལ་བ ་ ིད་ཐེབས་ནས་ ད་མེད་དང་ ོད་འདོད་ ེས་ནས། ིམ་མཚས་ ི་ ོ་འ མ་ ་
བཙག་ ར་བ ད་པ་ཡིན་ན། ༡༠ ངའི་ ང་མ་ནི་གཞན་ ི་གཡོག་ ་འ ར་ཞིང་། ེས་པ་གཞན་དང་ ན་ ་
ཉལ་བར་ཤོག ༡༡ འདི་ནི་ནག་ཉེས་ཆེན་པོ་ ེ། ཞལ་ ེ་བས་ཆད་པ་གཅོད་པར་འོས་པའི་ནག་ཉེས་ཤིག་ཡིན།
༡༢ འདི་ནི་མེད་པའི་འ ར་བའི་བར་ ་མེ་ ་འབར་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ངའི་ ིམ་ནོར་ཐམས་ཅད་མེད་
པར་བཟོ་ངེས་ཡིན།

༡༣ ངའི་གཡོག་པོས་ང་དང་ ོད་པ་ ེད་པའི་ ས་ ། ངས་དེ་དག་གི་ ད་ཆ་ལ་མཐོང་ ང་ ས་ཏེ་མ་
ཉན་པར། ༡༤ ་ཡར་བཞེངས་ན། ངས་ཇི་ ར་ ། ཁོང་གིས་འ ི་ ོག་ ས་ན། ངས་ལན་ཇི་ ར་འདེབས།
༡༥ ང་རང་མངལ་ ་བ ན་མཁན་དེས་ཁོ་ཡང་བ ན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་དང་ངེད་གཉིས་མངལ་ ་བ ན་
མཁན་ནི་ཁོང་ཁོ་ན་མིན་ནམ།

༡༦ ངས་ནོར་ ིས་ད ལ་བ་ཚར་ཅི་འདོད་ཐོབ་ ་མ་བ ག་པའམ། གས་ས་མ་ཚའི་རེ་བ་ ོང་ཟད་ ་
བཏང་བའམ། ༡༧ ང་གཅིག་ ས་རང་གི་ཟ་མ་ ང་ཟད་རེ་བཟས་པ་ལས། ་ ག་ མས་ ིས་ང་དང་མཉམ་ ་
མ་བཟས་པའམ། ༡༨ ༼ ་ ག་དེ་དག་ལོ་ན་ ང་བའི་ ས་ནས་ང་དང་མཉམ་ ་ནར་སོན་ཞིང་། ང་ནི་དེའི་
ཕ་དང་འ ་ལ། ང་ནི་མའི་མངལ་ནས་ ང་བ་ནས་ གས་ས་མ་དག་ལ་རོགས་ ོར་ ེད་པར་དགའ།༽ ༡༩ ངས་

་ཞིག་ལ་གོས་མེད་པར་ཤི་བའམ། ད ལ་བོ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་ཅི་ཡང་མེད་པ་མཐོང་ཡང་། ༢༠ ངས་རང་
གི་བལ་ ིས་དེ་ལ་ ོད་མ་ ིན་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ང་ལ་བ ་ཤིས་བ ལ་བའམ། ༢༡ གལ་ཏེ་མཁར་ ོ་ན་ང་ལ་

བ་ ོར་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ ་ ག་ མས་བ བ་བ་སོགས་ཡོད་ན། ༢༢ ངའི་ད ང་བ་ནི་སོག་པའི་ ེང་
ནས་ ང་ཞིང་། ངའི་ད ང་བ་ནི་ ་བ་ནས་ཆད་པར་ཤོག ༢༣ དེ་འ འི་བ ི་བ་བ མ་ན་ ་ཡིས་ང་ལ་ཆད་པ་
གཅོད་ངེས་པས། ཁོང་གི་ཟིལ་ གས་ལ་འཇིགས་ནས་ཅི་འདོད་ ་ ོད་མི་ ང་།

༢༤ གལ་ཏེ་ངས་གསེར་ནི་རེ་ ས་འཆའ་ས་ ས་ཏེ། གསེར་ལ། ོད་ནི་ངའི་བ ེན་ས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའམ།
༢༥ གལ་ཏེ་ ་ནོར་ ་ནོམ་པ་དང་། ངའི་ལག་ལ་ནོར་ ས་མང་པོ་ཐོབ་ནས་དགའ་བའམ། ༢༦ ངས་གལ་ཏེ་ཉི་
མའི་འོད་ ང་དང་། ་བ་མཁའ་ ་བ ོད་པ་མཐོང་ནས། ༢༧ སེམས་པ་གཞན་ ིས་ ངས་པས་མ ་ཡིས་ལག་
པ་ལ་འོ་ ེད་པ་སོགས་ ས་ཚ། ༢༨ དེ་ནི་ཞལ་ ེ་བས་ཞལ་ ེ་གཅོད་འོས་པ་དང་། ངས་ཡང་ ེང་ ་བ གས་
པའི་ ་ བ་ ་དོར་བ་ཡིན། ༢༩ གལ་ཏེ་ངས་རང་ཉིད་ ང་བའི་མི་ལ་ལས་འ ས་འཁོར་ན་མོས་པ་དང་། དེ་
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ལ་གནོད་འཚ་ཕོག་ཚ་དགའ་བའམ། ༣༠ ༼ ངས་དེའི་ཚ་ ོག་ ད་དེ་རང་གི་ཁ་ལ་ཉེས་པ་བསགས་ ་འ ག་
མ་ ོང་།༽ ༣༡ ངའི་ ར་ ་ཡོད་པའི་མི་ ་ཞིག་གིས། ་ཞིག་ཇོ་བོའི་བཟའ་བ ང་གིས་མ་འ ང་བ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་ཟེར་མཁན་ཡོད་པའམ། ༣༢ ༼ངས་ ལ་ ར་བ་ ་ཡང་ ང་ལམ་ ་ ོད་ ་འ ག་མ་ ོང་བར། ལམ་འ ོ་
བ་ མས་ལ་ ོ་ ེ་བ་ཡིན།༽ ༣༣ ང་ནི་ ཱ་ཏང་༼ཡང་ན། གཞན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽དང་འ ་བར་རང་གི་
ཉེས་པ་འགེབ་ ང་དང་། ནག་ཉེས་ མ་ལ་བ ག་ ེ། ༣༤ ང་མི་མང་པོར་ ག་པའམ། རིགས་ ད་ ིས་ ད་
པར་འཇིགས་ནས། ཁ་མི་ གས་པའམ། ོར་མ་མི་འ ད་པ་ཞིག་མིན། ༣༥ ངའི་ ད་ཆར་ཉན་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་
ན་ཅི་མ་ ང་།༼ ོས་དང་། འདིར་ངའི་བཀོད་པའི་གཏའ་མ་ཡོད་དེ། ན་ ས་པ་དེས་ང་ལ་ལན་འདེབས་
པར་ཤོག ༽ ༣༦ ང་རང་ད ་ ་འཛན་པ་དག་གི་ག གས་ཡིག་ནི་ངའི་གམ་ ་ཡོད་པར་ ོན། ངས་དེ་ ག་པར་
བཀལ་ཞིང་མགོའི་ཅོད་པན་ ་འཛན་ངེས། ༣༧ ང་རང་ ེ་བོ་ཇི་བཞིན་ཁོའི་མ ན་ ་སོང་ནས། དེ་ལ་རང་གི་
གོམ་པའི་ ངས་ཀ་འཆད་པར་ ེད། ༣༨ གལ་ཏེ་ངས་གཞན་ ི་ས་ཞིང་འ ོགས་པས། ཞིང་ས་དེས་ང་ལ་ཉེས་
འབོད་དང་། ཁ་ཆ་དེ་དང་མཉམ་ ་ ས་པའམ། ༣༩ གལ་ཏེ་ངས་ས་ཞིང་དེ་ལས་ ང་བའི་ལོ་ཏོག་ལ་རིན་གོང་
མ་ ད་པ་དང་། བདག་པོ་ཤི་ ་བ ག་ཚ། ༤༠ ཞིང་ས་དེའི་ནས་ མས་འཇག་ ་ ་ ར་ཞིང་། ོ་ མས་ ་

མ་ ་འ ར་བར་ཤོག་ཅེས་ཡོབ་ ི་ ད་ཆ་ ོགས་སོ༎

༣༢ དེ་ནས། ཡོབ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ ལ་ ན་འ ོངས་ ས་ ེན། མི་དེ་ག མ་ ིས་ཁོ་ལ་
ལན་མ་བཏབ་བོ༎ ༢ དེ་ ས། ཡོབ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་བདེན་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། ་བདེན་

པར་མི་བ ི་བ་མཐོང་ནས། རམ་པ་བ་ ས་པའི་ ད་འཛན་རག་ཨེལ་ ི་ ་ཨེ་ ་ཧེ་ ་བ་ཡོབ་ ི་ ེང་ ་ཁོང་
ོ་ལངས་པ་མ་ཟད། ༣ དེ་ཡོབ་ ི་ ོགས་པོ་ག མ་ ི་ ེང་ འང་ཁོང་ ོ་ལངས་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་

གིས་ལན་གདབ་ ་མ་ ེད་པས། ར་བཞིན་ཡོབ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པར་ ས། ༤ ཨེ་ ་ཧེ་ནི་དེ་དག་ལས་ལོ་ན་
ང་བ་ཡིན་ བས། ཡོབ་དང་ ད་ཆ་འཆད་འདོད་ ང་། ཁོ་ག མ་ ིས་ ད་ཆར་བ ག་ནས་བ ད། ༥ ཨེ་ ་

ཧེ་ཡིས་དེ་དག་གི་ཁ་ན་གཏམ་མེད་པ་ཤེས་ ེས། དེ་དག་གི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས།
༦ ས་པ་བ་རག་ཨེལ་ ི་ ་ཨེ་ ་ ས་འདི་ ད་ །
ང་ནི་ལོ་ན་ ང་ཞིང་། ེད་ཚ་ལོ་ན་ ན་པས། ངས་ ོད་ཚ་ལ་གང་འདོད་ ་བསམ་ ལ་བ ོད་མ་ ོབས་

པར། ༧ ོན་ལ་ ན་པ་དག་གིས། བསམ་ཤེས་ ི་གཏམ་བཤད་དེ་མི་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་དགོས་པར་
འདོད་པ་ཡིན། ༨ འོན་ ང་། མིའི་ཁོང་ན་ མ་ཤེས་གནས་པས། ན་ ས་པས་ ེ་བོ་ ན་ལ་ཤེས་རབ་ ོལ་

ིན་ཡོད་ ིར། ༩ ན་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ངེས་བ་མེད་ལ། ལོ་ན་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་
ང་ ོམས་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་ཤེས་པའི་ངེས་པ་མེད། ༡༠ དེ་བས། ངས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚས་ཉོན་དང་། ངས་

རང་ཉིད་ ི་བསམ་ ལ་ ག་བ ོད་པར་ ་ཞེས་ ས་པ་ཡིན། ༡༡ ོད་ཅག་གིས་འཆད་པར་ ་བའི་ ད་ཆ་ལ་
ད ད་ཞིབ་ ིས་དང་། དེ་ ས་ངས་ ོད་ཅག་གི་གཏམ་ ག་ཅིང་། ོད་ཅག་གི་ ོད་པ་ལ་ ་བ་ ག་ ེ་ཉན་པ་
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ཡིན། ༡༢ གསལ་བོར་ཉན་ན། ོད་ཚའི་ ོད་ན་ཡོབ་ ི་ ོ་ཁ་བ ར་ བ་མཁན་མེད་ལ། ཁོའི་ ད་ཆ་དགག་
བ་མཁན་ཞིག་ ང་ ང་ བ་མེད། ༡༣ ོད་ཚས། ངེད་ཅག་གི་ཤེས་རབ་ནི་བཙལ་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། ་

དེ་ལས་ ལ་ བ་པ་ལས། མི་ མས་དེ་ལས་ ལ་མི་ བ་ཅེས་མ་བཤད་ཅིག ༡༤ ཡོབ་ནི་ང་ལ་ ོད་པ་ ེད་ ་
མ་འོང་ལ། ངས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ཚག་གིས་དེ་ལ་ལན་གདབ་པར་མི་ །

༡༥ ཁོ་ཚས་ ད་ཆ་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར་ཁ་མལ་དེར་བ ད་དེ་ལན་ཡང་འདེབ་པར་མི་ ། ༡༦ ངས་ ོད་
ཚ་ལ་བ ས་ནས་ ་བ་མེད་པར་བ ད་ན། ངས་ ་མ ད་ ་ ག་དགོས་སམ། ༡༧ ད་ནི་ངས་ ང་རང་གིས་
བཤད་དགོས་པ་དག་འཆད་ཅིང་། རང་གི་བསམ་ ལ་བ ོད་པར་ ། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་གཏམ་མང་ ་
ཡོད་ཅིང་། ངའི་ མ་ཤེས་ ིས་ ང་ང་ལ་བར་མེད་ ་ ལ་ ིན་འ ག་པས། ༡༩ ངའི་ ང་ཁོག་ནི་ཆང་གི་ ལ་
བ་དང་འ ་བར་ད གས་ ིར་འདོན་པའི་ ང་ ་མེད་ལ། ལ་བ་གསར་བ་ཞིག་དང་འ ་བར་འགད་ལ་ཉེ།
༢༠ ངས་ ད་ཆ་བཤད་ན་ ོ་སེམས་བདེ་བར་འ ར་བས། ་ ོ་ ེས་ནས་ལན་འདེབས་པར་ ། ༢༡ ང་ནི་མིའི་
བ ེ་བར་ ་མཁན་ཞིག་དང་། མི་གཞན་ལ་ངོ་ ོད་ ་མཁན་ཞིག་མིན་པས། ༢༢ ངས་མི་ལ་ངོ་བ ོད་ ་མི་ཤེས་
ལ། གལ་ཏེ་དེ་ ར་ ས་ན། ང་རང་བ ན་མཁན་ ི་ ་ཡིས་ ར་བ་ ར་ ་ང་རང་མེད་པར་བཏང་ཆོག།

༣༣ ཡོབ་ལགས། ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་ ད་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉོན་ཅིག ༢ ངས་
ཁ་ ེས་ཏེ་ ེ་ཡིས་གཏམ་བ ོད་པར་ ་ ེ། ༣ ངའི་ ད་ཆས་སེམས་གཏིང་གི་བདེན་པ་ མས་

གསལ་བ ོད་ ེད་ཅིང་། ངས་ཅི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མ ་ ོས་ ིས་ ང་བོར་འཆད་ངེས། ༤ ་ཡི་ གས་ ིས་
ང་རང་བ ན་ཅིང་། ན་ ས་པའི་ད གས་ ིས་ང་ལ་ཚ་ ོག་ ིན་པ་ཡིན། ༥ གལ་ཏེ་ ོད་ལ་བ ོད་འདོད་

ི་ ད་ཆ་ཡོད་ན། ངས་བཤད་པར་ལན་བཏབ་ཆོག་པས། ངའི་མ ན་ ་གསལ་བ ོད་ ིས་ཤིག ༦ ང་ནི་ ་
ཡི་ ང་ ་ ོད་དང་འ ་ ེ། འདམ་ ིས་བཟོས་པ་ཡིན། ༧ ངས་ ོད་ལ་ཟིལ་ གས་ ིས་ ག་ ང་ ེར་མི་ ིད་
ལ། ོབས་ གས་ ིས་གནོན་ཡང་མི་ ིད། ༨ ོད་ ིས་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ངས་ཐོས་པ་མ་ཟད། ོད་ ི་

ད་ཆ་ མས་ ང་ཐོས། ད་ཆ་གང་ཞེ་ན། འདི་ ད་ ། ༩ ང་ནི་གཙང་ཞིང་ནོར་བ་མེད། ང་ལ་ཉེས་པ་མེད་
ལ། ངའི་སེམས་ ་ཡང་ནག་ཉེས་མེད། ༡༠ ་ཡིས་ ོལ་གཏོང་གི་གོ་ བས་བཙལ་ནས། ད ་བོའི་ ལ་ ་བཞག་

ེ། ༡༡ ངའི་ ང་བར་ གས་ ོག་བ བ་ཅིང་། གསང་བའི་ ོ་ནས་ངའི་འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་ལ་ ་ ོག་ ེད་
ིན་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ༡༢ ངས་ ོད་ལ་ལན་གདབ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་ ི་གཏམ་ལ་གནས་ གས་མེད་དེ། ་

ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་ ན་ལས་ ག ༡༣ ཁོང་གིས་ ོད་ལ་ ་བ་ཅི་དང་ཅི་ཡང་གསལ་བོར་མ་བ ོད་པར་
གཞིགས་ནས། ཅིའི་ ིར་ཁོང་དང་ ོད་པར་འདོད་པ་ཡིན། ༡༤ ་ཡིས་ཅི་ཞིག་ག ངས་ ང་མི་ མས་ ིས་
སེམས་གཏད་དེ་མི་ཉན་པས།

༡༥ མཚན་མོར་མལ་ ་གཉིད་པའི་ ས་ ། ཁོང་གིས་ ི་ལམ་ ། ལ་བའི་ག གས་ ིས་ག ངས་འ ོན་
ཏེ། ༡༦ ཁོ་ཚ་ལ་ཐོས་ ་བ ག་ནས། ོན་པར་འོས་པའི་བ བ་ ་ མས་དེ་དག་གི་སེམས་ ་འ ག་གིན་ཡོད།



828 ཡོབ 33 – 34

༡༧ དེ་ ར་རང་གི་ ས་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ་མི་འ ག་ལ། ེགས་པའི་ ་བ་ཡང་ ོད་ ་མི་འ ག ༼ མ་ཡིག་ ་
ེགས་པ་གཞན་ལ་ཡིབ་པར་ ེད་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽ ༡༨ མི་ མས་དོང་ནང་ ་ ང་བ་འགོག་ཅིང་། ི་འོག་ ་

འཆི་ ་མི་འ ག ༡༩ མི་ མས་མལ་སའི་ནང་ ་ཉེས་ཆད་ཕོག་ ེ། ས་ ང་ ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ག་གཟེར་
ེས་པས། ༢༠ ནད་ ིས་བ ང་བའི་མིའི་ཡི་ག་ཆད་འ ོ་བས། ཆེས་ཞིམ་མངར་ ི་ཟས་རིགས་ཡིན་ཡང་ཞེན་པ་

ལོག ༢༡ དེ་བས་མི་དེའི་ ས་ ི་ ངས་ཟད་དེ་ མ་རིད་ ་ ར་ཅིང་། ར་མི་མཐོང་བའི་ ས་པ་དག་ ང་ ི་
་མངོན་འ ག ༢༢ དེའི་ མ་ཤེས་ནི་གཡང་ ་ ང་ལ་ཉེ་བ་དང་། དེའི་ཚ་ ོག་ནི་མེད་པར་འ ར་ལ་ཉེ།

༢༣ ་ཡིས་ཕོ་ཉ་ ོང་གི་ ོད་ནས། ག ང་ ོག་མཁན་ཞིག་ ་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཏེ། མི་ མས་ལ་ཅི་
ོད་དགོས་པའི་ ་བ་ མས་ ོན་པར་ ། ༢༤ ཁོང་གིས་དེ་ལ་བ ེ་བས་གཟིགས་ནས། ཁོས་ཉེས་བ་བཤགས་

འ ལ་ ས་ཡོད་པས་འཆི་བའི་ལམ་ ་འ ོ་མི་དགོས་པར། ཁོ་ལ་རང་དབང་ ིན་ཆོག་ཅེས་ ་ངེས་ཤིང་།
༢༥ ཁོ་རང་ ན་པ་ལས་ ིར་ ིས་པར་ ར་ཏེ། ཁོའི་ ས་ ི་ཤ་ནི་ ིས་པའི་ཤ་ལས་ ང་ ིའོ༎ ༢༦ ཁོས་ ་ལ་
གསོལ་བ་བཏབ་པས། ་དེ་ལ་ད ེས་པར་ ར། ཁོ་ཡང་ ་ཡི་ཞལ་མཐོང་བར་ ོ་ལ། ་ཡིས་ ང་ཁོ་རང་ ང་
བདེན་ ་བ ིས། ༢༧ ཁོས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་མ ར་འདི་ ར་ ངས། ང་ལ་ཉེས་བ་ཡོད་དེ། བཟང་ངན་
གོ་ ོག་ ་སོང་ཡོད། འདི་ལས་ང་ལ་ཕན་ཁེ་ཅི་ཡང་མེད། ༢༨ ་ཡིས་ངའི་ མ་ཤེས་ ན་དོང་ལས་བ བས་
ཤིང་། ངའི་ཚ་ ོག་ལ་ཡང་འོད་ ང་མཐོང་ ་བ ག

༢༩ ་ཡིས་ཡང་ནས་བ ར་ ་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་ལས་འདི་གཉེར་ཏེ། ༣༠ མི་ མས་ ི་ མ་ཤེས་ ན་
དོང་ལས་ ིར་བ བས་པ་དང་། ཁོང་གི་འོད་ ི་ བ་པར་ ས་ཏེ་མི་གསོན་པོ་དང་འ ་བར་ ས། ༣༡ ཡོབ་
ལགས། ད་ ་ ོད་ ིས་ངའི་གཏམ་ལ་ ་བ་གཡར་ཏེ་ཉོན་ཅིག ཁ་རོག་གེར་ངའི་ངས་གཏམ་བཤད་ཚར་བ་ལ་

གས་ཤིག ༣༢ གལ་ཏེ་ ོད་འཆད་ ་ཡོད་ན་ངས་ཉན་ཆོག་ལ། ངས་ ོད་ ི་བདེན་གནས་ གས་དང་ལེན་
ེད་པར་ ་ ིག་ ེད། ༣༣ གལ་ཏེ་དེ་ ར་མིན་ན། ོད་ ིས་ཁ་རོག་གེར་ ོད་དང་། ངས་ཤེས་རབ་དང་ ན་

པའི་ ོབ་ ོན་གནང་བར་ འོ་ཞེས་ ས༎

༣༤ ཨེ་ལི་ ས་ ་མ ད་ནས་འདི་ ད་ །
༢ ོད་ཅག་ཤེས་རབ་ ན་པ་དག་གིས་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ཤེས་ཡོན་དང་ ན་པ་ མས་

ིས་ང་ལ་ལེགས་པར་ཉོན། ༣ ཟས་ ི་རོ་བ ད་ ེ་ཡིས་ ང་བ་བཞིན། ད་ཆའི་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་ ་བས་
འ ེད་པར་ འོ༎ ༤ ང་ཚས་གང་ནི་བདེན་པར་ བ་པ་དེ་འདེམ་པ་དང་། གང་ལེགས་པར་ བ་པ་དེ་ཤེས་པར་

འོ༎ ༥ ོན་ཆད་ཡོབ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ ང་། ་ཡིས་ཁོའི་བདེན་ གས་འ ོགས་སོང་ལ། ༦ ང་
ལ་བདེན་ གས་ཡོད་ ང་ ན་པར་བ ི་བ་དང་། ང་ལ་ནོར་བ་མེད་ ང་ ས་ཕོག་པར་ ག་བ ེད་མི་འ ང་
ངོ་ཟེར།

༧ ཡོབ་དང་འ ་བར་འ ་ ོད་ ་བཞིན་འ ང་བ་ཞིག་ཡོད་དམ། ༨ ཁོ་རང་ ིག་ ོད་ ི་མི་ལ་དགའ་
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ཞིང་། མི་ངན་དག་ལ་ ོགས་ ིག་གིན་ཡོད། ༩ ཁོས་མི་ནི་ ་ལ་དད་པ་ན། དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཟེར།
༡༠ དེ་བས། མ་ད ོད་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ཉོན་དང་། ་ཡིས་ ིག་ལས་མི་ ོད་པ་མ་ཟད། ན་

ས་པ་ཡིས་ནག་ཉེས་ ང་བསགས་པར་མི་ ེད། ༡༡ ཁོང་གིས་མིའི་བསམ་ ོར་ ར་ ོན་ ིན་ཡོད་ལ། རང་
གིས་ཅི་ ས་ ར་ ོད་ཅིང་མཆིས། ༡༢ ་ཡིས་ངན་ ེད་མི་ ིད་ལ། ན་ ས་པས་ ོགས་ ེད་མི་ ིད། ༡༣ ་
ཞིག་ཁོ་མངགས་ནས་ས་གཞི་བདག་ ོང་དང་། འཇིག་ ེན་འདི་བདེ་ལ་འགོད་པ་ཡིན། ༡༤ གལ་ཏེ་ཁོང་གིས་

ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ། གས་དང་ད གས་ ིར་བ ས་པ་ཡིན་ན། ༡༥ ཤ་ ག་དང་
ན་པ་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་འཆི་ཞིང་། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ར་བཞིན་ས་ ་འཐིམ་ངེས།

༡༦ གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ མ་ད ོད་དང་ ན་ན། ངའི་གཏམ་ལ་ཉན་པའམ། སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་ ད་ཆར་
ཉོན་ཅིག ༡༧ ང་བདེན་ལ་ ང་མཁན་ ིས་དབང་བ ང་ཆོག་གམ། ི་ ོམས་ ི་སེམས་དང་། མ ་ ས་ཆེན་
པོ་དང་ ན་པའི་མི་དེ་ལ་ཉེས་པ་བཀལ་ཆོག་གམ། ༡༨ ཁོང་གིས་ ེ་བོ་ལ། ོད་ནི་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་
དང་། ོན་འཁོར་དག་ལ། ོད་ཚ་ནི་ག ག་ བ་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་ག ངས་ ང་བ་དང་། ༡༩ ེ་བོ་ཚང་
མ་ ་ཡིས་བ ན་པ་ཡིན་ ིར། ཁོང་གིས་ ལ་ ས་ལ་ཁ་ང་མི་ ེར་ཞིང་། ད ལ་ ག་གི་ ད་པར་ལ་ ་བར་
མི་ འོ༎ ༢༠ མི་ མས་མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་དང་ནམ་ ེད་ཙམ་ ི་ ས་ འང་ ོ་ ར་ ་ཚ་ ས་ ེད་ངེས།
མི་སེར་ མས་ ོ་ ར་ ་འཆི་བར་འ ར་ལ། དབང་ཐང་དང་ ན་པ་ མས་ ང་གཞན་ ི་ ོབས་གཡར་
མི་དགོས་པར་འཆིའོ༎ ༢༡ ་ཡིས་མིའི་བ ོད་ལམ་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ ིན་མཆིས་པས། མི་ མས་ ི་གོམ་
པའི་འདེགས་འཇོག་མཐོང་བར་འ ར་ལ། ༢༢ ན་ནག་དང་ ིབ་ག གས་ ིས་མིའི་ནག་ཉེས་འགེབས་མི་

བ། ༢༣ དེ་བས་ ་ཡིས་མི་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ས། ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ ང་ ་བ ག་ད ད་ཡང་ཡང་གཏོང་
མི་དགོས་པར། ༢༤ ཁོང་གིས་ ོས་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ཐབས་ ིས་ ོབས་དང་ ན་པའི་མིའི་ལས་གནས་
ནས་ཕབ་ ེ། མི་གཞན་ ིས་ཚབ་ ེད་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༢༥ ཁོང་གིས་ཁོ་ཚའི་འ ོ་འ ག་ཤེས་པས། དགོང་མོ་
གཅིག་གི་རིང་ལ་ཁོ་ཚའི་མགོ་ ིང་ ོག་ཆོག ༢༦ ཉེས་ཅན་ ི་མི་ངན་ལ་ ང་བ་དང་འ ་བར། མི་མང་གི་
མ ན་ནས་དེ་ལ་ ོལ་ ང་ ེད་དོ༎ ༢༧ དེ་ནི་ཁོ་ཚ་ཁོང་དང་མི་བ ན་ཞིང་། ཁོང་གི་ལམ་ལ་མི་ གས་པས་སོ༎
༢༨ ཐ་ན་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ མས་ ི་ག ང་འབོད་ ི་ ་ཁོང་གི་ ན་ལམ་ ་སོན་ན། ཁོང་གིས་ ག་བ ལ་

་ ར་བ་ མས་ ི་ ད་ལ་མཉན་པར་ ། ༢༩ ཁོང་མི་ མས་ཞི་འཇམ་ ་བཏང་ན། ་ཞིག་གིས་དེ་ད གས་
པར་༼ཡང་ན། ཉེས་པ་འགེལ་བ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ས། ཁོང་གིས་ཞལ་བ ིབས་པར་མཛད་ན། ་ཞིག་
གིས་ཁོང་མཐོང་ བ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ ལ་ཁབ་གཅིག་གམ་མི་ ེར། ་ཡིན་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎ ༣༠ མི་
སེར་ མས་གཟེབ་ ་མི་ ད་པའི་ ིར་ ། ཁོང་གིས་སེམས་ མ་དག་མིན་པ་ མས་ ལ་པོར་དབང་བ ར་
བར་མི་ །

༣༡ ་ཞིག་གིས་ ་ལ། ང་ལ་ ིག་དམོད་ཐེབས་ ེས། ཉེས་པ་ ར་བསགས་པར་མི་ ེད། ༣༢ ངས་མི་ཤེས་
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པ་ མས་ ེད་ ིས་ ོབ་ ོན་གནང་རོགས། གལ་ཏེ་ངས་ཉེས་པ་བསགས་ ང་། ེས་ ་བསགས་པར་མི་འ ར་
ཞེས་ ས་ན།

༣༣ ཁོང་གིས་བཟང་ངན་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་ ས། ོད་ ིས་སེམས་འ ན་དང་བ ན་ནས་ ོད་ལ་ཉེས་ཆད་
ཕོག་ ་མི་འ ག་པ་ ིད་དམ། འདེམས་ཟིན་པ་ནི་ ོད་ཡིན་པ་ལས་ང་རང་མིན། དེ་བས། ོད་ ིས་ཤེས་པ་
ཐམས་ཅད་བཤད་རོགས། ༣༤ མ་ད ོད་ ན་པ་དང་ངའི་གཏམ་ལ་ཉན་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་དག་གིས་ང་ལ།
༣༥ ཡོབ་ ིས་བཤད་པའི་གཏམ་ལ་ཤེས་ཡོན་མེད་ཅིང་། ད་ཆའི་ ོད་ན་ཤེས་རབ་མེད། ༣༦ ཡོབ་ ིས་ལན་
འདེབས་ ལ་ལ་གཞིགས་ན་མི་ངན་པ་ཞིག་དང་འ ་བས། དེ་ལ་བ ག་ད ད་ནན་མོ་ ེད་པར་ཤོག ༣༧ ཁོས་
ཉེས་པའི་ ེང་ཉེས་པ་བསགས་ཏེ། ང་ཚའི་ ོད་ ་ཐལ་མོ་ ེབ་ཅིང་། གཏམ་ ི་ ོར་བ་ ་ཚགས་ ིས་ ་ལ་

ར་བ་འདེབས་སོ་ཞེས་ ས༎

༣༥ ཨེ་ལི་ ས་ ར་ཡང་འདི་ ད་ །
༢ ོད་ ིས་རང་ལ་གནས་ གས་ ན་པའམ། རང་གི་ ང་བདེན་ནི་ ་ཡི་ ང་བདེན་ལས་

ང་ ག་པར་བསམ་ནས། ༣ ད་གཟོད་འདི་ཡིས་ང་ཚ་ལ་ཅི་ཕན། ངས་ཉེས་པ་བསགས་པ་ནི་ཉེས་པ་མི་
བསགས་པ་དང་ ད་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།

༤ ངས་ ོད་དང་འདིར་ཡོད་ ོད་ ི་ ོགས་པོ་ མས་ལན་གདབ་པར་ ། ༥ ོད་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་ ོས་
དང་། རང་ལས་མཐོ་བའི་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ལ་ ོས་དང་། ༦ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ིག་ལས་ ས་ན། ་ལ་གནོད་

ོན་ཕོག་ ིད་དམ། ོད་ ི་ནོར་འ ལ་མང་ ་འཕེལ་ཡང་། ་ལ་ ོང་ ད་ཐེབས་ ིད་དམ། ༧ གལ་ ིད་ ོད་
རང་ ང་བདེན་ཡིན་པའི་དབང་ ་བཏང་ཡང་། དེས་ནི་ ་ལ་རོགས་ཅི་ཞིག་ བ། ཁོང་ལ་ ོད་ ི་སར་ནས་
ཕན་ཁེ་ཅི་ཞིག་ཐོབ་ངེས། ༨ ོད་ ི་ནག་ཉེས་ ིས་ ོད་དང་འ ་བ་ མས་ལ་གནོད་འཚ་གཏོང་བ་དང་། ོད་

ི་ ང་བདེན་ ིས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ཕན་གདགས་ངེས་སོ༎
༩ མི་ མས་ ིས་གཉའ་གནོན་ཐེབས་པའི་༼མ་ཡིག་ ། ད ང་བ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ བས་ ་ ེ་ངག་

འདོན་ལ། ཁོ་ཚར་མནར་གཅོད་ ེད་ བས་ ་གང་སར་ ོག་ ོབ་ ་བཞིན་ཡོད། ༡༠ འོན་ ང་། ང་ཚ་བ ན་
མཁན་ ི་ ་གང་ ་ཡོད། ཁོང་གིས་ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ ་ལེན་ ་འ ག ༡༡ ཁོང་གིས་ང་ཚ་ལ་ཤེས་རབ་
བ ལ་ཏེ། གནམ་ ་འ ར་བའི་ ་རིགས་དང་། ས་ ་ ་བའི་གཅན་གཟན་ལས་ མ་པར་ ལ་བར་ ས་ཡོད་
ཅེས་ཟེར་མཁན་མེད། ༡༢ ཁོ་ཚས་དེ་ ་ ེ་ངག་བཏོན་ནས་ ་འ ལ་ ས་ ང་། ཁོ་ཚས་ ིག་ཉེས་ཆེན་པོ་
བསགས་ཡོད་པས། ་ཡིས་ག ང་ལན་མི་འ ོན། ༡༣ ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་དོན་མེད་ ི་ ་འ ལ་ལ་ཉན་ ིན་མེད་
ལ། ན་ ས་པས་ ང་ཉན་མི་ ིད་དོ༎ ༡༤ ད་པར་ ་ ོད་ ིས་ཁོང་དང་མཇལ་བར་དཀའ་ཟེར་བར་ཁག་
ཅི་ཡོད། ོད་ ི་ཉེས་དོན་ཁོང་གི་ ན་ལམ་ ་སོན་ཡོད་པས། ོད་ ིས་ཁོང་གིས་ཉེས་དོན་ཇི་ ར་ཐག་གཅོད་

ེད་པར་ཅིས་ ང་ ག་དགོས། ༡༥ འོན་ ང་ད་ འི་ ས་ ། ཁོང་གིས་ གས་ ོ་བས་ཆད་པ་མ་བཅད་ལ། ང་
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ལ་དང་ ན་པ་ མས་ལ་ཁ་ཡ་ཡང་མི་ ེད། ༡༦ དེ་བས་ཡོབ་ ི་ ད་ཆ་ནི་དོན་མེད་ཚག་ ོང་དང་། ད་ཆ་
ལ་ ིང་བོ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ ས༎

༣༦ ཨེ་ལི་ ས་མི་མ ད་ནས་འདི་ ད་ །
༢ ོད་ ིས་ང་ལ་དར་ཅིག་ ག་དང་། ངས་ ོད་ ོན་པར་ ་ ེ། ངས་ད་ ང་ ་ཡི་ཆེད་ ་

གཏམ་འཆད་དགོས། ༣ ངས་ཅི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ནས་ ངས་ཏེ། ང་བདེན་ནི་ང་རང་བ ན་མཁན་དེ་
ལ་དབང་བར་ ེད་དགོས། ༤ ང་ནི་ཤེས་ཡོན་འཛམས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད། ངའི་ ད་
ཆའི་ ོད་ན་ ན་གཏམ་མེད་དོ༎

༥ ་ལ་ ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ ི་ཤེས་རབ་དང་ ན་ཞིང་། མི་ལ་མཐོང་ ང་མི་ ེད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཤེས་
རབ་ ི་ ་ཤིན་ ་ཆེ། ༦ ཁོང་གིས་མི་ངན་པའི་ ོག་མི་ ོབ་ ང་། ག་བ ལ་བར་ ར་བ་ མས་དཀར་འདོན་

ེད་ངེས། ༧ ཁོང་གིས་ ས་ ན་ ང་བདེན་ ི་མི་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་དེ། ཁོ་ཚ་ ལ་པོ་དང་མཉམ་པར་
ི་ལ་འ ག་ ་བ ག་ནས། ས་གཏན་ ་མཐོ་ ་འདེགས་པར་ ེད། ༨ གལ་ཏེ་དེ་དག་ ོག་ལ་ ད་པ་དང་།
ག་བ ལ་ ི་ཞགས་པས་བ ང་ན། ༩ ཁོང་གིས་ཁོ་ཚའི་ ་ངན་དང་ནོར་འ ལ་བཟོས་པ་དག་བཏོན་ཏེ། རང་
ོམ་རང་ཆེའི་ ་ ོད་ངོས་འཛན་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན་ལ། ༡༠ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་ ་ལམ་ ་ ོབ་ ོན་གནང་
ེ། དེ་དག་ནག་ཉེས་ ི་ལམ་ལས་ ིར་འཁོར་བར་བ ོ་ངེས། ༡༡ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་

ཞིང་བ ེན་བ ར་ ས་ན། འཇིག་ ེན་ ི་ཞི་བདེ་ཉམས་ ་ ང་ཆོག་ལ། མི་ཚ་གང་བོ་བདེ་ ིད་ ིས་བ ལ་
ཆོག ༡༢ གལ་ཏེ་མི་མཉན་ན ི་ཡིས་ཚར་གཅོད་ཅིང་ཤེས་མེད་ཚར་མེད་ངང་འཆི་བར་འ ར། ༡༣ སེམས་ ་

ས་པ་མེད་པའི་མི་ མས་ ི་ཁོང་ ོ་ཞི་བར་མ་བཏང་ན། ་ཡིས་དེ་དག་བ མས་ ང་། ཁོ་ཚས་ ོག་ཐར་ ི་
་འ ལ་ཡང་ ེད་མི་ ིད་པར། ༡༤ མི་གཙང་བས་གོས་པའི་མི་བཞིན་ལོ་ན་གཞོན་པའི་ ས་ནས་འཆི་བར་

འ ར། ༡༥ ་ཡིས་ ག་བ ལ་ལ་བ ེན་ནས། ག་བ ལ་ ་ ར་བ་ མས་ ོབ་པར་ ེད་པ་དང་། ཁོ་ཚར་
བ ས་བཅོས་ཐེབས་པའི་ བས་དང་བ ན་ནས་ཁོ་ཚ་ ་བ་འ ེད་པར་ ས།

༡༦ ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ ག་བ ལ་ལས་བ བས་ཏེ། ཁོད་ཡངས་པའི་གནས་ ་ ེལ་ཞིང་། འཚ་བར་བདེ་ ོད་
ི་ ང་བས་ བ་པར་ ེད། ༡༧ འོན་ ང་། ོད་ ི་ཁ་ན་མི་ངན་པའི་གཏམ་ཡོད་ན། ཞལ་ ེ་དང་ཉེས་ཆད་ལས་

ཐར་ཐབས་མེད། ༡༨ ོད་རང་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ་ཉེས་ཆད་མི་འ ར་བར་ ེད་མི་ཆོག་ལ། ོག་ ་བ་སོགས་ ང་
བོའི་ལམ་ལས་འདའ་མི་ ང་། ༡༩ ོད་ ི་རེ་འབོད་དམ།༼ ་འ ོར།༽ ོབས་ གས་ ིས་ ས་ཐོན་ཏེ། ོད་
ལ་དཀའ་ ག་ལས་འ ལ་ ་འ ག་ ིད་དམ། ༢༠ ོད་ ིས་ ན་ནག་ལ་རེ་ ོས་ ེད་པ་ ེ། འབངས་མི་ མས་
རང་གི་ ལ་ནས་ ོངས་པར་རེ་བ་མ་ ེད་ཅིག ༢༡ ོད་ ིས་ཉེས་པ་ ར་གསོག་པ་ལ་འཛམ་དོགས་ ིས་དང་།

ོད་ ིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ནི་འ ད་པའི་ ག་བ ལ་ལས་ ག་གོ།
༢༢ ་ཡི་མཛད་པ་ནི་ཇི་འ འི་ ོབས་དང་ ན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། མི་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་མཁན་ཁོང་
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ལས་ ག་པ་ ་ཞིག་མཆིས། ༢༣ ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ལས་ཀ་བཀོད་ ིག་དང་། ཁོང་གི་མཛད་པ་ལ་ནག་ཉེས་
ཡོད་ཅེས་ ་ བ། ༢༤ ོད་ ིས་ཁོང་གི་མཛད་པ་ཡོད་ཚད་ལ་བ ོད་བ གས་དང་། བ ོད་ ་ལེན་པ་བ ེད་
མི་ ང་། ༢༥ ཁོང་གི་མཛད་ ོད་ཡོད་ཚད། ེ་ད ་ཚང་མས་མཐོང་གི་ཡོད་ལ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་ ང་

ང་རིང་ན་ ་བཞིན་ཡོད། ༢༦ ང་ཚས་ ་ཡི་མཛད་པ་ ་མེད་ཡོངས་ ་ ོགས་མི་ ིད་ལ། ཁོང་གི་དགོང་ལོ་
ག་ཚད་ཡིན་པའང་ཤེས་མི་ ིད། ༢༧ ་ཡིས་ ་ཐིག་ བ་ ེ། ་ཐིགས་དེ་དག་ ག་ ིན་ ི་གསེབ་ ་ཆར་ ་
གཏོང་བར་ ེད་པ་དང་། ༢༨ དེ་ནས་ ་ ིན་ ི་གསེབ་ནས་མར་བབས་ཏེ། འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་
བ ན་པར་བཏང་བ་ཡིན། ༢༩ ་ཞིག་གིས་ ིན་པ་ཇི་ ར་བཏིངས་པ་དང་། ་ཡི་གནས་དམ་པ་ནས་ ་ཇི་

ར་ གས་པ་ཤེས་ ས། ༣༠ ཁོང་གིས་འོད་ ང་རང་གི་ ོགས་བཞིར་ ོས་པ་དང་། ་མཚའི་གཏིང་ཡང་ ིབ་
པར་མཛད། ༣༡ ཁོང་གིས་ ེད་ཐབས་འདི་ལ་བ ེན་ནས། དམངས་ མས་ལ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ཟས་རིགས་
གནང་། ༣༢ ཁོང་ ོག་ཞགས་ལ་འ ས་ཏེ། ཐོག་གིས་ད ་ལ་ ོལ་བར་ ེད།༼ ཡང་ན། འབེན་ལ་ཕོག་པར་ ེད་
ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག ༽ ༣༣ ད་ ་ ིར་ ིར་བ གས་པ་ལས་ཁོང་གི་མཛད་པ་དག་མཐོང་བར་ ས་ཤིང་། ཐ་
ན་ ད་འ ོ་ མས་ ིས་ ང་ ག་ཆར་འབབ་པ་ ོགས་ ི་ཡོད་ཅེས་ ས་སོ༎

༣༧ དེ་བས། ངའི་སེམས་པར་རང་དབང་མེད་པར་གཡོ་འ ལ་ཐེབས་ཏེ། འ ག་བཟོད་མེད་པར་ ར་
ཡོད། ༢ ཉོན་དང་། ་ཡིས་ ་ཆེན་ ར་ ར་ ོག་པ་ནི། ཁོང་གི་མ ིན་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༣ ཁོང་

གི་ ད་ ས་གནམ་འོག་འདར་ ་བ ག་ཅིང་། ོག་ཞགས་ས་གཞིའི་མཐའི་བར་ ་འ ོ་བར་ ེད་ཅིང་། ༤ དེ་
ེས་མི་ མས་ ིས་ ་ཆེན་ ིར་ ིར་ གས་པ་ཐོས་པས་འདར་ཞིང་དངངས་ལ། ན་ཆད་མེད་པར་ ོག་

འོད་ཆེམ་ཆེམ་འ ོ། ༥ ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་ ་ཆེན་ ོག་པ་ནི། ཁོང་གི་ ་ན་མ་མཆིས་པའི་མཛད་པ་ཡིན་
པས་ན། ང་ཚས་ཚད་དཔགས་ ེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། ༦ ཁོང་གིས་ཁ་བ་ལ། ས་ ་འབབ་དགོས་ཞེས་ཟེར་
ཞིང་། ཆར་ཆེན་དང་ ག་ཆར་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་བཀའ་འབབ་ ིན་ཡོད་པ་དང་། ༧ ཁོང་གིས་མི་རེ་རེའི་ལས་
མཚམས་འཇོག་ ་བ ག་ནས། ཁོང་གིས་བ ན་པའི་ ེ་ད ་ཡོངས་ལ་ཁོང་གི་མཛད་ མ་ཤེས་ ་འ ག་གིན་
ཡོད། ༨ རི་ གས་ མས་ ང་ཚང་ ་འ ལ་ཅིང་དོང་ ་ཡིབ་ ིན་ཡོད། ༩ ག་ ང་ ོ་ནས་ག གས་ཤིང་།

གས་པ་ ང་ནས་ ང་། ༡༠ ་ཡིས་ད གས་ནི་ཆབ་རོམ་ ་བ ར་ཅིང་། མཐའ་ཡངས་པའི་ ་ནི་འ ག་དར་
་བ ར། ༡༡ ཁོང་གིས་ ིན་ ག་པོ་ ་ཡིས་བཀང་ ེ། དེ་ལས་ ོག་འ གས་པར་ ས། ༡༢ ིན་ཇི་ ར་ ་བར་

ཁོང་གིས་ཚད་འཛན་ ེད་ ིན་ཡོད་པས། དེ་དག་ཁོང་གིས་བ ོས་པ་བཞིན་ས་གཞི་ ་ ིང་གིན་ཡོད། ༡༣ དེ་
ནི་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའམ། ཡང་ན་གཞི་བ ན་པར་གཏོང་དང་། ཡང་ན་ མས་བ ེ་མངོན་པར་ ེད་པ་ཡིན་
ནོ༎

༡༤ ཡོབ་ལགས། ོད་ ིས་གསལ་བོར་ཉོན་དང་། ཡར་ལངས་ཏེ་ ་ཡི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པར་བསམ་ ོ་
ཞིག་ཐོངས་དང་། ༡༥ ་ཡིས་འདི་དག་ལ་མ བ་ ོན་ཇི་ ར་ ེད་ ིན་ཡོད་པ་དང་། ིན་གསེབ་ལས་ ོག་
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འོད་ཇི་ ར་འ ོ་ ་འ ག་གིན་ཡོད་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་སམ། ༡༦ མཁའ་ད ིངས་ ་ ིན་པ་ཇི་ ར་ ིང་བར་
ས་པ་སོགས་ཤེས་ཡོན་ ན་འཛམས་པ་གང་དེའི་ངོ་མཚར་ ི་མཛད་པ་ཤེས་སམ། ༡༧ ོད་ ིས་ ོ་ ང་

གིས་ས་གཞི་འཇགས་པར་ ས་པ་དང་། ོད་ ི་ ་བ་མེ་ ་འབར་བ་ ་ འི་ཚ་བས་གཙ་བཞིན་པ་ཤེས་སམ།
༡༨ ོད་ ིས་ ་དང་མཉམ་ ་ནམ་མཁའ་གདན་ ་འདིངས་ ས་སམ། ནམ་མཁའ་ནི་ཟངས་ ིས་ གས་པའི་
མེ་ལོང་བཞིན་ ་ཞིང་འཐས།

༡༩ ང་ཚས་བདེན་མེད་དོན་ ོང་གི་ ད་ཆས་གསལ་བཤད་ ེད་མི་ བ་པས། ོད་ ིས་ཤོད་དང་། ང་
ཚས་ཁོང་ལ་ཇི་ ར་བཤད་ན་འོས་སམ། ༢༠ ་ཞིག་གིས་ངས་ཁོང་ལ་གཏམ་འཆད་པར་ ་ཞེས་བཤད་ ས།

་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བ ག་པར་འདོད། ༢༡ ད་ ་ ིན་ ིས་ནམ་མཁའ་ཁེབས་པར་ ར་བས། མི་ མས་ ིས་
ོ་ ངས་ ི་ནམ་མཁའ་མཐོང་ བ་ ིན་མེད། འོན་ ང་ ང་ ང་བ་ལས་། ནམ་མཁའ་ ར་ཡང་ ངས་པར་

འ ར། ༢༢ གསེར་འོད་ ང་ནས་འ ོས་པ་དང་། དེ་ལས་ ་ཡི་ཟིལ་ གས་ ིས་ང་ཚ་ལ་ ག་ ང་ ེར། ༢༣ ན་
ས་པའི་ ས་པ་ནི་ང་ཚའི་ ོ་ངོར་མི་ཤོང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ལ་ ས་མ ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ལ། འ ་མཉམ་

ཡིན་ལ་ གས་དང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་ མས་ ག་བ ལ་ ་ ང་བར་མི་ འོ༎ ༢༤ དེ་བས། མི་ མས་
ཁོང་ལ་འཇིགས་པར་འོས། རང་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་འདོད་པའི་མི་ མས་ལ། ཁོང་གིས་གཟིགས་པར་མི་
འ ར་རོ༎

༣༨ བས་དེར། གཙ་བོས་ ང་འ བ་ ི་ ོད་ནས་ཡོབ་ལ་འདི་ ད་ །
༢ ་ཞིག་གིས་མདོ་མེད་ ི་ཚག་གིས་ངའི་བཀའ་ ོབ་མི་གསལ་བར་བཏང་བ་ཡིན། ༣ ོད་

ིས་དཔའ་བོ་བཞིན་ ་རགས་བ མས་ནས། ངས་ ིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལན་ཐོབས་ཤིག
༤ ངས་ས་གཞི་ལ་ ིང་གཞི་འདིངས་ ས་ ོད་རང་གང་ ་ཡོད། གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ མ་ད ོད་དང་ ན་ན།

གསལ་བོར་བ ོད་དང་། ༥ ་ཞིག་གིས་ས་གཞིའི་ཆེ་ ང་གི་ཚད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པ་དང་། ་ཞིག་གིས་
ཚངས་པའི་ཐིག་རིས་དེའི་ ེང་ ་འཐེན་པ་ཡིན། ོད་ ིས་ཤོད་དང་། ༦ ས་གཞིའི་ ིང་གཞི་གནས་གང་ ་
ཡོད་པ་དང་། ས་གཞིའི་ཀ་ ོ་ ་ཞིག་གིས་བཞག་པ་ཡིན་ནམ། ༧ དེ་ ས། ཐོ་རེངས་ ི་ ར་མ་དག་གིས་ ་
ད ངས་མཉམ་ ་ ངས་ཤིང་། ་ཡི་ ་འབངས་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ས།

༨ ་མཚ་ ས་པ་མངལ་ནས་འོངས་པ་བཞིན་ས་གཞི་ལས་ ོལ་འོང་ ས། ་ཞིག་གིས་བཀག་པ་ཡིན།
༩ ངས་ ིན་པ་ ་མཚའི་ ་བ་ ས་ཤིང་། ན་པ་ནི་དེ་ཉིད་བ མ་ ེད་ ི་གོས་ ་ ས་པ་དང་། ༡༠ དེ་བས་ ་
མཚའི་མཐའ་མཚམས་ལེགས་པར་ ེས་ཤིང་། དེའི་ ོ་གཏན་བ ན་པོར་བཟོས་ནས། ༡༡ ངས་ ་མཚ་དེ་ལ།

ོད་རང་མཚམས་འདི་ལས་བ ལ་མི་ཆོག་ལ། ོད་ ི་ ་ བས་ ག་པོ་གནས་འདི་ལས་འདས་མི་ཆོག་པར་
བཤད་པ་ཡིན།

༡༢ ོད་རང་ ེས་པ་ནས་བ ང་། འཆར་ཀའི་ཉི་འོད་ལ་རང་གི་གནས་ ལ་ཤེས་ ་བ ག་པ་དང་།
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༡༣ འོད་ ང་འདི་ ོགས་བཞིར་ ོས་ཏེ། མི་ངན་དག་གནས་དེ་ལས་མཐར་བ ད་པ་ཡིན་ནམ། ༡༤ འོད་འདི་
ར་འ ོས་པ་ལས། སའི་ངོས་ནི་འདམ་བག་ ེང་གི་ ེས་ ལ་བཞིན་ ་ ར་ཞིང་། ེ་ད ་ ་བ་བཞིན་ ་

དེའི་ ེང་ཁེབས་པར་ ར། ༡༥ འོད་ ང་མི་ངན་ ི་སར་མི་འ ོ་བར། ཧམ་པ་ཅན་ ི་ད ང་བ་ཡང་གཅོད་ངེས་
ཡིན།

༡༦ ོན་ཆད་ ོད་རང་ ་མཚའི་ ོང་དང་། ཡང་ན་གཡང་གཟར་ ི་གཏིང་རིམ་ ་འ ོ་ ོང་ངམ།
༡༧ ོད་ལ་ཚ་ ི་མའི་ ོ་མོ་གསལ་ ོན་དང་། འཆི་ ིབ་ ི་ ོ་ཆེན་མཐོང་ ོང་ངམ། ༡༨ ོད་ ིས་ས་གཞིའི་ ་
ཆེ་ ང་གི་ཚད་ཤེས་སམ། དེ་དག་ཤེས་ན་ང་ལ་ཤོད་དང་།

༡༩ འོད་ ང་གི་མཐའ་ནི་གང་ན་ཡོད། ན་པའི་ ་བ་གང་ ་ཡོད། ༢༠ ོད་ ིས་དེ་དག་རང་རང་གི་
གནས་ ་བ ལ་ནས། རང་གི་འ ང་ ངས་གང་ཡིན་པ་ ོན་ ས་སམ། ༢༡ ོད་ ིས་ཤེས་ངེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ོད་རང་ ་མོ་ནས་འཇིག་ ེན་འདིར་འོང་ཞིང་། ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་ ང་འདས་ཟིན་ཏོ༎

༢༢ ོད་རང་ཁ་བའི་མཛད་ཁང་ ་སོང་ནས། སད་སེར་ ི་ཁང་པ་མཐོང་ ོང་ངམ། ༢༣ སད་སེར་ ི་གནོད་
འཚ་ནི་ངས་ཕབ་པ་ཡིན་ལ། འ གས་ ོད་དང་། ག ལ་འ ེད་ ི་ཉིན་མོ་ ེབས་འོང་བར་ ོན་ནས་ ་ ིག་

ས་པ་ཡིན།
༢༤ འོད་ ང་ནི་ལམ་གང་ནས་འ ོས་ཤིང་། ཤར་ ང་ ོགས་གང་ནས་ ལ་འདིར་ག གས་པ་ཡིན། ༢༥ ་

ཞིག་གིས་ཆར་ འི་ལམ་བཏོད་པ་དང་། ོག་འོད་ ི་ ་ལམ་བ ན་པ་ཡིན་ནམ། ༢༦ ་ཞིག་གིས་མི་མེད་ས་
ོང་དང་། མི་འཚ་ ོད་ ས་མེད་པའི་ ང་ ོང་ ་ཆར་བ་འབབ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༧ ་ཞིག་གིས་ ་ངམ་

ཐང་ ོང་ ་བ ན་གཤེར་འཛམས་ ་བ ག་ ེ། ་ ང་ ེ་ ་བ ག་པ་ཡིན།
༢༨ ཆར་བ ེད་མཁན་ ི་ཕ་ ་ཡིན། ཟིལ་བའི་ ་ཏིག་གི་ ོག་དེ་ ་ཞིག་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ༢༩ ད་ ང་ཆབ་

རོམ་ ་ཞིག་གི་མངལ་ལས་ ང་བ་དང་། ནམ་མཁའི་བ་མོ་ ་ཞིག་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ༣༠ ་བོ་ མས་ ་ཞིང་
འཐས་པའི་༼ཡང་ན། ང་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ོ་བཞིན་ ་ ར་བ་དང་། གཏིང་ཟབ་པའི་ ་མཚའི་ངོས་ལ་
འ ག་རོམ་ཆགས།

༣༡ ོད་ ིས་ ར་མ་ ིན་ ག་ལ་མ ད་པ་ ག་ ས་སམ། ོད་ ིས་ ར་མ་ ང་སོང་གི་ ་རགས་ ོལ་
ས་སམ། ༣༢ ོད་ ིས་ ས་ ར་ ་ ར་བ ་གཉིས་དང་། ང་ ར་ ན་བ ན་དེའི་ ིམ་ ད་ ི་ ར་མ་

༼ ར་མ། མ་ཡིག་ ་ ་ཞེས་བ ར་འ ག༽དག་འ ག་ བ་བམ། ༣༣ ོད་ ིས་གནམ་ ི་ གས་ ོལ་ཤེས་སམ།
ས་གཞི་ནམ་མཁའི་དབང་འོག་ ་འ ག་ ས་སམ།

༣༤ ོད་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའི་ ིན་པ་བོས་ཏེ། ག་ཆར་ ི་ ོད་ ་རང་ཉིད་འ ིང་ ་འ ག་
ས་སམ། ༣༥ ོད་ ིས་ ོག་ཞགས་འ ་ཞིང་བ ོད་ ་འ ག་པ་དང་། དེས་ ོད་ལ། ངེད་ཅག་འདི་ ་ཡོད་

ཅེས་ཟེར་ ་འ ག་ ས། ༣༦ ་ཞིག་གིས་ཤེས་རབ་ མ་ ས། ་ཞིག་གིས་ མ་ད ོད་སེམས་ ་ཉར་ བ།
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༣༧–༣༨ ་ཞིག་གིས་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས་ ིན་པའི་ ངས་ཀ་འཇལ་བ་དང་། ས་ ལ་ཆིག་བ ིལ་དང་། ས་
གཞི་ ོག་ས་གཅིག་ ་བ ་ ས། ས་དེར། ོད་ ིས་ནམ་མཁའི་ ་ཡི་ མ་པ་ ེལ་ བ།

༣༩–༤༠ སེང་མ་དོང་ ་ ང་ནས་བཙག་པོར་འ ག་ལ། སེང་ ག་ནགས་ ོད་ན་ ང་ནས་འ ག་པས།
ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་ ོ་ ེར་འོང་ནས་ ོ་བ་ གས་ ་འ ག་ བ་བམ། ༤༡ ་ཏའི་ ་ ་ལ་ཁ་ཟས་མེད་པར་

ཡར་འ ར་མར་འ ར་ ས་ཏེ། ་ལ་ ེང་ ་ ེར། དེ་ ས། ་ཞིག་གིས་དེའི་ཆེད་ ་ཁ་ཟས་ ་ ིག་ འོ་ཞེས་
ས་སོ༎

༣༩ ོད་ ིས་རི་ཐང་གི་དགོ་བ་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་བཙའ་བ་ཤེས་སམ། རི་ གས་ ་བ་ཇི་ ར་ ང་
ོགས་སམ། ༢ དེ་དག་ལ་ ་ ་ མ་ནས་ག་ཚད་འགོར་བ་ ོད་ ིས་བ ི་ ས་སམ། ས་ནམ་ཞིག་

ལ་བཙའ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་སམ། ༣ དེ་དག་གིས་ ས་པོ་ཀེར་ཏེ་ ་ ་བཙས་ ེས། ན་ ག་མཚམས་བཞག་པ་
རེད། ༤ དེ་དག་གི་ ་ ་ མས་ཐང་ ོང་ ་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་ཏེ། ིར་འོང་མེད་པར་ ང་ ་བ ད་འ ོ།

༥ ་ཞིག་གིས་རི་ཁའི་ ང་ལ་རང་དབང་ ིན་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ ང་ ོད་ ི་ ོད་ཐག་བ ོལ་བ་ཡིན།
༦ ངས་ ི་རོལ་ ི་ཐང་ ོད་དེ་དག་གི་འ ག་གནས་ ་བཞག་པ་དང་། འི་ས་ ལ་དེ་དག་གི་ ོད་གནས་ ་

ིན་པ་ཡིན། ༧ རི་ ེས་དེ་དག་གིས་ ོང་ ེར་ ི་ ར་ཟིང་ལ་འ ་བ་དང་། ད་འ ོར་བཙན་ ལ་ ེད་པ་
ལའང་མི་ཉན། ༨ རི་བོའི་ ་ ད་ནི་དེ་ཚའི་ ་ས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་ ང་མདོག་གི་གཟན་ ་འཚལ་བ་ཡིན།

༩ འ ོང་ ོད་ ོད་ ིས་ཁལ་འ ར་ ིད་དམ། ོད་ ི་གཟན་ ོང་གི་གམ་ ་ ོད་དམ། ༡༠ ོད་ ིས་འ ོང་
ོད་ཞགས་པས་བ ང་ ེ་རོལ་ནང་ ་འ ིད་ བ་བམ། དེ་ལ་རོལ་ གས་བཏགས་ཤིང་ཞིང་ས་ ོ་ ་འ ག་
ོང་ངམ། ༡༡ ོབས་ཆེ་བ་ལ་བ ས་ནས་དེ་ལ་བ ེན་ཆོག་གམ། ོད་ ི་ལས་ཀ་དེ་ལ་བཅོལ་ ང་ངམ། ༡༢ ོད་
ིས་དེ་བཀོལ་ནས་རང་གི་ཟས་རིགས་ ིམ་ ་འ ལ་བ་དང་། ད་ ང་ག ལ་ཁའི་བཙས་མ་ མས་ ིར་བ ས་

པ་ཡིན་ནམ།
༡༣ ་ ་མོང་ནི་གཤོག་པ་མཁའ་ ་ ོང་བར་དགའ་བ་ནི། དེའི་ མས་སེམས་ ི་ ་ ོ་དང་ ོ་ ་མངོན་

འདོད་པས་ཡིན་ནམ། ༡༤ ་ ་མོང་གིས་ ་ ོང་ཐང་ ་འཇོག་པ་ནི། ས་ ལ་ ི་ ོད་ ་ ོད་ ན་པས་ཡིན།
༡༥ ཡིན་ཡང་དེ་གཞན་ ི་ ོག་རོལ་ ་འ ོ་བ་དང་། རི་ གས་གཞན་ ིས་ ིག་བ ིས་ ེད་པར་འདང་ ག་

ིད་དམ། ༡༦ ་ ་མོང་གིས་ ་ ་གསར་བ་དེ་རང་ཉིད་ ི་མིན་པ་བཞིན་ཐང་ ་ ར་ཕོད་པས། དེས་ ག་
བ ལ་ ོང་གིན་ཡོད་ན་ཡང་། ་ ་གསར་བ་དེའི་འཇིགས་ ང་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་ཤེས་ ིན་མེད། ༡༧ དེའི་

་མཚན་ནི་ ་ཡིས་དེ་ལ་ཤེས་རབ་དང་། ོགས་པ་དེ་ལ་གནང་མེད་པས་ཡིན། ༡༨ ནམ་ཞིག་གི་ཚ་དེ་ཉིད་
འ ར་བ ོད་ ེད་ བ་སོང་ན། མ ོགས་འ ོས་ ་མཆོག་དང་ ་མི་ལ་ཡང་འ ་བར་ ེད།

༡༩ འི་ ོབས་ གས་ནི་ ོད་ ིས་ ིན་པ་ཡིན་ནམ། ་ ་མོང་གི་མཇིང་བའི་ ེང་གི་ ོག་མ་ནི་ ོད་ ིས་
གནང་བ་ཡིན་ནམ། ༢༠ ོད་ ིས་དེ་རང་འ ་ཆ་ག་བ་བཞིན་ ིང་ ོར་དང་། དེའི་ད གས་ལས་མི་ མས་ལ་
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འཇིགས་ ང་ ེར་བར་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༡ དེ་ཡིས་རི་ ང་ ་ས་བ ོས་ཏེ། རང་གིས་རང་ལ་ ོབས་ གས་
བ ན་ཞིང་། ོ་སེམས་ ི་ངང་ནས་མཚན་ཆ་ཐོགས་པའི་ད ་ ར་གདོང་ལེན་ ེད་ ིན་ཡོད། ༢༢ ་དེ་ཉིད་
འཇིགས་པའི་འ ་དགོད་ལ་ ག་ ང་མེད་ལ། རལ་ ིའི་ ོ་ངར་ལ་ ག་ ེ་ ིར་འ ོ་བ་ཞིག་མིན། ༢༣ ཁོའི་ ས་

ེང་ ་མདའ་ བས་དང་འོད་འ གས་པའི་མདའ། ད་ ང་མདའ་ ང་སོགས་ ི་ཟིལ་ གས་ཡོད་ལ། ༢༤ ་
དེ་དག་ཁོང་ ོ་ལངས་ཡོད་ ས། ང་བ ་ ་བ གས་པ་ཙམ་ ིས་ ོད་ཐབས་མེད་པར་ཕར་ ོལ་ ེད་པ་ཡིན།
༢༥ ང་བ ་ གས་ཐེངས་རེར། ་དེས་རང་གི་ ད་ ོག་ཅིང་། ང་རིང་ནས་འཐབ་འ གས་ ི་ ི་མ་ཚར་
འོང་ལ། དམག་དཔོན་ ི་ ད་ ་མཐོན་པོ་དང་དམག་མའི་འབོད་ ་ཡང་ཐོས་ བ།

༢༦ ག་དང་ ་ ས་གཤོག་ ་བ ངས་ཏེ་ ོ་ ོགས་ ་འ ར་བ་དེ་ཡང་། ོད་ ིས་བ ལ་བའི་ཤེས་རབ་
ཡིན་ནམ། ༢༧ དེ་ཡིས་གཡང་གཟར་ ་ ་ཚང་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་རང་། ོད་ ིས་བཀོད་ ིག་ ས་པ་ཡིན་ནམ།
༢༨ ག་ ོད་ནི་ ག་རི་དང་། རི་ ེ་དང་ ་མ ེགས་ ི་ ལ་ ་གནས་བཅས་ཡོད་པ། ༢༩ གནས་དེ་ནས་མིག་

ང་ ང་ལ་གཏད་དེ་ཁ་ཟས་འཚལ་བར་བ ས་ཡོད། ༣༠ དེའི་གསར་ ེས་ ་ ས་ ང་། མིའི་བེམ་རོ་ཡོད་སར་
ལོག་ནས་ཤ་ ག་ལ་རོལ་ ིན་ཡོད༎

༤༠ གཙ་བོས་ཡང་བ ར་ཡོབ་ལ།
༢ ོད་པར་མཁས་པ་དེས་དང་ ན་པས་ ན་ ས་པ་ལ་ ོད་པ་ ེད་ ས་སམ། ་ལ་ ོད་པ་

ེད་འདོད་ན། འདི་དག་ལ་ལན་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།
༣ དེ་ནས་ཡོབ་ ིས་གཙ་བོ་ལ།
༤ ང་ནི་ཆེས་ཐ་ཤལ་ ་ ར་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་རང་གི་ཁ་ལག་པས་བ མ་དེ་ ོད་པ་ལས། ལན་ཇི་

ར་འདེབས། ༥ ངས་ཐེངས་གཅིག་ལ་ལན་བཏབ་པས། ར་ཡང་ལན་འདེབས་མི་ ིད་ལ། ཐེངས་གཉིས་ལ་
བཤད་ ེས། ཡང་བ ར་བཤད་པར་མི་འ ར།

༦ དེ་ནས། གཙ་བོས་ ང་འ བ་ ི་ ོད་ནས་ཡོབ་ལ།
༧ ོད་རང་དཔའ་བོ་བཞིན་ ་རགས་བཅིངས་ཏེ། ངས་ཅི་ ིས་པ་ལ་ལན་ཐོབས་ཤིག ༨ ོད་ ིས་ངས་

གཏན་འབེབས་མཛད་པ་དེ་འདོར་ ང་ངམ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཉེས་པ་བཀལ་ཏེ། རང་ལ་ ང་བདེན་བཙལ་
ཆོག་གམ། ༩ ོད་ལ་ཡ་ ་ཡི་ད ང་བ་ཡོད་དམ། ཁོང་དང་འ ་བར་ ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ནམ། ༡༠ ོད་ ིས་
གཟི་འོད་དང་ ན་ གས་ ན་ ་འདོགས་དགོས་ལ། གཟི་བ ིད་དང་ཟིལ་ གས་གོས་ ་ ོན་དགོས། ༡༡ རང་
གི་ ོ་བ་ཡོད་ཚད་ ི་ ་བཏོན་ནས། ང་ ལ་ཅན་དང་འ ད་ན། མགོ་འཕང་ ད་ ་འ ག་དགོས། ༡༢ ང་ ལ་
ཅན་ ི་མི་དང་འ ད་ ས། ཁོ་ཚ་བ ལ་ཅིང་མི་ངན་ལ་དེ་མལ་ ་ ོག་བ ིས་ ེད་དགོས་པ་དང་། ༡༣ དེ་དག་
མཉམ་ ་ས་ ལ་ ི་ ོད་ ་ ས་ཤིང་། གདོང་གཞན་ ིས་མི་མཐོང་བར་ ེད་དགོས། ༡༤ བདག་གིས་བ ས་ན་

ོད་ ིས་རང་གི་ལག་གཡས་པས་རང་ཉིད་ ོབས་ བ།
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༡༥ ད་ ང་ ོད་ ིས་མཚ་ ་ལ་ ོས་དང་། ངས་ ོད་རང་བ ན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བ ན་པ་ཡིན། དེ་ཡིས་
ནོར་བཞིན་ ་ཟ་བཞིན་འ ག ༡༦ དེའི་ ོབས་ གས་ནི་ ེད་ ་ཡོད་པ་དང་། ས་ གས་ནི་ ོ་བར་ཡོད།
༡༧ དེས་ ་མ་ག ག་པ་ནི་ ག་པ་ ེམ་པ་དང་འ ་ལ། ང་བའི་ ་ ས་ནི་ཕན་ ན་ ེལ་ཡོད། ༡༨ ས་པ་
ནི་ཟངས་ ག་དང་མ ངས་ཤིང་། ང་ལག་ནི་ གས་ ི་ ་ ་དང་འ ། ༡༩ དེ་ནི་ ་ཡིས་བཟོས་པའི་དངོས་
ཟོག་ ན་ལས་དེ་ནི་ ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཟོ་མཁན་ཁོ་ནས་དེ་ཉིད་ ི་ཡིས་མེད་པར་བཟོ་ བ།
༢༠ རི་བོ་ མས་ ིས་དེ་ལ་ཁ་ཟས་འ ལ་ ིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ལམ་ཡང་དེ་
ཡིན། ༢༡ དེ་ནི་པད་འདབ་ ི་འོག་ ་ཡིབ་ཅིང་། འདམ་ ་དང་ ་བོ་བ ར་གནས་ ་བ ངས་ཡོད། ༢༢ པད་
འདབ་ ི་ བ་ག གས་ ིས་དེ་རང་བཀབ་ཡོད་པ་དང་། གཙང་འ མ་ ི་ ང་ ོང་དག་གིས་བ ོར་ནས་ཡོད།
༢༣ གཙང་ ་ ས་ ང་འཇིགས་པ་མེད་དེ། ཡོ་དན་ ་བོ་ ག་ ེ་མཐའ་ ་ ེབས་ ང་བདེ་བར་གནས། ༢༤ དེ་
ལ་འགོག་ ང་ ེད་པའི་ ས། ་ཞིག་གིས་དེ་ཉིད་འཛན་ ས། ་ཞིག་གིས་ ་ག ་ཡིས་དེ་ཡི་ ་འབིག་ ས་
སམ༎

༤༡ ོད་ ིས་ཉ་ཆེན་ གས་པ་ གས་ ས་འཛན་ བ་བམ། ད་ ང་དེའི་ ེ་ཐག་པས་ ོམ་ བ་བམ།
༢ ད་ ིས་དེའི་ ་ལ་ཐག་པ་བ ་ བ་བམ། གས་ ས་དེའི་འ མ་ ས་འཛན་ བ་བམ། ༣ དེས་

ོད་ལ་ ་འབོད་དང་། གཏམ་འཇམ་པོ་བཤད་ ིད་དམ། ༤ ད་ ང་དེ་ཡིས་ ོད་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ ེ། ས་
གཏན་ ་ ོད་ ི་གཡོག་པོར་འ ར་ ིད་དམ། ༥ ོད་དེ་བ ང་ནས་ ེ ་བཞིན་ ེད་པ་དང་། ི་ཡིས་བ ང་
ནས་ ོད་ ི་ ་མོ་ལ་ ེད་ཆས་ ་འ ལ་ བ་བམ། ༦ ཉ་བ་ ད་པོས་དེ་ཚང་ ས་ ་ ེད་ བ་བམ། དེ་ཉིད་
ཚང་བ་ལ་འཚང་ བ་བམ། ༧ ཡང་ན་ཉ་ཡི་ ི་ ན་ལ་མདའ་ཡིས་བ ན་ཅིང་། ཉ་ཚབ་ ིས་དེའི་མགོ་ལ་
གཙག་ བ་བམ། ༨ ོད་ ིས་རང་གི་ལག་པ་ཉ་ཡི་ ས་ ེང་ ་རེག་ ེ། དེ་ལ་འཐབ་ ོད་ ེད་ བ་བམ། དེ་

ར་མི་ ེད་རོགས། ༩ མི་ མས་ ིས་དེ་འཛན་འདོད་པ་ནི་ ོང་བསམ་ཏེ། དེ་མཐོང་མ་ཐག་དཔའ་ མ་པར་
འ ར། ༡༠ དེ་ལ་ངན་ ེད་མཁན་ ི་མི་ ོབས་ ན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། དེ་བས། ་ཞིག་ངའི་ ོན་ ་ ོང་ངེར་
ལངས་ བ་བམ། ༡༡ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ ོན་ ་ལེགས་ ེས་ ལ་ན། ངས་ ་ལོན་འཇལ་དགོས་སམ། གནམ་འོག་
གི་ ེ་ད ་ཡོད་ཚད་བདག་ལ་དབང་ངོ་༎

༡༢ ོད་ ིས་ང་ལ་ཉ་ གས་ ི་ ས་ ང་ཅིའི་ ིར་དེ་འ འི་ཆེ་ལ་དེ་འ འི་ ོབས་ ན་ཞིག་ཡིན་པ་
གསལ་བཤད་ ོས་ཟེར་ན། ༡༣ འདི་ ་ ེ། ་ཞིག་གིས་དེའི་ ི་ གས་བ ་ ས་སམ། ་ཞིག་དེའི་ཡ་སོ་དང་མ་
སོའི་བར་ ་འ ལ་ བ་བམ། ༡༤ ་ཞིག་གིས་དེའི་ཁ་ ེས་ ས་སམ། དེའི་སོའི་མཐའ་འཁོར་ནི་ཤན་འཇིགས།
༡༥ ་ཞིང་འ ེགས་པའི་ཉ་ བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། དམ་པོར་བ ད་ཡོད་པ་ནི་ཚགས་དམ་པ་ཞིག་རེད། ༡༦ ཉ་

བ་འདི་ནི། གཅིག་ལ་འ ེལ་ ་ཡོད་པས། ཐ་ན་ ང་ཡང་ནང་ ་ ་མི་ བ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ༡༧ དེ་དག་
ཚང་མ་ཕན་ ན་ ེལ་ཅིང་འ ར་ནས་ཡོད་པས། སོ་སོར་ ེས་མི་ བ་པ་ཞིག་ཡིན། ༡༨ དེ་ ་ ིད་པ་ཙམ་ ིས་
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འོད་འཚར་ ི་ཡོད་པ་དང་། མིག་ ང་ནི་ཞོགས་པའི་ཉི་འོད་ ི་ཟེར་མ་དང་མ ངས།༼མ་ཡིག་ ། མིག་ ིབས་
ཡིན།༽ ༡༩ དེ་ཡི་ཁ་ལས་མེ་ ེ་དང་མེ་ ག་མཆེད་པར་ ེད། ༢༠ དེའི་ ་ལས་ ་ངའི་ནང་གི་ ་ཁོལ་ག ་བ་
དང་འདམ་ ་མེ་ལ་འབར་བ་དང་འ ་བའི་ ་བ་འ ང་། ༢༡ དེའི་ད གས་ ན་ ིས་སོལ་བ་འབར་ཞིང་། ཁ་
ལས་མེ་ ེ་མཆེད་ བ། ༢༢ དེ་ཡི་ ེ་ནང་ ་ཤེད་ གས་བ ས་ཡོད་པས། ཉེ་འ མ་ ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ ག་ནས་
འ ོ་བར་ ེད་དོ༎ ༢༣ དེ་ཡི་ཤ་གནད་ནི་ཕན་ ན་དམ་ ་འ ེལ་ཞིང་ ས་ལ་འ ར་ཡོད་པས་ ལ་མི་ བ་པ་
ཞིག་ཡིན། ༢༤ དེའི་སེམས་ནི་ ོ་དང་རང་འཐག་གི་མ་ ོ་བཞིན་ ་མ ེགས་དང་ ན་ལ། ༢༥ དེ་ཉིད་ཡར་
ལངས་བ་ཙམ་ ིས་དཔའ་བོ་ཚང་མ་ཡང་ ག་པར་ ེད་ཅིང་། སེམས་འཚབ་འ བ་ ་ ར་ཏེ་བ ལ་བར་ ེད།
༢༦ གལ་ཏེ་མི་ མས་ ིས་ ི་དང་། མདའ་རིང་དང་། མདའ་ ང་དང་། མདའ་ ོན་སོགས་གང་གིས་གཙས་

ང་གནོད་པར་མི་འ ར། ༢༧ དེས་ནི་ གས་རིགས་ ་ ་ ་ཞིང་། ཟངས་རིགས་ལ་ཤིང་ ལ་ ི་བསམ་པ་
ལས་མེད། ༢༨ མདའ་ཡིས་དེ་ཉིད་ཕར་ ོད་མི་ ས་ལ། ོགས་ ོ་ཡང་སོག་མ་ ་ ར་ ་བཞིན་ཡོད། ༢༩ ད ག་
པ་ ེ་ ་ ར་ ་ཞིང་། མདའ་ ང་གི་ ་ལ་ཡང་འ ་བར་ ེད། ༣༠ དེའི་ ོ་བ་ནི་ ོ་ངར་ ན་པའི་གཡའ་མ་
ཞིག་དང་འ ་བས། ས་འདམ་ལ་སོ་ཤད་བ བ་པ་བཞིན་ ིར་ ོག་པར་ ེད། ༣༡ དེས་གཏིང་ཟབ་པའི་དོང་ནི་

་ང་དང་འ ་ལ། ་མཚ་ནི་དེའི་ནང་ ་ག ་བའི་ མ་དང་འ ། ༣༢ ཉ་དེ་ཉིད་གང་ ་སོང་བའི་ ེས་ ་
འོད་འ ོ་བཞིན་ཡོད་ལ། མི་ མས་ ིས་གཏིང་ཟབ་པའི་དོང་དེ་ནི་ ན་པའི་མགོ་བཞིན་དཀར་བར་བསམ་

ིན་ཡོད། ༣༣ འཇིག་ ེན་ ་དེ་ ་ འི་ ོག་ཆགས་འཇིགས་ ང་ ེར་མཁན་ཞིག་མེད་ལ། ༣༤ དེས་ནི་ ོབས་
ན་རང་ ང་མཐོ་བའི་གཅན་གཟན་དག་ ང་མིག་ནང་ ་མི་འཇོག་པར། ང་ ལ་དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ ་
་འཚ་བའི་ ོག་ཆགས་དག་གི་ ལ་པོར་བ ད་ཡོད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༤༢ དེ་ནས་ཡོབ་ ིས་གཙ་བོ་ལ།
༢ ེད་ ིས་ཅི་ཡང་བ བ་ ས་ལ། ེད་ ི་བཀའ་ནི་ ས་ ང་བ ོག་ཐབས་མེད། ༣ ་ཞིག་

གིས་དོན་མེད་ ི་ ད་ཆ་བཤད་དེ་ ོད་ ི་ ོབ་ ོན་ ིབ་པར་ ེད་དམ། ངས་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ངས་
མི་ཤེས་པ་ མས་ཡིན། འདི་དག་ནི་ངོ་མཚར་དང་ ན་པས་ངས་མི་ཤེས་སོ༎ ༤ ེད་ ིས་གསོན་དང་། ངས་
གཏམ་བཤད་པར་ ། ངས་ ེད་ལ་ ིས་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་ལན་འདེབས་རོགས། ༥ ོན་ཆད་ངས་ ེད་རང་
གཞན་ལས་ཐོས་པ་ཡིན་ལ། ད་ ་ངས་དངོས་ ་མཐོང་ ང་བས། ༦ ང་རང་ཉིད་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ཅིང་།༼ཡང་
ན། ངའི་ ད་ཆ་ཞེས་ ང་བ ར་འ ག ༽ ས་ ལ་དང་ཐལ་ ལ་ ོད་ ་འ ོད་སེམས་ ེས་བཞིན་ཡོད་ཅེས་

ས།
༧ གཙ་བོས་ཡོབ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་པའི་ ེས་ ། མན་པ་བ་ཨེ་ལི་བ་ལ། བདག་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ོགས་པོ་

གཉིས་ ི་ ེང་ལ་ གས་ ོ་བ་ནི། ོད་ཚས་བདག་ ེང་བ་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡོབ་ ིས་ ེང་བ་ལའང་མི་
དོ། ༨ ད་ ་ ོད་ཚས་བ་ ང་བ ན་དང་། ག་ ག་བ ན་ ེར་ནས་གཡོག་པོ་ཡོབ་ ི་ཡོད་སར་སོང་ལ། རང་
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ཉིད་ ི་ཆེད་ ་དམར་བསང་ ལ་དང་། བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡོབ་ ིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་
དང་། བདག་གིས་ཁོ་བོའི་རེ་བ་ཞལ་བཞེས་ ེད། ོད་ཚས་བདག་ ེང་བ་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡོབ་ ིས་ ེང་
བ་ལའང་མི་དོའོ་ཞེས་ག ངས།

༩ དེ་ནས་མན་པ་བ་ཨེ་ལི་བ་དང་། ་ཧི་པ་བིལ་དད་དང་། ན་ཨ་མད་པ་ཕཊ་ག མ་ ིས་གཙ་བོས་
བཀའ་བ ོས་པ་བཞིན་བ བ་པས། གཙ་བོས་ཡོབ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་། ༡༠ ཡོབ་ ིས་རང་གི་ ོགས་པོའི་
ཆེད་ ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གཙ་བོས་ཡོབ་ ག་བ ལ་ ི་གཡང་ལས་༼ མ་ཡིག་ ་འཛན་བ ང་ཞེས་ ིས་
ཡོད།༽ ིར་ ོག་པར་ ས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ཡོབ་ལ་ ར་ཡོད་ལས་ བ་འ ར་ ིས་ ག་པའི་ ན་ཚགས་
བ ལ། ༡༡ ཡོབ་ ི་ ན་ ་དང་ ་མོ། ོན་ཆད་ངོ་ཤེས་པའི་མི་ཚང་མ་ཁོ་ལ་ ་ ་འོང་ནས། ཁོའི་ ིམ་ནས་
མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ། དེ་ནས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་དཀའ་ ག་མང་པོ་བ ལ་འོང་བར་སེམས་གསོ་ ེད་
ཆེད། མི་རེས་ཁོ་ལ་ད ལ་ ོར་གཅིག་དང་གསེར་ ོར་གཅིག་རེ་བཅས་ ལ། ༡༢ དེ་བཞིན། གཙ་བོས་ཡོབ་ལ་

ར་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་སོང་བ་ ེ། ཁོ་ལ་ ག་ཆིག་ ི་བཞི་ ོང་དང་། ་མོང་ ག་ ོང་དང་། བ་ ང་
ཉིས་ ོང་དང་། བོང་མ་ཆིག་ ོང་བཅས་གནང་ངོ་༎ ༡༣ ཁོ་ལ་ ་བ ན་དང་ ་མོ་ག མ་ཡོད་ལ། ༡༤ ཁོས་ ་
མོ་ཆེ་བའི་མིང་ལ་ ག་ནོན་དང་། འ ིང་བའི་མིང་ལ་ ན་མེ་ན་དང་། ང་བའི་མིང་ལ་མིག་ ིས་ར་ཞེས་བོས།
༡༥ ས་ཆ་དེ་ཐམས་ཅད་ ་ཡོབ་ ི་ ་མོ་ མས་ ་ འི་མཛས་ཤིང་ ེག་པ་ཞིག་མི་འ ག་ལ། ཁོ་ཚའི་ཕ་ཡོབ་

ིས་རང་གི་ ་ མས་ལ་རང་གི་ ་ནོར་ལོངས་ ་ ོད་ ་བ ག
༡༦ དེའི་ ེས་ནས། ཡོབ་ནི་ལོ་བ ་དང་བཞི་བ ར་འཚས་པ་དང་། མི་རབས་བཞི་བའི་བར་ ་རང་གི་ ་

ཚ་ མས་མཐོང་ བ་པར་ ར། ༡༧ དེ་བཞིན། ཡོབ་རིམ་བཞིན་ ས་ཏེ་ཚ་ལས་འདས་སོ༎ ༎



ག ང་མ ར་ ི་མདོ།

ག ང་མ ར་ ི་མདོ་དང་པོ།

༡ མི་ངན་པའི་ ས་ལ་མི་ གས་ཤིང་། ཉེས་ཅན་
ི་ལམ་ ་མི་བ ོད་པ་དང་། ང་ ལ་ཅན་ ི་

ི་ལ་ཡང་མི་ ོད་པར།
༢ གཙ་བོའི་བཀའ་ ིམས་ལ་དད་ཅིང་། ཉིན་

མཚན་ ན་ ་སེམས་ལ་བཞག་ཚ། དེ་ནི་བསོད་
ནམས་དང་ ན་པར་འ ར་ལ།

༣ ་བོའི་འ མ་ ་བ གས་པའི་ ོང་བོ་བཞིན།
འ ས་ ་ ས་ ར་ ིན་ཞིང་ལོ་འདབ་ ང་ མ་
པར་མི་འ ར་ཏེ། ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་
པར་འ བ་བོ༎

༤ མི་ངན་ནི་དེ་དང་མི་འ ་བར། བ་མ་ ང་
གིས་ ེར་བ་དང་འ །

༥ དེ་བས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ་མི་ངན་
འ ེང་མི་ གས་ལ། ཉེས་ཅན་ཡང་ ང་བདེན་ ོང་
མཁན་ ི་ ོད་ ་དེ་ ར་རོ༎

༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ང་བདེན་ ོང་
མཁན་ ི་བ ོད་ལམ་མ ེན་པས། མི་ངན་པའི་
བ ོད་ལམ་མེད་པར་ ེད་ངེས༎

༢ ི་མི་ཅིའི་ ིར་ ོད་ཅིང་འ ག ི་ ེ་ཅིའི་
ིར་ ིང་བོ་མེད་པའི་དོན་ལ་ ེག

༢ འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེ་བོ་ མས་ ན་ ་
འཛམས་ཤིང་། ལ་ ོན་ ན་ ིས་མཉམ་ ་ ོས་

ས་ཏེ། གཙ་བོ་དང་ཁོང་གིས་ ག་ མ་ ིས་ གས་

པ་ མས་འགོག་ཅིང་།
༣ འདི་ ད་ ། ང་ཚས་དེ་དག་གི་བ ིགས་ཐག་

གཅད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཞགས་པ་ལས་ཐར་བར་
འོ་ཟེར།

༤ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་བ གས་པ་གང་
དེ་བཞད་ཅིང་། གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་འ ་བར་ ེད།

༥ དེ་ ས། ཁོང་གིས་ གས་ ོ་བའི་ ོ་ནས་དེ་
དག་ལ་ ིག་དམོད་མཛད་ཅིང་། གས་ ོ་བ་ཆེན་
པོས་དེ་དག་ལ་ ག་ ང་བ ེད་ནས།

༦ འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་ ལ་པོ་ཙ་
ཡོན་ཏེ། བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོའི་ ེང་ ་བ ོས་
ཡོད་ཅེས་ག ངས།

༧ ག་ མ་ གས་པ་དེས་ ང་འདི་ ད་ །
ངས་དམ་པའི་བཀའ་བ ག་དགོས་ཏེ། གཙ་བོས་

ང་ང་ལ། ོད་ནི་བདག་གི་ ་ཡིན། དེ་རིང་བདག་
གིས་ ོད་རང་བ ེད་པ་ཡིན།

༨ ོད་ ིས་བདག་ལ་ ་བ་ ས་ན། བདག་གིས་
ལ་ ེ་ མས་ ང་ ོད་ལ་གནང་ཞིང་། ས་གཞིའི་

མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ ོད་ལ་ཞིང་ ལ་ ་
བ ོལ་ངེས།

༩ ོད་ ིས་ གས་བེར་ ིས་དེ་དག་ལ་བ ན་
ངེས་ལ། ོད་ ིས་ ་བཟོའི་ ་མ་བཞིན་ ་དེ་དག་
སིལ་ ར་གཏོར་ངེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས།

༡༠ ད་ ། ོད་ཅག་ ེ་བོ་ མས་ ིས་ ོགས་
པར་ ིས་ཤིག ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་པའི་ཞལ་ ེ་བ་
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མས་ལ་ཡང་ ོབ་ ོན་འཐོབ་པར་འོས།
༡༡ གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་ཤིང་བ ེན་བ ར་ ་

འོས་ལ། ག་ ང་གི་ ོད་ནས་དགའ་ ོ་ཡང་འཚལ་
བར་འོས།

༡༢ ་དེ་ལ་འོ་ ོས་ཤིག དེ་ལས་ ོག་ན་ཁོང་གི་
གས་ ོས་ནས། ོད་ཅག་ལམ་ ་མེད་པར་བཟོ་

ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ གས་ ོ་བ་འབར་ལ་
ཉེའོ༎ ཁོང་ལ་བ ེན་པ་ མས་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་
པར་འ ར༎

་བིད་རང་གི་ ་ཨབ་ཤ་ལོམ་ལ་
ོལ་ ས་ ་ ེར་བའི་མ ར།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ད ་བོ་ནི་ཅིའི་ ིར་
འདི་ ར་མང་ ་འཕེལ་བ་རེད་ཨང་། མི་མང་

པོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད་པ་དང་།
༢ མི་མང་པོས་ང་ལ་བ ས་ཏེ། འདི་ ད་ །

ཁོ་ལ་ ་ཡི་ ོགས་དན་འཐོབ་པར་མི་འ ར་ཞེས་
བ ོད་ ང་།༼སེ་ ཱ༽

༣ ེད་གཙ་བོ་ནི་ངའི་མཐའ་བཞིའི་ བ་དང་།
ངའི་གཟི་བ ིད་ཡིན་ལ། ངའི་མགོ་བོ་ཡར་འདེགས་

་འ ག་མཁན་དེའང་ཡིན།
༤ ངས་རང་གི་ ད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་

ས་པ་དེར། ཁོང་གིས་རང་གི་དམ་པའི་རི་ ེང་
ནས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་།༼སེ་ ཱ༽

༥ ང་ཉལ་བ་ཙམ་ ིས་གཉིད་པར་འ ར་ལ། ང་
གཉིད་ལས་སད་ན་གཙ་བོས་ ོབ་པར་མཛད།

༦ འབངས་མི་སེར་ ི་ ོང་མང་པོས་མཐའ་ནས་
བ ོར་ཡང་། ང་ལ་འཇིགས་པ་མེད།

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཡར་བཞེངས་རོགས།
ེ་ངེད་ ི་ ་ལགས། ང་རང་ ོབ་རོགས་ ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་ད ་བོ་ མས་ ི་འ མ་
ས་བཅག་ཅིང་། མི་ངན་པའི་འ མ་སོ་གཏོར།

༨ མགོན་ བས་ནི་གཙ་བོས་གནང་བ་ཡིན་པས།
ེད་ ིས་རང་གི་ ་འབངས་ལ་ ིན་ བས་གནང་

རོགས༎༼སེ་ ཱ༽

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ལ་ཏེ་
་ ན་ ིས་བ ལ་ནས་ ེར་བ་ཞིག

༤ ེ་ང་རང་བདེན་པར་འདོན་པའི་ ་ལགས།
ངས་ ད་འབོད་ ེད་ ས། ང་ལ་ཞལ་བཞེས་

གནང་རོགས། ོན་ང་རང་ ག་ལ་ ག་པའི་ཚ།
ེད་ ིས་ང་ལ་ ་ཡངས་གནང་། ད་ ་ ེད་ ིས་ང་

ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། ངའི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་
པར་ །

༢ ེ་ ོད་ཅག་ ་ ག་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་
ངའི་གཟི་བ ིད་ངོ་ཚ་ ་བ ར་ཏེ་ནམ་ ི་བར་ ་
འ ག་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གསོག་གསོབ་ལ་དགའ་
ཞིང་། ོད་ཅག་གིས་ ལ་འཆོས་བཙལ་ནས་ནམ་ ི་
བར་ ་འཚ་དགོས་པ་ཡིན།༼སེ་ ཱ༽

༣ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གཙ་
བོས་སེམས་པ་ མ་པར་དག་པའི་མི་ མས་དགར་
ཏེ་རང་གི་ བས་ ་བ ག་པ་དང་། ངས་གཙ་བོ་ལ་
ཅི་ ས་ ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་གསན་པར་ངེས།

༤ ོད་ཅག་ ག་དགོས་པ་ལས་ཉེས་པ་
བསགས་མི་ ང་ ེ། མལ་ ིར་ ོད་ ས་ ང་། བསམ་

ོ་གཏོང་ཞིང་ཁ་རོག་གེར་ ོད་པར་ འོ༎༼སེ་ ཱ༽
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༥ ང་བདེན་ ི་མཆོད་པ་ ལ་ཞིང་། གཙ་བོ་
བ ེན་དགོས།

༦ མི་མང་པོས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་
ལ་ཕན་པའི་ལས་ཤིག་ ོན་ ས་ཟེར། ེ་གཙ་བོ་
ལགས། ེད་ ིས་ཞལ་ངོ་བཏེགས་ཏེ་ང་ཚར་འོད་
ཟེར་འ ེད་རོགས།

༧ ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ལ་ ོ་དགའ་གནང་བ་
ནི། འ ་དང་ཆང་གསར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་
མཁན་ མས་ ི་དགའ་བ་ལས་ ང་ ག་གོ།

༨ ང་རང་བདེ་བའི་ངང་ནས་གཉིད་པར་ ས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ཁོ་ན་ ེ། གཙ་བོས་ང་རང་བདེ་
བར་ ོད་ ་བ ག་པ་ལགས་སོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ལ་ཏེ་
་ ན་ ིས་བ ལ་ནས་ ེར་བ་ཞིག

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ཞིབ་མོས་
ངའི་ ད་ཆ་ལ་གསན་ཏེ། ངའི་བསམ་འ ན་

ལ་ གས་གཞིག་གཏོང་རོགས།
༢ ེ་ངེད་ ི་ ལ་པོའམ། ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་

ིས་ངའི་ ་འབོད་ ི་ ད་ལ་ཉོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ངས་ ོད་ལ་ ་འབོད་ ེད་ཅིང་མཆིས།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཞོགས་པར་ ེད་ ིས་ངའི་
ད་ལ་ཉོན་ཅིག ཞོགས་པར་ངས་ ེད་ལ་རང་གི་

བསམ་འ ན་ ་ཞིང་ ག་པར་ངེས།
༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་ ་ངན་ ོམ་མཁན་

ི་ ་ལ་མི་དགའ་ལ། མི་ངན་ ེད་དང་མཉམ་ ་
ོད་པའི་གོ་ བས་མེད།

༥ ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ེད་ ི་ ང་ ་

འ ེང་མི་ གས་ཤིང་། ཉེས་པ་བསགས་མཁན་
ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ཉིད་ ང་བའི་ ལ་ཡིན།

༦ ན་གཏམ་མཁན་ མས་ནི་ ེད་ ིས་ ་
མེད་ ་གཏོང་ལ། མིའི་ ག་བ ར་ ་འ ག་ཅིང་
གཡོ་ ་ ོམ་མཁན་ མས་ལ། གཙ་བོ་ ང་བར་ ེད།

༧ ང་ལ་ ེད་ ི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ིང་ ེ་
ཐོབ་ ེ། ེད་ ི་བ གས་གནས་ ་ གས་ བ་ལ།
ངས་ ེད་ལ་འཇིགས་པའི་སེམས་ཉར་ཏེ་ ེད་ ི་
དམ་པའི་གནས་ ་ ས་ ག་འ ལ་ངེས།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ད ་ལ་བ ས་
ཏེ། ང་བོའི་ གས་ ི་ང་རང་འ ེན་ཞིང་། ེད་ ི་
ལམ་ནི་ངའི་མ ན་ ་བ ིང་རོགས།

༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ཁ་ན་ ང་བདེན་
མེད། དེ་དག་གི་སེམས་ནི་ངན་གཡོས་ཁེངས་ཡོད།
དེ་དག་གི་མིད་པ་ནི་ཡངས་པོར་ ེས་པའི་ ར་ས་
ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་ ེ་ཡིས་མི་ མས་ ་བར་ ེད།

༡༠ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་
གཞལ་རོགས། དེ་དག་རང་གི་ངན་ ས་ ིས་འ ེལ་
བར་ཤོག ེད་ ིས་དེ་དག་གིས་ཉེས་པ་མང་པོ་
བསགས་པ་ལ་གཞིགས་ནས། དེ་དག་མཐའ་ ་ ོད་
རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ེད་ལ་ བ་
འགལ་ ས་པ་ཡིན།

༡༡ ེད་ཉིད་བ ེན་པ་ མས་ནི་ ོ་ཞིང་། དེ་
དག་གི་དགའ་འབོད་ལ་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་མགོན་ བས་མཛད་
ཡོད་པས་སོ༎ ེད་ ི་མཚན་ལ་དགའ་བ་ མས་ནི་

ེད་ལ་བ ེན་པས་ ོ་བར་ཤོག
༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ ང་བདེན་ ི་མི་
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ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་ངེས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ི་བཀའ་ ིན་ ི་ ོབས་ནི་ བ་བཞིན་ཁོའི་མཐའ་

བཞི་བ ང་བར་མ ེན༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་དེ་ ལ་ཏེ་ ་ ན་ ི་
གདངས་བ ད་པས་བ ལ་ནས་ ེར་བ་ཞིག

༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ ོ་བའི་
ས་ ་ང་ལ་ ིག་དམོད་མ་ ེད་ལ། གས་

ོ་བ་འབར་བའི་ ས་ འང་ཉེས་ཆད་མ་གཅོད་
ཅིག

༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་
ོམ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་ཉམ་ ང་བས་

སོ༎ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་ ོང་རོགས་
མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ས་པ་འདར་ ིན་
འ ག་ལ།

༣ ངའི་སེམས་ལའང་དངངས་ ག་ཆེན་པོ་ ེས།
ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ནམ་ཞིག་ལ་ང་རང་
ོབ་པར་ ེད།

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ ིར་འཁོར་ཏེ་ང་
རང་ ོབ་རོགས། ེད་ ི་ མས་དང་ ིང་ ེས་ང་
རང་ ོབས་ཤིག

༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཆི་བདག་གི་ ལ་ན་ ེད་
རང་ ན་མཁན་ཡོད་དམ། ད ལ་ཁམས་ ་ ེད་ལ་

གས་ ེ་ ་མཁན་ཡོད་དམ།
༦ ང་ནི་འ ན་ ་ཙམ་ ིས་ཐང་ཆད་པར་

འ ར་ལ། མཚན་རེར་མིག་ འི་ ་ཡིས་མལ་ ི་
འདེགས་ཤིང་། མལ་གོས་བ ན་པར་ ེད།

༧ ངའི་ཡིད་སེམས་ ག་པས་མིག་ ང་ མ་པ་

དང་། ངས་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ས་ཏེ་མིག་
ང་རབ་རིབ་ ་ ར།

༨ ོད་ཅག་ནག་ཉེས་བཟོ་མཁན་ མས་ནི་ང་
དང་ ལ་བར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ངའི་
ག ང་འབོད་ ི་ ་ལ་ཉན་པས་སོ༎

༩ གཙ་བོས་ངའི་རེ་འབོད་ལ་ཉན་ཞིང་། གཙ་
བོས་ངའི་ ོན་འདེབས་དང་ལེན་ ེད་ངེས།

༡༠ ངའི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་ནོངས་ཤིང་ཤིན་
་ ག་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་ ིར་བཤོལ་ ས་ ེས།
ོ་ ར་ ་ནོངས་ཤིང་འ ོད་པར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ིས་བེན་ཡ་མིན་པ་ ་ འི་གཏམ་ལ་བ ེན་
ནས། གཙ་བོ་ལ་ ེར་བའི་འ མ་པོའི་མ ར་ཞིག

༧ ེ་གཙ་བོ། ངེད་ ི་ ་ལགས། ངས་ ེད་རང་
བ ེན་ནོ༎ ེད་ ིས་ང་རང་ངའི་ ེས་འདེད་

མཁན་ མས་ལས་ཐར་ ་བ ག་ཅིང་། ོབ་རོགས་
མཛད་ཅིག

༢ དེ་དག་གིས་སེང་གེ་ ར་ང་རང་གཤགས་
ཤིང་། ཐ་ན་རལ་བར་ ས་ ང་ ོབ་མཁན་ཡོད་མི་

ིད།
༣ ེ་གཙ་བོ། ངེད་ ི་ ་ལགས། གལ་ཏེ་ངས་

འདི་ ར་ ད་ཅིང་། ཉེས་པ་ངའི་ལག་ ་གནས་ན།
༤ དེ་གང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ངས་རང་གི་ ོགས་པོ་

བཟང་བོ་དང་། ཐ་ན་ ་མཚན་མེད་པར་ང་རང་
ད ་ ་འཛན་མཁན་ མས་ལ་ངན་ལན་ ོག་པ་
ཡིན་ན།

༥ ད ་བོ་ མས་ལ་ངའི་ ེས་ཆོད་པའི་བར་ ་
བདའ་ ་ གས་ཤིག ངའི་ཚ་ ོག་ས་ ་བ ིམས་
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ཤིང་། ངའི་གཟི་བ ིད་ ལ་ ་བ ག་ནའང་བ ག་
་ གས་ཤིག ༼སེ་ ཱ༽

༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ གས་ ོ་བའི་
ངང་ནས་ཡར་བཞེངས་ཤིང་། ོང་ངེར་འ ེང་ ེ་
ངའི་ད ་བོའི་ཁོང་ ོ་འབར་དེ་འགོག་རོགས། ེད་
ངའི་ཆེད་ ་བཞེངས་ཤིག ེད་ ིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་
པར་ཐག་བཅད་ཟིན་ཏོ༎

༧ འབངས་མི་ མས་ ིས་ ེད་རང་བ ོར་བར་
ཤོག ེད་རང་དེ་དག་གི་མཐོ་སར་བ གས་པར་
ཤོག

༨ གཙ་བོས་འབངས་མི་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་
ས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ང་བདེན་

དང་སེམས་ ི་ ངས་གཙང་ལ་གཞིགས་ཏེ། ང་ལ་
ཞལ་ ེ་གཅོད་རོགས།

༩ མི་ངན་པའི་ཉེས་པ་ཆད་པར་ཤོག ེད་ ིས་
ང་བོའི་མི་ མས་བ ན་ ་འ ག་པར་ཤོག ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ི་ ོམས་ ི་ ་ནི་མིའི་ ོ་ ིང་མཆིན་

ག མ་ ོགས་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎
༡༠ ་ནི་ངའི་ བ་ ེ། ཁོང་གིས་སེམས་ ང་བོར་

གནས་པ་ མས་ ོབ་པར་ ེད།
༡༡ ་ནི་ ང་བདེན་ ི་ཞལ་ ེ་བ་དང་། ག་ ་

མི་ངན་པར་ གས་ ོ་བ་གཏོང་མཁན་ ི་ ་དེ་ཡིན།
༡༢ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གི་ཁ་ ིར་འཁོར་བར་མི་

ེད་ན། ཁོང་གི་ ི་ ར་ ་བ ར་ཞིང་། ག ་ ད་
བཀང་ ེ་ ་ ིག་ཚགས་ ་ ད་འ ག་གོ།

༡༣ ཁོང་གིས་མི་གསོད་ ེད་ ི་ལག་ཆ་ཡང་ ་
ིག་མཛད་འ ག་ལ། ཁོང་གི་འཕངས་པ་དེ་ནི་མེ་

དང་ ན་པའི་མདའ་ཡིན།

༡༤ མི་ངན་ཚས་ ས་ཉེས་ ི་དབང་གིས་ ག་
བ ལ་ ོང་བ་ལ་ ོས་དང་། དེ་དག་གིས་ མ་པ་
ནི་ ག་ ས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་ ེས་པ་ནི་ ལ་
འཆོས་ཡིན།

༡༥ དེས་དོང་བ ོས་ཏེ་ཤིན་ ་ཟབ་པར་ ར་
བས། རང་ཉིད་རང་གིས་བ ོས་པའི་དོང་ནང་ ་

ང་ངོ་༎
༡༦ དེའི་ ག་ ས་ནི་རང་གི་མགོ་ ་འབབ་ལ།

དེའི་ ག་ གས་ནི་རང་གི་ད ལ་བར་ ང་ངེས།
༡༧ ངས་གཙ་བོའི་ ང་བདེན་ལ་དམིགས་ཏེ་

ཁོང་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་དང་། གཟི་བ ིད་དང་
ན་པའི་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་ལོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་དེ་གད་པ་
ཞེས་ ་བའི་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་ཞིག

༨ ེ་གཙ་བོ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ི་མཚན་ནི་ ལ་ ་ ན་ ་ཇི་འ འི་ ན་པ་

ལ་ཨང་། ེད་ ིས་རང་གི་གཟི་བ ིད་ནམ་མཁའི་
ོན་ལ་ བ་ ་བ ག

༢ ེད་ ིས་ད ་བོ་ མས་ལ་བ ས་ཏེ། ས་པ་
དང་འོ་འ ང་ མས་ ི་ཁ་ནང་ ་ ོབས་ གས་
བ ལ་བས། ད ་བོ་དང་ད ་ཤ་ ོད་མཁན་ མས་
ལ་ ་བ་མེད་པར་ ས།

༣ ེད་ ིས་རང་གི་ ག་སོར་ ིས་བ ན་པའི་
ནམ་མཁའ་དང་། རང་གིས་བཤམས་པའི་ ་ ར་ལ་
བ ས་ཏེ།

༤ འདི་ ད་ ། མི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ེད་ ིས་
ཅིའི་ ིར་དེ་བ ེད་མི་ ིད་པ་ཡིན། འཇིག་ ེན་པ་



ག ང་མ ར 8–9 845

ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་དེ་ལ་གཟིགས་
ོང་གནང་བ་ཡིན།

༥ ེད་ ིས་དེ་ནི་ཕོ་ཉ་ལས་ ང་ཟད་དམན་
པར་ ས་ཤིང་། དེ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་ གས་

ི་ཅོད་པན་བ ལ་བ་དང་།
༦–༨ ེད་ ིས་དེ་མངགས་ནས་རང་གི་ ག་

གིས་བཟོས་པའི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་དེ། ནོར་ ག་
དང་། ཐང་ ོང་གི་རི་ གས་དང་། ནམ་མཁའི་ ་
དང་། མཚ་ནང་གི་ཉའམ། མཚ་ལམ་བ ད་དེ་འ ོ་
གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་ ོག་འོག་ ་བ ག

༩ ེ་གཙ་བོ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ི་མཚན་ནི་ ལ་ ་ཐམས་ཅད་ ་ཇི་འ འི་ ན་

པ་ཨང་༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་དེ་ ་ཞི་བ་
ཞེས་ ་བའི་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༩ ངས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་ ། ངས་ ེད་ ི་ངོ་མཚར་

བའི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ོག་པར་ །
༢ ངས་ ེད་ལ་བ ས་ཏེ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་

འ ར། ེ་ ་ན་མེད་པ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་མཚན་
ལ་བ ོད་པར་ །

༣ ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིར་འཁོར་ཏེ་འ ོ་བར་
ོམ་པའི་ཚ། དེ་དག་གིས་ ེད་ ི་ཞལ་རས་མཐོང་

མ་ཐག་འ ེལ་ནས་འཆི་བར་འ ར།
༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་དཀར་འདོན་

མཛད་ཅིང་། ངའི་ཆེད་ ་བདེན་པ་བ ད། ེད་
རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ལ་བ གས་ནས་ ང་ ོམས་ ི་ཞལ་

ེ་བཅད།
༥ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ ི་ ེ་ལ་ ིག་དམོད་

མཛད། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་མི་ངན་ མས་ཚར་
བཅད། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་དེ་དག་གི་མིང་ ས་
གཏན་ ་བ བས་པར་མཛད་དོ༎

༦ ད ་བོ་ མས་ ི་ཚ་ཡི་འཕེན་པ་ ོགས་ཤིང་།
དེ་དག་ ས་གཏན་ ་མེད་པར་ ས། ེད་ ིས་དེ་
དག་གི་མཁར་བཤིག་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་མིང་
ཡང་མེད་པར་ ས་སོ༎

༧ གཙ་བོ་ཁོ་ན་ནི་ ས་གཏན་ ་ ལ་པོར་
བ གས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཆེད་

་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ཡང་བཞེངས་འ ག་གོ།
༨ ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་ལ་ ང་བདེན་ ི་ཞལ་

ེ་གཅོད་ལ། འབངས་མི་ལ་ ང་བདེན་ ིས་བ ར་
ཤ་གཅོད།

༩ དེ་མིན་གཙ་བོས་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པའི་མི་
མས་མཐོ་ ་འདེགས་ཤིང་། ཉེན་ཁར་འ ད་པའི་
ས་ ་ ོབ་པར་ ེད།

༡༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་མཚན་ངོ་ཤེས་
མཁན་ མས་ ེད་ལ་བ ེན་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ེད་ ིས་རང་ཉིད་འཚལ་མཁན་ མས་ བ་ ་
འདོར་མ་ ོང་།

༡༡ ཙ་ཡོན་ ་བ གས་པའི་གཙ་བོ་བ ོད་
པར་འོས་ལ། ཁོང་གིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མི་
དམངས་ ི་ ོད་ ་ ོག་པར་ །

༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ག་བ ར་བའི་
ཉེས་པ་འདེད་མཁན་ཏེ། མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ཐེབས་པའི་
མི་ མས་ གས་ལ་བ ང་ཞིང་། ག་ལ་འ ད་པའི་
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མི་ མས་ ི་ག ང་འབོད་བ ེད་མ་ ོང་ངོ་༎
༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ང་རང་འཆི་ལམ་

ནས་འ ེན་མཁན་དེ་ཡིན། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེས་
ོམ་རོགས། ང་ལ་ ང་བ་ མས་ ིས་ང་རང་ ག་

ལ་གཏད་པར་གཟིགས་ཤིག
༡༤ ང་ལ་ ེད་ ི་མཛས་པའི་ ོད་པ་ཐམས་

ཅད་བ ོད་ ་ གས་དང་། ང་ནི་ཙ་ཡོན་མཁར་
༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་ ིས་འ ག༽ ི་ ོ་ཁར་ ེད་

ིས་ ོག་བ བས་པའི་བཀའ་ ིན་ལ་དགའ་བར་
ངེས་སོ༎

༡༥ ི་མི་ མས་ནི་རང་གིས་བ ོས་པའི་དོང་
ནང་ ་ ང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ ང་བ་ནི་རང་གིས་
བ གས་པའི་ ་བའི་ནང་ ་འ ལ་བར་འ ར་རོ༎

༡༦ གཙ་བོས་རང་ཉིད་མངོན་ ་བ ག་ཅིང་།
ཞལ་ ེ་གཅོད་ ིན་འ ག མི་ངན་པ་ མས་རང་གི་
ལག་པས་བཟོས་པ་དེས་བ ང་ངོ་༼ཡང་ན། ཁོང་
གིས་མི་ངན་པ་ མས་རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པ་
དེས་འཛན་ ་བ ག་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽༎༼སེ་

ཱ༽
༡༧ མི་ངན་པ་ ེ། ་བ ེད་པའི་ ི་མི་ མས་

ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་ད ལ་བའི་ཁམས་ ་ ོང་།
༡༨ ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་གཏན་ནས་གཏན་

་བ ེད་ ་མི་ ིད་ལ། ག་བ ལ་ ་ ར་བ་
མས་ ི་རེ་ ོས་ ང་གཏན་ནས་གཏན་ ་ ོངས་
་འ ག་མི་ ིད།

༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ཡར་བཞེངས་ཏེ།
མི་ མས་ ལ་ ་མི་འ ག་རོགས། ི་མི་ མས་ལ་

ེད་ ི་ ང་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ཤོག

༢༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ི་མི་ མས་
ག་ ་འ ག་རོགས། དེ་དག་ལ་རང་ཉིད་ནི་མི་

ཙམ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་ག ག་རོགས༎༼སེ་ ཱ༽

༡༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཅིའི་ ིར་ ང་རིང་
བོར་འ ེང་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ ག་ལ་ ག་

པའི་ ས་ ་ཡིབ་ ེ་ ོད་པ་ཡིན།
༢ མི་ངན་པས་ང་ ལ་དང་བཅས་ཏེ་ ག་གིས་

མནར་བ་ མས་ཚ་འདེད་ ས། དེ་དག་རང་གིས་
བཟོས་པའི་ ས་ ་འ ལ་བར་ཤོག

༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ངན་རང་ཉིད་བ ོད་པར་
མོས་ལ། ནོར་ལ་ཆགས་ཞེན་ཆེ་བ་ མས་ ིས་གཙ་
བོ་ བ་ ་འདོར་ཞིང་། ཁོང་ལ་མཐོང་ ང་ ེད།
༼ཡང་ན། ཁོང་གིས་ནོར་ལ་ཆགས་པ་ མས་ལ་བ ་
ཤིས་བ ལ་ ང་། གཙ་བོ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་ཅེས་
བ ར་བར་ །༽

༤ མི་ངན་པས་ང་ ལ་དང་བཅས་ཏེ། འདི་ ད་
། གཙ་བོས་འདེད་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ་ཞིང་། དེའི་

སེམས་ ་ ་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པར་འདོད་དོ༎
༥ ཁོས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ག་པར་བ ན་

ཞིང་། ེད་ ི་ཞལ་ ེ་ནི་དེའི་མིག་ལམ་ན་མེད་པ་
དང་། རང་གི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་དེས་ ང་ ང་

ེད་ལ།
༦ དེའི་སེམས་ ། ང་རང་གཡོ་བར་མི་འ ར་བ་

དང་། ཚ་རབས་ ན་ ་གནོད་འཚ་མི་འ ང་བར་
མ་ཡོད།

༧ དེའི་ཁ་ནི་ ིག་དམོད་དང་། གཡོ་གཏམ་
དང་། བ ས་པའི་གཏམ་ ིས་ཁེངས་ཡོད་ལ། ེ་
འོག་ ག་དང་། ངན་ ིས་གཏམས་ཡོད།
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༨ དེ་ནི་ ོང་གསེབ་ ་ཡིབ་ ེ་ ག་ཅིང་། མི་
མཐོང་བའི་སར་ཉེས་མེད་ ི་མི་ མས་གསོད་པར་

ེད། དེའི་མིག་གིས་བ ེན་ས་མེད་པའི་མི་ མས་ལ་
ོག་ ་ ་བ་དང་།

༩ སེང་གེ་ ང་ ར་ ོད་པ་དང་འ ་བར། ོག་
་ ང་བར་ ེད། ཁོ་ ང་ནས་ ག་བ ལ་ ་ ར་བ་
མས་ག ང་བར་ ོམ། ་བ་འཐེན་ཏེ་ ག་བ ལ་

དང་འ ད་པ་ མས་འཛན་པར་ ེད།
༡༠ དེ་དག་གིས་ ས་པོ་བ མ་ནས་ཙག་ ར་

བ ད་དེ། ོགས་མེད་ཁེར་ ང་གི་མི་ མས་དེ་དག་
གི་ ེར་མོའི་༼ ེར་མོ་ནི་ཡང་ན་ ག་ ལ་བ་ཞེས་

ང་བ ར་ཆོག་གོ།༽འོག་ ་འ ེལ་བར་ ེད།
༡༡ དེའི་སེམས་ ། ་ཡིས་བ ེད་ཟིན་ཅིང་།

ཁོང་གིས་ཞལ་རས་བཀབ་ ེ་ནམ་ཡང་མཐོང་བར་
མི་འ ར་རོ་ མ།

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཡར་བཞེངས་རོགས།
ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ག་ཡར་བཏེགས་ཏེ། ག་

བ ལ་ ་ ར་བ་ མས་བ ེད་ ་མ་འ ག
༡༣ མི་ངན་པས་ཅིའི་ ིར་ ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་

པ་ཡིན། དེའི་སེམས་ ། ེད་ ིས་ཉེས་པ་འདེད་མི་
ིད་ ན་པས་ཡིན།

༡༤ དོན་ངོ་མར་ ེད་ ིས་ ་མོ་ནས་གཟིགས་
ང་། ེད་ ིས་ནག་ཉེས་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

མཐོང་ ང་བས། ག་གིས་དེ་ལ་ ་འ ས་འཁོར་ ་
འ ག་དགོས། ོགས་མེད་ཁེར་ ང་གི་མི་ མས་

ིས་རང་ཉིད་ ེད་ལ་ ལ་ཡོད་དེ། ེད་ནི་ ་ ག་
མས་ ི་མགོན་ བས་ཡིན།

༡༥ ེད་ ིས་མི་ངན་པའི་ད ང་བ་གཅོད་པར་

ཤོག མ་རབས་དག་གི་ནག་ཉེས་ ོགས་པའི་བར་ ་
འདེད་དགོས།

༡༦ གཙ་བོ་ནི་ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད་པའི་
ལ་པོ་ཡིན་ཏེ། ི་མི་ མས་ནི་ཁོང་གི་ ལ་ནས་ ་

མེད་ ་ ར་ཏོ༎
༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཉམ་ ང་བ་ མས་ ི་

སེམས་འ ན་ནི་ ེད་ ིས་མ ེན་པས༼མ་ཡིག་ །
གསན་པས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་
སེམས་བ ན་པར་ ེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་རེ་ ་ལ་ ་
བ་ ག་ ེ་མཉན་དགོས་ལ།

༡༨ ་ ག་དང་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པའི་མི་
མས་དཀར་འདོན་དང་། ག་ ལ་བ་ མས་ ིས་

དེ་དག་ལ་ ག་མི་བ ར་བར་ ེད་དགོས་སོ༎

མགོ་མཛད་ལ་ ད་པའི་ ་བིད་ ི་མ ར་ཞིག

༡༡ ངས་གཙ་བོ་བ ེན་པ་ལ། ོད་ཅག་གིས་
ཅིའི་ ིར་ང་ལ། ོད་ ེ ་བཞིན་རང་གི་

རི་ལ་འ ར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན།
༢ ོས་དང་། མི་ངན་པས་ག ་བཀང་ཞིང་།

དེའི་ ེང་ ་མདའ་བཞག་ ེ། ོག་ ་སེམས་ ད་
ང་བའི་མིའི་ ེང་ ་འཕེན་ ོམ།

༣ ིང་གཞི་ཉིལ་བ་ན། ག ང་ ང་གི་མིས་ད་
ང་ཅི་ཞིག་ ་ ས།

༤ གཙ་བོ་ནི་དམ་པའི་གནས་ ་བ གས་ཤིང་།
གཙ་བོའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ན་
ཡོད་པས། ཁོང་གིས་ཡེ་ཤེས་ ན་ ིས་འཇིག་ ེན་པ་

མས་ལ་གཟིགས་ ིན་མཆིས།
༥ གཙ་བོས་ག ང་ ང་གི་མི་ལ་ཚད་བགམ་
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ེད་ཅིང་། མི་ངན་དང་ ག་ ལ་ལ་དགའ་བ་
མས་ལ་ཁོང་གི་ ང་བར་ ེད།

༦ ཁོང་གིས་མི་ངན་པ་ལ་ ་བ་འདིངས་པ་མ་
ཟད། མེ་ད ང་དང་། ་ཟི་དང་། ཚད་ ང་ནི་དེ་
དག་གི་ཕོར་བའི་ ལ་ ་ ེད།

༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ ི་ ོམས་དང་
ན་ཞིང་། ཁོང་ནི་ ི་ ོམས་ལ་ད ེས། ག ང་ ང་

བ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ཞལ་མཐོང་བར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་དེ་ ལ་ཏེ་ ་ ན་ ི་
གདངས་བ ད་པས་བ ལ་ནས་ ེར་བ་ཞིག

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ོགས་དན་
མཛད་ཅིག སེམས་པ་ མ་པར་དག་པའི་

མི་ མས་མེད་པར་ ར་བས། འཇིག་ ེན་པའི་ ོད་
་ ོས་ བ་པ་ཞིག་ ེད་པར་མི་འ ར།

༢ མི་ཐམས་ཅད་ ིས་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལའང་
ན་གཏམ་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་གཏམ་བཤད་
ས་མ ་ ོས་ མ་པ་ ེ། ཁ་ཁོག་མི་མ ན་པར་
ང་།

༣ མ་པའི་ཁ་དང་ ང་ གས་པའི་ ེ་དང་
ན་པ་དག་ནི། གཙ་བོས་མཐར་ ོད་པར་ ེད།

༤ ོན་ཆད་དེ་དག་གིས། ངེད་ཅག་ ེ་ལ་བ ེན་
ནས་ ལ་བར་ངེས། ངེད་ཅག་གི་མ ་ ོས་ནི་ང་ཚ་
རང་ཉིད་ལ་དབང་བས། ་ཞིག་ངེད་ཅག་གི་བདག་
པོ་ ་འ ར་ བ་ཞེས་ཟེར།

༥ གཙ་བོས། ག་བ ལ་ ་ ར་བ་དག་ལ་མ་
ཉེས་ཁ་གཡོག་ཐེབས་པ་དང་ད ལ་བོ་ མས་ ི་
དངན་པ་ཤོར་བ་ཐོས་པས། བདག་ཡར་བཞེངས་

ནས་དེ་ མས་རང་གིས་ཡིད་ ོན་ ེད་སའི་གནས་
་ ེལ་བར་ །

༦ གཙ་བོའི་ག ང་ ོད་ནི་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་
ཐེངས་བ ན་ལ་བ ེགས་ ངས་ ས་པའི་ད ལ་ཇི་
བཞིན། ད་མེད་པའི་ག ང་ ོད་ཡིན་ནོ༎

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིས་ ང་དེ་དག་
ང་ ོབ་ ེད་དགོས། ེད་ངེས་པར་ ་དེ་དག་གི་

མགོན་ བས་མཛད་དེ། མི་རབས་འདི་དང་གཏན་
ལ་ ེད་ ་འ ག་དགོས།

༨ མི་ཐ་ཤལ་ མས་འཇིག་ ེན་པའི་ ོད་ནས་
འཕགས་ཤིང་། མི་ངན་ མས་ག་སར་ ་བཞིན་
འ ག།

་བིད་ ི་མ ར་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ས་ནམ་ ི་
བར་ ་ང་རང་བ ེད་དགོས། ས་གཏན་

་བ ེད་དམ། ེད་ ིས་ ས་ནམ་ ི་བར་ ་ཞལ་
བ ིབས་ཏེ་ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པ་ཡིན།

༢ ངས་སེམས་ནས་ ིས་དེད་ཅིང་། ཉིན་གང་
བོར་ ག་གིས་གཟིར་ཏེ་ ས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་
དགོས། ངའི་ད ་བོ་ཡར་འཕགས་ནས་ང་མནན་ཏེ་

ས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས།
༣ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་

ལ་གཟིགས་ཤིང་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས། ང་
རང་གཉིད་ ག་པོའི་ངང་ ་མི་འཆི་བའི་ ིར་ །
ངའི་མིག་ལ་འོད་ ང་བ ོལ་རོགས།

༤ ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས། ང་ཁོ་ལས་ ལ་ཏོ་
མི་ཟེར་བའི་ཆེད་ འམ། ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ང་
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མི་བ ན་པ་མཐོང་ ེ་ཡིད་དགའ་བའི་ ས་མི་འོང་
བའི་ ིར་ ་གཟིགས་ ོང་གནང་རོགས།

༥ འོན་ ང་ང་ནི་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་བ ེན་
ཞིང་། ངའི་སེམས་ནི་ ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ ིན་ཐོབ་
པ་ལས་དགའ་ ོ་ ེས་ཡོད།

༦ ངས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་བར་ ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ་ན་མེད་པའི་བཀའ་ ིན་ ིས་

ང་བ ངས་པ་ཡིན༎

་བིད་ ི་མ ར་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༡༤ ན་པོ་ མས་ ི་སེམས་ ་ ་ཟེར་བ་
ཞིག་མེད་པར་སེམས་ ིན་ཡོད་ལ། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངན་འ ེ་ ེ། ཞེན་ལོག་པའི་ལས་
ལ་ ོད་པ་ལས་དགེ་བའི་ལས་བ བ་མཁན་གཅིག་

ང་མི་ ང་།
༢ གཙ་བོས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་འཇིག་ ེན་པ་

མས་ལ་གཟིགས་ནས། ཤེས་ ་ ན་པ་ཞིག་ཡོད་
མེད་དང་། ་ལས་ བས་འཚལ་མཁན་ཞིག་ཡོད་
མེད་ལ་བ ག་གིན་འ ག་ ང་།

༣ དེ་དག་ ང་བོའི་ལམ་ལས་འདས་ཏེ་མཉམ་
་མི་གཙང་བར་ ར་བ་ལས། དགེ་བའི་ལས་བ བ་

མཁན་གཅིག་ ང་མེད་པར་ ར།
༤ ཉེས་པ་གསོག་མཁན་ མས་ལ་ཤེས་ཡོན་

མེད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་ཟས་ཟ་བ་བཞིན་
ངའི་མི་སེར་ མས་ ར་མིད་ ེད་པ་ལས། གཙ་བོ་
ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ཞིག་མི་འ ག

༥ དེ་དག་གནས་དེ་ ་ཆེ་ཆེར་ ག་གིན་འ ག་
ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་

དག་གི་ ོད་ ་བ གས་སོ༎
༦ ོད་ཅག་གིས་ ག་བ ལ་ ་ ར་བ་དག་གི་

ས་གཞི་ནི་ངོ་ཚ་ ་བ ར་ན་ཡང་། གཙ་བོ་ནི་དེའི་
ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡིན།

༧ ད ི་སི་རལ་བའི་ ོག་ ོབ་ ི་ ིན་ཆེན་ནི་
ཚ་འོན་ནས་འོངས་པར་ཤོག གཙ་བོས་བཙན་ ་

ེར་བའི་རང་གི་འབངས་ མས་ ོབ་ ས། ཡ་ཀོབ་
དགའ་ཞིང་ད ི་སི་རལ་ ོ་བར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར་ཞིག

༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ་ཞིག་ ེད་ ི་དམ་
པའི་ ར་མཆོག་ ་གནས་ ོད་ ེད་ བ་

པ་ཡིན། ་ཞིག་ ེད་ ི་དམ་པའི་རི་བོར་ ོད་ བ་
པ་ཡིན།

༢ དེ་ནི་གཤིས་ ད་ ང་ཞིང་། ་བ་ ི་ ོམས་
ིས་བ བ་པ། སེམས་ ི་གཏམ་གསང་བོར་བ ོད་

མཁན་ མས་ཡིན།
༣ དེས་ ེ་ཡིས་གཞན་ལ་ ོ་འདོགས་མི་ ེད་

ཅིང་། ོགས་ལ་ངན་ ་མི་ ་བར་མ་ཟད། གཞན་
དང་མཉམ་ ་ ིམ་མཚས་ལ་ ར་བ་ཡང་འདེབས་
པར་མི་ ེད།

༤ དེས་མིག་གིས་ཇག་ ན་ ི་རིགས་ལ་མཐོང་
ང་དང་། གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ལ་

བ ར་བ ི་ ེད། རང་གིས་ ོང་རེག་ ང་མནའ་
བོར་བའི་ལས་དེ་བ ར་བར་མི་ ེད།

༥ དེས་ ་དངོས་བོགས་ ་བཏང་ནས་ ེད་ཀ་
མི་ལེན་ལ། ོག་ད ལ་ ངས་ཏེ་ཉེས་མེད་ མས་

ག་ལ་མི་ ོར། འདི་ ར་ ོད་མཁན་ ི་མི་ མས་
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ནི་ནམ་ཡང་གཡོ་བར་མི་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་གསེར་མ ར།

༡༦ ེ་ ་ལགས། ངས་ ེད་ཉིད་བ ེན་པས་
ེད་ ིས་ང་ལ་མགོན་ བས་གནང་

རོགས།
༢ ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ ིས་ ོན་ཆད་གཙ་

བོ་ལ། ེད་ནི་ངའི་གཙ་བོ་ཡིན་ལ། ངའི་ཁེ་ཕན་ནི་
ོད་ལས་གཞན་ ་མེད་ཅེས་ མ།

༣ འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་པའི་དམ་པའི་
དམངས་ མས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་དག་མཛས་ཤིང་

ག་ལ། ང་རང་ཆེས་དགའ་ས་དེ་ཡིན་ནོ༎
༤ ་གཞན་ ིས་གཙ་བོའི་ཚབ་ ེད་པའི་མི་

མས་༼ཡང་ན། ་གཞན་ལ་ལེགས་ ེས་འ ལ་
མཁན།༽ ི་ ག་བ ལ་འཕེལ་བར་འ ར་ཞིང་།
དེ་དག་གིས་ གས་མཆོད་ ་ ལ་བའི་ ག་ངས་
འ ལ་བར་མི་ ་ལ། ངའི་མ ་ ོས་ ིས་ ང་ ་
གཞན་ ི་མིང་གིས་མི་འབོད།

༥ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ཐོན་ནོར་དང་། ངའི་དཀར་
ཡོལ་ནང་གི་ ལ་ཡིན་པས། ང་ལ་ཅི་ཐོབ་པ་ཐམས་
ཅད་ ེད་ ིས་ ང་བར་ །

༦ ཐག་པས་གཞལ་ཏེ་ང་ལ་གནང་བའི་ ལ་
ཁོངས་ནི། ས་གཤིས་ལེགས་པའི་ ལ་ ོགས་དེ་ཡིན་
པས། ངའི་ཐོན་ནོར་ནི་ཤིན་ ་ལེགས་སོ༎

༧ ངས་རང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བའི་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་པ་འ ལ། ངའི་སེམས་ ིས་མཚན་མོའི་ ས་

འང་ང་ལ་ཉེན་ ལ་ ེད་ ིན་མཆིས།
༨ ངས་གཙ་བོ་ ག་ ་རང་གི་མ ན་ ་

བཤམས་ ིན་ཡོད། ཁོང་ཉིད་ངའི་གཡས་ ་
བ གས་པས་ང་གཡོ་བར་མི་འ ར།

༩ དེ་བས། ངའི་སེམས་པ་ ོ་ཞིང་། ངའི་ མ་
ཤེས་༼མ་ཡིག་ ་གཟི་བ ིད་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽ ིད་
པ་མ་ཟད། ངའི་ ས་པོ་ཡང་བདེ་བར་བ ད་ཡོད།

༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་ མ་ཤེས་
ད ལ་བའི་ཁམས་ ་མི་བ ར་ལ། ེད་ ི་ ེས་ ་
དམ་པ་ལ་ ལ་ ངས་ ་ ར་བ་མཐོང་ ་འ ག་མི་

ིད།
༡༡ ེད་ ིས་ཚ་ ོག་གི་བ ོད་ལམ་ང་ལ་ ོན་

ཅིང་། ེད་ ི་ ང་ ་ཡིད་ངོམས་པའི་དགའ་ ོ་
ཡོད་ལ། ེད་ ི་ ག་གཡས་པའི་ནང་ ་གཏན་ ི་
བདེ་ ིད་ཡོད་དོ༎

་བིད་ ི་གསོལ་འདེབས།

༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ང་བདེན་
དང་ངའི་ ་འབོད་ལ་ ན་ ག་ ེ་

གསན་རོགས། ེད་ ིས་ གས་ཞིབ་མོས་གཡོ་ ས་
མ་གོས་པའི་ངའི་མ ་ ོས་ལས་ ང་བའི་གསོལ་
འདེབས་ལ་གསན་རོགས།

༢ ང་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད་པའི་བཀའ་ ེད་ལས་
འོངས་པར་ཤོག ེད་ ི་ ན་ ིས་ ང་བདེན་ལ་
གཟིགས་པར་ཤོག

༣ ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ལ་བ གས་ཤིང་མཚན་
ི་ ས་ འང་ང་ལ་ད ད་པ་བཏང་བར་མ་ཟད།
ེད་ ིས་ང་ལ་བ ག་ ང་། ཅི་ཡང་ ེད་མ་ ང་
ེ། ངས་རང་གི་ཁ་ལས་ནོར་འཛལ་མི་འ ང་བའི་

སེམས་ཐག་བཅད་པས་ཡིན།
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༤ མིའི་ ོད་ལམ་ ེང་ན། ངས་ ེད་ ི་ཞལ་ལས་
ང་བའི་ག ང་ ལ་བཞིན་ ་བ ིས་ཏེ། ག་ ལ་

བ་དག་གི་ལམ་ ་མ་ གས་ཤིང་།
༥ ངའི་ ང་བ་ ེད་ ི་ལམ་ལ་བཞག་པ་ནས།

ངའི་ ང་བ་ནམ་ཡང་འ ེད་མ་ ོང་ངོ་༎
༦ ེ་ ་ལགས། ོན་ཆད་ངས་ ེད་ལ་ ་འབོད་

ས་པ་ནི། ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ངེས་
པས་ཡིན། ེད་ ིས་ ་བ་ ག་ ེ་ངའི་གཏམ་ལ་
གསན་པར་ །

༧ ེད་ ིས་རང་གི་ངོ་མཚར་བའི་ མས་དང་
བ ེ་བ་མངོན་ ་འ ག་རོགས། ེད་ནི་ ག་གཡས་
པ་ལ་བ ེན་ནས་རང་བ ེན་མཁན་དེ་ཚ་ད ་ལས་

ོབ་མཁན་དེ་ཡིན།
༨ ེད་ ིས་ང་ནི་རང་གི་མིག་འ ས་བཞིན་

གཅེས་རོགས། ང་ ེད་ ི་གཤོག་འོག་ ་བ ག་ནས།
༩ ང་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་མཁན་ ི་མི་ངན་ཏེ།

ང་རང་བ ོར་ཅིང་ངའི་ ོག་འ ོག་པར་ ོམ་པའི་
ད ་བོ་ མས་ལས་ ོབ་རོགས།

༡༠ དེ་དག་གི་ ིང་ནི་ཚལ་ ིས་བཏིམས་ཤིང་།
དེ་དག་གི་ཁ་ནས་ང་ ལ་ ི་གཏམ་འོངས་སོ༎

༡༡ དེ་དག་གིས་ང་ཚའི་གོམ་པའི་འདེགས་
འཇོག་བ མས་ཟིན་ལ། དེ་དག་གིས་མིག་ཆེ་ ་
བ ད་དེ་ང་ཚ་ས་ ་ ེལ་བར་ ོམ།

༡༢ དེ་ནི་བཟའ་བ་འཛན་པར་ ེལ་བའི་སེང་
གེ་དང་འ ་ལ། མི་མངོན་སར་ ང་བའི་སེང་ ག་
གཞོན་ ་དང་ཡང་འ འོ༎

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ཡར་བཞེངས་
ཏེ་ད ་བོའི་མ ན་བ ས་ནས། དེ་དག་ཕམ་པར་

ིས་དང་། ེད་ ིས་ ི་ཡིས་ངའི་ ོག་བ བས་ཏེ་
མི་ངན་པའི་ལག་ནས་ཐར་ ་འ ག་རོགས།

༡༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ག་གིས་ང་རང་
འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་འ ལ་ ་འ ག་རོགས།
ཚ་འདི་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་བདེ་ ིད་མེད་པའི་
འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་འ ལ་ ་འ ག་རོགས།

ེད་ ིས་ ེད་ ི་ནོར་ ིས་དེ་དག་གི་ཁོག་པ་ཁོངས་
དང་། དེ་དག་ལ་ ་དང་ ་མོ་ཡོད་པས་ཡིད་ཚམས་
ཤིང་། ་ནོར་ ག་མ་ མས་རང་གི་ ེས་རབས་པ་

མས་ལ་འཇོག་པར་ ེད།
༡༥ ང་ནི་དེ་ལས་ ོག་ ེ། ང་བདེན་ ི་ ོང་

ནས་ ེད་ ི་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། གཉིད་ལས་སད་པ་
ན། ེད་ ི་ ང་བ ན་མཇལ་༼ཡང་ན། ཐོབ་ཅེས་
བ ར་བར་ འོ༎༽ བ་ན་ཡིད་ཚམས་པ་ཡིན་ནོ༎

གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་མ ར་མགོ་མཛད་ལ་
ད་པ་ཞིག གཙ་བོས་ཁོ་ད ་ཐམས་

ཅད་དང་ཤ་ ལ་ ི་ལག་ནས་བ བས་
ཏེ་ཐར་ ་བ ག་པའི་ཉིན་མོ་དེར།

ཁོས་གཙ་བོ་ལ་མ ར་འདི་ ངས་པ་ཡིན།

༡༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ོབས་
གས་ཡིན། ང་ ེད་ལ་དགའ་འོ༎

༢ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ག་རི་དང་། ངའི་རི་ ོང་
དང་། ངའི་ ོག་ ོབ་མཁན་དང་། ངའི་ ་དང་།
ངའི་ཕ་བོང་དང་། ང་བ ེན་ས་ཉིད་ཡིན་ལ། ཁོང་
ནི་ངའི་ བ་དང་། ང་ ོབ་མཁན་ ི་ ་དང་། ངའི་

ེགས་ ་མཐོན་པོ་དེ་ཡིན།
༣ ངས་བ ོད་པར་འོས་པའི་གཙ་བོ་ལ་ ་
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འབོད་ ། དེ་ ར་ ས་ན་ང་ད་གཟོད་ད ་བོའི་
ལག་ནས་ ོབ་པར་ ེད།

༤ ོན་ཆད་འཆི་བདག་གི་ཞགས་པས་ང་རང་
བཅིངས་ཤིང་། ན་ཇག་གི་ བས་ ིས་ང་རང་ ག་

་བ ག་པ་དང་།
༥ ད ལ་ཁམས་ ི་ཞགས་པས་ང་རང་བཅིངས་

ཤིང་། འཆི་བདག་གི་ ་བ་ངའི་མགོ་ཐོག་ ་བབས་
ས།

༦ ངས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ་
འབོད་དང་། ངའི་ ་ལ་རེ་འབོད་ ས་པས། ཁོང་
གིས་གནས་དམ་པ་ནས་ངའི་ ད་ལ་གསན་པ་མ་
ཟད། ངས་ཁོང་གི་ ང་ ་ ་འབོད་ ས་པ་དེ་ཁོང་
གི་ ན་ལམ་ ་ གས་སོ༎

༧ དེ་ ས། ཁོང་གི་ གས་ ོས་པས་ས་གཞི་
ངས་ཤིང་འདར་བ་དང་། རིའི་ ིང་གཞི་ཡང་ ལ་

ལོ༎
༨ ཁོང་གི་ཤངས་ ི་ ང་ ་ལས་ ་བ་འ ར་

ཞིང་ཞལ་ལས་མེ་ ེ་ ང་ནས། ཐ་ན་ཐལ་བ་ཡང་
འབར་བར་ ར་བ་མ་ཟད།

༩ ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་མར་ཕབ་ ེ། ིན་པ་
ནག་པོ་ཞབས་འོག་ ་བ ག་ནས་ ་དངོས་ ་ ོན།

༡༠ ཁོང་ཉིད་བཀའི་ཕོ་ཉ་ལ་བཅིབས་ཏེ་བ ོད་
ཅིང་། ང་གི་གཤོག་པ་ལ་བ ེན་ནས་རིངས་པར་
འ ར་རོ༎

༡༡ ཁོང་གིས་ ན་ནག་ནི་བ ི་གནས་ ་བཀོད་
ཅིང་། འི་ ིབ་མ་དང་ནམ་མཁའི་ ིན་པ་ ག་པོ་
ནི་ཁོང་གི་མཐའ་བཞིའི་ ར་ ་ བ།

༡༢ ཁོང་གི་ ང་ན་འོད་ ིམ་ཡོད་པས། ཁོང་གི་

ིན་པ་ ག་པོ་བ ད་ ལ་ན་སེར་བ་དང་མེ་ ག་
མཆེད།

༡༣ གཙ་བོས་ ང་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་
ཐོག་ཕབ་ཅིང་། ་ན་མེད་པ་གང་དེས་ ་བ གས་
ན་སེར་བ་དང་མེ་ ག་མཆེད་པར་འ ར།

༡༤ ཁོང་གིས་མདའ་འཕང་ ེ་ད ་ མས་
ོགས་བཞིར་གཏོར་བ་དང་། ོག་ཞགས་མང་ ་

བ ེད་ནས་དེ་དག་ད གས་པར་མཛད།
༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ིགས་དམོད་

གཅིག་དང་། ེད་ ི་ཤངས་ལས་ ང་བའི་ད གས་
ཐེངས་གཅིག་གིས་ ་མཚའི་མཐིལ་མངོན་པར་ ེད་
ལ། ས་གཞིའི་ ིང་གཞི་ཡང་མཐོང་བར་ ེད།

༡༦ ཁོང་གིས་མཐོ་བའི་ད ིངས་ནས་ ག་
བ ིངས་ཏེ་ང་བ བས་ལ། ང་རང་ ་བོའི་ ོང་ནས་
ཡར་ ངས།

༡༧ ཁོང་གིས་ད ་བོ་ ོབས་ ན་དང་ ན་པ་
དང་ང་ལ་ ང་བར་ ེད་མཁན་ མས་ལས་ང་
བ བས་ཏེ་ཐར་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་
ནི་ང་ལས་ ོབས་དང་ ན་ནོ༎

༡༨ ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། དེ་
དག་ང་ལ་ ོལ་ ་འོངས། ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་ནི་
ངའི་བ ེན་ས་ཡིན།

༡༩ དེ་མིན་ཁོང་གིས་ང་ཁོད་ཡངས་པའི་ ལ་ ་
ིད་ཅིང་། ང་རང་ ོབ་པར་མཛད། དེ་ནི་ཁོང་ཉིད་

ང་ལ་དགའ་བས་སོ༎
༢༠ གཙ་བོས་ངའི་ ང་བདེན་ལ་གཞིགས་ནས་

ང་ལ་བཀའ་ ིན་བ ལ་ཅིང་། ངའི་ལག་པའི་ནང་
གི་ ངས་གཙང་ལ་བ ས་ཏེ་ང་ལ་ ་དགའ་བ ལ།
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༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་གཙ་བོའི་ལམ་བ ངས་
པ་ལས། ངན་ ས་ཏེ་ངའི་ ་དང་འ ལ་མ་ ོང་ངོ་༎

༢༢ ཁོང་གི་བཀའ་ ོལ་ཅི་ཡོད་ངའི་མ ན་ ་
ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ ིག་ ོལ་ཡང་ངས་ནམ་ཡང་
འདོར་མ་ ོང་།

༢༣ ང་ཁོང་གི་ ང་ ་མི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ ་
ས་པ་དང་། ང་རང་ངའི་ནག་ཉེས་དང་ཡང་ ལ་

བར་ ས།
༢༤ དེ་བས། གཙ་བོས་ངའི་ ང་བདེན་དང་། ང་

ནི་ཁོང་གི་ ང་ ་ ངས་ཤིང་གཙང་བ་ཡིན་པར་
བ ས་ཏེ་ ་དགའ་བ ོལ་རོགས།

༢༥ མས་བ ེ་དང་ ན་པ་ མས། ེད་ ིས་
མས་བ ེས་ ོང་དགོས་ལ། མི་ཡང་དག་པ་ མས།
ེད་ ིས་ཡང་དག་གིས་ ོང་དགོས།

༢༦ མི་ ངས་ཤིང་གཙང་བ་ མས། ེད་ ིས་
ངས་གཙང་གིས་ ོང་དགོས། གཡོ་ ་ ན་པའི་མི་
མས། ེད་ ིས་ ་ འི་ ོ་ནས་ ོང་དགོས།

༢༧ ག་བ ལ་དང་འ ད་པའི་མི་སེར་ མས།
ེད་ ིས་ ོབ་དགོས་ལ། ཁེངས་པས་ ེགས་པའི་

མིག་ནི། ེད་ ིས་ཁོ་རང་མར་ཕབ་དགོས།
༢༨ ེད་ ིས་ངའི་ ོན་མེ་ ར་ངེས། གཙ་བོ་ ེ།

ངེད་ ི་ ་ཡིས་ངའི་ ན་པ་ མས་བསལ་ངེས་སོ༎
༢༩ ང་ ེད་ལ་བ ེན་ནས་ད ་བོའི་ ོད་ ་

མཆོངས་ཤིང་། ང་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ལས་བ ོལ།
༣༠ ་ལ་མཚན་ན། ཁོང་གི་ལམ་ནི་ཡང་དག་པ་

དང་། གཙ་བོའི་ག ང་ནི་ ད་མེད་པར་གནས། ཁོང་
ནི་རང་བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ བ་ ་ ར།

༣༡ གཙ་བོ་ལས་གཞན་ ་ཞིག་ཡོད་དམ། ངེད་

ཅག་གི་ ་ལས་གཞན་ཕ་བོང་ ་ ར་བ་ ་ཞིག་
ཡོད་དམ།

༣༢ ོབས་ ིས་ངའི་ ེད་པ་འཆིང་ ེ། ངའི་ ོད་
པ་ཡང་དག་པར་ ེད་མཁན་དེ་ནི་ ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ༎

༣༣ ཁོང་གིས་ངའི་ ང་བ་ ་མོའི་ ིག་པ་བཞིན་
ར་བར་ ས་པ་མ་ཟད། ང་རང་མཐོ་བའི་གནས་

ནས་བ ན་པར་ ས།
༣༤ ཁོང་གིས་ངའི་ལག་པ་ལ་ག ལ་འ ེད་ ལ་

བ ན་ལ། ཐ་ན་ངའི་ད ང་བས་ཟངས་ ི་ག ་
འགེང་ བ་པར་ ས།

༣༥ ེད་ ིས་རང་གི་བཀའ་ ིན་ནི་ངའི་ བ་ ་
ས་པ་དང་། ེད་ ི་ལག་པ་གཡས་པས་ང་རང་

བ ོར་ཅིང་། ེད་ ི་ ོད་ཁོལ་ ིས་ང་རང་ཆེ་ ་
བ ེད།

༣༦ ེད་ ིས་ངའི་ ང་འོག་གི་ལམ་ཡངས་པོར་
ེས་པས། ངའི་ ང་བ་ནམ་ཡང་འ ེད་མ་ ོང་།

༣༧ ངས་རང་གི་ད ་བོ་ མས་དེད་དེ། དེ་དག་
གི་ ེས་ཆོད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་དག་ ་མེད་ ་མ་
བཏང་ན་ནམ་ཡང་ ིར་མི་ལོག་གོ།

༣༨ ངས་དེ་དག་ ས་ ་བ ག་ ེ་ཡར་ལངས་མི་
བ་པར་ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ངའི་ ང་འོག་ ་

འ ེལ་ ་འ ག་དགོས།
༣༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་ ེད་པ་ལ་

ོབས་ གས་བ ལ་ཏེ། ག ལ་འ ེད་ ས་པར་
ས་པ་མ་ཟད། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོལ་ ་ལངས་པའི་

མི་ མས་ངའི་མངའ་འོག་ ་ ད་པར་ ས།
༤༠ ེད་ ིས་ངའི་ད ་བོ་ མས་ངའི་མ ན་

ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་འ ོ་ ་བ ག་ ེ། ང་ལ་ ང་
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བ་ མས་མཐར་བ ོད་ ་བ ག
༤༡ དེ་དག་གིས་ ད་འབོད་ ས་ ང་ ོབ་

མཁན་མེད་ལ། གཙ་བོ་བོས་ ང་ཞལ་བཞེས་མི་
གནང་།

༤༢ ངས་དེ་དག་ག བ་ ེ་ ང་ཁའི་ཐལ་བ་
བཞིན་གཏོར་ཞིང་། ང་ལམ་ ི་ ་འདམ་བཞིན་

ོའོ༎
༤༣ ེད་ ིས་ང་རང་མི་སེར་ ི་འཐབ་ ོད་

ལས་བ བས་ཤིང་། ལ་ ེ་ མས་ ི་དཔོན་པོ་ ་
བ ོས་ཏེ། ཆ་ ས་མེད་པའི་དམངས་ མས་ ིས་ང་
ལ་བ ེན་བ ར་ ས།

༤༤ དེ་དག་གིས་ངའི་ ན་ གས་ཐོས་མ་ཐག་
ངའི་དབང་ ་ ར་པ་དང་། ི་མི་ མས་ ིས་ ང་
ང་ལ་མགོ་བོ་བ ར།

༤༥ ི་མི་ མས་ ད་པར་ ར་བས་འདར་
འདར་ངང་རང་གི་མཁར་ ོང་ལས་ ིར་ ད་དོ༎

༤༦ གཙ་བོ་ནི་ ་གསོན་པོ་དེ་ཡིན། ངའི་ཕ་
བོང་འདི་ལ་གཞན་ ིས་བ ོད་པར་ཤོག ང་རང་

ོབ་མཁན་ ི་ ་ལ་གཞན་ ིས་བ ར་བར་ཤོག
༤༧ ་འདི་ནི ང་ལ་དཀར་འདོན་མཛད་མཁན་

དང་། འབངས་མི་ མས་ངའི་དབང་ ་ ད་མཁན་
དེ་ཡིན།

༤༨ ེད་ ིས་ང་རང་ད ་བོའི་ལག་ནས་
བ བས་པ་མ་ཟད། ཡར་བཏེགས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་
མཁན་ མས་ལས་མཐོ་ ་བཏང་ལ། ེད་ ིས་ང་
རང་ ག་ ལ་བ་ མས་ ོབ་པར་མཛད།

༤༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་བས་ ི་མི་ མས་ ི་
ོད་ནས་ངས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ཞིང་། ེད་ ི་

མཚན་ལ་བ ོད་ ་འ ལ།
༥༠ གཙ་བོས་བཀའ་ ིན་ཆེན་པོ་དེ་ཁོང་གིས་

བ ོས་པའི་ ལ་པོ་ལ་བ ལ་བ་དང་། མས་ ིང་
ེ་ནི་ཁོང་གིས་ ག་ མ་ གས་པའི་མི་ ེ། ་བིད་

དང་ཁོང་གི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་གཏན་ ་
བ ལ་ཏོ༎

་བིད་ ི་མ ར་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༡༩ ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་གནས་པ་ མས་
ིས་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་བ ོད་ཅིང་། ོང་

བའི་ད ིངས་ ིས་ཁོང་གི་མཛད་ མ་ ོག་གིན་
འ ག

༢ དེ་དག་གིས་ཉིན་འདི་ནས་ཉིན་དེ་ཀའི་བར་
་ ད་ཆ་བ ོད་པ་དང་། མཚན་འདི་ནས་མཚན་

དེ་ཀའི་བར་ ་ཤེས་ཡོན་ ོག་པར་ ེད།
༣ ད་ཆ་མེད་ཅིང་མཉན་ འི་ ་ཙམ་ཡང་

མེད་ ང་།
༤ ཁོང་གི་ ོབས་ ི་གནམ་འོག་ བ་ཅིང་། ཁོང་

གི་ག ང་བ ོད་སའི་མཐའི་བར་ ་ ེབས་འ ག
་ཡིས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཉི་མ་ལ་དམ་པའི་ ར་

མཆོག་ བ་བོ༎
༥ ཉི་མ་ནི་མག་གསར་ཇི་བཞིན་ ིམ་ ག་ནས་

ད་དེ། དཔའ་ ོད་ཇི་བཞིན་དགའ་ ོའི་ངང་ལམ་
ལ་ཆས།

༦ དེ་ཉིད་འདི་ ོགས་ནས་ཤར་ཏེ་ བ་ ོགས་
་ བ་ ས། ཡིབ་ ེ་ ོད་ཁོལ་ ོང་མི་ བ་པའི་

དངོས་པོ་ཞིག་མེད་པར་ ར།
༧ གཙ་བོའི་ ིག་ ིམས་ནི་ཡོངས་ ་ཚང་བས་
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མི་སེམས་སད་པར་ ས་ལ། གཙ་བོའི་ ིག་ ོལ་ནི་
བ ན་པར་གནས་པས། ན་པོ་ མས་ལ་ཤེས་རབ་
བ ོལ་ ས།

༨ གཙ་བོའི་བཀའ་ ོབ་ནི་ ང་བོར་གནས་པས།
མི་སེམས་ལ་དགའ་བ་བ ེད་ ས། གཙ་བོའི་བཀའ་
ནི་ ངས་ཤིང་གཙང་བས། མིའི་མིག་ ང་གསལ་
བར་ ེད་ ས།

༩ གཙ་བོའི་གནས་ གས་ནི་ཡང་དག་ཡིན་པས་
ནམ་ཡང་མི་འ ར་ལ། གཙ་བོའི་ ིག་ཡིག་ནི་དོན་
དངོས་དང་མ ན་པས་ ང་བདེན་ཁོ་ན་ ེ།

༡༠ གསེར་ལས་ཡིད་ ོན་ ེད་ས་དང་། གསེར་
བཙ་མ་མང་པོ་ལས་ ང་ཡིད་ ོན་ ེད་ས་ ་ ང་
ལ། ང་ ི་ལས་མངར་བ་དང་། ང་ཚང་གི་འོག་ན་
ཐིགས་པའི་ ང་ ི་ལས་ ང་མངར།

༡༡ ེད་ ིས་གཡོག་པོར་དེ་ལ་བ ས་ཏེ་རང་ལ་
ཉེན་ ལ་ ས་ཤིང་། དེ་དག་བ ང་ན་ ིན་ བས་
ཐོབ་པ་ནི་ ས་མ་དགོས་སོ༎

༡༢ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཉེས་ ོན་ཤེས་ ས་སམ།
ེད་ ིས་ངའི་ ོག་ ་ཡིབ་པའི་ནོར་འཛལ་ མས་

ལ་ ་ཡངས་གནང་རོགས།
༡༣ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་རང་ལ་ཤེས་བཞིན་

ི་ཉེས་པ་བསགས་ ་མ་འ ག་ལ། ཉེས་པ་དེས་ང་
རང་ཁེགས་ ་མ་འ ག དེ་ ར་ ས་ན་ང་རང་ཡང་
དག་པར་འ ར་ཞིང་། ངས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བསགས་
མི་ ིད་དོ༎

༡༤ གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ཕ་བོང་དང་། ངའི་ ོག་
ོབ་ ི་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ཁ་ནང་གི་ ད་ཆ་དང་།

སེམས་ ི་འདོད་འ ན་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ ིས་

ད ེས་བཞེས་གནང་རོགས༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༢༠ གཙ་བོས་ ོད་རང་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་
པའི་ ས་ ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པར་ཤོག

མཚན་ལ་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཞེས་འབོད་པ་དེས་ ོད་རང་
མཐོ་ ་འདེགས་པར་ཤོག

༢ ཁོང་གིས་དམ་པའི་གནས་ནས་ ོད་བ བས་
ཤིང་། ཙ་ཡོན་ནས་ ོད་རང་བ ན་པར་མཛད་ཅིག

༣ ོད་ ི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ གས་ལ་བ ང་
ཞིང་། ོད་ ི་དམར་བསང་ད ེས་བཞེས་གནང་
བར་ཤོག ༼སེ་ ཱ༽

༤ ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་
གནང་ ེ། ོད་ ི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་ ་
འ ག་པར་ཤོག

༥ ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ིས་མགོན་ བས་མཛད་
པའི་ ིན་ལ་བ ོད་བ གས་དང་། ང་ཚའི་ ་ཡི་
མཚན་ངོར་བ གས་པའི་དར་ཆ་ལ་བ ར་བར་ །
གཙ་བོས་ ོད་ ི་འདོད་པའི་ ེ་གང་ ་འ ག་པར་
ཤོག

༦ ད་ ་གཙ་བོས་རང་གིས་ ག་ མ་ གས་
པའི་མི་ལ། དག་པ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་ཅི་ ས་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་། ག་གཡས་པའི་ ོབས་

ིས་ ོབ་པར་ངེས་པ་ང་ཡིས་ཤེས་སོ༎
༧ མི་ལ་ལ་ཤིང་ ་ལ་བ ེན་པ་དང་། ལ་ལ་ ་

ལ་བ ེན་པར་ ེད། འོན་ ང་ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་
ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཚན་ ེང་བར་ །

༨ དེ་དག་ཐམས་ཅད་འ མ་ ེ་འ ེལ་ཡང་། ང་
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ཚ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ོང་ངེར་འ ེང་ ས།
༩ གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ོབ་རོགས་ ། ང་

ཚས་ ད་འབོད་ ེད་ ས། ེད་ ིས་ང་ཚས་ཅི་ ས་
ཞལ་བཞེས་གནོངས་ཤིག།

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༢༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ལ་པོ་ ེད་ ིས་
ོབས་ གས་བ ལ་བ་ལ་མོས་ཤིང་།

ེད་ ིས་མགོན་ བས་མཛད་པའི་བཀའ་ ིན་ལ་
ཇི་འ འི་ ོ་བ་ ས་ཡོད་ཨང་།

༢ ཁོས་སེམས་ལ་ཅི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་
ིས་བ ལ་ཅིང་། ཁོས་མ ་ ོས་ལས་རེ་བ་ཅི་ ས་

པ་ ེད་ ིས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བ་ཞིག་ཡོད་དམ།
༼སེ་ ཱ༽

༣ ེད་ ིས་ ོན་འ ན་བཟང་བོས་ཁོ་རང་
བ ས་ཤིང་། གསེར་བཙ་མའི་ཅོད་པན་ཁོའི་མགོ་ ་
བ གས།

༤ ཁོས་ ེད་ལ་ཚ་བ ངས་པ་ ེད་ ིས་གནང་
བ་ ེ། ཁོའི་ཉིན་མོ་ ས་གཏན་ ་ཇེ་རིང་ ་བཏང་
ངོ་༎

༥ ེད་ ིས་མགོན་ བས་མཛད་པའི་བཀའ་
ིན་ལས་ཁོ་ལ་གཟི་འོད་ ས་པ་མ་ཟད། ེད་ ིས་
ན་ གས་དང་གཟི་བ ིད་ ང་ཁོ་ལ་བ ལ།

༦ ེད་ ིས་ཁོ་ལ་ ས་གཏན་ ་བསོད་ནམས་
དང་ ན་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ ེད་ ི་

ང་ ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་མཛད།
༧ ལ་པོ་ནི་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་པར་ ེད་དེ། དེ་

ནི་ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ མས་དང་ ིང་ ེ་ལ་

འ ར་བ་མེད་པས་སོ༎
༨ ོད་ ི་ལག་པས་རང་གི་ད ་བོ་ མས་ ེད་

ཅིང་། ོད་ ི་ལག་གཡོན་པས་རང་ལ་ ང་བའི་མི་
མས་འཛན་པར་ ས།

༩ ོད་ཞེ་ ང་ལངས་པའི་ ས་ ། དེ་དག་ནི་ཚ་
བ་འབར་བའི་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་ ང་བ་དང་འ ་ལ།
གཙ་བོས་དེ་དག་ གས་ ོ་བས་ ར་མིད་ ེད་པར་
འདོད་ཚ། མེ་དེས་དེ་དག་བ ེག་པར་འ ར་རོ༎

༡༠ ེད་ ིས་འཇིག་ ེན་འདི་ནས་དེ་དག་ ་
ད་༼མ་ཡིག་ ་འ ས་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽མེད་

པར་ ེད་ཅིང་། མི་ ལ་ནས་དེ་དག་གི་ ེས་རབས་
པ་ མས་ཚད་གཅོད་པར་ངེས།

༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ེད་ལ་གནོད་
ེལ་བའི་བསམ་པ་འཆིང་ངོ་༎ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་

གི་ངན་ ས་ནི་འ བ་པར་མི་འ ར།
༡༢ ེད་ ིས་དེ་དག་གི་གདོང་ལ་གཏད་དེ་

ག ་བཀང་བའི་ ས་ ། དེ་དག་ ེད་ ི་ ང་ནས་
འ ོས་པར་ ེད་དོ༎

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་རང་གི་མ ་ ས་
ལ་བ ེན་ནས་ ་ན་མེད་པར་འ ར་བར་ཤོག དེ་

ར་ ས་ཚ། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེན་
པོ་ལ་བ ོད་མ ར་ལེན་ཞིང་བ ོད་པ་འ ལ་ཏོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་ཞོགས་
པའི་ཤེ ་ད ངས་ལ་ ངས་པ་ཞིག

༢༢ ེ་ངའི་ ་ཨ། ངའི་ ་ལགས། ཅིའི་ ིར་
ང་དོར་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ང་བ ར་ཅིང་

མི་ ོབ་པ་ཡིན། ངའི་ ེ་ངགས་ ི་གཏམ་ལ་མི་
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མཉན་ནམ།
༢ ེ་ངའི་ ་ལགས། ངས་ཉིན་མོའི་ ས་ ་ ད་

འབོད་ ས་པ་ལ་ ེད་ ིས་མ་གསན་པས། མཚན་
མོའི་ ས་ འང་ ད་འབོད་མཚམས་བཞག་མ་ ོང་
ངོ་༎

༣ འོན་ ང་ ེད་ནི་ ངས་གཙང་ ེ། ད ི་སི་
རལ་བའི་བ ོད་བ གས་ ི་ ་༼བ གས་གནས་
ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽ ེད་མཁན་དེ་ཡིན།

༤ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་ ེད་བ ེན་ཅིང་། ཁོ་
ཚས་ ེད་བ ེན་པས་ ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་བ བས་པར་
མཛད་པ་ཡིན།

༥ ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་ ོགས་ལ་ག ང་འབོད་ ས་
པས་ཁོ་ཚ་བ བས་པར་མཛད་ལ། ཁོ་ཚས་ ེད་
བ ེན་པས་ངོ་གནོངས་མི་དགོས་པར་ ས།

༦ འོན་ ང་ང་ནི་ ོག་ ར་ལས་མི་མ་ཡིན་
ཏེ། འབངས་མི་ མས་ ིས་ བ་ཚད་དང་མི་སེར་

མས་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད།
༧ ང་མཐོང་བ་ མས་ ིས་ང་ལ་འ ་ཞིང་།

མ ་ཏོ་ག ས་ཤིང་མགོ་བོ་ག ག་ཞོར་འདི་ ད་ །
༨ ཁོས་རང་ཉིད་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་

རང་བ བས་ཆོག་པ་ལ། གཙ་བོ་ཁོ་ལ་ད ེས་ན། ཁོ་
རང་བ བས་ཆོག་པ་ལ་ཞེས་ཟེར།

༩ འོན་ ང་ ེད་ ིས་ང་རང་མའི་མངལ་ནས་
འོང་ ་བ ག མའི་པང་བ་ནས་ ེད་ ིས་ང་ལ་
སེམས་བ ེན་ས་ཡོད་པར་ ས།

༡༠ ང་རང་མའི་མངལ་ནས་འོངས་པ་ནས་ ེད་
ི་ ག་ ་ ད་ཅིང་། ང་མའི་མངལ་ནས་ ེས་པ་

ནས་ ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན་ནོ༎

༡༡ ེད་ ིས་ང་མ་བ ར་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དཀའ་ ག་ཉེ་བར་ གས་ ས་ང་ལ་མགོན་ བས་
གནང་མཁན་མི་འ ག

༡༢ ང་ ག་མང་པོས་ང་རང་མཐའ་ནས་
བ ོར་བ་དང་། བ་ཤན་ ི་ ང་ ག་ ོབས་དང་

ན་པ་དག་གིས་ ོགས་བཞི་ནས་ང་རང་བ མས།
༡༣ དེ་དག་ནི་ ེར་མོ་གཟེངས་ཤིང་ང་རོ་ ོག་

པའི་སེང་གེ་བཞིན་ངའི་ ོགས་ ་ཁ་གདངས་པར་
ེད།

༡༤ ང་ ་བཞིན་ ོ་ཞིང་ ས་པ་ཚགས་དང་
ལ་བ་དང་། ངའི་ ིང་ཡང་ཁོང་ནས་ཞག་ ོན་

བཞིན་ ་བར་ ར།
༡༥ ངའི་ མ་རིག་ ོ་ཐོག་བཞིན་ མ་ཞིང་།

ངའི་ ེ་ནི་ ན་ལ་འ ར་བར་ ར་བ་དང་། ེད་
ིས་ང་རང་ཤི་ད ལ་བའི་ཐལ་ ལ་ ་ གས་ཏེ།

༡༦ ི་ཡིས་ང་བ ོར་ཅིང་ངན་པ་ མས་ ིས་ ་
ནས་ ་ ་འ ད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ངའི་ལག་པ་
དང་ ང་བ་ལ་གཙགས་པར་ ེད།

༡༧ ངའི་ ས་པ་ནི་རང་གི་བ ི་ ས་ཤིང་། དེ་
དག་གིས་ང་ལ་མིག་ཅེར་རེར་བ །

༡༨ དེ་དག་གིས་ངའི་ ི་གོས་བགོས་ཤིང་ནང་
གོས་ལ་ ན་འཕེན་པར་ ེད།

༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་མ་
བ ར་ཅིག ང་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་
ལ་འ ལ་ ་མགོན་ བས་གནང་བར་ །

༢༠ ེད་ ིས་ངའི་ མ་ཤེས་མདའ་ ི་དང་
འ ལ་ ་འ ག་རོགས། ངའི་ཚ་ ོག་༼ཚ་ ོག་ལ་མ་
ཡིག་ ་གཅིག་ ་བ་ཤེས་ ིས་འ ག༽ ི་ཡི་ཁ་ནས་
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ལེན་རོགས།
༢༡ ང་རང་སེང་གེའི་ཁ་ནང་ནས་ ོབ་རོགས།

ེད་ ིས་ང་རང་འ ོང་གི་ ་བར་ནས་ ོབ་པར་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་དོ༎

༢༢ ངའི་ ེད་ ི་མཚན་དེ་ངའི་ ན་ ་ཚའི་
ད ིལ་ནས་ ོག་ཅིང་། ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་ ེད་
ལ་བ ོད་པ་འ ལ།

༢༣ གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་
ལ་བ ོད་ ་ ལ་ཅིག ཡ་ཀོབ་ ི་ ེས་རབས་པ་

མས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ར་བ ི་མཛད། ད ི་སི་རལ་
ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ཁོང་ལ་ ག་པར་ ིས།

༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་དཀའ་ ག་དང་
འ ད་པའི་མི་ལ་མཐོང་ ང་མ་ ས། དེ་ལ་ཞེན་པ་
མ་ལོག་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་ཞལ་འགེབས་པར་ཡང་མ་
མཛད། ག་བ ལ་དང་འ ད་པའི་མི་དེས་ ད་
འབོད་ ེད་ ས། ཁོང་གིས་དེ་ལ་གསན་ཏོ༎

༢༥ ངས་ཆོས་ཚགས་ ི་ད ིལ་ནས་ ེད་ལ་ ལ་
བའི་བ ོད་ ་ནི་ ེད་ལས་ ང་བ་དང་། ངས་གཙ་
བོ་ལ་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་རང་གི་རེ་
འ ན་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་དགོས།

༢༦ ཁེངས་ ང་དང་ ན་པའི་མི་ མས་ནི་
འ ང་བར་འ ར་ཞིང་། གཙ་བོ་ལས་ བས་འཚལ་
མཁན་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པར་ངེས། ོད་
ཅག་གི་ ིང་ནི་ནམ་ཡང་གསོན་པར་ ོན།

༢༧ སའི་མཐའ་བཞིས་གཙ་བོ་ ན་ཞིང་ཁོང་གི་
དབང་ ་འ ར་ལ། ལ་ ེའི་མང་ཚགས་ཐམས་
ཅད་ ིས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ག་འཚལ་བར་ ེད།

༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་དབང་ནི་གཙ་བོའི་

ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ ེད་
མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎

༢༩ ས་ཐོག་གི་ ེ་བོ་འ ོར་ ན་ མས་ ིས་
བཟའ་ཞིང་འ ང་ཞོར་ ེད་ལ་ ས་ ག་འ ལ།
ཐལ་ ལ་ ོད་ ་ ང་ཞིང་ ོག་འཚ་བར་མི་ ས་པ་

མས་ ིས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ར་བར་ ེད།
༣༠ དེའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་ལ་

བ ེན་བ ར་ ེད་ཅིང་། གཙ་བོའི་མཛད་པ་ཐམས་
ཅད་ ི་རབས་པ་ མས་ལ་ ོག་པར་ ེད།

༣༡ དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ ང་བདེན་ ེ་བར་
འ ར་བའི་དམངས་ མས་ལ་ ོག་ཅིང་། འདི་ནི་
ཁོང་གི་མཛད་ ེས་ཡིན་པ་གསལ་བ ོད་ ེད་དོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༢༣ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ི་བོ་ ེ། ང་ལ་ཅི་ཡང་མི་
ཆད་དོ༎

༢ ཁོང་གིས་ང་ནེ ་གསིང་གི་གཞི་ ་ཉལ་ ་
བ ག་ཅིང་། ང་ངལ་གསོས་ཆོག་པའི་ ་བོའི་འ མ་

འང་ ིད།
༣ ཁོང་གིས་ངའི་ མ་ཤེས་སད་ ་བ ག་ཅིང་།

རང་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ང་ ང་བདེན་ ི་ལམ་ ་
ིད།

༤ ང་འཆི་ ིབ་ཁེངས་པའི་ ང་ ོང་ ་སོང་
ཡང་མི་ ག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ང་དང་མཉམ་

་བ གས་ཤིང་། ེད་ ི་ ག་ ེན་དང་། ེད་ ི་
ག་བེར་ ིས་ ང་ང་ལ་སེམས་གསོ་མཛད།

༥ ངའི་ད ་བོའི་མ ན་ ་ ེད་ ིས་ང་ལ་
གསོལ་ ོན་བཤམས་པ་མ་ཟད། ེད་ ིས་ངའི་མགོ་
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ལ་ ག་ མ་ གས་ཤིང་བདེ་ ིད་ ི་ཕོར་བ་ཁེངས་
པར་མཛད།

༦ མི་ཚ་གང་བོར་བཀའ་ ིན་དང་ མས་བ ེ་
ང་དང་མི་འ ལ་ལ། ང་ཡང་གཙ་བོའི་དམ་པའི་
གནས་ནས་གཏན་ ་ ོད་དོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༢༤ ས་གཞི་དང་དེའི་ནང་ ་གནས་པ་
ཐམས་ཅད། དེ་མིན་འཇིག་ ེན་དང་

དེའི་ ོད་ ་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་དབང་བ་
ཡིན།

༢ ཁོང་གིས་ས་གཞི་ ་མཚའི་ ོང་ ་བ ན་པ་
མ་ཟད། མེ་དང་ འི་ ེང་ ་གཏན་འཇགས་གནང་།

༣ གཙ་བོའི་རི་བོ་ལ་ ་ཞིག་འགོ་ ས། ་ཞིག་
ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ནས་འ ེང་ བ།

༤ དེ་ནི་ལག་གཙང་སེམས་བཟང་བ། ིང་བོ་
མེད་པ་ལ་མི་ ེག་པ། དམ་བཅའ་ ས་གཡོ་ ་མི་

ེད་པའི་མི་དེའོ༎
༥ དེ་ལ་གཙ་བོས་ ིན་ བས་བ ོལ་ཞིང་། དེ་

ོབ་པའི་ ་ཡིས་ཁོ་རང་ ང་བདེན་ ་བ ི་བར་
ེད།

༦ འདི་ནི་གཙ་བོ་འཚལ་མཁན་ ི་རིགས་དང་།
ེད་ ི་གདོང་འཚལ་མཁན་ ི་ཡ་ཀོབ་ཡིན།༼སེ་
ཱ༽

༧ ེ་མཁར་ ོ་ མས། ོད་ཅག་གིས་མགོ་བོ་
ཡར་ད ེས་ཤིག འ ར་མེད་ ི་ ོ་མོ་ལགས། ོད་
ཅག་གཞན་ ིས་ཡར་འདེགས་པར་མཛད་ཅིག གཟི་
འོད་ ན་པའི་ ལ་པོ་དེ་ནང་ ་ཕེབས་པར་ །

༨ གཟི་འོད་ ན་པའི་ ལ་པོ་དེ་ ་ཡིན་ནམ། དེ་
ནི་མ ་དང་ ས་པ་ ན་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ག ལ་ས་

་ ས་པ་ ན་པའི་གཙ་བོ་ལགས།
༩ ེ་མཁར་ ོ་ མས། ོད་ཅག་གིས་མགོ་བོ་

ཡར་ད ེས་ཤིག འ ར་མེད་ ི་ ོ་མོ་ལགས། ོད་
ཅག་གཞན་ ིས་ཡར་འདེགས་པར་མཛད་ཅིག གཟི་
འོད་ ན་པའི་ ལ་པོ་དེ་ནང་ ་ཕེབས་པར་ །

༡༠ གཟི་འོད་ ན་པའི་ ལ་པོ་དེ་ ་ཡིན་ནམ།
དེ་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལགས། ཁོང་ནི་
གཟི་འོད་ ན་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་ནོ༎༼སེ་ ཱ༽

་བིད་ ི་མ ར།

༢༥ གཙ་བོ་ལགས། ངའི་སེམས་ ེད་ལ་
ོགས་ཡོད།

༢ ེ་ངེད་ ི་ ་ལགས། ངས་ ་མོ་ནས་ ེད་
བ ེན་པས་ ེད་ ིས་ང་རང་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་
མི་ ང་ལ། ངའི་ད ་བོ་ང་ལས་ ལ་ འང་འ ག་
མི་ ང་།

༣ ེད་ལ་ ག་མཁན་ མས་ནི་ངོ་གནོངས་པར་
མི་འ ར་བར། དོན་མེད་ ་གཡོ་ ་ ོམ་མཁན་ནི་
ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ངེས།

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་
ང་ལ་གནང་རོགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ལམ་དེ་ང་ལ་

ོབ་ ོན་གནང་རོགས།
༥ ེད་ ིས་ ེད་ ི་བདེན་དོན་ ིས་ང་ལ་ ེ་

ོན་མཛད་ཅིང་། ང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་རོགས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་ང་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས།
ངས་ཉིན་གང་བོར་ ེད་ལ་ ག་ ིད།
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༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ མས་
དང་ ིང་ ེ་དགོངས་པར་མཛད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། འདི་ནི་ ་མོ་ནས་གཞི་ བ་པ་ཡིན་ནོ༎

༧ ེད་ ིས་ངའི་གཞོན་ ས་ ི་ཉེས་པ་དང་
ནོར་འཛལ་ གས་ལ་མི་འཛན་རོགས། ེ་གཙ་བོ་
ལགས། ེད་ ི་ ེད་ ི་བཀའ་ ིན་དང་། ེད་ ི་

མས་དང་ ིང་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ང་རང་ ན་པར་
མཛད་ཅིག

༨ གཙ་བོ་ནི་ ོ་དཀར་ག ང་ ང་ཞིག་ཡིན་
པས། ཁོང་གིས་ཉེས་པ་དང་ ན་པའི་མི་ལ་ ང་
བོའི་ལམ་ ོན་ངེས།

༩ ཁོང་གིས་ ང་ ོམས་ངང་ཁེངས་ ང་དང་
ན་པ་ མས་འ ིད་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་དེ་

དག་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་།
༡༠ ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་དང་ ིག་ ོལ་བ ང་

མཁན་ མས་ནི་གཙ་བོས་ མས་བ ེ་དང་ ང་
བདེན་ ིས་ ོང་བར་ ེད།

༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་མཚན་
ལ་བ ེན་ནས་ངའི་ཉེས་པ་སེལ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ངའི་ཉེས་པ་ཤིན་ ་ ིའོ༎

༡༢ ་ཞིག་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་ན། གཙ་བོས་དེ་
ལ་བ ོད་པར་འོས་པའི་བདེན་ལམ་ ོན་པར་ ེད་
ལ།

༡༣ དེ་བག་ཕེབས་པའི་ངང་ ོད་ཅིང་། དེའི་
ེས་རབས་པ་ མས་ལ་ས་ཞིང་འཐོབ་ ་འ ག་

ངེས།
༡༤ གཙ་བོ་ནི་རང་ལ་འཇིགས་པའི་མི་དང་

བ ེ་བ་ཟབ་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་རང་གི་ཞལ་ཆད་

དེ་དག་ལ་ ོན་པར་ ེད།
༡༥ ངའི་མིག་ ང་ནི་ ག་ ་གཙ་བོ་ལ་ ོགས་

ཡོད་དེ། ཁོང་གིས་ངའི་ ང་བ་ ་བ་ལས་ལེན་པར་
ེད།

༡༦ ེད་རང་ངའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཞིང་། ང་ལ་
ིང་ ེ་བ ེད་པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་ཁེར་
ང་དང་ ག་བ ལ་ ིས་མནན་ཡོད།

༡༧ ངའི་སེམས་ ་ ག་བ ལ་མོད་པས། ེད་
ིས་ང་རང་ཉེན་ཁའི་གནས་ལས་ ོབ་རོགས།

༡༨ ེད་ ིས་ངའི་ ག་བ ལ་དང་ངའི་དཀའ་
ག་ལ་གཟིགས་ཏེ། ངའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་

བར་ཤོག
༡༩ ེད་ ིས་ངའི་ད ་བོ་ མས་ལ་གཟིགས་

རོགས། དེ་དག་ལ་མི་མང་ཞིང་སེམས་གཏིང་ནས་ང་
ལ་ ང་གིན་འ ག

༢༠ ེད་ ིས་ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་བ ང་ཞིང་
ང་རང་བ བས་ཏེ། ངོ་གནོངས་མི་དགོས་པར་ ིས་
ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་བ ེན་པས་སོ༎

༢༡ ངས་གཙང་དང་ ང་བདེན་ ིས་ང་རང་
ོབ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ལ་ ག་པར་
འོ༎

༢༢ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་
ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ལས་བ ོལ་ཅིག།

་བིད་ ི་མ ར།

༢༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་དཀར་
འདོན་ ེད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ངས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་ཡོངས་ ་



ག ང་མ ར 26–27 861

གཙང་བ་མ་ཟད། ངས་གཙ་བོ་བ ེན་ཏེ་དད་སེམས་
གཡོ་མ་ ོང་ངོ་༎

༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་གཟིགས་
ཤིང་། ང་ལ་ཚད་བགམ་དང་། ངའི་ ོ་ ིང་ལ་ ོག་
ད ོད་མཛད་ཅིག

༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ངའི་མིག་
མ ན་ན་ཡོད་ལ། ངས་ ང་ཅི་ ས་ ེད་ ི་བདེན་
དོན་ ར་ ད་པ་ཡིན།

༤ ང་ནི་མི་ ལ་འཆོས་པ་ མས་ ི་འ ག་
རོགས་མིན་ལ། མི་གཡོ་ ་བ་ མས་ ི་འ ོ་རོགས་

ང་མིན
༥ ང་ནི་མི་ངན་པའི་འ ་འཛམས་ལ་ ང་བས།

མི་ངན་པའི་འ ག་རོགས་ ེད་མི་ ིད།
༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ལག་པ་བ ས་ནས་

རང་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་གསལ་ ོན་ ས་ ེས།
ད་གཟོད་ ེད་ ི་བསང་ ིར་བ ོར་བ་ ེད།

༧ ངས་ གས་ ེ་ ་བའི་ངག་གི་ ེང་བ་ ེལ་
ནས་ ང་། ེད་ ི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ཐམས་
ཅད་ ོད་པར་ ེད།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ནི་ ེད་རང་བ གས་
སའི་གནས་དམ་པ་དང་ ེད་ ི་གཟི་འོད་མངོན་
པའི་བ ི་གནས་ལ་དགའ།

༩ ངའི་ མ་ཤེས་ནི་མི་ཉེས་ཅན་དག་དང་
མཉམ་ ་མེད་པར་མ་ ེད་ཅིག ངའི་གཅེས་པའི་

ོག་ནི་མིའི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་ མས་
དང་མཉམ་ ་མེད་པར་མ་ ེད་ཅིག

༡༠ དེ་དག་གི་ལག་ན་ངན་གཡོ་དང་། ལག་
གཡས་པ་ ོག་ད ལ་ ིས་ཁེངས་ཡོད།

༡༡ ངས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་གཙང་
བས། ེད་ ིས་ང་རང་ ོབ་རོགས། ེད་ ིས་ང་ལ་

ིང་ ེ་བ ེད་རོགས།
༡༢ ངའི་ ང་བ་བདེ་མོ་ཐང་ལ་བ གས་ཏེ།

ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པར་
འོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༢༧ གཙ་བོ་ནི་ངའི་འོད་མདངས་དང་། ང་
རང་ ོབ་མཁན་ཡིན་པས། ང་ ་ལ་ ག

གཙ་བོ་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་གི་ བ་ ེན་ཡིན་
པས།༼ཡང་ན། ོབས་ ག་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
ང་ ་ལ་ཞེད།

༢ ངན་པའི་ལས་ ོམ་མཁན་ནི་ངའི་ད ་བོ་
ཡིན་ཏེ། ངའི་ཤ་བཟའ་ ་འོང་ ས་འ ེལ་བར་
འ ར།

༣ དམག་ད ང་གིས་ ར་བཏབ་ནས་ང་ལ་ ོལ་
བར་བ མ་ཡང་། ངའི་སེམས་ལ་ ག་ ང་ ེ་མི་

ིད། ི་ཐོགས་པའི་དམག་མི་ང་ལ་ ོལ་འོང་ཡང་།
ང་ ར་བཞིན་བདེ་བར་ ོད་ངེས།

༤ དོན་གང་ཞིག་ངས་ ར་ ི་ ས་ ་གཙ་བོ་
ལས་བ ངས་པ་དང་། དེ་ནི་ངས་ ར་བཞིན་འཚལ་
བར་ འོ༎ དེ་གང་ཞེ་ན། ཚ་གང་བོར་གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པར་བ ད་དེ། ཁོང་གི་གཟི་འོད་ལ་ཡར་
བ ་དང་། ཁོང་གི་གནས་དམ་པ་ནས་ གས་བ ག་

་ ་དེའོ༎
༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་

པའི་ ས་ ། ཁོང་གིས་ ོག་ ་ང་རང་ ང་བར་
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ེད་པ་ ེ། ང་ནི་ཁོང་གི་ ིང་ཁང་ ་ཡོད་པའི་ ར་
མཆོག་གི་འོག་ ་ ང་བར་ ེད་ལ། ཕ་བོང་གི་ ེང་

་འདེགས་པར་ ེད།
༦ ད་ ་ངས་རང་གི་མགོ་བོ་མཐའ་བཞིའི་ད ་

བོ་ལས་མཐོ་ ་འདེགས་དགོས། ངས་ཁོང་གི་ ར་
མཆོག་ ་དགའ་བའི་མཆོད་པ་ ལ་ཞིང་། གཙ་བོ་
ལ་མ ར་དང་བ ོན་ ་ལེན་དགོས།

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ད་འབོད་ ེད་པའི་
ཚ། ེད་ ིས་གསན་དགོས་པ་དང་། མས་བ ེ་ ོང་
བའི་ ས་ ། ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས།

༨ ེད་ ིས་འདི་ ད་ ། ེད་ཅག་གིས་ངའི་
ཞལ་འཚལ་བར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས། དེ་ ས་ངའི་
སེམས་ ེད་ལ་ ོགས་ཤིང་། སེམས་ ། གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ི་ཞལ་ངས་འཚལ་བཞིན་གདའ་འོ་ མ་མོ༎
༩ ང་ལ་ཞལ་ ིབ་པར་མ་མཛད་ཅིག གས་

ོས་ཏེ་གཡོག་པོ་ང་མཐར་ ོད་པར་མ་མཛད་ཅིག
ེད་ ིས་ ག་ ་ང་ལ་མགོན་ བས་མཛད་ ིན་

ཡོད། ང་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས། ང་མ་བ ར་ཅིག
ང་མ་འདོར་ཅིག

༡༠ ངའི་ཕ་མས་ང་རང་བ ར་ ང་། གཙ་བོས་
ང་ལ་བདག་པོ་ ེད་ངེས།

༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་
ཡིས་ང་ལ་ལམ་ ོན་གནང་ཞིང་། ངའི་ད ་བོ་ལ་
བ ས་ཏེ་ང་བདེ་བའི་ལམ་ ་འ ིད་རོགས།

༡༢ ེད་ ིས་ང་རང་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་ནས་
དེའི་འདོད་དོན་འ བ་ ་མ་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་ ས་མ་དང་། ཁ་ནས་
གཏམ་ངན་ ོག་མཁན་ མས་ ིས་ང་ལ་ ོལ་བར་

འ ར།
༡༣ གལ་ཏེ་ངས་མི་ མས་འཚ་བའི་ ལ་ ་གཙ་

བོའི་བཀའ་ ིན་འཐོབ་པ་དེ་མི་ ོམ་པ་ཡིན་ན། ་
མོ་ནས་ ིང་ ང་ཟིན་ཏོ༎

༡༤ གཙ་བོ་ལ་ ག་ན། ོད་ ིས་ ིང་ ོབས་
བ ེད་ཅིང་སེམས་བ ན་ ་འ ག་དགོས། ངས་ད་

ང་བཤད་ ་ཞིག་ལ། གཙ་བོ་ལ་ ག་པར་ འོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༢༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ ་བར་
འོ༎ ངའི་ཕ་བོང་ལགས། ང་ལ་ག ང་

མི་འ ོན་པར་མ་ ེད་ཅིག ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་
བ མས་པར་མཛད་ན། ང་ནི་མི་ཤི་བའི་རོ་དང་
འ འོ༎

༢ ངས་ ེད་ལ་ ་འབོད་དང་། ེད་ ི་ཆེས་
གནས་དམ་པའི་ ོགས་ ་ལག་ ང་འདེགས་པའི་ཚ།

ེད་ ིས་ངའི་ ་འབོད་ ི་ ད་ལ་གསན་པ་ལས།
༣ ང་ནི་མི་ངན་པ་དང་། ནག་ཉེས་བསགས་པའི་

མི་ མས་དང་མཉམ་ ་མེད་པར་མ་ ེད་ཅིག དེ་
དག་གིས་ ིམ་མཚས་ལ་གཏམ་ཞི་བར་བཤད་ ང་།
སེམས་ ་བསམ་ངན་འཆང་ནས་ཡོད།

༤ ེད་ ིས་དེ་དག་གིས་ཅི་ ས་པ་དང་ངན་ཇི་
ར་ ད་པ་བཞིན་དེ་དག་ ོང་རོགས། ེད་ ིས་དེ་

དག་གི་ལག་པས་ཅི་ ད་པ་བཞིན་དེ་དག་ ོང་བ་
ེ། དེ་དག་རང་གིས་བསགས་པའི་ངན་འ ས་རང་

ལ་འཁོར་བར་ ིས་ཤིག
༥ དེ་དག་གིས་གཙ་བོས་ཅི་མཛད་པ་དང་།

ཁོང་གི་ ག་གིས་ཅི་ ད་པ་ལ་མཉམ་འཇོག་པར་མི་
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ེད་ན། ཁོང་གིས་དེ་དག་བ ག་ཅིང་མི་བཞེངས་
པར་ངེས།

༦ གཙ་བོ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ངའི་
་འབོད་ ི་ ད་ལ་གསན་པས་སོ༎

༧ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ོབས་ གས་དང་། ངའི་ བ་
ཡིན། ངས་སེམས་ནས་ཁོང་ཉིད་བ ེན་ན་མགོན་

བས་མཛད་ ིར། ངའི་སེམས་ ོ་ ེ། ངས་མ ར་
ས་ཁོང་ཉིད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་ལོ༎

༨ གཙ་བོ་ནི་མི་སེར་ ི་ ོབས་ གས་ཡིན་ལ།
ཁོང་གིས་ ག་ མ་ གས་པ་གང་དེ་ ོབ་ ེད་ ི་
མཁར་ ོང་ཡང་ཡིན།

༩ ེད་ ིས་རང་གི་མི་སེར་བ བས་ཤིང་། ེད་
ི་ནོར་ ལ་ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་རོགས། ནམ་ ི་

བར་ ་དེ་དག་འཚས་ཤིང་དེ་དག་ ོར་བར་ཤོག།

་བིད་ ི་མ ར།

༢༩ ༼ ་ཡེ་ ་ཡི་ ་ མས། ོད་ཅག་གིས་
གཟི་བ ིད་དང་མ ་ ས་གཙ་བོ་ལ་

ལ་ཅིག གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཅིག
༢ གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ཐོབ་པར་འོས་པའི་གཟི་

བ ིད་ཁོང་ལ་ ལ་བ་དང་། ངས་གཙང་གི་༼གི་
ཞེས་པ་ཡང་ན། ཆེད་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ན་
གོས་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ག་ འོ༎

༣ གཙ་བོའི་ ་ ་ཡི་ ེང་ ་བ གས་པ་དང་།
གཟི་བ ིད་ ན་པའི་ ་ཡིས་ཐོག་འཕངས་ཤིང་།
གཙ་བོའི་ཐོག་ ་བོའི་ ེང་ ་ཕོག་གོ།

༤ གཙ་བོའི་ ་ལ་ ས་པ་ཆེ་ཞིང་། གཙ་བོའི་ ་
ལ་ཟིལ་ གས་ ན།

༥ གཙ་བོའི་ ་ཡིས་ ག་ ོང་གས་པར་ ས།
གཙ་བོས་ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་ ོང་ ལ་ ་བཏང་།

༦ ཁོང་གིས་དེ་དག་བེ ་བཞིན་མཆོང་ ིང་
ེད་ ་བ ག་པ་ ེ། རི་བོ་ལི་བ་ནོན་དང་སི་ལོན་

གཉིས་འ ོང་ ག་བཞིན་མཆོང་ ིང་ ེད་ ་བ ག
༧ གཙ་བོའི་ ་ཡིས་མེ་ ེ་སོ་སོར་ ེས་པ་དང་།
༨ གཙ་བོའི་ ་ཡིས་ཐང་ ོང་ ལ་བ་ ེ། ཀ་དེས་

ི་ཐང་ ོང་ ལ་ལོ༎
༩ གཙ་བོའི་ ་ཡིས་ ་མོའི་མངལ་ ང་བར་

ས་པ་དང་། ཤིང་ ོང་ མས་ ང་གཅེར་བར་
ང་། ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ ་ ོད་མཁན་ མས་
ིས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་བ ོད་པར་ ེད།

༡༠ ་ལོག་བ ོལ་བའི་ཚ། གཙ་བོ་ནི་ ལ་པོར་
བ གས་ཤིང་། གཙ་བོ་ནི་ ས་གཏན་ ་ ལ་པོར་
བ གས་ངེས།

༡༡ གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་ ོབས་ གས་
བ ོལ་ངེས་ཤིང་། གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་བདེ་

ིད་ ི་ཤིས་པ་བ ོལ་ངེས་སོ༎

མ ར་འདི་ནི་ ་བིད་ ིས་མཆོད་པ་
འ ལ་བའི་ བས་ ་བ མས་པ་ཡིན།

༣༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་བ ར་
བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ེད་

ིས་ང་རང་ཡར་བཏེགས་ཏེ། ད ་བོ་ མས་ ལ་ ་
མ་བ ག་གོ།

༢ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལགས། ོན་ཆད་ངས་
ེད་ལ་ ད་འབོད་ ས་པས། ེད་ ིས་ང་རང་གསོ་
ོང་མཛད།
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༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ངའི་
མ་ཤེས་ད ལ་ཁམས་ནས་བ བས་ཏེ། ང་རང་

འཚ་ ་བ ག་ཅིང་དོང་ནང་ ་ ང་ ་མ་བ ག
༤ གཙ་བོའི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལགས།

ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་བ ོད་ ་ ེར་ཞིང་། ན་
པར་འོས་པའི་ཁོང་གི་མཚན་དམ་པ་ལ་བ ོད་པར་

ིས།
༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ གས་ ོས་པ་ནི་ ད་

ཅིག་ཙམ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ནི་ཚ་གཅིག་གོ།
ཞག་གཅིག་ལ་ ་བའི་ ག་བ ལ་ཡོད་ ང་། ིི་
ཉིན་ཞོགས་པར་དགོད་ ར་འ ར་ངེས།

༦ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། བསམ་དོན་འ བ་པའི་
ས་ ། ང་ནམ་ཡང་འ ར་མི་ ིད་ཅེས་ ས་པ་

ཡིན།
༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ མས་

པས་བ ངས་པས་ངའི་རི་ ང་བ ན་ ་བ ག
གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་གདོང་བ ིབ་པར་མཛད་ན། ང་
དངངས་པར་འ ར།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོན་ཆད་ངས་ ེད་ལ་ ་
འབོད་ ས་པ་ཡིན། ངས་གཙ་བོ་ལ། འདི་ ད་ །

༩ ང་གཞན་ ིས་བསད་དེ་ ག་བ ར་ནས་དོང་
་ ང་ན། ེད་ཕན་པ་ཅི་ཡོད། ས་ ལ་ ིས་ ེད་

ལ་བ ོད་པ་ ེད་ ིད་དམ། ེད་ ི་ག ང་ ད་ ང་
བོ་ ོག་ ིད་དམ།

༡༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་རོགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་རོགས།

ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་མགོན་ བས་
གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འབོད་ ས།

༡༡ ེད་ ིས་ངའི་ག ང་འབོད་གར་ ་བ ར་
བ་དང་། ངའི་གསོ་མའི་ ་བ་ ད་དེ་དགའ་བའི་
གོས་ ོན་ ་བ ག་པ་མ་ཟད།

༡༢ ངའི་ མ་ཤེས་ ིས་༼མ་ཡིག་ ་གཟི་བ ིད་
ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ན་ཆད་མེད་པར་ ེད་ལ་
བ ོད་ ་འ ལ་ ་བ ག ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་
ལགས། ངས་ ས་གཏན་ ་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

འོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༣༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ཉིད་བ ེན་
པས། ེད་ ིས་ང་ནམ་ཡང་ངོ་གནོངས་

མི་དགོས་པར་ ེད་ཅིང་། ེད་ ི་ ང་བདེན་ལ་
བ ེན་ནས་ང་ ོབ་རོགས་གནོང་།

༢ ེད་ ིས་གསན་ཏེ་ ར་ ་ ོབ་རོགས། ངའི་
་བ ན་ ི་ཕ་བོང་དང་། ོབ་ ེད་ ི་མཁར་ ོང་
་འ ར་བར་ཤོག

༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་ངའི་ ག་རི་དང་།
ངའི་བཙན་ ོང་ཡིན། དེ་བས་ ེད་ ིས་རང་གི་
མཚན་ ིས་ང་རང་འ ིད་ཅིང་། ང་ལ་ ོབ་ ོན་
གནང་རོགས་ །

༤ ེད་ ིས་ང་རང་གཞན་ ིས་ ོག་ ་ ་ ་
བ གས་པ་ལས་ ོབ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་
ནི་ངའི་མཁར་ ོང་ཡིན།

༥ ངས་རང་གི་ མ་ཤེས་ ེད་ལ་ ད་པས། གཙ་
བོ་ ེ། མ་དག་གི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་
བ བས་པར་མཛད།

༦ ང་ནི་ ིང་བོས་དབེན་པའི་ ་ བས་ ་
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འཛན་པའི་མི་ལ་ ང་ཡང་། ངས་གཙ་བོ་བ ེན་
པར་ འོ༎

༧ ང་ནི་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་དགའ་ཞིང་ ོའོ༎
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་ ག་བ ལ་གཟིགས་
ཤིང་། ངའི་སེམས་ ི་དཀའ་ངལ་མ ེན་ཡོད།

༨ ེད་ ིས་ནམ་ཡང་ང་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་
མ་ ོང་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ང་བ་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་
བའི་གནས་ ་ གས་པར་ ས།

༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་དཀའ་ ག་གི་

ོད་ ་གནས་པས་མིག་ ང་སེམས་ ག་གི་ མ་པ་
མ་ཟད། ངའི་ ས་སེམས་ ང་བདེ་བར་ ོད་ཐབས་
མེད།

༡༠ ངའི་ཚ་ ོག་སེམས་ ག་གིས་འཛད་ཅིང་།
ངའི་ལོ་ ་ གས་རིང་གི་ ོད་ནས་ཟད། ངའི་ ོབས་

གས་ནི་རང་གི་ནག་ཉེས་ ིས་བ ག་པ་མ་ཟད།
ས་པ་ཡང་ མ་པར་ ར།

༡༡ ང་ནི་ད ་བོ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ངོ་
གནོངས་ལ། ིམ་མཚས་ མས་ ི་མིག་མ ན་ནས་
དེ་ལས་ངོ་གནོངས་སོ༎ ང་རང་ངོ་ཤེས་པའི་མི་

མས་ང་ལ་ ག་པ་དང་། ི་རོལ་ ་ང་མཐོང་བའི་
མི་ མས་ ིས་ང་གཡོལ་བར་ ེད།

༡༢ ང་ནི་ཤི་སོང་བ་དང་འ ་བར་ ན་མཁན་
མེད་ལ། ཆག་ཟིན་པའི་ ོད་དང་འ ་བར་ ན་ ིས་
བ ེད་པར་ ར།

༡༣ ངས་མི་མང་པོས་ ར་འདེབས་ ེད་པ་ཐོས་
ཤིང་མཐའ་བཞི་ལས་ ག་ ོང་བ་མཐོང་། དེ་དག་
གིས་མཉམ་ ་ ོས་ ས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་ཞིང་ངའི་

གཅེས་པའི་ ོག་འ ོག་པར་ ོམ།
༡༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ར་བཞིན་ ེད་ཉིད་

བ ེན་ཅིང་། ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ༎
༡༥ ངའི་ཚ་གང་གི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་

ག་ ་ཡོད་པས། ེད་ ིས་ང་རང་ད ་བོ་དང་ང་
ག་ལ་ ོར་མཁན་ མས་ ི་ལག་ནས་ ོབ་རོགས་

གནོང་།
༡༦ ེད་ ིས་རང་གི་ཞལ་འོད་ ིས་གཡོག་པོ་

ང་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། ེད་ ི་ མས་བ ེས་ང་
རང་ ོབ་རོགས་མཛད།

༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ངོ་གནོངས་
མི་དགོས་པར་མཛད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོན་
ཆད་ ེད་ལ། ེད་ ིས་མི་ངན་པ་ མས་ངོ་གནོང་
ཞིང་། དེ་དག་ད ལ་ཁམས་ ་ ་བ་མེད་པར་
མཛད་ཅིག

༡༨ ན་ ་བར་དགའ་བ་ མས་ང་ ལ་ ིས་
བ ས་ཏེ། ཁ་ཕོ་ཆེན་པོས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་

མས་ལ་ ོལ་བར་ ེད་པས། དེ་དག་ ་བ་མེད་
པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ད་འབོད་ ས།

༡༩ ེད་ ིས་ ེད་ལ་འཇིགས་ཤིང་ ེད་ཉིད་
བ ེན་པའི་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་བསགས་པ་ནི་དེ་
འ འི་མང་ལ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ི་མ ན་ནས་

ིན་ བས་བ ལ་བ་ནི་ཇི་འ འི་ཆེ་ཨང་།
༢༠ ེད་ ིས་དེ་དག་རང་གི་མ ན་ ི་མི་

མཐོང་བའི་གནས་ ་ ས་ཏེ། གཞན་ ི་ངན་ ས་
དང་མི་འ ད་པར་ ས། ེད་ ིས་ ོག་ ་དེ་དག་

ར་ནང་ ་བ ག་ནས་བ ང་ ེ་ཁ་མ ་དང་ ལ་
བར་མཛད།
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༢༡ གཙ་བོ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་གིས་
མཁར་བཙན་པོའི་ནང་ནས་ང་ལ་ངོ་མཚར་བའི་

མས་བ ེ་བ ན།
༢༢ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ོན་ཆད་སེམས་པ་ ལ་

ལ་བོར་ ར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ེད་ ི་ ན་
ལམ་ནས་ལོགས་ ་བཀར་རོ་ཞེ་ ས་ ང་། ངས་

ེད་ལ་ ད་འབོད་ ེད་པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་ ར་
བཞིན་ངའི་རེ་འབོད་ལ་གསན་ཏོ༎

༢༣ ་ཡེ་གཙ་བོའི་དམ་པའི་དམངས་མི་ མས།
ེད་ མས་ཁོང་ལ་དགའ་བར་ ིས། གཙ་བོས་

ག ང་ ང་གི་མི་ མས་ལ་མགོན་ བས་མཛད་
ཅིང་། ཅི་ ས་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་ལ་ལེ་ལན་
འཁོར་བར་ ེད།

༢༤ ་ཡེ་གཙ་བོ་ལ་ཡར་བ ་མཁན་ ི་མི་
མས། ོད་ཅག་གིས་ ིང་ ོབས་བ ེད་ཅིག ོད་

ཅག་གིས་རང་གི་སེམས་བ ན་པར་ ིས་ཤིག།

་བིད་ ི་བ བ་ འི་མ ར།

༣༢ ནོར་བ་སེལ་ཞིང་། ཉེས་པ་འགེབས་
མཁན་ཡོད་པའི་མི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་

དང་ ན་ནོ༎
༢ སེམས་ ་གཡོ་ ་མེད་ལ། གཙ་བོས་ཉེས་ཅན་

་བ ང་མེད་པའི་མི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་
ནོ༎

༣ ངས་རང་ཁ་བ མས་ཏེ་ཉེས་པ་ངོས་ལེན་མ་
ས་ཚ། ཉིན་བཞིན་འ ན་ ་བཏོན་ཏེ་ ས་པ་ཡང་
མ་པར་ ར་ཅིང་།

༤ ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ེད་ ི་ ག་གིས་ངའི་

ས་པོ་མནན་ནས། ད ར་ ི་ ས་ ་ཐན་པ་ ེབས་
པ་ཇི་བཞིན་ངའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ང་འཛད་པར་

ར།༼སེ་ ཱ།༽
༥ ངས་ ེད་ལ་རང་གི་ཉེས་པ་གསལ་བ ོད་

དང་། རང་གི་ནག་ཉེས་འགེབས་ ང་མ་ ས་པར།
ངས་གཙ་བོ་ལ་རང་གི་ནོར་བ་ངོས་ལེན་ འོ་ཞེས་

ས་པས། ེད་ ིས་ངའི་ནག་ཉེས་སེལ་བར་མཛད།
༼སེ་ ཱ༽

༦ དེ་བས་སེམས་པ་ མ་པར་དག་པ་ མས་
ིས་ ེད་རང་ ེད་ ས་པའི་ ས་ ་ ེད་ལ་ ོན་

ལམ་འདེབས་ ིན་ཡོད། ་བོ་བ ོལ་བའི་ ས་ །
ེད་རང་ ེད་པར་མི་འ ར་རོ༎

༧ ེད་ནི་ངའི་ ས་པོ་ ང་ས་ཡིན་པས། ེད་
ིས་ང་རང་ ག་བ ལ་ལས་བ བས་ནས། ོག་

བ བས་པའི་དགའ་ ོའི་ ་ཡིས་ངའི་མཐའ་བཞི་
ཁེངས་པར་འ ར།༼སེ་ ཱ༽

༨ བདག་གིས་ ོད་བ ོད་པར་འོས་པའི་ལམ་ ་
འ ིད་ཅིང་ལམ་དེ་ ོན་པར་ ེད། བདག་གི་ ན་

ང་ ོད་ལ་ཅེར་ ོད་ལ་ཁ་ཏ་ ེད།
༩ ོད་ནི་ བ་དང་མ ར་ ིས་མ་བགགས་ན།

ནམ་ཡང་འ ལ་ཐབས་མེད་པའི་ ོངས་ ེལ་བཞིན་
་འ ར་མི་ ང་ངོ་༎

༡༠ མི་ངན་པ་ལ་ ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བ་མང་
ེ། གཙ་བོ་བ ེན་པ་དེ་ཁོ་ནའི་མཐའ་བཞི་ནི་
མས་བ ེས་ཁེངས་པར་འ ར།

༡༡ ོད་ཅག་ ང་བདེན་པ་ མས་གཙ་བོ་ལ་
བ ེན་པས་དགའ་བར་འོས། ོད་ཅག་སེམས་པ་

ང་བོར་གནས་པ་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ེད་
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པར་འོས་སོ༎

༣༣ ་ཡེ་ ང་བདེན་ ི་མི་ མས། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་བ ེན་པས་དགའ་བར་འོས།

ག ང་ ང་བ་ མས་ ི་བ ོད་ཚག་ནི་འོས་ཤིང་
འཚམ་མོ༎

༢ ོད་ཅག་གིས་ ་ ན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
པར་འོས། ད་བ ་དང་ ན་པའི་པི་ཝང་གིས་ཁོང་
ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་འོས།

༣ ཁོང་ལ་བ ོད་ ་གསར་བ་ ལ་ཞིང་། ་
གསལ་ཞིང་མཐོན་པོས་ད ོལ་བར་འོས།

༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ག ངས་ནི་ ང་
ཞིང་། ཁོང་གིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ག་
བསམ་དང་ ན་ནོ༎

༥ ཁོང་ཉིད་ ང་བདེན་དང་ ི་ ོམས་ལ་དགའ།
ས་ ོགས་ ན་ ་གཙ་བོའི་ མས་བ ེས་ཁེངས་
འ ག

༦ ནམ་མཁའ་ནི་གཙ་བོའི་བཀས་བཀོད་ཅིང་།
་ ར་ ་ཚགས་ནི་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་འོངས་པའི་

ད གས་ ིས་ བ་པ་ཡིན།
༧ ཁོང་གིས་མཚ་ ་བ ས་ནས་ ང་ ་

བ ིགས་ལ། ་མཚ་བ ས་ནས་མཛད་ཁང་ ་ཉར་
བར་ ེད།

༨ ལ་ཁམས་ཡོངས་ནི་གཙ་བོ་ལ་འཇིགས་
པར་ཤོག འཇིག་ ེན་འདིའི་ ོད་དམངས་ཐམས་
ཅད་ཁོང་ལ་ ག་པར་ཤོག

༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཡོད་ཅེས་ག ངས་
ན་ཡོད་པར་འ ར་ལ། འ ངས་ཞེས་ ས་ན་
འ ངས་པར་འ ར།

༡༠ གཙ་བོས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ཐབས་ ས་མེད་
པར་ ེད་ལ། འབངས་མི་ མས་ ི་ ན་ཤེས་ལ་ ས་
པ་མེད་པར་ ེད།

༡༡ གཙ་བོའི་ གས་བཀོད་ནི་ནམ་ཡང་འ ར་
མི་ ིད་ལ། ཁོང་གི་ གས་དགོངས་ནི་གཞར་ཡང་
ཡལ་མི་ ིད།

༡༢ གཙ་བོ་ ེ་ ་ ་བ ར་བའི་ ལ་ ེ་ནི་
བསོད་ནམས་དང་ ན། ཁོང་ཉིད་རང་གི་ནོར་ ལ་

་བདམས་པའི་དམངས་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན།
༡༣ གཙ་བོས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་པས།

ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་
འ ར།

༡༤ ཁོང་གི་བ གས་གནས་ནས་ ི་རོལ་ ི་ ོད་
དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་ ིན་མཆིས།

༡༥ ཁོང་ནི་མི་དེ་དག་གི་སེམས་བ ན་མཁན་
དང་། དེ་དག་གིས་ཅི་ ས་ལ་ གས་ ར་མཛད་
མཁན་དེ་ཡིན།

༡༦ ེ་བོ་ལ་དམག་མང་བ་ཙམ་ ིས་ ལ་བར་
མི་འ ར་ཏེ། དཔའ་ ལ་ ིས་ ོབས་ལ་བ ེན་ནས་
ཅི་ཡང་ ོབ་མི་ ས།

༡༧ ་ལ་བ ེན་ནས་ ོབ་འདོད་པ་ནི་ ོང་
བསམ་ཏེ། ་ཡིས་ ང་ ོབས་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་ནས་
མི་ ོབ་མི་ ས་སོ༎

༡༨ གཙ་བོའི་ ན་ ིས་ཁོང་ལ་འཇིགས་པའི་མི་
དང་། ཁོང་གི་ མས་བ ེར་ཡར་ ་ ེད་མཁན་དག་
ལ་གཟིགས་ཏེ།

༡༩ དེ་དག་གི་གཅེས་པའི་ ོག་འཆི་བདག་ལས་
བ བས་ཤིང་། དེ་དག་ ་གེའི་ ོད་ ་འཚ་ བ་
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པར་མཛད།
༢༠ དེ་དག་གི་སེམས་གཙ་བོ་ལ་ ོགས་ནས་ ག་

ཡོད་དེ། ཁོང་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ོགས་དན་དང་། ངེད་
ཅག་གི་ བ་ཡིན་ནོ༎

༢༡ ངེད་ཅག་གི་སེམས་ནི་ཁོང་ལ་བ ེན་པས་
ཤིན་ ་དགའ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་
ནམ་ཡང་ཁོང་གི་དམ་པའི་མཚན་བ ེན་ཡོད།

༢༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ལ་
ཡར་ ོས་ ས་པར་གཞིགས་ཏེ། ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་

མས་སེམས་བ ེད་རོགས༎

་བིད་ཨ་བི་མེ་ལེག་གི་མ ན་ནས་ ོས་པར་
ས་པས་མཐར་བ ད། འདི་ནི་དེ་
ས་ ་ ིས་པའི་ག ང་མ ར་ཞིག་གོ

༣༤ ངས་ ན་པར་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པར་ ་
ེ། ཁོང་ལ་བ ོད་པའི་ཚག་ནི་ངའི་ཁ་

ན་ ག་ ་གནས་སོ༎
༢ ངའི་སེམས་ ི་གདེང་ནི་གཙ་བོའི་ ེན་ ིས་

མཐོ་ ་ ིན་པས། ཉམ་ ང་ཚས་འདི་དག་ཐོས་ན་
དགའ་བར་འ ར།

༣ ོད་ཅག་གིས་ང་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོ་ཆེ་ ་
བ ོད་ཅིང་། ཁོང་གི་མཚན་ངོ་མཐོ་ ་འདེགས་པར་

།
༤ ོན་ཆད་ངས་གཙ་བོ་བཙལ་བས་ཁོང་གིས་

ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ ེ། འཇིགས་ ག་ཐམས་
ཅད་ལས་བ བས་པར་མཛད་དོ༎

༥ ཁོང་ལ་ཡར་བ ས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་གཟི་
འོད་ ིས་འ ད་ཅིང་། དེ་དག་ངོ་གནོངས་པར་

འ ར་མི་ ིད།
༦ ག་བ ལ་དང་འ ད་པའི་ངས་ ད་འབོད་

ས་པ་ལ་གཙ་བོས་གསན་པ་མ་ཟད། ག་བ ལ་
ཐམས་ཅད་དང་འ ལ་བར་མཛད།

༧ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ཁོང་ལ་འཇིགས་པའི་མི་
མས་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་ ར་བཏབ་ ེ། དེ་དག་

བ བས་པར་མཛད།
༨ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ིན་ ངས་

ན། ད་གཟོད་ཁོང་གི་མཛས་ ག་དེ་ཤེས་པར་འ ར།
ཁོང་ཉིད་བ ེན་མཁན་ མས་ལ་བསོད་ནམས་དང་

ན་ནོ༎
༩ ་ཡེ་གཙ་བོའི་དམ་པའི་དམངས་མི་ མས།

ོད་ཅག་ཁོང་ལ་འཇིགས་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོང་ལ་འཇིགས་པའི་དེར་ཅི་ཡང་ཆད་མི་ ིད།

༡༠ སེང་ ག་གཞོན་ ས་བཟའ་བ་མ་ ེད་པར་
ོགས་ ོམ་ ོང་དགོས་ ང་། གཙ་བོ་འཚལ་མཁན་
ི་མི་དེར་ཅི་ཡང་ཆད་མི་ ིད།

༡༡ ་ཡེ་ ོབ་ ག་ མས། ང་ལ་ཉོན་ཅིག ངས་
བ ར་འོས་པའི་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་

ོབ་ ོན་ ེད།
༡༢ ་ཞིག་འཚ་བར་ཞེན་པའམ། ་ཞིག་གིས་

ཚ་རིང་བོར་ ོན་པའམ། བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་
སེམས་ན།

༡༣ ་ ེ་ལས་ཚག་ངན་མི་འ ང་བ་དང་། མ ་
ོས་ལས་གཡོ་ འི་གཏམ་མི་འ ང་བར་ ེད་

དགོས་ལ།
༡༤ ངན་དང་ ལ་ཏེ་ལེགས་པར་ ོད་ཅིང་། ཞི་

བདེ་འཚལ་ལ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ེས་
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འ ངས་པར་ འོ༎
༡༥ གཙ་བོའི་ ན་ ིས་ ང་བདེན་ ི་མི་ལ་

གཟིགས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ན་ ིས་དེ་དག་གི་ ད་
འབོད་ལ་གསན་པར་ ེད།

༡༦ གཙ་བོས་ཉེས་པར་ ོད་མཁན་ མས་ལ་
ལོག་པར་བ ས་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་ནས་དེ་
དག་གི་མིང་མེད་པར་ ེད་དོ༎

༡༧ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ིས་ ད་འབོད་
ེད་ ིན་གཙ་བོས་ཐོས་ནས། དེ་དག་ ག་བ ལ་

ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་བར་མཛད།
༡༨ གཙ་བོ་ནི་སེམས་ ག་གིས་ཁེངས་པ་ མས་

དང་ཉེ་བར་བཅར་ཞིང་། མ་ཤེས་ ིས་ ག་བ ལ་
ོང་བ་ མས་བ བས་པར་མཛད།

༡༩ ང་བདེན་ ོང་བའི་མི་དེའི་ ག་བ ལ་ཇི་
འ འི་ཆེ་ཡང་། གཙ་བོས་ཁོ་རང་འདི་དག་ཐམས་
ཅད་ལས་ ོབ་པར་ ེད་ལ།

༢༠ དེའི་མགོ་ ས་ ི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་
གཅིག་ ང་མ་བཅག་པར་བ ང་བར་འ ར།

༢༡ ངན་ ིས་མི་ངན་པ་གསོད་པར་ ེད་ལ།
ང་བདེན་ ོང་བར་ ང་བའི་མི་ལ་ཆད་པ་གཅོད་

པར་ངེས་སོ༎
༢༢ གཙ་བོས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ མ་

ཤེས་ ོབ་པར་ ེད་དེ། ཁོང་ཉིད་བ ེན་མཁན་
མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་མི་ ེད་དོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༣༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་དང་ ོད་མཁན་
གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ ེད་ ིས་ ོད་རོགས་

གནོངས། ང་དང་འཐབ་མཁན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་
ེད་ ིས་འཐབ་རོགས་གནོངས།

༢ བ་ཆེ་ ང་གཉིས་ཀ་བ མས་ནས་ང་ལ་
ོགས་དན་མཛད།

༣ མ ང་ ང་ ེ་ངའི་ ེས་འདེད་མཁན་དེ་
འགོག་པར་མཛད། ེད་ ིས་ངའི་ མ་ཤེས་ལ། ང་
ནི་ ོད་ ོབ་མཁན་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་རོགས་ །

༤ ངའི་ ོག་འཚལ་མཁན་དེ་ངོ་གནོངས་ཤིང་
བ ས་བཅོས་ཐེབས་པར་ཤོག ང་གསོད་པར་ ོམ་
མཁན་དེ་ ི་ ར་ ེད་ཅིང་ངོ་གནོངས་པར་ཤོག

༥ དེ་དག་ནི་ ང་ནང་གི་ བ་མ་དང་འ ་བར།
གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་འདེད་པར་ཤོག

༦ དེ་དག་གི་ལམ་ནི་གནག་ཅིང་འ ེད་ལ། གཙ་
བོའི་ཕོ་ཉས་དེ་དག་འདེད་པར་ཤོག

༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་མཚན་མེད་
པར་ང་ལ་ ོག་ ་ ི་བ གས། ོག་ ་དོང་ ས་ཏེ་
ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་ ང་འ ོག་པར་ ོམ།

༨ གནོད་ ོན་ ོ་ ར་ ་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་
འབབ་པར་ཤོག རང་གིས་ ོག་ ་བ གས་པའི་ ི་
ཡིས་རང་གི་ ང་བ་འཛན་པར་ཤོག ཁོ་རང་དེའི་
ནང་ ་ ང་ ེ་གནོད་ ོན་དང་འ ད་པར་ཤོག

༩ ངའི་སེམས་ ིས་གཙ་བོ་བ ེན་པས་དགའ་
བ་འཕེལ་ཞིང་། ཁོང་གི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ལ་
བ ེན་ནས་ ོ་བ་ ས།

༡༠ ངའི་ ས་པས་ ང་། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ག་
བ ལ་དང་འ ད་པ་དག་རང་ལས་ ོབས་ཆེ་བ་

མས་ལས་ ོབ་པར་ ས་པ་ནི་ ེད་ལས་ ། ད ལ་
ཕོངས་ ་ ར་བ་ མས་ཆོམ་ ན་དག་ལས་ ོབ་
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པར་ ས་པ་ནི་ ེད་ལས་ ་ཞེས་ཟེར།
༡༡ དཔང་མི་ངན་པ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ། ང་

ལ་མི་ཤེས་པའི་དོན་ མས་འ ི་བར་ ེད།
༡༢ དེ་དག་གིས་ ིན་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་ནས།

ངའི་ མ་ཤེས་ཁེར་ ང་གི་ ག་ལ་ ར།
༡༣ ང་ལ་མཚན་ན། དེ་དག་ནད་ ིས་གཟིར་

བའི་ ས་ ། གསོ་མའི་ ་ ོན་པ་དང་། ང་གནས་
ང་ཞིང་རང་གི་སེམས་དམའ་བར་ཕབ་ ང་། ངས་

ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་ ིར་རང་གི་ མ་ ་འོངས་སོ༎
༡༤ ངས་དེ་ ར་ ས་ནས་དེ་དག་རང་གི་

ོགས་པོ་དང་ ་ ་ ར་བ ས་ལ། རང་གི་མ་ལ་
་ངན་ ་བ་བཞིན་ ས་པོ་འ མས་ཤིང་ག ང་

འབོད་ ས།
༡༥ ང་རང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་ན། དེ་

དག་དགའ་ ེ་ ན་ ་འཛམས་པར་ ེད་ལ། ངས་
གཏད་ནས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་མི་ངན་དེ་དག་མཉམ་

་འཛམས་ནས་ང་ལ་ ོལ་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ ན་
ཆད་མེད་པར་ང་རལ་བར་ ེད།

༡༦ དེ་དག་ནི་ ན་ཐོག་གཅིག་ ་འ ས་ཏེ་
ཧབ་དགོད་ ེད་པའི་ཧམ་ ན་ ི་མི་དང་འ ་བར་
ང་ལ་སོ་འདེབས་པར་ ེད།

༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ཁ་ཡ་
མི་ ེད་པར་ནམ་ ི་བར་ ་བ ས་ཏེ་ ོད་དགོས།

ེད་ ིས་ངའི་ མ་ཤེས་དེ་དག་གི་ག ག་ བ་ ོད་
ནས་ ོབ་རོགས། ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་༼མ་ཡིག་ ་
གཅིག་ ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽སེང་གེ་གཞོན་ འི་ཁ་
ནས་ ོབ་རོགས།

༡༨ ངས་ཆོས་ཚགས་ ི་ད ས་ནས་ ེད་ལ་

གས་ ེ་ཆེ་ ། ངས་ཚགས་མི་རནམས་ ི་ ོད་ནས་
ེད་ལ་བ ོད་པར་ ེད།

༡༩ ེད་ ིས་གནས་ གས་མེད་པར་ང་ད ་ ་
འཛན་མཁན་ མས་ང་ལས་ ལ་ ་མ་འ ག ་
མཚན་མེད་པར་ང་ལ་ ང་བའི་མི་དེར་ང་ལ་མིག་
ལོག་པར་བ ་ ་མ་འ ག

༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདེན་པའི་
གཏམ་མི་བཤད་པར། དེ་ལས་ ོག་ ེ་གཡོ་ ་དང་

ན་པའི་ ད་ཆས་ས་ ེང་ ་བདེ་བར་ ོད་པའི་མི་
མས་ལ་གནོད་པ་ ེལ་བར་ ེད།

༢༡ དེ་དག་གིས་ཁ་ཆེ་ཆེར་གདངས་ཏེ་ང་ལ། ཨ་
ཧ། ཨ་ཧ། ངེད་ཅག་གི་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ར་ཏོ་
ཞེས་ ོལ་བར་ ེད།

༢༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་གཟིགས་ ང་
བས། ཞལ་ ོམ་པར་མ་ ེད་ཅིག ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ང་དང་མ་འ ལ་ཅིག
༢༣ ངེད་ ི་ ་ ེ། ངེད་ ི་གཙ་བོ་ལགས། ེད་

རང་སད་པར་ ིས་ཏེ། ངའི་དོན་དག་ལ་བ ར་ཤ་
བཅད་ཅིང་། ང་ལ་དཀར་འདོན་ ེད་པར་ཤོག

༢༤ གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་རང་
གི་ ི་ ོམས་ ིས་ང་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ལས། དེ་
དག་ང་ལས་ ལ་ ་མ་འ ག

༢༥ དེ་དག་གི་སེམས་ ། ཨ་ཧ། ང་ཚའི་འདོད་
པ་བཞིན་འ བ་སོང་ མ་ ་མ་འ ག དེ་དག་གིས།
ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ ར་མིད་ ས་སོ་ཞེས་བཤད་

་མ་འ ག
༢༦ ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་ན་དགའ་བར་

འ ར་བའི་མི་ མས་མཉམ་ ་ངོ་གནོངས་པར་ཤོག
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ང་ལ་ཆེ་མདོག་ ོན་མཁན་ མས་ངོ་ཚ་ཞིང་ཁ་
ེངས་པར་ཤོག

༢༧ ངའི་ཉེས་པ་དཀར་འདོན་༼མ་ཡིག་ ་ ི་
ོམས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ས་ན་དགའ་བའི་མི་
མས་དགའ་བར་ཤོག དེ་དག་གིས་ ན་ ། གཙ་བོ་

ཆེ་ ་བ ར་བར་ཤོག གཙ་བོ་ནི་རང་གི་གཡོག་པོ་
བདེ་བར་མོས་སོ་ཞེས་ ་བར་ཤོག

༢༨ ངའི་ ེ་ཡིས་ ག་ ་ ེད་ ི་ ི་ ོམས་ ེང་
ཞིང་། ན་པར་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ ེད༎

གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་མ ར་
འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༣༦ མི་ངན་པའི་ཉེས་པས་དེའི་སེམས་ །
ངས་ ་མཐོང་ཡང་ ག་པར་མི་འ ར་

ཞེས་འདོད།
༢ དེས་རང་གིས་རང་ལ་བ ད་དེ། རང་གི་ནག་

ཉེས་དེ་ནམ་ཡང་ ིར་མི་མངོན་ཞིང་དེ་ལ་གཞན་
ང་བར་མི་ ེད་ མ།

༣ དེའི་ཁ་ནང་གི་ ད་ཆ་ཡོད་ཚད་ནི་ནག་ཉེས་
དང་གཡོ་ ས་ཁེངས་ཤིང་། ཁོ་རང་ཤེས་རབ་དང་

ོད་གཙང་ལ་གཏན་ ལ་ ་ ར་འ ག
༤ དེས་མལ་ ིའི་ ེང་ནས་ ང་ནག་ཉེས་ལ་རེ་

ཞིང་ངན་པའི་ལམ་ལ་ གས་པར་ ོ་ཁ་འཁོར་བར་
མ་ཟད། ངན་པའི་ལས་ལ་ ང་བར་མི་ ེད།

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ནམ་
མཁའི་མཐོངས་ལ་རེག་ཅིང་། ེད་ ི་ གས་ ད་

ང་བ་ ོང་བའི་ད ིངས་ ་ ག
༦ ེད་ ི་ ི་ ོམས་ནི་རི་བོ་བཞིན་མཐོ་ལ།

ེད་ ི་ ང་བདེན་ནི་ ་མཚ་བཞིན་ཟབ། ེ་གཙ་
བོ་ལགས། ེད་ ིས་མི་དམངས་དང་། ོ་ གས་
ཐམས་ཅད་ ོབ་པར་ ེད།

༧ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ནི་ཇི་འ འི་
་ཆེ་བ་ལ་ཨང་། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ེད་ ི་

གཤོག་པའི་ ་འོག་ ་འཚང་ཡོད།
༨ དེ་དག་ནི་ ེད་ ི་གནས་དམ་པའི་བཟང་

བ ང་གིས་ཚམས་པ་དང་། ེད་ ིས་ ང་དེ་དག་
ལ་ ེད་ ི་དགའ་བའི་ ་བོ་འ ང་ ་འ ག་ ིད།

༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་གམ་ན་ཚ་ ོག་གི་
འ ང་ ངས་ཡོད། ེད་ ི་འོད་ལས་ང་ཚས་འོད་
མདངས་མཐོང་ བ་ངེས།

༡༠ ེད་ ིས་ མས་བ ེ་ ག་ ་ ེད་ངོ་ཤེས་
པའི་མི་ལ་བ ོལ་ཅིག ག ང་ ད་ ང་བའི་མི་ནི་

ག་ ་ ི་ ོམས་ ིས་འཚ་རོགས།
༡༡ ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པའི་མི་ལ་ང་ ོག་བ ིས་

ེད་ ་མ་འ ག ག མ་ ག་ཅན་ ི་ལག་པས་ང་
མཐར་བ ོད་ ་མ་འ ག

༡༢ གནས་དེ་ ། ནག་ཉེས་བསགས་པའི་མི་
མས་འ ེལ་ཟིན། དེ་དག་གཞན་ ིས་ ེལ་བས།
ར་ཡང་ལངས་པར་མི་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༣༧ ས་ཉེས་བཟོ་མཁན་ མས་ལ་བ ས་
ཏེ་སེམས་འ ག་པར་ ེད་མི་ ང་ལ།

ང་བདེན་མི་ ོང་བ་ མས་ལ་བ ས་ཏེ་ ག་དོག་
ང་ ེད་མི་ ང་། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་འ ེག་

ལ་ཉེ་བའི་ ་དང་འ ་ལ། མ་ལ་ཉེ་བའི་ ་ ོན་
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དང་ཡང་འ འོ༎
༣ ོད་ ིས་གཙ་བོ་བ ེན་ཏེ་བཟང་བོའི་ལས་

ལ་ ོད་པར་འོས། ས་ ེང་ ་བ ད་དེ་ཁོང་གི་
གས་ ད་ ང་མོ་ཟས་ ་ ེད་ལ། ༤ གཙ་བོ་བ ེན་

པས་དགའ་བར་འོས། ཁོང་གིས་ ེད་ ི་ཅི་འདོད་པ་
མས་ ོད་ལ་བ ོལ་ངེས་སོ༎

༥ ོད་ ིས་ལས་ མས་གཙ་བོ་ལ་བཅོལ་ཞིང་
ཁོང་ཉིད་བ ེན་ན། ཁོང་གིས་ཡོད་ཚད་འ བ་ ་
འ ག་གོ། ༦ ཁོང་གིས་ ེད་ ི་ ང་ ོམས་ནི་འོད་
བཞིན་འཚར་བར་ ེད་ལ། ེད་ ི་ ང་ ོམས་ནི་
ཉིན་ ང་གི་ཉི་མ་བཞིན་གསལ་བར་ ེད།

༧ ོད་ ིས་ཁ་རོག་གེར་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་
ནས་ཁོང་ལ་ངང་ ག་ ེད་པ་ལས། ལམ་གཞན་ལ་
འ ག་བདེ་བའམ་ངན་ ས་གང་ཞིག་འ བ་ ་
བར་མཐོང་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བར་ ེད་མི་ ང་།

༨ ོ་བ་མཚམས་འཇོག་པའམ་ཁོང་ ོ་འདོར་
བ་ལས། ཡིད་མ་བདེ་བའི་དབང་གིས་ལས་ངན་པ་

ེད་མི་ ང་ངོ་༎ ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངན་ ེད་མཁན་
མས་ཚར་བཅད་དེ། གཙ་བོ་ལ་ ག་མཁན་ཁོ་ནར་

ས་ ལ་ཐོབ་པར་འ ར།
༡༠ ས་ ན་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། མི་ངན་པ་

མས་མེད་པར་འ ར་བས། ོད་ ིས་དེའི་ ོད་
གནས་ལ་ཞིབ་ ་བཙལ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར།
༡༡ འོན་ ང་ཁེངས་ ང་དང་ ན་པའི་མི་ལ་ས་
ཞིང་ཐོབ་ཅིང་། ན་ མ་ཚགས་པའི་དགའ་བདེས་
ཁེངས་པར་འ ར།

༡༢ མི་ངན་པས་ ས་ངན་ ིས་ ང་བདེན་ ོང་
བའི་མི་ལ་གནོད་ ེལ་ཞིང་། དེ་ལ་བ ས་ནས་སོ་

འ ད་པར་ ེད་མོད། ༡༣ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་འ ་བར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཉེས་ཆད་འཕོག་པའི་
ཉི་མ་ ེབས་ལ་ཉེ་བས་སོ༎

༡༤ མི་ངན་པས་ག ་ ད་ལ་མདའ་བཞག་ཅིང་
རལ་ ི་ བས་ལས་ ང་ ེ། ག་དང་ད ལ་ཕོངས་

ི་གཟིར་བའི་མི་ མས་ ེལ་བར་ ོམ། ག ང་ ང་
ད་འཇམ་ ི་མི་ མས་གསོད་པར་ ོམ། ༡༥ དེ་

དག་གི་ ི་རང་གི་ ིང་ ་ ག་ཅིང་། དེ་དག་གི་ག ་
འཆག་པར་འ ར།

༡༦ ང་བདེན་ ོང་བའི་མི་ལ་འ ོར་བ་ཞན་
ཡང་། མི་ངན་པ་མང་པོའི་ ་ ོབས་ལས་ ག་གོ།
༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ངན་པའི་ད ང་བ་གཅོད་
ཅིང་། གཙ་བོས་ ང་བདེན་ ོང་བའི་མི་ མས་ ོར་
བར་ ེད།

༡༨ གཙ་བོས་མི་ཡོངས་ ་དག་པ་ མས་ ི་ཉིན་
མོ་ཤེས་པས། དེ་དག་གི་ ལ་ནོར་གཏན་ ་ཉར་
ཞིང་། ༡༩ དེ་དག་དཀའ་ངལ་དང་འ ད་པའི་ ས་

་ངོ་གནོངས་པར་མི་ ེད་ལ། ་གེས་མནར་བའི་
ས་ ་འ ང་བར་ ེད།

༢༠ མི་ངན་པ་ནི་དེ་ལས་ ོག་ ེ་མེད་པར་
འ ར། གཙ་བོའི་ད ་བོ་ མས་ནི་ ་ འི་ཚལ་
༼ཡང་ན། ང་ཐང་གི་མཛས་པ་ཞེས་བ ར།༽
བཞིན་ ་བར་འ ར། ་བ་བཞིན་མེད་པར་འ ར།

༢༡ མི་ངན་ ིས་ ་ལོན་ ངས་ ང་འཇལ་བར་
མི་ ེད། ང་བདེན་ ོང་བའི་མིས་གཞན་ལ་ ིན་
གཟོ་ཞིང་ ིན་པ་གཏོང་བར་ ེད། ༢༢ གཙ་བོའི་

ིན་ བས་ཐོབ་པའི་མི་ལ་ས་ཞིང་འཐོབ་པར་
འ ར་ཞིང་། ཁོང་གིས་དམོད་བོར་བའི་མི་ མས་
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མེད་པར་འ ར་ངེས།
༢༣ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་གོམ་པའི་

འདེགས་འཇོག་ནི་གཙ་བོས་བ ན་ ་འ ག་ཅིང་།
དེའི་བ ོད་ལམ་ལ་ཡང་གཙ་བོ་ད ེས་པར་འ ར།
༢༤ དེའི་ ང་བ་འ ེད་ ང་ ས་པོ་ཡོངས་ ་
འ ེལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། གཙ་བོའི་ ག་གིས་བ ོར་
ནས་ཡོད་དོ༎༼ཡང་ན། ཁོའི་ལག་པས་བ ང་ནས་
ཡོད་ཅེས་བ ར་བར་ །༽

༢༥ ང་ ང་ ིས་པ་ནས་ད་ ་ ས་པའི་བར་ །
ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་གཞན་ ིས་དོར་བ་

མཐོང་མ་ ོང་ལ། དེའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ིས་
ཟས་ ོང་བ་ཡང་མཐོང་མ་ ོང་། ༢༦ དེས་ནམ་ཡང་
མི་ མས་ ིན་ ིས་ ོང་ཞིང་ཅི་ཡོད་གཡར་བ ི་

ས་པས། དེའི་ ེས་རབས་པ་ མས་བསོད་ནམས་
དང་ ན་པར་ ར།

༢༧ ོད་རང་ངན་དང་ ལ་ཞིང་། ོད་ ིས་
ལེགས་པར་ ད་ན་ནམ་ཡང་བདེ་བར་འ ར།
༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ང་བདེན་ལ་དགའ་
ཞིང་རང་གི་དམ་པའི་དམངས་ མས་འདོར་བར་
མི་ ེད་པས། དེ་དག་གི་གཏན་ ི་མགོན་ བས་ ་
འ ར་ངེས། འོན་ ང་མི་ངན་པའི་ ེས་རབས་པ་

མས་ཚར་གཅོད་དོ༎ ༢༩ ང་བདེན་ ོང་མཁན་
མས་ལ་ས་ཞིང་འཐོབ་པ་མ་ཟད། དེའི་ ེང་ ་

གཏན་ ོད་ ེད་ བ།
༣༠ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ིས་ཁ་ནས་

ཤེས་རབ་ ེང་ཞིང་། ེ་ཡིས་ ང་ ོམས་ ི་ ད་ཆ་
འཆད་ངེས། ༣༡ ་ཡི་བཀའ་ ིམས་སེམས་ ་ཡོད་

པས། དེའི་ ང་བ་ནམ་ཡང་འ ེད་པར་མི་འ ར།
༣༢ མི་ངན་པས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ལ་ ལ་

ཞིབ་ ས་ནས་དེ་གསོད་པར་ ོམ། ༣༣ གཙ་བོས་ཁོ་
རང་མི་ངན་པའི་ལག་ ་འཇོག་མི་ ིད་ལ། ཞལ་ ེ་
གཅོད་པའི་ ས་ འང་དེ་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་མི་ ིད།

༣༤ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ག་ཅིང་ཁོང་གི་
བཀའ་བ ང་ན། ཁོང་གིས་ ོད་རང་ཡར་བཏེགས་
ཏེ་ས་ཞིང་འཐོབ་ ་འ ག་ལ། མི་ངན་པ་ ་མེད་ ་
གཏོང་ ས་ ང་ ོད་ ིས་མཐོང་ངེས།

༣༥ ངས་ ོབས་དང་ ན་པའི་མི་ངན་པ་མཐོང་
ོང་ ེ། དེ་ནི་ ལ་དེར་ ེས་ཤིང་འ ས་པའི་ ོང་

བོ་ ོན་པོ་དང་འ ་ཡང་། ༣༦ བསམ་ ལ་ལས་
འདས་པ་ཞིག་ལ། མི་ མས་གནས་དེ་བ ད་འོང་

ས་དེ་མི་མཐོང་བར་ ར། ངས་ ང་དེ་བཙལ་ཡང་
ེད་པར་མ་ ར།

༣༧ ོད་ ིས་ཡོངས་ ་དག་པའི་མི་ལ་ཞིབ་ ་
དང་། ག ང་ ང་གི་མི་ མས་ལ་ ང་ ་ ོས་དང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞི་བདེ་དང་ ན་པའི་མི་ལ་མ ག་
འ ས་བཟང་བོ་ཡོད། ༣༨ ིམས་དང་འགལ་བའི་མི་

མས་མཉམ་ ་མེད་པར་འ ར་ཏེ། མི་ངན་པ་ཅིས་
ང་ ་མེད་ ་གཏོང་ངོ་༎

༣༩ འོན་ ང་། ང་བདེན་ ོང་བ་ མས་ལ་
ོབ་ཐབས་ཡོད་པ་ནི་གཙ་བོ་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཁོང་

ནི་དེ་དག་དཀའ་ངལ་ལ་འ ད་ ས་ ི་ ར་ ོང་
ཡིན། ༤༠ གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་ ོགས་དན་མཛད་དེ།
དེ་དག་བ བས་པར་མཛད། ཁོང་གིས་དེ་དག་མི་
ངན་པའི་ལག་ནས་ཐར་ ་བ ག་ ེ་ ོབ་དོན་ནི།
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དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་བ ེན་པས་སོ༎

་བིད་ ིས་ ན་ ེན་ ་ ངས་པའི་མ ར།

༣༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ ོ་
བའི་ངང་ནས་ང་ལ་ ིགས་དམོད་མ་

མཛད་ཅིག གས་ ོ་བ་ཆེན་པོས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་མ་
གཅོད་ཅིག

༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་མདའ་ངའི་ ས་ ེང་
་ ག་ཅིང་། ེད་ ི་ ག་གིས་ང་མནན་ནས་ཡོད།

༣ ེད་ ི་ གས་ ོས་པས་ངའི་ ས་ ི་ཤ་ལ་
འ ས་ཤོར་ ང་བ་དང་། ངས་ཉེས་པ་བསགས་པས་
རང་གི་ ས་པ་ཡང་བདེ་བར་གནས་ཐབས་མེད།

༤ ངའི་ནག་ཉེས་རང་གི་མགོ་འཕང་ལས་ ང་
མཐོ་ ་འཕགས་ཏེ། ར་བོ་ ི་ཞིག་ཐེག་པར་དཀའ་
བ་དང་འ འོ༎

༥ ང་ནི་ ན་ཞིང་ ོངས་པས་ངའི་ ་ཁ་ ལ་
ནས་ ག་ ག་ཟགས་པ་དང་།

༦ མགོ་བོ་ན་བས་ ས་པོ་བ མ་ ེ་ཉིན་གང་
བོར་ག ང་འབོད་ ས།

༧ ངའི་ ེད་པ་མེ་ཡིས་ ེག་པ་དང་འ ་བས་
ས་ ི་ཤ་ལ་འ ས་ཤོར་ ང་།

༨ ང་མནན་ཏེ་ ས་པར་ ས་པས་ ས་པོ་ངལ་
ིས་ བ་པ་དང་། སེམས་པ་མ་བདེ་བའི་དབང་

གིས་འ ན་ ་ཡང་བཏོན་ནོ༎
༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་རེ་འ ན་ཡོད་ཚད་

ེད་ ི་ ང་ ་ཡོད་ཅིང་། ངའི་ཁ་ནས་ཤོར་བའི་
དངན་པ་ ེད་ལ་གསང་བར་མི་ །

༡༠ ངའི་ ིང་གི་འཕར་ ིང་ ོད་ཅིང་ ོབས་

གས་ཟད་པ་མ་ཟད། ངའི་མིག་གི་མདངས་ ང་
ཉམས་པར་ ར།

༡༡ ངའི་བ ེ་བའི་ ོགས་ མས་ངའི་གདོན་
ནད་འདི་ལ་འཇིགས་ནས་ཕག་ ་ ང་ ེ་ ོད་ཅིང་།
ངའི་ ིམ་ ི་གཉེན་ཉེ་ མས་ ང་ ང་རིང་བོའི་ས་
ན་ ོད་དོ༎

༡༢ ངའི་ ོག་འཚལ་མཁན་ མས་ ིས་ ་ ་
བ གས་པ་དང་། ང་ལ་གནོད་ ེལ་བར་འདོད་
མཁན་ མས་ ིས་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་འཆད་ཅིང་།
ནམ་ ན་སེམས་ ་གཡོ་ ་འཆང་།

༡༣ འོན་ ང་ངས་འོན་པ་བཞིན་མ་ཉན་ལ།
གས་པ་བཞིན་མ་ ས་པར་མ་ཟད།

༡༤ ང་ནི་ཅི་ཡང་གོ་མི་ ས་པའི་མི་ཞིག་དང་
འ ་བར་ཁ་ནས་ལན་མ་བ ོད་དོ༎

༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ཡར་ ོས་
ེད། གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་

བཞེས་གནང་རོགས།
༡༦ ངས་ ོན་ཆད་འདི་ ད་ ། དེ་དག་ང་ལས་

ལ་ ིད་ཅིང་། ངའི་ ང་བ་འ ེད་པའི་ ས་ ། དེ་
དག་གིས་ང་ལ་ཆེ་མདོག་ ོན་པར་ ེད།

༡༧ ང་འ ེལ་ལ་ཉེ་བས། ངའི་ ག་བ ལ་ངའི་
ན་ ་ངའི་མ ན་ན་གནས་སོ༎

༡༨ ངས་རང་གི་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་ ེད་ ིད་པ་
མ་ཟད། ངས་རང་གིས་ཉེས་པ་བསགས་པ་ལ་སེམས་

ག་ ེད་ ིན་མཆིས།
༡༩ ཡིན་ནའང་། ངའི་ད ་བོ་ མས་ནི་ ེ་

གས་མཚར་ཞིང་ ོབས་དང་ ན་ལ། གནས་
གས་མེད་པར་ང་ལ་ ང་མཁན་ནི་མང་ནས་མང་



ག ང་མ ར 38–39 875

་ ིན།
༢༠ ིན་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་མཁན་ མས་

ིས་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་
བདེན་དོན་ ེག་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎

༢༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་མ་
བ ར་ཅིག ངའི་ ་ལགས། ེད་ང་དང་མ་འ ལ་
ཅིག

༢༢ ང་རང་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་
ང་ལ་ ར་ ་ ོགས་དན་མཛད་ཅིག།

་བིད་ ི་མ ར། འགོ་མཛད་ཡེ་ ་ ན་ ད་པ་ཞིག

༣༩ ངས་ ོན་ཆད་འདི་ ད་ ། ངས་གཏམ་
ོད་ལ་མཉམ་འཇོག་ ས་ཏེ། རང་གི་ ེ་

ཡིས་ཉེས་པ་མི་བསགས་པར་ ེད་དགོས། མི་ངན་པ་
མ ན་ན་ཡོད་པའི་ ས་ ། རང་ཁ་ བ་ ིས་དགག་
པར་ ་ཞེས་ ས་ ོང་།

༢ ང་རང་ཁ་རོག་གེར་གཏམ་བཟང་བོ་ཡང་ཁ་
ནས་མ་བཤད་པར་བ ད་པས། ངའི་སེམས་ ག་
གིས་ཁེངས་ཏེ།

༣ ངའི་སེམས་ཁོག་པའི་ནང་ ་ཚ་བས་གཟིར།
ངས་ཁ་རོག་གེར་བསམ་ ོ་གཏོང་བའི་ ས་ ་
སེམས་ནས་མེ་འབར་བར་ ར་བས། ངས་ ེ་ཡིས་
འདི་ ད་ །

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་རང་གི་ཚ་
མ ག་ཤེས་ ་འ ག་རོགས། ང་རང་ནམ་ ི་བར་
འཚ་ བ་བམ། ང་ལ་རང་གི་ཚ་ཚད་ ང་བ་ཤེས་ ་
འ ག་རོགས།

༥ ེད་ ིས་ངའི་ལོ་ ་ལག་ངོ་བཞིན་དོག་པར་

མཛད་པས། ངའི་ཚ་གང་གི་ལོ་ ་ནི་ ེད་ ི་ ང་ན་
མེད་པ་དང་འ འོ༎ མི་ མས་ཆེས་བ ན་པའི་ ས་
དེའང་མདོར་ན་ཡོངས་ ་ ོང་བའོ༎༼སེ་ ཱ༽

༦ འཇིག་ ེན་པའི་ ་ ེད་ ིབ་མའི་ག གས་ ་
བ་པས། དེ་དག་ལ་ཁོམ་ལོང་མེད་ ང་ ིང་བོས་

དབེན། ་ནོར་མང་ ་བསགས་ ང་མ་འོངས་པར་
་དབང་མི་ཤེས།

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ད་ ་ངས་ཅི་ལ་ ག་གིན་
ཡོད། ངས་ ེད་ལ་རེ་ ོས་འཆའ་འོ༎

༨ ེད་ ིས་ང་རང་ནོར་འ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་
བ བས་ཏེ། ན་ ོངས་པ་ མས་ ི་བ ས་བཅོས་
ཐེབས་ ་མ་འ ག

༩ ང་ཅི་དང་འ ད་ ིད་པ་ནི་ ེད་ལ་རག་ལས་
པས། ངས་མི་ ་བའི་བ ལ་ གས་འཛན་པར་ ེད།

༡༠ ེད་ ིས་ང་ལ་ ག་འ ག་མཛད་ན་ང་མེད་
པར་འ ར་བས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ཉེས་ཆད་ངའི་

ས་ ེང་ལ་མི་འབབ་པར་ ིས་ཤིག
༡༡ མིས་ཉེས་པ་བསགས་ཏེ་ ེད་ ིས་ཉེས་ཆད་

གཅོད་པའི་ ས་ ། དེའི་འ མ་མདངས་༼འ མ་
དམངས་ནི་ཡང་ན། དགའ་བ་ཞེས་ ང་བ ར་
ཆོག༽མེད་པར་ ར་བའི་ ལ་ནི་ ་བ་འ ་ཡིས་
ཟོས་པ་དང་འ ་ ེ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་དངོས་
གནས་ ིང་བོ་མི་འ ག ༼སེ་ ཱ༽

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ོན་
འདེབས་ལ་གསན་ཞིང་། ངའི་ ད་འབོད་ལ་ གས་
ཞིབ་མོས་གསན་རོགས། ངའི་མིག་ ་ ེད་ ིས་ ང་
མེད་ ་མ་འཇོག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ ེད་

ི་ ང་ནས་མེས་པོ་ མས་དང་འ ་བར་མ ོན་པོ་
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དང་གནས་གཡར་བ་ཙམ་མོ༎
༡༣ ེད་ ིས་ང་ལ་ ་ཡངས་གནང་ ེ། ང་རང་

ིར་ལོག་མེད་པའི་ ལ་ ་མ་སོང་བའི་ ོན་ལ་
ོབས་ གས་བ ོལ་རོགས་ཞེས་བཤད་དོ༎

་བིད་ ི་མ ར་འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༠ ོན་ཆད་ངས་གཙ་བོ་ལ་ངང་ ག་ ས་
ཤིང་། ཁོང་གིས་ ང་ངའི་ ་འབོད་ལ་

གསན།
༢ ཁོང་གིས་ང་ཉེས་པའི་དོང་དང་འདམ་ལས་

ཡར་ ངས་ཏེ། ངའི་ ང་བ་ཕ་བོང་གི་ ེང་ ་
བ གས་ཤིང་བ ན་པར་མཛད།

༣ ཁོང་གིས་ངའི་ཁ་ནས་ ་གསར་བ་ ེ། ངེད་
ཅག་གི་ ་ལ་བ ོད་པའི་ཚག་གཏོང་བར་མཛད་
པས། མི་མང་པོས་དེ་མཐོང་ནས་ ག་ཅིང་གཙ་བོ་
བ ེན་པར་ ེད།

༤ གཙ་བོ་བ ེན་ཅིང་། ང་ ལ་ཅན་དང་ ལ་
འཆོས་ ི་མི་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་མཁན་ནི་བསོད་ནམས་
དང་ ན་པ་ཡིན།

༥ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་
ད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་དང་། ེད་ ིས་

ང་ཚ་ལ་ གས་གཞིགས་བཏང་བ་ཤིན་ ་མང་བས་
གསལ་བོར་འཆད་ག་ལ་ ས། གལ་ཏེ་གསལ་བོར་
འཆད་དགོས་ན། ནམ་ཡང་བ ོད་ ིས་མི་ལང་ངོ་༎

༦ འ ལ་དངོས་དང་ལེགས་ ེས་ལ་ ེད་མི་
ད ེས། ེད་ ིས་ངའི་ ་བ་ ེས་པར་མཛད། དམར་
བསང་དང་ ིག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ནི་ ེད་ལ་
མཁོ་བ་མ་ཡིན།

༧ དེ་ ས་ངས་འདི་ ད་ ། གཟིགས་དང་། ང་
ེབས་ ང་། ངའི་དོན་ མས་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་

ཟིན།
༨ ེ་ངེད་ ི་ ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ གས་

དགོངས་ ར་ ེད་པར་མོས་ཏེ། ེད་ ི་བཀའ་
ིམས་ངས་སེམས་ ་ཉར་ཡོད་ཅེས་ ས།

༩ ངས་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་ ང་བདེན་
ི་ལེགས་གཏམ་བ ག་ ེ། རང་ཉིད་ ི་ཁ་འགོག་

ཐབས་ ལ་བར་ ར། ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་ནི་ ེད་
ིས་མ ེན་གསལ་ ར་རོ༎

༡༠ ངས་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་ ང་གཏམ་སེམས་ ་
ཉར་མ་ ོང་བར། ེད་ ི་ གས་ ད་ ང་མོ་དང་
བཀའ་ ིན་གསལ་བ ོད་ ས་ཟིན། ཆོས་ཚགས་

ི་ ོད་ ་ངས་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་དང་
ག ང་ ང་འགེབས་མ་ ོང་།

༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ མས་
བ ེའི་ ན་གཏོང་བར་མ་མཛད་ཅིག ེད་ ི་

མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་གིས་ ག་ ་ང་ལ་
མགོན་ བས་གནང་བར་ཤོག

༡༢ བ ང་གིས་མི་ལང་བའི་ཉེས་ ོན་ ིས་ང་
མཐའ་ནས་བ ོར། ངའི་ནག་ཉེས་ ིས་ངའི་ ེས་
ཆོད་དེ་མགོ་བོ་འདེགས་མི་ བ་པར་མཛད། ནག་
ཉེས་འདི་དག་ནི་ངའི་ འི་ཉག་མ་ལས་ ང་མང་
བས། ངའི་ ིང་ཁོང་ནས་འདར་བར་ ེད།

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་བ ེ་བས་
ང་རང་ ོབ་རོགས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ར་

་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད།
༡༤ ངའི་ ོག་འཚལ་བའམ། ངའི་ ོག་གཅོད་
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པར་རེམ་པ་ མས་མཉམ་ ་ངོ་གནོངས་པར་ཤོག
ང་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ན་དགའ་བའི་མི་ མས་
འཐོར་ཞིང་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པར་ཤོག

༡༥ ང་ལ་བ ས་ཏེ་ཨ་ཧ། ཨ་ཧ་ཟེར་མཁན་
མས་ངོ་གནོངས་ནས་ ད་པར་ཤོག

༡༦ ེད་འཚལ་མཁན་ མས་ལ་ ེད་ལས་
དགའ་བ་དང་ ོ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག ེད་ ི་ ོག་ ོབ་

ི་ ིན་ལ་དགའ་བ་ མས་ ིས་ ག་ ་འདི་ ད་ །
གཙ་བོ་ཆེ་ ་བ ར་བར་འོས་སོ་ཞེས་ ་བར་ཤོག།

༡༧ ང་ནི་ ག་བ ལ་དང་ད ལ་ཕོངས་ ིས་
གཟིར་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ་ཡིས་ ར་བཞིན་ང་ལ་
ཞལ་གཟིགས་གནང་། ེད་ནི་ང་ལ་ ོགས་དན་
མཛད་མཁན་དང་ ོབ་མཁན་དེ་ཡིན་པས། ེ་ ་
ལགས། ེད་ ིས་ ས་ལས་ཡོལ་བར་མ་མཛད་ཅིག།

་བིད་ ི་མ ར་འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༡ ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་ལ་བ ེ་བས་
ོང་མཁན་དེར་བསོད་ནམས་དང་ ན་

ནོ༎ ཁོ་རང་དཀའ་ངལ་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོ་
དེར། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ོབ་པར་ངེས།

༢ གཙ་བོས་ཁོ་རང་བ བས་ཤིང་འཚ་ ་བ ག་
ནས། ཁོས་མི་ ལ་ ་བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ོད་ བ་
པར་འ ར། ེད་ ིས་ཁོ་རང་ད ་ལག་ ་ ད་ནས་
དེ་དག་གི་འདོད་དོན་འ བ་ ་མ་འ ག

༣ ཁོ་ལ་ནད་ ི་མོ་ཕོག་ ེ་མལ་སར་ ང་ ས།
གཙ་བོས་ཁོ་ ོབ་པར་ངེས་ལ། ནད་གཞིའི་ ོད་ནས་

ེད་ ིས་ཁོ་ལ་མལ་ ན་འདིངས་ངེས།
༤ ོན་ཆད་ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་དང་གསོ་ ོང་གནང་རོགས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ངོ་
ཞེས་ ས།

༥ ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ང་ལ། ཁོང་ནམ་ཞིག་
ལ་འཆིའམ། དེ་ ས་ཁོང་གི་མཚན་ཡང་མེད་པར་
འ ར་ ིད་ཅེས་གཏན་ངན་ ེང་བར་ ེད།

༦ དེ་ང་ལ་ ་ ་འོང་ ས་ ན་འཆད་ཅིང་
སེམས་ ་ངན་གཡོས་ཁེངས་འ ག ི་རོལ་ ་

ེབས་ ས་ད་གཟོད་བཤད་པར་ ེད།
༧ ང་ལ་ ང་བ་ མས་ ིས་མགོ་ཐོད་ག གས་

ཏེ་ང་རང་ ེང་བ་དང་། དེ་དག་གིས་ཐབས་བཀོད་
འཐེན་ནས་ང་རང་གསོད་པར་ ོམ།

༨ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ནད་ ག་པོ་ཞིག་
དེ་ལ་ཕོག་ནས་མལ་སར་ ང་ ེས། ནམ་ཡང་ལངས་
པར་མི་འ ར་ཞེས་ཟེར།

༩ ང་དང་ཆེས་ཐག་ཉེ་བའི་ ོགས་པོ་ ེ། ངའི་
བ ེན་ས་དང་ངའི་ཟ་མ་བཟས་ ོང་བ་ མས་ ིས་

ང་ ང་བས་ ེག་པར་ ེད།
༡༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་

བ ེད་དེ་ཡར་ལངས་ ་བ ག་ནས། དེ་དག་ལ་
འཁོན་ལན་ ོག་ ་འ ག་རོགས།

༡༡ ངའི་ད ་བོ་ མས་ང་ལས་ ལ་བར་མ་ ར་
ན། ངས་ ེད་རང་ང་ལ་དགའ་བ་ཤེས་སོ༎

༡༢ ེད་ ིས་ངའི་ ངས་གཙང་ལ་བ ས་ནས་
ང་བ ོར་ཏེ། ང་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་ ང་ ་འ ེངས་

་འ ག་རོགས།
༡༣ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་གནའ་ནས་

གཏན་ ི་བར་ ་བ ོད་པར་འོས། ཨ་མེན། ཨ་མེན༎
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ག ང་མ ར་ ི་མདོ་གཉིས་པ།

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པར་བ ལ་བའི་བ བ་
འི་མ ར འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༢ ེ་ ་ལགས། ་བོས་ ་ ན་ལ་རེ་ ོས་
ེད་པ་དང་འ ་བར། ངའི་སེམས་ ིས་

ེད་ལ་རེ་ ོས་ ེད།
༢ ངའི་སེམས་ ིས་ ་ ེ། གཏན་གནས་ ི་ ་

ན་པར་ ེད། ས་ནམ་ཞིག་ལ་ ་དང་མཇལ་ བ་
བམ།

༣ ངས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་མིག་ ་ཟས་ ་ ོམ་
ིན་ཡོད། མི་ མས་ ིས་ ག་ ་ང་ལ། ེད་ ི་ ་

གང་ ་བ གས་ཞེས་འ ི་བར་ ེད།
༤ ོན་ཆད་ངས་མི་ མས་ ིད་ནས་ ་ཡི་

གནས་དམ་པ་ ་སོང་ ེ། དགའ་ ོའི་ངང་ ་ལ་
བ ོད་པ་ ལ་བ་དང་ཚང་མས་མཉམ་ ་ ད་
མཚམས་བ ངས། ངས་འདི་དག་ལ་ ིར་འདང་
ཞིག་བ བ་ན། ངའི་སེམས་ ག་པར་ ག་གིས་
ཁེངས་འོངས།

༥ ེ་ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་ཡིད་
ཆད་པ་ཡིན། ོད་ཅིའི་ ིར་ངའི་ཁོང་ནས་མི་བདེ་
བ་ཡིན། ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་འོས། ཁོང་གིས་
ཞལ་འ མ་ ིས་ཁེངས་ཏེ་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་
པས། ངས་ཁོང་ལ་ད་ ང་བ ོད་བ གས་འ ལ་
དགོས།

༦ ེ་ངའི་ ་ལགས། ངའི་སེམས་ནི་ངའི་ཁོང་ན་
ཡིད་ཆད་ཡོད་པས། ངས་ཡོ་དན་ ི་ ལ་དང་། ཧེར་
མོན་ ང་དང་། མི་ཚར་རི་ནས་ ེད་ཉིད་ ན་པར་

ེད།
༧ ེད་ ི་ བ་ ས་ ་བ གས་པས། གཡང་

རོང་ནས་གཡང་རོང་ལ་ ག་ཅ་མཆེད། ེད་ ི་
གས་ ག་པའི་ བས་ ན་ ིས་ང་རང་འགེབས་

པར་མཛད།
༨ ཉིན་དཀར། གཙ་བོས་ང་ མས་བ ེས་ ོང་

བར་ ེད། མཚན་མོར། ང་ལ་ཚ་ ོག་ ིན་མཁན་ ི་
་ལ་མ ར་དང་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ །

༩ ངས་ ་ ེ། ངའི་ཕ་བོང་ལ། ེད་ ིས་ཅིའི་
ིར་ང་བ ེད་པ་ཡིན། ང་ལ་ཅིིའི་ ིར་ ན་ ་ད ་

བོས་བ ས་བཅོས་ཐེབས་ནས་ ་འབོད་ ེད་དགོས་
པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས།

༡༠ ངའི་ད ་བོས་ང་ལ་བ ས་དམོད་ ས་པས།
ངའི་ ས་པ་བ ངས་པ་ ་ འི་ན་ ག་ཆེ། དེ་དག་
གིས་ང་ལ་ ན་པར་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་གང་ ་
བ གས་ཞེས་འ ི་བར་ ེད།

༡༡ ེ་ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་ཡིད་
ཆད་པ་ཡིན། ོད་ཅིའི་ ིར་ངའི་ཁོང་ནས་མི་བདེ་
བ་ཡིན། ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་འོས་ཏེ། ངས་ད་

ང་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་དགོས། ཁོང་ནི་ངའི་
གདོང་གི་གཟི་འོད་༼མ་ཡིག་ ་ ོགས་དན་ཞེས་

ིས་ཡོད།༽དང་། ངའི་ ་ཡིན༎

༤༣ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་དཀར་
འདོན་ཏེ། སེམས་ མ་དག་མིན་པའི་

ལ་ ེ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ང་ལ་བདེན་ཁ་གནང་
རོགས། ེད་ ིས་ང་རང་གཡོ་ ་ ན་ཞིང་ ང་
བདེན་མི་ ོང་བ་ མས་ ི་ལག་ནས་ ོབ་རོགས།

༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་ང་ལ་ ོབས་ གས་
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བ ོལ་མཁན་ ་ཡིན། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་འདོར་
བ་ཡིན། ང་ལ་ཅིའི་ ིར་ ན་ ་ད ་བོའི་བ ས་
བཅོས་ཐེབས་ནས་འོ་དོད་འདོན་པ་ཡིན་ནམ།

༣ ེད་ ིས་རང་གི་འོད་ ང་དང་བདེན་དོན་
ིས་ངའི་ལམ་ ེ་ ིད་དེ། ེད་ ི་དམ་པའི་རི་དང་།
ེད་ ི་བ གས་གནས་ ་སོངས་ཤིག

༤ ང་ ་ཡི་བསང་ ིའམ། ང་ཆེས་དགའ་བའི་ ་
ཡི་གམ་ ་ལོག་པར་ ། ེ་ ་ ེ། ངའི་ ་ལགས། ངས་

་ ན་ ིས་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ །
༥ ེ་ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་ཡིད་

ཆད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ངའི་ཁོང་ནས་མི་བདེ་བ་
ཡིན། ོད་ ིས་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་འོས། ངས་
ད་ ང་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་དགོས་ཏེ། ཁོང་ནི་
ངའི་གདོང་གི་གཟི་འོད་༼མ་ཡིག་ ་ ོགས་དན་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དང་། ངའི་ ་ཡིན༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པར་བ ལ་བའི་བ བ་
འི་མ ར། འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༤ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ོན་ ི་ ས་
ཏེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ས་ ་ཅི་

ད་པ་ཐམས་ཅད་ང་ཚས་དངོས་ ་ཐོས་ཤིང་།
ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ ང་ང་ཚ་ལ་བཤད་

ོང་།
༢ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ ི་མི་ མས་ ག་གིས་

དེད་ནས། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་གཞི་ གས་
པར་མཛད། ེད་ ིས་ ི་མི་ མས་ ག་ལ་གཏད་

ང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་དར་ཞིང་ ས་པར་
མཛད།

༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་རང་གི་ ི་མ ང་ལ་
བ ེན་ནས་ས་ཞིང་ ངས་པ་མིན་ལ། རང་གི་ད ང་
བ་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་ཁ་ ངས་པའང་མིན་པར།

ེད་ ི་ ག་གཡས་པ་དང་། ེད་ ི་ད ང་བ་དང་།
ེད་ ི་གདོང་གི་གཟི་འོད་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་

ཡིན་ཏེ། ེད་ཁོ་ཚ་ལ་ཤིན་ ་ད ེས་པས་སོ༎
༤ ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ལ་པོ་ཡིན་པས།

ེད་ ིས་བཀའ་ཕབ་ ེ་ཡ་ཀོབ་ ལ་ ་ གས་ཤིག
༥ ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ལ་བ ེན་ནས་ད ་བོ་

མས་ ེལ་བར་ ། ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་
ང་ཚ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པའི་མི་ མས་ ོག་རོལ་ ་
གཏོང་བར་ །

༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་གི་ག ་ལ་བ ེན་
པར་མི་ ེད་ལ། ངའི་ ི་ཡིས་ ང་ང་ ལ་ ་འ ག་
མི་ ས་པར།

༧ ེད་ཁོ་ནས་ང་ཚ་ད ་ལག་ནས་བ བས་ཏེ།
ང་ཚ་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་ངོ་གནོངས་ ་བ ག

༨ ངེད་ཅག་གིས་ ན་པར་ ་ངོམ་སོ་ ེད་ཅིང་།
ད་ ང་ ས་གཏན་ ་ ེད་ ི་མཚན་ལ་ གས་ ེ་
ཆེ་ ་དགོས།༼སེ་ ཱ༽

༩ འོན་ ང་། ད་ ་ ེད་ ིས་ང་ཚ་དོར་ཏེ་
བ ས་བཅོས་ཐེབས་ ་བ ག་པ་དང་། ངེད་ཅག་
གི་དམག་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་པར་མི་
མཛད།

༡༠ ེད་ ིས་ང་ཚ་ད ་བོའི་མ ན་ནས་ ིར་
ོག་ ་བ ག་པས། ང་ཚ་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་
ིས་ཅི་འདོད་ ་འ ོག་པར་ ེད།

༡༡ ེད་ ིས་ང་ཚ་གཞན་ ིས་བཟའ་ལ་ཉེ་བའི་
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ག་བཞིན་ ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་བཏང་བ་དང་།
༡༢ ེད་ ིས་རང་གི་ ་འབངས་བཙངས་པ་

ལས་ཁེ་ ོགས་ལེན་མི་ བ་ ེ། དེ་ལས་ཐོབ་པའི་
རིན་པས་ ེད་ ི་ནོར་ མས་འཕེལ་ ་འ ག་མི་

ས།
༡༣ ེད་ ིས་ང་ཚ་ ིམ་མཚས་ ལ་ ེ་ མས་

ིས་བ ས་ ོད་དང་། མཐའ་བཞིའི་མི་ མས་ ིས་
འ ་ཞིང་ ར་ཟ་ ེད་པའི་གནས་ ་བ ལ།

༡༤ ེད་ ིས་ང་ཚ་ ི་མི་ མས་ ི་ ོད་ནས་
འ ་བའི་ ལ་དང་། འབངས་མི་ མས་ ིས་མགོ་བོ་
ག གས་པའི་ ལ་ ་བཏང་།

༡༥ བ ས་བཅོས་ནི་ནམ་ཡང་ངའི་མ ན་ན་
ཡོད་ཅིང་། ངའི་གདོང་གི་ངོ་ཚས་ང་རང་བ ིབས་
པར་ ར།

༡༦ ཡོད་ཚད་དམོད་ཅིང་ ར་བ་འདེབས་
མཁན་ ི་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ད ་བོ་དང་ད ་
ཤ་ལེན་མཁན་ མས་ ི་ ེན་ལས་ ང་བ་ཡང་ཡིན།

༡༧ འདི་དག་ཡོད་ཚད་ང་ཚའི་ ེང་ ་བབས་
ང་། ང་ཚས་ ེད་བ ེད་མེད་ལ། ེད་ ི་ཞལ་ཆད་

དང་ཡང་འགལ་མེད།
༡༨ ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ིར་བ ར་མེད་ལ། ངེད་

ཅག་གི་ ང་བ་ཡང་ ེད་ ི་ལམ་ལས་འདའ་མེད་
དོ༎

༡༩ ེད་ ིས་ ི་ ང་མོད་སར་ང་ཚ་མནན་ཏེ་
ས་ཤིང་། འཆི་ ིབ་ ིས་ངེད་ཅག་བ ིབ་པར་

མཛད།
༢༠ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་ ་ཡི་མཚན་བ ེད་

པའམ། ་གཞན་ལ་ལག་པ་བཏེགས་ན།

༢༡ ་ཡིས་དོན་འདི་ལ་གཟིགས་ ོག་མི་མཛད་
དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་མིའི་སེམས་ ི་
གསང་བ་ཤེས་ ས་པས་སོ༎

༢༢ ང་ཚ་ ེད་ ི་ཆེད་ ་ ན་པར་གཞན་ ིས་
གསོད་པར་ ེད། དེ་ནི་ང་ཚ་གསད་ འི་ ག་ ར་
བ ས་པས་ཡིན།

༢༣ ེ་ ་ལགས། ེད་རང་སད་པར་ ིས། ཅིའི་
ིར་འདི་ ར་གཟིམས་པ་ཡིན་ནམ། ེད་རང་ཡར་

བཞེངས་ཏེ། ནམ་ཡང་ངེད་ཅག་མ་འདོར་ཅིག
༢༤ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཞལ་བཀབ་ ེ། ང་ཚ་

འ ད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ང་ཚར་ཐེབས་པའི་
བ ས་བཅོས་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པ་ཡིན།

༢༥ ང་ཚའི་ཚ་ ོག་ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་ ་ བ་
ཅིང་། ང་ཚའི་ ོ་བ་ས་ངོས་ ་འ ར་ནས་ཡོད།

༢༦ ེད་རང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ངེད་ཅག་ལ་
ོགས་དན་མཛད་རོགས། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་

བ ེན་ནས་ང་རང་ ོབ་རོགས༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པའི་བ བ་མ ར་རམ་
དགའ་བའི་ ་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་གིས་
བ ལ་ཏེ། འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༥ ངའི་སེམས་ ་ ན་པའི་ཚག་འཁོར་
ཞིང་། ངས་རང་གིས་ ལ་པོའི་ཆེད་ ་

ཅི་ ས་པ་ མས་ ེང་བར་ ་ ེ། ངའི་ ེ་ནི་ ན་
ངག་པའི་ ་ ་དང་མ ངས།

༢ ོད་ནི་འཇིག་ ེན་པ་ ན་ལས་ ད་ ་
འཕགས་ལ། ཁ་ནི་ཡིད་ ་འོང་བའི་གཏམ་ ིས་
ཁེངས་པས། ་ཡིས་ ོད་ལ་གཏན་ ་ ིན་ བས་
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བ ོལ་རོགས།
༣ ེ་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ལགས། ེད་

ིས་ ེད་ལ་ ི་བཏགས་ཏེ་གཟི་བ ིད་དང་ མ་
ཟིལ་ཆེ་བར་ཤོག

༤ བདེན་དོན་དང་། ཁེངས་ ང་དང་། ང་
བདེན་ཆེད་ ་ཤིང་ ་ལ་བ ད་དེ་མ ན་ ་བ ོད་
ན་ ལ་མི་ བ་པའི་གནས་ཤིག་ཡོད་མི་ ིད། ེད་

ི་ ག་གཡས་པས་འཇིགས་པའི་ལས་ ོན་པར་ངེས།
༥ ེད་ ི་མདའ་ནི་ ོ་ཞིང་ ེན་པས་ ལ་པོའི་

ད ་ལ་ཕོག་ན། འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་འོག་
་འ ེལ་བར་འ ར།

༦ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ ི་ལ་ནམ་ཡང་འ ར་
བ་མེད་ཅིང་། ེད་ ི་དབང་ཆ་ལ་བདེན་དོན་དང་

ན།
༧ ེད་ནི་ ང་བདེན་ལ་ད ེས་ཤིང་ནག་ཉེས་

ལ་ ང་བས། ་ ེ། ེད་ ི་ ་ཡིས་ད ེས་པའི་ ག་
མ་ ིས་ ེད་ལ་ གས་པ་དེ། ོད་ ི་ ོགས་གཞན་

དག་ལ་ གས་པ་ལས་ ང་ ག
༨ ེད་ ི་ན་བཟའ་ལས་གན་ ྷ་ར་ས་དང་། ཨ་

ག་ ་དང་། ཤིང་ཚའི་ ི་བ ང་འ ལ་ལ། བ་སོའི་ཕོ་
ང་ནས་ ་ ན་ ི་གདངས་ ིས་ ེད་ཉིད་ད ེས་

པར་ ེད།
༩ ེ་བོའི་ ས་མོ་ ེད་ ི་བ ན་མོའི་ ོད་ ་

ཡོད་ལ། ལ་མོས་ཨོ་ཕིར་གསེར་ ི་ ན་ཆ་ ས་ཏེ་
ོད་ ི་གཡས་ ་འ ེང་ནས་ཡོད།

༡༠ ་ཡེ་ ་མོ་ལགས། ོད་ ིས་ཉོན་དང་།
སོམས་དང་། ་བ་ ག་ ེ་ཉོན་ཅིག ོད་ ི་
དམངས་དང་རང་གི་ཕ་ ིམ་ཡིད་ལ་མ་འཁོར་ཅིག

༡༡ ོད་ ི་མཛས་པས་ ལ་པོའི་ཡིད་འ ོག་
པར་ ེད། ཁོ་ནི་ ོད་ ི་བདག་པོ་ཡིན་པས་བ ར་
བར་འོས།

༡༢ ཚར་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ མས་ ིས་ལེགས་ ེས་ ེར་འོང་ལ།
འབངས་མིའི་ ོད་ ི་ ག་པོ་དག་གིས་ ང་ ོད་ལ་

་བ་ ེད་ངེས།
༡༣ ཕོ་ ང་ ་ ལ་མོ་གཟི་ ིན་དང་ ན་པར་

འ ར་ལ། ཁོ་མོའི་ ་བ་ཡང་གསེར་ ད་ ིས་འ བ་
པར་ ེད།

༡༤ ཁོ་མོས་གསེར་ ད་ ིས་ བ་པའི་ ་བ་
ོན་ནས་ ལ་པོའི་ ང་ ་འ ིད་འོང་ཞིང་། ཁོ་མོ་

དང་མཉམ་ ་འོང་བའི་ན་ ང་མ་དེ་ཡང་ ོད་ ི་
གམ་ ་འ ིད་འོང་བར་ ེད།

༡༥ ཁོ་མོ་ཚ་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ིད་འོང་
ེ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་འ ལ་ལོ༎

༡༦ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་ཕ་ ལ་ ་ཡིས་
འཛན་པར་ ེད་ལ། ོད་ ིས་དེ་དག་ ལ་ཡོངས་ ི་

ལ་པོར་བ ོ་ངེས།
༡༧ ངས་ ེད་ ི་མཚན་མི་རབས་ ན་ ་གཞན་

ལ་ ན་པར་ ེད་པས། འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་
ས་གཏན་ ་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ི་མ ར།
འགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་ ད་མེད་ ི་

གདངས་ ིས་ ངས་པ་ཞིག

༤༦ ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཉེན་གཡོལ་ ི་
གནས་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ོབས་
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གས། ངེད་ཅག་དཀའ་ ག་དང་འ ད་ཚ་ ས་
ངེས་མེད་ ་ ོགས་དན་མཛད་མཁན་དེ་ཡིན་པས།

༢ ས་གཞི་འ ར་ཞིང་རི་བོ་འ ལ་ཏེ་ ་མཚའི་
ད ིལ་ ་སོང་བ་དང་།

༣ དེའི་ནང་གི་ ་བོ་ལ་ ་ བས་ ག་ ་མཆེད།
་བོའི་ བས་དང་བ ན་ནས་རི་བོ་འདར་ཡང་།

ངེད་ཅག་ ག་པར་མི་ ར།༼སེ་ ཱ༽
༤ ་བོ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེའི་ ེས་མཚམས་ན་ ་

ད ེས་པའི་མཁར་ཞིག་ཡོད། མཁར་དེ་ནི་ ་ན་མེད་
པ་གང་དེའི་བ གས་གནས་ཡིན་ནོ༎

༥ ་དེའི་ ོད་ ་བ གས་པས། མཁར་ལ་
འ ར་བ་ཡོད་མི་ ིད། ནམ་གསལ་བ་ན། ་ཡིས་
མཁར་དེ་ལ་ ོགས་དན་མཛད་ངེས།

༦ ི་ ེས་ ར་བ བ་ཅིང་ ལ་ ེ་ མས་འ ལ་
ཡང་། ་ཡིས་ག ང་འ ོན་པ་ཙམ་ ིས་ས་གཞི་
བ ་བར་ ེད།

༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ངེད་ཅག་དང་
མཉམ་ ་བ གས། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ནི་ངེད་ཅག་གི་
ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡིན།༼སེ་ ཱ༽

༨ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་ལ་ ོས་
དང་། ཁོང་གིས་ས་གཞི་ཇི་ ར་ཐང་ ོང་ ་བ ར་
བ་ལ་ ོས།

༩ ཁོང་གིས་སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་
ག ལ་ཞི་བར་ ས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ག ་བཅག
མདའ་ག བ། ག ལ་ ི་ཤིང་ ་མེ་ནང་ ་བ ེགས།

༡༠ ོད་ཅག་གིས་ངལ་གསོས་ཏེ་བདག་ནི་ ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས། བདག་ནི་ ི་ནི་ མས་ ིས་
བ ར་ཞིང་། ས་ ེང་ན་གནས་པ་ ན་ ིས་ ང་

བ ར་བར་འ ར།
༡༡ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ངེད་ཅག་དང་

མཉམ་ ་བ གས། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ནི་ངེད་ཅག་གི་
ཉེན་ཁ་གཡོལ་སའི་གནས་ཡིན༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པའི་མ ར།
འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༧ ་ཡེ་ ི་ ེའི་ཚགས་ མས། ོད་ཅག་
གིས་ཐལ་མོ་ ེབ་རོགས། ད་གདངས་

མཐོན་པོས་ ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག
༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ན་མེད་པའི་གཙ་བོ་ནི་

འཇིགས་པར་འོས་པ་དང་། ཁོང་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་
་ ོང་བའི་ ེ་བོ་ཡིན།

༣ ཁོང་གིས་ ི་ ེའི་ཚགས་ མས་ངེད་ཅག་གི་
འོག་ ་བ ག་ལ། ི་ ེ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅིག་གི་

ང་འོག་ ་འ ད་པར་མཛད།
༤ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་ ལ་ནོར་བདམས། དེ་

ནི་ཁོང་ཉིད་ད ེས་སའི་ཡ་ཀོབ་པ་ མས་ལ་བ ལ་
བའི་གཟི་བ ིད་ཡིན།༼སེ་ ཱ༽

༥ ་མཐོ་ ་འཕགས་ན། ཀི་ འི་ ེལ་མ་ཡོད་ལ།
གཙ་བོ་མཐོ་ ་འཕགས་ན། ང་གི་ ེལ་མ་ཡོད།

༦ ོད་ཅག་གིས་ ་ལ་བ ོད་ ་ ལ། བ ོད་
་ ལ་ཅིག ངེད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ།

བ ོད་པ་ ལ་ཅིག
༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ ལ་ཡོངས་ ི་ ལ་པོ་

ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ ོགས་པས་བ ོད་ ་ ལ་
ཅིག

༨ ་ ལ་པོར་བ ད་ནས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་
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ོང་བ་དང་། ་ཁོང་གི་ ི་ལ་བ གས་ངེས།
༩ ི་ ེའི་ ེ་བོ་ཡོད་ཚད་ ང་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་

་ཡི་འབངས་ ་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་
འཇིག་ ེན་འདིའི་ བ་ ་འ ར་བས། ཁོང་ནི་ ་ན་
མེད་པ་དེའོ༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པའི་མ ར།

༤༨ གཙ་བོ་ནི་ཇི་འ འི་གཟི་བ ིད་དང་
ན་པ་ལ་ཨང་། ང་ཚའི་ ་ཡི་མཁར་

ནང་དང་། ཁོང་གི་དམ་པའི་རི་བོའི་ ེང་ནས་
བ ོད་པ་ཆེན་པོ་ ེད་པའི་ ལ་ ་འ མས།

༢ རི་བོ་ཙ་ཡོན་དང་ ེ་བོ་ཆེན་པོའི་མཁར་ནི་
ང་ངོས་ ་མཐོ་ ་འ ིང་ཡོད། དེ་ནི་ ན་ ི་ ོན་

སའི་ ལ་ཡིན་ནོ༎
༣ ་ནི་དེའི་ནང་ ་བ གས་ཏེ། ཉེན་གཡོལ་ ི་

གནས་ ་ ར་འ ག
༤ ོས་དང་། ལ་པོ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་

དེ་བ ད་པར་ ེད།
༥ དེ་དག་གིས་མཁར་འདི་མཐོང་མ་ཐག་ངོ་

མཚར་ཞིང་ ིང་འདར་ནས། ར་ ་འ ོས་པར་
ེད།

༦ དེ་དག་གནས་དེ་ ་དངངས་ ག་གིས་
འདར་ཏེ་ན་ ག་གིས་གཟིར་བ་ནི། ་བཙའ་དཀའ་
བའི་ ད་མེད་ཅིག་དང་འ འོ༎

༧ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཤར་ ང་གིས་དེའི་ ་
བ བས་པར་མཛད།

༨ ངེད་ཅག་གིས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོའི་མཁར་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཁར་ནང་ནས་

ཅི་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ནི། ངེད་ཅག་གིས་ ོན་ཐོས་
པ་བཞིན་ འོ༎ ་ཡིས་མཁར་འདི་གཏན་ ་འ ེང་
བར་ ེད།༼སེ་ ཱ༽

༩ ེ་ ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་གནས་
དམ་པ་ནས་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ ན་འོངས།

༡༠ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་བ ོད་པ་ནི་ ེད་ ི་
མཚན་དང་མ ན་པར་ས་གཞིའི་མཐའ་ལ་ ག་
པར་འ ར་ལ། ེད་ ི་ ག་གཡས་པ་ ི་ ོམས་ ིས་
ཁེངས་ནས་ཡོད།

༡༡ ེད་ ི་ཞལ་ ེ་ལ་གཞིགས་ན། རི་བོ་ཙ་ཡོན་
ནི་ ོན་པའི་ ལ་དང་། ཡ་ ་ འི་མཁར་༼མ་ཡིག་

་ ་མོ་ཞེས་ ིས་འ ག༽ནི་ ོ་བར་འོས།
༡༢ ོད་ཅག་གིས་ཙ་ཡོན་ལ་བ ོར་བ བ་ཅིང་།

ོགས་བཞི་བ ོར་ནས་མཁར་ ོང་ མས་བ ི་བ་
དང་།

༡༣ ི་ངོས་ལ་ཞིབ་ ་བ ་བ་དང་། ཕོ་ ང་
ལ་ ོར་ཞིབ་ ས་ཏེ་ ི་རབས་པ་ མས་ ོག་པར་
འཚལ།

༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ནམ་ཡང་ངེད་ཅག་གི་
་ ་འ ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་འཆི་ལ་ ག་པའི་

བར་ ་ངེད་ཅག་ལམ་ལ་འ ིད་པར་ ེད་དོ༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པའི་མ ར།
འགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༤༩ ་ཡེ་ ི་ ེའི་ཚགས་ མས། ོད་ཅག་
གིས་གཏམ་འདི་ལ་མཉན་པར་འཚལ།

འཇིག་ ེན་འདིའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་ནི།
༢ གོ་གནས་མཐོ་དམན་དང་། ད ལ་ ག་ལ་
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བ ོས་པ་མེད་པར། ོ་ ེ་གཅིག་གིས་མཉན་པར་
འཚལ།

༣ ངའི་ཁ་ནས་ཤེས་རབ་ ི་ ད་ཆ་འཆད་ཅིང་།
ངའི་སེམས་ ི་གནས་ གས་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་

།
༤ ངའི་ ་བས་དཔེ་འཇོག་ལ་ཉན་ཞིང་། ་

ན་ ིས་གབ་ཚག་ མས་འ ེལ་བར་ །
༥ དཀའ་ ག་ཆེ་བའི་ལོ་ ་ལ། ངན་གཡོ་ངའི་

ི་ ེས་ ་འ ངས་ཤིང་མཐའ་བཞི་བ ོར་ཡང་། ང་
ག་དོན་ཅི་ཡོད།

༦ ་ནོར་ལ་བ ེན་ཏེ་རང་ཉིད་ ག་པོ་ཡིན་
པར་ ོམ་མཁན་དག་གིས་ ང་།

༧ རང་གི་ ན་ ་ མས་ ་ བས་མེད་ལ། དེ་
དག་གི་ཚབ་ ་ ་ཡོན་ མས་ ་ལ་ཡང་འ ལ་
ཐབས་མེད།

༨–༩ དེ་ ས་ཁོ་ ན་རིང་བོར་འཚ་ཞིང་འ ར་
ོག་མེད་པར་ ེད་པའི་དཔེ་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། ཁོའི་ ོག་ ་ ེད་ ི་རིན་གོང་ནི་ནམ་ཡང་
གཞལ་ཐབས་མེད་པས་མཚམས་འཇོག་པ་ལས་
ཐབས་མེད་དོ༎

༡༠ ཁོང་གིས་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་མི་འཆི་བ་
མཐོང་ལ། ན་པོ་དག་ གས་ཟོག་དང་མཉམ་ ་
མེད་པར་འ ར་བའང་མཐོང་། དེ་དག་གིས་རང་གི་

་ནོར་གཞན་ལ་འཇོག་པར་འ ར་རོ༎
༡༡ དེ་དག་གི་སེམས་ ། ང་ཚའི་ ིམ་ ད་ནི་

གཏན་ ་གནས་ཤིང་། ོད་ཁང་ཡང་མི་རབས་ ི་
ོང་གི་བར་ ་འཛན་པར་ མ་ནས། རང་གི་མིང་

ཡང་ས་ཞིང་ལ་བཏགས་ནས་ཡོད།

༡༢ འོན་ ང་ ས་ ོས་ ི་ངང་ནས་ ན་རིང་
འཚ་བར་མི་འ ར་ཏེ། འཆི་བ་མངོན་ ་ ོགས་པའི་

གས་ཟོག་དང་འ འོ༎
༡༣ དེ་དག་གིས་ ད་པའི་ལས་འདི་དག་ནི་རང་

གི་ ན་ ོངས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ ང་། དེ་དག་གི་
ེས་རབས་པ་དག་གིས་ད་ ང་དེ་དག་གི་གཏམ་ལ་

ཡི་རངས་ ེད་ ིན་མཆིས།༼སེ་ ཱ༽
༡༤ ག་ ་ད ལ་ཁམས་ ་འ ོ་དགོས་པ་ཇི་

བཞིན། འཆི་བདག་དེ་དག་གི་ ི་བོ་ ེད་ངེས། ནམ་
གསལ་བ་ན། ག ང་ ང་བ་དག་གིས་དེ་དག་ལ་
དབང་བ ར་ཞིང་། དེ་དག་གི་མཛས་པའི་གདོང་
ཡང་དམལ་ཁམས་ ་ བ་ ེ་ ོད་པའི་གནས་མི་

ེད་པར་འ ར།
༡༥ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ངའི་ མ་ཤེས་ད ལ་

བའི་གཡང་ལས་ ོབ་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོང་གིས་ང་རང་དང་ ་ལེན་ངེས།༼སེ་ ཱ༽

༡༦ མི་གཞན་ལ་ ་ནོར་ཐོབ་ ེ་ ིམ་ ད་ ག་
པོར་ ར་བ་མཐོང་ཡང་། ོད་ ག་པར་མི་ །

༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་འཆི་བའི་ ས་ ་ཅི་ཡང་
འ ེར་མི་ ས་ལ། དེའི་གཟི་བ ིད་དེ་དང་མཉམ་ ་
འ ོ་བར་མི་ ས།

༡༨ དེ་འཚ་བའི་ ས་ ། རང་ལ་བསོད་ནམས་
ན་ཞེས་ངོམ་ན་ཡང་།༼ ོད་ལ་ ོབས་འ ོར་ ན་

ན། གཞན་ ིས་ངོ་བ ོད་ ེད་ངེས།༽
༡༩ དེ་རང་གི་ ོན་ ི་མེས་པོ་ མས་ ི་སར་

སོང་ ེ། འོད་མཐོང་བར་མི་འ ར།
༢༠ མི་ མས་ ས་ ོས་ ི་ངང་ནས་སད་པར་མ་

ར་ན། འཆི་བར་ ོགས་པའི་ ོ་ གས་དང་འ འོ༎
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ཨ་སབ་ ི་མ ར།

༥༠ མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པའི་ ་
ེ་གཙ་བོས་ཉི་ཤར་ ི་ ོགས་ནས་

ཉི་ བ་ ི་མཚམས་ ་གནས་པའི་གནམ་འོག་མི་
ཐམས་ཅད་བོས་པ་དང་།

༢ ཡིད་ ་འོང་བའི་ཙ་ཡོན་ནས། ་ཡིས་གཟི་
འོད་བ ེད།

༣ ངེད་ཅག་གི་ ་འཇམ་ཅག་གེར་མི་ ེབས་
པར། ཁོང་གི་ ང་ན་མེ་ ེ་ ག་པོ་མཆེད་ཅིང་།
མཐའ་བཞི་ན་ ང་དམར་འ བ།

༤ ཁོང་གིས་ས་དང་གནམ་ལ་ ད་འབོད་ ས་
ནས། རང་གི་དམངས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ོམ་
ཞིང་།

༥ འདི་ ད་ ། བདག་གི་དམ་པའི་དམངས་ཏེ།
མཆོད་ ས་ ལ་ནས་བདག་དང་ཞལ་ཆད་བ ིས་
པའི་མི་ མས་བདག་གི་གམ་ ་ཤོག་ཅེས་ག ངས།

༦ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ མས་ ིས་ཁོང་གི་
ི་ ོམས་གསལ་བ གས་ ེད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
་ནི་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ༎༼སེ་ ཱ༽

༧ ་ཡེ་བདག་གི་དམངས་ མས། ོད་ཚས་
བདག་གི་ག ངས་ལ་མཉན་དགོས། ་ཡེ་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས། བདག་གིས་ ོད་ཚ་ལ་བ བ་ ་
གནང་། ང་ནི་ ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན།

༨ བདག་གིས་ ོད་ ི་འ ལ་དངོས་ལ་བ ས་ཏེ་
ིགས་དམོད་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ ི་དམར་

བསང་ ག་པར་བདག་གི་མ ན་ན་གནས།
༩ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ིམ་ནས་ ང་ ག་འ ེར་

བར་མི་ ེད་ལ། ོད་ ི་ ག་རའི་ནང་ནས་ ག་
ང་འ ེར་བར་མི་ ེད།

༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནགས་ ོད་ ི་གཅན་གཟན་
ནི་བདག་གི་ཡིན་ལ། རི་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ན་
གནས་པའི་ ོ་ གས་དག་ ང་བདག་གི་ཡིན།

༡༡ རིའི་གསེང་གི་འདབ་ཆགས་ནི་བདག་གིས་
མ ེན་ལ། ཐང་ ོང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ང་
བདག་ལ་དབང་བ་ཡིན།

༡༢ གལ་ཏེ་བདག་གི་ ོ་བ་མ་འ ང་ན། བདག་
གིས་ ོད་ལ་བཤད་མི་དགོས་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདི་
དང་འདིའི་ ོད་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་
ཡིན།

༡༣ བདག་གིས་ ང་ ག་གི་ཤ་བཟའ་དགོས་
སམ། བདག་གིས་ར་མའི་ ག་འ ང་དགོས་སམ།

༡༤ ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ ིན་ ན་ཞིང་མཆོད་
པ་འ ལ་བ་དང་། ་ན་མེད་པ་ལ་ ོན་འ ན་ཡང་

་བར་ །
༡༥ དེ་མིན་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་

མོར་ང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་། བདག་གིས་ ོད་
རང་ ོབ་པར་ངེས་ལ། ོད་ ིས་ ང་ང་ལ་གཟི་
བ ིད་ ོད་རོགས་ཞེས་ག ངས།

༡༦ འོན་ ང་གཙབོ་ ་ཡིས་མི་ངན་པ་ མས་ལ།
ོད་ ིས་བདག་གི་ ིག་ ོལ་ཇི་ ར་ ོག་པ་དང་།

ཁ་ནས་བདག་གི་ཞལ་ཆད་ ེང་བར་ ས་པ་ཡིན།
༡༧ ང་མོར་བཤད་ན། ོད་ནི་གཞན་ ིས་

བདག་དོམ་ ེད་པ་ལ་ ང་བས། ངའི་ག ང་ མས་
བ་ ་འདོར་བ་དང་།

༡༨ ོད་ ིས་ཇག་ ན་མཐོང་ན་དེ་དང་
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འ ོགས་པར་དགའ་ལ། ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་
མས་དང་ ོད་པར་བདེའོ༎

༡༩ ོད་ ི་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་འ ང་ཞིང་།
ོད་ ི་ ེ་ཡིས་གཡོ་ འི་གཏམ་ ོམ་པར་ ེད།

༢༠ ོད་ཐང་ ་བ ད་ནས་རང་གི་ ན་ ་
ལ་ ར་བ་འདེབས་ཤིང་། རང་གི་ ན་ ་བ ོན་
འ གས་པར་ ེད།

༢༡ ོད་ ིས་ལས་འདི་དག་ ད་ ང་ངས་ད་
ང་ཅི་ཡང་མ་ག ང་བར་བ ད། ོད་ ིས་བདག་

ནི་རང་དང་འ ་བར་བསམ་མོད། ངས་ ོད་ལ་
ིགས་དམོད་ ེད་ཅིང་དོན་འདི་དག་གི་ ོད་ ི་

མིག་མ ན་ ་བ ར་བར་ །
༢༢ ོད་ཅག་ ་བ ེད་པའི་མི་ མས་ལགས།

དོན་འདི་ལ་བསམ་གཞིག་ ེད་རོགས། དེ་ལས་ ོག་
ན། ོད་ཅག་ མ་ ར་ག བ་ཅིང་ ོབ་མཁན་མེད་
པར་འ ར།

༢༣ གས་ ེ་ ན་ཞིང་མཆོད་པ་ ལ་ཏེ་ང་ལ་
གཟི་བ ིད་ ོད་མཁན་ མས་དང་། ལམ་ ང་བོར་

གས་མཁན་ མས་ལ་བདག་གི་ གས་ ེ་འཐོབ་
པར་འ ར་རོ༎

་བིད་བེད་ཤ་བ་དང་ཁང་པ་གཅིག་ ་མཉམ་ ོད་
ས་ ེས། ང་ ོན་པ་ན་ཐན་ཁོ་ལ་ ག་ ་འོང་།
མ ར་འདི་ནི་ཁོང་གིས་དེ་ ས་མཛད་
ཅིང་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག་གོ།

༥༡ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ ིང་ ེས་ང་ལ་
དགོངས་ ་གསོལ། ེད་ ི་ ན་ མ་

ཚགས་པའི་ མས་སེམས་ ིས་ངའི་ནོར་བ་ མས་

བ བ་པར་མཛད།
༢ ེད་ ིས་ངའི་ ག་ཉེས་མ་ ས་པར་འ ད་

ཅིང་ཉེས་པ་གཙང་བར་སེལ་བར་ཤོག
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་རང་གི་ནོར་འ ལ་ཤེས་

ལ། ངའི་ཉེས་པ་ ག་ ་ངའི་ ང་ན་གནས།
༤ ངས་ ེད་ལ་ཉེས་པ་བསགས། ེད་ཁོ་ན་

ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་ ེ། ེད་ ི་ ན་ལམ་ནས་
ངན་འདི་དག་བསགས་པས། ེད་ ིས་ང་ལ་བཀའ་
བ ོན་མཛད་ ང་ ི་ ོམས་ ་གནས་པ་གསལ་ལ།
ངའི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ ས་ ང་ ང་བདེན་ ་
མངོན།

༥ ང་ནི་ ག་ཉེས་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ། མའི་
མངལ་ན་ཡོད་ ས་ནས་བ ང་ང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་
དོ༎

༦ ེད་ནི་ནང་སེམས་ ི་ག ང་ ང་ལ་ད ེས་
ཏེ། ེད་ནི་ངའི་སེམས་ ་ ང་ནས་ང་ལ་ཤེས་རབ་
བ ོལ་ངེས།

༧ ེད་ ིས་ ་ཨི་སོབ་ ིས་ང་ལ་གཙང་སེལ་
མཛད་ཅིག ང་གཙང་བར་འ ར། ེད་ ིས་ང་རང་
འ ་བར་མཛད་ཅིག ང་ཁ་བ་ལས་ ང་དཀར་བར་
འ ར།

༨ ེད་ ིས་ང་ལ་དགའ་ཞིང་ ོ་བའི་ ་
ད ངས་ལ་མཉན་ ་བ ག་ ེ། ེད་ ིས་བཅག་
པའི་ ས་པ་ མས་ལ་གསོན་ གས་ ས་ ་འ ག་
རོགས།

༩ ེད་ ིས་ཞལ་བཀབ་ ེ་ངའི་ཉེས་པ་ལ་མི་
བ ་ཞིང་། ངའི་ ག་ཉེས་ཐམས་ཅད་བཤགས་ ་
གསོལ།
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༡༠ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ངས་གཙང་
གི་སེམས་པ་ཞིག་བ ན་ནས། ངའི་ནང་རོལ་ན་
ག ང་ ང་༼བ ན་བ ིང་༽གི་ མ་ཤེས་ཤིག་ཡོད་

་འ ག་རོགས།
༡༡ ང་རང་ ེས་ ་བ ར་ཏེ་ ེད་ ི་ཞལ་དང་

འ ལ་ ་མ་འ ག ངའི་ ས་ལས་ ེད་ ི་དམ་པའི་
མ་ཤེས་ ིར་བ ་བར་མ་ ེད།

༡༢ ེད་ ིས་ང་ལ་ ོག་ ོབ་ ི་དགའ་བ་འཐོབ་
་འ ག་པ་དང་། ད ེས་པའི་ གས་གཞིགས་

གནང་ ེ་ང་ལ་ བ་ ོབ་ ེད་རོགས།
༡༣ ངས་ནོར་འ ལ་ཅན་ མས་ ེད་ ི་ གས་

་བ ག་ན། ཉེས་ཅན་ མས་ ེད་ ི་དབང་ ་
འ ར་ངེས་སོ༎

༡༤ ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ོག་ ོབ་ ི་ ་
ཡིན། ེད་ ིས་ང་རང་མིའི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་
ལས་ ོབ་རོགས། ངའི་ ེ་ཡིས་ ེད་ ི་ ི་ ོམས་ ད་
གསང་མཐོན་པོས་ ་ ་ལེན་ངེས།

༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ཁ་གདངས་
་བ ག་ན། ངའི་ཁ་ནས་ ེད་ལ་བ ོད་པའི་གཏམ་

འོང་ངེས།
༡༦ ེད་ནི་མ་གཞི་ནས་མཆོད་ ས་ལ་མི་ད ེས།

གལ་ཏེ་ ེད་རང་ད ེས་ན་ངས་ཡར་ ལ་ཆོག་གོ།
དེ་བཞིན་ ེད་ཉིད་དམར་བསང་ལའང་མི་ད ེས་
ཏེ།

༡༧ ་ལ་མཁོ་བའི་མཆོད་པ་ནི་ ས་ཕོག་པའི་
སེམས་པ་ཡིན། ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ས་ཤིང་

ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བའི་སེམས་ལ་ ང་ ང་ ེད་
མི་ ིད།

༡༨ ེད་ ིས་རང་གི་མོས་འ ན་ ར་ཙ་ཡོན་
ལ་གཟིགས་ ོང་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་
བ ིགས་རོགས།

༡༩ དེ་ ས། ེད་རང་ ི་ ོམས་ ི་མཆོད་པ་
དང་དམར་བསང་། དེ་མིན་ ོ་ གས་ ིལ་བོའི་
དམར་མཆོད་ལ་ད ེས་ཤིང་། དེ་ ས། མི་ མས་

ིས་ ང་ ག་གི་དམར་བསང་ ེད་ ི་བསང་ ིའི་
ེང་ ་འ ལ་ངེས་སོ༎

ཨེ་དོམ་པ་དོ་ཨེག་ཤ་ ལ་ ི་གམ་ ་འོང་ནས། ་
བིད་ཨ་བི་མེ་ལེག་གི་ ིམ་ ་ ེབས་ ང་ཞེས་བཤད།

དེ་ ས། ་བིད་ ིས་བ བ་ འི་མ ར་འདི་
བ མས་ནས་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཡིན།

༥༢ དཔའ་ ལ་ལགས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་
རང་ ོན་རང་གིས་ངོམ་པ་ཡིན། ་ཡི་

མས་བ ེ་ལ་ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད།
༢ ེད་ ི་ ེ་ནི་གཡོ་ ་ ོམ་པ་ལ་མཁས་པས།

་ ི་བཞིན་ ་ ར་ཞིང་མི་སེམས་གསོད་པར་ ེད།
༣ ོད་རང་ངན་ལ་དགའ་བ་ནི་བཟང་ལ་

དགའ་བ་ལས་ ང་ ག་པ་མ་ཟད། ན་གཏམ་པ་
ལ་དགའ་བ་ལས་ ི་ ོམས་ ི་ ད་ཆ་བཤད་པར་མི་
དགའོ༎༼སེ་ ཱ༽

༤ གཡོ་ ་དང་ ན་པའི་ ་ ེ་ལགས། ོད་ ིས་
ཡོད་ཚད་མེད་པར་ ེད་པའི་གཏམ་བཤད་པ་ལ་
མཁས་པས།

༥ ་ཡིས་ ང་ནམ་ཡང་ ོད་རང་མེད་པར་
ེད་ངེས། ཁོང་གིས་ ོད་རང་བ ང་ཞིང་ ོད་ ི་

རས་ ར་ལས་ ོར་ ང་ ེ། མི་ མས་འཚ་བར་ ེད་
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པའི་ ལ་ནས་འབལ་ངེས་སོ༎༼སེ་ ཱ༽
༦ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་

ནས་ ག་ཅིང་དེ་ལ་འདི་ ར་འ ་བར་ ེད།
༧ གང་ཞེ་ན། ོས་དང་། འདི་ནི་ ་ཡི་ ོབས་

གས་ལ་མི་བ ེན་པར། རང་གི་ ན་ མ་ཚགས་
པའི་ ་ནོར་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ངན་གཡོ་བ ན་

་འ ག་མཁན་ མས་རེད་ཅེས་ཟེར་རོ༎
༨ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ་ཡི་གནས་དམ་པའི་

ནང་གི་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་ ོན་པོ་དེ་དང་འ ་བར།
ས་ནམ་ཡང་ ་ཡི་ མས་བ ེ་ལ་བ ེན་པར་ འོ༎

༩ ངས་ ས་ནམ་ཡང་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་
ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ལས་འདི་མཛད་

པས། ངས་ ང་ ེད་ ི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ ི་
མ ན་ནས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་ཡར་ ་ ེད། མཚན་
འདི་ནི་ཇི་འ འི་བཟང་བ་ལ་ཨང་༎

་བིད་ ི་བ བ་ འི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་
ཅིང་མ་ཧ་ལད་ ི་ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༥༣ ན་པོ་ མས་ ི་སེམས་ ། ་མེད་
པར་འདོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངན་

འ ེ་ཡིན་ཏེ། ག་ ོ་བའི་ནག་ཉེས་བཟོ་མཁན་མ་
གཏོགས། ལས་བཟང་བོར་ ོད་མཁན་གཅིག་ ང་
མི་འ ག

༢ ་ཡིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་འཇིག་ ེན་
པ་ མས་ ི་ ོད་ན། ོ་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད་དམ་
མེད། ཁོང་ཉིད་འཚལ་མཁན་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་ལ་
གཟིགས་ ང་།

༣ མི་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ ིར་ ར་ ས་ཏེ་

མཉམ་ ་མི་གཙང་བར་ ར་བ་ལས། ཐ་ན་ལས་
བཟང་བོ་ལ་ ོད་མཁན་གཅིག་ ང་མེད་པར་ ར།

༤ ག་ཉེས་བཟོ་མཁན་འདི་དག་ལ་ཤེས་ཡོན་
མེད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་ངའི་འབངས་མི་
སེར་ མས་ཟ་མ་བཞིན་ ར་མིད་ ེད་ཅིང་། ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་པར་མི་ ེད།

༥ ག་ ང་ ེས་མི་དགོས་པའི་ ལ་ ་དེ་དག་
ལ་དངངས་ ག་ཆེ་ཆེར་འ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

་ཡིས་ ར་བཏབ་ ེ་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འོང་བའི་མི་
མས་ ི་ ས་པ་གཏོར་ནས། ོད་ ིས་དེ་དག་ངོ་

གནོངས་ ་འ ག་ངེས་སོ༎ དེ་ནི་ ་ཡིས་དེ་དག་
བ་ ་དོར་བས་ཡིན།

༦ ད ི་སི་རལ་ ི་ ོག་ ོབ་མཁན་དེ་ཙ་ཡོན་
ནས་ཕེབས་པར་ཤོག ་ཡིས་ད ་ཡིས་བ ང་བའི་

་འབངས་ མས་ ོབ་པའི་ ས་དེར། ཡ་ཀོབ་
དགའ་ཞིང་ད ི་སི་རལ་ ོ་བར་འ ར༎

ཟི་ཕི་བ་ མས་འོངས་ནས་ཤ་ ལ་ལ། ་བིད་ངེད་
ཅག་གི་གནས་ ་ ང་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

ས། དེ་ ས་ ་བིད་ ིས་བ བ་ འི་
མ ར་འདི་མཛད་དེ་མགོ་མཛད་ལ་
ད་ཅིང་། ་ ན་ ིས་བ ལ་བའོ༎

༥༤ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་མཚན་
ལ་ཐོག་ནས་ང་རང་ ོབ་རོགས། ེད་

ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ང་ལ་དཀར་
འདོན་ ེད་ངེས།

༢ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་གསོལ་འདེབས་
ལ་གསོན་ཅིག གས་ཞིབ་མོས་ངའི་ ད་ཆ་ལ་
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གསོན་ཅིག
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་མི་ མས་འོངས་ཏེ་ང་ལ་

ོལ་ཞིང་། ག་ ལ་བ་ མས་ ིས་ངའི་ ོག་འཚལ་
བར་ ེད།

༤ ་ནི་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་མཁན་དང་།
ངའི་ ོག་བ ིངས་མཁན་དེ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚའི་མིག་
ལམ་ན་ ་མེད་དོ༎༼སེ་ ཱ༽

༥ ཁོང་གིས་ངའི་ད ་བོ་ མས་ལ་ངན་ལན་
འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ེད་ ིས་རང་གི་ག ང་ ང་
ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་མེད་པར་བཟོ་རོགས།

༦ ངས་ ེད་ལ་ཡིད་དགའ་བའི་མཆོད་པ་
འ ལ་བར་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་
མཚན་ལ་བ ོད་པར་ ་ ེ། མཚན་འདི་ནི་ཇི་འ འི་
བཟང་བ་ལ་ཨང་།

༧ ཁོང་གིས་དཀའ་ ག་ཡོད་ཚད་ལས་ང་རང་
བ བས་པ་དང་། ངའི་མིག་གིས་ ང་རང་གི་ད ་
བོ་ མས་ལ་ ་འ ས་འཁོར་བ་མཐོང་ ང་༎

་བིད་ ི་བ བ་ འི་མ ར། མགོ་
མཛད་ལ་ ད་ཅིང་ ་ ན་ཞེས་ ་
བའི་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག་གོ།

༥༥ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ཞིབ་མོས་
ངའི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་པ་ལས།

ཡིབ་ ེ་ངའི་རེ་ ་ལ་མི་གསན་པར་མ་ ེད་ཅིག
༢ ེད་ ིས་ ན་ང་ལ་གཡར་ཞིང་ཞལ་བཞེས་

གནང་རོགས། ང་ ་ངན་ ིས་ག ང་ ེ་འ ན་ ་
འདོན་བཞིན་ཡོད།

༣ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ད ་བོའི་ ད་ ་

དང་། མི་ངན་པའི་བ ས་བཅོས་ལས་ ང་བ་ཡིན།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ག་ཉེས་ངའི་མགོ་ ་
བཞག་ཅིང་། ཁོང་ ོས་ང་རང་ ག་ལ་གཏད།

༤ ངའི་སེམས་ངའི་ཁོང་ནས་ཤིན་ ་ ག་པར་
ར་བ་མ་ཟད། འཆི་བའི་འཇིགས་ ང་མགོ་ཐོག་ ་

བབས།
༥ དངངས་ ག་དང་འཇིགས་ ག་ངའི་ ས་

ེང་ ་བབས་ཤིང་། ག་ ང་གིས་ང་རང་ཁེབས་
པར་ ར་བས།

༦ ངས་འདི་ ད་ ། ང་ལ་གཤོག་པ་ཐོགས་ཏེ་
ག་རོན་ཇི་བཞིན། གང་སར་འ ར་ཞིང་ངལ་གསོ་

བགོ་ ལ་ ང་ན་ཅི་མ་ ང་།
༧ ང་རང་ ང་ཐག་རིང་བོར་འ ར་ཞིང་། ཐང་

ོང་ ་ཞག་ ོད་ ེད་ངེས།༼སེ་ ཱ༽
༨ ང་རང་ ར་བ་ ར་ ་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་

་ ིན་ནས། ང་འ བ་དང་ ག་ཆར་ ི་ཉེན་ཁ་
དང་འ ལ་ངེས་ཞེས་ ས།

༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་ ར་མིད་
མཛད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ་ ེ་ གས་ ་འ ག་
རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་མཁར་ནང་ན་ ག་

ལ་ ི་འ ན་ ོད་ ེད་བཞིན་པ་མཐོང་།
༡༠ དེ་དག་མཁར་ ེང་ ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་

བ ོད་ཅིང་། མཁར་ནང་ནའང་ ག་ཉེས་དང་ངན་
གཡོ་ཡོད།

༡༡ མཁར་ནང་ ་ངན་ལས་མང་ལ། བ ས་
བཅོས་དང་གཡོ་ ་ ང་ ོང་དང་འ ལ་མ་ ོང་།

༡༢ འདི་དག་ནི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ང་ལ་ ོད་
པ་མ་ཡིན་ནོ༎ གལ་ཏེ་ད ་བོ་ མས་ཡིན་ན་བཟོད་
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པར་ ས། ང་ལ་ ང་བ་ མས་ ིས་ཆེ་མདོག་ ོན་
པའང་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ང་ལ་ ང་བ་ མས་ཡིན་ན་
གཡོལ་བར་ ས།

༡༣ ོ་ཡིད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ ོད་རང་རེད།
ོད་ནི་ང་དང་མཉམ་ཞིང་ངའི་ ོགས་པོ་ཡིན་ལ།

ངའི་ ོ་གཏད་སའི་ ོགས་ ང་ཡིན་ནོ༎
༡༤ ན་པར་ང་ཚས་ཕན་ ན་ལ་གཏམ་ ེང་

ེད་པ་ནི་བདེ་ ིད་ཅིག་ ་བ ིས་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚ་
མི་མང་དང་མཉམ་ ་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་

་མཉམ་བ ོད་ ས་པ་ཡིན།
༡༥ དེ་དག་གི་ཐོག་ ་འཆི་བ་ ར་ ་འབབ་

པར་ཤོག དེ་དག་གསོན་པོར་ད ལ་ཁམས་ ་འ ོ་
བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ ོད་གནས་
དང་། དེ་དག་གི་སེམས་ ་ངན་ ིས་ཁེངས་ནས་
ཡོད།

༡༦ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངས་ ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་དང་། གཙ་བོས་ ང་ང་ ོབ་པར་ངེས།

༡༧ ངས་དགོང་མོའི་ ས་དང་། ནངས་མོའི་ ས་
དང་། ཉིན་ ང་གི་ ས་ ་ཡིད་ ོ་བའི་དངན་པ་
འཐེན་ན། ཁོང་གིས་ངའི་ ད་ལ་གསན་ངེས་སོ༎

༡༨ ཁོང་གིས་ང་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་ མས་ ི་
ལག་ནས་ངའི་ ོག་བ བས་ཏེ་ཞི་བདེ་ལོངས་ ་

ོད་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་འ ན་འ གས་
མཁན་ ི་མི་ཤིན་ ་མང་བས་སོ༎

༡༩ འ ར་བ་མེད་ཅིང་ ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་མི་
མས་ལ། གདོད་མ་ནས་ཡོད་ཅིང་འ ར་བ་མེད་

པའི་ ་གསན་ནས་དེ་ ག་ལ་ ོར་བར་ ེད།
༢༠ དེ་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ཏེ། ལག་པ་བ ིངས་

ནས་རང་དང་མ ན་པའི་མི་ལ་ ོལ་བར་ ེད།
༢༡ དེའི་ཁ་ནི་འོ་མ་བཞིན་འཇམ་ཡང་། སེམས་

་ག ལ་འ ེད་པར་འདོད་ཡོད། དེའི་ ད་ཆ་ནི་
མ་ལས་འཇམ་ཡང་། དོན་དངོས་ ་རལ་ ི་བཞིན་

ནོ༎
༢༢ ོད་ ིས་རང་གི་ ར་བོ་ ི་མོ་དེ་གཙ་བོ་ལ་

ད་ན། ཁོང་གིས་ ོད་རང་གསོ་བར་མཛད་ཅིང་།
ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ནམ་ཡང་འ ར་ ་

མི་འ ག
༢༣ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་མི་ངན་པ་ མས་

འཆི་བའི་དོང་ནང་ ་ གས་ཤིང་། མི་ ག་བ ར་
་འ ག་པ་དང་། གཡོ་ ་དང་ ན་པའི་མི་ མས་

ཚ་ ེད་ལའང་འཚ་མི་ བ་པར་ ེད་རོགས། འོན་
ང་བས་ ེད་རང་བ ེན་པར་ འོ༎

ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་གད་ལ་ནས་ ་བིད་བ ང་
ས། ཁོས་གསེར་མ ར་འདི་མཛད་ནས་མགོ་
མཛད་ལ་ ད་ཅིང་། ང་རིང་ ་མེད་ ག་
རོན་ཞེས་ ་བའི་ད ངས་པ་ ངས་སོ༎

༥༦ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་

ིས་ང་ ར་མིད་ ེད་པར་ ོམ་ཞིང་། ན་ ་ང་ལ་
ར་ ོལ་དང་བ ས་བཅོས་ ེད།

༢ ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ང་ ར་མིད་ ེད་
པར་ ོམ་པ་དང་། ང་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ང་ལ་ ོལ་
མཁན་ ི་མི་ཤིན་ ་མང་།

༣ ང་ ག་ ང་ཆེ་བའི་ ས་ ་ ེད་ཉིད་བ ེན་
པར་ །
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༤ ངས་ ་བ ེན་ཅིང་། ཁོང་གི་ག ང་ལ་བ ོད་
པར་ ། ངས་ ་བ ེན་ན། ནམ་ཡང་ ག་པ་མི་
འ ང་བས། ཤ་ ག་དར་བའི་མི་ མས་ ིས་ང་ལ་
ཅི་ཞིག་ ་ ས།

༥ དེ་དག་གིས་ ན་པར་ངའི་ ད་ཆ་ལོག་པར་
འཆད་ཅིང་། དེ་དག་གི་སེམས་ གས་ཡོད་ཚད་ནི་
ང་གསོད་པར་འདོད་པ་ད་ཡིན་ནོ༎

༦ དེ་དག་ ན་ ་འ ས་ནས་ ོག་ ་ངའི་ ེས་
ེག་པ་དང་། ང་གསོད་པའི་བཀའ་ལ་ ག་པར་
ེད།

༧ དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ ི་བས་འ ོ་ ས་སམ།
ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་

འབངས་མི་ མས་ ང་ ་འ ག་རོགས།
༨ ང་ཐེངས་ ་ལ་འ མས་པ་ ེད་ ིས་མ ེན་

ངེས། ེད་ ིས་ངའི་མིག་ ་རང་གི་ ལ་བའི་ནང་
་འ ག་རོགས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ ི་

དེབ་ ་བཀོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།
༩ ངས་ ་འབོད་ ེད་པའི་ཉིན་མོར། ངའི་ད ་

བོ་ཡོད་ཚད་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་འ ོས་པར་ ེད།
འདི་ནི་ ་ཡིས་ ོགས་དན་མཛད་པ་ངས་ ང་ཤེས་
སོ༎

༡༠ ངས་ ་བ ེན་ནས། ཁོང་གི་ག ང་ལ་བ ོད་
པར་ ། ངས་གཙ་བོ་བ ེན་ནས། ཁོང་གི་ག ང་ལ་
བ ོད་པར་ །

༡༡ ངས་ ་བ ེན་པས། ཅི་ལའང་མི་ ག མི་
མས་ ིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་ ་ ས་སམ།

༡༢ ེ་ ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་བཏབ་པའི་ ོན་
འ ན་དེ་ནི་ངའི་ ས་ ེང་ ་འ བ་པས། ངས་

བཀའ་ ིན་ ི་མཆོད་པ་ ེད་ལ་འ ལ།
༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་ ོག་འཆི་བ་

ལས་བ བས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ེད་ ིས་ང་རང་
བ བས་ཏེ་ ང་བ་འ ེད་ ་མ་བ ག་པར། ང་རང་
ཚ་ ོག་གི་འོད་ ང་ ོད་ནས་ ་ཡི་ ང་ ་ ིན་པ་
མ་ཡིན་ནམ༎

་བིད་ཤ་ ལ་ལ་གཡོལ་ཆེད་དོང་ནང་ ་ ང་
ས་ཁོས་གསེར་མ ར་འདི་མཛད་པ་ཡིན་ལ། མགོ་
མཛད་ལ་ ད་ཅིང་འ ང་ ་མ་འ ག་ཅེས་

པའི་ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག་གོ།

༥༧ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་རོགས། ིང་ ེ་བ ེད་རོགས།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་སེམས་ ེད་ལ་གཏད་ཡོད།
གནོད་འཚ་ཡོལ་བའི་བར་ ་ང་རང་ ེད་ ི་གཤོག་
པའི་ ིབ་འོག་ ་འ ད་པར་ །

༢ ངས་ ་ན་མེད་པའི་ ་ ེ། ངའི་དོན་ ན་
འ བ་ ་འ ག་པའི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་

འོ༎
༣ ང་ ར་མིད་ ེད་པར་ ོམ་པའི་མི་ མས་

ིས་ང་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་པའི་ཚ། ་ཡིས་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ནས་ང་ལ་མགོན་ བས་མཛད་ཅིང་། ང་
ལ་ མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་ཡང་ ོན་པར་ ེད།

༤ ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་ནི་སེང་གེ་ མས་ ི་
ད ས་ ་ཡོད། ང་ནི་གཤིས་ཀ་མེ་ ེ་ ར་ བ་པའི་
འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ི་ད ིལ་ ་ཉལ་ཡོད། དེ་དག་
གི་སོ་ནི་མ ང་དང་། མདའ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ ེ་
ནི་ ་ ི་ཡིན་ནོ༎
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༥ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་གོ་འཕང་གནམ་ན་
གནས་པ་ མས་ལས་ ག་པར་ཤོག ེད་ ི་གཟི་
བ ིད་ས་ན་གནས་པ་ མས་ལས་ ག་པར་ཤོག

༦ དེ་དག་གིས་ངའི་ ང་འོག་ ་ ི་བ གས་
ཤིང་སེམས་གནོན་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་ངའི་
མ ན་ ་དོང་ ས་ ང་། རང་ཉིད་དེའི་ནང་ ་

ང་བར་ ར།༼སེ་ ཱ༽
༧ ེ་ ་ལགས། ངའི་སེམས་བ ན། ངའི་སེམས་

བ ན་ནོ༎ ངས་མ ར་ ེར་བར་ ། ངས་བ ོན་པར་
འ ལ་བར་ །

༨ ངའི་སེམས་༼མ་ཡིག་ ་གཟི་བ ིད་ཅེས་ ིས་
ཡོད།༽ལགས། ོད་སད་རན་རེད། ་ ན་ལགས།

ོད་ཅག་སད་རན་རེད། ང་རང་ཉིད་ ་མོ་ནས་
སད་པར་ །

༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ི་ ེའི་ ོད་ནས་ ེད་
ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ེད་ལ་
བ ོད་པ་འ ལ།

༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ མས་བ ེ་གནམ་
ན་གནས་པ་ མས་ལས་དཔངས་མཐོ་ལ། ེད་ ི་
ག ང་ ང་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་ ག་འ ག

༡༡ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་གོ་འཕང་གནམ་ན་
གནས་པ་ མས་ལས་ ག་པར་ཤོག ེད་ ི་གཟི་
བ ིད་ས་ན་གནས་པ་ མས་ལས་ ག་པར་ཤོག།

་བིད་ ི་གསེར་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་
ད་ཅིང་འ ང་ ་མ་འ ག་ཅེས་པའི་

ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༥༨ འཇིག་ ེན་པ་ མས། ོད་ཅག་ཁ་རོག་

གེར་ ོད་པ་ནི། ི་ ོམས་དང་ཡོངས་
་མ ན་པ་ཡིན་ནམ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ནི། ང་

བཞག་ ར་བཅད་པ་ཡིན་ནམ།
༢ མིན་ཏེ། ོད་ཅག་ནི་སེམས་ནས་ངན་ ོམ་

མཁན་དག་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་གིས་ས་ཐོག་ནས་རང་
གི་ལག་པས་ ག་ ལ་དག་འཇལ་ ིན་ཡོད།

༣ མི་ངན་པ་ མས་མའི་མངལ་ནས་ཐོན་མ་ཐག
་དང་ ང་ ་ ེས་པ་དང་། མའི་ ོ་བ་དང་ ལ་

མ་ཐག་ལམ་ལོག་ ་སོང་ཞིང་ ན་ ་བར་ ེད།
༤ དེ་དག་གི་ ག་ནི་ ལ་ ི་ ག་དང་འ ་ལ།

དེ་དག་ནི་ ་བ་ཁེགས་པའི་ ལ་དང་འ ་བར།
༥ ་འ ལ་ ོན་མཁན་ མས་ ི་ངག་ལ་ཉན་

པར་མི་ ེད་དེ། མ ་དང་ ན་པའི་ གས་ ང་
མཉན་པའི་ ལ་མ་ཡིན་ནོ༎

༦ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ཁའི་སོ་
གཏོར་བར་མཛད་ཅིག ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་
སེང་གེ་དར་མའི་མཆེ་བ་གཏོར་བར་མཛད་ཅིག

༧ དེ་དག་ནི་ ར་ ་འབབ་པའི་ ་བོ་བཞིན་ ་
ཡལ་བར་ཤོག དེ་དག་གིས་འབེན་ལ་དམིགས་ནས་
མདའ་འཕེན་པར་ ོམ་ ས། མདའ་མགོ་ཆད་པར་
ཤོག

༨ དེ་དག་ནི་འ ་ཨ་ ་ར་བཞིན་ ་ ་བར་ཤོག
ད་མེད་ ི་མངལ་ ང་ ེ་ཉི་མ་མ་མཐོང་བའི་ ་

བཞིན་ ་འ ར་བར་ཤོག
༩ ོད་ཅག་གིས་ཚར་མའི་མེ་གསོས་ཏེ་ ་ང་མ་

ཚ་བའི་ ོན་ལ། ཁོང་གིས་ ང་འ བ་བ ལ་ཏེ་ཚར་
མ་དང་ ་ང་འ ར་ ་འ ག་ངེས།

༡༠ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ིས་ད ་བོ་
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ལ་ལན་ ིན་འཁོར་བ་མཐོང་ནས་དགའ་ཞིང་། མི་
ངན་པའི་ ག་གིས་ ང་བ་འ ད་པར་ །

༡༡ དེ་བས། མི་ མས་ ིས། ང་བདེན་ ོང་
མཁན་ མས་ལ་འ ས་ ་བཟང་བོ་ཡོད་པས། ས་
ཐོག་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ ་ངེས་
སོ༎

ཤ་ ལ་ ིས་ ་བིད་ ི་ཁང་བར་མི་མངགས་ཏེ་
ལ་ཞིབ་ ེད་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་གསོད་པར་
ོམ་ ས། ་བིད་ ིས་གསེར་མ ར་འདི་མཛད་

ཅིང་མགོ་མཛད་ལ་ ད་ནས། འ ང་ ་མ་འ ག་
ཅེས་པའི་ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎

༥༩ ེ་བདག་གི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་
ད ་བོའི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ་མཐོ་སར་

བཞག་པ་དང་། ང་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པའི་མི་ མས་
ལས་ཐར་ ་འ ག་རོགས།

༢ ེད་ ིས་ང་རང་ ག་ཉེས་བསགས་མཁན་
དང་། གཞན་ ི་ ག་བ ར་ ་འ ག་པར་དགའ་
བའི་མི་ མས་ལས་ ོབ་རོགས།

༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ང་ནས་བ ད་དེ་
ངའི་ ོག་འ ོག་པར་ ོམ་ཞིང་། ས་པ་དང་ ན་
པ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་ང་ལ་ ོལ་བར་གཞོལ།

ེ་གཙ་བོ་ལགས། འདི་ནི་ངའི་ནོར་འ ལ་ལས་ ང་
བ་མིན་ལ། ངའི་ཉེས་པ་ལས་ ང་བའང་མིན་ནོ༎

༤ ང་ལ་ནོར་བ་མེད་ ང་། དེ་དག་གིས་ ་ ིག་
ས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་ལོག་པས། ེད་ཡར་བཞེངས་ནས་

གཟིགས་ ོག་གནང་ ེ། ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་
རོགས།

༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་འམ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ ི་ ེ་

མས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་རོགས། གཡོ་ ་ ོམ་པའི་མི་
ངན་པ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་མ་བ ེད་ཅིག ༼སེ་ ཱ༽

༦ དེ་དག་དགོང་མོ་ ིར་ལོག་ནས། ི་བཞིན་
ག་ཅིང་མཁར་ལ་བ ོར་བ་ ེད།

༧ དེ་དག་གི་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་འ ང་ཞིང་།
མ ་ལ་ ི་ཐོགས་ཡོད། དེ་དག་གིས། ་ཞིག་གིས་
ཐོས་ ིད་དམ་ཞེས་ཟེར།

༨ ཡིན་ནའང་། ེད་གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་འ འོ༎
ེད་ ིས་ ི་ ེ་ལ་འ ་བར་ །

༩ ངའི་ ོབས་ གས་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ཡར་
ོས་ ེད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ངའི་ ེགས་ ་

མཐོན་པོ་དེ་ཡིན།
༡༠ ངའི་ ་ཡིས་ མས་བ ེས་ང་རང་བ ་བར་

། ་ཡིས་ང་ལ་ངའི་ད ་བོ་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་བ་
མཐོང་ ་ག ག་གོ།

༡༡ དེ་དག་གསོད་པར་མི་ ་ ེ། ངའི་དམངས་
མས་ ིས་ ོབ་ ོན་འདི་བ ེད་ ང་ ིད། ེ་གཙ་

བོ་ལགས། ེད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ བ་ཡིན་པས། ེད་
ིས་ ེད་ ི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་འཐོར་
་བ ག་ཅིང་། ཉམས་དམའ་བར་ ེད་རོགས།

༡༢ དེ་དག་གི་ཁའི་ཉེས་པ་དང་མ འི་གཏམ།
དེ་མིན་དམོད་མོ་དང་ ན་གཏམ་ལ་ ོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་
ང་ ལ་ ི་ངང་ནས་ག ན་པར་ཤོག

༡༣ ེད་ ི་ གས་ ོས་ནས་དེ་དག་ ་མེད་དང་
མེད་པར་ ས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ནས་
སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་དབང་བ ང་ཡོད་
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པ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས།༼སེ་ ཱ༽
༡༤ མཚན་མོའི་ ས་ ། དེ་དག་ཅི་འདོད་ ་

ིར་འཁོར་བར་ ིས། དེ་དག་གིས་ ི་ ད་འདོན་
ཞིང་མཁར་ལ་བ ོར་བ་ ེད་ནའང་ ེད་ ་ གས།

༡༥ དེ་དག་གི་ཕར་བ ོད་ ར་བ ོད་ ིས་
བཟའ་བ་འཚལ་བར་ ེད་ལ། གལ་ཏེ་ཕོ་བ་མ་
འ ང་ན་ནམ་གང་བོར་ ི་ནས་ ས་པར་འ ར།

༡༦ ཡིན་ནའང་། ངས་ ེད་ ི་ ོབས་ གས་ལ་
བ ོད་པར་ ། ་མོ་ ད་གསང་མཐོན་པོས་ ེད་

ི་ མས་བ ེ་ ེར་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་
ནི་ངའི་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་དེ་མཛད་ ོང་བས།
ང་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་ངའི་ཉེན་
གཡོལ་ ི་གནས་ ་ ས་ ོང་།

༡༧ ངའི་ ོབས་ གས་ལགས། ངས་ ེད་ལ་
བ ོད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ངའི་ ེགས་ ་
མཐོན་པོ་དེ་ཡིན་ལ། ང་ལ་བཀའ་ ིན་བ ོལ་མཁན་

ི་ ་དེའང་ཡིན་ནོ༎

་བིད་ ིས་ ་བོ་གཉིས་ ི་དབར་ ་གནས་པའི་ཨ་
རམ་པ་དང་། ཟོ་བད་ན་གནས་པའི་ཨ་རམ་པར་

ག ལ་འ ེད་པའི་ ས་ ། ཡོ་ཨབ་ ིར་ལོག་ ེ་ འི་
ང་བ་ནས་ཨེ་དོམ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། མི་ཆིག་
ི་ཉིས་ ོང་བསད། དེ་ ས། ་བིད་ ིས་གསེར་

མ ར་འདི་མཛད་དེ་གཞན་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་
བ ག་པ་དང་། མགོ་མཛད་ལ་ ད་
ནས་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་གིས་དཔང་བོ་
ཞེས་པའི་ད ངས་ལ་ ངས་པ་ཡིན།

༦༠ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ བ་

་དོར་ཏེ། ང་ཚ་ཉམས་ ་བ ག་ཅིང་།
ངེད་ཅག་གི་ ེང་ལ་ གས་ ོ་བ་མཛད། ེད་ ིས་
ངེད་ཅག་ ས་ ་འ ག་རོགས།

༢ ེད་ ིས་ས་གཞི་ ལ་ཞིང་གས་ ་བ ག
ེད་ ིས་གས་ཀ་བ བས་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ས་གཞི་འ ལ་ ིན་མཆིས།
༣ ེད་ ིས་རང་གི་དམངས་ མས་དཀའ་ ག་

ལ་འ ད་ ་བ ག་ཅིང་། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་
ཆང་ ད་དེ་ར་བཟི་ ་བཏང་ངོ་༎

༤ ེད་ ིས་རང་ལ་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ལ་
དར་ཆ་ ོད་དང་། དེ་ནི་བདེན་དོན་ ི་ཆེད་ ་
བ ེང་ཆོག ༼སེ་ ཱ༽

༥ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ ག་གཡས་པས་ ོབ་པར་
ཞལ་བཞེས་གནོངས་དང་། དེ་ ར་ ས་ན་ ེད་ ིས་

ིང་བ ེ་བའི་མི་ལ་ཐར་བ་ཡོད་པར་འ ར།
༦ ་ཡིས་རང་གི་ ངས་གཙང་ལ་བ ས་ནས་

འདི་ ད་ །༼ འདི་ ད་ ་ཅེས་པ། ཡང་ན། ང་ལ་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ བདག་ནི་
ད ེས་ཤིང་སེ་ཀེམ་བགོ ་ཀོད་ ང་བ་འཇལ་བར་

།
༧ གིལ་ཨད་བདག་གི་ཡིན་ལ། མ་ན་ཤེ་ཡང་

བདག་གིའོ༎ ཨེབ་ར་ཡིམ་བདག་གི་ད འི་ ོག་
དང་། ཡ་ ་ ་ནི་བདག་གི་ ག་ ེན་ཡིན།

༨ མོ་ཨབ་ནི་བདག་གི་ ས་གཞོང་ཡིན། བདག་
གིས་ཨེ་དོམ་ ི་ ོགས་ ་ གས་ མ་ག ག་པར་ །

་ཡེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ཆེད་ ་
དགའ་འབོད་ ེད་ ས་སམ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༩ ་ཞིག་གིས་ང་རང་མཁར་བཙན་པོའི་ནང་
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་འ ིད་ ས། ་ཞིག་གིས་ང་རང་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་
་འ ེན་ ས།

༡༠ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་དོར་ཟིན་པ་
མ་ཡིན་ནམ། ེ་ ་ལགས། ེད་ཉིད་ངེད་ཅག་གི་
དམག་དང་མཉམ་ ་བ ོད་ ས་སམ།

༡༡ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་དན་མཛད་
དེ་ད ་ མས་ལ་ ོལ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་

མས་ ི་ ོགས་དན་ནི་ ོང་བ་ཡིན།
༡༢ ངེད་ཅག་གིས་ ་བ ེན་ན། ད་གཟོད་ ས་

པ་ཆེན་པོ་འདོན་ བ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་
ད ་བོ་ མས་ ོག་རོལ་ ་གཏོང་མཁན་དེ་ཁོང་
ཉིད་ཡིན་ནོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་
་ ན་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༦༡ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ད་འབོད་
ལ་གསོན་ཅིག ངའི་ ོན་འདེབས་ལ་ ན་

ག་ ེ་གསོན་ཅིག
༢ ཡིད་སེམས་ ག་པའི་ཚ། ངས་ས་མཐའ་ནས་

ེད་ལ་ ་འབོད་ ། ེད་ ིས་ང་རང་ལས་ ང་
མཐོ་བའི་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ ེང་ ་འ ེན་རོགས་ །

༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་རང་ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་
གནས་དང་། ངའི་ ་བ ན་ ི་ ེགས་ ་ ་ ས་ཏེ་
ད ་ མས་ལས་ཐར་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༤ ང་རང་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་དམ་པའི་ ར་
མཆོག་ ་ ོད་པར་ ། ང་རང་ ེད་ ི་གཤོག་འོག་

་ ང་བར་ །༼སེ་ ཱ༽
༥ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་སེམས་འ ན་

ལ་གསན་ཟིན་པས། ེད་ ིས་ ལ་ མས་ ེད་ ི་
མཚན་ལ་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ལ་བགོ་རོགས།

༦ ེད་ ིས་ ལ་པོའི་ཚ་ལོ་མང་ ་འཕེལ་ཏེ།
ཚ་རབས་འཛད་མེད་ ་འཚ་ ་འ ག་རོགས།

༧ ཁོ་རང་ནམ་ཡང་ ་ཡི་ ང་ ་ ོད་པར་
འ ར་བས། ེད་ ིས་ མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་
གིས་ཁོ་ལ་མགོན་ བས་གནང་རོགས།

༨ དེ་ ར། ངས་ ས་གཏན་ ི་ ེད་ ི་མཚན་
ལ་བ ོད་ཅིང་། ེད་ལ་བཏབ་པའི་སེམས་འ ན་

མས་འ བ་ ་འ ག་གོ།

ཡེ་ ་ ན་ ི་ གས་ ་ ས་པའི་ ་བིད་
ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༦༢ ངའི་སེམས་ ིས་ཁ་རོག་གེར། ་ཁོ་ན་
ལ་ ག་ནས་ཡོད། ངའི་ བས་ནི་ཁོང་

ལས་ ང་བ་ཡིན།
༢ ཁོང་ཁོ་ན་ནི་ངའི་ཕ་བོང་དང་། ངའི་ བས་

གནས་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ངའི་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་དེ་
ཡིན་པས། ང་ལ་གཡོ་བ་ཡོད་མི་ ིད།

༣ ོད་ཅག་ཡོད་ཚད་ ན་ ་འ ས་ཏེ། ཞིག་
ཅིང་རལ་བའི་ ང་དང་། འ ེལ་ལ་ཉེ་བའི་ ིག་
པ་ ་ འི་མི་དེ་ལ་ནམ་ ི་བར་ ི་ ོལ་ཞིང་ ང་
འདོད་པ་ཡིན།

༤ དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ ོས་ ས་ཏེ། ཁོ་
རང་འ ག་གནས་མཐོན་པོ་དེ་ནས་འདེད་པར་

ེད་ཅིང་། དེ་དག་ ན་གཏམ་པ་ལ་དགའ། ཁ་ནས་
ཤིས་པ་བ ལ་ཡང་། སེམས་ནས་དམོད་པ་འབོར།
༼སེ་ ཱ༽
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༥ ངའི་སེམས་ལགས། ེད་ ིས་ཁ་རོག་གེར། ་
ཁོ་ན་ལ་ ག་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་རེ་ ོས་
ནི་ཁོང་ལས་ ང་བ་ཡིན།

༦ ཁོང་ཁོ་ན་ནི་ངའི་ཕ་བོང་དང་། ངའི་ བས་
གནས་ཡིན། ཁོང་ནི་ངའི་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་དེ་ཡིན་
པས། ང་ལ་གཡོ་བ་ཡོད་མི་ ིད།

༧ ངའི་ བས་གནས་དང་། ངའི་གཟི་བ ིད་
ཐམས་ཅད་ ་ལ་རག་ལས། ངའི་ ོབས་ གས་ ི་ཕ་
བོང་དང་། ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་བཅས་པ་ནི་

་ལ་རག་ལས།
༨ ོད་ཅག་འབངས་མི་ མས་ ིས་ ན་པར་

ཁོང་ཉིད་བ ེན་ཅིང་། ཁོང་གི་ ང་ ་སེམས་གཏམ་
བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཉེན་གཡོལ་

ི་གནས་ཡིན་ནོ༎༼སེ་ ཱ༽
༩ མི་མ་རབས་ མས་ནི་ ོང་བ་དང་། མི་ཡ་

རབས་ མས་ལ་ཇི་འ འི་ ལ་འཆོས་དང་ ན་
ཨང་། ་མར་གཞལ་ན་ ང་མགོ་ ེན་ ་ ོག་པར་

ེད་དེ། དེ་དག་ མས་ནི་ ང་ ་ལས་ ང་ཡང་ངོ་༎
༡༠ དབང་ཤེད་ལ་བ ེན་ནས་གཞན་ལ་བ ས་

པར་མ་ ེད་ཅིག ་འ ོག་ལས་ ང་བ་ལ་མ་ ེམས་
ཤིག ནམ་ཞིག་ ་ནོར་མང་ ་འཕེལ་ཡང་། སེམས་
དེ་ལ་ཐོགས་པར་མ་ ེད་ཅིག

༡༡ ་ཡིས། ཐེངས་གཅིག ཐེངས་གཉིས་ལ། ས་
པ་ཡོད་ཚད་བདག་ལ་གཏོགས་སོ་ཞེས་ག ངས་
ངས་ཐོས་སོ༎

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། མས་བ ེ་ཡང་ ེད་ལ་
གཏོགས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་མི་རེ་
རེས་རང་གིས་ཅི་ ས་པ་ ར་ལེ་ལན་འཁོར་ ་

འ ག་གོ།

་བིད་ཡ་ ་ འི་ཐང་ ོང་ ་ ོད་པའི་
ས་ ། མ ར་འདི་མཛད་པ་ཡིན།

༦༣ ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན། ངས་
ོད་རང་ནན་ཏན་ ིས་བཙལ་ཞིང་།

ཐན་པ་དང་། བ་པ་དང་། ་མེད་པའི་ ལ་འདིར།
ངས་ ོམ་པའི་ ་བཞིན་ ེད་རང་ ན་ཞིང་། ངའི་
སེམས་ ིས་ ེད་ལ་རེ་ ོས་ ེད།

༢ ངས་ ོན་ཆད་ ེད་ ི་དམ་པའི་གནས་ ་
ེད་ལ་དེ་ ར་ཡར་ ོས་ ེད་དོན་ནི། ེད་ ི་མ ་
ས་དང་ ེད་ ི་གཟི་བ ིད་མཐོང་འདོད་པས་

ཡིན།
༣ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ནི་གཅེས་པའི་ ོག་ལས་

ང་ ག་པས། ངའི་མ ་ ོས་ ིས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་
འ ལ།

༤ ང་རང་འཚ་བའི་ ས་ ་འདི་ ར་ ེད་ལ་
བ ོད་པ་འ ལ་ཞིང་། ངས་ ེད་ ི་མཚན་བ ོད་
ཅིང་ལག་པ་ཡར་འདེགས་པར་ །

༥ ངས་མལ་སའི་ནང་ནས་ ེད་རང་ ན་ཞིང་།
མཚན་ ང་གི་ ས་ ་ ེད་ཉིད་སེམས་པར་ ེད།
ངའི་སེམས་ནི་ ང་གིས་འ ང་བ་བཞིན་ ་གནས་
པས། ངས་ ང་དགའ་ ོས་ཁེངས་པའི་མ ་ ོས་

ིས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ།
༦ གོང་ ་བཀོད་ཟིན་ཏོ༎
༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ང་ལ་

ོགས་དན་མཛད་པ་ ེ། ངས་ ེད་ ི་གཤོག་འོག་
ནས་དགའ་འབོད་ ས་ ོང་།
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༨ ངའི་སེམས་ ེད་ ི་ ེས་ ་ ོད་པ་མེད་པར་
འ ངས་ཤིང་། ེད་ ི་ ག་གཡས་པས་ང་ལ་ ོར་
མ་མཛད།

༩ འོན་ ང་། ངའི་ ོག་འ ོག་པར་ ོམ་མཁན་
མས་ས་འོག་ ་ ང་བ་དང་།

༡༠ དེ་དག་ ིས་མ ང་གིས་གསོད་ཅིང་། ི་
ང་གིས་བཟའ་བར་ངེས།

༡༡ ཡིན་ནའང་། ལ་པོ་ནི་ ་ཡོད་པས་དགའ་
བར་འ ར། ཁོང་ལ་བ ས་ཏེ་མནའ་འབོར་མཁན་

མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ེད་ཅིང་། ན་གཏམ་
མས་ ི་ཁ་ནི་ཁེགས་པར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༦༤ ེ་ ་ལགས། ངས་ག ང་འབོད་ ེད་
པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་ངའི་ ད་ལ་

གསན་རོགས། ེད་ ིས་ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་ལ་
བ ང་བ་མཛད་དེ། ད ་བོ་ མས་ ི་འཇིགས་པ་
ལས་བ ོལ་རོགས་མཛད།

༢ ེད་ ིས་ང་རང་བཀབ་ ེ། ངན་ལས་ ེད་
མཁན་ མས་ ི་ ོག་ ས་དང་ ག་ཉེས་བསགས་
མཁན་ མས་ ི་འ ་ལོང་ལས་ཐར་ ་འ ག་
རོགས།

༣ དེ་དག་གིས་ ེ་བ ར་ནས་ ི་ ར་ ོ་ལ། ག་
ལས་ བ་པའི་ ད་ཆ་འ ང་ཞིང་། དེ་ནི་མདའ་

ར་ག ་བོར་གནས་པས།
༤ ོག་ ་ཡང་དག་པའི་མི་ མས་ ི་ ེང་ ་

འཕེན་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་ ོ་ ར་ ་འཕེན་པ་
ལ་འཛམ་དོགས་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎

༥ དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ངན་ ས་འགོད་
པར་ ལ་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ ོག་ ་ ི་ག ག་པར་

ོས་ ས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ་ཞིག་གིས་མཐོང་ བ་
བམ་ཟེར།

༦ དེ་དག་ངན་གཡོ་ལ་ཞེན་ཞིང་འདི་ ད་ །
ངེད་ཅག་གཡོ་ལ་ཤིན་ ་ཞེན་ཞེས་ཟེར། དེ་དག་རེ་
རེའི་སེམས་འ ན་ནི་ཤིན་ ་དཔག་དཀའ་འོ༎

༧ འོན་ ང་ ་ཡིས་ ོ་ ར་ ་དེ་དག་ལ་མདའ་
འཕངས་ན། དེ་དག་ ོ་ ར་ ་མདས་ ས་པར་
འ ར།

༨ དེ་དག་འ ེལ་ཞིང་རང་གི་ ེ་ཡིས་གནག་
པར་འ ར། དེ་དག་མཐོང་མཁན་ མས་ ི་ ོད་ན་
མགོ་མི་ག གས་པ་ཞིག་མེད་དོ༎

༩ མི་ མས་ ག་ ེ། ་ཡི་མཛད་པ་ ོག་ཅིང་།
ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ཤེས་པར་འ ར།

༡༠ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ནི་གཙ་བོ་ལ་
དགའ་ཞིང་། ཁོང་ཉིད་བ ེན་པར་འ ར། སེམས་

ང་བོར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་བ ོད་པར་
འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༦༥ ེ་ ་ལགས། ཙ་ཡོན་པ་ མས་ ིས་
ེད་ལ་བ ོད་པར་ ག་ནས་ཡོད་ལ།

སེམས་འ ན་གང་ཞིག་ཁས་ ངས་པ་དེ་ཡང་ ེད་
ལ་འ ལ་ ིས་ཡོད།

༢ གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་པའི་གཙ་བོ་ལགས།
ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ ང་ ་འོང་
བར་འ ར།
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༣ ང་ལ་ ག་ཉེས་ཤིན་ ་ ི་བས། ངེད་ཅག་གི་
ནོར་འ ལ་ མས་ ེད་ ིས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་
དགོས།

༤ ེད་ ིས་བདམས་ཤིང་། ེད་དང་ཉེ་བར་
བ ད། ེད་ ི་ར་ ོར་ནང་ ་ ོད་པའི་མི་དེ་ནི་
བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎ ངེད་ཅག་ནི་ ེད་

ི་བ གས་གནས་དང་། ེད་ ི་གནས་དམ་པའི་
བསོད་ནམས་ ིས་ཚམས་པར་ ར།

༥ ངེད་ཅག་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་
གཟི་བ ིད་དང་ ང་བདེན་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་རོགས། ེད་ནི་སའི་མཐའ་ལ་ ག་
པའི་བར་དང་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་གནས་པ་ མས་

ི་བ ེན་ས་ཡིན།
༦ ཁོང་གིས་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ ེད་པ་འཆིང་

ཞིང་། ོབས་ཆེན་པོས་རི་བོ་ མས་ ོད་ ་བ ག་
པས།

༧ ་མཚ་དག་གི་ ་དང་། དེའི་ བས་ ི་ ། དེ་
མིན་ ི་ ེའི་ ར་ཟིང་ཐམས་ཅད་འཇགས་ ་བ ག

༨ སའི་མཐའ་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་
ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མཐོང་བས་ ག་པར་ ར་
བ་དང་། ེད་ ིས་ཉི་ཤར་དང་ཉི་ བ་ ི་མཚམས་
ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིང་ ོ་ ་བ ག

༩ ེད་ ིས་ས་གཞི་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་དེ་
ཆར་བ་ཕབ་པས། ས་གཞི་མཛས་ཤིང་གཤིན་པར་

ར། ་ཡི་གཙང་བོ་ ་ཡིས་གང་བས། ེད་ ིས་
ས་གཞི་ལ་དེ་ ར་ ་བཏང་ ེ། མི་ མས་ལ་འ ་
རིགས་ ་ ས་ ་ ིག་མཛད།

༡༠ ེད་ ིས་ཞིང་གི་རོལ་ནང་ལ་ ་བཏང་

ཞིང་། འབར་འ ར་ མས་བ མས་ཏེ་བ ད་ ི་
ཕབ་ནས། ས་ཞིང་བ ན་པར་མཛད་པ་དང་། དེའི་

ོད་ ་ ་ ་འ ས་པའི་ ིན་ བས་བ ལ།
༡༡ ེད་ ིས་བཀའ་ ིན་ལོ་ འི་ཅོད་པན་ ས་

ཤིང་། ེད་ཉིད་བ ད་པའི་ལམ་ན་ མ་ཞག་ཐིགས།
༡༢ དེ་ཉིད་ཐང་ ོང་གི་ ་གསེབ་ ་ཐིགས་ན།

རི་བོ་ ང་ ང་ མས་དགའ་བའི་ ་རགས་འཆིང་
བར་ ེད།

༡༣ ང་གིས་ ག་གི་ ་བ་བགོས་ཤིང་། ང་བ་
འ ་ཡིས་གཏམས་པར་ ར། འདི་དག་ཐམས་ཅད་

ིས་ ོ་ ིད་ ི་ ་ད ངས་གཏོང་ངོ་༎

མགོ་མཛད་པ་ལ་ ད་པའི་མ ར་ཞིག

༦༦ ོགས་མཚམས་ ན་ ་གནས་པ་
མས་ ིས་ ་ཡི་ཆེད་ ་དགའ་འབོད་

བ ི།
༢ ཁོང་གི་མཚན་ ི་གཟི་བ ིད་ལ་བ ོད་ ་

ལེན། བ ོད་པའི་ཚག་གིས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་
གསལ་བར་མཛད།

༣ ་ལ་བ ས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ེད་ ི་མཛད་
པ་ཇི་འ འི་འཇིགས་ཨང་། ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེན་
པོ་དེའི་ ེན་ ིས། ད ་ཡིས་ ེད་ལ་མགོ་བོ་ ར་
བར་ ེད།

༤ ོགས་མཚམས་ ན་ ་གནས་པ་ མས་ ིས་
ེད་ལ་ ག་ ེད་ཅིང་། ེད་ལ་བ ོད་ ་དང་། ེད་
ི་མཚན་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་བར་ ་ཞེས་ འོ༎༼སེ་
ཱ༽

༥ ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་མཛད་པ་ལ་ ོས་དང་།
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ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་མཛད་པའི་ལས་
ནི་འཇིགས་ ་ ང་ངོ་༎

༦ ཁོང་གིས་ ་མཚ་ མ་སར་བ ར་ཏེ།
དམངས་ མས་ ་བོར་བ ལ་ ་བ ག གནས་དེ་

་ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་ཡོད་པ་ཤེས་པས་དགའ་
བར་ ར།

༧ ཁོང་གིས་དབང་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ ི་ ེ་
ིད་མཐའི་བར་ ་བ ངས། ཁོང་གི་ ན་ ིས་ ི་
ེ་ལ་གཟིགས་ ོག་མཛད་དེ། ལོག་པར་ ོད་མཁན་
མས་ཉམས་དམས་པར་ ས།༼སེ་ ཱ༽

༨ ་ཡེ་ ི་ ེའི་ཚགས་ མས། ེད་ཅག་གིས་ང་
ཚའི་ ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ནས། མི་གཞན་པར་ཁོང་
ལ་བ ོད་པའི་ ་ཐོས་ ་འ ག་དགོས།

༩ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་གཅེས་པའི་ ོག་འཚ་
་བ ག་ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་ ང་བ་མི་འ ེད་པར་

མཛད།
༡༠ ེ་ ་ལགས། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་

ལ་ཚད་བགམ་དང་། ད ལ་ལ་བ ག་པ་ཇི་བཞིན་
ངེད་ཅག་ལ་ ན་བ ར་མཛད།

༡༡ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ ི་ ་བ ག་ ེ། ར་བོ་
ི་མོ་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་བཀལ།

༡༢ ེད་ ིས་གཞན་ ི་ཤིང་ ་ངེད་ཅག་གི་
མགོ་ ་འགོམ་ ་བ ག་པ་དང་། ངེད་ཅག་ ་དང་
མེ་ཡི་ཚད་བགམ་ ས་ ེས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་
འ ོར་ ག་ ན་པའི་ ལ་ ་ ངས་སོ༎

༡༣ ངས་དམར་བསང་ ལ་ཏེ་ ེད་ ི་གནས་
དམ་པ་ ་འོང་ནས། ེད་ལ་སེམས་འ ན་འ ལ་
བར་ །

༡༤ གང་ཞེ་ན། དཀའ་ ག་ལ་འ ད་ ས་མ ་
ོས་ལས་ ང་བ་དང་། ཁ་ནས་དམ་བཅས་པ་
མས་སོ༎

༡༥ ངས་བ་ ང་ཤེད་ཅན་དམར་བསང་ ་
འ ལ་བ་དང་། ག་ ག་གི་ ི་བ ང་ ེད་ལ་
འ ལ་ཞིང་། དེ་མིན་ ང་ ག་དང་ ག་ ག་ ང་
འ ལ་བར་ །༼སེ་ ཱ༽

༡༦ ་ལ་འཇིགས་པའི་མི་ མས། ོད་ཚས་ཉོན་
ཅིག ངས་ཁོང་གིས་ང་ལ་མཛད་པའི་ལས་ མས་
བ ོད་པར་ །

༡༧ ོན་ཆད་ངའི་ཁ་ཡིས་ཁོང་ལ་ ་བ་ ས་
ཤིང་། ངའི་ ེ་ཡིས་ ང་ཁོང་ཉིད་ཆེ་བའི་བ ོད་པ་

ས།
༡༨ གལ་ཏེ་ངའི་སེམས་ནི་ ག་ཉེས་ལ་གཞོལ་ཆེ་

ན། གཙ་བོས་གསན་མི་ ིད།
༡༩ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་གསན་པ་མ་ཟད། ཁོང་

གིས་ ན་ ག་ ེ་ངའི་གསོལ་འདེབས་ ི་ ་ལ་
གསན།

༢༠ ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ངའི་
གསོལ་འདེབས་ལ་ ང་འཇོག་མཛད་པ་མ་ཟད།
ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ཡང་ང་དང་འ ལ་ ་མ་བ ག་
གོ།

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་
་ ན་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༦༧ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་
དང་། ངེད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་

བ་དང་། ངེད་ཅག་ཞལ་ ི་འོད་ ིས་གསལ་བར་ཤོག
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༼སེ་ ཱ༽
༢ དེ་ ར་ ས་ན། འཇིག་ ེན་པས་ ེད་ ི་

བ ད་ལམ་ཤེས་ཤིང་། ི་ ེས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིན་
ཚར་ བ།

༣ ེ་ ་ལགས། ི་ ེས་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ཤོག
ི་ ེའི་ཚགས་ ིས་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ཤོག

༤ ི་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་དགོད་ ་ ོག་པར་
ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ ི་ ོམས་ངང་ ི་

ེའི་ཚགས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ཅིང་། འཇིག་ ེན་
འདིའི་ ི་ ེ་འ ེན་པར་ ེད།༼སེ་ ཱ༽

༥ ེ་ ་ལགས། ི་ ེ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་བ ོད་
པར་ཤོག ི་ ེའི་ཚགས་ ིས་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ཤོག

༦ ས་ནས་ལོ་ལེགས་ ང་ངོ་༎ དེ་ནི་ ་ ེ། ངེད་
ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་གནང་བ་ཡིན།

༧ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་ ིན་མཛད་ ིར།
སའི་མཐའ་བཞིར་གནས་པ་ མས་ནི་ཁོང་ལ་
འཇིགས་པར་ ེད༎

་བིད་ ི་མ ར་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༦༨ ་དར་ཞིང་ ས་ཏེ། ཁོང་གི་ད ་
མས་ ོགས་བཞིར་འཐོར་ཞིང་། ཁོང་

ལ་ ང་བའི་མི་ མས་ཁོང་གི་ ང་ནས་འ ོས་པར་
ཤོག

༢ དེ་དག་མཐར་ ོད་པ་ནི། ་བ་ ང་གིས་ ེར་
བ་དང་འ ་ལ། མི་ངན་པས་ ་ཡི་ཞལ་མཐོང་ནས་
མེད་པར་འ ར་བ་ནི། ཞག་ ོན་མེ་ཡིས་ ་བ་དང་
འ འོ༎

༣ ཡིན་ནའང་། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་

ནི་དགའ་བར་ངེས་ཏེ། ་ཡི་ ང་ ་དགའ་ཞིང་ ོ་
བར་འ ར།

༤ ེད་ཅག་གིས་ ་ལ་མ ར་དང་། ཁོང་གི་
མཚན་ལ་བ ོད་ ་ ེར་བར་འོས་ཏེ། དེ་ནི་ཤིང་

ར་བ གས་ཏེ་ཐང་ ོང་ ་ལམ་ཆེན་ ེ་མཁན་དེ་
ཡིན། ཁོང་གི་མཚན་ལ་གཙ་བོ་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་གི་

ང་ ་ ོ་བར་ཤོག
༥ ་ནི་ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ ་ ་ ག་གི་

ཡབ་དང་། གས་ས་མ་དག་གི་དཀར་འདོན་པ་
ེད།

༦ ་ཡིས་མི་ ང་དག་ལ་ ིམ་བཙལ་བ་དང་།
བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ིར་ ང་ ེ་བདེ་བ་ལོངས་

་ ོད་ ་བ ག ཡིན་ནའང་། ལོག་པར་ ོད་མཁན་
མས་ཐན་པའི་ ལ་ ་བཞག་གོ།

༧ ེ་ ་ལགས། ོན་ཆད་ ེད་ནི་རང་གི་
འབངས་ ི་མ ན་ནས་ ད་དེ། ཐང་ ོང་ ་བ ད།
༼སེ་ ཱ༽

༨ དེ་ ས་ས་གཞིས་ ་ཡི་ཞལ་མཐོང་བས་
དངངས་ཤིང་འདར་ལ། གནམ་ནས་ཆར་བ་བབས།
རི་བོ་སི་ ས་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་ཞལ་མཐོང་

ེ་དངངས་ཤང་འདར།
༩ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཆར་བ་ཆེན་པོ་ཕབ་

པས། ེད་ ི་ནོར་ ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཐང་
ཆད་པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་དེ་དག་བ ན་པར་
མཛད།

༡༠ ེད་ ི་ཚགས་མི་ མས་དེའི་ ོད་ ་གནས།
ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ གས་ ེ་ནི་ ག་བ ལ་དང་

འ ད་པ་ མས་ལ་ ་ ིག་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎
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༡༡ གཙ་བོའི་བཀའ་འ ོར་བ་ན། དེ་ ོག་མཁན་
ི་ ད་མེད་ནི་ ོར་དང་ ོར་ ས་ཏེ། འདི་ ད་ །

༡༢ དམག་འ ེན་མཁན་ ི་ ེ་བོ་ ོས་ཟིན། ོས་
ཟིན། ིམ་ན་གནས་པའི་ ད་མེད་ མས་ ིས་
བཅོམ་ནོར་བགོས་ཆོག

༡༣ ོད་ཅག་ ག་རའི་ནང་ ་ཉལ་བའི་ ས་ །
གཤོག་པ་ད ལ་ ི་མདོག་དང་། ོ་ ་གསེར་ ར་
སེར་བའི་ ག་རོན་དང་འ ་ཞེས་ཟེར།

༡༤ ན་ ས་པས་མངའ་ཁོངས་ ི་ ལ་པོ་
མས་གཏོར་བའི་ ལ་ནི། ཟལ་མོན་ ང་ལ་ཁ་བ་

འཁོར་བ་དང་འ །
༡༥ རི་བོ་བ་ཤན་ནི་ ་ཡི་རི་བོ་ཡིན་ལ། རི་བ་

ཤན་ལ་ ེ་མོ་ཤིན་ ་མང་།
༡༦ ེ་མོ་མང་བའི་རི་བོ་ ོད་ཚས། ཅིའི་ ིར་ ་

བ གས་པར་མོས་པའི་རི་ལ་ ར་ ་ ེད་པ་ཡིན།
གཙ་བོ་ནི་རི་བོ་འདིར་ ས་གཏན་ ་ ོད་པ་ཡིན།

༡༧ ་ཡི་ཤིང་ ་ ི་ ི་འ མ་འ མ། གཙ་བོ་
དེའི་ ོད་ ་བ གས་པ་ནི། རི་བོ་དམ་པ་སི་ འི་

ོད་ ་བ གས་པ་དང་འ འོ༎
༡༨ ེད་རང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ ་འཕགས་ནས་

ད ་བོ་མང་པོ་བཙན་ ་བ ང་བ་དང་། ེད་རང་
མི་ཡི་ ལ་ཏེ། ལོག་པར་ ོད་པའི་མི་ ལ་འདིར་
གཞན་ ིས་མཆོད་པ་ ས། གཙ་བོ་ ེ་ ་ཞེས་ ་བ་
དེ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་སོ༎

༡༩ ག་པར་ང་ཚ་ ག་པར་བཞེས་པའི་གཙ་བོ་
ེ། ང་ཚ་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས།༼སེ་
ཱ༽

༢༠ ་ནི་ང་ཚ་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ཡིན་ལ། མི་

འཆི་བ་དང་འ ལ་ བ་མིན་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་
ལ་རག་ལས་ཡོད།

༢༡ འོན་ ང་ ་ཡིས་ཁོང་གི་ད ་བོའི་མགོ་ ེ།
ན་པར་ཉེས་པ་བསགས་མཁན་ ི་མགོ་གཅོག་

པར་ ེད།
༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ངས་དམངས་ མས་

བ་ཤན་ནས་ལོག་པར་ ེད། དེ་དག་ ་མཚའི་གཏིང་
ནས་འ ེན་པར་ ེད།

༢༣ ོད་ ིས་ད ་ མས་བ གས་ཤིང་། ོད་ ི་
ང་བས་ ག་བ ི་བར་ ེད། ོད་ ི་ ིའི་ ེ་ལ་དེ་

ལས་ ལ་འཐོབ་ ་འ ག་གོ།
༢༤ ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ་དང་། ངའི་

ལ་པོ་ཡིན། མི་ མས་ ིས་ ེད་རང་ཕེབས་ཤིང་
གནས་དམ་པར་འ ལ་བ་མཐོང་འ ག

༢༥ ་བ་ མས་ ོན་ ་འ ོ་ཞིང་། རོལ་མོ་
བ་ མས་ ེས་ ་འ ངས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ་
བ ང་བའི་ན་ ང་མ་དག་གི་ ོད་ ་གནས།

༢༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་འགོ་ ངས་ནས་
ཕེབས་པས། ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་

ེ་ ་ལ་བ ོད་པར་འོས།
༢༧ གནས་དེ་ ། ཁོ་ཚའི་ ་ ་འ ེན་མཁན་

བེན་ཡ་མིན་ ང་བ་དང་། ཡ་ ་ ་བའི་འགོ་བ་
དང་དེ་དག་གི་མང་ཚགས། ཟ་ ་ལོན་ ི་འགོ་བ་
དང་། ནབ་ཐ་ལི་ཡི་འགོ་བ་ མས་ཡོད།

༢༨ ད ི་སི་རལ་ ི་ ས་ ོབས་ནི་ ་ཡིས་བ ལ་
བ་ཡིན་པས། ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ཚའི་ཆེད་ ་
མཛད་པའི་ ་བ་ མས་བ ན་ ་འ ག་རོགས།

༢༩ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་ ེད་ ི་གནས་
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དམ་པ་དེ་ ། ལ་པོ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་ལེགས་
ེས་བ མས་ཡོང་ངེས།

༣༠ ེད་ ིས་འདམ་ འི་ ོད་ ི་རི་ གས་དང་
ང་ ག་གི་ ། དེ་མིན་ ི་ ེའི་ ོད་ ི་བེ ་ མས་

ལ་ ིགས་དམོད་མཛད། ད ལ་ མས་ཞབས་ ི་
འོག་ ་ གས་དང་། ་ཡིས་ག ལ་ལ་དགའ་བའི་

ི་ ེ་ མས་གཏོར་ཟིན་ཏོ༎
༣༡ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ ག་ མས་ ་ལ་མཇལ་ ་

འོངས། ས་པ་ མས་ལག་པ་བཏེགས་ཏེ་ ར་བར་
ོན་ལམ་འདེབས་པར་ ེབས།

༣༢ འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་གི་ ལ་ ེ་ མས།
ོད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ོད་ ་ ེར། ོད་ཅག་གིས་ ་

ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག
༣༣ ་མོ་ནས་གནམ་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ན་

འ ར་བའི་ ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ཁོང་གིས་
བཏོན་པའི་ ་དེ་ནི། དེ་འ འི་ཆེ་བ་ལ་ཨང་།

༣༤ ོད་ཅག་གིས་ ས་པ་ ་ལ་དབང་བ་ཤེས་
དགོས། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ི་ཡང་ ེང་དང་། ཁོང་གི་མ ་ ས་ནི་ནམ་མཁའི་
ད ིངས་ ་ཡོད།

༣༥ ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་དམ་པའི་གནས་ནས་
ཇི་འ འི་འཇིགས་པ་ལ་ཨང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ཡིས་མ ་ ས་དང་དབང་ ས་རང་གི་མི་སེར་ལ་
གནང་བས། ་ནི་བ ོད་པར་འོས་སོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་ ེས་མའི་
མེ་ཏོག་ཅེས་ ་བའི་ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༦༩ ◌ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ང་ ོབ་རོགས་

གནོངས་དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་བོ་
མས་ ིས་ང་རང་བ བས་ལ་ཉེ།

༢ ང་འདམ་བག་གི་གཏིང་ ་ ིངས་ ས་ ང་
བ་ ེན་ས་མི་འ ག་ལ། ང་ འི་ ོང་ ་ གས་ ས་

་བོ་ཆེན་པོས་གནོན་པར་ ེད།
༣ ངས་ ད་འབོད་ ས་པས་ཐང་ཆད་ཅིང་མིད་

པ་ མ་པར་ ར། ངས་ ་ལ་རེ་ ོས་ ས་པས་མིག་
ང་འ ིབ་པར་ ར།

༤ ་མཚན་མེད་པར་ང་ལ་ ང་མཁན་ནི་ ག་
ཉག་མ་ལས་ ང་མང་ལ། གནས་ གས་མེད་པར་ང་
ད ་ ་འཛན་ཞིང་། ང་མཐར་ ོད་འདོད་མཁན་
དག་ནི་ཤིན་ ་དར་ཞིང་ ས། ཐ་ན་ངས་འ ོག་
བཅོམ་མ་ ས་ ང་། ིན་ཚབ་ ོད་ཅིག་ཟེར།

༥ ེ་ ་ལགས། ངའི་ ན་ ོངས་ནི་ ེད་ ིས་
ོན་ནས་མ ེན་པས། ངའི་ཉེས་པ་ མས་ ེད་ལ་

གསང་མི་ གས་སོ༎
༦ ེ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་

ལགས། ེད་ལ་ ག་པའི་མི་དེ་ངའི་ ེན་ ིས་ངོ་
གནོངས་ ་མ་འ ག་ཅིག ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ལགས། ེད་རང་འཚལ་མཁན་ ི་མི་དེ་ངའི་ ེན་

ིས་བ ས་བཅོས་ཐེབས་ ་མ་འ ག་ཅིག
༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་ ེད་ ི་ ེན་ ིས་

ིགས་དམོད་ཐེབས་ཤིང་ངོ་ཚ་ ངས།
༨ ངའི་ ་ ་ མས་ ིས་ང་རང་ལམ་འ ོ་བར་

བ ི་ཞིང་། ངའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ང་རང་ ི་མི་ ་
བ ིའོ༎

༩ ེད་ ི་གནས་དམ་པའི་ཆེད་ ་ངའི་སེམས་
ནི་མེས་བ ེག་པ་བཞིན་འཚབ་ཅིང་། ེད་ལ་དམོད་
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པའི་མི་ མས་ ི་ ིགས་དམོད་ ང་ངའི་ ེང་ ་
བབས།

༡༠ ང་ནི་ ་བ་དང་། ང་གནས་ ང་བ་ལ་
བ ེན་ནས་རང་སེམས་ ག་ལ་ ར། འདི་ནི་ངའི་ངོ་
ཚ་ཞིག་ ་བ ིའོ༎

༡༡ ངས་གསོ་མ་ ་བ་ ་བགོས་པས། དེ་དག་གི་
འ ་ ལ་ ་ ར།

༡༢ མཁར་ ོ་ན་ ོད་མཁན་ མས་ ིས་ང་ ེང་
ཞིང་། ཆང་ ལ་ མས་ ིས་ ང་ངའི་ཆེད་ ་ ་
གཞས་ ོམ་པར་ ེད།

༡༣ འོན་ ང་ ེད་ ི་ གས་ད ེས་པའི་ ས་ །
ངས་གཙ་བོ་ ེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན། ེ་

་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་
མས་བ ེ་དང་། ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ག ང་ ང་

ལ་བ ེན་ནས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས།
༡༤ ེད་ ིས་ང་རང་འདམ་ལས་ ོབ་པ་ལས་

དེའི་ནང་ ་ ིངས་ ་མ་འ ག་ཅིག ེད་ ིས་ང་
རང་ང་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་དང་། ་བོ་ཆེན་པོའི་

ོང་ལས་ ོབ་རོགས་གནོངས།
༡༥ ེད་ ིས་ ་ཆེན་པོས་ང་རང་གནོན་ ་མ་

འ ག་ཅིག ་མཚ་ཆེན་པོས་ང་རང་ ར་མིད་ ེད་
་མ་འ ག་ཅིག འོབས་ཆེན་པོ་ངའི་མགོ་ཐོག་ནས་

སོས་ ་མ་འ ག་ཅིག
༡༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་

བཞེས་གནང་རོགས། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ནི་གདོད་
མ་ནས་ཡིད་ ་འོང་བས། ེད་ ི་ ན་ མ་ཚགས་
པའི་ མས་དང་ ིང་ ེས་ང་ལ་མགོན་ བས་
གནང་རོགས།

༡༧ ཞལ་བ ིབས་ཏེ་གཡོག་པོ་ང་ལ་མི་གཟིགས་
པར་མ་ ེད་ཅིག ང་ནི་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ ་གནས་
པས། ེད་ ིས་རིངས་པ་རིངས་པར་ང་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་རོགས།

༡༨ ེད་ཉིད་ང་དང་ཉེ་བར་བ ད་ཅིང་། ང་
ོབ་རོགས་གནོངས། ེད་ ིས་ངའི་ད ་བོ་ལ་

བ ས་ཏེ་ང་ ོབས་ཤིག
༡༩ ེད་ ིས་ང་ལ་ཐེབས་པའི་དམོད་མོ་དང་།

བ ས་བཅོས་དང་། ངོ་ཚ་ མས་མ ེན་ཞིང་། ངའི་
ད ་བོ་ མས་ ེད་ ི་ ང་ན་གནས།

༢༠ དམོད་མོས་ངའི་སེམས་པ་ ས་མ་ཟད། ངའི་
སེམས་པ་ ག་གིས་ཁེངས་ ་བ ག ངས་ ་ཞིག་གི་

ིང་ ེ་ལ་རེ་ ོས་ ས་ ང་། གཅིག་ ང་མི་ ང་
ངོ་༎ ངས་གཞན་ ི་སེམས་གསོ་ལ་རེ་ཡང་། ་ཡང་

ེད་མ་ ང་།
༢༡ དེ་དག་གིས་ང་ལ་མ ིས་པ་ཟས་ ་བཏང་

བ་དང་། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ ར་ ་ཡང་བ ང་ ་
བ ག

༢༢ དེ་དག་གི་གསོལ་ ོན་དེ་དག་གི་མ ན་ ་
་ ་ ་འ ར་བ་དང་། དེ་དག་གི་བདེ་བ་ནི་ ི་ ་

འ ར་བར་ཤོག
༢༣ དེ་དག་གི་མིག་ ང་ ིབ་ ེ་ཅི་ཡང་མཐོང་

མི་ བ་པར་ཤོག ེད་ ིས་དེ་དག་ ེད་པ་ ག་པར་
འདར་ ་ གས་ཤིག

༢༤ ེད་ ིས་རང་གི་ ོ་བ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་
ཕབ་པར་ ། ེད་ ི་ཞེ་ ང་གིས་དེ་དག་གི་ ེས་
འདེད་པར་ །

༢༥ དེ་དག་གི་ ོད་གནས་ཐང་ ོང་ ་འ ར་
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བར་ཤོག དེ་དག་གི་ ིལ་ ར་མི་འ ག་མཁན་མེད་
པར་ཤོག

༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ ང་བ་
ནི་རང་གིས་ཉོས་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ ས་པར་མཛད་
པ་དེ། དེ་དག་གིས་མི་དེའི་ ག་བ ལ་ཡིན་ཞེས་
འ འོ༎

༢༧ ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ཉེས་པའི་ ེང་ ་ཉེས་
པ་བ ན་ཏེ། དེ་དག་གིས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ང་
བདེན་ནོ་ཞེས་བཤད་མི་ཕོད་པར་ ོས་ཤིག

༢༨ དེ་དག་ཚ་ ོག་གི་ ེགས་བམ་ལས་བ བས་
ཏེ། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ི་ ོད་ ་མི་
གཏོགས་པར་ ོས་ཤིག

༢༩ འོན་ ང་ང་ནི་ ག་ཅིང་སེམས་ ོ་བའི་མི་
དེ་ཡིན་པས། ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིན་

བས་གནང་ ེ་མཐོ་བའི་སར་བཀོད་ ིག་གནང་
བར་ཤོག

༣༠ ངས་མ ར་ ིས་ ་ཡི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་
ེད། ཁོང་ཉིད་ཆེའོ་ཞེས་བ ོད་ཅིང་ གས་ ེ་ཆེ་ །

༣༡ འདི་ལ་གཙ་བོ་ད ེས་ཏེ། ང་གི་མཆོད་
པའམ། ་དང་ ིག་ཅན་ ི་ ང་ ག་གི་མཆོད་པ་
ལས་ ང་ ག་གོ།

༣༢ ཁེངས་ ང་དང་ ན་པའི་མི་ མས་ ིས་
འདི་མཐོང་མ་ཐག་དགའ་བར་ ེད། ་འཚལ་
མཁན་ ི་མི་ མས། ེད་ཅག་གི་སེམས་སད་པར་

ིས་ཤིག
༣༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ད ལ་ཕོངས་པ་

མས་ལ་གསན་ཞིང་། བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ལ་
ང་ ང་ ེད་མི་ ིད།

༣༤ གནམ་དང་། ས་དང་། ་མཚའི་ ོང་ན་
གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་
བར་ཤོག

༣༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ཙ་ཡོན་ ོབ་ཅིང་།
ཡ་ ་ ་བའི་མཁར་བཞེངས་ཏེ། ཁོང་གི་དམངས་

མས་དེར་ ོད་ ་བ ག་ནས། ལ་ཡང་འཐོབ་ ་
འ ག་གོ།

༣༦ ཁོང་གི་གཡོག་པོའི་ ེས་རབས་པ་ མས་
ིས་ནོར་ ལ་ལེན་ཞིང་། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཞེན་པ་
མས་དེའི་ནང་ ་ ོད་པར་ འོ༎

་བིད་ ི་ ན་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༧༠ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ར་བ་ ར་ ་
ང་ ོབ་རོགས་མཛད། ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ིས་རིངས་པ་རིངས་པར་ང་ལ་ ོགས་དན་
མཛད་ཅིག

༢ ངའི་ ོག་འཚལ་མཁན་ མས་འ ོད་ཅིང་
གནོངས་པར་ཤོག ང་ཤི་ན་ མ་པའི་མི་ མས་ལ་ ི་
བ ར་ ས་ཤིང་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པར་ཤོག

༣ ང་ལ་བ ས་ཏེ། ཨ་ཧ། ཨ་ཧ་ཟེར་མཁན་
མས་གནོངས་ཤིང་ ི་བ ར་ ེད་པར་ཤོག

༤ ེད་རང་འཚལ་མཁན་ མས་ ེད་མཐོང་
ེ་དགའ་བར་ཤོག ེད་ ི་ ིན་ བས་ལ་དགའ་བ་
མས་ ིས་ ག་ ། བ ར་འོས་པའི་ ་ནི་ཆེའོ་ཞེས་

ཟེར་བར་ཤོག
༥ འོན་ ང་ང་ནི་ད ལ་ཞིང་ ག་བ ལ་ལ་

འ ད་པ་དེ་ཡིན་པས། ེ་ ་ལགས། ེད་རིངས་པ་
རིངས་པར་འདིར་ཕེབས་ཤིག ེད་ནི་ང་ལ་ ོགས་
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དན་མཛད་མཁན་དང་། ང་ ོབ་མཁན་དེ་ཡིན།
ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ས་འ ངས་མི་ ེད་

པར་ཤོག།

༧༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ཉིད་བ ེན་
པར་ ། ེད་ ིས་ང་ནམ་ཡང་ངོ་

གནོངས་མི་དགོས་པར་ ིས་ཤིག
༢ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ི་ ོམས་ལ་བ ེན་ནས་ང་

ོབ་པ་དང་། ང་འ ེན་པར་ ེད་ཅིང་། ང་ལ་གསན་
ནས་ང་རང་ ོབ་པར་ །

༣ ེད་ནི་ངའི་གཏན་ ོད་ ི་ཕ་བོང་མཛད་
རོགས། ེད་ ིས་ང་ ོབ་པར་བཀས་བཏགས་ཟིན་
པས། ེད་ནི་ངའི་ ག་ ོ་དང་། ངའི་རི་ ོང་ཡིན།

༤ ེ་ངའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་མི་ངན་
པ་དང་། ང་བདེན་མི་ ོང་བ་དང་། ག་ ལ་བ་

མས་ ི་ལག་ནས་ ོབ་རོགས།
༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་རེ་ ོས་

འཆའ་ས་ཡིན་ལ། ང་ འི་ ས་ནས། ེད་ནི་ངའི་
བ ེན་ས་དེ་ཡིན།

༦ ང་མའི་མངལ་ནས་ཐོན་མ་ཐག་ ེད་ ིས་ང་
ལ་ ོར་མ་མཛད། ང་མའི་མངལ་ནས་ཐོན་ ་འ ག་
མཁན་དེ་ ེད་ཡིན་པས། ངས་ ག་ ་ ེད་ལ་བ ོད་

་འ ལ།
༧ མི་མང་པོས་ང་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་བར་

འཛན། འོན་ ང་། ེད་ནི་ངའི་འ ར་བ་མེད་པའི་
ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་དེ་ཡིན།

༨ ེད་ ི་བ ོད་ ་དང་། ེད་ ི་གཟི་བ ིད་
ིས་ཉིན་གང་བོར་ངའི་ཁ་ཁེངས་ནས་ཡོད།

༩ ང་ལོ་ན་ ས་པའི་ ས་ ། ེད་ ིས་ང་མ་

བ ར་རོགས། ངའི་ ས་ ོབས་ཉམས་པའི་ ས་ །
ེད་ཉིད་ང་དང་མ་འ ལ་ཅིག

༡༠ ངའི་ད ་བོས་ང་རང་ ེང་ཞིང་། ངའི་ ོག་
ལེན་པར་ ོར་ ལ་ ེད་པའི་མི་ མས་ ིས་ཕན་

ན་ལ།
༡༡ འདི་ ད་ ། ་ཁོ་དང་ ལ་ཟིན་པས། ང་

ཚས་དེའི་ ེས་དེད་དེ། ཁོ་རང་ག ང་བར་ ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ ོབ་མཁན་མི་འ ག་གོ་ཞེས་ཟེར།

༡༢ ེ་ ་ལགས། ེད་ང་དང་མ་འ ལ་ཅིག ེ་
ངའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་རིངས་པ་རིངས་པར་ང་ལ་

ོགས་དན་མཛད་ཅིག
༡༣ ངའི་ ོག་ད ་ ་བ ་མཁན་ མས་

གནོངས་ཤིང་མེད་པར་ ར་ཅིག ང་གསོད་པར་
འདོད་པ་ མས་ནི་གནོངས་ཤིང་བ ས་བཅོས་
ཐེབས་པར་ཤོག

༡༤ ངས་ ག་ ་ ེད་ལ་རེ་ ོས་འཆའ་ཞིང་།
ག་ ་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ།

༡༥ ངའི་ཁ་ཡིས་ ག་ ་ ེད་ ི་ ི་ ོམས་དང་
ེད་ ི་བཀའ་ ིན་ ེང་བཞིན་མཆིས་ལ། དེ་ནི་ནམ་

ཡང་བ ང་གིས་མི་ལང་ངོ་༎
༡༦ ངས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ ད་མཚར་བའི་ ་

བ་ མས་བ ོད་པར་ ། ངས་ ེད་ ི་ ི་ ོམས་ཁོ་
ན་ ེང་བར་ །

༡༧ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་ལོ་ ང་ འི་
ས་ནས་ད་ འི་བར་ ་ ོབ་ ོན་གནང་བས། ངས་
ེད་ ི་ངོ་མཚར་བའི་ལས་ མས་ ོག་པར་ །

༡༨ ེ་ ་ལགས། ང་ ས་ཏེ་མགོ་དཀར་བོར་
ར་བའི་ ས་ ། ེད་ ིས་ང་རང་འདོར་བར་མ་



906 ག ང་མ ར 71–72

ེད་ཅིག ངས་ ེད་ ིས་ ས་པ་ ེས་རབས་པར་
བ ན་ ེས། ེད་ ི་ ས་མ ་ཆེན་པོ་ ེས་རབས་
པར་ ོན་རོགས།

༡༩ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ ི་ ོམས་ཤིན་ ་
མཐོའོ༎ ་གཞག་ཆེན་པོ་མཛད་པའི་ ་ལགས། ་
ཞིག་ ེད་ལ་དོ་ཨང་།

༢༠ ེད་ ིས་ང་ཚ་དཀའ་ ག་ལ་ཐེངས་མང་
འ ད་ ་བ ག་ ང་། ཅིས་ ང་ང་ཚ་ ར་གསོན་

་འ ག སའི་གཏིང་ མ་ནས་ང་ཚ་ ོབ་པར་ ེད།
༢༡ ེད་ ིས་ང་རང་ ོབས་ ས་ ་བ ག་ཅིང་།

ིར་ལོག་ ེ་ང་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་རོགས།
༢༢ ེ་ངའི་ ་ལགས། ངས་ ་ ན་བ ང་ནས་

ེད་ལ་བ ོད་ ་དང་། ེད་ ི་ག ང་ ང་ལ་
བ ོད་པ་འ ལ། ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ལགས།
ངས་ ེད་ལ་པི་ཝང་གིས་བ ོད་པ་འ ལ།

༢༣ ངས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ །
ངའི་མ ་ ོས་དང་། ེད་ ིས་ང་ལ་ ས་པའི་ མ་
ཤེས་བཅས་ ིས་ ང་དགའ་འབོད་ ེད་ལ།

༢༤ ངའི་ ེ་ཡིས་ ན་ ་ ེད་ ི་ ི་ ོམས་ ེང་
བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་གསོད་པར་ ོམ་པའི་མི་

མས་ངོ་གནོངས་ཤིང་། དེ་དག་ལ་བ ས་བཅོས་
ཐེབས་ཟིན་ཏོ༎

ཤ་ལོ་མོའི་མ ར་ཞིག

༧༢ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཤན་འ ེད་
ི་དབང་ཆ་ ལ་པོ་དང་། ང་བདེན་

ལ་པོའི་ ་ལ་བ ོལ་ཅིག
༢ དེས་ ང་བདེན་ ི་ ོ་ནས་ ེད་ ི་དམངས་

ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ཅིང་། ི་ ོམས་ ི་ ོ་ནས་ ེད་ ི་
ག་བ ལ་དང་འ ད་པའི་མི་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་

ངེས།
༣ རི་ཆེན་རི་ ང་ མས་ ིས་ ང་ ང་བདེན་

ལ་བ ས་ཏེ་དམངས་ལ་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ ་
འ ག།

༤ དེས་དམངས་ ི་ ོད་ན་ ག་བ ལ་དང་
འ ད་པ་ མས་ལ་དཀར་འདོན་དང་། ད ལ་བོའི་
རིགས་ ་གནས་པ་ལ་མགོན་ བས་གནང་ཞིང་།
གཞན་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ མས་ ོག་པར་

ེད།
༥ ཉི་མ་ ར་བཞིན་གནས་ཤིང་། ་བ་ ར་

བཞིན་ ོད། མི་ མས་ ིས་ ང་བ ལ་བའི་བར་ ་
ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད།

༦ ཁོང་ཉིད་ ང་ཆར་ ོན་བ ས་པའི་ག ལ་
ཁར་འཇོ་བ་ ར་བབས་ཤིང་། བསིལ་བ་ཇི་བཞིན་
ཞིང་ཐང་བ ན་པར་ ེད།

༧ ཁོང་ཉིད་བ གས་པའི་ཉིན་མོར། ང་
བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ནི་དར་ཞིང་བདེ་བ་ཆེན་
པོ་དང་ ན་པར་འ ར། དེ་ནི་ ་བ་ ག་ ་གནས་
པ་བཞིན་ནོ༎

༨ ཁོང་གིས་ ར་ ོགས་ ི་ ་མཚ་ནས་ཕར་
ོགས་ ི་ ་མཚ་དང་། ་བོ་ཆེན་པོ་ནས་སའི་

མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་དབང་འཛན་པར་ ེད།
༩ ཐང་ ོང་ ་ ོད་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ ང་

་ ས་ ག་འ ལ་ཞིང་། ཁོང་གི་ད ་བོ་ མས་
ིས་ས་བ ག་པར་འ ར།

༡༠ ཐར་ཤིས་དང་ ིང་ ན་ ི་ ལ་པོ་ མས་
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ིས་ད ་ ལ་འ ལ་ཞིང་། ཤེ་བ་དང་སེ་བའི་ ལ་
པོ་ཚས་ལེགས་ ེས་འ ལ་བར་ ེད།

༡༡ ལ་པོ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ ས་ ག་འ ལ་
ལ། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་

འོ༎
༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་

མས་ ིས་ ་འབོད་ ེད་ ས། ཁོང་གིས་ ོབ་པར་
ེད་པ་དང་། ོགས་མེད་པའི་ ག་བ ལ་དང་

འ ད་པ་ མས་ ང་ཁོང་གིས་ ོབ་པར་ ེད།
༡༣ ཁོང་གིས་ད ལ་བོ་དང་ཕོངས་པའི་མི་

མས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་། ཉམ་ཐག་པ་ མས་
ི་གཅེས་ ོག་ ོབ་པར་ ེད།

༡༤ ཁོང་གིས་དེ་དག་བ ས་བཅོས་དང་ ག་
ལ་ལས་ཐར་ ་འ ག་ངེས། དེ་དག་གི་ ག་ནི་

ཁོང་གི་ ན་ལམ་ ་ཤིན་ ་ ་ཆེའོ༎
༡༥ དེ་དག་འཚ་ཞིང་གནས་པར་ ོན། ཤེ་བའི་

གསེར་ མས་ཁོང་ལ་འ ལ་བར་ ། མི་ མས་ ིས་
ན་ ་ཁོང་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་། ག་ ་

ཁོང་ལ་བ ོད་པར་ །
༡༦ རི་བོའི་ ེ་ ་འ ་རིགས་ ་ ་འ ངས་

ཤིང་།༼ཡང་ན། འ ་རིགས་ ོར་ཞིག་ཅེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ དེ་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ ་དག་ནི་ལི་
བ་ནོན་ ི་ནགས་ཚལ་ཇི་བཞིན་གཡོ་ཞིང་འ ལ།
མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ནི་ཐང་གི་ ་ ན་བཞིན་ ་
འཕེལ་བར་འ ར།

༡༧ ཁོང་གི་མཚན་ནི་ནམ་ཡང་མི་ བ་པར། ཉི་
མ་ཇི་བཞིན་ ག་ ་གནས་པར་འ ར། མི་ མས་ལ་
ཁོང་ལས་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅིང་། ལ་ ེ་ཐམས་

ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་བསོད་ནམས་ ི་བདག་པོ་ཞེས་
འབོད།

༡༨ ངོ་མཚར་བའི་ལས་ཁོ་ན་མཛད་པའི་གཙ་བོ་
ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས།

༡༩ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་མཚན་ནི་
ས་ ག་ ་བ ོད་པར་འོས། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་
ིས་ས་གཞི་ བ་པར་ཤོག ཨ་མེན། ཨ་མེན།

༢༠ ཡེ་ཤེའི་ ་ ་བིད་ ི་ ོན་ལམ་ ོགས་སོ༎

ག ང་མ ར་ ི་མདོ་ག མ་པ།

ཨ་སབ་ ི་མ ར་ཞིག

༧༣ ་ཡིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལས་
སེམས་གཙང་བར་གནས་པ་དག་ནི་

ིན་ ིས་བ ངས་སོ༎
༢ ཡིན་ནའང་ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངའི་ ང་བ་

འ ེད་ལ་ཉེ། ངའི་ ང་བ་ ད་ལ་ཉེ།
༣ ངས་མི་ངན་པ་དང་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་

ཚས་བདེ་ ིད་ལ་རོལ་བ་མཐོང་ན་སེམས་མི་བདེ་ ེ།
༤ དེ་དག་འཆི་བའི་ ས་ ་ ག་བ ལ་མི་ ོང་

ཞིང་། དེ་དག་གི་ ས་ ོབས་དར་ཞིང་ ས་སོ༎
༥ དེ་དག་གིས་གཞན་དང་འ ་བར་ ག་བ ལ་

མི་ ོང་ལ། གཞན་དང་འ ་བར་དཀའ་ ག་ལའང་
འ ད་མི་ ིད།

༦ དེ་བས། ང་ ལ་ནི་མ ལ་ ན་ཇི་བཞིན་དེ་
དག་གི་ ེ་ ་ད ངས་ཡོད་ལ། ག་ ལ་ནི་ ་བ་ཇི་
བཞིན་དེ་དག་གི་ ས་ལ་ ོན་ཡོད།
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༧ དེ་དག་གི་མིག་ ང་ནི་ཤ་ གས་པའི་ ེན་
ིས་ ི་ ་འ ར་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་འཐོབ་ ་ནི་

སེམས་ལ་ ན་པ་ལས་ ང་མང་ངོ་༎
༨ དེ་དག་གིས་གཞན་ལ་འ ་བ་ ེ། སེམས་ངན་

འཆང་ནས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཚག་བཤད། དེ་
དག་གི་ ད་ཆ་ནི་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་འ ག

༩ དེ་དག་གིས་ཁ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ལ་ ོད་ཅིང་།
དེ་དག་གི་ ེ་ཡིས་ས་གཞི་ལ་ ར་བ་འདེབས།

༡༠ དེ་བས་ ་ཡི་དམངས་ཚགས་འདི་ ་འོང་
ནས། ག་བ ལ་ ི་ ས་འ ང་བར་ ར།

༡༡ དེ་དག་གིས། ་ཡིས་མ ེན་ ས་སམ། ་ན་
མེད་པ་དེ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་དམ་ཞེས་ཟེར།

༡༢ ོས་དང་། འདི་ནི་མི་ངན་པ་ མས་ཡིན།
ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གིས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་
པར་ ེད། ་ནོར་མང་ ་འཕེལ་ ིན་གདའ།

༡༣ ངས་ནི་དོན་མེད་ ་རང་གི་སེམས་གཙང་
བར་ ས། དོན་མེད་ ་ལག་པ་བ ས་ཏེ་ཉེས་པ་
མེད་པར་བ ན་པ་མ་ཡིན་ནམ།

༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ ག་ ་གནོད་འཚ་དང་
འ ད་ཅིང་། ནངས་མོ་རེ་རེར་ཆད་པ་ཕོག་འོང་།

༡༥ གལ་ཏེ་ངས་དངོས་གནས་དེ་ ར་བཤད་པ་
ཡིན་ན། དེ་ནི་ ེད་ ི་ ་འབངས་ མས་ལ་གཡོ་ ་

ས་པ་མིན་ནམ།
༡༦ ངས་དོན་འདི་དག་ ོས་དཔོག་པ་ནི། ཇི་

འ འི་དཀའ་ཚགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ས་སོ༎
༡༧ ང་ ་ཡི་དམ་པའི་གནས་ ་འ ལ་ ས། ད་

གཟོད་ངས་དེ་དག་མ ག་འ ས་ཤེས་པར་ ར།
༡༨ ེད་ ིས་དེ་དག་ ད་ ་བའི་གནས་ ་

བཞག་ ེ། དེ་དག་གཡང་ལ་ ང་ ་བ ག་པ་མ་
ཡིན་ནམ།

༡༩ དེ་དག་མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ ི་རིང་ལ་ཇི་
འ འི་ཡ་ང་བར་ ར་བ་ལ་ཨང་། དེ་དག་ནི་གཞན་

ི་འཇིགས་པ་ལས་ ་མེད་ ་ ར།
༢༠ མི་ནི་གཉིད་ལས་སད་པ་ན། རང་གི་ ི་ལམ་

ལ་ཇི་ ར་བ ་བ་ཇི་བཞིན། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
རང་སད་པར་ ར་ན། དེ་དག་གི་ ིབ་ག གས་ལ་
དེ་ ར་ ་ ང་ ང་ ེད་དོ༎

༢༡ དེ་ཤེས་པས་ངའི་ ིང་འཚར་ལ། ོ་ ིང་
ཚར་མས་འབིགས་པ་དང་འ །

༢༢ ང་ནི་འདི་འ འི་ ན་ཞིང་ ོངས་པ་ཞིག
ེད་ ི་ ང་ ་ ོ་ གས་བཞིན་ འོ༎

༢༣ འོན་ ང་། ང་ནི་ ེད་དང་མཉམ་ ་གནས་
ཤིང་། ེད་ ིས་ངའི་གཡས་ལག་ ོར་ནས་ཡོད།

༢༤ ངས་ནི་ ེད་ ི་ ོབ་ ོན་བཞིན་ ་བ བ་
ན། ནམ་ཞིག་ ེད་ ིས་ང་རང་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་

་འ ེན་ངེས་སོ༎
༢༥ ེད་ལས་གཞན་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་

ང་ལ་ ་ཞིག་ཡོད། ེད་ལས་གཞན་ས་ཐོག་ན་ང་ལ་
ས་པ་ ེད་ས་ཞིག་མི་འ ག

༢༦ ངའི་ ས་པོ་དང་ངའི་སེམས་པ་ ད་པའི་
ལམ་ལ་ གས་ ང་། ་ནི་ ས་གཏན་ ་ངའི་
སེམས་ ི་ ོབས་ གས་དང་། ངའི་བསོད་ནམས་

ང་ཡིན་ནོ༎
༢༧ ེད་དང་ ེས་པ་ནི་འཆི་ངེས་ཤིང་། ེད་

དང་ ེས་ནས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ མས། ེད་ ིས་
་མེད་ ་བཏང་ཟིན་ཏོ༎
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༢༨ འོན་ ང་ང་ ་དང་ཉེ་བར་བ ད་པ་ནི་ང་
ལ་ཕན་ཁེ་ཡོད་དེ། ངས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ངའི་ཉེན་
གཡོལ་ ི་གནས་ ་བ ེན་ན། ངས་ ེད་ ི་མཛད་པ་
ཐམས་ཅད་ ོག་པར་བདེའོ༎

ཨ་སབ་ ི་བ བ་མ ར་ཞིག

༧༤ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ས་
གཏན་ ་ང་ཚ་དོར་བ་ཡིན་ནམ། ེད་

ིས་ཅིའི་ ིར་རང་གི་ ་རའི་ནང་གི་ ག་ མས་ལ་
་བ་མཆེད་པ་ ་ འི་ཁོང་ ོའི་མེ་ ེ་ ར་བ་ཡིན།

༢ ེད་ ིས་ ོན་ ི་ ས་ ་ ེད་ལ་ཐོབ་པའི་
ཆོས་ཚགས་ཏེ། ེད་ ིས་ ས་ཏེ་རང་གི་བགོ་ ལ་

་ ས་པའི་རིགས་ ེ་ མས་ ན་པར་མཛད་ཅིག
དེ་མིན་ ེད་ ི་གཏན་ ི་བ གས་གནས་ཙ་ཡོན་རི་
བོ་ ན་པར་མཛད་ཅིག

༣ ེད་ ིས་ ས་ ན་རིང་བོར་ཐང་ ོང་བར་
ས་པའི་ ལ་ ་ཞབས་ཁ་བ ར་ཏེ། ད ་བོ་ མས་
ིས་དམ་པའི་གནས་ ་ ་བ་ངན་པ་ཅི་དང་ཅི་
ས་པ་ལ་གཟིགས་ཤིག

༤ ེད་ ི་ད ་བོས་ ེད་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་
ད ས་ ་ང་རོ་ ོག་ཅིང་། དེ་དག་གིས་རང་གི་དར་
ཆ་ ེང་ ེ་ གས་འདེབས་པར་ ེད།

༥ དེ་དག་གིས་ ་རེ་གནམ་ལ་ ར་ནས་ནགས་
ཚལ་གཅོད་པ་བཞིན་ །

༦ དམ་པའི་གནས་ ི་བ ོས་རིས་ཐམས་ཅད་ ་
རེ་དང་ཐོ་བས་བཅོམ་པར་ ས།

༧ དེ་དག་གི་ ེད་ ི་དམ་པའི་གནས་མེ་ ་ ལ་
ཅིང་། ེད་ ི་མཚན་ ི་བ གས་གནས་ལ་ ོད་

བཏབ་ ེ་ཐང་ ་བ ེལ།
༨ དེ་དག་གི་སེམས་ ། ང་ཚས་འདི་དག་ཡོངས་

་མེད་པར་ འོ་ཞེས་ཟེར་བཞིན། ོགས་དང་
ོགས་ ་གནས་པའི་ ་ཡི་ཆེས་བ གས་གནས་
མས་མེ་ ་ ལ་ཏོ༎

༩ ང་ཚས་རང་གི་ གས་ནི་མཐོང་ཐབས་མེད་
ལ། ད་ནས་བ ང་ ེ་ ང་ ོན་པའང་ཡོད་མི་ ིད།
ངེད་ཅག་གི་ ོད་ འང་གནོད་འཚ་འདི་ནམ་ ི་
བར་ ་ ན་བ ིངས་པ་ཤེས་མཁན་ཡང་མེད།

༡༠ ེ་ ་ལགས། ད ་བོས་ནམ་ ི་བར་ ་
དམོད་འབོར་དགོས་པ་ཡིན། ད ་བོས་ ེད་ ི་
མཚན་ལ་གཏན་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།

༡༡ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་རང་གི་ ག་གཡས་པ་
བ མས་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ མ་ཁ་ནས་ ིང་ ེ་དེ་
དག་མེད་པར་བཟོ་རོགས།

༡༢ ་ནི་གནའ་ ་མོ་ནས་ངའི་ ལ་པོ་ཡིན་ཏེ།
ས་གཞིར་མགོན་ བས་གནང་གིན་མཆིས།

༡༣ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ ་མཚ་ མ་ ར་ག བ་
ནས། མཚ་ནང་གི་ཉའི་མགོ་བོ་ཡང་ ས་པར་མཛད།

༡༤ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ཉ་ཆེན་ ིགས་པའི་མགོ་
བ བ་ ེ། ཐང་ ོང་ ་གནས་པའི་གཅན་གཟན་
༼མ་ཡིག་ ་དམངས་ཞེས་བཀོས་ཡོད།༽ མས་ལ་
ཟས་ ་ ིན།

༡༥ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ཕ་བོང་བཀས་ཏེ་ ་བོ་
་ ན་ ་བཏང་ཞིང་། བ ར་ ན་རིང་བའི་གཙང་

བོ་ མས་ ང་ ེམ་པར་མཛད།
༡༦ ཉིན་མོ་ནི་ ེད་ལ་དབང་ཞིང་། མཚན་མོ་

ཡང་ ེད་ལ་དབང་། ་འོད་དང་ཉི་འོད་ནི་ ེད་
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ིས་མཛད་པ་ལགས།
༡༧ སའི་མཐའ་མཚམས་ མས་ནི་ ེད་ ིས་

བཏབ་ཅིང་། ད ར་དང་ད ན་ཡང་ ེད་ ིས་
མཛད་པ་ཡིན།

༡༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ད ་བོས་དམོད་བོར་བ་
དང་། ན་ཞིང་ ོངས་པའི་དམངས་ མས་ ིས་

ེད་ ི་མཚན་ ོད་བཏབ་པའི་དོན་དེ། ེད་ ིས་
ན་པར་མཛད་ཅིག

༡༩ ེད་ ི་ ག་རོན་ ི་ ོག་དེ་གཅན་གཟན་
ག མ་པོ་ མས་ལ་མ་གནང་དང་། ེད་ ི་ ག་
བ ལ་ ་ ར་བ་དག་གི་ ོག་དེ་གཏིང་ནས་བ ེད་

་མ་འ ག་ཅིག
༢༠ ེད་ ིས་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ གས་ལ་

འཇགས་པར་འཚལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་ཐོག་འདིར་
ན་པས་ཁེབས་པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ནི་ ག་ ལ་

བ་དག་གི་ ོད་གནས་ ་ ར་འ ག
༢༡ བ ས་བཅོས་ཐེབས་པའི་མི་ མས་ངོ་

གནོངས་པའི་ངང་ནས་ ིར་ལོག་ ་མ་འ ག ག་
བ ལ་དང་འ ད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པ་ མས་ ིས་

ེད་ལ་མཚན་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག
༢༢ ེ་ ་ལགས། ེད་རང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་རང་

ལ་ ་ག གས་མཛད་ཅིག ན་ ོངས་པ་ མས་
ིས་ ན་ ་ ེད་ལ་ཇི་ ར་དམོད་བོར་བ་ ན་པར་

མཛད་ཅིག
༢༣ ེད་ ི་ད ་བོའི་ ད་ནི་བ ེད་ ་མ་འ ག

ཡར་ལངས་ཏེ་ ེད་ཉིད་ད ་ ་འཛན་མཁན་
མས་ ི་ ་ཅོ་ཇེ་ ག་རེད༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་འ ང་ ་
མ་འ ག་ཅེས་ ་བའི་ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༧༥ ེ་ ་ལགས། ང་ཚས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་
ཆེ་ ། ང་ཚས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ འོ༎

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་མཚན་ཉེ་བར་བ ད་པ་
ན། མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་
བ ོད་པར་ ེད།

༢ གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ཉི་མ་དེར་ ེབས་ ེས།
བདག་གིས་ ང་བདེན་ ི་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ །

༣ ས་གཞི་དང་དེའི་ ེང་གི་ ོད་དམངས་ མས་
མེད་པར་ ར་ ང་། ས་གཞིའི་ཀ་བ་ནི་ ོན་བདག་
གིས་བ གས་པ་ཡིན་ནོ༎༼སེ་ ཱ༽

༤ ངས་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པའི་མི་ལ། ་བ་ཅི་
བ བ་ང་ ལ་མ་ཆེ་ཨང་། ག ག་ བ་དང་ ན་
པའི་མི་ལ། ་འདེགས་པར་མ་ ེད།

༥ ོད་ཚས་ ་མཐོ་ ་མ་འདེགས། གཉའ་བ་
རེངས་ནས་གཏམ་མ་བཤད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།

༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཐོ་དམན་ནི་ཤར་ནས་
འོངས་པ་མིན། བ་ནས་འོངས་པ་མིན་ལ། ོ་ནས་
འོངས་པའང་མིན་པར།

༧ ་ཡིས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་མི་འདི་
དམའ་ ་ཕབ་ཅིང་། མི་དེ་མཐོ་ ་འདེགས་པར་

ེད།
༨ གཙ་བོའི་ ག་ ་ཕོར་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་།

དེའི་ནང་ན་ ་བ་དང་ ན་པའི་ཆང་དང་། ིགས་
མ་ཅན་ ི་ཆང་གིས་ཁེངས་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་ ོ་
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བར་མཛད་ན། ས་ ེང་གི་མི་ངན་པ་ མས་ ིས་
ཆང་དེའི་ ིགས་མ་འ ང་ ེ། འ ང་ཚར་བར་ ེད་
དོ༎

༩ འོན་ ང་ངས་ནི་ ས་གཏན་ ། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་
ཡི་ ་བ་བ གས་ཤིང་། དེ་ལ་བ ོད་པར་ །

༡༠ མི་ངན་པའི་ ་ནི་ངས་གཅོད་པར་ ེད།
ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ི་ ་ནི་མཐོ་ ་

འདེགས་པར་ འོ༎

ཡ་སབ་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་
་ ན་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༧༦ ཡ་ ་ འི་ ལ་ ། ་ནི་ ན་ ིས་
ངོ་ཤེས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ །

ཁོང་གི་མཚན་ནི་ ན་ གས་དང་ ན།
༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཁོང་གི་བ གས་ ར་དང་།

ཙ་ཡོན་ ་ཁོང་གི་བ གས་གནས་ཡོད།
༣ ཁོང་གིས་གནས་དེ་ ་ག འི་ ེང་གི་མདའ་

བཅག་པ་མ་ཟད། བ་དང་། ི་མ ང་། ག ལ་
འ ེད་ ི་དམག་ཆས་ཐམས་ཅད་བ ག་པར་མཛད།
༼སེ་ ཱ༽

༤ ེད་ ི་བཟའ་བ་མོད་པའི་རི་བོ་ནས་འོངས་
ཤིང་། འོད་ ང་དང་གཟི་བ ིད་ ན་ནོ༎

༥ ིང་ན་དཔའ་དང་ ན་པ་ མས་གཞན་ ིས་
འ ོག་ཅིང་། དེ་དག་གཉིད་ ག་པོར་ གས་པས།
ལག་འ ེས་པར་ ེད་པའི་དཔའ་བོ་གཅིག་ ང་མི་
འ ག

༦ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་དམོད་འབོར་
ཐེངས་གཅིག་གིས། ཤིང་ ར་ ོད་མཁན་དང་། ་

ལ་བཞོན་པ་ཐམས་ཅད་གཉིད་ ་བ ག
༧ ེད་ཁོ་ན་ནི་ ས་པར་འོས་པ་དེ་ཡིན། ེད་

ི་ གས་ ོས་པར་མཛད་ན། ་ཞིག་ ེད་ ི་ ང་
ནས་འ ེང་ གས་སམ།

༨–༩ ེད་ ིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་མི་ མས་
ི་ཤན་འ ེད་ལ་གསན་པར་མཛད། ་ཡར་

བཞེངས་ཏེ་ས་ ེང་གི་མི་གཉོམ་ ང་ མས་ ོབ་
ཆེད་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ོམ་ ས། ས་གཞི་ཡང་

ག་ ེ་ཁ་རོག་གེར་ ོད།༼སེ་ ཱ༽
༡༠ མི་ མས་ ི་ ོ་བ་ལས་ ེད་ལ་གཟི་བ ིད་

འ ང་ཞིང་། མིའི་ ོ་བ་ ག་མ་ནི་ ེད་ ིས་འགོག་
པར་ །

༡༡ ེད་ཅག་གིས་སེམས་ནས་དམ་བཅས་ཤིང་།
དམ་བཅའ་དེ་གཙ་བོ་ ེ། ེད་ཅག་གི་ ་ལ་འ ལ་
བར་འོས། ཁོང་གི་མཐའ་བཞིར་གནས་པ་ མས་

ིས་ད ལ་དངོས་ ེར་ཏེ་ ་ལ་འ ལ་བར་འོས།
༡༢ ཁོང་གིས་ ལ་ ས་ ི་ང་ ལ་བཅོམ་ ེ། ས་

ེང་གི་ ེ་བོ་ མས་ལ་འཇིགས་པ་ ེད་པར་ ེད་
དོ༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར། ཡེ་ ་ ན་ ི་ གས་ ་
ས་ནས་མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༧༧ ངས་ ་ལ་ ་འབོད་ ེད། ངས་ ་ལ་ ་
བ་ ས་ན། ཁོང་གིས་ གས་ཞིབ་མོས་

ང་ལ་གསན་ ིད།
༢ ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་ ་

བཙལ་ཞིང་། ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ཡང་དང་ཡང་ ་
ལག་པ་ཡར་བཏེགས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ། ངའི་
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སེམས་ ིས་ངལ་གསོ་བར་མ་འདོད་དོ༎
༣ ངས་ ་ ན་ཏེ། སེམས་འ བ་ཅིང་མ་བདེ་

བ་དང་། ང་ ོ་བས་འ ན་ ་ཤོར་ཞིང་སེམས་ ང་
མག་མོག་ ་ ར།༼སེ་ ཱ༽

༤ ེད་ ིས་ང་ལ་མིག་ མ་ ་མ་བ ག་ན།
ངའི་སེམས་འ ག་ཅིང་མི་བདེ་ལ། ཐ་ན་ ད་ཆ་
ཡང་བཤད་མི་ བ།

༥ ངས་ ོན་ ི་ཉིན་དང་། ོན་ ི་ལོ་ལ་ ིར་
འདང་རེ་བ བ་ན།

༦ ངས་ནམ་ ང་གི་རང་གི་ ་ ད་ ན་པས།
སེམས་ ལ་ ་ཕབ་ནས་རང་ལ་འ ི་ ོག་དང་།
རང་གི་སེམས་ལའང་ཞིབ་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༧ གཙ་◌ོབོས་ང་ནམ་ཡང་ ེས་ ་དོར་ནས།
བཀའ་ ིན་མི་བ ོལ་བ་ཡིན་ནམ།

༨ ཁོང་གི་ མས་བ ེ་མཐར་ ིས་ ོགས་ཤིང་།
ཁོང་གི་ཞལ་བཞེས་གཏན་ ་དོར་བ་ཡིན་ནམ།

༩ ་ཡིས་བཀའ་ ིན་བ ོལ་ ་བ ེད་པ་ཡིན་
ནམ། གས་ ོས་པས་ཁོང་གི་ མས་བ ེ་མཚམས་
བཞག་པ་ཡིན་ནམ།༼སེ་ ཱ༽

༡༠ དེ་བས་ངས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ངས་མ་
འཇོན་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ངས་ ་ན་མེད་པ་གང་
དེས་ ག་གཡས་པ་བ ངས་པའི་ལོ་ ་དེ་ ན་པར་

་ཞེས་ ས།
༡༡ ངས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་ མས་ ེང་བར་ །

ངས་ ེད་ ི་ ོན་ ས་ ི་ ད་མཚར་བའི་འ ིན་
ལས་དག་ ན་པར་ །

༡༢ ངས་ད་ ང་ ེད་ ི་གཟིགས་ ོང་ཡིད་ལ་
འཁོར་བར་ ། ེད་ ི་མཛད་པ་ཡིད་ལ་ ན་པར་

།
༡༣ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་མཛད་པ་ནི་ ངས་

ཤིང་གཙང་། ་གང་ཞིག་གིས་ ་ལ་འ ན་བཟོད་
དམ།

༡༤ ེད་ ི་ངོ་མཚར་ ོན་མཁན་ ི་ ་ ེ། ོན་
ཆད་ ེད་ ིས་ ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་རང་གི་མ ་

ས་གསལ་བར་མཛད།
༡༥ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ད ང་བས་རང་གི་

དམངས་ཏེ། ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་སེབ་ ི་ ་ ད་ མས་
བ བས་པ་ཡིན།༼སེ་ ཱ༽

༡༦ ེ་ ་ལགས། ་བོ་ མས་ ིས་ ེད་མཐོང་
མ་ཐག་དངངས་པར་ ར། གཡང་རོང་ཡང་འདར་
བར་ ར།

༡༧ ིན་ ི་ མ་ནས་ཆར་ ་ ོ་ཞིང་། ནམ་
མཁའི་ད ིངས་ནས་ ་ཆེན་པོ་ ང་ལ། ེད་ ི་
མདའ་ཡང་ ོགས་བཞིར་འ ར།

༡༨ ེད་ ི་ ་ནི་འ བ་མའི་ ོད་ ་ གས་
ཤིང་། ོག་གི་འོད་ ིས་འཇིག་ ེན་གསལ་བར་
མཛད་པས། ས་གཞི་ཡང་དངངས་ཤིང་འདར།

༡༩ ེད་ ི་ལམ་ཆེན་ ་མཚའི་ ོང་ན་ཡོད་
ཅིང་། ེད་ ི་ལམ་ ན་ ་བོའི་ག ང་ན་ཡོད་ ང་།

ེད་ ི་ཞབས་ ེས་ ས་ ང་ ེད་པར་མི་འ ར།
༢༠ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ི་

ལག་པས་རང་གི་འབངས་ མས་ ག་ ་བཞིན་ ་
འཚ་བར་མཛད་དོ༎

ཨ་སབ་ ི་བ བ་མ ར།

༧༨ ངའི་དམངས་ མས། ོད་ཅག་གིས་
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སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་བ བ་ ་ལ་ཉོན་
ཅིག ་བ་ ག་ ེ་ངའི་ཁ་ནང་གི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག

༢ ངས་ཁ་ནས་དཔེ་འགོད་པ་དང་། ངས་གནའ་
ས་ ི་གསང་བ་ མས་བ ོད་པར་ །

༣ གང་ཞེ་ན། ང་ཚས་མཐོང་བ་དང་། ང་ཚས་
ཤེས་པ་དང་། ང་ཚའི་མེས་པོས་ང་ཚ་ལ་བཤད་པ་

མས་སོ༎
༤ ང་ཚས་དོན་འདི་དག་དེ་དག་གི་ ་ ད་ལ་

གསང་མི་ ང་ ེ། གཙ་བོའི་ ོད་ལམ་ཡག་པོ་དང་།
ཁོང་གི་མ ་ ས། དེ་མིན་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་
མཛད་པ་ མས་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་བ ོད་
དགོས།

༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ོད་ ་
ིག་ ོལ་བ གས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ི་ ོད་ ་ ིམས་བཞག་པ་ནི། ང་ཚའི་མེས་པོ་ཚར་

རང་གི་ ་ ད་ མས་ལ་བ གས་ཏེ།
༦ ེ་འ ར་ ི་ ེས་རབས་པ་དག་གིས་ཤེས་

ནས། དེ་དག་ཡར་ལངས་ཏེ་རང་གི་ ་ ད་ མས་
ལ་ཤེས་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན།

༧ དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་གིས་ ་ལ་ཡར་ ོས་
ེད་ཅིང་། ་ཡི་མཛད་པ་མི་བ ེད་པ་དང་། ཁོང་

གི་བཀའ་ ་བ ང་བ་ཡིན།
༨ དེ་དག་གི་མེས་པོ་དང་འ ་བར་གཉའ་

རེངས་ བ་འགལ། ་ལ་སེམས་པ་མི་ ང་ཞིང་
ག ང་ ང་མིན་པའི་ ་བ་མི་ ེད་དོ༎

༩ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ ད་ མས་ ིས་དམག་
ཆས་བ ང་ཞིང་། མདའ་ག ་ཐོགས་ཏེ་ག ལ་
འ ེད་ལ་ཉེ་ ས་ ིར་ལོག་པར་ ར།

༡༠ དེ་དག་གིས་ ་ཡི་ཞལ་ཆད་མི་བ ང་ཞིང་།
ཁོང་གི་ ིམས་ ར་ ་མི་ ེད་པ་དང་།

༡༡ ཁོང་གི་མཛད་ ོད་དང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་
ལ་བ ན་པའི་མཛད་པ་ མས་བ ེད་པར་ ར།

༡༢ དེ་གང་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་
དང་། ཚ་ཨན་ཞིང་ཐང་ ། དེ་དག་གི་མེས་པོ་

མས་ ི་མིག་མ ན་ ་ ད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་
མཛད་པ་ ེ།

༡༣ ཁོང་གིས་ ་མཚ་གས་གཉིས་ ་ ེ་ནས་
དེ་དག་བ ོད་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། ་བོ་ ིག་པ་
བཞིན་ ེན་ ་བ ངས་པ་དང་།

༡༤ ཁོང་གིས་ཉིན་མོར་ ིན་པ་དང་། མཚན་
གང་བོར་མེ་འོད་ ིས་དེ་དག་ ིད་པར་མཛད།

༡༥ ཁོང་གིས་ཐང་ ོང་ནས་ཕ་བོང་ཁ་བཀས་
ནས་ ་མཚ་ ད་པ་ ་ འི་ ་ཆེན་པོས་ཁོ་ཚ་ཚམ་
པར་མཛད།

༡༦ ཁོང་གི་ཕ་བོང་ལས་ ་ ང་ ེ་གཙང་བོ་
བཞིན་བ ར་ ་བ ག

༡༧ དེ་དག་གིས་ ར་བཞིན་ཁོང་ལ་ཕོག་ ག་
བཟོས་ཤིང་། ཐན་ཤས་ཆེ་བའི་ ལ་ ་ ་ན་མེད་པ་
དེ་ལ་ བ་འགལ་ ས།

༡༨ དེ་དག་གིས་སེམས་ནས་ ་ལ་ཚད་བགམ་
ས་ནས། རང་གི་འདོད་པ་ ར་ ་བཟའ་བ་

བ ངས་པ་མ་ཟད།
༡༩ ་ལ། ་ཡིས་ཐང་ ོང་ ་གསོལ་ ོན་

བཤམས་ ས་སམ་ཞེས་ཁ་ཕོ་གཏམ།
༢༠ ོན་ཆད་ཁོང་གིས་ཕ་བོང་བཅག་ནས་ ་

གཙང་བོ་བཞིན་ ་བ ར་བར་མཛད་ ང་། ཁོང་
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གིས་འ ་རིགས་བ ོལ་ ས་སམ། ཁོང་གི་འབངས་
མི་ལ་ཤ་བ ོལ་ ས་སམ་ཞེས་ལོག་གཏམ་ ས།

༢༡ དེ་བས། གཙ་བོས་དེ་གསན་ནས་ གས་ ོས་
ཏེ། ཡ་ཀོབ་མེ་ཡིས་བ ེགས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་

མས་ ི་ ེང་ འང་ གས་ ོས།
༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་མི་ ོམ་ཞིང་།

ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ལ་བ ེན་པར་མི་ ེད་དོ༎
༢༣ འོན་ ང་ཁོང་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ལ་

བཀའ་བ ོས་ཤིང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ ོ་ ེས་ནས།
༢༤ མན་ན་ཆར་བཞིན་ཕབ་ ེ་དེ་དག་ལ་ཟ་ ་

བ ག་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་འ ་རིགས་ ང་
དེ་དག་ལ་གནང་བས།

༢༥ མི་རེ་རེས་༼ཡང་ན། མི་ མས་ཞེས་ །༽
མ ་ ས་ཆེན་པོ་ ན་པ་གང་དེའི་བཟའ་བ་ཟས།
ཁོང་གིས་འ ་རིགས་བ ལ་ནས་དེ་དག་ཚམ་པར་
མཛད།

༢༦ ཁོང་གིས་ཤར་ ང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ ་ ིད་
པ་དང་། མ ་ ས་ཆེན་པོས་ ོ་ ང་ ངས་ཏེ།

༢༧ ཤ་ནི་ཆར་བ་བཞིན་ ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་
ཕབ་པ་ཤིན་ ་མོད་པར་ ར། དེ་མིན་མཁའ་ཡི་ ་
ཡང་ ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་ ་མང་པོ་ཕབ།

༢༨ དེ་དག་གི་ ར་དང་། དེ་དག་གི་ ོད་གནས་
ི་མཐའ་འཁོར་ ་ ང་།

༢༩ དེ་དག་གིས་ཟས་ཤིང་འ ང་བར་ ར། དེ་
ར་དེ་དག་གི་འདོད་པ་བཞིན་ ་བ བས་སོ༎

༣༠ དེ་དག་གི་ཧམ་སེམས་ལ་ངོམས་པ་མེད་པས།
བཟའ་བ་ད་ ང་དེ་དག་གི་ཁ་ནང་ན་ཡོད་པའི་

ས་ །

༣༡ ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ཏེ། དེ་དག་
གི་ ོད་ ི་མི་ཚན་པོ་ མས་བསད་ཅིང་། ད ི་སི་
རལ་ ི་གཞོན་ ་ མས་ ེལ་བར་མཛད།

༣༢ དེ་ ར་མཛད་ནའང་། དེ་དག་གིས་ ར་
བཞིན་ཉེས་པ་བསགས་ཤིང་། ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་
མཛད་པ་ མས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།

༣༣ དེ་བས། ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་ཉིན་མོ་ཐམས་
ཅད་ ོང་བར་མཛད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ལོ་ ་ཡོད་
ཚད་འཇིགས་པས་ ེལ་ ་བ ག

༣༤ ཁོང་གིས་དེ་དག་གསོད་པའི་ ས་ ། ད་
གཟོད་ཁོང་ལ་ གས་བ ག་ ས་ནས་སེམས་ ིར་
འཁོར་བ་དང་། སེམས་གཏིང་ནས་ ་འཚལ་བར་
བ མ།

༣༥ དེ་དག་གིས་ ་ནི་རང་གི་ཕ་བོང་དང་། ་
ན་མེད་པའི་ ་ནི་རང་གི་ བས་མགོན་ཡིན་པར་
བསམ།

༣༦ འོན་ ང་དེ་དག་གིས་ཁ་ནས་ངོ་དགའ་
ས་ཤིང་། ེ་ཡིས་ཁོང་ལ་ ན་གཏམ་མོ༎

༣༧ དེ་ནི་དེ་དག་གི་སེམས་ཁོང་ལ་མི་ ང་ཞིང་།
ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་ལའང་ ོ་དཀར་བ་མ་ཡིན་པས་
སོ༎

༣༨ འོན་ ང་ཁོང་ལ་ ིང་ ེ་དང་ ན་པས། དེ་
དག་གི་ ག་ཉེས་ ་ཡངས་ ་བཏང་ ེ། དེ་དག་
གཞོམ་པར་མ་མཛད་ལ། ཐེངས་མང་པོར་ཁོང་གི་

ོ་བ་ཞི་བར་མཛད་ནས། གས་ ི་ ོ་བ་ཡོད་ཚད་
ིར་མ་བཏང་ངོ་༎

༣༩ དེ་ནི་ཁོང་གིས་འདི་དག་ནི་ཤ་ ག་གིས་
བ་ཅིང་། ང་ ོམ་བཞིན་ཕར་སོང་ ེས་ ིར་མི་
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ོག་པའི་ ལ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན།
༤༠ དེ་དག་གིས་ཐང་ ོང་ནས་ཁོང་དང་ བ་

འགལ་ ས་ཤིང་། ་ངམ་ཐང་ནས་ཁོང་ལ་ གས་
ལ་བཟོས་པ་ཅི་འ འི་མང་ཨང་།

༤༡ དེ་དག་གིས་ཡང་དང་བ ར་ ་ ་ལ་ཚད་
བགམ་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེ་ཉིད་ ོས་
པར་ ས།

༤༢ དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་མ ་ ས་༼མ་ཡིག་ ་
ག་ཅེས་ ིས་འ ག༽དང་། རང་ཉིད་ད ་བོའི་

ལག་ནས་བ བས་པའི་ཉིན་མོ་ ན་པར་མི་ ེད་དེ།
༤༣ ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ་འ ལ་ཇི་

ར་བ ན་པ་དང་། ཚ་ཨན་ ི་ཞིང་ཐང་ནས་ངོ་
མཚར་བའི་ལས་ཇི་ ར་མཛད་པ་དང་།

༤༤ དེ་དག་གི་གཙང་བོ་དང་། ཡན་ལག་གི་ ་
མས་ ག་ ་བ ར་ནས་དེ་དག་ལ་འ ང་ ་མེད་

པར་མཛད་ ལ།
༤༥ ཁོང་གིས་ ང་ནག་གི་ ་ཚགས་དེ་དག་གི་

ོད་ ་བཏང་ ེ་དེ་དག་གཞིབ་ ་བ ག་པ་དང་།
ལ་བའི་ཚགས་ལ་དེ་དག་མེད་པར་བཟོ་ ་བ ག་

པ།
༤༦ དེ་དག་གི་ལོ་ཏོག་འ ་ཨ་ཚག་ལ་ ིན་པ་

དང་། དེ་དག་གི་ངལ་བའི་འ ས་ ་འ ་ཆ་ག་ལ་
གནང་།

༤༧ ཁོང་གི་སེར་བ་ཕབ་ ེ་དེ་དག་གི་ ན་ ོང་
བཅག་པ་དང་། འོ་མེ་ཤིང་ མས་སད་ ིས་བཅོམ་
པར་མཛད།

༤༨ དེ་མིན་དེ་དག་གི་ ང་ ་སེར་བ་ལ་ ད་པ་
དང་། དེ་དག་གི་ ག་ ་ ོག་ཞགས་ལ་གནང་ངོ་༎

༤༩ ཁོང་གིས་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་དང་། ོ་བ་དང་།
ཞེ་ ང་དང་། དཀའ་ ག་ཡོད་ཚད་ ན་ ་བ ས་
ནས་གནོད་འཚ་གཏོང་མཁན་ ི་བང་ཆེན་པ་ཞིག་

་བ ས་ཏེ་དེ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ ་ཕབ།
༥༠ ཁོང་གིས་རང་གི་ གས་ ོ་བ་ལ་ག ང་ལམ་

བཟོས་ཤིང་། དེ་དག་གཉན་ནད་ལ་ ད་དེ་འཆི་ ་
བ ག

༥༡ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་
བསད་པ་དང་། ཧན་ ི་ ར་ནང་ ་དེ་དག་ ོབས་
དང་ ན་ ས་ཐོག་མར་ ེ་བ་ མས་བསད་པར་
མཛད་དོ༎

༥༢ འོན་ ང་ཁོང་གི་འབངས་ མས་ནི་ ག་
བཞིན་འདེད་ཅིང་། དེ་དག་ཐང་ ོང་ ་ ག་བཞིན་
འཚ་བར་ ེད།

༥༣ ཁོང་གིས་དེ་དག་བདེ་བའི་ངང་ནས་ ིད་
དེ་ ག་ ་མི་འ ག་གོ། འོན་ ང་དེ་དག་གི་ད ་

མས་མཚ་ཡིས་བ བས་པར་མཛད།
༥༤ ཁོང་གིས་དེ་དག་རང་གི་དམ་པའི་ ལ་ ི་

མཚམས་ཏེ། ཁོང་གི་ ག་གཡས་པར་ཐོབ་པའི་རི་
ལ་འདིར་ ེབས།

༥༥ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་མ ན་ ་ ི་མི་ མས་
མཐར་བ ད་ཅིང་། ི་མི་ མས་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་

་ ས་ཚད་ནས་དེ་དག་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བ་
དང་། ད ི་སི་རལ་རིགས་ ེའི་མི་ མས་དེ་དག་གི་

ར་ ་ ོད་ ་བ ག་གོ།
༥༦ དེ་དག་གིས་ ར་བཞིན་ ་ན་མེད་པའི་ ་

ལ་ཚད་བགམ་དང་། བ་འགལ་ ས་ཏེ་ཁོང་གི་
ིག་ ོལ་མི་བ ི་བར།
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༥༧ ི་བ ར་ ས་ཤིང་གཡོ་ ་ ོམ་པར་ ེད།
དེ་དག་ནི་རང་གི་མེས་པོ་ མས་དང་འ ་བར།

ིར་བ ག་པའི་ག ་བཞིན་ ་འ ར་འ ག
༥༨ དེ་དག་གི་མཆོད་ ིས་ཁོང་ལ་ ོ་བ་བ ངས།

དེ་དག་གིས་བ ོས་པའི་ ་འ ས་ཁོང་ལ་ཞེ་ ང་
བ ངས།

༥༩ ་ཡིས་དེ་དག་གསན་མ་ཐག་ གས་ ོས་ཏེ།
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཤིན་ ་ ང་བར་ ར་ནས།

༦༠ ཐ་ན་ཤི་ལོ་ན་ཡོད་པའི་ ར་མཆོག་ ེ། ཁོང་
གིས་མི་ ལ་ ་ བ་པའི་བ གས་ ར་དང་ ལ་
ཞིང་།

༦༡ ཁོང་གི་ཞལ་ ོམ་༼མ་ཡིག་ ་མ ་ ས་
ཞེས་ ིས་ཡོད།༽མི་གཞན་ལ་འ ོགས་ ་བ ག་ནས།
ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ད ་བོ་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་པ་
མ་ཟད།

༦༢ ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ ི་མ ང་ལ་ཁ་ལ་
གཏད་ཅིང་། ཁོང་གི་ནོར་ ལ་ ི་ ེང་ ་ གས་

ོས་སོ༎
༦༣ གཞོན་ ་ མས་མེས་འཚག་པས། ན་ ང་མ་

མས་ལ་གཉེན་ ི་དགའ་ ོན་མེད།
༦༤ མཆོད་དཔོན་ ི་འོག་ ་འ ེལ་བས། གས་

ས་མ་ མས་ ི་ ག་ ས་ ང་ཆད།
༦༥ དེ་ ས། གཙ་བོ་ནི་གཉིད་ལས་སད་པའི་

འཇིག་ ེན་པ་དང་། དཔའ་ ལ་ཆང་གིས་བཟི་ ེ་
ཀི་འདེབས་པ་དང་འ འོ༎

༦༦ ཁོང་གིས་རང་གི་ད ་བོ་ མས་ཆམ་ལ་
ཕབ་ནས། དེ་དག་ནམ་ཡང་ངོ་གནོངས་པར་མཛད་
པ་དང་།

༦༧ ཁོང་གིས་ཡོ་སེབ་ ི་རས་ ར་དོར་ཞིང་།
ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རིགས་ ེ་འདེམས་པ་མ་མཛད་པར།

༦༨ ཡ་ ་ འི་རིགས་ ེ་ ེ། ཁོང་ཉིད་ད ེས་
སའི་ཙ་ཡོན་རི་བོ་བདམས་ནས།

༦༩ ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་སོ༎ དེ་ནི་
རི་བོའི་ ེ་དང་འ ་ལ། ག་ ་གནས་ ིར་བཀོད་
པའི་ས་གཞི་དང་ཡང་འ འོ༎

༧༠ དེ་མིན་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་བདམས་
ནས། ག་གི་ ི་བོ་ནས་ ིད་འོང་ ེ།

༧༡ ད་ནས་བ ང་འོ་མ་དང་ ན་པའི་ ག་གི་
ེས་འ ངས་མི་དགོས་པར། རང་གི་མི་སེར་ཡ་ཀོབ་

དང་རང་གི་ནོར་ ལ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འཚ་
ིར་བཏང་ངོ་༎

༧༢ དེ་ནས་བ ང་། ཁོས་སེམས་ ི་ ངས་གཙང་
གིས་དེ་དག་འཚས་ཤིང་། ལག་གི་ཐབས་ཤེས་ ིས་
དེ་དག་ལ་ ེ་ ོན་མཛད་པ་ཡིན་ནོ༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར།

༧༩ ེ་ ་ལགས། ི་མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་
ནོར་ ལ་ལ་བཙན་འ ལ་ ས་ཏེ། ེད་

ི་གནས་དམ་པ་མི་གཙང་བར་བཟོས་ཤིང་། ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ཞིག་རལ་ ་བཏང་བ་དང་།

༢ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་བེམ་པོ་ནམ་
མཁའི་ ་ཡི་ཁ་ཟས་ ་བཏང་ཞིང་། ེད་ ི་
དམངས་དམ་པ་ མས་ ི་ཤ་ས་ ེང་གི་གཅན་
གཟན་ག མ་པོ་ མས་ལ་ ིན།

༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་དེ་དག་གི་
ག་ ་བོ་བཞིན་བ ར་ ང་། དེ་དག་ ར་ ས་
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ེད་མཁན་མི་ ང་ངོ་༎
༤ ངེད་ཅག་ནི་ ིམ་མཚས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་

བ ས་ ོད་ ེད་ས་དང་། ང་ཚའི་མཐའ་འཁོར་ ི་
མི་ མས་ ི་འ ་ ོད་ ་ ལ་ ་ ར།

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ནམ་ ི་བར་ ་འདི་ ར་
ོད་དགོས་པ་ཡིན། ེད་ ི་ ོ་བའི་ ན་ནམ་ཡང་

མི་གཏོང་ངམ། ེད་ ི་ཞེ་ ང་མེ་བཞིན་འབར་ཏེ་
བ ེག་དགོས་སམ།

༦ ེད་ ིས་རང་གི་ ོ་བ་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་མི་
ཤེས་པའི་ ི་མི་དང་། ེད་ ི་མཚན་ལ་གསོལ་བ་མི་
འདེབས་པའི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ེང་ ་ ོ་བར་ཤོག

༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ར་
མིད་ ་བཏང་ཞིང་། དེའི་ ོད་གནས་ཐང་ ོང་ ་
བ ར།

༨ ེད་ ིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ི་ ག་ཉེས་
མ་བ ེད་པར་ང་ཚའི་ ེང་ ་འདེད་པར་མ་ ེད་
ཅིག ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ མས་དང་ ིང་ ེས་བ ་
བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ཤིན་ ་ཉམས་

ང་བའི་གནས་ ་ ར་འ ག
༩ ང་ཚ་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་རང་

གི་མཚན་ ི་གཟི་བ ིད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ ོགས་དན་
མཛད་རོགས། ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ས་ནས་ངེད་
ཅག་བ བས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་སེལ་བར་
ཤོག

༡༠ ཅིའི་ ིར་ ི་མི་ མས་ལ། དེ་དག་གི་ ་གང་
་བ གས་ཞེས་ཟེར་ ་འ ག་དགོས་པ་ཡིན། ེད་
ིས་ ི་མི་ མས་ལ། ེད་ ི་ང་ཚའི་མ ན་ ་

གནས་ཤིང་ ེད་ ི་གཡོག་པོའི་ ག་བ ར་བ་ཉེས་

པ་ ོང་བར་ཤོག
༡༡ བཙན་མ་ མས་ ི་འ ན་ ་ ེད་ ི་ ང་ ་

འ ོར་བར་ཤོག ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེན་པོས་འཆི་ལ་
ཉེ་བའི་མི་ མས་འཚ་བར་ཤོག

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ཚའི་ ིམ་
མཚས་ ལ་ ེ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་བ ས་ ོད་ ས་
པ་དེའི་ ེང་ ། བ་བ ན་བ ན་ཏེ་དེ་དག་གི་

ེང་ ་འབེབས་པར་ཤོག
༡༣ དེ་ ར་མཛད་ན། ེད་ ི་དམངས་སམ།

ེད་ ི་ ་རའི་ནང་གི་ ག་གིས་ནམ་ཡང་ ེད་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ་ཞིང་། མི་རབས་ ི་ ོང་གི་བར་ ་
ེད་ ི་ག ང་ མས་བ ོད་ཅིང་བ ོད་པར་ ེད་

དོ༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་
ཅིང་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་གི་དཔང་བོ་
ཞེས་ ་བའི་ད ངས་ལ་ ངས་པ་ཞིག

༨༠ ཡོ་སེབ་ ག་གི་ ་བཞིན་འ ེན་པའི་
ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་བོ་ ེ། ེད་ ིས་ གས་

ཞིབ་མོས་གསོན་ཅིག བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་ཡང་
ེང་ན་བ གས་པ་ ེ། ེད་ ིས་འོད་འ ེད་པར་

ཤོག
༢ ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། མ་ན་

ཤེའི་མ ན་ ་ ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དེ་བ ན་
ནས། ངེད་ཅག་ ོབ་ ་ཕེབས་ཤིག

༣ ེ་ ་ལགས། ང་ཚ་ ོན་བཞིན་ཁོད་ཅིག
༼ཡང་བ ར་ ་དར་ཞེས་ ང་ཆོག༽ ེད་ ི་ཞལ་

ིམ་འོད་ ིས་གསལ་ན། ང་ཚ་ཐར་བར་འ ར་རོ༎
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༤ གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས།
ེད་ནི་རང་གི་མི་སེར་ ི་གསོལ་འདེབས་ལ་ གས་
ོས་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་པ་ཡིན།

༥ ེད་ ིས་མིག་ ་དེ་དག་གི་ཟས་ ་གནང་
ཞིང་། ད་ ང་དེ་ལས་མང་བའི་མིག་ ་དེ་དག་ལ་
འ ང་ ་བ ག

༦ ེད་ ིས་ ི་མི་ མས་ང་ཚའི་ ེང་ ་ཧབ་
ཐོབ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ང་ཚའི་ད ་བོ་ མས་

ིས་ཕན་ ལ་ལ་འ ་བར་ ེད།
༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ི་ང་ཚ་

ོན་བཞིན་ཁོད་ཅིག ེད་ ི་ཞལ་ ིམ་འོད་ ིས་
གསལ་ན། ང་ཚ་ཐར་བར་འ ར་རོ༎

༨ ེད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ན་ཤིང་ཞིག་ ེར་
འོངས་ཏེ། ི་མི་ མས་མཐར་བ ད་ ེས། དེའི་ ལ་

་བ གས།
༩ ེད་ ིས་ ོང་བོ་དེའི་མ ན་ནས་ས་ ོང་

བཞག་པས། དེའི་ ་བ་ས་ ་ ག་ ེ་ས་གཞི་ བ་
པར་ ར།

༡༠ དེའི་ ིབ་མས་རི་བོ་ཐམས་ཅད་ ིབ་ཅིང་།
ཡལ་འདབ་ནི་མཛས་པའི་ ག་པ་བཞིན་ ་ ང་།

༡༡ དེའི་ཡལ་འདབ་ ས་ཏེ་ ་མཚར་ ག་ཅིང་།
ག་ ན་གསར་བ་གཙང་བོའི་བར་ ་བ ིངས།

༡༢ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་དེའི་མཐའི་ར་བ་གཏོར་
ཏེ། ལམ་འ ོ་བ་ མས་ལ་དེའི་འ ས་ ་འཐོག་ ་
བ ག་པ་ཡིན།

༡༣ ནགས་ ི་ཕག་ ོད་ ིས་དེ་ལ་ ོག་ ིས་
དང་། ཐང་ན་གནས་པའི་རི་ གས་ ིས་དེ་ཁ་ཟས་

་ ས།

༡༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས། ེད་རང་
ིར་འཁོར་ཅིག ནམ་མཁའ་ནས་ ན་ ོང་འདི་ལ་
ན་ ིས་གཟིགས་ཤིག

༡༥ ེད་ ི་ ག་གཡས་པས་བ གས་ཤིང་རང་
གི་ཆེད་ ་བ ན་པར་མཛད་པའི་ཡལ་འདབ་

མས་ ངས་པར་ ིས།
༡༦ ོང་བོ་འདི་མེས་འཚགས་ཤིང་གཞན་ ིས་

བཅད། དེ་དག་ ེད་ཞལ་ ི་ ོ་ག གས་ལ་བ ས་ཏེ་
ཤི་བར་ ར།

༡༧ ེད་ ི་ ག་གིས་ ེད་ ི་གཡས་ ོགས་ ་
གནས་པ་ མས་ཏེ། རང་གི་ཆེད་ ་བ ན་པར་
མཛད་པའི་མི་ མས་ ོར་བར་ཤོག

༡༨ དེ་ ར་མཛད་ན། ངེད་ཅག་ ེད་དང་འ ལ་
མི་ ིད། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ ོབས་དང་། ང་ཚས་

ེད་ ི་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༎
༡༩ གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས།

ེད་ ི་ང་ཚ་ ིར་ཁོད་ཅིག ེད་ ི་ཞལ་ ིམ་འོད་
ིས་གསལ་ན། ང་ཚ་ཐར་བར་འ ར་རོ༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་
གད་པའི་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༨༡ ོད་ཅག་གི་ ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ོབས་
གས་ལ་ ད་ཆེན་པོས་དགའ་འབོད་

ིས་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ལ་ ་ ་ཐོངས་དང་།
༢ མ ར་ ེར། ་བ ངས། ་ ན་དང་པི་ཝང་

ད ོལ་ཅིག
༣ ་ ོད་དང་ ་བ་ཉ་གང་གི་ ས་ཏེ། ང་ཚའི་

ས་ཆེན་ ི་ཉིན་མོ་དང་འ ད་ཚ་ ང་ ས་ཤིག
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༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་ལ་
གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ ིམས་ ོལ་དང་། ཡ་
ཀོབ་ ི་ ་ཡི་ ིག་ཡིག་ཡིན།

༥ ཁོང་ཉིད་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལ་ ོལ་ ་འ ོ་བའི་ཚ།
ཡོ་སེབ་ ི་ ོད་ ་འདི་དཔང་བོར་བཞག་པ་ཡིན།
གནས་དེ་ ་ངས་ ོགས་ཐབས་ ལ་བའི་ག ང་
ཞིག་ཐོས་ ང་ ེ།

༦ དེ་ནི་ ་ཡིས། ངས་ ོད་ ི་ ག་ ེང་ནས་
ར་བོ་ལེན་ཞིང་། ོད་ ི་ལག་ནང་གི་ ེ་བོ་ཐང་
་འཇོག་པར་ །

༧ ོད་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ ་ ་
འབོད་ ིས་དང་། བདག་གིས་ ོད་རང་ ོབ་ངེས་
ཡིན། བདག་ ིན་ ི་གསེབ་ ་ཡིབ་ནས་ ོད་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་། མེ་ལི་པ་ ་བོའི་འ མ་ ་ ོད་ལ་
ཚད་བགམ་ ་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎༼སེ་ ཱ༽

༨ བདག་གི་དམངས་ མས། ོད་ ིས་ཉོན་
དང་། ངས་ ོད་ལ་བ བ་ ་གནང་། ད ི་སི་རལ་བ་

མས། ོད་ ིས་བདག་ལ་མཉན་པར་ཤོག
༩ ོད་ ི་ ོད་ ། ་ཡོད་མི་ཆོག་ལ། ི་མིའི་ ་

ལ་ཡང་ ོད་ ིས་ ག་འཚལ་མི་ཆོག
༡༠ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན། ོན་

ཆད་ ོད་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན།
ོད་ ིས་ཁ་ཆེ་ཆེར་གདངས་ན། བདག་གིས་དེ་ཉིད་

ཁེངས་པར་ ེད།
༡༡ ཡིན་ནའང་། བདག་གི་དམངས་ ིས་བདག་

གི་ ད་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ཐམས་ཅད་
ིས་བདག་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པས།

༡༢ བདག་གིས་དེ་དག་གི་སེམས་ ོང་བོ་དང་།

རང་གི་ ོས་གཞི་བཞིན་ ་འ ོ་ ་བ ག
༡༣ བདག་གི་དམངས་ ིས་བདག་ལ་ཉན་པར་

ཤོག ད ི་སི་རལ་ མས་བདག་གི་ལམ་ལ་ གས་
པར་ཤོག

༡༤ བདག་གིས་རིངས་པ་རིངས་པར་དེ་དག་གི་
ད ་བོ་ མས་འ ལ་ཞིང་། དེ་དག་གི་ད ་བོ་ལ་

ིར་ ོལ་བར་ འོ༎
༡༥ གཙ་བོ་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་མགོ་ ར་ ་

འོངས་ངེས། འོན་ ང་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ནི་
གཏན་ ་གནས་པར་འ ར་རོ༎

༡༦ ཁོང་གིས་ ང་ ོ་བཟང་བོ་དེ་དག་ལ་བཟའ་
་འ ག་ཅིང་། ཕ་བོང་ལས་ ང་བའི་ ང་ ི་

བ མས་འོང་ནས་དེ་དག་འ ང་བར་ ེད་དོ༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར།

༨༢ ་དབང་བོ་ མས་ ི་མ ར་སར་
བཞེངས་ནས། ་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་

གཅོད་ ིན་མཆིས་ཏེ།
༢ འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་ཞལ་ ེ་གཅོད་

ངས་ནི་ ང་བདེན་མིན་པས། མི་ངན་པའི་ངོ་སོ་
ལ་བ ས་ཏེ་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན།༼སེ་

ཱ༽
༣ ོད་ཅག་གི་ད ལ་ཕོངས་པ་དང་ ་ ག་

དག་ལ་དཀར་འདོན་ ་འོས། ག་བ ལ་ ་ ར་བ་
དང་ཉམ་ ང་གི་མི་ལ་ ང་བདེན་ ོང་བར་ ་འོས།

༤ ད ལ་ཕོངས་པ་དང་ཉམ་ ང་ མས་ ང་
ེ། དེ་དག་མི་ངན་པའི་ལག་ནས་ཐར་བར་ ་འོས་

ཞེས་ག ངས།
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༥ ོད་ཅག་གིས་ ར་བཞིན་མི་ཤེས་ལ། ཤེས་
ང་མི་ ིད་དེ། ན་ནག་གི་ ོད་ ་ཕར་འ ོ་ ར་

འོང་ ས་པས། ས་གཞིའི་ ིང་གཞི་ཡང་ ལ་བར་
ས།

༦ ོན་ཆད་ངས་ ོད་ཚ་ལ། ོད་ཅག་ནི་ ་
ཡིན་ལ། ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ ས་ ང་ཡིན།

༧ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་པ་ མས་
དང་འ ་བར་འཆི་ ིད་ལ། ལ་ ས་ མས་དང་
འ ་བར་འ ེལ་ཡང་ ིད་དོ་ཞེས་ ས།

༨ ེ་ ་ལགས། ེད་ཡར་བཞེངས་ཏེ་འཇིག་
ེན་འདིར་ཞལ་ ེ་གཅོད་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ི་ ེ་ ི་ ོང་མང་པོ་ ེད་ ི་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་

དགོས་སོ༎

ཨ་སབ་ ི་མ ར།

༨༣ ེ་ ་ལགས། ེད་ཁ་རོག་གེར་མ་
བ གས་ཤིག ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་

ཞལ་ མ་པར་མ་མཛད། ག ང་མི་བ ོད་པར་ཡང་
མ་བ གས་ཤིག

༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ད ་བོས་ ་ཅོ་འདོན་
ཞིང་། ེད་ ི་ད ་ཡར་བ ོད་པ་ ང་བར་ ེད།

༣ དེ་དག་གིས་མཉམ་ ་ ོག་ ས་འཐེན་ནས་
ེད་ ི་མི་སེར་གསོད་པར་རེམ་པ་དང་། ཕན་ ན་

ལ་ ོས་ ས་ཏེ་ ེད་ ིས་བཀབ་པའི་མི་དེ་གསོད་
པར་ ོམ།

༤ དེ་དག་གིས། ར་ཤོག་ཅིག ང་ཚས་དེ་དག་
་བ་ནས་མེད་པར་ ས་ཏེ། དེ་དག་ནམ་ཡང་ ལ་
ེ་ཞིག་ ་འ ར་མི་ བ་པར་ ེད། ད ི་སི་རལ་བའི་

མིང་ནམ་ཡང་ ན་མཁན་མེད་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར།
༥ དེ་དག་གིས་སེམས་ གས་གཅིག་ ིལ་ ིས་

ོས་དང་། ཕན་ ན་མནའ་འ ེལ་བ གས་ཏེ་ ེད་
འགོག་པར་ ེད།

༦ འགོག་པར་ ་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། ར་ ་ ོད་
པའི་ཨེ་དམ་པ་དང་། ཡིས་མ་ཨེལ་དང་། མོ་ཨབ་
དང་། ཧ་ག་བ་དང་།

༧ གེ་བལ་དང་། ཨམ་མོན་དང་། ཨ་མ་ལེག་
དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་། ཚར་ ི་ ོད་དམངས་ མས་
སོ༎

༨ ཨ་ ར་བ་ མས་ ིས་ ང་དེ་དག་དང་ངན་
འ ེལ་ ས་ཏེ། ལོད་ ི་ ད་པ་དག་གི་ལག་རོགས་

་ ར་འ ག ༼སེ་ ཱ༽
༩ ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ཡང་མིད་ཡན་པ་དང་།

ཀི་ཤོན་ ་བོའི་འ མ་ ི་སི་སེ་ར་དང་། ཡ་བིན་པ་
མས་ལ་ཅི་མཛད་པ་ ེ།

༡༠ དེ་དག་ཨེན་དོར་ ་བ བས་ནས། ཞིང་ཐང་
གི་ ད་ ་བཏང་བ་ ར་མཛད་ཅིག

༡༡ ེད་ ིས་དེ་དག་གི་འགོ་བ་ལ་ཨོ་རེབ་དང་
ཟེབ་ལ་ཅི་ ས་པ་བཞིན་མཛད་ཅིག དེ་དག་གི་ ལ་
པོའི་ ་ལ་ཟེ་བྷ་དང་ཟལ་ ན་ན་ལ་ཅི་ ས་པ་ ར་
མཛད་ཅིག

༡༢ དེ་དག་གིས། ང་ཚས་ ་ཡི་བ གས་གནས་
ངས་ཏེ། རང་གི་ནོར་ ལ་ ་ ེད་དགོས་ཞེས་ཟེར་
ིན་འ ག

༡༣ ངའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་འ བ་མའི་
ོད་ ི་ས་ ལ་དང་། ང་ནང་གི་ བ་མ་བཞིན་ ་

གཏོང་རོགས།
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༡༤ མེ་ཡིས་ནགས་ཚལ་ཇི་ ར་འཚག་པ་དང་།
མེ་ ེས་རི་ ང་ཇི་ ར་ཟ་བ་བཞིན།

༡༥ ེད་ ིས་ ང་ ང་ཆེན་པོས་དེ་དག་བདས་
ཤིང་། ག་ཆར་ ིས་དེ་དག་ ག་ ང་ ེར་རོགས།

༡༦ ེད་ ིས་དེ་དག་ངོ་གནོངས་པར་ ས་ཏེ།
དེ་དག་གིས་ ེད་དེ། གཙ་བོའི་མཚན་མི་འཚལ་
ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ ་གཏོང་རོགས།

༡༧ དེ་དག་ནམ་ཡང་གནོངས་ཤིང་ ག་པར་
ཤོག དེ་དག་ཁ་ ེངས་ཏེ་ བ་པར་ཤོག

༡༨ ེད་ ིས་དེ་དག་ལ། ེད་ཁོ་ན་ ེ།
མཚན་གཙ་བོ་ཟེར་བ་དེ་ཉིད། ལ་ཡོངས་ ི་ཡང་

ེང་ན་བ གས་པའི་ ་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་
་འ ག་རོགས༎

ཀོ་རའི་ ེས་རབས་པའི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་
ཅིང་གད་པའི་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༨༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལགས།
ེད་ ི་བ གས་གནས་ནི་ཇི་འ འི་

ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།
༢ ངས་གཙ་བོའི་དམ་པའི་ར་ ོར་ལ་རེ་ཞིང་

ོན་ལ། ངའི་སེམས་དང་། ངའི་ ས་པོས་ ་ལ་རེ་
འབོད་ ེད།༼ཡང་ན། དགའ་འབོད་ཅེས་བ ར་བར་

འོ༎༽
༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ལ་

པོའམ། ངའི་ ་ལགས། ེད་ ི་བསང་ ིའི་ ེང་ །
མཆིལ་བས་རང་ཉིད་ལ་ ང་ ་འཚལ་ཞིང་། ་

ག་གིས་རང་གི་ ོ་ང་གཏོང་སའི་ཚང་མལ་འཚལ་
བར་ ེད།

༤ དེ་ ར་ ེད་ ི་གནས་དམ་པར་ ོད་པ་
མས་ལ་ཇི་འ འི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ཨ་ལའང་།

དེ་དག་གིས་ནམ་ཡང་ ེད་ལ་བ ོད་ ་འ ལ།༼སེ་
ཱ༽

༥ ེད་ ི་ ོབས་ལ་བ ེན་ཞིང་། སེམས་ ་ཙ་
ཡོན་ལམ་ཆེན་ལ་ ོན་པའི་མི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་
དང་ ན་པ་ལ་ཨང་།

༦ དེ་དག་མཆི་མའི་ ང་བ་བ ད་དེ་སོང་བས།
ང་བ་དེ་ ་མགོ་མོད་པའི་ ལ་ ་ ར་ཅིང་། ད་
ང་ ོན་ ི་ཆར་བས་ ང་བ་ཡོངས་ལ་བ ན་ ི་

བ ་ཤིས་བ ལ།
༧ དེ་དག་ ང་ཐང་ ་དཀའ་ལས་མང་པོ་ ང་

ེ། མི་ཚང་མ་ཙ་ཡོན་སོང་ནས་ ་དང་མཇལ།
༨ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས།

ེད་ ིས་ངའི་ ོན་ལམ་གསོན་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་
ལགས། ེད་ ིས་ གས་ཞིབ་མོས་གསན་རོགས།༼སེ་

ཱ༽
༩ ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་ང་ཚའི་ བ་ཡིན་པས།

ེད་ ིས་རང་གིས་ ག་ མ་ གས་པའི་མི་དེའི་ངོ་
ལ་གཟིགས་རོགས།

༡༠ ེད་ ི་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་ ་ཉིན་གཅིག་
ལ་བ ད་པ་དེ། ལ་གཞན་ ་ཉིན་ ོང་ལ་བ ད་
པ་ལས་ ང་ ག་པས། ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ ོ་

ང་ ་བཞག་ ང་། མི་ངན་པའི་ ར་ནང་ ་ ོད་
པར་མི་འདོད་དོ༎

༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ་ ་ནི་ཉི་མ་དང་
བ་ཡིན་པས། ིན་ བས་དང་གཟི་བ ིད་བ ོལ་

ངེས་ཡིན། ཁོང་གིས་བཟང་གང་ཞིག་ལས་ ང་བོར་
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ོད་པའི་མི་ མས་ལ་མི་ ེར་བ་ ིད་དམ།
༡༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལགས། ེད་

ཉིད་བ ེན་པའི་མི་དེ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ ན་ནོ༎

ཀོ་རའི་ ེས་རབས་པའི་མ ར།
མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༨༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་ ལ་
ལ་བཀའ་ ིན་བ ལ་ཅིང་། བཙན་ ་

ེར་བའི་ཡ་ཀོབ་པ་ མས་ ང་ ིར་བ བས་པར་
མཛད།

༢ ེད་ ིས་རང་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ཉེས་པ་ ་
ཡངས་ ་བཏང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ནོར་འ ལ་ཡོད་
ཚད་བ ིབས་པར་མཛད།༼སེ་ ཱ༽

༣ ེད་ ིས་ ིར་བཏང་བའི་ཁོང་ ོ་དང་ ོ་བ་
ག་པོ་དེ་ཡང་ ིར་བ ས་སོ༎

༤ ང་ཚ་ ོབ་མཁན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ི་ང་ཚ་
ིར་འཁོར་བར་མཛད་ཅིག ེད་ཉིད་ང་ཚའི་ ེང་
་ཞེ་ ང་ལངས་པ་མཚམས་འཇོག་པར་འཚལ།

༥ ེད་ཉིད་ནམ་ཡང་ང་ཚའི་ ེང་ ་ ོ་བ་ཡིན་
ནམ། ེད་ ི་ཁོང་ ོ་དེ་མི་རབས་ ི་ ོང་གི་བར་ ་
བ ིངས་འདོད་པ་ཡིན་ནམ།

༦ ེད་ ིས་ང་ཚ་ད་ནས་བ ང་མི་ ོབ་པ་ཡིན་
ནམ། ེད་ ི་མི་སེར་ མས་ ེད་ལ་དགའ་ ་མི་
འ ག་གམ།

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ཚར་ ེད་ ི་
མས་བ ེ་རེག་ ་འ ག་ཅིང་། ེད་ ི་བཀའ་ ིན་

ངེད་ཅག་ལ་བ ོལ་རོགས།
༨ ངས་ ་ ེ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་མཉན་དགོས་

ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་རང་གི་མི་སེར་ཏེ།
ཁོང་གི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལ་བདེ་ ིད་
བ ོལ་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ནས། ད་ནས་བ ང་དེ་
དག་གིས་ལོག་པར་ ོད་པར་མི་འ ར་རོ༎

༩ ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ནི་ཁོང་ལ་མོས་ ས་
བ ེད་པའི་མི་ མས་དང་ཉེ་ཞིང་། གཟི་བ ིད་དེ་
དག་གི་ས་ཐོག་ ་ ོད་ ་འ ག་ངེས།

༡༠ མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་ཕན་ ན་
འ ད་པར་ ེད། ང་བདེན་དང་བདེ་ ིད་ཕན་

ན་འ ེལ་བར་ ེད།
༡༡ ག ང་ ང་ནི་ས་ནས་ ེ་ཞིང་། ང་བདེན་

ནི་གནམ་ནས་མངོན་པར་ ེད།
༡༢ གཙ་བོས་བཟང་བོ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་ལ་

བ ོལ་ཞིང་། ངེད་ཅག་གི་ཞིང་ནང་ནས་ལོ་ལེགས་
འ ང་བར་ ེད།

༡༣ ང་བདེན་ཁོང་གི་མ ན་ ་བ ོད་ནས།
ཁོང་གི་ཞབས་ལ་བ ོད་ལམ་ ེ་ངེས་སོ༎

་བིད་ ི་གསོལ་འདེབས།

༨༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་
གསན་ཞིང་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་

མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ ག་བ ལ་དང་ ན་
ཞིང་ཉམ་ཐག་པ་དེའོ༎

༢ ེད་ ིས་ངའི་གཅེས་ ོག་བ ང་བར་མཛད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་སེམས་ མ་པར་དག་པ་དེའོ༎

ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ཉིད་བ ེན་པའི་གཡོག་
པོ་ང་ ོབ་པར་མཛད།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་
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གནང་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ལ་ ག་ ་
གསོལ་བ་འདེབས་ ིན་མཆིས།

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ངའི་
སེམས་པ་དགའ་བར་མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་
སེམས་ ིས་ ེད་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་ ིན་མཆིས།

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ལེགས་ཤིང་གཞན་
ལ་ ་ཡངས་གནང་བར་ད ེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ེད་
ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ ི་མི་ལ་ ན་ མ་ཚགས་
པའི་ མས་བ ེ་གནང་མཁན་དེའང་ཡིན།

༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ཞིབ་མོས་
ངའི་གསོལ་འདེབས་དང་། ངའི་རེ་འབོད་ལ་གསན་
པར་ །

༧ ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་
ེད་ལ་ ་འབོད་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ང་

ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ངེས་སོ༎
༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ེད་

ལ་འ ན་བཟོད་པ་ཞིག་མེད་ལ། ེད་ ི་མཛད་པ་
ལ་དོ་བ་ཞིག་ ང་མེད།

༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་བཟོས་པའི་
དམངས་ ི་ ག་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ ིས་ ེད་ལ་

ས་ ག་འ ལབ་དང་། དེ་དག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་
ི་ཆེ་བ་བ ོད་པར་ །

༡༠ ེད་ བས་ཆེ་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་
ོན་མཁན་དེ་ཡིན་པས། ེད་ཁོ་ན་ནི་ ་ཡིན་ནོ༎

༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ལམ་ང་
ལ་ ོན་རོགས་གནོངས་དང་། ངས་ ེད་ ི་བདེན་
དོན་བཞིན་ ད་པར་ ། ངས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་ ོ་
གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མོས་ ས་བ ེད་ ་འ ག་

རོགས།
༡༢ གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལགས། ངས་ ོ་ ེ་གཅིག་

གིས་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ ། ངས་ ས་གཏན་ ་ ེད་
ི་མཚན་ ི་ཆེ་བ་བ ོད་པར་ །

༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ང་ལ་ མས་བ ེ་
ཆེན་པོ་གནང་། ེད་ ི་ངའི་ མ་ཤེས་གཏིང་མཐའ་

ལ་བའི་ད ལ་ཁམས་ནས་བ བས་པར་མཛད།
༡༤ ེ་ ་ལགས། ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་

ཡར་ལངས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ཡང་ག མ་ ག་
དང་ ན་པའི་མི་ ོར་ཞིག་ངའི་ ོག་འཚལ་ ་འོང་
ཞིང་། དེ་དག་གིས་ ེད་མིག་ནང་ལ་བཞག་མི་འ ག

༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནིི་ ིང་ ེ་དང་
བཀའ་ ིན་ ན་པའི་ ་དེ་ཡིན་ ིར། དོན་མེད་ ་

གས་ ོ་བ་མི་མཛད་ལ། ན་ མ་ཚགས་པའི་
མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་དང་ཡང་ ན་པས།

༡༦ ེད་ཉིད་ངའི་ ོགས་ལ་འཁོར་ཏེ་ང་ལ་
ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་། ེད་ ི་ ོབས་ གས་གཡོག་པོ་

ང་ལ་བ ལ་ནས། ེད་ ི་གཡོག་མོའི་ ་ང་བ བ་
པར་ །

༡༧ ེད་ ིས་ང་ལ་ ིན་ ིས་བ ངས་པའི་
གས་མཚན་མངོན་ ་བ ག་ ེ། ང་ལ་ ང་བའི་མི་
མས་ ིས་མཐོང་ཞིང་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་རོགས།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་དེ། གཙ་བོས་ང་ལ་ ོགས་དན་
མཛད་ཅིང་། ང་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་ངེས་སོ༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ི་མ ར།

༨༧ གཙ་བོས་བ གས་པའི་ ིང་གཞི་ནི་
དམ་པའི་རི་མགོ་ན་ཡོད།
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༢ ཁོང་ཉིད་ཙ་ཡོན་ ི་ ོ་ཆེན་ལ་དགའ་བ་ནི།
ཡ་ཀོབ་ ི་ ོད་གནས་གཞན་ མས་ལ་དགའ་བ་
ལས་ ང་ ག་གོ།

༣ ་ཡི་མཁར་ལགས། དོན་ ི་ཆེ་བ་ཡོད་ཚད་
ོད་ལ་བ ོད་པར་ །༼སེ་ ཱ༽

༤ ང་རང་ངོ་ཤེས་པ་ མས་ལས། ཧ་རབ་དང་
བེ་བི་ལོན་པ་དག་ ེང་བར་ ། ོས་དང་། ཕེ་ལེད་
པ་དང་། ཚར་དང་། དེ་མིན་ ས་པ་ མས་ནི་དེ་ ་

ེས་པ་ཡིན།
༥ ཙ་ཡོན་ ེང་བར་ ་བ་ལ་འདི་ ད་ ། མི་

འདི་དང་། མི་དེ་ མས་དེའི་ནང་ ་ ེས་པ་ཡིན་
ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ་ན་མེད་པ་གང་དེས་ ་དངོས་ ་
མཁར་འདི་བ ན་པར་ ེད།

༦ གཙ་བོས་དམངས་ ི་ ོང་མང་པོ་ ེགས་བམ་
་དགོད་ ས། ཁོང་གིས་མི་འདི་གནས་དེ་ ་ ེས་

པ་གསལ་བོར་འགོད་ངེས་ཡིན།༼སེ་ ཱ༽
༧ ་ལེན་མཁན་དང་། ོ་འ བ་མཁན་ མས་

ིས། ངའི་ ་མགོ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེད་ ི་ནང་ ་
ཡོད་ཅེས་ཟེར་ངེས་སོ༎

ཀོ་ འཱི་ ེས་རབས་པའི་མ ར་ཏེ། ཨེ་ཟ་ར་ཧི་བ་ཧེ་
མན་ ི་བ བ་མ ར། ད ་མཛད་ལ་ ད་ཅིང་མ་ཧ་
ལད་ལེ་ཨན་ནོད་ ི་ད ངས་ ིས་བ ལ་བ་ཞིག

༨༨ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ང་ ོབ་མཁན་ ི་ ་
ལགས། ངས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ེད་ ི་

ང་ན་ ད་འབོད་ ེད་ ིན་མཆིས།
༢ ངའི་ ོན་འདེབས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ེབས་

པར་ཤོག ེད་ ིས་ ན་ གས་ཏེ་ངའི་ ་འབོད་ལ་

གསན་པར་ །
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་སེམས་ ག་བ ལ་ ིས་

ཁེངས་ཤིང་། ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་ད ལ་བར་ ང་
ལ་ཉེ།

༤ ང་ནི་ ོབས་མེད་པའི་༼ཡང་ན། མགོན་
བས་མེད་པའི་མི་ཞེས་ ང་ཆོག་གོ།༽མི་ མས་

དང་འ ་བར། དོང་ ་ ང་ལ་ཉེ་བའི་མི་ མས་
དང་ ལ་གཅིག་ ་གནས་སོ༎

༥ ང་ནི་བསད་པའི་མི་ ར་སར་འ ེལ་བ་
བཞིན་ ། གཤིན་པོ་ མས་ ི་ ོད་ ་ག གས་ནས་
ཡོད། དེ་དག་ནི་ ེད་ ིས་མི་ ན་ཞིང་། ེད་དང་
ལོགས་ ་བཀར་བ་ མས་ཡིན།

༦ ེད་ ིས་ང་རང་ཤིན་ ་གཏིང་ཟབ་པའི་
དོང་ནང་དང་། ན་ནག་གི་ ལ་དང་། གཡང་རོང་

་བཞག་ ེ།
༧ ེད་ ི་ ོ་བས་ང་རང་ ིད་པར་མནན་ཞིང་།

ེད་ ིས་ བས་ ི་ ེང་བས་ང་རང་བ ོར་བར་
མཛད།༼སེ་ ཱ༽

༨ ེད་ ིས་ངའི་ངོ་ཤེས་ མས་ ང་རིང་ ་
བཞག་ ེ། དེ་དག་ངའི་ ེང་ ་ ང་བར་མཛད་
ཅིང་། ང་རང་བཙན་ ་བ ག་ ེ་ ིར་འོང་མི་ བ་
པར་ ས།

༩ ངའི་མིག་ ག་བ ལ་ ིས་བ མས་པར་ ར།
ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ན་ ་ ེད་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་ཅིང་། ེད་ ི་ ོགས་ ་ལག་པ་བ ངས།
༡༠ ེད་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ མས་

གཤིན་པོར་ ོན་པ་ཡིན་ནམ། བར་དོའི་ མ་ཤེས་
ིས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་ ིད་དམ།༼སེ་ ཱ༽
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༡༡ ར་སའི་ནང་ནས་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་
བ ོད་ ས་སམ། མེད་པར་ ར་ ེས་ ེད་ ི་ གས་

ང་བོ་དེ་བ ོད་ ས་སམ།
༡༢ ེད་ ི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ནི་ ན་ ོད་

ནས་ཤེས་ བ་བམ། ེད་ ི་ ང་བདེན་ནི་བ ེད་
ངེས་ ི་ ལ་ ་ཤེས་ ས་སམ།

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ ་འབོད་
ེད། ངའི་ནངས་མོའི་ ོན་ལམ་ནི་ ེད་ ི་ ང་ ་

འ ོར་བར་འ ར།
༡༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་

དོར་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞལ་བ ིབས་ཏེ་ང་ལ་མི་
གཟིགས་པ་ཡིན།

༡༥ ང་ ང་ ས་ནས་ ག་དང་འ ད་དེ། ཕལ་
ཆེར་ཤི་བར་ ར། ང་ལ་ ེད་ ི་འཇིགས་པ་ ེབས་
ནས་དངངས་པར་ ར།

༡༦ ེད་ ི་ ོ་བས་ང་རང་ཁེབས་པར་ ར་
ཅིང་། ེད་ ི་འཇིགས་པས་ང་རང་མེད་པར་མཛད།

༡༧ འདི་དག་གིས་ ག་ ་ ་བོ་བཞིན་ ་ངའི་
མཐའ་ནས་བ ོར་ཅིང་། མཉམ་ ་འ ས་ནས་ང་
རང་བ བས་པར་ ེད།

༡༨ ེད་ ིས་ངའི་ ོགས་པོ་བཟང་བོ་ མས་
ང་ ་བཞག་ ེ། ངས་ངོ་ཤེས་པའི་མི་ མས་ ན་

པའི་ ིང་ ་བ ག།

ཨེ་ཟ་ར་ཧི་བ་ཨེ་ཐན་ ི་བ བ་མ ར་ཞིག

༨༩ ངས་ ས་ ག་ ་གཙ་བོའི་ མས་བ ེ་
ལ་བ ོད་ ་ལེན། ངས་ཁ་ཡིས་ ེད་ ི་

གས་ ང་བོ་དེ་མི་རབས་ ི་ ོང་གི་བར་བ ག་

པར་ །
༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ངས་འདི་ ད་ །

ེད་ ི་ མས་དང་ ིང་ ེ་གཏན་ ་ གས་པར་
འ ར། ེད་ ི་ གས་ ང་བོ་དེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ ་

ོང་བར་ངེས།
༣ ེད་ ིས། བདག་དང་བདག་གིས་བདམས་

པའི་མི་དེས་ཞལ་ཆད་བཞག་ཅིང་། བདག་གི་གཡོག་
པོ་ ་བིད་ལ་མནའ་བོར་ནས།

༤ ངས་ ེད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ནམ་ ི་
བར་ ་ག ག་པར་ ། ོད་ ི་ ི་མི་རབས་ ི་ ོང་
གི་བར་ ་ག ག་པར་ ་ཞེས་སོ་ཞེས་ ས།༼སེ་ ཱ༽

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
མས་ ིས་ ེད་ ི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ལ་

བ ོད་པར་ ། དམ་པ་ མས་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་
ད ས་ ་ ེད་ ི་ གས་ ད་ ང་བོ་ལ་བ ོད་པ་
འ ལ།

༦ ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་ ་ཞིག་གཙ་བོ་ལ་དོ་བ་
ཡིན། ་ཡི་ ་ མས་ ི་ ོད་ན་གཙ་བོ་འ ་བ་ཞིག་
ཡོད་དམ།

༧ ཁོང་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་
གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ ་དེ་ཡིན། ཁོང་གི་མཐའ་
འཁོར་ན་གནས་པ་གང་ལས་ ང་འཇིགས་ ་ ང་
ངོ་༎

༨ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས།
ས་མ ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ ་ཞིག་ ེད་དང་འ །
ེད་ ི་ གས་ ད་ ང་བོ་ནི་ ེད་ ི་མཐའ་འཁོར་

ན་ཡོད།
༩ ེད་ ི་ ་མཚའི་ང་ ལ་དང་། བས་ ི་ ་
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བའི་བདག་པོ་ཡིན་པས། ེད་ ི་དེ་དག་འཇགས་ ་
བ ག

༡༠ བསད་པའི་མི་དང་འ ་བར། ེད་ ིས་ར་
ཧབ་ག བ་པར་མཛད། ེད་ ིས་མ ་ ས་དང་

ན་པའི་ད ང་བས་ད ་བོ་ མས་གཏོར་བར་
མཛད།

༡༡ ནམ་མཁའ་ནི་ ེད་ལ་དབང་ཞིང་། ས་གཞི་
ཡང་ ེད་ལ་དབང་། འཇིག་ ེན་འདི་དང་དེའི་ནང་
ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ིས་བ གས་པ་ཡིན།

༡༢ ོ་ ང་ནི་ ེད་ ིས་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ཏ་
བོར་དང་ཧེར་མོན་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་དགའ་
འབོད་ ེད།

༡༣ ེད་ལ་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་ད ང་བ་
ཡོད་ཅིང་། ེད་ ི་ལག་པར་ གས་ ན་པ་མ་ཟད།

ེད་ ི་ ག་གཡས་པ་འདེགས་པར་མཛད།
༡༤ ང་བདེན་དང་ ི་ ོམས་ནི་ ེད་ ི་ ིའི་

ིང་གཞི་ཡིན་ལ། མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་ནི་
ེད་ ི་ ང་ན་ །

༡༥ ེད་ ི་ ོགས་ ་དགའ་འབོད་ ེད་པའི་
མི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎ ེ་གཙ་བོ་
ལགས། དེ་དག་ནི་ ེད་ ི་ཞལ་ལས་འ ོས་པའི་འོད་

ི་ ོང་ན་ །
༡༦ དེ་དག་ནི་ ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་

ག་ ་དགའ་ཞིང་། ེད་ ི་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་
ནས་མཐོ་ ་འཕགས་ ིན་མཆིས།

༡༧ ེད་ནི་དེ་དག་གི་ ོབས་ ི་གཟི་བ ིད་ཡིན།
ེད་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ད ེས་པས། ངེད་ཅག་གི་ ་

མཐོ་ ་འཕགས་སོ༎

༡༨ ངེད་ཅག་གི་ བ་ནི་གཙ་བོ་ལ་དབང་ཞིང་།
ངེད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེ་
ཡིན།

༡༩ བས་དེར། ེད་ ིས་མཚན་ལམ་ ི་ ོང་
ནས་ ེད་ ི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལ་བཀའ་
བ ལ་བ། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མགོན་ བས་

ི་ གས་ནི་ ས་པ་དང་ ན་པ་དེ་ལ་གནང་ཡོད།
བདག་གིས་དམངས་ལས་བདམས་པ་དེ་མཐོ་ ་
བཏེགས་ཡོད།

༢༠ བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་
བཙལ་ཅིང་། བདག་གི་དམ་པའི་ ག་པས་ཁོ་ལ་

གས་ཡོད།
༢༡ བདག་གིས་ ག་གིས་ཁོ་རང་བ ན་པོར་

འ གས་ཤིང་། བདག་གི་ད ང་བས་ ང་ཁོ་རང་
བ ན་པོར་ ེད་ངེས།

༢༢ ད ་བོ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་མགོ་ ོར་ ེད་མི་
ིད་ལ། གཏེ་བོ་ མས་ ིས་ ང་ཁོ་རང་ ག་ལ་
ོར་མི་ ིད།

༢༣ བདག་གིས་ཁོའི་མ ན་ ་དེའི་ད ་ མས་
ག བ་ཅིང་། ཁོ་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་གསོད་པར་

ེད།
༢༤ འོན་ ང་བདག་གི་ གས་ ད་ ང་བོ་དང་

མས་བ ེ་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་དང་།
བདག་གི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ཁོའི་ ་དེ་མཐོ་ ་
འདེགས་པར་འ ར་རོ༎

༢༥ བདག་གིས་ཁོའི་ལག་གཡོན་པ་ ་མཚའི་
ེང་ ་བ ིངས་ཤིང་། ལག་གཡས་པ་ ་བོའི་ ེང་
་ ོང་བར་ ེད།
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༢༦ ཁོས་བདག་ལ། ེད་ནི་ངའི་ཡབ་དང་། ངའི་
། ང་ ོབ་མཁན་ ི་ཕ་བོང་དེ་ཡིན་ཞེས་འབོད་

པར་ །
༢༧ བདག་གིས་ཁོ་རང་ ་ཆེ་བར་འཇོག་པར་

ེད་ལ། འཇིག་ ེན་འདིའི་ཆེས་མཐོ་བའི་ ེ་བོ་ ་
བ ོ་བར་འ ར།

༢༨ བདག་གིས་ ས་གཏན་ ་ཁོ་ལ་བདག་གི་
མས་བ ེ་འཇོག་ཅིང་། བདག་གིས་ཁོ་ལ་བཞག་

པའི་ཞལ་ཆད་དེ་བ ན་པར་འ ར་ངེས།
༢༩ བདག་གིས་ ང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ མས་

གཏན་ ་མི་ བ་ཅིང་། ཁོའི་ ི་ལ་ནམ་ཡང་འ ར་
བ་མེད་པར་ ེད།

༣༠ གལ་ཏེ་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ ིས་བདག་གི་
ིམས་ གས་མི་བ ི་བ་དང་། བདག་གི་ ིག་ཡིག་

བཞིན་མི་ ེད་པའམ།
༣༡ བདག་གི་ ིག་ ོལ་ བ་ ་དོར་བའམ།

བདག་གི་བཀའ་ ང་མི་བ ི་བར་ ེད་ན།
༣༢ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ནོར་འ ལ་ལ་འཁར་

བས་ཆད་པ་གཅོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ལ་
ག་གིས་ཆད་པ་གཅོད་ངེས།

༣༣ འོན་ ང་བདག་གིས་བདག་གི་ མས་བ ེ་
ཡོངས་ ་བ ་བར་མི་ ེད་ལ། བདག་གི་ གས་ ད་

ང་བོ་ཡང་འདོར་བར་མི་ ེད་དོ༎
༣༤ བདག་གིས་བདག་གི་ཞལ་ཆད་འདོར་བར་

མི་ ེད་ལ། བདག་གི་ཞལ་ནས་འོངས་པ་ཐམས་ཅད་
ང་བ ར་བར་མི་ འོ༎

༣༥ བདག་གིས་མཐའ་གཅིག་ ་རང་གི་ ངས་
གཙང་ལ་བ ས་ནས་དམ་བཅའ་བར་ ་ ེ། བདག་

གིས་ ་བིད་ལ་ ན་གཏན་ནས་གཏམ་མི་ ིད་དོ༎
༣༦ དེའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ནི་གཏན་ ་

གནས་པར་འ ར་བ་དང་། དེའི་ ི་ནི་བདག་གི་
ང་ནས་ཉི་མ་བཞིན་བ ན་པར་འ ར་ཞིང་།

༣༧ ནམ་མཁར་གནས་པའི་ ་བ་བཞིན་ ་ནམ་
ཡང་བ ན་ ་འ ག་ཅིང་བདེན་དཔང་ ེད་ཅེས་
ག ངས་སོ༎༼སེ་ ཱ༽

༣༨ འོན་ ང་ ེད་ ིས་རང་གིས་ ག་ མ་
གས་པ་དེའི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བ་མཛད་པ་མ་ཟད།

དེ་ག ག་ཅིང་དོར་བ་དང་།
༣༩ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་

བ ར་ཅིང་། དེའི་ཅོད་པན་ ོག་རོལ་ ་བཏང་།
༤༠ ེད་ ིས་ཁོའི་ར་ ོར་ཐམས་ཅད་བཤིག་ ེ།

ཁོའི་ ང་ ེད་ཐམས་ཅད་ཐང་ ོང་ ་བ ར།
༤༡ ལམ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོ་རང་འ ོག་

ནས། ཁོ་རང་ ིམ་མཚས་ མས་ ི་ངོ་ཚ་ཞིག་ ་
ར་འ ག

༤༢ ེད་ ིས་ཁོའི་ད ་བོ་ མས་ ི་ལག་གཡས་
པ་ཡར་བཏེགས་ཤིང་། ེད་ ིས་ཁོའི་ད ་བོ་ཡོད་
ཚད་དགའ་ ་བ ག

༤༣ ེད་ ིས་ཁོའི་མདའ་མ ང་གི་ ོ་དབལ་
བ ར་ནས། ཁོ་རང་ག ལ་སར་ ོད་མི་ གས་པར་

ས།
༤༤ ེད་ ིས་ཁོའི་གཟི་ ིན་མཚམས་བཅད་

ཅིང་། ཁོའི་ ི་ས་ལ་བ ེལ་བར་མཛད།
༤༥ ེད་ ིས་ཁོའི་གཞོན་ ས་ ི་ཉིན་མོ་ཇེ་

ང་ ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཁ་ ེངས་པར་
མཛད།༼སེ་ ཱ༽
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༤༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ནམ་ ི་བར་ ་འདི་ ར་
ོད་དགོས་པ་ཡིན། ེད་ ིས་རང་ཉིད་ ང་ནས་

གཏན་ ་ ོད་པ་ཡིན་ནམ། ེད་ ི་ ོ་བ་མེ་ ེ་
བཞིན་འབར་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་པ་ཡིན།

༤༧ ེད་ ིས་ངའི་ཚ་ཚད་ཇི་འ འི་ ང་བ་
ན་པར་མཛད། ེད་ ིས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་

བཀོད་ ང་། དེ་དག་ནི་ཇི་འ འི་ ིང་བོ་མེད་པ་
ཞིག་རེད་ཨང་།

༤༨ ་ཞིག་ནམ་ཡང་མི་འཆི་ཞིང་། རང་ མ་
ཤེས་ད ལ་བའི་དབང་འོག་ནས་ ོབ་ བ་པ་ཡིན།
༼སེ་ ཱ༽

༤༩ ེ་ཇོ་བོ་ལགས། ོན་ཆད་ ེད་ ི་རང་གི་
གས་ ད་ ང་བོ་ལ་བ ེན་ནས། ་བིད་ལ་ མས་

བ ེ་གནང་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་གང་ ་ཡོད།
༥༠ ེ་ཇོ་བོ་ལགས། གཡོག་པོ་ང་ལ་ཐེབས་པའི་

ངོ་ཚ་དང་། ངས་ཇི་ ར་ ོབས་དང་ ན་པའི་
དམངས་ མས་ ིས་བ ས་ ོད་ མ་ ་བ ག་ཡོད་
པ་ ན་པར་མཛད་ཅིག

༥༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ད ་བོས་བ ས་
ོད་འདི་དག་གིས་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ངོ་ཚ་བར་
ས། ེད་ ིས་ ག་ མ་ གས་པ་དེའི་ ང་ ེས་ལ་

བ ས་ ོད་ ས།
༥༢ གཙ་བོ་ནི་ནམ་ཡང་བ ོད་པར་འོས་པ་དེ་

ཡིན། ཨ་མེན། ཨ་མེན༎

ག ང་མ ར་ ི་མདོ་བཞི་པ།

ེས་ ་དམ་པ་མོ་ཤེའི་གསོལ་འདེབས།

༩༠ ེ་ཇོ་བོ་ལགས། ེད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་
རབས་ ད་ ་ང་ཚའི་ ོད་གནས་ཡིན།

༢ རི་བོ་ མས་མ་ ེས་པའི་ ོན་ནམ། ེད་ ིས་
ས་གཞི་དང་འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་ཡར་ ོན་ཏེ།
གནའ་ ་མོ་ནས་ ས་གཏན་ ། ེད་ ི་ ་ཡིན་ནོ༎

༣ ེད་ ིས་མི་ མས་ཐལ་བ་ ་འ ར་ ་
བ ག་ ེ། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་པ་

མས་ ིར་ལོག་དགོས་ག ངས།
༤ ེད་ ི་ གས་ངོར། ལོ་ངོ་ ོང་ ག་ནི་འདས་

ཟིན་པའི་ཁ་སང་དང་འ ་ལ། མཚན་ ི་ ན་གཅིག་
དང་ཡང་འ འོ༎

༥ ེད་ ིས་དེ་དག་ ་བོ་ ག་པ་ ར་ ་བཏང་
ཞིང་། དེ་དག་ལ་མཚན་ནའང་གཉིད་ཐེབས་གཅིག་

ངས་པ་དང་འ འ་བར། ནངས་མོར། དེ་དག་
གསར་ ་ ེས་པའི་ ་ ར།

༦ ནངས་མོར་ ་ ་འ ས་ཤིང་ ེས་པ་དང་།
དགོང་མོ་ ེགས་ཤིང་ མ་པར་འ ར།

༧ ངེད་ཅག་ནི་ ེད་ ི་ཁོང་ ོ་ལས་མེད་པར་
འ ར་ཞིང་། ེད་ ི་ ོ་བ་ལས་ ག་པར་འ ར།

༨ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ ེད་ ི་ ང་
་བཤམས་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་གསང་བའི་ལས་
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ངན་པ་དག་ ེད་ ི་ཞལ་འོད་ ི་ ོད་ན་གསལ།
༩ ང་ཚས་བ ད་པའི་ཉིན་མོ་ཐམས་ཅད་ནི་

ེད་ ི་འཇིགས་ ལ་འོག་འདས་ཤིང་། ང་ཚས་
བ ལ་ཟིན་པའི་ལོ་ ་ནི་དངན་པ་ཐེངས་གཅིག་
དང་འ འོ༎

༡༠ ངེད་ཅག་གི་མི་ཚ་གཅིག་ནི་ལོ་བ ན་ ་
དང་། ས་ ོབས་བཟང་ན་ལོ་བ ད་ ར་འཚའོ༎
དེའི་ ོད་ འང་བ ོད་པར་འོས་པའང་དཀའ་ ད་

ག་བ ལ་ ི་ ོད་འདས་པ་དེ་ཡིན་ལ། མིག་ ེབ་
དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ་ ོང་བར་ ར་ཞིང་། ང་ཚ་ནི་
འ ར་བ་བཞིན་ ་ ང་ངོ་༎

༡༡ ་ཞིག་གིས་ ེད་ ི་ཁོང་ ོའི་ ས་པ་དེ་
ཤེས་ ས། ་ཞིག་གིས་ ེད་ ི་ཁོང་ ོ་ངེས་ནས་
མོས་ ས་བ ེད་ཤེས་སམ།

༡༢ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་རང་གི་ཉིན་མོ་ཇི་ ར་
བ ི་དགོས་ ལ་ ོན་དང་། དེ་ ར་ ས་ན་ང་ཚ་ལ་
ཤེས་རབ་ ི་སེམས་འ ང་ངེས་སོ༎

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚས་ནམ་ ི་བར་ ་
ག་དགོས་པ་ཡིན། ེད་རང་ ིར་འཁོར་ཏེ། གཡོག་

པོ་དག་གི་ཆེད་ ་ གས་འ ོད་ ེད་པར་ཤོག
༡༤ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ ་མོ་ནས་ ེད་ ི་ མས་

བ ེ་འཐོབ་ ་འ ག་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་ང་ཚ་
ཚ་གཅིག་ ས་གཅིག་ལ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འ ར།

༡༥ ེད་ ིས་ང་ཚ་ ག་ལ་ ར་བའི་ཉིན་མོ་
དང་། དཀའ་ ག་ལ་གཏད་པའི་ལོ་ ་ ངས་དང་
མཉམ་པར། ངེད་ཅག་དགའ་ཞིང་ ོ་ ་འ ག་
རོགས།

༡༦ ེད་ ི་མཛད་པ་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་

ལ་ ོན་པར་ཤོག ེད་ ི་གཟི་བ ིད་དེ་དག་གི་ ་
ད་ མས་ལ་གསལ་བར་ཤོག

༡༧ གཙ་བོ་ ེ། ་ཡིས་ང་ཚའི་ ས་ལ་མཛས་
ག་གནང་བར་ཤོག ེད་ ིས་ང་ཚའི་ལག་པས་

བཟོས་པ་ མས་བ ན་ ་ གས་ཤིག ང་ཚའི་ལག་
པས་ཅི་བཟོས་པ་ཐམས་ཅད་བ ན་ ་ གས་ཤིག་

ེ༎

༩༡ ་ན་མེད་པའི་ བས་འོག་ ་ ོད་མཁན་
དེ། ན་ ས་པ་གང་དེའི་ ིབ་བསིལ་

འོག་ ་ ོད་པར་འ ར།
༢ ངས་གཙ་བོ་ ེང་བར་ ་བ་ལ། འདི་ ད་

། ཁོང་ནི་ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་དང་། ངའི་
རི་ ོང་དང་། ངའི་ ་དང་། ངའི་བ ེན་ས་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ཟེར།

༣ ཁོང་གིས་ ོད་རང་ ེ ་ ི་འ གས་མཁན་
མས་ ི་ ་བ་དང་། ག ག་པ་ཆེ་བའི་གཉན་ནད་

ལས་ཐར་བར་ ེད།
༤ ཁོང་གིས་རང་གི་གཤོག་ ོས་ ོད་རང་

འགེབ་པར་ ེད་ལ། ོད་རང་ཁོང་གི་གཤོག་འོག་
་འ ད་པར་ ་ཞིང་། ཁོང་གི་ག ང་ ང་ནི་ བ་

དང་ཕ་ལི་ཡིན།
༥ ོད་ནི་མཚན་མོའི་འཇིགས་པ་དང་། ཉིན་

མོའི་མདའ་ལ་ ག་མི་དགོས་ལ།
༦ མཚན་མོར་ ་བའི་གཉན་ནད་དང་། མི་

མས་གསོད་པར་ ེད་པའི་ཉིན་ ང་གི་ནད་ ག་
ལ་ ག་མི་དགོས།

༧ མི་ ོང་ ག་མང་པོ་ ོད་ ི་གམ་ ་འ ེལ་
ཞིང་། མི་ ི་ ག་མང་པོ་ ོད་ ི་གཡས་ ་འ ེལ་
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ཡང་། གནོད་འཚ་དེས་ ོད་ལ་རེག་པར་མི་འ ར།
༨ མི་ངན་པ་ལ་ངན་འ ས་འཁོར་བ་ ོད་ ིས་

མིག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་ བ།
༩ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡིན།

ོད་ ིས་ ་ན་མེད་པ་གང་རང་གི་ ོད་གནས་ ་
ས་ན།

༡༠ གནོད་ ོན་ ིས་ ོད་ལ་རེག་པར་མི་ ེད་ལ།
གནོད་འཚ་ཡང་ ོད་ ི་ ར་དང་ཉེ་བར་བ ད་མི་

བ།
༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ཉིད་རང་གི་

ཕོ་ཉ་ལ་བཅོལ་གདམས་ ས་ཏེ། ོད་གང་ ་སོང་
བའི་ལམ་ ་ ོད་རང་ ོབ་པར་ ེད།

༡༢ དེ་དག་གིས་ ོད་རང་ལག་པས་མཐོ་ ་
བཏེགས་ཏེ། ོད་ ི་ ང་བ་ ོ་ལ་ཐོགས་ ་མི་འ ག

༡༣ ོད་ ིས་སེང་གེ་དང་ ག་ ལ་འགོམ་ཞིང་།
སེང་གེ་གཞོན་ ་དང་ ལ་ཆེན་པོ་ ོག་རོལ་ ་
གཏོང་བར་ ེད།

༡༤ དེ་ལ་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་རང་ ོ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་གིས་བདག་ལ་དགའ་བས། བདག་
གིས་ཁོ་རང་ ོབ་པར་ ེད། ཁོས་བདག་གི་མཚན་
ཤེས་པས། བདག་གིས་ཁོ་རང་མཐོ་སར་འཇོག་པར་

།
༡༥ ཁོས་བདག་ལ་ ་འབོད་ ས་ན། བདག་གིས་

ཁོ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་། ཁོང་རང་དཀའ་ ག་
དང་འ ད་ ས། བདག་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ གས།
བདག་གིས་ཁོ་རང་བ བས་ཏེ། ཁོ་རང་གཟི་ ིན་
དང་ ན་པར་ ེད།

༡༦ བདག་གིས་ཁོའི་ཚ་རིང་ ་བཏང་ ེ། བདག་

གི་བཀའ་ ིན་ཁོ་ལ་མངོན་པར་ ེད་དོ་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་མ ར།

༩༢ གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ེད་ ་ན་
མེད་པ་གང་དེའི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་

འ ལ།
༢–༣ ད་བ ་དང་ ན་པའི་རོལ་ཆས་དང་།

པི་ཝང་དང་། ་ ན་ ི་ ན་ཞིང་འཇེབས་པའི་
ད ངས་ ིས། ནངས་མོ་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ ོག་
པར་ ེད། མཚན་མོ་རེ་རེར་ ེད་ ི་ གས་ ད་ ང་
བོ་ ོག་པར་ ེད། འདི་ནི་དོན་བཟང་བོ་ཞིག་གོ།

༤ ེད་དེ། གཙ་བོས་མཛད་པ་ལ་བ ེན་ནས་ང་
རང་དགའ་ ་བ ག ངས་ནི་ ེད་ ི་ ག་གི་མཛད་
པ་ལ་བ ས་ཏེ་དགའ་འབོད་ ེད།

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་མཛད་པ་ནི་ཇི་
འ འི་ཆེ་བ་ལ་ཨང་། ེད་ ི་དགོངས་པ་ཤིན་ ་
ཟབ།

༦ ོ་ གས་ ི་རིགས་ ་གནས་པའི་མི་ མས་
ིས་ཤེས་མི་ ིད་ལ། ན་ ོངས་པ་ མས་ ིས་ ང་

ངེས་མི་ ིད།
༧ མི་ངན་པ་ མས་ནི་ཚང་ཚང་ ་ ེས་པའི་ ་

དང་འ ་ལ། ག་ཉེས་བསགས་མཁན་ ི་མི་ མས་
དར་བའི་ ང་ལ། དེ་དག་ ས་གཏན་ ་མེད་པར་
འ ར།

༨ ེད་དེ། གཙ་བོ་ཁོ་ན་ནི་ ས་གཏན་ ་ ་ན་
མེད་པ་དེའོ༎

༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ད ་བོ་ མས་ནི་
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མེད་པར་འ ར་ཞིང་། ག་ཉེས་བསགས་མཁན་
ཐམས་ཅད་ ང་འཐོར་བར་འ ར།

༡༠ ེད་ ིས་འ ོང་གི་ ་བཞིན། ངའི་ ་མཐོ་
་བཏེགས། ང་ནི་ ག་ མ་གསར་བས་ གས་པ་དེ་

ཡིན།
༡༡ ངས་ད ་བོ་ མས་ལ་ལེ་ལེན་འཁོར་བ་མིག་

གིས་མཐོང་ལ། ངའི་ ་བས་ཡར་ལངས་ཏེ་ང་ ོལ་
་འོངས་པའི་མི་ངན་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པའང་ཐོས།

༡༢ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་མི་ནི་ཁ་ ར་ཤིང་
བཞིན་དར་བ་དང་། ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་པ་བཞིན་ ེ་
བར་འ ར།

༡༣ དེ་དག་ནི་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་
བ གས་ཤིང་། ངེད་ཚའི་ ་ཡི་ར་ ོར་ནང་ ་དར་
བར་ ར།

༡༤ དེ་དག་ ས་པའི་ ས་ འང་འ ས་ ་
ཐོགས་ཤིང་། ི་བ ད་འཛམས་ལ་ལོ་མ་ ོན་པོར་
གནས་པས།

༡༥ གཙ་བོ་ནི་ ང་བོར་གནས་པ་ ོན་ནོ༎ ཁོང་
ནི་ངའི་ཕ་བོང་ཡིན། ཁོང་ཉིད་བ གས་ན་ ང་
བདེན་མིན་པ་ཞིག་མེད་དོ༎

༩༣ གཙ་བོ་ ལ་པོར་བ གས་ཤིག ཁོང་གིས་
ཟིལ་ གས་ ་བར་མནབས། གཙ་བོས་

མ ་ ས་ ་བ་ ས་ཤིང་། མ ་ ས་ ི་ ་རགས་
བཅིངས་ན། འཇིག་ ེན་འདི་བ ན་ཞིང་གཡོ་བ་
མེད།

༢ ེད་ ི་ ི་ནི་གདོད་མ་ནས་ གས་ཤིང་། ེད་
ནི་གནའ་ ་མོ་ནས་བ གས་སོ༎

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ་བོ་ ག་ ེ་ ་ཆེན་པོ་

འདོན་ཞིང་། བས་ ི་ ེང་བ་ད ང་ལ་འ ོ།
༤ གཙ་བོ་ལ་མཐོ་བའི་གནས་ ་མ ་ ས་ཆེན་

པོ་དང་ ན་པས། ་བོ་ མས་ ི་ ་དང་ ་མཚའི་
བས་ལས་ ང་འཕགས།

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ ད་ ་
འཕགས་པ་དང་། ེད་ ི་གནས་དམ་པ་ལ་དམ་པ་
ཞེས་བ གས་ན་འོས་ཤིང་འཚམ་མོ༎

༩༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དཀར་འདོན་ ེད་
མཁན་ ི་ ་ཡིན། ེ་དཀར་འདོན་ ེད་

མཁན་ ི་ ་ལགས། ེད་ ིས་འོད་ཟེར་འ ེད་པར་
ཤོག

༢ འཇིག་ ེན་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་
ལགས། ེད་ཉིད་ཡར་བཞེངས་ཏེ། ང་ ལ་དང་ ན་
པའི་མི་ལ་ ་མ ན་ ི་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་
རོགས།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། མི་ངན་པ་ནམ་ ི་བར་ ་
ལ་ནས་ ོད་དགོས་པ་ཡིན། ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་

དགོས་པ་ཡིན།
༤ དེ་དག་གིས་ ན་ཆད་མེད་པར་ང་ ལ་ ི་

གཏམ་ ་ཞིང་། ག་ཉེས་བསགས་མཁན་ཐམས་
ཅད་ ིས་རང་བ ོད་ ེད་ ིན་མཆིས།

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་དག་གིས་མི་སེར་ མས་
ལ་བཙན་གནོན་དང་། ེད་ ི་ནོར་ ལ་ ག་ལ་
གཏོད་པར་ ེད།

༦ དེ་དག་གིས་ གས་ས་མ་དང་གནས་གཡར་
བ་བསད་ཅིང་། ་ ག་ མས་ ང་གསོད་པར་ ེད།

༧ དེ་དག་གིས། གཙ་བོས་མཐོང་མི་ ིད། ཡ་ཀོབ་
ི་ ་ཡིས་མ ེན་མི་ ིད་ཟེར།
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༨ ོད་ཚ་དམངས་ ོད་ ་ཡོད་པའི་ ོ་ གས་
ི་རིགས་ ་གནས་པ་ མས་ ིས་བསམ་ ོ་གཏོང་

བར་འོས་ཏེ། ོད་ཅག་ ན་ ོངས་པ་ མས་ཚར་
ས་ནམ་ཞིག་ལ་ཤེས་རབ་ ས་ བ།

༩ ་བ་འགོད་མཁན་དེས། ཐ་ན་རང་གིས་ ང་
གསན་མི་ བ་བམ། མིག་འགོད་མཁན་དེས། ཐ་ན་
རང་གིས་ ང་གཟིགས་མི་ བ་བམ།

༡༠ ི་མི་ མས་འ ལ་མཁན་ཏེ། མི་ མས་ལ་
ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ ་འ ག་མཁན་དེས། ཐ་ན་རང་
གིས་མི་ལ་ཆད་པ་གཅོད་མི་ ིད་དམ།

༡༡ གཙ་བོས་མིའི་ ན་ཚད་ལ་ ིང་བོ་མེད་པ་
མ ེན་ ས་སོ༎

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་བ ལ་ཅིང་ ིག་
ིམས་ ིས་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་མི་ མས་ནི་

བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎
༡༣ མི་ངན་པ་ མས་ ས་པའི་དོང་ནང་ ་མ་

བ ག་པའི་བར་ ། ེད་ ིས་ཁོ་རང་དཀའ་ ག་
དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་བདེ་བ་འཐོབ་ ་ གས་
ཤིག

༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་
མས་འདོར་མི་ ིད་ལ། ཁོང་གི་ནོར་ ལ་ མས་
ང་བ ར་མི་ ིད།

༡༥ ཞལ་ ེ་ནི་ ང་བདེན་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་
བས། སེམས་ ང་བོར་གནས་པ་ མས་དེའི་ ེས་ ་

གས་པར་འ ར་རོ༎
༡༦ ་ཞིག་གིས་ངའི་ཆེད་ ་ངན་ ེད་མཁན་

མས་ལ་ ོལ་བར་ ས། ་ཞིག་གིས་ངའི་ཆེད་ ་
ནག་ཉེས་འགོག་ ས།

༡༧ གལ་ཏེ་གཙ་བོའི་མགོན་ བས་མེད་པ་ཡིན་
ན། ང་ནི་ ན་ ང་གི་ ོང་ན་འཚའོ༎

༡༨ ངས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ང་བ་འ ེད་ ང་
ཞེས་ ས་ན། གཙ་བོ་ལགས། དེ་ ས་ ེད་ ི་ མས་
བ ེས་ང་ ོབ་རོགས་གནོངས།

༡༩ ངའི་སེམས་པ་ ག་བ ལ་དང་ཐེ་ཚམ་ ིས་
ཁེངས་པར་ ར་ ང་། ེད་ ིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་
མཛད་ན་ང་རང་དགའ་བར་འ ར་རོ༎

༢༠ ིག་ ིམས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་གཞན་ལ་གནོད་
ེད་ཅིང་། ི་ལ་བ ད་དེ་གཡོ་ ་ ོམ་མཁན་
མས་ ིས་ ེད་དང་ ོགས་བ ིགས་ ས་སམ།

༢༡ དེ་དག་མཉམ་ ་འ ས་ནས་ ང་བདེན་
ོང་མཁན་ལ་ ོལ་ཞིང་། ཉེས་མེད་པ་མེད་པའི་མི་
མས་ལ་ ོག་གི་ཆད་པ་གཅོད་པར་ ེད།

༢༢ འོན་ ང་གཙ་བོ་ནི་ ་མོ་ནས་ངའི་ ེགས་
་མཐོན་པོ་དེ་དང་། ངའི་ ་ནི་ངས་བ ེན་པའི་ཕ་

བོང་དེ་ཡིན།
༢༣ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་དེ་དག་ ེང་ ་

འབབ་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་ངན་པའི་ལས་ ོད་
ིན་མཆིས་པས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ཚར་གཅོད་ ེད་

ངེས། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་དེ་དག་ཚར་
གཅོད་ ེད་ངེས་སོ༎

༩༥ ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་ ་འ ལ། ངེད་ཅག་ ོབ་མཁན་

ི་ཕ་བོང་ལ་དགའ་འབོད་ ེད།
༢ ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་བཀའ་ ིན་ ། མ ར་

ིས་ཁོང་ལ་དགའ་འབོད་ ེད།
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ ་ཆེན་པོ་དང་།
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ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ེ། ་ མས་ ི་གོང་ན་གནས་པ་
ཡིན།

༤ སའི་གཏིང་རིམ་ཁོང་གི་ ག་ན་ཡོད་ཅིང་།
རི་བོའི་ ེ་མོ་ཡང་ཁོང་ལ་དབང་བ་ཡིན།

༥ ་མཚ་ཆེན་པོ་ཁོང་ལ་དབང་ ེ། ཁོང་གིས་
བཀོད་པ་ཡིན། མ་ས་ཡང་ཁོང་གི་ ག་གིས་བཀོད་
པ་ཡིན།

༦ ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་མགོ་བོ་བ ར་ཏེ་
ས་ ག་འ ལ། ང་ཚ་འགོད་མཁན་ ི་གཙ་བོའི་
ང་ ་ ས་མོའི་ ་ང་ས་ལ་འ གས་པར་ ེད།

༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་དང་།
ང་ཚ་ནི་ཁོང་གི་ ་རའི་ནང་གི་ ག་ ེ། ཁོང་གི་ ག་
འོག་གི་དམངས་ཡིན། དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་
ག ང་ལ་ཉན་པར་ཤོག

༨ ག ང་གང་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ བས་དེའི་
མེ་རི་ ཱ་ ེ། ཐང་ ོང་གི་མས་ ཱ་ ་སེམས་མ ེགས་
འཛན་ ས་པ་བཞིན་ ེད་མི་ ང་།

༩ དེ་ ས། ོད་ཚའི་མེས་པོ་དག་གིས་ང་ལ་ཚད་
བགམ་ ས་ཤིང་། ངའི་མཛད་པ་ལ་བ ས་པ་ཡིན།

༡༠ ལོ་ངོ་བཞི་བ ་འགོར་ཞིང་། བདག་ ས་
རབས་དེ་ལ་ གས་ ན་པར་ ར་ཏེ། འདི་ནི་སེམས་
མོག་པོར་ ར་བའི་མི་སེར་ མས་ཡིན་པས། ངའི་
མཛད་པ་ཤེས་པར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།

༡༡ དེ་བས། བདག་གི་ གས་ ོས་ཏེ། དེ་དག་
གཏན་ནས་བདག་གི་ངལ་གསོའི་ནང་ ་དེ་དག་

གས་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས་ཞེས་པའོ༎

༩༦ ེད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་གསར་
བ་འ ལ་དགོས། ས་ན་གནས་པ་ཐམས་

ཅད་ ིས་གཙ་བོ་བ ོད་ ་འ ལ་དགོས།
༢ གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་ཞིང་། ཁོང་གི་

མཚན་ལ་བ གས་པ་བ ོད། ན་ ་ཁོང་གི་ ོག་
ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ ོག་པར་ །

༣ ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་
བ ོད་པར་ ེད། ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཁོང་གི་
ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་བ ོད་པར་ ེད།

༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ཆེའོ༎ ་ན་མེད་
པའི་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ ། ཁོང་གི་ ་ མས་ ི་
ཡང་ ེང་ན་བ གས་པས། མོས་ ས་བ ེད་འོས་སོ༎

༥ ི་མི་ མས་ ི་ ་ནི་ ོང་བ་ཡིན། གཙ་བོ་ཁོ་
ནས་གནམ་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད།

༦ གཟི་ ིན་དང་ཟིལ་ གས་ཁོང་གི་ ང་ན་
ཡོད། མ ་ ས་དང་མཛས་པ་ཁོང་གི་དམ་པའི་
གནས་ན་ཡོད།

༧ དམངས་ ོད་ ི་རིགས་ ེ་ མས། ོད་ཅག་
གིས་གཟི་བ ིད་དང་། ས་པ་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཅིག
ཡོད་ཚད་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཅིག

༨ གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ཐོབ་པར་འོས་པའི་གཟི་
བ ིད་ནི་ཁོང་ལ་ ལ་ཅིག འ ལ་དངོས་ ེར་ཏེ་
ཁོང་གི་ར་ ོར་ ་ཤོག་ཅིག

༩ ངས་གཙང་གི་ ན་གོས་ ས་ཏེ་༼ཡང་ན།
ངས་གཙང་ ན་གོས་ ་ ས་ཏེ་ཞེས་བ ར།༽གཙ་

བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་འོས། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁོང་
གི་ ང་ན་འདར་བར་ ེད།

༡༠ མི་ མས་ ིས་ ི་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་འདི་
ད་ ། གཙ་བོ་ ལ་པོ་མཛད་དོ་ཞེས་ཟེར། འཇིག་
ེན་བ ན་ཞིང་གཡོ་བར་མི་འ ར་ལ། ཁོང་གིས་
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ང་བདེན་ ིས་དམངས་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་
པར་ ེད།

༡༡ ནམ་མཁའ་དགའ་བར་ཤོག ས་གཞི་ ོ་བར་
ཤོག ་མཚ་དང་དེའི་ ོད་ན་གནས་པ་ མས་འ ོ་
བར་ཤོག

༡༢ ཞིང་དང་དེའི་ ོད་ན་གནས་པ་ མས་
དགའ་བར་ཤོག དེ་ ས། ནགས་ ི་ ོང་བོ་ མས་

ིས་ ང་གཙ་བོའི་ ང་ནས་དགའ་འབོད་ ེད།
༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ཉིད་ཕེབས་ ང་། ཁོང་

ཉིད་ཕེབས་པས་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད།
ཁོང་གིས་ ང་བདེན་ ར་འཇིག་ ེན་ལ་ཞལ་ ེ་
གཅོད་པར་འ ར། ཁོང་གི་ གས་ ད་ ང་བོ་ལ་
བ ེན་ནས་དམངས་ཡོངས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་
འ ར་རོ༎

༩༧ གཙ་བོ་ ལ་པོར་ ར་ན། ས་གཞི་དགའ་
བར་ཤོག ་མཚའི་ ིང་ ན་ཐམས་

ཅད་ ོ་བར་ཤོག
༢ ིན་པ་དང་ ན་ནག་ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་

ན་ཡོད། ང་བདེན་དང་ ི་ ོམས་ནི་ཁོང་གི་ ིའི་
ིང་གཞི་ཡིན།

༣ མེ་ ེ་ཁོང་གི་ ོན་ ་འ ོ་ཞིང་། ཁོའི་མཐའ་
འཁོར་ ི་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ཟ་བར་ ེད།

༤ ཁོང་གི་ ོག་འོད་ ིས་ས་གཞི་གསལ་བར་
ེད་ཅིང་། ས་གཞི་ཆེན་པོས་མཐོང་ ེ་འདར་བར་
ེད།

༥ རི་བོ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ཏེ། ས་གཞི་
ཡོངས་ ི་ ེད་པོ་གང་དེའི་ཞལ་རས་མཐོང་བ་ན།

ཁ་བ་ ར་བ ་བར་འ ར།
༦ གནམ་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ ང་

བདེན་གསལ་བར་ ེད། དམངས་ཡོངས་ ིས་ཁོང་
གི་གཟི་བ ིད་མཐོང་བར་འ ར།

༧ འ ར་བ ོས་དང་ ་བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་
དང་། ིང་བོ་མེད་པའི་ ་བ ེན་ནས་རང་བ ོད་

ེད་མཁན་ མས་ངོ་གནོངས་པར་ཤོག ེ་ ་
མས། ོད་ཚས་ ང་ཁོང་ལ་ ག་ ེད་པར་འོས།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཙ་ཡོན་ ིས་ ེད་ ིས་ཤན་
འ ེད་ ིན་པ་ཐོས་པས་དགའ་བར་ ར། ཡ་ ་

འི་མཁར་༼མ་ཡིག་ ་ ད་མེད་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽
ཐམས་ཅད་ ང་ ོ་བར་ ར།

༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་དེ། གཙ་བོ་ནི་ ་ན་མེད་
པ་དང་། ས་གཞི་ལས་འདས་པའི་ ིར་རོ༎ ེད་ ི་

ན་ ིས་བ ར་ཞིང་ ་ མས་ལས་ ད་པར་ ་
འཕགས་སོ༎

༡༠ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་དགའ་མཁན་ མས་ནི།
ངན་ཉེས་ལ་ ང་བར་འོས། ཁོང་གིས་དམ་པའི་
དམངས་ མས་ ི་གཅེས་པའི་ ོག་ ང་ཞིང་། ཁོ་ཚ་
མི་ངན་པ་ མས་ ི་ལག་ནས་ཐར་ ་འ ག་ངེས།

༡༡ འོད་ཟེར་འ ེད་པ་ནི་ ང་བདེན་པ་ མས་
ི་ཆེད་དང་། དགའ་ ོ་ ་ ིག་མཛད་པ་ནི་མི་ ང་

བོ་ མས་ ི་ཆེད་ འོ༎
༡༢ ོད་ཅག་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་

མས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་པས་དགའ་བར་ ིས། ན་
པར་འོས་པའི་ཁོང་གི་མཚན་དམ་པ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

ས་ཤིག།
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མ ར་ཚན་པ་གཅིག

༩༨ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་
གསར་བ་ ལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་

གིས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་བ ན་ཅིང་། ཁོང་གི་
ག་གཡས་པ་དང་ད ང་བ་དམ་པས་ ོག་ ོབ་ ི་

བཀའ་ ིན་བ ལ།
༢ གཙ་བོས་ཁོང་གི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་

གསལ་བར་མཛད་པ་དང་། ི་མི་ མས་ ི་མིག་
ར་ཁོང་གི་ ང་བདེན་བ ན།

༣ ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ལ་བ ེད་པའི་
མས་བ ེ་དང་། གས་ ད་ ང་བོ་ལ་བ ེན་པ་

དེ་ ན་པར་མཛད། ས་གཞིའི་མཐའ་བཞི་ནས་ ང་
ང་ཚའི་ ་ཡི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་མཐོང་ བ།

༤ ས་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་དགའ་
བ་དང་། ད་ཆེན་པོས་དགའ་འབོད་དང་བ ོད་ ་

ལ་ཅིག
༥ ་ ན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་དང་། ་

ན་དང་མ ར་ ི་ད ངས་ ིས་ ང་ཁོང་ལ་
བ ོད་ ་ ལ་ཅིག

༦ རག་ ང་དང་། ་ ང་གིས་ ེ་བོ་ཆེན་
པོ་གཙ་བོའི་ ང་ནས་དགའ་འབོད་ ིས་དང་།

༧ ་མཚ་དང་དེའི་ནང་གནས་པ་ མས་ ིས་
བས་ ི་ ེང་བ་ངོམ་པར་ཤོག འཇིག་ ེན་འདི་

དང་དེའི་ནང་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ ང་ ད་
འདོན་པར་ཤོག

༨ ་བོ་ཆེན་པོས་ཐལ་མོ་ ེབ་པར་ཤོག རི་
བོ་ མས་ ིས་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་ ང་ ་དགའ་

འབོད་ ེད་པར་ཤོག
༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ཉིད་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་

ཞལ་ ེ་གཅོད་ ་ཕེབས་ ང་། ཁོང་གིས་ ང་བདེན་
ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་
དང་། ང་བཞག་ལ་བ ེན་ནས་མང་ཚགས་ཡོངས་
ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར་རོ༎

༩༩ གཙ་བོ་ ལ་པོ་མཛད་ ང་། དམངས་
ཡོངས་འདར་བར་ ིས་ཤིག། ཁོང་ཉིད་

བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་བ གས་ ང་། ས་
གཞི་གཡོ་བར་ ིས་ཤིག

༢ གཙ་བོ་ནི་ཙ་ཡོན་ ་ བས་ཆེན་ཡིན་པས།
དམངས་ཡོངས་ལས་ ད་ ་འཕགས།

༣ དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ བས་ཆེ་ཞིང་མོས་ ས་
བ ེད་འོས་པའི་མཚན་ལ་བ ོད་པར་འོས། ཁོང་ནི་
དམ་པ་དེའོ༎

༤ ལ་པོ་ལ་མ ་ ས་ ན་ཞིང་ ི་ ོམས་ལ་
ད ེས། ང་བཞག་འ གས་ཤིང་ཡ་ཀོབ་ ི་ ོད་ ་

ི་ ོམས་དང་ ང་བདེན་ ོང་།
༥ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ང་ཚའི་ ་བ ར་

ཞིང་། ཁོང་གི་ཞབས་ ེགས་ལ་ ས་ ག་འ ལ་བར་
འོས། ཁོང་ནི་དམ་པ་དེའོ༎

༦ ཁོང་གི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ི་ ོད་ན་མོ་ཤེ་
དང་། ཨ་རོན་ཡོད། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་
མཁན་ ི་ ོད་ན་ཤ་ ་ཨེལ་ཡོད། དེ་དག་གིས་གཙ་
བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་ན། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་ངོ་༎

༧ ཁོང་གི་ ིན་ ི་ཀ་བའི་ ོང་ནས་དེ་དག་ལ་
ག ང་བ ོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ ིག་ ོལ་
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དང་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་བ ལ་བའི་ ིམས་ ོལ་
བ ི་བར་ ེད།

༨ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ེད་
ིས་དེ་དག་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས། ེད་ནི་དེ་

དག་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་མཁན་ ི་ ་ཡིན་པས། དེ་
དག་གིས་ཇི་ ར་ ད་པ་བཞིན་དེ་དག་ལ་ལེ་ལན་
འཁོར་ ་ གས་ཤིག

༩ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་
བ ར་བར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་
ཅག་གི་ ་ནི་དམ་པ་དེའོ༎

གས་ ེ་ ན་པའི་མ ར།

༡༠༠ གནམ་འོག་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་
ིས་གཙ་བོ་ལ་དགའ་འབོད་ ིས་

དང་།
༢ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་མོས་པའི་ ོ་ནས་གཙ་བོ་

ལ་བ ེན་བ ར་དང་། ཁོང་ལ་བ ོད་ ་ ལ་ཅིག
༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ནི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་

ིས་ཤིག ང་ཚ་ནི་ཁོང་གིས་བཀོད་ཅིང་ཁོང་ལ་
གཏོགས་པ་ཡིན། ང་ཚ་ནི་ཁོང་གི་དམངས་དང་།
ཁོང་གི་ ་རའི་ནང་གི་ ག་ཡིན།

༤ གས་ ེའི་ ་བ་ཁོང་གི་ ོ་ནང་ ད་ཅིག
བ ོད་པ་ཁོང་གི་ར་ ོར་ ་ ད་ཅིག ཁོང་ལ་བཀའ་

ིན་ ས་ཤིང་། ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག
༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་བཟང་ངོ་༎ ཁོང་གི་

མས་བ ེ་ནི་ནམ་ཡང་གནས་ཤིང་། ཁོང་གི་ གས་
ད་ ང་བོ་མི་རབས་ ིའི་བར་ ་ཡོད་པར་ཤོག།

་བིད་ ི་མ ར།

༡༠༡ ངས་ མས་བ ེ་དང་ ི་ ོམས་ལ་
བ ོད་པར་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་

ེད་ལ་བ ོད་ད ངས་འ ལ།
༢ ང་ནི་ཤེས་རབ་དང་བཅས་ཏེ་ཡོངས་ ་དག་

པའི་ལམ་ལ་ གས་པར་ ། ེད་ནམ་ཞིག་ལ་ངའི་
གམ་ ་ཕེབས་ བ། ང་ནི་ཡོངས་ ་དག་པའི་སེམས་
དང་བཅས་ཏེ་ ིམ་ན་ ོད་དོ༎

༣ ག་ ོ་བའི་ལས་ མས་ངས་རང་གི་མིག་
མ ན་ ་མི་འཇོག་པ་དང་། ལོག་ལམ་ ་ གས་པ་

མས་ ི་ལས་ང་ཤིན་ ་ ང་བར་ ེད་ཅིང་། རང་
གི་ ས་ལ་བ ོ་བར་མི་ ེད།

༤ ཡ་ཡོ་དང་ ན་པའི་བསམ་ ོ་ལ་ང་ ང་
་ ེས་ཤིང་། མི་ངན་པ་༼ཡང་ན། ལས་ངན་པ།༽

ཐམས་ཅད་ངས་ངོ་མི་ཤེས་སོ༎
༥ ོག་ ་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལ་ ོ་ ར་ ེད་

པ་ མས་ངས་ ་མེད་ ་གཏོང་ཞིང་། མིག་ ང་ང་
ལ་ ི་ཁེངས་ཤིང་སེམས་ ི་དཔང་མཐོ་བ་ མས་

བཟོད་པར་མི་ ེད།
༦ ངས་མིག་གིས་ ལ་ ེ་འདིའི་ག ང་ ང་གི་

མི་ མས་ལ་བ ་ཞིང་། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ ོད་
པར་ ། ོད་ལམ་ཡོངས་ ་དག་པ་ མས་ལ་མ་
གཏོགས་གཡོག་ ེད་ ་མི་འ ག

༧ གཡོ་ འི་ ོར་བ་ ོམ་མཁན་ མས་ནི་ངའི་
ིམ་ ་ ོད་པར་མི་ ེད། ན་གཏམ་ མས་ནི་ངའི་

མིག་མ ན་ནས་འ ེང་བར་མི་ ེད།
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༨ ངས་ནངས་མོ་རེ་རེར་ ལ་ ེ་འདིར་གནས་
པའི་མི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ ས་ཏེ། ག་
ཉེས་བསགས་མཁན་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་མཁར་
ནང་མེད་པར་ ེད་དོ༎

ག་བ ལ་ ི་མནར་བའི་མི་ཞིག་བ ལ་ལ་ཉེ་ ས།
གཙ་བོའི་ ང་ ་ ག་བ ལ་ ི་གནས་

ལ་བ ོད་པའི་ ོན་འདེབས་ཤིག

༡༠༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་
གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་ཞིང་། ངའི་

རེ་འབོད་ ེད་ ི་ ང་ ་ ེབས་ ་འ ག་རོགས།
༢ ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར།

ེད་ ིས་ང་ལ་གསན་པ་ལས། ང་ལ་ཞལ་ ིབ་པར་
མ་ ེད་ཅིག ངས་ ་འབོད་ ེད་པའི་ ས་ ། ེད་

ིས་ ར་བ་ ར་ ་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས།
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ལོ་ ་ནི་ ད་ ིན་བཞིན་

་ཡལ་ལ་ཉེ་ཞིང་། ངའི་ ས་པ་མེ་ཡིས་ ེག་པ་དང་
མ ངས།

༤ ངའི་སེམས་གཞན་ ིས་ ས་ཏེ་ ་བཞིན་
མ་པར་ ར་ནས། ཐ་ན་ཟ་མ་བཟའ་བའང་བ ེད་

པར་ ར།
༥ ངས་འ ན་ ་བཏོན་པའི་ ེན་ ིས་ཤ་ཡང་

ས་པ་ལ་འ ར།
༦ ང་ནི་ཐང་ ོང་གི་ ག་ ་དང་འ ་ལ།

མཚར་ ལ་ ི་ ག་པ་དང་ཡང་འ འོ༎
༧ ང་ནི་ནམ་ཡང་གཉིད་པ་མེད་པར་ཁང་ཐོག་

ན་ཁེར་ ེང་ ་ ོད་པའི་མཆིལ་བ་དང་འ །
༨ ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ ག་ ་ང་ལ་ ག་

དམོད་དང་། ཧམ་སེམས་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ང་
ལ་མ བ་མོ་བ གས་ཏེ་དམོད་འབོར་བར་ ེད།

༩ ངས་ཟ་མ་བཞིན་ ་ཐལ་བ་འགེམ་ ོང་ལ།
བ ང་བ་ མས་ ང་མིག་ ་ ན་ ་འ ང་བཞིན་
ཡོད།

༡༠ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ ི་ཞེ་ ང་དང་
ཁོང་ ོ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ེད་ ི་ང་ཡར་ ངས་

ེས། ར་ཡང་ག གས་པར་ ེད།
༡༡ ངའི་ལོ་ ་ནི་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ཉི་མ་དང་འ ་

ལ། ང་ཡང་ ་ མ་པ་བཞིན་ འོ༎
༡༢ ེད་གཙ་བོ་ཁོ་ན་ནི་ ས་གཏན་ ་གནས་

ཤིང་། ེད་ ི་ ན་པར་འོས་པའི་མཚན་དེ་ཡང་མི་
རབས་ ིའི་བར་ ་བ གས་པར་འ ར།

༡༣ ེད་རང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཙ་ཡོན་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ིང་ ེ་བ ེད་
པའི་ ས་ལ་རན་པ་ ེ། ས་དེ་ལ་ ེབས་འ ག་གོ།

༡༤ ེད་ ི་གཡོག་པོ་དེའི་ནང་གི་ ོ་ལ་དགའ་
ཞིང་། དེའི་ནང་གི་ ལ་ ན་རེ་རེ་གཅེས་པར་
འཛན།

༡༥ ལ་ ེ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་མོས་
ས་བ ེད། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་
ེད་ ི་གཟི་བ ིད་ལ་མོས་ ས་བ ེད།

༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་བཀོད་
ཅིང་། ཁོང་ཉིད་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ནས་མངོན་པར་
མཛད།

༡༧ ཁོང་གིས་ཉམ་ཐག་པ་ མས་ ི་ ོན་
འདེབས་ལ་གསན་ཞིང་། དེ་དག་གི་རེ་བ་ལ་ ང་

ང་མཛད་མི་ ིད།
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༡༨ འདི་དག་ ེས་རབས་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ི་
བར་ ། མ་འོངས་དགོད་འ ར་ ི་དམངས་ མས་

ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་ངེས།
༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ་ན་མེད་པའི་

དམ་པའི་གནས་ནས་གསན་ཞིང་། གཙ་བོས་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ནས་ས་གཞི་ལ་གཟིགས་ཏེ།

༢༠ བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ི་དངན་པ་ལ་
གསན་ཞིང་། འཆི་ལ་ཉེ་བ་ མས་གཏོང་བར་ ེད།

༢༡ མི་ མས་ ིས་ཙ་ཡོན་ནས་གཙ་བོའི་མཚན་
ོག་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་

བ ོད་པ་ ལ།
༢༢ ས་དེ་ནི་དམངས་ཡོངས་དང་ ལ་ ེ་

མས་འཚགས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་
པའི་ ས་དེ་ཡིན།

༢༣ ཁོང་གིས་ངའི་ ས་ ོབས་དར་མའི་ ས་ ་
ད་ ་བ ག་ཅིང་། ངའི་ལོ་ ་ཇེ་ ང་ ་བཏང་

བས།
༢༤ ངས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ་ལགས། ང་རང་

དར་མའི་ ས་ ་འཆི་ ་མ་འ ག ེད་ ི་ལོ་ ་ནི་
ནམ་ཡང་ ོགས་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ས།

༢༥ ེད་ ིས་ཐོག་མ་ནས་ས་གཞིའི་ ིང་གཞི་
བ གས་ཤིང་། ནམ་མཁའ་ཡང་ ེད་ ི་ ག་གིས་
བཟོས་པ་ཡིན།

༢༦ ས་དང་གནམ་ནི་འཇིག་པར་འ ར་ ང་།
ེད་ཉིད་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར། ས་དང་

གནམ་ནི་ ི་ ་བཞིན་རིམ་ ིས་ ིང་བར་འ ར་
ཞིང་། ེད་ ི་ས་དང་གནམ་ནི་ ་བ་བཞིན་བ ེས་
ན། ས་དང་གནམ་ཡང་འ ར་འ ོའོ༎

༢༧ འོན་ ང་ ེད་ཁོ་ན་ནི་ནམ་ཡང་འ ར་མི་
ིད་དེ། ེད་ ི་ལོ་ ངས་ལ་ནམ་ཡང་ ོགས་མཐའ་
ལ།

༢༨ ེད་ ི་གཡོག་པོའི་ ་ ད་ནི་ ས་ ན་
རིང་བོར་གནས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ ེས་རབས་པ་

ེད་ ི་ ང་ ་བ ན་པོར་ག ག་པར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༠༣ ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་
བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ོས་ཤིག ངའི་

ཁོང་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་། ཁོང་གི་
དམ་པའི་མཚན་ལ་བ ོད་བ གས་ འོ༎

༢ ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ཐམས་ཅད་
བ ེད་མི་ ང་།

༣ ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ ག་ཉེས་ཐམས་ཅད་ ་
ཡངས་ ་བཏང་ཞིང་། ོད་ ི་ནད་རིགས་ཐམས་
ཅད་གསོ་བར་མཛད།

༤ ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ ོག་འཆི་བ་ལས་བ བས་
ཤིང་། མས་དང་ ིང་ ེ་ ོད་ ི་ཅོད་པན་ ་ ས།

༥ ཁོང་གིས་ཅ་དངོས་བཟང་བོས་ ོད་ ི་འདོད་
འ ན་ཐམས་ཅད་ཚམས་པར་མཛད་པ་མ་ཟད།

ོད་ནི་ ག་ ར་ ས་པ་ནས་གཞོན་པར་བཏང་།
༦ གཙ་བོས་ ང་བདེན་བ ངས་ཏེ། མ་ཉེས་ཁ་

ཡོག་ཐེབས་པ་ཐམས་ཅད་དཀར་འདོན་མཛད།
༧ ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཁོང་གི་ ིམས་ ོལ་ཤེས་ ་

བ ག་པ་མ་ཟད། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཁོང་གི་
མཛད་པ་ཤེས་ ་བ ག
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༨ གཙ་བོ་ནི་ ིང་ ེ་དང་ ིན་ བས་ ིས་ ག་
པས། གས་ ོ་མི་ ་ཞིང་ ན་ མ་ཚགས་པའི་

མས་བ ེ་དང་ ན།
༩ ཁོང་གིས་ ན་རིང་བོར་ ིགས་དམོད་ ེད་

མི་ ིད་ལ། ས་གཏན་ ་ གས་ ོས་ནས་ ང་མི་
འ ག་གོ།

༡༠ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་བཞིན་ངེད་
ཅག་ལ་ཆད་པ་བཅད་མ་ ོང་ལ། ང་ཚས་བསགས་
པའི་ ག་ཉེས་བཞིན་ང་ཚ་ལ་ལེ་ལན་ཡང་འཁོར་ ་
འ ག་མ་ ོང་།

༡༡ གནམ་ནི་ས་ལས་ཇི་འ ར་མཐོ་བ་ཇི་བཞིན།
ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ཡང་ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་
མཁན་ མས་ལ་དེ་འ འི་ཆེའོ༎

༡༢ ཤར་ནི་ བ་ལས་ཇི་འ ར་རིང་བ་བཞིན་ །
ཁོང་གིས་ང་ཚའི་ཉེས་པ་ཡང་ང་ཚ་དང་དེ་འ འི་
རིང་བར་མཛད།

༡༣ ཕ་ཡིས་རང་གི་ ་ ག་ལ་ཇི་ ར་ ིང་ ེ་
བ ེད་པ་བཞིན། གཙ་བོས་ ང་ཁོང་ལ་མོས་ ས་
བ ེད་མཁན་ མས་ལ་དེ་འ འི་ ིང་ ེ་བ ེད་
པར་ ེད།

༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་ངོ་བོ་
མ ེན་ཞིང་། ང་ཚ་ནི་ཐལ་ ལ་ཙམ་ལས་མ་འདས་
པར་དགོངས་ ིད།

༡༥ འཇིག་ ེན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁོའི་ལོ་ ་ནི་
་དང་འ འོ༎ ཁོ་རང་ ་ཐང་གི་མེ་ཏོག་བཞིན་

བཞད་ ང་།
༡༦ ང་ག ག་ཐེངས་གཅིག་གིས་མེད་པར་

འ ར་ཞིང་། ཁོའི་གནས་མལ་ ིས་ ང་ཁོ་རང་ངོས་

ཟིན་པར་མི་འ ར།
༡༧ འོན་ ང་། གཙ་བོའི་ མས་བ ེ་ནི་གནའ་

་མོ་ནས་ ས་གཏན་ ། ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་
མཁན་ མས་ལ་དབང་ཞིང་། ཁོང་གི་ ང་བདེན་དེ་
ཡང་ ་རབས་ཚ་ ད་དེ།

༡༨ ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་ ང་བ་དང་། ཁོང་གི་
བ བ་ ོན་ ན་ཞིང་དེ་ ར་ ེད་མཁན་ མས་ལ་
དབང་ངོ་༎

༡༩ གཙ་བོའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ནི་ནམ་མཁའི་
ཞིང་ན་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ལ་
དབང་བ ར་༼མ་ཡིག་ ་ ལ་ ེ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽
བཞིན་མཆིས།

༢༠ ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་། ཁོང་གི་
དགོངས་དོན་ ར་ བ་པ། མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་

ན་པའི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ ང་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
བ གས་ ེད།

༢༡ ོད་ཅག་ཁོང་གི་ད ང་ ་ ར་བ་དང་།
ཁོང་གི་གཡོག་ ་ ར་བ་དང་། ཁོང་གི་ད ེས་པ་
བཞིན་ ོད་པ་ མས་ ིས་ ང་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
བ གས་ ོས་ཤིག།

༢༢ ོད་ཅག་ཁོང་གིས་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་
དང་། ཁོང་གིས་བདག་ ོང་མཛད་པའི་ ལ་
ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ ང་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
བ གས་ ོས་ཤིག༎ ངའི་སེམས་ལགས། ོད་

ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ོས་ཤིག།

༡༠༤ ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ ི་གཙ་
བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ོས་ཤིག

ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལགས། ེད་ནི་ བས་ཆེའོ༎
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ེད་ ི་གཟི་ ིན་དང་ཟིལ་ གས་ན་བཟའ་ ་ ས་
འ ག

༢ འོད་ཟེར་ ་བ་བཞིན་མནབས་ཤིང་། མཁའ་
ད ིངས་ ན་བཞིན་བཏིངས།

༣ ་བོའི་ ོང་ ་ ེང་ཁང་གི་ག ང་མ་
བ གས་ཤིང་། ིན་པ་ཤིང་ ར་ ས་ཏེ་ ང་གི་
འདབ་གཤོག་ལ་བ ེན་ནས་ཕེབས་པར་ ེད།

༤ ང་ནི་ཕོ་ཉ་དང་། མེ་ ེ་གཡོག་ ་བཀོལ།
༥ ས་གཞི་ནི་ ིང་གཞིའི་ ེང་ ་བཞག་ནས་

ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བར་མཛད།
༦ ེད་ ིས་ ་ ང་ཟབ་མོས་ ་བ་བཞིན་ ་ས་

གཞི་གཡོགས་པར་མཛད་ཅིང་། ་ མས་རི་ལས་
ང་མཐོ་བར་མཛད།

༧ ེད་ ི་ ིགས་དམོད་ཐེངས་གཅིག་གིས་ ་
མས་འ ོས་པར་ ེད། ེད་ ི་ ་ཆེན་ཐེངས་

གཅིག་གིས་ ་ མས་བ ར་བར་ ེད་ཅིང་།
༨ རི་དང་འ ད་ན་མཐོ་ ་འཕགས་ཤིང་ ང་

བར་འ ད་ན་དམའ་ ་ ར་ཏ༼ེརི་དང་འ ོགས་
ནས་ ེན་ ་འ ོ་ཞིང་། ང་བར་འ ོགས་ནས་
དམའ་ ་བ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽། ེད་ ིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནས་ ་ལོག

༩ ེད་ ིས་མཐའ་མཚམས་བཅད་ནས་ ་
མས་དེ་ལས་ཡོལ་མི་ཆོག་པར་ ས་པས། ིར་

འཁོར་ནས་ས་གཞི་གཡོགས་པར་མ་ ས་སོ༎
༡༠ གཙ་བོས་ ་མགོ་ ང་བ་ནས་བ ོལ་ ་

བ ག་ཅིང་། ་ ན་རི་ ལ་ ་བ ར་བར་མཛད་
པས།

༡༡ ཐང་ ོང་གི་རི་ གས་ མས་ལ་འ ང་ ་

ཡོད་པར་ ས། ང་ ོད་ ི་ ོམ་ཡང་དེ་ཡིས་སེལ།
༡༢ ནམ་མཁའི་ ་ཡང་ ་འ མ་ནས་ཞག་ ོད་

ེད་ཅིང་། ོང་མགོ་ནས་ ད་ ན་ ོག་པར་ ེད།
༡༣ ཁོང་གིས་ ེང་ཁང་ནས་རི་ ལ་ ་ ་གཏོར་

བར་མཛད། ཁོང་གི་མཛད་པ་དེའི་ ེད་ ས་ ིས་ས་
གཞིར་ལོ་ལེགས་འ ངས།

༡༤ ཁོང་གིས་ ་ མས་ ེས་ ་བ ག་ ེ་ ོ་
གས་ མས་ ི་ཟན་ ་གནང་། ཁོང་གིས་ཚད་

རིགས་ ེས་ ་བ ག་ ེ་མི་ལ་གནང་བས། མི་ཡིས་
ས་ནས་ཟས་ མས་ ེད་པར་ ར།

༡༥ དེ་མིན་ཆང་གནང་ ེ་མི་སེམས་དགའ་ ་
བ ག མ་གནང་ ེ་གདོང་ནི་འོད་ ིས་ ག འ ་
རིགས་གནང་ ེ་མི་སེམས་གསོ་བར་མཛད།

༡༦ ཡིད་ ་འོང་བའི་ཤིང་ ེ། ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་
པ་ནི། གཙ་བོས་བ གས་པ་ཡིན་ལ་ ་ཡིས་ཚམས་
པར་མཛད་པ་དང་།

༡༧ མཆིལ་བས་དེའི་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོས། ་
ཀ་ལ་མཚན་ན། གསོལ་ཤིང་ནི་ཁོའི་ཁང་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༨ རི་བོ་མཐོན་པོ་ནི་དགོ་བའི་འཚ་གནས་ཡིན་
ལ། ག་ ང་ནི་ཨ་ འི་ཡིབ་གནས་ཡིན།

༡༩ ེད་ ིས་ ་བ་ལ་འཕེལ་འ ིབ་མཛད་ཅིང་།
ཉི་མ་ལ་འཆར་ བ་ཤེས་ ་བ ག

༢༠ ེད་ ིས་ ན་པ་བཀོད་དེ་མཚན་མོར་ ས་
པས། ནགས་ ོད་ ི་རི་ གས་ མས་ ང་དེའི་ ས་

་ ི་ལ་ཐོན་འོང་།
༢༡ སེང་གེ་གཞོན་ ས་ངར་ ད་འདོན་ཞིང་ ོ་

ཆས་འཛན་པ་དང་། ་ལས་བཟའ་བ་ ོང་བར་ ེད།
༢༢ ཉི་མ་ཤར་བ་ན། རི་ གས་ མས་རང་གི་
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དོང་ནང་ ་ཡིབ་པར་ ེད་ཅིང་།
༢༣ མི་ མས་ལས་ཀའི་དོན་ ་སོང་ ེ། དགོང་

མོའི་བར་ ་ངལ་བར་ ེད།
༢༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་བཀོད་པ་ཇི་

འ འི་མང་ཨང་། དེ་དག་ཡོད་ཚད་ནི་ ེད་ ི་ཤེས་
རབ་ ིས་བཀོད་པ་ཡིན་ཞིང་། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་

ེད་ ི་ ན་ཚགས་ ི་ བ་ནས་ཡོད།
༢༥ གནས་དེ་ ་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ་མཚ་

ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ ་བ ང་གིས་མི་ལང་བའི་
ོག་ཆགས་དང་། ཆེ་ ང་མི་གཅིག་པའི་ ོག་དང་
ན་པ་མང་པོ་ཡོད།

༢༦ དེ་ ་ ་ ་བ་དང་། ེད་ ིས་བཀོད་པའི་
ཉ་ གས་ཆེན་ཡང་དེའི་ནང་ ་ ལ་བཞིན་ཡོད།

༢༧ དེ་དག་གིས་ ེད་ ིས་ ས་ ར་བཟའ་བ་
བ ོལ་བ་ལ་ ག་ནས་ཡོད།

༢༨ ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་གནང་བ་ན། དེ་དག་
གིས་ལེན་པར་ ེད་ཅིང་། ེད་ ིས་ ག་རིང་བོར་
བ ངས་ན། དེ་དག་བཟའ་བས་ཚམས་པར་འ ར།

༢༩ ེད་ ིས་ཞལ་བ ིབས་པར་མཛད་ན། དེ་
དག་དངངས་པར་འ ར། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་
ད གས་ ིར་བ ས་ན། དེ་དག་འཆི་ཞིང་ཐལ་ ལ་

ི་ ོད་ ་འཐིམས་པར་འ ར།
༣༠ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ གས་ཉིད་བཏང་ན། དེ་

དག་འགོད་པར་འ ར་ཏེ། ེད་ ིས་ས་གཞི་གསར་
་བ ར་བར་ ེད།

༣༡ གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་ནམ་ཡང་གནས་པར་
ཤོག གཙ་བོ་རང་གིས་བཀོད་པ་ལ་ད ེས་པར་ཤོག

༣༢ ེད་ ིས་ས་ལ་གཟིགས་ན། ས་གཞི་འདར་

བར་ ེད་ཅིང་། ེད་ཉིད་རི་ལ་རེག་ན། རི་ལས་ ་
བ་འ ར་བར་ ེད།

༣༣ ངས་ཚ་གང་བོར་གཙ་བོ་ལ་མ ར་ ེར་བར་
། ང་རང་འཚ་བའི་ ས་ ། ་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་

བར་ །
༣༤ ཁོང་གིས་ངའི་ ན་ཚད་འདི་མངར་ ་

བཞིན་ ་ ང་བར་ཤོག ང་ནི་གཙ་བོའི་ ེན་ ིས་
དགའ་བར་འ ར།

༣༥ མི་ངན་པ་ མས་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོང་
བར་ཤོག མི་ངན་པ་ མས་མེད་པར་འ ར་བར་
ཤོག ངའི་སེམས་ལགས། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་

ོས་ཤིག ོད་ཅག་གིས་ ང་གཙ་བོ་༼མ་ཡིག་ །
ཧ་ལེ་ལོ་ཡ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག།

༡༠༥ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་
ེ་ཆེ་ ་ཞིང་། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ ་

འབོད་ ེད་པ་དང་། དམངས་ཡོངས་ ི་ ོད་ནས་
ཁོང་གི་མཛད་པ་ ོག་པར་ ོས་ཤིག

༢ ཁོང་ལ་མ ར་ ིས་བ ོད་བ གས་དང་།
ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ེང་
དགོས་ཨང་།

༣ ཁོང་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག
གཙ་བོ་འཚལ་མཁན་ མས་ ིས་སེམས་ ་ ོ་བ་
ཡོད་པར་ ིས།

༤ གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་མ ་ ས་འཚལ་དགོས་
པ་དང་། ན་པར་ཁོང་གི་ཞལ་རས་འཚལ་བར་

ིས།
༥ ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་

པ་དང་། ཁོང་གིས་བདམས་པའི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ ད་
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མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་
པ་དང་། ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ ད་པར་བ། དེ་མིན་
ཁོང་གི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པའི་ཞལ་ག ང་ མས་

ན་པར་ ིས།
༦ གོང་དང་འ །
༧ ཁོང་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ས་

གཞི་ཡོངས་ལ་ཁོང་གིས་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པར་
ེད།

༨ ཁོང་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་ ས་གཏན་ ་
དགོངས་པར་ ེད། ཁོང་གིས་བ ོས་པའི་བཀའ་ནི་
མི་རབས་ ོང་གི་བར་ ་འ ར་མི་ ིད།

༩ དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཞག་པའི་
ཞལ་ཆད་དང་། ཨི་ ཱག་ལ་བོར་བའི་མནའ་དེའོ༎

༡༠ དེ་མིན་ཁོང་གིས་ཞལ་ཆད་འདི་ཡ་ཀོབ་
ལ་ ིག་ ོལ་ ་བཅོས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ལ་
གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་ ་བཞག་ནས།

༡༡ འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཀན་ཨན་ ལ་
ོད་ལ་གནང་ ེ། ོད་ ི་ནོར་ ལ་ ་ ེད་དོ་ཞེས་

ག ངས།
༡༢ དེ་ ས། དེ་དག་གི་མི་ ངས་ལ་ཚད་ཡོད་པ་

ེ། ཤིན་ ་ ང་བ་མ་ཟད། ལ་དེར་གནས་གཡར་
ནས་ ོད་པ་དང་།

༡༣ དེ་དག་ ེ་འདི་ནས་ ེ་གཞན་ལ་ ོར་བར་
ེད་པ་དང་། ལ་ ེ་འདི་ནས་ ལ་ ེ་གཞན་ ་ ་

བར་ ེད།
༡༤ ཁོང་གིས་མི་ ་ལའང་ཁོ་ཚར་ བ་ཚད་

ེད་ ་མ་བ ག་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་ ལ་པོ་
ལའང་།

༡༥ འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ག་ མ་ གས་པ་
མས་ ག་དང་འ ད་ ་བ ག་མི་ཆོག་ལ། བདག་

གི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལའང་ངན་ ་བ ས་མི་ཆོག་
ཅེས་ ིགས་དམོད་མཛད།

༡༦ ཁོང་གིས་ ལ་དེར་ ་གེ་འ ང་ ་བ ག་ ེ།
དེ་དག་བ ེན་སའི་འ ་རིགས་ཡོངས་ ་ཆད་པར་

ས།
༡༧ དེ་དག་གི་ ོན་ལ་མི་གཅིག་མངགས་པར་

མཛད། མི་དེ་ནི་ ན་ ་ ར་བའི་ཡོ་སེབ་ཡིན་ལ།
༡༨ མི་ མས་ ིས་ ང་ ོག་གིས་དེའི་ ང་བ་

ས་པར་ ས་ཤིང་། གས་ཐག་གིས་བ ིགས་ནས་
བཞག

༡༩ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཚད་བགམ་ ས་པ་ཡིན་
ཏེ། ཁོང་གི་ག ང་དེ་མངོན་ ར་ ེད་པའི་བར་ ་
བཞག

༢༠ ལ་པོས་མི་ཞིག་མངགས་ནས་ཁོ་རང་
བཏང་བ་ ེ། མི་དམངས་ལ་བདག་དོམ་ ེད་མཁན་
དེ་སོང་ནས་ཁོ་རང་བཏང་།

༢༡ ཁོ་རང་ ལ་པོའི་ ིམ་ ི་དཔོན་པོར་བཞག་
ནས། དེ་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ ེད་ ་
བ ག་པ་དང་།

༢༢ དེ་ལ་རང་གི་ ོན་པོ་ མས་ཚད་མེད་ ་
བ ིགས་ ་བ ག་ཅིང་། ཤེས་རབ་ ིས་ ད་པོ་

མས་ལ་ ོབ་གསོ་གཏོང་བར་ ས།
༢༣ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་ཨེ་ཇིབ་ ་ ེབས་

པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ིས་ཧན་ ་གནས་གཡར་ནས་
བ ད།

༢༤ གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་མང་ ་
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ེལ་ཏེ། དེ་དག་ད ་བོ་ལས་དར་ཞིང་ ས་ ་
བ ག་པ་དང་།

༢༥ ད ་བོའི་སེམས་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ལ་
ང་ཞིང་། ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ལ་གཡོ་ འི་ ོར་

བ་ཡང་བ མས།
༢༦ ཁོང་གིས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེ་དང་། ཁོང་

གིས་བདམས་པའི་ཨ་རོན་མངགས་ཏེ།
༢༧ ད ་བོ་ མས་ ི་ ོད་ ་ངོ་མཚར་བའི་

མཛད་པ་དང་། ཧན་ ི་ ལ་ ་འ ིན་ལས་ ད་
པར་བ་མཛད།

༢༨ ཁོང་གིས་ ན་པ་ལ་བཀའ་བབས་པས་ ན་
པ་འཐིབས་ཏེ། ཁོང་གིས་བཀའ་ལས་མ་འདས་སོ༎

༢༩ ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ མས་ ག་ ་བ ར་
བ་དང་། ཉ་ཐམས་ཅད་ཤི་ ་བ ག

༣༠ དེ་དག་གི་ ལ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་
ནང་ཁང་ ་ ལ་བ་མང་པོ་ ང་ ་བ ག

༣༡ ཁོང་གི་བཀའ་ཕབ་པ་ན། ང་ནག་ ་དང་
་ ས་ཏེ་འོང་ཞིང་། ཤིག་མང་པོ་དེ་དག་མཐའ་

བཞི་ནས་འ ལ་འོང་ངོ་༎
༣༢ ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ཆར་ ི་ཚབ་ ་སེར་བ་

ཕབ་པ་དང་། དེ་དག་གི་ས་ཐོག་ ་མེ་ཡང་ཕབ་པར་
མཛད།

༣༣ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་ ན་ ོང་དང་སེ་ཡབ་
ཤིང་བཅག་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ལ་ ི་ ོང་བོ་

མས་ ང་མེད་པར་ ས།
༣༤ ཁོང་གིས་བཀའ་ཕབ་པ་ན། བ ང་གིས་མི་

ལང་བའི་ཆ་ག་བ་དང་འ ་ཨ་སག་མང་པོ་ ང་ ེ།
༣༥ དེ་དག་གི་ས་ཐོག་ན་ཡོད་པའི་ཚད་མ་དང་

ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཟོས་ཚར་བར་ ས།
༣༦ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་ ལ་ ེའི་ ་ཆེ་བ་ ེ།

དེ་དག་གི་ ོབས་དང་ ན་ཞིང་ཐོག་མར་ ེ་བ་
མས་བསད་དོ༎

༣༧ ཁོང་གིས་རང་གི་མི་སེར་ མས་གསེར་
ད ལ་དང་བཅས་ཏེ་ ིད་འོང་བས། ཁོའི་རིགས་ ེ་

མས་ ིི་ ོད་ ་ཉམ་ ང་བ་གཅིག་ ང་མེད་པར་
ར།

༣༨ དེ་དག་ཐོན་པའི་ ས་ ། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་
དགའ་བར་ ར། དེ་ནི་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ཁོ་ཚ་ལ་

ག་པས་ཡིན།
༣༩ ཁོང་གིས་ ིན་པ་བཏིངས་ནས་ཡོལ་བ་ ས་

པ་དང་། དགོང་མོའི་ ས་ ་མེ་ཡིས་གསལ་བར་
ས།

༤༠ དེ་དག་གིས་ ་བ་མཛད་ན། ཁོང་གིས་ ེག་
པ་བཏང་ ེ་ནམ་མཁའི་འ ་རིགས་ ིས་དེ་དག་
ཚམ་པར་ ེད།

༤༡ ཁོང་གིས་ཕ་བོང་གི་ཁ་ ེས་ན་ ་འ ར་
འོང་ཞིང་། ཐན་པ་ཆེ་བའི་ ལ་ ་ ་བོ་ཆེན་པོ་
བ ར་བར་ ེད།

༤༢ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོང་གིས་རང་གི་
དམ་པའི་ག ང་དང་། ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ཨབ་ར་
ཧམ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན།

༤༣ ཁོང་གིས་མི་སེར་ མས་དགའ་ ོ་དང་
བཅས་ཏེ་ ིད་འོང་ཞིང་། བདམས་དམངས་ མས་
དགའ་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་ ོན་ ་ ིད།

༤༤ ཁོང་གི་ ལ་ ེ་དེ་དག་གི་ས་དེ་དག་ལ་
གནང་ ེ། དེ་དག་ལ་དམངས་ མས་ ི་ངལ་བའི་
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འ ས་ ་ཐོབ་པར་ ར།
༤༥ དེ་ནི་ཁོ་ཚས་ཁོང་གི་ ིམས་ ོལ་བ ང་བ་

དང་། ིམས་ གས་བ ི་བའི་ཆེད་ འོ༎ ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༡༠༦ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་
ད ལ་ཞིང་། གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

ས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་བཟང་བ་ཉིད་དོ༎
ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༢ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ ོག་
ས། ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ོད་པ་

ཐམས་ཅད་བ ོད་ ས།
༣ ི་ ོམས་བ ི་ཞིང་ ང་བདེན་ ོང་བའི་མི་

དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་ནོ༎
༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་མི་སེར་

མས་ ིན་ ིས་ ོང་ ས། ེད་ ིས་བཀའ་ ིན་དེ་
ཡིས་ང་ཡང་ ན་པར་མཛད། ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་
བཀའ་ ིན་དེས་ང་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་ ེ།

༥ ང་ལ་ ེད་ ི་བདམས་དམངས་ ི་བསོད་
ནམས་དེ་མཐོང་ ་བ ག་ཅིང་། ེད་ ི་ ལ་
འབངས་བཞིན་དགའ་ ་འ ག་པ་དང་། ེད་ ི་
ནོར་ ལ་དང་མཉམ་ ་ཆེ་བར་མཛད་ཅིག

༦ ངེད་ཅག་གིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་ མས་དང་
མཉམ་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པ་དང་། ང་ཚས་ ག་
ཉེས་བསགས་ཤིང་ངན་ མས་ ད།

༧ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ་
ེད་ ི་འ ིན་ལས་ ད་པར་བ་དེ་མ་ཤེས་ཤིང་།
ེད་ ི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ མས་བ ེ་དེ་མ་ ན་

པར་མ་ཟད། དེ་ལས་ ོག་ ེ་མཚ་དམར་ ི་འ མ་

་མི་འོས་པའི་ལས་ མས་ ད།
༨ ཡིན་ནའང་། ཁོང་གིས་རང་གི་མཚན་ལ་

བ ེན་ནས་ཁོ་ཚ་བ བས་ཏེ། ཁོང་གི་མ ་ ས་ཆེན་
པོ་དེ་ ོན་པར་མཛད།

༩ དེ་མིན་མཚ་དམར་ལ་ ིགས་མོ་མཛད་དེ།
མཚ་ཡང་ མ་ ་བ ག ཁོང་གི་དེ་དག་ ིད་དེ་
མཚ་ཞབས་ ་འ ོ་བ་ནི། ཐང་ ོང་ ་བ ོད་པ་
དང་འ འོ༎

༡༠ ཁོང་གིས་དེ་དག་ཁོ་ཚ་ལ་ ང་བ་ མས་ ི་
ལག་ནས་ཐར་ ་བ ག་པ་དང་། ད ་བོ་ མས་ ི་
ལག་ནས་བ བས་པར་མཛད།

༡༡ ་ཡིས་དེ་དག་བ བས་ཏེ་གཅིག་ ང་མ་
ས་སོ༎

༡༢ དེ་ ས། ཁོ་ཚ་ད་གཟོད་ཁོང་གི་ག ང་ལ་
ཡིད་ཆེས་ཏེ། ཁོང་ལ་ ་ཡིས་བ ོད་པ་ ལ།

༡༣ ན་རིང་མ་འགོར་བར། དེ་དག་གིས་ཁོང་
གི་མཛད་པ་བ ེད་ཅིང་། ཁོང་གི་ ོབ་ ོན་ལ་ཡར་

ོས་མི་ ེད་པར་མ་ཟད།
༡༤ དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཐང་ ོང་ ་ཧམ་སེམས་

ཆེན་པོ་ ེས་ཏེ། ་ངམ་ཐང་ ་ ་ལ་ཚད་བགམ་
ས།

༡༥ ཁོང་གིས་དེ་དག་གིས་ ས་པ་ མས་དེ་དག་
ལ་བ ལ་བས། དེ་དག་གི་སེམས་ ི་བར་ ར་ཏོ༎

༡༦ དེ་དག་གིས་ ར་ནང་ འང་མོ་ཤེ་
དང་གཙ་བོའི་ ེས་ ་དམ་པ་ཨ་རོན་ལ་ ག་དོག་

ས་པས།
༡༧ ས་གཞིས་ཁ་ ེས་ཏེ་ ་ཐན་ ར་མིད་ ་

བཏང་ཞིང་། ཨ་བི་ ཱམ་མི་ཚགས་ས་ཡིས་བཀབ།
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༡༨ དེ་དག་གི་ཚགས་པའི་ནང་ ་མེ་ ང་ ེ། མེ་
ེས་མི་ངན་པ་ མས་བ ེགས་པར་ ས།

༡༩ དེ་དག་གིས་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ་བེ ་བཟོས་ཏེ།
འ ་ ་ གས་མ་དེ་ལ་ ས་ ག་འཚལ།

༢༠ དེ་ ར་དེ་དག་གིས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་
པའི་ཇོ་བོའི་ཚབ་ ་ ་ཟན་བ་ ང་གི་ག གས་
བཞག་ ེ།

༢༡ ་ ེ། དེ་དག་ ོབ་མཁན་ ི་གཙ་བོ་དང་།
ཁོང་གིས་ ོན་ཆད་ཨེ་ཇིབ་ ་ ད་པའི་དོན།

༢༢ ཧན་ ི་ ལ་ ་ངོ་མཚར་བའི་འ ི་ལས་
མཛད་པ་དང་། མཚ་དམར་ ་ ད་པའི་ ས་པར་
འོས་པའི་དོན་དག་ མས་བ ེད་པར་ ར།

༢༣ དེ་བས་ཁོང་གིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ་མེད་
་གཏོང་དགོས་ཞེས་ག ངས། གལ་ཏེ་ཁོང་གིས་

བདམས་པའི་མོ་ཤེ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་འ ེང་མེད་
ཅིང་༼མ་ཡིག་ ། སེར་ཁ་ན་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽། དེས་
ཁོང་གི་ ོ་བ་ཞི་བར་ ས་པ་མིན་ན། ཁོང་གིས་དེ་
དག་ ་མེད་ ་གཏོང་ ིད་དོ༎

༢༤ ཡང་དེ་དག་གིས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་
དེར་མཐོང་ ང་དང་། ཁོང་གི་ག ང་ མས་ལ་ཡིད་
མ་ཆེས་པར།

༢༥ རང་གི་རས་ ར་ནང་ ་ཁོང་ ོའི་ ད་ཆ་
ས་ཤིང་། གཙ་བོའི་ག ང་ལ་མ་ཉན་པས།

༢༦ ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། དེ་དག་ཐང་ ོང་ ་
འ ེལ་བར་ ་ངེས་པ་དང་།

༢༧ དེ་དག་གི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ལ་ ེ་
གཞན་ ི་ནང་ ་འ ེལ་ཞིང་། ལ་སོ་སོར་འཐོར་

་འ ག་གོ་ཞེས་མནའ་བོར།

༢༨ ཡང་དེ་དག་གིས་བ་ཨལ་ཕེ་ཨོར་ལ་མཉམ་
འ ེལ་ ས་ཏེ། གཤིན་པོར་༼ཡང་ན། མི་ཞེས་བ ར་
བར་ །༽བཏང་བའི་ཟས་ མས་བཟས།

༢༩ དེ་དག་གིས་དེ་ ར་ ད་དེ། གཙ་བོའི་
གས་ ོས་ ་བ ག་པས། དེ་དག་གིས་ ོད་ ་

གཉན་ནད་ བ་པར་ ར།
༣༠ དེ་ ས། ཕི་ ེ་ ས་ཡར་ལངས་ཏེ་མི་ངན་པ་

མས་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་པས། གཉན་ནད་དེ་ད་
གཟོད་མེད་པར་ ར།

༣༡ འདི་ནི་ཁོང་གི་ ང་བདེན་ ་བ ི་ལ། མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བ ད་དེ་གཏན་ ་གནས་

ིད།
༣༢ ཡང་དེ་དག་གིས་མེ་རི་ ཱ་ཡི་ འི་འ མ་

་གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ ་བ ག་པས། ཐ་ན་མོ་ཤེ་
ལའང་ ོང་རེག་ ་བ ག

༣༣ དེ་ནི་དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ གས་ཉིད་ ོས་
་བ ག་པ་དང་། མོ་ཤེ་༼མ་ཡིག་ ་ཁོ་ཞེས་བཀོད་

ཡོད།༽ཡིས་ ང་ཁ་ནས་ཚག་ བ་བཤད་པས་སོ༎
༣༤ དེ་དག་གིས་གཙ་བོས་བ ོས་པ་ ར་ ི་མི་

མས་ ་མེད་ ་མ་བཏང་བ་མ་ཟད།
༣༥ དེ་ལས་ ོག་ ེ་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་

འ ེས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ ོད་ལམ་ལ་བ བས་ནས།
༣༦ དེ་དག་གི་འ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས།

འདི་དག་ནི་རང་གི་ ི་ ་ ར་ཏོ༎
༣༧ རང་གི་ ་དང་ ་མོ་གདོན་འ ེ་ལ་མཆོད་

པར་ ིན།
༣༨ མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་ ེ། རང་གི་ ་དང་ ་

མོའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་དག་ཀན་ཨན་
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ི་འ ་ ་ལ་མཆོད་པར་ ལ་ནས། ལ་དེ་ཡང་
ག་གིས་ གས་པར་ ས།

༣༩ འདི་ ར། དེ་དག་རང་གིས་བཟོས་པ་དེས་མི་
གཙང་བར་བཟོས་ཤིང་། ོད་ལམ་ ི་ ེང་ནས་ ང་
ལོག་གཡེམ་ ི་ནོར་འ ལ་བཟོས།

༤༠ དེ་བས། གཙ་བོས་ཁོང་ ོ་ཁོང་གི་མི་སེར་ ི་
ེང་ ་བཏང་ཞིང་། ཁོང་གི་ནོར་ ལ་ལ་ ང་བར་
ར་ཏེ།

༤༡ དེ་དག་ ི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་པ་དང་།
དེ་དག་ལ་ ང་བ་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་དབང་
བ ར་ ས།

༤༢ དེ་དག་གི་ད ་བོས་ ང་དེ་དག་ བ་ཚད་
ས་པས། དེ་དག་གི་ད ་བོའི་ལག་འོག་ ་གནས།

༤༣ ཁོང་གི་ཐེངས་གང་མོར་དེ་དག་ ོབ་པར་
མཛད་ ང་། དེ་དག་གིས་མི་འོས་པའི་ ོག་ ས་
འཐེན་ཏེ། རང་གི་ ག་ཉེས་ ིས་དབང་གིས་མི་ཐ་
ཤལ་བར་ ར།

༤༤ ཡིན་ནའང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་འོ་དོད་
ི་ ་གསན་པའི་ཚ། དེ་དག་གི་དཀའ་ ག་ལ་

གཟིགས་ནས།
༤༥ དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་ ན་

ཞིང་། ཁོང་གི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ མས་བ ེ་ལ་
བ ེན་ནས་ གས་ལ་འ ོད་པ་འ ངས།

༤༦ ཁོང་གིས་ ང་དེ་དག་བཙན་ ་འ ེར་
མཁན་ མས་ ི་མ ན་ནས། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་
འཐོབ་པར་ ེད།

༤༧ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ེད་
ིས་ངེད་ཅག་ ོབ་རོགས་གནོངས། ི་མི་ མས་ ི་

ོད་ནས་ངེད་ཅག་བ ་བར་མཛད། དེ་ ར་མཛད་
ན་ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་དམ་པའི་མཚན་ལ་བ ོད་
བ གས་ ེད་ཅིང་། ེད་ལ་བ ོད་པའི་ཆེ་བ་བ ོད་
པར་ ེད།

༤༨ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་གནའ་ ་
མོ་ནས་ ས་གཏན་ ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་འོས།
དམངས་ མས་ ིས། ཨ་མེན་ཟེར་བར་ཤོག ོད་
ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག།

ག ང་མ ར་ ི་མདོ་ ་པ།

༡༠༧ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་
ཆེ་ ས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་

བཟང་བ་ཉིད་དོ༎ ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ ས་གཏན་
་གནས་པར་འ ར།

༢ གཙ་བོས་ ོག་བ བས་པའི་དམངས་ མས་
ིས་འདི་ ར་ ་བར་ཤོག དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ད ་

བོའི་ལག་ནས་ ོག་བ བས་པ་ མས་སོ༎
༣ ལ་སོ་སོ་ ེ། ཤར་རམ། བ་བམ། ོའམ།

ང་ནས་བ ས་འོང་པ་ མས་སོ༎
༤ དེ་དག་ཐང་ ོང་གི་ ་ངམ་ཐང་ ་འ མས་

ནས། གཞིས་ ོད་ ི་གནས་ཤིག་མ་ ེད་པར།
༥ ོགས་ཤིང་ ོམ་ནས་སེམས་ ང་མག་མོག་ ་

ར།
༦ དེ་བས། དེ་དག་གིས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་

ནས་གཙ་བོ་གིི་ ོགས་ལ་འོ་དོད་ ས་པས། ཁོང་
གིས་དེ་དག་གནོད་ ོན་ ི་ ོད་ནས་བ བས་པར་
མཛད་པ་མ་ཟད།
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༧ ད་ ང་དེ་དག་ལམ་ ང་བོའི་ནང་ ་ ིད་
ནས། དེ་དག་གཞིས་ ོད་ཆོག་པའི་མཁར་ ི་ ོགས་

་ ིད།
༨ མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ མས་བ ེ་དང་།

ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ་བ ན་པའི་དོན་ ད་པར་བ་
མས་ལ་བ ས་ཏེ་ཁོང་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་ཤོག

༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོམ་ག ང་གིས་
གཟིར་བ་ མས་ཚམས་པར་མཛད་ཅིང་། སེམས་པ་
བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བ་ མས་བཟའ་བ་བཟང་
བོས་འ ང་བར་མཛད།

༡༠ ན་ནག་གི་ ོད་དང་། འཆི་ ིབ་ ི་གནས་
་ ག་བ ལ་དང་ གས་ཐག་གིས་བ ིགས་པ་
མས་ནི།

༡༡ ་ཡི་ག ང་ལ་ བ་འགལ་ ེད་མཁན་དང་།
་ན་མེད་པ་གང་དེའི་དགོངས་གཞི་ལ་མཐོང་ ང་
ེད་མཁན་ མས་ཡིན།

༡༢ དེ་བས། ཁོང་གིས་དཀའ་ ག་གིས་དེ་དག་
གི་སེམས་འ ལ་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་འ ེལ་བར་

ར་ ང་ ོར་མཁན་མེད།
༡༣ དེའི་ ིར། དེ་དག་གིས་ ག་བ ལ་ ི་ ོད་

ནས་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འོ་དོད་ ས་པས། ཁོང་གི་
དེ་དག་གནོད་ ོན་ ི་ ོད་ནས་བ བས་པ་དང་།

༡༤ ཁོང་གིས་དེ་དག་ ན་ནག་དང་འཆི་ ིབ་
ི་གནས་ནས་ ིད་འོང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཐག་པ་

གཅོད་པར་མཛད།
༡༥ མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ མས་བ ེ་དང་།

ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ་དོན་ ད་པར་བ་ ད་པ་ལ་
བ ས་ཏེ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་ཤོག

༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ཟངས་ ོ་བཅག་
ཅིང་། གས་ ི་ ོ་གཏན་བཅད།

༡༧ ན་ ོངས་པ་ མས་ ིས་རང་གི་ནོར་
འ ལ་དང་། རང་གི་ནག་ཉེས་ལ་བ ེན་ནས་ ག་
བ ལ་ ོང་བར་ ེད།

༡༨ དེ་དག་གི་སེམས་ ་བཟའ་བ་ཡོད་ཚད་ལ་
ཡི་ག་ཆད་དེ། འཆི་བའི་ ོ་ཁར་ ེབས་ལ་ཉེ།

༡༩ དེའི་ ིར། དེ་དག་གིས་ ག་བ ལ་ ི་ ོད་
ནས་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འོ་དོད་ ས་པས། ཁོང་
གིས་དེ་དག་གནོད་ ོན་ ི་ ོད་ནས་བ བས་པར་
མཛད་པ་དང་།

༢༠ ཁོང་གིས་བཀའ་ཕབ་ནས་དེ་དག་ལ་ ན་
གསོ་ ས་ཏེ། དེ་དག་འཆི་བ་ལས་ཐར་ ་བ ག

༢༡ མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ མས་བ ེ་དང་།
ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ་དོན་ ད་པར་བ་ ད་པ་ལ་
བ ས་ཏེ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་ཤོག

༢༢ དེ་དག་གིས་བཀའ་ ིན་ ་བའི་མཆོད་པ་
དང་། དགའ་འབོད་ ིས་ཁོང་གི་མཛད་པ་བ ོད་
པར་ཤོག

༢༣ ་མཚའི་ ེང་ ་ ་ལ་ ོད་མཁན་དང་། ་
བོ་ཆེན་པོའི་ནང་ ་ ་བ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས།

༢༤ གཙ་བོའི་མཛད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ ་བོའི་
ོང་ ་དོན་ ད་པར་བ་ཅི་མཛད་པ་མཐོང་ཡོད་

དོ༎
༢༥ ཁོང་གིས་བ ོ་བ་ཐེངས་གཅིག་མཛད་ན།

ང་ཆེན་པོ་ལངས་ཤིང་། ་མཚའི་ ་ བས་ ང་
གཡོས་ནས།

༢༦ དེ་དག་མཁའ་ ་འ ེར་ཞིང་ ་མཚའི་
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གཏིང་ ་ བ་པར་ ིངས་པར་ ས་ནས། དེ་དག་གི་
སེམས་ནི་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་དབང་གི་བ ་
བར་འ ར།

༢༧ དེ་དག་ནི་ཕར་གཡོ་ ར་གཡོ་དང་། གཡས་
འ ོར་གཡོན་འ ོར་ ས་ཏེ་ཆང་གིས་བཟི་བ་དང་
འ ་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཤེས་རབ་ནི་བཀོལ་ཐབས་
མེད་པར་ ར།

༢༨ དེའི་ ིར། དེ་དག་གིས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་
ནས་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འོ་དོད་ ས་པས། ཁོང་གིས་
དེ་དག་གནོད་ ོན་ ི་ ོད་ནས་ ིད་འོངས་སོ༎

༢༩ ཁོང་གིས་ ང་ཞི་ ་བ ག་པས། ་ བས་
འཇགས་པར་ ར།

༣༠ ང་ཞི་ བས་འཇགས་ ེས། དེ་དག་དགའ་
བར་ ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་རང་རང་གི་
འདོད་པའི་རབས་ཁ་ ་ ིད་དོ༎

༣༡ མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ མས་བ ེ་དང་།
ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ་དོན་ ད་པར་བ་ ད་པ་ལ་
བ ས་ཏེ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་ཤོག

༣༢ དེ་དག་གིས་དམངས་ ི་ཆོས་ཚགས་ ོད་
ནས་ཁོང་ལ་བ ར་བ ི་དང་། ན་པོ་ མས་ ི་
གནས་ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག

༣༣ ཁོང་གིས་གཙང་བོ་ཐང་ ོང་དང་། ་ ན་
ཐན་ མ་ ི་གནས་ ་བཏང་།

༣༤ ས་གཤིན་པོ་ཡང་ འི་ ལ་ ་བཏང་ངོ་༎
འདི་དག་ནི་དེར་གནས་པའི་ ོད་དམངས་ མས་

ི་ཉེས་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན།
༣༥ ཁོང་གིས་ཐང་ ོང་ ་མཛད་ ་བཏང་ཞིང་།

ཐན་ མ་ ི་ ལ་ནི་ ་ ན་ ི་གནས་ ་བཏང་།

༣༦ ཁོང་གིས་ ་གེས་མནར་བའི་མི་ མས་དེ་
་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། རང་ཉིད་ ོད་སའི་ཁང་

བའང་ལས་ ་བ ག
༣༧ དེ་མིན་ཞིང་བཏབ་པ་དང་། ན་འ མ་ ི་

ར་བ་བ ོར་ཅིང་། ལོ་ལེགས་ལ་ལོངས་ ་ ོད་ ་
བ ག་གོ།

༣༨ ཡང་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་གནང་བ་ནི། དེ་
དག་གི་མི་མང་པོར་འཕེལ་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་
དག་གི་ ོ་ གས་ ང་ཇེ་ ང་ ་མ་བཏང་ངོ་༎

༣༩ ེས་ ་དེ་དག་གིས་གཉའ་གནོན་ ས་པ་
དང་། དཀའ་ ག་དང་། སེམས་ ག་བཅས་ ི་
དབང་གིས་ ང་ ་དང་ཐ་ཤལ་བར་ ར།

༤༠ ཁོང་གིས་ ེ་བོ་ངོ་གནོངས་ཤིང་གཞན་ ི་
བ ས་བཅོས་ཐེབས་པར་ ས་པ་དང་། དེ་དག་ཐང་

ོང་ལམ་མེད་པའི་ ལ་ལ་འ མས་ ་བ ག
༤༡ འོན་ ང་ཁོང་གིས་ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་

མཐོ་སར་བཀོད་ ིག་མཛད་དེ། ག་བ ལ་དང་
ལ་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ིམ་མི་ནི་ ག་
་བཞིན་མང་ ་འཕེལ་བར་མཛད།

༤༢ ག ང་ ང་གི་མི་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་བས་
དགའ་བར་ ར་ལ། ག་ཉེས་མང་བའི་མི་ མས་ལ་

་བ་མེད་པར་ ར།
༤༣ ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་དག་གིས་དོན་འདི་

དག་ཤེས་ནས་སེམས་ ང་ ེད་ཅིང་། གཙ་བོའི་
མས་བ ེ་ཡང་སེམས་ངེས་སོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༠༨ ེ་ ་ལགས། ངའི་སེམས་བ ན་
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པ་དང་། ངའི་ཁ་༼མ་ཡིག་ ་གཟི་
བ ིད་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཡིས་མ ར་ ེར་ཞིང་
བ ོད་ ་འ ལ་བར་ །

༢ ་ ན་དང་པི་ཝང་ལགས། ོད་ཚ་སད་པར་
ིས། ང་རང་ཉིད་ ང་ ་མོ་ནས་སད་པར་ །

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་དམངས་ཡོངས་ ི་
ད ས་ནས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ི་མི་ མས་ ི་

ོད་ནས་ ེད་ལ་བ ོད་ ་འ ལ།
༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ནམ་

མཁའ་ མས་ལས་བ ལ་ཞིང་། ེད་ ི་ག ང་ ང་
ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་རེག

༥ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་ མས་
ལས་འདའ་བར་ཤོག ེད་ ི་གཟི་བ ིད་ས་གཞི་
ཡོངས་ལས་མཐོ་བར་ཤོག

༦ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ ེ།
ེད་ ི་ ག་གཡས་པས་ང་ཚ་ ོབ་རོགས་ ། དེ་
ར་ ས་ན་ ེད་ ི་ ིང་ཉེ་བའི་མི་ མས་ ོབ་པར་

འ ར།
༧ ་ཡིས་ཁོང་གི་ ངས་གཙང་ལ་གཟིགས་

ནས་འདི་ ད་ །༼ཡང་ན། ཞལ་བཞེས་འདི་ ར་
གནང་ཞེས་བ ར་ ང་ཆོག༽ བདག་ད ེས་པར་

། བདག་གིས་སེ་ཀེམ་བགོ་ཞིང་། ་ཀོད་ ང་བ་
བཞལ་བར་ །

༨ གིལ་ཨད་བདག་གི་ཡིན་ལ། མ་ན་ཤེ་ཡང་
བདག་གི་ཡིན་ནོ༎ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་བདག་གི་ད ་

ོག་དང་། ཡ་ ་ ་ནི་བདག་གི་ ག་ ེན་ཡིན།
༩ མོ་ཨབ་ནི་བདག་གི་ ས་གཞོང་ཡིན། བདག་

གིས་ཨེ་དོམ་ ི་ ོགས་ ་ གས་ མ་ག ག་པར་ །

བདག་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལས་ ལ་ཏེ་ད ེས་འབོད་
ེད་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༠ ་ཞིག་གིས་ང་མཁར་བཙན་པོའི་ནང་ ་
འ ིད་ བ་བམ། ་ཞིག་གིས་ང་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་ ་
འ ེན་ ས་སམ།

༡༡ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་འདོར་བ་
ཡིན་ནམ། ེ་ ་ལགས། ེད་ནི་ངེད་ཅག་གི་དམག་
མི་དང་མཉམ་ ་མི་ཕེབས་སམ།

༡༢ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་དན་མཛད་
དེ་ད ་བོ་ལ་ ོལ་བར་འཚལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་

མས་ ི་རོགས་དམ་ནི་ངལ་བ་འ ས་མེད་ཡིན་ནོ༎
༡༣ ངེད་ཅག་གིས་ ་བ ེན་ན་ད་གཟོད་ ས་པ་

ཆེན་པོ་འདོན་ བ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་
ད ་བོ་ མས་ ོག་རོལ་ ་གཏོང་ནི་ཁོང་ཉིད་དོ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༡༠༩ ངས་བ ོད་པ་ ེད་སའི་ ་ལགས།
ེད་ ིས་ག ང་མི་བ ོད་པར་མ་

ེད་ཅིག
༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ངན་པའི་མ ་དང་གཡོ་

་ ན་པ་དག་གི་ཁ་གདངས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་ཞིང་།
དེ་དག་གིས་ ན་ ིས་གོས་པའི་ ེ་ཡིས་ང་ལ་གཏམ་

་བར་ ེད།
༣ དེ་དག་གིས་ངའི་མཐའ་ནས་བ ོར་ཏེ་ཞེ་

ང་གི་ཚག་ ་བ་མ་ཟད། ཉེས་པ་མེད་ ང་ང་ལ་
ོལ་བར་ ེད།

༤ དེ་དག་གིས་ངའི་བ ེ་བ་ལ་ད ་ ་བ ས་
ང་། ངས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་
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འདེབས་ ིིན་མཆིས།
༥ དེ་དག་གིས་ངའི་བཟང་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་

ཞིང་། བ ེ་བ་ ང་བར་ །
༦ ེད་ ིས་དེ་དག་འ ལ་མཁན་ ི་མི་ངན་

ཞིག་དང་། དེའི་གཡས་ ་དེ་དག་གི་ད ་བོ་ཞིག་
མངགས་པར་མཛད།

༧ དེས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ། ཁོ་རང་
འོང་ ེ་ཉེས་མིང་འདི་འ ར་བར་ཤོག ཁོའི་གསོལ་
འདེབས་ནི་ ོག་ ེ་ཉེས་ཆད་ ་འ ར་བར་ཤོག

༨ ཁོའི་ལོ་ ་ཇེ་ ང་ ་འ ར་བར་ཤོག གཞན་
ལ་ཁོའི་གོ་ས་འཐོབ་པར་ཤོག

༩ ཁོའི་ ་དང་ ་མོ་ནི་ ་ ག་ ་འ ར་བར་
ཤོག ཁོའི་ ང་མ་ནི་ གས་ས་མར་འ ར་བར་ཤོག

༡༠ ཁོའི་ ་དང་ ་མོ་ནི་འ མས་ཏེ་ཟས་ ོང་
བ་ ེ། དེ་དག་གི་ ་ངམ་ཐང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁ་ཟས་
འཚལ་བར་ཤོག

༡༡ ག ག་ བ་དང་ ན་པའི་ ་ལོན་ ི་བདག་
པོས་ཁོ་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བདག་ ་འཛན་པར་
ཤོག ི་མི་ མས་ ིས་ཁོའི་ངལ་ ོལ་ ི་འ ས་ ་
འ ོག་པར་ཤོག

༡༢ ཁོ་རང་ ིན་ ིས་ ོང་མཁན་མེད་པར་ཤོག
ཁོའི་ ་ ག་ མས་ལ་ ིང་ ེ་ ེད་མཁན་མེད་པར་
ཤོག

༡༣ ཁོའི་མི་ ད་ཆད་ཅིང་མིང་མེད་པར་ ར་ཏེ།
ེས་རབས་པ་ མས་ལ་མིང་མི་བ ད་པར་ཤོག

༡༤ ཁོའི་མེས་པོ་ མས་ ི་ ག་ཉེས་ནི་གཙ་
བོས་ ན་པར་ཤོག ཁོའི་མ་ཡི་ནོར་འ ལ་ནི་མི་
བ བས་པར་ཤོག

༡༥ ཉེས་པ་འདི་དག་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ག་པར་
གནས་ཤིང་། ཁོའི་མིང་འཇིག་ ེན་འདི་ནས་ཡལ་
བར་ཤོག

༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ིན་ ེད་པར་མི་
སེམས་པ་མ་ཟད། ག་ཅིང་ཉམ་ཐག་པ་དང་སེམས་

ས་པར་ ར་བ་ མས་ ག་ལ་གཏོད་པ་དང་། དེ་
དག་གསོད་པར་ ེད།

༡༧ ཁོ་རང་ ིགས་དམོད་ལ་དགའ་བས། ིགས་
དམོད་ཁོའི་ ེང་ ་བབས་པ་དང་། ཁོ་རང་བདེ་
དགའ་ལ་མི་དགའ་བས། བདེ་དགའ་ནི་ཁོ་དང་ ང་

་ ེས།
༡༨ ཁོས་ ིགས་དམོད་གོས་ ་ ོན་པས། ིགས་

དམོད་དེ་ ་བཞིན་ཁོའི་ཁོང་ ་འ ལ་ཞིང་། མ་
བཞིན་ཁོའི་ ས་པར་འཐིམ།

༡༩ ིགས་དམོད་འདི་ནི་ཁོའི་ ས་པོ་ ིབ་ ེད་
ི་གོས་དང་། ཁོས་ ན་ ་བཅིངས་པའི་ ་རགས་
་འ ར་བར་ཤོག

༢༠ འདི་ནི་ངའི་ད ་བོ་དང་ངའི་ངན་གཏམ་
མཁན་ མས་ལ། གཙ་བོ་ལས་ཐེབས་པའི་ལེ་ལན་
ཡིན་ནོ༎

༢༡ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་རང་གི་
མཚན་ ིས་ང་ ིན་ ིས་ ོང་རོགས་གནོངས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ཡིད་ ་འོང་བས།
ེད་ ི་ང་རང་ ོབ་རོགས་གནོངས།

༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ ག་ཅིང་ཉམ་ཐག་
པར་ ར་བ་དང་། སེམས་ ང་ ས་པར་ ར།

༢༣ ང་ནི་ ིབ་མ་བཞིན་རིམ་ ིས་ཡལ་ལ་ཉེ་
ཞིང་། འ ་ཆ་ག་བ་བཞིན་ག གས་ལ་ཉེ།
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༢༤ ངས་ ང་གནས་ ང་བས་ ས་མོ་ ི་བར་
ར་ཅིང་། ས་ ེང་གི་ཤ་ཡང་རིམ་ ིས་ མ་པར་
ར།

༢༥ ང་ལ་དེ་དག་གི་བ ས་ ོད་ཐེབས་པ་དང་།
དེ་དག་གིས་ང་མཐོང་ནས་མགོ་བོ་ག གས་པར་

ེད།
༢༦ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་

ལ་ ོགས་དན་མཛད་ཅིང་། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་
བ ེན་ནས་ང་རང་ ོབ་རོགས་གནོངས།

༢༧ དེ་དག་ལ་འདི་ནི་ ེད་ ི་ ག་ ེ། ེད་གཙ་
བོས་མཛད་པའི་དོན་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས།

༢༨ དེ་དག་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་ ་ གས་ཤིག
ང་ལ་ ེད་ ི་ ིན་ བས་ཡོད་པས་ཆོག་གོ། དེ་དག་
ནམ་ཞིག་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ལ། ེད་ ི་གཡོག་
པོ་དགའ་བར་ངེས།

༢༩ ངའི་ད ་བོ་ མས་ ི་ངོ་ཚ་རེག་པར་ཤོག
དེ་དག་ནི་རང་གི་ངོ་ཚ་གོས་ ་ ོན་པར་ཤོག

༣༠ ངས་ཁ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་ཤིན་ ་ གས་ ེ་ཆེ་
འོ༎ ངས་མི་ མས་ ི་ད ས་ནས་ ེད་ལ་བ ོད་

པ་འ ལ།
༣༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་ཉམ་ཐག་པ་ མས་

ི་གཡས་ ་འ ེང་ཞིང་། ཁོ་རང་ཁོའི་ མ་ཤེས་ལ་
ཞལ་ ེ་གཅོད་ མས་ལས་ཐར་བར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༡༠ གཙ་བོས་ངའི་བདག་པོ་ལ་འདི་ ད་
། ོད་ནི་བདག་གི་གཡས་ ོགས་ ་

ོད་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ་ མས་ ོད་ ི་

འ ག་ ེགས་ ་ ེར་བར་ ་ཞེས་ག ངས།
༢ གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཙ་ཡོན་ནས་མ ་ ོབས་ ི་

ལག་ ེན་བ ིང་ ་བ ག་ ེ། ོད་ལ་ ོད་ ི་ད ་
བོ་ མས་ ི་ ོད་ནས་དབང་འཛན་ ་འ ག་ངེས།

༣ ོད་ ིས་དབང་བ ང་བའི་ཉིན་མོར༼ཡང་
ན། དམག་ ངས་པའི་ཉིན་མོར།༽། ོད་ ི་དམངས་

མས་ ིས་ ངས་གཙང་ནི་ ན་གོས་ ་ ོན་ཞིང་།
་བ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་ ོ་བས་འ ག་པར་

འ ར་བ་མ་ཟད། ོད་ ི་དམངས་ མས་ཞོགས་
པའི་ཟིལ་བ་བཞིན་མང་ ་འཕེལ་བར་འ ར༼ཡང་
ན། ོད་ ི་གཞོན་པའི་ལང་ཚ་ནི་ཞོགས་པའི་ཟིལ་
བ་བཞིན་ཞེས་བ ར་ ང་ཆོག༽།

༤ གཙ་བོས། འདི་ ད་ ། ོད་ནི་མལ་ཀི་ཚ་
དེག་བཞིན་ ས་གཏན་ ་མཆོད་དཔོན་ ་ ེད་དོ་
ཞེས་མནའ་བོར་ནས། ས་གཏན་ ་ གས་ནོངས་
པར་ ས།

༥ ོད་ ི་གཡས་ ོགས་ ་བ གས་པའི་བདག་
པོ་ནི། ནམ་ཞིག་ གས་ ོ་བར་ ར་ན། ལ་པོ་
ཐམས་ཅད་ ས་པར་ ེདངེས།

༦ ཁོས་ ི་ ེའི་ ོད་ནས་མི་ངན་པ་ མས་ལ་
ཆད་པ་བཅད་དེ། རོ་ཡིས་ས་གཞི་ཁེབས་པར་ ེད་
ཅིང་། ཁོས་ ལ་ ེ་མང་པོའི་ ོད་ནས་ད ་བོའི་
མགོ་གཅོག་པར་འ ར།

༧ ཁོས་ལམ་འ མ་ ི་ ་འ ང་བས། མགོ་བོ་
འདེགས་པར་ངེས་སོ༎

༡༡༡ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་
ག་ཅིག་ཨང་། ངས་མི་ ང་བོ་དག་

གི་ཚགས་ཆེན་ ི་ད ས་དང་། དེ་མིན་ ིའི་ཚགས་
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པའི་ད ས་ ། སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་ །

༢ གཙ་བོའི་མཛད་པ་ནི་ བས་ཆེ་བས། དེ་ལ་
དགའ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ད ོད་པར་ངེས།

༣ ཁོང་གིས་ ོད་ ིན་པ་ནི་གཟི་ ིན་དང་ཟིལ་
གས་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ ང་བདེན་ནི་ ས་གཏན་ ་

གནས་པར་འ ར།
༤ ཁོང་གིས་དོན་ ད་པར་བ་ ད་པས། མི་

མས་ཡིད་ལ་བ ང་ནས་ཡོད། གཙ་བོ་ལ་ ིན་གཟོ་
དང་། ིང་ ེ་ཡོད།

༥ ཁོང་གིས་རང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་
མས་ལ་འ ་རིགས་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ནམ་

ཡང་རང་གི་ཞལ་ཆད་དེ་ ན་པར་ངེས།
༦ ཁོང་གིས་མི་སེར་ མས་ལ་མ ་ ས་ཆེ་བའི་

མཛད་པ་བ ན་ནས། ི་མི་ མས་ ི་ ལ་དེ་དག་
ལ་བགོ་ ལ་ ་གནང་།

༧ ཁོང་གི་ ག་གིས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་
ག ང་ ང་དང་ ི་ ོམས་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་བ བ་

འི་ཚག་ནི་དོན་དང་ ན་ཏེ།
༨ ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད་པ་དང་། ག ང་ ང་

དང་ ང་བདེན་ལ་གཞིགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།

༩ ཁོང་གིས་མི་སེར་ མས་བ བས་ཤིང་། ཁོང་
གི་ཞལ་ཆད་ ས་གཏན་ ་བཀའ་ཡིས་བཏགས།
ཁོང་གི་མཚན་ནི་དམ་ཞིང་ ས་པར་འོས་སོ༎

༡༠ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་
ི་འགོ་ ོམ་ས་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་བཀའ་ ར་ ོད་

མཁན་ མས་ནི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ཡིན། གཙ་བོ་

ལ་ ས་གཏན་ ་བ ོད་པར་འོས་སོ༎

༡༡༢ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་
ལ་ཅིག་ཨང་། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་

བ ེད་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཤིན་ ་དགའ་བའི་མི་
དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎

༢ ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་
ོབས་དང་ ན་པར་འ ར་ཏེ། མི་ ང་བོའི་ ེས་

རབས་པ་ལ་བསོད་ནམས་འཐོབ་པར་འ ར།
༣ ཁོའི་ ིམ་ ་ ་དང་ནོར་ཡོད་པར་འ ར་ལ།

ཁོའི་ ང་བདེན་ནི་ནམ་ཡང་གནས་པར་འ ར་རོ༎
༤ མི་ ང་བོས་ ན་ནག་གི་ ོད་ འང་འོད་

མཐོང་བར་འ ར་ཞིང་། ཁོ་ལ་བཀའ་ ིན་དང་།
ིང་ ེ་དང་། ང་བདེན་དང་ཡང་ ན།

༥ མི་གཞན་ ིན་ ིས་ ོང་ཞིང་། གཞན་ལ་
བོགས་གཏོང་མཁན་དེའི་ ་གཞག་ནི་ངང་གིས་
འ བ་པར་འ ར། ཁོ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་

འང་ཁོས་རང་གི་བདེན་པ་གསལ་བོར་བ ོད་ ས།
༦ ཁོ་རང་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་ ེ། བདེན་པ་ ོང་

མཁན་དེ་ནི་ནམ་ཡང་བ ེད་པར་མི་འ ར།
༧ ཁོ་རང་ནམ་ཡང་གནས་ ལ་ངན་པ་ལ་

འཇིགས་པར་མི་འ ར་ཏེ། གཙ་བོ་བ ེན་པས་ཁོའི་
སེམས་ཤིན་ ་བ ན།

༨ ཁོའི་ད ་བོའི་ མས་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་བའི་
བར་ ། ཁོའི་སེམས་བ ན་ཞིང་ ག་པར་མི་འ ར།

༩ ཁོས་ནོར་ མས་ ིན་པར་བཏང་ནས། ད ལ་
ཕོངས་པ་ མས་ ོབ་པར་འ ར་ཞིང་། ཁོའི་ མས་
དང་ ང་བདེན་ནི་ནམ་ཡང་གནས་པར་ངེས། ཁོའི་

་མཐོ་ ་བཏེགས་ཏེ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་
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ེད།
༡༠ མི་ངན་པས་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཞེ་ ང་ལངས་

ནས། སོ་འཆའ་ཞིང་མེད་པར་འ ར་བ་དང་། མི་
ངན་པའི་སེམས་འ ན་ཡང་ ོང་བར་འ ར་རོ༎

༡༡༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་
ིས་ཤིག་ཨང་། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་

མ་པ། ོད་ཅག་གིས་བ ོད་པ་ ིས་དང་། གཙ་
བོའི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་ ིས་དང་།

༢ དེ་རིང་ནས་ ས་གཏན་ ། གཙ་བོའི་མཚན་
ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་འོས།

༣ ཉི་ཤར་ ི་ ལ་ནས་ཉི་ བ་ ི་ ལ་བར་ །
གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ོད་པར་འོས།

༤ གཙ་བོ་ནི་དམངས་ཡོངས་ལས་འཕགས་
ཤིང་། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ནི་གནམ་ན་གནས་པ་
ཐམས་ཅད་ལས་ ག་གོ།

༥ ་ཞིག་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་དང་འ ་
བའམ། ཁོང་ཉིད་ ་ན་མཐོ་བའི་གནས་ ་བ གས་
ནས།

༦ རང་གི་ད ་ ད་དེ། ནམ་མཁའ་དང་ས་
གཞིའི་ ེང་གི་ ་བ་ཡོད་ཚད་ལ་གཟིགས་ནས་ཡོད།

༧ ཁོང་གིས་ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་ནས་ད ལ་
ཕོངས་པ་ མས་འདེགས་པར་ ེད་ལ། ད་ ང་གི་

ོད་ནས་ཉམ་ཐག་པ་ མས་བལ་ནས།
༨ དེ་དག་ ལ་པོ་ མས་ཏེ། ལ་ ེ་འདིའི་ ལ་

པོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ་འ ག་པ་དང་།
༩ ཁོང་གིས་ ས་པ་བཙའ་མི་ བ་པའི་ ད་

མེད་ མས་ནི་ ིམ་ནས་བདེ་བར་ ོད་ཅིང་། ིས་
པ་མང་པོས་མཐའ་ནས་བ ོར་བའི་ ིམ་བདག་མ་

ཞིག་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་པ་ ིས་ཤིག་ཨང་༎

༡༡༤ ད ི་སི་རལ་བ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ད་
ཅིང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་གཞན་

ད་ ་བའི་དམངས་དང་ ལ།
༢ དེ་ ས་ནས། ཡ་ ་ ་ནི་ཇོ་བོའི་དམ་པའི་

གནས་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ནི་ཁོང་གིས་ ོང་བའི་
ལ་ཁམས་ ་ ར།

༣ ་མཚ་ཆེན་པོས་དེ་མཐོང་བས་ ོས་ཤིང་། ཡོ་
དན་ ་བོ་ཡང་ ེན་ ་བ ར།

༤ རི་བོ་ཆེན་པོ་ ག་ ག་བཞིན་འ ོ་བར་ ེད་
ལ། རི་བོ་ ང་ ང་ ་ ་བཞིན་ ིང་བར་ ེད།

༥ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་ ོས་པ་
ཡིན། ཡོ་དན་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་ ེན་ ་བ ར་
བ་ཡིན།

༦ རི་བོ་ཆེན་པོ་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་ ག་ ག་
བཞིན་འ ོ་བ་ཡིན། རི་བོ་ ང་ ང་ལགས། ོད་ཅིའི་

ིར་ ་ ་བཞིན་ ིང་བ་ཡིན།
༧ ས་གཞི་ལགས། ོད་ ིས་ཇོ་བོ་ ེ། ཡ་ཀོབ་ ི་

་ཡི་ཞལ་རས་མཐོང་བས་འདར་བར་ ར།
༨ ཁོང་གིས་ཕ་བོང་ ་ ིང་ ་བཏང་ཞིང་། ོ་

མ ེགས་པོ་ ་མགོ་ ་བཏང་ངོ་༎

༡༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། གཟི་བ ིད་ང་ཚ་
ལ་མ་བ ོལ་ཅིག ང་ཚ་ལ་མ་བ ོལ་

ཅིག་ཨང་། ེད་ ི་ མས་བ ེ་དང་གཟི་བ ིད་ལ་
བ ེན་ནས་ ེད་ ི་མཚན་འོག་ ་ གསཤིག

༢ ཅིའི་ ིར་ ི་མི་ མས་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་གང་ ་
ཡོད་དམ་ཞེས་ཟེར་ ་བ ག་པ་ཡིན།
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༣ ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ནམ་མཁའི་ཞིང་
་བ གས་ཤིང་། རང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ལས་
མས་མཛད་ ིན་ཡོད།

༤ དེ་དག་གི་ ་འ ་ནི་གསེར་དང་། ད ལ་
ིས་ བ་ཅིང་། ལག་པས་བཟོས་པ་ཡིན།

༥ ཁ་ཡོད་ ང་འཆད་མི་ ས། མིག་ཡོད་ ང་
མཐོང་མི་ ས།

༦ ་ཡོད་ ང་ཐོས་མི་ ིད། ་ཡོད་ ང་ ོམ་
མི་ ས།

༧ ལག་པ་ཡོད་ ང་རེག་མི་ ས། ང་བ་ཡོད་
ང་འ ོ་མི་ བ། མིད་པ་ཡོད་ ང་ ་འ ིན་མི་
ས།

༨ དེ་བཟོ་མཁན་ མས་ ང་དེ་དང་གཅིག་
མ ངས་ཡིན་ལ། དེ་བ ེན་མཁན་ མས་ ང་དེ་
དང་གཅིག་པ་ཡིན།

༩ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་
བ ེན་ཅིག་ཨང་། ཁོང་གི་ ོད་ ི་ ོགས་དན་དང་

ོད་ ི་ བ་ཡིན།
༡༠ ཨ་རོན་ ི་ ིམ་ ད་ལགས། ོད་ཅག་

གིས་གཙ་བོ་བ ེན་ཅིག་ཨང་། ཁོང་ནི་ ོད་ཅག་གི་
ོགས་དན་དང་ ོད་ཅག་གི་ བ་ཡིན།

༡༡ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་
མ་པ། གཙ་བོ་བ ེན་ཅིག་ཨང་། ཁོང་ནི་ ོད་ཅག་

གི་ ོགས་དན་དང་ ོད་ཅག་གི་ བ་ཡིན།
༡༢ གཙ་བོས་ང་ཚ་ གས་ ་བཏགས་པ་མ་ཟད།

ཁོང་གིས་ད་ ང་ང་ཚ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་
ད་ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་བ་དང་། ཨ་རོན་ ི་ ིམ་
ད་ལ་ ིན་ བས་བ ོལ་བར་འ ར།

༡༣ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ མས་
ནི། ཆེ་ ང་ལ་ ོས་པ་མེད་པར་ཇོ་བོས་ཁོ་ལ་ ིན་

བས་བ ོལ་ངེས་སོ༎
༡༤ གཙ་བོས་ ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་ ་

ད་ མས་མང་ ་ ེལ་བར་ཤོག
༡༥ ོད་ཅག་ལ་གནམ་དང་ས་ཡི་ ེད་པོ། གཙ་

བོའི་ ིན་ བས་འཐོབ་པར་ཤོག
༡༦ གནམ་ནི་གཙ་བོའི་གནམ་ཡིན་ཡང་། ས་ནི་

ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་གནང་།
༡༧ གཤིན་པོ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་

འ ལ་མི་ ས་ལ། ད ལ་བར་ ང་བ་ མས་ ིས་
ང་མི་ ས་སོ༎

༡༨ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ ས་གཏན་
་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད། ོད་ཅག་གིས་
ང་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་ཨང་༎

༡༡༦ ང་གཙ་བོ་ལ་དགའ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོང་གིས་ངའི་ ད་དང་ངའི་རེ་

འབོད་ལ་གསན་པར་ ེད།
༢ ཁོང་གིས་ང་ལ་གསན་པས། ངས་མི་ཚ་གང་

བོར་ཁོང་ལ་ ་འབོད་ ེད།
༣ འཆི་བདག་གི་ཞགས་པས་ང་རང་བ ིགས་

ཤིང་། ད ལ་ཁམས་ ི་ ག་བ ལ་ ིས་ང་རང་
བ ང་ ེ། ང་གནོད་ ོན་དང་སེམས་ ག་ལ་འ ད།

༤ དེ་ ས། ངས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ། འདི་ ད་ །
གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ མ་ཤེས་ ོབ་རོགས་
གནོངས་ཞེས་ ་འབོད་ ས།

༥ གཙ་བོ་ལ་བཀའ་ ིན་དང་ ང་བདེན་ཡོད།
ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ིང་ ེ་ མ་ནས་ཡོད།
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༦ གཙ་བོའི་ ན་པོ་ མས་ ོབ་པར་ ེད། ང་ཐ་
ཤལ་བའི་གནས་ ་ ར་བའི་ཚ། ཁོང་གིས་ང་རང་
བ བས་པར་མཛད།

༧ ངའི་སེམས་ལགས། ོད་ ར་བཞིན་བདེ་བར་
གནས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ོད་རང་
བཀའ་ ིན་ཆེན་པོས་ ོང་ངེས།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ོག་འཆི་བ་
ལས་ ོབ་ཅིག ངའི་མིག་ལས་མིག་ ་བ ར་ ་མ་
འ ག ངའི་ ང་བ་འ ེད་ ་མ་འ ག་ཅིག

༩ ང་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ ་མི་གསོན་པོའི་ལམ་ ་
འ ོ་བར་ །

༡༠ ང་ ེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པས། ང་ལ་ ག་
བ ལ་ཆེན་པོ་ ང་ངོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།

༡༡ ོན་ཆད་ངའི་སེམས་འཚབ་པའི་ ས་ ། མི་
ཐམས་ཅད་ནི་ ན་གཏམ་མཁན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༡༢ གཙ་བོས་ང་རང་བཀའ་ ིན་ཆེན་པོས་
བ ངས་པ་ལ་ངས་ ིན་ལན་ཇི་ ར་གཞལ་དགོས་
པ་ཡིན་ནམ།

༡༣ ངས་ ོག་བ བས་པའི་བཀའ་ ིན་ ི་ཕོར་
བ་བཏེགས་ཏེ། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ོད་ ་འ ལ།

༡༤ ངས་ཁོང་གི་འབངས་ མས་ ི་མ ན་
ནས་གཙ་བོ་ལ་རང་གི་དམ་བཅའ་འ ལ་བར་ །

༡༥ གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ། དམངས་དམ་པ་
མས་ ི་འཆི་བ་ནི་ཇི་འ འི་ ་བ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་

ཨང་།
༡༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ནི་དངོས་གནས་ ེད་

ི་གཡོག་པོ་ཡིན། ང་ནི་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ེ། ེད་
ི་གཡོག་མོའི་ ་ཡིན། ེད་ ིས་ངའི་བ ིགས་ཐག་

བ ོལ་ཟིན་ཏོ༎
༡༧ ངས་ ེད་ལ་ ིན་གཟོའི་མཆོད་པ་འ ལ་

ཞིང་། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ང་ འོ༎
༡༨–༡༩ ངས་ཁོང་གི་འབངས་ མས་ ི་མ ན་

དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་དང་།
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་ ། གཙ་བོ་ལ་རང་གི་དམ་
བཅའ་འ ལ་བར་ ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་ཨང་༎

༡༡༧ ལ་ ེ་ཡོངས་ལགས། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་

ཨང་། དམངས་ཡོངས་ལགས། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་
བ ོད་ ་ ལ་ཅིག་ཨང་།

༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ང་ཚ་ལ་ མས་བ ེ་
ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། གཙ་བོའི་ག ང་ ང་ནི་
ནམ་ཡང་གནས་པར་འ ར། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་
ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་ཨང་༎

༡༡༨ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་
ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ཁོང་ནི་མཆོག་ཅིང་། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་
གནས་པར་འ ར།

༢ ད ི་སི་རལ་བས། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་
་གནས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བར་ཤོག

༣ ཨ་རོན་ ིམ་ ད་ ིས། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་
གཏན་ ་གནས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བར་ཤོག

༤ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ མས་
ིས། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་ཤིག་ཅེས་

ཟེར་བར་ཤོག
༥ ངས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ་
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འབོད་ ས་པས། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་
ེ། ང་རང་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ལ་ ་བཀོད་
ིག་མཛད།

༦ གཙ་བོའི་ ོགས་དན་ཡོད་པས། ང་ ག་མི་
ིད་དེ། མི་ཡིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་ ་ ས།

༧ ང་ལ་རོགས་རམ་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ ོད་
ན། གཙ་བོས་ ང་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་ ིན་
མཆིས་པས། ང་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་ལ་ལེ་ལན་
འཁོར་བ་མཐོང་བར་འ ར།

༨ གཙ་བོ་བ ེན་པ་ནི་མི་གཞན་ལ་བ ེན་པ་
ལས་ ག

༩ གཙ་བོ་བ ེན་པ་ནི་ ལ་ ས་བ ེན་པ་ལས་
ག་གོ།

༡༠ དམངས་ཡོངས་ ིས་ངའི་མཐའ་ནས་བ ོར་
ཡང་། ངས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་
བ ོར་བཅོམ་ ེད་དོ༎

༡༡ དེ་དག་གིས་ངའི་མཐའ་ནས་བ ོར་ཏེ་
བ མས་ ང་། ངས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་
དེ་དག་བ ོར་བཅོམ་ ེད།

༡༢ དེ་དག་ནི་ ང་མའི་ ་བཞིན་ངའི་མཐའ་
ནས་བ ོར་ཡང་། ཚར་མའི་མེ་ ང་བཞིན་གཞིལ་
བར་འ ར། ངས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་
དག་བ ོར་བཅོམ་ ེད་དོ༎

༡༣ ོད་ ིས་ང་ལ་འ ད་འདེད་ ས་ཏེ་འ ེལ་
་བ ག་ ང་། གཙ་བོས་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་

ངེས།
༡༤ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ོབས་ གས་དང་ངའི་

མ ར་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ངའི་མགོན་ བས་ ང་ཡིན་

ནོ༎
༡༥ ང་བདེན་པའི་རས་ ར་ ། མགོན་ བས་

གནང་བ་ལ་དགའ་འབོད་འདི་ ར་ ེད་ ིན་
མཆིས། གང་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ ག་གཡས་པས་མ ་

ས་ཆེན་པོ་བ ན་ ང་།
༡༦ གཙ་བོས་ ག་གཡས་པ་བཏེགས་ཤིང་། གཙ་

བོའི་ ག་གཡས་པས་མ ་ ས་ཆེན་པོ་བ ན་ ང་
ཞེས་ཟེར།

༡༧ ང་འཆི་མི་ ིད་དེ། ར་བཞིན་འཚ་ཞིང་
གནས་པ་དང་། གཙ་བོའི་མཛད་པ་ མས་ ོག་པར་

།
༡༨ གཙ་བོས་ང་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་བཅད་ ང་།

ནམ་ཡང་ང་འཆི་བདག་ལ་ ད་མ་ ོང་།
༡༩ ང་ལ་ ང་བདེན་ ི་ ོ་ ེས་དང་། ང་ནང་ ་

འ ལ་ནས་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ །
༢༠ འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ོ་ཡིན་པས། ང་བདེན་

ོང་མཁན་ མས་ནང་ ་འ ལ་ཆོག
༢༡ ངས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་མ་ཟད། ངའི་
མགོན་ བས་ ་ ར་ཏོ༎

༢༢ ོ་བཟོས་དོར་བའི་ ོ་དེ་ཁང་པའི་ ར་ ི་
ིང་ ོ་ ་ ར་འ ག

༢༣ འདི་ནི་གཙ་བོས་མཛད་པ་ཡིན་པས། ང་
ཚའི་མིག་ལ་ངོ་མཚར་ ་བ ི།

༢༤ འདི་ནི་གཙ་བོས་གཏན་འབེབས་མཛད་
པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་པས། ཉིན་འདིར་ང་ཚ་དགའ་
ཞིང་ ོ་བར་འ ར།

༢༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་མགོན་
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བས་གནོངས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་
ཅག་གི་ ་བ་ལམ་འ ོ་ཡོང་བར་ ིས།

༢༦ གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ ་འོང་
བ་ མས་བ ོད་པར་འོས། ང་ཚས་གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པ་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ ོན་འ ན་ །

༢༧ གཙ་བོ་ནི་ ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ང་ཚ་ལ་
འོད་ ང་བ ལ། མཆོད་ འི་ ོ་ གས་ མས་
ཞགས་པས་བ ང་ ེ། བསང་ ིའི་ ་ག་ ་འ ིད་
པར་ །

༢༨ ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན་པས། ངས་ ེད་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ། ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན་པས། ངས་ ེད་

རང་གོང་ ་བ ར་བར་ །
༢༩ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་

ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་མཆོག་ཅིང་།
ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར་རོ༎

༡༡༩ ོད་པ་ཡོངས་ ་དག་ལ། གཙ་བོའི་
བཀའ་ ིམས་ ལ་བཞིན་ ་བ ངས་

པའི་མི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎
༢ ཁོང་གི་ ིག་ ོལ་བ ི་ལ། ོ་གཅིག་སེམས་

གཅིག་གིས་ཁོང་ཉིད་འཚལ་བའི་མི་དེ་ནི་བསོད་
ནམས་དང་ ན་པའོ༎

༣ མི་དེ་ཡིས་ ང་བདེན་མིན་པའི་ ་བ་མི་ ེད་
ཅིང་། ཁོང་གི་ལམ་ལ་ ལ་བཞིན་ ་ གས་པར་

ེད།
༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ོན་ཆད་ ེད་

ི་བ བ་ ་ང་ཚ་ལ་བ ོས་ཏེ། ང་ཚར་ཅི་ ས་ ིས་
བ ང་ ་བ ག

༥ ངས་ ་བ་ཅི་ ས་བ ན་ཞིང་། ེད་ ི་ ིམས་

ོལ་བ ང་ བ་པར་ཤོག
༦ ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ཐམས་ཅད་གཙགས་ ་

བ ང་བས་ངོ་གནོངས་པར་མི་འ ར་རོ༎
༧ ངས་ ེད་ ི་ ང་བདེན་ ིས་གཏམས་པའི་

ལེགས་ཉེས་ད ོད་པའི་ཚག་ མས་བ བས་པས།
སེམས་ ང་བོས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ །

༨ ངས་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་བ ང་ངེས་པས།
ེད་ ིས་ནམ་ཡང་ང་འདོར་བར་མ་ ེད་ཅིག

༩ གཞོན་ ་ མས་ ིས་ཅི་ཞིག་གིས་རང་གི་
ོད་པ་གཙང་བར་བཟོའམ། དེ་ནི་ ེད་ ི་བཀའ་
ལ་བཞིན་ ་བ ང་བར་ ་བ་དེའོ༎

༡༠ ངས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ེད་ཉིད་
བཙལ་བས། ེད་ ིས་ང་རང་ ེད་ ི་བཀའ་ལས་
འདའ་ ་མ་འ ག་ཅིག

༡༡ ངས་ ེད་ལ་ཕོག་ ག་མི་གཏོང་བའི་ཆེད་ །
ེད་ ི་བཀའ་ མས་སེམས་ ་ག ང་བར་ འོ༎

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་བ ོད་པར་འོས།
ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ ིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་

གནང་རོགས།
༡༣ ངས་མ ་ ོས་ ིས་ ེད་ ི་ཞལ་ལས་འོངས་

པའི་ ིག་ཡིག་ཡོད་ཚད་ ོག་པར་ །
༡༤ ང་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་བཞིན་ །

ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ལ་དགའ་འོ༎
༡༥ ངས་ ེད་ ི་བ བ་ ་ མས་ ོམ་ཞིང་།

ེད་ ི་བདེན་ལམ་གཙགས་ ་འཛན་པར་ །
༡༦ ངས་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ལས་དགའ་བ་

བཙལ་ཏེ། ེད་ ི་བཀའ་ མས་བ ེད་ ་མི་འ ག་
གོ།
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༡༧ ེད་ ིས་བཀའ་ ིན་ཆེན་པོས་ ེད་ ི་
གཡོག་པོ་ང་ ོང་བ་དང་། ང་འཚ་ ་འ ག་པ་དང་།
ང་ལ་ ེད་ ི་བཀའ་ མས་ ང་ ་ གས་ཤིག

༡༨ ེད་ ིས་ངའི་མིག་ ེས་ཏེ། ང་ལ་ ེད་ ི་
བཀའ་ ིམས་ ོད་ ི་ངོ་མཚར་ མས་མཐོང་ ་
འ ག་རོགས།

༡༩ ང་ནི་ས་གཞིའི་ ེང་གི་གནས་གཡར་བ་ཞིག་
ཡིན་པས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་ མས་ང་ལ་
གསང་བར་མ་ ེད་ཅིག

༢༠ ངས་ ག་ ་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་རེ་ ོས་
ས་ཏེ། ཐ་ན་སེམས་ ང་མི་ ིད་པར་ ར།

༢༡ དམོད་མོ་ཐེབས་ཤིང་ ེད་ ིས་བཀའ་དང་
འགལ་བའི་ང་ ལ་ཅན་ མས་ལ་ ེད་ ིས་བཀའ་
བ ོན་གནང་ཟིན།

༢༢ ང་ལ་ཐེབས་པའི་བ ས་ ོད་དང་མཐོང་
ང་ནི་ ེད་ ིས་སེལ་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ངས་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ ང་ནས་ཡོད།
༢༣ འགོ་བ་ མས་ ི་ལ་བ ད་ནས་ངའི་ངན་

ེང་གིན་ཡོད་ ང་། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ངས་ནམ་
ཡང་ ེད་ ི་ ིག་ ིམས་ ང་ནས་ཡོད།

༢༤ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ནི་ང་དགའ་ས་དང་། ངའི་
ས་དཔོན་ཡིན།

༢༥ ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་ནི་ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་
་འཐིམས་ལ་ཉེ་བས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་

བཞིན་ང་རང་ ོབ་རོགས་གནོངས།
༢༦ ངས་ཅི་ ས་པ་ མས་ ེད་ལ་ ས་པས།

ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་། ེད་ ིས་ ེད་
ི་ ིམས་ ོལ་ ིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་རོགས།

༢༧ ེད་ ིས་ ེད་ ི་བ བ་ ་ང་ལ་ངེས་ ་
འ ག་རོགས། ངས་ ེད་ ི་འ ིན་ལས་ ད་པར་བ་

མས་སེམས་པར་ ེད།
༢༨ ངའི་སེམས་ ག་བ ལ་ ིས་མནར་ཏེ་

འཛད་ལ་ཉེ། ེད་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་བཞིན་ང་
བ ན་པོར་ གས་ཤིག

༢༩ ེད་ ིས་ང་གཡོ་ འི་ལམ་དང་འ ལ་ ་
བ ག་ནས། ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ང་ལ་བ ོལ་བའི་
བཀའ་ ིན་ ོངས་ཤིག

༣༠ ངས་ཡིད་ཆེས་ཕེར་བའི་ལམ་བདམས་ཤིང་།
ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ངའི་མ ན་ ་བཤམ་པར་ །

༣༡ ངས་ ེད་ ིས་ ིག་ ོལ་ ང་གིན་ཡོད་པས།
ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ངོ་གནོངས་ ་མ་

འ ག་ཅིག
༣༢ ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ལ་བདེ་བ་ ེར་བའི་

ས་ ། ང་ནི་ ེད་ ི་བཀའི་ལམ་ ་ ག་གིན་ཡོད།
༣༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ིག་

ོལ་ ིས་ང་ལ་ལམ་ ོན་གནོངས་དང་། ངས་ ིད་
མཐའི་བར་ ་བ ང་བར་འ ར།

༣༤ ེད་ ིས་ང་ལ་ ོགས་པ་གནོངས་དང་།
ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་བ ང་བ་མ་ཟད། ོ་
གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བ ང་བར་འ ར་རོ༎

༣༥ ེད་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་བཞིན་ང་ལ་ ོད་
་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ང་དགའ་ས་

དེའོ༎
༣༦ ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་

ོགས་ ་འ ག་པ་ལས། ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་
ནོར་ལ་ ོགས་ ་མ་འ ག
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༣༧ ེད་ ིས་ངའི་མིག་ ལ་འཆོས་ ི་ ོགས་ ་
འཁོར་ ་མ་འ ག་ལ། ང་ནི་ ེད་ ི་ལམ་ ་འཚ་ ་
འ ག་རོགས།

༣༨ ེད་ ིས་ ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་
ཚར་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ག ང་དེ། གཡོག་པོ་ང་
ལའངབ ན་པར་མཛད་ཅིག

༣༩ ེད་ ིས་ང་ ག་པའི་ངོ་ཚ་ མས་ང་དང་
འ ལ་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་

ིག་ཡིག་ཤིན་ ་ལེགས།
༤༠ ངས་ ེད་ ི་བ བ་ ་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད་

ིན་ཡོད། ང་རང་ ེད་ ི་ ང་བདེན་ ི་ ེང་ ་
འཚ་ ་འ ག་རོགས།

༤༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ག ང་
བཞིན་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ ེ། ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་
བཀའ་ ིན་ངའི་ ེང་ ་འབེབས་པར་ཤོག

༤༢ དེ་ ར་ ས་ན་ངས་ང་ལ་བ ས་ ོད་ ེད་
མཁན་ཚར་གཏམ་ལན་འདེབས་ བ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ང་ ེད་ ི་ག ང་ལ་བ ེན་པས་སོ༎

༤༣ ེད་ ིས་བདེན་དོན་ ི་གཏམ་ངའི་ཁ་དང་
ནམ་ཡང་འ ལ་ ་མི་འ ག་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ངས་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་ཡར་ ོས་ ས་པས་སོ༎

༤༤ ངས་ ས་ ག་ ། ས་གཏན་ ་ ེད་ ི་
བཀའ་ ིམས་བ ང་བར་ །

༤༥ ང་རང་དབང་གིས་བ ོད་པར་ །༼ཡང་ན།
ང་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ལ་ ་བ ོད་པར་ ་ཞེས་

ང་བ ར་ཆོག༽ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ཐོག་མ་ནས་
ེད་ ི་བ བ་ ་འཚལ་ ིན་ཡོད།

༤༦ ངས་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ ེ་བོ་ མས་ ི་

མ ན་ནས་ ེང་ཡང་། ངོ་གནོངས་པར་མི་འ ར།
༤༧ ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ལས་ ོ་བ་འཚལ་བར་

། བཀའ་འདི་ནི་ང་ནམ་ཡང་དགའ་ས་དེ་ཡིན།
༤༨ ངས་ ེད་ ི་བཀའ་བཞིན་ཡང་ ད་པར་

༼མ་ཡིག་ ། ལག་པ་ཡར་བཏེགས་ཞེས་བཀོད་
ཡོད།༽ ། བཀའ་འདི་ནི་ང་ནམ་ཡང་དགའ་ས་དེ་
ཡིན་ལ། ངས་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ཡང་སེམས་པར་ །

༤༩ ེད་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ལ་ཞལ་བཞེས་
གནང་བའི་ག ང་དེ་ ན་པར་མཛད་ཅིག ངས་དེ་
ལ་རེ་ ོས་འཆའ།

༥༠ ག ང་དེས་ང་རང་ ོབ་པར་འ ར་ཏེ།
དཀའ་ ག་གི་ ོད་ ་ང་ལ་དེ་ལས་སེམས་གསོ་
འཐོབ་ ིད།

༥༡ ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ཤིན་
་ ད་པར་ ར་ ང་། ང་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་བཀའ་
ིམས་ལས་འདའ་མ་ ོང་།

༥༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ཐོག་མ་
བ ད་འོངས་པའི་ ིག་ཡིག་དེ་ ན་པས། དེ་ལས་
སེམས་གསོ་ཐོབ།

༥༣ ངས་མི་ངན་པ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་བཀའ་
ིམས་དོར་བ་མཐོང་ནས། ཁོང་ ོ་མེ་ ེ་འབར་བ་
ར་ ར།

༥༤ ངས་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་གཡར་བ་
ནས་བ ང་། ཐོག་མ་ནས་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ནི་
མ ར་ ་ ས་པ་ཡིན།

༥༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ནམ་ ང་གི་ ས་ ་
ེད་ ི་མཚན་ ན་ཞིང་། ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་

བ ངས་པ་ཡིན།
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༥༦ ངས་དེ་ ར་ ། ེད་ ི་བ བ་ ་ མས་
བ ངས་པ་ཡིན་ནོ༎

༥༧ གཙ་བོ་ནི་ངའི་བསོད་ནམས་ཡིན། ོན་ཆད་
ངས་ ེད་ ི་ག ང་བ ི་བར་ འོ་ཞེས་ ས།

༥༨ ངས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ེད་ ི་
བཀའ་ ིན་ལ་རེ་བ་ ས་པས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་
ག ང་བཞིན་ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་ཤོག

༥༩ ངས་རང་ཉིད་བ ོད་པའི་ལམ་ལ་བ ག་
ནས། ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ ི་ ོགས་ ་ ོས་པ་ཡིན།

༦༠ ངས་ ར་ ་ ེད་ ི་བཀའ་བ ང་བ་ལས།
ནམ་ཡང་འགོར་འ ངས་ ེད་མ་ ོང་།

༦༡ མི་ངན་པའི་ཞགས་པས་ང་བ ིགས་ ང་།
ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་བ ེད་ ་མ་བ ག

༦༢ ངས་ ེད་ ི་ ང་བདེན་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་
བ ས་ནས། ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ེད་
ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ངེས།

༦༣ ངས་ནི་ ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་། ེད་
ི་བ བ་ ་བ ི་བའི་མི་ མས་ ོགས་ ་ ས་པ་

ཡིན།
༦༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ མས་བ ེས་

ས་ ེང་ ་ཡོངས་ ་ བ་པས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་
ིམས་ ོལ་ ིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་རོགས།

༦༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ནམ་ཡང་རང་
གི་ག ང་བཞིན་ང་ལེགས་པར་བ ངས་པས།

༦༦ ེད་ ིས་ མ་ད ོད་དང་ཤེས་ཡོན་ང་ལ་
བ ོལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ ེད་ ི་བཀའ་ལ་
ཡིད་ཆེས་ཡོད།

༦༧ ང་ ག་བ ལ་ལ་མ་འ ད་པའི་ ་རོལ་ ་

ལོག་པའི་ལམ་ལ་ གས་ ང་། ད་ ་ངས་ ེད་ ི་
ག ང་ མས་བ ི་བཞིན་ཡོད།

༦༨ ེད་ནི་མཆོག་ལ་ ེད་ ིས་ཅི་མཛད་ཐམས་
ཅད་ ང་མཆོག་གོ། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་

ིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་རོགས།
༦༩ ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ན་གཏམ་

བ ིགས་ཏེ་ང་ལ་ ོལ་བར་ ས་ ང་། ངས་ ེད་ ི་
བ བ་ ་བ ི་བར་ །

༧༠ དེ་དག་གི་སེམས་ནི་ མ་ ིས་གཡོགས་ནས་
ཡོད་ ང་། ང་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ལ་དགའ་འོ༎

༧༡ ང་ ག་དང་འ ད་པ་འདིས་ང་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་དེ། ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ལ་ ོབ་

ོང་ ེད་ བ།
༧༢ ེད་ ི་ཞལ་ནས་འོངས་པའི་བ བ་ ་

༼ཡང་ན། བཀའ་ ིམས་ཞེས་བ ར་ ང་ཆོག༽དེས་
ང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཏེ། དེ་ནི་གསེར་ད ལ་ ི་ ག་
ལས་ ང་ ག་གོ།

༧༣ ེད་ ིས་ ག་གིས་ང་བཀོད་ཅིང་། ང་
བ གས་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོགས་པ་གནང་ ེ།

ེད་ ི་བཀའ་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་ གས་ཤིག
༧༤ ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ མས་ ིས་

ང་མཐོང་མ་ཐག་དགའ་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ངས་ ེད་ ི་ག ང་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་དོ༎

༧༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ལེགས་ཉེས་
ད ོད་པའི་ག ང་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་
ལ། ེད་ ིས་ང་ ག་དང་འ ད་ ་བ ག་པ་ནི་ང་
ག ང་ ང་གིས་བ ངས་པ་ཡིན།

༧༦ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་
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བའི་ག ང་ ར། མས་བ ེས་ང་ལ་སེམས་གསོ་
གནང་རོགས།

༧༧ ེད་ ི་ མས་དང་ ིང་ ེ་ང་ལ་བབས་ཏེ་
ང་འཚ་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་
བཀའ་ ིམས་ནི་ང་དགའ་ས་དེའོ༎

༧༨ ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ངོ་གནོངས་པར་
ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་གནས་ གས་མེད་
པར་ངའི་མགོ་ ིང་ ོག་པར་ ེད། ཡིན་ནའང་།
ངས་ ེད་ ི་བ བ་ ་སེམས་པར་ འོ༎

༧༩ ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ ི་མི་ མས་
ང་ལ་དབང་བར་ཤོག དེ་དག་གིས་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་
ཤེས་པ་ཡིན།

༨༠ ངའི་སེམས་པ་ནི་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ ི་
ེང་ནས་ཡོངས་ ་དག་ ེ། ང་ངོ་གནོངས་པར་མི་

འ ར་བར་ཤོག
༨༡ ངའི་སེམས་ ིས་ ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ ིན་ལ་

རེ་ཞིང་། ེད་ ི་ཞལ་བཞེས་ལ་ཡར་ ོས་ ས་ནས་
ཡོད།

༨༢ ངས་ ེད་ ི་ཞལ་བཞེས་ལ་རེ་ ོས་ ས་ནས་
མིག་ ང་འ ིབ་ ེ། འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ནམ་
ཞིག་ང་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་ངེས་ཞེས་ ས།

༨༣ ང་ནི་ ད་ ེག་གིས་བ ད་པའི་ ལ་བ་ཞིག་
དང་འ ་ཡང་། ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་བ ེད་པར་མི་
འ ར།

༨༤ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ང་ལོ་ ་ག་ཚད་ལ་འཚ་
བ་བམ། ེད་ ིས་ང་ ག་ལ་གཏོད་ཚར་ནམ་ཞིག་

ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ཡིན།
༨༥ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་མི་བ ི་བའི་ང་ ལ་

ཅན་ མས་ ིས་ང་ལ་དོང་ ས་ནས་ཡོད།
༨༦ ེད་ ི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི་ག ང་ ང་

ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གིས་གནས་ གས་མེད་པར་ང་
ག་ལ་གཏད་པ་ཡིན་པས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོགས་

དན་མཛད་རོགས།
༨༧ དེ་དག་གིས་ང་འཇིག་ ེན་འདིར་ ་མེད་

་གཏོང་ ིས་ཡོད་ ང་། ང་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་
བ བ་ ་དང་འ ལ་མ་ ོང་།

༨༨ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་བ ེན་ནས་
ང་ ོབ་རོགས་ ། ངས་ ེད་ ི་ཞལ་ལས་འོངས་པའི་

ིག་ ོལ་བ ང་བར་ །
༨༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ག ང་ནི་ནམ་

མཁའི་ཞིང་ནས་ ས་གཏན་ ་ ག་པར་འ ར་རོ༎
༩༠ ེད་ ི་ག ང་ ང་མི་རབས་ ིའི་བར་ ་

གནས་པར་འ ར། ེད་ ིས་ས་གཞི་བ ན་པར་
མཛད་པས། ས་གཞི་ ག་ ་གནས།

༩༡ ས་དང་གནམ་ནི་ ེད་ ི་བཀོད་ ིག་བཞིན་
དེ་རིང་གི་བར་ ་གནས་ཤིང་། ེ་དངོས་ཐམས་
ཅད་ནི་ ེད་གཡོག་པོ་ཡིན།

༩༢ ང་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ལ་དགའ་བ་མིན་ན།
་མོ་ནས་ ག་བ ལ་ ི་ ོད་ ་ཤི་བར་ ར།

༩༣ ངས་ནམ་ཡང་ ེད་ ི་བ བ་ ་བ ེད་པར་
མི་འ ར་ཏེ། ེད་ ིས་བ བ་ ་འདིས་ང་བ བས་
པ་ཡིན།

༩༤ ང་ནི་ ེད་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ང་
ོབ་རོགས་གནོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་

བ བ་ ་བཙལ་བ་ཡིན།
༩༥ མི་ངན་པས་ང་གསོད་པར་ ག་ ང་། ངས་
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ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན།
༩༦ ངས་ ་བ་གང་ལ་བ ས་ ང་ཚད་ཡོད་

མོད། ེད་ ི་བཀའ་ནི་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེའོ༎
༩༧ ང་ནི་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ལ་ཇི་འ འི་

མོས་པ་ལ་ཨང་། ནམ་ཡང་ ན་ཆད་མེད་པར་
བསམ་ ོ་གཏོང་གིན་མཆིས།

༩༨ ེད་ ི་བཀའ་ནི་ནམ་ཡང་ངའི་སེམས་ ་
གནས་པས། ང་ནི་ད ་བོ་ མས་ལས་ཤེས་རབ་ ན་
པར་ ར།

༩༩ ང་ནི་རང་གི་ ོབ་དཔོན་ལས་ ང་མཁས་
པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ལ་
བསམ་ ོ་བཏང་བས་ཡིན།

༡༠༠ ང་ནི་ ན་པོ་ མས་ ང་ཤེས་ ་ཆེ་ ེ། དེ་
ནི་ ེད་ ི་བ བ་ ་བ ངས་པས་ཡིན།

༡༠༡ ངས་རང་གི་ ང་བ་ལོག་པའི་ལམ་ལ་
ོ་མཚམས་བཞག་ ེ། ེད་ ི་ག ང་ མས་ ལ་

བཞིན་ ་བ ིས་པ་ཡིན།
༡༠༢ ང་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ལས་འདས་མེད་དེ།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་
བས་སོ༎

༡༠༣ ེད་ ི་ག ང་ནི་ངའི་ ན་ངོ་ནས་ཇི་
འ འི་ཞིམ་པ་ལ་ཨང་། ངའི་ཁ་ནས་ ང་ ི་ལས་

ང་མངར།
༡༠༤ ངས་ ེད་ ི་བ བ་ ་ལ་བ ེན་ནས་

གནས་ གས་ ོགས་པས། ང་ལམ་ ན་མ་ཐམས་
ཅད་ལ་ ང་བར་ ར།

༡༠༥ ེད་ ི་ག ང་ནི་ངའི་ ོག་ ེའི་ ོག་ ོན་
དང་། ངའི་ལམ་ ི་འོད་ ང་ཡིན།

༡༠༦ ེད་ ི་ ང་བདེན་ ི་ ིག་ཡིག་ནི། ངས་
ོན་ཆད་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བར་མནའ་བོར་

ཡོད་ལ། ངས་མནའ་བོར་བ་བཞིན་ འང་བ ང་
བར་འ ར།

༡༠༧ ང་ཤིན་ ་ ག་ལ་འ ད་ཡོད་པས། ེ་གཙ་
བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ག ང་བཞིན་ང་ ོབ་
རོགས་གནོངས།

༡༠༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ཁ་ནང་
གི་བ ོད་པ་ནི་མཆོད་ ས་བཞིན་ ་ད ེས་བཞེས་
གནང་ཞིང་། ེད་ ི་ ིག་ཡིག་གིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་
གནང་རོགས།

༡༠༩ ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་ནི་ཉེན་ཁའི་ ོད་ན་
ག་ ་གནས་ ང་། ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་

བ ེད་པར་མི་འ ར།
༡༡༠ མི་ངན་པས་ང་ལ་ ི་བ གས་ ང་། ང་

ེད་ ི་བ བ་ ་ལས་འདས་མེད་དོ༎
༡༡༡ ངས་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་གཏན་ ི་ནོར་ ལ་

་བ ིས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ངའི་སེམས་
ི་དགའ་ས་དེ་ཡིན།

༡༡༢ ངའི་སེམས་ནི་ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ཁོ་ན་ལ་
ོགས་ཤིང་། ས་གཏན་ ། མཐའ་ལ་ ག་པའི་

བར་ ་ ལ་བཞིན་ ་ ོད་པར་འ ར།
༡༡༣ ོ་ཉིས་འགལ་ ་ ར་བའི་མི་ལ་ང་ ང་

ཡང་། ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ལ་ང་དགའ་འོ༎
༡༡༤ ེད་ནི་ངའི་ ས་པོ་ ང་ས་དང་ངའི་ བ་

ཡིན་པས། ངས་ ེད་ ི་ག ང་ལ་ཞེ་ནས་ཡར་ ོས་
ེད།

༡༡༥ ངན་ ེད་མཁན་ ི་མི་ མས། ོད་ཅག་ང་
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དང་འ ལ་རོགས། ངས་རང་གི་ ་ཡི་བཀའ་ ལ་
བཞིན་ ་བ ང་བར་ །

༡༡༦ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ག ང་བཞིན་ང་ལ་ ོར་
མ་མཛད་དེ་འཚ་ ་བ ག་ཅིང་། ང་རེ་ཐག་ཆད་
ནས་ངོ་གནོངས་ ་མ་འ ག་ཅིག

༡༡༧ ེད་ ིས་ང་ལ་ ོར་མ་མཛད་དེ་ ོབ་
རོགས་གནོངས་དང་། ངས་ ག་ ་ ེད་ ི་ ིམས་

ོལ་གཙགས་ ་འཛན།
༡༡༨ ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ལས་འདས་པ་ མས་

ནི་ ེད་ ིས་དོར་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་
གཡོ་ ་ནི་ ོང་བར་འ ར་ངེས་སོ༎

༡༡༩ ས་ ེང་གི་མི་ངན་པ་ མས་ ིགས་མ་
འདོར་བ་བཞིན་ ེད་ ིས་དོར་བར་མཛད་པས། ང་

ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ལ་དགའ་འོ༎
༡༢༠ ང་ ེད་ལ་ ག་པས་ཤ་ཡང་འདར་བར་

ར། ང་ ེད་ ི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པའི་ག ང་ལ་
ཡང་ ག་གོ།

༡༢༡ ངས་ ི་ ོམས་དང་ ང་བདེན་ ད་པས།
ེད་ ིས་ང་རང་བ ར་ནས་གཉའ་གནོན་ ེད་

མཁན་ མས་ལ་མི་ ོད་པར་ །
༡༢༢ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་ལ་བདག་པོ་ ས་ཏེ་

ཁེ་ཕན་རེག་ ་འ ག་པ་ལས། ང་ ལ་དང་ ན་པ་
མས་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་ ་མ་འ ག་ཅིག

༡༢༣ ངས་ ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ ིན་དང་ ེད་
ི་ ང་བདེན་ལ་རེ་ ག་ ས་ནས་མིག་ ང་འ ིབ་

པར་ ར།
༡༢༤ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ མས་བ ེས་གཡོག་པོ་

ང་བ ངས་ཤིང་། ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ ིས་ང་ལ་

ོབ་ ོན་གནང་རོགས།
༡༢༥ ང་ནི་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ཡིན་པས། ེད་ ི་

ང་ལ་ ོགས་པ་གནང་ ེ་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ མས་
ཤེས་ ་འ ག་རོགས།

༡༢༦ ད་ནི་གཙ་བོས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ ས་
ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་
བཀའ་ ིན་དོར་ནས་ཡོད།

༡༢༧ དེ་བས། ང་ ེད་ ི་བཀའ་ལ་གསེར་ལས་
དགའ་ཞིང་། གསེར་བཙ་མ་ལས་ ང་དགའ་འོ༎

༡༢༨ ེད་ ི་བ བ་ ་ཐམས་ཅད་ནི། དོན་དག་
གང་དང་གང་ལ་འ ད་ ང་བདེན་པར་འཛན་
ཡང་། ང་ནི་ལམ་ ན་མ་ མས་ལ་ཞེ་ནས་ ང་།

༡༢༩ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བས། ངས་
ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ང་བར་ ེད།

༡༣༠ ེད་ ི་ག ང་ ོན་མ་ཐག་འོད་ ང་
འ ེད་ཅིང་། ན་ ོངས་པ་ མས་སད་པར་ ེད།

༡༣༡ ངས་ཁ་གདངས་ཏེ་ད གས་འགག་པར་
ར། དེ་ནི་ངས་ ེད་ ི་བཀའ་ལ་རེ་ ོན་ ས་པས་

ཡིན།
༡༣༢ ེད་ ིས་ཐོག་མ་ནས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་

དགའ་བ་ མས་ཇི་ ར་ ོང་བ་བཞིན། ངའི་ ོགས་
་འཁོར་ཏེ་ ིང་ ེ་བ ེད་རོགས།

༡༣༣ ེད་ ིས་ ེད་ ིས་ག ང་གིས་ངའི་གོམ་
ཁ་བ ན་ ་བ ག་ཅིང་། ག་ཉེས་གང་གིས་ ང་
ང་འ ལ་མི་ བ་པར་གནོངས་ཤིག

༡༣༤ ེད་ ིས་ང་རང་མི་གཞན་ ི་གཉའ་
གནོན་ལས་ཐར་ ་ གས་དང་། ངས་ ེད་ ི་བ བ་

་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བར་ འོ༎
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༡༣༥ ེད་ ིས་ཞལ་འོད་ ི་མི་ མས་གསལ་
བར་མཛད་ཅིང་། ེད་ ི་ ིམས་ ོལ་ ིས་ང་ལ་

ོབ་ ོན་གནང་རོགས།
༡༣༦ ངའི་མིག་ ་གཙང་བོ་བཞིན་ ་བ ར།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ ང་
བར་མི་ ེད།

༡༣༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་
ལ། ེད་ ི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པའི་ག ང་ཡང་ ང་
བ་ཉིད་དོ༎

༡༣༨ ེད་ ི་བཀས་གཏན་འབེབ་མཛད་པའི་
ིག་ཡིག་ནི་ ང་བདེན་དང་ མ་དག་ཡིན།

༡༣༩ ངའི་སེམས་ནི་མེས་འཚག་པ་བཞིན་ ་
འཚབ་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ད ་བོས་

ེད་ ི་ག ང་ མས་བ ེད་ ་བ ག
༡༤༠ ེད་ ི་ག ང་ནི་ཤིན་ ་ཡང་དག་པས།

ེད་ ི་གཡོག་པོ་ང་དེ་ལ་དགའ།
༡༤༡ ང་ནི་ཉམ་ ང་ཞིང་གཞན་ ིས་ ང་ ང་

ེད་པའི་ ལ་ ་འ ག་ ང་། ེད་ ི་བ བ་ ་
བ ེད་མི་ ིད།

༡༤༢ ེད་ ི་ ང་བདེན་ནི་ནམ་ཡང་གནས་
ཤིང་། ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ཡོད་ཚད་བདེན་པར་
གནས།

༡༤༣ ང་ནི་གནོད་འཚ་དང་འ ད་དེ་ཡིད་ ག་
པར་ ར་ ང་། ེད་ ི་བཀའ་ནི་ང་དགའ་ས་དེའོ༎

༡༤༤ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ནི་ནམ་ཡང་ ང་བདེན་
ཡིན་པས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོགས་པ་གནང་ ེ་ང་
འཚ་ ་འ ག་རོགས།

༡༤༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ོ་གཅིག་སེམས་

གཅིག་གིས་ ེད་ལ་ ད་འབོད་ ས་པས། ེད་ ིས་
ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནོངས་དང་། ངས་ ེད་ ི་ ིམས་

ོལ་ ང་བར་ངེས།
༡༤༦ ངས་ ེད་ལ་ ད་འབོད་ ས་པས། ེད་

ིས་ང་ ོབ་རོགས་གནོངས་དང་། ངས་ ེད་ ི་ ིག་
ོལ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བར་ །

༡༤༧ ངས་ནམ་མ་གསལ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ་ ་
འབོད་དང་། ེད་ ི་ག ང་ལ་ཡར་ ོས་ ས།

༡༤༨ ངས་ནམ་ ང་གི་ ན་མཚམས་མ་བ ེས་
པའི་ ས་ ་མིག་ ང་ ེ་ ེ། ེད་ ི་ག ང་ལ་
བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན།

༡༤༩ ེད་ ིས་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་བ ས་ཏེ་
ངའི་ ད་ལ་གསན་རོགས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་

ིས་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་གཞིགས་ནས་ང་རང་ ོབ་
རོགས་གནོངས།

༡༥༠ གཡོ་ ར་གོམས་པའི་མི་ མས་ ེབས་ལ་
ཉེ། དེ་དག་ནི་ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་དང་རིང་ ་

ལ་འ ག
༡༥༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ང་དང་ཉེ་ཞིང་

ེད་ ི་བཀའ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གནས།
༡༥༢ ངས་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་ལ་བ བས་པས།

ེད་ ིས་ནམ་ཡང་མི་འ ར་བར་གཏན་འབེབ་
མཛད་ཡོད་པ་ཤེས་སོ༎

༡༥༣ ེད་ ིས་ངའི་ ག་བ ལ་ལ་གཟིགས་ཏེ་
ང་རང་ ོབ་རོགས་གནོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་

ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་བ ེད་ ་འ ག་མི་ ིད།
༡༥༤ ེད་ ི་ངའི་ཉེས་མིང་ལ་བ ག་ཅིང་

བ བས་པ་དང་། ེད་ ི་ག ང་བཞིན་ང་ ོབ་
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རོགས་གནོངས།
༡༥༥ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ནི་མི་ངན་པ་དང་

རིང་ ་ ལ་ཟིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་
ེད་ ི་ ིག་ ོལ་འཚལ་བར་མི་ ེད།

༡༥༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ མས་བ ེ་ནི་
ཤིན་ ་ བས་ཆེ་བས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་
ནང་བཞིན་ང་ ོབ་རོགས་གནོངས།

༡༥༧ ང་ ག་ལ་གཏོད་མཁན་དང་། ང་འགོག་
མཁན་ཤིན་ ་མང་ཡང་། ང་ ེད་ ི་ ིག་ཡིག་ལས་
འདའ་མི་ ིད།

༡༥༨ ངས་ངན་གཡོ་དང་ ན་པ་ མས་མཐོང་
ཚ་ཤིན་ ་ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་
གིས་ ེད་ ི་ག ང་བ ི་བར་མི་ ེད་དོ༎

༡༥༩ ེད་ ི་གཟིགས་དང་། ང་ནི་ ེད་ ི་བ བ་
་ལ་ཇི་འ འི་དགའ་ཨང་། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ིས་ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་བ ས་ཏེ་ང་ ོབ་རོགས་

གནོངས།
༡༦༠ ེད་ ི་ག ང་གི་ ི་ཁོག་ནི་བདེན་པར་

གནས་པས། ེད་ ི་ ང་བདེན་ ི་ ིག་ཡིག་ ས་
གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༡༦༡ འགོ་བས་གནས་ གས་མེད་པར་ང་ ག་
ལ་གཏོད་ ང་། ངའི་སེམས་ནི་ ེད་ ི་ག ང་ལ་

ག་གོ།
༡༦༢ མི་ལ་བཅོམ་ནོར་མང་པོ་ཐོབ་པ་དང་འ ་

བར། ང་ ེད་ ི་ག ང་ལ་དགའ།
༡༦༣ ན་གཏམ་ནི་ང་ཞེ་ ང་ས་དང་ ག་ ོ་

བ་དེ་ཡིན་ལ། ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ནི་ང་དགའ་ས་
དེ་ཡིན།

༡༦༤ ངས་ ེད་ ི་ ང་བདེན་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་
བ ས་ཏེ། ཉིན་རེར་ཐེངས་བ ན་ལ་ ེད་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་བ་ཡིན།

༡༦༥ ེད་ ི་བཀའ་ ིམས་ལ་དགའ་བའི་མིར་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ཏེ། ཅི་ཞིག་གིས་ ང་དེ་
དག་འ ེལ་ ་འ ག་མི་ ས།

༡༦༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ ོག་ ོབ་
ི་ ིན་ལ་ཡར་ ོས་དང་། ེད་ ི་བཀའ་ ལ་

བཞིན་ ་བ ངས་པ་ཡིན།
༡༦༧ ངས་སེམས་ནས་ ེད་ ི་ ིག་ ོལ་བ ངས་

པས། ིག་ཡིག་འདི་ལ་ང་ཤིན་ ་དགའ་འོ༎
༡༦༨ ངས་ ེད་ ི་བ བ་ ་དང་ ིག་ཡིག་ ལ་

བཞིན་ ་བ ངས་པས། ངས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་
ེད་ ི་ ང་ ་ཡོད།

༡༦༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ད་འབོད་ ེད་
ི་ ང་ ་ ེབས་ཤིང་། ེད་ ི་ག ང་བཞིན་ང་ལ་
ོགས་པ་གནང་བར་མཛད།

༡༧༠ ངའི་ ་འབོད་ ེད་ ི་ ང་ ་ ེབས་ཤིང་།
ེད་ ི་ག ང་བཞིན་ང་ ོབ་རོགས་གནོངས།

༡༧༡ ངའི་མ ་ཡིས་ ེད་ ི་ག ང་ལ་བ ོད་པ་
འ ལ་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ ིམས་

ོལ་ ིས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བར་འ ར།
༡༧༢ ངའི་ ེ་ཡིས་ ེད་ ི་ག ང་ལ་བ ོད་ ་

འ ལ་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་བཀའ་
ཐམས་ཅད་ནི་ ང་བདེན་ཉིད་དོ༎

༡༧༣ ེད་ ི་ ག་གིས་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་
པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ ི་བ བ་ ་
བདམས་པ་ཡིན།
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༡༧༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ ོག་ ོབ་
ི་བཀའ་ ིན་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད། ེད་ ི་བཀའ་
ིམས་ ང་ང་དགའ་ས་དེ་ཡིན།

༡༧༥ ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་གནས་ཏེ་ ེད་ལ་
བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག ེད་ ི་ ིག་ཡིག་གིས་ང་
ལ་ ོགས་དན་མཛད་པར་ཤོག

༡༧༦ ང་ནི་ལམ་ནོར་ཏེ་བོར་སོང་བའི་ ག་
དང་འ ་བས། ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་འཚལ་རོགས་
གནོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ ི་བཀའ་བ ེད་
མེད་དོ༎

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར་རམ། ཡང་ན་
ེགས་ ར་འཛག་མཁན་ ི་མ ར།

༡༢༠ ངས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ནས་གཙ་བོ་
ལ་ ་འབོད་ ས་པས། ཁོང་གིས་ང་

ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་།
༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་ ན་

མཁན་ ི་མ ་ ོས་དང་། གཡོ་ཅན་ ི་ ེ་ལས་ ོབ་
རོགས་གནོངས།

༣ གཡོ་ཅན་ ི་ ེ་ལགས། ོད་ལ་ཅི་ ེར་དགོས།
ོད་ལ་ཅི་ཞིག་གི་ཁ་ ོན་ ེད།

༤ ོད་ལ་དཔའ་ ལ་ ི་མདའ་ ོན་པོ་དང་།
ག་པའི་༼ཤིང་ ན་ཞིག་ ེ། གསོམ་ ོང་གི་རིགས་

ཤིག༽ཐལ་བ་ ེར།
༥ ངས་ད་མེ་སེག་ ་གནས་གཡར་ཞིང་། ཀེ་དར་

ི་ ར་ནང་ ་བ ད་པས་གནོད་ ོན་དང་འ ད།
༦ ང་ནི་འཆམ་མ ན་ལ་ ང་བའི་མི་ མས་

དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས་ ན་རིང་འགོར།

༧ ང་འཆམ་མ ན་ལ་དགའ་ཡང་། ངས་དེ་དག་
གི་ག ལ་འ ེད་པར་ ོམ་མོ་ཞེས་ ོག་གོ།

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༢༡ ངས་ཡར་རི་མགོ་ལ་བ ས་ནས་ཡོད།
ངའི་ ོགས་དན་ནི་གང་ནས་འོངས་

དགོས་པ་ཡིན།
༢ ངའི་ ོགས་དན་ནི་གནམ་དང་ས་འགོད་

མཁན་ ི་གཙ་བོ་ལས་འོངས་དགོས་པ་ཡིན།
༣ ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ ང་བ་འ ེད་ ་མི་འ ག་

ཅིང་། ེད་བ ང་མཁན་དེས་གཟིམ་ ོག་ ག་མི་
ིད།

༤ ད ི་སི་རལ་ ོབ་མཁན་དེས་ ང་གཟིམ་
ོག་ ག་མི་ ིད་ལ། གཟིམ་ཡང་མི་ ིད།

༥ ོད་རང་བ ང་མཁན་དེ་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ཏེ།
གཙ་བོས་ ོད་ ི་གཡས་ནས་མགོན་ བས་གནང་
བར་ ེད།

༦ ཉིན་དཀར་ཉི་མས་ ོད་རང་ ས་པར་མི་
ེད་ལ། མཚན་མོ་ ་བས་ ོད་རང་ ས་མི་ ིད།

༧ གཙ་བོས་ ོད་ལ་བ ང་བ་མཛད་དེ། གནོད་
འཚ་ཅི་ཡང་ཐེབས་ ་མི་འ ག་ལ། ཁོང་གིས་ ོད་

ི་གཅེས་པའི་ ོག་ ང་བར་ ེད།
༨ ོད་ནང་ ་འ ོ་བའམ་ ིར་འོང་བ་གང་

ཡིན་ཡང་། གཙ་བོས་དེ་རིང་ནས་ ས་གཏན་ ་
ོད་རང་བ ང་བར་འ ར༎

་བིད་ ི་ཡར་འ ོའི་མ ར།

༡༢༢ མི་ མས་ ིས་ང་ལ། ངེད་ཅག་གཙ་
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བོའི་གནས་དམ་པ་ ་འ ོའོ་ཟེར།
ང་དེ་ལ་དགའ་འོ༎

༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ང་ཚའི་ ང་བ་ ོད་ ི་
ོ་ནང་ན་ཡོད།

༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་ ལ་དག་ཅིང་ ར་ ེང་
བ ིགས་པའི་མཁར་བཞིན་ ་བཞེངས་འ ག

༤ རིགས་ ེ་ མས་ཏེ། གཙ་བོའི་རིགས་ ེ་
མས་དེ་ ་ ིན་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་ ོལ་
ར༼ཡང་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་དཔང་བོ་ ས་ཏེ་

ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ོད་
བ གས་ ེད།

༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་ཞལ་ ེའི་ ི་ ེ། ་བིད་
ིམ་ ད་ ི་ ི་བ གས་ཡོད།

༦ ོད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆེད་ ་བདེ་
བ་ ་དགོས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ོད་ལ་དགའ་
བའི་མི་ མས་ནི་དར་ཞིང་ ས་པར་འ ར།

༧ མཁར་ ོད་ ི་ནང་ནི་བདེ་བར་ཤོག ཕོ་ ང་
ནང་ནི་དར་ཞིང་ ས་པར་ཤོག

༨ ན་ ་དང་ ོགས་པོ་ མས་ལ་བ ས་ཏེ།
ངས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ོད་ ་བདེ་བ་ཡོད་པར་
ཤོག་ཅེས་ཟེར།

༩ གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་
ལ་བ ས་ཏེ། ངས་ ོད་ལ་བདེ་ ིད་ འོ༎

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༢༣ ེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ན་བ གས་པའི་
ཇོ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་མིག་ ང་

བཏེགས་ནས་བ ས་ཡོད།

༢ གཟིགས་དང་། གཡོག་པོའི་མིག་གིས་བདག་
པོའི་ལག་པ་ལ་ཇི་ ར་བ ས་ཡོད་པ་དང་། གཡོག་
མོའི་མིག་གིས་བདག་མོའི་ལག་པ་ལ་ཇི་ ར་བ ས་
ཡོད་པ་བཞིན་ ། ང་ཚའི་མིག་གིས་ ང་གཙ་བོ་ ེ།
ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ང་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་རག་
བར་ ་དེ་ ར་བ ས་ཡོད།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་རོགས། ང་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་རོགས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ང་ཚ་ལ་གཞན་ ིས་ ང་ ང་ ས་ཏེ།
བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གནས་ ་ ང་འ ག

༤ ང་ཚ་ལ་བདེ་བར་ ོད་པ་ མས་ ིས་འ ་
ོད་དང་། ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ང་
ང་ ས་ཏེ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གནས་ ་ ར་

འ ག་གོ།

་བིད་ ི་ཡར་འ ོའི་མ ར།

༡༢༤ ད ི་སི་རལ་བས་འདི་ ད་ །
གལ་ཏེ་གཙ་བོས་ང་ཚར་ ོགས་

དན་མཛད་པ་མིན་ན།
༢ གལ་ཏེ་གཙ་བོས་ང་ཚ་ལ་ ོགས་དན་མཛད་

པ་མིན་ན། མི་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་ང་ཚར་ ོལ་བ་
དང་།

༣ ང་ཚའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་པའི་ ས་ ། ང་
ཚ་ནི་གསོན་པོར་ ར་མིད་ ས་ཟིན།

༤ དེ་ ས། བས་ ི་ ེང་བས་ང་ཚ་གཡོགས་
ཤིང་། གཙང་བོས་ང་ཚ་བ བས་པ་དང་།

༥ ང་ ལ་ཆེ་བའི་ ་བོས་ང་ཚ་བ བས་ཟིན་
ཞེས་ཟེར།
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༦ གཙ་བོ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ང་
ཚ་ཐང་གི་ཟས་བཞིན་དེ་དག་ལ་ ར་མིད་༼མ་ཡིག་

། སོ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ ེད་ ་མ་བ ག
༧ ང་ཚ་ནི་མཆིལ་བ་བཞིན། ་འཛན་མཁན་

མས་ ི་ ི་ལས་ཐར་བ་ ེ། ི་རལ་ནས་ང་ཚ་ཐར་
བར་ ར།

༨ ང་ཚའི་ ོགས་དན་ནི། གནམ་སའི་ ེད་
པོ་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན༎

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༢༥ གཙ་བོ་བ ེན་མཁན་ མས་ནི་ཙ་
ཡོན་རི་བོ་བཞིན། ནམ་ཡང་གཡོ་བ་

མེད།
༢ རི་བོའི་ ་ ད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཇི་ ར་

བ ོར་བ་བཞིན། གཙ་བོས་ ང་ཁོང་གི་མི་སེར་
མས་དེ་རིང་ནས་ ས་གཏན་ ་དེ་ ར་བ ོར་

ངེས།
༣ མི་ངན་པའི་འཁར་བ་ནི་ ང་བདེན་པ་

མས་ ི་ ལ་ ་ ང་མི་ ིད་དེ། གལ་ཏེ་ ང་ན་
ང་བདེན་པས་ ང་ངན་ ེད་པར་འ ར།

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་མི་བཟང་བོ་དང་
མི་ ང་བོ་ མས་ལེགས་པར་ ོངས་ཤིག

༥ ལོག་པའི་ལམ་ལ་ གས་པའི་མི་ མས་
ནི། གཙ་བོས་ངན་ ེད་མཁན་དག་དང་མཉམ་ ་

ིམས་ལ་ ོར་ངེས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བདེ་
བ་ཐོབ་པར་ཤོག།

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༢༦ གཙ་བོས་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་
ིར་ ིད་ཙ་ཡོན་ ་འོངས་པའི་

ས་ ། ང་ཚས་ ི་ལམ་ཐེངས་ཤིག་ ིས་པ་དང་
འ །

༢ ང་ཚ་ཁ་ནི་དགོད་ ས་ཁེངས་ཤིང་། ང་ཚའི་
ེ་ ེ་དགའ་འབོད་ ི་ བ་པའི་ཚ། ི་མི་ མས་ ི་
ོད་ ་འགའ་ཞིག་གིས། གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་

འ ིན་ལས་ཆེན་པོ་མཛད་ ང་ཞེས་ཟེར།
༣ གཙ་བོས་དངོས་གནས་ང་ཚ་ལ་འ ིན་ལས་

ཆེན་པོ་མཛད་ ང་བས། ང་ཚ་ཇི་འ འི་ ོ་བ་ཨང་།
༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོ་ ལ་ ི་ ་བོ་ ིར་ ོག་

པ་ཇི་བཞིན། ེད་ ིས་ང་ཚ་ལས་བཙན་ ་ཤོར་བ་
མས་ ིར་ ེལ་བར་འཚལ།

༥ མིག་ ས་བཏབ་པའི་ས་བོན། དགའ་བས་
བ ་བར་ངེས།

༦ མིག་ ་དང་ས་བོན་ ེར་ཏེ་ ིར་སོང་བ་
མས་ ིས། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་ ེ་མའི་

ཚར་ཕོན་བ མས་ནས་ ིར་ཡོང་བར་ ོན༎

ཤ་ལོ་མོའི་ཡར་འ ོའི་མ ར།

༡༢༧ གལ་ཏེ་གཙ་བོས་ ོད་ཁང་
བཞེངས་པ་མིན་ན། དེ་བཟོ་མཁན་

མས་ ི་ངལ་ ོལ་ལ་ ིང་བོ་མེད། གལ་ཏེ་གཙ་
བོས་མཁར་བ ངས་པ་མིན་ན། སོ་ ་བ་ མས་ ི་
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མེལ་ཚ་ནི་ ོང་བ་ཡིན།
༢ ོད་ཅག་ནངས་ ་ལངས་དང་། དགོང་བདེ་

ཉལ། ངལ་ ོལ་ལས་ཐོབ་པའི་ཟ་མ་བཟའ་བ་བཅས་
ལ་ ིང་བོ་མེད་དེ། གཙ་བོའི་བ ེ་བས་བ ང་བ་དེ་
ནི་བདེ་བར་གཉིད་ བ།

༣ ་དང་ ་མོ་ནི་གཙ་བོས་གནང་བའི་ནོར་
ལ་ཡིན་ལ། མངལ་ ་ མ་པ་དེ་ཡང་ཁོང་གིས་

བ ལ་བའི་ ་དགའ་ཡིན།
༤ གཞོན་ འི་ ས་ ་བཙས་པའི་ ་དང་ ་མོ་

ནི་དཔའ་ ལ་ཚའི་ལག་ན་གནས་པའི་མདའ་དང་
འ །

༥ མདའ་དོང་མདའ་ཡིས་ཁེངས་པ་དེ་ནི་བསོད་
ནམས་དང་ ན་ཏེ། ཁོ་ཚས་མཁར་ ོ་ནས་ད ་དང་
གཏམ་ ེང་ ེད་ ས། ངོ་གནོངས་པར་མི་འ ར༎

ཡར་འ ོའི་མ ར།

༡༢༨ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་།
ཁོང་གི་བདེན་ལམ་ ལ་བཞིན་ ་

ང་བའི་མི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎
༢ ོད་ ིས་ངལ་ ོལ་ལས་ཐོབ་པ་ མས་ཟ་

ལ། ོད་ ིས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ཅིང་ ་གཞག་
ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ ་འ བ།

༣ ོད་ ི་ཁང་པ་ནང་མའི་ ང་མ་ནི་འ ས་ ་
མང་པོ་ཐོགས་པའི་ ན་ཤིང་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་

་དང་ ་མོས་ཅོག་ཙའི་མཐའ་བ ོར་ནས་འ ག་
པ་ནི། ཁ་ ར་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་དང་འ །

༤ ོས་དང་། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་
མས་ལ་འདི་འ འི་བདེ་ ིད་འཐོབ་ བ།

༥ གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་ནས་ ོད་ལ་བདེ་ ིད་
བ ོལ་བར་ཤོག ོད་ ིས་མི་ཚ་གང་བོར་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ི་ལེགས་པའི་ཆ་ མས་ ོད་པར་ཤོག

༦ ོད་ ིས་རང་གི་ འི་ ་དང་ ་མོ་མཐོང་
བར་ཤོག ད ི་སི་རལ་བ་ལ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག།

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༢༩ ད ི་སི་རལ་བས་འདི་ ད་ ། ང་
འི་ ས་ནས། ད ་བོས་ཐེངས་མང་

པོར་ང་ ག་ལ་ ར།
༢ ང་ འི་ ས་ནས། ད ་བོས་ཐེངས་མང་

པོར་ང་ ག་ལ་ ར་ ང་། ང་ལས་ ལ་མ་ བ།
༣ ཐོང་བས་ངའི་ ལ་ག ང་ལ་ཐོང་གཤོལ་ ིས་

ཞིང་ ོས་པ་བཞིན། རོལ་རིང་མོ་ཞིག་གཤགས་ཞེས་
ཟེར།

༤ གཙ་བོ་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་མི་
ངན་པའི་ཞགས་པ་བཅད།

༥ ཙ་ཡོན་ལ་ ང་བ་ མས་ནི་ངོ་གནོངས་ཏེ་
ིར་ ོལ་བར་ཤོག

༦ དེ་དག་ནི་ཁང་ཐོག་གི་ ་དང་འ ་བར།
ེས་ཐག་མ་ཆོད་པར་ མ་ ེ།

༧ ད་མཁན་ ི་ ར་མོ་གང་ ་མི་ལང་ལ།
ཚར་ཕོན་ ག་མཁན་ ི་ ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་
ཤོག

༨ ལམ་འ ོ་བ་ མས་ ིས། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་
ལ་བདེ་ ིད་བ ོལ་བར་ཤོག ང་ཚས་གཙ་བོའི་
མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ ོན་འ ན་ ་
ཞེས་མི་ཟེར་རོ༎
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ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༣༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་གཏིང་ནས་
ེད་ལ་ ་འབོད་ ེད།

༢ ཇོ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ད་ལ་གསན་
པར་ ། ེད་ ིས་ངའི་རེ་ འི་ ད་ལ་གསན་པར་
ཤོག

༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་
ག་ཉེས་ལ་བ ག་པར་མཛད་ན། ་ཞིག་འ ེང་
ས་སམ།

༤ འོན་ ང་ ེད་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་བའི་ ིན་
ཡོད་པས། མི་ མས་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པར་ ེད།

༥ ངས་གཙ་བོ་ལ་ ག་པར་ ེད། ངའི་སེམས་
ིས་ ག་ལ། ངས་ ང་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཡར་ ོས་
ེད།

༦ ངའི་སེམས་ ིས་ཇོ་བོ་ལ་ ག་པ་ནི། མེལ་ཚ་
བས་ནམ་ལངས་པར་ ག་པ་ལས་ ང་ ག མེལ་ཚ་
བས་ནམ་ལངས་པར་ ག་པ་ལས་ ང་ ག

༧ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་
ཡར་ ོས་ ེད་པར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ལ་

མས་བ ེ་དང་། ན་ མ་ཚགས་པའི་ ོག་ ོབ་ ི་
བཀའ་ ིན་མཆིས།

༨ ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ག་ཉེས་
ཐམས་ཅད་ལས་ ོབ་པར་ངེས་སོ༎

་བིད་ ི་ཡར་འ ོའི་མ ར།

༡༣༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་སེམས་ན་
ང་ ལ་མེད་ལ་མིག་ ང་མཐོ་ ་

བཏེགས་མེད། ་ཆེ་བ་དང་དཔོག་པར་དཀའ་བའི་
དོན་ཡང་ངས་བ བ་པར་མི་ ས།

༢ ངའི་སེམས་ནི་འོ་མ་ ་མཚམས་བཞག་པའི་
ིས་པ་རང་གི་ཨ་མའི་པང་ ་ ོད་པ་དང་འ ་

བར་བ ན་ཞིང་བདེ། ངའི་སེམས་ནི་དངོས་གནས་
འོ་མ་ ་མཚམས་བཞག་པའི་ ིས་པ་བཞིན་རང་གི་
ཁོང་ན་གནས།

༣ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ིས་ད་ནས་ ས་
གཏན་ ། གཙ་བོ་ལ་ཡར་ ོས་ ོས་ཤིག།

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༣༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ་བིད་
ིས་ ངས་པའི་དཀའ་ ག་ཐམས་

ཅད་ ན་པར་མཛད།
༢ ཁོས་ཇི་ ར་གཙ་བོ་ལ་མནའ་བོར་བ་དང་།

ཡ་ཀོབ་ ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དེ་ལ་དམ་
བཅས་སོ་ཞེ་ན།

༣ འདི་ ད་ ། ང་རང་གི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་
འ ལ་མི་ ིད་ལ། རང་གི་མལ་ ིའི་ ེང་ འང་ ོད་
མི་ ིད།

༤ ངས་རང་གི་མིག་ ང་གཉིད་ ་མི་འ ག་ལ།
རང་གི་མིག་ ང་ལ་གཉིད་ ོག་ ང་ ག་ ་མི་
འ ག

༥ ངས་གཙ་བོ་ལ་བ གས་ ལ་དང་། ཡ་ཀོབ་
ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དེ་ལ་བ གས་

གནས་མ་ ེད་པའི་བར་ ་དེ་ ར་ ེད་དོ་ཞེས་ ས།
༦ ང་ཚས་ཞལ་ ོམ་ཨེབ་ར་ ཱར་ ་ཡོད་པའི་

གཏམ་ཐོས་ལ། ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་རིམ་ ་དེ་ ེད་པར་
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ར་བས།
༧ ང་ཚ་དེའི་བ གས་གནས་ ་སོང་ ེ། ཁོང་གི་

ཞབས་ ེགས་ལ་ ས་ ག་ ལ།
༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཉིད་བཞེངས་པར་

ིས་དང་། ེད་ ི་མ ་ ས་པ་ ན་པའི་ཞལ་ ོམ་
དང་ ན་ ་ངལ་གསོའི་གནས་ ་ཕེབས་པར་ །

༩ ེད་ ི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ང་བདེན་
ོན་པར་ཤོག ེད་ ི་དམ་པའི་དམངས་ མས་
ིས་དགའ་འབོད་ ེད་པར་ཤོག

༡༠ ེད་ ིས་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ལ་བ ས་
ཏེ། ེད་ ིས་ ག་ མ་ གས་པ་དེ་འདོར་བར་མ་

ེད།
༡༡ གཙ་བོས་ག ང་ ང་ལ་གཞིགས་ནས་ ་

བིད་ལ་ད ་མནའ་བོར་བ་དེ་ ིར་བ ་མི་ ིད་དེ།
དེ་གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ལས་ ེས་པ་ མས་

ོད་ ི་ ི་ཐོག་ ་འཇོག་པར་ །
༡༢ ོད་ ི་ ་ མས་ ིས་བདག་གི་ཞལ་ཆད་

དང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ོས་པའི་ ིག་ཡིག་
བ ང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚའི་ ་ ད་ མས་ ས་གཏན་

་ ོད་ ི་ ི་ཐོག་ ་འ ག་པར་འ ར་ཞེས་པ་
དེའོ༎

༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་བདམས་
པ་དང་། དེ་ཁོང་གི་བ གས་གནས་ ་ ར་ཏེ།

༡༤ འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གི་གཏན་
ི་ངལ་གསོའི་ ལ་དམ་པ་ཡིན། བདག་འདི་ ་

བ གས་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་བདག་གི་
གས་དང་མ ན་པས་སོ༎

༡༥ བདག་གིས་དེའི་ནང་འ ་རིགས་ ིས་གང་

ཞིང་། དེའི་ནང་ ་ད ལ་བོ་ མས་འ ང་ ་ག ག་
པར་ །

༡༦ བདག་གིས་མཆོད་དཔོན་ མས་ ོག་ ོབ་
ི་ ིན་ ོན་ ་འ ག་པ་དང་། དམ་པའི་དམངས་
མས་ལ་དགའ་འབོད་ ེད་ ་འ ག

༡༧ བདག་གིས་ ་བིད་ ི་ ་དེ་ནས་ ེས་ ་
འ ག་ལ། བདག་གིས་ ག་ མ་ གས་པ་དེ་ལ་ ོན་
མེ་གསལ་བར་ །

༡༨ བདག་གིས་ཁོའི་ད ་བོ་ མས་ལ་ངོ་ཚ་ ོན་
་འ ག་ ང་། ཁོའི་མགོ་ནས་ཅོད་པན་ ི་འོད་

འཚར་ ་ག ག་གོ་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

་བིད་ ི་ཡར་འ ོའི་མ ར།

༡༣༣ ོས་དང་། ན་ ་ མས་འཆམ་
ཞིང་མཉམ་ ་གནས་པ་ནི་ཇི་འ འི་

མཆོག་ལ། ཇི་འ འི་མཛས་ཨང་།
༢ འདི་ནི་ ་ཆེ་བའི་ མ་ཨ་རོན་ ི་མགོ་ ་

ག་ ེ་ ་རའི་ནང་ ་བ ར་བ་དང་། ཡང་དེ་ནས་
ཁོའི་ ་བའི་ ེང་ ་བ ར་བ་དང་འ ་ལ།

༣ ཧེར་མོན་ ི་ཟིལ་བ་ཙ་ཡོན་རི་བོའི་ ེང་ ་
བབས་པ་དང་ཡང་འ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་གཙ་
བོས་བཀས་བཏགས་པའི་བདེ་ ིད་དེ། གཏན་ ི་ཚ་

ོག་ཡོད༎

ཡར་འ ོ་བའི་མ ར།

༡༣༤ གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ནམ་ ང་གི་
ས་ ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་

ནང་ ་འ ེང་ནས། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ིས་
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ཤིག་ཨང་།
༢ ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་གནས་ ི་ ོགས་ ་

ལག་པ་བཏེགས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ིས་
ཤིག་ཨང་།

༣ གནམ་སའི་ ེད་པོ་གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་ནས་
ོད་ཅག་ལ་བདེ་ ིད་བ ོལ་བར་ཤོག།

༡༣༥ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་
ལ་ཅིག ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་

མཚན་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པའི་ནང་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་
ར་ ོར་ནང་ ་འ ེང་བའི་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ མ་
པ། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག
གཙ་བོ་ནི་ཤིན་ ་མཆོག་གོ། ཁོང་གི་མཚན་ལ་
བ ོད་ ་ ལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཤིན་ ་
ལེགས་སོ༎

༤ གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་བདམས་ནས་རང་ལ་
དབང་བར་ ས་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་བདམས་
ཏེ་ ད་པར་ ་རང་གི་ ་འབངས་ ་ ས།

༥ ངས་གཙ་བོ་ བས་ཆེ་བ་ཤེས་ལ། ངེད་ཅག་གི་
་ མས་ལས་ ད་ ་འཕགས་པའང་ཤེས།

༦ གཙ་བོ་ནམ་མཁའི་ཞིང་དང་། ས་འོག་དང་།
་མཚའི་ ོང་དང་། གཏིང་རིམ་ཐམས་ཅད་ན་རང་

གི་དགོངས་དོན་བཞིན་ ་ཕེབས་ ིན་མཆིས།
༧ ཁོང་གིས་ ིན་པ་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་འ ོ་

་བ ག་ཅིང་། ོག་ཞགས་བཀོད་དེ་ཆར་དང་
མཉམ་ ་འ ་བར་ ས་པ་དང་། མཛད་ཁང་ནས་

ང་བ མས་ཏེ་ཕེབས་སོ༎

༨ ཁོང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་མགོ་ ེས་ ་དང་ ད་
འ ོ་མཉམ་ ་བསད་པར་མཛད།

༩ ཨ་ཇིབ་ལགས། ཁོང་གིས་ ་འ ལ་དང་ངོ་
མཚར་བའི་འ ིན་ལས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་དང་། ཨེ་
ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་། དེའི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་

ི་ ེང་ ་མཛད།
༡༠ ཁོང་གིས་དམངས་མང་པོ་དང་། ས་པ་ཆེ་

བའི་ ལ་པོ་དག་ ང་བསད་པར་ ས།
༡༡ དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་

ཧོན་དང་། པ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་དང་། དེ་མིན་
ཀན་ཨན་ ི་ ལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ མས་སོ༎

༡༢ དེ་དག་གི་ ལ་ མས་ཁོང་གི་མི་སེར་ད ི་
སི་རལ་བ་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་།

༡༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་མཚན་གཏན་ ་
གནས་པར་འ ར། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ན་
པར་འོས་པའི་མཚན་དེ་མི་རབས་ ན་ ་གནས་
པར་འ ར

༡༤ གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ལ་དཀར་
འདོན་དང་། ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ལ་ གས་འ ོད་ ེད་
པར་འ ར།

༡༥ ི་ ེའི་ ་འ ་ནི་གསེར་དང་ད ལ་ ིས་
བ་ཅིང་། མིས་ལག་པས་བཟོས་པ་ཡིན་པས།

༡༦ ཁ་ཡོད་ ང་འཆད་མི་ ས། མིག་ཡོད་ ང་
མཐོང་མི་ ས།

༡༧ ་ཡོད་ ང་ཐོས་མི་ བ་པ་མ་ཟད། ཁ་ན་
ད གས་ ང་མི་འ ག

༡༨ དེ་དག་བཟོ་མཁན་ཡང་དེ་དག་དང་འ ་ལ།
དེ་ལ་བ ེན་མཁན་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ༎
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༡༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ མ་པ། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ཅིག ཨ་རོན་ ི་

ིམ་ ད་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་ཅིག

༢༠ ལེ་ཝེའི་ ིམ་ ད་ མ་པ། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ཅིག ོད་
ཅག་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ མ་པ། གཙ་
བོ་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ཅིག

༢༡ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་མཁན་ མ་པ། ད་
ནི་གཙ་བོ་ལ་ཙ་ཡོན་ནས་བ ོད་བ གས་ ེད་འོས་
ཏེ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག།

༡༣༦ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་
ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ཁོང་ནི་མཆོག་ཅིང་ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་
གནས་པར་འ ར།

༢ ོད་ཅག་གིས་ ་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལ་ གས་
ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་

བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
༣ ོད་ཅག་གིས་བདག་པོ་ ན་ ི་ཇོ་བོ་ལ་

གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༤ འ ིན་ལས་ངོ་མཚར་ཅན་ཁོ་ན་མཛད་
མཁན་དེ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་
འ ར།

༥ ཤེས་རབ་ ིས་གནམ་འགོད་མཁན་དེ་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་

གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༦ ་ཡི་ ེང་ ་ས་འདིངས་མཁན་དེ་ལ་ གས་
ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་

བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
༧ འོད་ཆེན་པོ་འགོད་མཁན་དེ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་
གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༨ ཁོང་གིས་ཉི་མ་བཀོད་ཅིང་ཉིན་མཚན་ ོང་
གིན་མཆིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་
གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༩ ཁོང་གིས་ ་ ར་བཀོད་ཅིང་མཚན་མོ་ ོང་
གིན་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་
གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༡༠ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ཆེ་བ་ མས་གསོད་མཁན་དེ་
ལ་ གས་ ེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༡༡ ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དེ་དག་གི་
ད ས་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༡༢ ཁོང་གིས་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་དང་ད ང་
བ་བ ངས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་
བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༡༣ མཚ་དམར་གས་གཉིས་ ་ ེ་མཁན་དེ་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་

གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
༡༤ ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དེ་བ ད་

ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་
མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༡༥ འོན་ ང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་དེའི་
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དམག་ མས་མཚ་དམར་ནང་ ་ ེལ་བར་མཛད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ནི་གཏན་ ་
གནས་པར་འ ར།

༡༦ རང་གི་དམངས་ མས་ཐང་ ོང་ ་བ ོད་
ས་ ེ་འ ིད་མཁན་དེ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་

ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་
གནས་པར་འ ར།

༡༧ ལ་པོ་ཆེན་པོ་གསོད་མཁན་དེ་ལ་ གས་
ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་

བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
༡༨ ཁོང་གིས་ ད་ གས་ཆེ་བའི་ ལ་པོ་ མས་

བསད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་
་གནས་པར་འ ར།

༡༩ དེ་དག་ནི། ཨ་མོར་བའི་ ལ་པོ་སི་ཧོན་
བསད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་

་གནས་པར་འ ར།
༢༠ བ་ཤན་ ི་ ལ་པོ་ཨོག་ ང་བསད། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་
འ ར།

༢༡ ཁོང་གི་དེ་དག་གི་ ལ་ མས་རང་གི་མི་
སེར་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་

མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
༢༢ མི་སེར་གང་ཞེ་ན། ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ད ི་སི་

རལ་བ་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༢༣ ཁོང་གིས་ང་ཚ་ཉམས་དམས་ ་ ར་ ས་
ང་ ན་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་

བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༢༤ ཁོང་གིས་ང་ཚ་ད ་བོ་ལས་བ བས་པར་
མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་

་གནས་པར་འ ར།
༢༥ ཁོང་གིས་ཤ་དང་ད གས་ ིས་ བ་པ་

མས་ལ་འ ་རིགས་གནང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

༢༦ ོད་ཅག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ན་བ གས་
པའི་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར༎

༡༣༧ ོན་ཆད་ང་ཚ་ ཱ་བེལ་གཙང་བོའི་
འ མ་ངོགས་ནས་བ ད་དེ། ཙ་

ཡོན་ ན་པའི་མོད་ལ་ ས་པ་ཡིན།
༢ ང་ཚས་ ་ ན་དེ་གའི་ ་ ང་གི་ ེང་ ་

བཀལ་ནས་བཞག་པ་ཡིན།
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་དེ་ ། ང་ཚ་བཙན་ ་

འ ེར་མཁན་ མས་ ིས་ང་ཚར་ ་ལོངས་ཟེར། ང་
ཚ་ལ་འ ོག་མཁན་ མས་ ིས་ང་ཚར་དགོད་ཁ་

ོང་ཟེར། དེ་མིན་ད་ ང་འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ལ་ཙ་
ཡོན་ ི་ ་ཞིག་ལོངས་དང་ཟེར།

༤ ང་ཚས་ ི་ ེའི་ ོད་ནས་གཙ་བོའི་ ་ལེན་
ང་ངམ།

༥ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། གལ་ཏེ་ངས་ ོད་རང་
བ ེད་པར་ ར་ན། ོད་ ིས་ངའི་ལག་པ་གཡས་
པའི་ ལ་ ས་ཤོར་ ་འ ག་རོགས།

༦ གལ་ཏེ་ངས་ ོད་ཡིད་ལ་མི་ ན་པའམ། ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ལས་ ག་པའི་བ ་ས་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་

པར་ ར་ན། ོད་ ིས་ངའི་ ེ་ ན་ངོ་ ་ ོར་བར་
ཤོག
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༧ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་གནོད་ ོན་དང་འ ད་པའི་
ཉིན་མོར། ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ །
བཤིག་རོགས། བཤིག་རོགས། ིང་གཞི་ལ་ ག་པའི་
བར་ ་བཤིག་རོགས་ཞེས་ཟེར། ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ིས་འཁོན་འདི་ ན་པར་མཛད་ཅིག་ ེ།
༨ བ བས་ལ་ཉེ་བའི་ ཱ་བེལ་ ི་མཁར་༼མ་

ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལགས། ོད་ ིས་
ང་ཚ་ལ་ཇི་ ར་བ ས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོད་ལ་
འཁོན་ལན་ ོག་མཁན་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་

ན།
༩ ོད་ ི་ ིས་པ་ཕ་བོང་གི་ ེང་ ་ ེབ་མཁན་

དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༣༨ ངས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་
ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ཞིང་། ་

མས་ ི་མ ན་ནས་ ེད་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་བར་
ེད།

༢ ངས་ ེད་ ི་གནས་དམ་པ་ལ་ ས་ ག་
འ ལ་བར་ ། ེད་ ི་ མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་
ལ་བ ས་ནས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ །
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་རང་གི་ག ང་དེ་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་ལས་ ང་ ག་པ་༼ཡང་ན་ ེད་ ི་
མཚན་ལས་ ང་ ག་ཅེས་བ ར་བར་ །༽ གསལ་
བར་བ ན།

༣ ངས་ ེད་ལ་རེ་འབོད་ ེད་པའི་ཉིན་མོར།
ེད་ ིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་དང་ང་ལ་ ལ་འདེད་
ས་ཏེ། ང་ལ་སེམས་ གས་ ན་པར་ ིས་ཤིག

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ས་ ེང་གི་ ལ་པོ་ཡོངས་
ིས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ེད་ ི་ཞལ་ག ང་ཐོས།
༥ དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་ལ་བ ོད་ ་

ལེན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ལ་གཟི་བ ིད་ཆེན་པོ་
དང་ ན།

༦ གཙ་བོ་ནི་ ་ན་མཐོ་ཡང་། ཁོང་གིས་མི་ཉམ་
ང་ མས་ལ་གཟིགས་པར་ ེད། ཡིན་ནའང་། ང་
ལ་དང་ ན་པའི་མི་ནི་ཁོང་གིས་ ང་ནས་ ང་

མ ེན་པར་འ ར།
༧ ང་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ ་ཡོད་ ང་། ེད་

ིས་ང་རང་ ོབ་ངེས་ཡིན། ངའི་ད ་བོ་ མས་ཁོང་
ོ་ལངས་ན། ེད་ ིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་དེ་དག་

འགོག་པར་ངེས་ལ། ེད་ ི་ ག་གཡས་པས་ང་རང་
ོབ་པར་ངེས།

༨ གཙ་བོས་ང་དང་འ ེལ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་
འ བ་ ་འ ག་ངེས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་

མས་བ ེ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར། ེད་ ིས་
རང་གི་བཀོད་པ་ མས་འདོར་བར་མ་ ེད་ཅིག།

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༡༣༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་
བ ག་ད ད་མཛད་དེ། ང་མ ེན་

ནས་ཡོད།
༢ ང་བ ད་པ་དང་། ང་ལངས་པ་གང་ཡིན་

ཐམས་ཅད་ ེད་ ིས་ ོགས་ནས་ཡོད། ེད་ ིས་
རིང་བའི་ས་ནས་ངའི་ ན་ ལ་མ ེན་ཡོད།

༣ ང་ལམ་ ་ གས་པ་དང་། ང་ཉལ་བ་སོགས་
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གང་ཡིན་ལ་ ེད་ ིས་ཞིབ་ ་བ ག་ཡོད་ལ། ངས་
ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ ེད་ ིས་ཞིབ་ ་མ ེན་
ཡོད།

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ེ་ ེང་གི་ ད་ཆ་
ཚག་གཅིག་ ང་ ེད་ ིས་མ་མ ེན་པ་མེད།

༥ ེད་ ིས་ངའི་ ་ག ག་ ན་ ་བ ོར་ཅིང་།
ག་ངའི་ ས་ ེང་ ་བཞག་ནས་ཡོད།

༦ འདི་ ་ འི་ངོ་མཚར་ ི་མ ེན་པ་ནི་ངས་
ོགས་པར་དཀའ། ་ན་མེད་པའི་མཛད་ ོད་ལ་

ངས་འ ན་པར་མི་བཟོད།
༧ ང་གང་ ་ ིན་ནས་ ེད་ ི་ གས་ཉིད་ལ་

གཡོལ་ལམ། ངས་གང་ ་ ོས་ནས་ ེད་ ི་ཞལ་དང་
ོལ་ལམ།

༨ གལ་ཏེ་ང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ ་འཕགས་ན།
ེད་ཉིད་དེ་ ་བ གས་ལ། གལ་ཏེ་ང་ད ལ་བའི་

ཁམས་ ་ ང་ན། ེད་ཉིད་དེ་ ་ཡང་བ གས།
༩ གལ་ཏེ་ངས་ཞོགས་པའི་གཤོག་པ་བ ངས་ཏེ།

་མཚའི་མཐའ་ ་འ ར་ནས་བ ད་ན།
༡༠ དེ་ ་ ེད་ ི་ ག་གིས་ང་རང་འ ིད་ཅིང་།

ེད་ ི་ ག་གཡས་པས་ང་རང་ ོར་ངེས་ཡིན།
༡༡ གལ་ཏེ་ངས། ན་ནག་གིས་ང་རང་བ ིབས་

ཏེ། ངའི་མཐའ་འཁོར་ ི་འོད་ ང་ ན་པར་འ ར་
རོ་ཞེས་ ས་ན།

༡༢ ན་ནག་གིས་ ང་ ེད་ལ་ང་མཐོང་ ་མི་
འ ག་པ་མི་ ིད་དེ། ན་པ་ཡང་ཉིན་མོ་བཞིན་
གསལ་བར་འ ར། ན་པ་དང་འོད་ཟེར་ནི་ ེད་ ི་

གས་ངོར་གཅིག་ ་ ང་།
༡༣ ངའི་ ོ་ ིང་ནི་ ེད་ ིས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ།

ང་མའི་མངལ་ན་གནས་ ས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ང་
ོབ་མཛད།

༡༤ ངས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ེད་ ིས་ང་རང་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ེད་ ི་
ངོ་མཚར་ལ་ ས་པར་འོས། ེད་ ི་མཛད་པ་ཇི་
འ འི་ངོ་མཚར་དང་ ན་པ་ནི་ངའི་སེམས་གཏིང་
ན་གསལ་ལོ༎

༡༥ ང་ནི་ ོག་ ་བཀོད་ཅིང་སའི་གཏིང་རིམ་
ནས་ ེལ་བ་ཡིན་ ང་། དེ་ ས། ངའི་ག གས་གཞི་
ནི་ ེད་ལ་ ོག་ ་ ར་བ་མ་ཡིན།

༡༦ ངའི་ག གས་གཞི་མ་ བ་པའི་ ་རོལ་ །
ེད་ ི་ ན་ ིས་གཟིགས་ནས་ཡོད། ེད་ ིས་

བཀོད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལས་ངས་ཉིན་གཅིག་ ང་
ལོངས་ ་མ་ ད་ ང་།༼ཡང་ན། ངའི་ཡན་ལག་
གཅིག་ ང་མ་བཀོད་པའི་ ་རོལ་ ་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ ེད་ ིས་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་ཟིན་ཏོ༎

༡༧ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་དགོངས་གཞི་ནི་ང་ལ་
ཇི་འ འི་ ་ཆེ་ཞིང་། ངས་ཀ་ནི་ཇི་འ འི་དཔོག་
པར་དཀའ་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།

༡༨ གལ་ཏེ་ངས་བ ང་བ་ཡིན་ན། ་མཚའི་ ེ་
མ་ལས་ ང་མང་། ང་གཉིད་ལས་སད་པའི་ཚ། ེད་
ད་ ང་ང་དང་མཉམ་ ་བ གས།

༡༩ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་མི་ངན་པ་ མས་
གསོད་པར་ངེས། དེ་བས། ོད་ཅག་མིའི་ ག་བ ར་

་འ ག་མཁན་ མས། ང་དང་ ལ་བར་ ིས་ཤིག
༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་གཏན་ངན་

པས་ ེད་ལ་ཡ་ལན་བ ོགས་པ་དང་། ེད་ ི་ད ་
བོ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་ ོད་པ་ ས།
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༢༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ལ་ ང་བའི་མི་
མས་ ི་ ེང་ ་ང་མི་ ང་བ་ ིད་དམ། ེད་ལ་
ོལ་མཁན་དེ་ མས་ལ་ང་ཞེན་པ་མི་ལོག་པ་ ིད་

དམ།
༢༢ ང་དེ་དག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་ ང་ཞིང་།

དེ་དག་ད ་ ་བ ིས་ནས་ཡོད།
༢༣ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་བ ག་ད ད་

མཛད་དེ་ངའི་བསམ་ ལ་མ ེན་པར་མཛད་ཅིག
ང་ལ་ཚད་བགམ་ ས་ཏེ་ངའི་ ན་ ལ་མ ེན་པར་
མཛད་ཅིག

༢༤ ངའི་སེམས་ན་ངན་ཡོད་མེད་བ ག་ ེ། ང་
རང་གཏན་གནས་ ི་ལམ་ ་འ ིད་པར་མཛད་
ཅིག་ ེ༎

་བིད་ ི་མ ར། མགོ་མཛད་ལ་ ད་པ་ཞིག

༡༤༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་
མི་ངན་ མས་ལས་བ བས་ཤིང་

ཐར་ ་འ ག་རོགས། ེད་ ིས་ང་རང་ ག་ ལ་བ་
མས་ ང་ཞིང་ཐར་ ་འ ག་རོགས།

༢ དེ་དག་གིས་སེམས་ ་གཡོ་ འི་ངན་ ས་
འཐེན་ཏེ། ན་པར་ ན་ ་འཛམས་ནས་ག ལ་
འ ེད་པར་ ོམ།

༣ དེ་དག་གི་ ེ་ནི་ ལ་ ི་ ེ་བཞིན་ ོ་ཞིང་། ཁ་
ནང་ན་ ག་ ལ་ ི་ ག་ ངས་ཡོད།༼སེ་ ཱ༽

༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་མི་ངན་
པའི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ་ཐར་ ་འ ག་རོགས། ང་
རང་ ག་ ལ་བ་ མས་ལས་ ང་ ེ་ཐར་ ་འ ག་
རོགས། དེ་དག་གིས་ང་ ེལ་བའི་ངན་ ས་འཐེན་

བཞིན་འ ག
༥ ང་ ལ་དང་ ན་པ་དག་གིས་ང་ལ་ ོག་ ་

་ ི་དང་ཐིག་ ི་བ གས། དེ་དག་གིས་ལམ་འ མ་
་ ་ ི་བཏིངས་ཤིང་ ོག་ ི་འ གས་བཞིན་

མཆིས།༼སེ་ ཱ༽
༦ ངས་ ོན་ཆད་གཙ་བོ་ལ། ེད་ནི་ངའི་ ་

ཡིན་ཞེས་ ས། གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ གས་ཞིབ་
མོས་ངའི་རེ་ འི་ ད་ལ་གསོན་ཅིག

༧ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ང་ལ་བཀའ་ ིན་བ ོལ་
མཁན་ ོབས་ གས་ལགས། ག ལ་འ ེད་པའི་ཉིན་
མོར། ེད་ ིས་ངའི་མགོ་བོ་བ ིབས་པར་མཛད།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཉིད་མི་ངན་པའི་
སེམས་ ེས་ ་མ་ གས་ཤིག དེ་དག་གི་ངན་ ས་
འ བ་ ་མ་འ ག་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་

ེམས་པར་འ ར་རོ༎༼སེ་ ཱ༽
༩ མགོ་བོ་བཏེགས་ཏེ་ང་བ ོར་བ མས་ ེད་

མཁན་ ི་མི་དེ་དག་ནི། རང་གི་མ ་ནས་འོངས་
པའི་ངན་ ས་ ི་ ི་ ་༼མ་ཡིག་ ། བཀབ་པ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ ད་པར་ཤོག

༡༠ མེ་ཐལ་དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ ་ ང་བར་
ཤོག དེ་དག་མེའི་ནང་ ་བ ར་ཅིང་དོང་ནང་ ་
ག གས་ནས། ནམ་ཡང་ལངས་མི་ བ་པར་ཤོག

༡༡ ཚག་ངན་པ་བ ོད་མཁན་ ི་མི་ མས་ས་
ེང་ ་འ ེང་མི་ གས་ཤིང་། གནོད་ ོན་ ིས་

ག ག་ བ་དང་ ན་པ་དག་གི་ ོག་འ ོག་ ེ་ཕམ་
་འ ག་ངེས།

༡༢ གཙ་བོས་ ག་བ ལ་དང་འ ད་པ་ མས་
ལ་དཀར་འདོན་དང་། ཉམ་ཐག་ ་ ར་བ་ མས་
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ི་ཉེས་མིང་ལ་བ ག་པ་ངས་ཤེས་ཡོད།
༡༣ ང་བདེན་པ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་

བ ོད་པ་འ ལ་ངེས། མི་ ང་བོ་ མས་ ེད་ ི་ ང་
་གནས་པར་འ ར་རོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༤༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ོན་ཆད་
ེད་ལ་ ་འབོད་ ས་པས། ེད་

ཉིད་ ར་བ་ ར་ ་ངའི་གམ་ལ་ཕེབས་རོགས་
གནོངས། ངས་ ེད་ལ་ ་འབོད་ ེད་པའི་ཚ། ེད་

ིས་ གས་ཞིབ་མོས་ངའི་ ད་ལ་གསན་རོགས།
༢ ངའི་ ོན་ལམ་ ོས་བཞིན་ ེད་ ི་ ང་ ་

བཤམ་པར་ཤོག ངས་ལག་པ་བཏེགས་ཏེ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་ནི། དགོང་མོའི་མཆོད་པ་ ར་ ་ ར་
ཅིག

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ཁ་ཆོད་ཅིག
ངའི་མ ་ ངས་ཤིག

༤ ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ངན་ལ་ ོགས་ཏེ། ངས་
ག་ཉེས་བསགས་མཁན་ མས་དང་མཉམ་ ་ངན་

པའི་ལས་མི་ ེད་པ་དང་། ངས་དེ་དག་གི་ཟ་མ་ཡང་
མི་བཟའ་བར་ ིས་ཤིག

༥ ང་བདེན་པས་ང་ལ་ ོད་ ་ གས་ཤིག
འདི་ནི་ མས་དང་བ ེ་བ་ཡིན། དེར་ང་ལ་ ིགས་
དམོད་ ེད་ ་ གས་ཤིག འདི་ནི་ངའི་མགོ་ཡི་

གས་ མ་ཡིན། ངའི་མགོ་ཡིས་དེ་དག་གཡོལ་བར་
མི་ ེད་དེ། དེ་དག་གིས་ངན་པའི་ལས་ ོད་པའི་

ས་ འང་། ངས་ད་ ང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ །
༦ དེ་དག་གི་ཞལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ནི་གཡང་ལ་

ག གས་ཤིག མི་ མས་ ིས་ངའི་ཁ་ལ་མཉན་པར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཏམ་འདི་ནི་ ་རམ་
བཞིན་ ་མངར།

༧ ངེད་ཅག་གི་ ས་པ་ནི་ ར་སའི་འ མ་ ་
གཏོར་ནས། མི་ མས་ ིས་ས་ཞིང་ ོ་ ས་ ིར་
བ ོགས་པའི་ས་བོང་བཞིན་ ་འ ར་རོ༎

༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་མིག་གིས་ ེད་
ལ་ཡར་ ོས་དང་། ངས་ ེད་བ ེན་པར་ ། ེད་

ིས་ང་རང་བ ར་ཏེ་ཁེར་ ང་གི་ ག་བ ལ་ ོང་
་མ་འ ག

༩ ེད་ ིས་མི་ངན་པས་ང་ལ་བ གས་པའི་ ་
ི་དང་ ག་ཉེས་པས་བ གས་པའི་ ོག་ ི་ལས་
ང་ཞིང་ཐར་ ་འ ག་རོགས།

༡༠ མི་ངན་པ་ མས་རང་གི་ ི་ལ་ཐེབས་ནས།
དེ་ལས་ཐར་མི་ བ་པར་ ོན༎

་བིད་ ིས་དོང་ནས་མཛད་པའི་བ བ་
མ ར་རམ་གསོལ་འདེབས།

༡༤༢ ངས་ ད་ཆེན་པོས་གཙ་བོ་ལ་འོ་
དོད་ ེད། ད་ཆེན་པོས་གཙ་བོ་

ལ་རེ་ ་ ེད།
༢ ངས་ཁོང་གི་ ང་ ་རང་གི་ ག་ ལ་འཆད་

ཅིང་། རང་གི་གནོན་ ོན་བ ོད་པར་ ེད།
༣ ངའི་ མ་ཤེས་རང་གི་ཁོང་ནས་ ད་པར་

ར་བའི་ཚ། ེད་ ིས་ངའི་བ ོད་ལམ་མ ེན་ ིད།
ང་བ ོད་སའི་ལམ་ ་ད ་བོས་ ོག་ ་ང་ལ་ ་ ི་
བ གས་ཡོད།

༤ ེད་ ིས་ངའི་གཡས་ ོགས་ ་གཟིགས་
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རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ངོ་ཤེས་མཁན་མེད་པས་
གཡོལ་སའི་གནས་མེད་ལ། ང་ལ་གཟིགས་ ོང་
གནང་མཁན་ཡང་མེད་དོ༎

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ོན་ཆད་ ེད་ལ་འདི་
ད་ ། ེད་ནི་ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་དང་། མི་
མས་འཚ་བའི་ ལ་འདིར། ེད་ནི་ངའི་བསོད་

ནམས་ ི་བགོ་ ལ་ཡིན་ཞེས་འོ་དོད་ ས་པ་ཡིན།
༦ ེད་ ིས་ངའི་རེ་འབོད་ལ་གསོན་ཅིག ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ཆེས་ཉམ་ཐག་པའི་གནས་ ་ ང་
ཡོད། ེད་ ིས་ང་རང་ ག་ལ་གཏོད་མཁན་ མས་
ལས་བ བས་ཤིང་ཐར་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ང་ལས་ ོབས་དང་ ན།

༧ ེད་ ིས་ང་རང་བཙན་ ད་པའི་ ལ་ནས་
འ ེན་པར་མཛད་ཅིག ངས་ ེད་ ིས་མཚན་ལ་
བ ོད་པ་འ ལ། ང་བདེན་པ་ མས་ ིས་ང་རང་
བ ོར་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ང་
བཀའ་ ིན་ཟབ་མོས་ ོང་བར་ ེད་པས་སོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༤༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་
ོན་ལམ་ལ་གསོན་ཅིག སེམས་

ཞིབ་མོས་ངའི་རེ་ ་ལ་གསོན་ཅིག ེད་ ི་ གས་
ད་ ང་བོ་དང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ང་ལ་

ཞལ་བཞེས་གནོངས་དང་།
༢ ེད་ ིས་གཡོག་པོ་ང་ལ་འ ི་ ོག་མ་ ེད་

ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཚ་བཞིན་པའི་མི་ མས་ ི་
ོད་ན་ ང་བདེན་པ་གཅིག་ ང་ཡོད་མི་ ིད།

༣ ད ་བོ་ མས་ ིས་ང་བཙན་ ིས་ཐང་ལ་

བ ེལ་ཏེ། ན་རིང་འགོར་བའི་གཤིན་པོ་བཞིན་
ན་ ོད་ ་ ོད་ ་བ ག

༤ དེ་བས། ངའི་ མ་ཤེས་ནི་རང་གི་ཁོང་ནས་
ད་པར་ ར་ཅིང་། ངའི་སེམས་ནི་རང་གི་ཁོང་

ནས་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར།
༥ ངས་གནའ་ ་མོའི་ ས་ལ་ ིར་ ན་ ས་

ནས། ེད་ ི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཤིང་།
ེད་ ི་ ག་གིས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ིན་

མཆིས།
༦ ཐན་ མ་ཆེ་བའི་ ལ་ ་ཆར་ལ་ ག་པ་ཇི་

བཞིན། ངས་ ེད་ལ་ལག་པ་བཏེགས་ཤིང་། ངའི་
སེམས་ ིས་ ེད་ལ་རེ་ ོས་ ེད།༼སེ་ ཱ༽

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་རིངས་པ་རིངས་
པར་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནོངས་དང་། ངའི་སེམས་
འཛད་ལ་ཉེ། ང་ལ་ཞལ་ ིབ་པར་མ་མཛད་ཅིག དེ་

ར་ ས་ན་ང་ནི་དོང་ནང་ ་ ང་བའི་མི་ མས་
དང་འ ་བར་འ ར་ངེས།

༨ ནངས་མོར་ ེད་ ིས་ང་ལ་ ེད་ ི་ མས་
བ ེས་ཁེངས་པའི་ག ང་ ད་ཐོས་ གས་ཤིག ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ཉིད་བ ེན་པས་སོ༎ ེད་ ིས་
ང་རང་བ ོད་པར་འོས་པའི་ལམ་དེ་ ོན་རོགས་
གནོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་སེམས་ ིས་ ེད་ལ་
ཡར་ ོས་ ས་ནས་ཡོད།

༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་རང་ད ་བོ་
མས་ལས་བ བས་ཏེ་ཐར་ ་འ ག་རོགས། ང་
ེད་ ི་གམ་ ་འཚང་བར་ །

༡༠ ེད་ ིས་ང་ལ་ ེད་ ི་དགོངས་དོན་བཞིན་
ཇི་ ར་ ོད་དགོས་ ལ་ ོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།



980 ག ང་མ ར 143–144

ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན། ེད་ ི་ གས་ཉིད་ནི་ཤིན་ ་
མཆོག་པས། ེད་ ིས་ང་རང་བདེ་བའི་ ལ་ ་
འ ེན་པར་མཛད་ཅིག

༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་
ལ་བ ས་ཏེ་ང་རང་ ོབ་རོགས་གནོངས་ཤིག ེད་

ི་ ང་བདེན་ལ་གཞིགས་ཏེ། ང་དཀའ་ ག་གི་ ོད་
ནས་འ ིད་པར་མཛད་ཅིག

༡༢ ེད་ ི་ མས་བ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ད ་བོ་
ཐམས་ཅད་མཐར་བ ད་ཅིང་། ང་ ག་ལ་ ོར་
མཁན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་གནང་རོགས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ཡིན་ནོ༎

་བིད་ ི་མ ར།

༡༤༤ གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ཕ་བོང་ནི་བ ོད་
པར་འོས། ཁོང་གིས་ངའི་ལག་པ་

ལ་ག ལ་འ ེད་ ལ་བ བས་པ་དང་། ངའི་མ བ་
མོ་ལའང་ག ལ་འ ེད་ ལ་བ བས།

༢ ཁོང་ནི་ངའི་ མས་བ ེ་ ན་པའི་ཇོ་བོ་དང་།
ངའི་རི་ ོང་དང་། ངའི་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་དང་།
ངའི་ བས་མགོན་དང་། ངའི་ བ་དང་། ངས་
བ ེན་ ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ངའི་མི་སེར་ མས་
ངའི་མངའ་འོག་ ་ ད་པར་མཛད།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། མི་ནི་ཅི་ལ་བ ིའམ། ེད་
ིས་དེ་ ར་ཁོ་ངོ་ཤེས་པ་དང་། འཇིག་ ེན་པ་ནི་ཅི་

ལ་བ ིའམ། ེད་ ིས་དེ་ ར་ ན་པར་མཛད།
༤ མི་ནི་ད གས་ཐེངས་གཅིག་དང་འ ་ལ།

ཁོའི་ལོ་ ་ནི་ ིབ་མ་བཞིན་ ་ ང་ཞིང་ ར།
༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་གནམ་མར་ཕབ་

ེ་ ་དངོས་ ་ ོན་རོགས། རི་ལ་རེག་པས་རི་བོ་
ལས་ ་བ་འ ར།

༦ ེད་ ིས་ ོག་ཞགས་བ ེས་ཏེ། དེ་དག་
ོགས་བཞིར་གཏོར་རོགས། ེད་ ིས་མདའ་

འཕངས་ཏེ། དེ་དག་འ གས་པར་མཛད་ཅིག
༧ ེད་ ིས་ ེང་ ོགས་ནས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ང་

རང་ ོབ་རོགས་གནོངས། ང་རང་ ་བོ་ཆེན་པོ་ལས་
ོབ་རོགས་གནོངས། ང་རང་ ི་མི་ མས་ ི་ལག་

ནས་བ བས་ཏེ་ཐར་ ་འ ག་རོགས།
༨ དེ་དག་གིས་ཁ་ནས་ ན་གཏམ་འཆད་ཅིང་།

དེ་དག་གིས་ལག་པ་གཡས་པ་ཡར་བཏེགས་ནས་
མནའ་ ན་མ་འབོར།

༩ ེ་ ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ ་གསར་བ་ད ལ་
བར་ ། ད་བ ་དང་ ན་པའི་པི་ཝང་གིས་ ེད་
ལ་བ ོད་ ་ལེན།

༡༠ ེད་ནི་ ེ་བོ་ ོབ་མཁན་དེ་ཡིན། ེད་ནི་
་བིད་ ོག་གི་གཤེད་མར་ལངས་པའི་ ི་ལས་

བ བས་ཤིང་ཐར་ ་འ ག་མཁན་དེ་ཡིན།
༡༡ ེད་ ིས་ང་རང་ ོབ་རོགས་གནོངས། ང་

རང་ ི་མི་ མས་ ི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ་ཐར་ ་
འ ག་རོགས། དེ་དག་གིས་ཁ་ནས་ ན་གཏམ་
འཆད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ལག་གཡས་པ་ཡར་
བཏེགས་ནས་མནའ་ ན་མ་འབོར་བར་ ེད།

༡༢ ངེད་ཅག་གི་ ་ནི་ལོ་ན་ ང་ འི་ ས་ནས་
ོང་བོའི་ས་བོན་བཞིན་ ་ ེ་བར་ཤོག ངེད་ཅག་གི་
་མོ་ནི་ཁང་པའི་བཟོ་ད ིབས་བཞིན་ ་བཞེངས་

པའི་དམ་པའི་གནས་ ི་ ར་ ོ་བཞིན་མཛས་པར་
ཤོག
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༡༣ ངེད་ཅག་གི་མཛད་ཁང་འ ་རིགས་ ་
ཚགས་ ིས་ ར་བར་གཏམས་པར་ཤོག ངེད་ཅག་
གི་ ག་ནི་ཞིང་ཐང་ནས་ ི་ ོང་ ་འཕེལ་བར་ཤོག

༡༤ ངེད་ཅག་གི་བ་ ང་གི་ བ་ཁལ་གང་བར་
ཤོག ནང་ ་འ ལ་ནས་འ ོག་མཁན་མེད་ཅིང་། ི་

་སོང་ ེ་ག ལ་འ ེད་མཁན་ཡང་མེད་པར་ཤོག
ངེད་ཅག་གི་ ང་ལམ་ འང་ ་ ད་མེད་པར་ཤོག

༡༥ བ ལ་བ་བཟང་བོ་འདི་འ ་རེག་ བ་པའི་
མི་སེར་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན། གཙ་བོ་དེ་དག་
གི་ ་ ་ ར་བའི་མི་སེར་དེ་ མས་བསོད་ནམས་
དང་ ན་ནོ༎

་བིད་ ི་བ ོད་མ ར།

༡༤༥ ངའི་ ་འམ་ངའི་ ལ་པོ་ལགས།
ངས་ ེད་ཉིད་གོང་ ་བ ར་བར་

། ངས་ ས་གཏན་ ་ ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ོད་
བ གས་འ ལ།

༢ ངས་ ས་ ག་ ་ ེད་བ ོད་བ གས་ ེད་ལ།
ས་ ག་ ་ ེད་ ི་མཚན་ལའང་བ ོད་པ་འ ལ་

ངེས།
༣ གཙ་བོ་ནི་ཤིན་ ་ བས་ཆེ་བས་བ ོད་པ་

འ ལ་བར་འོས་ཤིང་། དེའི་ བས་ཆེ་བའི་ཚད་ནི་
དཔོག་པར་དཀའ་འོ༎

༤ མི་རབས་འདིས་མི་རབས་དེའི་མ ན་ནས་
ེད་ ི་མཛད་པར་བ ོད་བ གས་ ེད་ཅིང་། ེད་
ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ ོག་པར་ ེད།

༥ ངས་ ེད་ ི་ཟིལ་ གས་ཆེ་བའི་གཟི་ ིན་
དང་། ེད་ ི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ མས་བ ེད་

མི་ ིད།
༦ མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ ས་པར་འོས་པའི་

འ ི་ལས་ ི་མ ་ ས་དེ་བ ག་ཅིང་། ངས་ ང་
ེད་ ི་ བས་ཆེ་བའི་ ན་ ོད་དེ་བ ག་པར་ །

༧ དེ་དག་གིས་ ེད་ ི་ ིན་ཆེན་པོ་དེ་ ན་ཞིང་
བ ག་པར་ ་ལ། དེ་མིན་ ེད་ ི་ ང་བདེན་ལ་ ་
ཡིས་བ ོད་པར་ །

༨ གཙ་བོ་ལ་བཀའ་ ིན་དང་། ིང་ ེ་ཡོད་ལ།
གས་ ོ་མི་ ་བས་ མས་བ ེ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་
ན་ནོ༎

༩ གཙ་བོས་ཁོང་གི་འབངས་ མས་ལེགས་པར་
ོང་ཞིང་། ཁོང་གི་ མས་དང་ ིང་ ེས་རང་གིས་

བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོབ་པར་ ེད།
༡༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་བཀོད་པ་ཐམས་

ཅད་ ིས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ེད་ ིི་དམངས་
དམ་པ་ མས་ ིས་ ང་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་
དང་།

༡༡ ེད་ ི་མངའ་ ེའི་གཟི་བ ིད་ ོག་ཅིང་།
ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དེ་ ེང་བཞིན་མཆིས།

༡༢ དེ་ ར་ ས་ན་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་
ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེ་བའི་མཛད་པ་དང་། ེད་ ི་

མངའ་ ེའི་ཟིལ་ གས་ཆེ་བའི་གཟི་བ ིད་དེ་ཡང་
ཤེས་ བ།

༡༣ ེད་ ི་མངའ་ ེ་ནི་གཏན་ ི་མངའ་ ེ་ཡིན་
ལ། ེད་ ིས་བཞེས་པའི་དབང་ཆ་དེ་ཡང་མི་རབས་

ིའི་བར་ ་གནས་པར་འ ར།
༡༤ འ ེལ་ཟིན་པ་ མས་གཙ་བོའི་ ོར་བར་

ངེས་ལ། མནན་ཟིན་པ་ མས་ ང་ཁོང་གིས་ཡར་
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ལངས་ ་འ ག་ངེས།
༡༥ དམངས་ཡོངས་ ིས་མིག་ ང་ཡར་བཏེགས་

ཏེ་ ེད་ལ་ ་ཞིང་། ེད་ ིས་ག་ ས་ཡིན་ ང་ཁོ་
ཚ་ལ་བཟའ་བ་གནང་བར་ ེད།

༡༦ ེད་ ིས་ ག་བ ངས་པ་ན། ད གས་དང་
ན་པ་ མས་ ི་འདོད་དོན་ཚམས་པར་འ ར།

༡༧ གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་
ཅད་ ི་ ོད་ན་ ང་བདེན་མིན་པ་ཞིག་མེད་ལ།
ཁོང་གིས་ཅི་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ མས་བ ེ་
དང་ ན།

༡༨ གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་
དེ། སེམས་ མ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ ་འབོད་ ེད་
མཁན་དེ་དག་ལ་གཙ་བོ་ཤིན་ ་ཉེའོ༎

༡༩ ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ མས་ལ་
ཁོང་གིས་བསམ་དོན་འ བ་ ་འ ག་པ་མ་ཟད། དེ་
དག་གི་རེ་འབོད་ལ་གསན་ཅིང་དེ་དག་ ོབ་པར་
ངེས།

༢༠ གཙ་བོས་ཁོང་ལ་དགའ་མཁན་ མས་ ང་
བར་ ེད་ ང་། མི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་
པར་འ ར།

༢༡ ངའི་ཁ་ཡིས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་བ ོད་པ་
འ ལ་བར་ ། ཤ་ ས་དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་

ས་གཏན་ ་ཁོང་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་བ ོད་
བ གས་ ེད་པར་ཤོག།

༡༤༦ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་ཅིག ངའི་སེམས་ལགས།

ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་ཨང་།
༢ ངས་མི་ཚ་གང་བོར་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་

འ ལ་བར་ ། ང་འཚ་བཞིན་པའི་ ས་ ་ངེད་ ི་
་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད།

༣ ོད་ཅག་གིས་ ལ་པོ་བ ེན་མི་ ང་ལ།
འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ང་བ ེན་མི་ ང་། དེས་ ོད་
ལ་ ོགས་དན་ཅི་ཡང་མཛད་མི་ ས།

༤ དེའི་ད གས་འགག་པ་ན་ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་
་འཐིམ་འ ོ་ལ། དེའི་འཆར་གཞི་ མས་ ང་ཉིན་

དེར་མེད་པར་འ ར།
༥ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ ོགས་ ་བ ེན་པ་དང་། གཙ་

བོ་ ེ། ཁོང་ཉིད་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་མཁན་དེ་ནི་
བསོད་ནམས་དང་ ན་ནོ༎

༦ གཙ་བོས་གནམ་དང་། ས་དང་། ་མཚ་དང་།
དེའི་ནང་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་མཛད་པ་ཡིན་
ལ། ཁོང་གིས་ ས་གཏན་ ་ག ང་ ང་བ ང་བར་
འ ར།

༧ ཁོང་གིས་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ཐེབས་པ་ལ་
དཀར་འདོན་དང་། བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བ་ལ་
བཟའ་བ་ ེར་བ་མ་ཟད། གཙ་བོས་བཙན་ ེར་བ་

མས་གཏོང་བར་ ེད།
༨ གཙ་བོས་ཞ་ར་ མས་ ིས་མིག་ ེས་པ་དང་།

གཙ་བོས་གཞན་ ིས་མནན་པ་ མས་ཡར་ ོང་
བར་ ེད། གཙ་བོ་ནི་ ང་བདེན་པ་ མས་ལ་དགའ་
འོ༎

༩ གཙ་བོས་གནས་གཡར་བ་ མས་བ ང་ཞིང་།
་ ག་དང་ གས་ས་མ་ མས་ ོབ་པར་ ེད་ ང་།

མི་ངན་པའི་བ ོད་ལམ་ ག་ ོག་ ་ ེད་ངེས།
༡༠ གཙ་བོ་ནི་ ས་གཏན་ ི་ ལ་པོར་འ ར་

རོ༎ ཙ་ཡོན་ལགས། ོད་ ི་ ་མི་རབས་ ིའི་བར་
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་ ལ་པོར་འ ར་ངེས། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་ཨང་༎

༡༤༧ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
པ་ ིས་ཤིག་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ང་ཚའི་ ་ཡི་ལེགས་ཚགས་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བ་ནི་
བཟང་ལ། བ ོད་པའི་ཚག་ནི་འ ལ་བར་ཡང་འོས་
སོ༎

༢ གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བཞེངས་པ་དང་། ད ི་
སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཁ་ཐོར་ ་ ར་བ་

མས་ ིར་བ ས་པ་མ་ཟད།
༣ ཁོང་གིས་སེམས་ ས་པ་ མས་གསོས་ཤིང་།

དེ་དག་གི་ ་ཁ་ག ད་པར་མཛད།
༤ ཁོང་གིས་ ར་མའི་ ངས་ཀ་བ ིས་པ་དང་།

དེ་དག་རེ་རེ་ལ་མིང་ཡང་གསོལ།
༥ ངེད་ཅག་གི་ཇོ་བོ་ནི་ བས་ཆེ་ཞིང་། མ ་

ས་ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན། ཁོང་གི་ཤེས་རབ་ནི་ནམ་
ཡང་གཞལ་བར་དཀའ་འོ༎

༦ གཙ་བོའི་མི་ཉམ་ ང་ མས་ ོར་ཞིང་། མི་
ངན་པ་ མས་ས་ལ་ ེལ་བར་ ེད།

༧ ོད་ཅག་གིས་བཀའ་ ིན་བསབས་ ིར་གཙ་
བོ་ལ་ ་ད ངས་ལོངས། པི་ཝང་གིས་ངེད་ཅག་གི་

་ལ་བ ོད་ ་ ལ།
༨ ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་ ིན་ ིས་བ ིབས་ནས་

ས་ལ་ཆར་འབབ་ ་བ ག་པས། རི་བོའི་ ེང་ ་ ་
ེས་པར་ ར།

༩ ཁོང་གིས་རི་ གས་དང་འཛར་ ད་འ ིན་
པའི་ ་ཏ་ལ་ ོ་ཆས་བ ལ།

༡༠ ཁོང་ཉིད་ འི་ཤེད་ གས་ལ་མི་ད ེས་ཤིང་།

མིའི་ ང་བ་མ ོགས་པ་ལའང་མི་ད ེས།
༡༡ གཙ་བོ་ནི་ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་དང་།

ཁོང་གི་ མས་བ ེར་ ག་མཁན་ མས་ལ་དགའ།
༡༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་

བ ོད་ ་ ེར་ཅིག ཙ་ཡོན་ལགས། ོད་ ིས་ ོད་ ི་
་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ ོ་གཏན་
བ ན་པར་མཛད་པ་དང་། ོད་ ི་ ོད་ན་གནས་
པའི་ ་དང་ ་མོ་ལ་བདེ་ ིད་བ ལ།

༡༤ ཁོང་གིས་ ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་ལ་ཞི་བདེ་
ཡོང་ ་བ ག་པ་དང་། ོ་བཟང་བོས་ ོད་རང་
ཚམས་པར་མཛད།

༡༥ ཁོང་གིས་ས་ལ་བཀའ་ཕབ་ན། ཁོང་གི་
ག ང་བཞིན་ ར་ ་ ོད་པར་འ ར།

༡༦ ཁོང་གིས་ཕབ་པའི་ཁ་བ་ནི་ ག་བལ་དང་
འ ་ལ། བ་མོ་ཐལ་བ་གཏོར་བ་དང་འ ་ཞིང་།

༡༧ ཁོང་གིས་ཤེལ་ཟེགས་ ་ འི་སེར་བ་འཕེན་
པར་ ེད། ཁོང་གིས་བཏང་བའི་ ང་ ང་ནི་ ་ཞིག་
གིས་བཟོད་ ས་སམ།

༡༨ ཁོང་གིས་བཀའ་འབེབས་ཐེངས་གཅིག་གིས་
འདི་དག་བ ་བར་འ ར་ཞིང་། ཁོང་གིས་ ང་
ལངས་པར་མཛད་ན། ་ཡང་བ ར་བར་འ ར།

༡༩ ཁོང་གིས་ཁོང་གི་བ ོད་ལམ་ནི་ཡ་ཀོབ་ལ་
བ ན་ཞིང་། ཁོང་གི་ ིམས་ ོལ་དང་ ིག་ཡིག་ད ི་
སི་རལ་བ་ལ་བ ན།

༢༠ མངའ་ ེ་གཞན་པ་ མས་ཁོང་གིས་འདི་
ར་ ོང་མ་ ོང་ཞིང་། ཁོང་གི་ ིག་ཡིག་ལ་མཚན་

ན། དེ་དག་གིས་ ར་ནས་མི་ཤེས་སོ༎ ོད་ཅག་
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གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག།

༡༤༨ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་ཅིག ནམ་མཁའི་ཞིང་

ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག མཐོ་བའི་གནས་
ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༢ ཁོང་གི་བང་ཆེན་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་
བ ོད་པ་ད ལ་དགོས། ཁོང་གི་ད ང་ཚགས་ ན་

ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ད ལ་དགོས།
༣ ཉི་མ་དང་ ་བ་ལགས། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་

བ ོད་པ་ ལ་ཅིག འོད་ ོ་བའི་ ར་ཚགས་ལགས།
ོད་ཅག་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་

ཅིག
༤ ནམ་མཁའི་ཡང་ ེང་གི་ནམ་མཁའི་ཞིང་

དང་། ནམ་མཁའི་ཡང་ ེང་གི་ ་བོ་ལགས། ོད་
ཅག་གིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༥ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་
ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གིས་བཀའ་བ ོས་པ་ཙམ་ ིས་ཡོད་ཚད་འ བ་
པར་འ ར།

༦ ཁོང་གིས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ས་གཏན་
་བ ན་པོར་བ གས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་བཀས་

བཏགས་པ་ མས་འདོར་མི་ ང་།༼ཡང་ན་འདའ་
མི་ ང་ཞེས་ འོ༎༽

༧ ས་ ེང་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཉ་
ཆེན་དང་། ་མཚ་ཐམས་ཅད་དང་།

༨ མེ་དང་། སེར་བ་དང་། ཁ་བ་དང་། ག་པ་
དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ ར་ ང་བའི་ ང་དང་།

༩ རི་བོ་ཆེན་པོ་དང་། རི་ ན་དང་། འ ས་ ་

ཐོགས་པའི་ཤིང་དང་། ག་པ་ཐམས་ཅད་དང་།
༡༠ གཅན་གཟན་དང་། ོ་ གས་ཐམས་ཅད་

དང་། འ ་རིགས་དང་། འདབ་ཆགས་དང་།
༡༡ འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེ་བོ་དང་། དམངས་

ཡོངས་དང་། འགོ་བ་དང་། འཇིག་ ེན་འདིའི་ཞལ་
ེའི་དཔོན་པོ་ མས་དང་།

༡༢ གཞོན་ ་དང་། ན་ ང་མ་དང་། ན་པོ་
དང་། ིས་པ་བཅས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་
ཅིག་ཨང་།

༡༣ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་
ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གི་མཚན་ཁོ་ན་ནི་གཞན་ ིས་གོང་ ་བ ར་བ་
དང་། ཁོང་གི་གཟི་ ིན་ཁོ་ན་ནི་ནམ་མཁའི་སའི་
ཡང་ ེང་ན་ཡོད།

༡༤ ཁོང་གིས་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ ་མཐོ་
་བཏེགས་པས། ཁོང་གི་༼ཡང་ན་ཁོང་གིས་ཞེས་

བ ར་བར་ །༽དམ་པའི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་
ེ། ཁོང་དང་ཉེ་བར་བ ད་པའི་མི་སེར་ཐམས་ཅད་
ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ོད་ཅག་གིས་གཙ་

བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག།

༡༤༩ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་ཅིག གཙ་བོ་ལ་ ་གསར་བ་

ལ་ཅིག དམ་པའི་དམངས་ མས་ ི་ད ས་ནས་
ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རང་ཉིད་འགོད་མཁན་
ི་ཇོ་བོ་ལ་དགའ་བར་ཤོག ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་
མས་ཁོ་ཚའི་ ལ་པོ་ཡོད་པས་ ོ་བར་ཤོག

༣ ཁོ་ཚས་གར་འ བ་ཞོར་ཁོང་གི་མཚན་ལ་
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བ ོད་པ་འ ལ་བ་དང་། ་དང་ ་ ན་བ ང་ ེ་
ཁོང་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་བར་ཤོག

༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་མི་སེར་
མས་ལ་ད ེས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་
ིན་ཉམ་ ང་བ་དག་གི་ ན་གོས་ ་བ ོལ་ངེས།

༥ དམ་པའི་དམངས་ མས་ནི་རང་ལ་ཐོབ་པའི་
གཟི་བ ིད་ལ་བ ེན་ནས་དགའ་བར་ཤོག ཁོ་ཚས་
མལ་ ིའི་ ེང་ནས་དགའ་འབོད་ ེད་པར་ཤོག

༦ ཁོ་ཚས་ཁ་ནས་ ་ནི་ ་ན་མཐོ་བར་བ ོད་
བ གས་དང་། ལག་ ་རལ་ ི་སོ་གཉིས་མ་ཐོགས་
ཏེ།

༧ ི་ ེ་ མས་ལ་འཁོན་ལན་དང་། དམངས་
ཡོངས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་ཤོག

༨ གས་ཐགས་ ིས་དེ་དག་གི་ ེ་བོ་བ ིགས་
ཤིང་། གས་ ོག་གིས་དེ་དག་གི་ ོན་ཆེན་ ོག་
པར་ཤོག

༩ དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ ་དེབ་ ་བཀོད་པའི་
ཞལ་ཆད་ མས་ལག་བ ར་ ེད་པར་ཤོག ཁོང་གི་
དམ་པའི་དམངས་ མས་ནི་འདི་འ འི་གཟི་བ ིད་
དང་ ན་པས། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་

ིས་ཤིག་ཨང་༎

༡༥༠ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་
ལ་ཅིག ་ཡི་དམ་པའི་གནས་ནས་

ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ཁོང་གིས་མ ་ ས་ཆེན་
པོ་བ ན་པའི་ནམ་མཁའི་འོག་ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་ཅིག

༢ ཁོང་གི་མ ་ཆེ་བའི་མཛད་པ་ལ་བ ས་ཏེ་
ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ཁོང་གི་ཡིད་ ་འོང་བའི་

ོད་ལམ་ལ་བ ས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག
༣ ་ ང་གིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ་

དང་པི་ཝང་། ་ ན་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་
ཅིག

༤ ་ ང་ཞིང་ ོ་འ བ་ཞོར་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་
ལ་ཅིག ད་དང་ ན་པའི་རོལ་ཆས་དང་ ིང་
འི་ ་ཡིས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག

༥ ་ཆེ་བའི་ ག་ཆས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་
ཅིག ་མཐོ་བའི་ ག་ཆས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་
ཅིག

༦ ད གས་དང་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་
བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
བ ོད་པ་ ལ་ཅིག་ཨང་༎ ༎



ལེགས་བཤད་ ི་མདོ།

༡ འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ་བིད་ ི་ ་ ་
ལོ་མོའི་ཞལ་གདམས་ཡིན་ལ། ༢ དེའི་དམིགས་

ལ་ནི་མི་ མས་ལ་ཤེས་རབ་དང་བཀའ་ ོབ་ཤེས་
་འ ག་པ་དང་། གནས་ གས་ ིས་ ག་པའི་ ད་

ཆའི་ད ེ་བ་ཡང་ཤེས་དགོས་པ་དང་། ༣ ཤེས་རབ་
དང་། མས་སེམས། འ ་མཉམ་དང་ ང་བདེན་

ི་བཀའ་ ོབ་ཇི་ ར་དང་ལེན་ ེད་ ལ་དང་།
༤ ན་པོ་ཇེ་གསལ་དང་། གཞོན་ ་ མས་ལ་ཤེས་
ཡོན་དང་ཐབས་ ས་འཛམས་པའི་ལམ་དང་། ༥ ད་

ང་ཤེས་རབ་ ན་པས་ཐོས་ན་ཤེས་ ་ ན་ མ་ཇེ་
ཚགས་དང་། ོ་རིག་ ན་པའི་མི་ལ་ ོ་ ོས་ ས་ ་
འ ག་པ་མ་ཟད། ༦ མི་ མས་ལ་ཞལ་གདམས་དང་
དཔེ་འགོད་ཤེས་ ་འ ག་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་

ན་པ་དག་གི་ ད་ཆ་དང་གབ་འ ི་ཡང་ཤེས་ ་
འ ག་ཆེད་ཡིན།

༧ གཙ་བོ་ལ་ ས་པ་ནི་ཤེས་རིག་གི་མགོ་ ོམ་
ས་ཡིན་ལ། ན་ ོངས་པ་ མས་ ིས་ཤེས་རབ་དང་
བཀའ་ ོབ་ལ་ ང་ ང་ ེད་ངེས། ༨ གཅེས་པའི་ ་
ལགས། ོད་ ིས་ཕའི་བཀའ་ ོབ་ལ་ཉན་ཏེ། མའི་

གས་ ོལ་དང་ཡང་འ ལ་མི་འོས།༼ཡང་ན། ོབ་
ོན་ཞེས་བ ར་བར་ །༽ ༩ དེ་ནི་ ོད་ ི་མགོ་བོའི་

ཅོད་པན་དང་ ེའི་མ ལ་ ན་ ་ ེད་དགོས།
༡༠ གཅེས་པའི་ ་ལགས། མི་ངན་ ིས་ ོད་ལ་

བ ་ ིད་གཏོང་ན། གང་འདོད་ ་ ེས་ ་ གས་
མི་ ང་། ༡༡ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་ ོད་ལ། ོད་ངེད་ཅག་

དང་མཉམ་ ་སོང་ ེ། ཡིབ་ནས་བ ད་དེ་མིའི་ ག་
བ ར་ ་འ ག་པ་དང་། ང་ ེ་ཉེས་མེད་ མས་
གསད་པར་ ། ༡༢ ང་ཚ་ནི་ད ལ་ཁམས་དང་འ ་
བར་དེ་དག་གསོན་པོར་ ར་མིད་ ། དེ་དག་ནི་
དོང་ནང་ ་འབབ་པའི་མི་དང་འ ་བར། ང་ཚས་

ན་ ་མེད་པར་ ས་ན། ༡༣ ང་ཚར་ ་ནོར་མང་པོ་
ཐོབ་ངེས་ལ། རང་གི་ ོད་ཁང་བཅོམ་ནོར་ ིས་གང་

་ཞིང་། ༡༤ ང་ཚ་ཚང་མས་དེ་ མས་ཆ་བགོས་
ིས། ཚང་མས་མཉམ་ ་ ལ་བ་གཅིག་ལོངས་ ་
ོད་པར་ ་ཞེས་ ་ན། ༡༥ གཅེས་བའི་ ་ལགས།
ོད་རང་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་བ ོད་ ་མི་འོས་པས།
ོད་ ི་གོམ་ཁ་ཁོ་ཚའི་ལམ་ ་འཇོག་པ་མཚམས་

འཇོག་དགོས། ༡༦ དེ་ནི་ཁོ་ཚ་ནི་ ་ངན་ ི་ ོགས་
་བང་གིས་བ གས་ཏེ། ཉེས་མེད་ ི་མི་ མས་

གསོད་པའི་ ོགས་ ་བ ོད་ ི་ཡོད་པ་དང་། ༡༧ དེ་
ནི་ ེ ་བཞིན་རང་ཉིད་ ི་ ོ་ ་ཐོན་ ས་བཞའ་
ཐབས་མེད་པ་བཞིན་ཡིན་པས་སོ༎ ༡༨ དོན་ ིས་མི་
འདི་དག་གི་ ང་བ་ནི། རང་གིས་རང་ ག་བ ར་

་འ ག་པ་དང་། ཙག་ ར་ ོད་པ་ནི། རང་ ོག་
རང་གིས་གཅོད་པ་ཡིན་པ་དང་། ༡༩ ་ནོར་ཧམ་པ་
ཆེ་བ་དག་གི་ ོར་བ་ཡོད་ཚད་ནི་དེ་འ ་ཡིན་ལ།
འདི་ ་ འི་སེམས་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ་ནོར་
འ ོག་པའི་ཆེད་ ་ ོག་ ང་འདོར་བར་ ེད།

༢༠ ོད་ ིས་ཉོན་དང་། ཤེས་རབ་ ིས་ ང་ན་
ད་འབོད་ ེད་ ིན་ཡོད་ལ། ཐང་ཆེན་ན་ ་ཅོ་
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འདོན་ ིན་འ ག་ ེ། ༢༡ འ ་འཛ་ཆེ་བའི་ ང་
མགོ་ན་འབོད་པ་གཏོང་བ་དང་། མཁར་ ི་ ོ་ཆེན་
དང་། མཁར་ ི་ ོད་ན་ ད་ཆ་བ ོད་ ིན་མཆིས།
༢༢ ཇི་ ར་བ ོད་ ིན་འ ག་ཅེ་ན། ོད་ཅག་ ན་

ོངས་པ་ མས་ ན་ ོངས་ལ་དགའ་བ་དང་། ད་
གསོད་ ེད་མཁན་ མས་ནི་ ད་གསོད་ལ་དགའ་
ཞིང་། ོངས་བ་མ ེགས་འཛན་ ི་མི་ནི་ཤེས་རིག་
ལ་ ང་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན།
༢༣ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ིགས་དམོད་འདི་ཐོས་ནས་

ིར་འཁོར་བར་འོས་པ་དང་། ངས་རང་གི་ མ་
ཤེས་ ིས་ ོད་ཚའི་སེམས་ ད་བ ན་པར་ ས་ཏེ།
ངའི་ ད་ཆས་ ོད་ཚ་ལ་མ བ་ ོན་ །

༢༤ ངས་ ོད་ཚར་ ད་འབོད་བཏང་མོད།
ོད་ཚས་ཉན་མ་ ང་ལ། ངས་ ོད་ཚར་ལག་པ་

བ ིངས་མོད། ོད་ཚ་ ས་ ང་ ང་དོགས་མ་
ས། ༢༥ མདོར་ན་ ོད་ཚས་ངའི་ཁ་ཏ་ཡོད་ཚད་

ལ་ བ་ ་དོར་བ་དང་། ངའི་ ིགས་དམོད་དང་
ལེན་ ེད་མ་ བ་པས། ༢༦ ོད་ཚ་གནོད་འཚ་ལ་
འ ད་ ས། ངས་འ ་བར་ ེད་ལ། ོད་ཚའི་མགོར་
འཇིགས་ ག་འོང་ ས། ངས་འ ་དགོད་ ་ངེས།
༢༧ འཇིགས་ ག་ ོད་ཚའི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་འོང་
བ་ནི། ང་ཆེན་ག གས་པ་དང་འ ་ལ། གནོད་
འཚ་ཐེབས་འོང་བ་ནི། ག་ ང་ག གས་པ་དང་
འ ་བས། གཡོལ་མེད་ ི་ ག་བ ལ་ ོད་ཚའི་
འ མ་ ་ ེབས་པར་ ེད། ༢༨ བས་དེར། ོད་ཚས་
ང་ལ་རེ་འབོད་ ས་ ང་། ས་དེར་ངས་དོ་ ང་མི་
མཛད་ལ། སེམས་གཏིང་ནས་ང་རང་བཙལ་ཡང་།

ོད་ཚས་ ེད་པར་མི་འ ར། ༢༩ དེ་ནི་ ོད་ཚ་ཤེས་

རིག་ལ་ ང་ཞིང་། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པར་
མི་དགའ་བ་དང་། ༣༠ ངའི་ཁ་ཏ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་།
ངའི་ ིགས་དམོད་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་ ང་ ས་
པས་ཡིན། ༣༡ དེ་བས་ ོད་ཚས་རང་ལ་ཐོགས་པའི་
འ ས་ ་བཟའ་དགོས་ཤིང་། རང་གིས་བ ིག་པའི་

ོག་ ས་ ངས་པར་འ ར། ༣༢ ན་ ོངས་པ་
མས་བདེན་པའི་ལམ་དང་འགལ་བས། རང་གིས་

རང་ཉིད་གསོད་པར་ངེས་ལ། ོངས་བ་མ ེགས་
འཛན་པ་ མས་ ིས་བག་ཕེབས་ནས་བ ད་པས།
རང་གིས་རང་གི་ ོག་གཅོད་པར་ངེས། ༣༣ འོན་

ང་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ནི། བདེ་བར་
ོད་ཅིང་། བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ད་དེ། གནོད་

འཚར་ཡང་ ག་མི་དགོས་སོ༎

༢ གཅེས་བའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ངས་བཤད་
པའི་ ད་ཆ་དང་ལེན་ ེད་ན། ངའི་ ོབ་ ོན་

སེམས་ ་འཇགས་པར་ ེད་དགོས། ༢ ་བ་ ག་ ེ་
ཤེས་རབ་ ི་ ད་ཆར་ཉན་ནས། ོ་གཅིག་སེམས་
གཅིག་གིས་ ོ་ ོས་འཚལ་དགོས། ༣ གནས་ གས་
ལ་ ད་འབོད་དང་། ད་གསང་མཐོན་པོས་ ོ་

ོས་འཚལ་དགོས། ༤ དེ་འཚལ་ན་ད ལ་བཞིན་
་འཚལ་དགོས། དེ་བ ོགས་ན་ ེད་པའི་རིན་པོ་

ཆེ་བཞིན་ ་བ ོག་དགོས། ༥ དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་
ིས་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ ལ་ཤེས་ལ། ་

ངོས་ ང་ཟིན་ངེས། ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་མི་
མས་ལ་ཤེས་རབ་བ ོལ་ཞིང་། ཤེས་ ་དང་ ོ་
ོས་ཚང་མ་ཡང་ཁོང་གི་ཞལ་ལས་ཐོན་པ་ཡིན་པ་

ཡིན། ༧ ཁོང་གིས་ ང་བདེན་ ི་མི་ལ་ ་མེད་ ི་
ཤེས་རབ་ཉར་བ་དང་། ཁོང་ཉིད་ ོད་ལམ་གཙང་
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བ་ མས་ ི་ བ་ ་འ ར་བས། ༨ ི་ ོམས་པ་
མས་ ི་ལམ་བ ང་བ་དང་། སེམས་པ་ མ་དག་

ཡིན་པ་ མས་ ི་བདེན་ལམ་ ང་ ོབ་ ེད་ངེས།
༩ ོད་ ིས་ ང་ མས་སེམས་དང་། ི་ ོམས་

དང་། ང་བདེན་སོགས་ལེགས་པའི་ལམ་ཡོད་ཚད་
ཤེས་པར་འ ར། ༡༠ ཤེས་རབ་ ོད་ ི་སེམས་ལ་

གས་པ་དང་། ོད་ ི་སེམས་ ང་ཤེས་ཡོན་ ིས་
མཛས་པར་འ ར། ༡༡ ཐབས་ ིས་ ོད་རང་ ོབ་
ཅིང་། ོ་ ོས་ ིས་ ོད་རང་ ང་ ེ། ༡༢ ོད་རང་
ལོག་པའི་ལམ་ནས་ ོབ་པ་དང་།༼ཡང་ན། མི་ངན་

ི་ལམ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ མི་ངན་པའི་བ ་
གཏམ་ལས་ ང་ཐར་བར་འ ར། ༡༣ དེ་ ་ འི་མིས་

ང་བདེན་ ི་ལམ་དོར་ཏེ། ན་ནག་གི་ལམ་ ་
གས་ནས། ༡༤ ་ངན་ལ་འ ག་པར་དགའ་ཞིང་།

མི་ངན་པའི་དགའ་ ོགས་ལ་དགའ་བ་ཡིན། ༡༥ ཁོ་
ཚའི་བདེན་ལམ་ནི་ ག་ ོག་ཡིན་ལ། བ ོད་ལམ་མི་
མེད་ ོང་འཇགས་ཡིན། ༡༦ ཤེས་རབ་ ིས་ ོད་རང་
འ ོན་མ་ ེ། ཁ་ཡག་ཁོག་བཙག་གི་ ད་མེད་དེའི་
ལག་འོག་ལས་ ོབ་པར་ ེད། ༡༧ ཁོ་མོས་ ང་ ས་

ི་བཟའ་ ་ བ་ ་དོར་ཏེ། ་ཡི་ཞལ་ཆད་ མས་
བ ེད་ ་བ ག་པས། ༡༨ ཁོ་མོའི ིམ་ཚང་འཆི་ལམ་

་དེད་ཅིང་། རང་ཉིད་ད ལ་ཁམས་ ་ ིངས་པར་
ས་ཡོད། ༡༩ ཁོ་མོའི་གམ་ ་སོང་བ་ མས་ནི་ ིར་

འོང་མེད་ལ། གསོན་པའི་ལམ་ ་ཡང་ ེད་པར་མི་
འ ར། ༢༠ ཤེས་རབ་ ིས་ ོད་མི་བཟང་གི་ལམ་ ་
བ ོད་ ་འ ག་ངེས་ཤིང་། བདེན་པའི་མིའི་ལམ་

་ ང་ ་ངེས། ༢༡ ང་བདེན་ ི་མི་ མས་འཇིག་
ེན་ ་འཚ་ ོད་ ེད་ བ་ལ། ཡོངས་ ་དག་པའི་

མི་ མས་ས་གཞི་འདིར་གནས་པར་འ ར། ༢༢ འོན་
ང་མི་ངན་ མས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། གཡོ་ཟོལ་

ཅན་ ི་མི་ མས་ངེས་པར་ ་ ་མེད་ ་འ ར་རོ༎

༣ ངའི་གཅེས་བའི་ ་ལགས། ངའི་ གས་ ོལ་
མ་༼ཡང་ན། ོབ་ ོན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽

བ ེད་པར་ ིས་ཤིག ངའི་བཀའ་ ང་སེམས་ ་
འཛན་དགོས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ ོད་ལ་མ་
འོངས་བའི་ལོ་ ་མང་པོའི་རིང་། ལོ་ ངས་དང་
བདེ་འཇགས་ ོལ་ བ་པས་སོ༎

༣ ིང་ ེ་དང་ག ང་ ང་རང་ཉིད་དང་ཁ་
འ ལ་ ་འ ག་མི་ ང་བར། ེ་ལ་འཆིང་ཞིང་
སེམས་ ་འཇགས་པར་ ེད་དགོས། ༤ དེ་ ར་ ས་
ན་ ་དང་འཇིག་ ེན་པའི་མིག་མ ན་ནས་ ོད་ལ་
བཀའ་ ིན་རེག་ཅིང་། ོ་ ོས་ ན་པར་འ ར་ངེས།

༥ ོད་ ི་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་
བ ེན་པ་ལས། རང་ཉིད་ ི་ ོ་ ོས་ལ་བ ེན་མི་

ང་། ༦ ོད་ ིས་རང་གིས་ཅི་ ད་ཐམས་ཅད་ཁོང་
ལ་ ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོང་གིས་ ོད་ལ་ལམ་

ོན་མཛད་ངེས། ༧ རང་ཉིད་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་པར་
ོམ་མི་ ང་བར། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་དེ།

དོན་ངན་པ་དག་ལས་འ ལ་དགོས། ༨ དེ་ ར་ ས་
ན་ ོད་ ི་ ེ་བར་ ན་བཅོས་ ེད་པ་དང་། ས་
པ་ཐམས་ཅད་བ ན་ ིས་གསོ་བ་ཡིན། ༩ ོད་ ིས་
རང་གི་ ་ནོར་དང་གསར་ ་ ིན་པའི་ལོ་ཏོག་གཙ་
བོ་ལ་འ ལ་དགོས། ༡༠ འདི་ ར་ ས་ན། ོད་ ི་
མཛད་ཁང་དངོས་ཟོག་གིས་འགེངས་ཤིང་། ཆང་ ་
ཆང་གསར་ ིས་ཁེངས་ཏེ་ ི་ ་ ད་ ིད།

༡༡ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་
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བོའི་ ོབ་ ོན་༼ཡང་ན། ཆད་པ་ཞེས་ ང་བ ར་
བར་ །༽ ལ་མཐོང་ ང་ ་མི་ ང་ཞིང་། ཁོང་
གི་བཀའ་བ ོན་ལ་ ན་ ང་ཡང་ ེས་མི་ ང་།
༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོང་ད ེས་པའི་མི་ལ་
བཀའ་བ ོན་ ེད་ངེས་པས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཕས་རང་
གི་ ིང་ནས་དགའ་བའི་ ་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་པ་
དང་འ །

༡༣ ཤེས་རབ་འ ོར་ཞིང་། ོ་ ོས་ ན་པའི་མི་
དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ ན་པའོ༎ ༡༤ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཤེས་རབ་འ ོར་བ་ནི་ད ལ་ཐོབ་པ་ལས་

ག་ལ། དེའི་རིན་ཐང་ནི་གསེར་བཙ་མ་ལས་ ང་
ག་པ་མ་ཟད། ༡༥ ་ཏིག་༼ཡང་ན། པ ྨ་ ་ག༽

ལས་ ང་ ་ཆེ་བས། ོད་རང་དགའ་བའི་དངོས་
པོ་གང་གིས་ ང་བ ར་ཐབས་མེད་དོ༎ ༡༦ ོད་ ི་
ལག་གཡས་པར་ཚ་རིང་བོ་དང་། ལག་གཡོན་པར་
ཚ་བསོད་ཡོད། ༡༧ ཁོང་གི་བ ོད་ལམ་ནི་བདེ་ ིད་
ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ལམ་ནི་བདེ་འཇགས་ཡིན།
༡༨ དེས་དེ་ཉིད་ ང་འཛན་ ེད་པའི་མིའི་ ོག་གི་

ོང་བོ་ ེད་པ་དང་། དེ་ ན་ ང་ ེད་པའི་མི་ ་
ཞིག་ཡིན་ ང་བདེ་ ིད་ཡོངས་ ་ ན།

༡༩ གཙ་བོས་ཤེས་རབ་ས་གཞིར་བཀོད་ཅིང་།
ོ་ ོས་ ིས་ནམ་མཁར་བ ན་པ་ཡིན། ༢༠ ཤེས་

ཡོན་ ིས་ ་མཚ་གས་ ་ ེ་ཞིང་། ནམ་མཁའ་ནས་
ཟིལ་བ་འབབ་ ་བ ག།

༢༡ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ཤེས་རབ་དང་
ཐབས་ ས་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་ལས། དེ་དག་

ོད་ ི་མིག་ལམ་ནས་འ ལ་ ་འ ག་མི་ ང་།
༢༢ དེ་ ར། དེ་ནི་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་ ་ངེས་ལ། མ ལ་

ི་ ན་ཆ་ཡང་ ེད་ངེས་པས། ༢༣ ོད་རང་ལམ་ ་
བདེ་བར་བ ོད་ བ་པ་ལས། ང་བ་ ོ་ལ་ཐོགས་
མི་ ིད། ༢༤ ོད་རང་གན་ ལ་ ་ཉལ་ཡང་ ག་
དགོས་དོན་མེད་ལ། མལ་སའི་ནང་ ་བདེ་བར་
གཉིད་ཆོག ༢༥ ོ་ ར་ ་འཇིགས་ ག་ ང་ ང་

ག་དགོས་དོན་མེད་ཅིང་། མི་ངན་ མས་ཉེན་ཁ་
དང་འ ད་ ང་འཇིགས་དོན་མེད། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། གཙ་བོ་ནི་ ོད་ ི་བ ེན་ས་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་

ོད་ ི་ ང་བ་ ་ ི་ལ་ ིངས་ ་མི་འ ག་པར་
ང་ ོབས་ ེད་ ི་ཡོད་པས་སོ༎

༢༧ གལ་ཏེ། ོད་ ི་ལག་པར་དོན་བཟང་ བ་
པའི་ ོབས་ གས་ ན་ན། ིར་བཤོལ་ ེད་མི་ ང་
བར། ཐོབ་འོས་བའི་མིའི་ ོགས་ ་བ ིང་དགོས།

༢༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ད་ ་བ བ་ ས་པ་ཞིག་
ཡིན་ན། ིམ་མཚས་ལ། དེ་རིང་ ིར་སོངས་ཤིག།
སང་ཉིན་ཤོག་དང་། ངས་ ོད་ལ་ ེར་ངེས་ཞེས་ ་
མི་ ང་ལ།

༢༩ ོད་ ི་ ིམ་མཚས་ ོད་ ི་ཉེ་སར་བ ད་ན།
ོད་ ིས་དེ་ལ་གནོད་པའི་ལས་ ོམ་མི་ ང་།

༣༠ མི་གཞན་ ིས་ ོད་གནོད་པའི་ལས་ ོམ་
ོང་མེད་ན། ོད་ ིས་ ་མཚན་མེད་པར་ཁོ་ལ་

འ ན་ཡ་འ གས་མི་ ང་།
༣༡ ག་ ལ་བ་ལ་ ག་དོག་ ་མི་ ང་ཞིང་། ཁོ་

རང་བ ོད་པའི་ལམ་ཁ་དེ་ཡང་ ོད་ ིས་གདམས་
མི་འོས།

༣༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་མི་ངན་ལ་ ང་བ་
དང་། ང་བདེན་པ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན། ༣༣ གཙ་བོས་མི་
ངན་ ིམ་ལ་དམོད་འབོར་ཞིང་། མི་ ང་བོའི་ ོད་
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གནས་ལ་བདེ་ ིད་བ ོལ། ༣༤ ཁོང་གིས་འ ་ ོད་
ེད་སའི་གནས་ལ་འ ་ ོད་ ེད་ཅིང་། ཉམ་ ང་

གི་མི་ལ་བཀའ་ ིན་གནང་ངེས། ༣༥ ཤེས་རབ་ ན་
པའི་མི་ལ་གཟི་ ིན་འཐོབ་ཅིང་། ན་ ོངས་ཡར་
འཕགས་ ང་དེ་ནི་ངོ་ཚ་ཞིག་གོ།

༤ གཅེས་བའི་ ་ མས། ཕའི་བཀའ་ ོབ་ལ་
ཉན་ཏེ། སེམས་ཞིབ་མོས་ ོ་ ོས་ངེས་ཟིན་

དགོས། ༢ དེ་ནི་ངས་ ོད་ཚར་གནང་བའི་བཀའ་
ོབ་བཟང་བོ་ཡིན་པས། ངའི་ གས་ ོལ་༼ཡང་ན།
ོབ་ ོན་ཞེས་ ང་བ ར་ཡོད།༽དང་འགལ་མི་
ང་། ༣ ང་ནི་ཕའི་ ོན་ནས་ ས་པ་ ན་པའི་ ་

ཡིན་ལ། མའི་མིག་ལམ་ནས་གཅེས་པའི་ ་གཅིག་
་ཡིན། ༤ ངའི་ཕས་ང་ལ། ངས་བཤད་པའི་ ད་

ཆ་དག་ ོད་ ིས་སེམས་ ་འཛན་དགོས་ལ། ངའི་
བཀའ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ིས་ཏེ། བདེ་བར་
འཚ་དགོས་པ་དང་། ༥ ཤེས་རབ་ ན་དགོས་ཤིང་།

ོ་ ོས་ ང་མངའ་དགོས་པ་བ ེད་མི་ ང་ཞིང་།
ངས་ ས་པའི་ ད་ཆ་དག་ ང་དང་ བ་ ་དོར་མི་

ང་། ༦ ཤེས་རབ་དང་ཁ་འ ལ་མི་ ང་ ེ། ཤེས་
རབ་ ིས་ ོད་རང་མཐའ་ནས་ ང་བར་ ེད། དེ་ལ་
དགའ་ན། དེས་ ོད་རང་བ ང་བར་ངེས། ༧ ཤེས་
རབ་ནི་ ན་ ི་ ་བ་ཡིན་པས། ཤེས་རབ་འཐོབ་
པར་ ་དགོས། དེ་བས་ ོད་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཚད་

ི་ནང་ ་ ོ་ ོས་༼ཡང་ན། ོད་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད་
ཚད་ ོ་ ོས་དང་བ ེ་དགོས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
འཐོབ་ངེས། ༨ ཤེས་རབ་མཐོ་ ་ཐོགས་དང་། དེས་

ོད་རང་ཡར་འཕགས་ ་འ ག་ཅིང་། ཤེས་རབ་
སེམས་ ་ཆོངས་དང་། དེས་ ོད་ལ་གཟི་ ིན་བ ོལ་

ངེས། ༩ དེས་ ོད་ལ་ ོག་ ་བ ོན་ངེས་ལ། དེས་
ོད་ལ་གཟི་ ིན་ཡང་བ ོལ་ངེས་ཞེས་བཀའ་ ོབ་

གནང་།
༡༠ ངའི་གཅེས་བའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ངས་

བཤད་པའི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་ཞིང་དང་ ་ལོངས་
དང་། ཚ་རིང་བོར་འ ར་ངེས། ༡༡ ངས་ ོད་རང་
ཤེས་རབ་ ི་བ ོད་ལམ་ ་ཆས་དགོས་པའི་མ བ་

ོན་ ས་ཟིན་ལ། ང་བདེན་ ི་ལམ་ འང་ ིད་
ཟིན། ༡༢ ོད་རང་དེ་བཞིན་ ་སོང་ན། བ ོད་སའི་
ལམ་འ ང་དོགས་མི་ ིད་ལ། ོད་རང་ གས་ ང་
འ ེད་མི་ ིད། ༡༣ བཀའ་ ོབ་གཏན་ ང་ ་དགོས་
པ་ལས། ོད་གཡེང་ ་མི་ ང་བར། ནན་ཏན་ ིས་

ང་དགོས། དེ་ནི་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་ཡིན་པས་སོ༎
༡༤ མི་ངན་པའི་ལམ་ ་བ ོད་མི་ ང་ལ།

སེམས་ངན་ཅན་ ི་བ ོད་ལམ་ འང་ གས་མི་
ང་། ༡༥ དེ་གཡོལ་ནས་ ་བ ོད་མི་ ང་བ་མ་

ཟད། ིར་ ོག་པར་ ིས་ཤིག ༡༦ མི་འདི་དག་གིས་
་ངན་བ བ་མ་ བ་ན། གཉིད་མི་ཡོང་ཞིང་། མི་
མས་འ ེལ་ ་མ་བ ག་ན། གཉིད་ཁམས་ ང་མི་

བདེའོ༎ ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ངན་གཡོ་
བག་ལེབ་བཞིན་ཟ་ཞིང་། ག་ ལ་ཆང་བཞིན་
འ ང་གིན་ཡོད། ༡༨ འོན་ ང་། མི་བཟང་གི་ལམ་
ནི་ ་རེངས་ ི་འོད་དང་མ ངས་པས། ཉིན་ ང་
གི་བར་ ། འོད་ཇི་ ར་འ ོས་ན་དེ་ ར་གསལ་

་འ ོ། ༡༩ མི་ངན་པའི་བ ོད་ལམ་ནི་ ན་པའི་
བ མས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་ཉིད་ཇི་ ར་འ ེལ་
འ ོ་བའང་མི་ཤེས།

༢༠ ངའི་གཅེས་བའི་ ་ལགས། སེམས་ཞིབ་མོས་
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ངའི་ ད་ཆ་ལ་ཉོན་ཅིག། ་བ་ གས་ཏེ་ངའི་
གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༡ འདི་དག་ ོད་ ི་མིག་ལམ་
ལས་འབོར་མི་ ང་བར། སེམས་ ་འཛན་དགོས།
༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཚ་ ོག་ཐོབ་
པ་ཡིན་ལ། ས་པོ་གསོ་ ེད་ ི་ ན་བཟང་བོ་ཐོབ་
པའང་ཡིན།

༢༣ ོད་ ིས་རང་གི་སེམས་ ང་བ་ནི་གཞན་
ཐམས་ཅད་ ང་བ་ལས་ ང་ ག་ ེ།༼ཡང་ན།

ོད་ ིས་ནན་ཏན་ ིས་རང་སེམས་ལ་བདག་ ོང་
་དགོས་ ང་བ ར་ཡོད།༽ མི་ཚ་གཅིག་གི་ བ་

འ ས་ནི་སེམས་ནས་འོང་བ་ཡིན།
༢༤ ོད་ ིས་ ན་ཚག་ ་ ེད་ ི་ཁ་ཆོད་ཅིག

ན་གཏམ་འཆད་ ེད་ ི་མ ་ག གས་ཤིག
༢༥ ོད་ ི་མིག་ ང་མ ན་ ོགས་ ་ ང་མོར་

ོགས་དགོས་ལ།༼ཡང་ན་མིག་ ི་ཞེས་ ང་བ ར་
ཡོད།༽ ོད་ ི་མིག་གིས་མ ན་ ོགས་ ་ ང་མོར་
བ ་དགོས།

༢༦ རང་གི་ ང་འོག་གི་ལམ་བདེ་བར་བཟོས་
ཏེ། ོད་ ི་བ ོད་ལམ་ཡོད་ཚད་བ ན་པོར་ ེད་
དགོས། ༢༧ གཡས་གཡོན་གང་ ང་ ་ཡོ་མི་ ང་
བར། ོད་ ི་ ང་བ་ ་ངན་དག་དང་ ལ་ ་
འ ག་དགོས་སོ༎

༥ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། སེམས་ཞིབ་མོས་
ངའི་ཤེས་རབ་ ི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ངའི་ ོ་

ོས་ ི་ ད་ཆ་ལ་ ་བ་ གས་ཏེ་ཉོན་ཅིག ༢ དེ་ནི་
ོད་ ིས་ཐབས་ ས་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་དང་།

མ ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཉར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༣ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། འ ོན་མའི་ཁ་ལས་ ང་ ི་འཐོར་ཞིང་། དེ་

ནི་ མ་ལས་ ང་འཇམ་པ་ཞིག་ཡིན། ༤ འོན་ ང་
མཐར་མཁན་པ་བཞིན་ཁ་ཞིང་། རལ་ ི་སོ་གཉིས་
མ་བཞིན་ ོ་བ་ཡིན། ༥ ཁོ་མོའི་ ང་བ་འཆི་ལམ་ ་
འཇོག་ཅིང་། གོམ་ཁ་ད ལ་ཁམས་ ་བ ར་བར་

ེད། ༦ དེ་ལས་ཁོ་མས་ཚ་ ོག་གི་བདེ་བའི་འ ག་
ལམ་ ེད་ ིན་མེད་ལ། ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ ི་ལམ་ ་
ནི་འ ར་བ་ཆེ་ཞིང་བ ན་པོ་མིན་པ་ཤེས་ ིན་མེད།

༧ གཅེས་བའི་ ་ མས། ད་ ་ཇི་ ར་བཤད་པ་
བཞིན་ཉན་དགོས་པ་ལས། ངས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་
འདོར་མི་ ང་། ༨ ོད་བ ོད་སའི་ལམ་ ་ནི་ཁོ་མོ་
དང་ ང་ ་བ ེད་དགོས་པ་ལས། ཁོ་མོའི་ཁང་པའི་

ོ་འ མ་དང་ཉེ་བར་བ ད་མི་ ང་། ༩ དེ་ ར་
ས་ན་ ོད་ ི་གཟི་ ིན་མི་གཞན་པར་ ེར་ ིད་པ་

དང་། ོད་ ི་ལོ་ ་ཡང་ག ག་ བ་ཅན་ ི་མི་ལ་
དབང་བར་འ ར་ཡང་ ིད་ལ། ༡༠ ཡང་ ི་མི་དག་

ོད་ ི་ ོབས་ གས་ ིས་ཚམས་པར་ ་ངེས་ཤིང་།
ོད་ ིས་འབད་པས་བ བ་པ་དག ི་མི་དག་གི་
ིམ་ ་ ོགས་པར་ ར་ཏེ། ༡༡ མཐར་ ོད་ ི་ཤ་
ས་དང་ ས་ ང་མེད་པར་བཟོས་ནས། ོད་རང་
ག་ ས་འདོན་པའི་གནས་ ་བ ལ་ཏེ། ༡༢ ོད་
ིས། ང་ཇི་ ར་བཀའ་ ོབ་ལ་ ང་ཞིང་། སེམས་

ནས་ གས་ ོལ་ལ་མཐོང་ ང་ ས་པ་ཡིན་ནམ།
༡༣ ད་ ང་དགེ་ ན་ ི་ ད་ཆར་མ་ཉན་པ་དང་།
ཅིའི་ ིར་ང་ལ་བཀའ་ ོབ་མཁན་དག་གི་ཚག་ལ་མ་
ཉན་པ་ཡིན་ནམ། ༡༤ ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ ། ང་ནི་
ངན་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ ་ ིངས་འ ག་ཅེས་ ་
བར་འ ར།

༡༥ ོད་ ིས་རང་གི་ ིང་ འི་ ་དང་། རང་
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གི་དོང་ འི་ ་འ ང་དགོས། ༡༦ ོད་ ི་ ་མགོ་
ས་ཏེ་ ི་ ་འཕོ་ ང་ངམ། ོད་ ི་ ་བོ་ ས་ཏེ་
ང་ལམ་ ་བ ར་ ང་ངམ། ༡༧ དེ་ནི་ ོད་ཁོ་ནར་

དབང་བ་ལས། མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་ལོངས་ ོད་
་མི་ ང་། ༡༨ ོད་ ི་ ་མགོ་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་

པར་འ ར་དགོས་ན། ོད་ ི་ ང་འ ིས་བཟའ་ ་
ལ་དགའ་བར་ ིས། ༡༩ ཁོ་མོ་ནི་ ིང་ ེ་བའི་ཤེ ་
དང་འ ་ལ། ིང་ཉེ་བའི་ ་མོ་དང་ཡང་འ འོ༎
ཁོ་མོའི་ ོད་འཇམ་ ི་ མ་ཁས་ ོད་རང་ནམ་ཡང་
ཡིད་ཚམས་པར་ཤོག ཁོ་མོའི་ ངས་པ་ནམ་ཡང་

ོད་ ི་ཡིད་ལ་ ེད་པར་ཤོག ༢༠ ངའི་གཅེས་བའི་
་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་འ ོན་མ་ལ་ ངས་པ་ཡིན།

ཅིའི་ ིར་ ིའི་ ད་མེད་གཞན་ལ་འ ད་པ་ཡིན་
ནམ།

༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ི་བ ོད་པའི་
ལམ་མཐའ་དག་གཙ་བོ་ ན་ལམ་ ་ཡོད་པ་དང་།
ཁོང་གིས་ ང་མི་ མས་ ི་ལང་བདེ་བར་མཛད་

ིན་ཡོད། ༢༢ མི་ངན་པ་རང་ཉིད་ ི་ཉེས་པས་
འཛན་པར་ ེད་ཅིང་། ཁོ་རང་གི་ ་ངན་ ི་ཐག་
པས་ ོམ་པར་ ེད། ༢༣ ཁོ་ལ་བཀའ་ ོབ་མི་ཐོབ་
པར་འཆི་བར་ངེས་ལ། ཡང་ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་ ན་པས།
ལོག་པའི་ལམ་ལ་ གས་པར་ངེས་སོ༎

༦ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་
ོགས་པོའི་དཔང་བོ་དང་། མི་གཞན་པའི་

ཚབ་ ་མནའ་འཇོག་པར་ ེད་ན། ༢ ོད་ནི་རང་གི་
ཁ་ནས་ཤོར་བའི་གཏམ་ ིས་འདོགས་པར་འ ར་
ལ། རང་གི་མ ་ ོས་ལས་ཐོན་པའི་ ད་ཆས་འཛན་
པར་ ེད། ༣ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་རང་

ོགས་པོའི་ལག་ ་ ང་བ་ཡིན་ན། ོད་ ིས་འདི་
ར་ ས་ན་ད་གཟོད་རང་ཉིད་ ོབ་པར་ ས། གང་

ཞེ་ན། རང་གིས་དམན་ས་འཛན་པ་དང་། ོད་ ི་
ོགས་པོར་རེ་ ་ ་དགོས་སོ༎ ༤ ོད་ ི་མིག་ ང་

གཉིད་ ་འ ག་མི་ ང་ལ། མིག་ ིར་གཉིད་ ོག་
ང་ ག་ ་འ ག་མི་ ང་། ༥ རང་ཉིད་ ོབས་

དགོས་ན། ་བ་བཞིན་ ོན་པའི་ལག་ནས་ཐར་བ་
དང་། ེ ་བཞིན་ ི་བདག་གི་ལག་ནས་ཐར་འ ་

ེད་དགོས།
༦ ིད་ ག་གི་མི་ལགས། ོད་ ིས་ ོག་མའི་

འ ལ་ ོད་ལ་ ོས་དང་ཤེས་རབ་ཐོབ་ངེས། ༧ དེ་
དག་ལ་དམག་ ི་དང་། འགོ་གཙ་དང་། ེ་བོ་སོགས་
མེད་པར། ༨ ཁོ་ཚས་ད་ ང་ད ར་ཁར་ཁ་ཟས་ ་

ིག་ ེད་པ་དང་། ོན་ ད་པའི་ཚ་འ ་རིགས་
གསོག་ཉར་ ེད། ༩ ིད་ ག་གི་མི་ལགས། ོད་
རང་ ས་ག་ཚད་ཅིག་ལ་གཉིད་དགོས་སམ། ོད་
རང་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་གཉིད་ལས་སད་དམ། ༡༠ ད་

ང་ ད་ཙམ་གཉིད་དགོས། གཉིད་ ོག་ཐེབས་
ཤིག་ ེད་དགོས། ལག་པ་ མ་ནས་ ང་ཙམ་གཉིད་
དགོས་ཟེར་བའི་ཚ། ༡༡ ད ལ་ཕོངས་ཇག་པ་བཞིན་

ར་ ་ ེབས་ལ། མེད་ ག་ནི་མཚན་ཆ་ཐོགས་པའི་
མི་བཞིན་འོང་ངེས།

༡༢ གཏོལ་མེད་ ི་མི་ངན་པ་ནི་མི་ལ་ ན་ ིས་
མགོ་ ོར་གཏོང་བ་དེ་ཡིན། ༡༣ མིག་གིས་ མ་ཤེས་
འ མ་ ་འ ག་ཅིང་། ང་བས་བ ་ ོན་པ་དང་།
མ བ་མོས་འཆར་འགོད་ ེད། ༡༤ སེམས་ལ་ངན་
འཆང་ཞིང་ ན་ ་ ས་ངན་འགོད་ལ། ོག་ ་བཟོ་
བར་ ེད། ༡༥ དེ་བས། གནོད་འཚ་ཁོའི་ ེང་ལ་ ོ་
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ར་ ་ ེབས་ཏེ། ཁོ་རང་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕམ་ ེ་
ོབ་ཐབས་ ལ་བར་འ ར།

༡༦ གཙ་བོ་ལ་ ང་ ལ་ མ་པ་ ག་དང་།
ཁོང་གི་ གས་ནས་མི་འདོད་པ་གཅིག་བཅས་ ོན་
བ ོམས་བ ན་ཡོད་དེ། ༡༧ དེ་དག་ནི་ང་ ལ་ཅན་

ི་མིག་མདངས་དང་། ན་གཏམ་ ་བའི་ ེ་དང་།
མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་འ ག་པའི་ལག་པ་
དང་། ༡༨ ས་ངན་འགོད་པའི་སེམསདང་། ངན་

ི་ ོགས་ ་ ག་པའི་ ང་བ། ༡༩ ན་གཏམ་ ིས་
དཔང་བོ་ ེད་མཁན་དང་། ད་ ང་ ོགས་པོའི་ ོད་

་ ོག་ ་བཟོ་མཁན་བཅས་སོ༎
༢༠ ངའི་གཅེས་བའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཕས་

བཤད་པའི་བཀའ་ ང་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་དགོས་
ལ། ོད་ ི་མའི་ གས་ ོལ་༼ཡང་ན། ོབ་ ོན་
ཞེས་ ང་བ ར་ཡོད།༽ དང་ཁ་འ ལ་མི་ ང་བར།
༢༡ ན་ ་སེམས་ ་འཛན་དགོས་ལ། མ ལ་ ་
བ ོན་དགོས། ༢༢ ོད་རང་སོང་ན། དེས་ ོད་ལ་
ལམ་ ོན་ ་ངེས། ོད་རང་མལ་སར་ལོག་དང་།
དེས་ ོད་རང་ ང་ ོབ་ ་ངེས། ོད་རང་གཉིད་
ལས་སད་ན། དེས་ ོད་ལ་ལབ་ ེང་ ་ངེས། ༢༣ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། བཀའ་ ོབ་ནི་ ོན་མེ་ཡིན་ལ། གས་
ོལ་༼ཡང་ན། ག་ ོན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ནི་

འོད་ ང་དང་། བ བ་ འི་ ིགས་དམོད་ནི་ ོག་གི་
ལམ་ ་ཡིན་པས་སོ༎ ༢༤ དེས་ ོད་རང་ ད་མེད་
ངན་པ་ ལ་བར་ ེད་པར་ཁག་ཐེག་ ་བ་དང་།
དེས་ ོད་རང་ ིའི་ ད་མེད་ ི་ ་ ེ་འཇམ་པོ་
ལས་འ ལ་བར་ ་ བ། ༢༥ ོད་ ི་སེམས་ཁོ་མོའི་
མཛས་པར་ཆགས་མི་ ང་ལ། ཁོ་མོའི་ ར་མིག་གི་

བ ་ ིད་དང་འ ལ་དགོས། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ད་འཚང་མ་དག་གིས་བག་ལེབ་གཅིག་ལས་མི་
ག་པར་ ེད་ལ། ད་མེད་ངན་པས་མིའི་རིན་ཆེན་
ི་ཚ་ ོག་འ ོག་པར་ ེད།

༢༧ གལ་ཏེ་མིས་ མ་ལ་མེ་བ ང་ན། བ་ ི་ ་
བ་བ ེག་པར་མི་ ེད་དམ། ༢༨ གལ་ཏེ་མི་ མས་མེ་

ར་ ེང་ ་སོང་བ་ཡིན་ན། ང་བ་བ ེག་པར་མི་
ེད་དམ། ༢༩ ིམ་མཚས་བཟའ་ ར་འ ེལ་བ་ ས་

པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལས་མ་འདས་པར། དེ་དང་ཉེ་
བར་བཅར་བ་ མས། ཆད་པ་འཕོག་པར་འ ར་རོ༎

༣༠ ོག་ ོམ་སེལ་ཆེད་ ་ ེད་པའི་མི་ལ།
གཞན་ ིས་ ང་ ང་ ེད་མི་ ིད་ ང་། ༣༡ གལ་ཏེ་
མི་གཞན་ ིས་བ ང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་ ིར་དེའི་ བ་
བ ན་ ིས་འཇལ་དགོས་ལ། ིམ་ཚང་གི་ ་ནོར་
ཡོད་ཚད་ ིས་ ིན་ཚབ་འཇལ་དགོས། ༣༢ ད་
མེད་ལ་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་ནི་ ན་པོ་ཡིན་ལ།
དེ་ ོད་མཁན་ ི་ ོག་འབོར་ངེས་ཡིན། ༣༣ ཁོ་ལ་

ས་ ོན་འ ང་ཞིང་ བ་ཚད་ ོམ་ལ། ཁོའི་ངོ་ཚ་
ནི་དག་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། ༣༤ དེ་ནི་མིའི་འཁོན་
སེམས་ཛ་ ག་གི་གནས་ ་ ེབས་པ་ཡིན་ལ། འཁོན་
ལན་ ོག་པའི་ ས་ ་ ིང་ ེ་ ོམ་མི་ ིད་པས་སོ༎
༣༥ ིན་ཚབ་ཇི་ ར་འཇལ་ཡང་ལེན་མི་ ིད་ལ།
གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ལེགས་ ེས་ཇི་འ འི་མང་པོ་ ིན་
ཡང་། ཁོས་མཚམས་འཇོག་མི་ ིད་དོ༎

༧ ངའི་གཅེས་བའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ངའི་
ད་ཆ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་དགོས་ལ། ངའི་

བཀའ་སེམས་ ་འཛན་དགོས། ༢ ངའི་བཀའ་ ལ་
བཞིན་ ་བ ང་ན་འཚ་གནས་ ་ བ་པ་དང་།
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ངའི་ གས་ ོལ་༼ཡང་ན། ོབ་ ོན་ཞེས་བ ར་
ཡང་ཆོག༽མིག་འ ས་བཞིན་ ་བ ང་ ེ། ༣ དེ་
དག་ ོད་ ི་མ བ་མོར་ད ི་དགོས་ལ། སེམས་ངོས་

་བ ོས་ནས། ༤ ཤེས་རབ་ལ། ོད་ནི་ངའི་མིང་
ིང་ཡིན་ཞེས་ ས་ཏེ། ོ་ ོས་རང་གི་གཉེན་ཉེ་
་འབོད་དགོས། ༥ དེས་ ོད་རང་འ ོན་མ་ལས་

འ ལ་ ་འ ག་པ་དང་། ཁ་ཡག་བཤད་མཁས་པའི་
ད་མེད་ལས་རིང་ ་བ ེད་པར་ ེད།

༦ ོན་ཆད་ང་རང་ཉིད་ ི་ ོད་ཁང་གི་ ེ ་
ང་འ མ་ ་ལངས་ཏེ། ེ ་ ང་གི་ ིབས་བར་

ནས་ ི་ ོགས་ ་བ ས་ན། ༧ ན་ ོངས་པ་ མས་
ི་ ོད་དང་། ན་ ང་ མས་ ི་ནང་ ། ངེས་པ་དོན་
ི་ཤེས་མེད་ ི་ལོ་ ང་ཞིག ༨ ང་ལམ་བ ད་ནས་

འ ོ་ཞིང་། ཁོ་ནི་འ ོན་མའི་ ང་མདོར་སོང་ ེ།
ཐད་ཀར་ཁོ་མོའི་ ིམ་ཚང་གི་ལམ་བ ད་དེ་སོང་
བ་མཐོང་། ༩ ས་ ོད་དང་། ཡང་ན་དགོང་མོ་དང་།
ཡང་ན་མཚན་ ེད་དང་། ཡང་ན་མཚན་ ག་གི་

ོད་ ་འ ག་ལ།
༡༠ ོས་དང་། ད་མེད་ཅིག་ཁོ་བ ་ ་ ེབས་

ང་། དེས་ ད་འཚང་མའི་མཛས་ཆས་ ས་ཏེ།
བ ་ ིད་ ི་སེམས་པ་བཅངས་འ ག ༡༡ ད་མེད་
དེས་ ད་ ་ ོག་ཅིང་། བག་ཡོད་པར་མི་ ེད་ལ།

ལ་ནས་ ོད་ཐབས་མེད་པར་ ར་ཏེ། ༡༢ བས་
ལན་རེར་ ང་ལམ་ ་ཡོད་ལ། བས་ལན་རེར་ ་
ཆེ་བའི་ ི་རོལ་ ་འ ག་པ་དང་། ཡང་ན་ བས་
ལན་རེར་ ང་ ོ་དག་ན་འ ག ༡༣ དེས་ལོ་ ང་
གཞོན་ ་དེར་འ ད་ནས། ཁོ་ལ་འོ་ ས་པ་དང་། ངོ་
ཚ་མེད་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ལ། ༡༤ བདེ་བའི་མཆོད་པ་

ངའི་གམ་ ་ཡོད། དེ་རིང་ངས་རང་གི་དམ་བཅའ་
ལ་ཚར་བ་ཡིན། ༡༥ དེ་བས། ང་རང་ ིར་ ་ ོད་

རང་བ ་ ་ཡོང་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ ོད་ལ་
ག་འདོད་པས་ཡིན་ལ། བས་ལེགས་ཏེ་ ོད་དང་

འ ད་པ་རེད། ༡༦ ངས་རང་གི་མལ་ ིའི་ ེང་མེ་
ཏོག་གཙག་པའི་བལ་གདན་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ིང་

ད་ ིས་བཟོས་པའི་གདན་བཏིང་ཡོད་ལ། ༡༧ དེ་
མིན་ ན་དང་། ོས་དང་། ཨ་གར་ ི་ ན་པས་

གས་ཡོད་པས། ༡༨ ོད་རང་ཤོག་དང་། ་གཉིས་
ིས་ནམ་གསལ་བའི་བར་ ་བ ེ་ ང་ལོངས་ ་
ད་ཆོག ་གཉིས་ ིས་ཕན་ ན་བ ེ་དགར་རོལ་

ཆོག ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ེས་པ་ལམ་ཐག་
རིང་བོ་ཞིག་ལ་ ད་སོང་བས། ད་ ་ ལ་ན་མེད།
༢༠ ཁོས་ད ལ་ ག་ ེར་ཡོད་པས། ་ཉ་མ་གང་
བའི་བར་ ་ ིར་མི་ཡོང་ཞེས་བཤད་པ་དང་།

༢༡ འ ོན་མ་དེས་ཁ་ཡག་མང་པོ་བཤད་དེ་ཁོ་
ལ་བ ་ ིད་བཏང་བ་དང་། ཡིད་སེམས་འ ག་པའི་
མ ་ཡིས་མཉམ་ ་འ ོག་པར་ ས་པས། ༢༢ ལོ་

ང་དེ་ཡང་ ར་ ་མོ་དང་འ ོགས་ནས་སོང་ངོ་༎
དེ་ནི་བ་ ང་བཤས་རའི་ ོ་ཁར་འ ོ་བ་དང་འ ་
ལ། ན་ ོངས་པར་ ག་ ོག་བ བ་ ེ་ཉེས་ཆད་
གཅོད་ ་སོང་བ་དང་ཡང་འ ། ༢༣ དེ་ནི་མདའ་མོ་
ཁོའི་ ིང་ཁར་ཕོག་པར་ ག་པ་དང་། ི ་ ི་ ་

ད་པར་ ེལ་བ་དང་འ ་བས། རང་ ོག་རང་གིས་
གཅོད་ ིན་པ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག

༢༤ ངའི་གཅེས་བའི་ ་ མས། ད་ ་ངའི་ཁ་ལ་
ཉན་དགོས་པ་དང་། སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་ཁ་བཤད་
ལ་ཉོན་ཅིག ༢༥ ོད་ ི་སེམས་འ ོན་པའི་ ོགས་
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་ཆགས་མི་ ང་ལ། ཁོ་མོའི་བ ་ ིད་ ི་གཡོ་འོག་
་ ད་དེ་མགོ་འཁོར་མི་ ང་། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ཁོ་མོས་མི་མི་ ང་བ་ཞིག་ལ་གནོད་འཚ་བཏང་ ེ་
ཕམ་ཉེས་ ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། མོས་གསོད་ཉེས་
ཐེབས་པའི་མི་ཡང་ ང་ ང་མིན། ༢༧ ཁོ་མོའོ་ ིམ་
ནི་ད ལ་བའི་ལམ་ན་ཡོད་པ་དང་། ི་མའི་འ ང་
ན་ཡོད་དོ༎

༨ ཤེས་རབ་ ིས་ ད་འབོད་པ་གཏོང་བ་མིན་
ནམ། ོ་ ོས་ ིས་ ད་བ ་གཏོང་བ་མིན་

ནམ། ༢ ཁོ་ནི་ལམ་ ི་མཐོ་བའི་ ེ་མོ་དང་། ལམ་
ི་བཞི་མདོ་ ང་འ ེང་ཡོད་ལ། ༣ མཁར་ ོའི་

ལོགས་དང་། མཁར་ ོའི་འ མ་དང་། མཁར་ ོའི་
དོང་ནང་སོགས་ ་ ད་མཐོན་པོས། ༤ མི་ མས།
ངས་ ོད་ཚ་ ད་ ིས་འབོད་ ིན་ཡོད་ལ། འདི་ནི་
འཇིག་ ེན་ ི་ ེ་བོ་ཡོད་ཚད་འབོད་པ་ཡང་ཡིན་
ཏེ། ༥ ོངས་འཐོམས་ ི་མི་ མས། ོད་ཅག་གིས་

མ་ད ོད་ ོགས་ ་འ ག་དགོས། ན་ ོངས་ ི་
མི་ མས། ོད་ཅག་གིས་སེམས་གསལ་བོར་ ིས་
ཤིག ༦ ོད་ཚས་ཉོན་དང་། ངས་ ད་ཆ་ཡག་པོ་
བཤད་ ིན་ཡོད་དེ། ངས་ ེང་པའི་ ད་ཆ་དག་ནི་
ཡང་དག་པའི་ ང་བདེན་ཡིན། ༧ ངའི་ཁ་ལས་ ང་
བདེན་ ེང་ ་ཡིན་ལ། ངའི་མ ་ནི་ངན་གཡོ་ལ་

ང་ཞིང་། ༨ ངའི་ཁ་ལས་བ ོད་པའི་ ད་ཆ་ཡོད་
ཚད་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་པ་ལས། འ ོགས་བཤད་
དང་གཡོ་ ་མེད། ༩ ོ་ ོས་ ན་པ་ མས་ ིས་དེ་
ཤེས་པར་འ ར་ལ། ཤེས་ཡོན་དང་ ན་པ་ མས་

ིས་དེ་བདེན་པར་མཐོང་། ༡༠ ོད་ཅག་ལ་ངའི་
བཀའ་ ོབ་ཐོབ་པར་ ིས་ཤིག ད ལ་དཀར་ཐོབ་

པ་ལས་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ན་ལེགས་ཏེ། དེ་ནི་གསེར་
ལས་ ང་ ག་གོ། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ནི་ ་
ཏིག་༼པ ྨ་ ཱ་ག༽ལས་མཛས་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་
དགའ་སའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་བ ར་
ཐབས་ ལ།

༡༢ ང་ཤེས་རབ་ ིས་ མ་ད ོད་ ོད་གནས་ ་
ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ཤེས་ཡོན་དང་ཐབས་
ས་ ེད་ཡོད། ༡༣ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅེས་

པ་ནི། ངན་གཡོ་ལ་ ང་ཞིང་འཚར་ ང་ ེ་བ་དང་།
ང་ ལ་དང་། རང་ ོམ་དང་། ད་ ང་ ག་པའི་ལམ་
དང་། ན་གཏམ་པའི་ཁ་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་
དེ་ཡིན། ༡༤ ང་ལ་ཐབས་ ས་དང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་
པས། ང་ནི་ ོ་ ོས་ཡིན་ལ། ང་ལ་ ས་པའང་ ན་ཏེ།
༡༥ མི་དབང་ནི་ང་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་སར་བ ད་
པ་དང་། ེ་བོས་ང་ལ་བ ེན་ནས་ ི་ ོམས་གཏན་
འབེབས་ ས་པ་ཡིན། ༡༦ ལ་ ས་དང་འགོ་བ།
འཇིག་ ེན་འདིའི་ཞལ་ ེའི་དཔོན་པོ་ཐམས་ཅད་

ིས་ང་ལ་བ ེན་ནས་དབང་བ ང་བ་ཡིན། ༡༧ ང་
ལ་དགའ་མཁན་ཚར་ང་ཡང་དགའ་བ་དང་། ང་
སེམས་གཏིང་ནས་འཚལ་མཁན་ མས་ ིས་ང་ ེད་
པར་འ ར། ༡༨ ན་ མ་ཚགས་པའི་གཟི་ ིན་ང་ལ་
དབང་ཞིང་། འ ར་བ་མེད་པའི་ ་ནོར་དང་ ང་
བདེན་ཡང་ང་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༩ ངའི་དངོས་
འ ས་གསེར་ལས་ ག་ ེ། གསེར་བཙ་མ་དང་འ ་
ལ། ངས་ཐོན་ ེད་ ས་པ་དག་ད ལ་དཀར་ལས་

ང་འགོངས་སོ༎ ༢༠ ང་ནི་ ང་བདེན་ ི་བ ོད་
ལམ་དང་། ི་ ོམས་ ི་ལམ་ཁ་ན་འ ོ་བཞིན་ཡོད།
༢༡ ང་ལ་དགའ་བར་ ེད་པ་དག་ལ། ་ནོར་འཐོབ་
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པ་དང་། ཁོ་ཚའི་མཛད་ཁང་གི་ནང་ཁེངས་པར་
ེད།

༢༢ གཙ་བོའི་འ ིན་ལས་ ི་ཐོག་མ་ ེ། ེ་འ ོ་
ཐམས་ཅད་མ་བཀོད་པའི་ ་རོལ་ ་ང་ཡོད་པ་
ཡིན། ༢༣ གནའ་ ་མོའམ། གདོད་མའི་ བས་སམ།
འཇིག་ ེན་མ་ ང་བའི་ ་རོལ་ ་ང་གནས་པ་
ཡིན། ༢༤ ་མཚ་ཆེན་པོ་དང་། ་བོ་ཆེན་པའོ་མགོ་

ངས་མེད་པའི་ ་རོལ་ ། ང་རང་ ེས་ཟིན་ཏོ༎
༢༥ རི་བོ་ཆེན་པོའི་མ་ གས་པ་དང་། རི་ ན་དག་
མ་ ང་བའི་ ་རོལ་ ། ང་རང་ ེས་ཟིན་པ་ཡིན།
༢༦ གཙ་བོས་ས་གཞི་དང་ཐང་ ོང་། དེ་མིན་འཇིག་

ེན་འདིའི་ས་ ལ་མ་བཀོད་པའི་ ་རོལ་ ། ང་ནི་
ེས་ཟིན་པ་ཡིན། ༢༧ ཁོང་གིས་མཐོ་བའི་གནམ་

འགོད་ ས། ང་རང་དེ་ ་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་གཏིང་
ཟབ་པའི་ ་མཚའི་མཐའ་འཁོར་ ། ོར་ཐིག་གིས་
བ ོར་བ་དང་། ༢༨ ེང་གི་མཁའ་ད ིངས་མ ེགས་
པོར་བ ར་བ་དང་། འོག་གི་གཡང་རོང་བ ན་པར་
མཛད་ཅིང་། ༢༩ ་མཚ་ཆེན་པོ་ ིང་སོ་སའི་མཐའ་
མཚམས་ ་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་དང་། ་བོ་དག་
ཁོང་གི་བཀའ་ལས་འགོངས་མི་ ང་ལ། ས་གཞི་
ཆེན་མོ་ ་བ་གཏན་འཁེལ་ ས། ༣༠ ས་དེར། ང་
ནི་ཁོང་གི་ལས་བཟོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཉིན་ ན་ངས་ཁོང་
ཉིད་ད ེས་ ་བ ག་ཅིང་། ནམ་ ན་ཁོང་གི་ ང་

་དགའ་མ ར་རོལ། ༣༡ ཁོང་གིས་མི་ མས་ ོད་
སར་ ་ ིག་མཛད་པའི་ ལ་ ་དགའ་མ ར་རོལ་
བ་ཡིན་ལ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ི་གནས་ ་ ོད་
པར་ཡང་དགའ་བ་ཡིན།

༣༢ གཅེས་བའི་ ་ མས། ད་ ་ངའི་ ད་ཆར་

ཉོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་བ ོད་ལམ་ ལ་
བཞིན་ ་བ ང་ན། བསོད་ནམས་ ན་པར་འ ར།
༣༣ ོབ་ ོན་ལ་ཉན་ན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ ་
དགོས་པ་ལས། བ་ ་འདོར་མི་ ང་། ༣༤ ངའི་ ད་
ཆར་ཉན་པ་དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་ངའི་ ོ་འ མ་ ་
ཡར་ ོས་ ེད་པ་དང་། ངའི་ ོ་ཁར་ ག་མཁན་ ི་
མི་དེ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ ན་ནོ༎ ༣༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ང་ ེད་པའི་མིས། ཚ་ ོག་ ེད་པ་ཡིན་ལ། གཙ་
བོའི་ ིན་ བས་ ང་འཐོབ་ངེས་པས་སོ༎ ༣༦ ང་ལ་
ཕོག་ གས་གཏོང་བ་ མས་ ིས། རང་ཉིད་ ི་ཚ་

ོག་ལ་གནོད་འཚ་གཏོང་བ་ཡིན་ལ། ང་ལ་ ང་
མཁན་ མས་འཆི་བར་དགའ་བའང་ཡིན་ནོ༎

༩ ཤེས་རབ་ ིས་ཀ་བ་བ ན་དང་ ན་པའི་
ོད་ཁང་བ ན་ཏེ། ༢ ོ་ གས་བཤས་ཤིང་།

ཆང་རག་བ ེབས་ནས་ ོན་མོ་བཤམས་པ་དང་།
༣ གཡོག་མོ་ ི་ ་མངགས་ཤིང་། རང་ཉིད་མཁར་

ི་མཐོ་སར་ ད་དེ་ ད་ཆེན་པོ་བ བ་ ེ། ༤ འདི་
ད་ ། ་ནི་ ོངས་འཐོམས་པ་ཡིན། དེ་ནི་གནས་

འདིར་ཤོག་དང་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཤེས་མེད་
ི་མི་ མས་ལ། ༥ ོད་ཚ་འདིར་ཤོག་ལ། ངའི་

བག་ལེབ་དང་། ངས་བ ལ་བའི་ཆང་འ ང་དང་།
༦ ན་ ོངས་ ི་མི་ མས། ན་ གས་བཞག་ན་
བདེ་བར་འཚ་ བ་ཅིང་། འོད་ ང་ ན་པའི་ལམ་

་བ ོད་དགོས་ཞེས་ཟེར།
༧ རང་ ོམ་ ིས་ཁེངས་པ་ མས་ལ་གཤེ་བ་ནི་

རང་གིས་བ ས་ ོད་ཉོ་བ་ཡིན་ལ། མི་ངན་པར་
ིགས་དམོད་ ེད་པ་ནི་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་

བཟོ་བ་ཡིན། ༨ རང་ ོམ་ཅན་ ི་མི་ལ་ ིགས་དམོད་
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མ་ ེད་ཅིག བས་ཉེས་ན་ཁོ་རང་ ོད་ ི་ ེང་ལ་
ང་སེམས་ ེ་ ིད། ཤེས་རབ་ ན་པའི་མི་ལ་ ིགས་

དམོད་ ིས་དང་། ཁོ་ནི་ ོད་ལ་དགའ་ངེས། ༩ ཤེས་
རབ་ ན་པའི་མི་ལ་ ོབ་ ོན་ ས་ན། ཁོས་ནི་ ར་
ལས་ ག་པའི་ཤེས་རབ་འདོན་ལ། ང་བདེན་ ི་
མི་ལ་མ བ་ ོན་ ས་ན། ཁོ་ལ་ ར་ལས་ ག་པའི་
ཡོན་ཏན་ ས་པ་ཡིན། ༡༠ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་
བ ེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་འ ོར་བའི་མགོ་བ མས་པ་
ཡིན་ལ། ་ན་མེད་པ་གང་དེ་ངོ་ཤེས་པ་ནི་ ོ་ ོས་
ཡིན། ༡༡ ོད་རང་ ེས་ ་ གས་པ་ཡིན་ན། འཚ་
བའི་ཉིན་མོ་མང་ ་འཕེལ་ཞིང་། ལོ་ ་ཡང་ཇེ་རིང་

་འ ོ་ངེས། ༡༢ གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ཤེས་རབ་ ན་ན།
རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་པ་དང་། གལ་ཏེ་ ོད་རང་

ོམ་ ིས་ ེར་བ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ ད་པའོ་ ོགས་
་ཆས་ངེས་ཡིན།

༡༣ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་ ད་མེད་ ིས་ ་ཅོ་
འདོན་པ་ནི་ ན་པོ་ཡིན་པའི་ གས་ཡིན་པས། ཅི་
ཡང་ཤེས་ ིན་མེད། ༡༤ ཁོ་མོ་ནི་རང་ཚང་གི་ ོ་ཁ་
དང་། མཁར་ ོང་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་གནས་ ་བ ་
དེ། ༡༥ ལམ་འ ོ་བ་ ེ། ལམ་དེ་ཐད་ཀར་བ ད་
ནས་འ ོ་བ་དག་ལ་ ད་འབོད་ ས་ཏེ། ༡༦ འདི་

ད་ ། ་ཞིག་ནི་ ོངས་འཐོམས་པ་ཡིན། དེ་ནི་
འདིར་ཤོག་ཅེས་དང་། ཡང་། ཤེས་མེད་ ི་མི་ མས་
ལ། ༡༧ བ ས་ཡོང་བའི་ ་མངར་བ་དང་། ོག་ཟས་

ི་བག་ལེབ་ནི་ཆེས་བཟང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༡༨ མི་
མས་ ིས་ཁོ་མོའི་གམ་ ་འ ེ་ ིན་ཡོད་པ་མི་ཤེས་

ཏེ། ཁོ་མོའི་འ ལ་བ་ནི་ད ལ་བའི་གཏིང་ན་ཡོད་
དོ༎

༡༠ ཤ་ལོ་མོའི་ཞལ་གདམས།
ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ས་རང་གི་ཕ་

དགའ་ ་འ ག་ལ། ན་ ོངས་ ི་ ས་རང་གི་མ་
སེམས་ ར་ལ་གཏོད་པ་ཡིན།

༢ ང་བདེན་མིན་པའི་ནོར་ ིས་ཕན་ཁེ་ཅི་
ཡང་མེད་པ་དང་། ང་བདེན་ཁོ་ནས་ད་གཟོད་

མས་འཆི་བ་ལས་ ོབས་ བ།
༣ གཙ་བོས་ ང་བདེན་ ི་མི་ལ་ ོགས་ ོམ་

འ ང་ ་མི་འ ག་པ་དང་། མི་ངན་པའི་འདོད་པ་
མས་ ི་ ་འ ད་པ་ཡིན།

༤ ལག་པ་ ིད་ ག་པ་ མས་ད ལ་ཕོངས་ ་
འ ར་བ་དང་། བ ོན་ལ་ ན་ ི་མི་ནི་ ག་པོར་
འ ར་ བ།

༥ ད ར་ཁར་གསོག་གཉར་ཅན་ ི་མི་ནི། ཤེས་
རབ་ ན་པའི་ ་ཡིན་ལ། ོན་ ད་ ས་ ་གཉིད་
ལ་རོལ་བ་དག་ནི། ངོ་ཚ་མེད་པའི་མི་ཡིན།

༦ འ ོར་ ག་ནི་བདེན་པ་ཅན་ ི་མི་ལ་ཐོབ་
པར་ཐག་མི་རིང་བ་དང་། ག་ ལ་ ིས་མི་ངན་
པའི་ཁ་གཅོད་པར་ ེད།

༧ ང་བདེན་ ི་མི་ལ་ ེས་ ན་ ེད་པ་ནི་
བ ོད་བ གས་ཡིན་ལ། མི་ངན་ ི་མིང་ནི་ ལ་བར་
འ ར།

༨ སེམས་ ་ཤེས་རབ་ ན་པའི་མི་ལ་བཀའ་
ཐོབ་པ་དང་། ན་གཏམ་འཆད་མཁན་ ི་མི་ནི་
འ ེལ་བར་ངེས།

༩ ང་བོའི་ལམ་ ་བ ོད་མཁན་ ི་གོམ་པ་རེ་
རེ་ནི་བ ན་ལ། ལམ་ ག་ ོག་ ་བ ོད་མཁན་དེ་
འ ེལ་བར་འ ར།
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༡༠ མིག་གིས་བ ་ ོན་མཁས་པ་དེས་མི་ མས་
ག་པར་ ེད་ལ། ཁ་ནས་ ན་གཏམ་འཆད་མཁན་

དེ་འ ེལ་བར་འ ར།
༡༡ ང་བདེན་ ི་མིའི་ཁ་ནི་ཚ་ ོག་གི་འ ང་

ངས་ཡིན་པ་དང་། ག་ ལ་ ིས་མི་ངན་པའི་ཁ་
གཅོད་པར་ ེད།

༡༢ འཁོན་ ིས་ཁ་མ ་ ོང་བ་དང་། བ ེ་བས་
ནོར་བ་ཐམས་ཅད་འགེབས་ བ།

༡༣ རིག་ ན་ ི་མིའི་ཁ་ན་ཤེས་རབ་མངའ་
བ་དང་། ཤེས་མེད་ ི་མིའི་ བ་ ་ཆད་གཅོད་ ི་
ད ག་པས་ག ་ངེས།

༡༤ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིས་ཤེས་ཡོན་གསོག་པ་
དང་། ན་ ོངས་ ི་མིས་ཁ་ཡིས་ཡོད་ཚད་ ོག་
པར་ ེད།

༡༥ ག་པོའི་མིའི་ ་ནོར་ནི་ཁོའི་ ་བ ན་ ི་
མཁར་ ་ ་ཡིན་ལ། ཅང་མེད་ ི་མིའི་ད ལ་བ་ནི་
ཁོ་པའི་ཕམ་ཉེས་ཡིན།

༡༦ ང་བདེན་པའི་ངལ་ ོལ་ ིས་ ེས་ ་
འ ག་པ་དང་། མི་ངན་ ི་ ོད་པས་འཆི་ ་
འ ག༼མ་ཡིག་ ་ཉེས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽

༡༧ བ བ་ ་བ ི་ ང་ ེད་མཁན་ནི་ཚ་ ོག་གི་
བ ོད་ལམ་ ་ ེང་ ་ཡོད་ལ། བཀའ་བ ོན་ བ་ ་
དོར་བའི་མི་དེ་མགོ་བོ་འཁོར་ནས་ཡོད།

༡༨ འཁོན་སེམས་ཡིད་ལ་འཛན་ཞིང་། ཁ་ནས་
ན་ ་མཁན་དང་། གང་སར་ ་མ་ ག་མཁན་

དག་ནི། ན་ ོངས་ ི་མི་ཡིན།
༡༩ ཁ་མང་ཚག་མང་ལ་ནོར་འཛལ་འ ང་ ་

བས། རང་ཁར་རང་གིས་བདག་ ེད་མཁན་ནི་ཤེས་

རབ་ཅན་ཡིན།
༢༠ ང་བདེན་ ི་མིའི་ ེ་ནི་ ི་མེད་ ི་ད ལ་

དཀར་དང་འ ་ལ། མི་ངན་ ི་སེམས་ལ་རིན་ཐང་
ཅི་ཡང་མེད།

༢༡ ང་བདེན་ ི་མིས་མི་མང་པོ་ཞིག་གསོ་ ོང་
་ བ་ལ། ན་ ོངས་པ་དག་ནི་མ་རིག་པའི་ ེན་
ིས་འཆི་ ོགས་ ་ཆས་ངེས་ཡིན།

༢༢ གཙ་བོས་གནང་བའི་བདེ་ ིད་ ིས་མི་
མས་ ག་པོར་བ ར་བ་ལས་ ོ་ངལ་ ོ་ ང་

བ ེད་མི་ ིད།
༢༣ ན་ ོངས་པ་དག་གིས་ ོད་ངན་ ེད་མོར་

འཛན་ལ། ོ་ ན་ ི་མི་ལ་ཤེས་རབ་ ོ་བར་འཛན་
པ་ཡིན།

༢༤ མི་ངན་གང་ལ་ ག་ན། དེ་ནི་དེའི་མགོར་
ིན་འོང་བ་དང་། ང་བདེན་ ི་མི་ལ་རེ་བ་ཅི་

ཡོད་མཐའ་དག ཅི་འདོད་ ་འ བ་པ་ཡིན།
༢༥ ག་ ང་ ང་བ་ཙམ་ ིས། མི་ངན་མེད་

པར་འ ར་ལ། ང་བདེན་ ི་མིའི་ ་བ་ནི་ ས་
གཏན་ ་བ ན་པོ་ཡིན།

༢༦ ིད་ ག་གི་མིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ མས་
སོ་ ར་ལ་འ ད་པ་དང་། མིག་ ་བས་འཚ་བ་ ར་
གཙས་པར་ ེད།

༢༧ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ན་ཉི་མ་ཇེ་མང་
་གཏོང་བ་དང་། འོན་ ང་མི་ངན་ ི་ལོ་ ་ནི་ཇེ་
ང་ ་གཏོང་བ་ཡིན།

༢༨ ང་བདེན་ ི་མིའི་རེ་བ་ ར་དགའ་བར་
འ ར་བ་དང་། མི་ངན་ ི་རེ་བ་ནི་ ོང་ཟད་ ་འ ོ་
བ་ཡིན།
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༢༩ གཙ་བོའི་ལམ་ ིས་ ང་བདེན་པ་ མས་
ོབ་པར་ ེད་ལ། ག་ཉེས་བ་བསགས་པའི་མི་
མས་ཕམ་པར་གཏོང་བ་ཡིན།

༣༠ ང་བདེན་ ི་མི་ནི་ ས་གཏན་ ་འ ལ་
བར་མི་ ེད་ལ། མི་ངན་ མས་ས་ ེང་ནས་ ོད་
པར་མི་ གས།

༣༡ ང་བདེན་ ི་མིའི་ཁ་ལས་ཤེས་རབ་འ ང་
ཞིང་། ན་ ོངས་ ི་ ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར།

༣༢ ང་བདེན་པའི་མ ་ཡིས་མི་ལ་དགའ་བ་
བ ེད་ ང་། མི་ངན་ ི་ཁ་ལས་ ན་གཏམ་འོང་བ་
ཡིན༎

༡༡ གཡོ་ ་ ན་པའི་ ་མིག་ནི་གཙ་བོ་ ང་
བའི་ ལ་དང་། ི་ ོམས་ ི་ ་ ོ་ནི་ཁོང་

ཉིད་ད ེས་པའི་གནས་ཡིན།
༢ ང་ ལ་ཆེ་ན་ངོ་ཚ་ཉོ་ཡང་། ཁེངས་ ང་ཅན་

ལ་ཤེས་རབ་ ན།
༣ ང་བདེན་ ི་མིའི་ ངས་གཙང་གིས་རང་

ཉིད་ལ་ལམ་ ོན་ ་ངེས་པ་དང་། གཡོ་ཟོལ་ཅན་ ི་
མིའི་ ོད་ ིང་གིས་ཐ་མར་རང་ཉིད་བ ག་པར་ ་
ངེས།

༤ གས་ ོས་པའི་ཉིན་ལ་འ ོར་བས་ཁེ་ཕན་
ང་ཞིང་། ང་བདེན་ཁོ་ནས་ད་གཟོད་མི་ མས་

འཆི་བའི་ལམ་ལས་ ོབ་ བ།
༥ ཡོངས་ ་དག་པའི་མིའི་བདེན་ གས་ ིས་ཁོ་

ལ་ལམ་ ོན་ཡང་། མི་ངན་ནི་རང་གིས་ ས་པའི་
ནག་ཉེས་ ིས་རང་ཉིད་ ང་བར་ ེད།

༦ མི་ ང་བོའི་ ང་བདེན་ ིས་རང་ཉིད་ ི་
ོག་ ོབས་ བ་པ་དང་། གཡོ་ཟོལ་ཅན་ ི་མིས་

རང་ཉིད་ནག་ཉེས་ ི་གཏིང་ ་ ིངས་ ་འ ག
༧ མི་ངན་ཤི་བ་ན། ཁོའི་རེ་བཞག་ ང་མཉམ་

་ ན་ཆད་པ་ཡིན་ལ། ཉེས་ཅན་ ི་རེ་བ་ཡང་མེད་
པར་འ ོ་ངེས་ཡིན།

༨ ང་བདེན་ ི་མི་ནི་དཀའ་ ག་ལས་ཐར་
བ་ ེ། མི་ངན་པས་ཁོའི་ཚབ་ ེད་པ་ཡིན།

༩ སེམས་ མ་དག་མིན་པའི་མིའི་ཁ་ལས་ ིམ་
མཚས་ལ་གནོད་ ེལ་བ་དང་། ང་བདེན་ ི་མི་ལ་
ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ ེན་ ོབས་ བ།

༡༠ ང་བདེན་ ི་མིས་བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ོད་
ཅིང་། མཁར་ཡོངས་ ོགས་ ོ་བས་ཁེངས་འོང་བ་
དང་། མི་ངན་ ་མེད་ ་འ ོ་བས། མི་ཚང་མས་
དགའ་འབོད་ ་ངེས།

༡༡ ང་བདེན་ ི་མིའི་ ོན་འ ན་ཡོད་པས་
མཁར་མཐོ་ ་འཕགས་པ་དང་། མི་ངན་ ི་ཁ་ངན་
པས་མགོ་ ིང་ ོག་པར་ ེད།

༡༢ ོམ་མཚས་ལ་མི་ མས་པའི་མི་ལ། ཤེས་
རབ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་། མ་ད ོད་ཅན་ ི་མི་ནི་
ཞི་འཇགས་ ་བ་ ང་བ་ཞིག་ཡིན།

༡༣ ཅི་ཡང་བཤད་པར་དགའ་བ་དེས། གསང་
བའི་དོན་དག་ ི་ ་འ ད་པ་དང་། སེམས་ ང་
ག ང་ ང་གིས་མིས། དོན་དག་ཐམས་ཅད་ ི་ ་

ོག་མི་ ིད།
༡༤ ཐབས་དང་ཤེས་པ་མེད་ན། དམངས་ མས་

ད་པར་འ ར་བ་དང་། ས་མཁན་མང་ན། མི་
མ་ས་བདེ་བར་འཚ་ བ།

༡༥ ི་མི་ ང་ ོབས་ ེད་པའི་མི་ལ། ོང་ ད་
ཐེབས་ངེས། གཞན་ཚབ་ ་མནའ་འཇོག་པར་ ང་
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བ་དེ་ད་གཟོད་བདེ་འཇགས་ ིས་འཚ་ བ།
༡༦ ིན་ལན་ཤེས་པའི་ ད་མེད་ལ་གཟི་ ིན་

འཐོབ་པ་དང་། ག་ ལ་ ན་པའི་ ེས་པར་ལོངས་
ོད་ ས་པ་ཡིན།

༡༧ མས་ ིང་ ེ་ ན་པའི་མི་ཡིས་རང་ཉིད་
ལེགས་པར་ ོང་བ་དང་། ག ག་ བ་ཅན་ ི་མིས་
རང་གི་ ས་གནོད་འཚ་ ེལ།

༡༨ མི་ངན་དག་གི་ལས་གཉེར་ལ་རིན་ངོ་མ་
ཞིག་འཐོབ་མི་ བ་ལ། བདེན་པའི་ས་བོན་ཅན་
འདེབས་མཁན་ལ། མ ག་འ ས་དངོས་མ་ཞིག་
འཐོབ་ བ།

༡༩ ོ་འ ར་མེད་ ིས་བདེན་པ་ ོང་མཁན་ལ།
ཚ་ ོག་འཐོབ་ངེས་པ་དང་། ངན་གཡོ་འཚལ་མཁན་

ི་མི་ནི་འཆི་ངེས་ཡིན།
༢༠ སེམས་ངན་ཅན་ ི་མི་ལ་གཙ་བོ་ ང་བ་

དང་། ་ལས་ཡོངས་ ་དག་པ་ མས་ལ་ཁོང་གི་
གས་ད ེས་པ་ཡིན།

༢༡ མི་ངན་ མས་ ིས་ ེལ་ ས་ ང་། ཉེས་
ཆད་ལ་གཡོལ་ཐབས་མེད། ང་བདེན་པའི་ ེས་
རབས་པ་ མས་ ོབ་ བ་བོ༎

༢༢ ད་མེད་ག གས་མཛས་ ང་ཤེས་ཡོན་
མི་ ན་པ་དེ་ནི། གསེར་ ི་ག བ་ ་ཕག་གི་ ་ ་
བཏགས་པ་འ ་བ་དང་།

༢༣ ང་བདེན་ ི་མིའི་རེ་བ་ནི་བཟང་བོའི་
ོགས་ ་འབད་བ ོན་ ེད་པ་དང་། མི་ངན་ ིས་

རེ་བས་ཁོང་ ོ་བ ེད་པར་འ ར།
༢༤ གཏོང་བར་དགའ་བ་དེའི་ ་འ ོར་ཇེ་ ས་

ཇེ་ལེགས་ ་འ ོ་བ་དང་། སེར་ ་ཆེ་བའི་མི་དེ་

ད ལ་བར་འ ར།
༢༥ ིན་པ་གཏོང་ ར་དགའ་བ་ མས་ལ། ་

ོར་ཐོབ་ངེས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་ན་
རང་ལའང་ཕན་པ་འ ང་།

༢༦ ལོ་ཏོག་མི་འཚང་པ་ལ། དམངས་ ིས་དམོད་
འབོར་བ་དང་། འཚང་བར་ཡིད་འཐད་ཡིན་པ་དག་
ལ། མི་ མས་ ིས་ ོན་འ ན་ ་ངེས་ཡིན།

༢༧ ོད་བཟང་ལ་རེ་འབོད་གཏོང་མཁན་ལ།
ིན་ བས་འཐོབ་ བ་པ་དང་། ་ངན་ཁོ་ན་ ོད་

མཁན་དག། ེན་ངན་མགོ་ཐོག་ ་ ིན་ ིད།
༢༨ རང་གི་ ་ནོར་ལ་བ ེན་པ་ནི་འ ེལ་ངེས་

ཡིན་པ་དང་། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་མི་དེ་ལོ་མ་
གསར་བ་བཞིན་ ས་པར་འ ར།

༢༩ རང་ ིམ་ལ་གནོད་འཚ་གཏོང་མཁན་ ིས།
ཉེས་ཆད་ ང་ ་ ོང་ངེས་པ་དང་། ན་ ོངས་ ི་
མི་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་གཡོག་པོ་ ་དགོས།

༣༠ ང་བདེན་ ོང་བ་ མས་ལ་ཐོབ་པའི་
འ ས་ ་ནི་ཚ་ ོག་གི་ ོང་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་
རབ་ཅན་ ི་མི་ལ་མི་ མས་འཁོར་བར་ ེད།

༣༡ ོས་དང་། བདེན་པའི་མི་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་
ན། མི་ངན་དང་མི་ཉེས་ཅན་ལ་ ོས་ཅི་འཚལ༎

༡༢ བ བ་ ོན་ལ་དགའ་བ་ནི། ཤེས་ཡོན་ལ་
དགའ་བ་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་བ ོན་ལ་

ང་བ་ནི་ ད་འ ོའི་རིགས་ཡིན།
༢ མི་བཟང་ནི་གཙ་བོས་ ིན་ ིས་ ོང་བ་དང་།

ངན་ ས་བཀོད་ ིག་ ་མཁན་ ི་མི་ལ། གཙ་བོས་
ཉེས་པ་འཇལ་ངེས།

༣ མི་ནི་ ོད་ངན་ལ་བ ེན་ན་འཚ་གནས་ ་མི་
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བ་པ་དང་། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་ ་བ་ནི་
ལ་མི་ བ་པ་ཡིན།

༤ ད་མེད་མཛངས་མ་ནི་ ེས་པའི་མགོ་ཡི་
ཅོད་པན་ཡིན་པ་དང་། ངོ་ཚ་བོར་བའི་ ད་མེད་ནི་

ེས་པའི་ ས་གསེང་ནས་ ལ་བར་ ར་བ་འ །
༥ བདེན་པའི་མིའི་བསམ་ ོ་ནི་འ ་ ི་ ོམས་

ཡིན་པ་དང་། མི་ངན་ ི་ ོག་ ས་ནི་གཡོ་ ་ཡིན།
༦ མི་ངན་ ི ད་ཆས་མི་ ག་འཇིབས་པར་ ག་

ནས་ཡོད་པ་དང་། ང་བདེན་ ི་མིའི་ཁ་ཡིས་མིའི་
ོག་ ོབ་ བ།

༧ མི་ངན་འ ེལ་ཏེ་མེད་པར་འ ར་ལ། བདེན་
པའི་ ིམ་ཚང་ནི་ ་མ ད་གནས་ བ་པ་ཡིན།

༨ མི་ལ་རང་གི་ཤེས་རབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བ ོད་
བ གས་འཐོབ་པར་འ ར་བ་དང་། སེམས་ ་ངན་
འཆང་བའི་མི་དེ་ལ་ ན་ ིས་མཐོང་ ང་ ་ངེས་
ཡིན།

༩ གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་མི་ལ་གཡོག་
པོ་ཡོད་པ་དང་། རང་ཆེ་རང་མཐོ་ ེད་མཁན་ལ་
ཟས་ནོར་ ིས་ ོངས།

༡༠ བདེན་པའི་མིས་ གས་ཟོག་གི་ཚ་ ོག་
གཅེས་པར་འཛན་པ་དང་། མི་ངན་ ི་ ིང་ ེ་ཡང་
ག ག་ བ་ ི་རང་བཞིན་ཡིན།

༡༡ རང་གི་ཞིང་སར་རང་གིས་ ོ་འདེབ་ ེད་
མཁན་ལ། ཟས་རིགས་ཐོབ་ངེས་ཡིན་པ་དང་། ལ་
འཆོས་ ེག་མཁན་ནི་མ་རིག་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༢ མི་ངན་ ིས་ ོད་ངན་ཅན་ ི་ ་ ི་ཐོབ་
པར་དང་། བདེན་པའི་མིའི་ ་བ་ལ་གཡོ་བ་མེད།

༡༣ མི་ངན་པའི་ནོར་འ གས་ ི་ཚག་ནི་རང་

ཉིད་ ི་ ་ ི་ཡིན་མོད། འོན་ ང་བདེན་པའི་མི་
དཀའ་ ག་ལས་ཐར་ངེས་ཡིན།

༡༤ མིའི་ ད་ཆའི་འ ས་ ས་ནི། འ ང་ཞིང་ ོ་
བར་ ེད་པ་དང་། མིས་ལག་པས་ ས་པ་ནི། རང་
ཉིད་ ི་འ ས་ ་ཡིན།

༡༥ ན་པོས་ ོད་ལམ་ཡོད་ཚད་ནི། རང་གི་
མིག་ལམ་ ་ ང་བདེན་ཡིན་པ་དང་། ོ་ ོས་ཅན་

ིས་གཞན་ ི་ཁ་ཏ་ལ་ཉན་པར་ ེད།
༡༦ ན་ ོངས་པ་དག་ནི་ཁོང་ ོ་ལངས་ ་བ་

དང་། མཁས་པ་ མས་ ིས་ངོ་ཚར་བཟོད་ ོམ་ ་
བ།

༡༧ ད་ཆ་ ང་མོར་ ་མཁན་ནི་ ང་བདེན་
ཡིན་པ་གསལ་བོར་ ང་བ་དང་། དཔང་བོ་ ན་མ་
བཟོ་མཁན་ནི། གཡོ་ ་ཆེ་བ་ ིར་མངོན་པ་ཡིན།

༡༨ ཚག་ བ་ ་མཁན་ ི་ ད་ཆ་ནི། མི་སེམས་
ལ་ ིས་གཙག་པ་དང་འ ་ལ། ཤེས་རབ་ ན་པའི་

ེ་ ེ་ནི་ ན་པའི་ ན་ ས་བཟང་བོ་དང་འ ་ལ།
༡༩ ཁ་ནས་ ང་གཏམ་ ་མཁན་ནི། ས་གཏན་

་གནས་ བ་པ་དང་། ན་གཏན་ ་མཁན་ ི་མི་
ནི། ད་ཅིག་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་འཚ་མི་ བ།

༢༠ ོག་ནས་ ་ངན་ ོད་མཁན་ ི་སེམས་ ་
གཡོ་ ས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང་། མི་ལ་འ ིག་མ ན་
དགོས་ ལ་ ོན་མཁན་དེར་དགའ་ ོ་ཐོབ་འོང་།

༢༡ བདེན་པའི་མི་གནོད་འཚར་འ ད་མི་ ིད་
པ་དང་། མི་ངན་ ི་མགོར་གནོད་འཚ་ ན་ ་
འ ང་།

༢༢ ན་ ་མཁན་ཁ་ལ་གཙ་བོའི་ ང་བ་དང་།
ཅི་ ས་ག ང་ ང་གི་མི་དེར་ཁོང་ཉིད་ད ེས་པ་
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ཡིན།
༢༣ མཁས་པས་ཤེས་ཡོན་ཁོང་ ་ ེད་པ་དང་།

ན་ ོངས་པོས་ ན་ གས་ ི་ ་མངོན།
༢༤ བ ོན་འ ས་ཅན་ ི་ལག་ལ་དབང་ཆ་

འཐོབ་ཅིང་། ིད་ ག་ཡིན་པའི་མི་དེ་གཡོག་ ་
འ ར།

༢༥ མི་སེམས་ ག་གིས་གཟིར་ན་འ ོག་ཅིང་
ོང་བ་མེད། ཕན་པའི་ ད་ཆ་གཅིག་གིས་མི་སེམས་

དགའ་བར་ ེད།
༢༦ ང་བདེན་ ི་མིས་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལ་

ེ་ ིད་ ེད་པ་དང་། མི་ངན་ ིས་མི་གཞན་ལམ་
ལོག་ ་འ ིད་པར་ ེད།

༢༧ ིད་ གས་ཅན་ ིས་རང་གིས་ ོན་པའི་ཤ་
ཡང་བ ེག་པར་མི་ ེད་པ་དང་། བ ོན་འ ས་ཅན་

ི་མི་ལ་རིན་ ལ་ ི་ ་ནོར་ཐོབ་པ་ཡིན།
༢༨ ང་བདེན་ ི་ལམ་ ་ཚ་ ོག་ཡོད་པ་དང་།

ལམ་དེ་ ་འཆི་བ་ནི་ཡོད་མི་ ིད་དོ༎

༡༣ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ས་ཕའི་ ོབ་གསོར་
ཉན་པ་དང་། རང་ ོམ་ཅན་ ིས་བཀའ་

བ ོན་ལ་མི་ཉན།
༢ མི་བཟང་གི་ཁ་ལས་སེམས་བཟང་གི་གཏམ་

་བས། བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ད་ཆོག་པ་དང་། གཡོ་
ཟོལ་ཅན་ནི་ ག་ ལ་ ི་ལས་དང་འ ད་ངེས།

༣ རང་ཁ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བའི་མིས་ཚ་
ོག་ ང་ བ་པ་དང་། ཁ་ནས་ ང་ ལ་ ་ ་བ་
མས་ཕམ་པར་ངེས།

༤ ིད་ ག་ཅན་ ིས་གཞན་ལ་རེ་ ོན་ ེད་
པས་ལས་འཐོབ་ ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། བ ོན་འ ས་

ཅན་ལ་ལོངས་ ོད་འཛམས་པ་ཡིན།
༥ བདེན་པའི་མི་ནི་འཆལ་གཏམ་ལ་ ང་བ་

དང་། མི་ངན་ལ་མིང་ངན་ཡོད་ ང་། ཐ་མར་
འ ོད་སེམས་ ེ་ ིད་པ་ཞིག་ཡིན།

༦ ོད་པ་ ལ་ ན་ཅན་ ི་མི་ནི་ ང་བདེན་
ིས་བ ང་བ་དང་། ཉེས་ཅན་ ི་མི་ནི་ལས་འ ས་

ངན་པས་མགོ་ ིང་ ོག་པ་ཡིན།
༧ འ ོར་ ན་ཡིན་པར་ ན་བཟོ་ ་མཁན་ནི་

དོན་ ིས་ཅི་ཡང་ཐོབ་མི་ ིད་པ་དང་། ཁེངས་ ང་
གིས་ད ལ་བོ་ཡིན་པར་ ོམ་པའི་མི་ལ། ད་གཟོད་

་ནོར་ ིས་ ག་ཡོད།
༨ མིའི་ ་ནོར་ནི་ཁོ་པའི་ཚ་ ོག་གི་ ་རིན་

ཡིན་པ་དང་། ད ལ་བོས་ནི་ངོ་མཚར་བའི་ ད་ཆ་
དེ་དག་ཐོས་མི་ ིད་པ་ཞིག་ཡིན།

༩ བདེན་པའི་མིའིའོད་ ང་༼མ་ཡིག་ ། ོ་
ང་ཞེས་ ང་བ ར་ཡོད།༽ གསལ་བ་དང་། མི་

ངན་ ི་ ོན་འོད་ ་བར་ ར་འ ར།
༡༠ ང་ ལ་ཅན་ ིས་འ གས་ ོད་ ི་ ོ་འ ེད་

པ་དང་། གཞན་ ི་ཁ་ལ་ཉན་པའི་མི་ནི་ཤེས་རབ་
དང་ ན་པ་ཡིན།

༡༡ ག་ ས་མ་བ ེད་པར་ཐོབ་པའི་ ་ནོར་
འཛད་པར་འ ར་བ་དང་། འབད་བ ོན་ ར་ཐག་

ེད་པའི་མི་ ་ནོར་ནི་ ས་འ ོ་ངེས་ཡིན།
༡༢ རེ་བ་ཅི་ཡོད་ཉེ་རིང་ ན་ ་འ བ་མི་ ིད་

པ་ཞིག་ཡིན་ན། མིའི་སེམས་ ག་ལ་གཏོད་ ིད་པ་
དང་། རེ་བ་ཅི་ཡོད་དོན་ཐོག་ ་ ིན་འོང་བ་ནི། ད་
གཟོད་ཚ་ ོག་གི་ ོང་བོ་ཡིན།

༡༣ བ བ་ ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་མིས་རང་
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ོག་རང་གིས་གཅོད་པ་ཡིན་ལ། བཀའ་ ང་དང་
ལེན་ ེད་པིའི་མི་ལ་ལས་འ ས་བཟང་བོ་འཁོར་བ་
ཡིན།

༡༤ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་ གས་ ོལ་༼ཡང་ན།
ོབ་ ོན་ཞེས་ ང་བ ར་ཡོད།༽ནི་ཚ་ ོག་གི་ ་

མགོ་ཡིན་པ་དང་། དེས་མི་ མས་འཆི་བའི་ ་ ི་
ལས་ཐར་ ་འ ག་པ་ཡིན།

༡༥ མཛས་བའི་ ོ་ ོས་ཅན་ལས་མི་བཀའ་ ིན་
ཐོབ་པ་དང་། གཡོ་ ་ཅན་ ི་ལམ་ནི་དོག་ཅིང་ ག་

ོག་དང་ ན་པས་བ ོད་པར་དཀའ།
༡༦ མཁས་པ་ མས་ ིས་ཤེས་ཡོན་ལ་བ ེན་

ནས་ལས་དོན་བ བ་ ིན་ཡོད་པ་དང་། ན་ ོངས་
ི་མི་ནི་རང་གི་ ན་ གས་ ིར་ངོམ་པར་ ེད།

༡༧ དོན་ངན་བ བ་པའི་བང་ཆེན་པ་ནི་གནོད་
པའི་དོང་ ་ ིངས་ངེས་པ་དང་། ོ་དཀར་ ི་
བཀའ་ ོན་ནི་ ན་པའི་ ན་བཟང་བོ་དང་འ །

༡༨ ོབ་གསོར་ བ་འགལ་ ེད་མཁན་ནི་
གཞན་ ིས་བ ས་ཤིང་ད ལ་བར་འ ར་ལ།
བཀའ་བ ོན་དང་ ་ལེན་མཁན་ལ་གཟི་ ིན་
འཐོབ་ངེས་ཡིན།

༡༩ ཅི་འདོད་པ་ མས་ཐོབ་ན་སེམས་ ིད་པར་
འ ར་བ་དང་། ན་པོ་ མས་ནི་ངན་དང་འ ལ་
བར་ ང་བ་ཡིན།

༢༠ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་དང་འ ོགས་མཁན་ལ་
ཤེས་རབ་ཐོབ་ངེས་པ་དང་། ན་ ོངས་ ི་མི་དང་

ོགས་བ ིགས་མཁན་ ང་བར་ ེད།
༢༡ ཉེས་ ོན་ ིས་མི་ངན་ ི་ ེས་འ ངས་པ་

དང་། མི་བཟང་ལ་བཟང་ལན་འཁོར་ཡོང་ངེས་ཡིན།

༢༢ མི་བཟང་གིས་ ་རབས་ཚ་ ད་ལ་ ་ནོར་
འཇོག་པ་དང་། ཉེས་ཅན་ ིས་བདེན་པའི་མི་ལ་ ་
ནོར་ཉར་ཚགས་ ེད་པ་ཡིན།

༢༣ ད ལ་བོས་ ོ་འདེབས་ ས་ན་འ ་རིགས་
མང་པོ་ཐོབ་པ་དང་། ཡིན་ཡང་། ང་བདེན་མིན་
ན་མེད་པར་འ ར།

༢༤ ད ག་པས་ ་ལ་མི་ ེག་པ་ནི། ཁོ་ལ་ ིང་
མི་ཉེ་བ་དང་། ་ལ་ཤ་ཚ་མཁན་ ིས་ ས་ ན་ ོབ་
གསོ་གཏོང་བ་ཡིན།

༢༥ ང་བདེན་ ི་མི་ལ་ཁ་ བ་ ན་ མ་
ཚགས་པ་དང་། མི་ངན་ལ་ ོ་བ་ ག་པའི་ཟས་ ང་
དཀོན་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༤ ཤེས་རབ་ ན་པའི་ ད་མེད་ ིས་ ིམ་
གཞི་བ ན་པ་དང་། ན་ཞིང་ ོངས་

པའི་ ད་མེད་ ིས་ ིམ་གཞི་བཤིག་པར་ ེད།
༢ ཅི་ ེད་ ང་མོར་གནས་པ་ མས་ ིས་གཙ་

བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ ང་། ཅི་ ེད་མདོ་མེད་པ་
མས་ ིས་ཁོང་ལ་ ང་ ང་ ེད།

༣ ན་ ོངས་ ི་མིས་ང་ ལ་ ི་གཏམ་ ོག་པ་
ནི་རང་ཉིད་ལ་ ིམས་ད ག་གིས་ ང་བ་འ ་ཞིང་།
ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་ཁ་ཡིས་རང་ཉིད་ལ་ ང་ ོབ་

་ངེས་ཡིན།
༤ ིམ་ ་ ོ་མཛ་མེད་ན། ེས་ཁའི་ནང་འ ་

མེད་གཙང་མ་ཡིན་ལ། ས་ཞིང་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོང་
དགོས་ན་ ོ་མཛའི་ གས་ལ་བ ེན་དགོས།

༥ ག ང་ ང་གི་དཔང་བོས་ ན་མི་ ་བ་དང་།
དཔང་བོ་ ན་མས་ ན་གཏམ་ལབ་པ་ཡིན།

༦ རང་ ོམ་ཅན་ ི་མིས་ཤེས་རབ་བཙལ་ཡང་
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ེད་མི་ བ་པ་དང་། ོ་ ོས་ཅན་ ི་མི་ལ་ཤེས་
ཡོན་ཐོབ་ ་བ་ཡིན།

༧ ན་ ོངས་ ི་མི་དང་འ ད་ན་ཡང་། ཁོའི་
ཁ་ནས་ཤེས་ཡོན་མཐོང་མི་ བ།

༨ མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་རང་གི་ལམ་ཤེས་པ་
དེ་ཡིན་ལ། ན་ ོངས་པའི་ ན་ གས་ནི་གཡོ་ ་
ཡིན།༼ཡང་ན། རང་གི་དངན་པ་ཡིན་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽

༩ ན་ ོངས་ ི་མིས་ཉེས་ ོན་ནི་ ེད་མོ་
༼ ་མཆོད་ ིས་ ན་པོ་ མས་ ོངས་པར་ ེད་

ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽་ ོམ་པ་དང་། ང་བདེན་ ི་
མིས་ཕན་ ན་ ོ་བ་ ོང་རེས་ ེད།

༡༠ སེམས་ ི་ ག་བ ལ་ནི་རང་ཉིད་ ིས་
ོགས་ཤིང་། སེམས་ཁོང་གི་དགའ་ ོ་ནི་གཞན་ ིས་

མི་ ོགས།
༡༡ མི་གཡོ་ཅན་ ི་ཁང་ ིམ་ནི་ ིབ་ངེས་པ་

དང་། ང་བདེན་ ི་མིའི་ ར་ཡང་དར་ཞིང་ ས་
པར་འ ར།

༡༢ བ ོད་ལམ་ལ་ལ་ནི་ ང་མོ་ཞིག་ཡིན་པར་
འདོད་མོད། མཐའ་མ ག་འཆི་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན།

༡༣ དགའ་ ོའི་དགོད་ འི་ ོང་ ་ ག་བ ལ་
ཡང་ཡོད་ལ། ཚད་ལས་འདས་པའི་དགའ་ ོ་ལས་

ག་བ ལ་ ེ་བ་ཡིན།
༡༤ སེམས་ལོག་པའི་ལམ་ ་ གས་ན། རང་གི་

ག་འ ས་རང་གིས་འ ར་དགོས་པ་དང་། མི་
བཟང་ལ་རང་གི་ ་ ོད་ལས་བདེ་བ་འཐོབ་པ་ཡིན།

༡༥ ན་ ོངས་ ིས་ ད་ཆ་ཅི་བཤད་ལ་ཡིད་
ཆེས་ ང་ ེད་པ་དང་། མཁས་པ་དོན་དག་གང་

ལའང་ནན་ཏན་ ིས་འ ག་པ་ཡིན།
༡༦ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་ནི་སེམས་ ང་ཡིན་པས།

དོན་ངན་ལས་རིང་ ་འ ལ་བ་དང་། ན་ ོངས་
ིས་ཧོལ་ གས་ ིས་ཁེངས་ ོམ་ ེད་པ་ཡིན།

༡༧ ཁོང་ ོ་ལངས་ ེན་པའི་མིས་ནི་ ེན་ལས་ཁོ་
ན་ ེད་ཅིང་། གཡོ་ ས་འཆར་འགོད་ ེད་མཁན་ལ་
གཞན་ མས་ ང་བར་ ེད།

༡༨ ན་ ོངས་ ི་མི་ལ་ ན་ གས་བགོ་ ལ་
་བ ི་བ་དང་། མཁས་པས་ཤེས་ཡོན་ཅོད་པན་ ་
ེད་དོ༎

༡༩ ོད་ངན་ ི་མི་ནི་མི་བཟང་གི་ ོན་ ་ཁ་
བ་ ་ཉལ་བ་དང་། མི་ངན་ནི་ ང་བདེན་པའི་ ོ་

ཁར་ཁ་ བ་ ་ཉལ་བར་ ེད།
༢༠ ད ལ་བོ་ལ་ ིམ་མཚས་ ང་ ང་ ིད་པ་

དང་། ག་པོ་ལ་ ོགས་པོ་ཆེས་མང་བ་ཡིན།
༢༡ ིམ་མཚས་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་མཁན་ ི་མི་

ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ་དང་། ད ལ་བོར་ ིང་ ེས་ ན་
མཁན་ ི་མི་ལ་བསོད་ནམས་དང་ ན།

༢༢ ངན་གཡོ་ཅན་ ི་མི་ནི། ལམ་ངན་ ་མགོ་བོ་
མི་འཁོར་བ་ ིད་དམ། ོད་བཟང་ ེལ་མཁན་ ི་མི་
ལ། མས་བ ེ་དང་ག ང་ ང་མི་ཐོབ་པ་ ིད་དམ།

༢༣ འབད་བ ོན་ ་ ག་ཅན་ ི་མི་ཚང་མར་ཁེ་
ཕན་བཟང་བོ་ཐོབ་པ་དང་། ཁ་ ོང་ལས་ཚག་ ོང་

་མཁན་ ི་མི་ནི་ད ལ་བོར་འ ར་ངེས།
༢༤ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་འ ོར་བ་ནི་རང་གི་

མགོའི་ཅོད་པན་ཡིན་པ་དང་། ན་ ོངས་ ི་མིའི་
ན་ གས་ནི་ ས་ནམ་ཡང་ ན་ གས་ཁོ་ནའོ༎

༢༥ ང་བདེན་ ིས་བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་
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དེས་མིའི་ ོག་ ོབ་ བ་པ་དང་། ན་གཏམ་ ་
མཁན་ ིས་མི་གཞན་ལ་གནོད་པ་ ེལ་ངེས་ཡིན།

༢༦ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་ ེད་པའི་མི་ལ་ བ་
ེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་ ་ ་མོ་ མས་ལ་

ཡང་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡོད།
༢༧ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ནི་ཚ་ ོག་གི་

་མགོ་ཡིན་པ་དང་། མི་ མས་འཆི་བའི་ ་ ་ལས་
ཐར་ ་འ ག་པར་ ེད།

༢༨ མིའི་དབང་བོའི་གཟི་བ ིད་ནི་དམངས་
མང་བ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། ེ་བོའི་ཉམས་ ད་ནི་
དམངས་ ང་བ་ལ་རག་ལས།

༢༩ ཁོངས་ ོ་ལངས་དཀའ་བའི་མི་ལ་ ོ་ ོས་
ན་པ་དང་། གཤིས་ ད་ ོང་བོ་ནི་ ན་པོའི་
གས་མཚན་ཡིན།

༣༠ སེམས་པ་བདེ་བར་གནས་པ་ནི་ ས་ ང་
བདེ་བར་གནས་པའི་ཚ་ ོག་ཡིན་པ་དང་། ག་
དོག་ནི་ ས་གསེང་གི་ ལ་ ས་ ་ ་ཡིན།

༣༡ ད ལ་བོར་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ ིས་
ཁོ་བོ་འགོད་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པ་
ཡིན། ད ལ་བོར་ ིང་ ེ་ ེད་པ་ནི་ཇོ་བོ་ལ་མོས་

ས་བ ེད་པ་ཡིན།
༣༢ མི་ངན་ནི་རང་གིས་བཟོས་པའི་ ་ངན་ ིས་

ད་པར་འ ར་བ་དང་། བདེན་པའི་མི་ལ་འཆི་
ཁར་ཡང་བ ེན་ས་ཡོད།

༣༣ ཤེས་རབ་ནི་ ོ་ ོས་ཅན་ ི་མིའི་སེམས་ ་
ཉར་ཡོད་པ་དང་། ན་ ོངས་ ི་མིའི་སེམས་ ་
བ ང་ཡོད་པ་ནི་གསལ་བོར་མཐོང་ ་བ་ཞིག་ཡིན།

༣༤ ང་བདེན་ ིས་ ལ་ ེ་མཐོ་ ་ ་ ་

འདེགས་པ་དང་། ཉེས་ ོན་ནི་མི་དམངས་ ི་ངོ་ཚ་
ཡིན།

༣༥ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ོན་པོ་ལ་ ལ་པོའི་བཀའ་
ིན་འཐོབ་པ་དང་། ཤེས་མེད་ ི་གཡོག་པོ་ལ་དེའི་

ཁོང་ ོ་དང་འ ད་ ིད༎

༡༥ ངག་འཇམ་པོས་ཚག་ལན་འདེབསཔ་
ཡིས། ཁོང་ ོ་ཞི་བར་འ ར་བ་དང་། ཚག་

བ་མོར་ ་བ་ཡིས་ཁོང་ ོ་ལངས་ ་འ ག
༢ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་ ེ་ལས་ཤེས་ཡོན་

འ ང་བ་དང་། ན་ ོངས་ ི་མིའི་ཁ་ལས་ ན་
ཚག་བ ོ་བ་ཡིན།

༣ གཙ་བོའི་ ན་མེད་སའི་གནས་མེད་པས། མི་
བཟང་ངན་གང་ལའང་གཟིགས་ ོག་གནང་གིན་
ཡོད།

༤ ཚག་འཇམ་ ི་ ེ་ནི་ཚ་ ོག་གི་ ོང་བོ་ཡིན་
པ་དང་། འཆལ་གཏམ་ ་ ེད་ ི་མ ་ཡིས་མི་
སེམས་གས་པར་ ེད།

༥ ན་ ོངས་ ི་མིས་ཕའི་ ོབ་གསོ་ལ་མཐོང་
ང་ ེད་པ་དང་། བཀའ་བ ོན་དང་ལེན་ ེད་

མཁན་ལ་ཤེས་ཡོན་འ ོར་ཡོང་།
༦ ང་བདེན་ ི་མིའི་ ིམ་ ་རིན་ཆེན་ནོར་

་ཡོད་པ་དང་། མི་ངན་པའི་ནོར་ ིས་གཞན་ལ་
གནོད་པ་ ེལ་བར་ ེད།

༧ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་མ ་ལས་ཤེས་ཡོན་
ད་འོང་བ་དང་། ན་པོའི་སེམས་ནི་དེ་འ ་

གཏན་ནས་མིན།
༨ མི་ངན་ ིས་མཆོད་ ལ་ ང་། གཙ་བོ་ལ་

ང་བར་འ ར་བ་དང་། ང་བདེན་ ི་མིས་གསོལ་
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བ་བཏབ་པས། ཁོང་གི་ གས་ལ་ད ེས་པར་འ ར།
༩ མི་ངན་ ི་བ ོད་ལམ་ནི། གཙ་བོ་ ང་ས་

ཡིན་པ་དང་། ང་བདེན་ ེག་མཁན་དེར་ཁོང་ཉིད་
ད ེས་པ་ཡིན།

༡༠ བདེན་པའི་ལམ་ བ་ ་འདོར་མཁན་ ིས་
ིམས་ཆད་འ ར་ངེས་པ་དང་། བཀའ་བ ོན་ལ་
ང་བའི་མི་ནི་འཆི་ངེས་ཡིན།

༡༡ ད ལ་ཁམས་དང་འཆི་ལམ་གཙ་བོའི་ ན་
ར་ཡོད་པས། འཇིག་ ེན་ ི་མིའི་སེམས་ནི་ ་

དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།
༡༢ རང་ ོམ་ཅན་ ི་མི་གཞན་ ི་བཀའ་བ ོན་

ལ་མི་དགའ་ལ། ཁོ་ནི་ཤེས་རབ་ ི་ཉེ་སར་ཡང་མི་
བ ད།

༡༣ སེམས་ ་དགའ་ ོ་ཅན་ ི་མིའི་གདོང་ན་
མ མ་མདངས་ ས་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ ་ ག་
བ ལ་ཅན་ ི་མིའི་ མ་ཤེས་ལའང་གནོད་ ོན་
ཐེབས་འོང་།

༡༤ ོ་ ོས་ཅན་ ི་མིའི་སེམས་ ིས་ཤེས་ཡོན་
འཚལ་ ེག་ ེད་པ་དང་། ན་པོའི་ཁ་ཡིས་ ན་

གས་འཆའ་བར་ ེད།
༡༥ ག་བ ལ་ ི་ ོད་ ་ ང་བའི་མིའི་ཉི་མ་

ནི་ ག་བ ལ་ ིས་བ ང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།
སེམས་པ་དགའ་ ོའི་ཁེངས་བའི་མིས་ནི། ནམ་ ན་
དགའ་ ོ་ལོངས་ ་ ོད་ ིན་ཡོད།

༡༦ ་ནོར་ ང་ཡང་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་
པ་དེ། ་ནོར་མང་ཡང་སེམས་པ་མི་བདེ་བ་ལས་

ག་གོ།
༡༧ དཀར་ཟས་ ོད་ཅིང་ཕན་ ན་ལ་བ ེ་བ་

ནི། བ་ ང་ཚན་པོའི་ཤ་ཟ་ཞིང་ཕན་ ན་ལ་ ང་བ་
ལས་ ག

༡༨ ཁོང་ ོ་ལངས་ ་བ་དེས་ ོག་ ་བཟོ་ལ།
བཟོད་ ོམ་ཅན་ ི་མིས་ ོག་ ་ཞི་བར་ ེད།

༡༩ ིད་ ག་གི་མིའི་ལམ་ནི་ཚར་མའི་ཁེངས་
བའི་ར་ ོར་དང་འ ་ལ། ང་བདེན་ ི་མིའི་ལམ་
ནི་བདེ་བའི་ག ང་ལམ་དང་འ །

༢༠ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ས་རང་གི་ཕ་དགའ་ ་
འ ག་པ་དང་། ན་ ོངས་ ི་མིས་རང་གི་མ་ལ་
མཐོང་ ང་ ེད་པ་ཡིན།

༢༡ ཤེས་མེད་ ི་མིས་ ན་ གས་ལ་དགའ་བར་
ེད་ལ། ོ་ ོས་ཅན་ ི་མིས་བདེན་པའི་ལས་ ེད་

པ་ཡིན།
༢༢ ོན་ལ་ ོས་བ ར་མེད་ན། ོས་ལ་ ས་པ་

མེད་ཅིང་། ོས་ ེད་མཁན་ ི་མི་ཇི་ ར་མང་ན།
མ ག་འ ས་དེ་ ར་ཡག་པོ་འ ང་བ་ཡིན།

༢༣ གཏམ་ ན་མོ་ ས་ན་རང་ཉིད་ ིད་པར་
འ ར་ལ། བས་དང་མ ན་པའི་གཏམ་ ས་ན་ཇི་
འ འི་མཛས་པ་ལ་ཨང་།

༢༤ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་ནི་ཚ་ ོག་གི་ལམ་ ་
ཡར་འཕགས་ཏེ། ཁོ་བོ་ད ལ་ཁམས་ལས་རིང་ ་
བ ེད་འ ོ་བ་ཡིན།

༢༥ གཙ་བོས་ང་ ལ་ཅན་ ི་མིའི་ ིམ་ནི་
བ ག་པར་ ས་ཏེ། གས་ས་མའི་ས་མཚམས་
འ ེད་པ་ཡིན།

༢༦ ངན་ ས་ལ་གཙ་བོ་ ང་བ་དང་། ལེགས་
བཤད་ནི་ ངས་ཤིང་གཙང་བའོ༎

༢༧ ནོར་ལ་ཧམ་པ་ཆེ་བ་དེས་རང་ ིམ་ ོག་པ་
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དང་། ོག་ནོར་ལ་ ང་བ་དེ་འཚ་བར་འ ར།
༢༨ ང་བདེན་ ི་མིའི་སེམས་ ིས་ཇི་ ར་ལན་

འདེབས་པ་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་བ་དང་། མི་ངན་ ི་
ཁ་ལས་གཏམ་ངན་ ་བ་ཡིན།

༢༩ གཙ་བོ་ནི་མི་ངན་དང་ ང་ཐག་རིང་ཡང་།
ང་བདེན་ ོང་བའི་མིའི་ ོན་ལམ་ལ་གསན་པར་
ེད།

༣༠ མིག་ལ་འོད་དང་ ན་ན། སེམས་པ་དགའ་
་འ ག་པ་དང་། འ ིན་བཟང་གིས་ ས་པ་བ ན་

པར་ ེད།
༣༡ ཚ་ ོག་གི་བཀའ་བ ོན་ལ་ཉན་པའི་མི་ནི།

ས་ ན་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ོད་ ་གནས།
༣༢ ོབ་གསོ་དང་ལེན་མི་ ེད་པ་དེས། རང་

ཉིད་ ི་ཚ་ ོག་ལ་མཐོང་ ང་ ས་པ་ཡིན་ལ།
བཀའ་བ ོན་དང་ལེན་ ེད་མཁན་ལ་ད་གཟོད་
ཤེས་རབ་ཐོབ་པ་ཡིན།

༣༣ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་
ི་བ བ་ ་ཡིན་པ་དང་། གཟི་ ིན་ ི་ ོན་འ ོ་ནི་

ཁེངས་ ང་ཡིན་ནོ༎

༡༦ སེམས་ ི་འཆར་འགོད་ནི་མི་ལ་གཏོགས་
ང་། ེའི་ལན་འདེབས་ ལ་ནི་གཙ་བོ་

ལས་ ང་བ་ཡིན།
༢ མིས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ ང་ངོར་

ངས་གཙང་ ་མཐོང་ཡང་། མིའི་སེམས་གཞལ་
མཁན་ནི་གཙ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན།

༣ ོད་ ིས་ཅི་ ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་བཅོལ་
གདམས་ ིས་དང་། ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་
ཅད་འ བ་པར་འ ར།

༤ གཙ་བོས་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་
གི་ ོད་ ོ་རེ་ཡོད་དེ། མི་ངན་པ་ཡང་ཉེས་ ོན་ ི་
ཉིན་མོ་དེའི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ཡིན།

༥ སེམས་ ་ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ལ་གཙ་
བོ་ ང་ ེ། དེ་དག་གིས་མཉམ་འ ེལ་ ས་ ང་ཆད་
པ་ལས་གཡོལ་ཐབས་མེད།

༦ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་ག ང་ ང་བོར་གནས་
ན། ག་ཉེས་ལ་སེལ་ཐབས་ཡོད་དེ། གཙ་བོ་ལ་མོས་

ས་བ ེད་པ་དེ་ ོད་ངན་དག་ལས་འ ལ་ ིར་རོ༎
༧ མིས་ཅི་ ད་པ་དེ་ལ་གཙ་བོ་ད ེས་པར་ ར་

ན། གཙ་བོས་དེའི་ད ་བོ་ཡང་དེའི་ ོགས་ ་བ ར་
བར་ ེད།

༨ ་ནོར་མང་ཡང་བདེན་པ་མི་ ོང་བ་ལས། ་
ནོར་ ང་ཡང་བདེན་པ་ ོང་བ་དེ་དགའ་འོ༎

༩ མིའི་སེམས་ ་རང་གི་བ ོད་ལམ་ལ་འཆར་
གཞི་འགོད་པར་ ེད་ ང་། གཙ་བོས་ཁོའི་གོམ་པའི་
འདེགས་འཇོག་བ ར་ ིན་མཆིས།

༡༠ ལ་པོའི་ཁ་ན་ ་ཡི་ག ང་ཡོད་པས། ཞལ་
ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། ཁོའི་ཁ་འ གས་མི་ ིད།

༡༡ ང་བོར་གནས་པའི་ ་མིག་དང་ ་ཤིང་
ནི་གཙ་བོ་ལ་གཏོགས་ཤིང་། ག་མའི་ནང་ ་ ་ ོ་
ཐམས་ཅད་ ང་ཁོང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

༡༢ ངན་ ས་ན་ ལ་པོ་མི་དགའ་ ེ། དེ་ནི་ ལ་
པོའི་གོ་ས་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་དགོས་པས་ཡིན།

༡༣ ང་བདེན་ ི་མ ་ལ་ ལ་པོ་དགའ་ ེ།
གཏམ་ ང་བོ་འཆད་མཁན་ལ་ ལ་པོ་དགའ་བ་
ཡིན།

༡༤ ལ་པོའི་ཁོང་ ོ་ནི་མི་གསོད་ ིར་འོང་
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བའི་ཕོ་ཉ་དང་འ ་ཡང་། ཤེས་རབ་དང་ ན་པས་
ལ་པོའི་ཁོང་ ོ་གཞིལ་བར་ ས།

༡༥ ལ་པོའི་གདོང་གི་འོད་ ིས་མི་ལ་ཚ་ ོག་
ེར་ཞིང་། ལ་པོའི་བཀའ་ ིན་ནི་ད ིད་ ི་ ང་

ཆར་དང་འ །
༡༦ ཤེས་རབ་ཐོབ་པ་ནི་གསེར་ཐོབ་པ་ལས་ ག་

ལ། ོ་ ོས་འདེམས་པ་ནི་ད ལ་འདེམས་པ་ལས་
ག

༡༧ མི་ ང་བོའི་བ ོད་ལམ་ནི་ངན་པའི་ལས་
དང་ ལ་བ་ཡིན། རང་གི་ལམ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་
བ་དེས་ ོག་གཅེས་པར་འཛན་ ས།

༡༨ ཕམ་པའི་ ་ནི་ང་ ལ་དང་། འ ེལ་བའི་ ་
ནི་ངར་འཛན་ཡིན།

༡༩ སེམས་ཁེངས་ ང་གིས་མི་ཉམ་ཐག་པ་
མས་དང་འ ོ་འོང་ ེད་པ་ནི། ང་ ལ་དང་ ན་

པའི་མི་དང་མཉམ་ ་བཅོམ་ནོར་བགོ་བ་ལས་ ག་
གོ།

༢༠ བ བ་ཚག་ ལ་བཞིན་ ་ ང་མཁན་ལ་
ཕན་པ་འ ང་ཞིང་། གཙ་བོ་བ ེན་མཁན་དེ་ནི་
བསོད་ནམས་ ན་པ་ཡིན།

༢༡ སེམས་ན་ཤེས་རབ་ཡོད་པ་དེ་ལ་མཁས་པ་
ཞེས་འབོད་ཅིང་། མ ་ནས་འོང་བའི་ཚག་འཇམ་
པོས་མི་ མས་ ི་ཤེས་ ་འཕེལ་ ་འ ག་ ས།

༢༢ མི་ལ་ཤེས་རབ་ ན་ན་ཚ་ ོག་གི་འ ང་
ངས་ཡོད་པ་ཡིན། ན་ ོངས་པ་ལ་ ན་ ོངས་ ི་

ཆད་པ་འ ང་ངེས།
༢༣ ཤེས་རབ་ ན་པའི་མིའི་སེམས་ ིས་རང་གི་

ཁ་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་ཞིང་། རང་གི་མ ་ལ་ཤེས་ ་

འཕེལ་ ་འ ག་ ས།
༢༤ ལེགས་བཤད་ནི་ ང་ཚང་དང་འ ་བར།

སེམས་ ་རམ་དང་ ས་པ་གསོ་བའི་ ན་ ་འ ར་
ངེས།

༢༥ ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་ མས་ ིས་བདེན་
པའི་ལམ་ ་ངོས་བ ང་ཡང་། མཐར་འཆི་བའི་ལམ་

་ ར་ཏོ༎
༢༦ ངལ་ ོལ་བའི་ཕོ་བས་ཁོ་ལ་ངལ་ ོལ་ ེད་

་བ ག་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ོ་བས་ཁོ་
བ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎

༢༧ ཇག་ ན་ ི་རིགས་ངན་གཡོ་ལ་ཞེན་ཅིང་།
མ འི་གཏམ་ནི་མེ་འབར་ ིན་པ་དང་འ །

༢༨ མདོ་མེད་ མས་ ིས་ ོག་ འི་ས་བོན་
གཏོར་ཞིང་། ེ་ཡིས་ ོགས་པོ་བཟང་བོ་སོ་སོར་ད ེ།

༢༩ ག་ ལ་བ་ མས་ ིས་ ིམ་མཚས་ལ་མགོ་
གཡོག་ ེ། མི་ལེགས་པའི་ལམ་ ་འ ིད་པར་ ེད།

༣༠ མིག་ ང་ མ་པ་དེས་མདོ་མེད་ ི་ལས་ལ་
རེམ་པ་དང་། མ ་ ོས་དམ་པོར་བ མས་པ་དེས་
ངན་གཡོའི་ལས་ ེད་དོ༎

༣༡ ་དཀར་པོ་ནི་གཟི་བ ིད་ ི་ཅོད་པན་ཡིན་
ཏེ། ང་བདེན་ ི་བ ོད་ལམ་ ེང་ནས་འ ད་པར་
འ ར།

༣༢ ཁོང་ ོ་ལངས་མི་ ་བ་ནི་དཔའ་ ལ་ལས་
ལ་ཞིང་། རང་གི་སེམས་འ ལ་བ་ནི་མཁར་ལེན་

པ་ལས་བཟང་།
༣༣ ཚམ་ མ་ ་བ ག་ ང་། ལས་ མས་གཏན་

ལ་འབེབས་མཛད་མཁན་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ༎

༡༧ ོན་མོ་ ིམ་གང་བཤམ་ ེ་ ན་ ིས་
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ོད་པ་ལས། བག་ལེབ་གཅིག་ ན་ ིས་
བདེ་བར་ཟ་བ་དེ་དགའ་འོ༎

༢ ་བ བ་པར་ ོ་ ོས་དང་ ན་པའི་གཡོག་
པོ་དེས། ེལ་མེད་བདག་པོའི་ ་ མས་འ ལ་ཞིང་།
དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ནོར་ ལ་ཡང་ལེན་པར་
འ ར།

༣ ་ངས་ད ལ་བ ་ཞིང་ཐབ་ཀས་གསེར་བ ་
ལ། གཙ་བོ་ཁོ་ནས་མི་སེམས་བ ་བར་ ེད།

༤ ངན་པའི་ལས་ལ་ ོད་མཁན་དེས་གཡོ་ འི་
གཏམ་ལ་སེམས་ཞིབ་མོས་ཉན་པ་དང་། ན་ལ་
དགའ་བ་དེས་ངན་གཡོའི་ ད་ཆ་ལ་ ་བ་ གས་ཏེ་
ཉན།

༥ ད ལ་བོར་འ ་བ་ནི་རང་ཉིད་འགོད་མཁན་
ི་ཇོ་བོར་ ོད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ལ་

སེམས་དགའ་མཁན་དེར་ཆད་པ་འཕོག་པར་འ ར།
༦ ་རབས་ཚ་ ད་ནི་ ན་པོ་ མས་ ི་ཅོད་

པན་དང་། ཕ་ནི་ ་ ་མོའི་གཟི་བ ིད་ཡིན།
༧ ན་པོས་གཏམ་ ན་མོ་བཤད་པར་མི་འོས་

ན། ལ་པོས་ ན་གཏམ་པ་ནི་དེ་ལས་ ང་མི་འོས།
༨ ོག་ད ལ་ནི་འ ལ་མཁན་ ི་མིག་ལམ་

ནས་ནོར་ ་ ེ། གང་ ་ ེར་ཡང་ ་གཞག་ཐམས་
ཅད་འ བ་པར་ ེད།

༩ གཞན་ ི་ནོར་འ ལ་འགེབས་པ་ནི་མཛའ་
བ ེ་འཚལ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ ི་ནོར་འ ལ་མང་ ་
བཤད་པ་ནི། ོགས་བཟང་བོར་ ་མ་ ེད་པ་ཡིན།

༡༠ བཀའ་བ ོན་ ི་ཚག་གཅིག་ ོ་ ོས་ ན་
པའི་སེམས་ ་འཇོག་པ་ནི། ན་པོ་ལ་ཐེངས་བ ་
ལ་ ེག་པ་ལས་ ག

༡༡ མི་ངན་པས་ ལ་འགལ་ཁོ་ན་སེམས་པས། ཕོ་
ཉ་བཙན་པོ་མངགས་ཏེ་དེ་ལ་ ོལ་བར་ ེད།

༡༢ ན་ གས་ ོན་ ིན་པའི་ ན་པོ་དང་
འ ད་པ་ལས། ་ ་བོར་བའི་དོམ་མ་དང་འ ད་
ན་དགའ་འོ༎

༡༣ བཟང་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་ན། ཉེས་ ོན་
དེའི་ ིམ་དང་འ ལ་བར་མི་འ ར།

༡༤ ོག་ འི་མགོ་ ོམ་ ལ་ནི་ ་ཤོར་བ་དང་
འ ་བས། ིང་འཛང་མ་ ང་བའི་ ོན་ལ་ ོད་པ་
འགོག་དགོས།

༡༥ མི་ངན་ ང་བདེན་ ་བ ི་བ་དང་། མི་ ང་
བདེན་ངན་པར་བ ི་བ་གང་ཡིན་ཡང་། གཙ་བོ་དེ་
ལ་ ང་བར་འ ར།

༡༦ ན་པོ་ལ་ ོ་ ོས་མེད་པ་བདེན་ན། ཅིའི་
ིར་ལག་ ་ད ལ་བ ང་ ེ་ཤེས་རབ་ཉོ་ ་འོང་བ་

ཡིན་ནམ།
༡༧ ོགས་པོ་ནི་ ག་ ་ཕན་ ན་ལ་བ ེ་བ་

དང་། ན་ ་ནི་ཉེས་ ོན་དང་འ ད་ ས་ ེབས་
པར་འ ར།

༡༨ ིམ་མཚས་མ ན་ནས་གཞན་ ི་དཔང་
བོར་ ོད་པ་ནི་ཤེས་མེད་ཡིན།

༡༩ ོད་ཉོག་ལ་དགའ་བ་ནི་ནོར་འ ལ་ལ་
དགའ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ ོ་མཐོ་ ་གཏོང་བ་ནི་
རང་ཉིད་ཉམས་ ེད་ཡིན།

༢༠ སེམས་ ་ངན་འཆང་མཁན་དེས་ཁེ་ཕན་
ེད་པར་མི་འ ར་ལ། ེ་ཡིས་ཡིན་མིན་འ ེད་པ་

ནི་ཉེས་ ོན་ ི་ནང་ ་ ང་བར་འ ར།
༢༡ ིས་པ་ ན་པོ་ ེས་པ་ནི་རང་གི་ ག་
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བ ལ་ཡིན་ལ། ན་ ོངས་པ་དེའི་ཕ་ལ་ ོ་བ་ཡོད་
མི་ ིད།

༢༢ ོ་བའི་སེམས་ནི་ ན་བཟང་བོ་ཡིན་ལ།
ས་ཕོག་པའི་ ིང་ནི་ ས་པོ་ མ་ ེད་ཡིན།

༢༣ མི་ངན་པས་ ོག་ད ལ་ ངས་ཏེ། ལེགས་
ཉེས་གོ་ ོག་པར་ ེད།

༢༤ མ་ད ོད་དང་ ན་པ་དེའི་མིག་ལམ་ན་
ཤེས་རབ་ཡོད་པ་དང་། ན་པོས་སའི་མཐའ་ལ་ ་
བར་ ེད།

༢༥ ་ ན་པོས་ཕ་ ན་ ་འ ག་ལ་མ་ ག་ ་
འ ག

༢༦ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་མི་ལ་ཆད་པ་
གཅོད་པ་ནི་མི་བཟང་ལ། ་བཟང་བོར་ ེག་པ་ནི་

ང་བདེན་མ་ཡིན་ནོ༎
༢༧ ་བ་ ང་བ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་དང་།

གཤིས་ཀ་འཇམ་པ་ལ་ ོ་ ོས་ ན།
༢༨ ན་པོར་གལ་ཏེ་ ་བ་མེད་པར་བ ད་

ན་ཤེས་རབ་ཅན་ ་བ ི་ཆོག་ལ། ་བ་མེད་པར་
བ ད་ནའང་ ོ་ ོས་ཅན་ ་བ ི་ཆོག་གོ།

༡༨ གཞན་དང་མི་འ ིས་པར་གཅིག་ ར་
ོད་མཁན་དེས། རང་ཁོ་ནའི་སེམས་

འ ན་འཚལ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་
ལ་ ང་བར་ ེད།

༢ ན་པོ་ནི་ མ་ད ོད་ལ་མི་འཐད་པར་རང་
གི་བསམ་ ལ་ ིར་མངོན་པ་ལ་དགའ།

༣ མི་ངན་ ེབས་ན་མཐོང་ ང་ ེད་པ་འ ོགས་
ནས་འོང་ཞིང་། ངོ་ཚ་ ེབས་ན་བ ས་ ོད་མཉམ་

་ ེབས།

༤ མིའི་ཁ་ནང་གི་ ད་ཆ་ནི་ ་མཚ་དང་འ ་
ལ། ཤེས་རབ་ ི་ ་མགོ་ནི་ ག་ ་བ ར་བའི་
གཙང་བོ་དང་འ །

༥ མི་ངན་པའི་ཁ་ངོ་ལ་བ ས་ནས་ ང་བདེན་
པའི་ ོད་དོན་འ ོག་བ ོད་ ེད་པ་ནི་མི་བཟང་
ངོ་༎

༦ ན་པོས་མ ་ ེས་ན་ ོད་ཉོག་ ོང་ལ། ཁ་
གདངས་ན་ ག་ད ག་ཉོ་བར་འ ར།

༧ ན་པོའི་ཁ་ཡིས་རང་ཉིད་ ་འ ང་ ་
འ ག་པས། ཁོའི་མ ་ནི་རང་གི་ཚ་ ོག་གི་ ་ ི་
ཡིན།

༨ གཏམ་ ེལ་མཁན་ ི་ ད་ཆ་ནི་ཟས་ཞིམ་པོ་
དང་འ ་བར། སེམས་ ི་ ོ་བར་ གས་པར་འ ར།

༩ ལས་ཀར་ ིད་ ག་ ེད་མཁན་དེས། འ ོ་
བ ག་ ེད་པར་དགའ་བའི་ ོགས་བ ེན་པར་ ེད།

༡༠ གཙ་བོའི་མཚན་ནི་ ་ཞིང་མ ེགས་པའི་
ེགས་ ་ཡིན་པས། ང་བདེན་པ་ མས་དེ་ ་
གས་ན་བ ན་པར་འ ར།

༡༡ ག་པོའི་ ་ནོར་ནི་ཁོའི་ ་བ ན་ ི་མཁར་
ཡིན། ཁོའི་སེམས་ ་དེ་ནི་མཁར་ ང་མཐོན་པོ་དང་
འ །

༡༢ ཕམ་ཉེས་ ི་ ོན་འ ོ་ནི་ང་ ལ་ཡིན་ལ།
གཟི་ ིན་ ི་ ོན་འ ོ་ནི་ཁེངས་ ང་ཡིན

༡༣ ཉན་མ་ཚར་བར་ལན་འདེབས་པ་ནི། དེའི་
ོངས་པ་དང་ང་ཚ་ཡིན།

༡༤ མི་ལ་ནད་ ིས་བཏབ་ན། དེ་ནི་སེམས་ ིས་
བཟོད་པར་ ས་ ང་། སེམས་པ་ ས་ན། དེ་ནི་ ་
ཡིས་ ོགས་པར་ ས།
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༡༥ ོ་ ོས་ཅན་ ི་སེམས་ ་ཤེས་ཡོན་ ས་ལ།
ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ་བས་ཤེས་ཡོན་འཚལ།

༡༦ ལེགས་ ེས་ ིས་མི་ལ་ལམ་འ ེད་ཅིང་། ཁོ་
རང་གོ་ས་མཐོ་བའི་མིའི་མ ན་ ་འ ེན་པར་ ེད།

༡༧ ཐོག་མར་གནས་ ལ་བ ོད་མཁན་ལ་
བདེན་ གས་ཡོད་པར་མཐོང་ཡང་། ིམ་མཚས་

ེབས་ན་དོན་དངོས་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་འ ར།
༡༨ ན་ ིས་ ོག་ ་འཇགས་པར་ ས་ལ། ལ་

ཕམ་ ོད་པའི་མི་ མས་སོ་སོར་འ ེད་པར་ཡང་
ས།

༡༩ ན་ ་འཁོན་ ་བ ང་ན། དེ་འ ིག་པར་
ེད་པ་ནི་ ་མ ེགས་ ི་མཁར་ལེན་པ་ལས་ ང་

དཀའ་ ེ། འདི་ འི་ ོད་ཉོག་ནི་མཁར་ ོང་བཙན་
པོའི་ ོ་གཏན་དང་འ འོ༎

༢༠ མིའི་ཁ་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ ས་ ོ་བ་
འ ང་བར་ ེད་ལ། ཁོའི་ཁ་ནས་ ང་བ་དེས་རང་
ཉིད་ཚམས་པར་འ ར།

༢༡ ཤི་གསོན་ནི་ ེ་ལ་དབང་བས། དེ་ལ་དགའ་
བ་དེས་དེའི་འ ས་ ་བཟའ་བར་འ ར།

༢༢ ང་མ་མཛངས་མ་ཞིག་ཐོབ་ན་ཕན་པ་ཆེ་
ཞིང་། གཙ་བོའི་ ིན་ བས་ཐོབ་པ་ཡང་ཡིན།

༢༣ ད ལ་བོས་རེ་ འི་གཏམ་བཤད་པ་དང་།
ག་པོས་གཏམ་ ིག་པོས་ལན་འདེབས་པར་ ེད།

༢༤ ་དང་གང་ལའང་ ོགས་བ ིགས་པ་ནི་
རང་ཉིད་ཉམས་ ེད་ཡིན་ཡང་། ོགས་པོ་གཅིག་
ཡོད་ན། དེ་ནི་རང་གི་ ན་ ་ལས་ ང་ཉེའོ༎

༡༩ ོད་ལམ་གཙང་བའི་ད ལ་བོ་ནི། ན་
ཞིང་གཡོ་ལ་དགའ་བའི་ ག་པོ་ལས་ ག

༢ སེམས་ན་ཤེས་ཡོན་མེད་པ་དེ་མི་བཟང་ལ།
གོམ་ཁ་མ ོགས་ཤིང་ ར་བ་དེ་ནོར་འ ལ་བཟོ་
བར་ །

༣ མིའི་ ན་ ོངས་ ིས་རང་གི་བ ོད་ལམ་
བ ག་པར་ ེད་ལ། དེའི་སེམས་ ིས་ ང་གཙ་བོ་ལ་
ལེ་བདའ་ ེད་པར་འ ར།

༤ ་ནོར་ ིས་ ོགས་པོ་མང་ ་འཕེལ་ཡང་།
ད ལ་བོ་ ོགས་ ིས་འདོར་བར་ ེད།

༥ དཔང་བོ་ ན་མ་ ེད་མཁན་དེར་ཆད་པ་
འཕོག་པར་འ ར་ལ། ན་གཏམ་ ་མཁན་ནི་ནམ་
ཡང་ཐར་བར་མི་འ ར།

༦ གཏོང་ལ་དགའ་བ་དེར་མི་མང་པོས་རོགས་
ེད་པར་ ་ཞིང་། ལེགས་ ེས་ ེལ་བར་དགའ་བ་

ལ། ན་ ང་དེ་ཡི་ ོགས་ ་འ ར།
༧ ད ལ་བོ་ལ་རང་གི་ ན་ཡང་ ང་ན། ཁོའི་

ོགས་པོ་ མས་ ིས་འདོར་བ་ནི་ ོས་ཅི་འཚལ།
ཁོས་ ེས་བ ེགས་ཏེ་ ་བ་ ས་ ང་། དེ་དག་འ ོ་
བར་ ེད།

༨ ཤེས་རབ་ ན་པ་དེས་ཚ་ ོག་ལ་གཅེས་ ོང་
ེད་ཅིང་། ོ་ ོས་བ ང་མཁན་དེར་ཕན་པ་ཆེན་

པོ་འ ང་ ིད།
༩ དཔང་བོ་ ན་མ་ ེད་མཁན་དེ་ ིམས་ཆད་

འཕོག་པར་འ ར་ལ། ན་གཏམ་ ་མཁན་དེ་འཆི་
བར་ངེས།

༡༠ ན་པོས་ ོ་ ིད་ ིས་ཉི་མ་འ ོལ་བར་ ེད་
པ་དེ་མི་འོས་ན། གཡོག་པོས་ ལ་ ས་འ ལ་བ་ནི་
འོས་ ིད་དམ།

༡༡ མི་ལ་མཐོང་ ་ཆེ་ན་ཁོང་ ོ་ལངས་མི་ ་བ་
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དང་། མི་གཞན་ ི་ནོར་འཛལ་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་
བ་ནི་རང་གི་གཟི་བ ིད་ཡིན།

༡༢ ལ་པོའི་ཁོང་ ོ་ནི་སེང་གེའི་ངར་ ད་དང་
འ ་ཡང་། དེའི་བཀའ་ ིན་ནི་ ་མགོའི་ཟིལ་བ་
དང་འ །

༡༣ ་ ན་པོ་ནི་ཕའི་ཉེས་ ོན་ ི་འ ང་ ངས་
དང་། ང་མའི་ཁ་འཁོན་ནི་ཆར་བ་ཟམ་ཟིམ་ ་
འབབ་པ་དང་འ །

༡༤ ཁང་ ིམ་དང་ ་ནོར་ནི་མེས་པོས་ ོད་ལ་
བཞག་པ་ཡིན་ལ། མཁས་ཤིང་མཛངས་པའི་ ང་མ་
ནི་གཙ་བོས་ ོད་ལ་གནང་བ་ཡིན།

༡༥ ིད་ ག་གིས་མི་ མས་གཉིད་ ་ ིངས་
པར་ ེད་ལ། ལེ་ལོ་ཅན་ ིསབ ེས་ ོགས་ ོང་བར་
འ ར།

༡༦ བཀའ་ ང་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་དེས་
ོག་འཚ་བར་འ ར་བ་དང་། རང་གི་ལམ་ལ་ ང་
ང་ ེད་པ་དེ་འཆི་བའི་ལམ་ ་འ ོ་བར་ངེས།

༡༧ ད ལ་བོ་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་པ་ནི་གཙ་བོ་ལ་
གཡར་བ ི་ ས་པ་དང་འ ་བས། ཁོས་ལས་བཟང་
བོ་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་ ིར་ ོད་པར་
འ ར།

༡༨ རེ་ ོས་ཇི་འ ་ཆེ་ན་ ་ལ་ ོབ་གསོ་དེ་ ར་
གཏོང་དགོས་པ་ལས། ོད་ ིས་སེམས་དེ་དང་
བ ན་ཏེ་ཕམ་མི་ ང་ངོ་༎

༡༩ ཁོང་ ོ་ལངས་ ་བ་ མས་ལ་ཉེས་ཆད་
འཕོག་པར་འ ར་ཏེ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཁོ་རང་ ོབ་
འདོད་ན། ངེས་པར་ ་ཡང་དང་བ ར་ ་ ོབ་
དགོས།

༢༠ ོད་ ིས་ཁ་ཏ་དང་། བ བ་ ་ལ་ཉན་
དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ནམ་ཞིག་ཤེས་རབ་ ན་པར་
འ ར།

༢༡ མི་སེམས་ན་ཐབས་ ས་མང་ཡང་། གཙ་
བོའི་འཆར་འགོད་ད་གཟོད་མངོན་ ་འ ར་ བ།

༢༢ མས་དང་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་ལ་མི་ མས་
དགའ་བ་དང་། ད ལ་བོ་ནི་ ན་གཏམ་ ་མཁན་

མས་ལས་ ག་གོ།
༢༣ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་དེར་ཚ་

ོག་འཐོབ་ཅིང་། ཁོ་རང་ ས་གཏན་ ་ཚམས་ལ་
ཉེས་ ོན་དང་འ ད་པར་མི་འ ར།

༢༤ ིད་ ག་ཅན་ ིས་ལག་པ་ ེར་མའི་ནང་
་བཞག་ ེས། ིར་འ ེར་བ་དེ་ཡང་མི་འདོད།

༢༥ རང་ ོམ་ཅན་ལ་ ག་གི་ བས་ན། ན་པོ་
མས་ ི་མཐོང་ ་བ ེད་པར་འ ར། མ་ད ོད་

ཅན་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་ན། ཤེས་ཡོན་ཐམས་
ཅད་ཤེས་པར་འ ར།

༢༦ ཕ་ལ་བ ས་ཤིང་མ་ ན་ ོ་ ་འདོན་
མཁན་དེ། ེལ་འདས་ངོ་ཚ་མེད་པའི་ ་ཡིན།

༢༧ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། བཀའ་ ོབ་ལ་མ་
ཉན་ན། ར་ཡང་ཤེས་ཡོན་ ི་ ད་ཆ་དང་འ ལ་
བར་འ ར།

༢༨ ཇག་ ན་བདེན་དཔང་བར་བ ོས་ན་ ི་
ོམས་ལ་འ ་བར་ ེད། མི་ངན་ ི་ཁས་ ག་ཉེས་

མིད་པར་ ེད།
༢༩ ཆད་པ་ནི་རང་ ོམ་ཅན་ལ་ ་ ིག་ ས་པ་

ཡིན་ལ། ག་ནི་ ན་པོའི་ བ་ ི་ཆེད་ ་ ་ ིག་
ས་པ་ཡིན་ནོ༎
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༢༠ ཆང་གིས་མི་ལ་ང་ ལ་ཆེ་ ་གཏོང་བ་
དང་། ཆང་རག་གིས་མི་ལ་ ་ཅོ་འདོན་

་འ ག ཆང་གིས་ནོར་འ ལ་བཟོ་བ་དག་ལ་ཤེས་
རབ་མེད་པ་ཡིན།

༢ ལ་པོའི་གཏམ་ ིག་པོ་ནི་སེང་གེའི་ངར་
ད་དང་འ ་བས། ལ་པོ་ལ་ཁོང་ ོ་ ོང་བ་ནི་

རང་གིས་རང་གི་ ོག་ལ་གཙ་བ་ཡིན།
༣ ོག་ ་དང་ ེས་པའི་མི་ལ་གཟི་ ིན་ ན་ཏེ།

ན་པོ་ མས་ཤགས་འ ེད་ལ་དགའ་བ་ཡིན།
༤ ིད་ ག་ཅན་ ིས་ད ན་ ི་ ས་ ་ཞིང་

མ་བཏབ་པས། ོན་ ད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། དེ་
བཟའ་བ་ ོང་ ་འ ོ་ལ་ཅི་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར།

༥ མིའི་སེམས་ ་ཐབས་ ས་ མ་པ་ནི་གཏིང་
ཟབ་པའི་ ་བོ་དང་འ ་ཡང་། མ་ད ོད་དང་

ན་པའི་མི་དེ་ལས་གཞན་ ིས་འ ེན་པར་མི་ ས།
༦ མི་ མས་ ིས་རང་ལ་ མས་དང་ ིང་ ེ་

ན་པར་བཤད་ ང་། ཡིད་ ོན་ ང་བའི་མི་ལ་ ་
ཞིག་འ ད་པར་འ ར།

༧ ོད་ལམ་ཡོངས་ ་དག་པའི་མི་དེའི་ ་ ད་
མས་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་འ ར།

༨ ལ་པོ་ཞལ་ ེ་གཅོད་སའི་ ི་ ེང་ ་བ ད་
ནས། མིག་གིས་ངན་ མས་སེལ་བར་ ེད།

༩ ་ཞིག་གིས། ངའི་སེམས་ནི་གཙང་བར་
གནས། ང་ནི་ཉེས་པ་དང་ཡོངས་ ་ ལ་ལོ་ཞེས་
ཟེར་བར་ ས།

༡༠ ་ ོ་མི་གཅིག་པ་དང་། ེའི་ཆེ་ ང་མི་
གཅིག་པ་ལ་གཙ་བོ་ ང་ངོ་༎

༡༡ ིས་པའི་ ་ ེད་ནི་གཙང་ཞིང་ ང་བོར་

གནས་པས། རང་གི་རང་བཞིན་ ི་ ་མངོན་པར་
ེད།

༡༢ མཉན་ ེད་ ི་ ་དང་། མཐོང་ ེད་ ི་མིག་
དང་བཅས་པ་ནི་གཙ་བོས་བཀོད་པ་ཡིན།

༡༣ གཏི་ ག་གི་དབང་ ་མ་འ ོ། དེས་ད ལ་
བར་ ེད། མིག་ ང་ ེས་དང་། ོད་རང་འ ང་
བར་འ ར།

༡༤ དངོས་ཟོག་ཉོ་མཁན་ ིས། མི་བཟང་། མི་
བཟང་ཟེར་ཡང་། ཉོས་ ེས་རང་གིས་རང་ལ་བ ོད་
ངེས།

༡༥ གསེར་དང་ ་ཏིག་༼ཡང་ན། པ ྨ་ ཱ་ག༽
མང་ ་ཡོད་ ང་། ཤེས་ཡོན་དང་ ན་པའི་མ ་ནི་

་ཆེ་བའི་ནོར་ ་ཡིན།
༡༦ ་ཞིག་གཞན་ ི་དཔང་བོ་ ས་ན། དེའི་

ོན་པ་ ེར་བས་ཆོག་མོད། ་ཞིག་ ི་མིའི་དཔང་
བོ་ ས་ན། དེས་འགན་ ར་ཡོད་ཚད་འ ར་དགོས།

༡༧ ན་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པའི་བཟའ་བ་ནི་
ཞིམ་པར་ ང་ཡང་། ེས་ ་དེའི་ཁ་ ེ་ཟེགས་ ིས་
གང་བར་འ ར།

༡༨ ཐབས་ ས་ནི་འཆར་འགོད་ལ་བ ེན་ནས་
བཟོས་པ་ཡིན་ལ། ག ལ་འ ེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ལ་
བ ེན་དགོས།

༡༩ ཕན་ ན་ལ་གཏམ་ ོག་མཁན་དེས་གསང་
དོན་བཤད་པར་འ ར་ལ། ད་ཆ་ ང་ ལ་ ་ ་
བ་དེ་ ོགས་ ིག་པར་མི་ ེད།

༢༠ ཕ་མ་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་དེའི་ ོན་
མེ་གཟིམ་པར་ ར་ཏེ། གནག་ཅིང་ ག་པའི་ ན་པ་

་འ ར་རོ༎
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༢༡ ཐོབ་པར་ ་བའི་ནོར་ ལ་ནི་མཐར་བདེ་
ིད་ ི་གཞི་ ་འ ར་བ་མེད།

༢༢ ོད་ ིས། ངས་ངན་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་
བར་ ་ཞེས་མ་ཟེར་ཅིག གཙ་བོ་ལ་ངང་ ག་ ས་
ན། ཁོང་གིས་ ོད་རང་ ོབ་པར་ངེས།

༢༣ ་ ོ་གཉིས་བཀོལ་བ་གཙ་བོ་ ང་བ་དང་།
གཡོ་ ་དང་ ན་པའི་ ་མིག་ ང་ལེགས་པ་མིན།

༢༤ མིའི་གོམ་ཁ་ནི་གཙ་བོས་བ ར་བ་ཡིན་
པས། ་ཞིག་གིས་རང་གི་ལམ་ཤེས་པ་ ས་པ་ཡིན།

༢༥ ་ཞིག་གིས། འདི་ནི་དམ་པའི་དངོས་པོ་
ཡིན་ཞེས་གཏམ་འཆལ་ ས་ཏེ། དམ་བཅའ་ ལ་

ེས་ ར་ཡང་བསམ་ ོ་གཏོང་བ་ནི། རང་གིས་རང་
ལ་ ་ ི་བ གས་པ་ཡིན།

༢༦ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ལ་པོས་མི་ངན་ མས་
གཏོར་ཞིང་། ཤིང་ འི་འཁོར་ལོས་དེ་དག་འགོམ་
པར་འ ར།

༢༧ མིའི་ མ་ཤེས་ནི་གཙ་བོའི་ ོན་མེ་ཡིན་
པས། མི་ མས་ ི་སེམས་ལ་ད ོད་པར་ ེད།

༢༨ ལ་པོས་ མས་དང་ ིང་ ེ། ག ང་ ང་
བཅས་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ ལ་ ིད་བ ང་བ་
ཡིན་ལ། མས་དང་ ིང་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་བ ན་
པར་ ར་བ་ཡང་ཡིན་ནོ༎

༢༩ ོབས་ གས་ནི་གཞོན་ འི་གཟི་བ ིད་
ཡིན་ལ། ་དཀར་ནི་བ ེས་པོ་ མས་ ི་གཟི་ ིན་
ཡིན།

༣༠ ག་གིས་མིའི་ ག་པ་སེལ་ལ། བ ོན་ ང་
མིའི་སེམས་ ་སིམ་ ས་སོ༎

༢༡ ལ་པོའི་སེམས་ནི་གཙ་བོའི་ ག་ན་ཡོད་

དེ། དེ་ནི་ ོག་ ་ ོག་མོ་དང་བ ན་ནས་
བ ར་བ་དང་འ །

༢ མི་ མས་ ིས་ཅི་ ས་རང་གི་མིག་ལམ་ནས་
ང་བོར་མཐོང་ཡང་། མི་སེམས་གཞལ་མཁན་

ནི་གཙ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན།
༣ མས་དང་ ི་ ོམས་ལ་ ོད་པ་ནི། མཆོད་

པ་ ལ་བ་ལས་ ང་གཙ་བོས་ད ེས་བཞེས་གནང་
བར་ ེད།

༤ མི་ངན་པའི་དར་ཞིང་ ས་པ་༼དར་ཞིང་
ས་ནི་མ་ཡིག་ ། ོན་མེ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དང་།

མིག་མཐོ་བ་དང་། སེམས་ལ་ང་ ལ་དང་ ན་པ་ནི་
ཉེས་པ་ཡིན།

༥ ར་ཐག་གིས་འཆར་འགོད་ ེད་མཁན་དེའི་
ཡོད་ཚད་ ན་ མ་ཚགས་པར་འ ར་ལ། ཅི་ ེད་

ེལ་འ བ་ ི་བ བ་པ་དེ་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པར་
འ ར།

༦ གཡོ་ འི་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པའི་ ་ནོར་
ནི། རང་གིས་རང་ཉིད་འཆི་ལམ་ ་ ོངས་པ་ཡིན་
ལ། དེ་འ འི་ ་ནོར་ནི་ཕར་གཡོ་ ར་གཡོ་ ེད་
པའི་ ིན་པ་ཡིན།

༧ མི་ངན་པའི་ ག་ ལ་ ིས་རང་ཉིད་མེད་
པར་ ེད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ི་

ོམས་ ི་ ་བ་ ེད་པར་མི་འ ར་རོ༎
༨ ཉེས་པ་དང་ ན་པའི་མི་དེའི་ལམ་ནི་ ག་

ོག་ ་གནས་ལ། ངས་ཤིང་གཙང་བའི་མི་དེའི་
ལམ་ནི་ ང་བོར་གནས།

༩ ཁང་ ད་ ི་ ར་ཞིག་ནས་ ོད་དགོས་ ང་།
འཁོན་ལ་དགའ་བའི་ ད་མེད་དང་མཉམ་ ་
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ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ོད་པར་མི་
ེད།

༡༠ མི་ངན་པའི་སེམས་ ིས་མི་དགའ་བར་ ེད་
ང་གནོད་འཚ་འ ེན། ཁོས་རང་གི་ ིམ་མཚས་

ལའང་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་མི་ ེད།
༡༡ རང་ ོམ་ཅན་ ི་མི་ལ་ཆད་པ་བཅད་ན།

ན་པོ་ མས་ལ་ཤེས་རབ་འཐོབ་པར་འ ར། ཤེས་
རབ་ ན་པའི་མི་ལ་ ོབ་གསོ་ཐོབ་ན་ཤེས་ཡོན་ ས་
པར་འ ར།

༡༢ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ིས་མི་ངན་པའི་
ིམ་ལ་སེམས་ཏེ། མི་ངན་འ ེལ་ཞིང་འཆི་ངེས་པ་

ཤེས་པར་འ ར།
༡༣ ་བ་བཀབ་ ེ་ད ལ་བོའི་འོ་དོད་ལ་མི་

ཉན་པ་དེ། མཐར་རང་གི་ ད་འབོད་ལ་ཡང་ཞལ་
བཞེས་འཐོབ་པར་མི་འ ར།

༡༤ ོག་ ་ ལ་བའི་ལེགས་ ེས་ ིས་ ོ་བ་
འགོག་པར་ ས་ལ། མ་ ་བ ག་པའི་ ོག་ནོར་

ིས་ཞེ་ ང་ཞི་བར་ ས།
༡༥ ང་ཞིང་བདེན་པར་ ད་ན། ང་བདེན་

ོང་མཁན་ མས་དགའ་བར་འ ར་ལ། ག་ཉེས་
བསགས་མཁན་ མས་ཉམས་པར་འ ར།

༡༦ མཁས་པའི་ལམ་ ་མི་ གས་མཁན་དེ།
ད ལ་བའི་ མ་ཤེས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ོད་
པར་ངེས།

༡༧ ོན་མོར་དགའ་བ་དེ་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་
པར་འ ར་བ་དང་། ཆང་དང་ ག་ མ་ལ་དགའ་
བ་དེ་ ག་པོར་འ ར་མི་ ིད།

༡༨ མི་ངན་པ་ ང་བདེན་པའི་ ་ཡོན་ ་འ ར་

ལ། གཡོ་ ་དང་ ན་པ་དེ་མི་ ང་བོའི་ཚབ་ ་ ག་
བ ལ་ ོང་ངེས།

༡༩ ཐང་ ོང་ ་ ོད་དགོས་ ང་། འཁོན་དང་
ོ་ལ་དགའ་བའི་ ད་མེད་དང་མཉམ་ ་ ོད་པར་

མི་ །
༢༠ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ིམ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་དང་

ག་ མ་ ིས་ཁེངས་པར་འ ར་ལ། ན་པོས་ཐོབ་
པ་ཐམས་ཅད་མིད་པར་ ེད།

༢༡ ང་བདེན་དང་། མས་ ིང་ ེ་འཚལ་ ེག་
ེད་མཁན་དེ་ལ། ཚ་ ོག་དང་། ང་བདེན་དང་།

གཟི་ ིན་འཐོབ་པར་འ ར།
༢༢ ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་དཔའ་ ལ་

ི་ ང་ ེང་ ་འགོ་བར་ ེད་ཅིང་། དེ་བ ེན་སའི་
མཁར་ ོང་བཙན་པོ་གཏོར་བར་ ེད།

༢༣ ཁ་དང་ ེ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་དེས།
རང་ལ་གནོད་འཚ་མི་འ ང་བར་བ ང་བར་ ས།

༢༤ སེམས་ ི་དཔངས་མཐོ་ཞིང་ང་ ལ་ ིས་
ཁེངས་པའི་མི་དེའི་མིང་ལ་རང་ ོམ་ཅན་ཟེར། ཁོས་

ད་པའི་ ན་ གས་ཡོད་ཚད་ནི་ང་ ལ་ལས་ ང་
བ་ཡིན།

༢༥ ིད་ ག་ཅན་ ི་རེ་འ ན་ ིས་རང་ཉིད་
གསོད་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ལག་པས་
ལས་ཀ་ ེད་པར་མི་འདོད་དོ༎

༢༦ ན་ ་ཧམ་སེམས་ ིས་འཚ་མཁན་ཡོད་
ང་། ང་བདེན་པས་ ིན་པ་གཏོང་ལ་སེར་ ་ ་

ཙམ་ཡང་མི་ ེད།
༢༧ མི་ངན་པའི་མཆོད་པ་ནི་ཞེན་པ་ལོག་ ེད་

དེ། སེམས་ ་ངན་འཆང་ནས་ ལ་བ་ནི་དེ་ལས་
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ོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།
༢༨ དཔང་བོ་ ན་མ་ ེད་མཁན་དེ་འཆི་བར་

འ ར་ཡང་། དོན་དངོས་ལ་ཉན་ནས་ ད་ཆ་འཆད་
མཁན་དེའི་ ད་ཆ་ནི་ ན་རིང་བོར་གནས་ བ།

༢༩ མི་ངན་པ་ལ་ངོ་ཚ་མེད། མི་ ང་བོས་ཅི་ ས་
བ ན་པར་འ ར།

༣༠ མི་ ་ཞིག་གིས་ ང་ཤེས་རབ་དང་། ོ་ ོས་
དང་། ཐབས་ ས་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་གཙ་བོ་
འགོག་པར་མི་ ས།

༣༡ ་ནི་ག ལ་འ ེད་པའི་ཆེད་ ་ ་ ིག་ ས་
པ་ཡིན་ཡང་། ལ་ཁ་འཐོབ་མིན་ནི་གཙ་བོ་ལ་རག་
ལས་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༢ མཛས་པའི་མིང་ནི་ ་ནོར་མང་པོ་
ལས་ ག་པ་དང་། གཅེས་ ོང་ནི་གསེར་

ད ལ་ལས་བཟང་བ་ཡིན།
༢ ག་པོ་དང་ད ལ་བོ་འཇིག་ ེན་འདིར་

འཛམས་པ་ནི། གཙ་བོས་བཀོད་པ་ཡིན།
༣ མཁས་པ་ནི་ཉེས་ ོན་དང་འ ད་ན་ ོལ་

བར་ ེད་ ང་། ན་པོས་གདོང་གིས་བ ་བར་ ེད།
༤ གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་སེམས་ ་

ཁེངས་ ང་ ེད་པ་ལ། འ ོར་བ་དང་། གཟི་ ིན་
དང་། ཚ་ ོག་གི་ ་དགའ་འཐོབ་ངེས།

༥ མི་མདོ་མེད་ ི་ལམ་ ་ཚར་མ་དང་ ་ ི་
ཡོད་པས། རང་གི་ཚ་ ོག་བ ང་མཁན་ མས་དེ་
དང་ ལ་བར་ ིས།

༦ ིས་པ་གསོ་ ོང་ ས་ནས་བ ོད་པར་འོས་
པའི་ལམ་ ་བ ག་ ེ། ་བའི་བར་ ་དེ་དང་མི་
འ ལ་བར་ ིས།

༧ ག་པོ་ནི་ད ལ་བོའི་བདག་པོ་དང་། ན་
ལེན་ནི་ ན་བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡིན།

༨ ག་ཉེས་ ི་ས་བོན་བཏབ་ན། ག་པའི་
འ ས་ ་འ ང་བར་འ ར་ལ། ཁོའི་ཞེ་ ང་གི་
འཁར་བ་ཡང་མེད་པར་འ ར།

༩ མིག་ན་བ ེ་བའི་འོད་འ ག་པ་དེ་བདེ་ ིད་
དང་ ན་པར་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་
ད ལ་བོ་ལ་བཟའ་བ་ ེར་བར་ ེད།

༡༠ རང་ ོམ་ཅན་མཐའ་ ་བ ད་ན། ོད་ཉོག་
མེད་པར་འ ར་ལ། ོག་ ་དང་ངོ་ཚ་ཡང་འཇགས་
པར་འ ར།

༡༡ སེམས་གཙང་བར་དགའ་བ་དེ། རང་གི་
མ འི་ ད་ཆ་ཡག་པོར་གནས་པས། ལ་པོས་ ང་

ོགས་ ་ ེད་ངེས།
༡༢ གཙ་བོའི་ ན་ ིས་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ལ་

གཟིགས་ ང་། གཡོ་ ་དང་ ན་པ་དེའི་ ད་ཆ་
བ ག་པར་ ེད།

༡༣ ིད་ ག་ཅན་ ིས། ི་རོལ་ ་སེང་གེ་ཡོད་
པས། ང་ ང་ལམ་ནས་གསོད་པར་ངེས་ཞེས་ཟེར།

༡༤ འ ོན་མའི་ཁ་ནི་དོང་ཞབས་མེད་ཡིན་པས།
གཙ་བོ་དེ་ལ་ ང་བ་དང་། རང་ཉིད་ ང་དེའི་ནང་

་ ང་བར་འ ར།
༡༥ ིས་པའི་སེམས་ ོངས་པས་བ ིབས་ན།

ོབ་ ོན་ ི་ད ག་པས་དེ་ ང་ ་འདོར་བར་ ས།
༡༦ ད ལ་བོའི་གཉའ་ནས་མནན་ཏེ་རང་

ལ་ཕན་པར་ ེད་པ་དང་། ག་པོ་ལ་ལེགས་ ེས་
འ ལ་མཁན་ མས་ད ལ་བར་འ ར།

༡༧ ོད་ ིས་ ་བ་ གས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་
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ད་ཆ་ལ་ཉོན་ཅིག སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་ཤེས་ཡོན་
མས་ ོབས་ཤིག ༡༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དེ་དག་

སེམས་ ་ཉར་ཞིང་ཁ་ ་བ ང་ན། དེ་ནི་ཤིན་ ་
མཛས་སོ༎ ༡༩ ངས་དེ་རིང་འདི་དག་ ོད་ལ་ཆེད་

་བ ན་པ་ནི། ོད་ ིས་གཙ་བོ་བ ེན་ ིར་ འོ༎
༢༠ ཐབས་ ས་དང་ཤེས་ཡོན་ ི་མཛས་པ་ནི། ངས་

ོད་ལ་མ་ ིས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༡ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་
བདེན་གཏམ་ ི་གནས་ གས་ ོགས་ན། ོད་ ི་
གམ་ ་བཏང་བའི་བང་ཆེན་པ་ལ་བདེན་གཏམ་

ིས་ལན་གདབ་པར་ འོ༎
༢༢ ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་མི་ ེ། ཁོ་རང་ད ལ་

ཞིང་ཕོངས་པ་མཐོང་ནས་ ོད་ ིས་ཁོའི་དངོས་པོ་
མས་འ ོག་མི་ ང་ལ། མཁར་ ོ་ནས་ ག་བ ལ་

དང་འ ད་པ་ མས་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མི་ ང་།
༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེའི་ཉེས་མིང་ ོག་
ད ོད་དང་། གཙ་བོས་དེ་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ེད་
མཁན་དག་གི་ ོག་འ ོག་པར་ངེས།

༢༤ ོ་ ་བ་ མས་ལ་ ོགས་བ ིགས་མི་ ང་
བ་དང་། ཞེ་ ང་ཅན་ ི་མི་ལ་ཕར་ ར་འ ོ་འོང་

ེད་མི་ ང་ ེ། ༢༥ ོད་ ིས་དེའི་ ་ ོད་ལ་ལད་མོ་
ས་ནས། རང་ཉིད་ ་ ིར་འ ད་པར་ ེད་ ིད།

༢༦ མི་གཞན་ ི་ཚབ་ ་མནའ་འཇོག་མི་
ང་ལ། ་ལོན་ ི་དཔང་བོ་ཡང་ ེད་མི་ ང་ ེ།

༢༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ིབ་ཚབ་ ོད་མ་ ས་ན། ཅིའི་
ིར་མི་གཞན་ལ་ ོད་རང་གཉིད་སའི་མལ་ ི་

འ ེར་ ་འ ག་དགོས་པ་ཡིན།
༢༨ ོད་ ི་མེས་པོས་གཏན་འབེབ་མཛད་པའི་

ས་མཚམས་ ོད་ ིས་ ལ་མི་ ང་།

༢༩ ོད་ ིས་ལས་ལ་ ར་ཐག་ ེད་མཁན་ ི་མི་
མཐོང་ ོང་ངམ། དེ་ནི་ ལ་པོའི་ ང་ ་འ ེང་བ་
ལས་མི་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་གི་མ ན་ ་འ ེང་མི་ ིད་
དོ༎

༢༣ གལ་ཏེ་ ོད་འགོ་བ་དང་མཉམ་ ་ ན་
ལ་བ ད་ན། ོད་ ི་མ ན་ ་ ོད་པ་

དེ་ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས། ༢ གལ་ཏེ་ ོ་འ ན་ཆེ་
བ་ཞིག་ཡིན་ན། ི་རང་གི་ ེ་ལ་ཞོག་ཅིག ༣ ཁོའི་
བཟའ་བ་ཞིམ་པོ་ལ་ཞེན་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དེ་ནི་བ ་ ིད་ ི་བཟའ་བ་ཡིན།

༤ ག་པོར་འ ར་ཆེད་ངལ་བ་མི་བ ེན་པར།
རང་གི་ ོ་ ོས་ལ་བ ེན་པར་ ིས། ༥ ོད་ ི་མིག་

ང་ ིང་བོ་མེད་པའི་ ་ནོར་ ི་ ེང་ ་ཤོར་དོན་
ཡོད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནོར་ལ་གཤོག་པ་
ཐོགས་ཏེ་ ག་ ོད་བཞིན་ ་མཁའ་ ་འ ར་བར་
ངེས།

༦ སེར་ ་ཅན་ ི་ཟས་བཟའ་མི་ ང་ལ། དེའི་
བཟའ་བ་ཞིམ་པོ་ལའང་ཞེན་མི་ ང་། ༧ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེས་སེམས་ ་ཇི་ ར་བསམ་ཡོད་ན། དེས་མི་
གཞན་ལའང་དེ་ ར་ ་ ེད། དེས་ ོད་ལ། བཟའ་
རོགས། འ ང་རོགས་ཞེས་ཟེར་ཡང་། དེའི་སེམས་
ནི་ ོད་དང་འགལ་བར་གནས་པས། ༨ ོད་ ིས་
བཟས་པའི་ཟས་ མས་ ག་པར་འ ར་ལ། ོད་

ིས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ ན་མོ་ མས་ ང་ ོང་
བར་འ ར་ངེས།

༩ ོད་ ིས་ ན་པོ་ མས་ལ་གཏམ་བཤད་མི་
ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ ོད་ ི་ཤེས་རབ་ ན་

པའི་ ད་ཆ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་ངེས།
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༡༠ ་མོའི་ ས་ ི་ས་མཚམས་ ལ་མི་ ང་ལ།
་ ག་གི་ཞིང་ས་ཡང་བདག་ ་འཛན་མི་ ང་།

༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ོག་ ོབ་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ལ་
མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པས། ཁོང་གིས་ ོད་ལ་
དེ་དག་གི་ཉེས་མིང་ད ད་པར་འ ར།

༡༢ ོད་ ིས་སེམས་ཞིབ་མོས་བ བ་ ་དང་ ་
ངས་ཤིང་། ་བ་ གས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་ ི་ ད་ཆ་ལ་

ཉན་དགོས།
༡༣ ིས་པ་ལ་ ོབ་ ོན་མི་ ེད་པ་ནི་མི་ ང་ ེ།

ོད་ ིས་དེ་ལ་ད ག་པས་ ེག་ ང་འཆི་མི་ ིད།
༡༤ ོད་ ིས་དེ་ལ་ད ག་པས་ ེག་ན། དེའི་ མ་
ཤེས་ད ལ་ཁམས་ནས་ ོབ་ བ།

༡༥ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ ི་སེམས་ན་
ཤེས་རབ་ཡོད་ན། ངའི་སེམས་ ང་ཤིན་ ་དགའ་
འོ༎ ༡༦ ོད་ ིས་མ ས་གཏམ་ ང་བོར་བ ོད་ན།
ངའི་སེམས་པ་ཡང་ ིད་པར་འ ར་ངེས།

༡༧ ོད་ ིས་སེམས་ནས་ཉེས་པ་ཅན་ ི་མི་ལ་
ག་དོག་ ེད་མི་ ང་བར། ས་ ན་ ་གཙ་བོ་ལ་

མོས་ ས་བ ེད་དགོས། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཇི་ ིད་
བར་ ་བཟང་ལ་བཟང་ལན་ཡོད་པས། ོད་ ི་རེ་

ོས་ ང་ཆད་པར་མི་འ ར།
༡༩ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཉོན་

ཅིག ཤེས་རབ་སེམས་ ་ཉར་བར་ ིས། དེ་ ར་
ས་ན་ ོད་ ི་སེམས་བདེན་པའི་ལམ་ ་འ ེན་

པར་ ས། ༢༠ ཆང་འ ང་བར་དགའ་བ་དང་། ཤ་
བཟའ་བར་དགའ་བ་ མས་ལ་འ ོ་འོང་མ་ ེད།
༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཆང་དང་བཟའ་བ་ལ་དགའ་བ་
དེ་ད ལ་བར་འ ར་ལ། གཉིད་ལ་དགའ་བ་དེས་

གོན་པ་ ལ་ ལ་ ོན་པར་ངེས།
༢༢ ོད་ ིས་རང་བ ེད་མཁན་ ི་ཕ་ལ་ཉན་

དགོས། ོད་ ི་མ་ ས་ ང་དེ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་
མི་ ང་། ༢༣ ོད་ ིས་བདེན་དོན་ཉོ་བར་ ིས། ཤེས་
རབ་དང་། བ བ་ ་དང་། ོ་ ོས་ མས་འཚང་
བར་མ་ ེད། ༢༤ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་ཕ་ནི་
ཤིན་ ་ ིད་པར་འ ར་ལ། ་ལ་ཤེས་རབ་ ན་
པའི་ ་ ེས་ན། དེ་ལ་དེ་ལས་ ོ་བ་འཕེལ་བར་
འ ར། ༢༥ ོད་ ིས་ཕ་མ་གཉིས་དགའ་ ་ གས་
ཤིག ོད་བ ེད་མཁན་དེ་ ིད་ ་ གས་ཤིག

༢༦ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ ི་སེམས་
ང་ལ་དབང་བར་ ིས། ོད་ ི་མིག་ ང་ཡང་ངའི་
བ ོད་ལམ་ལ་དགའ་བར་ ིས། ༢༧ ད་འཚང་མ་
ནི་ཞབས་མེད་པའི་འོབས་ཡིན་ལ། ིའི་ ་མོ་ནི་ཁ་
དོག་པའི་དོང་ཡིན། ༢༨ ཁོ་མོ་ནི་ཇག་ ན་བཞིན་
ཡིབ་ནས། མི་ མས་ ི་ ོད་ ་གཡོ་ ་འཕེལ་བར་

ེད།
༢༩ ་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་། ་ལ་སེམས་ ག་

འ ང་། ་ལ་འཐབ་འཛང་འོང་། ་ལ་དངན་པ་
འཆོར།༼ཡང་ན་ལེ་བདའ།༽ ་ལ་ ་མཚན་མེད་
པར་ ས་འཕོག ་ཞིག་གི་མིག་ ང་དམར་བོར་
འ ར་བ་ཡིན། ༣༠ དེ་ནི་ཆང་ལ་ཞེན་ཞིང་། ན་
པར་ཆང་ལ་བ མ་པའི་མི་དེ་ཡིན། ༣༡–༣༢ ཆང་
དམར་བོར་ ར་བ་དང་། ཆང་ཕོར་ནང་ ་འོད་
འཚར་བ་ལ་ ་བར་མ་ ེད། མིད་པའི་ ས་ ་ ིད་

ང་འཆར་ཡང་། མཐར་ ལ་བཞིན་ ོད་ལ་སོ་
འདེབས་ཤིང་། ག་ ལ་བཞིན་ ོད་ལ་གཙག་པར་
ངེས་ལ། ༣༣ ོད་ ི་མིག་གིས་དོན་ངན་མཐོང་བ་
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དང་།༼ཡང་ན། འ ོན་མ།༽ ོད་ ི་སེམས་ནས་
འཆལ་གཏམ་འོང་ངེས་པ་མ་ཟད། ༣༤ ོད་ནི་ ་
མཚའི་ནང་ ་ཉལ་བའམ། གཡོར་ཤིང་གི་ ེང་ ་
ཉལ་བ་དང་འ འོ༎ ༣༥ ོད་ ིས། གཞན་ ིས་ང་

ང་ཡང་། ང་ལ་ ས་མ་ཕོག གཞན་ ིས་ང་ལ་ ག་
གིས་ བས་ ང་། ང་ལ་ན་ ག་མ་ ང་། ང་ནམ་
ཞིག་ལ་གསལ་བར་ ར་ན། ར་བཞིན་ཆང་འཚལ་

་འ ོའོ་ཞེས་ཟེར་ངེས་སོ༎

༢༤ མི་ངན་ལ་ ག་དོག་ ེད་མི་ ང་ལ། དེ་
དག་དང་མཉམ་ ་འ ག་འདོད་ ི་ ོ་

ཡང་མ་ ེས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་སེམས་ནི་
ག་ ལ་ལ་འཁོར་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཁ་ནས་ངན་

གཡོའི་གཏམ་ ེང་བར་ ེད།
༣ ཁང་པ་ནི་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས་བ ན་པ་

ཡིན་ལ། ོ་ ོས་ལ་བ ེན་ནས་བ ན་ ་བ ག་པ་
ཡིན། ༤ དེའི་ནང་ ་ཤེས་ཡོན་ལ་བ ེན་ནས་མཛས་
ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ་ནོར་ ིས་ཁེངས་པ་ཡིན།

༥ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་ལ་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ ན་
ཞིང་། ད་ ང་ཤེས་ཡོན་འཛམས་ན་དེ་ལས་ ང་

ོབས་དང་ ན་ནོ༎ ༦ ོད་ག ལ་འ ེད་ ་འ ོ་
ན་འཐབ་ ས་ལ་བ ེན་དགོས་ཏེ། ས་དཔོན་མང་
ན་ ལ་བར་འ ར།

༧ ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ན་ ན་པོ་ མས་
ིས་འ ན་པར་མི་བཟོད་པས། མཁར་ ི་ ོ་ནང་

ནས་ཁ་ གས་མི་ཕོད་དོ༎
༨ ས་ངན་པ་འགོད་མཁན་ལ་མི་གཡོ་ ་ཅན་

ཞེས་འབོད།
༩ ན་ ོངས་པའི་བསམ་ ལ་ནི་ནག་ཉེས་ཡིན་

ལ། རང་ ོམ་ཅན་ལ་མི་ མས་ ང་བར་ ེད།
༡༠ ོད་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ ་

སེམས་ མ་པར་ ར་ན། ོད་ ི་ ོབས་ གས་ཤིན་
་ ང་བར་འ ར།

༡༡ མི་ མས་འཆི་བའི་ ལ་ ་ ེར་ན་ ོད་ ིས་
ོབ་དགོས་ལ། མི་ཞིག་གསོད་པར་ ོམ་ ས། ོད་
ིས་དེ་འགོག་དགོས། ༡༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས། དོན་དེ་

ངས་མ་ཤེས་སོ་ཟེར་ན། མི་སེམས་གཞན་མཁན་དེས་
མི་མ ེན་ནམ། ོད་ ི་ ོག་བ ང་མཁན་དེས་མི་
མ ེན་ནམ། ཁོང་གིས་མི་རེ་རེས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་
ལེ་ལན་འཁོར་ ་མི་ག ག་གམ།

༡༣ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་
ི་བཟའ་བར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཞིམ་ ེ།
ང་ཚང་ནས་ཐིགས་པའི་ ང་ ི་ནི་ཞིམ་པར་ ང་།

༡༤ ོད་ ི་སེམས་ལ་ཤེས་རབ་ཐོབ་ན་ཡང་དེ་ ར་
་ ང་། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དེ་ ེད་ན། ནམ་ཡང་
ོད་ལ་བཟང་ལན་འ ང་ཞིང་། ོད་ ི་རེ་ ོས་
ང་ཆད་པར་མི་འ ར།

༡༥ མི་ངན་ ོད་རང་ཡིབ་ ེ་ ང་བདེན་པའི་
ིམ་ལ་ ོལ་བར་མ་ ེད། ཁོ་བདེ་བར་གནས་སའི་
ལ་དེ་གཏོར་བར་མ་ ེད། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་

བདེན་ ོང་མཁན་དག་ནི་ཐེངས་བ ན་ལ་འ ེལ་
ཡང་། ར་བཞིན་དར་ཞིང་ ས་པར་འ ར། ཡིན་
ནའང་། མི་ངན་ཉེས་ ོན་ ིས་བ ེལ་བར་འ ར།

༡༧ ོད་ ིས་ད ་བོ་འ ེལ་བར་ ར་ན་ ོད་
རང་དགའ་མི་ ང་། ཁོ་རང་ ེལ་བར་ ར་ ང་
སེམས་པ་མ་ ོ། ༡༨ གཙ་བོས་དེ་གཟིགས་ནས་མ་
ད ེས་པར། ཁོང་ ོ་ད ་བོའི་ ེང་ནས་ ོད་ལ་
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བ ོར་ཡང་ ིད།
༡༩ ངན་ ེད་མཁན་མཐོང་ནས་མི་དགའ་བར་

མ་ ེད། མི་ངན་ལ་ ག་དོག་ ང་མ་ ེད། ༢༠ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། མི་ངན་ལ་བཟང་ལན་འཁོར་མི་ ིད་ལ།

མི་ངན་ ི་ ོན་མེ་ཡང་ཞི་བར་འ ར།
༢༡ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་

བོ་དང་ ེ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ལས། ཅི་ ེད་
འདི་ ེད་མི་ཤེས་པའི་མི་ མས་དང་འ ེལ་འ ིས་
མ་ ེད། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་གནོད་འཚ་

ོ་ ར་ ་འ ང་ངོ་༎ གཙ་བོ་དང་ ེ་བོས་ཕབ་པའི་
གནོད་འཚ་ནི་ ་ཞིག་གིས་ ོགས་ ས་སམ།

༢༣ འོག་ ་བཀོད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ཞལ་
གདམས་ཡིན། དེ་གང་ཞེ་ན།

ཞལ་ ེ་གཅོད་ ས་མིའི་ཁ་ངོ་ལ་བ ་བ་ནི་མི་
ལེགས། ༢༤ མི་ངན་ལ་བ ས་ནས། ོད་ནི་ ང་
བདེན་ནོ་ཟེར་མཁན་དེར་དམངས་ ན་ ིས་དམོད་
ཅིང་། ལ་ ེ་ མས་ ང་བར་འ ར། ༢༥ མི་ངན་ལ་

ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་དེར་དགའ་བ་འཐོབ་ལ།
མཛས་པའི་བདེ་ ིད་ ང་དེ་ལ་འཐོབ་པར་འ ར།

༢༦ མི་ ང་བོ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ནི། གཞན་ལ་
འོ་ ེད་པ་དང་འ །

༢༧ ོད་ ིས་ཞིང་གི་མཐའ་ནས་ ་ཆ་ ་ ིག་
ས་ཤིང་། ཞིང་ནང་ ་ ལ་དག་པོར་ ས་ ེས་ད་

གཟོད་ཁང་པ་འ བས་པར་ ིས།
༢༨ ངས་མེད་པའི་དཔང་བོ་ ན་མས་ ིམ་

མཚས་ལ་གནོད་ ེད་མི་ ང་ལ། མ ་ཡིས་ ང་མི་
ལ་མགོ་གཡོག་མི་ཆོག

༢༩ གཞན་ ིས་ང་ལ་ཇི་ ར་ ེད་ན། ངས་ ང་

དེ་ལ་དེ་ ར་ ་ ེད། ཁོས་ཅི་ ས་པས་ ར་ངས་ཁོ་
ལ་ ིན་པ་ལེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་མི་ ང་།

༣༠ ང་ ིད་ ག་ཅན་ ི་ཞིང་ནང་དང་། ཤེས་
མེད་ཅན་ ི་ ན་འ མ་ར་བ་བ ད་ནས་འ ོ་ ས།
༣༡ ས་ ན་ཚར་མས་གཡོགས་ཤིང་ཞིང་ནང་ ་ཚར་

ིས་ཁེངས་འ ག་ལ། ོའི་ར་བ་ཡང་ ིབ་ནས་
འ ག ༣༢ དེ་མཐོང་ནས་ངས་བསམ་ ོ་བཏང་བས།
དེ་ལས་ང་ལ་བ བ་ ་མང་པོ་ཐོབ། ༣༣ ད་ ང་ ད་
ཙམ་གཉིད་དང་། གཉིད་ ོག་ཐེབས་ཤིག་ལེན་དང་
ཞེས་ལག་པ་ མ་ནས་ཉལ་བའི་ ས་ ། ༣༤ ོད་ ི་
ད ལ་བ་ནི་ཇག་པ་བཞིན་ ར་ ་ ེབས་འོང་ལ།

ོད་ ི་ཕོངས་པ་ནི་དམག་ཆས་ཐོགས་པའི་དམག་
མི་དང་འ ་བར་ ེབས་ཡོང་༎

༢༥ གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཤ་ལོ་མོའི་
ཞལ་གདམས་ཤིག་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་

ཧིས་ཀི་ ཱའི་འཁོར་ཞིག་གིས་བ ས་པ་ཡིན།
༢ དོན་གང་ཞིག་གསང་བ་ནི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་

ཡིན་ལ། དོན་གང་ཞིག་གསལ་བོར་འ ེད་པ་ནི་ ེ་
བོའི་གཟི་བ ིད་ཡིན།

༣ གནམ་ ི་མཐོ་ཚད་དང་སའི་མ ག་ཚད་མི་
ཤེས་པ་བཞིན་ ། ེ་བོའི་སེམས་ ང་དཔག་པར་མི་

ས།
༤ ད ལ་ ི་ ིགས་མ་དོར་ ེས་ད ལ་བཤའ་

མ་ཡིན་ལ། ད ལ་མགར་ ིས་དེས་ ོད་ཆས་བཟོ་
བར་ ས། ༥ ལ་པོའི་ ང་གི་མི་ངན་པ་ ངས་ན།

ལ་ ིད་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་འ གས་པར་
ས།

༦ ལ་པོའི་ ང་ ་རང་ཉིད་ཆེ་མདོག་ ོན་མི་
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ང་ལ། མི་ཆེན་ ི་འ ག་གནས་ འང་ ོད་མི་
ང་། ༧ གཞན་ ིས་ ོད་ཡར་ཕེབས་ཤིག་ཟེར་བ་

ལས། ལ་ ས་ལ་མཇལ་བའི་ ས་ ་གཞན་ ིས་
ོད་མར་སོངས་ཤིག་ཟེར་བ་དགའ་འོ༎

༨ རང་དགར་མི་གཞན་དང་འ ན་འ གས་མི་
ང་ ེ། ནམ་ཞིག་དེས་ ོད་ངོ་གནོངས་པར་ ས་ཏེ།
ོད་རང་ཅི་ ་གཏོལ་མེད་ ི་གནས་ ་ ར་ཡང་
ིད། ༩ ོད་དང་ ིམ་མཚས་བར་ལ་ ོད་པ་ ང་

ཚ། མི་དེ་དང་ཤགས་འ ེད་པ་ལས་དེའི་གསང་བ་
གཞན་ལ་ཤེས་ ་འ ག་མི་ ང་ ེ། ༡༠ གཞན་ ིས་
ཐོས་ནས་ ོད་ལ་དམོད་པ་དང་། ོད་ལ་མིང་ངན་
པ་འགེལ་ཡང་ ིད།

༡༡ ད་ཆ་གང་ཞིག་བཤད་པ་འོས་ཤིང་འཚམ་
ན། དེ་ནི་གསེར་ ི་ ་ ་ད ལ་ ི་ ེར་མའི་ནང་ ་
བཞག་པ་དང་འ །

༡༢ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ཁ་ཏ་ནི། དེའི་ ེས་ ་
གས་པའི་མིའི་ ་ལ་མཚན་ན། གསེར་ ི་ ་ལོང་

དང་གསེར་བཙ་མའི་ ན་ཆ་དང་འ །
༡༣ ཡིད་ ོན་ཕེར་བའི་བང་ཆེན་པས་རང་ཉིད་

མངགས་མཁན་ ི་སེམས་བདེ་བར་ ེད། དེ་ནི་ ོན་
ད་པའི་ ས་ ་ ང་ཞིང་བསིལ་བའི་ ང་ ་ ང་

བ་དང་འ །
༡༤ ལེགས་ ེས་འ ལ་ཞེས་ ོང་གཏམ་བཤད་

པ་ནི། ཆར་བ་མེད་པའི་ ིན་པ་དང་འ །
༡༥ ན་ ་བཟོད་ ོམ་ ས་ན་ ལ་པོའི་སེམས་

ང་ ལ་བར་ ས་ ང་། ཚག་འཇམ་ ི་ ེ་ཡིས་
ས་པ་ཡང་གཅོག་པར་ ེད།

༡༦ ོད་ལ་ ང་ ི་ཐོབ་བམ། འོས་ཤིང་འཚམ་

པ་ཞིག་བཟའ་བ་ལས། ཚད་ལས་འདས་ན་ ིར་ ག་
པར་འ ར།

༡༧ ོད་ ི་གོམ་ཁ་ ིམ་མཚས་ ི་ ིམ་ལ་མང་
་ ོ་མི་ ང་ ེ། ོད་ལ་ ན་ཞིང་ ོད་ལ་ ང་ཡང་
ིད།

༡༨ དཔང་བོ་ ན་མས་ ིམ་མཚས་ལ་གནོད་པ་
ེལ་བ་ནི། ཐོ་བ་ཆེན་པོ་དང་། རལ་ ི་ ོན་པོ་དང་།

མདའ་ ེན་པོ་དང་འ །
༡༩ དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ ་ཡིད་

ོན་མེད་པའི་མི་ལ་བ ེན་པ་ནི། འ ་ཡིས་ཟོས་
པའི་སོ་དང་། ཚགས་ལོག་པའི་ ང་བ་དང་འ །

༢༠ སེམས་པ་ ག་པའི་མི་ལ་ ་ལེན་པ་ནི། ང་
བའི་ ས་ ་ ་བ་འ ད་པ་དང་། འི་ནང་ ་ ར་

་ གས་པ་དང་འ །
༢༡ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོགས་ ས་ཁོ་ལ་ཟས་ ིན་

དང་། ོམ་ ས་ཁོ་ལ་ ་ ིན་ཅིག ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ོད་ ིས་དེ་ ར་ ས་ན་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་མེ་
འདག་ ངས་པ་ཡིན་པས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ་
དགའ་བ ོལ་ངེས།

༢༣ ང་ ང་གིས་ཆར་འ ེན་པར་ ེད་ལ། ར་
བ་འདེབས་པའི་ ེ་ཡིས་ཁོང་ ོ་ ོང་བར་ ེད།

༢༤ ཁང་ ད་ ི་ ར་ཞིག་ནས་ ོད་དགོས་
ང་། འཁོན་ལ་དགའ་བའི་ ད་མེད་དང་མཉམ་ ་

ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ོད་པར་མི་
འོ༎

༢༥ རིང་བའི་ ལ་ནས་འ ིན་བཟང་ ེར་འོང་
བ་ནི། ཁ་ ོམ་པའི་མི་ལ་ ་འ ག་ ེར་འོང་བ་དང་
འ །
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༢༦ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་མི་ངན་པའི་
མ ན་ནས་དཔའ་ མ་ན། དེ་ནི་ ་མིག་ད གས་པ་
དང་། དོང་ ་ ོག་པ་དང་འ །

༢༧ ང་ ི་བཟའ་ཚད་མ་ཟིན་ན་མི་བཟང་ལ།
རང་གི་གཟི་བ ིད་ ེག་པ་དེ་ཡང་མི་བཟང་ངོ་༎

༢༨ མིས་རང་གི་སེམས་མ་བ ལ་ན། ཞིག་ཅིང་
རལ་བའི་མཁར་ ོང་ལ་ ི་ ང་མེད་པ་དང་འ འོ༎

༢༦ ད ར་ ི་ ས་ ་ཁ་བ་འབབ་པ་དང་།
ོན་ ད་པའི་ ས་ ་ཆར་འབབ་པ་མི་

འོས་པ་བཞིན་ ། ན་པོ་ལ་གཟི་ ིན་ཐོབ་པའང་
མི་འོས་སོ༎

༢ མཆིལ་བ་ཕར་འ ར་ ར་འ ར་དང་། ག་
་ཕར་འ ེ་ ར་འ ེས་འ ར་བ་དང་བཞིན་ ། ་
ེན་མེད་པའི་དམོད་མོ་ཡང་འབབ་པར་མི་འ ར།

༣ ག་ནི་ ་ལ་ ེག་ ེད་དང་། བ་ནི་བོང་
ར་བ ོན་ ་དང་། ིམས་ཤིང་ནི་ ན་པོའི་ ལ་

ག ང་ ་ ེག་ ེད་ཡིན།
༤ ན་པོའི་ ན་གཏམ་ ར་ ་ལན་གདབ་

པར་མི་ ། དེ་ ར་བཏབ་ན་ ོད་ ང་དེ་དང་འ ་
བ་ཡིན།

༥ ན་པོའི་ ན་གཏམ་བཞིན་ ་ཁོ་ལ་ལན་
བཏབ་ན། དེས་རང་ཉིད་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་པར་
འདོད་དོ༎

༦ ན་པོའི་ལག་བ ད་ནས་འ ིན་བ ར་བ་
ནི། རང་གི་ ང་བ་གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ ག་རང་
གིས་ཉོ་༼མ་ཡིག་ ། འ ང་ཞེས་བ ར་ཡོད།༽ ིད།

༧ ཞ་བོ་ལ་ ང་བ་ཡོད་ ང་ ིང་བོ་མེད་པ་
བཞིན། ཞལ་གདམས་ ང་ ན་པོ་ མས་ ི་ཁ་ནས་

དེ་བཞིན་ ་འ ར་ངེས།
༨ གཟི་ ིན་ ན་པོ་ལ་གནང་བ་ནི། ོ་ ར་ཆའི་

ནང་ ་བཞག་པ་དང་འ །
༩ ཞལ་གདམས་ནི་ ན་པོ་ མས་ ི་ཁ་ ་ ང་

ན། ཚར་མ་བཟི་བོའི་ལག་པར་ ག་པ་དང་འ །
༡༠ ན་པོ་དང་ལམ་འ ོ་བ་ ་ ་བཀོལ་བ་ནི།

མི་མང་ ས་ ་འ ག་པའི་མདའ་བ་དང་འ །
༡༡ ན་པོས་ ན་ གས་ཡང་དང་ཡང་ ་ ོན་

པར་ ེད་དེ། དེ་ནི་ ིས་ ིར་འཁོར་ནས་རང་གི་
ག་ར་ ག་པ་དང་མ ངས།

༡༢ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཅན་ ་ ོམ་
མཁན་མཐོང་ ོང་ངམ། ན་པོ་ལ་དེ་ལས་ ང་ ོམ་
སེམས་ཆེའོ༎

༡༣ ིད་ ག་ཅན་ ིས། ལམ་ ་སེང་གེ་ག མ་
པོ་འ ག ང་ན་སེང་གེ་གཞོན་ ་འ ག་ཅེས་ཟེར།

༡༤ ོ་ག ང་ཤིང་ལ་བ ེན་ནས་འཁོར་བ་
བཞིན་ ། ིད་ ག་ཅན་ནི་མལ་སའི་ནང་ ་དེ་

ར་འཁོར།
༡༥ ིད་ ག་ཅན་ ིས་ལག་པ་ ེར་མའི་ནང་ ་

བཞག་ ེས། ིར་ལེན་པའང་ངལ་བར་སེམས།
༡༦ ིད་ ག་ཅན་ ིས་རང་ཉིད་ནི་ལན་

འདེབས་པར་མཁས་པའི་མི་བ ན་ལས་ ང་ཤེས་
རབ་ཡོད་པར་འདོད།

༡༧ ལམ་འ ོ་བ་ལ་གཞན་ ིས་ཁོང་ ོ་བ ངས་
ཏེ། རང་ཉིད་དང་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ོད་ཉོག་ལ་
ཁ་ཡ་ ེད་པ་ནི། མི་ཡིས་ ིས་ ་བས་བ ང་བ་དང་
འ །

༡༨–༡༩ ིམ་མཚས་ ི་མགོ་གཡོགས་ ེས། ད་
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ང་། ་རེ་ ེད་མོ་ ེད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་
མཁན་དེ་ནི། ོན་པས་མེ་འགལ་དང་། མདའ་ ོན་
པོ་འཕེན་པ་དང་འ ་ལ། མི་གསོད་ ེད་ ི་དམག་
ཆས་དང་ཡང་འ འོ༎༼མ་ཡིག་ ། འཆི་བ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽

༢༠ མེ་ལ་ ད་ཤིང་མེད་ན་ཞི་བར་འ ར་བས།
གཏམ་ནི་ ོག་མཁན་མེད་ན། ོད་པ་རང་སར་ཞི་
བར་འ ར།

༢༡ ོད་པ་ལ་དགའ་བའི་མིས་ ོད་ ོག་ ོང་བ་
ནི། མེ་ ག་གི་ ེང་ ་སོལ་བ་ ོན་པ་དང་། མེ་ལ་

ད་ཤིང་འཇོག་པ་དང་འ །
༢༢ གཏམ་ ོག་མཁན་ ི་ ད་ཆ་ནི་ཟས་ཞིམ་པོ་

དང་འ ་བར། མིའི་སེམས་ ི་ ོ་བར་འ ལ་ །
༢༣ བཤད་ལ་དགའ་བའི་མ ་དང་། ངན་གཡོ་

ཅན་ ི་སེམས་ནི། ད ལ་ ིགས་ ིས་བ མས་པའི་
་ཆས་དང་འ །

༢༤ འཁོན་ ་འཛན་མཁན་དེའི་ཁ་ནི་ཚས་ ིས་
གས་ ང་། སེམས་ལ་གཡོ་ ་འཆང་ཡོད། ༢༥ དེས་

གཏམ་ ན་མོ་བཤད་ ང་ ོད་ ིས་ ོམ་མི་ ང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་སེམས་ ་ ང་ ལ་ མ་པ་
བ ན་གནས་སོ༎

༢༦ དེས་གཡོ་ ས་རང་གི་འཁོན་འཛན་ ེད་
པར་ ེད་ ང་། དེའི་ངན་གཡོ་ནི་རིམ་ ིས་མངོན་
པར་ ེད།

༢༧ དོང་བ ོ་མཁན་ མས་ནི། རང་གིས་བ ོས་
པའི་དོང་ནང་ ་ ང་བར་འ ར་ལ། བ་ ོ་ ིལ་
ན། བ་ ོ་ ིར་རང་གི་ ེང་ ་འ ིལ་བར་ངེས།

༢༨ ན་གཏམ་ལ་དགའ་བའི་ ེ་ནི་རང་གིས་

ས་པའི་མི་ལ་ ང་བར་ ེད་ཅིང་། ཚག་ ན་མོ་
ན་པའི་ཁ་ཡིས་དོན་དག་འ ང་བར་ ེད་དོ༎

༢༧ སང་ཉིན་ ི་རང་ལ་བ ོད་པ་ ེད་མི་
ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ཅི་འ ང་

བ་ཡང་ ོད་ ིས་མི་ཤེས་སོ༎
༢ གཞན་ ིས་ ོད་ལ་བ ོད་དགོས་ན། རང་

གིས་རང་ཉིད་བ ོད་མི་ ང་། གཞན་ ིས་ ོད་ལ་
བ གས་བ ོད་ ེད་ ས། རང་གིས་རང་ལ་བ གས་
མི་ ང་།

༣ ོ་ ི་ཞིང་ ེ་ཟེགས་ ིངས་པར་འ ར། ན་
ོངས་པའི་ཁོང་ ོ་ནི་དེ་གཉིས་ལས་ ང་ ིའོ༎

༤ ཞེ་ ང་ལ་ག ག་ བ་ ན་ཞིང་། ཁོང་ ོ་ལ་
མཐོ་ བས་མང་། ཡིན་ནའང་། ག་དོག་ནི་ ་ཞིག་
གིས་འགོག་པར་ ས་སམ།

༥ ངོ་ལ་བ ས་ཏེ་ ིགས་པ་ནི་ ོག་ ་བ ེ་བ་
ལས་བཟང་།

༦ ོགས་པོས་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་ནི་ ོ་
དཀར་བ་ཡིན་ལ། ད ་བོས་ ོད་ལ་ཡང་དང་ཡང་

་འོ་ ེད་པ་ནི་ ག་མའོ༎
༧ མི་འ ང་ན་ ང་ཚང་གི་ ང་ ིར་ཞེན་པ་

ལོག་ལ། མི་ ོགས་ན་ཟས་ཁ་མོ་ མས་ ང་ཞིམ་
པར་ ང་།

༨ མི་རང་ ལ་ནས་ ིར་འ མས་པ་ནི། མཆིལ་
བ་ཚང་ནས་འ ར་བ་དང་འ །

༩ ག་ མ་དང་ ི་ཞིམ་ ས་ ིས་མི་སེམས་
དགའ་བར་ ེད་ན། ོགས་པོའི་ ོ་དཀར་བའི་ཁ་ཏ་
ཡང་དེ་བཞིན་ ་མངར།

༡༠ ོད་ ི་ ོགས་པོ་དང་། ོད་ ི་ཕའི་ ོགས་
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པོ་གང་ཡིན་ཡང་འདོར་མི་ ང་། ོད་དཀའ་ཁེགས་
ལ་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ན་ འི་ ིམ་ལ་འ ོ་བར་
མ་ ེད། ཐག་ཉེ་བའི་ ིམ་མཚས་ནི་ཐག་རིང་གི་

ན་ ་ལས་ ག
༡༡ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ོད་ནི་ཤེས་རབ་

དང་ ན་པའི་མི་ཞིག་ ས་ཏེ། ངའི་སེམས་དགའ་ ་
འ ག་པ་དང་། ང་ལ་ ར་ཟ་ ེད་མཁན་ཚར་ལན་
ཞིག་ཡོད་པར་ ོས་ཤིག

༡༢ མཁས་པ་ཉེས་ ོན་དང་འ ད་ན་ ོལ་བར་
ེད་ ང་། ན་པོས་གདོང་གིས་བ ་བར་ ེད།

༡༣ ་ཞིག་གཞན་ ི་དཔང་བོ་ ས་ན། དེའི་
ོན་པ་ ེར་བས་ཆོག་མོད། ་ཞིག་ ི་མིའི་དཔང་

བོ་ ས་ན། དེས་འགན་ ར་ཡོད་ཚད་འ ར་དགོས།
༡༤ ཞོགས་པ་ ་མོ་ལངས་ནས་ ད་ཆེན་པོས་

ོགས་པོ་ལ་ ོན་འ ན་ ་བ་ནི། དེ་ལ་དམོད་
འབོར་བ་ཡིན།

༡༥ ཆར་བ་ཆེན་པོ་འབབ་པའི་ཉིན་མོར་ཐིགས་
་ཐིགས་པ་ནི། འཁོན་ལ་དགའ་བའི་ ད་མེད་ཅིག་

དང་འ ། ༡༦ དེ་འགོག་པ་ནི་ ང་འགོག་པ་དང་།
ལག་གཡས་པས་ མ་འཛན་པ་དང་འ །

༡༧ གས་ལ་ གས་བ ར་ན་ ི་འ ང་ལ།
ོགས་ལ་ ོས་ ེད་པ་༼མ་ཡིག་ ། ོགས་པོའི་ངོ་

བ ར་བ།༽ཡང་དེ་བཞིན་ནོ༎
༡༨ སེ་ཡབ་ཤིང་བ ང་མཁན་ ིས་དེའི་འ ས་

་བཟའ་བར་འ ར། ཇོ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་
མཁན་དེར་གཟི་ ིན་འཐོབ་པར་འ ར།

༡༩ ་ལ་ཤར་བའི་ངོ་དང་རང་ངོ་ཕན་ ན་
འ ་ལ། མི་དང་མིའི་སེམས་ ང་འ ་བ་ཡིན།

༢༠ ད ལ་ཁམས་དང་འཆི་ལམ་ལ་ནམ་ཡང་
ཁེངས་པ་མེད་པ་བཞིན། མིའི་མིག་ ང་དེ་བཞིན་

འོ༎
༢༡ ་ངས་ད ལ་བ ་ཞིང་ཐབ་ཀས་གསེར་

བ ་ལ། མིས་བ ོད་བ གས་ ིས་ ང་མི་བ ་བར་
ེད།

༢༢ ོད་ ིས་ ན་པོ་དང་ ོ་ག ན་ནང་ ་
གས་ཏེ་ག ན་ཤིང་གིས་བ ང་ཡང་། དེའི་ ན་
གས་ནི་དེ་དང་འ ལ་བར་མི་འ ར།

༢༣ ོད་ ིས་རང་གི་ ག་ འི་གནས་ ལ་དང་
ཤེས་ཤིང་། ོད་ ི་བ་ ང་གི་ ་ལ་སེམས་ཞིབ་མོས་
བདག་ ོང་ ོས། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནོར་ནི་
གཏན་ ་དབང་མི་ ིད་ལ། ཅོད་པན་ཡང་མི་རབས་

ིའི་བར་ ་བ ད་ ས་དམ། ༢༥ ་ མ་ ེགས་
ེས་ ་ ང་མངོན་པར་འ ར་བ་དང་། རི་མགོའི་
ོ་ཚད་ ང་བ ་བར་འ ར། ༢༦ ་ འི་བལ་ནི་
ོད་ལ་ ་བ་བཟོ་ ེད་དང་། ར་མ་ཞིང་སའི་རིན་ ་
ིན་ཆོག་ལ། ༢༧ ར་མའི་འོ་མས་ ོད་རང་གསོ་ལ་
ོད་ ི་ ིམ་མི་ཡང་གསོ་བ་མ་ཟད། ོད་ ི་གཡོག་

མོ་ཡང་གསོ་བར་ ས་སོ༎

༢༨ མི་ངན་ ི་ ེས་འདེད་མཁན་མེད་ ང་
འ ོ་བར་ ེད་ ང་། ང་བདེན་ ོང་

མཁན་ནི་ ིང་ ོབས་ཆེ་བས་སེང་གེ་དང་འ །
༢ ལ་ ེ་ལ་ནོར་འ ལ་མང་བས་ ེ་བོ་མང་ ་

བ ེ་བར་ ེད། ོ་ ོས་དང་ཤེས་ཡོན་ ན་པའི་མི་
ཡོད་པས། ལ་ ེ་རིང་ ་གནས་པར་འ ར།

༣ ད ལ་བོས་དམངས་མེད་པོ་ལ་གཉའ་གནོན་
ེད་པ་ནི། ག་ཆར་ ིས་ལོ་ཏོག་ ེར་བ་དང་འ །
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༤ ིག་ ིམས་ བ་ ་དོར་བ་དེས་མི་ངན་ལ་
བ ོད་པར་ ེད། ིག་ ིམས་བ ང་མཁན་ ིས་
གཞན་དང་ ོད་པར་ ེད།

༥ མི་མ་རབས་ ིས་ ང་བདེན་མི་ཤེས་ ང་།
གཙ་བོ་ བས་ ་རེ་མཁན་དེས་མི་ཤེས་གཅིག་ ང་
མེད།

༦ ོད་ལམ་ཡོངས་ ་དག་པའི་ད ལ་བོ་ནི་ ་
ེད་ལ་མདོ་མེད་པའི་ ག་པོ་ལས་ ག

༧ ིག་ ིམས་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་ནི་ཤེས་
རབ་ ི་ ་ཡིན་ལ། ཧམ་སེམས་ཅན་དང་འ ོགས་པ་
ནི་རང་གི་ཕ་ལ་ ོད་པ་ཡིན།

༨ ེད་ཀ་མཐོན་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ནོར་མང་ ་
ེལ་བ་ནི་ ིང་ ེ་བའི་ད ལ་བོ་ལ་ནོར་གསོག་པ་

ཡིན།
༩ ིག་ ིམས་ ་ བ་ ི་ ང་ ར་གཏོང་མཁན་

གང་དེའི་གསོལ་འདེབས་ ང་ ང་བའི་ ལ་ ་
འ ར།

༡༠ མི་ ང་བོ་བ ས་ཏེ་ངན་པའི་ལམ་ ་འ ག་
མཁན་ནི། རང་གིས་བ ོས་པའི་དོང་ནང་ ་ ང་
བར་འ ར་ཡང་། ཡོངས་ ་དག་པའི་མི་ལ་བདེ་

ིད་འཐོབ་པར་འ ར།
༡༡ ག་པོས་རང་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་པར་འདོད་

ང་། ོ་ ོས་ ན་པའི་ད ལ་བོས་ཁོ་ལ་ ས་ལོན་
གསལ་བོ་ ེད་ ས།

༡༢ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་མིའི་རེ་བ་ བ་ན།
གཟི་བ ིད་ཆེན་པོ་དང་ ན་པར་འ ར་ལ། མི་ངན་
དར་ཞིང་ ས་ན། མི་ མས་ ིས་གཡོལ་བར་ ེད།

༡༣ རང་གི་ནོར་འ ལ་འགེབས་མཁན་གང་

དེའི་ཅི་ ས་འ བ་པར་མི་འ ར་མོད། ནོར་འ ལ་
ངོས་ལེན་ ས་ཏེ་འདོར་བ་དེར་ ིང་ ེ་འཐོབ་པར་
འ ར།

༡༤ ན་ ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ལ་བདེ་ ིད་
འ ང་ཞིང་། སེམས་མ ེགས་པོར་གནས་པ་དེ་ཉེས་

ོན་དོང་ ་ ང་བར་ ེད།
༡༥ ེ་བོ་ག ག་ བ་དང་ ན་པ་དེ་ནི་ངར་

ད་ ོག་པའི་སེང་གེ་དང་། ཟས་འཚལ་བའི་དོམ་
བཞིན་ ་རང་གི་ད ལ་འབངས་ལ་གཙ་བར་ ེད།

༡༦ ཤེས་མེད་ ི་ ེ་བོས་ ག་ ལ་མང་ ་ ོད་
པ་དང་། ནོར་ལ་ཧམ་པ་ཆེ་བ་མི་ལེགས་པར་ ་བ་
དེ་ ས་ ན་རིང་བོར་གནས་ བ།

༡༧ མི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་ ར་བའི་མི་དེ་
དོང་ནང་ ་ གས་པར་ ེད་ལ། ཁོ་རང་ ས་ ང་
འགོག་པར་མི་ ས།

༡༨ ོད་ལམ་ ང་བའི་མི་དེ་ ོབ་པར་ ེད་ལ།
་ ེད་འ ོག་པོར་གནས་པའི་མི་དེ་འ ེལ་བར་

འ ར།
༡༩ རང་གི་ས་ཞིང་བ ོགས་མཁན་དེ་འ ང་

བར་འ ར་ཞིང་། ལ་འཆོས་དོན་ ་གཉེར་མཁན་
དེ་ད ལ་བར་འ ར།

༢༠ ག ང་ ད་ ང་བའི་མི་ལ་བདེ་ ིད་མང་ ་
འཐོབ་ཅིང་། ར་ ་ ག་པོར་འ ར་འདོད་པའི་མི་
དེར་ཆད་པ་འཕོག་པར་འ ར།

༢༡ མིའི་ཁ་ངོ་ལ་བ ་བ་ནི་མི་བཟང་ལ། བག་
ལེབ་གཅིག་གི་དོན་ ་ ིམས་ ང་མེད་ ་ ེད་
པའང་མི་བཟང་ངོ་༎

༢༢ སེར་ ་ཆེ་བའི་མི་དེས་ ར་ ་ ག་པོར་
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ར་ན་བསམ་ཡང་། ནམ་ཞིག་ད ལ་ཕོངས་རང་
ེང་ ་བབས་པའང་མི་ཤེས།

༢༣ གཞན་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་ ི་དེར་
ེས་ ་དགའ་བ ་འཐོབ་ཅིང་། དེ་ནི་ཚག་ ན་མོ་

བཤད་པ་ལས་ ག་གོ།
༢༤ ཕ་མ་ལ་ ་ ས་ ེས། འདི་ལ་ཉེས་པ་མེད་

དོ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི། ཇག་ ན་དང་གཉིས་ ་མེད།
༢༥ སེམས་ ་ཧམ་པ་ཆེ་བའི་མི་དེས་ ོད་པ་

འ ེན་པར་ ེད་ལ། གཙ་བོ་བ ེན་མཁན་དེའི་ཅི་
བསམ་འ བ་པར་འ ར།

༢༦ སེམས་ ་ངའོ་ མ་པ་དེ་ནི་ ན་པོ་ཡིན་པ་
དང་། ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས་ལས་ ེད་མཁན་དེ་

ོབ་པར་འ ར།
༢༧ ད ལ་བོ་མཐའ་ནས་ ོང་མཁན་དེ་མེད་

པོར་འ ར་མི་ ིད་ལ། དེ་མི་མཐོང་བ་ ར་ ེད་
མཁན་དེར་དམོད་པ་མང་ ་འཕོག་པར་འ ར།

༢༨ མི་ངན་དར་ཞིང་ ས་ན། མི་ མས་ཡིབ་
པར་འ ར་ལ། མི་ངན་ཉམས་ཤིང་ ད་ན། ང་
བདེན་ ོང་མཁན་མང་ ་འཕེལ་བར་འ ར་རོ༎

༢༩ མི་ལ་ཆད་པ་མང་ ་ཕོག་ ང་། ད་ ང་
གཉའ་རེངས་པར་ ེད་ན། དེ་ ད་ཅིག་

ཙམ་ ་ཉམས་ཤིང་ ོབ་ཐབས་མེད་པར་འ ར།
༢ ང་བདེན་པ་མང་ ་འཕེལ་ན། དམངས་

མས་དགའ་བར་འ ར་ཞིང་། མི་ངན་པས་དབང་
བ ང་ན། དམངས་ ི་དངན་པ་ཤོར་བར་འ ར།

༣ ཤེས་རབ་ལ་རེ་ ོས་ ེད་མཁན་དེའི་ཕ་ནི་
དགའ་བར་འ ར་ལ། ད་འཚང་མ་དང་འ ེལ་བ་

ེད་མཁན་དེས་ ་ནོར་ ད་ཟོས་ ་གཏོང་བ་ཡིན།

༤ ལ་པོས་ ི་ ོམས་ ིས་བ ངས་ན། ལ་ ེ་
བ ན་པར་འ ར་ལ། ོག་ད ལ་ ངས་ན་ ལ་ ེ་
ཉམས་པར་འ ར།

༥ ིམ་མཚས་ལ་ཚག་ ན་པར་ ་བ་ནི། ་ ི་
བ གས་ཏེ་དེའི་བ་ཐོགས་ ་འ ག་པ་ཡིན།

༦ ངན་པས་ཉེས་པ་བསགས་པ་ནི་རང་ཉིད་ ི་
་འ ད་པ་དང་། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ནི་དགའ་

ཞིང་ ོ་བར་འ ར།
༧ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ིས་ད ལ་བོའི་ ོད་

དོན་ལ་ད ད་ཅིང་ ོགས་པར་འ ར་ལ། མི་ངན་ལ་
ཤེས་རབ་མེད་པས་ཤེས་ཐབས་མེད་དོ༎

༨ རང་ ོམ་ཅན་ ིས་མཁར་ན་གནས་པ་ཐམས་
ཅད་ ོ་ ་འ ག་ ང་། ཤེས་རབ་ ན་པས་ཁོང་ ོ་
ཐམས་ཅད་གཞིལ་བར་ ས།

༩ ཤེས་རབ་ཅན་ ིས་ ན་པོ་དང་ཕན་ ན་
བ ད་ན། ོ་བར་ ེད་པའམ། དགོད་པར་ ེད་
པ་སོགས་ནམ་ཡང་དེ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་ ་འ ག་
ཐབས་མེད།

༡༠ མིའི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་ནི་ཡོངས་
་དག་པའི་མི་ལ་ ང་ཞིང་། མི་ ང་བོའི་ ོག་

འ ོག་པར་ ེད།
༡༡ ན་པོས་ཁོང་ ོ་ཁ་ ་འ ིན་ ང་། ཤེས་

རབ་ཅན་ ིས་ ོ་དང་ཞེ་ ང་ཁོག་ ་ ེད་པར་ ེད།
༡༢ གལ་ཏེ་ ེ་བོས་ ན་གཏམ་ལ་ཉན་ན། ཁོའི་

འཁོར་འབངས་ཐམས་ཅད་ངན་པར་འ ར།
༡༣ ད ལ་བོ་དང་། ག་ ལ་བ་ མས་འཇིག་

ེན་འདིར་མཉམ་ ་གནས་ཤིང་། དེ་དག་གི་མིག་
ང་ལ་གཙ་བོའི་འོད་ ང་ གས་པར་འ ར།
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༡༤ ེ་བོས་ག ང་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ད ལ་
བོའི་ལེགས་ཉེས་ ེས་ན། ཁོའི་ ལ་ ིད་ནམ་ཡང་
བ ན་པར་འ ར།

༡༥ ད ག་པས་ ེག་ཅིང་ ིགས་དམོད་ ས་ན་
ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་འ ར་བས། ་རང་ཡན་ ་
གཏོང་བ་ནི་ཕ་མའི་ངོ་ཚ་ཡིན།

༡༦ མི་ངན་མང་ ་ ར་ན་ནོར་འ ལ་ཡང་
མང་ ་འཕེལ་བར་འ ར་ལ། ང་བདེན་པས་དེ་
དག་འ ེལ་བ་ཡང་མཐོང་ཡོང་།

༡༧ ་ལ་ ོབ་གསོ་བཏང་ན་ཁོས་ ོད་ལ་བདེ་
བ་འཐོབ་ ་འ ག་ཅིང་། ོད་ ི་སེམས་ ང་ ིད་
པར་འ ར།

༡༨ ེ་ ོན་མེད་ན།༼ཡང་ན། ཞལ་ ོན།༽
དམངས་ མས་ ་ཡན་ ་འ ར་བ་དང་། ིག་

ིམས་བ ིས་ན་བདེ་ ིད་འཐོབ་པར་འ ར།
༡༩ ད་ཆ་ཁོ་ནས་གཡོག་ལ་ ོབ་གསོ་མི་ཐོབ་

ལ། དེས་གསལ་བོར་ཤེས་ ང་མཉམ་འཇོག་ ེད་མི་
ིད།

༢༠ ོད་ ིས་ཚག་ བ་ཅན་ ི་མི་མཐོང་ ོང་
ངམ། ན་པོ་ལ་དེ་ལས་ ང་རེ་ ོས་ཆེའོ༎

༢༡ ་ཞིག་གིས་གཡོག་པོ་ ང་ ས་ནས་གསོ་
ོང་ ས་ན། གཡོག་པོ་དེ་ནམ་ཞིག་ ོད་ ི་ ་ ་

འ ར།
༢༢ ོ་ ་བའི་མི་དེས་ ོད་པ་ ོང་བར་ ེད་

ལ། ཁོང་ ོ་ཆེན་པོས་ནོར་འ ལ་མང་ ་བཟོ་བར་
འ ར།

༢༣ ང་ ལ་ ིས་རང་ཉིད་དམན་པར་ ེད་ལ།
སེམས་ནས་ཁེངས་ ང་ ེད་མཁན་དེ་ལ་གཟི་ ིན་

འཐོབ་པར་འ ར།
༢༤ ཇག་ ན་དང་ ན་ ་ཇག་ནོར་བགོས་ན།

རང་གི་ ོག་ལ་ ང་བ་ཡིན། དེས་མནའ་འབོར་བའི་
་ཐོས་ ང་ ད་ཆ་འཆད་པར་མི་འ ར།

༢༥ མི་ལ་འཇིགས་ཤིང་ ག་པ་ནི་ ་ ི་ལ་ ད་
པར་འ ར་བས། གཙ་བོ་བ ེན་ན་བདེ་བ་འཐོབ་
པར་འ ར།

༢༦ ལ་པོའི་བཀའ་ ིན་ལ་རེ་མཁན་མང་
ཡང་། ལས་གང་ ར་འ ར་བ་ནི་གཙ་བོ་ལ་རག་
ལས་པ་ཡིན།

༢༧ མི་ལས་ད ་ལས་ ེད་མཁན་ལ་ ང་བདེན་
པ་ མས་ ང་བ་དང་། ཅི་ ས་ ང་བོར་གནས་པ་
ལ་མི་ངན་ མས་ ང་ངོ་༎

༣༠ ཱ་ཀེའི་ ་ཨ་ ར་ ི་ ད་ཆ་ནི་བདེན་
པའི་གཏམ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཨི་ཐི་ཨེལ་དང་

་ཀལ་གཉིས་ལ། འདི་ ད་ ། ༢ ང་ནི་མི་ ན་ལས་
ེན་ཞིང་། མིའི་ ོ་ ོས་ང་ལ་མེད། ༣ ངས་ཤེས་རབ་

མ་བ བས་ལ། ་ན་མེད་པ་གང་དེ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས།
༤ ་ཞིག་གནམ་ལ་སོང་ཞིང་སར་འབབ་ ས་པ་
ཡིན། ་ཞིག་གིས་ ང་ ར་མོའི་ནང་ ་བཅིངས་
ནས་ཡོད། ་ཞིག་གིས་ ་བའི་ནང་ ་ ་འ ེར་
བར་ ས། ་ཞིག་གིས་སའི་མཐའ་བཞི་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། དེའི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར། དེའི་ འི་མིང་ལ་
ཅི་ཟེར། ོད་ ིས་ཤེས་སམ།

༥ ་ཡི་ག ང་ཐམས་ཅད་ནི་ ན་བ ར་ལས་
ང་བ་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་བ ེན་ན། ཁོང་ཉིད་དེ་

དག་གི་ བ་ ་འ ར་ངེས། ༦ ཁོང་གི་ག ང་ལ་ ོན་
འ ི་ ེད་མི་ ང་ ེ། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོང་གིས་ ོད་
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ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བ་དང་། ོད་རང་ ན་
གཏམ་ ་མཁན་ ་འ ར་ངེས།

༧ ངས་ ེད་ལ་ལས་དོན་གཉིས་ ་བར་ ། ང་
འཆི་རག་བར་ ། ང་ལ་མི་གནང་བར་མ་ ེད་ཅིག
༨ དེ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། ལ་འཆོས་དང་ ན་གཏམ་
ང་དང་འ ལ་ ་ གས་ཤིག ང་ད ལ་བོ་མིན་ཞིང་

ག་པོར་ཡང་མི་འ ར་བར་ ས་ཏེ། ཅི་མཁོ་བའི་
བཟང་བ ང་ མས་བ ོལ་རོགས་ ། ༩ ང་ གས་
པར་ ར་ན་ ེད་ཉིད་ངོ་མི་ཤེས་ཤིང་། གཙ་བོ་ནི་

འོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ང་ད ལ་བར་ ར་ན་ ་ལ་
གས་ཏེ། ངའི་ ་ཡི་མཚན་ལ་ ོད་ ང་ ིད།

༡༠ ོད་ ིས་བདག་པོའི་མ ན་ནས་གཡོག་པོ་
ལ་ ར་བ་མ་ ེད་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་ཁོས་ ོད་ལ་
དམོད་ཅིང་། ོད་ལ་ཉེས་པ་ ན་པར་བ ི།

༡༡ མི་ ོར་ཞིག་གིས།༼མ་ཡིག་ ། མི་རབས་ཤིག་
ཅེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ ཕ་
ལ་དམོད་ཅིང་མ་ལ་ ོན་འ ན་ ་བར་མི་ ེད།
༡༢ མི་ ོར་ཞིག་གིས། རང་ཉིད་གཙང་བར་འདོད་

ང་། རང་གི་ནག་ནོག་གི་ ི་མ་བ ས་མེད། ༡༣ མི་
ོར་ཞིག་གི་མིག་ ང་མཐོ་ལ། མིག་ ི་ཡང་མཐོ་ ་

བཏེགས་ཡོད། ༡༤ མི་ ོར་ཞིག་གི་མ ན་སོ་མ ང་
དང་འ ་ལ། འ མ་སོ་ ི་དང་འ ་བས། ས་ ེང་
གི་ ག་བ ལ་ ་ ར་བ་ མས་དང་། འཇིག་ ེན་
འདིའི་ད ལ་བོ་ མས་ ར་མིད་ ེད་ ིན་འ ག

༡༥ འ ་ཤ་ ང་ལ་ ་མོ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་
གཉིས་ ིས་ ན་ ། ིན་ཅིག ིན་ཅིག་ཅེས་འབོད།
ཡིད་མི་ཚམས་པ་ག མ་དང་། ད་ཆོག་གོ་ཞེས་མི་
ཟེར་བ་གཅིག་བ ན་པས་བཞི་ཡོད་དེ། ༡༦ དེ་དག་

ནི། ད ལ་བའི་ཁམས་དང་། མོ་གཤམ་ ི་མངལ་
དང་། ་ཡིས་མི་ཚམས་པའི་ ལ་དང་། མེ་བཅས་
བཞིའོ༎

༡༧ ཕ་ལ་འ ་བ་དང་། མ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་
མཐོང་ ང་ ེད་མཁན་དེའི་མིག་ནི། ང་བའི་
མདའ་ན་གནས་པའི་ ་ཏས་ ེར་ཏེ་རང་གི་ ་ ་
གསོ་བར་ ེད་ངེས།

༡༨ ངས་དཔོག་པར་དཀའ་བའི་ངོ་མཚར་
ག མ་དང་། ངས་ ང་མི་ཤེས་པ་གཅིག་བ ན་པས་
བཞི་ཡོད། ༡༩ དེ་དག་ནི། ནམ་མཁའ་ན་འ ར་བའི་

་ ག་གི་ལམ་དང་། ཕ་བོང་གི་ ེང་ ་བ ོད་པའི་
ལ་ ི་ལམ་དང་། ་མཚའི་ ོང་ན་བ ོད་པའི་
འི་ལམ་དང་། ཕོ་མོ་འ ེས་སའི་ལམ་ ེ་བཞིའོ༎

༢༠ འ ོན་མའི་ གས་ནི་འདི་ ་ ེ། ཁོ་མོས་
བཟས་ཏེ་ཁ་ ིས་ ེས། ངས་ངན་མ་ ས་སོ་ཟེར།

༢༡ ས་གཞི་ ལ་ ེད་ག མ་དང་། ས་ཡིས་ ང་
ཐེག་པར་མི་ ས་པ་གཅིག་བ ན་པས་བཞི་ཡོད་དེ།
༢༢ དེ་དག་ནི། གཡོག་པོ་ ལ་པོར་ ོད་པ་དང་།

ན་པོ་ཟས་ ིས་ཚམས་པ་དང་། ༢༣ མོ་བཙག་
གནས་ལ་འ ོ་བ་དང་། གཡོག་མོ་ ལ་མོར་ ོད་པ་

ེ་བཞིའོ༎
༢༤ ས་ ེང་ན་ ོ་ ོས་དང་ ན་པའི་ ོག་

ཆགས་ ང་ ་བཞི་ཡོད་དེ། ༢༥ དེ་དག་ནི། ོག་མ་
ནི་ ོབས་མེད་པའི་རིགས་ ་གནས་ ང་། ད ར་
ཁར་བཟས་འ ་གསོག་པར་ ེད། ༢༦ ཨ་ ་ཉམ་

ང་གི་རིགས་ ་གནས་ ང་། ག་གསེབ་ནས་ ང་
་བཟོ་བར་ ེད། ༢༧ ཆ་ག་བ་ལ་ ལ་པོ་མེད་ ང་།
་ད ་ ིག་ ེ་བ ོད། ༢༨ ངས་པས་ལག་པས་
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ག ང་བར་ ས་ ང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ན་གནས།
༢༩ གོམ་ བས་ མ་ཟིལ་ ན་པ་ག མ་དང་།

བ ོད་ ངས་ ང་ མ་ཟིལ་གཅིག་བ ན་པས་བཞི་
ཡོད་དེ། ༣༠ དེ་དག་ནི། སེང་གེ་ ེ། རི་ གས་ མས་

ི་ ོད་ནས་ཆེས་ག མ་ཞིང་། ནམ་ཡང་ མ་པ་
མེད། ༣༡ ོན་པའི་ ི་དང་། ར་ཕོ་དང་། འ ན་ཡ་
མེད་པའི་ ེ་བོ་ ེ་བཞིའོ༎

༣༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ན་ གས་བ ན་པ་དང་།
ང་ ལ་ ིར་བཏོན་པའམ། སེམས་ ་ངན་ཤར་ན།
ལག་པས་ཁ་བ མ་པར་ འོ༎ ༣༣ འོ་མ་ད གས་ན་
མར་འ ང་བ་དང་། ་མཉེས་ན་ ག་འ ང་བ་

ར། ཁོང་ ོ་ལངས་ན་ ོད་པ་ ེད་པར་འ ར་རོ༎

༣༡ ལ་པོ་ལེ་ ་ཨེལ་ ི་ ད་ཆ་ནི། རང་གི་
མའི་ཁོ་ལ་བ ན་པའི་བདེན་གཏམ་ཡིན།

༢ ངའི་གཅེས་པའི་ འམ། ངའི་མངལ་ནས་
འོངས་པའི་ འམ། ངས་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་ཐོབ་
པའི་ ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་ ོབ་ ོན་ཇི་ ར་ ེད་
དམ།

༣ ོད་ ི་སེམས་ གས་ ད་མེད་ ི་ཆེད་ ་
འདོན་མི་ ང་ལ། ལ་པོ་ངན་པའི་ ོད་ལམ་ཡང་
ཡོད་མི་ ང་།

༤ ལེ་ ་ཨེལ་ལགས། ེ་བོས་ཆང་འ ང་བ་ནི།
ེ་བོས་ཆང་འ ང་བ་ནི་མི་ ང་། ལ་ ས་ ིས་

ཆང་རག་འ ང་བ་ནི་མི་ ང་བར་ གས། ༥ ཆང་
འ ང་ན་ ིམས་ ོལ་བ ེད་དེ། ག་བ ལ་ ་ ར་
བ་ མས་ ི་བདེན་ ན་གོ་ ོག་པར་ ེད།

༦ ཆང་རག་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་མིར་འ ང་ ་
གས། ན་ཆང་སེམས་མི་ ིད་པའི་མི་ལ་འ ང་ ་

གས། ༧ དེ་ལ་འ ང་ ་བ ག་ན། དེས་རང་ཉིད་
ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པ་བ ེད་དེ། རང་གི་ ག་བ ལ་

ན་པར་མི་འ ར།
༨ ོད་ ིས་ གས་པའི་༼ཡང་ན། རང་ཉིད་

ད ོད་པར་མི་མཁས་པ།༽ཆེད་ ་ ད་ཆ་བཤད་པ་
དང་། ཁེར་ ང་ ་ ར་བ་ མས་ལ་དཀར་འདོན་

ེད་དགོས། ༩ ོད་ ིས་ཁ་ནས་བཤད་ཅིང་ ང་
བདེན་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལེགས་ཉེས་ད ོད་དགོས།

ག་བ ལ་ ་ ར་བ་དང་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པར་
གནས་པ་ མས་ ི་ཉེས་མིང་ད ོད་དགོས།

༡༠ ད་མེད་མཛངས་མ་ ་ལ་ཐོབ་ བ། དེ་ནི་
་ཏིག་ལས་ ་ཆེའོ༎

༡༡ ཁོ་མོའི་ ོ་གའི་སེམས་ཁོ་མོ་ལ་གཏད་ན།
ཕན་པ་མེད་པར་མི་འ ར།

༡༢ ཁོ་མོས་ཚ་གང་བོར་ ོ་ག་ལ་ཕན་པ་ལས་
གནོད་པ་བཟོ་མི་ ིད།

༡༣ ཁོ་མོས་བལ་དང་གསོ་མ་བཙལ་ཏེ། རང་གི་
ལག་པས་བཟོ་བར་དགའ།

༡༤ ཁོ་མོ་ནི་ ང་ནས་འ ་རིགས་ ེལ་འོང་
བའི་ཚང་བའི་ ་གཟིངས་དང་འ །

༡༥ ནམ་མ་གསལ་བའི་ ས་ ་ཡར་ལངས་
ཏེ། ིམ་མི་ མས་ལ་བཟའ་བ་ ེལ་ཞིང་། ལས་ཀ་
ཐམས་ཅད་གཡོག་མོར་བཀོད་ ིག་ ེད་ངེས།

༡༦ ཁོ་མོས་རང་གི་ ོ་ལ་འབབ་པའི་ཞིང་ས་
ཉོས་ཏེ། རང་གི་ལག་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པའི་
ད ལ་ ིས་ ན་ཤིང་འ གས་པར་ ེད།

༡༧ ཁོ་མོས་ ས་པའི་ ་རགས་འཆིང་ཞིང་།
ད ང་བར་ ོབས་དང་ ན།
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༡༨ ཁོ་མོས་རང་གིས་གཉེར་བའི་ལས་ཀར་ཕན་
པ་ཆེ་བར་ཤེས་ནས། ནམ་གང་བོར་ ོན་མེ་གཟིམ་
པར་མི་ ེད།

༡༩ ཁོ་མོས་ལག་པ་གཅིག་གིས་བལ་སེལ་ལ།
ལག་པ་ཅིག་ཤོས་ ི་འཕང་འཛན་པར་ ེད།

༢༠ ཁོ་མོས་ལག་པ་བ ངས་ཏེ་ ག་བ ལ་ ་
ར་བ་ མས་ ོབ་ཅིང་། ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་
མས་ལ་རོགས་ ེད་ངེས།

༢༡ ཁ་བ་བབས་ ང་ཁོ་མོས་ ིམ་མི་ མས་ལ་
སེམས་ ར་ ེད་མི་དགོས་ཏེ། ིམ་མི་ཡོངས་ ིས་
མཚལ་མདོག་གི་ད ན་ ་ ོན་ནས་ཡོད།

༢༢ ཁོ་མོས་རང་ལ་མེ་ཏོག་གཙགས་པའི་ས་
གདན་བཟོ་ཞིང་། ཁོ་མོའི་ ་བ་གསོ་མ་ ་མོ་དང་
རས་ ་ ག་གིས་བཟོས་པ་ཡིན།

༢༣ ཁོ་མོའི་ ོ་ག་མཁར་ ོ་ནས་ ལ་དེའི་ ན་
པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་བ ད་ན། མི་ མས་ ིས་ངོ་
ཤེས་པར་འ ར།

༢༤ ཁོ་མོས་གསོ་མ་ ་མོས་བཟོས་པའི་ ་བ་
ིར་འཚང་བ་དང་། ་རགས་ ང་ཚང་བ་ལ་

འཚང་བར་ ེད།

༢༥ ས་པ་དང་བ ར་བ ི་ནི་ཁོ་མོའི་ ་བ་
ཡིན་པ་དང་། ཁོ་མོས་ ེས་ ོགས་ ི་འཚ་བ་ ན་ན་
འ མ་ད ལ་བར་ ེད།

༢༦ ཁོ་མོས་ཁ་གདངས་ན་ཤེས་རབ་འ ང་ལ།
ཁོ་མོའི་ ེ་ ེང་ན་ མས་དང་ ིང་ ེའི་ གས་ ོལ་
ཡོད།

༢༧ ཁོ་མོས་ ིམ་ལས་ལ་ ་ཞིང་། ོག་ཟ་མི་ ེད།
༢༨ ཁོ་མོའི་ ་དང་ ་མོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོ་མོར་

བསོད་ནམས་ཆེ་བར་བཤད་པ་དང་། ཁོ་མོའི་ ོ་
གས་ ང་མོ་ལ་བ ོད་པ་ ེད།

༢༩ ཇི་ ར་བ ོད་ཅེ་ན། ད་མེད་མཛངས་མ་
མང་ཡང་། ོད་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་འཕགས་
སོ་ཞེས་ཟེར།

༣༠ ེ་ག གས་ཡག་པ་ལ་ ིང་བོ་མེད་པ་དང་།
ཁ་ ོ་མཛས་པ་ནི་ ོང་བ་ཡིན། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་
བ ེད་མཁན་ ི་ ད་མེད་ལ་གཞན་ ིས་བ ོད་
པར་འ ར།

༣༡ ཁོ་མོས་རང་གི་ལག་འ ས་ལོངས་ ་ ོད་
པར་ཤོག ཁོ་མོའི་ལས་ཀའི་འ ས་ ས་ཁོ་མོ་ལ་
མཁར་ ོ་ནས་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་ཤོག། ༎
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༡ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ་བིད་ ི་ ་བཀའ་ ོག་མཁན་ ི་ ད་ཆ་ནི་གཤམ་ ར།
༢ བཀའ་ ོག་མཁན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོང་བ་ཉིད་ ི་ ོང་བ་དང་། ོང་བ་ཉིད་ ི་ ོང་བ་ ེ། དོན་

དག་ཡོད་ནི་ ོང་བ་ཉིད་ཁོ་ནའོ༎ ༣ མི་ཚང་མའི་ལས་ཀ་ ེ། ཉི་འོད་འོག་གི་ལས་ཀ་དེ་དག་ལ་ ིང་བོ་ཅི་ཞིག་
ཡོད་དམ། ༤ མི་རབས་གཅིག་ ོགས་ ེས། ཡང་མི་རབས་གཅིག་ཡོང་བ་ཡིན། འོན་ ང་ས་གཞི་ཁོ་ན་ནི་གཏན་

་གནས་པ་ཡིན། ༥ ཉི་མ་ཤར་ནས་ཤར་ཞིང་ བ་ ་ བ་ ང་། མི་འ ང་བར་ ིར་འ ོ་བ་ཡིན། ༦ ང་ནི་ ོ་
་ ང་ཞིང་། ཡང་ ང་ ་ ང་ ེ། ཁ་ ོགས་ངེས་མེད་ ིས་འཁོར་བ ོད་ ེད་ཅིང་། མཐར་ ར་ ི་གནས་ ་

ལོག་པ་ཡིན། ༧ གཙང་བོ་མཐའ་དག་ནི་ ་མཚར་འབབ་པ་ཡིན་ཡང་། ་མཚ་ལ་ངོམས་པ་མེད། གཙང་བོ་ནི་
གནས་གང་ནས་བ ར་ཡང་། ཡང་བ ར་གནས་དེར་བ ར་འ ོ་བ་ཡིན། ༨ ་བ་ཡོད་ད ས་མི་ མས་ལ་ ན་
པ་༼ཡང་ན། ེ་ད ས་ ག་ལ་གཏོད་ ིད་ཅེས་ ང་བ ར་ཡོད།༽ ེ་ ་འ ག་ཅིང་། བ ོད་ ིས་མི་ལང་ལ། ་
བས་མི་ངོམས་པ་དང་། ས་ཉན་པས་མི་ལང་བ་ཡིན། ༩ ང་ཟིན་པའི་དོན་དག་ནི་ ེས་ ོགས་ ་ཡང་བ ར་
འ ང་བ་དང་། ལས་ཅི་ ད་པ་དེ་ནི་ ེས་ ་ཡང་བ ར་ ོད་པས། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་དོན་དག་གསར་བ་ཞིག་
ཡོད་མི་ ིད། ༡༠ གལ་ ིད་དོན་དག་ ་གཅིག་ལ་བ ས་ཏེ་འདི་ནི་གསར་བ་ཞིག་མིན་ནམ་ཞེས་ ་ན། དེ་ནི་ང་
ཚའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་ ་ ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ ་ཡིས་དཔག་པར་ ས། ༡༡ འདས་ཟིན་པའི་ ས་རབས་ལ། ིར་

ན་ ེད་མཁན་མེད་པ་དང་། འ ང་འ ར་ ི་ ས་རབས་ལ་ཡང་། ེས་ ་འ ང་བའི་མིས་ ང་ ིར་ ན་མི་
ེད།

༡༢ བཀའ་ ོག་མཁན་ང་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད་ ོང་། ༡༣ ངས་རང་སེམས་
ལ་ ་ཕབ་ ེ་ཤེས་རབ་ ིས་གནམ་འོག་གི་ལས་མཐའ་དག་ལ་འཚལ་ ོག་དང་ ོག་ད ོད་ ས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ནི། ་ཡིས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ ོང་བ ར་ ི་ཆེད་ ་གནང་བའི་དཀའ་ ག་གི་ལས་ཀ་ཞིག་གོ།
༡༤ ངས་ཉི་འོད་འོག་ ་བ བ་པའི་ ་བ་ཚང་མ་ནི་ ོང་བ་ཉིད་དང་། ང་ ར་མོས་འཛན་པ་དང་འ ་བ་
མཐོང་། ༡༥ འ ོག་པོར་ ར་བ་ནི་ ང་བོར་བ ར་མི་ བ་ལ། མི་ ང་བ་ནི་བསབས་ཐབས་ ལ།

༡༦ ངས་སེམས་གཏིང་ནས། ང་ལ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ ང་། ང་ ོན་ཆད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་ ས་ ི་
མི་ མས་ལས་ ག་པར་མ་ཟད། ངའི་སེམས་ ིས་ཤེས་རབ་དང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་དོན་མང་པོ་བ ད་ ོང་བ་
ཡིན་བསམ་ ང་། ༡༧ ངས་ཡང་བ ར་ཤེས་རབ་དང་། ག ག་ བ་དང་། ན་པོར་ད ེ་བ་གསལ་བོ་འ ེད་པར་

ོ་འཁོར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ ང་ ར་མོས་འཛན་པ་དང་འ ་བར་འ ག ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཇི་ ར་
ན་ན། ོ་ངལ་དེ་ ར་མང་ལ། ཤེས་ཡོན་ ན་ མ་ཇེ་ཚགས་ ་གཏོང་བ་ནི། ག་བ ལ་ལ་ཁ་ ོན་ ེད་པ་
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ཡིན༎

༢ ངས་སེམས་ ། ཤོག་དང་། ངས་དགའ་ ོ་བ མས་ནས་ ོད་ལ་ཚད་ ་ ེད། ོད་ ིས་ལོངས་ ་ ོད་
ཅིག་ཅེས་ ན། འོན་ ང་དེ་ཡང་ ོང་བ་ཡིན་པ་ ་ཡིས་ཤེས། ༢ ངས་དགོད་ ་ལ་བ ས་ནས། འདི་ནི་ ོ་

ཧམ་ཡིན་ཞེས་ ས། དགའ་ ོ་ལ་བ ས་ནས། ེད་ ས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ ས། ༣ ངས་སེམས་ ་ཇི་ ར་
ཆང་རག་ ད་དེ་རང་ ས་ ིད་པོ་གཏོང་བར་ ོག་ད ོད་ ས་ ང་། ངའི་སེམས་ལ་ ར་བཞིན་ཤེས་རབ་ ིས་

ེ་ ིད་མཛད། དེ་མིན་ ན་ ོངས་ཇི་ ར་ ང་འཛན་ ་དགོས་པར་ཡང་བསམ། ངས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་
གསལ་བོར་ ོགས་ན། གནམ་འོག་ ་མི་ཚ་གཅིག་ལ་དོན་ཅི་ཞིག་ ད་ན་མཛས་ ག་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་
ངེས་སོ༎ ༤ ངས་རང་ཉིད་ལ་བཟོ་བ ན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ཁང་ ིམ་བཟོས་པ་དང་། ན་འ མ་འདེབས་
འ གས་ ས་པ་ཡིན། ༥ མ་ར་བ ར་བ ན་ ས་ཏེ། ནང་ ་སིལ་ ོང་ ་ཚགས་བ གས་པ་དང་། ༦ ་ ིང་
བཟོས་ཏེ། ་ ་ ད་དེ་ཚ་བའི་ཤིང་ ོང་ ང་བ་བ གས་པ་ཡིན། ༧ ངས་ད་ ང་གཡོག་པོ་ཉོས་པས། ིམ་ ་

ན་གཡོག་ཡོད་པ་དང་། ད་ ང་བ་ ང་གི་ ་དང་ ག་ ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས། ོན་ཆད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
ཡོད་ ས་ ི་དམངས་ མས་ལ་ཡོད་པ་ལས་འགོངས་པར་ ར། ༨ ངས་ཡང་རང་གི་གསེར་ད ལ་དང་ ལ་
པོའི་ནོར་མཆོག་དང་། ཐ་ན་ ོང་རེ་རེའི་ནོར་མཆོག་དག་ ང་གསོག་ཉར་ ས་པ་ཡིན། ད་ ང་ ་བ་ ་མ་
དང་མི་ མས་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་དང་། ད་ ང་ ང་མ་མང་པོ་ཡང་ཐོབ་སོང་། ༩ དེ་ ར་ང་ནི་

ོབས་འ ོར་ཅན་ ་ ར་བ་དང་། ོན་ཆད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་ ས་ ི་དམངས་ མས་ལས་འགོངས་པར་
ར་བ་དང་། ངའི་ཤེས་རབ་ནི་ ས་གཏན་ ་གནས་པ་ཡིན། ༡༠ ནམ་ ན་ངའི་ ོན་ ་རེ་འ ན་ ་མཁན་ལ།

ངས་དེ་ ར་མ་ ིན་པ་ཞིག་མེད་ལ། ངའི་སེམས་ནས་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ངས་དེ་ཉིད་ལོངས་ ་ ོད་
པར་བཀག་འགོག་ ་མ་ ོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ངའི་ངལ་ ོལ་ལས་ཐོབ་པའི་བདེ་ ིད་ཡིན་པ་དང་།
དེ་ནི་ངས་ངལ་ ོལ་ ས་པའི་ ོད་ ་ཐོབ་པའི་བགོས་ ལ་ཡིན་པས་སོ༎ ༡༡ ེས་ ། ངས་རང་གི་ལག་པས་
བདག་གཉེར་ ས་པའི་ལས་དོན་ཡོད་ཚད་དང་རང་གི་ངལ་ ོལ་ ིས་ བ་པའི་ ལ་ཁ་ཡོད་ཚད་ནི། ་ཞིག་
གིས་ ོང་བ་ཡིན་པ་ཤེས་སམ། ཡོད་ཚད་ནི་ ང་ ར་མོས་འཛན་པ་དང་འ ་ལ། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ཕན་ཁེ་ཅི་
ཡང་མེད།

༡༢ ངས་ཤེས་རབ་དང་། ོ་ཧམ་དང་། ན་ ོངས་ལ་ ིར་ ོགས་ ས་པ་ཡིན་ལ། ལ་པོའི་ ེས་ ་ ང་
བའི་མི་ མས་ ིས་ཅི་ཞིག་བ བ་ བ་བམ། དེ་དག་ ང་ ོན་ལ་ ད་ཟིན་པ་དང་བ བ་ཟིན་པ་དག་ལས་མ་
འདས། ༡༣ ངས་ཤེས་རབ་ནི་ ན་ ོངས་ལས་ ལ་བ་མཐོང་ བ་པ་དང་། དེ་ནི་འོད་ ང་ ན་ནག་ལས་ ལ་
བ་དང་འ ། ༡༤ ཤེས་རབ་ ི་མིའི་མིག་ནི་འོད་ ང་༼འོད་ ང་ལ་མ་ཡིག་ན་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་ཞེས་བཀོད་
ཡོད།༽ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ན་ ོངས་ ི་མིས་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་ ོད་པ་དང་། ངས་མིའི་རིགས་འདི་གཉིས་
ངེས་པར་འ ད་པའི་དོན་དག་ཅིག་ཤེས་ ོགས་ ང་། ༡༥ ངས་སེམས་ ་འདི་ ད་ ། ན་ ོངས་པ་འ ད་
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ངེས་པ་དེ་ལ། ང་ཡང་ ག་ངེས་པས། ང་ལ་དེ་ལས་ ག་པའི་ཤེས་རབ་ཅིག་ཡོད་ ིད་དམ། ངས་སེམས་ ། འདི་
ཡང་ ོང་བ་ཉིད་ ་བསམས་པ་ཡིན། ༡༦ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་དང་ ན་ ོངས་མི་ནི་འ ་ ེ། ས་གཏན་ ་

ོན་གསོ་ ་མཁན་མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནམ་ཞིག་གི་ཚ་དེ་གཉིས་ཀའི་གང་ཡིན་ཡང་བ ེད་པར་འ ར་བ་
ཡིན། ཤེས་རབ་ཅན་ ི་འཆི་བ་ནི་ ན་པོའི་འཆི་བ་དང་གཉིས་ ་མེད་དོ༎ ༡༧ ང་རང་ཚ་ ོག་ལ་ ང་སེམས་
འཆང་བ་ནི། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ ད་པའི་ལས་མཐའ་དག་གིས་ང་ལ་ ན་ ང་ ོན་པ་དང་། ཡོད་ཚད་ ོང་བ་
ཉིད་དང་། ང་འཛན་པ་དང་འ །

༡༨ ང་རང་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་དེ། ངས་ཉི་འོག་ ་ ད་པའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་སེམས་བཅངས། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་ཐོབ་འོང་བ་དག་ངའི་ ེས་ ་ ང་བའི་མི་དག་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། ༡༩ མི་དེ་ཤེས་རབ་

དང་ ན་ནམ། ཡང་ན་ ན་པོ་ཡིན་པ་ ་ཡིས་ ོགས། ཡིན་ནའང་ཁོས་ངས་གས་ཀ་ ས་ཏེ་ཐོབ་པ་ ེ། ངས་ཉི་
འོད་ ི་འོག་ ་ཤེས་རབ་ ད་དེ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཚད་ལ་བདག་གཉེར་ ་དགོས་པས། དེ་ཡང་ ོང་བ་ཉིད་ཁོ་ནའོ༎
༢༠ དེ་བས། ངས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ ད་པའི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ལ་བསམས་ན། ཡི་ཐང་ཆད་པར་འ ར། ༢༡ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། མི་ལ་ལས་ཤེས་རབ་དང་། ཤེས་ཡོན་དང་། ང་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡོད་ཚད་ནི། ངལ་ལས་
མ་ ས་པའི་མི་ལ་བགོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ ོང་བ་ཡིན་ལ། ཉེན་ཁ་ཡང་ཆེའོ༎ ༢༢ མིས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་
དཀའ་ ག་གི་ལས་ཀ་ལ་ ས་ ང་། ཁོ་ལ་ལས་ཀ་ ས་པ་ལས་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སོང་ངམ། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་
ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་སེམས་ ལ་ ེད་ ི་ཡོད་པས། ཁོའི་དཀའ་ ག་མཐའ་དག་སེམས་ ག་ ར་བ་དང་། ཐ་ན་
དགོང་མོར་ཡང་བདེ་བར་འ ག་ཐབས་དཀའ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ ོང་ཉིད་ཡིན་པས་སོ༎

༢༤ མིས་ཟ་འ ང་ལོངས་ ་ ོད་པ་དེ་ནི། ངལ་ ོལ་ལས་ཐོབ་འོང་བར་བསམ་པ་དེ་ཡང་། ངས་བ ས་ན།
དེ་ཡང་། ་ཡི་ ག་ ེས་ལས་ཐོབ་འོང་བར་འདོད། ༢༥ ཟ་འ ང་དང་། བདེ་ ིད་ ི་ ོགས་ནས། ་ཞིག་ང་
ལས་ ལ་ བ་བམ། ༢༦ ་ཡིས་ ་ཞིག་ལ་ད ེས་ན། དེ་ལ་ཤེས་རབ་དང་། ཤེས་ཡོན་དང་། ོ་ ིད་ ོལ་བ་ཡིན་
ལ། ་ཞིག་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ན། ་ཡིས་ཁོ་ལ་དཀའ་ ག་ ངས་ ་འ ག་པ་དང་། ཁོ་ལ་ཐོབ་ ར་ ི་ཡོད་ཚད་
དང་གསོག་ཉར་ ས་པ་ཚང་མ་ ་ལ་དགའ་བའི་མི་ལ་ ོད་ ་འ ག དེ་ཡང་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། ང་ ར་
མོས་འཛན་པ་དང་འ འོ༎

༣ ་བ་ཡོད་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་གི་ བས་ཡོད་ལ། གནམ་འོག་གི་ ་གཞག་ཡོད་ཚད་ལའང་ཚད་བཀག་
གི་ ས་ཡོད་པས། ༢ ེ་བར་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། འཆི་བར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ས་

བོན་འདེབས་པར་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། འ ས་ ་ལེན་ ས་ ང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ༣ གསོད་གཅོད་ལ་
ས་བཀག་ཡོད་པ་དང་། ན་བཅོས་ལའང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། གཏོར་བཤིག་ལ་ ས་བཀག་ཡོད་ཅིང་།

འ གས་ ན་ལའང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ༤ ་བར་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། དགོད་པར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་
པ་ཡིན། ག་ ་ལ་ ས་བཀག་ཅིང་། ོ་འ བ་པར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ༥ ོ་བ་འཕེན་པར་ ས་
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བཀག་ཡོད་ལ། ོ་བ་ ད་པར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། མ་པ་ལ་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། མི་ མ་པ་ལའང་
ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ༦ འཚལ་པར་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། བོར་ ོར་ལའང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ང་
ོབ་ ེད་པར་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། བ་ ་འདོར་བར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ༧ གཤགས་གས་གཏོང་

བར་ ས་བཀག་ཡོད་ལ། འཚམ་བཟོ་ ེད་པར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ཞི་བར་ ོད་པར་ ས་བཀགཡོད་
ལ། ད་ཆ་ ་བར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ༨ དགའ་ ོ་ལ་ ས་བཀག་ཡོད་པ་དང་། ང་སེམས་ ེས་
བར་ཡང་ ས་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། འ ག་ ོད་ལ་ ས་བཀག་ཡོད་ཅིང་། འ ིག་མ ན་ལའང་ ས་བཀག་ཡོད་
པ་ཡིན།

༩ འདི་ ར་བ ས་ན། ལས་དོན་བ བ་པའི་མི་ལ་རང་གི་ལས་ཀའི་ ེང་ཁེ་ཕན་ཅིག་ཐོབ་འོང་ངམ། ༡༠ ་
ཡིས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་དཀའ་ ག་ ང་བར་བ ལ་བ་ནི། ཁོ་ཚ་ལ་དེ་ལས་ ོང་བ ར་འཐོབ་ ་འ ག་
པ་ཡིན། ༡༡ ་ཡིས་ ེ་ད ་བ ན་པ་དང་། དེ་དག་རེ་རེ་ནི་ ས་དང་བ ན་ནས་མཚས་ ག་ ན་པ་ཞིག་ ་

བ་པ་ཡིན་ལ། ཡང་མི་ཚ་གང་བོར་༼མ་ཡིག་ ། ས་གཏན་ ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽མིའི་སེམས་ཁོང་ ་སིམ་
པར་ ས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ ་ཡིས་ཐོག་མཐའ་ ན་ ་བདག་པོ་ ེད་ ིན་ཡོད་པས། མི་ མས་ ིས་ནམ་ཡང་

ོགས་དཀའ་བ་ཡིན། ༡༢ ངས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ཚ་གང་བོར་ ོ་ ིད་དང་ཡ་རབས་ལ་ ོད་པ་ལས་ ག་
པ་ཞིག་མེད་པ་ཤེས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ༡༣ ཐ་ན་མི་རེ་རེས་ ོད་པའི་བཟའ་བ ང་ནི། ཡོད་ཚད་ངལ་ ོལ་ལས་
ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཡང་ ་ཡི་ ིན་ ིས་གནངས་པ་རེད། ༡༤ ངས་ ་ཡིས་ཅི་མཛད་མཐའ་དག་གཏན་ ་གནས་
པ་དང་། ཁ་ ོན་མེད་ལ། ཇེ་ ང་ འང་མི་འ ོ་བ་ཤེས་ཡོད། ་ཡིས་དེ་ ར་ ོད་པ་ནི། མིས་ཁོང་གི་ ོན་ ་
ཁོང་ལ་ ས་བ ི་ ེད་པའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ེད་པ་ཡིན། ༡༥ ད་ འི་ལས་དོན་ནི་ ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་
ལ། འ ང་འ ར་ ི་ལས་དོན་ཡང་ ོ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་མིན་ ་ཡིས་ ང་ཟིན་པའི་དོན་དག་ མས་ཡང་
བ ར་ ང་ ་འ ག་པ་ཡིན།༼ཡང་ན། དེ་ནི་ ་ཡིས་ཡང་བ ར་འདས་ཟིན་པའི་དོན་དག་འཚལ་བ་ཡིན་
ཞེས་ ང་བ ར་ཡོད།༽

༡༦ ངས་ད་ ང་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ཉེས་ ིམས་གཅོད་པའི་སར་ངན་གཡོ་ཡོད་ལ། བདེན་ གས་ ོངས་
བའི་སར་ཡང་ངན་གཡོ་ཡོད་པ་མཐོང་། ༡༧ ངའི་སེམས་ ། ་བདེན་པའི་མི་དང་མི་ངན་ ི་ཤན་འ ེད་དེ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གནས་དེའི་དོན་དག་ ་ཚགས་དང་། ་བ་ཡོད་ཚད་ལ་ ས་ཚད་ ི་ཚད་བཀག་ཡོད་པར་
འདོད་པ་དང་། ༡༨ ངའི་སེམས་ ། དེ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་མི་དག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་དང་། ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་
ཚད་ ་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་ལ་རང་ཉིད་རི་ གས་ལས་འགོང་བ་མིན་པ་ཚར་ ་བ ག་ཡོད། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། འཇིག་ ེན་ ི་མི་འ ད་པའི་དོན་ངན་ལ། རི་ གས་ ང་འ ད་ ི་ཡོད་ལ། འ ད་པའི་དོན་ངན་ཚང་མ་
འ ་མ ངས་ཡིན། འདི་ཇི་ ར་ཤི་བ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་དེ་ ར་འཆི་བ་ཡིན་ལ། ད གས་ཆད་པ་ཡང་མ ངས་
པ་ཡིན། མི་ནི་རི་ གས་ལས་ ག་པ་ཞིག་མིན་པས། ཡོད་ཚད་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན། ༢༠ ཡོད་ཚད་གནས་གཅིག་ ་
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དབང་བ་ཡིན་ལ། ཡོད་ཚད་ས་ ལ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ཡོད་ཚད་ས་ ལ་ལ་འཐིམ་ངེས་ཡིན། ༢༡ མིའི་སེམས་
ཉིད་ནི་ ེང་ ོགས་ ་འཕགས་པ་དང་། ོལ་སོང་གི་ མ་ཤེས་ནི་འོག་ ་ ིངས་མིན་ ་ཞིག་གིས་ཤེས་སམ།
༢༢ དེ་བས། ངས་ཁོ་ལ་རང་གི་ལས་དོན་གཉེར་ཏེ་ ང་བའི་དགའ་ ོ་ལས་ ག་པ་ཞིག་མེད་པ་ཤེས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དོན་དེ་ནི་ཁོའི་བགོས་ ལ་ཡིན་པ་རེད། ཁོའི་ ེས་ ོགས་ ི་ལས་དོན་ནི་ ་ཞིག་གིས་ཁོ་ ིར་ཡོང་ནས་
མཐོང་ ་འ ག་ ས་སམ༎

༤ ཡང་ངས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་མི་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་པའི་ ་ ོད་ཡོད་ཚད་ལ་བསམ་པ་ཡིན། ོས་
དང་། གཉའ་གནོན་ཐེབས་པའི་མིའི་མིག་ ་བ ར་ཡང་། ཁོ་ཚར་སེམས་གསོ་ ེད་མཁན་མེད་ལ།

གཉའ་གནོན་ ེད་མཁན་ ི་མིའི་ ོབས་ གས་ཆེ་ཡང་། ཁོ་ཚ་ཁ་ལ་ ེད་མཁན་མི་འ ག ༢ དེ་བས། ངས་ཤི་
ཟིན་པའི་མི་ལ་བ ོད་ ོན་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ནི་ད་ ང་གསོན་ཡོད་པའི་མི་ལས་ ག་པ་
མ་ཟད། ༣ དེ་ལས་ ང་ངས་བསམ་ན་འཇིག་ ེན་ ་མ་ ེས་པར། ཉི་འོད་འོག་གི་དོན་ངན་མཐོང་ ོང་མེད་
མཁན་དག་ནི། མིའི་རིགས་འདི་གཉིས་གང་ལས་ ང་ ག་པར་སེམས།

༤ ངས་ད་ ང་མིའི་ངལ་ ོལ་ཡོད་ཚད་དང་ ང་ ང་ཡོད་ད འི་ ་བ་ནི་ ིམ་མཚས་ ི་ ག་དོག་ ེད་
ལ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ ོང་བ་ཡིན་ལ། ང་ ར་མོས་འཛན་པ་དང་འ ་བ་ཤེས། ༥ ན་ ོངས་པས་ལག་པ་

མཆན་ལ་བ ར་ཏེ། རང་ཉིད་ ི་ཤ་ཟ་བ་དང་། ༦ ལག་པ་ཡ་གཅིག་ཁེངས་ནས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་པ་ནི།
ལག་པ་གཉིས་ཀ་ཁེངས་ ང་ལས་ཀ་ ར་མོས་འཛན་པ་བཞིན་འ ར་བ་ལས་ ག

༧ ངས་ད་ ང་། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ ོང་བ་ཉིད་ ི་ ་བ་ཞིག་མཐོང་ ང་ལ། ༨ མི་ལ་ལ་ནི་ ་མེད་ ན་
མེད་ ི་ཁེར་ ང་ཡིན་པ་དང་། ངལ་གསོ་མེད་པར་ལས་ལ་འ ག་པ་དང་། མིག་ ང་ནི་ ་ནོར་ ིས་ཚམས་
པ་མེད་པར། ཁོས་འདི་ ད་ ། ངས་འབད་བ ོན་ ོད་མེད་ ིས་དཀའ་ ག་ཇི་འ ་ ངས་ ང་། བདེ་ ིད་
ལོངས་ ་ ོད་ཡོད་མི་ བ་པ་ནི། དོན་དངོས་ ་ ་ཞིག་གི་ཆེད་ ་ཡིན་ནམ། འདི་ཡང་ ོང་བ་ཉིད་དང་། ག་
ལས་ ི་ ར་བོ་ཡིན།

༩ ིར་མི་གཅིག་ལས་མི་གཉིས་བཟང་བ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་གཉིས་ ིས་ལས་ཀ་ ས་ན་ བ་
འ ས་བཟང་བོ་མཉམ་ ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༡༠ གལ་ཏེ་འ ེལ་བ་ཡིན་ན། མི་གཞན་དེས་ཁོའི་ ོགས་པོ་ལག་འཐེན་

ས་ཆོག་ལ། གལ་ཏེ་ཁེར་ ང་གི་མི་ཞིག་འ ེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཡར་ ོང་མཁན་གཞན་མེད་པས། ཁོ་ལ་
གནོད་འཚ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༡༡ ཡང་གཅིག་བཤད་ན། མི་གཉིས་མཉམ་ ་ཉལ་ན་ ོད་ ིད་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།
མི་ཞིག་ཁེར་ ང་ ་ཉལ་ན་ ོད་ ིད་ ན་པ་ཞིག་ཇི་ ར་ཡོང་ངམ། ༡༢ མི་ལ་ལ་ ར་ ོལ་ལས་གཅིག་ ་ ལ་

བ་མོད། གལ་ཏེ་མི་གཉིས་མཉམ་ ིལ་ ས་ན་དེ་ལས་ ང་འགོག་ ོལ་ ་ ས་པ་དང་། མ་བ ེས་ ས་པའི་
ཐག་པ་ནི་ལས་ ་བོར་གཅོད་ ས་སོ༎

༡༣ ད ལ་བོ་ཡིན་ཡང་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ན་གཞོན་ནི་ལོ་ན་ ན་ཞིང་དང་ལེན་ ེད་མི་ཕོད་པའི་ ན་
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ོངས་ ི་ ལ་པོ་ལས་ ག་པ་ཡིན། ༡༤ མི་དེ་ནི་ ིམས་ཁངས་ལས་ ིར་ ད་དེ་ ལ་པོར་བ ད་པ་དང་། ཁོའི་
ལ་ཁབ་དེ་ ། ཁོ་ནི་ ེས་པ་ད ལ་བོ་ཡིན་ལ། ༡༥ ངས་ཉི་འོད་འོག་གི་ལས་ལ་ ོད་པའི་མི་ཚང་མ་ ི་ཐོག་

གཉིས་པའི་ ེས་ ་འ ང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཡར་ལངས་ཏེ་ ལ་པོ་ ན་པོའི་ཚབ་ ས་པའི་ན་གཞོན་དེ་ཡིན།
༡༦ ཁོས་བདག་ ོང་ ས་པའི་དམངས་ མས་ནི་ཁོའི་མི་སེར་ཡིན་པ་དང་། ངས་ ི་མི་ཟིན་པ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད།
ཁོའི་ ེས་ ་ ང་བའི་མི་ནི་ཁོ་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན། འདི་ཡང་ ོང་ཉིད་ཡིན་ལ། ང་ ར་མོས་འཛན་པ་དང་
འ འོ༎

༥ ོད་རང་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་འ ོ་ ས་གོམ་པ་སེམས་ ང་གིས་ ོ་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ ན་
་བ ད་དེ་ཉན་པ་ནི། ན་ ོངས་པའི་མཆོད་པ་ལས་ ག ༼ཡང་ན། ན་པོའིམཆོད་པ་ལས་ ག་ཅེས་

ང་བ ར་ཆོག༽ ཁོ་ཚས་རང་གིས་ བ་ ིན་པ་དེ་ངན་ཡིན་པའང་མི་ཤེས། ༢ ོད་ ིས་ ་ཡི་ ང་ ་ ད་ཆ་
གང་འདོད་ ་བཤད་མི་ ང་ལ། ཡང་ན་སེམས་ ེལ་འ བ་ ིས་ ད་ཆ་ཡང་བཤད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

་ནི་ནམ་མཁའི་ད ིངས་དང་། ོད་རང་ས་ ་ ོད་པས། ོད་ ིས་ ད་ཆ་ ང་ ང་བཤད་དགོས་པ་ཡིན།
༣ ལས་ ་མང་ན་ ི་ལམ་ཡོད་ལ། བཤད་ ་མང་ན། ན་ གས་ ིར་མངོན་ཡོང་།
༤ ོད་ ིས་ ་ཡི་ ང་ ་དམ་བཅས་པ་དེ། ས་ ན་འགོར་འ ང་ ེད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་

ནི་ ན་ ོངས་ ི་མི་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན། དེ་བས་ ོད་ ིས་དམ་བཅའ་ ས་ ར་འཇལ་དགོས། ༥ ོད་ ིས་
དམ་བཅས་པ་དེ་མི་འཇལ་བ་ལས། དམ་མི་བཅའ་བ་དེ་དགའ་འོ༎ ༦ ོད་ ི་ཁ་ཡིས་རང་གི་ ས་པོ་ཉེས་པར་
འཐོག་ ་འ ག་མི་ ང་ལ། མཆོད་དཔོན་༼མ་ཡིག་ ་བང་ཆེན་པ་བཀོད་ཡོད།༽ ི་མ ན་ ་དམ་བཅས་ནོར་
སོང་ཞེས་ ང་ཟེར་མི་ ང་། ོད་ ི་ ད་ ིས་ ་ལ་ གས་ ོ་ ་བ ག་ ེ། ོད་ ི་ལག་པས་ཅི་ ས་ཐམས་
ཅད་འ ང་ ་འ ག་དོན་ཡོད་དམ།

༧ ི་ལམ་མང་པོ་དང་ ད་ཆ་མང་པོའི་ ོད་ ། འ ལ་ ང་མང་བས། ོད་ ིས་ ་ཁོ་ནར་མོས་ ས་
བ ེད་དགོས།

༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ལ་ ེ་གང་ཞིག་ ་ད ལ་བོར་གཉའ་གནོན་ ེད་པ་དང་། ད་ ང་བདེན་ གས་དང་
འ ་མཉམ་ཡང་འ ོག་པའི་དོན་དག་མཐོང་ཚ། དེ་ལ་ཡ་མཚར་མི་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་གནས་མཐོ་
བ་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ན་དེ་ལས་ ང་མཐོ་བའི་ ་ ོག་ ་མཁན་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ལས་ ང་གོང་ན་དེ་ལས་

ང་མཐོ་བ་ཡོད། ༩ དེ་མིན་སའི་དགེ་མཚན་ནི་དམངས་ མས་ལ་དབང་བ་དང་། དེ་ནི་ ལ་པོར་ཡང་ས་ཞིང་
གི་མཆོད་པ་ཐོབ་པ་ཡིན།

༡༠ ད ལ་ལོར་ལ་དགའ་མཁན་ཚར་ད ལ་ལོར་ཐོབ་ ང་ཚམས་པ་མེད་པ་དང་། ན་ཚགས་ལ་དགའ་
མཁན་ཚར་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ ང་ཚམས་པ་མེད་པས། འདི་ཡང་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན།

༡༡ ་ནོར་མང་ ་འཕེལ་ན། ལོངས་ ་ ོད་མཁན་ ི་མི་ཡང་ཇེ་མང་ ་འ ོ་བས། ་བདག་ལ་ཕན་ཁེ་ཅི་
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ཞིག་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། མིག་གིས་བ ས་པ་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མིན་ནོ༎
༡༢ ལས་ལ་ ེལ་བའི་མིས་མང་ ་ཟ་བ་དང་ ང་ ་བཟའ་བ་ལ་ ོས་པ་མེད་པར། ིད་པོའི་ངང་གཉིད་པ་

ཡིན། འ ོར་ ན་ ི་མིའི་ ོབས་འ ོར་ ིས་ཁོ་རང་བདེ་བར་གཉིད་ ་མི་འ ག
༡༣ ངས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ཉེས་ ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ ང་། དེ་ནི་བདག་པོས་ ར་ཐག་གིས་ ་

ནོར་གསོག་ཉར་ ས་ཏེ། མཐར་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ ེལ་ ི་འ ག་པ་དེ་རེད། ༡༤ དེ་ག་གནོད་འཚར་འ ད་
ཡོང་ ས། ་ནོར་དག་ ང་མེད་པར་འ ར་ངེས། གལ་ཏེ་མི་དེ་དག་ལ་ ་ ག་ ེས་ ང་། ལག་ ་ ་ནོར་ཅི་
ཡང་ཡོད་མི་ ིད་པ་ཡིན། ༡༥ ཁོ་རང་མའི་མངལ་ལས་ཇི་ ར་ལག་ ོང་ ་འོང་བ་བཞིན། དེ་བཞིན་ ིར་ཡང་
ལག་ ོང་ ་འ ོ་བ་ཡིན། ཁོས་དཀའ་ལས་ལས་ཐོབ་པ་ཡོད་ཚད། ཅི་ཡང་ ེར་ཏེ་འ ོ་མི་ ས། ༡༦ ཁོ་རང་ ར་
ཡོང་བའི་ མ་པ་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་བཞིན། ིར་འ ོ་ ས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ༎ དེ་ཡང་ཉེས་ ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡིན་པས། ཁོའི་ཟིན་མེད་ ང་ ་ འི་དཀའ་ ག་ལ་ཕན་ཁེ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ༡༧ དེ་མིན་ཁོས་ཚ་མ ག་ ན་
ནག་གི་ ོད་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་བ་དང་། དེ་ལ་ ོ་ངལ་ཡོད་ལ། ད་ ང་ནད་དང་ཁོང་ ོའི་གནོད་ ོན་
ཡང་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༨ ངས་མཐོང་བའི་བཟང་ཆ་དང་མཛས་ ག་ ན་པ་ནི། མི་ མས་ ིས་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་གནང་བའི་མི་ཚ་
གཅིག་ལ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་བ་དང་། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་དཀའ་ ག་ ངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་མཚན་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོའི་བགོས་ ལ་ཡིན་པས་སོ༎ ༡༩ ་ཡིས་མི་ལ་གནངས་པ་ནི་ ན་ མ་ཚགས་ ིས་
ཁོ་བཟའ་བ་ ོད་ བ་པ་དང་། རང་ཉིད་ ི་བགོས་ ལ་ཡང་ལེན་ བ་པ་ཡིན། ཁོ་ལ་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ ་
དགའ་ ོ་ ེས་ བ་ལ། དེ་ནི་ ་ཡི་ ིན་ ིས་གནངས་པ་ཡིན། ༢༠ ཁོས་རང་གི་མི་ཚ་གཅིག་གི་ལོ་ ་ལ་འདང་

ག་མང་པོ་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ ེས་ ་བ ང་ ེ་ཁོ་ལ་ ོ་ ིད་འ ང་ ་འ ག་པས་སོ༎

༦ ངས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་མིའི་ ས་ ེང་ ་ཉེས་ ོན་ ི་མོ་ཞིག་གིས་མནན་ཡོད་པ་མཐོང་ ང་། ༢ དེ་ནི་
ཁོ་ལ་ ་ཡིས་ ་ནོར་དང་། ན་ཚགས་དང་། གཟི་བ ིད་གནང་བ་སོགས་ཁོས་སེམས་ནས་ ོན་པ་ཡོད་

ཚད་ཆད་མེད་ ་ཐོབ་ ་བ ག་ ང་། ་ཡིས་ཁོ་ལ་བཟའ་ ་མ་བ ག་པར། ོག་ ེ་ ི་མི་ལ་བཟའ་ ་བ ག་
པས། དེ་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཉེས་ ོན་ཡང་ཡིན་ནོ༎ ༣ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་ ིས་པ་བ ་ཡོད་ཅིང་། ལོ་མང་པོ་
ཞིག་ལ་འཚ་གནས་ བ་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོའི་ལོ་ ་ནི་ཧ་ཅང་མང་བར་ ར་ ང་། སེམས་ ་ ོ་ ིད་གཏན་
ནས་ ོང་མི་ བ་ལ། ར་འ ག་ ང་ ་མི་ བ། འོན་ ང་ངས་བ ས་ན། དེ་དང་བ ར་ན་ ས་ལ་མ་ཐོན་
པར་མངལ་ལས་ ང་བ་ མས་བཟང་བར་འདོད། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོང་བའི་ངང་ནས་འོང་ཞིང་། ན་
པ་ལས་ ིར་སོང་བ་དང་། མིང་ཡང་ ན་ནག་གིས་བ ིབས་ཡོད་ལ། ༥ ད་ ང་ཉི་འོད་མིག་གིས་མཐོང་མེད་
ལ། ཚར་བ་ཅི་ཡང་མེད། མངལ་མི་འདིས་ནི། མི་དེ་རིགས་དང་བ ར་ན་བདེ་ ིད་ ོང་གི་ཡོད། ༦ མི་འདི་ནི་
ལོ་ ོང་ ག་ལ་འཚ་བ་དང་། ད་ ང་ལོ་ ོང་ ག་གཅིག་ལ་འཚ་ བ་ ང་། བདེ་ ིད་ ོང་མི་ བ། མཐར་མི་
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མས་ནི་གནས་གཅིག་ལ་ལོག་དགོས་པ་མིན་ནམ།
༧ མིའི་དཀའ་ ག་ནི་ཁ་ ོའི་ཆེད་ ་ཡིན་པས། ཡིད་ཚམས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་ཡོང་མི་ ིད། ༨ འདི་ ར་

བ ས་ན། ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་ནི་ ན་ ོངས་ ི་མི་ལས་ ད་འཕགས་ཤིག་ཡིན་ནམ། ད ལ་བོས་མི་ མས་ ི་
ོན་ ་ཇི་ ར་ ོད་དགོས་པར་ཤེས་ ང་། དེ་ལ་དགེ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ༩ མིག་གིས་མཐོང་བ་ཐམས་

ཅད་ནི་སེམས་ ་ ན་བཞིན་པ་ལས་བཟང་མོད། དེ་ཡང་ ོང་བ་ཡིན་ལ། ང་ ར་མོས་འཛན་པ་དང་ཡང་
འ འོ༎

༡༠ ར་ནས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ་མོ་ནས་མིང་བཏགས་ཡོད་ལ། མི་ནི་ཅི་ཡིན་པའང་ཤེས་ཡོད། ཁོས་
ང་རང་ཉིད་དང་བ ར་ན་ ོབས་ཆེ་བའི་མི་དང་འ ན་མི་ ས། ༡༡ ིང་བོ་མེད་པའི་དོན་དག་ནི་ཧ་ཅང་

མང་ཡང་། མི་ལ་དགེ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ༡༢ མིའི་མི་ཚ་གཅིག་ལ་ ོང་ཟད་ ་བཏང་བའི་ཉི་མ་ནི། ིབ་
ག གས་བ ད་པ་དང་འ ་ལ། ཅི་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ ་ཞིག་གིས་ཤེས་སམ། ཁོའི་ ེས་ ོགས་ ི་
ཉི་འོད་འོག་ ་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་ ་ཡིས་བཤད་པར་ ས༎

༧ ན་ གས་ནི་མཛས་ ག་གི་ གས་ མ་ལས་ ག་པ་ཡིན་ལ། འཆི་བའི་ཉིན་མོ་ནི་ ེས་བའི་ཉིན་མོ་
ལས་བཟང་བ་ཡིན།

༢ ཤི་ ེན་དང་འ ད་པའི་ ིམ་ ་འ ོ་བ་ནི། དགའ་ ིད་ ན་པའི་ ིམ་ ་འ ོ་བ་ལས་ ག་པ་ཡིན།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཆི་བ་ནི་མི་ མས་ ི་མ ག་ ོམ་ཡིན་པ་དང་། འཚ་བཞིན་པའི་མིས་ ང་དོན་དེ་ཡིད་ལ་
འཇགས་དགོས། ༣ སེམས་ ག་པ་ནི་འ མ་མདངས་ ས་པ་ལས་ ག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གདོང་ལ་ ག་གིས་
ཁེངས་ ང་། མཐའ་མ ག་སེམས་ ་ ོ་ ིད་ ས་ངེས་ཡིན། ༤ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་སེམས་ནི་ཤི་ ེན་དང་
འ ད་པའི་ ིམ་ ་ཡོད་པ་དང་། ན་ ོངས་ ི་མིའི་སེམས་ནི་ ོ་ ིད་ ན་པའི་ ིམ་ ་ཡོད།

༥ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་ ོབ་ ོན་ལ་ཉན་པ་ནི། ན་ ོངས་ ི་མིའི་ ་ལ་ཉན་པ་ལས་བཟང་བ་ཡིན།
༦ ན་ ོངས་ ི་མིའི་དགོད་ ་ནི། ་ངའི་ཞབས་ ི་ཚར་མའི་ཚག་ ་དང་འ ་བས། དེ་ཡང་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན།

༧ བཙན་ལེན་ ིས་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་ ན་པོར་འ ར་ ་འ ག་ལ། ོག་ ན་ ིས་མིའི་ཤེས་རབ་ ད་ ་
འ ག་པ་ཡིན།

༨ དོན་དག་གི་མ ག་ ད་ནི་དོན་དག་གི་མགོ་ ོམ་པ་ལས་བཟང་བ་དང་། སེམས་བཟོད་བ ན་ཅན་ནི།
སེམས་ན་ང་ ལ་ཅན་ལས་ ག་ངེས། ༩ ོད་ ིས་སེམས་ ་ ེལ་འ བ་དང་ཁོང་ ོ་ཟ་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོང་ ོ་ནི་ ན་ ོངས་ ི་མིའི་སེམས་ ་འཛན་པ་ཡིན།
༡༠ ར་སོང་གི་ཉི་མ་ནི་ད་ འི་ཉི་མ་ལས་ ག་ ེ། དེ་ནི་ཅིའི་ ིར་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་མི་ ང་། ོད་

ིས་འདི་ ར་འ ི་བ་ནི་ཤེས་རབ་ལས་ ང་བ་མིན།
༡༡ ཤེས་རབ་དང་ནོར་ ས་གཉིས་མཉམ་ ་ ང་བ་ཡིན་ལ། ཉིན་མོ་མཐོང་བའི་མི་ནི་ཤེས་རབ་ཐོབ་པ་
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ལས་དགེ་མཚན་ ན་པ་ཡིན། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ ིས་མི་ ང་ ོབ་ ེད་ བ་པ་ནི། ད ལ་ ོར་ ིས་
མི་ ོབ་པ་དང་མ ངས་པ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིའི་ཚ་ ོག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཁག་ཐེག་

བ་པ་དང་། འདི་ནི་ཤེས་ཡོན་ ི་དགེ་མཚན་ཡིན།
༡༣ ོད་ ིས་ ་ཡི་མཛད་པར་ ་ཞིབ་ ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་འ ོག་པོར་བ ར་བ་ནི། ་

ཞིག་གིས་ ང་བོར་བ ར་ བ་བམ། ༡༤ ོད་ ིས་ལེགས་ལམ་ ་སོང་བའི་ཉི་མ་ནི་ ོ་ ིད་ ་འཛན་པ་དང་།
དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་ཉི་མོར་ ོད་ ིས་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ མ་པ་འདི་
གཉིས་མཉམ་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མིས་ ེས་ ོགས་ ི་དོན་དག་ལ་ ད་ཞིབ་ ེད་མི་ བ་པའི་ཆེད་ ་ ས་
པ་ཡིན།

༡༥ མི་བཟང་གིས་དོན་བཟང་བ བས་ ང་། མི་འ ང་བར་མེད་པར་འ ོ་བ་དང་། མི་ངན་ ིས་དོན་ངན་
བ བས་ ང་། ོག་ ེ་ཚ་ ོག་ ན་བ ིང་ བ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངས་ ས་ཚད་ ོང་ཟད་ ་
གཏོང་བའི་ ་ཉི་མོར་མཐོང་བ་ཡིན། ༡༦ ོད་བཟང་ཚད་ལས་འདའ་མི་ ང་ལ། ཤེས་རབ་རང་གི་ཤེས་རབ་
ལས་ ང་འདའ་མི་ ང་། ཅིའ་ ིར་རང་གིས་རང་བ ག་ངེས་ཡིན་ནམ། ༡༧ ོད་ངན་ཚལ་ལས་འདའ་མི་ ང་
ལ། ན་ གས་ཅན་ ི་མི་ཡང་ ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ ས་ལ་མ་ཐོན་པར་འཆི་བ་ཡིན་ནམ། ༡༨ ོད་ ིས་མཛས་

ག་འདི་དམ་འཛན་ ་དགོས་བ་དང་། དེ་ཡང་ལག་པས་ ོད་མི་ ང་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ལ་ ས་བ ི་
ེད་པའི་མི་ནི། མ་པ་འདི་གཉིས་ལས་འོང་ངེས་པ་ཡིན་པས་སོ༎

༡༩ ཤེས་རབ་ ིས་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་ལ་མཁར་ནང་གི་དཔོན་པོ་བ ་ལས་ ག་པའི་ ས་པ་ ན་ ་
འ ག་ བ། ༢༠ ས་ ན་ ོད་པ་བཟང་བོ་ཅན་དང་ཉེས་འགལ་མི་ ེད་པའི་བདེན་པའི་མི་ནི། འཇིག་ ེན་ ་
དངོས་གནས་མི་འ ག ༢༡ མིས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ཐམས་ཅད། ོད་ ིས་སེམས་ ་འཛན་མི་ ང་། ོད་ ིས་
རང་གི་གཡོག་པོས་ ོད་ལ་ ིག་དམོད་ ེད་པ་ཡང་ཐོས་ ིད་པ་ཡིན། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་སེམས་ནས་
རང་གིས་ ང་མི་གཞན་ལ་ཐེངས་མང་པོར་ ིག་དམོད་ ས་ ོངས་བས་སོ༎

༢༣ ངས་ཤེས་རབ་ ད་ནས་དོན་དག་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་ ་ ས་ ོང་ལ། ངས་རང་ལ་ཤེས་རབ་ཐོབ་
འདོད་ ས། ཤེས་རབ་ནི་ང་ལས་ ང་རིང་ ་འ ོ་བཞིན་འ ག ༢༤ དོན་དག་ཡོད་ད འི་བདེན་ གས་ནི། ང་
ལས་ ང་ཧ་ཅང་རིང་བ་མ་ཟད། ཆེས་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ ང་ཡིན་པས། ་ཞིག་གིས་ཚད་འཇལ་ བ་བམ།
༢༥ ངས་ ོ་ཁ་བ ོར་ནས། ོ་སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་ཤེས་དགོས་བ་དང་། ོག་ཞིབ་དགོས་བ་དང་། ཤེས་རབ་
དང་དོན་དག་ཡོད་ད འི་གནས་ གས་འཚལ་དགོས་ལ། ད་ ང་དོན་ངན་ ོད་པ་ནི་ ན་ གས་ཡིན་པ་
དང་། ན་ གས་ ིས་ ོ་ཧམ་ ེད་པ་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། ༢༦ ངས་འཆི་བ་ལས་ ང་ ག་པའི་ ང་མ་ཞིག་
ཡོད་པ་ཤེས་ཡོད་ལ། ཁོ་མོའི་སེམས་ནི་ ་ ་ཡིན་ལ། ལག་པ་ནི་ གས་ ོག་ཡིན་པ་དང་། ་དགའ་བའི་མི་
ནི་ཁོ་མོ་དང་གཡོལ་དེ་འ ོ་བ་དང་། ཉེས་པ་ཡོད་པའི་མིས་ཁོ་མོ་འཛན་བ ང་ ེད་པ་ཡིན། ༢༧ བཀའ་ ོག་



1040 ོན་པ 7 – 8

མཁན་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ེས་པ་ ོང་ ག་ཅིག་ལས། ངས་ ང་བདེན་ ི་མི་གཅིག་ ེད་ ང་། འོན་ ང་
་མོ་ མས་ལས། ང་བདེན་ ི་མི་གཅིག་ ང་མ་ ེད། ངས་དོན་དག་དེ་བ ར་ ས་ཤིང་། གནས་ གས་

འཚལ་དགོས་བར་བསམ་དེ། ངས་སེམས་གཏད་ནས་བཙལ་ཡང་། ད་ ང་ ེད་མ་ ང་། ༢༨ གོང་གི་ཚན་པ་
དེ་དང་འ འོ༎ ༢༩ ངས་བཙལ་བ་ཡོད་ཚད་ལས་གཅིག་ ེད་པ་ནི། ་ཡིས་མི་བཟོས་ ་བ་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་
མོད། འོན་ ང་ཁོ་ཚས་ཐབས་ ལ་མང་པོ་ ེད་ཡོད༎

༨ ་ཞིག་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མི་དང་འ ་བ་ཡིན་ནམ། ་ཞིག་གིས་དོན་དག་གི་འ ེལ་བ་ཤེས་སམ། མིའི་
ཤེས་རབ་ ིས་ཁོའི་གདོང་ ་འོད་ ང་འ ོ་ ་འ ག་ལ། ད་ ང་ཁོའི་གདོང་གི་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་དེ་ཞི་

བར་ ་ བ། ༢ ངས་ ོད་ལ་ ལ་པོའི་བཀའ་བ ི་ ང་ ་དགོས་བར་བ ལ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ ་ལ་བ ས་ཏེ་
མནའ་བོར་བས། དེ་ ར་ ་ ོད་པར་ འོ༎ ༣ ེལ་འ བ་ ིས་ ལ་པོའི་ ོན་ནས་ ེས་མི་ ང་ལ། ་ གས་

ིས་དོན་ངན་ཡང་ ོད་མི་ ང་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ནམ་ ན་དོན་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་བསམ་
ལ་ ར་འ ག་གིན་ཡོད་པས་སོ༎ ༤ ལ་པོའི་བཀའ་ལ་དབང་ གས་ ན་པས། ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ ོད་ ིས་

ཅི་ཞིག་ ེད་ ི་ཡོད་དམ་ཞེས་འ ི་ བ། ༥ ནམ་ ན་བཀའ་ལ་བ ི་ ང་ ་བའི་མིས་གནོད་ ོན་མི་ ོང་ ེ།
ཤེས་རབ་ཅན་ ི་མིས་གོ་ བས་དང་ད ེ་བ་འ ེདལེགས་ཉེས་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་པར་ ས།༼མ་ཡིག་ ། ཞལ་

ེ་གཅོད་པ་ཞེས་ ིས་ཡོད།༽ ༦ ལས་དོན་ ི་ བ་འ ས་གང་ལའང་ ་གོ་ བས་དང་གཏན་ ོལ་ཡོད། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། མིའི་དཀའ་ ག་གནོན་ གས་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་ཡོད་པས་སོ༎ ༧ ཁོའི་འ ང་འ ར་དོན་དག་མི་

ཤེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་ནི་མི་ཤེས་བ་དེ་བཞིན་ཡིན་ལ། ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་བཤད་ བ་བམ། ༨ ཚ་
ོག་ལ་དབང་བ ར་ཏེ་ཚ་ ོག་ ོད་ ་འ ག་ ས་པ་ཞིག་མེད་ལ། འཆི་བའི་ཉིན་མོར་དབང་བ ར་བའི་མི་

ཡང་མེད། ག ལ་འདི་ནི་ ས་ ང་བ ོག་ཐབས་མེད་དེ། མ་ ང་བས་ ང་མ་ ང་བའི་ལས་ ོད་པའི་མི་ ོབ་
ཐབས་ ལ། ༩ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ངས་མཐོང་ ོང་ལ། སེམས་ ལ་ ་ཕབ་ནས་ཉི་འོད་འོག་ ་ཅི་བ བ་ ི་
དོན་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ ོག་ཞིབ་ ང་ ས་པ་ཡིན། བས་ལ་ལར་མི་འདིས་མི་དེ་ལ་བདག་ ེད་ཅིང་གནོད་
འཚ་གཏོང་བར་ ེད།

༡༠ ངས་མི་ངན་ ར་འ ག་དང་། ར་སར་ ེལ་བ་མཐོང་ལ། ཡང་ ང་བདེན་ ི་ལས་ལ་ ོད་པའི་དམ་
པའི་ ལ་དང་ཁ་འ ལ་ ི་ཡོད་པ་ཡང་མཐོང་ཞིང་། མཁར་ནང་གི་མིས་ཁོ་རང་བ ེད་ ི་ཡོད་པས། དེ་ཡང་

ོང་ཉིད་ཡིན། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནག་ཉེས་བསགས་པར་དེ་མ་ཐག་ཉེས་ཆད་གཅོད་ ི་མེད། དེ་བས་མིའི་
སེམས་ ་དོན་ངན་བ བ་འདོད་ ིས་ཁེངས་ཡོད་པས་སོ༎ ༡༢ ཉེས་ཅན་ ིས་དོན་ངན་ཐེངས་བ ་ལ་ལས་

ང་། ོག་ ེ་ལོ་ ་རིང་བོར་འཚ་ བ་། ཡིན་ནའང་ངས་ ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ཏེ། ཁོང་གི་ ང་ ་མོས་
ས་བ ེད་མཁན་ ི་མི་དེ་ལ་ཚ་མ ག་བདེ་ ིད་ཐོབ་ངེས་ཡིན། ༡༣ མི་ངན་ལ་ ོ་ ིད་ཐོབ་མི་ ིད་ལ། ལོ་ ་

རིང་བོ་ཞིག་ ང་ཐོབ་མི་ ིད་པ་ཡིན། ལོ་འདི་ནི་ ིབ་ག གས་དང་འ ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ལ་མོས་
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ས་མ་ ས་པས་ཡིན། ༡༤ འཇིག་ ེན་ ་ ོང་བ་ཡིན་པའི་དོན་དག་ཅིག་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བདེན་པའི་མི་ལ་ ོག་
ེ་མི་ངན་ ི་ ས་ཉེས་འཁོར་ཞིང་། ཡང་མི་ངན་ལ་བདེན་པའི་མིའི་བཟང་ལན་འཁོར་བར་ ར་བས། ངས་

འདི་ཡང་ ོང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། ༡༥ ངས་ ོ་དགའ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ིར་མི་ནི་ཉི་
འོད་ ི་འོག་ ་བཟའ་བ ང་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པའི་ ིད་ཅིག་མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ། ་
ཡིས་གནང་བའི་མི་ཚ་གང་གི་ལོ་ འི་ནང་ལ། མ་ ན་དཀའ་ལས་ ི་ ོད་ནས་ཐོབ་པ་ མས་ལོངས་ ་ ོད་
པར་ ེད།

༡༦ ངས་སེམས་ ལ་ ་ཕབ་ནས་ཤེས་རབ་བཙལ་ཏེ། འཇིག་ ེན་ ེང་ ་ ང་བའི་དོན་ མས་ལ་བ ་
བར་འདོད།༼ཉིན་མཚན་ ན་ ་མི་གཉིད་པ་དང་མིག་མི་བ མ་པ་ཡང་ཡོད།༽ ༡༧ ངས་ ་ཡི་མཛད་པ་
གསལ་བོར་མཐོང་བ་དང་། ཉི་འོད་འོག་ ་ ད་པའི་དོན་དག་ཐམས་ཅད་མིས་ ོགས་མི་ བ་ཅིང་། ཁོས་ ས་

གས་ཇི་འ ་བཏོན་ཏེ་བ ག་ ང་ ོགས་མི་ བ་པ་ཤེས་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ོགས་
པར་འདོད་ ང་དཔོག་པར་ ས་སོ༎

༩ ངས་དོན་དག་འདི་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་བ ང་ནས་ཞིབ་ ་ ོག་ཞིབ་ ས་པས། བདེན་པའི་མི་དང་ཤེས་
རབ་ཅན་ ི་མི། དེ་མིན་ཁོ་ཚས་ལས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ཡི་ལག་ ་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་ཡོད། དགའ་བ་

ཡིན་ཡང་ཆོག་ལ། ང་བ་ཡིན་ཡང་ཆོག དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཚའི་ ོན་ ་ཡོད་ ང་། མིས་ནི་ཤེས་མི་ བ་
པ་ཡིན། ༢ མི་ མས་ནམ་ ན་འ ད་ ིད་པའི་དོན་དག་ཚང་མ་གཅིག་ཡིན་ཏེ། བདེན་པའི་མི་དང་མི་ངན་
གང་ཡིན་ཡང་དོན་དག་འ ་མ ངས་ལ་འ ད་པ་དང་། མི་བཟང་དང་། དག་གཙང་གི་མི་དང་མི་གཙང་བའི་
མི། དེ་མིན་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་དང་མཆོད་པ་མི་འ ལ་བའི་མི་ཚང་མ་འ ་མ ངས་ཡིན། མི་བཟང་ནི་
ག་འ ་ཞིག་ཡིན་ནམ། མི་ངན་ཡང་དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་ལ། མནའ་འབོར་མཁན་ནི་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་ན། མནའ་
འབོར་བར་ ག་པའི་མི་ཡང་དེ་འ འོ༎ ༣ ཉི་འོད་འོག་ ་ ོད་པའི་དོན་ཚང་མའི་ ེང་ ་ཉེས་ ོན་ཞིག་ཡོད་
དེ། དེ་ནི་མི་ མས་འ ད་པའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་དང་མ ངས་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་འཇིག་ ེན་ ི་མིའི་
སེམས་ ་ངན་ ིས་ཁེངས་ཡོད་པས། གསོན་པོའི་ བས་ ་མི་སེམས་ནི་ག ག་ བ་ ིས་བ ང་འ ག་ ང་།
མ ག་མཐར་ཤི་བོ་དག་གི་སར་འ ོ་བ་ཡིན་ལ། ༤ གསོན་པོའི་མི་དང་ཕན་ ན་ ེལ་ཡོད་པའི་མི་དེ་ལ་ད་

ང་རེ་བ་མངའ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གསོན་པོའི་ ོ་ ི་ནི་སེང་གེ་ཤི་བའོ་རོ་ལས་ ག་པ་ཡིན། ༥ གསོན་
པོའི་མིས་འཆི་ངེས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཤི་བོས་ནི་ཅི་ཡང་ཤེས་མི་ ིད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ནམ་ཡང་ ་དགའ་མི་
ཐོབ་པ་དང་། ས་ ང་ཁོ་ཚའི་མིང་ ན་མི་ ིད། ༦ ཁོ་ཚའི་བ ེ་བ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ིང་ནད་དང་། ཁོ་ཚའི་ ག་
དོག་ཡོད་ཚད་ ་མོ་ནས་མེད་པར་སོང་ཡོད། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ ད་པའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་ལས། ཁོ་ཚ་ལ་

ས་ནམ་ཡང་བགོས་ ལ་ཡོད་མི་ ིད།
༧ ོད་ ིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་རང་གི་ཟས་ལ་ ོད་ཅིང་། ོ་སེམས་ ན་པའི་ངང་རང་གི་
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ཆང་འ ང་བར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ ོད་ ི་ ་ ེད་ཐམས་ཅད་ད ེས་མཛད་ཡོད། ༨ དེ་ ས་ ོད་
ི་ ་བ་དཀར་ཞིང་གཙང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ། ོད་ ི་མགོ་བོའི་ ེང་ འང་ གས་ མ་མི་ཆད་པར་ ིས།

༩ ོད་ ི་མི་ཚ་གཅིག་གི་ ོང་བའི་ལོ་ ་ ེ། ་ཡིས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ོང་བའི་ལོ་ ་དེར།
ོད་ ིས་རང་ཉིད་ཆེས་དགའ་བའི་ ང་མ་དང་མཉམ་ ་དགའ་ ོ་ལ་རོལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོད་

རང་ ེས་པའི་ ོན་ལ་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་དཀའ་ལས་ ས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་བགོས་ ལ་ཡིན། ༡༠ ས་ ན་ ོད་
ིས་བ བ་དགོས་པའི་དོན་དག་ ར་བ ོན་ ིས་བ བ་པར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་འ ོ་ངེས་པའི་ ན་

ནག་གི་ ོད་ན་ལས་ཀ་མེད་ལ། ོག་ ས་ ང་མེད། ཤེས་ཡོན་མེད་ལ། ཤེས་རབ་ ང་མེད།
༡༡ ཡང་ངའི་འདོད་ ལ་ཞིག་ལ། ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་མ ོགས་པའི་མི་ ལ་བའི་ངེས་པ་མེད་ལ། འ ག་ ོད་

ི་ ས་བ་དང་ ན་པའི་མི་ ལ་བའི་ངེས་པའང་མེད། ཤེས་རབ་ཅན་ལ་ཟས་རིགས་འཛམས་པའི་ངེས་པ་མེད་
ལ། མ་ད ོད་ཅན་ལ་ ་ནོར་ཐོབ་པའི་ངེས་པའང་མེད། ང་ ང་ཅན་ལ་ ོ་ ིད་ཐོབ་པའི་ངེས་པ་མེད་
པར། མི་ མས་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཚད་ ས་དེའི་གོ་ བས་ལ་རག་ལས་ཡོད། ༡༢ མིས་མ་གཞི་ནས་རང་གི་ ས་
བཀག་ཤེས་མི་ ིད། ཉ་ནི་ཉ་ ་ ་ ད་པ་དང་། ེ ་ ི་ ་ ད་པ་ཡིན། ཉེས་ ོན་ ོ་ ར་ ་ཐོན་པའི་ བས་

། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ང་དེའི་ནང་ ་འ ིང་བར་འ ར།
༡༣ ངས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་ཤེས་རབ་ཅིག་ཡོད་པ་མཐོང་ལ། ངས་ནི་དེ་ནི་ བས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་

འདོད། ༡༤ དེ་ནི་མཁར་ ོང་ ང་ ང་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ ་མི་མང་པོ་མེད་ལ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ ར་
ོལ་ ས་ཏེ། མཁར་ ོང་བ ིགས་ནས་མཁར་ ོང་བ ོར་བར་བ མ། ༡༥ མཁར་ ོང་ནང་ ་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་

མི་ད ལ་བོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས་མཁར་ ོང་དེ་བ བས་པ་རེད། ཡིན་ཡང་མི་ ་ཞིག་
གིས་ ང་ད ལ་བོ་དེར་ ན་གསོ་ ས་ ོང་མེད། ༡༦ ངས་ཤེས་རབ་ནི་ ོབས་ གས་ཆེན་པོ་ལས་ ལ་བར་

ས་ཞེས་བཤད་ ང་། ད ལ་བོ་དེའི་ཤེས་རབ་ལ་མི་གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ས་ཏེ། ཁོའི་ ད་ཆར་ཡང་ ས་
ང་མི་ཉན་པ་རེད།

༡༧ ིང་འཇགས་ ི་ ོད་ ་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ད་ཆར་ཉན་པ་ལས། ན་ ོངས་ ི་མིའི་ ད་འབོད་ལ་
ཉན་མི་ ིད།

༡༨ ཤེས་རབ་ནི་ག ལ་ ི་ལག་ཆ་ལས་ ག འོན་ ང་ཉེས་ཅན་ ི་མི་ཞིག་གིས་དོན་བཟང་མང་པོ་བ ག་
པར་ ས༎

༡༠ ང་ནག་ཤི་བའི་རོས་ གས་ མ་ ི་ཞིམ་དང་ ན་པ་དེ་ལ་ ི་ངན་འ ལ་བར་ ེད་པ་བཞིན། ན་
ོངས་ཙམ་ ིས་ ང་ཤེས་རབ་དང་གཟི་ ིན་ ོག་པར་ ེད།

༢ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་སེམས་ནི་གཡས་ ་ ོགས་དང་། ན་ ོངས་པའི་སེམས་གཡོན་ ་ ོགས་ཡོད། ༣ དེ་
མིན་ ན་ ོངས་པ་ལམ་ ་བ ོད་ ས་ ན་ གས་མངོན་པ་དང་། མི་ མས་ལ་ཁོ་རང་ ན་ ོངས་པ་ཞིག་
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ཡིན་པའང་བཀའ་ ོག་མཁནར་ ེད།
༤ དབང་འཛན་པའི་སེམས་ ོད་ ི་ ེང་ ་ ང་བར་ ར་ན། ོད་རང་གི་ལས་གནས་དང་མ་འ ལ་ཅིག

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞི་འཇམ་ ིས་ནོར་འ ལ་གཡོལ་བར་ ས།
༥ ངས་ཉི་འོད་ ི་འོག་ ་དབང་འཛན་པའི་ནོར་འ ལ་ལས་ ང་བའི་ཉེས་ ོན་ཞིག་མཐོང་ ང་། ༦ དེ་ནི་

ན་ ོངས་པ་ མས་མཐོ་སར་བཞག་ཅིང་། ག་པོ་ མས་དམན་སར་བཞག་པ་དང་། ༧ ངས་གཡོག་པོ་ ་ལ་
བཞོན་ཞིང་། ལ་ ས་གཡོག་པོ་ཇི་བཞིན་ ང་ཐང་ ་བ ོད་པ་མཐོང་ ང་།

༨ དོང་བ ོ་མཁན་ མས་དོང་དེའི་ནང་ ་ ང་བར་འ ར་ལ། ང་བཤིག་མཁན་ མས་ལ་ ལ་ ིས་
གས་པར་ངེས། ༩ ོ་བ ོག་མཁན་༼ཡང་ན། ོར་བ།༽ མས་ལ་ ས་འཕོག་ཅིང་། ཤིང་ མ་ག བ་མཁན་
མས་ཉེན་ཁ་དང་འ ད་ངེས།

༡༠ གས་ ི་ལག་ཆ་ ལ་བར་ ར་ ང་བ ར་བར་མ་མཛད་ན། གས་མང་པོ་འདོན་དགོས། འོན་ ང་།
ཤེས་རབ་ ི་ལམ་ ོན་ཡོད་ན། ཕན་པར་འ ར་རོ༎

༡༡ མ ་ གས་མ་བཀོལ་བའི་ ོན་ལ་ ལ་ ིས་ གས་ན། ེས་ ་མ ་ གས་བཀོལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་མེད།
༡༢ ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ཁ་ནས་ཕན་པའི་གཏམ་འ ང་ཞིང་། ན་ ོངས་པའི་མ ་ཡིས་རང་ཉིད་ ོག་པར་

ེད། ༡༣ ཁོའི་ཁ་ནས་ ང་བའི་གཏམ་མགོ་ ན་ཞིང་ ོངས་ལ། ཁོའི་གཏམ་མ ག་ངན་གཡོ་དང་ ོམ་སེམས་
ིས་ཁེངས་ཡོད། ༡༤ ན་ ོངས་པ་ལ་ཉོག་གཏམ་མང་། མི་ མས་ ིས་མ་འོངས་པའི་ ས་ ་ཅི་འ ང་བ་མི་

ཤེས་པས། ཁོའི་ ེས་ ོགས་ ི་དོན་ནི་ ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་བ ོད་པར་ ས། ༡༥ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་མི་དེས་ལས་
ཀས་རང་ཉིད་ཐང་ཆད་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་མཁར་ནང་ ་འ ལ་བའི་ལམ་ཡང་ ེད་པར་མི་ ས།

༡༦ ེ་ ལ་ ེ་ མས། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ལ་པོ་ནི་ ིས་པ་ཞིག་དང་། ོད་ ི་ ོན་པོ་ མས་ནངས་མོ་ནས་ ོ་
ིད་ལ་རོལ་བར་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ོད་ཉེས་ ོན་དང་འ ད་པར་ངེས། ༡༧ ེ་ ལ་ ེ་ མས། གལ་ཏེ་
ོད་ ི་ ལ་པོ་ནི་ ་ ག་གི་ ་དང་། ོད་ ི་ ོན་པོ་ མས་ ིས་ ས་ ར་བཟའ་བ ང་ ད་དེ། ོབས་ གས་

བསགས་པ་ལས། ཆང་ལ་མི་རོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ོད་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་ངོ་༎
༡༨ མི་ ིད་ ག་ ་ ར་ན། ཁང་པའི་ ད་ ིབ་པར་འ ར་བ་དང་། མི་ལེ་ལོ་ཅན་ ་ ར་ན། ཁང་ ད་ནས་

ཐིགས་ ་ཟགས་པར་འ ར།
༡༩ གསོལ་ ོན་བཤམས་པ་ནི་དགའ་ ིད་ ི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་དང་། ཆང་གིས་མི་ མས་དགའ་ ་འ ག་

ཅིང་། ད ལ་ ིས་ ་བཞག་ཐམས་ཅད་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ེད།
༢༠ ོད་ ིས་ ེ་བོ་ལ་དམོད་འབོར་མི་ ང་ལ། སེམས་ ་དེ་ ན་པར་ཡང་ ་མི་ ང་། ཐ་ན་རང་གི་མལ་

སའི་ནང་ ་ ག་པོ་ མས་ལ་དམོར་འབོར་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ ་ཡིས་ ད་འདི་ ོག་པར་
ེད་ལ། གཤོག་པ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ང་དོན་འདི་བ ོད་པར་འ ར་རོ༎
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༡༡ ོད་ ི་འ ་རིགས་ ་ངོས་ ་གཏོར་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་ལ་རན་ན་འཐོབ་ ་ཡོད། ༢ དེ་ཉིད་
མི་བ ན་ནམ། ཡང་ན་མི་བ ད་ལ་བགོས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་མ་འོངས་པར་གནོད་ ོན་

གང་ཞིག་ས་ཐོག་ ་འབབ་པ་ཤེས་པར་མི་ ས།
༣ ིན་པ་ ་ཡིས་ ིད་ན། ས་ ་འཕོ་བར་ངེས་པ་དང་། ཤིང་ ོང་ ོ་ ་འ ེལ་བའམ། ཡང་ན་ བ་ ་

འ ེལ་བ་གང་ཡིན་ཡང་། ཤིང་ ོང་གནས་གང་ ་འ ེལ་ཡང་དེ་ ་ཡོད་པར་ངེས།
༤ ང་ལ་བ ་བ་དེས་ས་བོན་འདེབས་པར་མི་ ས་ལ། ིན་ལ་བ ་བ་དེས་ལོ་ལེགས་བ ་བར་མི་ ས།
༥ ང་གང་ནས་ག ག་པ་དང་། ས་པ་ ད་མེད་ ི་མངལ་ནས་ཇི་ ར་ ེས་པ་ ོད་ ི་ནམ་ཡང་ ོགས་

པར་དཀའ། དེ་བཞིན། ལས་ ན་ ོད་པའི་ ་ཡི་མཛད་པ་ནི་ ོད་ ིས་དེ་ལས་ ང་ ོགས་པར་དཀའ།
༦ ནངས་མོ་ ོད་ ི་ས་བོན་གཏོར་ཞིང་། དགོང་མོའི་ ས་ ་ཡང་ལག་ཁོམ་པར་མ་ ེད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་

ན། ོད་ ིས་གང་ལས་ལོ་ལེགས་འ ང་བ་ ོགས་པར་མི་ ས། ནངས་མོར་གཏོར་བ་བཟང་བའམ། དགོང་མོར་
གཏོར་བ་བཟང་བའམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀ་བཟང་ཡང་ ིད།

༧ འོད་ནི་ཤིན་ ་མཛས་པས། མིག་གིས་ཉི་འོད་མཐོང་ན་ཡང་དགའ་བར་འོས། ༨ མི་ནི་ལོ་ག་ཚད་ལ་འཚ་
བ་ན། དེ་ཡི་བར་ ་ ོ་བར་འོས་ ང་། ན་ནག་གི་ ས་དེ་ཡང་བ ེད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་དེ་ནི་

རིང་བར་ངེས་པ་དང་། འཐོབ་པར་འ ར་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་བ་ཉིད་དོ༎
༩ གཞོན་ ་ལགས། ོད་ ང་བའི་ ས་ ་ ོ་བར་ ིས། ལོ་ན་ ང་བའི་ ས་ ། ོད་ ིས་སེམས་ལ་ ོ་བ་

ས་པར་ ིས་ཏེ། ོད་ ི་སེམས་ནས་ ོད་པར་འདོད་པ་དེ་ ོད་ལ། ོད་ ི་མིག་གིས་གང་ལ་དགའ་བ་དེར་
ོས་ཤིག ཡིན་ནའང་། ོད་ ིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ་ཡིས་ ོད་ལ་

བཀའ་འ ི་ ་ངེས་སོ༎ ༡༠ དེ་བས། ོད་ ིས་སེམས་ ི་ ན་ ང་བོར་ཞིང་། ས་ ི་ངན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ ང་
དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཚ་འདིའི་མགོ་ ོམ་ས་དང་གཞོན་ འི་ ས་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ ོང་བ་ཉིད་དོ༎

༡༢ ོད་ ིས་ལོ་ན་གཞོན་ ས་སམ། ད་པའི་ཉིན་མོ་མ་ ེབས་པའི་ ་རོལ་ཏེ། ོད་ ིས་ང་ལ་དགའ་
ོ་ཅི་ཡང་མི་འ ག་ཟེར་བའི་ཉིན་མོ་དེ་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ། ོད་རང་བ ན་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་

ན་པར་ ིས། ༢ ཉི་མ་དང་། འོད་དང་། ་བ་དང་། ར་ཚགས་མོག་པོར་ ར་ཅིང་། ཆར་ ེས་ ི་ ིན་པ་ ིར་
ལོག་པའི་བར་ ་ ག་མི་ ང་། ༣ དེ་ ར་ ག་ན། ཁང་པ་བ ང་མཁན་ནི་འདར་ཞིང་། ོབས་དང་ ན་པ་

མས་ ར་བ་དང་། རང་འཐག་འདེད་མཁན་ མས་ ང་ ར་སོང་ ེ་མེད་པར་ ར་ལ། ེ ་ ང་ལས་ ི་
རོལ་ ་ ་མཁན་ མས་མོག་པོར་འ ར། ༤ ང་གི་ ོ་ མས་གཏན་ཅིང་། རང་འཐག་འདེད་མཁན་ ི་ ་

ང་ ར་ ར་ཏེ། ེ ་ གས་པ་ཙམ་ ིས་མི་ མས་ལངས་པར་འ ར་ལ། ་ལེན་པའི་ ད་མེད་ མས་ ང་
ད་པར་འ ར། ༥ མི་ནི་མཐོ་བའི་གནས་ ་ ོད་མི་ གས་ཏེ། ལམ་ ་འཇིགས་ ག་ཆེ། བ་དམ་ ི་ཤིང་ལ་མེ་

ཏོག་བཞད་ཅིང་། འ ་ཆ་ག་བ་ མས་ ར་བོར་ ར་ལ། མིའི་སེམས་ ་རེ་བ་ མས་ ང་མེད་པར་འ ར། ཅིའི་
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ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་རང་གི་གཏན་གནས་ ི་ ིམ་ ་བ ོད་ཅིང་། ་ངན་ ་མཁན་ མས་ ང་ ་ཕར་འ ོ་
ར་འོང་གིས་ ེལ། ༦ ད ལ་ ི་ཐག་པ་ཆད་ཅིང་། གསེར་ ི་ ་མ་ཆག་པ་དང་། དམ་ ་ ་འ མ་ནས་ཆག་ ེ།
་འཁོར་དོང་ འི་འ མ་ནས་ ིང་བར་འ ར། ༧ ས་ ལ་ ིར་ས་ ་འབབ་དགོས་ལ། མ་ཤེས་ནི་ ིར་ མ་

ཤེས་གནང་མཁན་ ི་ ་ལ་དབང་བ་ཡིན།
༨ ལམ་བཀའ་ ོག་མཁནས་འདི་ ད་ ། ོང་བའི་ ོང་བ་ ེ། དོན་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཟེར།
༩ ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ལམ་བཀའ་ ོག་མཁན་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པས། ར་བཞིན་མི་ མས་ལ་ཤེས་

ཡོན་ ིས་ ོབ་ ོན་གནང་བ་དང་། ཞིབ་འདང་དང་། ོག་ད ོད་དང་། ལེགས་བཤད་ ང་མང་ ་ ོད་པར་
ེད། ༡༠ ལམ་བཀའ་ ོག་མཁནས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ད་ཆ་ཏེ། ང་བདེན་ལ་

བ ེན་ནས་ག ང་ ང་གི་གཏམ་ ིས་པ་འཚལ་བར་ ེད།
༡༡ ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ ད་ཆ་ནི་མཚན་དང་འ ་ལ། ཚགས་ད ས་ ི་འགོ་བའི་ ད་ཆ་ནི་གཟེར་མ་

བཏབ་པ་བཞིན་ ་བ ན་ལ། དེ་དག་ནི་ ི་བོ་ཞིག་གིས་བ ལ་བ་ཡིན། ༡༢ ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ད་ ང་
ོད་ ིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། དཔེ་ཆ་མང་པོ་ ོམ་པ་ལ་ ོགས་མཐའ་མེད། དཔེ་ཆར་མང་ ་ ་བ་ནི་ ས་

པོ་ངལ་བའི་ འོ༎
༡༣ དོན་འདི་དག་ལ་ཉན་ཟིན་པས། དེའི་ ིང་དོན་མདོར་ ིལ་ན། ་ལ་མོས་ ས་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་

ང་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་དགོས། འདི་ནི་མི་ མས་ ིས་བ བ་པར་འོས་པའི་བགོ་ ལ་ཡིན།༼ཡང་ན། འདི་ནི་
མི་ མས་ ི་བགོས་ ལ་ཡིན།༽ ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ིས་ ད་པའི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་དེ། ཐ་ན་

ོག་ ་ ར་བ་ མས་ ང་། དགེའམ་ངན་པ་ཅི་རིགས་ ་གནས་དག་ལ་ ་ཡིས་བཀའ་འ ི་ ་བར་ངེས་སོ༎ ༎
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༡ ཤ་ལོ་མོའི་མ ར་ཏེ། མ ར་ ོད་ ི་ ན་མ ར།
༢ ཁོའི་མ ་ཡིས་ང་ལ་འོ་ ོར་བར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་བ ེ་ ངས་ནི་ ན་ཆང་ལས་ ང་

མངར། ༣ ོད་ ི་ གས་ མ་ལ་ ི་ཞིམ་འ ལ་ཞིང་། ོད་ ི་མིང་ནི་ ི་ཞིམ་ གས་ ས་འཕོ་བ་དང་འ ་བས།
ན་ ང་མ་ མས་ ོད་ལ་དགའ། ༤ ོད་ ིས་ང་རང་འ ག་པར་མཛད་ཅིག ངེད་ཅག་ ོད་ ི་ ེས་ ་ གས་
པར་ ། ལ་པོས་ང་རང་གཟིམ་ཁང་ ་ ིད་པས། ངེད་ཅག་ནི་ ོད་ལ་བ ས་ཏེ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ ར། ངེད་
ཅག་གིས་ ོད་ ི་བ ེ་ ངས་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བ་ནི། ན་ཆང་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བ་ལས་ ང་ ག དེ་དག་

ོད་ལ་དགའ་བ་ནི་ ོས་མ་དགོས་སོ༎
༥ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མས། ངའི་ཁ་ངོ་ནག་ ང་མཛས་པར་ ང་ ེ། ཀེ་དར་ ི་རས་ ར་དང་། ཤ་

ལོ་མོའི་ཡོལ་བ་དང་འ ། ༦ ཉི་མས་ང་རང་ནག་པོར་བ ར་བ་ལ་བ ས་ཏེ་མཐོང་ ང་མ་ ེད་ཅིག དེ་ནི་ང་
དང་མ་གཅིག་པའི་ ན་ ་ མས་ངའི་ ེང་ ་ ོས་ནས། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ ན་འ མ་ར་བ་བ ངས་ ་བ ག
ཡིན་ནའང་ང་རང་གི་ ན་འ མ་ར་བ་བ ང་མཁན་མི་འ ག

༧ ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་ ང་བོར་བ ོད་དང་། ོད་ ིས་ ག་ ་གང་ ་འཚ་བཞིན་ཡོད།
ཉིན་ ང་གང་ ་ ག་ལ་ངལ་གསོ་ ་འ ག་གིན་ཡོད། ངས་ནི་ ོད་ ི་ ག་ འི་མཐའ་ནས་གདོང་ཁེབས་
ཅན་ ི་མི་དང་འ ་བར་འ ག་དགོས་དོན་ཡོད་དམ།

༨ ད་མེད་ ི་ མས་ ི་ ོད་ ་ ག་པར་མཛས་པ་ ོད། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་མི་ཤེས་ན། ག་ འི་ ེས་ ་
གས་ཏེ། ོད་ ི་རེ ་ མས་ ི་བོའི་རས་ ར་ ི་གམ་ ་འཇོག་རོགས།

༩ ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ངས་ ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ཤིང་ ་འ ད་མཁན་ ི་ ་མཆོག་དེའི་དཔེ་ ་
འགོད་པར་འདོད། ༡༠ ོད་ ི་མ ར་ཚས་ལན་ ས་མཛས་པར་ ད་ཅིང་། ོད་ ི་མཇིང་བ་ ་ཏིག་གི་ ེང་
བས་མཛས། ༡༡ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ལ་གསེར་ ི་ལན་ ་བ ས་ཏེ། དེ་ལ་ད ལ་ ི་གཟེར་མས་བ ན་པར་ ེད།

༡༢ ལ་པོ་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ། ངའི་ཛ་ཊ་མ་སིའི་ ི་ཞིམ་ ་ ་ ། ༡༣ ངས་རང་གི་ ིང་ ག་ ི་ཞིམ་ ི་
ག་མར་བ ས་ནས། ན་ ་ མ་ལ་འ ག་པར་ ། ༡༤ ངས་རང་གི་ ིང་ ག་ནི་ཨེང་གེད་དིའི་ ན་འ མ་

ར་བར་ཡོད་པའི་ཧེན་ འི་མེ་ཏོག་ཅིག་ཡིན་ན་བསམ།
༡༥ ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ོད་རང་ཤིན་ ་མཛས། ོད་རང་ཤིན་ ་མཛས། ོད་ ི་མིག་ནི་ ག་རོན་ ི་མིག་

དང་འ །
༡༦ ངའི་ ིང་ ག་ལགས། ོད་ནི་ཤིན་ ་མཛས་ཤིང་ ིང་ཉེ་བར་འ ག ང་ཚས་ ་ ོན་མལ་ ན་ ་
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འདིང་བར་ ། ༡༧ ག་པ་ཁང་པའི་ག ང་མ་དང་། གསོམ་ཤིང་ མ་ག ང་ ་ འོ༎

༢ ང་ནི་ ་རོན་ ི་ ་སེ་མེ་ཏོག་དང་།༼ཡང་ན། ཧེན་ འི་མེ་ཏོག༽ ང་བའི་ནང་གི་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་
ཡིན།

༢ ངའི་ ིང་ཉེ་ནི་ ་མོ་དག་གི་ ོད་ ་ཡོད་ ས། ེས་མའི་མེ་ཏོག་ཚར་མའི་གསེབ་ ་བཞད་པ་འ །
༣ ངའི་ ིང་ ག་ནི་ ེས་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཡོད་ ས། ནགས་ ི་གསེབ་ན་ ་ཤའི་སིལ་ ོང་ ས་པ་དང་

འ ་ལ། ང་ནི་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ཁོའི་ ིབ་བསིལ་འོག་ ་བ ད་ནས། དེའི་འ ས་ འི་ ོ་བ་ ང་ ས་
ཞིམ་ ང་འཆར། ༤ ཁོས་ང་རང་ལ་གསོལ་ ོན་གཤོམ་པའི་གནས་ ་ ིད་དེ། དགའ་བ་ག གས་བཞིན་ང་ཡི་
མགོ་ ་ བ། ༥ ོད་ཅག་གིས་ ན་འ མ་ མ་པོས་ངའི་ ོབས་ གས་བ ོལ། སིལ་ཏོག་ ་ཤས་ངའི་སེམས་པ་
གསོ་རོགས་གནོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་རང་ ན་པའི་ག ང་བས་མནར་ནས་ཡོད།

༦ ཁོའི་ལག་པ་གཡོན་པས་ངའི་མགོ་བོ་བ ོར་ཅིང་། ལག་པ་གཡས་པས་ང་རང་ མ་ནས་ཡོད།
༧ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མ་པ། ངས་གནའ་དང་ཐང་ ོང་གི་ ་བ་ལ་དཔེ་བ ས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་བ ོ་

བར་ ། ངའི་ ིང་ཉེ་བ་དེ་མ་ད ོགས། གཉིད་ལས་སད་པར་མི་ ེད་པར། ཁོ་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་
གས་ཤིག ༼གཉིད་ལས་སད་པར་མ་ ེད་ཅེས་པ་ནས་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་པ་དེ། ཡང་

ན། བ ེ་ ངས་ལ་བཙན་ གས་མ་ ེད། ཁོ་རང་ལ་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་བ ར་ ང་
ཆོག༽

༨ ཉོན་ཅིག དེ་ནི་ངའི་ ིང་ ག་གི་ ད་རེད། ོས་དང་། ཁོས་ལ་ ང་བ ལ་ནས་ ེབས་ ང་། ༩ ངའི་ ིང་
ག་ནི་གནའ་དང་འ ་ཞིང་། ་བ་དང་ཡང་འ ་ ེ། ཁོ་རང་ང་ཚའི་ ང་ ར་འ ེང་ཞིང་ ེ ་ ང་ལས་

ནང་ ་བ ་བ་དང་། ཤིང་ ་ལས་ནང་ ་ ོག་ ་ ེད་ ིན་མཆིས། ༡༠ ངའི་ ིང་ ག་གིས་ང་ལ་འདི་ ད་
། ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ངའི་ཡིད་འོང་མ་ལགས། ཡར་ལོངས་ཤིག ངེད་གཉིས་མཉམ་ ་འ ོའོ་ཟེར། ༡༡ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ད ན་ནི་ཡལ་བ་དང་། ཆར་ཡང་འབབ་མཚམས་བཞག་ཅིང་འདས་ཟིན་ཏོ༎ ༡༢ ས་གཞི་མེ་ཏོག་
་བ ས་བ ན་ཞིང་། ་རིགས་ ་ཚགས་ ིས་ ད་ ན་ ོག་པའི་ ས་ལ་ ེབས་པ་ན།༼ཡང་ན། ན་ཤིང་

ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ངེད་ཅག་གི་ ལ་འདིར་ ་ ག་ཏིག་ ད་ ང་ཐོས་ ་འ ག
༡༣ སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་རིམ་ ི་ ིན་ཞིང་། ན་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་བཞད་ཅིང་ ི་ཞིམ་འ ལ་བའི་ ས་ལ་

ེབས་པས། ངའི་ ིང་ ག་ལགས། ངའི་ཡིད་འོང་མ་ལགས། ཡར་ལོངས་དང་། ངེད་གཉིས་མཉམ་ ་འ ོའོ༎
༡༤ ངའི་ ག་རོན་ལགས། ོད་ནི་ཕ་བོང་གི་གསེབ་དང་ ག་ ིབས་ ་ ང་འ ག་པས། ོད་ ིས་ང་ལ་ ོད་

ི་གདོང་དང་ ོན་རོགས་གནོངས་ཤིག ོད་ ི་ ད་ཐོས་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ད་གདངས་
འཇམ་ཞིང་། ོད་ ི་ངོ་གདོང་མཛས།

༡༥ ང་ཚའི་ཆེད་ ་ཝ་མོ་ ེ། ན་འ མ་ར་བ་ལ་གཏོར་བ ག་ ེད་པའི་ཝ་ ག་ མས་ ངས་ཤིག ཅིའི་
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ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་ ན་འ མ་མེ་ཏོག་བཞད་ ིན་པའི་ ང་ཡིན། ༡༦ ིང་ ག་ང་ལ་གཏོགས་ཤིང་། ང་
ཡང་ཁོ་ལ་གཏོགས། ཁོས་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་གི་གསེབ་ ་ ག་ ་འཚ་བཞིན་མཆིས། ༡༧ ངའི་ ིང་ ག་ལགས།

ོད་ཉིད་ནམ་ ་ཇེ་འ ག་ ་ ར་ཅིང་། ིབ་སོ་མ་ གས་པའི་ ོན་ལ། གནའ་དང་ཤེ ་ཇི་བཞིན་པེ་ཐི་རི་ལ་
ིར་ ེབས་ཤིག།

༣ ནམ་ ང་གི་ ས་ ། ང་རང་མལ་ ིའི་ ེང་ ་ཉལ་ནས་རང་གི་སེམས་དགའ་སའི་མི་དེ་བཙལ་ཡང་།
གང་བཙལ་བ་དེ་ ེད་ ་མི་འ ག་པས། ༢ ངས་འདི་ ད་ ། ང་རང་ཡར་ལངས་ནས་མཁར་ནང་ ་

ལ་ཏེ། ང་ལམ་དང་ཐང་ཡངས་ས་དག་ ་རང་ཉིད་དགའ་སའི་མི་དེ་འཚལ་དགོས་ཞེས་ ས་པ་དང་། ངས་
ཁོ་རང་བཙལ་ཡང་ ེད་པར་མ་ ར། ༣ ང་ནི་མཁར་ནང་ ་ཉེན་གཡོལ་ ོར་གཡེང་ ེད་པའི་མི་ མས་དང་
འ ད་པས། ངས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ང་དགའ་སའི་མི་དེ་མཐོང་ངམ་ཞེས་ ིས། ༤ ང་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ནས་

ང་མ་འགོར་བར་རང་སེམས་དགའ་བའི་མི་དེ་དང་འ ད་ ང་། ངས་ཁོ་རང་བ ང་ ེ་འ ོ་ ་མ་བ ག་
པར། ངའི་ཨ་མའི་ ིམ་ཏེ། ང་ མ་མཁན་དེའི་གཟིམ་ཁང་ ་ ིད།

༥ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མ་པ། ངས་གནའ་དང་ཐང་ ོང་གི་ ་བ་ལ་དཔེ་བ ས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་བ ོ་
བར་ ། ངའི་ ིང་ཉེ་བ་དེ་མ་ད ོགས། གཉིད་ལས་སད་པར་མི་ ེད་པར། ཁོ་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་

གས་ཤིག ༼གཉིད་ལས་སད་པར་མ་ ེད་ཅེས་པ་ནས་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་པ་དེ། ཡང་
ན། བ ེ་ ངས་ལ་བཙན་ གས་མ་ ེད། ཁོ་རང་ལ་འཚལ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་བ ར་ ང་ཆོག༽

༦ ཐང་ ོང་ནས་འོངས་ཤིང་ག གས་ད ིབས་ ་བའི་ཀ་བ་དང་འ ་ལ། ན་ ི་དང་འོ་ ི། དེ་མིན་ཚང་
བའི་ ི་ ས་ ་ཚགས་འ ལ་བ་དེ་ ་ཡིན་ནམ། ༧ ོས་དང་། དེ་ནི་ཤ་ལོ་མོའི་འ ོགས་ མས་རེད། དེའི་
མཐའ་བཞི་ ་དཔའ་ ལ་ ག་ ས་བ ོར་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ི་དཔའ་ ལ་ཡིན་
ལ། ༨ ལག་ ་ ི་ཐོགས་ཤིང་ག ལ་ལ་མཁས་པ་དང་། ེད་ ་ ོ་ ི་ད ངས་ཏེ་ནམ་ ང་གི་ཉེན་ཁ་ལ་བགས་
ཟོན་ ེད་ ིན་མཆིས།

༩ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོས་ལི་བ་ནོན་ ི་ཤིང་གིས་རང་ལ་འ ོགས་ མས་ཤིག་བཟོས། ༡༠ འ ོགས་ མས་ ི་
ག ང་ཤིང་ནི་ད ལ་དང་། འ ོགས་བཤམས་ ི་ཞབས་ནི་གསེར་ ིས་བཟོས་ཡོད། བ་གདན་ནི་ ་ ག་
ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ ་བཏིངས་ཡོད་པ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མས་ ི་བ ེ་ ངས་ཡིན། ༡༡ ཙ་ཡོན་ ི་ ་མོ་

མ་པ། ོད་ཅག་ ལ་པོ་ཤ་ལོ་མོ་ལ་བ ་ ་སོངས་ཤིག མགོའི་ཅོད་པན་དེ་ནི་ཁོའི་གཉེན་ ོན་ ི་ཉིན་མོ་ ེ།
སེམས་ ་དགའ་ ོ་འཛམས་པའི་ ས་ ། ཁོའི་ཨ་མས་ཁོ་ལ་བ ལ་བ་ཡིན་ནོ༎

༤ ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ོད་རང་ཤིན་ ་མཛས། ོད་རང་ཤིན་ ་མཛས། གདོང་ཁེབས་འོག་གི་ ོད་ ི་
མིག་ནི་ ག་རོན་ ི་མིག་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་ ་ནི་ར་མའི་ ་ཚགས་གིལ་ཨད་རི་བོའི་ ེད་ ་ཉལ་བ་

འ ། ༢ ོད་ ི་སོ་ནི་བལ་གསར་ ་ ེགས་པའི་མ་མོའི་ ་ མས་ ་ཡིས་འ ད་པ་དང་འ ་ཞིང་། རེ་རེ་ལ་ ་
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་མཚ་མ་ ང་བ་ལས་ ་ཤོར་བ་ཞིག་མེད་དོ༎ ༣ ོད་ ི་མ ་ ོས་ ད་པ་དམར་བོ་ཞིག་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་
མ ་ཡང་མཛས། གདོང་ཁེབས་འོག་གི་ ོད་ ི་ཡ་ ང་ ང་ནི་སེ་འ ་དང་འ ། ༤ ོད་ ི་ ེ་ནི་ ་བིད་ ིས་
དམག་ཆས་ཉར་ཆེད་ ་བཟོས་པའི་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་དང་འ ་ཞིང་། དེའི་ ེང་ ་ བ་ ོང་ ག་གཅིག་ཙམ་
ད ངས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་དཔའ་ ལ་དག་གི་དམག་ཆས་ཡིན། ༥ ོད་ ི་ ་འ ར་ ང་ནི་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་
གི་གསེབ་ ་ ་ལ་རོལ་བའི་ཤེ ་ཆ་གཅིག་ ེ། ་མོ་གཅིག་ལས་ ེས་པའི་ཤེ ་མཚ་མ་དང་འ །

༦ ང་ནི་ ན་ ི་རི་དང་འོ་ ིའི་ ང་ལ་སོང་ནས། ནམ་ ་འ ག་ཅིང་ ིབ་སོ་ གས་པའི་ ས་ ་ ིར་ལོག་
འོང་།

༧ ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ོད་ནི་ཡོངས་ ་མཛས་པ་ལ་ནག་ནོག་གི་ ི་མས་གོས་མེད། ༨ ངའི་གཏན་ ོགས་
ལགས། ོད་ནི་ང་དང་མཉམ་ ་ལི་བ་ནོན་དང་ ལ་བར་ ིས། ང་དང་མཉམ་ ་ལི་བ་ནོན་དང་ ལ་ཏེ། ཨ་
མ་ ཱའི་རི་ ེ་དང་། སེ་ནིར་དང་ཧེར་མོན་རི་བོའི་ཟོམ་དང་། སེང་གེ་ཚང་དང་གཟིག་གི་རི་ནས་མར་ལ་བ ་ ་
འ ོ། ༩ ངའི་དགའ་མའམ། ངའི་གཏན་ ོགས་མ་ལགས། ོད་ ིས་ངའི་ཡིད་སེམས་འ ོགས་པར་ ར། ོད་ ི་

ར་མིག་དང་། ོད་ ི་ ེ་ན་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་མ ལ་ ན་དེས་ངའི་སེམས་པ་འ ོགས་སོང་། ༡༠ ངའི་དགའ་
མའམ། ངའི་གཏན་ ོགས་མ་ལགས། ོད་ ི་བ ེ་ ངས་ནི་ཇི་འ འི་མཛས་ཏེ། ོད་ ི་བ ེ་ ངས་ནི་ ན་
ཆང་ལས་ ང་མངར། ོད་ ི་ གས་ མ་དེའི་ ི་ཞིམ་ནི་ ི་བཟང་ ན་ལས་ ག་གོ། ༡༡ ངའི་གཏན་ ོགས་མ་
ལགས། ོད་ ི་མ ་ ོས་ལས་ ང་ ི་ཟགས་ ིན་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ ང་ཚང་ལས་ ང་ ི་ཐིགས་པ་དང་འ ། ོད་

ི་ ེ་འོག་ན་ ང་ ི་དང་། འོ་མ་གནས། ོད་ ི་ ་བའི་ ི་ཞིམ་ནི་ལི་བ་ནོན་ ི་ ི་བཟང་དང་འ འོ༎ ༡༢ ངའི་
དགའ་མའམ། ངའི་གཏན་ ོགས་མ་ནི། ོ་མོ་གཏན་པའི་ ེད་ཚལ་དང་། ཁ་ ོ་བཅད་པའི་དོང་ ་དང་། ི་ར་
བ ོར་བའི་ ་མགོ་ཡིན། ༡༣ ོད་ ི་ ེད་ཚལ་ ་བཏབ་པ་ལ་སེ་འ ་དང་། ཡིད་ ་འོང་བའི་སིལ་ཏོག་ཐོགས་
ཤིང་། དེ་མིན་ཧེན་ འི་མེ་ཏོག་དང་ཛ་ཊ་སིའི་ ོང་བོ་དང་། ༡༤ ཛ་ཊ་སི་དང་། ར་ མ་དང་། ་ཐག་དང་།
ཤིང་ཚ་དང་། ོས་ ི་ཤིང་ ་དང་། གན་ ྷ་ར་ས་དང་། ཨ་ལོ་ཀེ་དང་། གཙ་ཆེ་བའི་ཤིང་ཏོག་གི་རིགས་ཤིན་ ་
མང་ངོ་༎ ༡༥ ོད་ ི་ ེད་ཚལ་ད ས་ ི་ ་མགོ་དང་། ོག་ཡོད་པའི་དོང་ ་དང་། ལི་བ་ནོན་ནས་བ ར་འོང་
བའི་ ་ ན་ཡིན།

༡༦ ང་ ང་ལགས། ག གས་ཤིག ོ་ ང་ལགས། ང་བར་ ིས། ངའི་ ེད་ཚལ་ ་ ང་ནས་དེའི་ ོད་
ི་ ི་ཞིམ་འ ལ་བར་ཤོག ངའི་ ིང་ ག་རང་གི་ ེད་ཚལ་ ་འ ལ་ནས། ཁོའི་ཡིད་ ་འོང་བའི་འ ས་ ་ལ་
ོད་པར་ཤོག།

༥ ངའི་དགའ་མའམ། ངའི་གཏན་ ོགས་མ་ལགས། ང་རང་གི་ ེས་མོས་ཚལ་ ་འ ལ་ཏེ། ངའི་ཤེལ་ཏ་དང་
ི་ཞིམ་ ས་འ ས་ཤིང་། ངའི་ ང་ཚང་དང་ ང་ ི་བཟས་ལ། ངའི་ ན་ཆང་དང་འོ་མ་ཡང་འ ང་།

ངའི་ ོགས་པོ་ མ་པ། བཟའ་རོགས། ང་དགའ་བའི་མི་ལགས། འ ང་རོགས། མང་ནས་མང་ ་འ ངས་ཤིག
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༢ ངའི་ ས་པོ་ཉལ་ནས་ཡོད་ ང་། སེམས་པ་ད་ ང་གསལ་བོར་གནས། འདི་ནི་ངའི་ ིང་ ག་གི་ ད་དེ།
ཁོས་ ོ་མོ་ ང་བཞིན་འདི་ ད་ ། ངའི་དགའ་མའམ། ངའི་ ིང་ཉེའམ། ངའི་ ག་རོན་ནམ། ངའི་བཟང་མོ་
ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་ ོ་ ེ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་མགོ་ཟིལ་བས་ཁེངས་ཤིང་། ངའི་མགོ་ ་ཟིལ་བས་
བ ན་པར་ ས་འ ག་ཅེས་ཟེར།

༣ ངས་དེའི་ལན་ ། ངས་ ོད་གོས་ ད་ཟིན་པས། ར་ཡང་ ོན་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ངས་ ང་བ་བ ས་
ཟིན་པས། ར་ཡང་བཙག་པོར་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༤ ངའི་ ིང་ ག་གིས་ ོའི་ བས་ཀ་ནས་ལག་པ་བ ིངས་པས། ཁོའི་ ོར་བ་དེས་ངའི་སེམས་པ་ ལ་ ང་།
༥ ང་ཡར་ལངས་ཏེ། ངའི་ ིང་ ག་ལ་ ོ་འ ེད་ ་སོང་བས། ངའི་ལག་ ང་ལས་ཤིལ་ཏ་ཐིགས་ཤིང་། ངའི་
མ བ་མོས་ཤེལ་ཏའི་ ་བ་ ོ་གཏན་ ི་ ེང་ ་བགོས་པར་ ར། ༦ ངས་རང་གི་ ིང་ ག་ལ་ ོ་ ེས་ ང་།
ངའི་ ིང་ ག་གང་ ་སོང་བ་ཆ་མ་འཚལ། ོན་ཁོས་ ད་ཆ་བཤད་པའི་ ས་ ། ངའི་ མ་ཤེས་ལ་རང་དབང་
མེད་པར་ ར། ངས་ཁོ་རང་བཙལ་ཡང་ ེད་པར་མ་ ར། ངས་ཁོ་རང་བོས་ ང་ཁོས་ང་ལ་ཨ་ལན་མ་གནང་།
༧ མཁར་ནང་ནས་ཉེན་གཡོལ་ ོར་གཡེང་ ེད་མཁན་ མས་དང་འ ད་པས། ང་བ ངས་ཤིང་ང་ ས་པར་

ས་པ་དང་། མཁར་ ང་བ་ མས་ ིས་ངའི་ ི་ ་འ ོགས་པར་ ས། ༨ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མ་པ། ངས་
ོད་ཅག་ལ་བ ོ་བར་ ། གང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ངའི་ ིང་ ག་དང་འ ད་ན། ཁོ་ལ། ང་ནི་ ོད་ ན་པའི་ག ང་

བས་མནར་ནས་འ ག་ཅེས་ཤོད་ཅིག
༩ ་མོ་ མས་ ི་ ོད་ན་ཆེས་ཡིད་ ་འོང་བ་ ོད། ོད་ ི་ ིང་ ག་ནི་གཞན་ ི་ ིང་ ག་ལས་ ག་གམ།

ོད་ ི་ ིང་ ག་ནི་གཞན་ ི་ ིང་ ག་ལས་ ག་པ་ཅི་ཡོད་པས་ད་གཟོད་ ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་འདི་ ར་བ ོ་བ་
ཡིན།

༡༠ ངའི་ ིང་ ག་ནི་དཀར་ལ་དམར་ཞིང་། མི་ ན་ལས་ ད་ ་འཕགས་སོ༎ ༡༡ ཁོའི་མགོ་ནི་གསེར་བཙ་
མ་དང་འ ་ལ། ཁོའི་ ་ནི་ ག་ཅིང་མང་ལ། ་ཏའི་མདོག་ ར་གནག ༡༢ ཁོའི་མིག་ནི་ ་ ན་འ མ་ ི་

ག་རོན་ ི་མིག་འ ་ཞིང་། འོ་མས་བ ས་པ་བཞིན་གཙང་ལ་མཛས་པར་ ང་། ༡༣ ཁོའི་མ ར་ཚས་ ང་ནི་
མེ་ཏོག་གི་ ང་མ་དང་འ ་ལ། བལ་སམ་ ི་ ེགས་ ་དང་འ ། ཁོའི་མ ་ ོས་ནི་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་དང་འ ་
བར་ཤེལ་ཏའི་ ་བ་ཐིགས་ལ་ཉེ། ༡༤ ཁོའི་ལག་ ང་ནི་གསེར་ ི་ ་ ་ལ་གཡང་ཊིས་བ ན་པ་དང་འ ་ལ།
ཁོའི་ ས་ ང་ནི་འ ར་རིས་བ ོས་པའི་བ་སོ་ལ་མར་ཨི ི་ལས་བ ན་པ་དང་འ ། ༡༥ ཁོའི་ ང་བ་ནི་ ོ་ཀ་
མ་ འི་ཀ་བ་གསེར་བཙ་མའི་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་པ་དང་འ ་ལ། ད ིབས་ནི་ལི་བ་ནོན་ ི་མཛས་པའི་ ག་
ཤིང་དང་འ ། ༡༦ ཁོའི་ཁ་འཇམ་ལ་ཤིན་ ་ ིང་ ེ་བར་འ ག ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མ་པ། འདི་ནི་ངའི་

ིང་ ག་དང་། ངའི་ ོགས་པོ་ཡིན་ནོ༎

༦ ་མོ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ག་པར་མཛས་པ་ ོད། ོད་ ི་ ིང་ ག་གང་ ་སོང་བ་ཡིན། ོད་ ི་ ིང་ ག་
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གང་ ་སོང་བ་དེར། ངེད་ཅག་ ོད་དང་མཉམ་ ་འཚལ་བར་འ ོ།
༢ ངའི་ ིང་ ག་ནི་རང་གི་ ེད་མོས་ཚལ་ ི་མེ་ཏོག་གི་ ང་མའི་ནང་ ་སོང་ཞིང་། ེད་མོས་ཚལ་ ་

ག་ ་འཚ་ཞོར་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་འ ་བཞིན་གདའ། ༣ ང་ནི་ངའི་ ིང་ ག་ལ་དབང་ཞིང་། ངའི་ ིང་ ག་
ང་ང་ལ་དབང་བ་དང་། ཁོས་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་གི་གསེབ་ ་ ག་ ་འཚ་བཞིན་འ ག

༤ ངའི་ ིང་ཉེ་ལགས། ོད་ནི་ཏིར་ཟ་བཞིན་མཛས་ཤིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཇི་བཞིན་ཡིད་ ་འོང་ལ། ་དར་
འ ར་བའི་ ་ད ང་བཞིན་ཟིལ་ གས་དང་ ན། ༥ ོད་ ིས་ང་ལ་ ར་མིག་མི་འཕེན་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ོད་ ི་ ར་མིག་གིས་ང་རང་ ོངས་པར་ ས། ོད་ ི་མགོ་ ་ནི་རི་བོ་ཨད་ཁར་ ི་ ེད་ ་ཉལ་བའི་ར་ ་
དང་འ ། ༦ ོད་ ི་སོ་ནི་བལ་གསར་ ་ ེགས་པའི་མ་མོའི་ ་ མས་ ་ཡིས་འ ད་པ་དང་འ ་ཞིང་། རེ་རེ་
ལ་ ་ ་མཚ་མ་ ང་བ་ལས་ཤོར་བ་ཞིག་མེད་དོ༎ ༧ གདོང་ཁེབས་འོག་གི་ ོད་ ི་ཡ་ ང་ ང་ནི་སེ་འ ་དང་
འ ། ༨ ལ་མོ་ ག་ ་དང་བ ན་མོ་བ ད་ ། དེ་མིན་ན་ ང་མ་ ངས་ ིས་མི་ཟིན་པ་ཡོད་ ང་། ༩ ངའི་

ག་རོན་ནམ། ངའི་བཟང་མོ་གཅིག་ ་ནི་ཁོ་མོའི་ཨ་མ་ལས་ ེས་པ་གཅིག་ ་ཡིན། ཁོ་མོ་ནི་གསོ་མཁན་གང་
དེའི་གཅིག་ ག་ཡིན། ་མོ་ མས་ ིས་ཁོ་མོ་མཐོང་ན་བསོད་ནམས་ཆེའོ་ཟེར། ལ་མོ་དང་བ ན་མོ་ མས་

ིས་མཐོང་ཡང་བ ོད་པ་འ ལ།
༡༠ ི་ལ་བ ས་ན། ་རེངས་ཤར་འ ་དང་། མཛས་པའི་ ་བ་ཚས་འ ་དང་། དཀར་པོ་ཉི་མ་ཤར་འ ་

དང་། ་དར་བ གས་པའི་ ་ད ང་དང་འ ་ཟིལ་ གས་ཆེ་བ་དེ་ ་ཡིན་ནམ།
༡༡ ང་ ར་ཀའི་ ེད་ཚལ་ ་སོང་ནས། ང་བའི་ནང་གི་ ོ་ ང་གི་ ེ་དངོས་ལ་བ ་བ་དང་། ན་ཤིང་ ་

་འ ས་ཡོད་མེད་དང་། སེ་འ འི་མེ་ཏོག་བཞད་ཡོད་མེད་ལ་ ་ ་སོང་། ༡༢ ཤེས་མེད་ཚར་མེད་ངང་། ངའི་
སེམས་ ་ ག་ མས་ ི་ཤིང་ འི་ནང་ ་ གས།

༡༣ ིར་ལོག་ཅིག ིར་ལོག་ཅིག ་ལམ་མིད་ ི་ ་མོ། ོད་ ིར་ལོག་ཅིག ོད་ ིར་ལོག་ཅིག ངེད་ཅག་
གིས་ ོད་ལ་བ ་བར་འདོད། ོད་ཅག་གིས་མ་ཧ་ན་ཨིམ་ ི་གར་ལ་ ་བ་བཞིན། ཅིའི་ ིར་ ་ལམ་མིད་ ི་ ་
མོ་ལ་ ་བ་ཡིན༎

༧ ས་མོ་ལགས། མ་ ི་ནང་ན་ ོད་ ི་ ང་བ་ནི་ཇི་འ འི་མཛས་ཨང་། ོད་ ི་བ ་ནི་ མ་ཞིང་
འཇམ་པས། ལག་ཤེས་བཟོ་བས་བཟོས་པའི་ག ་བཟང་བོ་དང་འ ། ༢ ོད་ ི་ ེ་བ་ནི་ ན་ཆང་གིས་

གང་བའི་ཕོར་བ་དང་འ ་ཞིང་། ོད་ ི་ ེད་པ་ནི་ ོ་ཤོག་དང་འ ་ལ། མཐའ་བཞི་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་གིས་
བ ན་འ ག ༣ ོད་ ི་ ་འ ར་ ང་ནི་ཤེ ་ཆ་གཅིག་ ེ། ་མོ་ལས་ ེས་པའི་ཤེ ་མཚ་མ་དང་འ ། ༤ ོད་

ི་མཇིང་བ་ནི་བ་སོའི་ ེགས་དང་། ོད་ ི་མིག་ནི་ཧེས་བོན་དང་བད་རབ་བིམ་ ི་ ོ་འ མ་ན་ཡོད་པའི་ ་
མགོ་དང་འ ། ོད་ ི་ ་ནི་ད་མེ་སེག་གི་ ོགས་ ་འཁོར་བའི་ལི་བ་ནོན་ ི་ ེགས་དང་འ ། ༥ ོད་ ི་མགོ་
ནི་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ནས་རི་ཀར་མེལ་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་མགོའི་ ་མདོག་ནི་ ག་ནག་ ེ། ར་ ་ད ངས་
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པའི་ ་ཡིས་ ལ་པོའི་སེམས་པ་བ ང་བར་ ར།
༦ ང་དགའ་བའི་མི་ལགས། ོད་ཇི་འ འི་མཛས་ལ། ཇི་འ འི་ཡིད་ ་འོང་བ་ལ། ོད་ ི་མི་སེམས་ ོ་བར་

ེད། ༧ ོད་ ི་ག གས་གཞི་ནི་ཁ་ ར་ ི་ ོང་བོ་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་ ་འ ར་ ང་ནི་དེའི་ ེང་གི་འ ས་ ་
དང་འ ་བར་ ིད་ཏིག་གེར་གནས། ༨ ངས་འདི་ ད་ ། ང་རང་ཁ་ ར་ ི་ ོང་བོ་འདིའི་ ེང་ ་འགོས་ནས།
དེའི་ཡལ་ག་ནས་ག ང་བར་ ་ཞེས་ ས། ོད་ ི་ ་འ ར་ ང་ནི་ ན་ ེང་བཞིན་མར་ད ངས་ཤིང་། ོད་

ི་ ་ ི་ནི་ ་ཤའི་ ི་དང་འ ། ༩ ོད་ ི་ཁ་ནི་ཆང་བཟང་བོ་དང་འ ་ལ། ་མོ་དེས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ིང་
ག་གིས་བ ང་ ེ། གཉིད་ ་ ར་བ་ མས་ ི་ཁ་ནང་ ་བ ར་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར།

༡༠ ང་ནི་ངའི་ ིང་ ག་ལ་དབང་ལ། ཁོ་ཡང་ང་ལ་དགའ་ཞིང་ ངས། ༡༡ ངའི་ ིང་ ག་ལགས། ཤོག་དང་།
ངེད་གཉིས་ཞིང་ཐང་ ་སོང་ཆོག་ལ། ངེད་གཉིས་ཞིང་ ོང་ནས་ཞག་ ོད་ ས་ ང་ཆོག ༡༢ ང་ཚ་ ་མོ་ནས་
ལངས་ཏེ་ ན་འ མ་ར་བར་སོང་ནས། ན་འ མ་ལ་ ་ ་འ ས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཞད་ཡོད་མེད་དང་། སེ་
འ ས་ཟེ ་འ ་ངོམ་ཡོད་མེད་ལ་བ ས་ཆོག་ལ། ངས་དེ་ ་རང་གི་བ ེ་བ་ ོད་ལ་ ིན་ཆོག ༡༣ ཆགས་ མ་

ི་ ི་ཞིམ་འ ལ་བ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ོ་རའི་ནང་ ་འ ས་ ་ཡག་པོ་གསར་ ིང་ ་ཚགས་ཡོད་པས། ངའི་
ིང་ ག་ལགས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངས་ཁོ་ལ་ཉར་བ་ཡིན༎

༨ ོད་ནི་ ན་ ་ ེ། མ་གཅིག་གི་ ་མ་ ་བའི་ ན་ ་དང་འ ་ན་ཅི་མ་ ང་། ི་རོལ་ ་ ོད་ལ་འ ད་
ན་ ོད་དང་འོ་ ས་ ང་། ས་ ང་ང་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་མི་ ིད། ༢ ངས་ ོད་རང་ ིད་དེ་ངའི་ཨ་མའི་

ིམ་ ་སོང་ཆོག་ ེ། ང་ལ་ ོབ་ ོན་ཡང་གནང་ཆོག དེ་མིན་ ོད་ལ་སེ་འ འི་ ་བས་བཙགས་པའི་ཆང་ཡང་
འ ང་ ་བ ག་ཆོག

༣ ཁོའི་ལག་པ་གཡོན་པས་ངའི་མགོ་ ོར་ཞིང་། ཁོའི་ལག་པ་གཡས་པས་ང་རང་ མ་ཆོག
༤ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཅག་ལ་བ ོ་བར་ ། ངའི་ ིང་ཉེ་བ་དེ་མ་ད ོགས། གཉིད་ལས་

སད་པར་མི་ ེད་པར། ཁོ་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་ གས་ཤིག ༼གཉིད་ལས་སད་པར་མ་ ེད་ཅེས་པ་
ནས་འདོད་མོས་བཞིན་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་པ་དེ། ཡང་ན། བ ེ་ ངས་ལ་བཙན་ གས་མ་ ེད། ཁོ་རང་ལ་
འཚལ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་བ ར་ ང་ཆོག༽

༥ ིང་ ག་ལ་བ ེས་ནས་ཐང་ ོང་ནས་འོང་གིན་པ་དེ་ ་ཡིན་ནམ། ངས་ ་ འི་ ོང་བོའི་འོག་ནས་
ོད་རང་གཉིས་ལས་བ ངས། ོད་ ི་མ་ཡིས་དེ་ ་ ོད་ ི་ཆེད་ ་བ ོན་ ིན་མཆིས། ོད་རང་གསོ་མཁན་
ིས་དེ་ ་ ོད་ ི་ཆེད་ ་བ ོན་ ིན་འ ག

༦ ོད་ ིས་ང་རང་ ོད་ ི་སེམས་ངོས་ ་རི་མོ་དང་། ད ང་བའི་ ེང་ ་ཤ་ གས་བཞིན་ཁོད་ཅིག ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། བ ེ་ ངས་ནི་འཆི་བ་ཇི་བཞིན་ ་ལ། ཞེ་འཁོན་ནི་ད ལ་ཁམས་ཇི་བཞིན་ག ག་ བ་དང་ ན། དེ་

ལས་ ང་བའི་འོད་ནི་མེ་ ེའི་འོད་དང་། གཙ་བོའི་མེ་ ེ་ ག་པོ་དེ་ཡིན། ༧ བ ེ་ ངས་ནི། ་བོ་ མས་ ིས་
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གཞིལ་བར་མི་ ས་ལ། ་བོ་ཆེན་པོས་ ང་བ བས་པར་མི་ ས། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ིམ་ནོར་ཐམས་ཅད་
ེར་འོང་ ེ་བ ེ་ ངས་ལ་བ ེས་ན། དེ་གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་པར་ངེས།

༨ ང་ཚ་ལ་ ་མོ་ ང་ ང་ཞིག་ཡོད། ཁོ་མོའི་ ་འ ར་མ་ ེས་གོང་བག་མར་ ོང་མཁན་འོང་ན། ང་ཚས་
ཇི་ ར་ ། ༩ གལ་ཏེ་ཁོ་མོ་ནི་ ང་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚས་དེའི་ ེང་ ་ད ལ་ ི་ ེགས་ ་བ ིག་པར་ ། ཁོ་མོ་ ོ་
ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚས་ ག་པས་དེ་ལ་ ང་ ོབ་ ེད།

༡༠ ང་ནི་ ང་དང་། ངའི་ ་འ ར་ ང་ནི་དེའི་ ེང་གི་མཁར་ ེ་ཡིན། དེ་ ས། ང་ནི་ཁོའི་མིག་ནང་ནས་
བདེ་ ིད་ཐོབ་པའི་མི་དེའོ༎

༡༡ ཤ་ལོ་མོ་ལ་བལ་ལི་ཧ་མོན་ ་ ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་ཡོད། ཁོས་ ན་འ མ་ ི་ ེད་ཚལ་དེ་གཞན་ལ་
བ ངས་ ་བ ག་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་འ ས་ འི་རིན་ལ་ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ོང་ ོད་དགོས་པར་ ས།

༡༢ ངའི་ ན་འ མ་ར་བ་ནི་ངའི་མ ན་ན་ཡོད། ེ་ཤ་ལོ་མོ་ལགས། ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ོང་ ོད་ལ་ ིན་
པ་ཡིན། ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཉིས་བ ་ར་བ་ ང་མཁན་ལ་ ིན་པ་ཡིན།

༡༣ ར་བའི་ནང་ ་གནས་པ་ ོད། འ ག་ ོགས་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ད་ཆ་ཐོས་ བ་པས། ོད་ ིས་ང་
ལའང་ཐོས་ ་འ ག་རོགས།

༡༤ ངའི་ ིང་ ག་ལགས། ང་རིའི་ ེང་གི་གནའ་དང་ཤེ ་བཞིན། ོད་རང་ ར་ ་ ིར་ཕེབས་རོགས༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱའི་མདོ།

༡ ་ཟི་ ཱ་དང་། ཡོ་ཐམ་དང་། ཨ་ཧསདང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་བཅས་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་མཛད་པའི་རིང་ལ།
ཨ་མོས་ ི་ ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ལ་ཞལ་ ོན་ཐོབ་ ེ། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོར་ ེང་བ་ནི་འདི་ ་ ེ།

༢ ེ་གནམ་མཁའ་ལགས། ཉོན་དང་། ས་གཞི་ལགས། ་བ་ གས་ཏེ་ཉོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ་དང་ ་མོ་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་ ེ་ཆེ་ ་བ ེད་ ེས། དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ བ་
འགལ་ ས། ༣ བ་ ང་གིས་རང་གི་བདག་པོ་ངོ་ཤེས་པ་དང་། བོང་ ས་རང་གི་བདག་པོའི་ ེས་ཁ་ཤེས་ ང་།
ད ི་སི་རལ་བས་ངོ་མི་ཤེས་ཤིང་། བདག་གི་དམངས་ ིས་སེམས་མི་གཏོད་དོ་ཞེས་ག ངས། ༤ ི་ ད། ཉེས་པ་
བསགས་པའི་ ལ་འབངས་སམ། ག་ཉེས་ ར་བའི་མི་སེར་རམ། ངན་པར་ ོད་པའི་རིགས་སམ། ངས་པར་

ར་བའི་ ་དང་ ་མོའི་ཚགས་ ིས། གཙ་བོ་ བ་ ་དོར། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་མཆོག་ལ་ ང་ ང་དང་།
ཁོང་དང་རིང་ ་ ལ་ཞིང་ ིར་བ ེད་པར་ ར།

༥ ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ཡང་དང་ཡང་ ་ བ་འགལ་ ེད་པ་ཡིན། ད་ ང་ ག་འ ག་ ེད་པར་རེ་བ་
ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གི་མགོ་བོ་ན་བས་གཟིར་ཞིང་། སེམས་པའང་མག་མོག་པོར་ ར་འ ག། ༦ ང་བ་ནས་
མགོའི་བར་ ་ ོན་ གས་མེད་པའི་གནས་ཤིག་མེད་པར། ཡོངས་ ་ ་ཁ་དང་། ང་འ ར་དང་། གསར་

་ ང་བའི་ ་ཁས་ཁེངས་འ ག་ལ། ་ཁ་དེ་དག་སོས་མེད་པ་དང་། རས་ ིས་བ མས་མེད་ལ། ན་ ིས་
གས་ ང་མེད་དོ༎ ༧ ོད་ཅག་གི་ས་ཞིང་ཡང་ཐང་ ོད་ ་ ར་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་མཁར་ མས་མེ་ཡིས་

བ ེགས་འ ག ོད་ཅག་གི་ས་ཞིང་ནི་རང་གི་མིག་མ ན་ནས་ ི་མི་ མས་ ིས་ ར་མིད་ ་བཏང་ཞིང་། ི་
མི་ མས་ ིས་བཤིག་ ེ་ཐང་ ོད་ ་བ ར་ཏེ། ༨ ཙ་ཡོན་མཁར་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གཅིག་

་ལས་ ག་མི་འ ག་ལ། དེའང་ ན་རའི་ནང་གི་ འི་ ིལ་ ་དང་། ཚད་རའི་ནང་ ་ཁང་ ིང་དང་། གཞན་
ིས་བ ོར་བ མས་ ས་པའི་མཁར་ ར་ ར། ༩ གལ་ཏེ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ང་ཚ་ལ་ ག་མ་ཙམ་

བཞག་པ་མིན་ན། ང་ཚ་ནི་ས་དོམ་དང་། ག་མོ་ ཱ་ ར་ ར་འ ག་གོ།
༡༠ ོད་ཅག་ས་དོམ་ ི་འགོ་བ་ མས། གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་ག་མོ་ ཱའི་མི་སེར་ མས།

་བ་ གས་ཏེ་ང་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ ོབ་ལ་ཉོན་ཅིག ༡༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ལ་བའི་མཆོད་
ས་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་ཕན་པ་ཡོད་དམ། ག་ ག་གི་དམར་བསང་དང་། ོ་ གས་ཚན་

པོའི་ཚལ་ ིས་བདག་ཚམས་པར་ ར། ང་ ག་གི་ ག་དང་། ་ འི་ ག་དང་། ར་ ག་གི་ ག་ལ་བདག་མི་
ད ེས་སོ༎ ༡༢ ོད་ཅག་བདག་ལ་མཇལ་ ་འོང་ ས། ་ཞིག་གིས་བདག་གི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་བཤིག་
རོགས་ཞེས་བ ོས་པ་ཡིན། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་ ིང་བོ་མེད་པའི་མཆོད་ ས་དག་བདག་ལ་འ ལ་མི་དགོས།
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བདག་ ི་ཞིམ་ ི་ ས་ལ་ ང་བར་ ར། ་ ོད་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། དེ་མིན་བ གས་གཏམ་ ི་
ཚགས་ཆེན་བཅས་ལ་ཡང་བདག་ ང་བར་ ར། ཉེས་པ་བསགས་ ེས། ར་ཡང་གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་འ ་
བ ང་བ་ནི་བདག་གིས་བཟོད་ཐབས་མི་འ ག ༡༤ ོད་ཅག་གི་ ་ ོད་དང་ ས་ཆེན་ མས་བདག་ཤིན་ ་

ང་ཞིང་། བདག་གིས་དེ་དག་ ན་པའི་ལས་ཤིག་ ་དགོངས་པ་དང་། བདག་གི་ ར་བོར་ ར་བས་བཟོད་
པར་མི་ ས། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་ལག་པ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ ོན་ལམ་བཏབ་ན། བདག་གིས་ ན་བ ིབས་ཏེ་
གཟིགས་པར་མི་ ེད། ོད་ཅག་གིས་གསོལ་བ་མང་ ་བཏབ་ ང་བདག་གིས་གསན་པར་མི་ ེད། ོད་ཅག་གི་
ལག་པ་ནི་མིའི་ ག་གིས་ གས་ཡོད། ༡༦ ོད་ཅག་གིས་འ ད་པ་དང་། རང་ཉིད་གཙང་བར་བཟོས་ཏེ། བདག་
གིས་ ན་ལམ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ངན་ མས་དོར་ཅིག ངན་པའི་ལས་ མས་མཚམས་ཞོག་ཅིག ༡༧ ལེགས་པ་
ལ་ ོབ་ ོང་དང་། ི་ ོམས་ཚལ་ཅིག བ ས་བཅོས་ཐེབས་པ་ མས་བ བས་ཤིང་། ་ ག་ལ་དཀར་འདོན་
དང་། གས་ས་མའི་ཉེས་མིང་ལ་ད ོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༡༨ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚ་ཤོག་དང་། ང་ཚས་ཕན་ ན་ ོད་པར་ ེད། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་
དམར་སེར་ ་ ང་ཡང་ཁ་བ་ ར་དཀར་བོར་བ ར་ ས། དམར་པོ་དམར་ ག་ ་ ང་ཡང་ ག་བལ་ ར་
དཀར་བོར་བ ར་ ས། ༡༩ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་དགའ་བའི་ ོ་ནས་ཉན་པར་ ེད་ན། ས་ ེང་གི་བཟའ་བ་ཞིམ་
པོ་ མས་བཟའ་བར་འ ར། ༢༠ གལ་ཏེ་མི་ཉན་པར་ བ་འགལ་ ས་ན། ི་མ ང་གིས་གསོད་པར་ངེས་ཞེས་
ག ངས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ ་དངོས་ ་ག ངས་པ་རེད།

༢༡ ེ་མ་ ི་ ད། ོ་དཀར་བའི་མཁར་འདི་ ད་འཚང་མར་ ར་འ ག ོན་དེའི་ནང་ ་ ི་ ོམས་དང་།
ང་བདེན་ ིས་ཁེངས་འ ག་ཡོད་ ང་། ད་ ་གཤེད་མའི་ ོད་གནས་ ་ ར་འ ག ༢༢ ོད་ ི་ད ལ་
མས་ ིགས་མར་ ར་བ་དང་། ོད་ ི་ཆང་ ་དང་འ ེས་ནས་ཡོད། ༢༣ ོད་ ི་འགོ་བའི་སེམས་ བ་ ་
ོགས་ཏེ་ཇག་ ན་ མས་དང་བ ེབས་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་རེ་རེ་ ོག་ད ལ་ལ་དགའ་ཞིང་ ན་པར་

རེ་བཞིན་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ ་ ག་ལ་དཀར་འདོན་མི་ ེད་ལ། གས་ས་མའི་ ོད་དོན་ཡང་དེ་དག་གི་
མ ན་ ་ ེབས་པར་མི་ ས།

༢༤ དེ་བས། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་མ ་ ས་ ན་པ་གང་དེས་འདི་
ད་ ། ཨེ། བདག་གིས་རང་གི་འ ན་ཡ་ མས་ལ་ ོད་ཅིང་། བདག་གི་ད ་བོ་ མས་ལ་ ིན་པ་ལེན་པར་
ེད། ༢༥ བདག་གིས་ ག་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་བཞག་ནས། ོད་ ི་ ིགས་མ་ མས་འ ེད་ཅིང་། ོད་ ི་མི་

གཙང་བ་ མས་འདོར་བར་ ེད། ༢༦ བདག་གིས་ ང་ ོན་ཆད་དང་འ ་བར། ོད་ ི་ཞལ་ ེའི་དཔོན་པོ་
ར་གསོ་ ེད་ལ། ོན་མ་དང་འ ་བར། ོད་ ི་ ས་དཔོན་ཡང་ ར་གསོ་ ་ངེས། དེ་ ེས་ ོད་ནི་ ང་བདེན་
ི་མཁར་དང་། ོ་དཀར་བའི་ ོང་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༢༧ ཙ་ཡོན་ནི་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་
ོབ་པར་འ ར་ལ། དེའི་ ོད་ན་གནས་པའི་མི་ ང་བོ་ མས་ ང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ ོབ་པར་འ ར།
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༢༨ འོན་ ང་ བ་འགལ་ ེད་མཁན་དང་ནོར་འ ལ་བཟོ་མཁན་ མས་མཉམ་ ་ཉམས་པར་འ ར་བ་དང་།
གཙ་བོ་འདོར་མཁན་ མས་འཆི་བར་ངེས། ༢༩ མི་ངན་དེ་དག་ནི་ ོད་ཅག་དགའ་བའི་བེ་ཤིང་བ ེན་པ་ལ་ངོ་
ཚ་བར་འ ར་ལ། ོད་ཅག་ནི་ མ་ར་འདེམས་པ་ལ་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༣༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་
ལོ་མ་ མ་པའི་བེ་ཤིང་དང་འ ་བར་འ ར་ལ། ག་ ་ཆད་པའི་ མ་ར་དང་འ ་བར་འ ར་ངེས། ༣༡ དབང་
ཆ་དང་ ན་པ་ མས་ ་བ་དང་འ ་ལ། ཁོས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་ནི་མེ་ ག་དང་འ ་བར། མཉམ་ ་འཚག་

ང་ ོབ་མཁན་མེད་པར་འ ར་རོ༎

༢ ཨ་མོས་ ི་ ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ལ་ཞལ་ ོན་ཐོབ་ ེ། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོར་ ེང་བ་ནི་འདི་ ་ ེ།
༢ བ ལ་བ་ ོགས་པའི་ཉིན་མོར། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་རི་བོ་བ ན་ཞིང་། རི་བོ་ ན་ལས་

འཕགས་ཏེ་རི་ ེ་ ི་ ག་ལས་བ ལ་བར་འ ར་ལ། དམངས་ཐམས་ཅད་ ང་རི་བོ་འདིར་ ིར་ལོག་པར་
འ ར། ༣ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ མས་ ོན་ ་ གས་ནས་འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གཙ་བོའི་རི་
བོ་ལ་འགོ་བར་ ། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པར་ གས་པར་ ། ཇོ་བོས་ཁོང་གི་བ ོད་ལམ་ ིས་ང་ཚ་ལ་

ོན་པར་ ེད་ལ། ང་ཚ་ཡང་ཁོང་གི་བ ོད་ལམ་ ་ གས་པར་འ ར་ཞེས་ཟེར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀའ་ ོབ་
ཙ་ཡོན་ནས་འོང་བར་འ ར་ལ། གཙ་བོའི་ག ང་ཡང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་འ ོན་པར་འ ར། ༤ ཁོང་གིས་ ལ་

ེ་ མས་ ི་ད ས་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ེད་ཅིང་། ེ་འབངས་མང་པོ་ལ་ཡིན་མིན་ ི་ལེགས་ཉེས་འ ེད་
པར་འ ར། ཁོ་ཚས་ ི་ཡིས་ཐོང་གཤོལ་དང་། མ ང་གིས་ཟོར་བ་བཟོ་བར་འ ར་ལ། ལ་ ེ་འདིས་ ི་འ ར་
ནས་ ལ་ ེ་གཞན་ལ་ ོལ་བར་མི་ ེད་ལ། ཁོ་ཚས་ ང་ག ལ་ ི་ལས་ མས་བ བ་པར་མི་ འོ༎

༥ ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ མས། ཤོག་དང་། ང་ཚ་གཙ་བོའི་འོད་ ང་ ོད་ནས་བ ོད་པར་ །
༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་འབངས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་དོར་བར་ ས། དེ་ནི་ཁོ་ཚས་ཤར་

ོགས་པའི་ གས་ ོལ་ ར་ ས་ལ་བ ག་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་དང་འ ་བར་ ི་མི་ལ་མནའ་བཞག་
པས་སོ༎ ༧ ཁོ་ཚའི་ ལ་ ེ་ནི་གསེར་ད ལ་ ིས་ཁེངས་ཤིང་ནོར་ ་ལ་ཡང་འཛད་པ་མེད། ཁོ་ཚའི་ ལ་ནི་

་ཡིས་ཁེངས་ལ་ཤིང་ ་ཡང་བ ང་ ་མེད་པ་ཡོད། ༨ ཁོ་ཚའི་ ལ་ ་འ ས་ཁེངས་ཤིང་། ཁོ་ཚས་རང་གི་
ལག་པས་བཟོས་པ་ ེ། རང་གི་མ བ་མོས་བཟོས་པ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་བར་ ས། ༩ དམན་པ་ མས་ ིས་

ས་མོ་ས་ལ་བ གས་པ་དང་། ་ ག་ མས་ ིས་མགོ་བོ་བ ར་བས། དེ་དག་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་མི་ ིད།
༡༠ ོད་ཅག་ ག་ ང་ ་འ ལ་ཞིང་ས་ནང་ ་ཡིབ་ནས། གཙ་བོའི་འཇིགས་པ་དང་ཟིལ་ གས་ ི་གཟི་ ིན་
ལ་གཡོལ་བར་ ེད་ ང་། ༡༡ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། མིག་ ང་ང་མཐོ་བ་ མས་དམན་པར་ ེད་ཅིང་། ང་ ལ་
གཤིས་ ་ བ་པ་ མས་ ིས་ ས་མོ་ས་ལ་འ གས་པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་ནི་གཞན་ ིས་བ ར་
བར་འ ར་རོ༎

༡༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ང་ ལ་དང་ ོ་ཧམ་
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ཅན་ མས་ ི་ ེང་ ་བབས་ནས། རང་ ོམ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་དམར་པར་འ ར་བ་དང་། ༡༣ ལི་བ་ལོན་ ི་
ག་པ་དང་བ་ཤན་ ི་བེ་ཤིང་མཐོན་པོ་ མས་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ༡༤ ད་ ང་རི་བོ་ཐམས་ཅད་
ི་ ེ་ ་ཡང་འབབ་པར་འ ར། ༡༥ ད་ ང་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་དང་། མཁར་ ང་བཙན་པོ་ མས་ ི་ ེང་
འང་འབབ་པར་འ ར། ༡༦ ཐར་ཤིས་ ི་ ་དང་། ཡིད་ ་འོང་བའི་དངོས་པོ་ མས་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་

འ ར། ༡༧ ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ས་མོ་ས་ལ་འ གས་དང་། ོ་ཧམ་ཅན་ མས་དམན་པར་ ེད་
ངེས། ཉིན་དེར། གཙ་བོ་ཁོ་ན་བ ར་བར་འ ར་ལ། ༡༨ ་འ ་ མས་ཡོངས་ ་འདོར་བར་འ ར་རོ༎ ༡༩ གཙ་
བོ་ཡར་བཞེངས་ནས། ས་གཞི་འདར་བར་ ར་བའི་ཚ། མི་ མས་ ག་ ང་དང་ ང་ འི་ནང་ ་འ ལ་
ནས། གཙ་བོའི་འཇིགས་པ་དང་ཁོང་གི་ཟིལ་ གས་ ི་གཟི་ ིན་གཡོལ་བར་ ེད། ༢༠ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། མི་

མས་ ིས་བ ར་ འི་གསེར་ ི་ ་འ ་དང་། ད ལ་ ི་ ་འ ་ མས་ཨ་ ་དང་ཕ་ཝང་ལ་ ེར་བར་འ ར།
༢༡ གཙ་བོ་ཡར་བཞེངས་ནས། ས་གཞི་འ ལ་བར་ ར་བའི་ཚ། མི་བཟང་བོ་ མས་གོ་རོ་དང་ ག་ ང་ ་
འ ལ་ཏེ། གཙ་བོའི་འཇིགས་པ་དང་ཁོང་གི་ཟིལ་ གས་ ི་གཟི་ ིན་གཡོལ་བར་ ེད།

༢༢ ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་པ་ལ་བ ེན་པར་མ་ ེད་ཅིག ཁོའི་ ་ ང་ལས་ ང་བའང་ད གས་ཡིན་ནོ༎
ཁོས་ ་བ་ཅི་ ས་པ་ མས་ཅི་ལ་བ ིའམ༎

༣ ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་ནས། མི་ མས་ ི་བ ེན་ས་
དང་བ ེན་ ལ་ཏེ། བ ེན་སའི་འ ་རིགས་དང་། བ ེན་ ལ་ ་ མས་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། ༢ དཔའ་

ལ་དང་། འཐབ་མོ་བ་དང་། ཞལ་ ེའི་དཔོན་པོ་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། མོ་བ་དང་། ན་པོ་ མས་མེད་པར་
ེད་ལ། ༣ ་བ འི་དཔོན་པོ་དང་། ་ ག་དང་། ས་དཔོན་དང་། ལག་ཤེས་པ་དང་། ་འ ལ་ལ་མཁས་

པའི་ གས་པ་ མས་ ང་མེད་པར་ ས་ ེས། ༤ ཇོ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་གི་དཔོན་པོར་ ིས་
པ་བ ོ་བ་དང་། ས་པས་དེ་དག་འ ལ་བར་ ེད། ༥ མི་སེར་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་བ ས་བཅོས་དང་། མི་རེ་
རེར་ ིམ་མཚས་ ི་བ ས་བཅོས་འཕོག་པར་འ ར། གཞོན་ ་ མས་ ིས་ ན་པ་ལ་དམའ་འབེབས་དང་། ཐ་
ཤལ་བ་ མས་ ིས་ ་ ག་ལ་དམའ་འབེབས་ ེད་ངེས། ༦ མི་ མས་རང་གི་ཕ་ ིམ་ ི་ ན་ ་ལ་འཐམས་ནས།

ོད་ལ་ ོན་པ་ཡོད་པས་ང་ཚའི་འགོ་བ་ ས་ཆོག འ ང་བ་འདི་ལས་ ོབ་མིན་ ོད་ ི་ལག་པ་ལ་རག་ལས་སོ་
ཞེས་ ་བར་འ ར། ༧ བས་དེར། མི་དེས་ ད་གསང་མཐོན་པོས། ོད་ཅག་ ོང་བའི་མི་ང་མི་ ེད་དེ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ིམ་ན་འ ་རིགས་མེད་ལ་ ོན་པའང་མེད། ོད་ཅག་གིས་ང་མི་སེར་ ི་འགོ་བར་བ ོས་མི་
ཆོག་ཅེས་ཟེར་བར་འ ར།

༨ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་འ ང་བར་འ ར་ལ། ཡ་ ་ ་བ་འ ེལ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ ེ་དང་
ོད་ལམ་གཙ་བོ་དང་འགལ་ཏེ། ཁོང་གི་གཟི་ ིན་འབར་བའི་ ན་ ང་ལ་ཁོང་ ོ་འབར་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༩ དེ་དག་གི་ངོ་མདོག་གིས་རང་ཉིད་མི་ ང་བ་བདེན་དཔང་ ེད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ས་དོམ་དང་འ ་བར་རང་
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གི་ཉེས་པ་བ ོད་པ་ལས་གསང་བར་མི་ ེད། དེ་དག་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངན་ ས་ཏེ་རང་
ཉིད་ལ་འཚ་བ་ཡིན།

༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ང་བདེན་ ི་མི་ ེང་ ས། འདི་ ད་ ། ཁོས་བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། རང་གིས་ལས་ལས་ ིན་པས་འ ས་ ་བཟའ་བར་འ ར། ༡༡ མི་ངན་པ་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་

འ ར། དེ་གནོད་འཚ་དང་འ ད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་གི་ལག་པས་ཅི་ ས་པ་ ར་ལེ་ལན་འཁོར་
བར་འ ར་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༡༢ ངའི་མི་སེར་ལ་མཚན་ན། ཁོ་ཚ་ལ་ ིས་པས་བ སབཅོས་ ེད་ཅིང་། ད་མེད་

ིས་གཉའ་གནོན་ ེད་པར་འ ར། ངའི་མི་སེར་ མས། ོད་ ི་ ེ་ ིད་པས་ ོད་རང་ལོག་པའི་ལམ་ ་ ིད་
ཅིང་། ོད་ གས་སའི་བ ོད་ལམ་བཤིག་པར་ ས།

༡༣ གཙ་བོ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ ོད་པ་དང་། དམངས་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ེད། ༡༤ གཙ་བོས་
དམངས་ ོད་ ི་ ན་པོ་དང་འགོ་བ་ལ། ན་རའི་ནང་ ་འ ས་ ་ མས་ཟས་ཚར་ ་འ ག་མཁན་ ོད་
ཅག་ཡིན། ད ལ་བོ་ མས་ལས་འ ོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ ིམ་ན་ཡོད་ཅེས་ག ང་བར་འ ར། ༡༥ ཇོ་བོ་

ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་བདག་གི་མི་སེར་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། ད ལ་བོ་
མས་ ི་གདོང་མཉེད་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འ ི་ ་བར་འ ར།

༡༦ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཙ་ཡོན་ ི་ ་མོ་ མས་ལ་ང་ ལ་ཆེ་བས། འ ོ་ ས་མགོ་འཕང་མཐོ་ལ་
ར་མིག་འཕེན་པ་དང་། ེམ་ཞིང་འ ག་པར་བ ོད་ལ་ ང་བ་ན་སིལ་ ན་ཡོད། ༡༧ དེ་བས། ཇོ་བོས་ཙ་ཡོན་
ི་ ་མོ་ མས་ ི་མགོར་ཟ་ ོང་འ ད་ ་འ ག་ཅིང་། གཙ་བོས་དེ་དག་གི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ་ད ང་ངོ་ཞེས་

ག ངས། ༡༨ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཇོ་བོས་དེ་དག་གི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ང་ག བ་དང་། ་ ན་དང་། ་ ོར་
དང་། ༡༩ ་ལོང་དང་། ལག་ག བ་དང་། གདོང་ཁེབས་དང་། ༢༠ ཅོད་པན་དང་། ང་ ན་དང་། ་རགས་
དང་། ི་ཞིམ་ མ་དང་། བ ང་ ག་དང་། ༢༡ མ བ་ད ིས་དང་། ་ལོང་དང་། ༢༢ འ ོར་གོས་དང་། ི་
གོས་དང་། གཟན་གོས་དང་། ད ལ་ ག་དང་། ༢༣ མེ་ལོང་དང་། གསོ་མ་ཞིབ་མོའི་ ་དང་། མགོ་རས་དང་།

ས་ཁེབས་ མས་ ེར་ཏེ། ༢༤ ལ་ ིས་ ི་ཞིམ་དང་། ཐ་ ས་ ་རགས་དང་། ི་ཐེར་ ིས་མཛས་པའི་ ་
དང་། གསོ་མའི་གོས་ ིས་འ ོར་གོས་དང་། ་མ ད་ ིས་མཛས་པའི་གདོང་བཅས་ ི་ཚབ་ ེད་པར་འ ར།
༢༥ ོད་ ི་ ེས་པ་ ི་འོག་ནས་འཆི་བར་འ ར་ལ། ོད་ ི་དཔའ་ ལ་ག ལ་ནས་ཤི་ ེ། ༢༦ ཙ་ཡོན་༼མ་ཡིག་

། ཁོ་མོ།༽ ི་མཁར་ ོ་ ོ་ ང་དང་། ཆོ་ངེ་ཡིས་ཁེངས་པར་འ ར་ལ། ཁོ་མོ་ ོང་སང་ངེར་ས་ལ་འ ག་པར་
འ ར་རོ༎

༤ ཉིན་དེར། ་མོ་བ ན་ ེས་པ་གཅིག་ལ་འ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་བཟའ་བ་ཟ་
ཞིང་། རང་གི་ ་བ་ ོན་པར་ ེད། ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་ ོད་ ི་མིང་འོག་ ་བ ག་ནས། ང་ཚའི་ངོ་

ཚ་ མས་སེལ་བར་གནོངས་དང་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར།
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༢ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། གཙ་བོས་བཏབ་པའི་ས་བོན་ནི་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་གཟི་ ིན་ ན་པར་འ ར་ལ།
ས་ལས་ ང་བའི་འ ་རིགས་ ིས་གནོད་ ོན་ལས་ཐར་བའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དར་ཞིང་ ས་པར་ ེད།
༣–༤ ཇོ་བོས་ ང་བདེན་ ི་ མ་ཤེས་དང་འཚགས་པར་ ར་བའི་ མ་ཤེས་དག་གིས། ཙ་ཡོན་ ི་ ་མོའི་མི་
གཙང་བ་འ ད་པར་ ེད་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བསད་པའི་མི་ མས་ ི་ ག་ ང་མེད་པར་ ེད། དེ་ ས། ཙ་
ཡོན་ ་ ག་ ས་ ་ ར་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པ་ མས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་ཅིང་ཚ་ ོག་གི་དེབ་
ཐེར་ ་མིང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་དམ་པར་བ ར་རོ༎ ༥ གཙ་བོས་ ང་ཙ་ཡོན་ ི་རི་བོ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་
མིན་ཚགས་མི་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ན། ཉིན་མོ་ ིན་དང་། མཚན་མོ་མེ་ ེའི་འོད་མདངས་ཡོད་པར་ ེད། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། གཟི་བ ིད་ ིས་ཡོངས་ ་ བ་པའི་ཡང་ ེང་ན་ ིབ་ཡོལ་དང་། ༦ འོག་ན་བསིལ་ཁང་ཡོད་ངེས་
པས། ཉིན་དཀར་ཚ་བ་གཡོལ་སའི་གནས་ ་ ས་ཆོག་ལ། ཉེན་གནས་ ི་གནས་དང་ ང་ཆར་ལ་གཞའ་སའི་
གནས་ ང་ ས་ཆོག་གོ།

༥ ངས་རང་ཉིད་ ི་ ིང་ཉེ་ས་དེར་ ་ཞིག་ད ལ་བར་ ། ངའི་ ིང་ཉེ་ས་དེར་ད ལ་བའི་ ་འདི་ནི་ཁོང་
གི་ ན་འ མ་ར་བ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད། ངའི་ ིང་ཉེ་ས་དེའི་ ན་འ མ་ར་བ་ནི་ཡིད་ ་འོང་བའི་རི་

ང་ཞིག་ན་ཡོད། ༢ ཁོང་གིས་ར་བའི་ནང་གི་ས་ ོད་བ ལ་ཅིང་ ོ་ མས་བསལ་ ེས། ན་ཤིང་བཟང་བོ་
བ གས་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ར་བའི་ནང་ ་ཁང་པ་ བ་ཅིང་ཆང་བཙགས་ས་ཞིག་ ང་ ས་ཏེ། ན་འ ས་
བཟང་བོ་ཞིག་ཐོགས་པར་རེ་ཡང་། མཐར་ ན་འ མ་ངན་པ་ལས་མ་ ང་ངོ་༎

༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་བདག་དང་ ན་འ མ་ར་བ་
གཉིས་ཀ་ལས་ ་ལ་བདེན་པ་ཡོད་པར་ད ོད་ཅིག ༤ བདག་གིས་ ན་འ མ་ར་བ་ལ་ལས་ཀ་འདི་དག་ལས་
གཞན་ཅི་ཞིག་ ་ ས་སམ། བདག་གིས་ ན་འ མ་བཟང་བོ་ཞིག་ཐོགས་པར་རེ་ཡང་། མཐར་ ན་འ མ་ངན་
པ་ཐོགས་དོན་ཅི་ཡིན། ༥ ད་ ་བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ན་འ མ་ར་བ་འདིར་ཇི་ ར་བ ི་བ་འཆད་པར་

འོ༎ ཇི་ ར་བ ི་བར་ ེད་ཅེ་ན། འདིའི་མཐར་འཁོར་ ི་ ང་ར་ ངས་ནས་དེ་གཞན་ལ་ ར་མིད་ ེད་ ་
འ ག་ངེས། མཐའ་འཁོར་ ི་ར་ ་བཤིག་ནས་གཞན་ལ་ ོག་ ིས་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ༦ བདག་གིས་དེ་ཐང་

ོང་ ་བ ར་ཏེ་ ར་གསོ་མི་ ེད་ལ། ོ་འདེབས་ ང་མི་ ེད་པར་ཚར་མ་དང་ ་ མ་ ིས་ཁེངས་ ་འ ག་
ངེས། བདག་གིས་ ིན་པ་ལ་བཀའ་ཕབ་ ེ་དེའི་ ེང་ ་ཆར་འབེབས་ ་མི་འ ག ༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོའི་ ན་འ མ་ར་བ་དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ཡིན་ལ། ཁོང་ཉིད་ད ེས་སའི་ ོང་བོ་དེ་ནི་ཡ་ ་ ་བ་
ཡིན། ཁོང་གི་རེ་ ོས་ནི་ ི་ ོམས་ཡིན་ ང་། ག་ ལ་ ་འ ར་བ་ ་ཡིས་ ོགས་པར་ ས།༼ཡང་ན། ག་
བ ར་ ་འ ག་པ།༽ རེ་ ོས་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་ཡང་། ་ངན་ ི་ ད་འདོན་པ་ ་ཡིས་ ོགས་པར་ ས།

༨ ཁང་པ་ལ་ཁང་པ་ ེལ་ཞིང་ས་ཞིང་ལ་ས་ཞིང་མ ད་ནས། ས་ ོང་མི་འཇོག་པར་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ས་དེར་
ོད་པའི་མི་ མས་ཉེས་སོ༎ ༩ ངས་གཙ་བོས། མཛས་ཤིང་ཡངས་པའི་ཁང་པ་མང་པོ་ ོང་བར་ ར་ཏེ་མི་ ོད་
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མཁན་མེད་ལ། ༡༠ ་ མ་ ་ཅན་ ི་ ན་རའི་ནང་ ་ཆང་ ལ་བ་གང་དང་། ས་བོན་ཁལ་གཅིག་ལས་འ ་
རིགས་ ེ་གང་ལས་མི་འ ང་ཞེས་ག ངས་པ་ཐོས།

༡༡ ་མོ་ནས་ལངས་ཏེ་ཆང་རག་འཚལ་ཞིང་། དེ་ལ་ཆགས་ནས་ནམ་ ང་གི་བར་ ་ ོད་པ་དང་། ཐ་ན་
ཆང་གིས་གདོང་ལ་ཚ་བ་ ས་འ ག་པ་ མས་ཉེས་སོ༎ ༡༢ དེ་དག་གི་ ོན་ཐོག་ ་ ་ ན་བ ངས། པི་ཝང་
ད ོལ། ་བ ངས། ིང་ ་ ས། ཆང་འ ང་བ་ལས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་མི་བསམ་ལ། ཁོང་གི་ ག་གིས་ཅི་
མཛད་པ་ལ་ཡང་མི་སེམས།

༡༣ དེ་བས་བདག་གིས་དམངས་ མས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར་ལ། དེ་དག་གི་
་ ག་ མས་ཤིན་ ་ ོགས་ཤིང་། འབངས་མི་ མས་ཤིན་ ་ ོམ་པར་འ ར། ༡༤ དེའི་ ིར། ད ལ་ཁམས་ ི་

འདོད་པ་ཆེ་ ་ ས་ཏེ། ཚད་གཞལ་ ་མེད་པའི་ཁ་གདངས་ཡོད་པས། དེ་དག་གི་གཟི་བ ིད་དང་། འབངས་
མི་ མས་དང་། འ ་འཛ་དང་། དེ་མིན་ ོ་ ང་ ན་པའི་མི་ མས་དེའི་ནང་ ་ ང་བར་འ ར། ༡༥ ཐ་ཤལ་
བ་ མས་གནོན་པར་འ ར་བ་དང་། ་ ག་ མས་དམན་པར་ ེད་ལ། མིག་ ང་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་

མས་ ང་དམན་པར་ ེད་ ང་། ༡༦ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ ་ ་འཕགས་
ཤིང་། དམ་པའམ་ ་ནི་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་མཆོག་ ་ ང་ངོ་༎

༡༧ དེ་ ས། ་ ས་རང་གི་ ་རའི་ནང་ ་ ེབས་པ་བཞིན་ ་བཟའ་བར་འ ར་ལ། མི་ཚན་པོ་ མས་ ི་
ས་ཞིང་འ མ་པོ་ མས་ ིས་བཟའ་བར་འ ར།

༡༨ ལ་འཆོས་ ི་ཐ་ ས་ ག་ཉེས་འ ེན་པའི་མི་ མས་ཉེས་སོ༎ དེ་དག་གིས་ཞགས་པས་ཉེས་པ་འཐེན་
པ་དང་ཡང་འ ་ལ། ༡༩ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གིས་ཅི་འདོད་ ་མཛད་པར་ཤོག ཁོང་གི་མཛད་པ་
རིངས་པར་འ བ་ནས་ང་ཚས་མཐོང་ བ་པར་ཤོག ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་གང་དེའི་འཆར་འགོད་ཉེ་བར་
འ བ་ནས། ང་ཚ་ལ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ཟེར།

༢༠ ངན་ལ་བཟང་ཟེར་ཞིང་བཟང་ལ་ངན་ཟེར་བ་དང་། ན་པ་འོད་ ་ ་ཞིང་འོད་ ན་པར་ ་བ་དང་།
ག་ ིད་པར་ ོམ་ཞིང་ ིད་ ག་ ་ ོམ་མཁན་ མས་ཉེས་སོ༎

༢༡ རང་ཉིད་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང་། རང་ཉིད་མཁས་པར་ ོམ་མཁན་ མས་ཉེས་སོ༎ ༢༢ ཆང་
འ ང་ཕོད་པ་དང་། ཆང་ ོར་བར་ ས་པ་ མས་ཉེས་སོ༎ ༢༣ དེ་དག་ལ་ ོག་ད ལ་ཐོབ་ནས། མི་ངན་ལ་
བདེན་ཡོད་ཟེར་ནས་ ང་བདེན་པའི་བདེན་འ ོགས་པར་ ས།

༢༤ མེ་སོན་ ིས་སོག་མ་ཇི་ ར་ ར་མིད་ ེད་པ་དང་། ་ མ་པོ་མེ་ ེ་དང་འ ད་ན་ཇི་ ར་འབར་
བ་བཞིན། དེ་དག་གི་ ་བ་དངོས་པོ་ ལ་བ་བཞིན་འ ར་བ་དང་། དེ་དག་གི་མེ་ཏོག་ནི་ཐལ་ ལ་འ བ་པ་
བཞིན་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་བཀའ་ ོབ་འདོར་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་

ི་དམ་པ་མཆོག་གི་ག ང་ མས་ ང་མེད་ ་བཞག་པ་ཡིན། ༢༥ དེ་བས། གཙ་བོའི་ཁོང་ ོ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་
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འབར་བར་འ ར་ལ། ཁོང་གི་ ག་གིས་དེ་དག་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། རི་བོ་ཐམས་ཅད་ ང་འ ལ་བ་དང་། དེ་
དག་གི་རོ་ནི་ ་ ད་བཞིན་ ང་ལམ་ ན་ ་ བ་པར་འ ར། དེ་ ་ནའང་། ཁོང་གི་ཁོང་ ོ་ཞི་བར་མི་འ ར་
ལ། ཁོང་གི་ ག་ ང་ མ་པར་མི་ ེད།

༢༦ ཁོང་གིས་དར་ཆ་བ གས་ཏེ་ ང་རིང་གི་ ལ་འབངས་ མས་བ ་བར་ ེད་ལ། ད་ཆེན་པོས་དེ་
དག་ས་མཐའ་ནས་ ར་འབོད་པར་ ེད། ོས་དང་། དེ་དག་རིངས་པ་རིངས་པར་ ེབས་ ང་། ༢༧ དེ་དག་
གི་ ོད་ན་ངལ་ ིས་ བ་པ་དང་། འ ེལ་བར་ ེད་མཁན་མེད་ལ། གཉིད་ ོག་ ག་པ་མེད་ལ་གཉིད་མཁན་
ཡང་མེད་ལ། ་རགས་ ོད་པ་དང་། མ་ཐིག་ཆད་ནས་ཡོད་པའང་མེད་དོ༎ ༢༨ དེ་དག་གི་མདའ་ ོ་ཞིང་

ེན་ལ། ག ་ཡང་བཀང་ ེ་འ ག འི་ ིག་པ་ནི་ ོ་བཞིན་ ་བ་དང་། ཤིང་ འི་འཁོར་ལོ་འ བ་མ་བཞིན་
་ ང་། ༢༩ དེ་དག་གི་ངར་ ད་ནི་མོ་སེང་གི་ ད་དང་འ ་ལ། དེ་དག་གི་ང་རོ་ནི་སེང་གེ་གཞོན་ འི་ང་རོ་

དང་མ ངས། དེ་དག་གིས་ངར་ ད་དང་བཅས་ཏེ་བཟའ་བ་འཛན་ཞིང་། ཡང་ཟོར་ ན་པའི་ ོ་ནས་འ ེར་
ཡང་ ོབ་མཁན་མེད་པར་འ ར། ༣༠ ཉིན་དེར། དེ་དག་གི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ེང་ ་ ་མཚའི་ བས་ ་བཞིན་
ངར་ ད་འདོན་པ་དང་། མི་ མས་ ིས་ ལ་འདི་ལ་བ ས་ན། ན་པ་དང་དཀའ་ ག་ལས་མི་མཐོང་ལ།
འོད་ཟེར་ཡང་ ིན་ མ་ནས་མག་མོག་ ་འ ར་ངེས་སོ༎

༦ ལ་པོ་ ་ཟི་ ཱ་ ོངས་པའི་ལོ་དེར། ངས་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་མཐོ་ ་འཕགས་པའི་ཡང་ ེང་ན་
ཇོ་བོ་བ གས་པ་དང་། ཁོང་གི་ན་བཟའ་མར་འ ངས་ཏེ་གནས་དམ་པ་གཡོགས་འ ག་པ་མཐོང་།

༢ ཁོང་གི་ ེང་ན་སེར་ ཱིམ་ མས་འ ེང་འ ག་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་ལ་འདབ་གཤོག་ ག་རེ་དང་ ན་ཏེ། འདབ་
གཤོག་གཉིས་ ིས་ཞལ་བ ིབས་འ ག་པ་དང་། འདབ་གཤོག་གཉིས་ ིས་ཞབས་བ ིབས། ཡང་འདབ་གཤོག་
གཉིས་བ ངས་ནས་འ ག་ཅིང་། ༣ ཕན་ ན་ལ་འདི་ ད་ ། དམ་པ། དམ་པ། དམ་པ། ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོ་ཁོང་གི་གཟི་འོད་ ིས་ས་ ེང་ཡོངས་ ་ བ་འ ག་ཅེས་ ད་གསང་མཐོན་པོས་ ོག་གིན་མཆིས།
༤ དེ་ ར་ ོག་མཁན་དེའི་ ་ཡིས་ ོའི་ ིང་གཞི་ ལ་བ་དང་། གནས་པ་ཡང་ ད་ ིན་ ིས་ཁེངས་ནས་འ ག

༥ དེ་ ས་ངས་འདི་ ད་ ། ཉེས་སོ༎ ང་འཆི་བར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་མ ་ ོས་ནི་མི་གཙང་ལ།
མ ་ ོས་མི་གཙང་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་གནས་པ་མ་ཟད། ངའི་མིག་གིས་ ེ་བོ་ཆེན་པོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོ་མཐོང་ ང་ཞེས་ ས་པས། ༦ སེར་ ཱིར་ཞིག་གིས་ལག་ ་མེ་ ོང་ཞིག་བ ང་ནས་ངའི་གམ་ ་འ ར་
འོང་། དེ་ནི་མེ་ མ་ ིས་བསང་ ིའི་ ེང་ནས་ ངས་པ་ཡིན། ༧ མེ་ཐལ་ངའི་ཁ་ ་ གས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ོས་
དང་། མེ་ཐལ་འདི་ ོད་ ི་མ ་ལ་ གས་པས། ོད་ ི་ ག་ཉེས་ མས་སེལ་བ་ཡིན་ལ། ོད་ ི་ཉེས་པ་ཡང་ ་
ཡངས་ ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༨ དེ་མིན་ཇོ་བོའི་ག ང་ ད་ ང་ཐོས་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ་ཞིག་མངགས་སམ། ་ཞིག་
ང་ཚའི་ཆེད་ ་འ ོ་ ས་ཞེས་ག ངས་པས། ངས་འདི་ ད་ ། ང་འདི་ན་གནས་པས། ེད་ ིས་ང་མངགས་
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རོགས་ཞེས་ ས། ༩ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འབངས་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཉན་ནི་ཉན་ཡང་དོན་
གོ་བར་མི་འ ར། ོད་ཅག་གིས་མཐོང་ནི་མཐོང་ཡང་གསལ་བོར་ངེས་མི་ ིད་ཅེས་ཤོད་དང་། ༡༠ ོད་ ིས་
དམངས་འདི་དག་གི་སེམས་ངོ་ཚལ་ ིས་ གས། ་བས་འ ིབ་ ་ གས། མིག་ ང་རིབ་པར་ ིས་ཤིག དེ་ ར་
མ་ ས་ན་དེ་དག་གིས་མིག་གིས་མཐོང་ཞིང་། ་བས་ཐོས་པ་དང་། སེམས་ ིས་ཤེས་ཏེ་ ིར་འཁོར་ན། ལེགས་
པར་ ོང་ཡང་ ིད་ཅེས་ག ངས། ༡༡ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་ཇོ་བོ་ལགས། ས་ནམ་ ི་བར་ ་འདི་ ར་གནས་
དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ཁོང་གིས། མཁར་ ོང་བར་ ར་ཏེ་ ོད་མཁན་མེད་པ་ ེ། ཁང་པ་ ོངས་ནས་མི་
མེད་པ་དང་། ས་ཞིང་ཐང་ ོད་ ་ ར་བའི་བར་ འོ༎ ༡༢ དེ་ ས་གཙ་བོས་མི་ མས་ ང་ ་ གས་པས། ལ་
འདི་ན་ ོང་བར་ ས་པའི་ས་ཞིང་མང་ ་ཡོད། ༡༣ ལ་འདི་ན་ད་ ང་མི་བ ་ཆའི་གཅིག་ཙམ་ ག་ ས་ ་

ར་ཡོད་ན། དེ་ཡང་ ར་མིད་ ་གཏོང་བར་ངེས། ཡིན་ནའང་། ལི་ཤིང་དང་བེ་ཤིང་གི་ ོང་བོ་བཅད་ ང་
་ཐོ་ ར་བཞིན་གནས་པ་ ར། གཙང་བའི་རིགས་ ་གནས་པ་ མས་ནི་ ལ་ ེ་འདིར་གནས་པར་འ ར་རོ་

ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ ་ཟི་ ཱའི་ཚ་བོའམ། ཡོ་ཐམ་ ི་ འམ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧ་ཨས་ ི་ ས་ ། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་རེ་ཙན་
དང་། རེ་མལ་ ཱའི་ འམ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་པེ་ཀ་གཉིས་ཡར་འོངས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོལ་

བར་ ས་ ང་ལེན་པར་མ་ ས། ༢ མི་ མས་ ིས་ ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་ལ། ཨ་རམ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་གཉིས་ ིས་
མཉམ་འ ེལ་ ས་སོ་ཞེས་ ས་པས། ལ་པོའི་སེམས་དང་མི་སེར་ ི་སེམས་ནི། ནགས་ཚལ་ ི་ ོང་བོ་ མས་

ང་གིས་ ལ་བ་བཞིན་གཡོ་བར་ ར། ༣ གཙ་བོས་ཡེ་ཤ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་རང་གི་ ་ཨེ་ཤར་ཡ་ བ་ ིད་དེ།
ིང་ ་གོང་མའི་ ་འགག་ ེ། རས་འ ད་ཅེས་ ་བའི་ལམ་ཆེན་ ་ཨ་ཧས་བ ་ ་སོང་ནས། ༤ ཁོ་ལ་འདི་
ད་ ། ོད་ ིས་འཛམ་དོགས་དང་བཅས་ཏེ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་པ་ལས། ཨ་རམ་ ི་ ལ་པོ་རེ་ཙན་དང་། རེ་

མལ་ ཱའི་ ་གཉིས་ ི་ ་བ་འ ར་བའི་དཔལ་འབར་ ་ འི་ཁོང་ ོར་ ག་མི་དགོས་ལ། ིང་ཡང་ མ་པར་
ེད་མི་དགོས། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨ་རམ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ། དེ་མིན་རེ་མལ་ ཱའི་ ས་ ོག་ ས་འཐེན་ཏེ་ ོད་

གསོད་ ིས་ཡོད་དེ། ༦ འདི་ ད་ ། ང་ཚ་ཡར་སོང་ནས་ཡ་ ་ ་ལ་ ོལ་བ་དང་། དེ་འ གས་པར་ ས་ ེས་
དེ་ ངས་ནས། ཏ་བེ་ཨལ་ ི་ ་ ལ་པོར་བ ོའོ་ཞེས་ཟེར་ ིན་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༧ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་
བོས་འདི་ ད་ ། ོག་ ས་ནི་མཐར་འ ོལ་མི་ ིད་ལ། ལེགས་འ བ་ ང་འ ང་མི་ ིད། ༨ ཨ་རམ་ ི་ ལ་
ས་ནི་ད་མེ་སེག་ཡིན་ལ། ད་མེ་སེག་གི་ ལ་པོ་ནི་རེ་ཙན་ཡིན། ལོ་རེ་ འི་ནང་ལ། ཨེབ་ར་ཡིམ་འཐོར་ཏེ་ ལ་
འབངས་ཤིག་ ་འ ར་མི་ ས། ༩ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ལ་ས་ནི་ས་མར་ ཱ་དང་། ས་མར་ ཱའི་ ལ་པོ་ནི་རེ་མལ་

ཱའི་ ་ཡིན། ོད་ཅག་ཡིད་མི་ཆེས་ན་བ ན་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས།
༡༠ ཡང་གཙ་བོས་ཨ་ཧས་ལ། ༡༡ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ་ ས་ཤིག་ ོན་པར་ ས། དེ་ནི་

གཏིང་རིམ་མམ། མཐོ་བའི་ ལ་ནས་ ས་ ང་ཆོག་ཅེས་བ ན། ༡༢ ཨ་ཧས་ ིས། ངས་ ་བ་མི་ ེད། ངས་གཙ་
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བོ་ལ་ཚད་བགམ་མི་ ་ཞེས་ ས་པས། ༡༣ ཡེ་ཤ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་ལགས། ོད་ཅག་གིས་
ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གིས་མི་ མས་ ན་ ་བ ག་པ་དོན་ ང་ ་ཞིག་ ་བསམ་པ་མ་ཟད། ད་ ང་ངའི་ ་ཡང་

གས་ ན་པར་ ེད་འདོད་དམ། ༡༤ དེ་བས། ཇོ་བོ་ཁོང་རང་ཉིད་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ ་ ས་ཤིག་ ོན་པར་
ེད། དེ་ནི་ནར་མ་སོན་པའི་ ་མོ་ཞིག་ལ་ ་ ེས་ ་འ ག་ཅིང་། ་དེའི་མིང་ལ་ཨིམ་མ་ ་ཨེལ་ཞེས་འབོད་

པར་འ ར།༼དེའི་དོན་ནི། ་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ༡༥ ཁོས་ལེགས་ཉེས་ ང་
དོར་ཤེས་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། མར་དང་ ང་ ི་བཟའ་བར་འ ར། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིས་པ་འདིས་ད་

ང་ལེགས་ཉེས་ ང་དོར་མི་ཤེས་པའི་ ་རོལ་ ། ོད་རང་ ང་སའི་ ལ་པོ་གཉིས་ ི་ ལ་འདོར་བ་མཐོང་
བར་ངེས། ༡༧ གཙ་བོས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་ ོད་དང་ ོད་ ི་མི་སེར། ད་ ང་ ོད་ ི་ཕ་ ིམ་ལ་ ོལ་བའི་ཉིན་
མོ་ཞིག་ ེབས་ ་འ ག་ངེས། ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ཡ་ ་ ་དང་ ལ་བ་ནས་འདི་འ འི་ཉིན་མོ་ཞིག་ ང་ ོང་མེད།

༡༨ དེ་ ས། གཙ་བོས་ ད་ ག་པོ་བཏོན་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་གཙང་བོའི་མགོ་ ངས་ ི་ ང་ནག་དང་ ང་མ་
མས་འ ར་ནས་འོང་ ་འ ག་ངེས། ༡༩ དེ་དག་འ ར་འོང་ནས་ ང་ ོང་དང་། ག་ ང་དང་། ཚར་མའི་

ར་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ་ཐང་ མས་ ་ ང་བར་འ ར། ༢༠ དེ་ ས་ཇོ་བོས་ ་བོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ནས་ ་
ི་ཞིག་གཡར་འོང་། ་ ི་དེ་ནི་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ལ། དེས་ ོད་ཅག་གི་མགོའི་ ་ལོ་དང་། ང་བའི་བ་
་དང་། ་ར་ མས་འ ེག་པར་ ེད། ༢༡ དེ་ ས། མི་གཅིག་གིས་མོ་བེ ་གཅིག་དང་། མོ་ ག་གཉིས་གསོ་

བར་འ ར། ༢༢ འོ་མ་མང་ ་ ང་བས་ཁོས་མར་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར་ལ། མངའ་ཁོངས་དེར་གནས་པའི་
མི་ ག་མ་ མས་ ིས་ ང་མར་དང་ ང་ ི་ལ་ ོད་པར་འ ར་རོ༎ ༢༣ ོན་ ི་ ས་ ། ན་ཤིང་ཆིག་ ོང་
བ གས་ན། ད ལ་ཀ་ཤེལ་ཆིག་ ོང་གི་ཡོང་ ོ་ཡོད་པའི་ ལ་ འང་། དེ་ ས་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་གིས་
ཁེངས་པར་འ ར། ༢༤ མི་ མས་ ོགས་གང་ ་སོང་ཡང་མདའ་དང་ག ་འ ེར་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་གིས་ཁེངས་ཡོད། ༢༥ ོད་རང་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་ལ་ ག་
ནས། ོ་མས་བ ོས་པའི་རི་ ལ་ལ་ཡང་འ ོ་བར་མི་ ས་པས། ལ་དེ་ནི་བ་ ང་འཚ་ས་དང་། ག་གིས་ ིག་
བ ིས་ ེད་སའི་ ལ་ ་འ ར་ངེས་སོ༎

༨ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཤིང་ལེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ེར་འོང་ ེ། དེའི་ ེང་ ་མི་ མས་ ིས་
བཀོལ་བཞིན་པའི་༼ཡང་ན། མི་ མས་ ིས་ ན་ ་ ོད་ ི་ཡི་གེ༽ ་ ་ཞིག་གིས། མ་ཧེར་ཤ་ལལ་ཧ་ཤ་

བ་ཤ་ཞེས་ ིས་ཤིག ༼བོད་ ད་ ། བཅོམ་མཁན་ ར་ ་འ ང་། འ ོག་མཁན་མ ོགས་པོར་འོང་ཞེས་པའི་
དོན།༽ ༢ བདག་གིས་ག ང་ ང་བའི་བདེན་དཔང་བ་གཉིས་ཏེ། མཆོད་དཔོན་ ་རི་ ཱ་དང་། ཡེ་བེ་རེག་ ཱའི་

་ཟ་ཀར་ ཱ་གཉིས་ལ་དོན་འདི་འགོད་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས།
༣ ང་ཡེ་ཤ་ ཱ་དང་ ང་མ་༼མ་ཡིག་ ་ ད་མེད་ ང་ ོན་མ།༽གཉིས་མཉམ་ ་འ ས་ཏེ་ཁོ་མོར་ ་ཞིག་

བཙས་པས། གཙ་བོས་ང་ལ། དེའི་མིང་ལ་མ་ཧེར་ཤ་ལལ་ཧ་ཤ་བ་ཤ་ཞེས་ཐོགས་ཤིག ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིས་པ་
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འདིས་ཕ་དང་མ་ཞེས་འབོད་མི་ཤེས་པའི་ ས་ ། ད་མེ་སེག་གི་ ་ནོར་དང་ས་མར་ ཱའི་བཅོམ་ནོར་ མས་ཨ་
ར་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༥ ཡང་གཙ་བོས་ང་ལ། ༦ མི་སེར་འདི་དག་གིས་ཤི་ལོ་ཨའི་དལ་བའི་བ ར་བའི་ ་བོ་འདོར་བར་ ེད་
ཅིང་། རེ་ཙན་དང་རེ་མལ་ ཱའི་ ་ལ་དགའ་བས་ན། ༧ ཇོ་བོས་ ་བོ་ཆེན་པོའི་ ག་ ོག་ ་འ ོ་བའི་ ་ ་ ེ།
ཨ་ ར་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་ཟིལ་ གས་ ིས་ ་ ར་ཐམས་ཅད་བཀང་ཞིང་། ངོགས་གཉིས་ ་ ས་པ་དང་། ༨ ཡ་

་ ་བའི་ ོད་ ་ ེབས་ཏེ་ག་སར་ བ་ཅིང་མཇིང་བའི་བར་ ་རེག་པར་འ ར། ེ་ཨིམ་མ་ ་ཨེལ། དེས་
གཤོག་པ་བ ངས་ནས་ ོད་ ི་ ལ་ཡོངས་ ་ཁེངས་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༩ ལ་ ེ་དག་གི་མི་དམངས་ མས། ོད་ཅག་གིས་ ར་ཟིང་ ིས་ཤིག མཐར་འ ང་བར་འ ར། ང་
རིང་གི་མི་ མས། ་བ་ གས་ཏེ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གིས་ ་རགས་འཆིང་རོགས། མཐར་འ ང་བར་འ ར།

ོད་ཅག་གིས་ ་རགས་འཆིང་རོགས། མཐར་འ ང་བར་འ ར། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་མཉམ་ ་ངན་ ོས་ ོས་
ཤིག མཐར་ ོང་བར་འ ར། ོད་ཅག་གིས་དམ་འཆའ་རོགས། མཐར་འ བ་པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་སོ༎ ༡༡ གཙ་བོའི་ ག་གིས། ང་མི་སེར་ མས་ གས་པའི་བ ོད་ལམ་ ་

གས་མི་ཆོག་པར་བ ན་པ་དང་། ང་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༢ མི་སེར་འདི་ མས་ ིས། མཉམ་ ་ངན་ ོས་ ས་ཏེ་
བ་འགལ་ ་ཟེར། ོད་ཅག་གིས་མཉམ་ ་ ོས་ ས་ཏེ་ བ་འགལ་ ་ཟེར་མི་ ང་། ཁོ་ཚ་ ག་སའི་གནས་དེ་

ལ། ོད་ཅག་ ག་མི་དགོས་ལ། འཇིགས་ ང་མི་དགོས། ༡༣ ཡིན་ནའང་། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་དམ་
པར་བ ར་དགོས། ཁོང་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་ ག་ས་དང་འཇིགས་ས་དེ་ ་རོགས། ༡༤ ཁོང་ཉིད་དམ་པའི་གནས་

་འ ར་ཡང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་གཉིས་ ི་འ ེལ་ ེད་ ི་ ོ་དང་། ེལ་ ེད་ ི་ཕ་བོང་ ་འ ར་ལ། ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ི་ ི་དང་ ་ ི་ ་འ ར་ངེས། ༡༥ མི་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ ེང་ནས་འ ེལ་བར་

འ ར་ཞིང་ ེལ་ཏེ་ཆག་པར་འ ར་བ་མ་ཟད། ་ ིར་ ད་ནས་འཛན་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎
༡༦ ོད་ ིས་ ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་བ ས་ནས། ངའི་ ོབ་མ་ མས་ ི་ད ས་ནས་བཀའ་ ོབ་

མས་ཉར་བར་ ིས།
༡༧ ངས་ཞལ་གཟིགས་མི་གནང་བའི་གཙ་བོ་ལ་ ག་པར་ ེད། ངས་ ང་ཁོ་ལ་ཡར་བ ་ འོ༎
༡༨ ོས་དང་། ང་ལ་གཙ་བོས་གནང་བའི་ ་དང་ ་མོ་ ེ། ཙ་ཡོན་ ི་རི་ན་གནས་པའི་ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོ་ལས་ ང་བ་ མས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་ ་ ས་དང་ངོ་མཚར་ ་ ར། ༡༩ མི་འགའ་ཞིག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ། གཤིན་འ ེ་འ གས་མཁན་དང་ངན་ གས་འདེབས་མཁན་ཏེ། ད་གདངས་གཉོམ་ཞིང་

ད་ཆ་ བ་ ར་ ོ་མཁན་ མས་ལ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན། ོད་ཅག་གིས་དེའི་ལན་ ། མི་སེར་ མས་ ིས་ ་
ལ་བཀའ་འ ི་ ས་ན་མི་ཆོག་གམ། མི་གསོན་པོའི་ ་བ་གཤིན་པོ་ལ་འ ི་དོན་ཡོད་དམ་ཞེས་ ོས་ཤིག ༢༠ མི་

མས་ ིས་བཀའ་ ོབ་དང་ ིག་ ོལ་ཚད་མར་འཛན་དགོས་པས། དེ་དག་གི་བཤད་པ་ མས་འདི་དང་མི་
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མ ན་ན། ཞོགས་པའི་ཉི་ཟེར་མཐོང་བར་མི་འ ར།
༢༡ དེ་དག་ ལ་འདི་བ ད་ནས་འ ོ་ ས། དཀའ་ ག་དང་། ོགས་ ོམ་འ ད་ངེས་ལ། ོགས་ ོམ་དང་

འ ད་པའི་ཚ། སེམས་པ་འཚག་ཅིང་རང་གི་ ེ་བོ་དང་། རང་གི་ ་ལ་དམོད་པར་འ ར་བ་དང་། ༢༢ ཡར་
གནམ་ལ་བ ས་པ་དང་། མར་ས་ལ་བ ས་ ང་ཡོད་ཚད་དཀའ་ ག་དང་། ན་ནག་དང་། ག་ནག་གི་ ག་
བ ལ་ཡིན། དེ་དག་གནག་ཅིང་ ག་པའི་ ན་དོང་ ་ ང་བར་འ ར་རོ༎

༩ འོན་ ང་ ག་བ ལ་ ངས་ཟིན་པ་ མས་ ིས་ ན་པ་ ར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར། ོན་ཆད་ ་ཡིས་
ཟ་ ་ལོན་དང་ནབ་ཏ་ལིའི་ ལ་ལ་ ང་ ང་མཛད་ ང་། ེས་ ་ ་མཚའི་འ མ་ངོགས་ ི་ལམ་དང་།

ཡོ་དན་ ་བོའི་ ི་རོལ་དང་། ི་མིའི་ ལ་ག་ལིལ་ནས་དེ་དག་ལ་གཟི་བ ིད་བ ོལ་བར་འ ར་བ་དང་།
༢ ན་ནག་གི་ ོད་ ་བ ོད་པའི་མི་སེར་ མས་ ིས་འོད་མཐོང་བར་འ ར་ལ། འཆི་ ི་ ི་ ལ་ ་ ོད་

པའི་མི་དེ་དག་ ང་འོད་ ི་གསལ་བར་ འོ༎ ༣ ེད་ ིས་ ལ་ ེ་འདི་མང་ ་ ེལ་བ་དང་། དེ་དག་གི་དགའ་
བ་མང་ ་མཛད་ན། དེ་དག་ནི་ ེད་ ི་ ང་ནས་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འ ར། དེ་ནི་ ོན་ ད་ ས་ ི་དགའ་ ོ་
དང་། བཅོམ་ནོར་བགོ་ ས་ ི་ ིད་ ང་དང་མ ངས། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ར་བའི་ ར་བོ་ ི་མོ་
དང་། ག་པའི་ད ག་པ། དེ་མིན་ཁོ་ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ ི་ད ག་པ་དང་བཅས་པ། ེད་ ིས་
མིད་ཡན་པ་བ ག་པའི་ཉིན་མོ་བཞིན་ཐམས་ཅད་བཅག་པར་མཛད་པས། ༥ འཐབ་མོ་བས་ག ལ་ ་ ོན་
པའི་ད ་ ོག་དང་། ག་གི་ནང་ ་བ ིལ་བའི་ ་བ་དང་བཅས་པ་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཏེ་མེ་ ་ ལ་ཆོག་གོ།
༦ ིས་པ་ཞིག་ང་ཚའི་ཆེད་ ་ ེ་བའམ། ་ཞིག་ང་ཚ་ལ་གནང་བར་འ ར་བས། དབང་ཆ་ཁོའི་ ག་ ེང་ ་
འབབ་པར་འ ར། ཁོའི་མིང་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་དཔོན་ནམ། ན་ ས་ ི་ ་འམ། གཏན་གནས་ ི་ཕའམ།
ཞི་བདེའི་ ེ་བོ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། ༧ ཁོའི་དབང་ཆ་དང་ཞི་བདེ་ ོགས་མེད་ ་འཕེལ་བར་འ ར་ལ།
ཁོས་ ་བིད་ ི་ ི་ ེང་ནས་ ལ་ ེ་ ོང་ཞིང་། ི་ ོམས་དང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ཏེ་ ལ་ ེ་ད་ནས་གཏན་

ི་བར་ ་བ ན་པར་ ེད་ངེས། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ གས་དགོངས་ ིས་དོན་འདི་འ བ་པར་
ེད་དོ༎

༨ ཇོ་བོས་ག ང་གཅིག་ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ་སིམ་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ི་ ོད་ ་ ང་བར་
མཛད། ༩ མི་སེར་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་དང་ས་མར་ ཱའི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ཤེས་
དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཁོ་ཚའི་སེམས་ནི་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ༡༠ ོ་མོག་གི་མཁར་ ང་བ ིབ་པར་
མཛད་ན། ང་ཚས་ ོ་ཡིས་བཟོས་ཆོག སེ་ཤིང་བཅད་པར་མཛད་ན། ང་ཚས་དེའི་ ལ་ ་ ག་ ོང་བཏབ་ཆོག་
ཅེས་ཟེར། ༡༡ དེ་བས། གཙ་བོས་རེ་ཙན་ ི་ད ་བོའི་ད ང་བཏེགས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བར་ ོལ་ ་འོང་བ་དང་།
དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བའི་ད ་བོ་ མས་ ང་སེམས་འ ལ་བར་ ་ངེས་ཏེ། ༡༢ ཤར་ ་ཨ་རམ་པ་དང་ བ་ ་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ཁ་གདངས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་བ་ ར་མིད་ ་བར་ ོམ། དེ་ འི་གནས་ ་
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ར་ ང་། གཙ་བོས་ གས་ ོ་བ་ཞི་བར་མི་མཛད་ལ། ཁོང་གི་ ག་ ང་ ིར་བ ་མི་ ིད།
༡༣ མི་སེར་འདི་དག་ད་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་ ོལ་ ེད་པའི་ཇོ་བོ་ ོགས་ ་མ་འཁོར་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོ་ཡང་འཚལ་བར་མ་ ས་པས། ༡༤ གཙ་བོས་ཉིན་གཅིག་ལ་ད ི་སི་རལ་བའི་མགོ་དང་ ་མ། འདབ་
མ་དང་འདམ་ ་བཅས་པ་ཚར་གཅོད་པར་ ེད། ༡༥ དེ་དག་ནི་གང་ཞེ་ན། ན་པོ་དང་ ་ ག་ནི་མགོ་དང་།

ན་ ིས་མི་ ་བར་ ེད་པའི་ ང་ ོན་པ་ནི་ ་མ་ཡིན། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་ལམ་ནོར་བས་མི་སེར་
མས་ ང་དེ་ ་ ིད་པ་ཡིན། ེ་འ ིད་མཁན་ནི་འཆི་བར་འ ར་རོ༎ ༡༧ དེ་བས། ཇོ་བོ་དེ་དག་གི་གཞོན་ ་

ཚར་མི་ད ེས་ལ། དེ་དག་གི་ ་ ག་དང་ གས་ས་མ་ མས་ལའང་ ིང་ ེ་ ེད་པར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དེ་དག་མི་རེ་རེ་གཞན་ལ་ ོད་མཁན་དང་། ངན་ ེད་མཁན་ཡིན། དེ་མིན་མི་རེ་རེའི་ཁ་ནི་ ན་གཏམ་འ ང་
ས་ཡིན། དེ་ འི་གནས་ ་ ར་ ང་། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ཞི་བར་མི་འ ར་ལ། ག་ ང་ ིར་བ ་བར་མི་
མཛད་པར།

༡༨ ངན་གཡོ་ནི་མེ་ ེ་ ར་འབར་ཏེ། ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་ མས་བ ེག་པར་འ ར་བ་དང་། ནགས་
ཚལ་ ག་པོའང་མེ་ ་འབར་ནས་ ་བའི་ཀ་བ་གནམ་ ་ ག་པར་འ ར། ༡༩ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་

གས་ ོས་པས། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་འབར་ཏེ་མི་སེར་ མས་ ད་ཤིང་ ར་ཟ་ཞིང་། ན་ ་ཕན་ ན་ལ་ ིང་
བ ེ་བ་མེད་པར་ ེད་པར། ༢༠ འགའ་རེས་གཡས་ནས་འ ོག་པར་ གས་ ང་ ོ་བ་མི་འ ང་ལ། འགའ་རེས་
གཡོན་ནས་ ད་མིད་ ས་ ང་ཚམས་པར་མ་ ར་བས། མི་རེ་རེས་རང་གི་ད ང་བའི་ཤ་ མས་ཟ་བར་འ ར།
༢༡ མ་ན་ཤེས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར་ལ།༼ཡང་ན། ོལ་བ། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽
ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་མ་ན་ཤེ་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར་ཞིང་། དེ་གཉིས་མཉམ་ ་འ ས་ནས་ཡ་ ་ ་ལ་ ོལ་
བར་འ ར། དེ་ འི་གནས་ ་ ར་ ང་། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ཞི་བར་མི་འ ར་ལ། ཁོང་གི་ ག་ ང་ ིར་
བ ་བར་མི་ ེད་དོ༎

༡༠ ང་བདེན་མིན་པའི་ ིམས་ ོལ་འ གས་མཁན་དང་། གཡོ་ ་ ན་པའི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པའི་
ཚག་འ ི་མཁན་ མས་ཉེས་སོ༎ ༢ དེ་ནི་ཉམ་ ང་ མས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་དང་། ངའི་དམངས་

ལས་ ག་བ ལ་དང་འ ད་པ་ མས་ ི་བདེན་ གས་འ ོག་པ། ད་ ང་ གས་ས་མ་ མས་འ ེར་ནོར་དང་།
་ ག་ མས་བཅོམ་ནོར་ ་ ེད་འདོད་པ་ཡིན། ༣ ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། ཉེས་ ོན་ནི་ ང་རིང་

ནས་འོང་བར་འ ར། དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་ ེད། ོད་ཅག་ འི་ ོགས་ ་འ ོ་ཞིང་ ་ལ་ ་བ་ ེད།
ོད་ཅག་གི་གཟི་བ ིད་༼ཡང་ན། ་ནོར།༽ནི་གང་ ་འཇོག་གམ། ༤ ཁོ་ཚ་ནི་བཙན་ ་འ ེར་མཁན་ མས་
ི་འོག་ ་འ མས་པར་འ ར་ལ། གསོད་མཁན་ མས་ ི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར། དེ་ འི་གནས་ ་ ར་

ཡང་། གཙ་བོས་ གས་ ོ་བ་ཞི་བར་མི་ ེད་ལ། ཁོང་གི་ ག་ ང་ ིར་བ ་བར་མི་ ེད།
༥ ཨ་ ར་ནི་བདག་གི་ གས་ ོ་བའི་ད ་ ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ལག་ ་བདག་གི་ཞེ་ ང་གི་འཁར་བ་
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བ ང་ཡོད། ༦ བདག་གིས་ ོད་འདེབས་མཁན་ ི་ ལ་འབངས་ མས་ལ་ ོལ་ ་དེ་མངགས་ཤིང་། བདག་
ང་བའི་མི་སེར་ལ་ ོལ་བ་དང་། འ ོགས་པའི་ནོར་འ ེར་ནོར་དང་། བཅོམ་པའི་ནོར་བཅོམ་ནོར་ ེད་པ་

མ་ཟད། ཁོ་ཚ་ ང་ལམ་ ི་ ་ ད་བཞིན་ ོག་བ ིས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོའོ༎ ༧ ཡིན་ནའང་། ཁོས་དོན་དེ་ཤེས་
མེད་ལ། ཁོའི་སེམས་ ི་འདོད་འ ན་ཡང་དེ་ ར་མིན་པར། ཁོའི་སེམས་ ་ ་མེད་ ་གཏོང་བ་དང་། ལ་ ེ་
མང་པོ་མཐར་བ ོད་པར་བསམ་ཡོད་པས། ༨ ཁོས་འདི་ ད་ ། ངའི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅན་ནི་ ལ་པོ་མིན་
ནམ། ༩ ཀལ་ནོ་ནི་ཀར་ཀེ་མིས་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཧ་མད་ནི་ཨར་ཕ་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ས་མར་

ཱ་ནི་ད་མེ་སེག་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༠ ངའི་ལག་པ་ ་འ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་དེ་དག་ལ་བ ིངས་པས།
ལ་ ེ་འདི་དག་གིས་བ ོས་པའི་ ་འ ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་། ས་མར་ ཱའི་ ་འ ་ལས་ ག་གོ། ༡༡ ངས་ས་

མར་ ཱ་དང་དེའི་ནང་གི་ ་འ ་ མས་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་ ར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་ ་འ ་ མས་ལ་ཡང་
དེ་ ར་ ེད་དགོས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ཟེར།

༡༢ ཇོ་བོས་ཙ་ཡོན་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ཁོང་གི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བ བས་ ེས། ཇོ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ངའོ་ མ་པའི་སེམས་དང་། ཁོའི་ང་ ལ་ ན་པའི་མིག་གི་གཟི་བ ིད་ལ་ཆད་པ་
འབེབ་ངེས་ཡིན། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་བ བས་པའི་ ་བ་འདི་དག་ནི། ངའི་ལག་པའི་ ས་མ ་དང་ངའི་
ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ང་ལ་ ོ་ ོས་དང་ ན་ནོ༎ ངས་ ལ་ ེ་དག་གི་མངའ་ཁོངས་ ོས་
ཤིང་། དེ་དག་གིས་བསགས་པའི་ ་ནོར་འ ོགས་པ་མ་ཟད། ང་ནི་དཔའ་ ལ་ཞིག་དང་འ ་བར་ ི་ལ་ ོད་
པ་ མས་དམན་པར་ ། ༡༤ ངས་ ལ་ ེ་དེ་དག་གི་ ་ནོར་ལ་ལག་པ་བ ིངས་པ་ནི། མིས་ ེ ་ཚང་ ་ལག་པ་
བ ིངས་པ་དང་འ ། ངས་ ལ་ཐམས་ཅད་ལེན་པ་དེ་ཡང་མི་ མས་ཐང་ལ་ ང་བའི་ ོ་ང་ལེན་པ་དང་འ ་
བར། གཤོག་པ་ ེབ་མཁན་མེད་པ་དང་། ཁ་གདངས་མཁན་མེད་ལ། ད་འདོན་མཁན་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ ས་
པའི་ ིར་རོ༎

༡༥ ་རེས་ ིས་ ་རེས་བཀོལ་ཏེ་ཤིང་མཁན་དེ་ལ་ང་ ལ་ ེད་ ང་ངམ། སོག་ལེས་སོག་ལེ་བཀོལ་མཁན་
དེ་ང་ ལ་ ེད་ ང་ངམ། དེ་ནི་ད ག་པས་ད གས་པ་འདེགས་མཁན་འདེགས་པ་དང་འ ་ལ། འཁར་བས་
འཁར་བ་མིན་པའི་མི་དེ་འདེགས་པ་དང་འ ། ༡༦ དེ་བས། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཨ་ ར་

ལ་པོའི་ ོབས་དང་ ན་པ་ མས་ མ་པར་ ེད་ངེས་པ་དང་། དེའི་གཟི་དཔལ་ ི་འོག་ནས་མེ་འབར་ཏེ་
ེག་པ་ ར་འ ར་ངེས། ༡༧ ད ི་སི་རལ་བའི་འོད་ནི་མེ་དང་། དེའི་དམ་པ་མཆོག་ནི་མེ་ ེ་དང་འ ་བར།

ཉིན་གཅིག་གི་ ས་ ན་ལ། ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་ མས་འབར་ཚར་བར་ ེད་པ་དང་།
༡༨ དེ་མིན་དེའི་ནགས་ཚལ་དང་ཞིང་ས་གཤིན་པོའི་གཟི་དཔལ་ མས་ ང་། ་དར་ཐོགས་པ་དག་བ ལ་བ་

ར་ཡོངས་ ་འབར་བར་འ ར། ༡༩ དེའི་ནགས་ ོད་ ི་ ོང་བོ་ མས་ ང་ ར་སོང་ ེ། ིས་པས་ ང་དེའི་
ངས་འ ི་ ས་པར་འ ར།
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༢༠ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་ ས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ ི་ ོས་ ོལ་ ་ ིན་པ་
མས། ཁོ་ཚ་ལ་ ོལ་མཁན་དེར་བ ེན་པར་མི་འ ར་བར། སེམས་ མ་དག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་

དམ་པ་མཆོག་བ ེན་པར་འ ར། ༢༡ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ཏེ། ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ལས་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་
ནི། ན་ ས་ ི་ ་ཡི་དབང་ ་འ ར་རོ༎ ༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ི་མི་སེར་ནི་ ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་

་མང་ཡང་། ལ་ ་ ས་པ་ མས་ལས་ ིར་འོང་མེད། ཚར་གཅོད་པའི་ལས་ མས་གཏན་འཁེལ་ ས་ཟིན་
པས། ་བོ་ ས་པ་ཇི་བཞིན་ ང་བདེན་ ོང་བར་འ ར་ངེས། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོས། ལ་ཡོངས་ནས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་མ ག་འ ས་ མས་འ བ་ ་འ ག་གོ།
༢༤ དེ་བས། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཙ་ཡོན་ ་ ོད་པའི་མི་སེར་ མས། ཨ་

ར་ ལ་པོས་ ོད་ཅག་ལ་ད ག་པས་ ེག་པ་དང་། ཨེ་ཇིབ་པས་ཇི་ ར་བ ིས་པ་ ར་འཁར་བ་ཐོགས་ཏེ་
ོད་ལ་ ོལ་བར་ ེད་ ང་། ོད་དེ་ལ་ ག་མི་དགོས། ༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་རིང་བོ་མི་འགོར་བར། བདག་

གིས་ ོད་ཚ་ལ་བཏང་བའི་ གས་ ོ་བ་དེ་ཞི་བར་འ ར་བ་དང་། བདག་གི་ གས་ ོ་བ་དེ་ཁོའི་ ེང་ ་
འབར་ནས། ཁོ་རང་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས། ༢༦ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ག་བཏེགས་ཏེ། ཨོ་
རེབ་ ི་ཕ་བོང་ཡོད་ས་དེར་མིད་ཡན་པ་ཇི་ ར་བསད་པ་ ར་ཁོ་རང་གསོད་པར་འ ར་བ་དང་། གཙ་བོའི་

ག་བེར་ ་མཚའི་ ོགས་ ་བ ིངས་ཤིང་བཏེགས་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ནས་ཇི་ ར་བ ིད་པ་ ར་བ ིའོ༎ ༢༧ ཉིན་
དེར་ ེབས་ ས། ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ ར་བོའི་ ོད་ ི་ ག་པ་དང་འ ལ་ལ། དེའི་གཉའ་ཤིང་ཡང་ ོད་ ི་
གཉའ་དང་འ ལ་བ་ ེ། གཉའ་ཤིང་དེ་ཤིན་ ་ ི་ཞིང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཆག་པར་འ ར།༼ཡང་ན། ག་

མ་ གས་པའི་དབང་གིས།༽
༢༨ ཨ་ ར་ ལ་པོ་ཨ་ཡད་ ་ ེབས་ཏེ། མིག་རོན་བ ད་ནས་མིག་མས་ ་ གས་ ོ་ མས་བཞག་པ་དང་།

༢༩ དེ་དག་འགག་ ོ་བ ལ་ནས་གེ་ ཱ་ ་ཞག་ ོད་ ས་པས། ར་ ཱ་བ་ མས་ ག་པ་དང་། ཤ་ ལ་ ི་གི་བེ་
ཨ་ མས་ ོས། ༣༠ གལ་ལིམ་པའི་ ོད་དམངས་ མས།༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ད་ཆེན་པོས་ ་
ཐོབས་ཤིག ལ་ཨིས་པ་ མས། ཉོན་ཅིག ི་ ད། ག་བ ལ་ ་ ར་བའི་ཨ་ན་ཐོད་པ་ མས། ༣༡ མད་མེན་
པ་ མས་ ོལ་བ་དང་། གེ་བིམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ོས་པར་ ར། ༣༢ ཉིན་དེར། ཨ་ ར་ ལ་པོས་ནོབ་ ་
ངལ་གསོས་པ་དང་། ཙ་ཡོན་ ་མོའི་རི་བོ་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་རི་ལ་ ོལ་བར་བ མ།

༣༣ ོས་དང་། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་འཇིགས་པས་ ོང་བོའི་ཡལ་ག་ མས་ ེགས་པར་
ར། ོང་བོ་མཐོན་པོ་ མས་བཅད་པ་དང་། ཆེན་པོ་ མས་ ང་ ེལ། ༣༤ ནགས་ཚལ་ ག་པོ་ནི་ཁོང་གིས་
གས་ཆས་ ིས་བཅད་ལ། ལི་བ་ནོན་ ི་ ོང་བོ་ མས་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དེས་བཅད་དོ༎

༡༡ ཡི་ཤའི་ ་བ་༼མ་ཡིག་ ། ་བ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལས་ ག་ ན་ཞིག་ ེས་པར་འ ར་ལ། དེའི་ ་
བ་ལས་ ེས་པའི་ཡལ་འདབ་ལ་འ ས་ ་ཐོགས་པར་འ ར། ༢ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་དེའི་ ེང་ ་
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གནས་པར་འ ར་བ་ ེ། དེ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ོ་ ོས་ ི་ མ་ཤེས་དང་། ཐབས་ ས་དང་མ ་ ས་ ི་ མ་
ཤེས་དང་། ཤེས་ཡོན་དང་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པའི་ མ་ཤེས་ཡོད་པར་འ ར། ༣ དེས་གཙ་བོ་ལ་མོས་

ས་བ ེད་པ་ནི་དགའ་བའི་ལས་ ་བ ི་ཞིང་། ཞལ་ ེ་གཅོད་ ས་མིག་གིས་མཐོང་བ་ལ་མི་བ ེན་པ་དང་།
བདེན་ ན་ད ོད་ ས་ ་བས་ཐོས་པ་ལ་མི་བ ེན་པར། ༤ ང་བདེན་ ིས་ད ལ་བོ་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་
ཅིང་། ང་བོས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ཉམ་ ང་ མས་ ི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པར་ ེད། ཁ་ཡི་འཁར་བས་འཇིག་

ེན་འདིར་ ེག་པ་དང་། མ ་ལས་འོངས་པའི་ད གས་ ིས་མི་ངན་ མས་གསོད་པར་ ེད། ༥ ང་བདེན་ནི་
ཁོའི་ ེད་ ི་ ་རགས་ ་ ེད་ལ། སེམས་ ང་བོ་ནི་ཁོའི་མཆན་འོག་གི་ ་རགས་ ་ ེད་ངེས།

༦ ང་ཀི་ ་ ་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར་ལ། གཟིག་རེ ་དང་ ན་ ་ཉལ་བར་འ ར། སེང་གེ་
གཞོན་ ་དང་བེ ། དེ་མིན་ ང་ཤ་ཤེད་ཅན་ མས་ ་གཅིག་ནས་ ོད་ཅིང་། ིས་པས་དེ་དག་འ ིད་པར་
འ ར། ༧ བ་ ང་གིས་དོམ་དང་ ན་ ་ ་བཟའ་ལ། བེ ་དོམ་ ག་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བར་འ ར། སེང་གེ་ནི་
བ་ ང་དང་འ ་བར་ ་བཟའ་བར་འ ར། ༨ ་མ་ ་བཞིན་པའི་ ིས་པ་ ལ་ ི་ ང་ ོ་ནས་ ེད་པ་དང་།

་མ་དང་ ལ་བའི་ ིས་པས་ ག་ ལ་ ི་ ང་ ར་ལག་པ་བ ིང་པར་འ ར། ༩ བདག་གི་རི་བོ་དམ་པའི་ས་
ོགས་ ན་ ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་མིའི་ ོག་ལ་མི་འཚ་ཞིང་། གཞན་ལ་གནོད་པར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། ་མཚ་ ས་གང་བ་ ར། གཙ་བོའི་ཡོན་ཏན་ ིས་ས་ ེང་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པ་ཤེས་པར་ ིས།
༡༠ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཡེ་ཤའི་ ་བ་དེ་འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ ི་དར་ཆེན་ ་ ར་ཏེ། ི་མི་ མས་ ིས་

ཁོ་རང་འཚལ་ཞིང་། ཁོའི་ངལ་གསོའི་གནས་ནི་གཟི་བ ིད་ ིས་ བ་པར་འ ར།
༡༡ ཉིན་དེར། ཇོ་བོས་ཐེངས་གཉིས་པར་ ག་བ ངས་ནས། རང་གི་མི་སེར་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་

མས་ ོབ་པར་འ ར། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ཨ་ ར་དང་། ཨེ་ཇིབ་དང་། ཕད་རོས་དང་། ས་དང་། ཨེ་ལམ་
དང་། ཤི་ནེ་ཨར་དང་། ཧམ་མད་དང་། དེ་མིན་ ་མཚའི་ ིང་ ན་དག་ན་ ས་པ་ མས་སོ༎ ༡༢ ཁོས་ ལ་ ེ་

མས་ ་དར་ཆ་བ གས་ཏེ། ོགས་བཞིར་འཐོར་བའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འབོད་པ་མ་ཟད། སའི་མཐའ་
བཞི་ནས་ཁོ་ཐོར་ ་ ར་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་བ ་བར་ ེད། ༡༣ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ག་དོག་ཞི་བ་དང་། ཡ་

་ ་བར་གཙ་མཁན་ མས་ཚར་གཅོད་པར་འ ར། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ཡ་ ་ ་ལ་ ག་དོག་མི་ ེད་ལ། ཡ་
་ ས་ ང་ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་འཚ་བར་མི་ ེད། ༡༤ དེ་དག་ བ་ ོགས་ ་འ ར་ཏེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ག་ ེང་

༼ ག་ ེང་ཞེས་པ་ བ་ ི་མཚམས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ་འབབ་པར་འ ར་ལ། དེ་དང་མཉམ་ ་ཤར་
ོགས་པ་ མས་བཅོམ་ནས། ཨེ་དོམ་དང་མོ་ཨབ་པའི་མགོ་ལག་པས་གནོན་ ེད་ལ། ཨམ་མོན་པ་ མས་ ང་

དེ་དག་གི་དབང་ ་འ ར་ངེས། ༡༥ གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ ་བོ་ མ་པར་ ེད་པ་དང་། ག་གཡབ་ནས་ཚ་བ་ཆེན་
པོ་དང་ ན་པའི་ ང་གིས་གཙང་བོ་གས་བ ན་ ་ ེས་ཏེ། མི་ མས་དེ་ལ་བ ལ་ཡང་ ང་བ་བ ན་པར་མི་

ེད། ༡༦ ཇོ་བོའི་ ལ་ ་ ག་པའི་མི་སེར་ མས་ཏེ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་ནས་ ག་ཅིང་ ིར་ལོག་པ་ མས་ལ་ལམ་
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ཆེན་པོ་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེ་ནི་ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཡར་འོང་བའི་ ལ་དང་
མ ན་ནོ༎

༡༢ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ ིས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ངའི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བ་མཛད་ ང་། ད་ནི་ ོད་ ི་ གས་ ོ་བ་ཞི་ནས་ང་ལ་

སེམས་གསོ་མཛད། ༢ ོས་དང་། ་ནི་ང་ ོབ་མཁན་དེ་ཡིན། ངས་ཁོང་བ ེན་པ་ལས་ ག་པར་མི་འ ར། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ོབས་ གས་དང་། ངའི་མ ར་ ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ངའི་མགོན་ བས་
་ ར་ཞེས་ ་བར་འ ར། ༣ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་བཀའ་ ིན་དང་ ན་པའི་ ་མགོ་ནས་ ་འ ས་ཤིག

༤ ཉིན་དེར། ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ས་
ཏེ། ཁོང་གིས་ཇི་ ར་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་དམངས་ ི་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། ཁོང་གི་མཚན་གོང་ ་བ ར་བའི་

ལ་བ ོད་པར་ ། ༥ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་ ལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་མཛད་པ་ནི་ཡིད་
་འོང་བས། འ ིན་ལས་འདིས་གནམ་འོག་ བ་པར་ཤོག ༦ ཙ་ཡོན་ ི་ ོད་དམངས་ མས། ད་མཐོན་པོས་

དགའ་འབོད་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་གནས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་མཆོག་ནི་ཤིན་
་ བས་ཆེའོ་ཞེས་ ་བར་འ ར་རོ༎

༡༣ ཨ་མོས་ ི་ ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ལ་ཞལ་ ོན་ཐོབ་ ེ། ཱ་བེལ་ ི་ ོར་ ེང་བ་འདི་ ་ ེ།
༢ ོང་བར་ ས་པའི་རི་མགོར་དར་ཆེན་བ གས་པ་དང་། མང་ཚགས་ མས་ ད་ཆེན་པོས་

བོས་ཤིང་ལག་པས་གཡབ་མོ་ ས་ཏེ། དེ་དག་ ་ ག་གི་ ོ་མོར་འ ལ་ ་འ ག་པར་འོས། ༣ ངས་རང་གིས་
བདམས་པའི་མི་ མས་ལ་བ ོ་བ་དང་། ངས་རང་གི་དཔའ་ ལ་ཏེ། ང་ ལ་ ིས་བ ས་པ་ མས་བོས་ནས།
ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ ་གཞག་ མས་འ བ་པར་ ། ༤ རི་ ལ་ན་མི་མང་པོའི་ ད་

་ ོག་བཞིན་འ ག དེ་ནི་ ལ་ ེ་ཆེན་པོའི་མི་དམངས་དང་འ ། ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ མས་ ན་ ་
འ ས་ནས་ ་ཅོ་འདོན་པ་དེ་ནི། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་དམག་གི་ ངས་ཀ་ ངས་ཏེ། ག ལ་ལ་ ་

ིག་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ༥ དེ་དག་ནི་ ང་ཐག་རིང་བོ་ནས་འོང་བ་ ེ། གནམ་ ི་མཐའ་ནས་འོང་བ་ཡིན་
ལ། གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་ གས་ ོ་བའི་དམག་ཆས་ཡིན་པས། ལ་འདི་ཡོངས་ ་མེད་པར་ ་ ིར་རོ༎ ༦ ོད་
ཅག་གིས་ ེ་ངགས་ཐོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ལ་ཉེ། ཉིན་དེར་ ེབས་ན། ཚར་གཅོད་
ནི་ ན་ ས་པ་ཡི་གམ་ནས་འོང་བ་དང་འ ། ༧ དེ་བས། མི་ མས་ ི་ལག་པ་ ི་བར་འ ར་ལ། སེམས་ ང་ཞི་
བར་འ ར་ངེས། ༨ དེ་དག་ནི་དངངས་ ག་དང་ན་ ག་གིས་གཟིར་ཞིང་། ག་བ ལ་ ིས་དེ་དག་ག ང་བར་
ངེས། དེ་དག་གི་ན་ ག་ནི་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་ཅིག་དང་འ ་བར། ག་ ང་དང་བཅས་ཏེ་
ཕན་ ན་ལ་ ་ཞིང་། གདོང་མེ་ ེ་དང་འ ་བར་འ ར།

༩ གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ན། ག ག་ བ་དང་། ཞེ་ ང་དང་། ཁོང་ ོས་ ལ་འདི་ ོང་བར་ ེད་ལ། དེར་
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གནས་པའི་མི་ཉེས་ཅན་ མས་ ང་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། ༡༠ ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ ིས་འོད་མི་འ ིན་ལ།
ཉི་མ་ཤར་བ་ན་ ན་པར་འ ར་ལ། ་འོད་ ང་འཚར་བར་མི་འ ར། ༡༡ བདག་གིས་ངན་གཡོ་ལ་བ ས་
ནས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཆད་པ་གཅོད་པ་དང་། ག་ཉེས་ལ་བ ས་ནས་མི་ངན་ཆད་པ་གཅོད་ངེས། ང་ ལ་
ཅན་ ི་ ོ་ཧམ་མཚམས་ཆད་ ་འ ག་ཅིང་། ག ག་ བ་དང་ ན་པ་ མས་ག ལ་བར་འ ར། ༡༢ བདག་
གིས་མི་ མས་གསེར་བཙ་མ་ལས་ ང་བར་ ེད་ལ། ཨོ་ཕིར་ ི་གསེར་ ད་མེད་ལས་ ང་ ང་བར་ ེད་ངེས།
༡༣ བདག་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཞེ་ ང་ཆེན་པོ་ ར་བའི་ཉིན་མོ་དེར། གནམ་འདར་ ་འ ག་
ཅིང་ས་གཡོས་ནས་རང་གནས་དང་འ ལ་བར་ ེད་ངེས་པ་དང་། ༡༤ མི་ མས་ ོན་པས་བདས་པའི་ ་བ་
དང་། ི་བོ་མེད་པའི་ ག་དང་འ ་བར། རང་རང་གི་རིགས་ ེ་འཚལ་ཞིང་། རང་རང་གི་ ལ་ ་འ ོ་ངེས།
༡༥ ད ་བོས་ ེས་ཆོད་པ་ མས་བ ན་ཏེ་གསོད་པ་དང་། ཟིན་པ་ མས་ ི་ཡིས་གསོད་པར་ ེད། ༡༦ དེ་དག་
གི་ ས་པ་རང་གི་མིག་མ ན་ནས་ག གས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ཁང་པ་འ ོག་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ང་མ་མི་
གཙང་བར་ ེད་ངེས།

༡༧ བདག་གིས་མ་ ་བ་ མས་བ ལ་ནས་དེ་དག་ལ་ ོལ་བ་དང་། མ་ ་བ་ མས་ ིས་ད ལ་ལ་མི་བ ་
ཞིང་། གསེར་ལ་ཡང་མི་དགའ་བར། ༡༨ དེ་དག་གིས་ག ་ཡིས་གཞོན་ ་ མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར་བ་དང་།

ད་མེད་ལས་ ེས་པ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་མི་བ ེད་ལ། མིག་གིས་ ང་ ིས་པ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་མི་ ེད། ༡༩ ཱ་
བེལ་ནི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་གཟི་བ ིད་དང་། ཀལ་དི་བ་ མས་ ི་བ ོད་ འི་དཔལ་ཡིན་ཡང་། དེ་ནི་ ་ཡིས་ས་
དོམ་དང་ག་མོ་ར་གཉིས་དང་འ ་བར་ ེལ་བར་ངེས། ༢༠ དེའི་ནང་ ་མི་ ིམ་གནས་པར་མི་འ ར་ལ། མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ་མི་ ོད་པར་མི་འ ར། ཨ་རབ་པས་ ང་དེ་ ་ ར་འ བ་པར་མི་ ེད་པ་མ་ཟད།

ི་བོ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ་ ག་ ་ཉལ་ ་མི་འ ག་པར། ༢༡ ཐང་ ོང་གི་རི་ གས་དེ་ ་ཉལ་བ་དང་། ང་
རོ་འདོན་པའི་གཅན་གཟན་ མས་ ིས་ཁང་པ་ཁེངས་པར་འ ར། ་ ་མོང་གིས་དེ་ ་གནས་འཆའ་ཞིང་།
དགོ་བ་ མས་དེ་ ་གར་ ་ ེན་པར་འ ར། ༢༢ ང་ཀིས་ཕོ་ ང་ ་ཆོ་ངེ་འདོན་ལ། ི་ ོམ་ ིས་དེའི་དཔལ་
དང་ ན་པའི་ཚམས་ཁང་ ་ ི་ ོམ་ ག་པར་འ ར། ཱ་བེལ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པའི་ ས་དེ་ཉེ་ ་ ིན་པ་དང་
མཉམ་ ། དེའི་ཉིན་མོ་ཡང་རིང་བར་མི་འ ར་རོ༎

༡༤ གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ར་ཡང་གདམ་ཞིང་། དེ་དག་རང་
གི་ ལ་ ་བཀོད་ ིག་མཛད་ངེས་པ་དང་། གནས་གཡར་བ་ མས་ ིས་དེ་དག་དང་མཉམ་འ ེལ་

ས་ཤིང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ལ་འ ེལ་བ་ག ག་ངེས། ༢ ི་མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ ིར་རང་གི་ ལ་ ་
འ ིད་འོང་ཞིང་། ི་མི་ མས་གཙ་བོའི་ས་ ེང་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་དག་གི་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་ ་འ ར་
ངེས། དེ་མིན་ ོན་ ི་ ས་ ་ཁོ་ཚ་བཙན་ ་འ ེར་མཁན་ མས་བཙན་ ་འཛན་པ་དང་། ོན་ ི་ ས་ ་ཁོ་
ཚ་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ མས་དབང་ ་ ད་ངེས།
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༣ གཙ་བོས་ ོད་རང་ཡིད་ ོ་བ་དང་། ན་ ང་དང་། མི་འདོད་བཞིན་ ་གཞན་ ིས་ ོད་ལ་དཀའ་
ལས་ ངས་ ་བ ག་པ་ལས་ཐར་བར་ ས་ཏེ། བདེ་བའི་ ས་ཤིག་ ེབས་ ་བ ག་ཚ། ༤ ོད་ ིས་མ ར་
འདིའི་ལམ་ནས་བ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ལ། གཞན་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པ་དེ་ཅིའི་ ིར་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན། ག་

ལ་ ི་ལས་དེ་ཅིའི་ ིར་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། ༥ གཙ་བོས་མི་ངན་པའི་འཁར་བ་དང་། དབང་བ ར་བའི་
ད ག་པ་བཅག་པ་ ེ། ༦ ཞེ་ ང་ལངས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་ཡང་དང་ཡང་ ་ ོལ་མཁན་དང་། ཁོང་ ོའི་ངང་
ནས་ ལ་ ེ་ མས་ལ་དབང་བ ར་ཅིང་། ག་ལ་གཏོད་པ་ནམ་ཡང་འགོག་ཐབས་ ལ་བ་དག་ ག་ལ་ ར།
༧ ད་ ་ ལ་ ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་ཞོད་འཇགས་ ་ ར་བས། མི་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་ ེད་ ིན་མཆིས།
༨ གསོམ་ཤིང་དང་ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་ ོང་སོགས་ ང་ ོད་ལ་བ ས་ཏེ་ ོ་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ོད་འ ེལ་བ་
ནས་བ ང་། ང་ཚ་གཅོད་ ་འོང་མཁན་ཞིག་མ་ ང་ངོ་ཞེས་ཟེར།

༩ ོད་ད ལ་བར་ ང་ ེས། ད ལ་ཁམས་འདར་ནས་ ོད་ལ་བ ་བ་ ེད་ཅིང་། ོད་ ིས་ ོན་ཆད་
འཇིག་ ེན་ནས་འགོ་བ་བ ད་ ོང་བའི་ད ལ་ཁམས་ ི་ མ་ཤེས་ མས་ད ོག་པ་དང་། དེ་མིན་ ོན་ ལ་

ེའི་ ེ་བོ་ ས་ ོང་བ་ མས་ཡར་ལངས་ ་བ ག ༡༠ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ལ། ོད་ ང་ང་ཚ་དང་
འ ་བར་གཉོམ་ ང་ཞིག་ ་ ར་བ་ཡིན་ནམ། ོད་ ང་ང་ཚ་དང་འ ་བར་ ར་རམ་ཞེས་ཟེར། ༡༡ ོད་ ི་
ཟིལ་ གས་དང་ ་ ན་ ི་གདངས་ ང་ད ལ་ཁམས་ ་ ང་། ོད་ ིས་འ ་ ན་ ་བཏིངས་ཤིང་། ཤ་འ ་
གོས་ ་ ོན།

༡༢ འོད་དང་ ན་པའི་ ར་མའམ། ཞོགས་པའི་ ས་པོ་ལགས། ོད་ཅིའི་ ིར་གནམ་ནས་མར་ ང་བ་ཡིན།
ལ་ ེ་ མས་ཕམ་པར་ ེད་མཁན་ ོད་ཇི་ ར་གཞན་ ིས་བཅད་དེ་ས་ ་འ ེལ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༣ ོན་

ཆད་ ོད་ ི་སེམས་ ། ང་མཁའ་ ་འཕགས་དགོས། ངས་རང་གི་འ ག་ ེགས་གཙབོ་ ་ཡི་ ར་མ་ མས་ ི་
ཡང་ ེང་ ་འདེགས་དགོས། ང་རང་ ང་ ོགས་ ི་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཚགས་འཛམས་ ི་རི་ ེང་ ་ ོད་
དགོས། ༡༤ ང་མཐོ་བའི་ ིན་ ི་ཡང་ ེང་ ་འཕགས་ཏེ། ང་ ་ན་མེད་པ་དང་མཉམ་ ་ ོད་དགོས་ཞེས་ མ།

༡༥ ཡིན་ནའང་། ོད་ད ལ་བའི་དོང་གི་ཆེས་ ི་གཏིང་སར་ ང་། ༡༦ ོད་མཐོང་བ་ མས་ ིས་ ོད་ལ་
བ ས་ཤིང་། ོད་ལ་མཉམ་བཞག་ ེ། འདི་ ད་ ། ས་གཞི་འདར་ ་བ ག་ཅིང་། ལ་ ེ་ མས་ ངས་ ་
བ ག་པ། ༡༧ འཇིག་ ེན་ཐང་ ོང་དང་འ ་བར་བ ར་བ། མཁར་ མས་ ེལ་ཅིང་། བཙན་ ་བ ང་བ་

མས་ ིར་མི་གཏོང་བའི་མི་དེ་འདི་རེད་དམ་ཞེས་ཟེར། ༡༨ ལ་ ེའི་ ེ་བོ་ མས་རང་གི་གཟི་འོད་འབར་
བའི་ ར་ཁང་ ་གཉིད་པའི་ ས་ ། ༡༩ ོད་ཁོ་ན་གཞན་ ིས་དོར་ཏེ་རང་གི་ ར་ ང་ ་འ ལ་ ་མ་
བ ག་པར། ག་ ོ་བའི་ཡལ་ག་དང་འ ་ལ། གཞན་ ིས་བསད་པའི་མིའི་ ་བ་ ེ། ི་ཡིས་རལ་བར་ ས་ཏེ་
དོང་ནང་གི་ ོ་གསེབ་ ་འཕངས་པའི་ ་དང་། དེ་མིན་གཞན་ ིས་ ོག་འོག་ ་བ ིས་པའི་གཤིན་པོ་དང་
འ འོ༎ ༢༠ ོད་ནི་ ེ་བོ་དང་མཉམ་ ་ ར་འ ག་ ་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ལ་ ེ་
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བ ག་ཅིང་། ོད་ ི་དམངས་ མས་བསད་པས་སོ༎ མི་ངན་པའི་ ེས་རབས་པའི་མིང་ནི་ ས་ ང་ ེང་བར་
མི་འ ར།

༢༡ ོན་ ི་མི་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་གསོད་པར་ ་ ིག་ ་དགོས།
དེ་ ར་མ་ ས་ན། དེ་དག་ ར་ཡང་དར་ཞིང་ ས་ནས་ས་གཞི་བག་ ་འཛན་ལ། འཇིག་ ེན་འདིར་མཁར་
མང་པོ་བ ིག་ངེས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་ཡར་ལངས་ཏེ་དེ་
དག་ལ་ ོལ་ཏེ། བ་བེལ་ ི་མིང་དང་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་མི། དེ་མིན་ ་ ད་ མས་ ན་ ་ཚར་གཅོད་པར་

། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༣ ངས་བ་བེལ་ ང་ལ་དབང་བར་ ས་ཤིང་། ་ ིང་ ་གཏོང་བར་
ེད། བདག་གིས་འཆི་བདག་གི་ གས་མས་དེ་དག་གཙང་ གས་ ། འདི་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་

ག ངས་པ་ཡིན།
༢༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་དམ་བཅས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ངས་ཇི་ ར་དགོངས་པ་བཞིན་དེ་ ར་

འ བ་པར་ ་ངེས། ངས་ཇི་ ར་ཐག་གིས་བཅད་པ་བཞིན། དེ་ ར་འ གས་པར་ངེས། ༢༥ དེ་གང་ཞེ་ན། ངའི་
ལ་ ་ཨ་ ར་ ི་མི་ མས་གཅག་ཅིང་། ངའི་རི་ ེང་ནས་དེ་དག་ ོག་བ ིས་ ེད། ཁོས་བ ོན་པའི་གཉའ་

ཤིང་དེ་ད ི་སི་རལ་བ་དང་འ ལ་ཞིང་། ཁོས་བཀལ་བའི་ ར་བོ་དེ་དག་གི་ ག་པ་དང་འ ལ་ངེས་ཞེས་
མནའ་བོར་ཏེ་ག ངས། ༢༦ འདི་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་བཀས་བཏགས་པའི་ གས་དགོངས་ཡིན། འདི་ནི་ ལ་

ེ་ཡོངས་ལ་བ ིངས་པའི་ ག་ཡིན། ༢༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་དེ་ ར་དགོངས་དོན་གཏན་ཕབ་ན་
་ཞིག་གིས་བ ར་བར་ ས། ཁོང་གི་ ག་བ ིངས་ན་ ་ཞིག་གིས་ ིར་བ མས་ ་འ ག་ ས།

༢༨ ལ་པོ་ཨ་ཧས་ ོངས་པའི་ལོ་དེར་འདི་འ འི་ཞལ་ ོན་ཞིག་ཡོད།
༢༩ དེ་ནི་ ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ་ཡོངས་ལགས། ོད་ལ་ ེག་ ེད་ ི་ད ག་པ་ཆག་པ་ལ་དགའ་ ོ་མ་

ེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ི་ ་བ་ནས་ ག་ ལ་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེ་ནི་འ ར་ཤེས་པའི་མེ་ ེའི་
ག་ ལ་ཞིག་གོ། ༣༠ ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ མས་ལ་བཟའ་བ་ཡོད་ངེས་ལ། ཉམ་ཐག་པ་ མས་བདེ་བར་ཉལ་
བ། ངས་བ ེས་ ོགས་ ི་ ོད་ ི་ ་བ་འཆི་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་གསོད་

པར་ངེས། ༣༡ ེ་ ོ་ལགས། ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ེ་མཁར་ལགས། ད་འབོད་ ིས་ཤིག ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ་
ཐམས་ཅད་ལགས། ོད་བ ་བར་འ ར་རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་བ་ཞིག་ ང་ ོགས་ནས་འ ར་བ་དང་། དེའི་

་ད ང་ མས་ ིས་ ོད་ན་ད ང་མི་འ ིག་པ་གཅིག་ ང་མི་ ང་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༣༢ ི་མིའི་༼ཡང་ན། ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ།༽བང་ཆེན་པ་ལ་ལན་ཇི་ ར་གདབ་བམ། དེ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་བ གས་པས། ཁོང་གི་
མི་སེར་ལས་ ག་བ ལ་ ་ ར་བ་ མས་དེའི་ནང་ ་འ ོས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༡༥ མོ་ཨབ་ ི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
ཞག་གཅིག་ལ། མོ་ཨབ་ ི་ ཱར་ནི་ ོངས་ཤིང་མེད་པར་འ ར། ཞག་གཅིག་ལ། མོ་ཨབ་ ི་ ིར་
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ནི་ ོངས་ཤིང་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༢ དེ་དག་གིས་བ་ཇིང་བ ད་ཅིང་དི་བོན་ ི་མཐོ་སར་འཛགས་ནས་ ་
བར་འ ར། མོ་ཨབ་པས་ནེ་བོ་དང་མེ་དེ་ ཱའི་ཆེད་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས་པ་དང་། མི་རེ་རེས་མགོ་ ་འ ེག་ཅིང་ ་
ར་གཙང་བར་གཞར། ༣ དེ་དག་གི་ ང་ལམ་ ་གསོ་མའི་ ་རགས་བཅིངས་པ་དང་། ཁང་པའི་ ད་དང་ཐང་
ཆེན་དག་ན་ཆོ་ངེ་འདེབས་ཤིང་མིག་ལ་མཆི་མ་འཁོར་ནས་ཡོད། ༤ ཧོས་བོན་དང་ཨེ་ལེ་ཨ་ལེ་ཡིས་ག ང་
འབོད་ ེད་པའི་ ་ཡ་ཨས་ ི་ ལ་ ་ཐོས་པར་འ ར། མོ་ཨབ་ ི་དམག་ཆས་ཐོགས་པ་ མས་ ི་ ་ཅོ་བཏོན་
པས་མི་ ིང་འདར་བར་ ེད། ༥ མོ་ཨབ་ ི་ཆེད་ ་ངས་སེམས་ནས་ག ང་འདོད་ ེད། དེའི་ ་ ག་༼ཡང་ན།

ོས་པའི་དམངས།༽ མས་ཚ་ཨར་དང་། ཨེག་ཝད་ཤེ་ལི་ཤི་ ཱའི་བར་ ་ ོས། དེ་དག་ ་ཧིད་ ི་ལ་ངོས་ ་
འགོ་ཞོར་དང་ ་ཞོར་ ེད་པ་དང་། ལ་ མས་བ ག་པས་ཧོ་རོ་ན་ཨིམ་ ི་ལམ་ན་ ་ ད་འདོན་ ིན་མཆིས།
༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནི་མ་རིམ་ ི་ ་བོ་ ོངས། ་ ོན་ ིད། ོ་མ་ མ་ཏེ་ ོ་ཡི་རིགས་ ་ ར་བ་གང་ཡང་མེད་
པར་ ར། ༧ དེ་བས། མོ་ཨབ་པས་རང་གི་ ་ནོར་དང་ཅི་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ འི་ཕ་རོལ་ ་བ ལ།
༨ འོ་དོད་ ི་ ་མོ་ཨབ་ ི་མཐའ་བཞི་ནས་ཐོས་ཤིང་། ཆོ་ངེའི་ ་ཨེག་ལ་ཡིམ་ ི་བར་ ་ བ་པར་ ར་བ་
དང་། ཆོ་ངེའི་ ་བེ་ཨེར་ཨེ་ལིམ་ནས་ ང་ཐོས་ བ་ལ། ༩ དི་མོན་ ི་ ་ མས་ ག་གིས་ཁེངས། བདག་གིས་ད་

ང་དི་མོན་ལ་གནོད་འཚ་ ོན་པར་ ་ ེ། མོ་ཨབ་ལས་ ོས་ ོལ་ ་ ིན་པའི་མི་དང་། ལ་དེ་ན་ ག་པའི་མི་
མས་སེང་གེ་ལ་བདའ་ ་འ ག་གོ།

༡༦ ོད་ཅག་གིས་ ལ་དེའི་དབང་འཛན་པར་ ་ ་ ལ་ཅིག སེ་ ཱ་ནས་ཐང་ ོང་བ ད་དེ། ཙ་ཡོན་
མཁར་༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་རི་བོའི་བར་ ་ ེལ་ཅིག ༢ མོ་ཨབ་ ི་ ོད་དམངས་

མས་༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ཨར་ནོན་ ་བོའི་རབས་ཁར་ ེབས་ ས། གར་འ ོ་གཏོལ་མེད་
པའི་ ེ ་ ེ། ཚང་བ ོགས་པའི་ ེ ་བཞིན་ ་འ ར། ༣ དེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས། ེད་ ིས་ང་ལ་ཐབས་ ས་
དང་ ང་བདེན་བ ོལ་རོགས། ེད་ ི་ ིབ་ག གས་ཉིན་ ང་གི་ ས་ ་ ན་པ་བཞིན་འ ར་ཏེ། མཐར་ ་
བ ད་པ་ མས་ཡིབ་ཅིང་། འ ོས་ ིན་པའི་དམངས་ མས་མི་མངོན་པར་ ིས་ཤིག ༤ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་
མཐའ་ ་བ ད་པ་ མས་ ོད་དང་མཉམ་ ་གནས་ ་ གས་ཤིག ོད་རང་མོ་ཨབ་པ་ མས་ཡིབ་པའི་
གནས་ ་ ར་ཏེ། ོག་ལེན་མཁན་ མས་ ི་གདོང་འ ལ་བར་ ིས་ཤིག མགོ་ ོར་གཏོང་ མས་མེད་པར་ ་
ཞིང་། ེག་མོད་ ་གཏོང་བར་ ེད་དོན་ཡང་མཚམས་ཆད་པར་འ ར་ལ། བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ མས་

ལ་ ེ་འདི་ནས་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༥ མས་བ ེ་ ན་ ིར་ ལ་ ི་གང་ཞིག་བ ན་པར་འ ར་ལ། ག ང་
ང་བ་གང་ཞིག་དེའི་ ེང་ ་བ ད་དེ། ་བིད་ ི་ ར་མཆོག་ནང་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་ཅིང་། ི་ ོམས་འཚལ་

བ་དང་། ང་བདེན་ ར་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ ་བར་ ེད།
༦ ང་ཚས་གོ་ཐོས་ ར་ན་མོ་ཨབ་པ་ མས་ང་ ལ་ཆེ་ ེ། ང་ ལ་ཤིན་ ་ཆེའོ༎ གོ་ཐོས་ ར་ན་དེ་ལ་ ོ་

ཧམ་དང་། ང་ ལ་དང་། ཞེས་ ང་ཆེ་བ་དང་། དེའི་ཁོ་ཕོའི་གཏམ་ནི་ ོང་བ་ཉིད་དོ༎ ༧ དེ་བས། མོ་ཨབ་པས་
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མོ་ཨབ་ ི་ཆེད་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས་ཤིང་། མི་རེ་རེས་ཆོ་ངེ་འདེབས། ོད་ཅག་མོ་ཨབ་པས་ཀིར་ཧ་རེ་ཤེད་ ི་ ན་
འ མ་ ི་བག་ལེབ་ ི་ཆེད་ ་ ེ་ངགས་འདོན་ཞིང་། ཡིད་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ེད། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཧེས་བོན་ ི་
ས་ཞིང་དང་། སིབ་མའི་ ན་ཤིང་ཐམས་ཅད་ ིད་པར་ ར། ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ེ་བོ་ མས་ ིས་དེའི་ ེང་གི་
ཡལ་ག་བཟང་བོ་ མས་བཅག ཡལ་ག་དེ་ ཱ་ཟེར་དང་ཐང་ ོང་བར་ ་ ེས་པ་དང་། གསར་ ་ཡག་པ་ ིར་

ད་དེ་ ་མཚའི་བར་ ་བ ིངས་འ ག ༩ དེ་བས། ངས་ནི་ ཱ་ ར་བ་ མས་ ིས་ ་འབོད་ ེད་པ་བཞིན་ །
སིབ་མའི་ ན་ཤིང་གི་ཆེད་ ་ ་འབོད་ འོ༎ ེ་ཧེས་བོན་དང་། ཨེ་ལེ་ཨ་ལེ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་མིག་ ས་

ར་ ་འ ེན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ག ལ་ ི་ ར་ཟིང་གི་ ་ ོད་ ི་ད ར་ཁའི་འ ས་ ་དང་། ོད་ ི་ ོན་ ད་
པའི་ཞིང་ནང་ ་ ེབས་པར་འ ར། ༡༠ ས་ཞིང་གཤིན་པོའི་ ོད་ནས་དགའ་ ོ་འ ོགས་ཤིང་། ན་འ མ་ར་
བའི་ནང་ ་ ་ ད་མེད་པར་ ར་ལ། དགའ་ ོའི་དགོད་ ་ཡང་མེད་པར་ ར། ཆང་བཙག་མཁན་ ི་ཆང་
གཞོང་ནང་ ་ཆང་འ ང་བར་མི་འ ར་ཏེ། ངས་ཁོའི་དགའ་ ོའི་དགོད་ ་མེད་པར་ ས། ༡༡ དེ་བས། ངའི་

ིང་གིས་མོ་ཨབ་པའི་ཆེད་ ་ ་ ན་བཞིན་ ོ་ ་ལེན་ཞིང་། ངའི་སེམས་ ིས་ཀིར་ཧ་རེ་ཤེད་ ི་ཆེད་ འང་
དེ་བཞིན་ནོ༎ ༡༢ མོ་ཨབ་པ་ མས་མཇལ་བའི་ཚ་མཐོ་སར་འགོས་ནས་ བ་པར་ ར་བ་དང་། དེ་མིན་དམ་
པའི་གནས་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ ིན་ ང་ཞལ་བཞེས་གནང་མི་ ིད།

༡༣ འདི་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཨབ་ ི་ ོར་ག ངས་པ་དེ་ཡིན། ༡༤ འོན་ ང་། ད་ ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་བ་
མས་ ས་པའི་ལོ་ ངས་བཞིན། ལོ་ག མ་ ི་ནང་རོལ་ ་མོ་ཨབ་པའི་གཟི་ ིན་དང་དེའི་མི་དམངས་ མས་

ལ་མཐོང་ ང་ ེད་ཅིང་། ག་ ས་ ་ ར་བ་ཤིན་ ་ ང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ ད་མེ་སེག་གི་ ོར་ ེང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
ོས་དང་། ད་མེ་སེག་ནི་དོར་ཏེ། ད་ནི་མཁར་ཞིག་ ་མཐོང་དཀའ་བས། ཞིག་རོ་ ་འ ར་

ངེས། ༢ ཨ་རོ་ཨེར་ ི་མཁར་བོར་བས་ ག་འཚ་སའི་ ལ་ ་ ར་བ་དང་། ག་དེ་ ་ཉལ་ཡང་ད ོག་མཁན་
མེད། ༣ ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་མཁར་ ོང་ཡོད་མི་ ིད་ལ། ཨ་རམ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་
གཟི་བ ིད་ཇི་བཞིན་མེད་པར་འ ར་རོ༎ འདི་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༤ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཡ་ཀོབ་ ི་གཟི་བ ིད་ཉམས་པར་འ ར་ཞིང་། ཁོའི་ ས་པོ་ཚན་པོ་དེ་ཡང་རིད་
པར་འ ར། ༥ དེ་ནི་ ོད་ ད་མཁན་ ིས་ཞིང་འ ེག་ཅིང་། ལག་པས་ ེ་མ་འཐོག་པ་དང་འ ་ལ། ་ཞིག་
གིས་རེ་ཕ་ཨིམ་ ང་བ་ ེ་མ་འ ་བ་དང་ཡང་འ ་བར། ༦ དེའི་ ོད་ ་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ ང་ ར་ ར་ཏེ།

་ཞིག་གིས་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་ལ་ ེག་ ས་ཡལ་གའི་ ེང་ ་འ ས་ ་གཉིས་ག མ་ཙམ་ ག་པ་དང་འ ་
ལ། འ ས་ ་མང་བའི་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་ ེང་ ་འ ས་ ་བཞིའམ་ ་ཙམ་ལས་མི་ ག་པ་དང་འ འོ༎ འདི་
ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ག ངས་པ་ཡིན།

༧ ཉིན་དེར། མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ེད་པོ་ཇོ་བོ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་ཅིང་། མིག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་
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ལ་བ ་བར་འ ར་བ་ལས། ༨ ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ི་ ེ། རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པ་དེ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་མི་ ིད་ལ།
རང་གི་མ བ་མོས་བཟོས་པ་ མས་ཏེ། ་ཤིང་དང་ཉི་མའི་ག གས་བ ན་གང་ཡིན་ལ་བ ་མི་ ིད།

༩ ཉིན་དེར། ཁོ་ཚའི་མཁར་བཙན་པོ་ མས་ནི་ནགས་ཚལ་ ི་ ོད་དང་རི་བོའི་ ེ་ན་དོར་བའི་ཐང་ ོང་
ེ། ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བའི་མ ན་ ་གཞན་ ིས་དོར་བའི་ ལ་བཞིན་ ་འ ར། དེ་ ར། ལ་ མས་ ོང་

བར་འ ར་ངེས། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་ ོབ་མཁན་ ་བ ེད་ཅིང་། ོད་ ི་ ས་པའི་ཕ་བོང་མ་ ན་པས།
ོད་ ིས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ཤིང་ ོང་གི་ས་བོན་གཏོར་ཞིང་། གཞན་དང་མི་མ ན་པའི་ ་ ་བ གས་པ་དང་།

༡༡ ས་བོན་བཏབ་པའི་ཉིན་མོར། མཐའ་འཁོར་ ་ར་བ་བ ོར་ཞིང་། ནངས་མོར་ཅི་བཏབ་པ་དེ་ལ་མེ་ཏོག་
བཞད་ ་བ ག་ ང་། ཡིད་ ོ་ཞིང་ཤིན་ ་ན་ ག་ཆེ་བའི་ ས་ ། ལོ་ལེགས་ མས་གང་ ་སོང་བའང་ཆ་མི་
འཚལ།

༡༢ ེ་མ། མི་མང་པོའི་འ ་འགོད་ནི་ ་མཚའི་ བས་བཞིན་ ད་འོང་ཞིང་། ལ་ ེ་ མས་ནི་ ་བོ་ ག་
པོ་བཞིན་ ག་ ོག་ ་འ ར་ཡོང་། ༡༣ ལ་ ེ་ མས་ནི་ ་བོ་ ག་ ོག་ ་འ ོ་བ་བཞིན་འ ར་འོང་ཡང་། ་
ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ ིགས་དམོད་མཛད་ན། ཁོ་ཚ་རིང་བའི་ ལ་ ་འ ོས་པར་འ ར་ལ་གཞན་ ིས་ ེས་འདེད་
པར་ ེད་དེ། དེ་ནི་རི་ ང་མ ན་ ི་སོག་མ་དང་འ ་ལ། ང་ཆེན་མ ན་ ི་འ བ་མ་དང་ཡང་འ འོ༎
༡༤ དགོང་མོའི་ ས་ ་འཇིགས་པ་ཆེ་ཡང་། ནམ་གསལ་བ་ན་མེད་པར་འ ར། འདི་ནི་ང་ཚ་བཙན་ ་འཛན་
མཁན་ མས་ ི་བགོས་ ལ་དང་། ང་ཚར་འ ོག་བཅོམ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་འཁོར་བའི་ལེ་ལན་ཡིན་ནོ༎

༡༨ ེ་མ། ས་ ི་གཙང་བོའི་ ི་རོལ་ ི་གཤོག་པ་ ག་ ག་ ེབ་པའི་ ལ་ ། ༢ གཞན་ ིས་མངགས་
པའི་བང་ཆེན་པ་ ་བོའི་ངོགས་ ། འི་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་དེ་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ་བ ལ་ ིན་

མཆིས། ང་ ོན་པས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་བང་ཆེན་རིངས་པ་ མས། ག གས་ ོབས་ཆེ་ཞིང་ ི་ གས་
འཇམ་པའི་དམངས་ཡོད་སར་སོངས་ཤིག ལ་ ེ་ གས་པ་ནས་དམངས་དེ་ མས་ཤིན་ ་འཇིགས་ ་ ང་ ེ།
དེ་དག་ནི་མཐའ་མཚམས་ ོག་བ ིས་ ེད་མཁན་ མས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ས་མཚམས་གཙང་བོས་ ེས་ཡོད།
༣ ེ་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོད་པའི་ ོད་དམངས་ཐམས་ཅད་དང་ས་ ེང་ ་གནས་པའི་མི་ མས། རི་བོའི་ ེང་

་དར་ཆེན་འ གས་ ས་ ོད་ཅག་གིས་ ོས་ཤིག ར་ ང་འ ད་པའི་ ས་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཉོན་ཅིག
༤ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ཉི་མའི་ཚ་ཟེར་དང་། ནམ་ ་ཚ་བའི་ ོན་ ད་ ི་ཉིན་མོར་ཟིལ་བ་

མ་པའི་ ིན་པ་ ར། བདག་གིས་ གས་ ོད་ ོད་ངང་རང་གི་བ ི་གནས་ནས་གཟིགས་པར་ ་ཞེས་ག ངས།
༥ ོན་མ་བ ས་པའི་ ་རོལ་ ། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་། མེ་ཏོག་དེ་ཡང་ ིན་ལ་ཉེ་བའི་ ན་འ མ་ ་འ ར།
ཁོས་ཟོར་བས་ཡལ་ག་གསར་ ེས་ མས་བཅད་ཅིང་། ོགས་བཞིར་བ ངས་པའི་ཡལ་འདབ་ མས་ག བ་ ེ།
༦ དེ་དག་ཐམས་ཅད་རི་བོའི་ ོད་ ི་འདབ་ཆགས་དང་ས་ ེང་གི་རི་ གས་ མས་ལ་ ེར་བར་ ེད། ད ར་

ི་ ས་ ། འདབ་ཆགས་ ིས་དེའི་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོ་བ་དང་། ད ན་ ི་ ས་ ། རི་ གས་ མས་དེའི་ ེང་
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་ཉལ་བར་ ེད།
༧ ས་དེར་ ེབས་ ས། ག གས་ ོབས་ཆེ་ཞིང་ ི་ གས་འཇམ་པའི་དམངས་ཏེ། ལ་ ེ་ཆགས་པ་ནས་

ཤིན་ ་འཇིགས་ ་ ང་ཞིང་། མཐའ་མཚམས་ ོག་བ ིས་ ེད་མཁན་དེ་དག་གི་ས་མཚམས་གཙང་བོས་ ེ་
བར་འ ར་ལ། དེ་དག་གིས་ལེགས་ ེས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བའམ། ཙ་ཡོན་རི་བོ་ ེ། གཙ་བོས་ཁོང་གི་མཚན་
བཀོད་ ིག་མཛད་པའི་ ལ་ ་ད ལ་བར་འ ར་རོ༎

༡༩ ཨེ་ཇིབ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
ོས་དང་། གཙ་བོ་ ིན་ལ་བ གས་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ོན་ ང་བས། ཨེ་ཇིབ་ ི་འ ་ ་

ནི་ཁོང་གི་ ང་ནས་འདར་ཞིང་། ཨེ་ཇིབ་པའི་ ིང་ནི་ཁོང་ནས་ ་བར་ ར། ༢ ངས་ཨེ་ཇིབ་པས་ཨེ་ཇིབ་པ་ལ་
ོལ་བར་བ ལ་བ་ ེ། ན་ ས་ ན་ ་ལ་ ོལ་ ་འ ག་པ་དང་། ིམ་མཚས་ ིས་ ིམ་མཚས་དང་། མཁར་

འདིས་མཁར་འདི་དང་། ལ་ ེ་འདིས་ ལ་ ེ་དེ་ལ་ ོལ་ ་བ ག་ ེ། ༣ ཨེ་ཇིབ་པའི་ ིང་ནི་ཁོང་ནས་འཛད་
པར་ ས་ཏེ། ངས་དེ་དག་གི་ཐབས་ ས་ ོག་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་འ ་ ་དང་། གས་ ེར་མཁན་དང་།
གཤིན་འ ེ་འ ག་མཁན་དང་། ་མ་མཁན་ལ་འ ི་ངེས་ཡིན། ༤ ངས་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ག ག་ བ་དང་ ན་
པའི་ཇོ་བོའི་ལག་ ་ ོད་ལ། ག་ ལ་དང་ ན་པའི་ ལ་པོས་དེ་དག་ལ་གཉའ་གནོན་ ་ངེས། འདི་ནི་ཇོ་བོ་

ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༥ ་མཚའི་ ་འཛད་པར་འ ར་ལ། གཙང་བོ་ མ་ ེ་ ོངས་པར་འ ར། ༦ གཙང་བོར་ ི་ངན་འ ལ་

བ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་གཙང་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་ཞིང་ མ་པར་འ ར། འདམ་ ་དང་ ོ་མ་ཡང་ ིད་པར་འ ར།
༧ ་བོ་ ེལ་ ི་མཐའི་ ང་ཐང་དང་། ་བོ་ ེལ་ ི་འ མ་ངོགས་ ་བ གས་པའི་ཞིང་ས་ཐམས་ཅད་ མ་
པར་འ ར་ལ། ལོ་ཏོག་ ང་གིས་ ར་ཏེ་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༨ ཉ་འཛན་མཁན་ མས་ ིས་ ་འབོད་དང་།

་བོ་ ེལ་ ི་ངོས་ ་ཉ་འཛན་མཁན་ མས་ ི་ཡིད་ ོ་བར་འ ར་ལ། འི་ངོས་ ་ཉ་ ་འཐེན་མཁན་ མས་
ད་པར་འ ར། ༩ ཤད་ཟིན་པའི་གསོ་མས་དངོས་པོ་བཟོ་མཁན་དང་། རས་དཀར་བོ་འཐག་མཁན་ མས་ངོ་

གནོངས་པར་འ ར། ༡༠ ལ་ ེའི་ཀ་བ་ཆག་པར་འ ར་ལ། ་བ་ མས་ ི་ཡིད་ ོ་བར་འ ར།
༡༡ ཚ་ཨན་ ི་འགོ་བ་ཤིན་ ་ ན་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ ས་དཔོན་ ིས་ཅི་བཏོན་

པ་ཐམས་ཅད་ ན་ཐབས་ ་འ ར་ངེས། ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ལ། ང་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ ི་ ་ ད་དང་།
ང་ནི་གནའི་ ལ་པོའི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་ཞེས་ཇི་ ར་བཤད། ༡༢ ོད་ ི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་མི་དེ་གང་

་ཡོད། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ལ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ གས་དགོངས་ནི་དེ་དག་གིས་
ཤེས་ ས་པས། ོད་ལ་བཤད་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༣ ཚ་ཨོན་ ི་འགོ་བ་ ན་ ོངས་ ་ ར་བ་དང་། ནོབ་ ི་
འགོ་བ་ལ་བ ་ ིད་ཐེབས། ཨེ་ཇིབ་རིགས་ ེའི་ཁང་པའི་ ིང་གཞིར་ ར་བ་དེས། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ི་ལམ་
ནོར་ ་བ ག ༡༤ གཙ་བོས་ ིན་ཅིར་ལོག་པའི་ གས་ཉིད་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོད་ ་བཏང་བས། འགོ་བས་ཨེ་ཇིབ་ ི་
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ཆེད་ ་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ནོར་བར་ ར། དེ་ནི་བཟི་བར་ ར་བ་ མས་ ག་པའི་ཚ་གཡས་འ ོར་གཡོན་
འ ོར་ ེད་པ་དང་གཉིས་ ་མེད། ༡༥ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོད་ ་མགོའམ་མ ག ཁ་ ར་ ོང་བོའི་ཡལ་དང་འདམ་ ་
སོགས་གང་གིས་བཟོས་པ་ མས་ ང་འ བ་པར་མི་འ ར།

༡༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། དེ་དག་ནི་ ད་མེད་དང་འ ་བར། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ ི་
ཡང་ ེང་ནས་ ག་གཡབ་པ་ལ་ ག་ཅིང་དངངས་པར་འ ར། ༡༧ ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ལ་དངངས་

ག་ ེས་ ་འ ག ་ཞིག་ལ་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་ ེང་ན། དེ་ཉིད་ ག་པར་འ ར། འདི་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ལ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ གས་དགོངས་དེའི་ ེན་ ིས་སོ༎

༡༨ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་མཁར་ འི་ ོད་ ི་མི་ མས་ ིས་ཀན་ཨན་པའི་ ད་ ་ལ།
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་བ ས་ནས་མནའ་ཡང་འབོར་བར་ ེད་ཅིང་། མཁར་གཅིག་གི་མིང་ལ་འཇིག་
ཟིན་པའི་མཁར་ཞེས་གདགས་ངེས། ༡༩ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་བ ིགས་
པའི་བསང་ ི་ཞིག་ཡོད་ ིད་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་མཐའ་མཚམས་ན་གཙ་བོ་ལ་བ གས་པའི་ཀ་ཞིག་ཡོད་པར་
འ ར། ༢༠ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ཆེད་ ་བཞག་པའི་ གས་
མཚན་དང་བདེན་དཔང་ཡིན། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ལ་གཞན་ ི་བ ས་བཅོས་ཐེབས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ་
བར་འ ར་ལ། ཁོང་གིས་ ོབ་མཁན་ཞིག་མངགས་ཏེ་དེ་དག་གི་ ང་དམག་ ས་ནས། དེ་དག་ ོབ་པར་འ ར།
༢༡ དེ་ ར་གཙ་བོ་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིས་ངོ་ཤེས་པར་འ ར། ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིས་གཙ་
བོ་ངོ་ཤེས་ལ། མཆོད་ ས་དང་འ ལ་ ས་ ལ་ཏེ་ཁོང་ལ་ ས་བ ར་དང་། གཙ་བོའི་མ ན་ ་དམ་བཅའ་
བར་འ ར། ༢༢ གཙ་བོས་ཨེ་ཇིབ་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ོལ་བ་དང་ ན་གསོ་ ས་ནས་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་གཙ་བོ་
ལ་དབང་བར་འ ར། དེ་ ས་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་ལ། དེ་དག་ལ་

ན་གསོ་ཡང་ ་ངེས།
༢༣ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཨེ་ཇིབ་ནས་ཨ་ ར་ལ་བ ོད་པའི་ལམ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པར་འ ར་བས། ཨ་ ར་

བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ་བ ོད་ཅིང་། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ཨ་ ར་ ་བ ོད་པར་ ེད། ཨེ་ཇིབ་པས་ཨ་ ར་བ་ མས་
དང་མཉམ་ ་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་ ེད། ༢༤ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ད ི་སི་རལ་དང་ཨེ་ཇིབ། ཨ་ ར་བཅས་

ལ་ ེ་ག མ་ ིས་མཉམ་འ ེལ་ ས་ཏེ། ས་ ེང་གི་མི་ མས་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས། ༢༥ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་དག་ལ། ཨེ་ཇིབ་ནི་བདག་གི་མི་སེར་ཡིན། ཨ་ ར་ནི་བདག་གི་ལག་ནང་གི་ལས་ཀ་ཡིན།
ད ི་སི་རལ་ནི་བདག་ནི་ནོར་ ལ་ཡིན་པས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༢༠ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སར་གོན་ ིས་ཐར་ཏན་ ་བ་ཨས་དོད་ ་བཏང་བའི་ལོ་དེར། ཐར་ཏན་ ིས་
ཨས་དོད་ལ་དམག་ ངས་ཏེ་མཁར་ ངས། ༢ དེ་ ས། གཙ་བོས་ཨ་མོས་ ི་ ་ཡེ་ ་ཡ་ལ། ོད་ ིས་
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ེད་ ི་གསོ་མའི་ ་རགས་ད ོལ་ཞིང་། ོད་ ི་ ང་བའི་ མ་ ད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བ ོས་པས། ཡེ་ ་ཡས་
དེ་ ར་ ད་དེ་ ས་གཅེར་ ་དང་ ང་ ེན་ ་སོང་། ༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ངའི་གཡོག་པོ་ཡེ་ ་ཡ་ ས་
གཅེར་ ་དང་ ང་ ེན་ ་ལོ་ག མ་ལ་སོང་བ་དེ་ནི། ཨེ་ཇིབ་དང་ ས་ ང་དེ་ ར་འ ར་བའི་ ་ ས་ཡིན།
༤ དེ་དང་མ ངས་པར། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་བཙན་ ་ག ང་ཞིང་། ས་པ་ མས་འ ོག་
པར་འ ར། ན་གཞོན་གང་ལའང་ ོས་པ་མེད་པར་ ས་གཅེར་ ་དང་ ང་ ེན། ཁོག་ ད་ ིར་ ང་ ེ་
ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་ངེས། ༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་རང་གིས་ཡར་ ོས་ ེད་སའི་ ས་
དང་། བ ོད་ ལ་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་མཐོང་ནས་ ག་ཅིང་གནོངས་པར་འ ར། ༦ དེ་ ས། མཚའི་འ མ་ ད་

་གནས་པའི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ངེད་ཅག་གི་ཡར་ ོས་ ་ ལ་ཏེ། ངེད་ཅག་
གིས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལ་གཡོལ་ཆེད་ བས་གནས་ ་ ལ་དེ་ནི་འདི་འ ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚ་ཐར་བར་
འ ར་རམ་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༢༡ ་མཚའི་འ མ་ ི་ཐང་ ོང་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
ད ་བོ་འགའ་ཞིག་ཐང་ ོང་ངམ། ི་གཡའ་བའི་ ལ་ནས་ ེབས་ ང་། དེ་ནི་ ོ་ ོགས་ ི་

འ བ་མ་ གས་ ིས་ ིང་བ་དང་འ ། ༢ མི་ མས་ ོ་བར་ ེད་པའི་ ི་ ས་ ིས་ང་ལ་ཞལ་ ོན་གནང་ ང་།
གཡོ་ ་ ོམ་མཁན་ མས་ ིས་གཡོ་ ་ ོམ་ལ། ོག་པར་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ ོག་པར་ ེད་པས། ེ་ཨེ་
ལས་ལགས། ོད་ཡར་སོངས་ཤིག ེ་མ་ ་ལགས། ོད་ ིས་བ ོར་ཅིག ཇོ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་
འ ན་ ་ཐམས་ཅད་མཚམས་འཇོག་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༣ དེ་བས། ངའི་ ེད་པ་ཡོངས་ ་ན་ཞིང་། ེ་
གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་བཞིན། ན་ ག་གིས་ང་རང་བ ང་བར་ ར། ངའི་ན་ ག་ནི་ཐོས་པར་མི་ ས་
ལ། ངའི་དངངས་ ག་ནི་མཐོང་བར་མི་ ས། ༤ ངའི་སེམས་དངངས་ཤིང་། འཇིགས་པས་ང་རང་ ག་ ་བ ག
ངས་ཡིད་ ོན་ ེད་སའི་ས་ ོད་དེས་ ང་ང་རང་འདར་ ་བ ག

༥ དེ་དག་གིས་གསོལ་ ོན་བཤམས་ཏེ་སོ་ ་ ེད་མཁན་མངགས་པ་དང་། བཟའ་ཞིང་འ ང་བར་ ེད་
ིན་མཆིས། ེ་འགོ་བ་ལགས། ོད་ཅག་ཡར་ལངས་ནས་ བ་ལ་ མ་འ ག་རོགས།

༦ ཇོ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་སོ་ ་ ེད་མཁན་བ གས་ཏེ། ཁོ་ལ་ཅི་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་བཤད་
་ གས། ༧ ཁོས་དམག་ད ང་ ེ། ་མི་ཆ་དང་ཆ་ ས་ཏེ་འོང་བའམ། བོང་ འི་ད ང་ངམ། ་མོང་གི་

ད ང་འོང་བ་མཐོང་ན་ཞིབ་ ་ཉན་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༨ ཁོས་སེང་གེས་ངར་ ད་འདོན་པ་བཞིན་འདི་
ད་ ། ཇོ་བོ་ལགས། ང་ནི་ཉིན་མོར་སོ་ ོང་གི་ ེང་ ་འ ེང་ནས་བ ད་ཅིང་། ནམ་གང་བོར་སོ་ ་ ེད་སའི་

གནས་ནས་ལངས་ཏེ་བ ད་པ་ཡིན། ༩ ོས་དང་། ་མིའི་དམག་ད ང་ཞིག་ཆ་དང་ཆ་ ས་ནས་འོང་གིན་
འ ག་ཅེས་ཟེར། ཡང་ཁོས་འདི་ ད་ ། བ་བེལ་འ ེལ་ ང་། འ ེལ་བར་ ར། ཁོས་བ ོས་པའི་ ་འ ་ཐམས་
ཅད་ས་ ་གཏོར་འ ག་ཅེས་ཟེར།
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༡༠ ངས་བ ས་པའི་ལོ་ཏོག་གམ། ངའི་ག ལ་ཁའི་འ ་རིགས་ལགས། ངས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་ ང་ནས་ཅི་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་ལ་བཤད་ཟིན།

༡༡ ་མ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
སེ་ཨིར་ ི་ ལ་ནས་མི་ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་ང་ལ། ེ་སོ་ ་བ་ལགས། མཚན་མོའི་ ན་ག་ཙམ་འ ག

ེ་སོ་ ་བ་ལགས། མཚན་མོའི་ ན་ག་ཙམ་འ ག་ཞེས་ ིས། ༡༢ སོ་ ་བས་འདི་ ད་ ། ནམ་གསལ་ལ་ཉེ་ཞིང་
ན་པའང་ ེབས་ངེས། ོད་ཅག་གིས་འ ི་འདོད་ན་ ིས་དང་། ིས་ ་ ིས་ ང་ཆོག་ཅེས་ ས།

༡༣ ཨ་རབ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
ེ་དེ་ད་ནིམ་ ི་ ་མ ོན་ ན་ ས། ོད་ཅག་ཨ་རབ་ ི་ནགས་ ོད་ནས་ཞག་ ོད་ ོས་ཤིག ༡༤ ཏེ་མའི་

ལ་མིས་ཁ་ ོམ་པ་ མས་ལ་ ་ ེར་འོང་བ་དང་། བག་ལེབ་ ེར་འོང་ ེ་ ོས་ ོལ་ ་འོང་བ་ལ་བ ་མ་ ་
ངེས། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་མ ང་དང་ བས་ལས་ ང་བའི་ ི། དེ་མིན་ག ་ ེང་ ་བཞག་པའི་
མདའ་དང་ ི་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བ་ཡིན་ནོ༎

༡༦ ཇོ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ་བ་ མས་ ི་ལོ་ཚད་ལ་གཞིགས་ན། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ་ཀེ་དར་ ི་གཟི་
བ ིད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༡༧ མདའ་བ་ ེ། ཀེ་དར་བའི་དཔའ་བོ་ མས་ལས་ ང་ ་ཙམ་ལས་

ག་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ག ངས་པ་ཡིན་
ནོ༎

༢༢ ཚར་ ས་ ང་བར་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
དོན་ཅི་ཞིག་གིས་མཁར་འདིར་གནས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཁང་པའི་ ད་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་

ཡིན། ༢ ེ་ ོགས་ ན་ ་ང་རོ་དང་། འ ་འཛ་ཆེན་པོས་ བ་པའི་མཁར་དང་། དགའ་ ོས་ཁེངས་པའི་ ོང་
ཚ་ལགས། ོད་ ི་ ོད་ནས་བསད་པ་ མས་ ིས་བསད་པ་མིན་ལ། ག ལ་ལས་ཤི་བ་ཡང་མིན། ༣ ོད་ ི་འགོ་
བ་ཡོད་ཚད་མཉམ་ ་ ོས་ ང་། མདའ་བ་ མས་ ིས་བ ིགས་སོ༎ དེ་དག་ ང་རིང་གི་ ལ་ ་ ོས་ ང་།

ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་བ ིགས་ནས་ཡོད། ༤ དེ་བས་ངས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་
གི་ཁ་ཕར་འཁོར་ནས་ང་ལ་མ་བ ས་ན། ང་རང་ ་བར་ ། ངའི་དམངས་ མས་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ ི་ ་
མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽མེད་པར་ ར་བ་ལ་བ ས་ཏེ། ང་ལ་ཅི་ ས་ ིས་སེམས་གསོ་མ་ ེད་ཅིག

༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ི་ ས་ ང་བར་གོད་ཆག་དང་། ོག་བ ིས་
དང་། འ ག་ལོང་གི་ཉིན་མོ་ཡོད་ ་བ ག་པ་ཡིན། མཁར་བ བས་ ེས་ག ང་འབོད་ ི་ ས་རི་ ང་ཁེངས་
པར་ ར། ༦ ཨེ་ལམ་ ིས་མདའ་དོང་ཐོགས་པ་དང་། ད་ ང་ག ལ་ ི་ཤིང་ ར་ ོད་མཁན་དང་ ་དམག་
ཡོད། ཀིར་ ིས་ བ་ ང་བཏོན་པ་དང་། ༧ ོད་ ི་མཛས་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ང་བ་ཤིང་ ས་ བ་པར་

ར་ལ། ་དམག་ ང་མཁར་ ོ་ན་ ེང་ ་བ ིགས་ཡོད།
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༨ ཁོས་ཡ་ ་ འི་ཐོག་ཁེབས་ ངས་པས། ཉིན་དེར། ོད་ ི་ནགས་ ི་བང་བའི་དམག་ཆས་ལ་ཡར་ ོས་ ་
ངེས། ༩ ོད་ཅག་གིས་ ་བིད་མཁར་ལ་ ་ག་མང་ ་འ ག་པ་མཐོང་ནས། ིང་ ་འོག་མའི་ ་ ན་ ་བ ས་
ཤིང་། ༡༠ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁང་པའི་ ངས་ཀ་ ངས་ ེས་དེ་ མས་བཤིག་ ེ། མཁར་ ང་ ར་གསོ་ ས། ༡༡ དེ་
མིན་མཁར་ ང་གཉིས་ ི་དབར་ ་ ིང་དོང་ཞིག་བ ོས་ཏེ་ ་ ིང་གསོག་ ེད་ ་ ས་ ང་། དོན་དེ་མཛད་
མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ལ་ཡར་ ོས་མི་ ེད་ལ། དོན་དེ་ ་མོ་ནས་གཏན་འབེབས་ ེད་མཁན་དེ་ཡང་ ན་པར་མི་ ེད།

༡༢ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་མི་ མས་ ་ཞིང་ཆོ་ངེ་འདེབས་ ་
འ ག་པ་དང་། མགོའི་ ་ ེག་ཅིང་ ས་ལ་གསོ་མའི་གོས་ ོན་ ་བ ག ༡༣ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། མི་

མས་ ིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནོར་ ག་བཤས་ཏེ། ཤ་བཟའ་ཞིང་ ང་བ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། ངེད་
ཅག་བཟང་བ ང་ལ་རོལ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སང་ཉིན་འཆི་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར། ༡༤ ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོས་ང་ལ། ཉེས་པ་འདི་ ོད་ཅག་འཆི་ལ་ ག་པའི་ ས་ འང་ ་ཡངས་གཏོང་མི་ ིད་ཅེས་ ་དངོས་
ིས་ཞལ་ ོན་མཛད། འདི་ནི་ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ད ལ་མཛད་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་
མཁན་ཏེ། ག་མཛད་ཤེབ་ནའི་གམ་ ་སོང་ ེ། ཁོ་ལ། ༡༦ ོད་ ིས་འདི་ན་ཅི་ ེད་ ིན་ཡོད། ་ཞིག་གིས་འདི་
ན་ ར་ས་བ ོ་བཞིན་ཡོད། ལ་གང་ ་ཞེ་ན། མཐོ་བའི་ ལ་ན་རང་ཉིད་ལ་ ར་ས་བ ོ་བ་ ེ། ཕ་བོང་གི་ ོད་
ན་ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་བདེ་བའི་གནས་མལ་བ ོ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་འ ི་རོགས། ༡༧ ོས་དང་། གཙ་བོ་ནི་

ེས་ ་ ོབས་ ན་ཞིག་དང་འ ་བར། ོད་རང་དམ་ ་ ིལ་ནས་ གས་ ིས་ག ག་པར་འ ར། ༡༨ ཁོང་གིས་
ོད་རང་གཅིག་ ་ ིལ་ཏེ། ང་ལི་ག ག་པ་བཞིན་ཁོད་ཡངས་ས་ཞིག་ ་ གས་ངེས། ོད་བདག་པོའི་ ིམ་
ི་ངོ་ཚ་ནི། དེ་ ་གཟི་བ ིད་ ི་ཤིང་ ར་ ོད་ལ། དེ་ ་འཆི་བར་ཡང་ངེས་སོ༎ ༡༩ བདག་གིས་ ོད་རང་དཔོན་

གནས་དང་འ ལ་ ་འ ག་ལ། ོད་ནི་རང་གི་ ར་ ི་གོ་གནས་ནས་མར་ ང་བར་འ ར།
༢༠ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། བདག་གིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་བོས་ཏེ། ༢༡ ོད་ ི་

ི་གོས་ཁོ་ལ་བ ོན་ཞིང་། ོད་ ི་ ་རགས་དེ་ལ་ད ིས་པ་དང་། ོད་ ི་དབང་ཐང་དེའི་ལག་ ་ ད་དེ།
དེ་ཉིད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ི་ཕ་ ་འ ར་ངེས། ༢༢ ོད་ ིས་ ་བིད་ ི་ ིམ་ ི་ ེ་
མིག་དེའི་ ག་ ེང་ ་འཇོག་པར་འ ར། ཁོས་ ོ་ ེས་ན་གཏན་མཁན་མེད་ལ། ཁོས་ ོ་གཏན་ན་ ེས་མཁན་
མི་འ ག་གོ། ༢༣ བདག་གིས་ཁོ་རང་གཟེར་མ་ ་ཞིང་མ ེགས་པོར་བ བས་པ་བཞིན་བ ན་ ་འ ག་ལ། ཁོ་
རང་ཁོའི་ཕ་ ིམ་དེའི་གཟི་བ ིད་ ི་ ི་ ་འ ར་ ་འ ག་ངེས། ༢༤ ཁོའི་ཕ་ ིམ་ ི་གཟི་བ ིད་ཡོད་ཚད་ཁོའི་

་དང་ ་མོ། ཐ་ན་དེ་དག་ ་ ད་དང་བཅས་ཁོའི་ ེང་ ་འགེལ་བར་ ། དེ་ནི་ ོད་ ང་ ་ཐམས་ཅད་དེ།
ཕོར་བ་ནས་ཆང་ ོད་དང་བཅས་པ་ཡར་བཀལ་བ་དང་འ འོ༎

༢༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ་ཞིང་མ ེགས་པོར་བ བས་པའི་
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གཟེར་མ་ནི་འ ོག་ཅིང་ཆག་ ེ་ཐང་ ་ ང་བར་འ ར་ལ། དེའི་ ེང་ ་བཀལ་བའི་ ར་བོ་ནི་ཆད་དེ་ ང་
བར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༣ ཚར་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
ཐར་ཤིས་ ི་ ་ མས་ ིས་ཆོ་ངེའི་ ་ ོགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཚར་ནི་ཐང་ ོང་ ་ ར་ཏེ།

ཐ་ན་ཁང་པ་མེད་ལ་བ ོད་ འི་ལམ་ཡང་མེད་དོ༎ གཏམ་འདི་ནི་ཀིད་ཏམ་ ི་ ལ་ནས་འོང་བ་ཡིན། ༢ ་
མཚའི་འ མ་ ི་ ལ་མི་ ེ། ་མོ་ནས་མཚ་འ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ ག་པོར་ ར་བའི་ཚ་དོན་ ི་ཚང་བ་ མ་
པ། ོད་ཅག་ཁ་རོག་གེར་ ོད་ཅིག ༣ ་བོ་ཆེན་པོའི་ ེང་གི་ཤི་ཧོར་ ི་འ ་རིགས་དང་། ་བོ་ ེལ་ ི་འ ང་

ལ་ ི་ལོ་ཏོག་ནི་ཚར་ ི་ཡོང་འབབ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ཚང་འ ས་ ་ཁ་ ་ ར། ༤ ེ་ཚ་
དོན་པ། ོད་ངོ་གནོངས་པར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་མཚ་ཆེན་པོ་ ེ། ་མཚའི་ ོང་གི་མཁར་ ོང་གིས་འདི་

ད་ ། ང་ལ་ན་ ག་མེད་ལ་བ ེད་ ་ཡང་མེད། ེས་པ་ ོང་མ་ ོང་ལ་ན་ ང་མ་གསོ་ཡང་མ་ ོང་ཞེས་ཟེར།
༥ གཏམ་འདི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ེར་བས། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིས་ཚར་དང་འ ེལ་བའི་ ེང་བ ོད་འདི་ཐོས་
ནས་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར།

༦ ེ་ཚར་བ་ མ་པ། ོད་ཅག་ཐར་ཤིས་ ི་ ལ་ ་སོངས་ཤིག ་མཚའི་འ མ་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། ོད་
ཅག་གིས་ཆོ་ངེའི་ ་ ོགས་ཤིག ༧ འདི་ནི་ ོད་ཅག་དགའ་བའི་མཁར་ཏེ། ་མོ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་
ནང་ ་ ོད་པའི་ ལ་མི་ མས་ ིས་གཞན་ ི་ ལ་ ་གནས་བཅས་འ ག

༨ ཚར་ནི་ཅོད་པན་དང་ ན་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚང་བ་ནི་ ལ་ ས་དང་། དེའི་ཉོ་བདག་ནི་འཇིག་ ེན་
འདིའི་ ་ ག་ མས་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ད་ འི་ཉེན་ཁ་འདི་དང་འ ད་པ་ནི་ ་ཞིག་གིས་གཏན་འབེབས་

ས་པ་ཡིན་ནམ། ༩ དེ་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ ལ་ ིས་
ཁེངས་པའི་གཟི་བ ིད་ལ་བ ས་ ོད་དང་། ས་ ེང་གི་ ་ ག་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་

ིར་ འོ༎
༡༠ ཐར་ཤིས་ ི་མི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ།༽ མ་པ། ་བོ་ ེལ་བཞིན་ ོད་ ི་ ལ་ ོགས་ ན་ ་ ་

ཆོག ོད་རང་འཆིང་ ེད་ ི་ ་རགས་ཤིག་ཡོད་མི་ ིད། ༡༡ གཙ་བོས་ ་མཚའི་ ོགས་ ་ ག་བ ིངས་ཏེ།
ལ་ ེ་ མས་འདར་ ་བ ག་ལ། ཁོང་གིས་ཀན་ཨན་ལ་བཀའ་བ ོས་ནས་དེའི་ནང་གི་མཁར་ ོང་ མས་

བཤིག་པར་བ ོས་སོ༎ ༡༢ ཁོང་གིས་ཡང་འདི་ ད་ ། གཉའ་གནོན་ཐེབས་པའི་ཚ་དོན་ ི་ ལ་མི་ མ་པ།༼མ་
ཡིག་ ་ན་ ང་མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ད་ནས་བ ང་ ོད་ལ་དགའ་ ོ་ཡོད་མི་ ིད། ཡར་ལངས་ནས་ཀིད་ཏམ་

་སོངས་ཤིག དེ་ ་ཡང་ངལ་གསོའི་བདེ་བ་ཐོབ་མི་ ིད། ༡༣ ོས་དང་། ཀ་ལེབ་པའི་ ལ་ ་ ར་དམངས་
འདི་དག་མེད་ ང་། ེས་ ་ཨ་ ར་བས་ཐང་ ོང་ ་ ལ་ ེ་འདི་གནས་ ་བ ག་པ་ཡིན། ད་ ་དེ་དག་གིས་
མཁར་མཐོ་ ་བ ིགས་ཡོད་པ་དང་། ཚར་ ི་ཕོ་ ང་བཤིག་ ེ་ས་ ོང་ ་བ ར་འ ག ༡༤ ཐར་ཤིས་ ི་ ་
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མས་ ིས་ཆོ་ངེའི་ ་ ོགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་མཁར་ ོང་ས་ ོང་ ་བ ར་འ ག
༡༥ ས་དེར་ ེབས་ཚ། ཚར་ནི་ ལ་པོ་གཅིག་གི་ལོ་ཚད་དེ། ལོ་ངོ་བ ན་ འི་རིང་ལ་གཞན་ ིས་བ ེད་

པར་འ ར། ལོ་ངོ་བ ན་ འི་ ེས་ ། ཚར་ ི་གནས་ ལ་ནི་ ད་འཚང་མས་ ངས་པའི་ ་ད ངས་བཞིན་
འོ༎ ༡༦ བ ེད་ཟིན་པའི་ ད་འཚང་མ་ ོད། པི་ཝང་ཐོགས་ཏེ་མཁར་ ི་ ོགས་ ན་ ་སོང་ནས་ད ོལ་ལེན་

མང་ ་ ས་ན། གཞན་ ིས་ ོད་རང་ ན་པར་འ ར། ༡༧ ལོ་ངོ་བ ན་ འི་ ེས་ ། གཙ་བོས་ ར་ཡང་ཚར་
ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ཏེ། ཁོ་ལ་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཅིང་།༼མ་ཡིག་ ། ་ཕོགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་དེ་དང་
མ ངས།༽ ས་ ེང་གི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་ཉོ་འཚང་ ས་ཆོག་གོ།༼མ་ཡིག་ ། གཡེམ་ལ་ གས་
ཆོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༨ ཁོའི་ཚང་ ས་དང་བོགས་ མས་གཙ་བོ་ལ་དབང་ནས་དམ་པར་ ར་ཏེ། གསོག་
པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ཚང་ ས་ མས་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཐོབ་ ེ། དེ་དག་
འ ང་ཞིང་གོས་ཡོད་པར་འ ར་རོ༎

༢༤ ོས་དང་། གཙ་བོས་ས་གཞི་ ོང་བར་བཏང་ཞིང་ས་ ོང་ ་བ ར་བར་མ་ཟད། ས་གཞིའི་ ་
འོག་བ ེས་ཏེ་ ལ་མི་ མས་འཐོར་ ་བ ག ༢ དེ་ ས་མི་སེར་བཞིན་ ་མཆོད་དཔོན་དང་།

གཡོག་པོ་བཞིན་ ་བདག་པོ་དང་། གཡོག་མོ་བཞིན་ ་བདག་མོ་དང་། ཉོ་བདག་བཞིན་ ་ཚང་བ་དང་། ན་
བདག་བཞིན་ ་ ན་པ་དང་། ེད་ལེན་མཁན་བཞིན་ ་ ེད་འཇལ་མཁན་ཡང་དེ་ ར་ ་འ ར་རོ༎ ༣ ས་
གཞི་ཐམས་ཅད་ ོང་བར་བཏང་ ེ་ས་ ོང་ ་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༤ ས་ ེང་ག ང་འབོད་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། འཇིག་ ེན་ ད་པའི་ལམ་ ་ ོགས། ས་ ེང་ ་གོ་ས་མཐོ་ ་གནས་
པ་ མས་ ང་ ད་པར་འ ར། ༥ ས་གཞི་ཡང་དེའི་ ེང་ན་གནས་པའི་ ལ་མི་ མས་ ིས་མི་གཙང་བར་
བཟོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ིམས་ གས་དང་འགལ་ཞིང་། ིམས་ ོལ་དོར་ལ་གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་དང་
འགལ། ༦ དེ་བས། ས་གཞི་དམོད་མོས་ ར་མིད་བཏང་བས། དེའི་ ེང་ན་གནས་པ་ མས་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ་
གསལ་བོར་མངོན། ས་ ེང་གི་ ལ་མི་མེས་འཚག་ ེ་ ལ་ ་ ང་ ་ཙལ་ལས་ ས་པར་མི་འ ར། ༧ ཆང་
གསར་ ིས་ག ང་འབོད་ ་ཞིང་ ན་ཤིང་ ིད་པར་འ ར་ལ། སེམས་པ་ ོ་བས་བ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་
འ ན་ ་འདོན་པར་འ ར། ༨ ་ ང་གི་ ོ་བ་མཚམས་འཇོག་ཅིང་། གསོལ་ ོན་ ི་དགོད་ ་མེད་ལ། པི་ཝང་
ད ོལ་བའི་ ོ་བ་འཇགས་པར་འ ར། ༩ མི་ མས་ལ་ཆང་བ ང་ཞིང་ ་ལེན་པའི་བ ལ་བ་མེད་པར་འ ར་
ལ། ཆང་རག་འ ང་མཁན་ མས་ ིས་ཆང་ཡང་ཁ་བར་སེམས། ༡༠ ོང་བར་ ར་བའི་མཁར་བ ག་ ེས།

ད་ ིམ་རེ་རེས་ ོ་གཏན་ཏེ་ནང་ ་འ ལ་མི་ བ་པར་ ེད། ༡༡ ང་ལམ་ ་ཆང་འ ང་གི་ ོ་བའི་འ ན་ ་
ཡོད་ཅིང་། ོ་ ིད་ཐམས་ཅད་ ན་ནག་ ་འ ར་ལ། ས་ ེང་གི་དགའ་ ོ་ཡང་མེད་པར་འ ར། ༡༢ མཁར་
ནང་ ོང་བར་འ ར་ཞིང་། མཁར་ ོ་བ ག་པར་འ ར། ༡༣ ས་ ེང་གི་དམངས་ཡོད་ ་ནི། ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་

ལ་བ་དང་འ ་ལ། ན་ཤིང་ལས་འ ས་ ་བཏོག་པ་བཞིན་ཕལ་ཆེར་མེད་པར་འ ར།
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༡༤ མི་འདི་དག་གིས་དགའ་འབོད་ ེད་ཅིང་། ་མཚའི་ ོགས་ནས་གཙ་བོས་ མ་ཟིལ་ལ་ ད་ཆེན་པོས་
འབོད་པ་གཏོང་། ༡༥ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་གིས་ཤར་ ོགས་ནས་གཙ་བོ་ལ་གཟི་ ིན་དང་ ན་པར་ ་དགོས།

་མཚའི་ ིང་ ན་དག་ལས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་མཚན་ལ་གཟི་ ིན་དང་ ན་པར་ ་དགོས།
༡༦ སའི་མཐའ་ནས་མི་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། གཟི་ ིན་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་ ་ལེན་པ་ང་
ཚས་ཐོས་པས། ངས་འདི་ ད་ ། ང་མེད་པར་འ ར། ང་མེད་པར་འ ར་རོ༎ ང་ལ་ཉེས་ ོན་འཕོག་ངེས། གཡོ་

་ཅན་ ིས་གཡོ་ ་ ོམ་ཞིང་། གཡོ་ ་ཅན་ ིས་གཡོ་ ་ཆེན་པོ་ ོམ་མོ་ཞེས་ ས། ༡༧ ེ་ས་ ེང་གི་ ལ་མི་
མ་པ། འཇིགས་ ག་དང་། དོང་དང་། ་ ི་ མས་ ོད་ ི་གམ་ ་ ེབས་ལ་ཉེ། ༡༨ འཇིགས་ ག་གི་ ་ལ་

གཡོལ་མཁན་ མས་དོང་ནང་ ་ ང་ལ། དོང་ནང་ནས་ ིར་ཐོན་པ་ མས་ ི་ལ་འ ད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གནམ་ ི་ ེ ་ ང་ ེ་ལ། ས་ཡི་ ིང་གཞི་ ལ་ ང་། ༡༩ ས་གཞི་ཡོངས་ ་བ ག་ ེ་ག་ས་གང་ ་སེར་གས་ བ་
ཅིང་། གཡོ་འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་། ༢༠ ས་གཞི་ནི་ཆང་འ ང་ཞིག་དང་འ ་བར་གཡས་འ ར་གཡོན་འ ོར་ ེད་
ཅིང་། མཁའ་ ་ད ངས་པའི་མལ་ ི་དང་འ ་བར་ཕར་གཡོ་ ར་གཡོ་ ེད། དེའི་ ེང་གི་ཉེས་པ་ཤིན་ ་ ི་
བས་ ིབ་ ེ་ ར་འ ེང་བར་མི་ ས།

༢༡ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། གཙ་བོས་མཐོན་པོའི་ ལ་ནས་མཐོ་བའི་དམག་དཔོན་ མས་ལ་ཉེས་ཆད་
གཅོད་ཅིང་། ས་ ེང་ནས་ས་ ེང་གི་ ལ་པོ་ མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅད་ངེས། ༢༢ དེ་དག་ནི་བཙན་མ་དང་འ ་
བར་བཙན་ཁང་ལ་ ན་ ་ ད་པར་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་བཙན་ཁང་ ་བཀག་ ེ་ཉིན་མང་པོའི་ ེས་ ་ད་
གཟོད་ཉེས་པ་ལ་བ ག་པར་འ ར།༼ཡང་ན། གཟིགས་ ོང་།༽ ༢༣ ས་དེར། ་བ་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ལ།
ཉི་མ་ཁ་ ེངས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་རི་བོ་ཙ་ཡོན་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་

ལ་པོ་ ེད་པར་འ ར་ལ། ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ ི་ ད་པོ་ མས་ ི་ ང་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་
པར་འ ར་རོ༎

༢༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ་ཡིན་པས། ངས་ ེད་ལ་བ ར་ཞིང་། ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ོད་
བ གས་འ ལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་ གས་དཀར་ག ང་ ང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་འ ིན་

ལས་མཛད་ཅིང་། ེད་ ིས་ ་མོའི་ ས་ ་འཆར་འགོད་ ས་པ་ མས་འ བ་ ་བ ག ༢ ེད་ ིས་མཁར་
ཞིག་རོ་ ་བཏང་བ་དང་། མཁར་བཙན་པོ་ས་ ོང་ ་བ ར་བར་མ་ཟད། ི་མི་དག་གི་ཕོ་ ང་གི་མཁར་ ང་
མཁར་ ་མི་བ ི་ཞིང་། ནམ་ཡང་བ ར་བ ན་ ་མི་ བ་པར་ ས། ༣ དེ་བས་ ོབས་དང་ ན་པའི་དམངས་

ིས་ ེད་ལ་གཟི་ ིན་ ལ་ཅིང་། ག་ ལ་ཅན་ ི་ ལ་ ེའི་མཁར་ ིས་ ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད། ༤ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ག་ ལ་བ་ མས་ ིས་མི་ མས་ལ་ བ་ཚད་ ོམ་ ས། དེ་དག་འ བ་མ་ ང་ལ་འ ད་པ་ ར་ ་

ང་ ེ། ེད་ནི་ད ལ་བོ་ མས་ ི་ བ་ ེན་དང་། ཉམ་ཐག་ ་ ར་བ་ མས་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་
ས་ ི་ བ་ ེན་དང་། འ བ་མ་གཡོལ་སའི་གནས་དང་། ཚ་བར་ ོལ་བའི་ ིབ་མ་ ་ ར། ༥ ེད་ ིས་ ི་
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མིའི་འ ་ལོང་གི་མགོ་གནོན་ ས། ཐན་པའི་ ལ་ ི་ཚ་བ་མར་འ ིབ་པ་དང་འ ་ལ། ག་ ལ་བའི་ ལ་ཁའི་
་འགོག་ ས། ཚ་བ་ ིན་ ིས་ཞི་བར་ ས་པ་དང་འ །

༦ རི་བོ་འདིའི་ ེང་ ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་དམངས་ཡོད་ ་ལ་བཟའ་ ན་ མ་ཚགས་པས་
གསོལ་ ོན་བཤམ་ཞིང་། ཆང་ ིང་དང་། ང་དང་ཚལ་ ིས་ཁེངས་པའི་བཟའ་བ། དེ་མིན་ཆང་ ིང་གི་ ངས་
མས་གསོལ་ ོན་ ་ཆེར་བཤམ་པར་ངེས། ༧ ཡང་ཁོང་གིས་རི་བོ་འདིའི་ ེང་ ་དམངས་ཡོད་ ་དངོས་པོ་
འགེབ་ ེད་དང་། ལ་ ེ་ཡོངས་ ི་གདོང་ ིབ་ ེད་ ི་ཡོལ་བ་ ེ་བར་འ ར། ༨ ཁོང་གིས་འཆི་བ་ནས་གཏན་
གནས་ ི་བར་ ་ཡོད་ཚད་ ར་མིད་ ་བཏང་འ ག གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་མི་རེ་རེའི་གདོང་གི་ ལ་ ་འ ིད་
ཅིང་། གནམ་འོག་ན་གནས་པའི་རང་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ངོ་ཚ་མེད་པར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་
བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༩ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ང་ཚས་ ་
མོ་ནས་ཁོང་ལ་ ག་ནས་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ ོབ་པར་ངེས། འདི་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ང་ཚས་ ་མོ་ནས་
ཁོང་ལ་ ག་ནས་ཡོད། ང་ཚ་ནི་ཁོང་གིས་བ བས་པ་ལ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ངེས་ཞེས་ཟེར། ༡༠ གཙ་བོའི་ ག་
རི་བོ་འདིའི་ ེང་ ་འཕོག་པར་འ ར་ཞིང་། མོ་ཨབ་པའི་ ོད་གནས་ནི་ ་ མ་པོ་མི་གཙང་བའི་ ིང་ འི་
ནང་ ་འཕངས་པ་བཞིན་གཞན་ ིས་ ོག་བ ིས་ ་ངེས་སོ༎ ༡༡ ་བ་ མས་ ིས་ ་ནང་ ་ལག་པ་ ོང་བ་
ཇི་བཞིན་དེ་དག་གིས་དེའི་ནང་ ་ལག་པ་ ོང་བར་ ེད་ ང་། གཙ་བོས་དེའི་ང་ ལ་དང་། དེའི་ལག་པས་
བ མ་པའི་གཡོ་ ་ མས་མཉམ་ ་བ ག་པར་ ་ངེས། ༡༢ གཙ་བོས་ ོད་ ི་མཁར་ ེང་གི་ ེགས་ ་མཐོན་
པོ་ མས་ ེལ་བ་དང་། བ ོག་ ེ་ ོམས་ཤིང་ ལ་ ་བ ག་ངེས་སོ༎

༢༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ཡ་ ་ འི་ ལ་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ ་འདི་ལེན་པར་ངེས། གང་ཞེ་ན།
ང་ཚ་ལ་མཁར་བཙན་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ། གཙ་བོའི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ནི་མཁར་དང་ར་ ོར་

་འ ར་ངེས་ཤིང་། ༢ མཁར་ ི་ ོ་འཕར་ཡངས་པོར་ ེས་ནས། ཡིད་ ོན་ ང་བའི་ ང་བདེན་ ི་དམངས་
མས་དེའི་ནང་ལ་འ ལ་ ་འ ག་ངེས། ༣ ོ་སེམས་བ ན་པོ་ ེད་ལ་གཏད་ན། ེད་ ིས་དེ་ལ་བདེ་བ་

བ ོལ་བར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ ེད་ཉིད་བ ེན་པས་སོ༎ ༤ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ས་གཏན་ ་བ ེན་
པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕ་བོང་ཡིན། ༥ ཁོང་གིས་མཐོ་སར་གནས་པ་
དང་མཁར་མཐོན་པོ་ མས་ ེལ་བ་དང་། མཁར་བཤིག་ཅིང་བ ོག་ ེ་ ོམས་པར་ ེད་ལ། ལ་ ་ ོག་པར་

ེད། ༦ དེ་ནི་གཞན་ ིས་ ོག་བ ིས་ ེད་པ་ ེ། ག་བ ལ་དང་འ ད་པ་ མས་ ི་ ང་བ་དང་ཉམ་ཐག་པ་
མས་ ི་ ང་བས་ ོག་བ ིས་ ་བར་འ ར།

༧ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་ལམ་ནི་ ང་བོར་གནས་པས། ང་བོར་གནས་པའི་ཇོ་བོ་ལགས། ང་བདེན་
ོང་མཁན་ ི་ལམ་ ང་བོར་ ོང་རོགས། ༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚས་ ེད་ ིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་སའི་ལམ་ནས་
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ེད་ལ་ ག ང་ཚས་སེམས་ནས་ཡིད་ ོན་ ེད་ས་ནི་ ེད་ ི་མཚན་ཏེ། ེད་ ི་ ན་པར་འོས་པའི་མཚན་དེ་
ཡིན། ༩ ནམ་ ང་གི་ ས་ ། ངའི་སེམས་ ིས་ ེད་ལ་ ོན་ཞིང་། ངའི་ཁོང་ན་གནས་པའི་ མ་ཤེས་ ིས་ ེད་
ཉིད་འཚལ་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ། ས་ ེང་གི་ ལ་
མི་ མས་ ིས་ ི་ ོམས་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད། ༡༠ མི་ངན་པ་ལ་བཟང་ ་བ ས་ ང་། དེས་ ི་ ོམས་ལ་ ོབ་ ོང་
མི་ ེད་ཅིང་། ང་བདེན་ ི་ས་ ེང་ནས་དེས་ ང་བདེན་མིན་པའི་ལས་ལ་ ོད་པར་ ེད་ལ། གཙ་བོའི་ཟིལ་

གས་ལའང་ ང་དོགས་མི་ ེད། ༡༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ག་མཐོ་ ་བཏེགས་ ང་། དེ་དག་གིས་ ེད་
ལ་ ་བར་མི་ ེད་ ང་། ེད་ ིས་མི་སེར་ལ་ ིང་ནས་གཅེས་པ་མཐོང་ནས་ཁ་ ེངས་པར་ ར་བ་དང་། ེད་

ི་ད ་བོ་ མས་མེས་ཚག་པར་ ར།
༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་བདེ་བ་བ ོལ་བར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་

ས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་འ བ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༣ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ེད་
མ་ཡིན་པའི་ཇོ་བོ་གཞན་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་བདག་པོ་ ས་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ཁོ་ན་བ ེན་ཅིང་། ེད་ ི་
མཚན་ ེང་བར་ ། ༡༤ དེ་དག་ཤི་ ེས་ ར་ཡང་གསོན་མི་ ིད་ལ། དེ་དག་འདས་ ེས་ ར་ཡང་ལངས་མི་ ིད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་ཅིང་དེ་དག་བ གས་པར་མཛད་པས། དེ་དག་གི་མིང་ནི་
ཡོངས་ ་མེད་པར་ ར་ཏོ༎ ༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ལ་འབངས་མང་ ་ ེལ། ེད་ ིས་ ལ་འབངས་
མང་ ་ ེལ། ེད་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ཅིང་། ེད་ ིས་ ལ་ ི་མཐའ་བཞི་ ་བ ེད་པར་མཛད། ༡༦ ེ་གཙ་བོ་
ལགས། དེ་དག་གིས་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ནས་ ེད་ཉིད་བཙལ་ཞིང་། ེད་ ི་ཉེས་ཆད་དེ་དག་གི་ ེང་ ་བབས་

ས། དེ་དག་གིས་སེམས་བསམ་པའི་གཏིང་ནས་ ེད་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ། ༡༧ ད་མེད་ མ་མས་ ་བཙའ་ལ་
རན་ ས། ན་ ག་བཟོད་མ་ བ་པར་ ད་འདོན་པ་ཇི་བཞིན། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ང་ ེད་ ི་ ང་ནས་དེ་

ར་ ེད་ ིན་མཆིས། ༡༨ ངེད་ཅག་ལ་ མ་མའི་ན་ ག་ ེས་ ང་། མངལ་ལས་ཐོན་པ་ནི་ ང་དང་འ ་བར་
ར། ངེད་ཅག་གིས་ས་ ེང་ནས་གཞན་ ོབ་པའི་ལས་མ་ ས་ལ། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་ ལ་མི་ མས་ ང་ ད་

པར་མ་ ར། ༡༩ གཤིན་པོ་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ ི་གཤིན་པོ༽ མས་ ར་གསོན་པར་འ ར། བེམ་པོ་༼མ་ཡིག་ ་
ངའི་བེམ་པོ།༽ མས་ཡར་ལངས་པར་འ ར། ེ་ས་ ལ་ ི་ ོད་ ་ཉལ་བ་ མས། སད་པར་ ིས་ལ་ ་ལོངས་
ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ཟིལ་བ་ནི་ ོ་ཚད་ ེང་གི་ཟིལ་བ་དང་འ ་བས། ས་གཞིས་ ང་གཤིན་པོ་ མས་

ོད་དགོས།
༢༠ ངའི་མི་སེར་ མ་པ། ོད་ཅག་ཁང་པ་ནང་མའི་ནང་ ་འ ལ་ནས་ ོ་གཏན་ཏེ། གས་ ོ་བ་ཡལ་

བའི་བར་ ་དར་ཅིག་ ང་རོགས། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཁོང་གི་བ ི་གནས་ནས་ཕེབས་ཏེ། ས་ ེང་གི་
ལ་མི་ཚའི་ ག་ཉེས་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ས་གཞིས་ ང་རང་གི་ནང་ ་སིམ་པའི་ ག་ ་ ིར་

མངོན་ཏེ། བསད་ཟིན་པ་ མས་ ེད་པར་མི་ ེད་དོ་ཞེས་པ་དེའོ༎
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༢༧ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། གཙ་བོས་མ ེགས་ཤིང་ ོབས་དང་ ན་པའི་ ི་ཆེན་པོས་ཉ་ཆེན་ གས་པ་
ེ། ར་བ ོད་ ི་ ལ་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའམ། ཉ་ཆེན་ གས་པ་ ེ། འ ོག་བ ོད་ ི་ ལ་དེ་

ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་། དེ་མིན་ ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་ཆེན་པོ་དེ་གསད་པར་འ ར།
༢ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ན་ཆང་བཙགས་སའི་ ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ོད་ཅག་གིས་ར་བ་དེར་

བ ན་ནས་འདི་ ད་ ། ༣ བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་ ན་འ མ་ར་བ་ ང་མཁན་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ ས་ ར་
་བཏང་ཞིང་། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ང་ ེ་གཞན་ལ་གནོད་ ེད་ ་འ ག་མི་ ིད། ༤ བདག་གི་སེམས་ ་ ོ་

བ་འཛན་པར་མི་ ། གལ་ཏེ་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་གིས་ང་ལ་འཐབ་པར་ ེད་ན། ང་རང་ ོབས་པ་ཆེན་པོས་
མ ན་ ་བ ོད་དེ། དེ་ཉིད་ཡོངས་ ་མེ་ ་འ ལ་བར་ ། ༥ དེ་ལས་ ོག་ ེ། དེ་ནི་ངའི་ ས་པ་ལ་འ ས་ནས་
ང་དང་མ ན་པར་ ་ཟེར་ན། བདག་ནི་དེ་དང་མ ན་པར་ འོ་ཞེས་ ་ལོངས་ཤིག

༦ མ་འོངས་པའི་ ས་ ་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་བ་ གས་པར་འ ར་ལ། ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ ག་གསར་འ ས་ཤིང་
མེ་ཏོག་བཞད་དེ། དེ་དག་གི་འ ས་ ས་འཇིག་ ེན་འདི་ བ་པར་འ ར།

༧ ཇོ་བོས་དེ་དག་ལ་ ོལ་བ་ནི། དེ་དག་ལ་ ོལ་མཁན་ མས་ལ་ཇི་ ར་ ོལ་བ་བཞིན་ ོལ་ ིད་དམ། དེ་
དག་གསོད་པ་ནི། དེ་དག་གསོད་མཁན་ མས་ཇི་ ར་གསོད་པ་བཞིན་གསོད་ ིད་དམ། ༨ ེད་ ིས་དེ་དག་
མངགས་པ་ནི། གོ་ བས་དང་བ ན་ནས་དེ་དག་ལ་འ ན་འ གས་པ་ཡིན་ལ། ཤར་ ང་ག གས་པའི་ཉིན་
མོར། ང་འ བ་ ིས་དེ་དག་འ ེར་བར་འ ར། ༩ དེ་བས། ཡ་ཀོབ་ ི་ ག་ཉེས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་བར་འ ར།
དེའི་ཉེས་པ་སེལ་མིན་ནི་འདི་ལ་རག་ལས་ཏེ། གང་ཞེ་ན། བསང་ ིའི་ ོ་ མས་སིལ་ ར་བཅག་པའི་ ོ་ཐལ་ ་
བཏང་ ེ། ་ཤིང་དང་ཉི་མའི་ག གས་བ ན་ ར་ཡང་མི་ གས་པར་ ེད། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཁར་བཙན་
པོ་ཁེར་ ང་ ་ ས་ནས་གཞན་ ིས་དོར་བའི་མཚར་ ལ་ཏེ། ཐང་ ོང་དང་འ ་བར་ ར། བེ ས་དེ་ ་ ་
བཟའ་ཞིང་ཉལ་བ་དང་། དེ་མིན་དེའི་ནང་གི་ ོང་བོའི་ཡལ་ག་ཐམས་ཅད་ཟོས་ཚར་བར་ ེད། ༡༡ ཡལ་འདབ་

མ་པར་ ར་ན་གཞན་ ི་གཅོད་པར་ ེད་ཅིང་། ད་མེད་ མས་ ིས་ ད་ཤིང་ ་ ེད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
མི་སེར་ མས་ ན་ཞིང་ ོངས་པས། དེ་དག་གི་ ེད་པོས་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་ ིད་ལ། དེ་དག་འགོད་
མཁན་ ིས་ ང་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ིན་བ ོལ་མི་ ིད།

༡༢ ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། གཙ་བོས་ ་བོ་ཆེན་པོ་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ ན་བར་ །
མི་ མས་ ིས་ ོང་མགོའི་སིལ་ཏོག་འ ་བ་བཞིན་ ། ོད་ཅག་རེ་རེ་བཞིན་ ན་ ་བ ་ངེས། ༡༣ ཉིན་དེར་

ེབས་ ས། ་ ང་གི་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ གས་ཏེ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་ནི་མེད་པར་འ ར་ལ། དེ་མིན་ཨེ་ཇིབ་ ི་
ལ་ནས་མཐར་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ིར་ལོག་ ེ། དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམ་པའི་རི་ ེང་ནས་གཙ་བོ་

ལ་བ ེན་བ ར་ ་ངེས་སོ༎

༢༨ ི་ ད། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ཆང་ ལ་ མས་ནི་ ང་བ་གཤིན་པོའི་རི་ ེར་ ོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་



1088 ཡེ་ཤ་ ཱ 28

སེམས་ནི་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་དང་། མགོ་ ་ཁེངས་པའི་ཅོད་པན་འཆིང་ཡོད་པས། མེ་ཏོག་ ིད་
པ་ཇི་བཞིན་འ ར་རོ༎ ༢ ོས་དང་། ཇོ་བོ་ལ་མ ་དང་ ས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་འ ག དེ་ནི་སེར་བ་དང་། ང་
འ བ་ ག་པོ་དང་། ་བོ་ཆེན་པོ་ ས་པ་དང་འ ་བར། ཁོང་གིས་ཅོད་པན་དེ་ས་ ་བ ར་བར་ངེས། ༣ ཨེབ་
ར་ཡིམ་ ི་ང་ ལ་དང་ ན་པའི་ཆང་ ལ་ མས་ ི་ཅོད་པན་ནི་གཞན་ ིས་ ོག་འོག་ ་བ ི་བར་འ ར།
༤ གཟི་ ིན་དེ་ནི་ ང་བ་གཤིན་པོའི་རི་ ེང་ ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་ ིད་པ་ ེ། ད ར་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ་

ིན་པའི་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་དང་འ ་བས། འ ས་ ་དེ་ ་ཞིག་གི་ལག་ ་ཐོབ་ན་མིད་པར་འ ར།
༥ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ནི་ ལ་ ་ ག་པའི་དམངས་ མས་ ི་གཟི་ ིན་

འབར་བའི་ཅོད་པན་ ་འ ར་ལ། ༦ ི་ ེང་ ་བ ད་དེ་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་དེའི་ ི་ ོམས་ ི་ གས་ ་
འ ར་བ་དང་། དེ་མིན་མཁར་ ོ་ནས་ད ་བོ་ ིར་ ོག་པའི་ ོབས་ གས་ འང་འ ར་རོ༎

༧ ད་ ་ ལ་འདིའི་མི་ མས་ ིས་ཆང་བ ང་ ེ་གཡས་འ ར་གཡོན་འ ོར་དང་། ཆང་རག་བ ང་
ེ་གཡས་འ ེལ་གཡོན་འ ེལ་ ས་འ ག མཆོད་དཔོན་དང་ ང་ ོནཔས་ ང་ཆང་རག་བ ང་ ེ་གཡས་

འ ར་གཡོན་འ ོར་ ེད་ཅིང་། ཆང་གིས་བཟི་ནས་འ ག་པ་དང་། ཆང་རག་བ ང་ ེ་གཡས་འ ེལ་གཡོན་
འ ེལ་ ས་ནས་འ ག དེ་དག་གིས་ ང་ ན་མ་བ ན་ཅིང་། ཞལ་ ེ་ལོག་པར་གཅོད། ༨ ན་ངོས་ཐམས་
ཅད་ ག་རོས་མི་གཙང་བར་བཟོས་ཏེ། གཙང་བའི་གནས་ཤིག་མི་ ང་། ༩ ང་ ོན་པར་འ ་ ོད་ ེད་མཁན་

མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོས་ ་ལ་ཤེས་ཡོན་ ོན་དགོས་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ཁོའི་ ད་ཆའི་དོན་གོ་བ་ཡིན།
ཨ་མའི་ ་མ་དང་ མ་ཁར་གསར་ ་ཁ་ ལ་བ་དག་གིས་དོན་གོ་བ་ཡིན་ནམ། ༡༠ ཁོས་བཀའི་ ེང་ ་བཀའ་

ང་དང་། བཀའ་ འི་ ེང་ ་བཀའ་ ་དང་། ིམས་ གས་ ིས་ ེང་ ་ ིམས་ གས་དང་། ིམས་ ོལ་ ི་
ེང་ ་ ིམས་ ོལ་ ོན་པ་སོགས། འདི་ནས་ ང་ཟད་དང་། དེ་ལས་ ང་ཟད་ལེན་པར་ ེད་ཅེས་ ས། ༡༡ ང་
ོན་པས་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇོ་བོས་ ི་མི་ མས་ ི་མ ་དང་། ི་མི་ མས་ ི་ ེ་གཡར་ཏེ་མི་

སེར་འདི་ མས་ལ་ག ངསཔ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༡༢ ཁོང་གིས་ ོན་ཆད་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཐང་ཆད་པའི་
མི་ མས་ལ་ངལ་གསོ་ ་འ ག་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན། ད་གཟོད་ངལ་སོས་ཤིང་ ིད་པར་འ ར་ངེས་ཞེས་
ག ངས་ ང་། དེ་དག་གིས་མ་ཉན་ཏོ༎ ༡༣ དེ་བས། གཙ་བོའི་ག ངས་ནི་བཀའ་ ང་གི་ ེང་ ་བཀའ་ ང་
དང་། བཀའ་ འི་ ེང་ ་བཀའ་ ་དང་། ིམས་ གས་ ི་ ེང་ ་ ིམས་ གས་དང་། ིམས་ ོལ་ ི་ ེང་ ་

ིམས་ ོལ་ ོན་པ་སོགས། འདི་ནས་ ང་ཟད་དང་། དེ་ལས་ ང་ཟད་ལེན་པར་ ར་བས། དེ་དག་མ ན་ ་
སོང་ན་གན་ ལ་ ་འ ེལ་བ་དང་ཆག་པར་འ ར་ཞིང་། ི་ནང་ ་ ད་དེ་ག ང་བར་འ ར།

༡༤ དེ་བས། ོད་ཅག་རང་ ོམ་ཅན་འདི་དག་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པའི་མི་སེར་འདི་དག་ལ་དབང་
ེད་མཁན་དག་གིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་དགོས། ༡༥ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་

གིས་འཆི་བ་ལ་ཁ་ཆད་བཏབ་ཡོད། ད ལ་བ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་ཡོད་པས། ད ་དམག་༼མ་ཡིག་ །
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ག༽ ་བོ་ ས་པ་བཞིན་ ེབས་པའི་ ས་ འང་། ངེད་ཅག་ལ་ ེང་ ་འབབ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་
ཅག་གིས་ ན་གཏམ་ནི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་དང་། ལ་འཆོས་ནི་ ང་སའི་གནས་ ་ ས་ཡོད་ཅེས་ ས།
༡༦ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ཙ་ཡོན་ ི་ ིང་གཞིར་ ོ་ཞིག་བཞག་
ཡོད། ོ་དེ་ལ་ད ད་ཞིབ་གནང་ ེ་ ིང་གཞི་བ ན་པོ་དང་། རིན་ཐང་ ལ་བའི་ཁང་པའི་ ར་ ོ་ཞིག་ཡིན་
པ་ཤེས་ཡོད། ཡིད་ ོན་ ང་བའི་མི་ལ་ ེལ་འ བ་ ེ་མི་ ིད། ༡༧ བདག་གིས་ ི་ ོམས་ཐིག་ ད་དང་། ང་
བདེན་གཏིང་ ོ་ ་ ་ངེས། སེར་བས་ ན་ ི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་འ ར་བ་དང་། ་བོས་ ང་གནས་བ བ་
པར་འ ར། ༡༨ ོད་ཅག་གིས་འཆི་བ་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་འདོར་བ་དང་། ད ལ་ཁམས་ལ་བཞག་པའི་
འ ེལ་བ་དེ་ གས་པར་མི་འ ར། ད ་དམག་༼མ་ཡིག་ ། ག༽ ་བོ་བཞིན་འ ར་འོང་ ས། ོད་ཅག་དེས་

ོག་བ ིས་ ་ངེས་སོ༎ ༡༩ དེར་བ ད་ནས་འ ོ་ཐེངས་རེ་རེར་ ོད་ཅག་ག ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཉིན་རེའི་ཞོགས་པར་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་ལ། ཉིན་དང་མཚན་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ༎ གཏམ་ ི་དོན་གོ་མཁན་

མས་ ང་ ག་པར་འ ར། ༢༠ མ་གཞི་མལ་ ི་ ང་བས་བ ངས་ མ་མི་ ས་ལ། མལ་ ལ་ ང་བས་ ས་
པོ་འགེབ་པར་མི་ ས། ༢༡ གཙ་བོ་ནི་རི་བོ་ཕེ་ར་རིམ་ ི་ ེང་ ་ཡར་བཞེངས་པ་བཞིན་བཞེངས་ངེས་ལ། ཁོང་
གིས་ ང་བ་གི་བེ་ཨོན་ ་ཇི་ ར་ གས་ ོ་བ་བཞིན་ ོ་བར་འ ར། ཁོང་གི་མཛད་པ་ ེ། མཛད་པ་ ད་པར་
བ་དེ་འ བ་ ་འ ག་ལ། ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ཏེ། འ ིན་ལས་ ད་མཚར་བ་དེ་འ བ་ ་འ ག་ངེས། ༢༢ ད་

་ ོད་ཅག་ལ་རང་ ོམ་ཆེ་མི་ ང་ ེ། རང་ ོམ་ཆེ་ན་ ོད་ཅག་ ོམ་ ེད་ ི་ཐག་པ་ ་བར་འ ར་ཡང་ ིད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ང་ནས་ཐོས་པ་ ར་ན། ལ་ཡོངས་ ་མེད་
གཏོང་བའི་འ ིན་ལས་བ བས་པར་ གས་ཐག་བཅད་ཟིན།

༢༣ ོད་ཅག་གིས་ ་བ་ ག་ ེ་ངའི་ ་ལ་ཉོན་ཅིག སེམས་ཞིབ་མོས་ངའི་ ད་ཆ་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༤ ས་
བ ོག་ ེ་ས་བོན་འདེབས་མཁན་ མས་ ིས་ ན་ ་ས་བ ོག་པ་ ིད་དམ། ས་ ན་ ་ས་ ོད་བ ལ་ ིད་
དམ། ༢༥ དེས་ཞིང་ལ་ཤད་བ བ་ ེས་གོ་ ོད་ ང་བ་དང་། གོ་ ོད་ཆེ་བ་འདེབས་ཤིང་། འ ེད་ག ང་ ་ ོ་
དང་ནས་འདེབས་པ་དང་། ཞིང་མཐར་ ོ་རགས་མོ་འདེབས་པ་མིན་ནམ། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ་ཡིས་ཁོ་
ལ་ཞིང་ཇི་ ར་འདེབས་པའི་ ལ་བ བས་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ལ་ ོབ་ ོན་ཡང་གནང་། ༢༧ གོ་ ོད་ ང་བ་
ལེན་པ་ལ་ ོ་དབལ་ ན་པའི་ཞིམ་ཆས་མི་མཁོ་ལ། གོ་ ོད་ཆེ་བ་ལེན་པ་ལ་ ོ་རིལ་ཡང་མི་དགོས་པར།༼མ་
ཡིག་ ། ཤིང་ འི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། གཤམ་ ་དེ་དང་མ ངས།༽གོ་ ོད་ ང་བ་ལ་ད ག་པ་དང་།
གོ་ ོད་ཆེ་བ་ལ་ ོང་ མ་ ིས་ཆོག་གོ། ༢༨ བག་ལེབ་བཟོ་ ེད་ ི་འ ་རིགས་ནི་ཞིབ་པར་ ེད་དགོས་ ང་ ས་

ན་ ་ ག་མི་དགོས། ོ་རིལ་དང་ ་གཅོག་པ་ལས་འཐག་མི་དགོས། ༢༩ འདི་ཡང་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ཁོང་གི་ཐབས་ ས་ནི་ངོ་མཚར་ལ། ཁོང་གི་ཤེས་རབ་ནི་ ་ཆེའོ༎

༢༩ ེ་ཨ་རི་ཨེལ། ཨ་རི་ཨེལ། ་བིད་ ིས་ ར་བཏབ་པའི་མཁར་ལགས། ོད་ ིས་ལོ་ཐོག་ལོ་བ ེགས་



1090 ཡེ་ཤ་ ཱ 29

ིས་ ས་མཚམས་ ར་བཞིན་ ན་མ་ཆད་པར་བ ངས་ན་ཡང་། ༢ བདག་གིས་ཨ་རི་ཨེལ་ ག་
བ ལ་དང་འ ད་ ་འ ག་ངེས། དེ་ནི་ག ང་བས་མནར་ཏེ་ཆོ་ངེའི་ ་བཏོན་ ང་། བདག་གིས་ ར་བཞིན་
དེ་ཉིད་ཨ་རི་ཨེལ་ ་ ེད། ༣ བདག་གིས་མཐའ་བཞི་ནས་ ར་བཏབ་ ེ་ ོད་ལ་ ོལ་བ་དང་། ོད་རང་དམག་
གིས་བ ོར་ཞིང་། དམག་ ོང་བ ིགས་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༤ ོད་རང་ཕམ་ ེ་ས་འོག་ནས་གཏམ་
བཤད་པར་འ ར། ོད་ ི་ ད་ཆ་གཉོམ་ ང་ ང་གིས་ས་ ལ་ ི་ ོད་ནས་འ ང་བར་འ ར། ོད་ ི་ ད་
ནི་གཤིན་འ ེ་འ ག་མཁན་ ི་ ་ནང་བཞིན་ས་འོག་ནས་འ ང་ལ། ོད་ ི་ ད་ཆ་ནི་ཤབ་ བ་ངང་ས་ ལ་

ི་གསེང་ནས་འོང་ངེས།
༥ ོད་ ི་ད ་བོའི་ཆབ་འབངས་ནི་ས་ ལ་བཞིན་ ་འཐིབས་ལ། ག་ ལ་བའི་ཆབ་འབངས་ནི་སོག་

མ་བཞིན་ ་འ ོ་ ེ། འདི་དག་ནི་ ས་ ན་ ད་ཅིག་ཙམ་ ི་རིང་ལ་ ེབ་པར་འ ར། ༦ ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོས་ ་ཆེན་དང་། ས་འ ལ་དང་། ་ཆེན་པོ་དང་། འ བ་མ་དང་། ག་ ང་དང་། དེ་མིན་ ར་མིད་
ེད་པའི་མེ་ ེས་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ ོང་བར་ ེད། ༧ དེ་ ས། ཨ་རི་ཨེལ་ལ་ ོལ་བའི་ ལ་ ེའི་འབངས་མི་ ེ། ཨ་

རི་ཨེལ་དང་དེའི་མཁར་ ོང་ལ་ ོལ་མཁན་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་དེ་ཉིད་ ག་ལ་ ོར་མཁན་ཐམས་ཅད་
ི་ལམ་དང་། ནམ་ ང་གི་ཚར་ ས་བཞིན་ ་འ ར་ལ། ༨ བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བ་དེས་ ི་ལམ་ལས་ཟས་

ཟ་བ་ ིས་ ང་། གཉིད་ལས་སད་ ེས་ ར་བཞིན་ཁོག་ ོང་ ་གནས་པ་དང་འ ། ཡང་ན་ཁ་ ོམ་པ་དེས་ ི་
ལམ་ལས་ ་འ ང་བ་ ིས་ ང་། གཉིད་ལས་སད་ ེས་ ར་བཞིན་མགོ་བོ་འཐོམ་ཞིང་སེམས་ནས་ ་འ ང་
འདོད་པ་དང་འ ། རི་བོ་ཙ་ཡོན་ལ་ ོལ་བའི་ ལ་ ེའི་འབངས་མི་ མས་ ང་དེ་དང་མ ངས་སོ༎

༩ ོད་ཅག་གིས་ངོ་མཚར་ལ་ ག་ཅིག ོད་ཅག་དགའ་ ོན་ ི་ནང་ ་འཐོམ་པར་ ིས་ཤིག དེ་དག་
བཟི་བ་ནི་ཆང་གིས་བཟི་བ་མིན། དེ་དག་གཡས་འ ེལ་གཡོན་འ ེལ་ངང་ ོད་པ་ནི་ཨ་རག་གིས་བཟི་བ་མིན།
༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་གཉིད་འ ག་པའི་ མ་ཤེས་ ོད་ཅག་ལ་ ད་དེ། ོད་ཅག་གི་མིག་བ ིབས་
ཤིང་། ོད་ཅག་གི་མགོ་བོ་བཀབ་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་མིག་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་གི་མགོ་ནི་
མངོན་མ ེན་པ་ཡིན། ༡༡ ཞལ་ ོན་ཐམས་ཅད་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ང་ངོར་ཁ་ ར་བའི་ ེགས་བམ་དང་འ ་ ེ།

ེགས་བམ་དེ་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་ཞིག་ལ་བ ན་ནས་ ོད་ ིས་འདོན་རོགས་ཞེས་ ས་ན། དེས་འདོན་མི་ ང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁ་ ར་ནས་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ༡༢ ཡང་ ེགས་བམ་ཡི་གེ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་བ ན་ནས་ ོད་ ིས་
འདོན་རོགས་ཞེས་ ས་ན། དེས་ངས་ཡི་གེ་མི་ཤེས་ཞེས་ཟེར་རོ༎ ༡༣ ཇོ་བོས་འདི་ ད་ ། འབངས་འདི་དག་
བདག་དང་ཉེ་བར་བ ད་པ་ནི། མ ་ ོས་ཉེ་བར་བ ད་པ་ལས་སེམས་པ་བདག་དང་ ང་ ་ ེས་འ ག དེ་
དག་གིས་བདག་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ནི། གཞན་ ིས་བ ལ་བ་ཙམ་ཡིན། ༡༤ དེ་བས། བདག་གིས་འབངས་
འདི་ མས་ ི་ ོད་ནས་ངོ་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་མཛད་པ་ ེ། ངོ་མཚར་ཞིང་ ད་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་
མཛད་པར་ ། དེ་དག་ལས་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ཤེས་རབ་མེད་པར་མཛད་པ་དང་། མ་ད ོད་དང་ ན་
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པའི་ མ་ད ོད་ ང་བར་མཛད་ཅེས་ག ངས།
༡༥ ི་ ད། གཙ་བོ་ལ་རང་གི་ངན་ ས་གསང་ཞིང་། ོག་ ་ངན་ལ་ ོད་པ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་

གིས་ངེད་ཅག་མཐོང་ བ། ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་ཤེས་ བ་ཅེས་ཟེར། ༡༦ ོད་ཅག་གིས་ ་བའི་གོ་ ོག་ཟིན། འཇིམ་
བཟོ་བ་དང་འཇིམ་པ་གཉིས་ནོར་ ང་ངམ། བཟོས་པའི་ཅ་ལག་གིས་བཟོ་བ་བོ་ལ་བ ས་ཏེ། དེས་ང་བཟོས་པ་
མིན་ཞེས་ཟེར་ ང་ངམ། ཡང་ན། བཀོད་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་དེས་རང་ཉིད་འགོད་པ་པོ་ལ་བ ས་ཏེ། དེ་ལ་ མ་
ད ོད་མེད་ཅེས་ཟེར་ ང་ངམ།

༡༧ ལི་བ་ནོན་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ ་འ ར་ཞིང་། ཞིང་ས་གཤིན་པོ་དེ་ནགས་ཚལ་ ་བ ་བར་འ ར་བ་
ལ་ད་ ང་ ས་ཚད་རེ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༨ དེ་ ས། འོན་པ་དག་གིས་ ེགས་འདིའི་ ེང་གི་ག ང་

མས་ཐོས་པར་འ ར་ལ། ཞ་ར་དག་གིས་ ག་པ་དང་ ན་ནག་གི་ ོད་ནས་མཐོང་བར་འ ར། ༡༩ ཁེངས་
ང་དང་ ན་པ་ མས་ནི་གཙ་བོ་ཡོད་པས་དགའ་བ་འཕེལ་བར་འ ར་བ་དང་། མི་ ལ་ ི་ད ལ་ཕོངས་ ་
ར་བ་ མས་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ཡོད་པས་ ོ་བར་འ ར་ངེས། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ག་ ལ་བ་ མས་

མེད་པར་ ར་ཅིང་། རང་ ོམ་ཅན་ མས་ ོགས་པར་ ར་ལ། ནག་ཉེས་བསགས་པའི་གོ་ བས་འཚལ་བ་
མས་མཐར་བ ད་ཟིན། ༢༡ དེ་དག་གིས་ ་ག གས་ ི་དོན་དེའི་ ེང་ནས་ཉེས་མེད་ མས་ཉེས་ཅན་ ་ ེད་

ལ། མཁར་ ོ་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་མཁན་ མས་ལ་ ི་འ གས་པར་ ེད། དེ་མིན་ད་ ང་ ང་བདེན་པ་ལ་
མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ ེད། ༢༢ དེ་བས། ཨབ་ར་ཧམ་ ོབ་མཁན་ ི་གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ལ་འདི་ ད་ །
ཡ་ཀོབ་ ི་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་མི་ ིད་ལ། ངོ་མདངས་ ང་འ ར་མི་ ིད། ༢༣ འོན་ ང་། དེས་རང་གི་ ་

མས་ཏེ། བདག་གི་ ག་གིས་བཟོས་པ་ མས་དེ་ ་ཡོད་པ་མཐོང་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མཚན་ནི་དམ་
པར་བ ར་ཞིང་། ཡ་ཀོབ་ ི་དམ་པ་གང་དེ་དམ་པར་བ ར་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལ་མོས་ ས་ ང་
བ ེད་ངེས། ༢༤ སེམས་པ་ ོངས་པར་ ར་བ་ མས་གསལ་བར་འ ར་ལ། ལེ་བདའ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ ོབ་

ོན་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ི་ ད། ལོག་པར་ ོད་པའི་ ་དང་ ་མོ་འདི་དེ་དག་གིས་མཉམ་ ས་
འཐེན་ཡང་། དེ་ནི་བདག་ལས་ ང་བ་མིན། མཉམ་འ ེལ་ ས་ ང་བདག་གི་ གས་ལས་ ང་བ་

མིན་པས། ཉེས་པའི་ ེང་ ་ཉེས་པ་བསགས། ༢ མར་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ་བདག་ལ་བཀའ་འ ི་མ་མཛད་
པ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ོབས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ ོབས་ གས་འཕེལ་ ་བ ག་ཅིང་། ཨེ་ཇིབ་

ི་ ིབ་འོག་ ་འ ལ། ༣ དེ་བས། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ོབས་ གས་ནི་ ོད་ཅག་གི་ངོ་ཚར་འ ར་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་
ིབ་འོག་ ་འ ལ་བ་དེས་ ོད་ཅག་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་ངེས། ༤ དེ་དག་གི་འགོ་བ་ཚ་ཨན་ ་ ེབས་ཤིང་།

དེ་དག་གི་བཀའ་ ོན་ཧ་ནེ་ཟི་ལ་ ེབས་ ང་། ༥ དེ་དག་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་པའི་དམངས་ལ་བ ས་
ནས་ངོ་ཚ་བར་འ ར། དམངས་དེས་ནི་ ོགས་ ེད་མི་ བ་ལ། ཁེ་ཕན་ཡང་ ེར་མི་ བ་པར། ངོ་ཚ་དང་བ ས་
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བཅོས་ཁོ་ན་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༦ ོ་ ོགས་ ོ་ གས་ ི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ། དེ་དག་གིས་ ་ནོར་བོང་ འི་ བ་ ་བཀལ་ཞིང་། རིན་

པོ་ཆེ་ མས་ ་མོང་གི་ནོག་ ེང་ ་བཞག་ ེ། དཀའ་ ག་གི་ ལ་ཏེ། ཕོ་སེང་དང་། མོ་སེང་དང་། ལ་དང་།
མེའི་ ག་ ལ་ཡོད་པའི་ ལ་བ ད་དེ། དེ་དག་གི་དམངས་ལ་མི་ཕན་པའི་ ལ་ ་སོང་། ༧ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོགས་
དན་ནི་ངལ་བ་འ ས་མེད་ཡིན་པས། བདག་གིས་དེ་ལ་ གས་འ ལ་མེད་པའི་ལ་ཧ་པོ་ཞེས་འབོད།

༨ ད་ ་ ོད་སོང་ནས་དེ་དག་གི་མ ན་ ་ག ངས་འདི་ཤིང་ ང་དང་ ེགས་བམ་ ི་ ེང་ ་བཀོད་
དེ། ས་གཏན་ ་ ེས་རབས་པར་ ོག་ བ་པར་ ིས་ཤིག ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་པའི་
འབངས་དང་། ན་གཏམ་པའི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན་ལ། གཙ་བོའི་བཀའ་ ོབ་ལ་མི་ཉན་པའི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན།
༡༠ དེ་དག་གིས་མངོན་མ ེན་པ་ལ། བ ་མི་ཤིས་པའི་དོན་མི་མཐོང་བར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། ང་ ོན་པ་
ལ། ངེད་ཅག་ལ་བདེན་པའི་གཏམ་འཆད་མི་དགོས། ངེད་ཅག་ལ་གཏམ་འཇམ་པོ་ ེ། དོན་ ན་མ་ཤོད་ཅིག
༡༡ ོད་ཅག་གིས་བདེན་པའི་ལམ་དོར་ཞིང་། ལམ་ ང་བོ་ལས་འདས་པས། ངེད་ཅག་གི་མ ན་ ་ད ི་སི་རལ་

ི་དམ་པ་ ེང་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༡༢ དེ་བས་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བཀའ་
ོབ་འདི་ལ་མ་ཉན་པར། བ ས་བཅོས་དང་ངན་ལ་བ ེན་ཅིང་། དེ་ བ་ ེན་ ་བཅོལ་བར་ ེད། ༡༣ དེ་བས་
ག་ཉེས་འདི་ནི། གས་ཤིང་འ ར་བའི་ ང་མཐོན་པོདང་འ ་བར། ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་
ིབ་པར་འ ར་བ་དང་འ ་ལ། ༡༤ འཇིམ་བཟོ་བའི་ ་ཆས་གཅོག་པ་དང་འ ་བར། འཚར་ ང་ ་ཙམ་ཡང་

མེད་པར་གཞན་ ིས་གཅོག་པར་འ ར་ལ། ཐ་ན་སིལ་ ར་འཐོར་བའི་ མ་ ་དག་ལས་ཐབ་ཀའི་མེ་ལེན་
ེད་དང་། ིང་ འི་ནང་གི་ ་འ ་ ེད་ཙམ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པས་ ོན་ ི་ ས་ ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ོབ་མིན་ནི་ ིར་
ལོག་ ེ་བདེ་བར་ ོད་པ་ལ་རག་ལས་པ་དང་། ོད་ཅག་ལ་ ོབས་ གས་བ ོལ་མིན་ནི་བ ན་ཞིང་འཇགས་
པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ ང་། ོད་ཅག་གིས་དང་ལེན་མ་ ས། ༡༦ ོད་ཅག་གིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ་
འདི་ ད་ ། མིན། ངེད་ཅག་ ་ལ་བཞོན་ཏེ་འ ོས་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར། དེ་བས། ོད་ཅག་ངེས་པར་འ ོས་པར་
འ ར། ཡང་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ ོ་ གས་འ ར་ཤེས་ལ་བཞོན་པར་ ་ཞེས་ཟེར། དེ་བས། ོད་ཅག་གི་ ེས་
འདེད་མཁན་ མས་ ང་འ ར་བ་ ར་མ ོགས། ༡༧ མི་གཅིག་གིས་ཀི་བཏབ་ན། མི་ ོང་ ག་གཅིག་འ ོ་བར་
འ ར་ལ། མི་ ་ཡིས་ཀི་བཏབ་ན། ོད་ཅག་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་འ ོ་བར་འ ར་ལ། ལ་ ་ ས་པ་འགའ་
རེ་ནི་རི་ ེའི་དར་ཤིང་དང་། ང་གི་དར་ཆ་དང་འ ་བར་འ ར། ༡༨ གཙ་བོས་ ག་ ེ་ ོད་ཅག་ལ་བཀའ་

ིན་བ ོལ་ངེས་པ་དང་། ཡར་བཞེངས་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ ི་
ོམས་ ི་ ་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་ ག་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་ ིད་དང་ ན་ནོ༎

༡༩ མི་སེར་ མས་ཙ་ཡོན་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པ་དང་། ོད་ ་བར་མི་འ ར་ཏེ། ཇོ་བོས་ ོད་ ིས་
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་འབོད་ ས་པའི་ ད་ལ་གསན་ཏེ་བཀའ་ ིན་བ ོལ་ཞིང་། ཁོང་གིས་གསན་པའི་ ས་ ་ ོད་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་ངེས། ༢༠ ཇོ་བོས་དཀའ་ངལ་ནི་ ོད་ལ་བག་ལེབ་བཞིན་གནང་ཞིང་། དཀའ་ ག་ནི་ ་བཞིན་

ོད་ལ་བ ལ་ཡང་། ོད་ ི་ ོབ་དཔོན་ཁོང་ཉིད་ ང་བར་མི་འ ར་ཏེ། ོད་ ིས་རང་གི་ ོབ་དཔོན་དངོས་
་མཐོང་བར་འ ར། ༢༡ ོད་གཡས་ ་ ོགས་པའམ། གཡོན་ ་ ོགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ོད་ ི་ བ་ ོགས་

ནས། འདི་ནི་བདེན་པའི་ལམ་ ེ། དེའི་ནང་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་པའི་ ་ཐོས་པར་འ ར། ༢༢ ོད་ ིས་བ ོས་
འ ་ལ་ ར་བའི་ད ལ་དང་། གས་འ ་ལ་བཀོལ་བའི་གསེར་ མས་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་ཇི་བཞིན། མི་
གཙང་བར་བཟོས་ཤིག ག གས་པར་ ིས་ཤིག འ ་ ་ལ་བ ས་ཏེ། སོངས་ཤིག་ཅེས་ ་རོགས།

༢༣ ོད་ ིས་ཞིང་ནང་ ་ས་བོན་གཏོར་ན། ཇོ་བོས་དེའི་ ེང་ ་ཆར་ཕབ་ཅིང་ཞིང་ནང་ནས་ལོ་འ ས་
ག ར་ ་ཟ་བ་འཐོབ་ ་འ ག ས་དེར་ ེབས་ ས། ོད་ ི་ ོ་ གས་ ིས་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ང་ཐང་
ནས་ ་བཟའ་བར་འ ར། ༢༤ ོ་འདེབས་ ེད་མཁན་ ི་བ་ ང་དང་བོང་ ས་ ་དང་ ན་པའི་གཟན་ ་
བཟའ་བར་འ ར། གཟན་ ་དེ་ནི་ཤིང་ཁེམ་དང་ཚབ་ ིས་གཙང་འ ར་ ས་པ་ཡིན། ༢༥ དམར་གསོད་ཆེན་
པོ་ ེད་པའི་ཉིན་མོའམ། མཐོ་ ེགས་ ིབ་པའི་ ས་ ། རི་ ང་ མས་ནས་ ་བོ་བ ར་བར་འ ར། ༢༦ གཙ་
བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་དག་གི་ ་ཁ་ག ད་ཅིང་། ཁོང་གི་དམངས་ ི་ ས་ ེང་གི་ ག་གི་ ་ཁ་གསོ་བའི་ཉིན་
མོར། ་འོད་ཉི་འོད་བཞིན་ ་གསལ་ལ། ཉི་འོད་ བ་བ ན་ ིས་ཇེ་གསལ་ ་ ར་ཏེ་ཉི་མ་བ ན་ ི་འོད་
བཞིན་ ་འ ར། ༢༧ ོས་དང་། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ ོ་བ་འབར་ཞིང་། ་བ་འ ར་བཞིན་ ང་ནས་ཕེབས་

ང་། ཁོང་གི་ཞལ་ ིམ་ཞེ་ ང་གིས་ཁེངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ གས་ནི་མེ་ ེ་ ག་པོ་དང་འ ། ༢༨ ཁོང་གི་
ད གས་ནི་གཙང་བོ་ ས་པ་དང་འ ་བར་མཇིང་བའི་བར་ ་ ེབས་པ་དང་། ོག་པར་ ེད་པའི་མིག་མངས་

ིས་ ལ་ ེ་ མས་གཙང་སེལ་ ེད་ལ། དམངས་ མས་ ི་ཁ་ནང་ ་ལམ་ལོག་པར་བ ོད་པའི་ བ་འཇོག་
པར་ ེད། ༢༩ ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་ ས་ཚགས་བ ང་བའི་མཚན་མོ་བཞིན་ ་ལེན་ཞིང་། ིང་ ་འ ད་
མཁན་བཞིན་སེམས་ ་དགའ་ ོ་དཔག་མེད་དང་བཅས་ནས། གཙ་བོའི་རི་བོར་འགོས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ཕ་
བོང་ཡོད་ས་དེར་འ ོའོ༎ ༣༠ གཙ་བོས་མི་ མས་ལ་ཁོང་གི་ཟིལ་ གས་ ན་པའི་ག ང་ལ་ཉན་ ་འ ག་ཅིང་།
དེ་མིན་ཁོང་གི་ཆད་པ་འབེབ་ ེད་ ི་ད ང་བ་དང་། ཁོང་ཉིད་ ོ་ ས་ ི་ཞེ་ ང་མངོན་ ་དང་། མེ་ ེ་ ག་
པོ་དང་། ཐོག་དང་། ག་ ང་དང་། སེར་བ་འབེབ་ངེས། ༣༡ ཨ་ ར་བས་གཙ་བོའི་ག ང་ ད་ཐོས་ཏེ་དངངས་
པར་འ ར་ལ། གཙ་བོས་ ང་ད ག་པས་ཁོ་ལ་ ེག་པར་ ེད། ༣༢ གཙ་བོས་བཀས་བཏབ་པའི་ད ག་པས་ཁོ་
ལ་ ེག་པར་ ེད། ཐེངས་གཅིག་བ ེག་ན། མི་ མས་ ིས་ ་དང་པི་ཝང་བ ང་ངེས། ེག་པའི་ ས་ ། གཙ་
བོས་ ག་འ ར་ཏེ་ཁོ་དང་ག ལ་འ ེལ་ངེས། ༣༣ ཏོ་ཕེད་ནི་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་ལ། དེ་ཉིད་ ལ་པོ་ལ་ ་

ིག་ ས་ཡོད། དེའི་ནང་ ་མེ་དང་ ད་ཤིང་མང་ ་ ངས་ཡོད་པས། གཙ་བོའི་ད གས་ནི་ ་ཟིའི་མེ་དང་
འ ་བར་དེ་ཉིད་བ ོན་པར་ ེད་དོ༎
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༣༡ ི་ ད། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་སོང་ནས་ད ང་རོགས་ ་བ་ མས། ་ལ་བ ེན་པ་དང་། ཤིང་ ་མང་
པོར་བ ེན་པ་དང་། དེ་མིན་ ོབས་དང་ ན་པའི་ ་དམག་ལ་བ ེན་པ་ལས། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་

པ་ལ་ཡར་ ོས་མི་ ེད་ལ། གཙ་བོ་ལའང་ གས་བ ག་མི་ ་མཁན་དེའོ༎ ༢ དོན་དངོས་ ། གཙ་བོ་ལ་ཤེས་
རབ་ ན་ཞིང་། ཁོང་གིས་གནོད་འཚ་འབེབ་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ ིར་ ོག་མེད། ཡར་བཞེངས་ཏེ་
ངན་ ེད་མཁན་ ི་ ིམ་ ད་ལ་ ོལ་ཞིང་། ནག་ཉེས་བསགས་པར་ ོགས་ ེད་མཁན་ མས་ལའང་ ོལ་བར་

ེད། ༣ ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ནི་མི་ལས་ ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ ་ནི་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ལས་ གས་ཉིད་མིན།
གཙ་བོས་ ག་ ིང་བའི་ཚ། ོགས་ ེད་མཁན་ མས་ནི་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། ོགས་ ་ ལ་དེ་ཡང་འ ེལ་ཏེ་
མཉམ་ ་འཆི་བར་ ེད།

༤ གཙ་བོས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། སེང་གེ་དང་སེང་ ག་གཞོན་ ས་ཁ་ཟས་ ི་ཆེད་ ་ངར་ ད་འདོན།
ི་བོ་མང་ ་འ ས་ནས་དེ་ལ་ ོལ་ ་འོང་ཡང་། དེས་ནི་དེ་དག་གི་ ་ཐོས་ཏེ་དངངས་པར་མི་འ ར་ལ། དེ་

དག་གི་འ ་འཛ་ལ་བ ས་ཏེ་འ མས་པར་ཡང་མི་འ ར། དཔེ་དེ་དང་མ ངས་པར། ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོ་ཡང་རི་བོ་ཙ་ཡོན་ ི་རི་ ང་ ་ ོན་ནས་ག ལ་འ ེད་པར་འ ར། ༥ མཆིལ་བས་ཇི་ ར་གཤོག་པ་

བ ངས་ཏེ་ ་ ་བ ང་བ་བཞིན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ང་དེ་ ར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ོབ་པར་འ ར།
ཁོང་གིས་ ོང་ཞིང་ ོབ་ལ། ོ་མོ་བ ལ་ནས་ ང་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༦ ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས། ོད་ཅག་གིས་སེམས་གཏིང་ནས་གཙ་བོ་དང་ བ་འགལ་ ས་ ང་། ད་ ་
ཁོང་གི་དབང་ ་འ ར་དགོས། ༧ ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། མི་རེ་རེས་གསེར་ ི་འ ་ ་དང་ད ལ་ ི་འ ་ ་ ེ།
རང་གི་ལག་པས་བཟོས་ཤིང་རང་ཉིད་ཉེས་པར་ ང་ ེད་དེ་ཐམས་ཅད་འདོར་ངེས་ཡིན། ༨ ཨ་ ར་བ་ མས་

ིའི་འོག་ ་འ ེལ་ཡང་། དེ་ནི་མིའི་ ི་མ་ཡིན། ི་ཡིས་ཁོ་རང་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར་ ང་། དེ་ནི་མིའི་ ི་
མ་ཡིན། ཁོ་ནི་ ི་དེ་ལས་ཐར་བར་མི་འ ར་ལ། ཁོའི་ན་གཞོན་ མས་ནི་ ་བ་ ་འ ར་ངེས། ༩ ཁོའི་ཕ་བོང་ནི་

ག་ ེ་གནས་ ོ་བར་འ ར་ལ། ཁོའི་འགོ་བ་ནི་དར་ཆེན་མཐོང་ ེ་དངངས་པར་འ ར། འདི་ནི་ཙ་ཡོན་ ་མེ་
ཡོད་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཐབ་ཀ་ཡོད་པའི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན༎

༣༢ ོས་དང་། ལ་པོ་ཞིག་གིས་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ ིད་ ོང་བར་འ ར་ལ། འགོ་བ་ཞིག་གིས་
ི་ ོམས་ལ་བ ེན་ནས་དབང་འཛན་པར་འ ར། ༢ མི་ཞིག་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་དང་ ག་ཆར་

ལ་ ང་སའི་གནས་དང་འ ་བར་འ ར་ཞིང་། ་བོ་ཐན་པའི་ ལ་ ་བ ར་བ་དང་འ ་ལ། ངལ་ཞིང་ བ་
པའི་ ལ་ལ་ཕ་བོང་ཆེན་པོའི་ ིམ་པ་ཕོག་པ་དང་ཡང་འ ། ༣ དེ་ ས་གཞན་ལ་བ ་བར་ ས་པ་ མས་ ི་
མིག་རིབ་པར་མི་འ ར་ལ། གཞན་ ི་ ད་ལ་ཉན་ བ་མཁན་ མས་ ིས་ཐོས་ བ་པར་འ ར། ༤ ེལ་ཤ་
ཅན་ ི་སེམས་ ིས་ཤེས་ཡོན་ ོགས་པར་འ ར་ལ། གས་པའི་ ེ་ཡང་ ་མཁས་པར་འ ར། ༥ ན་ ོངས་པ་

མས་ལ་ཤེས་ ་ཅན་ཞེས་འབོད་པར་མི་འ ར་ལ། སེར་ ་ཅན་ལ་གཏོང་ཕོད་ཅན་ཞེས་འབོད་པར་མི་འ ར།
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༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་ ོངས་པས་ ན་གཏམ་འཆད་ཅིང་། སེམས་ནས་ནག་ཉེས་བསགས་པར་འདོད་པ་
དང་། མཚན་ ོད་ ེད་པའི་ལས་ལ་རང་དབང་མེད་པར་འ ག་པར་འ ར། ནོར་འ ལ་དང་ ན་པའི་གཏམ་

ིས་གཙ་བོ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ོགས་ ོམ་ ིས་མནར་བའི་མི་ལ་ཟས་མེད་པར་ ས་པ་དང་། ཁ་ ོམ་པའི་
མི་ལ་ ་མེད་པར་ ས། ༧ སེར་ ་ཅན་ ིས་བཀོལ་ཐབས་ནི་ངན་ཡིན། དེས་ངན་ ས་ལ་རེ་ཞིང་ ན་ ིས་
ཁེངས་ ང་དང་ ན་པ་ མས་ ོག་པར་ ེད། ཉམ་ཐག་པ་ མས་ ིས་གནས་ གས་བ ོད་པའི་ ས་ འང་།
ཁོས་དེ་ ར་ ོད་པར་ ེད། ༨ ཤེས་ ་ཅན་ ིས་ཤེས་ ་ ན་པའི་ཐབས་ ོད་ཅིང་། ཤེས་ ་མཁོ་བའི་དོན་ལ་

ག་ཚ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
༩ ོ་བདེ་བར་ ོད་པའི་ ད་མེད་ལགས། ཡར་ལངས་ཏེ་ངའི་ ད་ལ་ཉན་རོགས། བག་ཕབ་ངང་ ོད་པའི་

་མོ་ལགས། ་བ་ ག་ ེ་ངའི་ ད་ཆར་ཉོན་ཅིག ༡༠ བག་ཕབ་ངང་ ོད་པའི་ ་མོ་ལགས། ལོ་གཅིག་འགོར་
ེས། སེམས་ ལ་དང་འ ད་པར་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་འ མ་འཐོག་ ་མེད་ལ། འ ས་ འང་

༼ཡང་ན། ལོ་ཏོག༽བ ་ ་མི་འ ག ༡༡ བདེ་བར་ ོད་པའི་ ད་མེད་ལགས། འདར་བར་འ ར། བག་ཕབ་
ངང་ ོད་པའི་ ་མོ་ལགས། སེམས་ ལ་འ ང་བར་འ ར། ་བ་ ིས་ཏེ་གཅེར་ ར་ ང་ཞིང་། ེད་པ་གསོ་
མའི་རས་ ིས་ ོམ་པར་འ ར། ༡༢ དེ་དག་གིས་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་དང་། འ ས་ ་མང་ ་ཐོགས་པའི་ ན་ཤིང་
ལ་བ ས་ཏེ། ང་ ང་ཞིང་ག ང་འབོད་ ་བར་འ ར། ༡༣ ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་ནི་བདག་གི་འབངས་ མས་

ི་ས་ཞིང་གི་ནང་ ་ ེ་བ་དང་། དགའ་ ོ་འ ིལ་བའི་མཁར་དང་། དགའ་ ོ་དང་ ན་པའི་ཁང་པའི་ ེང་ ་
ེ་བར་འ ར། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཕོ་ ང་བ ར་ཅིང་དམངས་མང་བའི་མཁར་འདོར་བར་འ ར་ལ། རི་བོའི་
ེང་གི་མཁར་ ོང་ནི་ ག་ ང་ ་ ར་ཏེ་ ང་ མས་འཁོར་ས་དང་། ག་ ་འཚ་ས་ ་འ ར་ངེས། ༡༥ དམ་

པའི་ གས་ ིས་ཡང་ ེང་ནས་ང་ཚ་ལ་ ་བཏང་ ེ། ཐང་ ོང་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ ་ ་བ་དང་། ཞིང་ས་གཤིན་
པོ་ནགས་ཚལ་དང་འ ་བར་ ར་བའི་ཚ། ༡༦ ི་ ོམས་ནི་ཐང་ ོང་ ་གནས་པར་འ ར་ལ། ང་བདེན་ཞིང་
ས་གཤིན་པོའི་ ེང་ ་གནས་པར་འ ར། ༡༧ ང་བདེན་ ི་འ ས་ ་ནི་ཞི་བདེ་དང་། ི་ ོམས་ ི་འ ས་ ་
ནི་གཏན་ ི་ཞི་འཇགས་ཡིན། ༡༨ བདག་གི་མི་སེར་ནི་བདེ་བའི་གནས་དང་། ཞི་འཇགས་ ི་ས་དང་། ིང་
འཇགས་ ི་ངལ་གསོའི་གནས་ ་ ོད་པར་འ ར།

༡༩ འོན་ ང་། སེར་བས་ནགས་ཚལ་ ེལ་བ་དང་། མཁར་ཡོངས་ ་ ོམས་པར་འ ར།
༢༠ ་བོ་ མས་ ི་ངོགས་ ་ཞིང་འདེབས་ཤིང་། བ་ ང་དང་བོང་ ་འཚ་བའི་ ོད་ཅག་ལ་ཇི་འ འི་

བསོད་ནམས་ ན་པ་ལ་ཨང་༎

༣༣ ི་ ད། གཞན་ ིས་ ོད་རང་བ ག་པར་མི་ ེད་ ང་། གཞན་མི་ ོག་པར་ ེད་པ་ ོད། གཞན་ ིས་
ོད་ལ་ངན་གཡོ་མི་ ེད་ ང་། ཅི་ ས་ངན་གཡོས་ཁེངས་པ་ ོད། ོད་ ིས་གཞན་ མས་ ོག་པར་

ེད་པ་མཚམས་བཞག་ ེས། རང་ཉིད་གཞན་ ིས་བ ག་པར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་ངན་གཡོས་བ ་མཚམས་
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བཞག་ ེས། གཞན་ ིས་ ོད་ལ་ངན་གཡོས་བ ་བར་འ ར།
༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ མས་སེམས་བ ེད་རོགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ལ་ ག ེད་ནི་

ནངས་མོ་རེ་རེར་ངེད་ཅག་གི་ད ང་བ་དང་། དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ ་ངེད་ཅག་གི་མགོན་ བས་
ེད་རོགས། ༣ འ ་ལོང་གི་ ་ཙམ་ ིས་དམངས་ མས་འ ོས་པར་ ེད་ལ། ེད་ཡར་བཞེངས་མ་ཐག ལ་
ེ་ མས་འཐོར་བར་འ ར། ༤ ོད་ཅག་གིས་བ ང་ མས་གཞན་ ིས་འ ེར་བར་འ ར། དེ་ནི་འ ་ཡིས་ལོ་

ཏོག་ཟ་བ་༼མ་ཡིག་ ། བ །༽དང་འ ་ལ། མི་ མས་དེའི་ ེང་ ་ཆ་ག་བ་ ་བ་དང་འ ་བར་འ ར། ༥ གཙ་
བོ་ལ་གཞན་ ིས་བ ར་བར་ ེད། དེ་ནི་ཁོང་ཉིད་མཐོ་སར་བ གས་ཏེ། ི་ ོམས་དང་ ང་བདེན་ ིས་ཙ་
ཡོན་ཁེངས་པར་ ས་པའི་ ེན་ ིས་སོ༎ ༦ ོད་ལ་མི་ཚ་གང་བོར་ཞི་འཇགས་ཐོབ་པ་ ེ། ན་ མ་ཚགས་
པའི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ཡོད་པར་འ ར་ཞིང་། དེ་མིན་ཤེས་རབ་དང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པར་འ ར། ེད་

ིས་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ནི་མཆོག་ ་བ ར།
༧ ོས་དང་། དེ་དག་གི་དཔའ་བོ་ཚས་ ི་རོལ་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས་ ིན་འ ག འ ིག་མ ན་ ་བར་འོང་

བའི་བང་ཆེན་པ་ མས་ ིས་ ་ མ་ ེད་ ིན་འ ག ༨ ལམ་ཆེན་ ོང་བར་ ས་ཏེ་ལམ་ ་བ ོད་མཁན་མེད།
ད ་བོ་ཁ་ཆད་དང་འགལ་ནས་མཁར་ ོང་ལ་མཐོང་ ང་དང་། མི་དམངས་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད། ༩ ས་ ེང་ན་
ག ང་འབོད་ ང་ ང་། ལི་བ་ནོན་ངོ་གནོང་ ེ་ མ་པར་ ར། ་རོན་ནི་ཐང་ ོང་དང་འ ་བར་འ ར་ལ།

ཱ་ཤན་དང་ཀར་མེལ་ ི་ནགས་ཚལ་ མ་པར་འ ར། ༡༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་ ་བདག་ཡར་བཞེངས་
ཤིང་། བདག་ ས་པར་འ ར་ལ། བདག་ ན་ལས་འཕགས་པར་ འོ༎ ༡༡ ོད་ཅག་ལ་ བ་མ་ མ་ ེ་སོག་མ་

ེ་བར་འ ར། ོད་ཅག་གི་ད གས་ ིས་རང་གི་མེ་གཞིལ་བར་འ ར། ༡༢ ལ་ ེ་ མས་ནི་མེ་འབར་བའི་
ལ་ ི་ཐལ་དང་འ ་ལ། ེག་ཟིན་པའི་ཚར་ ་མེ་ནང་ ་འབར་བ་དང་མ ངས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༣ ོད་ཅག་ ང་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་བདག་གིས་ཅི་མཛད་ལ་ཉོན་ཅིག ཉེ་བར་གནས་པ་ མས་ ིས་
བདག་གི་མ ་ཆེན་པོ་ངོས་ལེན་ ིས་ཤིག

༡༤ ཙ་ཡོན་ ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཅན་ མས་ ག་པར་འ ར་ལ། སེམས་ མ་དག་མིན་པ་ མས་འདར་བར་
འ ར། ང་ཚའི་ ོད་ ་ ་ཞིག་མེ་ ེ་ ག་པོ་དང་མཉམ་ ་གནས་ བ་པ་ཡིན། ང་ཚའི་ ོད་ ་ ་ཞིག་གཏན་

ི་མེ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ས་པ་ཡིན། ༡༥ ཅི་ ས་ ང་བདེན་དང་། ཅི་བཤད་ ང་བོ་དང་། གཉའ་གནོན་ལས་
ཐོབ་པའི་ནོར་ལ་ ང་བ་དང་། ོག་ད ལ་མི་ལེན་པ་དང་། ་ཁ་བཅད་དེ་ ག་བ ར་དོན་ ེན་ལ་མི་ཉན་པ་
དང་། མིག་བ མ་ ེ་ངན་པའི་ལས་ལ་མི་བ ་པ་དེ། ༡༦ མཐོ་བའི་གོ་གནས་ ་ ོད་པར་འ ར་ལ། དེའི་མཁར་

ོང་ལ་ཕ་བོང་གི་ ་མ ེགས་ ན་པ་དང་། དེའི་འ ་རིགས་ཆད་པར་༼མ་ཡིག་ ། གནང་།༽མི་འ ར་ལ།
དེའི་ ་ཡང་ཆད་པར་མི་འ ར།

༡༧ ོད་ ི་མིག་གིས་ ལ་པོའི་གཟི་མདངས་དང་། ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་ ལ་ མས་མཐོང་བར་ ས།
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༡༨ ོད་ ི་སེམས་ལ་འཇིགས་ ་ ང་བའི་དོན་དེ་ ན་ནས། རང་ཉིད་ལ། ངས་ཀ་ལེན་པ་དེ་གང་ ་ཡོད།
ད ལ་ ལ་བ ི་མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད། ཁང་བ ེགས་བ ི་མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་འ ི་བར་འ ར།
༡༩ ོད་ ིས་ ག་ ལ་དང་ ན་པའི་དམངས་ཏེ། གཏམ་ནི་གཏིང་ཟབ་པས་ ོད་ ིས་ཧ་མི་གོ་ཞིང་། ད་ཆ་
ཏ་ཏིག་ ་བས་ ོད་ ི་དོན་མི་གོ་བ་དེ་མཐོང་མི་ ིད།

༢༠ ོད་ ིས་ཙ་ཡོན་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་དམ་པའི་ ས་ཚགས་ ང་བའི་མཁར་ལ་ ོས་ཤིག ོད་ ིས་མིག་
གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་ ིང་འཇགས་ ི་བ ི་གནས་སམ། ོར་ ་མེད་པའི་ ར་མཆོག་ཅིག་ཡིན་པ་མཐོང་ངེས།
དེའི་ ར་བ་འབལ་མི་ ིད་ལ། ཆོན་ཐག་གཅིག་ ང་ཆད་མི་ ིད་དོ༎ ༢༡ གནས་དེ་ ། གཙ་བོ་ཟིལ་ གས་དང་
བཅས་ཏེ་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་གཙང་བོའི་ཚབ་ ་ ་ངེས། དེའི་ནང་

་འ ར་འ ོར་ ི་ ་བ ོད་མི་ བ་ལ། མ་ཟིལ་ ན་པའི་ ་གཟིངས་ ང་བ ོད་པར་མི་ ས། ༢༢ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་དེ་ཡིན། གཙ་བོ་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ ིམས་ གས་གཏན་ལ་
འབེབས་མཁན་དེ་ཡིན། གཙ་བོ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ ོབ་པར་ངེས། ༢༣ ོད་

ི་ ་ཐག་ ོད་པ་ ེ། དར་ཤིང་ ེང་བར་མི་ ས་ལ། བ་དན་ཡང་ ང་གིས་བ ོད་མི་ ས། དེ་ ས་བཅོམ་པའི་
ནོར་ མས་གཞན་ ིས་བགོ་བར་འ ར་ལ། ོལ་བོས་ ང་བཅོམ་ནོར་འ ོག་པར་ ས། ༢༤ མཁར་ནང་ ་

ོད་པའི་ ལ་མི་ མས་ ིས། ང་ན་ ང་ཞེས་པའི་ ད་ཆ་ཐོས་ ་མི་འ ག དེའི་ནང་ ་ ོད་པའི་མི་སེར་
མས་ ི་ཉེས་པ་ ་ཡངས་ ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ༎

༣༤ ེ་ ལ་ ེ་ མ་པ། མ ན་ ་བཅར་ཏེ་ཉོན་ཅིག འབངས་མི་ མ་པ། ་བ་ ག་ ེ་ཉོན་ཅིག ས་
གཞི་དང་དེའི་ ེང་ ་ བ་པ་ མས་དང་། འཇིག་ ེན་དང་དེའི་ ོད་ ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་

ཉོན་ཅིག ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དམག་ ན་ ི་
ེང་ ་ཞེ་ ང་འབར་ཏེ། དེ་ མས་ཚར་གཅོད་ཅིང་གསོད་པར་ ེད། ༣ གཞན་ ིས་བསད་པ་ མས་འདོར་བ་

དང་། གཤིན་པོར་ ལ་ ི་འ ལ་ཞིང་། རི་བོ་ མས་ ང་དེ་དག་གི་ ག་གིས་ གས་པར་འ ར། ༤ ནམ་མཁའི་
་ ར་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ ར་ཞིང་། གནམ་ ིལ་ཏེ་དཔེ་ཆ་དང་མ ངས་པར་འ ར། དེའི་ ེང་གི་ ་
ར་ནི་ ན་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་ལོ་ ིད་པ་ཇི་བཞིན་ ད་པར་འ ར།

༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ ི་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་འ ང་ ེས། ི་འདི་ཨེ་དོམ་དང་བདག་གིས་ངན་
གས་བཏབ་པའི་དམངས་ མས་ ི་ ེང་ ་བབས་ཏེ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ༦ གཙ་བོའི་ ི་ ག་གིས་

བགོས་འ ག ཚལ་དང་། ་ ་དང་ར་ཕོའི་ ག་དང་། དེ་མིན་ ག་གི་མཁལ་ཚལ་ ིས་ མ་པར་ ས་འ ག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ལ་བོས་ ཱར་བསང་འ ལ་བའི་འ ིན་ལས་ཡོད་པ་དང་། ཨེ་དོམ་ ལ་ ་གསོད་བ བ་
ཆེན་མོ་ཡོད་པས་སོ༎ ༧ འ ོང་དང་། བེ ་དང་། ང་ ག་ མས་ ི་ ལ་ནི་ ག་གིས་ཁེངས་པ་དང་། དེ་དག་
གི་ས་ ལ་ནི་ཚལ་ ིས་ མ་པར་ ས་ཡོད་པས་མར་འབབ་པར་འ ར། ༨ དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ད ་ཤ་ལེན་པའི་
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ཉིན་མོ་ཡོད་པ་དང་། ཙ་ཡོན་ ི་ ོད་ཉོག་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་བའི་ལོ་ཡོད་པས་སོ༎
༩ ཨེ་དོམ་ ི་གཙང་བོ་ནི་ ོ་ མ་དང་། ས་ ལ་ ་ཟི་ ་ ར་ཏེ། ས་ནི་འབར་བཞིན་པའི་ ོ་ མ་ ་འ ར་

ལ། ༡༠ ཉིན་མཚན་ ན་ ་མེ་ལ་གཞིལ་བ་མེད་ཅིང་། ་བ་ནམ་ཡང་གནམ་ལ་ ག་པར་ ར་ནས། མི་རབས་
ན་ ་ ལ་དེ་ས་ ོང་དང་། ས་གཏན་ ་མི་ མས་དེ་ ་བ ོད་པར་མི་འ ར་བས། ༡༡ ར་ག་མ་དང་ ང་

གི་ནོར་ ལ་ ་འ ར་ཞིང་། ག་པ་དང་ ་ཏ་དེའི་ནང་ ་གནས་པར་འ ར། གཙ་བོས་ཐིག་ ད་ ན་མ་
དང་། ིང་བོ་མེད་པའི་གཏིང་ ོ་དེའི་ ེང་ ་འཐེན་པར་འ ར། ༡༢ ཨེ་དོམ་པས་ ལ་ ེ་ ོང་ཆེད་ ་ ག་

མས་ ་བར་འདོད་ ང་། དེ་ ་གཅིག་ ང་ ེད་པར་མ་ ར་ལ། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ ང་མེད་པར་ ར་
འ ལ ༡༣ ཨེ་དོམ་ ི་ཕོ་ ང་ ་ཚར་ ་དང་། མཁར་ ོང་ ་ཚར་ ང་དང་ ་ཚར་ ེ་བར་འ ར་ཞིང་། ི་

ང་གི་ ོད་གནས་དང་། ་ ་མོང་གི་འ ག་གནས་ ་འ ར་ངེས། ༡༤ ཐང་ ོང་གི་རི་ གས་དང་འཕར་
བ་འ ད་པར་འ ར་ལ། གཉན་ ིས་རང་གི་ ་བོར་བ ས་ཏེ་འབའ་བར་ ེད། ནམ་ ང་གི་ ིན་པོས་དེ་ ་
གནས་ཤིང་། རང་གི་ ོད་གནས་འཚལ་བར་ ེད། ༡༥ མདེལ་ ལ་ ིས་དེ་ ་ཚང་འཆའ་བ་དང་། ོ་ང་གཏོང་
བ་དང་། ོ་ང་ཁ་གས་པ་དང་། ་ ་བཙའ་བ་དང་། ་ ་ མས་དེའི་ ིབ་མའི་འོག་ ་འ ་བར་ ེད་ལ། ནེ་
ལེ་ཡང་རང་གི་ ་བོ་མཉམ་ ་དེའི་འོག་ ་ ོད་པར་འ ར།

༡༦ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ ེགས་བམ་འདོན་པ་དང་ ོག་ཞིབ་ ེད་དགོས། འདི་དག་གི་ ོད་ན་ཆད་
པར་ ར་བ་དང་། ་བོ་མེད་པ་གཅིག་ ང་མི་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ཁ་ཡིས་དེ་དག་ལ་བ ོས་པ་དང་།
ཁོང་གི་ གས་ ིས་དེ་དག་ ན་ ་བ ས་པ་ཡིན། ༡༧ ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ ན་འཕངས་ཤིང་། ག་གིས་ཐིག་

ད་བ མས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ས་བ ོས་པར་མཛད། དེ་དག་ལ་བ ལ་ནོར་གཏན་ ་འཐོབ་ཅིང་། མི་རབས་ནས་
མི་རབས་ ི་བར་ ་གནས་པར་འ ར་རོ༎

༣༥ ཐང་ ོང་དང་ཐན་པའི་ ལ་ ོ་ཞིང་ ེ་ཐང་ཡང་དགའ་ ེ། ་སེ་མེ་ཏོག་བཞད་པ་དང་འ ་བར་
འ ར། ༢ མེ་ཏོག་ ག་ ར་བཞད་ཅིང་དགའ་བ་འཕེལ་བ་དང་། དེ་མིན་དགའ་འབོད་ ེད་པར་

འ ར། ལི་བ་ནོན་ ི་གཟི་བ ིད། ད་ ང་ཀ་མེལ་དང་ ་རོན་ ི་མཛས་ ག་ཁོ་ལ་བ ོལ་བར་ངེས། མི་ མས་
ིས་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཛས་ ག་མཐོང་བར་འ ར། ༣ ོད་ཅག་གིས་གཉོམ་ ང་

གི་ལག་པར་ ོབས་ ེར་བ་དང་། གས་མེད་པའི་ ས་མོ་བ ན་ ་འ ག་དགོས། ༤ དཔའ་ མ་པའི་མི་ མས་
ལ། ོད་ཅག་གིས་ ིང་ ོབས་བ ེད་པ་ལས་ ག་མི་དགོས། ོས་དང་། ོད་ཅག་གི་ ་ད ་ཤ་ལེན་ ་ཕེབས་
ངེས་ལ། ཕེབས་ནས་ ང་ལེ་ལན་ཆེན་པོ་ ོད་པར་ ེད་པ་དང་། ཁོང་ནི་ ོད་ཅག་ ོབ་ ་འོང་ངེས།

༥ དེ་ ས། ཞ་རའི་མིག་ ེས་པར་འ ར་ལ། འོན་པའི་ ་བ་འ ེད་པར་འ ར། ༦ དེ་ ས། ོལ་བོས་ ་བ་
བཞིན་ ེད་ ིང་ ེད་ཅིང་། གས་པའི་ ེ་ཡིས་ ་ལེན་པར་ ས། དེ་མིན་ཐང་ ོང་ ་ ་འ ང་བ་དང་། ེ་
ཐང་ ་གཙང་བོ་བ ར་བར་འ ར། ༧ འོད་འཚར་བའི་ ེ་མ་༼ཡང་ན། ིག་ ༽ ་ ིང་ ་འ ར་ལ། ཐན་
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མ་ ི་ ལ་ནི་ ་བོའི་འ ང་ ངས་ ་འ ར། ི་ ོམ་ ི་ཉལ་སར་ཡང་ ་ ོན་དང་། འདམ་ ་དང་། འདམ་
་ ེ་བར་འ ར་རོ༎ ༨ དེ་ ་ལམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་འ ར་ཞིང་། དེའི་མིང་ལ་དམ་པའི་ལམ་ཞེས་འབོད་

པར་འ ར། མི་གཙང་བ་ མས་བ ོད་མི་ ས་པར་ ས་པའི་མི་ མས་བ ོད་པ་དང་། ལམ་ ་བ ོད་པ་
མས་ཇི་འ འི་ ན་ཞིང་ ོངས་ ང་ལམ་ནོར་བར་མི་འ ར། ༩ དེ་ ་སེང་གེ་ཡོད་མི་ ིད་ལ། གཅན་གཟན་

ག མ་པོ་ཡང་ལམ་འདིར་བ ོད་མི་ ིད། དེ་ནི་ ས་པའི་མི་ མས་བ ོད་ས་ཡིན་པས་གཞན་ ་ལའང་འ ད་
མི་ ིད། ༡༠ དེ་མིན་གཙ་བོས་བ བས་པའི་དམངས་ མས་ ིར་ལོག་ཅིང་། ་ལེན་ཞིང་ཙ་ཡོན་ ་ ེབས་པར་
འ ར་ལ། གཏན་ ི་བདེ་བ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་བབས་ཏེ། དེ་དག་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་འ ར་ལ། སེམས་ ག་
དང་འ ན་ ་ཡོད་ཚད་མེད་པར་འ ར་ངེས་སོ༎

༣༦ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱའི་ ིད་ལོ་བ ་བཞི་བར། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་སེན་ན་རེ་རིབ་ ་བ་ཡ་ ་ འི་
མཁར་བཙན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོལ་ ་འོང་ ེ་མཁར་ མས་ ངས་སོ༎ ༢ ཨ་ ར་ ལ་པོས་ ཱ་

ཁིས་ནས་རབ་ ཱ་རིས་ད ང་དང་བཅས་པ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལམ། ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡོད་སར་མངགས། དེ་ ིང་
་གོང་མའི་ ་ ོག་གི་འ མ་ ེ། བ་ འི་ ལ་ ི་ལམ་ཆེན་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༣ དེ་བས། ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་
ག་མཛད་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ང་ཡིག་པ་ཤེབ་ ་དང་། ཨ་སབ་ ི་ ་ཡིག་དཔོན་ཡོ་ཨ་བཅས་ ིར་ཐོན་ཏེ་

རབ་ ཱ་རིས་དང་མཇལ།
༤ རབ་ ཱ་རིས་ ིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ཆེན་པོས་འདི་ ད་བཤད་

ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། ོད་ ིས་གང་བ ེན་པ་དེ་ལ་ཡིད་ ོན་ ང་ངམ། ༥ ོད་ ིས་ག ལ་འ ེད་
པའི་ཐབས་དང་ ས་པ་ ན་ཟེར། ངས་བ ས་ན་དེ་ནི་ ོང་གཏམ་རེད། ོད་ ིས་ ་བ ེན་པས་ད་གཟོད་ང་
ལ་ བ་འགལ་ ས་པ་ཡིན། ༦ ོས་དང་། ོད་ ིས་བ ེན་པའི་ཨེ་ཇིབ་ནི་གས་ཆག་ཤོར་བའི་འདམ་ འི་ལག་

ེན་དང་འ ་བར། ་ཞིག་དེ་ལ་བ ེན་ན་ཁོའི་ལག་པ་བ ད་པར་འ ར། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོར་བ ེན་པ་ཐམས་
ཅད་ནི་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ང་ལ། ང་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་བ ེན་ ིན་མཆིས་ཞེས་ཟེར་
ན། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ་ཡི་བསང་ ི་དང་མཆོད་ ི་གཏོར་ནས། ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ མས་ལ།

ོད་ཅག་གིས་བསང་ ི་འདི་ལ་ ག་འཚལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༨ ད་ ་ ོད་ ིས་ངའི་ཇོ་བོ་
ཨ་ ར་ ལ་པོ་ལ་ ན་ གས་དང་། ོད་ ི་ ོགས་ན་ ་དམག་མང་པོ་མི་འ ག་པས། ངས་ ོད་ལ་ ་ཉིས་

ོང་ ེར་བར་ ། ༩ དེ་ ར་མ་ ས་ཚ། ངའི་ཇོ་བོའི་འཁོར་འབངས་ལས་ཆེས་ ང་བའི་དམག་དཔོན་དེ་ཡང་
ཕམ་པར་ ེད་ ས་སམ། ོད་ ིས་ད་ ང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཤིང་ ་དང་ ་དམག་ལ་རེའམ། ༡༠ ད་ ་ང་ ལ་འདི་
བ ག་པར་འོང་བ་ནི་གཙ་བོའི་དགོངས་དོན་མིན་ནམ། གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་ ལ་དེ་བ ག་ ་སོངས་ཤིག་
ཅེས་བ ོས་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༡ ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ཤིབ་ ་དང་། ཡོ་ཨ་བཅས་ ིས་རབ་ ཱ་རིས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཨ་རམ་ ི་
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ད་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་ཤོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་གོ་བར་ ས་པའི་ཡ་ ་ འི་ ད་དང་། ངེད་
ཅག་གི་ ད་བཤད་དེ་མཁར་ ེང་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ ་ལམ་ ་འ ོ་ ་མི་འ ག་པར་ ་ཞེས་ ས། ༡༢ རབ་

ཱ་རིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ ི་ཇོ་བོས་ང་མངགས་དོན་ནི། ོད་དང་ ོད་ ི་ཇོ་བོ་ཁོ་ན་ལ་གཏམ་འདི་བཤད་
པར་མངགས་པ་ཡིན་ནམ། མཁར་ ི་ ེང་ ་ ོད་ཅིང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་རང་གི་ ག་པ་བཟའ་ཞིང་
གཅིན་འ ང་བ་ མས་ལའང་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༡༣ དེ་བས། རབ་ ཱ་རི་ཡར་འ ེང་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ད་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་པ། ོད་ཅག་གིས་ཨ་ ར་
ི་ ལ་པོ་ཆེན་པོའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ༡༤ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཧིས་ཀི་ ཱའི་གཡོ་འོག་ ་ ད་

མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ོད་རང་ ོབ་པར་མི་ ས། ༡༥ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་གཙ་བོ་བ ེན་ ་
འ ག་ཆེད། གཙ་བོས་ངེད་ཅག་བ བས་ཏེ། མཁར་འདི་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་པར་མི་ ེད་ཅེས་ཟེར་
བ་ལའང་ཉན་མི་ ང་། ༡༦ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གཏམ་ལ་ཉན་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ང་དང་མ ན་པར་ ས་ཤིང་། ིར་འོང་ ེ་ང་ལ་མགོ་བཏེགས་ན། མི་རེ་རེས་རང་གི་
ན་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་ལོངས་ ་ ད་ཆོག་ལ། རང་གི་དོང་ནང་གི་ འང་འ ང་ཆོག ༡༧ ངས་
ོད་ཅག་རང་གི་ ལ་འདི་དང་འ ་བའི་ ལ་གཞན་པ་ཞིག་ ེ། འ ་རིགས་ ་ ་དང་ཆང་གསར་ཡོད་པའི་
ལ་ལམ། འ ་རིགས་དང་ ན་འ མ་ཡོད་པའི་ ལ་ཞིག་ ་འ ིད་པར་ ག་ཅིག ༡༨ ོད་ཅག་གིས་སེམས་
ང་བར་ ིས་ཤིག ཧིས་ཀི་ ཱས་ ོད་ཅག་ལ། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ ོབ་པར་ངེས་ཞེས་ཟེར་ཡང་ ིད། ལ་ ེ་

གང་གི་ ་ཡིས་རང་གི་ ལ་ ེ་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ནས་བ བས་པ་ཡིན། ༡༩ ཧ་མད་དང་ཨར་ཕད་ ི་ ་
གང་ ་ཡོད། སེ་ཕིར་ཝ་ཨིམ་ ི་ ་གང་ ་ཡོད། དེ་དག་གིས་ ོན་ས་མར་ ཱ་ད་ངའི་ལག་ནས་བ བས་པ་
ཡིན་ནམ། ༢༠ ལ་ ེ་འདི་དག་གི་ ་གང་གིས་ ོན་ཆད་ངའི་ལག་ནས་རང་གི་ ལ་ ེ་བ བས་པ་ཡིན། དེས་
ན་གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ངའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ ས་སམ་ཟེར་ཞེས་ ས་སོ༎ ༢༡ མི་སེར་ མས་ཁ་རོག་གེར་

ོད་པ་ལས། ལན་འདེབས་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ ལ་པོས། ཁོ་ལ་ལན་མ་འདེབས་
ཞེས་བ ོས་ཡོད།

༢༢ བས་དེར་ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་ ག་མཛད་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ང་ཡིག་པ་ཤེབ་ ་དང་། ཨ་སབ་ ི་ ་
ཡིག་དཔོན་ཡོ་ཨ་བཅས་ ིས་ ོན་པ་གཤགས་ཏེ་ཧིལ་ཀི་ ཱའི་མ ན་ ་འོང་ནས། རབ་ ཱ་རིས་ ིས་ཅི་བཤད་
པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་བཤད་དོ༎

༣༧ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ ོན་པ་གཤགས་ཤིང་། གསོ་མའི་གོས་ ོན་ནས་གཙ་བོའི་གནམ་
དམ་པ་ ་སོང་། ༢ ཁོས་ ག་མཛད་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ང་ཡིག་པ་ཤེབ་ ། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་

ན་པ་ མས་ལའང་གསོ་མའི་གོས་ ོན་ ་བ ག་ནས། ཨ་མོས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ལ་མཇལ་བར་
བཏངཞིང་། ༣ ཁོ་ལ། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ནི་དཀའ་ ག་དང་། ཉེས་ཆད་དང་། བ ས་བཅོས་
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ི་ཉིན་མོ་ཞིག་ ེ། ད་མེད་གང་ལ་ ་ ེ་བར་རན་ཡང་། བ ེད་པའི་ ོབས་ གས་ཟད་པ་དང་འ ། ༤ ཡང་
ན་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་རབ་ ཱ་རིས་ ིས་གཏམ་མམ། ཁོའི་ཇོ་བོ་ཨ་ ར་ ལ་པོས་ཁོ་རང་མངགས་ནས་
གཏན་གནས་ ི་ ་ལ་ ོད་པའི་གཏམ་དེ་ཐོས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ ིགས་དམོད་
མཛད། དེ་བས་ ོད་ ིས་ ལ་ ་ ག་པའི་དམངས་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ད་ཆེན་པོས་ ོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་

ས།
༥ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་འཁོར་འབངས་ མས་ཡེ་ཤ་ ཱ་ལ་མཇལ་ ་སོང་། ༦ ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་

ཅག་གི་ཇོ་བོ་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོའི་གཡོག་པོས་བདག་ལ་
མཚན་ ོད་ ེད་པ་ཐོས་ཏེ་ ག་མི་དགོས། ༧ ངས་ཁོའི་སེམས་པ་ད ོགས་༼མ་ཡིག་ ་ གས་ཉིད་ གས་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ནས་ ད་ཆ་འགའ་ཞིག་ཐོས་པས་ ིར་ ལ་ ་ལོག་པ་དང་། བདག་གིས་དེ་ ་ཁོ་རང་ ི་ཡི་འོག་

་ ེལ་བར་ འོ་ག ངས་ཞེས་ ས།
༨ རབ་ ཱ་རིས་ ིར་ལོག་པས། ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོས་ལིབ་ ་ལ་ ོལ་བ་དང་འ ད། དེ་ནི་ཁོས་ ་མོ་ནས་ཨ་

ར་ ལ་པོས་དམག་ ར་ ེར་ཏེ་ ཱ་ཁིས་དང་ ལ་བའི་ ད་ཆ་ཐོས་པས་སོ༎ ༩ ཨ་ ར་ ལ་པོས་མི་ མས་
ིས་ ས་ ི་ ལ་པོ་ཏིར་ཧ་ ས། ཁོ་རང་འོང་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་ འོ་ཞེས་ ེང་བ་ཐོས། ཨ་ ར་ ལ་པོས་

དེ་ཐོས་མ་ཐག ཧིས་ཀི་ ཱའི་གམ་ ་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ། ཁོ་ལ། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་
ཀི་ ཱ་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག། ོད་ ིས་བ ེན་པའི་ ་ཡིས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་པར་མི་
འ ར་ཞེས་པའི་བ ་གཏམ་ལ་ཉན་པར་མ་ ེད། ༡༡ ོད་ ིས་ཨ་ ར་ ལ་པོས་ ལ་ ེ་ མས་ཚར་བཅད་པ་
ཐོས་ཡོད་ ིད་པས། ོད་ལ་ཐར་ས་ཞིག་ཡོད་དམ། ༡༢ ངས་མེས་པོས་བ ག་པ་ལ། གོ་ཟན་དང་། ཧ་རན་དང་།
རེ་ཙབ་དང་། ཏེ་ལས་སར་ལ་གཏོགས་པའི་ཨེ་དེན་པ་སོགས་ཡོད། ལ་ ེ་འདི་དག་གི་ ་གང་གིས་རང་གི་

ལ་ ེ་བ བས་པ་ཡིན། ༡༣ ཧ་མད་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨར་པད་ ི་ ལ་པོ་དང་། སེ་ཕར་ཝ་ཨིམ་མཁར་ ི་ ལ་
པོ་དང་། ཧེ་ འི་ ལ་པོ་དང་། ཨི་ ཱའི་ ལ་པོ་ མས་ད་ ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ ིས་ཡོད།

༡༤ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་བང་ཆེན་པའི་ལག་ནས་འ ིན་ཡིག་ ངས་ཏེ་བ ས་ཚར་ ེས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པ་ ་སོང་ ེ། འ ིན་ཡིག་གཙ་བོའི་ ང་ནས་ཁ་ ེས། ༡༥ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་འདི་ ར་བཏབ།
༡༦ ེ་བཀའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་ཡང་ ེང་ན་བ གས་པའི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ལགས། ེད་དེ། ེད་ཁོ་ན་ནི་གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ཡོད་ འི་ ་ཡིན་ལ། ོན་ཆད་ ེད་ ི་གནམ་དང་ས་
བཀོད་པའོ༎ ༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ན་ ག་ ེ་གསོན་ཅིག ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ན་ ེས་ཏེ་

ོས་ཤིག སེན་ན་ཁེ་རིབ་ ི་གཏམ་ཐམས་ཅད་ལ་གསོན་ཅིག ཁོ་ནི་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ་གཏན་གནས་ ི་
་ལ་ ོད་མཁན་དེ་ཡིན། ༡༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཨ་ ར་ ལ་པོས་དངོས་གནས་ ལ་ ེ་ཡོད་ཚད་དང་། ལ་
ེའི་མངའ་ཁོངས་ཐམས་ཅད་ས་ ོང་ ་བཏང་ཞིང་། ༡༩ ལ་ ེ་ ་ མས་མེ་ནང་ ་ག གས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་
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ཞེ་ན། དེ་ནི་ ་མ་ཡིན་པར། མིའི་ལག་པས་བཟོས་པའི་ཤིང་དང་ ོ་ཡིན། དེ་བས་དེ་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས་
སོ༎ ༢༠ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ།
གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ཡོད་ ས་ ེད་ཁོ་ན་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་སོ༎

༢༡ དེ་ནས་ཨ་མོས་ ི་ ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གམ་ ་མི་མངགས་ནས་ཁོ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་
ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་ལ་ཨ་ ར་ ལ་པོ་སེན་ན་ཁེ་རིབ་ལ་ ོལ་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ༢༢ གཙ་

བོས་དེའི་ ོར་ལ་འདི་ ད་ ་ག ངས་ ང་།
ཙ་ཡོན་ ི་ན་ ང་མས་ ོད་ལ་མཐོང་ ང་དང་འ ་ ོད་ ེད། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོས་ ོད་ལ་མགོ་བོ་

ག ག་པར་ ེད།
༢༣ ོད་ ིས་ ་ལ་ ིགས་དམོད་དང་། ་ལ་མཚན་ ོད་ ས་པ་ཡིན། ད་གསང་མཐོ་ཞིང་མིག་ ང་

བཏེགས་ནས་ ་ལ་ ོལ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ལ་ ོལ་བ་ཡིན།
༢༤ ོད་ ིས་ ོད་ ི་འཁོར་འབངས་བ ད་དེ་ཇོ་བོ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས། ཇི་ ར་ཞེ་ན། ངས་ཤིང་ ་མང་

པོ་ ིད་ནས་རི་མགོར་འགོས་ཏེ། ལི་བ་ནོན་ ི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་འ ོ་བ་དང་། ངས་དེའི་ནང་གི་ ག་
ོག་ཆེན་པོ་དང་། གསོམ་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བ་ མས་གཅོད་པར་ ེད། ང་ཆེས་མཐོ་བའི་གནས་ ་སོང་ ེ་ས་

ཞིང་གཤིན་པོར་ ར་བའི་ནགས་ཚལ་ ་འ ོ་བར་ །
༢༥ ངས་དོང་ ་བ ོས་ནས་ ་འ ང་བ་དང་། ངའི་ ང་བའི་སོར་མོ་ཨེ་ཇིབ་ ི་གཙང་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་

ེང་ ་འགོད་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར།
༢༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངས་ ོན་ ི་ ས་ ་ཅི་ ས་པའམ། གནའ་ ་མོར་ཅི་བ གས་པ་མ་

ཤེས་སམ། ད་ ་ ོད་བ ད་དེ་མཁར་བཙན་པོ་ མས་ ོང་བ་དང་། ཞིག་རོ་ ་ ེད་ངེས།
༢༧ དེ་བས་དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ལ་མི་ མས་ ོབས་ ང་བ་དང་། ག་ཅིང་ངོ་གནོངས་པར་ ེད། དེ་

དག་ནི་ ་ཡན་དང་། ཚད་ ོན་དང་། ཁང་ ད་ ི་ ་དང་འ ་བར་འ ར་ལ། ཞིང་ནང་གི་ ེ་མཚར་མ་ ོགས་
པའི་ལོ་ཏོག་དང་ཡང་འ ་བར་ ེད།

༢༨ ོད་རང་བ ད་པའམ། ོད་ ིར་སོང་བའམ། ོད་ནང་ ་འོང་བའམ། ོད་བདག་གི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་
ལངས་པ་སོགས་ཅི་ཡིན་ཐམས་ཅད་ངས་མ ེན་པར་འ ར།

༢༩ ོད་བདག་གི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་པ་དང་། ོད་ ི་ང་ ལ་དང་ ན་པའི་གཏམ་ངའི་ ་ལམ་ ་
ང་བས། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ་ནང་ ་ ་ག ་བ ས་ཤིང་། ོད་ ི་ཁ་ནང་ ་ བ་བཞག་ ེ་ ར་ལམ་ ་

འ ོ་ ་འ ག་ངེས་ག ངས་ཞེས་ ས་སོ༎
༣༠ ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བདེན་དཔང་ཞིག་བ ན་པར་ ། དེ་གང་ཞེ་ན། ད་

ལོ་ ོད་ཅག་གིས་རང་དགར་ ང་བ་བཟའ་བར་འ ར་ལ། སང་ལོར་རང་དགར་ ེས་པ་ མས་བཟའ་བར་
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འ ར། དེའི་ ི་ལོར། ོད་ཚས་རང་གིས་བཏབ་པའི་ ོན་ ད་ཅིང་ ན་འ མ་ར་བ་གསོས་ཏེ། དེའི་ནང་གི་
འ ས་ ་བཟའ་བར་འ ར། ༣༡ ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལས་ ོས་ཏེ་ ག་པ་ མས་ནི། ར་བཞིན་ ་བ་བ ན་
ཞིང་འ ས་ ་ ིན་པར་འ ར། ༣༢ ག་པའི་འབངས་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་འོང་བ་དང་། ོས་པའི་མི་

མས་ཙ་ཡོན་ནས་འོང་བ་སོགས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ གས་ ོན་མོས་ ་གཞག་འདི་འ བ་ ་
འ ག་ངེས།

༣༣ དེ་བས་གཙ་བོས་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ ོར་ལ་འདི་ ད་ ། ཁོ་རང་མཁར་འདིར་འོང་བར་མི་འ ར་ལ།
འདི་ནས་མདའ་ཡང་འཕེན་པར་མི་ ེད། མདའ་བ ང་ ེ་མཁར་ ི་མ ན་ ་འོང་བར་མི་འ ར་ལ། བཙན་

ོང་བ ིགས་ཏེ་མཁར་ལ་ ོལ་བར་ཡང་མི་ ེད། ༣༤ ཁོ་རང་ལམ་གང་ནས་འོང་བ་དེ་ལས་ ིར་བ ོད་པ་ལས།
མཁར་འདིར་ལོག་པར་མི་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༣༥ བདག་གིས་རང་ཉིད་ཆེད་ འམ།
ཡང་ན་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ཆེད་ ། མཁར་འདི་ ང་ཞིང་ ོབ་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣༦ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ ིར་སོང་ ེ། ཨ་ ར་ ི་ ར་ནང་ ་མི་ཆིག་འ མ་བ ད་ ི་ ་ ོང་བསད། ནངས་
མོར་མི་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་བ ས་པས། བེམ་པོས་གང་སར་ བ་འ ག་པ་མཐོང་། ༣༧ ཨ་ ར་ ལ་པོ་སེན་
ན་ཁེ་རིབ་ ིས་དམག་ ར་བཏེགས་ཏེ་ནི་ནི་ཝེར་ ་བ ད། ༣༨ ཉིན་ཞིག་ཁོས་རང་གི་ ་ ེ། ནིས་རོག་གི་ ་
ཁང་ ་ ག་འཚལ་ ས། ཁོའི་ ་ཨ་ མ་མེ་ལེག་དང་ཤར་ཨེ་ཟེར་གཉིས་ ིས་ཁོ་རང་ ིས་བསད་ ེས་ཨ་ར་
རད་ ་ ོས། ཁོའི་ ་ཨ་སར་ཧད་དོན་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད་དོ༎

༣༨ དེ་ ས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ་ནད་ ང་ནས་འཆི་ལ་ཉེ་བས། ཡོ་ཨས་ ི་ ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཁོ་ལ་ ག་
་སོང་ ེ་ཁོ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ིམ་ལ་ཁ་ཆེམས་ཞོག་ཅིག ོད་རང་

ཤི་ ེས་ ར་གསོན་པར་མི་ ས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས་པས། ༢ ཧིས་ཀི་ ཱའི་གདོང་ ང་ལ་གཏད་དེ། གཙ་བོ་
ལ། ༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ ང་ ་སེམས་ཇི་ ར་དག་པར་ ས་ཤིང་། ་གཞག་ཐམས་ཅད་ ང་
བོར་ ད་ལ། དེ་མིན་ ེད་ ི་ ན་ངོར་བཟང་ ་མཐོང་བ་ མས་ ས་པ་ ེད་ ིས་མ ེན་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་
གསོལ་བ་བཏབ་ ེས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ ས་སོ༎

༤ གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་ཤ་ ཱའི་ ེང་ ་བབས་ནས། ཁོ་ལ། ༥ ོད་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གམ་ ་སོང་ནས། གཙ་བོ་
ེ། ོད་ ི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ ིས་
ོན་ལམ་བཏབ་པ་གསན་ཞིང་། ོད་ ི་མིག་ ་གཟིགས་པས། བདག་གིས་ ོད་ ི་ཚ་ཚད་ལོ་བཅོ་ ས་ཇེ་རིང་
་གཏོང་བ་དང་། ༦ དེ་མིན་བདག་གིས་ ོད་དང་མཁར་འདི་ཨ་ ར་ ལ་པོའི་ལག་ནས་ ོབ་ཅིང་། མཁར་

འདི་ ང་བར་ངེས་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༧ ངེད་དེ། གཙ་བོས་རང་གིས་ག ངས་པ་ མས་མངོན་འ ར་ ེད་ངེས་པས།
བདག་གིས་ ོད་ལ་ ་ ས་ཤིག་བ ན་པར་ ། ༨ ཅི་ཞེ་ན། ཨ་ཧས་ ི་ཉི་ཚད་མ ན་ ་ ོས་པ་ མས་ལས།

བ་ ་ ས་ཚད་བ ་ ོ་ ་འ ག་ཅེས་པ་དེའོ༎ དེ་བས། མ ན་ ་ ོད་ ིན་པའི་ཉི་ ིབ་ཉི་ཚད་ ི་ ེང་ནས་



1104 ཡེ་ཤ་ ཱ 38 – 39

བ་ ་གོམ་པ་བ ་ ོས།
༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་ནད་ ག་བ ེད་ ང་ ེ། ན་ ོམ་འདི་ ར་ ིས།
༡༠ ངས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་དར་མའི་ ས་༼ཡང་ན། ཉིན་ ང་།༽ ་ད ལ་བའི་ ོ་མོར་འ ལ་ཏེ། ངའི་

ག་མའི་ལོ་ ་ མས་ལོངས་ ་ ོད་པར་མི་འ ར་ཞེས་དང་། ༡༡ ཡང་ངས་འདི་ ད་ ། ངས་གཙ་བོ་མཇལ་
མི་ བ་པ་ ེ། མི་གསོན་པོར་གནས་པའི་ ལ་ ་གཙ་བོ་དང་མཇལ་བར་མི་འ ར་ལ། ང་དང་འཇིག་ ེན་
པའི་ ལ་མི་ མས་ ར་ཡང་མཇལ་བར་མི་ ས། ༡༢ ངའི་ ོད་གནས་ནི་ ི་བོའི་རས་ ར་དང་འ ་བར་ ལ་
གཞན་ ་ ོས་པ་དང་། ངའི་ཚ་ ོག་ནི་རས་ཕོན་དང་འ ་བར་ ིལ་ཞིང་། གཙ་བོས་འ ལ་ཆས་ ི་ཁ་ནས་
གཅོད་པར་མཛད་དེ། ནངས་ནས་དགོང་བར་ ། ཁོང་གིས་ངའི་ཚ་ ོག་ ོགས་པར་ ས།

༡༣ ང་ནི་ཁ་རོག་གེར་ནམ་གསལ་བའི་བར་ ་བ ད་ ང་། ཁོང་ནི་སེང་གེ་དང་འ ་བར་ནངས་ ་མོ་ནས་
དགོང་མོའི་བར་ ་ངའི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བཅག་པར་མཛད།

༡༤ ངས་ ག་ ་དང་འ ་བར་ ད་འ ིན་ཞིང་། ང་ ང་དཀར་མོ་དང་འ ་ ད་བཏོན་པ་དང་། ཡང་
ག་རོན་དང་འ ་བར་ ེ་ངགས་བཏོན། ངས་ཡར་ ོས་ ས་པའི་དབང་གིས་མིག་ ང་ངལ་བར་ ར། ེ་གཙ་

བོ་ལགས། ང་ལ་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པས་ ེད་ ིས་ང་ལ་ ང་བ་མཛད་རོགས།
༡༥ ད་ ་ངས་ཅི་བཤད་དམ། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཐམས་ཅད་འ བ་ ་བ ག་ཟིན། ངའི་

སེམས་ ་ ག་བ ལ་ཆེ་བས་མི་ཚ་གང་བོར་ ན་ ིས་ ོགས་ལ་ཉེ།
༡༦ ེ་ཇོ་བོ་ལགས། མིའི་འཚ་གནས་ནི་འདི་ལ་རག་ལས་ཤིང་། ངའི་ མ་ཤེས་འཚ་མིན་ཡང་ཡོངས་ ་

འདི་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། དེ་བས་ ེད་ ིས་ང་ལ་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག་ ེ། ར་བཞིན་འཚ་ ་འ ག་
རོགས། ༡༧ ོས་དང་། ང་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་དང་འ ད་པ་ནི། ང་ལ་བདེ་བ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ེད་ནི་
ངའི་ མ་ཤེས་༼ཡང་ན། ཚ་ ོག༽ལ་དགའ་བས་ང་ནི་འ ང་བའི་དོང་ལས་འ ེན་པར་མཛད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ེད་ ིས་ངའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ བ་ ་ག གས་པར་མཛད།
༡༨ མ་གཞི་ད ལ་ཁམས་ནས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་མི་ ས་ལ། ཤི་ ེས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་མི་ ས་

ལ། དོང་ནང་ ་ ང་བའི་མིས་ ེད་ ི་ག ང་ ང་ལ་ ག་མི་ ིད། ༡༩ མི་གསོན་པོ་ ེ། མི་གསོན་པོ་ཁོ་ནས་
ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ས། དེ་རིང་དང་འ ་བར་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ས། ཕ་ཡིས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་

ལ་ ེད་ ི་ག ང་ ང་ཤེས་ ་འ ག་ ས། ༢༠ གཙ་བོས་ང་རང་ ོབ་པར་ ས་པས། ངས་མི་ཚ་གང་བོར་གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པ་ནས་ ད་ ག་རོལ་ཆས་ ིས་ ེད་ལ་ ན་ ་ ེར་ངེས།

༢༡ ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས། སེ་འ ས་ ི་བག་ལེབ་ཅིག་ ངས་ཏེ་ ་ཁར་ ོར་ཅིག ལ་པོ་ལ་ ག་བ ེད་འ ང་ངེས་
ཞེས་ ས། ༢༢ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས། ང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་སོང་ན། ་ ས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ིས་སོ༎

༣༩ བ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ ཱལ་ཨ་དན་ ི་ ་མེ་རོད་དག་ ཱལ་ཨ་དན་ ིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ ག་བ ེད་ ང་བ་
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ཐོས་ནས། ཁོ་ལ་འ ིན་ཡིག་དང་ལེགས་ ེས་ ིན། ༢ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་བང་ཆེན་པ་མཐོང་ ེ་ཤིན་
་དགའ་ནས། དེ་ཚར་ཁོའི་མཛད་ཁང་ནང་གི་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ོས་ ་དང་། ་ཆེ་བའི་ གས་
མ་དང་། ཁོའི་ ག་ཆས་ཁང་གི་དམག་ཆས་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་བ ་ ་

བ ག ཁོའི་ ིམ་དང་ཁོའི་ ལ་ཁམས་ཡོངས་ན་ཅི་དང་ཅི་ཡོད་པ། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ་ ་མ་བ ག་
པ་གཅིག་ ང་མེད་དོ༎ ༣ དེ་བས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡི་གམ་ ་འོངས་ནས། ཁོ་ལ། མི་
འདི་དག་གིས་ཅི་ཟེར་རམ། དེ་ཚ་ ལ་གང་ནས་ ོད་ལ་ ག་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་
འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ནི་ ང་ཐག་རིང་བའི་བ་བེལ་ནས་འོངས་པ་རེད་ཅེས་ ས། ༤ ཡེ་ ་ཡ་ཡིས་འདི་ ད་ །
དེ་ཚས་ ོད་ ི་ ིམ་ནས་ཅི་ཞིག་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ིམ་ན་ཅི་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད། དེ་ཚས་མཐོང་ ང་ལ། ངའི་ནོར་ ས་ལས་དེ་ཚས་མ་མཐོང་བ་གཅིག་ ང་མེད་དོ་ཞེས་ ས། ༥ ཡེ་

་ཡ་ཡིས་ཧིས་ཀི་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉན་དགོས། ༦ ག ངས་གང་ཞེ་
ན། ཉིན་དེར་ ེབས་པ་ན། ོད་ ི་ ིམ་ན་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་མེས་པོ་དག་གིས་ད་

འི་བར་ ་བསགས་པ་ཡོད་ཚད་འ ོགས་ཏེ་བ་བེལ་ ་ ེར་ནས། གཅིག་ ང་མི་ ག་གོ། འདི་ནི་གཙ་བོས་
ག ངས་པ་ཡིན། ༧ དེ་མིན་ ོད་རང་ཉིད་ ི་ ་ མས་ལས། འགའ་ཞིག་བ་བེལ་ ིས་བ ང་ ེ་ ལ་པོའི་ཕོ་

ང་ ་ ག་ མ་པ་ ེད་ ་འ ག་ངེས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༨ ཧིས་ཀི་ ཱ་ཡིས་ཡེ་ ་ཡ་ལ། ོད་ ིས་བཤད་
པའི་གཙ་བོའི་ག ངས་དེ་ཤིན་ ་ལེགས་སོ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ང་རང་འཚ་བའི་ ས་ ་ཞི་བདེ་དང་གཏན་
འཇགས་ ི་གནས་ ལ་རེ་འ ང་ངེས་སོ་ མ་མོ༎

༤༠ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་སེམས་གསོ་ ་དགོས། བདག་གི་མི་སེར་ལ་སེམས་
གསོ་ ་དགོས། ༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་སེམས་གསོའི་གཏམ་ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལ། ཁོའི་ག ལ་

འ ེད་ ི་ཉིན་མོ་ ོགས་ལ། ཁོའི་ ག་ཉེས་ ་ཡངས་ ་བཏང་ཟིན། ཁོས་རང་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེད་
་གཙ་བོའི་ ག་ནས་ བ་འ ར་ ི་ཆད་པ་ཉོས་ཟིན་ ོགས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།

༣ མི་ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ཐང་ ོང་ ་གཙ་བོའི་ལམ་ ་ ིག་ ིས་ཤིག ༼ཡང་ན། ཐང་
ོང་ ་མི་ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས། གཙ་བོའི་ལམ་ ་ ིག་ ིས་ཤིག་ཅེས་བ ར་ཆོག༽ ེ་ཐང་ ་ངེད་ཅག་གི་
་ཡི་བ ད་ལམ་བཟོས་ཤིག ༤ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ཁ་ ོང་དགོས། རི་ ང་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་ ོམས་དགོས།

མཐོ་དམའ་མི་ ོམས་པ་ མས་བདེ་བར་ ེད་དགོས། ག་ ོག་ཐམས་ཅད་བདེ་ཐང་ ་འ ར་ངེས། ༥ གཙ་
བོའི་གཟི་བ ིད་མངོན་ཞིང་། ག་དང་ད གས་ ིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་མཉམ་ ་མཐོང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོས་དངོས་ ་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར།

༦ མི་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར། གཞན་ཞིག་གིས། ངས་ ད་ཆེན་
པོས་ཅི་བཤད་དམ་ཞེས་ཟེར། དེས་འདི་ ད་ ། ག་དང་ད གས་ ིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ་དང་འ ་ལ།
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ཁོའི་མཛས་པའི་གདོང་ཡང་ཐང་ ོང་གི་མེ་ཏོག་དང་འ ་བས། ༧ ་ མ་པར་འ ར་ལ། མེ་ཏོག་ ལ་བར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ད གས་དེའི་ ེང་ ་འཕོས་ན། མི་སེར་ནི་དངོས་གནས་ ་དང་འ ། ༨ ་

མ་པར་འ ར་ལ། མེ་ཏོག་ ལ་བར་འ ར། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ག ང་ལ་ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད་ཅེས་ཟེར།
༩ ེ་ཙ་ཡོན་ ་འ ིན་བཟང་ ེལ་མཁན་ལགས། ོད་རི་བོ་མཐོན་པོའི་ ེང་ ་འཛག་དགོས། ེ་ཡེ་ ་ཤ་

ལེམ་ ་འ ིན་བཟང་ ེལ་མཁན་ལགས། ོད་ ིས་ ད་གསང་མཐོ་ ་གཏོང་དགོས། ད་གསང་མཐོ་ ་ ིས་
དང་ ག་མི་དགོས། ཡ་ ་ འི་མཁར་ལ། ོས་དང་། ོད་ཅག་གི་ ་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༠ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ནི་
མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་འ ་བར་འབབ་པར་ངེས་ཤིང་། ཁོང་གི་ད ང་བས་ཁོང་ལ་དབང་འཛན་པར་ ེད།
ཁོང་གི་ ་དགའ་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོད། ཁོང་གི་ལེ་ལན་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོད། ༡༡ ཁོང་གིས་ ི་བོས་ ག་འཚ་ ་
འཚ་བ་དང་འ ་བར། ད ང་བས་ ་ ་བ ས་ཏེ་ མ་པར་ ེད་ཅིང་། དལ་ ས་ ་ ་གསོ་མཁན་ མས་
འ ིད་པར་ ེད་དོ༎

༡༢ ོན་ ་ཞིག་གིས་ ོར་བས་ ་གཞལ་བ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ཐལ་མོས་ནམ་མཁའ་གཞལ་བ་ཡིན། ་
ཞིག་གིས་ས་གཞིའི་ ལ་ མས་ ེ་ཡིས་གཞལ་བ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ ་ ོས་རི་བོ་གཞལ་བ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་

་མས་རི་ ང་གཞལ་བ་ཡིན། ༡༣ ་ཞིག་གིས་ ོན་གཙ་བོའི་ གས་གཞལ་བའམ།༼ ོན་ ་ཞིག་གིས་གཙ་
བོའི་ གས་ལ་མ བ་ ོན་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ཁོང་གི་ ས་དཔོན་ ས་ཏེ་ཁོང་ལ་ ོབ་ ོན་
གནང་བ་ཡིན། ༡༤ ཁོང་གིས་ ་ལ་ ོས་མོལ་མཛད་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བ་ཡིན། ་
ཞིག་གིས་ ི་ ོམས་ ི་ལམ་ ིས་ཁོང་ལ་མ བ་ ོན་གནང་བ་ཡིན། དེ་མིན་ཤེས་ཡོན་ ིས་ཁོང་ལ་ ོབ་གསོ་
དང་། བ ད་ལམ་ཡངས་པོས་ཁོང་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བ་ཡིན། ༡༥ ོས་དང་། དམངས་ཡོད་ ་ནི་ཟོ་བའི་ནང་
གི་ འི་ཐིགས་པའམ། ་མའི་ ེང་གི་ ལ་ཙམ་ལས་མ་འདས། ཁོང་གིས་མཚ་ ིང་ཐམས་ཅད་འདེགས་པ་ནི།
ཏིལ་འ ་འདེགས་པ་ཙམ་མོ༎ ༡༦ ལི་བ་ནོན་ ི་ནགས་ཚལ་ ིས་ ད་ཤིང་ ་མི་ ང་ལ། དེའི་ནང་གི་རི་ གས་

ིས་དམར་བསང་ ་མི་ ང་། ༡༧ དམངས་ཡོད་ ་ནི་ཁོང་གི་ ང་ ་མེད་པ་དང་འ ་ལ། ཁོང་གི་ ན་ལམ་
་མེད་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་པར་ ོང་བ་ཉིད་ ་ ང་ངོ་༎

༡༨ ོད་ཅག་ལས་ ་ཞིག་གིས་ ་ལ་འ ན་བཟོད་པ་ཡིན། ང་བ ན་གང་ཞིག་ ་དང་བ ར་བ་ཡིན།
༡༩ འ ་ ་ནི་བཟོ་བས་བཟོས་པ་ཡིན་ཏེ། ད ལ་བཟོ་བས་གསེར་ ིས་བ ན་ཞིང་། དེ་ལ་ད ལ་ ི་དོ་ཤལ་
བཟོས། ༢༠ ད ལ་བོ་མཆོད་ ས་འདི་དག་འ ལ་མི་ ས་པ་ མས་ ིས་ ལ་དཀའ་བའི་ཤིང་བདམས་ཤིང་།
རང་ཉིད་ ིས་བཟོ་བ་བཙལ་ཏེ་གཡོ་བར་མི་ ས་པའི་འ ་ ་བ གས།

༢༡ ོད་ཅག་གིས་ ོན་ཆད་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ཆད་མ་ཐོས་པ་ཡིན་ནམ། ོན་ ི་
ས་ ་མི་གཞན་ ིས་ ོད་ མས་ལ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། སའི་ ིང་གཞི་འ གས་པའི་ ས་ནས། ོད་ཅག་

གིས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༢ ་ས་གཞིའི་ ་ ད་ ི་ཡང་ ེང་ ་བ གས་པས། ས་ ེང་གི་ ལ་མི་ནི་འ ་ཆ་
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ག་བ་དང་འ ། ཁོང་གིས་མཁའ་ད ིངས་ཡོལ་བ་བཞིན་ ་འཐེན་ཞིང་། ནམ་མཁའ་ མས་ནི་བ ད་ཆོག་
པའི་རས་ ར་བཞིན་ ་ བ། ༢༣ ཁོང་གིས་ ེ་བོ་མེད་པར་ ེད་ཅིང་། ས་ ེང་གི་ཞལ་ ཻའི་དཔོན་པོ་ ོང་བར་

ེད། ༢༤ ཁོ་ཚ་ནི་ད་ ་༼ ོན་མ་ ོང་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽བ གས་ཤིང་ད་
ར་བཏབ་པ་ཡིན་ལ། ་བ་ཡང་ད་ ་ས་འོག་ ་ ག་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གི་ད གས་དེའི་ ེང་ ་འཕོས་པ་

ཙམ་ ིས་ མ་པར་འ ར་ལ། ཁོ་ཚ་ནི་སོག་མ་བཞིན་ ་ ང་འ བ་ ིས་འ ེར་བར་འ ར་རོ༎ ༢༥ དམ་པ་
དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ་ཞིག་ང་དང་བ ར་བ་ཡིན། ་ཞིག་ང་དང་མ ངས་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༢༦ ོད་ཅག་གིས་ཡར་ལ་ ོས་དང་། ་ཞིག་གིས་ ་ ར་ཐམས་ཅད་བཀོད་ཅིང་། ངས་ཀ་ལ་གཞིགས་ནས་
དེ་རེ་རེ་ལ་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་དབང་ ས་དང་། ཁོང་གི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ཆད་ ག་
མེད་པར་མིང་བཏགས་སོ༎

༢༧ ེ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངའི་བ ོད་ལམ་གཙ་བོས་ ང་འ ག་ཟེར་བ་ཡིན། ེ་ད ི་སི་
རལ་བ་ལགས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ཐེབས་པ་ལ་ ་ཡིས་འ ི་ ོག་མི་ ེད་ཟེར་བ་ཡིན།
༢༨ ོད་ ིས་ ོན་ཆད་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ ོན་ཆད་མ་ཐོས་པ་ཡིན་ནམ། གཏན་གནས་ ི་ ་

ེ་གཙ་བོ་ ེ། སའི་མཐའ་འགོད་མཁན་ ི་ཇོ་བོར་ངལ་བ་མེད་ལ། བ་པའང་མེད་ཅིང་། ཁོང་གི་ཤེས་རབ་ནི་
ནམ་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ། ༢༩ ངལ་བ་ལ་ ས་པ་བ ོལ་ཞིང་། ཉམ་ཐག་པ་ལ་ཁོང་གིས་ ོབས་ གས་ ོལ་
བར་ ེད། ༣༠ ན་གཞོན་ མས་ ང་ངལ་ཞིང་ བ་ལ། དར་ཞིང་ ས་པ་ མས་ ང་ཐང་ལ་འ ེལ་བར་ངེས།
༣༡ འོན་ ང་། གཙ་བོ་ལ་ ག་མཁན་དེར་ ོབས་ གས་གསར་ ་འཐོབ་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ ག་ ོད་མཁའ་ལ་
འ ར་བ་ ་ ར་འ ར། དེ་དག་མཆོང་ ིང་ ས་ ང་ བ་པར་མི་འ ར་ལ། ང་ཐང་ ་སོང་ཡང་ངལ་བར་
མི་འ ར་རོ༎

༤༡ ེ་ ་མཚའི་ ིང་ ན་ མ་པ། ངའི་མ ན་ ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་ཅིག དམངས་ མས་ལ་ ོབས་
གས་གསར་བ་འཐོབ་པར་འ ར་བས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བཅར་ན་ད་གཟོད་གཏམ་

ེད་ཆོག་ཅིང་། ངེད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ཤགས་འ ེད་ འོ༎ ༢ ་ཞིག་གིས་ཤར་ ོགས་ནས་མི་ཞིག་དར་
ཞིང་ ས་པར་ ས་ཏེ། ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ཁོ་རང་མ ན་ ་འབོད་ ས། གཙ་བོས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་
ཁོ་ལ་ ད་ཅིང་། ཁོས་ ེ་བོ་ མས་དབང་ ེད་པར་འ ར། དེ་དག་ནི་ས་ ལ་དང་འ ་བར་ཁོའི་ ི་ལ་ ོད་
ཅིང་། ང་གིས་ ར་བའི་སོག་མ་དང་འ ་བར་ཁོའི་ག ་ལ་ ིན། ༣ ཁོས་དེ་དག་བདས་ཤིང་། ཁོ་རང་ ར་
བ ོད་མ་ ོང་བའི་ལམ་ལ་འ ད་ ང་བདེ་བར་མ ན་ ་བ ོད། ༤ འདི་ནི་ ་ཞིག་གིས་ཐོག་མ་ནས་མི་
རབས་ ིའི་བར་ ་ ོད་ཅིང་འ བ་པར་ ེད་པ་ཡིན། དེ་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོ་ཡིན། བདག་ནི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་
ལ། ཆེས་མཐའ་མ་དང་མཉམ་ ་བ གས་མཁན་དེའང་ཡིན། ༥ ་མཚའི་ ིང་ ན་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ ག་
པར་ ར་ལ། སའི་མཐའ་ཡང་འདར་བཞིན་མ ན་ ་བཅར་བར་ ེད། ༦ དེ་དག་མི་རེ་རེས་ ིམ་མཚས་ལ་
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རོགས་ ེད་ཅིང་། མི་རེ་རེས་ ན་ ་ལ། ིང་ ོབས་བ ེད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ངེས། ༧ ཤིང་བཟོས་ད ལ་མགར་ལ་
ལ་མ་དང་། ཐོ་བ་འཛན་མཁན་ ིས་གཙབ་གདན་ ོར་མཁན་ལ་ ལ་མ་ ེད་ཅིང་། ་ལ་ ེད་མཁན་ལ། ་

ལ་ ས་པ་བཟང་ངོ་ཞེས་ཟེར། དེ་མིན་ད་ ང་གཟེར་མ་བ བས་ཏེ་འ ་ ་མི་གཡོ་བར་ ས།
༨ ོད་ད ི་སི་རལ་བ་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ནི་བདག་གིས་བདམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཨབ་

རམ་ ི་ ད་པ་ཡིན། ༩ ོད་ནི་བདག་གིས་སའི་མཐའ་ནས་ ིད་འོང་བའམ། ས་གཞིའི་ ར་ནས་བོས་པ་ཡིན་
ལ། ོད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་བདམས་པས་ནམ་ཡང་འདོར་
བར་མི་ ེད་ཅེས་ ས། ༡༠ ོད་ ག་མི་དགོས་ཏེ། བདག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད། དངངས་ ག་

ེས་མི་དགོས་ཏེ། བདག་ནི་ ོད་ ི་ ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་རང་བ ན་པར་ ེད་ཅིང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་
ོགས་དན་མཛད་ངེས། བདག་གིས་བདག་གི་ ི་ ོམས་ ི་ ག་གཡོན་པས་ ོད་རང་ ོར་བར་ ེད། ༡༡ ོད་
ི་ ེང་ ་ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ལ། ོད་ལ་འ ན་མཁན་ནི་མེད་པ་དང་འ ་ཞིང་ ོང་

བར་འ ར་ངེས། ༡༢ ོད་དང་ ོད་མཁན་ཞིག་ ོད་ ིས་བཙལ་ཡང་དེ་དག་ ེད་པར་མི་འ ར་ལ། ོད་དང་
ག ལ་འ ེད་མཁན་ཞིག་མེད་ཅིང་། དེ་ནི་ ོང་བའོ༎ ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་

ོད་ ི་ལག་པ་གཡོན་པ་ ོར་བར་ ེད་ཅིང་། ོད་ལ། ག་མི་དགོས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ོགས་དན་མཛད་
ངེས་ཞེས་ག ངས་ངེས།

༡༤ ོད་འ ་ཡ་ཀོབ་དང་། ོད་ཅག་ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། ག་མི་དགོས། གཙ་བོས། བདག་གིས་ ོད་ལ་
ོགས་དན་མཛད་ཅེས་ཟེར། ོད་རང་ ོབ་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེ་ཡིན། ༡༥ ོས་དང་།

བདག་གིས་ ོད་རང་ ོ་ཞིང་ ར་བའི་འ ་རིགས་ ང་ཆས་ ་བ ར་ཟིན། ོད་ ིས་རི་བོ་ ལ་ ་བཏང་
ཞིང་། རི་ ང་ བ་མ་བཞིན་ ་གཏོར་ཅིག ༡༦ ོད་ ིས་དེ་འ ར་ནས་ ང་ལ་བ ར་ཞིང་འ བ་མར་གཏོར་

་ གས་ཤིག འོན་ ང་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་དགའ་བར་བ ང་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེར་བ གས་པ་
བ ོད་དགོས།

༡༧ ག་བ ལ་དང་འ ད་ཅིང་ཉམ་ཐག་ ་ ར་བའི་མི་ མས་ ིས་ ་བཙལ་ཡང་མི་ ེད་པར། ཁ་ ོམ་
ཞིང་ ེ་ མ་པར་ ར་བའི་ ས་ ། བདག་ ེ་གཙ་བོས་དེ་དག་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ངེས། བདག་ ེ། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ཡིས་དེ་དག་འདོར་བར་མི་ ེད། ༡༨ བདག་གིས་ ་ཐེར་རེར་ ང་བའི་མཐོ་སར་གཙང་བོ་འ ེད་
ཅིང་། ང་བའི་ནང་ ་ ་མགོ་ ེ་བར་འ ར། བདག་གིས་ ེ་ཐང་ ་ ིང་དང་། ཐན་ མ་ ི་ ལ་དེ་ ་མགོ་

་བ ར་བར་འ ར། ༡༩ བདག་གིས་ཐང་ ོང་ ་ ག་པ་དང་། ཤིཏ་ཏ་དང་། ཧ་དས་དང་། བལ་སན་ མས་
འ གས་པར་ ེད། ེ་ཐང་ ་གསོམ་ཤིང་དང་། ཐང་ཤིང་དང་། ་མ་ མས་མཉམ་ ་འ གས་པར་ ེད།
༢༠ དེ་ ར་ ས་ན་མི་ མས་ ིས་འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ག་གིས་བཟོས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པས་བཀོད་དོ་
ཞེས་མཐོང་ཞིང་ ོགས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། ཤེས་པར་འ ར།
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༢༡ གཙ་བོས་ ་ ན་མ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་ ེན་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ཡ་ཀོབ་ ི་ ལ་
པོས། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་མཚན་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༢ ངེད་ཅག་མ་འོངས་པར་འ ད་ ིད་པའི་དོན་

མས་བ ན་ཅིང་གསལ་ ོག་གནོངས། ོན་ ི་དོན་ མས་གསལ་བཤད་ ས་ཏེ་ང་ཚ་ལ་བསམ་གཞིག་གཏོང་
་འ ག་པ་དང་། དོན་དེའི་མ ག་འ ས་ཤེས་ ་འ ག་པའམ། མ་འོངས་པའི་དོན་ མས་ང་ཚ་ལ་ ོན་

རོགས་གནོངས། ༢༣ སང་གནངས་ ི་དོན་ མས་བ ོད་དེ་ངེད་ཅག་ལ་ ོད་ཚ་ནི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་
རོགས། ོད་ཅག་གིས་བདེ་ ིད་འབེབས་པའམ་ཉེས་ ོན་ཕབ་ ེ། ངེད་ཅག་ལ་ངོ་མཚར་བ ེད་དེ་མཉམ་ ་ ་

་འ ག་རོགས། ༢༤ ོས་དང་། ོད་ཅག་ནི་ ོང་བ་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་ ང་ ོང་བ་
ཡིན། ོད་ཅག་འདེམས་མཁན་ མས་ནི་ ག་ ོའོ༎

༢༥ བདག་གིས་ ང་ ོགས་ནས་མི་ཞིག་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད། ཁོ་ནི་བདག་གི་མཚན་ལ་ ་འབོད་
ེད་མཁན་ཡིན་ལ། ཤར་ ི་ ོགས་ནས་འོང་བར་འ ར། ཁོས་དབང་འཛན་པ་ མས་བ ི་བར་ ེད་དེ། འདམ་

བ ི་བ་དང་འ ་ལ། ་བཟོ་བ་འཇིམ་པའི་ནང་ ་ ོ་བ་དང་འ འོ༎ ༢༦ ོན་ཆད་ ་ཞིག་གིས་དོན་འདི་
གསལ་བོར་བ ན་ནས་ང་ཚ་ལ་ ོགས་ ་བ ག་པ་ཡིན། ོན་ཆད་ ་ཞིག་གིས་བ ན་ནས་ངེད་ཅག་གིས་དེ་
ནོར་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། ས་ ང་མ་བ ན་ལ་ ས་ ང་མ་བཤད། ས་ ང་ ོད་ཅག་གི་གཏམ་དེ་མ་
ཐོས། ༢༧ ོན་ཆད་བདག་གིས་ཙ་ཡོན་ལ། ོས་དང་། བདག་གིས་འ ིན་བཟང་ ེལ་མཁན་ཞིག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
ལ་བ ལ་བར་ ་ཞེས་ག ངས། ༢༨ བདག་གིས་གཟིགས་ ས་མི་མི་ ང་ལ། བདག་གིས་འ ི་ ས་དེ་དག་གི་

ོད་ ་ལན་འདེབས་མཁན་ ི་ ས་དཔོན་ཡང་མེད་དོ༎ ༢༩ ོས་དང་། ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་ ་བ་ནི་ ོང་ཞིང་
མི་གནས་པ་ཡིན། ཁོ་ཚས་ གས་པའི་འ ་ ་ཐམས་ཅད་ནི་ ང་དང་ ིང་བོ་མེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༤༢ བདག་གི་གཡོག་པོ་ ེ། བདག་གིས་ ོར་ཞིང་བདམས་པའམ། གས་ནས་དགའ་ས་དེར་ ོས་
དང་། བདག་གིས་རང་གི་ གས་ཉིད་ཁོ་ལ་བ ལ་ཞིང་། ཁོས་བདེན་ གས་ ི་ ེ་ མས་ལ་ ོག་

པར་འ ར། ༢ ཁོས་ ར་མི་ ག་ཅིང་། ད་ཆེན་པོ་མི་འདོན་ལ། ང་ལམ་ ི་མི་ མས་ལ་ཁོའི་ ད་ ང་ཐོས་
་མི་འ ག ༣ ཁོས་ཆག་པའི་འདམ་ ་གཅོད་པར་མི་ ེད་ལ། ཁོས་ཡལ་ལ་ཉེ་བའི་ ོག་མེ་གཞིལ་བར་མི་ ེད།

ཁོས་ ང་བོའི་ ོ་ནས་བདེན་ གས་བ ག་པར་འ ར། ༤ ས་ ེང་ ་བདེན་ གས་འ གས་པའི་བར་ ། ཁོའི་
ཡིད་ཆད་པར་མི་འ ར་ལ། དཔའ་ མ་པར་མི་འ ར་ཞིང་། ་མཚའི་ ིང་ ན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོའི་བཀའ་

ོབ་ལ་ ག་པར་འ ར།
༥ ནམ་མཁའ་ མས་བཀོད་ཅིང་མཁའ་ད ིངས་བ ངས་པ་དང་། ས་དང་ས་ནས་ ང་བ་ མས་མཉམ་

་བཏིངས། ད གས་ ི་ ་བ་ས་ ེང་གི་མི་དག་ལ་གནང་ཞིང་། གས་ཉིད་དེའི་ ེང་ ་བ ོད་མཁན་ མས་
ལ་ ེར་མཁན་ནི་ ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ༦ བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་

ོད་བོས་ཏེ། ོད་ ི་ལག་པས་བ ོར་ཞིང་ ོད་རང་བ ངས་པ་དང་། ོད་འབངས་མི་ མས་ ི་ ང་བ་༼མ་
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ཡིག་ ། ཁ་ཆད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽དང་། ི་མི་ མས་ ི་འོད་ ་འ ར་ངེས། ༧ ཞ་ར་ མས་ ི་མིག་འ ེད་
ཅིང་བཙན་ ་ཤོར་བ་དང་གཏོང་བ་དང་། ན་ནག་གི་ ོད་ ་ ོད་པ་ མས་ ིམས་ ན་ནས་ད ང་བར་

། ༨ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། འདི་ནི་བདག་གི་མཚན་ཡིན། བདག་གིས་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ་ ན་མ་ མས་ལ་
བ ོལ་མི་ ིད་ཅིང་། རང་གི་བ ོད་བ གས་ ང་བ ོས་པའི་འ ་ ་ མས་ལ་གནང་མི་ ིད། ༩ ོས་དང་།

ར་ ི་ ་གཞག་ཐམས་ཅད་ བ་ཟིན། ད་ ་བདག་གིས་དོན་གསར་བ་ཞིག་ ོན་པར་ ་ ེ། དོན་འདི་མ་ ང་
བའི་ ོན་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཉན་ ་འ ག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༠ མཚ་ ོང་ ་བ ོད་པ་དང་། ་མཚའི་ནང་ ་གནས་པ་ མས་དང་། ་མཚའི་ ིང་ ན་དང་། དེའི་
ེང་ ་ ོད་པའི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་གསར་བ་ ལ་ཅིག སའི་མཐའ་ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་
ལ་ཅིག ༡༡ ཐང་ ོང་དང་དེ་ན་ཡོད་པའི་མཁར་ ོང་། དེ་མིན་ཀེ་དར་ ་ ོད་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ ིས་ ད་
ོབས་ཤིག སེ་ ཱའི་ ལ་མི་ མས་ ིས་དགའ་འབོད་དང་། རི་བོའི་ ེ་ནས་ཀི་ཐོབས་ཤིག ༡༢ དེ་དག་གིས་

གཟི་བ ིད་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཞིང་། ་མཚའི་ ིང་ ན་ ི་ད ས་ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ༡༣ གཙ་བོ་ནི་
དཔའ་ ལ་ ི་ ་ ད་པ་དང་འ ་ལ། སེམས་པ་ ང་ནས་ ལ་བའི་འཐབ་མོ་བ་དང་འ ་བར། ་ཅོ་འདོན་
ཞིང་ ད་ཆེན་པོས་ཀི་འདེབས་པ་དང་། གས་ཆེན་པོས་ད ་བོ་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༡༤ བདག་གིས་ ན་རིང་
བོར་ཁ་བ མས་ཏེ་ ད་ཆ་མ་བཤད་ཅིང་། ཁ་རོག་གེར་བ ད། ད་ ་ངས་ ་ཅོ་འདོན་པ་དང་། ེ་གཟེར་ ིས་
ཐེབས་པའི་ ད་མེད་དང་འ ་བར་ད གས་ཧལ་ཧལ་ ེད། ༡༥ བདག་གིས་རི་ ང་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་ཐང་

ོང་དང་། དེའི་ ེང་གི་ ་དང་མེ་ཏོག་ ེམ་ ་འ ག བདག་གིས་གཙང་བོ་ ིང་ ན་ ་གཏོང་བ་དང་ ིང་
བ་ མས་ ང་ ེམ་པར་ ེད། ༡༦ བདག་གིས་ཞ་ར་ མས་བ ོད་མ་ ོང་བའི་བ ད་ལམ་ ་འ ེན་ཞིང་། དེ་
དག་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ལམ་ ་འ ིད་པར་ ། དེ་དག་གི་མ ན་ ་ ན་པ་འོད་དང་ ག་ ོག་ ང་བོར་ ོང་ངེས།
འདི་དག་བདག་གིས་ ོད་པར་ ེད་པ་ལས་དེ་དག་འདོར་བར་མི་ ེད། ༡༧ བ ོས་པའི་འ ་ ་བ ེན་ཅིང་

གས་པའི་འ ་ ་ལ། ོད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་ མས་ ིར་བ ེད་ ེས། ཡོངས་ ་ངོ་གནོངས་
པར་འ ར་རོ༎

༡༨ ོད་ཅག་ ་འོན་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་མིག་ཞ་ར་ མས་ ིས་ ོས་དང་། ོད་ཅག་གིས་
མཐོང་བར་ ས། ༡༩ ་ཞིག་གི་མིག་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ལས་མིག་ཞ་ར་ཡིན། ་ཞིག་གི་ ་བ་ནི་བདག་གིས་
མངགས་པའི་ཕོ་ཉའི་ ་བ་ལས་འོན་པ་ཡིན། ་ཞིག་གི་མིག་ནི་བདག་དང་བཟང་ ིག་པ་དེ་དང་མ ངས།

་ཞིག་གི་མིག་ནི་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་དང་མ ངས། ༢༠ དོན་གང་མང་ཞིག་ ོད་ ིས་མིག་གིས་མཐོང་ཡང་
སེམས་ ་འཛན་མི་ ས་ལ། ་བ་ ེས་ ང་ཐོས་པར་མི་འ ར། ༢༡ གཙ་བོ་ནི་རང་གི་ ང་བདེན་ ི་ ེན་

ིས། ིམས་ གས་༼ཡང་ན། བཀའ་ ོབ།༽ལ་དགའ་བ་ མས་ནི་ བས་ཆེ་ཞིང་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་
ས། ༢༢ འོན་ ང་འབངས་མི་འདི་དག་ནི་གཞན་ ིས་འ ོགས་ཤིང་བཅོམ་པ་དང་། དོང་ནང་ ་བ ག་ཅིང་
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བཙན་ཁང་ ་ ང་བ་ མས་ཡིན། དེ་དག་བཅོམ་ནོར་ ་ཤོར་ན་ ོབ་མཁན་མེད་ལ། འ ོགས་ནོར་ ་ཤོར་ན་
ིར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་མཁན་མེད། ༢༣ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་འདི་ལ་ ་བ་ གས་ཏེ་ཉན་ ིད།

མ་འོངས་པར་ ་ཞིག་གིས་སེམས་གཏད་དེ་ཉན་ ིད། ༢༤ ་ཞིག་གིས་ཡ་ཀོབ་བཅོམ་ནོར་ ་གཏོང་བ་དང་།
ད ི་སི་རལ་བ་བཅོམ་འ ོག་ ེད་མཁན་ ་ ོད་པར་ ེད། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གིས་ཕོག་ ག་བཏང་བ་
དེ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་ཁོང་གི་བ ད་ལམ་ ་མ་ གས་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ ོབ་ལའང་མ་ཉན་ཏོ༎ ༢༥ དེ་
བས། ཁོང་གིས་ཞེ་ ང་དང་ག ལ་འ ེད་ ི་ ིང་ ོབས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ེང་ ་འཕོས་བ་དང་། དེའི་མཐའ་
བཞིར་མེ་ ེ་འབར་ཡང་ཁོང་གིས་མ ེན་པར་མི་འ ར། དེ་བ ེགས་པར་ ས་ ང་ཁོང་གིས་ གས་དོགས་མི་
མཛད་དོ༎

༤༣ ེ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ོད་ ི་ ེད་པོ་གཙ་བོ། ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་འགོད་མཁན་གང་དེས།
ད་ ་འདི་ ད་ ། ོད་ ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་བ བས་པ་ཡིན། བདག་

གིས་ ོན་ཆད་ ོད་ལ་མིང་བཏགས་ཏེ་བོས་པ་ཡིན་པས། ོད་ནི་བདག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༢ ོད་ ་བོར་
བ ལ་ ས། བདག་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་དང་། ོད་གཙང་བོར་བ ལ་ ས། ་ཡིས་ ོད་བ བ་པར་
མི་འ ར། ོད་མེ་ནང་ ་བ ོད་ ས་འཚག་པར་མི་འ ར་ལ། མེ་ ེ་ཡང་ ོད་ ི་ ས་ལ་རེག་པར་མི་འ ར།
༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ ེ། ོད་ ི་ ོག་ ོབ་པའི་ཇོ་
བོ་ཡིན། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ོད་ ི་ ་རིན་ ་བཞག་པ་དང་། ས་དང་ཤེ་བ་ ོད་ ི་ཚབ་ ་ ད། ༤ བདག་
གིས་ ོད་ ་ཆེ་བར་གཟིགས་ཤིང་། བདག་ ོད་ལ་ད ེས་པའི་ ེན་ ིས་མི་གཞན་ ོད་ ི་ཚབ་ ་བཞག་པ་ ེ།

ོད་ ི་ ོག་ཚབ་ ་ ལ་ ེ་གཞན་པའི་མི་བཞག་པ་ཡིན། ༥ ོད་ ག་མི་དགོས། བདག་ ོད་དང་མཉམ་ ་
བ གས་ཡོད། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ཤར་ ོགས་ནས་ ིད་འོང་ཞིང་། བ་ ོགས་ནས་ ོད་
བ ་བར་ ། ༦ བདག་གིས་ཤར་ ོགས་པ་ མས་ལ། ོད་ཅིག་ཅེས་དང་། ོ་ ོགས་པ་ མས་ལ། བཀག་ཉར་མ་

ེད་ཅེས་བ ོས་པ་ཡིན་ལ། བདག་གི་ ་འབངས་ མས་ ང་རིང་གི་ ལ་ནས་འ ིད་འོང་ལ། བདག་གི་ ་མོ་
མས་སའི་མཐའ་ནས་ ིར་ ིད་འོང་བར་ངེས་པ་ ེ། ༧ བདག་གི་མཚན་འོག་ ་གནས་པའམ། བདག་གིས་

རང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ ིར་ ་བཀོད་པའམ། བདག་གིས་མཛད་པའམ། བདག་གིས་ ས་པ་ མས་སོ༎
༨ ོད་ ིས་མིག་ཡོད་ ང་ཞ་ར་དང་། ་ཡོད་ ང་འོན་པ་ཡིན་པའི་དམངས་ མས་ ིད་ཤོག་ཅིག

༩ ལ་ ེ་ཡོད་ ་ ོགས་གཅིག་ ་འཛམས་ ་ གས། དམངས་ མས་མཉམ་ ་འ ་ ་ གས་དང་། དེ་དག་
གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་གསལ་བ གས་འདི་ ེལ་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་ ོན་ ི་དོན་ མས་ང་ཚ་ལ་འཆད་

ས་པ་ཡིན། དེ་དག་ལ་དཔང་བོ་ ིད་འོང་ནས་རང་གི་བདེན་པ་བདར་ ་ གས། ཡང་ན་དེ་དག་གིས་ཐོས་
པས་འདི་ནི་བདེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ནི་བདག་
གི་དཔང་བོ་དང་། བདག་གིས་བདམས་པའི་གཡོག་པོ་ཡིན། དེ་ ་བས་ན། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཤིང་བདག་
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ོམ་ཆོག་པར་མ་ཟད། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པའང་གསལ་བོར་ཤེས་ཆོག བདག་གི་ཡར་ ོན་ལ་ ་དངོས་
༼མ་ཡིག་ ། ེད་པོ་ཞེས་བཀོད་འ ག༽ཤིག་ ོན་མ་ ོང་ལ། བདག་གི་ ེས་ནས་ ང་འ ོན་པར་མི་འ ར།
༡༡ བདག་ཁོ་ན་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༡༢ བདག་གིས་

ོན་ཆད་ ག་ ོན་དང་། བདག་གིས་ ོན་ཆད་བ བས་པ་དང་། བདག་གིས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ན་ ་
གཞན་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། དེ་བས་གཙ་བོས། ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་དཔང་བོ་དང་། བདག་

ང་ ་ཡིན། ༡༣ ཉིན་མོ་ཡོད་པ་ནས་བདག་ནི་ ་ཡིན། ས་ ང་མི་ མས་བདག་གི་ ག་ནས་ ོབ་ཐབས་མེད།
བདག་གིས་འ ིན་ལས་ཅི་ཞིག་མཛད་པ་ ་ཞིག་གིས་འགོག་ ས་ཞེས་ག ངས།

༡༤ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོའམ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་
གི་དོན་ ་བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ་མི་མངགས་པ་དང་། དེ་མིན་བདག་གིས་གམ་ཀིལ་དི་བ་ མས་འ ོས་པའི་
དམངས་དང་འ ་བར། རང་རང་དགའ་བའི་ ་ལ་བ ད་དེ་མར་འ ོ་ ་བ ག ༡༥ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་
ཅག་གི་དམ་པའམ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་ ེད་པོའམ། ོད་ཅག་གི་ ེ་བོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༦ གཙ་བོས་ ་མཚའི་ ོང་ནས་བ ད་ལམ་བཏོད་ཅིང་། ་བོ་ཆེན་པོའི་ག ང་ནས་ལམ་ ེས། ༡༧ ཤིང་
་དང་། ་དང་། དམག་དང་། དཔའ་ ལ་ མས་ ིར་འོང་ ེ་མར་ཉལ་ ་བ ག་ནས་ལངས་མི་ བ་པར་
ས། དེ་དག་ནི་ ོན་མེ་བཅིལ་བ་བཞིན་མེད་པར་ ས། ༡༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ ི་དོན་
མས་ ན་པར་མ་ ེད། གནའ་ ་མོའི་དོན་ མས་ལའང་སེམས་པར་མ་ ེད། ༡༩ ོས་དང་། བདག་གིས་དོན་

གསར་བ་ཞིག་མཛད་པར་ ། ད་ ་མངོན་ ་འ ར་ལ་ཉེ་བས། ོད་ཅག་གིས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། བདག་
གིས་ཐང་ ོང་ ་བ ོད་ལམ་བཏོད་ཅིང་། ེ་ཐང་ ་གཙང་བོ་ ེས། ༢༠ རི་ཐང་ ་གནས་པའི་རི་ གས་ མས་

ིས་བདག་ལ་བ ར་ཞིང་། འཕར་ ང་དང་ ་ ་མོང་གིས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ༎ དེ་ནི་བདག་གིས་ཐང་ ོང་ ་
་དང་། ེ་ཐང་ ་གཙང་བོ་ ེས་ཏེ། བདག་གི་མི་སེར་དང་། བདག་གི་བདམས་དམངས་ལ་གནང་བས་སོ༎

༢༡ མི་སེར་འདི་དག་ནི་བདག་གིས་རང་གི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ཡིན་པས། བདག་གི་མཛད་ ོད་ལ་བ ོད་པར་
ེད།

༢༢ ེ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ོད་ ིས་བདག་ལ་ ་འབོད་མ་ ས། ེ་ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་རང་བདག་
ལ་ ན་ ང་ ེས། ༢༣ ོད་ ིས་རང་གི་ ་ ས་བདག་ལ་དམར་བསང་མ་ ལ་ལ། མཆོད་ ས་ ིས་བདག་ལ་
བ ར་བ ི་ཡང་མ་ ས། བདག་ལ་ཡོན་འ ལ་མེད་པས་ ོད་རང་ ་བར་བཏང་། བ ག་ ོས་མེད་པས་ ོད་
རང་ ན་པར་ ས་པ་ཡིན། ༢༤ ོད་ ིས་ད ལ་ ིས་བདག་ལ་ ོས་མ་ཉོས་ལ། མཆོད་ ས་ ི་ མ་ ིས་བདག་
ཚམ་པར་ཡང་མ་ ས་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་ཉེས་པས་བདག་ ག་ལ་གཏད་ཅིང་། ོད་ ི་ ག་ཉེས་ ིས་བདག་

ན་པར་མཛད། ༢༥ བདག་གིས་རང་གི་དོན་ ་ ོད་ ི་ནོར་འ ག་བ བས་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཉེས་པ་
གས་ལ་འཛན་པར་མ་ ས། ༢༦ ོད་ ིས་བདག་ལ་གསལ་འདེབས་ ིས་དང་། ་གཉིས་ ིས་མཉམ་ ་ ོད་
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ེང་ ས་ཆོག ོད་ ིས་རང་གི་གནས་ གས་བ ོད་དེ། རང་ཉིད་ ི་ ང་བདེན་མངོད་ ་བ ག་ཆོག ༢༧ ོད་
ི་མེས་པོས་ཉེས་པ་བསགས་ཤིང་། ོད་ ི་ ོབ་དཔོན་བདག་དང་ བ་ ་ ོགས། ༢༨ དེ་བས། བདག་གིས་

གནས་དམ་པའི་འགོ་བར་ངན་ ོད་དང་། ཡ་ཀོབ་ལ་དམོད་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ ིགས་དམོད་ཐེབས་ ་
འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤༤ བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ། བདག་གིས་བདམས་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ད་ ་ ོད་ ིས་
ཉོན་ཅིག ༢ ོད་ ི་ ེད་པོའམ། ོད་མངལ་ ་འགོད་མཁན་ནམ། ོད་ལ་ ོགས་དན་མཛད་

མཁན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ། བདག་གིས་བདམས་པའི་ཡེ་ ་ ན་ལགས། ག་
མི་དགོས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཁ་ ོམ་པའི་མི་ལ་ ་འ ེན་པ་དང་། ཐན་པའི་ ལ་ ་གཙང་བོ་
འ ེན་པར་འ ར། བདག་གིས་རང་གི་ གས་ཉིད་ ོད་ ི་ ི་རབས་པ་ མས་ལ་གནང་བ་དང་། བདག་གི་
བདེ་ ིད་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་གནང་བར་འ ར། ༤ དེ་དག་ནི་ ་གསེང་ནས་ ེས་པ་དང་། ་ ན་ ི་
འ མ་ ་ ེས་པའི་ ང་མ་དང་འ ། ༥ མི་འདིས། ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་དབང་༼ཡང་ན། ལག་པའི་ ེང་ ་ ིས་
ནས་གཙ་བོ་ལ་དབང་བར་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཟེར་བ་དང་། མི་གཞན་དེས་ཡ་ཀོབ་ ི་མིང་གིས་རང་ལ་
མཚན་པར་འ ར། ཡང་གཞན་ཞིག་གིས། གཙ་བོའི་དབང་ ་ ར་རོ་ཞེས་ལག་པས་འ ི་བ་མ་ཟད། རང་ཉིད་
ད ི་སི་རལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་ ས།

༦ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེ་བོའམ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ཆེས་མགོ་མ་དང་ཆེས་མ ག་མ་དེ་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་དངོས་ཤིག་ཡོད་
མི་ ིད། ༧ བདག་གིས་གནའ་བོའི་དམངས་ མས་བ གས་པ་ནས། ་ཞིག་གིས་བདག་དང་འ ་བར་གསལ་
བ གས་དང་། གསལ་ ོན་དང་། རང་གི་ཆེད་ ་གསལ་བ ོད་ ས་ ོང་བ་ཡིན། དེ་ལ་མ་འོངས་པའི་དོན་
དག་དང་འ བ་ངེས་པའི་དོན་ མས་བཤད་ ་ གས་ཤིག ༨ ོད་ཅག་དངངས་མི་དགོས་ལ། ག་ ང་མི་
དགོས། བདག་གིས་གནའ་ ་མོའི་ ས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་གསལ་བཤད་དང་ ག་ ོན་ ས་པ་མིན་ནམ། དེ་
མིན་ ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་དཔང་བོ་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་དངོས་ཤིག་ཡོད་ ིད་དམ། ཕ་བོང་
གཞན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་དེ། བདག་གིས་གཅིག་ ང་མི་ཤེས། ༩ བ ོས་པའི་འ ་ ་བཟོ་མཁན་ མས་ནི་ ོང་བ་
ཉིད་ཡིན། དེ་དག་དགའ་བའི་ ལ་ལ་ ིང་བོ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་དག་གི་དཔང་བོ་ མས་ ིས་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་
ཞིང་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པར། དེ་དག་ངོ་གནོངས་པར་ ར། ༡༠ ་ཞིག་གིས་ ་འ ་བཟོས་ཤིང་། ིང་བོ་མེད་པའི་
འ ་ ་འདི་ གས་པ་ཡིན། ༡༡ ོས་དང་། ཁོའི་ ོགས་པོ་ མས་ངོ་གནོངས་པར་ ར། བཟོ་བ་ མས་ ང་མི་
ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ ན་ ་འ ས་པའམ། དེ་དག་འ ེང་བ་གང་ཡིན་ཡང་། ག་ཅིང་མཉམ་ ་ངོ་གནོངས་པར་
འ ར། ༡༢ གས་མགར་ ིས་ གས་མེ་ནང་ ་བ ེགས་ཤིང་། ་རེས་ གས་ལ་ ེག་ནས། ོབས་དང་ ན་
པའི་ད ང་བས་བ ངས་སོ༎ ཁོ་རང་ ོགས་ཏེ་ ོབས་ཟད་ཅིང་། ་མ་འ ང་བས་ བ་པར་ ར། ༡༣ ཤིང་
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བཟོས་ཐིག་ ད་འཐེན་ཏེ་ ་ ས་ གས་བ བ་པ་དང་། གཟོང་ ས་བཟོ་བཏོན་ཞིང་ ོར་ཐིག་གིས་ ོར་
ད ིབས་ ིས། མིའི་ག གས་ལ་བ ས་ནས་མིའི་ཤ་ གས་བཟོས་ཏེ། ཁང་པའི་ནང་ ་བཞག་གོ། ༡༤ ཁོས་ ག་
པ་བཅད་ཅིང་། འ མ་ཤིང་༼ཡང་ན། ག་ ོན།༽དང་བེ་ཤིང་ཡང་ ངས། ནགས་ཚལ་ ོད་ ་ ོང་བོ་ཞིག་
བདམས་པ་ ེ། གསོམ་པ་ཞིག་བ གས་ནས་ཆར་ལ་གསོ་ ་བ ག ༡༥ ོང་བོ་དེ་ནི། མི་ མས་ ིས་ ད་ཤིང་ ་

ས་ཆོག་ལ། ཁོ་རང་གིས་ ང་ཙམ་ ངས་ནས་ ད་ཤིང་ ་ ེད་པ་དང་། བག་ལེབ་འཚད་ ེད་ འང་ ས་
ཆོག་པ་མ་ཟད། ་འ ་བཟོས་ནས་ ས་ ག་འཚལ་ཆོག་པ་དང་། བ ོས་རིས་ ི་འ ་ ་བཟོས་ནས་དེ་ལ་ ག་

ང་ ས་ཆོག ༡༦ ཁོས་ མ་ ་ཞིག་མེ་ ་ ས་ནས་དེའི་ ེང་ ་ཤ་བ ེགས་ནས་ཟོས། རང་གིས་མེ་འ ད་ཞོར།
ཨ་ཧ། ང་རང་ ོས་པར་ ར། ངས་མེ་མཐོང་ ང་ཞེས་ཟེར། ༡༧ ཁོས་ ལ་ ་ ག་པའི་ མ་ ་དེས་ ་ ེ། བ ོས་
པའི་འ ་ ་ཞིག་བཟོས། ཁོས་འ ་ ་དེ་ལ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ག་ ས་ཤིང་། དེ་ལ། ོད་ ིས་ང་ ོབ་རོགས།

ོད་ནི་ངའི་ ་ཡིན་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས།
༡༨ དེ་དག་གིས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ལ། བསམ་ ོ་ཡང་གཏོང་བར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་དག་གི་

མིག་བ ིབས་ཏེ་མི་མཐོང་བར་ ས་པ་དང་། དེ་དག་གི་སེམས་ག ད་དེ་མི་ ོགས་པར་ ས་ཡོད། ༡༩ གང་གི་
སེམས་ འང་སད་ ོགས་མི་འ ང་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་མེད་ལ། མ་ད ོད་ ང་ཡོད་པར་མི་འ ར་བར། ད་

ང་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་ངས་ མ་ ་གཅིག་མེ་ནང་ ་བ ེགས་ཏེ། དེའི་ཐལ་བའི་ནང་ ་བག་ལེབ་དང་།
ཤ་བ ེགས་པར་ ས། དེ་ལས་ ག་པའི་ མ་ ་དེས་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་བཟོ་བ་ཡིན་ནམ། ངས་ཤིང་གི་ མ་

་ཞིག་ལ་ ག་ ེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཞིག་མེད་པར་འ ར། ༢༠ དེས་ཐལ་བ་ཟས་ ་འགེམ་ཞིང་།
སེམས་ ་ ན་པ་འཐིབས་པས། དེས་ལོག་པར་ ོད་ཅིང་རང་ཉིད་ ོབ་ཐབས་མེད་པར་ ར། ད་ ང་། ངའི་
ལག་པ་གཡས་པའི་ནང་ ་ ལ་འཆོས་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་མི་ བ་བོ༎

༢༡ ཡ་ཀོབ་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ནི་ངའི་གཡོག་པོ་ཡིན་པས། དོན་འདི་དག་ཡིད་ལ་འཛན་
དགོས། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ནི་ངའི་གཡོག་པོ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་བཀོད་པ་ཡིན་པས་ ོད་ནམ་ཡང་
བ ེད་མི་ ིད། ༢༢ ིན་ ག་པོ་འཐོར་བ་ཞིན་ ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ནོར་འ ལ་སེལ། ིན་ བ་མོ་མེད་པར་

ར་བ་བཞིན་ ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ཉེས་པ་སེལ། བདག་གིས་ ོད་རང་བ བས་པས། ོད་བདག་ལ་དབང་
བར་ ིས་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༢༣ ནམ་མཁའ་ལགས། ་ལོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དོན་འདི་མཛད་
དོ༎ སའི་གཏིང་ལགས། དགའ་འབོད་ ིས། རི་བོ་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་ ་ལོངས་ཤིག ནགས་ཚལ་དང་དེའི་

ོད་ ་གནས་པའི་ ོང་བོ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ོག་བ བས་
པ་དང་། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་བ་ལ་བ ེན་ནས་རང་ཉིད་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་མཛད།

༢༤ ོད་མངལ་ནས་ཐོན་པ་ནས། ོད་འགོད་མཁན་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་འགོད་མཁན་དེ་ཡིན། རང་གཅིག་ ས་ནམ་མཁའ་ བ་ཅིང་། ས་གཞི་
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འདིངས་མཁན་དེ་ཡིན།༼ ་ཞིག་བདག་དང་མཉམ་ ་ ོད་པ་ཡིན།༽ ༢༥ ན་གཏམ་མཁན་ ི་ ་ ས་ ོག་
པར་ ེད་ལ། མོ་བ་ མས་ ོ་བར་ ེད། ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་བ ར་དང་། དེའི་ཤེས་ཡོན་ ན་གཏམ་

་འ ར་བར་ ེད། ༢༦ བདག་གི་གཡོག་པོའི་གཏམ་བ ན་ ་འ ག་ལ། བདག་གི་ཕོ་ཉའི་ཐབས་ ས་མངོན་
་འ ར་བར་ ེད། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་བ ས་ནས། མི་ ོད་མཁན་ཡོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ང་བ་དང་། ཡ་ ་
འི་མཁར་ ོང་ལ་བ ས་ནས། ར་གསོ་བར་འ ར་ལ། དེའི་ནང་ ་ཐང་ ོང་ ་ ས་པ་ མས་བདག་གིས་

དར་ཞིང་ ས་པར་ ེད་ཅེས་ག ང་བར་འ ར། ༢༧ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལ་བ ས་ནས། ོད་ མ་པར་ ར་ཅིག
བདག་གིས་ ང་ ོད་ ི་གཙང་བོ་ ེམ་ འོ་ཞེས་ག ང་། ༢༨ ཀོ་རེས་ལ་བ ས་ནས། ཁོ་ནི་བདག་གི་ ི་བོ་ཡིན་
པས། བདག་ད ེས་པ་ མས་འ བ་ ་འ ག་ངེས། བཀའ་ཕབ་ ེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ ན་པ་དང་། གནས་དམ་
པའི་ ིང་གཞི་བ ན་ ་འ ག་ངེས་ག ང་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤༥ བདག་ ེ། གཙ་བོས་ཀོ་རེས་ལ་ ག་ མ་ གས་ཤིང་། བདག་གིས་ཁོའི་ལག་པ་གཡས་པ་ནས་
བ ོར་ཏེ། ལ་ ེ་གཞན་ མས་ཁོའི་མ ན་སར་མགོ་ ར་ ་བ ག བདག་གིས་ ལ་པོ་གཞན་

མས་ ི་ ་རགས་ ོད་ ་བ ག་ནས། མཁར་ ོ་ཁོའི་མ ན་ ་ ེས་ཤིང་གཏན་མི་ བ་པར་ ེད། བདག་
གིས་ཁོ་ལ། ༢ བདག་ནི་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཕེབས་ཏེ། རི་འབའ་འ ར་ཐམས་ཅད་བདེ་ཐང་ ་ ེད། བདག་གིས་
ཟངས་ ི་ ོ་མོ་འ ེད་ཅིང་། གས་ ི་ ོ་གཏན་གཅོད་པར་ ེད། ༣ བདག་གིས་ ོག་གི་རིན་པོ་ཆེ་དང་གསང་
བའི་ནོར་ མས་ ོད་ལ་གནང་ ེ། ོད་ལ་མིང་བཏགས་ནས་འབོད་མཁན་ནམ། བདག་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ཤེས་ ་འ ག་ངེས། ༤ བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་དང་། བདག་གིས་བདམས་པའི་ད ི་སི་རལ་
བའི་ཆེད་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་མིང་བཏགས་ཏེ་བོས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་བདག་ངོ་མི་ཤེས་ ང་། བདག་གིས་

ོད་ལ་མཚན་ཐོབ་གནང་ངེས། ༥ བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། བདག་ ད་པའི་ ་གཞན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། བདག་
ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་མེད་དོ༎ ོད་ ིས་བདག་ངོ་མི་ཤེས་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ེད་པ་འཆིང་བར་

ེད། ༦ ཉི་ཤར་ནས་ཉི་ བ་ ི་ ལ་ ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་མེད་པ་ཤེས་
ཡོད། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་མེད། ༧ བདག་གིས་འོད་བ ན་ཅིང་། ན་པ་ཡང་
བ ན། བདག་གིས་བདེ་བ་གནང་ཞིང་། གནོད་འཚ་ཡང་ཕབ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་བ ན་མཁན་ནི་བདག་ ེ།
གཙ་བོ་ཡིན།

༨ ེ་ནམ་མཁའ་ མས། གོང་ནས་མར་ཐིགས་ཤིང་། ནམ་མཁའ་ནས་ ང་བདེན་བབས། ས་གཞི་གས་ནས་
བཀའ་ ིན་ ང་ཞིང་། དེ་ནི་ ང་བདེན་དང་མཉམ་ ་ ང་། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོས་
བཀོད་པ་ཡིན། ༩ ི་ ད། རང་འགོད་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ལ་ ོད་པ་ ེད་མཁན་དེར་ ོས་དང་། དེ་ནི་ས་ ེང་གི་ ་
ལེབ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ་ལེབ་ཙམ་ལས་མ་འདས། འདམ་བག་གིས་རང་ཉིད་བ ི་མཁན་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་

ེད་ ིན་མཆིས་ཞེས་འ ི་ ང་ངམ། བཀོད་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་དེས། ོད་ལ་ལག་པ་མི་འ ག་ཅེས་ཟེར་ ང་
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ངམ། ༡༠ ི་ ད། ཕ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བ ེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ཟེར་བའམ། མ་ལ༼མ་ཡིག་ ། ད་མེད་
ཅེས་བཀོད་ཡོད༽ཡང་། ོད་ལས་ ང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༡ གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པའམ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེད་པོ་དེས་འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པའི་དོན་དག་ མས་ ོད་ཚས་
བདག་ལ་ ིས་ཆོག བདག་གི་ ་འབངས་ མས་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་ ག་ ེས་དེ་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་
བདག་ལ་བཀའ་འབེབས་རོགས་ཞེས་ ས་ཆོག ༼མ་ཡིག་ ། བདག་ལ་བ ོས་ཆོག་ཅེས་ ིས་ཡོད།༽ ༡༢ བདག་
གིས་ས་བཀོད་ཅིང་། དེའི་ ེང་ ་མི་ཡང་བཀོད། བདག་གི་ ག་གིས་གནམ་ མས་བཀོད་ཅིང་། ནམ་མཁའི་ ་

ར་ཐམས་ཅད་ ང་བདག་གི་བཀའ་ཡིས་བཀོད་པ་ཡིན། ༡༣ བདག་གིས་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ཀོ་རེས་
༼མ་ཡིག་ ། ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དར་ཞིང་ ས་པར་ ས་པ་དང་། ཁོའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ ང་ ོམས་པར་
མཛད། ཁོས་མཁར་འདི་བ ན་ཞིང་། བདག་གི་བཙན་ ་ཤོར་བའི་དམངས་ མས་གཏོང་བར་འ ར། འདི་ནི་
རིན་ཡོན་ ི་ཆེད་ ་མིན་ལ། ་དགའི་ཆེད་ འང་མིན། འདི་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་
ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ངལ་བའི་འ ས་ ་དང་ ས་ ི་ ་ནོར་ མས་ ོད་ལ་དབང་།
ག གས་ ོབས་ཆེ་བའི་ཤེ་ ཱ་བ་ མས་ ིས་ ོད་ལ་མགོ་ ར་ཞིང་། དེ་ཡང་ ོད་ལ་དབང་། དེ་དག་ནི་ གས་

ོག་དང་བཅས་ཏེ་ ོད་ ི་ ི་ ེས་འ ངས་ཤིང་། ོད་ལ་ ག་ ེད་པ་དང་། ོད་ལ། ་དངོས་ནི་ ོད་ཅག་
གི་ ོད་ ་བ གས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ ་མེད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ ་དངོས་ཤིག་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་ཟེར་
ཞེས་ག ངས། ༡༥ ེ་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ལགས། ེད་ནི་རང་ཉིད་ ང་བའི་ ་དེ་ལགས།
༡༦ བཟོས་པའི་འ ་ ་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་གནོངས་ཏེ། མཉམ་ ་ཁ་ ེངས་པར་འ ར་ངེས། ༡༧ དེ་ ས་ད ི་སི་
རལ་ཁོ་ན་ལ་གཙ་བོའི་ ོག་ ོབ་ ི་ ིན་དང་། ནམ་ཡང་འ ར་བ་མེད་པའི་བཀའ་ ིན་འཐོབ་ངེས། བ ལ་
བ་མ་ ོགས་པའི་བར་ ། ོད་ཅག་ངོ་མི་གནོངས་ལ། ཁ་ ེངས་པར་ཡང་མི་འ ར། ༡༨ ནམ་མཁའ་ མས་
འགོད་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ནི། ས་གཞི་ཆེན་མོ་འགོད་མཁན་ ི་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་བ ན་ཞིང་བ ིང་བའི་ས་གཞི་
བཀོད་པ་ནི། ཡོད་ཚད་ ོང་བར་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་མི་ མས་ ོད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ །
བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༡༩ བདག་གིས་བཀབ་ཅིང་ ན་པའི་ ལ་

་ག ང་མ་བ ོད་ལ། བདག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདག་འཚལ་བ་ནི་ངལ་
བ་འ ས་མེད་ཡིན་ཞེས་ ང་མ་ག ངས། བདག་ ེ། གཙ་བོས་བ ན་པ་ནི་ ང་བདེན་ཡིན། གང་ག ངས་པ་
དེ་ནི་ ང་བོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༠ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ལ་ ེ་གཞན་ནས་ ོས་འོང་བ་ མས། ན་ ་འ ས་ནས་མ ན་ ་ཤོག
བ ོས་པའི་འ ་ ་གཉའ་བར་ ར་ཞིང་། མི་ ོབ་མི་ བ་པའི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དེ་ མས་ལ་ཤེས་

་མེད། ༢༡ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་བདེན་པ་བདར་ཞིང་གནས་ གས་བ ོད་དང་། དེ་དག་ཕན་ ན་ལ་ ོས་
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ེད་ ་ གས་ཤིག ་ཞིག་གིས་གནའ་ ་མོར་གསལ་བ ོད་ ས་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ ོན་ ི་ ས་ ་ཞིབ་
བ ོད་ ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོ་མིན་ནམ། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། བདག་ནི་

ང་བདེན་ ི་ ་ཡིན་ལ། ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོའང་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༢༢ ས་
མཐའི་མི་ མས་ ིས་བདག་ལ་ཡར་ ོས་ ོས་དང་། ོབ་ངེས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ ་ཡིན། བདག་
ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༢༣ བདག་གིས་རང་ལ་བ ས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་ བ། བདག་གི་
ཞལ་ནས་ཐོན་པ་ མས་ ང་བདེན་ཡིན་ཏེ། ནམ་ཡང་ ིར་ ོག་མི་ ིད། ས་མོ་ ི་ ག་ངའི་ ོགས་ ་ས་ལ་
འ གས་པ་དང་། ཁ་ ི་ ག་གིས་བདག་ལ་བ ེན་ནས་མནའ་འབོར་བར་ངེས། ༢༤ མི་ མས་ ིས་བདག་ལ་
བ ས་ནས། ང་བདེན་དང་། མ ་ ོབས་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཟེར་ཞེས་ག ངས་སོ༎ མི་

མས་ཁོ་ལ་ ོགས་ངེས། ཁོང་གི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་པ་ མས་ངོ་ཚ་བར་འ ར། ༢༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ེས་
རབས་པ་ མས་ནི། གཙ་བོ་ཡོད་པས་ ང་བདེན་ ེག་མཁན་དང་གཟི་བ ིད་ ན་པར་འ ར་ངེས་སོ༎

༤༦ བེལ་ནི་ ར། ནེ་བོ་ནི་ ག ཱ་བེལ་ ི་འ ་ ་རི་ གས་དང་ ོ་ གས་ལ་བཀལ་ནས་འ ོ་བཞིན་
མཆིས། དེ་དག་གིས་གཉའ་བར་ ར་བ་ནི་ད་ ་ ར་བོ་ ི་མོར་ ར་ཏེ། ོ་ གས་ ང་ཐང་ཆད་

པར་ ར་བ་དང་། ༢ མཉམ་ ་ ར་ཞིང་ ག་ནས། ར་བོ་ ི་མོ་འ ར་མི་ ས་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ ང་
བཙན་ ་ཤོར།

༣ ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ལས་ ལ་ ག་ ་ ར་བ་ མས་ ིས་བདག་གི་
ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་ ེས་པ་ནས་བདག་གིས་ ང་ཞིང་། མངལ་ནས་ཐོན་པ་ནས་བདག་གིས་ མ་པ་
ཡིན། ༤ ོད་ཅག་ ས་པའི་ ས་ འང་། བདག་གིས་ ར་བཞིན་དེ་ ར་ ། ོད་ཅག་གི་ ་དཀར་བོར་ ར་

ང་། བདག་གིས་ ར་བཞིན་ མ་པར་ ། བདག་གིས་བཀོད་ཟིན་པ་དེ་བ ང་བར་ངེས་ལ། བདག་གིས་ མ་
པ་དེ་ ོབ་པར་ཡང་ངེས། ༥ ོད་ཅག་གིས་ ་ཞིག་བདག་དང་བ ར་ཞིང་། བདག་དང་མཉམ་པོར་ ་བ་དང་།
བདག་དང་བ ར་ཆོག་པར་འདོད་པ་དང་། བདག་ཅག་མ ངས་པར་ ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན། ༦ ག་མའི་ནང་
གི་གསེར་ ར་མོས་ ངས་ཏེ་ ་མས་འཇལ་བའི་མི་དེས། ད ལ་མགར་ ས་ནས་ ་འ ་བཟོས་པ་དང་། དེ་
དག་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ག་ ང་ ེད་དོ༎ ༧ དེ་དག་གིས་ ་འ ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་གཉའ་བར་ ངས་པ་དང་།

ལ་ངེས་གཏན་ཞིག་ ་དེ་འ ེང་ནས་མི་འ ེལ་བར་ ས་ ེས། དེ་ལ་ ་འབོད་ ེད་ ིན་མཆིས། དེས་ཨ་ལན་
བ ོད་མི་ ས་ལ། མི་ མས་ ག་བ ལ་དང་ཡང་འ ལ་ ་འ ག་མི་ ས།

༨ ོད་ཅག་གིས་དོན་དག་འདི་ ན་ཞིང་། རང་ཉིད་ ག་ཤར་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས། ལོག་པར་ ོད་
པ་ མས། སེམས་ལ་འཇགས་པར་ ིས། ༩ ོད་ཅག་གིས་ ོན་ ི་དོན་ མས་ཡིད་ལ་ ངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
བདག་ནི་ ་ཡིན། ་གཞན་ཡོད་མི་ ིད། བདག་ནི་ ་ཡིན་པས། གཞན་ ་ཡང་བདག་དང་འ ན་མི་ཕོད།
༡༠ བདག་གིས་ཐོག་མ་ནས་ ེས་མའི་དོན་ མས་གསལ་ ོན་མཛད་པ་དང་། ་མོ་ནམས་མ་འོངས་པའི་དོན་
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མས་གསལ་བ ོད་ ས་ཟིན། ཇི་ ད་ཟེར་ན། བདག་གི་ གས་འ ན་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན། བདག་ད ེས་པའི་
དོན་ མས་བདག་གིས་འ བ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༡ བདག་གིས་ཤར་ ོགས་ནས་གཤོར་ ་ཞེས་པ་
བོས་ཤིང་། བདག་གི་ གས་འ ན་བ བ་པའི་མི་དེ་ ང་རིང་གི་ ལ་ནས་བོས། བདག་གིས་ག ང་བ་ མས་
བ བ་པར་ངེས། བདག་གིས་གཏན་འབེབ་མཛད་པ་ མས་འ བ་ ་འ ག་ངེས།

༡༢ ོད་ཅག་སེམས་ ་ ་ གས་ཆེ་ཞིང་། ང་བདེན་དང་རིང་ ་ ོགས་པ་ མས་ ིས་བདག་གི་ག ང་
ལ་ཉོན་ཅིག ༡༣ བདག་གིས་བདག་གི་ ང་བདེན་ཉེ་ ་བ ད་པ་ལས། འ ལ་ ་འ ག་མི་ ང་། བདག་གི་ ོག་

ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ནམ་ཡང་འདའ་མི་ ིད། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ ེ། བདག་གི་གཟི་བ ིད་ལ་ཙ་ཡོན་
ནས་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ ོང་དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤༧ ཱ་བེལ་ ི་ན་ ང་མ་ལགས། མར་བོབས་ལ་ ལ་ ོད་ ་ ོད་དང་། ཀལ་དི་པའི་གཅེས་ ག་མ་
ལགས། རིན་པོ་ཆེའི་ ི་མེད་པར་ས་ཐོག་ ་ ོད་དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ནི་ ོད་གཉོམ་ཞིང་

གཅེས་ལང་ ་ཤོར་བ་དེ་མ་ཡིན། ༢ རང་འཐག་བ ོར་ཏེ་ ོ་ ེ་འཐག་དགོས། གདོང་ཡོལ་ ེས་ཤིང་ ་རིང་
ད་ནས། བ ་ ེན་ ་ ་ལ་བ ལ་དགོས། ༣ ོད་ ི་ཁོག་ ད་ ིར་མངོན་པར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ག་ ོ་བ་
མས་གཞན་ ིས་མཐོང་བར་འ ར། བདག་གིས་ད ་ཤ་ལེན་དགོས། ་ལའང་ ་ཡངས་གཏོང་མི་ ིད།

༤ ང་ཚའི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་དེའི་མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ཞེས་
འབོད།

༥ ཀལ་དི་པའི་གཅེས་ ག་མ་ལགས། ོད་རང་ཁ་རོག་གེར་བ ད་དེ་ ན་ ོད་ ་འ ལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོད་རང་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ལ་ མ་ ་འ ར་མི་ ིད། ༦ བདག་ནི་བདག་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ ེང་ ་

གས་ ོས་ནས། བདག་གི་ནོར་ ལ་མི་གཙང་བར་བཟོ་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་དག་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད། ོད་
ིས་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་ ང་ཟད་ ང་མི་ ེད་པར། གདོས་ ་ ི་བའི་གཉའ་ཤིང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ེང་ ་

བཀལ། ༧ ོད་རང་གིས། ང་ནི་ནམ་ཡང་ ལ་ མ་ཡིན་ཟེར། དེ་བས་ ོད་ ིས་དོན་འདི་དག་སེམས་ ་མི་
འཇོག་ལ། དོན་འདིའི་མ ག་འ ས་ལའང་སེམས་པར་མི་ ེད།

༨ དགའ་ ོན་ཁོ་ནར་རོལ་ཞིང་། ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་ ོད་པའི་ ོད། ད་ ་ག ང་འདི་ལ་ཉོན་ཅིག
ོད་ ི་སེམས་ ། ང་ཁོ་ན་ ེ། ང་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ང་ གས་སར་ ས་མི་དགོས་ལ། ་འཆི་

བའི་ ེན་ངན་དང་ཡང་འ ད་མི་དགོས་ མ་ཡོད། ༩ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ་ཤི་བ་དང་། གས་
སར་ ོད་དགོས་པའི་དོན་འདི་གཉིས་མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ་ ོད་ ི་ ེང་ ་བབས། ོད་ ིས་ལོག་
པའི་ལས་མང་ ་ ོད་ཅིང་། དམོད་པ་ ོགས་མེད་འབོར་བའི་ ས་ ། དོན་འདི་གཉིས་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་
ཡོངས་ ་བབས། ༡༠ ོད་རང་ཐོག་མ་ནས་རང་གི་ངན་ ོད་ལ་བ ེན་ནས། གཞན་ ིས་ང་མཐོང་མི་ ིད་ཅེས་
ཟེར། ོད་ ི་ཤེས་རབ་དང་ མ་ད ོད་ ིས་ ོད་ལོག་པའི་ལམ་ ་ ིད་པས། ོད་ ི་སེམས་ ། ང་ཁོ་ན་ ེ། ང་
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ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་འདོད་དོ༎ ༡༡ དེའི་ ིར། ཉེས་ ོན་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར།
ོད་ ིས་ནམ་ཞིག་ལ་གནོད་འཚ་འདི་རང་གི་ ས་ ེང་ ་བབས་པའང་ཚར་༼ཡང་ན། ཇི་ ར་མཐར་ ོད་

པར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽མི་ ིད་ལ། ོད་ ིས་སེལ་ཡང་མི་ ས། གར་ཡོང་མི་ཤེས་པའི་འ ང་ ེད་ མས་
ང་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ༡༢ ཡར་ལངས་ཏེ་གཞོན་ འི་ ས་ནས་བཀོལ་བའི་དམོད་པ་

དང་། ོད་ ི་ལོག་པའི་ལས་མང་ ་ ང་བ་དེ་ མས་ ོད་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན། ཕན་ཁེ་རེ་འ ང་ཡང་ ིད།
ལ་ཁ་རེ་འཐོབ་ ང་ ིད། ༡༣ ོད་ལ་འཆར་འགོད་ཤིན་ ་མང་བས། ངལ་ཞིང་ བ་པར་ ར་འ ག ད་ནི་
ར་ ིས་པ་དང་། ིས་པ་དང་། ་ ོད་ལ་བ ས་ཏེ་ ང་ ོན་པ་ མས་ཡར་ལངས་ ་བ ག་ ེ། ོད་རང་
ོད་ ི་ ེང་ ་བབས་པའི་དོན་ ེན་དེ་དག་ལས་ ོབ་ཅིག ༡༤ དེ་དག་ནི་སོག་མ་བཞིན་ ་མེས་ཟ་བར་འ ར་

ལ། རང་ཉིད་མེ་ ེ་དེ་ལས་ ོབ་ཐབས་ ང་མེད། མེ་འདི་ནི་ཁ་ལག་བ ོ་ཆོག་པའི་སོལ་མེ་མིན་ལ། ཉེ་འཁོར་ ་
བ ད་ཆོག་པའི་མེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ོད་ ིས་ ར་ཐག་གིས་བ བས་པའི་དོན་ མས་ ིས་ ོད་ལ་འདི་

ར་ཕན་མི་ཐོགས་ཤིང་། ོད་ ི་གཞོན་ འི་ ས་ ི་ཚང་རོགས་ མས་ ང་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་ ེ། ོད་
རང་ ོབ་མཁན་མེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤༨ ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ནི། ད ི་སི་རལ་བའི་མིང་འོག་ ་ཡོད་པར་འབོད། ཡ་ ་ འི་ ་མགོ་ཡོད་
ས་ནས་ཡོང་བ་ མས་ ིས་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་མཚན་དཔང་ ་

བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ ེང་བར་ ེད་ ང་། ག ང་ ང་དང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་
པར་མི་ ེད། ༢ ཁོ་ཚས་རང་ཉིད་དམ་པའི་མཁར་ ི་མི་ཡིན་པ་དང་། བ ེན་ ་ནི་མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན། ༣ ཇོ་བོས་འདི་ ད་ ། ོན་ ི་དོན་ མས་
ནི་བདག་གིས་གསལ་བོར་བ ོད་ཅིང་། བདག་གི་ཁ་ནས་ཤོར་ཟིན་ལ། བདག་གི་བ ན་ འང་དེ་ཡིན། བདག་
གིས་ ོ་ ར་ ་ཇི་ ར་མཛད་ན། དོན་དེ་དེ་ ར་འ བ་ངེས། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ་མོ་ནས་ ོད་
ནི་ ་ གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། ོད་ ི་གཉའ་བ་ནི་ གས་ ིས་ བ་ཅིང་། ད ལ་བ་ནི་ཟངས་ ིས་

བ་ཡོད། ༥ དེ་བས་གནའ་ ་མོ་ནས་བདག་གིས་དོན་འདི་ ོད་ལ་བ ོད་ཅིང་། དོན་དེ་མ་འ བ་པའི་ཡར་
ོན་ལ་ ོད་ལ་བ ན་པ་ཡིན། དེ་ལས་ ོག་ན། ོད་ ིས་འདི་ ད་ ། དོན་དག་འདི་ནི་ངའི་འ ་ ས་ ས་པ་

ཡིན་ལ། ངས་བ ོས་པའི་འ ་ ་དང་ངས་ གས་པའི་འ ་ ས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༦ ོད་
ིས་ཐོས་ཟིན་ལ། ད་ ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འ ར་བས། ོད་ ིས་ཅི་ཡང་མི་བཤད་དམ། དེ་རིང་

ནས་བ ང་། བདག་གིས་དོན་དག་གསར་བ་ ེ། ོད་ ིས་མི་ཤེས་པའི་ ོག་ ར་ ི་དོན་ མས་བ ན་པར་ །
༧ དོན་དག་འདི་ནི་དེ་རིང་བཟོས་པ་ལས། གནའ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན། དེ་རིང་མ་གཏོགས་ ོད་ ིས་ ང་
ཐོས་མ་ ོང་། དེ་ལས་ ོག་ན། ོད་ ིས། དོན་འདི་ངས་ ་མོ་ནས་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༨ ོད་ ིས་ ོན་ཆད་
ཐོས་མ་ ོང་ལ། ོན་ཆད་ཤེས་མི་ ིད། ོད་ ི་ ་བ་ནི་ནམ་ཡང་འ ེད་མ་ ོང་། བདག་གིས་ ོད་ ིས་ཅི་ ས་
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ཐམས་ཅད་གཡོ་ ས་ཁེངས་པ་མ ེན་ཡོད། ོད་མངལ་ནས་ཐོན་པ་ནས། ོད་ལ་ལོག་ ོད་པ་ཞེས་འབོད།
༩ བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ གས་ ོ་བ་ ང་ཟད་བཟོད་པར་ ། བདག་གིས་བ ོད་བ གས་ ི་

ིར་ ་བཟོད་ ོམ་ ས་ནས། ོད་ཚར་གཅོད་པར་མི་ ེད། ༡༠ བདག་གིས་ ོད་ ང་ཡང་། ད ལ་ ང་བ་ ར་
ངས་མི་ ིད། ོད་ནི་དཀའ་ ག་གི་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་ཡོད་པས། བདག་གིས་ ོད་བདམས་པ་ཡིན། ༡༡ བདག་

གིས་རང་གི་ཆེད་ ་དོན་འདི་དག་མཛད་ངེས། བདག་གིས་རང་གི་མཚན་གཞན་ལ་ ོད་ ་འ ག་ ིད་དམ།
བདག་གིས་ཅིས་ ང་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ་ ན་མ་ མས་ལ་ ོད་མི་ ིད།

༡༢ ཡ་ཀོབ་ ེ། བདག་གིས་བདམས་ཤིང་བོས་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། བདག་གི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག
བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། བདག་ནི་ཆེས་ཐོག་མ་དང་ཆེས་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། ༡༣ བདག་གི་ ག་གིས་ས་གཞིའི་

ིང་གཞི་བ གས་ཤིང་། བདག་གི་ ག་གཡས་པས་ནམ་མཁའ་ མས་བཏིངས་པ་ཡིན། བདག་གིས་བ ་
བ ན་པ་ཙམ་ ིས་ཡོད་ཚད་འ ེང་བར་འ ར། ༡༤ ོད་ཅག་མཉམ་ ་འ ས་ཏེ་ཉོན་ཅིག དེ་དག་༼ཡང་ན།
འ ་ །༽གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་འདི་དག་བཤད་ ོང་། གཙ་བོ་ད ེས་སའི་མི་དེས་ ཱ་བེལ་ལ་ཁོང་ཉིད་
ད ེས་པའི་དོན་ མས་བ བ་པ་དང་། ཁོང་གི་ད ང་བ་ཡང་ཀལ་ ི་བའི་ ས་ ེང་ ་འཇོག་ངེས། ༡༥ བདག་
ཁོ་ནས་ག ངས་ ོང་ལ། བདག་གིས་ཁོ་རང་བདམས་ཤིང་ ིད་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ཁོའི་བ ོད་ལམ་ནི་ནམ་
ཡང་བདེ་བར་གནས་སོ༎ ༡༦ ོད་ཅག་ངའི་མ ན་ ་བཅར་ནས་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངས་
ནམ་ཡང་ ོག་ ་ ད་ཆ་བཤད་མ་ ོང་། དོན་དེ་ཡོད་པ་ནས་ང་ཡང་དེ་ ་གནས། ད་ ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ང་དང་ཁོང་གི་ གས་ཉིད་མངགས་ནས་འོངས་པ་ཡིན།༼ཡང་ན། གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་ གས་ཉིད་ ིས་ང་
མངགས་ནས་འོངས་པ་ཡིན།༽

༡༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོའམ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་གཙ་བོ་
ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན། ོད་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་ནི། ོད་ལ་ཕན་ཁེ་འ ང་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་བ ོད་

པར་འོས་པའི་ལམ་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༡༨ ོད་ ིས་ནམ་ཡང་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན་དང་། ོད་ ི་ཞི་བདེ་ནི་
གཙང་བོ་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་ ང་བདེན་ནི་ ་མཚའི་ བས་དང་འ ། ༡༩ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ནི་ ་མཚའི་

ེ་མ་བཞིན་ ་འཕེལ་བར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ོ་བའི་ནང་ ་ ེས་པ་ མས་ ང་ ེ་ཟེགས་བཞིན་ ་མང་བར་
འ ར། དེའི་མིང་ནི་བདག་གི་མ ན་ ་ཚར་གཅོད་པར་མི་འ ར་ལ། ་མེད་ འང་འ ོ་མི་ ིད།

༢༠ ོད་ཅག་ ཱ་བེལ་ ི་ ོད་ནས་ཐོན་པ་དང་། ཀལ་ ི་བའི་ ོད་ནས་ ོས་འོངས་ ེས། དགའ་ ོའི་དགོད་
་དང་བཅས་ཏེ། གཙ་བོས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ ོབ་སོང་ཞེས་ ོགས་ཤིག ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་སའི་

མཐའི་བར་ ་བ ག་དགོས། ༢༡ གཙ་བོས་དེ་དག་ ེ་མའི་ནང་ ་ ིད་འོངས་ ས། དེ་དག་ ོམ་པར་མི་འ ར་
ཏེ། ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ཕ་བོང་ལས་ ་ ང་ ་བ ག ཕ་བོང་གས་པས་ ་ཡང་བ ར་འོངས། ༢༢ གཙ་
བོས་འདི་ ད་ ། མི་ངན་པར་བདེ་བ་མི་འ ང་ཞེས་ག ངས་སོ༎
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༤༩ ་མཚའི་ ིང་ ན་ མ་པ། ངའི་ ད་ཆར་ཉོན་ཅིག ང་ན་གནས་པའི་འབངས་མི་ མ་པ།
སེམས་ཞིབ་མོས་ཉོན་ཅིག མངལ་ལས་ཐོན་པ་ནས་བ ང་གཙ་བོས་ང་རང་བདམས་ཤིང་། མའི་

ཁོག་ལས་ཐོན་པ་ནས་བ ང་ཁོང་གིས་ང་ལ་མིང་བཏགས་པར་མཛད། ༢ ཁོང་གིས་ངའི་ཁ་ ་ ི་བཞིན་ ་
མཛད་དེ། ང་ཁོང་གི་ ག་གི་ ིབ་འོག་ ་ ང་བ་དང་། ཡང་ང་ ོ་དབལ་ ན་པའི་མདའ་བཞིན་ ་མཛད་དེ།
ང་ཁོང་གི་མདའ་དོང་ནང་ ་བ ག་ ེ། ༣ ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ད ི་སི་རལ་བ་ཡིན།
བདག་ལ་ ོད་ཡོད་པས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ར་ཞེས་ག ངས། ༤ འོན་ ང་ངས་འདི་ ད་ ། ངའི་
ངལ་འ ས་ནི་ ོང་བ་དང་། ངའི་ ོབས་ གས་ནི་ ོངས་ཤིང་ ིང་བོ་མེད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ང་ལ་འཐོབ་
པར་འོས་པའི་གནས་ གས་ནི་གཙ་བོའི་གམ་ ་ཡོད། ངའི་ ་དགའ་ནི་ངེད་ ི་ ་ཡི་གམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས།
༥ ༼གཙ་བོས་ང་རང་མངལ་ནས་ཐོན་པ་ནས་བ ང་། ང་ཁོང་གི་གཡོག་པོར་ ས་ཤིང་། ཡ་ཀོབ་ཁོང་ལ་དབང་
བར་ ེད་མཁན་དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ཁོང་གི་གམ་ ་བ ་མཁན་ ་ ས། གཙ་བོས་ང་ནི་རིན་ཐང་ ན་
པར་གཟིགས་ཡོད་ལ། ངའི་ ་ཡང་ངའི་ ོབས་ གས་ ་ ར།༽ ༦ ད་ ་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་བདག་
གི་གཡོག་པོར་ ས་པ་ནི། ཡ་ཀོབ་ ི་རིགས་ ེ་ མས་ ར་གསོ་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་བདེ་བར་འཚ་
བ་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་ཆེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བདག་གིས་ད་ ང་ ོད་ ི་མི་ མས་ ི་འོད་ ་མཛད་
དེ། སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ ོད་ལ་བདག་གི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ ོང་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན་ཞེས་
ག ངས།

༧ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་གཙ་བོས་གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་ཅིང་། ལ་ ེ་ མས་
ག་མེར་བའི་ ལ་དང་། དཔོན་པོ་ མས་ ིས་བ ས་བཅོས་ ེད་ས་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་བོས་མཐོང་ན་

ལངས་ཤིང་། འགོ་བས་ ང་ ས་མོ་ས་ལ་ག ག་པར་འ ར། དེ་དག་ནི་ཡིད་ ོན་ཕེར་བའི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་
རང་བདམས་མཁན་ནམ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེ་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་སོ་ཞེས་ག ངས། ༨ གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། ད ེས་བཞེས་གནང་བའི་ བས་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་། མགོན་ བས་གནང་བའི་
ཉིན་མོར། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ོགས་དན་མཛད། བདག་གིས་ ོད་བ བས་ཏེ། ོད་འབངས་ མས་ ི་དཔང་
བོ་༼མ་ཡིག་ ། ཞལ་ཆད།༽ ་ ེད་པ་དང་། ལ་ ་ཐམས་ཅད་ ར་གསོས་ཏེ། མི་ མས་ལ་ཐང་ ོང་ནོར་

ལ་ ་ ེར་མཁན་ ་ ། ༩ བ ིགས་པའི་མི་ལ། ིར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ན་ ོད་ ་གནས་པ་ལ།
ིར་མངོན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བར་འ ར། དེ་དག་ལ་ལམ་ ་བཟའ་བ ང་འཛམས་པར་འ ར་ལ། ་ཐེར་ཐེར་
་ ང་བའི་རི་མགོར་ཡང་ཟས་རིགས་འ ངས་པར་འ ར། ༡༠ བ ེས་ ོམ་མི་ ོང་ཞིང་། ཚ་བ་དང་ཉི་འོད་
ིས་ ང་གནོད་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེས་བ ེད་མཁན་གང་དེས་དེ་དག་འ ེན་

ཞིང་། ་བོའི་འ མ་ ་འ ིད་པར་འ ར། ༡༡ བདག་གིས་བདག་གི་རི་བོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ཆེན་ ་བ ར་བ་
དང་། བདག་གི་ལམ་ཆེན་ཡང་མཐོ་ ་བ ིག་ངེས་ཡིན། ༡༢ ོས་དང་། མི་འདི་དག་ནི་ ང་རིང་ནས་འོངས་པ་
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དང་། འདི་དག་ནི་ ང་ ོགས་དང་། བ་ ོགས་ནས་འོངས། འདི་དག་ནི་ཆིན་ནས་༼ཤི་ནིམ།༽ནས་འོངས་པ་
ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༣ ེ་ནམ་མཁའ་ མས། དགའ་འབོད་ ིས་ཤིག ེ་ས་གཞི་ལགས། དགའ་བར་ ིས་
ཤིག རི་བོ་ མ་པ། ད་གསང་མཐོན་པོས་ ་ལོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོང་གི་འབངས་མི་ མས་
ལ་སེམས་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་དམངས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་འ ར།

༡༤ ཙ་ཡོན་ ིས། གཙ་བོས་ང་རང་དོར་ཟིན། ཇོ་བོས་ང་རང་བ ེད་ཟིན་ཞེས་ཟེར། ༡༥ ད་མེད་ ིས་རང་
གི་ ་མ་ ་བའི་ ས་པའམ། རང་ལས་ ེས་པའི་ ་ ག་ལ་ ིང་ ེ་མི་བ ེད་པ་ ེ། བ ེད་ ིད་དམ། བདག་
གིས་ ོད་བ ེད་པར་མི་འ ར། ༡༦ ོས་དང་། ངས་ ོད་ ི་མིང་རང་གི་ལག་ངོས་ ་བ ོས་པ་དང་། ོད་ ི་
མཁར་ ང་ནམ་ཡང་ངའི་མིག་ལམ་ན་ཡོད། ༡༧ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་ ར་ ་ ིར་ལོག་པར་འ ར་ལ། ོད་
རང་བ ག་མཁན་དང་། ོད་རང་འ ང་ལ་ ོར་མཁན་ མས་ ོད་དང་འ ལ་ངེས་སོ༎ ༡༨ ོད་ ིས་མིག་
བཏེགས་ཏེ་ ོགས་བཞིར་ ོས་དང་། དེ་དག་ ན་ ་འ ས་ཏེ་ ོད་ ི་གམ་ ་ ེབས་འ ག གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ོད་ ིས་དེ་
དག་རང་གི་ ན་ཆ་དང་། དེ་དག་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་རགས་ ་ ས་ཏེ། བག་གསར་དང་འ ་བར་འ ར་
ངེས། ༡༩ ོད་ ི་ཐང་ ོང་ ་ ས་པའི་ ལ་ ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་བ ག་ཟིན་པའི་ ལ་ མས་ནི། ད་ ་
དམངས་ ིས་གནས་བཅས་ཏེ་ ང་བར་ ང་བ་དང་། ོད་ ར་མིད་ ེད་མཁན་དེ་ ོད་དང་འ ལ་ངེས།
༢༠ ་འདས་ ེས་ ེས་པའི་ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ལ་འདི་ནི་ང་བ ད་ན་ཤིན་ ་ ང་
བར་ ང་བས། ོད་ ིས་ང་ ོད་སའི་གནས་ཤིག་ ེར་རོགས་ཞེས་ཟེར་བ་ཐོས་པར་འ ར། ༢༡ དེ་ ས་ ོད་ ི་
སེམས་ ། ངའི་ ་འདས་ ེས་ཁེར་ ང་ ་བ ད་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ ིས་བཙན་ ་བ ང་ཞིང་ ོགས་ངེས་
མེད་ ་འ མས་ནས་ཡོད་པས། ་ཞིག་གིས་ང་ལ་འདི་དག་བཙས་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་འདི་དག་ཆེ་ ་གསོས་
པ་ཡིན། ང་རང་ ལ་གཞན་ ་ གས་ཏེ་ཁེར་ ང་ ་གནས་པའི་ བས་ ། འདི་དག་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་

ན་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༢༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོགས་ ་ ག་འདེགས་པ་དང་།

དམངས་ཡོད་ ་ལ་དར་ཆ་འ གས་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ ་ མས་ མ་ནས་འོངས་པ་དང་། ོད་ ི་
་མོ་ མས་ ག་པར་ ར་ནས་འོངས། ༢༣ ལ་པོ་ མས་ནི་ ོད་ ི་ཕ་ཡར་དང་། ལ་མོ་ མས་ནི་ ོད་ ི་མ་

ཡར་ ་འ ར་ངེས། དེ་དག་ནི་ཁ་ བ་ ་བ ད་དེ་ ོད་ལ་ ག་ ེད་པ་དང་། ོད་ ི་ ང་མགོའི་ས་ མས་
ག་པར་ ེད། དེ་ ས་ ོད་ ི་བདག་ནི་གཙ་བོ་དང་། བདག་ལ་ ག་ན་ངོ་གནོངས་པར་མི་འ ར་བ་ཤེས་

ངེས་ཞེས་ག ངས།
༢༤ དཔའ་ ལ་ ིས་འ ོགས་པ་ མས་ ིར་འ ོགས་ ས་སམ། བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ོབས་ཐབས་ཡོད་

དམ། ༢༥ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དཔའ་ ལ་ ིས་ ེར་བ་ མས་ ིར་འ ོག་པར་ ས་ལ། ག་ ལ་
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བས་འ ོགས་པ་ མས་ ང་ ོབ་པར་ ས། ོད་དང་ ོད་མཁན་དེ་ལ་བདག་གིས་ ོད་ཅིང་། བདག་གིས་ ོད་
ི་ ་དང་ ་མོ་ ོབ་པར་ངེས། ༢༦ དེ་མིན་ ོད་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་རང་ཤ་རང་ལ་བཟའ་ ་

འ ག་པ་དང་། ན་ཆང་འ ང་བ་ཇི་བཞིན་རང་ ག་རང་གིས་བ ང་ ེ་བཟི་ ་འ ག ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་
མས་ ིས་བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་ ོད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་དང་། ོད་ ི་ ོག་ ་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་དང་། ཡ་ཀོབ་
ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༥༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ཨ་མ་བ ར་བ་ཡིན། བ ར་བའི་ཡི་གེ་དེ་གང་ ་
ཡོད། བདག་གིས་ ོད་ཅག་བདག་གི་ ན་བདག་གང་ལ་འཚང་། གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་འཚང་བ་

ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་པས་ཡིན། གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་གི་ཨ་མ་བ ར་བ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ནོར་
འ ལ་བཟོས་པས་ཡིན།

༢ བདག་ཕེབས་པའི་ཚ་ན། ཅིའི་ ིར་ ག་མཁན་མེད་པ་ཡིན། བདག་གིས་ད ེས་འབོད་ ེད་པའི་ ས་ །
ཅིའི་ ིར་ལན་ ོད་མཁན་མེད་པ་ཡིན། བདག་གི་ད ང་བ་ཇེ་ ང་ ་སོང་ ེ་ ོབ་མི་ བ་པ་ཡིན་ནམ། བདག་
ལ་ ོབ་པའི་ ོབས་ གས་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ོས་དང་། བདག་གིས་དམོད་པ་བོར་བ་ཙམ་ ིས་ ་མཚ་ མ།
བདག་གིས་གཙང་བོ་ཐང་ ོང་ ་བ ར་བས། དེའི་ནང་གི་ཉ་ལ་ ་མེད་པར་ ལ་ ི་འ ལ་ཞིང་ མ་ ེ་ཤི།
༣ བདག་གིས་ནམ་མཁའ་ མས་ལ་ ན་པའི་ ་བ་བགོས་ཤིང་། གསོ་མའི་རས་ ིས་བ མས་པར་མཛད་ཅེས་
ག ངས།

༤ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་བདག་ལ་ ོབ་ ོན་མཁན་ ི་ ེ་གནང་ཞིང་། བདག་ལ་ ད་ཆས་ཇི་ ར་ཉམ་ཐག་
་ ར་བ་ མས་ལ་རོགས་འདེགས་ ེད་དགོས་ ལ་ཤེས་ ་བ ག ཇོ་བོས་ནངས་མོ་རེ་རེར་ང་ལ་ ན་ ལ་

མཛད། ངའི་ ་བར་ ན་ ལ་མཛད་དེ་ ོབ་ ོན་མཁན་ཇི་བཞིན་ང་ལ་ཉན་ ་བ ག ༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ངའི་ ་བ་འ ེད་ ས། ངས་ བ་འགལ་མ་ ས་ལ་ ི་བ ར་ཡང་མ་ ས། ༦ གཞན་ ིས་ངའི་ བ་ལ་ ེག་ ང་།
ངས་ཅི་འདོད་ ་ ེག་ ་བ ག་པ་ཡིན། གཞན་ ིས་ངའི་འ མ་པའི་ཁ་ ་བཏོག་ ང་། ངས་ཅི་འདོད་ ་
བཏོག་ ་བ ག་པ་ཡིན། གཞན་ ིས་ང་ལ་བ ས་ཤིང་མཆི་མ་བཏབ་ ང་། ངས་ངོ་འགེབ་མ་ ོང་། ༧ གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་ངེས་པས། ང་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་མི་དགོས། ངས་ངོ་ཤ་ ོ་བཞིན་ ་
བར་ ས་ ང་། ང་ངོ་ཚ་བར་འ ར་མི་དགོས་པ་ཤེས་ཡོད ༨ ང་ ང་བདེན་རེད་ཟེར་མཁན་ མས་ང་དང་ཉེ་
བར་བ ད་ཆོག ་ཞིག་གིས་ང་དང་ ོད་ན། དེ་ང་དང་མཉམ་ ་འ ེང་ཆོག ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ ོལ་ན། དེ་
ངའི་གམ་ ་འོང་ཆོག ༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་པས། ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་

ས། དེ་དག་ནི་ ་བ་རིམ་ ིས་ ིང་ ེས་འ ་ཡིས་བཟའ་བ་བཞིན་ ་འ ར་རོ༎
༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་མཛད་ཅིང་། ཁོང་གི་གཡོག་པོའི་གཏམ་

ལ་ཉན་ ོང་བ་ཡིན། མི་དེ་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་སོང་ན་འོད་ ང་མེད་པ་ ིད་དམ། གཙ་བོའི་མཚན་བ ེན་
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ཞིང་། རང་གི་ ་ལ་བ ེན་ཅིག ༡༡ ོད་ཅག་གིས་མེ་ ར་ཞིང་། དཔལ་འབར་ ིས་རང་ཉིད་བ ོར་བ་ མས་
ོད་ཅག་གི་མེ་ ེའི་ནང་ ་བ ོད་ཅིང་། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གིས་ ར་བའི་དཔལ་འབར་ ི་ནང་ འང་བ ོད་

པར་འ ར། འདི་ནི་ངའི་ལག་པས་གཏན་འབེབས་ ས་པ་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ ོད་ ་ཉལ་
བར་འ ར་རོ༎

༥༡ ང་བདེན་ ེག་ཅིང་། གཙ་བོ་འཚལ་བའི་ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་
གིས་རང་ཉིད་བ ོས་ནས་ ང་བའི་ཕ་བོང་དང་། ས་ནས་ ང་བའི་ ག་ ང་ མས་བ ེད་ ་མ་

འ ག ༢ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ོད་ཅག་གསོ་ ོང་ ེད་མཁན་ ་ལ་གཉིས་ ན་པར་ ིས་ཤིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨབ་ར་ཧམ་གཅིག་ ་ཡིན་པའི་ ས་ ། བདག་གིས་ཁོ་རང་བདམས་ཤིང་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་
བ ལ་ཏེ། ཁོའི་མི་ ངས་མང་ ་ ེལ་བ་ཡིན། ༣ གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་དང་ཙ་ཡོན་ ི་ས་ ོང་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་
གསོ་གནང་ ེ། ཐང་ ོང་ནི་ཨེ་དེན་དང་། ེ་ཐང་གཙ་བོའི་ ེད་ཚལ་དང་འ ་བར་བ ར་བ་དང་། དེའི་ནང་

་ ོ་བ་དང་། དགའ་ ིད་དང་། གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་དང་། ་ལེན་པའི་ ་ཡོད་པར་ ས།
༤ བདག་གི་མི་སེར་ མ་པ། བདག་ལ་སེམས་ཞིབ་མོས་ཉོན། བདག་གི་ ལ་འབངས་ མ་པ། བདག་ལ་ ་

བ་ གས་ཏེ་ཉོན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀའ་ ོབ་ནི་བདག་ལས་ ང་བ་དང་། བདག་གི་འ ར་བ་མེད་པའི་གནས་
གས་ནི་དམངས་ཡོད་ འི་འོད་ཟེར་ཡིན། ༥ བདག་གི་ ང་བདེན་ཉེ་བར་བཅར་ཞིང་། བདག་གི་ ོག་ ོབ་
ི་བཀའ་ ིན་བཏང་ཟིན། བདག་གི་ད ང་བས་དམངས་ཡོད་ ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད། ་མཚའི་ ིང་ ན་ཐམས་

ཅད་ ིས་བདག་ལ་ ག་ཅིང་། བདག་གི་ད ང་བ་ལ་བ ེན་པར་ ེད། ༦ ོད་ཅག་གིས་ཡར་གནམ་དང་མར་
ས་ལ་ ོས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གནམ་ནི་ ད་ ིན་བཞིན་ ་ཡལ་ཞིང་། ས་ནི་ ་བ་ ར་ ་རིམ་བཞིན་ ིང་
བར་འ ར་བ་དང་། དེའི་ ེང་གི་ ལ་མི་ མས་ ང་དེ་ ར་འཆི་བར་འ ར།༼ཡང་ན། འ ་ ིན་བཞིན་ ་
འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ ང་ །༽ ཡིན་ནའང་། བདག་གི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་གཏན་ ་གནས་ཤིང་། བདག་
གི་ ང་བདེན་ཡང་འདོར་བར་མི་འ ར། ༧ ང་བདེན་ཤེས་ཤིང་། བདག་གི་བཀའ་ ོབ་སེམས་ ་བ ང་བའི་
དམངས་ མ་པ། བདག་གི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག གཞན་ ི་བ ས་དམོད་ལ་ ག་མི་དགོས་ལ། གཞན་ ིས་ ར་
འདེབས་ ས་པ་ལའང་དངངས་མི་དགོས། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འ ་ ིན་ ིས་ ་བ་འཆའ་བ་བཞིན་ ་དེ་དག་
འཆའ་བར་འ ར་བ་དང་། འ ་ཡིས་བལ་འཆའ་བ་བཞིན་ ་དེ་དག་འཆའ་བར་འ ར། ཡིན་ནའང་། བདག་
གི་ ང་བདེན་ནི་གཏན་ ་གནས་ཤིང་། བདག་གི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་བ ལ་བའི་བར་ ་གནས་པར་
འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༩ ེ་གཙ་བོའི་ད ང་བ་ལགས། དར་བར་ ར་ཅིག དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག གནའ་བོའི་ལོ་ ་དང་།
གནའ་ ་མོའི་ ས་ ་དར་ཞིང་ ས་པ་དང་འ ་བར། མ ་ ས་ན་བཟའ་བཞིན་ ་ ོན་ཅིག ོན་ཆད་ལ་ཧ་
པོ་གཅོག་མཁན་དང་། ཉ་ཆེན་པོ་ལ་བ ན་མཁན་དེ་ ེད་མ་ཡིན་ནམ། ༡༠ ་མཚ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་ ་
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མཚའི་ ་ མས་བ མས་ཤིང་། ་མཚའི་ཟབ་ས་ནས་ ས་པའི་དམངས་ མས་ལ་ལམ་ ེས་པ་དེ་ཡང་ ེད་
མ་ཡིན་ནམ། ༡༡ གཙ་བོས་བ བས་པའི་དམངས་ མས་ ིར་ལོག་ ེ། ་ལེན་བཞིན་ཙ་ཡོན་ ་ ེབས་པ་དང་།
གཏན་ ི་བདེ་བ་དེ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ ་ ོན། དེ་དག་ལ་ ོ་བ་དང་དགའ་ ིད་འཐོབ་པ་ལས། ན་ ང་དང་

་ འི་ ་ མས་མེད་པར་འ ར་ངེས།
༡༢ བདག་ཁོ་ན་ནི་ ོད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན། ོད་ནི་ ་ཡིན། འཆི་བར་ངེས་པའི་མི་

མས་ལ་ ག་གམ། ་བཞིན་ ་འ ར་བའི་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ ག་གམ། ༡༣ ནམ་མཁའ་ མས་འདིངས་
མཁན་དང་། ས་གཞིའི་ ིང་གཞི་འ གས་མཁན་དང་། ོད་རང་འགོད་མཁན་ ི་གཙ་བོ་བ ེད་སོང་བ་ཡིན་
ནམ། བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་དག་གིས་ཚར་གཅོད་པའི་ ིར་ ་བཏང་བའི་ཞེ་ ང་ ག་པོ་ལ་ཉིན་བཞིན་

ག་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ ང་། བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ ི་ཞེ་ ང་དེ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༤ བཙན་ ་ ེར་
བ་ མས་ ར་ ་གཏོང་བ་ལས། དོང་ནང་ ་འཆི་བར་འ ར་མི་ ིད་ཅིང་། དེ་ལ་བཟའ་བ་ཡང་ཆད་པར་མི་
འ ར། ༡༥ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན། ་མཚ་ཆེན་པོ་ད གས་ཤིང་ ་མཚའི་ བས་ ད་མཁན་དེ་
ཡིན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ནི་བདག་གི་མཚན་ཡིན། ༡༦ བདག་གིས་བདག་གི་ག ང་ མས་ ོད་ལ་

ོག་ཅིང་། བདག་གི་ ག་གིས་ ོད་རང་འགེབ་པར་མཛད། ནམ་མཁའ་ མས་འགོད་པ་དང་། སའི་ ིང་གཞི་
འ གས་ཆེད་ཙ་ཡོན་ལ། ོད་ ི་བདག་གི་འབངས་མི་ཡིན་ཞེས་བ ོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ ེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། དར་ཅིག དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག ཡར་ལོངས་ཤིག ོད་ ིས་གཙ་བོའི་
ག་ནས་ཁོང་གི་ཁོང་ ོའི་ཕོར་བའི་ནང་ ་གནས་པ་ མས་འ ང་ཞིང་། མི་ མས་གཡས་འ ར་གཡོན་

འ ོར་ ་གཏོང་བའི་ མ་པའི་ནང་ ་གནས་པ་ མས་འ ང་ཚར་བར་ ས། ༡༨ དེ་ལས་ ེས་པའི་ ་ མས་
ི་ ོད་ ། ཁོ་རང་འ ེན་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ཁོས་གསོས་པའི་ ་ མས་ ི་ ོད་ ། ཁོ་རང་ ོར་མཁན་

ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༡༩ ས་ ོང་དང་། འ ང་ ེད་དང་། ་གེ་དང་། ི་ཐོགས་པའི་དམག་ མས་ ོད་ ི་ ེང་
་ ེབས་ ེས། ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་ ་ངན་ ེད། བདག་གིས་ཇི་ ར་ ོད་ལ་སེམས་གསོ་གནང་། ༢༠ ོད་ ི་
་ མས་བ ལ་ཏེ་ ང་མདོ་དག་ ་ཉལ་བར་འ ར། དེ་ནི་དགོ་བ་ ི་ལ་ ད་པ་དང་འ ། གཙ་བོའི་ཁོང་ ོ་
ག་པོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་དམོད་པས་ཁེངས་པར་འ ར། ༢༡ དེའི་ ིར། ོད་ ི་ ག་བ ལ་འདི་ནི་ཆང་གིས་

བཟི་བ་ལས་ ང་བ་མིན་པས། བདག་གི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༢ ོད་ ི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ཁོང་གི་མི་སེར་
ལ་ལེགས་ཉེས་འ ེད་པའི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་མི་ མས་གཡས་འ ེལ་གཡོན་འ ེལ་

ེད་པའི་ཕོར་བ་ ེ། བདག་གི་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོའི་ཕོར་བ་དེ་ ོད་ ི་ལག་ནས་ ར་ ངས་ཏེ། ོད་ལ་འ ང་ ་
འ ག་མི་ ིད། ༢༣ བདག་གིས་ཕོར་བ་འདི་ ོད་ ག་ལ་གཏོད་མཁན་དག་གི་ལག་ ་ ོད་ངེས། དེ་དག་གིས་

ོན་ཆད་ ོད་ལ། ོད་ ར་དང་། ངེད་ཅག་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་འགོམ་པར་ ། ོད་ ི་ བ་ས་གཞི་དང་ ང་
ལམ་ ་ ས་ཏེ་མི་ མས་ཅི་འདོད་ ་འགོམ་པར་ ་ཞེས་ ས་ཞེས་ག ངས་སོ༎
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༥༢ ཙ་ཡོན་ལགས། དར་བར་ཤོག དར་ཞིང་ ས་པར་ཤོག ོད་ ི་མ ་ ས་ ོན་ཅིག དམ་པའི་མཁར་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ོད་ ི་ཡིད་འོང་གི་ ་བ་ ོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ནས་བ ང་མ ན་

གས་བ ས་མེད་པ་དང་། མི་གཙང་བ་ མས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་སོང་མི་ཆོག ༢ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ལ་
གས་ཤིག རང་གི་འ ག་གནས་ ་ ོད་ཅིག ཙ་ཡོན་ནས་བཙན་ ་ ེར་བ་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་

ཡོད།༽ མ་པ། ོད་ ི་ ེ་ན་ཡོད་པའི་གཉའ་ཤིང་འ ེད་པར་ ། ༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ནི་རིན་
མེད་པར་བཙང་བ་ཡིན་པས། ད ལ་མེད་པར་ ་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༤ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
ཐོག་མར་བདག་གི་མི་སེར་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་གནས་བཅས་པ་ཡིན། ཨ་ ར་བ་ མས་ ིས་གནས་

གས་མེད་པར་དེ་དག་ལ་ བ་ཚད་ ས་ཞེས་ག ངས། ༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་མི་སེར་རིན་མེད་
པར་གཞན་ ིས་ ེར་བས། ད་ ་བདག་གིས་འདི་ནས་ཅི་ཞིག་ ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ཡང་གཙ་བོས། དེ་དག་
ལ་དབང་བ ར་མཁན་ མས་ ིས་ ་ཅོ་འདོན་ཞིང་། ཉིན་བཞིན་བདག་གི་མཚན་ལ་ ོད་པ་ ེད་ ིན་མཆིས།
༦ དེ་བས། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ ིས་བདག་གི་མཚན་ཤེས་ངེས། ཉིན་དེར་ ེབས་ ས། དེ་དག་གིས་ག ང་
འདི་བ ོད་མཁན་བདག་ཡིན་པ་ཤེས་ངེས། ོས་དང་། བདག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས།

༧ གཏམ་ ན་བ ོད་མཁན་དང་། ཞི་བདེ་ ོག་མཁན་དང་། གཏམ་བཟང་བ ོད་མཁན་དང་། ོག་ ོབ་
ི་བཀའ་ ིན་ ོག་མཁན་དེས་ཙ་ཡོན་ལ། ོད་ ི་ ་ ལ་པོར་བ གས་སོ་ཞེས་ ས། མི་འདིའི་ ང་བ་རི་

མགོར་འཛག་པ་ནི་ཇི་འ འི་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་རེད་ཨང་། ༨ ེད་ ིས་བ ངས་པ་མཛད་པའི་མི་ མས་
ི་ ད་ལ་ཉོན་ཅིག དེ་དག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་མཉམ་ ་ ་ལེན་ ིན་མཆིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཙ་

ཡོན་ ་ཕེབས་ ིན་པ་དེ་དག་གིས་མིག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་བས་ཡིན། ༩ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཐང་ ོང་ལགས།
དགའ་ ོའི་དགོད་ ་བ གས་ཏེ་མཉམ་ ་ ་ལོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་སེམས་
གསོ་མཛད་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ བས་སོ༎ ༡༠ གཙ་བོས་ ལ་ ེ་ཡོད་ འི་མིག་མ ན་ ་ད ང་བ་དམ་པ་
བ ིངས་པས། སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ི་མི་ མས་ ིས་ ་ཡི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་མཐོང་།

༡༡ ོད་ཅག་ཁ་ ལ་བར་ ིས། ཁ་ ལ་བར་ ིས། ཱ་བེལ་ནས་འོངས་པའི་ ས་ ། མི་གཙང་བའི་དངོས་
པོ་ལ་མ་ ག་པར་དེའི་ནང་ནས་འོངས་དགོས། ོད་ཅག་གཙ་བོའི་ ོད་ཆས་ ར་བའི་མི་ མ་པ། རང་ཉིད་
གཙང་བར་ ་དགོས། ༡༢ ོད་ཅག་འོངས་པའི་ ས་ ་ ེལ་འ བ་ ེས་མི་དགོས་ལ། འ ོ་ཡང་མི་དགོས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་ཆིབས་བ ར་གནང་བཞིན་ཡོད། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ ོད་ཅག་གི་ བ་
ེན་ ་འ ར་ངེས།

༡༣ བདག་གི་གཡོག་པོས་ ་བ་ཅི་ ེད་ ས་ ང་ཤེས་རབ་ ན་ལ༼ཡང་ན། ཅི་ ས་བདེ་ལེགས་ངང་
འ བ།༽། གཞན་ ིས་ཡར་འཕགས་ ་འ ག་པར་མ་ཟད། ་ན་མེད་པ་ ་འ ར་ངེས། ༡༤ མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོ་
༼མ་ཡིག་ ་ ོད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ལ་ངོ་མཚར་ཞིང་། ཁོའི་ངོ་གདོང་གཞན་ལས་ ས་འ ག་པ་དང་། ཁོའི་
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ག གས་ ད་ ང་འཇིག་ ེན་པ་གཞན་ལས་འཁོགས་པར་ ར་འ ག ༡༥ འདི་ ར། ཁོས་ ལ་མི་མང་པོ་
གཙང་བར་༼ཡང་ན། ལ་བར་ ེད།༽ ེད་ཅིང་། ེ་བོས་ ང་ཁོ་རང་མཐོང་ན་ཁ་ ག་མི་ བ། དེ་དག་ལ་

ོན་ ོག་མ་ ོང་བ་མང་པོ་ཞིག་ ོག་པར་འ ར་ལ། ོན་ཐོས་མ་ ོང་བ་མང་པོ་ཞིག་དེ་དག་གིས་ཤེས་པར་
འ ར་རོ༎

༥༣ ངེད་ཅག་གིས་གང་ ོག་པ་༼ཡང་ན། ངེད་ཅག་ལ་གང་ ོག་པ་༽དེ་ལ་ ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་སམ། གཙ་
བོའི་ད ང་བ་དེ་ ་ཞིག་ལ་མངོན་པ་ཡིན། ༢ ཁོ་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ང་ལོ་བཞིན་འ ས་ཤིང་། ་

བ་ཐན་པའི་ ལ་ནས་ ེས་པ་དང་ཡང་འ ་བར། ཁོ་ལ་ཁ་ ོ་ ེ་འ ས་ལེགས་པོ་ཞིག་མི་འ ག ངེད་ཅག་གིས་
ཁོ་མཐོང་བའི་ ས་ འང་། ཡིད་ ོན་ ེད་དགོས་པའི་ག གས་ ད་ཅིག་མི་ ང་། ༣ ཁོ་ལ་གཞན་ ིས་མཐོང་

ང་དང་འདོར་བར་ ེད། ག་བ ལ་མང་ ་ ང་ཞིང་། ན་ ་སེམས་ ག་དང་འ ད། གདོང་བཀབ་ ེ་
གཞན་ ིས་མི་བ ་བ་བཞིན་ ་གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་པ་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ཁོ་ལ་བ ར་མ་ ོང་།

༤ ཁོས་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ག་ཡོངས་ ་དང་ ་ ངས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་ ག་བ ལ་ བ་ ་ ར་ཡང་།
ངེད་ཅག་གིས་ད་ ང་ཁོ་ལ་ ག་དམོད་དང་ཆད་པ། ་ཡིས་ ག་ལ་གཏད་པར་སེམས། ༥ ཁོས་ངེད་ཅག་གི་
ནོར་འ ལ་ ི་ཆེད་ ་ ག་བ ལ་ ངས་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ ི་ཆེད་ ་ ས་ ོན་ཉོས་པ་ ་ཞིག་
གིས་ཤེས་ ས། ཁོ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པའི་ ེན་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཞི་བདེ་ཐོབ། ཁོ་ལ་ ག་གིས་ཐེབས་པས་ད་གཟོད་ང་
ཚ་ལ་ ག་བ ེད་ ང་བ་ཡིན། ༦ ངེད་ཅག་ནི་ལམ་བོར་བའི་ ག་དང་འ ་བར། མི་རེ་རེ་ལོག་པའི་ལམ་ ་

གས། གཙ་བོས་ངེད་ཅག་མི་ མས་ ི་ ག་ཉེས་ཁོའི་ ེང་ ་ཕབ་པ་ཡིན།
༧ ཁོ་ལ་གཞན་ ིས་བ ས་བཅོས་ ས་པ་དང་། ག་ལ་འ ད་པའི་ ས་ འང་ཁ་ ག་པར་མི་ ེད།༼ཡང་

ན། ཁོ་ལ་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པའི་ ས་ ། དམན་ས་བ ང་ནས་ཁ་མི་ ག༽ཁོ་ནི་ ་ ་བཤས་རར་ ིད་
པའམ། ཡང་ན་ ག་ནི་བལ་འ ེག་མཁན་ ི་ལག་འོག་ ་ ད་ ས་ ་མི་འ ིན་པ་བཞིན་ ། ཁོས་ ང་དེ་ ར་

་ཁ་ ག་པར་མི་ ེད། ༨ བ ས་བཅོས་དང་ཞལ་ ེ་བཅད་པའི་ ེན་ ིས། ཁོ་རང་གཞན་ ིས་འ ོགས་ནས་
སོང་། ཁོ་དང་ ས་མཉམ་པ་ མས་ལས་ཁོ་ལ་ ག་གིས་ཐེབས་ཤིང་། གསོན་པོའི་ ལ་ནས་མེད་པར་ ེད་པ་

་ཞིག་གིས་དཔོག་པར་ ས། དེ་ནི་ངའི་མི་སེར་ ི་ཉེས་པའི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་ནམ། ༩ ཁོས་ ག་པོའི་ལས་མ་
ད་ཅིང་། ཁ་ནས་ ང་གཡོ་ འི་གཏམ་མ་ཤོར་ཡང་། མི་ མས་ ིས་ཁོ་དང་མི་ངན་མཉམ་ ་འཇོག་པར་
ེད། ཤི་བའི་ ས་ ་ནོར་བདག་དང་མཉམ་ ་ ར་འ ག་ ་ ིད་པ་ ་ཡིས་ཤེས།

༡༠ གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ས་པར་ ་བ་དང་། ཁོ་ལ་ ག་བ ལ་ཐེབས་ ་འ ག་པའི་དགོངས་གཞི་ཐག་
བཅད་༼ཡང་ན། ད ེས༽མཛད། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ཉེས་ འི་མཆོད་པར་ ལ།༼ཡང་ན། ཁོ་རང་གི་ ས་པོ་ཉེས་

འི་མཆོད་པར་ ལ།༽ཁོས་ ེས་རབས་པ་ མས་མཐོང་བར་འ ར་ཞིང་། ཚ་ཚད་ ང་རིང་བོར་གནས་ བ།
གཙ་བོ་ད ེས་པའི་དོན་དག་ མས་ནི་ཁོའི་ལག་པའི་ནང་ ་བདེ་ལེགས་ངང་འ བ་པར་འ ར། ༡༡ ཁོས་
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རང་གི་ ག་འ ས་མཐོང་བས་ཡིད་ཚམ་པར་འ ར། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངའི་ ང་བདེན་ ོང་བའི་གཡོག་
པོ་མཐོང་ནས་ ང་བདེན་ཤེས་པར་འ ར་ལ། ཁོས་དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་དང་ ་ལེན་པར་ ེད། ༡༢ དེ་བས།
བདག་གིས་ཁོ་དང་ བས་ཆེན་པ་ མས་མཉམ་ ་འཇོག་པར་ ེད། ོབས་ ན་ མས་དང་མཉམ་ ་བཅོམ་
ནོར་བགོ་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་གཅེས་པའི་ ོག་ ེལ་ཏེ་འཆི་བའི་ལམ་ ་ གས་པ་དང་། ཁོ་རང་
ཉེས་ཅན་ མས་ ི་ ོད་ ་བཞག་ ང་། ཁོས་མི་མང་པོའི་ཉེས་པ་དང་ ་ ངས་པ་མ་ཟད། ཉེས་ཅན་ མས་

ི་ཆེད་ ་ ་བ་ ས་པས་སོ༎

༥༤ མངལ་མི་ མ་ཞིང་ ེ་གསོ་མི་ བ་པ་ ོད་ ིས་ ་ལོངས་ཤིག ེ་གཟེར་ ངས་མ་ ོང་བ་ ོད་
ིས་ ད་གསང་མཐོན་པོས་ ་ལོངས་ཤིག ད་ཆེན་པོས་དགའ་འབོད་ ིས་ཤིག ོ་ག་མེད་པ་

དེ་ལ་ ོ་ག་ཡོད་པ་ལས་ ་དང་ ་མོ་མང་བར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢ ོད་ ི་ ར་ བ་
སའི་ས་ཁོད་ ་བ ེད་དགོས། ོད་ ོད་སའི་ཡོལ་བ་ཆེ་ ་ ེ་བ་ལས་ཚད་འཛན་མི་དགོས། ོད་ ི་ཆོན་ཐག་
རིང་ ་འཐེན་དགོས། ོད་ ི་ ར་བ་དམ་པོ་ ་དགོས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ ་

་བ ེད་དགོས། ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ལ་ ལ་ ེ་མང་པོ་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཐང་ ོང་གི་
མཁར་ ོང་དག་ འང་མི་གནས་པར་འ ར། ༤ ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་རང་ངོ་ཚ་བར་མི་འ ར། ངོ་གནོངས་

ང་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ལ་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པར་མི་འ ར། ོད་ ིས་ ང་ ས་ ི་ངོ་ཚ་ མས་བ ེད་པར་
འ ར་ལ། ོད་ཁེར་ ང་ ་བ ད་པའི་གནོངས་དེ་ཡང་ ན་པར་མི་འ ར། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་འགོད་
མཁན་ནི་ ོད་ ི་ ེས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ཟེར། ོད་ ོབ་མཁན་ནི་ད ི་སི་
རལ་ ི་དམ་པ་ཡིན། ཁོང་ལ་ས་གཞི་ཡོངས་ ི་ ་ཞེས་འབོད། ༦ གཙ་བོས་ ོད་རང་འབོད་ ས། གཞན་ ིས་
དོར་ཏེ་སེམས་པ་ ག་བ ལ་ ིས་ཁེངས་པའི་ ང་མ་ ེ། ང་ ས་འ ན་མར་ ངས་ཏེ་ ེས་ ་དོར་བའི་ ང་
མ་དང་འ ་བར་འབོད་ངེས། འདི་ནི་ ོད་ ི་ ་ཡིས་ག ངས་པ་ཡིན། ༧ བདག་གིས་ ོད་དོར་བ་ནི་ ད་
ཅིག་ཙམ་ ེ། བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ ིར་ལེན་པར་འ ར། ༨ བདག་གི་ཁོང་ ོ་ ས་པས། ད་ཅིག་ཙམ་ལ་ ོད་ལ་
ཞལ་འགེབས་པར་མཛད། ཡིན་ནའང་འ ར་བ་མེད་པའི་ ིང་ ེས་ ོད་རང་བདག་ ་འཛན། འདི་ནི་གཙ་
བོ་ ེ། ོད་ ི་ ོབ་མཁན་ ི་ཇོ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༩ དོན་དག་འདི་ནི་ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ནོ་ཨའི་ ་ལོག་
དང་འ ་བར་འ ག བདག་གིས་ནོ་ཨའི་ ་ལོག་གིས་ས་གཞི་མི་བ བས་པར་ཇི་ ར་མནའ་བོར་བ་བཞིན་ །
བདག་གིས་དེ་བཞིན་ ་ད་ནས་བ ང་ ོད་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོ་བ་མི་ ར་ཞིང་། ོད་ལ་ ིགས་དམོད་མི་ ེད་
པའི་མནའ་འབོར་རོ༎ ༡༠ རི་བོ་ཆེན་པོ་བ ར་ཆོག རི་བོ་ ང་ ་ ོས་ཆོག ཡིན་ནའང་། བདག་གི་ མས་བ ེ་

ོད་དང་འ ལ་མི་ ིད་ལ། བདག་གི་བདེ་འཇགས་ ི་ཞལ་ཆད་ ང་ ོ་མི་ ིད། འདི་ནི་ ོད་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་
པའི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༡ ག་བ ལ་ཐེབས་ཤིང་ ང་གིས་ ར་ཏེ་སེམས་གསོ་མི་ཐོབ་པའི་ ོད་ལགས། བདག་གིས་ཚན་ ིས་
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ོད་ ི་ ོ་ལ་ གས་པ་དང་། ཨིན་ ་ཎི་ལས་ ོད་ ི་ ིང་གཞི་འ གས་ངེས། ༡༢ དེ་མིན་པ ྨ་ ཱ་གས་ ོད་ ི་
མཁར་ ོང་བ ང་། གཡས་ཊི་དམར་བོས་ ོད་ ི་མཁར་ ོ་ ེད། རིན་པོ་ཆེས་ ོད་ ི་མཐའ་བཞིའི་ ་ ད་
༼ཡང་ན། ི་ར་༽བ ོར་རོ༎ ༡༣ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོར་གཙ་བོའི་བཀའ་ ོབ་འཐོབ་ཅིང་། ོད་ ི་ ་དང་ ་
མོས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར། ༡༤ ོད་ ིས་ ང་བདེན་བ ངས་པས་བ ན་པར་འ ར་ལ། བ ས་
བཅོས་དང་ ལ་ཏེ་ ག་པར་མི་འ ར། ོད་དངངས་ ག་དང་འ ལ་བར་འ ར་ལ། དངངས་ ག་ ང་ ོད་

ི་ཉེ་སར་བ ད་མི་ ིད། ༡༥ མི་འགའ་རེ་ ན་ ་འ ས་ ང་། དེ་ནི་ ོད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན། ན་ ་འ ས་
ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་བ་ མས་ ང་ ོད་ ིས་ ེལ་བར་འ ར།༼ཡང་ན། ོད་ལ་མགོ་ ར་ངེས།༽ ༡༦ མེ་ཐལ་ལ་ ་
འདེབས་མཁན་དང་། དམག་ཆས་ ་ཚགས་ ི་བཟོ་མཁན་ ི་མགར་བ་བདག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན། མི་གསོད་པ་
དང་། འ ང་ ེད་ ི་ལས་དེ་ཡང་བདག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན། ༡༧ ོད་ལ་ ོལ་ ེད་ ་བཟོས་པའི་དམག་ཆས་

མས་བཀོལ་བར་མི་འ ར། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ་ ེ་ཡིས་ ོད་ལ་ ོལ་མཁན་ མས་ལ། ོད་ ིས་ཉེས་
པ་འགེལ་བར་ ས། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ནོར་ ལ་དང་། དེ་དག་ལ་བདག་ལས་ཐོབ་པའི་ ང་བདེན་ཡིན། འདི་
ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ༎

༥༥ ོད་ཅག་ཁ་ ོམ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡོད་སར་ཤོག་ཅིག ད ལ་མེད་པ་ མས་ ང་འོངས་ཆོག ོད་
ཅག་འོངས་ནས་ཉོས་ཏེ་བཟས་ཆོག ད ལ་མ་བཀོལ་བ་དང་རིན་མ་འཇལ་ཡང་ཆང་དང་འོ་མ་

ཉོས་ཆོག ༢ ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ ོར་མོ་༼མ་ཡིག་ ་ད ལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བཀོལ་ནས་བཟའ་བར་
ཡང་མི་ ང་བའི་ཟ་མ་ཉོ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ངལ་ ོལ་ལས་ཐོབ་པ་དེས་ ོ་བ་ཡང་མི་འ ང་བའི་ཟ་མ་ཉོ་བ་
ཡིན། ོད་ཅག་གིས་སེམས་ཞིབ་མོས་བདག་གི་ག ང་ལ་ཉན་ན་བཟའ་བ་ཞིམ་པོ་དང་བ ད་ ན་ལོངས་ ་

ོད་ བ་ལ། སེམས་ ང་ ོ་བས་ཁེངས་པར་འ ར། ༣ ོད་ཅག་བདག་གི་གམ་ ་འོང་ནས། ་བ་ གས་ཏེ་
མཉན་ན། ད་གཟོད་འཚ་བར་འ ར། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་བཞག་ཆོག དེ་ནི་ ་བིད་ལ་
གནང་བའི་ཡིད་ ོན་ཕེར་བའི་བཀའ་ ིན་དེ་ཡིན། ༤ བདག་གིས་ཁོ་རང་དམངས་ཡོད་ འི་དཔང་བོ་དང་།
དམངས་ཡོད་ འི་ ེ་བོ་དང་དམག་ ི་ལ་བ ོས་ཡོད། ༥ ོད་ ིས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ལ་དམངས་ མས་ ང་

ོད་ ིས་འབོད་ ས། ོད་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ལ་དམངས་ མས་ ང་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ གས་ངེས། འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་དེ་ཡོད་པས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོད་
ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་མཛད་ཡོད།

༦ གཙ་བོ་འཚལ་བདེ་བའི་ ས་ ་ཁོང་ཉིད་ཚལ་ཅིག ཐག་ཉེ་བའི་ ས་ ་ཁོང་ལ་ ་འབོད་ ིས་ཤིག
༧ མི་ངན་པས་རང་གི་བ ོད་ལམ་དོར་བ་དང་། ང་བདེན་མི་ ོང་བའི་མིས་རང་གི་སེམས་འ ན་བཏང་

ེ། གཙ་བོ་ལ་ བས་ ་སོང་ན། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ངེས། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ བས་ ་སོངས་ཤིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཕངས་སེམས་མེད་པར་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས། ༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་
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དགོངས་དོན་ནི་ ོད་ཅག་གི་བསམ་དོན་དང་མི་འ ། བདག་གི་བ ད་ལམ་ནི་ ོད་ཅག་གི་བ ོད་ལམ་དང་
མི་འ ། ༩ གནམ་ནི་ས་ལས་ག་ཙམ་ ི་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་ ། བདག་གི་བ ད་ལམ་ཡང་ ོད་ཅག་གི་བ ོད་ལམ་
ལས་དེ་ཙམ་ ་མཐོ་བ་དང་། བདག་གི་དགོངས་དོན་ཡང་ ོད་ཅག་གི་བསམ་དོན་མཐོའོ༎ ༡༠ ཁ་ཆར་གནམ་
ནས་བབས་ཏེ་ ིར་ ོག་པར་ས་གཞི་བ ན་པར་ ས་ནས། ས་ ེང་གི་ ་ ་ལ་འ ས་ ་དང་། ས་བོན་བཏབ་
པ་ལ་ས་བོན་དང་། ཟ་མ་བཟའ་མཁན་ལ་ཟ་མ་ཡོད་པར་ ེད། ༡༡ བདག་གི་ཞལ་ནས་འོངས་པའི་ག ང་ཡང་
དེ་བཞིན་ ་ ིར་ ོག་པར་མི་འ ར་བར། བདག་ད ེས་པའི་དོན་དག་ མས་འ བ་ལ། བདག་གིས་ཁོ་རང་
མངགས་ཏེ་བ བ་ ་བ ག་པའི་༼ཁོ་རང་བ བ་ ་བ ག་ཅེས་པ་དེ་བཀའ་ཕབ་ནས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
དོན་ མས་ངང་གིས་འ བ་པར་འ ར། ༡༢ ོད་ཅག་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ིར་ཐོན་ཞིང་། བདེ་བདེ་
འཇགས་འཇགས་ངང་ནང་ ་འ ེན་པར་འ ར། རི་བོ་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ ི་མ ན་ ་ ད་གསང་
མཐོན་པོས་ ་ལེན་ཞིང་། ཞིང་ཐང་གི་ ོང་བོ་ མས་ ིས་ ང་ཐལ་མོ་ ེབ་པར་ ེད། ༡༣ ཚར་ འི་ཚབ་ ་
གསོམ་ཤིང་ ེ་བར་འ ར་ལ། ཚར་ ང་གི་ཚབ་ ་སེ་ཤིང་ ེ་བར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོའི་མཚན་འཇོག་པའི་
ཆེད་ ་ཡིན་ལ། གཏན་ ི་ བ་ ེད་ ་བཞག་ ེ་ནམ་ཡང་འདོར་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༥༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ི་ ོམས་ ང་ཞིང་། ང་བདེན་ ོངས་ཤིག བདག་གི་ ོག་
ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ ེབས་ལ་ཉེ། བདག་གི་ ང་བདེན་མངོན་ལ་ཉེ། ༢ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ང་ ེ་

ནོར་འ ལ་བཟོ་མི་ ང་། རང་ཉིད་ ི་ལག་པ་བ མས་ཏེ་ངན་མི་ ང་། དེ་ ་ ད་ཅིང་དེ་ ར་ ང་བའི་མི་
ལ་བསོད་ནམས་དང་ ན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣ གཙ་བོ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་པའི་ ི་མི་ མས་ ིས།
གཙ་བོས་ང་ཁོང་གི་དམངས་ མས་ལས་ལོགས་ ་དགར་ངེས་ཞེས་ཟེར་མི་ ང་། ག་ མ་པས་ ང་། ང་ནི་

ོང་ མ་མོ་ཞེས་ཟེར་མི་ ང་། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ང་
ཞིང་། བདག་ད ེས་པའི་དོན་ མས་འདེམས་པ་དང་། བདག་གི་ཞལ་ཆད་ ང་བའི་ ག་ མ་པ་དེ་དག་ལ།
༥ བདག་གིས་བདག་གི་དམ་པའི་གནས་དང་། བདག་གི་མཁར་ནང་ནས་ ན་གསོ་དང་མིང་ཡོད་པར་ ས་ཏེ།

་དང་ ་མོ་འཛམས་པ་དག་ལས་ ང་མཆོག་པར་ ེད། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་གཏན་ ི་མིང་ཐོབ་གནང་ ེ་
ཚར་གཅོད་པར་མི་ ེད། ༦ ད་ ང་གཙ་བོ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ས་པའི་ ི་མི་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་དང་། གཙ་
བོའི་མཚན་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ ེད་པ་ ེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ང་ ེ་ནོར་འ ལ་མི་བཟོ་ལ།
ཁོང་གི་ཞལ་ཆད་ ང་བའི་མི་ མས་ནི། ༧ བདག་གིས་དེ་དག་དམ་པའི་རི་ ེང་ ་ ིད་དེ། བདག་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས་སའི་དམ་པའི་གནས་ ་ ོ་ ་འ ག དེ་དག་གི་དམར་བསང་དང་། བདེ་མཆོད་དག་ནི་བདག་གི་
བསང་ ིའི་ ེང་ ་ད ེས་བཞེས་གནང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ལ་དམངས་
ཡོད་ ས་ ོན་ལམ་འདེབས་སའི་དམ་པའི་གནས་ཞེས་འབོད་དོ༎ ༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། གཞན་ ིས་འཐོར་

་བ ག་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བ ་མཁན་གང་དེས་འདི་ ད་ ། འདིར་བ ས་པ་ མས་ལས་གཞན། ད་
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ང་བདག་གིས་མི་གཞན་བ ས་ཏེ་དེ་དག་ལ་དབང་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།
༩ ཞིང་ཐང་གི་རི་ གས་ མས་འོངས་ནས་འདི་དག་ ར་མིད་ ་ཐོངས་ཤིག ནགས་ ོད་ ི་རི་ གས་

མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ་ ོས་ཤིག ༡༠ ཁོའི་སོ་ ་ ེད་མཁན་ མས་ནི་ཞ་ར་དང་། ཤེས་ཡོན་མེད་པ་འི་ ི་
གས་པ་ཡིན་པས་འབོད་པར་མི་ ས། དེ་དག་གིས་ ི་ལམ་ ིས་པ་དང་། ཉལ་བ་དང་། གཉིད་པ་ལས་ཅི་ཡང་

མི་ཤེས། ༡༡ ི་འདི་དག་ལ་ ོ་འ ན་ཆེ་ཞིང་ཚམ་པ་མེད། ི་བོ་འདི་དག་གིས་རང་ཉིད་བ ོད་སའི་ལམ་ནི་མི་
ཤེས་པར། ོགས་ ན་ ་རང་ཉིད་ ི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ན་འཚལ་བར་ ེད། ༡༢ དེ་དག་གིས། ཤོག་དང་། ངས་ཆང་ ེར་
ཡོང་། ངེད་ཅག་གི་ཆང་རག་ཡིད་ཚམ་པ་ཞིག་འ ང་། སང་ཉིན་ཡང་དེ་རིང་དང་འ ་བར། གསོལ་ ོན་ལ་
འཛད་པ་མེད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༥༧ ང་བདེན་པ་ཤི་ན་སེམས་ལ་འཛན་མཁན་མེད། ོ་དཀར་བ་ ིར་བ ས་ན་ ན་མཁན་མེད།
ང་བདེན་པ་དེ་ ིར་བ ས་པ་ནི་འ ང་འ ར་ ི་ཉེས་ ོན་ལས་ཐར་ཆེད་ཡིན། ༢ དེ་དག་གིས་

བདེ་བ་ཉམས་ ་ ོང་བར་༼མ་ཡིག་ ། འ ལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽འ ར། ཅི་ ད་ ང་བོར་གནས་པ་ མས་
ིས་ ར་ ང་༼མ་ཡིག་ ་མལ་ ི་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་ངལ་གསོ་བར་འ ར།

༣ ོད་ཅག་ངན་ གས་མའི་ ་དང་། མདོ་མེད་དང་ ད་འཚང་མའི་ ད་པ་ མས། མ ན་ ་ཤོག་དང་།
༤ ོད་ཅག་གིས་ ་ལ་ཁོང་དགོད་ ེད་པ་ཡིན། ་ཞིག་ལ་ཁ་གདངས་ཏེ་ ེ་བ ར་བ་ཡིན། ོད་ཅག་ནི་ལོག་

ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་མིན་ནམ། ན་ ི་རིགས་ ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༥ ོད་ཅག་གིས་བེ་ཤིང་གི་གསེབ་
དང་། ོང་བོ་ ོན་པོའི་འོག་ ་རང་གི་འདོད་དོན་བ བས་ཤིང་། ང་བའི་ད ས་དང་། ག་ ང་གི་ནང་

་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་བསད། ༦ ང་བའི་ད ས་ ི་ ོ་འཇམ་པོའི་གསེབ་ ་ ོད་ ི་ ལ་ཡོད། འདི་ནི་ ོད་
ལ་ཐོབ་པའི་ ལ་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་ ང་དེ་ལ་ གས་མཆོད་གཏོར་ཞིང་། མཆོད་ ས་ ལ། དོན་དག་འདི་ནི་
བདག་གིས་བཟོད་ བ་བམ། ༧ ོད་ ིས་མཐོ་ཞིང་མཐོ་བའི་རི་མགོར་ཉལ་ ི་བ ིགས་ཤིང་། དེ་ ་མཆོད་པ་
ཡང་ ལ། ༨ ོད་ ིས་ ོ་ བ་དང་། ོ་ཤིང་གི་ཕག་ ་ ོད་ ི་ ན་ ེན་བ གས། ི་མིའི་མ ན་ ་གཅེར་

ར་ ད་ཅིང་། ཡར་སོང་ ེ་མལ་ ི་བ ངས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཁ་ཆད་བཏབ། ོད་ ིས་དེ་ ་དེ་དག་གི་
མལ་ ི་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར། ༩ ོད་ ིས་ མ་ ེར་ཏེ་ ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་བ་དང་། དེའི་ ེང་

་ ི་ཞིམ་ ས་ ང་མང་ ་བ ན། བང་ཆེན་པ་ ང་ ་མངགས་ཤིང་། རང་ཉིད་ཐ་ཤལ་དང་དམན་པར་
བཏང་ ེ་ད ལ་བའི་བར་ ་སོང་། ༡༠ ོད་ ི་ལམ་ཐག་རིང་བས་ བ་པར་ ར་ ང་། འདི་ལ་ ིང་བོ་མི་
འ ག་ཅེས་མ་ ས། ོད་ ིས་ ར་གསོ་བའི་ ོབས་ གས་ཡོད་པར་སེམས་ནས་ངལ་ བ་ ིས་གཟིར་བའང་
མ་ཚར། ༡༡ ོད་ ་ལ་ ག་པ་ཡིན། ་ལ་ ག་ནས་བདག་ལ་ ན་གཏམ་ཞིང་། བདག་མི་ ན་པ་མ་ཟད། ད་

ང་དོན་དག་འདི་སེམས་ ་མི་འཇོག་པ་ཡིན། བདག་གིས་ ན་རིང་བོར་ག ང་མ་བ ོད་པས། ོད་རང་ང་
ལ་མི་ ག་པ་ཡིན་ནམ། ༡༢ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ང་བདེན་གསལ་ ོན་ ེད། ཡིན་ནའང་། ོད་ ི་ཅི་ ད་པ་
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ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ལ་ཕན་མི་ཐོགས། ༡༣ ོད་ ིས་ག ང་འབོད་ ེད་པའི་ ས་ ། ོད་ ིས་ ན་ ་བ ས་
པ་ མས་ ིས་ ོད་རང་ ོབ་ ་ གས་ཤིག ང་གིས་དེ་དག་གཏོར་བར་འ ར། ཁ་ ངས་ཙམ་ ིས་ ང་དེ་
དག་འ ར་བར་འ ར། ཡིན་ནའང་། བདག་བ ེན་པ་ མས་ལ་ས་ཞིང་འཐོབ་ཅིང་། བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་
ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་པར་འ ར། ༡༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ས་མཐོ་ ་ ངས་ཏེ་བ ོད་ལམ་ ་

ིག་དང་། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ ི་ལམ་ནས་ ང་བ་འཐོག་ ེད་ ི་ ོ་ མས་བསལ་རོགས་ཞེས་ག ངས།
༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ན་མཐོ་ཞིང་། ས་གཏན་ ་གནས་པ།༼མ་ཡིག་ ། ན་རིང་བོར་གནས་པ་༽

མཚན་ལ་དམ་པ་གསོལ་བ་དེས་འདི་ ད་ ། བདག་ ་ན་མཐོ་བའི་ ལ་ ་བ གས་ལ། སེམས་ ་འ ོད་
བཤགས་དང་ཁེངས་ ང་ ེད་ཤེས་པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ཡང་བ གས་ཏེ། དེ་ནི་ཁེངས་ ང་བ་ མས་

ི་ མ་ཤེས་སད་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན་ལ། འ ོད་བཤགས་པ་ མས་ ི་སེམས་སད་ ་འ ག་ཆེད་ ང་ཡིན།
༡༦ བདག་གིས་ ས་གཏན་ ་ ོད་མི་ ིད་ལ། ན་རིང་བོར་ཡང་ གས་ ོ་མི་ ིད་དེ། དེ་ ར་ ས་ན་བདག་
གིས་བཀོད་པའི་མིའི་ མ་ཤེས་ ང་མག་མོག་ ་འ ར་ངེས། ༡༧ ཁོའི་ཧམ་སེམས་ ི་ ག་ཉེས་ལ་བ ས་ཏེ།
བདག་གིས་ གས་ ོ་བའི་ ོ་ནས་ཁོ་ལ་ ོལ་བ་དང་། བདག་གིས་ཁོ་ལ་ཞལ་མ་བ ན་ཞིང་ གས་ ོ་བ་ ར།
ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་ད་ ང་སེམས་ ེས་འ ངས་ཏེ་ལོག་པར་ ོད། ༡༨ བདག་གིས་ཁོ་རང་བ ོད་པའི་ལམ་དེ་
མཐོང་ཡང་། ཁོ་ལ་ ན་གསོ་ ས། དེ་མིན་བདག་གིས་ཁོ་རང་ ངས་ནས། ཁོ་དང་གཞན་ད་ ང་སེམས་ ས་
པའི་མི་ མས་ལ་སེམས་གསོ་མཛད། ༡༩ བདག་གིས་མ ་ ོས་ ི་འ ས་ ་བཀོད་པ་ཡིན། བདེ་ ིད་ལེགས་
ཚགས་ཐམས་ཅད་ ང་ན་གནས་པ་ མས་ལ་དབང་བར་ཤོག ཉེ་བར་གནས་པ་ མས་ལའང་དབང་བར་ཤོག
དེ་མིན་བདག་གིས་ཁོ་ལ་ ན་གསོ་མཛད་དགོས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༠ མི་ངན་ཁོ་ན་ནི། ག་

་འ ོ་བའི་ ་མཚ་དང་འ ་བར། བདེ་བའི་གོ་ བས་ཡོད་མི་ ིད། དེའི་ནང་ འང་ ིགས་མ་དང་འདམ་
བག་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༡ བདག་གི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། མི་ངན་ལ་ཞི་བདེ་འ ང་མི་ ིད་ཅེས་
ག ངས་སོ༎

༥༨ ོད་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་ཀི་ ་ ོག་ ེ་མཚམས་མ་འཇོག ་ ང་དང་འ ་བའི་ ད་ ིར་ ངས་
ནས། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ལ་ཁོ་ཚའི་ནོར་འ ལ་བ ོད་ཅིག ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ལ་ཁོ་ཚའི་

ནག་ཉེས་བ ོད་ཅིག ༢ དེ་དག་གིས་ ས་ ན་ ་བདག་འཚལ་ཞིང་། བདག་གི་ལམ་ ོགས་པ་ལ་དགའ་ ང་
གིས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང་། ང་བདེན་ལ་ ོད་པའི་ ལ་འབངས་དང་འ ་བར། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ ིག་ཡིག་མི་
འདོར་བ་དང་། བདག་ལ་ ང་བདེན་ད ོད་པའི་གཏམ་འ ི་བ་མ་ཟད། ་དང་ཉེ་བར་བ ད་པར་ཡང་
དགའ་འོ༎ ༣ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་ ང་གནས་བ ངས་ ང་། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་མི་
གཟིགས་པ་ཡིན། ངེད་ཅག་གིས་སེམས་ ་ ག་ ས་བ ེད་ ང་། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ང་དོགས་མི་མཛད་པ་
ཡིན་ཟེར། ོད་ཅག་གིས་ ང་གནས་ ང་བའི་ཉིན་མོར་ཡང་ཁེ་ཕན་འཚལ་ཞིང་། གཞན་ ག་ལ་ ར་ནས་
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ོད་ ི་ ་བར་འཇོག ༤ ོད་ཅག་གིས་ ར་གནས་བ ངས་ ང་ཕན་ ན་ལ་ ོད་ཅིང་། ག ག་ བ་ ན་པའི་
་ ར་ ིས་མི་ལ་ ེག་པར་ ེད། ོད་ཚའི་དེ་རིང་གི་ ང་གནས་ ང་ ལ་འདི་ལ་གཞིགས་ན། ོད་ཅག་

གི་ ད་ལ་གོང་ནས་གསན་པར་མི་འ ར་རོ༎ ༥ འདི་ ་ འི་ ང་གནས་ནི་བདག་གིས་བདམས་ཤིང་། རང་
སེམས་ ་ ག་ ས་བ ེད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། མགོ་བོ་འདམ་ ་བཞིན་ ད་ཅིང་། གསོ་མ་དང་ཐལ་
བ་འོག་ ་འདིངས་པ་ཙམ་ ི་ཆེད་ ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་ ེད་ ོགས་འདི་ལ་ ང་གནས་སམ། གཙ་བོ་ད ེས་
པའི་ཉིན་མོ་ཞེས་འབོད་ ང་ངམ། ༦ བདག་གིས་བདམས་པའི་ ང་གནས་ནི། ག ག་ བ་ ན་པའི་ཐག་པ་

ོད་ཅིང་། གཉའ་ཤིང་གི་ཐ་ ་ད ོལ་བ་དང་། གཉའ་གནོན་ཐེབས་པའི་མི་ལ་རང་དབང་ ིན་ཞིང་། གཉའ་
ཤིང་ཡོད་ཚད་གཅོག་པ་དེ་མ་ཡིན་ནམ། ༧ ོད་ཅག་གི་བག་ལེབ་བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བ་ མས་ལ་ ེར་
བ་དང་། ལ་བོར་བའི་ད ལ་བོ་ མས་རང་ ིམ་ ་བ ་བ། ས་གཅེར་ ར་གནས་པ་ལ་འགེབ་ ེད་ ི་ ་བ་

ེར་བ། རང་གི་ཤ་ལས་ཆད་པ་ མས་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་པ་ལས་ ོལ་བར་མི་ ེད་པ་དེ་མ་ཡིན་ནམ།
༨ དེ་ ར་ ་ ས་ན། ོད་ ི་འོད་ཟེར་ནི་ཞོགས་པའི་འོད་ཟེར་དང་འ ་བར་འ ེད་པར་འ ར། ོད་ལ་

ན་གསོ་ ས་པ་དེ་ཡང་ ར་ ་ ག་བ ེད་འ ང་བར་འ ར། ོད་ ི་ ང་བདེན་ནི་ ོད་ ི་མ ན་ ་འ ོ་
ཞིང་། གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ོད་ ི་ བ་ ེན་ ་ ་ངེས། ༩ དེ་ ས་ ོད་ཅག་གི་ ་འབོད་ ས་ན། གཙ་བོས་ཞལ་
བཞེས་གནང་བར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་ ད་འབོད་ ས་ན། ཁོང་གིས་བདག་འདི་ ་བ གས་སོ་ཞེས་ག ངས་
ངེས། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ོད་ནས་གཉའ་ཤིང་ ི་མོ་དང་། ིགས་མ བ་ ོན་མཁན་ ི་མ བ་མོ། དེ་
མིན་གཏམ་ངན་ ོག་མཁན་ ི་དོན་དག་དེ་མེད་པར་ ་བའམ། ༡༠ ོད་ ི་སེམས་ ིས་བ ེས་ ོགས་ ིས་
མནར་བ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་དང་། ག་དང་འ ད་པ་ མས་ཡིད་ཚམ་པར་ ་ ས་ན། ོད་ ི་འོད་
ཟེར་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་འ ེད་པར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ན་པ་ ག་པོ་དེ་ཡང་ཉིན་ ང་དང་འ ་བར་འ ར།
༡༡ གཙ་བོས་ ས་ ག་ ་ ོད་ཅག་འ ེན་པ་དང་། ཐན་པའི་ ལ་ ་ ོད་ ི་སེམས་ཚམ་པར་མཛད་ཅིང་།

ས་པ་ ོབས་དང་ ན་པར་མཛད་ངེས། ོད་ནི་ ར་ ་ ངས་པའི་ མ་ར་དང་འ ་ལ། ་ ན་ཆད་པ་མེད་
པའི་ ་མགོ་དང་ཡང་འ འོ༎ ༡༢ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ན་རིང་ ོང་བར་ ས་པའི་ ལ་ མས་ ར་གསོ་

ེད་མཁན་འ ང་བ་དང་། ོད་ ིས་བཤིག་ ེ་མི་རབས་མང་པོ་འགོར་བའི་ ིང་གཞི་ག ག་པར་འ ར། ོད་
ལ་གས་ཀ་གསབ་མཁན་དང་། ལམ་ ར་གསོས་ཏེ་མི་ མས་ ོད་ ་འ ག་མཁན་ ི་མཚན་ ན་འཐོབ་ངེས།

༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་རང་གི་གོམ་ཁ་ ིར་བ ར་བ་༼ཡང་ན། གཟབ་ནན་ངང་༽
དང་། བདག་གི་དམ་པའི་ཉིན་མོར་རང་ཉིད་དགའ་བའི་ལས་ མས་མ་ ས་པར། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་དགའ་

ོའི་ཉིན་མོ་དང་། གཙ་བོའི་དམ་པའི་ཉིན་མོར་བ ར་འོས་པའི་ཉིན་མོ་ཞེས་བོས་ཏེ། ཉིན་འདི་ལ་བ ར་ ི་
ས་ནས་རང་གི་ ེར་དོན་མི་བ བ་ལ། རང་གི་འདོད་འ ན་ལ་མི་བ ན་པ་དང་། ད་ཆ་ ང་ ལ་ ་མ་
ས་པར་བ ད་ན། ༡༤ ོད་ ིས་གཙ་བོ་དགའ་བའི་ལས་ ་ ོམ་ཆོག གཙ་བོས་ ོད་རང་ས་ ེང་གི་མཐོ་བའི་
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ལ་ ་འདེགས་པ་མ་ཟད། ོད་ ི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ ི་ནོར་ ལ་ ་བ ིས་ཏེ་ ོད་རང་ ོང་བར་འ ར། འདི་
ནི་གཙ་བོའི་ཞལ་ནས་དངོས་ ་ ང་བ་ཡིན་ནོ༎

༥༩ གཙ་བོའི་ད ང་བ་ཇེ་ ང་ ་ ར་ནས་ ོབ་མ་ བ་པ་མ་ཡིན་ལ། ན་མི་གསལ་བར་ ར་ནས་མ་
ཐོས་པའང་མ་ཡིན། ༢ འོན་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ ིས་ ོད་ཚ་དང་ ་ཡི་བར་ཐག་ཆོད་པར་

ས། ོད་ཅག་གི་ནག་ཉེས་ ིས་ཁོང་གིས་ཞལ་བཀབ་ ེ་ ོད་ཚར་མི་གསན་པར་ ས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་
ནི་ ོད་ཅག་གི་ལག་པ་ ག་གིས་ གས་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་མ བ་མོ་ ག་ཉེས་ ིས་གོས། ོད་ཅག་གི་མ ་

ོས་ལས་ ན་གཏམ་ ང་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ ེ་ལས་གཏམ་ངན་བཤད་པས་སོ༎ ༤ ང་བདེན་ལ་གཞིགས་
ནས་ ་ག གས་ ེད་མཁན་མེད་ལ། ག ང་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ཤགས་འ ེད་མཁན་ཡང་མེད་པར། ཡོད་ཚད་

ོང་བ་དང་ ན་གཏམ་ལ་བ ེན་པར་ ེད། མངལ་ ་ མ་པ་ནི་ ག་ཡིན་ལ། མངལ་ནས་ ེས་པའང་ ག་
ཉེས་ཡིན། ༥ དེ་དག་ལས་ ག་ ལ་ ི་ ོ་ང་ ང་ཞིང་། དེ་དག་ ག་ ོམ་ ི་ ་བ་དང་འ ེལ་ཡོད། ོ་ང་དེ་
ཟོས་ན་མི་ མས་འཆི་བར་འ ར་ལ། ོ་ང་དེ་ ོག་ ིས་ ས་ན་ ལ་འ ང་བར་འ ར། ༦ ་བ་དེ་ཡང་གོས་

་མི་འ ར་བ་དང་། དེ་ཡིས་ཅི་བཟོས་ ང་རང་ཉིད་ཁེབས་པར་མི་འ ར། དེ་དག་གི་ ོད་ལམ་ཐམས་ཅད་
ནི་ ག་ཉེས་དང་། ལག་པས་ཅི་བཟོས་པ་ཐམས་ཅད་ ག་ ལ་ཡིན། ༧ དེ་དག་གི་ ང་བ་ངན་ ོད་ ི་ ོགས་

་འ ར་བ་དང་། དེ་དག་གིས་འ ལ་ ་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་འ ག འདོད་འ ན་ཐམས་ཅད་ནི་ ག་
ཉེས་ཡིན་ལ། ལམ་གང་བ ད་པ་དེ་ཡང་ ོང་ཞིང་འ ང་བར་འ ར། ༨ ཞི་བདེའི་ལམ་ནི་དེ་དག་གིས་མི་ཤེས་
ལ། ཅི་ ད་པའི་དོན་དག་ཐམས་ཅད་ལའང་ ི་ ོམས་མེད། དེ་དག་གིས་རང་གི་ཆེད་ ་ ག་ ོག་གི་ལམ་ ་
བཏོད་པ་དང་། ལམ་དེ་ལ་ གས་པ་ མས་ ིས་ ང་ཞི་བདེ་ཤེས་པར་མི་འ ར།

༩ དེ་བས་ ི་ ོམས་ནི་ང་ཚ་དང་ ང་ཐག་རིང་། ང་བདེན་ ིས་ང་ཚའི་ ེས་མ་ཆོད་པ་ཡིན། ང་ཚས་
འོད་ལ་རེ་ཡང་ ན་པ་འཐིབས། འོད་ ང་ལ་རེ་ཡང་ ན་ནག་གི་ལམ་ ་ གས། ༡༠ ངེད་ཅག་གིས་ཞ་ར་ ར་

་ ང་ལ་ལག་ ོབ་ ས། ངེད་ཅག་གིས་མིག་མེད་པ་བཞིན་ ་ལག་ ོབ་ ས། ངེད་ཅག་ནི་ས་ ོད་ ི་ ས་ ་
འ ེལ་བ་བཞིན་ཉིན་ ང་ཡང་འ ེལ་བར་འ ར། ངེད་ཅག་ནི་ ོབས་དང་ ན་པ་ མས་ ི་ད ས་ ་ཤི་བོ་
དང་འ འོ༎ ༡༡ ངེད་ཅག་གིས་དོམ་ནག་བཞིན་ ་ང་རོ་ ོག་ཅིང་། ག་རོན་བཞིན་ ་ ་ ་བཏོན་ནས་ ི་

ོམས་ལ་རེ་ཡང་ཐོབ་པར་མ་ ར། ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ལ་དམིགས་ ང་དེ་ནི་ངེད་ཅག་དང་ ང་བ ེད་
པར་ ར། ༡༢ ངེད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ནི་ ེད་ ི་ ང་ ་མང་པོར་འཕེལ་ཞིང་། ནག་ཉེས་བདེན་དཔང་ ་

ར་ནས་ང་ཚ་ག གས་པ་དང་། ནོར་འ ལ་ནི་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་གནས་ཡོད། ངེད་ཅག་གི་ནག་ཉེས་ནི་ང་
ཚས་ཡོངས་ ་ ོགས་ཡོད། ༡༣ དེ་ནི་ལོག་པར་ ད་ཅིང་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་

ེས་མི་འ ངས་པར་ ིར་ ོག་པ། གཉའ་གནོན་དང་ བ་འགལ་ ི་གཏམ་ ས་པ། སེམས་ ་ ན་བ ང་ཞིང་
བཤད་པ། ༡༤ དེ་མིན་ ི་ ོམས་ ེས་ ་བ ེད་ཅིང་། ང་བདེན་རིང་བོའི་ས་ན་འ ེང་བ། ག ང་ ང་ ་ ང་
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་འ ེལ་བ་དང་། ང་བོ་ཡང་ནང་ལ་འ ལ་ ་མ་བ ག་པ་བཅས་སོ༎ ༡༥ ག ང་ ང་མཐོང་བར་དཀའ་
ཞིང་། ངན་དང་ ལ་བ་ མས་ ང་བཅོམ་ནོར་ ་ ར་བའི་ ས་ ། གཙ་བོས་ ི་ ོམས་མེད་པ་གཟིགས་ནས།
ཤིན་ ་མི་ད ེས་པར་ ར།

༡༦ ཁོང་གིས་ ོབ་མཁན་དང་དེའི་ཚབ་ ་ ་བ་ ེད་མཁན་མེད་པ་མཐོང་ནས། ཤིན་ ་ཡ་མཚན་པར་
ར་བ་དང་། རང་གི་ད ང་བས་བ བས་པར་མཛད་ཅིང་། ང་བདེན་ ིས་རང་ཉིད་ ོར་བར་མཛད།

༡༧ ཁོང་གིས་ ང་བདེན་གོ་ཆ་དང་།༼ཡང་ན། ིང་ ོབ་ ི་མེ་ལོང་།༽ མགོན་ བས་ད ་ ོག ད ་ཤ་ ་བ།
སེམས་ ོན་མོ་ ི་ ་ ་བགོས་ཏེ། ༡༨ ཁོང་གིས་མི་རེ་རེའི་ ོད་ལམ་ ར་ལེ་ལན་འཁོར་ ་བ ག་ཅིང་། ཁོང་གི་
ད འི་ ེང་ ་ཞེ་ ང་འབར་བ་དང་། ཁོང་གི་ད ་ལ་འཁོན་ལན་བ ོགས་པར་མ་ཟད། ་མཚའི་ ིང་ ན་

མས་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་བ ག ༡༩ དེ་ ར། ཉི་ བ་ ི་ ལ་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་
མོས་ ས་བ ེད་པ་དང་། ཉི་ཤར་ ི་ ལ་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ ང་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ལ་མོས་ ས་བ ེད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ་བོ་ནི་ ག་ ་བ ར་བའི་ ་བོ་བཞིན་ ་ཤོར་འོངས་པའི་ཚ་ན། གཙ་བོའི་ད གས་ ིས་
དེ་དག་ ིར་ ོག་པར་མཛད། ༢༠ མགོན་ བས་གནང་མཁན་ཞིག་ཙ་ཡོན་ཏེ། ཡ་ཀོབ་ ི་རིགས་ ེའི་ ོད་ནས་
ནོར་འ ལ་དང་ ལ་བ་ མས་ ི་གམ་ ་ཕེབས་ངེས་ཞེས་སོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༡ གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདག་དང་ཁོ་ཚའི་བར་ ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ནི་འདི་ ་ ེ། བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་

མ་ཤེས་དང་། ོད་ལ་ ོག་པའི་ག ངས་ནི། ད་ནས་ ས་གཏན་ ། ོད་ ི་ཁ་དང་འ ལ་མི་ ང་ལ། ོད་
ི་ ེས་རབས་པ་དང་། ོད་ ི་ ེས་རབས་པའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ི་ཁ་དང་ཡང་འ ལ་མི་ ང་། འདི་

ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦༠ ཡར་ལངས་ཏེ་འོད་འ ེད་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་འོད་ ེབས་ཟིན། གཙ་བོའི་གཟི་འོད་
ིས་ ོད་རང་གསལ་བར་ ས། ༢ ོས་དང་། ན་པས་ས་གཞི་ཁེབས་འ ག ན་ནག་གིས་

དམངས་ཡོད་ ་ཁེབས་འ ག ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་ ོན་ཏེ་ ོད་རང་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། ཁོང་གི་གཟི་
བ ིད་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་འ ོས་པར་འ ར། ༣ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་འོད་འཚལ་ ིར་འོངས། ེ་བོ་

མས་ནི་ ོད་ ི་འོད་ ིམ་འོག་ ་འ ་བར་འ ར། ༤ ོད་ ིས་མིག་ ང་བཏེགས་ ོགས་བཞིར་ ོས་དང་།
འབངས་མི་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་གམ་ ་འ ས་འ ག ོད་ ི་ ་ མས་ ང་རིང་གི་ ལ་ནས་འོངས་ཤིང་།

ོད་ ི་ ་མོ་ མས་ ང་གཞན་ ིས་ མ་ནས་འོངས་ངེས། ༥ དེ་ ས། ོད་ ིས་མཐོང་ན་གཟི་འོད་ ན་པར་
འ ར། ོད་ ི་ ིང་གི་འཕར་ ིང་ ག་ཅིང་ཡིད་སེམས་ ིད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་མཚའི་ ོང་གི་
ཚང་ཟོག་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་དབང་ཞིང་། ལ་ ེ་ མས་ ི་ནོར་ ས་ ང་ ོད་ལ་དབང་བར་འ ར། ༦ ་
མོང་གི་ ་དང་། དེ་མིན་མིད་ཡན་དང་ཨེབ་རའི་ནོག་གཅིག་ཅན་ ི་ ་མོང་གིས་ ོད་རང་ ག་པོར་འ ར།
ཤེ་ ཱའི་འབངས་མི་ཐམས་ཅད་འོངས་ནས་གསེར་དང་ ོས་དཀར་འ ལ་བར་མ་ཟད། གཙ་བོ་བ ོད་པ་ཡང་
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འ ལ་བར་ ེད། ༧ ཀེ་དར་ ི་ ག་ ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་གམ་ ་འ ་བ་དང་། ་བ་ཡོད་ ི་ ག་ ་ ོད་ལ་
འ ལ་བར་འ ར། བདག་གི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་དེ་དག་ད ེས་བཞེས་གནང་བར་ངེས་ལ། བདག་གིས་རང་གི་
གཟི་བ ིད་ ན་པའི་དམ་པའི་གནས་ནི་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ །

༨ ིན་བཞིན་འ ར་ཞིང་། ག་རོན་ ེ ་ ང་གི་ ོགས་ ་འ ར་བ་དང་འ ་བ་དེ་དག་ ་ཡིན་ནམ།
༩ ་མཚའི་ ིང་ ན་ མས་ ིས་བདག་ལ་ ག་པར་ངེས། ཐོག་མར་ཐར་ཤིའི་ ་ཡིས་ ོད་ ི་ ་ མས་དང་།
དེ་དག་གི་གསེར་ད ལ་ཐམས་ཅད་ ང་རིང་ནས་ ེར་འོངས་སོ༎ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་

་ཡི་མཚན་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོད་གཟི་བ ིད་ ན་པར་
ས་ཡོད། ༡༠ ི་མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་མཁར་ ང་བ ིགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ ལ་པོས་ ོད་ལ་ཞབས་ ་ ེད།
ོན་ཆད་བདག་གིས་ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་ཡང་། ད་ ་བཀའ་ ིན་གནང་ཞིང་ ིང་ ེ་བ ེད་

པར་འ ར། ༡༡ ོད་ ི་མཁར་ ོ་ ན་ ་ ེས་ནས། ཉིན་མཚན་ ན་ ་གཏན་མི་ ང་ ེ། ལ་ ེ་ མས་ ི་ ་
ནོར་ ོད་ལ་ ེར་འོངས་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་ ལ་པོ་ཡང་ ིད་ནས་འོངས་དགོས། ༡༢ ི་མི་གང་དང་

ལ་ ེ་གང་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་བ ེན་བ ར་མ་ ས་ན། འཆི་བར་འ ར་ལ་ཡོངས་ ་ ོངས་པར་ཡང་འ ར་
རོ༎ ༡༣ ལི་བ་ནོན་ ི་གཟི་བ ིད་ ་ ར་བའི་གསོམ་ཤིང་དང་། ཐང་ཤིང་དང་། ་མ་ཡོད་ཚད་ ོད་ལ་དབང་
ཞིང་། དེ་ནི་བདག་གི་གནས་དམ་པའི་ ན་ཆར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ང་བདག་གིས་ཞབས་ ེས་བཀོད་པའི་

ལ་ལ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་ ེད། ༡༤ ཐོག་མ་ནས་ ོད་ ག་ལ་ ོར་མཁན་དེའི་ ་ ད་ མས་ ིས་ ོད་ ི་
མ ན་ ་ ས་མོ་ས་ལ་འ གས་པ་དང་། ོད་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ང་བར་ ག་

ེད་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་གཙ་བོའི་མཁར་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པའི་ཙ་ཡོན་ཞེས་འབོད་ངེས།
༡༥ ོད་གཞན་ ིས་དོར་ཞིང་ ག་མེར་བ་དང་། ཐ་ན་མི་བ ོད་མཁན་མེད་པར་ ར་ ང་། བདག་གིས་

ོད་གཏན་ ི་ཡིད་འོང་གི་གནས་དང་། མི་རབས་ ད་ ་དགའ་བའི་གནས་ ་ ེད། ༡༦ ོད་ ིས་ ལ་ ེ་
ཡོད་ འི་འོ་མ་འ ང་བར་འ ར་ལ། ེ་བོའི་འོ་མ་ཡང་འ ང་བར་འ ར། དེ་ ས་ ོད་ ིས་བདག་ ེ། གཙ་
བོ་ནི་ ོད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་དང་། ོད་ལ་མགོན་ བས་གནང་མཁན་ ི་ཇོ་བོའམ། ཡ་ཀོབ་ ི་མ ་ ས་
ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ ས། ༡༧ བདག་གིས་ཟངས་ ི་ཚབ་ ་གསེར་དང་། གས་ ི་ཚབ་ ་ད ལ། ཤིང་གི་
ཚབ་ ་ཟངས། ོ་ཡི་ཚབ་ ་ གས་ ་བ་དང་། དེ་མིན་ཞི་བདེ་ནི་ ོད་ ི་འགོ་བ་དང་། ང་བདེན་ནི་ ོད་ ི་
ད ོད་དཔོན་ ་ ་ངེས། ༡༨ ོད་ ི་ ལ་ ་ ག་ ལ་ ི་དོན་དག་ཐོས་པར་མི་འ ར་ལ། མངའ་ཁོངས་ནས་

ོངས་པ་དང་འ ང་ ེད་ ི་དོན་དག་ ང་ཐོས་པར་མི་འ ར། ོད་ ིས་ ོད་ ི་མཁར་ ང་ལ་མགོན་ བས་
ཞེས་འབོད་པ་དང་། ོད་ ི་ ོ་ལ་བ ོད་པ་ཞེས་འབོད་དོ༎ ༡༩ ཉི་མ་ནི་ ོད་ ི་ཉིན་དཀར་ ི་འོད་མི་ ེད་ལ།

་བས་ ང་ ོད་རང་གསལ་བར་མི་ ེད་པར། གཙ་བོ་ནི་ ོད་ ི་གཏན་གནས་ ི་འོད་ ེད་པ་དང་། ོད་ ི་
་ནི་ ོད་ ི་གཟི་བ ིད་ ་འ ར། ༢༠ ོད་ ི་ཉི་མ་མི་ བ་ལ། ོད་ ི་ ་བའང་ཡལ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
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ན། གཙ་བོ་ ོད་ ི་གཏན་ ི་འོད་ ང་ ་ ར་ཏེ། ོད་ ི་དཀའ་ ག་གི་ཉི་མའང་ ོགས་པར་འ ར། ༢༡ ོད་
ི་ ལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ནི་ ང་བདེན་པར་ ར་ཏེ། ས་གཞི་གཏན་ ི་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་པར་འ ར། དེ་

དག་ནི་བདག་གིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་དང་། བདག་གི་ ག་ ེས་ཡིན་པས། བདག་ལ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་
ེད། ༢༢ རིགས་ ེ་ ང་བ་ མས་ ང་ བ་ ོང་ ་འཕེལ་བ་དང་། ལ་ ེ་གཉོམ་ ང་ མས་ ང་ ོབས་
ན་ ་འ ར་ངེས། བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ས་ཚད་ ར་དོན་དག་འདི་འ ལ་མར་འ བ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་

ག ངས་སོ༎

༦༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ངའི་ ས་ ེང་ན་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ང་ལ་ ག་ མ་
གས་ཏེ། ཁེངས་ ང་བ་ མས་ལ་གཏམ་བཟང་ ོག་ ་བ ག་པ་དང་།༼ཡང་ན། འ ིན་བཟང་

ད ལ་ཕོངས་པ་ མས་ལ་བ ག་པར་འ ར།༽ ང་མངགས་ནས་སེམས་ ས་པ་ མས་ལ་ ན་གསོ་ ེད་ ་
བ ག དེ་མིན་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་རང་དབང་ཐོབ་པ་དང་། བཙན་ ་བཀག་པ་ མས་ ིར་ ད་ཆོག་
པའི་ ལ་བཤད་ ་བ ག ༢ གཙ་བོའི་བཀའ་ ིན་ ི་ལོ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ད ་ཤ་ལེན་པའི་ཉིན་མོ་
བཤད་ ་བ ག་ཅིང་། སེམས་ ོ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་ ་བ ག ༣ ཙ་ཡོན་ ི་སེམས་ ོ་བའི་
མི་ མས་ལ་ཐལ་ ལ་ ི་ཚབ་ ་ཅོད་པན་གནང་བ་དང་། སེམས་ ག་པའི་ཚབ་ ་དགའ་བའི་ མ་དང་། ོ་
བས་ཁེངས་པའི་ མ་ཤེས་ ི་ཚབ་ ་བ ོད་པའི་ ་བ་གནང་ ེ། དེ་དག་ནི་ ང་བདེན་ ི་ ོང་བོ་ ེ། གཙ་
བོས་བ གས་པར་མཛད་པའི་མིང་ཐོགས་པ་དང་། ཁོང་ལའང་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་ ས།

༤ དེ་དག་གིས་ ན་རིང་བོ་འགོར་བའི་ཐང་ ོང་ ར་གསོ་དང་། ོན་ ི་ ལ་ ོ་བོ་ མས་ ་འ གས་
ན་དང་། མི་རབས་མང་པོར་ ོང་བར་ ས་པའི་མཁར་ མས་ ར་ཡང་བཀོད། ༥ དེ་ ས་ ི་མི་ མས་ ིས་
ོད་ཅག་གི་ ག་འཚ་བར་ ེད་ལ། ི་ ེའི་མི་ མས་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཞིང་འདེབས་མཁན་དང་། ན་འ མ་ར་

བར་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ ་འ ར་ངེས། ༦ ོད་ཅག་ལ་གཙ་བོའི་མཆོད་དཔོན་ཞེས་འབོད་པ་དང་། མི་
མས་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ང་ཚའི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ཞེས་འབོད་ངེས། ོད་ཅག་གིས་ ལ་ ེ་གཞན་པའི་ ་ནོར་

ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་གི་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པའི་ ེན་ ིས་རང་བ ོད་ ེད་པར་འ ར། ༧ ོད་
ཅག་ལ་བ ས་ ོད་ཐེབས་པ་དེའི་ཚབ་ ་ཁེ་ཕན་ བ་འ ར་ ིས་འཐོབ་པ་དང་། བ ས་བཅོས་ཐེབས་པ་
དེའི་ཚབ་ ་ནོར་ ལ་ ི་དགའ་ ོས་ཁེངས་པར་འ ར། མངའ་ཁོངས་ནས་ནོར་ ས་ བ་འ ར་ ིས་མང་བ་
འཐོབ་ཅིང་། གཏན་ ི་བདེ་བ་ ོད་ཅག་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ཅག་༽ལ་དབང་བར་འ ར། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་ ི་ ོམས་ལ་ད ེས་ཤིང་། འ ོག་བཅོམ་དང་ ག་ཉེས་ལ་ ང་། བདག་གིས་ག ང་ ང་
ལ་བ ེན་ནས་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་མིསེར་ལ་གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་འདེབས་པར་
འ ར། ༩ དེ་དག་གི་ ེས་རབས་པ་ནི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ངོ་ཤེས་པར་འ ར། དེ་དག་གི་ ་ ད་ནི་
འབངས་མི་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ང་དེ་ ར་ཡིན། དེ་དག་མཐོང་བ་ མས་ ིས་དེ་དག་ནི་གཙ་བོས་བདེ་ ིད་
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བ ལ་བའི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ས།
༡༠ གཙ་བོ་ཡོད་པས་ང་ཤིན་ ་དགའ་ཞིང་ ོ་ལ། ངའི་སེམས་ནི་ ་བ ེན་པས་ ིད་པར་གནས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། མག་གསར་ ི་མེ་ཏོག་ཅོད་པན་དང་། བག་གསར་ ིས་ ན་ཆ་བཏགས་པ་ཇི་བཞིན། ཁོང་གིས་
མགོན་ བས་ ་བར་ ས་ཏེ་ང་ལ་བ ོན་ཞིང་། ང་བདེན་ ི་ ་ ས་ཏེ་ངའི་ བ་ ་བཀབ། ༡༡ ས་ཞིང་གིས་
ཇི་ ར་འ ་རིགས་ ་བ ར་ ་ ་འ ས་ ་བ ག་པ་དང་། མ་རས་ཇི་ ར་གང་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་ ེས་

་བ ག་པ་བཞིན། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ང་བདེན་དང་བ ོད་པ་དམངས་ཡོད་ འི་ ོད་
་འ ངས་ ་བ ག་གོ།

༦༢ བདག་ནི་ཙ་ཡོན་ ི་དོན་ ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་མི་ ིད་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆེད་ ་ ་མི་འ ིན་
པར་ཡང་ ོད་མི་ ིད། ཁོའི་ ང་བདེན་འོད་ཟེར་བཞིན་འ ོ་ཞིང་། ཁོའི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་

ོན་མེ་བཞིན་གསལ་བའི་བར་ ་དེ་ ར་ ་ ོད་མི་ ིད། ༢ ལ་ ེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ ང་བདེན་མཐོང་བར་
འ ར། ལ་པོ་ མས་ ིས་ ོད་ ི་གཟི་བ ིད་མཐོང་བར་འ ར། ོད་ལ་གཙ་བོས་དངོས་ ་མིང་གསར་བ་
ཞིག་གདགས་པར་འ ར། ༣ ོད་ ི་གཙ་བོའི་ ག་ ་ཅོད་པན་ ་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ིམ་པར་ཏོག་ ་
འ ར་ངེས། ༤ ོད་ལ་གཞན་ ིས་དོར་བ་དང་། ོད་ ི་ས་གཞི་ལ་ ོངས་པ་ཞེས་མི་འབོད་པར། ོད་ལ་
བདག་ད ེས་ས་དང་། ོད་ ི་ས་གཞི་ལའང་བདག་པོ་དང་ ན་ནོ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཙ་བོ་ ོད་ལ་ད ེས་ཤིང་། ོད་ ི་ས་གཞིའང་ཁོང་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༥ གཞོན་ ་ མས་ ིས་ན་ ང་མ་ཇི་

ར་འ ན་མར་བ ་བ་བཞིན། ོད་ ི་འབངས་མི་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་༽ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ོད་རང་
བ ་བར་ ེད། མག་གསར་ཇི་ ར་བག་གསར་ལ་དགའ་བ་བཞིན། ོད་ ི་ ་ཡང་ ོད་ལ་དེ་ ར་ད ེས་པར་
འ ར།

༦ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ ི་མཁར་ ེང་ ་སོ་ ང་བ་བཀོད་ ིག་ ས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཉིན་
མཚན་ ན་ ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་མི་ ིད། གཙ་བོ་ལ་ ད་འབོད་ ེད་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ངལ་གསོ་
བར་མ་ ེད་ལ། ༧ ཁོ་ལའང་ངལ་གསོ་ ་འ ག་མི་དགོས། ཁོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ གས་ཤིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ས་

ེང་བ ོད་པའི་ ལ་ ་འ ར་བའི་བར་ ་ངལ་གསོ་མི་ ང་། ༨ གཙ་བོས་ཁོང་གི་ ག་གཡས་པ་དང་མ ་
ས་ཆེ་བའི་ད ང་བ་དཔང་ ་བཞག་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ ི་འ ་རིགས་ ་ ་ ོད་ ི་ད ་

བོའི་བཟའ་བ་ ་ ེར་མི་ ིད་ལ། ི་ ེ་བ་ མས་ལའང་ ོད་ ི་ངལ་ ོལ་ལས་ ང་བའི་ཆང་གསར་འ ང་ ་
འ ག་མི་ ིད་དེ། ༩ ོན་ ད་མཁན་ ིས་བཟའ་བར་འ ར་ལ། དེ་མིན་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ེད་མཁན་དང་།
བདག་གི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་ ་འ ་བ་ མས་ ིས་འ ང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ད ་མནའ་བོར།

༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ོ་བ ད་ཅིང་འ ོ་ནས། མི་སེར་ལ་ལམ་ ་ ིག་ ིས་དང་། བ ལ་ལམ་ཆེན་མོ་བ ན་
ཞིང་བ ན་པ་དང་། ོ་ མས་འ ས་ཏེ་དམངས་ཡོད་ འི་ཆེད་ ་དར་ཆ་ ེང་རོགས། ༡༡ ོས་དང་། གཙ་
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བོས་ ོན་ཆད་སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ བ་བ གས་མཛད། གང་ཞེ་ན། ཙ་ཡོན་ ི་ ལ་མི་༼མ་ཡིག་
། ་མོ་༽ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ལ་མགོན་ བས་གནང་མཁན་དེ་ཕེབས་ ང་། ཁོང་གི་ ་དགའ་ཁོང་

གི་གམ་ ་ཡོད། ཁོང་གི་ལེ་ལན་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༡༢ མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་དམ་པའི་
དམངས་དང་། གཙ་བོའི་ ས་དམངས་ཞེས་འབོད་པ་དང་། ོད་ལའང་ ན་ ིས་གཟིགས་པའི་མཁར་དང་།
གཞན་ ིས་མི་འདོར་བའི་ཞེས་འབོད་པར་འ ར་རོ༎

༦༣ ཨེ་དོམ་ ི་བོས་ ཱ་ནས་འོངས་ཤིང་། ་བ་དམར་བོ་ ོན་པ་དང་། ན་གོས་ཡིད་ ་འོང་བ། ས་པ་
གཞལ་ ་མེད་པ། གོམ་ བས་ཆེན་པོས་བ ོད་པ་འདི་ ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ང་ཡིན་ཏེ། ང་བདེན་ ི་

ོ་ནས་གཏམ་འཆད་ཅིང་། ས་མ ་ཆེན་པོས་ ོབ་པར་ ེད། ༢ ོད་ ི་ ན་གོས་ ོད་ ་ཅིའི་ ིར་དམར་བོ་
ཡོད་པ་ཡིན། ོད་ ི་ ་བ་ནི་ཅིའི་ ིར་ ན་ཆང་བཙགས་མཁན་ ི་ ་དང་འ ་བ་ཡིན། ༣ ང་གཅིག་ ས་ཆང་

ོད་ ་ ང་འ ེད་ ས་ ང་། དམངས་ མས་ ི་ ོད་ན་ང་དང་མཉམ་ ་འ ག་མཁན་ཞིག་མེད་པས། ང་ཞེ་
ང་ལངས་ནས་དེ་དག་ལ་ ང་འ ེད་ ས་ཤིང་། ཁོང་ ོ་ ག་པོས་དེ་དག་ལ་ ོག་བ ིས་ ས་པས། དེ་དག་གི་
ག་ངའི་ ས་ ེང་ ་འཐོར་ནས། ངའི་ ་བ་ཡོད་ཚད་དམར་བོར་བ ར། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ་ཤ་ལེན་པའི་

ཉིན་མོ་ངའི་སེམས་ ་ཡོད་ལ། ངའི་དམངས་ མས་ ོབ་པའི་ལོ་དེར་ ེབས་ནས་ཡོད། ༥ ངས་ཡར་ལ་བ ས་
ང་ ོགས་དན་མཛད་མཁན་མ་མཐོང་། ོར་མཁན་ཞིག་ ང་མི་ ང་བ་ལ་ང་ཤིན་ ་ཡ་མཚར་བར་ ར། དེ་

བས། ང་རང་གི་ད ང་བས་ང་རང་བ བས་པ་ཡིན། ངའི་ཁོང་ ོ་ ག་པོས་ང་རང་ ོར་བ་ཡིན། ༦ ང་ཞེ་ ང་
ལངས་པས་དམངས་ མས་ལ་ ང་འ ེད་ ས། ང་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་ལངས་པས་དེ་དག་བཟི་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་
དག་གི་ ག་ས་ ་འཕོས་པ་ཡིན།

༧ ངས་གཙ་བོས་ང་ཚར་ཅི་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞིགས་ནས། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་དང་མཛས་ ོད། དེ་
མིན་ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེན་པོ་བ ལ་བ་ མས་ ེང་བར་ ེད། བཀའ་ ིན་
དེ་ནི་ཁོང་གི་ ིང་ ེ་དང་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ མས་བ ེ་ལ་གཞིགས་ནས་ཁོ་ཚར་གནང་བ་དེ་ཡིན། ༨ ཁོང་
གིས། ཁོ་ཚ་ནི་བདག་གི་མི་སེར་དངོས་མ་དང་། ན་ལས་མི་ ེད་པའི་ ་འབངས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། དེ་ ར།
ཁོང་ནི་དེ་དག་གི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོར་ ར། ༩ དེ་དག་ ག་བ ལ་ཅི་ལ་འ ད་ ང་། ཁོང་ཡང་ ག་བ ལ་དེ་
དང་འ ད་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་ ང་ན་གནས་པའི་ཕོ་ཉར་དེ་དག་ ོབ་ ་བ ག་པ་དང་། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་
དང་ ིང་ ེས་དེ་དག་ལ་མགོན་ བས་མཛད། གནའ་ ་མོའི་ ས་ ་ ན་པར་དེ་དག་ ང་ཞིང་། དེ་དག་ མ་
ནས་བ ད། ༡༠ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གིས་ལོག་པར་ ད་དེ། ཇོ་བོའི་དམ་པའི་ གས་ལ་ ན་ ང་བཟོས་པས།
ཁོང་ཉིད་དེ་དག་གི་ད ་ ར་ལངས་ནས། ་དངོས་ ིས་དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་མཛད།

༡༡ དེ་ ས་ཁོ་ཚས་༼མ་ཡིག་ ། ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གནའ་ ས་ ི་ཉིན་མོ་ ེ། མོ་ཤེ་དང་ཁོའི་མི་སེར་
མས་ ན་ནས། འདི་ ད་ ། མི་སེར་དང་ཁོང་གི་ ག་ འི་ ི་བོ་ མས་ ་མཚའི་ ོང་ནས་ ིད་འོངས་
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མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད། ཁོང་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དེ་དག་གི་ ོད་ ་འབེབས་མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད།
༡༢ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་ད ང་བས་མོ་ཤེའི་ལག་པ་གཡས་པ་བ ོར་ཞིང་། དེ་དག་གི་མ ན་ ་ ་བོ་
གས་གཉིས་ ་ ེས་པ་དང་། རང་གི་གཏན་གནས་ ི་མཚན་འ གས་མཁན་ནམ། ༡༣ ་མཆོག་ཐང་ ོང་ ་
བ ོད་པ་བཞིན། ་མཚའི་ ོང་ནས་དེ་དག་ ིད་དེ་མི་འ ེལ་བར་ ེད་མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད། ༡༤ ོ་ཟོག་རི་
བོའི་ ལ་ ་བབས་པ་བཞིན། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ང་དེ་དག་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ ་བ ག དེ་བཞིན་

་ ོད་ ིས་ ང་རང་གི་མི་སེར་ ིད་དེ། རང་གི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་མིང་འ གས་དགོས། ༡༥ ེད་ ིས་
ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་མར་གཟིགས་ཤིག ེད་ ི་གཙང་ཞིང་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་བ ི་གནས་ནས་ཞལ་
གཟིགས་གནོངས་ཤིག ེད་ ི་ གས་སེམས་ ོན་མོ་དང་ ས་མ ་ཆེ་བའི་མཛད་པ་དེ་གང་ ་ཡོད། ེད་ ི་
དགའ་མོས་ ི་ གས་ ད་དང་ ིང་ ེ་དེ་ངེད་ཅག་ལ་མི་གནང་བ་ཡིན་ནམ། ༡༦ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ངེད་ཅག་
ངོ་མི་ཤེས་ལ། ད ི་སི་རལ་ ིས་ངེད་ཅག་ངོས་ལེན་མི་ ེད་ ང་ ིད། ཡིན་ནའང་ ེད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་
ཡིན། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ཡིན། བ ལ་བ་འདི་ཐོག་མ་ནས། ེད་ ི་མཚན་ལ་ངེད་ཅག་
གི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་ཞེས་འབོད། ༡༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་ ེད་ ི་བ ད་ལམ་ལས་
ཁ་ ལ་ནས། ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་བར་ ར་བ་དང་། ེད་ལ་མོས་ ས་མི་བ ེད་པར་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ེད་
ནི་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་དང་། ེད་ ི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་རིགས་ ེ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ིར་ཕེབས་ཤིག ༡༨ ེད་

ི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལ་གནས་ བས་ ་ནོར་ ལ་འདི་ཐོབ་པ་ལས་མ་འདས་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་ད ་
བོས་ ེད་ ི་དམ་པའི་གནས་ ོག་རོལ་ ་བཏང་ཟིན། ༡༩ ངེད་ཅག་ནི་ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་བདག་ ོང་གནང་
མ་ ོང་བ་ མས་དང་འ ་ལ། ནམ་ཡང་ ེད་ ི་མཚན་འོག་ ་ ད་མ་ ོང་བའི་མི་དང་ཡང་འ འོ༎

༦༤ ེད་ཉིད་གནམ་ ི་གས་ བས་ནས་མར་འ ོན་པར་ཤོག རི་བོ་ ེད་ ི་ ང་ནས་འདར་བར་ཤོག
༢ ད་ཤིང་མེས་འཚག་པ་དང་འ ་ལ། མེ་ཡིས་ ་ཁོལ་བ་དང་ཡང་འ ་བར། ེད་ ིས་ད ་བོ་

མས་ལ་ ེད་ ི་མཚན་ཤེས་ ་འ ག་རོགས། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ ང་ནས་འདར་ ་འ ག་རོགས།
༣ ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ང་ཚས་ ོས་དཔོག་དཀའ་ཞིང་། འཇིགས་ཡེར་བའི་འ ིན་ལས་མཛད། དེ་ ས་ ེད་མར་
བབས་པའི་ཚ་ན། རི་ ང་ ེད་ ི་ ང་ ་འདར་བར་ ར། ༤ གནའ་ནས་ད་བར་ ། ོད་ལས་གཞན་པའི་ ་
ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ ག་པའི་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་འ ིན་ལས་འདི་འ ་ཞིག་མཛད་པ་ཐོས་མ་ ོང་བ་དང་། གོ་
ཐོས་ ང་ཡོད་མ་ ོང་ལ། མིག་གིས་ ང་མཐོང་ ོང་མེད། ༥ ེད་ ིས་ ང་བདེན་ ོད་པར་དགའ་བ་དང་།

ེད་ ི་བ ད་ལམ་ ན་མཁན་ མས་ལ་བ ་བ་ ས། ོན་ ེད་ཉིད་ཁོང་ ོ་འབར་ཡང་། ང་ཚས་ ར་བཞིན་
ཉེས་པ་བསགས། འདི་ ར་ ན་རིང་འགོར་ན། ངེད་ཅག་ ོབ་ཐབས་ཡོད་དམ། ༦ ངེད་ཅག་ནི་མི་གཙང་བའི་
མི་དང་འ ་ཞིང་། ང་བདེན་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ང་མི་གཙང་བར་གནས་པའི་ ་བ་དང་མ ངས། ངེད་
ཅག་ནི་ལོ་མ་རིམ་ ིས་ མ་པར་ ར་བ་དང་འ ་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ནི་ ང་དང་འ ་བར་ངེད་ཅག་
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འ ར་བར་ ེད། ༧ དེར་མ་ཟད། ེད་ ི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་མེད་ལ། ར་ཐག་ ོས་ ེད་ལ་འཐམ་
མཁན་ཡང་མེད། ེད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཞལ་གཟིགས་མ་གནང་བས། ངེད་ཅག་ཉེས་པའི་ནང་ ་ ང་བར་ ར།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ད་ ་ ར་བཞིན་ ེད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ཡིན། ངེད་ཅག་གི་འཇིམ་པ་ ེ། ེད་ནི་
འཇིམ་བཟོ་བ་ཡིན། ངེད་ཅག་ཚང་མ་ ེད་ ིས་བཀོད་པ་ཡིན། ༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཁོང་ ོ་ཆེན་
པོ་མ་ ར་ལ། ག་ཉེས་ ང་ གས་ལ་འཛན་པར་མ་ ེད་ཅིག ེད་ ིས་མར་ངེད་ཅག་ལ་གཟིགས་དང་། ང་
ཚ་ཚང་མ་ ེད་ ི་མི་སེར་ཡིན། ༡༠ ེད་ ི་དམ་པའི་མཁར་ ོང་ཐང་ ོང་ ་ ར་འ ག ཙ་ཡོན་ཐང་ ོང་ ་

ར་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ོངས་པར་ ས་འ ག ༡༡ ངེད་ཅག་གི་གཙང་ཞིང་ཡིད་ ་འོང་བའི་གནས་དམ་པ་
ེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་བ ོད་ ར་ ར་བའི་ ེད་ ི་བ ི་གནས་ནི་མེས་ཚག་ཅིང་། ངེད་ཅག་གིས་ཡིད་ ོད་
ེད་སའི་ ལ་ ་ན་ ག་པ་ཐམས་ཅད་མཚར་ ལ་ ་ ར་འ ག ༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དོན་དག་འདི་ མས་
ེད་ ིས་བཟོད་པར་ ས་སམ། ེད་ཉིད་ ར་བཞིན་ཁ་རོག་གེར་བ ད་དེ་ངེད་ཅག་ལ་ ག་བ ལ་མི་ཟད་པ་

ཞིག་ ོང་ ་འ ག་པར་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ།

༦༥ བདག་ལ་བཀའ་འ ི་ ེད་མ་ ོང་བ་ མས་ནི། ད་ ་བདག་ལ་ གས་བ ག་ ་ ་འོངས་པ་དང་།
བདག་འཚལ་མ་ ོང་བ་ མས་ལ། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་དང་འ ད་ ་བ ག་པ་ཡིན། བདག་གི་

མཚན་འོག་ ་མེད་པ་ མས་ལ། བདག་གིས། བདག་འདི་ ་བ གས། བདག་འདི་ ་བ གས་སོ་ཞེས་ག ངས་
པ་ཡིན། ༢ བདག་གིས་ཉིན་བཞིན་ ག་བ ངས་ཏེ་ལོག་པར་ ོད་པའི་མི་སེར་ མས་བོས་པ་ཡིན། དེ་དག་ནི་
རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་མི་ལེགས་པའི་ལམ་ ་ གས་པར་ ེད། ༣ མི་སེར་འདི་ མས་ ིས་ ག་པར་ཞལ་
ངོར་བ ས་ཏེ་བདག་ལ་ གས་ ོ་ ་འ ག་པ་དང་། ར་བའི་ནང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ཞིང་། མཆོད་ ིའི་༼མ་
ཡིག་ ། ོ་མོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ེང་ ་ ོས་ ོན་པར་ ེད། ༤ ར་སའི་ནང་ ་བཙག་ཅིང་། མི་མངོན་པའི་
སར་ཞག་ ོད་ ེད། ཕག་ཤ་བཟའ་ཞིང་། དེ་དག་གི་ ོད་ཆས་ནང་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ཡོད། ༥ དེ་མིན་ད་ ང་
གཞན་ལ། ོད་ཕར་སོངས་ཤིག ངའི་ཉེ་སར་མ་བ ད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ ོད་ལས་གཙང་ཞེས་ཟེར། ཇོ་
བོས་འདི་ ད་ ། མི་འདི་དག་ནི་བདག་གི་ཤངས་ ང་གི་ ་བ་དང་། ཉིན་བཞིན་འབར་ ིན་པའི་མེ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ག ངས། ༦–༧ ོས་དང་། འདི་དག་བདག་གི་ ན་ ར་བཀོད་ཡོད་པས། ཁ་རོག་གེར་ ོད་མི་ ིད་པར།
ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ོད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་དང་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ག་ཉེས་ཏེ། རི་བོའི་ ེང་ ་

ོས་བ ོན་པ་དང་། ང་ ་བདག་ལ་མཚན་ ོད་ ས་པའི་ ག་ཉེས་བཅས་དེ་དག་གི་ ེས་རབས་པའི་ མ་
་ ིན་པར་ ེད། བདག་གིས་ ོན་ལ་དེ་དག་གིས་ཅི་ ད་པ་ མས་དེ་དག་ལ་འཇལ་བར་ ེད། འདི་ནི་གཙ་

བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ན་འ མ་ལས་ཆང་གསར་ ང་ན། མི་ མས་ ིས། བ ག་པར་མ་ ེད། དེའི་

ནང་ནས་དངོས་ བ་འ ང་ངོ་ཞེས་ཟེར། བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ལ་བ ས་ནས་ ང་དེ་ ར་ ་ ོད་པ་
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ེ། དེ་དག་ཡོངས་ ་བ ག་པར་མི་ ེད། ༩ བདག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལས་ ེས་རབས་པ་ མས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ཡ་
་ འི་ ོད་ནས་བདག་གིས་རི་བོའི་ མས་ ི་བདག་པོ་ ིད་འོངས་ངེས། བདག་གི་བདམས་དམངས་ མས་

དེའི་བདག་པོར་འ ར་ཞིང་། བདག་གི་གཡོག་པོ་ མས་དེ་ ་ ོད་པར་འ ར། ༡༠ ་རོན་བདེ་ཐང་ནི་ ག་
འི་ར་བ་དང་། ཨེ་ཀོར་ ང་བ་ནོར་ འི་ ས་ ་འ ར་ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཚལ་བའི་དམངས་
མས་ལ་འཐོབ་བོ༎ ༡༡ འོན་ ང་གཙ་བོ་དོར་ཞིང་། བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་བ ེད་ནས། ས་ ི་འཁོར་

ལོར་གསོལ་ ོན་༼མ་ཡིག་ ་ཅོག་ཙ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བཤམས་པ་དང་། གནམ་ ི་བཀའ་ལ་ཆང་མཆོད་
མཁན་ ོད་ཚ་ནི། ༡༢ བདག་གིས་ ིའི་འོག་ ་འཆི་ལ། ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ཏེ་གཞན་ ིས་གསོད་པར་བཀས་
བཏགས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་བོས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ཨ་ལན་མ་ ིན་ལ། བདག་གིས་ག ངས་ ང་

ོད་ཅག་གི་མ་ཉན་པར་མ་ཟད། བདག་གི་ ན་ ར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་བ བས་ཤིང་། བདག་
མི་ད ེས་པ་ མས་བདམས་པས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༡༣ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་གཡོག་པོར་བཟའ་བ་ཐོབ་ ང་། ོད་ཅག་བ ེས་
ོགས་ ིས་མནར་ངེས། བདག་གི་གཡོག་པོར་བ ང་བ་ཐོབ་ ང་། ོད་ཅག་གི་ཁ་ ོམ་པར་འ ར། བདག་གི་

གཡོག་པོར་དགའ་བ་ཐོབ་ ང་། ོད་ཅག་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༡༤ བདག་གི་གཡོག་པོའི་སེམས་ ་ ོ་བ་
ས་པས་དགའ་འབོད་ ེད་ ང་། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ག་ནས་ ་འབོད་ ེད་པར་མ་ཟད། སེམས་ ོ་ནས་ཆོ་

ངེ་འདེབས་པར་འ ར། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་མིང་བཞག་པ་ནི། བདམས་དམངས་ མས་ ི་དམོད་པའི་
ལ་ ་འ ར་ངེས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ ོད་ཅག་བསད་ ེས། ཁོང་གི་གཡོག་པོར་མིང་གཞན་ཞིག་འདོགས་

པར་ངེས། ༡༦ དེ་ ར། རང་ཉིད་ལ་དངོས་ བ་ ོང་མཁན་ མས་ ིས་ ་དངོས་ལས་དངོས་ བ་ ོང་བ་དང་།
ས་ ེང་ནས་མནའ་འབོར་མཁན་ མས་ ིས་ ང་ ་དངོས་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ ི་དཀའ་ ག་ཐམས་ཅད་བ ེད་ཟིན་ལ། བདག་གི་ ན་ ར་མི་མངོན་པར་ཡང་ ར།

༡༧ ོས་དང་། བདག་གིས་ས་གནམ་གསར་ ་བཀོད་པས། ོན་ ི་དོན་དག་ མས་ལ་ ན་གསོ་མི་ ེད་ལ།
ན་པར་ཡང་མི་འ ར། ༡༨ ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་བཀོད་པ་ལ་བ ས་ཏེ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་

ན། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བཀོད་དེ་མི་ མས་དགའ་ ་བ ག་ཅིང་། མི་ མས་ ོ་བར་ ེད་པའི་དེའི་ནང་
་དམངས་ མས་ ང་བཀོད། ༡༩ བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དགའ་བའི་ཆེད་དང་། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ ོ་

བའི་ཆེད་ ། དེའི་ ོད་ ་ ་འབོད་ ི་ ་དང་ཆོ་ངེའི་ ་མི་ཐོས་པར་ ་ངེས། ༢༠ དེའི་ ོད་ ་ཉིན་འགའ་ལས་
མི་ ོད་པར་འཆི་བའི་ ས་པ་ཡོད་མི་ ིད་ལ། ཚ་མི་ལོན་པའི་ ན་པའང་ཡོད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལོ་བ ་
ལོན་ནས་ཤི་བ་ མས་ད་ ང་ ིས་པར་བ ི་ཆོག་ལ། ལོ་བ ་ལོན་ནས་འཆི་བའི་ཉེས་ཅན་ མས་ལ་གཞན་ ི་
དམོད་པ་ཕོག་པར་བ ི། ༢༡ དེ་དག་གིས་ཁང་པ་ བ་ ེ། རང་ཉིད་དེའི་ནང་ ་ ོད་ཅིང་། ན་ཤིང་བ གས་
ཏེ། དེའི་འ ས་ ་ལ་ལོངས་ ོད་པར་འ ར། ༢༢ དེ་དག་གིས་ བ་པ་དེའི་ནང་ ་གཞན་ ོད་པར་མི་ ེད་ལ།
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དེ་དག་གིས་བ གས་པ་དེ་གཞན་ ིས་བཟའ་བར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་དམངས་ མས་ ི་ཉིན་
མོ་ནི་ ོང་བོའི་ཉིན་མོ་བཞིན་རིང་ཞིང་། བདག་གི་བདམས་དམངས་ མས་ ི་ལག་པའི་ངལ་ ོལ་ ི་འ ས་

་ ན་རིང་བོར་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར། ༢༣ དེ་དག་གི་ངལ་བ་ནི་འ ས་མེད་ ་མི་འ ར་ཞིང་། དེ་ལས་
ང་བ་ མས་ ང་གནོད་འཚ་དང་འ ད་པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་གཙ་བོའི་ ིན་ བས་

ཐོབ་པའི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ ་ ད་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ འོ༎ ༢༤ དེ་དག་གིས་ ་འབོད་མ་
ས་གོང་བདག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཟིན་པ་དང་། ད་ཆ་འཆད་པར་ ོམ་ ས་བདག་གིས་གསན་ནས་

ཡོད། ༢༥ འཕར་བ་ནི་ ་ ་དང་མཉམ་ ་ཟས་ལ་རོལ་ཞིང་། སེང་གེས་ནོར་དང་འ ་བར་ ་བཟའ་བ་དང་།
ས་ ལ་ ལ་ ི་ཟས་ ་ ར་ཏེ། བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོའི་ ོགས་ ན་ ། འདི་དག་གིས་མི་ ས་པར་མི་ ེད་
ལ། གཞན་ལ་གནོད་ ང་ ེལ་བར་མི་ ེད། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའ་ནི་བདག་གི་བ གས་ ི་དང་། ས་གཞི་ནི་བདག་གི་ཞབས་
ེགས་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་གནས་དམ་པ་ཇི་འ ་ཞིག་བཞེངས་འདོད་པ་ཡིན། གང་

ནི་བདག་གི་ངལ་གསོ་སའི་གནས་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། ༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་
ནི་བདག་གི་ ག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན་པས། ད་གཟོད་གནས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བདག་གིས་གཟིགས་ ོང་
གནང་བཞིན་པ་ནི། ཁེངས་ ང་༼མ་ཡིག་ ་ད ལ་ཕོངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོས་འ ོད་བཤགས་ ེད་ཤེས་
ཤིང་། བདག་གི་ག ངས་ལ་འཇིགས་པ་ མས་ཡིན། ༣ དགེ་ ོད་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བ་ ང་མི་ ར་གསོད་པ་
དང་། ་ ་འ ལ་བ་ནི་ ིའི་གཉའ་གཅོག་པ་དང་འ ་ཞིང་། མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི། ཕག་གི་ ག་འ ལ་བ་
དང་འ ་བ། ོས་དཀར་འ ལ་བ་ནི་འ ་ ་ལ་བ ོད་པ་ ེད་པ་དང་འ ་བའི་མི་འདི་ མས་ ིས། རང་གི་
བ ོད་ལམ་བདམས་ཤིང་། སེམས་ ་ ག་མེར་བའི་ ་བ་དག་བ བ་པར་དགའོ༎ ༤ བདག་གིས་ ང་དེ་དག་
གི་མགོ་འཐོམ་པར་ ེད་པའི་དོན་དག་ མས་བདམས་ཏེ། དེ་དག་ཅི་ལ་ ག་པ་ཐམས་ཅད་དེ་དག་གི་ ེང་

་འབེབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་བོས་ ང་ཨ་ལན་ ེར་མཁན་མེད་ལ། བདག་གིས་ག ངས་ ང་དེ་
དག་གིས་མི་ཉན་པར་མ་ཟད། བདག་གི་ ན་ ར་ངན་པར་བ ི་བ་ མས་ ོད་ཅིང་། བདག་མི་ད ེས་པ་

མས་འདེམས་པར་ ེད།
༥ ོད་ཅག་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་འཇིགས་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ག ངས་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གི་ ན་

་ ེ། ོད་ཅག་ལ་ ང་ཞིང་། བདག་གི་མཚན་ལ་བ ས་ཏེ་ ོད་ཅག་མཐར་ ོད་མཁན་ མས་ ིས། ོན་ཆད་
འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ ེ། ངེད་ཅག་ལ་ ོད་ཚར་དགའ་ ིད་ཐོབ་པ་དེ་ ོན་པར་ཤོག་ཅེས་
ཟེར། འོན་ ང་མཐར་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ནི་དེ་དག་ཡིན། ༦ མཁར་ནང་ནས་ ར་ཟིང་གི་ ་ གས་ ང་། གནས་
དམ་པ་ནས་ ་ གས་ ང་། དེ་ནི་གཙ་བོས་ད ་བོ་ མས་ལ་ལེ་ལན་བ ད་པའི་ ་ཡིན་ནོ༎

༧ ཙ་ཡོན་ལ་ངལ་བ་མ་ ང་བར་ ེས་ཤིང་། ན་ ག་མ་ ང་བར་ ེས་པ་ཞིག་ ེས། ༨ ལ་ ེ་ཞིག་ཉིན་
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གཅིག་ལ་འ ང་ ིད་དམ། དམངས་ མས་ ད་ཅིག་ལ་ ེས་ བ་བམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཙ་ཡོན་ལ་ངལ་བ་མ་
ང་བར་ ་མོ་ཞིག་ ེས། འདི་འ འི་དོན་དག་ནི་ ོན་ ་ཞིག་གིས་ཐོས་ ོང་། ་ཞིག་གིས་མཐོང་ ོང་བ་

ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༩ གཙ་བོས། བདག་གིས་དེ་ ེ་ལ་རན་ ་བ ག་ ེས། དེ་ ེས་ ་མི་འ ག་པ་ ིད་དམ་ཞེས་
ག ངས། ོད་ ི་ ་ཡིས། བདག་གིས་དེ་ ེས་པར་གནང་ཡང་། མངལ་ ོ་བ མས་ཏེ་ ེས་ ་མི་འ ག་པ་ ིད་
དམ།

༡༠ ོད་ཅག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་དེ་དང་མཉམ་ ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་
འ ར། ོད་ཅག་དེའི་ཆེད་ ་ཡིད་ ོ་མཁན་ མས་དེ་དང་མཉམ་ ་ ིད་ཅིང་ ིད་པར་འ ར། ༡༡ ོད་ཅག་
ནི་དེའི་སེམས་གསོ་ ན་པའི་ མ་ནས་འོ་མས་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེ་དག་ནི་འོ་མ་བཞོས་ན་ཚམ་ཞིང་ ོ་
བར་འ ར་བ་བཞིན། དེའི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༢ གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདེ་འཇགས་ནི་གཙང་བོ་བཞིན་དེ་ཁེབས་པར་ ེད། ལ་ ེའི་གཟི་བ ིད་ནི་ ག་ ་ ས་པའི་

་བོ་བཞིན་དེ་ཁེངས་པར་ ེད། ོད་ཅག་གིས་དེ་ལས་ལོངས་ ོད་༼མ་ཡིག་ ་འཇིབ་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽
འཐོབ་པ་དང་། ོད་ཅག་གམ་ ་བཞག་ ེ་ མ་ཞིང་ ས་མོའི་ ེང་ ་གཉོར་བར་ ེད། ༡༣ ཨ་མས་ ་ལ་ཇི་

ར་སེམས་གསོ་ ེད་པ་བཞིན། བདག་གིས་དེ་ ར་ ོད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་གནང་ངེས། ོད་ཅག་ལའང་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ལས་༼ཡང་ན། ལ་དོན་ ི་ ད་ ་ཞེས་ ང་བ ར་བར་ །༽སེམས་གསོ་འཐོབ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ོད་ཅག་གིས་མཐོང་ན་སེམས་ ་དགའ་བ་འཕེལ་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ ས་པ་ཡང་ ་ ང་བཞིན་ནེམ་པར་
འ ར་བར་མ་ཟད། གཙ་བོའི་ ག་གིས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ལ་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ ིས་ ོགས་པར་
འ ར་ལ། ཁོང་ཡང་ད ་བོའི་ ེང་ ་ཞེ་ ང་ ག་པོ་འ ང་བར་འ ར།

༡༥ ོས་དང་། གཙ་བོ་མེ་ནང་ནས་འ ོན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཤིང་ འི་འཁོར་ལོ་ནི་ ང་འ བ་དང་འ ་
བར། ཁོང་ ོ་ ག་པོས་ལེ་ལན་ལག་ ་བ ར་ཞིང་། མེ་ ེས་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཙ་བོས་ཤ་ ག་གིས་ བ་པའི་མི་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ། མེ་དང་ ི་ཡིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་ལ། གཙ་བོས་བསད་
པ་ཤིན་ ་མང་ངོ་༎ ༡༧ སོ་སོར་དམ་པར་གནས་ཤིང་། རང་ཉིད་གཙང་བ་ མས་ནི་ར་བའི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་
མི་ཞིག་གི་ ེས་ ་ གས་ནས། ཕག་ཤ་དང་ཙག་ཤ དེ་མིན་ ག་ ོ་བའི་ཟས་ཟོས་པ་དག་ནི་མཉམ་ ་འཆི་
བར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༨ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ོད་པ་དང་དེ་དག་གི་འདོད་འ ན་མ ེན་པས། ད་ནི་ ས་ལ་ ེབས་ཟིན།
བདག་གིས་དམངས་ཡོད་ ་དང་རིགས་༼མ་ཡིག་ ། ེ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཐམས་ཅད་བ ས་ནས། བདག་
གི་གཟི་བ ིད་མཐོང་ ་འ ག་ངེས། ༡༩ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ངོ་མཚར་༼ཡང་ན། གས་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ ོན་པར་འ ར། འ ོ་མཁན་དག་ནི་བདག་གིས་ ལ་ ེ་ མས་ཏེ། ཐར་ཤིས་དང་། ལ་དང་། ལ་
ཀོང་གི་ ད་དང་། ་བལ་དང་། ཡ་ཝན་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་མཚན་ ན་ཐོས་མ་ ོང་བ་དང་། བདག་གི་
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གཟི་བ ིད་མཐོང་མ་ ོང་བའི་ ང་རིང་གི་ ་མཚའི་ ིང་ ན་དག་ ་བཏང་། དེ་དག་གིས་བདག་གི་གཟི་
བ ིད་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་བ ག་པར་འ ར། ༢༠ དེ་དག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ན་ ་ ལ་ ེ་ མས་ལས་

ིར་ ེལ་བར་ངེས། དེ་དག་ ་ལ་བཞོན་པའམ། ཤིང་ ར་བ ད་པའམ། འ ོགས་ མ་ལ་བ ད་པའམ། ེལ་
བ་བཞོན་པའམ། ནོག་གཅིག་ ་མོང་ལ་བཞོན་པ་སོགས་བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོངས་པ་
དང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ོད་གཙང་མར་མཆོད་ ས་ གས་ཏེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ་འ ལ་བ་
བཞིན། དེ་དག་གཙ་བོའི་མཆོད་པ་ ་ ེད་ངེས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་

། བདག་གིས་ ང་དེ་དག་གི་ ོད་ནས་མི་འགའ་རེ་མཆོད་དཔོན་དང་། འགའ་རེ་ལེ་ཝེ་བར་ལེན་ངེས་ཞེས་
ག ངས།

༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བཀོད་པའི་ས་གཞི་གསར་བ་དང་ནམ་མཁའ་གསར་བ་བདག་གི་
ང་ ་ཅི་ཙམ་གནས་པ་དེ་ཙམ་ ། ོད་ཅག་གི་ ེས་རབས་པ་དང་ ོད་ཅག་གི་མིང་ཡང་གནས་པར་འ ར།

༢༣ ་ ོད་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ེབས་ཐེངས་རེ་རེར། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ ིས་བདག་གི་ ང་ ་
ག་ ེད་དགོས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༤ དེ་དག་ནི་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས་པའི་མི་ མས་ ི་

མགོ་ ས་ལ་བ ་ ་འ ོ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་འ ་ནི་འཆི་མི་ ིད་ལ། དེ་དག་གི་མེ་ཡང་གཞིལ་མི་
ིད་པར། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ ག་མེར་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱའི་མདོ།

༡ ལ་བེན་ཡ་མིན་ ི་མཁར་ཨ་ན་ཐོད་ནང་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་དཔོན་ མས་ལས། ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་ཡེ་
རེམ་ ཱའི་གཏམ་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ༢ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མོར་ ི་ ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ིད་ལོ་བ ་ག མ་

པར་གཙ་བོའི་ག ངས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས། ༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ིར་ ོད་པ་ནས།
ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ་ཚ་དེ་ཀི་ ཱའི་ ི་ལོའི་མ ག་ ེ། ལོ་བ ་གཅིག་དང་ ་བ་ འི་ ན་ལ་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་པ་ མས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ བས་ ། གཙ་བོའི་ག ངས་ ང་ ན་ ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་འབབ་ ིན་མཆིས།

༤ ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡིས། གཙ་བོའི་ག ངས་བདག་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༥ བདག་གིས་ ོད་ ོ་བར་མ་
བཀོད་པའི་ཡར་ ོན་ནས། ོད་ ི་ངོ་མ ེན་ཅིང་། ོད་མའི་མངལ་ལས་མ་ཐོན་པའི་ ོན་ནས། བདག་གིས་
དམ་པར་ ས་པ་མ་ཟད། ོད་རང་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ང་ ོན་མཁན་ ་མངགས་ཡོད་ག ངས་ཞེས་ ས།
༦ ངས། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ཇི་ ར་བཤད་དགོས་པའང་མི་ཤེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལོ་ན་ཤིན་

་ འོ་ཞེས་ ས། ༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ང་ལོ་ན་ འོ་ཞེས་མ་ཟེར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་
ོད་རང་ འི་གམ་ ་མངགས་ན། ོད་དེ་ ་འ ོ་དགོས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཅི་བཤད་དགོས་པར་བ ོས་

ན། ོད་ ིས་དེ་བཤད་དགོས། ༨ ོད་དེ་དག་ལ་ ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་དང་མཉམ་ ་
བ གས། ོད་ལ་མགོན་ བས་མཛད་ངེས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༩ དེ་ནས་གཙ་
བོས་ ག་གིས་ངའི་ཁ་བཀབ་ ེ། ང་ལ། བདག་གིས་འཆད་ འི་གཏམ་ མས་ ོད་ལ་གནང་ཟིན། ༡༠ ོས་དང་།
དེ་རིང་བདག་གིས་ ོད་ ི་ ེ་དང་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ ་བཞག་པ་ནི། འབལ་བ་དང་། བཤིག་པ་དང་།
གཏོར་བ་དང་། ེལ་བར་ ེད་ཆེད་དང་། དེ་མིན་བ ན་པ་དང་། འ གས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༡ གཙ་བོའི་ག ང་ཡང་བ ར་ང་ལ་བབས་ནས། ཡེ་རེམ་ ཱ། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ངས་ལན་
། བ་དམ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་མཐོང་ ང་ཞེས་ ས། ༡༢ གཙ་བོ་ང་ལ། ོད་ ིས་མཐོང་བ་འ ིག་འ ག ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ གས་ཞིབ་མོས་རང་གི་ག ང་ མས་ ང་ ེ། མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་

ག ངས།
༡༣ གཙ་བོའི་ག ང་ཐེངས་གཉིས་པར་ང་ལ་བབས་ནས། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ངས་ལན་

། ངས་ ་ཁོལ་ ིས་ཁེངས་པའི་ ་ང་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། ་ང་དེ་ ང་ནས་ ལ་འ ེལ་འ ག་ཅེས་ ས།
༡༤ གཙ་བོས་ང་ལ། ཉེས་ ོན་ཞིག་ ང་ ོགས་ནས་འོངས་ཏེ། གནས་འདིའི་ ལ་མི་ མས་ ི་ ེང་ ་འབབ་
ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ ང་ ོགས་ན་གནས་པའི་ ལ་ ེའི་
རིགས་ མས་འབོད་པར་ ེད། དེ་དག་འོངས་ནས་མཁར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོ་ཁར་རང་རང་གི་ ལ་སར་
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ོད་པ་དང་། མཐའ་བཞི་ནས་མཁར་ལ་ ོལ་བར་མ་ཟད། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ མས་ལའང་ ོལ་བར་འ ར།
༡༦ དམངས་འདིའི་ངན་ ས་ཐམས་ཅད་དེ། བདག་དོར་བ་དང་། ་གཞན་ལ་ ོས་བ ག་པ་དང་། རང་གི་
ལག་པས་བཟོས་པ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་བ་བཅས་ལ། བདག་གིས་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་

ེད།
༡༧ དེ་བས། ོད་ ིས་ ེད་པ་བ མས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཅི་བ ོས་པའི་ག ངས་

ཐམས་ཅད་དེ་དག་ལ་ཤོད་པ་ལས། དེ་དག་ལ་དངངས་པར་མ་ ེད་ཅིག དེ་ལས་ ོག་ན། བདག་གིས་ ོད་
དེ་དག་གི་མ ན་ནས་དངངས་པར་ ེད་ངེས། ༡༨ ོས་དང་། དེ་རིང་བདག་གིས་ ོད་མཁར་བཙན་པོ་དང་།

གས་ ི་ཀ་བ་དང་། ཟངས་ ི་མཁར་ ང་ ་ ས་ཏེ། ལ་ཡོངས་དང་། ཡ་ ་ འི་ ེ་བོ་ མས་དང་། འགོ་བ་
དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། དེ་མིན་ས་ ེང་གི་དམངས་ཡོངས་ལ་ ོལ་ ེད་ ་ ས་ཡོད། ༡༩ དེ་དག་གིས་ ོད་
ལ་ ོལ་ཡང་། ོད་ལས་ ལ་བར་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། ོད་ལ་
མགོན་ བས་མཛད་ཡོད། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢ གཙ་བོའི་ག ང་ང་ལ་བབས་ནས། ༢ ོད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་ ི་ ་ལམ་ ་ ད་ཆེན་པོས་ཤོད་
ཅིག གང་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ལོ་ན་ ང་ ས་ ི་བ ེ་བ་དང་། གཉེན་ ིག་གི་བ ེ་ ངས་

དང་། ོད་ཐང་ ོང་ངམ། ས་ ོད་མ་བ ལ་བའི་ ལ་ ་ཇིི་ ར་བདག་གི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་བདག་
གིས་ གས་ལ་བ ང་ནས་ཡོད། ༣ དེ་ ས། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་གཙ་བོའི་དམ་པའི་དམངས་དང་། གསར་

་ ིན་པའི་ལོ་ཏོག་གི་འ ས་ ་ ་ ར་བས། དེ་བཟའ་མཁན་ མས་ཉེས་ཅན་ ་བ ིས་ནས། དེ་དག་ལ་ཉེས་
ོན་འཕོག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༤ ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་དང་། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་རིགས་ ེ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་
ཉོན་ཅིག ༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་བདག་གི་ ང་བདེན་མིན་པའི་ལས་གང་ཞིག་མཐོང་
ནས། བདག་དང་ ང་བ ེད་ཅིང་ ིང་བོ་མེད་པའི་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པ་དང་། རང་ཉིད་ ང་མདོ་
མེད་ ་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༦ དེ་དག་གིས། ངེད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ཡར་ ིད་འོངས་ཤིང་། ངེད་ཅག་ཐང་

ོང་དང་། ེ་ཐང་དོང་ཟབ་མོས་ཁེངས་པ་དང་། ཐམ་ ད་འཆི་ ིབ་ ི་ ལ་དང་། མི་མེད་དབེན་གནས་དང་།
མི་ མས་མི་ ོད་པའི་ ལ་ ་འ ེན་པར་མཛད་མཁན་གཙ་བོ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་བར་ཡང་
མི་ ེད། ༧ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ལ་གཤིན་པོ་ ་ ིད་འོངས་ནས། ོད་ཅག་ལ་དེའི་ནང་གི་འ ས་ ་དང་
ཟས་ཞིམ་པོ་ མས་བཟའ་ ་བ ག་ ང་། ོད་ཅག་དེར་འོངས་པའི་ ས། བདག་གི་ ལ་ མས་མི་གཙང་
བར་བཟོས་ཏེ། བདག་གི་ ལ་ མས་ ང་ ག་ ོ་བར་ ས། ༨ མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ང་། གཙ་བོ་གང་ ་
བ གས་སམ་ཞེས་ ་བར་མི་ ེད་པ་དང་། ིམས་ གས་ ོག་མཁན་ མས་ ིས་ ང་བདག་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས།
འགོ་བས་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས། ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་བ་ ཱལ་བ ེན་ནས་ ང་ ོན་ཞིང་། ཁེ་ཕན་མེད་
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པའི་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ང་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།
༩ གཙ་བོས། དེའི་ ེན་ ིས་བདག་གིས་ ོད་ཅག་དང་ ོད་པར་ ེད་ལ། ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་དང་

ཡང་ ོད་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༡༠ ོད་ཅག་ཧེད་ ི་མཚ་ ིང་དག་ ་སོང་ ེ་ཞིབ་ ་དང་། ཀེ་དར་ ་མི་
མངགས་ནས་ ོག་ད ོད་ ས་ཏེ། ོན་ཆད་འདི་ ་ འི་དོན་ ང་ ོང་མིན་ལ་ ོས་དང་། ༡༡ ལ་ ེ་གང་ཞིག་
གིས་རང་གི་ ་བ ེ་བ་ཡིན། དོན་དངོས་ ་འདི་ནི་ ་དངོས་མ་ཡིན་ནོ༎ ཡིན་ནའང་བདག་གི་མི་སེར་ མས་

ིས་རང་གི་གཟི་ཕན་ཁེ་མེད་པའི་ ་ལ་བ ེས་པ་ཡིན། ༡༢ ེ་ནམ་མཁའ་ལགས། འདི་ལ་ངོ་མཚར་བ་དང་།
ཤིན་ ་ ག་ཅིང་ཧ་ཅང་ ོ་བར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་མི་
སེར་ མས་ ིས་ལས་ངན་པ་གཉིས་བ བས་པ་ཡིན། དེ་གཉིས་ནི། ་བོའི་མགོ་ ངས་ ་ ར་བ་བདག་དོར་བ་
དང་། རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ ིང་ ་ ེ། ཞིག་རལ་ ་ ར་ཏེ་ ་གསོག་མི་ ས་པའི་ ིང་ ་ཞིག་བ ོས་པ་ཡིན།

༡༤ ད ི་སི་རལ་ནི་གཡོག་པོ་ཡིན་ནམ། ིམ་ནས་ ེས་པའི་ ན་གཡོག་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་བཅོམ་ནོར་ ་
ར་བ་ཡིན། ༡༥ སེང་གེ་གཞོན་ ས་དེའི་ ེང་ ་ང་རོ་ ོག་ཅིང་། ད་ཆེན་པོས་ངར་ ད་བཏོན་ནས། དེའི་
ལ་ ོང་བར་ ས་པ་དང་། ོང་ཚ་མེ་ ་བ ེག་ ེ་མི་ མས་ ོད་ཐབས་མེད་པར་ ས། ༡༦ ནོབ་པ་དང་ཐག་

ཕེ་ནེས་པས་ ང་ ོད་ ི་མགོ་གཅོག་པར་ ེད། ༡༧ དོན་དག་འདི་ ོད་ ི་ ེང་ ་བབས་པ་ནི། ོད་རང་གིས་
བཙལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ ིད་ནས་འ ོ་ ས། ོད་ ིས་ཁོང་ཉིད་དོར་བ་མ་ཡིན་
ནམ། ༡༨ ད་ ་ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ ་བ ོད་པའི་ལམ་བར་ ་ཤི་ཧོར་ ི་ ་འ ང་བ་ཡིན། ོད་ ིས་
ཅིའི་ ིར་ཨ་ ར་ ་བ ོད་པའི་ལམ་བར་ ་གཙང་བོའི་ ་འ ང་བ་ཡིན། ༡༩ ོད་ ི་ངན་ལས་ ིས་ ོད་ལ་
ཆད་པ་གཅོད་ཅིང་། ོད་ ིས་ བ་འགལ་ ས་པའི་དོན་དེས་ ོད་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་ངེས། དེ་ལས་ ོགས་
ཤིང་མཐོང་བ་ཞིག་ལ། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་དོར་བ་དང་། བདག་གི་ གས་ལ་མོས་ ས་མ་ ས་པ་
ནི། ངན་པའི་ལས་དང་ ག་པའི་ལས་ཡིན། འདི་ནི་ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༢༠ གནའ་ ་མོར་བདག་གིས་ ོད་ ི་གཉའ་ཤིང་བཅག་ཅིང་། ོད་བ ིགས་ ེད་ ི་ཐ་ ་བ ོལ། ད་ ་
ོད་ ིས། ངས་ ་གཞན་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ེད་ཟེར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་རི་ ང་རེ་རེ་དང་། ོང་

བོ་ ོན་པོ་རེ་རེའི་གམ་ ་ ག་དང་ལོག་གཡེམ་ ེད།༼ཡང་ན། ོན་ ི་ ས་ ་བདག་གིས་ ོད་ ི་གཉའ་ཤིང་
བཅག་ཅིང་། ོད་ ི་ཐ་ ་བ ོལ་བས། ོད་ ིས། ངས་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མི་ ིད་ཟེར་ཡང་། ོད་ ིས་
རི་ ང་རེ་རེ་དང་། ོང་བོ་ ོན་པོ་རེ་རེའི་གམ་ ་ ག་དང་ལོག་གཡེམ་ ེད་ ིན་པ་ ་ཡིས་ ོགས།༽ ༢༡ ཡིན་
ནའང་། བདག་གིས་ ོད་འ གས་ ས་ ན་ཤིང་བཟང་བོ་དང་། ས་བོན་དངོས་མ་ཡིན། ོད་ཅིའི་ ིར་བདག་
གི་ ང་ ་ ི་ ེའི་ ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ངན་པར་ ར་བ་ཡིན། ༢༢ ོད་ ིས་ ལ་དང་འདག་ ེས་ ི་མ་བ ས་

ང་། ོད་ ི་ ག་ཉེས་ ི་ ེས་ ལ་ད་ ང་བདག་གི་ ན་ ར་གསལ། འདི་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་
ཡིན།
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༢༣ ོད་ ིས། ང་ལ་ནག་ནོག་གི་ ི་མས་གོས་མེད། ང་བ་ ཱལ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ངས་མ་ ོང་ཞེས་
བཤད་དེ་འོས་སམ། ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ང་བའི་ནང་གི་ལམ་ལ་ ོས་དང་། ོད་རང་གང་ ་སོང་བ་ཤེས་

བ། ོད་ནི་ ར་བ ོད་ ི་ནོག་གཅིག་ ་མོང་ ེ། ཡར་ ག་མར་ ག་ ས། ༢༤ ོད་ནི་ཐང་ ོང་ ་གོམས་
པའི་ ང་ ོད་ཅིག་ ེ། འདོད་སེམས་ ས་ ས་ བ་ ང་འགེམ་པར་ ེད་ལ། འདོད་པ་ ས་ཚ་ ་ཞིག་གིས་

ོག་པར་ ས། དེ་འཚལ་མཁན་ མས་ ིས་ངལ་བ་མ་བ ེན་པར་ ེད་ བ་ལ། དེ་ ས་ལ་རན་ ས་ ེད་པར་
འ ར་རོ༎ ༢༥ བདག་གིས། ོད་ ིས་ ང་ན་ མ་མེད་པ་དང་། མིད་པ་ མ་ ་མ་འ ག་ཅེས་ག ངས་ ང་།

ོད་ ིས། འདི་ནི་ ོང་བ་ ེ། ང་ ་གཞན་ལ་དགའ། ང་དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ངས་སོ་ཞེས་ ས།
༢༦ ན་མ་བ ང་ན་ངོ་གནོངས་པ་བཞིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་དང་། དེ་དག་གི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་

དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་ མས་ ང་དེ་ ར་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༢༧ དེ་དག་གིས་ཤིང་ལ་
བ ས་ནས། ོད་ནི་ངའི་ཕ་ཡིན་ཟེར། ོ་ལ་བ ས་ནས། ོད་ནི་ང་བ ེད་མཁན་ཡིན་ཟེར། དེ་དག་གིས་བདག་
ལ་ བ་གཏོད་པ་ལས་གདོང་གཏོད་པར་མི་ ེད། ཡིན་ནའང་། དཀའ་ ག་ལ་འ ད་ཚ། ངེད་ཅག་ལ་མགོན་

བས་གནང་རོགས་ཞེས་ཟེར། ༢༨ ོད་ ིས་རང་གི་ཆེད་ ་བཟོས་པའི་ ་དེ་གང་ན་ཡོད། ོད་དཀའ་ ག་ལ་
འ ད་པའི་ ས་ ། དེ་དག་ལ་ ོད་རང་ ོབ་ ་ གས་ཤིག ཡ་ ་ ་ལགས། ོད་ ི་ འི་ ངས་ཀ་ནི་ ོད་ ི་
མཁར་ ངས་དང་མཉམ།

༢༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་བདག་དང་ ོད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་
བ་འགལ་ ས་ཟིན་ཞེས་ག ངས། ༣༠ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ་དང་ ་མོར་དམོད་ ང་ ས་པ་ནི་ངལ་

བ་འ ས་མེད་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་བདག་ ོང་དང་ལེན་མི་ ེད། ོད་ཅག་ནི་ག ག་ བ་ཆེ་བའི་སེང་གེ་
དང་འ ་བར། རང་གི་ ིས་རང་གི་ ང་ ོན་པ་ མས་བསད། ༣༡ ས་རབས་འདིའི་མི་ མ་པ། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ ོགས་དགོས། བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ཐང་ ོང་ ་འ ར་ ིད་དམ། ན་ནག་གི་

ལ་ ་འ ར་ ིད་དམ། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་བཀག་ ་དང་ ལ་ཡོད། ེད་ ི་
དབང་ ་མི་འ ར་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། ༣༢ ན་ ང་མས་རང་གི་ ན་ཆ་བ ེད་ ིད་དམ། བག་གསར་ ིས་རང་གི་

་བ་ཡིད་ ་འོང་བ་དེ་བ ེད་ ིད་དམ། ཡིན་ནའང་། བདག་གི་མི་སེར་ ིས་ཉིན་ ངས་མེད་ལ་བདག་བ ེད་
པར་ ར། ༣༣ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་རང་གི་བ ོད་ལམ་ལ་ ན་ ས་ཏེ་བ ེ་ ངས་འཚལ་བ་ཡིན། ད་མེད་ངན་
པ་ མས་ ང་ ོད་ ི་ལམ་དེ་ལ་ གས་ ་བ ག ༣༤ དེ་མིན་ ོད་ ི་ ་ ེར་མི་ཉེས་མེད་ མས་ ི་ ག་གིས་
གོས་ཡོད། ོད་ ིས་དེ་དག་གསོད་པ་ནི་དེ་དག་གིས་དོང་འ ་ ས་བསད་པ་མ་ཡིན་པར། གོང་གི་དོན་དེ་
དག་གི་ཆེད་ ་ཡིན། ༣༥ ོད་ ིས་ད་ ང་། ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་པས། གཙ་བོའི་ གས་ངའི་ ེང་ ་ ོ་བ་ ་
བར་འ ར་ཟེར། ོས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་པར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས། ང་ལ་ཉེས་
པ་མེད་ཅེས་ ས། ༣༦ ོད་ཅིའི་ ིར་ཕར་ ག་ ར་ ག་ ས་ཏེ་རང་གི་ལམ་བ ེ་བ་ཡིན། ོན་ཆད་ཨ་ ར་ ི་
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ཆེད་ ་ངོ་གནོངས་པར་ ར་བ་བཞིན། ོད་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཆེད་ ་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༣༧ ོད་ ིས་ལག་པ་
གཉིས་ ིས་མགོ་བོ་བ ོར་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ནས་འོངས་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ོད་ ི་བ ེན་ས་དེ་མེད་པར་

ས་པས། དེ་དག་ལ་བ ེན་ནས་དོན་འ བ་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣ དེ་ཡང་། ེས་པས་ ང་མ་དོར་བས། ང་མ་དེ་ཁོ་དང་ ལ་ནས་གཞན་ ི་ ང་མ་ ས་ ེས། ེས་པ་
དེས་ཁོ་མོ་ ིར་ལེན་ཐབས་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཁོ་མོ་ ིར་ ངས་ན། ལ་དེར་ཟད་ ་མེད་པའི་མི་གཙང་

བ་བགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ ིང་ཉེ་མ་མང་པོར་ལོག་པར་ ད་ ང་། ད་ ང་བདག་གི་གམ་ ་ལོག་
ཆོག འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢ ོད་ ིས་ ་ཐིང་ངེར་ཡོད་པའི་མཐོ་ས་ནས་མིག་ ང་བཏེགས་
ཏེ་ ོས་ཤིག ོད་ ིས་གནས་གང་ ་ལོག་པར་གཡེམ་ ོང་བ་ཡིན། ཨ་རབ་ཐང་ ོང་ ་བཀབ་ནས་ ོད་པ་
བཞིན། ོད་ལམ་འ མ་ ་བ ད་དེ་ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་ལོག་ ོད་དེས་ས་
གཞི་ཐམས་ཅད་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༣ དེ་བས་ ང་ཆར་ཆད་ཅིང་། ད ིད་ཆར་༼མ་ཡིག་ ། དགོང་ཆར་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽མེད་པར་ ར། ོད་ལ་ད་ ང་ ད་འཚང་མར་ ོད་འདོད་ ི་གདོང་མདོག་ཤར་ཞིང་། ངོ་
གནོངས་དགོས་པ་མི་ཤེས་པར་འ ག ༤ ད་ནས་བ ང་། ོད་ ིས་བདག་ལ། ངའི་ཡབ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་

ང་ ས་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་ཡིན། ༥ གཙ་བོས་ནམ་ཡང་ཁོང་ ོ་ གས་བཅངས་ཏེ། ས་གཏན་ ་ ོད་ ིད་
དམ་ཞེས་ ད་འབོད་མི་ ེད་པ་ཡིན་ནམ། ོས་དང་། ོད་ ིས་གཏམ་ངན་འཆད་ཅིང་ ་བ་ངན་པ་བ བས་
པར་མ་ཟད། རང་གི་འདོད་འ ན་ ར་ ོད་པར་ ེད།༼ཡང་ན། ོད་ ིས་དེ་ ར་བཤད་ ང་། ད་ ང་ངན་
ལ་ ོད་ཅིང་རང་སེམས་ཡན་པོར་གཏོང་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽

༦ ཡོ་ ་ཨས་ ལ་ ིད་འཛན་པའི་ ས་ ། གཙ་བོས་ཡང་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ལོག་པར་ གས་པའི་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཅི་ ོད་ ིན་པ་ ོད་ ིས་མཐོང་ ང་ངམ། དེ་དག་མཐོ་བའི་རི་ ང་རེ་རེའི་ ེང་ ་
འགོས་པ་དང་། ོང་བོ་ ོན་པོ་རེ་རེའི་འོག་ ་སོང་ནས་ལོག་པར་གཡེམ། ༧ ཁོས་དོན་དག་འདི་ མས་ ད་

ེས། བདག་གིས་ཁོ་རང་བདག་གི་གམ་ ་ལོག་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ ང་། ཁོ་རང་བདག་གི་གམ་ ་མ་ལོག་གོ།
ཁོའི་གཡོ་ ་ ན་པའི་ ་མོ་ཡ་ ་ ས་ ང་འདི་མཐོང་ཡོད། ༨ ལོག་པར་ གས་པའི་ད ི་སི་རལ་བས་ལོག་
པོར་གཡེམ་པས། བདག་གིས་དེ་ལ་ཡི་གེ་ ིས་ནས་དོར་བ་ཡིན། བདག་གིས་ཁོའི་གཡོ་ ་ ན་པའི་ ་མོ་ཡ་ ་

་ད་ ང་མི་ ག་པར་ལོག་པར་གཡེམ་པ་མཐོང་། ༩ ད ི་སི་རལ་བས་རང་གིས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལ་ ང་
འཇོག་མ་ ས་པས། ོ་དང་ཤིང་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པས། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༡༠ དོན་
དག་འདི་དག་ཡོད་ ང་། ཁོའི་གཡོ་ ་ ན་པའི་ ་མོ་ཡ་ ་ ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བདག་གི་གམ་ ་
ལོག་པར་མི་ ེད་པར། ངའི་གམ་ ་ལོག་ ལ་ ེད། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༡ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ལོག་པར་ གས་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ནི་གཡོ་ ་ ན་པའི་ཡ་ ་ ་ལས་
ང་ ང་བོར་གནས། ༡༢ ོད་ ང་ ོགས་ ་སོང་ ེ་ ོགས་ཤིག གང་ ོག་ཅེ་ན། གཙ་བོས། ལོག་པར་ གས་
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པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ིར་ལོག་ཅིག བདག་གིས་ ོད་ལ་ ང་མིག་བ ད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་
ལ་བ ེ་བ་དང་ ན་པས། བདག་གིས་ ོ་བ་ ས་གཏན་ ་ གས་ལ་འཛན་མི་ ིད། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་
པ་ཡིན། ༡༣ ོད་ ིས་རང་གི་ཉེས་པ་ ེ། ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་འགལ་ཏེ། ོང་བོ་ ོན་པོ་རེ་རེའི་
གམ་ ་ ་གཞན་ ི་ཆེད་ ་ཡར་ ག་མར་ ག་ ས་པ་ལས། བདག་གི་ག ངས་ལ་མ་ཉན་པ་དེ་ངོས་ལེན་

ས་པས་ཆོག འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལོག་པར་ གས་པའི་ ་མོ་ མ་
པ། ིར་ལོག་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་ཅག་གི་ ོ་ག་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་བདག་གིས་ ོད་ཅག་མཁར་
གཅིག་ནས་མི་གཅིག རིགས་གཅིག་ལས་མི་གཉིས་བཅས་ ངས་ཏེ་ཙ་ཡོན་ ་ལོག་ངེས། ༡༥ བདག་གིས་ ང་
རང་གི་ གས་འ ན་དང་འཚམ་པའི་ ི་བོ་རེ་ ོད་ཅག་ལ་གནང་ངེས། དེ་དག་གིས་ཤེས་ཡོན་དང་ཤེས་
རབ་ ིས་ ོད་ཅག་འཚ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༡༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལ་ ེ་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ ་མང་

་འཕེལ་བའི་ཉིན་མོར། མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོམ་མི་ ེང་། མི་བསམ། མི་ ན། མཁོ་བར་མི་སེམས།
བཞེངས་པར་མི་ ིད། ༡༧ དེ་ ས། མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གཙ་བོའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ཞེས་འབོད་ཅིང་།

ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོངས་ནས། གཙ་བོའི་མཚན་བ གས་པའི་ ལ་ ་འ ་བར་ ེད། དེ་དག་
གིས་རང་གི་ངན་རེངས་ ་ ར་བའི་སེམས་ ེས་འ ང་བར་མི་ ེད་དོ༎ ༡༨ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ཡ་ ་ འི་

ིམ་ ད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་དང་མཉམ་ ། ང་ ོགས་ ི་ ལ་ནས་བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོར་
ནོར་ ལ་ ་བ ལ་བའི་ ལ་ ་འ ོ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༩ བདག་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ ་དང་ ་མོར་གཟིགས་ནས་ ོད་ལ་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་
ེ། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་བཟང་བོ་ ོད་ལ་ནོར་ ལ་ ་བ ལ་ན་ཅི་མ་ ང་ཞེས་ག ངས་པ་དང་།

ཡང་བདག་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ཡབ་ཅེས་འབོད་ཅིང་། ིར་ ོག་ནས་བདག་གི་ ེས་
་མི་འ ངས་པ་མི་ ེད་ན་ཅི་མ་ ང་། ༢༠ ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ལགས། ང་མས་རང་གི་ ོ་ག་ལ་གཡོ་
་ ས་ཏེ་ཁ་ ལ་བ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་གཡོ་ ་ ས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་

ག ངས།
༢༡ ་ཐིང་ངེར་ ང་བའི་མཐོ་སར་མི་ ད་དེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ་ ད་དང་རེ་འབོད་ ི་ ད་ཐོས་འོངས།

དེ་ནི་དེ་དག་ལམ་ ་ ར་ གས་ནས་གཙ་བོ་ ེ། དེ་དག་གི་ ་བ ེད་པའི་ ེན་ ིས་སོ༎
༢༢ ོད་ཅག་ལོག་པར་ གས་པའི་ ་མོ་ མ་པ། ིར་ལོག་ཅིག བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ལོག་པར་ གས་

པའི་ནད་དེ་བཅོ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།
ོས་དང་། ངེད་ཅག་ ེད་ ི་གམ་ ་འོངས་པ་ནི། ེད་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིན་པས་སོ༎ ༢༣ རི་ཆེན་

རི་ ང་གི་འ ་འཛ་ལས་ ོགས་དན་འཐོབ་པར་རེ་བ་ནི་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོབ་ན། གཙ་
བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ཡོངས་ ་རག་ལས་པ་ཡིན། ༢༤ ང་ཚ་གཞོན་པའི་ ས་ནས། ང་ཚར་ག ང་འོས་པའི་
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འ ་ ་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ངལ་འ ས་ལས་ཐོབ་པའི་ ག་ ་དང་། བ་ ང་གི་ ་དང་། ཁོ་ཚའི་
་ ་མོ་ མས་ ར་མིད་ ་བཏང་། ༢༥ ངེད་ཅག་ངོ་ཚའི་ ོད་ ་ཉལ་བར་ ། ངོ་གནོངས་པས་ངེད་ཅག་ ིབ་

པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་ གས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ལོ་ན་ ང་ ས་ནས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནས་བ ང་།
ངེད་ཅག་དང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་ ས་ ན་ ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཕོག་ ག་ལ་བཏང་བ་དང་། གཙ་
བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ག ངས་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་གལ་ཏེ་བདག་གི་གམ་ ་ལོག་ཅིང་། ོད་ ིས་
བདག་གི་ ན་ ར་ ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་འ ་ ་དེ་མེད་པར་ ས་ན། ོད་ ིས་གནས་ ོར་མི་དགོས།

༢ ོད་ ིས་ག ང་ ང་དང་། ི་ ོམས་དང་། ང་བདེན་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་ལ་
མནའ་འབོར་ ས་ན། ལ་ ེ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཡོད་པས་རང་ལ་བསོད་ནམས་ ན་པར་ ར་ཞེས་ཟེར་བ་
དང་། ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་གཟི་བ ིད་ ང་འཐོབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས།

༣ གཙ་བོས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ས་ ོང་ ོག་ལས། ཚར་
ང་གི་ ོད་ ་ས་བོན་གཏོར་མི་ ང་། ༤ ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་

རང་མོས་ ིས་མ ན་ གས་བཅད་དེ། གཙ་བོ་ལ་ བས་ ་སོང་ནས། སེམས་ ི་མི་གཙང་བ་ མས་མེད་པར་
ིས་ཤིག དེ་ལས་ ོག་ན། བདག་གི་ ོ་བ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ས་ཉེས་ལ་བ ས་ཏེ། མེ་བཞིན་འབར་ནས་ ས་
ང་གསོད་མི་ བ་པར་འ ར་ངེས།

༥ ོད་ ིས་ཡ་ ་ ་ལ་ ིལ་ ོག་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གསལ་ ོག་གནོངས་ཤིག གང་ཞེ་ན། ོད་ཅག་
གིས་ ལ་ ེའི་ ོད་ ་ ་ ང་འ ད་པ་དང་། ད་ཆེན་པོས། ོད་ཅག་ ན་ ་འ ས་ཤིག ངེད་ཅག་མཁར་
བཙན་པོའི་ནང་ ་འ ལ་བར་ ་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༦ ཙ་ཡོན་ ི་ ོགས་ ་དར་ཆེན་བ ེངས་ནས་འ ོ་བ་ལས།

ས་འ ངས་ ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་གནོད་ ོན་དང་འ ང་ ེད་ཆེན་མོ་ ང་ ོགས་ནས་
ེབ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༧ སེང་གེ་ཞིག་ནགས་ཚལ་ ག་པོའི་ ོད་ནས་འོངས་ཏེ། ལ་ ེ་ མས་

བ ག་པར་ ེད། ད་ནི་དེ་རང་གི་གནས་དང་ ལ་ཏེ། ོད་ ི་ ལ་ ོང་བ་དང་། ོད་ ི་ ོང་ཚ་ མས་མི་མེད་
ཐང་ ོང་ ་བ ར་ལ་ཉེ། ༨ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ེད་པ་གསོ་རས་ ིས་བ མས་ཏེ། ད་ཆེན་པོས་ ས་ཤིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཞེ་ ང་ ག་པོ་ངེད་ཅག་དང་ ལ་མི་འ ག ༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ས་དེར་

ེབས་ ས། ེ་བོ་དང་འགོ་བའི་ ིང་ ང་བར་འ ར་ལ། མཆོད་དཔོན་ ག་ཅིང་ ང་ ོན་པ་ མས་ངོ་མཚར་
བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༠ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་མ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་མི་སེར་འདི་ མས་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
མགོ་བ ོར་ནས། ོད་ཅག་ལ་ཞི་བདེ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། དོན་དངོས་ ་ ོག་ལ་གཙ་བའི་མདའ་
མ ང་གི་ག ག་པ་ ེབས་འ ག་ཅེས་ ས།
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༡༡ དེ་ ས། མི་སེར་འདི་ མས་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་འདི་ ད་ ། ང་ ོན་མོ་ཞིག་ཐང་ ོང་གི་ ་ཐིང་
ངེར་ ང་བའི་མཐོ་ས་ནས་བདག་གི་འབངས་ མས་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ ི་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་

ོགས་ ་ག ག་པར་འ ར། དེ་ནི་གཡོ་བའི་ ད་ ་མ་ཡིན་ལ། གཙང་ གས་ ེད་པའི་ཆེད་ འང་མ་ཡིན།
༡༢ དེ་ལས་ ང་ཆེ་བའི་ ང་འ བ་ཅིག་ ལ་དེ་ནས་བདག་གི་བཀའ་བཞིན་ག ག་འོངས། ད་ ་བདག་གིས་
ལེགས་ཉེས་ད ོད་པའི་ཚག་བཏང་ ེ། དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༡༣ ོས་དང་། ད ་བོ་ ིན་
བཞིན་འ ར་འོང་གིན་འ ག དེའི་ཤིང་ ་འ བ་མ་དང་འ ་ཞིང་། དེའི་ ་ནི་ ག་ལས་ ང་ ར། ངེད་ཅག་
ལ་ཆག་ ོ་འ ང་བར་འ ར། ངེད་ཅག་ཕམ་པར་འ ར།

༡༤ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ོད་ ིས་སེམས་ ི་ངན་དེ་བ ས་ན། ོད་རང་ ོབ་ཐབས་ཡོད། བསམ་ངན་དེ་
ོད་ ི་སེམས་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན། ༡༥ ཆག་ ོ་འ ང་བའི་ ་དན་ནས་ གས་ཤིང་། ཨེབ་

ར་ཡིམ་ ི་རི་ནས་ ང་། ༡༦ ོད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོལ་བའི་དོན་དག་དེ་ ལ་ ེ་ མས་ལ་ ོགས་ཤིག
ཡར་ ་ ོས་ཤིག ཇི་ ར་ཞེ་ན། ལ་ཞིབ་ ེད་མཁན་ ི་མི་ མས་ ང་རིང་ནས་འོངས་ཏེ། ཡ་ ་ འི་ ོང་
ཚ་ མས་ ི་ ོགས་ ་ ་ཅོ་འདོན་ ིན་མཆིས། ༡༧ དེ་དག་ནི་ཞིང་ར་ ང་མཁན་དང་འ ་བར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་

ི་མཐའ་བ ོར་ཏེ་ ོལ་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོས་ང་ལ་ བ་འགལ་ ས་པས་ཡིན། འདི་ནི་གཙ་
བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༨ ོད་ ི་ ་བ་ ེད་ ངས་དང་། ོད་ ི་ ོད་ ངས་ ིས་དོན་དག་འདི་

མས་བ ངས་པ་ཡིན། འདི་ནི་ ོད་ ི་ ག་ཉེས་ ི་འ ས་ ་ཡིན། ཇི་འ འི་ ག་བ ལ་ ན་པ་ལ་ཨང་། ོད་
ི་སེམས་ལའང་གནོད་པར་ ས།

༡༩ ངའི་ ོ་མཆིན་ལགས། ངའི་ ོ་མཆིན། ངའི་སེམས་ཇི་འ འི་ན་བ་ལ་ཨང་། ངའི་སེམས་ནི་ཁོང་ནས་བདེ་
བར་ ོད་ཐབས་མི་འ ག ང་ཁ་རོག་གེར་ ོད་མི་ གས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ་ ང་དང་ག ལ་འ ེད་
པའི་ ་ཐོས་ ང་། ༢༠ ང་བར་ ར་བའི་བ ་ལ་ ན་ཆད་མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ ོང་བར་
བཏང་། ངའི་ ར་ ོ་ ར་ ་འ ེལ་ཞིང་། ངའི་ཡོལ་བ་ ད་ཅིག་ཙམ་ལ་རལ་བར་ ར། ༢༡ ངས་དར་ཆེན་
མཐོང་བ་དང་། ་ ང་གི་ ་ཐོས་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན།

༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་མི་སེར་ ན་པོ་ཡིན་པས། བདག་གི་ཞལ་ངོས་མི་ཟིན། དེ་དག་ནི་ ན་
ོངས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ་ མས་ ི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན། ངན་ལས་ ེད་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་ ང་། བཟང་ལ་ ོད་

པའི་ཤེས་ཡོན་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༢༣ ང་ ོན་པས་འདི་ ད་ ། ངས་ས་ལ་བ ས་ ང་། བསམ་ ལ་
ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ས་གཞི་རབ་རིབ་ ་ ང་། ངས་གནམ་ལ་བ ས་ ང་། གནམ་ལ་འོད་ ང་མི་འ ག
༢༤ ངས་རི་ཆེན་ལ་བ ས་ ང་། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། རི་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་ཕར་གཡོ་ ར་གཡོ་

ས། ༢༥ ངས་ ་ ས། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། མི་མེད་ཅིང་ནམ་མཁའི་ ་ མས་ ིས་ ང་གཡོལ་
བར་ ེད། ༢༦ ཡང་ངས་ ་ ས། བསམ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ ོང་བར་ ས་ཤིང་། ོང་



1154 ཡེ་རེམ་ ཱ 4 – 5

ཚ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་ ན་ ར། ཁོང་གི་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་ལ་ ག་ ེ་ཞིག་པར་ ར།
༢༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལ་ ་ཐམས་ཅད་ཐང་ ོང་ ་འ ར་ཡང་། བདག་གིས་ཡོངས་ ་འ ང་

བར་ ེད་མི་ ིད། ༢༨ དེ་བས། ས་གཞི་ ོ་ག ང་གི་གཟིར་ཞིང་། དེའི་ ེང་གི་ནམ་མཁའ་ཡང་ ན་ནག་ ་
འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ཞལ་ནས་ག ང་ཤོར་བ་དང་། བདག་གིས་དགོངས་གཞི་ཡང་གཏན་
ལ་ཕབ་ཟིན་པས། འ ོད་པར་མི་འ ར་ལ་དགོངས་པ་འ ར་ཏེ་རང་དགར་འཇོག་ ང་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།
༢༩ མཁར་སོ་སོར་གནས་པའི་མི་ མས་ ་དམག་དང་མདའི་ ་ལ་ ག་ནས་ ོས་ཏེ་ནགས་ཚལ་ ག་པོའི་
གསེབ་ ་ གས་ཤིང་། ཕ་བོང་ ེང་ ་འགོ་བར་ ེད། མཁར་དེ་དག་བ ར་ཏེ་མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་ ར།
༣༠ ོད་རང་ ོ་ ང་ངེར་གནས་པའི་ ས་ ་ཅི་ཞིག་ ། ོད་ ིས་མཚལ་མདོག་གི་ ་བ་ ོན་ཞིང་། གསེར་ ི་

ན་ཆ་བཏགས་པ་དང་། ཚས་ ིས་ ིན་མ་ ིས་ཏེ་མཛས་པར་ ས་ ང་། དེ་ལ་ ིང་བོ་ཅི་ཡང་མེད། ོད་
དང་འ ོགས་པའི་མི་དེས་ ོད་ལ་ ང་ ང་ ེད་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་གཅེས་པའི་ ོག་ ང་འ ོག་པར་ ོམ།
༣༡ ངས་མི་ ད་ཅིག་ཐོས་ ང་། དེ་ནི་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་ ི་ ད་དམ། ་ཐོག་མར་ ེས་ ས་
ན་ ག་གི་ ་འདོན་པའི་ ད་དང་མ ངས། དེ་ནི་ཙ་ཡོན་ ི་ ་མོའི་༼དམངས་ ི་དོན་ཡིན།༽ ད་རེད། ཁོ་
མོས་ད གས་ཧལ་ཧལ་ ེད་ཅིང་། ལག་པ་ཡངས་པོར་བ ངས་ཏེ། ང་ལ་ཆག་ ོ་འ ང་བར་འ ར། མི་གསོད་
མཁན་ མས་ ི་མ ན་ ་ངའི་སེམས་མི་གསལ་བར་ ར་ཞེས་ ་བར་ ེད་དོ༎

༥ ོད་ཅག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ལམ་ནས་ཡར་ ག་མར་ ག་དང་། ཁོད་ཡངས་པའི་གནས་ ་སོང་
ེ་ ང་བདེན་ ིས་ ོད་ཅིང་ག ང་ ང་འཚལ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་ ོས་དང་། གལ་ཏེ་ཡོད་ན།

བདག་གིས་མཁར་འདི་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས། ༢ དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་མི་ མས་ ིས་གཙ་བོ་དཔང་ ་
བ གས་ནས་མནའ་འབོར་ཡང་། བོར་བའི་མནའ་དེ་ནི་ ན་མ་ཡིན།

༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ི་ ན་ ིས་ག ང་ ང་ལ་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ ེག་
ང་། དེ་དག་ ས་པར་མི་འ ར་ལ། ེད་ ིས་དེ་དག་འ ང་བར་ ས་ ང་། དེ་དག་ལ་ ར་བཞིན་ ོབ་གསོ་

ཐོབ་མི་ ས། དེ་དག་གིས་གདོང་ ་མོ་ཕ་བོང་བཞིན་ ་ ས་ཏེ། ིར་འཁོར་བར་མི་ ེད། ༤ ངས་འདི་ ད་
། མི་འདི་དག་ནི་ཇི་འ འི་ད ལ་ཞིང་ ོངས་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་མཛད་པ་དང་

དེ་དག་གི་ ་ཡི་ ིག་ ོལ་མི་ཤེས་སོ༎ ༥ ང་མི་ཆེན་ མས་ ི་གམ་ ་སོང་ནས། དེ་དག་ལ་གཏམ་ ེད་དགོས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་དང་དེ་དག་གི་ ་ཡི་ ིག་ ོལ་ཤེས་ངེས་ཞེས་ ས། དེ་དག་གི་
སེམས་མ ན་ཏེ་གཉའ་ཤིང་བཅག་ཅིང་། ཐགས་པ་གཅོད་ ིད་པ་ ་ཡིས་ཤེས། ༦ དེ་བས། ནགས་ ོད་ ི་སེང་
གེས་དེ་དག་གསོད་པར་ ེད་ཅིང་། མཚན་མོར་༼ཡང་ན། ི་རོལ་ །༽ ་བའི་འཕར་བས་དེ་དག་ཚར་གཅོད་
པར་ ེད་ལ། གཟིག་གིས་དེ་དག་ལ་འ ར་ གས་ ་ ་བས། མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་འ ོ་བ་ མས་ཟ་བར་ ེད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིང་། ལོག་པར་ གས་པའི་ལས་ ང་མང་ ་འཕེལ་བས་སོ༎



ཡེ་རེམ་ ཱ 5 1155

༧ བདག་གིས་ ོད་ཇི་ ར་ ོབ་བམ། ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་བདག་དོར་ཏེ། ་དཔང་ ་བ གས་ནས་
མནའ་འབོར་བར་ ེད། བདག་གིས་དེ་དག་ཡིད་ཚམ་པར་མཛད་ ང་། དེ་དག་གིས་ལོག་པར་གཡེམ་ཞིང་།
ད ང་བ ེབས་ཏེ་ ད་འཚང་མའི་ ིམ་ ་འ ་བར་ ེད། ༨ དེ་དག་ནི་ཆས་ ིས་འ ང་བའི་ ་དང་འ ་བར་
ཡར་ ག་མར་ ག་ ེད་ཅིང་། རང་གི་ ིམ་མཚས་ ི་ ང་མའི་ ོགས་ ་འཚར་ ད་ ོག ༩ གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། བདག་གིས་དོན་འདི་དག་ལ་བ ས་ཏེ་ཉེས་པ་མི་འདེད་དམ། འདི་ ་ འི་ ལ་འབངས་ལ་ ིན་པ་མི་
ལེན་པ་ ིད་དམ།

༡༠ ོད་ཅག་དེའི་ ན་འ མ་ར་བའི་ ང་ ེང་ ་འགོས་ཏེ་གཏོར་བ ག་ ོས་ཤིག ཡིན་ནའང་། ཡོངས་
་བ ག་པར་ ་མི་ ང་ ེ། དེའི་ཡལ་ག་ ེག་པས་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ལ་མི་དབང་བ་ཡིན། ༡༡ ད ི་

སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ིས་གཡོ་ ་བ མས་ཏེ་བདག་ལ་ ོལ་བ་ཡིན། འདི་ནི་གཙ་བོས་
ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༢ དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་པས། འདི་ ད་ ། འདི་ཁོང་མ་ཡིན།
གནོད་ ོན་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་འབབ་མི་ ིད། ི་མ ང་དང་བ ེས་ ོགས་ ང་ངེད་ཅག་གིས་ ོང་མི་ ིད།
༡༣ ང་ ོན་པའི་གཏམ་ནི་ ང་ ་འ ར་ཞིང་། ལམ་ཡང་དེ་དག་གི་ཁོང་ན་མེད་པས། གནོན་ ོན་འདི་དག་
ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༤ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། མི་སེར་འདི་དག་གིས་ ད་ཆ་འདི་ ར་
བཤད་པས། བདག་གིས་བདག་གི་ག ང་ནི་ ོད་ ི་ཁ་ནང་ ་མེ་ ་ ས་ཤིང་། དེ་དག་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཏེ།
མེ་འདིས་དེ་དག་ ར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ལགས།
བདག་གིས་ ལ་ ེ་ཞིག་གི་དམངས་ ང་རིང་ནས་འོངས་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འ ག དེ་ནི་ ོབས་ ན་ ི་ ལ་

ེ་ཞིག གནའ་ནས་ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་ཞིག དེ་དག་གི་ ད་ཆ་ ོད་ ིས་མི་གོ་ཞིང་། དེ་དག་གི་གཏམ་དོན་ ོད་
ིས་ ོགས་མི་ ས། ༡༦ དེ་དག་གི་མདའ་དོང་ནི་ཡངས་པོར་ ེས་པའི་ ར་ ང་དང་། དེ་དག་ནི་དཔའ་ ལ་

ཁོ་ན་ཡིན། ༡༧ དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ལོ་ཏོག་དང་འ ་རིགས་ཏེ། ོད་ ི་ ་དང་ ་མོའི་བཟའ་བ་ མས་ཟས་
ཚར་བར་འ ར། ོད་ ི་ནོར་ ག་ཟས་ཚར་བར་འ ར། ོད་ ི་ ན་འ མ་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་
ཟས་ཚར་བར་འ ར། ད་ ང་ ི་ཡིས་ ོད་རང་བ ེན་སའི་མཁན་བཙན་པོ་ མས་བཤིག་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས། ༡༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ས་དེར་ ེབས་ ས། བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་ཡོངས་ ་བ ག་པར་མི་

ེད།
༡༩ གལ་ཏེ་མི་སེར་ མས་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་ལ་འདི་ ར་ ས་པ་

ཡིན་ཟེར་ན། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གི་ཇི་ ར་གཙ་བོ་༼མ་ཡིག་ ། བདག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽དོར་
ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་ ི་ ེའི་ ་ མས་བ ེན་བ ར་ ས་པ་བཞིན་ ། ོད་ཅག་ལ་མི་དབང་བའི་ ལ་

་ ི་ ེ་ མས་ལ་དེ་ ར་བ ེན་བ ར་ ེད་དགོས།
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༢༠ ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ལ་ ོགས་ཤིག ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་ཤོད་ཅིག ༢༡ ཇི་ ར་ཞེ་ན། ན་ ོངས་ ན་
འཐོམས་ ི་མི་སེར་ མ་པ། ོད་ཅག་ལ་མིག་ཡོད་ ང་ ་བར་མི་ ེད། ་ཡོད་ ང་ཉན་པར་མི་ ེད། ད་ ་
ག ང་འདི་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༢ གཙ་བོས། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་མི་ ག་པ་ཡིན། བདག་གིས་ ས་ ན་ ི་
གཏན་ ོལ་ལ་གཞིགས་ནས། ེ་མ་ ་མཚའི་ད ེ་མཚམས་ ་བཞག་ ེ། ་དེ་ལས་མི་བ ལ་བར་ ས་ཡོད།
དེའི་ ིར། ོད་ཅག་བདག་གི་ ང་ ་མི་འདར་རམ། ་ བས་ ིས་ ་འོག་བ ེས་ ང་བ ལ་བར་མི་ ས།
ཆལ་ཆིལ་ ་འ ོ་ཡང་འདའ་བར་མི་ ས། ༢༣ འོན་ ང་མི་སེར་འདི་དག་ལ་ངོ་ལོག་ བ་འགལ་ ི་སེམས་དང་

ན་པས། དེ་དག་བདག་ལ་ངོ་ལོག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༢༤ སེམས་ འང་། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་
གི་ ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་འོས། ཁོང་གིས་ ས་ཐོག་ཆར་བ་ ེ། ོན་ཆར་དང་ད ིད་ཆར་བ ལ་བར་མ་ཟད།
ད་ ང་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་བ ་བའི་ ས་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ། ནམ་ཡང་འདོར་མ་ ོང་ཞེས་ ན་ཡང་མ་ ོང་།
༢༥ ོད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ ིས་དོན་འདི་ མས་ ོད་ཅག་དང་འ ལ་ ་བ ག ོད་ཅག་གི་ཉེས་པས་ ོད་
ཅག་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་ ་མ་བ ག ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་དམངས་ མས་ ི་ ོད་ ་མི་ངན་ཡོད། དེ་
དག་ ་ ི་འ གས་མཁན་དང་འ ་བར། བཀབ་ ེ་ ོག་ ལ་ ེད་པ་དང་། ་ ི་བ གས་ཏེ་མི་ལ་གནག་པར་

ེད། ༢༧ གཟེབ་ནང་ ་མཆིལ་བས་ཇི་ ར་གང་བ་བཞིན་ ། དེ་དག་ཁང་བའང་དེ་ ར་གཡོ་ ས་ཁེངས་ཡོད།
དེ་བས་ཁོ་ཚ་ཆེ་ ་འཕགས་ཤིང་ ག་པོར་ ར། ༢༨ དེ་དག་ཚ་ཞིང་བ ིད་ལ། ས་ཉེས་ཤིན་ ་ཚབས་ཆེ། མི་
ལ་དཀར་འདོན་ཡང་མི་ ེད་པ་ ེ། ་ ག་ལ་དཀར་འདོན་མི་ ེད་ཅིང་། དེའི་ ་བ་བདེ་ལེགས་ངང་འ བ་

་མི་འ ག་པར་མ་ཟད། ད ལ་བོ་ མས་ ི་ཉེས་མིང་ལ་ ོག་ད ོད་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༢༩ གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། བདག་གིས་དོན་འདི་དག་མཐོང་ཡང་ཉེས་པ་མི་བ ག་པ་ ིད་དམ། འདི་ ་ འི་ ལ་འབངས་ལ་
ིད་པ་མི་ལེན་པ་ ིད་དམ།

༣༠ ལ་ ེའི་ ོད་ ་ཡ་ང་ཞིང་ཞེ་མེར་བའི་དོན་དག་འགའ་རེ་འ ག་ ེ། ༣༡ ང་ ོན་པས་ ང་ ན་མ་
ོན་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་རང་གི་དབང་ཆར་བ ེན་ནས་དབང་འཛན་པར་ ེད། བདག་གི་མི་སེར་
མས་ ང་འདི་དག་ལ་དགའ་བས། མ ག་མཐར་ ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཞིག་ ེད་དམ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ བེན་ཡ་མིན་པ་ མ་པ། ོད་ཅག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ན་ ོས་ཏེ། ཏེ་ཀོ་ཨར་ ་ ་ ང་ ས་ཤིག བེད་ཧག་
ཀེ་རེམ་ ་དར་ཆ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཆག་ ོ་དང་འ ང་ ེད་ཆེན་མོས་ ང་ ོགས་ན་སོ་ ་

ེད་ ིན་མཆིས། ༢ ་ཞིང་མཉེན་པའི་ཙ་ཡོན་ ི་ ་མོ་༼དམངས་ ི་དོན་ཡིན།༽དེ་ མས། བདག་གིས་ཚར་
གཅོད་པར་ ེད། ༣ ི་བོས་རང་གི་ ག་ ི་དེད་དེ་དེའི་ཉེ་འ མ་ ་འོངས་ནས། མཐའ་བཞིར་རས་ ར་འ བ་
པ་དང་། རང་གིས་བ ང་བའི་ ལ་དེ་ ་ ག་ལ་ ་བཟའ་ ་འ ག་ངེས། ༤ ོད་ཅག་དེ་ལ་ ོལ་བར་ ་ ིག་

ིས། ཡར་ལོངས་ཤིག ངེད་ཅག་ཉིན་ ང་གི་ ས་ལ་ ོལ་ ་འ ོ། ེ་མ། ཉི་མ་ བ་ལ་ཡོལ་ཞིང་། ིམ་
མ་རིང་ ་བ ིངས་འ ག ༥ ཡར་ལོངས་ཤིག ངེད་ཅག་དགོང་མོའི་ ས་ ་ཡར་སོང་ ེ། དེའི་ཕོ་ ང་བ ག་
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པར་ ། ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཤིང་ ོང་བཅད་ནས།
སོ་ ོང་བ ིགས་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོལ་ཅིག འདི་ནི་ཆད་པ་འབེབ་འོས་པའི་མཁར་ཏེ། དེའི་ནང་ ་གཉའ་
གནོན་ ིས་ཁེངས་འ ག ༧ དོང་ནང་ནས་ ་ཇི་ ར་ ས་འོངས་པ་བཞིན་ ། མཁར་འདིར་ཡང་ངན་དེ་ ར་

་ ས་འོངས། དེའི་ནང་ ་ ན་པར་ ག་ ལ་འ ང་ ེད་ ི་དོན་དག་མང་པོ་ཐོས་འོངས་པ་དང་། ནད་དང་
མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ང་ ན་པར་བདག་གི་ ན་ ར་ཤར་འོངས། ༨ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ོད་ ིས་ ོབ་ ོན་
དང་ ་ལོངས་ཤིག དེ་ ་མིན་ན། བདག་གི་ གས་ ོད་དང་ ེས་ཤིང་། བདག་གིས་ ོད་ ོངས་པར་བཏང་ ེ།
མི་མེད་པའི་ ལ་ ་ ེད་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༩ ོན་ ི་ ས་ ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་ ས་པའི་
འབངས་ མས་ ན་འ མ་ ི་འ ས་ ་ལེན་པ་བཞིན་བ ང་ཚར་བར་འ ར། ོད་ ིས་ ན་འ མ་འཐོག་
མཁན་བཞིན་ ་ ན་འ མ་རེ་རེ་བཏོག་ ེ་ ེ་བོའི་ནང་ ་འཇོག་པ་བཞིན་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ད་ ་
བདག་གིས་ ་ཞིག་ལ་བཀའ་བ ལ་ནས་དཔང་བོར་བ ོས་ན། ད་གཟོད་དེ་དག་གིས་ཉན་པ་ཡིན། དེ་དག་
གི་ ་བའི་ཁ་ ེས་མེད་པས་ཉན་པར་མི་ ས། ོས་དང་། གཙ་བོའི་ག ང་ནི་དེ་དག་གིས་ངོ་ཚར་ ོམ་ནས།
ཉན་པར་མི་ ོའོ༎ ༡༡ དེ་བས། ང་ནི་གཙ་བོའི་ ོ་བས་ཁེངས་ཏེ། ནམ་ཡང་བཟོད་ཐབས་ ལ་བས། ་ ང་
གི་ ིས་པ་དང་ཚང་འ ས་ ི་གཞོན་ ་ མས་ ི་ ེང་ ་འཕོ་བར་ ེད། ོ་ག་དང་བཟའ་ ། དེ་མིན་ ན་
པ། ཚ་ཚད་ལོངས་པ་ མས་ ང་འཛན་པར་འ ར། ༡༢ དེ་དག་གི་ཁང་པ་དང་། ཞིང་ས་དང་། ང་མ་དང་
བཅས་པ་གཞན་ལ་ ོད་ངེས། བདག་གིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ ལ་འདིའི་ ལ་མི་ མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར། འདི་
ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལས་ཆེས་ ང་བ་དང་ཆེས་ཆེ་བ་
ཐམས་ཅད་ཧམ་སེམས་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། ང་ ོན་པ་ནས་མཆོད་དཔོན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཅི་ ས་ལ་ ིང་བོ་
མེད། ༡༤ དེ་དག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ ི་ ་ཁ་ལ་ ན་གསོ་ ང་ཙམ་ ས་ ེས། བདེ་བར་འ ག བདེ་བར་
འ ག་ཅེས་ཟེར་ཡང་། དོན་ངོ་མར་བདེ་ཐབས་མི་འ ག ༡༥ དེ་དག་གིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་བ བས་

ེས་ངོ་གནོངས་པ་ཤེས་སམ། ཤེས་མི་ ིད་དེ། དེ་དག་ངོ་ཙམ་ཡང་མི་གནོངས་ལ། ངོ་ཚ་ཡང་མི་ཤེས། དེ་དག་
འ ེལ་བར་ ར་བའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་བ་དང་། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་འབེབ་པའི་

ས་ འང་། དེ་དག་འ ེལ་བར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༡༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལམ་ད ིལ་ ་འ ེང་ ེ་ཞིབ་ ་བ ས་ནས། གནའ་བོའི་བ ད་ལམ་

ིས་ཤིག བ ད་ལམ་གང་བཟང་དེར་ གས་ན། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་བདེ་བ་འཐོབ་ངེས། འོན་ ང་། དེ་དག་
གིས། ངེད་ཅག་དེར་མི་ གས་ཞེས་ཟེར། ༡༧ བདག་གིས་སོ་ ང་བ་བཞག་ ེ་ ོད་ཅག་ ོང་ ་བ ག་ཅིང་། ་

ང་གི་ ་ལ་ཉན་དགོས་པར་བ ོས་ ང་། དེ་དག་གིས། མི་ཉན་ཞེས་ཟེར། ༡༨ ལ་ ེ་ མ་པ། དེའི་ ིར་ ོད་
ཅག་གིས་ཉོན་ཅིག ཆོས་ཚགས་ མ་པ། ོད་ཅག་འ ད་ངེས་པའི་དོན་དག་ མས་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ༡༩ ས་
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གཞི་ལགས། ཉོན་ཅིག བདག་གིས་མི་སེར་འདི་ མས་ ི་ ེང་ ་ཆག་ ོ་ ེ། དེ་དག་གི་འདོད་འ ན་ལས་ བ་
པའི་འ ས་ ་དེ་འབེབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་ག ང་ལ་མི་གསན་ཞིང་། བདག་གི་བཀའ་

ོབ་༼ཡང་ན། ིམས་ ོལ་ཞེས་ ང་བ ར་བར་ །༽ ང་དེ་དག་གི་དོར་ནས་ཡོད། ༢༠ ཤེ་ ཱ་ནས་ཐོན་པའི་
བ ག་ ོས་དང་། ལ་ཆ་མེད་ནས་ཐོན་པའི་ ོས་ཆག་༼ཡང་ན། ་རམ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽བདག་ལ་ ལ་
ན་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ོད་ཅག་གི་དམར་བསང་ད ེས་བཞེས་མི་གནང་། ོད་ཅག་གི་བདེ་མཆོད་ལའང་བདག་
མི་ད ེས་ཞེས་ག ངས། ༢༡ དེ་བས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ང་བ་འ ེད་ ེད་ ི་ ོ་མི་སེར་འདི་
དག་གི་མ ན་འཇོག་པར་ ། ཕ་དང་ ་གཉིས་མཉམ་ ་དེའི་ ེང་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། ིམ་མཚས་དང་

ོགས་པོ་ཐམས་ཅད་ ང་ ོངས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དམངས་ ི་རིགས་ཤིག་ ང་ ོགས་ནས་འོངས་པ་དང་། དེ་མིན་ ལ་ ེ་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་སེམས་པ་ ལ་ཏེ། སའི་མཐའ་ནས་འོངས་ལ་ཉེ། ༢༣ དེ་དག་གིས་ག ་དང་མ ང་ཐོགས་ཡོད་ལ། རང་
གཤིས་ བ་ཅིང་ ོད་པས་ ིང་ ེ་མེད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ད་ནི་ ་མཚའི་ ་ བས་ཆལ་ཆིལ་ ་འ ོ་བ་
དང་འ ། ཙ་ཡོན་མཁར་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལགས། དེ་དག་ ་ལ་བཞོན་ཅིང་ ལ་བ ིགས་
ནས། ག ལ་ལ་ གས་པའི་ ་གོན་བ ིས་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འོངས་ཞེས་ག ངས།

༢༤ ང་ཚས་དེ་དག་གི་ ་ཐོས་པས་ལག་པ་ ི་བར་ ར་བ་དང་། ག་བ ལ་ ིས་ངེད་ཅག་བ ང་ཞིང་། ེ་
གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་བཞིན་ན་ ག་ ས།

༢༥ ོད་ཅག་ཐང་ ོང་ ་འ ོ་མི་ ང་། ལམ་ འང་འ ོ་མི་ ང་། ོགས་བཞི་ན་ད ་བོའི་ ི་ཡི་འཇིགས་
པ་ཆེ། ༢༦ བདག་གི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ ི་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལགས། ེད་པར་གསོ་རས་
བཅིངས་ཏེ། ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་ ་འ ིལ་ཅིག ོད་ནི་ ་ཁེར་ ེས་འདས་པའི་ ག་བ ལ་བཞིན་ ོ་ཞིང་ ་
བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོག་འཆོར་བའི་འཇིགས་པ་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་འབབ་ལ་ཉེ།

༢༧ བདག་གིས་ ོད་ནི་དམངས་ ི་ ེགས་ ་མཐོན་པོ་༼ཡང་ན། མི་ལ་ཚད་བགམ་ ེད་མཁན།༽དང་།
མཁར་ ོང་ ་བཞག་པ་ནི། ོད་ ིས་དེ་དག་གི་ ་ ོད་བ ག་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༢༨ དེ་དག་ནི་ལོག་ ོད་
པ་ཤ་ ག་ཡིན་པས། ན་པར་གཞན་ལ་ ར་བ་འདེབས། དེ་དག་ནི་ཟངས་དང་ གས་ཡིན། ནམ་ཡང་ངན་
པའི་ལས་ལ་ ོད། ༢༩ ཁོལ་མོས་མེ་ ར་ཏེ། ཞ་ཉེ་ ་བར་འ ར། ཁོ་ཚ་ཇི་ ར་ ང་ཡང་ངལ་བ་འ ས་མེད་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངན་པའི་རིགས་ མས་སེལ་ཐབས་མེད། ༣༠ མི་གཞན་ ིས་དེ་དག་ལ་ད ལ་ ིགས་ཞེས་
འབོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་དག་དོར་ཟིན་ཏོ༎

༧ གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ ོད་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་ཁར་འ ེང་ ེ། དེ་ ་གཏམ་འདི་ ོགས་ཤིག གང་ཞེ་ན། ོད་

ཅག་ ོ་འདིའི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་བའི་ཡ་ ་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉོན་
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ཅིག ༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་ ོད་
བ ར་བར་ ས་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གནས་འདི་ ་ ར་ ར་ ོད་ ་འ ག་ངེས། ༤ ོད་ཅག་གིས་ ན་
གཏམ་ལ་བ ེན་ནས། འདི་ནི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལགས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ལགས། གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པ་ལགས་ཞེས་མ་ཟེར་ཅིག ༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་དངོས་གནས་རང་གི་ ་ ོད་བ ར་བར་འདོད་ན། མི་
གཞན་དང་ ིམ་མཚས་ ི་ ོད་ནས་ ག་བསམ་ མ་དག་གིས་ ི་ ོམས་བ ེན་ཅིག ༦ གནས་གཡར་བ་དང་

་ ག གས་ས་མ་ མས་ལ་གཉའ་གནོན་མ་ ེད། ལ་འདིར་མི་ཉེས་མེད་ མས་ ི་ ག་བ ར་ ་མ་འ ག
་གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་རང་ཉིད་ལའང་གནོད་པར་མ་ ེད། ༧ དེ་ ར་ ོད་ ས་ན་བདག་གིས་ ོད་

ཅག་ ར་བཞིན་ ལ་འདི་ ེ། བདག་གིས་གནའ་ ་མོར་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོར་བ ལ་བའི་ ལ་འདིར་ ས་
གཏན་ ་གནས་ ་འ ག་ངེས།

༨ ོས་དང་། ོད་ཅག་ཕན་མི་ཐོགས་པའི་ ན་གཏམ་ལ་བ ེན་ནས་ཡོད། ༩ ོད་ཅག་གིས་ ་ ེད་པ་
དང་། ོག་གཅོད་པ་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། མནའ་ ན་མ་འབོར་བ་དང་། བ་ ཱལ་ལ་ ོས་བ ོན་པ་
དང་། དེ་མིན་གཏན་ནས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ་གཞན་ ི་ ེས་འ ངས་ནས་ཡོད། ༡༠ ད་ ང་བདག་གི་མཚན་
འོག་ ་ཡོད་པར་འབོད་པའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འོངས་ནས། བདག་ལ་ ས་ ག་འ ལ་ཞོར་ ། ངེད་
ཅག་ལ་རང་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཟེར། ོད་ཅག་གིས་འདི་ ར་ ེད་པ་ནི་ད་ ང་ ག་ ོ་བའི་དོན་དེ་
དག་བ བ་འདོད་པ་ཡན་ནམ། ༡༡ བདག་གི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པའི་ གས་པའི་གནས་དམ་པ་འདི་ནི། ོད་
ཅག་གི་མིག་ལམ་ ་ ན་མའི་ཚང་ ་མཐོང་ངམ། བདག་གིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ ང་། འདི་ནི་གཙ་
བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༢ ོད་ཅག་ཤི་ལོ་ ེ། ོན་ཆད་བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ ི་བ གས་གནས་བཀོད་
པའི་ ལ་ ་སོང་ནས། བདག་གིས་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ཉེས་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ ལ་དེར་ཇི་ ར་མཛད་
པའི་ ལ་ལ་ཞིབ་ ་ ོས་ཤིག ༡༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ད་
ཟིན་པས། བདག་གིས་ ང་ ་མོ་ནས་ ོད་ཅག་ལ་གསལ་འདེབས་མཛད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་མ་ཉན་པ་ཡིན།

ོད་ཅག་ལ་འབོད་པ་བཏང་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་ཨ་ལན་མ་ ིན། ༡༤ དེ་བས། བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་
འོག་ ་ཡོད་པར་ གས་པའམ། ོད་ཅག་གིས་བ ེན་པའི་གནས་དམ་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་
པོར་གནང་བའི་ ལ་འདིར། ོན་ཆད་ཤི་ལོར་ཇི་ ར་མཛད་པ་བཞིན་ ་མཛད་པར་ངེས། ༡༥ བདག་གིས་

ོད་ཅག་གི་ ན་ ་ མ་པ་ ེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ཇི་ ར་མཐར་བ ད་པ་བཞིན། ོད་ཅག་
ང་བདག་གི་ ང་ནས་མཐར་ ོད་པར་ འོ༎

༡༦ དེ་བས། ོད་ ིས་མི་སེར་འདི་ མས་ ི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་མི་དགོས། དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ོན་
ལམ་འདེབས་མི་དགོས། བདག་ལ་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ་འབོད་ ང་ ་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་

ོད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་མི་ ིད། ༡༧ དེ་དག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ ་ཇི་ ར་
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ད་པའི་ ལ། ོད་ ིས་མ་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ། ༡༨ ིས་པས་ ད་ཤིང་འ ས་པ་དང་། ཕ་ཡིས་མེ་ ས། ད་
མེད་ ིས་ ེ་བ ིས་ཏེ་བག་ལེབ་བཟོས་ནས་གནམ་ ི་ ལ་མོར་འ ལ་བ་དང་། དེ་མིན་ ་གཞན་ལ་ གས་
མཆོད་ ་ ིན་ནས། བདག་གི་ གས་ ོ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༡༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེ་དག་གིས་བདག་
གི་ གས་ ོ་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ། རང་གིས་ཆག་ ོ་བ ངས་ཏེ། རང་ཉིད་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ག ངས། ༢༠ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་བདག་གི་ཞེ་ ང་དང་

ོ་བ་ཡོད་ཚད་ ལ་འདིའི་མི་དང་ གས། དེ་མིན་ཐང་ ོང་གི་ཤིང་ ོང་དང་། ལོ་ཏོག་གི་ ེང་ ་འཕོ་བར་
ེད། དེ་ནི་མེ་འབར་བ་བཞིན་ ་གཞིལ་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།

༢༡ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དམར་བསང་གི་
ེང་ ་བདེ་མཆོད་བ ན་ནས། ཤ་བཟའ་རོགས། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨེ་ཇིབ་
ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པའི་ཉིན་དེར། དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ི་དོན་དེ་བདག་གིས་ ེང་མ་ ོང་ལ།

དེ་དག་ལ་བ ོ་བ་ཡང་མ་མཛད་དོ༎ ༢༣ བདག་གིས་དེ་དག་ལ་དོན་གཅིག་བ ོས་པ་ནི། ོད་ཅག་གིས་བདག་
གི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག བདག་ ོད་ཅག་གི་ ་དང་། ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་ངེས། ོད་
ཅག་གིས་བདག་གིས་བ ོས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་ ་བ བ་ན། བདེ་བ་དང་ ན་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས། ༢༤ དེ་དག་གིས་ཞལ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ་བ་ གས་ཏེ་མི་ཉན་པར། རང་གི་ངན་ ས་དང་སེམས་

ོང་བོའི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ། ི་བ ན་ ེད་པ་ལས་ ོན་ལ་འ ོ་བར་མི་ ེད། ༢༥ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨེ་ཇིབ་
ནས་ ིད་འོངས་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་ ོད་ ི་གམ་ ་
མངགས། ཉིན་རེའི་ ་མོར་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་པ་ཡིན། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་ཞལ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ་
བ་ གས་ཏེ་མི་ཉན་པར། ་ གས་ ིས་ངན་ ེད་པ་ནི་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལས་ ང་ཚབས་ཆེའོ༎ ༢༧ ོད་

ིས་གཏམ་འདི་ མས་དེ་དག་ལ་བཤད་ ང་། དེ་དག་གིས་ཉན་མི་ ིད་ལ། དེ་དག་བོས་ ང་དེ་དག་གིས་ཨ་
ལན་ ོད་མི་ ིད། ༢༨ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། འདི་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་གཙ་བོ་ ་ཡི་ག ང་ལ་མི་ཉན་ཞིང་།

ོབ་ ོན་དང་ལེན་མི་ ེད་པའི་ ལ་འབངས་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་ཁ་ན་ག ང་ ང་ཡོད་མི་ ིད།
༢༩ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ་ ེགས་ཏེ་ག གས་ཤིག ་ཐིང་ངེར་ ང་བའི་མཐོ་ས་ནས་ ་འབོད་ ིས་ཤིག

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོང་གི་ གས་ ོ་བ་ ོང་མཁན་ ི་མི་རབས་དེ་དོར་ཟིན་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།
༣༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ ་བས་བདག་གི་ ན་ལམ་ ་ངན་པར་མཐོང་བའི་ལས་ མས་ ད་དེ། ག་

ོ་བའི་དངོས་པོ་དེ་བདག་གི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པར་ གས་པའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་བ གས་ནས།
གནས་དམ་པ་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༣༡ དེ་དག་གིས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་མེ་ནང་ ་ ེག་བདེ་བའི་ཆེད་ །
བེན་ཧིན་ནོམ་ ་བའི་ ང་བར་ཐོ་ཕེད་ ི་མཆོད་ ི་བ ིགས། འདི་ནི་བདག་གིས་བཀའ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ལ།
བདག་གི་དགོངས་དོན་ཡང་མིན་ཞེས་ག ངས། ༣༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེའི་ ིར། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ལ་
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འདིར་ཐོ་ཕེད་དང་བེན་ཧིན་ནོམ་ ི་ ང་བ་ཞེས་མི་འབོད་པར། གསོད་ག བ་ ི་ ང་བ་ཞེས་འབོད་པར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཐོ་ཕེད་ ་བེམ་པོ་ ང་ས་མེད་རག་བར་ ་ ང་བར་འ ར། ༣༣ དེ་མིན་མི་སེར་འདི་
དག་གི་བེམ་པོ་ནམ་མཁའི་ ་དང་། ས་ ེང་ ་གནས་པའི་གཅན་གཟན་ ིས་ཟོས་ ང་དེ་དག་ད ོགས་མཁན་
མེད། ༣༤ དེ་ ས། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་བར་ ། དགའ་ ོ་དང་ ིད་པའི་ །
མག་གསར་དང་བག་གསར་ ི་ ད་ མས་མེད་པར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ མས་ ོངས་པར་འ ར་
ཞེས་ག ངས་སོ༎

༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ས་དེར་ ེབས་ཚ། མི་ མས་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ ས་པ་དང་། དེའི་འགོ་
བའི་ ས་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་ ས་པ་དང་། ང་ ོན་པའི་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་

ལ་མི་ཚའི་ ས་པ་ ས་ ོད་ནས་ ངས་ཏེ། ༢ ཉི་མ་དང་། ་བ་དང་། ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ོན་
ཆད་དགའ་སའམ། བ ེན་བ ར་ ་ ལ་ལམ། ེས་ ་འ ངས་སའམ། འ ི་ ོག་ ེད་སའམ། བ ར་བ ི་ ་

ལ་དག་གི་འོག་ ་ག གས་ནས། ས་པ་འདི་དག་བ ་ཉར་མི་ ེད། ས་པར་མི་ ེད་པར་ས་ངོས་ནས་ ་
ད་བཞིན་ ་འ ར་ངེས། ༣ དེ་མིན་རིགས་ངན་པ་འདི་དག་བདག་གིས་མཐར་བ ད་པའི་ ལ་ ། འཆི་བ་

ལས་གསོན་པོར་གནས་མི་ བ་ཅེས་སོ༎ འདི་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༤ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མི་འ ེལ་ ེས་ཡར་ལངས་མི་

ས་སམ། མི་ ིར་ ོག་ ེས་ ིར་འཁོར་མི་ ས་སམ། ༥ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་འདི་དག་ནི། ཅིའི་ ིར་གཏན་
་ལོག་པར་ གས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་གཡོ་ ་ ོང་བ་ལས་ ིར་འཁོར་བར་མི་ ེད། ༦ བདག་གིས་ཞིབ་
་གསན་ ས། དེ་དག་གིས་གཏམ་ ང་བོ་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ་གསན་ ང་། ོད་ངན་བ ར་མཁན་མེད་པར་

མ་ཟད། ད་ ང་། ངས་ཅི་ ས་སོང་ཞེས་ཟེར་བཞིན། དེ་དག་ ་ག ལ་ ་ གས་པ་ཇི་བཞིན། རང་རང་གི་ལམ་
་འ ར། ༧ ནམ་མཁའི་ ་ཀ་སི་ ་ཡིས་འ ོ་འོང་གི་ ས་ཚད་ཤེས་ཤིང་། ཐི་བ་དང་ ག་ ། ང་ ང་གིས་
ང་ནམ་འོངས་པའི་ ས་ཚགས་ ང་ཡང་། བདག་གི་མི་སེར་ ིས་གཙ་བོའི་ ིམས་ ོལ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག

༨ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། ངེད་ཅག་ལ་ཤེས་རབ་ ན། གཙ་བོའི་ ིམས་ གས་ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་ཡོད་པ་མིན་
ནམ་ཞེས་ཟེར། ོས་དང་། ཡིག་མཁན་ ི་ ་ ་ ན་མས་ ན་ ིས་འ ག ༩ ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ངོ་
གནོངས་ཤིང་དངངས་པ་དང་། གཞན་ ིས་ག ང་བར་འ ར། དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་ག ང་ཡང་དོར་བས།
སེམས་ ་ཤེས་རབ་ཅིག་ཡོད་ ིད་དམ།

༡༠ དེ་བས་བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ང་མ་གཞན་ལ་ ོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ས་ཞིང་གཞན་ལ་ནོར་ ལ་ ་
གནང་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་གཞོན་སོ་དཀར་ནས་ ན་མགོ་དཀར་བར་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཧམ་
སེམས་ཆེ་བ་དང་། ང་ ོན་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ང་ ན་གཏམ་པར་ ེད། ༡༡ དེ་དག་གིས་
བདག་གི་མི་སེར་ ི་ ་ཁ་ལ་ ན་གསོ་ ང་ཙམ་ ས་ ེས། བདེ་བར་འ ག བདེ་བར་འ ག་ཅེས་ཟེར་ཡང་།
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དོན་ངོ་མར་བདེ་ཐབས་མི་འ ག ༡༢ དེ་དག་གིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་བ བས་ ེས་ངོ་གནོངས་པ་ཤེས་
སམ། ཤེས་མི་ ིད་དེ། དེ་དག་ངོ་ཙམ་ཡང་མི་གནོངས་ལ། ངོ་ཚ་ཡང་མི་ཤེས། དེ་དག་འ ེལ་བར་ ར་བའི་མི་

མས་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་བ་དང་། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་འབེབ་པའི་ ས་ འང་། དེ་དག་འ ེལ་
བར་འ ར་ཞེས་པའོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ཡོངས་

་ཚར་གཅད་པར་ ། ན་ཤིང་ལ་ ན་འ མ་མི་ཐོགས་ཤིང་། སེ་ཡབ་ཤིང་ལ་འ ས་ ་མེད། ལོ་མ་ཡང་ མ་
པར་འ ར། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཅི་བ ལ་བ་ཐམས་ཅད། དེ་དག་དང་འ ལ་བར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ངེད་ཅག་ཅིའི་ ིར་ཁ་རོག་གེར་བ ད་ནས་མི་འ ལ་བ་ཡིན། ངེད་ཅག་མཉམ་ ་འཛམས་ནས་མཁར་
བཙན་པོའི་ནང་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་ཁ་རོག་གེར་ ོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་
ཁ་རོག་གེར་ ོད་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་ལ་ ག་ ་འ ང་ ་བ ག འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་
ཕོག་ ག་བཏང་བས་སོ༎ ༡༥ ངེད་ཅག་གིས་ཞི་བདེ་ལ་རེ་ ོས་ ས་ ང་། ཞི་བདེ་ཐོབ་པར་མ་ ར། ག་བ ེད་
འ ང་བར་རེ་ཡང་། ོག་ ེ་དངངས་ ག་ ེས་པར་ ར།

༡༦ ན་ ི་ ོགས་ནས་ད ་བོའི་ ་ཡིས་ ་ ིད་ ེད་པ་ཐོས་ཤིང་། དེའི་ ་མཆོག་གིས་འཚར་ ད་
བ གས་ན། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ ང་འདར་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ ལ་འདི་དང་དེའི་ ེང་ ་
གནས་པ་ མས་ ར་མིད་ ེད་ཆེད་དང་། མཁར་འདི་དང་འདིའི་ནང་ ་གནས་པ་ མས་ ར་མིད་ ེད་ཆེད་

་འོངས་པ་ཡིན། ༡༧ ོས་དང་། བདག་གིས་ངན་ གས་ ིས་མི་ ལ་བའི་ ག་ ལ་ ོད་ཅག་གི་ད ས་ ་
བཏང་ཡོད་པས། ོད་ཅག་ལ་ གས་པར་འ ར་ཞེས་པའོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༨ ངའི་སེམས་པ་ ག་གིས་ཁེངས། རང་གིས་རང་ལ་སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་ཤོག ངའི་སེམས་ནི་རང་གི་
ཁོང་ནས་འཐོམས་པར་ ར། ༡༩ ཉོན་དང་། ངའི་མི་སེར་ ི་ ད་ངན་ ང་རིང་ནས་མཆེད་འོངས་ནས། འདི་

ད་ ། གཙ་བོ་ཙ་ཡོན་ ་བ གས་མེད་དམ། ཙ་ཡོན་ ི་ ལ་པོ་ནི་དེ་ ་མེད་དམ་ཞེས་འ ི། གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། དེ་དག་གིས་ཅིའི་ ིར་བ ོས་རིས་ ི་འ ་ ་དང་ ི་ ེའི་ ིང་བོ་མེད་པའི་ ་ མས་བ ར་ནས་

བདག་གི་ གས་ ོ་བ་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༠ ོན་འདས་ཤིང་ད ར་ཚར་ཡང་། ངེད་ཅག་ད་ ང་
བ བས་མི་འ ག

༢༡ ང་ ོན་པས་འདི་ ད་ ། ངའི་མི་སེར་ མས་ ས་པས། ང་ཡང་ ས་པར་ ར། ང་ལ་ན་ ག་ ེ་ཞིང་
དངངས་ ག་གིས་བ ང་བར་ ར། ༢༢ གིལ་ཨད་ ་བ ག་ ོས་མེད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ ་ ན་པ་མེད་དམ། ངའི་
མི་སེར་ མས་ལ་ཅིའི་ ིར་ ག་བ ེད་མི་འ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༩ བདག་གི་ད ་ནི་ ་བོ་དང་། བདག་གི་མིག་ནི་མཆི་མའི་ ་མགོ་ ་ ར་ན་ཅི་མ་ ང་། དེ་ ར་ ར་ན།
བདག་གི་མི་སེར་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ ི་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། བ ན་པ་ཡང་དེ་དང་མ ངས།༽ལས་

བསད་ཟིན་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་མིག་ ་བཏོན་ཆོག ༢ བདག་ལ་ཐང་ ོང་གི་ལམ་འ ོ་
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བའི་ཞག་ ོད་ ་ ལ་ ་ ོད་གནས་ཤིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་ ང་། དེ་ཡོད་ན་བདག་རང་གི་དམངས་དང་ ལ་བར་
ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་དང་། གཡོ་ ་ ོམ་མཁན་ མས་ཡིན། ༣ དེ་དག་གིས་
ེ་ག ་མོ་ ར་བ ག་ ེ་ ན་གཏམ་པར་ ེད། དེ་དག་ལ་ ལ་ ེའི་ ོད་ ་ ོབས་ གས་ ས་པ་ནི། ག ང་
ང་ ད་པས་མ་ཡིན་པར། ངན་ ི་ ེང་ ་ངན་བསགས་ཤིང་བདག་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན།

འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༤ ོད་ཅག་མི་རེ་རེས་ ིམ་མཚས་ལ་དོགས་ཟོན་ ེད་དགོས་ལ། ན་ ་ལ་
ཡིད་ཆེས་ ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་ ས་ ་ ིད་གཏོང་ཞིང་། ིམ་མཚས་ མས་ ིས་གཞན་ལ་ ར་
འདེབས་ ེད། ༥ དེ་དག་མི་རེ་རེས་ ིམ་མཚས་ལ་ངོ་དགའ་ ེད་པ་ལས། ང་གཏམ་བཤད་མི་ ིད། དེ་དག་
གིས་རང་གི་ ེ་ལ་ ན་ ོབ་ཅིང་། ག་ ས་བ ེད་དེ་ ག་ཉེས་བསགས། ༦ ོད་ ི་ ོད་གནས་ནི་གཡོ་ ་ ན་
པ་དག་གི་ད ས་ ་ཡོད། དེ་དག་གིས་གཡོ་ ་ ོམ་ཞིང་བདག་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པར་མི་ ེད། འདི་ནི་གཙ་བོས་
ག ངས་པ་ཡིན། ༧ དེ་བས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་དེ་དག་བ ་

ངས་ ེད་དགོས། དེ་མ་གཏོགས། བདག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ ི་ཉེས་པའི་ཆེད་ ་ཅི་ ེད་དམ། ༨ དེ་དག་གི་
ེ་ནི་ ག་གི་མདའ་དང་། གཡོ་ འི་གཏམ་འཆད་པར་ ེད། མི་ མས་ ིས་ ིམ་མཚས་ལ་ངག་འཇམ་པོས་

བཤད་ ང་། སེམས་ ་དེ་ལ་གནོད་པ་འཆང་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དོན་
དག་འདི་ མས་ལ་བ ས་ཏེ་འདི་དག་ལ་ཉེས་པ་མི་འདེད་པ་ ིད་དམ། འདི་ ་ འི་ ལ་འབངས་ལ་ད ་ཤ་
མི་ལེན་པ་ ིད་དམ་ཞེས་ག ངས།

༡༠ བདག་ནི་རི་ ང་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ་ཞིང་ ོ་བ་དང་། ཐང་ ོང་དང་ ་ཐང་གི་ཆེད་ ་ ད་ཆེན་པོས་
ག ང་འབོད་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཐན་ མ་ ་ ར་བ་དང་། ཐ་ན་དེ་ ་བ ོད་མཁན་ ི་མི་ཡང་མི་ ང་ལ།
ནམ་མཁའི་ ་དང་ཐང་གཅན་གཟན་ མས་ ང་ ོས་ཟིན། ༡༡ བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་མཚར་ ལ་ ་བཏང་

ེ། ཅེ་ ང་གི་ ོད་གནས་ ་ ེད་པར་མ་ཟད། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ཐང་ ོང་ ་བ ར་ནས་མི་ མས་ ོད་ས་
མེད་པར་ ེད། ༡༢ ་ལ་ཤེས་རབ་ ན་པས་དོན་དག་འདི་ མས་ ོགས་ ས། གཙ་བོའི་ཞལ་ནས་ ་ཞིག་ལ་
དོན་དག་འདི་ ོག་ཆོག་ཅེས་བ ོས་ཡོད། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་འཆི་བའི་ལམ་ ་སོང་བ་དང་། ཐན་ཞིང་ མ་
ནས་ཐང་ ོང་དང་འ ་བར་ ར་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་མི་ཡང་བ ོད་མཁན་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན། ༡༣ གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འབངས་འདི་ མས་ ིས་བདག་དོར་བ་དང་། དེ་དག་གི་མ ན་ ་བ གས་
པའི་ ིམས་ གས་ ལ་བཞིན་ ་མ་བ ངས་པར་མ་ཟད། བདག་གི་ག ང་ལ་ཡང་མ་ཉན་པར། ༡༤ རང་གི་
སེམས་ ོང་བོའི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་ ད་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་ ོབ་ ོན་ཇི་བཞིན་བ་ ཱལ་ མས་ ི་ ེས་

་འ ངས་ཞེས་ག ངས། ༡༥ དེ་བས། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་
འབངས་འདི་ མས་ ི་ཟས་ ་མཁན་པ་དང་། བ ང་བར་ ག་ ་ ེར་བར་ ། ༡༦ བདག་གིས་དེ་དག་ ི་ ེ་

ེ། དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་མེས་པོས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ི་ ེའི་ ོད་ ་གཏོར་བར་མ་ཟད། དེ་དག་མ་ ོང་བའི་
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བར་ ་བདག་གིས་ ི་མ ང་གིས་ ེས་དེད་ཅིང་གསད་པར་ ་ཞེས་ག ངས།
༡༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཞིབ་ ་སོམས་ལ། ོ་ ་ ེར་མཁས་པའི་

ད་མེད་ མས་བོས་ཤིག ་བར་མཁས་པའི་ ད་མེད་ མས་ ང་འབོད་ ་ཐོངས་ཤིག ༡༨ དེ་དག་ལ་ངེད་
ཅག་གི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ེད་ ་བ ག་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མིག་མཐར་མཆི་མ་འ ིལ་ ་འ ག་རོགས། ངེད་ཅག་
གི་མིག་ལས་མཆི་མ་འ ང་ ་འ ག་རོགས། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ངན་ ི་ ་ཙ་ཡོན་ནས་ གས་འོངས་ཏེ།
ངེད་ཅག་ཕམ་པར་ ར། ངེད་ཅག་གི་ངོ་ཤིན་ ་གནོངས་པར་ ར། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ ལ་བ ར་ཟིན་ལ།
གཞན་ ིས་ ང་ངེད་ཅག་གི་ཁང་པ་བཤིག་ཟིན་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༢༠ ད་མེད་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་
བོའི་ག ང་ལ་ཉན་ཏེ། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་འོངས་པའི་ག ང་ མས་དང་ ་ལོངས་ཤིག དེ་མིན་ ོད་ཅག་གིས་
རང་གི་ ་དང་ ་མོར་ ་ངན་ ེད་ ལ་བ བས་ཤིང་། མི་རེ་རེས་ ིམ་མཚས་ལ་ ་ངན་ ི་ ་ལེན་ ལ་ ིད་
ཅིག ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཆི་བ་ཡར་འོངས་ནས་ངེད་ཅག་གི་ ེ ་ ང་ ་འ ལ་ཞིང་། ངེད་ཅག་གི་ཕོ་ ང་
ནང་ ་ གས་ཟིན། ི་རོལ་ནས་ ིས་པ་ མས་ཚར་གཅད་ཅིང་། ་ ང་ནས་གཞོན་ ་ མས་ཚར་གཅད་
པར་འ ར། ༢༢ ོད་ ིས་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག ཇི་ ར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མིའི་བེམ་པོ་ནི་ཐང་ ོང་ ་
འ ེལ་ཏེ་ ་ ད་ ར་འ ར་ཞིང་། ོན་ ད་ ས་ཐང་ལ་ ང་བའི་ནས་འ ་དང་འ ་བར་འ ་མཁན་མེད་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཞེའ་པ་དེའོ༎

༢༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཤེས་རབ་དང་ ན་པས་རང་ལ་ཤེས་རབ་ ན་ཞེས་རང་བ ོད་མ་ ེད། དཔའ་
ལ་ མས་ ིས་རང་ལ་དཔའ་ ལ་འཛམས་ཞེས་རང་བ ོད་མ་ ེད། ནོར་བདག་ མས་ ིས་རང་ལ་ ་ནོར་

མང་ཞེས་རང་བ ོད་མ་ ེད། ༢༤ དེ་ལ་ ོ་ ོས་ ན་ཞེས་བ ོད་ར་ ེད་ན། བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་
ཤིང་། བདག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་ མས་བ ེ་དང་། ང་ ོམས་དང་། ང་བདེན་ ོང་བར་ད ེས་པ་དེ་
ཡིན་པར་ཤེས་ནས་བ ོད་ར་ ོས་ཤིག འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་
དང་། ཉིན་དེར་ ེབ་ལ་ཉེ་བས། བདག་གིས་མ ན་ གས་བཅད་ཟིན་ ང་། སེམས་ ་མ ན་ གས་བཅད་
མེད་མཁན་ཏེ། ༢༦ ཨེ་ཇིབ་པ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་དང་། ཨེ་དོམ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་དང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། དེ་
མིན་ཐང་ ོང་ ་ ོད་ཅིང་ ་འདབས་གཞར་བ་ མས་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་
གཞན་པའི་མི་ མས་ ིས་མ ན་ གས་བཅད་མེད་ལ། ད ི་སི་རལ་བའི་སེམས་ འང་མ ན་ གས་བཅད་
མེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༠ ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ལགས། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༢ གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ོད་ ངས་ལ་བ བ་མི་ ང་། ནམ་མཁའི་ ས་ལའང་ ག་

མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་གཞན་ནི་དེ་ལ་ ག་གོ། ༣ དམངས་འདི་ མས་ ི་ ལ་ ོལ་ནི་ ོང་བ་ཡིན།
དེ་དག་གིས་ ་རེས་ནགས་ ོད་ནས་ཤིང་ ོང་ཞིག་བཅད་དེ། ཤིང་བཟོའི་ལག་པས་འ ་ ་བཟོས། ༤ ཁོ་ཚས་
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དེ་ལ་གསེར་ད ལ་ ི་ ན་ ས་ཤིང་། གཟེར་མ་དང་ཐོ་བས་མི་འ ལ་བ ན་པོར་ ས་ཡོད། ༥ དེ་ནི་ཁ་ ར་
ི་ ོང་བོ་བཞིན་ ་ ོང་ངེར་ཡོད་ ང་། ་བར་མི་ ས། བ ོད་པར་མི་ ས་པར་གཞན་ ིས་ ར་ནས་འ ོ་

དགོས་པས། ོད་ཅག་དེ་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། དེས་ཆག་ ོ་འབེབ་མི་ ས་ལ། བདེ་ ིད་ ང་བ ོལ་བར་མི་ ས་
ཞེས་ག ངས།

༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ལ་འ ན་བཟོད་པ་ ་ཞིག་ཡོད། ེད་ནི་ བས་ཆེ་ཞིང་། ེད་ལ་ ས་ ོབས་
ཆེ་བའི་མཚན་ཞིག་མཆིས། ༧ ལ་ ེ་ཡོངས་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ་ཞིག་གིས་ ེད་ལ་མོས་ ས་མི་བ ེད་པ་ཡིན།

ེད་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ནི་འོས་ཤིང་འཚམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་གཞན་ ི་ཤེས་རབ་ ན་པ་དག་གི་ ོད་
ན། དབང་གི་ཟིལ་ གས་མངའ་བ་ནི་ཡོད་ ང་ ེད་ལ་འ ན་པར་ ས་པ་ནི་མེད་དེ། ༨ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

ད་འ ོ་ཡིན། ན་ ོངས་པ་ཡིན། འ ་ འི་ ོབ་ ོན་ལ་ཉན་ ་ཅི་ཡོད། འ ་ ་ནི་ཤིང་གིས་ བ་པ་ཡིན།
༩ ད ལ་ ི་ ང་ ་དག་ཐར་ཤིས་ནས་ ེར་འོངས་པ་དང་། དེ་མིན་ ་ཕས་ ི་གསེར་ཡང་ཡོད། འདི་དག་ནི་
བཟོ་བ་དང་ད ལ་མགར་ ི་ལག་ལས་ཐོན་པ་ཡིན། དེ་མིན་ ོན་པ་ ོན་པོ་དང་ ་ ག་ཡོད་པ་དག་ ང་ལག་
ཤེས་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༠ གཙ་བོ་ཁོ་ན་ནི་ ་དངོས་དང་། ་གསོན་པོ། གཏན་གནས་ ི་ ལ་པོ་ཡིན། ཁོང་

ོས་པ་ཙམ་ ིས་ས་གཞི་འདར་བར་འ ར། ཁོང་གི་ཞེ་ ང་ཙམ་ཡང་ ལ་ ེ་གཞན་ ིས་ཐེག་པར་མི་ ས།
༡༡ ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལ། གནམ་ས་འགོད་མཁན་ ི་ ་ལས་གཞན་པའི་ ་ མས་ནི། ས་ ེང་དང་

གནམ་འོག་ནས་མེད་པར་ ་ངེས་ཞེས་ཤོད་ཅིག
༡༢ གཙ་བོས་མ ་དང་ ས་པས་གནམ་ས་བཀོད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ ིས་འཇིག་ ེན་བ ན། ོ་ ོས་ ིས་

གནམ་ས་བཏིངས། ༡༣ ཁོང་གི་ག ང་ ད་ལན་གཅིག་གིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་ ་ མས་འ ིག་པར་
ེད། ཁོང་གིས་ ིན་པ་སའི་མཐའ་ནས་ལངས་ ་བ ག། ཁོང་གིས་ ོག་ཞགས་བཀོད་དེ་ཆར་དང་མཉམ་ ་

འ ་ ་བ ག་ཅིང་། ཁོང་གི་བང་མཛད་ལས་ ང་ཡང་བ མས་ནས་འོངས། ༡༤ མི་རེ་རེ་ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་
ད་འ ོར་ ར། ད ལ་མགར་ མས་ ང་རང་རང་གི་བཟོས་པའི་འ ་ ་ལ་བ ས་ཏེ་ངོ་གནོངས་པར་ ར།

ཁོས་ གས་པའི་འ ་ ་ནི་ ན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ད གས་དང་མི་ ན་པས། ༡༥ ོང་བ་ཉིད་ཡིན། མི་ ་ ེད་
ི་ལས་ཀ་ཡིན། ཉེས་པ་འདེད་པའི་ ས་ ་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༡༦ ཡ་ཀོབ་ ི་ ལ་ནི་དེ་དག་དང་མི་འ ་
ེ། ཁོང་ནི་ཐམས་ཅད་འགོད་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་ཡང་ཁོང་གི་ག ལ་ འི་རིགས་ ེ་ཞིག་ཡིན།

ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན།
༡༧ བ ོར་བ མས་ཐེབས་པའི་མི་ མ་པ། རང་གི་ ་ནོར་ལ་བདག་ ས་ཏེ། ལ་ ེ་འདི་ནས་སོངས་ཤིག

༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བས་འདིར། བདག་གིས་གནས་འདིའི་ ལ་འབངས་ མས་ ར་
ཆའི་ནང་ ་བཞག་པ་བཞིན་ག ག་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་ལ་གནོད་པ་མང་ ་བ ལ་ནས་ ོགས་སད་འ ང་

་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༩ དམངས་ མས་ ིས། ེ་མ། ང་ལ་ ས་ ོན་ཕོག་ཟིན། ངའི་ ས་ནི་ཤིན་ ་ ིའོ་
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ཟེར། བདག་གིས། འདི་ནི་ངའི་ ག་བ ལ་ཡིན་པས། བཟོད་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༢༠ ངའི་རས་ ར་འ ེལ་ཞིང་
ཐ་ ་ཆད་པར་ ར། ངའི་ ་དང་ ་མོ་རང་ང་དང་ ལ་ཏེ་གཅིག་ ང་མི་འ ག ངའི་རས་ ར་ད བ་མཁན་
མི་འ ག་ལ། ངའི་ཡོལ་བ་འཐེན་མཁན་ཡང་མི་འ ག ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་བོ་ ད་འ ོར་ ར་ནས་གཙ་བོ་
ལ་ གས་བ ག་མ་ ས་པས། ་བ་ལེགས་འ བ་མི་འ ང་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་ ག་ འང་འཐོར་བར་ ར།

༢༢ ་ཞིག་ གས་ ིན་འ ག ོས་དང་། ད ་བོ་ ེབས་ ང་། འ ་ལོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་ ོགས་ནས་
འོངས་ ིན་འ ག་པས། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ཐང་ ོང་དང་། ཅེ་ ང་གི་ ོད་གནས་ ་འ ར་ངེས།

༢༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་མི་ མས་ ི་བ ོད་ལམ་རང་ལ་མི་དབང་ཞིང་། ལམ་འ ོ་བར་ཡང་རང་གི་
གོམ་ཁ་རང་ལ་མི་དབང་བ་ཤེས་ཡོད། ༢༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ལ་ཆད་པ་ཡངས་མོ་ཞིག་གཅོད་པར་ ། ོད་

ིས་ གས་ ོ་བའི་ངང་ང་ལ་ཆད་པ་མ་གཅོད་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་ང་རང་མེད་པར་འ ར་ ིད། ༢༥ ེད་
ིས་ གས་ ོ་བ་དེ་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་དང་། ེད་ ི་མཚན་ལ་ ་འབོད་མི་ ེད་པའི་

རིགས་ མས་ ི་ ེང་ ་འཕོ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ར་མིད་ ་བཏང་ཟིན། ར་མིད་
་བཏང་བར་མ་ཟད། ་མེད་ འང་བཏང་ཟིན་ཏེ། ཁོའི་ ོད་གནས་ཐང་ ོང་ ་བ ར་ཟིན་ཏོ༎

༡༡ གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ ཞལ་ཆད་འདིའི་ ོར་ ི་ག ང་ལ་ཉན་ནས།
ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག ༣ དེ་དག་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་

། ཞལ་ཆད་འདིའི་ ོར་ ི་ག ང་ལ་མི་ཉན་མཁན་ལ་དམོད་པ་འཕོག་ངེས། ༤ ཞལ་ཆད་འདི་ནི་བདག་
གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པའམ། གས་ ི་ཐབ་ཀ་དང་ ལ་བའི་ཉིན་དེར་ཁོ་ཚ་ལ་
བ ོས་པ་ཡིན། དེ་ ས། ོད་ཅག་གི་བདག་གི་ག ང་ལ་ཉན་ཞིང་། བདག་གིས་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་ ོད་
ཅིག་ཅེས་ ས། དེ་ ར། ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་ ་ ར་ཅིང་། བདག་ ང་ ེད་ ི་ ་ ་ ར་བ་ཡིན།
༥ བདག་གིས་ གས་སེམས་བ ན་པོས་མནའ་ཇི་ ར་བོར་བ་བཞིན། དེ་རིང་དང་འ ་བར་ཁོ་ཚ་ལ་འོ་མ་
དང་ ང་ ིས་གཏམས་པའི་ ལ་དེ་གནང་ཞེས་ག ངས། ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ། ཨ་མེན་ཞེས་ལན་
བཏབ།

༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ ང་ ། ོད་ཅག་གིས་ཞལ་
ཆད་འདིའི་ ོར་ ི་ག ང་ལ་ཉན་ཞིང་ ལ་བཞིན་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ོགས་ཤིག ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་

ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། ་མོ་ནས་བཞེངས་ཏེ་དེ་
དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ག ང་ལ་ཉན་དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་ ིས་ཞལ་ ོབ་གནང་བ་ཡིན། ༨ དེ་དག་
གིས་མི་ཉན་ཞིང་། ་བ་ གས་ཏེ་མི་ཉན་པར་མ་ཟད། རང་གི་སེམས་ ོང་བོའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ངན་ལ་

ོད་པར་ ེད། དེ་བས་བདག་གིས་ཞལ་ཆད་འདིའི་ ོད་ ི་དམོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་ཕབ་པ་ཡིན།
ཁོ་ཚར་ཞལ་ཆད་འདི་བཞིན་ ོད་དགོས་བ ོས་ ང་། ཁོ་ཚས་དེ་ ར་མ་ ད་དོ་ཞེས་ག ངས།
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༩ གཙ་བོས་ང་ལ། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་འབངས་ཚའི་ ོད་ ། ངན་ ོས་ ས་ཏེ་ བ་འགལ་
ེད་པའི་དོན་དག་མཆིས། ༡༠ དེ་དག་གིས་རང་གི་མེས་པོའི་ལད་ ོས་ ས་ཏེ་བདག་གི་ག ང་ལ་མི་ཉན་པར།

ནོར་འ ལ་བཟོ་ཞིང་ ག་ཉེས་བསགས་པ་དང་། ་གཞན་ ི་ ེས་ ་ གས་ནས་དེ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་བདག་དང་ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་བར་ ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་
དང་འགལ་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༡༡ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཆག་ ོ་འ ང་ ་
འ ག་པ་དང་། དེ་དག་འ ོ་མི་ ས་པར་ ་ངེས། དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ ོ་འབོད་ ེད་ངེས་ ང་། བདག་གིས་
གསན་པར་མི་ ེད། ༡༢ དེ་ ས། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚའི་མི་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་འབངས་ མས་ ིས་ཁོ་ཚས་

ོས་བ ོན་ཞིང་མཆོད་ཡོན་ ར་བའི་ ་ལ་ ོ་འབོད་ ་ངེས། དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ ། ་དེ་དག་
གིས་ཁོ་ཚ་ ོབ་པར་མི་ ས། ༡༣ ཡ་ ་ ་ལགས། ོད་ ི་ ་ཡི་ ངས་ཀ་དང་ ོད་ ི་མཁར་ ངས་མཉམ་པར་
གནས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངོ་ཚར་ ར་བའི་བ་ ཱལ་ལ་ ོས་བ ོན་ ེད་ ་བ ིགས་པའི་མཆོད་ ི་དང་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ི་ ་ ང་གི་ ངས་ཀ་མཉམ་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༡༤ དེ་བས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་མི་སེར་འདི་ མས་ ི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་མ་འདེབས། དེ་དག་གི་ཆེད་ ་
ད་འབོད་ ོན་ལས་མ་འདེབས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་དཀའ་ ག་དང་འ ད་དེ་བདག་ལ་ ་འབོད་ ེད་
ས། བདག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་མི་ ིད།

༡༥ བདག་གི་ ིང་ཉེ་དེས་ལོག་པར་གཡེམ་པས། དམ་པའི་ཤ་ཡང་ ོད་དང་ ལ་ཟིན། ོད་ ིས་གནས་
དམ་པར་ཅི་ ། ངན་ ས་ན་ ོད་དགའ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། ༡༦ ོན་ཆད་གཙ་བོས་ ོད་ལ། ཡིད་ ་
འོང་ཞིང་འ ས་བཟང་འ ངས་པའི་ཁ་ ར་ཤིང་ ོན་པོ་ཞེས་འབོད། ད་ ་ཁོང་གིས་ཙག་ ་དང་བཅས་ཏེ་མེ་

་ ལ་བས། ཡལ་ག་ཡང་ མ་ ར་ཆད། ༡༧ དེ་ནི་ ོད་རང་འ གས་མཁན་གཙ་བོས། ོད་ལ་ཆག་ ོ་ཕབ་ ེ་
ོལ་བར་ ་ཞེས་ག ངས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ིས་ངན་
ད་ཅིང་། བ་ ཱལ་ལ་ ོས་བ ོན་ནས་བདག་གི་ གས་ ོས་ ་བ ག་པས། རང་ ག་རང་གིས་ཉོས་པ་ཡིན།

༡༨ གཙ་བོས་ང་ལ་ ག་ ོན་གནང་བས། ངས་ཤེས་པར་ ར། ེད་ ིས་ང་ལ་དེ་དག་ ་ ོད་གསལ་ ོན་
མཛད། ༡༩ ང་ནི་ ་ ་ག ང་མོ་ཞིག་དང་འ ་བར་བཤས་རར་ ིད་ ང་། ངས་དེ་དག་གིས་ང་གསོད་འཆར་
ཡོད་པ་མ་ཤེས། དེ་དག་གིས། ང་ཚས་ཤིང་ ོང་འ ས་ ་དང་བཅས་པ་མེད་པར་ ། ཁོ་རང་མི་འཚ་བའི་ ལ་

་ཚར་བཅད་ནས། ཁོའི་མིང་ལ་ ན་གསོ་ ེད་མཁན་མེད་པར་ ་ཞེས་ཟེར་ ིན་མཆིས། ༢༠ ང་བདེན་ལ་
གཞིགས་ཏེ་ཤན་འ ེད་ཅིང་། མིའི་ ོ་ ིང་ལ་ཞིབ་ད ོད་ ེད་མཁན་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ིས་དེ་དག་

ིན་པ་ལེན་པ་ལ་བ ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་དོན་ མས་ ེད་ལ་ ས་ཟིན།
༢༡ དེ་བས། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ོག་འཚལ་བའི་ཨ་ན་ཐོད་པའམ། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་

ང་ ོན་མི་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ངེད་ཅག་གི་ལག་ནས་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར་མཁན་ མས་ལ།
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༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅད་པར་འ ར། དེ་དག་གི་གཞོན་ ་
མས་ནི་ ི་མ ང་གི་འོག་ ་འཆི་བ་དང་། དེ་དག་གི་ ་དང་ ་མོ་ནི་ ་གེས་འཆི་བར་འ ར། ༢༣ དེ་མིན་མི་

གཅིག་ ང་དེ་དག་ལས་ ག་ ་མི་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ལོ་ལ། བདག་གིས་ཨ་ན་ཐོད་
པ་ མས་ལ་ཆག་ ོ་འ ང་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་དང་ ོད་པའི་ ས་ ། ེད་ལ་ ང་བདེན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། དོན་དག་
ཅིག་ངས་ད་ ང་ ེད་ལ་ ེང་ན་འདོད། མི་ངན་པའི་བ ོད་ལམ་ནི་ཅིའི་ ིར་བ ོད་བདེ་བ་ཡིན།

གཡོ་ ་ ོམ་མཁས་པ་ལ་ཅིའི་ ིར་ ོ་བདེ་འ ང་བ་ཡིན། ༢ ེད་ ིས་དེ་དག་བ གས་པས། དེ་དག་གི་ ་བ་
གས་ཤིང་ ེ་མོ་ ས་ཏེ་འ ས་ ་ཐོགས་ཟིན། དེ་དག་གི་ཁ་ནི་ ེད་དང་ཉེ་ཡང་། སེམས་ནི་ ེད་དང་ ང་

རིང་བོར་གནས། ༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་མི་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་མ ེན་ཡོད། ང་མི་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་
གཟིགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ེད་ལ་ ོགས་པའི་ངའི་སེམས་པ་དེའང་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་པར་ཞིབ་ད ོད་ ས་
པ་ཡོད་པས། ེད་ ིས་དེ་དག་བཤའ་བར་ ོམ་པའི་ ག་དང་འ ་བར་ ིད་འོངས་ནས། དེ་དག་ལ་ནམ་མ་
བཤའ་བའི་ཉིན་མོ་དེར་ ག་ ་ གས་ཤིག ༤ ལ་འདི་ ོ་བས་གཟིར་ཞིང་། ལ་ ེའི་བ ད་ལམ་ ི་ ་ ོན་

མས་ མ་པར་ ར་ཏེ་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས། དེའི་ ེང་ ་གནས་པའི་ ོད་དམངས་ མས་ ིས་ངན་
པར་ ད་པས། ོ་ གས་དང་འདབ་ཆགས་མེད་པར་ ར་འ ག ོན་ཆད་དེ་དག་གིས། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་

ས་འ ས་གཟིགས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ ས།
༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ ང་ཐང་བ་དང་མཉམ་ ་ ིན་ ང་ངལ་བར་ ང་ན། ་དང་མཉམ་

་ཇི་ ར་ ག ོད་རང་བདེ་བའི་ ལ་ནས་བ ན་པར་ ང་ཡང་། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་འ མ་ ད་ ི་ནགས་
གསེབ་ནས་ཇི་ ར་བ ོད། ༦ ོད་ ི་ ་ ་དང་ ོད་ ི་ཕ་ ིམ་ ིས་ ང་ ོད་ལ་གཡོ་ ་ ོམ་པས། དེ་དག་
གིས་ ོད་ ི་ ེས་ནས་ ད་ཆེན་པོས་བོས་ཤིང་། ོད་ལ་གཏམ་ ན་མོ་བཤད་ ང་། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་ཡིད་
ཆེས་ ་མི་ ང་།

༧ བདག་རང་གི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་ཞིང་། བདག་གིས་རང་གི་ག ལ་ ་ མས་དོར། བདག་གིས་ ིང་
བ ེ་བ་དེ་ཡང་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད། ༨ བདག་གི་ག ལ་ ་ནི་བདག་ལ་མཚན་ན་ནགས་གསེབ་ ི་སེང་གེ་
དང་འ ་ ེ། དེས་ངར་ ད་འདོན་བཞིན་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད། དེའི་ ིར། བདག་དེ་ལ་ ང་ངོ་༎ ༩ བདག་གི་
ག ལ་ ་ནི་བདག་ལ་མཚན་ན་ ་ ་ཧོར་བ་དང་མ ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ་ ་ཧོར་བས་དེའི་མཐའ་བ ོར་
བས་དེ་ལ་ ོལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས་ཐང་ ོང་གི་གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་བ ས་ནས། དེ་ཟ་ ་

གས་ཤིག ༡༠ གས་ ི་མང་པོས་བདག་གི་ ན་འ མ་ར་བར་བཤིག་ཅིང་། བདག་གི་ ལ་ མས་ ོག་བ ིས་
ས་ཏེ། བདག་གི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་ མས་ ོང་ངེར་གནས་པའི་ཐང་ ོང་ ་བ ར། ༡༡ དེ་དག་གི་ ལ་
ོང་བར་བ ར། ལ་ ོང་བར་བ ར་ ེས། བདག་ལ་ ག་ ་ ེར། ལ་ཐམས་ཅད་ ོང་བར་ ར་ ང་། དེ་
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ལ་ ང་འཇོག་ ་མཁན་མི་འ ག ༡༢ འཇོམས་ ེད་ཐམས་ཅད་ཐང་ ོང་གི་ ་ཐིང་ངེར་ ང་བའི་མཐོ་སར་
ེབས་འ ག གཙ་བོའི་རལ་ ིས་ ལ་འདི་ནས་ ལ་དེ་གའི་བར་ ་གསོད་ཅིང་ག བ་པར་ ེད། ཤ་ ག་གིས་
བ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་འ ང་མི་ ིད། ༡༣ དེ་དག་གིས་ ོ་བཏབ་ ང་ཚར་ ང་ལས་འ ང་མི་ ིད་པས།
ག་ ས་བ ེད་པ་དོན་མེད་ ་འ ར་ངེས། གཙ་བོའི་ གས་ ོས་པས། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ལོ་ཏོག་མཐོང་

ནས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༡༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ིམ་མཚས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དེ། བདག་གི་མི་སེར་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་

བདག་ ་བ ང་བ་ མས། བདག་གིས་ ལ་འདི་ནས་འདོན་པར་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་
ང་དེ་ལས་འདོན་པར་ ེད། ༡༥ བདག་གིས་དེ་དག་བཏོན་ ེས། ར་ཡང་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ནས་དེ་

དག་ ིར་ ིད་འོངས་ཏེ། རང་རང་གི་ ལ་ ེར་ཞིང་རང་རང་གི་ ལ་ ་ ེལ་ངེས། ༡༦ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་
བ ོན་པ་བ ེད་དེ་བདག་གི་མི་སེར་ ི་ལམ་ལ་ གས་ཤིང་། བདག་གི་མཚན་དཔང་ ་བ གས་ནས། ོན་
ཆད་དེ་དག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ལ་བ་ ཱལ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་ ་བ ག་པ་བཞིན། ངས་
གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་བར་ ་ཞེས་མནའ་བོར་ན། དེ་དག་བདག་གི་མི་
སེར་ ི་ ོད་ ་ག ག་པར་ ། ༡༧ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཉན་པར་མི་ ེད་ན། བདག་གིས་ ལ་ ེ་དེ་འདོན་པར་

ེད། བཏོན་པར་མ་ཟད་མེད་པར་ ་ངེས་ཞེས་པའོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན༎

༡༣ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་གསོ་མའི་རས་ ི་ ་རགས་ཤིག་ཉོས་ཏེ་ ེད་པར་ཆོངས་ཤིག
་ནང་ ་འཇོག་མི་ ང་ཞེས་ག ངས། ༢ ངས་གཙ་བོའི་ག ང་བཞིན་ ། ་རགས་ཤིག་ཉོས་ནས་

ེད་པར་བཅིངས། ༣ གཙ་བོའི་ག ང་ཐེངས་གཉིས་པར་ང་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༤ ོད་ ིས་ཉོས་པའི་
་རགས་ཏེ། ོད་ ི་ ེད་པའི་ ་རགས་དེ་ ེར་ནས་ཕ་ ཱད་གཙང་བོའི་འ མ་ ་སོང་ ེ། ་རགས་ ལ་

དེའི་ ག་ བས་ཤིག་ ་ ེད་རོགས་ཞེས་ག ངས། ༥ ང་སོང་ནས་གཙ་བོས་བ ོས་པ་བཞིན། ་རགས་ཕ་ ཱད་
གཙང་བོའི་འ མ་ ་ ས། ༦ ཉིན་འགའ་འདས་ ེས། གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་ཡར་ལངས་ཏེ་ཕ་ ཱད་གཙང་བོའི་

ོགས་ ་སོང་ནས། བདག་གིས་ ོད་ལ་དེ་ ་ ེད་པར་བ ོས་པའི་ ་རགས་དེ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༧ ང་
ཕ་ ཱད་གཙང་བོའི་ ོགས་ ་སོང་ནས། ་རགས་ངས་ ེད་པའི་ ལ་དེ་ནས་ ངས་ ང་། ་རགས་ ལ་ནས་

ོད་ ོ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ར་འ ག་པ་མཐོང་།
༨ གཙ་བོའི་ག ང་ང་ལ་བབས་ནས། ༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དཔེ་དེ་བཞིན་ ་ཡ་ ་ འི་ང་

ལ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ང་ ལ་ཆེན་པོ་དེ་ ོག་པར་ ེད། ༡༠ དམངས་ངན་པ་འདི་དག་གིས་བདག་གི་
ག ང་ལ་མི་ཉན་པར། རང་གི་སེམས་ ོང་བོ་ ར་ ོད་ཅིང་། ་གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་བ ེན་ཞིང་
བ ར་བར་ ས་པས། དེ་དག་ ང་ ་རགས་འདི་བཞིན་ ོད་ ོ་མེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༡ གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ་རགས་ཇི་ ར་ ེད་པར་ཉེ་བ་ཇི་བཞིན། བདག་གིས་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་
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ད་ཡོངས་བདག་དང་ཉེ་བར་ ། དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་བ་དང་། བདག་ལ་
མཚན་ ན་ གས་དང་། བ ོད་བ གས་དང་། གཟི་ ིན་འཐོབ་པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གིས་ཉན་
པར་མི་ ེད།

༡༢ དེ་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས། ་མ་ཐམས་ཅད་ཆང་གིས་ཆང་གིས་
བཀང་ན། དེ་དག་གིས་ ོད་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ ་མ་ མས་ཆང་གིས་བཀང་དགོས་པ་མིཤེས་སམ་ཞེས་ཟེར་
ངེས། ༡༣ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོས། བདག་གིས་ ལ་འདིའི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་དེ། ་བིད་ ི་ ི་ལ་ ོད་
པའི་ ེ་བོ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ཆང་གིས་
བཟི་ ་འ ག་དགོས་ག ངས། ༡༤ གཙ་བོས། བདག་གིས་དེ་དག་ཕན་ ན་གདོང་ ག་པར་ ེད་པ་ ེ། ཕ་དང་

་ཕན་ ན་གདོང་ ག་པར་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ ིང་ ེ་མི་བ ེད། གཅེས་པར་མི་འཛན། མས་སེམས་མི་
བ ེད་པར། དེ་དག་ཚར་གཅད་པར་འ ར་རོ་ག ངས་ཞེས་ག ངས།

༡༥ ོད་ཅག་གིས་ཉོན་ཅིག ་བ་ གས་ཏེ་ཉན་པ་ལས། ང་ ལ་ ེ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་
ག ངས་ཚར་རོ༎ ༡༦ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ག་ མ་ ེབས་ ་མ་བ ག་པའི་ཡར་ ོན་དང་། ོད་
ཅག་གི་ ང་བ་ ན་པའི་རི་ནས་མ་འ ེལ་བའི་ཡར་ ོན་ ། གཟི་བ ིད་ཁོང་ལ་བ ོལ་ཅིག དེ་ལས་ ོག་ན།

ོད་ཅག་གིས་རེ་ ག་ ས་པའི་འོད་ ང་ཡང་ཁོང་གིས་འཆི་ ིབ་དང་། ག་ ག་པོ་ ་གཏོང་ངེས། ༡༧ གལ་
ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ག ང་འདི་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད་ན། ངས་ ོད་ཅག་གི་ང་ ལ་ལ་བ ས་ཏེ་ ན་ ོད་ ་ ་
བར་འ ར། ངའི་མིག་ནི་མཆི་མས་ཁེངས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་མང་ཚགས་གཞན་ ིས་བཙན་

་ ེར་བས་སོ༎
༡༨ ོད་ ིས་ ེ་བོ་དང་ ལ་ མ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཉམ་ ང་བར་ ིས་ཏེ། དམའ་སར་ ོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་མགོ་རས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་ཅོད་པན་ཐང་ ་ ང་ཟིན་ཞེས་ ས་ཤིག ༡༩ ོ་ ོགས་ ་གནས་
པའི་མཁར་ མས་ ི་ ོ་གཏན་ཏེ་འ ེད་མཁན་མི་འ ག ཡ་ ་ ་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ས། ཡོངས་ ་འ ོག་
བཅོམ་ ས་ཟིན།

༢༠ ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོགས་ནས་འོངས་པ་ མས་ལ་ ོས་དང་། ོན་ཆད་ ོད་ལ་གནང་བའི་འབངས་མི་
ེ། ོད་ ི་ཡིད་ ་འོང་བའི་འབངས་མི་ མས་ད་ ་གང་ ་ཡོད། ༢༡ གཙ་བོས་ ོད་རང་གིས་བ ིགས་པའི་
ོགས་པོ་འགོ་བར་བ ོས་ཏེ། ོད་ལ་དབང་བ ར་ན། དེ་ ས་ ོད་ལ་ད་ ང་ ད་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ེ་གཟེར་
ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་དང་འ ་བར་ ོད་རང་ན་ ག་གིས་ཐེབས་པར་མི་འ ར་རམ། ༢༢ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་

སེམས་ ། འདི་དག་ཅིའི་ ིར་ངའི་ ེང་ ་བབས་པ་ཡིན་ཞེས་འདོད་ན། ོད་ ིས་བསགས་པའི་ ག་ཉེས་ཤིན་
་མང་བས། ོད་ ི་ ་ ེ་ཡར་བཏེགས་ཤིང་། ོད་ ི་ ི་ ིང་ལ་ ས་ཕོག་པ་རེད།

༢༣ ་ཤ་བས་རང་གི་ ི་མོ་བ ེ་ ས་སམ། གཟིག་གིས་རང་གི་ཐིག་ལེ་བ ར་ ས་སམ། གལ་ཏེ་ ས་ན།
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ོད་ཅག་ངན་ལ་གོམས་པ་ མས་ ིས་ ང་བཟང་ ོད་པར་ ས། ༢༤ དེ་བས། ང་གིས་ ར་བའི་སོག་མ་དང་
འ ་བར། བདག་གིས་དེ་དག་ཐང་ ོང་གི་ ང་གིས་འ ར་བར་ ། ༢༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ ོད་ལ་
ཐོབ་འོས་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་བཅལ་བའི་ ལ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདག་བ ེད་དེ་ ོང་
བ་༼ཡང་ན། འ ་ །༽ལ་བ ེན། ༢༦ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ་ ེ་ ོད་ ི་མགོ་ ་བཀབ་ནས། ག་ ོ་བའི་
ཆ་ མས་ ིར་མངོན་པར་ ེད། ༢༧ ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ཏེ། རི་ ང་ ན་ ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་
དང་། སིལ་ ་འདོན་པ་དང་། འདོད་པར་ ོད་པ་ མས་བདག་གིས་མཐོང་བར་ ར། ེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས།

ོད་ལ་ཆག་ ོ་འ ང་བར་འ ར། ོད་མི་གཙང་བར་ ས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་
སོ༎

༡༤ གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་རམ་ ཱ་ལ་བབས་ནས་ཐན་པའི་ ལ་ ི་གནོད་ ོན་ ོར་ ེང་བ་འདི་ ་ ེ།
༢ ཡ་ ་ ་ ོ་ག ང་གིས་གཟིར་ཞིང་མཁར་ ོ་ཉམས་པར་ ར། འབངས་ མས་ ིས་ ་བ་

ནག་པོ་ ོན་ཏེ་ས་ ་བ ད་ཡོད་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ག ང་འབོད་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་ ག ༣ ཁོ་ཚའི་ ་
ག་དག་གིས་མི་ ང་ ་ལེན་ ་བཏང་ཡང་། དེ་དག་ ིང་ འི་ཁར་ ེབས་ཚ་ ་མེད་པས། ོད་ ོང་བ ང་
ེ་ངོ་གནོངས་ནས་མགོ་བོ་བ མས་ཞོར་ ིར་ལོག ༤ ཞིང་ས་ ོག་མཁན་ མས་ ང་ངོ་གནོངས་ནས་མགོ་བོ་

བ མས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཆར་ ་མ་བབས་པས་ས་གཞི་ཡང་ མ་ཞིང་གས་པར་ ར། ༥ ་མེད་པས་རི་ཐང་གི་
་མོས་ ང་ཤེ ་བཙས་ ེས་འདོར་བར་ ེད། ༦ ང་ ོད་ ་ཐིང་ངེར་ ང་བའི་མཐོ་སར་འ ེང་ ེ། ཅེ་ ང་

བཞིན་ ་ད གས་ཧལ་ཧལ་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་མེད་པས་མིག་ ང་རིབ་པར་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་དཔང་བོར་ ར་ནས་ང་ཚ་ ་ག གས་ ས་ ང་། ེད་ ིས་

ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ས་ནས་དོན་མཛད་པར་ ། ངེད་ཅག་ཐེངས་མང་པོར་ལོག་ལམ་ ་ གས་ཏེ་ ེད་ལ་
ཕོག་ ག་བཏང་། ༨ ད ི་སི་རལ་ ི་རེ་ ོས་དང་། ཁོ་རང་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་ ས་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཇོ་བོ་
ལགས། ེད་རང་ཅིའི་ ིར་ ལ་འདིར་གནས་གཡར་བ་དང་འ ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞག་གཅིག་ལ་གནས་ཚང་
གཡར་བའི་ལམ་འ ོ་བ་ང་འ ་བ་ཡིན། ༩ ེད་རང་ཅིའི་ ིར་ཧོན་ཐོར་བའི་མི་དང་འ ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་
གཞན་ ོག་ ོབ་མི་ ས་པའི་དཔའ་ ལ་དང་འ ་བ་ཡིན། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ ར་བཞིན་ངེད་ཅག་
གི་ ོད་ ་བ གས་ཤིང་། ངེད་ཅག་ལའང་ ེད་ ི་མཚན་འོག་གི་མི་ཡིན་པར་འབོད་པས། ེད་ངེད་ཅག་དང་
འ ལ་བར་མ་ ེད་ཅིག

༡༠ གཙ་བོས་མི་སེར་འདི་ མས་ལ། མི་སེར་འདི་ མས་ ིས་རང་དགར་༼མ་ཡིག་ ། འ མ་ཞེས་བཀོད་
ཡོད།༽ ད་དེ། དེའི་ ོགས་གོམ་མཚམས་འཇོག་པར་མི་ ེད་པས། གཙ་བོས་དེ་དག་ད ེས་བཞེས་གནང་མི་

ིད། ད་ ་དེ་དག་གིས་ ག་ཉེས་ལ་དགོངས་ནས། དེ་དག་གི་ནག་ཉེས་འདེད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས།
༡༡ གཙ་བོས་ང་ལ། མི་སེར་འདི་དག་ལ་ཕན་རེག་ ིར་གསོལ་བ་འདེབས་མི་དགོས། ༡༢ དེ་དག་གིས་ ང་
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གནས་ ང་བའི་ ས་ འང་། བདག་གིས་དེ་དག་ ད་འབོད་ལ་གསན་མི་ ིད། དེ་དག་གིས་དམར་བསང་
དང་དཀར་མཆོད་ ལ་ཡང་། བདག་གིས་ད ེས་བཞེས་མི་གནང་བར། བདག་གིས་མདའ་མ ང་དང་། ་གེ་
དང་། གཉན་ནད་ ིས་དེ་དག་འཇོམས་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༡༣ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་མ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་
ལགས། ང་ ོན་པ་དེ་དག་གིས་ ན་ ་ཁོ་ཚར། ོད་ཅག་གིས་ ི་མ ང་མཐོང་བར་མི་འ ར་ལ། ་གེ་ཡང་

ང་བར་མི་འ ར། གཙ་བོས་གནས་འདིར་ ོད་ཅག་ལ་གཏན་ ི་བདེ་བ་གནང་ངེས་ཟེར་ཞེས་ ས། ༡༤ གཙ་
བོས་ང་ལ། ང་ ོན་པ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་མཚན་གཡར་ཏེ་ ང་ ན་མ་ ོན་པ་ཡིན། བདག་གིས་དེ་དག་
མ་མངགས་ཤིང་། དེ་དག་ལ་བ ོ་བ་མ་མཛད་པར་མ་ཟད། དེ་དག་ལའང་ག ང་ཡང་བ ོད་མེད་པས། དེ་
དག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བ ན་པའི་ ང་ནི། ི་ ས་དང་མོ་ ན་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་ ིང་བོ་མེད་པའི་དོན་
དང་། རང་སེམས་ ི་གཡོ་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༥ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་མཚན་གཡར་
ཏེ་ ང་ ོན་མཁན་དེ་དག་ནི། བདག་གིས་མངགས་པ་མ་ཡིན་ ང་། དེ་དག་གིས་གནས་འདིར་ ི་མ ང་
དང་ ་གེ་འཇིགས་པ་ཡོད་མི་ ིད་ཟེར། དོན་དངོས་ ་ ང་ ོན་པ་དེ་དག་ ི་མ ང་དང་ ་གེས་འཇོམ་པར་
འ ར། ༡༦ དེ་དག་གིས་བ ན་པའི་ ང་ལ་ཉན་མཁན་ ི་མི་སེར་ མས་ ང་ ་གེ་དང་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་
པས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ ང་ ་འ ེལ་ཏེ། རོ་ལ་བདག་ ེད་མཁན་མེད་པར་འ ར། དེ་དག་གི་ ང་མ་ ་

ག་དང་བཅས་པའང་དེ་ ར་ ་འ ར་ངེས། བདག་གིས་དེ་དག་ངན་ མས་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འཕོ་ངེས།
༼ཡང་ན། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ནག་ཉེས་ ི་ ིན་པ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ ེད་ཅེས་ ང་བ ར་བར་

།༽ ༡༧ ོད་ ིས་ག ང་འདི་དེ་དག་ལ་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། བདག་གི་ ན་ ང་ཉིན་མཚན་ ན་ ་མཆི་
མས་ཁེངས་པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་མི་སེར་ མས་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ ོད་ ི་ན་ ང་མ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ལ་གས་ཀ་དང་གཏོར་བཤིག་གི་ ས་ ི་མོ་ཕོག་གོ་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༨ བདག་རི་ཐང་ ་སོང་ན།
དེ་ ་ ིས་བསད་པ་འ ག་པ་མཐོང་ལ། བདག་མཁར་ནང་ ་འ ལ་ན། དེ་ ་ ་གེ་དང་ན་ཚས་ཤི་བ་མང་པོ་
མཐོང་བར་འ ར། ཐ་ན་ ང་ ོན་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ མས་ ང་ ལ་ ེ་ཕན་ ན་དབར་འ ར་ཏེ། ཤེས་
ཡོན་ཅི་ཡང་མེད་པར་འ ར་༼ཡང་ན། ཇི་ ར་ ེད་དགོས་པའང་མི་ཤེས་པར་འ ར།༽ཞེས་ག ངས།

༡༩ ེད་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཡོངས་ ་དོར་ཟིན་ཏམ། ཙ་ཡོན་ལ་ ེད་ ི་ གས་ ན་ནམ། ཅིའི་ ིར་
ངེད་ཅག་ལ་བ ང་ནས་ནམ་ཡང་ ག་བ ེད་མི་འ ང་བར་ ས་པ་ཡིན། ངེད་ཅག་གིས་བདེ་འཇགས་ལ་

ག་ ང་། ཕན་པ་ཐོབ་པར་མ་ ར། ག་བ ེད་འ ང་བར་ ག་ ང་། དེ་ལས་ ོག་ ེ་དངངས་ ག་ ེབས།
༢༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ནག་ཉེས་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ག་ཉེས་ངོས་ལེན་ །
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། ༢༡ ེད་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ས་ཏེ། ངེད་
ཅག་ལ་ གས་ ན་པར་མ་ ེད། ེད་ ི་རིན་ཆེན་ ི་ཡི་གཟི་བ ིད་ཉམས་པར་མ་ ེད་ཅིག ེད་ ིས་ངེད་
ཅག་ལ་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་མ ེན་པར་བ ི་བ་ལས་འདོར་བར་མ་ ེད་ཅིག ༢༢ ི་ ེའི་ ིང་བོ་མེད་པའི་



ཡེ་རེམ་ ཱ 15 1173

་ མས་ ི་ ོད་ན་ཆར་འབེབ་ ས་པ་ཞིག་ཡོད་དམ། གནམ་ནས་རང་དགར་ ང་ཆར་འབབ་ ིད་དམ།
གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། དེ་ ར་མཛད་ ས་པ་ནི་ ེད་མ་ཡིན་ནམ། དེ་བས། བདག་གིས་ ར་བཞིན་

ེད་ལ་ ག་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ེད་ ིས་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༥ གཙ་བོས་ང་ལ། མོ་ཤེ་དང་ཤ་ ་ཨེལ་འོངས་ནས་བདག་གི་ ང་ ་ ་བ་ ས་ ང་། བདག་གི་ གས་
ིས་མི་སེར་འདི་དག་གཅེས་པར་འཛན་མི་ ིད། ོད་ ིས་དེ་དག་བདག་གི་ ན་ལམ་ནས་བདས་

ཏེ། དེ་དག་མར་འ ོ་ ་ གས་ཤིག ༢ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ། ངེད་ཅག་གང་ ་འ ོ་ཞེས་ ིས་ན། ོད་ ིས་དེ་
དག་ལ། གཙ་བོས། འཆི་ལམ་ ་བ ངས་པ་ནས་འཆི་བར་ངེས། ི་འོག་ ་འཆི་བར་འ ར་བ་ མས་ ི་ལ་ ོད་
ངེས། ་གེས་འཆི་བར་འ ར་བ་ མས་ ་གེ་དང་འ ད་ངེས། འ ོག་པར་འ ར་བ་ མས་འ ོག་པར་འ ར་
ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༣ གཙ་བོས། བདག་གིས་གནོད་ ེད་བཞི་བཏང་ནས་དེ་དག་གསོད་
པར་ ེད། གང་དག་ཅེ་ན། ི་མ ང་གིས་གསོད་པ་དང་། ིའི་རིགས་ ིས་ གས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་འདབ་
ཆགས་ ིས་གསོད་པ་དང་། ས་ ེང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ིས་ ར་མིད་ ེད་པ་བཅས་བཞིའོ༎ ༤ དེ་མིན་དེ་
དག་གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་ད ས་ ་ཕར་ག ག་ ར་ག ག་ ་ངེས། འདི་དག་ནི་ཧིས་ཀི་ ཱའི་

་མ་ན་ཤེ་ཡིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ད་པའི་ངན་འ ས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༥ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལགས། ་ཞིག་གིས་ ོད་ ིང་ ེ་ ིད། ་ཞིག་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ོ་བ་ཡིན། ་ཞིག་ཁ་ ིར་

འཁོར་ནས་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ ། ༦ གཙ་བོས། ོད་ ིས་བདག་དོར་ནས། ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་སོང་བས། བདག་
གིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་ཞིང་། ོད་རང་འ ང་བར་ ེད། བདག་ནི་ ེས་འ ོད་ ེ་བར་ཡང་ གས་

ན་པར་འ ར། ༧ བདག་གིས་མངའ་ཁོངས་འདིར་གནས་པའི་མཁར་ ོ་དག་ ། གཞོང་བས་བདག་གི་མི་
སེར་ མས་ གས་ནས། དེ་དག་གི་ ་དང་ ་མོ་གསོད་པར་ ེད། བདག་གིས་དེ་དག་མེད་པར་ ས་ ང་། ད་

ང་ལམ་གང་ལ་ གས་པ་དེ་ལས་འ ལ་བར་མི་ ེད། ༨ དེ་དག་གི་ གས་ས་མ་ མས་ནི་བདག་གི་ ན་ལམ་
་ ་མཚའི་ ེ་མ་ལས་ ང་མང་བར་འ ར། བདག་གིས་འཇོམས་ ེད་གང་ཞིག་ཉིན་ ང་གི་ ས་ ་བཏང་

ནས། གཞོན་ ་ མས་ ི་མ་ལ་ ོལ་ ་འ ག་ངེས་པས། ག་བ ལ་དང་འཇིགས་པ་ ོ་ ར་ ་དེའི་ ེང་ ་
འབབ་པར་འ ར། ༩ ་བ ན་ ེས་པའི་ ད་མེད་དེའི་ ས་ ོབས་ཉམས་ཟིན་པས། ཉིན་དཀར་ ི་ ས་ འང་
ཉི་མ་མེད་པར་ ར་ཏེ། ངོ་གནོངས་པར་འ ར། དེ་ལས་གཞན་པ་ མས་བདག་གིས་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་
ནས་ ི་མ ང་གི་འོག་ ་འཆི་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་པའོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༠ ེ་ངའི་ཨ་མ་ལགས། ོད་ ིས་ས་གཞི་ཡོངས་ནས་གཞན་ལ་ ོད་ཅིང་འ ན་པའི་ ིར་ ་ང་བཙས་
པས། ང་ལ་ཆག་ ོ་འ ང་བར་འ ར། ངས་གཞན་ལ་གཡར་བ ི་མ་ ས་ཤིང་། གཞན་ནས་ ང་གཡར་བ ི་མ་

ས་ནའང་། མི་ མས་ ིས་ང་ལ་གཤེ་གཤེ་ ེད།
༡༡ གཙ་བོས། བདག་གིས་ ོད་རང་བ ན་པར་ ེད་ཅིང་། ོད་ལ་ཕན་གདགས་པར་ ེད། གནོད་ ོན་
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དང་ ག་བ ལ་འ ང་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། བདག་གིས་ད ་བོས་ ོད་ལ་ ་བ་ ེད་ ་འ ག ༡༢ མི་ མས་ ིས་
གས་དང་ཟངས་ཏེ། ང་ ོགས་ ི་ གས་གཅོད་པར་ ས་པ་ཡིན། ༡༣ བདག་གིས་ ོད་ ིས་གནས་འདི་ནས་

ནོར་འ ལ་བཟོས་པ་ལ་བ ས་ཏེ། ོད་ ི་ ་དང་ནོམ་པ་བཅོམ་ནོར་ ་ ས་ནས། ད ་བོ་ མས་ལ་རང་
དགར་འ ལ། ༡༤ བདག་གིས་ ང་ད ་བོ་ མས་ལ་བཅོམ་ནོར་འདི་ ོད་ ི་མི་ཤེས་པའི་གནས་ ་འ ེར་ ་
འ ག་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ཁོང་ ོའི་མེ་ ེ་འདིས་ ོད་ཅག་བ ེག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་མངོན་མ ེན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པས། ེད་ ིས་ང་ གས་ལ་འཛན་རོགས།
ང་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་རོགས། ང་ ག་ལ་ ོར་མཁན་ མས་ལ་འཁོན་ལན་བ ོག་རོགས། དེ་དག་ལ་བཟོད་

ོམ་ ས་ནས་ངའི་ ོག་མི་ལེན་པར་ ། ང་ལ་ ེད་ ི་ཆེད་ ་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པ་མ ེན་པར་མཛད་ཅིག
༡༦ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ག ང་ཐོས་པ་དེ་ཟས་བཞིན་ ་ཟོས་པ་ཡིན།

ེད་ ི་ག ང་ནི་ངའི་སེམས་ ི་ ོ་དགའ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་ ེད་ ི་མཚན་འོག་གི་མི་ཞེས་འབོད་པ་
ཡིན། ༡༧ ང་ནི་དགའ་ ོན་ལ་རོལ་མཁན་དག་གི་ད ས་ ་མ་བ ད་ལ། དེ་ལ་དགའ་བའང་མེད། ང་ ེད་ ིས་
བ ལ་བ་༼མ་ཡིག་ ། ག་གིས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བཞིན་ཁ་རོག་གེར་ཁེར་ ང་ ་བ ད་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ེད་ ིས་ངའི་སེམས་པ་ཞེ་ ང་གིས་ཁེངས་ ་བ ག་ཡོད། ༡༨ ངའི་ ག་བ ལ་ནི་ཅིའི་ ིར་ ས་ ན་རིང་
བོར་མཚམས་མི་འཇོག་པ་ཡིན། ངའི་ ་ཁ་ནི་ཅིའི་ ིར་གསོ་ཐབས་མེད་ཅིང་། ག་བ ེད་མི་འ ང་བ་ཡིན།

ེད་ནི་ མ་པ་ མ་པོ་ཞིག་དང་འ ་བར་ང་ལ་གཡོ་ ར་ ོམ་པ་ཡིན་ནམ།
༡༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིར་ལོག་ན། བདག་གིས་ ོད་ ར་ཡང་ ིད་འོངས་ཏེ། ོད་བདག་

གི་ ང་ ་འ ེང་ ་འ ག གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་བཟང་བོ་དང་ངན་པ་འ ེད་ཤེས་ན། ོད་ནི་བདག་གི་ཞལ་ ི་ ོ་
མོ་ ས་ཆོག ཁོ་ཚ་ ོད་ལ་དབང་བར་འ ར་ཞིང་། ོད་ཁོ་ཚ་ལ་དབང་བར་མི་འ ར། ༢༠ བདག་གིས་ ོད་
རང་འབངས་འདི་དག་གི་མ ན་ ་བཙན་པོ་ཟངས་ ི་མཁར་ཞིག་ ་བཏང་ ེ། དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ ར་

ོལ་ ས་ ང་ ོད་ལས་ ལ་བར་མི་འ ར། བདག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ོད་ ི་མགོ་ བས་
ེད། ོད་རང་ ོབ་པར་ ེད། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༡ བདག་གིས་ ོད་མི་ངན་པའི་ལག་ནས་
ོབ་པར་ ེད། ག་ ལ་བ་ མས་ ི་ལག་ནས་ ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༦ ཡང་གཙ་བོའི་ག ང་ང་ལ་བབས་ནས་འདི་ ་ ེ། ༢ ོད་ ིས་ ལ་འདི་ནས་ ང་མ་ ངས་ཤིང་།
་དང་ ་མོ་ ེས་ ་འ ག་མི་ ང་། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་འདི་ནས་ ེས་པའི་ ་དང་ ་མོ། དེ་

མིན་ ལ་ ེ་འདིར་དེ་དག་གསོ་མཁན་ ི་ཕ་མ་ མས་ ི་ ོར་ ེང་ ས། གཙ་བོས། ༤ དེ་དག་འཆི་ཁར་ ག་
བ ལ་ཆེ་ ེ། ་མཁན་མེད་ལ་ ར་འ ག་ ེད་མཁན་ཡང་མེད་པར། ས་ ེང་ ་ ་ ད་དང་འ ་ལ། ི་
མ ང་དང་ ་གེས་ཚར་གཅད་པར་འ ར། དེ་དག་གི་བེམ་པོ་ནི་ནམ་མཁའི་ ་དང་ས་ ེང་གི་གཅན་གཟན་

མས་ ི་ཁ་ཟས་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མི་ཤི་བའི་ ིམ་ ་ གས་
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མི་ ང་། ་འབོད་ ེད་མི་དགོས་ལ། དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ོ་ཡང་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་བདེ་
བ་དང་། མས་བ ེ་དང་། ིང་ ེ་སོགས་མི་སེར་ མས་ལས་འ ོག་པར་ ས། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་
པ་ཡིན། ༦ ན་གཞོན་ཡོད་ཚད་ ལ་འདིར་ཤི་ ེས། ར་འ ག་ ེད་མཁན་ཡོད་མི་ ིད། མི་ མས་ ིས་དེ་
དག་གི་ཆེད་ ་ ་འབོད་མི་ ེད། ས་ ི་ཡིས་ ས་པར་མི་ ེད། ་འ ེག་པར་ཡང་མི་ ིད། ༧ དེ་དག་ལ་མི་
ཤི་བའི་དོན་ ེན་ ང་ཡང་། མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་བག་ལེབ་གཅོག་མི་ ིད་ལ། གཉེན་ཉེ་ཤི་བ་ལ་སེམས་
གསོ་ཡང་ ེད་མི་ ིད། དེ་དག་གི་ཕ་དང་མ་ཤི་ཡང་། ས་ ང་དེ་དག་ལ་ཆང་ཕོར་བ་གང་གི་སེམས་གསོ་
ཡང་ ེད་མི་ ིད། ༨ ོད་རང་དགའ་ ོན་ ེད་པའི་ ིམ་ ་ གས་ནས། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་
ལ་རོལ་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་ད་ ང་འཚ་བཞིན་པའི་ཉིན་མོར། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མིག་མ ན་ ་ ོ་བ་དང་དགའ་
བའི་དགོད་ ། མག་གསར་དང་བག་གསར་ ི་དགོད་ ། ལ་འདི་ནས་མཚམས་འཇོག་ ་འ ག་ངེས།

༡༠ ོད་ ིས་ག ང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་སེར་ལ་ ོན་ཅིག དེ་དག་གིས་ ོད་ལ། གཙ་བོས་ཅིའི་ ིར་
གནོད་ ོན་འདི་འ ་ཆེན་པོ་ཕབ་ ེ་ངེད་ཅག་ལ་ ོལ་ག ངས་པ་ཡིན། ངེད་ཅག་ལ་ ག་ཉེས་ཅི་ཞིག་ཡོད།
ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བསགས་པ་ཡིན་ཞེས་འ ི་ན། ༡༡ ོད་ ིས་དེ་དག་
ལ། གཙ་བོས། ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་བདག་དོར་ཞིང་། ་གཞན་ ི་ ེས་ ་ གས་ཤིང་བ ེན་བ ར་དང་ ག་

ས་ནས། བདག་གི་ ིམས་ གས་མ་བ ིས་པས་ཡིན། ༡༢ དེ་མིན་ ོད་ཅག་གིས་ངན་ལ་ ད་པ་ནི་ ོད་ཅག་
གི་མེས་པོ་ལས་ ང་ཚབས་ཆེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་རེ་རེ་རང་གི་སེམས་ ོང་བོའི་ ེས་ ་ གས་ཏེ་ངན་ལ་ ད་
དེ། བདག་གི་ག ང་ལ་ཡང་མ་ཉན། ༡༣ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ལ་འདི་ནས་བ ད་དེ། ོད་ཅག་དང་

ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ངོ་མི་ཤེས་ ལ་ ་བ ང་བར་ ། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ་གཞན་ལ་
བ ེན་བ ར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བཀའ་ ིན་གནང་མི་ ིད་ག ངས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག་ག ངས།

༡༤ གཙ་བོས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། མི་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན།
གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས། ༡༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ང་ ོགས་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པ་དང་། དེ་དག་མཐར་བ ད་པའི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་འ ེན་མཁན།
གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་ ེད། བདག་གིས་དེ་དག་ ར་ཡང་ ོན་ཆད་
བདག་གིས་དེ་དག་གི་མེས་པོ་ལ་བ ལ་བའི་ ལ་ ་ ེབས་ངེས་ཞེསག ངས།

༡༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཉ་བ་མང་པོ་བོས་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡར་ལེན་པར་ ེད།
དེ་ ེས་བདག་གིས་ ོན་པ་མང་པོ་བོས་ནས། རི་བོ་རེ་རེ་དང་། ང་འ ར་རེ་རེ་དང་། ག་ ང་རེ་རེ་ནས་དེ་
དག་འཛན་པར་ ེད། ༡༧ བདག་གི་ ན་ ིས་དེ་དག་གི་ ་ ོད་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པས། དེ་དག་གིས་
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བདག་གི་ ན་ལམ་ ་བ ིབ་པར་མི་ ས་ལ། དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ ང་བདག་གི་ ན་ལམ་ནས་འགེབ་པར་མི་
ས། ༡༨ བདག་གིས་ ོན་ལ་དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་དང་ནག་ཉེས་ ི་ བ་འ ར་ ིས་ ིན་པ་ལེན་པར་ ེད། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ང་བར་འོས་པའི་བེམ་པོས་བདག་གི་ས་གཞི་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་དང་། ཞེ་མེར་

བའི་དངོས་པོས་བདག་གི་ག ལ་ ་ མས་ཁེངས་པར་ ས་ཞེས་ག ངས།
༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ོབས་ གས་དང་། ངའི་མཁར་ ོང་ཡིན། དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་

ས་ ་ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡིན། ལ་ ེ་གཞན་པའི་མི་ མས་ས་མཐའ་ནས་འདིར་འོངས་ཏེ། ངེད་
ཅག་གིས་མེས་པོས་བདག་ ་བ ང་བ་ནི། ོང་བ་ཉིད་དང་། ོང་ཞིང་ཕན་མི་ཐོགས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་
ཟེར། ༢༠ མིས་རང་ལ་ ་བཟོ་ ས་སམ། དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ནི་ ་མ་ཡིན། ༢༡ གཙ་བོས། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་
ཤེས་ ་འ ག་དགོས། གང་ཞེ་ན། ད་ཐེངས་དེ་དག་ལ་དག་གི་ལག་པ་དང་བདག་གི་ ས་པ་ཤེས་ ་འ ག་
དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་གཙ་བོ་ཟེར་བ་ཤེས་པར་ ས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ ཡ་ ་ འི་ཉེས་པ་ནི་ གས་ ི་ ་ ་དང་ ོ་ ེ་ཕ་ལམ་ ིས་དེ་དག་གི་སེམས་ངོས་དང་། བསང་
ིའི་ ར་ ་བ ོས་ཏེ་བཀོད་པ་ཡིན། ༢ དེ་དག་གི་ ་དང་ ་མོས་ ང་ ང་མཐོ་ས་དང་། ོང་བོ་

ོན་པོའི་གམ་ ི་བསང་ ི་དང་ཤིང་ ་ ན་པར་ ེད། ༣ བདག་གི་རི་ཐང་གི་རི་བོ་ མ་པ། བདག་གིས་ ོད་
ིས་ ལ་འདིའི་མཐའ་བཞི་ནས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ལ་བ ས་ཏེ། ོད་ ི་ ་དངོས་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་།

དེ་མིན་མཆོད་ ི་ མས་ད ་བོ་ལ་བཅོམ་ནོར་ ་ ེར་ངེས། ༤ དེ་མིན་ ོད་རང་ཉིད་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་
པས། བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ནོར་ ལ་ཤོར་བར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ང་ ོད་ལ་ ོད་ ིས་ངོ་མི་
ཤེས་པའི་གནས་ ་ ོད་ ི་ད ་བོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ས་གཏན་ ་
བདག་ལ་ཁོང་ ོའི་མེ་ ེ་འབར་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཤ་ ག་གིས་ བ་པའི་མིའི་ད ང་བ་ལ་བ ེན་ཏེ། གཙ་བོ་སེམས་ནས་དོར་བ་དེ་
ལ་ཆག་ ོ་འ ང་བར་འ ར། ༦ དེ་ནི་ ་ངམ་ཐང་གི་གསོམ་ཤིང་དང་འ ་བར། བདེ་ ིད་ ོང་བར་མི་འ ར་
བར་མ་ཟད། ཐང་ ོང་ཐན་ མ་ ི་ ལ་དང་མི་མེད་པའི་བ་ ་ཅན་ ི་ ལ་ ་གནས་པར་ངེས།

༧ གཙ་བོ་བ ེན་ཅིང་། གཙ་བོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་དེར་བདེ་ ིད་ ན་པར་འ ར། ༨ དེ་ནི་ ་འ མ་
་བ གས་པའི་ ོང་བོ་དང་འ ་བར། གཙང་བོའི་ངོགས་ ་ ་བ་ གས་པར་འ ར། ཚ་བ་ཆེ་བའི་ ས་ལ་
ེབས་ ང་ ག་པར་མི་འ ར་ཏེ། ལོ་མ་ ར་བཞིན་ ོན་པར་གནས། ཐན་པའི་ ང་བའི་ལོ་ འི་ནང་ འང་

སེམས་ ར་ ེད་མི་དགོས་པར་མ་ཟད། འ ས་ ་ ས་ ར་ ིན་པར་འ ར།
༩ མིའི་སེམས་ནི་ ེ་དངོས་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་གཡོ་ ་ཆེ་ཞིང་། ངན་པའི་མཐར་ ག་ཡིན་པས། ་ཞིག་

ོགས་པར་ ས། ༡༠ བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་མི་སེམས་ལ་ཞིབ་ད ོད་དང་། མིའིི་ ོ་ ིང་ལ་ཚད་བགམ་ ེད་མཁན་
དེ་ཡིན་པས། མི་རེ་རེའི་ ོད་ ངས་དང་དེས་ཅི་ ས་པའི་མ ག་འ ས་ ར་དེ་ལ་ ིན་པ་ལེན་ངེས།
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༡༡ ེག་པས་རང་གི་ ོ་ང་མ་ཡིན་པ་ མས་ མ་པ་བཞིན། ལོག་པའི་ལམ་ནས་ནོར་ཐོབ་པ་ མས། དར་
མའི་ ས་ ་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ཁོ་དང་འ ལ་ཞིང་། མཐར་ཁོ་རང་ ན་ ོངས་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༢ ངེད་ཅག་གི་དམ་པའི་གནས་ནི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ཡིན། ཐོག་མ་ནས་མཐོ་སར་
བཀོད་ ིག་གནང་ཡོད། ༡༣ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་རེ་ ོས་ལགས། ས་ ོད་རང་དོར་བ་དེ་ཉིད་ངོ་
གནོངས་པར་འ ར། གཙ་བོས། བདག་འདོར་མཁན་ མས་ ི་མིང་ས་ནང་ ་ ི་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དེ་དག་གིས་ ་བོའི་མགོ་ ངས་ ་ ར་བ་བདག་དོར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ ན་གསོ་མཛད་ཅིག ང་ལ་ ག་བ ེད་འ ང་ངེས། ེད་ ིས་ང་ལ་
མགོན་ བས་མཛད་ན། ང་རང་ ོབ་ བ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་ངའི་བ ོད་ ལ་ཡིན། ༡༥ དེ་
དག་གིས་ང་ལ། གཙ་བོའི་གང་ ་ཡོད། ག ང་མངོན་ ར་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ༡༦ ང་ལ་མཚན་ན།

ེད་ ི་ ེས་ ་ གས་ཏེ་ ི་བོའི་ལས་ཀ་གཉེར་བས། ང་ནི་ ེད་ང་ ར་བ་ ར་ ་མ་ ལ་ཅིང་། གནོན་ ོན་
ཕོག་པའི་ཉིན་དེར་ཡང་སེམས་མ་ ོང་ ེ། འདི་ནི་ ེད་ ིས་མ ེན་གསལ་ ར་རེད། ངའི་ཁ་ནས་ཅི་ཤོར་བའི་
གཏམ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ ང་ ་ཡོད། ༡༧ ང་ནི་ ེད་ལ་འཇིགས་ ག་ ེས་ ་མ་འ ག ཆག་ ོ་འ ང་བའི་
ཉིན་དེར། ེད་ནི་ངའི་ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཡིན། ༡༨ ང་ ག་ལ་གཏོད་ མས་ངོ་གནོངས་ ང་ང་ངོ་གནོངས་

་མ་འ ག དེ་དག་ལ་དངངས་ ག་ ེས་ ་བ ག་ ང་ང་ལ་དངངས་ ག་ ེས་ ་མ་འ ག ཆག་ ོ་འ ང་
བའི་ཉིན་དེ་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་ཕབ་ཅིང་། བ་འ ར་ ི་འ ང་ ེད་ ིས་དེ་དག་འ ང་ ་ གས་ཤིག

༡༩ གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་རང་འབངས་ད ས་མ་ མས་ ི་ ོ་ཁ་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ེ་བོ་འ ོ་འོང་ ེད་སའི་
ོ་ཁར་འ ེང་བར་མ་ཟད། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོ་ཁར་རེརེ་ནས་ ང་འ ེང་ནས། ༢༠ དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ཡ་
་ འི་ ེ་བོ་དང་། ཡ་ ་ འི་འབངས་མི། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་དེ། ོ་འདིའི་ནང་ ་

འ ལ་མཁན་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ག ངས་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་
གཟབ་ ེད་དགོས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ར་བོ་ ར་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོ་ མས་ ི་ནང་ ་འ ོ་མི་ ང་།
༢༢ དེ་མིན་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་རང་ ིམ་ནས་ ར་བོ་ ར་ཏེ་ ི་ ་འ ོ་མི་ ང་། ་བ་ཅི་ཡིན་ཡང་བ བ་
མི་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོར་བ ོས་པ་བཞིན། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་དམ་པའི་ཉིན་མོར་བ ར་
དགོས། ༢༣ དེ་དག་གིས་མི་ཉན་ནོ༎ ་བ་ གས་ཏེ་མི་ཉན་པའམ། ་ གས་དང་བཅས་ཏེ་མི་ཉན་ལ། བཀའ་

ོབ་ ང་དང་ ་ལེན་པར་མི་ ེད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༢༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གིས་སེམས་ཞིབ་མོས་བདག་ལ་ཉན་ཞིང་། ང་ལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ར་བོ་ ར་ཏེ་མཁར་འདིའི་ ོ་ མས་

ི་ནང་ ་མ་འ ལ་བ་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དམ་པའི་ཉིན་མོར་བ ར་ཏེ། ་བ་ཅི་ཡང་མ་བ བས་ན།
༢༥ དེ་ ས་ ་བིད་ ི་ ི་ ེང་ ་ ོད་པའི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་དང་། ཁོ་ཚ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་དང་། དེ་མིན་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ མས་ཤིང་ ར་ ོད་པའམ། ་ལ་བཞོན་ནས་ ོ་འདིའི་ནང་ ་འ ལ་བར་མ་ཟད།
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མཁར་འདི་ཡང་ ས་གཏན་ ་གནས་པརའ ར། ༢༦ དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁོ་ར་
ཁོར་ ག་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་ ལ་དང་། མཐོ་ ང་དང་། རི་ ལ་དང་། དེ་མིན་ ོ་ཡི་ ལ་ནས་མི་ མས་
འོངས་ཤིང་། ལག་ ་དམར་བསང་དང་། བདེ་མཆོད་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། བ ག་ ོས་དང་། དེ་མིན་

གས་ ེ་ ་བའི་མཆོད་པ་སོགས་ ེར་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ་འ ོ་ངེས། ༢༧ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་
བདག་གི་ག ང་ལ་མ་ཉན་ཞིང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡང་དམ་པའི་ཉིན་མོར་མ་བ ར་བར། ངལ་གསོའི་ཉིན་
མོར་ ར་བཞིན་ ར་བོ་ ར་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོ་ མས་ ི་ནང་ ་འ ལ་ན། བདག་གིས་ ོ་ མས་ ི་ནང་

་མེ་བ ོན་ངེས། མེ་འདི་ཡིས་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཕོ་ ང་བ ེག་པ་དང་། མེ་གཞིལ་མི་ ས་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༡༨ གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ །
༢ ོད་ཡར་ལངས་ཏེ་ ་མཁན་ ི་ ིམ་ ་སོངས་དང་། བདག་གིས་དེ་ ་ ོད་ལ་བདག་གི་

ག ང་ལ་ཉན་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༣ ང་རང་ ་མཁན་ ི་ ིམ་ ་ ེབས་ ས། ཁོས་འཁོར་ལོ་བ ོར་ནས་
་ ོད་བཟོ་བཞིན་མཆིས། ༤ ་མཁན་ ིས་འཇིམ་པའི་ ་ ོད་བཟོ་ ས། ཁོའི་ལག་པའི་ནང་ནས་ལེགས་ ་

མ་ ང་ཚ། འཇིམ་པ་དེས་ ོད་ཆས་གཞན་ཞིག་བཟོ་བར་ ེད་པ་སོགས་ ་མཁན་ ིས་ཇི་ ར་ལེགས་ན། དེ་
ར་བཟོ་བར་ ེད། ༥ གཙ་བོའི་ག ང་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༦ གཙ་བོས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་

ལགས། བདག་གིས་ ང་ ་མཁན་ལག་གི་འཇིམ་པ་བཞིན་ ོད་ཅག་བཀོལ་མི་ ས་སམ། ད ི་སི་རལ་བའི་
ིམ་ ད་ལགས། ་མཁན་ ི་ལག་ ་འཇིམ་པ་ཇི་ ར་འ ར་བ་དེ་བཞིན་ ། ོད་ཅག་ ང་བདག་གི་ ག་

ནས་དེ་ ར་ ་འ ར་ངེས། ༧ ནམ་ཞིག་བདག་གིས་རིགས་ ེ་འདི་དང་ ལ་ ེ་འདི་འདོན་པར་ ེད། བཤིག་
པར་ ེད། གཏོར་བར་ ེད་ཅེས་ག ང་ཡང་། ༨ གལ་ཏེ་བདག་གིས་ག ང་བའི་རིགས་ ེ་དེ། རང་གི་ངན་དང་
འ ལ་བར་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན་ན། བདག་ལ་ གས་འ ོད་ ེས་ནས་ཆག་ ོ་དེ་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་འབེབ་པར་
མི་ ེད། ༩ ནམ་ཞིག་བདག་གིས་རིགས་ ེ་འདི་དང་ ལ་ ེ་འདི་བ ན་པར་ ། ག ག་པར་ ་ཞེས་ག ང་
ཡང་། ༡༠ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ན་ལམ་ ་ངན་པར་བ ི་བའི་དོན་ མས་ ད་ཅིང་། བདག་གི་
ག ང་ལ་མི་ཉན་ན། བདག་ལ་ གས་འ ོད་ ེས་ཏེ། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་བདེ་ ིད་བ ོལ་བར་མི་ ེད།

༡༡ ད་ ་ ོད་ ིས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ཆག་ ོ་
བཀོད་དེ་ ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ོད་ཅག་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་དགོངས་ཡོད། ོད་ཅག་ངན་པའི་
ལམ་དེ་ནས་ ིར་འཁོར་ཏེ། རང་གི་ ་ ོད་བ ར་ཅིག་ག ང་ ང་ཞེས་ ས་ཤིག ༡༢ འོན་ ང་དེ་དག་གིས། དེ་
ལ་ཕན་པ་མི་འ ག ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ཐབས་བཀོད་ ར་ ད་པར་ ་ཞེས་ ས་ནས། མི་རེ་རེས་རང་གི་
སེམས་ ོང་བོའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ ོད་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༣ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ལ་ ེ་ མས་ལ་འ ི་ ་ ིན་དང་། འདི་ ་ འི་དོན་ཞིག་
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ང་བ་ ་ཡིས་ཐོས་ ོང་། ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ན་ ང་མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ིས་ཤིན་ ་ཞེ་
མེར་བའི་དོན་ཞིག་བ བས་སོང་། ༡༤ ལི་བ་ནོན་ ི་གངས་ནི་རི་ཐང་གི་ཕ་བོང་ལས་ཆད་པར་ ས་སམ། ང་
རིང་བོ་ནས་བ ར་འོངས་པའི་ ་འ ག་ནི་ ེམ་པར་ ས་སམ། ༡༥ བདག་གི་མི་སེར་ ིས་བདག་བ ེད་ནས་

་ ན་མར་ ོས་བ ག་ ེ། ཁོ་ཚ་བ ོད་པའི་ལམ་མམ་གནའ་བོའི་བ ོད་ལམ་ ེང་ ་འ ེལ་བར་ ར་བ་
དང་། བཟོ་བ ན་མཛད་མེད་པའི་ལམ་ ག་ ོག་གི་ནང་ ་ གས་པས། ༡༦ ཁོ་ཚའི་ ལ་མཐོང་ན་མི་ མས་
ངོ་མཚར་ཞིང་། ན་ ་འ ་བར་ ེད། ལ་འདིར་བ ད་པའི་མི་ མས་ནི་མཚར་ཏེ་མགོ་བོ་ག ག་པར་ ེད།
༡༧ ཤར་ ང་གིས་བདས་པ་བཞིན་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ད ་བོའི་མ ན་ནས་གཏོར་བར་ ེད། དཀའ་ ག་
དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ བ་ ོན་པ་ལས་ཞལ་ ོན་པར་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༡༨ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་གསོད་པའི་ ོས་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ངེད་ཅག་ལ་མཆོད་དཔོན་ ི་ ིམས་ གས་ ོབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་ ིས་ཐབས་ ས་འཐེན། ང་ ོན་པས་

ང་བ ན་པ་སོགས་མཚམས་ཆད་པར་མི་འ ར། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ ེ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ོལ་བར་ ། དེའི་
གཏམ་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་འཇོག་ ་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར།

༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་ ང་མཛད་ཅིང་། ང་ལ་འ ན་པར་ ེད་པ་མི་ མས་ ི་
གཏན་ལ་གསོན་ཅིག ༢༠ བཟང་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་ ང་ངམ། དེ་དག་གིས་དོང་ ས་ཏེ་ངའི་གཅེས་པའི་ ོག་
འ ོག་པར་ ོམ། ོན་ཆད་ང་ ེད་ ི་ ང་ ་འ ེང་ ེ་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ་བ་ ས་ཤིང་། ེད་ ི་ གས་ ོ་བ་
དེ་དག་ལས་བ ོག་པར་ ས་པ་དེ་ལ་ ེད་ ིས་དགོངས་པར་མཛད་ཅིག ༢༡ དེ་བས། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ ་
དང་ ་མོ་ ་གེ་དང་ ི་མ ང་ལ་ ོད་པར་ཤོག དེ་དག་གི་ ང་མར་ ་མེད་པ་དང་། གས་སར་ ས་པར་
ཤོག དེ་མིན་དེ་དག་གི་ ེས་པ་ མས་འཆི་བདག་གིས་འ ེར་ཞིང་། དེ་དག་གི་གཞོན་ ་ མས་ག ལ་ནས་ ི་
ཡིས་གསོད་པར་ཤོག ༢༢ ེད་ ིས་ ོ་ ར་ ་ད ་དམག་དེ་དག་གི་ ེང་ ་བཏང་བའི་ཚ། མི་ མས་ ིས་དེ་
དག་གི་ཆོ་ངེའི་ ་ཁང་པའི་ནང་ནས་མཆེད་འོངས་པ་ཐོས་པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་དོང་ ས་
ཏེ་ང་འཛན་པར་ ོམ་ཞིང་། ོག་ ི་བ གས་ཏེ་ངའི་ ང་བ་འཛན་པར་ ེད། ༢༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་དག་
གིས་ང་གསོད་པར་ ོམ་པའི་འཆར་འགོད་ཐམས་ཅད་ ེད་ ིས་མ ེན་པས། དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ ་ཡངས་ ་
གཏོང་མི་དགོས་ལ། ེད་ ི་ ང་ ་དེ་དག་གི་ཉེས་པའང་བ བ་མི་དགོས། དེ་དག་ ེད་ ་ ང་ ་འ ེལ་བར་
ཤོག ེད་ ི་ གས་ ོས་པའི་ཚ་དེ་དག་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་ཤོག།

༡༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་མཁན་ ི་ ་མ་ཉོས་ ེས། མི་སེར་ ོད་ ི་ ན་པ་དང་མཆོད་
དཔོན་ ོད་ ི་ ན་པ་ མས་ ིད་དེ། ༢ བེན་ཧིན་ནོམ་ ང་བའམ། ཧ་ཨར་ཟིའི་༼ ་ཆག་ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན།༽ ་ ོར་སོང་ ེ། བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ོས་པའི་ག ང་ མས་ ོགས་ཤིག ༣ གང་ཞེ་ན། ཡ་ ་ འི་
ེ་བོ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མ་པ། གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་
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ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས། བདག་གིས་གནས་འདིར་གནོད་ ོན་འབེབ་ངེས། དེ་ཐོས་མཁན་ཚའི་ ་བ་ ར་
ིས་འགེང་བར་འ ར། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་དང་། དེ་དག་གི་མེས་པོ་དང་། དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་ ེ་བོས་

བདག་བ ར་ནས། ལ་འདི་ ན་ ོད་ ི་གནས་ ་བ ིས་ཏེ། ལ་འདི་ནས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ་གཞན་ལ་ ོས་
བ ག་པ་དང་། ལ་འདི་མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་གིས་ཁེངས་པར་ ས། ༥ དེ་མིན་རང་གི་ ་ མས་མེ་ ་ ལ་ཏེ་
བ་ ཱལ་ལ་དམར་བསང་ ་འ ལ་ཆེད། བ་ ཱལ་ལ་བསང་ ི་ཡང་བ ིགས། འདི་ནི་བདག་གིས་བ ོས་པ་མ་
ཡིན་ཞིང་། བདག་གིས་ ེང་བ་མ་ཡིན་ལ། བདག་གི་ གས་ ་ཤར་བའང་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་
ག ངས། ༦ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེ་བས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ལ་འདི་ལ་ཐོ་ཕེད་དང་བེན་ཧིན་ནོམ་

ང་བ་ཞེས་མི་འབོད་པར། གསོད་ག བ་ ི་ ང་བ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། ༧ བདག་གིས་ ལ་འདི་ནས་ཡ་
་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ངན་ ས་ ོང་བར་གཏོང་བ་དང་། དེ་དག་ད ་བོའི་མ ན་ ་ ི་ཡིས་ ེལ་བའམ།

ཁོའི་ ོག་འཚལ་མཁན་ ི་མི་དེའི་ལག་འོག་ ་འ ག་པར་ ། བདག་གིས་དེ་དག་གི་བེམ་པོ་ནི་ནམ་མཁའི་
་དང་། ས་ ེང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ི་ཁ་ཟས་ ་ ེར་ངེས། ༨ བདག་གིས་མཁར་འདི་གཞན་ ིས་མཐོང་

ན་ངོ་མཚར་ཞིང་འ ་ ོད་ ེད་ས་ཞིག་ ་གཏོང་ངེས། འདི་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ ིས་མཁན་འདིར་
ཐེབས་པའི་གནོད་ ོན་ལ་བ ས་ཏེ་ངོ་མཚར་ཞིང་འ ་བར་འ ར། ༩ བདག་གིས་དེ་དག་བ ོར་བ མས་དང་
དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་ ས་ཏེ། ད ་བོའམ་ཁོའི་ ོག་འཚལ་མཁན་དག་གིས་ཁོ་ཚ་དཀའ་ ག་ལ་གཏོད་
པའི་ ས་ ། མི་ མས་ ིས་རང་གི་ ་ ་མོ་དང་ ོགས་པོའི་ཤ་བཟའ་བར་འ ར།

༡༠ ོད་ ིས་མཉམ་ ་སོང་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ་མ་དེ་བཅག་ ེས། ༡༡ དེ་དག་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གང་ཞེ་ན། ་མཁན་ ི་ ་མ་བཅག་པ་ ར། བདག་གིས་དམངས་འདི་དང་མཁར་

འདི་བཅོམ་ ེ་ ར་གསོ་མི་ ས་པར་ ། དེ་མིན་དེ་དག་གི་བེམ་པོ་ཐོ་ཕེད་ ་ ར་འ ག་ ་བ་དང་། ཐ་ན་
ར་འ ག་ ང་ ་ས་མེད་པར་འ ར་ངེས་ཞེས་པ་དེ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༡༢ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །

བདག་གིས་ ལ་འདི་དང་དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ལ་མི་ མས་ལའང་དེ་ ར་ ་མཛད་དེ། མཁར་འདི་ཐོ་
ཕེད་དང་འ ་བར་ ། ༡༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁང་པ་དང་ཡ་ ་ འི་ ེ་བོའི་ཕོ་ ང་གཞན་ ིས་མི་གཙང་བར་
བཟོས་པ་ ེ། དེ་དག་གིས་ཕོ་ ང་ ེང་ ་ནམ་མཁའི་ ་ ར་ལ་ ོས་བ ག་པ་དང་། ་གཞན་ལ་ གས་མཆོད་
འ ལ་བའི་ཁང་བར་ ས་པས། ཐོ་ཕེད་དང་འ ་བར་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ཡེ་རེམ་ ཱ་ཐོ་ཕེད་དེ། གཙ་བོས་ཁོ་རང་ ང་ ོན་པར་མངགས་པའི་ ལ་དེ་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ ་འ ེང་ནས། ཆོས་ཚགས་ལ། ༡༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་

ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་རང་གིས་ག ང་པའི་གནོད་ ོན་ཐམས་ཅད་མཁར་འདི་དང་། མཁར་
འདི་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ ི་ ེང་ ་འབེབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་ གས་མཐར་ ེལ་

ིས་བདག་གི་ག ང་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས་ཞེས་ ས་སོ༎
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༢༠ དེ་ ས་མཆོད་དཔོན་ཨིམ་མེར་ ི་ ་ཕ་ ར་ ་བ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ི་གཉེར་ཡིན། ཡེ་
རེམ་ ཱས་ ང་བ ན་པའི་གནས་ ལ་དེ་ཐོས་པས། ༢ ཁོས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་བ ངས་ཤིང་།

གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ཡོད་པའི་བེན་ཡ་མིན་ ོ་ཆེན་ ི་ནང་ ་དེས་དེ་ ་ ་བ བ་ནས་བཞག
༣ ི་ཉིན། ཕ་ ར་ ིས་ ་ ངས་ཏེ་ཡེ་རེམ་ ཱ་བཏང་བས། ཡེ་རེམ་ ཱས་ཁོ་ལ། གཙ་བོས་ ོད་ ི་མིང་ལ་ཕ་

ར་ཞེས་བཏགས་པ་ནི་མི་འོས་པར། ོད་ ི་མིང་ལ་མ་ ར་མེ་ཟ་པེ་༼དེའི་དོན་ནི། མཐའ་བཞི་འཇིགས་
པས་ཁེངས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ཞེས་བཏགས་ན་འོས་ཞེས་ ས། ༤ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
གིས་ ོད་ལ་འཇིགས་ ག་ཚར་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་ ིས་ ང་ ོགས་པོ་ མས་ལ་འཇིགས་པ་བ ེད་པར་
འ ར། དེ་དག་ད ་བོའི་ ི་འོག་ ་འ ེལ་བ་དང་། ོད་ ིས་ ང་དེ་མིག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་བར་འ ར།
བདག་གིས་ཡ་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ཅིང་། དེས་ཁོ་ཚ་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་ནས་ ི་ཡིས་
གསོད་པར་ངེས། ༥ དེ་མིན་བདག་གིས་མཁར་འདིའི་ ་ནོར་དང་ངལ་བའི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད། ད་ ང་རིན་
པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡ་ ་ འི་ ེ་བོའི་ནོར་ ་ མས་ཁོ་ཚའི་ད ་བོའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར། ད ་བོས་
དེ་དག་བཅོམ་ནོར་ ་བ ིས་ནས་ ཱ་བེལ་ ་འ ེར་ངེས། ༦ ཕ་ ར་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་ན་གནས་པ་ཐམས་
ཅད་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར། ོད་དང་ ོད་ ི་ ོགས་པོ་ མས་ཏེ། ོད་ ིས་ ང་ ན་མ་བ ན་པ་དེ་
དག་ ཱ་བེལ་ ་འ ེར་བ་དང་། དེ་ ་འཆི་ཞིང་དེ་ ་ ར་འ ག་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ོན་ཆད་ང་ལ་ཞལ་ཏ་མཛད་ཅིང་། ངས་ ང་ ེད་ ི་ཞལ་ཏ་ལ་ཉན་པ་
ཡིན། ེད་ལ་ང་ལས་མ ་ ོབས་དང་ ན་པས་ང་ལས་ ལ་བར་ ར། མཐར་ང་རང་འ ་ ོད་ ི་ ལ་ ་

ར་བས་ ན་ ིས་ང་ལ་འ ་ཞིང་ ད་པར་ ེད། ༨ ནམ་ ན་ངས་གཏམ་བཤད་པའི་ ས་ ་འོ་དོད་ ས་པ་
ཡིན། ངས་ ད་ཆེན་པོས། ག་ ལ་དང་འ ང་ ེད་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་
བོའི་ག ང་ནི་མཐར་ང་ལ་བ ས་བཅོས་དང་། ར་ཟ་ ེད་པའི་ ་ ་ ར་བ་ཡིན། ༩ གལ་ཏེ་ངས། ད་ནས་
བ ང་གཙ་བོ་ ེང་བར་མི་ ་ལ། ཁོང་གི་མཚན་གོང་ ་བ ར་ཏེ་གཏམ་ཡང་མི་བཤད་ཅེས་ ས་ན། ང་ལ་

ས་གསེང་མེ་ ེས་ བ་པའི་ཚར་འ ་ཞིག་ ང་ ེ། བཟོད་དཀའ་ཞིང་རང་དབང་མེད་པར་འ ར། ༡༠ ངས་
མི་མང་པོས་ ར་འདེབས་ ེད་པ་ཐོས་ ང་། ངའི་མཐའ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ ག་གིས་ཁེངས་འ ག
ཅི་ལ་ཞེ་ན། ངའི་ ིང་གི་ ོགས་པོ་ མས་ ིས་ ང་ང་ལ་ ོག་ ལ་ ེད་ཅིང་། ང་འ ེལ་བར་རེ་ ོས་ ས་ཡོད་
པས། འདི་ ད་ ། ཁོ་རང་ག གས་པར་ ། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ཡར་ག གས་པར་ ། ཡང་ན་ཁོ་རང་བ ས་
ན། ངེད་ཅག་ཁོ་ལས་ ལ་བར་འ ར་ཞིང་། ཁོ་ལ་ད ་ཤ་ལེན་ བ་ཅེས་ཟེར། ༡༡ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་ནི་
འཇིགས་ ་ ང་བའི་དཔའ་ ལ་ཞིག་དང་འ ་བར་ང་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ང་ ག་ལ་གཏོད་མཁན་

མས་འ ེལ་ཏེ་ ལ་བར་མི་ ས་པ་དང་། དེ་དག་ངོ་ཤིན་ ་གནོངས་པར་འ ར་བ་ ེ། བ ེད་ཐབས་ ལ་
བའི་བ ས་ ོད་ཐེབས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་བ་ཅི་ ས་ ང་ཤེས་རབ་དང་མི་ ན་པ་
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ཡིན། ༡༢ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ལ་ཚད་བགམ་མམ། མིའི་ ོ་ ིང་ལ་ཞིབ་ད ོད་ ེད་མཁན་ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོ་ལགས། ངས་རང་གི་ ོད་དོན་དེ་ ེད་ལ་གསལ་བཤད་ ས་པས། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ད ་ཤ་བ ད་

པའི་མ ག་འ ས་དེ་ང་ལ་མཐོང་ ་འ ག་རོགས། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་ ་ ེར་ཅིག གཙ་བོ་
ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ད ལ་བོ་ མས་ ི་གཅེས་ ོག་མི་ངན་པའི་ལག་ནས་ཐར་ ་
བ ག་པ་ཡིན།

༡༤ ང་ ེས་པའི་ཉིན་དེར་དམོད་པ་ཐེབས་པར་ཤོག ང་མའི་མངལ་ལས་ ེས་པའི་ཉིན་དེར་ ིན་ བས་
མི་གནང་བར་ཤོག ༡༥ ངའི་ཕ་ལ། ོད་ལ་ ་ཞིག་ཐོབ་བོ་ཞེས་ ས་ཏེ། ངའི་ཕ་དགའ་ ་འ ག་མཁན་དེ་ལ་
དམོད་པ་ཐེབས་པར་ཤོག ༡༦ མི་དེ་ནི་གཙ་བོས་བ ེལ་ཟིན་ ང་ གས་འ ོད་མི་གནང་བའི་ ོང་ཚ་ཞིག་
དང་འ ་བར། ཁོས་ནངས་མོ་འོ་དོད་ ི་ ་དང་། ཉིན་ ང་ཀི་འབོད་ ི་ ་ཐོས་པར་ཤོག ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོས་ང་རང་མའི་མངལ་ནས་མ་ ེས་གོང་ ་མ་བསད་པར། ངའི་མ་ནི་ངའི་ ར་ས་ ་བ ར་ཏེ་ ག་པར་
མངལ་ནས་ ོད་ ་བ ག ༡༨ ཅིའི་ ིར་ང་མངལ་ནས་ཐོན་མ་ཐག་དཀའ་ལས་དང་ ག་བ ལ་མཐོང་བས།
ངའི་ལོ་ ་ནི་ངོ་ཚའི་ ོད་ནས་ཟད་པ་ཡིན༎

༢༡ གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་སོ༎ དེ་ ས་ ལ་པོ་ཚ་དག་ ཱས་མལ་ཀི་ ཱའི་ ་ཕ་ ར་དང་།
ཨ་སེ་ ཱའི་ ་མཆོད་དཔོན་ཟེ་ཕན་གཉིས་ཡེ་རེམ་ ཱའི་གམ་ ་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢ ེད་

ིས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་ གས་བ ག་ ་རོགས། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ངེད་ཅག་ལ་
ོལ་ ་འོངས་པས། གཙ་བོས་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པས་ངེད་ཅག་ལ་གཟིགས་ཏེ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་

ངེད་ཅག་དང་འ ལ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༣ ཡེ་རེམ་ ཱས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཚ་དག་ ཱ་ལ་འདི་
ད་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ༤ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚའི་ལག་གི་

དམག་ཆས་ཏེ། མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཡོད་པའི་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་དང་ ོད་ཅག་ལ་བ ོར་བ མས་ ེད་མཁན་
ཀལ་དི་བ་ མས་ལ་འཐབ་ ེད་ ི་དམག་ཆས་ མས་ ིར་བ ོར་ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཁར་འདིའི་ནང་

་ ད་པར་ ེད། ༥ ད་ ང་བདག་གིས་ཁོང་ ོ་དང་། ོ་བ། ཞེ་ ང་ཆེན་པོས་ལག་པ་ ིང་བ་དང་། དེ་མིན་
མ ་ ས་ཆེ་བའི་ད ང་བས་ ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༦ མཁར་འདིའི་ནང་གི་ ལ་མི་ མས་ལའང་ ོལ་
བར་ ་ ེ། མི་དང་ ོ་ གས་དང་བཅས་པ་གཉན་ནད་ཆེན་པོར་འ ད་ནས་འཆི་ ་འ ག་ངེས། ༧ དེའི་ ེས་

་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དག་ ཱ་དང་ཁོའི་འཁོར་གཡོག་མི་སེར་ མས་ཏེ། གཉན་ནད་དང་། ི་མ ང་དང་།
་གེའི་ ོད་ནས་ ག་ ས་ ་ ར་བའི་མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་དང་ཁོ་

ཚའི་ད ་བོ། དེ་མིན་དེའི་ ོག་འཚལ་མཁན་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་ངེས། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོས་ ི་ཡིས་དེ་དག་
བསད་དེ། གཅེས་པར་མི་འཛན། ིང་ ེ་མི་བ ེད། མས་སེམས་མི་བ ེད་དོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་
ཡིན་ཞེས་ ས།
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༨ ཡང་ ོད་ ིས་མི་སེར་དེ་ མས་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་གསོན་པོའི་ལམ་ ་
འཆི་བའི་ལམ་ ོད་ ི་མ ན་བཤམ་ཡོད། ༩ མཁར་འདིའི་ནང་ ་ ོད་པ་ མས་ལ་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་།
གཉན་ནད་ ིས་འཆི་བར་འ ར་ཡང་། ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་ ོད་ཅག་ལ་བ ོར་བ མས་ ེད་མཁན་ཀལ་དི་
བ་བ་ མས་མགོ་བཏེགས་ན་གསོན་ བ་ཅིང་། རང་གི་ཚ་ ོག་བཅོམ་ནོར་ ་འ ར་ག ངས་ཞེས་ཤོད་ཅིག
༡༠ གཙ་བོས། བདག་གིས་མཁར་འདི་ལ་ཞལ་བ ར་ཏེ། གནོད་པ་ལས་བདེ་ ིད་གནང་མི་ ིད། མཁར་འདི་ ཱ་
བེལ་ ི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ཤིང་། ཁོས་མེ་ཡིས་བ ེག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༡ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ ིམ་ ད་ ི་ ོར་ལ། ོད་ཚས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉན་དགོས། ༡༢ ་བིད་ ི་ ིམ་
ད་ལགས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ནངས་མོ་རེ་རེར་ ི་ ོམས་ལག་བ ར་མཛད་དེ། གཞན་
ིས་འ ོག་པའི་མི་དེ་གཉའ་གནོན་ ེད་མཁན་ ི་ལག་ནས་ ོབ་དགོས། དེ་ ར་མ་ ས་ན་ ོད་ཅག་གིས་

ངན་ ད་པའི་དབང་གིས་བདག་གི་ གས་ ོ་བ་མེ་ ེ་བཞིན་ ་འབར་ཏེ། ས་ ང་གཞིལ་མི་ ས་པར་འ ར་
ཞེས་ག ངས།

༡༣ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། རི་ ང་དང་བདེ་ཐང་གི་ཕ་བོང་ཡོད་སར་གནས་པའི་ ལ་མི་ མ་པ། ོད་
ཅག་གིས། ་ཞིག་མར་བབས་ནས་ངེད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་ ས། ་ཞིག་ངེད་ཅག་གི་ ོད་གནས་ ་ གས་ བ་
ཅེས་ཟེར། ོས་དང་། ད་ནི་བདག་ ོད་ཅག་གི་ད ་བོ་ ་ ར་ཟིན་ཞེས་ག ངས། ༡༤ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་

། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ལས་འ ས་བཞིན་ ་ ོད་ཅག་ལ་ཆད་པ་གཅད་ངེས་ལ། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
ི་ནགས་ལ་མེ་བཏང་ ེ། དེའི་ཁོ་ར་ཁོར་ ག་ཐམས་ཅད་མེས་འཚག་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་གཏམ་ ས་ཏེ།
༢ འདི་ ད་ ་ཤོད་ཅིག ་བིད་ ི་ ི་ཐོག་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་དང་ ོད་ ི་

འཁོར་གཡོག། དེ་མིན་མཁར་འདིའི་ ོར་ གས་པའི་མི་སེར་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༣ གཙ་
བོས། ོད་ཅག་གིས་ ི་ ོམས་དང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས། འ ོག་བཅོམ་ ི་ ལ་ ་ ར་བ་ མས་གཉའ་
གནོན་ ེད་མཁན་ ི་ལག་ནས་ ོབ་པ་ལས། གནས་གཡར་བ་དང་ ་ ག གས་ས་མ་ མས་ལ་ ོང་རེག་ ་
འ ག་མི་ ང་། དེ་དག་ལ་ ག་ ལ་ ོད་མི་ ང་། ལ་འདི་ ་ཡང་མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་འ ག་
མི་ ང་། ༤ ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་ནན་ཏན་ ིས་ ད་ན། ་བིད་ ི་ ི་ཐོག་ ་ ོད་པའི་ ེ་བོ་དང་། དེའི་
འཁོར་གཡོག་མི་སེར་ མས་ཤིང་ ར་ ོད་པའམ། ་ལ་བཞོན་ནས་མཁར་འདིའི་ ོ་ མས་ ི་ནང་ ་ གས་
པར་ ས། ༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ག ང་འདི་ལ་མི་ཉན་ན། གཙ་བོས། བདག་གིས་རང་ཉིད་དཔང་ ་བཞག་
ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། མཁར་འདི་ ོངས་པར་འ ར་ངེས་ག ངས་ཞེས་ག ངས།

༦ གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ ིམ་ ད་ ོར་ ེང་ ས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གཟིགས་ན་ ོད་ནི་
གིལ་ཨད་དང་འ ་ལ། ལི་བ་ནོན་ ི་ ེ་མོ་དང་ཡང་འ ། ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ ོད་ཐང་ ོང་དང་། མི་
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མེད་པའི་ ོང་ཚ་ ་བ ར་ངེས། ༧ བདག་གིས་འ ང་བར་བ་གཏོང་མཁན་ ི་མི་ ་ ིག་མཛད་ཅིང་། མི་རེ་
རེའི་ལག་ ་ལག་ཆ་བཞག་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འ ག དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ག་པ་བཅད་
དེ་མེའི་ནང་ ་ག ག་པར་ ེད། ༨ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ མས་ ིས་མཁར་འདི་བ ད་ནས་འ ོ་ བས།
མི་ མས་ ིས་ ིམ་མཚས་ལ། གཙ་བོས་ཅིའི་ ིར་མཁར་འདི་ལ་དེ་ ར་མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ལ། ༩ དེ་དག་
གིས་ལན་ ། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ཞལ་ཆད་དོར་བ་དང་། ་གཞན་ལ་བ ེན་བ ར་དང་བ ར་བ ི་
མཛད་པས་ཡིན་ཞེས་ ་བར་ ེད།

༡༠ ོད་ཅག་གིས་ཤི་ཟིན་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས་མི་དགོས། ཡིད་ ོ་བར་ ེད་མི་དགོས། ཡིན་
ནའང་། ིམ་ནས་ ིན་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ད་ཆེན་པོས་ཆོ་ངེ་འདེབས་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ར་ཡང་
ལོག་པར་མི་འ ར་ལ། དེ་རང་གི་ ལ་ ེ་དང་ ར་ཡང་མཇལ་བར་མི་འ ར། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་

ལ་འདི་ནས་ ིན་པའི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ་ཤལ་ མ་༼ ལ་རབས་ ི་མདོ་གཉིས་པའི་ལེ ་ཉེར་
ག མ་པའི་དོན་ཚན་ མ་ ་བར་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞེས་ ་བ་ ེ། རང་གི་ཕ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ཚབ་ ་

ལ་པོར་ ོད་མཁན་དེ་ལ། འདི་ ད་ ། ཁོ་རང་ ིར་ལོག་པར་མི་འ ར་བར། ༡༢ བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ ་
ཤི་ ེ། ལ་འདི་མཐོང་བར་མི་འ ར།

༡༣ ང་བདེན་ལ་མི་བ ེན་པར་ཁང་པ་འ བ་པ་འམ། ི་ ོམས་ལ་མི་བ ་བར་ཐོག་ཁང་བཟོ་བའམ། ་
བ་ མས་ལ་ཕོག་མི་ ེར་མཁན་དེ་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ༡༤ ད་ ང་དེས། ངས་རང་ཉིད་ལ་ཁང་ཆེན་
པོ་དང་། ཐོག་ཁང་ཡངས་ཤིང་ཆེ་བ་ཞིག་བཟོས་ནས། དེ་ལ་ ེ ་ ང་གཏོད་པར་ ། ཐོག་ཁང་འདིའི་ ིག་ངོས་
ནི་ ག་པའི་ཤིང་དང་། ཐོག་ཁང་གི་ཁ་དོག་ནི་མཚལ་མདོག་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༡༥ ོད་ ིས་ ག་པའི་ཐོག་ཁང་

བ་ ེ་རང་ཉིད་ ལ་པོ་ཡིན་པའི་ཆེ་བ་ངོམ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ཕས་ ང་བཟའ་ཞིང་འ ང་ལ། ི་
ོམས་དང་ ང་བདེན་ ད་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ལ་བདེ་ ིད་དང་ ན་པར་ ར། ༡༦ ཁོས་ ག་བ ལ་ལ་འ ད་

པ་དང་ཉམ་ཐག་ ་ ར་བ་ མས་དཀར་འདོན་ ས། འདི་ནི་བདག་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་ལ་འ ེལ་བ་མེད་དམ།
འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༧ ཡིན་ནའང་། ོད་ ི་མིག་དང་ ོད་ ི་སེམས་ནི་ཧམ་སེམས་ལ་འཁོར་
ཏེ། མི་ཉེས་མེད་ མས་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་ཅིང་། གཉའ་གནོན་དང་ ག་ ལ་ ད་ཅེས་ག ངས། ༡༨ དེ་
བས་གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ ཱའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ོར་འདི་ ད་ ་ག ངས། མི་ མས་ ིས་ཁོའི་
ཆེད་ ། ེ་མ་ངའི་ ་བོཞེས་པའམ། ེ་མ། ངའི་ཨ་ཅེ་ཞེས་ ་ངན་ ེད་མཁན་མེད་ལ། ཡང་ན། ེ་མ། ངའི་ཇོ་
བོ་ཞེས་པའམ། ེ་མ། ངའི་ཇོ་བོའི་གཟི་ ིན་ཞེས་ ་ངན་ ེད་མཁན་མེད་པར་འ ར། ༡༩ ཁོ་རང་ ར་ ས་ ེད་

ས་ ང་བོང་ ་ས་འོག་ ་འ ག་པ་བཞིན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ོའི་ ི་རོལ་ ་ག ག་པར་ ེད།
༢༠ ོད་ལི་བ་ནོན་ ི་ ེང་ ་འགོས་ནས་ཆོ་ངེ་ ོགས་ཤིག བ་ཤན་ ་ ད་འབོད་ ིས་ཤིག ཨ་བ་རིམ་ ་

ཆོ་ངེ་ ོགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་དགའ་བའི་ ལ་ མས་ ང་བར་ ར་འ ག ༢༡ ོད་དར་ཞིང་ ས་
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པའི་ ས་ ། ངས་ ོད་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་ ང་། ོད་ ིས། ངས་མི་ཉན་ཞེས་ཟེར། ོད་ནི་ལོ་ན་ ང་བའི་
ས་ ་འདི་ ར་ཏེ། བདག་གི་ག ང་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད། ༢༢ ོད་ ི་ ི་བོ་ ང་གིས་འགེམ་པར་འ ར་ལ།
ོད་རང་དགའ་ས་དེའང་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར་བས། དེ་ ས་ ོད་ ིས་རང་གི་ངན་ མས་མཐོང་ནས་

ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༢༣ ལི་བ་ནོན་ ་ ོད་ཅིང་། ག་པའི་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོ་མཁན་ ོད། ད་མེད་ལ་
ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པ་བཞིན། ོད་རང་ ག་བ ལ་ ིས་ཐེབས་པར་འ ར། དེ་ ས། ོད་ཇི་འ འི་ ིང་ ེ་

བ་ལ་ཨང་ཞེས་ག ངས།
༢༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ་ཀོན་ ཱ་༼མིང་གཞན་ལ་ཡེ་ཀོན་ ཱ་ཞེས་

ཟེར། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ནི། བདག་གི་ ག་གཡས་པའི་རི་མོ་འཁོད་པའི་སོར་ག བ་ཡིན་ཡང་།
ོད་ ང་ ག་མ བ་ ི་ ེང་ནས་ལེན་པར་བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་ལ་མནའ་འབོར་བར་ ས།

༢༥ དེ་མིན་བདག་གིས་ ོད་ནི་ ོད་ ི་ ོག་འཚལ་མཁན་དང་། ོད་རང་ ག་སའི་མི་ མས་ཏེ། ཱ་བེལ་ ི་
ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟེར་དང་ཀལ་དི་བའི་ལག་ ་ ོད་ངེས། ༢༦ བདག་གིས་ ང་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ེད་མ་
ལ་གཞན་ ་བདའ་བར་ ་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ཅག་ ེ་སའི་ ལ་མིན་ ང་། ོད་ཅག་དེ་ ་འཆི་བར་འ ར།

༢༧ སེམས་ ་ ིར་ ལ་ ་ལོག་འདོད་ཆེ་ཡང་། ིར་ལོག་ཐབས་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས།
༢༨ ཀོན་ ཱ་ ་བ་འདི་ནི་གཞན་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་ ལ་དང་། འ ང་ ེད་ ི་ ོད་ཅིག་ཡིན་ནམ། མི་

མས་མི་དགའ་བའི་ ོད་ཅིག་ཡིན་ནམ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ནི་ཅིའི་ ིར་གཏན་ནས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་
ལ་ ་བ ད་པ་ཡིན།

༢༩ ེ་ས་གཞི་ལགས། ས་གཞི་ལགས། ས་གཞི་ལགས། གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༣༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
མི་འདི་ལ་ ་མེད་ཅིང་ཚ་གང་བོར་ ་བ་བདེ་ ག་ངང་མི་འ བ་པ་ཞིག་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལས་ ས་ ང་ ་བ་བདེ་ ག་ངང་ བ་ ེ། ་བིད་ ི་ ི་ ེང་ ་བ ད་ནས་
ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ོང་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ ་རའི་ནང་གི་ ག་ མས་བསད་ཅིང་བདས་པའི་མི་དེ་ལ་ཉེས་
ོན་འ ང་བར་འ ར། ༢ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་མི་སེར་འཚ་མཁན་ ི་ ི་བོ་

མས་ལ་བཀའ་བ ོན་འདི་ ར་གནང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ ག་ ་བདས་པ་ལས། དེ་དག་འཚ་ ོང་མ་
ས་པས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ནག་ཉེས་དེ་འདེད་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་

ཡིན། ༣ བདག་གིས་བདག་གི་ ག་ ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས། བདག་གིས་དེ་དག་མཐར་བ ད་པའི་
ལ་ ེ་ མས་ལས་བ ས་ཏེ། དེ་དག་ ིར་རང་གི་ར་བ་ ་འ ག་པར་འ ར་བས། དེ་དག་ ང་མང་ ་འཕེལ་

བར་འ ར། ༤ བདག་གིས་དེ་དག་ ོང་བའི་ ི་བོ་བཙལ་ནས་དེ་དག་འཚ་ ་འ ག་ངེས། དེ་དག་ ག་པར་མི་
འ ར་ཞིང་དངངས་པར་མི་འ ར་ལ། གཅིག་ ང་འབོར་བར་ཡང་མི་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
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༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ་བིད་ལ་ ང་བདེན་ ོང་བའི་ ེས་རབས་པའི་
་ ་ཞིག་བ ེད་ངེས། ཁོས་ ལ་པོའི་དབང་འཛན་ཞིང་ ་བ་ ེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པས། ས་ ེང་འདི་
་ ང་བདེན་དང་ ང་ ོམས་ ོད་པར་འ ར། ༦ ཁོང་ཉིད་འཚ་གཞེས་གནང་བའི་ཉིན་མོར། ཡ་ ་ ་ ོབ་

པར་ ས་ཤིང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ང་བདེ་བར་གནས་ བ། ཁོང་གི་མཚན་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་
ང་བདེན་ཞེས་འབོད་ཅེས་ག ངས། ༧ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། མི་ མས་ ིས་ད ི་

སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན། གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་
འབོར་བར་མི་ ེད་པར། ༨ ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ང་ ོགས་དང་། དེ་དག་
མཐར་བ ད་པའི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་ཡར་འ ེན་མཁན། གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་
མནའ་འབོར་བར་ ེད་ལ། དེ་དག་ ང་ ལ་འདི་ ་ ོད་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས།◌྇྇

༩ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ ོར་ ེང་ན།
ངའི་སེམས་ནི་རང་གི་ཁོང་ནས་ ོ་བ་དང་། ངའི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་འདར་བར་ ེད། གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་

དམ་པའི་ག ང་ཡོད་པས། ང་ནི་ཆང་གིས་བཟི་བའམ། ཆང་གིས་ཕམ་པར་ ས་པའི་མི་དང་འ ། ༡༠ ས་ ེང་
ལོག་པར་གཡེམ་པ་ མས་ ིས་ཁེངས་འ ག རང་དགར་དམོད་བོར་བས་ས་གཞི་ ོ་བས་གཟིར་ཞིང་། ཐང་

ོང་གི་ ་ར་ཡང་ མ་པར་ ར། དེ་དག་ངན་ལམ་ ་ གས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ར་བ ོན་ཡང་ལེགས་
པའི་ ོགས་ ་མི་གནས། ༡༡ ཐ་ན་ ང་ ོན་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ མས་ ང་མཚན་ ོད་ ེད་མཁན་ཡིན་ཏེ།
བདག་གི་གནས་དམ་པ་ ་དེ་དག་གིས་ངན་ལ་ ོད་པ་བདག་གིས་ ང་གཟིགས་ ང་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
༡༢ དེའི་ ིར། དེ་དག་གི་བ ོད་ལམ་ནི་ ན་ ོད་ ་གནས་པའི་འ ེད་ ་བའི་ ལ་དང་འ ། དེ་དག་གཞན་

ིས་བདས་ཏེ་ལམ་ནང་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉེས་ཆད་འདེད་པའི་ལོ་ལ། བདག་གིས་ཉེས་
ོན་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ངེས། འདི་ཡང་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༣ བདག་གིས་ས་མར་ ཱའི་ ང་
ོན་པ་ མས་ ིས་ ན་ གས་ ོན་པ་གཟིགས་ ང་། དེ་དག་གིས་བ་ཨལ་བ ེན་ནས་ ང་བ ན་ཏེ། བདག་

གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལོག་པའི་ལམ་ ་ ིད། ༡༤ བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་
ི་ ོད་ནས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་གཟིགས་ ང་། དེ་དག་གིས་ལོག་པར་ ོད་ཅིང་ ིང་བོ་མེད་པའི་ལས་བ བ་

ལ། མི་ངན་པའི་ལག་བཙན་པར་ ེད། དེ་ ་ནའང་། ཁོའི་ངན་དེ་དང་ ལ་ནས་ ིར་འཁོར་མཁན་མི་འ ག
དེ་དག་ནི་བདག་གི་ ང་ ་ས་དོམ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ མས་ནི་ག་མོ་ར་དང་འ འོ༎ ༡༥ དེ་བས་
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ང་ ོན་པའི་ ོར་ ེང་ ས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཟས་ ་ ་
མཁན་པ་དང་། དེ་དག་གི་བ ང་བར་ ་ཁ་མོ་ ད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཚན་ ོད་ ེད་པའི་དོན་དེ་ནི་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལས་ ང་ ེ། ས་ ེང་ཡོངས་ལ་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༦ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ང་ ོན་པ་འདི་དག་གིས་ ོད་ཚར་ ང་བ ན་ན། ོད་
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ཚས་དེ་དག་གི་ ད་ཆར་ཉན་མི་ ང་། དེ་དག་གིས་ ོད་ཚར་གནང་བའི་ ོབ་ ོན་ནི་ ོང་བ་ཡིན་ལ། ི་ ས་
ང་རང་གི་སེམས་ནས་འོངས་པ་ལས་གཙ་བོའི་ཞལ་ནས་འོངས་པ་མིན། ༡༧ དེ་དག་གིས་ ན་པར་བདག་གི་

མི་ལ་ ང་ ང་ ེད་ཅིང་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས། ོད་ཅག་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་ངེས་ཞེས་ག ངས་ ང་ཟེར། དེ་
མིན་ཅི་ཡང་རང་གི་སེམས་ ོང་བོའི་ ེས་ ་ གས་མཁན་ མས་ལ། ོད་ཅག་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་མི་
འ ར་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༡༨ ་ཞིག་གཙ་བོའི་མ ན་སར་འ ེང་ནས། ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་ཞིང་དེ་ ོགས་
པར་ ས་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་སེམས་ཞིབ་མོས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་པ་ཡིན། ༡༩ ོས་དང་། གཙ་བོའི་ ོ་བ་
ནི་ ང་ ག་པོ་དང་འ ་བར་ཐོན་ ང་། ག་ ་འ ར་བའི་འ བ་མ་བཞིན་མི་ངན་པའི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་

ང་། ༢༠ གཙ་བོའི་ཁོང་ ོ་ནི། ཁོང་གི་ གས་དོན་ཐམས་ཅད་མ་འ བ་པའི་བར་ ་ཞི་བར་མི་ ས། ཉིན་ཐ་
མར་ ེབས་ཚ་ད་གཟོད་ ོད་ཅག་གིས་ཡོངས་ ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༡ ང་ ོན་པ་དེ་དག་བདག་གིས་མངགས་
པ་མ་ཡིན་པར། ཁོ་ཚ་རང་རང་ ག་པ་ཡིན། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ག ང་མ་བ ོད་ ང་། ཁོ་ཚ་རང་གིས་

ང་ ོན་པར་ ེད། ༢༢ གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་བདག་གི་མ ན་སར་འ ེང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བདག་གི་མི་སེར་ཚར་
བདག་གི་ག ང་ལ་ཉན་ ་བ ག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལོག་པའི་ལམ་དང་དེ་དག་གི་ངན་ལས་ ིར་འཁོར་
ཡོད་ངེས།

༢༣ གཙ་བོས། བདག་གི་ཐག་ཉེ་སའི་ ་ཡིན་ནམ། ཐག་རིང་བའི་ ་ཡང་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས།
༢༤ གཙ་བོས། མི་ནི་མི་མཐོང་བའི་ ལ་ ་ ང་ན། བདག་གིས་མི་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། གཙ་བོས།
བདག་གིས་གནམ་ས་ཁེངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། ༢༥ བདག་གིས་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་བདག་གི་
མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ ན་མ་ ོན་པ་གསན་ ང་། དེ་དག་གིས། ངས་ ི་ལམ་ ིས་ ང་། ངས་ ི་ལམ་ ིས་

ང་ཞེས་ཟེར། ༢༦ ང་ ན་མ་ ོན་མཁན་ ི་ ང་ ོན་པ་ ེ། སེམས་ ི་གཡོ་ ་ ོན་པའི་ ང་ ོན་པ་དེ་དག་
གིས་སེམས་ ་ངན་འཆང་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན། ༢༧ དེ་དག་གིས་ ི་ལམ་གང་ ིས་པ་དེ་

ིམ་མཚས་ མས་ལ་བཤད་དེ། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ལ་བདག་གི་མཚན་བ ེད་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན།
དེ་ནི་ཁོ་ཚའི་མེས་པོས་བ་ ཱལ་བ ེན་ནས་བདག་བ ེད་པ་དང་འ ། ༢༨ ི་ལམ་ ིས་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་

ིས་རང་གི་ ི་ ས་ཤོད་ཅིག བདག་གི་བཀའ་ཐོབ་པའི་མི་དེས་ག ང་ ང་གིས་བདག་གི་ག ང་ མས་
བ ོད་ཅིག བ་མ་ནི་ ོ་དང་བ ར་བར་ ས་སམ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༢༩ གཙ་བོས། བདག་གི་ག ང་ནི་
མེ་དང་འ ་ལ། ཕ་བོང་ ལ་ ་ ོག་པའི་ ་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། ༣༠ གཙ་
བོས། ང་ ོན་པ་དེ་དག་གིས་ ིམ་མཚས་ མས་ལས་བདག་གི་ག ང་བ ས་པས། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་

ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༡ གཙ་བོས། ང་ ོན་པ་དེ་དག་གིས་རང་གི་ ེ་ཡིས་བཤད་པ་དེ། གཙ་བོས་
ག ངས་པ་ཡིན་ཟེར་བས། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་ ་ཞེས་ག ངས། ༣༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་མའི་

ི་ལམ་ ང་ ་ ས་ནས། ི་ལམ་དེ་བ ོད་པ་དང་། ན་དང་བ ོད་ཚག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ལོག་ལམ་ ་
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འ ེན་མཁན་དག་ལ་བདག་གིས་ ོལ་བར་ ། བདག་གིས་དེ་དག་མ་མངགས་ལ། དེ་དག་ལ་བ ོ་བའང་མ་
མཛད། དེ་དག་གིས་འབངས་འདི་དག་ལ་ཕན་ཅི་ཡང་མི་ཐོགས་ཞེས་གཙ་བོའི་ག ངས།

༣༣ ཡང་འདི་ ད་ ། མི་སེར་རམ། ང་ ོན་པའམ། མཆོད་དཔོན་སོགས་གང་ ང་གིས་ ོད་ལ། གཙ་
བོ་ལ་ཞལ་ ོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ིས་ན། དེ་དག་ལ། ཞལ་ ོན་ ་བ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། གཙ་བོས། བདག་གིས་

ོད་ཅག་འདོར་བར་ ་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༣༤ ང་ ོན་པའམ། མཆོད་དཔོན་ནམ། མི་སེར་སོགས་
གང་ ང་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་ཞེས་ ེང་ན། བདག་གིས་མི་དེ་དང་དེའི་ ིམ་ ད་ལ་ཆད་པ་འབེབ་
ངེས། ༣༥ ོད་ མས་ ིས་ ིམ་མཚས་དང་། རང་གི་ ་ ་ལ། གཙ་བོས་བཀའ་ལན་ཅི་བཏབ་ ང་། གཙ་བོས་
ཅི་ག ང་ ང་ཞེས་ ིས་ཤིག ༣༦ ད་ནས་བ ང་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་ ེང་མི་ཆོག་ ེ། མི་རེ་རེས་
ཅི་བཤད་པ་ མས་རང་གི་ ར་བོ་ ་འ ར་ངེས།༼མ་ཡིག་ ་ ར་བོ་དང་ཞལ་ ོན་གཉིས་གཅིག་གོ།༽ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་གཏན་གནས་ ི་ ་འམ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ག ང་
མས་ལོག་པར་བཀོལ། ༣༧ ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པ་ལ། གཙ་བོས་བཀའ་ལན་ཅི་བཏབ་ ང་། གཙ་བོས་

ཅི་ག ང་ ང་ཞེས་ ིས་ཤིག ༣༨ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་བཤད་ན། གཙ་བོས། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་ཞེས་ ེང་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མི་མངགས་ཏེ། ོད་ཅག་ལ། གཙ་བོའི་
ཞལ་ ོན་ ེང་མི་ ང་ཞེས་བཤད་ངེས། ༣༩ དེ་བས་བདག་གིས་ ོད་ཅག་ཡོངས་ ་བ ེད་པར་འ ར་ལ། ོད་
ཅག་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་མཁར་བཅས་འདོར་བར་
འ ར། ༤༠ ད་ ང་གཏན་ ་འ ར་བ་མེད་པའི་བ ས་ ོད་དང་། ས་རིང་བོར་གནས་པའི་ངོ་ཚ་ ོད་ཅག་
གི་ ེང་ ་ཕབ་ ེ། དེ་དག་ནི་ནམ་ཡང་བ ེད་པར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༤ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ་ཡེ་ཀོན་ ཱ་དང་ཡ་
་ འི་འགོ་བ། དེ་མིན་བཟོ་བ་དང་། མགར་བ་བཅས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ཱ་བེལ་ ་བཙན་ལ་ ེར།

དེའི་ ེས་ ། གཙ་བོས་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་ ེ་བོ་གཉིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་བཞག་ ེ་ང་
ལ་བ ་ ་བ ག ༢ སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་གཅིག་ནི་གསར་ ་ ིན་པ་བཞིན་ཤིན་ ་བཟང་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་

ལ་ཏེ་བཟའ་བར་མི་ ང་བར་ ང་། ༣ དེ་བས་གཙ་བོས་ང་ལ། ཡེ་རེམ་ ཱ། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས།
ངས་འདི་ ད་ ། ངས་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་མཐོང་ ང་། དེ་ལས་བཟང་བོ་ནི་ཤིན་ ་བཟང་ལ། ངན་པ་ནི་

ལ་ཏེ་བཟའ་བར་མི་ ང་ཞེས་ལན་བཏབ་པས།
༤ གཙ་བོས་ག ང་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བཙན་

་ ེར་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ཏེ། བདག་གིས་གནས་འདི་ནས་ད ང་ ེ་ཀལ་ ི་བའི་ ལ་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་
མས་ལ་ནི། བདག་གིས་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་བཟང་བོ་འདི་བཞིན་གཟིགས་ ོང་མཛད་ནས། དེ་དག་ལ་

ཕན་གདགས་ངེས། ༦ བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ཏེ་ཕན་གདགས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་ ིར་ ལ་
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འདི་ ་འ ེན་པར་ ེད། བདག་གིས་དེ་དག་འགོད་པར་ ེད་པ་ལས་བཤིག་པར་མི་ ེད། བདག་གིས་དེ་དག་
འ གས་པར་ ེད་པ་ལས་འདོན་པར་མི་ ེད། ༧ བདག་གིས་དེ་དག་ལ་བདག་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པའི་སེམས་ ིན་
ནས། བདག་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་ངེས། དེ་དག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་བ་དང་། བདག་ནི་
དེ་དག་གི་ ་ ་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་ ོས་བདག་ལ་ ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས།

༨ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་དང་། དེའི་འགོ་བ་དང་། ད་ ང་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་འདིར་ ག་པའི་དམངས་དང་། དེ་མིན་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ལ་ཞིང་
བཟའ་བར་མི་ ང་བའི་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་བཞིན་ཡར་ ོད་པར་ ེད། ༩ བདག་གིས་དེ་དག་ཡར་ ད་དེ།
གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཕར་ག ག་ ར་ག ག་ ས་ཤིང་། གནོད་ ོན་དང་འ ད་ ་འ ག་
ངེས། བདག་གིས་དེ་དག་གང་ ་ ད་པའི་ ལ་དེ་ ་བ ས་ ོད་དང་། འ ་ ོད་དང་། ར་ཟ་དང་། དམོད་
པའི་ ལ་ ་འ ར་ངེས། ༡༠ བདག་གིས་དེ་དག་དང་། དེ་དག་གི་ཕ་མེས་ལ་གནང་བའི་ ལ་ནས་དེ་དག་མེད་
པར་འ ར་བའི་བར་ ། བདག་གིས་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་
ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ིད་ལོ་བཞི་བ་ ེ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་
རེ་ཟར་ ི་ ིད་ལོ་དང་པོར། གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་ལ་ག ང་བའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་

ཱ་ལ་བབས། ༢ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་ག ང་དེ་ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་
མས་ལ་བ ལ་བ་འདི་ ་ ེ།

༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མོན་ ི་ ་ཡོ་ ་ཨའི་ ིད་ལོ་བ ་ག མ་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ཏེ། ལོ་ངོ་ཉེར་
ག མ་ ི་རིང་ལ། གཙ་བོའི་ག ང་ ས་ ན་ ་ང་ལ་བབས་ཤིང་། ངས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་བ གས་པ་ཡིན། ང་

་མོ་ནས་ལངས་ཏེ་བ གས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ཉན་པར་མི་ ེད། ༤ གཙ་བོ་ཡང་ ་མོ་ནས་བཞེངས་ཏེ། ཁོང་
གི་གཡོག་པོར་ ར་བའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་ནས།༼འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་
མ་ཉན་པའམ། ་བ་ གས་ཏེ་མ་ཉན་པ་ཡིན༎༽ ༥ འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ིར་འཁོར་བར་ ིས། ལོག་ལམ་
དང་ངན་པའི་ལས་དང་ ལ་ན། གཙ་བོས་གནའ་ ་མོར་ ོད་ཅག་དང་། ོད་ཅག་གི་མེས་པོར་གནང་བའི་

ལ་ ་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར། ༦ ་གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་བ ེན་བ ར་དང་ ས་ ག་མི་
འ ལ་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ལག་པས་ཅི་ ས་པ་དེས་བདག་གི་ གས་ ོས་ ་མ་བ ག་ན། བདག་གིས་ ོད་
ཅག་ལ་གནོད་པ་མི་ ེད། ༧ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་མ་ཉན་ཞིང་། ལག་པས་གང་ ས་པ་དེས་
བདག་གི་ གས་ ོས་ ་བ ག་ན། རང་གིས་རང་ལ་གནོད་པ་ ེལ་བ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༨ དེ་བས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ཞལ་ལ་མ་ཉན་
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པས། ༩ བདག་གིས་ ང་ ོགས་ ི་རིགས་ མས་དང་། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་
བོས་ནས་གནས་འདིའི་ ལ་མི་དང་། དེ་མིན་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་ ོལ་ ་འ ག་
ངེས། བདག་གིས་དེ་དག་ཡོངས་ ་ཚར་བཅད་དེ། གཞན་ ིས་དེ་དག་མཐོང་ན་ངོ་མཚར་ཞིང་འ ་བར་ ེད་

་འ ག་པར་མ་ཟད། ས་གཏན་ ་ ོངས་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༠ དེ་མིན་བདག་གིས་ད་
ང་དགའ་ ིད་ ི་དགོད་ ་དང་། བག་གསར་མག་གསར་ ི་དགའ་འབོད་དང་། རང་འཐག་འཐག་པའི་ ་

དང་། དཀར་མེའི་འོད་ མས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་མཚམས་འཇོག་ ་འ ག་ངེས། ༡༡ ལ་འདི་ ོངས་པར་
ར་ནས་གཞན་ངོ་མཚར་བར་ ེད་ཅིང་། ལ་འབངས་འདི་ མས་ ིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོར་ལོ་བ ན་ ར་

ཞབས་ཏོག་ ་བར་འ ར།
༡༢ ལོ་ངོ་བ ན་ ་འགོར་ ེས། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་དང་ ལ་འབངས་དང་། དེ་མིན་ཀལ་ ི་

བའི་ ལ་ མས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ ིས་ ལ་དེ་ ས་གཏན་ ་ ོངས་
པར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༣ བདག་གིས་ ང་རང་གིས་ ལ་འདིའི་ཆེད་ ་ག ང་བའི་བཀའ་

ེ། ེགས་བམ་ ེང་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་འམ། ཡེ་རེམ་ ཱས་ ལ་འབངས་འདི་ མས་ལ་བཤད་པའི་ ང་དེ་
ལ་འདིར་འབེབ་ངེས། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ེ་མང་པོ་དང་ ེ་བོ་ཆེན་པོ་དག་གིས་ཀལ་ ི་བ་ མས་ ན་

གཡོག་ ་ ེད་ངེས། བདག་གིས་ ང་དེ་དག་གིས་ཅི་ ད་པའམ། དེ་དག་གི་ལག་པས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་དེ་དག་
ལ་ ིན་པ་ལེན་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༡༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་གི་ ག་ནས་ ོ་བའི་ཆང་འདི་
ངས་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་གང་གི་ཆེད་ ་མངགས་པའི་ ལ་ ེ་དེ་ མས་ ི་དམངས་ལ་འ ང་ ་ གས་ཤིག

༡༦ དེ་དག་གིས་བ ང་ ེས་གཡས་འ ེལ་གཡོན་འ ེལ་དང་ ོ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ི་
མ ང་དེ་དག་གི་ད ིལ་ ་འབེབ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༧ ངས་གཙ་བོའི་ ག་ནས་ཕོར་བ་དེ་ ངས་ནས། གཙ་བོས་ང་གང་ཆེད་ ་མངགས་པའི་ ལ་ ེ་དེ་དག་
གི་དམངས་ལ་འ ང་ ་བ ག ༡༨ དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ མས། དེ་མིན་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ི་ ེ་བོ་དང་འགོ་བ་སོགས་ཡིན། ོང་ཚ་འདི་དག་ ོངས་པར་བཏང་ནས་དེ་རིང་དང་འ ་བར།
གཞན་ མས་ངོ་མཚར་བར་ ས་ཤིང་། གཞན་ ིས་འ ་ ོད་དང་། དམོད་པའི་ ལ་ ་ ས། ༡༩ ད་ ང་ཨེ་
ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་། དེའི་འཁོར་གཡོག་དང་། འགོ་བ་དང་། དེའི་འབངས་སོགས་ཡོད། ༢༠ དེ་མིན་རིགས་
འ ེས་མའི་མི་དམངས་དང་། ས་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ ི་ ེ་བོ་ མས་དང་།
ཨས་ཀ་ལོན་དང་། ག་ཟ་དང་། ཨེག་རོན་དང་། ཨས་དོད་ ི་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་དང་། ༢༡ ཨེ་དོམ་དང་།
མོ་ཨབ་དང་། ཨམ་མོན་པ་དང་། ༢༢ ཚར་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ཚ་དོན་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ་མཚའི་

ིང་གི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ༢༣ དེ་དན་དང་། ཏེ་མ་དང་། ས་དང་། ་མཐའ་བཞར་བའི་མི་ མས་དང་།
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༢༤ ཨ་རབ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ཐང་ ོང་གི་རིགས་འ ེས་མ་དག་གི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ༢༥ ཟིམ་རིའི་
ལ་པོ་ མས་དང་། ཨེ་ལམ་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། མ་ འི་ ལ་པོ་ མས་དང་། ༢༦ ཉེ་ ང་གང་སར་མཆིས་

པའི་ ང་ ོགས་ ི་ ལ་པོ་ མས་དང་། གནམ་འོག་གི་ས་ ེང་ ན་ན་གནས་པའི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་
བ ང་བར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་ ེས་ ་ཤེ་ཤག་གི་༼ ཱ་བེལ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།༽ ལ་པོས་ ང་བ ང་བ་སོགས་སོ༎
༢༧ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་
འ ང་དགོས། དེར་མ་ཟད་བཟི་དགོས། ག་དགོས། འ ེལ་ནས་ཡར་ལངས་མི་ བ་པར་འ ར་དགོས། དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་ ི་མ ང་དེ་དག་གི་ད ས་ ་བབས་པའི་ ེན་ཡིན། ༢༨ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་
ལག་ནས་ཕོར་བ་ ངས་ཏེ་བ ང་བར་མི་ ེད་ན། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ངེས་པར་ ་འ ང་དགོས། ༢༩ བདག་གིས་ཐོག་མར་བདག་གི་མཚན་འོག་ ་གནས་
པའི་མཁར་ མས་ ི་ ེང་ ་གནོན་ ོན་ཕབ་ཟིན་པས། ོད་ཅག་ཆད་པ་དེ་ལས་ཐར་ཐབས་ཡོད་དམ། ོད་
ཅག་ལ་ཐར་ཐབས་ཡོད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོག་ལེན་ ེད་ ི་ ི་མ ང་ས་ ེང་གི་ ལ་མི་
ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་འབེབ་ངེས་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག

༣༠ དེ་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་ ང་ ོན་པའི་གཏམ་འདི་དག་འཆད་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་ལ་ ོལ་
ཞིང་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་མཐོ་བའི་ད ིངས་ནས་ངར་ ད་འདོན། དམ་པའི་གནས་ནས་ག ང་ ད་འ ིན།
རང་གི་ ག་ འི་ ོགས་ ་ངར་ ད་འདོན་ངེས། ཁོང་ནི་ ན་འ མ་བ ི་མཁན་ཞིག་དང་འ ་བར་ས་ ེང་
གི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་ང་རོ་འདོན་པར་ ེད། ༣༡ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ས་མཐའི་བར་ ་ བ་པར་འ ར།
དེ་ནི་གཙ་བོས་ ལ་ ེ་ མས་དང་འ ན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ལ་ཁོང་གིས་བཀའ་
འ ི་ ་ངེས། མི་ངན་པ་ཁོང་གིས་ ི་མ ང་གི་འོག་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༣༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། གནོད་ ོན་གང་ཞིག་ ལ་ ེ་འདི་ན་ ང་ ེ་
ལ་ ེ་དེ་ ་འ ོ་བ་དང་། དེ་མིན་ ང་འ བ་ཆེན་པོ་སའི་མཐའ་ན་ལངས་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༣༣ ཉིན་དེར་
ེབས་ ས། ལ་འདི་ནས་ ལ་དེའི་བར་ ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོས་གསོད་ཅིང་ག བ་པར་འ ར། དེ་
ས་ ་མཁན་མེད། བེམ་པོར་བདག་ ེད་མཁན་མེད། ར་ ས་ ེད་མཁན་མེད་པར་ས་ ེང་གི་ ་ ད་བཞིན་
་འ ར་ངེས།

༣༤ ི་བོ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ད་འབོད་ ིས་ཤིག མང་ཚགས་ ི་འགོ་བ་ མ་པ།
ོད་ཅག་གིས་ཐལ་ ལ་ ི་ནང་ ་འ ེ་ལོག་ ིས་ཤིག ོད་ཅག་གསོད་ཅིང་ག བ་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ ེབས་ལ་

ཉེ། ོད་ཅག་ནི་ ོད་བཟང་བོ་ཆག་པ་ཇི་བཞིན་འཆག་པར་འ ར། ༣༥ ི་བོ་དག་ལ་ཐར་ས་མེད་ལ། མང་
ཚགས་ ི་འགོ་བ་ མས་ལའང་ཐར་ས་མེད། ༣༦ ཉོན་དང་། ི་བོ་ ད་འབོད་ ི་ ་དང་། མང་ཚགས་ ི་འགོ་
བའི་ཆོ་ངེའི་ ་ གས་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དེ་དག་གི་ ་ས་ ོངས་པར་མཛད། ༣༧ གཙ་བོས་ཞེ་
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ང་ ག་པོ་བཏང་བས། བདེ་བར་གནས་པའི་ ག་རར་ གས་འ ལ་མེད་པར་མཛད། ༣༨ ཁོང་ནི་སེང་གེ་
ཞིག་དང་འ ་བར་མངོན་ ང་བས། དེ་དག་གི་ ལ་ནི་ ི་མ ང་གི་ག ག་པས་ཁེངས། དེ་མིན་ཁོང་གི་ཞེ་ ང་

ག་པོ་དེས་ཡ་ང་བའི་གནས་ ་བ ལ་ཏོ༎

༢༦ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ིར་འཁོད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་
ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།

༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་ ་འ ེང་ནས། ཡ་ ་ འི་
ོང་མི་ མས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ག་ ེད་ ་འོངས་པ་ མས་ལ། བདག་གིས་ ོད་ལ་བཀའ་ཅི་

བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ཤོད་ཅིག ༣ དེ་དག་གིས་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ལོག་པའི་ལམ་ལས་
ིར་ ོག་ན། བདག་ལ་ གས་འ ོད་ ེས་ཏེ་དེ་དག་གིས་ ད་པའི་ངན་ལ་བ ས་ནས་དེ་དག་ལ་གནོད་ ོན་

འབེབ་པར་མི་ ེད། ༤ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོས། ོད་ཅག་གི་བདག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། བདག་
གིས་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་བ གས་པའི་ ིམས་ གས་ ང་བར་མི་ ེད་པའམ། ༥ བདག་གིས་ ་མོ་ནས་ ོད་
ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་པའི་བདག་གི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ངག་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད་ན།༼ ོད་ཅག་གིས་ད་

ང་ཉན་པར་མི་ ེད་ན།༽ ༦ བདག་གིས་གནས་དམ་པ་འདི་ཤི་ལོ་དང་འ ་བར་ ་ཞིང་། མཁར་འདི་ས་ ེང་
འདིའི་ ལ་ ེ་ ན་ ི་དམོད་ ལ་ ་ ་ངེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༧ ཡེ་རེམ་ ཱས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ་དེ་ ར་ ས་པས། མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་།
དམངས་ ན་ ིས་ཐོས། ༨ ཡེ་རེམ་ ཱས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ་བ ོས་ཏེ། འབངས་མི་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པའི་
བཀའ་ མས་བཤད་ཚར་ ེས། མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། འབངས་མི་ མས་ཁོ་རང་འཛན་ ་
འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་རང་འཆི་བར་ངེས། ༩ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་མཚན་གཡར་ནས། གནས་
དམ་པ་འདི་ནི་ཤི་ལོ་དང་འ ་བར་འ ར་བ་དང་། མཁར་འདི་མི་མེད་ཐང་ ོང་ ་འ ར་བར་ངེས་ཞེས་ ས་
པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དམངས་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡོད་སར་འ ས།
༡༠ ཡ་ ་ འི་འགོ་བས་དོན་དེ་ཐོས་པས། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ནས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ོགས་ ་ཡར་
འོངས་ཤིང་། གཙ་བོའི་གནས་པའི་ ོ་ནང་ ་བ ད། ༡༡ དེ་ ས་མཆོད་དཔོན་དང་ ང་ ོན་པས་འགོ་བ་དང་
དམངས་ མས་ལ། མི་འདི་གསོད་པར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཐོས་པ་བཞིན་ཁོས་ ང་བ ན་ནས་
མཁར་འདི་ལ་ ོལ་བར་ ེད་ཅེས་ ས།

༡༢ ཡེ་རེམ་ ཱས་འགོ་བ་དང་དམངས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ང་རང་ ང་ ོན་པ་དང་། གནས་
དམ་པ་འདི་དང་། མཁར་འདི་དང་། ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པའི་བཀའ་དེ་ མས་བཤད་ ིར་མངགས་པ་ཡིན།
༡༣ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་ ོད་བ ར་ཅིང་། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ན། ཁོང་ཉིད་

གས་འ ོད་ ེས་ཏེ་གང་ག ང་བའི་ཉེས་ ོན་དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་མི་ ། ༡༤ ང་ནི་ ོད་
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ཅག་གི་ལག་ ་ཡོད་པས། ོད་ཅག་གི་མིག་ལམ་ ་གང་བཟང་བོ་དང་། གང་ ང་བོ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ ་ ིས་
ཤིག ༡༥ འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ངེས་པར་ ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ང་རང་བསད་པ་
ཡིན་ན། མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་ ོད་ཅག་དང་། མཁར་འདི་དང་། དེ་མིན་དེར་

ོད་པའི་ ལ་མི་ མས་ ི་ ེང་ ་བབས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་དངོས་གནས་ང་ ོད་ཅག་གི་གམ་
་མངགས་ནས། བཀའ་འདི་དག་ ོད་ཅག་གི་ ་ལམ་ ་འཇོག་པར་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༦ འགོ་བ་དང་དམངས་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་དང་ ང་ ོན་པ་ལ། མི་འདི་གསོད་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཁོས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་མཚན་བ ར་ནས་ངེད་ཅག་ལ་ ད་ཆ་འཆད་པ་ཡིན་ཞེས་
ས་པ་དང་། ༡༧ ལ་ ེའི་དེའི་ ན་རབས་པ་ ོར་ཞིག་ཡར་ལངས་ནས། ན་ ་འ ས་པའི་དམངས་ མས་

ལ། ༡༨ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧེས་ཀི་ ཱའི་ ས་ ། མོ་རེ་ཤེད་པ་མི་ ས་ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་ལ་ ང་
བ ན་པ་འདི་ ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཙ་ཡོན་བ ོགས་ནས་ཞིང་ས་དང་འ ་བར་
འ ར་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ས་ ང་དང་འ ་བར་འ ར་བར་མ་ཟད། གནས་དམ་པ་ཡོད་སའི་རི་བོ་འདི་
ནགས་ཚལ་ ིས་ཁེངས་པའི་རི་དང་འ ་བར་འ ར་ངེས། ༡༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཧིས་ཀི་ ཱ་དང་ཡ་ ་ འི་
འབངས་ མས་ ིས་དེ་བསད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཧིས་ཀི་ ཱས་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་

ིན་བ ོལ་བར་རེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ ེས་གཙ་བོ་ཡང་ གས་འ ོད་ ེས་ཏེ། རང་གིས་ག ང་བའི་གནོད་
འཚ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་མ་ཕབ་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་མི་འདི་བསད་ན། ངེད་ཅག་གིས་ངན་ཆེན་པོ་
བཟོས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ ེལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༠ དེ་ལས་གཞན་ད་ ང་གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ནས་ ང་ ོན་མཁན་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཀིར་ཡད་ཡེ་ཨ་
རིམ་པ་ཤེ་མ་ ཱའི་ ་ ་རི་ ཱ་ ་བ་དེ་ཡིན། ཁོས་ཡེ་རེམ་ ཱས་བཤད་པ་བཞིན་ ་ ང་བ ན་ཏེ། མཁར་འདི་
དང་ ལ་འདི་ལ་ ོལ་ ང་ ས། ༢༡ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་དང་། ཁོའི་དཔང་ ལ་ མས་དང་། འགོ་བ་དག་གིས་

་རི་ ཱའི་གཏམ་དེ་ཐོས་པས། ལ་པོས་དེ་གསོད་པར་བ མ། ་རི་ ཱས་དེ་ཐོས་ནས་ ག་ ེ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་
་ ོས། ༢༢ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ིས་ཨག་བོར་ ི་ ་ཨེལ་ན་ཐན་མི་འགའ་དང་བཅས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་

མངགས། ༢༣ དེ་དག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ་རི་ ཱ་བ ང་ ེ། ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ལ་ ད། ལ་པོས་ ི་
ཡིས་དེ་བསད་ནས་བེམ་པོ་དམངས་ད ས་མ་ མས་ ི་ ར་སའི་ནང་ ་འཕངས། ༢༤ ཡིན་ནའང་། ཤ་ཕན་ ི་

་ཨ་ཧི་ཀམ་ ིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་བ བས་ཏེ། འབངས་མི་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་ནས་གསོད་ ་མ་བ ག་གོ།

༢༧ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་༼ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ནི་ཚ་དེག་ ཱའི་མིང་གཞན་ཡིན།༽
ིར་ ོད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་

ད་ ། ོད་ ིས་ཐགས་པ་དང་གཉའ་ཤིང་བཟོས་ཏེ་རང་གི་ ེ་ལ་ཞོག་ཅིག། ༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡ་ ་ འི་
ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་པའི་བང་ཆེན་པ་ ེབས་ཚ། དེ་དག་གི་ལག་ ་ཐགས་པ་དང་གཉའ་ཤིང་
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བཞག་ནས། ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་པོ་དང་། མོ་ཨབ་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཨམ་མོན་ ི་ ལ་པོ་དང་། ཚར་ ི་ ལ་པོ་དང་།
ཚ་དོན་ ི་ ལ་པོ་ མས་ལ་བ ར་དགོས་པ་དང་། ༤ བང་ཆེན་པ་ལ་བ ོས་ནས། དེ་དག་གི་ ེ་བོ་ལ་ཆེད་ །
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༥ བདག་གིས་
མ ་ ས་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བས། ས་གཞི་དང་། ས་ ེང་གི་མི་དམངས་དང་། ོ་ གས་

མས་བཀོད་པ་ཡིན་པས། བདག་གིས་ ་ལ་འཚམ་པར་གཟིགས་ན། དེ་ལ་གནང་ངེས་ཡིན། ༦ ད་ ་བདག་
གིས་ ལ་འདི་དག་བདག་གི་གཡོག་པོའམ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་ ་ཞིང་།
རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ང་དེ་ལ་བཀོལ་ ་ག ག་ངེས། ༧ ལ་ ེ་དེ་གནོད་པ་དང་འ ད་པའི་ཉིན་
མོ་མ་ ེབས་པའི་བར་ ། ལ་ ེ་གཞན་ མས་ ིས་ཁོ་དང་ཁོའི་ ་ ད་ མས་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་པར་
འ ར། དེ་ ས། ལ་ ེ་མང་པོ་དང་ ེ་བོ་ཆེན་པོ་ མས་ ིས་དེ་ཁོ་ཚའི་ ན་གཡོག་ ་བཀོལ་ངེས། ༨ ཚ་ཁག་
གང་དང་ ལ་ ེ་གང་ཞིག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཞབས་ཏོག་མི་བ བ་པའམ། རང་གི་ ེ་

ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གཉའ་ཤིང་གི་འོག་ ་འ ག་པར་མི་ ེད་ན། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་པས་དེ་དག་
འ ང་བར་མ་ ས་པའི་བར་ ། ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ིས་ཚ་ཁག་དེར་ཆད་པ་འབེབ་ངེས་
ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་ ང་ ོན་པ་དང་། མོ་འདེབས་མཁན་དང་། ི་ད ད་པ་
དང་། ས་ལ་ ་མཁན་དང་། ད་ ང་ངན་ གས་འདེབས་མཁན་ མས་ ི་ཁ་ལ་ཉན་མི་ ང་། དེ་དག་གིས་

ོད་ཅག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོར་ཞབས་ཏོག་བ བ་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༡༠ དེ་དག་གིས་
ོད་ཅག་ལ་བ ན་པ་ནི་ ང་ ན་མ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གནས་ ོར་ ་འ ག་པ་དང་། རང་ ེ་དང་འ ལ་
་འ ག་ངེས། དེ་ ར་བདག་གིས་ ོད་ཅག་མཐར་བ ད་དེ་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༡༡ འོན་ ང་། ཚ་ཁག་གང་

ཞིག་གིས་རང་གི་ ེ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གཉའ་ཤིང་གི་འོག་ ་བཞག་ཁོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་ ས་ན། བདག་གིས་ཚ་
ཁག་དེ་ ལ་ ེ་གང་ ་ཡོད་པ་དེར་བཞག་ནས། ཞིང་ས་བ ོག་ ེ་ ོད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
༡༢ ངས་གོང་གི་བཀའ་དེ་བཞིན་ ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ལ། ོད་ཅག་གི་ ེ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གཉའ་
ཤིང་གི་འོག་ ་བ ག་ ེ། དེ་དང་དེའི་མི་སེར་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་ན་གསོན་པོར་གནས་ བ། ༡༣ ོད་དང་

ོད་ ི་མི་སེར་ཅིའི་ ིར་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ིས་ཤི་ ེ། གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོར་ཞབས་
ཏོག་མ་བ བ་ན་འདི་དང་འདི་འ ང་ངོ་ཞེས་བཤད་པའི་ ལ་ ེ་དེ་དང་འ ་བར་ ར་བ་ཡིན་ནམ། ༡༤ ང་

ོན་པ་དེ་དག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་མི་ ང་། དེ་དག་གིས། ོད་ཅག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་
པོར་ཞབས་ཏོག་བ བ་མི་དགོས་ཟེར། དོན་དངོས་ ་དེ་དག་གིས་ ོད་ཚར་ ང་ ན་མ་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༡༥ གཙ་བོས། བདག་གིས་དེ་དག་མ་བཏང་ཡང་། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ ན་མ་

ོན་པ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་ལ་ ང་ ན་མ་ ོན་པའི་ ང་ ོན་པ་དེ་དག་མཐར་བ ད་
དེ། མཉམ་ ་འཆི་ ་བ ག་ཆོག་ཅེས་ག ངས།
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༡༦ ཡང་ངས་མཆོད་དཔོན་དང་འབངས་མི་ མས་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པ་
དེས་ ོད་ཅག་ལ་བ ན་པའི་ ང་ལ་ཉན་མི་ ང་། དེ་དག་གིས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ོད་ཆས་

མས་ ཱ་བེལ་ནས་ ིར་ ེར་འོང་ངོ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་། ཁོ་ཚས་ ོད་ཚར་ ང་ ན་མ་ ོན་པ་ཡིན། ༡༧ དེ་དག་
གི་ཁ་ལ་ཉན་མི་ ང་ ེ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོར་ཞབས་ཏོག་ ས་ན་གསོན་པོར་གནས་ བ། མཁར་འདི་ཅིའི་

ིར་ ོངས་པར་ ར་བ་ཡིན་ནམ། ༡༨ གལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ཞིང་། གཙ་བོའི་བཀའ་དེ་དག་ལ་
བབས་ཡོད་པ་བདེན་ན། ཁོ་ཚར་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ ་བ ག་ ེ། གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ནང་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ས་པའི་ ོད་ཆས་ མས་ ཱ་
བེལ་ ་འ ེར་ ་མ་འ ག་ཅེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༡༩ དེ་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ེང་བའི་
ཀ་བ་དང་། ཟངས་ ི་ ་མཚ་དང་། ཟངས་ ི་ ི་དང་། དེ་མིན་མཁར་འདིའི་ནང་ ་ ས་པའི་ ོད་ཆས་ཏེ།
༢༠ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ་ཡེ་ཀན་ ཱ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ ག་ མས་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ས་ ས་མ་ ེར་བའི་ ོད་ མས་སོ༎ ༢༡ གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ནང་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ས་པའི་ ོད་ཆས་ མས་ ི་ ོར་
ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ༢༢ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་
ལ་གཟིགས་ ོང་མ་གནང་བའི་བར་ ། དེ་དག་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་ནས་དེ་ ་འཇོག་པར་ ། ས་དེར་ ེབས་ཚ།
བདག་གིས་ ོད་ཆས་དེ་དག་ ིར་ ེར་འོངས་ནས་ ལ་འདི་ལ་ ོད་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༢༨ ལོ་དེ་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱའི་ ིད་ལོ་བཞི་བའི་ ་ ་བར། གི་བེ་ཨོན་པ་ཨ་ ར་ ི་ ་
ང་ ོན་པ་ཧ་ནན་ ཱ་ ་བས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ། མཆོད་དཔོན་དང་ ང་ ོན་པ་

མས་འཛམས་པའི་ད ས་ ་ང་ལ། ༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གཉའ་ཤིང་བཅག་ཟིན། ༣ ལོ་གཉིས་ ི་རིང་ལ། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་
ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ ལ་འདི་ནས་ ཱ་བེལ་ ་འ ོག་ནས་སོང་བའི་ ོད་ཆས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་
གི་ ོད་ཆས་ མས་ ིར་ ལ་འདིར་ ེར་འོངས་པར་མ་ཟད། ༤ བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་

་ཡེ་ཀོན་ ཱ་དང་། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་ ་བཙན་ལ་ ེར་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིར་ ལ་འདིར་ ིད་འོངས་ངེས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གཉའ་ཤིང་གཅག་པར་ འོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་ཞེས་ ས།

༥ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་མཆོད་དཔོན་དང་། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ེང་བའི་དམངས་
མས་འཛམས་པའི་ད ས་ ། ང་ ོན་པ་ཧ་ནན་ ཱ་ལ་འདི་ ད་ ། ༦ ཨ་མེན། གཙ་བོས་དེ་ ར་མཛད་

པར་ཤོག གཙ་བོས་ ོད་ ིས་བ ན་པའི་ ང་ མས་མངོན་འ ར་ ེད་ ་བ ག་ ེ། གཙ་བོ་གནས་དམ་པའི་
ནང་གི་ ོད་ཆས་དང་། བཙན་ ་ ེར་བའི་མི་ མས་ ཱ་བེལ་ནས་ ལ་འདིར་འ ེན་པར་ཤོག ༧ ཡིན་ནའང་།
ངས་ ོད་དང་དམངས་ མས་ ི་ ་ལམ་ ་བ ོན་པའི་ ད་ཆ་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཉོན་ཅིག ༨ གནའ་ནས་ད་
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བར་ ། ོད་དང་ངའི་ ོན་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ ལ་ ེ་མང་པོ་དང་། ཚ་ཁག་ཆེན་པོ་ མས་ལ་ ང་
ོན་ ས་ག ལ་དང་། གནོན་ ོན་དང་། གཉན་ནད་ ི་ ོར་ ང་བ ན་པ་ཡིན། ༩ བདེ་བར་འ ག་ཅེས་ ང་
ོན་མཁན་དེ་དག་གི་ ད་ཆ་ནི། ནམ་ཞིག་མངོན་ ་ ར་བའི་ཚ། ད་གཟོད་མི་ མས་ ིས་ཁོ་རང་དངོས་

གནས་གཙ་བོས་མངགས་པར་ཡིད་ཆེས་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ས།
༡༠ དེ་ནས་ ང་ ོན་ཧ་ནན་ ཱས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་པའི་ ེའི་གཉའ་ཤིང་ ངས་ཏེ་བཅག་གོ། ༡༡ ཡང་

ང་ ོན་པ་ཧ་ནན་ ཱས་དམངས་ མས་འཛམས་པའི་ད ས་ ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས། ལོ་གཉིས་ ི་ནང་ །
བདག་གིས་འདི་ ར་ ་ ལ་ ེའི་མི་ མས་ ི་ ེ་ནས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ི་གཉའ་ཤིང་གཅག་
པར་ ་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ ད་སོང་ངོ་༎

༡༢ ང་ ོན་ཧ་ནན་ ཱས་ ང་ ོན་ཡེ་རེམ་ ཱའི་ ེའི་གཉའ་ཤིང་བཅག་ ེས། གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་རེམ་ ཱ་
ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༡༣ ོད་ ིས་ཧ་ནན་ ཱ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ར་ག ང་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ར་
ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཤིང་གི་གཉའ་ཤིང་བཅག་ ེ། གས་ ི་གཉའ་ཤིང་ལ་བ ེས་ཟིན། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས། བདག་གིས་ ལ་ ེ་འདི་དག་གི་ ེ་ལ་གཉའ་ཤིང་བཞག་
ནས། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་ ་བ ག་ཟིན། ཁོ་ཚས་ནམ་ཡང་དེ་ལ་ཞབས་ཏོག་
བ བ་དགོས་པ་དང་། བདག་གིས་ ང་རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་དེ་ལ་གནང་ཟིན་ག ངས་ཞེས་ ས།

༡༥ དེ་བས། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་ ང་ ོན་པ་ཧ་ནན་ ཱ་ལ། ཧ་ནན་ ཱ་ལགས། ོད་ ིས་ཉོན་ཅིག གཙ་
བོས་ ོད་རང་མངགས་མེད་པས། ོད་ ིས་མི་སེར་ མས་ལ་ ན་གཏམ་ ོམ་ ་བ ག ༡༦ དེ་བས། གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ ོད་འཆི་ ་འ ག་ངེས། ོད་ད་ལོར་འཆི་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་

ིས་གཙ་བོ་ལ་ངོ་ལོག་པའི་གཏམ་བཤད་འ ག་ཅེས་ག ངས ང་ཞེས་ ས། ༡༧ དེ་ ར། ང་ ོན་ཧ་ནན་ ཱ་
ལོ་དེའི་ ་བ ན་པར་ཤིའོ༎

༢༩ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། དམངས་ མས་དང་། དེ་མིན་ ལ་
་ ས་པའི་ ན་པོ་སོགས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ཏེ། ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ནས་ ཱ་བེལ་ལ་བཙན་ ་ ེར་བ་ཚར་འ ིན་ཡིག་བཏང་། ༢ ༼འདི་ནི་ ལ་པོ་ཡེ་ཀོན་ ཱ་དང་། ལ་
མོ་དང་། ག་ མ་པ་དང་། དེ་མིན་ཡ་ ་ ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་འགོ་བ་དང་། ད་ ང་ལག་ཤེས་པ་དང་།

གས་མགར་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཁ་ ལ་བའི་ ེས་ ་བ ར་བ་ཡིན།༽ ༣ ཁོས་ཤ་ཕན་ ི་ ་ཨེ་ལ་ཟ་དང་
ཧིལ་ཀི་ ཱའི་ ་གེ་མར་ ཱ་གཉིས་ ི་ལག་བ ད་ནས་བ ར་བ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་

ཱས་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལ་མཇལ་ ིར་ ཱ་བེལ་ ་བཏང་བ་ཡིན། ༤ འ ིན་ཡིག་དེའི་ ེང་ ་འཁོད་
དོན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ལ། བདག་གིས་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ནས་ ཱ་བེལ་ ་བཙན་ལ་ཤོར་ ་བ ག་པ་དེ་དག་ལ། འདི་ ད་ ། ༥ ོད་ཅག་གིས་ཁང་པ་ བ་ ེ་
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དེའི་ནང་ ་ ོད་དགོས། ཞིང་དང་ ན་ཤིང་འདེབས་འ གས་ ས་ནས། དེའི་ལོ་འ ས་བཟའ་དགོས། ༦ ང་
མ་ ངས་ཏེ་ ་དང་ ་མོ་ ེས་དགོས་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་ ང་མ་ ངས་ཤིང་། ོད་ཅག་གི་ ་མོ་བག་
མར་བཏང་ནས་ ་དང་ ་མོ་གསོས་ཏེ། དེ་ ་མི་ ད་མང་ ་ ེལ་བ་ལས་ཇེ་ ང་ ་གཏོང་མི་ ང་། ༧ བདག་
གིས་ ོད་ཅག་བཙན་ལ་ཤོར་ ་བ ག་པའི་མཁར་དེའི་ཆེད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཞི་བདེ་འཚལ་བ་དགོས་པར་མ་
ཟད། མཁར་དེའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལས་འདེབས་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཁར་དེ་ལ་ཞི་བདེ་ཐོབ་ན། ད་
གཟོད་ ོད་ཅག་ལའང་ཞི་བདེ་འཐོབ་བོ་ཞེས་ག ངས།

༨ ཡང་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་ད ས་ ་ཡོད་
པའི་ ང་ ོན་པ་དང་མོ་བ་ མས་ ི་གཡོ་འོག་ ་ ད་མི་ ང་ལ། རང་གིས་ ིས་པའི་ ི་ལམ་ལའང་ཡིད་
ཆེས་མི་ ང་། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མཚན་གཡར་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་ ང་ ན་མ་ ོན་པ་ཡིན།
བདག་གིས་དེ་དག་མངགས་པར་མ་མཛད་དོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༠ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཱ་བེལ་
ལ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ལོ་ངོ་བ ན་ ་སོང་ཚར་ ེས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གཟིགས་ ོང་དང་། ོད་
ཅག་ལ་བདག་གི་བཀའ་བཟང་བོ་དེ་འ བ་ ་བ ག་ ེ། ོད་ཅག་ ིར་ ལ་འདིར་ལོག་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་
ག ངས། ༡༡ གཙ་བོས། བདག་གི་དགོངས་དོན་ནི་ ོད་ཅག་ལ་ཞི་བདེ་བ ོལ་བའི་དགོངས་དོན་ཡིན་པས་ལས།
གནོད་ ོན་འབེབས་པའི་དགོངས་དོན་མིན་པར། མ་འོངས་པར་ ོད་ཅག་ལ་རེ་བཞག་གནང་དགོས་པའི་

གས་འ ན་བདག་ལ་ཡོད། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ་འབོད་དང་། བདག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན། བདག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ངེས། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་བདག་བཙལ་བ་ ེ། ོད་ཅག་གིས་ ོ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་གིས་བདག་བཙལ་ན། ནམ་ཞིག་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༤ ཡང་གཙ་བོས། བདག་ནི་

ོད་ཅག་གིས་ ེད་པར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་པ་
ེ། ོད་ཅག་ ལ་ ེ་ མས་དང་བདག་གིས་ ོད་ཅག་གང་ ་མཐར་བ ད་པའི་ ལ་ ེ་དག་ལས་བ ས་ཏེ།
ོད་ཅག་གང་ནས་འ ལ་ ་བ ག་པའི་ ལ་དེར་ ིར་ ིད་འོངས་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༥ ོད་ཅག་གིས། གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ ་ངེད་ཅག་ ང་ ོན་པ་བ ོས་ཞེས་ ས་པས། ༡༦ གཙ་བོས་ ་བིད་
ི་ ི་ ེང་ ་ ོད་པའི་ ལ་པོ་དང་། མཁར་འདིའི་ནང་ ་ ོད་པའི་མི་སེར་ མས་ཏེ། ོད་ཅག་དང་མཉམ་
་བཙན་ལ་མ་ ེར་བའི་ ་ ་ མས་ ི་ ོར་ ེང་ ས། ༡༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་

དང་། བདག་གིས་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་དེ་དག་གི་ ེང་ ་ཕབ་ ེ། དེ་དག་སེ་ཡབ་ཤིང་
གི་འ ས་ ་ ལ་བ་བཟའ་བར་མི་ག བ་པ་བཞིན་ ་ ེད་ངེས། ༡༨ བདག་གིས་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་།
གཉན་ནད་སོགས་ ིས་དེ་དག་བདས་ཏེ། གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཕར་ག ག་ ར་ག ག་ ་
བ་དང་། དེ་དག་གང་ ་བདས་པའི་ ལ་ ེ་དེར་གཞན་ ིས་དམོད་པ་དང་། ཡ་ང་བ་དང་། འ ་ ོད་དང་།
ང་ཚ་བར་ ེད་པའི་ ལ་ ་མཛད་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༩ གཙ་བོས། འདི་ནི་དེ་དག་གིས་བདག་གི་ག ང་ ེ།
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བདག་ ་མོ་ནས་བཞེངས་ཏེ་བདག་གིས་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་མངགས་ནས་གང་བཤད་པ་ མས་ལ་
ཅིས་ ང་མ་ཉན་པའི་ ེན་ ིས་སོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༠ དེ་བས། ོད་ཅག་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ཏེ། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ཱ་བེལ་ ་བཏང་བ་
མས་ ིས་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༡ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་ཀོ་ལ་
ཱའི་ ་ཨ་ཧབ་དང་། མ་ ཱ་སེ་ ཱའི་ ་ཚ་དེག་ ཱ་གཉིས་ ེང་ ས་འདི་ ད་ ། འདི་གཉིས་ ིས་བདག་གི་

མཚན་གཡར་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ ང་ ན་མ་བ ན་པས། བདག་གིས་འདི་གཉིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་
ནེ་ཟར་ ི་ལག་ ་ ོད་ངེས་པ་དང་། ཁོས་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་དེ་གཉིས་གསད་པར་འ ར། ༢༢ ཱ་བེལ་ལ་
བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ིས་མི་འདི་གཉིས་ལ། ོད་ནི་གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ཚ་དེག་ ཱ་དང་ཨ་ཧབ་
གཉིས་མེའི་ནང་ ་བ ེགས་པ་ ར་བ ེག་པར་ཤོག་ཅེས་དམོད་བོར། ༢༣ འདི་གཉིས་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་

ོད་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་བ བས་པ་ ེ། ིམ་མཚས་ ི་ ང་མར་ལོག་གཡེམ་ ས་པར་མ་ཟད། བདག་གི་
མཚར་གཡར་ཏེ་བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ག ངས་མ་ ོང་བའི་བཀའ་ ོག་པར་ ེད། དེ་མ ེན་ ས་པ་ནི་བདག་
ཡིན་ལ། དེའི་བདེན་དཔང་ ་ ར་བའང་བདག་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༤ ནེ་ཧེ་ལམ་པ་ཤེ་མ་ ཱའི་ ོར་ལ་ ོད་ ིས་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག ༢༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་ ོད་ ིས་རང་གི་མིང་བཀོལ་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་ མས་
དང་། མཆོད་དཔོན་མ་ཨ་སེ་ ཱའི་ ་ཟེ་ཕན་ ཱ་དང་། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ། ༢༦ གཙ་བོས་ཟེ་ཕན་ ཱ་

ོད་མཆོད་དཔོན་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ འི་ཚབ་ ་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས། དེ་གང་ལ་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ ་
འགོ་དཔོན་ཡོད་ན། རང་ཉིད་མཆོད་དཔོན་ཡིན་ཞེས་ ོག་མཁན་ མས་ལ་གཉའ་ཤིང་ ད་དེ་ ་བ བ་ཆོག
༢༧ ད་ ་ཨ་ན་ཐོད་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་ ོད་ཅག་ལ་ང་ནི་མཆོད་དཔོན་ཡིན་ཞེས་བ གས་ན། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་

ིར་ཁོ་ལ་ ིགས་དམོད་མ་ ས་པ་ཡིན། ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ངེད་ཅག་གི་མི་ ཱ་བེལ་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ་
ཡི་གེ་བ ར་ནས། བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་ ན་རིང་བོར་ ོད་དགོས་པས། ོད་ཅག་གི་ཁང་པ་ བ་ ེ་
ནང་ ་ ོད་དགོས་པ་དང་། ཞིང་ས་དང་ར་བ་འདེབས་འ གས་ ས་ནས། དེ་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ ་བཟའ་
དགོས་ཞེས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ ང་། ༢༩ མཆོད་དཔོན་ཟེ་ཕན་ ཱས་འ ིན་ཡིག་དེ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་

ཱའི་མ ན་ནས་བཏོན་པས།
༣༠ གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༣༡ ོད་ ིས་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ལ་ཡི་གེ་

བ ར་ནས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ནེ་ཧེ་ལམ་པ་ཤེ་མ་ ཱའི་ ོར་ལ། ཤེ་མ་ ཱས་ ོད་ཅག་ལ་ ང་བ ན་པ་དེ་
ནི། བདག་གིས་ཁོ་རང་མངགས་པ་མ་ཡིན་པར། ཁོས་ ོད་ཅག་ལ་ ན་གཏམ་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༢ དེ་
བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ནེ་ཧེ་ལམ་པ་ཤེ་མ་ ཱ་དང་དེའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་ཆད་གཅད་
པར་འ ར། དེ་དག་ལས་མི་གཅིག་ ང་དམངས་འདི་ མས་ ི་ནང་ ་ ས་མི་ ིད་ལ། བདག་གིས་རང་གི་
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མི་སེར་ལ་གནང་བའི་བདེ་ ིད་ཅི་ཡང་ ོང་བར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་གཙ་བོ་ལ་ཞལ་ངོ་ལོག་པའི་
ད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༠ གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་གིས་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་

ཅད་ ེགས་བམ་ ི་ ེང་ ་ཁོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༣ གང་ཞེ་ན། གཙ་བོས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་
བདག་གི་མི་སེར་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་ ིར་འ ེན་པར་མ་ཟད།
བདག་གིས་དེ་དག་གི་མེས་པོར་གནང་བའི་ ལ་ལ་ལོག་ ་བ ག་ ེ། ལ་དེ་དེ་དག་ལ་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས་
ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ཞེས་པ་དེའོ༎

༤ གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་ནི་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན། ༥ གཙ་
བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པའི་ ་དེ་ནི། ག་ཅིང་འདར་བ་དང་མི་མ ན་པའི་ ་རེད། ༦ ོད་
ཅག་གིས་ ིས་ཤིག ེས་པ་ལ་ ེ་གཟེར་འ ང་ངམ། བདག་གིས་མི་རེ་རེ་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་
དང་འ ་བར་ལག་པས་ ེད་པ་བ ོར་ཅིང་། གདོང་ཡང་ ་བོར་ ར་འ ག་པ་གཟིགས། ༧ ེ་མ། ཉིན་དེ་ནི་
གཟི་བ ིད་ ན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ཉིན་གང་གིས་ ང་འ ན་པར་མི་བཟོད། དེ་ནི་ཡ་ཀོབ་དཀའ་ ག་དང་
འ ན་པའི་ ས་ བས་ཡིན། འོན་ ང་། དེ་ ོབ་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས། ༨ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས།
ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ེ་ནས་ད ་བོའི་གཉའ་ཤིང་བཅག་ཅིང་། ཐ་ འི་མ ད་པ་ ོལ་ཏེ།

ོད་ ི་མི་ མས་ ི་ ན་གཡོག་ ་མི་འ ར་བར། ༩ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་འམ། བདག་
གིས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་བ ོས་པའི་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༠ དེའི་

ིར། གཙ་བོས། བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ག་མི་དགོས། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། དངངས་མི་དགོས།
བདག་གིས་རིང་བའི་ ལ་ནས་ ོད་རང་བ བ་པར་ ། ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་
ནས་བ བ་པར་ ། ཡ་ཀོབ་ ིར་ལོག་ནས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ཅིང་། གཞན་ ིས་དེ་ལ་ ག་ ོང་མི་ ིད།
༡༡ བདག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ོད་རང་ ོབ་ཅིང་ ོད་རང་མཐར་བ ད་ནས་ ལ་གང་ ་

ེབས་པའི་ ལ་ ེ་དེ་ མས་འཇོམས་པར་ ེད། ོད་རང་འཇོམས་པར་མི་ ེད་པར་ཆད་པ་ཡང་མོ་གཅད་
པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། ོད་ལ་ཉེས་ཆད་མེད་པར་ ་མི་ ིད ༼ ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཅད་པར་མི་འ ར་ཞེས་
པ་དེ། ོད་ལ་ཉེས་པ་མེད་པར་ ་མི་ ིད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ས་ ོན་གསོ་ཐབས་མེད་པར་འ ར་ཞིང་། ོད་ ི་ ་ཁ་ཤིན་ ་ཆེའོ༎
༡༣ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ་འ ལ་ ས་ནས་ ་ཁར་ད ི་མཁན་མེད་ལ། ོད་ལ་དེ་གསོ་ ེད་ ི་ ན་བཟང་བོ་ཡང་
མེད་པར་འ ར། ༡༤ ོད་རང་དགའ་ས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་རང་བ ེད་ནས། ོད་ལ་འཚམས་འ ི་༼ཡང་
ན། ཁ་ཡ་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽ ེད་ ་འོངས་མི་ ིད། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ག་ཉེས་ ི་ཞིང་ནག་ཉེས་མང་
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བར་གཞིགས་ནས། ོན་ཆད་ད ་བོར་གནོད་ ེད་དེས་ ོད་ལ་གནོད་པར་ ེད་པ་དང་། ག ག་ བ་ ན་པ་
དེའི་ཉེས་ཆད་ ིས་ ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་འ ར། ༡༥ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ས་ ོན་ལ་བ ས་ནས་ཆོ་ངེ་
འདེབས་པ་ཡིན། ོད་ ི་ ག་བ ལ་སེལ་ཐབས་མི་འ ག བདག་གིས་ ོད་ལ་ ག་ཉེས་ ི་ཞིང་། ནག་ཉེས་
མང་བར་གཞིགས་ནས། འདི་དག་ ོད་ ི་ ེང་ ་ཕབ་པ་ཡིན། ༡༦ དེའི་ ིར། ོད་རང་ ར་མེད་ ེད་མཁན་
དེ་གཞན་ ིས་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར། ོད་ ི་ད ་བོ་རེ་རེ་གཞན་ ིས་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར། ོད་
རང་འ ོག་མཁན་དེ་འ ོག་ནོར་ ་འ ར་བ་དང་། ོད་རང་བཅོམ་མཁན་དེ་བཅོམ་ནོར་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་
ག ངས། ༡༧ གཙ་བོས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ག་བ ེད་འ ང་ ་འ ག་ཅིང་། ོད་ ི་ ་ཁ་གསོ་བར་ ། དེ་
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ིས་ ོད་ལ་ ལ་ ར་བ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཙ་ཡོན་ཏེ། འཚམས་འ ི་༼ཡང་
ན། ཁ་ཡ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ེད་མཁན་མེད་པ་ མས་སོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ེན་ ིས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ི་འ ོགས་ཟིན་པའི་རས་ ར་དེ་ ིར་ ོད་ཅིང་། དེའི་
ོད་གནས་ལ་གཟིགས་ ོང་ ེད་པར་འ ར། མཁར་ནི་ ར་ ི་རི་ ང་དེར་བ ན་པར་འ ར་ལ། ཕོ་ ང་
འང་མི་ ོད་མཁན་ཡོད་པར་མཛད་ངེས། ༡༩ གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་དང་དགའ་ ོའི་ ་ཡང་དེའི་ནང་ ་མཆེད་

འོངས་ངེས། བདག་གིས་དེ་དག་མང་ ་ ེལ་བ་ལས་ ང་ ར་གཏོང་མི་ ིད། དེ་དག་གཟི་བ ིད་ ན་པར་
ེད་པ་ལས། ཐ་ཤལ་བར་གཏོང་མི་ ིད། ༢༠ དེ་དག་གི་ ་དང་ ་མོ་ ར་བཞིན་གནས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ཆོས་

ཚགས་ནི་བདག་གི་ ང་ ་འ ེང་བར་ ། དེ་དག་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ཚར་བདག་གིས་ཆད་པ་འབེབ་
ངེས། ༢༡ དེ་དག་གི་ ེ་བོ་ནི་དེ་དག་གི་ ས་ནས་འོངས་ཤིང་། དབང་འཛན་པ་ མས་ ང་དེ་དག་གི་ ོད་
ནས་འ ང་ངེས། བདག་གིས་དེ་བདག་གི་གམ་ ་གཅར་བར་ ེད་ཅིང་། དེ་ཡང་བདག་གི་ ང་ ་བ ད་པར་
འ ར། དེ་ ར་མ་ ས་ན། ་ཞིག་བདག་དང་ཉེ་བར་བ ད་ཕོད་པ་ཡིན། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༢༢ ོད་ཅག་བདག་གི་ ་འབངས་དང་། བདག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༢༣ ོས་དང་།གཙ་བོའི་ཞེ་ ང་ནི་འ བ་མ་དང་འ ་བར་འ ར་ ང་། དེ་ནི་ཡོད་ཚད་འཇོམས་པར་ ེད་
པའི་འ བ་མ་ ེ། མི་ངན་པའི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས། ༢༤ ཁོང་གི་ གས་ ་ཉར་བའི་དོན་དེ་མ་འ བ་པའི་བར་

། གཙ་བོའི་ཞེ་ ང་ ག་པོ་དེ་ཡལ་མི་ ིད། ནམ་ཞིག་ ོད་ཅག་གིས་དེ་ མས་ ོགས་པར་འ ར་རོ༎

༣༡ གཙ་བོས། དེ་ ས། བདག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ཚང་རེ་རེའི་ ་ ་འ ར་ལ། དེ་དག་ ང་བདག་གི་
་འབངས་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ི་མ ང་ལས་ཐར་བ་ནི་ད ི་སི་

རལ་བ་ཡིན། བདག་གིས་དེ་ལ་ངལ་གསོ་འཐོབ་ ་འ ག་པར་རེམ་པའི་ཚ། དེ་ལ་ཐང་ ོང་ནས་བཀའ་ ིན་
ཐོབ་ཟིན་ཞེས་ག ངས།

༣ ོན་ ི་ ས་ །༼ཡང་ན། རིང་བའི་ ལ་ནས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་༼མ་ཡིག་ །
བདག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ལ་ཞལ་བ ན་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གཏན་ ི་བ ེ་བས་ ོད་ལ་བ ེ་བར་
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ེད། དེའི་ ིར། བདག་གིས་ ོད་ མས་བ ེས་འ ག་པར་ ེད། ༤ ད ི་སི་རལ་བའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ན་
ང་མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། བདག་གིས་ ོད་རང་འ གས་པར་མཛད་ན། ོད་རང་ གས་པར་འ ར་

ཞིང་། ོད་ཅག་གིས་ ར་ཡང་ ་ཐོགས་ཏེ། དགའ་ ོས་ཁེངས་པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་གར་ལ་རོལ་བར་
འ ར། ༥ དེ་མིན་ས་མར་ ཱའི་རི་མགོར་ ན་འ མ་འདེབས་འ གས་ ེད་པར་འ ར་ལ། འདེབས་འ གས་

ེད་མཁན་ ིས་དེའི་འ ས་ ་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར། ༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཨེབ་ར་ཡའི་རི་མགོའི་སོ་
ང་བ་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས། ཡར་ལོངས་དང་། ངེད་ཅག་ཙ་ཡོན་ ་ཡོད་པའི་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་

ཡི་གམ་ ་ལོག་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ཞེས་ག ངས།
༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ི་ཆེད་ ་དགའ་མ འི་ ་ལོངས་ཤིག ལ་ ེ་ མས་ ི་

ོད་ ་གཙ་བོར་ ར་བ་དེ་ཡིན་པས་དགའ་འབོད་ ིས་ཤིག བ ོད་པའི་ད ངས་ ིས་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
ིས་ ེད་ ི་མི་སེར་ད ི་སི་རལ་བ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་ ོབ་རོགས་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ོགས་དང་།

༨ བདག་གིས་དེ་དག་ ང་ ོགས་ནས་འ ེན་ཞིང་། སའི་མཐའ་ནས་བ ་བར་འ ར། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་
འོངས་མཁན་ལ་ཞ་ར་དང་། ོལ་བོ་དང་། མ་མ་དང་། ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་སོགས་ཡོད་ཅིང་།
དེ་དག་གིས་ད ང་བ ེབས་ཏེ་འདིར་ལོག་ངེས། ༩ དེ་དག་ ་བཞིན་འོངས་ཤིང་། བདག་གིས་དེ་དག་གི་རེ་

ོས་བཞིན་དེ་དག་འ ེན་པར་ ེད། དེ་དག་ ་བོའི་འ མ་ ི་ག ང་ལམ་ ་བ ག་ ེ། དེའི་ ེང་ནས་འ ེལ་
་འ ག་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ད ི་སི་རལ་ ི་ཡབ་ཡིན། ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་བདག་གི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་

ཞེས་ག ངས།
༡༠ ལ་ ེ་ མ་པ། གཙ་བོའི་ག ང་ལ་ཉན་ཞིང་། ང་རིང་གི་ ིང་ ན་ ་གནས་པ་ མས་ལ། ད ི་སི་

རལ་བ་གཏོར་མཁན་གང་དེས་དེ་ ིར་བ ས་པ་དང་། ི་བོས་ ག་ ་ ང་བ་བཞིན་ ་དེ་བ ངས་པར་
མཛད་ཅེས་ ོགས་ཤིག ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་བ བས་པར་མཛད། དེ་རང་ལས་ ོབས་དང་ ན་
པ་ མས་ལས་བ བས་པར་མཛད། ༡༢ དེ་དག་ཙ་ཡོན་ ི་མཐོ་སར་ ེབས་ནས་ ་ལེན་པ་དང་། གཙ་བོས་

ིན་ ིས་བ བས་པའི་ ལ་ཏེ། འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་དང་། ་ ་དང་། བེ ་མོད་
པའི་ ལ་ ་ ེབས་ངེས། དེ་དག་གི་སེམས་ནི་ ར་ ས་བ ན་པའི་ར་བ་དང་འ ་བར་འ ར་ལ། དེ་དག་ལ་

ན་ ང་ ང་ཙམ་ཡང་ཡོད་པར་མི་འ ར། ༡༣ དེ་ ས། ན་ ང་མ་ མས་དགའ་བའི་གར་ལ་རོལ་ཞིང་། ལོ་
ན་གཞོན་པ་དང་། ན་པ་ མས་ ང་མཉམ་ ་དགའ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ོ་
བ་དགའ་བར་བ ར་བ་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་དེ་། དེ་དག་གི་སེམས་ ང་ ོ་བ་ ་བ ར་
ངེས། ༡༤ བདག་གིས་མཆོད་དཔོན་ ི་སེམས་ཚལ་ཞག་གིས་ཁེངས་པར་ ེད་པ་དང་། བདག་གི་མི་སེར་ཡང་
བདག་གི་བཀའ་ ིན་ ིས་ཚམས་པར་ ེད་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཱ་མའི་ ལ་ནས་ ག་གིས་མནར་བའི་ ་ངན་ ི་ ་ཐོས་འོངས་པ་ནི། ར་ཧེལ་
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རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཆེད་ ་ ་ཞིང་། གཞན་ ི་སེམས་གསོ་མ་ཐོབ་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་མེད་པར་
ར་བས་སོ༎ ༡༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ ད་མཚམས་ཞོག་ཅིག ོད་ ི་མིག་ ་བ ན་པར་ ིས་

དང་། ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ མས་ལ་ ་དགའ་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚ་ད ་ ེའི་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་
ག ངས། ༡༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པར་ ོད་ལ་རེ་ ོས་ཆེ་ ེ། ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་ ིར་རང་གི་
མངའ་འོག་ ་ལོག་ངེས།

༡༨ བདག་གིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་རང་གི་ཆེད་ ་དངན་པ་འཐེན་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ང་ལ་ཆད་
པ་ཕབ་ན། ང་ལ་ཆད་པ་འཕོག་པར་འ ར། ང་ནི་གཉའ་ཤིང་འ ར་མ་ ོང་བའི་བེ ་ཞིག་དང་འ ། ེད་

ིས་ང་རང་ ིར་འཁོར་བར་ ིས་དང་། ང་ ིར་འཁོར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ཡིན།
༡༩ ང་ ིར་འཁོར་ ེས་དངོས་གནས་འ ོད་བཤགས་ ་ངེས། བཀའ་ ོབ་ཐོབ་ ེས་བ ་ཤ་ ང་ཞིང་དངན་པ་
འཐེན་ངེས། ངས་ ང་ ས་ ི་བ ས་ ོད་དེ་ཤེས་ནས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༢༠ གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་བདག་གི་གཅེས་པའི་ ་དང་། ད ེས་སའི་ ིས་པ་དེ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་དེ་ལ་

ིགས་དམོད་མང་ ་ ས་ ང་ ར་བཞིན་གཅེས་པར་འཛན། དེ་བས། བདག་གིས་ གས་ ིས་དེ་ལ་བ ེ་ཞིང་།
བདག་གིས་དེ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་ངེས།

༢༡ ད ི་སི་རལ་བའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ན་ ང་མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ོད་ ིས་རང་གི་ཆེད་
་ལམ་ ོན་ ི་ ོ་རིང་བཞག་ཅིང་། ལམ་འ ེན་ ི་ཀ་བ་ ོང་བར་འོས། ོད་ནི་སེམས་ཞིབ་མོས་ལམ་ཆེན་

ཏེ། ོད་རང་བ ོད་སའི་ ར་ ི་ལམ་ ་ གས་དགོས། ོད་ ིར་འཁོར་ཅིག ོད་ ི་མཁར་འདི་དག་ ོད་
་འཁོར་ཅིག ༢༢ ལོག་ལམ་ ་ གས་པའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ོད་ཕར་

བ ོད་ ར་འོང་གིས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན། གཙ་བོས་ས་ ེང་ ་ངོ་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་ཤིག་
བཀོད་ ང་། དེ་ནི་ ་མོ་ མས་ ིས་ ེས་པ་བ ང་བར་ ་བ་དེའོ༎

༢༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བཙན་ ་ཤོར་བ་
མས་ ིར་ ངས་པའི་ཚ། དེ་དག་ཡ་ ་ འི་ ལ་དང་། དེ་ན་ཡོད་པའི་ ོང་ཚ་ མས་ ི་ནང་ ་བ ད་ནས།
ང་བདེན་ ི་ ོད་གནས་ལགས། དམ་པའི་རི་བོ་ལགས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་
ས། ༢༤ ཡ་ ་ ་བ་དང་། ཡ་ ་ ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚར་གནས་པ་ མས་དང་། ཞིང་བ་དང་། གས་ ི་
མས་ ང་མཉམ་ ་དེར་གནས་པར་འ ར། ༢༥ ངལ་ ིས་ བ་པ་ མས་ནི་བདག་གིས་འ ང་བར་ ེད་ཅིང་།
ན་ ང་གིས་གཟིར་བ་ མས་ནི་བདག་གིས་ཚམས་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༢༦ ང་ ོན་པས། ང་གཉིད་ལས་སད་ ང་། གཉིད་ ིད་པོ་ ང་སོང་ཞེས་ཟེར།
༢༧ གཙ་བོས། ཉིན་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ་བས། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ི་མི་དང་

གས་རིགས་མང་ ་ ེལ་བར་ ། ༢༨ བདག་གིས་ ོན་ཆད་ཇི་ ར་དེ་དག་འདོན་པ་དང་། གཏོར་བ་དང་།
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བཤིག་པ་དང་། ེལ་བ་དང་། ག་ལ་ ར་བར་ གས་བསམ་བཞེས་པ་བཞིན་ ། ད་ནི་དེ་དག་ཇི་ ར་འགོད་
པ་དང་། ག ག་པའི་ཆེད་ ་ གས་བསམ་བཞེས་པར་ ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༢༩ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། མི་

མས་ ིས། ཕས་ ན་འ མ་ ར་བོ་ཟོས་པས། འི་སོ་གཙད་ ང་ཞེས་ཟེར་མི་ ིད། ༣༠ འོན་ ང་། མི་རེ་རེ་
རང་གི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་འཆི་ངེས། ་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ ར་བོ་བཟས་ན། དེའི་སོ་གཙད་པར་འ ར།

༣༡ གཙ་བོས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་ཞལ་
ཆད་གསར་བ་ག ག་པར་ ། ༣༢ དེ་ནི་བདག་གིས་དེ་དག་གི་མེས་པོའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ནས་

ིད་འོངས་པའི་ ས་ ་དེ་དག་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དང་འ ་མི་ ིད། བདག་ནི་དེ་དག་གི་ ོ་ག་ ས་
ང་། དེ་དག་བདག་གི་ཞལ་ཆད་དང་ བ་ ་ ོགས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་

དེ་དག་ ེས་ནས། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ནི་འདི་ ་ ེ། བདག་གིས་
བདག་གི་ ིམས་ གས་ནི་དེ་དག་གི་ཁོང་ ་ཉར་ཞིང་། དེ་དག་གི་སེམས་ངོས་ ་འ ི་བར་ ེད། བདག་ནི་དེ་
དག་གི་ ་དང་། དེ་དག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་ངེས། ༣༤ དེ་དག་གིས་རང་གི་ ིམ་མཚས་དང་རང་
གི་ ་ ་ལ། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པར་ ིས་ཞེས་ཁ་ཏ་ ེད་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་

ང་ འི་ ས་ནས་ཆེར་ ེ་བའི་བར་ ་བདག་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པར་འ ར། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ ་
ཡངས་ ་བཏང་ ེ། དེ་དག་གི་ནག་ཉེས་ གས་ལ་འཛན་མི་ ིད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༣༥ ཉིན་དཀར་ཉི་མར་འོད་འཚར་ ་བ ག་ཅིང་། ་ ར་ལ་གཏན་ ོལ་བ གས་ནས་མཚན་ ི་ ས་ ་
འོད་འ ོ་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ ་མཚ་ད གས་ཏེ་མཚ་ བས་འ ར་ ་བ ག་པ་དེའི་མཚན་ལ་ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ཞེས་འབོད། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ༣༦ གཏན་ ོལ་འདི་དག་བདག་གི་ ང་ནས་འདོར་
བར་ ེད་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ེས་རབས་པ་ཡང་བདག་གི་ ང་ནས་ཆད་པར་འ ར་ནས། ནམ་ཡང་ ལ་ ེ་
ཞིག་ ་འ ར་ཐབས་མེད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་ ་ ོད་
གཞལ་ཞིང་། སའི་ ིང་གཞི་འཚལ་བར་ ས་ན། བདག་གིས་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ེས་རབས་པ་དག་གིས་ཅི་

ས་ལ་གཞིགས་ནས་དེ་དག་འདོར་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
༣༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཧ་ན་ནེ་ཨེལ་ ི་ཐོག་ཁང་ནས་ ར་ ོའི་བར་ ། གཙ་བོས་

མཁར་འདི་བ ིག་པར་འ ར། ༣༩ ཐིག་ ད་ ིས་དེའི་ ི་ནས་ཐད་ཀར་རི་བོ་ག་རེབ་ ི་བར་དང་། དེ་ནས་
གོ་ ཱའི་བར་ ་འཇལ་བར་འ ར། ༤༠ རོ་འདོར་ ི་ ང་བ་ཡོད་ཚད་དང་ ས་ཐལ་འཕོ་བའི་བར་དང་། ས་
ཞིང་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་ནས་ ་བོ་ཀིད་རོན་བར་དང་། ཡང་དེ་ནས་ཤར་ ོགས་ ་ ོའི་ད ོགས་མཚམས་
བར་ ་གཙ་བོའི་དོན་ ་དམ་པར་ ར་ཏེ། ས་གཏན་ ་འདོན་པར་མི་འ ར། ེལ་བར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་
ག ངས༎

༣༢ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱའི་ ིད་ལོ་བ ་བའམ། ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར།
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གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས། ༢ དེ་ ས། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་དམག་ད ང་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
བ ོར་ཅིང་། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ནི་ཡ་ ་ འི་ཕོ་ ང་གི་སོ་ ་ཁང་ ་བཙན་ནས་ཡོད། ༣ ཡ་ ་ འི་ ལ་
པོ་ཚ་དེག་ ཱས་ཁོ་རང་བཙན་ ་འ ག་དོན་ནི། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོས་འདི་ ར་ ང་ ོན་
པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ཡིན། ང་གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་མཁར་འདི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་པ་དང་། ཁོས་
མཁར་འདི་ལེན་པར་འ ར། ༤ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ཀལ་དི་བའི་ལག་ནས་མི་ཐར་བར། ཱ་བེལ་ ལ་
པོའི་ལག་ ་ཤོར་བར་འ ར་བ་དང་། ཁ་དང་ཁ་གཏད་ནས་ ད་ཆ་འཆད་ཅིང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ་
བར་འ ར། ༥ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ཚ་དེག་ ཱ་ ཱ་བེལ་ ་ ེར་ཏེ། བདག་གི་གཟིགས་ ོང་མ་ཐོབ་པའི་བར་ ་དེ་ ་

ོད་པར་འ ར། ོད་ཅག་གིས་ཀལ་དི་བ་དང་ག ལ་བ ེས་ ང་ ལ་བར་མི་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་
པ་དེའོ༎

༦ ཡེ་རེམ་ ཱས། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༧ ོད་ ི་ ་བོ་ཤལ་ མ་ ི་ ་ཧ་ན་མེ་
ཨེལ་འོངས་ནས། ོད་ལ། ཨ་ན་ཐོད་ ་ཡོད་པའི་ངའི་ས་ཆ་དེ་ ོད་ ིས་ཉོ་རོགས་གནོངས། ོད་ ིས་ས་ཆ་
དེ་ཉོས་ན་ཚང་གི་ གས་དང་མ ན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༨ ངའི་ ་བོའི་ ་ཧ་ན་མེ་ཨེལ་
དངོས་གནས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་སོ་ ་ཁང་ ་འོངས་ནས། ང་ལ། བེན་ཡ་མིན་མཁའ་ཁོངས་ ི་ཨ་ན་ཐོད་

་ང་ལ་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ ོད་ ིས་ཉོ་རོགས། ོད་ ིས་ཉོ་བ་ནི་འོས་མཚམ་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་ ་བར་ཡང་
འོས་ ིར། ོད་ ིས་རང་གི་ཆེད་ ་ཉོས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ང་ཡེ་རེམ་ ཱས་དེ་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་དེ་ཡིན་པ་
ཤེས་སོ༎ ༩ ངས་རང་གི་ ་བོའི་ ་ཧ་ན་མེ་ཨེལ་ ི་ལག་ནས་ཨ་ན་ཐོད་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ཉོས་ནས། ད ལ་
ཀ་ཤེལ་བ ་བ ན་ཁོ་ལ་ ིན། ༡༠ ངས་ཆིངས་ཡིག་གི་ ེང་ ་ཐེལ་མནན་ནས་ཁ་ ར་ ེས། དཔང་བོ་ ིད་
འོངས་པར་མ་ཟད། ད ལ་ ་མར་བཅལ་ནས་ཁོའི་ལག་ ་བཞག ༡༡ ངས་ གས་ ོལ་དང་མ ན་པར་བཞག་
པའི་ཆིངས་ཡིག་ ེ། ཁ་ ར་ཟིན་པ་དང་གཅིག་དང་མ་ ར་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ། ༡༢ ་བོའི་ ་ཧ་ན་མེ་ཨེལ་
དང་། ཐེལ་གནོན་ ས་ ི་དཔང་བོ་དང་། དེ་མིན་སོ་ ་ཁང་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་མ ན་ནས། མ་

ཱ་སེ་ ཱའི་ཚ་བོའམ། ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་ལ་ ད། ༡༣ མི་དེ་དག་གི་མ ན་ནས། ངས་བ་ ག་ལ། ༡༤ ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཁ་ ར་ཟིན་པ་དང་མ་ ར་བའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་
གཉིས་ ་མའི་ནང་ ་ ན་རིང་བོར་ཞོག་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་

ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས། མ་འོངས་པར་ས་ཆ་འདིར་ཁང་པ་དང་། ས་ཞིང་དང་། ན་འ མ་ར་བ་ཉོ་མཁན་
འོངས་པར་འ ར་ག ངས་ཞེས་ ས།

༡༦ ངས་ཚང་གི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་གི་ལག་ ་བཞག་ ེས། གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ།
འདི་ ད་ ། ༡༧ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་མ ་ ས་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་

ག་གིས་གནམ་ས་བཀོད་པས། ེད་ ིས་མི་འ བ་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མེད། ༡༨ ོད་ ིས་མི་ ི་ ོང་མང་པོ་
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མས་བ ེས་བ ངས་ཤིང་། ཕའི་ ག་ཉེས་ཁོའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ལ་འཁོར་ ་བ ག བས་ཆེ་ ན་
ས་ ི་ ་དང་། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ནི་ ེད་ ི་མཚན་ཡིན། ༡༩ ོས་དོན་ལ་འཐབ་ ས་མོད། ལས་

དོན་ལ་མ ་ ས་ཆེ། ན་ ིས་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ ེད་ལ་གཟིགས་ཏེ། མི་རེ་རེས་
ཅི་ ས་དང་ ་ཞིག་གིས་ལས་གང་ ས་པའི་ལས་འ ས་བཞིན་ཁོ་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག ༢༠ ཨེ་ཇིབ་ ི་

ལ་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་བ ན་པ་བཞིན་ ། ད་ ་ད་ ང་ད ི་སི་རལ་དང་གཞན་ ི་ ོད་ན་དེ་ ར་
ོད་ ིན་མཆིས། དེ་རིང་བཞིན་ ་རང་ཉིད་ལ་མཚན་ ན་ གས་ཐོབ་ ་བ ག ༢༡ ངོ་མཚར་བའི་ ས་དང་།

མ ་ཆེ་བའི་ ག དེ་མིན་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ་དང་། འཇིགས་ ་ ང་བའི་མཛད་འ ིན་ ིས་
ེད་ ི་འབངས་ད ི་སི་རལ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ངས་ཏེ། ༢༢ ལ་འདི་ ེ། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་མེས་པོར་

གནང་བར་མནའ་བོར་བའི་འོ་མ་དང་ ང་ ི་བ ར་བའི་ ལ་དེ་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་། ༢༣ དེ་དག་ ལ་འདིར་
ེབས་ནས་ནོར་ ལ་ཐོབ་ ེས། ེད་ ི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། ེད་ ི་ ིམས་ གས་ ང་མི་བ ི་བར་མ་ཟད།
ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ཅི་ ེད་དགོས་པར་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་དག་གིས་གཅིག་ ང་མ་བ བས་པས། ེད་
ིས་གནོད་འཚ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དེ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢༤ ོས་དང་། ད ་བོ་ ེབས་ནས་

མཁར་ ོང་བ ིགས་ཏེ་མཁར་འདི་ལེན་པར་ ོམ། མཁར་ཡང་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་བཅས་
ི་དབང་གིས་ཀལ་དི་བའི་ལག་ ་ ད་ཟིན། ེད་ ིས་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་ ར་བ་ ེད་ ིས་
ང་གཟིགས་ ང་། ༢༥ ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ། རང་གི་ཆེད་ ་ས་ཆ་དེ་ད ལ་ ིས་ཉོས་

ཏེ། དཔང་བོ་ཚལ་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ ང་། དོན་དངོས་ ་མཁར་འདི་ཀལ་ ་བའི་ལག་ ་ ད་འ ག་ཅེས་
ས།

༢༦ དེ་ནས་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢༧ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ཤ་ ག་
གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ཡིན། བདག་གིས་བ བ་པར་མི་ ས་པའི་དོན་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ག ངས།
༢༨ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མཁར་འདི་ཀལ་དི་བ་དང་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ི་
ལག་ ་ ོད་པ་དང་། དེས་མཁར་འདི་ལེན་པར་འ ར། ༢༩ མཁར་ལེན་ ་འོངས་པའི་ཀལ་དི་བ་ མས་ ིས་
མཁར་འདི་དང་དེའི་ནང་ ་ཡོད་པའི་ཁང་པ་ མས་མེ་ ་བ ེག་པར་འ ར། ོན་ཆད་མི་ མས་ ིས་ཁང་
པ་འདིའི་ ེང་ནས་བ་ ཱལ་ལ་ ོས་དང་། ་གཞན་ལ་ གས་མཆོད་ ལ་ནས་བདག་གི་ གས་ ོ་ ་བ ག
༣༠ ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བས་ ང་ འི་ ས་ནས། བདག་གི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་དོན་ མས་

བ་པར་ ེད། དེ་ལས་ ང་ད ི་སི་རལ་བས་ལག་པས་ཅི་ ས་ ིས་བདག་གི་ གས་ ོ་ ་འ ག་ཅེས་གཙ་
བོས་ག ངས། ༣༡ ཡང་འདི་ ད་ ། མཁར་འདི་བ ན་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། ན་ ་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་
དང་ཞེ་ ང་བ ངས་ཏེ། བདག་ལ་མཁར་འདི་བདག་གི་ ང་ནས་འདོར་ ་འ ག་པར་ ེད། ༣༢ ད ི་སི་
རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བས་ཅི་ ས་པའི་ངན་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་དག་དང་། དེ་དག་གི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་དང་།
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མཆོད་དཔོན་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
ོད་དམངས་ མས་ ིས་ཅི་ ས་པ་དེས་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་བ ངས། ༣༣ དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ བ་གཏོད་པ་

ལས་གདོང་གཏོད་པར་མི་ ེད། བདག་ ་མོ་ནས་ལངས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ ོབ་ ོན་མཛད་ ང་། དེ་དག་གིས་
ཉན་པར་མི་ ེད། དང་ ་ལེན་པར་མི་ ེད་པར། ༣༤ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་བདག་གི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པར་

གས་པའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་བ གས་ཏེ། གནས་དམ་པ་འདི་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༣༥ དེ་དག་གིས་
བེན་ཧིན་ནོམ་ ང་བར་བ་ ཱལ་ ི་མཆོད་ ི་བ ིགས་ནས། རང་གི་ ་དང་ ་མོ་མོ་ལེག་གི་ཆེད་ ་མེ་ལ་
བ ེག་བདེ་བར་ ེད། དེ་དག་གིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་འདི་བ བས་ནས། ཡ་ ་ ་ཉེས་པའི་ནང་ལ་ ང་ ་
བ ག འདི་ནི་བདག་གིས་བ ོས་པ་མིན་ལ། བདག་གི་དགོངས་དོན་ཡང་མིན་ཞེས་ག ངས།

༣༦ ད་ ་མཁར་འདི་ ེ། ོད་ཅག་གིས་འཆད་ ིན་པ་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ིས་ ཱ་
བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ད་ཟིན་པའི་མཁར་འདིའི་ ོར་ ེང་བ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་

ད་ ། ༣༧ བདག་གིས་ ོ་བ་དང་། ཁོང་ ོ་དང་། ཞེ་ ང་ཆེན་པོའི་ ོང་ནས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ལ་ ེ་
སོ་སོར་བ ད། ེས་ ་བདག་གིས་དེ་དག་ ལ་དེ་ནས་ ིར་བ ས་ཤིང་། ལ་འདིར་ ིར་ ིད་འོངས་ནས་དེ་
དག་བདེ་བར་ ོད་ ་འ ག་ངེས། ༣༨ དེ་དག་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་བ་དང་། བདག་ནི་དེ་དག་གི་

་ ་འ ར་ངེས། ༣༩ བདག་གིས་དེ་དག་ཕན་ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་མ ན་ ིས་ ས་གཏན་ ་བདག་ལ་མོས་
ས་དང་། དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་མ་འོངས་པའི་ ་རབས་ཚ་ ད་ མས་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས།

༤༠ དེ་མིན་དེ་དག་དང་གཏན་གནས་ ི་ཞལ་ཆད་བཏབ་ ེ། དེ་དག་ལ་ བས་བ ན་ ི་བཀའ་ ིན་བ ོལ་བ་
ལས། དེ་དག་དང་འ ལ་བར་མི་ ེད། དེ་མིན་དེ་དག་གིས་ང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པའི་སེམས་ ན་ ་འ ག་
པ་ལས་བདག་དང་འ ལ་ ་འ ག་མི་ ིད། ༤༡ བདག་ནི་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ིན་བ ོལ་བར་ད ེས་པས། ོ་
གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་། ང་བོ་ ང་ ང་གིས་དེ་དག་འདི་ ་ག ག་པར་ ་ཞེས་ག ངས། ༤༢ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གནོད་འཚ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་སེར་འདི་དག་གི་ ེང་ ་ཇི་

ར་ཕབ་པ་དེ་བཞིན་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་བདེ་ ིད་ཐམས་ཅད་ ང་
དེ་དག་ལ་བ ོལ་བར་འ ར། ༤༣ ོད་ཅག་གིས། ལ་འདི་ན་མི་མེད་ལ་ ོ་ གས་ ང་མེད་པའི་ ོངས་པ་ ེ།
ཀལ་དི་བའི་ལག་ ་ ད་པའི་ ལ་ཡིན་ཞེས་ ས་ ང་། མ་འོངས་པར་མངའ་ཁོངས་འདིར་མི་ མས་ ིས་ས་
ཞིང་ཉོ་བར་འ ར། ༤༤ བེན་ཡ་མིན་ ི་ ལ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་སོ་སོ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་།
རི་ ལ་ ི་ ོང་ཚ་དང་། མཐོ་ ང་གི་ ོང་ཚ་དང་། དེ་མིན་ ོ་ ོགས་ ི་ ོང་ཚ་ མས་གཞན་ ིས་ད ལ་

ིན་ནས་ཉོས་ ེས། ཆིངས་ཡིག་གི་ ེང་ ་ཐམ་ཀས་མནན་ཏེ་ཆིངས་ཡིག་གི་ཁ་ ོར་བར་མ་ཟད། དཔང་བོ་
ཡང་གདན་འ ེན་པར་ ེད། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་ངེས་
ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎
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༣༣ ཡེ་རེམ་ ཱ་ད་ ང་སོ་ ་ཁང་ ་བ ག་ནས་ཡོད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོས་བཀའ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཁོ་
ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།

༢ ལེགས་པར་འ བ་ ་འ ག་པ་གཙ་བོ་ཡིན། འགོད་པ་དང་འ གས་མཁན་ཡང་གཙ་བོ་ཡིན། གཙ་བོ་ནི་
ཁོང་གི་མཚན་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ༣ ོད་ ིས་བདག་ལ་ ་འབོད་ ས་ན། བདག་གིས་ ོད་ ིས་
ཅི་ ས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པར་མ་ཟད། ོད་ ིས་མི་ཤེས་པ་གང་ཞིག ཆེ་ཞིང་དཀའ་བའི་དོན་དེ་ ོད་ལ་ ོན་
པར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༤ མཁར་ནང་གི་ཁང་པ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ེ། ད ་བོ་འགོག་ཆེད་ ་
བཤིག་ནས་མཐོ་ ་བ ིགས་པའི་མཁར་ ོང་དང་ ི་མ ང་ མས་ ི་ ོར་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ཡིས་འདི་ ད་ ། ༥ མི་འདི་དག་གིས་ཀལ་དི་བ་ མས་དང་ག ལ་བ ེས་ནས། བེམ་པོས་བཀང་བའི་ཁང་པ་
འདི་ ེ། བདག་ཁོང་ ོ་དང་ ོ་བའི་ ོ་ནས་བསད་པའི་མི་ མས་ ི་བེམ་པོས་འགེང་བར་འ ར། དེ་དག་གི་
ངན་ཐམས་ཅད་ལ་བ ས་པས། བདག་གིས་ཞལ་བཀབ་ ེ་མཁར་འདི་ལ་གཟིགས་པར་མི་ ེད། ༦ ོས་དང་།
བདག་གིས་མཁར་འདི་ ག་བ ེད་བདེ་འབབ་དང་། མཁར་ནང་གི་མི་ མས་ ན་ ིས་སོས་ ་འ ག་པར་མ་
ཟད། ན་ མ་ཚགས་པའི་བདེ་བ་དང་ག ང་ ང་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ ེད། ༧ བདག་གིས་ ང་ཡ་ ་ ་
བའི་བཙན་ ་ཤོར་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ིར་ ངས་ནས། དེ་དག་ ོན་དང་འ ་
བར་ག ག་ངེས། ༨ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དེ། བདག་ལ་བཟོས་པའི་ནོར་ཉེས་པ་ མས་སེལ་
བར་ ། དེ་མིན་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དེ། བདག་ལ་ནོར་བ་བཟོས་ཤིང་བདག་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་

་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས། ༩ མཁར་འདིས་ས་ ེང་གི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ནས་ང་ལ་བ ོད་པ་འཐོབ་
་བ ག གཟི་བ ིད་ཐོབ་ ་བ ག དེའི་མིང་ལ་དགའ་ཞིང་ ིད་པའི་མཁར་ཞེས་འབོད། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་
ིས་བདག་གིས་མཁར་འདི་ལ་གནང་བའི་དགའ་ ིད་དང་། བཀའ་ ིན་དང་། བདེ་བ་གནང་བ་ཐོས་ནས།
ག་ ེ་འདར་ ིན་མཆིས་ཞེས་ག ངས།

༡༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ས་ཆ་འདི་ལ། ས་ ོང་མི་མེད་ ོ་ གས་མེད་པའི་ ལ་ཞེས་འབོད།
འོན་ ང་། ས་ ོང་དང་མི་མེད་ ོ་ གས་མེད་པའི་ ལ་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ལམ་ །
༡༡ དགའ་བ་དང་ ིད་ ི་དགོད་ ་དང་། བག་གསར་མག་གསར་ ི་དགའ་འབོད་ཐོས་པར་འ ར། དེ་མིན་ད་

ང་མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་
ལེགས་ཤིང་། ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ ས་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར། དེ་མིན་ གས་ ེའི་མཆོད་པ་ ེར་ནས་གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འོངས་པའི་མི་ མས་ ི་ ་ཐོས་འོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ལ་འདི་
ནས་བཙན་ ་ ེར་བའི་མི་ མས་ ིར་ལོག་ ་བ ག་ ེ། ོན་དང་འ ་བར་ ེད་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ས་ ོང་མི་མེད་ ོ་ གས་མེད་པའི་ ལ་དང་། དེ་མིན་
དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ོང་ཚ་དག་ ། ི་བོ་ མས་ ི་ ོད་གནས་ཡོད་ལ། ཁོ་ཚ་ ག་ ་དེ་ ་ཉལ་ ་འ ག་
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ངེས། ༡༣ རི་ ལ་ ི་ ོང་ཚ་དང་། མཐོ་ ང་གི་ ོང་ཚ་དང་། ོ་ ལ་ ི་ ོང་ཚ་དང་། བེན་ཡ་མིན་ ི་ ལ་
དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དག་ ་ ག་ ་ མས་ ངས་ལེན་མཁན་ ི་ལག་
འོག་ ་བ ད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༤ གཙ་བོས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་དང་། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་
ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ག ང་ མས་མངོན་ ་འ ག་ངེས། ༡༥ ཉིན་དེར་ ེབས་པའམ། དེའི་ ས་ ། བདག་
གིས་ ་བིད་ ི་ག ང་ ང་བའི་ ེས་རབས་པ་ཆེར་བ ེད་པར་ ། དེས་ས་ ེང་ ་ ི་ ོམས་དང་ ང་བདེན་

ོང་བར་འ ར། ༡༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ོབ་པར་འ ར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བདེ་བར་ ོད་པར་
འ ར། ཁོང་གི་མཚན་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་བདེན་པ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་བིད་ ི་ ད་ཆད་པ་མེད་པར་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ི་ ི་ཐོག་ ་ ོད་
པར་འ ར། ༡༨ མཆོད་དཔོན་དང་། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ང་ ན་ཆད་མེད་པར་བདག་གི་ ང་ ་དམར་བསང་
དང་། དཀར་མཆོད་འ ལ་ ་འོངས་ཤིང་། ན་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ་བ་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་
པ་དེའོ༎

༡༩ གཙ་བོའི་ག ངས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་
བདག་གིས་ཉིན་མཚན་ལ་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་དོར་ན། ཉིན་མཚན་ ས་ ར་འཁོར་བར་མི་འ ར་ལ།
༢༡ བདག་དང་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་དོར་བས། ཁོའི་ ི་ ེང་ ་ ལ་པོར་

ོད་པའི་ཁོའི་ ་མེད་པར་འ ར་བ་དང་། དེ་མིན་བདག་དང་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་མཆོད་དཔོན་
དང་། ལེ་ཝེ་བའི་བར་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ ང་འདོར་བར་ ས། ༢༢ ནམ་མཁའི་ ་ ར་ནི་བ ང་གིས་མི་
ལང་ལ། ་མཚའི་འ མ་ ི་ ེ་མའང་གཞལ་བར་མི་ ས་པ་བཞིན་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་

ི་ ེས་རབས་པ་དང་། བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་ ང་དེ་ ར་མང་ ་ ེལ་བར་འ ར་
ཞེས་ག ངས།

༢༣ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༢༤ ོད་ ིས་མི་སེར་འདི་ མས་ ིས་ཅི་
ཟེར་བ་ལ་བསམ་ ོ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས། གཙ་བོས་བདམས་པའི་རིགས་ ད་དེ་གཉིས་ད་ ་
ཡོངས་ ་དོར་འ ག་ཅེས་ཟེར། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ལ་དེ་ ར་མཐོང་ ང་ ས་ཏེ། ར་ ལ་ ེ་ཞིག་

་འ ར་མི་ བ་པར་བསམ་ཡོད། ༢༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་བཏབ་པའི་ཉིན་མཚན་ ི་
ཞལ་ཆད་མེད་པ་དང་། བདག་གིས་གནམ་སའི་གཏན་ ོལ་ལ་བཀོད་ ི་མཛད་མེད་པ་ཡིན་ན། ༢༦ བདག་གིས་
ཡ་ཀོབ་ ི་ ེས་རབས་པ་དང་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ ེས་རབས་པ་དོར་ནས། ་བིད་ ི་ ེས་རབས་
པར་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཡི་ ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ེས་རབས་པ་ ོང་ ་འ ག་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་
གི་བཙན་ ་ཤོར་བ་དེ་ མས་ ིར་འ ེན་དགོས་ལ། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེའང་བ ེད་དགོས་སོ་ཞེས་ག ངས་པ་
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དེའོ༎

༣༤ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་རང་གི་དམག་ཡོད་ཚད་དང་། ཁོ་ལ་གཏོགས་པའི་ས་ ེང་
གི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ེ་ ངས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚ་ མས་

ལ་ ོལ་བའི་ཚ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས། ོད་སོང་ ེ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན།

གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མཁར་འདི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་པ་དང་། དེས་མེ་ཡིས་བ ེག་པར་
འ ར། ༣ ོད་དེའི་ལག་ནས་ཐར་མི་ བ་པར། བ ང་ ེ་དེའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར། ོད་ ི་མིག་གིས་ ཱ་
བེལ་ ལ་པོའི་མིག་མཐོང་ཞིང་། དེའི་ཁ་ ོད་ ི་ཁ་དང་གཏད་ནས་ ད་ཆ་བཤད་པར་མ་ཟད། ོད་ ང་ ཱ་
བེལ་ ་ངེས་པར་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས། ༤ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ལགས། ོད་ ིས་ད་ ང་གཙ་བོའི་
བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ོར་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ ིས་གསད་པར་མི་འ ར་བར། ༥ ོད་བདེ་
བར་འཆི་ངེས། མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་དངོས་པོ་བ ེགས་ནས་མེས་པོ་དང་འ ་བ་ ེ། ོད་ ི་ཡར་

ོན་ ི་ ལ་པོ་མེ་ཡིས་བ ེགས་པ་དང་འ ་བར་འ ར། མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ཆེད་ ། ེ་མ། བདག་གི་ཇོ་བོ་
ལགས་ཞེས་ ་ངན་ ེད་པར་འ ར། གཙ་བོས། བཀའ་འདི་ནི་བདག་གིས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༦ དེ་ནས། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བཀའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་
དེག་ ཱ་ལ་བཤད། ༧ དེ་ ས། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་དམག་ད ང་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ ས་
པའི་ ོང་ཚ་ ེ། ལ་ཀིས་དང་། ཨ་ཟེ་ ་ལ་ ོལ་བར་ ོམ། མ་གཞི་ཡ་ ་ འི་མཁར་བཙན་པོ་ མས་ལས་འདི་
གཉིས་མ་གཏོགས་ ག་མི་འ ག

༨ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་ མས་ ིས་ཞལ་ཆད་བཏབ་ ེ། དེ་དག་ལ་རང་དབང་
ཐོབ་པར་བ གས། མི་རེ་རེས་རང་གི་ཨིབ་རི་བའི་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་ལ་རང་དབང་ ེར་བ་ལས། ས་

ང་རང་གི་ཡ་ ་ འི་ ་ ་ཞིག་ ན་གཡོག་ ་བཀོལ་མི་ཆོག ༼དེའི་ ེས་ ་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་
བབས།༽ ༩ གོང་དང་འ ། ༡༠ ཞལ་ཆད་བཏབ་པའི་འགོ་བ་དང་དམངས་ མས་ ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་གཡོག་
མོར་རང་དབང་ ིན་ནས། ས་ ང་དེ་དག་ ན་གཡོག་ ་མ་བཀོལ། ན་ ང་འཐད་ནས་དེ་དག་བཏང་ངོ་༎
༡༡ ཡིན་ནའང་། ེས་ ་ ར་ཡང་འ ོད་པ་ ེས་ཏེ། རང་དབང་ ིན་པའི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་ ིར་བོས་ནས།
དེ་དག་བཙན་ ིས་གཡོག་པོ་གཡོག་མོར་བཀོལ།

༡༢ དེའི་ ིར། ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༣ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་
ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལམ། ན་གཡོག་བདག་པོའི་ ིམ་ནས་ ིད་
འོངས་པའི་ ས་ ། ཁོ་ཚ་ལ། ༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ཨིབ་རི་བའི་ ་ ་ཞིག་ ོད་ལ་བཙང་ན། ལོ་ ག་གི་ཞབས་
ཏོག་བ བས་ ེས། ལོ་བ ན་པར་དེ་ལ་རང་དབང་ ིན་ཏེ་འ ོ་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ཞལ་ཆད་བཏབ་ཡོད།
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འོན་ ང་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་དེ་ ར་ ་མ་ ས་པར་མ་ཟད། ་ཙམ་གཡར་བར་ཡང་མ་ ས། ༡༥ ད་ ་ ོད་
ཅག་གི་ཁ་ ིར་འཁོར་ཞིང་། བདག་གི་ ན་ལམ་ ་བདེན་པར་གཟིགས་པའི་དོན་ མས་བ བས་ཏེ། མི་རེ་
རེས་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བ གས་པ་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པར་

གས་པའི་གནས་དམ་པ་དེ་ ་བདག་གི་ ང་ ་ཞལ་ཆད་བཏབ། ༡༦ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་ལ་ ེས་འ ོད་
ེས་ཏེ། བདག་ལ་མཚན་ ོད་ ས་པར་མ་ཟད། མི་རེ་རེས་རང་དབང་ ིན་པའི་རང་གི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་
མས་ ིར་བོས་ནས། ཁོ་ཚ་བཙན་ ིས་གཡོག་ ་བཀོལ་ཞེས་ག ངས། ༡༧ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་
ིས་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། མི་རེ་རེས་ ་ ་ ིམ་མཚས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་མ་བ གས་པས། ོས་

དང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དེ་དང་འ ་བའི་རང་དབང་ཞིག་བ ག་པར་ ། དེ་ནི་ ོད་ཅག་ ི་མ ང་
དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ི་ ོད་ ་རང་དབང་གིས་འཁོར་བར་འ ར་ལ། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གནམ་འོག་
གི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཕར་ག ག་ ར་ག ག་ ་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༨ ཡང་འདི་ ད་ ། ཡ་

་ འི་འགོ་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་འགོ་བ་དང་། ག་ མ་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ལ་ ེའི་དམངས་
མས་ ིས་ ོན་ ི་ ས་ ་བེ ་གཤགས་ནས་གས་གཉིས་ ་བགོས་ནས། དེའི་བར་ ་སོང་ ེ་བདག་གི་ ང་ ་

ཞལ་ཆད་བཏབ། ེས་ ་ཡང་བ ར་བདག་གི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ནས། ཞལ་ཆད་དེའི་ ེང་གི་བཀའ་ མས་
མ་བ ིས་པ་ཡིན། ༡༩ གོང་དང་འ ། ༢༠ བདག་གིས་དེ་དག་ད ་བོ་དང་དེ་དག་གི་ ོག་འཚལ་མཁན་ མས་

ི་ལག་ ་ ད་པར་ ། དེ་དག་གི་བེམ་པོ་ནམ་མཁའི་ ་དང་ས་ ེང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ི་ཁ་ཟས་ ་
ེར་བ་དང་། ༢༡ དེ་མིན་བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་དང་། ཁོའི་འོག་གི་འགོ་བ་བཅས་དེ་དག་གི་

ད ་བོ་དང་ ོག་འཚལ་མཁན་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་པའམ། ོད་ཅག་དང་ཁ་ ལ་མ་ཐག་གི་ ཱ་བེལ་ ལ་
པོའི་དམག་ད ང་གི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༢༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ ར་ ལ་
འདིར་ལོག་ ེ། མཁར་འདིར་ ོལ་བ་དང་། མཁར་ལེན་པ་དང་། མེ་ཡིས་བ ེག་པར་བ ོ་བར་མ་ཟད། བདག་
གིས་ ང་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ མས་ས་ ོང་མི་མེད་པའི་གནས་ ་ ་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་རིང་ལ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་
ནས་འདི་ ད་ ། ༢ ོད་རེ་ཁབ་རིགས་ ི་མི་ཡོད་སར་སོང་ནས་དེ་དག་ལ་ཁ་བ ་ ས་ཤིང་། དེ་

དག་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་ ིད་དེ་ཆང་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༣ ངས་ཧ་བ་
ཟིན་ ཱའི་ཚ་བོ་ཡེ་མེ་ ཱམ་ ི་ ་ཡ་ཨ་ཟན་ ཱ་དང་། དེའི་ ན་ ་དང་། དེ་མིན་དེའི་ ་ མས་དང་། ད་ ང་རེ་
ཁབ་རིགས་ཡོངས་ ི་མི་ མས། ༤ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ཡོད་སར་ ིད་ནས། ་ཡི་ ེས་ ་ཨིག་དལ་ ཱའི་ ་
ཧ་ནན་ ི་ ་དག་གི་ཁང་པའི་ནང་ ོད་ ་བ ག དེ་འགོ་བའི་ཁང་པའི་འ མ་དང་། ཤལ་ མ་ ི་ ་མ་ཨ་སེ་

ཱ་ ་བའི་ཁང་པའི་ཡང་ ེང་ན་ཡོད། ༥ དེ་ནས་ངས་རེ་ཁབ་རིགས་ ི་མི་དག་གི་མ ན་ ་ཆང་གིས་བཀང་
བའི་དཀར་ཡོལ་དང་ཕོར་བ་བཞག་ ེ། དེ་དག་ལ། ོད་ཅིག་གིས་ཆང་འ ངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༦ འོན་ ང་
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དེ་དག་གིས། ང་ཚས་ཆང་མི་འ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ ི་ ས་ ་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡོ་ན་
དབ་ ིས་ངེད་ཅག་ལ། ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་ ིས་ཆང་འ ང་མི་ཆོག་ལ། ༧ ཁང་པ་འ བ་
པ་དང་། ས་བོན་འདེབས་པ་དང་། ན་འ མ་ར་བ་བཟོ་བ་སོགས་ ང་ ་མི་ ང་། འོན་ ང་། ཚ་གང་བོར་

ར་ནང་ ་བ ད་པའི་ཚ། ོད་ཅག་གནས་གཡར་བའི་ ལ་དེ་ནས་ ན་རིང་བོར་འཚ་ བ་ཅེས་བ ོས་ཡོད།
༨ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡོ་ན་དབ་ ི་ཅི་བ ོས་པའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ཅིས་ ང་
ཉན་དགོས་པས། ངེད་ཅག་དང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ ད་ མས་ ིས་ཚ་གང་བོར་ཆང་འ ང་མི་ཆོག་ལ། ༩ ཁང་
པ་ བ་ ེ་བ ད་མི་ཆོག་པར་མ་ཟད། ན་འ མ་ར་བ་དང་། ས་ཞིང་དང་། ས་བོན་སོགས་ ང་མེད་པར།
༡༠ རས་ ར་ ་བ ད་དེ་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཡོ་ན་དབ་ ི་གཏམ་ལ་ཉན་ཞིང་། ཁོས་ངེད་ཅག་ལ་ཇི་ ར་
བ ོས་པ་བཞིན་ ་ ད་པ་ཡིན། ༡༡ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ལ་འདིར་འོངས་པས། ངེད་ཅག་ཀལ་
དི་བའི་དམག་ད ང་དང་ཨ་རམ་པའི་དམག་ད ང་ལ་འཇིགས་ནས། འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ་འ ོ་བར་ འོ་ཞེས་ ས་ཏེ། ངེད་ཅག་ད་གཟོད་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༡༢ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་སོང་ ེ་ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག གང་
ཞེ་ན། གཙ་བོས། ོད་ཅག་གིས་བཀའ་ ོབ་དང་ ་མི་ལེན་ཞིང་། བདག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་ཡིན་ནམ།
༡༤ རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡོ་ན་དབ་ ིས་རང་གི་ ་ ད་ལ་ཆང་འ ང་མི་ཆོག་པར་བ ོས་པས། དེ་དག་གིས་ད་ ་བར་

་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་ ེ་ཆང་མ་འ ང་བར་བ ད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་རང་གི་མེས་པོའི་ངག་ལ་
ཉན་པ་ཡིན། བདག་ ་མོ་ནས་བཞེངས་ ོད་ཅག་ལ་གསལ་འདེབས་མཛད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་
བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན། ༡༥ བདག་ ་མོ་ནས་བཞེངས་ཏེ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་མངགས་
ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་མི་རེ་རེ་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ། ལོག་པའི་ལམ་ལས་ ལ་བར་ ིས། ོད་པ་ཇེ་ལེགས་

་གཏོང་བ་ལས། ་གཞན་ ི་ ེས་འ ངས་ནས་དེ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་མི་ ང་བར། བདག་གིས་ ོད་ཚ་དང་
ོད་ཚའི་མེས་པོ་གནང་བའི་ ལ་ ་ ོད་དགོས། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པར་མ་ཟད། ་བའང་

མ་གཏད་དོ༎ ༡༦ རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡོ་ན་དན་ ི་ ་ ད་ ིས་ ན་རབས་པ་དག་གིས་ཁོ་ཚར་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་
ཅད་ ལ་བཞིན་ ་བ ངས་མོད། མི་སེར་འདི་དག་གིས་བདག་གི་ག ང་ལ་མ་ཉན་ཏོ་ཞེས་ག ངས། ༡༧ དེའི་

ིར། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་འམ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་རང་གིས་
ག ངས་པའི་གནོད་ ོན་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ ་བ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་དག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་བཀའ་བ ོས་ ང་། དེ་དག་གིས་མ་ཉན་ལ། བདག་གིས་དེ་དག་
བོས་ ང་། དེ་དག་གིས་ཨ་ལན་མ་ ིན་པས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
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༡༨ ཡེ་རེམ་ ཱས་རེ་ཁབ་རིགས་ ི་མི་ མས་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་
འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་མེས་པོ་ཡོ་ན་དབ་ ིས་ཅི་བ ོས་པའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་ ་
བ ངས་ཤིང་། ོད་ཅག་ལ་ཅི་བ ོས་པ་བཞིན་ ་ ད་ཅེས་ག ངས། ༡༩ དེ་བས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་

ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། རེ་ཁབ་ ི་ ་ཡོ་ན་དབ་ལ་ནམ་ཡང་བདག་གི་ ང་ ་འ ེང་མཁན་
ན་ཆད་མེད་པར་འ ང་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༦ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ིད་ལོ་བཞི་བར། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་
བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢ ོད་ ིས་ཤོག་ ་ཞིག་ ངས་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ད ི་སི་རལ་དང་

ཡ་ ་ ། དེ་མིན་ ལ་ ེ་ མས་ལ་ ོལ་ཅིག་ཅེས་ག ངས་པའི་བཀའ་གང་ཞིག བདག་གིས་ ོད་ལ་བཀའ་
ག ང་བའི་ཉིན་མོ་ ེ། ཡོ་ ་ཨའི་ ས་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་ ེང་ ་ཁོད་
ཅིག ༣ ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ིས་བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་འབེབ་པར་དགོངས་པའི་གནོད་ ོན་གང་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཐོས་ ེས། མི་རེ་རེའི་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ལོག་པའི་ལམ་ལས་འ ལ་ ིད། དེ་ ར་ ར་ན་བདག་
གིས་དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་དང་ནག་ཉེས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ ས་ཞེས་ག ངས།

༤ དེ་བས། ཡེ་རེམ་ ཱས་ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་བོས་པ་དང་། བ་ ག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱའི་ཁ་ནས། གཙ་བོས་ཡེ་
རེམ་ ཱ་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཤོག་ འི་ ེང་ ་བཀོད། ༥ ཡེ་རེམ་ ཱས་བ་ ག་ལ་འདི་ ད་ ། ང་
བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་པས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་སོང་མི་ཆོག ༦ དེ་བས། ོད་ ིས་ ང་གནས་

ང་བའི་ གས་དང་བ ན་ནས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་གཙ་བོའི་བཀའ་ ེ། ོད་ ིས་ངའི་ཁ་ནས་
ཤོག་ འི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་ མས། མི་སེར་དང་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ལས་ ིར་ཐོན་པ་ མས་ ི་ ་ལམ་

་ ོགས་ཤིག། ༧ དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ་བ་ ས་ནས། ལོག་པའི་ལམ་དང་འ ལ་ཡང་ ིད། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་མི་སེར་འདི་ མས་ ི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ག ང་བའི་ཁོང་ ོ་དང་ ོ་བ་

ནི་ཚབས་ཆེའོ་ཞེས་བ ོས། ༨ ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་གིས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་ཅི་བ ོས་པ་བཞིན་ ། གཙ་
བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ནས་ཤོག་ ེང་ ་བཀོད་པའི་གཙ་བོའི་བཀའ་བ གས་པ་ཡིན།

༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ིད་ལོ་ ་བའི་ ་བར་ད ་བར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
དམངས་ མས་དང་། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་འོངས་པའི་དམངས་ མས་ ིས། གཙ་བོའི་ ང་
ནས་ ང་གནས་ ང་བར་བ གས། ༡༠ བ་ ག་གིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་གོང་མ་ ེ། གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པའི་ ོ་ཆེན་གསར་བའམ། ཤ་ཕན་ ི་ ་གེ་མར་ ཱའི་ཁང་པའི་ནང་ནས། དཔེ་ཆའི་ ེང་ ་བཀོད་
པའི་ཡེ་རེམ་ ཱའི་བཀའ་དམངས་ མས་ལ་བ གས་ཏེ་ཉན་ ་བ ག ༡༡ ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོའམ། གེ་མེར་ ཱའི་

་མི་ཀས་དཔེ་ཆའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་གཙ་བོའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཐོས་ ེས། ༡༢ མར་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་
བབས་ནས། ང་ཡིག་གི་ཁང་པའི་ནང་ ་སོང་། དེ་ ་འགོ་བ་ མས་ཏེ། ག་ཡིག་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། ཤེ་མ་
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ཱའི་ ་དེ་ལ་ ཱ་དང་། ཨག་བོར་ ི་ ་ཨེལ་ན་ཐན་དང་། ཤ་ཕན་ ི་ ་གེ་མར་ ཱ་དང་། ཧ་ནན་ ཱའི་ ་ཚ་
དེག་ ཱ་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་འགོ་བ་ མས་ ལ་ ་བ ད་ཡོད། ༡༣ དེ་ནས་མི་ཀས་དེ་དག་ལ་རང་
གིས་ཅི་ཐོས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་དེ། བ་ ག་གིས་མི་སེར་ མས་ལ་ཤོག་ འི་ ེང་གི་བཀའ་ ོག་པའི་ བས་

་ཐོས་པ་ མས་བཤད་པས།
༡༤ འགོ་བ་ མས་ ིས་ ་ཤིའི་ཡང་ཚའམ། ཤེ་ལེམ་ ཱའི་ཚ་བོའམ། ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཡེ་ ་ ི་ ་བ་ ག་གི་

གམ་ ་མངགས་ནས། དེ་ལ། ོད་ ིས་མི་སེར་ མས་ལ་བ གས་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་ལག་ ་བ ང་ནས་ངེད་ཅག་
གི་གམ་ ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་གིས་དཔེ་ཆ་དེ་བ ང་ནས་དེ་དག་གི་གམ་ ་འོངས།
༡༥ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་མར་བ ད་དེ། ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། བ་ ག་གིས་བ གས་ནས་
དེ་དག་ལ་ཉན་ ་བ ག ༡༦ དེ་དག་གིས་བཀའ་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་ ག་ ེ། ཕན་ ན་ ི་གདོང་ལ་ ་ཞོར་
བ་ ག་ལ། ངེད་ཅག་གིས་བཀའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ལ་པོ་ལ་ ་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༡༧ དེ་དག་གིས་བ་ ག་
ལ། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ཁོའི་ཁ་ནས་བཀའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་ ར་ ིས་པ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ིས་པས།
༡༨ བ་ ག་གིས། ཁོས་ཁ་ནས་ང་ལ་བཀའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བཤད་པ་དང་། ངས་ ་ ས་ཤོག་ འི་ ེང་

་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༩ འགོ་བ་ མས་ ི་བ་ ག་ལ། ོད་དང་ཡེ་རེམ་ ཱ་གཉིས་བཀབ་ ེ། མི་
གཞན་ལ་ ོད་ཅག་གང་ ་ཡོད་པ་ཤེས་ ་འ ག་མི་ ང་ཞེས་ ས་ ེས། ༢༠ འགོ་བ་ མས་ར་ ོར་ནང་ ་

ིན་ནས་ ལ་པོ་དང་མཇལ་ཡང་། དཔེ་ཆ་ ང་ཡིག་པ་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཁང་བར་བཞག་ ེ། དེ་ ེས་བཀའ་འདི་
དག་ཐམས་ཅད་ ལ་པོ་ལ་བཤད།

༢༡ ལ་པོས་ཡེ་ ་ ི་བཏང་ནས་དཔེ་ཆ་དེ་ལེན་ ་བ ག་པ་དང་། ཁོས་ ང་ཡིག་པ་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཁང་
པ་ནས་དེ་ ངས་ནས། ལ་པོ་དང་ ལ་པོའི་གཡས་གཡོན་ ་འ ེང་བའི་འགོ་བ་ མས་མ ན་ ་བ གས།
༢༢ དེ་ ས་ ་ད ་བ་ཡིན་པས་ ལ་པོ་ད ན་ཁང་ ་ཡོད་ཅིང་། ལ་པོའི་མ ན་ ི་མེ་ཕོར་ནང་ ་མེ་འབར་

ིན་མཆིས། ༢༣ དེ་ནས་ཡེ་ ་ ིས་ཁག་ག མ་ཙམ་བཏོན་ ེས།༼ཡང་ན། ཐིག་ ེང་ཞེས་བ ར་བར་ །༽ ལ་
པོས་ ང་ཡིག་པའི་ ི་ཡིས་ཤོག་ ་གཤགས་ནས། མེ་ནང་ ་འཕངས་ཏེ་དཔེ་ཆ་འབར་ཚར་རག་བར་ ་བཞག
༢༤ ལ་པོ་དང་བཀའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཐོས་པའི་འཁོར་གཡོག་ མས་མི་ ག་ལ། ོན་པའང་རལ་བར་
མ་ ས། ༢༥ ཨེལ་ན་ཐན་དང་དེ་ལ་ ཱ། དེ་མིན་གེ་མར་ ཱ་བཅས་ ིས་ ལ་པོ་ལ་དཔེ་ཆ་དེ་མ་བ ེག་ཅེས་ ་
བ་ ས་ ང་མ་ཉན་ཏོ༎ ༢༦ ལ་པོས་ཧ་མེ་ཨེལ་ ི་ ་༼ཡང་ན། ལ་པོའི་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཡེ་ཧ་མེ་
ཨེལ་དང་ཨས་རི་ཨེལ་ ི་ ་སེ་ཡ་ ཱ། དེ་མིན་ཨབ་དེ་ཨེལ་ ི་ ་ཤེ་ལེམ་ ཱ་བཅས་ལ་ ང་ཡིག་བ་ ག་དང་

ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་འཛན་དགོས་པར་བ ོས་ ང་། གཙ་བོས་དེ་དག་བཀབ་ ེ་མི་མཐོང་བར་ ས།
༢༧ ལ་པོས་དཔེ་ཆ་དེ་༼དེའི་ ེང་ ་བ་ ག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱའི་ཁ་ནས་ ིས་པའི་བཀའ་ མས་ཡོད།༽

གཤགས་ ེས། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢༨ ོད་ ིས་ཡང་བ ར་དཔེ་ཆ་ཞིག་
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ངས་ཏེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ིས་མེར་བ ེགས་པའི་དཔེ་ཆའི་ ེང་གི་བཀའ་ མས་དེའི་ ེང་ ་
ིས་ཤིག ༢༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ོར་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས། གང་ཞེ་ན། ོད་ ིས་

དཔེ་ཆ་མེར་བ ེགས་ ེས་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་འདིའི་ ེང་ ། ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ ལ་འདི་བ ག་
ེ། ལ་འདིར་གནས་པའི་མི་དང་ ོ་ གས་ཐམས་ཅད་ ་མེད་ ་གཏོང་ངེས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༣༠ དེ་བས་གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ལ། ཁོའི་ ེས་རབས་པའི་ ོད་ན་ ་བིད་ ི་ ི་ ེང་ ་
ོད་མཁན་མེད་ལ། ཁོའི་བེམ་པོ་རང་དགར་ག གས་ཏེ་ཉིན་མོ་ཚ་བས་བ ེག་པ་དང་། མཚན་མོ་བད་ ིས་

འཁེང་བར་འ ར། ༣༡ བདག་གིས་ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ། དེ་མིན་ཁོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ི་ ག་ཉེས་
ིས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། བདག་གིས་རང་གིས་ག ངས་པའི་གནོད་ ོན་ཐམས་ཅད་དེ་དག་དང་

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི། དེ་མིན་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་ ེང་ ་ཕབ་ ང་། དེ་དག་གིས་ཉན་པར་མི་ ེད་ཅེས་
ག ངས་ཞེས་པ་དེའོ༎

༣༢ དེ་ནས། ཡེ་རེམ་ ཱས་ཡང་བ ར་དཔེ་ཆ་ཞིག་ ངས་ཏེ། ནེར་ ཱའི་ ་ ང་ཡིག་པ་བ་ ག་ལ་ ད་པ་
དང་། ཁོས་ཡེ་རེམ་ ཱའི་ཁ་ནས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་བ ེག་པའི་དཔེ་ཆ་དེའི་ ེང་ ་བཀའ་ མས་
ཡི་གེར་ཕབ་པར་མ་ཟད། དེ་དང་རིགས་མ ན་པའི་བཀའ་མང་པོ་ཞིག་ ང་ཁ་ ོན་ ས་སོ༎

༣༧ ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཚ་དེག་ ཱ་ ་བ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ་ཀོན་ ཱའི་ཚབ་ ་ ལ་པོར་བ ད། དེ་ནི་ ཱ་བེལ་
ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ི་ ལ་པོར་བཞག་པ་ཡིན། ༢ འོན་ ང་ཚ་དེག་ ཱ་

དང་ཁོའི་འཁོར་གཡོག དེ་མིན་ ལ་ ེའི་འབངས་གང་གིས་ ང་གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་གནང་
བའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར།

༣ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས་ཤེ་ལེམ་ ཱའི་ ་ཡེ་ ་ཀལ་དང་། མཆོད་དཔོན་མ་ཨ་སེ་ ཱའི་ ་ཟེ་ཕན་ ཱ་གཉིས་
ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱའི་གམ་ ་མངགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་

གི་ ་ལ་ ོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༤ དེ་ ས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ད་ ང་དམངས་ ོད་ ་འ ོ་འོངས་ ེད་ ིན་
མཆིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོ་ད་ ང་བཙན་ཁང་ ་བ ག་མེད། ༥ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་དམག་ད ང་
ཨེ་ཇིབ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ ོར་ནས་ཡོད་པའི་ཀལ་དི་བ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས།
དམག་ ར་ཕབ་ ེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཁ་ ེས།

༦ གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༧ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་
འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོས་ ོད་ཅག་མངགས་ནས་བདག་ལ་ གས་བ ག་ ་ ་བ ག་ན། ོད་ཅག་
གིས་དེ་ལ། ོད་ཅག་གི་ད ང་རོགས་ ་འོངས་པའི་ཨེ་ཇིབ་ ིས་དམག་ད ང་ ིར་ཨེ་ཇིབ་ ་ལོག་ཅིང་།
༨ ཀལ་དི་བ་ མས་ཡང་བ ར་འོངས་ནས་མཁར་འདི་ལ་ ོལ་བར་མ་ཟད། མཁར་འདི་ ངས་ཏེ་མེས་བ ེག་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༩ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་ལ་མགོ་གཡོག་ ེ། ཀལ་དི་བ་
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མས་ངེད་ཅག་དང་འ ལ་ངེས་ཞེས་མ་ཟེར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ོད་ཅག་དང་འ ལ་མི་ ིད། ༡༠ ོད་
ཅག་གིས་ ོད་ཅག་དང་ག ལ་འ ེད་པའི་ཀལ་དི་བའི་དམག་ མས་ཕམ་པར་ ས་ ང་། ལ་ ་ ག་པའི་

ས་མ་ མས་ ིས་ ང་རས་ ར་ ི་ནང་ནས་ལངས་ཏེ། མཁར་འདི་མེས་བ ེག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་
དེའོ༎

༡༡ ཀལ་དི་བའི་དམག་ད ང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་དམག་ད ང་ལ་འཇིགས་ཏེ། དམག་ ར་ཕབ་ ེ་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་དང་ཁ་ ལ་བའི་ ས་ ། ༡༢ ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡང་དམངས་ལ་འ ེས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ ལ་ཏེ་བེན་ཡ་
མིན་ ་ ིན་ཅིང་། དེ་ ་ཁོ་ལ་ནོར་ ལ་ཡང་ཐོབ། ༡༣ ཁོ་རང་བེན་ཡ་མིན་ ་ ེབས་པའི་ཚ། ོ་ ང་དཔོན་པོ་
མིང་ལ་ཡི་རི་ ཱ་ ་བ། ཧ་ནན་ ཱའི་ཚ་བོའམ། ཤེ་ལེམ་ ཱའི་ ་ཡིན་པ་དེས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་བ ང་ནས།

ོད་ནི་ཀལ་དི་བ་ལ་མགོ་ ར་ ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༡༤ ཡེ་རེམ་ ཱས། ོད་ ི་གཏམ་དེ་ནི་ ན་ཡིན་
ཏེ། ང་ཀལ་དི་བ་ལ་མགོ་ ར་ ་ཡོང་བ་མིན་ཞེས་ ས། ཡི་རི་ ཱས་ཁོའི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་པར་ཁོ་རང་བ ང་ ེ་
འགོ་བ་གམ་ ་ ིད། ༡༥ འགོ་བ་ཞེ་ ང་ལངས་ནས་ཁོ་ལ་བ ངས་ཤིང་། ང་ཡིག་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ཁང་པའི་ནང་

་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁང་པ་དེ་བཙན་ར་ ས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༦ ཡེ་རེམ་ ཱ་བཙན་ཁང་
་བ ག་ནས་ཉིན་མང་པོ་འགོར། ༡༧ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས་མི་མངགས་ནས་ཁོ་རང་ ིར་བཏོན་ཏེ། རང་གི་ཕོ་
ང་ ིད་ནས་ ོག་ ་དེ་ལ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས། ཡེ་རེམ་ ཱས་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས་ཤིང་།

ཡང་ ་མ ད་ ། ོད་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ད་ངེས་ཞེས་ ས།
༡༨ ཡང་ཡེ་རེམ་ ཱས་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ལ། ངས་དོན་དག་ཅི་ཞིག་གིས་ ོད་དམ། ོད་ ི་འཁོར་གཡོག་

གམ། མི་སེར་འདི་དག་ལ་ཕོག་ ག་བཟོས་པས། ད་གཟོད་ ོད་ ིས་ང་བཙན་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༩ ོད་ཅག་
ལ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ ོད་ཚ་དང་ ལ་འདི་ལ་ ོལ་ ་མི་འོངས་ཞེས་ ང་ ོན་མཁན་དེ་དག་ད་ ་གང་ ་ཡོད།
༢༠ ཇོ་བོ་ ེ། ངའི་ ལ་པོ་ལགས། ད་ ་ ོད་ ིས་ཉན་ཏེ། ངས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་ ་བ་ ས་པ་དེ་དང་ ་ལེན་
རོགས། ་བ་གང་ཞེ་ན། ང་ ིར་ ང་ཡིག་པ་ཡོ་ན་ཐན་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་མི་འ ག་རོགས། དེ་མིན་ང་དེར་
འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ ས། ༢༡ དེ་ནས། ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས་བཀའ་ཕབ་ནས། ཁོ་ཚས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ ་ ང་ཁང་
ནས་གནས་ ར་ཏེ། མཁར་ནང་གི་བག་ལེབ་ མས་ཚར་རག་བར་ ། བག་ལེབ་འཚང་བའི་ ང་ལམ་ནས་བག་
ལེབ་གཅིག་རེ་ ིན། དེ་ ར། ཡེ་རེམ་ ཱ་ད་ ང་ ་ ང་ཁང་ ་ ས་ཡོད་དོ༎

༣༨ མ་ཐན་ ི་ ་ཤེ་ཕན་ ཱ་དང་། ཕ་ ར་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་དང་། ཤེ་ལེམ་ ཱའི་ ་ ་ཀལ་དང་། མལ་ཀི་
ཱའི་ ་ཕ་ ར་བཅས་ ིས་ཡེ་རེམ་ ཱས་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ས་པ་ཐོས་ ང་། ༢ གང་

ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མཁར་འདིའི་ནང་ ་ ོད་མཁན་ མས་ལ་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་
ནད་ ི་གནོད་པ་ཐེབས་ཏེ་འཆི་ངེས། འོན་ ང་ཀལ་དི་བ་ལ་མགོ་ ར་ ་སོང་ན་འཚ་བར་འ ར་བ་ ེ། རང་
གི་གཅེས་ ོག་བཅོམ་ནོར་ ་ ལ་ན་འཚ་ བ་བོ་ཞེས་ག ངས། ༣ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མཁར་འདི་ ཱ་
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བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་ངེས་ལ། དེས་ ང་མཁར་འདི་ལེན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎ ༤ དེ་ནས་
འགོ་བ་ མས་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ིས་མི་འདི་གསོད་རོགས་གནོངས་དང་། ཁོས་མཁར་ནང་ ་ ས་པའི་
དམག་དང་འབངས་ལ་འདི་ ད་བཤད་པས། དེ་དག་གི་ལག་ ་ ོད་ ་བ ག འདི་ནི་འབངས་མི་ མས་ལ་
བདེ་ ིད་ ོང་བ་མ་ཡིན་པར། དེ་དག་ལ་གནོད་ ོན་ཐེབས་ ་འ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས།
ཁོ་རང་ ོད་ཅག་གི་ལག་ ་ཡོད་པས། དོན་དག་ཅི་ ང་ཡང་ ལ་པོས་ ོད་ཅག་ལ་ངོ་ ོལ་ ་མི་ ང་ཞེས་

ས་པས། ༦ དེ་དག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་བ ང་ ེ། ཧ་མེ་ཨེལ་ ི་ ་༼ཡང་ན། ལ་པོའི་ ་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽
མལ་ཀི་ ཱའི་བཙན་དོང་ ་བ ག བཙན་ཁང་དེ་ནི་སོ་ ་ཁང་གི་ནང་ ་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ཐག་པས་ཡེ་
རེམ་ ཱ་མར་ཕབ་པ་ཡིན། བཙན་དོང་དེའི་ནང་ ་འདམ་བག་ལས་མེད་པས། ཡེ་རེམ་ ཱ་འདམ་བག་གི་ནང་ ་

ིངས།
༧ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ག་ མ་ ས་པ་ཨེ་བེད་མེ་ལེག་ ་བས་དེ་དག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་བཙན་དོང་ ་ཕབ་

པ་ཐོས་ནས།༼དེ་ ས་ ལ་པོ་བེན་ཡ་མིན་པའི་ ོ་ཁར་བ ད་ཡོད།༽ ༨ ཨེ་བེད་མེ་ལེག་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ནས་
འོངས་ཏེ། ལ་པོ་ལ། ༩ ཇོ་བོ་ ེ། ངའི་ ལ་པོ་ལགས། མི་འདི་དག་གིས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་ཅི་འདོད་ ་
ངན་ ས་ནས། ཁོ་རང་བཙན་དོང་ ་ཕབ། ཁོ་རང་དེ་ ་ ་གེས་འཆི་བར་ངེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཁར་ནང་

་འ ་རིགས་མི་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༠ ལ་པོས་ ས་པ་ཨེ་བེད་མེ་ལེག་ལ། ོད་ ིས་འདི་ནས་མི་ མ་ ་ ིད་
དེ། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་མ་ཤི་བའི་ ོན་ལ། ཁོ་རང་བཙན་དོང་ནས་ཡར་ལེན་རོགས་ཞེས་བ ོས་པས། ༡༡ ཨེ་
བེད་མེ་ལེག་གིས་མི་དེ་དག་ ིད་དེ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་མཛད་ཁང་ ་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་རས་ བ་དང་

ོན་པ་ ལ་བོ་ ེར་ནས། ཐག་པའི་ ེ་ལ་བ ས་ནས་བཙན་དོང་ཞབས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡོད་སའི་བར་ ་བ ིངས།
༡༢ ས་པ་ཨེ་བེད་མེ་ལེག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་གོས་ བ་དང་ ོན་པ་ ལ་བོ་དེ་དག་ཐག་པའི་ ེང་ ་
བཏགས་ནས། མཆན་ ང་ ་ཚར་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཡེ་རེམ་ ཱས་དེ་ ར་ ་ ས། ༡༣ དེ་ ར། དེ་དག་གིས་ཡེ་
རེམ་ ཱ་ཐག་པས་བཙན་དོང་ནས་ཡར་ ངས་ ང་། ཡེ་རེམ་ ཱ་ད་ ང་སོ་ ་ཁང་གི་ནང་ ་བ ག་ཡོད།

༡༤ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས་མི་མངགས་ནས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ ིད་འོངས་པ་དང་། གཙ་བོའི་གནས་
དམ་པའི་ ོ་ག མ་པར་ ལ་པོ་དང་མཇལ། ལ་པོས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ངས་ ོད་ལ་དོན་ཞིག་འ ི་བར་ ། ོད་

ིས་ང་ལ་ ་བ་ནས་གསང་མི་ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༥ ཡེ་རེམ་ ཱས་ ལ་པོ་ལ། གལ་ཏེ་ངས་ ོད་ལ་བཤད་ན། ོད་
ིས་ང་གསོད་དགོས་པ་མིན་ནམ། གལ་ཏེ་ ོད་ལ་ཁ་ཏ་ ས་ན། ོད་ ིས་ང་ལ་མི་ཉན་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༡༦ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས་ ོག་ ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ངས་ངེད་ཅག་གི་ཚ་ ོག་འགོད་མཁན་ ི་གཏན་གནས་ ི་གཙ་
བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། ངས་ ོད་མི་གསོད་ལ། ོད་ ིས་ ོག་འཚལ་ མས་ ི་ལག་

འང་འཇོག་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ༡༧ ཡེ་རེམ་ ཱས་ཚ་དེག་ ཱ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་འམ། ད ི་
སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་འོག་གི་འགོ་བ་ མས་ལ་མགོ་ ར་ན། ོད་འཚ་
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བར་འ ར་ཞིང་། མཁར་འདི་ཡང་མེས་བ ེག་པར་མི་འ ར་ལ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ལ་མི་ མས་ ང་འཚ་
བར་འ ར། ༡༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་འགོ་བ་ མས་ལ་མགོ་མ་ ར་ན། མཁར་འདི་ཀལ་དི་བའི་
ལག་ ་ཤོར་བར་འ ར་ཞིང་། དེ་དག་གིས་མེས་བ ེག་པར་འ ར་ལ། ོད་ ང་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ཐར་
བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས། ༡༩ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ང་ནི་ཀལ་དི་བ་ལ་མགོ་ ར་བའི་ཡ་ ་ ་བ་

མས་ལ་ ག་ ེ། ཀལ་དི་བས་ང་དེ་དག་གི་ལག་ ་ ོད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ང་ལ་བ ས་བཅོས་ ་ངེས་ཞེས་
ས། ༢༠ ཡེ་རེམ་ ཱས། ཀ་ལེབ་པ་ མས་ ིས་ ོད་ ོད་མི་ ིད། ོད་ ིས་ངས་ ོད་ལ་བཤད་པའི་གཙ་བོའི་

བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ལ་ཕན་པར་འ ར་ཞིང་། ོད་ ི་ ོག་ ང་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ ས།
༢༡ གལ་ཏེ་ ོད་ད་ ང་ ིར་འ ད་མི་ ས་ན། གཙ་བོས་ང་ལ་བ ན་པའི་བཀའ་ནི་འདི་ ་ ེ། ༢༢ ཡ་ ་ འི་

ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ནང་ ་ ས་པའི་ ད་མེད་ མས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་འོག་གི་འགོ་བ་དག་གི་གམ་ ་འ ིད་
པར་འ ར། ད་མེད་འདི་དག་གིས། ོད་ ི་ ོགས་པོ་བཟང་བོས་ ོད་རང་བ ས་ཤིང་ ོད་ལས་ ལ་བར་

ར། ོད་ ི་ ང་བ་འདམ་བག་གི་ནང་ ་ ག་འ ག་པ་མཐོང་ཚ། ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་སོང་ངོ་ཞེས་ ་བར་
འ ར། ༢༣ མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་བ ན་མོ་དང་ ་ ་མོ་ཀལ་དི་བའི་ ལ་ ་འ ིད་པ་དང་། ོད་ ང་དེ་དག་
གི་ལག་ནས་ཐར་མི་ ས་པར། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་པས་ག ང་བར་འ ར་ལ། མཁར་འདི་ཡང་མེ་ ་བ ེག་
པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༢༤ ཚ་དེག་ ཱས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་བཀའ་འདི་གཞན་ལ་ཤེས་ ་མ་འ ག གསང་ ས་ན་ ོད་གསོད་
མི་ ིད། , ༢༥ འགོ་བ་ མས་ ིས་ ོད་དང་ངས་ཁ་བ ་ ེད་པ་ཐོས་ནས། ོད་ ི་གམ་ ་འོངས་ཏེ་ ོད་ལ།

ོད་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ ད་ཆ་ཅི་བཤད་པ་དེ་ངེད་ཅག་ལ་མ་གསང་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་གསོད་མི་ ིད། ལ་
པོས་ཅི་བཤད་པ་དེ་ཡང་ང་ཚ་ལ་ཤོད་ཅིག་ཟེར་ན། ༢༦ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། ངས་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ང་ ིར་
ཡོ་ན་ཐན་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་བ ག་ ེ། དེར་འཆི་ ་མ་འ ག་ཅེས་ ་བ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་

ས།
༢༧ དེའི་ ེས་ ་འགོ་བ་ མས་ཡེ་རེམ་ ཱའི་གམ་ ་འོངས་ནས་ཁོ་ལ་ ིས་ ང་། ཁོས་ ལ་པོས་བ ོས་

པ་ ར་ལན་བཏབ་པས། དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ་ཁ་བ ་མ་ ས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་དེ་ ིར་མ་ཤོར་བ་ཡིན།
༢༨ དེ་བས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གཞན་ ིས་མ་ ངས་པའི་བར་ ། སོ་ ་ཁང་གི་ནང་ ་བ ད་པ་ཡིན༎

༣༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱའི་ ིད་ལོ་ད ་བའི་ ་བ་བ ་བར། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་
ིས་དམག་ཡོངས་ ི་ ་ ་ ངས་ཏེ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ ོར་བ་དང་། ༢ ཚ་དེག་ ཱའི་ ིད་ལོ་བ ་

གཅིག་པའི་ ་བ་བཞི་བའི་ཚས་ད ་ཉིན་མཁར་ ངས་སོ༎ ༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ངས་ ེས། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་འོག་
གི་འགོ་བ་ནེར་གལ་ཤར་ཨེ་ཟེར་དང་། སམ་གར་ནེ་བོ་དང་། སར་སེ་ཀིམ་དང་། རབ་ས་རིས་དང་། ནེར་གལ་
ཤར་ཨེ་ཟེར་དང་། རབ་མག་དང་། དེ་མིན་དེ་ལས་གཞན་པའི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་འོག་གི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་
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ོ་ད ིལ་མར་བ ད་ཡོད་པའི་ཚ། ༤ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་དང་དམག་མི་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས།
ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ ལ་པོའི་ ེད་ཚལ་དང་ཉེ་བའི་མཁར་གཉིས་བར་ ི་ ོ་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ། ཨ་ར་ ཱའི་ ོགས་

་ ོས། ༥ ཀལ་དི་བའི་དམག་གིས་དེ་དག་གི་ ེས་དེད་པས། ཡེ་རི་ཀོའི་བདེ་ཐང་ནས་ཚ་དེག་ ཱའི་ ེས་ཆོད་
དེ། ཁོ་ང་བ ང་ནས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ཡོད་སའི་ཧ་མད་ ལ་ ི་རིབ་ ་ ་བར་ ིད་པ་དང་།
ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ཁོ་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད། ༦ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་རིབ་ ་ ་བའི་ ལ་ ། ཚ་དེག་ ཱའི་མིག་
མ ན་ནས་ཁོའི་ ་ མས་བསད་ ེས། ཡ་ ་ འི་ ་ ག་ཐམས་ཅད་ ང་བསད། ༧ དེ་མིན་ཚ་དེག་ ཱའི་མིག་
བཏོན་ཏེ། གས་ཐག་གིས་བ མས་ནས་ ཱ་བེལ་ ་ ེར། ༨ ཀལ་དི་བས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་དང་མི་སེར་ ི་ཁང་
པ་མེ་ ་བ ེག་པར་མ་ཟད། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ང་ཡང་བཤིག་གོ། ༩ དེ་ ས། སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་
ཟར་ཨ་ ན་ ིས་མཁར་ནང་ ་ ས་པའི་མི་སེར་དང་ཁོ་ལ་མགོ་བཏེགས་པའི་འ ོས་དམངས། ད་ ང་དེ་
ལས་གཞན་པའི་དམངས་ མས་ ཱ་བེལ་ལ་བཙན་ ་ ེར། ༡༠ ཡིན་ནའང་སོ་ ང་བ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་ ན་ ིས་
དམངས་ མས་ལས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ད ལ་བོ་ མས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ནས་བཞག་ ེ། བས་དེར་དེ་དག་ལ་

ན་འ མ་ར་བ་དང་ས་ཞིང་ཡང་ ིན།
༡༡ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ ེང་ ས། སོ་ འི་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་དན་ལ།

༡༢ ོད་ ིས་ཁོ་རང་ ིད་ནས་སོངས་ཤིག ཁོ་ལ་ ་ ོང་ལེགས་པོ་ ེད་པ་ལས་གནོད་ ེལ་མི་ཆོག ཁོས་ ོད་ལ་
ཇི་ ར་བཤད་ན། ོད་ ིས་དེ་ ར་ ་ བས་ཤིག་ཅེས་ཁ་ཏ་ ས། ༡༣ སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་དན་དང་།
ནེ་ ་ཤས་ ཱན་དང་། རབ་ས་རིས་དང་། ནེར་གལ་ཤར་ཨེ་ཟེར་དང་། རབ་མག་དང་། དེ་མིན་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་
མངའ་འོག་གི་དཔོན་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིས། ༡༤ མི་མངགས་ནས་ཡེ་རེམ་ ཱ་སོ་ ་ཁང་ནས་ ིར་བཏོན་པ་
དང་། ཤ་ལམ་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་ ད་ནས་ ལ་ལ་འ ིད་ ་བ ག དེ་ནས་བ ང་ཡེ་
རེམ་ ཱ་དམངས་ ོད་ ་བ ད་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༥ ོན་ཡེ་རེམ་ ཱ་ད་ ང་སོ་ ་ཁང་ ་བ ག་ནས་ཡོད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཁོ་ལ་བབས་པ་
འདི་ ་ ེ། ༡༦ ོད་ ིས་ ས་པ་ཨེ་བེད་མེ་ལེག་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གནོད་ ོན་ལས་བདེ་ ིད་མི་འབེབ་ཅེས་པའི་བཀའ་
དེ་མཁར་འདིའི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། དེ་ ས་ ོད་ ི་མ ན་ནས་བཀའ་འདི་མངོན་འ ར་འ ང་ངེས་
ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཡང་གཙ་བོས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ་ ོད་རང་ ོབ་པ་ལས། ོད་ ག་སའི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་

ོད་མི་ ིད། ༡༨ བདག་གིས་ ོད་རང་ ོབ་པར་ངེས། ོད་ ིའི་འོག་ ་མི་འ ེལ་བར་རང་གི་གཅེས་པའི་ ོག་
བཅོམ་ནོར་ ་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདག་བ ེན་པ་ཡིན་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་
དེའོ༎

༤༠ ཡེ་རེམ་ ཱ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ ་ནས་ ཱ་བེལ་ལ་བཙན་ ་ ེར་བའི་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་
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གས་ ོག་བ བ་ནས་ཡོད་པ་དང་། སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་དན་ ིས་ར་མ་ འི་ ལ་ ་
ཁོ་རང་བཏང་ ེས། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས།

༢ སོ་ ང་དཔོན་པོས་ཡེ་རེམ་ ཱ་བོས་ནས། ཁོ་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ ལ་འདི་ལ་གནོན་ ོན་
འབེབ་དགོས་པར་ག ངས་པ་དེ། ༣ གཙ་བོས་ཁོང་གིས་ཇི་ ར་ག ངས་པ་བཞིན་ ་གནོན་ ོན་འདི་ཕབ་པ་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་གནོད་

ོན་འདི་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་བབས་པ་ཡིན། ༤ ད་ ་ངས་ ོད་ ི་ལག་མགོའི་ གས་ ོག་ད ོལ་བར་ ། གལ་
ཏེ་ ོད་ང་དང་མཉམ་ ་ ཱ་བེལ་ལ་འ ོ་བར་འདོད་ན་འ ོ་དང་། ངས་ ོད་ལ་ལེགས་པར་བ ་ངེས། ང་དང་
མཉམ་ ་ ཱ་བེལ་ལ་འ ོ་བར་འ ོ་མི་དགོས། ོས་དང་། ལ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཡོད་པས། ོད་

ིས་སེམས་ངོར་གང་ཡིད་ ་འོང་བ་དང་། གང་འཚམ་པར་འདོད་ན་དེ་ ་ཆས་ཤིག་ཅེས་ ས།
༥ ཡེ་རེམ་ ཱ་ད་ ང་ ིར་སོང་མེད་ ང་། སོ་ ང་དཔོན་པོས། ོད་ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཧི་ཀིམ་ ི་ ་

གེ་དལ་ ཱའི་གམ་ ་ལོག་ཆོག ད་ ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ཁོ་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚའི་ ི་དཔོན་ ་བ ོས་ཡོད་པས།
ོད་ཁོའི་མངའ་འོག་གི་དམངས་ ོད་ ་བ ད་ཆོག དེ་ ་མིན་ན། ོད་ ིས་གང་འཚམ་པར་འདོད་ན་དེ་ ་

སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་ཏེ། སོ་ ང་དཔོན་པོས་ཁོ་ལ་བཟའ་འ ་དང་ལེགས་ ེས་ ིན་ནས་འ ོ་ ་བ ག་གོ།
༦ ཡེ་རེམ་ ཱ་མིས་པར་ཡོད་པའི་ཨ་ཧི་ཀིམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་གམ་ ་ ིན་པ་དང་། དེའི་མངའ་ཁོངས་ ་ ག་
པའི་དམངས་ མས་ ི་ ོད་ནས་བ ད།

༧ མཐའ་མཚམས་ ་ཡོད་པའི་དམག་དཔོན་དང་དེ་དག་ལ་གཏོགས་པ་ མས་ ིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ཨ་
ཧི་ཀིམ་ ི་ཀེ་དལ་ ཱ་མངའ་རིས་ ི་ ི་དཔོན་ ་བ ོས་པ་ཐོས་ནས། ཱ་བེལ་ལ་བཙན་ ་མ་ ེར་བའི་ ེས་པ་
དང་། ད་མེད་དང་། ིས་པ་དང་། མངའ་འོག་ ་ཡོད་པའི་ཤིན་ ་ད ལ་བ་ མས་ཁོ་ལ་ ད། ༨ དེ་ནས་
དམག་དཔོན་ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་དང་། ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཡོ་ན་ཐན། ཏན་ ་མེད་ ི་ ་སེ་
ར་ ཱ་དང་། དེ་མིན་ནེ་ཏོ་ཕ་བ་ཨེ་ཕ་ཡིའི་ ་ མས་དང་། མ་ཨ་ཀ་ཏི་བའི་ ་སེ་ཟན་ ཱ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་མི་

མས་དང་བཅས་པ་མིས་པ་ ་འོངས་ནས་གེ་དལ་ཡ་དང་མཇལ། ༩ ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཧི་ཀིམ་ ི་ ་གེ་
དལ་ ཱ་ཡིས་དེ་དག་དང་། དེ་དག་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་མནའ་བོར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཀལ་དི་བར་ཞབས་
ཏོག་བ བ་པར་ ག་མི་དགོས། ལ་འདི་ནས་བ ད་དེ། ཱ་བེལ་ ལ་པོར་ཞབས་ཏོག་བ བ་ན་བདེ་ ིད་ ན་
པར་འ ར། ༡༠ ང་ལ་མཚན་ན་མིས་པ་ ་བ ད་དེ། ངེད་ཅག་གམ་ ་འོངས་པའི་ཀལ་དི་བ་ མས་ལ་ཞབས་

་ ེད་དགོས། འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ཆང་དང་། མ་དང་། ད ར་ ི་འ ས་ ་ མས་ ོད་ ་བསགས་
ནས། ོད་ཅག་བ ད་ཡོད་པའི་ ོང་ཚ་ ་བ ད་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༡༡ མོ་ཨབ་ ལ་དང་། ཨམ་མོན་
པའི་ ོད་དང་། ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་དང་། ལ་ ེ་གཞན་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ཡ་

་ ་ ལ་ ་བཞག་ཅིང་། ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཧི་ཀིམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱས་དེ་དག་ལ་བདག་ ོང་ ེད་ ིན་
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པ་ཐོས་ནས། ༡༢ ཡ་ ་ ་བ་ཡོད་ཚད་གང་ ་འ མ་པའི་ ལ་དེ་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། གེ་དལ་ ཱ་ཡོད་སའི་ཡ་ ་
འི་ ལ་མིས་པ་ ་ ེབས་ནས། ཆང་མང་པོ་དང་། ད ར་ ི་འ ས་ ་མང་པོ་བསགས།

༡༣ གཞན་ཡང་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། མཐའ་མཚམས་ ི་དམག་དཔོན་ཡོད་ཚད་གེ་དལ་ ཱ་ཡོད་
སའི་མིས་པ་ ་འོངས་ནས། ༡༤ ཁོ་ལ། ཨམ་མོན་པའི་ ལ་པོ་བ་ཨ་ལིས་ ིས་ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་
བཏང་ནས་ ོད་གསོད་ ིས་ཡོད་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་སམ་ཞེས་ ིས་ ང་། ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་ཡིས་དེ་
དག་གི་ ད་ཆ་མ་ ོམ་པར་བཞག ༡༥ ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་མིས་པ་ ་ ོག་ ་གེ་དལ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་
ང་ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་གསོད་ ་ཐོངས་དང་། ས་ ིས་ཚར་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་དེ་ལ་ ོད་གསོད་ ་
བ ག་ ེ། ོད་ ི་གམ་ ་འ ས་པའི་ཡ་ ་ ་ མས་འཐོར་བ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་
འཆི་ ་འ ག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ ང་། ༡༦ ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱས་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་ལ། ོད་

ིས་དེ་ ་ ་མི་ཆོག ོད་ ིས་བཤད་པའི་ཨིས་མ་ཨེལ་ ི་གཏམ་དེ་ ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༤༡ ་བ་བ ན་པར། ལ་པོའི་ད ང་ ོན་ ི་རིགས་ ་ ར་བ་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཚ་བོའམ། ནེ་ཐན་ ཱའི་
་ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་མི་བ ་ ིད་དེ། ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་ལ་མཇལ་ ་མིས་པ་ ་ ེབས་

པས། ཁོ་ཚས་མིས་པ་ ་མཉམ་ ་ཟས་ལ་རོལ། ༢ ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་དང་། དེ་མིན་དེ་དང་མཉམ་ ་
འོངས་པའི་མི་བ ་བོ་ཡར་ལངས་ཏེ། ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་ ེ། ཱ་བེལ་ ལ་པོས་

ལ་ཡོངས་ ི་ ི་དཔོན་ ་བ ོས་པ་དེ་ ི་ཡིས་བསད། ༣ ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་དེ་ལས་གཞན་མིས་པ་དང་། གེ་
དལ་ ཱའི་གམ་ ་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་དང་། ལམ་ ་འ ད་པའི་ཀལ་དིའི་དམག་ མས་བསད།

༤ ཁོས་གེ་དལ་ ཱ་བསད་པ་དེ་ ས་ ང་མ་ཚར། ༥ ཉིན་གཉིས་པར། མི་བ ད་ ་ཐམ་པ་སི་ཀེམ་དང་ཤི་
ལོ། དེ་མིན་ས་མར་ ཱའི་ ལ་ནས་འོངས་ཤིང་། ཁ་ ་བཞར། ོན་པ་གཤགས། ས་ ་བཏོད་དེ་ལག་ ་དཀར་
མཆོད་དང་བ ག་ ོས་ཐོགས་ནས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་འ ལ་བར་ ེབས། ༦ ནེ་ཐན་ ཱི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་
མིས་པ་དེ་དག་བ ་ ་འོངས་པ་དང་། འ ོ་ཞོར་དང་ ་ཞོར་ ེད་ཅིང་། དེ་དག་དང་འ ད་པས། དེ་དག་ལ།

ོད་ཅག་ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་ལ་མཇལ་ ་སོང་ཆོག་ཅེས་ ས།
༧ དེ་དག་མཁར་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པ་

མས་ ིས་དེ་དག་བསད་ནས་དོང་ནང་ ་ གས། ༨ འོན་ ང་། དེ་དག་ལས་མི་བ ་ཡིས་ཨིས་མ་ཨེལ་ལ།
ངེད་ཅག་གསོད་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ོ་དང་། ནས་དང་། མ་དང་། ང་ ི་མང་པོ་ཞིང་
ནང་ ་ ས་ཡོད་ཅེས་ ས་པས། ཁོས་མཚམས་བཞག་ ེ་དེ་དག་ ་ ་ མས་ ི་ ོད་ནས་མ་བསད་པར་བཞག
༩ ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་བསད་ཟིན་པའི་མི་ མས་ ི་བེམ་པོ་དོང་ནང་ ་གེ་དལ་ ཱའི་རོ་དང་མཉམ་ ་བཞག
དོང་འདི་ནི་ ོན་ཆད་ ལ་པོ་ཨ་ ཱ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་བ་ཨེ་ ་ལ་ ག་ནས་ ས་པ་ཡིན། ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་
ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་བེམ་པོས་དོང་བཀང་བར་ ས། ༡༠ ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་མིས་པ་ ་ ག་པའི་མི་ མས་ཏེ། ས་
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མོ་དག་དང་ད་ ང་མིས་པ་ ་བ ད་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཐམས་ཅད་དམ། ོན་ཆད་སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་
ཨ་ ན་ ིས་ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་ལ་ ད་པ་ཐམས་ཅད་བཙན་ ་ ེར། ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་
དེ་དག་བཙན་ ་ ེར་ནས་ཨམ་མོན་ ི་ ོགས་ ་ ེར།

༡༡ ཀ་ར་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། དེ་མིན་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་དམག་དཔོན་ མས་ ིས་ནེ་ཐན་
ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་ ི་ངན་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པས། ༡༢ མི་མང་པོ་ ིད་དེ་ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་

ལ་འཐབ་ ་སོང་བས། གི་བེ་ཨོན་ ི་ ་ཆེན་པོའི་༼ཡང་ན། ིང་ ་ཆེན་པོ།༽འ མ་ནས་དེ་དང་འ ད།
༡༣ ཨིས་མ་ཨེལ་ ི་གམ་ ་ཡོད་པའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་
འོངས་པའི་དམག་དཔོན་ མས་མཐོང་ནས་དགའ་བར་ ར། ༡༤ དེ་ ར། ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་བཙན་ ་ ེར་
བའི་འབངས་མི་ མས་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་དབང་བར་ ར། ༡༥ ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་དང་། དེ་
ལས་གཞན་པའི་མི་བ ད་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ལག་ནས་ཐར་ཏེ། ཨམ་མོན་པའི་ ོགས་ ་ ོས་སོ༎ ༡༦ ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་
ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་བསད་ནས། མིས་པ་ ལ་ ་ ག་པའི་མི་སེར་ཐམས་ཅད་དང་།
དམག་དང་། ད་མེད་དང་། ིས་པ་དང་། ག་ མ་པ་བཅས་གི་བེ་ཨོན་ ་ ེར་ ེས། ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་
དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་དམག་དཔོན་ མས་ ིས་དེ་དག་ ིར་འ ོག་ ེ། ༡༧ བེད་ལེ་ཧེམ་དང་ཐག་
ཉེ་བའི་ཁིས་ཧམ་ ལ་ ་༼ཡང་ན། ཅི་ལོ་ཁིས་ཧམ༽ ་བ ད་དེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་འ ོ་བར་ ོམ། ༡༨ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ནེ་ཐན་ ཱའི་ ་ཨིས་མ་ཨེལ་ ིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ ི་དཔོན་ ་བ ོས་པའི་ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་
ཱ་བསད་པས། ཡོ་ཧ་ནན་ཀལ་དི་བ་ མས་ལ་ ག་པ་ཡིན་ནོ༎

༤༢ དམག་དཔོན་ མས་དང་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན། དེ་མིན་ཧོ་ཤ་ ཱའི་ ་ཡེ་ཟན་ ཱ་༼ལེ ་ཞེ་
ག མ་པའི་ མ་ཚན་གཉིས་པར་ཨ་ཟར་ ཱ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དང་། ད་ ང་མི་སེར་བཅས་ ང་

སོ་དཀར་ནས་ ན་མགོ་དཀར་ཐམས་ཅད་མ ན་ ་འོངས་ནས། ༢ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་ངེད་
ཅག་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་ ི་ ིར་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་ ལ་ཆེད། ངེད་ཅག་
ལ་ ོད་ ི་མ ན་ ་ ་བ་ ེད་ ་ གས་ཤིག ཐོག་མར་ངེད་ཅག་ལ་མི་མང་པོ་ཡོད་ ང་། ད་ ་ ང་ ་ལས་
མི་འ ག་པ་འདི་ནི་ ོད་ ིས་དངོས་ ་མཐོང་བ་རེད། ༣ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་གང་ ་
བ ོད་པའི་ལམ་དང་། ལས་གང་བ བ་པ་ ོན་པར་ཤོག་ཅེས་ ས། ༤ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་དེ་དག་ལ།
ངས་ ོད་ཅག་གིས་བཤད་པ་ཐོས་ ང་། ངས་ ོད་ ིས་ཅི་བཤད་པ་བཞིན་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་ ོན་
ལམ་འདེབས་པར་ངེས། གཙ་བོས་ ིར་བཀའ་ཅི་གནང་བ་བཞིན། ངས་ ང་ཙམ་ཡང་ ་གསང་མེད་པར་ ོད་
ཅག་ལ་བཤད་ངེས་ཞེས་ ས། ༥ དེ་ནས་དེ་དག་གིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་
ཡིས་ ོད་མངགས་ཏེ་ང་ཚར་བཤད་ ་བ ག་པའི་བཀའ་དེ་ ར་ ་མ་བ བ་ན། གཙ་བོ་ནི་ ་ཅག་གི་བར་ ི་
དོན་དངོས་ག ང་ ང་གི་བདེན་དཔང་ ་འ ར་བར་ཤོག ༦ ད་ ་ང་ཚས་ ོད་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་
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ང་ ་འ ོ་བར་ ། ཁོང་གིས་བཟང་ངན་གང་ག ངས་ ང་ངེད་ཅག་གིས་ཉན་པར་ ། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་
བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ན། ད་གཟོད་བདེ་ ིད་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ ས།

༧ ཉིན་བ ་འགོར་ ེས། གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས། ༨ ཁོས་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དེ་དང་
མཉམ་ ་ཡོད་པའི་དམག་དཔོན་ མས། དེ་མིན་འབངས་མི་སེར་ ང་བ་ནས་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་བོས་ཏེ། ༩ དེ་
དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་འམ། ོད་ཚས་ང་ལ་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ཁོང་གི་ ང་ ་ ན་ ་འ ལ་

་བ ག་པའི་ཇོ་བོ་གང་དེས་འདི་ ད་ ། ༡༠ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ ལ་འདིར་བ ད་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་
ག ག་པ་ལས་བཤིག་པར་མི་ ེད་ལ། འདེབས་པ་ལས་འདོན་པར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ ོད་ཅག་
ལ་གནོན་ ོན་ཕབ་པར་ གས་འ ོད་ ེས་ ང་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ོད་ཅག་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་པོར་ ག་མི་དགོས།
གཙ་བོས། ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། ོད་ཅག་དེ་དག་གི་
ལག་ནས་ཐར་ ་འ ག་ངེས། ༡༢ བདག་གིས་ ང་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་ ན་ ་བ ག་ ེ། ོད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་ནས་ ིར་རང་ ལ་ལ་ལོག་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས། ངེད་ཅག་ ལ་འདིར་

ོད་པར་མི་ ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པར་མ་ཟད། ༡༤ འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ ལ་
འདིར་མི་ ོད། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་འ ོ་བ་ཡིན། དེ་ ་ག ལ་འ ེད་མེད་ལ། ་ ང་གི་ ་ཡང་མི་ཐོས་པར་མ་
ཟད། ་གེ་ཡང་ ངས་མི་དགོས་པས། ངེད་ཅག་དེ་ ་ ོད་ངེས་ཞེས་ཟེར་ན། ༡༥ ོད་ཅག་ ལ་ ་ ས་པའི་ཡ་

་ ་བ་ མ་པ། ད་ ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་
འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ངེས་པར་ ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་འ ོ་དགོས་ན། དེ་ ་གནས་གཡོར་དང་། ༡༦ ོད་
ཅག་ ག་སའི་ ི་མ ང་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ ེས་ཆོད་པར་འ ར་ལ། ོད་ཅག་ ག་སའི་ ་
གེས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ ེས་དེད་དེ། ོད་ཅག་དེ་ ་འཆི་བར་ངེས། ༡༧ ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་སོང་ ེ།
དེ་ ་གནས་གཡར་བར་འདོད་པ་ མས་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ི་འཇིགས་པར་འཆི་བར་
འ ར། མི་གཅིག་ ང་བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཕབ་པའི་གནོད་ ོན་དེ་ལས་ ས་པར་མི་འ ར་ལ། ཐར་བར་
ཡང་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༨ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་
མི་ མས་ལ་བདག་གི་ ོ་བ་དང་ཁོང་ ོ་ཇི་ ར་ཕབ་པ་དེ་བཞིན་ ། ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ེབས་ན།
བདག་གི་ཁོང་ ོ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ འང་དེ་བཞིན་ ་ཕབ་ ེ། ོད་ཅག་ལ་གཞན་ ིས་ངན་ ོད་དང་། ཡ་ང་
བ་དང་། དམོད་པ་དང་། བ ས་ ོད་ ས་ཏེ་ ལ་འདི་ ར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༩ ལ་

་ ས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མ་པ། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་གི་ ོར་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་མ་འ ོ་
ཨང་ག ངས། ོད་ཅག་གིས་ངས་དེ་རིང་ ོད་ཚར་ཉེན་བ ་བཏང་བ་ ོགས་པར་ ིས། ༢༠ ོད་ཅག་གིས་
གཡོ་ ར་བ མ་ ེ་རང་ཉིད་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ང་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ང་ ་
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འ ོ་ ་བ ག་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ཆེད་ ་ ོན་
ལམ་འདེབས་རོགས། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་བཀའ་ཅི་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་ལ་ཤོད་དང་།
ངེད་ཅག་གིས་དེ་ ར་ ོད་པར་ངེས་ཞེས་ཟེར། ༢༡ དེ་རིང་ངས་བཀའ་དེ་དག་ ོད་ཅག་བཤད་ཟིན། གང་ཞེ་
ན། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ང་མངགས་ནས་བ ག་ ་བ ག་པའི་བཀའ་དེ་ མས་
བཤད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་མ་ཉན་པ་ཡིན། ༢༢ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གནས་
གཡར་ ་འ ོ་བའི་ ལ་ ་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ིས་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ ས་སོ༎

༤༣ ཡེ་རེམ་ ཱས་མི་སེར་ མས་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ཡོད་ཚད་དེ། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་
་ཡིས་ཁོ་རང་མངགས་ཏེ་བཤད་ ་བ ག་པའི་བཀའ་ མས་བ གས་ཚར་ ེས། ༢ ཧ་ཤ་ ཱའི་ ་

ཨ་ཟར་ ཱ་དང་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན། དེ་མིན་ང་ ལ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ། ོད་ ིས་ ན་
གཏམ་པ་ཡིན། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་མངགས་ནས། ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ། གནས་
གཡར་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས་མེད། ༣ དེ་ནི་ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་གིས་ ོད་ལ་ངན་ ལ་ ས་ནས་ངེད་ཅག་ལ་
གནོད་ ེལ་བ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་ཀལ་དི་བའི་ལག་ ་ ད་ནས་གསོད་ ་འ ག་པ་དང་། ཱ་བེལ་ ་བཙན་ལ་
འ ེར་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༤ དེ་ ར་ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དམག་དཔོན་དག དེ་མིན་འབངས་མི་སེར་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་
བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་མ་བ ད་དོ༎ ༥–༦ ཀ་རེ་ཨའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དམག་དཔོན་དག་གིས་
ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་ཏེ། ལ་ ེ་སོ་སོར་མཐར་བ ད་ ང་ ིར་ལོག་ ེ་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་
གནས་གཡར་བའི་ ེས་པ་དང་། ད་མེད་དང་། ིས་པ་དང་། ས་མོ་དང་། དེ་མིན་སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་
ཟར་ཨ་ ན་ ིས་ཤ་ཕན་ ི་ཚ་བོའམ། ཨ་ཧི་ཀམ་ ི་ ་གེ་དལ་ ཱ་གནང་བའི་འབངས་མི་དང་། ང་ ོན་པ་
ཡེ་རེམ་ ཱ་དང་། ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་དང་བཅས་པ། ༧ ཨེ་ཇིབ་ ི་ཧ་ཕན་ཧེས་ ་བའི་ ལ་ ་ ེར། འདི་ནི་ཁོ་
ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་ ེན་ཡིན་ནོ༎

༨ ཧ་ཕན་ཧེས་ ་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས། དེ་གང་ཞེ་ན། ༩ ོད་ ིས་ཡ་ ་ ་བའི་མིག་མ ན་
་ལག་ལ་ ོ་ཆེན་འགའ་ཐོགས་ཏེ། སོ་ཕག་བ ེག་སའི་འཇིམ་པ་ ེ། ཧ་ཕན་ཧེས་ ་ཡོད་པའི་ཨེ་ཇིབ་ ལ་

པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ོ་ནང་ ་ ོས་ཤིག ༡༠ དེ་དག་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་
འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་བོས་ཏེ། ོ་ ས་པ་དེའི་ ེང་ ་
ཁོའི་ ི་འ གས་པ་དང་། ཁོའི་གཟི་འོད་འབར་བའི་རས་ ར་དེའི་ ེང་ ་ད བ་པར་འ ར། ༡༡ ཁོ་ཨེ་ཇིབ་

ི་ ལ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་ནས། འཆི་བར་ངེས་པ་དེ་འཆི་ ་འ ག་པ་དང་། བཙན་ ་འ ེར་བར་ངེས་པ་དེ་
བཙན་ ་འ ེར་བ་དང་། ི་ཡིས་གསོད་ངེས་པ་དེ་ ི་ལ་ ོད་ངེས། ༡༢ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ཁང་ ་མེ་
འབར་ ་འ ག་པ་དང་། ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ ་ཁང་མེ་ ་ ར་ཞིང་། ་འ ་འ ེར་བར་མ་ཟད། ི་བོས་ ་བ་
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ོན་བདེ་བ་བཞིན་ ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ཡང་ལས་ ་བར་ལག་ ་ཐོབ་༼མ་ཡིག་ ་ ོན།༽ནས་འ ོ་བར་ངེས།
༡༣ ཁོས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ན་ཡོད་པའི་བེད་ཤེ་མེས་ ི་ཀ་ ་གཅག་ཅིང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ཁང་མེས་བ ེག་པར་འ ར་
ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༤༤ ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ ེ། མིག་དོལ་དང་། ཏ་ཕན་ཧེས་དང་། ནོབ་དང་། ཕད་རོས་
བཅས་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བའི་ ོར་ལ། ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བཀའ་བབས་པ་འདི་ ་

ེ། ༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་
་ འི་མཁར་ མས་ ི་ ེང་ ་ཕབ་པའི་གནོད་ ོན་ཡོད་ཚད་ ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་དེ་རེད། ོང་ཚ་དེ་

དག་ད་ ་མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་ ོངས་པར་ ར་འ ག ༣ དེ་ནི་ ལ་མི་ མས་ ིས་ངན་ ད་པའི་འ ས་ ་
ེ། ་གཞན་ཏེ། ཁོ་ཚ་དང་ ོད་ཅག དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་

ནས། བདག་གི་ གས་ ོས་ ་བ ག་པའི་ ེན་ ིས་སོ༎ ༤ བདག་ ་མོ་ནས་བཞེངས་ཏེ་བདག་གི་གཡོག་པོ་
ང་ ོན་པ་ མས་བཏང་ནས། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ཞེ་མེར་ཞིང་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་མ་བ བ་ཅེས་
ས་ ང་། ༥ དེ་དག་གིས་ཉན་པར་མི་ ེད། ་བ་གཡར་བར་མི་ ེད། ངན་དང་འ ལ་བར་མི་ ེད་པར། ད་
ང་ ་གཞན་ལ་ ོས་བ ག་པར་ ེད། ༦ དེའི་ ིར། བདག་གི་ཁོང་ ོ་དང་ ོ་བ་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་། ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ི་ ོམ་ ང་ ་འབོ་བར་ ེད། དེ་མིན་མེ་འབར་ཏེ་ཡོད་ཚད་དེ་རིང་དང་འ ་བར་ ོངས་པར་ ་

ངེས་ཞེས་ག ངས། ༧ ད་ ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་འམ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་འདི་འ འི་ངན་ཆེན་པོ་ ས་ཏེ་རང་གི་ ོག་ལ་གཙ་བ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ེས་པ་དང་།

ད་མེད་དང་། ིས་པ་དང་། ་མ་ ་བཞིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་ ོད་ནས་ཚར་བཅད་དེ་གཅིག་ ང་མི་
འཇོག་པ་ཡིན། ༨ ོད་ཅག་གི་ལག་པས་བ བས་པ་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་གནས་གཡར་བའི་ ལ་དེ་ ་ ་གཞན་ལ་

ོས་བ ག་ནས་བདག་གི་ གས་ ོས་ ་བ ག་པས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ཚར་བཅད་ཅིང་། གནམ་འོག་གི་
ལ་ ེ་ མས་དམོད་ ལ་དང་བ ས་བཅོས་ ེད་ས་ ་བཏང་། ༩ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ ས་པའི་ངན་དང་།

ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ མས་དང་དེ་དག་གི་བ ན་མོས་ ས་པའི་ངན་དང་། ོད་ཅག་རང་ཉིད་དང་ ོད་ཅག་གི་
ང་མས་ ས་པའི་ངན་བཅས་ཏེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོམ་ ང་ནས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད།
ོད་ཅག་གིས་བ ེད་སོང་བ་ཡིན་ནམ། ༡༠ ད་ འི་ ས་ལ་ ེབས་ ང་། ད་ ས་ནོངས་འ ོད་མི་ ེས། ག་

པར་མི་འ ར། བདག་གིས་ ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་མེས་པོའི་མ ན་ ་བ གས་པའི་ ིག་ཡིག་དང་ ིམས་
ོལ་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བར་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༡༡ དེ་བས། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་
ཞལ་བ ར་ཅིང་གནོད་པ་ཕབ་ ེ། ཡ་ ་ འི་འབངས་མི་ མས་ཚར་གཅད་ངེས། ༡༢ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་འ ོ་
བར་འདོད་པའམ། དེ་ ་གནས་གཡར་བ་ མས་ཏེ། ལ་ ་ ས་པའི་ཡ་ ་ ་ མས་བདག་གིས་མེད་པར་ ་
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ངེས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་འ ེལ་བར་འ ར་བ་དང་། ི་མ ང་དང་ ་གེ་ཡི་འཇིགས་པས་མེད་པར་འ ར་ངེས།
ང་བ་ནས་ཆེ་བའི་བར་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ ི་མ ང་དང་ ་གའི་འཇིགས་པ་ཐེབས་ནས་ཤི་བར་ ར་ཏེ། མི་
མས་ ི་དམོད་ ལ་དང་། ཡ་ང་བ་དང་། ིགས་དམོད་དང་། བ ས་ ོད་ ི་ ལ་ ་འ ར། ༡༣ བདག་གིས་
ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཇི་ ར་ཆད་པ་བཅད་པ་བཞིན་ ། ཨེ་ཇིབ་ ི་
ལ་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལའང་དེ་བཞིན་ ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ༡༤ ཐ་ན་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་

སོང་ ེ་གནས་གཡར་བ་ མས་ཏེ། ལ་ ་ ས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ང་ ོས་པས་མི་ཐར་ལ། ཡ་ ་ ་བའི་
ལ་ འང་ལོག་པར་མི་ ས། དེ་དག་གི་སེམས་ནས་ཤིན་ ་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་པར་འདོད་ ང་། ོས་ཟིན་

པ་དག་ལས་གཞན་གཅིག་ ང་ ིར་ལོག་པར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎
༡༥ ཨ་ཇིབ་ ལ་ ི་ཕད་རོས་ ་བར་ ོད་ཅིང་། རང་གི་ ང་མས་ ་གཞན་ལ་ ོས་བ ག་ ོང་བ་ཤེས་

མཁན་ མས་དང་། འ མ་ ་ལངས་ནས་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ མས་ ན་ཅིག་ ་འཛམས་ནས། ཡེ་རེམ་ ཱ་
ལ། ༡༦ ོད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་གཡར་ནས་ངེད་ཅག་ལ་བ ོས་པའི་དེ་ མས་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ཉན་པར་
མི་ ེད། ༡༧ ང་ཚས་རང་གི་ཁ་ནས་ཤོར་བའི་ ད་ཆ་དེ་མངོན་ ར་ ེད་ ་འ ག་དགོས། ངེད་ཅག་མེས་པོ་
དང་། ངེད་ཅག་གི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བས་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོམ་ ང་ ་ ས་ ན་ ་ཅི་

ེད་པ་ ར། ལ་ ལ་ལ་ ོས་བ ག་པ་དང་། གས་མཆོད་ད ལ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ས་ངེད་ཅག་
གི་ ོ་བ་འ ངས་ཤིང་། བདེ་བ་ལོངས་ ་ ད་པར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་གིས་གནོད་ ོན་ཡང་མཐོང་མ་ ོང་།
༡༨ ངེད་ཅག་གིས་ ལ་ མ་ལ་ ོས་བ ག་མཚམས་བཞག་པ་དང་། གས་མཆོད་འ ལ་མཚམས་བཞག་པ་
ནས། ངེད་ཅག་ལ་ཅི་ཡང་མ་ཐོབ་ལ། ི་མ ང་དང་ ་གེའི་འཇིགས་པ་མང་ ་ ིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༩ ད་
མེད་ མས་ ིས། ངེད་ཅག་གིས་ ལ་ མ་ལ་ ོས་བ ག་པ་དང་། གས་མཆོད་ ལ་བ། བག་ལེབ་ ལ་ མ་

ི་ག གས་ ་བཟོས་ཏེ་དེ་ལ་ ལ་བ་དང་། དེ་ལ་ གས་མཆོད་ ལ་བ་ མས་ནི། ངེད་ཅག་གི་ ོ་ག་ མས་ལ་
འ ེལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༢༠ ཡེ་རེམ་ ཱས་དེ་ ར་ཁོ་ལ་ལན་འདེབས་མཁན་ ི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ཡོངས་ལ་འདི་ ད་ །
༢༡ ོད་ཅག་དང་། ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་དང་། ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་དང་། དེ་མིན་ ལ་ ེའི་མི་སེར་བཅས་

ིས་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོམ་ ང་ནས་ ོས་བ ག་པ་གཙ་བོའི་མ་ ན་ནམ། གས་ ་
མ་བ ང་བ་ཡིན་ནམ། ༢༢ གཙ་བོས་ ོད་ཚས་བསགས་པའི་ངན་དང་། ག་མེར་བའི་ ་བ་ མས་མཐོང་ ེ་
བཟོད་མ་ ས་པས། དེ་རིང་དང་འ ་བར་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ོང་བ་དང་། གཞན་ ིས་དམོད་འབོར་ཞིང་ཡ་ང་
བ། མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་མཛད་པ་ཡིན། ༢༣ ོད་ཅག་གིས་ ོས་བ ག་ ེ་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བར་
མ་ཟད། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན། ཁོང་གི་ ིམས་ གས་དང་། ིག་ ོལ་དང་། ིག་ཡིག་བཅས་ལ་མ་ཉན་པས།
དེ་རིང་དང་འ ་བར། ོད་ཅག་ལ་གནོད་ ོན་འདི་ཐེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
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༢༤ ཡང་ཡེ་རེམ་ ཱས་དམངས་དང་ ད་མེད་ མས་ལ། ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་
མས་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༢༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་
། ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་ ང་བ་ མས་ ིས་ཁ་ནས་ཅི་བཤད་ལག་ནས་ བ་ ིན་མཆིས། དེ་དག་གིས་

འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་རང་གིས་ཁས་ ངས་པའི་དམ་བཅའ་ ེ། ལ་ མ་ལ་ ོས་བ ག་པ་དང་། གས་
མཆོད་འ ལ་བ་དེ་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ཟེར། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་རང་གིས་ཁས་ ངས་
པའི་དམ་བཅའ་བ ན་པོ་དེ་མངོན་འ ར་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།

༢༦ དེ་བས། ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག
གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་རང་གི་མཚན་ཆེན་པོ་འདི་དཔང་ ་བཞག་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ས་
ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ཡ་ ་ ་བ་གཅིག་གིས་ ང་བདག་གི་མཚན་ལ་བ ས་ནས། ངས་ཇོ་བོ་ ེ། གཏན་གནས་

ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ཞེས་ ་བར་མི་འ ར། ༢༧ བདག་གིས་ཆེད་ ་དེ་དག་
ལ་གནོད་འབེབ་པ་ལས་བདེ་ ིད་འབེབ་པར་མི་ ེད། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་མེད་པར་འ ར་
བའི་བར་ ། ི་མ ང་དང་། ་གེ་ ན་ཆད་མེད་པར་འ ང་ངོ་༎ ༢༨ ི་མ ང་ལས་ཐར་ཏེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་

ལ་ནས་ ིར་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ལོག་མཁན་ཤིན་ ་ ང་བར་འ ར། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ་དེ་ ་གནས་
གཡར་མཁན་ཏེ། ལ་ ་ ས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཡིད་ ོན་ ང་ངམ། ཡང་ན་ཁོ་
ཚའི་གཏམ་ལ་ཡིད་ ོན་ ང་བ་ཤེས་ ས་ཞེས་ག ངས། ༢༩ གཙ་བོས། བདག་གིས་ ལ་འདི་ནས་ ོད་ལ་ཆད་
པ་ཕབ་པ་ལ་ ་ ས་ཤིག་ཡོད་ངེས་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གནོན་ ོན་འབེབ་པར་ ་ཞེས་པའི་བཀའ་
དེར་ཡིད་ ོན་ ང་བ་ ོད་ཅག་གིས་ ོགས་པར་ ས། ༣༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་
ཚ་དེག་ ཱ་ཁོའི་ད ་བོའམ། ཁོའི་ ོག་འཚལ་མཁན་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ི་ལག་ ་ ད་པ་བཞིན།
བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཕ་ར་ཨོ་ཧོབ་ར་ཡང་ཁོའི་ད ་བོའམ། ཁོའི་ ོག་འཚལ་མཁན་ མས་ ི་ལག་ ་

ོད་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༤༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ིད་ལོ་བཞི་བར། ནེར་ ཱའི་ ་བ་ ག་གིས་ ང་
ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་བཤད་པའི་བཀའ་ མས་དཔེ་ཆ་ ེང་ ་བཀོད། ཡེ་རེམ་ ཱས། ༢ བ་ ག་

ལགས། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ༣ ོན་ཆད་བ་ ག་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ ིས།༽གིས། ེ་
མ། གཙ་བོས་ངའི་ ག་བ ལ་ ི་ ེང་ ་སེམས་ ལ་བ ན་པས། ངས་འ ན་ ་བཏོན་ནས་ཐང་ཆད་དེ་བདེ་
བར་གནས་ཐབས་མེད་ཅེས་ ས། ༤ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ་ཤོད་ཅིག གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་
བ གས་པ་དེ། བདག་གིས་བཤིག་པར་འ ར། བདག་གིས་བཏབ་པ་དེ། བདག་གིས་འདོན་པར་འ ར། ལ་
གང་ འང་བདག་གིས་འདི་ ར་མཛད་ངེས། ༥ ོད་ ིས་རང་གི་ཆེད་ ་དོན་ཆེན་ཞིག་བ བ་པར་རེའམ། དེ་
ལ་རེ་བ་མ་ ེད་ཅིག བདག་གིས་ཤ་ ས་ ི་ བ་པ་ མས་ལ་གནོད་ ོན་འབེབ་ངེས། འོན་ ང་ ོད་གང་ ་
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ིན་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་ ོད་ལ་བཅོམ་ནོར་བཞིན་ ་གནང་བར་ ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་ཞེས་
ས་སོ༎

༤༦ གཙ་བོས་ ལ་ ེ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས།
༢ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ནེ་ཀོའི་ད ང་ཚགས་ ོར་ལ་འདི་ ད་ །

ད ང་ཚགས་འདིས་ ་བོ་ ད་ ི་འ མ་ངོགས་ ་ཡོད་པའི་ཀར་ཀེ་མིས་ ་ ་བར་ ར་བཏབ་ནས་
བ ད་ཡོད་པ་ལ། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ ་ཨའི་ ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ིད་ལོ་
བཞི་བར་ཆམ་ལ་ཕབ།

༣ ོད་ཅག་གིས་ བ་ཆེ་ ང་ ་ ིག་བ ིས་ཏེ། ག ལ་ ་ཆས་ ིར། ༤ ཤིང་ ་དེད་ཅིང་ ་ལ་གཞོན།
ད ་ ོག་ ོན་ཞིང་ ོང་ངེར་འ ེང་། མ ང་ ེ་བ ར་ཞིང་གོ་ བ་ ོན་ཅིག། ༥ བདག་གིས་ཅིའི་ ིར་དེ་
དག་ ག་ ེ་ ིར་བ ོག་པ་མཐོང་བ་ཡིན། དེ་དག་གི་དཔའ་ ལ་ མས་ཕམ་པར་ ས་པས། ེལ་འ བ་དང་
བཅས་ཏེ་ ོས་ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་བར་མི་ ེད་དེ། ག་ས་གང་ ་འཇིགས་པས་ཁེངས་ནས་ཡོད། འདི་ནི་གཙ་
བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༦ རིངས་པར་ ག་མཁན་ མས་ཐར་ ་མ་འ ག དཔའ་ ལ་ མས་འ ོ་ ་མ་འ ག
༼རིངས་པར་ ག་མཁན་ མས་ཐར་བར་མི་འ ར། དཔའ་ ལ་ མས་འ ོ་བར་མི་ ས།༽དེ་དག་ནི་པོ་ལ་ ་
བོའི་འ མ་ ་འ ེལ་བར་འ ར།

༧ ་བོ་ ེ་ ་ ར་ ས་ཤིང་། གཙང་བོ་ ར་ ་འོག་བ ེ་མཁན་དེ་ ་ཡིན། ༨ ཨེ་ཇིབ་ནི་ ་བོ་ ེ་ ་ ར་
ས་ཤིང་། གཙང་བོ་ ར་ ་འོག་བ ེ་བ་དེ་ཡིན། དེས་འདི་ ད་ ། ང་ཆེ་ ་ ས་ནས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ བ་

པར་ ེད། ངས་ ོང་ཚ་དང་དེའི་ནང་གི་ ལ་མི་ མས་བ ག་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར། ༩ ཁལ་ ས་ཡར་འཐེན་
ཅིག ཤིང་ ་ ར་ ་བ ོད་ཅིག དཔའ་ ལ་ཏེ། ལག་ ་ བ་ཐོགས་པའི་ ས་པ་དང་ ད༼ལེ་ ད་པ་ཞེས་

ང་བ ར་ཆོག༽། དེ་མིན་ག ་ཐོགས་པའི་ ད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིར་ ད་ཅིག ༡༠ ཉིན་དེ་ནི་ཇོ་བོ་ ེ།
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ད ་ཤ་ལེན་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ད ་བོ་ལ་ད ་ཤ་ལེན་རོགས། ི་མ ང་
ཤ་ཡིས་འ ང་ཞིང་ ག་གིས་ཚམས་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་
ལ་ ང་གི་ ་བོ་ ད་ ི་འ མ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་འ ིན་ལས་ཡོད། ༡༡ ཨེ་ཇིབ་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ །
ན་ ང་མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། གིད་ཨད་ ་སོང་ནས་ ོས་ ངས་ཆོག་མོད། ོད་ ིས་ ན་བཟང་བོ་
འ ང་ཡང་དོན་མེད་དེ། ནད་ ག་བ ེད་འ ང་བ་དཀའ། ༡༢ ལ་ ེ་གཞན་ ིས་ ོད་ ི་ངོ་གནོངས་པའི་
དོན་ མས་ཐོས་པར་འ ར། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་འཽ་དོད་ ིས་ཁེངས་པར་འ ར། དཔའ་ ལ་དང་
དཔའ་ ལ་ ིས་གདོང་ ག་ ས་ཏེ། མཉམ་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༣ གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་
ལ་ལ་ཇི་ ར་ ོལ་བར་འ ར་བའི་ ལ་ག ངས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ལ་འདི་ ར་ ོག་
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ཅིག མིག་དོལ་ལ་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག ནོབ་དང་ཏ་ཕན་ཧེས་ལ་འདི་ ར་ ས་ཤིག ཇི་ ར་ཞེ་ན། རང་གི་ ལ་
་སོང་ ེ་ ་ ིག་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་ ི་མ ང་གིས་ ར་མིད་གཏོང་བའི་དོན་

འ ང་བར་འ ར། ༡༥ ོད་ ི་དཔའ་ ལ་ མས་ཅིའི་ ིར་འ ག་པར་ ར་བ་ཡིན། དེ་མིན་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་
མཐར་བ ད་དེ། འ ེང་མ་ གས་པ་ཡིན། ༡༦ མི་མང་པོ་འ ེལ་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གདོང་བ བ་

ེ། འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་དང་། ངེད་ཅག་རང་གི་རིགས་ཡོད་སའི་རང་ ལ་ ་འ ོ་བར་ ། དེ་ནས་ ི་
མ ང་གི་གཉའ་གནོན་འོག་ནས་ཐར་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར། ༡༧ ཁོ་ཚས་དེ་ ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ཞེས་པ་ནི་ ན་

གས་ མ་པོ་ཙམ་ ེ།༼ཡང་ན། ་མོ་ཡལ་ཟིན།༽ལས་ ིས་བ ོས་པའི་ ས་དེ་འདས་ཟིན་ཞེས་ ད་འབོད་
ེད་པ་དེའོ༎ ༡༨ ེ་བོ་ ེ། མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ་འབོད་པ་དེས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་

བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་༼མ་ཡིག་ ་ཁོ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ ེབས་པའི་ཟིལ་ གས་ནི། རི་ཚགས་ ོད་ ི་རི་བོ་ཐ་བོར་དང་། ་མཚའི་འ མ་ ི་རི་བོ་ཀ་མེལ་
དང་འ ། ༡༩ ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ོད་པའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། བཙན་ ་འ ེར་

ས་ ི་དངོས་པོ་ མས་ ་ ིག་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནོབ་ ོངས་པར་འ ར་ཞིང་། གཞན་ ིས་བ ེག་
ནས་མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་འ ར།

༢༠ ཨེ་ཇིབ་ནི་ཡིད་ ་འོང་བའི་མོ་བེ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ང་ ོགས་ནས་དེ་འ ང་ ེད་༼ཡང་ན། ཤ་
ང་།༽ཅིག་ ེབས་ ང་། ེབས་ ང་། ༢༡ དེའི་ ོད་ ི་ ས་པའི་དཔའ་ ལ་ མས་ནི་ར་བའི་ནང་གི་བེ ་

དང་འ ་ཡང་། དེ་དག་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་མཉམ་ ་འ ོ་བ་ལས་ ོད་མི་ གས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་དཀའ་
ག་ལ་འ ད་པའི་ཉིན་མོའམ། ་ལོན་འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་ ེབས་པ་ཡིན། ༢༢ དེའི་ ོད་ ་ ལ་ ར་བ ོད་
ེད་པ་ ་ འི་ ་འ ང་ལ། ཤིང་མཁན་ལག་ལ་ ་རེ་ཐོགས་པ་བཞིན། ད ་དམག་གིས་ད ང་བ ེབས་ཏེ་
ེབས་ཤིང་དེ་ལ་ ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༣ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ནགས་ལ་མཐའ་

མེད་༼ཡང་ན། བ ོད་པར་དཀའ་ཡང་།༽ ང་། ད ་བོས་དེ་གཅད་ཚར་བར་འ ར། དེ་དག་ཆ་ག་བ་ལས་
ང་མང་བས། ནམ་ཡང་བ ང་བར་མི་ ས། ༢༤ ཨེ་ཇིབ་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ན་ ང་མ།༽ནི་ངོ་གནོངས་

པར་འ ར་ཏེ། ང་བ་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ནོའི་ཨམ་མོན་༼ཨེ་ཇིབ་ ི་ བས་ཆེ་བའི་ །༽དང་ཨེ་ཇིབ་

ལ་པོ། དེ་མིན་ཨེ་ཇིབ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ། ད་ ང་ ེ་བོ་ མས་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་
པོ་དང་དེ་ལ་བ ེན་མཁན་ མས་ལའང་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ༢༦ བདག་གིས་དེ་དག་ནི་དེ་དག་གི་ ོག་
འཚལ་མཁན་དང་། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་དང་། ཁོའི་འཁོར་གཡོག་གི་ལག་ ་ ད་པར་ ། ེས་ ་
ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ོན་དང་འ ་བར་མི་ ོད་མཁན་ཡོད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༧ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ག་མི་དགོས། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། དངངས་
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མི་དགོས། བདག་གིས་རིང་བའི་ ལ་ནས་ ོད་ ོབ་ཅིང་། བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་ ོད་རང་ ོབ་ངེས་
ཡིན། ཡ་ཀོབ་ ིར་ལོག་ ེ་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ཅིང་། གཞན་ ིས་ཁོ་ལ་འཇིགས་པ་བ ེད་མི་ ིད། ༢༨ བདག་
གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ལགས། ག་མི་དགོས། བདག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས། བདག་གིས་ ོན་ཆད་
བདག་གིས་ ོད་མཐར་བ ད་སའི་ ལ་ ེ་དེ་དག་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་ ང་། ོད་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་པར་
མི་ ེད། ོད་ལ་ཉེས་ཆད་ཡང་མོ་གཅོད་ ང་། ོད་ལ་ཉེས་ཆད་མི་གཅོད་པ་ནི་མི་ ིད་༼ ོད་ལ་ཉེས་ཆད་མི་
གཅོད་ཅེས་པ་ནི་ ོད་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༤༧ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་ག་ཟར་ཕར་ ོལ་མ་ ས་པའི་ ོན་ལ། གཙ་བོས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ོར་ལ་བ ལ་
བའི་བཀའ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བབས།

༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ང་ ོགས་ནས་ ་ཞིག་ ང་ ེ། ཆེ་ཆེར་ ས་པའི་གཙང་བོར་ ར་ནས་ ལ་
ཡོངས་དང་དེ་ ་གནས་པ། དེ་མིན་མཁར་དང་དེའི་ནང་ ་ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ བ་པར་འ ར། མི་

མས་ ིས་ ད་འདོན་ཞིང་། མངའ་ཁོངས་ ་གནས་པ་ མས་ ིས་ཆོ་ངེ་འདེབས་པར་འ ར། ༣ ད ་བོའི་ ་
ོད་ ི་ ིག་ ་དང་། ཤིང་ འི་འ་ ར་ ི་ ་དང་། འཁོར་ལོའི་ཙ་ཙར་ ི་ ་ཐོས་པས། ཕ་ མས་ ི་ལག་ ་
ོད་དེ་ ་དང་ ་མོར་ཡང་མི་ ་བར་འ ོའོ༎ ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་དེར་ ེབས་པས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཐམས་

ཅད་འཇོམས་པ་དང་། ཚར་ཚ་དོན་ལ་ ོགས་དན་ ེད་མཁན་ལས་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ཚར་གཅད་པར་
འ ར། མ་གཞི་གཙ་བོས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ ེ། ཀ་ཐོར་ ིང་ ན་ ་ ས་པའི་མི་ མས་འཇོམས་པར་ ེད་པ་ཡིན།
༥ ག་ཟ་ ་ཐིང་ངེར་ ར་ཅིང་། བདེ་ཐང་ ་ ས་པའི་ཨས་ཀ་ལོན་མེད་པར་ ར། ོད་ ིས་ ས་ལ་ ི་ཡིས་ ་
བཏོད་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༦ གཙ་བོའི་ ི་མ ང་ལགས། ོད་ནམ་ཞིག་ད་གཟོད་མཚམས་འཇོག་པ་ཡིན། ོད་ བས་ ་འ ལ་ཏེ་ཁ་
རོག་གེར་ ོད་ཅིག ༧ གཙ་བོས་ ོད་ལ་ཨས་ཀ་ལོན་དང་། ་མཚའི་འ མ་ ད་ ་ ོལ་ཞེས་བ ོས་ཤིང་། ཁོང་
གིས་ ོད་མངགས་པར་མཛད་ན། ོད་ ིས་ངལ་གསོ་བར་ ས་སམ༎

༤༨ མོ་ཨབ་ ི་ ོར་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ནེ་བོ་ཉེས་སོ་ ོངས་པར་འ ར། ཀིར་ཡ་ཐ་ཡིམ་གནོངས་

ཤིང་འ ོག་པར་འ ར། མི་ཟེལ་ཀ་གནོངས་ཤིང་བ ག་པར་འ ར། ༢ མོ་ཨབ་བ ོད་ ལ་ ་མི་འ ར་ཏེ། མི་
མས་ ིས་ཧེས་བོན་ ་དེ་ལ་གཡོ་ ་བཤམས་ནས། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ཚར་བཅད་ནས། ར་ ལ་
ེ་ཞིག་ ་འ ར་མི་ བ་པར་ ེད་ཟེར། མད་མེན་ལགས། ོད་ལའང་ གས་འ ལ་མེད་ཅིང་། ི་མ ང་གིས་
ོད་ ི་ ེས་ཆོད་པར་འ ར། ༣ ཧོ་རོ་ན་ཨིམ་ ་ ོངས་ཤིང་འ ང་ ེད་ཆེན་མོའི་འོ་དོད་ ི་ ་ ང་ ེ། ༤ མོ་

ཨབ་བ གས་པར་ ར་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ ིས་པ་༼ཡང་ན། ིམ་གཡོག༽དག་གི་འོ་དོད་ ི་ ་གཞན་ ིས་
ཐོས་པར་འ ར། ༥ མི་ མས་ ་ཧིད་ལ་འཛག་ཞོར་ ་ ་བར་ ེད། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཧོ་རོ་ན་ཨིམ་ ི་ལ་
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ངོས་ནས་འ ང་བར་ ེད་པའི་འོ་དོད་ ི་ ་ ང་བ་ཡིན། ༦ ོད་ཅག་གི་རང་གི་ ོག་ ོབ་ ིར་ ོས་ཏེ། ཐང་
ོང་གི་གསོམ་ཤིང་དང་འ ་བར་ཁེར་ ང་ ་ ོད་ངེས། ༧ ོད་ནི་རང་གིས་ ས་པ་དང་། རང་གི་ ་ནོར་ལ་
ོ་གཏད་དེ་བ ད་པས་གཞན་ ིས་འ ོག་པར་འ ར་ལ། ་ཀེ་མོས་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་པའི་མཆོད་དཔོན་

དང་། འགོ་བ་ མས་ ང་མཉམ་ ་བཙན་ལ་འ ེར་བར་འ ར། ༨ འ ང་བར་ ེད་མཁན་དེ་མཁར་སོ་སོར་
ེབས་ནས། མཁར་གཅིག་ ང་ཐར་བར་མི་འ ར། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར། རི་ ང་ཉིལ་བར་འ ར། བདེ་

ཐང་བ ག་པར་འ ར།
༩ མོ་ཨབ་ལ་གཤོག་པ་གནང་ ེ། ཁོ་རང་འ ར་ ་ གས་ཤིག ཁོའི་ ོང་ཚ་ ོངས་པར་ ས་ནས། མི་ ོད་

མཁན་མེད་པར་འ ར། ༡༠ གཙ་བོའི་ལས་ལ་ལེ་ལོ་ ེད་མཁན་ཚར་དམོད་པ་འཕོག་པར་འ ར། ི་མ ང་
ག་ ་བ ེ་ ་མི་འ ག་མཁན་དེ་ཚར་དམོད་པ་འཕོག་པར་འ ར།

༡༡ མོ་ཨབ་ནི་ ིགས་མའི་ཡང་ ེང་ན་གནས་པའི་ཆང་གི་ ངས་མ་དང་འ ་བར། ོད་འདི་ནས་ ོད་
གཞན་ ་མ་ ོས་པར་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ད་ཅིང་། བཙན་ འང་འ ེར་མ་ ོང་། དེའི་ ིར། དེའི་ ད་ ེས་ ི་

ི་ཡལ་མེད་ལ་ ི་བ ང་ཡང་འ ར་མེད་ཅེས་ག ངས། ༡༢ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ།
བདག་གིས་ཆང་འ ོ་མཁན་ཞིག་དེར་མངགས་ནས། དེ་འ ོ་ ་འ ག་ངེས། དེ་ ོས་ནས་ ོངས་པར་བཏང་

ེས་ཆང་ ོད་གཅག་པར་འ ར། ༡༣ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ིས་བེད་ཨེལ་ ི་ ་ལ་ ོ་བཅོལ་ཏེ་
ངོ་གནོངས་པར་ ར་བ་བཞིན། མོ་ཨབ་ ང་ ་ཀེ་མོས་ ི་དབང་གིས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར།

༡༤ ོད་ཅག་གིས། ང་ཚ་ནི་དཔའ་ ལ་ཡིན། ག ལ་འ ེད་པའི་ ིང་ ོབས་དང་ ན་ཞེས་ཅི་ལ་ཟེར།
༡༥ མོ་ཨབ་ཐང་ ོང་ ་ ར་ཞིང་། ད ་བོ་དེ་དག་གི་ ོང་ཚར་འ ལ་བ་དང་། ཁོས་ཆེད་ ་བདམས་པའི་
གཞོན་ ་ མས་ ང་འཆི་བའི་ལམ་ ་ ངས་ཞེས་ ེ་བོ་ ེ། མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ཞེས་
འབོད་པ་དེས་ག ངས།

༡༦ མོ་ཨབ་ ི་ ག་བ ལ་ཇེ་ཉེ་ནས་ཇེ་ཉེ་དང་། དེའི་ ག་བ ལ་རིངས་པ་རིངས་པར་ ེབས་ཡོང་།
༡༧ དེའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ོད་མཁན་དང་། དེའི་མིང་ཤེས་པའི་ ོད་ཅག་གིས་དེའི་ཆེད་ ་ཡིད་ ོ་ཞིང་འདི་

ད་ ། ་མ ེགས་ ི་ལག་ ེན་དང་ཡིད་ ་འོང་བའི་ད ག་པ་ཇི་ ར་ཆག་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༨ དེ་
བོན་ ་ཡོད་པའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ོད་ ི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་གོ་ས་
ནས་མར་བབས་ཏེ། ཁ་ ོམ་ ིན་ ོད་ཅིག མོ་ཨབ་འ ང་ ེད་དེ་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འོངས་ཤིང་། ོད་ ི་མཁར་

ོང་བ ག་ཟིན། ༡༩ ཨ་རོ་ཨེད་ ་ ོད་མཁན་ མ་པ། ལམ་འ མ་ ་འ ེང་ ེ་ ོས་དང་། ོས་ ོལ་ ་འ ོ་
བའི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་དག་ལ། དོན་ཅི་ ང་ངམ་ཞེས་ ིས་ཤིག

༢༠ མོ་ཨབ་ ང་ཞིང་གནོངས་པར་ ར་བས། ོད་ཅག་གིས་ཆོ་ངོ་བཏབ་ཅིང་ ད་འབོད་ ིས་ཤིག ཨར་
ནོན་ ི་གམ་ ། མོ་ཨབ་ ོངས་པར་ ར་འ ག་ཅེས་ཤོད་ཅིག ༢༡ བདེ་ཐང་གི་ཧོ་ལོན་དང་། ཡ་ཧ་ཟར་དང་།
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མེ་ཕ་ཨད་དང་། ༢༢ དེ་བོན་དང་། ནེ་བོ་དང་། བེད་དིབ་ལ་ཐ་ཡིམ་དང་། ༢༣ ཀིར་ ཱ་ཐ་ཡིམ་དང་། བེད་ག་ ལ་
དང་། བེད་མེ་ཨོན་དང་། ༢༤ ཀེར་ཡོད་དང་། བོས་ར་དང་། མོ་ཨབ་ ི་ཉེ་ ང་ ་གནས་པའི་ ོང་ཚ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཆད་པ་འབེབ་པར་འ ར། ༢༥ མོ་ཨབ་ ི་ ་ཅོ་བཅད་ཅིང་། མོ་ཨབ་ ི་ད ང་བ་བཅག་ཅེས་གཙ་བོས་
ག ངས།

༢༦ ོད་ཅག་གིས་མོ་ཨབ་བཟི་ ་འ ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་གཙ་བོ་ལ་ཆེ་མདོག་ ོན། ཁོས་རང་
གི་ ག་རོའི་ནང་ ་འ ེ་ལོག་བ བ་ ེ། གཞན་ ི་འ ་བའི་གནས་ ་འ ར། ༢༧ མོ་ཨབ་ལགས། ོད་ ིས་ ོན་
ཆད་ད ི་སི་རལ་ལ་འ ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ ན་མའི་ ོད་ ་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་དེ་ ེང་ ་མགོ་
ག ག་པར་ ེད།

༢༨ མོ་ཨབ་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། ག་རོན་ ི་གཡང་གཟར་ ི་ ག་ངོས་ ་ཚང་མལ་བཟོ་བ་བཞིན། ོང་ཚ་
དང་ ལ་ཏེ་རི་ ག་གི་གསེབ་ ་ ོད་ཅིག ༢༩ ངེད་ཅག་གིས་མོ་ཨབ་པ་ནི་ང་ ལ་ཆེ་ ེ། ཤིན་ ་ང་ ལ་ཆེ་
བ་ཐོས། དེ་མིན་ཁོ་ནི་རང་མཐོ་རང་བ ི་ཆེ་ལ། ོ་ཧམ་དང་རང་ ོམ་ཡང་ཆེ་བར་ཐོས། ༣༠ གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། བདག་གིས་དེའི་ཁོང་ ོ་ནི་ ོངས་པ་དང་། དེའི་ཆེ་མདོག་གི་གཏམ་ལ་ ིང་བོས་དབེན་པ་ ོགས་
པས། ༣༡ བདག་གིས་མོ་ཨབ་ ི་ཆེད་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས། མོ་ཨབ་པའི་ ལ་ཡོངས་ ི་ཆེད་ ་ ད་འབོད་ ེད། མི་

མས་ ིས་ཀིར་ཧེ་རེས་པའི་ཆེད་ ་ ་ ་འཐེན་པར་འ ར། ༣༢ སིབ་མའི་ ན་ཤིང་ལགས། བདག་ནི་ ོད་
ི་ཆེད་ ་བ མ་པར་ ེད། ཡ་ཟེར་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་བ མ་པ་ལས་ ང་ ག་པར་བ མ་པར་ ེད། ོད་
ི་ཡལ་ག་ ལ་ཏེ་ ་མཚ་བ ད་ནས་ཡ་ཟེར་ ་མཚའི་བར་ ་བ ིངས་ཡོད་ ང་། འ ང་ ེད་དེ་ ོད་ ི་

ད ར་ཁའི་འ ས་ ་དང་། ོད་ ི་འ ་རན་པའི་ ན་འ ས་ ི་ ེང་ ་ ེབས་ཡོད། ༣༣ ས་ཞིང་གཤིན་པོ་
དང་མོ་ཨབ་ ལ་ ི་ ོ་དགའ་ཐམས་ཅད་འ ིན་ཟིན། བདག་གིས་ཆང་གཞོང་གི་ཆང་མེད་པར་ ས་པས་ཆང་
བཙགས་ ས་ ི་དགའ་ ོ་དེ་མེད་པར། དགའ་འབོད་དེ་ད ་བོའི་ང་རོ་ ་ ར་འ ག༼མ་ཡིག་ ། དགའ་
འབོད་ནི་དགའ་འབོད་མིན་པར་ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༣༤ ཧེས་བོན་པའི་འོ་དོད་ ི་ ་ཨེ་ལེ་ཨ་ལེ་ནས་ཡ་
ཧས་བར་དང་། ཚ་ཨར་ནས་ཧོ་རོ་ན་ཨིམ་མ་ཟད། ཨེག་ལད་ཤེ་ལི་ཤི་ ཱའི་བར་ ་ བ་པར་ ར། དེ་ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ནིམ་རིམ་ ི་ ་ མ་པར་ ར་བས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༥ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མོ་
ཨབ་ ལ་ན་མཆོད་ ིའི་ ེ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་དང་། ཁོའི་ ་ལ་ ོས་བ ག་མཁན་ མས་ ི་ ད་ཆད་

་འ ག་ངེས། ༣༦ བདག་གི་ གས་ ིས་མོ་ཨབ་ ི་ཆེད་ ་ ིང་ ་བཞིན་ ་ ་ ངས་ ེད་ལ། ཀིར་ཧེ་རེས་
པའི་དོན་ འང་དེ་ ར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མོ་ཨབ་པ་ མས་ལ་ཐོབ་པའི་ ་ནོར་ནི་མེད་པར་ ར། ༣༧ མི་
རེ་རེས་མགོ་ ི་ཐེར་དང་ཁ་ ་ཇེ་ ང་ ་བཏང་བ་དང་། ལག་པ་ ས་ཤིང་ ེད་པར་གསོ་རས་བཅིངས་ནས་
ཡོད། ༣༨ མོ་ཨབ་པའི་ཁང་པ་རེ་རེའི་ ད་དང་ ོམ་ ང་སོགས་ག་ས་གང་ ་མི་ མས་ ིས་ ་འབོད་ ེད། དེ་
ནི་བདག་གིས་ ས་ ང་གཅེས་པར་མི་འཛན་པའི་ ོད་ཆས་ཤིག་ཐང་ལ་བ བ་པ་བཞིན་མོ་ཨབ་གཅག་པར་
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མཛད་པས་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༩ མོ་ཨབ་བ ག་པ་ཇི་ ར་ཚབས་ཆེ་བ་དང་། ཇི་ ར་ཆོ་ངེ་འདེབས་
པ་དང་། ཇི་ ར་ངོ་གནོངས་ཏེ་ བ་ ིས་ ོགས་ན། མཐའ་འཁོར་ ི་མི་ མས་ ིས་མོ་ཨབ་ལ་དེ་ ར་འ ་
ཞིང་ཡ་ང་བར་འ ར།

༤༠ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ་བོས་ ག་ ོད་བཞིན་ ་གཤོག་པ་བ ངས་ཏེ། མོ་ཨབ་ལ་ ོལ་བར་
འ ར། ༤༡ ཀེར་ཡོད་འ ོགས་ཤིང་མཁར་ ོང་ཡང་བ ང་བའི་ཉིན་དེར། མོ་ཨབ་པའི་དཔའ་ ལ་དག་གི་
སེམས་ ི་ན་ ག་དེ་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་ ི་ན་ ག་ལས་ ང་བཟོད་པར་དཀའ། ༤༢ མོ་ཨབ་
པ་བ ག་ ེ་ ར་ ལ་ ེ་ཞིག་ ་འ ར་མི་ ིད། དེ་ནི་ཁོས་གཙ་བོ་ལ་ཆེ་མདོག་བ ན་པས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༤༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མོ་ཨབ་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། འཇིགས་ ག་དང་། ི་དོང་དང་། ་ ི་སོགས་ ོད་དང་
ཉེ་བར་བ ད་ཟིན། ༤༤ འཇིགས་ ག་ལ་གཡོལ་མཁན་ མས་ ི་དོང་ ་ ང་བར་འ ར། ི་དོང་ལས་ཐར་བ་

མས་ ་ ིར་འ ད་པར་འ ར་ ེ། བདག་གིས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ལོ་ ་དེ་མོ་ཨབ་པའི་ ེང་ ་ ེབས་པ་
ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༤༥ ོས་ ོལ་ ་འ ོ་བའི་མི་ མས་ཧེས་བོན་ ི་ ིབ་འོག་ ་འ ེང་བར་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མེ་ནི་
ཧེས་བོན་ནས་འ ང་ཞིང་། མེ་ ེ་ནི་སི་ཧོན་མཁར་ནས་མཆེད་དེ་མོ་ཨབ་པའི་ ར་དང་། འ ་འགོད་ ེན་པའི་
མི་ མས་ ི་མགོ་བ ེག་པར་འ ར། ༤༦ ེ་མོ་ཨབ། ོད་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་ངེས། ཀེ་མོས་ ི་དམངས་ མས་
མེད་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ་ མས་བཙན་ ་ ེར་བར་མ་ཟད། ོད་ ི་ ་མོ་ མས་ ང་བཙན་

་ ེར་ཟིན།
༤༧ གཙ་བོས། ནམ་ཞིག་གི་ཚ། བདག་གིས་བཙན་ ་ཤོར་བའི་མོ་ཨབ་པ་ མས་ ིར་འ ེན་པར་འ ར་

ཞེས་ག ངས་ཏེ།
མོ་ཨབ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་བཀའ་འདི་ནས་མཚམས་བཞག་གོ།

༤༩ ཨམ་མོན་ ི་ ོར་ལ།
གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ལ་ ་མེད་དམ། ན་འཛན་པ་མེད་དམ། གད་ཅིའི་ ིར་

མིལ་ཀོམ་ ི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ལ་གཏོགས་པའི་དམངས་ མས་ཅིའི་ ིར་དེའི་ ོང་ཚར་ ོད་
པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་མི་ མས་ལ་ག ལ་ ི་ཀི་ ་ ེ།
ཨམ་མོན་པའི་རབ་ ཱའི་ནང་ ་ ར་ ོལ་ ི་ཀི་ ་ཐོས་ ་འ ག་ངེས། རབ་ ཱ་ ལ་གོག་ ་འ ར་ཞིང་། དེ་ལ་
གཏོགས་པའི་ཞིང་ ེ་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ།༽མེས་འཚག་པར་འ ར། ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ནོར་ ལ་ ་
ཐོབ་པ་ལ། བས་འདིར་དེ་དག་ད ི་སི་རལ་ ི་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༣ ཧེས་བོན་
ལགས། ོད་ ིས་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཅེས་པའི་ཕ་ ལ་ ོངས་པར་ ར་འ ག རབ་ ཱའི་ ལ་
མི་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ད་འབོད་ ིས་ཤིག གསོ་རས་ ིས་ ེད་པ་བ མས་ཏེ་ཆོ་ངེ་
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ཐོབས་ཤིག ང་རའི་ནང་ ་ཡར་ ག་མར་ ག་ ོས་དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིལ་གོམ་དང་། དེ་ལ་གཏོགས་
པའི་མཆོད་དཔོན་དང་། འགོ་བ་ མས་མཉམ་ ་བཙན་ལ་འ ེར་བར་འ ར། ༤ ལོག་ལམ་ ་ གས་པའི་
དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ོད་ནི་ཅིའི་ ིར་ ང་བ་ ེ། ་ ན་བ ར་བའི་ ང་བ་
ཡོད་པས་ ད་ཆེ་བ་ཡིན། ོད་ཅིའི་ ིར་ ་ནོར་ལ་བ ེན་ནས། ་ཞིག་ངའི་གམ་ ་འོངས་པར་ ས་ཞེས་ཟེར་
བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མཐའ་བཞིའི་མི་

མས་ ི་ ོད་ནས་ ོད་ལ་འཇིགས་པ་བ ལ་བར་ ། ོད་ཅག་མཐར་བ ད་པས་མི་རེ་རེ་མ ན་ ་འ ོ་བ་
ལས། འ ོས་པའི་མི་ མས་ ད་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༦ ེས་ ་བདག་གིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ཨམ་མོན་
པ་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༧ ཨེ་དོམ་ ི་ ོར་ལ།
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཏེ་མན་ ི་ ོད་ན་ཤེས་རབ་མེད་དམ། མ་ད ོད་དང་ ན་

པ་ མས་ལ་ཐབས་ཤེས་མེད་དམ། དེ་དག་གི་ཤེས་རབ་ནི་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན་ནམ། ༨ དེ་ ན་ ི་ ལ་མི་
མ་པ། ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ ོས་ཏེ། མི་མཐོང་བའི་གནས་ ་ ངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཨེ་སབ་ལ་

ཉེས་པ་འདེད་པའི་ ས་ ་བབས་པས། གནོད་ ོན་དེའི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ༩ གལ་ཏེ་ ན་འ མ་འ ་
མཁན་ མས་དེ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ན། ན་འ མ་འགའ་རེ་ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ ན་མ་
འ ལ་ནའང་། དེ་ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བ ་ ིད་དམ། ༡༠ བདག་གིས་ཨེ་སབ་གཅེར་ ར་ ང་ ེ། དེའི་གསང་
བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ ིར་མངོན་པ་ལས་ཅི་ཡང་འགེབ་མི་ ིད། དེའི་ ེས་རབས་པ་དང་། ་བོ་དང་། ིམ་
མཚས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ ར་ལ། ཁོ་རང་ཡང་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༡༡ ོད་ ི་ ་ ང་ ་ ག་ ་ ས་

ང་། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ོག་འཚ་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ི་ ང་མ་ གས་ས་མ་དེའང་བདག་ལ་བ ེན་ཆོག་
ཅེས་ག ངས། ༡༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོན་ཕོར་བ་གང་བོ་འདི་འ ང་མི་དགོས་པ་དག་གིས་ད་ནི་ངེས་པར་

་འ ང་དགོས། ོད་ལ་ཉེས་ཆད་ཡོངས་ ་མེད་པར་བཟོ་ ས་སམ། ོད་ལ་གཏན་ནས་བཟོ་མི་ ས་ཏེ། ངེས་
པར་ ་འ ང་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༡༣ གཙ་བོས། བདག་གིས་རང་ཉིད་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་
བར་ ་ ེ། བོས་ ཱས་མི་ མས་ཡ་ང་བར་ ེད་པ་དང་། བ ས་ ོད་དང་། དམོད་པ་དང་། དེ་མིན་ཡོད་ཚད་

ོངས་པར་ ེད་ངེས། དེའི་ ོང་ཚ་ མས་ནི་གཏན་ ་ ོངས་པར་ ས་འ ོ་ཞེས་ག ངས། ༡༤ ངས་གཙ་བོ་
ལས་གནས་ ལ་ཞིག་ཐོས་པ་དང་། ཕོ་ཉ་ཞིག་ ལ་ ེ་ མས་ལ་སོང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་མཉམ་
འ ེལ་ ས་ནས་ཨེ་དོམ་ལ་ ོལ་ཅིག ཡར་ལངས་ཏེ་ག ལ་འ ེད་རོགས་ཞེས་བ གས། ༡༥ བདག་གིས་ ོད་

ལ་ ེ་ མས་ལས་ཆེས་ ང་བ་དང་། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་མཐོང་ ང་ ་ ལ་ ་གཏོང་ངེས། ༡༦ ག་
ང་ ་བ ད་དེ་རི་ ེ་ ང་མཁན་ མ་པ། ོད་ལ་ཐེབས་པའི་འཇིགས་ ག་དེ་ནི། རང་སེམས་ ི་ང་ ལ་ལས་
ང་བ་ཡིན། ོད་ནི་ ག་ ོད་དང་འ ་བར་ ག་རིའི་ཡང་ ེང་ནས་ཚང་མལ་བཟོས་ ང་། བདག་གིས་དེ་
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ལས་མར་ད ང་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༧ ཨེ་དོམ་ ིས་མི་ མས་ཡ་ང་བར་ ེད། དེ་བ ད་ནས་འ ོ་
བར་ མས་ཡ་ང་བར་འ ར་ཞིང་། དེ་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་འཚ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་འ ་བར་ཡང་ ེད།
༡༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ས་དོམ་དང་། ག་མོ་ར་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་ཉེ་འཁོར་ ི་ ོང་ཚ་ མས་འ ེལ་བར་

ར་བའི་ བས་དང་འ ་བར། དེ་ ་ ོད་མཁན་མེད་ལ། དེའི་ ོད་ ་གནས་གཡར་མཁན་ཡང་མེད་པར་
འ ར།

༡༩ ད ་བོ་ནི་སེང་གེ་དང་འ ་བར་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་འ མ་ ི་ནགས་ཚལ་ལས་འོངས་ཏེ། ་བ ན་
ི་ ོད་གནས་ལ་ ོལ་བར་ ེད། མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ། བདག་གིས་ཨེ་དོམ་པ་ མས་འ ོས་པར་
ས་ཏེ། གནས་འདི་དང་འ ལ་ ་འ ག་ངེས། ་ཞིག་གིས་ ལ་འདི་བདམས་ན། བདག་གིས་དེ་མངགས་

ནས་ ལ་འདི་ ོང་ ་འ ག ་ཞིག་གིས་ང་དང་འ ན་བཟོད་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཉི་མ་གཏན་འབེབ་
མཛད་ ས། ི་བོ་ ་ཞིག་བདག་གི་ ང་ ་འ ེང་ གས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༠ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོས་
ཨེ་དོམ་ལ་ ོལ་ ས་ ་ག ངས་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་། ཁོང་གིས་ཏེ་མན་ ི་ ལ་མི་ཚའི་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་
དགོངས་དོན་ལ་ཉོན་ཅིག ད ་བོས་དེ་དག་གི་འབངས་ལས་ཉམ་ ང་བ་ མས་ ིད་ནས། དེ་དག་གི་ ོད་
གནས་ ོངས་པར་ ེད་ངེས། ༢༡ དེ་དག་འ ེལ་བའི་ ་ཡིས་ས་གཞི་འདར་ ་བ ག མི་ མས་ ིས་མཚ་དམར་

ི་ ོགས་ནས་ ད་འབོད་ ི་ ་ཐོས་ངེས། ༢༢ ད ་བོ་ནི་ ག་ ོད་མཁའ་ལ་འ ར་བ་དང་འ ་བར། གཤོག་
པ་བ ངས་ཏེ་བོས་ ཱ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཨེ་དོམ་ ི་དཔའ་ ལ་དག་གི་སེམས་ ི་ན་ ག་
ནི་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་ ི་ན་ ག་དང་འ ་བར་འ ར།

༢༣ ད་མེ་སེག་གི་ ོར་ལ། འདི་ ད་ །
ཧ་མད་དང་ཨར་པད་གནོངས་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་མི་ལེགས་པའི་གནས་ ལ་ཐོས་

པས་དཔའ་ མ་པར་ ར་ཏེ། སེམས་ནི་ ་མཚའི་ བས་བཞིན་བདེ་ཐབས་མེད་པར་ ར། ༢༤ ད་མེ་སེག་ཉོབ་
པར་ ར་ཅིང་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ ོས། ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་ཅིག་དང་འ ་བར་དངངས་ ག་
དང་ ག་བ ལ་ ིས་ཁོ་རང་བ ང་བར་ ར། ༢༥ བདག་ད ེས་ཤིང་བ ོད་ ལ་ ་ ར་བའི་མཁར་དེ། ཅིའི་

ིར་དོར་བ་ཡིན་ནམ། ༢༦ དེའི་གཞོན་ ་ མས་ ང་ ང་ལམ་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ།
དམག་མི་ཐམས་ཅད་ཁ་རོག་གེར་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༢༧ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་
ད་མེ་སེག་གི་མཁར་ནང་ ་མེ་བཏང་ ེ། བེན་ཧ་དད་ ི་ཕོ་ ང་བ ེག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༨ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ཀེ་དར་དང་། ཧ་ཟོར་ ི་ ལ་ ན་ཚར་ ོལ་བར་འ ར་བའི་
ོར་ལ།
གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཀལ་དི་བ་ མ་པ། ཀེ་དར་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ། ཤར་ ོགས་པ་ མས་མེད་པར་ ོས་

ཤིག ༢༩ དེ་དག་གི་རས་ ར་དང་ ག་ ། ཡོལ་བ་དང་ ོད་ཆས་ཐམས་ཅད་འ ོགས་པ་དང་། དེ་མིན་ ་མོང་
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རང་གི་བཅོམ་ནོར་ ་ལོངས་ཤིག མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ། ོགས་ ན་ ་འཇིགས་པ་ཡོད་ཅེས་ ད་འབོད་
ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༠ གཙ་བོས། ཧ་ཟོར་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། ང་རིང་གི་ ལ་ ་ ོས་ཏེ། མི་མཐོང་

བའི་གནས་ ་ ངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ ོད་ཅག་གསོད་པར་ ོག་
ས་འཐེན་ཞིང་། ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་ ོམ་ ིན་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༣༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཀལ་དི་བ་
མ་པ། ཡར་ལངས་ཏེ་ ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ ིས་འཚ་བའི་ ལ་མི་ མས་ ི་ ོགས་ ་སོངས་ཤིག དེ་དག་ལ་ ོ་

གཏན་མེད་ལ་ ོ་ཡང་མེད་པར་གཅིག་ ར་གནས་ཡོད། ༣༢ དེ་དག་གི་ ་མོང་ནི་བཅོམ་ནོར་ ་འ ར་ལ། དེ་
དག་གི་ གས་ཟོག་མང་པོ་ནི་ནོམ་པར་འ ར། བདག་གིས་ ་མཐའ་བཞར་བ་ མས་ ོགས་བཞིར་༼མ་ཡིག་

། ང་གིས།༽གཏོར་ཏེ། གནོན་ ོན་ ོགས་ ན་ནས་འབེབ་པར་ ེད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༣ ཡང་ཧ་
ཟོར་ ི་ ང་གི་གནས་མལ་ ་ ར་ནས་ནམ་ཡང་ ོངས་པར་ ས་པ་དང་། དེ་ ་མི་ ོད་མཁན་མེད་ལ། དེ་ ་
གནས་གཡར་མཁན་ཡང་མེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༣༤ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱ་ ིད་ ིར་ ོད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོས་ཨེ་ལམ་ ོར་ ི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་
ཡེ་རེམ་ ཱ་ལ་བ ལ་བ་འདི་ ་ ེ།

༣༥ བདག་གིས་ཨེ་ལམ་ ི་ག ་ ེ། དེ་དག་གིས་མགོ་ ་བ ར་བའི་དབང་ཆ་དེ་གཅག་པར་ ། ༣༦ བདག་
གིས་ ོགས་བཞིའི་ ང་མཐའ་བཞི་ནས་ག ག་ ་བ ག་ནས། ཨེ་ལམ་ ི་ ེང་ ་ཕབ་ ེ་དེ་དག་ ོགས་བཞིར་
༼མ་ཡིག་ ། ང་།༽གཏོར་བར་ ། གང་སར་བ ད་པའི་མི་དེ་དག་མི་ ེབས་པའི་ ལ་ ེ་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་
ག ངས། ༣༧ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཨེ་ལམ་པ་ མས་ད ་བོ་དང་། དེའི་ ོག་འཚལ་མཁན་
དག་གི་མ ན་ནས་དངངས་ ་འ ག་ཅིང་། བདག་གིས་ ང་གནོད་ ོན་ཏེ། བདག་གི་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་དེ་དག་
གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་མ་ཟད། དེ་དག་མེད་པར་མ་ ར་བའི་བར་ ། ི་མ ང་གིས་དེ་དག་བདས་ཤིང་གསོད་
པར་འ ར། ༣༨ བདག་གིས་ཨེ་ལམ་ ་རང་གི་ནོར་ འི་ ི་བ གས་ཏེ། ེ་བོ་དང་འགོ་བ་ མས་དེ་ ་ཚར་
གཅད་པར་ ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༣༩ ཡང་འདི་ ད་ ། མཐར་བདག་གིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ཨེ་ལམ་པ་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་ངེས་
ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༥༠ གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་བ ད་དེ། ཱ་བེལ་དང་ཀལ་དི་བའི་ ལ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ནི་
འདི་ ་ ེ།

༢ ོད་ཅག་གིས་ ལ་ ེ་ ན་ ི་ ོད་ ་ ོག་ཅིང་བཤད་པ་དང་། དར་ཆེན་འ ར་རོགས། གསང་མི་ ང་
ེ། ཱ་བེལ་འ ོག་པར་འ ར། བེལ་གནོངས་པར་འ ར། མེ་རོ་དག་ ག་པར་འ ར། ཱ་བེལ་ ི་ ་འ ་ཡང་

གནོངས་པར་འ ར། དེའི་འ ་ ་ཡང་དངངས་པར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༣ ལ་ ེ་ཞིག་ ང་ ོགས་ནས་
འོངས་ཏེ་དེ་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ཅིང་། དེའི་ ལ་ཐམས་ཅད་མི་མེད་ཐང་ ོངས་ ་བ ར་བ་ ེ། མི་ གས་དང་
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བཅས་པ་མེད་པར་གཏོང་ངེས།
༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེ་དང་། ས་དེར་ ེབས་ཚ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡ་ ་ ་བ་དང་མཉམ་

་འོངས་ནས། འ ོ་ཞོར་དང་ ་ཞོར་ ་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་འཚལ་བར་འ ར། ༥ དེ་དག་གི་ཙ་ཡོན་ ་
བ ོད་པའི་ལམ་འ ི་ཞིང་འདིར་ ོགས་ནས། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ིས་ནམ་
ཡང་བ ེད་ ་མི་ག བ་པའི་ཞལ་ཆད་འཇོག་པར་ ་ཞེས་ཟེར་ངེས།

༦ བདག་གི་མི་སེར་ལམ་བོར་བའི་ ག་ ་ ར་བ་དང་། ི་བོས་དེ་དག་ལམ་ནོར་ ་དེད་ནས་རི་བོའི་ངོས་
་བ མ། དེ་དག་གིས་རི་ཆེན་དང་རི་ ང་བ ད་ནས་རང་གི་ ས་ར་ཡང་བ ེད་པར་ ར། ༧ དེ་དག་དང་

འ ད་པ་ མས་ ིས་དེ་དག་ ར་མིད་ ་གཏོང་བར་ ེད་པ་དང་། ད ་བོ་ མས་ ིས། ངེད་ཅག་ལ་ཉེས་པ་
མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ང་བདེན་ ི་བ ི་གནས་ ་ ར་བའི་གཙ་བོའམ། དེ་དག་གི་མེས་པོས་
ཡར་ ོས་ ེད་སའི་གཙ་བོ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

༨ བདག་གི་དམངས་ མ་པ། ོད་ཅག་ནི་ ག་ འི་ ེ་ ིད་པའི་ར་ཕོ་དང་འ ་བར། ཱ་བེལ་ ི་ ོད་
་ ོས་ཤིག ཀལ་དི་བའི་ ལ་ནས་སོངས་ཤིག ༩ བདག་གིས་ ང་ ོགས་ ི་མཉམ་འ ེལ་ ས་པའི་ ལ་ ེ་

ཆེན་པོ་དེ་བ ལ་ནས་ ཱ་བེལ་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ ་འོང་གིན་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ ར་ ོལ་ ེད་པར་ད ང་
བཤམ་ནས་དེ་འ ོག་པར་འ ར། དེ་དག་གི་འདའ་ནི་འཕོངས་ ེན་པས་འཕངས་པའི་མདའ་དང་འ ་བར།
གཅིག་ ང་ ོང་ལོག་ ་འ ོ་མི་ ིད། ༡༠ ཀལ་དི་བ་བཅོམ་ནོར་ ་འ ར་བ་དང་། དེ་བཅོམ་མཁན་ མས་
ཡིད་ཚམས་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༡ བདག་གི་ནོར་ ལ་འ ོག་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་དགའ་
ཞིང་ ོ་བའི་ མ་པ་ནི། རང་འཐག་ ང་བར་མཆོང་ ིང་གིས་ ེན་པའི་མོ་བེ ་དང་འ ་ལ། འཚར་ ད་ ང་

ང་ ོག་པའི་ ་མཆོག་དང་ཡང་འ ། ༡༢ ོད་ཅག་གི་མ་ ཱ་བེལ་ནི་ཤིན་ ་ངོ་ཚ་བར་ ར་ཅིང་། ོད་ཅག་
ེད་མཁན་དེ་ངོ་གནོངས་པར་ ར། དེ་ནི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་ཆེས་ཐ་མ་ ེ། ཐང་ ོང་དང་། ཐན་ མ་ ི་
ལ་དང་། ེ་ཐང་ ་ ར་འ ག ༡༣ གཙ་བོས་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་དེའི་དབང་གིས། ལ་ཐམས་ཅད་མི་མེད་ཐང་
ོང་ ་ ར་འ ག ཱ་བེལ་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ཡ་ང་བར་འ ར་ཞིང་། དེ་ལ་གནོད་ ོན་ཐེབས་པ་

མཐོང་ནས་འ ་བར་འ ར།
༡༤ ག ་འཐེན་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་མཐའ་འཁོར་ནས་ད ང་བཤམ་ ེ། འདའ་

འཕངས་ནས་དེ་དག་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་པ་ལས། མདའ་ལ་སེར་ ་ ེད་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་གཙ་བོ་
ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་དེའི་མཐའ་འཁོར་ནས་ཀི་ ་ ོགས་ཤིག དེས་མགོ་བཏགས་ཟིན།
དེའི་ ི་ ང་བ ིབས་ཤིང་མཁར་ ང་ཞིག་རལ་ ་ ར་འ ག འདི་ནི་གཙ་བོས་ད ་ཤ་ ངས་པ་ཡིན། ོད་
ཅག་གིས་ ཱ་བེལ་ལ་ད ་ཤ་ལོངས་དང་། དེས་མི་ མས་ལ་ཇི་ ར་བ ས་ན། ོད་ ིས་ ང་དེ་ལ་དེ་ ར་ ་

ོས་ཤིག ༡༦ ོད་ཅག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་ཞིང་འདེབས་མཁན་དང་། ོན་ ད་ ས་ཟོར་བ་ཐོགས་མཁན་ མས་
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མཐར་ ོད་ཅིག དེ་དག་རེ་རེ་ནི་བ ས་བཅོས་ ི་ ི་མ ང་ལ་ ག་ནས་ ིར་རང་གི་རིགས་ ེའི་ ོད་དམ་
རང་ ལ་ ་འ ོ་ངེས།

༡༧ ད ི་སི་རལ་བ་ནི་ཁ་འཐོར་བའི་ ག་ ེ། སེང་གེས་གཏོར་བ་ཡིན། ཐོག་མར་ཨ་ ར་ ལ་པོས་དེ་ ར་
མིད་ ་བཏང་ཞིང་། ེས་ ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་དེའི་ ས་པ་བཅག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༡༨ དེ་བས། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོན་ཆད་ཨ་ ར་

ལ་པོར་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་བཞིན་ ། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་དང་དེའི་ ལ་ལའང་ཉེས་ཆད་གཅད་པར་འ ར།
༡༩ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ ར་རང་གི་ ་རའི་ནང་ ་ ིད་འོངས་ནས། ཁར་མེལ་དང་བ་ཤན་ ི་ ་བཟའ་

་འ ག་པ་དང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་རི་མགོ་དང་གད་ ི་མངའ་ཁོངས་ནས་ཚམས་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༢༠ གཙ་བོས། ཉིན་དེ་དང་། ས་དེར་ ེབས་ཚ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ག་ཉེས་བཙལ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར། ཡ་ ་

འི་ནག་ཉེས་བཙལ་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ས་ ་བ ག་པ་ མས་ནི་བདག་
གིས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༢༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉི་ བ་ ི་ ལ་ལ་ཕར་ ོལ་དང་། ཀེ་པེལ་ ི་ ལ་མི་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ།
བདག་གིས་ ོད་ལ་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་ ་བསད་ནས་མེད་པར་གཏོང་དགོས། ༢༢ མངའ་ཁོངས་ ་ག ལ་
འ ེད་དང་འ ང་ ེད་ཆེན་པོའི་ ་ ས་ ིན་འ ག ༢༣ ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་དེ་བཅད་ཅིང་
བཅག་པ་ཡིན་ནམ། ཱ་བེལ་ནི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་ ོངས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༤ ཱ་བེལ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་

་ ི་བ གས་པས། ོད་ཤེས་མེད་ཚར་མེད་ངང་དེ་ ་ ད། ོད་གཞན་ ིས་འཚལ་ཞིང་གཞན་ ིས་བ ང་
བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་འ ན་ ོད་ ས་པས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༥ གཙ་བོས་

ག་ཆས་ ི་མཛད་ ོ་ ེས་ཏེ། ཁོང་གི་ཞེ་ ང་གི་དམག་ཆས་ མས་ ངས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཇོ་བོ་ ེ།
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་ཀལ་དི་བའི་ ལ་ ་མཛད་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད།

༢༦ ོད་ཅག་ཤིན་ ་ ང་ཐག་རིང་བོ་ནས་འོངས་ཏེ་དེ་ལ་ཕར་ ོལ་དང་། དེའི་མཛད་ཁང་གི་ ོ་ ེས་
ཤིག དེ་ས་ ངས་བཞིན་ ་མཐོ་ ་ ངས་ཤིག མེད་པར་ ས་ཏེ་གཅིག་ ང་ ས་ ་མ་འ ག ༢༧ དེའི་བེ ་
ཡོད་ཚད་བསད་ནས་དེ་དག་འཆི་བདག་དང་འ ད་ ་ གས། དེ་དག་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་དག་གི་ཉེས་པ་འདེད་པའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ཟིན། ༢༨ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་ནས་ ོས་འོངས་པ་ མས་ ིས། ཙ་
ཡོན་ནས་ ད་གསེང་མཐོན་པོས། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ནི་ད ་ཤ་ ེ། ཁོང་གི་གནས་དམ་པའི་ཆེད་ ་
ད ་ཤ་ལེན་ ་ཕེབས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག

༢༩ འཕོངས་ ེན་པ་ མས་ ན་ ་བ ས་ནས་ ཱ་བེལ་ལ་ཕར་ ོལ་ ོས་ཤིག ཱ་བེལ་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་
ར་བཏབ་ནས་གཅིག་ ང་ཐར་ ་འ ག་མི་ ང་། དེས་གཞན་ལ་ཇི་ ར་བ ས་པ་བཞིན་ ་དེ་ལ་ལེ་ལན་

འཁོར་ ་འ ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ལ་ང་ ལ་བ ན་པ་ཡིན།
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༣༠ དེ་བས། དེ་དག་གི་གཞོན་ ་ མས་ ་ ང་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ཉིན་དེར། དམག་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ གས་
འ ལ་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༡ ཇོ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། ང་ ལ་དང་ ན་པ་

ོད་ ིས་བདག་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་པས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཉེས་པ་འདེད་པའི་ཉིན་མོར་དེར་ ེབས་ཤིན། ༣༢ ང་
ལ་དང་ ན་པ་དེ་འ ེལ་བར་ ར་ ང་བ ོར་མཁན་མེད་ལ། བདག་གིས་ ང་དེའི་མཁར་ནང་ ་མེ་བཏང་
ེ། དེའི་མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བ ེག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༣༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་མཉམ་ ་བ ས་
བཅོས་ཐེབས་པར་འ ར། བཙན་ ་འ ེར་མཁན་ མས་ ིས་དེ་དག་དམ་ ་བ མས་ནས་གཏོང་བར་མི་ཕོད།
༣༤ དེ་དག་གི་ ོག་ ོབ་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ལ་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་ཏེ། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོ་ཞེས་གསོལ། ཁོང་གིས་དེ་དག་དཀར་འདོན་ ེད་ཅིང་། ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འགོད་པ་
དང་། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་མི་ མས་ད ག་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༣༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ི་མ ང་གི་འཇིགས་
པ་ཀལ་དི་བ་དང་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་མི། དེ་མིན་དེའི་འགོ་བ་དང་ཤེས་རབ་ ན་པ་དག་གི་ ེང་ ་འབབ་ངེས།
༣༦ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ཁེངས་ ེག་ ན་པ་དག་གི་ ེང་ ་བབས་ནས་དག་ ན་པོར་འ ར། ི་མ ང་གི་
འཇིགས་པ་དཔའ་ ལ་ མས་ ི་ ེང་ ་བབས་ནས་དེ་དག་དངངས་པར་འ ར། ༣༧ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་
དེའི་ ་དང་། ཤིང་ ་དང་། དེའི་ནང་གི་འ ེས་ ོད་ ི་མི་དམངས་ ི་ ེང་ ་བབས་ཏེ། དེ་དག་ནི་ ད་མེད་
དང་འ ་བར་གཉོམ་ ང་ ་འ ར་ངེས། ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་དེའི་ནོར་ ས་ ི་ ེང་ ་བབས་ནས་འ ོག་
པར་འ ར། ༣༨ ཐན་པའི་འཇིགས་པ་དེའི་ ་ མས་ ི་ ེང་ ་བབས་ནས་ མ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
འདི་ནི་འ ་ ་བ ོ་བའི་ ལ་དང་། མི་ མས་འ ་ འི་བ ེན་ཆེད་ ོ་མཁན་ཡིན་པས། ༣༩ ཐང་ ོང་གི་རི་

གས་དང་འཕར་བ་དེ་ ་ ོད་པ་དང་། ་ ་མོང་གིས་ ང་དེ་ ་གནས་འཆའ་བར་འ ར་བ་ལས། དེ་ ་མི་
ིམ་མེད་ལ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དེར་ ོད་མཁན་ཡོད་མི་ ིད། ༤༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ །

བདག་གིས་ས་དོམ་དང་། ག་མོ་ ཱ་དང་། དེ་མིན་དེའི་ཉེ་འཁོར་ ི་ ོང་ཚ་ མས་ ེལ་བ་བཞིན་ ། དེའི་ནང་
་ ོད་མཁན་མེད་ལ། དེའི་ནང་ ་གནས་གཡར་མཁན་ཡང་མེད་པར་འ ར།

༤༡ ོས་དང་། དམངས་རིགས་ཤིག་ ང་ ོགས་ནས་འོངས་པར་འ ར་ལ། དེ་མིན་ ལ་ ེ་ཆེན་པོ་ཞིག་
དང་ ེ་བོ་མང་པོ་གཞན་ ིས་བ ལ་ཏེ། སའི་མཐའ་ནས་འོངས་ ིན་འ ག ༤༢ དེ་དག་གི་མདའ་དང་།
མ ང་དང་། གཤིས་ཀ་སོགས་ལ་ག ག་ བ་དང་ ན་པས་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་ ིད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ་ནི་

་མཚའི་ བས་ ་དང་འ ། ཱ་བེལ་ ི་མཁར་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ༽ལགས། དེ་དག་ནི་ག ལ་ལ་ གས་པའི་
དམག་དང་འ ་བར། ་ལ་བཞོན་ཞིང་ད ང་ ང་ ེལ་ནས་ ོད་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་ ་ ེབས་ ང་། ༤༣ ཱ་
བེལ་ ལ་པོས་དེ་འོངས་པའི་གཏམ་ཐོས་མ་ཐག་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར་ལ། ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་
མེད་ ི་ན་ ག་དང་འ ་བའི་ ག་བ ལ་ ིས་ཁོ་རང་འཛན་པར་འ ར། ༤༤ ད ་བོ་ནི་སེང་གེ་དང་འ ་
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བར་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་འ མ་ ི་ནགས་ཚལ་ལས་འོངས་ཏེ། ་བ ན་ ི་ ོད་གནས་ལ་ ོལ་བར་ ེད། མིག་
ེབ་དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ། བདག་གིས་དེ་ མས་འ ོས་པར་ ས་ཏེ། གནས་འདི་དང་འ ལ་ ་འ ག་ངེས།
་ཞིག་གིས་ ལ་འདི་བདམས་ན། བདག་གིས་དེ་མངགས་ནས་ ལ་འདི་ ོང་ ་འ ག ་ཞིག་གིས་ང་དང་

འ ན་བཟོད་པ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཉི་མ་གཏན་འབེབ་མཛད་ ས། ི་བོ་ ་ཞིག་བདག་གི་ ང་ ་འ ེང་
གས་པ་ཡིན། ༤༥ ོད་ཚས་གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ས་ག ངས་པའི་ཐབས་ ས་དང་། ཁོང་

གིས་ཀལ་དི་བའི་ ལ་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད་ ས་གཏན་འབེབ་མཛད་པའི་དགོངས་དོན་ལ་ཉོན་ཅིག ད ་བོས་
དེ་དག་གི་མང་ཚགས་གཉོམ་པོ་ མས་ ང་འ ད་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་གི་ ོད་གནས་ ོངས་པར་བ ར་
ངེས། ༤༦ ཱ་བེལ་གཞན་ ིས་འ ོགས་སོ་ཞེས་པའི་ ་ཡིས་ས་གཞི་འདར་བས། ལ་ ེ་གཞན་ན་གནས་པའི་མི་

མས་ ིས་ ང་ ད་འབོད་ ི་ ་ཐོས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༥༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་འ ང་ ེད་ ི་ ང་ཞིག་བཏང་ ེ། ཱ་བེལ་དང་ལེ་ཀ་མེལ་ ་
ོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ེད། ༢ བདག་གིས་ ི་མི་ མས་ ཱ་བེལ་ ་མངགས་ནས་དེ་འ ར་

་བ ག་ ེ། དེའི་ ལ་ ོངས་པར་ ེད་ངེས། དེ་གནོད་ ོན་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ཁོ་ཚས་མཐའ་འཁོར་
ནས་དེ་ལ་ ར་ ོལ་ ་ངེས། ༣ ག ་འཐེན་མཁན་ ིས་མདའ་བ་དང་གོ་ཆ་ ས་ལ་བགོས་ཏེ་མདའ་འཕེན་

མས་ ི་ ེང་ ་མདའ་འཕེན་རོགས། དེའི་གཞོན་ ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་དགོས་ཏེ། དེའི་དམག་ཐམས་
ཅད་མེད་པར་བཟོས་ཤིག ༤ དེ་དག་ནི་ཀལ་དི་བའི་ ལ་ ་བསད་དེ་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། ཱ་བེལ་ ི་ ་ ང་
ནས་འབིག་པར་འ ར།

༥ ད ི་སི་རལ་དང་ཡ་ ་ འི་མངའ་ཁོངས་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་དམ་པ་ལ་ བ་འགལ་ ས་པའི་ཉེས་པས་
ཁེངས་ཡོད་ ང་། ཁོའི་ ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདོར་བར་མི་ ེད། ༦ ོད་ཅག་ ཱ་བེལ་ ི་ ོད་
ནས་ ོས་ཏེ། རང་རང་གི་ ོག་ ོབས་ཤིག དེའི་ཉེས་པའི་ནང་ ་ ང་ནས་མཉམ་ ་འཆི་ ་མ་འ ག ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོས་ད ་ཤ་ལེན་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་ ཱ་བེལ་ལ་ལེ་ལེན་འཁོར་ ་འ ག་
ངེས།

༧ ོན་ཆད་ ཱ་བེལ་ནི་གཙ་བོའི་ ག་ན་ཡོད་པའི་གསེར་ཕོར་ཞིག་ ེ། གནམ་འོག་ཐམས་ཅད་བཟི་ ་
བ ག་ ོང་། ལ་ ེ་ ན་ ིས་དེའི་ཆང་བ ང་བས་ ོས་པར་ ར། ༨ ཱ་བེལ་ ོ་ ར་ ་ ེལ་ཞིང་ཞིག་པས།
དེའི་ཆེད་ ་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག དེའི་ན་ ག་འགོག་ཆེད་ ་ ོས་བཟང་ ེར་འོངས་ན་ ག་བ ེད་འ ང་ བ་

ང་ ིད། ༩ ངེད་ཅག་གིས་ ཱ་བེལ་ལ་ ན་གསོ་ ེད་འདོད་ ང་། དེ་གསོ་བར་མ་ ས་དེ་དང་འ ལ་བར་ །
ངེད་ཅག་རང་གི་ ལ་ ེར་ལོག་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཕོག་པའི་ཞལ་ ེ་ནི་མཁའ་ ་ ག་ ེ། ནམ་
མཁའི་ད ིངས་ ་ ེབས་འ ག ༡༠ གཙ་བོས་ངེད་ཅག་གི་ ང་བདེན་མངོན་ཟིན་པས། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་
གིས་ཙ་ཡོན་ ་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཛད་པ་བཤད་པར་ །
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༡༡ ོད་ཅག་གིས་མདའི་ ེ་མོ་བ ར་ཞིང་། བ་ཐོགས་ཤིག གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། དེ་
བ ག་པར་ ེད་པའི་ གས་དགོངས་ཐག་བཅད་ཟིན་པས། མ་དའི་ ེ་བོའི་སེམས་བ ལ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ད ་ཤ་ ེ། རང་གི་གནས་དམ་པའི་ཆེད་ ་ད ་ཤ་ལེན་པ་ཡིན། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་དར་
ཆེན་བ ེང་ནས་ ཱ་བེལ་ ི་མཁར་ལ་ཕར་ ོལ་ ིས་ཤིག ོད་ཅག་གིས་སོ་ འི་ ེགས་ཇེ་བ ན་དང་། སོ་ ་
བ་ མས་དེ་ ་ ང་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ ི་ ོད་དམངས་བ ན་ནས་ག ང་བ་
དང་། གས་དགོངས་དང་ཐག་བཅད་པ་ མས་མཛད་ཟིན། ༡༣ ་བོ་ མས་ ི་མགོ་ ངས་ ་ ོད་ཅིང་ནོར་

ས་ ི་བདག་པོར་ ར་བ་ལགས། ོད་ ི་ལས་མཐའ་ ོགས་ཤིང་ཧམ་སེམས་ ི་ ེ་ཁ་གང་ཟིན་ཞེས་ག ངས།
༡༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་རང་ཉིད་དཔང་ ་བ གས་ནས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ད ་བོ་ཆ་བ་ག་
བ་བཞིན་མང་ ་ ེལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ལ་ཁེངས་པར་ ེད། དེ་དག་གིས་ཀི་ ་དང་བཅས་ཏེ་ ོད་ལ་ ར་ ོལ་ ེད་
པར་འ ར།

༡༥ གཙ་བོས་མ ་ ས་ ིས་ས་གཞི་བཀོད། ཤེས་རབ་ ིས་འཇིག་ ེན་བ ན། མ་ད ོད་ ལ་ ིས་ནམ་
མཁའ་བཏིངས། ༡༦ ཁོང་གི་ག ང་ ད་ལན་གཅིག་གིས་མཁའ་ནས་ ་བོ་འ ར་ཞིང་། སའི་མཐའ་ནས་ ིན་
པ་ལངས་པར་འ ར། ཁོང་གིས་ ོག་ཞགས་བཀོད་དེ་ཆར་དང་ ེབ་ནས་འ ་ཞིང་། ཁོང་གི་བང་མཛད་
ནས་ ང་ ེར་ཏེ་འོངས། ༡༧ མི་རེ་རེ་ གས་ལ་བ ར་ཏེ་ཤེས་ཡོན་མེད་པར་ ས། ད ལ་མགར་ཐམས་ཅད་
རང་གིས་བཟོས་པའི་འ ་ ་མཐོང་ནས་ངོ་གནོངས་པར་ ར། ཁོས་ གས་པའི་འ ་ ་ལ་ ིང་བོ་མེད་པ་ ེ།
ད གས་ ི་དཔལ་དང་མི་ ན་ནོ༎ ༡༨ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ོང་བ་ཉིད་དེ། མི་ལ་བ ་ ིད་གཏོང་ ེད་ཙམ་
ཡིན། ཉེས་ཆད་འབེབ་པའི་ ས་ ་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༡༩ ཡ་ཀོབ་ ི་ ལ་ནི་དེ་དང་མི་འ ་ ེ། ཁོང་ནི་ ེ་

་འགོད་མཁན་ ི་ཇོ་བོ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་ནི་ཁོང་གི་ནོར་ ལ་ ི་རིགས་ ེ་དང་། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན།

༢༠ ོད་ནི་བདག་གི་ག ལ་ ས་ ི་ ་རེ་དང་འཐབ་ ོད་ ེད་ ས་ ི་དམག་ཆས་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་
བཀོལ་ནས་ ལ་ ེ་གཅག་པ་དང་། ི་ ེ་བ ག་པར་ ་ངེས། ༢༡ ོད་བཀོལ་ནས་ ་དང་ ་ལ་གཞོན་མཁན་
དང་། ོད་བཀོལ་ནས་ཤིང་ ་དང་དེའི་ ེང་ ་ ོད་མཁན་ མས་གཅག་པར་མཛད། ༢༢ ོད་བཀོལ་ནས་

ེས་པ་དང་ ད་མེད་ མས་གཅག་པར་ ེད། ོད་བཀོལ་ནས་ ན་པ་དང་གཞོན་ ་ མས་གཅག་པར་ ེད།
ོད་བཀོལ་ནས་དར་མ་དང་ན་ ང་མ་ མས་གཅག་པར་ ེད། ༢༣ ོད་བཀོལ་ནས་ ི་བོ་དང་དེའི་ གས་

ཟོག་གཅག་པར་ ེད། ོད་བཀོལ་ནས་ཞིང་བ་དང་དེའི་ ང་དོར་གཅག་པར་ ེད། ོད་བཀོལ་ནས་ ི་དཔོན་
དང་ ི་དཔོན་གཞོན་པ་གཅག་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༢༤ ཡང་གཙ་བོས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མིག་
མ ན་ནས་ ཱ་བེལ་བ་དང་། ཀལ་དི་བའི་ ལ་མི་ མས་ ིས་ཙ་ཡོན་ ་ཅི་ ས་པའི་ངན་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་
པ་ལེན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
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༢༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། འ ང་ ེད་ ི་རི་བོ་ ེ། གནམ་འོག་གི་རི་བོ་ཐམས་ཅད་འ ང་ ེད་ ི་རི་བོ་
ོད། བདག་གིས་ ོད་ལ་ངོ་ ོལ་ ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ ག་བ ིངས་ནས་ ག་རིའི་ཡང་ ེང་ནས་

མར་ ིལ་ཏེ། མེས་བ ེགས་པའི་རི་བོ་ འོ༎ ༢༦ མི་ མས་ ིས་ཁང་བོ་ ར་ ོ་དེ་ལས་ལེན་པར་མི་འ ར་ལ།
གཏིང་ ོ་ཡང་དེ་ལས་ལེན་པར་མི་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༧ ཡང་འདི་ ད་ ། མངའ་ཁོངས་ ་དར་ཆེན་བ ེངས་ཤིང་། ལ་ ེ་ མས་ ་ ་ ང་ ས་ནས། ལ་
ེ་ མས་ལ་ ཱ་བེལ་ལ་ ོལ་ ་ གས་ཤིག ཨ་ར་རད་དང་། མིན་ནི་དང་། ཨས་ཀེ་ ས་སོགས་ ལ་ ེ་ མས་

བོས་ནས་དེ་ལ་ ོལ་ ་ གས་ཤིག དེ་མིན་དམག་དཔོན་ཚར་ཆ་ག་བ་ ར་མང་བའི་ ་ ིད་ནས་དེ་ལ་ ར་
ོལ་ ེད་ ་ གས་ཤིག ༢༨ ལ་ ེ་ མས་དང་། མ་ ་བའི་ ེ་བོ་དང་། ི་དཔོན་དང་། ི་དཔོན་གཞོན་

པ་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གི་མངའ་འོག་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་ ་ ིག་ ེད་ ་བ ག་ནས་དེ་ལ་ ོལ་ ་
འ ག་རོགས། ༢༩ ས་གཞི་འདར་ཞིང་ ག་བ ལ་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ལ་ཆེད་ ་གཏན་
འབེབས་མཛད་པའི་དགོངས་དོན་དེ་ གས་པར་ ར་བས། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་ ོངས་པར་ ས་ཏེ་མི་ ོད་མཁན་
མེད་པར་འ ར། ༣༠ ཱ་བེལ་ ི་དཔའ་ ལ་ མས་ ིས་ག ལ་འ ེད་མཚམས་བཞག་ནས་མཁར་ ོང་བཙན་
པོའི་ནང་ ་འ ལ། དེ་དག་གི་ ིང་ ོབས་ ད་མེད་དང་འ ་བར་ མ་པར་ ར། ཱ་བེལ་ ི་ ོད་གནས་ ་མེ་
འབར་ལ་ ོ་གཏན་ཡང་ཆག་པར་ ར། ༣༡ ད་འ ེར་མཁན་ མས་གཅིག་ལ་གཅིག་འ ད་ནས་འོངས་ཤིང་།
ཡིག་ ེལ་བ་ མས་ ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་བ ས་ནས། ཱ་བེལ་ ལ་པོར། མཁར་ ི་མཐའ་བཞི་གཞན་ ི་ལག་

་ཤོར། ༣༢ རབས་ཁ་གཞན་ ིས་བ ང་། འདམ་ ་གཞན་ ིས་མེ་ ་བ ེགས། དམག་ མས་ ང་དངངས་
པར་ ར་ཞེས་ ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་

ད་ ། ཱ་བེལ་མཁར་ནི་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ།༽ ེ་མ་བ ང་སའི་ག ལ་ཁ་དང་འ ་བས། ས་ ན་རིང་བོ་མི་
འགོར་བར། དེ་འ ེག་པའི་ ས་ ་ ེབས་འོངས་ཞེས་ག ངས།

༣༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ང་ ར་མིད་ ་བཏང་། ང་འཐག་
པར་ ས། ང་ ོད་ཆས་ ོངས་པ་བཞིན་ ་བཏང་། དེ་ནི་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ་བར་ང་མིད་ཅིང་། ངའི་ཡིད་ ་
འོང་བའི་དངོས་པོ་ མས་ ིས་ ོ་བ་ཁེངས་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ང་མཐའ་ ་ཡང་བ ད་དོ་ཞེས་ ས། ༣༥ ཙ་
ཡོན་ ི་ ལ་མི་ མས་ ིས། ཱ་བེལ་ ིས་ང་ལ་ ག་ གས་བཀོལ་ཏེ་ངའི་ ས་པོ་ ས་པར་ ས་པས། ཉེས་པ་
འདི་ཁོའི་ ེང་ ་འབབ་པར་ཤོག་ཅེས་ཟེར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་ ིས། ངེད་ཅག་གི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་
ནི་ཀལ་དི་བའི་ ལ་མི་ མས་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་ཤོག་ཅེས་ཟེར། ༣༦ དེ་བས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
གིས་ ོད་ལ་དཀར་འདོན་དང་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ད ་ཤ་ལེན་ཆེད། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་ ་མཚ་ ི་བར་ ེད།
དེའི་ ་མགོ་ ེམ་པར་ ེད། ༣༧ ཱ་བེལ་ཐལ་ ངས་ ་ ར་ཏེ་ ི་ ང་དེ་ ་ཉལ་བར་འ ར་བ་དང་། གཞན་

ིས་མཐོང་ན་ཡ་ང་ཞིང་འ ་བར་འ ར་ལ། དེ་མིན་མིའང་ ོད་མཁན་མེད་པར་འ ར།
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༣༨ དེ་དག་གིས་སེང་གེ་དར་མ་བཞིན་ ་ང་རོ་ ོག་པར་འ ར། སེང་གེ་གཞོན་ ་བཞིན་ ་ངར་ ད་
འདོན་པར་འ ར། ༣༩ དེ་དག་གི་ ོབས་འཕེལ་བཞིན་པའི་ བས་ ། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཆང་གི་གསོལ་

ོན་བཤམས་ནས་དེ་དག་བཟི་ ་འ ག དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་ ོ་ཞིང་གཉིད་པར་ ར་ནས་སད་མི་ ིད་
ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༤༠ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་བཤས་རར་ ིད་པའི་ ་ ་དང་། ཤ་གཟན་
དང་། ར་ཕོ་དང་འ ་བར་ ེད་ངེས།

༤༡ ཤེ་ཤག་༼ ཱ་བེལ་ལ་ཟེར།༽གཞན་ ིས་འ ོགས་སོང་ངམ། ན་ ི་བ ོད་ ལ་ ་ ར་བ་དེ་གཞན་ ིས་
འཛན་ ས་སམ། ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ཱ་བེལ་ཇི་ ར་ཐང་ ོང་ ་ ར་བ་ཡིན། ༤༢ ་མཚ་ ས་ཏེ་ ཱ་
བེལ་བ བ་པར་འ ར། དེ་ ་མཚའི་ བས་ ིས་གཡོག་པར་འ ར། ༤༣ དེའི་ ོང་ཚ་ནི་ཐང་ ོང་དང་། ཐན་

མ་ ི་ ལ་དང་། ེ་ཐང་ ེ་མི་མེད་ཅིང་། མི་འ ོ་མཁན་མེད་པའི་ ལ་ ་འ ར་ངེས། ༤༤ བདག་གིས་ ཱ་
བེལ་ ི་ ཱེལ་ལ་ཆད་པ་བཅད་ནས། དེས་མིད་ཟིན་པ་ མས་ ིར་ ག་ ་འ ག་ངེས། དམངས་ཡོད་ ་འ མས་
ནས་དེའི་གམ་ ་མི་འ ོ་ལ། ཱ་བེལ་ ི་མཁར་ ང་ཡང་འ ེལ་བར་འ ར།

༤༥ བདག་གི་དམངས་ མ་པ། ོད་ཅག་དེ་ལས་ ིར་ ད་དེ་རང་གིས་རང་ཉིད་བ བས་ནས། གཙ་བོའི་
ཞེ་ ང་ ག་པོ་ལས་གཡོལ་ཅིག ༤༦ ོད་ཅག་གི་དཔའ་ ིང་ མ་མི་དགོས་ལ། མངའ་ཁོངས་ནས་ཐོས་པའི་
གཏམ་ལའང་ ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལོ་འདི་ལ་གཏམ་གཅིག་དང་། ལོ་དེ་ལའང་གཏམ་གཞན་ཞིག་
འཆད་པར་འ ར། ནང་ ་ ག་ ལ་ ི་ལས་ཡོད་པ་དང་། དཔོན་པོས་དཔོན་པོ་ལ་ ོལ་བར་འ ར།

༤༧ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ིས་བ ོས་པའི་འ ་ ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ངེས། དེའི་ས་གཞི་
ཐམས་ཅད་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ཞིང་། གཞན་ ིས་བསད་པའི་མི་ མས་དེའི་ནང་ ་འ ེལ་བར་འ ར།
༤༨ དེ་ ས། ས་གནམ་དང་དེའི་ནང་ན་གནས་པ་ མས་ ིས་ ཱ་བེལ་ལ་བ ས་ནས་དགའ་འབོད་ འོ༎ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། འ ང་ལ་ ོར་མཁན་དེ་ ང་ ོགས་ནས་དེའི་གམ་ ་ ེབས་ལ་ཉེ་བས་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
༤༩ ཡང་འདི་ ད་ ། ཱ་བེལ་ ིས་ཇི་ ར་ད ི་སི་རལ་བ་ལས་བསད་པ་ མས་འ ེད་ ་བ ག་པ་བཞིན།
དེའི་ ལ་ཡོངས་ལས་བསད་པ་ མས་ ང་ ཱ་བེལ་ནས་དེ་ ར་འ ེལ་བར་འ ར།

༥༠ ོད་ཅག་ ི་མ ང་ལས་གཡོལ་བ་ མས་ ར་ ་འ ོ་བ་ལས་འ ེང་ནས་འ ག་མི་ ང་། རིང་བའི་
ལ་ནས་གཙ་བོ་ ན་གསོ་དང་། སེམས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ན་པར་ ིས་ཤིག

༥༡ ངེད་ཅག་གིས་དམོད་ཚག་ཐོས་མ་ཐག་ཁ་ ེངས་ཤིང་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་མི་
མས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་དམ་པའི་གནས་ ་འ ལ་འ ག

༥༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ིས་བ ོས་པའི་འ ་ ་ལ་ཆད་པ་
འབེབ་པ་དང་། ལ་ ེའི་ ོད་ ་ ས་ཕོག་པ་ མས་ལ་འ ན་ ་འདོན་ ་འ ག་ངེས།

༥༣ ཱ་བེལ་མཁའ་ ་འཕགས་ཤིང་། ཁོའི་བ ན་བ ིང་གི་ ེགས་ ་ཇི་འ འི་བཙན་ནའང་། འ ང་ ེད་
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གང་ཞིག་བདག་གི་ ང་ནས་དེའི་ ོགས་ ་འ ོའོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
༥༤ ཆོ་ངེའི་ ་ ཱ་བེལ་ནས་མཆེད་འོངས་པ་དང་། འ ང་ ེད་ ི་ ་ཀལ་དི་བའི་ ལ་ནས་ གས་འོངས།

༥༥ དེ་ནི་གཙ་བོས་ ཱ་བེལ་ ོངས་པར་བཏང་ཞིང་། དེའི་ ོད་ ི་འ ་འགོད་མེད་པར་ ས་པ་དང་། ད ་
ེའི་ཚགས་ནི་ ་བོ་ཆེན་པོ་དང་འ ་བར་ ་ བས་ཆལ་ཆིལ་འ ོ་ཞིང་། ར་ ་དང་བཅས་ཏེ་འོངས་པའི་
ེན་ཡིན། ༥༦ འ ང་ ེད་འདི་ ཱ་བེལ་ལ་ ེབས་པས། ཱ་བེལ་ ི་དཔའ་ ལ་ མས་བ ང་བ་དང་། དེ་དག་

གི་ག ་ཆག་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནིི་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་མཁན་ ི་ ་ཡིན་པས་ལེ་ལེན་
འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༥༧ ེ་བོ་ ེ། མཚན་ལ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ་འབོད་པ་གང་དེས། འདི་ ད་

། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ི་འགོ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་དང་། ི་དཔོན་དང་། ི་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། དཔའ་
ལ་ མས་བཟི་ ་བ ག་ནས། ན་རིང་བོ་གཉིད་དེ་མི་སད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༥༨ ད ང་ཚགས་ ན་
ི་གཙ་བོས། ཱ་བེལ་ ི་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བའི་མཁར་ ང་ཡོངས་ ་འ ེལ་བར་འ ར། མཐོ་ཞིང་བ ིད་པའི་
་ ོ་བ ེག་པར་འ ར། འབངས་ མས་ ིས་ངལ་བས་བསགས་པ་ མས་ ོང་བར་འ ར།

ལ་ ེ་གཞན་ མས་ ིས་བསགས་པ་ མས་ ང་བ ེག་ ེ། དེ་དག་ཡོད་ཚད་ཉམ་ཐག་པར་འ ར་ངེས་
ཞེས་ག ངས།

༥༩ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱའི་ ིད་ལོ་བཞི་བར། ཨ་སེ་ ཱའི་ཚ་བོའམ། ནེར་ ཱའི་ ་སེ་ར་ ཱ་༼སེ་ར་ ཱ་
ནི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་གི་ ོན་ཆེན་ཞིག་གོ།༽ ལ་པོ་དང་མཉམ་ ་ཡར་ ཱ་བེལ་ལ་འ ོ་བའི་ཚ། ང་ ོན་པ་ཡེ་
རེམ་ ཱས་ཁོ་ལ་བ ོ་བར་མཛད། ༦༠ ཡེ་རེམ་ ཱས་ ཱ་བེལ་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར་བའི་གནོད་ ོན་ཏེ། ཱ་
བེལ་ ི་ ོར་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཤོག་ འི་ ེང་ ་བཀོད་ནས། ༦༡ ཡེ་རེམ་ ཱས་སེ་ར་ ཱ་ལ། ོད་
རང་ ཱ་བེལ་ ་ ེབས་ ེས་དཔེ་ཆ་འདིའི་ ེང་གི་བཀའ་ མས་ངེས་པར་ ་འདོན་དགོས་ཞེས་ ས། ༦༢ དེར་
མ ད་ནས་ཡང་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ོན་ཆད་ ལ་འདི་ལ། མཐར་ ོད་པར་ ། ཐ་ན་མི་
དང་མཉམ་ ་ གས་ ང་ ལ་འདིར་མི་ ོད་པར་ ས་གཏན་ ་ ོངས་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༦༣ དཔེ་ཆ་
དེ་བ གས་ཚར་ ེས། ོ་ཞིག་དཔེ་ཆར་བཏགས་ནས་ ད་ ི་ ་ནང་ ་ག གས་ ེས། ༦༤ ཱ་བེལ་ནི་གཙ་བོས་
ཁོ་ལ་གནོད་ ོན་ཕབ་པའི་ ེན་ ིས་འདི་ ར་ ་ནང་ ་ བ་ ེ། ར་ ས་པར་མི་འ ར་ལ་དམངས་ མས་

ང་ད ལ་ཞིང་ཕོངས་པར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་ནས། ཡེ་རེམ་ ཱའི་གཏམ་རེ་ཞིག་མཚམས་བཞག་
གོ།

༥༢ ཚ་དེག་ ཱ་ ིད་ ིར་ ོད་ ས་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཡིན་ལ། ལོ་བ ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་
ལ་པོ་ ས། ཁོའི་ཨ་མའི་མིང་ལ་ཧ་ ་ཏལ་ཟེར་ཞིང་ལིབ་ན་བ་ཡེ་རེམ་ ཱའི་ ་མོ་ཡིན། ༢ ཚ་དེག་

ཱས་ ང་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ཅི་ ས་པ་ ར། གཙ་བོའི་ ན་ངོར་ངན་པར་མཐོང་བའི་ ་བ་ མས་ ས་པས།
༣ གཙ་བོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ ་བའི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ། དམངས་ མས་རང་གི་ ང་ནས་མཐའ་ ་
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བ ད་དོ༎
༤ ཚ་དེག་ ཱ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོར་ངོ་ལོག་པས། ཁོའི་ ིད་ལོ་ད ་བའི་ ་བ ་བའི་ཚས་བ ་ཉིན། ཱ་བེལ་

ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ེ་ ངས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་དང་།
མཁར་ ི་ཁ་གཏད་ནས་ ར་བཏབ་ཅིང་མཐའ་བཞིར་ ོང་བ ིགས་ནས་མཁར་འ ོག་པར་འབད། ༥ དེ་ ར་
མཁར་ ི་མཐའ་བ ོར་ནས་ཚ་དེག་ ཱའི་ ིད་ལོ་བ ་གཅིག་པའི་བར་ ་བ ད།

༦ ་བཞི་བའི་ཚས་ད ་ཉིན། མཁར་ནང་ ་ ་གེ་ཆེན་པོ་ ང་ ེ། ཐ་ན་མང་ཚགས་ལ་བཟའ་འ འང་
མེད་པར་ ར་ཏེ། ༧ མཁར་གཞན་ལག་ ་ཤོར་བས། མཚན་མོའི་ ས་ ་དམག་མི་ཐམས་ཅད་ ལ་པོའི་ ེད་
ཚལ་དང་ཉེ་བའི་མཁར་གཉིས་བར་ ི་ ོ་དེ་ནས་ཐོན། དེ་ ས་ཀལ་དི་བས་མཐའ་འཁོར་ ་མཁར་ལ་ ོལ་

ིན་མཆིས་པས། དེ་དག་ཨ་ར་ ཱའི་ ོགས་ ་ ོས། ༨ ཀལ་དི་བའི་དམག་གིས་ ལ་པོ་ཚ་དེག་ ཱའི་ ེས་དེད་
དེ། ཡེ་རི་ཀོའི་བདེ་ཐང་ནས་ཁོའི་ ེས་ཆོད་པས། ཁོའི་དམག་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་ ེས་པར་ ར། ༩ ཀལ་དི་བས་

ལ་པོ་བ ང་ ེ། ཧ་མད་ ལ་ ི་རིབ་ ཱ་ ་བར་ཡོད་པའི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གམ་ ་ ིད་པ་དང་། ཱ་བེལ་ ལ་
པོས་ཁོ་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད། ༡༠ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་ཚ་དེག་ ཱའི་མིག་མ ན་ནས་ཁོའི་ ་ མས་བསད་པ་དང་། དེ་

ེས་རིབ་ ་ ་བའི་ ལ་ ་ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ ང་བསད། ༡༡ དེ་མིན་ཚ་དེག་ ཱའི་མིག་བཏོན་ཏེ།
གས་ཐག་གིས་བ མས་ནས་ ཱ་བེལ་ ་ ེར། དེ་ ་ཁོ་རང་འཆི་བའི་བར་ ་བཙན་ལ་བ ག་ནས་བཞག་གོ།

༡༢ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ི་ ིད་ལོ་བ ་ད ་བའི་ ་ ་བའི་ཚས་བ ་ཉིན། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་
ང་འཁོར་བ་སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་ ན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་ནས། ༡༣ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་

དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་། ད་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁང་པ་ མས་ཏེ། ིམ་ ད་ཆེན་པོ་ མས་ ི་ཁང་པ་མེ་ ་
བ ེགས། ༡༤ སོ་ ང་དཔོན་པོའི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ཀལ་དི་བའི་དམག་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་མཐའ་
འཁོར་ ི་ ང་ མས་བཤིག ༡༥ དེ་ ས་སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་ ན་ ིས་དམངས་ མས་ལས་ཆེས་
ད ལ་བ་དང་མཁར་ནང་ ་ ག་པའི་མི་སེར། དེ་མིན་ ཱ་བེལ་ ལ་པོར་མགོ་བཏེགས་པ་ མས་དང་། ད་ ང་
འབངས་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་བཙན་ ་ ེར། ༡༦ འོན་ ང་སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་ ན་ ིས་
དམངས་ལས་ཆེས་ད ལ་བ་ མས་ ལ་ ་བཞག་ནས། དེ་དག་ལ་ ན་འ མ་ར་བར་བདག་གཉེར་དང་ས་
ཞིང་འདེབས་ ་བ ག

༡༧ གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ཟངས་ ི་ ི་དང་། ཟངས་ ི་ ་མཚ་དང་བཅས་པ་ཀལ་དི་བས་
བཅག་ ེ། ཟངས་དེ་ མས་ ཱ་བེལ་ ་ ེར། ༡༨ དེ་དང་མཉམ་ ་ ེར་བ་ལ་ད་ ང་ཟས་ ོད་དང་། མེ་ ེམ་
དང་། མེ་ལེན་དང་། མ་ ་བཅས། དེ་མིན་བཀོལ་བར་ ང་བའི་ཟངས་ཆས་ཡོད་ཚད་དང་། ༡༩ ཕོར་བ་དང་།
མེ་ ོར་དང་། དཀར་ཡོལ་དང་། གཞོང་བ་དང་། ོན་ ེགས་དང་། མ་ ་དང་། མ་པ་སོགས་ད ལ་དང་
གསེར་ ི་རིགས་ ་ ར་བ་ཐམས་ཅད་སོ་ ང་དཔོན་པོས་ ེར་ཏོ༎ ༢༠ ཤ་ལོ་མོས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་
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ཆེད་ ་བཟོས་པའི་ཟངས་ ི་ཀ་བ་གཉིས་དང་ཟངས་ ི་ ་མཚ་གཅིག དེ་མིན་ ིའི་འོག་གི་ཟངས་ ི་ ང་
བོ་བ ་གཉིས་སོགས་ཟངས་ ི་རིགས་ ་ ར་བ་བ ང་གིས་མི་ལང་ངོ་༎ ༢༡ ཀ་བ་གཅིག་གི་མཐོ་ཚད་ལ་ ་
བཅོ་བ ད་དང་། མ ག་ཚད་ལ་སོར་བཞི་ཡོད་ཅིང་ཁོག་ ོངས་ཡིན་ལ། མཐའ་འཁོར་ ་ ་བ ་གཉིས་ཡོད།
༢༢ ཀ་བའི་མགོ་ན་ཟངས་ ི་ཀ་ག ་དང་མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ་ཡོད་ལ། ཟངས་ ི་ཀ་ག འི་མཐའ་འཁོར་ ་ ་བ་

་ ེད་དང་སེ་འ ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་མ ན་ཡིན། ཀ་བ་རེ་རེར་དེ་དང་འ ་བར་སེ་འ ས་བ ན་ཡོད།
༢༣ ་བ་ ་ ེད་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་སེ་འ ་བ ་ཡོད་པ་ལས། སེ་འ ་གོ་ ག་ནི་ཀ་བའི་ ར་བཞི་ན་ཡོད།

༢༤ སོ་ ང་དཔོན་པོས་མཆོད་དཔོན་སེ་ར་ ཱ་དང་། མཆོག་དཔོན་གཞོན་པ་ཟེ་ཕན་ ཱ་དང་། ོ་ ང་བ་
ག མ་བ ང་བ་དང་། ༢༥ ཡང་མཁར་ནང་ནས་དམག་མིའི་བདག་དོམ་དཔོན་པོ་གཅིག་༼ཡང་ན། ག་ མ་
པ༽དང་། དེ་མིན་ ན་པར་ ལ་པོའི་ ང་ ་ ོད་མཁན་བ ན་དང་། ལ་དམངས་ཞིབ་བཤེར་དམག་དཔོན་

ི་ ང་ཡིག་པ། ད་ ང་མཁར་ནང་ ་འ ད་པའི་ ལ་དམངས་ ག་ ་ཐམ་པ་བཅས། ༢༦ སོ་ ང་དཔོན་པོ་
ནེ་ ་ཟར་ཨ་ ན་ ིས་དེ་དག་རིབ་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ ོགས་ ་ ེར་བས། ༢༧ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་
དེ་དག་ཧ་མད་ ལ་ ི་རིབ་ ཱ་ ་དེ་དག་བསད་དོ༎ དེ་ ར་ཡ་ ་ ་བ་ མས་རང་གི་ ལ་དང་ ལ་ནས་
བཙན་ ་ ེར།

༢༨ ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་དམངས་ མས་ ི་ ངས་ཀ་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ཁོའི་
ིད་ལོ་བ ན་པར་བཙན་ ་ ེར་བ་ཡ་ ་ ་བ་ མ་ ོང་བ ་མེད་ཉེར་ག མ་དང་། ༢༩ ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་
ི་ ིད་ལོ་བཅོ་བ ད་པར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་བཙན་ ་ ེར་བ་བ ད་བ ་སོ་གཉིས་དང་། ༣༠ ནེ་ ་ཀད་རེ་

ཟར་ ི་ ིད་ལོ་ཉེར་ག མ་པར། སོ་ ང་དཔོན་པོ་ནེ་ ་ཟར་ཨ་ ན་ ིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ཡ་ ་ ་བ་བ ན་
བ ་ཞེ་ ་བཅས་བ ོམས་པས་བཞི་ ོང་ ག་བ འོ༎

༣༡ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིན་བཙན་ ་ ེར་ནས་ལོ་སོ་བ ན་ནམ། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ཨེ་ཝིལ་མེ་རོ་
དག་གི་ ིད་ལོ་དང་པོའི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚས་ཉེར་ ་ཉིན། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ ཱ་ཀིན་ལ་ངོ་ཆེན་ ས་
ཏེ་བཙན་ ོལ་ཐོབ། ༣༢ ད་ ང་དེ་ལ་བ ེ་བའི་གཏམ་ ས་ནས། དེའི་གོ་ས་ནི་ ཱ་བེལ་ ་ཡོད་པའི་དེ་དང་འ ་
བའི་ ལ་ ན་དག་ལས་མཐོ་བར་ ས་པ་དང་། ༣༣ དེའི་ བ་ ི་བཙན་ ་ ད་དེ། ཚ་གང་བོའི་ ཱ་བེལ་ ལ་
པོའི་མ ན་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ཆོག་པར་གནང་། ༣༤ ཱ་བེལ་ ལ་པོས་དེ་ལ་གང་དགོས་ ི་བཟའ་བ་ཉི་མ་
རེ་རེ་བཞིན་ ་ ིན་ཏེ། འཆི་རག་བར་ ་ཚ་གང་བོར་དེ་ ར་ ས་སོ༎ ༎
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༡ ོན་ཆད་དམངས་ ིས་ཁེངས་པའི་མཁར་དེ་ད་ ་ཅིའི་ ིར་ཁེར་ ང་ ་གནས་པ་ཡིན། ོན་ཆད་ ལ་
ེ་གཞན་ ི་ ོད་ན་དར་ཞིང་ ས་པ་དེ་ད་ ་ཅིའི་ ིར་ གས་ས་མ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ོན་ཆད་མངའ་

ེ་ ན་ ི་ ོད་ན་ ལ་ མ་ ་ ར་བ་དེ་ད་ ་ད ་ ལ་འ ལ་མཁན་ ་ ར་འ ག
༢ ཁོ་མོ་མཚན་ ི་ ས་ ་ ས་ཏེ་འ མ་པ་མིག་ ས་བ ན་ཡང་། ཁོ་མོའི་ ིང་ཉེ་ མས་ ི་ ོད་ན་སེམས་

གསོ་ ེད་མཁན་ཞིག་ ང་མེད་པར། ཁོ་མོའི་ ོགས་པོ་དག་གི་གཡོ་ ར་ ོམ་ཞིང་ཁོ་མོའི་ད ་ ་ལངས།
༣ ཡ་ ་ ་ ག་བ ལ་དང་འ ད་ཅིང་དཀའ་ལས་མང་པོའི་དབང་གིས་ ི་ ལ་ ་ ར། ཁོ་མོ་ ི་ ེ་

མས་ ི་ ོད་ནས་བ ད་པས་བདེ་བའི་གོ་ བས་མི་ ེད་པར། ཁོ་མོ་ ག་ལ་གཏོད་མཁན་ མས་ ིས་ལམ་
འ ང་དོག་ས་ནས་ཁོ་མོའི་ ེས་ཆོད་པར་འ ར།

༤ ཙ་ཡོན་ ི་ལམ་ ན་ནི་དམ་པའི་ ས་ ོན་ ང་མཁན་མེད་པར་ ོ་བས་ཁེངས་ཤིང་། ཁོ་མོའི་མཁར་ ོ་
ོ་ག ང་གིས་གཟིར། ཁོ་མོའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་དངན་པ་འཐེན། ཁོ་མོའི་ན་ ང་མ་ མས་ ག་གིས་ཐེབས་ལ།

ཁོ་མོ་རང་ཉིད་ལའང་ ན་ ང་ ང་།
༥ ཁོ་མོའི་ད ་བོ་འགོ་བ་འ ར་ལ། ཁོ་མོའི་ད ་ འི་ ་བ་བདེ་ལེགས་ངང་འ བ་པར་འ ར། དེ་ནི་གཙ་

བོས་ཁོ་མོས་ཉེས་པ་མང་པོ་བསགས་པ་དེའི་ཆེད་ ་ ག་ལ་ ར་ཞིང་། ཁོ་མོའི་ ིས་པའང་ད ་བོར་འ ེར་ ་
བ ག་པ་ཡིན།

༦ ཙ་ཡོན་མཁར་༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ ་མ ངས།༽ ི་གཟི་བ ིད་ཡོད་ཚད་ཤོར་སོང་
བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་མོའི་འགོ་བ་ནི་ ་ས་མ་ ེད་པའི་ ་བ་དང་འ ་བར། ེས་འདེད་མཁན་ མས་ ི་མ ན་ནས་
འ ོ་བཀའ་བར་ ར།

༧ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ག་ཅིང་དཀའ་ཁག་ལ་འ ད་པའི་ ས་ ། ོན་ ི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་འཁོར་
བར་ ེད། ཁོ་མོའི་མི་སེར་ མས་ད ་བོའི་ལག་ ་ཤོར་ཡང་ ོབ་མཁན་མེད་ལ། ད ་བོས་ཁོ་མོ་ ོངས་པར་

ས་པ་མཐོང་ནས་འ ་བར་ ེད།
༨ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ིས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བསགས་པས་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོར་ ར། ོན་ཆད་ཁོ་མོར་ ས་

པ་ ེད་མཁན་དག་གིས་ད་ ་ཁོ་མོ་གཅེར་ ར་ ས་པ་མཐོང་ནས་མཐོང་ ང་ ེད་པ་དང་། མོ་རང་ཉིད་ ིས་
ང་དངན་པ་འཐེན་བཞིན་ ི་ ར་ ེད་ངེས།

༩ ཁོ་མོའི་ནག་ནོག་གི་ ི་མ་ ་བའི་ ་ ེ་ན་ཡོད་པས། ཁོ་མོས་ ེས་ ་ཅི་འ ང་ལ་བསམ་ ོ་མི་གཏོང་། ཁོ་
མོ་ཤིན་ ་ཕམ་པར་ ར་ ང་སེམས་གསོ་ ེད་མཁན་མི་འ ག་པས། ཁོ་མོས ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་
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ག་བ ལ་ལ་གཟིགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ་བོས་ཆེ་མདོག་ ོན་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར།
༡༠ ད ་བོས་ལག་པ་བ ིངས་ཏེ་ཁོ་མོའི་ཡིད་ ་འོང་བའི་དངོས་པོ་ མས་འ ོག་ཅིང་། ཁོ་མོས་ ི་མི་

མས་ཁོ་མོའི་དམ་པའི་གནས་ ་འ ལ་བ་མཐོང་། ོན་ཆད་ ེད་ ིས་ ི་མི་ མས་ ེད་ ི་དམ་པའི་གནས་
་འ ལ་མི་ཆོག་པར་བ ོས་ཡོད།

༡༡ ཁོ་མོའི་དམངས་ མས་ ིས་དངན་པ་འཐེན་ཞིང་བཟའ་བ་འཚལ་བར་ ེད། དེ་དག་གིས་ཡིད་ ་འོང་
བའི་དངོས་པོ་ མས་བཟའ་འ ར་བ ེས་ནས་རང་ ོག་ ོབ་པར་ ེད། དེ་དག་གིས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་

ིས་གཟིགས་ཤིག ང་ནི་ཤིན་ ་ཉམ་ ང་བར་འ ག་ཅེས་ཟེར།
༡༢ ོད་ཅག་ལམ་འ ོ་བ་ མས་ ིས་དོན་འདི་ལ་ ང་འཇོག་མི་ ེད་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས་ ོས་

དང་། ངའི་མགོ་ཐོག་ ་བབས་པའི་ ག་བ ལ་འདི་འ ་ ེ། གཙ་བོས་ཁོང་ཉིད་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་ལངས་པའི་
ས་ ་ང་ལ་ཐེབས་ ་བ ག་པའི་ ག་བ ལ་འདི་འ ་མཐོང་ ོང་ངམ།

༡༣ ཁོང་གིས་མཐོ་བའི་ད ིངས་ནས་ངའི་ ས་གསེང་ ་མེ་ ར་ཏེ། ང་རང་འ ལ་བར་ ེད། ཁོང་གིས་ ་
ི་བ གས་ཏེ་ངའི་ ང་བ་བ ང་ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་ ་བ ག ཁོང་གིས་ང་ ས་ནམ་ཡང་ ོ་ཞིང་འཐོམས་

པར་མཛད།
༡༤ གཉའ་ཤིང་གི་ཐ་ ་ངའི་ ེ་ལ་བ ོན་པ་བཞིན། ངའི་ཉེས་ ོན་ ི་གཉའ་ཤིང་ནི་ཁོང་གི་ ག་གིས་

བ མས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ངའི་ ོབས་ གས་ཟད་ ་བ ག གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་ང་ནི་རང་གིས་ཡ་ལན་ ོད་
དཀའ་བའི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་བཞག

༡༥ གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་ངའི་དཔའ་ ལ་ཐམས་ཅད་དོར་ནས། མི་མང་པོ་༼མ་ཡིག་ ། ཆོས་ཚགས༽
བ ས་ཏེ་ང་ལ་ ར་ ོལ་ ས་པས་ངའི་གཞོན་ ་ མས་ ལ་ ་བཏང་བ་དང་། ཇོ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་ཡ་ ་

འི་ ལ་མི་ཚ་ཆང་གཞོང་ནང་ ་ཡོད་པ་ ར་ ོག་ ིས་ ་བཏང་།
༡༦ ང་དོན་འདི་དག་གི་ཆེད་ ་ ས་པས། མིག་ ང་མཆི་མས་བ ིབས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་སེམས་གསོ་

ེད་མཁན་དང་། ངའི་ ོག་ ོབ་མཁན་དེས་ང་རང་ ང་ ་དོར། ད ་བོར་ ལ་ཁ་ཐོབ་པས་ངའི་ ་དང་ ་མོ་
་ ག་ ་ ས་ཡོད།

༡༧ ཙ་ཡོན་ ིས་ལག་པ་བཏེགས་ ང་སེམས་གསོ་ ེད་མཁན་མི་འ ག གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ོར་ལ། དེ་ནི་
མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ི་ད བོ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་དེ་དག་གི་ ོད་ནས་མི་གཙང་བའི་དངོས་
པོ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཕབ་ཡོད།

༡༨ གཙ་བོ་ནི་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དེ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་ང་ལ་འདི་ ར་ ེད་དོན་ནི། ང་ཁོང་གི་
བཀའ་དང་འགལ་བ་ཡིན། དམངས་ ི་ཚགས་ མས། ོད་ཅག་གིས་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ངའི་ ག་བ ལ་
ལ་ ོས་ཤིག ངའི་ན་ ང་མ་དང་གཞོན་ ་ མས་བཙན་ ་ ེར།
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༡༩ ངས་རང་གི་ ིང་ཉེ་ མས་བོས་ ང་། དེ་དག་གིས་ང་བ ་བར་ ེད། ངའི་མཆོད་དཔོན་དང་ ན་པོ་
མས་ ིས་ ོག་ ོབ་ ེད་ ་བཟའ་བ་འཚལ་བཞིན་མཁར་ནང་ ་ད གས་འགག་པར་ ར།

༢༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་གཟིགས་ཤིག ང་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ན་ཡོད། ངའི་སེམས་འ ིགས་ཤིང་།
ངའི་ ིང་ནི་ཁོང་ནས་ ེང་འོག་བ ེས་པར་ ར། དེ་ནི་ངས་ བ་འགལ་ཚད་མེད་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན། ི་
རོལ་ ་ ་ མས་ ི་མ ང་གིས་གསོད་ཅིང་། ིམ་ཡང་འཆི་བདག་གི་འཇིགས་པས་ཁེངས་འ ག

༢༡ ངའི་དངན་པར་ཉན་མེད་ཡོད་ ང་། ང་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་མཁན་མི་འ ག ངའི་ད ་བོ་ མས་ ིས་
ང་ལ་གནོན་ ོན་ཕོག་པ་ ེ། ེད་ ིས་མཛད་པའི་དོན་དེ་ཐོས་ནས་ཡིད་སེམས་དགའ་བར་ ེད། ེད་ ིས་
གསལ་བ གས་ ེལ་བའི་ཉིན་མོར་ ེབས་ཚ། དེ་དག་ ང་ང་དང་འ ་བར་འ ར་ངེས།

༢༢ དེ་དག་གི་ངན་ ོད་ ེད་ ི་ ང་ ་མངོན་པར་ཤོག ེད་ ིས་ཇི་ ར་ངའི་ཉེས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་ང་
ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་བཞིན། ེད་ ིས་དེ་དག་ལའང་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་དངན་
པ་མང་ཞིང་། ངའི་སེམས་པ་ནག་འཐོམ་མེར་འ ག་གོ།

༢ གཙ་བོ་ཅིའི་ ིར་ གས་ ོས་ཏེ། ིན་ནག་གིས་ཙ་ཡོན་མཁར་བ ིབས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ད ི་སི་རལ་
ི་ ན་ གས་གནམ་ནས་ས་ ་ག ག་པ་དང་། ཁོང་ཉིད་ གས་ ོས་པའི་ཚ་ན་རང་གི་ཞབས་ ེགས་

གས་ལ་ ན་པར་མི་འ ར།
༢ གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ོད་གནས་ཐམས་ཅད་ ར་མིད་ ་བཏང་ ེ་གཅེས་པར་མ་བ ང་། ཁོང་གི་ གས་

ོས་ཏེ་ཡ་ ་ འི་དམངས་ ི་མཁར་ ོང་ ེལ་ཏེ་ས་ ་ ིབ་པར་མཛད། ཁོང་གིས་ ལ་ ེ་འདི་དང་དེའི་ ོད་
ན་གནས་པའི་འགོ་བ་ མས་ལབ ས་ ོད་མཛད།

༣ ཁོང་གི་ གས་ ག་ ་ ོས་པས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་བཅག་པ་དང་། ད ་བོའི་མ ན་ནས་ ག་གཡས་པ་
བ མས། ཁོང་ནི་མེ་ ེ་དང་འ ་བར་མཐའ་བཞི་ཟོས་ཤིང་ཡ་ཀོབ་བ ེགས་པར་མཛད།

༤ ཁོང་གིས་ད ་བོ་དང་འ ་བར་ག ་བཀང་ཞིང་། ཡར་བཞེངས་ཏེ་ ག་གཡས་པ་ཡརབཏེགས་ནས་
ཡོད། ད ་བོ་དང་འ ་བར་མི་སེམས་འ ོག་པར་ ེད་པའི་མི་ མས་གསོད་པར་ ེད། ཁོང་གི་ ོ་བ་ནི་མེ་ ེ་
དང་འ ་བར་ཙ་ཡོན་ ་ ོད་པའི་མི་སེར་ མས་ ི་རས་ ར་ ེང་ ་ ོས།

༥ གཙ་བོ་ནི་ད ་དང་འ ་བར་ད ི་སི་རལ་དང་ཙ་ཡོན་ ི་ཕོ་ ང་ཐམས་ཅད་ ར་མིད་ ་བཏང་ཞིང་།
མི་སེར་ ི་མཁར་ ོང་ མས་གཏོར་བར་མ་ཟད། ཡ་ ་ འི་དམངས་ ི་ད ས་ ་ ོ་ ང་དང་ ་འབོད་ཇེ་
མང་ ་བཏང་།

༦ ཁོང་གིས་ ིང་གའི་ནང་ ་ ིལ་ ་བཤིག་པ་བཞིན་ རང་གི་ ར་མཆོག་བཅོམས་པ་དང་། ཁོང་གི་འ ་
འཛམས་ ི་གནས་ མས་བ ག གཙ་བོས་དམ་པའི་ ས་ཚགས་དང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཙ་ཡོན་ ་བ ེད་ ་
བ ག་པ་དང་། ོ་བ་དང་ཞེ་ ང་གི་དབང་གིས་ ེ་བོ་དང་མཆོད་དཔོན་ལའང་ གས་ ང་ ང་བར་མཛད།
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༧ གཙ་བོས་རང་གི་བསང་ ི་དོར་ཞིང་། རང་གི་དམ་པའི་གནས་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ ེ། ཕོ་ ང་གི་ ིའི་ར་བ་
ད ་བོ་ལ་ ད། དེ་དག་གིས་དམ་པའི་ ས་ ོན་ ི་ཉིན་མོ་བཞིན་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ར་ ར་
ཟིང་ཟིང་ ེད།

༨ གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་ ི་མཁར་ ང་བཤིག་པའི་ གས་ཐག་བཅད། ཁོང་གིས་ཐིག་ ད་འཐེན་པ་ཙམ་ ིས་
ག་ ིར་མི་ མ་པར་བ ག་པར་ ེད་དགོས། ཁོང་གིས་ ི་ར་དང་མཁར་ ང་ཐམས་ཅད་ ོ་ཞིང་མཉམ་ ་
ད་པར་མཛད།

༩ ཙ་ཡོན་ ི་ ོ་མོ་ས་ནང་ ་ ིབ་ཅིང་། གཙ་བོས་ཁོ་མོའི་ ོ་གཏན་བ ག་ཅིང་བཅག་པར་མཛད། ཁོ་མོའི་
ེ་བོ་དང་འགོ་བ་ ིམས་ གས་མེད་པའི་ ལ་ ེའི་ ོད་ ་ ར་བ་དང་། ཁོ་མོའི་ ང་ ོན་པ་དག་གིས་གཙ་

བོའི་ ི་ ས་མི་མཐོང་བར་ ས།
༡༠ ཙ་ཡོན་ ི་ ན་པོ་ མས་ས་ ་བ ད་དེ་ཅི་ཡང་མི་བཤད་པར། དེ་དག་གིས་ཐལ་ ལ་རང་གི་མགོ་

ཐོག་ ་འ ར་ཞིང་། ེད་པ་གསོ་རས་ ིས་ད ི་བར་ ེད་པ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ན་ ང་མ་ མས་ ིས་མགོ་
བོ་ས་ ་ ད་པར་ ེད།

༡༡ ངའི་མིག་ཀོང་ནས་མིག་ ་བ ར་ཏེ་འ ིབ་པར་ ར་ཅིང་། ངའི་ ིང་ཁམས་འ ིགས་ནས་ ོ་མཆིན་
ས་ ་འཕོས། འདི་ནི་ངའི་དམངས་ མས་མེད་པར་ ར་ཅིང་། ིས་པ་དང་ ་འ ར་བ་ མས་ ་ ང་དང་
མཁར་ནང་ནས་ནག་འཐོམ་མེར་ ར་བའི་ ེན་ཡིན།

༡༢ དེ་ ས། དེ་དག་ ས་པ་དང་འ ་བར་མཁར་ནང་དང་ ་ ང་ ་ནག་འཐོམ་མེར་ ར་བ་དང་། ཨ་
མའི་པང་ནས་ ོག་ཡལ་ལ་ཉེ་བས། ཨ་མ་ལ། འ ་དང་ཆང་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་གདའ།

༡༣ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་ མ་པ། ངས་ ོད་ཅག་གི་དཔང་བོར་ཅི་ཞིག་ ། ངས་ ོད་ཅག་གི་དཔེ་ ར་
ཅི་ཞིག་ ། ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་ མ་པ། ངས་ཅི་ཞིག་ ོད་ ི་དཔེ་ ར་ ངས་ཏེ་ ོད་ལ་སེམས་གསོ་ ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ་ཁ་ནི་ ་མཚ་ ར་ཆེ་བས་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་ ན་གསོ་ ་ ས།
༡༤ ོད་ ི་ ང་ ོན་པས་ ོད་ལ་ ན་མ་དང་ ོངས་པར་ ེད་པའི་ ི་ ས་བ ན་པ་ལས། ོད་ ི་ ག་

ཉེས་གསལ་བར་མ་མངོན་ ་མ་བ ག་ ེ་ ོད་ ིར་ག ང་བར་མ་ ས་པར། ོད་ལ་ཞལ་ ོན་ ན་མ་བ ན་
ཅིང་ ོད་རང་གི་ ལ་ནས་མཐར་བ ད་པ་ཡིན།

༡༥ ལམ་འདི་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ ིས་ ོད་ལ་ཐལ་མོ་ ེབ། དེ་དག་གིས་མཁར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་
འ ་ཞིང་མགོ་བོ་ག ག་ཞོར་ ། འདི་ ད་ ། མི་ མས་ ིས་ཡིད་ ་འོང་བར་འབོད་པ་དང་། ལ་ཐམས་ཅད་
དགའ་བས་ བ་འ ག་ཅེས་པའི་མཁར་དེ་འདི་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར།

༡༦ ོད་ ི་ད ་བོས་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ཁ་གདངས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་འ ་ཞིང་སོ་འཆའ་བཞིན། འདི་
ད་ ། ང་ཚས་ཁོ་མོ་ ར་མིད་ ་གཏོང་བར་ ། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་རེ་ ོས་ ས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན། ངེད་
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ཅག་གིས་དངོས་ ་མཐོང་ ང་ཞེས་ཟེར།
༡༧ གཙ་བོས་ཁོང་གིས་གཏན་འབེབ་མཛད་པ་དེ་འ བ་ ་བ ག་པ་དང་། ཁོང་གི་ ོན་ ི་ ས་ ་བཀས་

བཏགས་པ་དེ་མངོན་ ་བ ག ཁོང་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་འ ེལ་ཡང་གཅེས་པར་མི་འཛན། ོད་ ི་ད ་བོས་ ོད་
ལས་ ལ་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་ད ་བོའི་ ་ཡང་མཐོ་ ་བཏང་།

༡༨ ཙ་ཡོན་པའི་སེམས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ེད་ ིན་མཆིས། ཙ་ཡོན་མཁར་ལགས། ོད་ ི་མིག་ ་
གཙང་བོ་བཞིན་ ་བ ར་ཏེ་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག ོད་ ི་མིག་གི་ ལ་མོ་མིག་ ས་
ཁེངས་པར་ཤོག

༡༩ མཚན་མོའི་ ན་མཚམས་ ོགས་ལ་ཉེ་ ས་ཡར་ལངས་ཏེ་ ད་འབོད་དང་། གཙ་བོའི་ ང་ནས་སེམས་
གཏམ་ ་བཞིན་བ ར་དགོས། ོད་ ི་ ིས་པ་ ང་མདོ་དག་ ་ ོགས་ཏེ་བ ལ་བ་ཉེ་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་
གི་ ོག་ ོབ་ཆེད་གཙ་བོ་ལ་ལག་ ང་བཏེགས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས།

༢༠ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིག ེད་ ིས་ ་ལ་འདི་ ར་མཛད་ ོང་བ་ཡིན། ད་
མེད་དག་གིས་རང་གིས་བཙས་ཤིང་ལག་ ་གཉོར་བའི་ ས་པ་བཟའ་ ིད་དམ། མཆོད་དཔོན་དང་ ང་ ོན་
པ་ནི་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་གསོད་ ིད་དམ།

༢༡ གཞོན་ ་དང་ ན་པ་ མས་ ་ ང་ ་ཉལ་ནས་ཡོད་ཅིང་། ངའི་ན་ ང་མ་དང་དར་མ་ མས་ ི་
འོག་ ་འ ེལ་ཡོད་དེ། ེད་ ིས་ གས་ ོ་བའི་ ས་ ་དེ་དག་བསད་པ་ཡིན། ེད་ ིས་གསོད་པ་ལས་གཅེས་
པར་མི་འཛན།

༢༢ ེད་ ིས་ ས་ ོན་ ི་ཉིན་མོར་མི་ཚགས་བ ་བ་བཞིན་ ། མཐའ་འཁོར་ ་གནས་པ་ མས་བ ས་
ནས་ང་ལ་འཇིགས་ ལ་གནང་། གཙ་བོའི་ གས་ ོས་པའི་ཉིན་མོར། མི་ མས་ཐར་ས་མེད་ལ་གསོན་ཐབས་

ང་མི་འ ག ངས་གཉོར་ཞིང་གསོས་པའི་ ས་པ་ མས་ད ་བོས་བསད་ཚར་བར་ ར་ཏོ༎

༣ ང་ནི་གཙ་བོའི་ ོ་བའི་ད ག་འོག་ན། ག་བ ལ་ ་ ར་བའི་མི་དེ་ཡིན། ༢ ཁོང་གིས་ང་ལ་ལམ་ ོན་
གནང་ ས། ན་ནག་གི་ ོད་ ་འ ིད་པ་ལས་འོད་ ི་ནང་ ་འ ིད་པར་མི་ ེད། ༣ ཁོང་གིས་ནམ་ ན་

ཡང་དང་ཡང་ ་ ག་གིས་ང་ལ་ ོལ་བར་ ེད།
༤ ཁོང་གིས་ངའི་ཤ་ ི་ མ་ ་བ ག་ཅིང་། ངའི་ ས་པ་བཅག་པར་༼ཡང་ན། ས་ ོན།༽མཛད། ༥ ཁོང་

གིས་མཁར་ ོང་བ ིགས་ཏེ་ང་ལ་ ར་ ོལ་ ས་ཤིང་། ང་ལ་ ག་བ ལ་༼མ་ཡིག་ ། མ ིས་ །༽དང་དཀའ་
ག་ཐེབས་ ་བ ག ༦ ཁོང་གིས་ང་ནི་གཤིན་པོ་དང་འ ་བར་ ག་ མ་ ི་ ོད་ནས་ ན་རིང་འ ག་ ་

བ ག
༧ ཁོང་གིས་ངའི་མཐའ་ ་ ང་ར་བ ོར་ཏེ་ ིར་འ ད་མ་བ ག་པར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ངའི་ གས་ ོག་

ཇེ་ ི་ ་བཏང་། ༨ ངས་ཆོ་ངེ་དང་བཅས་ཏེ་ ་འབོད་ ས་ ང་། ཁོང་གིས་ངས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ ང་མེད་
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་བཞག ༩ ཁོང་གིས་ངའི་བ ོད་ལམ་ལས་ ོན་ ས་པའི་ ོ་ཡིས་བཅད་ཅིང་། ངའི་ལམ་ ་འ ོག་ ་བ ག
༡༠ ཁོང་ནི་ང་ལ་མཚན་ན། ཡིབ་ ེ་ ོད་པའི་དོམ་དང་འ ་ཞིང་། ང་ནས་ཡོད་པའི་སེང་གེ་དང་འ འོ༎

༡༡ ཁོང་གིས་ང་རང་ལམ་ ང་བོ་དང་འ ལ་ ་བ ག་ ེས། ང་རང་གཤགས་ཤིང་ ོ་ ་བ ག ༡༢ ཁོང་གིས་
ག ་བཀང་ནས་ང་རང་འབེན་ ་བཏང་བ་དང་།

༡༣ ཁོང་གིས་མདའ་དོང་ནས་མདའ་བཏོན་ཏེ་ངའི་ ོ་ ིང་ལ་བ ན། ༡༤ ང་ནི་འབངས་མི་ ན་ ི་འ ་
ལ་ ་ ར་ཅིང་། དེ་དག་ནམ་ ན་ང་རང་ ་ ་ ེར། ༡༥ ཁོང་གིས་ང་རང་ ག་གིས་བཀང་ཞིང་། ང་རང་

མཁན་པས་འ ང་ ་བ ག
༡༦ ཁོང་གིས་ ོ་ཟེགས་ ིས་ངའི་སོ་བཅག་པར་མ་ཟད། ས་ ལ་ ིས་ང་རང་ཁེབས་པར་ ས། ༡༧ ེད་ ིས་

ང་བདེ་བ་དང་འ ལ་ ་བ ག་པས། ངས་དགའ་བ་ནི་བ ེད་པར་ ར། ༡༨ ངས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ོབས་
གས་ཉམས་པར་ ར་བས། གཙ་བོའི་ ོགས་ ་ང་ལ་རེ་ ོས་མེད་ཅེས་ ས།

༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་མཁན་པ་དང་མ ིས་ ་ ་ འི་ ག་བ ལ་དེ་ གས་ལ་ ན་པར་
མཛད་ཅིག ༢༠ ངས་དེ་དག་ ན་པར་ ར་ན། སེམས་ནི་མི་ ིད་པར་འ ར། ༢༡ འོན་ ང་ངའི་སེམས་ ་འདི་
དག་ ན་ན། སེམས་ ་རེ་ ོས་ ེད་པར་འ ར། གང་ཞེ་ན།

༢༢ ངེད་ཅག་མེད་པར་འ ར་མི་ ིད་དེ། གཙ་བོའི་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་ མས་བ ེའམ། ཁོང་གི་ ིང་ ེ་
དེ་ ན་ཆད་མི་ ིད་པར། ༢༣ ནངས་མོ་རེ་རེར་འདི་དག་གསར་བར་འ ར་ཞིང་། ེད་ ི་ག ང་ ང་ཤིན་ ་

་ཆེ་བར་འ ར། ༢༤ ངའི་སེམས་ ། གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ལ་ཡིན་ མ་པས། ངས་ཁོང་ལ་རེ་ ོས་འཆའ་བར་ ེད།
༢༥ གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ལ་ངང་ ག་དང་། སེམས་ ་ཁོང་ཉིད་འཚལ་མཁན་གང་དེ་ལ། གཙ་བོས་མགོན་

བས་གནང་བར་འ ར། ༢༦ མི་ མས་གཙ་བོ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་ཅིང་། ཁ་རོག་གེར་ཁོང་གིས་ ོག་ ོབ་པར་
ག་པ་ནི་བཟང་ལ། ༢༧ མི་གཞོན་ ས་ ་གཉའ་ཤིང་འ ར་བ་དེ་ཡང་བཟང་ངོ་༎

༢༨ ཁོ་རང་འཇམ་ཅག་གེར་ ོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོས་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་བཞག་
པའི་གཉའ་ཤིང་ཡིན། ༢༩ ཁོས་རང་གི་ཁ་ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་ ་བ གས་ན། རེ་ ོས་ཡོད་ ང་ ིད། ༣༠ ཁོའི་
འ མ་པར་གཞན་ ིས་བ བ་ ེ། བ ས་བཅོས་མང་ ་ཐེབས་ན་དགའ་ ེ།

༣༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ ས་གཏན་ ་མི་ མས་འདོར་མི་ ིད། ༣༢ གཙ་བོས་མི་སེམས་ ག་ ་བ ག་
ནའང་། ཁོང་གི་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་ མས་བ ེས་ ོང་བར་འ ར། ༣༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་མི་ མས་

ག་ལ་ ོར་བ་དང་། མི་སེམས་ ོ་ ་འ ག་པར་མི་འདོད།
༣༤ ་ཞིག་གིས་འཇིག་ ེན་འདིར་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ོག་རོལ་ ་༼མ་ཡིག་ ། མནན།༽བཏང་

བའམ། ༣༥ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ ང་ནས་མི་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ ས་པའམ། ༣༦ ཡང་ན་ག གས་བཤེར་གང་
གི་བདེན་ ན་མགོ་ ིང་བ ོགས་པ་སོགས་ནི་གཙ་བོས་མི་མ ེན་པ་ཡིན་ནམ།
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༣༧ གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་ ིས་བཀའ་ཡིས་བཏགས་པ་མིན་ན། ས་བཤད་ ང་ལེགས་འ བ་འ ང་ ིད་དམ།
༣༨ ོན་ཡོན་གང་ཞིག་ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ཞལ་ནས་འོངས་པ་མ་ཡིན། ༣༩ གསོན་པོར་གནས་པ་ མས་ལ་
རང་གི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་ཆད་པ་ཕོག་ན། ཅིའི་ ིར་ད་ ང་ལེ་བདའ་ ེད་པ་ཡིན།

༤༠ ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་ ོད་ལ་ཞིབ་ ་བ ག་ ེས། ད་གཟོད་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འཁོར་བར་ །
༤༡ ངེད་ཅག་གིས་སེམས་ ང་བོས་མཁའ་ན་བ གས་པའི་ ་ལ་ལག་པ་བཏེགས་ཏེ་གསོལ་བ་འདི་ ར་གདབ་
པར་ ། ༤༢ ཇི་ ར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་ཤི་ བ་འགལ་ ས་ན། ེད་ ིས་ ་ཡངས་ ་མ་
བཏང་།

༤༣ ེད་ནི་རང་གི་ ོ་བས་བ ིབས་ཏེ་ངེད་ཅག་གི་ ེས་དེད་ནས། གསོད་པ་ལས་གཅེས་པར་མ་བ ང་།
༤༤ ེད་ ིས་རང་ཉིད་ ིན་ནག་གིས་བ ིབ་པར་མཛད་དེ། ོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་མཛད།
༤༥ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ནི་དམངས་ ན་ལས་མི་གཙང་བ་དང་གད་ ིགས་ ་བཏང་།

༤༦ ངེད་ཚའི་ད ་བོས་ངེད་ཅག་གི་ ོགས་ ་ཁ་ཆེ་ཆེར་གདངས་ནས་ཡོད། ༤༧ འཇིགས་ ག་དང་ ན་
དོང་། གསོད་ག བ་དང་འ ང་ ེད་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་དང་ཉེ་བར་བ ད་ཅེས་པ་དེའོ༎ ༤༨ ངའི་དམངས་

མས་འ ང་ ེད་དང་འ ད་པས། ངའི་མིག་ ་གཙང་བོ་བཞིན་ ་བ ར།
༤༩ ངའི་མིག་ཀོང་ནས་ ན་ཆད་མེད་པར་མཆི་མ་བ ར་བ་འདི་ནི། ༥༠ གཙ་བོས་ཞལ་གཟིགས་གནང་

བའམ། མཁའ་ནས་ ན་གཟིགས་མ་གནང་ན་མཚམས་འཇོག་མི་ ིད། ༥༡ ངའི་མཁར་ནང་གི་དམངས་ཏེ། ངའི་
མིག་འ ས་ ་ ར་བ་དག་གིས་ངའི་སེམས་ལ་ ག་ ་བ ངས།

༥༢ མཆིལ་བ་ ག་གིས་དེད་པ་བཞིན། ངའི་ད ་ ་ ར་བ་ མས་ ིས་ ་མཚན་མེད་པར་ང་རང་ ག་
ལ་ ར། ༥༣ དེ་དག་གིས་ངའི་ ོག་བཙན་ཁང་ ་བཅད་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ངའི་ ས་ ེང་ ོ་ཡིས་མནན།
༥༤ ངའི་མགོ་ཐོག་ ་ ་བོ་བ ར་ ས། ངས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ོག་ཆད་དོ་ཞེས་ ས།

༥༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་བཙན་ཁང་གི་ གས་ནས་ ེད་ལ་ ་འབོད་ ས། ༥༦ ེད་ ིས་ངའི་ ད་གསན་
ང་ངམ། ེད་ ིས་ང་རང་ ོབ་པ་ལས། ེད་ ི་ ན་མི་གཡར་བར་མ་ ེད་ཅིག ༥༧ ངས་ ེད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་པའི་ཉིན་མོར། ེད་ངའི་གམ་ ་བཅར་ནས། ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས་རོགས།
༥༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་དཀར་འདོན་ ས་ཤིང་། ེད་ ིས་ངའི་ ོག་བ བས་པ་ཡིན།

༥༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ཐེབས་པ་འདིར་གཟིགས་ནས། ེད་ ིས་ང་དཀར་འདོན་
ེད་རོགས། ༦༠ དེ་དག་ང་ལ་ ང་ཞིང་། ང་རང་གསོད་པར་ ོམ། ེད་ ིས་གཟིགས་ ང་ངམ།

༦༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་ང་ལ་དམོད་པའི་གཏམ་གསན་ ང་ངམ། དེ་དག་གིས་ང་ལ་
ངན་བཀོད་འཐེན་པ་མ ེན་ ང་ངམ། ༦༢ དེ་མིན་ང་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་ མས་ ི་ཁ་ནས་ ང་བའི་གཏམ་
དང་། ནམ་ ན་ང་ལ་ངན་བཀོད་འཐེན་པ་མ ེན་སོང་ངམ། ༦༣ ེད་ ིས་གཟིགས་ཤིག དེ་དག་ ོད་པའམ་
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ཡར་ལངས་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ང་རང་ ་ ་ ེར།
༦༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ལག་པས་ཅི་ ས་པ་ལ་གཞིགས་ནས། དེ་དག་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་

་ གས་ཤིག ༦༥ ེད་ ིས་དེ་དག་གི་སེམས་ ་ གས་ ིས་ཁེངས་པར་ ས་ནས། ེད་ ི་དམོད་ཚག་དེ་དག་
གི་ ེང་ལ་འབབ་ ་ གས་ཤིག ༦༦ ེད་ ིས་ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནམ་འོག་ནས་དེ་དག་མེད་
པར་མཛད་ཅིག།

༤ གསེར་སེར་བོའི་མདོག་ཇི་ ར་འ ར་བ་ཡིན། ད ལ་དཀར་བོའི་དམངས་ཇི་ ར་འ ར་བ་ཡིན། དམ་
པའི་གནས་ ི་ ོ་ མས་ཇི་ ར་ ང་མདོ་ ་དོར་བ་ཡིན།

༢ ཙ་ཡོན་ ི་རིན་ཐང་ ལ་བའི་ ་ མས་གསེར་བཙ་མ་དང་འ ་ཡང་། ད་ ་ཅིའི་ ིར་འཇིམ་བཟོ་བའི་
ལག་གི་ ་མ་བཞིན་ ་ ར་བ་ཡིན།

༣ ི་ ང་གིས་རང་གི་ ་ མས་འོ་མས་གསོ་བར་ ེད་ ང་། ངའི་དམངས་ལས་ ད་མེད་ མས་ནི་ཐང་
ོང་གི་ ་ ་མོང་དང་འ ་བར་ག ག་ བ་དང་ ན་ཏེ།

༤ ིས་པ་ ་འ ར་དག་གི་ ེ་ཡ་ ན་ ་འ ར་ནས་ཡོད་ལ། ིས་པ་ མས་ ིས་བག་ལེབ་ལ་རེ་ཡང་། ཁོ་
ཚར་དེ་ ེར་མཁན་མི་འ ག

༥ ོན་ཆད་ཟས་ཞིམ་པོར་རོལ་མཁན་ མས་ནི། ད་ ་ ་ ང་གི་ ང་བོ་ ་ ར་འ ག ོན་ཆད་མཚལ་
མདོག་གི་མལ་གོས་ ོན་མཁན་ མས་ནི། ད་ ་ ་ ད་ ི་ནང་ ་ཉལ་ནས་ཡོད།

༦ དེ་ནི་ངའི་དམངས་ མས་ ི་ ག་ཉེས་ས་དོམ་ ི་ཉེས་པ་ལས་ཆེ་བའི་ ེན་ ིས་ཡིན། ས་དོམ་ལ་ལག་
པས་ ེག་མཁན་མེད་ ང་། མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ་འ ེལ་བར་ ར།

༧ ཙ་ཡོན་ ི་ ་ ག་དག་ནི་ཐོག་མ་ནས་ཁ་བ་ལས་གཙང་ལ་འོ་མ་ལས་དཀར། དེ་དག་གི་ ས་པོ་ནི་པ ྨ་
ཱ་ག་༼ཡང་ན། ་ །༽ལས་དམར་ཞིང་། འོད་མདངས་བ ་བའི་ཨིན་ ་ཎི་ལ་དང་འ ་ཡང་།

༨ ད་ ་དེ་དག་གི་གདོང་ནི་ ོ་སོལ་ལས་ནག་པས། ་ ང་གི་མི་ མས་ ིས་ངོ་ཤེས་པར་དཀའ། དེ་དག་
གི་ ི་མོ་ ས་པར་འ ར་ཏེ་ ད་ཤིང་ མ་པོ་དང་འ །

༩ ོགས་ནས་འཆི་བ་ལས་ ི་འོག་ ་ཤི་ན་དགའ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་འདིར་ཞིང་ལ་ལོ་ལེགས་མ་ ང་
བར་མི་ མས་ ི་ ས་ ོབས་ཉམས་ནས་རིམ་བཞིན་མེད་པར་ ར།

༡༠ ངའི་དམངས་ མས་བ ག་པའི་ ས་ལ་བབས་པའི་ཚ། མས་བ ེ་ ན་པའི་ ད་མེད་ ིས་རང་གི་ ་
དང་ ་མོ་བཙས་ཏེ་བཟའ་བར་འ ར།

༡༡ གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ཏེ་ཁོང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་ཅིང་། ཁོང་གི་ཁོང་
ོ་ ག་པོ་དེ་ ོ་བར་ ེད་པ་དང་། ཙ་ཡོན་ ་མེ་འབར་ ་འ ག་ཅིང་ཙ་ཡོན་ ི་ ིང་གཞི་ ོག་པར་ ེད།

༡༢ ས་ ེང་གི་ ེ་བོ་དང་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ད ་བོ་དང་ལག་དམར་ མས་ཡེ་ ་
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ཤ་ལེམ་ ི་ ོ་ནང་ ་འ ལ་བར་ཡིད་ཆེས་མི་ ིད།
༡༣ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དེའི་ ང་ ོན་པའི་ནག་ཉེས་དང་མཆོད་དཔོན་ ི་ ག་ཉེས། དེ་དག་གིས་

མཁར་ནང་ ་ ང་བདེན་པའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན།
༡༤ དེ་དག་ནི་ ་ ང་ ་ཞ་ར་ ར་གནས་ངེས་མེད་ ་འ ོ་ཞིང་། ས་པོ་ ག་གིས་ གས་པར་ ས་པས།

མི་ མས་དེ་དག་གི་ ་བར་རེག་པར་མི་ཕོད།
༡༥ མི་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་བ ས་ནས། འདི་ ད་ ། མི་གཙང་བ་དེ་ མས། ཕར་སོངས་ཤིག ཕར་སོངས་

ཤིག ངའི་གམ་ ་མ་བཅར་ཞེས་ ད་ལོག་ ེད་ངེས་ལ། དེ་དག་གི་གང་སར་འ མས་པའི་ ས་ ། ལ་ ེ་
གཞན་པའི་མི་ མས་ ིས། ཁོ་ཚས་ ལ་འདིར་གནས་གཡར་མི་ ང་ཞེས་ཟེར་ངེས།

༡༦ གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ནས་དེ་དག་གཏོར་བ་ལས། དེ་དག་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་མི་ ིད། མི་ མས་
ིས་མཆོད་དཔོན་ག ག་ ་མི་བ ར་ལ། ན་པ་ མས་ལ་གོང་བ ར་ཡང་མི་ ེད་པར།

༡༧ ངེད་ཅག་གིས་ ོགས་དན་མཛད་པའི་མི་ཞིག་འོངས་པར་ཡར་ ོས་ ས་ཏེ། མིག་ ང་འ ིབ་པར་ ར་
ང་དེ་ནི་ ོངས་པ་ཉིད་ ་ ར། ངེད་ཅག་གིས་རེ་ ོས་ ས་པ་ནི། མི་ མས་ ོབ་མི་ བ་པའི་ ལ་ ེ་ཞིག་ལ་

རེ་ ོས་ ས་པ་ཙམ་མོ༎
༡༨ ད ་བོས་ ོན་པ་དང་འ ་བར་ང་ཚའི་ ེས་དེད་པས། ངེད་ཅག་རང་གི་ ང་ལམ་ནས་ ང་འ ོ་མི་

ཕོད་པར་ ས། ངེད་ཅག་གི་ཚ་མཐའ་ ོགས་ལ་ཉེ་ཞིང་། ངེད་ཅག་གི་ཉི་མ་ཚར་ལ་ཉེ་བས། ངེད་ཅག་གི་ཚ་
མཐའ་མི་འ ངས་པར་ ེབས་ངེས།

༡༩ ངེད་ཅག་གི་ ེས་འདེད་མཁན་ མས་ནི་ནམ་མཁའི་ ག་ལས་ ང་ ར་བས། དེ་དག་གིས་རི་ ེང་ནས་
ངེད་ཅག་ ག་ལ་གཏོད་པར་ ེད། ཐང་ ོང་ ་ ང་ ེ་ངེད་ཅག་ལ་ ག་ནས་ ོད།

༢༠ གཙ་བོས་ ག་ མ་ གས་པ་དེ་ངེད་ཚའི་ ་ ང་གི་ད གས་དང་འ ་ཡང་། དེ་ཡང་དེ་དག་གི་དོང་
ནང་ ་ ད། ོན་ཆད་ངེད་ཅག་གིས་དེའི་ ོར་ལ་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ནི་ཁོའི་ ིབ་འོག་ ་འ ལ་ནས།

ལ་ ེ་དག་གི་ ོད་ ་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ཡིན།
༢༡ ས་ ི་ ལ་ ་ ོད་པའི་ཨེ་དོམ་པ་ མ་པ། དགའ་འགའ་ ོ་ ོ་ ིས་ཤིག ག་གི་ཕོར་བ་ ོད་ ི་

ོགས་ ་ ེབས་ཏེ། ོད་རང་བཟི་ཞིང་གཅེར་ ར་ ང་ངེས།
༢༢ ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་ མ་པ། ོད་ ི་ ག་ཉེས་ ི་ཆད་པ་ཟད་ཟིན་པས། གཙ་བོས་ ོད་ ར་བཙན་ལ་

འ ེར་ ་འ ག་མི་ ིད། ཨེ་དོམ་ ི་དམངས་ མ་པ། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ ག་ཉེས་འདེད་ཅིང་། ོད་ ི་ནག་ཉེས་
བ ན་པར་ འོ༎

༥ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་འ ད་པའི་དོན་ མས་མ ེན་པར་མཛད་ཅིག ངེད་ཅག་ལ་ཐེབས་
པའི་བ ས་ ོད་ལ་གཟིགས་ཤིག
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༢ ངེད་ཅག་གི་ནོར་ ལ་ ི་མི་ལ་དབང་བར་ ར། ངེད་ཅག་གི་ཁང་ ིམ་གཞན་ལ་དབང་བར་ ར།
༣ ངེད་ཅག་གི་ཕ་མེད་པའི་ ་ ག་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མ་ནི་ གས་ས་མ་དང་འ །
༤ ངེད་ཅག་གིས་འ ང་ ་ལ་རིན་པ་ ོད་དགོས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་ ད་ཤིང་གཞན་ ིས་ང་ཚར་

བཙངས་པ་ཡིན།
༥ ངེད་ཅག་གི་ ེས་འདེད་མཁན་ མས་ནི། ངེད་ཅག་གི་གཉའ་བར་ ེབས་འ ག ངེད་ཅག་ཐང་ཆད་

ང་ངལ་གསོ་བར་མི་ ས།
༦ ངེད་ཅག་གིས་ཨེ་ཇིབ་པ་དང་ཨ་ ར་བ་ལ་མགོ་འདོགས་པ་ནི། བཟའ་འ ་ཐོབ་ ེ་ ོ་བ་འ ང་བའི་

ཆེད་ ་ཡིན།
༧ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་ཉེས་པ་བསགས་ ང་ད་ ར་མི་གནས་པས། ངེད་ཅག་གིས་དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་

འ ར་ ིན་ཡོད།
༨ ན་གཡོག་དག་གིས་ངེད་ཅག་དབང་ ་བ ར་ཡང་། ངེད་ཅག་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ ོབ་མཁན་མི་

འ ག
༩ ཐང་ ོང་ ་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་མོད་པས། ངེད་ཅག་གིས་ཉེན་ཁ་བ ད་ཚ་ད་གཟོད་བཟའ་འ ་

ཐོབ་ བ།
༡༠ ོགས་ཤིང་ཚ་བས་ག ང་བས། ངེད་ཅག་གི་ ི་མོ་ཡང་ཐབ་ ོ་ ར་ནག་པོར་ ར།
༡༡ ད ་བོས་ཙ་ཡོན་ ་ ད་མེད་ མས་མི་གཙང་བར་བཟོས་ཤིང་། ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་དག་ལས་ན་ ང་

མ་ མས་མི་གཙང་བར་བཟོས།
༡༢ དེ་དག་གིས་འགོ་བའི་ལག་པ་གནམ་ ་འདོགས་པར་འ ར་ལ། ན་པ་ མས་ལའང་གོང་བ ར་ ེད་

མི་ ིད།
༡༣ གཞོན་ ་ མས་ ིས་རང་འཐག་འདེད་ཅིང་། ིས་པས་ ད་ཤིང་ ར་ཏེ་འ ེལ་བར་ ར།
༡༤ ན་པ་ མས་ ོ་ཁར་ ོད་པར་མི་འ ར་ལ། གཞོན་ ་ མས་ལའང་དགའ་བ་ཡོད་མི་ ིད།
༡༥ ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ི་དགའ་ ོ་ནི་མཚམས་ཆད་ལ། གར་ ི་ ངས་ བས་ ང་ ོ་གར་ ་ ར།
༡༦ ངེད་ཅག་གི་མགོ་ནས་ཅོད་པན་ས་ ་ ང་བས། ངེད་ཅག་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ཅིང་། ངེད་ཅག་ལ་ཉེས་ ོན་

འཕོག་པར་འ ར།
༡༧ དོན་དག་འདི་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་ཉོག་ ་བ ག་ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་མིག་འ ལ་ ་

བ ག
༡༨ རི་བོ་ཙ་ཡོན་ ོངས་པར་ ར་ནས། ི་ ང་༼ཡང་ན། ཝ་མོ།༽དེའི་ ེང་ ་འ ར་བར་འ ར།
༡༩ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཉིད་གཏན་ ་གནས་པར་ཤོག ེད་ ི་བ གས་ ི་བ ལ་བའི་བར་ ་བ ན་
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པར་ཤོག
༢༠ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་གཏན་ ་བ ེད་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ཅིའིི་ ིར་ ས་ ན་རིང་བོར་ངེད་

ཅག་དོར་བ་ཡིན།
༢༡ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ ེད་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་ ་བ ག་ན། ངེད་ཅག་ ིར་འཁོར་བར་

འ ར། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཉིན་མོ་གསར་ ་བ ར་ཏེ་གནའ་ ་མོ་དང་འ ་བར་ ིས་ཤིག
༢༢ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ཡོངས་ ་དོར་ནས། ངེད་ཅག་ལ་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་ ར་བ་ཡིན་ནམ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ་ ི་མདོ།

༡ ལོ་ མ་ ་བའི་ ་བ་བཞི་བའི་ཚས་ ་ཉིན། ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ་ ་བ་༼མ་ཡིག་ ། ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཀེ་
བར་གཙང་བོའི་འ མ་ནས་བཙན་ལ་ ེར་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ ས་གནམ་ ིས་གོ་ ེས་

པས་ ་ཡི་ག གས་ ་མངོན། ༢ དེ་ནི་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་བཙན་ ་ ེར་བའི་ལོ་ ་བའི་ ་བ་བཞི་བའི་ཚས་ ་ཉིན་
ཡིན་ལ། ༣ ཀལ་དི་བའི་ ལ་དང་ཀེ་བར་གཙང་བོའི་འ མ་ངོགས་ནས། གཙ་བོའི་བཀའ་དངོས་ ་ ་ཟིའི་ ་
མཆོད་དཔོན་ཨེ་ཟེ་ཀེ་ཨེལ་ལ་བབས་པར་མ་ཟད། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽

ང་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་འཕོས་སོ༎
༤ ངས་ཕར་བ ས་པས་ ང་འ བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་ ོགས་ནས་ག ག་འོངས་པ་དང་། དེ་དང་འ ོགས་

ནས་ ོག་དམར་མཆེད་པའི་ ིན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་འ ར་འོངས་པ་མཐོང་། ིན་ ི་མཐའ་འཁོར་འོད་
ི་ཁེངས་ཤིང་། དེའི་ ོད་ ི་མེ་ནང་ ་གསེར་བཙ་མའི་མདོག་ ་ འི་འོད་ཟེར་མཆེད་ ིན་འ ག་པ་དང་།

༥ དེའི་ད ས་ལས་སེམས་ཅན་བཞིའི་ མ་པ་ཡང་ཤར་ ང་། དེ་དག་གི་ ང་བ ན་ནི་འདི་ ་ ེ། མིའི་ཤ་
གས་ལ། ༦ གདོང་བཞི་རེ་དང་། གཤོག་པ་བཞི་རེ་འ ག ༧ དེ་དག་གི་ ང་བ་ ང་ཞིང་ ང་མགོ་ནི་བེ འི་
ིག་པ་དང་འ ་ལ། འོད་ཟེར་ཆེམ་ཆེམ་འ ོ་བའི་ཟངས་དང་འ ་བར་ཡིད་ ་འོང་། ༨ གཤོག་པ་བཞིའི་འོག་
་ད་ ང་མིའི་ལག་པ་ཡོད་དོ༎ སེམས་ཅན་བཞི་བོ་འདིའི་གདོང་དང་གཤོག་པ་ནི་འདི་ ་ ེ། ༩ དེ་དག་གི་

གཤོག་པ་ཕན་ ན་འ ེལ་འ ག་པས། ལམ་ ་བ ོད་ ས་ཁ་ ིར་མི་འཁོར་བར་ཐད་ཀར་མ ན་ ་ ོད་པར་
ེད། ༡༠ དེའི་གདོང་གི་ མ་པ་ནི། མ ན་ ་མིའི་གདོང་རེ་རེ་དང་། གཡས་ ་སེང་གེའི་གདོང་རེ་རེ་དང་།

གཡོན་ ་བ་ ང་གི་གདོང་རེ་རེ་དང་། བ་ ་ ག་གི་གདོང་རེ་རེ་ཡོད། ༡༡ ེང་གི་གཤོག་པ་གཉིས་བ ངས་
ཏེ་གཞན་དང་ ེལ་བར་ ེད་པ་དང་། འོག་གི་གཤོག་པ་གཉིས་ ིས་ ས་པོ་ ིབ་པར་ ེད། ༡༢ དེ་དག་གི་ ས་
པོ་མ ན་ ་ ོད་ ིན་མཆིས། མ་ཤེས་གང་ ་སོང་བའི་ ོགས་དེར་དེ་དག་གི་ ས་པོ་ཡང་དེར་འ ོ་ཞིང་།
ལམ་ ་བ ོད་ ས་ཁ་ ིར་འཁོར་བར་མི་ ེད་དོ༎ ༡༣ སེམས་ཅན་བཞི་བོ་དེའི་ མ་པ་ནི། ལམ་ལམ་འབར་

ིན་པའི་མེ་ཐལ་དང་འ ་ལ། མེ་ ེ་དང་ཡང་འ ་ ེ། མེ་ ེ་ནི་སེམས་ཅན་བཞི་བོའི་དེའི་དབར་ནས་ཡར་
མཆེད་མར་མཆེད་ ེད། མེ་འདིར་འོད་དང་ ན་ལ་དེའི་ད ས་ནས་ ོག་འོད་ ང་འ ་བར་ ེད། ༡༤ སེམས་
ཅན་བཞི་བོ་དེ་ཡར་ ག་མར་ ག་ ེད་ ས་ ོག་འོད་འ ་བ་དང་འ །

༡༥ ངས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ ་བའི་ཚ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་གདོང་རེ་རེའི་གམ་ ་འཁོར་ལོ་རེ་ས་ ་
ག་འ ག ༡༦ འཁོར་ལོའི་ད ིབས་དང་ཁ་དོག་ནི་ ག་ འི་མདོག་དང་འ ། འཁོར་ལོ་བཞི་བོའི་ མ་པ་

གཅིག་འ ་ཡིན་ལ། མ་པ་དང་བཟོ་ཐབས་ནི་འཁོར་ལོའི་ད ིལ་ ་འཁོར་ལོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་འ ། ༡༧ ལམ་
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་བ ོད་པའི་ཚ། ོགས་བཞིར་ཐད་ཀར་བ ོད་ བ་པ་ལས་ ིར་འཁོར་བར་མི་ ས། ༡༨ འཁོར་ལོའི་ད ིལ་
འཁོར་ནི་མཐོ་ལ་འཇིགས་ ་ ང་བ་དང་། ད ིལ་འཁོར་བཞིའི་མཐའ་ནི་མིག་གིས་ཁེངས་འ ག ༡༩ སེམས་
ཅན་དེ་ མས་མ ན་ ་སོང་ན། འཁོར་ལོ་ཡང་མ ན་ ་འ ོ་བར་ ེད། སེམས་ཅན་དེ་ མས་ས་ནས་མཁའ་

་འཕགས་ན་འཁོར་ལོ་དེ་ཡང་འཁའ་ ་འཕགས་པར་ ེད། ༢༠ སེམས་ཅན་དེ་གང་ ་སོང་ན། འཁོར་ལོ་ཡང་
དེའི་གམ་ནས་བ ོད་པར་ ེད། སེམས་ཅན་དེ་མཁའ་ ་འཕགས་ན། འཁོར་ལོ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་དེའི་གམ་
ནས་མཁའ་ ་འཕགས་པར་ ེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དེའི་ མ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་ནང་ ་གནས།
༢༡ དེ་དག་མ ན་ ་སོང་ན། འདི་དག་ ང་མ ན་ལ་བ ོད་པར་ ེད། དེ་དག་བ ད་ན་འདི་དག་ ང་ ོད་
པར་ ེད། དེ་དག་ས་ནས་འཁའ་ ་འཕགས་ན། འཁོར་ལོ་ཡང་དེའི་གམ་ནས་མཁའ་ ་འཕགས་པར་ ེད་དེ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དེའི་ མ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་ནང་ ་གནས།

༢༢ སེམས་ཅན་དེའི་མགོའི་ཡང་ ེང་ན་ནམ་མཁའི་ མ་པ་ཡོད། དེ་ནི་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ ་ཤེལ་ཞིག་
དང་འ ་བར། སེམས་ཅན་དེའི་མགོ་ཐོག་ ་བ ངས་ནས་ཡོད། ༢༣ ནམ་མཁའི་འོག་ན། སེམས་ཅན་དེའི་
གཤོག་པོ་ ང་བོར་བ ངས་ཏེ་ཕན་ ན་ ེལ་ཏེ་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་གཤོག་པ་གཉིས་ ིས་ ས་པོ་
བ ིགས་ནས་ཡོད། ༢༤ སེམས་ཅན་དེ་དག་ལམ་ ་བ ོད་ ས། ངས་དེ་དག་གི་གཤོག་པའི་ ་ཐོས་ ང་ ེ། དེ་
ནི་ ་བོ་ཆེན་པོའི་ ་དང་། ན་ ས་པ་གང་དེའི་ག ང་ ད་དང་འ ་ལ། དམག་ད ང་གི་ ར་ཟིང་གི་ ་
དང་ཡང་འ ། སེམས་ཅན་ ོད་པའི་ ས་ ་གཤོག་པ་ ར་ཕབ་པར་ ེད། ༢༥ དེ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ན་གནས་
པའི་ནམ་མཁའི་ཡང་ ེང་ན་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ ོད་པའི་ ས་ ་གཤོག་པ་མར་ཕབ་པར་ ེད།

༢༦ དེ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ན་གནས་པའི་ནམ་མཁའི་ཡང་ ེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ ིའི་ མ་པ་ཡོད་ཅིང་། དེ་
ནི་ཨིན་ ་ཎི་ལས་བཞེངས་པ་དང་འ ། རིན་ཆེན་ ིའི་ མ་པའི་ཡང་ ེང་ན་མིའི་ག གས་བ ན་ཞིག་ཡོད་
པ་འ ། ༢༧ ངས་ཁོང་གི་ ེད་པའི་གོང་ན་གསེར་བཙ་མའི་འོད་དང་འ ་བ་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་འཁོར་ ་
མེའི་ མ་པ་ཡོད་པར་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་གི་ ེད་པའི་འོག་ན་མེ་དང་འ ་བ་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་འཁོར་ ་
འོད་ ིས་ཁེངས་པའང་མཐོང་། ༢༨ ཆར་འབབ་པའི་ཉིན་མོར། ིན་གསེབ་ ི་འཇའ་ ར་དེའི་ད ིབས་ཇི་ ར་
གནས་པ་བཞིན་ ། མཐའ་འཁོར་ ི་འོད་ཟེར་དེའི་ མ་པའང་དེ་ ར་ ་གནས། འདི་ནི་གཙ་བོའི་གཟི་འོད་
འབར་བའི་ ང་བ ན་ཡིན།

ངས་མཐོང་མ་ཐག་ཁ་ བ་ ་ས་ ་ཉལ་བས། གང་དེའི་ག ང་གི་ ་ཡང་ ་ལམ་ ་ཐོས་ ང་ངོ་༎

༢ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ཡར་ལོངས་ཤིག བདག་གིས་ ོད་ལ་བཀའ་གནང་བར་ ་ཞེས་
ག ངས། ༢ ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བའི་ ས་ ། གས་ཉིད་ངའི་ཁོང་ ་ གས་ཏེ་ང་རང་ཡར་

ལངས་ ་བ ག་པས། ངས་གང་དེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བའི་ག ང་ ད་ཐོས།
༣ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལོག་པར་ ོད་པའི་ ལ་དམངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོགས་



ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 2 – 3 1259

་མངག་པར་ ། དེ་རིང་གི་བར་ ། དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ལོག་པར་ ད་ཅིང་། དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་མེས་
པོ་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས་། ༤ ་འབངས་འདི་དག་ལ་ངོ་ཚ་མེད་ཅིང་། སེམས་ ་ ་ གས་དང་ ན་ནོ༎
བདག་གིས་ ོད་དེ་དག་གི་ ོགས་ ་མངག་པར་ ་ ེ། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་
ག ངས་ ང་། ༥ གང་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཉན་ཡང་ཆོག མ་ཉན་ཡང་ ང་།༼དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་
ཡིན།༽གང་ ར་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ ་འ ག་དགོས། ༦ མི་ ་ལགས། ོད་ ི་ ོགས་

་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ོད་ ག་ འི་ ོད་ ་གནས་ ང་། ཁོ་ཚར་ ག་མི་དགོས་ལ་ཁོ་
ཚའི་གཏམ་ལའང་ ག་མི་དགོས། དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ཡིན་ཡང་། དེ་དག་གི་གཏམ་ལ་ ག་མི་
དགོས་ལ། དེ་དག་གི་ངོ་མདོག་ལ་བ ས་ནས་དངངས་ ང་མི་དགོས། ༧ དེ་དག་གིས་ཉན་ཡང་ཆོག མི་ཉན་
ཡང་ ང་། གང་ ར་ ོད་ ིས་བདག་གི་བཀའ་ མས་དེ་དག་ལ་ཤོད་ཅིག དེ་དག་ནི་ཤིན་ ་ལོག་པར་ ོད་
མཁན་ མས་ཡིན།

༨ མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ལས། ལོག་ ོད་པ་ མས་དང་འ ་བར་
ལོག་པར་ ོད་མི་ ང་བར། ཁ་གདངས་ཏེ་བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བ་ མས་བཟའ་དགོས་ཞེས་པ་དེའོ་ཞེས་
ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༩ ངས་ཡར་བ ས་པས་ ་ཞིག་གི་ ག་ངའི་ ོགས་ ་བ ིང་བ་མཐོང་ ང་ལ། ག་ལ་

ེགས་བམ་ཞིག་ཐོགས་ཡོད། ༡༠ ཁོང་གིས་ངའི་མ ན་ ་ ེགས་བམ་དེའི་ཁ་ ེས་པ་དང་། དེའི་ ི་ནང་ཐམས་
ཅད་ཡི་གེས་ཁེངས་འ ག དེའི་ ེང་ ་བཀོད་པ་ནི་ཆོ་ངེ་དང་། དམན་པ་དང་། ོ་ག ང་གི་བཀའ་ཡིན་ནོ༎

༣ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ལ་ཐོབ་པ་དེ་བཟའ་རོགས། ེགས་བམ་འདི་བཟའ་རོགས། དེ་ ར་ ས་
ན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ལ་བཤད་བདེའོ་ཞེས་ག ངས། ༢ དེ་ནས་ངས་ཁ་གདངས་པས་ཁོང་གིས་ང་

ལ་ ེགས་བམ་དེ་ངའི་ཁ་ནང་ ་བཞག་ནས། ༣ ཡང་ང་ལ། མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ེགས་
བམ་འདི་བཟས་ཏེ། ོད་ ི་ ོ་བ་ཁེངས་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། ངས་དེ་ཟོས་པ་ལ་ ང་ ི་ལས་ ང་
མངར་བའི་ཞིམ་ ང་ཞིག་ཤར།

༤ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ མས་གང་ ་གནས་པའི་ ོགས་དེར་
སོང་ ེ། བདག་གི་བཀའ་ མས་དེ་དག་ལ་ཤོད་ཅིག ༥ ོད་ནི་གཏམ་ མས་ ོག་ ་ ར་ཞིང་། ད་ཆ་གོ་བར་
དཀའ་བའི་དམངས་ ི་ ོགས་དེར་མངགས་པ་མ་ཡིན་པར། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ི་ ོགས་ ་མངགས་
པ་ཡིན། ༦ གཏམ་ མས་ ོག་ ་ ར་ཅིང་། ད་ཆ་གོ་དཀའ་བའི་ ལ་ ེ་དེ་ མས་ལ་འ ོ་དགོས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། ོད་ ིས་དེ་དག་གི་ ད་ཆ་ ོགས་པར་མི་ ས། གལ་ཏེ་བདག་གིས་ ོད་རང་དེ་དག་གི་ ོགས་ ་མངགས་
པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གི་ ོད་ ི་ཁ་ལ་ཉན་ངེས། ༧ ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ིས་ ོད་ ི་ཁ་ལ་ཉན་མི་ ིད་དེ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་ག ང་ལ་མི་ཉན་པ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་
བོ་ ་ གས་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན། ༨ ོས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ངོ་ ི་ནི་དེ་དག་གི་ངོ་ ི་ལས་ ་བ་དང་། ོད་
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ི་ད ལ་བ་ནི་དེ་དག་གི་ད ལ་བ་ལས་མ ེགས་པར་མཛད་ཡོད། ༩ བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ལ་བ་ནི་ ོ་ ེ་ཕ་
ལམ་དང་། མེ་ ོ་ལས་ ང་མ ེགས་པར་མཛད་ཡོད། དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ཡིན་ ང་། ོད་དེ་དག་
ལ་ ག་མི་དགོས་ལ། དེ་དག་གི་གདོང་མདོག་མཐོང་ནས་དངངས་ ང་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༡༠ ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་འཛན་
དགོས། ་ཡིས་ཉན་དགོས། ༡༡ ོད་རང་གི་ ལ་ ེའི་མི་ མས་བཙན་ ་ཤོར་བའི་ ོགས་ ་སོངས་ཤིག དེ་
དག་གིས་ཉན་ཡང་ཆོག མི་ཉན་ཡང་ ང་། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་བ ག་དགོས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་
རེད་ཅེས་དེ་དག་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༡༢ དེ་ ས། གས་ཉིད་ ིས་ང་ཡར་བཏེགས་པ་དང་། ངའི་ ག་ བ་ནས་ ར་ ར་ ི་འ ལ་ ་ཞིག་
གས་འོངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་བ གས་གནས་ནས་མངོན་པའི་གཟི་བ ིད་ནི་བ གས་པར་འོས་

ཞེས་བཤད་པ་ཐོས། ༡༣ དེ་མིན་ངས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་གཤོག་པ་ཕན་ ན་ ེལ་ཞིང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་
གི་མ ན་ ི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བའི་ ར་ ་ཡང་ཐོས་ ང་། ༡༤ དེ་ནས་ གས་ཉིད་ ིས་ང་བཏེགས་ཏེ་ ེར་ཏོ༎
ངའི་སེམས་པ་ ག་པར་ ག་ཅིང་ མ་ཤེས་ ག་ ་བ ལ་བ་དང་། དེ་མིན་གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ །

ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ནི་ངའི་ ས་ ེང་ནས་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པར་ ར། ༡༥ ང་ཐེལ་ཨ་བིབ་ ་
འོངས་ནས། བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ཀེ་བར་གཙང་བོའི་འ མ་ ི་ ོགས་གང་ན་གནས་པ་དེར་བ ད། དེ་དག་
གིས་ ོད་ ་སེམས་མི་ ིད་པར་ཉིན་བ ན་ལ་བ ད།

༡༦ ཉིན་བ ན་འགོར་ ེས། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༡༧ མི་ ་ལགས། བདག་གིས་
ོད་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་སོ་ ང་བར་བ ོས་པས། ོད་ ིས་བདག་གི་ཞལ་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ། བདག་

གི་ཚབ་ ས་ནས་དེ་དག་ལ་ཉེན་བ ་ཐོངས་ཤིག ༡༨ བདག་གིས་ནམ་ཞིག་མི་ངན་པ་ལ་བ ས་ནས། དེ་ངེས་
པར་ ་འཆི་དགོས་ཞེས་ག ངས་ཚ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དེ་ལ་ཉེན་བ ་མི་གཏོང་ལ། དེ་ལ་ཁ་ཏ་ཡང་མི་ ེད་པ་
དང་། དེ་ངན་དང་འ ལ་ ་བ ག་ཅིང་། དེའི་ ོག་བ བས་པར་མ་ ས་པར་མི་ངན་དེ་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་ ་
ཤི་ན། བདག་གིས་ ོད་ལ་དེའི་ ོག་ཡལ་བའི་ཉེས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽འདེད་པར་འ ར།
༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་མི་ངན་དེ་ལ་ཉེན་བ ་བཏང་ཡང་། དེ་ད་ ང་ནག་ཉེས་ལ་ བ་ ིས་མི་ ོགས་ལ། ངན་
པའི་ལས་དང་མི་འ ལ་ན། དེ་ནི་ ག་ཉེས་ ོད་ ་འཆི་བར་འ ར་ཡང་། ོད་ནི་ཉེས་པ་དེ་ལས་ཐར་བ་ཡིན།
༢༠ ད་ ང་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ་ཞིག་གིས་བདེན་པ་དོར་ནས་ཉེས་པ་བསགས་ན། བདག་གིས་དེའི་མ ན་

་ ང་བ་ཐོགས་སའི་ ོ་བཞག་ ེ། དེ་འཆི་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ིས་དེ་ལ་ཉེན་བ ་མ་བཏང་བར་དེ་ ག་
ཉེས་ ི་ ོད་ ་ཤི་བས། དེས་ ོན་ཆད་བ བས་པའི་ ང་བདེན་ ི་ལས་ མས་ གས་ ་མི་འཛན་ལ། བདག་
གིས་ ོད་ལ་དེའི་ ོག་ཡལ་བའི་ཉེས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽འདེད་པར་འ ར། ༢༡ གལ་ཏེ་

ོད་ ིས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དེ་ལ་ཉེས་པ་མ་བསགས་ཞེས་ཉེན་བ ་བཏང་ ེ་དེས་ཉེས་པ་མ་བསགས་ན།
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དེས་ཉེན་བ ་དང་ ་ ངས་པའི་དབང་གིས་འཚ་བར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་ ང་རང་ཉིད་ཉེས་པ་ལས་ཐར་ ་
བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༢ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ལ་དེར་ངའི་ ས་ ེང་ ་བབས་ནས། ང་
ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཡར་ལངས་ཏེ་བདེ་ཐང་ ་སོངས་ཤིག བདག་གིས་དེ་ ་ ོད་ལ་བཀའ་འབེབ་པར་ ་
ཞེས་ག ངས། ༢༣ དེ་ནས་ང་ཡར་ལངས་ཏེ་བདེ་ཐང་ ་སོང་བ་དང་། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོའི་
གཟི་བ ིད་ནི་ངས་ཀེ་བར་གཙང་བོའི་འ མ་ ་མཐོང་བ་ཇི་བཞིན་ ་དེ་ ་བ ད་ཡོད་པས། ང་ཁ་ བ་ ་ས་

་ཉལ། ༢༤ གས་ཉིད་ངའི་ཁོང་ ་འ ལ་ནས་ང་ཡར་ལངས་ ་བ ག་ ེ། གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་
ཁང་པའི་ནང་ ་སོང་ནས་ ོ་ ོབས་ཤིག ༢༥ མི་ ་ལགས། མི་ མས་ ིས་ ོད་ཞགས་པས་བ ིགས་ཏེ། ོ་ ིར་

ད་ནས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་འ ོ་འོང་ ེད་ ་འ ག་མི་ ིད། ༢༦ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ེ་ཡ་ ན་ངོས་ ་ ར་
ནས་ གས་ ་བ ག་ ེ། དེ་དག་ལ་དམོད་པའི་མི་ཞིག་ ་འ ར་བར་མི་ ེད། དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་

མས་ཡིན། ༢༧ འོན་ ང་བདག་གིས་ ོད་ལ་བཀའ་འབེབས་པའི་ ས་ ་ ོད་ ི་ཁ་འ ེད་ངེས། ོད་ ིས་དེ་
དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉན་འདོད་པ་ མས་ ིས་ཉན་རོགས། ཉན་མི་འདོད་པ་ མས་ ིས་
མ་ཉན་ཡང་ཆོག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་
ཅེས་ག ངས་སོ༎

༤ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ་ལེབ་ཅིག་ ེར་འོངས་ནས་རང་གི་མ ན་ ་བཞག་ ེ། དེའི་ ེང་ ་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ི་འ ་རིས་ཤིག་བ ོ་རོགས། ༢ ཡང་མཁར་འདི་མཐའ་ནས་བ ོར་ཆེད། མཁར་ ོང་བ ིགས་

ཤིང་ ར་བཏབ་ནས་ཕར་ ོལ་ ེད་པ་དང་། མཐའ་བཞིར་འ ལ་ ོགས་བ གས་ཏེ་མཁར་འ ོག་དགོས།
༣ ཡང་ ་ང་ཞིག་ ེར་འོངས་ནས། ོད་དང་མཁར་ ི་དབར་ ་བཞག་ ེ་མཁར་ ང་ ་དགོས། ོད་ ི་ཁ་
མཁར་ལ་ ོགས་ཏེ་མཁར་འདི་བ ོར་བར་ ། དེ་ ར། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ་ ས་ཤིག་ ་འ ར་
རོ༎

༤ ོད་གཡོན་ ་ཉལ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ག་ཉེས་འ ར་དགོས། ོད་གཡོན་ ་ཉལ་ནས་ཉིན་
ག་ཚད་འགོར་ན། དེའི་ ས་ ་དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་འ ར་བ་ཡིན། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་དེ་དག་གིས་
ཉེས་པ་བསགས་པའི་ ངས་ནི་ ོད་གཡོན་ ་ཉལ་བའི་ ངས་དང་མཉམ་པར་མཛད་ཡོད་པ་ ེ། དེ་ནི་ཉིན་

ངས་ མ་བ ་ད ་བ འོ༎ ོད་ ིས་དེ་ ར་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ག་ཉེས་འ ར་དགོས། ༦ དེ་མིན།
ཉིན་ ངས་དེ་དག་ཚར་ ེས། ོད་ད་ ང་གཡས་ ་ཉལ་ནས་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ི་ ག་ཉེས་འ ར་དགོས།
བདག་གིས་ ོད་ཉལ་བའི་ཉིན་ ངས་བཞི་བ ར་གཏན་འབེབས་མཛད་ཡོད་དེ། ཉིན་གཅིག་ནི་ལོ་གཅིག་གི་
ཚབ་ཡིན། ༧ ོད་ ིས་ད ང་བ་ ིར་མངོན་ཏེ། གཞན་ ིས་བ ོར་ནས་ཡོད་པའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཁ་ ོགས་
ནས། ང་ ོན་ཞིང་མཁར་འདི་ལ་ཕར་ ོལ་ ་དགོས། ༨ ོད་ ིས་མཁར་ ི་མཐའ་བ ོར་བའི་ཉིན་ ངས་



1262 ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 4 – 5

ལོངས་པའི་བར་ ། བདག་གིས་ཞགས་པས་ ོད་རང་བ ིགས་ཏེ་ཁ་ཕར་ ར་ལ་འཁོར་མི་ ས་པར་ ་ངེས།
༩ ོད་ ིས་ནས་དང་། ོ་དང་། ན་རིལ་དང་། ན་དམར་དང་། ཙ་ཙ་དང་། ཆ་སོགས་ ོད་ ་བ ག་

ེ། རང་གི་བག་ལེབ་བཟོ་ ེད་ ་བཀོལ་དགོས། ོད་ ིས་ ོ་བ་ཕབ་ནས་ཉལ་བའི་ཉིན་ ངས་ མ་བ ་ད ་
བ འི་རིང་ལ་བག་ལེབ་འདི་བཟའ་དགོས། ༡༠ ོད་ ི་བཟའ་བ་དེ་དག་ཚད་དང་རན་པར་བཟའ་དགོས་ཏེ།
ཉིན་རེར་ཀ་ཤེལ་ཉི་ ་ ས་ ར་བཟའ་དགོས། ༡༡ ོད་ ིས་ ་ཡང་ཚད་དང་རན་པར་བ ང་དགོས་ཏེ། ཉིན་
རེར་ཧིན་ ི་ ག་ཆའི་གཅིག་ ས་ ར་ ་འ ང་དགོས། ༡༢ ོད་ ིས་བག་ལེབ་འདི་བཟའ་ ས་ ོ་ ེའི་བག་
ལེབ་བཟའ་བ་ ར་བཟའ་དགོས་ལ། མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་མི་ ག་གིས་བ ེག་ ེ་བཟའ་དགོས་ཞེས་ག ངས།
༡༣ ཡང་གཙ་བོས། ད ི་སི་རལ་བ་དེ་དག་གིས་ ང་བདག་གིས་མཐའ་བ ད་པའི་ ལ་ ེ་ ། འདི་ ར་མི་
གཙང་བའི་ཟས་ལ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༤ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་མ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ལ་
ཐོག་མ་ནས་མི་གཙང་བས་གོས་མེད་ལ། ང་ འི་ ས་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ་རང་ཤི་བ བ་པའམ། གཅན་
གཟན་ ིས་བསད་པའི་ཤ་ མས་བཟའ་མ་ ོང་བར་མ་ཟད། ཐ་ན་ ག་ ོ་བའི་ཤ་ མས་ ང་ངའི་ཁ་ནང་

་སོང་མ་ ོང་ཞེས་ ས། ༡༥ དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ། ོས་དང་། བདག་གིས་མི་ ག་གི་ཚབ་ ་ ོད་ལ་ ི་བ་
ེར་བར་ ། ོད་ ིས་རང་གི་བག་ལེབ་དེའི་ ེང་ ་ ེགས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༦ ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་

ལགས། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་དེ་དག་གི་འཁར་བ་གཅག་པ་ ེ། དེ་དག་གི་བཟའ་བ་མེད་པར་ ། དེ་དག་
གིས་བག་ལེབ་བཟའ་ ས་ཚད་དང་རན་པ་དང་། སེམས་ ལ་ ི་ ོ་ནས་བཟའ་བར་འ ར། ་འ ང་ ས་

ང་ཚད་དང་རན་པར་འ ང་བ་དང་། དངངས་ ག་གི་ ོ་ནས་བཟའ་བར་འ ར། ༡༧ དེ་དག་ལ་བཟའ་འ ་
དང་ ་ཆད་དེ། མི་ མས་དངངས་ ག་གིས་ཁེངས་པར་འ ར། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་རང་གི་ ག་
ཉེས་ ི་དབང་གིས་མེད་པར་འ ར་དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༥ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ི་ ོན་པོ་ཞིག་བཞར་ ིར་ ས་ཏེ། ི་དེས་ ོད་ ི་ ་དང་ཁ་ ་བཞར་ ེས།
་ ་ ་མར་བཅལ་ནས་ ོམས་བགོ་ ་དགོས། ༢ མཁར་ ི་མཐའ་བ ོར་བའི་ཉིན་ ངས་ ོགས་པ་ན།

ོད་ ིས་དེའི་ མ་ཆའི་གཅིག་མེ་ ་ ོན། མ་ཆའི་གཅིག་མཁར་ ི་མཐའ་བཞི་ནས་ ི་ཡིས་བ བ། ཡང་
མ་ཆའི་གཅིག་ ང་ལ་ ར་ཅིག བདག་གིས་ ང་ ི་ ང་ ེ་བདའ་བར་ འོ༎ ༣ ོད་ ིས་དེ་ལས་ཉག་མ་

འགའ་ མ་ལ་ གས། ༤ ཡང་ཉག་མ་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ ངས་ཏེ་མེ་ ་ ལ་དང་། དེའི་ ོད་ནས་མེ་
ང་ ེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ཐམས་ཅད་བ ེག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ེ། ོན་ཆད་བདག་གིས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ད ས་
་བཞག་པས། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་དེའི་མཐའ་ ་བ ོར་ནས་ཡོད། ༦ དེ་ནི་ ལ་ ེ་གཞན་ལས་ ང་ ག་

པར་ངན་ ད་ཅིང་བདག་གི་ ིག་ཡིག་དང་འགལ། མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་ ང་ ག་པར་བདག་གི་
ིག་ ོལ་དང་འགལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་བདག་གི་ ིག་ཡིག་དོར་བ་དང་། བདག་གི་ ིག་ ོལ་ཡང་དེས་ ལ་
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བཞིན་ ་མ་བ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༧ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་འ ག་ ོང་ནི་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མས་ལས་

མང་ལ། བདག་གི་ ིག་ ོལ་ ར་མི་ ོད་པ་དང་། བདག་གི་ ིག་ཡིག་མི་བ ི་བར་མ་ཟད། མཐའ་བཞིའི་ ལ་
ེ་ མས་ ི་ངན་ ོལ་ ད་ ང་ཚམས་པ་མེད་ཅེས་ག ངས། ༨ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་

དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་ད ་ ་བ ང་ ེ། ལ་ ེ་ མས་ ི་མིག་མ ན་ནས་ ོད་ ི་ ོད་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་
པར་མ་ཟད། ༩ ོད་ ི་ཞེ་མེར་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ས་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ད་མ་ ོང་
ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་ ོད་པར་མི་ ེད་པའི་ལས་ མས་ ད་པར་འ ར། ༡༠ ོད་ ི་ ོད་ ་ཕ་ཡིས་ ་བཟའ་
བ་དང་། ་ཡིས་ཕ་བཟའ་བའི་དོན་འ ང་བར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ཅིང་། ོད་ ི་

ལ་ ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ོགས་བཞིར་༼ ོགས་ཞེས་པ་མ་ཡིག་ ་ ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གཏོར་བར་འ ར་
ཞེས་ག ངས། ༡༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་
ད ་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། ོད་ ིས་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་དང་། ཞེ་མེར་བའི་དོན་འགའ་རེས་བདག་གིས་
དམ་པའི་གནས་མི་གཙང་བར་བཟོས་པས། བདག་གིས་ ོད་ ི་མི་ ངས་ཇེ་ ང་གཏོང་བ་དང་། བདག་གིས་

ན་ ིས་ ོད་གཅེས་པར་མི་འཛན་ལ། ིང་ ེ་བར་ཡང་མི་འ ར། ༡༢ ོད་ ི་དམངས་ལས་ མ་ཆའི་གཅིག་
ནི་གཉན་ནད་ ིས་འཆི་ཞིང་། ོད་ ི་ ོད་ ་ ་གེ་ ང་ ེ་མེད་པར་འ ར་ལ། མ་ཆའི་གཅིག་ནི་ ོད་ ི་
མཐའ་བཞིའི་ ི་འོག་ནས་འཆི་བར་འ ར། བདག་གིས་ཡང་ མ་ཆའི་གཅིག་ ོགས་བཞིར་༼ ོགས་ནི་མ་ཡིག་

་ ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽འཐོར་ ་འ ག་ངེས། དེ་མིན་བདག་གིས་ ི་ ང་ ེ་དེ་དག་མཐར་བ ད་པར་ འོ༎
༡༣ བདག་གིས་འདི་ ར་ གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་ མས་མངོན་འ ར་ ང་ ་

བ ག་ན། ོད་ ི་ ེང་ ་ལངས་པའི་བདག་གི་ཞེ་ ང་དེ་ཞི་བར་འ ར་ལ། རང་ཉིད་ལའང་ད གས་ད ང་
འཐོབ་པར་འ ར། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ ་ གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་

མས་མངོན་འ ར་ ང་ ་བ ག་ཚ། དེ་དག་གིས་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ གས་ ོས་པའི་ ོ་ནས་ག ངས་པ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་བ་དང་། ༡༤ དེ་མིན་བདག་གིས་ ོད་ནི་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ད ས་དང་།
དེ་བ ད་ནས་འ ོ་བའི་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོངས་པ་དང་། ངོ་གནོངས་པའི་ ལ་ ་ ་ངེས། ༡༥ འདི་

ར། བདག་གིས་ ོ་བ་དང་ཁོང་ ོ། དེ་མིན་ཞེ་ ང་གི་ ིགས་དམོད་དང་བཅས་ཏེ་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅད་པར་
འ ར། དེ་ ས། ོད་ནི་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་བ ས་ ོད་དང་། འ ་ ོད་དང་། ཉེན་བ ་
དང་། ཡ་ང་བའི་ ལ་ ་འ ར་ངེས། འདི་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༦ དེ་ ས། བདག་གིས་མི་

མས་མེད་པར་ ེད་པའམ། མི་ མས་ ོགས་ ིར་འཆི་ ེད་ ི་ ག་གི་མདའ་མོ་ ེ། མི་ མས་གསོད་ ེད་ ་
འཕེན་པ་གང་དེ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་འཕེན་པར་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་ ་གེ་ཚབས་ཇེ་ཆེ་དང་།

ོད་ཅག་བ ེན་སའི་འ ་རིགས་མེད་པར་ ་ངེས། ༡༧ ད་ ང་བདག་གིས་ ་གེ་དང་གཅན་གཟན་ག མ་པོ་
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ོད་ ི་གམ་ ་བཏང་ ེ་ ོད་ ི་ ་ མས་འཆི་ ་འ ག་པ་དང་། གཉན་ནད་དང་ ག་བ ར་བའི་དོན་ ེན་
ཡང་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ ས་པར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ང་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབེབ་
པར་ ེད། འདི་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོ་ མས་ ི་
ོགས་ ་འཁོར་ནས་ ང་ ོན་ཅིག ༣ ང་ཇི་ ར་ ོན་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོ་ མ་པ། གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་རི་ཆེན་དང་། རི་ ང་དང་། ་ ོག་དང་། ང་བ་ལ་
བ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ ོད་ མས་ ི་ ེང་ ་འབེབས་ལ། ོད་ཅག་གི་
མཆོད་ ི་ཡང་བ ག་པར་ ། ༤ ོད་ཅག་གི་མཆོད་ ི་ ོངས་པར་འ ར་ཞིང་། ོད་ ི་ཉི་མའི་ ེན་ མས་
གཅག་པར་མ་ཟད། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལས་བསད་པའི་མི་ མས་ ོད་ཅག་གི་འ ་ འི་མ ན་ ་འ ེལ་
བར་ ་ངེས། ༥ བདག་གིས་ད་ ང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་བེམ་པོ་ཁོ་ཚའི་འ ་ འི་མ ན་ ་ ངས་པར་
འ ར་ལ། ོད་ཅག་གི་ ས་པའང་ ོད་ཅག་གི་མཆོད་ ིའི་མཐའ་འཁོར་ ་གཏོར་བར་ ། ༦ ོད་ཅག་གི་

ོད་གནས་དང་ ོང་ཚ་ཐམས་ཅད་མཚར་ ལ་ ་འ ར་ལ། ོད་ཅག་གི་མཆོད་ ི་ ོངས་ཤིང་ཞིག་རོ་དང་།
ོད་ཅག་གི་འ ་ ་ མས་གཅག་པར་འ ར། ོད་ཅག་གི་ཉི་མའི་ ེན་ ེལ་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ ་བ་བ ག་

པར་འ ར། ༧ བསད་པའི་མི་ མས་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་འ ེལ་བར་འ ར་བས། ོད་ཅག་གིས་བདག་
ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ ོགས་ངེས།

༨ ོད་ཅག་ ལ་ ེ་གཞན་ ་འཐོར་བའི་ ས་ ། བདག་གིས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ི་མ ང་གི་
འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བའི་ ོད་ཅག་གི་མི་འགའ་རེ་ཡོད་ ་འ ག་ངེས། ༩ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་
བའི་མི་ མས་ ིས་གང་ ་བཙན་ལ་ ེར་བའི་ ལ་དེ་དག་ ་བདག་ ན་ཞིང་། ཁོ་ཚས་སེམས་ ་ལོག་གཡེམ་
བསམ་ནས་བདག་ལས་ ང་ ་ ེས་པ་དང་། མིག་གིས་འ ་ ་ལ་བ ས་ཏེ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སོགས་གཟིགས་
ནས་བདག་གི་ གས་ཇི་ ར་ ོ་བ་ཤེས་པར་འ ར་ལ། ཁོ་ཚས་ ག་ ོ་བའི་ ་ངན་ལ་ ད་པ་སེམས་ལ་ཤར་
ནས། རང་ཉིད་རང་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པར་འ ར། ༡༠ དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།
བདག་གིས་གནོས་ ོན་འདི་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ ་ཞེས་པ་ནི་བཀའ་ ོངས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ག ངས་

ང་ངོ་༎ དེ་ ར་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།
༡༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ལག་ ེབ་ ང་ ེབ་ ེད་ཞོར་ ། ེ་མ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་

ད་ ིས་ ག་ ོ་བའི་ ་ངན་འདི་དག་ལ་ ད་པས། དེ་དག་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ི་འོག་
་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག། ༡༢ ང་ ་གནས་པ་ མས་གཉན་ནད་ ིས་འཆི་བར་འ ར། ཉེ་བར་

གནས་པ་ མས་ ི་མ ང་གི་འོག་ ་འཆི་བར་འ ར། ལ་ ་ ས་ཤིང་བ ོར་བཅོམ་ ས་པ་ མས་ ་གེ་
འཆི་བར་འ ར། བདག་གིས་འདི་ ར་དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ནས་ གས་ ོས་པའི་ངང་ནས་གཏན་འབེབས་
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མཛད་པ་ མས་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ༡༣ དེ་དག་ལས་བསད་པ་ མས་དེ་དག་གི་མཆོད་ ིའི་
མཐའ་བཞི་ན་ཡོད་པའི་འ ་ ་ ེ། རི་ ང་ མས་དང་། རི་ ེ་ མས་དང་། ང་མདོག་གི་ ོང་བོ་ མས་

ི་འོག་དང་། བེ་ཤིང་ ག་པོའི་འོག་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གིས་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་སའི་གནས་དག་
་འ ེལ་བར་འ ར། དེ་ ས། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༤ བདག་གིས་ ག་

བ ངས་ནས་དེ་དག་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཐང་ ོང་ནས་དིབ་ ཱའི་བར་ ི་ ོད་གནས་ཐམས་ཅད་
ོངས་པ་ཉིད་ ་ ་ངེས། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བའི་
ལ་ལ་འདི་ ད་ ། ལས་མཐའ་ ོགས་ལ་ཉེ། ལས་མཐའ་ ལ་ ི་མཐའ་བཞིར་ ེབས་འ ག ༣ ད་ ་

ོད་ ི་ལས་མཐའ་ ོགས་ལ་ཉེ་བས། བདག་གིས་བདག་གི་ ོ་བ་ ོད་ལ་འབེབ་པར་ ་ཞིང་། ོད་ ི་ ོད་
ལམ་བཞིན་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་དང་། ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་ ོད་ལ་ཆད་
པ་གཅད་པར་ ། ༤ བདག་གིས་ ོད་རང་གཅེས་པར་མི་འཛན་ལ། ོད་ལ་ ིང་ ེའང་བ ེད་མི་ ིད་པར།

ོད་ ིས་ཅི་ ས་བཞིན་ ོད་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ལ་གཞིགས་
ནས་ ོད་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་ ། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས།

༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གནོད་འཚ་ཞིག གནོད་འཚ་ ད་པར་བ་ཞིག ོས་དང་། ེབས་ལ་ཉེ།
༦ ལས་མཐར་ ེབས་ལ་ཉེ། ལས་མཐར་ ེབས་ལ་ཉེ། ོད་ ི་ ོགས་ ་ ེབས་ལ་ཉེ། ོས་དང་། ེབས་ཟིན་ཏོ༎
༧ མངའ་ཁོངས་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནོད་ ོན་དེ་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ས་
ལ་ ེབས་ཤིང་། ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ། དེ་ནི་འ ག་ ོང་ལས་རི་ ེང་ནས་དགའ་འབོད་ ེད་པའི་ཉིན་མོ་མ་
ཡིན། ༨ བདག་གིས་ ར་བ་ ར་ ་བདག་གི་ ོ་བ་ ོད་ ི་ ེང་ ་འཕོ་ཞིང་། བདག་གི་ གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་

ོད་ལ་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་དེ་མངོན་འ ར་ ་ངེས། ོད་ ི་ ོད་ལམ་བཞིན་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅད་པར་
འ ར། ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་གཞིགས་ནས་ ོད་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་ ། ༩ བདག་གིས་ ན་

ིས་ ོད་ལ་གཟིགས་པར་མི་ ེད་ལ། ོད་ལ་ ིང་ ེ་ཡང་བ ེད་མི་ ིད་པར། ོད་ ིས་ཇི་ ར་ ད་པ་བཞིན་
་ ོད་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་ ི་ ོད་ ་ ང་བའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ ོད་ལ་

ཆད་པ་གཅད་པར་ ། དེ་ ར་ ོད་ ིས་ ོད་ལ་ ོལ་མཁན་དེ་ནི་བདག་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།
༡༠ ོས་དང་། ོས་དང་། ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནོད་ ོན་དེ་ལམ་ལ་ཆས་ཟིན།

ད ག་པ་ལ་མེ་ཏོག་བཞད་ཅིང་། ང་ ལ་ལ་ ་ ་འ ས་ཟིན། ༡༡ ག་ ལ་ ས་ཏེ་ཆད་གཅོད་ ི་ད ག་པ་ ་
ར་འ ག ད ི་སི་རལ་བའམ། དེ་དག་གི་འབངས་མིའམ། དེ་དག་གི་ནོར་ ས་ མས་གཅིག་ ང་ ག་པར་

མི་འ ར་ལ། དེ་དག་གི་ ོད་ འང་གཟི་བ ིད་ཐོབ་མཁན་ཡོད་པར་མི་འ ར། ༡༢ ས་ལ་རན་ཞིང་ཉིན་མོ་
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དེར་ ེབས་ཚ། ཉོ་མཁན་དགའ་བར་མི་འ ར་ལ། འཚང་མཁན་ ོ་བར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོ་བ་དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་བབས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༣ འཚང་མཁན་འཚ་བར་འ ར་ཡང་བཙངས་ཟིན་པ་དེ་ ིར་
འཐོབ་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་ ས་འདི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རག་ལས་པས། ་ཡང་ ིར་ལོག་པར་མི་
འ ར་ལ། གཞན་གང་ཡང་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་ནས་རང་ཉིད་འ ེང་བར་མི་ ས། ༡༤ དེ་དག་གིས་ ་ ང་ ས་
ཤིང་ཡོད་ཚད་ ་ ིག་ ས་ཚར་ཡང་། ག ལ་ ་ གས་མཁན་གཅིག་ ང་ཡོད་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། བདག་གི་ཁོང་ ོ་ ག་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར།

༡༥ ི་རོལ་ ་གནས་པ་ མས་ལ་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་དང་། ནང་ ་གནས་པ་ མས་ལ་གཉན་ནད་
དང་། ་གེའི་འཇིགས་པ་ཡོད་ཅིང་། རི་ཐང་ ་གནས་པ་ མས་ནི་ ི་མ ང་གིས་གསོད་པར་འ ར་ལ།
མཁར་ནང་ ་གནས་པ་དེ་ནི་ ་གེ་དང་གཉན་ནད་ ིས་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར། ༡༦ དེའི་ ོད་ནས་འ ོ་
མཁན་ མས་ནི་ ོས་ཐར་ཡང་། ང་ ོང་གི་ ག་རོན་ ིས་ ེ་ངགས་འདོན་པ་བཞིན། རང་གི་ ག་ཉེས་ ི་

ིར་རི་ ེང་ནས་ ་བར་འ ར། ༡༧ ལག་པ་ ི་བར་འ ར་ཞིང་། ས་མོ་ ་བཞིན་གཉོམ་པར་འ ར། ༡༨ གསོ་
རས་ ིས་ ་རགས་འཆིང་ཞིང་འདར་བར་འ ར་ལ། མི་རེ་རེ་ངོ་གནོངས་ཤིང་མགོ་ ི་ཐེར་རེར་འ ར་ངེས།
༡༩ དེ་དག་གིས་ད ལ་ནི་ ་ ང་ ་ག ག་ཅིང་། གསེར་ནི་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་ ་བ ་ངེས། གཙ་བོའི་

གས་ ོས་པའི་ཉིན་མོ་དེར། དེ་དག་གི་གསེར་ད ལ་ ིས་རང་ཉིད་ ོབ་པར་མི་ ས་ལ། ཡིད་ཚམས་པར་
ེད་མི་ ས་པར་མ་ཟད། ོ་བ་ཡང་འ ང་བར་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གསེར་ད ལ་འདི་ནི་དེ་དག་གི་ ག་

ཉེས་ ི་འ ེད་ ོ་ ་ ར་བ་ཡིན།
༢༠ དེ་ཡང་ ན་ ིས་མཛས་པར་ ད་པའི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ནི། ཁོང་གིས་ མ་བ ིད་དང་ ན་

པར་བཞེངས་ཡོད་ ང་། དེ་དག་གིས་དེའི་ནང་ ་ ག་ ོ་ཞིང་ཞེ་མེར་བའི་འ ་ ་བཟོས་པས། བདག་གིས་
གནས་དམ་པ་འདི་དེ་དག་གི་མཐོང་ངོར་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་ ་བ ར་ངེས། ༢༡ བདག་གིས་གནས་དམ་
པ་འདི་ ི་མིའི་བཅོམ་ནོར་ ་ ོད་ཅིང་། ས་ ེང་གི་མི་ངན་པའི་འ ོག་ནོར་ ་ ེར་ལ། དེ་དག་གིས་ ང་
གནས་དམ་པ་འདི་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་པར་འ ར། ༢༢ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ཞལ་བ ར་ཏེ་གཟིགས་

ོང་མཛད་མི་ ིད། དེ་དག་གིས་བདག་གི་གསང་བའི་ ལ་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་ལ། ན་པོ་ཡང་དེའི་ནང་ ་
འ ལ་ནས་མཚན་ ོད་ ེད་པར་འ ར།

༢༣ ོད་ ིས་ ་བཟོ་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་འདི་ནི་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པས་ཁེངས་ཤིང་། ོང་
ཚ་ མས་ ང་ ག་ ལ་ ི་ ་བས་ཁེངས་འ ག ༢༤ དེ་བས་བདག་གིས་ ལ་ ེ་དག་ལས་མི་ཆེས་ངན་པ་

མས་བོས་ནས་དེ་དག་ལ་ཁང་པ་བདག་ ་འཛན་ ་འ ག་ངེས་པ་དང་། བདག་གིས་ ག་ ལ་བའི་ང་ ལ་
ཞི་བར་ ེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་དམ་པའི་གནས་ནི་གཞན་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ༢༥ འ ང་ ེད་ཉེ་
བར་ ེབས་ ས། དེ་དག་གིས་བདེ་བ་ ས་ ང་བདེ་བ་འཐོབ་པར། ༢༦ གནོད་ ོན་ ི་ ེང་ ་གནོད་ ོན་



ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 7 – 8 1267

དང་། གཏམ་ངན་ ི་ ེང་ ་གཏམ་ངན་འཕེལ་བར་འ ར་བས། དེ་དག་གིས་ ང་ ོན་པ་ལ་ ི་ ས་ ས་
ང་། མཆོད་དཔོན་ ི་ ིམས་ གས་དང་། ན་པོ་ མས་ ི་ཐབས་ ས་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༢༧ ེ་བོ་ ོ་

བས་ག ང་བར་འ ར། ལ་པོས་ ོ་ག ང་གོས་ ་བ བས། ལ་དམངས་ ི་ལག་པ་ཡང་འདར་བར་འ ར།
བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ོད་ལམ་བཞིན་དེ་དག་ལ་གཟིགས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་འཐོབ་པར་འོས་པའི་ཞལ་ ེ་
གཅོད་པར་འ ར། དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༨ ིད་ལོ་ ག་པའི་ ་ ག་པའི་ཚས་ ་ཉིན། ང་རང་ ིམ་ ་བ ད་ཡོད་ཅིང་ཡ་ ་ འི་ ན་པོ་ མས་
ངའི་མ ན་ ་ཡོད་པ་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ངའི་

ེང་ ་བབས། ༢ ངས་ཡར་བ ས་པས་མེའི་ག གས་ ་ བ་པ་ཞིག་མཐོང་ ང་། ཁོང་གི་ ་ ད་ནི་མེ་དང་།
ཁོང་གི་ ་ ོད་ནི་འོད་ ིམ་ ིས་བ ན་འ ག་པས། གསེར་འོད་ལམ་ལམ་འ ོ་བའི་གསེར་བཙ་མ་ཞིག་དང་
འ ། ༣ ཁོང་གིས་ ག་གི་ད ིབས་དང་འ ་བ་ཞིག་བ ིངས་ཏེ། ངའི་ ་ཕོན་པོ་ཞིག་ནས་བ ང་། དེ་ ར་

གས་ཉིད་ ིས་ང་གནམ་སའི་མཚམས་དང་། ་ཡི་ ི་ ས་ ི་ ོད་ ་བཏེགས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཁ་ ང་
ལ་བ ས་པའི་ར་ ོར་ནང་མའི་ ོ་ཁར་ ིད། དེ་ ་ཇོ་བོའི་ གས་ ོ་ ེད་ ི་འ ་ འི་ ོད་གནས་ཏེ། ཁོང་ ོ་

ོང་ ེད་དེ་གནས་སོ༎ ༤ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། དེ་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ང་ ང་།
དེའི་ད ིབས་ནི་ངས་བདེ་ཐང་ནས་མཇལ་བ་དང་གཅིག་མ ངས་ ་འ ག

༥ ་ཡིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་ ོགས་ ་ ོས་དང་ཞེས་ག ངས་པས། ངས་ ང་ ོགས་
་བ ས་པ་ལ། བསང་ ིའི་ ོ་ ང་ ོགས་ ི་ ོ་འ མ་ ་ཁོང་ ོ་ ོང་ ེད་ ི་འ ་ ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་།

༦ ཡང་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ས་འ ས་ཏེ། ག་ ོ་བའི་ ་བ་འདི་ཡིས་བདག་རང་གི་
དམ་པའི་གནས་དང་འ ལ་ ་བ ག ོད་ ིས་མཐོང་ ང་ངམ། ོད་ ིས་ད་ ང་དེ་ལས་ ག་པའི་ ག་ ོ་
བའི་ ་བ་མང་པོ་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཏེ།

༧ ཁོང་གིས་ང་ར་ ོར་ ི་ ོ་ནང་ ིད། ངས་ཡར་བ ས་པས་ ང་ངོས་ ་ ་ག་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་།
༨ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་འདི་ ས་ཤིག་ཅེས་པས། ངས་ ང་ ས་པ་ལ་ ོ་ཞིག་མངོན་

ང་། ༩ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ནང་ ་འ ལ་ནས་ཁོ་ཚས་གནས་འདི་ནས་བ བས་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་
བ་ མས་ལ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ང་ནང་ ་འ ལ་བ་ན། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ོགས་བཞིའི་

ང་ངོས་ ་ ར་བ ོད་ ོག་ཆགས་དང་ ག་ ོ་བའི་གཅན་གཟན་ ི་འ ་ག གས། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ིམ་
ད་ ི་འ ་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་འ ག་པ་མཐོང་། ༡༡ འ ་ ་འདི་དག་ནི་མ ན་ ་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་
ན་པོ་བ ན་ ་འ ེང་འ ག་ལ། དེའི་ ོད་ ་ཤ་ཕན་ ི་ ་ཡ་ཨ་ཟན་ ཱ་ཡང་འ ག་གོ། མི་རེ་རེའི་ལག་ ་
ོས་ཕོར་རེ་བ ང་ཡོད་ལ། ོས་ ི་ ་ ག་ག་སར་འ ལ་ ིན་མཆིས། ༡༢ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ད ི་

སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ན་པོ་ མས་ ིས་ ོག་ ་རང་གི་འ ་ འི་ཁང་པའི་ནང་ ་ཅི་ ེད་ ིན་པ་ ོད་ ིས་
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མཐོང་ ང་ངམ། དེ་དག་གིས་ད་ ང་ ན་ ། གཙ་བོས་ངེད་ཅག་ལ་གཟིགས་མི་ ིད། གཙ་བོས་ ལ་འདི་དོར་
ཟིན་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༡༣ ཡང་ཁོང་གིས། ོད་ ིས་དེ་དག་གི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་གཞན་ མས་ལ་ ོས་དང་
ཟེར་ནས།

༡༤ ཁོང་གིས་ང་ ིད་དེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ ི་ ོར་ ི་ ང་ ོའི་ ོགས་ ་ ིན། དེ་ ་ ད་མེད་
འགའ་ཞིག་ས་ ་བ ད་དེ་ཏམ་ ས་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་མཐོང་། ༡༥ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་
མཐོང་ ང་ངམ། ོད་ ིས་ད་ ང་དེ་ལས་ ག་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་
ཏེ།

༡༦ ང་ ིད་དེ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ར་ ོར་ནང་མར་ ིན། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པའི་ ོ་དང་། མས་དང་བསང་ ིའི་དབར་ ། མི་ཉེར་ ་ཙམ་ ིས་ བ་གཙ་བོའི་གནས་དམ་
པར་གཏད་དེ། ཤར་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་ཉི་མར་ ག་འཚལ་ ིན་འ ག ༡༧ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས།

ོད་ ིས་མཐོང་ ང་ངམ། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ིས་གནས་འདིར་ ད་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་འདི་ད་ ང་
ང་ངམ། ཁོ་ཚས་ ལ་འདིར་ ག་ ལ་ཁོ་ནར་ ད་དེ་ཡང་དང་ཡང་ ་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་བ ངས་པར་མ་

ཟད། ད་ ང་ཁོ་ཚས་ད ག་པ་ འི་བར་ ་འདེགས་པར་ ེད། ༡༨ དེ་བས་བདག་གིས་ ང་ གས་ ོ་བའི་ ོ་
ནས་འ ིན་ལས་མཛད་པར་འ ར། བདག་གི་ ན་ ིས་དེ་དག་ལ་གཟིགས་པར་མི་ ེད་ལ། ིང་ ེ་ཡང་བ ེད་
མི་ ིད། དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ན་ལམ་ ་ ད་ཆེན་པོས་ ་འབོད་ ས་ ང་། བདག་གིས་གསན་མི་ ིད་ཅེས་
ག ངས་སོ༎

༩ ཁོང་གིས་ག ང་ ད་མཐོན་པོས་ངའི་ ་ལམ་ ། མཁར་འདི་ལ་བདག་དོམ་ ེད་མཁན་ཚའི་ལག་ ་
ོག་ལེན་ ི་དམག་ཆས་བཞག་ ེ་མ ན་ ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་ཐོས་ཤིང་། ༢ ོ་ ར་ ་མི་ ག་

ཁ་ ང་ལ་ ོགས་པའི་ ོ་གོང་མ་ནས་ཐོན་ ང་ལ། མི་རེ་རེས་ལག་ ་མི་གསོད་ ེད་ ི་དམག་ཆས་ཐོགས་ནས་
ཡོད། དེའི་ ོད་ ་ ས་ལ་གསོ་རས་ ི་ ་བ་ ོན་ཞིང་། ེད་པར་ ག་ མ་བཏགས་པ་ཞིག་ ང་འ ག དེ་
དག་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ཟངས་ ི་བསང་ ིའི་གམ་ ་བ ད།

༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ནི་ ོན་ཆད་བཀའི་ཕོ་ཉའི་ ེང་ ་ཡོད་ ང་། ད་ནི་དེ་ནས་ཡར་གནས་
དམ་པའི་ ོ་ ེང་ ་འཕགས་འ ག ་ཡིས་ ས་ལ་གསོ་རས་ ོན་ཞིང་། ེད་ལ་ ག་ མ་བཏགས་པ་དེ་བོས་
པ་དང་། ༤ གཙ་བོས་དེ་ལ། ོད་མཁར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོགས་ ན་ ་ ལ་ཏེ། མཁར་ནང་ ་ ག་ ོ་བའི་

་བ་བ བས་པ་ལ་དངན་པ་འཐེན་ཞིང་ ་བར་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ད ལ་བའི་ ེང་ ་ གས་ཁོད་ཅིག་
ཅེས་བ ོས། ༥ ཡང་ངའི་ ་ལམ་ ་ཁོང་གིས་དེ་གཞན་པའི་མི་ མས་ལ། དེའི་ ེས་དེད་དེ་མཁར་ ི་ ོགས་
ཐམས་ཅད་ ལ་ནས་མི་ མས་སོད་ཅིག ོད་ཅག་གིས་གཅེས་པར་འཛན་མི་དགོས་ལ། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་
ཡང་བ ེད་མི་དགོས་པར། ༦ ལོ་ན་ ན་པ་དང་། ལོ་ན་གཞོན་པ་དང་། དེ་མིན་ན་ ང་མ་དང་། ིས་པ་དང་།
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ད་མེད་སོགས་གཅིག་ ང་མ་ ས་པར་ཡོད་ཚད་སོད་ཅིག ཡིན་ནའང་། གས་བཀོད་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ི་
གམ་ ་བཅར་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས་པ་ཐོས་ ང་། དེ་ནས་ཁོ་ཚས་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ི་ ན་པོ་ མས་
ལས་མགོ་བ མ་ ེ་བསད།

༧ ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། གནས་དམ་པ་འདི་མི་གཙང་བར་བཟོས་ཏེ། ར་ ོར་ ི་ནང་ ་མི་བསད་པའི་བེམ་
རོ་ཡིས་བཀང་དགོས། ད་ནི་ ོད་ཅག་ལམ་ལ་ཆས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། དེ་དག་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་མཁར་ནང་
ནས་མི་གསོད་པར་བ མ། ༨ དེ་དག་གསོད་པའི་ལས་ལ་ གས་ཚ། ང་གཅིག་ ་ ལ་ ་བ ད་བཞག་པས། ང་
ཁ་ བ་ ་ས་ལ་ཉལ་ནས། འདི་ ད་ ། ེ་མ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་ གས་ ོ་བ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་

ེང་ ་འཕོས་ནས། ད ི་སི་རལ་བ་ལས་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ ང་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་པར་དགོངས་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ ས་པས། ༩ ཁོང་གིས་ང་ལ། ད ི་སི་རལ་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ི་ ག་ཉེས་ཤིན་ ་ ི་ ེ། ལ་
ཡོངས་ ་ ག་བ ར་བའི་དོན་ ེན་དང་། མཁར་ ི་ ོགས་ ན་ ་ཁ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ིས་ཁེངས་འ ག ད་

ང་དེ་དག་གིས། གཙ་བོས་ ལ་འདི་དོར་ཟིན། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་གཟིགས་པར་མི་འ ར་ཞེས་བཤད་པས།
༡༠ བདག་གི་ ན་ ིས་དེ་དག་གཅེས་པར་མི་འཛན་ལ། དེ་དག་ལ་ ིང་ ེའང་བ ེད་མི་ ིད་པར། དེ་དག་གི་
ཅི་ ས་པ་བཞིན་ལེ་ལན་དེ་དག་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབ་པར་ ་ཞེས་ག ངས། ༡༡ གསོ་རས་ ི་ ་བ་ ོན་ཞིང་།

ེད་ལ་ ག་ མ་བཏགས་པའི་མི་དེས། ངས་ ེད་ ིས་བ ོས་པ་བཞིན་བ བས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ ་ ་ ེབས་ ང་
ངོ་༎

༡༠ ངས་ཡར་ལ་བ ས་པས་བཀའི་ཕོ་ཉའི་ཡང་ ེང་གི་མཁའ་ད ིངས་ ། ཨིན་ ་ཎི་ལའི་དམངས་
དང་ ན་པའི་རིན་ཆེན་ ིའི་ད ིབས་ཤིག་མངོན་ ང་། ༢ གཙ་བོས་གསོ་རས་ ི་ ་བ་ ོན་པའི་མི་

དེ་ལ། ོད་རང་བཀའི་ཕོ་ཉའི་འོག་གི་འཁོར་ ིན་པའི་འཁོར་ལོ་བར་ ་སོང་ ེ། བཀའི་ཕོ་ཉའི་བར་ ་ལག་
པ་གཉིས་ ི་ནང་ ་ཐལ་བ་བ ང་ནས་མཁར་ ེང་ ་གཏོར་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པ་དང་། ངས་མི་དེ་ནང་ ་
འ ལ་བ་མཐོང་། ༣ མི་དེ་ནང་ ་འ ལ་བའི་ ས་ ། བཀའི་ཕོ་ཉ་གནས་དམ་པའི་གཡས་ ོགས་ ་འ ེང་
ཞིང་། ིན་ ིས་ར་ ོར་ནང་མ་དེ་ བ་ནས་འ ག ༤ གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་བཀའི་ཕོ་ཉ་ལས་ཡར་འཕགས་ཏེ་

ོ་ ང་ ་ ོན་པས། གནས་དམ་པའི་ནང་རོལ་ ་ ིན་ ིས་ བ་ཅིང་། མས་ར་ཡང་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་
འོད་ ིས་ཁེངས་པར་ ར། ༥ བཀའ་ཕོ་ཉས་གཤོག་པ་ ེབ་པའི་ ་ནི་ ི་ ོར་ནས་ ང་ཐོས་ བ་ལ། དེ་ནི་ ན་
པའི་ ་ཡིས་ག ང་ ད་འ ིན་པ་དང་འ ། ༦ ཁོང་གིས་གསོ་མའི་ ་བ་ ོན་པའི་མི་དེ་ལ། བཀའི་ཕོ་ཉའི་འོག་
ན་འཁོར་ ིན་པའི་འཁོར་ལོ་དེའི་དབར་ནས་མེ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། མི་དེ་ནང་ ་སོང་ནས་འཁོར་ལོ་
ཞིག་གི་གམ་ ་ལངས་ནས་བ ད་པ་དང་། ༧ བཀའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་བཀའི་ཕོ་ཉའི་ད ས་ ་མེ་ཡོད་པ་དེ་ ་
ལག་པ་བ ིངས་ནས། མེ་ ངས་ཏེ་གསོ་མའི་རས་ཞིབ་མོ་ ོན་པའི་མི་དེའི་ལག་ ་ ད་པས། མི་དེས་ ེར་ཏོ༎
༨ བཀའི་ཕོ་ཉའི་གཤོག་འོག་ ་མིའི་ལག་པ་འ ་བ་ཞིག་མངོན་འ ག་ལ།
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༩ ངས་ཡར་བ ས་པས་བཀའི་ཕོ་ཉའི་མཐའ་ ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡོད་པ་མཐོང་། བཀའི་ཕོ་ཉ་འདི་མཐའ་ ་
འཁོར་ལོ་གཅིག་དང་། བཀའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དེའི་མཐའ་ ་འཁོར་ལོ་གཅིག་བཅས་བཀའི་ཕོ་ཉ་རེ་རེ ་མཐའ་

་དེ་ ར་ ་ཡོད། འཁོར་ལོའི་ཁ་དོག་ནི་༼མ་ཡིག་ ་ད ིབས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ག་ འི་མདོག་དང་འ །
༡༠ འཁོར་ལོ་བཞི་བོའི་ད ིབས་ནི་གཅིག་འ ར་ ང་ལ། འཁོར་ལོའི་ནང་ ་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་འ ། ༡༡ འཁོར་
ལོ་ལམ་ ་ གས་ཚ། ོགས་བཞིར་ ང་བོར་བ ོད་ བ་པ་ལས་ ིར་འཁོར་མི་ ས། མགོ་གང་ལ་ ོགས་
ཡོད་ན་དེ་དག་ ང་དེར་བ ོད་པ་ལས། ལམ་ལ་ གས་པའི་ ས་ ་ ིར་འཁོར་མི་ ས་སོ༎ ༡༢ དེ་དག་གི་

ས་ཡོངས་ཏེ། ཐ་ན་ བ་དང་གཤོག་པ། དེ་མིན་མཐའ་ཡོངས་ ་མིག་གིས་ཁེངས་ཡོད། བཀའི་ཕོ་ཉ་འདི་
བཞི་བོའི་འཁོར་ལོ་དེ་ ར་ ་ ང་། ༡༣ ངས་ཐོས་པ་ ར་ན། འཁོར་ལོ་འདི་དག་གི་མིང་ལ་རང་འཁོར་ཞེས་
ཟེར། ༡༤ བཀའི་ཕོ་ཉ་རེ་རེ་ལ་གདོང་བཞི་རེ་ཡོད་དེ། དང་པོ་བཀའི་ཕོ་ཉའི་གདོང་དང་། གཉིས་པ་ནི་མིའི་
གདོང་དང་། ག མ་པ་ནི་སེང་གེའི་གདོང་དང་། བཞི་བ་ནི་ ག་གི་གདོང་ཡིན་པ་དང་། ༡༥ བཀའི་ཕོ་ཉ་ནི་
ཡར་མཁའ་ ་འཕགས་པར་ ས། འདི་ནི་ངས་ཀེ་བར་གཙང་བོའི་འ མ་ ་མཐོང་བའི་སེམས་ཅན་དེ་ཡིན།
༡༦ བཀའི་ཕོ་ཉ་ལམ་ ་ གས་ཚ། འཁོར་ལོ་ཡང་གམ་ ་བ ོད་པར་ ེད། བཀའི་ཕོ་ཉས་གཤོག་པ་བ ངས་ཏེ་
ས་ངོས་ནས་ཡར་འཕགས་ཚ། འཁོར་ལོ་ཡང་དེ་དང་འ ལ་བར་མི་ ེད། ༡༧ དེ་དག་བ ད་ཚ་འདི་དག་ ང་
འ ག་པར་ ེད་ལ། དེ་དག་ཡར་འཕགས་ཚ་འདི་དག་ ང་མཉམ་ ་ཡར་འཕགས་པར་ ེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། སེམས་ཅན་དེའི་ མ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་ནང་ ་གནས་པ་ཡིན།

༡༨ གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་གནས་དམ་པའི་ ོ་དང་ ལ་ནས། བཀའི་ཕོ་ཉའི་ཡང་ ེང་ ་བ གས།
༡༩ བཀའི་ཕོ་ཉ་ ིར་འ ོ་བའི་ ས་ ། གཤོག་པ་བ ངས་ཏེ་ངའི་མིག་མ ན་ནས་ས་ངོས་དང་ ལ་ནས་
འཁའ་ ་འཕགས་ལ། འཁོར་ལོ་ཡང་དེ་དག་གི་གམ་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ཤར་

ོ་ནས་བ ད་པས། དེ་དག་གི་ཡང་ ེང་ན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ང་ངོ་༎ ༢༠ འདི་ནི་ངས་ཀེ་བར་
གཙང་བོའི་འ མ་ནས་མཐོང་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ི་འོག་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་
ཡིན་པས། ངས་དེ་ནི་བཀའི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་ཤེས། ༢༡ དེ་དག་རེ་རེ་ལ་གདོང་བཞི་རེ་དང་། གཤོག་པ་བཞི་རེ་ཡོད་
ཅིང་། གཤོག་པའི་འོག་ ་མིའི་ལག་པ་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡོད། ༢༢ དེ་དག་གི་གདོང་གི་ མ་པ་དང་། ས་པོའི་
ད ིབས་ནི་ངས་ ོན་ཆད་ཀེ་བར་གཙང་བོའི་འ མ་ ་མཐོང་བ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ མ་ ན་མ ན་ ་ ང་
བོར་བ ོད་པར་ ེད་དོ༎

༡༡ གས་ཉིད་ ིས་ང་བཏེགས་ཏེ། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ཤར་ ོ་ ་ ིད། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་
ཞིག་ལ་ ོ་དེ་ ་མི་ཉེར་ ་ཡོད་ཅིང་། ངས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་དམངས་ ོད་ ི་འགོ་བ་ཨ་ ར་ ི་ ་

ཡ་ཨ་ཟན་ ཱ་དང་། བེ་ ་ ཱའི་ ་པེ་ལད་ ཱ་གཉིས་ཡོད་པ་མཐོང་། ༢ གཙ་བོས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། འདི་དག་
ནི་ཉེས་པ་བསགས་པར་དགའ་བ་དང་། མཁར་ནང་ནས་ངན་ ས་བཤམས་མཁན་ མས་ཡིན། ༣ ཁོ་ཚས་འདི་
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ད་ ། ཁང་པ་ད བ་པའི་ ས་ལ་ད་ ང་རན་མེད། མཁར་འདི་ནི་ ་ང་དང་། ངེད་ཅག་ནི་ཤ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།
༤ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་ ོན་ཅིག ང་བ ན་ཏེ་དེ་དག་ ོལ་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༥ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ངའི་ ེང་ ་བབས་ནས་ང་ལ། ོད་ ིས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེ་ཤོད་
ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཁ་ནས་ཅི་བཤད་པ་དང་། སེམས་ ་
ཅི་ ན་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མ ེན་ཡོད། ༦ ོད་ཅག་གིས་མཁར་ནང་ ་བསད་པའི་མི་ ངས་མང་ ་
འཕེལ་ཞིང་། བེམ་རོས་ ་ ང་ཐམས་ཅད་ཁེངས་ ་བ ག་ཅེས་ག ངས། ༧ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་གིས་མཁར་ནང་ ་བསད་པའི་མི་ མས་ནི་ཤ་ཡིན་ལ། མཁར་འདི་ནི་ ་ང་ཡིན། འོན་
ང་། ོད་ཅག་དེའི་ནང་ནས་ ིར་འདོན་པར་འ ར། ༨ ོད་ཅག་ནི་ ི་མ ང་ལ་ ག་པས། བདག་གིས་ ི་

མ ང་གི་འཇིགས་པ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ ེད་ཅེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ ཡང་འདི་ ད་
། བདག་གིས་ ོད་ཅག་མཁར་ནང་ནས་ ོ་ ིར་བཏོན་ཏེ། ི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་ཅིང་། ོད་ཅག་གི་
ོད་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ེད། ༡༠ ོད་ཅག་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་

མཐའ་མཚམས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།
༡༡ མཁར་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ་ང་ ་མི་འ ར་ལ། ོད་ཅག་ ང་དེའི་ནང་གི་ཤ་ ་འ ར་མི་ ིད། བདག་
གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་མཐའ་མཚམས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད་ན། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ ིག་ ིམས་མ་བ ིས་ལ། བདག་གི་ ིག་
ཡིག་གི་ ེས་ ་ཡང་མ་ གས་པར། ོད་ཅག་གི་མཐའ་འཁོར་ ་གནས་པའི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ངན་ ོལ་ ི་

ེས་ ་ གས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།
༡༣ ངས་ ང་ ོན་ ིན་པའི་ བས་ ། བེ་ ་ ཱའི་ ་བེ་ལད་ ཱ་ཤིའོ༎ དེ་ནས་ང་ཁ་ བ་ ་ས་ལ་ཉལ་ནས།

ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ི་ ད། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་
མས་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་པར་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།

༡༤ གཙ་བོའི་བཀའ་ངའི་ ེང་ ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༡༥ མི་ ་ལགས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ མས་
ིས་ ོད་ ི་ ན་ ་དང་། ོད་རང་གི་རིགས་དང་། ོད་ ི་ཤ་ཉེ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ཡོངས་ཏེ།

འབངས་མི་ མས་ལ། ོད་ཅག་གཙ་བོ་དང་རིང་ ་ ལ་བར་ ིས། ལ་འདི་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ནོར་ ལ་ ་
གནང་བ་ཡིན་ ས། ༡༦ དེ་བས་ ོད་ ིས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་
གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ཐམས་ཅད་རིང་བར་གནས་ ལ་ ེ་ མས་ལ་ ར་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་དག་

ལ་ ེ་གཞན་ མས་ ི་ནང་ལ་འཐོར་ ་བ ག་ ང་། བདག་ནི་དེ་དག་བ ད་ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་དག་
་དེ་དག་གི་དམ་པའི་གནས་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༧ ཡང་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་

ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་དམངས་ཡོད་ འི་ ོད་ནས་ ོད་ཅག་བ ས་ཤིང་། ག་
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སར་འཐོར་བའི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ོད་ཅག་བ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ར་ཡང་ ོད་ཅག་ལ་
ོད་པར་འ ར་ཞེས་ཤོད་དང་། ༡༨ ཁོ་ཚ་དེར་ ེབས་པར་འ ར་ལ། དེའི་ ོད་ནས་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་འདོར་བར་ཡང་ངེས། ༡༩ བདག་གིས་ཁོ་ཚར་གཅིག་མ ན་ ི་སེམས་ཡོད་ ་འ ག་ཅིང་། གས་
ཉིད་གསར་བ་ཁོ་ཚའི་ཁོང་ ་འཇོག་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་ཤ་ ས་ལས་ ོའི་སེམས་མེད་པར་ ས་ཏེ། ཤའི་
སེམས་གནང་བར་ ། ༢༠ དེ་དག་ལ་བདག་གི་ ིག་ ིམས་དང་ ་ལེན་ཞིང་། ིག་ཡིག་ ལ་བཞིན་ ང་ ་
འ ག་པ་དང་། དེ་དག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་དང་། བདག་ནི་དེ་དག་གི་ ་ ་འ ར་ངེས། ༢༡ སེམས་ནི་

ག་ ོ་ཞིང་ཞེ་མེར་བའི་དངོས་པོའི་ ེས་ ་ གས་པ་ལ། བདག་གིས་དེ་དག་གིས་ཇི་ ར་ ད་པ་དེ་ ར་ ་
དེ་དག་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༢༢ དེ་ནས། བཀའི་ཕོ་ཉས་གཤོག་པ་བ ངས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་ མས་ནི་དེ་དག་གི་གམ་ ་གནས་ལ།
དེ་དག་གི་ཡང་ ེང་ན་ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་བ གས། ༢༣ གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་མཁར་ནང་ནས་
འཕགས་ཏེ། མཁར་ཤར་ ི་རི་བོ་དེའི་ ེང་ ་བ གས། ༢༤ གས་ཉིད་ ིས་ང་རང་བཏེགས་ཏེ། ི་ ས་ ི་

ོད་ནས་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ཏེ་ཀལ་ ིའི་ ལ་ ་ཡོད་པའི་བཙན་པ་ མས་ ི་སར་ ིད་པ་དང་། ངས་
མཐོང་བའི་ ི་ ས་དེ་ང་ལས་ཡར་འཕགས། ༢༥ ངས་གཙ་བོས་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་བཙན་ ་ཤོར་བ་

མས་ལ་བཤད་ནས་ཉན་ ་བ ག་གོ།

༡༢ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་རང་ལོག་པར་ ོད་མཁན་
མས་ ི་ ིམ་ ་གནས་ཡོད། དེ་དག་ལ་མིག་ཡོད་ ང་མཐོང་མི་ བ་ལ། ་ཡོད་ ང་ཐོས་མི་ བ་

ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་པའི་ ིམ་ ད་ཡིན་ནོ༎ ༣ དེ་བས་མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ལ་
གཞན་ ་འ མ་པའི་མཁོ་ཆས་ མས་ ་ ིག་ ིས་ཏེ། ཉིན་དཀར་ ི་ ས་ ་དེ་དག་གི་མ ན་ནས་གནས་
གཞན་ ་ ོར་ཅིག དེ་དག་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ཡིན་ཡང་། དེ་ལ་བསམ་གཞིག་ཙམ་ཟད་གཏོང་ཤེས་

ང ིད། ༤ ོད་ ིས་ཉིན་དཀར་ ི་ ས་ ། བཙན་ལ་འ ོ་ཁར་མཁོ་ཆས་ ་ ིག་ ེད་པ་བཞིན། དེ་དག་གི་
མིག་མ ན་ནས་ ོད་ ི་མཁོ་ཆས་ མས་ ་ ིག་ ིས་ཏེ། དགོང་མོའི་ ས་ ། བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་གནས་
གཞན་ ་འ ོ་བ་བཞིན། ོད་རང་དེ་དག་གི་མ ན་ནས་སོངས་ཤིག ༥ ོད་འ ོ་བའི་ཚ། དེ་དག་གི་མིག་
མ ན་ནས་ ང་ལ་ ང་ ་བ ོལ་ཏེ། དེའི་ནང་ནས་མཁོ་ཆས་ མས་འ ེར་དགོས། ༦ དགོང་མོའི་ ས་ ་

ེབས་པ་ན། ོད་ ིས་དེ་དག་གི་མིག་མ ན་ནས་མཁོ་ཆས་ མས་ ག་ལ་བཞག་ཅིང་། གདོང་བཀབ་ནས་ས་
གཞི་མི་མཐོང་བར་ ས་ཏེ་འ ོ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ་ ས་ ་

འོ་ཞེས་ག ངས།
༧ ངས་ཁོང་གིས་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་ ། བཙན་ལ་འ ོ་ཁར་མཁོ་ཆས་ མས་ ་ ིག་ ེད་པ་ ར། ཉིན་

དཀར་ ི་ ས་ ་མཁོ་ཆས་ མས་ ིར་ ེར་བ་དང་། དགོང་མོའི་ ས་ ། ངས་ལག་པས་ ང་ལ་ ང་ ་བ ོལ་
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ཏེ། ན་པ་འཐིབས་པ་ན། དེ་དག་གི་མིག་མ ན་ནས་ ག་ལ་བ ང་ ེ་ ི་ ་སོང་བ་ཡིན།
༨ ི་ཉིན་ ་མོར། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༩ མི་ ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་

དམ། ལོག་པར་ ོད་མཁན་ མས་ ིས་ ོད་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ ེད་ ིན་ཡོད་ཅེས་འ ི་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༠ ོད་
ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། འདི་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ེ་བོ་དང་། ཁོའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ད ི་སི་རལ་
ིམ་ ད་ཡོངས་ལ་ ་ ས་༼མ་ཡིག་ ། ར་བོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཤིག་བ ན་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ག ངས།

༡༡ ཡང་ ོད་ ིས། ང་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ་ ས་ཤིག་ ེ། ངས་ཇི་ ར་ ད་པ་བཞིན་ཁོ་ཚ་ཡང་ ལ་གཞན་ལ་
བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར་ཞེས་ ོས་ཤིག ༡༢ དེ་དག་གི་ ོད་ ི་ ེ་བོས་ ང་ ན་པ་འཐིབས་པའི་ཚ། མཁོ་
ཆས་ མས་ ག་པར་བཞག་ ེ་འ ོའོ༎ དེ་དག་གིས་ ང་ལ་ ང་ ་བ ོལ་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་འ ེར་བ་དང་།
དེས་གདོང་བ ིབས་ནས་ས་གཞི་མི་མཐོང་བར་ཡང་ ་ངེས། ༡༣ བདག་གིས་བདག་གི་ ་ ་དེའི་ ེང་ ་
འཕངས་ནས། དེ་བདག་གི་ ་ ས་བ ང་ ེས། བདག་གི་དེ་ཀལ་ ི་བའི་ ལ་ ི་ ཱ་བེལ་ ་འ ིད་པ་དང་། དེ་

ལ་དེ་ ་ཤི་ཡང་། ལ་དེའི་ས་གཞི་མཐོང་བར་མི་འ ར། ༡༤ དེའི་མཐའ་ན་གནས་པའི་ ོགས་ ེད་མཁན་
ཐམས་ཅད་དང་དེའི་དམག་ད ང་ཡོད་ཚད་བདག་གིས་ ོགས་བཞིར་༼མ་ཡིག་ ། ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
གཏོར་ལ། ི་ ང་ ེ་དེ་དག་གི་ ེས་འདེད་པར་ཡང་འ ར། ༡༥ བདག་གིས་དེ་དག་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་
གཏོར་ཞིང་། ི་ ེ་ མས་ ་བདས་པའི་ཚ། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༦ བདག་
གིས་དེ་དག་ལས་མི་འགའ་ཞིག་ལ་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཉན་ནད་ ི་འཇིགས་པ་ཐེབས་ ་མ་བ ག་
པར། དེ་དག་ ལ་གང་ ་ གས་པ་དེ་ ་ཁོ་ཚའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་བ ོད་པར་མཛད་ན། མི་ མས་

ིས་བདག་གི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༡༧ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༨ མི་ ་ལགས། ོད་ ི་ཟས་བཟའ་ ས་ ིང་འདར་

ལ། ་འ ང་ ས་སེམས་འཚབ་པར་འ ར། ༡༩ ོད་ ིས་ ལ་འདིར་གནས་པའི་མི་སེར་ མས་ལ། གཙ་བོ་
ེ་གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་མི་ཚའི་ ོར་ ེང་ ས། འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚས་ཟས་བཟའ་
ས་ ིང་འདར་བར་འ ར་ལ། ་འ ང་ ས་སེམས་འཚབ་པར་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ ོད་ ་

གནས་པའི་འབངས་མི་ མས་ ིས་ ག་ ལ་བཀོལ་ནས། ལ་འདི་ ོངས་ཤིང་གཅིག་ ང་མི་ ས་པར་ ་
ངེས། ༢༠ ལ་མི་ མས་ ི་ ོང་ཚ་ནི་ ོངས་པར་འ ར་བ་དང་། ས་གཞི་ཡང་ཐང་ ོད་ ་འ ར་ངེས་པས། དེ་

ས་ ོད་ཅག་གི་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་དེའོ༎
༢༡ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༢ མི་ ་ལགས། ོད་ཅག་ད ི་སི་རལ་བའི་ ལ་ ། ས་

ཚད་འ ངས་ན། ི་ ས་ཉམས་པར་འ ར་ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༣ ོད་ ིས་དེ་
དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གཏམ་དཔེ་འདི་མེད་པར་ ས་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་

་མི་བཀོལ་བར་ ་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། དེ་ལས་ ོག་ན་ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། ཉིན་ ངས་ཉེ་བར་ ིན་
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ན། ི་ ས་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་འ ར་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༢༤ ད་ནས་བ ང་། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་
ི་ ོད་ ་ ི་ ས་ ན་མ་དང་གཡོ་ འི་མོ་འདེབས་པ་ཡོད་མི་ ིད། ༢༥ བདག་ ེ། གཙ་བོས་བཀའ་འམ། ཅི་

ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་མངོན་ ་འ ར་བ་ལས་ ས་འ ངས་ཤོར་མི་ ིད། ོད་ཅག་ལོག་
པར་ ོད་པ་ མས་ ིས་ ོས་དང་། བདག་གིས་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་འདིར་འཚ་
བའི་ཉིན་མོར་མངོན་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༦ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༧ མི་ ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་མི་ མས་
ིས། ཁོས་མཐོང་བའི་ ི་ ས་དེས་མ་འོངས་པའི་ ས་ཤིག་ ོན་པ་དང་། ཁོས་བཤད་པའི་ ང་དེས་ ས་ ན་

ཤིན་ ་རིང་བོ་ཞིག་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༢༨ དེ་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་གནང་བའི་བཀའ་ལས་གཅིག་ ང་ ས་འ ངས་ཤོར་མི་ ིད་པར། བདག་གིས་ག ངས་པ་ མས་

ད་ཅིག་ཉིད་ལ་མངོན་ ་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༣ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་བ ན་ཏེ་ད ི་སི་རལ་
བའི་ ོད་ ི་ ང་ ོན་མཁན་ མས་ལ་ ོལ་ཅིག རང་གི་སེམས་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ ོན་མཁན་

མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ན་ཞིང་ ོངས་
པའི་ ང་ ོན་པ་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། དེ་དག་རང་གི་སེམས་ཙམ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ལས།
མངོན་ཤེས་ཅི་ཡང་ཡོད་མི་ ིད། ༤ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ི་ ང་ ོན་པ་ནི་མཚར་ ལ་ ི་ཝ་མོ་དང་
འ ་བར། ༥ ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་ མས་མ་བ ིགས་ལ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་མཁར་ ང་བ ིགས་ཏེ། གཙ་
བོའི་ཉིན་མོར་དེ་ག ལ་སར་འ ེང་ ་འ ག་མ་ ས། ༦ མི་འདི་དག་གིས་མཐོང་བ་ནི་ ན་མ་དང་། གཡོ་

འི་མོ་འདེབས་པ་ཙམ་ཡིན། དེ་དག་གིས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང་། དོན་དངོས་ ་གཙ་བོས་
དེ་དག་མངགས་པ་མ་ཡིན་པར། དེ་དག་གིས་རང་གི་གཏམ་དེ་མངོན་འ ར་འ ང་བར་རེ་བ་ཡིན། ༧ ོད་
ཅག་གིས་ ི་ ས་ ན་མ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། གཡོ་ འི་མོ་བཏབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས། འདི་
ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང་། དོན་དངོས་ ་བདག་གིས་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ག ངས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༨ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ན་བཤད་ཅིང་གཡོ་ ་བ ན་པས། བདག་གིས་
ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་ ། འདི་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༩ བདག་གི་ ག་གིས་ ི་ ས་ ན་མ་མཐོང་ཞིང་།

གཡོ་ ས་མོ་འདེབས་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར། དེ་དག་བདག་གི་མི་སེར་ ི་ཆོས་ཚགས་ ོད་
་འཇོག་མི་ ིད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་དེབ་ཐེར་ ེང་ འང་འགོད་མི་ ིད་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་
འང་ཡོང་མི་ཆོག ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་

དག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ ེ། བདེའོ་ཞེས་ཟེར། དོན་དངོས་ ་ཞི་བདེ་མེད་དེ། དེ་ནི་གཞན་
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ིས་ ིག་པ་བ ངས་པ་ལ། ཁོ་ཚས་དེའི་ ེང་ ་དཀར་ ི་ གས་པ་དང་འ འོ༎ ༡༡ དེ་བས་ ོད་ ི་དཀར་ ི་
གས་མཁན་ མས་ལ། ང་དེ་འ ེལ་བར་འ ར་ཏེ། ག་ཆར་འབབ་ལ་ཉེ། སེར་བ་ལགས། ོད་ཚ་འབབ་

རོགས། ང་འ བ་ ིས་ ང་ ང་འདི་ལ་སེར་ཀ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༢ ང་འདི་འ ེལ་ ེས། མི་
མས་ ིས་ ོད་ཅག་ལ། ོད་ཅག་གིས་དཀར་ ི་ གས་པ་དེ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་མི་འ ིའམ་ཞེས་ག ངས།

༡༣ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ གས་ ོས་ཏེ། ང་འ བ་ལ་ ང་འདི་གས་ ་
འ ག་པ་དང་། གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་ ག་ཆར་ ས་ཤིང་། ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་སེར་བ་ཕབ་ནས་ ང་
འདི་བ ག་པར་ ེད་ངེས། ༡༤ བདག་གིས་འདི་ ར་ ོད་ཅག་གིས་དཀར་ ི་ གས་པའི་ ང་དེ་བཤིག་ནས་

ོམས་པར་ ེད་པ་དང་། ང་འ ེལ་ནས་ ིང་གཞི་མངོན་པའི་ཚ། ོད་ཅག་ ང་དེའི་ནང་ ་འཐིམ་པར་
འ ར་ལ། དེ་ ས་ ོད་ཅག་གི་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༥ བདག་གིས་འདི་ ར་ ང་དང་

ང་ལ་དཀར་ ི་མི་ ོམས་པ་ གས་མཁན་ཚའི་ ེང་ ་བདག་ གས་ ོ་བའི་ ས་ ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ མས་
མངོན་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཅག་ལ། ང་དང་ ང་ལ་དཀར་ ི་ གས་མཁན་ མས་མེད་པར་ ར་
ཏོ་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༡༦ ང་ལ་དཀར་ ི་ གས་མཁན་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ང་ ོན་པ་ཡིན། དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ལ་བ ས་ནས་ ང་བ ན་པ་ ེ། མཁར་འདིའི་ཆེད་ ་ཞི་བདེའི་ ི་ ས་མངོན་ ང་ཞེས་ ས་ ང་། དོན་
དངོས་ ་ཞི་བདེ་མ་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༧ ཡང་འདི་ ད་ ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་རང་གི་རིགས་ ི་ ོད་ ། རང་སེམས་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་
ང་ ོན་པའི་ ་མོ་ མས་ལ་ ང་བ ན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ ོལ་ཅིག ༡༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་
ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ད་མེད་འདི་དག་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་ངོ་༎ དེ་དག་གིས་མི་ མས་ ི་ད ང་

བའི་ ིར་ ་ ས་འབོལ་བཟོས་ཤིང་། ག གས་ ང་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་མར་ད ངས་པའི་མགོ་རས་བཟོས་
ཏེ། གཞན་ ི་གཅེས་ ོག་འ ོག་པར་རེམ། ོད་ ིས་བདག་གི་མི་སེར་ ི་གཅེས་ ོག་འ ོག་ན། རང་གི་ ོག་

ོབ་པར་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༩ ོད་ཅག་གིས་ནས་ ར་མོ་གཉིས་དང་བག་ལེབ་འགའ་རེའི་ཆེད་ ། བདག་གི་
དམངས་ ི་ད ས་ ་བདག་ལ་མཚན་ ོད་ ས་ཤིང་། ན་གཏམ་ལ་ཉན་པའི་དམངས་ལ་ ན་གཏམ་བཤད།
གསོད་མི་ ང་བ་བསད་པ་དང་ ོབ་མི་ ང་བ་བ བས་ཞེས་ག ངས།

༢༠ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ས་འབོལ་ཏེ། ོད་ཅག་
གིས་མི་ ོག་འ ོག་པར་ ེད་ ད་དམ། མི་ ོག་འདབ་ཆགས་ ི་ ོག་བཞིན་ ་ ེད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ ོལ་
བར་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ས་འབོལ་ད ང་བའི་འོག་ནས་ ངས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་འདབ་ཆགས་
བཞིན་བ ང་བའི་མི་ མས་གཏོང་བར་འ ར། ༢༡ ད་ ང་བདག་གིས་ ོད་ཅག་མར་ད ང་བའི་མགོ་རས་
གཤགས་ནས། བདག་གི་མི་སེར་ མས་ ོད་ཅག་གི་ལག་ནས་ཐར་ ་བ ག་ ེ། གཞན་ ིས་འཛན་པར་མི་
འ ར་ལ། ོད་ཅག་གི་ལག་ འང་ ང་བར་མི་ ེད། དེ་ ར་ ོད་ཅག་གིས་བདག་གིས་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་
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པར་འ ར། ༢༢ བདག་གིས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ི་སེམས་ ས་ ་བ ག་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ན་
ིས་དེའི་སེམས་ ས་ཤིང་མི་ངན་པའི་ལག་པ་བ ན་ ་བ ག་ཅིང་། དེ་ལོག་པའི་ལམ་ལས་ ིར་མ་འཁོར་

ཡང་ད་ ང་འཚ་ ་བ ག ༢༣ ོད་ཅག་གིས་ ི་ ས་ ན་མ་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞིང་། མོ་འདེབས་པའི་དོན་
ཡང་བ བ་པར་མི་འ ར་བ་དང་། བདག་གིས་བདག་གི་མི་སེར་ ོད་ཅག་གི་ལག་ནས་ཐར་ ་འ ག་ངེས། དེ་

ར་ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༤ ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་འགའ་འོངས་ཏེ། ངའི་མ ན་ནས་བ ད་པ་ན། ༢ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་
བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༣ མི་ ་ལགས། མི་འདི་དག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ་ ན་མ་སེམས་ ་ཉར་ཞིང་། ཉེས་

པར་ ང་ ེད་ ི་གཏིང་ ོ་མ ན་ ་བཞག་ཡོད་པས། བདག་ལ་དེ་དག་གིས་ གས་བ ག་ ་ ིད་དམ། ༤ དེ་
བས་ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ད ི་སི་
རལ་ ིམ་ ད་ ི་མི་དག་གི་ ོད་ ། རང་གི་ ་ ན་མ་སེམས་ ་ཉར་ཞིང་ཉེས་པར་ ང་ ེད་ ི་གཏིང་ ོ་
མ ན་ ་བཞག་ ང་། ད་ ང་ ང་ ོན་པའི་ ང་ ་འོངས་མཁན་ མས་ལ། བདག་ ེ། གཙ་བོས་ཁོས་ ས་
པའི་ ་བ་ལ་ཁོའི་ ་ ན་མ་མང་པོ་ནང་བཞིན་ལན་གདབ་པར་འ ར།༼ཡང་ན། ཁོས་ ་ ན་མ་མང་པོ་
བ ེན་པའི་ཉེས་པ་བཞིན་ ་ཁོ་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༥ དེ་ ར་ ས་ན་ད ི་
སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་སེམས་དོན་དང་འ ད་ན་དེ་དག་ ིར་འ ེན་པར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ ིས་ ་ ན་མ་བ ེན་ནས་བདག་དང་རིང་ ་ ེས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎

༦ དེ་བས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག
ཇི་ ད་ཅེ་ན། ིར་འཁོར་ཅིག ོད་ཅག་གི་འ ་ ་དང་ ལ་བར་ ིས། ིར་འཁོར་བ་ལས་ ོད་ཅག་གི་ ག་

ོ་བའི་ ་བ་ མས་ ི་ ེས་ ་ གས་མི་ ང་། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་མིའམ། ད ི་སི་རལ་
བའི་ ོད་ ་གནས་གཡར་བ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་། བདག་དང་བར་ཐག་བ ེས་ཏེ་རང་གི་ ་ ན་མ་སེམས་

་ཉར་ཞིང་། ཉེས་པར་ ང་ ེད་ ི་གཏིང་ ོ་མ ན་ ་བཞག་པར་མ་ཟད། ང་ ོན་པའི་གམ་ ་འོངས་ནས་
རང་གི་ ་བའི་ཆེད་ ་བདག་ལ་ གས་བ ག་ ་མཁན་དེ་ལ། བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ་དངོས་ ་ལན་གདབ་
པར་འ ར། ༨ བདག་གིས་དེ་ལ་ཞལ་བ ར་ཏེ། ཁོ་རང་ཉེན་བ ་དང་འ ་ ལ་ ་བཏང་ནས་གཞན་ ིས་
མཐོང་ན་ཡ་ང་བར་ ་བ་དང་། དེ་མིན་བདག་གིས་ཁོ་རང་བདག་གི་དམངས་ ོད་ནས་ཚར་གཅད་པར་ །
དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཅག་གིས་ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།

༩ གལ་ཏེ་ ང་ ོན་པ་ལ་བ ་ ིད་ཐེབས་ནས་ ང་ཚག་གཅིག་བ ན་ན། བདག་ ེ། གཙ་བོས་དེ་ལ་བ ་
ིད་ཐེབས་ ་འ ག་ ང་། བདག་གིས་དེ་ལ་ ག་བ ིངས་ནས་ཁོ་རང་བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བའི་
ོད་ནས་མེད་པར་ ་ངེས། ༡༠ དེ་དག་གིས་རང་གི་ ག་ཉེས་འ ར་དགོས་ལ། ང་ ོན་པའི་ ག་ཉེས་དང་
གས་བ ག་ ་མཁན་ ི་ ག་ཉེས་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ༡༡ དེ་ ར་ ས་ན། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ི་
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མགོ་འཁོར་ནས་ང་དང་མི་འ ལ་ལ། ཉེས་པ་གང་ ང་གི་དབང་གིས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་ཡང་བཟོ་མི་
ིད། དེ་དག་བདག་གི་ ་འབངས་ ་ ར་ན། བདག་ནི་དེ་དག་གི་ ་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་

ག ངས།
༡༢ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༡༣ མི་ ་ལགས། ལ་ ེ་གང་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་

ཏེ་བདག་དང་འགལ་ན། བདག་གིས་ ག་བ ིངས་ནས་དེ་དག་གི་འཁར་བ་གཅག་པ་ ེ། དེ་དག་གི་བཟའ་
འ ་ཟད་ ་བ ག་ནས་ ལ་དེ་ ་ ་གེ་ ེབས་པ་དང་། མི་དང་ ོ་ གས་དེ་ ་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༡༤ དེའི་

ོད་ ་ནོ་ཨ་དང་། ་ནི་ཨེལ་དང་ཡོབ་བཅས་ཡོད་ ང་། དེ་དག་གིས་ ང་རང་གི་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་
རང་ ོག་ ོབ་དགོས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༥ ཡང་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་གཅན་གཟན་ག མ་པོར་ ལ་དེ་ ོག་བ ིས་དང་ ོངས་པར་
གཏོང་ ་བ ག་ ེ། གཅན་གཟན་དང་མི་ མས་བ ོད་མི་ བ་པར་ ས་ཚ། ༡༦ མི་འདི་ག མ་དེའི་ ོད་ ་
ཡོད་ ང་། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་

་ ེ། དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཡང་ ོབ་པར་མི་ ས་པར་ ལ་དེ་ ོངས་པར་
འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས་པའམ།

༡༧ ཡང་ན་བདག་གིས་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་དེ་ ་ ེབས་ ་བ ག་ ེས། ི་མ ང་ལགས། ལ་དེ་
བ ད་ནས་བདག་ལ་མི་དང་ ོ་ གས་དེ་ ་ཚར་གཅོད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༨ མི་དེ་ག མ་
དེའི་ ོད་ ་ཡོད་ ང་། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་
བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཡང་ ོབ་པར་མི་

ས།
༡༩ ཡང་ན་བདག་གིས་གཉན་ནད་ ལ་དེར་བཏང་ནས། བདག་གི་ ོག་ལེན་པར་ ེད་པའི་༼མ་ཡིག་

། ག་དང་འ ེས་པའི་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཁོང་ ོ་དེའི་ ེང་ ་འཕོས་ན། མི་དང་ ོ་ གས་དེའི་ནང་ནས་
ཚར་གཅོད་པར་འ ར། ༢༠ ནོ་ཨ་དང་། ་ནི་ཨེལ་དང་ཡོབ་བཅས་དེའི་ ོད་ ་ཡོད་ ང་། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་
བདག་གིས། བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། དེ་དག་གི་ ང་བདེན་ལ་
བ ེན་ནས་རང་ཁོ་ནའི་ ོག་ ོབ་པ་ལས། རང་གི་ ་དང་ ་མོའི་ ོག་ ང་ ོབ་ཐབས་མེད་ཅེས་ག ངས་ངེས་
ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ི་མ ང་དང་། ་གེ་དང་། གཅན་གཟན་ག མ་པོ་དང་།
གཉན་ནད་ ི་འཇིགས་པ་འདི་བཞི་བོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ེང་ ་ཕབ་ནས། མི་དང་ ོ་ གས་ཚར་གཅད་པར་
མཛད་ན་ཤིན་ ་ཚབས་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༢ ཡིན་ནའང་། དེའི་ ོད་ ་ ག་ ས་ ་ ར་བ་འགའ་ཞིག་
གིས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ ིད་དེ་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ངེས། དེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་གིས་ཅི་ ས་
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ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕབ་པའི་གནོད་ ོན་དེའི་དབང་གིས་སེམས་
གསོ་ཡང་འཐོབ་པར་འ ར། ༢༣ ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་གིས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འ ར་བས། བདག་
གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་ ་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་མཚན་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པའང་ ོགས་པར་
འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༥ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ན་ཤིང་ནི་ཤིང་གཞན་ལས་ ག་གམ།
ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ནི་ཤིང་གཞན་ མས་ ི་ཡལ་ག་ལས་བཟང་ངམ། ༣ དེ་ལས་ཤིང་ ངས་ཏེ་

ཡོ་ཆས་ཅི་ཞིག་བཟོ་ ས། དེ་ཡིས་གཟེར་མ་བཟོས་ཏེ་ ོད་ཆས་ མས་འགེལ་ ས་སམ། ༤ ོས་དང་། དེ་མེ་
ནང་ ་འཕངས་ནས་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཟིན། མེ་ཡིས་ ེ་གཉིས་བ ེགས་ལ་ད ིལ་ཡང་བ ེགས་ཟིན་པས། ཡོ་
ཆས་གང་ཞིག་བཟོ་ ེད་ ་ ང་ངམ། ༥ ད་ཤིང་ ་མ་ ས་པའི་ ོན་ལ་ཡོ་ཆས་ཅི་ཡང་བཟོ་མི་ ང་ན། མེ་ ་
བ ེགས་ ེས་ཡོ་ཆས་གང་ཞིག་བཟོ་ ས་སམ།

༦ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཤིང་མང་པོའི་ནང་གི་ ན་ཤིང་དེ་བདག་གིས་ཇི་ ར་ ད་
ཤིང་ ་ ས་པ་བཞིན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོད་དམངས་ མས་ ང་དེ་ ར་ ་ འོ༎ ༧ དེ་དག་གིས་དེ་དག་ལ་
ཞལ་བ ར་བར་ ། དེ་དག་མེ་ནང་ནས་ ང་བ་ཡིན་ཡང་། མེ་ཡིས་དེ་དག་བ ེག་པར་འ ར། བདག་གིས་དེ་
དག་ལ་ཞལ་བ ར་བའི་ཚ། ོད་ཅག་གིས་བདག་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༨ བདག་གིས་ས་གཞི་ ོངས་
པར་བ ར་ངེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་ངན་བ བས་ཏེ་བདག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༡༦ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཁོའི་
ག་ ོ་བའི་ ་བ་དེ་ མས་ཤེས་ ་འ ག་དགོས། ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་འདི་ ད་

ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ོད་ ི་ ་བ་དང་ ོད་ ི་ ེས་ ལ་ནི། ཀན་ཨན་ ི་ ལ་ཡིན། ོད་
ི་ཕ་ནི་ཨ་མོར་བ་དང་། ོད་ ི་མ་ནི་ཧེད་མ་ཞིག་ཡིན། ༤ ོད་ ི་ ེས་ གས་བཤད་ན། ོད་ཐོག་མར་ ེས་

པའི་ཉིན་མོར་ ོད་ ི་ ེ་ཐག་བཅད་ལ། ས་བ ས་ཏེ་ ོད་ལ་གཙང་ ་ཡང་མ་ ས། ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་ ་
མ་གཏོར་བར་མ་ཟད། ོད་རང་རས་ ིས་བ མས་མཁན་ཡང་མ་ ང་། ༥ གཞན་ ་ཞིག་གི་མིག་གིས་ ང་

ོད་ལ་བ ེ་བ་གནང་བར་མི་ ེད་དེ། གོང་གསལ་ ར་ ོད་ལ་ ིང་ ེ་ ེད་མཁན་ ོན་ནས་མི་འ ག་པར།
ོད་རང་ཐོག་མར་ ེས་པའི་ཉིན་མོར་གཞན་ མས་ ོད་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ ེ་ཞིང་ནང་ ་ག གས།

༦ བདག་ནི་ ོད་ ི་གམ་ ་བ ད་པའི་ཚ། ོད་རང་ ག་གི་ནང་ ་འ ེལ་བ་གཟིགས་ནས། ོད་ལ། ོད་
རང་ ག་གི་ནང་ ་ཡོད་ ང་ད་ ང་འཚ་བར་ ས། ོད་རང་ ག་གི་ནང་ ་ཡོད་ ང་ད་ ང་འཚ་བར་

ས་ཞེས་ག ངས། ༧ བདག་གིས་ ོད་རང་ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཏོག་བཞིན་ཆེར་ ེས་པར་མཛད་པས། ོད་རང་
རིམ་ ིས་ནར་སོན་ཏེ་། ་མ་ ས་ཤིང་ ་ལོ་རིང་བོར་ ེས་ནས་ཤིན་ ་མཛས་པར་ ར་ ང་། ོད་ད་ ང་
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གཅེར་ ར་ ས་འ ག ༨ བདག་ནི་ ོད་ ི་གམ་ ་བ ད་པའི་ཚ། ོད་ ི་ལང་ཚ་ མ་པར་ ིན་པ་གཟིགས་
ནས། ་བ་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་བཀབ་ ེ་ ོད་ ི་ ས་པོ་བ ིབས་པར་མ་ཟད། ོད་དང་མཉམ་ ་འ ག་
པར་ད ་མནའ་བཞེས་པས་ ོད་ནི་བདག་ལ་དབང་བར་ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ དེ་ ས།
བདག་གིས་ ོད་རང་ ས་བ ས་ཏེ་ ས་ ེང་གི་ ག་གཙང་བར་བཟོས་པ་མ་ཟད། ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་ མ་
ཡང་ གས་པར་མཛད། ༡༠ བདག་གིས་ ང་ ོད་ ི་ ས་ལ་མེ་ཏོག་དང་ ན་པའི་ ་བ་བཞག་ཅིང་། ང་ལ་

་ མ་ ི་ མ་བ ོན་པ་དང་། དེ་མིན་གསོ་རས་ཞིབ་མོས་ ོད་ལ་ ་རགས་བཅིངས་ཤིང་། ོད་ ི་ ས་ལ་
ཟ་འོག་གོས་ ིས་གཡོགས། ༡༡ དེ་མིན་ ོད་ ི་ ས་ལ་ ན་ཆ་བཏགས་པ་ ེ། ལག་ག བ་ ོད་ ི་ལག་མགོར་
བ ོར་ཞིང་། གསེར་ ི་ ན་ཆ་ ོད་ ི་མགོ་ ་བཏགས། ༡༢ བདག་གིས་ད་ ང་ ོད་ ི་ ་ལ་ ་ལོང་དང་། ་
ལ་ ་ལོང་། མགོ་ལ་ཅོད་པན་ཡང་བཏགས། ༡༣ དེ་ ར། ོད་ ི་ ན་ཆ་ལ་གསེར་ད ལ་དང་། ོན་པ་ལ་གསོ་
རས་ཞིབ་མོའི་ ་དང་ཟ་འོག་གོས། དེ་མིན་མེ་ཏོག་ ན་པའི་ ་བ་བཅས་ཡོད་ཅིང་། བཟའ་བ་ལ་ ེ་ཞིབ་དང་

ང་ ི། དེ་མིན་ མ་བཅས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་ཁ་ ོ་ ེ་འ ས་ ང་ཤིན་ ་མཚར་བས་ ལ་མོའི་གཟི་
ིན་ཐོབ་པར་ ར། ༡༤ ོད་ ི་ཁ་ ོ་ ེ་འ ས་མཚར་བས་ ི་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ན་ གས་ ས་པར་ ར།
ོད་ ི་ཁ་ ོ་ ེ་འ ས་དེ་ ར་མཚར་བ་ནི་བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་གཟི་འོད་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་

བོས་ག ངས།
༡༥ འོན་ ང་། ོད་ ིས་རང་གི་ཁ་ ོ་ ེ་འ ས་དང་། ོད་ ི་ ན་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ལོག་པར་གཡེམ།

ོད་ནི་ལོག་གཡེམ་ ི་ལས་ལ་ གས་པས། ལམ་འ ོ་བ་ མས་དང་ཡང་རང་དགར་ ོད། ༡༦ ོད་ ིས་ ་ཡིས་
རང་ཉིད་ལ་ ི་བ ིགས་ཏེ། དེའི་ ེང་ ་ལོག་པར་གཡེམ། འདི་ ་ འི་ ་བ་ནི་མ་འོངས་པར་ཡོད་པར་མི་
འ ར་ལ་ཡོད་ ང་མི་ ིད། ༡༧ དེ་མིན་ ོད་ ིས་བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ཡིད་འོང་གི་གསེར་ད ལ་
དང་། རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ ིས་མིའི་ཤ་ གས་བཟོས་ནས་དེ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ། ༡༨ ཡང་ ོད་ ི་མེ་ཏོག་ ན་
པའི་ ་བ་དེའི་ ེང་ ་བ ོན་པ་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་ གས་ མ་དང་ ོས་དེའི་མ ན་ ་བཤམ་པར་ ེད།
༡༩ ད་ ང་བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་བཟའ་བ་ ེ། བདག་གིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ་ཞིབ་དང་། མ་
དང་། ང་ ི་ཡང་དེའི་མ ན་ ་བཤམས་ནས་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པར་ ལ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༠ དེ་མིན་ ོད་ ིས་བདག་གིས་ ོད་ལ་བཙའ་ ་བ ག་པའི་ ་དང་ ་མོ་ཡང་ཁོའི་ཆེད་ ་མེ་ ་
བ ེགས། ༢༡ ོད་ ིས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ནི་ ་བ་ ང་ ར་སེམས་ ང་། བདག་གི་ ་དང་ ་མོ་བསད་ནས་
དེ་དག་ཁོའི་ཆེད་ ་མེ་ ་འ ལ་དེ་རིགས་སམ། ༢༢ ོད་ ིས་ ག་ ོ་བ་དང་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་ ་བ་འདི་
དག་བ བས་པ་ལས། ོད་ ང་ འི་ ས་ ་ ས་གཅེར་ ར་ ང་ ེ་ ག་གི་ནང་ ་འཕག་པའི་ཉིན་མོ་དེ་
བ ེད་འ ག

༢༣ ོད་ ིས་ ་བ་ངན་པ་འདི་དག་བ བས་པའི་ ེས་ །༼གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ོད་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་
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ངེས། ོད་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་ངེས་ཞེས་ག ངས།༽ ༢༤ ད་ ང་རང་གི་ཆེད་ ་ ད་ མ་པོར་གནས་པའི་ཐོག་
ཁང་བ ན་ཅིང་། ་ ང་ ན་ ་མལ་ ི་བ ིགས། ༢༥ ོད་ ིས་ ང་མདོ་ ན་ ་མལ་ ི་བ ིགས་ནས། རང་
གི་ཁ་ ོ་ ེ་འ ས་མི་མཛས་པར་ ས་པ་དང་། ལམ་འ ོ་བ་ཡོད་ཚད་དང་ལོག་པར་ཡང་གཡེམ། ༢༦ ོད་ ིས་
ད་ ང་འདོད་པ་ ་ཡན་ ་བཏང་བའི་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་དང་ལོག་པར་གཡེམ་ནས། ོད་ ི་ལོག་གཡེམ་ཚད་
ཇེ་ ག་ ་བཏང་ ེ་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་བ ངས། ༢༧ དེའི་ ིར། བདག་གི་ ག་བ ིངས་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་ཞིང་།

ོད་ ི་བཟའ་འ ་ མས་ཇེ་ ང་ ་གཏོང་བ་དང་། ོད་ནི་ ོད་ལ་ ང་བའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ་མོ་ མས་
༼ ་མོ་ མས་ཞེས་པ་ནི། ོང་ཚ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། གཤམ་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ ི་ལག་ ་ ད་ནས།
དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ཅི་འདོད་ ་ བ་ཚད་ ་ངེས། དེ་དག་གིས་ ོད་ ིས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་མཐོང་ནས་ངོ་
གནོངས་པར་འ ར། ༢༨ ོད་ ི་འདོད་པ་ལ་ཁེངས་པ་མེད་པས་ཨ་ ར་བ་ མས་དང་ལོག་པར་ ད། དེ་དག་
དང་ལོག་པར་ ད་ ང་ད་ ང་ཡིད་ཚམས་པར་མ་ ར་བས། ༢༩ ཚང་ཟོང་གི་ ལ་ཏེ། ཀལ་ ི་བའི་ ལ་ ི་
བར་ ་ལོག་གཡེམ་ལ་མང་ ་ གས་ ང་། ོད་ད་ ང་ཚམས་པར་མ་ ར་ཏོ༎

༣༠ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ ོད་འདི་དག་ནི། ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པའི་ ད་འཚང་མའི་ ོད་
པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། ོད་ ི་སེམས་ གས་ནི་ཇི་འ འི་གཉོམ་པ་ལ་ཨང་། ༣༡ ོད་ ིས་ ང་མདོ་ ན་ ་ ད་

མ་པོར་གནས་པའི་ཐོག་ཁང་བ ན་ཅིང་། ང་མདོ་ ན་ ་མལ་ ི་བ ིགས་པ་དང་། ད་ ང་ད ལ་ཡང་མི་
ལེན་པས་ ད་འཚང་མ་དང་ཡང་མི་འ ། ༣༢ ི་ ད། ལོག་གཡེམ་ལ་དགའ་བའི་ ང་མ་ ོད། ི་མི་ ེ་ལེན་

ེད་དགོས་ ང་རང་གི་ ོ་ག་ ེ་ལེན་ ེད་མི་འདོད་པ་འདི་ཅི་ཡིན། ༣༣ ད་འཚང་མ་ མས་ ིས་གཞན་ ི་
ད ལ་ལེན་ཡང་། ོད་ ིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ་རང་ཉིད་དགའ་བའི་མི་དེ་ལ་ད ལ་ ེར་ཞིང་། དེ་དག་ ོགས་

ན་ནས་འོངས་ཏེ་རང་དང་ལོག་གཡེམ་ ེད་ཆེད་ ོག་ད ལ་ ེར་བར་ ེད། ༣༤ ོད་ ི་ལོག་གཡེམ་ ེད་
ལ་ནི་ ད་མེད་གཞན་དང་མི་མ ན་ཏེ། མི་གཞན་ ིས་ ོད་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་མ་ཡིན་པར། ོད་ ིས་མི་

གཞན་ལ་ད ལ་ ིན་པ་ལས་གཞན་ ིས་ ོད་ལ་ད ལ་ ིན་པ་མ་ཡིན། དེ་བས་ ོད་དང་ ད་མེད་གཞན་ནི་
མི་གཅིག་གོ།

༣༥ ད་འཚང་མ་ ོད་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༣༦ ོད་ ིས་མི་གཙང་བ་ ིར་ ོ་ཞིང་། ོད་
ིས་ ོད་ ི་དགའ་ས་དང་ལོག་པར་གཡེམ་ནས་ཁོག་ ད་ ིར་ ང་བ་དང་། ག་ ོ་བའི་འ ་ ་ མས་ལ་
ག་ ས་ཤིང་། ་དང་ ་མོའི་ ག་དེ་ལ་ ལ་བས། ༣༧ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ིང་ཉེ་དགའ་ས་དང་ ོད་ ི་ད ་

བོ་ མས་བ ས་ཏེ། མཐའ་བཞི་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བ་དང་། ོད་ ི་ཁོག་ ད་ ིར་ ང་ནས་དེ་དག་ཡིད་ཚམས་
རག་བར་ ་བ ་ ་འ ག་ངས། ༣༨ ཞལ་ ེ་དཔོན་པོས་ ད་མེད་འ ོན་མ་དང་མི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་

ད་མེད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་བཞིན། བདག་གིས་ ང་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། བདག་གི་ གས་
ོས་ཤིང་ ག་དོག་ ས་པས་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ ེད། ༣༩ བདག་གིས་ ོད་དེ་
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དག་གི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ ད་ མ་པོར་གནས་པའི་ཐོག་ཁང་གཏོར་བ་དང་། ོད་
ི་མལ་ ི་མཐོན་པོ་དེ་བཤིག་པར་མ་ཟད། ོད་ ི་ ་བ་བ ས། ཡིད་ ་འོང་བའི་ ན་ཆ་འ ོགས་ཏེ་ ོད་

གཅེར་ ར་གཏོང་ངེས། ༤༠ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ ོལ་ ེད་ ་མི་མང་པོ་ ིད་འོངས་ནས། ོ་ཡིས་ ོད་རང་
གསོད་ཅིང་། ི་མ ང་གིས་ ོད་རང་ཕིག་ ེས། ༤༡ ཁང་པ་མེ་ ་བ ེགས་ཏེ་ ད་མེད་མང་པོའི་ ང་ ་ ོད་
ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། བདག་གིས་ ོད་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་ ་མི་འ ག་ལ། མི་གཞན་ད ལ་ཡང་ ེར་

་འ ག་མི་ ིད། ༤༢ དེ་ ར་མཛད་ན། བདག་ ོད་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོས་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་པར་འ ར་ལ།
བདག་གི་ ག་དོག་ ང་ ོད་དང་འ ལ་ནས། བདག་ཞི་བར་གནས་པ་ལས་ ར་ཞེ་ ང་ལངས་མི་ ིད།

༤༣ ོད་ ིས་ ང་ འི་ ས་ ི་ཉིན་མོ་མ་ ན་པར། ་བ་འདི་དག་གི་ ེང་ནས་བདག་ལ་ཁོང་ ོ་ལངས་
་བ ག་པས། བདག་གིས་ ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་ལེ་ལན་ ོད་ ི་མགོ་ཐོག་ལ་འབབ་ ་འ ག་པ་དང་།
ོད་ནི་ལོག་གཡེམ་ལ་ཞེན་ནས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ ང་བ བ་པར་མི་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་

ག ངས།
༤༤ གཏམ་དཔེ་ལ་མཁས་པ་ མས་ ིས། མ་ནི་ཇི་ ར་ ་མོ་ཡང་དེ་ ར་རོ་ཞེས་གཏམ་དཔེ་ཡིས་ ོད་ལ་

ོལ་བར་འ ར། ༤༥ ོད་ནི་ ོད་ ི་མའི་ ་མོ་ ེ། ོ་ག་དང་ ་ ་མོ་འདོར་མཁན་དེ་ཡིན། ོད་ནི་ ོད་ ི་ཨ་
ཅེ་ མས་ ི་ ་མོ་ ེ། ོ་ག་དང་ ་ ་མོ་འདོར་མཁན་དེ་ཡིན། ོད་ ི་མ་ནི་ཧེད་མ་དང་། ོད་ ི་ཕ་ནི་ཨ་
མོར་བ་ཡིན། ༤༦ ོད་ ི་ཨ་ཅེ་ནི་ས་མར་ ཱ་ཡིན་ལ། ཁོ་མོ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ མས་ ོད་ ི་གཡོན་ ོགས་ ་
ཡོད། ོད་ ི་ ་མོ་ནི་ས་དོམ་ཡིན་ལ། ཁོ་མོ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ མས་ ོད་ ི་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད། ༤༧ ོད་
ནི་དེ་དག་གི་ ོད་པའི་ ེས་མ་འ ངས་ལ། དེ་དག་གི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ ང་མ་བ བས་པར། དོན་དེ་
དག་ ང་བར་སེམས་ ང་ ོད་ ི་ ་ ོད་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་དག་ལས་ ང་ངན་ནོ༎ ༤༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ོད་

ི་ ་མོ་ས་དོམ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ མས་ ིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་མོ་ མས་ ིས་ཅི་ ས་པ་ མས་ད་ ང་
ད་མེད། ༤༩ ོས་དང་། ོད་ ི་ ་མོ་ས་དོམ་ ི་ ག་ཉེས་ནི་འདི་ ་ ེ། ཁོ་མོ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ཚར་ང་ ལ་

ཆེ་ལ། འ ་རིགས་ཤིན་ ་མོད་པས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ ིན་མཆིས་ ང་། ག་བ ལ་ ་ ར་བ་དང་ཉམ་
ཐག་པའི་ལག་པ་ ོར་བར་མི་ ེད། ༥༠ དེ་དག་ནི་ཁེངས་པས་བ ས་ཏེ། བདག་གི་ ང་ ་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་

མས་བ བས་པས། བདག་གིས་ ན་ལམ་ ་མངོན་ཚ་དེ་དག་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༥༡ ས་མར་ ཱའི་ཉེས་པ་ནི་
ོད་ ི་ཉེས་པའི་ ེད་ཀ་ལས་མི་འ ག་ ེ། ོད་ ིས་བ བས་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ནི་ཁོ་མོ་ལས་ ང་མང་

བས། ོད་ ི་ ིང་མོ་ མས་ནི་ ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་དང་བ ར་ན་ ང་བདེན་ ་ ང་། ༥༢ ོད་ ིས་རང་
གི་ ིང་མོ་ མས་ནི་ ང་བདེན་ ་ ང་༼ ང་བདེན་ ་ ང་ཞེས་པ་དེ། ངོ་གནོངས་པར་ ིས་ཞེས་ ང་བ ར་
ཆོག༽ན། རང་གི་ངོ་ཚ་རང་གི་འ ར་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ནི་དེ་དག་ལས་
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ང་ ག་ ོ་བས། དེ་དག་ནི་ ོད་དང་བ ར་ན་ ང་བདེན་ ་ ང་། ོད་ ིས་རང་གི་ ིང་མོ་ མས་ནི་ ང་
བདེན་ ་ ང་ན། ོད་རང་གི་ངོ་ཚ་རང་གིས་འ ར་དགོས།

༥༣ བདག་གིས་བཙན་ ་ ེར་བ་དེ་དག་ ིར་འ ེན་པ་ ེ། ས་དོམ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ མས་དང་། ས་མར་
ཱ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ མས་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་ལས་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ིར་འ ེན་པར་འ ར། ༥༤ དེ་
ར་ ས་ན་ ོད་ ིས་རང་གི་ངོ་ཚ་འ ར་བར་ ས་ལ། དེ་མིན་ ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དེ་དག་

ལ་སེམས་གསོ་འཐོབ་ཅིང་། ོད་རང་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༥༥ ོད་ ི་ ་མོ་ས་དོམ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་
མས་ ིར་རང་གནས་ ་ལོག་པར་འ ར་ལ། ས་མར་ ཱ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ་ མས་དང་། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་

མོ་ མས་ ང་ ིར་རང་གནས་ ་ལོག་པར་འ ར། ༥༦–༥༧ ོད་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པའི་ཉིན་མོ་དང་། ོད་ ི་
ོན་ངན་ མས་ ིར་མ་མངོན་པའི་ ོན་ལ། ོད་ ི་འ ་ ལ་ནི་ ོད་ ི་ ་མོ་ས་དོམ་ཡིན། བ ས་ ོད་ཐེབས་

པའི་ཨ་རམ་ ི་ ་མོ་ མས་དང་། ཨ་རམ་མཐའ་འཁོར་ ་གནས་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ་མོ་ མས་ནི་ ོད་ལ་
ང་ཞིང་། ོད་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༥༨ གཙ་བོས། ོད་ ི་འདོད་ཞེན་དང་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་
མས་ ོད་ ིས་ ར་ཟིན་ཞེས་ག ངས། ༥༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དམ་བཅའ་ལ་ཡིད་ ེན་མེད་

ཅིང་། མནའ་འ ེལ་ བ་ ་འདོར་མཁན་ ོད་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ིས་ཅི་ ད་པ་བཞིན་མཛད་ངེས།
༦༠ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ ོད་རང་ ང་ ས་ ་ ོད་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ གས་ ་བ ང་ཡོད་

ལ། ོད་དང་གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་ ང་འདེབས་པར་འ ར། ༦༡ ོད་ ིས་རང་གི་ཨ་ཅེ་དང་ ་མོར་ ེ་ལེན་
ེད་པའི་ཚ། རང་གིས་ཅི་ ད་པ་ མས་སེམས་ལ་ ན་ནས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ཞིང་། བདག་གིས་དེ་དག་
ོད་ ི་ ་ ་མོར་གནང་བ་ནི་ཞལ་ཆད་ ར་གནང་བ་མ་ཡིན། ༦༢ བདག་གིས་ ོད་ལ་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་

དེ་བ ན་པོར་ ང་ངེས།༼ ོད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།༽ ༦༣ བདག་གིས་ ོད་ ི་ཉེས་
པ་ མས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ ས། དེ་དག་སེམས་ ་ ན་ནས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་བ་དང་། ོད་ ི་ངོ་ཚ་
དེ་ ན་ནས་ཁ་ གས་མི་ བ་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༧ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ་ཁེད་
འ ི་བའམ་དཔེ་དགོད་དགོས། ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་

ཅེ་ན། ག་ ོད་ཅིག་ཡོད་པ་ལ། གཤོག་པ་ཆེ་ཞིང་ ོ་ ་རིང་ལ་མ ག་པ་དང་། ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་གནས། དེ་
ཉིད་ལི་བ་ནོན་ ་འ ར་ནས་ ག་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ ང་གཅིག་ ེ། ༤ ག་ཤིང་གི་ ེ་མོའི་ཡལ་ག་ནེམ་པོ་ཞིག་
བཅག་ནས་ཚང་ཟོང་གི་ ལ་ ་ ེར་ཏེ། ཉོ་འཚང་གི་མཁར་ནང་ ་བཞག ༥ ཡང་ད ི་སི་རལ་ ལ་ ི་ཡལ་ག་
ཅིག་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་དང་། ་བོའི་འ མ་ ་ ང་མ་འདེབས་པ་བཞིན་བ གས་པས། ༦ རིམ་ ིས་ ་བ་ ས་
ཏེ། ག་ཅིང་ ང་བའི་ ན་ཤིང་ ་ ར། དེའི་ཡལ་ག་ནི་ ག་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ ས་ཤིང་། ་བ་ནི་ ག་ ོད་

ི་འོག་ ་གནས། དེ་ ར་ ན་ཤིང་ ་ ར་ཏེ་ཡལ་ག་ ས་ཤིང་ ་ ་འ ས་པར་ ར།
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༧ ཡང་གཤོག་པ་ཆེ་ཞིང་ ོ་ ་རིང་བའི་ ག་ ོད་ཅིག་ཡོད་པ་ལ། ན་ཤིང་འདི་གང་ ་བཏབ་པའི་
གཤོང་ས་དེ་ནས་ ་བ་ ག་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ ས་ཤིང་ཡལ་ག་ ེས་ནས་དེས་ ་འ ེན་པར་རེའོ༎ ༨ ོང་བོ་
འདི་ནི་ས་གཤིན་ཞིང་ ་མོད་པའི་ ལ་ ་ཡོད་པས། ཡལ་ག་ ས་ཤིང་འ ས་ ་ཐོགས་ཏེ་ཡིད་ ་འོང་བའི་

ན་ཤིང་ཞིག་ ་འ ར་ བ་ཅེས་པ་དེའོ༎ ༩ ཡང་ ོད་ ིསགཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ན་ཤིང་འདི་ ས་ ས་སམ། ག་ ོད་ ིས་དེའི་ ་བ་བཏོན་ཞིང་། དེའི་འ ས་ ་
གཏོར་ནས་ ེམ་པ་དང་། དེ་ལ་ཐོགས་པའི་གསར་ ེས་ལོ་མ་ མས་ ང་ ེམ་པ་མ་ཡིན་ནམ། གས་ཆེན་པོ་
དང་མི་དམངས་མང་པོ་མེད་ ང་དེའི་ ་བ་འདོན་པར་ ས། ༡༠ ན་ཤིང་འདི་བ གས་པ་ཡིན་པས་ ས་
པར་ ས་སམ། ཤར་ ང་ག གས་པ་ཙམ་ ིས་ཡོངས་ ་ ེམ་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ ེས་སའི་གཤོང་ ་དེའི་ནང་

་ ེམ་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎
༡༡ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༢ ོད་ ིས་ལོག་ལམ་ ་ གས་པ་ མས་ལ། ོད་ཅག་

གིས་ ་བ་འདི་ མས་ཅི་ཡིན་པ་ཤེས་མི་ ིད་ཅེས་ཤོད་ཅིག ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ ོན་ཆད་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ་ ེབས་ནས། དེའི་ནང་ན་གནས་པའི་ ེ་བོ་དང་འགོ་བ་ མས་རང་ཉིད་ ོད་སའི་ ཱ་བེལ་ ་ ེར།

༡༣ ད ི་སི་རལ་རིགས་ ད་ལས་མི་གཅིག་བདམས་ཏེ་ཁོ་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ཅིང་མནའ་བོར་བ་དང་། ལ་
ེའི་ ོད་ ི་དབང་ གས་ ན་པ་ མས་བཙན་ ་ ེར་ཏེ། ༡༤ ལ་ ེ་འདི་དམའ་སར་ ོད་པ་ལས་ ོབས་
ན་ ་འ ར་མི་ ས་པར། མནའ་འ ེལ་ ི་ཁ་ཆད་བ ང་ན་ད་གཟོད་གནས་ བ་པར་ ས། ༡༥ འོན་ ང་ཁོ་

རང་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ངོ་ལོག་ཅིང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས། ཁོ་ལ་ ་དང་དམངས་མང་པོ་
གཡོར་ཅིག་ཅེས་ ས། ཁོའི་ ་བ་འདི་བདེ་ ག་ངང་འ བ་བམ། ་བ་འདི་ ར་བ བ་མཁན་ ི་མི་དེ་ནི་ཐར་
བར་ ས་སམ། ཁོ་རང་ཁ་ཆད་དང་འགལ་ནས་འ ོ་བར་ ས་སམ། ༡༦ ཁོས་ ལ་པོར་མནའ་བོར་བ་ལ་ ང་

ང་དང་། ལ་པོ་དང་ཁོ་གཉིས་ ིས་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་ བ་ ་དོར་བ་ཡིན་པས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ཁོ་ནི་ཁོ་

རང་ ལ་པོར་འཇོག་མཁན་ནམ། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ ལ་སར་འཆི་བར་ངེས། ༡༧ ད ་བོས་མཁར་ ོང་བ ིགས་
ཤིང་ ེགས་ ་བཀོད་དེ། མི་མང་པོ་གསོད་ཆེད་ཁོ་དང་ག ལ་འ ེད་པའི་ ས་ ། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ལ་དམག་
གི་ད ང་ཆེན་པོ་དང་མང་ཚགས་ཤིན་ ་མང་ཡང་ཁོ་ལ་རོགས་དམ་ ་མི་ ས། ༡༨ ཁོས་མནའ་ལ་ ང་ ང་
དང་མནའ་འ ེལ་ ི་ཁ་ཆད་ བ་ ་དོར་ཞིང་མགོ་བོ་བ ར་ཟིན་ ང་། ད་ ང་ ་བ་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་
བ བས་པས་འ ོ་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས། ༡༩ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་
གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ། ཁོས་བདག་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་བོར་བའི་
མནའ་ལ་ ང་ ང་དང་། བདག་དཔང་ ་བ གས་ནས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ བ་ ་དོར་བས། བདག་གིས་
ཉེས་པ་འདི་ཁོའི་མགོ་ཐོག་ ་འབེབ་པར་འ ར། ༢༠ བདག་གིས་བདག་གི་ ་ ་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་འཕེན་པས།
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ཁོ་རང་བདག་གིས་ ་ ས་འཛན་པར་འ ར། བདག་གིས་ཁོ་རང་ ཱ་བེལ་ ་འ ིད་ཅིང་། ཁོས་བདག་དང་
འགལ་བའི་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ ེན་ ིས་དེ་ ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ༢༡ ཁོའི་དམག་ད ང་གི་ཚགས་
ལས་ ོས་པ་ མས་ནི་ ིའི་འོག་ ་འཆི་ཞིང་། ལ་ ་ ས་པ་ མས་ནི་ ོགས་བཞིར་༼མ་ཡིག་ ། ང་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽འཐོར་བར་འ ར། དེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་བཀའ་འདི་འབེབ་མཁན་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོ་ཡིན་པ་
ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ག་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཅག་ནས་འ གས་པ་ ེ། ཆེས་ ེ་
མོར་གནས་པའི་ཡལ་ག་ནེམ་པོ་ཞིག་བཅག་ནས་རི་ཆེས་མཐོ་བ་ཞིག་གི་ ེང་ ་འ གས་པར་ ེད། ༢༣ དེ་ད ི་
སི་རལ་ ི་རི་མཐོན་པོའི་ ེང་ ་བ གས་ ེས། དེ་ལ་ཡལ་ག་ ས་ཤིང་འ ས་ ་ཐོགས་ནས་ཡིད་ ་འོང་བའི་

ག་ཤིང་ཞིག་ ་འ ར་ལ། འདབ་ཆགས་ ་ཚགས་དེའི་འོག་ ་འ ས་པ་ ེ། ཡལ་གའི་ ིབ་འོག་ ་གནས་
འཆའ་བར་འ ར། ༢༤ རི་ཐང་གི་ ོང་བོ་ མས་ ིས་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ོང་བོ་རིང་བོ་དམའ་བ་དང་། ོང་
བོ་དམའ་མོ་མཐོ་བར་ ེད་ལ། ོང་བོ་ ོན་པོ་ ེམ་པ་དང་ མ་པོ་ ས་ ་འ ག་པ་ཤེས་པར་འ ར། བདག་ ེ།
གཙ་བོས་དེ་ ར་ག ངས་ལ་དེ་ ར་མཛད་པར་ཡང་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༨ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ །
ཕ་ཡིས་ ན་འ མ་ ར་བོ་བཟས་ན། ་ཡི་སོ་གཙད་པར་འ ར་ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་དེ་བཀོལ་བ་

ཡིན། ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་
མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། ོད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ། ད་ནས་བ ང་གཏམ་དཔེ་འདི་བཀོལ་བའི་

་ཞིག་མེད་པར་འ ར། ༤ ོས་དང་། འཇིག་ ེན་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ཕ་ཇི་ ར་བདག་
ལ་དབང་བ་བཞིན། ་ཡང་དེ་ ར་བདག་ལ་དབང་བར་འ ར། ཉེས་པ་བསགས་མཁན་དེ་འཆི་བར་ངེས།

༥ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ ང་བདེན་ ོང་བར་དགའ་ན། དེ་ཡིས་ ང་བོ་འོས་འཚམ་ ི་ ་བ་བ བ་པར་འོས།
༦ དེ་གང་ཞེ་ན། རི་མགོ་ནས་འ ་ ་ལ་ ལ་བའི་དངོས་པོ་བཟའ་མ་ ོང་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་འ ་ ་ལ་
ཡར་ ོས་ ་མ་ ོང་བ་དང་། ིམ་མཚས་ ི་ ང་མ་མི་གཙང་བར་བཟོས་མ་ ོང་བ་དང་། ད་མེད་ལ་ ་
མཚན་འབབ་ ས་གམ་ ་བཅར་མ་ ོང་བ་དང་། ༧ གཞན་ལ་ ོང་རེག་ ་འ ག་མ་ ོང་བ་ ེ། གཞན་ ི་ ་
ལོན་ ས་ ་འཇལ་བ་དང་། གཞན་ ི་དངོས་པོ་འ ོག་མ་ ོང་བར་ ོགས་པའི་མི་ལ་བཟའ་བ་ ེར་བ་དང་།
གཅེར་ ར་ ས་པ་ལ་ ་བ་ ེར་བ་དང་། ༨ ན་ ར་ད ལ་གཡར་བ་ལས་ ེད་ཀ་ལེན་མ་ ོང་ལ། ན་ ར་
འ ་རིགས་བ ིས་པ་ལས་ ག་མ་ལེན་མ་ ོང་བ་དང་། ལག་པ་བ མས་ཏེ་ཉེས་པ་མི་བསགས་པ་དང་། གཞན་

་དང་ འི་དབར་ལའང་ གས་ ི་ ོ་ནས་ལེགས་ཉེས་ད ོད་མཁན་ མས་ཏེ། ༩ མདོར་ན། བདག་གི་ ིམས་
ོལ་བ ི་ཞིང་། བདག་གི་ ིག་ཡིག་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ་དང་། གས་དང་མ ན་པར་ ོད་མཁན་ ི་མི་དེ་

ནི་ ང་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
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༡༠–༡༡ གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་ ་ཞིག་ ེས་པ་དེ་ཇག་ ན་དང་མི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས།
གོང་བཤད་པའི་ལས་བཟང་བོ་ མས་ལ་མི་ ོད་པར་དེའི་ ོད་ ི་ལས་ངན་པ་ལ་ ོད་མཁན་ཞིག་དང་། རི་
མགོ་ནས་འ ་ ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་བཟའ་བ་དང་། དེ་མིན་ ིམ་མཚས་ ང་མ་མི་གཙང་བར་བཟོ་བ།
༡༢ ག་བ ལ་ ་ ར་བ་དང་ཉམ་ཐག་པ་ལ་ ོང་རེག་ ་འ ག་པ་དང་། གཞན་ ི་དངོས་པོ་འ ོག་པ་དང་།
ད ལ་གཡར་བ་ ས་ ་མི་འཇལ་བ་དང་། འ ་ ་ལ་ཡར་ ོས་དང་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་བ བ་པ་དང་།
༡༣ ད ལ་གཡར་བའི་ ན་ ་ལས་ ེད་ཀ་ལེན་པ་དང་། འ ་རིགས་བ ིས་པའི་ ན་ ་ལས་ ག་མ་ལེན་པའི་
མི་དེ་ མས་འཚ་བར་ ས་སམ། དེ་དག་འཚ་བར་མི་ ས་སོ༎ ཁོས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་འདི་ མས་བ བས་པས་
འཆི་བར་ངེས། ཁོའི་ཉེས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ཁོའི་ ས་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར།

༡༤ གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་ ་ཞིག་ ེས་པ་དེས་ཕས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་ ག་༼དཔེ་ཆ་
ིང་བར་བསམ་ ོ་གཏོང་བ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནས། དེ་བཞིན་ ་བ བ་པར་མི་ ེད་པ་ ེ། ༡༥ རི་ ེང་ནས་

འ ་ འི་མཆོད་ ས་བཟའ་མ་ ོང་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་འ ་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ་མ་ ོང་བ་དང་། ིམ་
མཚས་ ི་ ང་མ་མི་གཙང་བར་བཟོས་མ་ ོང་བ་དང་། ༡༦ མི་གཞན་ལ་ ོང་རེག་ ་འ ག་མ་ ོང་བ་དང་།
གཞན་ ི་གཏའ་མ་ལེན་མ་ ོང་བ་དང་། གཞན་ ི་དངོས་པོ་འ ོག་མ་ ོང་བར་མ་ཟད། བ ེས་ ོགས་ ིས་
མནར་བའི་མི་ལ་ཟ་མ་དང་། ས་གཅེར་ ར་གནས་པ་ མས་ལ་ ་བ་ ེར་བ་དང་། ༡༧ ལག་པ་བ མ་ ེ་
ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་ མས་ལ་གནོད་མི་ ེལ་བ་དང་། ད ལ་གཡར་བའི་ ན་ ་ལས་ ེད་ཀ་མི་ལེན་ལ།
འ ་རིགས་གཡར་བའི་ ན་ ་ལས་ ག་མ་མི་ལེན་པར། བདག་གིས་ ིག་ཡིག་དང་ ་ ངས་ཤིང་། བདག་གི་

ིག་ ོལ་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ་ཞིག་ ང་ན། ཕའི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་འཆི་བར་མི་འ ར་བར་འཚ་བར་
འ ར་རོ༎ ༡༨ ཁོའི་ཕ་ལ་མཚན་ན། གཞན་ལ་བ ས་བཅོས་ཚད་མེད་ ས་ཤིང་ ན་ ་ལ་འ ོག་བཅོམ་དང་།
རང་ ེའི་དམངས་ མས་ ི་ ོད་ ་ལས་བཟང་བོར་མ་ ད་པས། ཁོ་རང་གི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་འཆི་བར་
འ ར།

༡༩ ོད་ཅག་གིས། ས་ཅིའི་ ིར་རང་གི་ཕའི་ཉེས་པ་འ ར་མི་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ན། ་ཡིས་ ང་
ཞིང་འོས་འཚམ་ ི་ ་བ་བ བས་པ་དང་། བདག་གི་ ིག་ ོལ་ཐམས་ཅད་བ ིས་ཤིང་ ལ་བཞིན་ ་བ ངས་
པས་ཁོ་རང་འཚ་བར་འ ར། ༢༠ ་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་ན། དེ་ཁོ་ན་འཆི་བར་འ ར། ་ཡིས་ཕའི་ཉེས་
པ་འ ར་མི་དགོས་ལ། ཕ་ཡིས་ ང་ འི་ཉེས་པ་འ ར་མི་དགོས། ང་བདེན་པའི་འ ས་ ་བཟང་བོ་རང་ལ་
དབང་ཞིང་། མི་ངན་པའི་ངན་ལན་རང་གི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར།

༢༡ གལ་ཏེ་མི་ངན་ ་ཞིག་རང་གིས་བཟོས་པའི་ནག་ཉེས་ཐམས་ཅད་ལས་ ིར་འཁོར་ཞིང་། བདག་གི་
ིག་ ོལ་ཐམས་ཅད་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་དང་། ང་བོ་དང་འོས་འཚམ་ ི་ལས་ལ་ ད་ན། ཁོ་རང་འཚ་

བར་འ ར་བ་ལས་འཆི་མི་ ིད། ༢༢ ཁོས་བ བས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ གས་ ་འཛན་མི་ ིད་པར། ཁོའི་



1286 ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 18 – 19

ང་བདེན་ ི་དབང་གིས་འཚ་བར་འ ར། ༢༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མི་ངན་འཆི་བ་ལ་བདག་
ད ེས་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་རང་ལམ་གང་ ་ གས་པ་དེ་ལས་ ལ་ཏེ་འཚ་བར་འ ར་བ་ལ་ད ེས་པ་མིན་ནམ།

༢༤ གལ་ཏེ་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཞིག་ ང་བདེན་ལས་ ལ་ཏེ་ཉེས་པ་བསགས་པ་དང་། མི་ངན་པ་
ཇི་བཞིན་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ལ་ གས་ན། ཁོ་འཚ་བར་ ས་སམ། ཁོས་ ད་པའི་ ང་བདེན་ ི་ ་བ་ཐམས་
ཅད་ གས་ལ་ག ང་བར་མི་འ ར། ཁོ་ནི་རང་གིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་དང་། ངན་ ི་དབང་གིས་འཆི་བར་
འ ར། ༢༥ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། གཙ་བོའི་ལམ་ལ་ ི་ ོམས་མི་འ ག་ཟེར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ མ་
པ། ོད་ཅག་གིས་ཉོན་ཅིག བདག་གི་ལམ་ནི་ ི་ ོམས་མིན་ནམ། ོད་ཅག་གི་ལམ་ནི་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་
མིན་ནམ། ༢༦ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ིས་ ང་བདེན་བཞག་ནས་ ག་ཉེས་བསགས་ན་འཆི་བར་འ ར། ཁོ་
ནི་རང་གིས་བསགས་པའི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་འཆི་བར་འ ར།

༢༧ དེ་མིན་མི་ངན་པ་ངན་ལས་ ལ་ཏེ། ང་ཞིང་འོས་འཚམ་ ི་ ་བར་ ད་ན། ཁོས་རང་གི་ ོག་ ོབ་
པར་ ས། ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་བསམ་གཞིག་ལེགས་པར་བཏང་ ེ། རང་གིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་
ཅད་ལས་ ལ་བས། འཚ་བ་ལས་འཆི་བར་མི་འ ར། ༢༩ ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ིས་ད་ ང་། གཙ་བོའི་ལམ་ལ་

ི་ ོམས་མི་འ ག་ཟེར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ མ་པ། བདག་གི་ལམ་ན་ ི་ ོམས་མི་འ ག་གམ། ོད་ཅག་
གིི་ལམ་ན་ ི་ ོམས་མི་འ ག་པ་མིན་ནམ་ཞེས་ག ངས།

༣༠ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ མ་པ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གིས་
ཅི་ ད་པ་ལ་གཞིགས་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ོད་ཅག་རང་གི་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

ིར་འཁོར་བར་ ིས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན། ག་ཉེས་ ིས་ ོད་ཅག་འ ང་ ་འ ག་མི་ ིད། ༣༡ ོད་ཚས་རང་
གིས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཅི་ ས་ ིས་ག གས་ནས། རང་གི་སེམས་དང་ མ་ཤེས་གསར་བར་
བ ར་ཅིག ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ མ་པ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་འཆི་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༢ གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོས། བདག་མི་འཆི་བ་ལ་མི་ད ེས་པས། ོད་ཅག་ ིར་འཁོར་ཏེ་འཚ་བར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་
དེའོ༎

༡༩ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་ཆེད་ ་ ོ་མ ར་འདི་ ར་ ེར་ཅིག ༢ ོད་ ི་མ་ནི་ཅི་ཡིན།
སེང་གེའི་ད ས་ ་ ོད་པའི་མོ་སེང་ཡིན། སེང་གེ་གཞོན་ འི་ ོད་ན་སེང་ ག་ ོང་མཁན་དེ་ཡིན།

༣ ཁོ་མོས་སེང་ ག་ མས་ལས་གཅིག་ཆེ་ ་བ ངས་ཏེ། སེང་གེ་གཞོན་ ་ ་ ར་བ་དང་། དེས་ཟས་འཚལ་
ཞིང་མི་བཟའ་ཤེས་པར་ ར། ༤ ལ་ ེ་གཞན་ ིས་ཐོས་ནས་དེ་ཁོ་ཚའི་དོང་ནང་ ་བ ག་ཅིང་། གས་ ས་
བ ང་ ེ་ཨེ་ཇིབ་ ་ ེར། ༥ མོ་སེང་གིས་རང་གི་རེ་ ོས་ ོངས་པར་ ར་བ་མཐོང་ནས། སེང་ ག་ མས་ ི་

ོད་ནས་ཡང་བ ར་གཅིག་སེང་གེ་གཞོན་ ར་བ ངས། ༦ དེ་སེང་གེ་གཞོན་ ར་ ར་ཏེ་སེང་གེའི་ ོད་ནས་
ཕར་འ ོ་ ར་འ ོ་ ེད་ཅིང་། ཟས་འཚལ་བ་དང་མི་བཟའ་ཤེས་པར་ ར། ༧ དེས་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་ཕོ་ ང་
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དང་། དེ་དག་གི་ ོང་ཚ་མཚར་ ལ་ ་བ ར་བ་ཤེས་ བ། དེའི་ངར་ ད་ ི་ ས་ ལ་ཡོངས་དང་དེའི་ ོད་
་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ོངས་པར་བ ར། ༨ དེ་བས་མཐའ་བཞིའི་མངའ་ ེ་དག་གི་མི་ མས་འོངས་ནས་

དེ་ལ་ ོལ་ཞིང་། ་བ་དེའི་ ེང་ ་འཕངས་ནས་དེ་དག་གི་དོང་ནང་ ་བ ག་ནས་བ ང་། ༩ དེ་དག་གིས་
གས་ ས་བ ང་ནས་དེ་གཟེབ་ནང་ ་བ ག་ ེ། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་གམ་ ་ ེར་བ་དང་། དེ་བཙན་ཁང་

བཙན་པོ་ཞིག་ ་བ ག་པས། དེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོར་དེའི་ ་མེད་པར་ ར།
༡༠ ོད་ ི་མ་ནི་ ོན་ཆད་ ན་ཤིང་དང་འ ་བར། ཤིན་ ་ ས་ཤིང་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ ི་ ག་གི་ནང་

་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་བོའི་འ མ་ ་བ གས་ཡོད། ་མོད་པས་འ ས་ ་མང་ ་ཐོགས་ཤིང་ཡལ་ག་ ས་
པར་ ར། ༡༡ ་ཞིང་མ ེགས་པའི་ཡལ་ག་ ེས་པས་དབང་འཛན་པའི་ལག་ ེན་ ་ ང་། ཡལ་ག་འདི་ནི་ ོང་
མ ག་པའི་ཡལ་ག་ མས་ ི་ ོད་ནས་མཐོ་ཞིང་ཆེ་ ་ ས་ཡོད་ལ། ཡལ་ག་ཤིན་ ་མོད་པས་རིང་བའི་ ལ་
ནས་ ང་མཐོང་བར་ ས། ༡༢ འོན་ ང་། གས་ ོས་ནས་ ན་ཤིང་དེ་བཏོན་ཞིང་ས་ ་ག གས་པས། ཤར་

ང་གིས་དེའི་ ེང་ ་འ ས་ ་ མས་བ མས་པ་དང་། ་ཞིང་མ ེགས་པའི་ཡལ་ག་ མས་ མ་ཞིང་ཆག་
ེ་མེ་ ་ ས། ༡༣ ད་ ་ཐང་ ོང་གི་ ་ངམ་ཐང་ ་བ གས་ཡོད། ༡༤ དེའི་ཡལ་ག་ནས་མེ་ ང་ ེ་འ ས་ ་

ཚག་པས། དབང་འཛན་པའི་ལག་ ེན་ ་ ང་བའི་ ་མ ེགས་ ི་ཡལ་ག་ཞིག་མེད་པར་ ར། འདི་ནི་ ོ་ ་ ེ།
ངེས་པར་ ་ ོ་ ་ ་ ེར་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༠ ིད་ལོ་བ ན་པའི་ ་བ་ ་བའི་ཚས་བ ་ཉིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་འགའ་གཙ་བོ་ལ་ གས་
བ ག་ ་ཆེད་ངའི་ ང་ ་ ེབས། ༢ དེ་ ས་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༣ མི་ ་

ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ན་པོ་ མས་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ོད་ཅག་བདག་ལ་ གས་བ ག་ ་ ་
འོངས་པ་ཡིན་ནམ་ག ངས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་
ད ་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་བ ག་ ་ ་འ ག་མི་ ིད་ག ངས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག ༤ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་དགོས་སམ། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་ཁོ་ཚའི་མེས་
པོའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་དེ་ མས་ཤེས་ ་འ ག་དགོས། ༥ དེ་དག་ལ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་

ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་བདམས་པའི་ཉིན་དེར། ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་
ལ་ད ་མནའ་བོར་བ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་དེ་དག་གི་བདག་གི་ཞལ་གཟིགས་མངོན་ཞིང་། འདི་ ད་ །
བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༦ ཉིན་དེར་བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ད ་མནའ་བོར་ཏེ།
དེ་དག་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་དེ། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་བ ག་པའི་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གཏམས་
པའི་ ལ་ ་འ ིད་པར་ ས། ལ་དེ་ནི་ ལ་ ེ་ ན་ལས་གཟི་བ ིད་དང་ ན། ༧ བདག་གིས་དེ་དག་ལ། ོད་
ཅག་ ན་ ིས་རང་གིས་བ ་བར་དགའ་བའི་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པ་ མས་བ ར་བ་ལས། ཨེ་ཇིབ་ ི་འ ་ ་
བ ར་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་ ང་། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
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༨ འོན་ ང་དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས་ཤིང་ཞལ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། དེ་དག་གིས་བ ་བར་
དགའ་བའི་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་ མས་མི་བ ར་བར་མ་ཟད། ཨེ་ཇིབ་ ི་འ ་ ་ཡང་འདོར་བར་མི་ ེད་
པས། བདག་གིས། བདག་གིས་བདག་གི་ ོ་བ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འཕོ་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་དེ་དག་ལ་བདག་

ོ་བའི་ངང་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་ མས་མངོན་འ ར་འ ང་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༩ བདག་གིས་
རང་གི་མཚན་ལ་བ ས་ནས་དེ་ ར་ ་མ་མཛད། དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་ ོད་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མིག་
མ ན་ནས་བདག་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་པར་འ ར། བདག་གིས་དེ་དག་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པའི་

ས་ ། ལ་ ེ་དེ་དག་ལ་བདག་གི་ཞལ་གཟིགས་མངོན་པར་མཛད། ༡༠ དེ་ ར་བདག་གིས་དེ་དག་ཨེ་ཇིབ་
ི་ ལ་ནས་ ིད་དེ་ཐང་ ོང་ ་ ེབས་པ་དང་། ༡༡ བདག་གི་ ིག་ ོལ་དེ་དག་ལ་གནང་ཞིང་། བདག་གི་ ིག་

ཡིག་གིས་དེ་དག་ལ་ལམ་ ོནམཛད། དེ་བ ི་བར་ ེད་པའི་མི་ མས་འཚ་བར་འ ར། ༡༢ དེ་མིན་བདག་གིས་
ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དེ་དག་ལ་གནང་ ེ། བདག་དང་ཁོ་ཚའི་བར་ ི་བདེན་དཔང་ ་ ར་བས། དེ་དག་ལ་
བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་ཁོ་ཚ་དམ་པར་བ ར་མཁན་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ ་བ ག

༡༣ ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ིས་ཐང་ ོང་ ་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས་ནས། བདག་གི་ ིམས་ ོལ་དང་
་མི་ལེན་ཞིང་བདག་གི་ ིག་ཡིག་༼དེ་བ ི་བའི་མི་ མས་ནི་འཚ་བར་འ ར།༽དོར་བར་མ་ཟད། བདག་

གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་མི་མ ན་པར་ ས་པས། བདག་གིས། ཐང་ ོང་ ་བདག་གི་ཁོང་ ོ་དེ་དག་གི་
ེང་ ་བཏང་ནས་ཁོ་ཚ་ཚར་གཅད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༡༤ འོན་ ང་། བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་

དགོངས་ནས་དེ་ ར་ ་མ་ ད། དེ་ ར་ ས་ན་བདག་གིས་མཚན་ནི་ཁོ་ཚ་ ིད་འོངས་སའི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ེ་
མས་ ི་མ ན་ནས་གཞན་ ིས་ ོད་པར་འ ར།

༡༥ དེ་མིན་བདག་གིས་ཐང་ ོང་ནས་ད ་མནའ་བོར་ཏེ། ཁོ་ཚ་བདག་གིས་གནང་བའི་འོ་མ་དང་ ང་
ིའི་ ལ་ ་མི་འ ིད་ཅེས་ག ངས། ལ་དེ་ལ་ ལ་ ེ་ ན་ ི་ ོད་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་ནོ༎ ༡༦ ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ིག་ཡིག་དོར་ཞིང་བདག་གི་ ིམས་ ོལ་དང་ ་མ་ ངས་པ་དང་། བདག་གི་
ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་མི་མ ན་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་སེམས་རང་གི་འ ་ འི་ ེས་ ་ གས། ༡༧ དེ་

ར་ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ ན་ ིས་དེ་དག་ལ་གཟིགས་ནས་དེ་དག་བ ག་པར་མི་ ེད་པ་དང་། ཐང་
ོང་ ་དེ་དག་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་པར་མི་འ ར། ༡༨ བདག་གིས་ཐང་ ོང་ ་དེ་དག་གི་ ་ ་མོ་ མས་ལ།
ོད་ཅག་གི་ཕའི་ ིག་ ོལ་བ ི་མི་ ང་ལ། དེ་དག་གི་ ོལ་ངན་ཡང་བ ང་མི་ ང་བར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་

འ ་ ་བ ེན་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་ ང་། ༡༩ བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན། ོད་
ཅག་གིས་བདག་གི་ ིག་ ོལ་དང་ ་ ངས་ཤིང་། བདག་གི་ ིག་ཡིག་ལ་ ལ་བཞིན་ ་ ོད་དགོས་པར་མ་
ཟད། ༢༠ བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དམ་པར་བ ར་དགོས། ཉིན་མོ་འདི་ནི་བདག་དང་ ོད་ཅག་གི་བར་ ི་
བདེན་དཔང་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གི་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག
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༢༡ འོན་ ང་། དེ་དག་གི་ ་ ་མོས་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས་ཏེ། བདག་གི་ ིམས་ ོལ་དང་ ་མི་ལེན་
ལ། བདག་གི་ ིག་ཡིག་༼ ་ཞིག་གིས་ལེགས་པར་བ ང་ན་དེ་འཚ་བར་འ ར།༽ ང་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བར་
མི་ ེད་པར་མ་ཟད། བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་མི་མ ན་པར་ ས་པས། བདག་གིས། བདག་གི་ཁོང་

ོ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་འཕོ་བར་འ ར། ཐང་ ོང་ ་བདག་ གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ མས་
ིན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༢ དེ་ ར་ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་རང་གི་མཚན་ལ་བ ས་ཏེ་ལག་པ་ ིར་

བ མས་ནས་དེ་ ར་མ་ ས། དེ་ ར་ ས་ན་བདག་གི་མཚན་ལ་དེ་དག་ ིད་འོངས་སའི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ེ་
དག་གི་མ ན་ནས་གཞན་ ིས་ ོད་པར་འ ར།

༢༣ དེ་མིན་བདག་གི་དེ་དག་ལ་ཐང་ ོང་ ་ད ་མནའ་བོར་ནས། དེ་དག་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ནང་ ་གཏོར་
ཞིང་། ི་ ེའི་ ོགས་བཞིར་གཏོར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ིག་ཡིག་མ་
བ ང་ཞིང་། བདག་གི་ ིམས་ ོལ་དོར་བ་དང་། བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་མི་མ ན་པར་ ས་པར་
མ་ཟད། མིག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཕའི་བ ར་བའི་འ ་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད། ༢༥ བདག་གིས་ ང་དེ་དག་ལ་རང་གི་
འདོད་པ་ ར་ཡིད་ ་མི་འོང་བའི་ ིག་ ོལ་བ ི་ཞིང་། མི་ ོག་འཚ་ ་མི་འ ག་པའི་ ོལ་ངན་ ང་ ་བ ག་
པ་ཡིན། ༢༦ དེ་དག་གིས་ཐོག་མར་ ེས་པ་དེ་མེ་ ་ ལ་ཡང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་འདོད་མོས་བཞིན་མཆོད་

འི་ ེང་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་ ་བ ག་པ་ཡིན། དེ་ ར་ ས་ན་དེ་དག་ ོ་ཞིང་། དེ་དག་གིས་
བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༧ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་
ཅིག ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་བདག་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་འདིའི་ ེང་ནས་བདག་ལ་མཚན་ ོད་ ས་པ་ཡིན།
༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་དེ་དག་ ིད་ནས་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བར་ད ་མནའ་བོར་བའི་ ལ་ ་

ིད་འོངས་པ་ན། དེ་དག་གིས་རི་ ང་དང་། ནགས་ཚལ་ ག་པོ་མཐོང་ཚ། དེ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ཞིང་བདག་
གི་ གས་ ོ་བར་ ེད་པའི་མཆོད་ ས་འ ལ་བར་ ེད་པ་དང་། ད་ ང་དེ་ ་ ི་ཞིམ་པའི་ ོ་ གས་ ི་མཆོད་
པ་དང་ གས་མཆོད་འ ལ་བར་ ེད། ༢༩ བདག་གིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ ེང་ ་ ད་པའི་རི་བོ་དེའི་མིང་
ལ་ཅི་ཟེར་རམ། རི་བོ་དེའི་མིང་ལ་ད་ འི་བར་ ་ ཱ་ ཱ་ཞེས་འབོད་ཅེས་པ་དེའོ༎

༣༠ དེ་བས་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག
ཇི་ ད་ཅེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ར་བཞིན་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ཅི་ ད་པ་བཞིན་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་
འདོད་དམ། དེ་དག་གིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་བཞིན་ལོག་པར་གཡེམ་འདོད་དམ། ༣༡ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་
མཆོད་པའི་ ིར་ ་མེ་ལ་ ངས་ཏེ། དེ་རིང་གི་བར་ ་འ ་ ་ མས་ ི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་
འདོད་དམ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ གས་བ ག་ ་ ་འ ག་ ིད་དམ། གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོས། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། བདག་
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གིས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་བ ག་ ་ ་འ ག་མི་ ིད། ༣༢ ོད་ཅག་གིས། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ི་མི་དང་ ལ་ ེ་
གཞན་ ི་རིགས་ ད་ མས་དང་འ ་བར། ཤིང་དང་ ོ་ལ་བ ེན་བ ར་ འོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ོད་ཅག་གི་
སེམས་འ ན་འ བ་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎ ༣༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་
བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། བདག་ནི་ནམ་ཡང་ ལ་པོར་
འ ར་ལ། མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་དང་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ད ང་བ། དེ་མིན་འཕོ་བར་ ེད་པའི་ཁོང་ ོ་
བཅས་ ིས་ ོད་ཅག་ ོང་བར་འ ར། ༣༤ བདག་གི་མ ་ ས་ཆེ་བའི་ ག་དང་ཡངས་པོར་བ ིངས་པའི་ ག
དེ་མིན་འཕོ་བར་ ེད་པའི་ཁོང་ ོ་བཅས་ ིས་ ོད་ཅག་དམངས་ ན་ལས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ལ་ ེ་དག་གི་

ོད་ ་འཐོར་བ་ལས་བ ་བར་འ ར། ༣༥ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ི་ ེ་བའི་ཐང་ ོང་ ་ ིད་ནས། དེ་ ་ ོད་
ཅག་ལ་ཆད་གཅད་པར་འ ར། ༣༦ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཐང་ ོང་ནས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལ་ཇི་ ར་ཆད་
པ་བཅད་པ་བཞིན། ོད་ཅག་ལའང་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༧ བདག་
གིས་ ོད་ཅག་འཁར་བའི་འོག་ནས་འ ལ་ ་འ ག་ཅིང་། ོད་ཅག་གཞན་ ི་ཁ་ཆད་ ིས་ག ན་པར་ ་
ངེས། ༣༨ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་བདག་ལ་ བ་འགལ་ ེད་མཁན་དང་ཕོག་ ག་གཏོང་མཁན་

མས་མེད་པར་གཏོང་ངེས། དེ་དག་གནས་གཡར་བའི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་ ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་འ ོ་
་མི་འ ག དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།

༣༩ ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། ོད་ཅག་ལ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་ནས་བ ང་ ོད་ཅག་
གིས་བདག་གི་ཞལ་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད་ན། ོད་ཅག་གི་འདོད་མོས་ ར་འ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ ་སོངས་
ཤིག ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གི་མཆོད་ ས་དང་འ ་ ས་བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་ ོད་པ་ ས་མི་ཆོག་
ཅེས་ག ངས། ༤༠ ད་ ང་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་
མཐོ་སར་གནས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་དགོས། བདག་གིས་དེ་

་ ོད་ཅག་གིས་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་དང་གསར་ ་ ིན་པའི་ལོ་ཏོག དེ་ལས་གཞན་པའི་དམ་པའི་དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་ད ེས་བཞེས་གནང་ངེས། ༤༡ བདག་གིས་དམངས་ ན་ལས་ ོད་ཅག་འ ིད་ཅིང་། ལ་ ེ་
གཞན་ ་འཐོར་བ་ལས་བ ་བར་འ ར། དེ་ ས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་བཞིན་ད ེས་
བཞེས་གནང་ཞིང་། ི་ ེ་ མས་ ི་མིག་མ ན་ ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་དམ་པའི་ངང་ ལ་མངོན་པར་ ེད་
པ་དང་། ༤༢ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ཏེ། བདག་གིས་ད ་མནའ་བོར་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་མེས་
པོར་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་དེར་འ ིད་ངེས། དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་
ཤེས་པར་འ ར། ༤༣ དེ་ ་ ོད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་ཇི་ ར་མི་གཙང་བར་བཟོས་པའི་ ོད་པ་ མས་ ན་ཞིང་།

་བ་ངན་པ་ཇི་ ར་ ས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཞེན་པ་ལོག་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༤༤ ཡང་གཙ་བོ་
ེ་གཙ་བོས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ལགས། བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་བ ས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ངན་
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དང་ ོད་ཅག་གི་ ་བ་ངན་ ར་ ོད་ཅག་བ ་བར་མི་འ ར། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་
བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎ ༤༥ གཙ་བོའི་བཀའ་བདག་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༤༦ མི་

་ལགས། ོད་རང་ ོ་ ོགས་ ་ཁ་ ོགས་ནས། ོ་ ོགས་ ི་རི་ཐང་ན་གནས་པའི་ནགས་ཚལ་ལ་ ང་བ ན་
ཏེ་ ོལ་བར་ ིས་ཤིག ༤༧ ོ་ ོགས་ ི་ནགས་ཚལ་ལ། གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་

ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ད ས་ ་མེ་འབར་ ་བ ག་ནས།
ོད་ཅག་གི་ ོད་ ི་ ོང་ ོན་དང་ ོང་ མ་ མས་ ེག་པར་ ེད། མེ་ ེ་ ག་པོ་ ོ་ནས་ ང་ ་འབར་ཏེ་ནམ་

ཡང་གཞིལ་བར་མི་འ ར་བར། མིའི་གདོང་ཡང་ ེག་པར་ ེད། ༤༨ ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་མེ་
འདི་བདག་ ེ། གཙ་བོའི་འབར་ ་བ ག་པ་ཤེས་ ིད་ལ། མེ་འདི་གཞིལ་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་ཞེས་པ་
དེའོ༎ ༤༩ དེ་བས་ངས། ེ་མ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། མི་ མས་ ིས་ང་བ ན་ནས། ཁོས་དཔེར་འགོད་པ་མ་
ཡིན་ནམ་ཟེར་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༡ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་དམ་པའི་
གནས་ ་ཁ་གཏད་དེ་ ང་བ ན་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ལ་ ོལ་ཅིག ༣ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ལ།

གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ད ་ ་བ ང་ཞིང་ ི་ བས་
ནས་བཏོན་ཏེ། ོད་ ི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དང་མི་ངན་མཉམ་ ་ཚར་གཅད་པར་ །
༤ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོད་ ་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དང་མི་ངན་ཚར་གཅོད་པར་ཐག་བཅད་པས། ི་ བས་
ནས་བཏོན་ཏེ་ ོ་ནས་ ང་གི་བར་ ་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༥ ཤ་ ག་གིས་ བ་
པ་ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ི་ བས་ནས་བཏོན་ ེས། ིར་ ད་པར་མི་འ ར་བ་ཤེས་སོ༎ ༦ མི་ ་
ལགས། ོད་ ིས་ གས་རིང་འཐེན་ཅིག དེ་དག་གི་མ ན་ ་མར་ ར་ནས་ གས་རིང་ནར་ནར་ ་འཐེན་
རོགས། ༧ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ། ཅིའི་ ིར་ གས་རིང་འཐེན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ཚ། ོད་ ིས་འདི་ ད་ ། ཉེས་

ོན་འ ང་བའི་གནས་ ལ་ཞིག་ཐོས་ ང་། མི་སེམས་ ང་ཞིང་ལག་པ་ ི་བར་འ ར་ལ། མ་རིག་ ད་པ་
དང་ ས་མོའང་ ་བཞིན་རང་ གས་མེད་པར་འ ར། ོས་དང་། ཉེས་ ོན་དེ་ཐོན་ལ་ཉེ་ཞིང་མངོན་ འང་
འ ར་ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༨ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༩ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་བ ོས་
ང་ཞེས་ ང་ ོན་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ི་མཐོང་ ང་། བ ར་ནས་འོད་འཚར་བའི་ ི་མཐོང་ ང་། ༡༠ བ ར་

བ་ནི་གསོད་ག བ་ ི་ཆེད་དང་། འ ི་བ་ནི་ ོག་ ར་འོད་འཚར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ངེད་ཅག་དགའ་ ང་ངམ།
བདག་གི་ ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ ེད་ ི་ད ག་པས་ཤིང་ ོང་ མས་ལ་མཐོང་ ང་ ེད། ༡༡ ི་འདི་ནི་གཞན་
ལ་འ ི་ ་བ ག་ཟིན་པས་ལག་ ་ཐོགས་ཏེ་བཀོལ་བར་ ང་། ི་འདི་བ ར་ཏེ་འོད་འཚར་ ིན་མཆིས་པས།
གསོད་ག བ་མཁན་ ི་ལག་ ་ ད་ཆོག་གོ། ༡༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ི་ ད་ཆེན་པོས་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་



1292 ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 21

ཞེ་ན། ི་འདི་བདག་གི་མི་སེར་དང་ད ི་སི་རལ་བའི་འགོ་བ་ མས་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་དང་
བདག་གི་མི་སེར་ ིའི་འོག་ ་ཤོར་བར་འ ར་བས། ོད་ ིས་བ ་བ ང་ ེ་ གས་རིང་འ ིན་རོགས། ༡༣ ཚད་
བགམ་ ་བའི་དོན་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། གལ་ཏེ་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་ད ག་པ་དེ་མེད་པར་ ར་ཚ་ཇི་

ར་ ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ག ངས།
༡༤ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཐལ་མོ་ ེབ་ནས་ ང་ ོན་ཅིག བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ི་འདིའམ། གསོད་ ེད་ ི་

ི་འདི་ཡིས་ཡང་དང་ཡང་ ་མི་ལ་གཙག་པར་ ེད། དེ་དག་གི་ཁང་པ་ནང་མའི་ནང་ ་འ ལ་ཏེ། མི་ཆེན་
མས་ལ་ ས་ཕོག་ ་འ ག་ ེད་དེ་ ི་འདིའོ༎ ༡༥ བདག་གིས་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ ི་འདི་ཡིས་དེ་དག་

གི་མཁར་ ོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ ིང་ ང་ཞིང་ཁོ་ཚ་འ ེལ་བའི་ ་བ་མང་ ་འ ང་
་འ ག་ངེས། ེ་མ། ི་འདི་ ོག་འ ག་པ་དང་འ ་ཞིང་བ ར་ཏེ་ ོ་དབལ་དང་ ན་པར་ ས་ཡོད་པས་

གསོད་ག བ་ ེད་པར་འ ར། ༡༦ ི་ལགས། ོད་ནི་གཡས་ ་ ོགས་ཤིང་གཡོན་ ་བཤམས་ནས་ཡོད། ོད་
ི་ཁ་གང་ ་འཁོར་ན་དེ་ ོགས་ ་གསོད་ག བ་ ི་ ་བ་ཡོད་པར་འ ར། ༡༧ བདག་གིས་ ང་ ག་ ེབ་

མཛད་ཅིང་། བདག་གི་ཁོང་ ོ་ ་ ་འ ག་ངེས། འདི་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎
༡༨ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༩ མི་ ་ལགས། ོད་ ི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ ི་འོངས་

སའི་ལམ་གཉིས་ ོན་ཅིག ལམ་འདི་གཉིས་ ི་མགོ་ ངས་ནི་ ལ་གཅིག་ཡིན་དགོས་ལ། མཁར་ནང་ ་བ ོད་
སའི་ལམ་མདོར་ལག་པའི་ད ིབས་ ི་ གས་ཤིག་དགོད་དགོས། ༢༠ ོད་ ིས་ ི་འོངས་སའི་ལམ་གཅིག་ཨམ་
མོན་པའི་རབ་ ཱའི་ ོགས་ ་འཐེན་དགོས་པ་དང་། ཡང་ ི་འོངས་སའི་ལམ་གཞན་ཞིག་ཡ་ ་ འི་མཁར་
བཙན་པོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོགས་ ་འཐེན་དགོས། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ལམ་མདོ་དེར་ ེབས་ཚ།
ལམ་ ི་འ ེས་མཚམས་ནས་མོ་འདེབས་པ་དང་། ཚམ་༼མ་ཡིག་ ། མདའ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ད གས་པ་དང་།

་འ ་ལ་འ ི་བ་དང་། ོ་ གས་ ི་མཆིན་པའི་ གས་ལ་ད ད་པར་ ེད། ༢༢ ལག་པ་གཡས་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
ལ་བབས་པའི་ཚམ་བ ང་ ེ། མཁར་ ེལ་ ེད་ ི་ཐོ་བ་བ གས་ཤིང་། ཁ་ནས་སོད་སོད་ ི་ ་དང་ང་རོ་ ོག་
ལ། མཁར་ ོང་བ ིགས་ཤིང་མཁར་ ེལ་ ེད་ ི་ཐོ་བས་མཁར་ ོ་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༢༣ ོན་ཆད་ཕན་ ན་
མནའ་བོར་བའི་ཡ་ ་ ས་བ ས་ན། འདི་ནི་མོ་ ན་མ་ཞིག་ཡིན་ ང་། ཱ་བེལ་ ལ་པོས་དེ་དག་ལ་རང་གི་

ག་ཉེས་ ན་ཆེད་ཁོ་ཚ་ག ང་བར་འ ར།
༢༤ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་མངོན་པར་གསལ་བས། ོད་ཅག་གི་ ག་

ཉེས་གཞན་ ིས་ཡིད་ལ་བ ང་བ་དང་། ད་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ ོད་ ངས་ ི་ཆ་ནས་ ང་ ིར་མངོན་
པས་ ོད་ཅག་གཞན་ ིས་ཡིད་ལ་བ ང་ཞིང་། གཞན་ ིས་བཙན་ ་བ ང་བ་ཡིན། ༢༥ འཆི་བར་འོས་ཤིང་
ངན་ལ་ ོད་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ག་ཉེས་ ི་མཐའ་ལ་རེག་ཅིང་། ལེ་ལན་འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་

ེབས་ཟིན་ཞེས་ག ངས། ༢༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཏོག་ཕབ་ཅིང་ཅོན་པན་མར་ལོངས་ཤིག ད་
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ནི་ ོན་ཆད་དང་མི་འ ་བར་དམན་པ་མཐོ་ ་འཕགས་ཤིང་། མཐོ་བ་དམའ་བར་འ ར་ངེས། ༢༧ བདག་གིས་
ལ་ ེ་འདི་ ེལ་ཞིང་ ེལ་ལ། ར་ཡང་ ེལ་བར་འ ར། ལ་ ེ་འདི་ ར་ཡང་ཡོད་པར་མི་འ ར་བས། ནམ་

ཞིག་དེ་འཐོབ་པར་འོས་པ་ ་ཞིག་ ེབས་ཚ་བདག་གིས་དེ་ལ་གནང་བར་འ ར།
༢༨ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ཨམ་མོན་པ་དང་དེ་དག་ལ་ཐེབས་པར་འ ར་བའི་བ ས་

བཅོས་ ི་ ོར་ལ། ང་ལ་འདི་ ར་བ ོས་ ང་ཞེས་ ང་ ོན་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ི་མཐོང་ ང་། ིར་བཏོན་
པའི་ ི་མཐོང་ ང་། ིས་ཏེ་འོད་འཚར་བས་གསོད་ག བ་ ི་ལས་ལ་འ ག་ཅིང་། དེ་ནི་ ོག་དམར་དང་འ ་
བར་གཞན་ ར་མིད་ ་ངེས། ༢༩ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ི་ ས་ ན་མ་དང་། གཡོ་ འི་མོ་བབས་ཏེ། ོད་ནི་ཤི་ ས་
ཕོག་པའི་མི་ངན་པའི་གཉའ་བར་འ ེལ་བར་འ ར། དེ་དག་གི་ ག་ཉེས་ ི་མཐའ་ལ་རེག་ཅིང་། ལེ་ལན་
འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་ ེབས་ཟིན། ༣༠ ོད་ ིས་ ི་ བས་ ་ གས་ཤིག ོད་རང་བཀོད་པའི་ ལ་ལམ། ེས་
པའི་ ལ་ ་བདག་གིས་ ོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། ༣༡ བདག་གིས་བདག་གི་ཞེ་ ང་ ོད་ ི་ ེང་ ་
འཕོ་ཞིང་། བདག་གི་ ོ་བ་ ོད་ ི་ ེང་ ་གཏོར་བར་འ ར་ལ། ད་ ང་ ོད་གསོད་ག བ་ལ་མཁས་པའི་
གཅན་གཟན་དང་འ ་བའི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་པར་ ། ༣༢ ོད་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཏེ་མེ་ ་འ ད་ཅིང་།

ོད་ ི་ ག་ ལ་ ེ་ ོད་ ་བ ར་ཡང་གཞན་ ིས་ ན་གསོ་ ེད་པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་
བདག་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎

༢༢ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ི་མི་ ག་བ ར་བའི་འ ག་
པའི་མཁར་འདི་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་དགོས་སམ། དེ་ལ་རང་གི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་ ་

གས་ཤིག ༣ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ང་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ེ་མ། མཁར་
འདིའི་ནང་ ་མི་ ག་བ ར་བའི་དོན་ ེན་ཡོད་པས། ཁོ་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ ེབས་ ་ གས་
ཤིག དེ་མིན་འ ་ ་བཟོས་ནས་རང་ལ་གནག་ཅིང་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་ ས། ༤ ོད་ ིས་མི་ ག་བ ར་

་བ ག་པས་ཉེས་པ་ཡོད་ཅིང་། ོད་ ིས་འ ་ ་བཟོས་ཏེ་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོས་པས། ངན་འ ས་
ིན་པའི་ཉིན་མོ་ཇེ་ཉེ་ནས་ཇེ་ཉེ་དང་། ལེ་ལན་འཁོར་བའི་ལོ་དེ་ ེབས་ལ་ཉེ། དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ལ་
ལ་ ེ་གཞན་ ི་བ ས་བཅོས་དང་ ི་ ེའི་འ ་ ོད་ཐེབས་ ་འ ག་ངེས། ༥ མིང་མི་ ན་ཞིང་ ོག་ ས་

ཁེངས་པའི་མཁར་ ོད་ལ། ོད་དང་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། ོད་དང་ ང་ ་ ེས་པ་ ན་ ིས་འ ་བར་
འ ར།

༦ ོས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་འགོ་བས་རང་གི་དབང་ གས་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ ི་ ོད་ ་མི་ ག་བ ར་
་འ ག ༧ ོད་ ི་ ོད་ ་ཕ་མ་ལ་མཐོང་ ང་དང་། གནས་གཡར་བ་ལ་ བ་ཚད་དང་། ་ ག་དང་ གས་

ས་མར་ ོང་རེག་ ་འ ག་མཁན་ཡོད་པར་འ ར། ༨ ོད་ ིས་བདག་གི་དམ་པའི་དངོས་པོ་ལ་ ང་ ང་ ས་
ཤིང་། བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་མི་མ ན་པར་ ས། ༩ ོད་ ི་ ོད་ ་ ར་བ་འདེབས་མཁན་དང་།
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མི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མཁན་དང་། རི་མགོ་ནས་འ ་ འི་ ་ ས་ཟས་པ་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་ཡོད་
པར་འ ར། ༡༠ ོད་ ི་ ོད་ ་མ་ཡར་ ི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་ ང་ནས་ཕ་ལ་བ ས་ ོད་ ེད་མཁན་དང་།

་མཚན་འབབ་པའི་ ད་མེད་ལ་མི་ཚངས་པར་ ོད་མཁན་ཡོད་པར་འ ར། ༡༡ མི་འདིས་ ིམ་མཚས་ ི་ ང་
མར་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ ེད་ལ། མི་དེས་འདོད་ཆགས་ ི་དབང་གིས་ འི་ ང་མའང་མི་གཙང་བར་བཟོ་བ་
དང་། ད་ ང་ཕ་གཅིག་པའི་ ིང་མོར་ ི་མ་བ ོ་མཁན་ཡང་ཡོད་པར་འ ར། ༡༢ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་མི་ ག་
བ ར་ ་འ ག་ཆེད་ ོག་ད ལ་ལེན་པ་དང་། ན་ ར་ད ལ་གཡར་བ་ལས་ ེད་ཀ་ལེན་པ་དང་། ན་ ར་
འ ་རིགས་གཡར་བ་ལས་ ག་མ་ལེན་མཁན་ཡོད་ལ། ད་ ང་ཧམ་སེམས་ལ་ཁེངས་པ་མེད་པར་ ིམ་མཚས་
ལ་ བ་ཚད་བ མས་ཏེ་ ་ནོར་འ ོག་ནས་བདག་བ ེད་པར་འ ར་བའང་ཡོད་ཅེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ག ངས།

༡༣ ོས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ང་བདེན་མིན་པའི་ ་ནོར་དང་། ོད་ ི་ ོད་ ་ ག་བ ར་བ་
གཟིགས་ནས། ག་ ེབ་ཅིང་ གས་རིང་འ ིན། ༡༤ བདག་གིས་ ོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་ཉིན་མོར་ ེབས་
ཚ། ོད་ ི་སེམས་ ིས་ད་ ང་བཟོད་པར་ ས་སམ། ོད་ ི་ལག་པ་ལ་ཤེད་ གས་ཡོད་དམ། བདག་ ེ། གཙ་
བོས་འདི་ ར་ག ངས་ ང་ལ། འདི་ ར་མཛད་པར་ཡང་འ ར། ༡༥ བདག་གིས་ ོད་ ལ་ ེ་གཞན་ མས་ ི་

ོད་ ་འདེད་ཅིང་། ི་ ེའི་ ོད་ ་གཏོར་བར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ོད་ ་ ོད་ ི་མི་གཙང་བའང་མེད་པར་
་ངེས། ༡༦ ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ ར་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མིའི་མིག་མ ན་ནས་ ོད་པ་ཐེབས་པར་འ ར། དེ་ ས།
ོད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༡༧ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༨ མི་ ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ནི་བདག་གི་ ན་
ལམ་ ་ ིགས་མར་ ང་། དེ་དག་ནི་ཐབ་ཀའི་ནང་གི་ཟངས་དང་། གཤའ་དང་། གས་དང་། ཞ་ཉེ་ ེ། ད ལ་

ི་ ིགས་མ་ཡིན་ནོ༎ ༡༩ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཐམས་ཅད་ ང་ ིགས་མ་ ་ ར་
ཟིན་པས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ ས་ཏེ། ༢༠ མི་ མས་ ིས་ད ལ་དང་། ཟངས་དང་། གས་
དང་། ཞ་ཉེ་དང་། གཤའ་སོགས་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་བཞག་ ེ། མེས་ཇི་ ར་བ ས་པ་དེ་ ར་ ། བདག་གིས་ ང་

ོད་ཅག་མཁར་ནང་ ་བཞག་ནས། ོ་བ་དང་ཁོང་ ོས་བ ་བར་འ ར། ༢༡ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ན་ ་
བ ས་ཏེ། བདག་གི་ གས་ ོ་བའི་མེ་ ེ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་ ར་ན། ོད་ཅག་དེའི་ནང་ ་ ་བར་འ ར།
༢༢ ད ལ་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་ཇི་ ར་ ས་པ་བཞིན། ོད་ཅག་ ང་དེའི་ནང་ ་བ ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་
པ་དེའོ༎

༢༣ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༤ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ལ་འདི་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག
ོད་ནི་གད་བདར་མ་ ས་པའི་ ལ་ཡིན་པས། ཞེ་ ང་གི་ཉིན་མོར་ཡང་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ ་ཆར་འབབ་པར་

མི་འ ར། ༢༥ སེང་གེས་ང་རོ་ ོག་བཞིན་ཟས་ལ་རོལ་བ་བཞིན། དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་
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ིས་ ན་ ་བ ོས་ཏེ་ ལ་འགལ་ ེད་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་མི་དམངས་ ར་མིད་དང་ ་ནོར་འ ོགས་ཏེ་
ལ་འདི་ གས་ས་མས་ བ་པར་ ་ངེས། ༢༦ དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་བདག་གི་ ིམས་མི་

མ ན་པར་འ ེལ་ཞིང་། བདག་གི་དམ་པའི་དངོས་པོར་ ོད་པ་དང་། དམ་པའི་དངོས་པོ་དང་གཞན་ མས་
མི་དགར་བར་མ་ཟད། གཞན་ལའང་གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བ་དགར་ ་མི་འ ག་ལ། མིག་བ ིབས་ཏེ་བདག་
གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་མི་མཐོང་བར་ ེད་པས། བདག་ལའང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་མཚན་ ོད་ཐེབས་པར་འ ར།
༢༧ དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་འགོ་བ་ མས་ནི་གཟན་ལ་ མ་པའི་འཕར་བ་དང་འ ་བར། མི་ ག་བ ར་ཞིང་
མི་ ོག་ལེན་ལ། ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་ནོར་འཐོབ་པར་ ེད། ༢༨ དེའི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ང་ ོན་པ་

མས་ ིས་མི་སེར་ ི་ཆེད་ ་ ང་ངོས་ ་དཀར་རག་ གས་པ་ ེ། དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ི་ ས་ ན་མ་མཐོང་
ཞིང་གཡོ་ ་ཅན་ ི་མོ་བཏབ་ནས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཟེར་ངེས། དོན་དངོས་

་གཙ་བོས་དེ་ ར་ག ངས་མི་འ ག ༢༩ ལ་ ེའི་ནང་གི་དམངས་ མས་ ིས་ཅི་དགར་གཉའ་གནོན་དང་།
མཐའ་གཅིག་ ་འ ོག་བཅོམ་དང་། ག་བ ལ་ཞིང་ཉམ་ཐག་ ་ ར་བ་ མས་ལ་ ོང་རེག་ ་འ ག་པ་
དང་། གནས་ གས་དང་མི་མ ན་པར་གནས་གཡར་བ་ མས་ལ་ བ་ཚད་ ོམ་པར་ ེད། ༣༠ བདག་གིས་དེ་
དག་གི་ ོད་ ་མི་ཞིག་བཙལ་ཏེ་མཁར་ ང་ ར་བ ིགས་པ་དང་། བདག་གི་མ ན་ ་ ལ་ ེ་འདིའི་ཆེད་ ་
གས་ བས་ ང་མཁན་ཞིག་བཞག་ནས་ ལ་ ེ་འདི་མི་འཇིག་པར་ ེད་པར་དགོངས་ ང་། གཅིག་ ང་ ེད་
པར་མ་ ར། ༣༡ དེ་བས། བདག་གིས་ཞེ་ ང་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འཕོས་ཤིང་། ཁོང་ ོ་ ག་པོས་དེ་དག་མེད་པར་

ས་ཏེ། ཁོ་ཚས་ཅི་ ད་པའི་ལེ་ལན་རང་གི་མགོ་ཐོག་ལ་འབབ་ ་འ ག་པ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༣ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། མ་གཅིག་ལས་ ེས་པའི་ ་མོ་
གཉིས་ཡོད། ༣ ཁོ་མོ་གཉིས་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པ་ ེ། ང་ འི་ ས་ནས་

ལོག་པར་གཡེམ། ཁོ་མོ་གཉིས་དེ་ ་ན་ ང་མ་ཡིན་པའི་ ས་ནས་བ ང་། གཞན་ ིས་ཁོ་མོ་གཉིས་ མ་ཞིང་
་མ་ལ་རེག་རེག་ ས། ༤ ཁོ་མོ་གཉིས་ ི་མིང་ནི། ཨ་ཅེའི་མིང་ལ་ཨོ་ཧོ་ ཱ་ ་བ་དང་། ་མོའི་མིང་ལ་ཨོ་ཧོ་ལི་
ཱ་ཞེས་ ་ལ། ཁོ་མོ་གཉིས་བདག་ལ་དབང་ཞིང་ ་ ་མོའང་ ེས། ཁོ་མོ་གཉིས་ ི་མིང་གི་ ོར་བཤད་ན། ཨོ་ཧོ་
ཱ་ནི་ས་མར་ ཱ་དང་། ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ནི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཡིན།

༥ ཨོ་ཧོ་ ཱ་ནི་བདག་ལ་དབང་ ེས་ ང་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་ཤིང་། ཁོ་མོའི་དགའ་ས་ ེ། ཁོ་མོའི་ ིམ་
མཚས་ ལ་ ེ་ཨ་ ར་བ་ མས་ལ་ཞེ་ཆགས་པར་ ར། ༦ མི་དེ་དག་གིས་ ་བ་ ོན་པོ་ ོན་ཞིང་། ི་དཔོན་
དང་ ི་དཔོན་གཞོན་པ་ཡིན་ལ། ་ལ་བཞོན་ཏེ་འ ོ་བ་དང་གཞོན་ ་ ིང་ ེ་བོ་རེ་འ ག ༧ ཨོ་ཧོ་ ཱ་ནི་
ཨ་ ར་བའི་ ོད་ ི་གཞོན་ ་ཤིན་ ་མཆོག་པ་དེ་དང་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས། ཁོ་མོ་ནི་དགའ་སའི་མི་དེར་
འ ོགས་ནས་འ ་ ་ལ་དད་པར་ ར་བས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༨ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ན་ཡོད་པའི་
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ས་ནས་ད་ འི་བར་ ། ཁོ་མོ་ནི་ནམ་ཡང་ལོག་གཡེམ་དང་འ ལ་མ་ ོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོ་ནི་གཞོན་
འི་ ས་ནས་ཨེ་ཇིབ་པ་དང་མཉམ་ ་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་ཤིང་། ཁོ་མོའི་ ་མ་ལ་རེག་ ེ་ལོག་པར་གཡེམ།

༩ དེའི་ ིར་། བདག་གིས་ཁོ་མོ་རང་ཉིད་དགའ་སའི་མི་ ེ། ཁོ་མོའི་ཞེ་ཆགས་པའི་ཨ་ ར་བའི་ལག་ ་ ད།
༡༠ དེ་དག་གིས་ཁོ་མོའི་ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་ ང་ཞིང་། ཁོ་མོའི་ ་ ་མོ་འ ོགས་པར་མ་ཟད། ཁོ་མོའང་ ི་
ཡིས་བསད་དེ་ ད་མེད་ མས་ ི་ ོད་ནས་མིང་མི་ ན་པར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོ་མོ་ལ་ཞལ་

ེ་བཅད་པ་ཡིན།
༡༡ ཁོ་མོའི་ ་མོ་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་དེ་ མས་མཐོང་ཡང་། ད་ ང་ཞེན་ཆགས་ ེས་ཏེ་ཨ་ཅེ་ལས་ ང་མིང་མི་

ན་པར་ ར་བ་དང་། ལོག་གཡེམ་ ི་ཚད་ ང་ཨ་ཅེ་ལས་ ག་པར་ ར། ༡༢ ཁོ་མོའི་ཞེ་ཆགས་ས་ནི་ཨ་ ར་
བ་ ེ། ་བ་ཡིད་ ་འོང་བ་ ོན་ཞིང་ ་ལ་བཞོན་པའི་ ི་དཔོན་དང་། ི་དཔོན་གཞོན་པ་ ིང་ ེ་བོ་ མས་
ཡིན། ༡༣ བདག་གིས་ཁོ་མོ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་གཟིགས་པ་དང་། ཁོ་མོ་ ན་གཉིས་བ ོད་སའི་ལམ་ནི་
གཅིག་མ ངས་ཡིན། ༡༤ ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱའི་ལོག་གཡེམ་ ི་ཚད་ནི་ ར་ལས་ ང་ ག་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་
མོས་ ང་ ེབས་ ་བཀལ་བའི་འ ་རིས་ཏེ། མཚལ་མདོག་གིས་ ིས་པའི་ཀལ་ ་བའི་འ ་རིས་ མས་མཐོང་
བས་ཡིན། ༡༥ ེད་ལ་ ་རགས་བཅིངས་ཤིང་མགོ་ ་མར་ད ངས་པའི་མགོ་རས་ ིས་བ མས་ཡོད། དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་ ཱ་བེལ་བའི་ག གས་ ད་ ར་ ིས་པའི་དམག་དཔོན་ཡིན། དེ་དག་གི་ཕ་ ལ་ནི་ཀལ་ ་ ་བ་
དེ་ཡིན། ༡༦ ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱས་དེ་མཐོང་མ་ཐག་དེ་ མས་ལ་ཆགས་པར་ ར་ཅིང་། ཀལ་ འི་ ལ་ ་དེ་དག་གི་

ིར་ ་བང་ཆེན་པ་བཏང་། ༡༧ ཱ་བེལ་བ་ མས་ཁོ་མོའི་མལ་ ིའི་ ེང་ ་འགོས་ཏེ། ལོག་པར་གཡེམ་ནས་ཁོ་
མོ་མི་གཙང་བར་བཟོས། ཁོ་མོ་མི་གཙང་བར་ ར་ ེས་སེམས་ནི་དེ་དག་དང་ ང་ ་ ེས། ༡༨ དེ་ ར། ཁོ་མོས་
ལོག་གཡེམ་ ས་པ་གསལ་ ་ ིན་ཅིང་། ཁོག་ ད་གཅེར་ ར་ ང་ ེས། ོན་ཆད་ཁོ་མོ་ནི་རང་གི་ཨ་ཅེ་དང་

ང་ཐག་བ ེས་པ་བཞིན་ ། བདག་གི་སེམས་ནི་ཁོ་མོ་དང་ ང་ ་ ེས། ༡༩ ཁོ་མོས་ད་ ང་ལོག་གཡེམ་མང་
་ ད་པར་མ་ཟད། ཁོ་མོས་གཞོན་ འི་ ས་ ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་ཉིན་མོ་ མས་ ན་

པར་ ར། ༢༠ ཞེ་ཆགས་སའི་དགའ་རོགས་ མས་ནི་ ས་ ོབས་ཆེ་བའི་བོང་ ་དང་ ་འ ་བ་ མས་ཡིན།
༢༡ དེ་ ར། ོད་ ིས་ ང་ འི་ ས་ ་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པ་ མས་ ན། དེ་ ས། ཨེ་ཇིབ་པས་ ོད་ མ་
ཞིང་ ོད་ ི་ ་མ་ལ་རེག་རེག་ ས།

༢༢ ཨོ་ཧི་ལི་ ཱ་ལགས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཐོག་མར་དགའ་ཞིང་ ེས་ ་
ེས་པའི་མི་ མས་བ ལ་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་ ། བདག་གིས་དེ་དག་མངགས་ཏེ་ ོད་ ི་མཐའ་བཞི་ནས་
ོལ་ ་འ ག་ངེས། ༢༣ འོངས་པར་འ ར་བའི་མི་དེ་ མས་ནི་ ཱ་བེལ་བ་དང་། ཀལ་ ིའི་མི་ མས་དང་། པེ་

ཀོད་པ་དང་། ཤོ་ཨ་བ་དང་། ཀོ་ཨ་བ་ མས་དང་། ད་ ང་དེ་དག་དང་འ ོགས་ནས་འོངས་པ་ལ་ཨ་ ར་ ི་
འབངས་མི་ མས་ཏེ། ི་དཔོན་དང་། ི་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། དམག་དཔོན་ ད་ གས་ཅན་བཅས་ཡོད་ལ།
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དེ་དག་ནི་ ་བཞོན་ཞིང་གཞོན་ ་ ིང་ ེ་བར་འ ག ༢༤ དེ་དག་གིས་དམག་ཆས་དང་། ཤིང་ ་དང་། ཁལ་
བ ིགས་པའི་ཤིང་ ་དང་། ད ང་ཚགས་ ི་ ེ་ ངས་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་འ ར། དེ་དག་གིས་ བ་ཆེ་ ང་
མང་པོ་ཐོགས་ཤིང་། ད ་ ོག་ ོན་ཏེ་ད ང་བཤམས་ནས་ ོད་ ི་མཐའ་བཞི་ནས་ ོལ་བར་འ ར། བདག་
གིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ་བ་ མས་དེ་དག་ལ་ ད་པར་ ་བས། དེ་དག་གིས་རང་གི་ ིག་ ོལ་ ར་ ོད་ཅག་
ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ༢༥ བདག་གིས་ ག་དོག་དང་ཞེ་ ང་གིས་ ོད་ལ་ ོལ་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ ོད་
ལ་ཁོང་ ོའི་ལས་ ེད་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ ་དང་ ་གཅོད་ཅིང་། ོད་ ིས་ ལ་ ་བཞག་པའི་
༼ཡང་ན། ལ་ ་ ས་པ་ཞེས་ ང་བ ར་བར་ །༽མི་ མས་ ིའི་འོག་ ་འཆི་བར་འ ར་བ་དང་། དེ་དག་
གིས་ ོད་ ི་ ་ ་མོ་བཙན་ ་འ ེར་བར་མ་ཟད། ོད་ ིས་ ལ་ ་བཞག་པའི་དངོས་པོ་ མས་མེ་ ་བ ེག་
པར་འ ར། ༢༦ ད་ ང་དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ ་བ་བ ་ཞིང་། ོད་ ི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ན་ཆ་ མས་འ ོག་
པར་འ ར། ༢༧ དེ་ ར། བདག་གིས་ ོད་གཡེམ་ལ་ ོགས་པའི་ ་ ོད་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་འགོས་པའི་
ལོག་གཡེམ་ ི་ ་ ོད་ མས་མེད་པར་ ས་ཏེ། ད་ནས་བ ང་ཨ་ ར་བ་ མས་ལ་ཡར་ ོས་མི་ ེད་ཅིང་། ཨེ་
ཇིབ་པ་ མས་ཡིད་ལ་མི་ ན་པར་ ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༢༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་བདག་གིས་ ོད་རང་ ང་སའི་མི་ མས་ཏེ། ོད་ ི་སེམས་
ང་ ་ ེས་པའི་མི་དེ་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་པ་དང་། ༢༩ དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ཞེ་ ང་གི་ལས་ ེད་ཅིང་། ོད་
ི་ངལ་ ོལ་ ི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་འ ོགས་ཏེ། ོད་རང་གཅེར་ ར་ ང་བར་འ ར། ོད་ ི་ལོག་གཡེམ་ལ་
གས་པའི་ཁོག་ ད་དང་། ོད་ ི་ལོག་གཡེམ་ ི་ ་ ོད་དང་། ད་ ང་ ོད་ ི་ལོག་གཡེམ་ མས་ ིར་ ོན་

པར་འ ར། ༣༠ མི་ མས་ ིས་ ོད་ལ་འདི་ ར་ ོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ེའི་མི་ མས་ ི་ ེས་
འ ངས་ནས་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པ་དང་། དེ་དག་གི་འ ་ ས་ ོད་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༣༡ ོད་ནི་ ོད་ ི་
ཨ་ཅེའི་ལམ་ལ་ གས་པས། བདག་གིས་ཁོ་མོའི་ཕོར་བ་ ོད་ ི་ལག་ ་ ད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༣༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཨ་ཅེའི་ཕོར་བའི་ནང་ ་འ ང་བར་འ ར། ཕོར་བ་དེ་ནི་
ཟབ་ཅིང་ཆེ་ལ། ཤོང་ཚད་ཤིན་ ་ཆེ་བས། ོད་ནི་གཞན་ ི་འ ་ ལ་དང་ ར་ཟ་ ེད་ ལ་ ་འ ར། ༣༣ ོད་

ི་ཨ་ཅེ་ས་མར་ ཱའི་ཕོར་བ་ ེ། གཞན་ མས་ཡ་ང་ཞིང་ཡིད་ ོ་བའི་ཕོར་བ་དེའི་ནང་གི་ཆང་བ ང་ཚར་
ེས། ོད་རང་བཟི་ ེ་རོ་རོ་ ་འ ར་ཞིང་སེམས་པ་ ག་གིས་ཁེངས་པར་འ ར། ༣༤ ོད་ ིས་ཕོར་བ་འདིའི་

ནང་གི་ཆང་ མས་བ ང་ཚར་ ་འ ག་ངེས་ལ། ཕོར་བ་ཆག་པའི་ཤེལ་ཆག་གིས་རང་གི་ ་མ་བ ད་པར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་འདི་ནི་བདག་གིས་ ོན་ཆད་ག ངས་སོ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༣༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདག་བ ེད་ཅིང་། བདག་ བ་ ་དོར་བས། ོད་ ིས་
རང་ཉིད་གཡེམ་ལ་ གས་པ་དང་ལོག་གཡེམ་ ད་པའི་ཉེས་པ་འ ར་དགོས།

༣༦ ཡང་གཙ་བོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཨ་ཧོ་ ཱ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་
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དགོས་སམ། དེ་དག་གིས་ ད་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ ོན་ཅིག ༣༧ དེ་དག་གཡེམ་ལ་ གས་ཤིང་ལག་
པར་མིའི་ ག་གིས་གོས་ཡོད་པར་མ་ཟད། འ ་ ་དང་གཡེམ་ལ་ གས་པ་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གིས་བདག་གི་
ཆེད་ ་བཙས་པའི་ ་ ་མོ་ཡང་འ ་ འི་ ིར་ ་མེ་ལ་ ལ། ༣༨ དེ་ལས་ད་ ང་དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ ད་པ་
ནི། ཉིན་གཅིག་ལ་བདག་དམ་པའི་གནས་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་དང་། བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་མི་
མ ན་པར་ ས། ༣༩ དེ་དག་གིས་ ་ ་མོ་བསད་དེ་འ ་ ར་ ལ་ ེས། ཉིན་དེར་བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ ་
འ ལ་ནས་དམ་པའི་གནས་ལ་ ོད་པར་ ས། དེ་དག་གིས་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ཅི་ ས་པ་ མས་འདི་ ར་
རོ༎ ༤༠ ད་ ང་ ད་མེད་ ོད་གཉིས་ ིས་མི་འབོད་ ིར་ ང་རིང་བའི་ ལ་ལ་བང་ཆེན་པ་བཏང་། བང་ཆེན་
པ་དེ་ ་ ེབས་པས་དེ་དག་མ ོ་ ་ ེབས། ོད་གཉིས་ ིས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་རང་ ས་བ ས་ཤིང་། མིག་དང་

ི་མ་ ིས་པ་དང་། ན་ཆ་བཏགས་པར་མ་ཟད། ༤༡ ཡིད་ ་འོང་བའི་མལ་ ིའི་ ེང་ ་བ ད་དེ་མ ན་ ་
ཅོག་ཙ་བ ིགས་པ་དང་། བདག་གི་ ི་ཞིམ་ ས་ མས་དེའི་ ེང་ ་ གས་པར་ ས། ༤༢ དེ་ ་མི་ཚགས་ ིད་
ལ་རོལ་བའི་དགོད་ ་ཡོད་ལ། ལ་ ོང་དང་ཆང་བ་ མས་ཐང་ ོང་ནས་མཉམ་ ་འོང་ ེ། ལག་ག བ་ ད་
མེད་གཉིས་ ི་ལག་མགོར་བ ོན་པ་དང་། ཅོད་པན་དེ་དག་གི་མགོར་འཇོག་པའི་ ་བའང་མང་།

༤༣ བདག་གིས་ལོག་པར་གཡེམ་ཞིང་ ས་པའི་ ད་མེད་ ི་ ོར་ལ། འདི་ ད་ ། ད་ ་ ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་
ལ་གཡེམ་པར་འདོད་ན་གཡེམ་རོགས། ཁོ་མོས་ ང་གཞན་དང་གཡེམ་ལ་ གས་པར་འདོད་ཡོད། ༤༤ ད་
འཚང་མ་དང་ ས་འ ེལ་འ ང་བ་བཞིན། མི་ མས་ནི་ཨོ་ཧོ་ ཱ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ ཱ་ལ་ ས་འ ེལ་ ང་བཞིན་
མཆིས། ༤༥ ནམ་ཞིག་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཞིག་གིས་ ད་མེད་འ ོན་མ་དང་། གཞན་ ི་ ག་བ ར་ ་
བ ག་པའི་ ད་མེད་ མས་དཔེར་བ ས་ནས། ཁོ་མོ་གཉིས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་
མོ་གཉིས་ནི་འ ོན་མ་དང་ལག་པའི་ནང་ ་མི་བསད་པའི་ ག་ཡོད་ཅེས་ག ངས།

༤༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མི་མང་པོ་བོས་ནས་དེ་དག་ལ་ ོལ་ ་འ ག་ངེས། ཁོ་ཚ་
ཕར་ག ག་ ར་ག ག་དང་གཞན་ ིས་འ ོག་ཅིང་བཅོམ་པར་འ ར། ༤༧ དེ་དག་གིས་ ོ་ཡིས་ཁོ་ཚ་གསོད་
ཅིང་། ི་ཡིས་ཁོ་ཚ་ག བ་ལ། དེ་མིན་ཁོ་ཚ་ ་ ་མོ་གསོད་པར་མ་ཟད། མེ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ཁང་པ་བ ེག་པར་
འ ར། ༤༨ དེ་ ར། བདག་གིས་གཡེམ་ལ་ གས་པའི་ ་ ོད་དེ་མངའ་ཁོངས་འདིར་མེད་པར་ ་ངེས། ད་
མེད་ཐམས་ཅད་ལ་ ོབ་གསོ་ཐོབ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ལད་ ོས་ ེད་མི་ ིད། ༤༩ མི་ མས་ ིས་ ོད་ཅག་གཡེམ་
ལ་ གས་པའི་ལེ་ལན་དེ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ལ་འཁོར་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་འ ་ ར་ ག་ ས་པའི་
ཉེས་པ་དེ་འ ར་དགོས། དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༤ ིད་ལོ་ད ་བའི་ ་བ ་བའི་ཚས་བ ་ཉིན། ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ མི་ ་ལགས། དེ་རིང་ནི་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཉེ་བར་བ ད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་
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པས། ོད་ ིས་ཉིན་མོ་འདི་ཡིད་ལ་ ངས་ཤིག
༣ ོད་ ིས་ལོག་པར་ གས་པའི་ ིམ་ ད་འདི་དག་ལ་དཔེའི་ ོ་ནས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་

ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ་ང་ཐབ་མགོར་བ ོན་ཅིག དེ་ ེས་དེའི་ནང་ ་ ་ གས་ནས།
༤ ཤ་ལོག་ ེ། ཤ་ལོག་ཚན་པོ་དང་། ད ི་དང་། སོག་པ་དེའི་ནང་ ་འཕེན་དགོས་པ་དང་། ་ཚགས་ལེགས་པོ་

མས་ ིས་དེའི་ཁ་དགང་དགོས། ༥ འདི་དག་ནི་ ག་ཆེས་བཟང་བོའི་ ེང་ནས་ ངས་པ་ཡིན། ་ངའི་འོག་
་ ད་ཤིང་བཞག་ནས་ ་ཁོལ་ ་བ ག་ན། ་ངའི་ནང་ ་ ས་པ་ མས་བཙ་ བ་ཅེས་པ་དེའོ༎

༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉེས་སོ༎ མི་ ག་བ ར་ ་འ ག་པའི་མཁར་ཏེ། ན་རིང་བོར་བཙའ་
ཆགས་པའི་ ་ང་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། དེའི་ནང་གི་བཙའ་ནི་བ ་མ་ ོང་བས་ཤ་ མས་རེ་རེ་
བཞིན་ལེན་པ་ལས། དེའི་ཆེད་ ་ ན་ལེན་མི་དགོས། ༧ མཁར་ནང་ནས་བ ར་བའི་ ག་ནི་ས་ལ་འཕོས་ཏེ་
དེའི་ ེང་ ་ས་ཡིས་མནན་པ་མ་ཡིན་པར། ཕ་བོང་འཇམ་པོའི་ ེང་ ་འ ིལ་འ ག ༨ མཁར་འདིའི་ནང་ནས་
བ ར་བའི་ ག་ནི་ཕ་བོང་འཇམ་པོའི་ ེང་ ་འ ིལ་ཏེ་འགེབ་མཁན་མེད་པ་ནི་བདག་གི་དགོངས་དོན་ཡིན་
ཏེ། གས་ ོ་བ་ཆེན་པོས་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༩ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉེས་སོ༎ མི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་མཁར་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་
འ ང་བར་འ ར། བདག་གིས་ ང་ ད་ཤིང་མང་པོ་བ ིག་པར་འ ར། ༡༠ ད་ཤིང་མང་པོ་བ ན་ནས་མེ་
ཆེ་ ་ ས་ ེས། ཤ་ལེགས་པར་འཚད་ཅིང་ ་བ་ མ་པ་དང་། ས་པ་འཚག་ ་འ ག་ངེས། ༡༡ ་ང་ ོངས་
པ་མེ་ཐལ་ ི་ ེང་ ་བ ོན་ཏེ། ་ང་ཚ་ཞིང་དམར་བོར་བཏང་ ེས། དེའི་ནང་གི་མི་གཙང་བ་བ ་བ་དང་།
བཙའ་ མས་མེད་པར་ ་དགོས། ༡༢ ་ང་འདིས་མི་ མས་ཐང་ཆད་ ་བ ག་ ང་། དེའི་བཙའ་ མས་ནམ་
ཡང་སེལ་ཐབས་མི་འ ག་ ེ། བཙའ་འདི་ནི་མེ་ཡིས་ ང་མེད་པར་གཏོང་མི་ ས།

༡༣ ོད་ ི་མི་གཙང་བའི་ ོད་ ་ལོག་གཡེམ་ཡོད་པས། བདག་གིས་ ོད་ཇི་ ར་གཙང་བར་ ས་ ང་
ོད་གཙང་བར་མི་འ ར། བདག་ ོད་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོས་པ་དེ་མཚམས་མ་བཞག་པའི་བར་ ། ོད་ ི་མི་

གཙང་བ་ནམ་ཡང་སེལ་བར་མི་ ས། ༡༤ བདག་ ེ། གཙ་བོས་ཅི་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་འ ར་བ་
དང་། བཀའ་ཅི་བ ོས་བཞིན་བ བ་པ་ལས། ིར་མི་ ོག་ཅིང་གཅེས་པར་མི་འཛན་ལ། གས་འ ོད་ ང་

ེས་མི་ ིད། མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ་ ོད་བཞིན་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༥ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༡༦ མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ ི་མིག་ལམ་ ་
ཡི་གར་འོང་བ་དེ་ ོ་ ར་ ་མེད་པར་མཛད་ན། ོད་ ས་མི་ཆོག་ལ་མིག་ ་ཡང་བ ར་མི་ཆོག ༡༧ གས་
རིང་འ ིན་པ་ལས་ ་འདོན་མི་ཆོག་ལ། འདས་མཆོད་ ང་བ བ་མི་ཆོག་པར། མགོ་ལ་མགོ་རས་དང་ ང་
ལ་ ར་བཞིན་ མ་ ོན་ནས་འ ག་དགོས་པ་ལས། མ ་ ོས་འགེབས་མི་ ང་ལ། འདས་མཆོད་ ི་ཟ་མའང་
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བཟའ་མི་ ང་ཞེས་ག ངས།
༡༨ དེ་ནས་ངས་ཞོགས་པ་ ་མོར་དོན་ ེན་འདི་མི་སེར་ མས་ལ་བཤད་པ་དང་། དགོང་མོའི་ ས་ ་

ངའི་ ང་མ་ཤི་བས། ི་ཉིན་ ་མོར་ངས་བཀའ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིན། ༡༩ མི་སེར་ མས་ ིས་ང་ལ། ོད་
ིས་ ོད་ ངས་འདི་ནི་ངེད་ཅག་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་མི་བཤད་དམ་ཞེས་ ིས་པས།

༢༠ ངས་དེའི་ལན་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་
ི་ ིམ་ ད་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ཏེ། ོད་

ཅག་གིས་དབང་ གས་ཆེའོ་ཞེས་བ ོད་ཅིང་། མིག་ལམ་ ་ཡི་གར་འོང་བ། སེམས་ ་གཅེས་པར་འཛན་པ་དེ་
གཞན་ ིས་ ོད་པར་འ ར་ཞིང་། ོད་ཅག་གིས་ ལ་ ་བཞག་པའི་ ་ ་མོ་ ི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར།
༢༢ དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོས་ ད་པ་ ར། མ ་ ོས་མི་འགེབས་ལ་འདས་མཆོད་ ི་ཟ་
མའང་བཟའ་བར་མི་འ ར། ༢༣ ོད་ཅག་གིས་ ར་བཞིན་མགོ་ལ་རས་དང་ ང་མགོར་ མ་ ོན་ཞིང་ ག་
ནས་ ་མི་ ང་། ོད་ཅག་ནི་རང་རང་གི་ ག་ཉེས་ ི་དབང་གིས་ཕན་ ན་ལ་ ་ཞིང་ གས་རིང་འ ིན་པ་
བཞིན་རིམ་ ིས་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༢༤ ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ་ ིས་འདི་ ར་ ེད་དོན་ནི་ ོད་ཅག་ལ་ ་ ས་ཤིག་
བ ན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོས་ཇི་ ར་ ས་པ་བཞིན་ ོད་ཅག་གིས་ ང་དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར། དོན་དེ་ ང་ཚ་ ོད་
ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༥ མི་ ་ལགས། བདག་གིས་དེ་དག་གི་བ ེན་ས་དང་། དེ་དག་དགའ་སའི་གཟི་བ ིད། དེ་མིན་མིག་ལམ་
ནས་ཡི་གར་འོང་བ་དང་། སེམས་ནས་གཙགས་ ་འཛན་པའི་ ་ ་མོ་ མས་མེད་པར་ ་ངེས། ༢༦ ཉིན་དེར།

ོས་ ོལ་ ་ ིན་པའི་མི་ཞིག་འདིར་ ེབས་ནས། ོད་ལ་དོན་ ེན་འདི་ཐོས་ ་འ ག་མི་ ིད་དམ། ༢༧ ཉིན་
དེར་ ོད་ ིས་ ོས་ ོལ་ ་ ིན་པའི་མི་དེ་དང་ཁ་བ ་ ེད་པ་ལས། གས་པའི་བ ལ་ གས་འཛན་མི་ ིད།

ོད་ནི་འདི་ ར་དེ་དག་གི་ ་ ས་ ་འ ར་ལ། དེ་དག་གིས་ ང་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་
ཞེས་པ་དེའོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༥ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཨམ་མོན་པ་ལ་ ང་བ ན་ཏེ་
དེ་དག་ལ་ ོལ་ཅིག ༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་དང་། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་

འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ནི་གཞན་ ིས་ ོད་པར་འ ར།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ནི་ ོངས་པར་འ ར། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར། དེ་ ས། ོད་ ིས་
དོན་ ེན་འདི་དག་ལ་བ ས་ཏེ། ཨ་ཧ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། ༤ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ལ་ཤར་ ོགས་པ་

མས་ལ་ནོར་ ལ་ ་ ེར་ངེས། དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ ལ་ནས་ ར་འདེབས་པ་དང་། ོད་ ི་འ ས་ ་བཟའ་
ཞིང་ ོད་ ི་འོ་མ་འ ང་བར་འ ར་ལ། ༥ བདག་གིས་རབ་ ཱ་ནི་ ་མོང་གི་ ལ་དང་། ཨམ་མོན་ ལ་ནི་ ག་

་འཁོར་སའི་ ས་ ་ ་ངེས། དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
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༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ང་ ོ་ལག་ ོ་འ བ་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ལ་བ ས་
ནས་འཁོན་སེམས་ ིས་ཁེངས་པའི་སེམས་དེ་དགའ་བར་འ ར་བས། ༧ བདག་གིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ ོད་ལ་

ོལ་ཞིང་། ོད་ནི་ ལ་ ེ་ མས་ལ་བཅོམ་ནོར་ ་ ེར་ངེས། བདག་གིས་དམངས་ ན་ལས་ ོད་ཚར་བཅད་
དེ། ོད་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལས་འ ང་ ་འ ག་ངེས། བདག་གིས་ ོད་མེད་པར་ ེད་ངེས་པས་ ོད་ ིས་
བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མོ་ཨབ་པ་དང་སེ་ཨིར་བས། ོས་དང་། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ནི་ ལ་
ེ་གཞན་དང་མི་མ ངས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ ས་པས། ༩ བདག་གིས་མོ་ཨབ་པའི་མཐའ་མཚམས་ ི་ ོང་ཚ་ ེ།

མོ་ཨབ་པས་རང་གི་ ལ་ ེའི་གཟི་བ ིད་ ་ ོམ་པའི་བེད་ཡེ་ཤི་མོད་དང་། བ་ཨལ་མེ་ཨོན་དང་། ཀིར་ཡ་ཐ་
ཨིམ་ ་བ་ མས་བ ག་ ེ། ༡༠ ཤར་ ོགས་པ་ མས་ ི་མོ་ཨབ་ལ་ ོལ་ ་བར་ ་ངེས། བདག་གིས་མོ་ཨབ་
པའི་ ལ་དེ་དག་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་ཞིང་། མོ་ཨབ་པ་ཚ་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ན་མཁན་མེད་པར་ ་
ངེས་ཤིང་། ༡༡ བདག་གིས་མོ་ཨབ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར་བས། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་
ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ཨེ་དོམ་ ིས་ད ་ཤ་བ ད་པ་ ེ། ཡ་ ་ ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས་ད ་ཤ་ ངས་
པས། ཉེས་པ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། བདག་གིས་ ག་བ ིངས་
ཏེ་ཨེ་དོམ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། མི་དང་ ོ་ གས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་འ ར། ཨེ་དོམ་ནི་ཏེ་ ཱན་ནས་
དེ་ ན་ ི་བར་ ། མི་ མས་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་ཞིང་། ས་གཞི་ ོངས་པར་འ ར་ངེས། ༡༤ བདག་གིས་བདག་
གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ལག་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཨེ་དོམ་ལ་ ིན་པ་ལེན་པར་འ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་

མས་ ིས་བདག་གི་ཁོང་ ོ་དང་། བདག་གི་ ོ་བ་བཞིན་ཨེ་དོམ་ལ་ ིན་པ་ལེན་པར་འ ར་བས། ཨེ་དོམ་པ་
མས་ ིས་བདག་གིས་ ིན་པ་ ངས་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་ཡ་ ་ ་ལ་ད ་ཤ་ལེན་པ་ ེ། འཁོན་སེམས་བཅངས་ནས་ད ་
ཤ་ ོད་ཅིང་། གཏན་ ་ ང་སེམས་འཆང་བས། དེ་དག་འ ང་བར་ ་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༡༦ དེ་བས། གཙ་
བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས། ཀེ་རེད་པ་

མས་ཚར་གཅད་ཅིང་། མཚ་ ད་ ་གནས་པའི་ ག་མར་ ས་པ་ མས་མེད་པར་ ་ངེས། ༡༧ བདག་གིས་
དེ་དག་ལ་ལེ་ལན་ཆེར་འཁོར་ ་འ ག་ཅིང་། གས་ ོ་བ་དང་བཅས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་པར་
འ ར། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ིན་པ་ལེན་པའི་ ས་ ། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་
ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༢༦ ིད་ལོ་བ ་གཅིག་པའི་ ་བ་བ ་གཅིག་པའི་ཚ་གཅིག་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་
འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ཚར་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ། དམངས་ མས་ ི་ ོ་ ་ ར་བ་དེ་ཞིག་ཟིན་
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པས། ངའི་ ོགས་ ་ ོ་ ེས་ནས་ཡོད། དེ་ ོངས་པར་ ར་བ་དང་ང་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཞེས་ ས་པས།
༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཚར་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ད ་ ་བ ་ངེས། ་མཚའི་ བས་ཆལ་ཆིལ་

་འ ོ་བ་བཞིན། ལ་འབངས་མང་པོ་ ོད་ལ་ ོལ་ ་འོངས། ༤ དེ་དག་གིས་ཚར་ ི་མཁར་ ང་ ེལ་ཞིང་།
དེའི་མཁར་ ོང་གཏོར་བར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ང་ ལ་ མས་ ིས་ནས་དེ་ཕ་བོང་འཇམ་པོར་འ ར་ ་
འ ག་ངེས། ༥ དེ་ནི་ ་མཚའི་ ོང་ནས་ཉ་ ་ ེམ་ས་དང་། ལ་ ེ་ མས་ ི་འ ོག་ནོར་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་
གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༦ ཚར་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚར་ ོད་པ་ མས་༼མ་ཡིག་ ། ཞིང་ནང་གི་ ་མོ་

མས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། མ་ཚན་བ ད་པའང་དེ་དང་མ ངས།༽ནི་ ི་མ ང་གིས་གསོད་པར་ངེས་པས། དེ་
ས་ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༧ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ལ་པོ་ ན་ ི་ ལ་པོར་ ར་བ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་
ནེ་ཟར་ལ་ ་དང་། ཤིང་ ་དང་། ་དམག་དང་། དམག་ད ང་དང་། མི་དམངས་མང་པོའི་ ེ་ ངས་ཏེ་ཚར་
ལ་ ོལ་བར་ ེབས་ ་འ ག་ངེས། ༨ དེས་ ི་མ ང་གིས་ ོད་ལ་གཏོགས་པའི་ ོང་ཚའི་ ལ་འབངས་ མས་
གསད་པར་འ ར་ལ། བཙན་ ོང་བ ིགས་ཤིང་ བ་བཏེགས་ཏེ་ ོད་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༩ དེས་མཁར་ ེལ་

ེད་ ི་ཐོ་བ་བ གས་ཏེ་ ོད་ ི་མཁར་ ང་ ེལ་ཞིང་། གས་ ི་མཚན་ཆས་ ོད་ ི་མཁར་ ོང་གཏོར་བར་
འ ར། ༡༠ དེ་ལ་ ་ཤིན་ ་མང་བས་ ལ་ ིས་ ོད་རང་བ ིབ་པར་འ ར། དེ་ ོད་ ི་མཁར་ནང་ ་འ ལ་བ་
ནི། གས་ བས་ཤོར་བའི་མཁར་ནང་ ་འ ལ་བ་དང་འ འོ༎ དེ་ ས། ོད་ ི་མཁར་ ང་ནི་ ་དམག་དང་།
ཤིང་ ་དང་། ཁལ་བ ིགས་པའི་ཤིང་ ་སོགས་ ི་ ས་ ལ་བར་འ ར། ༡༡ ོད་ ི་ ་ ང་ཐམས་ཅད་དེའི་

འི་ ིག་པས་བ ི་ཞིང་། ི་ཡིས་ ོད་ ལ་འབངས་གསད་པར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ་ཞིང་བ ན་པའི་ཀ་བ་
༼ཡང་ན། ཀ་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཡང་ས་ ་ ེལ་བར་འ ར། ༡༢ མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ་ནོར་འ ོག་
ནོར་དང་། ོད་ ི་ཚང་ཟོག་བཅོམ་ནོར་ ་ ས་ཏེ། ོད་ ི་མཁར་ ང་བཤིག་པ་དང་། ོད་ ི་ཡིད་ ་འོང་
བའི་ཁང་པ་གཏོར་བར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ོ་དང་། ཤིང་དང་། ས་ ལ་ མས་ འི་ནང་ ་འཕེན་པར་འ ར།
༡༣ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ་ ད་འགག་ ་བ ག་ ེ། ད་ནས་བ ང་མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ་ ན་ ི་གདངས་
ད ངས་ཐོས་པར་མི་འ ར། ༡༤ བདག་གིས་ ོད་ངོས་འཇམ་པོར་གནས་པའི་ཕ་བོང་ ་ ས་ཏེ། ཉ་ ་ ེམ་ས་

ེད་པ་ལས་ ར་བ ན་པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།
༡༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ཚར་ལ། ོད་ ི་ ོད་ ་གསོད་ག བ་ ི་ལས་ ོད་ཅིང་། ས་ ོན་ ི་འ ན་ ་

ོག་པའི་ ས་ ། ོད་རང་ས་ ་འ ེལ་བའི་ ་ཡིས་ ་མཚའི་ ིང་ ན་ཐམས་ཅད་ ང་ ལ་བར་མི་ ེད་
དམ། ༡༦ དེ་ ས། ་མཚའི་འ མ་ ི་ ེ་བོ་ མས་ནི་ ི་ལས་བབས་ཏེ། གཟབ་གོས་ག གས་ཤིང་ ོད་གོས་ ད་
ནས། འདར་ཡོམ་གོས་ ་ ོན་ནས་ས་ ་བ ད་དེ། ག་ཅིང་འདར་བ་དང་ ོད་མཐོང་ནས་ཡ་ང་བར་འ ར།
༡༧ དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ོ་ ་ ེར་བ་འདི་ ར། ད་ གས་ཆེ་བའི་མཁར་ ོད་ནི་ཐོག་མ་ནས་མཚ་
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འ ལ་བ་ མས་ ི་ ོད་གནས་ཡིན་ལ། ་མཚའི་ངོས་ ་མཁར་ཆེས་བཙན་པ་དེའང་ཡིན། ན་པར་ ོད་
དང་ ོད་ ི་ ལ་འབངས་ མས་ ིས་དེ་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ་འཇིགས་མི་ ལ་བ་མེད་ ང་། ད་ནི་ཅིའི་

ིར་འཇིག་པ་ཡིན། ༡༨ ད་ ་ ོད་འ ེལ་བའི་ཉིན་མོ་འདིར། ་མཚའི་ ིང་ ན་ཐམས་ཅད་ ག་ནས་འདར་
བ་དང་། ་མཚའི་ནང་གི་ ིང་ཚམས་ མས་ ིས་ ོད་མེད་པར་ ར་བ་མཐོང་ནས་དངངས་པར་ ར་ཞེས་

ེར།
༡༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཚར་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ ོངས་ཤིང་མི་ ོད་མཁན་མེད་པའི་

ོང་ཚ་ ་བ ར་ངེས་ལ། ོད་ནི་ ་གཏིང་ཟབ་མོས་ཁེངས་ཤིང་ ་བོ་ཆེན་པོས་བ བས་པར་ ེད། ༢༠ དེ་ ས།
བདག་གིས་ ོད་ད ལ་ཁམས་ ་འཕངས་ཏེ། གནའ་བོའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་སའི་གཏིང་རིམ་མམ། ན་
རིང་ ོངས་པར་ ས་པའི་གནས་ ་ ོད་ ་བ ག་ནས། ོད་ལ་ ོད་དམངས་མེད་པར་ ་ངེས་ ང་། བདག་
གིས་མི་ མས་འཚ་བའི་ ལ་ ་གཟི་བ ིད་ངོམས་པར་འ ར།༼ཡང་ན། བདག་གིས་གཟི་བ ིད་ངོམས་པར་
འ ར་ཞེས་པའི་ཚག་དེ། མི་ མས་འཚ་བའི་ ལ་ ་གཟི་བ ིད་ཡོད་པར་མི་འ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
༢༡ བདག་གིས་ ོད་ ི་གཏམ་ ད་གཞན་ ིས་ཐོས་ན་ ག་པར་མཛད་པ་ ེ། ོད་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་ ་
མི་འ ག་ལ། མི་ མས་ ིས་ ོད་བཙལ་ཡང་ ེད་མི་ ིད་པར་མཛད་ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་
པ་དེའོ༎

༢༧ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཚར་ལ་ ོ་མ ར་འདི་
ར་ལོངས་ཤིག ༣ ོད་ ོད་སའི་ མ་མཚའི་རབས་ཁ་དེ་ནི་དམངས་ ི་ཚང་འ ས་ཡིན་པས།

ོད་ ི་ཉོ་འཚང་ ་མཚའི་ ིང་ ན་མང་པོར་འ ེལ་ཡོད། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཚར་ལགས། ོན་
ཆད་ ོད་ ིས། ང་ནི་ཤིན་ ་ཡི་གར་འོང་བ་དེའོ་ཞེས་ཟེར། ༤ ོད་ ི་མཐའ་མཚམས་ ་མཚའི་ད ས་ ་ཡོད་
པས། ོད་རང་འགོད་མཁན་ ིས་ ོད་ལེགས་པར་བཀོད་པ་ཡིན། ༥ ཁོ་ཚས་སེ་ནིར་ ི་གསོམ་ཤིང་གིས་ ོད་

ི་ཤིང་ལེབ་ཐམས་ཅད་བཟོས་ཤིང་། ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་ཤིང་གིས་གཡོར་ཤིང་བཟོས། ༦ ཱ་ཤན་ ི་བེ་ཤིང་གིས་
ོད་ ི་ ་ཁེམ་དང་། ཀི་ཐིམ་ ིང་ ན་ ི་ཐང་ཤིང་ལ་བ་སོས་བ ན་ཏེ་འ ག་ ེགས་ ་ ས།༼ཡང་ན། འི་

ཤིང་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༧ ོད་ ི་འ ར་དར་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་མེ་ཏོག་ ན་པའི་གསོ་རས་ཞིབ་མོས་བཟོས་
ཡོད་པས། ོད་ ི་དར་ཆེན་ ་ ས་ཆོག་ལ། ོད་ ི་ཡོལ་བ་ནི་ཨེ་ལི་ འི་ ིང་ ན་ ི་རས་མཐོང་མདོག་དང་

་ ག་གིས་བཟོས་ཡོད། ༨ ཚ་དོན་དང་ཨར་བད་ ི་ ལ་མི་ མས་ནི་ ོད་ ི་ ་ད གས་མཁན་ཡིན། ཚར་
ལགས། ོད་ཚའི་ ས་ ི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ནི་དེད་དཔོན་ཡིན། ༩ གེ་བལ་ ི་ ན་པོ་དང་ཤེས་རབ་

ན་པ་ མས་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ི་གས་ བས་འགེབས་མཁན་དང་། ་མཚའི་ ོད་ ་བ ོད་པའི་ ་དང་
་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ ི་ ོད་ ་ཚང་དོན་གཉེར་ ིན་མཆིས། ༡༠ ཏ་ཟིག་པ་དང་། ད་པ་དང་། ད་པ་
མས་ ོད་ ི་དམག་ ར་ནང་ ་འཐབ་མོ་བ་ ས་ནས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ོད་ ་ བ་དང་ད ་ ོག་
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འ ར་ནས། ོད་ ི་གཟི་ ིན་ངོམ་ ིན་ཡོད། ༡༡ ཨར་བད་པ་དང་ ོད་ ི་དམག་ད ང་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་
མཐའ་བཞིའི་མཁར་ ེང་ ་ཡོད་པ་དང་། ོད་ ི་སོ་ ་ཁང་ འང་དཔའ་ ལ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གིས་ བ་
འ ར་ ིན་ཡོད་པས། ོད་ནི་ ར་ལས་མཛས་པར་ ར།

༡༢ ོད་ལ་ ་ནོར་ ི་རིགས་མོད་པས་ཐར་ཤིས་པ་ མས་ནི་ ོད་ ི་ཚང་མ ོན་ ་ ར་ཏེ། ད ལ་དང་།
གས་དང་། གཤའ་དང་། ཞ་ཉེ་ ེར་འོངས་ནས་ ོད་ ི་ཚང་ཟོག་ལ་བ ེ་བཞིན་ཡོད། ༡༣ ཡ་ ཱན་པ་དང་། ་

བལ་བ་དང་། མེ་ཤེག་པ་ མས་ ང་ ོད་ལ་ཚང་གི་འ ེལ་བ་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚས་མི་དང་ཟངས་ཆས་ ོད་ ི་ཚང་
ཟོག་དང་བ ེ་བཞིན་ཡོད། ༡༤ ཐོ་གར་མའི་རིགས་ ིས་ ་དང་དམག་ ། དེ་མིན་ ེལ་སོགས་ ོད་ ི་ཚང་ཟོག་
དང་བ ེ་བཞིན་ཡོད། ༡༥ དེ་ ན་པ་དང་ ོད་ལའང་ཚང་གི་འ ེལ་བ་ཡོད་པས། ་མཚའི་ ིང་ ན་མང་པོ་

་ཁ་ ་ ར་བ་དང་། ཁོ་ཚས་བ་སོ་དང་། ཤིང་ནག་གི་ཚང་ལས་ ེད་ ིན་མཆིས།༼ཡང་ན། ལ་ ་འ ལ་
ིན་ཡོད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༡༦ ོད་ལ་ཁེ་ཚང་གི་ ་བ་མང་བས། ཨ་རམ་པ་ཡང་ ོད་ ི་ཚང་མ ོན་ ་
ར་ཡོད། དེ་དག་གིས་མ ད་དང་། ་ཚས་དང་། གསོ་རས་ཞིབ་མོ་དང་། ི་ ་དང་། པ ྨ་ ཱ་ག་ ོད་ ི་ཚང་

ཟོག་ལ་བ ེ་བཞིན་ཡོད། ༡༧ ཡ་ ་ ་དང་ད ི་སི་རལ་ ལ་ ི་མི་ མས་ ང་ ོད་ལ་ཚང་འ ེལ་ཡོད་དེ། ཁོ་
ཚས་མིན་ནིད་ ོ་དང་། བག་ལེབ་དང་། ང་ ི་དང་། མ་དང་། བ ག་ ོས་ ོད་ ི་ཚང་ཟོག་ལ་བ ེ་བཞིན་
ཡོད། ༡༨ ོད་ལ་ཁེ་ཚང་གི་ ་བ་མང་ཞིང་ ་ནོར་ ་མང་པོ་ཡོད་པས། ད་མེ་སེག་གིས་ ང་ཧེལ་བོན་ ི་ཆང་
དང་བལ་དཀར་ ི་ཚང་ ག་པར་ ེད། ༡༩ ན་པ་དང་། ཡ་ ཱན་པས་ཐགས་ ད་དང་། གས་བཟང་བོ་དང་།

ོས་ མ་དང་། ་དག་སོགས་ ོད་ ི་ཚང་ཟོག་ལ་བ ེ་བཞིན་ཡོད། ༢༠ དེ་ ན་ ིས་ས་གདན་ ་ཆེན་དང་།
་དང་། འི་ཁེབས་སོགས་ ིས་ ོད་ལ་ཉོ་འཚང་ ེད་ ིན་ཡོད། ༢༡ ཨ་རབ་དང་ཀེ་དར་ ི་འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་ ང་ ོད་ ི་ཚང་མ ོན་ ་ ར་ཡོད་དེ། ་ ་དང་། ག་ ག་དང་། ར་ཕོ་སོགས་ ིས་ ོད་ལ་ཉོ་འཚང་
ེད་ ིན་ཡོད། ༢༢ སེ་ ཱ་དང་། ར་ཨེ་མའི་ཚང་བ་ མས་ ིས་ ང་ ོད་དང་ཉོ་འཚང་ ེད་ ིན་ཡོད་དེ། ཁོ་

ཚས་ ོས་ ་བཟང་བོ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ ་ཚགས་དང་། གསེར་སོགས་ ོད་ ི་ཚང་ཟོག་ལ་བ ེ་བཞིན་
ཡོད། ༢༣ ད་ ང་། ཧ་རན་པ་དང་། ཀན་ ེ་བ་དང་། ཨེ་དེན་པ་དང་། སེ་བའི་ཚང་བ་དང་། ཨ་ ར་དང་། ཁིལ་
མད་པ་ མས་ ིས་ ང་ ོད་དང་ཉོ་འཚང་ ེད་བཞིན་མཆིས་སོ༎ ༢༤ ཚང་བ་འདི་དག་གིས་ཚང་ ས་བཟང་
བོ་ མས་མེ་ཏོག་དང་ ན་པའི་མཐིང་གོས་ ི་ནང་ ་བ ག་ཅིང་། ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་བ་ ག་ཤིང་གི་ མ་
ནང་ ་བ ག་ནས་ཐག་པས་བ མས་ཏེ་ ོད་དང་ཉོ་འཚང་ ེད། ༢༥ ཐར་ཤིས་ ི་ ་ མས་གཅིག་ ེ་གཅིག་
ལ་མ ད་དེ་ ོད་ལ་ཚང་ཟོག་དབོར་ ིན་ཡོད་པས། ོད་ནི་ ་མཚའི་ད ས་ནས་ ན་ མ་ཚགས་ཤིང་གཟི་

ིན་དང་ ན་པར་ ར།
༢༦ ་ད གས་མཁན་ ིས་ ོད་ ་གཏིང་ཟབ་སར་ ིད་ཟིན་པས། ཤར་ ང་གིས་ ོད་ ་མཚའི་ ོང་ནས་

འ ང་བར་ ེད་ལ། ༢༧ ོད་ ི་ ་ནོརདང་། ཅ་དངོས་དང་། ཚང་ཟོག་དང་། ་བ་དང་། དེད་དཔོན་དང་།
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གས་ བས་འགེབས་མཁན་དང་། ཚང་ལས་གཉེར་མཁན་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་ནང་ ་གནས་པའི་འཐབ་
མོ་བ་དང་། མི་དམངས་བཅས་ ོད་ ི་ ་ ང་བར་ ར་བའི་ཉིན་མོ་དེར་ ་མཚའི་ནང་ ་ བ་པར་འ ར།
༢༨ ོད་ ི་དེད་དཔོན་ ི་ ད་འབོད་ཐེངས་གཅིག་གིས་མཐའ་བཞི་འདར་བར་འ ར། ༢༩ ་ད གས་མཁན་
དང་ ་བ། དེ་མིན་ ་འདེད་ཐམས་ཅད་ ་ལས་བབས་ཏེ་ངོགས་ ་ ིན་ནས། ༣༠ དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་ཆེད་

་ ་ ངས་ ེད་པ་དང་། ཐལ་ ལ་མགོ་ ་བཏབ་ཅིང་ཐལ་བའི་ནང་ ་འ ེ་ལོག་ ག་པར་འ ར། ༣༡ ད་
ང་ ོད་ ི་ཆེད་ ་མགོ་ ི་ཐེར་ ་བཏང་བ་དང་། གསོ་རས་ ི་ ་རགས་བཅིངས་ཏེ་ ་ ད་འདོན་ཞིང་

ཡིད་སེམས་ ོ་བར་འ ར། ༣༢ དེ་དག་གིས་ཆོ་ངེ་འདེབས་པའི་ ས་ ། ོད་ ི་ཆེད་ ་ ོ་མ ར་འཐེན་ཞིང་
་བཞིན་ ། མཁར་གང་ཞིག་ཚར་དང་འ ་བ་ཡིན། མཁར་གང་ཞིག་ཁོ་དང་འ ་བར་ ་མཚའི་ ིང་ནས་

ཁེར་ ང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། ༣༣ ོད་ ིས་ ་མཚའི་ངོས་ནས་ཚང་ཟོག་མང་པོ་ ེལ་འ ེན་
ས་ཏེ། ལ་ ེ་མང་པོ་འ ོར་ ག་ ན་པར་ ས། ོད་ ིས་ ་ནོར་མང་པོ་དང་། ཚང་ཟོག་མང་པོ་བ ལ་

ནས་ ེང་གི་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོབས་འ ོར་མངའ་ཐང་ ས་པར་ ས། ༣༤ ོད་ནི་ ་གཏིང་ཟབ་ས་ནས་
བས་ ིས་འ ང་བར་ ས་པས། ོད་ ི་ཚང་ཟོག་དང་ ོད་ ི་ ོད་ན་གནས་པའི་མི་དམངས་ཐམས་ཅད་
བ་པར་ ར། ༣༥ ་མཚའི་ ིང་གི་ ལ་མི་ མས་ ིས་ ོད་མཐོང་བས་ ི་གཡའ་བར་ ར་ཅིང་། དེ་དག་གི་
ེ་བོ་ མས་ ང་ཤིན་ ་ ག་ ེ་ངོ་གདོང་ ོ་བས་ཁེངས། ༣༦ ལ་འབངས་ ོད་ ི་ཚང་བ་ མས་ ིས་ ོད་ལ་

འ ་བར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་མི་ མས་འཇིགས་པར་ ེད་ཅིང་། ས་གཏན་ ་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་པར་
མི་འ ར་ག ངས་ ང་ཞེས་པ་དེའོ༎

༢༨ ཡང་གཙ་བོས་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཚར་ ི་ ེ་བོ་ལ། གཙ་བོ་
ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ོད་ ི་སེམས་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་

པས། ང་ནི་ ་ཡིན། ང་ནི་ ་མཚའི་ ོང་ན་ ་ཡི་ ི་ལ་བ ད་ཡོད་ཅེས་ཟེར། ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ་དང་བ ར་
ཡང་། ོད་ནི་མི་ཡིན་པ་ལས་ ་ག་ལ་ཡིན། ༣ ོས་དང་། ོད་ ་ནི་ཨེལ་ལས་ ང་ཤེས་རབ་དང་ ན་པས། ་
བ་གང་ཡང་ ོད་ལ་གསང་བར་མི་ ས། ༤ ོད་ ིས་རང་གི་ཤེས་རབ་དང་ མ་ད ོད་ལ་བ ེན་ནས་གསེར་
ད ལ་རིན་ཆེན་བང་མཛད་ ་ཉར། ༥ ོད་ ིས་རང་གི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་ཚང་ལས་ལ་བ ེན་ནས་ ་
ནོར་མང་ ་ ེལ་བ་དང་། ་ནོར་ཤིན་ ་མོད་པས་སེམས་ ང་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པར་ ར། ༦ དེ་བས། གཙ་
བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་རང་ཉིད་ ་དང་བ ར་བས། ༧ བདག་གིས་ ི་མི་ ེ། ལ་ ེ་གཞན་ ི་

ག་ ལ་བ་ མས་ ོད་ ི་ ེང་ ་འ ེན་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་ ི་ ང་ ེ་ ོད་ ི་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་ནས་
ཐོབ་པའི་ ་དངོས་བཟང་བོ་ མས་ག བ་ཅིང་། ོད་ ི་གཟི་ ིན་ལ་ ོད་པར་འ ར། ༨ དེ་དག་གིས་ ོད་

ན་དོང་ ་བ ར་བར་འ ར། གཞན་ ིས་བསད་པའི་མི་དང་འ ་བར་ ོད་ ང་ ་མཚའི་ ོང་ནས་འཆི་
བར་འ ར། ༩ ོད་གསོད་མཁན་ ི་མ ན་ ་ ོད་ ིས་ད་ ང་ང་ ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ ས་སམ། དོན་དངོས་ ་
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ོད་ནི་ ོད་གསོད་མཁན་ ི་མིའི་ལག་ནས་མི་ཡིན་པ་ལས་ ་ཡིན་མི་ ིད། ༡༠ ོད་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་
པའི་༼ཡང་ན། མི་གཙང་བ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽མི་ མས་དང་འ ་བར། ི་མི་

མས་ ི་ལག་ནས་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎
༡༡ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཚར་ ི་ ལ་པོ་ལ་མ ར་ ེར་

ཏེ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ོད་ལ་མི་འཛམ་པ་ཞིག་མེད་དེ།
ཤེས་རབ་བ ་ཞིང་ ་ན་ ག ༡༣ ོན་ཆད་ ོད་ ་ཡི་ཨེ་དེན་དགའ་ཚལ་ ་ཡོད་པ་ལ། ོད་ ིས་རིན་པོ་ཆེ་ ་
ཚགས་ཏེ། པ ྨ་ ཱ་ག་དང་། ག་ ་དང་། ཕ་ལམ་དང་། ན་ ་རི་དང་། གཟི་དམར་དང་། མཆོང་དང་། ནི་
ལིམ་དང་། བེ་ ་དང་། མ ད་དང་། གསེར་ ི་ ན་ཆ་བཏགས་འ ག་ལ། ད་ ང་ ོད་ ི་གམ་ན་བཀོད་པ་
ལེགས་པའི་ ་དང་ ིང་ ་ཡང་འ ག འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ོད་བཀོད་པའི་ཉིན་མོར་ ་ ིག་ཚགས་ ་

ད་འ ག ༡༤ ོད་ནི་ གས་ མ་ ག་ ེ་ཞལ་ ོམ་ ིབ་པར་མངགས་པའི་བཀའི་ཕོ་ཉ་དེ་ཡིན། བདག་གིས་
ོད་ ་ཡི་དམ་པའི་རི་ ེང་ ་བཀོད་པས། ོད་ནི་འོད་མེ་ ར་འབར་བའི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་དག་གི་ ོད་ ་

འ ོ་འོང་ ེད་ ིན་མཆིས། ༡༥ ོད་ནི་ཐོག་མར་བཀོད་པའི་ ས་ ་ཅི་ ད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་དག་ ང་།
ེས་ ་ ོད་ ི་ ོད་ ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་ཞིག་ ང་། ༡༦ ོད་ལ་ཉོ་འཚང་གི་འ ་འགོད་མང་བས།
ག་ ལ་ ི་ ོར་བས་ཁེངས་ཏེ་ཉེས་པ་བསགས། དེ་བས། ོད་ ིས་དམ་པའི་གནས་ལ་ ོད་པ་ ས་པས། ་ཡི་

རི་ ེང་ནས་མཐར་བ ད་པ་ཡིན། ཞལ་ ོམ་ ིབ་པའི་བཀའ་ཕོ་ཉ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་འོད་མེ་ ར་འབར་
བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ོད་ནས་མེད་པར་མཛད་ཟིན། ༡༧ ོད་ ི་སེམས་ ིད་ཅིང་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་ལ། གཟི་
བ ིད་ ིས་ཤེས་རབ་བ ག་པས། བདག་གིས་ ོད་ས་ ་བ བ་ ེ། ེ་བོའི་མ ན་ ་འ ེལ་བར་མཛད། དེ་

ར་ ེད་པ་ནི་དེ་དག་ལ་མཐོང་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༨ ོད་ ིས་ ག་ཉེས་བསགས་པ་མང་ཞིང་། ཉོ་འཚང་
ང་བདེན་མ་ཡིན་པས། ོད་ ི་སར་ཡོད་པའི་དམ་པའི་གནས་ལ་ ད་པར་ ར། དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ ི་
ོད་ནས་མེ་ ང་ ་བ ག་ ེ། ོད་བ ེག་པར་འ ར་ལ། ོད་ནི་ ད་མོ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ནས་ས་ཐོག་

གི་ཐལ་བ་ ་གཏོང་ངེས། ༡༩ ལ་འབངས་ ི་ ོད་ན་ ོད་ངོ་ཤེས་མཁན་ཡོད་པ་ མས་ནི། ོད་མཐོང་ནས་
འཇིགས་པར་འ ར། ོད་ ིས་གཞན་ ག་ ་འ ག་ཅིང་། ས་གཏན་ ་འཇིག་ ེན་འདིར་མེད་པར་འ ར་
ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༠ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༡ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཚ་དོན་ལ་ ང་བ ན་ཏེ་ ོལ་
བར་ ིས། ༢༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ཚ་དོན་ལགས། བདག་
གིས་ ོད་ད ་ ་འཛན་པར་འ ར་བས། བདག་ལ་ ོད་ ི་ ོད་ནས་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་འ ར། བདག་
གིས་ ོད་ ི་ ོད་ནས་ཞལ་ ེ་བཅད་དེ་དམ་པའི་ གས་བ ན་ན། མི་ མས་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་
ཤེས་པར་འ ར། ༢༣ བདག་གིས་ཚ་དོན་ ི་ ོད་ ་གཉན་ནད་བཏང་ ེ། དེའི་ ་ ང་ ་ ག་གི་དོན་ ེན་
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འ ང་ ་འ ག་ངེས། བསད་ཟིན་པ་ མས་དེའི་ ོད་ ་འ ེལ་ཞིང་མཐའ་བཞི་ནས་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་
ཁོའི་ ེང་ལ་ ེབས་ ་བ ག་ན། མི་ མས་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༤ ད ི་སི་རལ་
ལ་ ང་སེམས་འཆང་བའི་མཐའ་འཁོར་ ི་མི་ མས་ནི། ཁོ་ཚ་འབིགས་ ེད་ ི་ཚར་ ་དང་། བ ད་ ེད་ ི་
ཚར་ ང་ ་འ ར་མི་ ིད། དེ་ ས། མི་ མས་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས།

༢༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དམངས་ ན་ ི་ ོད་ ་གཏོར་བའི་ད ི་སི་རལ་ ིམ་
ད་ ིར་བ ས་ཏེ། ི་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་དེ་དག་དམ་པར་ ེད་པའི་ བས་ ། དེ་དག་བདག་གིས་རང་

གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ལ་གནང་བའི་ ལ་ ་ ར་བཞིན་ ོད་པར་འ ར། ༢༦ དེ་དག་ ལ་འདིར་བག་ཕེབས་
པའི་ངང་ ོད་དོ༎ བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ང་བའི་མཐའ་འཁོར་ ི་མི་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་བཅད་ ེས། དེ་དག་
གིས་ཁང་པ་ བ་ཅིང་ ན་འ མ་ར་བ་བ གས་ནས་བག་ཕེབས་ངང་འཚ་བར་འ ར། དེ་ ས། བདག་ནི་གཙ་
བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༩ ིད་ལོ་བ ་བའི་ ་བ ་བའི་ཚས་བ ་གཉིས་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོར་ ང་བ ན་ཏེ། ཁོ་དང་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ་

ོལ་ཅིག ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ལགས།
བདག་གིས་རང་གི་གཙང་བོའི་ནང་ ་ཉལ་འ ག་པའི་ཉ་ཆེན་པོ་ ོད་ད ་ ་འཛན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ོད་ ིས། གཙང་བོ་འདི་ནི་ང་ལ་དབང་ ེ། ངས་རང་གི་ཆེད་ ་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས།
༤ བདག་ ེ། གཙ་བོས་ གས་ ས་ ོད་ ི་འ མ་པ་ནས་འཛན་པ་དང་། གཙང་བོའི་ ོད་ ི་ཉ་ ོད་ ི་ཉ་

བ་ ི་འོག་ལ་འ ར་ ་བ ག་ནས། ོད་དང་ ོད་ ི་ཉ་ བ་ ི་འོག་ ་འ ར་བ་ཐམས་ཅད་གཙང་བོའི་
ཁར་འདོན་པར་འ ར། ༥ ོད་དང་གཙང་བོའི་ ོད་ ི་ཉ་ མས་ཐང་ ོང་ ་འཕེན་པར་འ ར་བས། ོད་
རང་ཞིང་ཐང་ ་འ ེལ་ཡང་གཞན་ ིས་བདག་ ེད་མི་ ིད་ལ་འགེབས་ ང་མི་ ིད། བདག་གིས་ ོད་ས་ ེང་
གི་གཅན་གཟན་དང་། ནམ་མཁའི་ འི་ཁ་ཟས་ ་ ེར་བར་ འོ༎ ༦ ོད་ནི་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་འདམ་

འི་ལག་ ེན་ ་ ར་བས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༧ དེ་
དག་ ོད་ལ་ཁེན་པའི་ཚ་ ོད་ཆག་པས་དེ་དག་གི་ད ང་བ་ ས་པར་ ར། དེ་དག་ ོད་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་
ཆག་པས་དེ་དག་གི་ ལ་ཚགས་གཡོ་བར་ ར། ༨ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ིའི་
འཇིགས་པ་ ོད་ ི་ ེང་ ་ཕབ་པས། ོད་ ི་ ོད་ནས་མི་དང་ ད་འ ོ་ཚར་གཅད་པ་དང་། ༩ ཨེ་ཇིབ་ ི་

ལ་ ོངས་ཤིང་ཡི་ ག་པར་འ ར། དེ་ ས། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས། གཙང་བོ་འདི་ནི་ང་ལ་དབང་ ེ། ངས་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༡༠ བདག་གིས་

ོད་དང་ ོད་ ི་གཙང་བོ་ད ་ ་བ ང་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ཚ་ཡེ་ནེ་ནས་ ས་ ི་བར་ ་ ོངས་ཤིང་ཡི་ ག་
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པར་ ་ངེས། ༡༡ མིའི་ ང་བ་དང་རི་ གས་ ི་ ིག་པས་བ ི་བར་མི་འ ར་ལ། ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ་མི་
ོད་པར་མི་འ ར། ༡༢ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་དེ་ ལ་ ེ་ ོངས་པ་ མས་ ི་ནང་ནས་ ོངས་པར་ ེད་

པ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་དེ་མཁར་ ལ་ མས་ ི་ནང་ནས་ ང་མཁར་ ལ་ ་གཏོང་ངེས། ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་
རིང་ལ། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ལ་ ེ་གཞན་ ་བདས་ཤིང་། ི་ ེའི་ ོད་ ་གཏོར་བར་འ ར་ཞེས་
ག ངས།

༡༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་ ེས་ ། བདག་གིས་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ོད་ ་
གཏོར་བའི་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་བ ་བར་འ ར། ༡༤ བདག་གིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིར་

ངས་ཏེ། ཁོ་ཚ་རང་གི་ ལ་པད་རོས་ ་ལོག་ཅིང་། དེ་ ་ཉམ་ ང་བའི་ ལ་ ེ་ཞིག་ ་འ ར་ངེས། ༡༥ ལ་
ེ་དག་གི་ ོད་ནས་ཆེས་ཉམ་ ང་བ་དེ་ལས། ལ་ ེ་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ ་ ོད་པར་མི་ ས། བདག་གིས་

ཁོ་ཚ་ ང་ ར་བཏང་ ེ་ ལ་ ེ་གཞན་དབང་ ་མི་བ ར་བར་ ་ངེས། ༡༦ ཨེ་ཇིབ་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་
བ ེན་སར་མི་འ ར་བར། ོག་ ེ་ད ི་སི་རལ་བས་ཨེ་ཇིབ་པ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པའི་ ས་ ་ ག་ཉེས་ ན་
པར་འ ར་ངེས། དེ་ ས་ཁོ་ཚ་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༧ ི་ལོ་ཉེར་བ ན་པའི་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༡༨ མི་ ་ལགས། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ཁོའི་ད ང་ཚགས་ལ་དཀའ་ལས་ཆེར་གཏད་ནས་ཚར་
ལ་ ོལ་ ་བ ག་པས། མགོའི་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཤིང་ ག་པའང་རལ་བར་ ར། ཁོ་དང་ཁོའི་དམག་ད ང་
གིས་དེ་ ར་ཚར་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ ང་། དེ་ལས་ ན་པ་ཅི་ཡང་རེག་མ་ ང་། ༡༩ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལ་གནང་བར་འ ར་བས། ཁོས་ཨེ་
ཇིབ་ ི་མང་ཚགས་འ ོག་ཅིང་དེའི་ ་དངོས་འ ོག་ནོར་ ་ལེན་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་ཚང་ཟོག་ ང་བཅོམ་
ནོར་ ་ ་ངེས། འདི་ནི་ཁོའི་དམག་ད ང་གི་ ན་པ་ ་ ས་ཆོག་གོ། ༢༠ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ཁོ་ལ་
གནང་ནས་ཁོའི་དཀའ་ཚགས་ ངས་པའི་རིན་ ་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་པོ་དང་དམག་ད ང་གིས་
བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་བ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༡ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ་ ་ཅོ་ ེས་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་དེ། ཨེ་ཟེ་
ཀི་ཨེལ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཁ་ གས་ ་འ ག་ངེས། དེ་ ར་ ས་ན། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༠ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་
ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ ང་ ོན་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ཉིན་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་བས།

ོད་ཅག་གིས་ ་ ད་ཐོན་ཅིག ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེ། ིན་ནག་འཐིབས་པའི་ཉིན་མོའམ།
ལ་ ེ་གཞན་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པའི་ ས་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ། ༤ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ཨེ་ཇིབ་ལ་ ེབས་པར་
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འ ར། ཨེ་ཇིབ་པའི་བེམ་པོ་ མས་ག་སར་འ ེལ་བའི་ ས་ ། ས་ལའང་ན་ ག་ ེ་བར་འ ར། མི་ མས་
བཙན་ ་འ ེར་ཞིང་ ིང་གཞི་བཤིག་པར་འ ར། ༥ ས་པ་དང་། ད་པ་༼ཡང་ན། ལེ་ ད་པ་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ ད་པ་དང་། འ ེས་ ོད་ ི་དམངས་དང་། དེ་མིན་ བ་དང་། ད་ ང་མནའ་འ ེལ་ ས་པའི་

ལ་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ང་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨེ་ཇིབ་བ ོར་མཁན་དེ་ཡང་འ ེལ་ཞིང་། ོབས་ གས་ ི་དབང་གིས་ ང་བའི་

ཨེ་ཇིབ་ ི་ང་ ལ་དམན་པར་འ ར་ལ། དེའི་ནང་གི་མི་དམངས་ མས་སེ་ཡེ་ནེའི་ ོང་ནས་༼ལེ ་ཉེར་ད ་
བའི་ མ་ཚན་བ ་བར་ ོས།༽ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༧ ཨེ་ཇིབ་

ི་ ལ་དེ་ ོངས་པ་ མས་ ི་ནང་ནས་ ོངས་པར་འ ར། ཨེ་ཇིབ་ ི་མཁར་དེ་མཁར་ ལ་ མས་ ི་ ོད་ ་
མཁར་ ལ་ ་འ ར། ༨ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོད་ནས་མེ་ ང་ ་བ ག་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ལ་ ོགས་ ེད་མཁན་

མས་ཚར་གཅད་པར་ངེས། དེ་ ས། ཁོ་ཚས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༩ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ།
བང་ཆེན་པ་ཞིག་ ར་བ ད་དེ་བདག་གི་མ ན་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་ ོད་པའི་ ས་
པ་ མས་ལ་འཇིགས་ ེལ་བར་འ ར། ཨེ་ཇིབ་ལ་གནོད་ ོན་ ང་བའི་ཉིན་མོ་དང་འ ་བར། ག་བ ལ་གང་
ཞིག་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ོས་དང་། དོན་འདི་ ང་ལ་ཉེའོ༎

༡༠ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ི་ལག་པ་བ ད་ནས།
ཨེ་ཇིབ་ ི་དམངས་ མས་མེད་པར་ ་ངེས། ༡༡ ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ག་པ་ ེ། ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ག་ ལ་བ་

མས་ ལ་འདིར་འོངས་ནས་ཡོད་ཚད་འ ང་བར་ ེད། དེ་དག་གིས་ ི་ ང་ ེ་ཨེ་ཇིབ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་
ནས། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བེམ་པོས་ཁེངས་པར་ ེད། ༡༢ བདག་གིས་གཙང་བོ་ཐམས་ཅད་ ེམ་ཞིང་ ལ་ཐམས་
ཅད་མི་ངན་ ི་ལག་ ་ ོད་པ་དང་། བདག་གིས་ ི་ ེའི་ལག་པ་གཡར་ཏེ་ ལ་འདི་དང་འདིའི་ ོད་ན་གནས་
པ་ཐམས་ཅད་ཡི་ ག་པར་ ་ངེས། འདི་ནི་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་འ ་ ་བ ག་ཅིང་ནོབ་ནས་ ་འ ་ མས་མེད་པར་ ་
བ་དང་། ད་ནས་བ ང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་ ེ་བོ་འ ང་བར་མི་འ ར་ཏེ། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་མི་ མས་
འཇིགས་པས་ཁེངས་པར་ ། ༡༤ བདག་གིས་ཕད་རོས་ ོངས་པ་དང་། ཚ་ཨན་ནས་མེ་འབར་བར་ ས་ཏེ་

ོ་ ལ་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ༡༥ བདག་གིས་བདག་གི་ ོ་བ་ཨེ་ཇིབ་ ི་མཁར་ ོང་ ེ། སིན་ ་བའི་
ེང་ ་འབེབ་པར་འ ར་བ་དང་། ོའི་མི་ མས་ཚར་གཅད་པར་འ ར་ངེས། ༡༦ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་
ོད་ ་མེ་འ ང་ ་འ ག་པས། སིན་ལ་ ག་བ ལ་འ ང་ཞིང་ ོབ་བ ག་པར་འ ར་ལ། ནོབ་ ིས་ཉིན་

དཀར་༼ཡང་ན། ས་ ན་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ད ་བོ་མཐོང་བར་འ ར། ༡༧ ཨ་ཝེན་དང་པི་བེ་སེད་ ི་
གཞོན་ ་ མས་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། མཁར་འདི་དག་ ་ ོད་པ་ མས་བཙན་ལ་འ ེར་བར་
འ ར། ༡༨ བདག་གིས་ཏེ་ཧབ་ནེ་ཧེས་ ་ཨེ་ཇིབ་ ི་གཉའ་ཤིང་གཅོག་པའི་ཚ། ོབས་ གས་ ན་པའི་དབང་
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གིས་ ང་བའི་ང་ ལ་དེ་ཞི་བར་འ ར། དེ་ ས། ཉི་འོད་ བ་ཅིང་མཁར་འདི་ཡང་ ིན་ནག་གིས་བ ིབ་པར་
འ ར་ལ། དེའི་ ོད་ ི་ ་མོ་ མས་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར། ༡༩ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ལ་འདི་ ར་ཆད་པ་
བཅད་ན། དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༠ ིད་ལོ་བ ་གཅིག་པའི་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་བ ན་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢༡ མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ད ང་བ་ ས་པར་ ས་ ང་། ཁོས་ ི་འཆང་ ས་པའི་ཆེད་ །

ན་མ་ གས་ལ་རས་ ིས་ ང་མ་བ མས།
༢༢ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ད ་ ་བ ང་

བས། ཁོའི་ ོབས་དང་ ན་པའི་ད ང་བ་དང་ ས་པར་ ར་བའི་ད ང་བ་ཡོངས་ ་བཅད་ནས། ཁོའི་ལག་
གི་ ི་དེ་ས་ལ་ ང་ ་འ ག་ངེས། ༢༣ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་མི་ མས་ ལ་ ེ་གཞན་ ་དེད་ཅིང་། ི་ ེ་ ་
གཏོར་བར་འ ར། ༢༤ བདག་གིས་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ད ང་བ་ ོབས་དང་ ན་པར་ ས་ཏེ། བདག་གི་ ི་ཁོའི་
ལག་ ་འཇོག་པར་འ ར། དེ་ལས་ ོག་ ེ། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ད ང་བ་བཅད་ནས། ཁོ་ནི་འཆི་
ལ་ཉེ་བའི་མི་ཞིག་དང་འ ་བར་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ ང་ ་འ ན་ ་འདོན་པར་འ ར། ༢༥ བདག་གིས་ ཱ་བེལ་

ལ་པོའི་ད ང་བ་བ ོར་ཡང་། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ད ང་བ་མར་ ང་ ་འ ག་ངེས། བདག་གིས་བདག་གི་ ི་
ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་པས། ཁོས་ ི་ ར་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། དེ་ ས། ཁོ་ཚས་བདག་

ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༦ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ལ་ ེ་གཞན་ ་འདེད་ཅིང་། ི་ ེ་ ་
གཏོར་བར་འ ར་བས། ཁོ་ཚས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༡ ིད་ལོ་བ ་གཅིག་པའི་ ་བ་ག མ་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་
ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་འབངས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག ོད་

ི་ཟིལ་ གས་ལ་ ་ཞིག་གིས་འ ན་པར་ ས་སམ། ༣ ོན་ཆད་ཨ་ ར་ ལ་པོ་ནི་ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་ཤིང་དང་
འ ་བར། ཡལ་ག་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་འཛངས་ནས་ཡོད་ལ། ེས་ ་ཤིན་ ་རིང་བས་ ེ་མོ་ ིན་པའི་ནང་ ་

ག་ནས་ཡོད་པ་དང་། ༤ ་བོ་ མས་ ིས་དེ་ཡར་ ེས་ ་བ ག་ཅིང་། ་ཟབ་མོ་ མས་ ིས་དེ་ཆེ་ ་བ ེད།
གང་ ་བ གས་པའི་ ལ་དེའི་མཐའ་ན་གཙང་བོ་ ་ཞིང་། དེ་ལས་ ང་བའི་ ར་ ་ནི་རི་ཐང་གི་ཤིང་ ོང་
དག་གི་ ོད་ ་བ ར་ ིན་མཆིས། ༥ དེ་བས་དེའི་ ེས་ ་ནི་རི་ཐང་གི་ཤིང་ ོང་ལས་མཐོ་བ་དང་། ཆེ་ ་ ས་
པའི་ཚ་ཡལ་ག་ཤིན་ ་མང་ཞིང་། ་བོ་ཆེན་པོའི་དངོས་ བ་ཐོབ་པས་ཡལ་ག་རིང་ ་བ ངས་འ ག ༦ ནམ་
མཁའི་ ་རིགས་ ན་ ིས་དེའི་ཡལ་གའི་ ེང་ ་ཚང་འཆའ་ཞིང་། རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ིས་དེའི་
ཡལ་འདབ་ ི་འོག་ ་ ་ ་བཙའ་བར་ ེད་ལ། ལ་ ེ་ཆེན་པོ་དག་གི་མི་ མས་ ིས་དེའི་ ིབ་བསིལ་འོག་

་གནས་འཆའ་བར་ ེད། ༧ ་བ་ ་བོའི་འ མ་ ་ཡོད་པས། ོང་བོ་མཐོ་ཞིང་ཡལ་ག་རིང་ལ་ཡིད་ ་འོང་།
༨ ་ཡི་དགའ་ཚལ་ ོད་ ི་ ག་ ོང་གིས་དེ་ ིབ་པར་མི་ ས་ཤིང་། གསོམ་ཤིང་དེའི་ཡལ་ག་ལ་རེག་པར་མི་
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ས་ལ། ་གར་ ར་ཀ་དེའི་ཡལ་འདབ་ ི་མཚམས་ འང་ ེབས་པར་མི་ ས་པར་མ་ཟད། ་ཡི་དགའ་ཚལ་
ོད་ ི་ ོང་བོ་ མས་ལ་དེའི་མཛས་པ་མི་འ ག ༩ བདག་གིས་དེའི་ཡལ་འདབ་མང་ ་ ེས་ ་བ ག་ ེ་ཡིད་
་འོང་བས། ་ཡི་ཨེ་དེན་ ེད་ཚལ་ ི་ ོང་བོ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ལ་ ག་དོག་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༡༠ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེའི་ ེས་ ་མཐོ་ཞིང་ ེ་མོ་ནམ་མཁར་ ག་པ་དང་། སེམས་
་ང་ ལ་དང་ ན་པས། ༡༡ བདག་གིས་དེ་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཟིལ་ གས་དང་ ན་པའི་མི་དེ་ལ་
ད་པས། དེས་ཁོ་རང་གཅད་པར་འ ར། བདག་གིས་ཁོའི་ཉེས་པ་ལ་བ ས་ཏེ། ཁོ་རང་མཐར་བ ད་ཟིན་ཏོ༎

༡༢ ི་མི་ ེ། ི་ ེའི་ ོད་ ི་ ག་ ལ་བ་ མས་ ིས་དེ་གཅད་པར་འ ར། དེའི་ཡལ་འདབ་ནི་ཉག་ཁ་དང་
ང་བའི་ནང་ ་འ ར་བར་འ ར་ལ། དེའི་ཡལ་ག་ནི་ཆག་ ེ་གཙང་བོ་དག་གི་ངོགས་ ་ ང་བར་འ ར། ས་
ེང་གི་དམངས་ མས་ནི་དེའི་ ིབ་བསིལ་དང་འ ལ་ལ། ༡༣ ནམ་མཁའི་ ་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་བར་
ར་བའི་ ོང་བོ་དེའི་ ེང་ ་ཚང་འཆའ་བ་དང་། རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ནི་དེའི་ཡལ་འདབ་ ི་འོག་
་ ོད་པར་འ ར། ༡༤ དེ་ ར་ ས་ན། ་བོའི་འ མ་ ི་ ོང་བོ་ མས་ ིས་ ེས་ ་མཐོ་ཞེས་ ོམས་སེམས་ ེ་

བར་མི་འ ར་ལ། ེ་མོའང་ ིན་པའི་ནང་ལ་ ག་ ་མི་འ ག་པ་དང་། ་བོའི་དངོས་ བ་ཐོབ་ཅིང་ ོབས་
དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ཁེངས་སེམས་འཛན་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་ ན་
དོང་ ་ ང་བའི་མི་ མས་དང་ཆབས་ཅིག་འཆི་བདག་ལ་ ད་དེ། ད ལ་བར་ ང་ངེས་པས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༡༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེ་ད ལ་བར་ ང་བའི་ཉིན་དེར། བདག་གིས་མི་སེམས་ ོ་ ་འ ག་
ངེས། བདག་གིས་དེའི་ཆེད་ ་ ་བོ་ཟབ་མོ་ མས་འགེབ་ཅིང་གཙང་བོར་དར་ཆགས་ ་འ ག་ལ། ་བོ་ཆེན་
པོ་བ ར་མཚམས་ཆད་ ་འ ག་ངེས། དེ་མིན་བདག་གིས་ད་ ང་ལི་བ་ནོན་དེའི་ཆེད་ ་ག ང་བས་མནར་
བ་དང་། རི་ཐང་གི་ ོང་བོ་ མས་དེའི་ཆེད་ ་བ ལ་ ་འ ག་ངེས། ༡༦ བདག་གིས་དེ་ ན་དོང་ ་ག གས་
ཏེ། ན་དོང་ ་ ང་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་མར་འ ོ་ ་འ ག་ངེས། དེ་ ས། ལ་ ེ་ མས་དེ་མར་ ང་
བའི་ ་ཡིས་འདར་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ཨེ་དེན་ ི་ ོང་བོ་ཐམས་ཅད་དེ། ལི་བ་ནོན་ལ་ འི་དངོས་ བ་
འཐོབ་ཅིང་། ཆེས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ཤིང་ ོང་ཐམས་ཅད་ལ་ད ལ་ཁམས་ནས་སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར།
༡༧ དེ་དག་ ང་དེ་དང་མཉམ་ ་ད ལ་བར་ ང་ ེ། བསད་ཟིན་པའི་མི་ མས་ ི་སར་བ ོད་ངེས། དེ་དག་

ོན་ཆད་དེའི་ད ང་བ་ ས་ཤིང་། ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་དེའི་ ིབ་འོག་ ་བ ད།
༡༨ འདི་ ར་གཟི་བ ིད་དང་གཟིན་ ིན་ ན་པ་ལ། ཨེ་དེན་དགའ་ཚལ་ ི་ ོང་བོ་ མས་ ི་ ོད་ནས་

གང་གིས་ ོད་ལ་འ ན་བཟོད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ོད་ནི་ཨེ་དེན་ ི་ ོང་བོ་ མས་དང་ ན་ ་ད ལ་
ཁམས་ ་ ང་ ེ། མཚན་ ི་མ་བཅད་པ་དང་གཞན་ ིས་བསད་ཟིན་པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བར་
འ ར། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་འབངས་མི་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་
དེའོ༎
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༣༢ ིད་ལོ་བ ་གཉིས་པའི་ ་བ་བ ་གཉིས་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་
འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་ལ་འདི་ ར་ ོ་ ་ ེར་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན།

ོན་ཆད་ ོད་ནི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་སེང་གེ་གཞོན་ ་དང་འ ་ཡང་། ད་ ་ ོད་ནི་ ་མཚའི་ནང་གི་
ཉ་ཆེན་དང་འ ་བར། གཙང་བོའི་ནང་ ་མཆོང་ ེ་ ེར་མོས་ ་ད གས་པས་གཙང་ ་ ོག་པར་ ས།

༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ལ་ ེ་མང་པོའི་མི་ མས་བཏང་ནས། བདག་གི་ཉ་ ་
ོད་ ི་ ེང་ ་འཕངསཏེ་འཛན་པར་འ ར། ༤ བདག་གིས་ ོད་ཐང་ལ་འཕངས་ཤིང་རི་ཐང་ ་ག གས་

ནས། ནམ་མཁའི་ ་རིགས་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ལ་འབབ་ ་འ ག་པ་དང་། ས་ ེང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ནི་
ོད་ ི་ཤའི་ཚམས་པར་ ་ངེས། ༥ བདག་གིས་ ོད་ ི་ཤ་ཉག་ཁར་ག གས་པ་དང་། ོད་ ི་བེམ་པོ་ཆེན་པོ་

དེས་ ངབ་འགེང་བར་ ། ༦ དེ་མིན་བདག་གིས་ ོད་ ི་ ག་གིས་ ོད་རང་ ་ལ་ ལ་བའི་ ལ་ མས་ ན་
ཞིང་རི་ ེ་ བ་པར་ ེད་པ་དང་། གཙང་ ོག་ཁེངས་ ་འ ག་ངེས།

༧ བདག་གིས་ ོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་ བས་ ། ནམ་མཁའ་འགེབ་ཅིང་ ར་མ་ཐམས་ཅད་མོག་པོར་
ེད་པ་དང་། ིན་ནག་གི་ཉི་མ་ ིབ་ལ་ ་བས་ ང་འོད་མི་འ ིན་པར་ ་ངེས། ༨ བདག་གིས་ནམ་མཁའ་ནས་
ང་བའི་འོད་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ ེང་ནས་མོག་པོར་ ེད་ལ། ོད་ ི་ས་གཞི་ ན་ནག་གིས་ཁེངས་ ་འ ག་

ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ བདག་གིས་ ོད་རང་འ ང་བའི་གཏམ་ནི་ ོད་ ིས་མི་ཤེས་པའི་
ལ་ མས་ལ་ བ་ ་འ ག་ངེས། དེ་ ས། དག་གིས་དམངས་མང་པོའི་སེམས་པ་ ོད་ལ་བ ས་ནས་མི་ ིད་

པར་ འོ༎ ༡༠ བདག་གིས་ ལ་འབངས་མང་པོ་དང་ ེ་བོ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ ི་ག ག་
པར་འ ར་བས། ལ་འབངས་ མས་ནི་ ོད་ལ་བ ས་ནས་ ག་པར་འ ར་ལ། ེ་བོས་ ང་ ོད་མཐོང་ནས་
ཤིན་ ་ ག་པར་འ ར། ོད་འ ེལ་བའི་ཉིན་མོ་དེར། དེ་དག་ནི་རང་གི་གཅེས་པའི་ ོག་ལ་འབབ་པའི་ ས་
ཚད་དེ་ ན་ནས་འདར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ ིའི་འཇིགས་པ་ ོད་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར།
༡༢ བདག་གི་དཔའ་ ལ་ ི་ ི་གཡར་ནས་ ོད་ ི་དམངས་ མས་འ ེལ་ ་འ ག་ངེས། དཔའ་ ལ་འདི་དག་
ནི་ ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ག་ ལ་བ་ མས་ཡིན། དེ་དག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ང་ ལ་མེད་པར་ ེད་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་
དམངས་ མས་གཞན་ ིས་ཚར་གཅད་པར་འ ར་ངེས། ༡༣ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་བོ་ མས་ ི་གམ་ནས་
གཅན་གཟན་ མས་མེད་པར་ ་ངེས་པས། དེ་ནས་བ ང་མིའི་ ང་བ་དང་རི་ གས་ ི་ ིག་པས་ ་ ོག་མི་

ིད། ༡༤ དེ་ ས། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་གཙང་བོ་ ངས་ ་འ ག་པ་དང་། གཙང་བོ་ མ་དང་འ ་བར་དལ་
ིས་བ ར་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༥ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ོངས་ཤིང་ཡི་ ག་

པར་ ས་ཏེ། ལ་འདི་ལ་ ར་ ི་གསོན་ གས་མེད་ ་འ ག་པ་དང་། ད་ ང་དེའི་ནང་གི་ ལ་མི་ཐམས་
ཅད་གསད་པར་འ ར། དེ་ ས། ཁོ་ཚས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།
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༡༦ མི་ མས་ ིས་ ོ་མ ར་འདི་ལེན་ཞོར་ ་བར་འ ར་ཞིང་། ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ད་མེད་ མས་ ང་ཨེ་
ཇིབ་དང་དེའི་མི་དམངས་ ི་ཆེད་ ་ ོ་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༧ ིད་ལོ་བ ་གཉིས་པའི་ ་བ་ཡང་བ ་གཉིས་པའི་ཚ་བཅོ་ ་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་
འདི་ ་ ེ། ༡༨ མི་ ་ལགས། ོད་རང་ཨེ་ཇིབ་ ི་དམངས་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ས་ཤིག ཨེ་ཇིབ་དང་ ལ་ ེ་

ད་ གས་ཅན་ ི་ ད་མེད། ད་ ང་ ན་དོང་ ་ ང་བ་ མས་མཉམ་ ་ད ལ་བར་འཕེན་པར་འ ར།
༡༩ ཨེ་ཇིབ་ ོད་ལས་མཛས་པ་ཞིག་ཡོད་དམ། ོད་མ ན་ གས་མ་བཅད་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བར་
སོངས་ཤིག ༢༠ ཁོ་ཚ་ནི་བསད་ཟིན་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ཁོ་རང་ ི་མ ང་ལ་ ོད་ཅིང་ཁོ་
དང་ཁོའི་ མས་མར་འ ད་པར་འ ར། ༢༡ ོབས་དང་ ན་པའི་དཔའ་ ལ་ མས་ ིས་ད ལ་ཁམས་ནས་
ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོ་དང་ཁོ་ལ་ ོགས་ ེད་མཁན་ཚར་གཏམ་ ེད་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་ནི་མ ན་ གས་མ་བཅད་
པར་བསད་པའི་མི་ མས་ཏེ། མར་སོང་ནས་འ ལ་མེད་ ་གནས།

༢༢ ཨ་ ར་དང་དེའི་དམངས་ མས་ ང་དེ་ ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་དམངས་ ི་ ར་ས་ཁོའི་མཐའ་འཁོར་ ་
ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་ ི་འོག་ནས་འ ེལ་ཞིང་བསད་པ་ མས་ཡིན། ༢༣ ཁོ་ཚའི་ ར་ས་ནི་ ན་དོང་གི་ཆེས་ཟབ་
སར་ཡོད་ལ། ཁོའི་དམངས་ མས་ནི་ཁོའི་ ར་སའི་མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད། ཁོ་ཚ་ནི་ ོན་ཆད་གཞན་ ིས་བསད་
པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ོན་ཆད་མི་ མས་འཚ་བའི་ ལ་ལ་གཞན་ལ་འཇིགས་ ལ་མཁན་ མས་ཡིན།

༢༤ ཨེ་ལམ་ཡང་དེ་ ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་དམངས་ མས་ ང་ཁོའི་ ར་སའི་མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད་པ་དང་།
དེ་དག་ནི་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་ཞིང་མ ན་ གས་མ་བཅད་པར་ད ལ་བའི་ཁམས་ལ་སོང་བ་ མས་ཡིན། ོན་
ཆད་དེ་དག་གིས་མི་འཚ་བའི་ ལ་ ་གཞན་ལ་འཇིགས་བ ལ་ཡང་། ད་ ་ ན་དོང་ ་ ང་བ་ མས་དང་
མཉམ་ ་ངོ་ཚ་ ར་ནས་ཡོད། ༢༥ མི་ མས་ ིས་ཁོ་དང་ཁོའི་དམངས་ མས་ལ་བསད་ཟིན་པ་ མས་ ི་ ོད་

་མལ་ ི་བ ིགས་ཡོད་ལ། ཁོའི་དམངས་ ི་ ར་ས་ཁོའི་མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད། ཁོ་ཚ་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་
པར་གཞན་ ིས་བསད་པ་ཡིན་ཞིང་། ོན་ཆད་ཁོ་ཚས་མི་འཚ་བའི་ ལ་ནས་གཞན་ལ་འཇིགས་པ་བ ེད་

ང་། ད་ནི་ ན་དོང་ ་ ང་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་ངོ་ཚ་ ར་ནས་ཡོད། ཨེ་ལམ་ནི་བསད་ཟིན་པ་ མས་ ི་
ོད་ ་བཞག་འ ག་གོ།

༢༦ མེ་ཤག་དང་། ་བལ་དང་། དེ་དག་གི་དམངས་ མས་ ང་དེ་ ་ཡོད། ཁོའི་དམངས་ ི་ ར་ས་ཁོའི་
མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད་ལ། ཁོ་ཚ་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་པར་གཞན་ ིས་བསད་པ་ མས་ཡིན་པ་དང་། ོན་
ཆད་ཁོ་ཚས་མི་ མས་འཚ་བའི་ ལ་ ་གཞན་ལ་འཇིགས་པ་བ ེད་ ོང་། ༢༧ ཁོ་ཚ་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་
པར་འ ེལ་བའི་དཔའ་ ལ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བའི་ ལ་བ་མེད་དེ། དཔའ་ ལ་འདི་དག་གིས་ལག་
ཆ་བ ང་ ེ་ད ལ་བར་ ང་ཞིང་། ི་མ ང་ ས་ ་ ས་ཡོད་ལ་ ས་པའི་ ེང་ ་མ་གཞི་ནས་ ག་ཉེས་
གོས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་དེ་དག་གིས་མི་ མས་འཚ་བའི་ ལ་ ་དཔའ་ ལ་གཞན་ལ་འཇིགས་པ་
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བ ེད་ཡོད།
༢༨ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་པའི་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་འ ང་བར་འ ར་

ཞིང་། བསད་ཟིན་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་བར་འ ར།
༢༩ ཨེ་དོམ་ཡང་དེ་ ་འ ག་གོ། ཁོའི་ ེ་བོ་དང་འགོ་བ་ མས་ནི་དབང་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ཡོད་ ང་།

བསད་ཟིན་པའི་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་བཞག་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚ་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་པར་ ན་དོང་ ་ ང་བའི་མི་
མས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་ཡོད།

༣༠ ད་ ང་དེ་ ་ ང་ ོགས་ ི་ ེ་བོ་ མས་དང་ཚ་དོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་བསད་ཟིན་
པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་མར་འོངས་པ་ཡིན། ཁོ་ཚས་དབང་ གས་ལ་བ ེན་ནས་གཞན་ལ་འཇིགས་ ལ་

ིན་ཡོད་ ང་། ར་བཞིན་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་ནི་མཚན་ ི་མ་བཅད་ཅིང་གཞན་ ིས་ ི་ཡིས་
བསད་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉལ་ཞིང་། ན་དོང་ ་ ང་བ་ མས་དང་མཉམ་ ་ངོ་ཚ་ ར་ནས་ཡོད།

༣༡ ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་དེ་དག་མཐོང་བ་དང་། རང་གི་ཆེད་ ་བསད་པའི་དམག་ད ང་ མས་ལའང་
སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༢ བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་མི་ མས་
འཚ་བའི་ ལ་ ་གཞན་ལ་འཇིགས་བ ེད་པར་གཞིགས་ནས། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོ་དང་ཁོའི་དམངས་ མས་
མཚན་ ི་མ་བཅད་པ་དང་གཞན་ ིས་བསད་པའི་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་འཇོག་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་
བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༣ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་རང་གི་ ལ་ ེའི་འབངས་མི་
མས་ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག བདག་གིས་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ ལ་ ེ་གང་ལ་ ེབས་ ་བ ག་

ན། ལ་ ེ་དེས་རང་གི་དམངས་ མས་ལས་མི་ཞིག་བདམས་ཏེ་སོ་ ་ ེད་མཁན་ ་བ ོ་དགོས། ༣ ཁོས་ ི་
མ ང་གི་འཇིགས་པ་དེ་ལ་ ེབས་པ་མཐོང་ནས། ་ ང་ ས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་ཉེན་བ ་བཏང་ཡང་། ༤ ་

ང་གི་ ་ཐོས་ནས་ཉེན་བ ་ལ་མི་འཛམ་པ་ མས་ནི། ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ཐེབས་ཏེ་མེད་པར་ ར་ན་
ཡང་། ཁོ་རང་གི་ཉེས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པར་འ ར། ༥ ཁོས་

་ ང་ ་ཐོས་ནས་ཉེན་བ ར་མི་འཛམ་ན། ཁོའི་ཉེས་པ་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པར་ངེས། གལ་ཏེ་ཁོས་
ཉེན་བ ་ལ་འཛམ་ན་རང་གི་ ོག་བ བས་པ་ཡིན། ༦ གལ་ཏེ་སོ་ ་ ེད་མཁན་དེས་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་

ེབས་པ་མཐོང་ཡང་། ་ ང་མ་ ས་པའི་དབང་གིས་དམངས་ ིས་ཉེན་བ ་ལ་མ་མཛམ་པར། ི་མ ང་
གིས་དེའི་ ོད་ ི་མི་གཅིག་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ནི་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་ ་ཤི་བ་ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་སོ་ ་

ེད་མཁན་ལ་དེའི་ ོག་ཤོར་བའི་ཉེས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽འདེད་པར་ངེས།
༧ མི་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ ར་བཞིན་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་སོ་ ་བར་འཇོག་པས། ོད་ ིས་

བདག་གི་ཁ་ནང་གི་གཏམ་ལ་ཉན་ཏེ། བདག་གི་ཚབ་ ས་ནས་དེ་དག་ལ་ཉེན་བ ་གཏོང་དགོས། ༨ བདག་
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གིས་མི་ངན་ལ། མི་ངན་ལགས། ོད་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ ས་ ང་། ོད་དེ། ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ་ ིས་མི་ངན་ལ་
ཉེན་བ ་བཏང་ནས་ཁོ་རང་བ ོད་པའི་ལམ་དེ་ལས་འ ལ་ ་མ་བ ག་ན། མི་ངན་འདི་ནི་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་

་འཆི་བར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཁོའི་ ོག་ཤོར་བའི་ཉེས་པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽
འདེད་པར་འ ར། ༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་མི་ངན་དེ་གང་ ་ གས་པའི་ལམ་དེ་ནས་འ ལ་དགོས་པའི་ཉེན་བ ་
བཏང་ཡང་། ཁོ་རང་ད་ ང་འ ལ་བར་མི་འ ར་ན། ཁོ་ནི་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་ ་འཆི་བར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་
རང་ཉིད་ཉེས་པ་ལས་བ བས་པ་ཡིན།

༡༠ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ན་པར་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གི་
ནོར་འ ལ་དང་ ག་ཉེས་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་ཡོད་པས། ངེད་ཅག་ནི་དེའི་དབང་གིས་མེད་པར་འ ར་

ིད་པས། ཇི་ ར་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར། ༡༡ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། བདག་ནི་མི་ངན་པ་འཆི་
བར་གཏན་ནས་མི་ད ེས་པར། མི་ངན་གང་ ་ གས་པའི་ལམ་དེ་ལས་ ིར་ ོག་ ེ་འཚ་བར་ད ེས་པས།
ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། ོད་ཅག་ ིར་ལོག་ཅིག ིར་ལོག་ཅིག ལམ་ངན་དང་འ ལ་བར་ ིས་ཤིག ཅིའི་

ིར་འཆི་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ལ་ ེ་འདིའི་དམངས་
མས་ལ། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་ ང་བདེན་དེས་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ཉིན་མོར་ཁོ་རང་ ོབ་མི་ བ། མི་

ངན་པའི་ངན་ ིས་ནི་ཁོ་རང་ངན་ ོད་དང་ ལ་བའི་ཉིན་མོར་ཁོ་རང་ ེལ་མི་ ིད། ང་བདེན་ ོང་མཁན་
ནི་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ཉིན་མོར་ཁོའི་ ང་བདེན་ ིས་ ང་འཚ་ ་འ ག་མི་ ས་ཞེས་ཤོད་ཅིག། ༡༣ བདག་
གིས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ལ། ོད་རང་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ ང་། ཁོས་རང་གི་ ང་བདེན་ལ་
བ ེན་ནས་ ག་ཉེས་བསགས་ན། ཁོས་ ད་པའི་ ང་བདེན་ མས་གཞན་ ིས་ ན་པར་མི་འ ར་བར་མ་
ཟད། ཁོ་རང་ ག་ཉེས་ ད་པའི་དབང་གིས་འཆི་བར་འ ར།

༡༤ དེ་མིན་བདག་གིས་མི་ངན་ལ། ོད་རང་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ ང་། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ཉེས་
པ་དང་ ལ་ནས་ ང་བོའི་ལམ་ལ་ གས་ཤིང་འོས་པའི་ ་བ་ མས་ ད་པ་ ེ། ༡༥ གཡར་བ་དང་འ ོག་པ་

མས་ ིར་ ད་ཅིང་། ཚ་ ོག་གི་ ིམས་ ོལ་ལ་བ ི་བ ར་ ས་ནས་ ག་ཉེས་མ་བསགས་ན། ཁོ་རང་འཚ་བ་
ལས་འཆི་བར་མི་འ ར་ལ། ༡༦ ཁོས་བསགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ གས་ལ་འཛན་མི་ ིད། ཁོ་རང་

ང་བོའི་ལམ་ལ་ གས་ཤིང་འོས་པའི་ ་བ་ མས་ ད་ན་འཚ་བར་འ ར།
༡༧ ོད་ ི་ ལ་ ེའི་ ་འབངས་ མས་ ིས། གཙ་བོའི་ལམ་ལ་ ི་ ོམས་མི་འ ག་ཅེས་ཟེར་མོད། དོན་ལ་

ནི་ཁོ་ཚའི་ལམ་ལ་ ི་ ོམས་མི་འ ག་པ་ཡིན། ༡༨ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ིས་རང་གི་ ང་བདེན་བ ར་ཏེ་
ག་ཉེས་བསགས་པས་འཆི་བར་འ ར། ༡༩ མི་ངན་པ་རང་གི་ངན་དང་ ལ་ཏེ། ང་བོའི་ལམ་ལ་ གས་ཤིང་

འོས་པའི་ ་བ་བ བས་པས་འཚ་བར་འ ར། ༢༠ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། གཙ་བོ་ལམ་ལ་ ི་ ོམས་མི་འ ག་



1316 ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 33

ཟེར། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་རང་གིས་ཅི་ ད་པ་ ར་ ོད་ཅག་ལ་ཆད་གཅད་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༡ ངེད་ཅག་བཙན་ལ་ ེར་ ེས་ ི་ལོ་བ ་གཉིས་པའི་ ་བ་བ ་བའི་ཚས་ ་ཉིན། མི་ཞིག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
ནས་ངའི་གམ་ ་ ོས་འོངས་ནས། མཁར་གཞན་ ིས་འ ོགས་སོ་ཞེས་ཟེར། ༢༢ ོས་ ོལ་ ་འོངས་པའི་མི་དེ་
མ་འ ོར་བའི་ ་ཉིན་དགོང་མོར། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ། ལག་པ།༽ངའི་ ེང་ ་བབས་ནས་ང་
ལ་ཁ་འ ེད་ ་བ ག ཉིན་གཉིས་པར་མི་དེ་ངའི་སར་འ ོར་བ་ན། བདག་གིས་ཁ་ ེས་ནས་ཁ་རོག་གེར་མ་
བ ད་པ་ཡིན།

༢༣ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢༤ མི་ ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ི་མཁར་ ལ་ ་ ོད་པའི་
མི་ མས་ ིས། ཨབ་ར་ཧམ་གཅིག་ ་ལ་ ལ་འདི་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་ ས་ན། ངེད་ཅག་ལ་མི་ ངས་མང་
བས་ ལ་འདི་ངེད་ཅག་ལ་ནོར་ ལ་ ་གནང་ན་འ ིག་ཅེས་ཟེར། ༢༥ དེ་བས་ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ོད་ཅག་གིས་ ག་དང་འ ེས་པའི་དངོས་པོ་བཟས་ཤིང་
འ ་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ས་པར་མ་ཟད། མི་བསད་དེ་ ག་བ ར་ ་བ ག་པས། ོད་ལ་ ལ་འདི་ད་ ང་ནོར་

ལ་ ་འཐོབ་ ས་སམ། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ི་མ ང་ལ་བ ེན་ནས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་བ བས་
པ་དང་། མི་རེ་རེས་རང་གི་ ིམ་མཚས་ ི་ ང་མ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པས། ོད་ཅག་ལ་ ལ་འདི་ད་ ང་
འཐོབ་པར་ ས་སམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༢༧ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་
ཤོད་ཅིག བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བཞག་ ེ་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། ཐང་ ོངས་

་ ོད་ཅག་ ི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར། རི་ཐང་ ་ ོད་ཅག་གཅན་གཟན་ལ་ ད་ནས་ ར་མིད་ ེད་ ་
འ ག མཁར་ ོང་དང་དོང་ནང་ནས་ ོད་ཅག་ལ་གཉན་ནད་ཐེབས་ཏེ་འཆི་བར་འ ར། ༢༨ བདག་གིས་ ལ་
འདི་ ོངས་པར་བ ར་ནས་མི་ མས་ཡ་ང་བར་ ེད་ལ། ཁོའི་ ོབས་ གས་ལས་ ང་བའི་ང་ ལ་ཡང་མེད་
པར་ ་ངེས། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོ་ཡང་ ོངས་པར་ ར་ཏེ་མི་བ ོད་མཁན་མེད་པར་འ ར། ༢༩ བདག་གིས་དེ་
དག་གིས་བ བས་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ལ་བ ས་ནས། མི་ མས་ཡ་ང་བར་ ེད་ངེས། དེ་ ས། ཁོ་ཚས་
བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།

༣༠ མི་ ་ལགས། ོད་ ི་ ལ་ ེའི་ ་འབངས་ མས་ ིས་ ང་ ་དང་། ཁང་པའི་ ོ་ནས་ ོད་ ེང་བའི་
ས་ ། ན་ ་ཕན་ ན་ལ། ཤོག་དང་། གཙ་བོ་ལ་བཀའ་ག ང་ཅི་ཡོད་པར་ཉན་ ་འ ོ་ཞེས་ཟེར། ༣༡ ཁོ་

ཚའི་ ོད་ ི་གམ་ ་འོངས་ ས་དམངས་ མས་འ ་འཛམ་ལ་ ེབས་པ་དང་འ ་ལ། ོད་ ི་མ ན་ ་ ོད་
ས་བདག་གི་དམངས་དང་འ ་ཡང་། ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་གཏམ་ལ་ཉན་ཡང་ལག་ ་བ ར་བར་མི་འ ར། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁ་ནས་མོས་པའི་ ལ་བ ན་ཡང་། སེམས་ནི་ ་ནོར་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་ཡོད།

༣༢ དེ་ཚས་ ོད་ ིས་བཤད་པ་ མས་ནི་རོལ་ད ངས་ལ་མཁས་པ་དང་། ད ངས་བ ན་ ི་འ ར་ གས་དང་
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ན་པའི་ ་ ན་མོ་བཞིན་ ་ ་ཡང་། དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་གཏམ་ལ་ཉན་པ་ལས་དེ་ ར་ ོད་པར་མི་འ ར།
༣༣ ོས་དང་། གང་ག ངས་པ་དེ་མངོན་ ་འ ར་ལ་ཉེ། མངོན་ ་འ ར་ལ་ཉེ། དེ་ ས། དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚའི་

ོད་ ་ ང་ ོན་མཁན་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༤ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་བོ་ལ་ ང་
བ ན་ཏེ་ཕར་ ོལ་དང་། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན།

ད ི་སི་རལ་ ི་ ི་བོ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། ི་བོས་རང་ཉིད་ ོང་བ་ལས་ ག་ ་འཚ་ ོང་
ེད་མི་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ༣ ོད་ཅག་གིས་ཚལ་ཟོས་ཤིང་ ག་བལ་ ོན་པ་དང་། ག་ཚན་པོ་ མས་བཤས་
ང་། ག་ ་འཚ་བར་མི་ ེད། ༤ ཤ་ཤེད་མེད་པ་ལ་ཤ་ཤེད་ ས་ ་མ་བ ག ནད་ཅན་ལ་ ོད་ཅག་གིས་ ན་

གསོ་མ་ ས། ས་པའི་ ་ཁ་ ོད་ཅག་གི་ག ད་པར་མ་ ས། མཐར་བ ད་པ་ མས་ ོད་ཅག་གིས་ ིར་ ིད་
མ་ཡོང་། བོར་བ་ མས་ ོད་ཅག་འཚ་ ་མ་ ིན། འོན་ ང་ ག་ ལ་བཀོལ་ཏེ་དེ་དག་འཚ་ ོང་ ས། ༥ ི་བོ་
མེད་པས་ ག་ མས་འཐོར་བ་དང་། འཐོར་བས་གཅན་གཟན་ མས་ ི་ཁ་ཟས་ ་ ར། ༦ ངའི་ གས་ མས་
ནི་ ང་ག ང་དང་རི་ ང་ཐམས་ཅད་ ་འ མས་ཤིང་། ལ་ཡོངས་ ་འཐོར་ཏེ་འ ི་མཁན་དང་འཚལ་
མཁན་མེད་པར་འ ར།

༧ དེ་བས། ོད་ཅག་ ི་བོ་དག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། བདག་གི་ ག་
ལ་ ི་བོ་མེད་པས་བཅོམ་ནོར་ ་ ར་ལ། གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་ ི་ཁ་ཟས་ འང་ ར། བདག་གི་ ི་བས་
བདག་གི་ ག་མི་འཚལ་ལ། ི་བོ་འདི་དག་གིས་རང་ཉིད་ ོང་བ་ལས་བདག་གི་ ག་འཚ་ ོང་མི་ ེད་པས།
༩ ོད་ཅག་ ི་བོ་འདི་དག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༡༠ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་

ི་བོ་ མས་ད ་ ་འཛན་པ་དང་། དེ་དག་གི་ལག་པར་བདག་གི་ ག་ མས་ ིར་ ོད་ ་བ ག་ ེ། དེ་དག་
ལ་ ག་ ་འཚ་ ་མི་འ ག་ལ། ི་བོས་རང་ཉིད་ ང་ ོང་བར་མི་འ ར། བདག་གིས་བདག་གི་ ག་ མས་
དེའི་ཁ་ནང་ནས་བ བས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཁ་ཟས་ ་འ ར་ ་འ ག་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༡༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ ་དངོས་ ་བདག་གི་ ག་བཙལ་ཏེ། དེ་
དག་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ༡༢ ི་བོས་རང་གི་ ག་ ོགས་བཞིར་འཐོར་བའི་ཉིན་མོར་ཇི་ ར་བཙལ་བ་བཞིན་

། བདག་གིས་ ང་དེ་ ར་ ་བདག་གི་ ག་འཚལ་བར་འ ར། ག་དེ་དག་ནི་ ིན་ནག་འ ིགས་པའི་
མཚན་མོར་ག་ས་གང་ ་འཐོར་བས། བདག་གིས་དེ་དག་ ལ་དེ་ནས་ ིར་ ོབ་པར་འ ར། ༡༣ བདག་གིས་
དམངས་ མས་ ི་ ོད་ནས་དེ་དག་ ངས་ཤིང་། ལ་ ེ་ མས་ ི་ནང་ནས་དེ་དག་བ ས་ཏེ། དེ་དག་ ིར་
རང་གི་ ལ་ ་ ིད་འོངས་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོའི་ ེང་ངམ། ་བོ་ མས་ ི་འ མ་མམ། ོད་པར་ གས་
པའི་མངའ་ཁོངས་ མས་ ་དེ་དག་འཚ་བར་འ ར། ༡༤ བདག་གིས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་ཐང་ ་དེ་དག་འཚ་
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བར་འ ར། དེ་དག་གི་ ས་ར་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་མཐོ་བའི་རི་ན་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་ཤིན་ ་མཛས་པའི་ ས་
་ཉལ་བར་འ ར་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོའི་ ེང་གི་ ་ས་བཟང་བོ་ མས་ ་ ་བཟའ་བར་འ ར་ཞེས་

ག ངས། ༡༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་བདག་གི་ ག་ འི་ ི་བོ་ ་ ར་ཏེ། དེ་དག་ལ་ངལ་
གསོ་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས། ༡༦ བོར་བ་ མས་བདག་གིས་ ེད་པར་ ། མཐར་བ ད་པ་ མས་བདག་གིས་ ིར་

ིད་འོངས། ས་པའི་ ་ཁ་བདག་གི་ད ི་བར་འ ར། ནད་ ིས་ཟིན་པ་ ན་ ིས་གསོ་བར་འ ར། ཚན་པོ་
མས་ནི་བདག་གིས་མེད་པར་ ས་ཏེ། ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་འཚ་དགོས།

༡༧ ངའི་ ག་ ་ལགས། ོད་ཅག་གི་ ོར་ལ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ག་དང་ ག་
གི་བར་དང་། ག་ ག་དང་ར་ ག་གི་བར་ ་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པར་འ ར། ༡༨ ོད་ཅག་ ག་ཚན་པོ་འདི་
དག་གིས་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་ཐང་ ་ ་བཟའ་བ་ནི་དོན་ ང་ ་ཞིག་ ་བ ིས་ཡོད་དམ། ལ་ ་ ག་པའི་

་ མས་ ོད་ཅག་གི་ ོག་བ ིས་ ་བཏང་། ོད་ཅག་གི་ ་གཙང་མ་བ ང་ ེས། ལ་ ་ ས་པའི་ ་ནི་
ོད་ཅག་གི་ ིག་པས་ ོག་པར་ ས། ༡༩ བདག་གི་ ག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོག་བ ིས་ ས་པ་ མས་བཟའ་

ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ ོག་པ་ མས་འ ང་བཞིན་ཡོད་ཞེས་ག ངས། ༢༠ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ག་ཚན་པོ་དང་ ག་ཤ་ཤེད་མི་ ན་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པར་འ ར། ༢༡ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ིབས་མ་དང་སོག་པས་ཤ་ཤེད་མི་ ན་པ་ མས་བཙར་ཞིང་། ་ཡིས་བ ང་ ེ་དེ་
དག་ ོགས་བཞིར་འཐོར་ ་བ ག ༢༢ དེ་བས། བདག་གིས་བདག་གི་ ག་ ་བ བས་ཏེ་བཅོམ་ནོར་ ་མི་ ེད་
ལ། བདག་གིས་ ང་ ག་དང་ ག་གི་ ོད་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར།

༢༣ བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ག་ ི་ཞིག་བཙལ་ནས་དེ་དག་འཚ་ ་འ ག དེ་ནི་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་
བིད་ཡིན། ཁོས་དེ་དག་འཚ་ ོང་ ེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ག་ ི་ ་འ ར་ངེས། ༢༤ བདག་ ེ། གཙ་བོ་ནི་དེ་
དག་གི་ ་ ་འ ར་ལ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ལ་པོར་འ ར་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་
ག ངས། ༢༥ བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ང་བདེན་ ི་ཞལ་ཆད་བཞག་ ེ། གཅན་གཟན་ག མ་པོ་ མས་མངའ་
ཁོངས་ནས་མེད་པར་ ་ངེས། དེ་དག་ནི་ཐང་ ོང་ ་བདེ་བའི་ངང་ ོད་ཅིང་། ནགས་ ོད་ནས་ཉལ་བར་
འ ར། ༢༦ བདག་གིས་དེ་དག་དང་བདག་གི་རིའི་མཐའ་འཁོར་བདེ་ ིད་ ི་འ ང་གནས་ ་ ས་ཆོག་ལ།
བདག་གིས་ ས་ ི་ཆར་ཡང་ཕབ་ཆོག་ ེ། བདེ་ ིད་ནི་བ ད་ ི་བཞིན་འབབ་པར་འ ར། ༢༧ རི་ཐང་གི་

ོང་བོར་འ ས་ ་ཐོགས་པར་འ ར་ལ། ས་ ེང་ནས་ ང་ལོ་ཏོག་འ ངས་པར་འ ར་བས། དེ་དག་རང་གི་
ལ་ནས་བདེ་བར་ ོད་པར་འ ར། བདག་གིས་དེ་དག་གི་གཉའ་ཤིང་བཅག་ནས། ཁོ་ཚ་ ན་ ་བཀོལ་བ་
མས་ ི་ལག་ནས་ ོབ་པར་འ ར། དེ་ ས། ཁོ་ཚས་ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༨ ོད་ཅག་ནི་ ི་

མིའི་བཅོམ་ནོར་ ་མི་འ ར་ལ། ས་ ེང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ིས་ ང་ ོད་ ར་མིད་ ེད་པར་མི་འ ར་
བར། བདེ་བར་གནས་ཏེ་མི་གཞན་ ི་འཇིགས་པ་ ེབས་པར་མི་འ ར། ༢༩ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ད་
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གས་ཅན་ ི་ ེ་དངོས་ཤིག་ ེ་ ་འ ག་པས། དེ་དག་ནི་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ ་ ོགས་ ོམ་ ིས་མེད་པར་
མི་འ ར་ལ། ི་མི་ མས་ ི་བ ས་ ོད་ ང་ཐེབས་པར་མི་འ ར། ༣༠ བདག་གམ་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ནི་ཁོ་
ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཤེས་ལ། ཁོ་ཚ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ནི་བདག་གི་དམངས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༣༡ ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ག་གམ། བདག་གི་ ་ཐང་ ེང་གི་ ག་ ེ།
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཡིན། བདག་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༥ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་རང་རི་བོ་སི་ཨེར་ ི་ ོགས་
་ཁ་འཁོར་ནས་དེ་ལ་ ོལ་ཅིག ༣ དེ་ལ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག

ཇི་ ད་ཅེ་ན། རི་བོ་སི་ཨེར་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ད ་ ་བ ང་བས་ ོད་ ི་ ོགས་ ་ ག་བ ིང་ ེ་ཕར་
ོལ་ ས་ནས། ོད་རང་ ོངས་ཤིང་མི་གཞན་ཡ་ང་བར་ ེད་ངེས། ༤ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོང་ཚ་ ོངས་ཤིང་

ཡི་ ག་པར་ ས་ན། ོད་ ིས་བདག་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།
༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ས་གཏན་ ་ཡིད་ལ་འཁོན་སེམས་བ ང་ཡོད་ལ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་

ཉེས་ ོན་དང་འ ད་ཅིང་ ག་ཉེས་ ི་མཐའ་ ་ ེབས་ ས། དེ་དག་ ི་མ ང་གི་འོག་ ་ ད། ༦ དེ་བས། གཙ་
བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་ད ་མནའ་འབོར་བར་

ས་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་རང་ ག་བ ར་བའི་ལེ་ལན་ལ་འ ད་པ་དང་། ཉེས་པས་༼མ་ཡིག་ ་ ག་ཅེས་
བཀོད་ཡོད། ལེ ་འདིར་གཞན་ མས་ ང་དེ་དང་མ ངས།༽ ོད་ ི་ ེས་ཆོད་པར་འ ར། ོད་ནི་མི་བསད་
དེ་ ག་བ ར་བ་ལ་མི་ ང་བས། ཉེས་པ་འདིས་ ོད་ ི་ ེས་ཆོད་པར་འ ར། ༧ བདག་གིས་རི་བོ་སི་ཨེར་

ོངས་ཤིང་མི་ མས་ཡ་ང་བར་ ེད་པ་དང་། ཕར་འ ོ་ ར་འོང་གི་མི་ མས་ ང་ཚར་གཅད་པར་འ ར།
༨ བདག་གི་རི་བོ་སི་ཨེར་ ་གསོད་བ བ་ཆེན་པོ་འོངས་ ་འ ག་པས། ིས་བསད་པ་ མས་ ོད་ ི་རི་ ན་
དང་ ང་བ། དེ་མིན་ ་ ན་ཐམས་ཅད་ ི་ ོད་ ་འ ེལ་བར་ ་ངེས། ༩ བདག་གིས་ ོད་རང་ ས་གཏན་ ་

ོངས་ཤིང་། ོད་ ི་ ོང་ཚར་མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་ ས་ན། ོད་ ི་དམངས་ མས་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར།

༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ོད་ ིས། ལ་ ེ་འདི་གཉིས་དང་ཤོག་ ེ་འདི་གཉིས་ང་ལ་དབང་ཞིང་།
ངའི་ནོར་ ལ་ ་འཐོབ་ངེས་ཞེས་ ས།༼དོན་ལ་ནི་གཙ་བོ་ ར་བཞིན་དེ་ ་བ གས།༽ ༡༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་
བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་གནས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ།
བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོ་བ་དང་ ོད་ ིས་ད ་ ེའི་ ོད་ནས་དེ་དག་ལ་ ག་དོག་ ས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་ཆད་
པ་གཅད་པར་འ ར། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ། རང་ཉིད་དེ་དག་གི་ ོད་ ་མངོན་པར་

་ངེས། ༡༢ ོད་ ིས་ ང་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ར་འདེབས་ ི་ཚག་ ེ། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ོལ་
བའི་གཏམ་ མས་གསན་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར། དེ་གང་ཞེ་ན། རི་བོ་འདི་དག་ ོངས་པར་འ ར་ཞིང་། ངེད་
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ཅག་གིས་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༣ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཁ་ཡིས་བདག་ལ་ཆེ་མདོག་བ ན་
ཞིང་། བདག་ལ་ ོལ་བའི་གཏམ་མང་ ་ ེལ་བ་ མས་ ང་བདག་གིས་གསན་པར་ ར།

༡༤ དེ་བས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལ་ཡོངས་ ིས་དགའ་འབོད་ ེད་པའི་ ས་ ། བདག་
གིས་ ོད་ ོངས་ ་འ ག་ངེས། ༡༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ནོར་ ལ་ ོངས་པར་ ར་ ས་ ོད་རང་ཇི་ ར་དགའ་བ་
བཞིན་ ། བདག་གིས་ ང་ ོད་ལ་དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར། རི་བོ་སི་ཨེར་ལགས། ོད་དང་ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་

ོངས་པར་ ར་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༣༦ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་རི་ལ་ ང་བ ན་ནས། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་ལགས། གཙ་བོའི་
བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ་བོ་ མས་ ིས། ཨ་ཧ། ག་བ ན་མི་

འ ར་བའི་རི་བོ་འདི་དག་ནི་ངེད་ཅག་གི་ནོར་ ལ་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༣ དེ་བས་ ང་བ ན་ཏེ། གཙ་བོ་
ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ད ་བོས་ ོད་རང་ ོངས་པར་ ས་ཤིང་།

མཐའ་བཞི་ ར་མིད་ ་བཏང་བས། ོད་ ལ་ ་ ས་པའི་ ི་མི་ མས་ ི་ནོར་ ལ་ ་ ར་བ་དང་། དེ་མིན་
ཁ་མང་ ེ་མང་གི་མི་ མས་ ིས་ ོད་ ེང་ལ། མི་སེར་ མས་ ིས་ ང་ ོད་ལ་མིང་མི་ ན་པ་འདོགས་པར་

ེད། ༤ དེ་བས། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། རི་ ང་ཆེ་ ང་དང་། ་
ོག་དང་། ང་བ་བ་དང་། ོངས་པར་ ས་པའི་ ལ་དང་། གཞན་ ིས་དོར་བའི་མཁར་སོགས་མཐའ་བཞི་

ན་ ལ་ ་ ས་པའི་ ི་མི་ མས་ ིས་བ ང་ཞིང་། འ ་བའི་ ལ་ ་ ར་བ་ མ་པ། ༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ོད་ཅག་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ཞེ་ ང་ནི་མེ་ ར་འབར་བས། ལ་ ་ ས་པའི་ ི་མི་ མས་དང་ཨེ་དོམ་

པ་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བར་ ། ཁོ་ཚ་ ོ་བས་བ ས་ཤིང་སེམས་ ་ངན་འཆང་ ེ། བདག་གི་ ལ་ནི་
རང་གི་ནོར་ ལ་ ་ ངས་པར་མ་ཟད། གཞན་ ིས་དོར་བའི་བཅོམ་ནོར་ ་བ ི་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ག ངས།

༦ དེ་བས། ོད་ ི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ལ་བ ས་ནས་ ང་བ ན་ཞིང་། རི་ ང་ཆེ་ ང་དང་། ་ ོག་དང་།
ང་བ་སོགས་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལ་ ི་མི་ མས་ ི་བ ས་ ོད་ཐེབས་པས། བདག་

གིས་ཞེ་ ང་དང་ ོ་བའི་ངང་ནས་ག ང་བར་ ། ༧ དེ་བས་བདག་གིས་ད ་མནའ་བོར་ཏེ། ོད་ཅག་མཐའ་
བཞིའི་ ི་མི་ མས་ ིས་ནམ་ཞིག་རང་གི་བ ས་ ོད་ ག་ ་འ ར་དགོས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།
༨ ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོ་ལགས། ོད་ལ་ཡབ་འདབ་ ས་ཏེ། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ཆེད་ ་འ ས་

་ཐོགས་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ ེབས་ལ་ཉེ། ༩ ོས་དང་། བདག་ནི་ ོད་ལ་ ོགས་དན་མཛད་མཁན་
དེ་ཡིན་པ་དང་། ོད་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་ཞིང་ཡང་འདེབས་ ་འ ག་ངེས། ༡༠ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་

ིམ་ ད་ ོད་ ི་ ེང་ནས་འཕེལ་ ་འ ག་ལ། ོང་ཚར་མི་ ོད་ཅིང་མཁར་ ལ་བ ར་ག ག་ ་བར་འ ར།
༡༡ བདག་གིས་མི་དང་ ོ་ གས་ ོད་ ི་ ེང་ནས་མང་ ་ ེལ་ཞིང་། དེ་དག་ ང་མང་ ་འཕེལ་བར་འ ར།
བདག་གིས་ ོན་དང་འ ་བར་ ོད་ ི་ ེང་ ་མི་གནས་པར་ ེད་ལ། ིན་ བས་ནི་ ར་ཆད་ལས་ ང་མང་
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་བ ོལ་ངེས། དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༢ བདག་གིས་མི་ མས་ཏེ།
བདག་གིས་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དེའི་ ེང་ ་འ ོ་ ་འ ག་ངེས། ོད་ནི་དེ་དག་གི་ནོར་ ལ་ ་
འཐོབ་པར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་ ང་དེ་དག་གི་ ་འཆི་ ་འ ག་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༡༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མི་ མས་ ིས་ ོད་ལ། ོད་ནི་མི་ ར་མིད་ ེད་མཁན་དང་། ལ་
དམངས་ ི་ ་འཆི་ ་འ ག་མཁན་དེ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༡༤ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་

། ད་ནས་བ ང་ ོད་ ིས་མི་ ར་མིད་ ེད་པར་མི་འ ར་ལ། ལ་འབངས་ མས་ ི་ ་འཆི་ ་ཡང་འ ག་
མི་ ིད། ༡༥ བདག་གིས་ ོད་ལ་ ལ་ ེ་ མས་ ིས་བ ས་ ོད་ ེད་པའི་གཏམ་ཐོས་ ་མི་འ ག་པ་དང་།
དམངས་ ན་ ི་དམོད་པ་ཐེབས་ ་མི་འ ག་ལ། ལ་དམངས་ མས་འ ེལ་ འང་འ ག་མི་ ིད་ཅེས་གཙ་
བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༡༦ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༧ མི་ ་ལགས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་གནས་འདིར་
ོད་པའི་ ས་ ། དེ་དག་གིས་ ་ ོད་ ི་ ེང་ནས་ ལ་འདི་མི་གཙང་བར་བཟོས། དེ་དག་གི་ ་ ོད་ནི་བདག་

གི་ ང་ ་ཡོད་པས། དེ་ནི་ ་མཚན་འབབ་ ས་ ི་ ད་མེད་དང་འ ་བར་མི་གཙང་བར་གནས། ༡༨ དེ་བས་
བདག་གིས་དེ་དག་གིས་ ལ་དེ་ ་མིའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་འ ་ ་བ ེན་ནས་

ལ་དེ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པར་བ ས་ནས། བདག་གི་ ོ་བ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འཕོ་བར་འ ར། ༡༩ བདག་
གིས་དེ་དག་ ལ་ ེ་གཞན་ ་དེད་ཅིང་ ི་ ེ་གཞན་ལ་གཏོར་ནས། དེ་དག་གི་ ་ ོད་ལ་གཞིགས་ནས་དེ་དག་
ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འ ར། ༢༠ དེ་དག་གི་གང་ ་སོང་བའི་ ལ་དེར། བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་ ོད་པ་

ེད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ིས། འདི་ནི་གཙ་བོའི་དམངས་ཡིན། གཙ་བོ་དང་འགལ་ནས་ཡོང་
བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༢༡ ཡིན་ནའང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་གང་ ་ ེབས་པའི་ ལ་ ེ་དག་ ་ ོད་ ལ་ ་ ར་
བའི་དམ་པའི་མཚན་དེ་ནི་བདག་གིས་གཅེས་ ་འཛན།

༢༢ དེ་བས། ོད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་
ཅིག ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། བདག་གིས་འདི་ ར་མཛད་པ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་པར།
བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་ཏེ། ོད་ཅག་གང་ ་ ེབས་པའི་ ལ་དེར་ ོད་པ་ ས་པའི་མཚན་དེའི་ཆེད་ ་
ཡིན། ༢༣ བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ཆེན་མོ་དེ་དམ་པར་ ེད་དགོས། མཚན་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ལ་ ེ་
དག་གི་ ོད་ ་ ོད་པར་ ས་པ་ ེ། ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ོད་པར་ ས་པ་ཡིན། བདག་གིས་དེ་
དག་གི་མིག་མ ན་ ། ོད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ནས་དམ་པར་ ས་པ་མངོན་ ་བ ག་ཚ། དེ་དག་གིས་བདག་
ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༤ བདག་གིས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ོད་ཅག་ ངས་ཤིང་། ི་མི་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ོད་ཅག་
བ ས་ཏེ། ོད་ཅག་རང་གི་ ལ་ ་ ིར་འ ེན་པར་ འོ༎ ༢༥ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་ ་ ངས་
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མོ་གཏོར་ན། ོད་ཅག་གཙང་བར་འ ར། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གཙང་བར་ ་དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་མི་གཙང་
བ་ཐམས་ཅད་དང་འ ལ་ ་བ ག་ཅིང་། འ ་ ་ཐམས་ཅད་འདོར་ ་འ ག་ངེས། ༢༦ བདག་གིས་ ོད་ཅག་
ལ་ ིང་གསར་བ་ཞིག་གནང་ ེ། མ་ཤེས་གསར་བ་དེ་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ ་འཇོག་པར་ ་བ་དང་། ོད་
ཅག་གི་ཤ་ ག་གི་ ས་པོ་ལས་ ོ་དང་འ ་བའི་ ིང་ ངས་ནས། ོད་ཅག་ལ་ཤའི་ ིང་ཞིག་གནང་བར་ །
༢༧ བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ ་བཞག་ནས། ོད་ཅག་བདག་གི་ ིམས་ ོལ་ ི་ ེས་

་ གས་ཤིང་། བདག་གི་ ིག་ཡིག་ ལ་བཞིན་བ ང་བར་ ་ངེས། ༢༨ ོད་ཅག་བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་མེས་
པོར་གནང་བའི་ ལ་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞིང་། ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་དང་། བདག་ནི་ ོད་ཅག་གི་

་ ་འ ར་ངེས། ༢༩ བདག་གིས་ ོད་ཅག་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ ོབ་པར་ ེད་ལ། འ ་རིགས་ ་ ་
འ ངས་པར་ ས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ ་གེ་ ེབས་ ་འ ག་མི་ ིད། ༣༠ བདག་གིས་ཤིང་ལ་འ ས་ ་མང་ ་
ཐོགས་ཤིང་། ཞིང་ལ་ལོ་ལེགས་ ིན་ ་བ ག་ནས། ད་ནས་བ ང་ ་གེ་དབང་གིས་གཞན་ ིས་ ོད་ལ་འ ་
བར་འ ར་མི་ ིད། ༣༡ དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ངན་དང་རང་གི་མི་ལེགས་པའི་ ་ ོད་ མས་ ན་པར་
འ ར་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ག་ཉེས་བསགས་པ་དང་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་དེ་ལ་རང་ཉིད་ཞེན་ལོག་པར་འ ར་
ཞེས་ག ངས། ༣༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། བདག་གིས་འདི་ ར་མཛད་པ་ནི་ ོད་ཅག་ལ་གཟས་པ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་
པར་ ིས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། རང་གི་ ་ ོད་མཐོང་ནས་ངོ་གནོངས་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།

༣༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གཙང་བར་ ས་ཏེ། ོད་ཅག་ ག་ཉེས་
བསགས་པའི་ཉིན་མོ་དང་འ ལ་ ་འ ག་པ་དང་། ོང་ཚ་ ་མི་ ོད་ ་འ ག་ཅིང་མཁར་ ལ་བ ར་ ་
བ ན་པར་འ ར། ༣༤ ོན་ཆད་ལམ་འ ོ་བ་ མས་ ིས་ ོངས་པར་མཐོང་བའི་ ལ་དེ། ད་ ་ ལ་ ོངས་
པ་འདི་ ོན་དང་འ ་བར་བ ོག་པར་འ ར་བས། ༣༥ དེ་དག་གིས། ོན་དང་ ོངས་པར་ ས་པའི་ ལ་འདི་
ནི། ད་ ་ཨེ་དེན་ ི་དགའ་ཚལ་དང་འ ་བར་ ར་འ ག ོན་ཆད་ ོངས་ཤིང་ཡི་ ག་པ་དང་། ཞིག་རལ་

་ ར་བའི་མཁར་ ོང་ནི། ད་ ་བཙན་ཞིང་མིའི་ ོད་གནས་ ་ ར་འ ག་ཅེས་ཟེར་ངེས། ༣༦ དེ་ ས། ོད་
ཅག་གི་མཐའ་བཞིར་ ས་པའི་ ི་མི་ མས་ ིས་བདག་ ེ། གཙ་བོས་ཞིག་རལ་ ་ ར་བའི་མཁར་ མས་
བ ར་གསོ་དང་། ལ་ ོངས་པར་སོན་འ གས་པ་ཤེས་པར་ ས། བདག་ ེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ མས་
མངོན་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༣༧ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་མི་ མས་ ག་ ་ལས་ ང་མང་
་ ེལ་བར་འ ར་ལ། ཁོ་ཚས་དོན་འདིའི་ཆེད་ ་བདག་ལ་ གས་བ ག་ ་བ་དང་། བདག་གིས་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་

དེ་མངོན་འ ར་འ ང་ ་འ ག་ངེས། ༣༨ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ས་ ོན་ ང་ ས་མཆོད་ ས་ ་ ལ་བའི་ ག་ཇི་
ར་མང་བ་དེ་བཞིན་ ། ོངས་པར་ ས་པའི་ ོང་ཚ་ཡང་དེ་ ར་ ་མིས་ཁེངས་པར་འ ར། དེ་ ས། ཁོ་ཚས་

བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎
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༣༧ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ། ལག་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ངའི་ ས་ ེང་ ་བབས་པ་དང་།
གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ང་ ིད་དེ་བདེ་ཐང་ ་བཞག། བདེ་ཐང་ཡོངས་ ་ ས་པས་ཁེངས་

འ ག ༢ ཁོང་གིས་ང་ ས་པའི་མཐའ་འཁོར་ནས་འ ོ་ ་བ ག་པ་ལ། བདེ་ཐང་ ་ ས་པ་ཤིན་ ་མང་ཞིང་
དེ་དག་རབ་ ་ མ་ནས་འ ག ༣ ཁོང་གིས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ས་པ་འདི་དག་ ར་གསོན་ ས་སམ་ཞེས་
ག ངས་པས། ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཁོ་ནས་མ ེན་པར་ ས་ཞེས་ ས་པས།
༤ ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ། ོད་ ིས་ ས་པ་འདི་དག་ལ་ ང་བ ན་ནས། མ་པར་ ར་བའི་ ས་པ་ མ་པ།
གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ ས་པ་འདི་དག་ལ་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག
ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ ་ད གས་ ་ ་འ ག་པས། ོད་ཅག་གསོན་པར་ ས། ༦ བདག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་པ་གནང་ ེ། ཤ་ ས་ ་འ ག་ཅིང་ ི་མོས་ ོད་ཅག་གཡོག་པ་དང་། ད གས་ ོད་ཅག་
གི་ཁོང་ ་ ་ ་བ ག་ན་ ོད་ཅག་འཚ་བར་འ ར། དེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ ར་ཞེས་ག ངས།

༧ དེ་ནས། བདག་གིས་བཀའ་བ ིས་ཏེ་ ང་ ོན་པར་ ོམ་ ས། ོ་ ར་ ། ་ཞིག་ གས་འོང་ ེ་ས་གཞི་
འདར་ཞིང་། ས་པ་ཕན་ ན་འ ེལ་བར་ ར། ༨ ངས་བ ས་པ་ལ། ས་པའི་ ེང་ ་ ས་པ་ཐོགས་ཤིང་ཤ་

ས་པར་མ་ཟད། དེའི་ ེང་ ་ ི་མོས་གཡོག་པར་ ར་བ་མཐོང་ཡང་། ད་ ང་ད གས་ ་བར་མ་ ར་ཏོ༎
༩ གཙ་བོས། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་ ོན་ཅིག ོད་ ིས་ ང་ལ་ ང་བ ན་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་

ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ད གས་ལགས། ོད་རང་ ོགས་བཞི་ནས་༼མ་ཡིག་ ། ང་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གཡོས་ཏེ། བསད་ཟིན་པའི་མི་ མས་ ིས་ ེང་ ་ག ག་ནས་དེ་དག་འཚ་ ་ གས་ཤིག་
ཅེས་པ་དེའོ༎ ༡༠ དེ་ནས་ངས་ ང་བ ན་པ་ལ། ད གས་ ས་པའི་ནང་ ་འ ལ་ནས་ ས་པ་མི་གསོན་པོར་

ར་ཅིང་། ཡར་ལངས་ནས་དམག་གི་ད ང་ཚགས་ཆེན་པོར་ ར།
༡༡ གཙ་བོས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ས་པ་འདི་དག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་མི་ཡོངས་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚས། ངེད་

ཅག་གི་ ས་པ་ མ་པར་ ར། ངེད་ཅག་གི་རེ་ ོས་ཡལ་བར་ ར། ངེད་ཅག་ཡོངས་ ་ཚར་བར་ ར་ཞེས་
ཟེར། ༡༢ དེ་བས། ོད་ ིས་དེ་དག་ལ་ ང་བ ན་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་
ཅིག བདག་གི་དམངས་ མ་པ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ར་སའི་ཁ་ ེས་ཏེ་ ོད་ཅག་ ར་སའི་ནང་ནས་
བཏོན་ ེས། ོད་ཅག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་འ ིད་པར་འ ར། ༡༣ བདག་གི་དམངས་ མ་པ། བདག་གིས་

ོད་ཅག་གི་ ར་སའི་ཁ་ ེས་ཏེ། ོད་ཅག་ ར་སའི་ནང་ནས་ ིར་བཏོན་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་
བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༤ བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ ་བཞག་ན། ོད་ཅག་
འཚ་བར་འ ར་ཞིང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ལ་འདིར་བཀོད་ ིག་མཛད་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ ེ། གཙ་
བོས་དེ་ ར་ག ངས་ཤིང་། ཇི་ ར་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་འ ར་འ ང་ ་བ ག་པ་ཤེས་པར་འ ར་
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ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎
༡༥ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༦ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཤིང་ད ག་ཅིག་ ངས་ཏེ།

དེའི་ ེང་ ་ཡ་ ་ ་དང་དེའི་རོགས་པ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཞེས་ཁོད་ཅིག ཡང་ཤིང་ད ག་ཅིག་ ངས་
ནས། དེའི་ ེང་ ་ཡོ་སེབ་ ེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་། ད་ ང་དེའི་རོགས་པ་ད ི་སི་རལ་ ིམ་མི་ཡོངས་ཞེས་ཁོད་
ཅིག ༡༧ ོད་ ིས་ཤིང་ད ག་འདི་གཉིས་ ན་གཅིག་ ་ ེལ་ཏེ། ོད་ ི་ལག་པའི་ནང་ ་ཤིང་ད ག་གཅིག་
ལ་འ ར་ ་ གས་ཤིག ༡༨ ོད་ ི་ ལ་ ེའི་ ་འབངས་ མས་ ིས་ ོད་ལ། འདི་དོན་ཅི་ཡིན། ོད་ ིས་
ངེད་ཅག་ལ་མི་ ོན་ནམ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་བས། ༡༩ ོད་ ིས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་

། བདག་གིས་ཡོ་སེབ་དང་ཁོའི་རོགས་པ་ད ི་སི་རལ་རིགས་ ེའི་ད ག་པ་ ེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ལག་པའི་
ནང་ ་ཡོད་པ་དེ་དང་། ཡ་ ་ འི་ད ག་པ་ ན་གཅིག་ ་ ེལ་ནས། བདག་གི་ ག་ ་ད ག་པ་གཅིག་ ་
འ ར་བར་ ་ངེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག། ༢༠ ོད་ ིས་ ེང་ ་ཡི་གེ་བཀོད་པའི་ད ག་པ་དེ་གཉིས་ཁོ་
ཚའི་མིག་མ ན་ནས་ལག་ ་བ ང་ ེ། ༢༡ དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་
ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་དེ་དག་ ལ་གང་ ་ ད་པ་དེ་ནས་ ིར་ ངས་ཤིང་། མཐའ་
བཞི་ནས་དེ་དག་ ན་ཅིག་ ་བ ས་ཏེ། དེ་དག་རང་གི་ ལ་ ་ ིར་འ ེན་པར་འ ར། ༢༢ བདག་གིས་དེ་
དག་གནས་སའི་ ལ་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་ ེང་ནས་ ལ་ ེ་གཅིག་ ་བ ར་ཞིང་། ལ་པོ་གཅིག་དེ་དག་གི་
དམངས་ཡོངས་ ི་ ལ་པོར་བ ོ་ངེས། དེ་དག་གི་ ལ་ ེ་གཉིས་ ་མི་འ ར་ལ། ལ་ ེ་གཉིས་ ་བ ར་ཡང་
མི་ ིད། ༢༣ དེ་མིན་འ ་ ་དང་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ། ད་ ང་ཉེས་པ་གང་གིས་ ང་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་
བཟོ་མི་ ིད། བདག་གིས་དེ་དག་རང་ཉིད་གནས་སའི་ ལ་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ ལ་དེ་དང་
འ ལ་ ་འ ག་པ་དང་། བདག་གིས་དེ་དག་གཙང་བར་མཛད་ངེས། དེ་ ར། དེ་དག་བདག་གི་ ་འབངས་ ་
འ ར་ལ། བདག་ནི་དེ་དག་གི་ ་ ་འ ར་ངེས། ༢༤ བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་དེ་དག་གི་ ལ་པོར་འ ར་
བ་ ེ། དམངས་ མས་ ི་བོ་གཅིག་གི་འོག་ ་འ ་བར་འ ར། དེ་དག་བདག་གི་ ིག་ཡིག་གི་ ེས་ ་ གས་
ཤིང་། བདག་གི་ ིག་ ོལ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བར་འ ར། ༢༥ དེ་དག་བདག་གིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་
ལ་གནང་བའི་ ལ་ཏེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་གནས་པའི་ ལ་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞིང་། དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་

་ ད། དེ་མིན་ ་ ད་ ི་ ་ ད་ ས་གཏན་ ་དེ་ ་ ོད་པར་འ ར་ལ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ས་
གཏན་ ་དེ་དག་གི་ ལ་པོར་འ ར་ངེས། ༢༦ དེ་མིན་བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཞི་བདེའི་ཞལ་ཆད་བཏབ་ ེ། དེ་
ནི་གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་ ་བ ར་ངེས། བདག་གིས་ ང་དེ་དག་ ལ་འདིར་བཀོད་ ིག་མཛད་ནས། དེ་དག་གི་
མི་ ངས་མང་ ་ ེལ་བ་དང་། དེ་དག་གི་དམ་པའི་གནས་དེ་དག་གི་ད ིལ་ལ་ ས་གཏན་ ་འ གས་ངེས།
༢༧ བདག་གི་བ གས་གནས་དེ་དག་གི་ད ས་ ་ཡོད་ཅིང་། བདག་ནི་དེ་དག་གི་ ་ ་འ ར་བ་དང་། དེ་
དག་བདག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་ངེས། ༢༨ བདག་གིས་དམ་པའི་གནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་ ས་གཏན་
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་གནས་པར་འ ར་ལ། ི་མི་ མས་ ིས་བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དམ་པར་བ ར་མཁན་ ི་གཙ་བོ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༣༨ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ མི་ ་ལགས། ོད་མ་གོག་ ལ་ ི་གོག་ ེ། མེ་ཤེག་
དང་ ་བལ་ ི་ ེ་བོའི་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་ ང་བ ན་ཏེ་དེ་ལ་ ོལ་ཅིག ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་

འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། མེ་ཤེག་དང་ ་བལ་ ི་ ལ་པོ་གོག་ལགས། བདག་གིས་
ོད་ད ་ ་འཛན་པར་འ ར། ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། མེ་

ཤེག་དང་ ་བལ་ ི་ ལ་པོ་གོག་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ད ་ ་འཛན་པར་འ ར། ༤ བདག་གིས་ ོད་ ི་
འ མ་པར་ གས་ ་བ ས་ཏེ་ ིར་བ ོར་བར་ ། ོད་དང་། ོད་ ི་དམག་མི་དང་། ་དང་། ་དམག་

མས་ ིད་འོངས་ཤིང་གོ་ཆ་བགོས་ཤིང་ ལ་ ་བ ར་ནས་ད ང་ཚགས་ཆེན་པོར་བ ར་བ་དང་། མི་རེ་རེས་
ལག་ལ་ བ་ཆེ་ ང་དང་ ི་མ ང་འཛན་ ་འ ག་ངེས། ༥ ད་ ང་ཏ་ཟིག་དང་། ས་དང་། ད་༼ཡང་ན།
ལེ་ ད་པ་ཞེས་ ང་བ ར་བར་ །༽བཅས་ཡོད་ལ་དེ་དག་གིས་ལག་ ་ བ་ཐོགས་ཤིང་། མགོ་ ་ད ་ ོག་

ོན་ནས་ཡོད། ༦ གོ་མེར་དང་དེའི་དམག་ད ང་། ང་ ེའི་ཏོ་གར་ ཱའི་རིགས་དང་དེའི་དམག་ད ང་སོགས་
ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ མས་ ོད་དང་ ན་ ་གནས་པར་འ ར། ༧ ོད་ ི་གམ་ ་འ ས་པའི་དམག་

ད ང་ཐམས་ཅད་ ིས་ ་ ིག་བ ི་དགོས་ལ། ོད་རང་གིས་ ང་ ་ ིག་བ ིས་ནས་དེ་དག་གི་དམག་དཔོན་
་དགོས། ༨ ཉིན་མང་པོ་འགོར་ ེས། ོད་ལ་གཞན་ ིས་ཁ་ལོ་བ ར་བར་འ ར། དེའི་ ེས་ ི་ལོ་ འི་ནང་
། ོད་ནི་ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཞིང་ ལ་ ེ་གཞན་ལས་ ིར་ ངས་པའི་ ལ་ ་ ེབས་པར་

འ ར། འོན་ ང་། ལ་ ེ་གཞན་ལས་ ིར་བ ས་པ་ མས་ནི་དེའི་ ེང་ནས་བག་ཕེབས་ངང་གནས་པར་
འ ར། ༩ ོད་དང་ ོད་ ི་མདག་ད ང་། དེ་མིན་ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ མས་ནི། ག་ ང་དང་ ིན་
ནག་བཞིན་ ་ས་གཞི་ཁེབས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༠ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེའི་ ས་ ། ོད་ ི་སེམས་ ་ངན་ ན་ཞིང་། ོག་གཡོ་དང་ངན་
ས་བསམ་ནས། ༡༡ འདི་ ད་ ། ང་མཁར་ ང་མེད་པའི་ཞིག་ ོང་ ་འ ོ་བར་འདོད། ང་རང་ ོད་ཇག་གེར་

གནས་པའི་དམངས་ ི་གམ་ ་འ ོ་དགོས། དེ་དག་ལ་མཁར་ ང་དང་། ོ་དང་། ོ་གཏན་མེད་པར་བག་
ཕེབས་ངང་གནས་ཡོད། ༡༢ བདག་གིས་ ་ནོར་འ ོག་ནོར་ ་ལེན་ཞིང་། ཚང་ཟོག་བཅོམ་ནོར་ ་ལེན་པ་དང་།

ོན་ཆད་ ོངས་པར་གནས་ ང་ད་ ་མི་ མས་ ོད་པའི་ ལ་དེ་ལ་ ག་གིས་ ོལ་བར་མ་ཟད། འཇིག་ ེན་
འདིའི་ད ས་ ་ ོད་ཅིང་ ལ་ ེ་ མས་ལས་བ ས་པ་དང་། གས་ཟོག་ ་ནོར་ཐོབ་པའི་དམངས་ མས་ལ་

ོལ་བར་འ ར། ༡༣ སེ་བ་དང་དེ་དན། ཐར་ཤིས་བཅས་ ི་ཚང་བ་དང་། དེའི་ ོད་ ི་སེང་གེ་གཞོན་ ་ མས་
ིས་ ོད་ལ། ོད་ ་ནོར་འ ོག་ནོར་ ་ལེན་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ད ང་ཚགས་བ ས་ཏེ་ཚང་

ཟོག་བཅོམ་ནོར་ ་ལེན་པ་ཡིན་ནམ། གསེར་ད ལ་འ ོག་པ་དང་། ོ་ གས་དང་ ་ནོར་བཙན་ལེན་ ེད་
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འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ་ནོར་རིན་ཆེན་མང་པོ་འ ོག་ནོར་ ་ལེན་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ིའོ་ཟེར་ཞེས་
ག ངས།

༡༤ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་གོག་ལ་ ང་བ ན་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་
ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་བདེ་བར་ ོད་པའི་ ས་ནི་ ོད་
ིས་མི་ཤེས་སམ། ༡༥ ོད་ ིས་རང་གི་ ལ་ལམ། ང་ ེ་ནས་ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ ངས་ནས་འོངས། དེ་

དག་གིས་ ་བཞོན་ནས་ཡོད་དེ། དེ་ནི་དམག་མི་ཤིན་ ་འབོར་ཆེན་ཞིག་གོ། ༡༦ གོག་ལགས། ོད་ ིས་ ིན་
ནག་གིས་ས་གཞི་བ ིབས་པ་ ར། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར། མ་འོངས་པའི་
ཉིན་མོ་དེ་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ངས་ཏེ་བདག་གི་ ལ་ལ་ ོལ་ཞིང་། བདག་གིས་ ི་མི་ མས་ ི་མིག་མ ན་

། ོད་ ི་ ས་ ེང་ནས་དམ་པའི་ གས་མངོན་ ་བ ག་ ེ། དེ་དག་ལ་བདག་གི་ཞལ་ངོ་ཤེས་ ་འ ག་ངེས་
ཞེས་པ་དེའོ༎

༡༧ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། གནའ་ ་མོའི་ ས་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ང་ ོན་
པ་བ ད་ནས་བ ན་པ་དེ་ ོད་མིན་ནམ། བས་དེར། དེ་དག་གིས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་བདག་གིས་ ོད་ ིད་
དེ་ད ི་སི་རལ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་ངེས་ཞེས་ ང་བ ན་ཞེས་ག ངས། ༡༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། གོག་ཡར་འོངས་
ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ལ་ ོལ་བའི་ ས་ ། བདག་གི་ ོ་བ་ཤངས་ལས་འ ང་བར་འ ར། ༡༩ བདག་ཞེ་ ང་
དང་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་མེ་ ར་འབར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ལ་གཡོ་འ ལ་ཆེན་པོ་
འ ང་ཞིང་། ༢༠ ཐ་ན་ ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་དང་ནམ་མཁའི་ ། ཞིང་ཐང་གི་རི་ གས། དེ་མིན་ས་གཞིའི་ ེང་
གི་ ོག་ ར་དང་། དེའི་ ེང་གི་མི་ མས་ ིས་བདག་གི་ཞལ་མཐོང་ནས་འདར་བར་འ ར། རི་བོ་ ིབ་ཅིང་

ག་རི་ཉིལ། མཁར་ ང་ཞིག་པར་འ ར་ག ངས་ཞེས་ག ངས། ༢༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
གིས་བདག་གི་རི་བོ་ མས་ལ་བཀའ་ཕབ་ ེ། ི་མ ང་གིས་གོག་ལ་ ོལ་ ་འ ག་པ་དང་། མི་ མས་ ིས་ ི་
མ ང་གིས་རང་གི་ ན་ ་གསོད་པར་འ ར། ༢༢ བདག་གིས་གཉན་ནད་དང་ ག་བ ར་བའི་དོན་ ེན་ ིས་
དེ་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་འ ར་ལ། དེ་མིན་ད་ ང་ ག་ཆར་དང་། སེར་བ་དང་། མེ་དང་། དེ་མིན་ ་ཟི་དེ་
དང་དེའི་དམག་ད ང་དང་། དེས་ ེ་ ངས་པའི་དམངས་ མས་ ི་ ེང་ ་འབེབ་པར་འ ར། ༢༣ བདག་གི་
གཟི་བ ིད་ཆེ་བ་དང་དམ་པར་ ར་ཏེ། ལ་ ེ་མང་པོའི་མིག་མ ན་ ་མངོན་པར་འ ར་། དེ་ ས་དེ་དག་
གིས་དག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས༎

༣༩ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་གོག་ལ་ ང་བ ན་ཏེ་ ོལ་བར་ ིས་ཤིག གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་
ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། མེ་ཤེག་དང་ ་བལ་ ི་ ལ་པོ་གོག་ལགས། བདག་གིས་

ོད་ད ་ ་འཛན་པར་འ ར། ༢ བདག་གིས་ ོད་ ི་ཁ་ ིར་བ ར་ཏེ་མ ན་ ་འ ིད་པར་ ། ོད་རང་ ང་
ེ་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་རི་བོའི་ ེང་ ་འ ིད་པར་འ ར། ༣ བདག་གིས་ ོད་ ི་ལག་པ་གཡོན་པ་ནས་ག ་
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ང་ ་འ ག་ཅིང་། ལག་པ་གཡས་པ་ནས་མདའ་ ང་ ་འ ག་ངེས། ༤ ོད་དང་ ོད་ ི་དམག་ད ང་། དེ་
མིན་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་པའི་མི་ མས་ད ི་སི་རལ་ ི་རི་ ེང་ ་འ ེལ་བར་ ་ངེས།
བདག་གིས་ ོད་ ་རིགས་ ་ཚགས་དང་། རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ི་ཁ་ཟས་ ་ ེར་ངེས། ༥ དེ་ ར།

ོད་རང་རི་ཐང་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོན་ཆད་དེ་ ར་ག ངས་པ་ཡིན། འདི་
ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༦ བདག་གིས་མ་གོག་དང་ ་མཚའི་ ིང་ ན་ མས་ ི་ ེང་ན་བདེ་
བར་ ོད་པའི་མི་དག་གི་ ེང་ ་མེ་འབེབ་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་གིས་ ང་བདག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ ར། ༧ བདག་གིས་བདག་གི་འབངས་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་མངོན་པར་ ེད་
ལ། བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་གཞན་ལ་ ོད་ འང་འ ག་མི་ ིད། དེ་ ར་ ས་ན། ལ་ ེ་གཞན་ ི་མི་ མས་

ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ི་དམ་པ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། ཉིན་འདིར་ ེབས་ལ་ཉེ་བས། ་གཞག་ཐམས་ཅད་ ང་མངོན་ ་འ ར་ངེས་ཏེ། དེ་ནི་བདག་
གིས་ག ངས་པའི་ཉིན་དེ་ཡིན།

༩ ད ི་སི་རལ་ ི་ ོང་ཚར་ ོད་པའི་མི་ མས་ནི་ ིར་སོང་ནས་དམག་ཆས་ཏེ། བ་ཆེ་ ང་དང་། མདའ་
ག ་དང་། ད ག་པ་དང་། མ ང་སོགས་བ ས་ནས་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཏེ། ལོ་བ ན་ ི་བར་ ་མེ་ལ་ ལ། ༡༠ ཐ་
ན་དེ་དག་གིས་རི་ཐང་ ་ ད་ཤིང་འ ་མི་དགོས་ལ། ནགས་ཚལ་ལས་ ོང་བོ་ཡང་གཅོད་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་དམག་ཆས་ ད་ཤིང་ ་ ས་ཆོག དེ་མིན་ཁོ་ཚ་འ ོག་མཁན་ མས་འ ོག་པ་དང་། ཁོ་ཚས་
ལས་བཙན་འ ེར་ ས་པ་ལས་བཙན་ ིས་འ ེར་བར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན།

༡༡ ཉིན་དེར། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ང་བ་ ེ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ལ་ ི་ ང་བ་ ེ། ་མཚའི་
ཤར་ ོགས་པ་ མས་བ ོད་སའི་ ང་བ་དེ་གོག་ལ་ ར་སར་ ིན་ཏེ། དེ་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ལ་
ལམ་མེད་པར་ ་ངེས། དེ་ ་གནས་པའི་མི་ མས་ ིས་གོག་དང་དེའི་འབངས་ མས་ ར་འ ག་ ེད་པར་
འ ར་ལ། ལ་དེའི་མིང་ལ་ཧ་མན་གོག་ཅེས་འབོད་པར་འ ར། ༡༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ ་བ ན་རིང་
ལ་དེ་དག་ ར་འ ག་ ས་ཏེ། ལ་ཡོངས་གཙང་བར་ ་ངེས། ༡༣ ལ་ཡོངས་ ི་ ལ་མི་ཚས་དེ་དག་ ར་
འ ག་ ེད་པར་འ ར། བདག་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་དེར། དོན་འདིས་ཁོ་ཚ་ལའང་ ད་ གས་ ས་

་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༤ དེ་དག་གིས་མི་གོ་བགོས་ ས་ཏེ་ ན་པར་ ལ་ཡོངས་
ལ་ ོར་ཞིབ་ ེད་ཅིང་། ལམ་འ ོ་བ་དང་མཉམ་ ་ས་ ེང་ན་ ས་པའི་བེམ་པོ་ མས་ ར་འ ག་ ས་ནས་

ལ་ཡོངས་གཙང་བར་ ེད། དེ་དག་ཉིན་བ ན་འགོར་ ེས་ད་ ང་ ོར་ཞིབ་ ེད་ ིན་མཆིས། ༡༥ ོར་ཞིབ་
པ་ མས་ ིས་ ལ་ཡོངས་བ ད་ནས་མིའི་ ས་པ་མཐོང་ན། གམ་ ་ གས་ཤིག་བཏབ་ ེ་ ར་འ ག་ ེད་
མཁན་ མས་ ེབས་ཚ་ ས་པ་དེ་ཧ་མན་གོག་ ང་བར་ ར་འ ག་ ེད། ༡༦ ཁོ་ཚས་ ལ་དེ་དེ་ ར་གཙང་
བར་བཟོས་པ་དང་། དེ་ ་ད་ ང་ཧ་མོ་ ་ཟེར་བའི་མཁར་ཞིག་ ང་ཡོད་ཅེས་ག ངས།
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༡༧ མི་ ་ལགས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འདབ་ཆགས་ ་ཚགས་དང་རི་ཐང་གི་གཅན་
གཟན་ མས་ལ། ོད་ཅག་ ན་ ་འ ས་ཏེ་ཤོག་དང་། ོགས་བཞི་ནས་འ ས་ཏེ་བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་
མཆོད་པ་ ལ་བའི་ ལ་ཏེ། ད ི་སི་རལ་ ི་རི་མགོ་ནས་མཆོད་པ་ ་ཆེན་བཤམས་པའི་ ལ་ ་ཤོག་དང་། དེ་

་ ོད་ཅག་གིས་ཤ་བཟའ་ཞིང་ ག་འ ང་བར་འ ར། ༡༨ ོད་ཅག་གིས་ཤ་གཟན་དང་། ་ ་དང་། ར་
ཕོ་དང་། ང་ ག་སོགས་བ་ཤན་ ི་ ོ་ གས་ཚན་པོ་དག་གི་ཤ་ལ་རོལ་བར་ ས་པ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་
དཔའ་ ལ་ ི་ཤ་བཟའ་ཞིང་། ས་ ེང་གི་འགོ་བའི་ ག་འ ང་བར་འ ར། ༡༩ ོད་ཚས་བདག་གིས་ ོད་ཅག་
ལ་གནང་བའི་མཆོད་པར་རོལ་ཞིང་། ཚལ་ཟོས་ཏེ་ཚམས་པ་དང་ ག་འ ང་ནས་བཟི་བར་འ ར། ༢༠ ོད་
ཅག་ནི་བདག་གི་གསོལ་ ོན་ ི་ ེང་ནས། ་དང་ཤིང་ ར་ ོད་མཁན། དེ་མིན་དཔའ་ ལ་དང་འཐབ་མོ་བ་

མས་ ི་ཤ་བཟའ་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།
༢༡ བདག་གིས་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་བདག་གི་གཟི་བ ིད་ངོམ་པ་དང་། དམངས་ ན་ ིས་བདག་

གིས་ཞལ་ ེ་བཅད་པ་དང་། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ལ་བཞག་པའི་ ག་བཞག་པ་དེ་མཐོང་བར་
འ ར། ༢༢ དེ་ ར། ཉིན་དེའི་ ེས་ནས་བ ང་། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༣ ལ་ ེ་གཞན་པའི་མི་ མས་ ིས་ ང་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་བཙན་འ ེར་ ས་
པ་ནི། ཁོ་ཚས་བསགས་པའི་ ག་ཉེས་ ི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ཕོག་ ག་
བཏང་བས་བདག་གིས་ཞལ་ ིས་མ་གཟིགས་པར། དེ་དག་ད ་བོའི་ལག་ ་ ད་པས་ཡོད་ཚད་ ིའི་འོག་ ་
འ ེལ་བ་ཡིན། ༢༤ བདག་གིས་དེ་དག་གི་མི་གཙང་བའི་ ི་མ་དང་ནོར་འ ལ་ལ་གཞིགས་ནས་དེ་ ར་ ས་
ཤིང་། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཞལ་ ིས་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༢༥ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལས་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ིར་འ ེན་ཞིང་།
ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ཡོངས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་དང་། བདག་གིས་དམ་པའི་མཚན་ལ་ གས་མོས་པར་འ ར།
༢༦–༢༧ དེ་དག་རང་གི་ ལ་ ་བདེ་བར་ ོད་ཅིང་ ག་ ོང་མཁན་མེད་པར་ ོད་པ་ནི། བདག་གིས་དེ་དག་
དམངས་ ན་ལས་ ིར་ ངས་ཤིང་ད ་ ེའི་ ལ་ནས་ ིར་བོས་པ་ཡིན། བདག་གིས་ ལ་ ེའི་མང་པོའི་
དམངས་ ི་མ ན་ནས། དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ ་དམ་པའི་ གས་ ོན་ ས། དེ་དག་གིས་རང་གི་བ ས་ ོད་
དང་བདག་ལ་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འ ར་དགོས། ༢༨ བདག་གིས་གཞན་ལ་དེ་དག་ ི་མིའི་ ོད་ ་
བཙན་ལ་འ ེར་ ་བ ག་ཅིང་། ཡང་ ེས་ ་དེ་དག་ ན་ ་བ ས་ནས་ ིར་རང་ ལ་ལ་ལོག་ ་བ ག་པས།
དེ་དག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། དེ་དག་གི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ལ། བདག་གིས་དེ་དག་ལས་མི་གཅིག་

ང་ ི་ ེའི་ ལ་ ་མི་བ ར་བར་མ་ཟད། ༢༩ དེ་དག་ལ་ཞལ་ ིས་མི་གཟིགས་པར་འཇོག་ ང་མི་ ིད། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ཆེད་ ་ ངས་ཟིན་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་

བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎
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༤༠ ངེད་ཅག་བཙན་ ་ ེར་བའི་ལོ་ཉེར་ ་བའམ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་མཁར་ ངས་ནས་ལོ་བ ་བཞི་
འགོར་བའི་ལོ་མགོ་ ེ། ་དེའི་ཚས་བ ་ཉིན། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་༼མ་ཡིག་ ་ལག་པ་ཞེས་

བཀོད་ཡོད།༽ངའི་ ས་ ེང་ ་བབས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ང་ ིད་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་ ིན། ༢ ་ཡི་ ི་
ས་ ོད་ནས་ང་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་ ིད་དེ། ཆེས་མཐོ་བའི་རི་ ེང་ ་བཀོད་ ིག་མཛད། རི་མགོའི་ ོ་
ོགས་ ་མཁར་ཞིག་བ ན་ཡོད་པར་ ང་། ༣ ཁོང་གིས་ང་ ིད་ནས་དེ་ ་ ིན་པས་མི་ཞིག་དང་འ ད། དེའི་

ཁ་དོག་ནི་༼མ་ཡིག་ ། ད ིབས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཟངས་དང་འ ་ཞིང་ལག་ ་གསོ་མའི་ཐག་པ་དང་འཇལ་
ཤིང་བ ང་ ེ་ ོ་ ང་ ་འ ེང་འ ག ༤ མི་དེས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བ་ཐམས་
ཅད་ལ། ོད་ ིས་མིག་གིས་བ ས་ཤིང་ ་བས་ཉན་དགོས་པར་མ་ཟད། སེམས་ འང་འཛན་དགོས། ངས་ ོད་
འདིར་ ིད་འོངས་པ་ནི་ ོད་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་ཆེད་ཡིན་པས། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ད ི་སི་
རལ་ ིམ་ ད་ལ་འཆད་དགོས་ཞེས་ ས།

༥ ང་ ོད་སའི་གནས་དམ་པ་དེའི་མཐའ་བཞིར་ ིག་པ་ཡོད་པ་མཐོང་ ང་། མི་དེས་ལག་ ་འཇལ་ཤིང་
ཞིག་བ ང་ཡོད་ལ། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ག་དང་། ་གང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཙ་གང་དང་སོར་བཞི་འ ག
ཁོས་འཇལ་ཤིང་གིས་ ིག་པ་འཇལ་བས་མ ག་ཚད་ལ་ ་གང་དང་། མཐོ་ཚད་ལའང་ ་གང་འ ག ༦ ཁོ་
རང་ཁ་ཤར་ ས་ ི་ ོ་དེར་ ིན་ཏེ་ ོ་ཐེམ་ ་འགོས་ནས་ ོའི་མ་ཐེམ་འཇལ་བས་ ་གང་དང་། ོའི་ཡ་ཐེམ་
འཇལ་བས་དེ་ལའང་ ་གང་འ ག ༧ ད་ ང་ ོ་ཁང་འགའ་ཡོད་ཅིང་ཁང་པ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་འཇལ་ཤིང་
གཅིག་རེ་དང་། ཞེང་ལའང་འཇལ་ཤིང་གཅིག་རེ་ཡོད་ཅིང་། ཁང་པ་ཕན་ ན་དབར་ ་ ་རེས་ཆོད་འ ག

ོའི་མ་ཐེམ་ ེ། གནས་དམ་པ་དང་ཉེ་བའི་ མས་རའི་ ོའི་མ་ཐེམ་ ི་ཞེང་ལ་ ་གང་འ ག། ༨ ཡང་ཁོས་
གནས་དམ་པའི་ ོར་ཁ་གཏད་པའི་ མས་ར་དེ་འཇལ་བས་ཞིང་ལ་འཇལ་ཤིང་གཅིག་འ ག ༩ ཡང་ ོའི་

མས་ར་འཇལ་བས་ཞེང་ལ་ ་བ ད་དང་། ིག་པའི་ཀ་བའི་མ ག་ཚད་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ོ་དེའི་
མས་ར་གནས་དམ་པར་ཁ་གཏད་ནས་ཡོད། ༡༠ ཤར་ ོའི་ནང་ནའང་ ོ་ཁང་འ ག་ ེ། འདི་ ོགས་ ་ ན་

ག མ་དང་ཕར་ ོགས་ ་ ན་ག མ་ཡོད་ཅིང་། ཆེ་ ང་ཡོངས་ ་གཅིག་པ་ཡིན། འདི་ ོགས་ ི་ཀ་བ་དང་
ཕར་ ོགས་ ི་ཀ་བའང་ཆེ་ ང་གཅིག་པ་ཡིན། ༡༡ ཁོས་ ོ་འཇལ་བ་ལ། ཞེང་ལ་ ་བ ་དང་རིང་ཚད་ལ་ ་
བ ་ག མ་འ ག ༡༢ ོ་ཁང་མ ན་ ི་ཞེང་ཚད་ལ་འདི་ ོགས་ ་ ་གང་དང་། ཕར་ ོགས་ ་ ་གང་ཡོད།

ོ་ཁང་གི་འདི་ ོགས་ ་ ་ ག་དང་། ཕར་ ོགས་ ་ ་འ ག ༡༣ ཡང་ ོའི་ཐོག་ཁང་གཞལ་བ་ལ། ོ་ཁང་
འདིའི་ ེའི་ བ་ ོགས་ ི་ ་འདབ་ནས་ཕར་ ོགས་ ི་ ོ་ཁང་དེའི་ ེའི་ བ་ ོགས་ ི་ ་འདབ་བར་ཞེང་
ལ་ ་ཉེར་ ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ ོ་ནི་ ོ་ཁང་གི་ ོའི་ཁ་གཏད་ ་ཡོད། ༡༤ ཡང་ མས་ར་གཞལ་བ་༼མ་ཡིག་

། བཟོས་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལ་ ་ ག་ ་༼མ་དཔེ་གཞན་ཞིག་ ་ ་ཉི་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཡོད་པ་
དང་། ིག་ཀའི་ ི་རོལ་ནི་ར་ ོར་ཡིན་ལ། མས་ར་ད ེ་མཚམས་ ་ཡོད་ཅིང་ ོའི་ཐོག་ཁང་གི་བར་ ་འ ག
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༡༥ ོ་ཆེན་ནས་ མས་ར་ནང་མའི་བར་ ་ ་ ་བ ་ཡོད། ༡༦ ོ་ཁང་དང་། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་འ མ་གཉིས་
ི་ཀ་བའི་བར་དང་། མས་ར་བཅས་ལ་དམ་པོར་བ མས་པའི་ ེ ་ ང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་ འང་ ེ ་
ང་ཡོད་ལ། ཀ་བའི་ ེང་ ་ཁ་ ར་ཤིང་གི་རི་མོ་བ ོས་འ ག

༡༧ ཁོས་ང་རང་ར་ ོར་ ི་མའི་ནང་ ་ ིད་པ་དང་། ར་ ོར་ ི་མཐའ་བཞིར་ ོ་གཅལ་བཏིངས་ནས་ཡོད་
ལ། ོ་གཅལ་ ི་ ེང་ ་ཁང་པ་ ན་ མ་ ་འ ག ༡༨ ོ་གཅལ་ཏེ། ོ་གཅལ་དམའ་བ་དེ་ནི་ ོའི་ཐོག་ཁང་གི་
འ མ་གཉིས་ ་ཡོད་ལ། དེའི་རིང་ཚད་ནི་ ོའི་ཐོག་ཁང་གི་རིང་ ང་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ༡༩ ཁོས་ ོ་འོག་མ་
ནས་ར་ ོར་ནང་མའི་ ིའི་བར་ ་འཇལ་བས། ཞེང་ལ་ ་བ ་ཡོད་ལ་ཤར་ ང་གི་ ོགས་གཉིས་ ང་དེ་ ར་
རོ༎

༢༠ དེ་མིན་ཁོས་ར་ ོར་ ི་མའི་ཁ་ ང་བ ས་ ི་ ོ་དེའི་ཞེང་དང་རིང་ཚད་ ང་འཇལ། ༢༡ ོའི་ཐོག་
ཁང་གི་ ོ་ཁང་ནི་འདི་ ོགས་ ་ ན་ག མ་དང་། ཕར་ ོགས་ ་ ན་ག མ་ཡོད། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་ཀ་བ་
དང་ མས་ར་ནི་ ོ་དང་པོའི་ཆེ་ ང་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན་པས། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་
དང་ཞེང་ལ་ ་ཉེར་ ་ཡོད། ༢༢ དེའི་ ེ ་ ང་དང་ མས་ར། དེ་མིན་ཁ་ ར་ཤིང་གི་རི་མོ་བ ོས་པ་བཅས་ནི།
ཤར་ ོགས་ ི་ ོའི་ཆེ་ ང་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ཐེམ་ ས་བ ན་པ་ནས་ ོའི་འདིའི་བར་ ་འགོས་ན། མ ན་

ོགས་ ་ མས་ར་ཡོད། ༢༣ ར་ ོར་ནང་མའི་ ོ་ནི་ ོ་འདི་དང་ཁ་གཏད་ནས་ཡོད་ལ། ང་ ོགས་དང་ཤར་
ོགས་ ང་དེ་དང་མ ངས་པ་ཡིན། ཁོས་ ོ་འདི་ནས་ ོ་གཞན་དེའི་བར་ ་གཞལ་བ་ལ་ ་བ ་འ ག

༢༤ ཁོས་ང་རང་ ོ་ ོགས་ ི་ ོ་ཡོད་སར་ ིད་པ་དང་། ཡང་ ོན་ཆད་ ི་ཚད་གཞི་ ར་ ོའི་ཐོག་ཁང་གི་
ཀ་བ་དང་ མས་ར་གཞལ། ༢༥ ོའི་ཐོག་ཁང་གི་འ མ་གཉིས་དང་ མས་རའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ེ ་ཡོད་ལ།

ོན་ཆད་འཇལ་བའི་ ེ ་ ང་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན་ཏེ། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་དང་།
ཞེང་ལ་ ་ཉེར་ ་ཡོད། ༢༦ ཐེམ་ ས་བ ན་དང་ ན་པ་དེ་ནས་ ོ་འདིའི་བར་ ་ མས་ར་ཡོད་པ་དང་། ཀ་
བའི་ ེང་ ་ཁ་ ར་ཤིང་གི་རི་མོ་བ ོས་ཡོད་ལ། འདི་ ོགས་ ་གཅིག་དང་། ཕར་ ོགས་ ་གཅིག་ཡོད། ༢༧ ར་

ོར་ནང་མའི་ ོ་ ོགས་ ་ ོ་ཡོད་ལ། འདི་ ོགས་ ི་ ོ་ནས་ ོ་ ོགས་ ི་ ོའི་བར་ ་འཇལ་ན་ ་བ ་ཡོད།
༢༨ ཁོས་ང་རང་ ོ་ ོ་ནས་ར་ ོར་ནང་མར་ ིད་པ་དང་། ོན་ཆད་ ི་ཚད་གཞི་ ར་ ོ་ ོའི་ཆེ་ ང་

འཇལ། ༢༩ ོ་ཁང་དང་ཀ་བ། དེ་མིན་ མས་ར་བཅས་ནི་ ོན་ཆད་འཇལ་བ་དེ་དང་མ ངས། ོའི་ཐོག་ཁང་
གི་འ མ་གཉིས་དང་ མས་རའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ེ ་ ང་ཡང་འ ག ོའི་ཐོག་ཁང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་
བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཉེར་ ་ཡོད། ༣༠ མཐའ་འཁོར་ ་ མས་ར་ཡོད་ལ། རིང་ཚད་ལ་ ་ཉེར་ ་དང་ཞེང་
ལ་ ་ ་ཡོད། ༣༡ མས་ར་ཁ་ ི་ ོར་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད་པ་དང་། ཀ་བའི་ ེང་ ་ཁ་ ར་ཟིང་གི་རི་མོ་
བ ོས་ནས་ཡོད་ལ། ཐེམ་ ས་བ ད་དང་ ན་པ་ནས་ ོ་འདིའི་བར་ ་བ ིངས་ཡོད།

༣༢ ཁོས་ང་རང་ར་ ོར་ནང་མའི་ཤར་ ོགས་ ་སོང་ནས། ོན་ ི་ཚད་གཞི་ ར་ཤར་ ོ་འཇལ། ༣༣ ོ་
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ཁང་དང་ཀ་བ། དེ་མིན་ མས་ར་བཅས་ནི་ ོན་ ི་ཆེ་ ང་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་འ མ་གཉིས་
དང་ མས་རའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ེ ་ ང་ཡོད་ལ། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་
ཉེར་ ་ཡོད། ༣༤ མས་ར་ཁ་ ི་ ོར་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད་པ་དང་། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་ཀ་བའི་ ེང་ ་ཁ་

ར་ཟིང་གི་རི་མོ་བ ོས་ནས་ཡོད་ལ། ཐེམ་ ས་བ ད་དང་ ན་པ་ནས་ ོ་འདིའི་བར་ ་བ ིངས་ཡོད།
༣༥ ཁོས་ང་རང་ ང་ ོགས་ ་ ིད་ནས། ོན་ཆད་ ི་ཚད་གཞི་ ར་ ོ་འཇལ་བ་ ེ། ༣༦ ོ་ཁང་དང་ཀ་བ།

དེ་མིན་ མས་ར་བཅས་འཇལ། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ ་ ེ ་ ང་ཡོད་ལ། ོའི་ཐོག་ཁང་གི་རིང་
ཚད་ལ་ ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཉེར་ ་ཡོད། ༣༧ མས་ར་ཁ་ ི་ ོར་ ི་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད་པ་དང་།
ཀ་བའི་ ེང་ ་ཁ་ ར་ཟིང་གི་རི་མོ་བ ོས་ནས་ཡོད་ལ། ཐེམ་ ས་བ ད་དང་ ན་པ་ནས་ ོ་འདིའི་བར་ ་
བ ིངས་ཡོད། ༣༨ ོའི་ཐོག་ཁང་གི་ཀ་བའི་འ མ་ ་ཁང་པ་དང་ ོ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། མཆོད་དཔོན་

ིས་དམར་བསང་ལ་འ ལ་ འི་ ོ་ གས་ མས་འ ད་ས་ཡིན། ༣༩ ོའི་ མས་རའི་ནང་གི་འདི་ ོགས་
་ཅོག་ཙ་གཉིས་དང་། ཕར་ ོགས་ ་ཅོག་ཙ་གཉིས་ཡོད་ལ། དེའི་ ེང་ ་དམར་བསང་ ་འ ལ་ འི་ ོ་
གས་དང་། ག་བཤགས་ ི་ཆེད་ ་མཆོད་པའི་ ོ་ གས་དང་། འ ོད་བཤགས་ ི་ཆེད་ ་མཆོད་པའི་ ོ་
གས་སོགས་བསད་ཆོག ༤༠ ཤར་ ོགས་ ི་ ོ་དེའི་ནང་ ་འ ལ་ན། འདི་ ོགས་ ་ཅོག་ཙ་གཉིས་དང་། ོའི་

ཕར་ ོགས་ འང་ཅོག་ཙ་གཉིས་ཡོད། ༤༡ ོའི་འདི་ ོགས་ ་ཅོག་ཙ་བཞི་དང་། ོའི་ཕར་ ོགས་ ་ཅོག་ཙ་
བཞི་བཅས་བ ོམས་པས་བ ད་ཡོད་ལ། དེའི་ ེང་ ་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ོ་ གས་གསོད་ ིན་ཡོད།
༤༢ དམར་བསང་ ་འ ལ་ འི་ ོ་ གས་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཅོག་ཙ་བཞི་བཀོད་ ིག་ ས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ ོ་
ལ་གཟོང་བཏབ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། རིང་ཚད་ལ་ ་གང་དང་ ེད་ཀ ཞེང་ལ་ ་གང་དང་ ེད་ཀ མཐོ་ཚད་
ལ་ ་གང་ཡོད། མཆོད་དཔོན་ ི་དམར་བསང་ ་འ ལ་ འི་ ོ་ གས་དང་། བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་ འི་ ོ་

གས་ མས་གསོད་ཆེད་ ་བཀོལ་བའི་ ོད་ཆས་ མས་དེའི་ ེང་ ་བཤམ་ཡོད། ༤༣ གས་ ་ཞེང་ལ་སོར་
བཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ མས་རའི་མཐའ་བཞི་ ་བཀལ་ཡོད་ལ། ཅོག་ཙའི་ ེང་ ་ ོ་ གས་ ི་ཤ་བཞག་ཡོད།

༤༤ ང་ ོའི་འ མ་ ི་ར་ ོར་ནང་མར་ཁང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། ་ ེར་མཁན་ མས་ ི་ཆེད་ ་
བཞག་པ་ཡིན། ཁང་པ་འདིའི་ཁ་ ོ་ ོགས་༼ ོ་ལ་མ་ཡིག་ ་ཤར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་འཁོར་ཡོད་པ་དང་།

ོ་ ོའི་འ མ་ ་ཁ་ ང་ ་བ ས་པའི་ཁང་པ་ ན་གཅིག་འ ག ༤༥ ཁོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ཁ་ ོ་ ོགས་ ་
འཁོར་བའི་ཁང་པ་འདི་ནི། གནས་དམ་པ་བ ང་བའི་མཆོད་དཔོན་ ི་ཆེད་ ་བཞག་པ་དང་། ༤༦ ཁ་ ང་ ་
བ ས་པའི་ཁང་པ་དེ་ནི། བསང་ ི་བ ང་བའི་མཆོད་དཔོན་དེའི་ཆེད་ ་བཞག་པ་ཡིན། མཆོད་དཔོན་འདི་
དག་ནི་ལེ་ཝེ་བའི་ ོད་ ི་ཙ་དོག་གི་ ་ ད་ཡིན་ལ། གཙ་བོའི་ ང་བ ེན་བ ར་ ་ཆེད་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་

ས། ༤༧ ཡང་ཁོས་ར་ ོར་ནང་མ་གཞལ་བ་ལ། རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་བ ་ ེ་ ་བཞི་ཁ་གང་
མ་ཞིག་ ་འ ག་པ་དང་། བསང་ ི་ནི་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་ཡོད།
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༤༨ དེ་ནས་ཁོས་ང་རང་གནས་དམ་པའི་ མས་རའི་གམ་ ་ ིད་ནས་ མས་རའི་ཀ་བ་འཇལ་བ་ལ། འདི་
ོགས་ ི་ངོས་ལ་ ་ ་དང་། ཕར་ ོགས་ ི་ངོས་ལ་ ་ ། ོའི་འ མ་གཉིས་ ི་འདི་ ོགས་ལ་ ་ག མ་དང་།

ཕར་ ོགས་ལའང་ ་ག མ་འ ག ༤༩ མས་རའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་བ ་གཅིག མས་ར་
གོང་མ་ལ་ཐེམ་ ས་ཡོད། ིག་ཀ་དང་ཉེ་ས་ན་ཀ་བ་ཡོད་ལ། འདི་ ོགས་ ་གཅིག་དང་། ཕར་ ོགས་ ་གཅིག་
བཅས་ཡོད་དོ༎

༤༡ ཁོས་ང་རང་གནས་དམ་པ་གང་ ་ཡོད་པ་དེར་ ིད་ནས་ ིག་ཀ་འཇལ་བས། འདི་ ོགས་ ི་
མ ག་ཚད་ལ་ ་ ག་དང་། ཕར་ ོགས་ ི་མ ག་ཚད་ལ་ ་ ག ཁོད་ཆེ་ ང་ནི་དམ་པའི་ ར་

མཆོག་དང་མ ངས་པ་ཡིན། ༢ ོའི་ཞེང་ལ་ ་བ ་ ེ། ོའི་འ མ་གཉིས་ ི་འདི་ ོགས་ལ་ ་ ་དང་། ཕར་
ོགས་ལ་ ་ ་ཡོད། ཁོས་གནས་དམ་པ་འཇལ་བས། རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ་འ ག

༣ ཁོ་རང་གནས་དམ་པའི་ ག་ཁང་ ་ ིན་ནས་ ིག་ཀ་འཇལ་བས། དེ་དག་གི་མ ག་ཚད་ལ་ ་གཉིས།
ོའི་ཞེང་ཚད་ལ་ ་ ག ོའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ ི་ཞེང་ཚད་ལ་ ་བ ན་རེ་ཡོད། ༤ ཁོས་གནས་དམ་པའི་
གས་ཁང་གཞལ་བ་ལ། རིང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་དང་། ཞེང་ཚད་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་པས། ཁོས་ང་ལ། འདི་ནི་ཆེས་

གནས་དམ་པའོ་ཞེས་ ས།
༥ ཡང་ཁོས་གནས་དམ་པའི་ ིག་པ་གཞལ་བ་ལ། མ ག་ཚད་ལ་ ་ ག་ཡོད་པ་དང་། གནས་དམ་པའི་

མཐའ་བ ོར་བའི་ཁང་པ་ཞེང་ལ་ ་བཞི་རེ་ཡོད། ༦ གམ་ ི་ཁང་པ་ལ་བང་རིམ་ག མ་ཡོད་དེ། གཅིག་ཐོག་
གཅིག་ལ་བ ེགས་ནས་ཡོད་ཅིང་། བ ེགས་རིམ་རེའི་ ེང་ན་ཁང་པ་ ན་ མ་ ་བ ིགས་ནས་ཡོད། གམ་

ི་ཁང་པའི་ག ང་མ་གནས་དམ་པའི་ ང་གསེང་ ་མི་ ིངས་པའི་ཆེད་ ་གནས་དམ་པའི་ ིག་པའི་ཐེམ་
ཐོག་ ་བཞག་ཡོད། ༧ ཁང་པ་དག་གིས་གནས་དམ་པའི་མཐའ་བ ོར་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཡར་བ ེགས་ཡོད་པས།
གནས་དམ་པའི་མཐའ་བ ོར་བའི་ཁང་པ་འདི་དག་ནི་མཐོ་ཞིང་བ ིད་ཆེའོ༎ བ ེགས་འོག་མ་ནས་བར་མ།
དེ་ནས་བ ེགས་ཐོག་མའི་བར་ ་རིམ་བཞིན་ ་ཆེར་ ར་ཡོད།

༨ ངས་གནས་དམ་པའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ེགས་ ་ཡོད་པ་ཡང་མཐོང་ ང་། དེ་ནི་གམ་ ི་ཁང་པའི་ ིང་
གཞི་ཡིན་པས་མཐོ་ཚད་ལ་འཇལ་ཤིང་གཅིག་ ེ། ་ ག་གི་ཚད་ལོངས་པ་ཡོད། ༩ གམ་ ི་ཁང་པའི་ ི་ ང་
གི་མ ག་ཚད་ལ་ ་ ་ཡོད་ཅིང་། གམ་ ི་ཁང་པའི་ ི་ན་ད་ ང་ས་ ག་ ང་འ ག ༡༠ གམ་ ི་ཁང་པ་དང་
དེའི་ཁ་གཏད་ ི་ཁང་པའི་བར་ནི་ཐང་ ོང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད། ༡༡ གམ་ ི་ཁང་པའི་ ོ་
ཐམས་ཅད་ཐང་ ོང་ ་འཁོར་ཡོད་དེ། ོ་གཅིག་ནི་ ང་དང་། གཅིག་ནི་ ོ་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད་ལ། མཐའ་
འཁོར་ ི་ཐང་ ོང་གི་ཞེང་ལ་ ་ ་འ ག

༡༢ བ་ ོགས་ ི་ཐང་ ོང་འདས་པ་ན་ཁང་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེའི་ཞེང་ལ་ ་བ ན་ ་དང་། རིང་ཚད་ལ་
་ད ་བ ་དང་། ང་གི་མཐའ་བཞིའི་མ ག་ཚད་ལ་ ་ ་ཡོད། ༡༣ དེ་ ར་ཁོས་གནས་པའི་ཚད་གཞལ་བས།
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རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་དང་། ཡང་ཐང་ ོང་དང་ཁང་པ་དེ། དེ་མིན་ ང་གི་ཚད་བཅས་གཞལ་བས་རིང་ཚད་ལ་
་བ ་འ ག ༡༤ གནས་དམ་པའི་མ ན་དང་གཞོགས་གཉིས་ ི་ཐང་ ོང་གི་ཞེང་ལ་ ་བ ་འ ག

༡༥ ཁོས་ཐང་ ོང་འདས་ ེས་ ི་ཁང་པ་དེ་དང་། དེ་མིན་འ མ་གཉིས་ ི་ཐོག་ཁང་གི་ མས་ར་གཞལ་
བས། རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་འ ག

༡༦ གནས་དམ་པའི་ གས་ཁང་དང་། མས་ར་དང་། ོ་ཐེམ་དང་། དམ་པའི་བ མས་པའི་ ེ ་ ང་
དང་། དེ་མིན་ ོ་ཐེམ་ ི་ཁ་གཏད་ ་ཡོད་པའི་བམ་རིམ་ག མ་དང་ ན་པའི་ཐོག་ཁང་གི་ མས་ར་བཅས་

ི་ས་ཐོག་ནས་ ེ ་ ང་༼ ེ ་ ང་ མས་བཀབ་ནས་ཡོད།༽དང་། ༡༧ དེ་ནས་ ོའི་ཡ་ཐེམ་ ེ། གནས་དམ་
པའི་ ག་ཁང་དང་ ི་ཁང་གི་ ི་ནང་ ིག་ངོས་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེ་ ང་ལ་གཞིགས་ནས་ཤིང་གིས་གཡོགས་
ཡོད། ༡༨ ིག་ངོས་ ་བཀའ་ཕོ་ཉ་དང་ ་ ར་ཤིང་གི་རི་མོ་བ ོས་ཡོད། བཀའ་ཕོ་ཉ་གཉིས་ ི་བར་ ་ཁ་ ར་
ཤིང་གཅིག་དང་། བཀའ་ཕོ་ཉ་རེ་ལ་གདོང་གཉིས་རེ་ཡོད། ༡༩ འདི་ ོགས་ ་མིའི་གདོང་དང་ ན་པ་དེ་ཁ་

ར་ཤིང་གི་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད་ལ། ཕར་ ོགས་ ་སེང་གེའི་གདོང་དང་ ན་པ་དེ་ཁ་ ར་ཤིང་གི་ ོགས་ ་
འཁོར་ཡོད་དེ། གནས་དམ་པའི་མཐའ་འཁོར་ནི་དེ་བཞིན་ ་གནས་སོ༎ ༢༠ ིང་གཞི་ནས་ ོའི་ཡ་ཐེམ་བར་

་བཀའི་ཕོ་ཉ་དང་ཁ་ ར་ཤིང་གི་རི་མོ་ཡོད་དེ། གནས་དམ་པའི་ ིག་པ་ནི་དེ་ ར་ ་ ང་། ༢༡ གནས་དམ་
པའི་ ོའི་ཀ་བ་ནི་ ་བཞི་ཡིན་ཏེ། ཆེས་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ི་ ོའི་ཀ་བ་དེའི་ད ིབས་ ང་གནས་དམ་
པའི་ ོའི་ཀ་བའི་ད ིབས་དང་མ ངས་པ་ཡིན། ༢༢ བསང་ ི་ནི་ཤིང་གིས་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་

་ག མ་དང་། རིང་ཚད་ལ་ ་གཉིས་ཡོད། བསང་ ིའི་ ར་དང་ངོས། དེ་མིན་འ མ་བཞི་ནི་ཤིང་གིས་བཟོས་
འ ག ཁོས་ང་ལ། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ང་གི་ཅོག་ཙ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༣ གནས་དམ་པ་དང་ཆེས་གནས་དམ་པ་གཉིས་ལ་ ོ་རེ་ཡོད་ཅིང་། ༢༤ ོ་རེ་ལ་ ོ་ཉིས་ གས་རེ་ཡོད།
ོ་ཉིས་ གས་དེ་ནི་ཕན་ ན་བ ས་བ ེགས་ ས་ཆོག འདི་ ོགས་ ི་ ོ་ནི་ཉིས་ གས་ཡིན་ལ། ཕར་ ོགས་ ི་
ོ་དེ་ཡང་ཉིས་ གས་ཡིན། ༢༥ གནས་དམ་པའི་ ོའི་ངོས་ ་བཀའ་ཕོ་ཉ་དང་ཁ་ ར་ཤིང་བ ོས་ཡོད་ལ། དེ་

ནི་ ིག་ངོས་ ་བ ོས་པ་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ིའི་ མས་རའི་མ ན་ན་ ོ་ཐེམ་ཡོད་ཅིང་། ༢༦ མས་
རའི་འདི་ ོགས་དང་ཕར་ ོགས་ ་དམ་པོར་བ མས་པའི་ ེ ་ ང་དང་ཁ་ ར་ཤིང་ཡོད་ལ། གནས་དམ་
པའི་གམ་ ི་ཁང་པ་དང་ ོ་ཐེམ་ཡང་དེ་ ར་ ་གནས་སོ༎

༤༢ ཁོས་ང་རང་ ིད་དེ་ ང་ ོགས་ ི་ ི་ ོར་ནང་ ་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཡང་དམ་པའི་ཁང་པའི་
ནང་ ་ ིད། དམ་པའི་ཁང་པ་འདི་དག་ལས་ ར་ ེང་གཅིག་ནི་ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་བ ིངས་

ཡོད་ལ། གཅིག་ནི་ ང་ ོགས་ ི་ ོ་གཅལ་བཏིངས་པའི་ཁང་པ་ མས་དང་ཁ་གཏད་ནས་ཡོད། ༢ དམ་པའི་
ཁང་པ་འདིའི་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ ་བ ་ཡོད་ཅིང་ ོ་ ང་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་ཡོད་ལ།
༣ ཞེང་ལ་ ་ཉི་ ་ཡོད་པའི་ནང་ ོར་ ི་ཐང་ ོང་དང་། ི་ ོར་ ི་ ོ་གཅལ་བཏིངས་པའི་ ལ་ ་ཁ་ ོགས་
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ནས་ཡོད་ལ། ཁང་བ ེགས་ག མ་པའི་ ེང་ན་ཐོག་ཁང་གི་ མས་ར་དང་ མས་ར་ཕན་ ན་ཁ་གཏད་ ་
གནས། ༤ དམ་པའི་ཁང་པའི་མ ན་ ་ ང་ལམ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ཞེང་ལ་ ་བ ་དང་། རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་
ཡོད། ཁང་པ་ མས་ ི་ ོ་ ང་ ོགས་ ་འཁོར་ནས་ཡོད། ༥ དམ་པའི་ཁང་པའི་ཐོག་ཁང་གི་ མས་རས་ ་

ོན་ངེས་ཅན་ཞིག་བ ང་འ ག་པས། བ ེགས་ཐོག་མ་དེ་བར་མ་དང་འོག་མ་གཉིས་ལས་དོག་པར་ ང་།
༦ ི་ ོར་ ི་ཁང་པ་ལ་ཀ་བ་ཡོད་ ང་། དམ་པའི་ཁང་པ་ མ་བ ེགས་ཡིན་ ང་ཀ་བ་མི་འ ག དེ་བས་
བ ེགས་ཐོག་མ་དེ་བར་མ་དང་འོག་མ་ལས་དོག་པར་ ང་། ༧ དམ་པའི་ཁང་པའི་ཤར་ ོགས་ན། ི་ ོར་དང་
ཐག་ཉེ་བའི་ ང་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་འ ག ༨ ི་ ོར་དང་ཉེ་བའི་དམ་པའི་ཁང་པ་
དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་དང་། གནས་དམ་པའི་ ང་ ོགས་ ི་དམ་པའི་ཁང་པའི་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་ཡོད།
༩ དམ་པའི་ཁང་པའི་འོག་གི་ཤར་ ོགས་ ་ ོ་ནང་ ་འ ལ་ས་ ེ། ི་ ོར་ནས་ནང་ ་འ ལ་ས་འ ག

༡༠ ོ་ ོགས་ ་༼མ་ཡིག་ ་ཤར་ ོགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནང་ ོར་ནང་ འང་དམ་པའི་ཁང་པ་ཡོད་
དེ། ར་ ེང་གཅིག་ནི་ ོ་གཅལ་བཏིངས་པའི་ཁང་པ་དང་ཁ་གཏད་ ་ཡོད་པ་དང་། ར་ ེང་གཅིག་ནི་
ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་བ ིངས་ཡོད། ༡༡ ཁང་པ་འདིའི་མ ན་ ི་ ང་ལམ་ནི་ ང་ ོགས་ ི་ཁང་པའི་མ ན་

ི་ཆེ་ ང་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན་པ་དང་། འ ོ་འོང་ ེད་སའི་ ོ་དེ་ཡང་ ང་ ོགས་ ི་ཁང་པའི་ ོ་དང་
མ ངས་པ་ཡིན། ༡༢ ང་གི་མ ན་ནམ་ ང་ལམ་ ི་ཤར་ ོགས་ ་ནང་ ་འ ལ་སའི་ ོ་ཞིག་འ ག་ལ། ོ་

ོགས་ ི་དམ་པའི་ཁང་པའི་ ོ་དང་མ ངས་པ་ཡིན།
༡༣ ཁོས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ཐང་ ོང་གི་ ོགས་ ་བ ངས་པའི་ ོ་ ང་གི་ཁང་པ་ནི་དམ་པའི་ཁང་པ་

ཡིན། གཙ་བོ་དང་ཉེ་བར་བཅར་བའི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་དེ་ ་ཆེས་དམ་པའི་ཟས་བཟའ་ལ། དེ་ ་དམ་
པའི་དངོས་པོ་ ེ། དཀར་མཆོད་དང་། ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་། འ ོད་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཡང་
འཇོག་གིན་ཡོད་པས་གནས་འདི་ནི་དམ་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ མཆོད་དཔོན་དམ་པའི་གནས་ ་འ ལ་ནས་ ིར་
འོངས་པའི་ ས་ ་ཐད་ཀར་ ི་ ོར་ནང་ ་སོང་མི་ཆོག་ ེ། དམ་པའི་ཁང་པའི་ནང་ ་ཁོ་ཚས་མཆོད་པ་
འ ལ་ ས་ ི་ ་བ་བ ེ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་དམ་པའི་ ་བ་ཡིན། ་བ་གཞན་པ་ ོན་ ེས་ད་གཟོད་
འབངས་མི་སེར་ཡོད་སའི་ ི་ ོར་ནང་ ་སོང་ཆོག་ཅེས་ ས།

༡༥ ཁོས་ གས་ཁང་འཇལ་ཚར་ ེས། ཤར་ ོགས་ ི་ ོའི་གམ་ ་ ིད་ནས་ར་ ོར་ ི་མཐའ་བཞི་འཇལ།
༡༦ ཁོས་འཇལ་ཤིང་གིས་མཐའ་བཞི་འཇལ་བས། ཤར་ངོས་ལ་ ་ ་བ ་དང་།༼མ་ཡིག་ ། འཇལ་ཤིང་ཞེས་
བཀོད་ཡོད། ལེ ་འོག་མ་ མས་ ང་དེ་དང་མ ངས།༽ ༡༧ འཇལ་ཤིང་གིས་ ང་ངོས་འཇལ་བས་ ་ ་བ ་
འ ག ༡༨ འཇལ་ཤིང་གིས་ ོ་ངོས་འཇལ་བས་ ་ ་བ ། ༡༩ ཡང་འཇལ་ཤིང་གིས་ བ་ངོས་འཇལ་བས་ ་ ་
བ ་འ ག ༢༠ ཁོས་མཐའ་བཞིར་ ང་ཡོད་པའི་ ིག་ངོས་འཇལ་བས། རིང་ཚད་ལ་ ་ ་བ ་དང་། ཞེང་ལ་

་ ་བ ་བཅས་འ ག་ལ། དེ་ནི་དམ་པའི་གནས་དང་ཕལ་བའི་གནས་དགར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ༎
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༤༣ དེའི་ ེས་ནས། ཁོས་ང་ ིད་དེ་ ོ་ཞིག་གི་ ར་ ིན། དེ་ནི་ཤར་ ོགས་ ་འཁོར་བའི་ ོ་དེ་ཡིན།
༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡི་གཟི་འོད་ཤར་ ོགས་ནས་འ ོས་པ་དང་། ཁོང་གི་ག ང་ ད་ནི་ ་ ་

མང་པོའི་ ར་ ་དང་འ ་ཞིང་། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་དབང་གིས་ས་གཞིས་ ང་འོད་ཟེར་འ ེད། ༣ དེའི་
ག གས་ ད་ནི་ ོན་ཆད་ཁོང་ཉིད་མཁར་བ ག་ ་ཕེབས་ ས་ངས་མཐོང་བའི་ ང་བ ན་དང་གཅིག་ ེ།

ང་བ ན་དེ་ནི་ངས་ཀེ་བར་གཙང་བོའི་འ མ་ ད་ནས་མཐོང་བའི་ ང་བ ན་དེ་དང་གཅིག་པར་འ ག་
པས། ང་ཁ་ བ་ ་ས་ལ་ཉལ་བ་ཡིན། ༤ གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ཤར་ ོ་ནས་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ོས་པ་
དང་། ༥ གས་ཉིད་ ིས་ང་རང་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ནང་ ོར་ ་ གས། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོའི་
གཟི་འོད་ ིས་གནས་དམ་པའི་ནང་ཡོངས་ ་ བ་འ ག ༦ མི་ཞིག་ངའི་གམ་ ་འ ེང་འ ག་པ་དང་། ངས་
གནས་དམ་པའི་ནང་ནས་ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ག ང་ ད་འ ོན་པ་ཐོས་ ང་ ེ།

༧ ཁོང་གིས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། མི་ ་ལགས། འདི་ནི་བདག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ཡོད་སའི་ ལ་དང་། བདག་
གིས་ཞབས་ ིས་བཅག་པའི་གནས་ཡིན། བདག་ནི་གནས་འདི་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ད ས་ ་གཏན་ ་བ གས་
པར་འ ར། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་དང་དེ་དག་གི་ ེ་བོས་ད་ནས་བ ང་ ེ་བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་མི་
གཙང་བར་བཟོ་མི་ ིད་པ་ ེ། ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། ཙ་ཡོན་ ི་མཐོ་སར་ཁོ་ཚའི་ ེ་བོའི་བེམ་པོ་ ར་
འ ག་ ེད་མི་ ིད། ༨ དེ་དག་གི་ ོ་ཐེམ་བདག་གི་ ོ་ཐེམ་དང་གཏད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ོ་ཤིང་བདག་གི་ ོ་
ཤིང་དང་ཉེ་བར་བཏང་ ེ། ཁོ་ཚ་དང་བདག་གི་བར་ ་ ིག་པ་གཅིག་གིས་ཆོད་པར་ ས་པ་དང་། དེ་མིན་

ག་ ོ་བའི་ལས་བ བས་ཤིང་བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་མི་གཙང་བར་བཟོས་པས། བདག་གི་ གས་ ོས་
ནས་དེ་དག་ ་མེད་ ་གཏོང་ངེས། ༩ ད་ ། ཁོ་ཚས་བདག་གི་ ང་ ་ལོག་གཡེམ་དང་ཁོ་ཚའི་ ེ་བོའི་བེམ་པོ་

ོང་བར་ ས་ན། བདག་ནི་ ས་གཏན་ ་ཁོ་ཚའི་ད ས་ ་བ གས་པར་འ ར། ༡༠ མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་
གནས་དམ་པ་ཇི་ ར་བཞེངས་ ལ་ཁོ་ཚར་བ ན་ནས། ཁོ་ཚས་རང་གིས་ ག་ཉེས་ཤེས་ནས་ངོ་གནོངས་ཤིང་།
ཁོ་ཚར་གནས་དམ་པའི་ཆེ་ ང་གཞལ་ ་ གས་ཤིག ༡༡ ཁོ་ཚས་རང་གི་ ས་ཉེས་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་ངོ་
གནོངས་པར་ ར་ན། ོད་ ིས་གནས་དམ་པའི་ ་ ོན་དང་། བཟོ་ད ིབས་དང་། འ ོ་འོང་ ེད་སའི་ ོ་དང་།

མ་པ་དང་། ིག་ཡིག་དང་། ས་ ོལ་དང་། ིག་ ོལ་ མས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ན་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ཡིག་
ཐོག་ ་བཀོད་དེ། གནས་དམ་པའི་ ་ ོན་ཐམས་ཅད་ ིག་ཡིག་ ར་བ ན་ ་ གས་ཤིག

༡༢ གནས་དམ་པའི་ ིག་ ོལ་ནི་འདི་ ་ ེ། གནས་དམ་པ་ནི་རིའི་ཡང་ ེང་ན་ཡོད་ཅིང་། མཐའ་འཁོར་
ི་ ལ་ཡོངས་ལ་ཆེས་དམ་པ་ཞེས་འབོད་དགོས། འདི་ནི་གནས་དམ་པའི་ ིག་ ོལ་ཡིན།

༡༣ བསང་ ིའི་ཆེ་ ང་ནི་འདི་ ་ ེ། ་༼ ་འདིའི་རིང་ཚད་ནི་ ་གཅིག་དང་སོར་བཞི་ཡིན།༽ཚད་
གཞིར་བ ང་ ེ། ཞབས་ ེགས་ ི་མཐོ་ཚད་ལ་ ་གང་དང་། མཐའི་ཞེང་ལ་ ་གང་། ་བཞི་ཡར་འཕགས་
པའི་མཐོ་ཚད་ལ་ ་སོར་བཞི་ ེ། འདི་ནི་བསང་ ིའི་ཞབས་ ེགས་ཡིན། ༡༤ ཞབས་ ེགས་ནས་མཐིལ་ ེགས་
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བར་ ་མཐོ་ཚད་ལ་ ་གཉིས་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིག་ཡོད། མཐིལ་ ེགས་ ང་བ་ནས་མཐིལ་ ེགས་ཆེ་བའི་
བར་མཐོ་ཚད་ལ་ ་བཞི་དང་ཞེང་ལ་ ་གཅིག་ཡོད། ༡༥ བསང་ ིའི་མཆོད་ ེགས་ ི་མཐོ་ཚད་ལ་ ་བཞི་
དང་། མཆོད་ ེགས་ ི་ ་བཞི་ ་ ར་བཏོད་ཡོད། ༡༦ མཆོད་ ེགས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བ ་གཉིས་དང་། ཞེང་
ལ་ ་བ ་གཉིས་བཅས་ཡོད་ཅིང་། ངོས་བཞི་ནི་ ་བཞི་ཁ་གང་མའི་ད ིབས་ ་ཡོད། ༡༧ ཐེམ་ ས་ ི་མཐོ་
ཚད་ལ་ ་བ ་བཞི་དང་། ཞེང་ལའང་ ་བ ་བཞི་ཡོད་པས་ངོས་ནི་ ་བཞི་ཁ་གང་མར་འ ག མཐའ་བཞི་
ཡར་འཕགས་པའི་མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ེད་ཀ་ཙམ་ཡོད། ཞབས་ ེགས་ ི་མཐའ་བཞིའི་ཞེང་ལ་ ་གཅིག་ཡོད་
ཅིང་། ཐེམ་ ས་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པ་དེའོ༎

༡༨ ཁོས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་། ཇི་ ད་ཅེ་ན། བསང་ ི་བ ིགས་
པ་ནི་དམར་བསང་འ ལ་དང་དེའི་ ེང་ ་ ག་གཏོར་བའི་ཆེད་ཡིན་པས། དེ་ ར་ ེད་ ས་ ི་ ིག་ཡིག་ནི་
གཤམ་ ར། ༡༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ོད་ ིས་ ང་ ག་ཕོ་ཞིག་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ས་ཏེ། མཆོད་
དཔོན་ལེ་ཝེ་བ་ཙ་དོག་གི་ ེས་རབས་པ་ ེ། བདག་དང་ཐག་ཉེ་ཞིང་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་མཁན་དེར་

ེར་རོགས། ༢༠ ོད་ ིས་ ང་ ག་གི་ ག་ ངས་ཏེ། བསང་ ིའི་ ་བཞི་དང་ཐེམ་ ས་ ི་ ར་བཞི། དེ་མིན་
ཡར་འཕགས་པའི་མཐའ་བཞི་ལ་ གས་ཤིག ོད་ ིས་དེ་ ར་བསང་ ི་གཙང་བར་བཟོས་ན། བསང་ ི་
གཙང་བར་འ ར་ངེས། ༢༡ ོད་ ིས་ ག་བཤགས་ ་འ ལ་ འི་ ང་ ག་གནས་དམ་པའི་ ིའམ། ལ་དམ་
པའི་ ི་རོལ་ ་གནས་འཁེལ་ ས་པའི་གནས་ ་བ ེག་རོགས། ༢༢ ི་ཉིན། ོད་ ིས་ ང་ ག་ཕོས་བསང་ ི་
གཙང་བར་བཟོས་པ་བཞིན། དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་ ག་ ག་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ལ་ཏེ།
བསང་ ི་གཙང་བར་བཟོ་རོགས། ༢༣ བསང་ ི་གཙང་བར་བཟོས་ ེས། དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་ ང་

ག་ཅིག་དང་། ག་ ་ནས་དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་ ག་ ག་ཅིག་ ངས་ནས། ༢༤ གཙ་བོ་ལ་ ལ་
དང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་དེའི་ ེང་ ་ ་བཏབ་ནས། གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་ ་འ ལ་བར་འ ར། ༢༥ ཉིན་
བ ན་ ི་རིང་ལ། ཉིན་རེར་ར་ཕོ་གཅིག་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས་ལ། ང་ ག་ཕོ་གཅིག་
དང་ ག་ ་ནས་ ག་ ག་གཅིག་ ང་ ་ ིག་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་དབང་བོར་ ོན་ཡོད་མི་
ཆོག ༢༦ ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་བསང་ ི་གཙང་བར་བཟོས་ན། བསང་ ི་གཙང་
བར་འ ར་བས། དེ་ ར་བསང་ ི་དམ་པར་ ་དགོས། ༢༧ ཉིན་བ ན་ལོངས་ ེས་ ི་ཉིན་བ ད་པའི་ ེས་ །
མཆོད་དཔོན་ ིས་བསང་ ིའི་ ེང་ ་ ོད་ཅག་གི་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ལ་ན། བདག་གིས་ད ེས་
བཞེས་གནང་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༤༤ ཡང་ཁོས་ང་ ིར་ ལ་དམ་པའི་ཤར་ ོགས་ ི་ ི་ ོ་ ་ ིད་ ང་། ོ་དེ་གཏན་འ ག ༢ དེ་
ནས་གཙ་བོས་ང་ལ། ོ་འདི་གཏན་ཏེ་ ེ་མི་ཆོག་ལ། ་ཡང་འདིའི་ནང་ ་འ ལ་མི་ཆོག ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་དེའི་ནང་ ་ གས་ཟིན་པས་ ོ་གཏན་དགོས། ༣ ལ་པོ་ལ་མཚན་
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ན། རང་གི་གོ་ས་ལ་གཞིགས་ཏེ་དེའི་ནང་ ་བ ད་ཅིང་། གཙ་བོའི་ ང་ནས་བག་ལེབ་བཟས་ཆོག ཁོ་རང་ ོ་
འདིའི་ མས་ར་བ ད་ནས་ནང་ ་སོང་ཆོག་ལ། དེ་བ ད་ནས་ ིར་ཡང་སོང་ཆོག་ཅེས་ག ངས།

༤ ཡང་ཁོས་ ང་ ོ་ནས་ང་རང་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་ ིད་འོངས། ངས་ཡར་བ ས་པ་ལ། གཙ་བོའི་
གཟི་འོད་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པ་ བ་འ ག་པས། ང་རང་ཁ་ བ་ ་ས་ ་ཉལ། ༥ གཙ་བོས་ང་ལ། མི་ ་
ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ོས་པའི་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ིག་ཡིག་དང་ ིག་ ོལ་ཐམས་ཅད་

ོད་ ིས་ཡིད་ལ་འཛན་དགོས། མིག་གིས་བ ་དགོས། ་བས་ཉན་དགོས། དེ་མིན་སེམས་ཞིབ་མོས་གནས་དམ་
པ་དང་དམ་པའི་ ལ་ ི་འ ོ་འོང་ ེད་སའི་ ོ་ལ་མཉམ་འཇོག་དགོས། ༦ ོད་ ིས་ལོག་པར་ ོད་པའི་ད ི་
སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ད ི་སི་རལ་

ིམ་ ད་ལགས། ོད་ཅག་གིས་ ད་པའི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་ནི། ད་ ང་མ་ལོངས་པ་ཡིན་ནམ། ༧ ོད་
ཅག་གིས་བདག་གི་ཞལ་ཟས་ཏེ། མ་དང་ ག་གིས་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ ། ས་སེམས་ ི་མཚན་ ི་མ་
བཅད་པའི་ ི་མི་ མས་བདག་གི་དམ་པའི་ ལ་ ་ ིད་འོངས་ནས། བདག་གི་གནས་དམ་པ་མི་གཙང་བར་
བཟོས་པར་མ་ཟད། བདག་གི་ཞལ་ཆད་ལ་ བ་འགལ་ ས་པས། ོད་ཅག་གིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་བ བས་པ་
དེའི་ ེང་ ་ད་ ང་ཉེས་པ་གཞན་ཞིག་བསགས། ༨ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་དམ་པའི་དངོས་པོ་མ་བ ང་བར།
བདག་གི་དམ་པའི་ ལ་ ་མི་གཞན་ཞིག་ ོད་ཅག་གི་ཚབ་ ་མངགས་ནས་བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བ ོས་པ་

མས་བ ང་ ་བ ག་ཅེས་ག ངས།
༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ི་ ི་མི་ ེ། ས་སེམས་ ི་མཚན་ ི་བཅད་མེད་

པ་ མས་བདག་གི་དམ་པའི་ ལ་ ་སོང་མི་ཆོག ༡༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མགོ་འཁོར་བའི་ ས་ ། ལེ་ཝེ་
བ་ མས་བདག་དང་ ལ་བ་ ེ། མགོ་འཁོར་ཏེ་བདག་དང་ ལ་ཏེ་ཁོ་ཚའི་འ ་ འི་ ེས་ ་ གས་པས། ཁོ་
ཚས་རང་ཉིད་ ི་ ག་ཉེས་འ ར་དགོས། ༡༡ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་བདག་གི་དམ་པའི་ ལ་ ་གཡོག་པོ་ ས་
ཏེ། གནས་དམ་པའི་ ོ་ ང་བ་དང་། གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ལས་ཀ་གཉེར་དགོས་པར་མ་ཟད། དམངས་

མས་ ི་ཆེད་ ་དམར་བསང་ ་འ ལ་ འི་ ོ་ གས་དང་བདེ་མཆོད་ ་འ ལ་ འི་ ོ་ གས་གསོད་དགོས་
པ་དང་། དམངས་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ ེ་དེ་དག་ལ་ཞབས་ ་བ བ་དགོས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལེ་ཝེ་བ་འདི་

མས་ ིས་ ོན་ཆད་འ ་ འི་མ ན་ ་དམངས་འདི་དག་ལ་ཞབས་ ་བ བས་ནས། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་
ི་ ག་ཉེས་ ི་འ ེད་ ོ་ ་ ར། དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ས་ཏེ། དེ་དག་

གིས་རང་གི་ ག་ཉེས་འ ར་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༣ དེ་དག་བདག་དང་ཉེ་བར་
བ ད་དེ་བདག་གི་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ ེ་ ར་མི་ཆོག་ལ། བདག་གི་དམ་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ ེ། ཆེས་དམ་
པའི་དངོས་པོའི་གམ་ འང་བ ད་མི་ཆོག ཁོ་ཚས་རང་གི་བ ས་ ོད་དང་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་གང་ ས་པ་
དེའི་ལེ་ལན་འ ར་དགོས། ༡༤ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚར་བདག་གི་གནས་དམ་པ་ ང་ ་འ ག་ཅིང་།
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དེའི་ནང་གི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བ བས་ ་འ ག་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་གང་བ བ་པར་འོས་པའི་ལས་ མས་
བ བ་ ་འ ག་ངེས།

༡༥ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མགོ་བོ་འཁོར་ནས་བདག་དང་ ལ་བའི་ ས་ འང་། མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝེ་བ་ཙ་
དོག་གི་ ་ ད་ ིས་ ར་བཞིན་བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ ང་བས། ཁོ་ཚ་བདག་དང་ཉེ་བར་བ ད་ཅིང་
བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བ་དང་། དེ་མིན་བདག་གི་ ང་ ་འ ེང་ ེ་ཚལ་དང་ ག་བདག་ལ་འ ལ་བར་
འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༦ དེ་དག་བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ ་ གས་ཏེ། བདག་གི་མ ན་

་བཅར་ནས་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང་། བདག་གིས་ཅི་བ ོས་པ་ མས་བ ང་བར་འ ར།
༡༧ ཁོ་ཚ་ནང་ ོར་ ་འ ལ་ ས་གསོ་མའི་རས་ ོན་དགོས་ཏེ། ནང་ ོར་ ི་ ོ་དང་གནས་དམ་པའི་

ནང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ ་ ག་བལ་ ི་ ་བ་ ོན་མི་ཆོག ༡༨ ཁོ་ཚས་མགོ་ ་གསོ་མའི་རས་ག ད་
དང་། ད་ལ་གསོ་རས་ཞིབ་མོའི་ ང་ མ་ ོན་པ་ལས། ས་ལས་ ལ་ ་འ ང་བར་ ེད་པའི་ ་བ་ ོན་མི་
ཆོག ༡༩ ཁོ་ཚ་ ི་ ོར་ལས་ ད་དེ་དམངས་ ོད་ ་འ ོ་ ས། མཆོད་པ་འ ལ་ ས་ ི་ ་བ་བ ེས་ནས་དམ་
པའི་ཁང་པའི་ནང་ ་བཞག་ ེ། ་བ་གཞན་པ་ ོན་ཆོག དེ་ ར་ ས་ན་དམ་པའི་གོས་ ིས་དམངས་ མས་
དམ་པར་བ ར་མི་ ིད། ༢༠ མགོ་ ི་ཐེར་ ་བཏང་མི་ཆོག་ལ། ་ལོ་རིང་བོ་ཡང་བཞག་མི་ཆོག་པར་ ་འ ེག་
དགོས། ༢༡ མཆོད་དཔོན་ནང་ ོར་ ་འོངས་ ས་ཆང་རག་བ ང་མི་ཆོག ༢༢ གས་ས་མ་དང་གཞན་ ིས་
བ ར་བའི་ ད་མེད་ ང་མར་ལེན་མི་ཆོག་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ེས་རབས་པའི་ ོད་ ི་ན་ ང་མ་དང་མཆོད་
དཔོན་ ིས་བ ར་བའི་ གས་ས་མ་ ང་མར་ལེན་དགོས། ༢༣ ཁོ་ཚས་བདག་གི་དམངས་ལ་དམ་པ་དང་ཕལ་
བའི་ད ེ་བ་ཤེས་ ་འ ག་དགོས་ལ། ཁོ་ཚར་གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་ད ེ་བ་ཡང་འ ེད་ཤེས་ ་འ ག་
དགོས། ༢༤ ་ག གས་ ི་དོན་ ེན་ཡོད་ཚ། ཁོ་ཚ་ཡར་ལངས་ཏེ་ལེགས་ཉེས་ད ོད་དགོས་པ་དང་། བདག་གི་

ིག་ཡིག་ ར་ཐག་གིས་གཅོད་དགོས། བདག་གིས་ ས་མཚམས་དག་ ་བདག་གི་ ིམས་ གས་དང་། ིམས་
ོལ་བ ང་དགོས་ལ། བདག་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དམ་པའི་ཉིན་མོར་བ ར་དགོས། ༢༥ ཁོ་ཚ་བེམ་པོའི་

གམ་ ་བཅར་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོས་མི་ཆོག་མོད། ཕ་དང་། མ་དང་། ་དང་། ་མོ་དང་། ན་
་དང་། བག་མར་མ་སོང་བའི་ ིང་མོ་ཡིན་ན་བེམ་པོར་རེག་ནས་མི་གཙང་བར་བཟོས་ ང་ ོན་མི་འ ག

༢༦ མཆོད་དཔོན་གཙང་བར་བཟོས་ ེས། ད་ ང་ཉིན་བ ན་ ག་དགོས། ༢༧ ཁོ་རང་ནང་ ོར་དང་། དམ་
པའི་གནས་དང་། དམ་པའི་གནས་ ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ ས་ ། རང་གི་ཆེད་ ་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་
འ ལ་དགོས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།

༢༨ མཆོད་དཔོན་ལ་ནོར་ ལ་ཡོད་དེ། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ནོར་ ལ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ་ཁོ་ཚས་
བགོས་ ལ་ ངས་མི་ཆོག་ ེ། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་བགོས་ ལ་ཡིན། ༢༩ དཀར་མཆོད་དང་། ག་བཤགས་ ི་
མཆོད་པ་དང་། འ ོད་བཤགས་ ་ ལ་བའི་མཆོད་པ་ མས་ཁོ་ཚས་བཟས་ཆོག ད ི་སི་རལ་ ིས་ཡར་ ལ་
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བའི་དངོས་པོ་ མས་ཁོ་ཚར་དབང་བ་ཡིན། ༣༠ གསར་ ་ ིན་པ་དང་མཆོད་པར་ ལ་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་
ཚད་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་གསར་ ་ ིན་པའི་ ོ་ ེ་མཆོད་དཔོན་ལ་འ ལ་
དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ིན་ བས་ ོད་ཅག་གི་ ིམ་ ་འ ག་པར་འ ར། ༣༡ འམ་རི་ གས་སོགས་རང་ཤི་
བ བ་པའམ་ཐེད་ ་ ར་བ་ མས་ ི་ཤ་མཆོད་དཔོན་ ིས་བཟས་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༤༥ ོད་ཅག་གིས་ ན་ ངས་ཏེ་ ལ་བགོ་བའི་ ས་ ། གཅིག་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཏེ་དམ་པའི་ ལ་
་ ེད་དགོས། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཆིག་ ི་ཡོད་དགོས། མཐའ་

བཞིའི་ནང་རོལ་ ི་ ལ་ནི་དམ་པའི་ ལ་ཡིན་ནོ༎ ༢ དེའི་ ོད་ ་དམ་པའི་གནས་ ི་ ལ་ནི་རིང་ཚད་ལ་ ་
་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ ་བ ་ཡོད་པའི་ ་བཞི་ཁ་གང་མ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཤིང་། མཐའ་བཞི་ནས་ཕར་ལ་
་ ་བ ་ ལ་འཁོར་ ་ ེད་དགོས། ༣ ་ནི་ཚད་གཞི་ ས་ཏེ་ ལ་འཇལ་ནས། རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་
ོང་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཆིག་ ི་ཡོད་པ་ཞིག་བཅལ་ནས་དེ་ནི་དམ་པའི་གནས་ཏེ། ཆེས་གནས་དམ་པར་ ེད་

དགོས། ༤ འདི་ནི་ ལ་ཡོངས་ལས་དམ་པའི་ ལ་གཅིག་ ེ། མཆོད་འ ལ་ ི་ལས་ཀ་གཉེར་བའི་མཆོད་དཔོན་
ཏེ། གཙ་བོ་དང་ཉེ་བར་བ ད་དེ་བ ེ་བ ར་ ་མཁན་དེ་ལ་ ལ་ཏེ། དེ་དག་གི་ཁང་པ་འ བ་ས་དང་དམ་
པའི་གནས་ ི་ ལ་དམ་པར་ ེད་དགོས་སོ༎

༥ ཡང་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཆིག་ ི་ཡོད་པ་ཞིག་གནས་དམ་པར་མཆོད་འ ལ་
ི་ལས་ཀ་གཉེར་བའི་ལེ་ཝེ་བ་ལ་ ལ་ཏེ། ཁང་པ་ ན་ཉི་ ་འ བ་སའི་ནོར་ ལ་ ་ ེར་དགོས།

༦ མཁར་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ཞེང་ལ་ ་ ་ ོང་དང་། རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་ཡོད་པ། དམ་པའི་
ལ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ཞིག་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ཡོངས་ལ་དབང་བ་ ེད་དགོས།

༧ ལ་པོར་གཏོགས་པའི་ ལ་ནི་དམ་པའི་ ལ་དང་མཁར་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ི་གཞོགས་གཉིས་ཏེ།
དམ་པའི་ ལ་དང་མཁར་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ི་འ མ་གཉིས་ ། བ་ནས་ བ་ ི་ ོགས་དང་། ཤར་ནས་
ཤར་ ི་ ོགས་དང་། བ་ནས་ཤར་ ་རིགས་ ེ་རེ་རེའི་ ལ་དང་མཉམ་པར་ ེད་དགོས། ༨ ལ་འདི་ནི་
ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་ ལ་པོའི་ནོར་ ལ་ ་འ ར་དགོས། བདག་གིས་བ ོས་པའི་ ལ་པོ་དེས་བདག་གི་
དམངས་ལ་གཉའ་གནོན་མི་ ེད་པར། རིགས་ ེ་ལ་གཞིགས་ནས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ལ་བགོ་བར་འ ར།

༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ཅག་ཡིད་ཚམས་པར་ ིས། ག་ ལ་དང་
འ ོག་བཅོམ་ ི་ལས་བཞག་ ེ། ང་བདེན་དང་ ི་ ོམས་ལག་ ་བ ར་བ་ལས་བདག་གི་དམངས་ལ་ བ་
ཚད་མ་ ོམ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ་མའི་ཐོག་ནས་ ང་བདེན་ ོང་དགོས། ཨེ་

ཱའི་ ེང་ནས་ ང་བདེན་ ོང་དགོས། ལ་བའི་ ེང་ནས་ ང་བདེན་ ོང་དགོས། ༡༡ ཨེ་ ཱ་དང་ ལ་བའི་ཆེ་
ང་གཅིག་ ེ། ལ་བ་གཅིག་ལ་ཧོ་མེར་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་དང་། ཨེ་ ཱར་ཡང་ཧོ་མེར་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་

ཤོང་བར་ ་དགོས་ལ། ཧོ་མེར་ ི་ཆེ་ ང་ཚད་གཞིར་འཛན་དགོས། ༡༢ ཤེ་ཀེལ་གཅིག་ནི་ཀེ་ར་ཉི་ ་ཡིན། ཤེ་



1340 ཨེ་ཟེ་ཀི་ཨེལ 45

ཀེལ་ཉི་ ་དང་། ཤེ་ཀེལ་ཉེར་ ་དང་། ཤེ་ཀེལ་བཅོ་ ་བཅས་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོ་ཚད་གཅིག་གི་ཚད་ཡིན།
༡༣ ོད་ཚས་འ ལ་ འི་མཆོད་ ས་ནི་འདི་ ་ ེ། ོ་ཧོ་མེར་གཅིག་ ེ་ཨེ་ ཱ་ ག་ཆའི་གཅིག་དང་། ནས་

ཧོ་མེར་གཅིག་ ེ་ཨེ་ ཱའི་ ག་ཆའི་གཅིག་འ ལ་དགོས། ༡༤ ོད་ཚས་འ ལ་ འི་ མ་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་
ནི་ ལ་བས་གཞལ་དགོས་པས། ཁལ་གཅིག་ ེ་ ལ་བའི་བ ་ཆའི་གཅིག་འ ལ་དགོས། ལ་བ་བ ་ནི་ཧོ་
མེར་གཅིག་ཡིན། ༡༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཐང་ནེམ་པོ་དེའི་ ེང་ན་འཚ་བའི་ ག་ཉིས་བ ་རེ་ལས་ ག་གཅིག་
མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། དེ་དག་ནི་དཀར་མཆོད་དང་། དམར་བསང་དང་། བདེ་མཆོད་དང་། དམངས་ ི་
ཆེད་ ་ ལ་བའི་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་གང་ འང་ ས་ཆོག་ཅེསགཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༦ ལ་
འདིའི་དམངས་ མས་ ིས་མཆོད་ ས་འདི་དག་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོར་འ ལ་དགོས། ༡༧ ལ་པོའི་ལས་ཀ་
ནི་ ས་མཚམས་དང་། ་ ོད་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ས་མཚམས་དག་ །
དམར་བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། གས་མཆོད་འ ལ་དགོས་ལ། ཁོས་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་།
དཀར་མཆོད་དང་། དམར་བསང་དང་། བདེ་མཆོད་བཅས་ ་ ིག་ ས་ཏེ་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ཆེད་ ་

ག་བཤགས་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས།
༡༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་བ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། ོད་ ིས་དབང་བོར་ ོན་ཤོར་

མེད་པའི་ ང་ ག་ཕོ་ཞིག་གིས་དམ་པའི་གནས་གཙང་བར་བཟོ་དགོས། ༡༩ མཆོད་དཔོན་ ིས་ ག་བཤགས་
་ ལ་བའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་ ངས་ནས། གནས་དམ་པའི་ ོའི་ཀ་ཤིང་དང་ཐེམ་ ས་ ི་མཐའ་བཞི། དེ་མིན་

ནང་ ོར་ ི་ ོ་ཤིང་ ེང་ ་ གས་དགོས། ༢༠ ་བ་འདིའི་ཚས་བ ན་ཉིན།༼བ ར་དཔེ་གཞན་ཞིག་ ་ ་བ་
བ ན་པའི་ཚས་གཅིག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ནོར་འ ལ་ ི་དབང་གིས་ཉེས་པ་བཟོས་པ་དང་ ོངས་པའི་དབང་
གིས་ཉེས་པ་བསགས་དག་གིས་ ང་གནས་དམ་པའི་ཆེད་ ་དེ་ ར་ ག་བཤགས་ ེད་དགོས།

༢༡ ་བ་དང་པོའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན། ོད་ཅག་གིས་བ ོལ་ ོན་བ ང་དགོས། ས་ ོན་བ ང་བའི་
ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ། ར་མེད་བག་ལེབ་བཟའ་དགོས། ༢༢ ཉིན་དེར། ལ་པོས་རང་ཉིད་དང་ ལ་ནང་
གི་དམངས་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ང་ ག་ཕོ་གཅིག་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པའི་ཆེད་ ་ ་ ིག་ ེད་དགོས།
༢༣ ས་ ོན་འདིའི་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ། ཁོས་ཉིན་རེར་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་

ང་ ག་བ ན་དང་། ག་ ག་བ ན་དམར་བསང་ ་འ ལ་དགོས་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ཉིན་རེར་ར་ ག་
གཅིག་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་ ་ ིག་ ེད་དགོས། ༢༤ ཁོས་དཀར་མཆོད་ ང་ ་ ིག་ ེད་དགོས་ཏེ།

ང་ ག་གཅིག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་དང་། ག་ ག་གཅིག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་
དང་། ེ་ཞིབ་ཨེ ཱ་གཅིག་གི་ནང་ ་ མ་ཧིན་གཅིག་ ག་གདོས།

༢༥ ་བ ན་པའི་ཚས་བཅོ་ ར་ ས་ ོན་ ང་བའི་ བས་ ། ཁོས་ཉིན་བ ན་ལ་དེ་ ར་ ་ ེད་དགོས།
བ ོལ་ ོན་ ི་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་། དམར་བསང་དང་། དཀར་མཆོད་དང་། མ་འ ལ་བའི་ ིག་
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ོལ་ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ནང་ ོར་ ི་ཁ་ཤར་ ་ ོགས་པའི་ ོ་དེ། ་བ་བ བས་པའི་
ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་ ོ་གཏན་ཏེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་ ་ ོད་ལ་ ོ་འ ེད་དགོས། ༢ ལ་

པོ་ ོ་འདིའི་ མས་ར་ནས་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ ོ་འ མ་ནས་འ ེང་དགོས་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ལ་
དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ་ ིག་ ས་ ེས། ཁོས་ ོ་ཐེམ་ནས་ ས་ ག་ ལ་ཏེ་ ོར་འ ད་དགོས་ལ། ོ་
འདི་དགོང་མོའི་བར་ ་གཏན་མི་ཆོག ༣ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་ ་ ོད་ ། ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ལ་དམངས་

མས་ ི་ ོ་འདི་ནས་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ས་ ག་འ ལ་དགོས།
༤ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། ལ་པོས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ འི་དམར་བསང་ལ་དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་

་ ་ ག་དང་། དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་ ག་ ག་གཅིག་བཅས་ཡོད་དགོས། ༥ དེ་དང་མཉམ་ ་
འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་ལ་ ག་ ག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་འ ལ་དགོས། ་ ་དང་མཉམ་ ་
འ ལ་བར་ ་བ་དེ་རང་དགར་ ལ་ཆོག་ ང་། ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་གི་ནང་ ་ མ་ཧིན་གཅིག་ ག་དགོས།
༦ ་དེའི་ ་ ོད་ ། དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་ ང་ ག་གཅིག་དང་། ་ ་ ག་དང་། ག་ ག་གཅིག་
བཅས་འ ལ་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་གི་དབང་བོར་ ོན་ཡོད་མི་ ང་། ༧ ཁོས་ ང་དཀར་མཆོད་ ་ ིག་ ེད་
དགོས་ཏེ། ང་ ག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་དང་། ག་ ག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་
དང་། ་ ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་བར་ ་བ་དེ་རང་དགར་ ལ་ཆོག་ ང་། ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་གི་ནང་ ་ མ་
ཧིན་གཅིག་ ག་དགོས།

༨ ལ་པོ་ནང་ ་འ ལ་བའི་ ས་ ། ོ་འདིའི་ མས་ར་བ ད་དེ་ནང་ ་འ ལ་དགོས་ལ། ོར་འ ད་
ས་ ང་འདི་བ ད་ནས་འ ོ་དགོས། ༩ ས་མཚམས་དག་ལ་ ེབས་ནས། ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ལ་འབངས་
མས་གཙ་བོ་ལ་འཇལ་བའི་ ས་ ། ང་ ོ་ནས་ ས་ ག་འ ལ་ ་འོངས་པ་ མས་ ོ་ ོ་ནས་ ིར་འ ད་

དགོས་ལ། ོ་ ོ་ནས་ནང་ ་འ ལ་བ་ མས་ ང་ ོ་ནས་ ིར་འ ད་དགོས་པ་ལས། གང་ནས་ནང་ ་
འ ལ་བའི་ ོ་དེ་ནས་ ིར་འ ད་མི་ ང་བར་ ང་ཐད་ ་ ིན་ནས་ཁ་གཏད་ ི་ ོ་ནས་ ིར་འ ད་དགོས།
༡༠ དམངས་ནང་ ་འ ལ་ན་ ལ་པོ་ཡང་དམངས་དང་བ ོངས་ནས་ནང་ ་འ ལ་དགོས། དམངས་ མས་

ོ་ ིར་ ད་ན། ལ་པོ་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ ིར་འ ད་དགོས།
༡༡ ས་མཚམས་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཉིན་མོར་ ོ་ གས་དང་མཉམ་ ་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་

ལ། ང་ ག་གཅིག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་དང་། ག་ ག་གཅིག་དང་མཉམ་ ་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་
གཅིག ་ ་ མས་དང་མཉམ་ ་འ ལ་བར་ ་བ་དེ་ཁོས་རང་འདོད་ ་ ལ་ཆོག་ ང་། ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱ་གཅིག་
གི་ནང་ ་ མ་ཧིན་གཅིག་ ག་དགོས། ༡༢ ལ་པོས་དགའ་བའི་ ོ་ནས་དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ་ ིག་

ས་པ་ ེ། གཙ་བོ་ལ་ཡིད་དགའ་བའི་ ོ་ནས་མཆོད་པ་འ ལ་བར་འདོད་ན། ཁོ་ལ་ཤར་ ོ་འ ེད་དགོས། ཁོས་
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དམར་བསང་དང་བདེ་མཆོད་ ་ ིག་ ེད་ ངས་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་མ ངས་པ་ཡིན། མཆོད་པ་ ལ་
ཚར་ནས་ཁོ་རང་ ོར་ ད་ ེས་ ོ་གཏན་དགོས།

༡༣ ཉིན་རེར། ོད་ ིས་དབང་བོར་ ོན་ཤོར་མེད་པའི་ ་ ་ཞིག་ ་ ིག་ ས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་དམར་བསང་
་འ ལ་དགོས། ནངས་མོ་རེ་རེར་དེ་ ར་ ་ ་ ིག་ ེད་དགོས། ༡༤ ནངས་མོ་རེ་རེར་ ོ་ གས་དང་མཉམ་
་འ ལ་ འི་དཀར་མཆོད་ ་ ིག་ ེད་དགོས། དེ་ནི་ ེ་ཞིབ་ཨེ་ ཱའི་ ག་ཆའི་གཅིག་དང་། དེ་མིན་ མ་ཧིན་
ི་ མ་ཆའི་གཅིག་མཉམ་ ་བ ེས་དགོས། དཀར་མཆོད་འདི་ ན་པར་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་ནི་གཏན་ ི་ངེས་
ོལ་ཞིག་ཡིན། ༡༥ ནངས་མོ་རེ་རེར་འདི་ ར་ ་ ་དང་དཀར་མཆོད། དེ་མིན་ མ་བཅས་ ་ ིག་ ས་ཏེ་

དམར་བསང་འ ལ་དགོས་ཞེས་ག ངས།
༡༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ལ་པོས་ནོར་ ལ་ཁོའི་ ་ལ་ ིན་ན། ཁོའི་ འི་ནོར་ ལ་ ་

ར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཁོ་ཚར་ཐོབ་པའི་ ལ་ཡིན། ༡༧ གལ་ཏེ་ ལ་པོས་ནོར་ ལ་ ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཁོའི་འཁོར་
གཡོག་ལ་ ིན་ན། ཁོའི་འཁོར་གཡོག་གི་ནོར་ ལ་ ་ ར་བ་ཡིན་མོད། ནམ་ཞིག་རང་དབང་ཐོབ་ཚ་ ར་
བཞིན་ ལ་པོ་ལ་དབང་བ་ཡིན། ལ་པོའི་ནོར་ ལ་ནི་ཁོའི་ ་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༨ ལ་པོས་དམངས་ ི་
ནོར་ ལ་འ ོགས་ནས་དེ་དག་རང་ལ་འཐོབ་པར་འོས་པའི་ ལ་དང་འ ལ་ ་འ ག་མི་ ང་ ེ། ཁོས་རང་གི་
ས་ ལ་ལས་རང་གི་ ་ལ་ནོར་ ལ་ ེར་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། བདག་གི་དམངས་འཐོར་ཏེ་མི་རེ་རེ་རང་ཉིད་
ལ་འཐོབ་པར་འོས་པའི་ ལ་དང་འ ལ་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༡༩ ང་རང་འ ིད་མཁན་དེས། ང་རང་ ོ་ཆེན་པོའི་ ར་ ི་འ ལ་ས་དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ལ་བཞག་
པའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་ ་ ིད། དེའི་ཁ་ ང་ ་འཁོར་ཡོད་ལ་ ག་ བ་ ི་ བ་ ོགས་ ་ས་ ོང་ཞིག་འ ག
༢༠ ཁོས་ང་ལ། འདི་ནི་མཆོད་དཔོན་ ི་འ ོད་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་དང་། ཉེས་བཤགས་ ི་མཆོད་པ། དཀར་
མཆོད་བ ེག་སའི་ ལ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་མ་ ས་པར་ ོ་ ི་ལ་ ེར་ན་དམངས་ མས་དམ་པར་ ེད་ངེས་ཞེས་

ས།
༢༡ ཡང་ཁོས་ང་རང་ ི་ ོར་ ི་ནང་ ་ ིད་པས། ང་རང་ར་ ོར་ ི་མཐའ་བཞི་བ ོར་ནས་འ ོ་ ས་ ་

ར་རེ་ན་ར་བ་ ང་ ་རེ་ཡོད་པ་མཐོང་། ༢༢ ར་ ོར་ ི་ ་བཞིའི་ར་བ་ ང་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་ ིག་པ་
ཡོད་ཅིང་། ར་བ་རེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་བ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་ མ་ ་འ ག ར་བཞིའི་ར་བ་ ང་ འི་ཆེ་

ང་ཡོངས་ ་གཅིག་པ་ཡིན། ༢༣ དེའི་མཐའ་འཁོར་ ་ཁང་པ་ ར་ ེང་གཅིག་ཡོད་ལ། ཁང་པའི་ནང་ ་ཤ་
འཚད་སའང་འ ག ༢༤ ཁོས་ང་ལ། འདི་དག་ནི་ཤ་འཚད་སའི་ཁང་པ་ཡིན། གནས་དམ་པའི་ནང་གི་གཡོག་
པོ་ མས་ ིས་འདི་ ་དམངས་ ི་མཆོད་དངོས་འཚད་དགོས་ཞེས་ ས༎

༤༧ ཁོས་ང་རང་ ིར་གནས་དམ་པའི་ ་ ོ་ ་ ིད་པས། གནས་དམ་པའི་ ་ ོའི་མ་ཐེམ་ ་ ་
ན་ཞིག་ཤར་ ་བ ར་བཞིན་པ་མཐོང་།༼མ་གཞི་གནས་དམ་པ་ཤར་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད་
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པ་ཡིན།༽ ་ ན་འདི་ ོའི་མ་ཐེམ་ནས་གནས་དམ་པའི་གཡས་ ོགས་བ ོར་ཏེ། བསང་ ིའི་ ོ་ ོགས་ ་
བ ར་ ིན་མཆིས། ༢ ཁོས་ང་རང་ ང་ ོ་ནས་ ིར་ ིད་པ་དང་། ཡང་ ི་རོལ་ནས་ཤར་ ོགས་ ི་ ི་ ོར་

ིན་པས། ་ ན་གཡས་ ོགས་ ་བ ར་བ་མཐོང་ ང་། ༣ ཁོས་ལག་ ་འཇལ་ཐིག་བ ང་ ེ་ཤར་ ོགས་
ནས་ ིར་འ ད་ ས་ ་ཆིག་ ོང་འཇལ་ ེས། ང་ ་ལ་བ ལ་བས་ ་ ང་ཚགས་བར་ ་ ེབས་པར་འ ར།
༤ ཡང་ཁོས་ ་ཆིག་ ོང་འཇལ་ ེས་ང་བ ལ་ ་བ ག་པས། ས་མོའི་བར་ ་ ེབས། ར་ཡང་ ་ཆིག་ ོང་
འཇལ་ ེས་ང་བ ལ་ ་བ ག་པས། ་ ེད་པའི་བར་ ་ ེབས་པར་འ ར། ༥ དེའི་ ེང་ ་ད་ ང་ ་ཆིག་

ོང་འཇལ་བས་གཙང་བོར་ ར་ཏེ། ང་རང་བ ལ་མི་ བ་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙང་བོ་ ས་ཏེ་ ར་
ལ་ཆོག་པར་ ར་བས་བ ལ་མི་ བ་པ་ཡིན།

༦ ཁོས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཅི་ཞིག་མཐོང་ ང་ངམ་ཞེས་ ས་ཏེ། ཁོས་ང་རང་གཙང་བོའི་མཐའ་
་ ིད། ༧ ང་གཙང་བོའི་འ མ་ ་ ེབས་པའི་ཚ། ་བོའི་ ར་འ མ་དང་ཕར་འ མ་ ་ཤིང་ ོང་མང་པོ་

ཡོད་པ་མཐོང་། ༨ ཁོས་ང་ལ། ་བོ་འདི་ཤར་ ོགས་ ་བ ར་ནས། ཨ་ལ་པ་ལ་བ ད་དེ་ ་མཚའི་ནང་ ་
འབབ་པར་འ ར། དེ་ནས་བ ར་བའི་ ་ མས་ ་མཚའི་ནང་ ་བ ར་ཏེ་ ་མངར་མོ་ ་འ ར་ངེས།༼མ་
ཡིག་ ། ན་ ི་ ས་པ་ཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ ་དེ་དང་མ ངས།༽ ༩ གཙང་བོ་འདི་ ེབས་
པའི་ ལ་ ། ེ་བར་ ོགས་པའི་ ོག་ཆགས་ མས་འཚ་བར་འ ར་བ་དང་། དེ་མིན་འདི་ནས་བ ར་བའི་
གཙང་ ་ཡིས་ཉ་མང་པོ་གསོ་ཞིང་ ་མཚ་ཡང་མངར་བར་ ེད་ངེས། གཙང་བོ་འདི་ ེབས་པའི་ ལ་ ་ ེ་
དངོས་ཐམས་ཅད་འཚ་བར་འ ར། ༡༠ ཉ་བ་གཙང་བོའི་འ མ་ ་བ ད་དེ། ཨེན་གེ་དི་ནས་ཨེན་ཨེ་གི་ལན་

ི་བར་ ་ཉ་ ་ ེམ་པའི་ ལ་ ་ ེད་ངེས། དེར་ཉ་རིགས་ ་མང་འ ས་པས་ ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་བཞིན་ཤིན་
་མང་། ༡༡ འོན་ ང་འདམ་ བ་ ི་ ལ་དང་ན་ ོང་མོད་པའི་གནས་ནི་མི་བ ར་བར་ འི་ཐོན་ ངས་ ་
ེད་ངེས། ༡༢ གཙང་བོའི་ ར་ངོགས་དང་ཕར་ངོགས་ ་ཤིང་རིགས་ ་ཚགས་ ེ་བར་འ ར་ལ། དེའི་འ ས་
་བཟའ་བར་ ང་ཞིང་ལོ་མ་མི་ མ་པར་མ་ཟད། འ ས་ ་ཡང་ཆད་པར་མི་འ ར་བར་ ་རེར་འ ས་ ་

གསར་བ་ཐོགས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་འདི་ནི་དམ་པའི་གནས་ནས་བ ར་འོངས་པས་ཡིན། ོང་
བོའི་ ེང་གི་འ ས་ ་ཟས་ ་ ས་ཆོག་ལ། ལོ་མས་ ང་ནད་གསོས་ཆོག་ཅེས་ ས།

༡༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་སའི་མཐའ་མཚམས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་
བ ་གཉིས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ས་ ལ་བགོ་དགོས། ཡོ་སེབ་ལ་ ལ་གཉིས་དབང་དགོས། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་ས་འདི་

ལ་ ་ལེན་ ས་ཕན་ ན་ ོམས་བགོ་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་བདག་གིས་ད ་མནའ་བོར་ཏེ་
ལ་འདི་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཚར་བགོ་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཡོད་པས། ལ་འདི་ ོད་ཅག་གི་ནོར་ ལ་ ་

དབང་བར་འ ར།
༡༥ ལ་འདིའི་མཐའ་བཞི་ནི་འདི་ ་ ེ། ང་གི་མཚམས་ནི་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ནས་ཧེབ་རོན་དང་། དེ་ནས་
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ཞི་ཏ་ཏའི་འགག་ ོའི་བར་ ་ཡིན། ༡༦ ཡང་དེ་ནས་ཧ་མད་དང་། བེ་རོ་ཐ་དང་། ཟི་བོ་ལེན་དང་།༼ཟི་བོ་ལེན་
ནི་ད་མེ་ཟེག་དང་ཧ་མད་གཉིས་ ི་བར་ ་ཡོད།༽ ཧོ་ལན་མཐའ་མཚམས་ ི་ཧ་ཟ་ཧ་ཐེལ་གན་ ི་བར་ འོ༎
༡༧ དེ་ ར་མངའ་ཁོངས་ནི་ ་མཚའི་འ མ་ནས་ད་མེ་ཟེག་གི་མཐའ་མཚམས་ ་ཡོད་པའི་ཧ་ཚར་ཨེ་ནན་ ་
ཡོད་ཅིང་། ང་ ོགས་ ་ཧ་མད་མཐའ་མཚམས་ ་ ར་ཡོད་དེ། འདི་ནི་ ང་གི་མཚམས་ཡིན།

༡༨ ཤར་ ི་མཚམས་ནི་ཧོ་ལན་དང་། ད་མེ་སེག་དང་། གིལ་ཨད་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་སའི་ད ིལ་ད ས་
ཏེ། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་བར་ ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་གི་མཚམས་ནས་ཤར་ ་མཚའི་བར་ ་འཇལ་ན། དེ་ནི་
ཤར་ ི་མཚམས་ཡིན།

༡༩ ོའི་མཚམས་ནི་ཐ་མར་ནས་མེལ་པ་ག་དེ་ཟིའི་ ་བོ་ནས་ཨེ་ཇིབ་གཙང་བོའི་བར་དང་། དེ་ནས་ ་
མཚ་ཆེན་པོའི་བར་ ་བ ིངས་ཡོད། འདི་ནི་ ོ་ ོགས་ ི་མཚམས་ཡིན།

༢༠ བ་ ི་མཚམས་ནི་ ་མཚ་ཡིན། ོ་ ོགས་ ི་མཚམས་ནས་ཧ་མད་རབ་ཁར་ཁ་གཏད་པའི་ ལ་དེའི་
བར་ འོ༎ འདི་ནི་ བ་ ི་མཚམས་ཡིན།

༢༡ ོད་ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་ཕན་ ན་ལ་བ ས་ཏེ་ ལ་འདི་བགོ་དགོས། ༢༢ ན་ ངས་
ཏེ་ ལ་འདི་ནོར་ ལ་ ་བགོ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་རང་ཉིད་དང་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་གནས་གཡར་བའི་ ི་མི་ ེ།

ོད་ཅག་གི་ ོད་གནས་ཤིང་ ་དང་ ་མོ་ཡོད་པའི་ ི་མི་བཅས་ལ་བགོ་དགོས། ོད་ཅག་གི་དེ་དག་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་དང་འ ་མ ངས་ ་བ ་དགོས། དེ་དག་ལ་ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ེའི་ ོད་ ་ ོད་ཅག་
དང་འ ་བར་ས་ ལ་ལེན་དགོས། ༢༣ ི་མི་དེ་དག་རིགས་ ེ་གང་གི་ ོད་ ་ཡོད་ན། ོད་ཅག་གི་དེ་ ་ཁོ་ཚ་
ལ་ནོར་ ལ་ ེར་དགོས་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༤༨ རིགས་ ེ་ མས་ ི་མིང་བཞིན་དེ་དག་ལ་ཐོབ་པའི་ ལ་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད། ང་ ེ་ནས་
ཧེབ་རོན་དང་། དེ་ནས་ཧ་མད་རབ་ཁ་དང་། ད་མེ་སེག་གི་མཐའ་མཚམས་ནས་ཧ་ཚར་ཨེ་ནན་

ི་བར་དང་། ང་ནི་ཧ་མད་ ི་ ལ་༼རིགས་ ེ་སོ་སོའི་ ལ་ཁོངས་ལ་ཤར་ ང་གི་མཐའ་ཡོད།༽དང་ཉེ་
བ་ནི་དན་ ི་ ལ་ཡིན། ༢ དན་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ ང་གི་བར་ ་ཨ་ཤེར་ ི་ ལ་
ཡིན། ༣ ཨ་ཤེར་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ནབ་ཐ་ལིའི་ ལ་ཡིན། ༤ ནབ་ཐ་ལིའི་ས་
མཚམས་ ི་འ ོད་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་མ་ན་ཤེའི་ ལ་ཡིན། ༥ མ་ན་ཤེའི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་
དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ལ་ཡིན། ༦ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་

བ་ ་ ་བེན་ ི་ ལ་ཡིན། ༧ ་བེན་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ཡ་ ་ འི་ ལ་
ཡིན།

༨ ཡ་ ་ འི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཡར་མཆོད་པར་འ ལ་ འི་
ལ་ཡོད་དེ། དེའི་ཞེང་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་ཡོད། ཤར་ནས་ བ་ ི་མཚམས་ ་རིང་ ང་ནི་སོ་སོར་བགོས་
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པའི་ས་ ལ་དང་མ ངས་པ་ཡིན་ཞིང་། དམ་པའི་ ལ་ནི་དེའི་ ོད་ ་ཡོད་དགོས། ༩ ོད་ཅག་གི་གཙ་བོ་
ལ་ ལ་བའི་ ལ་དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཆིག་ ི་ཡོད་དགོས། ༡༠ མཆོད་པར་

ལ་བའི་ ལ་དམ་པ་འདི་མཆོད་དཔོན་ལ་དབང་བ་ཡིན། ང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། བ་
ི་ཞེང་ཚད་ལ་ ་ཆིག་ ི། ཤར་ ི་ཞེང་ལ་ ་ཆིག་ ི། ོའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་བཅས་དགོས་ལ།

གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ང་དེའི་ ོད་ ་ཡོད་དགོས། ༡༡ ལ་འདི་ནི་ཙ་དོག་གི་ ་ ད་ ོད་ ་དམ་པར་
ར་བའི་མཆོད་དཔོན་ཏེ། བདག་གི་བཀའ་བ ི་མཁན་དེ་དག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མགོ་

འཁོར་བའི་ ས་ ། དེ་དག་གི་ནི་ལེ་ཝེ་བ་ མས་དང་འ ་བར་མགོ་འཁོར་བར་མ་ ར། ༡༢ ལ་འདི་ནི་དེ་
དག་ལ་དབང་བ་ཡིན་ལ། ལ་ཡོངས་ལས་ཆེས་དམ་པར་ ར་བ་དེ་ཡིན། འ ལ་ འི་ ལ་དེ་ནི་ལེ་ཝེ་བའི་ས་
མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་ནས་ཡོད།

༡༣ ལེ་ཝེ་བར་འཐོབ་ འི་ ལ་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། ཞེང་ལ་ ་ཆིག་ ི་ཡོད། དེ་ནི་
མཆོད་དཔོན་ ི་སའི་མཚམས་དང་མ ངས་པར། དེ་དག་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། ཞེང་ལ་ ་

་ ོང་ཡོད། ༡༤ ལ་འདི་ནི་འཚང་མི་ཆོག་ལ་ཕན་ ན་བ ེ་མི་ཆོག་པར་མ་ཟད། གསར་ ་ ིན་པའི་འ ས་
་ཡང་གཞན་ལ་དབང་ ིན་མི་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ལ་དབང་ཞིང་དམ་པར་ ར་བས་ཡིན།

༡༥ རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་ཡོད་པ་དེ་ལས་ ག་མར་ ས་ཤིང་ཞེང་ལ་ ་ ་ ོང་ཡོད་པའི་ ལ་དེ་
ཕལ་བས་ ང་བཀོལ་ཆོག་ ེ། མཁར་དང་ཁང་པ་ད བ་པའི་ ལ་ ་ ེད་ཅིང་མཁར་དེའི་ནང་ ་ཡོད་དགོས།
༡༦ མཁར་ ི་ཆེ་ ང་ནི་འདི་ ་ ེ། ང་ངོས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་ ོང་ ་བ ་དང་། ོ་ངོས་ ི་རིང་ཚད་
ལ་ ་བཞི་ ོང་ ་བ ་དང་། ཤར་ངོས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་ ོང་ ་བ ་དང་། བ་ངོས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་
བཞི་ ོང་ ་བ ་བཅས་ཡོད་དགོས་ཤིང་། ༡༧ མཁར་ལ་ ལ་འཁོར་དགོས་ཤིང་། དེའི་ ང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་
ཉིས་བ ་ ་བ ་དང་། ོ་ལ་ ་ཉིས་བ ་ ་བ ་དང་། ཤར་ལ་ ་ཉིས་བ ་ ་བ ་དང་། བ་ལ་ ་ཉིས་བ ་

་བ ་ཡོད་དགོས། ༡༨ མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ལ་དེ་དང་ཉེ་བའི་ས་ ག་གི་ཤར་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཆིག་ ི་
དང་། བ་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཆིག་ ི་ཡོད་པས་མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ལ་ ི་ཆེ་ ང་དང་གཅིག་པ་ཡིན་དགོས་
ལ། དེའི་ ོད་ནས་ཐོན་པའོ་ལོ་ཏོག་ མས་ནི་མཁར་ནང་གི་ལས་བཟོ་བ་ མས་ ི་ཟས་ ་ ེད་དགོས། ༡༩ ད ི་
སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་དག་ལས་མཁར་ནང་གི་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ཞིང་འདི་འདེབས་དགོས།

༢༠ ོད་ཅག་གིས་མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ལ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་མཁར་ མས་ནི་ ་བཞི་ཁ་གང་
མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། ཞེང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་ཡོད་དགོས།
༢༡ མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ལ་དང་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་མཁར་བཅས་ ི་མཐའ་གཉིས་ ི་ས་ ག་ ལ་པོ་ལ་
དབང་བ་ཡིན། མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ལ་དེའི་ཤར་ ོགས་ ་ ོ་ ང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་།
ཤར་ནས་ཤར་ ི་ས་མཚམས་ ི་ བ་ ོགས་ ་ ོ་ ང་གི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཉིས་ ི་ ་ ོང་དང་། བ་ནས་ བ་
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ི་མཚམས་ནི་སོ་སོར་བགོས་པའི་ ལ་ ི་ཆེ་ ང་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ལ་ ལ་པོར་དབང་། མཆོད་པར་ ལ་
བའི་ ལ་དང་གནས་དམ་པར་མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ལ་ནི་དེའི་ ོད་ ་ཡོད་དགོས། ༢༢ དེ་མིན་ལེ་ཝེ་བའི་

ལ་དང་། མཁར་ལ་གཏོགས་པའི་ ལ་ ི་ཤར་ བ་གཉིས་ ་རིང་བོར་བ ིངས་པའི་ ལ་༼ ལ་འདི་གཉིས་
ནི་ ལ་པོའི་ ལ་ཁོངས་ ི་བར་ ་ཡོད།༽ཏེ། ཡ་ ་ ་དང་བེན་ཡ་མིན་གཉིས་ ི་བར་མཚམས་དེ་ཡང་ ལ་
པོར་དབང་བ་ཡིན།

༢༣ དེ་འ ོས་ ི་རིགས་ ེ་དག་གི་ ོར་བཤད་ན། ཤར་ནས་ བ་ ་བེན་ཡ་མིན་ ི་ ལ་ཡིན། ༢༤ བེན་ཡ་
མིན་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོད་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ཤིམ་ཨོན་ ི་ ལ་ཡིན། ༢༥ ཤིམ་ཨོན་ ི་ས་མཚམས་

ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ཡི་ས་ཀར་ ི་ ལ་ཡིན། ༢༦ ཡི་ས་ཀར་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་
དེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ཟ་ ་ལོན་ ི་ ལ་ཡིན། ༢༧ ཟ་ ་ལོན་ ི་ས་མཚམས་ ི་འ ོར་མ ད་དེ། ཤར་ནས་ བ་

་གད་ ་དེ་ཡི་ ལ་ཡིན། ༢༨ གད་ ་དེ་ཡི་ ོའི་མཚམས་ནི་མར་ནས་མེལ་པ་ག་དེ་ཟིའི་ ་བོ་ཨེ་ཇིབ་གཙང་
བོའི་བར་དང་། དེ་ནས་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་བར་ ་བ ིངས་ཡོད། ༢༩ འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ན་ ངས་ཏེ་ད ི་
སི་རལ་རིགས་ ེ་ལ་བགོས་པའི་ས་ ལ་དང་། ཁོ་ཚ་རིགས་ ེ་ མས་ལ་འཐོབ་ འི་ ལ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོ་

ེ་གཙ་བོས་ག ངས།
༣༠ མཁར་ ི་ ང་ངོས་ལ་ ་བཞི་ ོང་ ་བ ་ཡོད། མཁར་ལས་ ིར་འ ད་ས་ནི་གཤམ་ ར། ༣༡ མཁར་

ི་ ོ་ མས་ལ་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་སོ་སོའི་མིང་བཏགས་ཡོད། ང་ ོགས་ ་ ོ་ག མ་ཡོད་དེ། གཅིག་
ནི་ ་བེན་ ོ་དང་། གཅིག་ནི་ཡ་ ་ ་ ོ། ཡང་གཅིག་ནི་ལེ་ཝེ་ ོ་ཡིན། ༣༢ ཤར་ ོགས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་

ོང་ ་བ ་དང་ ོ་ག མ་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ཡོ་སབ་ ོ་དང་། གཅིག་ནི་བེན་ཡ་མིན་ ོ། ཡང་གཅིག་ནི་དན་
ོ་ཡིན། ༣༣ ོ་ ོགས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་ ོང་ ་བ ་ཡོད་དང་ ོ་ག མ་ཡོད། གཅིག་ནི་ཤིམ་ཨོན་ ོ་

དང་། གཅིག་ནི་ཡི་ས་ཀར་ ོ། ཡང་གཅིག་ནི་ཟ་ ་ལོན་ ོ་ཡིན། ༣༤ བ་ ོགས་ ི་རིང་ཚད་ལ་ ་བཞི་ ོང་ ་
བ ་ཡོད་ཅིང་ ོ་ག མ་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་གད་ ་དེ་ ོ་དང་། ཨ་ཤེར་ ོ། ཡང་གཅིག་ནི་ནབ་ཐ་ལི་ ོ་ཡིན།
༣༥ མཁར་ ི་མཐའ་བཞིའི་རིང་ཚད་ལ་ ་ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནས་བ ང་། མཁར་འདིའི་མིང་
ལ་གཙ་བོའི་བ གས་གནས་ཞེས་ གས་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ ་ནི་ཨེལ་ ི་མདོ།

༡ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་ ི་ ིད་ལོ་ག མ་པར། ཱ་བེལ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
འོངས་ནས་མཁར་ཡོངས་ ་བ ོར་བ་དང་། ༢ གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡ་ཧོ་ ཱ་ཀིམ་དང་། དེ་མིན་ ་

ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་ ོད་ཆས་ཁ་ཤས་ཁོའི་ལག་ ་ ད། ཁོས་ ོད་ཆས་འདི་དག་ཤི་ནེ་ཨར་ ་ཡོད་པའི་
ཁོའི་ ་ཡི་ ་ཁང་ ་ ེར་ཏེ། ཁོའི་ ་ཡི་བང་མཛད་ ་ཉར།

༣ ལ་པོས་ ག་ མ་པའི་དཔོན་པོ་ཨས་ཕེ་ནས་ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོའི་རིགས་ ད་དང་ ་ ག་གི་
ོད་ནས་མི་འགའ་ ིད་འོངས་པར་བ ོས། ༤ དེ་དག་ནི་ལོ་ན་གཞོན་ཞིང་ ས་ ོན་མེད་པ་དང་། ག གས་
ད་མཛས་ཤིང་ཤེས་ འི་གནས་ ་ཚགས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ། ོ་དང་ཤེས་ ་འཛམས་པ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་
་འ ེང་བར་ ས་པ་འགའ་རེ་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་དག་ལ་ཀལ་དི་བའི་ ད་དང་ཡི་གེའང་ ིད་དགོས། ༥ ལ་

པོས་རང་གི་བཟའ་བ་བཟང་བོ་དང་གསོལ་ ེམས་ཉིན་ ན་དེ་དག་ལ་ ལ་ ་ ིན་ནས་ལོ་ག མ་ལ་གསོ་བར་
མཛད་ཅིང་། ལོ་ག མ་འགོར་ ེས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འ ེང་ བ་པར་ ིས་དེད།

༦ དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཡ་ ་ འི་རིགས་ ་ ར་བ་ ་ནི་ཨེལ་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་དང་། ཨ་
ཟར་ ཱ་བཅས་ཡོད་ལ། ༧ ག་ མ་པའི་དཔོན་པོས་ཁོ་ཚ་ལ་མིང་བཏགས་པ་ནི། ་ནི་ཨེལ་ལ་བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་
དང་། ཧ་ནན་ ཱ་ལ་ཤད་རག་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་ལ་མེ་ཤག་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་ལ་ཨ་བེད་ནེ་གོ་ཞེས་བཏགས།

༨ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ལ་པོའི་བཟའ་བ་དང་གསོལ་ ེམས་ ིས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་མ་འདོད་པས།
ག་ མ་པའི་དཔོན་པོ་ལ་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་མི་བཟོ་བའི་ ་བ་ ས། ༩ ་ཡིས་ ་ནི་ཨེལ་ ག་ མ་

པའི་དཔོན་པོའི་མ ན་ ་བཀའ་ ིན་དང་ ིང་ ེ་ཐོབ་པར་མཛད་པས། ༡༠ ག་ མ་པའི་དཔོན་པོས་ ་ནི་
ཨེལ་ལ། ང་ནི་ངའི་ཇོ་བོའམ་ ལ་པོ་ལ་ ག་ ེ། ཁོས་ ོད་ཅག་གི་བཟའ་བ་ཐམས་ཅད་བཀོད་ ིག་ ས་ཚར་
འ ག་གོ། གལ་ཏེ་ཁོས་ ོད་ཅག་གི་ངོ་གདོང་ནི་ ོད་ཅག་དང་ལོ་མཉམ་པ་དག་ལས་རིད་པ་མཐོང་ན་ཇི་

ར་ ། དེ་ ར་ ར་ན། ོད་ཅག་གིས་ངའི་མགོ་བོ་ནི་ ལ་པོའི་ལག་ནས་མི་ཐར་བར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༡༡ " ་ནི་ ཨེལ་ ིས་ ག་ མ་ ི་དཔོན་པོས་ ་ནི་ཨེལ་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་
བཅས་ལ་བདག་དོམ་ ེད་པར་བཏང་བའི་མི་དེ་ལ། " ༡༢ ོད་ ིས་གཡོག་པོ་ མས་ལ་དཀར་ཟས་དང་ ་
ཁོལ་ ིན་ནས། ཉིན་བ ་ལ་ཚད་ ་ ེད་ ་ གས་དང་། ༡༣ དེ་ ེས་ ོད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ངོ་གདོང་དང་ ལ་
པོའི་བཟའ་བ་ ོད་པའི་གཞོན་ ་དག་གི་གདོང་བ ར་ཏེ། ོད་ ི་འདོད་པ་བཞིན་གཡོག་པོ་ ོས་ཤིག་ཅེས་

ས། ༡༤ བདག་དོམ་ ེད་མཁན་ ི་མི་དེས་ཁོ་ཚར་དོན་དེ་ཁས་ ངས་ནས་ཉིན་བ ་ལ་ཚད་ ་ ེད་ ་བ ག
༡༥ ཉིན་བ ་འགོར་ ེས། ཁོ་ཚའི་ངོ་གདོང་ནི་ ལ་པོའི་བཟའ་བ་ ོད་མཁན་ ི་གཞོན་ ་དག་ལས་ ག་པར་
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མཛས་པས། ༡༦ བདག་དོམ་ ེད་མཁན་དེས་ཁོ་ཚའི་བཟའ་བ་དང་གསོལ་ ེམས་ མས་དོར་ནས། ཁོ་ཚ་དཀར་
ཟས་ལ་རོལ་ ་བ ག

༡༧ གཞོན་ ་འདི་བཞི་བོར་ ་ཡིས་ཡིག་རིགས་ ་ཚགས་དང་ཤེས་ཡོན་༼ཤེས་ཡོན་ལ་མ་ཡིག་ ་ཤེས་
རབ་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་ ེང་ནས་ཁོ་ཚར་ མ་ད ོད་དང་རིག་པ་བ ལ་ལ། ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ི་ ས་དང་ ི་
ལམ་ ་ཚགས་ ང་མཐོང་། ༡༨ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་གཞོན་ ་ མས་ ིད་འོང་དགོས་པར་ཐག་
བཅད་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་པས། ག་ མ་པའི་དཔོན་པོས་ཁོ་ཚ་ ལ་པོའི་ ང་ ་ ིད། ༡༩ ལ་པོས་ཁོ་ཚ་
དང་མཉམ་ ་ལབ་ ེང་ ས་ཤིང་། གཞོན་ ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ་ནི་ཨེལ་དང་། ཧ་ནན་ ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་
དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་བཅས་ལ་འ ན་ ་དང་ ལ་བས། ཁོ་ཚ་ ལ་པོའི་ ང་ ་འ ེང་ ་བ ག ༢༠ ལ་པོའི་ཁོ་
ཚར་འ ི་ཚག་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གི་ མ་ད ོད་དང་ ོ་ ོས་ ི་ ལ་ནི་ ལ་ ེ་དེའི་ ིས་པ་དང་ གས་མཁན་

མས་དང་བ ར་ན་ བ་བ ་ལས་ ག་གོ། ༢༡ ་ནི་ཨེལ་ནི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ ི་ལོ་དང་པོའི་བར་ ་འཚ་
བར་ ར་ཏོ༎

༢ ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ི་ ི་ལོ་གཉིས་པར། ཁོས་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་པ་དེས་ཁོའི་སེམས་མི་བདེ་ཞིང་གཉིད་མི་
གས་པར་ ས། ༢ ལ་པོས་བཀའ་བ ོས་ནས་ ིས་པ་དང་། གས་པ་དང་། ངན་ གས་པ་དང་། ཀལ་

དི་བ་ མས་ ལ་པོའི་ ི་ལམ་འ ེལ་ ིར་བོས་པས། དེ་དག་ ལ་པོའི་ ང་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༣ ལ་པོས་
དེ་དག་ལ། ངས་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་ཏེ་སེམས་མི་བདེ་བར་ ར་བས། ི་ལམ་དེ་ཅི་ཡིན་ཤེས་པར་འདོད་དོ་ཞེས་

ས། ༤ ཀལ་དི་བས་ཨ་རམ་ ད་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོ་ ི་ལོར་ཤོག ོད་ ིས་ ི་ལམ་དེ་གཡོག་པོ་ང་ལ་ཤོད་
དང་། གཡོག་པོས་འ ེལ་བར་ འོ་ཞེས་ ས། ༥ ལ་པོས་ཀལ་དི་བ་ལ། ི་ལམ་དེ་ངས་བ ེད་ཟིན་༼ཡང་
ན། ངའི་ཚ་ཚད་ཐག་གིས་བཤད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽པས། ོད་ཅག་གིས་ ི་
ལམ་དེ་དང་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ང་ལ་མ་བཤད་ན། ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་འ ང་བར་འ ར་ལ། ོད་ཅག་གི་
ཁང་པ་ཡང་ ་ ད་བཞིན་ ་འ ར་ངེས། ༦ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ ི་ལམ་དེ་དང་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ང་
ལ་འཆད་པར་ ས་ན། ངའི་མ ན་ནས་གསོལ་རས་དང་ ་དགའ་འཐོབ་ལ། ད་ ང་གཟི་བ ིད་ཆེན་པོ་དང་
ཡང་ ན་པར་འ ར། ད་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ི་ལམ་དང་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༧ ཁོ་
ཚས་ ལ་པོ་ལ། ོད་ ིས་ ི་ལམ་གཡོག་པོར་ཤོད་དང་། གཡོག་པོས་འ ེལ་བར་ འོ་ཞེས་ཐེངས་གཉིས་པར་

ས་ ང་། ༨ ལ་པོས་དེའི་ལན་ ། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་བསམ་གཟས་ཏེ་ ས་འ ངས་ ེད་པ་ངས་ ོགས་
ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ངས་ ི་ལམ་དེ་བ ེད་ཟིན་པ་ཤེས་ཡོད། ༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ ི་ལམ་
དེ་ང་ལ་མི་འཆད་ན། ོད་ཅག་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་འཐེན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ན་ ི་
མགོ་ ང་བ ིགས་ཏེ་ང་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ནས། ས་བབ་འདི་འ ར་བར་རེ་ ག་ ས་ཡོད། ད་ནི་ ོད་ཅག་
གིས་ ི་ལམ་དེ་ང་ལ་ཤོད་ཅིག ོད་ཅག་གིས་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ང་ལ་འཆད་ ས་པ་ངས་ཤེས་ཡོད་ཅེས་
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ས། ༡༠ ཀལ་དི་བ་ མས་ ལ་པོའི་ ང་ ་བ ད་ནས་ ལ་པོ་ལ། འཇིག་ ེན་འདིར་ ལ་པོའི་ ི་བ་ལ་ལན་
གདབ་ ས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ེ་བོ་དང་། ོན་པོ་དང་། དབང་འཛན་
པ་ མས་ ིས་ ིས་པ་དང་། གས་མཁན་དང་། ཡང་ན་ཀལ་དི་བ་ མས་ལ་འདི་ ་ འི་ ི་བ་འདོན་མ་ ོང་།
༡༡ ལ་པོས་བཏོན་པའི་ ི་བ་ནི་ཤིན་ ་དཀའ་བས། འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་མཉམ་གནས་ ས་མེད་པའི་

་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས་ ལ་པོའི་ ང་ ་འཆད་པར་ ས་པ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་ལན་བཏབ།
༡༢ དེའི་ ིར། ལ་པོ་ཆེ་ཆེར་ ོས་ཏེ་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་དགོས་པའི་བཀའ་

བབས། ༡༣ བཀའ་བབས་མ་ཐག་ ་ཤེས་ ་ཅན་ མས་མཐོང་མ་ཐག་ ་གསོད་ ིན་མཆིས་པས། ་ནི་ཨེལ་
དང་ཁོའི་ ོགས་པོ་ མས་ ང་གསོད་དགོས་པའི་ ས་ ་གཏོགས། ༡༤ ལ་པོའི་ ་ ང་དཔོན་པོ་ཨར་ཡོག་

་བས་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་ མས་གསོད་པར་ ོམ་ ས། ་ནི་ཨེལ་ ིས་ངག་འཇམ་པོས་ཁོ་ལ་ལན་བཏབ།
༡༥ ལན་ཇི་ ར་བཏབ་ ང་ཞེ་ན། ལ་པོའི་ ་ ང་དཔོན་པོ་ཨར་ཡོག་ལ། ལ་པོའི་བཀའ་ནི་ཅིའི་ ིར་འདི་

ར་ ེལ་འ བ་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ཨར་ཡོག་གིས་དེའི་ ་མཚན་ མས་ཞིབ་པར་བཤད། ༡༦ ་ནི་ཨེལ་
ལ་པོའི་ ང་ ་སོང་ནས། གལ་ཏེ་ ་ཡངས་ ་བཏང་ན། ི་ལམ་ ི་འ ེལ་བ་ ལ་པོ་ལ་འཆད་པའི་ཁས་
ངས། ༡༧ ་ནི་ཨེལ་རང་གི་ ོད་ཤག་ ་སོང་ནས། ་བ་འདི་ མས་ཁོའི་ ོགས་པོ་ཧ་ནན་ ཱ་དང་། མི་ཤ་

ཨེལ་དང་། ཨ་ཟར་ ཱ་བཅས་ལ་བཤད། ༡༨ ་ནི་ཨེལ་དང་ཁོའི་ ོགས་ མས། དེ་མིན་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་
གཞན་ མས་མཉམ་ ་ ོངས་པར་མི་ ེད་པའི་ཆེད་ ། ཁོ་ཚས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་བ གས་པའི་ ་ཡིས་

གས་ ེས་གཟིགས་ཏེ། གསང་བའི་དོན་དེ་ ོན་པར་ ས། ༡༩ གསང་བའི་དོན་དེ་ནམ་ ང་གི་ ང་ ོང་གི་
ོད་ནས་ ་ནི་ཨེལ་ལ་གསལ་བོར་བ ན་པས། ་ནི་ཨེལ་ ིས་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་བ གས་པའི་ ་ལ་

བ ོད་པ་ ལ། ༢༠ ་ནི་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཡི་མཚན་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཏེ། གནའ་ནས་ ས་གཏན་ །
ཤེས་རབ་ ི་ ལ་ནི་ཁོང་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ༢༡ ཁོང་གིས་ ས་ཚད་དང་ ་ཚས་བ ར་ཅིང་། ལ་པོ་བ ོ་བ་
དང་། ལ་པོ་ཕབ་པ་སོགས་ ེད་ལ། ཤེས་རབ་ནི་ཤེས་རབ་ ན་པ་ མས་དང་། ཤེས་ཡོན་ནི་ ོ་ ོས་ ན་པ་

མས་ལ་གནང་། ༢༢ ཁོང་གིས་གསང་བ་ ོག་ ར་ ི་དོན་ མས་བ ོད་ཅིང་མི་མཐོང་བའི་དོན་ མས་ཤེས་
པ་དང་། འོད་ཟེར་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད། ༢༣ ངའི་མེས་པོའི་ ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་
ཆེ་ ། ངས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ། ེད་ ིས་ཤེས་རབ་ ི་ ལ་ང་ལ་གནང་ཞིང་ངེད་ཅག་གིས་ ས་པའི་རེ་
བ་དེ་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། ལ་པོའི་དོན་དེ་ང་ཚ་ལ་གསལ་བོར་བ ན་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༤ དེ་ནས། ་ནི་ཨེལ་ཨར་ཡོག་ ེ། ལ་པོས་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་ མས་ཚར་གཅོད་ ིར་བཏང་བའི་
མི་དེའི་གམ་ ་ ིན་ནས། ཁོ་ལ། ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་ མས་གསོད་པར་མ་ ེད། ོད་ ིས་ང་རང་ ལ་པོའི་
གམ་ ་ ིད་དང་། ངས་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ ལ་པོ་ལ་འཆད་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༢༥ ཨར་ཡོག་གིས་ ར་བ་

ར་བར་ ་ནི་ཨེལ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ིད་ནས། ལ་པོ་ལ། ང་ནི་བཙན་ ་བ ང་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་
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ོད་ནས་མི་ཞིག་དང་འ ད་ཅིང་། ཁོས་ ི་ལམ་དེའི་འ ེལ་བ་ ལ་པོ་ལ་འཆད་པར་ ས་ཞེས་ཟེར་ཞེས་ ས།
༢༦ ལ་པོས་བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ ་འབོད་པའི་ ་ནི་ཨེལ་ལ། ོད་ ིས་ངས་ ིས་པའི་ ི་ལམ་དང་དེའི་འ ེལ་བ་
ང་ལ་འཆད་པ་ ས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༢༧ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ལ་པོའི་ ང་ ། ལ་པོས་ ིས་པའི་
གསང་བའི་དོན་དེ་ཤེས་ ་ཅན་དང་། གས་མཁན་དང་། ིས་པ་དང་། ་ ས་ལ་ ་མཁན་སོགས་ ས་ ང་

ལ་པོ་ལ་འཆད་པར་མི་ ས་མོད། ༢༨ ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་བ གས་པའི་ ་ཁོ་ནས་གསལ་བོར་ ོན་པར་
ས། ཁོང་གིས་ ེས་ ་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ མས་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལ་ ོན་པར་འ ར། ོད་
ི་ ི་ལམ་དང་ ོད་མལ་སའི་ནང་ ་ ོད་ ས་ ་ ང་བའི་ ང་ ོང་ནི་འདི་ ་ ེ། ༢༩ ལ་པོ་ལགས། ོད་
ིས་མལ་ ིའི་ ེང་ནས་མ་འོངས་པའི་དོན་ཡིད་ལ་ཤར་བ་ཡིན། གསང་བའི་དོན་དེ་གསལ་བར་ ེད་པའི་ ་

ཡིས་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ མས་ ོད་ལ་བ ན་པ་ཡིན། ༣༠ གསང་བའི་དོན་དེ་ང་ལ་གསལ་བར་བ ན་
པ་ནི། ངའི་ཤེས་རབ་གཞན་ མས་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པར། ལ་པོར་ ི་ལམ་ ི་འ ེལ་བ་
དང་སེམས་དོན་དེ་ཤེས་ ་འ ག་ཆེད་ང་ལ་བ བ་པ་ཡིན།

༣༡ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ིས་ ི་ལམ་ ་ ང་ཆེན་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། དེའི་ག གས་ ོབས་ཆེ་ལ་ མ་ཟིལ་
དང་ ན་པས། ོད་ ི་མ ན་ ་ གས་ན་ཤིན་ ་འཇིགས་ ་ ང་བར་འ ག ༣༢ ང་ཆེན་དེའི་ ོས་ མ་ནི་
གསེར་བཙ་མ་དང་། ང་ག ང་དང་ད ང་བ་ནི་ད ལ། ོ་བ་དང་ ེད་པ་ནི་ཟངས། ༣༣ ག་བཞི་ནི་ གས།

ང་ ེ་ནི་ ེད་ཀ་ གས་དང་ ེད་ཀ་འདམ་ ིས་ བ་འ ག ༣༤ ོད་ ིས་ཡར་བ ས་ཙ་ན། མིས་ལས་ ོན་
མ་ ས་པའི་ ོ་ཞིག་ ང་ནས་ ང་ཆེན་དེའི་ ེད་ཀ་ གས་དང་ ེད་འདམ་ ིས་ བ་པའི་ ང་བའི་ཐོག་ ་
བ བ་ ེ་ ག་ ིག་ ་བཏང་བས། ༣༥ གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ཟངས་དང་། གས་དང་། འདམ་བག་ མས་

ང་སིལ་ ར་འཐོར་ཏེ། ད ར་ ི་ག ལ་ཁའི་ནང་གི་ བ་མ་དང་འ ་བར། ང་གིས་ ོགས་བཞིར་གཏོར་
ཏེ་མི་མཐོང་བར་ ར། ང་ཆེན་ ི་ ང་བ་ ག་ ིག་ ་གཏོང་ ེད་ ི་ ོ་དེ་རི་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ ར་ནས་
གནམ་འོག་ཁེངས་པར་ ར། ༣༦ འདི་ནི་ ི་ལམ་དེ་ཡིན་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ ལ་པོའི་ ང་ ་ ི་ལམ་དེ་འ ེལ་
བར་ །

༣༧ ལ་པོ་ལགས། ོད་ནི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་བ གས་པའི་ ་ཡིས་
ལ་ཁམས་དང་། དབང་ཆ་དང་། ས་པ་དང་། གཟི་བ ིད་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་གནང་ཟིན་ལ། ༣༨ འཇིག་ ེན་

པ་ མས་ ོད་སའི་གཅན་གཟན་དང་། དེ་མིན་མཁའ་ན་འ ར་བའི་འདབ་ཆགས་ཐམས་ཅད་ ང་ཁོང་གིས་
ོད་ ི་ལག་ ་ ད་དེ། དེ་དག་ ོང་བར་བ ོས་ཡོད་པས་ ོད་ནི་གསེར་ ི་ ོས་ མ་དེ་ཡིན། ༣༩ ོད་ ི་ ེས་
་ ལ་ ེ་ཞིག་དར་བར་འ ར་ཡང་ ོད་ལ་འ ན་པར་མི་བཟོད། དེ་ལས་གཞན་ཟངས་ ི་མཚན་ ེད་ ་
ལ་ ེ་ག མ་པ་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེས་གནམ་འོག་ ོང་བར་འ ར། ༤༠ ད་ ང་ གས་དང་འ ་

བར་ ་ཞིང་མ ེགས་པའི་ ལ་བཞི་བ་ཞིག་ ང་འ ང་བར་འ ར། གས་ ིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཅག་
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པར་ ས་ལ་གཅིར་བར་ཡང་ ས་པས། ལ་ ེ་དེས་ ལ་ ེ་གཞན་ མས་གཅོག་ཅིང་གཅིར་བར་འ ར།
༤༡ ོད་ ིས་ ང་ཆེན་ ི་ ང་བ་དང་ ང་ ེ་གཅིག་ནི་འཇིམ་བཟོ་བའི་འདམ་བག་གིས་ བ་ཅིང་། ཅིག་ཤོས་
དེ་ གས་ ིས་ བ་པ་མཐོང་བས། དེའི་མཚན་ ེད་ ་ ར་བའི་ ལ་ ེ་དེ་ཡང་མ་འོངས་པར་འཐོར་བར་
འ ར། ོད་ ིས་ གས་དང་འདམ་བག་མཉམ་ ་འ ེས་འ ག་པ་མཐོང་བས། ལ་ ེ་དེ་ལ་ཡང་ གས་དང་
འ ་བའི་ ོབས་ གས་ ན་ངེས། ༤༢ ང་ ེ་དེ་འདམ་དང་ གས་ ིས་ བ་ཡོད་པས། ལ་ ེ་དེ་ཡང་ ེད་ཀ་
བཙན་ཞིང་ ེད་ཀ་གཉོམ་པོར་གནས། ༤༣ ོད་ ིས་ གས་དང་འདམ་འ ེས་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་བཞིན།

ལ་ ེ་དེ་མི་ ་ཚགས་དང་འ ེས་པར་འ ར་ཡང་ཕན་ ན་མ ན་པར་མི་འ ར་ཏེ། གས་དང་འདམ་
མཉམ་ ་ ོར་མི་ ང་བ་བཞིན་ནོ༎ ༤༤ ལ་པོ་ མས་ ིར་ ོད་པའི་ ས་ ། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་བ གས་
པའི་ ་ཡིས་ ལ་ ེ་གཞན་ཞིག་ག ག་པར་འ ར་ཞིང་། དེ་ནམ་ཡང་ ད་པར་མི་འ ར་ལ་ ལ་ ེ་གཞན་

ི་མིའི་དབང་ ་ ད་པར་ཡང་མི་འ ར་བར། ལ་ ེ་གཞན་ མས་ ང་ཞིང་ཚར་བཅད་དེ་ ས་གཏན་ ་
གནས་པར་འ ར། ༤༥ ོད་ ིས་མིས་ལས་ ོན་མ་ ས་པའི་ ོ་ཞིག་རི་ནས་འ ིལ་ཏེ་གསེར་དང་། ད ལ་
དང་། ཟངས་དང་། འདམ་ མས་གཏོར་བ་དེ་ནི། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡིས་མ་འོངས་པར་འ ང་བར་འ ར་བའི་
དོན་ མས་ ལ་པོ་ལ་གསལ་བོར་བ ན་པ་ཡིན། ི་ལམ་དེ་ནི་འདི་ ར་ཡིན་ལ། དེའི་འ ེལ་བ་ཡང་འདི་ཁོ་
ན་ཉིད་དོ་ཞེས་ ས།

༤༦ དེ་ ས། ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ་ནི་ཨེལ་ལ་ ག་ ས་པ་དང་། མཆོད་ ས་
དང་ ི་ཞིམ་ ས་འ ལ་བར་ཡང་བ ོས། ༤༧ ལ་པོ་ ་ནི་ཨེལ་ལ། ོད་ ིས་གསང་བའི་དོན་དེ་གསལ་བོར་
བ ན་པས། ོད་ཅག་གི་ ་ནི་ ་ མས་ ི་ ་ཡིན་ལ། ེ་བོ་ མས་ ི་ ེ་བོའང་ཡིན། གསང་བའི་དོན་ མས་

ང་གསལ་བོར་ ོན་པར་ ས་ཞེས་ ས་ཏེ། ༤༨ ལ་པོས་ ་ནི་ཨེལ་མཐོ་ ་བཏེགས་ཤིང་། ཁོ་ལ་ལེགས་ ེས་
་ཆེན་མང་པོ་བ ལ་ཏེ། ཱ་བེལ་ ི་ ལ་ཡོངས་ལ་བདག་དོམ་ ེད་པར་མངགས་པར་མ་ཟད། ཁོ་རང་ ི་

དཔོན་ ་བ ོས་ནས་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་ཐམས་ཅད་ ོང་ ་བ ག ༤༩ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ལ་པོ་ལ་ ས་པ་
ར། ལ་པོས་ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་དོན་གཉེར་བར་བཏང་བ་

དང་། ་ནི་ཨེལ་ནི་ ན་པར་ཕོ་ ང་ནང་ ་བ ད་ཡོད་དོ༎

༣ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ ཱ་བེལ་ ོངས་ ི་ ་ར་ ་བའི་ཐང་ ། མཐོ་ཚད་ལ་ ་ ག་ ་དང་ཞེང་
ལ་ ་ ག་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ ང་བོ་ཞིག་བཟོས། ༢ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་མི་མངགས་ནས་

ི་དཔོན་དང་། བཀའ་ ོན་དང་། དམག་དཔོནད་དང་། ོན་ ང་དང་། ག་མཛད་དང་། ས་དཔོན་
དང་། ིམས་དཔོན་དང་། ོངས་ མས་ ི་དཔོན་པོ་དག་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་བཟོས་པའི་ ང་
ཆེན་དེའི་རབ་གནས་ ི་མཛད་ ོར་བོས། ༣ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་བཟོས་པའི་ ང་ཆེན་དེའི་རབ་
གནས་ ི་མཛད་ ོར། ི་དཔོན་དང་། བཀའ་ ོན་དང་། དམག་དཔོན་དང་། ོན་ ང་དང་། ག་མཛད་
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དང་། ས་དཔོན་དང་། ིམས་དཔོན་དང་། ོངས་སོ་སོའི་དཔོན་པོ་ མས་ གས་ཤིང་། ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་
ནེ་ཟར་ ིས་བཟོས་པའི་ ང་ཆེན་ ི་ ང་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༤ དེ་ནས་བཀའ་ ོག་མཁན་ཞིག་གིས་ ད་
ཆེན་པོས། ོགས་སོ་སོ་དང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་དང་། རིགས་༼མ་ཡིག་ ་ ེ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། གཤམ་ འང་དེ་དང་
མ ངས།༽སོ་སོར་གནས་པའི་མི་ མ་པ། ོད་ཅག་ལ་བཀའ་ཞིག་འ ག་གོ། ༥ བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ོད་ཅག་
གིས་ ་ ང་དང་། ིང་ ་དང་། པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ཀོ་ཕོངས་དང་། འགན་ཅག་སོགས་རོལ་ད ངས་

་ཚགས་ ི་ ་ཐོས་པ་ན། ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ ང་བོའི་མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་
ཉལ་ནས་ ས་ ག་ ལ་ཅིག ༦ ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ས་ ག་མི་འ ལ་མཁན་ མས་ནི། ད་ཅིག་ཉིད་ལ་
མེའི་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་ག གས་པར་འ ར་ཞེས་ ས་པས། ༧ ོགས་སོ་སོ་དང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་དང་། རིགས་སོ་
སོའི་མི་དམངས་ མས་ ིས་ ་ ང་དང་། ིང་ ་དང་། པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ཀོ་ཕོངས་དང་། འགན་
ཅག་སོགས་རོལ་མོ་ ་ཚགས་ ི་ ་ཐོས་མ་ཐག ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ ང་བོའི་
མ ན་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ས་ ག་ ལ།

༨ དེ་ ས། ཀལ་ ི་བ་འགའ་ཡ་ ་ ་ ་ག གས་ ེད་ ་ཡར་འོངས་པ་དང་། ༩ ཁོ་ཚས་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་
རེ་ཟར་ལ། ལ་པོ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག ༡༠ ལ་པོ་ལགས། ོན་ཆད་ ོད་ ིས་བཀའ་ཕབ་ནས། ་ ང་དང་།

ིང་ ་དང་། པི་ཝང་དང་། ་ ན་དང་། ཀོ་ཕོངས་དང་། འགན་ཅག་སོགས་རོལ་མོ་ ་ཚགས་ ི་ ་ཐོས་པ་ན།
ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་གསེར་ ི་ ང་བོ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་དགོས། ༡༡ ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ས་ ག་མི་འ ལ་མཁན་

མས་ནི། མེ་ཐབ་ནང་ ་ག གས་པར་འ ར་ཞེས་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༢ ད་ ་ཡ་ ་ ་བ་འགའ་ ེ། ལ་
པོས་ ཱ་བེལ་ ི་ ལ་དོན་གཉེར་བར་བཏང་བའི་ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་ ་བ་ག མ་ཡོད་
དེ། ལ་པོ་ལགས། མི་འདི་དག་གིས་ ོད་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་ཅིང་། ོད་ ི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ེད་པར་མ་ཟད།

ོད་ ིས་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ ང་བོ་ལ་ ག་ ང་ ེད་པར་མི་ ེད་དོ་ཞེས་ ས།
༡༣ དེ་ ས། ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་པས། མི་ མས་ལ་ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་

དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་ ་བ་ག མ་ ིད་འོངས་པར་བ ོས་པ་ལ། ཁོ་ཚས་མི་དེ་དག་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ིད་
འོངས། ༡༤ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ ིས་དེ་དག་ལ། ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་ལགས།

ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ེད་ཅིང་། ངས་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ ང་བོ་ལ་ ས་ ག་མི་ ེད་པ་
ནི། བསམ་གཟས་ནས་དེ་ ར་ ེད་པ་ཡིན་ནམ། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་ ་ ང་དང་། ིང་ ་དང་། པི་ཝང་དང་།

་ ན་དང་། ཀོ་ཕོངས་དང་། འགན་ཅག་སོགས་རོལ་མོ་ ་ཚགས་ ི་ ་ཐོས་ནས། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ངས་
བཟོས་པའི་ ང་བོ་ལ་ ས་ ག་ ས་ན་ ་ཡངས་ ་བཏང་ཆོག གལ་ཏེ་ ས་ ག་མི་ ེད་ན། ད་ཅིག་ཉིད་
ལ་མེ་ཐབ་ནང་ ་ག གས་པར་འ ར། ་གང་ཞིག་གི་མ ་ཡིས་ ོད་ཅག་ངའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་ ས་ཞེས་

ས། ༡༦ ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལགས། དོན་
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འདིར་ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ལ་ལན་གདབ་དགོས་དོན་མི་འ ག ༡༧ དེ་ ར་ ས་ན། ངེད་ཅག་གིས་བ ེན་པའི་
་ང་ཚ་མེ་ཐབ་ ི་ནང་ནས་ ོབ་པར་ ས་ལ། ལ་པོ་ལགས། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ ོད་ ི་ལག་ནས་ ང་ ོབ་
ས་པར་ཐེ་ཚམ་མེད། ༡༨ དེ་ ར་མི་ སཔའི་དབང་ ་བཏང་ནའང་། ལ་པོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ ི་
་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ེད་པར་མ་ཟད། ོད་ ིས་བཟོས་པའི་གསེར་ ི་ ང་བོ་ལའང་ ག་ ེད་མི་ ིད་ཅེས་
ས།

༡༩ དེ་ ས། ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་
བཅས་ལ་ངོ་བ ར་བ་དང་། མི་ མས་ལ་ཐབ་ཀར་མེ་འཇོག་ ་བ ག་ཅིང་། ནམ་ ན་ལས་ བ་བ ན་ ིས་ཚ་

་འ ག་པར་བ ོས། ༢༠ དེ་མིན་ཁོའི་དམག་ད ང་གི་ ོད་ནས་ ས་ ོབས་དར་ལ་བབས་པ་འགའ་ལ། ཤད་
རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་ག མ་བ ིགས་ཏེ་མེ་ཐབ་ནང་ ་ག གས་དགོས་པར་བ ོས། ༢༡ མི་
འདི་ག མ་ ི་ ང་ མ་དང་། ནང་གོས་དང་། ི་གོས་དང་། དེ་མིན་ ོན་པ་གཞན་དང་བཅས་ཏེ་བ ིགས་
ནས་མེ་ཐབ་ནང་ ་ག གས། ༢༢ ལ་པོའི་བཀའ་ལ་ ེལ་འ བ་ཆེ་ཞིང་ཐབ་ཀ་ཡང་ཤིན་ ་ཚ་བས། ཤད་རག་
དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་འདེགས་མཁན་ ི་མི་ མས་མེ་ ེས་ཚག་པར་ ར་བ་དང་། ༢༣ ཤད་རག་
དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་ ང་བ ིགས་ཐག་དང་བཅས་ཏེ་མེའི་ནང་ ་ ང་ངོ་༎ ༢༤ དེ་ ས།

ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཡ་མཚར་ཏེ། ེལ་ ར་ངང་ཡར་ལངས་ནས་ ས་དཔོན་ལ། ངས་བ ིགས་ཏེ་མེ་ནང་
་འཕངས་པ་ལ་མི་ག མ་མ་གཏོགས་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ཁོ་ཚས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོ་ལགས། ག མ་

ལས་མེད་དོ་ཞེས་ ས། ༢༥ ལ་པོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ངས་མི་བཞི་མཐོང་ ང་། དེ་དག་བ ིགས་མེད་
པར་མེའི་ནང་ ་འ ོ་བཞིན་མཆིས་ལ། ས་ ོན་ཅི་ཡང་ཕོག་མི་འ ག མི་བཞི་བ་དེའི་གདོང་ནི་ ་ཡི་ ས་

ི་ཞལ་དང་ཡོངས་ ་མ ན་ཞེས་ ས། ༢༦ དེ་ནས། ནེ་ ་ཀད་རེ་ཟར་མེ་འབར་བའི་ཐབ་ཀའི་གམ་ ་བཅར་
ནས། འདི་ ད་ ། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་པ། ངའི་
གམ་ ་ལོག་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་ག མ་མེའི་ནང་ ་ ིར་ ད་དོ༎
༢༧ ི་དཔོན་དང་། བཀའ་ ོན་དང་། དམག་དཔོན་དང་། ལ་པོའི་ ས་དཔོན་ མས་མཉམ་ ་འ ས་ནས་
མི་དེ་ག མ་ལ་བ ས་པ་ན། མེ་ཡིས་དེ་དག་གི་ ས་པོ་བ ེགས་མེད་ཅིང་། ་ཚག་མེད་ལ། ་བའི་མདོག་ ང་
བ ར་མེད་པར་མ་ཟད། མེས་ཚག་པའི་ ི་མ་ཡང་མི་འ ག

༢༨ ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་འདི་ ད་ ། ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོའི་ ་བ ོད་པར་འོས་
ཏེ། ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་ཁོང་ལ་བ ེན་པའི་གཡོག་པོ་ མས་བ བས་པར་མཛད། དེ་དག་གིས་ ལ་པོའི་
ངག་ལ་མ་ཉན་པར་རང་ ོག་ ོས་བཏང་བ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ་ལས་གཞན་པའི་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་མ་

ས། ༢༩ ད་ ་ངས་བཀའ་འབེབ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོགས་གང་དང་། ལ་ ེ་གང་ཞིག རིགས་གང་ཞིག་གིས་
ཤད་རག་དང་། མེ་ཤག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་ ི་ ་ལ་ ར་བ་བཏབ་ན། དེ་དག་བ ག་པར་ ེད་ཅིང་
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དེའི་ཁང་པ་ ་ ད་བཞིན་ ་གཏོང་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་གཞན་ ིས་འདི་ ར་མགོན་ བས་མཛད་མི་
ས་ཞེས་ ས། ༣༠ དེ་ ས། ལ་པོས་ ཱ་བེལ་ ལ་ ་ཤད་རག་དང་། མེ་ལག་དང་། ཨ་བེད་ནེ་གོ་བཅས་ ི་གོ་

གནས་ཡར་འཕར་ ་བ ག་གོ།

༤ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ ལ་ཡོངས་ ི་ ོགས་སོ་སོ་དང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་དང་། རིགས་སོ་སོའི་མི་
མས་ལ་གསལ་བ གས་ ེལ་དོན། ོད་ཅག་གིས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་པར་ཤོག ༢ ངས་ ་ན་མེད་

པའི་ ་ཡིས་ང་ལ་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་དང་ ས་བ ན་པ་ མས་ ོད་ཅག་ལ་བ ག་པར་འདོད། ༣ ཁོང་གི་
ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ནི་ཇི་འ འི་ བས་ཆེ་ལ། ཁོང་གི་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ནི་ཇི་འ འི་དར་ཞིང་ ས། ཁོང་
གི་ ལ་ ེ་ནི་གཏན་ ་གནས་ཤིང་། ཁོང་གི་དབང་ཆ་ནི་བ ལ་བའི་བར་ ་བ ན་པར་འ ར།

༤ ང་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ང་ཁང་ ་བདེ་བར་ ོད་ཅིང་། ཕོ་ ང་ ་བག་ཕེབས་པར་ཡོད་ ས། ༥ ངས་ ི་
ལམ་ཞིག་ ིས་ཏེ་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ངའི་མལ་ ིའི་ ེང་ ་བསམ་ ོ་དེ་དང་ ད་པའི་ནང་གི་ ང་ ོང་
དེས། ང་ལ་དངངས་ ག་ ེས་ ་བ ག ༦ དེ་བས་ངས་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ཅན་ཐམས་ཅད་ངའི་ ང་ ་བ ས་
ནས། ངས་དེ་དག་ལ་ ི་ལམ་དེ་འ ེལ་བའི་བཀའ་ཕབ་པ་ཡིན། ༧ ིས་པ་དང་། གས་མཁན་དང་། ཀལ་ ི་
བ་དང་། ས་ལ་ད ོད་མཁན་ མས་ ེབས་པ་ལ། ངས་ ི་ལམ་དེ་ཁོ་ཚར་བཤད་ ང་། དེ་དག་གིས་ ི་ལམ་
དེའི་དོན་ང་ལ་འཆད་པར་མ་ ས། ༨ དེའི་ ེས་ ་ངས་ ་ཡི་མཚན་ལ་གཞིགས་ནས། བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ ་འབོད་
པའི་ ་ནི་ཨེལ་རང་གི་མ ན་ ་བོས་པ་དང་། ཁོའི་ཁོང་ ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་གནས་པས། ངས་ ི་ལམ་དེ་ཁོ་
ལ་འདི་ ད་ ་བཤད་པ་ཡིན།

༩ ིས་པའི་མགོ་བ་བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ལགས། ོད་ ི་ཁོང་ ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་གནས་ཤིང་། གསང་བའི་
དོན་གང་གིས་ ང་ ོད་ ག་ལ་ ོར་མི་ ིད་ལ་ཤེས་པས། ད་ ་ ོད་ ིས་ངས་ ི་ལམ་ལས་མཐོང་བའི་ ང་

ོང་དང་ ི་ལམ་ ི་འ ེལ་བ་ང་ལ་ཤོད་ཅིག ༡༠ ང་རང་མལ་ ིའི་ ེང་ ་ ོད་ ས་ ི་ལམ་ ་འཁོར་བའི་
ང་ ོང་ནི་འདི་ ་ ེ། ངས་ས་ ེང་ ་ ེས་ ་ཤིན་ ་མཐོ་བའི་ ོང་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་། ༡༡ ོང་བོ་དེ་

རིམ་བཞིན་ཆེར་ ས་པས། ་བ་བ ན་ཞིང་ ེ་མོ་གནམ་རེག་ཡོད་པ་དང་། སའི་མཐའ་ནས་ ང་མཐོང་བར་
ས། ༡༢ ལོ་འདབ་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་འ ས་ ་ཤིན་ ་མོད་པས། ེ་འ ོ་ ན་ ིས་ཁ་ཟས་ ་བ ེན་ཆོག རི་

ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ིས་དེའི་ ིམ་མའི་འོག་ ་གནས་འཆའ་ཞིང་། ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་ མས་
ིས་དེའི་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོ་བ་དང་། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ ིས་དེའི་ ེང་ནས་བཟའ་བ་འཚལ་བར་
ེད། ༡༣ ང་རང་མལ་ ིར་ ོད་ ས་ ད་པའི་ནང་ ་འཁོར་བའི་ ང་ ོང་ནི། ནམ་མཁའ་ནས་སོ་ ་ ེད་པའི་

དམ་པ་ཞིག་མར་བབས་ནས། ༡༤ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ོང་བོ་དེ་ཆོད་ཅིག ཡལ་ག་ག བ་ཅིག ལོ་མ་
གས་ཤིག འ ས་ ་གཏོར་ཅིག གཅན་གཟན་ མས་ ོང་བོའི་འོག་དང་འདབ་ཆགས་ མས་ ོང་བོ་ ེ་མོ་

དང་འ ལ་ ་ གས་ཤིག ༡༥ དེ་ ེས་ ོང་བའི་ ་ཐོ་ས་ཐོག་ནས་བཞག་ ེ། གས་དང་ཟངས་ ི་ཤན་ ིས་
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བ མས་ནས། ཐང་ ོང་གི་ ་ ོན་ ི་ ོད་ནས་ཟིལ་བར་བ ན་ ་ གས་ཤིག དེ་དང་ས་ཐོག་གི་རི་ གས་
མས་མཉམ་ ་ ་ལ་རོལ་ ་ གས་ཤིག ༡༦ ཁོའི་སེམས་མིའི་སེམས་ལས་གཞན་ ་བ ར་ཏེ། ད་འ ོའི་

སེམས་ཞིག་ ིན་ནས་ ས་ཚགས་བ ན་༼ ས་ཚགས་ཞེས་པ་དེ། ཡང་ནལོ་ཞེས་བ ར་ ང་ཆོག། ལེ ་འདིར་
དེ་ ར་བ ར་བར་ །༽ འགོར་ ་ཅེས་ ས། ༡༧ འདི་ནི་སོ་བས་བ གས་པའི་བཀའ་ འམ། དམ་པའི་བ གས་
པའི་བཀའ་དེ་ཡིན། དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི། མི་ མས་ལ་ ་ན་མེད་པ་གང་དེས་མིའི་ ལ་ ེར་དབང་ཆ་བཞེས་
ཡོད་པ་ཤེས་ ་འ ག་པ་དང་། ལ་ ེ་འདི་ ་ལ་གནང་བར་འདོད་ན་དེ་ལ་གནང་ཞིང་། མི་ཉམ་ ང་བ་

མས་དབང་འཛན་པར་བ ོ་བར་ ེད་ ང་ ིད་པ་ཤེས་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན།
༡༨ འདི་ནི་ང་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ ིས་པའི་ ི་ལམ་ཡིན། བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ལགས། ོད་ ིས་ ི་

ལམ་འདི་འ ེལ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ལ་ ེ་འདིའི་ ོད་ ་ཡོད་པའི་ཤེས་ ་ཅན་ ས་ ང་ང་ལ་ ི་
ལམ་འདི་འ ེལ་བ ོད་ ེད་མི་ ས་ཏེ། ོད་ཁོ་ནའི་ཁོང་ ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ཡོད་པས་འ ེལ་བར་ ས།

༡༩ བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ ་འབོད་པའི་ ་ནི་ཨེལ་ཧད་དེ་ ས་ཤིང་སེམས་དངངས་པར་ ར་བས། ལ་པོས།
བལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ལགས། ི་ལམ་དང་ ི་ལམ་དེ་འ ེལ་ཆེད་དངངས་ ག་ ེ་མི་དགོས་ཞེས་ ས། བལ་ཏེ་ཤ་ཙར་

ིས་དེའི་ལན་ ། ངའི་ཇོ་བོ་ལགས། ི་ལམ་འདི་ ོད་ལ་ ང་མཁན་ མས་ལ་དབང་བར་ ོན། ི་ལམ་དེའི་
འ ེལ་བ་ ོད་ ི་ད ་བོ་ལ་དབང་བར་ཤོག ༢༠ ོད་ ིས་ས་ ེང་ ་ ེས་ ་ཤིན་ ་མཐོ་བའི་ ོང་བོ་ཞིག་
ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ོང་བོ་དེ་རིམ་བཞིན་ཆེར་ ས་པས། ་བ་བ ན་ཞིང་ ེ་མོ་གནམ་རེག་ཡོད་པ་དང་།
སའི་མཐའ་ནས་ ང་མཐོང་བར་ ས། ༢༡ ལོ་འདབ་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་འ ས་ ་ཤིན་ ་མོད་པས། ེ་འ ོ་ ན་

ིས་ཁ་ཟས་ ་བ ེན་ཆོག རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ ིས་དེའི་ ིམ་མའི་འོག་ ་གནས་འཆའ་ཞིང་།
ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་ མས་ ིས་དེའི་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོ་ ང་བ་ཞིག་གོ། ༢༢ ལ་པོ་ལགས། རིམ་ ིས་
ཆེ་ ་ ས་ཤིང་ ་བ་ གས་པའི་ ོང་བོ་དེ་ནི་ ོད་ཡིན། ོད་ ི་དབང་ གས་རིམ་ ིས་གནམ་མཐའི་བར་ ་

བ་ཅིང་། ོད་ ིས་སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ ོང་བའི་ གས་ཡིན། ༢༣ ལ་པོས་སོ་ ་ ེད་མཁན་ ི་
དམ་པ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པ་མཐོང་ཞིང་། དེས་འདི་ ད་ ། ོང་བོ་འདི་བཅད་ནས་མེད་པར་ ས་
ཏེ། ོང་བོའི་ ་བ་ས་ནང་ ་བ ར་ནས་ གས་དང་ཟངས་ ི་ཤན་ ག་དགོས། དེ་ ེས་རི་ཐང་གི་ ་ ོན་ ི་
ད ས་ ་ཟིལ་བར་བ ན་པར་ ེད་པ་དང་། དེ་དང་ས་ ེང་གི་རི་ གས་ མས་མཉམ་ ་ ་ལ་རོལ་ ་བ ག་
ནས་ ས་ཚགས་བ ན་ ི་བར་ ་འཇོག་དགོས་ཞེས་ཟེར་བ་ཐོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༤ ལ་པོ་ལགས། དེའི་
འ ེལ་བ་ནི། ངའི་གཙ་བོའམ་ངའི་ཇོ་བོའི་ ་དོན་ནི་ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་བཀའ་ལས་འོངས་པ་མཚན་ ེད་
ཡིན། ༢༥ ོད་རང་འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་ཁ་འ ལ་ ་བ ག་ ེ། ཐང་ ོང་གི་གཅན་གཟན་དང་མཉམ་ ་

ོད་ཅིང་བ་ ང་བཞིན་ ་བཟའ་ ་འ ག་པ་དང་། ཟིལ་བས་བ ན་ནས་ ས་ཚགས་བ ན་ ི་བར་ ་འཇོག་
པ་ཡིན། ་ན་མེད་པ་གང་དེས་མིའི་ ལ་ ེ་ མས་ ་དབང་འཛན་ཞིང་། ལ་ ེ་དེ་ ་ལ་བ ོལ་བར་འདོད་
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ན་དེ་ལ་བ ོལ་བའི་ ས་པ་དེ་ ོགས་པའི་བར་ ་དེ་ ར་ ་འཇོག་ངེས། ༢༦ སོ་ ་ ེད་མཁན་དེས་ ོང་བོའི་
་ཐོ་བ ར་བ་བ ོས་པ་ནི། ོད་ ིས་ ་ཡིས་དབང་འཛན་པ་ ོགས་ ེས། ོད་ ི་ ལ་ ེ་ ོད་ལ་དབང་བར་

འ ར་བའི་ གས་ཡིན། ༢༧ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ིས་ངས་གདམས་པའི་ ད་ཆ་ མས་དང་ ་ ངས་ནས།
ང་བདེན་བ ངས་ཏེ་ཉེས་པ་བཤགས་པར་ ིས། ད ལ་བོར་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ་ ག་ཉེས་སེལ་བར་ ིས་དང་།
ོད་ ི་བདེ་བའི་ ན་བ ིངས་ ས་ ང་ ིད།

༢༨ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ི་ ེང་ ་བབས་སོ༎ ༢༩ ་བ་བ ་གཉིས་འགོར་ ེས།
ཁོ་རང་ ཱ་བེལ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་ནང་༼མ་ཡིག་ ་ ེང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་འཆམ་འཆམ་ ེད་བཞིན།
༣༠ འདི་ ད་ ། ཱ་བེལ་ཆེན་པོའི་ ལ་ས་འདི་ནི་ངའི་ ས་པ་ཆེན་པོ་དང་ གས་ཆེན་པོ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་
ནམ། ངའི་ཟིལ་ གས་ ན་པའི་གཟི་བ ིད་མངོན་ ེད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ༣༡ གཏམ་འདི་ ལ་
པོས་བཤད་མ་ཚར་བའི་ ས་ ། ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་ ང་ ེ། ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལགས། ོད་ལ་
འཆད་ འི་གཏམ་ཞིག་འ ག་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ ི་གོ་གནས་ ོད་དང་འ ལ་བར་འ ར་བ་དེ་ཡིན། ༣༢ ོད་རང་
འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་ཁ་འ ལ་ ་བ ག་ ེ། ཐང་ ོང་གི་གཅན་གཟན་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཅིང་བ་ ང་
བཞིན་ ་བཟའ་ ་འ ག་པ་དང་། ཟིལ་བས་བ ན་ནས་ ས་ཚགས་བ ན་ ི་བར་ ་འཇོག་པ་ཡིན། ་ན་
མེད་པ་གང་དེས་མིའི་ ལ་ ེ་ མས་ ་དབང་འཛན་ཞིང་། ལ་ ེ་དེ་ ་ལ་བ ོལ་བར་འདོད་ན་དེ་ལ་བ ོལ་
བའི་ ས་པ་དེ་ ོགས་པའི་བར་ ་དེ་ ར་ ་འཇོག་ངེས་ཞེས་ཟེར། ༣༣ བས་དེར། གཏམ་འདི་ནེ་ ་ཀད་རེ་
ཟར་ ི་ ས་ ེང་ལ་མངོན་ ་ ར་བ་དང་། ཁོ་རང་འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་ཁ་འ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། བ་

ང་བཞིན་ ་ ་བཟའ་ཞིང་ ས་པོ་ཟིལ་བར་བ ན་པར་ ས། ་ལོ་འཛངས་ཏེ་ ག་ ོག་དང་འ ་ལ། སེན་
མོ་ ེས་ཏེ་ ེ འི་ ེར་མོ་བཞིན་ ་འ ག

༣༤ ཉིན་ ངས་ལོངས་ ེས། ང་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ནམ་མཁར་བ ས་པས། ངའི་ མ་ད ོད་ ར་ཡང་
རང་ལ་དབང་བར་ ར། ངས་ ་ན་མེད་པ་གང་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཞིང་། ས་གཏན་ ་འཚ་ ་འ ག་པའི་ ་
དེ་ལ་བ གས་ཤིང་ ས་པས་འ ད། ཁོང་གི་དབང་ཆ་ནི་གཏན་ ་གནས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ལ་ ེ་ནི་བ ལ་བའི་
བར་ ་གནས་པར་འ ར། ༣༥ འཇིག་ ེན་ ེང་གི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་བ་ཉིད་ ་ ང་། ནམ་མཁའི་
ད ང་ཚགས་ ན་དང་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ལ་མིའི་ ོད་ ། ཁོང་གི་ཅི་དགོངས་པ་བཞིན་མཛད་ཆོག་ ེ། ས་

ང་ཁོང་གི་ ག་འགོག་པར་མི་ ས་ལ། ེད་ ིས་ཅི་ ེད་ ིན་འ ག་ཅེས་འ ི་ ས་པ་ཞིག་ ང་མི་འ ག
༣༦ དེ་ ས། ངའི་ མ་ད ོད་ ར་ཡང་ང་ལ་དབང་བར་འ ར། ངེད་ ི་ ལ་ ེའི་གཟི་བ ིད་དང་། ཟིལ་

གས་དང་། གཟི་འོད་ཐམས་ཅད་ ང་ང་ལ་དབང་བར་འ ར། དེ་མིན་ངའི་ ས་པ་དང་ ོན་ཆེན་ མས་
ང་ང་ལ་འཇལ་ ་ཡོང་ངེས། ང་རང་ཡང་བ ར་གོ་གནས་ ་འ ེང་བར་འ ར་ལ། དབང་ཆེན་པོ་དེའང་ང་

ལ་དབང་བར་འ ར། ༣༧ ད་ ། ང་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ནམ་མཁར་བ གས་པའི་ ལ་པོ་དེ་ལ་བ ོད་པར་
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ེད། བ ར་བར་ ེད། ག་འཚལ་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ག ང་ ང་
ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ི་ ོམས་ ང་ཡིན། ཅི་ ས་ལ་ང་ ལ་ཆེ་བ་དེ་ཁོང་གིས་ཉམས་
དམས་པར་ ེད་ཅེས་བ གས་སོ༎

༥ ལ་པོ་བེལ་ཤ་ཙར་ ིས་ ོན་ཆེན་ ོང་ལ་གསོལ་ ོན་བཤམས་ནས་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཆང་ལ་རོལ།
༢ བེལ་ཤ་ཙར་ཆང་གིས་ ོས་པའི་ བས་ ། གཞན་ལ་རང་གི་ཕ་༼ཡང་ན། མེས་པོ། འོག་ འང་དེ་དང་

མ ངས།༽ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་གནས་དམ་པའི་ནང་ནས་འ ོག་འོངས་པའི་གསེར་ད ལ་
ི་མཆོད་ཆས་ལེན་པར་བ ོས་པ་དང་། ལ་པོ་དང་ ོན་ཆེན། ལ་ མ་དང་། བ ན་མོ་ མས་ལ་མཆོད་

ཆས་ ི་ནང་ ་ཆང་བ ང་ ་བ ག ༣ དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་མཛད་ཁང་གི་
འ ོགས་ཡོང་བའི་མཆོད་ཆས་ མས་ ེར་འོངས་པ་དང་། ལ་པོ་དང་ ོན་ཆེན། ལ་ མ་དང་། བ ན་མོ་

མས་ ིས་མཆོད་ཆས་དེའི་ནང་ ་ཆང་བ ང་། ༤ ཁོ་ཚས་ཆང་འ ང་ཞོར་ ། གསེར་དང་། ད ལ་དང་།
ཟངས་དང་། གས་དང་། ཤིང་དང་། ོ་བཅས་ ིས་བཟོས་པའི་ ་ མས་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་ ིན་ཡོད་པ་ལ།

༥ བས་དེར། ོ་ ར་ ་མི་ཞིག་གི་མ བ་ ེ་མངོན་ ང་ ེ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་དང་ ོན་ ེགས་ ི་ཐད་
ཀའི་ ང་ངོས་ ་ཡི་གེ་ཞིག་ ིས། ལ་པོའི་ཡི་གེ་འ ི་ ེད་ ི་མ བ་མོ་དེ་མཐོང་ནས། ༦ ངོ་མདངས་འ ར་
ཞིང་སེམས་འཚབ་ནས། ལ་ཚགས་འཐོར་བ་བཞིན་ ར་བ་དང་། ས་མོ་གཉིས་ཀས་ཕན་ ན་འཐབ་ ིན་
མཆིས། ༧ ད་ཆེན་པོས་ གས་མཁན་དང་། ཀལ་ ི་བ་དང་། དེ་མིན་ ས་ལ་ད ོད་མཁན་ མས་ ིད་འོངས་
པར་བ ོས། དེ་ནས་ ཱ་བེལ་ ི་ཤེས་ ་ ན་པ་ མས་ལ། ་ཞིག་གིས་ཡི་གེ་འདི་ ོག་པ་དང་ང་ལ་འ ེལ་བར་

ས་ན། དེས་ ལ་པོའི་གོས་ ོན་ཞིང་གསེར་ ི་མ ན་ ན་འདོགས་པར་འ ར་ལ། ལ་ ེ་འདིའི་ ོད་ནས་
གོ་གནས་ག མ་ཡང་འཇོག་ངེས་ཞེས་ ས། ༨ ལ་པོའི་ཤེས་ ་ཅན་ མས་ ེབས་ ང་། གཅིག་གིས་ ང་ཡི་
གེ་དེ་འདོན་པར་མི་ ས་ལ། ལ་པོ་ལ་འ ེལ་བར་ཡང་མ་ ས་པས། ༩ ལ་པོ་བེལ་ཤ་ཙར་ ག་ཅིང་འ བ་
ནས་ངོ་མདངས་འ ར་བ་དང་། ཁོའི་ ོན་པོ་ མས་ ང་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༡༠ ལ་ མ་༼ཡང་ན།

ེ་བོའི་ མ།༽ ལ་པོ་དང་ ོན་པོ་ མས་ ི་གཏམ་ཐོས་ནས། ོན་མོ་བཤམས་པའི་ཕོ་ ང་ ་ ེབས་ནས་
འདི་ ད་ ། ལ་པོ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག ོད་ ི་སེམས་འཚབ་མི་དགོས་ལ། གདོང་ཡང་འ ར་མི་དགོས་
ཏེ། ༡༡ ོད་ ི་ ལ་ ེ་འདི་ན་ཁོང་ལ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ གས་པའི་མི་ཞིག་ཡོད། ོད་ ི་ཕ་འཇིག་ ེན་འདིར་
འཚ་བའི་ ས་ ། མི་དེའི་སེམས་ལ་འོད་གསལ་ཞིང་ ོ་ ོས་དང་ཤེས་རབ་ནི། ་ཡི་ཤེས་རབ་དང་འ ་བ་
ཡིན། ོད་ ི་ཕ་ ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ཏེ། ོད་ ིས་ཕ་ཡིས་ཁོ་རང་ ིས་པ་དང་། གས་མཁན་དང་། ཀལ་

ི་བ་དང་། དེ་མིན་ ས་ལ་ད ོད་མཁན་ མས་ ི་མགོ་བར་བ ོས། ༡༢ ཁོའི་ཁོང་ན་ཡིད་ ་འོང་བའི་ གས་
ཉིད་ཡོད་ལ། ཤེས་ཡོན་དང་ ོ་ ོས་ ང་འཛམས་པས། འདོད་འ ན་འ བ་པར་ ེད་པ་དང་། ཁེད་ མས་
འ ེལ་བ་དང་། དོགས་པ་གཅོད་པར་ ས། མི་དེའི་མིང་ལ་ ་ནི་ཨེལ་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ལ་པོ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་
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ཟར་ ིས་བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ཞེས་འབོད། ད་ ་ཁོ་བོས་དང་། ཁོས་འདིའི་དོན་འ ེལ་བར་ ས་སོ་ཞེས་ ས།
༡༣ ་ནི་ཨེལ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་ ིད་འོངས་པ་དང་། ལ་པོས་ ་ནི་ཨེལ་ལ། ོད་ ི་བཙན་ ་བ ང་

བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་ ོད་ ི་ ་ནི་ཨེལ་ཡིན་ནམ། ངའི་ཕ་ཡིས་ཡ་ ་ ་ནས་བ ང་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།
༡༤ གོ་ཐོས་ ར་ན། ོད་ ིས་ཁོང་ ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་དང་སེམས་ ་འོད་གསལ་བ་ཡོད་ལ། ོ་ ོས་དང་ཡིད་

་འོང་བའི་ཤེས་རབ་ ང་ཡོད་པར་བཤད། ༡༥ ད་ ་ཤེས་ ་ཅན་དང་ གས་མཁན་ཐམས་ཅད་ངའི་མ ན་
་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ཡི་གེ་འདི་འདོན་པ་དང་དེའི་དོན་ང་ལ་འ ེལ་བར་བ ོས་ ང་། དེ་དག་ལས་ ས་
ང་འདི་འ ེལ་བར་མ་ ས། ༡༦ ངས་གོ་ཐོས་ ར་ན་ ོད་འ ེལ་བ་དང་དོགས་པ་སེལ་བར་མཁས་ཟེར་བས།

ད་ ་ ོད་ ིས་ཡི་གེ་འདི་འདོན་ཤེས་ཤིང་དེའི་དོན་ང་ལ་འ ེལ་བར་ ས་ན། ལ་པོའི་གོས་ ོན་ཞིང་གསེར་
ི་མ ལ་ ན་འདོགས་པར་མ་ཟད། ལ་ ེ་འདིའི་གོ་གནས་ག མ་པའང་ ོད་ལ་ ད་པར་ ་ཞེས་ ས།

༡༧ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ལ་པོའི་ ང་ ་དེའི་ལན་ ། ོད་ ིས་གསོལ་རས་ནི་ ོད་རང་ཉིད་ལ་དབང་བར་
ིས། ོད་ ི་ ་དགའ་ནི་གཞན་ལ་ ད་ཆོག་ ང་། ངས་ ལ་པོ་ལ་ཡི་གེ་འདི་འདོན་ཞིང་དེའི་དོན་ ལ་པོ་ལ་

འ ེལ་བར་ ། ༡༨ ལ་པོ་ལགས། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡིས་གོ་གནས་དང་། དབང་ཆ་དང་། གཟི་བ ིད་དང་།
དབང་ གས་བཅས་ ོད་ ི་ཕ་ནེ་ ་ཀད་ནེ་ཟར་ལ་བ ལ། ༡༩ ་ཡིས་བ ལ་བའི་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་དེས།

ོགས་སོ་སོ་དང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་དང་། རིགས་སོ་སོའི་མི་ མས་ཁོའི་མ ན་ན་འདར་ཞིང་ ག་གིན་མཆིས།
ཁོས་ཅི་འདོད་ ་ ོག་བཅད་ཆོག་ལ། གོ་གནས་ཡར་འདེགས་མར་ཕབ་ ང་ ས་ཆོག ༢༠ འོན་ ང་ཁོ་རང་ང་

ལ་ ེས་ཤིང་སེམས་ ང་ ོང་བར་ ར་བ་ལ། ཐ་ན་ཅི་ ས་ ོ་ཧམ་དང་ ན་པར་ ར་བས། ཁོའི་ ལ་པོའི་
གོ་གནས་མར་ཕབ་ཅིང་གཟི་བ ིད་འ ོག་པ་ཡིན། ༢༡ ཁོ་རང་འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་འ ལ་ ་བ ག་
ཅིང་། སེམས་ ད་འ ོའི་སེམས་ ་བ ར་བ་དང་། ང་དང་མཉམ་ ་ཉལ་ཞིང་བ་ ང་བཞིན་ ་བཟའ་ ་
བ ག་པར་མ་ཟད། ས་པོ་ཟིལ་བས་བ ན་པར་ ས་ནས། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡིས་མིའི་ ལ་ ེའི་ ོད་ ་
དབང་འཛན་ཞིང་། རང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ལ་ ེ་ ོང་བ་ ོགས་པའི་བར་ ་དེ་ ར་ ་བཞག ༢༢ བེལ་ཤ་
ཙར་ལགས། ོད་ནི་ཁོའི་ ་༼ཡང་ན། ཚ་བོ།༽ཡིན་ལ། ོད་ ིས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་ ང་། སེམས་ད་

ང་ཉམས་དམའ་བར་མི་ ེད་པར། ༢༣ ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་བ གས་པའི་ ་ལ་རང་ཉིད་ཆེ་མདོག་བ ན་
ཏེ། གནས་དམ་པའི་ནང་གི་མཆོད་ཆས་ མས་གཞན་ལ་ ོད་ ི་མ ན་ ་ ེར་འོངས་ ་བ ག་པ་དང་། ོད་
དང་ ོན་ཆེན། ལ་ མ་དང་། བ ན་མོ་བཅས་ ིས་མཆོད་ཆས་ ི་ནང་ ་ཆང་བ ང་། ོད་ ིས་ད་ ང་
མཐོང་བར་མི་ ས། ཐོས་པར་མི་ ས། ོ་མེད་ལ་ཤེས་པའང་མེད་པའི་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ཟངས་དང་།

གས་དང་། ཤིང་དང་། ོ་ཡིས་བཟོས་པའི་ ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་བ་ལས། ག་ ་ ོད་ ི་ ོག་དང་། ོད་ ི་
་ ེད་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ ོང་ ེད་པའི་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དབང་བར་མ་ ས། ༢༤ དེའི་ ིར། ་ཡིས་ ག་

མ བ་བ ན་ནས་ཡི་གེ་འདི་ ིས་པ་ཡིན། ༢༥ ིས་པའི་ཡི་གེ་དེ་ནི། མི་ ། མི་ ། ཐེ་ ་ལི། ཨོ་ཕ་ཨར་ཤི་ཞེས་
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པ་དེ་ཡིན་ལ།
༢༦ དེའི་འ ེལ་བ་ནི་འདི་ ་ ེ། མི་ ་ཞེས་པ་ནི། ་ཡིས་ ོད་ ི་ ལ་ ེའི་ཉིན་མོ་དེ་འདི་ནས་ ོགས་པ་

ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༢༧ ཐེ་ ་ལི་ཞེས་པ་ནི། ོད་རང་ ་མར་བཅལ་བས་ ོད་ ི་ཉེས་ ོན་གསལ་བོར་མངོན་
ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། ༢༨ ད་ ང་པེ་ལི་ཟི་༼ཨོ་ཕ་ཨར་ཤི་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅིག༽ནི། ོད་ ི་ ལ་ཁབ་ཐོར་
ཞིག་ ་ ར་ནས། མ་ད་བ་དང་ཕར་སི་བ་ལ་དབང་བར་འ ར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༩ བེལ་ཤ་ཙར་ ིས་བཀའ་ཕབ་ ེ། ལ་པོའི་གོས་ ་ནི་ཨེལ་ལ་ ོན་ ་བ ག་པ་དང་། གསེར་ ི་མ ལ་
ན་ཁོའི་ ེ་ལ་བ ོན་པར་མ་ཟད། ཁོ་རང་ ལ་ ེའི་ ོད་ནས་གོ་གནས་ག མ་པ་དེ་ཡིན་པར་བ གས།

༣༠ དགོང་མོ་དེར། ཀལ་ ི་བའི་ ལ་པོ་བེལ་ཤ་ཙར་གཞན་ ིས་བསད་པ་དང་། ༣༡ མ་ད་བ་ཀོ་རེས་ལོ་རེ་
གཉིས་ ི་ ས་ ། ཀལ་ ི་བའི་ ལ་ ེ་ ངས་སོ༎

༦ ར་ཡས་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན། ི་དཔོན་བ ་དང་ཉི་ ་བ ོས་ཏེ་ ལ་ ེ་ ོང་ ་བ ག་པ་དང་།
༢ དེ་དག་ལ་ཡང་ ིའི་ ་ ལ་བ་ག མ་༼ ་ནི་ཨེལ་དེའི་ ོད་ ་ཡོད།༽བཞག་ ེ། ལ་པོས་ ོང་མི་

རེག་པའི་ཆེད་ ། ི་དཔོན་ མས་ ིས་ ིའི་ ་ ལ་བའི་མ ན་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ོད་ ེད་དགོས། ༣ ་
ནི་ཨེལ་ལ་ཡིད་ ་འོང་བའི་ གས་ཉིད་ གས་ཡོད་ ིར། ཁོ་ལས་གཞན་པའི་ ིའི་ ་ ལ་བ་དང་ ི་དཔོན་

མས་ལས་ ད་ ་འཕགས་པ་ ོས་མ་དགོས་ལ། ལ་པོས་ ང་ཁོ་ལ་ ལ་ ེ་ ོང་མཁན་ ་བ ོ་བར་བསམ་
ཡོད།

༤ དེ་ ས། ི་ བ་ ་ ལ་བ་དང་ ི་དཔོན་ མས་ ིས་ ་ནི་ཨེལ་ ི་ ིད་ ོན་བ ང་ ེ་ཁོ་ལ་གནག་པར་
བསམ་སེམས་ ང་། ཁོའི་ནོར་འ ལ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་བར་བ ད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ོ་གཅིག་སེམས་
གཅིག་གིས་ ་བ་བ བས་ཏེ། ནོར་འ ལ་ཅི་ཡང་མ་བསགས་པ་ཡིན། ༥ དེ་ནས་མི་དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ །
ང་ཚས་ ་ནི་ཨེལ་ ི་ ོན་འཛན་དགོས་ན། ཁོའི་ ་ཡི་ ིམས་ གས་ ི་ ོད་ ་འཚལ་བ་ལས་ཐབས་གཞན་
མ་མཆིས་ཞེས་ཟེར་ནས། ༦ ི་ བ་ ་ ལ་བ་གཉིས་དང་ ི་དཔོན་ མས་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འ ས་ཏེ། འདི་

ད་ ། ལ་པོ་ ར་ཡ་ ི་ལོ་བ ན་པར་ཤོག ༧ ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ི་ བ་ ་ ལ་བ་དང་། བཀའ་ ོན་དང་།
ི་དཔོན་དང་། ས་དཔོན་དང་། ོར་གཡེང་ ེད་མཁན་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས། གཏན་ ་མི་འ ར་བའི་
ོམ་ ིམས་ཤིག་༼ཡང་ན། ལ་པོས་ཞིག་འ ག་རོགས།༽གཏན་ལ་འབེབ་པར་བ ོས་ཡོད། དེ་ནི་ཉིན་ མ་
འི་རིང་ལ། ལ་པོ་མ་གཏོགས་པའི་མི་གཞན་ ས་ ང་ ་དང་། མི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་མི་ ང་ ེ། ་ཞིག་

དེ་དང་འགལ་ན་སེང་གེའི་དོང་ནང་ ་ག ག་པར་ ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ༨ ལ་པོ་ལགས། ད་ ་ ོད་ ིས་ ོམ་
ིམས་འདི་བ གས་ཤིང་། དེའི་ ེང་ ་ཐམ་ཀས་མནན་ནས་ ོམ་ ིམས་དེ་མི་བ ར་བར་ ིས་ཤིག མ་ ་བ་

དང་ཏ་ཟིག་གི་ ོལ་བཞིན་བ ར་མི་ཆོག་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་ལ། ༩ ལ་པོ་ ར་ཡས་ ང་ ོམས་ ིམས་
དེའི་ ེང་ ་ཐམ་ཀས་མནན་ཏོ༎
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༡༠ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ོམ་ ིམས་དེའི་ ེང་ ་ཐམ་ཀ་བ བ་འ ག་པ་ཤེས་པས་རང་གི་ ིམ་ ་༼ཁོའི་ཁང་
པ་ཐོག་མའི་ ེ ་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོགས་ ་ ེས་ཡོད།༽སོང་ ེ། ས་ ན་དང་འ ་བར་ཉིན་གཅིག་ལ་
ཐེངས་ག མ་རེར་ཁོའི་ ་ཡི་ ང་ ་ ས་མོའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་ གས་ ེ་ཆེ་

ས། ༡༡ མི་དེ་དག་གཅིག་ ེས་གཉིས་མ ད་ ་ གས་ཏེ། ་ནི་ཨེལ་ ིས་ཁོའི་ ་ཡི་ ང་ ་ ོན་འདེབས་
དང་ ་འབོད་ ེད་ ིན་པ་ཐོས། ༡༢ དེ་དག་ ལ་པོའི་མ ན་ ་འོངས་ནས། ལ་པོའི་ ོམ་ ིམས་ ོར་ ེང་

ས། འདི་ ད་ ། ལ་པོ་ལགས། ཉིན་ མ་ འི་རིང་ལ། ལ་པོ་མ་གཏོགས་པའི་མི་ ་ཞིག་གིས་ ང་ ་
དང་མི་ལ་གསོལ་བ་གང་ཡང་བཏབ་མི་ཆོག དེ་དང་འགལ་ན་སེང་གེའི་དོང་ ་ག ག་པར་ ་ཞེས་པའི་ ོམ་

ིམས་དེའི་ ེང་ ་ ལ་པོས་ཐམ་ཀ་བཀོད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ལ་པོས་དེའི་ལན་ ། དོན་དེ་
བདེན་པར་འ ག མ་ ་བ་དང་ཏ་ཟིག་གི་ ོལ་བཞིན་ནམ་ཡང་བ ར་མི་ཆོག་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ དེ་དག་
གིས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོ་ལགས། བཙན་ ་བ ང་བའི་ཡ་ ་ འི་ ོད་ ི་ ་ནི་ཨེལ་ ་བ་དེས་ ོད་ ང་མེད་

་བཞག་པར་མ་ཟད། ོད་ ིས་ཐམ་ཀ་བཀོད་པའི་ ོམ་ ིམས་དེ་ཡང་མི་བ ི་བར་ཉིན་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་
ཐེངས་ག མ་རེར་འདེབས་ ིན་མཆིས་ཞེས་བཤད། ༡༤ ལ་པོས་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག སེམས་ཤིན་ ་ཡི་

ག་པར་ ར་ཏེ། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ་ནི་ཨེལ་ ོབ་འདོད་ཡོད་པས། ཉི་མ་ བ་རག་བར་ ། ཁོ་
རང་ ོབ་པའི་ཐབས་བཀོད་ ་ཚགས་འཐེན། ༡༥ མི་དེ་ མས་གཅིག་ ེས་གཉིས་མ ད་ ་ ལ་པོའི་མ ན་ ་
འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ལ་པོ་ལགས། མ་ ་བ་དང་ཏ་ཟིག་ལ་ ོལ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། ལ་པོས་ཐག་བཅད་
པའི་ ོམ་ ིམས་དང་ ིམས་ ོལ་གང་ཡང་བ ར་མི་ཆོག་པ་ཤེས་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༦ ལ་པོས་
བཀའ་ཕབ་ནས། ་ནི་ཨེལ་ ིད་འོངས་ཏེ་སེང་གེའི་དོང་ནང་ ་ག གས། ལ་པོས་ ་ནི་ཨེལ་ལ། ོད་ ིས་

་ལ་ ས་ ན་ ་བ ེན་བ ར་ ་བཞིན་མཆིས་པས། ཁོང་གིས་ ོད་རང་བ བ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༧ མི་
འགའ་རེས་ ོ་ ེར་འོངས་ཏེ་དོང་ ོ་བཅད་པ་དང་། ལ་པོས་རང་གི་ཐམ་ཀ་དང་ ོན་ཆེན་ ི་ཐེལ་ཚ་དོང་

ོར་བཀོད་དེ། ་ནི་ཨེལ་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ ་བ་དེ་བ ར་ ་མི་ག བ་པར་ ས།
༡༨ ལ་པོ་ ིར་ཕོ་ ང་ ་ལོག་ ེས། ནམ་གང་བོར་ ང་གནས་ ང་ ེ་བ ད་དེ་རོལ་ཆས་ལ་ཉན་འདོད་

མེད་པར་མ་ཟད། ནམ་གང་བོར་གཉིད་མ་ གས་པར་བ ད་དོ༎ ༡༩ ི་ཉིན་ ་མོར། ལ་པོ་ཡར་ལངས་ཏེ་
ེལ་ ར་ངང་སེང་གེའི་དོང་གང་ ་ཡོད་པ་དེ་ ་ཆས། ༢༠ དོང་ཁར་ ེབས་ལ་ཉེ་ ས། དངན་པའི་ ་དང་

བཅས་ཏེ་ ་ནི་ཨེལ་ལ་ ད་འབོད་ ས་ཤིང་། ་ནི་ཨེལ་ལ། གཏན་གནས་ ི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ ་ནི་ཨེལ་ལགས།
ོད་ ིས་བ ེན་བ ར་ ་བཞིན་པའི་ ་དེས་ ོད་སེང་གེའི་ཁ་ནང་ནས་བ བས་པར་མཛད་དམ་ཞེས་ ས།

༢༡ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ལ་པོ་ལ། ལ་པོ་ ི་ལོར་ཤོག ༢༢ ངའི་ ་ཡིས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་སེང་གེ་ཁ་བཅད་པས། ང་
ནི་སེང་གེས་ ས་པར་མ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་ཉེས་མེད་ཡིན་ལ། ལ་པོའི་མ ན་ འང་

ོང་རེག་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མ་ ས་པས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༣ ལ་པོ་ཤིན་ ་དགའ་ནས་ ་ནི་ཨེལ་དོང་
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ནང་ནས་ཡར་འཐེན་པར་བ ོས། ་ནི་ཨེལ་དོང་ནང་ནས་ཡར་འཐེན་ ེས་ ས་ ེང་ ་ ས་ ོན་ཅི་ཡང་
ཕོག་མེད་དེ། དེ་ནི་ཁོ་རང་ ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན་ནོ༎ ༢༤ ལ་པོས་བཀའ་ཕབ་ནས་ ་ནི་ཨེལ་

་ག གས་ ེད་མཁན་ ི་མི་དེ་ མས་དང་། དེ་དག་གི་ ང་མ་ ་ ག་དང་བཅས་པ་སེང་གེའི་དོང་ནང་ལ་
ག ག་ ་བ ག དེ་དག་དོང་མཐིལ་ལ་ ང་རག་བར་ ། སེང་གེས་ ེར་མོས་༼མ་ཡིག་ ། ལ་བར་ ར་ཏེ་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བ ང་ ེ་ཤ་ཉོག་ ས་ཉོག་ ་བཏང་།

༢༥ དེ་ ས། ལ་པོ་ ར་ཡས་བཀའ་བ གས་ཏེ། ལ་ཡོངས་ ི་ ོགས་སོ་སོ་དང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་དང་།
རིགས་སོ་སོའི་མི་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་པར་ཤོག ༢༦ ད་ ་ངས་བཀའ་ཕབ་ ེ་ངའི་མངའ་
འོག་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་དག་གི་དམངས་ཐམས་ཅད་ནི། ་ནི་ཨེལ་ ི་ ་ཡི་ ང་ ་ ག་ཅིང་འདར་དགོས་
པར་བ ན་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་གཏན་ ་གནས་པའི་ ་དེ་ཡིན། ཁོང་གི་ ལ་ ེ་ནི་ནམ་ཡང་
ཉམས་པར་མི་འ ར་ལ། ཁོང་གི་དབང་ གས་ ི་མཐའ་ནམ་ཡང་ཟད་ ་མེད། ༢༧ ཁོང་གི་མི་ མས་ལ་མགོན་

བས་མཛད། མི་ མས་ ོབ་པར་ ེད། ནམ་མཁའ་དང་ས་ ེང་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འ ལ་བ ན་པ་དང་།
་ནི་ཨེལ་སེང་གེའི་ཁ་ནས་བ བས་པར་མཛད་ཅེས་བ ན།

༢༨ དེ་ ར། ་ནི་ཨེལ་ནི་ ལ་པོ་ ར་ཡ་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་དང་། ཏ་ཟིག་གི་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ལ་ ོད་
པའི་ ས་ ། བདེ་བའི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ ིན་བ ད་དོ༎

༧ ཱ་བེལ་ ལ་པོ་བེལ་ཤ་ཙར་ ི་ ི་ལོ་དང་པོར། ་ནི་ཨེལ་ ིས་མལ་ ིའི་ ེང་ནས་ ི་ལམ་ཞིག་ ིས་
ཏེ་ ད་པའི་ནང་ ་ ི་ ས་གང་ ང་ཞིག་ཤར་བས། ི་ལམ་དེ་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ཅིང་དེའི་བ ན་དོན་

གཤམ་ ་བཤད་པར་ འོ༎
༢ ་ནི་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ ི་ ས་ཤིག་མཐོང་ ང་ ེ། ནམ་མཁའི་ ོགས་

བཞི་ནས་ ང་ལངས་ཏེ། ་མཚའི་ངོས་ ་ ང་བ་ལ། ༣ གཅན་གཟན་ག མ་པོ་བཞི་ ་མཚའི་ནང་ནས་ ིར་
མངོན། དེ་དག་རེ་རེའི་ག གས་ མ་མི་འ ་ ེ། ༤ ཐོག་མར་ ང་བ་དེ་ནི་སེང་གེ་དང་འ ་ཞིང་། ག་ ོད་

ི་གཤོག་པོ་ཐོགས་ཡོད། ངས་ ་བཞིན་པའི་ བས་ ། གཅན་གཟན་ ི་གཤོག་པ་ ིས་ཏེ་ཡར་ལངས་ ང་།
མི་དང་འ ་བར་ ང་བ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་ཡར་ལངས་པར་མ་ཟད། མིའི་སེམས་དང་ཡང་ ན་པར་ ར།
༥ གཅན་གཟན་གཞན་ཞིག་ནི་དོམ་དང་འ ་ལ། དེ་ནི་གཅན་གཟན་གཉིས་པ་དེ་ཡིན། ཙག་ ར་བ ད་ཅིང་
ཁ་ནང་ ་ ིབས་མ་ག མ་བ ང་ ེ་བ ད་ ང་། ་ཞིག་གིས་གཅན་གཟན་འདི་ལ། ཡར་ལངས་ཏེ་ཤ་མང་པོ་

ར་མིད་ ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༦ དེའི་ ེས་ ་ངས་བ ས་པ་ལ། གཟིག་དང་འ ་བའི་གཅན་གཟན་ཞིག་
མངོན་ ང་ཞིང་གཤོག་པ་བཞི་དང་ ན། གཅན་གཟན་འདི་མགོ་བོ་བཞི་ཡོད་པར་མ་ཟད། དབང་ཆ་ཡང་
ཆེན་པོ་དང་ ན།

༧ དེའི་ ེས་ ་ངས་ ི་ ས་ལས་ ི་ ོད་ནས་བ ས་པ་ལ་གཅན་གཟན་བཞི་བ་དེ་མཐོང་ ང་། དེ་ནི་ཤིན་
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་འཇིགས་ ་ ང་ལ་ ོབས་དང་ ན། ཤེད་ གས་ ང་ཤིན་ ་ཆེ་ལ་ གས་ ི་སོ་དང་ ན་པས་ ར་མིད་
ེད་ཅིང་ ད་པར་ ེད་པ་དང་། ག་མར་ ས་པ་ མས་ ོག་རོལ་ ་གཏོང་ངོ་༎ གཅན་གཟན་འདི་ནི་ ོན་
ི་གཅན་གཟན་ག མ་དང་མི་འ ་བར་མགོ་ན་ ་བ ་དང་ ན། ༨ ངས་ ་འདི་དག་ལ་ ་བཞིན་པའི་
བས་ ། དེ་དག་གི་ ོད་ནས་ ་ ང་ ་ཞིག་ ེས་ ང་། ོན་ཆད་ ི་ ་དེ་དག་གི་ ོད་ནས་ ་ག མ་ ་ ང་

འདིའི་མ ན་ ་ཡོད་པས་དེ་དག་ ་བ་ནས་ ང་ངོ་༎ ་འདི་ལ་མིག་ཡོད་ཅིང་དེ་ནི་མིའི་མིག་དང་འ ་ལ།
ཁ་ཡོད་ཅིང་དེ་ལས་ ད་ཆ་བ ིད་པོ་དག་ ང་བར་ ེད། ༩ ངས་བ ས་པ་ལ། ི་ཞིག་བ གས་ཡོད་པ་མཐོང་
བ་དང་། དེའི་ ེང་ ་མི་འ ར་གཏན་གནས་པ་གང་བ གས་འ ག ཁོང་གི་ན་བཟའ་ནི་དཀར་ཞིང་གཙང་
བའི་ཁ་བ་དང་འ ་ལ། ད ་ ་ནི་ ག་བལ་གཙང་མ་དང་འ ། ནོར་ འི་ ི་དེ་ནི་མེ་ ེ་དང་དེའི་འཁོར་ལོ་
ནི་མེ་ ག་པོའོ༎ ༡༠ ཁོང་གི་ ང་ ་ ་བོ་ཤོར་བ་ ་ འི་མེ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ ་མཁན་ ི་ ོང་
མང་པོ་དང་། ཁོང་གི་ ང་ ་འ ེང་མཁན་ ི་འ མ་མང་པོ་ཡོད། ཁོང་ཉིད་བ གས་ཏེ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་

ོམ་ཞིང་ ེགས་བམ་ཡང་ཁ་ ེས་ནས་མ ན་ ་བཞག་ཡོད། ༡༡ དེ་ ས་ངས་བ ས་པ་ལ། གཅན་གཟན་དེ་
ནི་ ས་ ད་ཆ་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་དབང་གིས་བསད་དེ་ ས་པོ་ག བ་ནས་མེ་ནང་ ་ ལ། ༡༢ དེ་འ ོས་ ི་
གཅན་གཟན་ མས་ལ་ནི། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་རག་བར་ ་དབང་ཆ་འ ོགས་ ང་། ཚ་

ོག་ ར་བཞིན་མ་ ངས་པར་བཞག་གོ།
༡༣ ངས་ནམ་ ང་གི་ ི་ ས་ ི་ ོད་ནས་བ ས་པས། མིའི་ག གས་ ་ བ་པ་ཞིག་ ིན་ལ་བཞོན་ཏེ།

གཏན་ ་མི་འ ར་བ་གང་དེའི་ ང་ ་ ེབས། ༡༤ དབང་ཆ་དང་། གཟི་བ ིད་དང་། མི་ ེ་ཐོབ་པས་ ོགས་སོ་
སོ་དང་། ལ་ ེ་སོ་སོ་དང་། རིགས་སོ་སོས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་མཛད། ཁོང་གི་དབང་ཆ་ནི་གཏན་ ་གནས་
པས་ནམ་ཡང་འདོར་ཐབས་མེད་ལ། ཁོང་གི་ ལ་ ེ་ནི་ནམ་ཡང་ཉམས་པར་མི་འ ར།

༡༥ ང་ ེ་ ་ནི་ཨེལ་ལ་མཚན་ན། ངའི་ མ་ཤེས་ནི་ཁོང་ནས་འ གས་ཤིང་། ངའི་ ད་པའི་ནང་གི་ ི་
ས་ ིས་ང་རང་འཚབ་ ་བ ག ༡༦ ང་མ ན་འ ག་པ་ཞིག་གི་གམ་ ་བཅར་ནས། ཁོ་ལ་འདི་དག་གི་དོན་

དངོས་གནས་ ལ་འ ི་ ས། ཁོས་ང་ལ་དོན་དག་དེའི་འ ེལ་བ་གསལ་བ ོད་ ས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༧ གཅན་
གཟན་ག མ་པོ་འདི་བཞི་ནི་ ལ་པོ་བཞི་འཇིག་ ེན་ ་འ ོན་པའི་ གས་ཡིན་ལ། ༡༨ ་ན་མེད་པ་གང་
དེའི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལ་ ས་གཏན་ ། ལ་ ེ་ཐོབ་ ེ་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ཟེར།
༡༩ དེ་ ས་ངས་གཅན་གཟན་བཞི་བ་དེའི་གནས་ ལ་ཤེས་པར་འདོད་དེ། དེ་ནི་ཅིའི་ ིར་ ོན་གཅན་གཟན་
བཞིའི་གནས་ ལ་དང་མི་འ ་བར། འཇིགས་ ་ ང་ཞིང་ གས་ ི་མཆེ་བ་དང་ཟངས་ ི་ ེར་མོ་ཡོད་པས།

ར་མིད་ ེད་ཅིང་ ་པར་ ེད་ལ། དེ་འ ོས་ མས་ ོག་རོལ་ ་གཏོང་བར་ ེད་པ་ཡིན། ༢༠ མགོ་ན་ ་བ ་
དང་ ན་ལ་ ་གཞན་ཞིག་ ང་ ེས་ཏེ། ་དེས་མ ན་ན་ཡོད་པའི་ ་ག མ་བ ག་པར་ ས། ་དེ་ལ་མིག་
དང་ཁ་ཕོ་གཏམ་ ེད་ ི་ཁ་ཡོད་ལ། རིགས་ ་ ར་བ་གཞན་དག་དང་བ ར་ན་ ག་ ལ་ ི་ མ་པ་ཞིག་ ང་
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མངོན་འ ག ༢༡ ངས་བ ས་པ་ལ། ་ཡིས་དམ་པའི་དམངས་དང་ག ལ་བ ེས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་ ལ་བར་
ར། ༢༢ གཏན་ ་མི་འ ར་བ་དེ་ཕེབས་ནས་ ་ན་མེད་པ་གང་གི་དམ་པའི་དམངས་ མས་དཀར་འདོན་
ས་ ེས། ད་གཟོད་དམ་པའི་དམངས་ལ་ ལ་ ེ་ཐོབ་པའི་ ས་དེར་ ེབས་པ་ཡིན། ༢༣ མ ན་འ ག་པ་དེས་

འདི་ ད་ ། གཅན་གཟན་བཞི་བ་དེ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་འ ང་བར་འ ར་བའི་ ལ་ ེ་བཞི་བ་དེ་ཡིན་ལ།
ལ་ ེ་གཞན་དག་དང་མི་འ ་བར་དེས་ ལ་ཐམས་ཅད་ ར་མིད་ ེད། ོག་རོལ་ ེད། བ ད་པར་འ ར་།

༢༤ ་བ ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ལ་ ེ་འདིར་ ལ་པོ་བ ་འ ང་བའི་ གས་ཡིན་ལ། དེའི་ ེས་ ་ ར་ཡང་ ལ་པོ་
གཅིག་འ ང་ཞིང་། དེ་ནི་ ོན་མ་དག་དང་མི་འ ་བར་ ལ་པོ་ག མ་འ ལ་བར་འ ར། ༢༥ ཁོས་ ་ན་མེད་
པ་གང་ལ་ཁ་ཕོ་གཏམ་ཞིང་། ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ ག་ལ་གཏོད་པ་དང་། ས་
མཚམས་དང་ ིམས་ གས་ མས་བ ར་བར་འདོད། དམ་པའི་དམངས་ མས་ ང་ལོ་གཅིག་དང་། ལོ་གཉིས་
དང་། ལོ་ ེད་ ི་རིང་ལ་དེའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར། ༢༦ ཡིན་ནའང་། ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་ ིས་དེ་ལ་ཞལ་

ེ་གཅོད་པར་འ ར། ཁོའི་དབང་ཆ་ ས་ནམ་ཡང་འ ོག་པར་འ ར། བ ག་པར་འ ར། ཚར་གཅད་པར་
འ ར་རོ༎ ༢༧ ལ་ཁམས་དང་། དབང་ཆ་དང་། གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་དབང་ཆ་ ་ན་མེད་པ་གང་
དེའི་དམ་པའི་དམངས་ མས་ལ་གནང་བར་འ ར། ཁོང་གི་ ལ་ ེ་ནི་ ས་གཏན་ ་གནས་ཤིང་། དབང་
འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་དང་། ཁོང་གི་ ེས་ ་ གས་པར་འ ར་ཞེས་ ས།

༢༨ དོན་འདི་དེ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཏོ༎ ང་ ་ནི་ཨེལ་ ི་སེམས་ནི་ཤིན་ ་དངངས་ཤིང་གདོང་མདོག་
ང་འ ར་ཡང་། དོན་དེ་ཡིད་ལ་བ ང་ནས་ཡོད་དོ༎

༨ ལ་པོ་བེལ་ཤ་ཙན་ ི་ ིད་ལོ་ག མ་པར། ང་ ་ནི་ཨེལ་ལ་ ི་ ས་ཤིག་མངོན་ ང་། དེ་ནི་ ོན་ཆད་
མཐོང་བའི་ ི་ ས་དེའི་ ེས་ནས་ ང་བ་ཡིན། ༢ ངས་ ི་ ས་དེ་མཐོང་བའི་ ས་ ། རང་གི་ ང་ངོར་

ཨེ་ལམ་ ོངས་ ི་ ་ཤན་མཁར་༼ཡང་ན། ཕོ་ ང་།༽ ་ཡོད་པ་དང་འ ་ལ། ི་ ས་དེ་ ་ལ་ཨིའི་གཙང་
འ མ་ ་མཐོང་བ་དང་ཡང་འ ། ༣ ངས་ཡར་བ ས་པ་ལ། ་གཉིས་དང་ ན་པའི་ ག་ ག་ཅིག་གཙང་
བོའི་འ མ་ ་འ ེང་འ ག་པ་མཐོང་ལ། དེའི་ ་གཉིས་ནི་ཤིན་ ་རིང་ངོ་༎ འདི་ ོགས་ ི་ ་ནི་ཕར་ ོགས་

ི་ ་ལས་རིང་ཞིང་། ་རིང་བོ་དེ་ནི་ ེས་ནས་ ེས་པ་ཡིན། ༤ ངས་ ག་ ག་དེས་ བ་དང་། ང་དང་། ོ་
ོགས་ ་ ་ག ག་ ེད་པ་མཐོང་ ང་། གཅན་གཟན་ཡང་དེའི་མ ན་ ་ ོད་མི་ གས་ལ། དེའི་ ་འོག་ནས་
ོབ་ བ་མཁན་ཞིག་ ང་མི་འ ག་པར། དེས་ཅི་འདོད་ ་ ོད་ཅིང་རང་མཐོ་རང་ཆེ་ ེད། ༥ ངས་བསམ་

གཞིགས་གཏོང་བཞིན་པའི་ བས་ ། ར་ ག་ཅིག་ བ་ ོགས་ནས་འོངས་ཏེ་ ལ་ ོགས་ ན་ ་བ ོད་ཅིང་།
ིག་པ་ ལ་དང་མི་རེག་པར་ ེད་ལ། ར་མ་འདིའི་མིག་གཉིས་ཀའི་དབར་ ་ ་ ད་པར་བ་ཞིག་ ང་འ ག

༦ དེ་ནི་ ོན་ཆད་ངས་གཙང་བོའི་འ མ་ ི་ ་གཉིས་དང་ ན་པའི་ ག་ ག་དེའི་ ོགས་ ་སོང་ཞིང་། ཁོང་
ོ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ ང་བར་ཆས། ༧ ངས་ར་ ག་དེ་ ག་ ག་གི་ཉེ་སར་བཅར་ཞིང་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོས་ ་
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ག ག་ ས་པས་དེའི་ ་གཉིས་ཀ་བཅག་པ་མཐོང་ ང་། ག་ ག་དེའི་མ ན་ ་འ ེང་མི་ གས་ཏེ། དེས་
ག་ ག་ལ་ ་ག གས་ ས་ནས་ས་ ་བ ེལ་ཞིང་ ོག་རོལ་ ་བཏང་། ས་ ང་ ག་ ག་དེའི་ལག་འོག་

ནས་ ོབ་པར་མ་ ས།
༨ ་ ག་དེ་རང་མཐོ་ང་ ལ་ ག་པར་ཆེ་བའི་ ས་སམ་ཤིན་ ་དར་བའི་ ས་ ། ་ཆེན་པོ་དེ་ཆག་

ནས་ ་ འི་མཐའ་བཞི་ནས་ ོགས་བཞིར་༼མ་ཡིག་ ་ ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་ ད་པར་བ་བཞི་ ེས་ ང་།
༩ ་བཞིའི་ ོད་ ི་ ་གཅིག་ལས་ ་ ང་ཞིག་ ེས་པ་དང་། ོ་དང་། ཤར་དང་། ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་དེའི་

ོགས་ ་རིམ་བཞིན་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར། ༡༠ དེ་རིམ་བཞིན་ཆེ་ ་ ས་ནས་ནམ་མཁའི་ད ང་གི་མཚམས་
་ ེབས་ཤིང་། ནམ་མཁའི་ད ང་དང་ ར་ཚགས་ཐང་ ་ག གས་ཏེ་ ོག་རོལ་ ་བཏང་བར་མ་ཟད། ༡༡ དེ་

རང་མཐོ་ང་ ལ་ ག་པར་ཇེ་ཆེར་ ར་ནས་ནམ་མཁའི་ད ང་གི་ ེ་བོ་ལས་ ང་ ག་པར་བསམ་པས། ག་
པར་ ེ་བོ་ལ་ ལ་བའི་དམར་བསང་མེད་པར་ ས་ཤིང་། ེ་བོའི་དམ་པའི་གནས་བ ག་པར་ ས། ༡༢ ནོར་
འ ལ་ ི་དབང་གིས། དམག་ཚགས་དང་ ག་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་ཡང་དེ་ལ་ ད། དེས་བདེན་དོན་ས་

་ག ག་ཅིང་ཅི་འདོད་ ་ ད་ཅིང་། མི་འ བ་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ར། ༡༣ ངས་དམ་པ་ཞིག་གིས་
ད་ཆ་ལབ་ ིན་པ་ཐོས་པ་དང་། ཡང་དམ་པ་གཞན་ཞིག་གིས་ ད་ཆ་ལབ་ ིན་པའི་དམ་པ་དེ་ལ། ག་ ་

འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་གཏོར་བ ག་ ས་པའི་ཉེས་པ་དང་། དམ་པའི་གནས་དང་དམག་ཚགས་༼ཡང་
ན། ད ི་སི་རལ་ ི་དམག་ཚགས།༽ ོག་རོལ་ ་བཏང་བའི་ ི་ ས་དེ་ནམ་ཞིག་ལ་མངོན་ ་འ ར་བ་ཡིན་
ཞེས་ ་བཞིན་པ་ཐོས། ༡༤ ཁོས་ང་ལ། ཉིན་ཉིས་ ོང་ མ་བ འི་ ེས་ ། དམ་པའི་གནས་དེ་གཙང་བར་འ ར་
ཞེས་ ས།

༡༥ ང་ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ ི་ ས་དེ་མཐོང་བས། དེའི་ནང་གི་དོན་ མས་ ོགས་པར་འདོད་པ་ལ། ོ་ ར་ ་
མི་དང་འ ་བ་ཞིག་ངའི་མ ན་ ་ ོང་ངེར་ལངས་ ང་། ༡༦ ངས་ཡང་ ་ལ་ཨིའི་གཙང་བོའི་ངོགས་གཉིས་
ནས་མི་ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས། གབ་རི་ཨེལ་ལགས། མི་འདིར་ ི་ ས་དེ་ཤེས་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ཟེར་བ་
ཐོས། ༡༧ ཁོ་རང་ང་འ ེང་བའི་ ལ་ ་ ེབས། ཁོ་རང་ ེབས་པ་ན། ང་རང་ ེལ་འ བ་ངང་ཁ་ བ་ ་ཉལ་
བས། ཁོས་ང་ལ། མི་ ་ལགས། ོད་ ིས་ཤེས་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་མ་འོངས་པར་འ ེལ་བའི་ ི་ ས་
ཤིག་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༨ ཁོས་ང་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ ིན་པའི་ ས་ ། ངས་ངོ་གདོང་ས་ ་ ན་ཏེ་གཉིད་པར་

ར། ཁོས་ང་ལ་རེག་རེག་འགའ་ ས་ཏེ་ཡར་བ ོར་ནས་ལངས་ ་བ ག་ནས། ༡༩ འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་
ལ་ གས་ ོས་པའི་ ེས་འ ང་བའི་དོན་ མས་བཤད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་མ་འོངས་པའི་ ས་
དང་འ ེལ་བ་ཡོད། ༢༠ ོད་ ིས་ ་གཉིས་དང་ ན་པའི་ ག་ ག་ཅིག་མཐོང་བ་དེ་ནི། མ་ ་དང་ཏ་ཟིག་
གི་ ལ་པོ་གཉིས་ཡིན་ལ། ༢༡ ར་ ག་དེ་ནི་རོ་མའི་༼རོ་མ་ལ། མ་ཡིག་ ་ཧེ་ལེན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ ་དེ་

ར་འ ང་བར་འ ར།༽ ལ་པོ་དང་། མིག་གཉིས་དབར་ ི་ ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ ལ་པོ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། ༢༢ ་
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ཅོ་ཆག་ ང་དེའི་ ལ་ནས་ ར་ཡང་ ་བཞི་ ེས་པའི་ ་བཞི་བོ་དེ་ནི་ ལ་ ེ་བཞི་ ེ། ལ་ ེ་འདིར་འ ང་
བར་འ ར་ཡང་། དེའི་དབང་ གས་ནི་དེ་ལ་མི་དོ་བ་ཡིན། ༢༣ ལ་ ེ་འདི་བཞིའི་མཐའ་མའི་ ས་ ། ནོར་
འ ལ་བཟོ་མཁན་ ི་མི་དེ་ མས་ ིས་ ལ་ཡོངས་ཁེངས་པར་འ ར་བས། ལ་པོ་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ལ་
གདོང་ག ག་ བ་ ིས་ཁེངས་ཤིང་གཡོ་ ར་ ོམ་པར་འ ར། ༢༤ ཁོའི་དབང་ གས་ནི་རང་ཉིད་ལ་བ ེན་པ་
མ་ཡིན་ཡང་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ནས། ཐལ་ གས་པའི་གཏོར་བ ག་ ེད་པར་འ ར། ་དོན་ཐམས་ཅད་
འ བ་ཅིང་རང་དགར་ ་ ད་པས་ ས་མ ་ཅན་དང་དམ་པའི་དམངས་ མས་བ ག་པར་འ ར། ༢༥ ཁོས་
དབང་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ལག་པའི་ནང་གི་གཡོ་ ་ མས་འ བ་པར་ ེད་ཅིང་། རང་མཐོ་ང་ ལ་ཤིན་ ་
ཆེ་བར་འ ར། མི་གཞན་ ིས་ ་ ིག་ཅི་ཡང་ ས་མེད་པའི་ ས་ ་མི་མང་པོ་བ ག་པར་ ེད་པ་དང་། ཡར་
ལངས་ཏེ་ ེ་བོ་ ན་ ི་ ེ་བོ་ལ་ ོལ་བར་འ ར་བས། མཐར་མིའི་ལག་པ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ཞིག་གིས་མེད་
པར་ ་གཏོང་ངེས། ༢༦ ཉིན་ཉིས་ ོང་ མ་བ འི་ ེས་ ་འ ང་བར་འ ར་བའི་ ི་ ས་ནི་བདེན་པ་ཡིན་
ཡང་། ོད་ ིས་ ི་ ས་འདི་གསང་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་མ་འོངས་པའི་ ས་ ི་ཉིན་མང་པོ་དང་
འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༧ དེ་ནས་ང་ ་ནི་ཨེལ་ ན་པ་རབ་རིབ་ ི་ ོང་ནས་མི་སད་པར་ཉིན་འགར་ན་ཚ་ ང་ནས་བ ད་པ་
དང་། ག་བ ེད་ ང་ ེས་ ལ་པོའི་ ་བ་ མས་བ བས་པ་ཡིན། ང་རང་ ི་ ས་འདིས་ངོ་མཚར་ ་བ ག་

ང་། མི་གཞན་ ་ཞིག་གིས་ ང་དེའི་ནང་གི་དོན་ མས་ ོགས་པར་མི་འ ར་རོ༎

༩ མ་ འི་རིགས་ ་གཏོགས་པ་ཨ་ཧས་ཝེ་རོས་ ི་ ་ ར་ཡ་ཀལ་དི་བའི་ ལ་པོ་བ ོས་པའི་ལོ་དང་པོ་
ེ། ༢ ཁོའི་ ིད་ལོ་དང་པོར། ང་ ་ནི་ཨེལ་ ིས་དཔེ་ཆ་ལས། གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་

ལ་བབས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ོངས་པར་ ས་པའི་ལོ་ཚད་ནི་ལོ་ངོ་བ ན་ ་ཡིན་པར་བ ོས་པ་དེ་ ོགས་
པས། ༣ ངས་ ང་གནས་བ ང་བར་མ་ཟད། གསོ་མ་གོས་ ་ ོན་ཞིང་ ས་ལ་ཐལ་བ་གཏོར་ནས། ོ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་ ་འབོད་ ས། ༤ ངས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ ི་ ་ལ་ ོན་
ལམ་བཏབ་ཅིང་ ོན་ངོས་ལེན་ ས་ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། བས་ཆེ་ཞིང་ ས་པར་འོས་པའི་ ་
ལགས། ེད་ ིས་གཙ་བོ་ལ་དགའ་ཞིང་། གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་བ ི་བའི་མི་ མས་ལ་ཞལ་ཆད་བ ང་ ེ་

མས་སེམས་བ ེད་ཅིག ༥ ངེད་ཅག་གིས་ནོར་འ ལ་བཟོས་ཤིང་ཉེས་པ་བསགས། ལོག་པར་ གས་ཤིང་ བ་
འགལ་ ས། ེད་ ི་བཀའ་ ང་དང་ ིག་ཡིག་ལ་ བ་ ིས་ ོགས་ནས། ༦ ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་

མས་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་བ ར་ནས་ང་ཚའི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་དང་། མེས་པོ་དང་། ལ་ ེའི་མི་སེར་ཐམས་
ཅད་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་དེར་མ་ཉན་པས་ལན། ༧ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དེ་ཡིན་
ལ། ངེད་ཅག་ནི་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་ མས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་

ལ་མི། དེ་མིན་ད ི་སི་རལ་ ི་འབངས་མི། ཡང་ན་ཉེ་སར་གནས་པའམ། ང་ ་གནས་པའི་ ེད་ ིས་ ལ་
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ེ་གཞན་ ་མཐར་བ ད་པ་དེ་ མས་ ིས་དེ་རིང་དང་འ ་བར། ེད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། ༨ ེ་གཙ་བོ་
ལགས། ངེད་ཅག་དང་ངེད་ཅག་གི་ ེ་བོ་དང་། འགོ་བ་དང་། མེས་པོ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བས་
ཐམས་ཅད་ངོ་གནོངས་དགོས་པར་འ ག ༩ གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ནི་མི་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་བཟོད་
བ ན་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན་ཡང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་ བ་འགལ་ ས་པ་དང་། ༡༠ གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་

་ཡི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་མངགས་ནས་ངེད་ཅག་ལ་
གསལ་བ ོད་ ེད་ ་བ ག་པའི་ ིམས་ གས་ ང་ ལ་བཞིན་ ་མ་བ ིས་པ་ཡིན། ༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ཐམས་
ཅད་ ོད་ ི་ ིམས་ གས་དང་འགལ་ཞིང་ལོག་པར་ གས་པ་དང་། ེད་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་མ་ ས་པས།

ེད་ ི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེའི་ ིམས་ གས་ ་བཀོད་པའི་དམོད་ཚག་དང་གནའ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་
འཕོས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་ཡིན། ༡༢ ཁོང་གི་གནོད་ ོན་ཆེན་མོ་
ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་ཕབ་ནས། ངེད་ཅག་ལ་ཉེན་བ ་བཏང་བ་དང་ངེད་ཅག་གི་དཔོན་པོར་ཞལ་ ེ་གཅོད་
པའི་གཏམ་ མས་མངོན་འ ར་ ེད་ ་བ ག ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གང་མཛད་པ་དེ་འ ་ཞིག་གནམ་འོག་འདི་
ནས་ ་ལའང་མ་མཛད་དོ༎ ༡༣ མོ་ཤེའི་ ིམས་ གས་ ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་བབས་

ང་། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ིན་ བས་ ས་ནས། ངེད་ཅག་ ག་ཉེས་དང་ ལ་ཏེ་ ིར་
འཁོར་བ་དང་། ེད་ ི་བདེན་དོན་ཤེས་ཐབས་ ་མ་འབད་པ་ཡིན། ༡༤ དེ་བས། གཙ་བོས་གནོད་ ོན་འདི་
ཆེད་ ་ང་ཚའི་ ེང་ ་ཕབ་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་
ནི་ ང་བདེན་ཡིན་ཡང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན། ༡༥ གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་
ལགས། ེད་ ིས་ ོན་ཆད་ ེད་ ི་མ ་ ས་ ན་པའི་ ག་གིས་ ེད་ ི་ ་འབངས་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་
འོང་ ེ། དེ་རིང་དང་འ ་བར་རང་ཉིད་ལ་མཚན་ ན་འབར་ ་བ ག ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་
ཤིང་ངན་ལ་ ད། ༡༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་རང་གི་ མས་དང་ ང་བདེན་ལ་གཞིགས་ནས། ེད་ ི་

གས་ ོ་བ་དང་ཞེ་ ང་ ེད་ ི་མཁར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ེ། ེད་ ི་དམ་པའི་རི་དང་འ ལ་ ་ གས་ཤིག ཡེ་
་ཤ་ལེམ་དང་ ེད་ ི་ ་འབངས་ མས་ནི། ངེད་ཅག་གི་ནག་ཉེས་དང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ག་ཉེས་ ི་

དབང་གིས་མཐའ་བཞིའི་མི་ མས་ ིས་འ ་བཞིན་འ ག ༡༧ ངེད་ཅག་གི་ ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་གཡོག་
པོའི་ ོན་འདེབས་དང་ ་འབོད་ལ་གསན་ནས། རང་གི་ཞལ་ ི་འོད་ ིས་ ེད་ ི་ ོངས་པར་ ས་པའི་དམ་
པའི་གནས་དེ་གསལ་བར་ ེད་རོགས། ༡༨ ེ་ངའི་ ་ལགས། ེད་ ིས་ ན་ གས་ཏེ་གསོན་ཅིག ན་ ེས་ཏེ་
གཟིགས་ཤིག ངེད་ཅག་གི་ ོངས་པར་ ས་པའི་ ལ་དང་ ེད་ ི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པར་ གས་པའི་མཁར་
ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིག ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་ ང་ ་ ་འབོད་ ེད་པ་འདི་ནི། ངེད་ཅག་གི་ ང་བདེན་

ི་ཆེད་མ་ཡིན་པར། ེད་ལ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ན་ ིར་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ༡༩ གཙ་བོ་ལགས་གསོན་
ཅིག གཙ་བོ་ལགས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས། གཙ་བོ་ལགས་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས། ེད་ ི་ ིར་ ་ ས་
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འ ངས་མི་ ེད་པར་ཤོག ངའི་ ་ལགས། མཁར་འདི་དང་དམངས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ེད་ ིི་མཚན་
འོག་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༢༠ ངས་གཏན་ ེད་ཅིང་ ོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། ངའི་ཉེས་པ་དང་ ལ་ ེ་འདིའི་དམངས་ད ི་སི་
རལ་བ་ མས་ ི་ཉེས་པ་ངོས་ལེན་ ས་ཤིང་། ངའི་ ་ཡི་དམ་པའི་རིའི་ཆེད་ ། གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་ཡི་ ང་

་ ་འབོད་ ས། ༢༡ ངས་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིན་ བས་ ། ོན་ཆད་ ི་ ས་ ི་ ོད་ནས་མཐོང་བའི་གབ་
རི་ཨེལ་དེ་བཀའ་བཞིན་ ར་བ་ ར་བར་འ ར་འོངས་ནས། དགོང་མོའི་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ཙམ་ལ།
ལག་པས་ངའི་ ས་ ེང་ ་བཞག་ ེ། ༢༢ ཁོས་ང་ལ་ ོབ་ ོན་འདི་ ད་གནང་ ང་། ་ནི་ཨེལ་ལགས། ད་

་ང་འོངས་ནས་ ོད་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ོ་ ོས་ ོལ་བར་ ེད། ༢༣ ོད་ ིས་ཐོག་དང་པོར་ ་འབོད་ ེད་
པའི་ ས་ ་ཡང་། ང་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་ ོད་ལ་འ ེལ་བ ོད་ ེད་པར་བ ལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ལ་བ ེ་
བའི་ ན་གཟིགས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན། དེ་བས་ ོད་ ིས་གཤམ་ ི་ ་དོན་འདི་དང་ ི་ ས་དེ་ལ་
བསམ་ ོ་བཏང་ ེ་ ོགས་པར་ ་དགོས། ༢༤ ོད་ ི་ ལ་ ེའི་དམངས་དང་ ོད་ ི་དམ་པའི་མཁར་ ི་ཆེད་

། བ ན་ ག་བ ན་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན། དེ་ནི་ནོར་འ ལ་མཚམས་གཅོད་པ་དང་། ངན་ཉེས་མེད་པར་
གཏོང་བ། གཏན་ ི་ ང་བདེན་འ ེན་པ༼ཡང་ན། མངོན་པ༽། ི་ ས་དང་ ང་བ ན་འགོག་པ། དེ་མིན་
ཆེས་དམ་པ་དེ་༼ཡང་ན། དམ་པའི་གནས།༽ལ་ གས་ མ་ ག་པའི་ ིར་ ་ཡིན། ༢༥ ོད་ ིས་ ོགས་དགོས་
པ་དང་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ ར་ ་འ གས་པར་བཀའ་ཕབ་པ་ནས། གས་ མ་ ག་པའི་

ེ་བོ་དེ་ ེབས་རག་བར་ ། ད་ ང་བ ན་ ་བ ན་དང་བ ན་ ག་ ག་ ་རེ་གཉིས་ཡོད། ཆེས་དཀའ་ཁག་
ཆེ་བའི་ ས་ ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་དང་ ང་ལམ་དང་བཅས་པ་བ ར་ ་བ ན་དགོས། ༢༦ བ ན་ ག་

ག་ ་རེ་གཉིས་འདས་ ེས། གས་ མ་ ག་པ་དེ་༼ཡང་ན། ཡོད་པ།༽ཚར་བཅད་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པར་
འ ར་ཞིང་། ལ་པོ་ཞིག་གི་དམངས་ མས་ ་ལོན་ཤོར་བ་བཞིན་འོངས་ནས། མཐར་མཁར་འདི་དང་དམ་
པའི་གནས་ ོག་པར་ ེད་པ་དང་། མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ག ལ་འ ེད་པར་འ ར། དེ་ ར་ ོངས་པར་
འ ར་བའི་དོན་ མས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན། ༢༧ བ ན་ ག་གཅིག་གི་ནང་ ། ཁོས་མི་མང་པོར་མནའ་འ ེལ་
འཇོག་ ང་། བ ན་ ག་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་འདས་ ེས། ཁོས་མཆོད་པ་དང་མཆོད་འ ལ་མཚམས་འཇོག་

་འ ག་ངེས། གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་རག་བར་ ། གཏོར་བ ག་ ེད་མཁན་ ག་ ོ་བ་
༼ཡང་ན། ལ་ ོངས་པར་ ེད་མཁན།༽དེ་འ ར་བ་ ར་འོངས་པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། ནམ་ཞིག་གཏོར་
བ ག་ ེད་མཁན་དེའི་ ས་ ེང་ ་༼ཡང་ན། ོངས་པར་ ས་པའི་ ལ་དེར་འཕོས་པར་འ ར།༽ གས་ ོ་
བ་འཕོས་པར་འ ར་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༠ ཏ་ཟིག་ ལ་པོ་ཀོ་རེས་ ི་ ིད་ལོ་ག མ་པར། བེལ་ཏེ་ཤ་ཙར་ ་འབོད་པའི་ ་ནི་ཨེལ་ལ་ ་དོན་
ཞིག་མངོན་ ང་། ་དོན་དེ་ནི་བདེན་པར་མཆིས་ཏེ་ག ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ང་བར་བ ན་པ་ཡིན།
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་ནི་ཨེལ་ ིས་ ་དོན་འདི་ ོགས་ལ་ ི་ ས་འདི་གསལ་བོར་ཤེས་སོ། ༢ དེ་ ས། ང་ ་ནི་ཨེལ་བ ན་ ག་
ག མ་ལ་ཡིད་ ོ་བའི་ངང་བ ད། ༣ ཟས་ཞིམ་པོ་མ་ཟོས་ཤིང་ཤ་ཆང་ཁ་ལ་མ་སོང་ལ། མ་ཡང་ ས་ལ་མ་

ག་པར་བ ན་ ག་ག མ་ལ་དེ་ ར་ ་ ས།
༤ ་བ་དང་པོའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན། ང་གཙང་བོ་ཆེན་པོ་ཧི་དེ་ཀེལ་ ི་འ མ་ ་ ོད་པ་ལ། ༥ མིག་ ེ་ ེ་

ཡར་བ ས་པ་ན། ས་ལ་གསོ་རས་ཞིབ་མོའི་ ་བ་ ོན་ཞིང་། ེད་པར་ ་ཕས་གསེར་ ི་ ་རགས་བཅིངས་
པ་ཞིག་མཐོང་ ང་། ༦ ཁོའི་ ས་ནི་ ག་ འི་མདོག་དང་འ ་ཞིང་། ངོ་གདོང་ནི་ ོག་འ ར་བ་དང་། མིག་

ང་ནི་མེ་དང་། ང་ལག་ནི་འོད་འཚར་བའི་ཟངས་དང་འ ་ལ། ད་ཆ་བཤད་པའི་ ་ནི་མི་མང་པོས་ ད་
གཅིག་ ་བ ས་པ་དང་འ ། ༧ ི་ ས་འདི་ང་ ་ནི་ཨེལ་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་ མས་ ིས་མཐོང་གིན་
མི་འ ག་ ང་། ཁོ་ཚ་ཤིན་ ་ ག་ནས་འ ོ་ཞིང་ཡིབ་པར་ ས་ཏེ། ༨ ང་གཅིག་ ་ལས་ ག་པར་མ་ ར།
ངས་ ི་ ས་ཆེན་པོ་འདི་མཐོང་ནས་ ས་ ོབས་ཉམས་ཤིང་ངོ་མདོག་འ ར་ཏེ། ོབས་ གས་ཟད་པར་ ར།
༩ ངས་ཁོས་ ད་ཆ་བཤད་པའི་ ད་དེ་ཐོས་ ང་ལ། དེ་ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་གཉིད་ གས་སོ༎
༡༠ ོ་ ར་ ། ལག་པ་ཞིག་ངའི་ ས་ ེང་ ་རེག་པས། ང་རང་ ས་མོ་དང་ལག་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ཟད་
ཡར་ལངས་ བ་པར་ ར། ༡༡ ཁོས་ང་ལ། བ ེ་བ་ཆེན་པོའི་ ན་གཟིགས་ཐོབ་པའི་ ་ནི་ཨེལ་ལགས། ངས་ ོད་
ལ་བཤད་པའི་ ད་ཆའི་དོན་ ོགས་དགོས་པས། ཡར་ལོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་ ོད་

ི་གམ་ ་མངགས་པ་ཡིན། ཁོས་ང་ལ་ ད་ཆ་དེ་བཤད་མ་ཐག ང་རང་འདར་འདར་ངང་ཡར་ལངས་པས།
༡༢ ཁོས་ང་ལ། ་ནི་ཨེལ་ལགས། ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ ིས་ཐོག་མ་ནས་ ོག་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མ་
འོངས་པའི་ ་དོན་ཤེས་དགོས་པར་ ས་པ་དང་། ོད་ ིས་ ་ཡི་ ང་ ་རང་སེམས་ག ན་པར་ ས་པས།

ོད་ ིས་ ད་ཆ་ མས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཟིན། དེ་བས་ང་ ོད་ ི་ ད་ཆ་དེའི་ ིར་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༡༣ ཏ་
ཟིག་ ལ་ཁབ་ ི་བ ད་ ལ་དེས་ང་ཉིན་ཉེར་གཅིག་གི་རིང་ལ་བཀག་འགོག་ ས། ནམ་ཞིག་ ོ་ ར་ ་ ེ་
བོ་ཆེན་པོ་༼ཕོ་ཉའི་དཔོན་པོ། མ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མ ངས།༽ མས་ ི་ ོད་ནས་མི་ཀ་ཨེལ་ང་ལ་

ོགས་ ེད་ ་འོངས་པས། ང་རང་ཏ་ཟིག་གི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ོད་ནས་བ ད་པ་ཡིན། ༡༤ ད་ ་ང་འོངས་
པ་ནི་ ལ་ ེ་འདིའི་དམངས་ མས་མ་འོངས་པར་འ ད་པར་འ ར་བའི་ ་དོན་ མས་ཤེས་ ་འ ག་ཆེད་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་ ས་འདི་ནི་མ་འོངས་པའི་ཉིན་མང་པོ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད། ༡༥ ཁོས་ང་ལ་དེ་ ར་
བཤད་ ིན་པའི་ བས་ ། ངས་མགོ་བོ་ ད་དེ་ ད་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པར་བ ད། ༡༦ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་
ཞིག་ལ། མི་དང་འ ་བ་ཞིག་ངའི་མ ་ལ་རེག་པས། ངས་རང་གི་མ ན་ ་ལངས་པའི་མི་དེ་ལ། ེ་ངའི་གཙ་
བོ་ལགས། ི་ ས་འདི་མཐོང་བས་ངའི་སེམས་ཆེ་ཆེར་ ག་ཅིང་ ོབས་ གས་མེད་པར་ ར། ༡༧ ངའི་གཙ་
བོའི་གཡོག་པོས་ངའི་གཙ་བོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ བ་བམ། ངས་ ི་ ས་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ ས་ལ་ གས་དང་
གསོན་ གས་མེད་པར་ ར་ཞེས་ ས། ༡༨ མི་དང་འ ་བ་དེ་ཡང་ང་ལ་རེག་པས། ང་ལ་ ོབས་ གས་དང་



་ནི་ཨེལ 10 – 11 1369

ན་པར་ ར། ༡༩ ཁོས་ང་ལ། བ ེ་བ་ཆེན་པོའི་ ན་གཟིགས་ཐོབ་པའི་མི་ལགས། ོད་རང་ ག་མི་དགོས་ཏེ།
ོད་བདེ་བར་ ོན། ོད་ ིས་ནམ་ཡང་དཔའ་ ིང་བ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ངས་ཁོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་པ་ཙམ་
ིས་ང་ལ་ ོབས་ གས་དང་ ན་པར་ ར་ནས། འདི་ ད་ ། ངའི་གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་ག ངས་རོགས་

གནོངས་དང་། ེད་ ིས་ང་ལ་ ོབས་ གས་བ ལ་ཏོ་ཞེས་ ས་པས།
༢༠ ཁོས་ང་ལ། ོད་ ིས་ང་རང་ཅིའི་ ིར་ ོད་ལ་ ག་ ་ཡོང་བ་ཤེས་སམ། ད་ ་ང་ ིར་ལོག་ ེ་ཏ་ཟིག་

གི་བ ད་དཔོན་དང་ག ལ་འ ེད་དགོས། ང་སོང་ ེས་རོ་མའི་༼མ་ཡིག་ ། ཡ་ཝན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བ ད་
དཔོན་འོངས་པར་འ ར། ༢༡ འོན་ ང་ངས་ ོད་ལ་ཡང་དག་པའི་དཔེ་ཆའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་དོན་ མས་

ོད་ལ་བཤད་པར་ ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ེ་བོ་ཆེན་པོ་མི་ཀ་ཨེལ་ལས་གཞན་ ས་ ང་ང་ལ་བ ད་དཔོན་འདི་
གཉིས་འགོག་ ེད་མི་ ས་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༡ ཡང་ཁོས་འདི་ ད་ ། མ་ འི་ ལ་པོ་ ར་ཡའི་ལོ་དང་པོར། ང་ཡར་ལངས་ནས་མི་ཀ་ཨེལ་ལ་
ོགས་ ས་ཏེ། ཁོ་རང་ ོབས་དང་ ན་པར་ ས་ ོང་། ༢ ད་ ་ངས་ ོད་ལ་ ་དོན་ངོ་མ་དེ་བ ན་

པར་ ། ཏ་ཟིག་ ་ ལ་པོ་ག མ་འ ང་བར་འ ར་ལ། ད་ ང་ ལ་པོ་བཞི་བ་ནི་ ལ་པོ་གཞན་ མས་ལས་
ོབས་འ ོར་མངའ་ཐང་དར་བར་འ ར།

༣ དེ་མིན་དཔའ་ ལ་དང་ ན་པའི་ ལ་པོ་གཞན་ཞིག་འ ང་ཞིང་། དེས་དབང་ཆེན་པོ་བ ང་ ེ་ཅི་
འདོད་ ་ ོད་པར་འ ར། ༤ ཁོ་རང་དར་བའི་ ེ་མོར་སོན་པའི་ ས་ ། ཁོའི་ ལ་ ེ་ཉམས་ནས་ ོགས་
བཞིར་༼ ོགས་ལ་མ་ཡིག་ ། ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽འཐོར་བར་འ ར་བ་དང་། འཐོར་ནས་ ང་ཁོའི་ ེས་
རབས་པར་མི་དབང་ལ། ལ་ ེ་ ོང་བའི་དབང་ཆ་ཡང་ཁོའི་ ོན་ཆད་དོ་ ར་མི་འོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་

ལ་ ེ་གཞན་ ིས་བཏོན་ནས། ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ལས་གཞན་པའི་མི་ མས་ལ་དབང་བར་འ ར་ཞེས་ ས།
༥ ོ་ ོགས་ ི་ ལ་པོ་ མས་ནི་ ོབས་དང་ ན་ཡང་། ཁོའི་དམག་དཔོན་ མས་ ི་ ས་ལས་གཅིག་ཁོ་

ལས་ ང་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ། དབང་ཆ་བ ང་ནས་དེ་དེའི་དབང་ གས་ཤིན་ ་ཆེ་བར་འ ར། ༦ ལོ་
འགའི་ ེས་ ། ཁོ་ཚས་ཕན་ ན་མཉམ་འ ེལ་ ས་ཏེ། ོ་ ོགས་ ལ་པོའི་ ་མོ་ཁ་ཆད་ ི་དོན་ ་ ང་ ོགས་

་བག་མར་འ ོ་བར་ ེད། ཡིན་ནའང་ ་མོ་དེས་ ོགས་ ེད་མི་ ས་ལ། ལ་པོ་དང་ ལ་པོའི་བ ེན་ས་ཡང་
གས་པར་མི་ ས། ་མོ་འདི་དང་། ཁོ་མོ་ ིད་འོངས་མཁན་དང་། དེ་མིན་ཁོ་མོ་ ེད་མཁན་དང་། དེ་མིན་དེ་
ས་ཁོ་མོར་རོགས་ ེད་མཁན་དང་བཅས་འཆི་བའི་ལམ་ ་ ོངས་ངེས།

༧ འོན་ ང་ ེས་ ་ ་མོ་དེའི་ཕ་ ིམ་༼མ་ཡིག་ ། ་བ་ཞེས་བཀོད་འ ག༽ནས་ ་༼མ་ཡིག་ ། ཡལ་
ག༽ཞིག་ ང་ ེ་ ་མ ད་ ་ ལ་ ིད་ ོང་བར་འ ར། ཁོས་དམག་ ིད་དེ་ ང་ ོགས་ ི་མཁར་ ོང་ནང་

་འ ལ་ནས་དེ་དག་ལ་ ོལ་བར་མ་ཟད། ལ་བར་ཡང་འ ར་ངེས། ༨ དེ་མིན་ཁོ་ཚའི་ ་འ ་དང་ གས་
། གསེར་ད ལ་ ི་ ོད་ཆས་དང་བཅས་པ་ཨེ་ཇིབ་ ་ ེར། ལོ་འགའི་རིང་ལ། ཁོ་རང་ ང་ ོགས་ ི་ ལ་པོ་
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མས་ལ་ ོལ་ ་མ་སོང་ངོ་༎ ༩ ང་ ོགས་ ལ་པོ་༼མ་ཡིག་ ། ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོ་ ོགས་ ལ་པོའི་
ལ་ཁོངས་ ་ གས་ ང་། ིར་རང་ ལ་ ་ ོག་པར་འ ར།

༡༠ ང་ ོགས་ ལ་པོའི་༼མ་ཡིག་ ། ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་གཉིས་ ིས་མ ང་ཐོགས་ཏེ་དམག་མི་མང་
པོ་བ ་བར་འ ར་ཏེ། དམག་འདི་དག་ནི་ ་བོ་དང་འ ་བར་ག་སར་ བ་པར་འ ར་བར་མ་ཟད། ོ་ ོགས་

ལ་པོའི་མཁར་ ོང་ལ་ ག་རག་བར་ ་ག ལ་འ ེད་ ་འ ོ་ངེས། ༡༡ ོ་ ོགས་ ལ་པོ་ ོས་ཏེ་ ང་ ོགས་
ི་ ལ་པོར་ག ལ་འ ེད་པར་འོངས་ཤིང་། ད ང་ཆེན་པོ་བཤམས་ནས་ ང་ ོགས་ ལ་པོའི་དམག་ མས་

ཁོའི་ལག་ ་འཆོར་བར་འ ར། ༡༢ ཁོའི་དམག་ མས་ ི་ང་ ལ་ཆེ་ ་འ ོ་ལ། ཁོའི་རང་ ོམ་ཡང་ཆེ་ ་འ ོ་
ངེས། ཁོས་དམག་ ི་ ོང་མང་པོ་འ ེལ་ ་བ ག་ ང་གཏན་ ི་ ལ་ཁ་ཐོབ་མི་ ིད། ༡༣ ང་ ོགས་ ི་ ལ་
པོ་ ིར་ལོག་ ེ་ ར་ལས་ ང་ ག་པའི་ད ང་ཆེན་པོ་བཤམས་ཤིང་། གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ལོ་ ངས་དེར་

ེབས་ཚ། ཁོས་ད ང་ཆེན་པོའི་ ེ་ ངས་ཤིང་དམག་ཆས་མང་པོ་ ེར་ནས་འོངས་ངེས། ༡༤ དེ་ ས། མི་མང་
པོ་ཡར་ལངས་ནས་ ོ་ ོགས་ ལ་པོར་ ོལ་བ་དང་། དེ་མིན་ ོད་ ི་ ལ་ ེའི་ ག་ ལ་བ་ མས་ ང་ཡར་
ལངས་ནས་ ི་ ས་དེ་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་མོད། འོན་ ང་དེ་དག་མཐར་ཉམས་པར་འ ར། ༡༥ ང་

ོགས་ ལ་པོས་ ོང་བ ིགས་ཏེ་མཁར་བཙན་པོ་ མས་ལེན་པར་འ ར་བས། ོ་ ོགས་ ི་དམག་མི་ མས་
ོད་མི་ གས་ཏེ། ག་དམག་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མས་བ ས་ ང་འ ེང་བར་མི་
གས། ༡༦ ཁོ་ལ་ ོལ་བར་འོངས་པ་དེས་ཅི་འདོད་ ་ ོད་པར་འ ར་ཏེ། ་ཞིག་ ང་ ང་ ོགས་ ལ་པོའི་

༼མ་ཡིག་ ། ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ང་ ་འ ེང་བར་མི་ གས། ཁོ་རང་ ལ་ ་འོང་བའི་ ལ་དེར་འ ེང་
ནས་ལག་པས་ཡོད་ཚར་བ ག་པར་འ ར། ༡༧ ཁོས་ ལ་ཡོངས་ ི་ ོབས་ གས་གཅིག་ ་བ ས་ཏེ། ང་
བོའི་ཁ་ཆད་བཞག་ཅིང་ཁ་ཆད་བཞིན་ ་ ོད་པ་དང་། རང་གི་ ་མོ་ ོ་ ོགས་ ལ་པོར་བག་མར་ ིན་ནས་
དེ་༼ཡང་ན། ཨེ་ཇིབ་ཅེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽ཉམས་ ་འ ག་འདོད་ ང་། འཆར་གཞི་དེ་རེ་བ་བཞིན་ ་མ་
འ བ་པས་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ར། ༡༨ དེའི་ ེས་ ་ཁོ་རང་ ིར་འཁོར་ནས་ ིང་ ན་མང་
པོ་འ ོགས་ ང་། དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་ ེ་རང་ལ་ཐེབས་པའི་གནོངས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་ནས།
གནོངས་པ་དེ་ཁོ་ལ་དབང་བར་ ་ངེས། ༡༩ ཁོ་རང་ ིར་རང་གི་མཁར་ ོང་ ་ལོག་ ེ། ཐང་ལ་འ ེལ་ནས་
མེད་པར་འ ར་ངེས།

༢༠ དེ་ ས། མི་ཞིག་ཁོའི་ཚབ་ ་ ལ་པོ་ ར་ཏེ། ད ་ ལ་བ ་མཁན་ མས་ ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ལ་ཡིད་
་འོང་བ་དག་ ་གཏོང་བར་ ེད། ལ་པོ་དེ་ ོ་བ་དང་ག ལ་འ ེད་པ་སོགས་གང་གི་ ེན་ཡང་མ་ཡིན་པར།

ཉིན་ ངས་མང་པོ་མ་ལོན་པར་མེད་པར་འ ར། ༢༡ དེའི་ ེས་ ་མི་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་གིས་ ལ་ ིད་ ོང་བར་
འ ར་ཏེ། གཞན་ ་ཞིག་གིས་ ང་ ལ་ ེ་གཟི་བ ིད་ཁོ་ལ་མ་ ད་ ང་། ཁོས་མི་ མས་ལ་ ་ ིག་ཅི་ཡང་
མེད་པའི་ ས་ ་ང་ཡག་ངོ་དགའི་གཏམ་ ིས་ ལ་ ེ་ཐོབ་པར་ ས། ༢༢ ཁོ་ལ་ ་བོ་ཤོར་བ་ ་ འི་དམག་མི་
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མང་པོ་ཡོད་པས། ཁོའི་མ ན་ ་ཐམས་ཅད་བ བས་ཤིང་ཉམས་པར་ ེད་ལ། མནའ་འ ེལ་ ི་ ེ་བོ་ཡང་དེ་
ར་ཉམས་པར་ ེད་ངེས། ༢༣ ེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་མནའ་འ ེལ་ ས་ ེས། ཁོས་དེ་ལ་གཡོ་ ་ ེད་པར་འ ར།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ོབས་ གས་ ང་ འི་དམག་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ང་ ོབས་
གས་ཆེན་པོར་བ ར་ངེས་ལ། ༢༤ གཞན་ལ་ ་ ིག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ས་ ། ཁོ་རང་ ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ཆེས་

ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་ ་འོངས་ནས། ཁོའི་མེས་པོ་དང་ཁོའི་མེས་པོའི་མེས་པོས་ ད་མ་ ོང་བ་ མས་ ད་དེ།
བཅོམ་ནོར་དང་། འ ོག་ནོར་དང་། ་ནོར་ མས་མི་མང་ལ་ ེར་བར་མ་ཟད། གཞན་ ི་མཁར་ ོང་གཏོར་
བར་འཆར་གཞི་འཐེན་ངེས། ཡིན་ནའང་། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ད་ཅིག་ཙམ་མོ༎

༢༥ ཁོ་རང་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་མ ན་ ་བ ོད་ཅིང་། དམག་ད ང་ཆེན་པོའི་ ེ་ ིད་དེ་ ོ་ ོགས་ ི་
ལ་པོར་ ོལ་བར་འ ར། ོ་ ོགས་ ི་ ལ་པོས་ ང་དམག་ད ང་གི་ ོབས་ གས་ཆེན་པོས་ག ལ་འ ེད་

པར་ ེད་ ང་ ོད་མི་ གས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞན་ ིས་ ོག་གཡོ་བཤམས་ནས་ ོ་ ོགས་ ི་ ལ་པོ་
བ ག་པར་འ ར། ༢༦ ལ་པོའི་ཟས་བཟའ་མཁན་ ིས་ཁོ་རང་ཉམས་པར་ ེད་པ་ ེ། ཁོའི་དམག་ད ང་
བ བས་པར་མ་ཟད། དམག་མི་མང་པོ་གསད་པར་འ ར། ༢༧ ལ་པོ་འདི་གཉིས་ལ་མཚན་ན། ཁོ་གཉིས་ ིས་
སེམས་ངན་འཆང་ཞིང་། མཉམ་ ་ ན་གཏམ་པར་ ེད་པ་དང་། ངན་གཡོ་འཐེན་ཡང་ ་བ་ མས་འ བ་
པར་མི་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ ེབས་ན། ་བཞག་ མས་ ོགས་པར་
འ ར་རོ༎ ༢༨ ང་ ོགས་ ལ་པོས་ ་ནོར་མང་པོ་ ེར་ནས་ ིར་རང་གི་ ལ་ ེར་ལོག་པར་འ ར། ཁོས་དམ་
པའི་ཞལ་ཆད་ངོ་ ོལ་ ེད་ཅིང་ཅི་འདོད་ ་ ོད་ ིན་རང་གི་ ལ་ ེ་དེར་ ིར་ལོག་གོ།

༢༩ ས་ཚད་ངེས་གཏན་དེར་ ེབས་ ེས། ཁོ་རང་ ིར་ ོ་ ོགས་ ་ ོག་པར་འ ར། ཐེངས་ ེས་མ་ནི་
ོན་མ་དང་མི་འ ་ ེ། ༣༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཀི་ཐིམ་པའི་ ་ མས་ཁོ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པས། ཁོ་རང་དཔའ་
མ་ ེ་ ིར་ ོག་པར་མ་ཟད། དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་ ོས་ཏེ་ཅི་འདོད་ ་ ད་པར་འ ར་བ་དང་།
ིར་ལོག་ནས་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་འདོར་མཁན་ མས་ལ་འ ེལ་བ་ ེད་པར་འ ར་རོ༎ ༣༡ ཁོ་བོར་དམག་

མང་ ་འཕེལ་ཞིང་། དམག་མི་དེ་དག་གིས་དམ་པའི་ ལ་ཏེ་མཁར་ ོང་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་པར་འ ར་
བ་དང་། ག་ ་ད ལ་ འི་དམར་བསང་འདོར་ཞིང་། བ ག་ཅིང་ ག་ ོ་བ་ མས་ག ག་པར་འ ར།
༣༢ ངན་བསགས་ཤིང་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ལ་ བ་འགལ་ ེད་མཁན་དེ་ཚ་ཁོས་ངོ་དགའི་ཚག་གིས་འ ག་པར་

ེད་ ང་། ་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པའི་ ་འབངས་ མས་ ིས་དཔའ་ངར་ཆེ་བའི་དོན་ མས་ ེད་པར་འ ར།
༣༣ དམངས་ ོད་ ི་ཤེས་རབ་ ན་པ་ མས་ ིས་མི་མང་པོར་ ོབ་ ོན་མཛད་པར་འ ར་ཡང་། དེ་དག་ ས་

ན་ ་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བའམ། མེས་འཚག་པར་འ ར་བའམ། གཞན་ ིས་བཅོམ་པར་འ ར་ངེས། ༣༤ དེ་
དག་འ ེལ་བའི་ཚ། བ ོར་མཁན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་འ ར་ཡང་། དེ་ནི་མི་མང་པོས་ངོ་དགའི་གཏམ་ ིས་
ཉེ་བར་བ ད་པ་ཙམ་ལས་མ་འདས། ༣༥ ཤེས་རབ་ ན་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་འ ེལ་བར་འ ར་
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ཡང་། དེ་ནི་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ལ་ ོང་བ ར་འཐོབ་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ཚ་མ ག་ལ་ ེབས་པའི་བར་ ་
དེ་དག་གཙང་ཞིང་ ི་མ་མེད་པར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ་དོན་
ཐམས་ཅད་མ ག་བ ིལ་བ་ཡིན།

༣༦ ལ་པོ་དེས་ཅི་འདོད་ ་ ོད་ཅིང་། རང་མཐོ་ང་ ལ་ཆེ་བས་ ་ མས་ལས་ ང་ ག་པར་སེམས་ལ།
མདོ་མེད་གཏམ་ ིས་གཙ་བོའི་ནང་གི་ ་ལ་ཡང་ ོལ་བར་ ེད། ་ཡི་ གས་ ོས་པའི་ཉིན་མོ་མ་ ེབས་པའི་
བར་ ། ཁོའི་ ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ ་འ བ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ ་
དོན་དེ་ངེས་པར་མངོན་ ་འ ར་ངེས། ༣༧ ཁོས་རང་གི་མེས་པོའི་ ་ལ་ ས་པར་མི་ ེད་ལ། ད་མེད་ མས་

ི་ཡིད་ ོན་འཆོར་སའི་ ་ལའང་ ས་པར་མི་ ེད་དེ། ཁོས་ ་གང་ལའང་ ས་པར་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོའི་གཞན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་རང་ ོམ་ཆེ་བ་ཡིན། ༣༨ ཡིན་ནའང་། ཁོས་མཁར་ ོང་གི་ ་ལ་

ས་པར་ ེད་དེ། གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ནོར་ ་དང་། ཡིད་ ་འོང་བའི་དངོས་པོས་ཁོས་མེས་པོས་ ང་
ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ། ༣༩ ཁོས་ ི་ ེའི་ ་ཡི་ ོགས་ལ་བ ེན་ནས། མཁར་ ོང་བཙན་
པོ་ མས་གཏོར་བར་ ེད། ཁོ་རང་ཁས་ལེན་མཁན་ མས་ལ་ཁོས་གཟི་བ ིད་ ེར་ཞིང་། མི་མང་པོར་དོ་དམ་

ེད་ ་འ ག་པར་མ་ཟད། ོག་ད ལ་ ་ས་ ལ་མང་པོ་ཡང་ ེར་བར་ ེད།
༤༠ མ ག་ལ་ ེབས་ ས། ོ་ ོགས་ ལ་པོས་ཁོ་དང་ག ལ་འ ེད་པར་འ ར། ང་ ོགས་ ལ་པོས་ཤིང་

་དང་། ་དམག་དང་། ་མང་པོ་བཏང་ ེ་ ང་འ བ་བཞིན་དེ་ལ་ ོལ་ཞིང་། ་ལོག་བཞིན་ ལ་ ེ་ མས་
ི་ཁོངས་ ་འ ལ་ཏེ་ བ་པར་འ ར། ༤༡ དེ་མིན་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་དེར་ གས་ནས། ལ་ ེ་མང་པོ་
ེལ་བར་འ ར། འོན་ ང་། ཨེ་དོམ་པ་དང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པའི་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཁོའི་ལག་ནས་

ཐར་བར་འ ར། ༤༢ ཁོས་ལག་པ་བ ངས་ཏེ་ ལ་ ེ་ མས་ལ་ ོལ་བས། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ཡང་ལག་ནས་ཐར་
བར་མི་འ ར། ༤༣ ཁོས་ཨེ་ཇིབ་ ི་གསེར་ད ལ་ནོར་ ་སོགས་ ་ནོར་ ་ཚགས་འཛན་པ་དང་། ལིབ་ ཱ་བ་
དང་། ས་པ་ མས་ ང་ཁོའི་ ེས་ ་ གས་པར་འ ར། ༤༤ འོན་ ང་ཤར་ ོགས་དང་ ང་ ོགས་ནས་ཁོ་
རང་ལ་དཀའ་ ོག་བཟོ་བའི་བ ་འ ོར་བས། ཁོ་རང་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་མི་མང་པོ་ཚར་གཅོད་པར་
འ ར། ༤༥ ཁོས་ ་མཚ་དང་དམ་པའི་རིའི་བར་ ་ཕོ་ ང་དང་འ ་བའི་ ར་མཆོག་འ བ་པར་འ ར་རོ༎
ཡིན་ནའང་། ཁོའི་ ས་ལ་རན་ཚ་ ས་ ང་ ོགས་ ེད་མི་ བ་བོ༎

༡༢ དེ་ ས། ོད་ ི་ ལ་ ེ་དམངས་ མས་ལ་མགོན་ བས་མཛད་མཁན་ ི་ཕོ་ཉའི་གཙ་བོ་༼མ་
ཡིག་ ། ེ་བོ་ཆེན་པོ།༽མི་ཀ་ཨེལ་ཡར་ལངས་པར་འ ར་བ་དང་། དཀའ་བ་ཆེན་པོའང་ཡོད་པར་

འ ར། ལ་ ེ་འདི་ ང་བ་ནས་ད་ འི་བར་ ་དེ་འ ་ཞིག་ ང་ ོང་མེད་དོ༎ ོད་ ི་ ལ་ ེ་དམངས་
མས་ལ་དེབ་ ་བཀོད་པ་ མས་ ོབ་པར་འ ར། ༢ ཐལ་ ལ་ ི་ ོད་ ་གཉིད་ཟིན་པ་ མས་ལས་མང་པོ་

ཞིག་སད་པར་འ ར་ཏེ། དེའི་ ོད་ ་འགའ་ཞིག་གཏན་ ་གནས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་བ ས་ ོད་ཐེབས་
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ནས་གཞན་ མས་གཏན་ ་ ང་བར་འ ར། ༣ ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ནི་ནམ་མཁའི་ཉི་མ་བཞིན་འོད་
འ ེད་པ་དང་། མི་མང་པོ་ ང་བདེན་ ི་ལམ་ ་འ ག་མཁན་དེས་ནི། ས་གཏན་ ་ ར་མ་དང་འ ་བར་
འོད་འ ིན་པར་འ ར།

༤ འོན་ ང་། ་ནི་ཨེལ་ལགས། ོད་ ས་མ ག་ལ་ ེབས་རག་བར་ ། གཏམ་འདི་གསང་ཞིང་དཔེ་ཆ་
འདིའི་ཁ་མ་ ེས་ཤིག མི་མང་པོ་ཞིག་ཡར་ ག་མར་ ག་༼ཡང་ན། སེམས་ཞིབ་མོས་ཞིབ་འ ག ས་ན།༽ ས་
ཏེ་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་བར་འ ར།

༥ ང་ ་ནི་ཨེལ་ ིས་ཡར་བ ས་པ་ན། མི་གཞན་གཉིས་དེ་ ་འ ེང་འ ག་པ་མཐོང་། གཅིག་ནི་གཙང་
བོའི་ ར་ངོགས་ ་འ ེང་བ ད་ཡོད་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ་འ ེང་ནས་བ ད་འ ག ༦ དེ་
ལས་གཅིག་གིས་ ་བོའི་གོང་ན་འ ེང་ཞིང་། གསོ་རས་ཞིབ་མོའི་གོས་ ོན་པའི་མི་དེ་ལ། ངོ་མཚར་བའི་དོན་
འདི་ནམ་ཞིག་ལ་མངོན་འ ར་ ་ ས་ཞེས་ ས། ༧ ངས་ ་བོའི་གོང་རོལ་ན་འ ེང་ཞིང་གསོ་རས་ཞིབ་མོའི་
གོས་ ོན་པ་དེས་ལག་པ་གཉིས་གནམ་ལ་བཏེགས་ཏེ། ས་གཏན་ ་འཚ་ཞིང་གཞེས་པར་འ ར་བའི་གཙ་
བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས། འདི་ ད་ ། ལོ་གཅིག་དང་། ལོ་གཉིས་དང་། ལོ་ ེད་ཀ་བཅས་ཏེ། དམ་པའི་
དམངས་ ི་དབང་ གས་མེད་པར་ ར་བའི་ཚ། ་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་འ ར་རོ་ཞེས་མནའ་འབོར་བ་
ཐོས། ༨ ངས་གཏམ་འདི་དག་ཐོས་ ང་དོན་མ་ ོགས་པས། འདི་ ད་ ། ངའི་གཙ་བོ་ལགས། དོན་འདིའི་
མ ག་འ ས་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༩ ཁོས་འདི་ ད་ ། ་ནི་ཨེལ་ལགས། ོད་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཏམ་འདི་ ས་ ི་མ ག་ལ་ ེབས་རག་བར་ ་གསང་དགོས། ༡༠ མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་གཙང་བར་
བཟོ་ཞིང་ ོང་བ ར་ ེད་པར་འ ར། འོན་ ང་མི་ངན་པས་ངན་ལ་ ོད་དེ། ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་
དོན་དེ་ ོགས་ ི། མི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོགས་པར་མི་ ས། ༡༡ ན་ ་འ ལ་བའི་དམར་བསང་དང་།
བ ག་པར་ ེད་ཅིང་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་དེ་བ གས་པ་ནས། ད་ ང་ཉིན་ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ད ་བ ་
ཡོད། ༡༢ ཉིན་ཆིག་ ོང་ མ་བ ་ མ་བ ་འདས་ ེས། མི་དེ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ ན་པར་འ ར། ༡༣ ོད་
རང་སོང་ནས་མ ག་འ ས་ལ་ ག་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ངལ་གསོ་བར་འ ར་ཏེ། ས་ ི་མ ག་ལ་

ེབས་ཚ། ོད་རང་ཡར་ལངས་ཏེ་ ོད་ ི་བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ ས་སོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཧོ་ཤེ་ཨའི་མདོ།

༡ ་ཟི་ ཱ་དང་། ཡོ་ཐམ་དང་། ཨ་ཧས་དང་། ཧིས་ཀི་ ཱ་བཅས་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་དང་། ཡོ་
ཨས་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་པེ་ཨེ་རིའི་ ་ཧོ་ཤེ་ཨ་

ལ་བབས་སོ༎
༢ འདི་ནི་གཙ་བོས་ཐོག་དང་པོར་ཧོ་ཤེ་ཨ་ལ་ག ང་གནང་བ་ཡིན། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ད་མེད་

འ ོན་མ་ཞིག་ ང་མར་ལོངས་ལ། ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལས་ ་དང་ ་མོ་ཡང་ ེས་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ལ་འདིས་ལོག་པོ་ཆེ་ཆེར་ ད་ཅིང་གཙ་བོ་ བ་ ་དོར་བས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༣ དེ་ནས་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་དིབ་ལ་ཨིམ་ ི་ ་མོ་གོ་མེར་ ་བ་ ང་མར་བ ས། ད་མེད་དེ་མངལ་ མ་ནས་
ཁོ་ལ་ ་ཞིག་ ེས། ༤ གཙ་བོས་ཧོ་ཤེ་ཨ་ལ། ཁོའི་མིང་ལ་ཡེས་རེ་ཨེལ་ཞེས་ཐོགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རིང་བོ་
མ་ལོན་པར། བདག་གིས་ཡེ་ འི་ ིམ་ ད་ ིས་ཡེས་རེ་ཨེལ་ ་མི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་དེ་འདེད་
ལ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་དེ་ཚར་གཅད་པར་ཡང་ འོ༎ ༥ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ཡེས་རེ་ཨེལ་
བདེ་ཐང་ ་ད ི་སི་རལ་ ི་ག ་གཅོག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༦ གོ་མེར་ལ་ཡང་བ ར་མངལ་ མ་ཏེ་ ་མོ་ཞིག་ ེས་པས། གཙ་བོས་ཧོ་ཤེ་ཨ་ལ། ཁོ་མོའི་མིང་ལ་ལོ་ ་
ཧ་མ་ཞེས་ཐོགས་ཤིག༼ ིང་ ེ་འཐོབ་པར་མི་འ ར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ད་ནས་
བ ང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་ ིད་ལ། ཁོ་ཚར་ ་ཡངས་ ང་གཏོང་མི་ ིད། ༧ ཡིན་
ནའང་། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་བ ེན་ཞིང་ ོབ་ ་
འ ག་པ་ལས། ཁོ་ཚ་ག ་དང་། ི་དང་། ག ལ་དང་། ་དང་། ་དམག་ལ་བ ེན་ནས་ ོབ་ ་འ ག་མི་ ིད་
ཅེས་ག ངས།

༨ གོ་མེར་ ིས་ལོ་ ་ཧ་མ་ ་མ་དང་ཁ་དགར་ ེས། ཡང་མངལ་ མ་ ེ་ ་ཞིག་ ེས་པས། ༩ གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། ཁོའི་མིང་ལ་ལོ་ཨམ་ ཱི་ཞེས་ཐོགས་ཤིག ༼དེའི་དོན་ནི། བདག་གི་དམངས་མིན་ཞེས་པའི་དོན།༽ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་བདག་གི་དམངས་ ་མི་འ ར་ལ། བདག་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ་ ་མི་འ ར་རོ༎

༡༠ ཡིན་ནའང་། ད ི་སི་རལ་ ི་མི་ ངས་ ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་གཞལ་བར་མི་ ས། བ ང་གིས་མི་ལང་
བར་འཕེལ་ངེས། ོན་ཆད་གནས་གང་ཞིག་ནས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་མ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས་བཞིན། ཡང་གནས་དེ་ ་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་ནི་གཏན་གནས་ ་ཡི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ངེས། ༡༡ ཡ་

་ ་དང་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མཉམ་ ་འ ས་ནས། རང་ཉིད་ལ་མགོ་བ་ཞིག་བདམས་ཏེ། ལ་འདི་ནས་
གཞན་ ་འ ོ་བར་འ ར།༼ཡང་ན། བཙན་ ་ ེར་བའི་ ལ་ནས་ལོག་པར་འ ར།༽ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེས་ར་
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ཨེལ་ ི་ཉིན་མོ་ནི་ བས་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ན་ ་ལ་ཨམ་མི་ཞེས་འབོད་རོགས།༼དེ་ནི། བདག་གི་དམངས་ཞེས་པའི་
དོན་ཡིན།༽ ོད་ཅག་གི་ ིང་མོ་ལ་ ་ཧ་མ་ཞེས་འབོད་རོགས།༼དེ་ནི་ ིང་ ེ་འཐོབ་ཅེས་པའི་དོན།༽

༢ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་མ་དང་ཆེ་ཆེར་བ ད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོ་ནི་བདག་གི་ ང་མ་མིན་ལ།
ང་ཡང་ཁོ་མོའི་ ོ་ག་མ་ཡིན། ཁོ་མོར་གདོང་གི་ཆགས་མདོག་དང་ ང་གི་ ེད་ མ་འདོར་དགོས་ཞེས་ཤོད་
ཅིག ༣ དེ་ལས་ ོག་ན། བདག་གིས་ཁོ་མོའི་ ་བ་ ིས་ཏེ་གཅེར་ ་ ང་ནས། གསར་ ་ ེས་ ས་དང་འ ་བར་

ེད་པ་དང་། ཁོ་མོ་ནི་ཐང་ ོང་དང་། ཐན་ མ་ ི་ ལ་དང་འ ་བར་ ོམ་པས་འཆི་ ་འ ག་ངེས། ༤ ངས་
ཁོ་མོའི་ ་དང་ ་མོར་ ིང་ ེས་བ ེད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ནི་ལོག་གཡེམ་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་
པས་སོ༎ ༥ ཁོ་ཚའི་མ་ཡིས་ལོག་པར་ ད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚ་མངལ་ ་ མ་པའི་མ་ཡིས་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་ མས་
བ བས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་རང་ཉིད་དགའ་སའི་མི་དེའི་ ེས་ ་ གས་པར་

། ངའི་བག་ལེབ་དང་། ་དང་། ག་བལ་དང་། གསོ་མ་དང་། མ་དང་། ཆང་སོགས་ནི་ཁོ་ཚས་ ིན་པ་ཡིན་
ཞེས་ཟེར།

༦ དེ་བས། ངས་ཚར་ ས་ཁོ་མོའི་ལག་གཅད་པར་ ་ཞིང་། མཁར་ ང་གིས་ཁོ་མོ་བཀག་ ེ་ལམ་མི་ ེད་
པར་ ་ངེས། ༧ ཁོ་མོ་རང་དགའ་ས་དེའི་ ེས་ ་ གས་ ང་ ེས་ཆོད་པར་མི་འ ར། ཁོ་མོས་དེ་དག་བཙལ་
ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར་བས། འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ོ་ག་ ོན་མ་དེའི་གམ་ ་ལོག་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་

ས་ ི་གནས་ ངས་ནི་ད་ ་ལས་བཟང་ངོ་ཞེས་ཟེར། ༨ ཁོ་མོས་བདག་གིས་འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་
གསར་དང་། མ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་མོའི་གསེར་ད ལ་ མས་མང་ ་གནང་ཤེས་ ིན་མེད་པར། ཁོ་མོས་དེ་
དག་གིས་བ་ཨལ་ལ་བ ེན་བ ར་༼ཡང་ན། བ་ཨལ་བཟོ་ ེད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ་བར་ ེད། ༩ དེའི་ ིར།

ོན་ ད་པའི་ཉིན་མོ་དང་ཆང་ཐོན་པའི་ ས་ ། བདག་གིས་བདག་གི་འ ་རིགས་ ་ ་དང་ཆང་གསར་
ད་པར་འ ར་ལ། ཁོ་མོའི་ ས་འགེབ་ ེད་ ི་ ག་བལ་དང་གསོ་མ་ཡང་ ིར་འ ོག་པར་འ ར། ༡༠ ད་ ་

བདག་གིས་ཁོ་མོ་དགའ་སའི་མི་དེའི་མ ན་ནས་ཁོ་མོའི་ ག་ ོ་བའི་ མ་པ་དེ་ ིར་འདོན་ངེས་ལ། གཞན་ ་
ཞིག་གིས་ ང་ཁོ་མོ་བདག་གི་ ག་ནས་ ོབ་པར་མི་ ས། ༡༡ བདག་གིས་ ང་ཁོ་མོའི་དགའ་ ོན་དང་། ས་
མཚམས་དང་། ་ ོད་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་མོའི་འ ་འཛམས་ཐམས་ཅད་མཚམས་
འཇོག་ ་འ ག་ངེས། ༡༢ ད་ ང་བདག་གིས་ཁོ་མོའི་ ན་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་ ེ། ཁོ་མོས་འདི་ནི་ང་རང་
དགའ་སའི་མི་དེས་ ིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་བ ག་པར་འ ར། བདག་གིས་ནགས་ཚལ་འདི་ཐང་ ོང་

་བ ར་ཏེ། ཞིང་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ མས་ལ་བཟའ་ ་འ ག་ངེས། ༡༣ བདག་གིས་ཁོ་མོས་ ོན་ ི་ ས་
་བ་ཨལ་ མས་ལ་ ོས་བ ོན་པའི་ཉེས་པ་དེ་འདེད་པར་འ ར། དེའི་ ས་ ། ཁོ་མོས་ ་ཏོག་དང་ ན་ཆ་

གཞན་ ས་ནས་ཁོ་མོ་དགའ་ས་དེའི་ ེས་ ་དེད་དེ་བདག་བ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
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༡༤ ེས་ ་བདག་གིས་ཁོ་མོར་ཁ་ཏ་ ེད་པ་དང་། ཁོ་མོ་ཐང་ ོང་ ་ ིད་ནས་སེམས་གསོའི་གཏམ་ ེད་
པར་འ ར། ༡༥ ཁོ་མོ་དེ་ནས་ཐོན་ ེས། བདག་གིས་ཁོ་མོར་ ན་འ མ་ར་བ་བ ོལ་བར་འ ར་ལ། ཨ་ཀོར་

ང་བ་ཁོ་མོར་རེ་ ོས་ ི་ ོར་ཡང་གནང་བར་ འོ༎ ིས་པའི་ ས་ ི་ཉིན་མོ་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་
ཡར་འོངས་པའི་ བས་དང་འ ་བར། ཁོ་མོས་དེ་ ་ཨ་ལན་ ེར་༼ཡང་ན། ་ལེན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
བར་འ ར། ༡༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེ་ ས་ ོད་ ིས་བདག་གི་མཚན་ལ་བཀའ་ ིན་ཅན་༼ངའི་ ོ་གའི་
དོན་ཡིན།༽ཞེས་འབོད་པ་ལས། ངའི་བ་ཨལ་༼ངའི་གཙ་བོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ཞེས་འབོད་པར་མི་འ ར་
ཏེ། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་རང་གི་དམངས་ ི་ཁ་ནས་བ་ཨལ་ ི་མིང་ མས་དོར་ནས། ད་ནས་བ ང་

ེང་བར་མི་འ ར་བར་ ་ངེས།
༡༨ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་རང་གི་དམངས་དང་། ཞིང་ཐང་གི་གཅན་གཟན་དང་། ནམ་མཁའི་

འདབ་ཆགས་དང་། ད་ ང་ས་ ེང་གི་འ ་རིགས་ མས་ལ་ཞལ་ཆད་འདེབས་པར་འ ར་ལ། དེ་མིན་བདག་
གིས་ ལ་ ེའི་ ོད་ནས་ག ་དང་ ི་བཅག་ཅིང་། ག ལ་འ ེད་མཚམས་འཇོག་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་ཚ་བདེ་བར་
ཉལ་ ་འ ག་ངེས། ༡༩ བདག་གིས་ ོད་རང་གི་གཏན་ ི་མ ན་མ་ ་འ ེན་ངེས། ང་བདེན་དང་། ི་ ོམས་
དང་། མས་བ ེ་དང་། ིང་ ེས་ ོད་རངབདག་ལ་དབང་བར་ ེད་ལ། ༢༠ ག ང་ ང་གི་ ོ་ནས་ ོད་རང་
བདག་ལ་དབང་བར་ཡང་ ་ངེས། དེ་ ས་ ོད་ ིས་བདག་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༢༡ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ་བདག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་འ ར། བདག་གིས་གནམ་ལ་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་། གནམ་ ིས་ས་ལ་ཁས་ལེན་ ེད་པར་འ ར། ༢༢ ས་ཡིས་འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་
གསར་དང་། མ་ལ་ཁས་ལེན་ ེད་ཅིང་། འདི་དག་གིས་ཡེས་རེ་ཨེལ་༼ཡེས་ར་ཨེལ་ ི་ནང་དོན་ནི། ་ཡིས་
འདེབས་འ གས་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན།༽ ི་དམངས་ལ་ཁས་ལེན་ ེད་པར་འ ར། ༢༣ བདག་གིས་ཁོ་
མོ་ ལ་འདིར་འདེབས་པར་འ ར། ནམ་ཡང་ ིང་ ེ་བ ེད་མ་ ོང་བ་ མས་ལ་ ིང་ ེས་བ ེད་པར་འ ར།
བདག་གི་དམངས་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་བདག་གིས། ོད་ནི་བདག་གི་དམངས་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། ཁོས་འདི་

ད་ ། ེད་ནི་ངའི་ ་འོ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣ གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་ ར་ཡང་ ད་མེད་འ ོན་མ་ཞིག་ ེ། ཁོ་མོའི་དགའ་རོགས་ ིས་གཅེས་པར་འཛན་
པ་ཞིག་དང་འ ོགས་པར་ ིས། དེ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་དང་འ ་ ེ། ཁོ་ཚ་ ་གཞན་ལ་ ོགས་

ཤིང་ ན་འ མ་ ི་བག་ལེབ་ལ་དགའ་ཡང་། གཙ་བོས་ ར་བཞིན་ཁོ་ཚ་གཅེས་པར་འཛན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་
ག ངས་པས། ༢ ངས་ད ལ་ཀ་ཤེལ་བཅོ་ ་དང་། ནས་ཧ་མེར་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ ིན་ནས་ཁོ་མོ་ཉོས་ཏེ་རང་
གིས་བདག་ ་བ ང་བ་ཡིན། ༣ ངས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ཉིན་མང་པོའི་རིང་ལ་ངའི་ ིར་ ་ཁེར་ ོད་ ས་ཏེ། ལོག་
གཡེམ་ལ་ གས་མི་ཆོག་ལ། གཞན་ ི་ ང་མར་ཡང་འ ར་མི་ ང་། ངས་ ང་ ོད་ལ་དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར་
ཞེས་ ས། ༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཡང་ ེ་བོ་མེད། འགོ་བ་མེད། མཆོད་པ་མེད། ཀ་ ་མེད། ཨེ་ཕོད་མེད།
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ིམ་ འང་ ་འ ་མེད་པར་ཉིན་མང་པོར་ཁེར་ ོད་ ས། ༥ ེས་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ི་སེམས་ ིར་
འཁོར་༼ཡང་ན། ོ་ཁ་ ིར་འཁོར།༽ནས། ཁོ་ཚའི་ ་ ེ་གཙ་བོ་དང་ཁོ་ཚའི་ ལ་པོ་ ་བིད་འཚལ་ ་འོངས་
པ་ཡིན། ས་མཐར་ ེབས་པའི་ཚ། མོས་ ས་བ ེད་དེ་སེམས་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཞིང་། ཁོང་གི་ ིན་

བས་མནོས་པ་ཡིན་ནོ༎

༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོས་གནས་འདིའི་ ལ་མི་ལ་
ོད་པ་ ེད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་འདིར་ག ང་ ང་མེད་ཅིང་བསམ་པ་བཟང་བོ་མེད་ལ།

་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་མཁན་ཡང་མེད་ ང་། ༢ མནའ་ ན་འབོར་བ་དང་། ཁ་དན་ཚག་ལ་མི་གནས་པ་དང་། ོག་
གཅོད་པ་དང་། ་ ེད་པ་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། ག་པོའི་ལས་ ོད་པ་དང་། མི་བསད་དེ་ ག་
བ ར་ ་འ ག་པ་སོགས་ ན་ཆད་མེད་དོ༎ ༣ དེའི་ ིར། ལ་འདི་ ོ་བས་ག ང་བར་འ ར་ལ། དེའི་ ེང་
གི་དམངས་དང་། ཞིང་ཐང་གི་གཅན་གཟན་དང་། ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་ ང་ ད་པར་འ ར་བར་མ་ཟད།

་མཚའི་ནང་གི་ཉ་ མས་ ང་མེད་པར་འ ར་ངེས།
༤ ཡིན་ནའང་། མི་ མས་ ིས་ ོད་པ་ ེད་མི་དགོས་ལ་ ིགས་དམོད་ ང་ ེད་མི་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་

ན། དམངས་འདི་ མས་ནི་མཆོད་དཔོན་ཚར་ ོལ་མཁན་དང་གཅིག་མ ངས་ཡིན། ༥ མཆོད་དཔོན་ ོད་ནི་
ཉིན་མོའི་ ས་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། ང་ ོན་པའང་དགོང་མོའི་ ས་ ་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་བར་
འ ར་བ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་མ་མེད་པར་ ་ངེས།

༦ ངའི་དམངས་ནི་ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་ ེན་ ིས་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན། ོད་ ིས་ཤེས་ཡོན་དོར་བས། ངས་
ང་ ོད་དོར་ཏེ་བདག་གི་མཆོད་དཔོན་ ེད་པར་མི་ འོ༎ ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ་ཡི་ ིམས་ གས་བ ེད་ཟིན་

པས། བདག་གིས་ ང་ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་ གས་ལ་འཛན་པར་མི་ ེད། ༧ མཆོད་དཔོན་ཇི་ ར་མང་ན་ང་ལ་
དེ་ ར་ཕོག་ ག་གཏོང་བས། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་གཟི་བ ིད་ངོ་ཚ་ ་བ ར་ངེས། ༨ ཁོ་ཚས་བདག་གི་དམངས་

ིས་ ལ་བའི་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ཟོས་ ེས། བདག་གི་དམངས་ མས་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་ན་བསམ་
ིན་ཡོད། ༩ མ་འོངས་པར་དམངས་ མས་ཇི་ ར་ཉམས་ཉེས་པར་ ར་ན། མཆོད་དཔོན་ཡང་དེ་ ར་འ ར་

ངེས། བདག་གིས་ཁོ་ཚས་ཅི་ ད་པ་དེས་ཁོ་ཚར་ཉེས་ཆད་གཅོད་ངེས་ལ། ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་པའི་ལེ་ལན་དེ་ཁོ་
ཚའི་ ེང་ལ་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༡༠ ཁོ་ཚས་བཟས་ ང་འ ང་བར་མི་འ ར། ལོག་པར་གཡེམ་ཡང་ ི་
ཐོགས་པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ བ་ ་དོར་ཏེ་ཁོང་གི་བཀའ་མ་བ ིས་པ་ཡིན། ༡༡ ལོག་
གཡེམ་དང་ཆང་། དེ་མིན་ཆང་གསར་ ིས་མི་སེམས་འ ོག་པར་ ེད།

༡༢ བདག་གི་དམངས་ ིས་ཤིང་ ་ལ་བཀའ་འ ི་ ེད་དེ། ཤིང་ད ག་གིས་ཁོ་ཚར་ལམ་ ོན་ ས་པར་
སེམས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་ལོག་གཡེམ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ ིས་ཁོ་ཚའི་མགོ་བོ་འཁོར་ ་བ ག་པ་
དང་། ཁོ་ཚའི་ལོག་གཡེམ་ ིས་ ་དོར་ཏེ་ ིག་ལམ་ལ་མི་གནས་པར་ ས་པ་ཡིན། ༡༣ རི་ ེ་རེ་རེ་དང་རི་ ང་
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རེ་རེར་ཡོད་པའི་བེ་ཤིང་དང་། གཡེར་བ་དང་། ཨེ་ ཱ་ཤིང་གི་འོག་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ཞིང་ ོས་བ ོན་པར་
ེད། དེ་ཅིའི་ ི་ཞེ་ན་ ོང་བོའི་ ིབ་བསིལ་ཡིད་ ་འོང་བས་སོ༎ དེ་བས། ོད་ཅག་གི་ ་མོ་འ ོན་མར་འ ར།
ོད་ཅག་གི་བག་མ་༼ཡང་ན། འི་ ང་མ། འོག་ ་དེ་དང་མ ངས།༽ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པར་འ ར།

༡༤ ོད་ཅག་གི་ ་མོ་འ ོན་མར་ ར་ཅིང་། ོད་ཅག་གི་བག་མ་ཡང་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་ ང་བདག་གིས་
དེ་དག་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ ང་རང་གི་ཚགས་པ་དང་ ལ་ཏེ་ ད་
འཚང་མ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཅིང་། ད་འཚང་མ་དང་མཉམ་ ་མཆོད་པ་འ ལ་ ིན་མཆིས་པས། མ་རིག་
པའི་དབང་ ་ ད་པའི་དམངས་འདི་ མས་འ ེལ་བར་འ ར།

༡༥ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་རང་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་ ང་། ཡ་ ་ ་བས་ཉེས་པ་བསགས་མི་ ང་།
གིལ་གལ་ ་མ་འ ོ་ཨང་། བེད་ཨ་ཝེན་ཁར་མ་འཛགས་ཨང་། གཏན་གནས་ ི་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་
ནས་མནའ་ཡང་མ་འབོར་ཅིག ༡༦ ད ི་སི་རལ་བ་ལ་ ་ གས་ཆེ་ ེ། ་ གས་ཆེ་བའི་བཞོན་མ་ཞིག་དང་
འ ། ད་ ར་གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་ཐང་ཆེན་པོ་ནས་ ག་འཚ་བ་བཞིན་ ་འཚ་དགོས། ༡༧ ཨེབ་ར་ཡིམ་འ ་ འི་

ེས་ ་ གས་ ང་། ཁོའི་འདོད་མོས་བཞིན་ ོད་ ་ གས་ཤིག ༡༨ ཁོ་ཚའི་བ ང་བ་ ལ་ཟིན། ཁོ་ཚས་ ས་
ན་ལོག་པར་གཡེམ་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་མགོ་བ་ཡང་ངོ་གནོངས་དགོས་པའི་ ་དོན་ལ་དགའ་འོ༎ ༡༩ ཁོ་ཚ་ ང་གི་

གཤོག་པས་ ེར་བར་ངེས་ཏེ། ཁོ་ཚ་རང་གིས་ ལ་བའི་མཆོད་པ་དེའི་ ེན་ ིས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༥ མཆོད་དཔོན་ མ་པ། བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ མ་པ། སེམས་ཞིབ་མོས་
ཉོན་ཅིག ལ་པོའི་ ིམ་ ད་ལགས། ་བ་ གས་ཏེ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་ཞལ་ ེ་འབབ་པར་

འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིས་པ་ ་ ོད་ཅག་ ི་དང་། ཏ་བོར་ ་ ོད་ཅག་ ་ ་བཞིན་ ་ ར་བས་སོ༎ ༢ ལོག་
པར་ ོད་པའི་མི་འདི་དག་གིས་ཅི་འདོད་ ་བསད་ཅིང་ག བ་ ེ། ཉེས་པ་ཤིན་ ་ ི་བས། བདག་གིས་ཁོ་
ཚ་འབངས་མི་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བར་ ། ༣ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་
མ ེན་ཡོད། ད ི་སི་རལ་ ིས་བདག་ལ་ཅི་ཡང་གསང་མི་ ས། ཨེབ་ར་ཡིམ་ལགས། ད་ ་ ོད་རང་ལོག་གཡེམ་
ལ་ གས་ནས་ཡོད། ད ི་སི་རལ་བ་གཞན་ ིས་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༤ ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་པ་དེས་ཁོ་ཚ་ ་ལ་
མི་དབང་བར་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་ཁོང་ ་ལོག་པར་གཡེམ་འདོད་ ི་སེམས་ཡོད་ལ། ཁོ་
ཚས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་ཡང་མི་ཟིན་པ་ཡིན། ༥ ད ི་སི་རལ་ ི་ང་ ལ་དངོས་ ་རང་གི་བདེན་དཔང་ ་ ར་
ཡོད། དེ་བས་ན། ད ི་སི་རལ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་རང་གི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། ཡ་ ་ ་
ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ༦ ཁོ་ཚས་ ག་དང་ ང་ ིད་ནས་གཙ་བོ་འཚལ་ ་ ིན་ ང་

ེད་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ ་མོ་ནས་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ཟིན། ༧ ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་གཡོ་ ་ ད་དེ་མནལ་
་ ེས་ ་བ ག་པས། ་ ོད་ལ་ ེབས་ ས། ཁོ་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་ ལ་ མས་གཞན་ ིས་ ར་མིད་ ེད་པར་
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འ ར།
༨ ོད་ཅག་གིས་གི་བེ་ཨ་ན་ ་ ་ ང་དང་། ར་ ཱ་ ་ ང་ ས་ཤིང་། བེད་ཨ་ཝེན་ ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་

ད་ ་བཤད་པར་འོས། ཇི་ ད་ ་ཞེ་ན། བེན་ཡ་མིན་ མ་པ། ོད་ ི་ ེས་ ་ད ་བོ་དེད་ཡོད། ༩ བཀའ་
བ ོན་འབབ་པའི་ཉིན་མོར། ཨེབ་ར་ཡིམ་ཐང་ ོང་ ་འ ར་ཞིང་། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་རིགས་ ེའི་ ོད་

། མ་འོངས་པའི་ ས་ ་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ མས་ ོན་པར་འ ར། ༡༠ ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ནི་ས་
མཚམས་བ ེད་པར་ ེད་མཁན་དང་འ ་བས། བདག་གིས་ གས་ ོ་བ་ ་བོ་བཞིན་ ་ཁོའི་ ེང་ལ་འབེབ་
པར་འ ར། ༡༡ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་མིའི་མངག་གཏོང་གི་ ེས་ ་ ག་པར་དགའ་བས། གཉའ་གནོན་ཐེབས་ཤིང་
ཞལ་ ེ་ཡིས་བ ི་བར་འ ར། ༡༢ བདག་གིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་འ ་ཡིས་ཟོས་པའི་དངོས་པོ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ིམ་

ད་ཤིང་ ལ་དང་འ ་བར་ ེད་ངེས།
༡༣ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་ནད་དང་། ཡ་ ་ ས་རང་ཉིད་ལ་ ས་ཕོག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ཁོ་ཚས་

ཨ་ ར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཡེ་ ་པོའི་གམ་ ་མི་མངགས་ ང་། ོད་ཅག་གི་ནད་གསོ་བར་མི་ ས་ལ། ོད་ཅག་
གི་ ་ཁ་སོས་ ་འ ག་མི་ ས། ༡༤ བདག་ནི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ེང་ ་སེང་གེ་དང་། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ ི་ ེང་

་སེང་གེ་གཞོན་ ་བཞིན་ ་ ར་ཏེ། བདག་གིས་དེ་དག་ཚལ་བར་གཤགས་ཤིང་འ ོགས་པར་ ར་ ང་།
ོབ་མཁན་འ ང་བར་མི་འ ར། ༡༥ བདག་ ིར་རང་གི་བ གས་གནས་ ་ལོག་ ེ། ཁོ་ཚས་རང་ལ་ཉེས་པ་

ཡོད་པ་ཤེས་པ་༼ཉེས་ ོན་ངོས་ལེན༽དང་། བདག་གི་ཞལ་འཚལ་བའི་བར་ ་ ག་པར་ ། ཁོ་ཚ་དཀའ་ཁག་
ལ་འ ད་པའི་ ས་ ་བདག་ནན་ ིས་འཚལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གཙ་བོའི་ ེས་ ་ གས་པར་ ། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ཚལ་བར་གཤགས་ ང་གསོ་
བར་འ ར། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ ས་པར་ ས་ ང་ ་ཁ་ད ི་བར་འ ར། ༢ ཉིན་གཉིས་པར་ཁོང་གིས་

ངེད་ཅག་སད་ ་འ ག་ལ། ཉིན་ག མ་པར་ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ཡར་ལངས་ ་འ ག་པས། ངེད་ཅག་གི་ཁོང་
གི་ ང་ནས་འཚ་བར་འ ར། ༣ ངེད་ཅག་གིས་ངེས་པར་ ་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་དགོས། ས་ གས་ཡོད་ ་
བཏོན་ནས་ཁོང་ཉིད་འཚལ་དགོས། ཁོང་ནི་ ་རེངས་བཞིན་གསལ་བ་དང་། བ ད་ ི་བཞིན་ངེད་ཅག་གི་ ེང་

་འབབ་ལ། ས་ཞིང་བ ན་པར་ ེད་པའི་ད ིད་ ི་ ང་ཆར་དང་ཡང་འ འོ༎
༤ འདི་ ད་ ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཇི་ ར་ ོད་དམ། ཡ་ ་ ་ལགས། བདག་

གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཇི་ ར་ ེད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་སེམས་བཟང་བོ་ནི་ཞོགས་པའི་ན་ ན་དང་།
ད་ཅིག་ཉིད་ལ་མེད་པར་འ ར་བའི་ཟིལ་བ་དང་འ འོ༎ ༥ དེའི་ ིར། བདག་གིས་ ང་ ོན་པ་ལ་བ ེན་

ནས་ ོད་ཅག་ག བ་པ་དང་། བདག་གི་ཞལ་ ི་བཀའ་ཡིས་ ོད་ཅག་བསད་པ་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ལག་ ་
བ ར་བཞིན་པའི་ཞལ་ ེ་ནི་འོད་བཞིན་བཏང་བ་ཡིན། ༦ བདག་གི་སེམས་པ་བཟང་བོ་༼ཡང་ན། ིང་ ེ།༽ལ་
ད ེས་ཏེ། མཆོད་པ་ལ་མི་ད ེས། ་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་མཁན་ལ་ད ེས་པ་ནི་དམར་བསང་འ ལ་བ་ལས་ ག་གོ།
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༧ ཁོ་ཚ་ནི་ཡ་ཏང་དང་འ ་བར་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ཏེ། མངའ་ཁོངས་འདིར་བདག་ལ་ལོག་པར་ ད།
༨ གིལ་ཨད་ནི་ ག་ཉེས་བསགས་མཁན་ ི་མཁར་ཡིན་པས་ ག་གིས་ གས་ནས་ཡོད། ༩ ཇག་ ན་མཉམ་

་ བ་ཅིང་ ང་ནས་མི་གསོད་པ་ ར། མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ ང་ངལ་འ ེལ་ ས་ཏེ་ཤི་ལོའི་ལམ་ནས་
མི་གསོད་ཅིང་ངན་ ོད་ ིན་མཆིས། ༡༠ ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ོད་ ། བདག་གི་ ག་ ོ་བའི་ ་བ་མང་ ་
མཐོང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཡོད་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་གཞན་ ིས་མི་གཙང་བར་བཟོས། ༡༡ ཡ་

་ ་ལགས། བདག་གིས་བཙན་ ་ ེར་བའི་དམངས་ མས་ ིར་ལོག་ ་འ ག་པའི་ བས་ ། ོད་ལ་བཀའ་
གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ཆད་པ་དེ་འབབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ན་གསོ་ ེད་པར་དགོངས་པའི་ཚ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ག་ཉེས་དང་ས་མར་
ཱའི་ནག་ཉེས་གསལ་བོར་མངོན་ ང་། ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་ ན་ ་འ ག་ཅིང་། ནང་ན་ ན་མ་འ ལ་ཏེ་

་བ་དང་། ི་ན་ཇག་ ན་ བ་ ེ་ ོག་ ་བཟོ་བཞིན་མཆིས། ༢ ཁོ་ཚའི་སེམས་ ་བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ངན་
ཐམས་ཅད་ གས་ལ་བ ང་འ ག་པ་ ན་ ིན་མེད་པས། ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་པ་དེས་ཁོ་ཚ་ཡོངས་ ་བ ོར་ཞིང་
བདག་གི་ ང་ ་བཤམས་ཡོད། ༣ ཁོ་ཚའི་ངན་ ོད་ ིས་ ལ་པོ་དགའ་ ་བ ག་པ་དང་། ན་ ིས་མགོ་བ་

ོ་ ་བ ག ༤ ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་ མས་ཡིན་པས། བག་ལེབ་ ེག་ ས་ ི་ཐབ་ཀ་དང་འ ་
བར། ེ་བ ི་བ་དང་ ར་ ོལ་བའི་ ས་ བས་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་མེ་གཞིལ་བར་མི་འ ར། ༥ ངེད་ཅག་གི་

ལ་པོར་གསོལ་ ོན་བཤམ་པའི་ཉིན་མོར། མགོ་བ་ཆང་གི་བཟི་ཁས་ནད་པར་བཏང་ ེ། ལ་པོས་མཚན་ ོད་
ེད་མཁན་དང་ལག་འ ས་ ས། ༦ འགོ་བ་ ང་བའི་ ས་ ་སེམས་པ་མེ་ཐབ་བཞིན་ ་ཚ་ཞིང་། བག་ལེབ་

བཟོ་མཁན་དེ་མཚན་གང་བོར་ཉིན་ལ་ཤོར་ ེས། ི་ཉིན་ནངས་མོར་མེ་ ེ་ ེམ་ ེམ་འབར་བ་དང་མ ངས།
༧ དམངས་ མས་ ང་མེ་ཐབ་བཞིན་ ་ཚ་ ེ། ཁོ་ཚའི་མགོ་བ་བ ེགས་པར་ ས། ཁོ་ཚའི་ ེ་བོ་འ ེལ་ཏེ་ཤི་
ཟིན་ ང་། ཁོ་ཚའི་ ོད་ན་ད་ ང་བདག་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་མི་འ ག་གོ།

༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་ ི་མི་དང་འ ེས་པར་ ར་བས། ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་ཁ་ལོ་མ་བ ར་བའི་བག་ལེབ་དང་འ །
༩ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོའི་ངལ་བ་ལས་ཐོབ་པའི་འ ས་ ་ ར་མིད་ ས་ ང་། ཁོ་ད་ ང་ཚར་ ི་མི་འ ག ་
དཀར་བོར་ ར་ ང་ད་ ང་ཤེས་ ི་མི་འ ག ༡༠ ད ི་སི་རལ་ ི་ང་ ལ་ ིས་དངོས་ ་རང་ཉིད་ལ་བདེན་
དཔང་ ས་ཏེ། མི་མ ན་པ་མང་པོ་དང་འ ད་ ང་། ཁོ་ཚ་ ར་བཞིན་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ ེས་ ་མི་

གས་ལ། ཁོང་ཉིད་འཚལ་བར་ཡང་མི་ ེད། ༡༡ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་ ག་རོན་དང་འ ་བར།
ཁོ་ཚས་ཨེ་ཇིབ་ལ་ ་འབོད་ ས་ཤིང་ཨ་ ར་ལ་མགོ་བཏགས་སོ༎ ༡༢ ཁོ་ཚ་ལམ་ལ་ཆས་པའི་ ས་ ། བདག་
གིས་བདག་གི་ ་ ་ཁོ་ཚའི་ ས་ ེང་ ་འཕངས་ནས། ཁོ་ཚ་ནམ་མཁའི་ ་ ར་ག ང་བར་འ ར། བདག་
གིས་ཁོ་ཚའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ན་ཇི་ ར་ གས་པའི་ཆད་པ་དེས་ཁོ་ཚར་ཉེས་ཆད་གཅད་པར་ །

༡༣ ཁོ་ཚས་བདག་ བ་ ་དོར་བས་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་བ་དང་། བདག་ལ་ བ་འགལ་ ས་པས་
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འ ང་བར་འ ར་ངེས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ་བར་མཛད་ ང་། ཁོ་ཚས་ད་ ང་བདག་ལ་ ན་གཏམ་པར་ ེད།
༡༤ ཁོ་ཚས་ ག་བསམ་ མ་དག་གིས་བདག་ལ་རེ་འབོད་མི་ ེད་པར། མལ་ ིའི་ ེང་ ་བ ད་ནས་ ད་
འབོད་ ེད། ཁོ་ཚ་འ ་རིགས་ ་ ་དང་ཆང་གསར་འཐོབ་ཆེད་ ་འ ས་ཏེ། ར་བཞིན་བདག་ལ་ བ་འགལ་

ས། ༡༥ བདག་གིས་ཁོ་ཚར་ ོབ་ ོན་དང་། ཁོ་ཚའི་ད ང་བ་བ ན་པར་མཛད་ ང་། ཁོ་ཚས་བདག་འགོག་
ོལ་ ེད་ ིར་ངན་ ས་འགོད། ༡༦ ཁོ་ཚ་གཞན་ ི་ ེས་ ་ གས་ ང་ ་ན་མེད་པའི་ ེས་ ་མི་ གས་པས།

ཁོ་ཚ་ནི་ཁ་ ོགས་ ོག་པའི་ག ་དང་འ ། ཁོ་ཚའི་འགོ་བ་ནི་ཁ་ནས་ང་ ལ་ ི་གཏམ་ ང་བའི་ ེན་ ིས་
ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར། འདི་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་འ ་ ོད་ ི་གནས་ ་འ ར་རོ༎

༨ ོད་ ིས་ ་ ང་ ས་དང་། ད ་བོ་ནི་ ག་ ོད་བཞིན་ ་འོངས་ཏེ་གཙ་བོའི་ ིམ་ ད་ལ་ ོལ་བར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དམངས་འདི་ མས་བདག་གི་ཞལ་ཆད་ བ་ ་དོར་ཞིང་། བདག་གི་ ིམས་

གས་དང་འགལ་བར་ ར། ༢ ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་བདག་ལ། བདག་གི་ ་ལགས། ངེད་ཅག་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ༣ ད ི་སི་རལ་ ིས་སེམས་བཟང་བོ་༼ཡང་ན། བསོད་
ནམས།༽དོར་ཟིན་པས། ད ་བོས་ཁོའི་ ེས་འདེད་པར་འ ར། ༤ ཁོ་ཚས་ ེ་བོ་བ ོས་ ང་བདག་ལ་བཀའ་
འ ི་མ་མཛད། ཁོ་ཚས་མགོ་བ་བ ོས་ ང་བདག་འཐད་པར་མི་འ ར། ཁོ་ཚས་གསེར་ད ལ་ ིས་རང་ལ་
འ ་ ་བཟོས་པས། མཐར་གཞན་ ིས་ཚར་བཅད་པ་ཡིན། ༥ ས་མར་ ཱ་ལགས། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ང་ ག་
དོར་ཟིན། བདག་གིས་ གས་ ོ་བ་ ང་ ག་ལ་ ག་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་

ས་ནམ་ཞིག་ལ་ད་གཟོད་ཉེས་པ་མེད་པར་འ ར། ༦ ང་ ག་འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་ལས་ ང་བ་ ེ། བཟོ་བས་
བཟོས་པ་ལས་ ་མ་ཡིན། ས་མར་ ཱའི་ ང་ ག་ནི་གཞན་ ིས་གཅག་པར་འ ར་རོ༎ ༧ ཁོ་ཚས་བཏབ་པ་དེ་

ང་ཡིན་ན་ཐོབ་པ་ནི་ ག་ ང་ཡིན་ངེས། བཏབ་པའི་ས་བོན་ལ་ལོ་ལེགས་མི་འ ང་བ་ ེ། ་ ་འ ས་ ང་
འ ས་ ་ཐོགས་པར་མི་འ ར། གལ་ཏེ་འ ས་ ་ཐོགས་པར་ ར་ ང་། ི་ ེའི་མི་ མས་ ིས་བཟའ་བར་
འ ར་རོ༎

༨ ད ི་སི་རལ་ནི་གཞན་ ིས་ ར་མིད་ ས་ཟིན། ད་ ་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ནས་དགའ་མཁན་མེད་པའི་
ོད་ཆས་ཤིག་དང་འ འོ༎ ༩ ཁོ་ཚས་ཨ་ ར་ལ་མགོ་བཏགས་པས་ཁེར་ ང་ ་བ ོད་པའི་ ང་ཞིག་དང་

འ ། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ོག་ད ལ་ ེར་ཏེ་ ོགས་ངན་འ ག་པར་ ེད། ༡༠ ཁོ་ཚས་ ོག་ད ལ་ ེར་ཏེ་ ོགས་
ངན་འ གས་པར་ ས་ ང་། ད་ ་བདག་གིས་དེ་དག་མཉམ་ ་བ ས་ཏེ་ཆད་པ་འབེབ་པར་ ། ཁོ་ཚ་ནི་ ེ་
བོ་དང་འགོ་བས་ ར་བོ་ ི་མོ་ ད་པའི་ ེན་ ིས་ཉིན་བཞིན་ ད་པར་འ ར།

༡༡ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་མཆོད་ ི་བ ིགས་ནས་ཉེས་པ་བསགས། དེའི་ ིར། མཆོད་ ིས་ཁོའི་ཉེས་པ་ཇེ་ ིར་
བཏང་བ་ཡིན། ༡༢ བདག་གིས་ཁོའི་ཆེད་ ་ ིམས་ གས་ ི་ ོང་མཛད་ ང་། ཁོས་རང་དང་འ ེལ་བ་མེད་པ་

ར་ ེད། ༡༣ བདག་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ལས་ ང་ཁོ་ཚས་ཤ་ མས་ཟོས་པས། གཙ་བོས་དེ་དག་ད ེས་
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བཞེས་གནང་མི་ ིད། ད་ ་ཁོང་གི་ ག་ཉེས་ གས་ལ་ ན་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ངན་ཉེས་དེད་ནས། ཁོ་ཚ་ ིར་ཨེ་ཇིབ་
་ ོག་པར་ ། ༡༤ ད ི་སི་རལ་ ིས་རང་ཉིད་འགོད་མཁན་ ི་ ་བ ེད་ནས་ཕོ་ ང་བ ིགས་པ་དང་། ཡ་ ་
ས་མཁར་བཙན་པོ་མང་ ་བ ིགས་ ང་། བདག་གིས་མེ་ཕབ་ ེ་ཁོ་ཚའི་མཁར་ ོང་ མས་བ ེག་པ་དང་།

དེའི་ནང་གི་ཕོ་ ང་ མས་གཞོམ་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༩ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ི་མི་ མས་དང་འ ་བར་དགའ་ ིད་ལ་རོལ་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་ནས་ ོད་ ི་ ་དོར་ཅིང་། ག ལ་ཁ་ མས་ ་ ད་འཚང་མ་དང་འ ་བར་ ་

དགར་ཆགས་ནས་ཡོད། ༢ ག ལ་ཁ་དང་ཆང་གཞོང་གིས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ང་བར་མི་འ ར་ལ། ཆང་གསར་
ཡང་ཆད་པར་འ ར། ༣ ཁོ་ཚ་གཙ་བོའི་ ལ་ ་ ོད་མི་ གས་པར། ཨེབ་ར་ཡིམ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ལོག་ ེ། ཨ་

ར་ ་མི་གཙང་བའི་ཟས་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར། ༤ ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་ཆང་ གས་མཆོད་ ་འ ལ་མི་
ིད་ལ། ཆང་ གས་མཆོད་ ་ ལ་ ང་ད ེས་བཞེས་གནང་མི་ ིད། ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ས་ནི་གཤིན་པོའི་ཟས་

དང་འ ་བར། ་ཞིག་གིས་ཟས་ན་དེ་མི་གཙང་བར་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་ཟས་ནི་ཁོ་ཚའི་ ོ་
བར་འ ོད་པ་ལས། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ད ལ་ ར་མི་ ང་ངོ་༎

༥ ཆོས་ཚགས་ ི་ཉིན་མོ་དང་། གཙ་བོའི་ ས་མཚམས་ ་ ེབས་ཚ། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཞིག་ ། ༦ ོས་དང་།
ཁོ་ཚས་གནོད་འཚ་གཡོལ་བའི་ ས་ ། ཨེ་ཇིབ་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་བེམ་པོ་ ད་ཅིང་། མེ་མ་ཕིམ་པས་ཁོ་
ཚའི་ ས་པ་ ས་པར་འ ར། ཁོ་ཚས་ད ལ་ ིས་བཟོས་པའི་ཡིད་ ་འོང་བའི་དངོས་པོའི་དེའི་ ེང་ ་ཚར་ ་

ེས་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ིལ་ འི་ནང་ནས་ཚར་ ང་ ེས་པར་འ ར།
༧ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་ཉེས་ཆད་འབེབ་པའི་ཉིན་མོ་ཉེ་བར་ གས་པ་དང་། ལེ་ལན་འཁོར་བའི་

ཉིན་མོར་ ེབས་པ་ཤེས་ནས།༼དམངས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ ོན་པ་ མས་ནི་ ན་ཞིང་ ོངས།
སེམས་ ིས་བ ལ་བ་ མས་ལ་ ོ་ཧམ་ཆེ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་ཏེ།༽ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོ་ཚས་ ག་ཉེས་
ཆེ་ཆེར་བསགས་ཤིང་འཁོན་སེམས་བ ང་བ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་ ོན་བདག་གི་ ་ཡི་ ་ ང་
བ་ཡིན། ང་ ོན་པ་ལ་མཚན་ན། ཁོའི་བ ོད་ལམ་མཐའ་དག་ ་ ་འཛན་མཁན་ ིས་ ི་བ གས་ཡོད་པ་
དང་། ཁོའི་ ་ཡི་ ིམ་ ་འཁོན་སེམས་ ིས་ཁེངས་ཡོད། ༩ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་གི་བེ་ཨར་ ོད་ ས་ ི་ཉིན་མོ་དང་
འ ་བར་ཡོངས་ ་འ ང་བར་འ ར། གཙ་བོས་ཁོའི་ ག་ཉེས་ གས་ ་འཛན་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ངན་ཉེས་
འདེད་པར་འ ར།

༡༠ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་ད ི་སི་རལ་བ་དང་འ ད་ ས་དེ་ནི་ཐང་ ོང་གི་ ན་འ མ་དང་འ །
བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་མཐོང་ ས་ད ིད་ ས་གསར་ ་ ིན་པའི་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་དང་འ །
ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚ་ཨལ་ཕེ་ཨོར་ ་འོངས་ནས་ཆེད་ ་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་དེ་བ ེན་པས། ཁོ་ཚ་ཡང་རང་
ཉིད་དགའ་ས་དེ་དང་འ ་བར་ ག་ ོ་བ་ཞིག་ ་ ར་ཏོ༎ ༡༡ ཨེབ་ར་ཡིམ་པ་ མས་ལ་མཚན་ན། ཁོ་ཚའི་
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གཟི་བ ིད་ནི་ ་འ ར་བ་ ར་ ར་ཏེ། ་ ེ་བར་མི་འ ར་ཞིང་མངལ་མི་ མ་ལ། མངལ་འཁོར་བར་ཡང་མི་
འ ར། ༡༢ ་དང་ ་མོ་གསོས་ཏེ་ཆེ་ ་བ ེད་ ང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ་འཆི་ ་བ ག་ ེ་ཐ་ན་གཅིག་ ང་
མི་ ག་པར་ ་ངེས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་དོར་བས། ཁོ་ཚ་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ༡༣ བདག་གིས་ཨེབ་ར་
ཡིམ་ནི་ཚར་དང་འ ་བར་ ལ་ཡིད་ ་འོང་བ་དེར་བ གས་པ་གཟིགས་ ང་། ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་རང་གི་ ་
དང་ ་མོ་ ིར་ ིད་དེ་གསོད་ག བ་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་ཅེས་ག ངས། ༡༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ིས་དེ་དག་ལ་གང་ཞིག་གནང་རོགས། ཅི་གནང་དགོས་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་མངལ་ ང་ཞིང་འོ་མ་ མ་ ་
གས་ཤིག

༡༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚའི་ ས་ཉེས་ཐམས་ཅད་གིལ་གལ་ནས་འགོ་བ མ་པ་ཡིན། བདག་ནི་
གནས་དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ ང་བ་ཡིན། ཁོ་ཚས་ངན་ ད་པའི་ ་མཚན་ ིས་བདག་གིས་བདག་གི་ ལ་ནས་ཁོ་
ཚ་མཐར་བ ད་དེ། ཁོ་ཚར་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་ ིད། ཁོ་ཚའི་མགོ་བ་ མས་ནི་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ཁོ་ནའོ༎
༡༦ ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པས་ ་བ་ མ་ཞིང་འ ས་ ་མི་ཐོགས་པར་ ར། ་ ེས་ ང་བདག་གིས་དེ་
དག་ལས་ ེས་པའི་གཅེས་ ག་གསོད་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༧ བདག་གི ་ཡིས་དེ་དག་འདོར་བར་ ེད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་མི་ཉན་པར་ ལ་ ེ་ མས་ ི་ ོད་ ་འ མས་ནས་འ ག་གོ།

༡༠ ད ི་སི་རལ་ནི་འཛངས་པར་ ེས་པའི་ ན་ཤིང་གི་ ོང་བོ་ ེ། འ ས་ ་མང་ ་ཐོགས་ཡོད། ཤིང་
འ ས་ཇི་ ར་མང་ན། མཆོད་ ིད་དེ་ ར་མང་ ་བ ིགས་པ་དང་། ས་ཞིང་ཇི་ ར་གཤིན་པོ་ཡིན་

ན། དེ་ ར་ཡིད་ ་འོང་བའི་ཀ་ ་བཟོ་བར་ ེད། ༢ ཁོ་ཚའི་ ོ་ ེ་གཉིས་ ་གནས་པས། ད་ ་ཉེས་པ་ཡོད་པར་
ེད་དོ༎ གཙ་བོས་ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ི་གཏོར་བར་འ ར། ཁོ་ཚའི་ཀ་ ་བཤིག་པར་འ ར། ༣ ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ །

ངེད་ཅག་ལ་ ལ་པོ་མི་འ ག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་མི་ ེད། ལ་པོས་ངེད་
ཅག་ལ་ཅི་ ེད་དམ་ཞེས་ཟེར། ༤ ཁོ་ཚས་ཁ་ཆད་ ི་ཆེད་ ་ ན་གཏམ་ཞིང་མནའ་ ན་འབོར་བར་ ེད། དེའི་

ིར། ག་ ་ཞིང་གི་ ང་མའི་བར་ ་ ེ་བ་བཞིན་ཉེས་ཆད་འབབ་པར་འ ར། ༥ ས་མར་ ཱའི་ ལ་མི་ མས་
ནི་བེད་ཨ་ཝེན་ ི་ ང་ ག་གི་ ིར་ ་འཇིགས་ ང་ ེ་བཞིན་ཡོད། ང་ ག་གོང་ ་བ ར་བའི་དམངས་
དང་ ང་ ག་ལ་དགའ་བའི་མཆོད་དཔོན་ མས་ནི་གཟི་བ ིད་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་བའི་དབང་གིས། དེའི་ཆེད་ ་

ོ་བ་ ེས་ ིན་འ ག ༦ མི་ མས་ ིས་ ང་ ག་དེ་ཨ་ ར་ ་ ེར་ནས། ཡེ་ ་པོ་ལ་ལེགས་ ེས་ ་ ལ། ཨེབ་
ར་ཡིམ་ནི་ངོ་གནོངས་པར་ ར་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ནི་རང་གི་ ོག་གཡོ་དེའི་ ིར་ ་ངོ་གནོངས་པར་ ར།

༧ ས་མར་ ཱ་ལ་ཆ་མཚན་ན། དེའི་ ལ་པོ་ནི་ ་ངོས་ ི་ ་བ་དང་འ ་བར་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༨ ཨ་
ཝེན་ ི་མཆོད་ ི་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ིས་ཉེས་པ་ལེན་སའི་ ལ་དེ་གཞན་ ིས་བ གས་ཏེ། མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་
ཚར་ ང་དང་ཚར་ ས་ཁེངས་པར་འ ར། ཁོ་ཚས་རི་བོ་ཆེན་པོ་ལ། ངེད་ཅག་ ིབ་རོགས་ཞེས་ཟེར་ལ། རི་ ན་
ལ། ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་འ ེལ་རོགས་ཞེས་ཟེར་ངེས།
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༩ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ིས་གི་བེ་ཨའི་ཉིན་མོ་བ ང་ ག་པར་ནོར་འ ལ་བཟོས། ོད་ཅག་གི་
ོན་ ོན་ མས་དེ་ ་འ ེང་བ་ཡིན། ད་ ་གི་བེ་ཨ་ཡིས་ ག་ཉེས་བསགས་མཁན་ མས་ལ་ ོལ་བའི་ག ལ་

དེ་རང་གི་ ེང་ ་ ེབས་མི་ ིད་ མ་ཡོད། ༡༠ བདག་གིས་ཁོ་ཚར་ཅི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ཆད་པ་ཉེས་ཆད་
འབེབ་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་ཉེས་པ་གཉིས་ ིས་བ མས་ནས་ཡོད་པས། ི་ ེའི་དམངས་ མས་ ན་ ་འ ས་ཏེ་
ཁོ་ཚ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༡༡ དེའང་ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་ག ང་ལ་ཕབ་པའི་བ་གསར་འ ་བར་ ེ་མ་ ོག་ ིས་ ེད་
པར་དགའ་ཡང་། བདག་གིས་དེའི་ཚ་ཞིང་བ ིད་པའི་མཇིང་བར་གཉའ་ཤིང་འཇོག་པར་ ། བདག་གིས་ཨེབ་
ར་ཡིམ་ལ་གཉའ་ཤིང་འཇོག་༼ཡང་ན། བཞོན་ ་འ ག༽ཅིང་། ཡ་ ་ ་ལ་ཞིང་ ོ་ ་འ ག་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་
ལ་ཤད་ ག་ ་འ ག་ངེས། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ཆེད་ ་ ང་བདེན་བཏབ་ན་ མས་བ ེ་འཐོབ་པར་
འ ར། ད་ ་གཙ་བོ་འཚལ་བའི་ ས་ལ་རན་པས། ོད་ཅག་གིས་ས་ཞིང་བ ོགས་ཏེ་ཁོང་ཉིད་ཕེབས་པ་དང་།

ང་བདེན་ཆར་བ་ཇི་བཞིན་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ ག་དགོས། ༡༣ ོད་ཅག་གི་ངན་གཡོ་བཏབ་ན་
ག་ཉེས་འཐོབ་པ་དང་། ན་ ི་ཤིང་འ ས་ ང་བཟའ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་རང་གི་ ་ ེད་

ལ་བ ེན་ཞིང་དཔའ་ ལ་མང་པོར་ བ་ ེན་བཅོལ་བས་ཡིན། ༡༤ དེ་བས། དམངས་འདིའི་ ོད་ ་ ར་ཟིང་
ཆེན་པོ་ ང་ ེ། ོད་ ི་མཁར་ ོང་ཐམས་ཅད་བཤིག་པར་འ ར། དེ་ནི་ཤལ་མན་ ིས་ག ལ་འ ེད་ ི་ཉིན་
མོར་བེད་ཨར་བེལ་བཤིག་པ་དང་འ ་བར། དེའི་ ོད་ ི་མ་ ་མཉམ་ ་ག ག་ ེ་འཆི་བར་འ ར། ༡༥ ཁོ་
ཚའི་ནག་ཉེས་ཆེན་པོའི་དབང་གིས། བེད་ཨེལ་ན་ཡིས་ ོད་ཅག་དེ་ལ་འ ད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ཐོ་རེངས་ ི་

ས་ ་ ེབས་པ་ན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོངས་ ་མེད་པར་འ ར་རོ༎

༡༡ ད ི་སི་རལ་ལོ་ན་ ང་བའི་ ས་ ་བདག་གིས་ཁོ་ལ་ཤིན་ ་གཅེས་པས། ཨེ་ཇིབ་ ལ་ནས་རང་
གི་ ་བཞིན་ ་བོས་ཏེ་ ིད་འོངས་པ་ཡིན། ༢ ང་ ོན་པས་ཇི་ ར་བོས་ན། ཁོ་ཚ་དེ་ ར་ ང་རིང་

བོར་ ེས་ཏེ། བ་ཨལ་ མས་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཞིང་། བ ོས་ ་ མས་ལ་ ོས་བ ོན་པར་ ེད། ༣ བདག་གིས་
ཨེབ་ར་ཡིམ་ལ་འ ོ་ ལ་བ བས་ཤིང་ད ང་བོས་ཁོ་ཚ་ ོར་བར་མཛད་ ང་། ཁོ་ཚས་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་

ན་གསོ་ ེད་པ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག ༤ བདག་གིས་བ ེ་བའི་༼བ ེ་བའི་ཞེས་པ་ལ་མ་ཡིག་ ། མིའི་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ཞཐགས་ཞགས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ིད་ཅིང་། བདག་གིས་དེ་དག་མི་ནང་བཞིན་བ་ ང་གི་གཉའ་ཤིང་

ངས་ཏེ། འ ་རིགས་མ ན་ ་བཞག་པ་ ར་མཛད་པ་ཡིན། ༥ ཁོ་ཚ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་མ་ལོག་ ང་ཨ་ ར་
བ་ མས་ཁོ་ཚའི་ ལ་པོ་ ་འ ར་ངེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་བདག་གི་ ེས་ ་ གས་མ་འདོད་པས་ཡིན།
༦ ི་མ ང་གི་འཇིགས་པ་ཁོ་ཚའི་མཁར་ ོང་ ་ ེབས་ཏེ། ོ་གཏན་བ ག་ཅིང་མི་ མས་ ར་མིད་ ེད་པར་
འ ར་ཏེ། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་རང་གི་ངན་ ས་ ི་ ེས་ ་དེད་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན། ༧ བདག་གི་དམངས་ མས་ལོག་
པའི་ལམ་ ་ གས་ཏེ་བདག་དང་ ལ་བས། ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་བོས་ཏེ་ ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་ ེས་

་ གས་དགོས་པར་བ ན་ ང་། ས་ ང་ ་ལ་གོང་བ ར་མ་ ས་སོ༎
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༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་འདོར་ ང་ངམ། ད ི་སི་རལ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་འབོར་ ས་
སམ། བདག་གིས་ ོད་ཨད་མ་བཞིན་ ་ ་ ང་ངམ། ཚ་བོ་ཨིམ་བཞིན་ ་ ་ ང་ངམ། བདག་གི་ གས་ལོག་

ེ། བདག་གིས་ ོད་རང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོས་བ ལ་བར་འ ར། ༩ བདག་གིས་ཞེ་ ང་ ག་པོ་གཏོང་མི་ ིད་ལ།
ཨེབ་ར་ཡིམ་བ ག་པར་ཡང་མི་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ ་ཡིན་པ་ལས་འཇིག་ ེན་པ་ཞིག་མ་ཡིན།

ོད་ཅག་གི་ ོད་ ི་ ་ན་མེད་པའི་དམ་པ་དེ་ཡིན་པས། བདག་གིས་ གས་ལ་ཞེ་ ང་འཆང་ ེ་ ོད་ ི་ ོད་
་ཕེབས་མི་ ིད།

༡༠ གཙ་བོ་ནི་སེང་གེ་དང་འ ་བར་ངར་ ད་བཏོན་པ་ན། ་འབངས་ མས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་
པར་འ ར། ཁོང་གི་ངར་ ད་ཐེངས་གཅིག་བཏོན་ན། ཁོ་ཚ་ བ་ ོགས་ནས་ ར་བ་ ར་ ་ ེབས་པར་འ ར།
༡༡ ཁོ་ཚ་ནི་མཆིལ་བ་དང་འ ་བར་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ར་བ་ ར་ ་ ེབས་ཡོང་ལ། ཡང་ ག་རོན་དང་འ ་བར་
ཨ་ ར་ནས་ ེབས་ཡོང་ངེས་པས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་རང་གི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ོད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་
བོས་ག ངས། ༡༢ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ ན་གཏམ་པ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ིས་ ོག་གཡོས་བདག་གི་མཐའ་བ ོར་
བར་ ེད་ ང་། ཡ་ ་ ་ཡིས་ ་བ ེན་ཏེ་དབང་འཛན་ཞིང་། ་ན་མེད་པའི་དམ་པ་དེ་ལ་ ོ་སེམས་དཀར་
བར་ ེད་དོ༎༼ཡང་ན། ཡ་ ་ ་ཡིས་ ་འམ། ག ང་ ང་གི་ ་ན་མེད་པ་དེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་བར་འ ར་ཞེས་

ང་བ ར་ཆོག ༽

༡༢ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ ང་འ ད་པ་དང་ཤར་ ང་བདའ་བར་ ེད། ག་པར་ ན་གཏམ་དང་ ག་
ལ་ ོན་ཞིང་། ཨ་ ར་དང་ཁ་ཆད་བཏབ་ ེ་ མ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ེལ་བར་ ེད། ༢ གཙ་བོས་ཡ་

་ ་དང་ ོད་པས། ཡ་ཀོབ་ ིས་ཇི་ ར་ ད་པ་བཞིན་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཅིང་། ཁོ་ཚས་ཇི་ ར་ ས་པ་
བཞིན་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༣ ཁོས་མའི་མངལ་ནས་ ་བོའི་ ང་བ་ནས་འཐེན་པ་དང་། དར་མའི་

ས་ ་ ་ལ་འ ན་བ གས།
༤–༥ བཀའི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ན་བ གས་པས་ད་ ང་ ལ་བར་ ར་བ་དང་། ་ཞོར་ ་ ་འབོད་ ས་པས་

བེད་ཨེལ་ན་ ་གཙ་བོ་ལ་མཇལ། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་དེ་ ་ངེད་ཅག་ད ི་སི་རལ་བ་
མས་ལ་བཀའ་བ ོས། གཙ་བོ་ནི་ ན་པར་འོས་པའི་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན་ནོ༎ ༦ དེ་བས། ོད་ནི་ ོད་ ི་ ་

ཡི་ ེས་ ་ གས་པར་འོས་ཏེ། མས་བ ེ་དང་། ི་ ོམས་ ང་ནས་ ན་པར་ ོད་ ི་ ་ལ་ ག་པར་འོས།
༧ ཨེབ་ར་ཡིམ་ནི་ཚང་བ་ཡིན་པས། ལག་ ་གཡོ་ འི་ ་མ་བ ང་བ་དང་། གཞན་ལ་མགོ་གཡོག་པར་ཤིན་ ་
དགའ་འོ༎

༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་འདི་ ད་ ། བདག་ ག་པོར་ ར་ཏེ་ནོར་མང་པོ་ཐོབ། འདི་ནི་ངའི་ངལ་བའི་འ ས་
་ཡིན་པས། ་ཡིས་ ང་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པར་ཐོབ་པ་མི་ཤེས་ལ། ཉེས་པར་ཡང་བ ི་མི་ ང་ཞེས་ཟེར།

༩ ོད་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ལས་འོངས་པ་ནས་བ ང་། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན། ཆོས་ཚགས་ ི་ཉིན་



1386 ཧོ་ཤེ་ཨ 12 – 13

མོ་དང་འ ་བར། བདག་གིས་ ར་ཡང་ ོད་ ར་ ་ ོད་ ་འ ག་ངེས། ༡༠ བདག་གིས་ ང་ ོན་པར་བཀའ་
བ ོས་ཤིང་ཞལ་ ོན་གནང་བས། ང་ ོན་པས་དཔེར་འགོད་ ས་པ་ཡིན། ༡༡ གིལ་ཨད་ལ་ ག་ཉེས་མེད་པ་
ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚ་ནི་ ལ་འཆོས་ཁོ་ན་ ེ། གིལ་གལ་ ་བ་ ང་མཆོད་པར་ ལ། ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ི་ནི་ཞིང་གི་

ང་མའི་ནང་ ་ ོ་བཞིན་ག་སར་ཁེབས་འ ག ༡༢ ོན་ཆད་ཡ་ཀོབ་ཨ་རམ་ ི་ ལ་ ་ ོས་པ་ཡིན། ད ི་སི་
རལ་ ི་ ང་མ་འཐོབ་ ིར་གཞན་ལ་ཞབས་ ས་པ་དང་། ཡང་ ང་མ་འཐོབ་ ིར་གཞན་ ི་ གས་ ི་ ས་པ་
ཡིན། ༡༣ གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་བ ད་དེ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཡར་ ིད་འོངས་པ་དང་། ད ི་སི་
རལ་བ་ཡང་ ང་ ོན་པ་ལ་བ ེན་ནས་བ བས་པ་ཡིན། ༡༤ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་གཙ་བོའི་ གས་ཆེ་ཆེར་ ོས་ ་
བ ག་པས། ཁོས་མི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ཁོའི་ ེང་ ་འགེལ་བ་ཡིན། གཙ་བོས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ལས་

ང་བའི་ཉེས་པ་ མས་ངོ་ཚ་ མས་ཁོའི་ ེང་ ་འགེལ་བར་འ ར་རོ༎

༡༣ ོན་ཆད་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ིས་ ད་ཆ་བཤད་ན་མི་ མས་འདར་བར་ ེད་ཅིང་། ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་
ི་ ོད་ན་གོ་གནས་མཐོ་སར་བ ད་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ཁོས་བ་ཨལ་བ ེན་པའི་དོན་དེའི་ ེང་ནས་

ནོར་འ ལ་བཟོས་ཏེ་འཆི་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢ ད་ ་ཁོ་ཚས་ཉེས་པའི་ ེང་ ་ཉེས་པ་བསགས་ནས། ད ལ་
ིས་རང་གི་ཆེད་ ་འ ་ ་བཟོས་པ་ ེ། རང་གི་ མ་ད ོད་ ལ་ ིས་བཟོས་པ་དང་། དེ་ནི་མགར་བའི་ལས་

ཀ་ཙམ་ཡིན། མི་ མས་ ིས། མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ མས་ ིས་ ང་ ག་ལ་འོ་ ས་ཆོག་ཅེས་ཟེར། ༣ དེ་བས།
ཁོ་ཚ་ནི་ཞོགས་པའི་ན་ ན་དང་འ ་ལ། ད་ཅིག་ཙམ་ལ་འཐོར་བར་འ ར་བའི་ཟིལ་བ་དང་ཡང་འ །
ག ལ་ཁའི་ བ་མ་དང་འ ་བར་ ང་གིས་འ ེར་ལ། ་བ་དང་འ ་བར་ ེ ་ ང་གི་ ི་རོལ་ ་འ ར་ངེས།
༤ ོད་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ལས་ཐོན་པ་ནས་བ ང་། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིན། བདག་ལས་གཞན་ ་

ོད་ ིས་ ་གཞན་ ་ཡང་ངོ་ཤེས་མི་ཆོག་ལ། བདག་ལས་གཞན་པའི་ ོག་ ོབ་ ི་ ་ཞིག་ ང་ཡོད་མི་ ིད།
༥ ོན་ཆད་བདག་གིས་ཐན་ མ་ཆེ་བའི་ ལ་ནས་ ོད་རང་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན། ༦ དམངས་འདི་དག་ནི་བདག་
གིས་བ ལ་བའི་བཟའ་བ ང་གིས་འ ང་བར་ ར། འ ང་བ་ཙམ་ ིས་སེམས་ལ་ང་ ལ་ ེས་ཏེ། ང་རང་
བ ེད་པར་ ར། ༧ དེ་བས། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་སེང་གེ་དང་འ ་ལ། ལམ་འ མ་ ་བཀབ་པའི་གཟིག་
དང་ཡང་འ ། ༨ བདག་ནི་ཁོ་ཚ་ལ་འ ད་མ་ཐག་ ་ ་ ་ ོར་བའི་དོམ་མ་བཞིན་ ། ཁོ་ཚའི་ ང་ཁོག་
༼ཡང་ན། ིང་གི་ བས་ཞེས་བ ར་ཆོག༽གཤག་པར་འ ར། དེ་ ། བདག་ནི་མོ་སེང་དང་འ ་བར་ཁོ་ཚ་

ར་མིད་ ་གཏོང་ཞིང་། གཅན་གཟན་བཞིན་ ་ཁོ་ཚ་གཤག་པར་འ ར།
༩ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ིས་བདག་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་པ་ནི། ོད་ ིས་རང་ལ་ ོགས་ ེད་མཁན་དེར་

ོལ་བ་ཡིན་པས། རང་གིས་རང་ཉིད་འ ང་བར་ ས་པ་ཡིན། ༡༠ ོན་ཆད་ ོད་ ིས་བདག་ལ། ང་ལ་ ལ་པོ་
འགོ་བ་བ ོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ད་ ་ ོད་ ི་ ལ་པོ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ོད་རང་ ོང་མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད་
པ་ཡིན། དེ་ལ་ ོད་ ི་མཁར་ནང་ནས་ ོད་རང་ ོབ་ ་ གས་ཤིག ༡༡ བདག་གིས་ གས་ ོ་བའི་ངང་ནས་
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ལ་པོ་ ོད་ལ་གནང་བ་དང་། ཡང་ཞེ་ ང་ ག་པོ་འབར་ཏེ་ ལ་པོ་དོར་བ་ཡིན།
༡༢ ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ག་ཉེས་བ ་ཉར་ ས་ཡོད། ཁོའི་ངན་ཉེས་གསོག་འཇོག་ ས་ཡོད། ༡༣ ཁོའི་ ས་

ལ་བང་མའི་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པར་འ ར། ཁོ་ནི་ཤེས་རབ་མེད་པའི་ ་ཡིན་པས་བཙའ་བའི་ ས་ཚད་
འ ངས་མི་ ིད།

༡༤ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ད ལ་བའི་ཁམས་ནས་ ོབ་པ་དང་། ཁོ་ཚ་འཆི་བ་ལས་ ོབ་པར་འ ར། འཆི་བ་
ལགས། ོད་ ི་གནོད་འཚ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ད ལ་ཁམས་ལགས། ོད་ ི་འ ང་ ེད་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན།
བདག་གི་ ན་ལམ་ ་ གས་འ ོད་གཏད་ནས་ཡོད་མི་ ིད།

༡༥ ཁོ་ནི་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ེ་ ོབས་ ི་དཔལ་འབར་ཡོད་ ང་། ཤར་ ང་ག ག་པ་ ེ། གཙ་བོའི་
ང་ཐང་ ོང་ནས་འོངས་ཏེ། ཁོའི་ ་མགོ་ ེམ་པ་དང་། ཁོའི་མགོ་ ངས་ཟད་ ་འ ག་ངེས། ད ་བོས་ཁོས་

བསགས་པའི་ནོར་ ས་ཐམས་ཅད་འ ོག་པར་འ ར།
༡༦ ས་མར་ ཱས་རང་གི་ཉེས་པ་འ ར་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་རང་གི་ ་ལ་ བ་འགལ་ ས་

པ་ཡིན། ཁོ་རང་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ས་པ་གཞན་ ིས་ག ག་པར་འ ར། མ་མ་གཞན་ ིས་
གཤགས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ ེས་ ་ གས་དགོས་ཏེ། ོད་ནི་རང་གི་
ག་ཉེས་ ི་དབང་གིས་འ ེལ་བ་ཡིན། ༢ གཙ་བོའི་ ེས་ ་ གས་ནས། ཁོང་ལ་འདི་ ད་ ་ ོན་

འདེབས་ ི་ཚག་ ོས་ཤིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ེད་ ིས་ ག་ཉེས་སེལ་ནས་ལེགས་པའི་ལས་ མས་ད ེས་བཞེས་
གནང་བར་ ། དེ་ ར་ ས་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ག་ལ་འ ལ་བའི་མཆོད་པ་དེའི་ཚབ་ ་མ ་ ོས་ ི་
མཆོད་པ་ད ལ་བར་འ ར། ༣ ངེད་ཅག་གིས་ཨ་ ར་ ོབ་པའི་ ོགས་ ་མི་འབོད་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་ཡང་མི་
བཞོན་པར་མ་ཟད། ད་ནས་བ ང་ངེད་ཅག་གི་ལག་པས་བཟོས་པ་དེ་ལ། ོད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཞེས་ ང་
འབོད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ ག་ལ་ ེད་གཙ་བོས་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎

༤ བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ལོག་ལམ་ ་ གས་པའི་ནད་དེ་གསོས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་གཅེས་པར་འདོད་དེ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ གས་ ོ་བ་དེ་ཁོ་ཚ་ལས་ཞི་བར་འ ར། ༥ བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་ལ་མཚན་ན་ཟིལ་བ་

དང་འ ་བར་འ ར་ལ། ཁོ་ནི་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་ ར་བཞད་ཅིང་། ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་པ་དང་འ ་བར་ ་བ་
གས་པར་འ ར། ༦ ཁོའི་ཡལ་འདབ་རིང་ ་བ ིངས་པས། ཁོའི་མཛས་པ་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་དང་། ི་ཞིམ་པོ་

ལི་བ་ནོན་ ི་ ག་པ་དང་འ ་བར་འ ར། ༧ ོན་ཆད་ཁོའི་ ིབ་འོག་ ་ ོད་པ་ མས་ ིར་འཁོར་ཏེ། འ ་
རིགས་ ་ ་བཞིན་འཕེལ་ཞིང་ ན་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་བཞིན་བཞད་པ་དང་། ཁོའི་ ི་ཞིམ་ནི་ལི་བ་ནོན་ ི་ཆང་
གསར་དང་འ ་བར་འ ར། ༨ ཨེབ་ར་ཡིམ་པས་འདི་ ད་ ། ང་དང་འ ་ ་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད་དམ་ཟེར།
བདག་ ེ། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ལན་བཏབ་ཅིང་། ཁོ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་། བདག་ནི་གསོམ་ ོང་ ང་ ་དང་
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འ ་ལ། ོད་ ི་འ ས་ ་བདག་ལས་འ ང་བར་འ ར། ༩ ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ཡིན་ན་དོན་འདི་
ོགས་པར་འ ར། ་ནི་ ན་མ ེན་ཡིན་ན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་

བ ད་ལམ་ནི་ ང་བོ་ཡིན་པས། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ནི་དེའི་ནང་ ་འ ོ་བར་ ེད་ལ། ཉེས་ཅན་
མས་དེའི་ ེང་ ་འ ེལ་བར་འ ར་རོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཡོ་ཨེལ་ ི་མདོ།

༡ གཙ་བོའི་བཀའ་ཕེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཡོ་ཨེལ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ ན་པ་ མ་པ། བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ལ་ ེའི་ ོད་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། ་བ་ གས་ཏེ་

ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གི་ཉིན་མོའམ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ཉིན་མོར། ོན་ཆད་འདི་ ་ འི་དོན་ཞིག་ཐོས་ ོང་
ངམ། ༣ ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་ ་དང་། ་ཡིས་ཚ་བོ་དང་། ཚ་བོས་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་བ ག་དགོས།
༤ འ ་ ག་མཁན་ལས་ ས་པ་ནི་ཆ་ག་བས་བཟའ་བ་དང་། ཆ་ག་བ་ལས་ ས་པ་ནི་འ ་ཟ་མཁན་ ིས་བཟའ་
བ་དང་། འ ་ཟ་མཁན་ལས་ ས་པ་ནི་འ ་མིད་མཁན་ ིས་བཟའ་བར་འ ར་རོ༎

༥ བཟི་བོ་ལགས། བཟི་ ངས་ ེས་ ས་ཤིག ཆང་ལ་དགའ་བའི་མི་ལགས། མངར་ཆང་གི་དོན་ ་ཆོ་ངེ་
ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་དག་ ོད་ཅག་གི་ཁ་ནས་ཆད་པར་འ ར། ༦ ོབས་ཆེ་ལ་བ ང་གིས་མི་ལང་
བའི་ཆ་ག་བ་༼མ་ཡིག་ ། དམངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོར་ཞིག་གིས་བདག་གི་ ལ་ལ་བཙན་འ ལ་ ེད་པར་
འ ར། དེའི་མཆེ་བ་ནི་སེང་གེའི་མཆེ་བ་དང་འ ་ལ། མཆེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་མོ་སེང་གི་མཆེ་བ་དང་འ ་བ་ཡིན།
༧ དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ན་ཤིང་བ ག་ཅིང་། བདག་གི་སེ་ཡབ་ཤིང་བཅག་ ེ། ན་པ་བ ས་ནས་དོར་བར་
མ་ཟད། ཡལ་འདབ་ ང་གཅེར་ ར་ ང་།

༨ བདག་གི་དམངས་ལགས། ོད་ ིས་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ན་ ང་མ་དང་འ ་བར་ ེད་པ་གསོ་རས་ ིས་
བ མས་ཏེ། ལོ་ན་ ང་བའི་ ོ་གའི་ཆེད་ ་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ༩ དཀར་མཆོད་དང་ གས་མཆོད་གཙ་བོའི་
གནས་དམ་པའི་ནང་ནས་ ོགས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ང་ ོ་ག ང་གིས་
མནར་བར་འ ར།

༡༠ ཞིང་ཐང་ ོངས་ཤིང་ས་གཞི་ ོ་ག ང་གིས་མནར་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འ ་རིགས་ ་ ་བ ག་
པ་དང་། ཆང་གསར་ མ་ཞིང་ མ་ཡང་ཆད་པར་འ ར། ༡༡ ཞིང་བ་ མ་པ། ོད་ཅག་ངོ་གནོངས་དགོས། ན་
འ མ་ར་བར་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོ་ནས་དང་
ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཏོག་ མས་ཚར་བར་ ར། ༡༢ ན་ཤིང་ མ་པ་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་ ིད་པར་ ར། སེ་འ ་ཤིང་
དང་། ཁ་ ར་ཤིང་དང་། ་ འི་ཤིང་དང་། རི་ཐང་གི་ཤིང་ ོང་ཐམས་ཅད་ ང་ མ་ཟིན་ལ། འབངས་མིའི་
དགའ་ ིད་ ང་མེད་པར་ ར་ཏོ༎

༡༣ མཆོད་དཔོན་ལགས། ོད་ཅག་གིས་ ེད་པ་གསོ་རས་ ིས་ད ིས་ཏེ་ ས་ཤིག བསང་ ིར་བདག་
གཉེར་ ེད་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག བདག་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་མཁན་ མ་པ། ོད་
ཅག་གིས་གསོ་རས་ ོན་ཏེ་མཚན་གང་བོར་ ོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ནས་བ ང་དམ་པའི་གནས་ལ་དཀར་
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མཆོད་དང་ གས་མཆོད་འ ལ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པར་མི་འ ར། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་ ང་གནས་ ང་བའི་ཉིན་
མོ་གཏན་འཁེལ་ ས་ཏེ། གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་འ ་བ ས་ཤིག ན་པོ་དང་ ལ་ ེའི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་གཙ་
བོ་ ེ་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་མ ན་ ་བོས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ིས་ཤིག

༡༥ ེ་མ་ ི་ ད། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ལ་ཉེ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། འ ང་ ེད་ཐམས་ཅད་ ན་ ས་པ་
གང་ལས་འ ང་བར་འ ར། ༡༦ བཟའ་འ ་ངེད་ཅག་གི་མིག་མ ན་ནས་ཚར་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། དགའ་

ིད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་དམ་པའི་གནས་ནས་མཚམས་བཞག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༧ ས་བོན་ས་འོག་ནས་ ལ་
བ་དང་། བང་མཛད་ ོངས་ཤིང་། འ ་མཛད་བ ག་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འ ་རིགས་ ་ ་ མ་པར་

ར་ཏོ༎ ༡༨ ོ་ གས་ ིས་ ོ་བའི་ ད་འདོན་ཞིང་། བ་ ང་གི་ ་ཡང་འ ིགས་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་
མེད་པས་ ག་ ་ཡང་དཀའ་ ག་དང་འ ད། ༡༩ གཙ་བོ་ལགས། བདག་གིས་ ེད་ལ་ ་འབོད་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། མེ་ཡིས་ཐང་ ོང་གི་ ་ མས་བ ེགས་པ་དང་། མེ་ ེས་རི་ཐང་གི་ ོང་བོ་ མས་བ ེགས་ཟིན། ༢༠ ཐང་

ོང་གི་རི་ གས་ ིས་ ོད་ལ་འ ན་ ་འདོན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་བོ་ མ་ཞིང་ཐང་ ོང་གི་ ་
ཡང་མེ་ཡིས་ཚག་པ་ཡིན་ནོ༎

༢ ོད་ཅག་གིས་ཙ་ཡོན་ ་ ་ ང་ ས་ཤིག བདག་གི་དམ་པའི་རི་ ེང་ ་ ད་ཆེན་པོས་ ས་དང་། ལ་
ེའི་ ོད་ ི་ ལ་མི་ མས་འདར་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ལ་ཉེ་བའམ། ཉེ་

སར་བཅར་ཟིན། ༢ ཉིན་དེ་ནི་ ན་ནག་དང་། ག་ནག་དང་། ིན་ ག་པོ་དང་། ིན་ནག་འཐིབས་པའི་ཉིན་
མོ་ཞིག་ ེ། ཐོ་རེངས་ཁའི་འོད་རི་ ང་ ་ཕོག་པ་དང་འ ། ཕོན་ཆེ་ལ་ ོབས་དང་ ན་པའི་ཆ་ག་བའི་༼མ་
ཡིག་ ་དམངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ད ང་ཚགས་ཤིག་ ེབས་པར་འ ར། ོན་ཆད་དེ་ ་ ་ཞིག་ ང་མ་ ོང་
ལ། བ ལ་བའི་བར་ འང་དེ་ ་ ་ཞིག་འ ང་བར་མི་འ ར།

༣ དེ་དག་གི་མ ན་ན་ ེག་ ེད་ ི་མེ་དང་། ེས་ན་ཟ་ ེད་ ི་མེ་ ེ་ཡོད། དེ་མ་ ེབས་པའི་ ས་ ་ ལ་
དེ་ཨེ་དན་ཚལ་དང་འ ་ཡང་། དེ་སོང་ ེས་ཐང་ ོང་ ་ ར་ཏེ་ ས་ ང་དེ་དག་གཡོལ་བར་མི་ ས། ༤ དེ་
དག་གི་ མ་པ་ནི་ ་དང་འ ་ལ། ག་ནའང་ ་དམག་དང་འ ། ༥ རི་བོའི་ ེ་ནས་མཆོང་ ིང་ ེད་པའི་ ་
ནི་ཤིང་ འི་ ་དང་། མེ་ཡིས་སོག་མ་བ ེག་པའི་ ་དང་འ ་ལ། ོབས་དང་ ན་པའི་དམངས་ ིས་ད ང་
བཤམ་ ེ་ག ལ་འ ེད་པར་ ་ ིག་ ེད་པ་དང་ཡང་འ འོ༎ ༦ དེ་དག་ ེབས་མ་ཐག དམངས་ མས་ ི་
དཔའ་ མ་ ེ། ངོ་མདོག་ ང་འ ར་བར་ ེད། ༧ དེ་དག་ནི་དཔའ་ ལ་ ག་པ་དང་འ ་ལ། འཐབ་མོ་བ་
མཁར་ ེང་ ་འགོ་བ་དང་ཡང་མ ངས་པར། ་ད ང་ཉམས་པ་མེད་པར་ ང་ཐང་ ་བ ོད་པར་ ེད་པ་
དང་། ༨ ཕན་ ན་འཚང་ཁ་མི་ ག་པར་རང་རང་གི་ལམ་ ་འ ོ་ཞིང་། གཡས་གཡོན་གང་ འང་ཡ་ཡོ་མེད་
པར་དམག་ཆས་གདོང་གིས་བ ་བར་ ེད། ༩ དེ་དག་མཁར་ལ་ ིང་བ་དང་། ང་གསེང་ ་འ ལ་བ་དང་།
ཁང་པའི་ ེང་ ་འགོ་བ་དང་། ེ ་ ང་ནང་ ་ གས་པའི་ ལ་ནི་ཇག་ ན་དང་འ འོ༎ ༡༠ དེ་དག་ ེབས་
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པ་ཙམ་ ིས། ས་གནས་འདར་ཞིང་ཉི་ ་མོག་པོར་འ ར་བ་དང་། ར་ཚགས་ལའང་འོད་མདངས་མེད་པར་
འ ར། ༡༡ གཙ་བོས་ཁོང་གི་དམག་ད ང་གི་མ ན་ནས་བཀའ་འབེབ་པར་ ེད། ཁོང་གི་དམག་ད ང་ཤིན་ ་

་ཆེ་ལ། ཁོང་གི་བཀའ་ མས་འ བ་པར་ ེད་མཁན་དེ་དག་ནི་ ོབས་དང་ ན་ནོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་
བོའི་ཉིན་མོ་ནི་ བས་ཆེ་ཞིང་འཇིགས་ཟིལ་ཆེ་བས། ་ཞིག་གིས་འགོག་པར་ ས་པ་ཡིན།

༡༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དེ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་ ང་གནས་ ང་བ་དང་། ་བ་དང་།
ོ་ག ང་དང་བཅས་ཏེ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བདག་གི་ ེས་ ་ གས་དང་ཞེས་ག ངས། ༡༣ ོད་ཅག་

གིས་ ིང་ཚལ་བར་གཤགས་པ་དང་། ོན་པ་མ་གཤགས་པར་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ེས་ ་ གས་
དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ལ་ ིན་ བས་དང་ ིང་ ེ་ཡོད་པས། གས་ ོ་བར་དཀའ་ ེ། ན་ མ་ཚགས་
པའི་ མས་སེམས་ ན་པར་མ་ཟད། གས་འ ོད་ ེས་ཏེ་གནོད་ ོན་འབེབ་པར་མི་ ེད་པའམ། ༡༤ ཡང་ན་
ཁོང་ཉིད་ གས་འ ོད་ ེས་ཏེ། ིན་ བས་གནང་བ་ ེ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་ ལ་བའི་དཀར་མཆོད་
དང་ གས་མཆོད་ མས་འཇོག་པའི་དཔེ་ཡང་མི་ ིད་པ་མ་ཡིན།

༡༥ ོད་ཅག་གིས་ཙ་ཡོན་ནས་ ་ ང་ ས་ཏེ། ང་གནས་ ང་བའི་ཉིན་མོ་གཏན་འཁེལ་ ས་ཏེ། གཟབ་
ནན་ ི་ཚགས་འ ་འཚགས་པར་ ོག་ཅིག ༡༦ དམངས་ མས་བ ས་ནས་ཆོས་ཚགས་ལ་རང་ཉིད་གཙང་
བར་ ེད་ ་ གས་ཤིག ཇི་ ར་ཞེ་ན། ན་པ་ མས་བ ་བ་དང་། ིས་པ་དང་འོ་མ་འ ང་བ་ མས་བ ས་
ནས། མག་གསར་ ིམ་ ག་དང་འ ལ་དགོས་ལ། བག་གསར་ཡང་ཁང་པ་ནང་མ་ནས་ ིར་འ ད་ ་ གས་
ཤིག ༡༧ གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་མཁན་ ི་མཆོད་དཔོན་ མས་ར་དང་བསང་ ིའི་བར་ ་བ ད་ནས་ ་
ཞོར་འདི་ ད་ ་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་མི་སེར་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་

ེ། ེད་ ི་ནོར་ ལ་ལ་ངོ་ཚ་ཐེབས་ ་འ ག་པ་དང་། ི་ ེས་ཁོ་ལ་དབང་བ ར་ ་མ་འ ག ཅིའི་ ིར་ ལ་
ེ་གཞན་ ི་མི་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་ནི་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎

༡༨ གཙ་བོས་རང་གི་ ལ་ གས་བ ེ་བས་བ ང་ ེ། ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་འ ར། ༡༩ གཙ་
བོའི་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ལ་འདི་ ར་ཞལ་ ིས་བཞེས། ཇི་ ར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་འ ་རིགས་

་ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་དང་གནང་ ེ། ོད་ཅག་འ ང་ ་འ ག་པ་དང་། བདག་གིས་ད་ནས་
བ ང་ ོད་ཅག་ལ་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་བ ས་ ོད་ཐེབས་ ་མི་འ ག་པར། ༢༠ ང་ ོགས་ནས་འོངས་པའི་
དམག་ད ང་ ོད་ཅག་དང་ ེས་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་ཚ་ཐན་ མ་ ི་ ལ་ ་བ ད་པར་ ་བ་ ེ། མ ན་ ི་ད ང་
ནི་ཤར་ ་མཚའི་ནང་ ་བ ད་པ་དང་། ེས་ ི་ད ང་ནི་ བ་ ་མཚའི་ནང་ ་བ ད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོ་ཚས་ངན་ཆེན་པོ་ ད་པས་༼མ་ཡིག་ ་ ་བ་ ས་པས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ལ་ ི་ཡར་མཆེད་ཅིང་།

ག་ ི་མཁའ་ ་འ ལ་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༢༡ ས་གཞི་ལགས། མ་ ག་པར་དགའ་ ིད་ལ་རོལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཙ་བོས་འ ིན་ལས་ཆེན་པོ་བ བས་ཟིན། ༢༢ རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་ལགས། ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
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ན། ཐང་ ོང་གི་ ་ ེས་ཤིང་ ོང་བོ་ལ་འ ས་ ་ཐོགས། སེ་ཡབ་ཤིང་དང་ ན་ཤིང་ལའང་འ ས་ ་ཐོགས་
འ ག ༢༣ ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་ མ་པ། ོད་ཅག་དགའ་བར་ ིས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་ ིར་ ་ ོ་བར་

ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་དང་རན་པའི་ ོན་ཆར་གནང་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་
བ ད་ ི་ཕབ་པ་ ེ། ོན་དང་འ ་བར་ ོན་ཆར་དང་། ད ིད་ཆར་གནང་ངོ་༎ ༢༤ ག ལ་ཁ་ནས་ ིས་བཀང་
བ་དང་། ཆང་ ོད་དང་ མ་ ོད་ ང་ཆང་གསར་དང་ མ་ ིས་ཁེངས་པར་ ས། ༢༥ བདག་གིས་ ོད་ཅག་
གི་ ོད་ ་བཏང་བའི་ད ང་ཆེན་པོ་ ེ། ཆ་གབ་དང་། འ ་ཟ་མཁན་དང་། འ ་མིད་མཁན་དང་། འ ་ ག་
མཁན་སོགས་ ི་བཟས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ིར་ ོད་པར་འ ར། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་མང་པོ་
བཟས་ཏེ་འ ང་བར་འ ར་བས། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ངོ་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་མཛད་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ ེ།

ོད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཚན་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག བདག་གི་མི་སེར་ནམ་ཡང་ངོ་གནོངས་པར་མི་འ ར། ༢༧ ོད་
ཅག་གིས་བདག་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ད ས་ ་ཡོད་པ་ཤེས་ལ། བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་པ་དང་།
བདག་ལས་གཞན་པའི་ ་ཞིག་མེད་པའང་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་པར་འ ར། བདག་གི་མི་སེར་ནམ་ཡང་ངོ་
གནོངས་པར་མི་འ ར། ༢༨ མ་འོངས་པར། བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ལ་
བ ོལ་ངེས། ོད་ཅག་གི་ ་དང་ ་མོས་ ང་ ོན་པར་འ ར། ོད་ཅག་གི་ ན་པོ་ མས་ ིས་ ི་ ས་ ད་
མཚར་ཅན་ ིས་པར་འ ར། གཞོན་ ་ མས་ ིས་ ང་བ ན་མཐོང་བར་འ ར། ༢༩ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ།
བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་བདག་གི་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་ མས་ལ་བ ོལ་བར་འ ར། ༣༠ གནམ་
མཁའ་དང་ས་འོག་ནས་བདག་གིས་ངོ་མཚར་བ ན་ཏེ། ག་དང་། མེ་དང་། ་བའི་ཀ་བ་ཡོད་ ་འ ག་ངེས།
༣༡ ཉི་མ་ ན་ནག་ ་འ ར་བ་དང་། ་བ་ ག་ ་འ ར། འདི་དག་ནི་གཙ་བོའི་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ཉིན་མོ་
དེ་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ ་འ ང་བར་འ ར། ༣༢ ས་དེར་ ེབས་ཚ། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་

མས་ ོབ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོསག ངས་པ་ནང་བཞིན། རི་བོ་ཙ་ཡོན་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་
ཐར་བར་འ ར་བའི་མི་ཡོད་ལ། ག་མར་ ས་པ་ མས་ལས་ ང་གཙ་བོས་འབོད་པར་འ ར་བའི་མི་ཡོད་
ཅེས་པའོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣ ཉིན་དེ་ནི་བདག་གིས་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་བཙན་ ་ ེར་བ་ མས་ ིར་འ ེན་པའི་ ས་
བས་ཡིན། ༢ བདག་གིས་དམངས་ཡོད་ ་བ ས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཅེས་ ་བའི་ ང་བར་ ིད་ནས།

དེ་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་བདག་གི་མི་སེར་ཏེ། བདག་གི་ནོར་ ལ་ད ི་སི་རལ་
བ་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ོད་ ་གཏོར་བར་མ་ཟད། བདག་གི་ ལ་ནི་བགོ་བཤའ་བ བ་ནས་ ངས་པ་དང་། ༣ ད་

ང་བདག་གི་མི་སེར་ལ་ ན་འཕངས་ནས། ིས་པ་ མས་ ད་འཚང་མར་བ ེས་པ་དང་། ་མོ་ ང་ ་
མས་ཆང་ལ་བ ེས།

༤ ཚར་དང་། ཚ་དོན་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མཐའ་བཞིའི་མི་ མ་པ། ོད་ཅག་བདག་དང་འ ེལ་བ་ཅི་
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ཡོད། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ིན་པ་ལེན་འདོད་དམ། གལ་ཏེ་བདག་ལ་ ིན་པ་ལེན་ཟེར་ན། བདག་གིས་ ར་
བ་ ར་བར་ ོད་ ི་མགོ་ཐོག་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༥ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་གསེར་ད ལ་འ ོག་
པར་མ་ཟད། བདག་གི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ནོར་ ་ ོད་ཅག་གི་ཕོ་ ང་༼ཡང་ན། ་ཁང་།༽ནང་ ་བ ག་པ་
དང་། ༦ དེ་མིན་ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་རོ་མ་བ་༼མ་ཡིག་ ། ཧེ་ལེན་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལ་
བཙང་ ེ། ཁོ་ཚ་རང་གི་ ལ་ཁོངས་དང་འ ལ་ ་བ ག་པས། ༧ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་བ ལ་ཏེ་ ོད་ ིས་བཙང་
བའི་ ལ་དེ་དང་འ ལ་ ་འ ག་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གི་མགོ་ཐོག་ ་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་པ་དང་།
༨ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ་དང་ ་མོ་ཡ་ ་ ་བའི་ལག་ནང་ ་བཙང་ཞིང་། ཁོ་ཚས་ ང་རིང་གི་ཤ་བའི་

ལ་ཁམས་ལ་བཙང་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎
༩ དམངས་ཡོད་ འི་ད ས་ནས་འདི་ ད་ ོག་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ག ལ་འ ེད་པར་ ་ ིག་ ིས། དཔའ་

ལ་ མས་བ ལ་ཏེ། འཐབ་མོ་བ་ མས་ག ལ་སར་ ེབ་ ་ གས་ཤིག ༡༠ ོ་ གས་ ིས་ ི་མ ང་བ ང་
ཞིང་ཟོར་བས་མ ང་བཟོས་ཤིག ཉམ་ ང་བ་ མས་ ིས། ང་ལ་ ིང་ ོབས་ ན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར།
༡༡ མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མ་པ། ོད་ཅག་ ར་བ་ ར་བས་འོངས་ཏེ་མཉམ་ ་འ ས་ཤིག ེ་གཙ་བོ་ལགས།

ེད་ ིས་ ེད་ ི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ ན་པ་དེ་འབབ་ ་ གས་ཤིག ༡༢ དམངས་ཡོད་ ་ཡར་ལངས་ཏེ། ཡེ་ཧོ་
ཤ་ཕད་ཅེས་ ་བའི་ ང་བར་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་དེ་ ་བ གས་ཏེ་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མས་
ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ༡༣ ཟོར་བ་ལག་ ་ཐོགས་ཤིག ལོ་ཏོག་འ ེག་རན་འ ག ོག་ ིས་ ོས་ཤིག ཆང་
གཞོང་གི་ཁ་ཁེངས་འ ག ཆང་ ིང་གང་ཞིང་ཁོ་ཚའི་ནག་ཉེས་ཆེ་ཆེར་ ས་འ ག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༡༤ མི་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་ ི་ ང་བར་འ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ནི་ཐག་
གཅོད་ ང་བ་དང་ཉེ་བར་ ིན་ཡོད་པས་ཡིན། ༡༥ ཉི་ ་མོག་པོར་ ར་ཅིང་། ར་ཚགས་ལ་འོད་མདངས་མེད་
པར་ ར། ༡༦ གཙ་བོས་ཙ་ཡོན་ནས་ངར་ ད་བཏོན་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ད་ཆེན་པོ་བ གས་པས་གནམ་
ས་འ ལ་བར་ ར། ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་མི་སེར་ ི་ཉེན་གཡོལ་ ེད་སའི་གནས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་མཁར་

ོང་ ་འ ར་ངེས། ༡༧ ནམ་ཞིག་ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ་ཡིན་པ་དང་། ཙ་ཡོན་ཏེ།
བདག་གི་དམ་པའི་རི་བོར་བ གས་ཡོད་པའང་ཤེས་པར་འ ར། དེ་ ས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དམ་པར་འ ར་ལ། ི་
མི་ མས་དེའི་ ོད་ ་བ ོད་པར་མི་འ ར།

༡༨ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། རི་བོ་ཆེན་པོར་ ན་ཆང་འཛག་ཅིང་། རི་ ང་ལས་འོ་མ་བ ར་བ་དང་། ཡ་ ་
འི་ མ་པའི་ནང་ འང་ ་ཡོད་པར་འ ར། གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ལས་ ་ ན་བ ར་ཏེ། ཤིད་ཏམ་ ང་

བ་བ ན་པར་འ ར། ༡༩ ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནི་ ོངས་པ་དང་། ཨེ་དོམ་ ི་ ལ་ནི་ ོ་ཞིང་ཐང་ ོང་ ་འ ར་ངེས།
དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ལ་ ག་ ལ་ ད་པ་དང་། ལ་དེ་ནས་མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་
པའི་ ེན་ཡིན། ༢༠ ཡིན་ནའང་། ཡ་ ་ ་ ས་གཏན་ ་ ོད་པར་འ ར་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ ལ་བའི་བར་ ་
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གནས་པར་འ ར། ༢༡ བདག་གིས་ ག་བ ར་བའི་ཉེས་པ་དེ་ལ་ ིན་པ་༼ཡང་ན། གཙང་སེལ། འོག་ འང་དེ་
དང་འ །༽ལེན་མ་ ོང་། ད་ ་ ིན་པ་ལེན་པར་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཙ་ཡོན་ ་བ གས་ཡོད་ཅེས་
ག ངས་སོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཨ་མོས་ ི་མདོ།

༡ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ་ཟི་ ཱའི་ ས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་ཨས་ ི་ ་ཡེ་རོབ་ཨམ་ ི་ ས་སམ།
ཡང་ན་ས་འ ལ་ཆེན་པོ་མ་ ང་བའི་ ་རོལ་ ི་ལོ་གཉིས་པར། ཏེ་ཀོ་ཨའི་ ི་བོ་ མས་ལས་ཨ་མོས་ལ་

ཞལ་ ོན་ཐོབ་ ེ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོར་ ེང་།
༢ ཁོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་ཙ་ཡོན་ ་ང་རོ་འདོན་ཞིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ག ང་ ད་ཆེན་པོ་འ ིན་

པར་འ ར། ི་བོའི་ ་ས་ ོ་བས་ཁེངས་ཤིང་རི་བོ་ཀར་མེལ་ ི་ ེ་མོ་ མ་པར་འ ར་ཞེས་ ས།
༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་མེ་སེག་གིས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེའི་ཉེས་

ཆད་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ག ལ་གཅོག་ ེད་ ི་ གས་ ིས་གིལ་ཨད་ ང་བ་ཡིན།
༤ དེ་བས་བདག་གིས་ཧ་ཟ་ཨེལ་ ི་ ིམ་ལ་མེ་ཕབ་ ེ། བེན་ཧ་དད་ ི་ཕོ་ ང་བ ེག་པར་ འོ༎ ༥ བདག་གིས་
ད་མེ་སེག་གི་ ོ་གཏན་གཅོག་པ་དང་། ཨ་ཝེན་བདེ་ཐང་གི་ ལ་མི་དང་ཨེ་དེན་ ི་དབང་འཛན་པ་ མས་
ཚར་གཅོད་ཅིང་། ཨ་རམ་པ་ མས་ཀིར་ལ་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༦ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ག་ཟས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེའི་ནོར་
འ ལ་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་དམངས་ མས་འ ོག་ ེ་ཨེ་དོམ་ ི་ལག་ ་ ད། ༧ དེ་བས་
བདག་གིས་མེ་ག་ཟའི་མཁར་ནང་ ་ཕབ་ ེ། དེའི་ ོད་ ི་ཕོ་ ང་བ ེག་པར་ འོ༎ ༨ བདག་གིས་ཨམ་དོད་ ི་

ལ་མི་དང་། ཨས་ཀ་ལོན་ ི་དབང་འཛན་པ་ མས་ཚར་གཅོད་པར་ངེས་ལ། ཨེག་རོན་ལ་ ག་གིས་ ོལ་བར་
ཡང་འ ར་བ་དང་། དེ་མིན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ག་མར་ ས་པ་ མས་མེད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་
ག ངས།

༩ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཚར་ ིས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེའི་ཉེས་
ཆད་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་དམངས་ མས་ཨེ་དོམ་ལ་ ད་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ ན་ འི་
ཁ་ཆད་ ང་ ན་པར་མི་ ེད། ༡༠ དེ་བས་བདག་གིས་མེ་ཚར་ ི་མཁར་ནང་ ་ཕབ་ ེ། དེའི་ ོད་ ི་ཕོ་ ང་

མས་བ ེག་པར་ ་ཞེས་ག ངས།
༡༡ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨེ་དོམ་ ིས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེའི་

ཉེས་ཆད་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ ི་བ ང་ ེ་རང་གི་ ན་ ་བདའ་བ་དང་། ིང་ ེ་ ་
ཙམ་མེད་པར་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོས་གཤགས་ཤིང་། ས་ནང་ཡང་ཞེ་ ང་འབར་བཞིན་མཆིས། ༡༢ དེ་བས་བདག་
གིས་ཏེ་མན་ལ་མེ་ཕབ་ ེ། དེས་བོས་ ཱའི་ཕོ་ ང་མེར་བ ེག་པར་ ་ཞེས་ག ངས།

༡༣ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨམ་མོན་པས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེ་
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དག་གི་ཉེས་ཆད་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་གིལ་ཨད་ ི་ མ་མ་ཚའི་ཕོ་བ་གཤགས་
ཤིང་། རང་གི་མངའ་ཁོངས་ ་བ ེད་པར་ ས། ༡༤ དེ་བས་བདག་གིས་ག ལ་ ི་གད་ ངས་ ོག་པའི་ཉིན་
མོའམ། ང་ནག་འ བ་མ་འ བ་པའི་ བས་ ། རབ་ ཱའི་མཁར་མེར་བ ོན་ཏེ། དེའི་ནང་གི་ཕོ་ ང་བ ེག་
པར་ འོ༎ ༡༥ དེ་དག་གིས་ ལ་པོ་དང་འགོ་བ་ མས་མཉམ་ ་བཙན་ལ་འ ེར་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་
ག ངས་སོ༎

༢ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མོ་ཨབ་ ིས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེའི་ཉེས་
ཆད་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་ཨེ་དོམ་ ལ་པོའི་ ས་པ་བ ེགས་ཏེ་ཐལ་བ་ ་བ ར།

༢ དེ་བས་བདག་གིས་མོ་ཨབ་ ི་ ེང་ ་མེ་ཕབ་ ེ། ཀེར་ཡོད་ ི་ཕོ་ ང་བ ེག་པ་དང་། མོ་ཨབ་ནི་ ར་ཟིང་
དང་གད་ ངས། ་ ང་གི་ འི་ ོད་ནས་འཆི་བར་འ ར། ༣ བདག་གིས་མོ་ཨབ་ ོད་ ི་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་
དང་། དེའི་ ོད་ ི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཁོ་རང་མཉམ་ ་གསོད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༤ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ ས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་དེ་དག་གི་
ཉེས་པ་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ོབ་དོར་ཞིང་ཁོང་གི་ ིམས་ ོལ་
མ་བ ང་བར། ཁོ་ཚའི་མེས་པོས་བ ེན་པའི་ ལ་འཆོས་ ི་འ ་ ་དེས་ཁོ་ཚ་ལོག་ལམ་ ་འ ོ་ ་བ ག ༥ དེ་
བས། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ེང་ ་མེ་ཕབ་ ེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཕོ་ ང་བ ེག་པར་ ་ཞེས་ག ངས།

༦ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བས་ཡང་དང་ཡང་ ་ནོར་འ ལ་བཟོས་པས། བདག་གིས་
དེ་དག་གི་ཉེས་ཆད་མེད་པར་བཟོ་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ད ལ་ ི་ཆེད་ ་ ང་བདེན་ ོང་
མཁན་བཙངས་པ་དང་། མ་ཆ་གཅིག་གི་ཆེད་ ་ད ལ་བོ་བཙངས་པ་ཡིན། ༧ དེ་དག་གིས་ད ལ་བོའི་
མགོ་ ་བབས་པའི་ ལ་མཐོང་ཡང་མཆིལ་མ་འདེབས་ཤིང་། ཁེངས་ ང་བ་ མས་ ི་ལམ་འགོག་པར་ ེད་
པ་དང་། ཕ་ ་གཉིས་ ིས་ ་མོ་གཅིག་ལ་ལོག་པར་ ད་དེ་བདག་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་ ོད་པ་ ས། ༨ དེ་
དག་གིས་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་གཏའ་མ་འཇོག་མཁན་ མས་ ི་ ོན་པ་མལ་ ན་ ་བཏིངས་ནས་དེའི་ ེང་

་ཉལ་ལ། ཁོ་ཚའི་མཆོད་གནས་ ་ཉེས་ཆད་ཐེབས་པའི་མིའི་ཆང་འ ང་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༩ བདག་
གིས་ད ི་སི་རལ་བའི་མིག་མ ན་ ་ཨ་མོར་བ་ མས་མེད་པར་བཟོས། དེ་ནི་ ག་ ོང་བཞིན་ ་མཐོང་ཞིང་
བེ་ཤིང་བཞིན་ ་ ་ནའང་། བདག་གིས་དེའི་ ེང་ནས་འ ས་ ་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། འོག་ནས་ ་བ་མེད་
པར་ ་ངེས། ༡༠ བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ཐང་ ོང་ ་ལོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ་

ོད་ཅག་གི་ ེ་ ངས་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་ཨ་མོར་བའི་ ལ་ནོར་ ལ་ ་ ིན། ༡༡ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ་ ག་
མས་ ི་ ོད་ནས་ ང་ ོན་པ་ ང་ ་བ ག་ལ། ོད་ཅག་གི་གཞོན་ ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ན་ཞི་ ཱ་ཡང་ ེས་
་བ ག ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། དེ་ ར་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ་

ན་ཞི་ ཱ་ལ་ཆང་འ ང་ ་བ ག་པ་དང་། ང་ ོན་པ་ལ། ང་མ་ ོན་ཅག་ཅེས་བཤད།
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༡༣ ོས་དང་། ོད་ཅག་ ོད་པའི་ ལ་དེར། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ེ་ཤོག་བ ིགས་པའི་ཤིང་ ས་དངོས་
པོ་གནོན་པ་བཞིན་ག ར་ ་འ ག་ངེས། ༡༤ དེ་ ས་འ ོས་མ ོགས་པ་ མས་ ང་འ ོ་བར་མི་ ས་ལ།

ོབས་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ང་ གས་བཀོལ་མི་ ས་པར་མ་ཟད། དཔའ་ངར་ ན་པ་ མས་ ིས་ ང་
རང་ཉིད་ ོབ་པར་མི་ ས། ༡༥ ག ་ཐོགས་པ་ མས་འ ེང་བར་མི་ གས་ལ། འ ོས་མ ོགས་པ་ མས་འ ོ་
མི་ ས་པར་མ་ཟད། ་བཞོན་པ་ མས་ ིས་ ང་རང་ཉིད་ ོབ་པར་མི་ ས། ༡༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། དཔའ་

ལ་ མས་ ི་ ོད་ན་ ིང་ ོབས་དང་ ན་པ་ མས་ནི་ ས་གཅེར་ ར་འ ོ་བར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་
ག ངས་སོ༎

༣ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ཅག་ ིམ་ ད་ཡོངས་ནི་བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པ་ཡིན་
པས། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བའི་ག ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༢ དེ་ནི། ས་ ེང་གི་རིགས་ཡོད་ ་ལས། བདག་

གིས་ ོད་ཅག་མ་གཏོགས་མི་མ ེན་པས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ཐམས་ཅད་འདེད་པར་འ ར།
༣ གལ་ཏེ་མི་གཉིས་ ི་སེམས་གཅིག་མ ན་མ་ ང་ན་མཉམ་ ་བ ོད་ ས་སམ། ༤ སེང་གེས་ཁ་ཟས་མ་ཟིན་
ན་ནགས་ཚལ་ནས་ངོ་རོ་ ོག་ ིད་དམ། སེང་གེ་གཞོན་ ་ལ་འཐོབ་ ་མེད་ན་དོང་ནང་ནས་ངར་ ད་འདོན་
ནམ། ༥ ི་བ གས་མེད་ན་མཆིལ་བ་ ་ ་ ད་ ིད་དམ། ་ ིས་ཅི་ཡང་མ་ཟིན་ན། གང་ ་བ གས་པའི་
གནས་དེ་ནས་ཡར་འཕར་ ིད་དམ། ༦ མཁར་ནང་ནས་ ་ ང་ ས་ན། མི་སེར་མི་ ག་པ་ ིད་དམ། གལ་ཏེ་
མཁར་གང་ལ་གནོན་ ོན་ཕོག་ན། དེ་ནི་གཙ་བོས་ཕབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༧ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་གསང་བའི་དོན་
གང་ཡིན་ཡང་། ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ ེ་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་ ག་ ོན་མ་གནང་བར་འ ིན་ལས་ཅི་ཡང་མཛད་
མ་ ོང་ཞེས་པ་དེའོ༎

༨ སེང་གེས་ང་རོ་ ོག་ན་ ་ཞིག་མི་ ག་པ་ཡིན། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་བཀའ་ཕབ་ན། ་ཞིག་གིས་དེ་ ང་
་མི་ ོན་པ་ཡིན།

༩ ཨས་དོད་ ི་ཕོ་ ང་དང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ི་ཕོ་ ང་ལས་འདི་ ད་ ོག་ཅིག ཅི་ ད་ཅེ་ན། ོད་ཅག་ས་
མར་ ཱའི་རི་ ེང་ ་འགོས་ཤིག དེ་ནས་མཁར་ནང་གི་ ོག་ ་དང་གཉའ་གནོན་ ེད་པའི་ ་བ་ མས་མཐོང་
བར་འ ར། ༡༠ ག་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ ་ནོར་འ ོག་པའམ། ་ནོར་རང་གི་ ིམ་ ་ཉར་མཁན་ མས་ ིས་

ང་བོའི་ ་བ་ བ་པར་མི་ ེད་དོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༡ དེ་བས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ་
བོས་ ལ་འདི་ཡོངས་ ་བ ོར་ཏེ། ོད་ ི་ ོབས་ཉམས་ ་བ ག་ ེས་ ོད་ ི་ ིམ་གཞི་འ ོག་པར་འ ར་
ཞེས་ག ངས། ༡༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ི་བོས་སེང་གེའི་ཁ་ནང་ནས་ ག་གི་ ག་པ་དང་ ་ ེ་ཙམ་ལས་

ིར་འ ོག་མ་ བ་པ་བཞིན་ ། ས་མར་ ཱ་ ་ ོད་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མལ་ ིའི་ ར་རམ་མེ་ཏོག་
གཙགས་པའི་གདན་ ི་ ེང་ ་ཡོད་ ང་། ཁོ་ཚ་ ོབ་ ས་དེ་ཙམ་ལས་ ོབ་པར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།

༡༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བཀའ་འདིར་ཉན་ཏེ། ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་
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ད་ལ་ཉེན་བ ་གཏོང་རོགས། ༡༤ བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ཉེས་པ་འདེད་པའི་ཉིན་མོར། བེད་ཨེལ་ ིས་
མཆོད་ ི་བ ིགས་པའི་ཉེས་པའང་འདེད་པར་འ ར་ཏེ། མཆོད་ ིའི་ ེ་མོ་བཅད་ནས་ཐང་ལ་ ང་ ་འ ག་
ངེས། ༡༥ བདག་གིས་ད ར་དང་ད ན་ ི་ ོད་ཁང་ མས་བཤིག་པ་ ེ། བ་སོའི་ཁང་པ་བ ག་ཅིང་། མཐོ་ཞིང་
བ ིད་པའི་ཁང་པ་ མས་མེད་པར་མཛད་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༤ ས་མར་ ཱའི་རིར་ ོད་པའི་བ་ཤན་ ི་བ་མོ་འ ་བ་ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་
ཅག་གིས་ད ལ་བོར་ བ་ཚད་དང་ཉམ་ ང་བར་གཉའ་གནོན་ ས་ཤིང་། ད་ ང་རང་གི་ ིམ་

བདག་ལ། ཆང་ ེར་ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་འ ང་བར་ ་ཞེས་ ས། ༢ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་རང་གི་ ངས་
གཙང་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འདི་ ད་ ་བོར། ཇི་ ད་ཅེ་ན། ཉིན་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ་བས། གཞན་ ་
ཞིག་གིས་ གས་ ས་ ོད་ཅག་འ ིད་པར་འ ར་བ་དང་། ཉ་འཛན་ ིས་ ོད་ཅག་ ག་མར་ ས་པ་ མས་

ང་འ ིད་པར་འ ར། ༣ ོད་ཅག་མི་རེ་རེ་གས་བར་ནས་མ ན་ ་ ིན་ཏེ། ཧམ་མོན་ནས་ ེབས་པར་འ ར་
ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༤ ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། ོད་ཅག་བེད་ཨེད་ ི་ ོགས་ ་སོང་ནས་ཅི་འདོད་ ་ནོར་འ ལ་བཟོ་རོགས།
གིད་གལ་ ་སོང་ནས་ཉེས་པ་འཕེལ་ ་འ ག་རོགས། ནངས་མོ་རེ་རེར་ ོད་ཅག་གི་མཆོད་ ས་ ལ་ཅིག
ཉིན་ག མ་རེའི་ ེས་ ་ ོད་ཅག་གི་ཡོང་ ོ་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ ལ་ཅིག ༥ ོད་ཅག་གིས་ ར་དང་ ན་
པའི་བཀའ་ ིན་ ི་མཆོད་པ་ཅི་འདོད་ ་ ལ་ཅིག ཡིད་དགའ་བའི་མཆོད་པ་ ལ་བའི་ ལ་འབངས་མི་

མས་ལ་ ོགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་དེ་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ག ངས།
༦ བདག་གིས་མཁར་ཐམས་ཅད་ ་ ོད་ཅག་གི་སོ་གཙང་བར་ ས་པ་དང་། ལ་སོ་སོ་ནས་ ོད་ཅག་ལ་

འ ་རིགས་ཆད་ ་བ ག་ ང་། ོད་ཅག་ ར་བཞིན་བདག་གི་ ེས་ ་ གས་པར་མི་ ེད་ཅེས་གཙ་བོས་
ག ངས། ༧ ོན་མ་བ ས་པའི་ ོན་ ི་ ་ག མ་ ི་རིང་ལ། བདག་གིས་ཆར་ ་བཅད་དེ། ོད་ཅག་གི་ ལ་
ལ་འབབ་ ་མ་བ ག་ ང་། མཁར་འདི་ལ་ཆར་འབབ་ ་བ ག ལ་འདི་ལ་ཆར་ཡོད་ ་བ ག་ ང་ ལ་
དེ་ལ་ཆར་མེད་པར་ ས་པས། ཆར་མེད་པའི་ ལ་དེ་ མ་པར་ ར། ༨ དེ་ ར། མཁར་གཉིས་ག མ་ཙམ་ ི་
མི་ མས་མཁར་གཅིག་ ་འ ས་ཏེ་ ་བཙལ་ཡང་ ོམ་མི་སོད་པར་ ས་ ང་། ོད་ཅག་ ར་བཞིན་བདག་
གི་ ེས་ ་ གས་པར་མི་ ེད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ བདག་གིས་ཐན་ ང་དང་གཉན་ནད་ ིས་ ོད་ཅག་
ལ་ཕར་ ོལ་ ས་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་ར་བའི་ནང་གི་ཚད་མ་དང་། ན་ཤིང་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་དང་། བེ་
ཤིང་སོགས་འ ་ཟ་མཁན་ལ་བཟའ་ ་བ ག་ ང་། ོད་ཅག་ད་ ང་བདག་གི་ ེས་ ་ གས་པར་མི་ ེད་
ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༠ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་གཉན་ནད་བཏང་ ེ་ཨེ་ཇིབ་དང་འ ་བར་ ས་
པ་དང་། ི་ཡིས་ ོད་ཅག་གི་གཞོན་ ་ མས་བསད་ཅིང་། ོད་ཅག་གི་ ་གཞན་ལ་འ ོག་ ་བ ག་པར་མ་
ཟད། ར་ནང་ ་བེམ་རོའི་ ི་ངན་ ིས་ཁེངས་ ་བ ག་ ང་། ོད་ཅག་ད་ ང་བདག་གི་ ེས་ ་ གས་པར་
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མི་ ེད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༡ ོན་ཆད་བདག་གིས་ས་དོམ་དང་ག་མོ་ ཱ་ ེལ་བ་ཇི་བཞིན། ོད་ཅག་གི་
ོད་ ི་མཁར་ མས་ ང་ ེལ་ཏེ། ོད་ཅག་ནི་མེ་ལས་ ང་བའི་ ད་ཤིང་བཞིན་ ་ ས་ ང་། ོད་ཅག་ད་
ང་བདག་གི་ ེས་ ་འ ངས་པར་མི་ ེད་ཅེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༢ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་དེ་ ར་མཛད་པར་འ ར། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། བདག་
གིས་དེ་ ར་མཛད་པར་འ ར་བས། ོད་ ིས་ ོད་ ི་ ་བ ་བར་ ་ ིག་ ་རིགས་སོ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ རི་
འགོད་མཁན་དང་། ང་བ ན་མཁན་དང་། དགོངས་གཞིས་མི་ལ་ལམ་ ོན་པ་དང་། ཞོགས་པའི་འོད་མོག་
པོར་ ེད་མཁན་དང་། ཞབས་ ེ་ ལ་འདིའི་མཐོ་སར་འགོད་མཁན་དེའི་མཚན་ལ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་

ན་ ི་ ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༥ ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལགས། ངས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ེར་བའི་ ོ་ ་འདི་ལ་ཉོན་ཅིག ༢ ད ི་སི་
རལ་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ན་ ང་མ།༽ནི་འ ེལ་ཏེ་ཡར་ལངས་པར་མི་ ས། ཐང་ ་ཉལ་ཡང་ ོར་

མཁན་མི་འ ང་། ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་མཁར་ནང་ནས་དམག་ཆིག་
ོང་བཏང་ན། དེ་ལས་བ ་ཙམ་ལས་ ག་མི་འ ར། བ ་བཏང་ན་བ ་ལས་ ག་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༤ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལས་ བས་བཙལ་ན། ོད་ཅག་
འཚ་བར་ ས། ༥ བེད་ཨེལ་ ོགས་ནས་ བས་མ་འཚལ། གིལ་གལ་ ་མ་འ ོ། བེར་ཤ་བ་ལས་ཕར་མི་འདའ་
བར་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གིལ་གལ་ལ་འ ོག་བཅོམ་ ེད་པར་འ ར་ལ། བེད་ཨེལ་ཡང་མེད་པར་འ ར་
ངེས་ཞེས་ག ངས། ༦ གཙ་བོ་ལས་ བས་བཙལ་ན་འཚལ་བར་འ ར། དེ་ལས ོག་ན་ཁོང་ཉིད་ཡོ་སེབ་ ི་ ིམ་
ནས་མེ་བཞིན་འབར་བ་དང་། བེད་ཨེལ་བ ེག་ ང་མེ་གསོད་མཁན་མི་འ ང་། ༧ ོད་ཅག་ ི་ ོམས་གདན་

་འདིང་ཞིང་། ང་བདེན་ས་ ་འདོར་མཁན་ མ་པ། ༨ ར་མ་ ིན་ ག་དང་ ར་མ་ ང་ ོང་འགོད་
མཁན་ནམ། འཆི་ ིབ་ཞོགས་པའི་འོད་ ་བ ར་མཁན་ནམ། ཉིན་དཀར་མཚན་མོར་བ ར་མཁན་ནམ། ་
གཏེར་ལ་བཀའ་བབས་ནས་ས་ ་ ར་ ་བཞིན་ ་འ ེན་མཁན་ནམ།༼གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན།༽ དེ་
ལས་ བས་འཚལ་རོགས། ༩ ཁོང་གིས་ ོབས་དང་ ན་པ་ མས་ ོ་ ར་ ་མེད་པར་ ་བ་དང་། མཁར་ ོང་
བཤིག་པར་མཛད།

༡༠ ོད་ཅག་མཁར་ ོ་ནས་ ོན་བ ོད་ ེད་པའི་མི་ མས་ལ་ལེ་བདའ་དང་། གཏམ་ ང་བོ་བཤད་
མཁན་ མས་ལ་ ང་བ་ མ་པ། ༡༡ ོད་ཅག་གིས་དམངས་ད ལ་བོ་ མས་ལ་ ོག་བ ིས་ ས་ཤིང་། དེ་དག་
གི་ལག་ནས་ ོ་འ ོགས་པས། ོད་ཅག་གིས་ལས་ ོན་ ས་པའི་ ོ་ཡིས་ཁང་པ་བ ིགས་ ང་། དེའི་ནང་ ་

ོད་པར་མི་འ ར། ཡིད་ ་འོང་བའི་ ན་འ མ་ར་བ་འདེབས་འ གས་མཛད་ ང་ཆང་འ ང་བར་མི་
འ ར། ༡༢ ངས་ ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ཇི་འ ར་མང་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་ངན་ཉེས་ཇི་འ ར་ཆེ་བ་ཤེས་སོ༎ ོད་
ཅག་གིས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ག་ལ་ ར་ཞིང་ ོག་ད ལ་ ངས་པ་དང་། མཁར་ ོ་ནས་ཉམ་ཐག་
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པ་ མས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ས་པས། ༡༣ ཤེས་ ་ ན་པ་ མས་ ིས་གནས་ ངས་འདི་མཐོང་ཡང་ཁ་རོག་
གེར་ ོད། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གནས་ ངས་ཤིན་ ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་སོ༎

༡༤ ོད་ཅག་གིས་བཟང་བའི་ལས་མ་གཏོགས་ངན་པའི་ལས་མ་བཙལ་ན་འཚ་བར་འ ར་ངེས། དེ་
ར་ ས་ན། གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་བཤད་པ་བཞིན། ོད་ཅག་དང་མཉམ་
་བ གས་པར་འ ར། ༡༥ ངན་པ་བཟང་བོར་བ ར་ཅིང་མཁར་ ོ་ནས་ ང་བདེན་བ ངས་ན། གཙ་བོ་
ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་ཡོ་སེབ་ ི་དམངས་ ག་མར་ ས་པ་ མས་ལ་བཀའ་ ིན་བ ོལ་ཡང་ ིད།

༡༦ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཐང་ཡངས་པོ་དག་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས་པའི་
་འ ང་བ་དང་། ཚང་འ ས་དག་ ་མི་ མས་ ིས། ི་ ད། ི་ ད་ཅེས་ཟེར་བར་མ་ཟད། ཞིང་བར་ ་

འབོད་དང་ ག་ ་ ེར་མཁས་པ་ མས་བོས་ནས་ ག་ ་ལེན་ འང་འ ག་ ིད། ༡༧ ན་འ མ་ར་བ་དག་
འང་ཆོ་ངེ་འདེབས་པའི་ ་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་འ ོ་བར་འ ར་

རོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎
༡༨ གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་འ ང་བར་རེ་ ོས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ོད་ཅག་

གིས་ཅིའི་ ིར་གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་འ ང་བར་རེ་ ོས་ ེད་པ་ཡིན། ཉིན་དེར་ ན་ནག་ལས་འོད་མདངས་ཡོད་
མི་ ིད། ༡༩ ལ་དེ་ནི་ ་ཞིག་སེང་གེས་ལས་ཐར་ ེས། ར་ཡང་དོམ་ལ་འ ད་པ་དང་འ ་བའམ། ིམ་ ་
འ ལ་ནས་ལག་པ་ ང་ངོས་ ་རེག་པ་ན་ ལ་ ིས་ གས་པ་དང་འ ། ༢༠ གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ལ་ ན་ནག་
ལས་འོད་མདངས་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ག་ནག་ལས་འོད་ ིམ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༡ བདག་ནི་ ོད་ཅག་
གི་ ས་མཚམས་ལ་ ན་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་གཟབ་ནན་ ི་ཚགས་འ ་ལའང་མི་ད ེས། ༢༢ ོད་ཅག་གིས་
བདག་ལ་དམར་བསང་དང་དཀར་མཆོད་ ལ་ཡང་། བདག་གིས་ད ེས་བཞེས་གནང་མི་ ིད་ལ། ོད་ཅག་
གིས་ ལ་བའི་ ོ་ གས་ཚན་པོའི་བདེ་མཆོད་ལའང་ ན་ ིས་གཟིགས་མི་ ིད། ༢༣ ོད་ཅག་གིས་ ་ལེན་པའི་
ད ངས་དེ་བདག་དང་ ེས་ ་འ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གིས་བ ངས་པའི་ ་ ན་
ལ་གསན་མི་འདོད། ༢༤ བདག་གིས་འདོད་པ་ནི། ི་ ོམས་ ་བོ་འབབ་འབབ་དང་། ང་བདེན་གཙང་བོ་
འ ོ་འ ོ་བཞིན་འ ང་བ་དེའོ༎ ༢༥ ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ལགས། ོད་ཅག་ཐང་ ོང་ ་ ོད་པའི་ལོ་ངོ་
བཞི་བ འི་རིང་ལ། མཆོད་ ས་དང་འ ལ་ ས་བདག་ལ་ ལ་ ོང་ངམ། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་རང་གིས་བཟོས་
པའི་མོ་ལོའི་རས་ ར་དང་། འ ་ འི་ མ། ད་ ང་ ་ཡི་ ར་མ་ ར་ནས་འ ོ་བར་ ེད། ༢༧ དེ་བས། བདག་
གིས་ ོད་ཅག་བཙན་ ་བ ང་ ེ་ད་མེ་སེག་གི་ ི་རོལ་ ་འ ེར་བར་ ་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ། མཚན་ལ་ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་ ་ཞེས་པ་དེས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ༎

༦ ལ་ ེ་ནི་ ལ་ ེ་གཞན་ལས་ ག་ཅིང་མི་ ད་ གས་ཆེ་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་དབང་ ་
བ ག་ ེ། ཙ་ཡོན་དང་ས་མར་ ཱའི་རི་ ེང་ ་ ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ ིས་འཚ་བ་ མ་པ་ལ་ཉེས་ ོན་
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འ ང་བར་འ ར། ༢ ོད་ཅག་ཀལ་ནེ་ ་ ིན་ནས་ཞིབ་ ་ ོས་དང་། དེ་ནས་མཁར་ཆེན་པོ་ཧ་མད་དང་།
ཡང་དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་གད་ ་བོབས་ཤིག ལ་ ེ་དེ་དག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ེ་ལས་ ག་གམ། མཐའ་
མཚམས་ནི་ ོད་ཅག་གི་མཐའ་མཚམས་ལས་ ་ཆེའམ། ༣ ོད་ཅག་གིས་ཉེས་ ོན་འ ང་བའི་ཉིན་མོ་ད་ ང་
རིང་བར་བསམ་ནས། རང་གི་འ ག་གནས་ ་ཅི་འདོད་ ་ ག་ ལ་ ོད་ཅིང་།༼ཡང་ན། ག་ ལ་ ད་པས་
ཞལ་ ེ་ཉེ་བར་བཅར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༤ ོད་ཅག་བ་སོའི་ཉལ་ ིའི་ ེང་ ་ཉལ་ནས་དེའི་ ེང་ ་ ས་
པོ་ ོང་བར་ ེད། ག་ འི་ ོད་ནས་ ་ འི་ཤ་དང་། ར་བ་ལས་ ང་ ག་གི་ཤ་བཟའ་བར་ ེད། ༥ ་བིད་

ིས་བཀོད་པ་དང་འ ་བར། ་ ན་དང་པི་ཝང་བ ངས་ཤིང་ཉི་མ་འ ད་ཐབས་ ི་ ་ལེན་པར་མ་ཟད།
རང་གི་ཆེད་ ་རོལ་ཆས་བཟོ་བར་ ེད། ༦ དཀར་ཡོལ་ཆེན་པོའི་ནང་ ་ཆང་འ ང་ཞིང་། ས་ ེང་ ་ མ་
བཟང་བོ་ གས་པ་ལས། ཡོ་སེབ་ ི་ ག་བ ལ་ལ་སེམས་ ལ་མི་ ེད། ༧ དེ་བས། མི་འདི་དག་བཙན་ ་ཤོར་བ་

མས་ལས་ཆེས་ཐོག་མར་ག ང་བར་འ ར་ལ། ས་པོ་ ོང་མཁན་དག་གི་དགའ་ ོན་ ི་ ོ་ ང་ནི་མེད་པར་
འ ར་ངེས།

༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཡ་ཀོབ་ ི་འ ོར་བ་ལ་བདག་ ང་ངོ་༎
ཁོའི་ཕོ་ ང་ལ་བདག་གི་ གས་ ན་ནོ་ཞེས་ག ངས། དེ་བས་བདག་གིས་མཁར་དང་དེའི་ནང་ ་གནས་པ་

མས་ད ་བོའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༩ དེ་ ས། ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་མི་བ ་ལས་ ག་
མེད་ ང་། དེ་དག་ ང་འཆི་བར་འ ར། ༡༠ གཤིན་པོ་དེའི་ཉེ་ ང་ ེ། ཁོའི་བེམ་པོ་བ ེག་མཁན་དེས་བེམ་པོ་

ོ་ ིར་ད ང་ ེས། ཁང་པ་ནང་མར་གནས་པའི་མི་དེ་ལ། ོད་ ི་གམ་ ་མི་གསོན་པོ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་ན།
དེས་མི་འ ག་གོ་ཞེས་ཟེར། ཡང་ཁོས་འདི་ ད་ ། ་མ་འདོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་
མཚན་ནས་འབོད་མི་ ང་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༡༡ ོས་དང་། གཙ་བོས་བཀའ་བ གས་པ་ཙམ་ ིས། ཁང་པ་ཆེན་པོ་

མས་བ ོལ་བར་འ ར་ལ། ཁང་པ་ ང་བ་ མས་གས་པར་འ ར། ༡༢ ་ནི་གཡང་གཟར་ ི་ངོས་ ་ ག་
ས་སམ། མི་ མས་ ིས་ནོར་རའི་ནང་ ་ཞིང་འདེབས་ ིད་དམ། ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་ ི་ ོམས་ ག་
་ ་བ ར་བ་དང་། ང་བདེན་ ི་འ ས་ ་ ན་ ་བཏིངས། ༡༣ ོད་ཅག་ ལ་འཆོས་ ི་དོན་ལ་དགའ་

ཞིང་། རང་གིས་རང་ལ། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ ོབས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ ་ ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར།
༡༤ གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ལགས། བདག་གིས་ ལ་

ེ་ཞིག་དར་ ་བ ག་ ེ་ ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་འ ར་བས། དེ་དག་གིས་ཧ་མད་ ོ་ནས་ཡ་རམ་གཙང་བོའི་
བར་ ་ ོད་ཅག་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ་དོན་ཞིག་བ ན་ ང་། དེ་ནི་ ལ་པོའི་བཟའ་ཚད་༼ཡང་ན་ ་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ མས་ ེགས་ཚར་ནས་ཚད་མ་ ར་ ེ་བ་ ེ། ་ ་འ ས་བཞིན་པའི་ ང་ལ། གཙ་བོས་

འ ་ཆ་ག་བ་བཀོད་དེ། ༢ འ ་ཆ་ག་བས་ ོ་ཚད་ མས་བཟས་ཚར་བས། ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་
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བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་ཀོབ་ནི་ཉམ་ ང་བས། ཁོ་རང་འ ེང་ གས་
སམ་ཞེས་ ས། ༣ དེ་ནས་གཙ་བོ་ གས་འ ོད་ ེས་ནས། གནོད་ ོན་འདི་མེད་པར་ ས་ཆོག་ཅེས་ག ངས།

༤ ཡང་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ་དོན་ཞིག་བ ན་ ང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་མེ་ལ་བཀའ་ཕབ་ ེ་ད ི་སི་
རལ་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་ ་བ ག་པས། མེ་ཡིས་ ་མཚ་ ར་མིད་ ་བཏང་བ་དང་། ས་གཞི་ཡང་བ ེག་པར་

ོམ་པས། ༥ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་མཚམས་འཇོག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་
ཀོབ་ནི་ཉམ་ ང་བས། ཁོ་རང་འ ེང་ གས་སམ་ཞེས་ ས། ༦ དེ་ནས་གཙ་བོ་ གས་འ ོད་ ེས་ནས། གནོད་

ོན་འདི་མེད་པར་བཟོས་ཆོག་ཅེས་ ས།
༧ ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་ལས་ཤིག་བ ན་ ང་། དེ་ནི་ཐིག་ ད་ ིས་བཅལ་ཏེ་བ ིགས་པའི་མཁར་ ང་ཞིག་

ཡོད་ལ། གཙ་བོས་ཐིག་ ད་ཅིག་ཐོགས་ནས་དེའི་ ེང་ ་བཞེངས་འ ག་ལ། ༨ གཙ་བོས་ང་ལ། ཨ་མོས། ོད་
ིས་ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ངས་ཐིག་ ད་མཐོང་ ང་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ལ། གཙ་བོས། བདག་གིས་ཐིག་
ད་འདི་བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་ནང་ ་འཕངས་ཏེ། ད་ནས་བ ང་བདག་གིས་དེ་དག་ལ་བཟོད་
ོམ་ ེད་མི་ ིད། ༩ ཡི་ ཱག་གི་མཆོད་ ི་ ོངས་པར་འ ར་ཞིང་། ད ི་སི་རལ་ ི་གནས་དམ་པ་མཚར་ ལ་ ་

འ ར་ངེས་ལ། བདག་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ ི་ཡིས་ཡེ་རོབ་ ཱམ་ ི་ ིམ་ ད་ལ་ ོལ་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས།
༡༠ བེད་ཨེལ་ ི་མཆོད་དཔོན་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡོ་རོབ་ ཱམ་ ི་གམ་ ་མི་མངགས་ནས།

འདི་ ད་ ། ཨ་མོས་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་ ོད་ ་ངན་ ས་བཤམ་ནས་ ོད་ལ་ བ་འགལ་ ེད་ ིས་
ཡོད་དེ། ཁོས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་ནི་ ལ་ ེ་འདིས་ཐེག་པར་མི་ ས། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨ་མོས་ ིས། ཡོ་
རོབ་ ཱམ་ ི་ཡིས་གསོད་པར་འ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་ མས་བཙན་ ་ ེར་ནས་ ལ་འདི་དང་འ ལ་
ལོ་ཟེར་ཞེས་ ས། ༡༢ ཨ་མ་ཙ་ ཱས་ཡང་ཨ་མོས་ལ། མངོན་མ ེན་དང་ ན་པ་ ོད་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ ོས་ནས།
དེ་ ་ཁ་གསོ་བ་དང་། དེ་ ་ ང་ ོན་པ་ལས། ༡༣ ད་ནས་བ ང་བེད་ཨེལ་ ་ ང་ ོན་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། འདིར་ ལ་པོའི་གནས་དམ་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༡༤ ཨ་མོས་ ིས་ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ལ།
ང་ནི་ ང་ ོན་པ་མིན་ལ། ང་ ོན་པའི་ ོབ་མའང་༼མ་ཡིག་ ། ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽མིན་ཏེ། ང་ནི་ ི་བོ་
ཞིག་དང་། སེང་ ོང་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ༡༥ གཙ་བོས་ང་བདམས་ཏེ། ག་ འི་ ེས་

་འ ང་ ་མ་བ ག་པར། ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ལ་ ང་ ོན་ ་ཆས་ཤིག་
ཅེས་བ ོས་པ་ཡིན།

༡༦ ཨ་མ་ཙ་ ཱ་ལགས། ད་ ་ ོད་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། ོད་ ིས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་
ལ་ ང་ ོན་མི་དགོས་ལ། ཡི་ ཱག་ ིམ་ ད་ལ་ ང་མ་ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ༡༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་

ི་ ང་མ་མཁར་ནང་ནས་ ད་འཚང་མ་ ེད་པར་འ ར། ོད་ ི་ ་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ོད་ ི་
ས་ཞིང་ཐིགས་ ད་ ི་བཅལ་ཏེ་གཞན་ ིས་འ ེར་བར་འ ར། ོད་རང་ཉིད་ ང་མི་གཙང་བའི་ ལ་ ་འཆི་
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བར་འ ར། ད ི་སི་རལ་ ི་དམངས་བཙན་ ་ ེར་ནས་ ལ་འདི་དང་འ ལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཞེས་
ས་སོ༎

༨ ཡང་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ་དོན་ཞིག་བ ན་ ང་། དེ་ནི་ངས་ད ར་ ི་ཤིང་ཏོག་ ེ་བོ་གང་མཐོང་
བ་དེ་ཡིན། ༢ ཁོང་གིས་ང་ལ། ཨ་མོས་ལགས། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་སོང་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ངས་ད ར་

ི་ཤིང་ཏོག་ ེ་བོ་གང་མཐོང་སོང་ཞེས་ལན་བཏབ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་
ས་མཐའ་ལ་ ེབས་འ ག་པས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཟོས་ ོམ་ ེད་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས། ༣ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་

བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར། དམ་པའི་གནས་ ི་ ་ ན་མོ་ཆོ་ངེ་ ་འ ར་ཞིང་། བེམ་པོ་མང་པོ་ག་སར་ག ག་
པར་འ ར་ཡང་། དེའི་ཆེད་ ་ ད་ཆ་བཤད་མཁན་ཡོད་པར་མི་འ ར།

༤ ོད་ཅག་ཉམ་ཐག་པ་ མས་ ར་མིད་ ེད་ཅིང་། ག་བ ལ་ ་ ར་བ་ མས་ཉམས་ ་འ ག་མཁན་
མས་ ིས་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ༥ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ་ ོད་ནམ་ཞིག་ལ་ ོགས་པ་ཡིན་

ནམ། ངེད་ཅག་གིས་འ ་རིགས་འཚང་དགོས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ནམ་ཞིག་ལ་ ོགས་པ་ཡིན་ནམ། ངེད་ཅག་
གིས་ ོའི་ཁ་ ེས་ཏེ་ ེ་འགའ་རེ་བཙང་ནས་ད ལ་ལོར་མང་པོ་ལེན་ཞིང་། ེ་ ང་ལ་གཡོ་ ་ ས་ཏེ་མི་

མས་བ ་བར་འདོད། ༦ ད ལ་ ིས་ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་ མས་ཉོ་འདོད། མ་ཆ་གཅིག་ཉམ་ཐག་པ་
མས་ལ་བ ེ་འདོད། ོ་ ལ་བ་གཞན་ལ་འཚང་འདོད་ཟེར་ཞེས་ག ངས། ༧ གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ི་གཟི་བ ིད་

དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འདི་ ར་བོར། ཇི་ ར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ས་པའི་ ་ངན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་
ས་གཏན་ ་ གས་ནས་འབོར་མི་ ིད། ༨ ས་གཞི་ནི་ངན་དེའི་ཆེད་ ་མི་འ ལ་བ་ ིད་དམ། དེའི་ ེང་གི་
ལ་མི་ མས་ ང་ ོ་བས་མི་གཟིར་བ་ ིད་དམ། ས་གཞི་ནི་ནེ་ལེ་ ་བོ་དང་འ ་བར་ཡོངས་ ་ ས་པ་དང་།

ཨེ་ཇིབ་གཙང་བ་ཇི་བཞིན་འཕེལ་ཞིང་འ ིབ་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎
༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ཉི་མ་ཉིན་ ང་གི་ ས་ ་ བ་ ་

བ ག་ནས། ས་གཞི་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ན་པར་བ ར་ངེས། ༡༠ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ས་མཚམས་ ོ་
ག ང་ ་བ ར་བ་དང་། ་ད ངས་ ོ་ ་ ་བ ར་ངེས། འབངས་མི་ མས་ ིས་ ེད་པ་གསོ་རས་ ིས་
ད ིས་ཤིང་། མགོ་ ི་ཐེར་ ་བཏང་ ེ་ ོ་བའི་ ལ་ནི་ ་གཅིག་ ་ཤི་བ་ཇི་བཞིན། ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བའི་
ཉིན་མོ་དང་འ ་བར་ ེད་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༡ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་པ་ན། བདག་གིས་ ་གེ་ས་ ེང་ ་འབེབ་པར་འ ར།
མི་ ོགས་པ་ནི་བག་ལེབ་མེད་པས་མ་ཡིན་ལ། ོམ་པ་ཡང་ ་མེད་པས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་
མ་ཉན་པས་ཡིན་ནོ༎ ༡༢ ཁོ་ཚ་ ོགས་བཞིར་འ མས་པ་ ེ། ་རོལ་ ི་མཚ་ནས་ཕ་རོལ་ ི་མཚ་དང་། ང་

ོགས་ནས་ཤར་ ོགས་ ་བ གས་ཏེ་གཙ་བོའི་བཀའ་བཙལ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར། ༡༣ ཉིན་དེར། ག གས་
ད་མཛས་པའི་ན་ ང་མ་དང་ ེས་པ་གཞོན་ ་ མས་ ོམ་པས་བ ལ་བར་འ ར། ༡༤ ས་མར་ ཱའི་ ང་
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ག་༼མ་ཡིག་ ་ཉེས་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དཔང་ ་བ གས་ནས་འདི་ ད་ ། ན་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་
ོད་ ི་ ལ་ན་ཡོད་པའི་གསོན་པོ་དེ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་ཞེས་མནའ་འབོར་མཁན་

དང་། ཡང་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་བེར་ཤེ་བའི་ ་ཡི་ལམ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་ ་
ཞེས་ཟེར་མཁན་ མས་འ ེལ་ ་བ ག་ ེ། ནམ་ཡང་ཡར་ལངས་མི་ བ་པར་ ་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༩ བདག་གིས་གཙ་བོ་བསང་ ིའི་གམ་ ་བཞེངས་འ ག་པ་མཐོང་ལ། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཀ་
མགོ་བ ང་ནས་ ོ་ཐེམ་འ ལ་ ་ གས་ཤིག ཀ་མགོ་བཅག་ ེ་འབངས་མིའི་མགོ་ ་ ང་ ་ གས་ཤིག

དེ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་ནི་བདག་གིས་ ིས་གསོད་པར་འ ར་ཏེ། ས་ ང་གཡོལ་བར་མི་ ས་ལ།
་ཡང་ཐར་བར་མི་འ ར། ༢ ཁོ་ཚས་ད ལ་ཁམས་བར་ ་དོང་ ས་འ ག་ ང་། བདག་གི་ ག་གིས་ཁོ་ཚ་

ལེན་པར་འ ར། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་འགོས་ ང་། བདག་གིས་མར་ལེན་ངེས། ༣ ཀར་མེལ་ ི་རི་ ེར་ཡིབ་
ང་། བདག་གིས་བཙལ་ཏེ་ཁོ་ཚ་ག ང་བར་འ ར། བདག་གི་མིག་ ར་ལམ་ནས་ ོས་ཏེ་ ་མཚའི་གཏིང་ ་

ཡིབ་ ང་། བདག་གིས་ ལ་ལ་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ གས་ ་འ ག་ངེས། ༤ ད ་བོས་བཙན་ ་ ེར་ཡང་། བདག་
གིས་ ི་ལ་བཀའ་ཕབ་ནས་ཁོ་ཚ་གསོད་ ་འ ག་ངེས། བདག་གིས་ ན་གཡོ་བ་མེད་པར་ཁོ་ཚར་བ ས་ནས།
གནོས་ ོན་ལས་ ིན་ བས་འབབ་ ་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས།

༥ གཙ་བོ་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ས་ལ་རེག་པ་ཙམ་ ིས་ས་གཞི་ ་བར་འ ར་ཞིང་། དེའི་ ེང་
་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ ོ་ག ང་གིས་གཟིར་བར་ངེས། ས་གཞི་ནི་ནེ་ལེ་གཙང་བོ་དང་འ ་བར་ཡོངས་
་ ས་པར་འ ར་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ་བོ་དང་འ ་བར་འ ིབ་པར་ཡང་འ ར། ༦ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་

གཞལ་ཡས་ཁང་བཞེངས་པ་དང་། ས་གཞིའི་ངོས་ ་ནམ་མཁའ་འགོད་མཁན་ནམ། ་མཚར་བཀའ་ཕབ་ནས་
ས་གཞིའི་ ེང་ ་འ ེན་མཁན་ཏེ། གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན།

༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། བདག་གིས་ ས་པར་ཇི་ ར་བ ས་པ་བཞིན་ ་ ོད་
ཅག་ལ་མི་བ ་བ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ཀབ་ཐོར་ནས་ ིད་འོངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཨ་རམ་པ་ མས་ཀིར་ནས་ ིད་འོངས་
པ་མ་ཡིན་ནམ། ༨ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ ན་ ིས་ ལ་ ེ་འདི་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པར་གཟིགས་ན། ལ་ ེ་དེ་ས་

ེང་ནས་ ་མེད་ ་མཛད་ངེས། ཡིན་ནའང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ིམ་ ད་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་པར་མི་ ེད་ཅེས་གཙ་
བོས་ག ངས། ༩ མིག་མངས་ ི་ནང་ ་འ ་རིགས་ གས་ན། འ ་ ོག་གཅིག་ ང་ས་ ་མི་ ང་བ་བཞིན་

། བདག་གིས་བཀའ་ཕབ་ ེ་ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་ནང་ ་ ོར་ངེས། ༡༠ བདག་གི་
དམངས་ལས་ཉེས་ཅན་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། གནོད་ ོན་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ ེས་མི་ཆོད་ལ། ངེད་ཅག་གི་

ེང་ ་འབབ་པར་ཡང་མི་འ ར་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ཁོ་ཚ་ ིའི་འོག་ ་འཆི་བར་ངེས།
༡༡ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ིབ་པར་ ར་བའི་ ་བིད་ ི་ ར་མཆོག་ ར་ བ་ ེ། དེའི་ཞིག་
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རལ་ ་ ར་བ་ མས་གསོ་བ་དང་། བ ག་ཟིན་པ་ མས་ ར་བ ངས་ནས། གནའ་ ་མོ་དང་འ ་བར་
བ ར་ ་བ ན་ཏེ། ༡༢ ད ི་སི་རལ་བར་ཨེ་དམ་ལས་ ག་པ་དང་བདག་གི་མཚན་འོག་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ེ་

མས་འཐོབ་པར་འ ར། འདི་ནི་དེ་ ར་མཛད་པར་འ ར་བའི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༣ གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ས་བོན་བཏབ་མ་ཐག་འ ས་ ་ ད་པར་འ ར། ན་ཆང་བཙགས་མ་ཐག་ས་

བོན་འདེབས་པར་འ ར། རི་བོ་ཆེན་པོ་ནས་བ ད་ ི་འཛག་ཅིང་། རི་ ང་བ་ལས་འོ་མ་འཛག་པར་འ ར།
༼མ་ཡིག་ ། བ ་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ཡོ་ཨེལ་ ི་ལེ ་ག མ་པའི་ མ་ཚན་བཅོ་བ ད་པར་ ོས།༽
༡༤ བདག་གིས་བདག་གི་དམངས་ད ི་སི་རལ་བ་ལས་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ིར་འ ེན་ངེས། ཁོ་ཚས་ཞིག་
རལ་ ་ ར་བའི་ ོང་ཚ་བ ར་གསོ་ ས་ཏེ་གནས་ ོད་ ེད་པ་དང་། ན་འ མ་ར་བར་ ན་ཤིང་བ གས་
ནས་དེ་ལས་ ང་བའི་ཆང་འ ང་ཞིང་། སིལ་ཏོག་ར་བ་བཟོས་ནས་དེའི་ནང་གི་འ ས་ ་ མས་བཟའ་བར་
འ ར། ༡༥ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་གནས་འདིར་ག ག་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་ད་ནས་བ ང་བདག་གིས་ཁོ་ཚར་བ ལ་
བའི་ ལ་དེ་ནས་འབལ་མི་འ ར་ཞེས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ག ངས་སོ༎ ༎
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༡ ཨོ་བད་ ཱ་ལ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་ཐོབ་ནས།
ཨེ་དོམ་ ི་ ོར་ ེང་བ་འདི་ ར། བདག་གིས་གཙ་བོ་ལས་གནས་ ལ་ཞིག་ཐོས་ ང་ ེ། དེ་ནི་ཁོང་གིས་

ལ་ ེ་གཞན་དག་ལ་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ཤིག མཉམ་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨེ་དོམ་ལ་
ག ལ་འ ེད་པར་ཆས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་དེའོ༎ ༢ བདག་གིས་ ོད་ཨེ་དོམ་ནི། ལ་ ེ་ མས་ལས་ཆེས་

ང་བར་མཛད་དེ། གཞན་ལ་ ང་ ང་ཆེ་ཆེར་ ེད་ ་འ ག་ངེས། ༣ ག་ ང་ ་ ོད་པ་དང་། མཐོ་སར་
གནས་བཅས་འ ག་པ་ མ་པ། ོད་ལ་ང་ ལ་རང་ ོམ་ཆེ་བས། སེམས་ལ་ ་ཞིག་གིས་ང་མར་འ ད་ ས་

མ་ཡོད། ༤ ོད་ནི་ ོད་པོ་དང་འ ་བར་མཁའ་ ་འ ར་ཏེ། ར་ཚགས་ ི་ད ས་ ་ཚང་མལ་བཅོས་ ང་།
བདག་གིས་ ོད་རང་དེ་ནས་མར་འ ད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༥ ༼ ོད་ཇི་ ར་ཚར་གཅོད་པའི་

ལ་ནི།༽ ོད་ ི་སར་ཇག་ ན་ ེབས་པའམ། དགོང་མོའི་ ས་ ་ ན་པ་འོངས་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་
རང་གི་འདོད་པ་ཁེངས་རག་བར་ ་མི་བ ་བ་ ིད་དམ། ན་འ མ་འཐོག་མཁན་ མས་ ོད་ ི་གམ་ ་
འོངས་ན། ན་འ མ་འགའ་ཞིག་ ག་ ་འ ག་ ིད་དམ། ༦ ཨེ་སབ་ ི་གསང་བའི་གནས་ནི་གཞན་ ིས་ཇི་

ར་བ ོག་པར་འ ར། ཁོས་ ང་བའི་ནོར་ ་ མས་གཞན་ ིས་ཇི་ ར་ ེད་པར་འ ར།
༧ ོད་དང་མནའ་འ ེལ་ ས་པ་ མས་ ིས་མཐའ་མཚམས་བར་ ་ ོད་རང་ ེལ་བར་འ ར། ོད་ ི་

ོགས་ ིས་མགོ་བ ོར་ནས་ ོད་ལས་ ལ་བར་འ ར། ོད་དང་མཉམ་ཟ་མཉམ་འ ང་ ེད་མཁན་དེས་
་ ི་བ གས་ནས་ ོད་ལ་གནོད་ ེལ་བར་འ ར། དེ་ ས་ ོད་ ི་སེམས་ན་ ོ་ ོས་མེད་པར་འ ར་ཞེས་

ག ངས། ༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ཨེ་དོམ་ ་ཤེས་རབ་མེད་པ་ མས་མེད་
པར་མི་ ེད་པ་ ིད་དམ། རི་བོ་ཨེ་སབ་ ་ ོ་ ོས་ ན་པ་ མས་མེད་པར་མི་ ེད་པ་ ིད་དམ། ༩ ཐེ་ ཱན་
ལགས། ོད་ ི་དཔའ་ ལ་ ག་པ་དང་། ཐ་ན་རི་བོ་ཨེ་སབ་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ང་བསད་ནས་ཚར་གཅོད་
པར་འ ར་རོ༎ ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ན་ ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ག་ ལ་ ད་པས། ངོ་ཚས་ ོད་རང་བ ིབ་
པར་འ ར་ལ། ོད་ ི་རབས་ ང་ཆད་པར་འ ར། ༡༡ ི་མི་ མས་ ིས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ནོར་འ ོག་པ་དང་། ི་

ེའི་མི་ མས་དེའི་མཁར་ ོར་ ེབས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆེད་ ་ ན་ལེན་པའི་ ས་ ། ོད་ནི་དེ་དག་
གི་ངན་ ོགས་དང་འ ་བར་མཐའ་ ་ལངས་ནས་འ ག ༡༢ ོད་ ི་ ན་ ་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་ཉིན་
མོར། ོད་ ིས་མིག་ཅེར་ཏེ་བ ས་ནས་འ ག་མི་ ང་། ཡ་ ་ ་བ་ མས་གཞན་ ིས་ཚར་གཅོད་པའི་ ས་ །

ོད་ལ་དགའ་ ོ་ ེས་མི་ ང་། ཁོ་ཚ་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ོད་ ིས་ ོ་གཏམ་འཆད་མི་ ང་།
༡༣ བདག་གི་དམངས་ཉེས་ ོན་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ོད་ཅག་ཁོ་ཚའི་མཁར་ ོར་འ ལ་མི་ ང་། ཁོ་
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ཚ་གནོད་ ོན་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ོད་ ིས་མིག་ཅེར་ནས་ཁོ་ཚ་ ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བ་ལ་བ ས་
ནས་འ ག་མི་ ང་། ཁོ་ཚ་གནོད་ ོན་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ོད་ ིས་ལག་པ་བ ིངས་ནས་ཁོ་ཚའི་ ་
ནོར་འ ོག་མི་ ང་། ༡༤ ོད་རང་ལམ་ ི་བཞི་མདོ་ནས་འ ེང་ ེ། ཁོ་ཚ་ལས་ ོལ་ ོལ་ ེད་པ་ མས་ཚར་
གཅོད་མི་ ང་། ཁོ་ཚ་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར། ོད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལས་ ག་ ས་ ་ ར་བ་ མས་
ད ་བོའི་ལག་ ་ ོད་མི་ ང་།

༡༥ གཙ་བོས་ཕབ་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ ལ་ ེ་ཡོད་ འི་ ེང་ ་འབབ་ལ་ཉེ་བས། ོད་ ིས་ཇི་ ར་ ད་པ་
བཞིན། ཁོས་ ང་ ོད་ལ་དེ་ ར་ ་ ོད་པར་འ ར་བ་ ེ། ོད་ ི་ལེ་ལན་རང་གི་མགོ་ཐོག་ ་ ེབས་པར་
འ ར། ༡༦ ོད་ཅག་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་དམ་པའི་རི་ ེང་ནས་ ག་ ་ཇི་ ར་འ ང་བ་བཞིན་ ། ལ་ ེ་
ཡོངས་ ིས་ ང་ ག་ ་དེ་ ར་འ ང་བར་འ ར། འ ང་ཞིང་མིད་པས་ཁོ་ཚ་མེད་པར་འ ར་ངེས།

༡༧ རི་བོ་ཙ་ཡོན་ ་ཐར་བར་འ ར་བའི་མི་ཡོད་ལ། རི་བོ་དེ་ཡང་དམ་པར་འ ར་ངེས། ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་
ལ་ ོན་ ི་ནོར་ ལ་ མས་དབང་བར་འ ར། ༡༨ ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ནི་མེ་ཆེན་པོ་དང་། ཡོ་སེབ་ ིམ་ ད་ནི་
མེ་ ེ་ ་འ ར་བས། ཨེ་སིབ་ ིམ་ ད་སོག་མ་བཞིན་ ་ཁོ་རང་མེ་ཡིས་ཟོས་ནས། ཨེ་སིབ་ ི་ ིམ་ ་གཅིག་

ང་ ས་པར་མི་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༩ ོ་ ོགས་ ི་མི་ མས་ལ་ཨེ་སིབ་ ི་རི་འཐོབ་པར་འ ར།
མཐོ་ ང་གི་མི་ མས་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་དང་། དེ་མིན་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ལ་དང་ས་མར་ ཱའི་ ལ་ མས་
འཐོབ་པར་འ ར། བེན་ཡ་མིན་པ་ལ་གིལ་ཨད་འཐོབ་པར་འ ར། ༢༠ ཀན་ཨན་པའི་ ོད་ ་བཙན་ལ་ ེར་
བའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཚར་ཕད་ ི་བར་ ་དང་། སེ་ཕ་ ཱད་ལ་བཙན་ ་ ེར་བའི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་

མས་ལ་ ོ་ ོགས་ ི་ ོང་ཚ་ མས་འཐོབ་པར་འ ར། ༢༡ མགོན་ བས་གནང་མཁན་གང་དེ་ཙ་ཡོན་རི་བོར་
ཕེབས་ནས། རི་བོ་ཨེ་སིབ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར་བས། ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་དབང་བར་
འ ར་རོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཡོ་ འི་མདོ།

༡ གཙ་བོའི་བཀའ་ཨ་མི་ཐ་ཨིའི་ ་ཡོ་ ་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢ ོད་རང་མཁར་ཆེན་པོ་ནི་ནེ་ཝེ་ ་
བར་སོང་ ེ། དེའི་ ོད་ ི་ ལ་མི་ མས་ལ་ ད་འབོད་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་པའི་ ་

ངན་ནི་བདག་གི་ ང་ འང་ ེབས་ཞེས་ག ངས།
༣ ཡིན་ནའང་། ཡོ་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་གཡོལ་ཆེད་ཐར་ཤིས་ ི་ ོགས་ ་ ོས། ཡོབ་ ཱ་ ་ཐོན་པ་

ན། ཐར་ཤིས་ ི་ ོགས་ ་འ ོ་བའི་ ་ཞིག་དང་འ ད། ཁོས་ ་ ་ ིན་ནས་ ་ལ་བ ད་དེ། ་ ེང་གི་མི་དེ་
དག་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོ་ལ་གཡོལ་ཆེད་ཐར་ཤིས་ ི་ ོགས་ ་སོང་ངོ་༎

༤ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོས་ ་མཚའི་ ོང་ནས་ ང་ཆེན་པོ་ལངས་ ་བ ག་པས། མཚ་ བས་ཆེན་པོ་ ང་
ེ་ཐ་ན་ ་ཡང་རལ་ལ་ཁད་ ་ ར། ༥ མཉན་པ་ ག་ཅིང་མི་ མས་ ིས་རང་རང་གི་ ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་དང་། ཁོ་ཚས་ ་ ེང་གི་ཚང་ ས་ ་ནང་ ་ག ག་ནས་ ་ཇེ་ཡང་ ་བཏང་ཡང་། ཡིན་ནའང་། ཡོ་ ་ འི་
བས་ ་སོང་ ེ་གཉིད་ ་ ར་འ ག ༦ དེད་དཔོན་ཁོའི་གམ་ ་སོང་ནས་ཁོ་ལ། གཉིད་ ་ ར་བ་ ོད་ཅིའི་
ིར་འདི་ ར་ ོད་པ་ཡིན། ཡར་ལོངས་ལ་ ོད་ ི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའམ། ཡང་ན་ ་ལ་ང་ཚར་ ན་
ིས་གཟིགས་པར་ ས་ནས་ངེད་ཅག་མི་འཆི་བར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༧ ་ ེང་གི་མི་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ།

ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ ན་ ངས་ཏེ། གནོད་ ོན་འདི་ ་ཞིག་གི་དབང་གིས་ ང་བར་བ འོ་ཞེས་ ས་ཏེ།
ཁོ་ཚས་ ན་ ངས་པས་ཡོ་ ་ལ་བབས་སོ༎

༨ མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ཤོད་དང་། ངེད་ཅག་ལ་གནོད་ ོན་འདི་ འི་དབང་གིས་
ང་བ་ཡིན། ོད་ ིས་ལས་ཅི་ ེད་ ི་ཡོད། ོད་གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ོད་ ལ་ ེ་གང་ནས་ཡིན། རིགས་

གང་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་སོགས་ ིས་པས། ༩ ཁོས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཨིབ་རི་བ་ཞིག་ཡིན། ངས་གཙ་བོ་ ེ། ་
མཚ་དང་ མ་ས་འགོད་མཁན་ ི་ནམ་མཁའི་ ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་དོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༠ ཁོ་ཚ་ཤིན་ ་

ག་ནས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ལས་ཅི་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། མཐར་དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་གཙ་བོ་ལ་གཡོལ་ ་
འོངས་པ་ཤེས་པ་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་དེ་དག་ལ་བཤད་ཟིན་ཏོ༎ ༡༡ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ཇི་

ར་ ས་ན། ད་གཟོད་ ་མཚའི་ བས་འཇགས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ད་ཆ་འདི་བཤད་ ས་ ་ ་
མཚའི་ བས་ ིས་ ེང་འོག་བ ེ་བཞིན་པའི་ བས་ཡིན། ༡༢ ཁོས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ང་ཡར་བཏེགས་
ཏེ། ་མཚའི་ ོང་ ་ག གས་དང་། བས་ཞི་བར་འ ར། ོད་ཅག་ ང་ཆེན་པོ་དང་འ ད་པ་འདི་ནི་ངའི་

ེན་ ིས་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༡༣ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གིས་ ས་ གས་ཡོད་ ་བཏོན་ནས་ ་ ་
མཚའི་མཐའ་ ་ད གས་པར་རེམ་ཡང་ད གས་པར་མ་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་མཚའི་ བས་ ིས་དེ་དག་
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ེལ་བར་ ོམ། ༡༤ དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། བདག་གིས་ ེད་ལ་ ་བ་ ེད། མིའི་
འདིའི་ཚ་ ོག་གི་ཆེད་ ་ངེད་ཅག་འཆི་ ་མ་འ ག ཉེས་པ་མེད་པའི་ ག་གི་ཉེས་ཆད་དེ་ངེད་ཅག་གི་ ེང་

་མ་འབེབ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་གཙ་བོ་རང་གིས་ཅི་དགོངས་པ་བཞིན་མཛད་ཆོག་པས་སོ་ཞེས་གསོལ་བ་
བཏབ། ༡༥ དེ་དག་གིས་ཡོ་ ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ ་མཚའི་ ོང་ ་བ ར་བས། ་མཚའི་ བས་འཇགས་པར་

ར། ༡༦ མི་དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་ཆེ་ཆེར་བ ེད་དེ། གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཞིང་དམ་བཅའ་ ལ།
༡༧ གཙ་བོས་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ ེ་ཡོ་ ་ ར་མིད་ ེད་ ་བ ག་པས། ཁོ་རང་ཉའི་ ོ་བ་ནས་ཉིན་

ག མ་ཞག་ག མ་ལ་བ ད་དོ༎

༢ ཡོ་ ས་ཉའི་ ོ་བ་ནས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་པ། ༢ འདི་ ར།
ང་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་པས། ེད་ ི་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་

གནང་། ད ལ་བའི་གཏིང་ནས་ ད་འབོད་ ས་པས། ེད་ ིས་མར་ངའི་ ད་ལ་གསན།
༣ ེད་ ིས་ང་གཏིང་ མ་ ེ། ་མཚའི་གཏིང་ལ་ག ག་པས། ་བོ་ཆེན་པོས་ངའི་ ོགས་བཞི་བ ོར་བ་

དང་། ེད་ ི་ ་ བས་ཆེན་པོས་ངའི་ ས་པོ་ བ་པར་ ས།
༤ ངས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ེད་ ི་ ན་ལམ་ནས་མཐར་བ ད་ ང་། ངས་ ར་བཞིན་ ེད་ ི་དམ་པའི་

གནས་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་ཅེས་ ས།
༥ ་བོ་ མས་ ིས་ངའི་མཐའ་བ ོར་ནས་ང་རང་འ ིང་ལ་ཉེ། གཏིང་ མ་ ིས་གཡོགས་ཤིང་མཚ་ ་

ངའི་མགོ་ ་ད ིས།
༦ ང་རི་བོའི་ ་ ་བབས་ ང་ས་གཞིའི་ ོ་མོས་ང་རང་གཏན་ ་བཀག ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་

་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་གཅེས་ ོག་དོང་ལས་བ བས་པར་མཛད།
༧ ངའི་སེམས་ནི་ངའི་ཁོང་ནས་བ ལ་བའི་ཚ་ན། ངའི་སེམས་ ་གཙ་བོ་ ན་པར་ ེད། ངའི་ ོན་ལམ་

ེད་ ི་དམ་པའི་གནས་ ་སོང་ ེ། ེད་ ི་ ང་ ་ ེབས།
༨ ལ་འཆོས་ ིང་བོ་མེད་པའི་ ་བ ེན་མཁན་ མས་ ིས་ཁོ་ཚར་ ིང་ ེ་ ོམ་པའི་ཇོ་བོ་དོར་ཡང་།
༩ ངས་བཀའ་ ིན་ ི་ཚག་གིས་ ེད་ལ་མཆོད་པ་འ ལ། ངས་དམ་བཅས་པ་དེ་ངས་མངོན་འ ར་ ེད་ ་

འ ག་ངེས་ཏེ། ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་ ིན་ནི་གཙ་བོ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎
༡༠ གཙ་བོས་ཉ་ལ་བཀའ་བ ོས་པས། ཉ་ཡིས་ཡོ་ ་ མ་སའི་ ེང་ ་བ གས་སོ༎

༣ གཙ་བོའི་བཀའ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཡོ་ ་ལ་བབས་ནས། ༢ འདི་ ད་ ། ོད་ཡར་ལངས་ཏེ་མཁར་ཆེན་
པོ་ནི་ནེ་ཝེ་ལ་སོང་ནས། དེའི་ ོད་ ི་ ལ་མི་ཚར་བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ མས་ ོགས་

ཤིག་ཅེས་ག ངས།
༣ ཡོ་ ་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ཡར་ལངས་ཏེ་ནི་ནེ་ཝེའི་ ོགས་ ་སོང་། ནི་ནེ་ཝེ་ནི་མཁར་ཤིན་ ་ཆེ་
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བས་ཉིན་ག མ་ ི་ལམ་ཐག་ཡོད་དོ༎ ༤ ཡོ་ ་མཁར་ནང་ ་ གས་ནས་ཉིན་གཅིག་སོང་ ེས། འདི་ ད་ །
ད་ནས་ཉིན་བཞི་བ ་འགོར་བ་ན། ནི་ནེ་ཝེ་འ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་བ གས་པས། ༥ ནི་ནེ་ཝེ་བ་ མས་ནི་ ་
ལ་དད་པ་ཆེ་བས། ང་གནས་ ང་དགོས་པར་བ ོས་པ་དང་། ཆེ་བ་ནས་ཆེས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་གསོ་
མའི་གོས་ ོན།༼ཡང་ན། གསོ་རས་གོན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༦ གནས་ ལ་འདི་ནི་ནེ་ཝེའི་ ལ་པོའི་ ་ལམ་

་སོང་བས། ཁོ་རང་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ལས་བབས་ཤིང་གོང་མའི་ ་བ་ ད་དེ། གསོ་རས་གོན་ནས་ཐལ་བའི་
ནང་ ་བ ད་པ་དང་། ༧ ཡང་ཁོས་མི་བ ད་ནས་ནི་ནེ་ཝེའི་མཁར་ལ་འདི་ ད་ ། ལ་པོ་དང་ ོན་པོ་ལ་
བཀའ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་མིས་ཅི་ཡང་ ང་མི་ཆོག ནོར་ ག་གིས་ ་ཟོས་མི་ཆོག་ལ། ་ཡང་འ ང་མི་ཆོག ༨ མི་
དང་ གས་ ིས་གསོ་རས་གོན་དགོས་པ་དང་། དེ་ལས་མིས་ ་ལ་སེམས་ནན་མོས་ ་འབོད་ ེད་དགོས། མི་

མས་རང་རང་ གས་པའི་ལམ་ངན་པ་དེ་ལས་ ིར་ ོག་དགོས་ལ། ལག་པའི་ནང་གི་ ག་ ལ་ཡང་མེད་
པར་ ེད་དགོས། ༩ དེ་ ར་ ས་ན། ་ལ་ གས་འ ོད་ ེས་ནས་ གས་ ོ་བ་ཞི་ ེ། ངེད་ཅག་འཆི་ ་མི་འ ག་
པའང་ ིད་ཅེས་ ས།

༡༠ དེ་ནས་ ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ ་ ེད་ལ་བ ག་པས། ཁོ་ཚ་ལམ་ངན་པ་དང་ ལ་བ་གཟིགས་ནས་ གས་
འ ོད་ ེས་ཏེ། ོན་ག ངས་པའི་གནོད་ ོན་ཐམས་ཅད་དེ་དག་གིས་ ེང་ ་མ་ཕབ་བོ༎

༤ དོན་དེ་མཐོང་ནས་ཡོ་ ་ཤིན་ ་མ་དགའ་བར། ཐ་ན་ཁོང་ ོ་ཡང་ལངས་ནས། ༢ གཙ་བོ་ལ། ེ་གཙ་
བོ་ལགས། ང་རང་གི་ ལ་ ེ་ན་ ོད་ ས་ ང་དེ་ ར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངས་ ེད་ནི་བཀའ་ ིན་

ཆེ་ཞིང་ ིང་ ེ་ ན་པའི་ ་ཡིན་པ་དང་། གས་ ོ་མི་ ་ལ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ མས་སེམས་ ན་པའང་
ཤེས་ཡོད་པར་མ་ཟད། གས་འ ོད་ ེས་ཏེ་གནོད་ ོན་མི་འབེབ་པ་ཤེས་པས། ང་ ར་བ་ ར་ ་ཐར་ཤིས་ ི་

ོགས་ ་ ོས་པ་ཡིན། ༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་ངའི་ ོག་ལེན་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་གསོན་
པ་ལས་ཤི་ན་དགའོ་ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ། ༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་འདི་ ར་ཁོང་ ོ་ལངས་པ་ནི་འོས་
སམ་ཞེས་ ིས།

༥ དེ་ནས་ཡོ་ ་མཁར་ལས་ ད་དེ། མཁར་ ི་ཤར་ ོགས་ ་བ ད་པ་དང་། དེ་ ་རང་ཉིད་ལ་ ིལ་ ་
ཞིག་ བ་ ེ། ིལ་ འི་ ིབ་འོག་ནས་མཁར་ཇི་ ར་འ ར་བར་བ ས་ནས་བ ད། ༦ གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཤིང་
ཀི་ཀ་ཡོན་ ་བ་ཞིག་བ གས། དེ་ཡོ་ ་ལས་ཆེར་ ས་ནས་ ིབ་བསིལ་ ིས་མགོ་ཁེབས་པར་ ས་ཏེ། ཁོ་རང་

ག་བ ལ་དང་འ ལ་ ་བ ག་པས། ཡོ་ ་ཤིང་ཀི་ཀ་ཡོན་ ་བ་དེས་ཆེ་ཆེར་དགའ་ ་བ ག
༧ ི་ཉིན་ཐོ་རེངས་ཁར། ་ཡིསའ ་མངགས་ནས་ཤིང་ཀི་ཀ་ཡོན་བཟའ་ ་བ ག་ ེ་ མ་ ་བ ག ༨ ཉི་

མ་ཤར་བ་ན། ་ཡིས་ཤར་ ང་ཚ་བོ་ག ག་ ་བ ག་པ་དང་། ཉི་མ་ཡོ་ འི་མགོ་ཐོག་ལ་ཤར་ ་བ ག་པས་
ཁོ་རང་བ ལ་བར་ ར། ཁོ་རང་ཉིད་ ིས་འཆི་བ་འཚལ་ ིར་འདི་ ད་ ། ང་ནི་གསོན་པ་ལས་ཤི་ན་དགའོ་
ཞེས་ ས།
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༩ ་ཡིས་ཡོ་ ་ལ། ོད་རང་ཤིང་ཀི་ཀ་ཡོན་ ི་ ེང་ལ་ཁོང་ ོ་འབར་ན་འ ིག་གམ་ཞེས་ ིས་པས། ཁོས་
འདི་ ད་ ། ང་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས་འཆི་ལ་ཉེ་བས་མི་འཚམ་པ་ཞིག་མེད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༡༠ གཙ་བོས་འདི་

ད་ ། ཤིང་ཀི་ཀ་ཡོན་ ་བ་འདི་ནི། ོད་ ིས་བ གས་པ་མ་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་གསོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར།
དགོང་ཞག་གཅིག་ལ་ ེས་ཤིང་དགོང་ཞག་གཅིག་ལ་ མ་པ་ཡིན་ཡང་། ོད་ ིས་ད་ ང་དེ་གཅེས་པར་
འཛན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༡ དེ་ ར་ཡིན་ན། ནི་ནེ་ཝེ་ནི་མཁར་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ ་ལག་པ་གཡས་
གཡོན་དགར་མི་ཤེས་མཁན་མི་ ི་བ ་གཉིས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ ོ་ གས་ ང་ཤིན་ ་མང་བས།
བདག་གིས་དེ་དལ་དང་མི་ མས་མི་གཅེས་པ་ ིད་དམ་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་མི་ འི་མདོ།

༡ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡོ་ཐམ་དང་། ཨ་ཧས་དང་། ཧིས་ཀི་ཡ་ ི་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ། མོ་རེ་ཤེད་པ་མི་ ་
ལ་གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་ཐོབ་ ེ། ས་མར་ ཱ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོར་ ེང་བ་འདི་ ་ ེ།

༢ དམངས་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད། ོད་ཅག་གིས་ཉོན་ཅིག ས་གཞི་དང་དེའི་ ེང་ ་ ོད་མཁན་ མ་པ།
ོད་ཅག་གིས་ ་བ་ གས་ཏེ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ཁོང་གི་གནས་དམ་པ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ནོར་

འ ལ་ མས་བདེན་དཔང་ ེད་པར་འ ར་རོ༎ ༣ ོས་དང་། གཙ་བོ་ཁོང་གི་བ གས་གནས་ལས་ ིར་ཕེབས་
ཏེ། ཞབས་ ང་ས་ ་བཀོད་ནས་མཐོ་བའི་གནས་ ་ཕེབས་ ང་། ༤ ཞག་མར་མེ་ཡིས་ ས་པ་དང་། ་ཡིས་ལ་
ངོས་གཤགས་པ་ ར། རི་བོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ནས་བ ་བར་འ ར། ང་བ་ཐམས་ཅད་ ིབ་པར་
འ ར། ༥ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོ་ཀོབ་ ི་ནོར་འ ལ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་ ག་ཉེས་ལས་ ང་བ་ཡིན། ཡ་
ཀོབ་ ི་ནོར་འ ལ་ནི་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ས་མར་ ཱ་ན་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ཡ་ ་ འི་མཆོད་ ི་གང་ ་ཡོད་
པ་ཡིན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ༦ དེ་བས། བདག་གིས་ས་མར་ ཱ་ཞིང་ཐང་གི་ཞིག་རོ་ ་བ ར་
ཏེ། ན་འ མ་འདེབས་ ལ་ ་ ེད་པ་དང་། ཁོ་མོའི་ ོ་ མས་ ང་བའི་ནང་ ་ག ག་ནས་ ་བ་མངོན་ ་
འ ག་ངེས། ༧ ཁོ་མོའི་བ ོས་པའི་འ ་ ་ཐམས་ཅད་གཅོག་པར་འ ར། ཁོ་མོར་ཐོབ་པའི་ ་ནོར་གཞན་ ིས་
བ ེགས་པ་དང་། འ ་ ་ཐམས་ཅད་བ ག་པར་འ ར། ད་འཚང་ ིར་ ས་པ་ལས་ཐོབ་པ་ མས་ནི། ེས་

་ ད་འཚང་མ་ ་ ེད་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༨ ང་ ོན་པས་འདི་ ད་ ། དེའི་ ིར་ངས་ ད་ཆེན་པོས་ ་ ད་འདོན་ཞིང་། ས་དང་ ང་བ་གཅེར་

ར་ ང་ ེ་བ ོད་པ་དང་། ི་ ོམ་བཞིན་ ་ཆོ་ངེ་འདེབས་ཤིང་། ་ ་མོང་བཞིན་ ་ ད་ ་འ ིན་པར་
ེད། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་མར་ ཱའི་ ས་ ོན་གསོ་ཐབས་ ལ་བ་དང་། ས་ ོན་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་
་ཡོད་པའི་བདག་གི་དམངས་ ི་མཁར་ ོའི་བར་ ་ ེབས་འ ག ༡༠ གད་ལ་དོན་དེ་ ོག་མི་ ང་ལ་ ་

བར་ཡང་མ་ ེད། ངས་པོ་ཨ་ཕོ་རའི་ ལ་ནང་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པར་འ ར། ༡༡ ས་ཕིར་ ི་ ལ་མི་ མ་པ།
ོད་ཅག་གིས་ ས་གཅེར་ ར་ ང་ནས་ངོ་ཚ་དང་བཅས་ཏེ་བ ོད་དགོས། ཱ་ནན་ ི་ ལ་མི་ ོར་འ ད་མི་
ས་ལ། བེད་ཨེ་ཟེལ་ ི་ ་འབོད་ ིས་ ོད་ཅག་འ ེང་ཐབས་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༡༢ མ་རོད་ ི་ ལ་མི་ཚའི་

སེམས་ཤིན་ ་ ོ་ཞིང་འཚབ་ནས་ཁེ་ཕན་རེ་འཐོབ་པར་རེ་བ་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ལས་ ང་བའི་
གནོད་ ོན་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཁར་ ོར་བབས། ༡༣ ལ་ཀིས་ ི་ ལ་མི་ མ་པ། ་ ག་མར་ཤིང་ ་ ོབས་ཤིག
ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་ཉེས་པ་ ོད་ལས་ ང་བ་ཡིན། ད ི་སི་རལ་ ི་
ནོར་འ ལ་ ོད་ལས་མངོན་པ་ཡིན། ༡༤ ཡ་ ་ ་ལགས། ོད་ ིས་མོ་རེ་ཤེད་གད་ལ་ལེགས་ ེས་ ལ་ཅིག
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ཨག་ ཱིབ་ ི་རིགས་ མས་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ མས་ལ་གཡོ་ ་ ེད་པར་འ ར། ༡༥ མ་རེ་ཤའི་ ལ་
མི་ མ་པ། ངས་ ོད་འ ོག་པར་འདོད་མཁན་དག་ ོད་ ི་གམ་ལ་ཡོང་ ་འ ག་ངེས། ད ི་སི་རལ་ ི་བ ར་
བར་འོས་པ་༼མ་ཡིག་ ་གཟི་བ ིད།༽ མས་ཨ་ ལ་ ཱམ་ལ་འ ོའོ༎ ༡༦ ཡ་ ་ ་ལགས། ོད་ ི་གཅེས་པའི་

་དང་ ་མོ་ཚའི་ཆེད་ ་ ་ལོ་འ ེག་རོགས། མགོ་བོ་ ི་ཐེར་ ་ཐོངས་ཤིག གོ་བོ་བཞིན་ ་མགོ་བོ་ ི་ཐེར་ ་
ཐོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་བཙན་ ་ ེར་ཏེ་ ོད་དང་འ ལ་ ་འ ག་ངེས་སོ༎

༢ མལ་ ིའི་ ེང་ ་བ ད་ནས་ ག་ཉེས་བསགས་པ་དང་། གཡོ་ ་ ོམ་པར་མགོ་འཁོར་བ་ མས་ལ་ཉེས་
ོན་འ ང་བར་འ ར། ནམ་གསལ་བ་ན། ལག་ ་ ས་པ་ཡོད་པས་ལག་ ་བ ར་བར་འ ར། ༢ ཁོ་ཚ་

ས་ཞིང་ལ་ཧམ་པ་ ེས་ན་བདག་ ་འཛན་པར་ ེད། ཁང་པ་ལ་ཧམ་པ་ ེས་ན་འ ོག་པར་ ེད། ཁོ་ཚས་གཞན་
ལ་ བ་ཚད་ ས་ཏེ་ཁང་པ་དང་ ་ནོར་འ ོག་པར་ ེད། ༣ དེ་བས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གནོད་

ོན་བཀོད་དེ་རིགས་འདིའི་ ེང་ ་འབེབ་པར་ ེད། གནོད་ ོན་འདི་ནི་ཁོ་ཚའི་གཉའ་དང་འ ལ་ཐབས་
ལ་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ང་མགོ་བོ་བཏེགས་ནས་འ ོ་བར་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་འདི་ནི་ངན་པ་ཡིན་

ནོ༎ ༤ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ོ་ག ང་གིས་ཁེངས་པའི་ ་ ོམ་པར་འ ར་ཞིང་།
འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ཡོངས་ ་ཕམ་པར་ ར། གཙ་བོས་ངེད་ཅག་གི་ ལ་གཞན་ལ་གནང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་

ལ་འདི་ངེད་ཅག་དང་འ ལ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་ས་ཞིང་ལོག་པར་ ོད་མཁན་
མས་ལ་གནང་ཞེས་ ར་ཟ་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༥ དེ་བས། གཙ་བོའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ོད་ ། ོད་

ལ་ ན་ལེན་པ་དང་ཐིག་ ད་འཐེན་མཁན་ཡོད་མི་ ིད།
༦ ཁོ་ཚས་༼ཡང་ན། ང་ ོན་མཁན་ ན་མ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ང་

བ ན་མི་ཆོག མི་འདི་དག་ལ་ ང་བ ན་མི་ཆོག ན་ཆད་མེད་པར་ངེད་ཅག་བ ས་ ོད་ ེད་མི་ཆོག་ཅེས་
ཟེར། ༧ ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ལགས། གཙ་བོའི་ གས་ནི་བཟོད་བ ན་དང་མི་ ན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ ང་ངམ།༼ཡང་ན།

གས་ ་ ང་ངོ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ འདི་དག་ནི་ཁོང་གི་མཛད་ ོད་ཡིན་ནམ། བདག་གཙ་བོའི་ག ང་
ནི་ཅི་ ས་ ང་བོར་གནས་པ་ མས་ལ་ཕན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༨ ཡིན་ནའང་། ཉེ་ལམ་བདག་གི་དམངས་ ིས་
བདག་ད ་ ་འཛན་པར་ ེད། བདེ་བར་བ ོད་ཅིང་ག ལ་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་ མས་ ི་ ས་ ེང་གི་ ་བ་
འ ོག་པར་ ེད། ༩ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་དམངས་ལས་ ད་མེད་ མས་བདེ་ ིད་འཛམ་པའི་ ིམ་ལས་
མཐར་བ ད་པར་མ་ཟད། བདག་གི་གཟི་བ ིད་ཁོ་མོ་ཚའི་ ་ ག་ལས་ཡོངས་ ་འ ོགས་པར་ ས།

༡༠ ོད་ཅག་ཡར་ལོངས་ལ་སོངས་ཤིག འདི་ནི་ ོད་ཅག་བདེ་བར་ ོད་སའི་གནས་མ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། མི་གཙང་བས་མི་༼ཡང་ན། ལ།༽ མས་འ ང་བར་ ས་པ་ ེ། ཆེ་ཆེར་འ ང་བར་ ས། ༡༡ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་
གིས་སེམས་ ་ངན་འཆང་ ེ། ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ན་ཆང་དང་ཆང་རག་ཇི་ ་འཐོབ་པའི་ ང་ ོན་ཞེས་ ན་
གཏམ་ན། མི་དེ་ནི་དམངས་འདིས་ ང་ ོན་མཁན་ ་བ ར་ངེས།
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༡༢ ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་བ ་བར་ ། བོས་ ཱེའི་ ག་དང་། ཡང་ན་ ་ཐང་གི་
ག་ ་བཞིན། ད ི་སི་རལ་ལས་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་མཉམ་ ་བ ས་ཏེ་ ོགས་གཅིག་ལ་བཀོད་ ིག་མཛད་

པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་མང་ན་ ར་ཟིང་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༣ ལམ་འ ེད་མཁན་༼ཡང་ན། མཁར་
ེལ་མཁན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ནི་ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་བ ོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ཐད་ཀར་མཁར་ ོ་བ ད་ནས་

མཁར་ ོ་ནས་འ ོ་བར་ ེད། ཁོ་ཚའི་ ལ་པོ་ནི་མ ན་འ ོ་བ་དང་། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་འ ེན་པར་འ ར་རོ༎

༣ ངས་འདི་ ད་ ། ཡ་ཀོབ་ ི་འགོ་བ་ མ་པ། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་དཔོན་པོ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་
ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་གིས་ ི་ ོམས་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ༢ ོད་ཅག་བཟང་ལ་མི་དགའ་བར་ངན་ལ་

དགའ་བས། མིའི་ ས་ ེང་གི་པགས་པ་བ ས་ཤིང་། མིའི་ ས་པའི་ ེང་ནས་ཤ་གཞོག་པར་ ས། ༣ བདག་གི་
དམངས་ ི་ཤ་བཟས། ཁོ་ཚའི་པགས་པ་བ ས། ཁོ་ཚའི་ ས་པ་བཅག་པར་མ་ཟད། ཤ་ མ་ ་ མ་བར་ག བ་

ེ་ ་ངའི་ནང་ ་འཇོག་པར་ ེད་ལ། ་ངའི་ནང་གི་ཤ་དང་འ ་བར་ཡང་ ེད་ངེས། ༤ གནོད་ ོན་དང་
འ ད་པའི་ ས་ ། མི་དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ས་ ང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་མི་

ིད། དེ་ ས། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་པའི་ཉེས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་ཁོ་ཚར་ཞལ་བ ར་བར་འ ར་ཞེས་ ས།
༥ བདག་གི་དམངས་ལོག་ལམ་ལ་འ ག་མཁན་ ི་ ང་ ོན་པའི་ ོར་བཤད་ན། ཁོ་ཚས་སོ་བར་ནས་

ཅི་བ ད་ ་ཡོད་པའི་ཆེད་ ། ཁོ་ཚས་ ད་མཐོན་པོས་འདི་ ད་ ། བདེ་བར་འ ར་རོ༎ ཁོ་ཚར་བཟའ་བ་
མི་ ེར་བ་ མས་ལ་དེ་དག་གིས་ ོལ་བར་ ་ ིག་ ེད།༼ཡང་ན། ི་དང་དམག་གི་འཇིགས་པ་ ེབས་ངེས་
ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ དེ་ལ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ༦ ོད་ཅག་ ན་པ་དང་འ ད་དེ་ ི་ ས་མཐོང་བར་
མི་འ ར་བ་དང་། ག་ནག་དང་འ ད་དེ་མོ་འདེབས་པར་མི་ ས། ོད་ཅག་གི་ཉི་མ་ བ་པར་འ ར་ལ།
ཉིན་མོ་མཚན་མོར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས། ༧ མངོན་མ ེན་དང་ ན་པ་ མས་ངོ་ཚ་ཞིང་། མོ་བ་ མས་ངོ་
གནོངས་ཏེ་ཁ་ ོར་བར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་མི་ ིད། ༨ ང་ལ་ཆ་བཞག་
ན། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ི་དབང་གིས་ ོབས་ གས་ ིས་ཁེངས་ཤིང་ ི་ ོམས་ ན་ལ། ས་པ་ཡང་འཛམས་
པས་ཡ་ཀོབ་ལ་ཁོའི་ནོར་འ ལ་བཤད་ཆོག ད ི་སི་རལ་ལ་ཁོའི་ངན་ཉེས་བ ན་ཆོག

༩ ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ ི་འགོ་བ་དང་། ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ ི་དཔོན་པོ་ལགས། བདག་གི་གཏམ་ལ་ཉོན་
ཅིག ོད་ཅག་ ི་ ོམས་ལ་ ན་པས་དོན་གང་ལ་འ ད་ ང་ ང་བོ་འ ོག་ ་བ ག ༡༠ མི་ ག་གིས་ཙ་ཡོན་
བ གས་ཤིང་། ག་ཉེས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་བ ན། ༡༡ འགོ་བ་ མས་ ིས་ ོག་ད ལ་ ི་ཆེད་ ་ཞལ་ ེ་གཅོད།
མཆོད་དཔོན་ ིས་འ ལ་བའི་ཆེད་ ་ ོབ་ ོན་ ེད། ང་ ོན་པས་ད ལ་ ི་ཆེད་ ་མོ་འདེབས་པར་ ེད།
ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚ་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ་བ གས་པ་མ་ཡིན་ནམ།
གནོད་ ོན་ངེད་ཅག་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པར་མི་འ ར་ཞེས་ཟེར། ༡༢ དེ་བས། ོད་ཅག་གི་དབང་གིས་ཙ་
ཡོན་ས་ཞིང་གོར་མོ་བཞིན་ ་བ ོག་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ཞིག་རོ་ ་བ ར་བ་དང་། དམ་པའི་གནས་ཡོད་པའི་
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རི་བོ་ནི་ནགས་ ིས་ཁེབས་པའི་རི་ ང་ ་བ ར་ངེས་སོ༎

༤ ས་མཐའི་ཉིན་མོར། གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ཡོད་སའི་རི་བོ་བ ན་པར་ གས་ནས། རི་བོ་ མས་
ལས་འཕགས་ཤིང་རི་ ང་གཞན་ལས་མཐོ་བར་འ ར་བ་དང་། དམངས་ཐམས་ཅད་ ང་རི་བོ་འདིར་

འ ་བར་འ ར། ༢ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ མས་མ ན་ ་ གས་ནས། འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་། ངེད་
ཅག་གཙ་བོའི་རི་བོའི་ ེང་ ་འགོ་བར་ ། ཡ་ཀོབ་ ི་དམ་པའི་གནས་ ི་ ོགས་ ་འ ོ་བར་ ། ་ཡིས་ཁོང་
གི་ལམ་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བར་འ ར་ལ། ངེད་ཅག་ ང་ཁོང་གི་ལམ་ལ་ གས་པར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཙ་ཡོན་ནས་བཀའ་ ོབ་འ ང་བར་འ ར་བ་དང་། གཙ་བོའི་ག ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལས་འ ོན་
པར་འ ར། ༣ ཁོང་གིས་ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་ ོད་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ང་རིང་གི་ ོབས་
དང་ ན་པའི་ ལ་ ེ་ལ་བདེན་ ན་ཐག་གཅོད་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་ ི་ ོ་ གས་དང་། མ ང་ཟོར་བ་

་བ ར་བར་ ེད། ལ་ ེ་འདིས་ ི་བཏེགས་ནས་གཞན་ལ་ ོལ་བར་མི་ ེད་ལ། དེ་དག་གིས་ག ལ་ ི་ ་
བར་ཡང་ ོབ་ ོང་མི་ ེད་དོ༎ ༤ མི་རེ་རེ་རང་གི་ ན་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ ་ ོད་པ་དང་། ག་
པའི་ལས་འ ང་བར་མི་འ ར། འདི་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་དངོས་ ་ག ངས་པ་ཡིན། ༥ དམངས་
གཞན་ཐམས་ཅད་ ིས་རང་རང་གི་ ་ཡི་མིང་བ ེན་པར་ ེད་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ ས་ནམ་ཡང་གཙ་བོ་ ེ།
ངེད་ཅག་གི་ ་ཡི་མཚན་བ ེན་པར་ ་ཞེས་ ས།

༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ོལ་བོ་ མས་འབོད་པ་དང་། ལ་མཐར་
བ ད་པ་དང་བདག་གིས་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་ མས་བ ་བར་འ ར། ༧ བདག་གིས་དམངས་ལས་ ག་མར་

ས་པའི་ ོལ་བོ་དང་། ང་རིང་ ལ་མཐར་བ ད་པ་ མས་ ོབས་དང་ ན་པའི་དམངས་ ་བ ར་ངེས་
ལ། གཙ་བོ་ནི་རི་བོ་ཙ་ཡོན་ནས་ ས་གཏན་ ་དེ་དག་གི་ ལ་པོར་བ གས་ཏེ་ ོང་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།
༨ ོད་ ག་ འི་མཐོ་ ེགས་སམ། ཙ་ཡོན་མཁར་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་རི་བོ་ལགས། ོན་
ཆད་ ི་དབང་ཆའམ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་ ི་ ལ་ ེའི་དབང་ཆ་ནི་ ོད་ལ་དབང་བར་འ ར།

༩ ད་ ་ ོད་ཅིའི་ ིར་ ད་ཆེན་པོས་ ་བ་ཡིན། ད་མེད་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པ་ཇི་བཞིན་ ོད་ ག་
བ ལ་ ིས་བ ང་བ་འདི་ནི། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ེ་བོ་མེད་པས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ོད་ ི་ ས་དཔོན་མེད་
པར་ ར་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ནམ། ༡༠ ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ོད་
ནི་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པའི་ ད་མེད་དང་འ ་བར་ ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
མཁར་ལས་ ིར་ ད་དེ་ཐང་ ོང་ ་ ོད་ཅིང་། ཱ་བེལ་ལ་ ེབས་པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། ལ་དེ་ནས་ ོད་
ཅག་ ོབ་པར་འ ར། ལ་དེ་ནས་གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ད ་བོའི་ལག་ནས་ ོབ་པར་འ ར། ༡༡ ད་ ་ ལ་ ེ་
མང་པོའི་དམངས་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས། ོད་ལ་འདི་ ད་ ། ཙ་ཡོན་མི་གཙང་བར་བཟོ་བར་འ ར།
ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་བ་དངོས་ ་མཐོང་བར་ཤོག་ཅེས་ ོལ་བར་འ ར། ༡༢ ཡིན་ནའང་། ཁོ་
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ཚས་གཙ་བོའི་དགོངས་དོན་ ོགས་པར་མི་འ ར་ལ། ཁོང་གི་ གས་བཀོད་ཤེས་པར་ཡང་མི་འ ར། ཁོང་གིས་
ཁོ་ཚ་ ེ་ཤོག་ག ལ་ཁར་བ ས་པ་བཞིན་ ་ ད་པར་འ ར། ༡༣ ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ཡར་ལངས་ཏེ་འ ་རིགས་ ོག་པས་བ ིས་ཤིག བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ་ནི་ གས་
དང་། ོད་ཅག་གི་ ིག་པ་ཟངས་ ་བ ར་ངེས་པས། ོད་ ིས་ ལ་ ེ་མང་པོའི་དམངས་བཅོམ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་
ནོར་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་དང་། ཁོ་ཚའི་ཚང་ཟོག་གནམ་འོག་གི་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༥ མཉམ་ ་གནས་པའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ། ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མ་པ། ད་ ་ ན་ ་འ ས་ཏེ་
ད ང་ ིགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ་བོས་ངེད་ཅག་ལ་མཐའ་ནས་ ོལ་བ་དང་། ད ག་པས་ད ི་སི་

རལ་ ི་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་དེའི་ཞལ་ལ་ ེག་པར་འ ར།
༢ བེད་ལེ་ཧེམ་མམ་ཨེབ་ ཱ་ ཱ་ལགས། ོད་ནི་ཡ་ ་ འི་མཁར་ མས་ལས་ཤིན་ ་ ང་ཡང་། མ་འོངས་

པར་ ོད་ལས་ ་ཞིག་ ང་ ེ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་བདག་གི་ཆེད་ ་དབང་འཛན་པར་འ ར། ིར་ན་
ཁོ་ནི་ ་མོ་དང་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣ ད་མེད་དེར་ ་ ག་དེ་མ་ ེས་པའི་བར་ །
གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ད ་བོའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར། དེ་ ས། དབང་འཛན་པ་དེའི་༼མ་ཡིག་ །
ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ག་མར་ ས་པའི་ ་ ་ མས་ད ི་སི་རལ་བའི་དབང་ ་འ ར་ངེས། ༤ ཁོ་རང་ཡར་
ལངས་ཏེ། གཙ་བོའི་མ ་ ས་དང་། གཙ་བོ་ ེ། ཁོའི་ ་ཡི་མཚན་ ི་ཟིལ་ གས་ལ་བ ེན་ནས། ཁོང་གི་ ག་

་འཚ་བར་འ ར། ཁོ་ཚ་ ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་འཚ་བར་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་གི་གཟི་བ ིད་
ཉིན་བཞིན་ཆེར་ ས་ནས་སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ བ་པར་འ ར། ༥ ཁོས་ངེད་ཅག་ལ་ཞི་བདེ་ ེར་
འོངས་ངེས། ཨ་ ར་བ་ མས་ངེད་ཅག་གི་ ལ་ཁོངས་ ་འ ལ་ཏེ། ཕོ་ ང་ལ་ ོག་རོལ་གཏོང་བའི་ བས་ །
ངེད་ཅག་གིས་ ི་བོ་བ ན་དང་འགོ་བ་བ ད་བ ོས་ནས་དེ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༦ ཁོ་ཚས་ ི་མ ང་གིས་ཨ་

ར་ ལ་དང་ནིམ་རོད་ ལ་ ི་འགག་ ོ་ མས་གཏོར་བ་དང་། ཨ་ ར་བ་ མས་ངེད་ཅག་གི་ ལ་ཁོངས་
་འ ལ་ཏེ་ ོག་རོལ་གཏོང་བའི་ བས་ ། ཁོས་ངེད་ཅག་ ོབ་པར་འ ར། ༧ ཡ་ཀོབ་ལས་ ལ་ ་ ས་པའི་

མི་ མས་ནི་ ལ་ ེ་གཞན་དག་གི་དམངས་ ོད་ ། གཙ་བོའི་ས་ནས་བབས་པའི་ཟིལ་བ་དང་། བ ད་ ི་ ་
གསེབ་ ་བབས་པ་དང་འ ་བར། མི་ གས་ལ་མི་བ ེན་ཞིང་འཇིག་ ེན་པའི་ ོལ་བ་ལའང་བ ེན་པར་མི་

ེད། ༨ ཡ་ཀོབ་ལས་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་ནི་ ལ་ ེ་གཞན་དག་གི་དམངས་ ོད་ ། ནགས་ ི་རི་ གས་
མས་ལས་སེང་གེ་དང་འ ་ལ། སེང་གེ་དར་མ་ ག་ འི་ནང་ ་ ེབས་པ་དང་ཡང་འ འོ༎ ཁོ་རང་བ ད་

པའི་ལམ་ ་གཞན་ མས་ ོག་རོལ་དང་གཤགས་པར་ ས་ཏེ་ ས་ ང་ ོབ་ཐབས་ ལ་བ་ཡིན། ༩ ོད་ ི་
ལག་པ་ཡར་བཏེགས་ན། ད ་བོ་ མས་ལས་མཐོ་བར་ཤོག ོད་ ི་ད ་བོ་ མས་ཚར་གཅོད་པར་ཤོག

༡༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ་ མས་ཚར་གཅོད་ཅིང་།
ཤིང་ ་ མས་བ ག་པར་འ ར་ལ། ༡༡ ོད་ ི་ ལ་ ེ་ལས་ ོང་ཚ་ མས་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་། མཁར་ ོང་
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ཐམས་ཅད་བཤིག་པར་མ་ཟད། ༡༢ ོད་ ི་ལག་པའི་ནང་གི་ངན་ གས་ མས་འདོར་ ་བ ག་ ེ། ད་ནས་
བ ང་ ོད་ ི་གམ་ན་མོ་འདེབས་མཁན་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༡༣ བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོད་ནས་བ ོས་པའི་འ ་

་དང་ཀ་ ་ མས་མེད་པར་བཟོས་བས། ོད་ ིས་ད་ནས་བ ང་རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པ་དེ་ལ་ ག་ ེད་
པར་མི་འ ར། ༡༤ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་འ ་ ་བལ་ཞིང་། ོད་ ི་ ོང་ཚ་ མས་བ ག་པར་
འ ར། ༡༥ བདག་གིས་ ང་ ོ་བ་དང་ཞེ་ ང་གི་ ོད་ནས་མི་ཉན་པ་ མས་ལ་ ིན་པ་ལེན་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༦ ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ཡར་ལངས་ཏེ་རི་ ང་ལ་ ོད་པ་ ས་ནས། རི་
ན་ཚར་ ོད་ ི་ ད་ཆ་ལ་ཉན་ ་ གས་ཤིག ༢ རི་ ང་དང་སའི་གཏན་ ི་ ་བ་ལགས། གཙ་བོས་

ོད་ ིན་པའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོང་ཉིད་ ི་མི་སེར་ལ་ ོད་ཅིང་། ད ི་སི་རལ་ལ་
འཛང་བ་ཡིན། ༣ བདག་གི་མི་སེར་ མ་པ། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཅི་ ས་པ་ཡིན། བདག་གིས་དོན་གང་གི་ ེང་
ནས་ ོད་ཅག་ ན་པར་ ས་པ་ཡིན། ོད་ ིས་བདག་ལ་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག ༤ ོན་ཆད་བདག་གིས་ ོད་
ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་འོངས་པ་དང་། ན་ ་ ར་བའི་ ིམ་དེ་ནས་ ས་པ་ཡིན། ད་ ང་བདག་གིས་ ོད་

ི་མ ན་ ་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་དང་། མིར་ཡམ་བཅས་མངགས་པ་ཡིན། ༥ བདག་གི་མི་སེར་ མ་པ། ོད་ཅག་
གིས་མོ་ཨབ་ ལ་པོ་བ་ལག་གི་ ོག་གཡོ་དང་། བེ་ཨོར་ ི་ ་བ་ལ་ཨམ་དེ་ལ་ལན་བཏབ་པ་ མས་དང་། དེ་
མིན་ ོད་ཅག་གིས་ཤིད་ཏམ་ནས་གིལ་གལ་ནས་མཐོང་བའི་དོན་ མས་ ན་པར་ ིས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན།

ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ ི་ ོམས་ ི་མཛད་འ ིན་དེ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༦ ོད་ ིས། ང་གཙ་བོ་ལ་མཇལ་བ་དང་། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་ ང་ ་ ས་ ག་འ ལ་ ས། ཁོང་ལ་ཅི་

ཞིག་འ ལ་ལམ། ལོ་ན་གཅིག་ཅན་ ི་ ང་ ག་དམར་བསང་ ་འ ལ་ལམ། ༧ གཙ་བོ་ནི་ ག་ ག་ ི་ ོང་
ངམ། མ་ ི་གཙང་བོ་ ི་འ མ་ལ་ད ེས་པ་ཡིན་ནམ། ངས་རང་གི་ཉེས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་ ་རང་གི་ ་ཆེ་
བ་འ ལ་ལམ། སེམས་ ི་ངན་ཉེས་སེལ་ཆེད་རང་ལས་ ེས་པ་དེ་འ ལ་ལམ་ཞེས་ཟེར། ༨ འཇིག་ ེན་པ་ མ་
པ། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ལས་བཟང་བོ་དེ་གང་ཡིན་པ་བ ན་ཟིན། ཁོང་གིས་ ོད་ལས་ཅི་འཐོབ་འདོད་པ་ཡིན་
ནམ། དེ་ནི་ ོད་ ིས་ ང་བདེན་བ ངས་ཤིང་ ིང་ ེ་ ོམ་པ་དང་། ཁེངས་ ང་གི་སེམས་འཆང་ནས་ ོད་ ི་

་དང་མཉམ་ ་བ ོད་པར་ ་བ་དེ་ཡིན།
༩ གཙ་བོས་མཁར་འདི་ལ་འབོད་པ་བཏང་ཟིན་པས། ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་

མོས་ ས་བ ེད་པར་འོས། ོད་ཅག་གིས་ ་ཞིག་གིས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ད ག་པ་བཏང་བ་དེ་ལ་ཉན་པར་
འོས། ༡༠ མི་ངན་པའི་ ིམ་ ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་ནོར་དང་། ག་ ོ་བའི་ ེ་ ང་ ་ ར་བཞིན་གནས་
པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༡ གལ་ཏེ་བདག་གིས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་མ་དང་། ག་མའི་ནང་གི་གཡོ་ ་ ན་པའི་

་ ོ་ཡིས་བ ས་པ་ཡིན་ན། བདག་ནི་ ངས་གཙང་ ་ ོམ་ཆོག་གམ། ༡༢ མཁར་ནང་གི་ ག་པོ་ མས་ ིས་
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ག་ས་གང་ ་ ག་ ལ་ ོད་ཅིང་། དེའི་ནང་གི་ ལ་མི་ མས་ ིས་ ང་ ན་གཏམ་པ་དང་། ཁ་ནང་གི་ ེ་ལ་
གཡོ་ ་དང་ ན་ནོ༎ ༡༣ དེའི་ ིར། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ོད་ལ་ ས་ ི་མོ་འཕོག་ ་འ ག་པ་
དང་། ོད་ ི་ ས་ཉེས་ ི་དབང་གིས་ ོད་ ི་ ལ་ ོངས་པར་ ེད་ངེས། ༡༤ ོད་ ིས་ཟོས་ ང་འ ང་བར་
མི་འ ར་ལ། ོད་ ི་ཉམ་ ང་བ་ཡང་ ོད་ལས་མངོན་པར་འ ར། ོད་རང་གཞན་ལ་ ེར་ཡང་ ོབ་པར་
མི་ ས། བ བས་པར་ ར་བ་དེ་ཡང་བདག་གིས་ ི་མ ང་ལ་ ོད་པར་འ ར། ༡༥ ོད་ ིས་ས་བོན་བཏབ་

ང་ལོ་ལེགས་འ ང་བར་མི་འ ར། ཁ་ ར་ ི་འ ས་ ་ ོག་བ ིས་ ས་ ང་ མ་ ས་ལ་གོས་པར་མི་འ ར།
ན་འ མ་ ོག་བ ིས་ ས་ ང་ཆང་འ ང་ ་མི་འ ག ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཨོམ་རིའི་ངན་ ོལ་
མས་ ང་ཞིང་། ཨ་ཧབ་ ིམ་ ད་ ིས་ཅི་ ད་པ་ཐམས་ཅད་ ད་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་ངན་ ས་ ི་ ེས་ ་
གས་པས། བདག་གིས་ ོད་ ོངས་པར་བ ར་བ་དང་། ོད་ ི་ ལ་མི་གཞན་ ི་འ ་ ོད་ ི་ ལ་ ་ ེད་

པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གིས་ ང་བདག་གི་དམངས་ ི་ངོ་ཚ་འ ར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ ེ་མ་ ི་ ད། ང་༼ཡང་ན། ད ི་སི་རལ༽ནི་ད ར་ ི་ཤིང་ཏོག་བ ས་ཚར་བ་དང་འ ་ལ། ན་འ མ་
བཏོག་ ེས་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་དང་འ ་བར། ཟོས་ཆོག་པའི་ ན་འ མ་ ེང་བ་གཅིག་ ང་མི་

འ ག ངའི་སེམས་ ིས་གསར་ ་ ིན་པའི་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་ ོན་པ་ ེད་ ིན་ཡོད། ༢ ས་ ེང་གི་ ག་
བསམ་དང་ ན་པ་ མས་ཚར་ཟིན་པས། འཇིག་ ེན་འདིར་མི་ ང་བོ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། མི་ མས་ ིས་
གཞན་བསད་དེ་ ག་བ ར་ ་འ ག་ཆེད་བཀབ་ ེ། ་ ིས་རང་གི་ ན་ འི་ ོག་ལེན་པར་བ ོན། ༣ ཁོ་
ཚས་ལག་ ང་གིས་ངན་ ེད་པ་དང་། ེ་བོ་ངོ་ཆེན་ལ་དགའ་ཞིང་ཞལ་ ེ་དཔོན་པོས་ ོག་ད ལ་ལེན་པར་

ེད། གོ་གནས་མཐོན་པོ་ མས་ ིས་བསམ་ངན་འཆང་བ་སོགས་ཕན་ ན་འ ེལ་ཏེ་ངན་ ེད་བཞིན་མཆིས་
སོ༎ ༤ ཁོ་ཚ་ལས་ཆེས་བཟང་བ་ནི་ཚར་ ་ལས་མ་འདས་ལ། ཆེས་ ང་བོར་གནས་པའང་ཚར་ ང་གི་ར་བ་
ལས་མ་འདས། ོད་ ི་སོ་ ང་བས། ཉེས་ཆད་འབེབ་པའི་ཉིན་མོ་ ེབས་པ་ན། ཁོ་ཚ་འ གས་ཤིང་མི་བདེ་
བར་འ ར་ཟེར། ༥ ིམ་མཚས་ལ་མ་བ ེན་ཅིག གསང་ ོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་པར་རང་གི་ཁ་ མས་
ཤིག རང་གི་ མ་ ་ཡོད་པའི་ ང་མ་ལའང་ཅི་ ན་ཐམས་ཅད་མ་བཤད་ཅིག ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ས་ ་
ཡིས་ཕ་ལ་ ང་ ང་ ེད། ་མོས་ཨ་མར་ལོག་པར་འ ། མནའ་མས་ཨ་ནེས་ལ་ལོག་པར་འ ་ ེ། མི་ མས་

ི་ད ་བོ་ནི་རང་གི་ ིམ་ན་གནས་སོ༎ ༧ ང་ལ་མཚན་ན། ངས་གཙ་བོ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་ཅིང་། ང་ ོབ་མཁན་
ི་ ་ལ་ངང་ ག་ ེད་ཅིང་། ངའི་ ་ཡིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་འ ར། ༨ ངའི་ད ་བོ་ལགས། ང་ལ་

ཆེ་མདོག་མ་ ོན། ང་རང་འ ེལ་ཟིན་ ང་ ར་ལངས་པར་འ ར། ང་ནི་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་གནས་ ང་།
གཙ་བོ་ནི་ངའི་འོད་ ་འ ར་ངེས། ༩ གཙ་བོས་ངའི་ཆེད་ ་བདེན་པ་བ ར་ཞིང་། ངའི་ཆེད་ ་དཀར་འདོན་
མ་ ས་པའི་བར་ ། ངས་ཁོང་གི་ གས་ ོ་བ་ལ་བཟོད་བ ན་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ཁོང་ལ་ཕོག་ ག་
བཏང་ཟིན། ཁོང་གིས་ང་རང་འོད་ ི་ ོང་ ་འ ིད་ཅིང་། ངས་ཁོང་གི་ ང་བདེན་མཐོང་བར་འ ར། ༡༠ དེ་
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ས། ངའི་ད ་བོ་ ེ། ོན་ཆད་ང་ལ། གཙ་བོའམ་ ོད་ ི་ ་དེ་གང་ ་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེས། དོན་དེ་མཐོང་བ་
ཙམ་ ིས་ངོ་ཚས་གཡོགས་པར་འ ར། ངས་ཁོ་རང་ལེ་ལན་འཁོར་ཞིང་། ང་ལམ་ ི་འདམ་བག་དང་འ ་
བར་གཞན་ ིས་ ོག་བ ིས་ ེད་པ་དངོས་ ་མཐོང་བར་འ ར།

༡༡ ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ཉིན་དེ་ ེབས་པར་འ ར་ལ། དེ་ ས་ ོད་ ི་མཁར་ ང་ ར་བ ིགས་པར་
འ ར། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་བ ེད་པར་འ ར།༼ཡང་ན། བཀའ་ ་ ང་རིང་བོའི་ ལ་

་ བ་པར་འ ར།༽ ༡༢ ཉིན་དེར། མི་ མས་ནི་ཨ་ ར་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོང་ཚ་ མས་དང་། ཨེ་ཇིབ་ ི་
གཙང་བོ་དང་། ར་ ི་ ་མཚ་དང་ཕར་ ི་ ་མཚ། ་རོལ་ ི་རི་བོ་དང་ཕ་རོལ་ ི་རི་བོ་ནས་ ོད་ ི་གམ་ ་
ལོག་ངེས། ༡༣ ཡིན་ནའང་། ལ་འདིའི་ ལ་མི་ མས་ ི་ ེན་དང་། ཁོ་ཚས་ ད་པའི་དོན་དེ་དག་གི་དབང་
གིས་ ལ་འདི་ ོངས་པར་འ ར་ངེས།

༡༤ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཀར་མེལ་རི་བོའི་ནགས་གསེབ་ནས། ེད་ ིས་ད ག་པས་ ེད་ཁོ་ན་ལ་དབང་བའི་
ལ་མི་ ེ། ོད་ ི་ནོར་ ལ་ ི་ ག་ ་འཚ་རོགས། ོད་ ིས་གནའ་ ་མོའི་ ས་དང་འ ་བར། ཁོ་ཚར་བ་

ཤན་དང་གིལ་ཨད་ནས་ཟས་ ེད་ ་ གས་ཤིག ༡༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་
བས་དང་འ ་བར། ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ཁོ་ཚ་ལ་བ ན་པར་ ། ༡༦ ལ་ ེ་གཞན་དག་གིས་དོན་འདི་

མཐོང་ན། རང་གི་ ོབས་ གས་ལ་ངོ་གནོངས་ཏེ། ཁོ་ཚས་ལག་པས་རང་གི་ཁ་གཅོད་ཅིང་ ་བ་བཀབ་ ེ་ཉན་
པར་མི་ ེད། ༡༧ ཁོ་ཚས་ ལ་དང་འ ་བར་ས་བ ག་ཅིང་། ས་ནང་ ་ ོ་བས་བ ོད་པའི་ ོག་ ན་དེ་དང་
འ ་བར། ག་ ག་འདར་འདར་ངང་ཁོ་ཚའི་དམག་ ར་ལས་འ ད་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་ག ལ་ ག་ ེ་གཙ་བོ་
ལ་མགོ་བ ར་བར་འ ར་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ ག་པར་ཡང་འ ར་རོ༎

༡༨ ེ་ ་ལགས། ་ ་ཞིག་ནི་ ེད་དང་འ ་བར་ ག་ཉེས་སེལ་ཞིང་། ེད་ ི་ནོར་ ལ་ ་ ར་བའི་ ག་
མར་ ས་པའི་དམངས་ མས་ ི་ནོར་འ ལ་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་བ་དང་། ན་རིང་བོར་ གས་མི་ ོ་བར་

ིན་ བས་གནང་བར་ད ེས་པ་ཡིན། ༡༩ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། ངེད་ཅག་གི་ ག་ཉེས་ ང་
འོག་ ་གནོན་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་མཚའི་གཏིང་ ་ག གས་ཤིག ༢༠ ེད་ ིས་གནའ་

་མོའི་ ས་ ་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལ་གནའ་བོར་ཏེ་གང་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན། ཡ་ཀོབ་ལ་ག ང་ ང་
ོན་ཅིག ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ མས་སེམས་གནང་རོགས༎ ༎
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༡ ནི་ནེ་ཝེའི་ ོར་ ི་ཞལ་ ོན་ཏེ། ཨེལ་ཀོས་པ་ན་ མ་ཐོབ་པའི་ཞལ་ ོན་ཡིན།
༢ གཙ་བོ་ནི་འ ན་སེམས་ཆེ་ཞིང་ ིན་པ་ལེན་པའི་ ་ཡིན། གཙ་བོས་ ིན་པ་ལེན་ཞིང་ གས་ ོ་བ་

ཆེན་པོ་འབར་བར་ ེད་པ་ ེ། ཁོང་གི་ད ་བོ་ལ་ ིན་པ་ལེན་པ་དང་། ཁོང་གི་ད ་བོ་ལ་ གས་ ང་བར་ ེད།
༣ གཙ་བོ་ནི་ གས་ ོ་བར་མི་ ་ཞིང་། མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པར་མ་ཟད། ཉེས་པ་དང་ ན་པ་དེ་ཉེས་པ་
མེད་པར་ ེད་མི་ ིད། ཁོང་ནི་ ག་ ང་དང་ ང་འ བ་ལ་བ ེན་ནས་འ ོན་པས། ིན་པ་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་
འོག་གི་ས་ ལ་ཙམ་ཡིན། ༤ ཁོང་གིས་མཚ་ལ་དམོད་པ་བཏང་ན། མཚ་མོ་ ི་ཞིང་གཙང་བོ་ཐམས་ཅད་ མ་
པར་འ ར་ལ། བ་ཤན་དང་ཀར་མེལ་ ི་ནགས་ཚལ་ཉམས་པར་མ་ཟད། ལི་བ་ནོན་ ི་ ་དང་མེ་ཏོག་ ང་
ཉམས་པར་ ར་ཏོ༎ ༥ རི་བོ་ཆེན་པོ་ཁོང་གི་ ེན་ ིས་འདར་ལ། རི་ ན་ཡང་ ་བར་ ར། ས་གཞི་ནི་ཁོང་གི་

ང་ནས་ཡར་འཕགས་པ་དང་། འཇིག་ ེན་དང་དེའི་ ོད་ན་གནས་པ་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ར། ༦ ཁོང་
གི་ཞེ་ ང་འབར་ན། ་ཞིག་ ོད་ གས་སམ། ཁོང་གི་ གས་ ོས་ན། ་ཞིག་གིས་འགོག་པར་ ས་སམ། ཁོང་
གིས་ གས་ ོ་བ་མེ་བཞིན་འཕོ་ ་བ ག་ན། ཕ་བོང་ཡང་དེའི་དབང་གིས་གས་པར་འ ར།

༧ གཙ་བོ་ནི་བཟང་བོ་ཉིད་དེ། དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་མིའི་མཁར་ ོང་ ་འ ར་བར་མ་
ཟད། ཁོང་ཉིད་བ ེན་མཁན་ ི་མི་ མས་ ི་ངོ་མ ེན་པ་ཡིན། ༨ འོན་ ང་། ཁོང་གིས་ཆེ་ཆེར་ ས་པའི་ ་
ལོག་གིས་ནི་ནེ་ཝེ་བ བ་པ་དང་། ད ་བོ་ མས་མཐར་བ ད་དེ་ ན་ནག་གི་ནང་ ་འ ག་ངེས། ༩ ནི་ནེ་ཝེ་
ལགས། ོག་གཡོ་གང་འཐེན་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ཡོངས་ ་ཚར་གཅོད་ ས་
ཏེ། གནོད་འཚ་ ར་ཡང་མི་འ ང་བར་ ་ངེས། ༡༠ ོད་ཅག་ནི་འཛང་བར་ ེས་པའི་ཚར་ ་དང་འ ་ལ།
ཆང་གིས་བཟི་བའི་ ེས་ ་དང་འ ་བར་མ་ཟད། མ་པར་ ར་བའི་སོག་མ་དང་འ ་བར་ཡོངས་ ་འབར་
བར་འ ར། ༡༡ མི་ཞིག་ ོད་ ི་གམ་ནས་འོངས་ཏེ། ངན་གཡོ་ ོམ་ཞིང་གཡོ་ ས་གཙ་བོ་ལ་ ོལ་བར་འ ར།
༡༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ནི་ནེ་ཝེའི་ ོབས་ གས་ཇི་འ ར་ཆེ་ཞིང་མི་དེ་འ ར་མང་ཡང་། ཚར་བཅད་དེ་
མེད་པར་ ་ངེས། ཡ་ ་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ ག་ལ་ ར་ ོང་ཡང་། ད་ནས་བ ང་ ོད་ ག་ལ་ ོར་མི་

ིད། ༡༣ ད་ ་བདག་གིས་ ོད་ ི་གཉའ་ནས་ཁོའི་གཉའ་ཤིང་ལེན་པ་དང་། ཁོའི་ཐག་པ་གཅོད་པར་འ ར་
ཞེས་ག ངས།

༡༤ གཙ་བོས་བཀའ་ཕབ་ཟིན། ནི་ནེ་ཝེ་ལ་བ ས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་མིང་འོག་གི་མིར་ ེས་རབས་
པ་ཆད་པར་འ ར་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ་ཁང་ནས་བ ོས་པའི་འ ་ ་དང་ གས་པའི་ ་འ ་ མས་མེད་
པར་ ེད་པ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་ ་ ོད་ལ་བ ས་ནས། ོད་རང་ ར་སའི་ནང་ ་འ ག་
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ངེས་ཞེས་ག ངས།
༡༥ ོས་དང་། གཏམ་བཟང་དང་བདེ་ ིད་ ོག་མཁན་ ི་མི་དེ་རི་ལ་འཛག་ནས། འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ ་

ལགས། ོད་ ི་ ས་མཚམས་ ང་ཆོག ོད་ ིས་ཁས་ ངས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་མངོན་འ ར་ ེད་ ་ གས་
ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ནས་བ ང་མི་ངན་པ་ ོད་ ི་ད ས་ནས་འ ོ་བར་མི་འ ར་ཏེ། དེ་ཡོངས་ ་ཚར་
བཅད་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༢ ནི་ནེ་ཝེ་ལགས། ལ་ ེ་གཞན་ མས་གཅོག་མཁན་དེ་ཡར་འོངས་ནས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ོད་
ིས་མཁར་ ོང་ ང་ཞིང་བ ོད་ལམ་བཀག་ ེ། ེད་པ་ ོབས་དང་ ན་པར་ ས་ཏེ་ ོབས་ གས་

ཆེ་ཆེར་འདོན་དགོས། ༢ གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོབས་འ ོར་མངའ་ཐང་དང་འ ་བར། ཡ་ཀོབ་ ི་ ོབས་
འ ོར་མངའ་ཐང་ ར་གསོ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ ོངས་པར་ ེད་མཁན་དེས། ཡ་ཀོབ་དང་ད ི་
སི་རལ་ ོངས་པར་བ ར་བ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ན་འ མ་ ི་ཡལ་འདབ་བ ག་པར་ ས། ༣ ཁོའི་དཔའ་ ལ་ ི་

བ་ནི་དམར་བོ་ཡིན་ལ། ག་དམག་གི་ ་བ་མཚལ་མདོག་ཡིན། ཁོས་ག ལ་འ ེད་པར་ ་ ིག་ ེད་པའི་
ཉིན་མོར། ཤིང་ འི་ ེང་ན་ ོ་ གས་ ི་ ོ་དབལ་མེ་ ར་ཚ་ཞིང་། ག་པའི་ ་བ་དང་ ན་པའི་མ ང་
ག ག་ག ག་ ེད། ༤ ཤིང་ ་ནི་ ་ ང་༼ཡང་ན། མཁར་ ི་ ི་རོལ།༽ནས་ ར་བར་བ ོད་ཅིང་། ཐང་ཡངས་
པོ་ནས་ཡར་ ག་མར་ ག་ ས་པས། དེའི་ད ིབས་ནི་དཔལ་འབར་དང་འ ་ལ། མ ོགས་པ་ནི་ ོག་འ ་བ་
དང་འ །

༥ ལ་པོ་ནི་ནེ་ཝེས་ཁོའི་ ་ ག་ མས་བ ་བ་དང་། དེ་དག་ ང་ཐང་ ་འ ོ་ཞིང་འ ེལ་ཞོར་ ་ ར་
བར་མཁར་ ེང་ ་འགོས་ནས་འགོག་པར་ ོམ་ཡང་། ༦ ་ ོ་ཤོར་ནས་ཕོ་ ང་འ ེར་བར་འ ར། ༧ ལ་

མ་ ི་ངོ་གནོངས་ཤིང་གཞན་ ིས་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར། ཕོ་ ང་གི་ནང་གཡོག་མ་ མས་ ིས་ ང་
ང་ཞིང་ ག་རོན་བཞིན་ ་འཛར་ ད་ ོག་པར་འ ར། འདི་ནི་ལས་ ིས་བཏབ་པའི་དོན་ནོ༎ ༨ ནི་ནེ་ཝེ་ནི་
་བོ་འ ིལ་སའི་ ་ ིང་དང་འ ་བར། གནས་ ་མོ་ནས་མིས་ཁེངས་ཏེ་ཡོད་ ང་། ད་ ་ ལ་མི་ མས་འ ོ་

བར་འ ར། གཞན་ ིས་ ད་ཆེན་པོས། ོད་ཅིག ོད་ཅིག་ཅེས་བཤད་ན་ཡང་ ིར་ ོག་མི་ ིད། ༩ ོད་ཅག་
གིས་གསེར་ད ལ་ ོགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེས་བསགས་པ་ མས་ལ་འཛད་པ་མེད་ཅིང་། ཡིད་འོང་གི་

ོད་ཆས་བ ང་གིས་མི་ལང་། ༡༠ ནི་ནེ་ཝེ་ནི་ད་ ་ ོངས་པར་ ར་བས། མི་སེམས་ ་ཞིང་ ས་མོ་འདར་བ་
དང་། ེད་པ་ན་ཞིང་ངོ་མདོག་འ ར་བར་ ེད།

༡༡ སེང་གེའི་ ང་ ་དང་སེང་གེ་གཞོན་ ་གསོ་ས་དེ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ཕོ་སེང་དང་མོ་སེང་། ད་ ང་
སེང་ ག་ མས་བག་ཡངས་ ་ ་ཞིང་། གཞན་ ི་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ ལ་དེ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༢ ཕོ་
སེང་གིས་སེང་ ག་གི་ཆེད་ ་བཟའ་བ་མང་པོ་གཤགས་པ་དང་། མོ་སེང་གི་ཆེད་ ་ ོག་ཆགས་གསོན་པོ་
བགགས་ནས་བསད། བཤགས་ཟིན་པ་དང་། བགགས་ནས་བསད་པ་དག་གིས་ ང་ ་ཁེངས་འ ག
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༡༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ད ་ ་བ ང་ ེ། ོད་ ི་ཤིང་ ་
བ ེགས་ཏེ་ཐལ་བ་ ་བ ར་ངེས་ལ། ི་མ ང་གིས་ ང་ ོད་ ི་སེང་གེ་གཞོན་ ་ མས་ ར་མིད་ ེད་ངེས།
བདག་གིས་ས་ ེང་ནས་ ོད་ ིས་གཤགས་པ་ མས་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། ོད་ ི་བང་ཆེན་པའི་ ་ནམ་
ཡང་མི་ཐོས་པར་ ་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣ མི་ ག་བ ར་ ་འ ག་པའི་མཁར་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། འདིར་གཡོ་ ན་དང་ ག་ ལ་
ིས་ཁེངས་པ་དང་། འ ོག་བཅོམ་ ི་ལས་ལ་ནམ་ཡང་ཆད་པ་མེད།

༢ ་ ག་ ག་ ག འཁོར་ལོ་ ར་ ར། ་མཆོག་མཆོངས་ལ་ཤིང་ ་ ག ༣ ་དམག་འཚང་ཁ་ཤིག་
ཤིག ི་མ ང་འོད་མདངས་ ིག་གེ མདའ་མ ང་ ོག་དམར་འ བ་བེ། གཞན་ ིས་བསད་པ་མང་བས་བེམ་
པོས་རི་བོ་བ ིགས་ཡོད། བེམ་རོ་བ ང་གིས་མི་ལང་བས་མི་ མས་ཐོགས་ཏེ་འ ེལ་བར་འ ར། ༤ འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་ག གས་ ད་མཛས་པའི་ ད་འཚང་མས་ལོག་པར་ ད་ཅིང་ངན་ གས་ལ་གོམས་པ་དང་།
ལོག་གཡེམ་ ིས་ ལ་ ེ་གཞན་ མས་བ ས་པ་དང་། ངན་ གས་ ིས་རིགས་མང་པོ་བ ས་པ་༼མ་ཡིག་ །
འཚང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལས་ ང་བ་ཡིན།

༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་རང་ད ་ ་འཛན་པར་འ ར། བདག་
གིས་ ོད་ ི་ ་བ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་ ོད་ ི་མགོར་བཀབ་ནས། ལ་ ེ་གཞན་ལ་ ོད་ ི་ ས་གཅེར་ ་དེ་
མཐོང་ ་འ ག་པ་དང་། ི་ ེ་ཚར་ ོད་ ི་ ག་ ོ་བའི་བཟོ་ ་ལ་བ ་ ་འ ག་ངེས། ༦ བདག་གིས་ ག་ ོ་
བའི་དངོས་པོ་ མས་ ོད་ ི་ ེང་ ་འཕོ་ནས་ ོད་ལ་བ ས་ཏེ། གཞན་ མས་ ི་ ད་མོར་ ོན་ངེས། ༧ ོད་
མཐོང་བ་ མས་ནི་ ོད་དང་ ལ་ནས་འ ོ་ཞོར་ ། ནི་ནེ་ཝེ་ ོངས་པར་ ར་འ ག་ཅེས་ཟེར། ་ཞིག་ ོད་

ི་ཆེད་ ་ ོ་བས་གཟིར་བར་འ ར། བདག་གིས་གང་ནས་ ོད་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་མཁན་ཞིག་འཚལ་ལམ་ཞེས་
ག ངས།

༨ ོད་ནི་ནོ་ཨ་མོན་ལས་ ོབས་དང་ ན་ནམ། ནོ་ཨ་མོན་ནི་གཙང་བོ་གཉིས་ ི་བར་ ་ཆགས་ཤིང་
མཐའ་འཁོར་ ་ཡིས་བ ོར་ཡོད། ་མཚ་༼འདིར་ནེ་ལེ་ ་བོ་ལ་གོ༽ནི་དེའི་ ་ ར་ཡིན་ལ། དེའི་མཁར་ ང་
ཡང་ཡིན། ༩ ས་དང་ཨེ་ཇིབ་ནི་དེའི་འཛད་མེད་ ི་ ོབས་ གས་དང་། ད་དང་ལིབ་ཡའི་རིགས་དེའི་ལག་
རོགས་ཡིན་ ང་། ༡༠ དེ་གཞན་ ིས་བདས་པ་དང་བཙན་ ་ ེར་བར་མ་ཟད། དེའི་ ་ ་ མས་ ང་མདོ་དག་
ནས་ག གས་ཏེ་བསད། མི་ མས་ ིས་དེའི་ ་ ག་ལ་ ན་ ངས་ཤིང་། དེའི་མི་ཆེན་ཐམས་ཅད་ གས་ཐག་
གིས་ ེལ་ནས་བཞག ༡༡ ོད་ ང་ཆང་གིས་བཟི་ ེ་གཞན་ ིས་ ས་པར་འ ར་བ་དང་། ད ་ འི་དབང་གིས་
ཉེན་གཡོལ་ ི་གནས་ཤིག་འཚལ་བར་འ ར།

༡༢ ོད་ ི་མཁར་ ོང་ཐམས་ཅད་ནིསེ་ཡབ་ཤིང་གི་མགོ་ ་གནས་པའི་ ིན་ཐག་ཆོད་པའི་འ ས་ ་དང་
འ ་བར། གཡོ་བ་ཙམ་ ི་བཟའ་བར་འདོད་པ་དག་གི་ཁ་ནང་ ་ ང་ངེས། ༡༣ ོད་ ི་ས་ ེང་གི་མི་དམངས་
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མས་ནི་ ད་མེད་དང་འ ་ཞིང་། ོད་ ི་ ལ་ ེའི་འགག་ ོ་ མས་ནི་ད ་ ོགས་ ་ ེ་བ་དང་། ོད་ ི་ ོ་
གཏན་མེས་འཚག་པར་འ ར། ༡༤ ོད་ནི་གཞན་ ིས་བ ོར་བར་འ ར་བས་ ་ ངས་ཏེ་ ་ ིག་གང་ལེགས་

ིས་ཤིག ོད་ ི་མཁར་ ོང་བ ན་པར་ ས་ཤིང་། ས་དང་འཇིམ་པ་བ ིས་ནས་མཁར་ལ་ཞིག་གསོ་ ོས་
ཤིག ༡༥ དེ་ ། མེས་ ོད་རང་བཟའ་ཞིང་ ི་ཡིས་ ོད་རང་གསོད་པར་འ ར། ོད་འ ་ ག་མཁན་བཞིན་ ་

ར་མིད་ ེད་པར་འ ར། ོད་ ིས་རང་གི་མི་ ངས་འ ་ ག་མཁན་དང་། འ ་ཆ་ག་བ་ཇི་བཞིན་མང་ ་
ེལ་ཅིག ༡༦ ོད་ ི་ཚང་ཟོག་ནམ་མཁའི་ ར་མ་བཞིན་མང་ ་སོང་ཡང་། འ ་ཆ་ག་བས་བཟས་ཚར་ ་

འ ག་ངེས། ༡༧ ོད་ ི་འགོ་བ་ནི་འ ་ཆ་ག་བ་བཞིན་ ་མང་ཞིང་། ོད་ ི་དམག་དཔོན་ནི་འ ་མིད་མཁན་
ི་ཚགས་དང་འ ་བར། ནམ་ ་ ང་བའི་ ས་ ་ར་བའི་ནང་ ་ ང་འ ག་ ང་། ཉི་མ་ཤར་བ་ཙམ་ ིས་

འ ར་ཏེ་གང་སོང་གི་ ལ་ཙམ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར། ༡༨ ཨ་ ར་ ི་ ལ་པོ་ལགས། ོད་ ི་ ི་བོ་གཉིད་ལ་
ཤོར་འ ག ོད་ ི་ ་ ག་གིས་ངལ་གསོས་འ ག ོད་ ི་མི་དམངས་རི་ ལ་ ་འཐོར་འ ག་ ང་ ིར་བ ་
མཁན་མི་འ ག ༡༩ ོད་ལ་ཕོག་ ས་ ོན་གསོ་ཐབས་ ལ་ལ། ོད་ ི་ ་ཁ་ཤིན་ ་ཆེའོ༎ ོད་ ི་གནས་ ལ་
ཐོས་པ་ མས་ ིས་དེའི་དབང་གིས་ ོད་ལ་ཐལ་མོ་ ེབ་པར་ ེད། ོད་ ས་པའི་ངན་ལ་ ་ཞིག་མ་འ ད་པ་
ཡིན་ནམ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་གི་མདོ།

༡ ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་ལ་བབས་པའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
༢ ཁོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་ ད་ཆེན་པོས་ ་བ་ ས་ ང་། ེད་ ིས་ཞལ་

བཞེས་མི་གནང་བས། ནམ་ ི་བར་ ་འདི་ ར་ ོད་དགོས་པ་ཡིན། ང་ལ་ ག་ ལ་ ི་འཇིགས་པ་ཐེབས་པས་
ེད་ལ་རེ་འབོད་ ས་ ང་། ེད་ ིས་ ོབ་པར་མི་ ེད། ༣ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་ ག་ཉེས་མཐོང་ ་བ ག་

པ་ཡིན། ེད་ ིས་ངན་གཡོ་གཟིགས་ ང་ཅིའི་ ིར་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པ་ཡིན། འ ང་ ེད་དང་ ག་ ལ་ངའི་
མ ན་ ་ ེབས་འ ག་པར་མ་ཟད། ཁ་མ ་དང་འཛང་རེས་ ི་དོན་ཡང་ ེབས་འ ག ༤ དེའི་ ིར། ིམས་

གས་ ོད་ཅིང་ ང་བདེན་ཡང་མངོན་གསལ་མིན་ཏེ། མི་ངན་པས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་བ ོར་འ ག་པས།
བདེན་ ན་ ི་གོ་ཡོངས་ ་ ོག་འ ག

༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ལ་ ེ་གཞན་ལ་ ད་མོར་ ོས་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ས་ ་དོན་གང་ཞིག་མཛད་ན། མི་གཞན་ ིས་ ོད་ཚར་བཤད་ ང་། ོད་ཅག་
གིས་ ོམ་པར་མི་ ེད། ༦ བདག་གིས་ཀལ་དི་བ་ ེ། ག ག་ བ་དང་ཞེ་ ང་གིས་ཁེངས་པའི་དམངས་དེ་དར་

་བ ག་ནས། ལ་ཡོངས་ ་བ ོད་ཅིང་རང་ལ་མི་དབང་བའི་ ོད་གནས་ མས་འཛན་ ་འ ག་ངེས། ༧ དེ་
ཟིལ་ གས་ཆེ་ལ་འཇིགས་ ་ ང་བས། ཅི་འདོད་ ་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ཅིང་ ོབས་ གས་བཀོལ་བར་ ེད།
༨ དེའི་ ་ནི་གཟིག་ལས་མ ོགས་ཤིང་། དགོང་མོའི་འཕར་བ་ལས་ ང་ ག ་དམག་ མས་འཚང་ཁ་ཤིག་
ཤིག་གིས་བང་ ལ་ནི་ ག་ ོད་གཟན་ལ་ ོགས་པ་ཇི་བཞིན། ང་རིང་ནས་འོངས་པར་འ ར། ༩ དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ ིས་ ག་ ལ་ ོད་ཅིང་གདོང་མ ན་ ་གཏད་དེ་འོངས་པས། བཙན་ ་བ ང་བའི་མི་ནི་ཐལ་

ལ་བཞིན་ ་མངོ་ངོ་༎ ༡༠ དེ་དག་གིས་ ེ་བོ་མཐོང་ན་དགོད་ཅིང་འགོ་བར་འ ་བ་དང་། མཁར་ ོང་ཐམས་
ཅད་ལ་ ང་ ང་ ས་ཏེ་མཁར་ཡང་ལེན་པར་འ ར། ༡༡ ཁོས་རང་གི་ ོབས་ གས་ནི་ ་ ་ ོམ་ ེ། ང་ཇི་
བཞིན་ གས་ ི་ ག་པས་ཉེས་པ་དང་ ན་ཞེས་ག ངས།

༡༢ གཙ་བོ་ ེ། ངའི་ ་འམ། ངའི་དམ་པ་ལགས། ེད་ནི་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངེད་ཅག་འཆི་
མ་བ ག ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་དེ་མངགས་ནས་ངེད་ཅག་ལ་ཆད་པ་བཅད། ཕ་བོང་ལགས། ེད་ ིས་དེ་
མིར་ཆད་པ་གཅོད་ ེད་ ་བ གས། ༡༣ ེད་ ི་ ན་ ང་ཤིན་ ་གཙང་བས། བཙག་ ིབ་ལ་གཟིགས་མི་ ིད་
ལ། ངན་གཡོ་ལའང་གཟིགས་མི་ ིད། གཡོ་ ར་ ོམ་མཁན་ མས་ལ་ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པ་ཡིན།
མི་ངན་པས་རང་ལས་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ མས་ ར་མིད་ ་བཏང་ཡང་། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཅི་ཡང་མི་
ག ངས་པ་ཡིན། ༡༤ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་མི་ མས་ ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་དང་། བདག་པོ་མེད་པའི་ ར་བ ོད་
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ི་ ོག་ཆགས་དེ་དག་དང་འ ་བར་ ས་པ་ཡིན། ༡༥ དེས་ གས་ ས་ད ིས་ཤིང་ ་ ས་བ ང་བ་དང་། ་
ིའི་དེ་དག་ ན་ ་བ ས་ན། དེ་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་འ ར་བ་དང་། ༡༦ ་ ་ལ་བསང་བཏང་ཞིང་ ོས་

བ ོན་ནས། ཁོ་ལ་དེ་ནས་ཚ་ཞིང་བ ིད་པའི་ ལ་དང་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ཟ་མ་ཐོབ་པར་འདོད། ༡༧ ཁོས་
འདི་ ར་ཐེངས་མང་པོར་ ་ ི་ ོངས་པར་བཏང་ ེ། ལ་ ེ་གཞན་དག་གི་མི་ མས་ ན་པར་བསད་ ང་།
གཅེས་ ་མི་འཛན་པ་ཡིན་ནམ༎

༢ ང་སོ་ ་ཁང་ ་སོང་ཞིང་སོ་ ོང་ ་འ ེང་ནས་ ་བར་ ེད། གཙ་བོས་ང་ལ་བཀའ་ཅི་ག ང་བ་དང་།
ངས་ཇི་ ར་ཁོང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ས་པའི་ ལ་བ ོད་པར་བ འོ༼མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ི་ ལ་

བ ོད་པ་ཞེས་པ་དེ། དོགས་པ་ལ་ལན་གདབ་པར་བ ་ཞེས་ ང་ཆོག༽ ༢ ཁོང་གིས་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ཞལ་
ོན་འདི་ཤིང་ལེབ་ ི་ ེང་ ་གསལ་བོར་བཀོད་དེ། ོག་མཁན་ མས་ལ་ ོག་བདེ་བར་ ོས།༼ཡང་ན། འ ོ་

ཞོར་དང་འདོན་ཞོར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ ོན་འདི་ལ་ ས་བཀག་ཡོད་ཅིང་མངོན་
འ ར་འ ང་ལ་ཉེ་བར་མ་ཟད། ོང་གཏམ་ཡིན་མི་ ིད། ས་འ ངས་ ང་ཟད་ཤོར་སོང་ཡང་ངེས་པར་ ་

ག་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་འབབ་པར་མ་ཟད་ཕལ་ཆེར་ ས་འ ངས་ཤོར་མི་ ིད།
༤ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཁོ་ན་དད་པ་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་གསོན་པོར་གནས་ བ་པ་ལས། ཀལ་ ི་བ་

མས་ནི་ང་ ལ་རང་ ོམ་ཆེ་ཞིང་སེམས་ ང་བོ་མིན་པས་གནས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༥ ཀལ་ ི་
བས་ཆང་བ ང་ ེ་གཡོ་ ་ ོམ་ཞིང་ ོ་ཧམ་ཆེ་བ་དང་། ིམ་ ་མི་ ོད་པར་ད ལ་བ་ ར་ཁེངས་པ་མེད་
པའི་སེམས་ ི་འདོད་འ ན་དེ་ ོང་བར་བ ོན། ཁོ་ནི་འཆི་བ་དང་འ ་བར་ཚམས་པ་མེད་པར་ ལ་ ེ་
ཐམས་ཅད་ ད་ཅིང་། དམངས་ཡོད་ ་ ངས་ཏེ་རང་ལ་དབང་ ་འ ག་གོ། ༦ ལ་ ེ་འདི་དག་གི་དམངས་

ིས་ ན་ཚག་གི་ ོར་བ་ ེལ་ཞིང་གཏམ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ །
ཀལ་ ི་བ་ མས་ཉེས་སོ༎ ོད་ ིས་རང་ལ་མི་དབང་བའི་ ་ནོར་མང་ ་ ེལ་ཞིང་། མི་གཞན་ལས་

གཏའ་མ་མང་པོ་ལེན་བཞིན་པ་དེ་ནམ་ཞིག་ལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་ ར་ཟ་ ེད་པར་འ ར། ༧ ོད་ལ་
གས་མཁན་དེ་ ོ་ ར་ ་ཡང་ལངས་པ་དང་། ོད་ལ་གནོད་ ེལ་མཁན་དེ་དར་ཞིང་ ས་ནས། ནམ་ཞིག་
ོད་ནི་དེ་དག་གི་འ ོག་ནོར་ ་མི་འ ར་བ་ ིད་དམ། ༨ ོད་ ིས་ ལ་ ེ་མང་པོ་འ ོག་ ེ་མི་བསད་ནས་
ག་བ ར་ ་བ ག་པ་དང་། ལ་ ེའི་ ོད་ ི་མཁར་དང་དེ་མིན་མཁར་ནང་གི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་
ལ་ ད་པས། ལ་ ེ་སོ་སོ་ལས་ ག་མར་ ས་པ་ མས་ ིས་ ོད་འ ོག་པར་འ ར།

༩ རང་ ིམ་ ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་ནོར་བསགས་ཤིང་། མཐོ་སར་ཚང་མལ་བཟོས་ཏེ་གནོད་ ོན་
ལས་ཐར་བར་རེ་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། ༡༠ ོད་ ིས་གཡོ་ ་ ས་ཏེ་ ལ་ ེ་མང་པོའི་
དམངས་མཐར་བ ད་ནས་ཉེས་པ་བཟོས་པས། ོད་ ི་ ིམ་ངོ་གནོངས་ཤིང་རང་གི་ ོག་ལེན་པར་འ ར།
༡༡ ང་གསེང་གི་ ོས་ ད་འབོད་ ས་ན། ཁང་པའི་ག ང་མས་ཨ་ལན་ ེར། ༡༢ མི་ ག་གིས་མཁར་བ ིགས་
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ཤིང་། ག་ཉེས་ ིས་ ོང་ཚ་བ གས་པ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ༡༣ དམངས་ མས་ ི་ངལ་
ོལ་ ི་འ ས་ ་ནི་མེས་འཚག་པར་འ ར། ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ག་ ས་ལས་ཐོབ་པ་ མས་ནི་ ོངས་པར་

འ ར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༤ ་མཚ་ཆེན་པོ་
་ཡིས་གང་བ་བཞིན། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོ་མ ེན་པའི་གཟི་བ ིད་ ི་རིག་པས་ཁེངས་པར་

འ ར།
༡༥ གཞན་ལ་ཆང་ ད་ཅིང་ ག་བཏབ་ ེ་བཟི་ ་བ ག་ ེས། དེའི་ཁོག་ ད་ལ་བ ་བ་དེར་ཉེས་ ོན་

འ ང་བར་འ ར། ༡༦ ོད་རང་ངོ་ཚས་མནན་ཏེ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་མི་འ ར། ོད་ ིས་ ང་འ ང་ནས་
མ ན་ གས་བཅད་མེད་པ་དེ་ ིར་མངོན་ ་ གས་ཤིག གཙ་བོའི་ ག་གཡས་པའི་ཕོར་བ་དེ་ ོད་ ི་ལག་ ་
འ ོར་ནས། ོད་ ི་གཟི་བ ིད་ནི་ངོ་ཚ་ཆེན་པོར་འ ར་རོ༎ ༡༧ ོད་ ིས་ལི་བ་ནོན་ལ་ ད་པའི་ ག་ ལ་
དང་། གཅན་གཟན་ མས་ལ་ ག་ ལ་ཞིང་བསད་པའི་འཇིགས་པ་དེས་ ོད་རང་བ ིབ་པར་འ ར། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་མི་བསད་དེ་ ག་བ ར་ ་བ ག་པ་དང་། ལ་ ེའི་ ོད་ ི་མཁར་དང་དེ་མིན་མཁར་
ནང་གི་ ལ་མི་ མས་ལ་ ག་ ལ་ ད་པས་སོ༎

༡༨ བ ོས་པའི་འ ་ ་ནི་གཞན་ ིས་བ ོས་པ་ཡིན་པས་ཕན་ཁེ་ཅི་ཞིག་འ ང་། གས་པའི་འ ་ ་ནི་
ལ་འཆོས་ ི་བཟོ་བས་བཟོས་པ་ཡིན། བཟོ་མཁན་དེ་འ ་ ་ གས་པ་དེ་ལ་བ ེན་ན་ཕན་ཁེ་ཅི་ཞིག་འ ང་

བར་འ ར།
༡༩ ཤིང་ ་ལ་སད་པར་ ིས་ཟེར་བ་དང་། ོ་ ་ གས་པ་དེ་ལ་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཟེར་བ་དེ་ཚར་ཉེས་ ོན་

འ ང་བར་འ ར། འདི་ཡིས་མི་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་ བ་བམ། ོས་དང་། གསེར་ད ལ་ ིས་བ མས་པ་དེའི་ནང་
་ད གས་ ི་ ་བ་ཡོད་མི་ ིད། ༢༠ གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ ་བ གས་པས། ས་ ེང་གི་མི་ཐམས་

ཅད་ ིས་ཁོང་གི་ ང་ ་འཇམ་ཐིང་ངེར་ ོད་པར་འོས་སོ༎

༣ ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་གིས་ ོན་འདེབས་ ི་ཚག་འ མ་པོའི་ ང་ ་ཞེས་ ་བའི་ད ངས་ལ་བ གས་
པ་འདི་ ར།

༢ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ ི་ ན་ གས་༼ཡང་ན། ག ང་ཞེས་བ ར་བར་ ༽ཐོས་ན་ ག་ ང་ ེ།
ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ལོ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་ ེད་ ི་མཛད་པ་དེ་ ར་གསོས་ཏེ། ལོ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་

མངོན་ ་ གས་ཤིག གས་ ོ་བའི་ ས་ ་ ིང་ ེ་ ོམ་པར་མཛད་ཅིག
༣ ་ཏེ་མན་ནས་ ོན་པའམ། དམ་པ་གང་དེ་རི་བོ་ཕ་རན་ནས་ཕེབས་ན།༼སེ་ ཱ༽ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་

ིས་ནམ་མཁའ་བ ིབས་ཤིང་། བ ོད་ད ངས་ ིས་ས་གཞི་ཁེངས་པར་འ ར།
༤ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ཉི་མའི་འོད་དང་འ ་ཞིང་། ཁོང་གི་ ག་ལས་འོད་ ིཟེར་མ་འ ེད་པ་དང་། དེའི་

ནང་ ་ཁོང་གི་མ ་ ས་ ང་ཡོད།
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༥ ཁོང་གི་ ང་ ་གཉན་ནད་ ་ཞིང་། ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་ཚ་ནད་འབར་ ིན་མཆིས།
༦ ཁོང་ཉིད་བཞེངས་ན་ས་གཞི་འཇལ་བར་ ེད༼ཡང་ན། ས་གཞི་འདར་བར་ ེད།༽། གཟིགས་ན་དམངས་

ཐམས་ཅད་འཐོབ་པར་འ ར། ག་བ ན་ ི་རི་བོ་འགས་པར་ ེད། གཏན་ ོད་ ི་རི་ ང་ ིབ་པར་འ ར་ཏེ།
ཁོང་གི་མཛད་པ་ནི་གནའ་ ་མོའི་ ས་དང་ཡོངས་ ་མ ངས་སོ༎

༧ ངས་ ་ཤན་ ི་རས་ ར་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པ་དང་། མིད་ཡན་ ི་ཡོལ་བ་འདར་བཞིན་པ་མཐོང་
ང་།

༨ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ ་ལ་བཅིབས་ཤིང་ ལ་ཁ་འཐོབ་ ེད་ ི་ཤིང་ ་ལ་བ གས་ཏེ་ཕེབས་པ་
ནི། གཙང་བོ་ལ་མ་ད ེས་པར་གཙང་བོར་ གས་ ོ་བ་གཏོང་བ་དང་། ་མཚའི་ ེང་ ་ཞེ་ ང་ ར་བ་མ་
ཡིན་ནམ།

༩ ེད་ ི་ག ་ཡོངས་ ་མངོན་ ང་ ེ། རིགས་ ེ་ མས་ལ་བོར་བའི་ད ་མནའ་དེར་ཡིད་ ོན་ ས་ཆོག
༼སེ་ ཱ༽ ེད་ ིས་གཙང་བོས་ས་གཞི་བགོས་པ་ཡིན།

༡༠ རི་ ང་གིས་ ེད་མཐོང་ན་མི་འདར་བ་མེད་དེ། ་བོ་ཆེན་པོ་མཁའ་ལ་འ ོ་ཞིང་། ་མཚ་ཆེན་པོས་
བས་ ་ ོག་ཅིང་ ་འོག་བ ེ་བར་ ེད།༼མ་ཡིག་ ། གནམ་ལ་ལག་པ་འདེགས་པར་ ེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽

༡༡ ེད་ ིས་མདའ་འཕངས་ན་འོད་ ོ་ཞིང་། ེད་ ི་མ ང་ལ་འོད་འཚར་བས། ཉི་ ་སོགས་ ང་རང་གི་
ལ་ནས་ ོད་པར་འ ར།

༡༢ ེད་ ིས་ཞེ་ ང་ ར་ཏེ་ ལ་ཡོངས་ ་ཕེབས་པ་དང་། གས་ ོ་བས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་
འ ག་ ེད་པ་ནི། འ ་རིགས་ ང་བ་ཙམ་ལས་མ་འདས་སོ༎

༡༣ ེད་ནི་ ེད་ ི་མི་སེར་དང་། ེད་ ི་ ག་ མ་ གས་པ་དེའི་མགོན་ བས་ ་ཕེབས་ཏེ། མི་ངན་པའི་
ིམ་ ི་དཔོན་པོའི་མགོ་བཅག་པ་དང་། དེའི་ ང་བ་༼མ་ཡིག་ ། ་བ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནས་ ེ་ཡི་བར་ ་

གཅེར་ ར་ ང་།༼སེ་ ཱ༽
༡༤ ེད་ ིས་ད ་བོའི་མ ང་གིས་དེའི་འཐབ་མོ་བའི་མགོ་བོར་བ ན་ ང་། དེ་དག་ ང་འ བ་བཞིན་

་ ེབས་ནས་ངེད་ཅག་གཏོར་བ་དང་། དེ་དག་དགའ་ས་ནི་ ོག་ནས་ད ལ་བོ་ མས་ ར་མིད་ ་ ་དེའོ༎
༡༥ ེད་རང་ ་ལ་བཅིབས་ནས་མཚ་དམར་ཏེ། ་ བས་ཆལ་ཆིལ་འ ོ་བའི་ ་བོ་དེ་བ ལ་ནས་ཕེབས་

ང་།
༡༦ བདག་གིས་གཙ་བོའི་ག ང་ ད་ཐོས་པ་ན། ས་པོ་ ོམ་ཞིང་མ ་ ོས་འདར་བ་དང་། ས་པ་ ལ་ཏེ་

རང་ཉིད་ ོད་ས་ནས་འདར་བར་ ེད། ངས་ཁ་རོག་གེར་གནོན་ ོན་ ི་ཉིན་མོ་དེ་ ེབས་པ་དང་། ལ་ཁོངས་
ལ་ ོལ་བའི་དམངས་ཡར་ཡོང་བར་ ག་ནས་ ོད་པ་ལས་གཞན་ཅི།

༡༧ སེ་ཡབ་ཤིང་མི་ ེ་ཞིང་ ན་ཤིང་ལ་འ ས་ ་མི་ཐོགས་པ་དང་། བེ་ཤིང་གིས་ ས་པ་མི་ཐོན། ས་ཞིང་
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ལས་འ ས་ ་མི་འ ང་། གས་རར་ ག་མེད། ས་ ་བ་ ང་གཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་ ང་།
༡༨ ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་དགའ་ཞིང་། ངའི་ ོག་ ོབ་ ི་ ་ལ་དགའ་འོ༎
༡༩ གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ོབས་ གས་ཡིན། ཁོང་གིས་ངའི་ ང་བ་ ་མོའི་ ིག་པ་བཞིན་མ ོགས་

ཤིང་། ང་རང་མཐོ་སར་བ ན་པོར་གནས་ ་བ ག
མ ར་འདི་ད ་མཛད་ལ་ ལ་ནས་ ་ ན་རོལ་ཆས་ ིས་བ ལ་ཏོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཟེ་ཕན་ ཱའི་མདོ།

༡ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཨ་མོན་ ི་ ་ཡོ་ཤི་ ཱས་ ིད་ ེད་པའི་ ས་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་ཧིས་ཀི་ ཱའི་ཉིང་ཚའི་
ཡང་ཚ་དང་། ཨ་མར་ ཱའི་ཉིང་ཚ་དང་། གེ་དལ་ ཱའི་ཡང་ཚ་དང་། ་ཤའི་ ་ཟེ་ཕན་ ཱ་ལ་བབས་སོ༎

༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ས་ ེང་གི་ ེ་ ་མ་ ས་མེད་པར་མཛད་ངེས། ༣ བདག་གིས་མི་དང་
ོ་ གས། ནམ་མཁའི་ ་དང་། ་མཚའི་ནང་གི་ཉ་དང་། དེ་མིན་ཞབས་འ ེན་པ་དང་མི་ངན་ མས་མེད་

པར་ ེད་ངེས། བདག་གིས་མི་ མས་ས་ ེང་ནས་ཚར་གཅོད་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།
༤ བདག་གིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར་ལ། ལ་

འདི་ནས་ ལ་ ་ ས་པའི་བ་ཨལ་དང་། དེ་མིན་ཀི་མ་ལིན་ ི་མིང་དང་མཆོད་དཔོན་ མས་ ང་ཚར་གཅོད་
པར་འ ར་ངེས། ༥ ད་ ང་ཁང་པའི་ ད་ནས་ནམ་མཁའི་ ་ ར་ལ་ ག་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་གཙ་བོ་ལ་

ག་ ེད་ཅིང་ཁོང་ཉིད་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་བར་མ་ཟད། མིལ་ཀོམ་ཡང་དཔང་ ་བ གས་
ནས་མནའ་འབོར་མཁན་ མས་ཚར་གཅོད་པར་འ ར། ༦ དེ་མིན་ ིར་འཁོར་ནས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་མི་ གས་
པ་དང་། གཙ་བོ་མི་འཚལ་བར་མ་ཟད་ཁོང་ལ་ གས་བ ག་མི་ ་མཁན་ མས་ ང་ཚར་གཅོད་པར་ ་ཞེས་
ག ངས།

༧ ོད་རང་གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོའི་ ང་ ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་
ལ་ཉེ། གཙ་བོའི་མཆོད་ ས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པས། ཁོང་གིས་མ ོན་པོ་ མས་སོ་སོར་དམ་པར་ ེད་པར་
འ ར། ༨ བདག་གཙ་བོས་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། འགོ་བ་དང་ ལ་པོའི་ ། དེ་མིན་ ི་ ེའི་ ་

ོན་མཁན་ མས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། ༩ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ོ་ལས་བ ལ་ཏེ་ ག་ ལ་
དང་གཡོ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པའི་ ་དངོས་ ིས་བདག་པོའི་ཁང་པ་འགེང་མཁན་ མས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་
པར་འ ར། ༡༠ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཉ་ ོ་ནས་ ོ་ག ང་གི་ ་འ ིན་པར་འ ར། མཁར་
གཉིས་པ་ནས་ཆོ་ངེའི་འདོན་པར་འ ར། རི་ ལ་ནས་འགས་གཏོར་ ི་ ་འ ང་བར་འ ར། ༡༡ མག་ཏེས་ ི་

ལ་མི་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཆོ་ངེས་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཀན་ཨན་ ི་ཚང་བ་ མས་མེད་པར་འ ར་
ལ། ད ལ་ ེལ་མཁན་ མས་ ང་ཚར་གཅོད་པར་འ ར་ངེས། ༡༢ དེ་ ས། བདག་གིས་ ོན་མེ་བ མས་ཏེ་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ལ་འཚལ་ཞིབ་ ་ངེས། བདག་གིས་ཆང་གི་ ངས་ ིགས་ ེས་ ེས་ ིགས་མར་ ར་བ་ ་ ་ མས་
ལ་ཆད་པ་འབེབ་ ེ། དེ་དག་གི་སེམས་ ། གཙ་བོས་ ིན་ བས་འབེབ་མི་ ས་ལ། གནོད་ ོན་ཡང་འབེབ་མི་

ས་བསམ་ཡོད། ༡༣ ཁོ་ཚའི་ ་ནོར་ནི་བཅོམ་ནོར་དང་། ཁོ་ཚའི་ཁང་པ་ནི་མཚར་ ལ་ ་འ ར་ངེས། ཁོ་ཚས་
ཁང་པ་བཟོས་ ང་དེའི་ནང་ ་ ོད་པར་མི་འ ར། ཁོ་ཚས་ ན་འ མ་ར་བ་བ གས་ ང་དེ་ལས་ ང་བའི་
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ཆང་འ ང་བར་མི་ ས།
༡༤ གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ལ་ཉེ། ེབས་ལ་ཉེ་བར་མ་ཟད་ཤིན་ ་མ ོགས་ཏེ། དེ་ནི་གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་

ེབ་པའི་བ ་ ེ། དཔའ་ ལ་ ག་བ ལ་དང་བཅས་ཏེ་ ་བར་འ ར། ༡༥ ཉིན་དེ་ནི་ཞེ་ ང་གི་ཉིན་མོ་དང་།
དཀའ་ ག་གི་ཉིན་མོ་དང་། ོངས་ཤིང་ཡིད་ ོ་བའི་ཉིན་མོ་དང་། གནག་ཅིང་ ག་པོའམ་ ིན་ནག་འ ིགས་
པའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ༡༦ ར་ ང་འ ད་ཅིང་ང་རོ་ ོག་པའི་ཉིན་མོར། མཁར་བཙན་པོ་དང་མཁར་ ོང་མཐོན་པོ་

མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༡༧ བདག་གིས་གནོད་ ོན་མིའི་ ེང་ ་ཕབ་ནས། ཁོ་ཚ་ལམ་ ་བ ོད་ ས་ཞ་ར་
དང་འ ་བར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་བདག་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་། དེ་དག་གི་ ག་ནི་ས་ ལ་བཞིན་ ་
འཕོ་བར་འ ར་ལ། དེ་དག་གི་ཤ་ནི་ ་ ད་བཞིན་ ་འཕོ་བར་འ ར། ༡༨ གཙ་བོའི་ གས་ ོས་པའི་ཉིན་མོར།
ཁོ་ཚའི་གསེར་ད ལ་ ིས་ཁོ་ཚ་ ོབ་པར་མི་ ས་ཏེ། ཁོང་གི་ ོ་བ་ནི་མེ་དང་འ ་བར་ ལ་ཡོངས་ ་བ ེགས་
ཤིང་། ལ་འདིའི་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་ ེད་པར་མ་ཟད། ཡོད་ཚད་ཆེ་ཆེར་འ ང་བར་ ེད་དོ་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༢ ངོ་ཚ་མེད་པའི་ ལ་འབངས་ མ་པ། ོད་ཅག་ ན་ ་འ ས་ཤིག བཀའ་མ་བབས་པའི་ ས་སམ། སོག་
མ་ ང་གིས་ ར་བ་ཇི་བཞིན་ཉིན་མོ་མ་འདས་པའི་ ོན་ལ། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བ་ ོད་ ི་ཐོག་ ་མ་

བབས་པའི་ཡར་ ོན་ནམ། ཁོང་གི་ གས་ ོ་བའི་ཉིན་མོ་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ། ོད་ཅག་ ན་ ་འ ས་ནས་
འདིར་ཤོག ༣ འཇིག་ ེན་འདིར་གཙ་བོའི་ ིག་ ོལ་ ང་བའི་ཁེངས་ ང་བ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་
འཚལ་རོགས། ང་བདེན་དང་ཁེངས་ ང་འཚལ་བའམ། གཙ་བོའི་ གས་ ོ་བའི་ཉིན་མོ་མ་ ེབས་པའི་ ོན་
ལ་ ང་རོགས།

༤ ག་ཟ་འདོར་བར་འ ར་བ་དང་། ཨས་ཀ་ལོན་ ོངས་པར་འ ར་ངེས། མི་ མས་ ིས་ཉིན་ ང་གི་ ས་
་ཨས་དོད་མཐར་ ོད་ཅིང་། ཨེག་རོན་ཡང་ ་བ་ནས་འབལ་བར་འ ར། ༥ ་མཚའི་ ད་ན་གནས་པའི་

ཀེ་རེད་ ི་རིགས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཀན་ཨན་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ལགས། གཙ་བོའི་བཀའ་
ཡིས་ ོད་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་བ ག་ ེ། མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་ ་ངེས་ཞེས་
ག ངས། ༦ ་མཚའི་ ད་ ི་ ལ་ མས་ ་ཐང་ ་བ ར་ཏེ། དེའི་ ེང་ ་ གས་ ི་དང་ ག་ར་ཡོད་པར་ ་
ངེས། ༧ ལ་འདི་ནི་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལས་ ག་པ་ མས་ལ་འཐོབ་པ་དང་། ཁོ་ཚ་དེ་ ་ ག་ ་འཚ་ཞིང་
དགོང་མོའི་ ས་ ་ཨས་ཀ་ལོན་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་ཉལ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་
ཡིས་ཁོ་ཚར་ཞལ་གཟིགས་གནང་ ེ། ཁོ་ཚ་ལས་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ིར་འ ེན་པར་འ ར།

༨ བདག་གིས་མོ་ཨབ་པའི་ ར་འདེབས་དང་ཨམ་མོན་པའི་ ིགས་དམོད་དེ། བདག་གི་མི་སེར་ལ་ ར་
འདེབས་ ེད་པ་གསན་ ང་། ཁོ་ཚར་ང་ ལ་རང་མཐོང་ཆེ་བས་དེ་དག་གི་མངའ་ཁོངས་ལ་བཙན་འ ལ་

ས། ༩ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་གཏན་
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གནས་དཔང་ ་བཞག་ནས་ད ་མནའ་འབོར་བར་ ་ ེ། མོ་ཨབ་ནི་ས་དོམ་དང་། ཨམ་མོན་པ་ནི་ག་མོ་ ཱ་ ་
ར་ ར་ནས། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཚར་ ་དང་། ་དོང་དང་། གཏན་ ་ས་ ོངས་ ་འ ར་ངེས། བདག་གི་མི་

སེར་ལས་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་བཙན་ ་ག ང་བར་འ ར། བདག་གི་ ལ་ ེ་ལས་ ལ་ ་ ས་པ་
མས་ལ་ཁོ་ཚའི་ ལ་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༠ དོན་འདི་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་བབས་པ་ནི། ཁོ་ཚར་ང་
ལ་དང་རང་མཐོ་རང་ ོམ་ཆེ་ཞིང་། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་མི་སེར་ལ་ ར་འདེབས་ ས་པའི་ ེན་
ིས་ཡིན། ༡༡ གཙ་བོས་ཁོ་ཚར་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ཟིལ་ གས་ ོན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་

འཇིག་ ེན་ ེང་གི་ ་ མས་ཉམ་ ང་བར་ ས་ཤིང་། མཚ་ ིང་ ་ ོད་པའི་ ལ་ ེའི་ ལ་མི་ཚར་རང་གི་
ལ་ནས་ཁོང་ལ་ ས་ ག་འ ལ་ ་བ ག

༡༢ ས་པ་ མ་པ། ོད་ཅག་བདག་གི་ ིས་གསོད་པར་འ ར།
༡༣ གཙ་བོས་ ག་གིས་ ང་ ོགས་ ་གནས་པ་ མས་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ཏེ། ཨ་ ར་བ ག་པ་དང་ནི་ནེ་ཝེ་

ོངས་པར་བ ར་བར་མ་ཟད། ཐང་ ོང་དང་འ ་བར་ཐན་ མ་ ི་ ལ་ ་བ ར་ངེས། ༡༤ ད་འ ོའི་ ་ ེ།
ལ་ ེ་༼ ལ་ ེ་ལ་རིགས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽སོ་སོའི་གཅན་གཟན་ མས་དེའི་ནང་ ་ཉལ་བར་འ ར་

ཞིང་། ་ ར་དང་ ང་གིས་ཀ་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོ་བར་འ ར། ེ ་ ང་གི་ནང་རོལ་ནས་འག་ ད་འདོན་
ཞིང་། ོ་ཐེམ་ཞིག་ ེ་ཤིག་ ོང་ ིར་མངོན་པར་འ ར། ༡༥ འདི་ནི་ ་མོ་ནས་བདེ་ཞིང་བག་ཕེབས་པར་ ོད་
སའི་མཁར་ཞིག་ཡིན་པས། སེམས་ ། ང་ཁོ་ན་ ེ། ང་ལས་གཞན་པའི་ ིད་པོ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་ མ་ཡོད། ད་ ་

ོངས་པར་ ར་ནས་གཅན་གཟན་ ི་གནས་མལ་ ་ ར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ ིས་
ལག་པ་ག ག་ཞོར་ཁོ་ལ་འ ་བར་འ ར་རོ༎

༣ ལོག་པར་ ོད་ཅིང་མི་གཙང་ལ། གཉའ་གནོན་ ིས་ཁེངས་པའི་མཁར་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་
འ ར། ༢ ཁོས་བཀའ་ལ་མི་ཉན། བཀའ་ ོབ་དང་ ་མི་ལེན། གཙ་བོ་བ ེན་པར་མི་ ེད། ཁོའི་ ་ཡི་

ང་ ་བ ད་པར་མི་ ེད། ༣ ཁོའི་ ོད་ ི་འགོ་བ་ནི་ངར་ ད་ ོག་པའི་སེང་གེ་ཡིན། ཁོའི་ཞལ་ ེ་དཔོན་
པོ་ནི་དགོང་མོའི་འཕར་བ་ཡིན་པས། ཟས་ ང་ཟད་ ང་ནམ་གསལ་རག་བར་ ་འཇོག་མི་ ིད། ༤ ཁོའི་

ང་ ོན་པ་ནི་ ལ་འཆོས་གཡོ་ ་ ན་པ་དང་། ཁོའི་མཆོད་དཔོན་ནི་གནས་དམ་པ་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་
ཅིང་། ིམས་ལ་གཏོར་བ ག་ ེད་མཁན་ མས་ཡིན། ༥ གཙ་བོ་ནི་ཁོའི་ ོད་ ་ ང་བདེན་པ་ཡིན་པས། ང་
བདེན་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཅི་ཡང་མཛད་པར་མི་འ ར། ནངས་མོ་རེ་རེར་ཁོང་གི་ ང་བདེན་གསལ་བར་ ེད་
དེ། ཉིན་གཅིག་ལའང་དེ་ ར་མི་མཛད་པ་མེད་ ང་། ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ མས་ལ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཡིན།
༦ བདག་གཙ་བོས་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མི་ མས་མེད་པར་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚའི་མཁར་ ེ ་བ ག་པར་མཛད།
བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ང་ལམ་ ོངས་པར་ ས་ཏེ། མི་འ ོ་མཁན་མེད་པར་མཛད་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་མཁར་ ོང་
བ ག་ ེ་མི་མེད་ཅིང་ ོད་མཁན་ཡང་མེད་པར་མཛད། ༧ བདག་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་ལ་མོས་
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ས་བ ེད་ཅིང་། བདག་གི་བཀའ་ ོབ་དང་ ་ ངས་ན། ོད་ ི་ ོད་གནས་བདག་གི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་
མེད་པར་གཏོང་མི་ ིད། ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་ནངས་ ་མོ་ནས་ལངས་ཏེ་ ་དོན་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ནས་
རང་ཉིད་བ ག་པར་མཛད་ཅེས་ག ངས།

༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ག་རོགས། བདག་གིས་བཙན་ ་འ ེར་བའི་ཉིན་མོའི་
བར་ ་ ག་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ལ་ ེ་གཞན་ མས་བོས་ཤིང་ ི་མི་བ ས་ནས། བདག་གི་ཞེ་

ང་ ེ། བདག་གི་ གས་ ོ་བ་དེ་དག་གི་ ེང་ ་འཕོ་བར་ གས་བསམ་བཞེས་ཡོད། བདག་གི་ ོ་བ་ནི་མེ་དང་
འ ་བར་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བ ེག་པར་འ ར།

༩ དེ་ ས། བདག་གིས་དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚག་གཙང་མས་བདག་གཙ་བོ་ལ་ ་འབོད་ ེད་ ་འ ག་
པ་དང་། ོ་སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ ་འ ག་ངེས། ༡༠ ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་མཁན་
ཏེ། བདག་གིས་གཏོར་བའི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ མས་
ནི། ས་ ི་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ནས་འོངས་ཏེ་བདག་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་བར་འ ར། ༡༡ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ།

ོད་ནི་རང་གིས་བདག་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་ངོ་གནོངས་པར་མི་འ ར། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། དེ་ ས་བདག་གིས་ ོད་ ི་ ོད་ནས་ང་ ལ་རང་ ོམ་ཆེ་བ་ མས་མེད་པར་ ེད་ལ། ོད་ ང་

བདག་གི་དམ་པའི་རི་ ེང་ནས་ ོ་ཧམ་ཆེ་བར་མི་འ ར། ༡༢ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ད ལ་ཞིང་
ཕོངས་པའི་མི་ མས་འཇོག་པ་དང་། ཁོ་ཚས་ ང་བདག་གཙ་བོའི་མཚན་བ ེན་པར་འ ར། ༡༣ ད ི་སི་རལ་
ལས་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་ ིས་ ག་ཉེས་མི་བསགས་ཤིང་། ན་གཏམ་པར་མི་ ེད་ལ། ཁ་ནང་ འང་
གཡོ་ འི་ ེ་ཡོད་པར་མི་འ ར། དེ་མིན་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ ེས་ཉལ་ཡང་འཇིགས་པ་ ེལ་མཁན་འ ང་མི་

ིད་ཅེས་ག ངས།
༡༤ ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་ མ་པ། ་ལོངས་ཤིག ད ི་སི་རལ་ལགས། དགའ་འབོད་ ིས་ཤིག ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་

ི་དམངས་ མ་པ། སེམས་པ་དགའ་ ོས་ཁེངས་པར་ ིས། ༡༥ གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཆད་པ་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་།
ོད་ ི་ད ་བོ་མཐའ་ ་བ ད་ཟིན། ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ེ། གཙ་བོ་ ོད་ཅག་གི་ད ས་ ་བ གས་ན།
ོད་གནོད་ ོན་ལ་ ག་མི་དགོས། ༡༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གཏམ་འདི་འ ་ཞིག་འ ང་བར་

འ ར། ཇི་འ ་ཞིག་ཅེ་ན། ག་མི་དགོས། ཙ་ཡོན་ལགས། ལག་པ་ ི་མི་དགོས། ༡༧ གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ནི་
མགོན་ བས་མཛད་མཁན་དང་། ས་མ ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པའི་ ་ཡིན། ཁོང་ནི་ ོད་ ི་ ོད་ནས་ ོད་ཡོད་
པས་ད ེས་པར་འ ར་ཞིང་ ོད་ལ་དགའ། དེ་མིན་ ོད་ ིས་དབང་གིས་ད ེས་འབོད་ ེད་དོ་ཞེས་འ ང་
བར་འ ར། ༡༨ ོད་ལ་གཏོགས་པའམ། ཚགས་པ་མེད་པར་སེམས་ ལ་ ེད་པའམ། ོད་ ི་ངོ་ཚ་འ ར་
མཁན་དེ་དག་ནི་བདག་གིས་ ད་པར་འ ར། ༡༩ དེ་ ས། བདག་གིས་ ོད་ ག་ལ་ ོར་མཁན་ཚར་ཉེས་ཆད་
གཅོད་པ་དང་། ོད་ལས་ ོལ་བོ་ མས་ ོབ་པར་འ ར་ལ། ོད་ ིས་མཐར་བ ད་པ་ མས་ ད་པར་འ ར།
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ལ་ཡོངས་ནས་ངོ་ཚ་ཐེབས་མཁན་ མས་ལ་ནི། བདག་གིས་ཁོ་ཚར་བ ོད་བ གས་འཐོབ་ཅིང་ ན་ གས་
ས་ ་འ ག་ངེས། ༢༠ དེ་ ས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ིད་འོངས་ཤིང་ ོད་ཅག་ ན་ ་ ད་པར་འ ར།

བདག་གིས་ ོད་ཅག་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ིར་ལོག་པའི་ བས་ ། ོད་ཅག་ལ་ས་ ེང་གི་དམངས་ཐམས་
ཅད་ ི་ ོད་ནས་ ན་ གས་ ས་ ་འ ག་ཅིང་བ ོད་བ གས་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་
སོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་ཧག་ ་ཨིའི་མདོ།

༡ ལ་པོ་དར་ཡའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པའི་ ་ ག་པའི་ཚས་གཅིག་ཉིན། གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་ཧག་ ་ཨ་
བ ད་དེ། ཡ་ ་ འི་ ོངས་དཔོན་ཤེ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་མཆོད་

དཔོན་ཡོ་ ་ཨ་ལ་བཀའ་གནང་ངོ་༎
༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མི་སེར་འདི་དག་གིས། གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་

པའི་ ས་ལ་མ་བབས་སོ་ཞེས་ཟེར། ༣ དེ་ ས། གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་ཧག་ ་ཨ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་
ེ། ༤ དམ་པའི་གནས་འདི་ ར་བཞིན་ ོངས་པར་གནས་ ང་། ོད་ཅག་ད་ ང་གནམ་ ན་ཡོད་པའི་ཁང་

པའི་ནང་ ་ ོད་དམ། ༥ ད་ ་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་ ེད་ལ་ ོག་ད ོད་ ིས་ཤིག
༦ ོད་ཅག་གིས་ས་བོན་མང་པོ་བཏབ་ ང་། འ ས་ ་ ང་ ་ལས་འ ང་མི་འ ར། ོད་ཅག་གིས་བཟས་

ང་འ ང་བར་མི་འ ར་ལ། འ ང་ཡང་ཚམས་པར་མི་འ ར། ་བ་ ོན་ཡང་ ོད་ཁོལ་མི་འ ང་ལ། ངལ་
ོལ་ལས་ཐོབ་པའི་ ་ད ལ་ཡང་ ག་མ་ཞབས་ ོལ་ ི་ནང་ ་འ ག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༧ ད ང་

ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ་ ེད་ལ་ ོག་ད ོད་ ིས་ཤིག ༨ ོད་ཅག་རི་
མགོར་འགོས་ནས་ཤིང་བཅད་དེ། དམ་པའི་གནས་འདི་བཞེངས་རོགས། དེ་ ར་ ས་ན་བདག་ད ེས་ཤིང་
གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ ོད་ཅག་གི་རེ་ ོས་ཇི་ ར་མང་ན་འཐོབ་ ་དེ་ ར་

ང་བ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ ིམ་ ་བ ་ཉར་ ས་ ང་བདག་གི་ ་འདེབས་པར་འ ར། དེ་ཅིའི་ ིར་ ་
ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ ོངས་པར་ ས་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་རང་གི་ཁང་པ་ལ་
གཅེས་ ས་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ེད་ ིན་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་
ག ངས། ༡༠ དེ་བས་ ོད་ཅག་གི་ ེན་ ིས་གནམ་ནས་ཟིལ་བ་མི་འབབ་ལ། ས་ནས་ལོ་ཏོག་ ེས་པར་མི་འ ར།
༡༡ བདག་གིས་ས་ཞིང་དང་། རི་ ང་དང་། འ ་རིགས་ ་ ་དང་། ཆང་གསར་དང་། མ་དང་། དེ་མིན་ས་

ེང་གི་ལོ་ཏོག་དང་། མི་དམངས་དང་། ོ་ གས་དང་། ད་ ང་མིའི་ལག་ལས་ ང་བའི་ངལ་ ོལ་ ི་འ ས་ ་
མས་ ི་ ེང་ ་ཐན་པ་འབེབ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༢ དེ་ ས། ཤེ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་
མིན་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་སེར་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་དང་། ང་ ོན་པ་ཧག་ ་
ཨས་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་མངགས་པ་བཞིན་ ོག་པའི་བཀའ་ མས་ལ་ཉན་པར་མ་ཟད། མི་སེར་ མས་ ིས་

ང་གཙ་བོའི་ ང་ནས་མོས་ ས་ ི་སེམས་བ ེད་དོ༎ ༡༣ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཧག་ ་ཨ་ནི་གཙ་བོས་མངགས་པ་
བཞིན་འོངས་ནས་མི་སེར་ མས་ལ། གཙ་བོས་བདག་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ས།
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༡༤ གཙ་བོས་ཡ་ ་ འི་ ོངས་དཔོན་ཤེ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་མཆོད་དཔོན་
ཆེན་མོ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་མིན་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་སེར་ མས་ ིས་སེམས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ཁོ་ཚ་ད ང་ཚགས་

ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་ ིར་འོངས། ༡༥ ཉིན་འདི་ནི་ ལ་པོ་དར་ཡའི་ ིད་
ལོ་གཉིས་པའི་ ་ ག་པའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན་ཡིན༎

༢ ་བ ན་པའི་ཚས་ཉེར་གཅིག་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་ཧག་ ་ཨ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢ ོད་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ོངས་དཔོན་ཤེ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་དང་། ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་མཆོད་

དཔོན་ཆེན་མོ་ཡོ་ ་ཨ། དེ་མིན་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་སེར་ མས་ལ་འདི་ ད་ ་ ོན་ཅིག ཇི་ ད་ ་ཞེ་ན།
༣ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ལས། ་ཞིག་གིས་དམ་པའི་གནས་འདིའི་ ོན་ ི་གཟི་བ ིད་མཐོང་

ོང་། ད་ ་ ོད་ཅག་གི་མཐོང་ངོར་ཇི་ ར་ ང་། མིག་ནང་ན་མེད་པ་ ་ ར་ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ག ངས། ༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཟེ་ ་བ་ལགས། དེ་ ར་ཡིན་ ང་ ོད་ ིས་ ིང་ ོབས་ ེད་ཅིག ཚ་དག་
གི་ ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡོ་ ་ཨ་ལགས། ོད་ ིས་ ང་ ིང་ ོབས་ ེད་ཅིག ལ་འདིའི་མི་སེར་ མ་
པ། ོད་ཅག་གིས་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་ལས་ལ་བ ོན་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
བ གས་ཡོད་ཅེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ༥ འདི་ནི་ ོད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ ས་

། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བཏབ་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་བཀའ་ཡིན། དེ་ ས། བདག་གི་ གས་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་
ོད་ ་བ གས་པས། ོད་ཅག་ ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༦ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
ས་ ན་རིང་བོ་མ་ལོན་པར། བདག་གིས་གནམ་ས་དང་། ་མཚ་དང་། མ་ས་ ར་ཡང་འདར་ ་འ ག་

ངེས། ༧ བདག་གིས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་འདར་ ་བ ག་ཅིང་། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་ནོར་ ་བ ལ་འོངས་
ནས༼ཡང་ན། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ས་རེ་ ོན་ ེད་ས་དེ་ ེབས་པར་འ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽། བདག་
གིས་དམ་པའི་གནས་འདི་གཟི་བ ིད་ ིས་ཁེངས་པར་ ་ངེས་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས།
༨ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ལ་ནི་བདག་གི་ཡིན་ལ། གསེར་ཡང་བདག་གིའོ༎ ༩ གནས་
དམ་པ་འདིའི་གཟི་བ ིད་ནི་ ོན་མ་ལས་གཟི་བ ིད་ ན་པར་འ ར་བ་དང་། ལ་འདི་ལ་བདག་གིས་ཞི་
བདེ་བ ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༡༠ ལ་པོ་དར་ཡའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པའི་ ་ད ་བའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ ང་ ོན་པ་
ཧག་ ་ཨ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༡ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ལ་

ིམས་ གས་ ི་ ོར་འ ི་རོགས་ཞེས་ག ངས། ༡༢ དེས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གོས་ ི་ ་བའི་ནང་
་དམ་པར་ ར་བའི་ཤ་ཞིག་ ེར་བ་ལས། གོས་དེ་བག་ལེབ་བམ། ་བའམ། ཆང་ངམ། མ་མམ། བཟའ་བ་

གཞན་དང་འ ད་ན་དེ་ཡང་དམ་པར་འ ར་ ིད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། མཆོད་དཔོན་ ིས་འདི་ ད་ ། དམ་
པར་འ ར་མི་ ིད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༡༣ ཡང་ཧག་ ་ཨས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གཤིན་པོར་རེག་ནས་
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མི་གཙང་བར་ ར་ ེས། དངོས་པོ་དེ་དག་ལས་གང་ ང་དང་འ ད་ན། དངོས་པོ་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་འ ར་
ིད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། མཆོད་དཔོན་ ིས། དེ་ནི་མི་གཙང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༤ དེ་ནས་ཧག་
་ཨ་ཡིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས། དམངས་འདི་དང་ ལ་ ེ་འདི་ཡང་བདག་གི་ ང་ནས་དེ་ ར་ཡིན། ཁོ་

ཚའི་ལག་འོག་གི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ང་དེ་ ར་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚས་བསང་ ིའི་ ེང་ ་ ལ་བའང་དེ་བཞིན་ནོ་
ག ངས་ ང་ཞེས་ ས། ༡༥ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ ིར་འདང་ ོབས་དང་། དེ་རིང་ཉི་མའི་ ་རོལ་ལ། གཙ་བོའི་
དམ་པའི་གནས་ ་ ོའི་ ེང་ ་ ོ་བཞག་པ་ཡང་མེད། ༡༦ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། མི་ མས་འ ་ ངས་ ི་
གམ་ ་འོངས་ནས་འ ་རིགས་ ེ་ཉི་ ་འཐོབ་པར་འདོད་ ང་། ེ་བ ་ལས་མ་ཐོབ། མི་ མས་ཆང་ ིང་གི་
གམ་ ་འོངས་ནས་ཆང་ ་མ་ ་བ ་འཐོབ་འདོད་ ང་ཉི་ ་ལས་མ་ཐོབ། ༡༧ ོད་ཚའི་ལག་འོག་གི་ ་བ་དེ་
དག་ལ་བ ས་ནས་བདག་གིས་ཐན་ ང་དང་། གཉན་ནད་དང་། སེར་བས་ ོད་ཅག་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ ང་།

ོད་ཅག་ ར་བཞིན་བདག་གི་ ེས་ ་མ་ གས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༨ ོད་ཅག་གིས་དེ་རིང་གི་ཉི་མ་
ེ། ་ད ་བའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན་ནས་བ ང་བསམ་ ོ་ཐོངས་ཤིག གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ི་ ིང་གཞི་

བཏིངས་པ་ནས་བ ང་བསམ་ ོ་ཐོངས་ཤིག ༡༩ འ ་མཛད་ཁང་ ་འ ་རིགས་ཡོད་དམ། ན་ཤིང་དང་། སེ་
ཡབ་ཤིང་དང་། སེ་འ འི་ཤིང་དང་། བེ་ཤིང་སོགས་ལ་འ ས་ ་ཐོགས་མི་འ ག དེ་རིང་ནས་བ ང་། བདག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ་དངོས་ བ་བ ོལ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༢༠ ་འདིའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན། གཙ་བོའི་བཀའ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཧག་ ་ཨ་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།
༢༡ ོད་ ིས་ཡ་ ་ འི་ ོངས་དཔོན་ཟེ་ ་བ་བེལ་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་གནམ་ས་ ལ་ངེས། ༢༢ བདག་
གིས་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ ལ་ཞིང་། ི་ ེའི་ ོབས་ གས་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་ཤིང་ ་
དང་དེའི་ ེང་ ་ ོད་མཁན་ མས་ ེལ་བར་འ ར། ་འ ེལ་ཞིང་ ་བ་ཐང་ ་ ང་བ་དང་། མི་ མས་རང་
གི་ ་བོའི་ ིས་གསོད་པར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༢༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་གི་གཡོག་པོ་ཤེ་ཨེལ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་ཟེ་ ་བ་བེལ་ལགས། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་ ོད་ གས་ ་
འདོགས་པར་འ ར་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་བདམས་ཟིན་པས་སོ་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎
༎
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༡ ལ་པོ་དར་ཡའི་ ིད་ལོ་གཉིས་པའི་ ་བ་བ ད་པར། ཨིད་དོའི་ཚ་བོའམ། བེ་རེག་ ཱའི་ ་ཟེ་ཀར་ ཱ་
ལ་གཙ་བོའི་བཀའ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།

༢ ོན་གཙ་བོ་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ེང་ ་ གས་ཆེ་ཆེར་ ོས་པ་ཡིན། ༣ དེ་བས་ ོད་ ིས་ད ི་སི་
རལ་བ་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། ོད་ཅག་བདག་གི་ ོགས་ ་འཁོར་ན། བདག་ ང་ ོད་ཅག་གི་

ོགས་ ་འཁོར་ངེས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༤ ོད་ཅག་གི་མེས་པོར་ལད་ ོས་མ་ ེད།
ོན་ ི་ ང་ ོན་པས་ཁོ་ཚ་ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། ོད་ཅག་ལོག་ལམ་དང་ངན་ ོད་ལས་ ིར་

འཁོར་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ ང་ཞེས་ ད་འབོད་ ས་ ང་། ཁོ་ཚས་མ་ཉན་ལ་བདག་གི་ ེས་ ་ཡང་མ་ གས་
ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༥ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ང་ ོན་པ་དེ་དག་གཏན་ ་གནས་ བ་
བམ། ༦ ཡིན་ནའང་། བདག་གི་ག ང་དང་ ིམས་ ོལ་ཏེ། བདག་གི་གཡོག་པོ་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་བ ོས་
པའི་བཀའ་དེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ ེང་ ་བབས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚས་དེའི་ལན་ལ་འདི་ ད་ ། ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ངེད་ཅག་གི་འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་ལ་དམིགས་ཏེ། ངེད་ཅག་ལ་ཇི་ ར་མཛད་འཆར་
ཡོད་པ་དེ་ ར་ ་ཁོང་གིས་མཛད་དོ་ཞེས་ ས་པ་དེའོ༎

༧ ལ་པོ་དར་ཡས་ ི་ ིད་ལོ་གཉིས་པའི་ ་བ་བ ་གཅིག་པ་ ེ། ་བ་ཤེ་བེད་ ི་ཚས་ཉེར་བཞི་ཉིན།
ཨིད་དོའི་ཚ་བོའམ། བེ་རེག་ ཱའི་ ་ ང་ ོན་པ་ཟེ་ཀར་ ཱ་ལ་གཙ་བོའི་བཀའ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ།

༨ ངས་མཚན་མོའི་ ས་ ་བ ས་པ་ལ། གཤོང་སར་ ེས་པའི་ཧ་དས་ཤིང་གསེབ་ ། ་ཁམ་པ་བཞོན་
པའི་མི་ཞིག་འ ེང་འ ག་པ་མཐོང་བ་དང་། ད་ ང་ཁོའི་ ེས་ ་ ་ཁམ་པ་དང་། ང་སེར་དང་། དཀར་བོ་
སོགས་ཡོད་པ་མཐོང་བས། ༩ ངས་ང་ལ་གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེར། ཇོ་བོ་ལགས། འདི་ཅི་ཞིག་གོ་ཞེས་ ིས་པ་
ལ། ཁོས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ལ་དེའི་དོན་ ོན་པར་ ེད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༡༠ ཧ་དས་ཤིང་གི་གསེབ་ ་འ ེང་
བའི་མི་དེས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་གཙ་བོའི་བཀས་མངགས་པ་བཞིན་ས་ ོགས་ ན་ ་ ལ་མཁན་ཡིན་ཞེས་

ས། ༡༡ ་མི་གཞན་དག་གིས་ཁ་གཏད་ ི་ཧ་དས་ཤིང་གི་གསེབ་ ་འ ེང་བའི་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ལ། ངེད་ཅག་
ས་ ོགས་ ན་ ་ ལ་ཟིན་ལ། ལ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གནས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༢ དེ་ནས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་
འདི་ ད་ ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ོང་ཚ་ལ་ ང་
སེམས་བཅངས་ནས་ལོ་ངོ་བ ན་ ་འགོར་ཟིན་པས། ེད་ ིས་འདི་ ར་ ིང་ ེ་མ་བ ེད་པར་ནམ་ ི་བར་ ་

ོད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ གཙ་བོས་ཤིན་ ་ ན་པའི་སེམས་གསོའི་ཚག་གིས་ང་དང་གཏམ་ ེད་པའི་
ཕོ་ཉ་དེར་ལན་གནང་ངོ་༎ ༡༤ ང་དང་གཏམ་ ེད་ ིན་པའི་ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ། ོད་ ིས་ད ང་ཚགས་ ན་
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ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ ོག་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཙ་ཡོན་ ི་ཆེད་ ། བདག་
གི་ གས་ནི་མེ་ ར་འ གས་ནས་ཡོད། ༡༥ བདག་ནི་བདེ་བར་ ོད་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་ལ་ ག་པར་ ང་ ེ།

ོན་ཆད་བདག་རང་གི་དམངས་ ི་ ེང་ ་ ང་ཟད་ ོས་པར་ ར་ན། དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚར་ཚད་ལས་འདས་
པའི་གནོད་པ་ ེལ་བར་ ེད། ༡༦ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་ ་བདག་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ལོག་ནས་ ར་
བཞིན་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་དང་། བདག་གི་དམ་པའི་གནས་དེ་དག་གི་ ོད་ ་བཞེངས་ཤིང་། ཐིག་ ད་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ི་ ེང་ ་འཐེན་པར་ འོ་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༧ ོད་ ིས་ད་ ང་ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། བདག་གི་ ོང་ཚ་ ར་ཡང་དར་
ཞིང་ ས་པར་འ ར། གཙ་བོས་ ར་ཡང་ཙ་ཡོན་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་ཅིང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་གདམ་པར་འ ར་
ཞེས་པ་དེའོ་ཞེས་ ས།

༡༨ ངས་ཡར་བ ས་པས་ལ། ་ཅོ་བཞི་མཐོང་བས། ༡༩ ངས་ང་དང་གཏམ་ ེད་ ིན་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། འདི་
ནི་ཅི་ཞི་གོ་ཞེས་ ིས་པས། ཁོས་ལན་ ། འདི་ནི་ཡ་ ་ ་དང་། ད ི་སི་རལ་དང་། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་གཏོར་ ེད་ ི་

་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༠ ཡང་གཙ་བོས་བཟོ་བ་བཞི་ང་ལ་བ ན་ ང་བས། ༢༡ ངས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ཅི་ ེད་
་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཡ་ ་ ་གཏོར་ ེད་ ི་ ་ཅོ་དང་། ས་ ང་མགོ་

བོ་འདེགས་མི་ཕོད་པར་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན། འོན་ ང་། བཟོ་བ་འདི་དག་ནི་ ལ་ ེ་གཞན་ལ་ ག་ ོང་ ེད་
དམ། ཁོ་ཚའི་ ་ཅོ་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ལ་གཏོར་ ེད་ ་གདེངས་པའི་ ་ཅོ་དེ་དག་གཅོག་ ེད་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༢ ཡང་ངས་ཡར་ལ་བ ས་པ་ན། ལག་ ་ཐིག་ ད་ཐོགས་པའི་མི་ཞིག་མཐོང་བས། ༢ ངས་ ོད་གང་ ་
འ ོའམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་ང་ལ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་འཇལ་ ་འ ོ་བ་ཡིན། དེའི་རིང་ ང་ཇི་འ ་ཡིན་པ་

བ འོ་ཞེས་ ས། ༣ ང་ལ་གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ ིར་འ ོ་བའི་ བས་ ། ཁོའི་ཁ་གཏད་ནས་ཕོ་ཉ་གཞན་
ཞིག་ ང་ ེ། ༤ ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིར་ ག་ནས་གཞོན་ ་དེ་ལ། མཁར་ ང་མེད་པའི་ཞིང་ ོང་དང་
འ ་བར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མི་ ོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་དང་ ོ་ གས་ཤིན་ ་མང་ངོ་ཞེས་ཤོད་ཅིག་
ཅེས་ ས། ༥ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་བཞིའི་མེ་མཁར་དང་། དེའི་ནང་གི་གཟི་
བ ིད་ ེད་དོ་ཞེས་ག ངས།

༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་བདག་གིས་ ོད་ཅག་མཐའ་བཞིར་༼མ་ཡིག་ ། ནམ་མཁའི་མཐའ་
བཞིའི་ ང་དང་འ ་བར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གཏོར་བ་ཡིན་ལ། ད་ ་ ོད་ཅག་ ང་ ོགས་ནས་ ིར་ ོས་
འོངས་ངེས་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༧ ཱ་བེལ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པའི་ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་ མས་འ ོས་
པར་འོས་སོ༎ ༨ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། གཟི་བ ིད་ངོམས་པའི་ ེས་ ། ང་མངགས་ཏེ་ ོད་ཅག་
བཙན་ ་འ ེར་བའི་ ལ་ ེ་གཞན་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། ོད་ཅག་ལ་རེག་པ་ནི། ཁོང་གི་མིག་འ ས་
ལ་རེག་པ་དང་འ ་ཞེས་ག ངས། ༩ ོས་དང་། ངས་༼ཡང་ན། ཁོང་གིས་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽ཁོ་ཚར་ལག་
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པས་ ོལ་བར་ ས་ན། ཁོ་ཚ་ནི་ཁོ་ཚར་ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་ མས་ ི་བཅོམ་ནོར་ ་འ ར་ངེས་པས། ོད་
ཅག་གིས་ང་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་མངགས་ནས་འོངས་པ་ཤེས་པར་འ ར།

༡༠ ཙ་ཡོན་མཁར་ལགས། དགའ་ ོའི་ ་ལོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་བ གས་
པར་འ ར་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༡ དེ་ ས། ལ་ ེ་མང་པོ་གཙ་བོའི་དབང་ ་སོང་ ེ་ཁོང་༼མ་ཡིག་

་བདག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽གི་ ་འབངས་ ་འ ར་ངེས། ཁོང་༼མ་ཡིག་ ་བདག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ཡང་
ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་བ གས་པར་འ ར་བས། ོད་ ིས་ང་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ོད་ཡོད་སར་

མངགས་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༢ གཙ་བོས་ཡ་ ་ ་ཁོང་གི་དམ་པའི་ ལ་ ི་བགོས་ ལ་ ་བཞེས་ལ། ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ར་ཡང་གདམ་པར་འ ར། ༡༣ ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོའི་ ང་ ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་ངེས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ཉིད་ཡར་བཞེངས་ཏེ་གནས་དམ་པ་ནས་ ིར་ཕེབས་པར་འ ར་རོ༎

༣ ཕོ་ཉས་༼མ་ཡིག་ ་ཁོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ང་ལ་ ས་གཞན་ཞིག་ལ་བ ་ ་བ ག དེ་ནི་མཆོད་དཔོན་
ཆེན་མོ་ཡོ་ ་ཨ་གཙ་བོའི་བང་ཆེན་པའི་ ང་ ་འ ེང་འ ག་པ་དང་། ས་ཏན་ཡང་ཡོ་ ་ཨའི་གཡས་

ོགས་ ་འ ེང་ནས་དེ་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་ ིན་མཆིས། ༢ གཙ་བོས་ ཱ་ཏན་ལ། ཝེ་ ཱ་ཏན་ལགས། གཙ་བོ་ ོད་ལ་
ིགས་དམོད་ ེད། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་འདེམས་མཁན་ ི་གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་དེ། འདི་ནི་མེའི་ནང་

ནས་ ང་བའི་ ད་ཤིང་ ང་གཅིག་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། ༣ ཡོ་ ་ཨས་ ་བ་མི་གཙང་བ་ཞིག་ ོན་ཏེ་
བང་ཆེན་པའི་མ ན་ ་བ ད་འ ག་པས། ༤ བང་ཆེན་པས་ཁོའི་མ ན་ ་ལངས་འ ག་པ་ མས་ལ། ོད་
ཅག་གིས་ཁོའི་མི་གཙང་བའི་ ་བ་དེ་ ད་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་དང་། ཡང་ཡོ་ ་ཨ་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ག་ཉེས་
དང་འ ལ་ར་ ་བས། ོད་ལ་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་བ་ཞིག་ ོན་ ་འ ག་ངེས་ག ངས། ༥ དེ་ནས་ངས་འདི་

ད་ ། ི་མེད་ ི་ཅོད་པན་ཁོའི་མགོ་ ་བ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་ ི་མེད་ ི་ཅོད་པན་ཁོའི་མགོ་
་བ ོན་པར་མ་ཟད། ཁོ་ལ་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་བ་ཡང་བ ོན། དེ་ ས། གཙ་བོའི་བང་ཆེན་པ་ངའི་གམ་ ་

འ ེང་ནས་བ ད་ཡོད།
༦ གཙ་བོའི་བང་ཆེན་པས་ཡོ་ ་ཨ་ལ་ཁ་ཏ་ ས་པ་འདི་ ་ ེ། ༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་

། གལ་ཏེ་ ོད་རང་བདག་གི་ལམ་ལ་ གས་ཤིང་། བདག་གི་བཀའ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་ན། ོད་ ིས་བདག་
གི་ ིམ་ལ་བདག་ ོང་དང་། བདག་གི་ ིའི་ར་བར་ ་ ང་ ས་ཆོག་ལ། བདག་གིས་ ང་ ོད་རང་འདིར་
འ ེང་བའི་མི་འདི་དག་གི་ ོད་ ་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་ ེད་ ་འ ག་ངེས།

༨ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡོ་ ་ཨ་ལགས། ོད་དང་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་ལས་ ོགས་ མས་ ིས་ཉོན་
ཅིག ༼ཁོ་ཚ་ནི་ ་ ས་ཙམ་ ེ།༽ བདག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ ེས་རབས་པ་བ ེད་པར་ འོ༎
༩ ོས་དང་། བདག་གིས་ཡོ་ ་ཨའི་མ ན་ ་ ོ་ཞིག་ག ག་པར་ ། ོ་འདི་ལ་མིག་བ ན་དང་ ན་ཞེས་
ག ངས། ཡང་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ་དངོས་ ་ ོ་འདིའི་ ེང་ ་རི་མོ་
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བ ོ་བ་དང་། དེ་མིན་ཉིན་གཅིག་གི་རིང་ལ་ ལ་འདིའི་ ག་ཉེས་སེལ་བར་ ། ༡༠ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་
ཅག་གིས་རང་གི་ ིམ་མཚས་བོས་ཏེ་ ན་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ ་བ ད་ཆོག་ཅེས་ད ང་ཚགས་ ན་

ི་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༤ ང་དང་གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེས་ ར་ཡང་ང་བོས་ ང་། དེ་ནི་མི་ མས་གཉིད་ ག་པོ་ གས་པ་
ལས་བ ངས་པ་དང་འ འོ༎ ༢ ཁོས་ང་ལ། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས། ངས་འདི་ ད་ ། ངས་

གསེར་བཙ་མའི་ ོན་ ེགས་ ེ་ན་ ོན་མེ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་ ང་། ོན་ ེགས་ ི་ ེང་ན་ ོན་མེ་བ ན་དང་།
ོན་མེ་རེ་ལ་ ་ ་བ ན་རེ་ཡོད། ༣ དེ་མིན་དེའི་གམ་ ་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་ ོང་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ ོན་

མེའི་གཡས་ ོགས་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་ཅེས་ ས།
༤ ངས་ང་དང་གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། ཇོ་བོ་ལགས། འདིས་ཅི་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༥ ང་དང་

གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ། ོད་ ིས་འདིས་ཅི་ ོན་པ་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་ལན་བཏབ་པས། ངས་འདི་ ད་
། ཇོ་བོ་ལགས། ངས་མ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས། ༦ ཁོས་ང་ལ། འདི་ནི་གཙ་བོས་ཟེ་ ་ ཱ་བེལ་ལ་གནང་བའི་ ོབ་
ོན་ཞིག་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོབས་ གས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ལ། ས་པ་ལའང་

བ ེན་པའང་མ་ཡིན་པར། བདག་གི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ན་ ་གཞག་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་འ བ་ཡོང་ཞེས་
པའི་དོན་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༧ རི་བོ་ཆེན་པོ་ལགས། ོད་ཅི་ཡིན། ཟེ་ ་ ཱ་བེལ་ ི་ ང་ ་ ོད་བདེ་ཐང་ ་
འ ར་ངེས། ཁོས་ ོ་ཞིག་བཏེགས་ཏེ། དམ་པའི་གནས་ ི་ད ་ ེར་བཞག་པ་ན། མི་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས།

ིན་ བས་ ིན་ བས་གནས་དམ་པ་༼གནས་དམ་པ་ ོ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽འདི་ལ་ གས་པར་ཤོག་ཅེས་
ད་འབོད་ ེད་ངེས་ཞེས་ ས་སོ༎

༨ གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་ཡང་ང་ལ་བབས་ནས་འདི་ ད་ ། ༩ ཟ་ ་ ཱ་བེལ་ ི་ལག་པས་དམ་པའི་གནས་
འདིའི་ ང་གཞི་བཏིངས་ལ། ཁོའི་ལས་པས་ལས་གཞི་འདི་འ བ་པར་ཡང་ ེད་ངེས། དེ་ ས། ོད་ ིས་ང་ནི་
ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༠ ་ཞིག་གིས་ཉིན་འདིའི་

་གཞག་ལ་ ང་ ང་ ེད་དམ། མིག་བ ན་ཡོད་པ་འདི་ནི་གཙ་བོའི་ ན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་
གཟིགས་ ེད་ཡིན་པས། ཟ་ ་ ཱ་བེལ་ ི་ལག་ ་ཐིག་ ོ་བ ང་བ་གཟིགས་ཏེ་ གས་ཤིན་ ་མཉེས་པར་ ར་
ཞེས་ག ངས།

༡༡ ཡང་ངས་ཕོ་ཉ་ལ། ོན་ ེགས་གཡས་གཡོན་ ི་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་ ོང་གཉིས་ ིས་ཅི་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་
ིས། ༡༢ ངས་ཐེངས་གཉིས་པར་ཁོ་ལ། གསེར་མདོག་གི་ མ་ ་བ ར་བའི་གསེར་ ི་མ འི་གམ་ ི་ཁ་ ར་

བོའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དེ་གཉིས་ ིས་ཅི་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༡༣ ཁོས་ང་ལ། ོད་ ིས་འདིས་ཅི་ ོན་པ་
མི་ཤེས་སམ་ཞེས་ ིས། ངས་འདི་ ད་ ། ཇོ་བོ་ལགས། ངས་མི་ཤེས་ཞེས་ ས། ༡༤ ཁོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་
གནམ་འོག་གི་གཙ་བོ་གང་དེའི་གམ་ ་འ ེང་བའི་ ག་ མ་ གས་པ་གཉིས་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎
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༥ ངས་མིག་གིས་ཡར་བ ས་པ་ན། དཔེ་ཆ་ཞིག་མཁའ་ལ་འ ར་འ ོ་བ་མཐོང་། ༢ ཁོས་ང་ལ། ོད་ ིས་
ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས་པས། ངས་ལན་ ། ངས་དཔེ་ཆ་ཞིག་འ ར་འ ོ་བ་མཐོང་། དེའི་རིང་ཚད་ལ་

་ཉི་ ་དང་། ཞེང་ལ་ ་བ ་འ ག་ཅེས་ ས། ༣ ཁོས་ང་ལ། འདི་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་བཏང་བའི་དམོད་པ་
ཡིན། ་ལ་ གས་པ་ ོང་བ་ མས་དཔེ་ཆའི་ ར་ངོས་ ི་བཀའ་བཞིན་མེད་པར་འ ར་བ་དང་། མནའ་ ན་
མ་འབོར་ ོང་མཁན་ མས་དཔེ་ཆའི་ཕར་ངོས་ ི་བཀའ་བཞིན་མེད་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༤ ད ང་ཚགས་

ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དཔེ་ཆ་འདི་ ་ལ་ གས་པའི་ ིམ་དང་། བདག་གི་མཚན་དཔང་
་བ གས་ནས་མནའ་ ན་འབོར་མཁན་ ི་ ིམ་ལ་ གས་ ་བ ག་ ེ། དེའི་ ིམ་ནས་གཏན་ ོད་ ེད་ ་

འ ག་པ་དང་། ཐ་ན་ཁང་པའི་ཤིང་ ོ་ཐམས་ཅད་ ང་བ ག་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས།
༥ ང་དང་གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་འོངས་ནས་ང་ལ། ོད་ ིས་ཡར་ ོས་དང་། ཅི་ཞིག་འོངས་པ་མཐོང་

ང་ཞེས་ ས། ༦ ངས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཅི་ཞིག་རེད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་འོངས་བཞིན་པ་འདི་ནི་འཇལ་
ཆས་ཤིག་གོ་ཞེས་ ས། ཡང་ངས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་ ་གནས་པའི་མི་ངན་ ི་ག གས་
ད ིབས་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༧ ༼ངས་ཞ་ཉེའི་ཁ་ལེབ་ཅིག་བཏེགས་ཡར་བཏེགས་པ་མཐོང་ ང་།༽ འཇལ་ཆས་

ི་ནང་ ་ ོད་པ་ནི་ ད་མེད་ཅིག་གོ། ༨ ཕོ་ཉས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ནག་ཉེས་སོ་ཞེས་ ས་ནས། ཁོས་ ད་
མེད་དེ་ ིར་འཇལ་ཆས་ ི་ནང་ ་ག གས་ཤིང་། ཞ་ཉེའི་ཁ་ལེབ་དེས་འཇལ་ཆས་ ི་ཁ་བཀབ་ནས་བཞག་གོ།
༩ ཡང་ངས་ཡར་བ ས་པ་ན། ད་མེད་གཉིས་ ང་བ་དང་། དེ་གཉིས་འ ར་ན་ཤིན་ ་མ ོགས་ཤིང་གཤོག་
པའི་བར་ན་ ང་དང་ ན་ཏེ། གཤོག་པ་ནི་ ང་ ང་གི་གཤོག་པ་དང་འ ་བར་འ ག དེ་གཉིས་ ིས་འཇལ་
ཆས་ཡར་བཏེགས་ཏེ་བར་ ང་ ་བཟང་ནས་བ ད། ༡༠ ངས་རང་དང་གཏམ་ ེད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། དེ་གཉིས་

ིས་འཇལ་ཆས་བཏེགས་ནས་གང་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༡༡ ཁོས་ང་ལ། ཤི་ནེ་ ཱར་ ི་ ལ་ ་ ེར་
ནས་དེ་ལ་ཁང་པ་འགེབ་པ་ཡིན། ཁང་པ་བཀབ་ཚར་ ེས་དེ་རང་གི་ ལ་ ་འཇོག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༦ ཡང་ངས་ཡར་བ ས་པ་ན། ཤིང་ ་བཞི་རི་བོའི་དབར་ནས་ ང་བ་མཐོང་ཞིང་། རི་བོ་དེ་ནི་ཟངས་
ི་རི་བོའོ༎ ༢ ཤིང་ ་དང་པོ་ ་ཁམ་པ་ཞིག་དང་། ཤིང་ ་གཉིས་པ་ནི་ ་ནག་ཅིག་དང་། ༣ ཤིང་ ་

ག མ་པ་ནི་ ་དཀར་ཞིག་དང་། ཤིང་ ་བཞི་བ་ནི་ ་ ་བོ་ཞིག་གིས་ ད་འ ག ༤ ངས་ང་དང་གཏམ་ ེད་
པའི་ཕོ་ཉ་ལ། ཇོ་བོ་ལགས། འདིས་ཅི་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༥ ཕོ་ཉས་ང་ལ། འདི་ནི་ནམ་མཁའི་ ོགས་བཞིའི་

ང་ཡིན་ཏེ། གནམ་འོག་གི་གཙ་བོའི་ ང་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༦ ་ནག་པོས་ ད་པའི་ཤིང་
་དེ་ ང་ ོགས་ ་སོང་ཞིང་། ་དཀར་པོ་དེ་ཡང་དེའི་ ེས་ ་སོང་བ་དང་། ་ ་བོ་དེ་ ོ་ ོགས་ ་སོང་།

༧ ་བཟང་བོ་ མས་ཐོན་ནས་ས་ ོགས་ ན་ ་ཕར་འ ོ་ ར་འ ོ་ ས་པས། ཕོ་ཉས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་
ས་ ོགས་ ན་ ་གང་འདོད་ ་ཆས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། དེ་དག་ ང་དེ་ ར་ ་ཆས་སོ༎ ༨ ཡང་ཁོས་ང་ལ།

ོས་དང་། ང་ ོགས་ ་སོང་བ་དེས་ ང་ ོགས་ནས་ང་ལ་སེམས་གསོ་ ས་ཞེས་ ད་འབོད་ ས།
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༩ གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༠ ོད་ ིས་བཙན་ ་བ ང་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཧེལ་ ་
ཨི་དང་། ཏོ་བི་ ཱ་དང་། ཡེ་ ་ ཱ་བཅས་ ི་གསེར་ད ལ་ལོངས་ཤིག མི་འདི་ག མ་ནི་ ཱ་བེལ་ནས་ཟེ་ཕན་ ཱའི་

་ཡོ་ཤི་ཨའི་ ིམ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉིན་དེར་ ོད་ ང་དེའི་ ིམ་ ་སོང་ ེ། ༡༡ གསེར་ད ལ་འདི་དག་
ངས་ནས་ཅོད་པན་བཟོས་ ེས། ཡོ་ཚ་དག་གི་ ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡོ་ ་ ཱའི་མགོ་ལ་བ ོན་ནས། ༡༢ ཁོ་

ལ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། མིང་ལ་ ་བིད་ ི་ ེས་རབས་པར་འབོད་པ་དེ་
ལ་འདི་ནས་འཚར་ལོངས་ ང་ནས། གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་པར་འ ར། ༡༣ ཁོས་གཙ་བོའི་དམ་

པའི་གནས་བཞེངས་པ་དང་། གཟི་ ིན་ ར་ ་ ངས་ཤིང་ ི་ལ་བ ད་ནས་ ལ་པོའི་དབང་འཛན་པར་མ་
ཟད། མཆོད་དཔོན་ ི་གོ་གནས་ ང་བ ང་ ེ། ལས་གནས་འདི་གཉིས་བདེ་བར་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༡༤ ཅོད་པན་འདི་ཧེ་ལེམ་༼འདི་ནི་ཧེལ་ ་ཨི་ཡིན།༽དང་ཏོ་ ་ ཱ། ཡེ་ ་ ཱ་དང་། ཟེ་ཕན་ ཱའི་ ་ཧེན་༼འདི་
ནི་ཡོ་ཤི་ཨ་ཡིན།༽བཅས་ལ་དབང་བས། གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་ ན་ ེན་ ་འཇོག་པར་འ ར། ༡༥ ང་
རིང་ན་གནས་པ་ མས་ ང་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་པར་འོངས་པས། ོད་ཅག་གིས་ང་ནི་ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་པ་ཤེས་པར་འ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་སེམས་ཞིབ་
མོས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ཚའི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ན། དོན་དག་འདི་ མས་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་
པ་དེའོ༎

༧ ལ་པོ་དར་ཡའི་ ིད་ལོ་བཞི་བའི་ ་བ་ད ་བ་ ེ། ་བ་ ིས་ལེབ་ ི་ ་ ོད་ཚས་བཞི་ཉིན། གཙ་བོའི་
བཀའ་ཟེ་ཀར་ ཱ་ལ་བབས། ༢ དེ་ ས། བེད་ཨེལ་བ་ མས་ ིས་ཤར་ཨེ་ཟེར་དང་། རེ་གེམ་མེ་ལེག་དང་།

དེ་མིན་དེ་དག་ལ་འ ོ་རོགས་འགའ་དང་བཅས་ཏེ། གཙ་བོའི་ ང་ ་བཀའ་ ིན་ ོང་ ིར་ ིན་པ་དང་། ༣ དེ་
མིན་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་དམ་པའི་གནས་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་དཔོན་དང་ ང་ ོན་པ་ལ། ངས་ལོ་
རེའི་ ་བ་ ་བའི་ནང་ ་ ་ཞིང་ ང་གནས་བ ངས་པ་ཡིན། ད་ ་ད་ ང་དེ་ ར་ ེད་དགོས་སམ་ཞེས་ ང་

ིས།
༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་ནས། འདི་ ད་ ། ༥ ོད་ ིས་ ལ་ ེའི་འབངས་མི་

དང་མཆོད་དཔོན་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ལོ་ངོ་བ ན་ འི་རིང་ལ། ་བ་ ་བ་དང་བ ན་པར་ ང་གནས་
བ ངས་ཤིང་ ་ངན་ ས་པ་ནི། བདག་གི་ཆེད་ ་ ང་གནས་བ ངས་པ་ཡིན་ནམ། ༦ ོད་ཅག་བཟའ་བ ང་
ལ་རོལ་བ་དེ་ཡང་། རང་གི་ཆེད་ ་ཟོས་པ་དང་། རང་གི་ཆེད་ ་འ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༧ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་
དེའི་མཐའ་བཞིའི་ ོང་ཚར་ ལ་མི་ ང་ ེ་དར་ཞིང་ ས་པ་དང་། ོ་ ལ་ ི་མཐོ་ ང་ ་མི་ ོད་པའི་ཚ།
གཙ་བོས་ ོན་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་བ ད་ནས་ ོག་པའི་བཀའ་ མས་ལ་ ོད་ཅག་གིས་ཉན་མི་ ང་ངམ་
ཞེས་ ོག་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༨ ཡང་གཙ་བོའི་བཀའ་ཟེ་ཀར་ ཱ་ལ་བབས་པ་འདི་ ར། ༩ ོན་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ོད་ཅག་
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གི་མེས་པོ་ལ། བདེན་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ཅིང་། མི་རེ་རེས་རང་གི་ ན་ ་ མས་དང་ ིང་
ེས་ ོང་པ་ལས། ༡༠ གས་ས་མ་དང་། ་ ག་དང་། གནས་གཡར་བ་དང་། ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་ མས་

ལ་བ ས་བཅོས་ ས་མི་ཆོག་ལ། འི་སེམས་ འང་ ན་ ར་གནོད་ ེལ་བའི་ ོ་འཆར་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་
ང་། ༡༡ དེ་དག་གིས་མི་ཉན་པར་མགོ་བོ་ག ས་ཤིང་ ་ཁ་གཅོད་པར་ ེ། ༡༢ སེམས་ནི་ ོ་ཕ་ལམ་ ར་

མ ེགས་པོར་ ར་ནས། ིམས་ གས་དང་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ོན་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་བ ད་
ནས་གནང་བའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ནོ༎ དེ་བས་ན། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ གས་ཆེ་ཆེར་ ོས་པ་ཡིན་
ཞེས་ག ངས། ༡༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོན་ཆད་ཁོ་ཚ་བོས་ ང་ཁོ་ཚས་མ་
ཉན་པས། མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚས་བདག་ལ་ ་འབོད་ ས་ན། བདག་གིས་ ང་གསན་པར་མི་ ེད། ༡༤ བདག་
གིས་ ང་འ བ་ ིས་ཁོ་ཚ་རང་གིས་ཐོག་མ་ནས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ལ་ ེ་ མས་ ་གཏོར་ངེས། དེ་ ར་ ས་ན།
ཁོ་ཚའི་ ལ་ ོངས་པར་ ར་ཏེ། ཐ་ན་མི་འ ོ་མཁན་ཡང་མེད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ལ་ཡིད་

་འོང་བ་དེ་ ོངས་པར་བ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༨ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཙ་ཡོན་ལ་ གས་ ར་ཆེ་ཆེར་གནང་ངོ་༎ བདག་གིས་ཁོ་ལ་ གས་ ར་གནང་

བས། ཁོའི་ད ོ་བོའི་ ེང་ ་ གས་ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་ ་བདག་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ་ཕེབས་ནས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་བ གས་པར་འ ར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ག ང་ ང་གི་མཁར་དང་།

ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་རི་བོ་ལ་དམ་པའི་རི་བོ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༤ ད ང་ཚགས་
ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པར་ལོ་ན་ ན་པའི་ ེས་ ་ཕོ་མོ་ མས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ང་ལམ་
་བཙག་ནས་ ོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལོ་ན་བ ེས་པར་ ར་ན་ལག་ ་འཁར་བ་འཛན་དགོས། ༥ མཁར་

ད ིལ་ནས་ ་དང་ ་མོ་ མས་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༦ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་
། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། དོན་དག་འདི་ནི་ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ ི་མིག་ལམ་ནས་ངོ་མཚར་ ་མཐོང་ཡང་།

བདག་གི་ ན་ངོར་ཡང་ངོ་མཚར་ ་ ང་ངམ་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ༧ ད ང་ཚགས་
ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ཤར་ ོགས་དང་ བ་ ོགས་ནས་བདག་གི་དམངས་ མས་ ོབ་པར་

འ ར། ༨ བདག་གིས་དེ་དག་ ིད་འོངས་ནས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་ཚ་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་
དང་། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ ་ ེད་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ག ང་ ང་དང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ ་བ་

ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༩ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་དམ་པའི་གནས་བཞེངས་

པ་ ེ། ང་འདིངས་པའི་ཉིན་མོར་ ང་ ོན་པས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པས།
ལག་པ་ཤེད་དང་ ན་པར་ ིས་ཤིག ༡༠ ཉིན་དེའི་ ོན་ལ། མི་ མས་ལ་ལས་ ་མི་ཐོབ་ལ། ོ་ གས་ མས་
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ལའང་དེ་ ར་ཡིན་པ་དང་། ད་ ང་ད ་བོའི་ ེན་ ིས་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་ ེད་པའི་མི་ མས་ལའང་བདེ་
བ་འཐོབ་མི་ ིད་དེ། དེ་ནི་བདག་གིས་མི་ མས་ལ་ཕན་ ན་ ོལ་རེས་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༡ འོན་ ང་།
ད་ ་བདག་གིས་ ལ་ ་ ས་པའི་དམངས་ མས་ལ་ ོན་ ར་ ེད་མི་ ིད་ཅེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོས་ག ངས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདེ་བའི་ངང་ནས་ས་བོན་གཏོར་ཞིང་། ན་ཤིང་ལ་འ ས་ ་
ཐོགས་པར་འ ར། ས་ནས་ལོ་ལེགས་འ ང་ལ། གནམ་ནས་ ང་བ ད་ ི་འབབ་པ་སོགས་བདག་གིས་ ལ་

་ ས་པའི་དམངས་ མས་ལ་བདེ་ ིད་འདི་དག་ལོངས་ ་ ོད་ ་འ ག་ངེས། ༡༣ ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་དང་
ད ི་སི་རལ་ ི་ ིམ་ ད་ལགས། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ ལ་ ེའི་ ོད་ནས་ཇི་ ར་དམོད་པ་ཐེབས་པའི་ ལ་ ་

ར་བ་བཞིན། ད་ ་བདག་གིས་དེ་བཞིན་ ་ ོད་ཅག་ལ་མགོན་ བས་གནང་ ེ། མི་གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་
ལ་བདེ་ ིད་དང་པ་༼ཡང་ན། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་བདེ་ ིད་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽

མས་ཞེས་འབོད་ ་འ ག་ངེས་པས། ོད་ཅག་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ལག་པ་ཤེད་དང་ ན་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་
ག ངས། ༡༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་བདག་གི་ གས་ ོ་ ་བ ག་
པའི་ བས་ ། བདག་གིས་ཇི་ ར་དགོངས་པ་བཞིན་གནོད་ ོན་ཕབ་ཅིང་ གས་འ ོད་ ེས་མ་ ོང་། ༡༥ ད་

་བདག་གིས་དེ་བཞིན་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་ ིན་ བས་གནང་འཆར་ཡོད་པས། ོད་
ཅག་ ག་མི་དགོས། ༡༦ ོད་ཅག་གིས་བ བ་པར་འོས་པ་ མས་ནི་འདི་ ་ ེ། མི་རེ་རེས་རང་གི་ ིམ་མཚས་
ལ་ ད་ཆ་བཤད་ ས་ག ང་ ང་མོ་དང་། མཁར་ ོ་ནས་གནས་ གས་བཞིན་ལེགས་ཉེས་ད ད་དེ་མི་ མས་
འཆམ་མ ན་ངང་གནས་ ་འ ག་དགོས། ༡༧ ས་ ང་སེམས་ ་ ིམ་མཚས་ལ་གནོད་པའི་ ་བ་ ན་མི་

ང་ལ། མནའ་ ན་མ་འབོར་བར་ཡང་དགའ་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་དག་འདི་དག་ནི་བདག་གི་
གས་ ང་བའི་ ལ་ཡིན་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༨ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་བཀའ་ང་ལ་བབས་པ་འདི་ ་ ེ། ༡༩ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་
ད་ ། ་བ་བཞི་བ་ ་བའི་ ང་གནས་ ང་བའི་ཉིན་མོ་དང་། ་བ་བ ན་པ་བ ་བའི་ ང་གནས་ ང་

བའི་ཉིན་མོ་དེ། ཡ་ ་ ་ ིམ་ ད་ ི་ ོ་ཞིང་ ིད་པའི་ཉིན་མོ་དང་ ོད་ ིད་ ི་ ས་མཚམས་ ་འ ར་ངེས་
པས། ོད་ཅག་ག ང་ ང་དང་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༢༠ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་
བོས་འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པའི་ ས་ ། ལ་ ེ་གཞན་ ི་མི་དང་མཁར་མང་པོའི་ ལ་མི་གནས་འདིར་
འོངས་པར་འ ར། ༢༡ མཁར་འདིའི་ནང་གི་ ལ་མི་ཚས་མཁར་གཞན་དེ་ལ། ངེད་ཅག་ ར་བ་ ར་བར་གཙ་
བོའི་བཀའ་ ིན་ ོང་བ་དང་། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་འཚལ་ ་འ ོ། ང་ཡང་འ ོའོ་ཞེས་ཟེར་བར་
འ ར། ༢༢ ི་ ེའི་མི་དང་ ལ་ ེ་ ག་པོའི་མི་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་འཚལ་འོངས་
ཤིང་། གཙ་བོའི་བཀའ་ ིན་ ོང་ ་འོངས་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༢༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་

། ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། མི་བ ་ ལ་ ེའི་རིགས་གཞན་པ་༼མ་ཡིག་ ་ ལ་ ད་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནས་
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འོངས་ཏེ། ཡ་ ་ ་བ་གཅིག་གི་ ་བ་ལ་འ ས་ནས། ངེད་ཅག་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ོའོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ངེད་ཅག་གིས་ ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཐོས་ ང་ཟེར་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༩ གཙ་བོའི་ཞལ་ ོན་ཧ་རག་ ལ་ ི་ད་མེ་སེག་ལ་མངོན་ ་ ར་ནས།༼འཇིག་ ེན་པ་དང་ད ི་སི་རལ་
རིགས་ ེའི་མིག་ ང་གིས་གཙ་བོ་དང་།༽ ༢ ཉེ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་ཧ་མད་དང་། ཚར་དང་། ཚ་དོན་

བཅས་ལ་ཡར་ ོས་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཁར་འདི་གཉིས་ ི་མི་ལ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ནོ༎ ༣ ཚར་
ིས་རང་གི་ཆེད་ ་མཁར་ ོང་བ ིགས་ནས་དེའི་ནང་ ་ད ལ་ ེ་མ་བཞིན་ ་བསགས་པ་དང་། གསེར་

བཙ་མ་ ང་ལམ་ ི་འདམ་བག་བཞིན་ ་བ ིགས་པས། ༤ གཙ་བོས་ཁོ་རང་མཐར་བ ད་དེ། ཁོའི་ ་མཚའི་
ེང་གི་བདག་དབང་མེད་པར་ ས་པ་དང་། ཁོ་རང་མེས་བ ེགས་པར་མཛད། ༥ ཨས་ཀ་ལོན་ ིས་དེ་མཐོང་

ནས་ ག་པ་དང་། ག་ཟས་དེ་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར། དེ་མིན་རེག་རོན་ ི་རེ་ ོས་མེད་པར་
ར་བས་ངོ་གནོངས་པར་ ར། ག་ཟས་ལ་ ེ་བར་འ ང་བར་མི་འ ར་ལ། ཨས་ཀ་ལོན་ལའང་ ལ་མི་ཡོད་

པར་མི་འ ར། ༦ མནལ་ ་ མས་ཨས་ཀ་ལོན་ ་ ོད་པ་དང་། བདག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ང་ ལ་མེད་པར་
ེད་ངེས་ཏེ། ༧ དེའི་ཁ་ནང་གི་ ག་ཐིགས་པའི་ཤ་དང་སོའི་དབར་ ི་ ག་ ོ་བའི་དངོས་པོ་ མས་བདག་

གིས་མེད་པར་ ེད་ངེས། ཁོ་རང་ ལ་ ་ ས་པའི་མི་ཡིན་པས་ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་དབང་བས། ཡ་ ་ འི་ ོད་
་རིགས་དཔོན་དང་འ ་ཞིང་། ཨེག་རོན་པ་ མས་ཡེ་ ས་པ་དང་འ ་བར་ ེད་ངེས།

༨ བདག་གིས་རང་གི་ ིམ་ ི་མཐའ་བཞི་ནས་ ར་བཏབ་ ེ། ད ་བོ་ མས་རང་དགར་ ་ ་མི་འ ག་ལ།
ག་ ལ་བ་ མས་ ང་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་ ་མི་འ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་མིག་གིས་དངོས་ ་རང་

གི་ ིམ་ལ་གཟིགས་ ོང་ ེད་པར་འ ར།
༩ ཙ་ཡོན་ ི་དམངས་ མ་པ། ཆེ་ཆེར་དགའ་བར་ ིས་ཤིག ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམངས་ མ་པ། དགའ་

འབོད་ ིས་ཤིག ོས་དང་། ོད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ ོད་ ི་གམ་ ་ ེབས་ ང་། ཁོ་ནི་ ང་བདེན་དང་ ོག་
ོབ་མཁན་དེ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁེངས་ ང་ ོས་བོང་ ་ ེ། བོང་ འི་ ་ ་བཞོན་པར་ ེད། ༡༠ བདག་གིས་

ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ཤིང་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམག་ ་མེད་པར་ ེད་ལ། ག ལ་འ ེད་ ེད་ ི་ག ་ཡང་མེད་
པར་ ་ངེས། ཁོས་ ལ་ ེ་ མས་ལ་ཞི་བདེའི་གཏམ་བཤད་པར་མ་ཟད། ཁོས་ ་རོལ་ ི་ ་མཚ་ནས་ཕ་རོལ་

ི་ ་མཚ་ལ་དབང་ ེད་པ་དང་། གཙང་བོ་ཆེན་པོ་ནས་སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་དབང་ ེད་པར་
འ ར། ༡༡ ཙ་ཡོན་ལགས། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་བཙན་ ་བ ང་བ་ མས་ ་མེད་པའི་དོང་ནང་ནས་ ོབ་
པར་བདག་གིས་ ོད་ཅགལ་ ག་གི་ཞལ་ཆད་བཞག་ཡོད། ༡༢ ོད་ཅག་བཙན་ ་བ ང་ཡང་རེ་ ོས་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་མཁར་ ོང་གི་ ོགས་ ་འཁོར་དང་། བདག་གིས་དེ་རིང་གསལ་བར་ ེད་ ་ཞིག་ལ། བདག་གིས་

ོད་ཅག་ལ་ བ་འ ར་ ི་བདེ་ ིད་བ ོལ་བར་འ ར།
༡༣ བདག་གིས་ཡ་ ་ ་ག ་ ་ ེད་ལ། བདག་གིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ག འི་ ེང་གི་མདའ་ ་ ེད་ངེས། ཙ་
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ཡོན་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ ི་ ་ མས་བ ལ་ཏེ། རོ་མའི་༼མ་ཡིག་ ། ཧེ་ལེན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་ ་
མས་ལ་ ོལ་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་རང་དཔའ་ ལ་ ི་ ི་བཞིན་ འོ༎ ༡༤ གཙ་བོ་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་མངོན་

པར་འ ར་བས། ཁོའི་མདའ་ནི་ ོག་འ ་བ་བཞིན་འཕེན་པར་འ ར། གཙ་བོ་ ེ་གཙ་བོས་ ་ ང་འ ད་
བཞིན། ོ་ ོགས་ ི་ ང་འ བ་ལ་བ ད་ནས་འ ོན་པར་འ ར། ༡༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ཁོ་ཚར་
མགོན་ བས་གནང་བས། ཁོ་ཚས་ད ་བོ་ ར་མིད་ ེད་ཅིང་ད ག་ ོ་ ོག་པས་བ ི་བར་འ ར། ཁོ་ཚས་
ཆང་འ ང་བ་བཞིན་ ་ ག་འ ང་ ེ་ང་རོ་ ོག་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ནི་ ག་གིས་ཁེངས་པའི་དཀར་ཡོལ་བཞིན་

་འ ར་ལ། བསང་ ིའི་མཐའ་བཞིར་ ག་ གས་པ་དང་ཡང་འ འོ༎ ༡༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་
ཚའི་ ་ཡིས་ཁོའི་དམངས་ མས་ ག་ ་ ར་གཟིགས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ ོབ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ནི་ཅོད་པན་ ེང་གི་ནོར་ ་བཞིན། ཁོའི་ ལ་ ་མཐོ་ ་འདེགས་པར་འ ར།༼ཡང་ན། ཁོའི་ ལ་

་འོད་འ ིན་པར་འ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༡༧ ཁོང་གི་ མས་བ ེ་ནི་ཇི་འ འི་ཆེ་ལ། ཁོང་གི་གཟི་ ིན་
ནི་ཇི་འ འི་ ས་པ་ལ་ཨང་། འ ་རིགས་ ་ ས་གཞོན་ འི་ ས་ ོབས་འཕེལ་ཞིང་། ཆང་གསར་ ིས་ན་ ང་
མ་ མས་གསོ་བར་འ ར་རོ༎

༡༠ ད ིད་ཆར་འཇོ་བའི་ ས་ཚགས་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོག་འོད་འ ་བའི་གཙ་བོ་ལ་ཆར་ ་བ ང་
ན། ཁོང་གིས་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་བ ད་ ི་ཕབ་ ེ། ར་བའི་ནང་གི་ ོ་ཚད་ ི་རིགས་ མས་ ེས་ ་

འ ག་ངེས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིམ་ ི་ ་ཡིས་བ ན་པ་ནི་ ོངས་པ་ཡིན་ཞིང་། མོ་བས་མཐོང་བ་ནི་ ན་མ་
ཡིན་ལ། ི་ ས་བ ག་མཁན་ མས་ ིས་བཤད་པའང་ ི་ ས་ ན་མ་ ེ། ཁོ་ཚས་གང་དགར་མི་ལ་སེམས་
གསོ་ ེད་པ་ཡིན་པས། མི་ མས་ནི་ ག་འ མས་པོར་ ར་བ་བཞིན་ ི་བོ་མེད་པའི་ ག་བ ལ་ ིས་ཐེབས་
པར་འ ར། ༣ བདག་གི་ གས་ ོ་བ་ ི་བོའི་ ེང་ ་ ར་ཞིང་། བདག་གིས་ར་ ག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ ེ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་རང་གི་ ག་ འམ། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་
གཟིགས་ ོང་གནང་ནས། ཁོ་ཚ་ག ལ་ལ་ གས་པའི་ ་མཆོག་དང་འ ་བར་ ེད་ངེས། ༤ ཁང་པའི་ ར་ ོ་
དང་། གཟེར་མ་དང་། ག ལ་འ ེད་ ེད་ ི་ག ་དང་། དབང་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༥ ཁོ་
ཚ་ནི་དཔའ་ ལ་དང་འ ་བར་ད ་བོའི་ཚགས་ མས་ ང་ལམ་ ི་འདམ་བག་གི་ནང་ ་ ོག་པས་བ ི་བར་
འ ར། ཁོ་ཚས་ག ལ་འ ེད་པར་ ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ་མི་

མས་ ང་ངོ་གནོངས་པར་འ ར། ༦ བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་བ ན་པར་ ེད་པ་དང་། ཡོ་སེབ་ ི་
ིམ་ ད་ བས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ ིར་འ ིད་པར་འ ར། ཁོ་ཚ་ ར་འདོར་མ་ ོང་བ་བཞིན་ ། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་
ིང་ ེ་བ ེད་པར་འ ར། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡིན་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན་ལ།

བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ོན་འདེབས་ཞལ་བཞེས་ ེད་པར་འ ར། ༧ ཨེམ་ར་ཡིམ་པ་ མས་ནི་དཔའ་ ལ་དང་
འ ་བར་འ ར་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་སེམས་ནི་ཆང་འ ང་བ་ཇི་བཞིན་ ོ་བས་བ ས་ལ། ཁོ་ཚའི་ ་ ་མོས་ ང་དེ་
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མཐོང་ནས་འགའ་བར་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་སེམས་ནི་གཙ་བོའི་ ེན་ ིས་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་འ ར། ༨ བདག་
གིས་ ད་ཆེན་པོ་བཏོན་ནས་ཁོ་ཚ་ ན་ ་བ ་བར་ ། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་བ བས་ཟིན་པས། ཁོ་ཚའི་མི་ ངས་
ནི་ ོན་ཆད་མང་ ་འཕེལ་བ་ཇི་བཞིན་མང་ ་འཕེལ་བར་འ ར། ༩ བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ལ་ ེ་གཞན་ ་
གཏོར་བར་མཛད་ ང་༼ཡང་ན། ངེས་པར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽། ཁོ་ཚས་ ང་རིང་གི་ ལ་ནས་བདག་ ན་
པར་ ེད་པས། ཁོ་ཚའི་ ་ ་མོ་འཚ་བར་མ་ཟད་ ིར་ཡང་ལོག་པར་འ ར། ༡༠ བདག་གིས་ ར་ཡང་ཁོ་ཚ་ཨེ་
ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་ ིད་དེ་ ིར་ཐོན་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ཨ་ ར་ ི་ ལ་ནས་བ ས་ཏེ་ ིར་ཐོན་ནས། གིལ་ཨད་དང་
ལི་བ་ནོན་ ི་ ལ་ ་འོངས་པར་འ ར་བ་དང་། ལ་འདི་ལའང་ཁོ་ཚ་ཤོང་བར་མི་འ ར། ༡༡ གཙ་བོས་ ག་
མཚ་བ ད་ཅིང་ ་མཚའི་ བས་ ང་ ེ། ནེ་ལེལ་གཙང་བོའི་གཏིང་ཟབ་མོ་དེ་ཡང་ ེམ་པར་འ ར་བ་དང་།
ཨ་ ར་ ི་ང་ ལ་ཉམས་དམས་པར་ ེད་ལ། ཨེ་ཇིབ་ ི་དབང་ཆ་ཡང་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༡༢ བདག་གིས་ཁོ་
ཚས་བདག་བ ེན་ན་ད་གཟོད་བ ན་པོར་གནས་ བ་པ་དང་། ་བ་ཅི་ ེད་ ང་བདག་གི་མཚན་བ ར་
དགོས་པར་ འོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༡༡ ལི་བ་ནོན་ལགས། ོད་ ིས་ ོ་ ེས་ཏེ་ ག་ཤིང་ མས་མེར་བཟའ་ ་ གས་ཤིག ༢ གསོམ་ ོང་
ལགས། ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ག་ཤིང་འ ེལ་བར་ ར། ཡིད་ ་འོང་བའི་ཤིང་ མས་

བ ག་པར་ ར། བ་ཤན་ ི་བེ་ཤིང་ལགས། ཆོ་ངེ་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཚང་ཚང་གི་ནགས་ཚལ་འ ེལ་
ཟིན། ༣ ཉོན་དང་། ི་བོའི་ཆོ་ངེའི་ ་ཐོས་ ང་། དེ་ནི་ཁོ་ཚའི་ ོབས་འ ོར་ ན་པའི་ ་ས་བ ག་ཟིན་པས་
ཡིན། སེང་གེ་གཞོན་ ས་ངར་ ད་ ོག་པའི་ ་ཐོས་ ང་། དེ་ནི་ཡོ་དན་ ་བོའི་འ མ་ ི་ནགས་ཚལ་ ོངས་
པར་ ར་བས་ཡིན།

༤ གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཟེ་ཀར་ ཱ། ོད་ནི་བཤའ་ ག་འདི་དག་གི་ ི་བོ་ ོས། ༥ དེ་
དག་ཉོ་མཁན་ ིས་དེ་དག་བཤས་ ང་། རང་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད། དེ་དག་འཚང་མཁན་ ིས། གཙ་བོ་ནི་
བ གས་པར་འོས་ཏེ། ང་རང་ ག་པོར་བ ར་ཞེས་ཟེར་བས། དེ་དག་འཚ་ ོང་ ེད་མཁན་ ིས་ ང་དེ་དག་
ལ་ ིང་ ེ་མི་བ ེད་ཅེས་ག ངས། ༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ད་ནས་བ ང་བདག་གིས་ ལ་འདིའི་ ལ་མི་ལ་

ིང་ ེ་མི་བ ེད་པར། དམངས་འདི་དག་རང་རང་གི་ ིམ་མཚས་དང་ཁོ་ཚའི་ ལ་པོའི་ལག་ ་ ོད་པར་
འ ར། དེ་དག་གིས་ ལ་འདི་བ ག་པར་ ས་ ང་བདག་གིས་དམངས་འདི་ མས་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ ོབ་
པར་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༧ དེ་ནས། ངས་བཤའ་ ག་འདི་དག་ ེ། ག་ ་ལས་ཆེས་ ག་བ ལ་ ་ ར་བའི་ ག་ མས་འཚས་པ་
ཡིན། ངའི་ལག་ ་ད ག་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། ད ག་པ་གཅིག་གི་མིང་ལ་ ིན་ཅན་དང་། ཅིག་ཤོས་ ི་མིང་ལ་
འ ེལ་ཐག་ཅེས་མིང་བཏགས་ནས། ངས་ ག་ ་འཚས་པ་ཡིན། ༨ ་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ངས་ ི་བོ་ག མ་

ི་ ོག་བཅད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་སེམས་ནི་དེ་དག་ ན་ཞིང་། དེ་དག་ ང་ང་ལ་ ན་ ང་ ེས་
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ནས་ཡོད། ༩ ངས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ཅག་འཚ་བར་མི་ ེད། འཆི་མཁན་ མས་འཆི་ ་ གས། གསད་པར་
འ ར་བ་ མས་གསོད་ ་ གས། ལ་ ་ ས་པ་ མས་ནི་ཕན་ ན་བཟའ་ ་ གས་ཞེས་ ས། ༡༠ ངས་མིང་
ལ་ ིན་ཅན་ཞེས་པའི་ད ག་པ་དེ་བཅག་གོ། དེ་ནི་ངས་དམངས་ཡོད་ཚད་ལ་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་དེ་དོར་བའི་

གས་ཡིན། ༡༡ ཉིན་དེར་ངས་དེ་བཞིན་ ་དོར་བ་ཡིན། དེ་ ར་ང་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པའི་ ག་བ ལ་དང་
འ ད་པའི་ ག་ མས་ ིས་ངས་བཤད་ ིན་པ་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡིན་པ་ ོགས་པར་འ ར་རོ༎ ༡༢ ངས་དེ་
དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདེན་པར་མཐོང་ན། ང་ལ་ ་ཕོགས་ ིན་དང་། དེ་ ར་མི་ ེད་ན་མཚམས་འཇོག་གོ་
ཞེས་ ས་པས། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ ་ཕོགས་ ོར་ མ་ ་རེ་ ད་པ་ཡིན། ༡༣ གཙ་བོས་ང་ལ། འབངས་མི་ མས་

ིས་བདེན་པར་ཐག་བཅད་པའི་ ་ཕོགས་དཀོར་མཛད་ ི་ནང་ ་ག གས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ངས་ ོར་
མ་ ་ཡོད་པ་དེ་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ི་དཀོར་མཛད་ནང་ ་ག གས། ༡༤ དེ་མིན་ངས་འ ེལ་ཐག་

ཅེས་བཏགས་པའི་ད ག་པ་དེ་ཡང་བཅག་གོ། དེ་ནི་ངས་ཡ་ ་ ་དང་ད ི་སི་རལ་ ན་ འི་བ ེ་བ་བཅད་
པའི་ གས་ཡིན།

༡༥ ཡང་གཙ་བོས་ང་ལ། ོད་ ིས་ ར་ཡང་ ན་ ོངས་པ་ མས་ ིས་བཀོལ་བའི་ ོད་ཆས་ཤིག་ལོངས་
དང་། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ལ་འདིར་ ི་བོ་ཞིག་གཞག་པར་ ། ཁོས་འཆི་བ་ མས་འཆི་ ་འ ག་
ཅིང་། བོར་བ་ མས་འཚལ་བར་མི་ ེད་པ་དང་། ས་མ་ མས་ལ་ ན་གསོ་མི་ ེད་ལ། ཤ་ཤེད་ ས་པ་ མས་
འཚ་བར་མི་ ེད་པར་མ་ཟད། ག་ཚན་པོ་ མས་ ི་ཤ་བཟའ་ཞིང་དེའི་ ིག་པ་འགས་པར་ ེད། ༡༧ མདོ་མེད་
པའི་ ི་བོས་ ག་ ་དོར་བས་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ིའི་འཇིགས་པ་ཁོའི་ད ང་བ་དང་མིག་གཡས་
པའི་ ེང་ ་ཕོག་ ེ། ཁོའི་ད ང་བ་ཡོངས་ ་ མ་ཞིང་། ཁོའི་མིག་གཡས་པ་རིབ་ཅིང་ཞར་བར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༡༢ འདི་ནི་གཙ་བོས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོར་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ཡིན།
ནམ་མཁའ་བཏིངས་ཤིང་ས་གཞིའི་ ང་བ གས་ལ། མིའི་ཁོང་གི་ མ་ཤེས་འགོད་མཁན་

ི་གཙ་བོས། འདི་ ད་ ། ༢ བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཐའ་གཞན་ ིས་བ ོར་བའི་ ས་ ། མཐའ་བཞིའི་
ལ་ ེ་དག་གི་དམངས་ནི་མི་ མས་བཟི་ ེད་ ི་ཕོར་བ་ ་བ ར་ངེས། ཞལ་ ོན་འདི་ནི་ཡ་ ་ འི་ ོར་

ལའང་དེ་བཞིན་ འོ༼ཡང་ན། ཡ་ ་ ་ལའང་དེ་ ར་ཡིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽༎ ༣ ཉིན་དེར། བདག་གིས་
ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་ཁོ་ལ་ ོལ་ ིར་ ན་ ་འ ས་པའི་དམངས་ཡོད་ཚད་ལ་མཚན་ན་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་བ ར་
ཏེ། ཡར་འདེགས་མཁན་ མས་ ས་ ་འ ག་ངེས། ༤ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། བདག་གིས་

་ཐམས་ཅད་འ ོགས་ ་འ ག་ཅིང་། ་ལ་བཞོན་མཁན་ མས་ ོ་ ་འ ག་ངེས། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་
ིམ་ ད་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་ ེ། ལ་ ེ་གཞན་པའི་ ་ཐམས་ཅད་ ི་མིག་ཞར་ ་འ ག་གོ། ༥ ཡ་ ་ འི་

རིགས་དཔོན་ ི་སེམས་ ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ མས་ ིས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་
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བ ེན་པས། ཁོང་ཉིད་ངེད་ཅག་གི་ ོབས་ གས་ ་ ར་ཞེས་ ན་པར་འ ར།
༦ ཉིན་དེར། བདག་གིས་ཡ་ ་ འི་རིགས་དཔོན་ནི་ ད་ཤིང་ནང་ ་མེ་ཕོར་དང་། ེ་ཕོན་ནང་ ་དཔལ་

འབར་ ང་བ་བཞིན་མཛད་དེ། དེ་དག་གིས་གཡས་གཡོན་དང་མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་དམངས་
མས་བ ེག་པར་འ ར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ མས་ ར་ ི་ ོད་གནས་ཏེ། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོད་པར་འ ར།

༧ གཙ་བོས་ཐོག་མར་ཡ་ ་ འི་རས་ ར་ ོབ་པར་ ེད། དེ་ ར་མ་ ས་ན། ་བིད་ ིམ་ ད་ ི་གཟི་བ ིད་
དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མིའི་གཟི་བ ིད་ཡ་ ་ ་ལས་ ག་པར་འ ར་ངེས།

༨ ཉིན་དེར། གཙ་བོས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མིར་མགོན་ བས་མཛད་དེ། ཁོ་ཚའི་ ོད་ནས་ཉམ་ ང་ ་
ར་བ་ མས་ ་བིད་དང་འ ་བར་ ེད་ལ། ་བིད་ ིམ་ ད་ནི་ ་དང་། ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་བ ོད་པའི་གཙ་

བོའི་ཕོ་ཉ་དང་འ ་བར་འ ར་ངེས། ༩ ཉིན་དེར། བདག་གིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོལ་བའི་ ལ་ ེ་སོ་སོའི་
དམངས་ མས་ཚར་གཅད་པར་ གས་ཐག་བཅད་ཡོད།

༡༠ བདག་གིས་ ིན་ བས་དེ་དང་གཞན་ ིས་རེ་ ་ ེད་པའི་ གས་ཉིད་དེ། ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་དང་ཡེ་
་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མིའི་ ེང་ ་འ ོ་བར་འ ར། དེ་དག་གིས་བདག་༼ཡང་ན། ཁོ་ཞེས་བ ར་བར་ ། ལེ ་

འདིར་འདི་ ར་བ ར་དགོས།༽ ེ། དེ་དག་གིས་ ་ལ་བ ན་པ་དེ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་འ ར། བདག་གི་
ཆེད་ ་ ་གཅིག་ ་ཤི་བ་བཞིན་ ོ་བས་ག ང་བར་འ ར་ལ། བདག་གི་ཆེད་ ་ ་ཆེ་བ་ཤི་བ་བཞིན་ཡིད་ ོ་
བར་འ ར། ༡༡ ཉིན་དེར། མེ་གིད་དོ་བདེ་ཐང་གི་ཧ་དད་རིམ་མོན་ ི་ ོ་ག ང་བཞིན། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོ་
ག ང་ཆེ་ཆེར་འཕེལ་བར་འ ར། ༡༢ ལ་ཁོངས་ ་གནས་པའི་ ིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་ ོ་ག ང་གིས་མནར་
བར་འ ར། ་བིད་ ིམ་ ད་ ི་ ེས་པ་ མས་ཁེར་ ང་དང་། ་མོ་ མས་ཁེར་ ང་ ་ ོད་པར་འ ར། ན་
ཐན་ ིམ་ ད་ ི་ ེས་པ་ མས་ཁེར་ ང་དང་། ་མོ་ མས་ཁེར་ ང་ ་ ོད་པར་འ ར། ༡༣ ལེ་ཝེའི་ ིམ་

ད་ ི་ ེས་པ་ མས་ཁེར་ ང་དང་། ་མོ་ མས་ཁེར་ ང་ ་ ོད་པར་འ ར། ཤིམ་ཨིའི་ ིམ་ ད་ ི་ ེས་
པ་ མས་ཁེར་ ང་དང་། ་མོ་ མས་ཁེར་ ང་ ་ ོད་པར་འ ར། ༡༤ དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ ིམ་ ད་

མས་ལས་ ང་ ེས་པ་ མས་ཁེར་ ང་དང་། ་མོ་ མས་ཁེར་ ང་ ་ ོད་པར་འ ར༎

༡༣ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ་བིད་ ིམ་ ད་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་མི་ མས་ལ་ ་ ོ་ཞིག་ ེས་ཏེ། ངན་
ཉེས་དང་མི་གཙང་བ་ མས་འ ད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་

འདི་ ད་ ། ཉིན་དེར། བདག་གིས་འ ་ ་ མས་ ི་མིང་ས་ ེང་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། ད་ནས་བ ང་
གཞན་ ིས་མི་ ན་པར་ ེད་ལ། ལ་འདིར་ད་ནས་བ ང་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་དང་སེམས་མི་གཙང་བ་

མས་ ང་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༣ ད་ ང་ ང་ ོན་མཁན་ ང་ན། ཁོ་རང་བ ེད་མཁན་ ི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་
ཁོ་ལ། ོད་རང་འཚ་བར་མི་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ ན་མ་
བ ན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་བར་མ་ཟད། ཁོ་རང་བ ེད་མཁན་ ི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ཁོས་ ང་ ན་མ་ ོན་པའི་ བས་
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་ཁོ་རང་འབིག་པར་འ ར། ༤ ཉིན་དེར། ང་ ོན་མཁན་ཡིན་མདོག་གིས་ ང་ ོན་པ་ མས་རང་གིས་
བཤད་པའི་ ི་ ས་ལ་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་ལ། བལ་ ་ ོན་ཏེ་གཞན་བ ་བར་ཡང་མི་ ེད་པར། ༥ ཁོས་
འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ང་ ོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ནི་ས་ཞིང་ ོ་མཁན་ཡིན། ང་ནི་ ང་ ས་ནས་གཞན་ ི་ ན་
གཡོག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༦ གཞན་ ིས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་ད ང་བ་གཉིས་ ི་བར་ ་ཕོག་པའི་ ས་དེ་ཅི་ཡིན་
ཞེས་ ིས་ན། ཁོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ང་ལ་ཤ་ཉེའི་ ིམ་ནས་ཕོག་པའི་ ས་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ག ངས།

༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ི་མ ང་ལགས། ཡར་ལོངས་ལ་བདག་གི་ ི་བོ་དང་བདག་
གི་ ོགས་པོ་ལ་ ོལ་ཅིག ི་བོ་ལ་ཕར་ ོལ་ ་ན། ག་འཐོར་བར་འ ར་བ་དང་། བདག་གིས་ ག་གིས་ཉམ་

ང་ མས་ལ་ ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༨ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལ་འདིའི་མི་ མས་ལས་ མ་ཆའི་
གཉིས་མཐར་བ ད་དེ་འཆི་བར་འ ར་ལ། མ་ཆའི་གཅིག་ ར་བཞིན་འཚ་བར་འ ར། ༩ བདག་གིས་ མ་
ཆའི་གཅིག་མེ་ལ་བཞག་ ེ། ད ལ་བ ་ ངས་ ེད་པ་བཞིན་དེ་དག་བ ་ ངས་ ། གསེར་བ ར་བ་བཞིན་
དེ་དག་བ ར་བར་ ། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་ཅིང་། བདག་གིས་དེ་དག་གིས་ ས་པ་

མས་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་འ ར། བདག་གིས་འདི་ནི་བདག་གི་ ་འབངས་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། དེ་
དག་གིས་ ང་། གཙ་བོ་ནི་བང་ཚའི་ ་ཡིན་ཟེར་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ལ་ཉེའོ༎ དེ་ ས་ ོད་ ི་ ་ནོར་གཞན་ ིས་འ ོག་ཅིང་། ོད་ཅག་གི་
ོད་ནས་འཐོར་བར་འ ར། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་བ ས་ནས་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ལ་ག ལ་འ ེད་པར་འ ར་ཏེ། མཁར་གཞན་ ིས་ལེན་ཞིང་ཁང་པ་འ ོག་པ་དང་། ད་མེད་མི་
གཙང་བར་བཟོ་ཞིང་། མཁར་ནང་ནས་དམངས་ ི་ ེད་ཀ་བཙན་ ་འ ེར་བར་འ ར། ལ་ ་ ས་པའི་
དམངས་ མས་ནི་མཁར་ནང་ནས་མཐར་བ ད་པར་མི་ འོ༎

༣ དེ་ ས། གཙ་བོས་ ོན་ཆད་ག ལ་བ ེས་པ་བཞིན་ ། ལ་ ེ་དེ་དག་དང་ག ལ་འ ེད་པར་འ ར།
༤ ཉིན་དེར། ཁོང་གི་ཞབས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མ ན་ ོགས་ན་ཁ་ཤར་ ་བ ས་པའི་ཁ་ ར་བོའི་ཤིང་གི་ ེང་ ་
འགོད་པར་འ ར་བས། རི་བོ་དེ་ད ིལ་ནས་གས་གཉིས་ ་ ེས་ཏེ། ཤར་ནས་ བ་ ་ ང་བ་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ ་འ ར་ངེས་ཤིང་། རི་བོའི་ ེད་ཀ་ ང་དང་། ེད་ཀ་ ོ་ ་ ོ་བར་འ ར། ༥ ོད་ཅག་བདག་གི་རི་བོ་
ལས་ ང་བའི་ ང་བ་དེ་ལས་འ ོ་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རི་བོ་ལས་ ང་བའི་ ང་བ་འདི་ཨ་ཟལ་ ི་བར་ ་
བ ིངས་ཡོད། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ་ཟི་ ཱས་ ིད་ ོང་བའི་ བས་ ། མི་ མས་ས་འ ལ་གཡོལ་ཆེད་ ་ ོས་པ་
བཞིན་ ོད་ཅག་འ ོ་བར་འ ར། གཙ་བོ་ ེ། བདག་གི་ ་འབེབས་ཤིང་། དམ་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ཁོང་མཉམ་

་ཕེབས་ངེས།
༦ ཉིན་དེར། འོད་མེད་དེ། འོད་ག མ་ ིར་ ད་པར་འ ར། ༧ ཉིན་དེར། གཙ་བོས་མ ེན་པ་ནི་ཉིན་དཀར་

མ་ཡིན་ལ་མཚན་མོའང་མ་ཡིན་པར། མཚན་མོའི་ ས་ ་ ེབས་ན་ད་གཟོད་འོད་འ ང་བར་འ ར།
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༨ ཉིན་དེར། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ་གསོན་པོ་འ ང་བར་འ ར་བ་དང་། ་བོའི་ ེད་ཀ་ཤར་ ་མཚའི་
ོགས་ ་འབབ་པ་དང་། ེད་ཀ་ བ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་འབབ་པ་ ེ། ད ར་ད ན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ ར་

འབབ་པར་འ ར་རོ༎ ༩ གཙ་བོ་ནི་ ལ་ཡོངས་ ི་ ལ་པོར་འ ར་ངེས། ཉིན་དེར་གཙ་བོ་ནི་འ ན་ ་མེད་
པར་འ ར་ལ། ཁོང་གི་མཚན་ཡང་འ ན་ ་དང་ ལ་བར་འ ར་ངེས། ༡༠ ལ་ཐམས་ཅད་དེ། གེ་བ་ནས་ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ོ་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་རིམ་མོན་ ི་བར་ ་ཡ་རམ་ ་འ ར་ངེས། ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་བེན་ཡ་མིན་ནས་
ོ་དང་པོ་དང་། དེ་ནས་ ར་ ོ་དང་། དེ་མིན་ཧན་ནེ་ཨེལ་ ི་མཁར་ ོང་ནས་ ལ་པོའི་ཆང་གཞོང་གི་བར་ ་
ོན་བཞིན་མཐོ་ ་གནས་པར་འ ར། ༡༡ མི་ མས་དེའི་ནང་ ་བ ད་ན། དམོད་པ་འཕོག་པར་མི་འ ར་ཏེ།

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་པ་ མས་བདེ་བར་ ོད་པར་འ ར།
༡༢ གཙ་བོས་གནོད་ ོན་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ག ལ་འ ེད་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མི་ལ་ ོལ་བར་

འ ར། ོལ་བའི་ ལ་ནི་འདི་ ་ ེ། དེ་དག་ ང་བ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་འ ེང་བའི་ ས་ ་ ས་ ི་ཤ་ མས་
་བར་འ ར། མིག་ནི་མིག་ཀོང་ནས་ མ་པ་དང་། ེ་ནི་ཁ་ནང་ནས་ ལ་བར་འ ར། ༡༣ ཉིན་དེར། གཙ་བོས་

ཁོ་ཚ་ཆེ་ཆེར་འ ག་ ་འ ག་ངེས། དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་བ ང་ཞིང་ལག་པ་བཏེགས་ནས་ ོལ་བར་འ ར་
ལ། ༡༤ ཡ་ ་ ས་ ང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ག ལ་འ ེད་པར་འ ར། དེ་ ས། མཐའ་བཞིའི་ ལ་ ེ་ མས་ ི་

་ནོར་ཏེ། གསེར་ད ལ་དང་ ན་གོས་མང་པོ་གཞན་ ིས་ ད་པར་འ ར། ༡༥ དེ་དང་འ ་བའི་གནོད་ ོན་
ཞིག་ ་དང་། ེལ་དང་། ་མོང་དང་། བོང་ ་དང་། ར་བའི་ནང་གི་ ོ་ གས་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་འབབ་
པར་འ ར།

༡༦ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པའི་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་ ལ་ན་ ས་པ་ མས་ནི། ལོ་རེ་རེ་བཞིན་ ེ་བོ་
ཆེན་པོའམ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་ ག་ ེད་ ་འོངས་པ་དང་། རས་ ར་ ི་ནང་ ་ ོད་པའི་ ས་
ཆེན་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ ས་ ེང་གི་རིགས་ ེ་ཐམས་ཅད་ལས། ེ་བོ་ཆེན་པོའམ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་

ག་ ེད་པར་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་མི་འོངས་པ་ ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་ས་ ེང་ ་ཆར་འབབ་པར་མི་འ ར།
༡༨ གལ་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ ི་རིགས་ ེ་ མས་ཡར་མ་འོངས་ན། དེ་དག་གི་ས་ ེང་ འང་ཆར་འབབ་པར་མི་འ ར།
རས་ ར་ ་ ོད་པའི་ ས་ཆེན་ ང་ ་མི་འོངས་པ་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མི་ལའང་། གཙ་བོས་གནོད་ ོན་འདིས་

ོལ་བར་འ ར། ༡༩ འདི་ནི་ཨེ་ཇིབ་ ི་ཆད་པ་དང་། རས་ ར་ ་ ོད་པའི་ ས་ཆེན་ ང་ ་མི་འོངས་པའི་
ལ་ ེ་གཞན་ མས་ ི་ཆད་པ་ཡིན།

༢༠ ཉིན་དེར། འི་ ེ་ན་ཡོད་པའི་ ིལ་ འི་ ེང་ འང་།༼གཙ་བོའི་ ིར་ ་དམ་པར་ ར་༽ཞེས་ཡི་གེ་
འ ང་བར་འ ར་བ་དང་། གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་ཡོད་པའི་ ་ངའང་བསང་ ིའི་མ ན་ ི་ ་ང་དང་
འ ་བར་འ ར་ངེས། ༢༡ ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ་ང་ཐམས་ཅད་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་མཆོག་
གི་ ིར་ ་དམ་པར་འ ར་ངེས། མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ མས་ ིས་ ་ང་འདི་ ེར་འོངས་ནས་དེའི་ནང་ ་
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ཤ་འཚད་པར་འ ར། ཉིན་དེར། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་དམ་པའི་གནས་ ་ཀན་ཨན་པ་ མས་ཡོད་
པར་མི་འ ར་རོ༎ ༎



ང་ ོན་པ་མལ་ཨ་ཀིའི་མདོ།

༡ གཙ་བོས་མལ་ཨ་ཀི་བ ད་ནས། ད ི་སི་རལ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ ོན་ནི་འདི་ ་ ེ།
༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ལ་གཅེས་ ང་། ོད་ཅག་གིས། ེད་ ིས་

དོན་གང་ཞིག་གི་ ེང་ནས་ངེད་ཅག་ལ་གཅེས་པ་མཚན་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ག ངས། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཨེ་
སེབ་ནི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་བོ་མ་ཡིན་ནམ། ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ཡ་ཀོབ་གཅེས་པར་འཛན་ཞིང་། ༣ བདག་ནི་ཨེ་
སེབ་ལ་ ང་བས། དེའི་རི་ ང་ ོངས་པར་བ ར་བ་དང་། དེའི་ས་ ལ་ཐང་ ོང་གི་ ི་ ང་ལ་གནང་བ་ཡིན་
ཞེས་ག ངས། ༤ ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ད་ ་བ ག་ཟིན་ ང་། ཞིག་རལ་ ་ ར་བ་

མས་ ར་གསོ་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚར་ཅི་འདོད་ ་ ར་
གསོ་ ་ གས་དང་། བདག་གིས་བཤིག་པར་ འོ༎ མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ལ་ལ་ངན་ཉེས་ ི་ ལ་ཁོངས་
དང་། ཁོ་ཚའི་དམངས་ལ་གཙ་བོ་གཏན་ ་ ང་བའི་དམངས་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། ༥ ོད་ཅག་གིས་མིག་
གིས་དངོས་ ་མཐོང་བར་མ་ཟད། ད་ ང་། གཙ་བོ་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་མངའ་ཁོངས་མ་ཡིན་པ་ མས་ ིས་

ང་ བས་ཆེན་ ་བ ར་བར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༦ བདག་གི་མཚན་ལ་ ང་ ང་ ེད་པའི་མཆོད་དཔོན་ མ་པ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ ོད་

མས་ལ། ་ཡིས་ཕ་གོང་ ་བ ར་བ་དང་། གཡོག་པོས་བདག་པོར་མོས་ ས་བ ེད། བདག་ནི་ཕ་ཡིན་ཡང་།
བདག་གོང་ ་བ ར་མཁན་དེ་གང་ ་ཡོད། བདག་གི་བདག་པོ་ཡིན་ཡང་། བདག་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་
དེ་གང་ ་ཡོད། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་དོན་གང་གི་ ེང་ནས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་ ང་ ང་ ས་
པ་ཡིན་ཟེར། ༧ ོད་ཅག་གིས་མི་གཙང་བའི་ཟས་བདག་གི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ ེ། ད་ ང་འདི་ ད་ །
ངེད་ཅག་གིས་དོན་གང་གི་ ེང་ནས་ ེད་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་
བོའི་ཅོག་ཙ་ལ་ ང་ ང་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས་པས་ཡིན། ༨ ོད་ཅག་གིས་མིག་ཞར་བ་ མས་མཆོད་པར་ ལ་
བ་འདི་ནི་ངན་མ་ཡིན་ནམ། ོལ་བོ་དང་ནད་ཅན་ མས་ ལ་བ་འདི་ནི་ངན་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་རང་གི་

ོངས་དཔོན་ལ་ ལ་དང་། ཁོ་རང་ ོད་ལ་དགའ་ ིད་དམ། ོད་ ི་ཁ་ངོ་ལ་བ ་ ིད་དམ་ཞེས་ད ང་ཚགས་
ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ ད་ ་བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ་ལ་རེ་འབོད་ ེད་པའི་ཁ་ཏ་ ེད། དེ་ ར་ ས་

ན། ཁོང་གི་ངེད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་འ ར། ིང་བོ་མེད་པའི་མཆོད་པ་འདི་ནི། ོད་ཅག་གི་ལག་
བ ད་དེ་འོངས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་གི་ཁ་ངོ་ལ་བ འམ་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་
ག ངས། ༡༠ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་དམ་པའི་གནས་ ི་ ོ་གཏན་པར་ཤོག དེ་ ར་མ་ ས་ན། ོད་
ཅག་གིས་བདག་གི་བསང་ ིའི་ ེང་ ་མེ་ ར་བར་ ེད། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་
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ནི་ ོད་ཚར་མི་ད ེས་ལ། ོད་ཅག་གི་ལག་ནས་མཆོད་ ས་ ང་ལེན་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།
༡༡ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉི་ཤར་ ི་ ལ་ནས་ཉི་ བ་ ི་བར་ ་ཡོད་པའི་ ི་ ེ་

མས་ ི་ ོད་ ། བདག་གི་མཚན་ནི་ཆེ་ ་བ ར་རོ༎ ས་ ོགས་སོ་སོར་མི་ མས་ ིས་བདག་གི་མཚན་གོང་
་བ ར་ནས་ ོས་བ ོན་པ་དང་། མཆོད་ ས་གཙང་མ་འ ལ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་མཚན་

ནི་ ི་ ེའི་ ོད་ ་ཆེ་ ་བ ར་རོ༎ ༡༢ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་ ོད་པ་ ེད་ཅིང་། འདི་
ད་ ། གཙ་བོའི་ཅོག་ཙ་ནི་མི་གཙང་ལ། དེའི་ ེང་ ་ཟས་རིགས་ལའང་ ང་ ང་ ས་ཆོག་ཅེས་ཟེར། ༡༣ ད་
ང་ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ་བ་འདི་དག་ནི་ཇི་འ འི་ ན་པ་ལ་ཨང་ཟེར་ཞིང་། ད་ ང་ ་དགོད་ ང་
ེད་ཅེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ོད་ཅག་གིས་འ ོག་པ་དང་། ོལ་བོ་དང་། ནད་ཅན་
མས་མཆོད་པར་ ལ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ལག་ནས་ལེན་ ིད་དམ་ཞེས་གཙ་བོའི་ག ངས། ༡༤ གཡོ་
་ ེད་མཁན་དེའི་ ག་ ར་ ག་ ག་ཡོད་ ང་། ཁོས་དམ་བཅའ་བའི་ ས་ ་དབང་བོ་ ོན་ཅན་ མས་

གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་ ེད་པས། མི་འདི་ལ་དམོད་པ་འབོར་བར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ ེ་བོ་ཆེན་པོ་
དང་། བདག་གི་མཚན་ནི་ ི་ ེའི་ ོད་ ་འཇིགས་པར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་
ག ངས༎

༢ མཆོད་དཔོན་ མ་པ། བཀའ་ ང་འདི་ནི་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བ་ཡིན།
༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པར་མ་ཟད།

དེ་སེམས་ འང་མི་འཛན་པར་གཟི་བ ིད་བདག་གི་མཚན་ལ་དབང་ ་མ་བ ག་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་
དམོད་པ་ཕབ་ ེ། ོད་ཅག་གི་བདེ་ ིད་དམོད་པར་བ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་བཀའ་ ང་
སེམས་ ་མ་བ ང་བས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དམོད་པ་བོར་ཟིན། ༣ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ེས་རབས་
པ་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་པར་མ་ཟད། ོད་ཚའི་ ོ་ གས་ ི་མི་གཙང་བ་ ོད་ཅག་གི་ངོ་ ་བ ོས་ནས། ོད་
ཅག་མི་གཙང་བ་དང་མཉམ་ ་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༤ བདག་གིས་བཀའ་ ང་འདི་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བ་
ནི། བདག་དང་ལེ་ཝེའི་༼ཡང་ན། ལེ་ཝེ་བ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽བར་ ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ན་རིང་
བོར་གནས་པ་ ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ༥ ོན་ཆད་
བདག་གིས་ཁོ་ལ་ཚ་ ོག་དང་བདེ་བའི་ཞལ་ཆད་བཞག བདག་གིས་ཁོ་ལ་འདི་གཉིས་ཀ་གནང་བ་ནི། ཁོ་ལ་
མོས་ ས་ ི་སེམས་ཡོད་ ་འ ག་པ་དང་། ཁོས་བདག་ལ་མོས་ ས་ ི་སེམས་བ ེད་ཅིང་། བདག་གི་མཚན་
ལ་ ག་ ་འ ག་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༦ ིམས་ གས་དངོས་མ་དེའི་ཁོའི་ཁ་ན་ཡོད་ཅིང་། ཁོའི་མ ་ལས་ ང་
བདེན་མ་ཡིན་པའི་གཏམ་ཡོང་མི་ ིད། ཁོས་ཞི་བདེ་དང་ ང་བདེན་བདག་དང་མཉམ་ ་འ ོ་ ་བ ག་
པས། མི་མང་པོ་ ག་ཉེས་ལས་ ིར་ ོག་ ་བ ག་གོ། ༧ མཆོད་དཔོན་ ི་ཁ་ན་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པར་འོས་ཏེ། མི་

མས་ ིས་ ང་ཁོའི་ཁ་ནས་ ིམས་ གས་བཙལ་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་
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ཕོ་ཉ་ཡིན། ༨ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་ ང་བོའི་ལམ་དང་འགལ་ནས། མི་མང་པོ་ ིམས་ གས་དེར་བ ན་ནས་
འ ེལ་ ་བ ག ོད་ཅག་གིས་བདག་དང་ལེ་ཝེའི་བར་ ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དོར་ཟིན་ཞེས་ད ང་ཚགས་

ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས། ༩ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་མི་ མས་ ིས་ ང་ ང་ ེད་ས་དང་། ཐ་ཤལ་བར་
བ ི་ ་འ ག་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ལམ་མི་བ ང་ཞིང་། ིམས་ གས་ལས་ཁ་ངོ་ལ་

་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།
༡༠ ངེད་ཅག་མི་རེ་རེ་ནི་ཕ་རེ་མ་ཡིན་ནམ། ་ཞིག་གིས་བཀོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངེད་ཅག་མི་ མས་ ིས་

ཅིའི་ ིར་ ན་ ་ལ་གཡོ་ ར་ ོམ་ཞིང་། ་དང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ བ་ ་འདོར་
དགོས་པ་ཡིན། ༡༡ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་ ་ ེད་ནི་གཡོ་ ས་ཁེངས་པར་མ་ཟད། ད ི་སི་རལ་བ་དང་ཡེ་ ་ཤ་
ལེམ་ ི་ ོད་ ་ ག་མེར་བའི་ ་བ་ཞིག་བ བས་སོ༎ དེ་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ད ེས་སའི་ ངས་
གཙང་༼ཡང་ན། དམ་པའི་ ལ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ལ་ ོད་པ་དང་། ི་ ེའི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་

་མོ་ ང་མར་ ངས་པ་ཡིན། ༡༢ ་བ་འདི་དག་བ བས་མཁན་ནི་ ་ཞིག་༼མ་ཡིག་ ། སད་པར་ ེད་མཁན་
ནམ་ཨ་ལན་ ེར་མཁན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཡིན་ཡང་ ང་། ཐ་ན་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་
འ ལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། གཙ་བོས་ཡ་ཀོབ་ ི་རས་ ར་ལས་ཁོ་རང་མཐར་བ ད་པར་འ ར། ༡༣ ཡང་

ོད་ཅག་གིས་འདི་ ་ འི་ ་བ་ཞིག་བ བ་ ང་། ང་མ་ ོན་མའི་ ་ ་དང་མིག་གི་མཆི་མས་གཙ་བོའི་
བསང་ ི་བ ིབ་ ེ། གཙ་བོས་མཆོད་ ས་ལ་མི་གཟིགས་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གི་ལག་ནས་མཆོད་པའང་ ད་
པར་མི་ད ེས་པར་ ར། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། འདི་ནི་ཅིའི་ ིར་ཞེས་ཟེར་ན། གཙ་བོ་ནི་ ོད་དང་ ོད་

ིས་ ང་ ས་ ་ ངས་པའི་ ང་མའི་བར་ ི་དཔང་བོ་ཡིན། ཁོ་མོ་ནི་ ོད་ ི་ཐོག་མའི་བཟའ་ ་དང་། ོད་
ིས་མནའ་བོར་བའི་ ང་མ་ཡིན་ཡང་། ོད་ ིས་ཁོ་མོར་གཡོ་ ར་ ོམ་པར་ ེད། ༡༥ ་ཡི་ གས་ ི་ གས་
ིས་མི་མང་པོ་འགོད་ ས་ ང་། ཁོང་གིས་མི་གཅིག་བཀོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་མི་གཅིག་ལས་མ་བཀོད་

པ་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པའི་ ེས་རབས་པ་ཞིག་འ ང་བར་དགོངས་པ་ཡིན། དེ་
བས། ོད་ ིས་སེམས་བ ང་བར་ ིས། ས་ ང་རང་གི་ ང་ ས་ ི་ ང་མ་ལ་གཡོ་ ་ ེད་མི་ཆོག ༡༦ གཙ་
བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ང་མ་འདོར་བའི་ ་བ་དང་། ང་མར་ ག་ ལ་བཀོལ་བ་ མས་
ནི་བདག་ ང་བའི་ ལ་ཡིན། དེ་བས། ོད་ ིས་སེམས་བ ང་བ་ལས་གཡོ་ ར་བ མ་མི་ཆོག་ཅེས་ད ང་
ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས།

༡༧ ོད་ཅག་གི་ ད་ཆས་གཙ་བོའི་ གས་ ན་པར་བཟོས། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ ་བ་
གང་ཞིག་གི་ ེང་ནས་ཁོང་གི་ གས་ ན་པར་བཟོས་པ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ངན་ལ་

ོད་མཁན་ མས་ནི། གཙ་བོའི་ ན་ངོར་བཟང་བོར་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་ཉིད་དེ་དག་ལ་ད ེས་སོ་ཞེས་པའམ།
ཡང་འདི་ ད་ ། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ི་ ་གང་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན་ནོ༎
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༣ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་ཕོ་ཉ་རང་གི་ ང་ ་ལམ་གཏོད་ ིར་
མངགས་པར་འ ར། ོད་ཅག་གིས་འཚལ་བའི་གཙ་བོ་ ོ་ ར་ ་ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ ་ གས་པ་

དང་། ཞལ་ཆད་བཞག་པའི་ཕོ་ཉ་ ེ། ོད་ཅག་གིས་རེ་ ོས་ ེད་པ་དེ་ ར་ ་འ ོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༢ ཁོང་ཉིད་ཕེབས་པའི་ཉིན་མོ་ ་ཞིག་གིས་འགོག་པར་ ས། ཁོང་ཉིད་འ ོན་པའི་ བས་ ། ་ཞིག་འ ེང་
བར་ ས་སམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་གསེར་བཙ་མཁན་ ི་མེ་དང་། གོས་འ ད་མཁན་ ི་འདག་ ེ་དང་
འ ་བ་ཡིན། ༣ ཁོང་ཉིད་མར་བ གས་ཏེ་ད ལ་བ ་ ངས་ ེད་མཁན་དང་འ ་བར། ལེ་ཝེ་བ་ མས་ལ་
གཙང་སེལ་ ེད་པ་ ེ། ཁོ་ཚ་གསེར་ད ལ་བཞིན་ ་བཙ་ ངས་ ེད་པར་འ ར། ཁོ་ཚས་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་
ནས་མཆོད་ ས་ མས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བར་འ ར། ༤ དེ་ ས། ོན་ ི་ ས་དང་། གནའ་བོའི་ བས་དང་
འ ་བར། ཡ་ ་ ་དང་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ིས་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ མས་གཙ་བོས་ད ེས་བཞེས་གནང་བར་
འ ར་རོ༎ ༥ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས། འདི་ ད་ ། བདག་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་ཕེབས་ནས་ཞལ་ ེ་
གཅོད་པར་འ ར། བདག་ ར་བ་ ར་ ་ངན་ གས་འདེབས་མཁན་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་དང་།
མནའ་ ན་འབོར་མཁན་དང་། ་ཕོགས་གཅོག་མཁན་དང་། གས་ས་མ་དང་ ་ ག་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་
མཁན་དང་། གནས་གཡར་བ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ ེད་མཁན་དང་། བདག་ལ་མོས་ ས་མི་བ ེད་པ་ མས་

ི་དཔང་བོར་ ོན་ནས་དེ་དག་ལ་ཉེན་བ ་གཏོང་བར་འ ར། ༦ བདག་གཙ་བོ་ནི་འ ར་བ་མེད་པ་དེ་ཡིན་
པས། ོད་ཅག་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ནི་ཚར་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ཉིན་མོ་ནས་བ ང་། ོད་ཅག་
བདག་གི་ ིག་ཡིག་དང་འགལ་ཏེ་མི་བ ི་བར་ ེད། ད་ ་ ོད་ཅག་བདག་གི་ ོགས་ ་འཁོར་ན། བདག་ ང་

ོད་ཅག་གི་ ོགས་ ་འཁོར་བར་འ ར། ོད་ཅག་གིས། ངེད་ཅག་ ེད་ ི་ ོགས་ ་ཇི་ ར་འཁོར་དགོས་ཤེ་
ན།

༨ མིས་ ་ཡི་མཆོད་དངོས་འ ོག་ཆོག་གམ། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་མཆོད་དངོས་བ ས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་
གིས། ངེད་ཅག་གིས་ ་བ་གང་གི་ ེང་ནས་ ོད་ཅག་གི་མཆོད་དངོས་བ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། ོད་ཅག་
གིས་གཞལ་ འི་བ ་ཆའི་གཅིག་དང་། ད ལ་ འི་མཆོད་དངོས་ལས་འ ོག་པ་ཡིན། ༩ ོད་ཅག་ ལ་ ེའི་
མི་ མས་ ིས་བདག་གི་མཆོད་དངོས་འ ོག་པས། དམོད་པ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་འབབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་
ག ངས། ༡༠ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཞལ་ འི་བ ་ཆའི་གཅིག་ཡོངས་

་ ོགས་པ་བང་མཛད་ ་བ ལ་ཏེ། བདག་གི་ ིམ་ ་འ ་རིགས་ ིས་ཁེངས་ ་བ ག་ ེས། ོད་ཅག་གིས་
ནམ་མཁའི་ ེ ་ ང་ ེ་མིན་བདག་ལ་ཉམས་སད་ ིས་དང་། བདེ་ ིད་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་འཕོས་ནས། གང་

འང་མི་ཤོང་བར་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་
ཅག་གི་ཆེད་ ་འ ་ཆ་ག་བ་༼མ་ཡིག་ ། མིད་མཁན་ ི་འ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མས་གཏོར་ཏེ། ོད་ཅག་གི་
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ལོ་ཏོག་བ ག་ ་མི་འ ག ོད་ཅག་གི་ཞིང་ཁའི་ ན་ཤིང་གི་འ ས་ འང་མ་ ིན་པར་ས་ ་ ང་མི་ ིད་
ཅེས་ག ངས། ༡༢ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་བསོད་
ནམས་ ན་པ་ཞེས་འབོད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ལ་དགའ་ ིད་ ི་ ལ་ ་འ ར་བར་ངེས་ཞེས་
ག ངས།

༡༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ཞལ་ལན་བ ོག ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་
གཏམ་གང་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་ལན་བ ོག་པ་ཡིན་ཟེར། ༡༤ ོད་ཅག་གིས། ་བ ེན་པ་ནི་ངལ་བ་འ ས་མེད་
ཡིན། ་ཡི་བ ོ་བ་ལ་ཉན་པ་དང་། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ ང་ ་དཀའ་བ་ ད་དེ་ ང་གནས་ ང་
བ་ལ་ ིང་བོ་ཅི་ཡོད། ༡༥ ད་ ་ངེད་ཅག་གིས་ ོ་ཧམ་ཅན་ཞེས་འབོད་པ་ལ་བསོད་ནམས་ ན་པ་དང་། ངན་

ེད་མཁན་ མས་ གས་པར་འ ར། དེ་དག་གིས་ ་ལ་ཚད་བགམ་ ས་ ང་གནོད་ ོན་ལས་ཐར་བར་ ར་
ཟེར་ཞེས་ག ངས།

༡༦ དེ་ ས། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ལ། གཙ་བོས་ ན་
གས་ཏེ་གསན་པ་དང་། བ ེད་ཐོའི་དཔེ་ཆ་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོད་པས། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་དང་།

ཁོང་གི་མཚན་ ན་མཁན་ མས་ ི་མིང་དེའི་ཐོག་ ་བཀོད་དོ༎ ༡༧ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་
། བདག་གིས་གཏན་འབེབ་ ས་པའི་ཉིན་མོ་དེར། ཁོ་ཚ་བདག་ལ་གཏོགས་ཤིང་། ད་པར་ ་བདག་གི་

དབང་ ་ ད་པར་འ ར། རང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་བའི་རང་གི་ ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་བཞིན། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་
ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་འ ར། ༡༨ དེ་ ས། ོད་ཅག་ ིར་ལོག་པ་དང་། མི་བཟང་བོ་དང་ངན་པ། ་ལ་བ ེན་
བ ར་ ་མཁན་དང་། ་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ་བ་ མས་ལ་ད ེ་བ་འ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤ ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེ་དང་ཉེ་ ་ ིན་ན། ོབས་ གས་ནི་མེ་དང་འ ་
ེ། ོ་ཧམ་ཅན་དང་ངན་ ོད་མཁན་ མས་སོག་མ་དང་འ ་བར། ཉིན་དེར་ ་བ་ཡལ་ག་གཅིག་ ང་

མ་ ས་པར་བ ེག་པར་འ ར། ༢ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་བདག་གི་མཚན་ལ་མོས་ ས་བ ེན་མཁན་ མས་
ལ་ ང་བདེན་ ི་ཉི་མ་འཆར་བར་འ ར་ཞིང་། དེའི་འོད་༼མ་ཡིག་ ་གཤོག་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལ་ ན་
གསོའི་ ས་དང་ ན། ོད་ཅག་ནི་ར་བའི་ནང་གི་ ང་ ག་ཚན་པོ་ ར་ ེ་དགར་རོལ་བར་འ ར། ༣ ོད་
ཅག་གིས་མི་ངན་ལ་ ོག་བ ིས་ ེད་པར་འ ར། བདག་གིས་གཏན་འབེབ་ ས་པའི་ཉིན་མོར། ཁོ་ཚ་ནི་ ོད་
ཅག་གི་ ང་མ བ་འོག་གི་ས་ ལ་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ག ངས།

༤ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་གཡོག་པོ་མོ་ཤེའི་ ིམས་ གས་ཏེ། བདག་གིས་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ནས་ད ི་སི་རལ་
ི་འབངས་མི་དག་གི་ཆེད་ ་ཁོ་ལ་བ ོས་པའི་ ིམས་ ོལ་དང་ ིག་ཡིག་ མས་ ན་པར་ ིས་ཤིག

༥ ོས་དང་། གཙ་བོའི་ བས་ཆེ་ཞིང་འཇིགས་ ་ ང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་མ་ ེབས་པའི་ ་རོལ་ལ། བདག་
གིས་ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ཱ་ ོད་ ི་གམ་ ་མངགས་པར་ ། ༦ ཁོས་ཕའི་སེམས་པ་ ་མོའི་ ོགས་ ་འཁོར་ ་
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འ ག་པ་དང་། ་མོའི་སེམས་པ་ཕའི་ ོགས་ ་འཁོར་ ་བ ག་ནས། བདག་གི་དམོད་པ་ས་ ོགས་ ན་ལ་
འཕོག་ ་འ ག་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༎



མད་ ཱས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་།

༡ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་པའམ། ་བིད་ ི་ ་ ད་༼ ེས་རབས་པའམ་ ་ ད་ལ། མ་ཡིག་ ་ ་ཞེས་
བཀོད་འ ག་ཅིང་། གཤམ་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ག ང་ ད་ནི་འདི་ ་ ེ།

༢ ཨབ་ར་ཧམ་ལས་ཨི་ ཱག་ ེས། ཨི་ ཱག་ལས་ཡ་ཀོབ་ ེས། ཡ་ཀོབ་ལས་ཡ་ ་ ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་
ེས། ༣ ཡ་ ་ ས་ ཱ་མར་ལས་ ཱ་རེས་དང་ ཱེ་རག་གཉིས་ ེས། ཱ་རེས་ལས་ཧེས་རོན་ ེས། ཧེས་རོན་ལས་ ཱམ་
ེས། ༤ ཱམ་ལས་ ཱ་མི་ ་དབ་ ེས། ཱ་མི་ ་དབ་ལས་ ་ ་ཤོན་ ེས། ་ ་ཤོན་ལས་ ཱལ་མོན་ ེས། ༥ ཱལ་

མོན་ ིས་ ཱ་ཧབ་ལས་པོ་ ཱ་ཟ་ ེས། པོ་ ཱ་ཟས་ ད་ལས་ཨོ་བེད་ ེས། ཨོ་བེད་ལས་ཡི་ ་ ེས། ༦ ཡི་ ་ལས་ ལ་
པོ་ ་བིད་ ེས། ་བིད་ ིས་ ་རི་ཡའི་ ང་མ་ལས་ ་ལོ་མོ་ ེས། ༧ ་ལོ་མོ་ལས་རེ་ཧབ་ཨམ་ ེས། རེ་ཧབ་
ཨམ་ལས་ཨ་བི་ ཱ་ ེས། ཨ་བི་ ཱ་ལས་ཨ་ ཱ་ ེས། ༨ ཱ་ས་ལས་ཡེ་ཧོ་ ་ཕད་ ེས། ཡེ་ཧོ་ ་ཕད་ལས་ ཱོ་རམ་

ེས། ཱོ་རམ་ལས་ ་ཟི་ ཱ་ ེས། ༩ ་ཟི་ ཱ་ལས་ ཱོ་ཐམ་ ེས། ཱོ་ཐམ་ལས་ ཱ་ཧ་ ཱ་ ེས། ཱ་ཧ་ ཱ་ལས་ཧེ་ ཱི་
ཀི་ ཱ་ ེས། ༡༠ ཧེ་ ཱི་ཀི་ ཱ་ལས་ ཱ་ན་ཤེ་ ེས། ཱ་ན་ཤེ་ལས་ ཱ་མོན་ ེས། ཱ་མོན་ལས་ཡོ་ཤི་ ཱ་ ེས། ༡༡ མི་སེར་

མས་ ཱ་བེལ་ ་གནས་ ོ་ ་འ ག་ ས། ཡོ་ཤི་ ཱ་ལས་ཡེ་ཀོན་ ཱ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་ ེས་སོ༎ ༡༢ ཱ་བེལ་
་ ོས་ ེས། ཡེ་ཀོན་ ཱ་ལས་ ་ ཱལ་ཏི་ཨེལ་ ེས། ་ ཱལ་ཏི་ཨེལ་ལས་ཟེ་ བ་ ཱ་བེལ་ ེས། ༡༣ ཟེ་ བ་ ཱ་བེལ་

ལས་ ཱ་བི་ ད་ ེས། ཱ་བི་ ད་ལས་ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་ ེས། ཨེལ་ ཱ་ཀིམ་ལས་ ཱ་ཟོར་ ེས། ༡༤ ཱ་ཟོར་ལས་ཚ་དོག་
ེས། ཚ་དོག་ལས་ ཱ་ཀིམ་ ེས། ཱ་ཀིམ་ལས་ཨེ་ལི་ ད་ ེས། ༡༥ ཨེ་ལི་ ད་ལས་ཨེལ་ ཱ་ཟར་ ེས། ཨེལ་ ཱ་

ཟར་ལས་མད་ཐན་ ེས། མད་ཐན་ལས་ ཱ་ཀོབ་ ེས། ༡༦ ཡ་ཀོབ་ལས་ཡོ་སེབ་ ེ། མིར་ཡམ་ ི་ ོ་ག་ ེས། ཱ་
ཤི་ཀར་འབོད་པའི་ཡེ་ ་ནི་ ཱིར་ཡམ་ལས་ ངས་པ་ཡིན། ༡༧ དེ་ ར་ཨབ་ ཱ་ཧམ་ནས་ ་བིད་ ི་བར་ ་ ོན་
བ ོམས་མི་རབས་བ ་བཞི་དང་། ་བིད་ནས་ ཱ་བེལ་ལ་ ོ་བའི་བར་ ་མི་རབས་བ ་བཞི་སོང་ལ། ཱ་བེལ་ ་

ོས་པ་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་བར་ ་ཡང་མི་རབས་བ ་བཞི་སོང་ངོ་༎
༡༨ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ་བ མས་པའི་ ལ་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་ཡོད་དེ། ཁོང་གི་ མ་ ཱིར་ཡམ་ཡོ་སེབ་ལ་བག་

མར་ ིན་ཟིན་ ང་། ད་ ང་ ིམ་ ་མ་བ ས་པའི་ ་རོལ་ལ། ཱིར་ཡམ་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་མ ་ལས་
མངལ་དང་ ན་པར་ ར། ༡༩ ཁོ་མོའི་ ོ་ག་ཡོ་སེབ་ནི་མི་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་པས། མངོན་ མ་ ་བ ས་ ོད་

ེད་མ་འདོད་པར། ོག་ ་ཁོ་མོ་བ ར་བར་བསམས། ༢༠ ཁོས་དོན་འདི་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་བའི་ བས། གཙ་
བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཁོའི་ ི་ལམ་ ་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ་བིད་ ི་ ་ ད་ཡོ་སེབ་ལགས། ོད་ ག་མི་
དགོས་ཏེ། ོད་ ི་ ང་མ་ ཱིར་ཡམ་བག་མར་ ས་ཤིག ཁོ་མོའི་མངལ་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ང་བ་
ཡིན། ༢༡ ཁོ་མོར་ ས་ཞིག་འ ངས་བར་འ ར་ངེས། ོད་ ིས་ཁོང་གི་མིང་ལ་ཡེ་ ་ཞེས་གསོལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་
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ཞེ་ན། ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ མས་ ིག་ཉེས་ལས་ ོབ་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༢༢ དོན་དག་འདི་ཐམས་
ཅད་ ི་ ང་བ་ནི། གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་བ ད་དེ་བ ལ་བའི་བཀའ་ མས་མངོན་འ ར་ ེད་ ་འ ག་ཆེད་
ཡིན། ༢༣ བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ན་ ང་མ་ཞིག་ལ་མངལ་ མ་ཞིང་ ་ ེ་བར་འ ར་བ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་ལ་
ཨིམ་ ཱ་ ་ཨེལ་ཞེས་འདོགས་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༼ཨིམ་ ཱ་ ་ཨེལ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ་ནི་ངེད་ཅག་
དང་མཉམ་ ་བ གས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ༢༤ ཡོ་སེབ་གཉིད་ལས་སད་དེ་ཡར་ལངས་ནས། གཙ་བོའི་
ཕོ་ཉས་བ ོས་པ་བཞིན་ ང་མ་ ིམ་ ་བ ས། ༢༥ ས་མ་ ངས་པའི་བར་ ་ཁོ་མོར་ ས་འ ེལ་མ་ ང་བ་
དང་། ས་དེ་ ་བ མས་ ེས་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། ཁོ་མོར་ ས་ཐོག་མ་དེ་མ་བ མས་པའི་བར་ ་ཞེས་
བཀོད་འ ག༽ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཡེ་ ་ཞེས་གསོལ་ཏོ༎

༢ ལ་པོ་ཧེ་རོ་དེའི་ ས་ ། ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ཡེ་ ་ ་བ མས་པ་དང་། ར་ ིས་པ་འགའ་ཤར་
ོགས་ནས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འོངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ༢ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོར་ ་བ མས་པ་དེ་གང་ ་

བ གས། ངེད་ཅག་གིས་ཤར་ ོགས་ནས་ཁོང་གི་ ར་མ་མཐོང་བས། ཆེད་ ་ཁོང་ལ་གསོལ་མཆོད་འ ལ་ ་
འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༣ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ཡིས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་སེམས་མི་བདེ་བར་ ར་ལ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་མཁར་ཡོངས་ན་གནས་པ་
དག་ ང་མི་བདེ་བར་ ར་བས། ༤ ཁོས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་དང་དམངས་ ོད་ ི་ཆོས་པ་ མས་བོས་ནས།
ཁོ་ཚ་ལ། ཱ་ཤི་ཀ་གང་ ་བ མས་ཡོད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། ༥ དེ་དག་གིས་ལན་ ། ཡ་ ་ འི་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ ་
བ མས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ ོན་པ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ༦ ཡ་ ་ འི་ ལ་ ི་བེད་ལེ་ཧེམ་ལགས། ོད་
ནི་ཡ་ ་ འི་མཁར་ མས་ལས་ཆེས་ ང་བ་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འོངས་པར་ ོད་ལས་ ེ་བོ་ཞིག་ ང་ ེ། ངའི་
ད ི་སི་རལ་བ་ མས་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ ིས་ཡོད་ཅེས་ ས།

༧ དེ་ནས་ཧེ་རོ་དེས་ ར་ ིས་པ་ མས་ ོག་ ་བོས་ནས། ར་མ་དེ་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་ཤར་བ་སོགས་ཞིབ་
པར་ ིས་ཤིང་། ༨ དེ་དག་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ་ ག་དེ་ཞིབ་ ་ཚལ་ཅིག
ནམ་ཞིག་ ེད་པར་ ར་ན་ང་ལ་གནས་ ལ་ ས་དང་། ང་ཡང་ཁོང་ལ་མཇལ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས་པས། ༩ དེ་
དག་གིས་ ལ་པོའི་གཏམ་ལ་ཉན་ནས་འཚལ་ ་སོང་བ་ན། ཤར་ ོགས་ནས་མཐོང་བའི་ ར་མ་དེ་ ོ་ ར་
དེ་དག་གི་མ ན་ ་མངོན་ཞིང་། ཐད་ཀར་ ་ ག་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ ་ ིན་ནས་དེའི་ད འི་ཡང་ ེང་ ་
བ ད། ༡༠ དེ་དག་གིས་ ར་མ་དེ་མཐོང་ནས་ ོ་བ་ཆེ་ཆེར་འཕེལ་བ་དང་། ༡༡ ཁང་པའི་ནང་ ་འ ལ་ནས།

་ ག་དེ་དང་ཁོང་གི་ མ་ ཱིར་ཡམ་མཐོང་ཚ། ིས་པའི་ཞབས་ལ་ ས་ ག་ ལ་ཏེ་མཇལ་ཞིང་། ནོར་ ་
རིན་པོ་ཆེའི་ མ་ ང་གི་ཁ་ ེས་ནས་གསེར་དང་། ོས་དཀར་དང་། གན་དྷ་ར་ས་སོགས་ཁོང་ལ་ ག་ ེན་ ་

ལ། ༡༢ ར་ ིས་པ་ མས་ལ་ ི་ལམ་ ་གཙ་བོས་ ིར་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་དེའི་གམ་ ་ལོག་མི་ ང་བར་བ ན་
པས། ལམ་གཞན་ཞིག་བ ད་དེ་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་གོ།
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༡༣ དེ་དག་སོང་ ེས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཡོ་སེབ་ ི་ ི་ལམ་ ་ ོན་ནས། འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ལ། ་
ག་དང་ཁོང་གི་ མ་ ིད་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ ་ ོས་ཏེ། ོད་ ིས་དེ་ ་བདག་གི་བཀའ་ལ་ ག་ནས་ ོད་

ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཧེ་རོ་དེས་ ་ ག་འདི་བཙལ་ནས་ཁོང་ཉིད་གསད་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༡༤ ཡོ་སེབ་ཡར་
ལངས་ཏེ། ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ ་ ག་དང་ཁོང་གི་ མ་ ིད་ནས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ོགས་ ་ ོས་པ་དང་། ༡༥ ཧེ་རོ་
དེ་མ་ཤི་བའི་བར་ ་དེ་ ་བ ད་དོ༎ འདི་ནི་གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་བ ད་ནས་བ ལ་བའི་བཀའ་དེ་མངོན་
འ ར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། བཀའ་གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་ནས་བདག་གི་ ་འབོད་པར་
འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༦ ཧེ་རོ་དེས་རང་ཉིད་ ར་ ིས་པ་ མས་ ིས་བ ས་པ་མཐོང་ནས་ཆེ་ཆེར་ ོས་ཏེ།

བས་དེར་ ར་ ིས་པ་ མས་ལས་ཞིབ་ ་བ ད་བཅད་པའི་ ས་ལ་གཞིགས་ནས། མཁར་བེད་ལེ་ཧེམ་དང་
དེའི་མཐའ་བཞིའི་ལོ་གཉིས་ལས་འདས་མེད་པའི་ ་ ག་ མས་བསད་དོ༎ ༡༧ འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་

ཱའི་བཀའ་དེ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། ༡༨ བཀའ་གང་ཞེ་ན། ཱ་མའི་ ལ་ནས་ ་ ད་ཆེན་པོ་ཐོས་པར་འ ར།
ཱ་ཧེལ་ཁོའི་ ་ ག་ཆེད་ ་ ས་ ང་སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་

གནས་སོ་ཞེས་པ་དེའོ༎
༡༩ ཧེ་རོ་དེ་ཤི་ ེས། ཨེ་ཇིབ་ ་ཡོ་སེབ་ ི་ ི་ལམ་ ་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ ོན་ནས། འདི་ ད་ ། ༢༠ ཡར་

ལོངས་ལ། ་ ག་དང་ཁོང་གི་ མ་ ིད་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་ ་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ ག་གི་
གཅེས་ ོག་ལ་འཚ་མཁན་ ི་ ལ་པོ་དེ་ཤི་ཟིན་ཞེས་ ས། ༢༡ ཡོ་སེབ་ཡར་ལངས་ཏེ། ་ ག་དང་ཁོང་གི་ མ་

ིད་ནས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོགས་ ་སོང་ཡང་། ༢༢ ཱར་ཁེ་ལ་ཡིས་རང་གི་ཕ་ཧེ་རོ་དེའི་ ལ་བ ང་ ེ་ཡ་ ་
འི་ ལ་པོར་བ ད་པ་ཐོས་པས། དེའི་ ོགས་ ་འ ོ་མ་ཕོད་པར་བ ད་པ་ལ། ཡང་ ི་ལམ་ ་གཙ་བོས་

བ ན་པ་ ར། ་ལིལ་མངའ་ཁོངས་ ་སོང་ཞིང་། ༢༣ ་ཙ་རེད་ ་བའི་མཁར་ཞིག་ ་ ེབས་ནས་དེ་ ་
བ ད་དོ༎ འདི་ནི་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། བཀའ་གང་ཞེ་ན། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ ་ཙ་རེ་
ཞེས་གསོལ་བར་འ ར་ཞེས་པའི་བཀའ་དེའོ༎

༣ བས་དེར། ས་གསོལ་མཁན་ ི་ཡོ་ཧ་ནན་ ང་ ེ། ཡ་ ་ འི་ཐང་ ོང་ནས་བཀའ་ ེལ་ཞིང་། འདི་
ད་ ། ༢ ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ེབས་ལ་ཉེ་བས། ོད་ཅག་གིས་འ ོད་བཤགས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར།

༣ མི་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱས་བཤད་པའི་མི་དེ་ཡིན། ཁོས་འདི་ ད་ ། ཐང་ ོང་ ་མི་ཞིག་གིས་ ད་
ཆེན་པོས། གཙ་བོའི་གཤེགས་ལམ་ ་ ིག་ ིས། ཁོང་གི་ཕེབས་ལམ་ ང་བོར་ ོངས་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། ཞེས་
བཤད་པའི་མི་དེའོ༎ ༤ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ས་ལ་ ་མོང་གི་ ས་བཟོས་པའི་ ་བ་ ོན་པ་དང་། ེད་ལ་ཀོ་བའི་

་རགས་བཅིངས་ཤིང་། ཟས་ ་འ ་ཆ་ག་བ་དང་རི་ཐང་གི་ ང་ ི་བཟའ་བར་ ེད།
༥ བས་དེར། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས། དེ་མིན་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ ད་ན་གནས་པའི་མི་

ཐམས་ཅད་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་གམ་ ་སོང་ ེ། ༦ རང་རང་གི་ཉེས་པ་ཁས་ ངས་པར་མ་ཟད། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་



1462 མད་ ཱ 3 – 4

ནང་ནས་ཁོ་ལ་ ས་གསོལ་ཡང་ ེད་ ་བ ག
༧ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ཱ་ ་ཤི་བ་དང་ ཱད་ ་ཀི་བ་མང་པོ་ཡང་ ས་གསོལ་ ེད་ ་འོངས་པ་མཐོང་ནས། ཁོ་

ཚ་ལ། ག་ ལ་ ི་རིགས་ཅན་ མ་པ། ོད་ཅག་མ་འོངས་པའི་ གས་ ོས་པ་ལས་གཡོལ་བར་ ་ཞིག་གིས་
བ ན་པ་ཡིན་ནམ། ༨ ོད་ཅག་གིས་རང་ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ ་གང་ཞིག འ ོད་བཤགས་ ི་སེམས་དང་
མ ན་པར་ ོན་པ་ལས། ༩ རང་གི་སེམས་ ། ཨབ་ ཱ་ཧམ་ནི་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཡིན་ཞེས་མ་ ེམས་ཤིག ངས་

ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཡིས་ ོ་ཡི་ནང་ནས་ ང་ཨབ་ ཱ་ཧམ་ ི་ ་ ད་འ ང་ ་འ ག་ ས།
༡༠ ད་ ་ ་རེ་ཤིང་ ོང་གི་ ་ ་བཞག་ཟིན་པས། འ ས་ ་མི་ཐོགས་པའི་ཤིང་ མས་བཅད་དེ་མེ་ནང་ ་
ག ག་པར་འ ར། ༡༡ ངས་ ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་དང་། ོད་ཅག་ལ་འ ོད་བཤགས་ ེད་ ་འ ག་
པ་ཡིན། འོན་ ང་། ངའི་ ེས་ནས་འ ང་བར་འ ར་བ་དེའི་ ོབས་ གས་ནི་ང་ལས་ ང་ཆེ་ ེ། ང་ནི་ཁོང་གི་

མ་འ ེར་མཁན་ཙམ་ འང་མི་ ང་། ཁོང་གིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་མེ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་
ེད་པར་འ ར། ༡༢ ཁོང་གིས་ ག་ ་འ བ་གཞོང་བ མས་ཏེ། ཁོང་གི་ག ལ་ཁར་གཙང་སེལ་ ེད་པར་

འ ར། ོ་བང་མཛད་ ་ཉར་ནས། བ་མ་གཟིག་པ་མེད་པའི་མེ་ལ་བ ེག་ ་འ ག་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།
༡༣ དེའི་ ས་ ། ས་འཐོབ་པའི་ ིར། ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ག་ལིལ་ ལ་ནས་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་འ མ་ ་

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་གམ་ ་ ོན་ནའང་། ༡༤ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་ཉིད་འགོག་ ིར། འདི་ ད་ །
ངས་ ེད་ལས་ ས་གསོལ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་པས། ེད་ངའི་གམ་ ་ཡོངས་བ་ཡིན་ནམ། ༡༥ ཡེ་ ས་འདི་ ད་

། ོད་ ིས་བདག་ལ་ བས་འདིར་ལེན་ ་ གས་དང་། བདག་ཅག་གིས་ ང་བདེན་ ི་ལས་༼ཡང་ན། ས་
གས།༽ཡོད་ཚད་འདི་ ར་ གས་དང་མ ན་པར་བ བ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་གནང་བས། ཡོ་ཧ་ནན་
ིས་ ང་ལེན་ ་བ ག་གོ། ༡༦ ཡེ་ ས་ ས་གསོལ་བཞེས་ནས་ འི་ཁར་ཕེབས་པ་ན། ོ་ ར་ ་གནམ་ ི་ ོ་

མོ་ཁོང་ལ་ ེས་པས། ཁོང་གིས་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ག་རོན་བཞིན་ ་མར་བབས་ཏེ། ཁོང་གི་ ས་ ེང་ ་ ང་
བ་གཟིགས་ ང་ལ། ༡༧ ནམ་མཁའ་ནས་ ང་ ་ཞིག་མཆེད་འོངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གི་གཅེས་
པའི་ ་དང་། བདག་གི་དགའ་ས་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤ བས་དེར། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཡེ་ ་ལ་གདོན་འ ེས་ཉམས་ཚད་ལེན ་འ ག་ ིར་ཐང་ ོང་
་ ིད་དོ༎ ༢ ཁོང་གིས་ཉིན་ཞག་བཞི་བ ར་ ང་གནས་བ ངས་པས། མཐར་ཤིན་ ་བ ེས་པར་ ར་

བ་ན། ༣ ཉམས་ཚད་ལེན་མཁན་དེ་མ ན་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ེད་ཉིད་ ་ཡི་ ་ཡིན་ན། ོ་
འདི་དག་ཟས་ ་འ ར་བར་བ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་། ༤ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ལ་འདི་ ད་ ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་

་མི་འཚ་བ་ནི་ཟས་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། ་ཡི་ཞལ་ལས་འོངས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ེན་
པ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ཅེས་ག ངས།

༥ དེ་ནས་གདོན་འ ེས་ཁོང་ཉིད་དམ་པའི་མཁར་ ་ ིད་དེ། ཁོང་ཉིད་དམ་པའི་གནས་ ི་ ེ་ ་༼ ེ་མོ་
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ལ། མ་ཡིག་ ་གཤོག་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽འ ེང་ ་བ ག་ནས། ༦ ཁོང་ལ་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ེད་ནི་ ་ཡི་
་ཡིན་ན། མར་མཆོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། གཙ་བོས་ ེད་ ི་ཞབས་ ོ་ ་མི་འ ད་

པའི་ ིར་ ། ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་ མས་མངགས་ ེ། ཕོ་ཉ་ མས་ ི་ལག་པས་ ེད་རང་ཡར་ ོར་ངེས་ཞེས་བཀའ་
བ ོས་ཡོད། ཅེས་ ས། ༧ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་ཉམས་སད་ ས་མི་ཆོག་
ཅེས་ ང་བཀོད་ཡོད། ཅེས་ག ངས་པས།

༨ ཡང་གདོན་འ ེས་ཁོང་ཉིད་རིའི་ ེ་མོ་ཆེས་མཐོ་ས་ཞིག་ ་ ིད་ནས། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ལ་ ེ་ཐམས་
ཅད་དང་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོབས་འ ོར་མངའ་ཐང་བ ན་ནས། ༩ ཁོང་ལ། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ ས་པས་

ག་ ས་ཏེ་ང་ལ་མཇལ་ ས་ན། ངས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ེད་ལ་ད ལ་བར་ ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༠ ཡེ་ ས་
འདི་ ད་ ། ཱ་ཏན།༼ ཱ་ཏན་ནི་བར་ཆད་ ས་པའི་དོན་ཏེ། གདོན་འ ེའི་མིང་གཞན་ཡིན།༽ མར་སོངས་ཤིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། གཙ་བོ་ ེ་ ེད་ ི་ ་བ ེན་ཅིག ཁོང་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་བ ར་མཛད་ཅིག་
ཅེས་བཀོད་ཡོད། ཅེས་ ས་སོ༎

༡༡ དེ་ ར་གདོན་འ ེ་ཁོང་དང་ ལ་བ་དང་། ཕོ་ཉ་ མས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་ ་འོངས།
༡༢ ཡེ་ ས་ཡོ་ཧ་ནན་བཙན་ ་ ད་པ་ཐོས་ནས། ིར་ག་ལིལ་ ལ་ ་ལོག་པ་དང་། ༡༣ ིས་ ་ན་ ཱ་རེད་

ནས་ཀ་ཕར་ ་ མ་སོང་ ེ་དེ་ ་བ ད། ལ་དེ་ནི་མཚ་དང་ཉེ་ཞིང་། ཱ་ ་ལོན་དང་ནབ་ ཱ་ལིའི་མཐའ་
མཚམས་ ་ཡོད། ༡༤ འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡས་གནང་བའི་བཀའ་དེ་མངོན་ ་ ར་ ིར། ༡༥ ཱ་ ་ལོན་

ི་ ལ་དང་། ནབ་ ཱ་ལིའི་ ལ་ཏེ། མཚ་ ད་ ི་ལམ་དང་། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ ི་རོལ་ ི་ ི་ ེའི་མི་ མས་
ི་ ལ་ག་ལིལ་ ལ་སོགས་ ། ༡༦ ན་ནག་གི་ ོད་ ་འཚ་བའི་མི་སེར་ མས་ ིས་འོད་ཆེན་པོ་མཐོང་བར་

འ ར་ལ། འཆི་ ིབ་ ི་ ལ་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་འོད་ ིས་ བ་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༧ ས་ བས་དེ་
ནས་བ ང་། ཡེ་ ས་བཀའ་འཆད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ེབས་ལ་ཉེ་བས། ོད་ཅག་གིས་
འ ོད་བཤགས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༨ ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་མཚ་འ མ་ ་ཕེབས་པའི་ ས་ ། གཅེན་ག ང་གཉིས་ཏེ། བེ་ ོར་འབོད་པའི་ཤི་
མོན་དང་དེའི་ག ང་བོ་ཨན་ ེ་ ཱ་གཉིས་གཟིགས་ ང་། དེ་གཉིས་ནི་ཉ་བ་ཡིན་པས་ ་མཚའི་ནང་ ་ཉ་ ་
འཕེན་ ིན་མཆིས། ༡༩ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཉ་འཛན་
པ་བཞིན་མི་ག ང་ ་འ ག་ཅེས་ག ངས་པས། ༢༠ དེ་དག་གིས་འ ལ་མར་ཉ་ ་ག ག་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་
འ ངས། ༢༡ དེ་ནས་མ ན་ ་ཕེབས་པ་ན། ཡང་གཅེན་ག ང་གཉིས་ཏེ། ཱ་བད་ཡའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་དེའི་
ག ང་བོ་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ ིས་ཕ་ ཱ་བད་ཡ་དང་མཉམ་ ་ འི་ ེང་ན་ཉ་ ་བཟོ་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། ཁོ་
གཉིས་ ར་བོས་པ་ན། ༢༢ དེ་གཉིས་ ིས་ ་བཞག་ཅིང་། ཕ་དང་ ལ་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་འ ངས། ཡེ་ ས་ནད་
གསོས་པ།
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༢༣ ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ས་ ོགས་ ན་ ་ཕེབས་ཏེ། འ ་ཁང་ མས་ ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་དང་། ནམ་
མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་བ གས་ཤིང་། མི་སེར་ ི་ནད་ ་ཚགས་བཅོས་པས། ༢༤ ཁོང་གི་མཚན་ ན་
སི་རི་ ཱའི་ ོགས་ ན་ ་ གས་སོ༎ ལ་དེར་གནས་པའི་མི་ནད་རིགས་ ་ཚགས་ཅན་དང་། ན་ ག་ ་ཚགས་
ཅན། གདོན་འ ེས་བ ང་བ་དང་། ོན་པ་དང་། གཟའ་ཕོག་པ་དང་། ཞ་བོར་ ར་བ་ཐམས་ཅད་ ིད་འོངས་
པས། ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་ནད་གསོས་པའོ། ༢༥ ས་དེར། མི་མང་པོ་ག་ལིལ་ ལ་དང་། དེ་ ་པོ་ལིས་དང་། ཡེ་ ་

་ལེམ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ནས་འོངས་ཏེ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་སོ༎

༥ ཡེ་ ས་མི་མང་པོ་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་རི་བོའི་ ེང་ ་ཕེབས་པ་དང་། དེར་བ གས་པ་ན་ གས་
ས་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་པས། ༢ ཁོང་གིས་ཞལ་ཁ་ ེས་ནས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་ཞིང་།

འདི་ ད་ ། ༣ ཉམ་ ང་ཅན་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནམ་ཁའི་ ལ་ ིད་ནི་དེ་དག་གི་
ཡིན། ༤ ོ་ག ང་ཅན་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར།
༥ གཤིས་འཇམ་ཅན་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ས་ཞིང་འཐོབ་པར་འ ར། ༦ ང་
བདེན་ ི་ ིར་ ་ ོམ་ཤིང་ ོགས་མཁན་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ ོ་བ་འ ང་
བར་འ ར། ༧ ིང་ ེ་ཅན་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ གས་བ ེ་བས་ག ང་བར་
འ ར། ༨ སེམས་གཙང་མ་ཅན་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་མཇལ་བར་འ ར།
༩ གཞན་དང་མ ན་པའི་མི་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ ་ཡི་ ་ཞེས་འབོད་པར་
འ ར། ༡༠ ང་བདེན་ ི་ཆེད་ ་ ག་ལ་ ར་བའི་མི་དེར་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་

ལ་ ིད་ནི་དེ་དག་གི་ཡིན། ༡༡ བདག་གི་ཆེད་ ་ ོད་ཅག་ལ་གཞན་ ིས་ ིགས་དམོད་ ས་ཤིང་། ོད་ཅག་
ག་ལ་ ར། གཏམ་ངན་ ་ཚགས་ ན་བཟོ་ ས་ཏེ་ ར་བ་བཏབ་ན། ོད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་པར་

འ ར། ༡༢ དགའ་ཞིང་ ིད་པར་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ལ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཐོབ་པའི་
་དགའ་ནི་ཇི་འ འི་ཆེ་ཨང་། ོད་ཅག་གི་ ོན་ ་ ོན་པའི་ ང་ ོན་པ་དེ་དག་ ང་གཞན་ ིས་འདི་ ར་
ག་ལ་ ར་བ་ཡིན།

༡༣ ོད་ཅག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ འི་ ོ་བ་ཡལ་ན། དེའི་ ོ་བ་ ར་ཅི་ ར་བ ེད་
དམ། ་དེའི་ ོ་བ་ཡལ་ན་བེད་ ོད་མེད་པས། ི་རོལ་ ་ག གས་ནས་ ོག་བ ིས་ ེད་པ་ལས་ཅི།

༡༤ ོད་ཅག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་འོད་ཡིན། རི་ ེང་ ་བ ིགས་པའི་མཁར་ཡང་ཡིབ་པར་མི་ ས། ༡༥ མི་
མས་ ིས་ ོན་མེ་ ར་ ེས་ ེའི་འོག་ ་མི་འཇོག་པར། ོན་ ེགས་ ེང་ ་བཞག་ ེ་ ིམ་མི་གང་བོར་འོད་

འ ིན་པར་ ེད། ༡༦ ོད་ཅག་གི་འོད་ ང་འདི་ ར་གཞན་ ི་མ ན་ ་གསལ་བར་ ས་ནས། ོད་ཅག་གི་
་ ོད་བཟང་བོ་དེ་དག་ལ་མཐོང་ ་བ ག་ཅིང་། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ཡབ་ལ་གཟི་བ ིད་

དབང་བར་ ོས་ཤིག
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༡༧ བདག་ནི་ ིམས་ གས་དང་ ང་ ོན་པ་ མས་འདོར་ ་འོངས་པར་མ་སེམས། བདག་ནི་འདོར་ ་
འོངས་པ་མ་ཡིན་པར། དེ་བ བ་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༡༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གནམ་
ས་འདོར་བའི་ ས་ལ་ ེབས་ ང་། ིམས་ གས་ལས་ཚག་དང་ཤད་གཅིག་ ང་མི་འདོར་བར་དོན་དེ་ཐམས་
ཅད་འ བ་པར་ངེས། ༡༩ དེ་བས། ་ཞིག་གིས་བཀའ་ ིམས་ལས་ ང་ཙམ་དོར་བའམ། ཡང་ན་གཞན་ལ་དེ་

ར་ ེད་པར་བ བ་ན། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ་ཆེས་ ང་ངོ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། འོན་ ང་། ་
ཞིག་གིས་བཀའ་ ིམས་འདི་བ ངས་པའམ། གཞན་ལ་བ ང་ ལ་བ བ་ན། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནས་
ཆེས་ཆེའོ་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། ༢༠ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་ ང་
བདེན་ནི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ི་ ང་བདེན་ལས་ ག་པར་མེད་ན། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ་གཏན་
ནས་བ ོད་པར་མི་ ས།

༢༡ ོད་ཅག་གིས་གནའ་མི་ མས་ ི་ཁ་ནས། མི་གསོད་མི་ ང་ཞེས་པ་དང་། དེ་མིན་མི་གསོད་མཁན་
མས་ལ་ཞལ་ ེ་འཕོག་པར་འ ར་ཞེས་པའི་གཏམ་ཐོས་ ང་། ༢༢ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་འཆད་པར་ ་བ་

ཞིག་ལ། ན་ ི་ ེང་ ་ ོས་པ་ མས་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། མས་ ི་ ེས་ ་ ་མཚན་མེད་པར་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ན་ལ་མདོ་མེད་ཅེས་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་ལ་མི་མང་གི་
མ ན་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ན་ལ་གདོན་འ ེ་ཞེས་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་ལ་ད ལ་བའི་མེ་
འཕོག་པར་འ ར། ༢༣ དེ་བས། ོད་ ིས་བསང་ ིའི་ ེང་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ ས་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་

ས་ ོད་ལ་འཁོན་ ་འཛན་པ་ ན་ན། ༢༤ ོད་ ིས་མཆོད་པ་བསང་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ ེ། ོན་ལ་རང་གི་
ན་ ་དང་འ ིག་ ེས་མཆོད་པ་ ལ་ཅིག ༢༥ ོད་ ་ག གས་ ེད་མཁན་ ི་མི་དེ་ད་ ང་ལམ་ ་ཡོད་ན།
ོད་ ིས་ ར་ ་དེ་དང་མ ན་ཐབས་ ོས་ཤིག དེ་ ར་མ་ ས་ན་དེས་ ོད་རང་ཞལ་ ེའི་དཔོན་པོའི་གམ་
་འ ིད་པ་དང་། ཞལ་ ེ་དཔོན་པོས་ལག་གཡོག་ལ་ ད་ནས་བཙན་ ་འ ག་པར་འ ར་རོ༎ ༢༦ བདག་

གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཐ་མིའི་ ར་གཅིག་མ་འཇལ་བར། ོད་དེའི་
ནང་ནས་ ིར་འོངས་མི་ཆོག

༢༧ ོད་ཅག་གིས་ལོག་གཡེམ་ ས་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་གཏམ་ཐོས་ཡོད་ ང་། ༢༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ད་མེད་མཐོང་བས་ཆགས་སེམས་འཕེལ་ན། མི་དེས་སེམས་ནང་ནས་ཁོ་མོར་ལོག་
གཡེམ་ ས་པ་ཡིན། ༢༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་མིག་གཡས་པས་ ོད་རང་འ ེལ་ ་བ ག་ན། དེ་བཏོན་ནས་ག གས་
ཤིག ས་པོ་ལས་ཆ་ཤས་གང་ ང་ཞིག་འདོར་དགོས་ ང་། ས་ ིལ་བོ་ད ལ་བར་ ང་ ་འ ག་མི་ ང་།
༣༠ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ལག་པ་གཡས་པས་ ོད་འ ེལ་ ་བ ག་ན། དེ་བཅད་ནས་ག གས་ཤིག ས་པོ་ལས་ཆ་
ཤས་གང་ ང་ཞིག་འདོར་དགོས་ ང་། ས་ ིལ་བོ་ད ལ་བར་ ང་ ་འ ག་མི་ ང་།

༣༡ ཡང་གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ང་མ་དོར་ན། ཁོ་མོར་དོར་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ ེར་དགོས་ཞེས་པའི་གཏམ་ཡོད་
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ང་། ༣༢ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ང་མ་དོར་བ་དེས། ཁོ་མོ་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པའི་
དབང་གིས་དོར་བ་མ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ལོག་གཡེམ་ ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཞིག་གིས་གཞན་ ིས་དོར་
བའི་ ད་མེད་དེ་ ང་མར་ ངས་ན། དེ་ཡང་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པ་ཡིན།

༣༣ ཡང་ ོད་ཅག་གིས་གནའ་མིའི་ཁ་ནས། མནའ་ལས་འགལ་མི་ ང་། མནའ་བོར་བ་དེ་གཙ་བོའི་ ང་
ནས་ཅིས་ ང་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་དགོས་ཞེས་པའི་གཏམ་ཐོས་ ང་། ༣༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་

་བ་ཞིག་ལ། མནའ་ཅི་ཡང་འབོར་མི་ ང་། གནམ་དཔང་ ་བ གས་ནས་ ང་མནའ་འབོར་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། གནམ་ནི་ ་ཡི་བ གས་གནས་ཡིན། ༣༥ ས་གཞི་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་མི་ ང་ ེ། ས་

གཞི་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་ ེགས་ཡིན་ལ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དཔང་ ་བ གས་ནས་ ང་མནའ་འབོར་མི་ ང་ ེ། ཡེ་ ་
་ལེམ་ནི་ཁོང་གི་ ལ་ས་ཡིན། ༣༦ དེ་མིན་ ོད་ ི་མགོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་འབོར་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ འི་ཉག་མ་གཅིག་ ང་དཀར་བོ་དང་ནག་པོ་གང་ལའང་བ ར་མི་ ས། ༣༧ ོད་ཅག་

གི་གཏམ་ནི་ཡིན་ན་ཡིན་དང་། མིན་ན་མིན་ཟེར་དགོས། ཁ་མང་བ་ནི་ངན་པའི་ གས་ཡིན༼ཡང་ན། ངན་པ་
ལས་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽།

༣༨ ོད་ཅག་གིས་མིག་ལ་མིག་ལན་དང་། སོ་ལ་སོ་ལན་ ོད་དགོས་ཞེས་པའི་གཏམ་ཞིག་ཐོས་ཡོད་ ང་།
༣༩ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་ངན་པ་ད ་ ་འཛན་མི་ ང་། ་ཞིག་གིས་ ོད་ ི་
འ མ་པ་གཡས་པར་འ མ་ ག་ག ས་ན། ཁ་ ར་འཁོར་ནས་འ མ་པ་གཡོན་པར་ཡང་འ མ་ ག་ག ་ ་

གས་ཤིག ༤༠ ་ཞིག་གིས་ ོད་ ི་ ་བ་ནང་མ་དེ་ལེན་ ིར་ཡར་ག གས་ན། ི་ ་ཡང་དེ་ལ་འ ེར་ ་
གས་ཤིག ༤༡ ་ཞིག་གིས་ ོད་བཙན་ ིས་ལེ་དབར་གཅིག་ལ་འ ོ་ ་བ ག་ན། ོད་དེ་དང་མཉམ་ ་ལེ་

དབར་གཉིས་ལ་སོངས་ཤིག ༤༢ ོད་ལ་ ་བ་ ེད་མཁན་ ང་ན། དེ་ལ་ཅི་མཁོ་ ིན་ཤིག ོད་ལ་གཡར་བ ི་
ེད་མཁན་ ང་ན། དེ་ལ་ག ར་ཐབས་ ེད་མི་ ང་།

༤༣ ོད་ཅག་གིས། ོད་ ི་ ིམ་མཚས་ལ་ མས་པར་ ིས། ོད་ ི་ད ་ལ་ ང་བར་ ིས་ཞེས་པའི་གཏམ་
ཐོས་ཡོད་ ང་། ༤༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གི་ད ་ལ་ མས་པ་དང་། ོད་
ཅག་ ག་ལ་ ོར་མཁན་ ི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས། ༤༥ དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་
ཡབ་ ི་ ་ ས་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཉི་མ་མི་བཟང་བོའི་ ེང་ ་ ོས་ལ། མི་ངན་པའི་ ེང་ འང་

ོས། ཆར་བ་མི་ཡ་རབས་ལ་གནང་བར་མ་ཟད། མི་ཡ་རབས་མ་ཡིན་པའང་གནང་ངོ་༎ ༤༦ གལ་ཏེ་ ོད་
ཅག་གིས་རང་ལ་ མས་མཁན་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་མ་ མས་ན། ་དགའ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་ཙམ་ད འ་

ལ་དཔོན་པོས་ ང་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༤༧ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ ན་ ་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་བདེ་
མཚམས་མ་ ས་ན། གཞན་ལས་ ད་ ་འཕགས་པ་ཅི་ཡོད། དེ་ཙམ་ ི་ ེའི་མི་ མས་ ིས་ ང་ ས་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ༤༨ དེ་བས། ོད་ཅག་ཡོངས་ ་དག་དགོས། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་དང་འ ་བར་ཡོངས་ ་དག་
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དགོས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་གཟབ་གཟབ་ ིས་ཤིག གཞན་ལ་ཆེད་ ་མཐོང་བར་ ེད་ཆེད། གཞན་ ི་མ ན་
ནས་ལས་བཟང་བོ་ བ་པར་མ་ ེད། གལ་ཏེ་དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་ལ་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ི་གནང་

ིན་འཐོབ་མི་ ིད། ༢ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ཚ། མི་གཞན་ ི་བ ོད་བ གས་འཐོབ་ཆེད།
མི་བཟང་བོར་བ ས་ནས་འ ་ཁང་དང་ ང་ལམ་ ་ ་བ་ ེད་མཁན་དག་དང་འ ་བར། ོད་ ི་མ ན་ ་

་ ང་ ས་མི་ཆོག བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དངོས་ ་འཆད་འོས་པ་ཞིག་ལ། དེ་དག་ལ་འཐོབ་པར་འོས་པའི་
་དགའ་ནི་དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཟིན། ༣ ོད་ ིས་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ཚ། ལག་པ་གཡོན་པར་ལག་པ་གཡས་པས་

ཅི་ ས་པ་ མས་ཤེས་ ་མ་བ ག་པར། ༤ ོད་ ིས་ ིན་པའི་ལས་ མས་ ོག་ ་བ བ་དགོས། ོད་ ི་ཡབ་
ིས་ ོག་ ་གཟིགས་ནས། ོད་ལ་ ་དགའ་གནང་བར་འ ར།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། མངོན་ མ་ ་ ོད་

ལ་ ་དགའ་གནང་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
༥ ོད་ཅག་གིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚ། མི་བཟང་བོར་བ ་མཁན་ མས་དང་འ ་བར། འ ་ཁང་

དང་ལམ་ ི་བཞི་མདོ་ནས་འ ེང་ ེ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། མི་གཞན་ལ་ཆེད་ ་མཐོང་བར་ ེད་མི་ ང་།
བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དངོས་ ་འཆད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། དེ་དག་ལ་འཐོབ་པར་འོས་པའི་ ་དགའ་ནི་དེ་
དག་ལ་ཐོབ་ཟིན། ༦ ོད་ ིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚ། ཁང་པ་ནང་མའི་ནང་ ་འ ལ་ཞིང་ ོ་གཏན་ཏེ།

ོད་ ི་མིག་གི་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ར་པའི་ཡབ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག ོད་ ི་ཡབ་ ིས་ ོག་ ་གཟིགས་
ནས། ོད་ལ་ ་དགའ་གནང་བར་འ ར། ༧ ོད་ཅག་གིས་གསོལ་བ་འདེབས་ ས། ི་ ེའི་མི་ མས་དང་
འ ་བར། གཏམ་མང་པོ་ ོས་མི་དགོས། དེ་དག་གིས་གཏམ་ཇི་ ར་མང་ན་དེ་ ར་གསན་པར་འདོད་ཡོད།
༨ ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལད་ ོས་ ེད་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་དགོས་པ་མ་ ས་པའི་ ོན་
ལ། ོད་ཅག་ལ་ཅི་མཁོ་བ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་ ་མོ་ནས་མ ེན་འ ག ༩ དེ་བས། ོད་ཅག་
གིས་གསོལ་བ་འདེབས་ ས་འདི་ ར་ཐོབས་ཤིག ཇི་ ར་ཞེད་ན། ངེད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ལགས། མི་

མས་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་དམ་པར་བ ར་བར་ཤོག ༡༠ ེད་ ི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ེབས་པར་ཤོག ེད་ ི་
དགོངས་གཞི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་མངོན་པར་བ ར་བ་བཞིན། ས་གཞིའི་ ེང་ འང་བ ར་བར་ཤོག
༡༡ ངེད་ཅག་གིས་ཉིན་རེའི་བཟའ་བ ང་ནི། དེ་རིང་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛད། ༡༢ ངེད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་ ་
ལོན་བསལ་བ་བཞིན། ངེད་ཅག་གི་ ་ལོན་ཡང་ནི་བསལ་བར་མཛད། ༡༣ ངེད་ཅག་ལ་ཉམས་ཚད་བ ག་ ་
མ་འ ག་པར། ངེད་ཅག་ངན་ལས་ཐར་ ་ གས་ཤིག༼ཡང་ན། ངན་ཅན་ལས་ཐར་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་ཁམས་དང་། དབང་ཆ་དང་། གཟི་བ ིད་ཐམས་ཅད་ ས་གཏན་ ་ ེད་ལ་
དབང་བ་ཡིན། ཨ་མེན་ཞེས་པ་དེའོ༎༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་དང་། ཨ་མེན་སོགས་ ི་ཡི་གེ་
མི་འ ག༽ ༡༤ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་ནོར་བ་ ་ཡངས་ ་བཏང་ན། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་ ང་
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ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་བར་འ ར། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་ནོར་འ ལ་ ་ཡངས་ ་
མ་བཏང་ན། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ིད།

༡༦ ོད་ཅག་གིས་ ང་གནས་ ང་བའི་ཚ། མི་བཟང་བོར་བ ་མཁན་ མས་དང་འ ་བར་གདོང་ལ་
ག་མདོག་འཆར་ ་འ ག་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ོ་བའི་ངོ་མདངས་བ ན་ནས། གཞན་ལ་

ཁོ་ཚས་ ང་གནས་ ང་བཞིན་པ་བསམ་བཞིན་ ་ཤེས་ ་འ ག་པ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དངོས་ ་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་དག་ལ་འཐོབ་པར་འོས་པའི་ ་དགའ་ནི་དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཟིན་ཏོ༎ ༡༧ ོད་ ིས་

ང་གནས་ ང་བའི་ ས་ ། མགོ་ལ་ མ་བ ་ཞིང་ཁ་ངོ་གཙང་མར་ ས་ཤིག ༡༨ ོད་ ི་མིག་གི་མཐོང་ལམ་
་མ་ ར་བའི་ཡབ་ལ་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་ ོད་ ིས་ ང་གནས་ ང་བཞིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་མི་ ང་། ོད་
ི་ཡབ་ ིས་ ོག་ ་གཟིགས་ནས། ོད་ལ་ ་དགའ་གནང་བར་འ ར།

༡༩ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་ཆེད་ ་ས་ ་ནོར་མ་བསགས། ས་ ེང་ནས་འ ས་བཟའ་ཞིང་བཙའ་ཆགས་
པར་མ་ཟད། ན་མས་ ང་ ་ ས་ཏེ་བ ་བར་ཡང་འ ར། ༢༠ ཡིན་ནའང་། རིང་གི་ཆེད་ ་ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ་ནོར་བསགས་ན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ས་མི་བཟའ་ཞིང་བཙའ་ཆགས་པར་མི་འ ར་ལ།

ན་མས་ ང་ ་ ས་ཏེ་བ ་བར་ཡང་མི་འ ར། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ནོར་གང་ ་ཡོད་ན། ོད་ ི་
སེམས་ ང་དེ་ ་ཡོད་པ་ཡིན།

༢༢ མིག་ནི་ ས་ ེང་གི་ ོན་མེ་ཡིན་པས། ོད་ ི་མིག་ལ་འོད་དང་ ན་ན། ས་ཡོངས་གསལ་བར་ ར་
བ་ཡིན། ༢༣ ོད་ ི་མིག་རིབ་པར་ ར་ན། ས་ཡོངས་ ་ ན་པར་ ར་བ་ཡིན། ོད་ ི་ནང་ ་ཡོད་པའི་འོད་
དེ་ ན་པར་ ར་ན། ན་པ་དེ་ཇི་འ འི་ཆེ་བ་ལ་ཨང་།

༢༤ མི་གཅིག་གིས་བདག་པོ་གཉིས་བ ེན་མི་ ང་ ེ། འདི་ལ་ ང་ཞིང་དེ་ལ་གཅེས་པ་མིན་ན། འདི་ལ་
བ ར་བ་དང་དེ་ལ་ ད་པ་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ན། ཱ་མོན་ལ་བ ེན་བ ར་

ས་མི་ཆོག༼མ་མོན་ནི་ནོར་ ི་དོན་ཡིན།༽ ༢༥ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཚ་
ོག་གི་ཆེད་ ་ཅི་བཟའ་བ་དང་། ཅི་འ ང་བའི་ཆེད་ ་སེམས་ ར་ ེད་མི་དགོས་ལ། ས་ལ་ཅི་ ོན་པའི་

ཆེད་ འང་སེམས་ ལ་ ེད་མི་དགོས། ཚ་ ོག་ནི་བཟའ་བ ང་ལས་ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ས་པོ་ ་བ་ལས་
ག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་ནམ་མཁའི་ ་ལ་ ོས་དང་། འ ་མི་འདེབས་པ་དང་མི་ ད་ལ། བང་

མཛད་ ་གསོག་པར་ཡང་མི་ ེད་ ང་། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་དེ་གསོ་བཞིན་མཆིས། ོད་ཅག་ནི་
་ལས་ ་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༧ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་སེམས་ ལ་ ས་པའི་དབང་གིས་ཚ་ཚད་
ར་ཆ་གཅིག་གིས་ཇེ་རིང་ ་སོང་བ་ཡིན་ནམ།༼ཡང་ན། ག གས་ ་གང་ལས་ཇེ་རིང་ ་གཏོང་ བ་པ་ཡིན་

ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༢༨ ་བའི་ཆེད་ ་ཅིའི་ ིར་སེམས་ ལ་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ ིས་དབེན་གནས་ ི་ ེས་
མའི་མེ་ཏོག་ཇི་ ར་ ེས་པའི་ ལ་ལ་ ོས་དང་། དེས་དཀའ་ལས་མ་ ངས་ལ་ ད་པ་ཡང་འཁེལ་མ་ ོང་།
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༢༩ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ལོ་མོ་ ོབས་འ ོར་མངའ་ཐང་དར་བའི་ ས་
ི་ ན་གོས་དག་ནི། མེ་ཏོག་འདི་ལ་མི་དོའོ༎ ༣༠ ོད་ཅག་དད་སེམས་ ང་བ་ མ་པ། དབེན་གནས་ ི་ ་ནི་

དེ་རིང་ཡོད་ ང་སང་ཉིན་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་འཕེན་པར་འ ར་ན་ཡང་། ་ཡིས་ད་ ང་དེ་ལ་འདི་ འི་ ན་
ས་ ེད་ན། ོད་ཅག་ལ་ ན་ ས་ ེད་པ་ནི་ ོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ༣༡ དེ་བས། ཅི་བཟའབ་དང་

ཅི་འ ང་བ། ཅི་ ོན་པ་སོགས་ལ་སེམས་ ལ་ ེད་མི་དགོས། ༣༢ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ི་ ེའི་མི་ མས་ ི་
རེ་བ་ཡིན། ོད་ཅག་ལ་ཅི་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་ནི། ོད་ཅག་གི་ཡབ་ ིས་མ ེན་ནས་ཡོད། ༣༣ ོད་ཅག་གིས་
ཐོག་མར་ཁོང་གི་ ལ་ ིད་དང་ཁོང་གི་ ང་བདེན་ཚལ་ཅིག གཞན་ མས་ནི་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བར་འ ར།
༣༤ དེ་བས། སང་ཉིན་ ི་དོན་ ་སེམས་ ལ་ ེད་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སང་ཉིན་ད་ ང་སང་ཉིན་ ི་
སེམས་ ར་ཡོད། ཉིན་གཅིག་གི་དཀའ་བ་ནི་ཉིན་དེ་ལ་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག།

༧ ོད་ཅག་གིས་མི་གཞན་ལ་མཚང་མ་འ ། དེ་ ར་ སན་གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་གི་མཚང་ཡང་མི་འ །
༢ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་མཚང་ཇི་ ར་ ས་ན། གཞན་ ིས་ ང་ ོད་ཅག་གི་མཚང་དེ་ ར་འ ་བར་

འ ར། ོད་ཅག་གིས་འཇལ་ ེད་གང་ཞིག་གིས་གཞན་བཅལ་ན། དེ་དག་གིས་ ང་འཇལ་ ེད་དེས་ ོད་ཅག་
གཞལ་བར་འ ར། ༣ ོད་ ི་ ན་ འི་མིག་ནང་ ་ཚར་མ་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་། རང་གི་མིག་ནང་ ་ག ང་མ་
ཡོད་པ་དེ་མི་ཤེས་དོན་ཅི། ༤ ོད་ ི་མིག་ནང་ ་ག ང་མ་ཡོད་ ང་། ད་ ང་ ོད་ ི་ ན་ ་ལ། ངས་ ོད་

ི་མིག་ནང་གི་ཚར་མ་གདོན་པར་ འོ་ཞེས་ཟེར་ ོལ་ཡོད་དམ། ༥ མི་བཟང་བོར་བ ས་པ་ ོད། ོན་ལ་རང་
གི་མིག་ནང་གི་ག ང་མ་བཏོན་ན། ད་གཟོད་གསལ་བོར་མཐོང་ཞིང་། ོད་ ི་ ན་ འི་མིག་ནང་གི་ཚར་མ་
བཏོན་ཆོག

༦ དམ་པའི་དངོས་པོ་ ི་ལ་ ེར་མི་ ང་ལ། ོད་ཅག་གི་ ་ཏིག་ཕག་གི་མ ན་ འང་མ་ག གས། དེ་ ར་
ས་ན། དེས་ ་ཏིག་ ོག་བ ིས་ ས་ ེས་ ིར་འཁོར་ནས་ ོད་ལ་ གས་ ང་ ིད།

༧ ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཞིག་དགོས་པ་ ས་ན། དེ་ ོད་ཅག་ལ་གནང་བར་འ ར། བཙན་ན་ ེད་པར་འ ར།
ོ་བ ང་ན་ ོད་ཅག་ལ་ ོ་ ེ་བར་འ ར། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཅི་མཁོ་ ས་པ་ མས་གནང་བར་འ ར། བཙལ་

བ་ མས་ ེད་པར་འ ར། ོ་བ ང་ན་དེ་ལ་ ོ་ ེ་བར་འ ར། ༩ ོད་ཅག་གི་ ོད་ལས་ ་ཞིག་གིས་ ས་བག་
ལེབ་བ ང་ན། དེ་ལ་ ོ་ ེར་མཁན་ ་ཡོད། ༡༠ ཡང་ན་ཉ་བ ངས་ན། དེ་ལ་ ལ་ ེར་བར་འ ར་རམ། ༡༡ ོད་
ཅག་བཟང་བོ་ཞིག་མིན་ཡང་། དངོས་པོ་བཟང་བོ་ ་ལ་ ེར་བ་ཤེས། འོ་ན། ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་
ཁོང་ལ་དངོས་པོ་བཟང་བོ་ ་མཁན་ མས་ལ་དེ་མི་གནང་བ་ ོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ༡༢ དེ་བས།

་བ་གང་ཡིན་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་ ེད་པར་མོས་པ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་
གཞན་ལ་དེ་ ར་ ེད་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པས་བ ན་པའི་བདེན་

གས་ཡིན།
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༡༣ ོད་ཅག་ ོ་དོག་མོར་ གས་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཆི་བར་འ ེན་པའི་ ོ་དང་ལམ་ནི་ཡངས་ཤིང་
ཆེ་ལ། དེར་ གས་པའི་མི་ཡང་མང་བ་ཡིན། ༡༤ མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ནང་ ་འ ེན་པའི་ལམ་དང་ ོ་ནི་
དོག་ཅིང་ ་ ང་བ་དང་། དེ་འཚལ་མཁན་ ི་མི་ཡང་ ང་བ་ཡིན།

༡༥ ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས། དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ན། ི་ལ་
ག་པགས་ ོན་ཡོད་ ང་། ནང་ནི་ག ག་ བ་ཆེ་བའི་ ང་ཀི་ཡིན། ༡༦ དེ་དག་གིས་ལས་ཅི་བ ིས་པའི་

འ ས་ ་ལས། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་མཐོང་བར་འ ར། ཚར་ འི་ ེང་ ་ ན་འ མ་འཐོགག་གམ། ཚར་ ང་
ལས་སེ་ཡབ་འཐོག་གམ། ༡༧ དེ་ ར། ཤིང་བཟང་བོ་ལ་འ ས་ ་བཟང་བོ་ཐོགས་ ང་། ཤིང་ངན་པ་ལ་འ ས་

་ངན་པ་ལས་མི་ཐོགས། ༡༨ ཤིང་བཟང་བོ་ལ་འ ས་ངན་པ་ཐོགས་མི་ ིད་ལ། ཤིང་ངན་པར་ཡང་འ ས་ ་
བཟང་བོ་ཐོགས་མི་ ིད། ༡༩ འ ས་ ་བཟང་བོ་མི་ཐོགས་པའི་ཤིང་ མས་བཅད་དེ་མེའི་ནང་ ་ག ག་པར་
འ ར། ༢༠ དེ་བས། དེ་དག་གི་འ ས་ ་ལས་དེ་དག་ཤེས་པར་འ ར་རོ༎ ༢༡ བདག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ི་
དགོངས་གཞི་ ལ་བཞིན་ལག་ ་བ ར་མཁན་ མས་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ་འ ོ་བ་ལས། བདག་ལ་གཙ་བོ།
གཙ་བོ་ཞེས་འབོད་མཁན་ཚང་མ་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ་འ ོ་མི་ ས། ༢༢ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། མི་མང་པོ་
ཞིག་གིས་ང་ལ། ེ་གཙ་བོ། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་བ ར་ཏེ་བཀའ་ ོག་པ་དང་། ེད་

ི་མཚན་བ ར་ཏེ་འ ེ་འདེད་པ་དང་། ེད་ ི་མཚན་བ ར་ཏེ་ ས་མང་པོ་བ ན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན།
༢༣ བདག་གིས་དེ་དག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ནམ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། ོད་ཅག་ངན་བ བས་མཁན་ ི་མི་

མས་བདག་དང་ ེས་ཤིག་ཅེས་གསལ་བོར་ག ངས་ངེས།
༢༤ དེ་བས། བདག་གི་བཀའ་འདི་ མས་ཐོས་ཤིང་དེ་ ར་ བ་མཁན་ མས་ནི། ག་ ེང་ ་ཁང་པ་

འ བ་པའི་མི་ ོ་ ོས་ཅན་ཞིག་དང་ ད་མི་འ ག་ ེ། ༢༥ ཆར་ ིས་བ ན། ་ལོག་ ང་། ང་ག གས་ནས་
ཁང་པ་དེ་ལ་ཕོག་ ང་། ཁང་པ་དེ་ནམ་ཡང་འ ེལ་བར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ ིང་གཞི་ ག་གི་ ེང་

་བ གས་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༦ བདག་གི་བཀའ་འདི་ཐོས་ནས་དེ་ ར་མི་བ བ་པ་ མས་ནི། ེ་ཟེགས་ནང་ ་
ཁང་པ་འ བ་པའི་ ད་མེད་ཅིག་དང་ ད་མི་འ ག་ ེ། ༢༧ ཆར་ ིས་བ ན། ་ལོག་ ང་། ང་ག གས་
ནས་ཁང་པ་དེ་ལ་ཕོག་ན། ཁང་པ་འ ེལ་བར་མ་ཟད། ཡོངས་ ་འ ེལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས།

༢༨ ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་ག ངས་ཚར་བས། མི་ མས་ཁོང་གི་བཀའ་ ོབ་ལ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༢༩ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ ལ་ནི། དབང་འཛན་པ་ཞིག་དང་འ ་བ་ལས་ཁོ་ཚའི་

ཆོས་པ་ཞིག་དང་མི་འ ་བ་ཡིན་ནོ༎

༨ ཡེ་ ་རི་ལས་མར་བབས་པ་དང་། ཁོང་གི་ ེས་ ་མི་མང་པོ་ གས་ནས་ཡོད། ༢ མཛ་ནད་ཅན་ཞིག་ཁོང་
ལ་མཇལ་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཞལ་བཞེས་གནང་ན། ང་གཙང་བར་འ ར་ངེས་ཞེས་

ས་པས། ༣ ཡེ་ ས་ ག་གིས་ཁོའི་མགོ་ལ་ ིལ་ ིལ་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བཞེས་པར་ ། ོད་
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གཙང་བར་ ར་ཏོ་ཞེས་ག ངས་པས། དེའི་མཛ་ནད་གཙང་བར་ ར། ༤ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་གཞན་ལ་
བཤད་མི་ ང་། ོད་ ིས་མཆོད་དཔོན་ལ་ ས་པོར་བ ་ ་བ ག་ ེས། མོ་ཤེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། མི་

མས་ལ་རང་ཉིད་གཙང་བར་ ར་བའི་བདེན་དཔང་ ས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་ག ངས།
༥ དེ་ནས་ཡེ་ ་ཀ་ཕར་ ་ མ་ ་ཕེབས་པས། དམག་གི་བ ་དཔོན་ཞིག་མ ན་ ་ཡོང་ནས། ཁོང་ལ།

༦ ེ་གཙ་བོ་ལགས། བདག་གི་གཡོག་པོ་ཞ་བོར་ ར་ཏེ་ ིམ་ ་བ ད་ཡོད་ལ། ན་ ག་ཤིན་ ་ཆེའོ་ཞེས་ ས་
པས། ༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གསོ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས་པ་ལ། ༨ བ ་དཔོན་ ིས་ལན་ ་འདི་ ད་

། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ངའི་ ིམ་ ་ཕེབས་པར་མི་འོས་པས། ེད་ ིས་བཀའ་ཞིག་ག ང་དང་། ངའི་
གཡོག་པོ་ ག་བ ེད་འ ང་བར་འ ར་ངེས། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་གཞན་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་ལ། ངའི་
འོག་ འང་དམག་མི་ཡོད་པས། མི་འདི་ལ། ཕར་སོངས་ཤིག་ཅེས་བཤད་ན་དེ་འ ོ་བ་དང་། མི་དེ་ལ། ར་ཤོག་
ཅིག་ཅེས་བཤད་ན་དེ་འོངས་པར་འ ར། ངའི་གཡོག་པོ་ལ། ོད་ ིས་ལས་འདི་ བས་ཤིག་ཅེས་བཤད་ན།
དེས་བ བ་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༡༠ ཡེ་ ས་གཏམ་གསན་ནས་ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏེ། ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་

མས་ལ། བདག་གིས་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འདི་ ་ འི་དད་སེམས་ཅན་ཞིག་ལ་ད ི་སི་རལ་
བའི་ ོད་ནས་ ང་བདག་འ ད་མ་ ོང་། ༡༡ བདག་གིས་ ོད་ཚར་ད་ ང་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མ་འོངས་
པར་ ོགས་བཞི་མཚམས་བ ད་ནས་མི་གཞན་མང་པོ་ ང་ ེ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་།
ཨི་ ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་བཅས་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར། ༡༢ ཡིན་ནའང་། ལ་ ིད་འདིའི་ ་འབངས་

མས་ ི་རོལ་ ན་པའི་ནང་ ་མཐར་བ ད་ནས། དེ་ ་ ་ཞིང་སོ་འཆའ་བཞིན་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༡༣ ཡེ་
ས་བ ་དཔོན་ལ། ོད་ ིར་སོངས་ཤིག ོད་ ི་དད་སེམས་ལ་གཞིགས་ནས་ ོད་ ི་དོན་ བ་ ་བ ག་གོ་

ཞེས་ག ངས། དེ་ ས། དེའི་གཡོག་པོར་ ག་བ ེད་ ང་ངོ་༎
༡༤ དེ་ནས་ཡེ་ ་པེ་ ོའི་ ིམ་ ་ཕེབས་ཏེ། པེ་ ོའི་ ག་མོ་ཚ་བའི་ནད་ ིས་གཟིར་ཏེ་ཉལ་འ ག་པ་

གཟིགས། ༡༥ ཡེ་ ་ཁོ་མོའི་ལག་པར་རེག་པ་ཙམ་ ིས་ཚ་ནད་མེད་པར་ ར་བས། ཁོ་མོ་ཡར་ལངས་ནས་ཡེ་ ་
ལ་བ ེན་བ ར་ ས་སོ༎

༡༦ དགོང་མོའི་ ས་ ། གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་མང་པོ་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ེར་འོངས་པས། ཁོང་གིས་
བཀའ་ཚག་གཅིག་གིས་གདོན་འ ེ་ མས་མཐར་བ ད་ཅིང་། ནད་པ་མང་པོར་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག
༡༧ འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱའི་མདོ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་གཉོམ་པོའི་ཚབ་ ེད་
ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་ནད་རིགས་ ར་ ་བཞེས་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༡༨ ཡེ་ ས་མི་མང་པོས་ཁོང་གི་མཐའ་བ ོར་འ ག་པ་གཟིགས་ནས། ་བོར་ཕ་རོལ་ ་འ ོ་ཞེས་བཀའ་
གནང་བ་དང་། ༡༩ ཆོས་པ་ཞིག་ ང་ནས་ཁོང་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ོད་གང་ ་ཕེབས་ན། ང་ ེད་ ི་ ེས་
འ ངས་པར་འ ར་ཞེས་ ས་པས། ༢༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཝ་མོ་ལ་ ང་ ་དང་ནམ་མཁའི་ ་ལ་ཚང་མལ་
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ཡོད་ ང་། མིའི་ ་ལ་མགོ་བོ་བ ེས་སའི་ས་ཙམ་ཡང་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༢༡ ཡང་ཉེ་གནས་ཤིག་གིས་ཡེ་
་ལ། གཙ་བོ་ལགས། ང་ ིར་ལོག་ ེ་ངའི་ཕ་ ར་འ ག་ འོ་ཞེས་ ས་པས། ༢༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཤི་བོ་
མས་ལ་དེ་དག་གི་ཤི་བོ་ ར་འ ག་ ེད་ ་ གས་དང་། ོད་ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༢༣ ཡེ་ ་ ར་བ གས་པ་དང་། གས་ ས་ མས་ ང་ འི་ནང་ ་ གས། ༢༤ ་མཚའི་ངོས་ལས་ ོ་
ར་ ་ ང་འ བ་ ང་ ེ། ཐ་ན་ ་ཡང་ བས་ ིས་བ བས་པར་ ེད་ ང་། ཡེ་ ་ད་ ང་གཟིམ་ནས་འ ག

༢༥ གས་ ས་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་གཟིམ་ལས་བ ངས་ཏེ། ེ་གཙ་བོ། ངེད་ཅག་ ོབ་རོགས། ངེད་ཅག་འཆི་
ལ་ཉེའོ་ཞེས་ ས་པས། ༢༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་དད་སེམས་ ང་བ་ མས། ཅིའི་ ིར་དཔའ་ མ་
པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས་ཏེ། ཡར་བཞེངས་ནས་ ང་འ བ་དང་ ་མཚ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བས། ང་
འ བ་དང་ ་མཚ་ཞི་འཇགས་ ་ ར། ༢༧ མི་ མས་ངོ་མཚར་ཏེ། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ ེས་ ་ཇི་འ ་ཞིག་
ཡིན་ནམ། ང་འ བ་དང་ ་མཚས་ ང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར།

༢༨ ཡེ་ ་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ཏེ། ་ད་ར་བའི་ ལ་ ་ཕེབས་པ་ན། གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་
གཉིས་ ར་ ོད་ནས་ཡོང་ ེ་ཁོང་ལ་མཇལ། མི་དེ་གཉིས་ནི་ཤིན་ ་ག ག་ བ་དང་ ན་པས་ལམ་དེ་བ ད་
ནས་འ ོ་མཁན་ཡང་མི་འ ག ༢༩ དེ་གཉིས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། ེ་ ་ཡི་ ས་ལགས། ངེད་ཅག་

ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ས་ལ་མ་རན་པས་ ེད་ནི་ངེད་ཅག་ ག་ལ་ ོར་ ིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ཟེར། ༣༠ དེ་ ས། དེ་གཉིས་དང་རིང་བའི་ས་ན་ཕག་ ་ཞིག་ ོ་ལ་རོལ་ ིན་མཆིས། ༣༡ གདོན་འ ེ་དག་གིས་ཡེ་

་ལ་འདི་ ར་ ས་པ། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ངེད་ཅག་མཐར་ ོད་པ་ཡིན་ན། ཕག་ འི་ནང་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་
་བ་ ས་པས། ༣༢ ཡེ་ ས་སོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། གདོན་འ ེ་དག་ཕག་གི་ ་ ་ གས་པ་དང་། ཕག་
་ ོ་ ར་ ་གཡང་ལ་ ེབས་ནས་ ་མཚའི་ནང་ ་ བ་པར་ ར། ༣༣ ཕག་ ི་མཁར་ནང་ ་ ོས་ནས། དོན་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་དང་གདོན་འ ེས་བ ང་བ་གཉིས་ལ་ཅི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་མི་ མས་ལ་བཤད་པས།
༣༤ མཁར་ཡོངས་ ི་མི་ མས་ཡེ་ ་བ ་ ་ཡོང་བ་དང་། ཞལ་མཐོང་བ་ན་ཁོང་ཉིད་དེ་དག་གི་མངའ་ཁོངས་
དང་འ ལ་བའི་ ་བ་ ས་སོ༎

༩ ཡེ་ ་ ་ལ་བ གས་ནས་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ཏེ། རང་གི་ ོང་ ེ་ནང་ ་ཕེབས། ༢ མི་ཞིག་གིས་
མལ་གོས་ ི་ནང་ ་ཞ་བོ་ཞིག་ ར་འོངས་ནས་ཡེ་ འི་ ང་ ་བཞག ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་དད་སེམས་ལ་

གཟིགས་ནས། ཞ་བོ་དེ་ལ། གསར་ ། སེམས་བདེ་བར་ ིས། ོད་ ི་ཉེས་པ་སེལ་ཏོ་ཞེས་ག ངས། ༣ ཆོས་པ་
འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་སེམས་ ། མི་འདིས་ ོ་གཏམ་བཤད་ ིན་འ ག་བསམ་ ང་། ༤ ཡེ་ ས་དེ་དག་
གི་སེམས་འ ན་མ ེན་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ཅིའི་ ིར་བསམ་ངན་འཆང་བ་ཡིན། ༥ ོད་

ི་ཉེས་པ་སེལ་བ་ཡིན་ཞེས་པའམ། ོད་ཡར་ལོངས་ལ་སོངས་ཤིག་ཟེར་བ་ནི་གང་ཞིག་ འམ༎ ༦ ཡིན་ནའང་།
མིའི་ ་ལ་ས་ ེང་ ་ཉེས་པ་སེལ་བའི་དབང་ཆ་ ན་པ་ ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས་ཏེ། ཞ་བོ་
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དེ་ལ། ཡར་ལོངས་ལ། ོད་ ི་མལ་གོས་ ེར་ནས་ ལ་ ་ལོག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་པས། ༧ མི་དེ་ཡར་ལངས་
ནས་རང་ ིམ་ ་སོང་། ༨ མི་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་ཏེ། ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་འདི་ ་ འི་དབང་ཆ་མི་ལ་ ད་པ་ཡིན་ནམ།

༩ ཡེ་ ་གནས་དེ་ནས་ཕར་ཕེབས་པ་ན། མིང་ལ་མད་ ཱ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ ལ་ ོ་ ་བ ད་ཡོད་པ་
གཟིགས་ནས། དེ་ལ། ོད་བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། དེ་ཡར་ལངས་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་

་འ ངས། ༡༠ ཡེ་ ་མད་ ཱའི་ཁང་པའི་ནང་ ་དགོང་ཟས་བཞེས་ བས། ལ་དཔོན་འགའ་དང་ཉེས་ཅན་
འགའ་འོངས་ནས། ཡེ་ ་དང་ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ི་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ ད་ནས་བ ད་དོ། ༡༡ ཕ་

་ཤི་བས་དེ་མཐོང་ནས། ཡེ་ འི་ གས་ ས་ལ། ོད་ཅག་གི་ ོབ་དཔོན་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ལ་དཔོན་དང་། དེ་
མིན་ཉེས་ཅན་ མས་དང་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ན། ༡༢ ཡེ་ ས་དེ་གསན་ནས།
འདི་ ད་ ། ས་པོ་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་མི་ལ་ ན་པ་མི་དགོས་ ི། ནད་པ་ལ་མཁོ་བ་ཡིན། ༡༣ ཞལ་ཆད་ ི་

ེང་ ། བདག་ནི་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་ད ེས་པ་ལས། མཆོད་པ་ལ་མི་ད ེས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། བཀའ་འདིའི་
དོན་ལ་ ོད་ཅག་གིས་བསམ་ ོ་ཐོངས་ཤིག བདག་མི་ཡ་རབས་ མས་བ ་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་ཅན་
བ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༤ དེ་ ས། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་ཡེ་ ར་མཇལ་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་དང་ཕ་ ་ཤི་
བས་ ན་པར་ ང་གནས་བ ངས་པ་ཡིན། ེད་ ི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ ང་གནས་མི་བ ང་བ་འདི་ཅི་
ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༡༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། མག་གསར་དང་བདག་གསར་མཉམ་ ་ ོད་ ས། འ ག་རོགས་

མས་ལ་ ོ་ག ང་ ེ་ ིད་དམ། ཡིན་ནའང་། བག་གསར་དེ་དག་དང་འ ལ་བའི་ ས་ལ་ ེབས་པ་ན། དེ་
ས་ཁོ་ཚས་ ང་གནས་བ ང་དགོས། ༡༦ ས་ ང་རས་གསར་བས་ ་བ་ ིང་བར་ ན་པ་ ག་མི་ ིད་དེ།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ན་པ་དེས་ ་བ་བཤགས་ཏེ། ་ག་ཇེ་ཆེར་འ ོ་ངེས། ༡༧ དེ་མིན་ ས་ ང་
ཆང་གསར་ ལ་བ་ ིང་བའི་ནང་ ་གསོག་མི་ ིད། དེ་ ར་ ས་ན། ལ་བ་གས་ནས་ཆང་འབོ་ཞིང་། ལ་བ་
ཡང་བ ོལ་བར་འ ར། ཆང་གསར་ ལ་བ་གསར་བའི་ནང་ ་བསགས་ན། ད་གཟོད་གཉིས་ཀ་བ ན་པར་
འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས།

༡༨ ཡེ་ ས་བཀའ་ག ང་བའི་ བས་ ། འ ་ཁང་གི་བདག་གཉེར་བ་ཞིག་ཁོང་ལ་མཇལ་ ་འོངས་ནས།
འདི་ ད་ ། ངའི་ ་མོ་ད་ ་ཉིད་ ་ཤི་བས། ེད་ ི་ ག་ཁོ་མོའི་ ས་ ེང་ ་བཞག་ན། ཁོ་མོ་གསོན་པར་
འ ར་ཞེས་ ས་པས། ༡༩ ཡེ་ ་ཡར་བཞེངས་ནས་དེ་དང་མཉམ་ ་སོང་ལ། གས་ ས་ མས་ ང་ ེས་ ་
འ ངས་ནས་སོང་ངོ་༎ ༢༠ ལོ་བ ་གཉིས་ ི་རིང་ལ་ ག་འཛག་གི་ནད་ ང་བའི་ ་མོ་ཞིག་ཡེ་ འི་ བ་ ་
འོངས་ཏེ། ཁོང་གི་ན་བཟའི་ ེ་མོར་རེག ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོའི་སེམས་ ། ངས་ཁོང་གི་ན་བཟར་རེག་ན།

ག་བ ེད་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་བསམ་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༢ ཡེ་ ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ཁོ་མོ་གཟིགས་པས། འདི་
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ད་ ། ་མོ་ལགས། སེམས་བདེ་བར་ ིས། ོད་ ི་དད་སེམས་ ིས་ ོད་རང་བ བས་ཞེས་ག ངས། དེ་མ་
ཐག་ ་ ་མོར་ ག་བ ེད་ ང་ངོ་༎

༢༣ ཡེ་ ་འ ་ཁང་གི་བདག་གཉེར་བ་དེའི་ ིམ་ ་ཕེབས་པས། ིང་ ་འ ད་མཁན་དང་། དེ་མིན་མི་
མང་པོས་འ ་ལོང་ ེད་ ིན་པ་གཟིགས་ནས། ༢༤ འདི་ ད་ ། ིར་སོངས་ཤིག ་མོ་འདི་ཤི་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
གཉིད་ལ་ཤོར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་འ ་ ོད་ ེད། ༢༥ མི་ མས་མར་དེད་དེ་ཡེ་

་ཡར་ཕེབས་ནས། ་མོའི་ལག་པ་ནས་འཐེན་པས་ ་མོ་དེ་ཡར་ལངས། ༢༦ དེ་བས་གནས་ ལ་འདི་ ལ་དེ་
གར་ བ་པར་ ར་ཏོ༎

༢༧ ཡེ་ ་དེ་ནས་མ ན་ ་ཕེབས་པ་ན། ཞ་ར་གཉིས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་
ད་ ། ་བིད་ ི་ ་ ད་ལགས། ངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༨ ཡེ་ ་ཁང་པའི་ནང་ ་ཕེབས་

པ་དང་། ཞ་ར་གཉིས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་པས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ ིས་བདག་གིས་དོན་འདི་
བ བ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་དམ་ཞེས་ག ངས་པ་ལ། དེ་གཉིས་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་ལ་ཡིད་
ཆེས་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༢༩ ཡེ་ ས་དེ་གཉིས་ ི་མིག་ལ་རེག་བཞིན་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ ི་ཡིད་ཆེས་
ལ་བ ན་ནས་དོན་དེ་ བ་ཅེས་ག ངས་པས། ༣༠ དེ་གཉིས་ ི་མིག་ ེས་པར་ ར། ཡེ་ ས་ནན་ནན་ཏིག་ཏིག་
གིས་དེ་གཉིས་ལ། ོད་གཉིས་ ིས་ཡིད་གཟབ་གཟབ་ ིས་ཏེ། མི་གཞན་ལ་ཤེས་ ་མ་འ ག་ཅེས་བ ོས། ༣༡ དེ་
གཉིས་ ིར་སོང་ནས། ཁོང་གི་མཚན་ ན་ ལ་དེར་བ གས་སོ༎

༣༢ དེ་གཉིས་ ིར་འ ོ་བའི་ ས་ ། མི་ཞིག་གིས་འ ེས་བ ང་བའི་ གས་པ་ཞིག་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིད་
འོངས། ༣༣ ཁོང་གིས་འ ེ་མཐར་བ ད་ཅིང་ གས་པར་ ད་ཆ་བཤད་ ་བ ག་པས། མི་ མས་ངོ་མཚར་
ནས། འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ོད་ ། འདི་ ་ ་ཞིག་མཐོང་མ་ ོང་ཞེས་ཟེར། ༣༤ ཡིན་ནའང་ཕ་ ་ཤི་བ་

མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གིས་འ ེའི་ ལ་པོ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་བ ད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།
༣༥ ཡེ་ ་མཁར་དང་ ོང་སོ་སོར་ཕེབས་པ་དང་། འ ་ཁང་ནང་ ་མི་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་ཞིང་། ནམ་

མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་བ གས་པར་མ་ཟད། ནད་རིགས་ ་ཚགས་ ང་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག
༣༦ ཁོང་གིས་མི་མང་པོ་གཟིགས་ནས་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ ི་བོ་མེད་པའི་

ག་ ི་བཞིན་འ མས་ནས་ཡོད། ༣༧ དེ་ནས་ གས་ ས་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ོན་བ ་ ་ནི་མང་ཡང་ལས་
མི་ ང་། ༣༨ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ཞིང་གི་བདག་པོར་ལས་མི་མང་པོ་མངགས་ཏེ། ཁོའི་ ོན་ ད་ ་ གས་
ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

༡༠ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་བོས་ནས་དེ་དག་ལ། མི་གཙང་བའི་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་དང་། ནད་
རིགས་ ་ཚགས་གསོ་ ་བ ག་བའི་དབང་གནང་ ེ། ༢ ་ཚབ་བ ་གཉིས་པོའི་མིང་ནི་འདི་ ་ ེ།

དང་པོའི་མིང་ལ་ཤི་མོན་དང་། མིང་གཞན་ལ་པེ་ ོ་ཞེས་འབོད། དེ་མིན་དེའི་ ་བོ་ཨན་ ེ་ ཱ། ཟེ་བད་ ཱའི་
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་ ཱ་ཀོབ་དང་། ཱ་ཀོབ་ ི་ ་བོ་ཡོ་ཧ་ནན། ༣ ཱི་ལིབ་དང་། ཱར་ཐོལ་ ཱ་དང་། ཐོ་ ཱ་དང་། ལ་དཔོན་མ་ ཱ་
དང་། ཨལ་ ཱའི་ ་ ཱ་ཀོབ་དང་། ཐད་ ། ༤ ར་བ ོན་ཅན་ ་བའི་ཤི་མོན་དང་། ཡེ་ ་གཡོ་འཚང་ ེད་
མཁན་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་བཅས་སོ༎

༥ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་མངགས་ ེ། དེ་དག་ལ། ི་ ེའི་མི་ མས་ ི་ལམ་ལ་ ོད་ཅག་མ་
གས། ས་མར་ ཱ་བའི་མཁར་ནང་ ། ོད་ཅག་མ་འ ལ། ༦ དེ་དག་ལས་ད ི་སི་རལ་ ི་བོར་ཞིང་ ོར་བའི་
ག་ མས་ ི་ ོགས་ ་སོངས་ཤིག ༧ ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ེབས་ལ་ཉེ་ཞེས་འ ོ་ཞོར་དང་ ོག་ཞོར་ ིས།

༨ ནད་པ་ མས་གསོ་བར་ ིས། ཤི་བོ་ མས་ ར་གསོན་ ་ གས། མཛ་ནད་ ིས་བ ང་བ་ མས་གཙང་བར་
ིས། འ ེ་མཐར་ ོད་པར་ ིས། ོད་ མས་ལ་རིན་མི་དགོས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། རིན་མེད་པར་ཐོངས་ཤིག

༩ མ་ ག་གི་ནང་ ་གསེར་དང་ད ལ་ཟངས་སོགས་འ ེར་མི་ ང་། ༡༠ ལམ་ལ་ གས་ ས་ ག་མ་དང་།
ི་ ་གཉིས་འ ེར་མི་དགོས་ལ། མ་དང་འཁར་བ་ཡང་འ ེར་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལས་མི་ལ་བཟའ་

བ ང་འཐོབ་པ་ནི་འོས་སོ༎ ༡༡ ོད་མཁར་གང་དང་ ོང་ཚ་གང་ཞིག་གི་ནང་ ་སོང་ནའང་། མི་ ་ཞིག་
བཟང་བོ་ཡིན་པ་ ིས་ནས་འ ོ་རག་བར་ ་དེའི་ ིམ་ ་ ོད་དགོས། ༡༢ དེའི་ ིམ་ ་འ ལ་ ས་དེ་ལ་བདེ་
འཚམ་ ་དགོས། ༡༣ གལ་ཏེ་ ིམ་དེ་ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་འོས་ན། ོད་ཅག་གིས་ ས་པའི་བདེ་བ་ ིམ་དེར་འབབ་
པར་འ ར། གལ་ཏེ་འཐོབ་པར་མི་འོས་ན། ོད་ཅག་གིས་ ས་པའི་བདེ་བ་ ར་བཞིན་ ོད་ཅག་ལ་དབང་བ་
ཡིན། ༡༤ ོད་ཅག་ལ་ ེ་ལེན་མི་ ེད་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་གཏམ་ལ་མི་ཉན་མཁན་དང་འ ད་ན། ང་བའི་
ཐོག་གི་ ལ་ གས་ནས། ོད་ཅག་ ིམ་དེ་དང་མཁར་དེ་ནས་འ ལ་ཤིག ༡༥ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། ཱ་དོམ་དང་ ་མོ་ར་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་ ོན་ནི་
མཁར་འདི་ལ་ཐེབས་པ་ལས་ ང་ངོ་༎

༡༦ བདག་གིས་ ོད་ཅག་མངགས་པ་ནི། ག་ ང་ཚགས་ ི་ ོད་ ་ ང་བ་དང་འ ་བས། ོད་ཅག་ ལ་
བཞིན་ ེན་པ་དང་། ག་རོན་བཞིན་ག ང་དགོས། ༡༧ ོད་ཅག་གིས་མི་ལ་དོགས་ཟོན་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ོད་ཅག་ ིམས་རར་ ོད་ཅིང་། འ ་ཁང་གི་ནང་ ་ ོད་ཅག་ལ་ ག་གིས་འ བ་པར་
འ ར་བ་དང་། ༡༨ དེ་མིན་ ོད་ཅག་བདག་གི་ ེན་ ིས་ ལ་ ན་དང་ ེ་བོའི་མ ན་ ་བ ལ་ཏེ། ཁོ་ཚ་དང་

ི་ ེའི་མི་ མས་ལ་བདེན་དཔང་ ་ ེད་ངེས། ༡༩ ཁོ་ཚས་ ོད་ཅག་གཏད་པའི་ཚ། གཏམ་ཇི་ ར་འཆད་
པའམ། གཏམ་ཅི་ཞིག་འཆད་པ་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་མི་དགོས་ཏེ། ས་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ཅག་གིས་འཆད་

འི་གཏམ་གནང་བར་འ ར། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་བཤད་པ་མ་ཡིན་པར། ོད་ཅག་གི་
ཡབ་གང་དེའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ནས་ག ང་བ ོད་པ་ཡིན། ༢༡ ན་ ས་ ན་ ་དང་། ཕ་
ཡིས་ ་འཆི་བའི་ལམ་ ་ ོངས་པར་འ ར། ་དང་ ་མོས་ཕ་མ་ད ་ ་བ ང་ ེ། དེ་དག་གསོད་པར་འ ར།
༢༢ དེ་མིན་བདག་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ ོད་ཅག་ལ་མི་ མས་ ང་བར་འ ར་ཡང་། མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་
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་བཟོད་བ ན་ ེད་ ས་ན་ ོབ་པར་འ ར། ༢༣ ོང་ ལ་འདི་ནས་ ོད་ཅག་གཞན་ ིས་ ག་ལ་ ོར་བར་
ེད་ན། ོང་ ལ་ཕ་རོལ་བོ་དེར་ ོས་ཤིག བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་

ཅག་གིས་ད ི་སི་རལ་ ི་ ོང་ ལ་ ན་ལ་འ ིམ་མ་ཚར་བའི་ ོན་ལ་མིའི་ ་འ ོན་པར་འ ར། ༢༤ ོབ་མ་
ོབ་དཔོན་ལས་ ག་མི་ ས། གཡོག་པོ་བདག་པོ་ལས་ ག་མི་ ས། ༢༥ ོབ་མ་ནི་རང་གི་དགེ་ ན་དང་འ ་

བ་ཙམ་ ་འ ར་ན་ཆོག་ལ། གཡོག་པོ་ནི་རང་གི་བདག་པོ་དང་འ ་བ་ཙམ་ ་འ ར་ན་ཆོག་གོ། ིམ་བདག་
ལ་ ཱ་ཨལ་ཟེར་ ལ་ཟེར་ན༼ ཱ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ནི། འ ེའི་ ལ་པོའི་མིང་།༽ནང་མི་ མས་ལ་ ག་པར་མི་ཟེར་
རམ༎

༢༦ དེ་བས། དེ་དག་ལ་ ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀབ་པའི་དོན་ ིར་མི་མངོན་པ་ཞིག་མེད་ལ།
གསང་བའི་དོན་གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ ང་མེད། ༢༧ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ོག་ ་བ ོད་པ་དེ། ོད་
ཅག་གིས་མངོན་སར་ཤོད་ཅིག ོད་ཅག་གི་ ་བས་ཐོས་པ་དེ། ཁང་པའི་ཡང་ ེང་ནས་ ོགས་ཤིག ༢༨ ས་
པོ་གསོད་པ་ལས་ མ་ཤེས་གསོད་པར་མི་ ས་པ་དེ་དག་ལ་ ག་མི་དགོས་ཏེ། ས་པོ་དང་ མ་ཤེས་བཅས་
པ་ད ལ་བའི་ཁམས་ ་འ ག་མཁན་དེ་ལ་ད་གཟོད་ ག་དགོས་པ་ཡིན། ༢༩ མཆིལ་བ་གཉིས་དོང་ཙ་གཅིག་
གིས་ཉོ་ བ་པ་མ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་ཡབ་ ིས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་ན། གཅིག་ ང་ཐང་ལ་ ང་

་འ ག་མི་ ང་། ༣༠ ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་གི་ འི་ཉག་མའང་བ ིས་ཟིན་ནོ༎ ༣༡ དེ་བས། ོད་ཅག་ ག་མི་
དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་ནི་མཆིལ་བ་མང་པོ་ལས་ ང་རིན་ཐང་ཆེ། ༣༢ ་ཞིག་གིས་གཞན་ ི་མ ན་ ་བདག་གི་
ཞལ་ངོ་ཟིན་ན། བདག་གིས་ ང་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ི་ ང་ ་དེའི་ངོ་ཟིན་པ་ཡིན། ༣༣ ་ཞིག་གིས་གཞན་ ི་
མ ན་ ་བདག་གི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་ན། བདག་གིས་ ང་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ི་ ང་ ་དེའི་ངོ་མི་ཟིན་པ་ཡིན།
༣༤ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་ས་ ེང་ལ་ཞི་བདེ་བ ོལ་ ་འོངས་པར་མ་བསམ། བདག་ནི་ས་ ེང་ལ་ཞི་བདེ་
བ ོལ་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པར། ས་ ེང་ ་ ི་དང་དམག་ ེལ་ ་ ིར་འོངས་པ་ཡིན། ༣༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
བདག་ནི་ ་དང་ཕ། ་མོ་དང་མ། མནའ་མ་དང་ ག་མོ་ ེས་ ་འ ག་ ིར་འོངས་པ་ཡིན། ༣༦ མིའི་ད ་བོ་
ནི་རང་གི་ ིམ་མི་ཡིན། ༣༧ བདག་ལས་ཕ་མ་ལ་གཅེས་མཁན་དེ་ནི་བདག་གི་ཉེ་གནས་ ་མི་འོས། བདག་ལས་

་དང་ ་མོར་གཅེས་མཁན་དེ་ནི་བདག་གི་ཉེ་གནས་ ་མི་འོས། ༣༨ རང་གི་ ོང་ཤིང་མི་འ ར་བར་བདག་
གི་ ེས་ ་ གས་མཁན་དེ་ཡང་བདག་གི་ཉེ་གནས་ ་མི་འོས། ༣༩ ་ཞིག་ལ་ཚ་ ོག་ཐོབ་པ་དེའི་ཚ་ ོག་
འཆོར་བར་འ ར་ལ། བདག་གི་ཆེད་ ་ ོག་འདོར་མཁན་དེ་ལ་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ༤༠ ོད་ཅག་བ ་
མཁན་དེས་བདག་བ ས་པ་ཡིན། བདག་ལ་བ ་མཁན་དེས་བདག་མངགས་མཁན་དེ་བ ས་པ་ཡིན། ༤༡ ང་

ོན་པའི་མིང་གི་དབང་གིས་ ང་ ོན་པ་བ ་མཁན་དེ་ལ་ ང་ ོན་པའི་ ་དགའ་འཐོབ་པར་འ ར། མི་ཡ་
རབས་ ི་མིང་གིས་མི་ཡ་རབས་བ ་མཁན་དེ་ལ་མི་ཡ་རབས་ ི་ ་དགའ་འཐོབ་པར་འ ར། ༤༢ མི་ ་ཞིག་
གིས་ཉམ་ ང་གང་ཞིག་བདག་གི་ གས་ ས་ ་ཤེས་ནས། དེ་ ་ཞིག་ལ་ ་འ ག་ཕོར་བ་གང་ ིན་ན། བདག་
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གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་དེ་ལ་ ་དགའ་མི་ཐོབ་པ་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༡ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་བཀའ་གནང་ཚར་ ེས། ལ་དེ་དང་ ལ་ནས་ ོང་ ལ་ ་
ལིད་ལིའི་ལ་བཀའ་འཆད་པ་དང་། མི་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་ ིར་ཕེབས་སོ༎

༢ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་བཙན་ཁང་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཛད་པ་ཐོས་ནས། ཉེ་གནས་གཉིས་མངགས་ཏེ། ༣ ཁོང་ལ་
འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པའི་ ས་ ་འ ོན་པར་འ ར་ཟེར་བ་དེ་ ེད་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ངེད་ཅག་གིས་ད་ ང་
གཞན་ལ་ ག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༤ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ ། ོད་ཅག་སོང་ ེ། ཅི་ཐོས་པ་དང་། ཅི་
མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་ཤོད་ཅིག ༥ གང་ཞེ་ན། ཞ་རར་མཐོང་ ་བ ག་པ༎ ཞ་བོ་འ ོ་ ་བ ག་
པ། མཛ་ནད་ཅན་གཙང་བར་ ས་པ། འོན་པར་ཐོས་ ་བ ག་པ། ཤི་བོ་ ར་གསོན་ ་བ ག་པ། ད ལ་བོ་དེ་
དག་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་བཅས་ཏེ། ༦ བདག་གིས་ ེལ་བར་མ་མཛད་པ་ མས་ལ་བདེ་ ིད་དང་ ན་
པ་དེའོ་ཞེས་ག ངས།

༧ དེ་དག་འ ོ་བའི་ཚ་ན། ཡེ་ ས་མི་ མས་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ོར་ག ངས། དེ་ནི་འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་
ོད་ཅག་ཐང་ ོང་ ་སོང་ནས་ཅི་ལ་བ ས་པ་ཡིན། འདམ་ ་ ང་གིས་ ལ་བ་ལ་བ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༨ དོན་

ངོ་མར་ ོད་ཅག་ ིར་སོང་ནས་ཅི་ལ་བ ས་པ་ཡིན། ་བ་ བ་ཅིང་ཡང་བ་ ོན་པ་ མས་ལ་བ ས་པ་ཡིན་
ནམ། ་བ་ བ་ཅིང་ཡང་བ་ ོན་མཁན་ མས་ནི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་ཡོད། ༩ ོད་ཅག་ ི་རོལ་ ་ཅིའི་ ིར་

་སོང་བ་ཡིན། ང་ ོན་པ་ལ་བ ་ ་སོང་བ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཁོང་
ནི་ ང་ ོན་པ་ལསཆེའོ༎ ༡༠ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་བདག་གི་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ། ོད་ ི་མ ན་ནས་
ལམ་ ་ ིག་ འོ་ཞེས་བཀོད་པའི་མི་དེ་འདི་ཡིན། ༡༡ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། ད་མེད་ལས་ ེས་པ་ མས་ལས་གཅིག་ ང་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ལས་ཆེ་ ་འ ར་མི་ ིད་མོད།
ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ལས་ཆེས་ ང་བ་ཡང་ཁོ་ལས་ཆེའོ༎ ༡༢ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ས་ནས་ད་

འི་བར་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ལ་བ ོན་པས་ གས་པ་ཡིན། བ ོན་པ་བ ེད་མཁན་ ི་མི་དེར་ གས་པར་
ས། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་བར་ ། ང་ ོན་པ་ མས་དང་བཀའ་ ིམས་ ིས་ ང་བ ན་པ་ཡིན།

༡༤ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་དང་ ་ལེན་ ས་ན། མི་འདི་ནི་འོངས་པར་འ ར་བའི་ཨེ་ལི་ ཱ་ ་བ་དེ་ཡིན། ༡༥ ་
བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག ༡༦ བདག་གིས་མི་རབ་འདི་ནི་གང་ཞིག་ལ་བ ར་བར་ འམ། ོམ་ ང་ ་

ོད་པའི་ ིས་པ་དག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་རང་གི་ ོགས་པོ་ མས་བོས་ཏེ། ༡༧ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ ིང་ ་
ས་ ང་། ོད་ཅག་ ོར་མི་ ིང་། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ ་ངན་བཏེགས་ ང་། ོད་ཅག་གི་ ང་མི་ ང་

ཞེས་ཟེར་བ་དང་འ ། ༡༨ ཡོ་ཧ་ནན་ ོན་ནས་མ་བཟས་མ་འ ང་བར་བ ད་ན། མི་ མས་ ིས་ཁོ་ནི་འ ེས་
བ ང་ངོ་ཞེས་ཟེར། ༡༩ མིའི་ ་ ེབས་ནས་བཟས་ཤིང་འ ང་ན། ཡང་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ནི་ཟ་མ་དང་ཆང་ལ་
ཧམ་པ་ཆེ་བ་དང་། ལ་དཔོན་དང་ཉེས་ཅན་ ི་ ོགས་པོ་རེད་ཟེར། འོན་ ང་། ཤེས་རབ་ ན་པའི་མི་ ས་
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ཤེས་རབ་ ིས་ ་བ་བ བ་པར་འ ར་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། འོན་ ང་། ཤེས་རབ་ནི་ ་ ེད་ ི་ ེང་ནས་
མངོན་པར་གསལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༠ ཡེ་ ས་ ོང་ ེར་མང་པོའི་ནང་ ་ངོ་མཚར་བའི་མ ་ ས་བ ན་ ང་། ོང་ ེར་དེ་དག་ ་གནས་
པའི་མི་ མས་ ིས་འ ོད་བཤགས་གཏད་ནས་མི་ ེད་པས། དེའི་ཚ་དེ་དག་ལ་ ོན་བ ོད་གནང་ཞིང་། འདི་

ད་ ། ༢༡ ཀོ་ར་ཟིན་ལགས། ོད་ལ་ ག་བ ལ་འ ང་བར་འ ར། ཱེད་ཙ་ཡི་ ་ལགས། ོད་ལ་ ག་བ ལ་
འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་བ ན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་མ ་ ས་དེ། ཱར་དང་ ཱ་
དོན་ ི་ ལ་ འང་བ ན་པ་ཡིན། དེ་དག་གིས་ ་མོ་ནས་གསོ་རས་ ོན་ཞིང་མགོ་ ་ཐལ་གཏོར་ནས་འ ོད་
བཤགས་ ས་ཟིན། ༢༢ འོན་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་

ེབས་ཚ། ཱར་དང་ ཱ་དོན་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་ ོན་ནི་ ོད་ཚར་ཐེབས་པ་ལས་ ང་ངོ་༎ ༢༣ ་ཕར་ན་ མ་
ལགས། ོད་རང་ནམ་མཁར་འཕགས་ཟིན་༼ཡང་ན། ོད་ནམ་མཁར་འཕགས་ལ་ཉེ་ཡང་།༽འམ། མ་འོངས་
པའི་ ས་ ་ད ལ་བར་ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་བ ན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་མ ་

ས་དེ། ཱ་དོན་ ི་ ལ་ ་བ ན་པ་ཡིན་ན། དེ་དེ་རིང་གི་བར་ ་གནས་པར་འ ར། ༢༤ འོན་ ང་། བདག་
གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་ ེབས་ཚ། ཱ་དོན་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་

ོན་ནི་ ོད་ལ་ཐེབས་པ་ལས་ ང་ཞེས་ག ངས།
༢༥ དེ་ ས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཡབ་ལགས། གནམ་སའི་བདག་པོ། བདག་གིས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ །

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་མཛད་པ་འདི་དག་མཁས་ཤིང་ ོ་ ོས་ ན་པ་ མས་ལ་གསང་ནས། ིས་པ་ མས་
ལ་བ ན་པ་ཡིན། ༢༦ ཡབ་ལགས། ལེགས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ི་ གས་གཞིགས་བཟང་བོ་འདི་ ར་རོ༎
༢༧ ཡོད་ཚད་ ི་ཡོད་ཚད་ནི་བདག་གི་ཡབ་ ིས་བདག་ལ་གནང་བ་ཡིན། ཡབ་ལས་གཞན་ ་ཞིག་གིས་ ང་

ས་ ོགས་ཐབས་མེད། ས་དང་ ས་ ིས་ ོབ་ ོན་གནང་བར་འདོད་པ་དག་ལས་གཞན་ ས་ ང་ཡབ་
ོགས་ཐབས་མེད། ༢༨ དཀའ་ ག་བ ེད་ཅིང་ ར་བོ་ ར་བ་ མས་བདག་གི་གམ་ ་ཤོག་དང་། བདག་གིས་
ོད་ཅག་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ ་འ ག་ངེས། ༢༩ བདག་གི་སེམས་ནི་ ི་ཞིང་ཁེངས་ ང་དང་ ན་པས། ོད་ཅག་

གིས་བདག་གི་གཉའ་ཤིང་ ར་ནས། བདག་ལ་ ོབ་པར་ ིས་དང་། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་གི་སེམས་ཉིད་
ལ་ངལ་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར། ༣༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་གཉའ་ཤིང་ནི་འཇམ་ཞིང་། བདག་གི་ ར་བོ་ནི་
ཡང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༢ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡེ་ ་ ོ་ཞིང་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ོགས་
ཏེ་ ེ་མ་བཅད་ནས་ཟོས་པས། ༢ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས། ཡེ་ ་ལ། གཟིགས་དང་།

ེད་ ི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་མི་འོས་པའི་ ་བ་ མས་ བ་ ིན་མཆིས་ཞེས་ ས།
༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ོགས་པའི་ཚ་ཇི་ ར་ ས་
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པའི་ ལ་བཀོད་པ་ ོད་ཅག་གིས་མ་བ གས་པ་ཡིན་ནམ། ༤ ཁོ་རང་དམ་པའི་གནས་ ་འ ལ་ཏེ་བག་ལེབ་
བཤམས་པ་ མས་བཟས། བག་ལེབ་དེ་ནི་ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ིས་ཟོས་ཆོག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ནི་མཆོད་དཔོན་ལས་གཞན་ ིས་ཟོས་མི་ཆོག་པ་ཡིན། ༥ དེ་མིན། བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ། མཆོད་དཔོན་
དམ་པའི་གནས་ ་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་དང་འགལ་བ་ན་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་པ་དེ། ོད་ཅག་གིས་
མ་བ གས་པ་ཡིན་ནམ། ༦ འོན་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འདིར་བ གས་པའི་

ེས་ ་ཞིག་དམ་པའི་གནས་ལས་ ང་ཆེ་བ་ཡིན། ༧ བདག་ནི་ ིང་ ེ་ལ་དགའ་ཡང་། མཆོད་པ་ལ་དགའ་བ་
མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་གཏམ་འདིའི་དོན་ ོགས་ན། ཉེས་མེད་ མས་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་བར་མ་ ེད།
༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་བདག་པོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༩ ཡེ་ ་ ལ་དེ་དང་ ལ་ཏེ། འ ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ ་འ ལ་བ་ལ། ༡༠ དེ་ ་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ མ་པར་
ར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་ལ། ཡང་མི་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ་ ད་འ གས་པའི་ ིར། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནད་གསོས་

ཆོག་གམ་ཞེས་ ིས། ༡༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ལས་ ་ཞིག་ལ་ ག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ། ངལ་གསོའི་
ཉིན་མོར་དོང་ནང་ ་ ང་ན། དེ་བ ང་ ེ་ཡར་མི་ལེན་པ་ ིད་དམ། ༡༢ མི་ནི་ ག་དང་བ ར་ན་ཇི་འ འི་ ་
ཆེ་ཨང་། དེ་བས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་བོ་ བ་པ་ནི་ ང་ངོ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ དེ་ནས་མི་དེ་ལ། ལག་
པ་ཡར་ ིང་རོགས་ཞེས་ག ངས་པས། དེས་ལག་པ་ ིང་བ་ན། ལག་པ་སོས་ཏེ་ལག་པ་ཅིག་ཤོས་དང་འ ་བར་

ར་ཏོ༎ ༡༤ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིར་ཐོན་ཏེ། ཡེ་ ་བ ོངས་པའི་ ོས་ ས།
༡༥ ཡེ་ ས་དེ་མ ེན་ནས་ ལ་དེ་དང་ ལ་བ་དང་། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ེས་ ་ གས་ནས་འོངས་པ་ལ།

ཁོང་གིས་དེའི་ ོད་ ི་ནད་པ་ མས་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག་ཅིང་། ༡༦ དེ་དག་ལ་ཁོང་གི་མཚན་བ གས་
མི་ ང་ཞེས་ཉེན་བ ་བཏང་། ༡༧ འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱའི་བཀའ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་གང་
ཞེ་ན། ༡༨ བདག་གི་གཡོག་པོ་ལ་ ོས་དང་། དེ་ནི་བདག་གིས་བདམས་ཤིང་དགའ་བ་དང་། སེམས་ནས་མོས་
ས་དེ་ཡིན། བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་ཁོ་ལ་གནང་ ེ། ཁོས་ ི་ ེ་ལ་བདེན་ གས་བ ག་པར་འ ར།
༡༩ ཁོས་འ ན་མི་ ོང་ཞིང་ ར་ ག་པར་མི་འ ར་ལ། ་ ང་ འང་ཁོའི་ ད་ཐོས་མཁན་ཡོད་པར་མི་
འ ར། ༢༠ ཁོས་བདེན་ གས་ ོད་ཅིང་བདེན་ གས་ ི་མཐའ་གསལ་བའི་བར་ ། ཁོས་ཆག་པའི་འདམ་ ་
གཅོག་པར་མི་འ ར་ལ། གཟིམ་ལ་ཉེ་བའི་ ོན་མེ་གསོད་པར་མི་འ ར་བས། ༢༡ ི་ ེའི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་
ཡར་ ོས་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༢༢ དེའི་ཚ། མི་ཞིག་གིས་འ ེས་བ ང་བའི་མི་ཞིག་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིད་འོངས་པ་ལ། དེ་ནི་མིག་ཞ་ར་
དང་ངག་ གས་པ་ཞིག་ཡིན། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ་ནད་བཅོས་ ས་ཏེ། ངག་འ ོལ་ཞིང་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ས།
༢༣ མི་ མས་ངོ་མཚར་ཏེ། འདི་ནི་ ་བིད་ ི་ ་ ད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། ༢༤ ཕ་ ་ཤི་བ་ཚས་དེ་ཐོས་ནས།
མི་འདིས་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་ནི། འ ེའི་ ལ་པོ་ ཱ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། ༢༥ ཡེ་
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ས་དེ་དག་གི་བསམ་ ལ་མ ེན་ནས། དེ་དག་ལ། ལ་ ེ་གང་ཞིག་གིས་ཕན་ ན་ནང་འ ག་ ས་ན། ལ་
ེ་དེ་ ོངས་པར་འ ར། མཁར་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ ིམ་གང་ཞིག་གིས་ནང་འ ག་ ས་ན། དེ་ གས་པར་མི་

འ ར། ༢༦ བ ད་ ཱ་ཏན་ ི་ ཱ་ཏན་མཐར་ ོད་པ་ནི་ནང་འ ག་ཡིན་པས། ཱ་ཏན་ ི་ ལ་ ེ་ གས་ ས་
སམ། ༢༧ བདག་གིས་ ཱ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་བ ད་པ་ཡིན་ན། ོད་ཅག་གི་ ་ མས་ ིས་
འ ེ་མཐར་ ོད་ན་ ་ལ་བ ེན་དགོས། དེ་ ར། དེ་དག་གིས་ ོད་ཅག་གི་བདེན་ ན་ཐག་གཅོད་པར་འ ར།
༢༨ བདག་གིས་ ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་བ ད་པ་ཡིན་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ོད་ཅག་ལ་བབས་པ་ཡིན།
༢༩ ་ཞིག་ ོབས་ཅན་ ི་ ིམ་ ་འ ལ་ཏེ། ཁོའི་ཅ་ལག་ མས་འ ོག་པར་ ས་པ་ཡིན། ོབས་དང་ ན་པ་
དེ་བ ིགས་ན། ད་གཟོད་ ིམ་ ི་ ་ནོར་འ ོག་པར་ ས། ༣༠ བདག་དང་མ ན་པར་མི་ ེད་པ་ནི། བདག་ད ་

་འཛན་མཁན་དེ་ཡིན། བདག་དང་མཉམ་ ་ ད་པར་མི་ ེད་པ་ནི། འཐོར་བར་འ ར་བ་དེ་ཡིན།
༣༡ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མིའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངན་ ོད་ ེད་

པའི་གཏམ་ མས་ནི་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ ས་ ང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ངན་ ོད་ ེད་པ་དེ་ནམ་ཡང་ ་
ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ས། ༣༢ ་ཞིག་གིས་མིའི་ ་ལ་གཏམ་ངན་ ་ན། དེ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ ས་ ང་། དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ར་བ་བཏབ་ན། བ ལ་བ་འདི་དང་འ ང་འ ར་ ི་བ ལ་བ་གཉིས་ཀའི་གང་ཡིན་

ང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ས། ༣༣ ོད་ཅག་གིས་ཤིང་ ོང་བཟང་བོར་མཐོང་བ་དེ་ལ་ཤིང་འ ས་བཟང་བོ་
ཐོགས་པར་འ ར། ངན་པར་མཐོང་བ་ལ་ཤིང་འ ས་ངན་པ་ཐོགས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤིང་འ ས་
ལས་ཤིང་གི་བཟང་ངན་ཤེས་པ་ཡིན། ༣༤ ག་ ལ་ ི་རིགས་ཅན་ མ་པ། ོད་ཅག་ནི་མི་ངན་ཡིན་པས་
གཏམ་བཟང་བོ་འཆད་ ིད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སེམས་ ་གང་གནས་པ་དེ་ཁ་ ་འ ིན་པར་འ ར། ༣༥ མི་
བཟང་བོའི་སེམས་ ་བཟང་ ན་པས་ཁ་ནས་གཏམ་བཟང་བོ་འ ིན་པར་འ ར། མི་ངན་པ་དེའི་སེམས་ ་
ངན་འཆང་བས་ཁ་ནས་ ང་གཏམ་ངན་འ ང་བར་འ ར། ༣༦ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། མི་ མས་ ིས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ ག་མ་ མས་ནི། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། རེ་རེ་བཞིན་ ིར་འདོན་
དགོས། ༣༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་ ད་ཆ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ ང་བདེན་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས་
ལ། ོད་ ི་ ད་ཆ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་མེད་ ང་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༣༨ བས་དེར། ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་འགས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གི་བསམ་ ལ་ལ་
ེད་ ིས་ང་ཚར་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཤིག་བ ན་ན་ མ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༩ ཡེ་ ས་ལན་ ་འདི་ ད་ ། ངན་

ཞིང་ལོག་གཡེམ་ ིས་ཁེངས་པའི་ ས་རབས་ཤིག་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ལ་བ ་བར་ ་ན། ང་ ོན་པ་ཡོ་
འི་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ལས། ས་ངོ་མཚར་ཅན་གཞན་ཅི་ཡང་ ོན་ ་མི་འ ག ༤༠ ཡོ་ ་ཉིན་ག མ་ཞག་

ག མ་ལ་ཉ་ཆེན་པོའི་ ོ་བར་ གས་ནས་བ ད་པས། མིའི་ ་ཡང་དེ་ ར་ཉིན་ག མ་ཞག་ག མ་ལ་ས་འོག་
་གནས་བར་འ ར། ༤༡ ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། ི་ནེ་ཝ་བ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ་ ས་རབས་འདིའི་
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ཉེས་པ་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་ནེ་ཝ་བ་ མས་ ིས་ཡོ་ འི་བ གས་པ་ལ་ཉན་ནས་
འ ོད་བཤགས་ ས་པ་ཡིན། ོས་དང་། འདིར་ཡོ་ ་ལས་ ང་ བས་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་འ ག ༤༢ ཞལ་ ེ་གཅོད་
པའི་ཉིན་མོར། ོ་ ོགས་ ི་ ལ་མོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ས་རབས་འདིའི་ཉེས་པ་གཏན་འཁེལ་ ེད་དགོས། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོ་སའི་མཐའ་ནས་འོངས་ཏེ། ་ལོ་མོའི་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་གཏམ་ལ་ཉན་པ་ཡིན། ོས་
དང་། འདིར་ ་ལོ་མོ་ལས་ ང་ བས་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་འ ག

༤༣ བཙག་འ ེ་དེ་མིའི་ ས་དང་ ལ་ནས། ་མེད་པའི་ ལ་ ་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་གིས་ངལ་གསོའི་
གནས་ཤིག་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། ༤༤ འདི་ ད་ ། ང་རང་ ིར་རང་ཉིད་འོངས་སའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་ ་
འ ོའོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ ིར་ ེབས་པ་ན། ཁང་པའི་ནང་གཙང་བར་ གས་ཤིང་ ན་ ིས་ ས་ནས་ ོངས་པར་
འ ག་པ་མཐོང་ ེ། ༤༥ རང་ཉིད་ལས་ ང་ངན་པའི་འ ེ་བ ན་ ིད་ནས་དེའི་ནང་ ་བ ད། མི་དེའི་གནས་

ངས་ནི་ ར་ལས་ ང་མི་བཟང་བར་ ར། ངན་ ིས་ཁེངས་པའི་ ས་རབས་འདི་ཡང་དེ་ལས་མ་འདས་ཞེས་
ག ངས།

༤༦ ཡེ་ ས་མི་ མས་ལ་བཀའ་གནང་བའི་ ས་ ། ཁོང་གི་ མ་དང་ ་བོ་ ོ་ ིར་ ་འ ེང་ ེ། ཁོང་ལ་ཁ་
བ ་ ེད་པར་ ག་ནས་ཡོད། ༤༧ མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ། གཟིགས་དང་། ེད་ ི་ མ་དང་ ་བོས་ ོའི་ ི་རོལ་

་ ེད་དང་ཁ་བ ་ ེད་པར་ ག་ནས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༤༨ འོན་ ང་། ཁོང་གིས་མི་དེ་ལ། ་ནི་བདག་གི་ མ་
ཡིན། ་ནི་བདག་གི་ ་བོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཞོར། ༤༩ ག་ གས་ ས་ མས་ ི་ ོགས་ ་བ ིངས་ནས། འདི་

ད་ ། ོས་དང་། འདི་ནི་བདག་གི་ མ་ཡིན། བདག་གི་ ་བོ་ཡིན། ༥༠ བདག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ི་དགོངས་
དོན་ ལ་བཞིན་ ་བ ི་བའི་མི་དེ་ནི། བདག་གི་ ་ ་མིང་ ིང་དང་ མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༣ ཉིན་དེར། ཡེ་ ་ཁང་པའི་ནང་ནས་ ིར་ཕེབས་ཏེ། ་མཚའི་འ མ་ ་བ གས་པ་ལ། ༢ མི་མང་
པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་འ ས་པས་ཁོང་ཉིད་ འི་ ེང་ ་བ གས་དགོས་ ང་བ་དང་། མི་ མས་འ མ་

ངོགས་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༣ ཁོང་གིས་དཔེ་བཀོད་ནས་དེ་དག་ལ་གནས་ གས་མང་པོ་ག ངས་པ་འདི་ ་
ེ། ཞིང་བ་ཞིག་ཞིང་འདེབས་པར་ ིན། ༤ ས་བོན་གཏོར་བའི་ བས་ ། འགའ་ཞིག་ལམ་འ མ་ ་ ང་བས་
་ མས་ཡོང་ནས་ཟོས་ཚར། ༥ འགའ་ཞིག་ ོ་ཐོག་གི་ས་ བ་མོའི་གསེབ་ ་ ང་བས་སའི་གཏིང་མི་ཟབ་པས་
་ ་འ ས་ ་ཡང་། ༦ ཉི་མའི་འོད་འ ོས་པ་ན། ་བ་མེད་པས་ ེན་ ིས་ མ་པར་ ར། ༧ འགའ་ཞིག་ཚར་
འི་གསེབ་ ་ ང་བས། ཚར་ ས་མནན་པ་ཡིན། ༨ ཡང་འགའ་ཞིག་ས་བཟང་བོའི་ནང་ ་ ང་བས། འགའ་

ཞིག་ལ་ བ་བ ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་ བ་ ག་ ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་ བ་ མ་ འི་འ ས་ ་ ང་བར་ ར།
༩ ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༡༠ གས་ ས་ མས་ཡེ་ འི་ ང་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། མི་ མས་ལ་བཀའ་གནང་ ས། ཅིའི་ ིར་
དཔེའི་ ོ་ནས་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ན། ༡༡ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་གསང་བ་ མས་
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ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་འ ག་པ་ལས། དེ་ མས་ལ་ཤེས་ ་མི་འ ག ༡༢ ཡོད་པ་ མས་ལ་ད་ ང་མང་ ་གནང་
ེ་ ག་མ་དང་ ན་པར་ ་བ་དང་། མེད་པ་ མས་ ི་ཅི་ཡོད་པ་དག་ ང་ལེན་པར་ ། ༡༣ དེ་བས། བདག་

གིས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡིན། དེ་དག་གིས་བ ས་ ང་མི་མཐོང་ཞིང་། ཉན་ཡང་མི་ཐོས་
ལ། ོགས་ ང་མི་ ིད། ༡༤ དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ནས་ཡེ་ ་ ཱའི་ ང་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། ང་གང་ཞེ་ན།

ོད་ཅག་གི་ཉན་ན་ཐོས་ ང་དོན་ ོགས་པར་མི་འ ར། བ ས་ན་མཐོང་ཡང་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཏེ། ༡༥ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། མི་སེར་ ི་སེམས་ མ་ ིས་ཟིན་ཅིང་། ་བ་འགག་པ་དང་། མིག་རིབ་ནས་ཡོད། མིག་གིས་མཐོང་

ཞིང་ ་བས་ཐོས་པ་དང་། སེམས་ ིས་ ོགས་ནས་ ིར་འཁོར་བ་ཡིན་ན། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ནད་གསོ་ ས་
བ་ཡིན། ༡༦ འོན་ ང་། ོད་ཅག་གི་མིག་གིས་མཐོང་བ་དང་ ་བས་ཐོས་དེ། ོད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་ཐོབ་བའི་

ེན་ཡིན ༡༧ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོན་ཆད་ ང་ ོན་པ་དང་མི་ཡ་རབས་
མང་པོས་ ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་ མས་ལ་བ ས་ ང་མ་མཐོང་། ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པ་ མས་ལ་ཉན་ ང་
མ་ཐོས།

༡༨ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་གིས་ཞིང་འདེབས་པའི་དཔེ་འདི་ལ་ཉན་དགོས་པ་ཡིན། ༡༩ ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ི་བཀའ་ཉན་ཡང་མི་ ོགས་པ་ མས་ལ་མཚན་ན། བ ད་གང་ཞིག་འོངས་ནས་དེའི་སེམས་ལ་གཏོར་
བ་ མས་འ ོག་པར་འ ར། འདི་ནི་ལམ་འ མ་ ་གཏོར་བ་ མས་ཡིན། ༢༠ ོ་ཐོག་གི་ས་གསེབ་ ་གཏོར་
བ་ མས་ནི། བཀའ་ལ་ཉན་ནས། བས་དེ་ཙམ་ ་དགའ་བས་དང་ ་ལེན་ ས་ ང་། ༢༡ སེམས་གཏིང་ ་ ་
བ་ གས་མེད་པས་གནས་ བས་ཙམ་ཡིན། བཀའ་དེའི་ཆེད་ ་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའམ། ག་ལ་ ར་བ་
ཡིན་ན་ ར་ ་འ ེལ་བར་འ ར་བ་དག་ཡིན། ༢༢ ཚར་མའི་གསེབ་ ་གཏོར་བ་ མས་ནི། བཀའ་ལ་ཉན་

ང་། ེས་ ་འཇིག་ ེན་ ི་སེམས་ ལ་དང་། ་ནོར་ ི་བ ་ ིད་ཐེབས་པས་བཀའ་བ ར་ཏེ་འ ས་ ་མ་
ཐོགས་པ་དག་ཡིན། ༢༣ ས་བཟང་བོའི་ནང་ ་གཏོར་བ་ མས་ནི། བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ ོགས་པར་མ་ཟད། ེས་

་ བ་བ ་དང་། བ་ ག་ ་དང་། བ་ མ་ འི་འ ས་ ་ཐོགས་པ་དག་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༢༤ ཡེ་ ས་ཡང་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ། འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ཞིང་བས་ས་བོན་བཟང་

བོ་ཞིང་ནང་ ་གཏོར་བ་དང་འ ་ ེ། ༢༥ ཞིང་བ་གཉིད་ལ་ཤོར་བའི་ ས་ ། ད ་བོ་ ེབས་ནས་ ོང་ཞིང་
གི་ནང་ ་ ་ངན་ ི་ས་བོན་གཏོར་ཏེ་སོང་བ་ལ། ༢༦ ་ ་ ེས་ནས་ ེ་མ་འ ངས་པའི་ ས་ལ་ ེབས་པ་ན།

་ངན་ཡང་མངོན་ ང་བས། ༢༧ ཞིང་བདག་གི་གཡོག་པོས་ཁོ་ལ། བདག་པོ་ལགས། ོད་ ིས་ས་བོན་བཟང་
བོ་ཞིང་ནང་ ་གཏོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ་ངན་ནི་གང་ནས་ ང་བ་ཡིན་ ིས། ༢༨ བདག་པོས་འདི་ནི་ད ་
བས་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། གཡོག་པོས་ངེད་ མས་སོང་ནས་ ་ངན ར་དགོས་སམ་ཞེས་ ས་པ་ལ།
༢༩ བདག་པོས་འདི་ ད་ ། མི་དགོས་ཏེ། ་ངན་བཏོན་ན་ ོ་ཡང་མཉམ་ ་འབལ་ཡང་ ིད་པས། ༣༠ འ ེག་
ལ་རན་པའི་བར་ ་དེ་གཉིས་མཉམ་ ་ ེས་ ་ གས་ཤིག ོན་ ད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། ངས་ཞིང་འ ེག་
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མཁན་ མས་ལ། ཐོག་མར་ ་ངན་བཏོན་ནས་བ ེག་ ིར་ ་ཤོག་ ོས་ཤིག ོ་མཛད་ཁང་ ་ཉར་བར་ ིས་
ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༣༡ ཡང་ཁོང་གིས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ། འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ ངས་དཀར་ ི་འ ་
ོག་ཅིག་དང་འ ་ ེ། ་ཞིག་གིས་ཞིང་ནང་ ་གཏོར་ན། ༣༢ ས་བོན་ ན་ལས་ཆེས་ ང་བ་འདི་ཡར་ ེས་

ན། འ ་རིགས་ ་ཚགས་ལས་ཆེ་བར་མ་ཟད། ོང་བོ་ ་ ར་ཏེ་ནམ་མཁའི་ ་ མས་ ིས་ ང་དེའི་ཡལ་གའི་
ེང་ ་གནས་མལ་འཚལ་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༣༣ ཡང་ཁོང་གིས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ། འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ ར་ ི་དང་འ ་ ེ།
ད་མེད་ཅིག་གིས་ ེ་ ེ་ག མ་ ི་ནང་ ་ གས་ན། ེ་ ིལ་བོ་ ར་ ིས་ཟིན་པར་ ེད་ཅེས་ག ངས།

༣༤ འདི་དག་ནི་ཡེ་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་མི་ མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན། དཔེའི་ ོ་ནས་མ་བ ན་པའི་
བཀའ་ ོབས་ཅི་ཡང་མ་ག ང་། ༣༥ འདི་ནི་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། བཀའ་གང་ཞེ་ན།
བདག་གིས་ཞལ་ཁ་ ེས་ཏེ། དཔེའི་ ོ་ནས་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་བ ང་མི་མངོན་པར་གནས་པའི་དོན་

མས་གསལ་བར་བ ན་པར་ ་ཞེས་པ་དེའོ༎
༣༦ དེའི་ཚ་ཡེ་ ་མི་ མས་དང་ ལ་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་ གས་པ་ལ། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ང་

་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ཞིང་ནང་གི་ ་ངན་ ི་དཔེ་དེ་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༣༧ ཁོང་
གིས་ལན་ ། འདི་ ད་ ། ས་བོན་བཟང་བོ་གཏོར་མཁན་དེ་ནི་མིའི་ ་ཡིན། ༣༨ ས་ཞིང་ནི་འཇིག་ ེན་དང་།
ས་བོན་བཟང་བོ་ནི་ ལ་ ིད་གི་ ་ཡིན། ་ངན་ནི་མི་ངན་པའི་ ་ཡིན། ༣༩ ་ངན་གཏོར་མཁན་ ི་ད ་
བོ་ནི་གདོན་འ ེ་དང་། ོན་ ད་པའི་ ས་ནི་བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ཡིན་ལ། ོན་ ད་མཁན་ནི་ཕོ་ཉ་ཡིན།
༤༠ ་ངན་བཏོན་ཏེ་མེ་ ་བ ེག་པ་བཞིན། བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ཡང་དེ་དང་འ ་བར་འ ར། ༤༡ མིའི་ ས་
བང་ཆེན་མངགས་ཏེ། མི་ མས་འ ེལ་ ་འ ག་མཁན་དང་ངན་ ེད་མཁན་ མས་ཁོའི་ ལ་ ེ་ལས་བསལ་
ནས། ༤༢ མེ་ཐབ་ ི་ནང་ ་ག ག་པར་འ ར་བས། དེ་ ་ ་འབོད་དང་སོ་འཆའ་བའི་ ་འ ང་ངོ་༎ ༤༣ དེ་

ས། མི་ཡ་རབས་ མས་ ིས་རང་གི་ཡབ་ ི་ ལ་ ིད་ལས་ཉི་མ་དང་འ ་བར་འོད་འ ིན་པར་འ ར། ་བ་
ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག

༤༤ ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ནོར་ ་ས་ནང་ ་ ས་ཡོད་པ་དང་འ ་བར། མིས་བ ེད་བ་ན་དེ་ ར་ ས་
ེས། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་རང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བཙང་ནས་ས་དེ་ཉོ་བར་ ེད།

༤༥ ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ ་ཏིག་འཚལ་མཁན་ ི་ཚང་བ་ཞིག་དང་འ ་ ེ། ༤༦ རིན་ཐང་ ལ་བའི་ ་
ཏིག་ཅིག་དང་འ ད་ན། རང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བཙང་ ེ། ་ཏིག་དེ་ཉོ་བར་ ེད།

༤༧ ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ཉ་ ་ ་མཚའི་ནང་ ་འཕང་ ེ། འི་ནང་གནས་པའི་ཉ་རིགས་ ་ཚགས་
མཉམ་ ་འཛན་པ་དང་འ ། ༤༨ ཉ་ ་ཁེངས་པ་ན་ཡར་ ངས་ཏེ། ས་ ་བ ད་ནས་ཉ་བཟང་བ་ མས་
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བདམས་ནས་ ོད་ ་འ ག་པ་དང་། ཉ་མི་བཟང་བ་ མས་འདོར་བར་ ེད། ༤༩ བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ཡང་
དེ་དང་འ ་ ེ། ཕོ་ཉ་ ེབས་ནས་མི་ཡ་རབས་ ི་ ོད་ནས་མི་ངན་ མས་དགར་ནས། ༥༠ མེ་ཐབ་ ི་ནང་ ་
ག ག་པས། དེ་ ་ ་འབོད་དང་སོ་འཆའ་བའི་ ་ཡོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༥༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བཀའ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་གིས་ ོགས་སོང་ངམ་ཞེས་ ིས་པས། དེ་
དག་གིས། ངེད་ཅག་གིས་ ོགས་སོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༥༢ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་ ོར་
ལ་བཀའ་ ོབ་ཐོབ་པའི་ཆོས་པ་ མས་ནི། ིམ་བདག་བཞིན་རང་གི་མཛད་ཁང་ནས་དངོས་པོ་གསར་བ་དང་

ིང་བ་ལེན་པ་དང་འ འོ།
༥༣ ཡེ་ ས་དཔེ་བ ན་ཚར་ ེས། ལ་དེ་དང་ ལ་ནས། ༥༤ རང་གི་ཕ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས་འ ་ཁང་ ་

བཀའ་ ོབ་གནང་བ་ན། མི་ མས་ངོ་མཚར་ཏེ། འདི་ ད་ ། མི་འདི་ལ་གང་ནས་འདི་ ་ འི་ཤེས་རབ་དང་
མ ་ ས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། ༥༥ འདི་ནི་ཤིང་བཟོའི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གི་མ་མིར་ཡམ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ།
ཁོང་གི་ ་བོ་ མས་ ི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་ཤི་དང༼དཔེ་ ིང་བའི་ནང་ ། ཡོ་སེབ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ཤི་
མོན་དང་། ་ ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༥༦ ཁོང་གི་ ་མོ་ མས་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ལ་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། མི་
འདི་ལ་ ས་པ་འདི་ ་ ་ཞིག་གང་ནས་ ང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། ༥༧ དེ་དག་གིས་ཁོང་༼ཁོང་དོར་ཞེས་པ་
དེ་མ་ཡིག་ ། ཁོ་འ ེལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དོར་བས། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ང་ ོན་པ་ མས་ལ་ནི། རང་གི་

ལ་དང་རང་གི་ ིམ་མི་མ་གཏོགས་མི་བ ར་མཁན་མེད་ཅེས་ག ངས། ༥༨ དེ་དག་གིས་དད་སེམས་མི་ ེད་
པས། ཡེ་ ས་དེ་ ་མ ་ ས་མང་པོ་མ་བ ན་ཏོ༎

༡༤ དེ་ ས། ིར་བཀོད་པའི་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེས་ཡེ་ འི་མཚན་ ན་ གས་ཐོས་ནས། ༢ འཁོར་གཡོག་
མས་ལ། འདི་ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་ཡིན་པས། མ ་ ས་འདི་

དག་ནི་ཁོའི་ཁོང་ནས་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ དང་ཐོག་ཧེ་རོ་ ེས་ཁོའི་ ་བོ་ ཱི་ལིབ་ ི་ ང་མ་ཧོ་རོད་ ཱའི་
ེན་ ིས། ཡོ་ཧ་ནན་བ ང་ ེ་བཙན་ ་བ ག ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་དེ་ལ། ོད་ ིས་
ད་མེད་འདི་བག་མར་བ ་བ་ནི་ མས་དང་མིན་མ ན་ནོ་ཞེས་ ས་པས་ཡིན། ༥ ཧེ་རོ་ ེས་ཁོ་གསོད་པར་

འདོད་ ང་མི་སེར་ལ་ ག་ནས་བཞག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ང་ ོན་པར་བ ར་བཞིན་
ཡོད། ༦ ཧེ་རོ་ ེའི་ ེས་ ར་ ི་ཉིན་མོར། ཧེ་རོད་ ཱའི་ ་མོས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོ་འ བ་ ེ་ཧེ་རོ་ ེ་
དགའ་ ་བ ག་པས། ༧ ཁོ་མོས་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་མོར་ ེར་བར་དམ་བཅས་སོ། ༨ ་མོ་ཨ་མའི་
དབང་ ་ ར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་བ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ ེ་ང་ལ་ ེར་
རོགས་ཞེས་ ས། ༩ ལ་པོར་སེམས་ ར་ཆེ་ཡང་། གཅིག་ནས་ཁོས་དམ་བཅས་པ་དང་། གཉིས་ནས་ ན་ ་
འཛམས་པའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཁོ་མོར་ ེར་བར་བ ོས། ༡༠ དེ་ནས་བཙན་ཁང་ ་མི་མངགས་ཏེ།
ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་གཅོད་ ་བ ག་ཅིང་། ༡༡ མགོ་བོ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ནས་ ་མོ་དེ་ལ་ ིན་པ་དང་། ་
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མོས་ཨ་མ་ལ་ ིན་ཏོ༎ ༡༢ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་ ིས་བེམ་པོ་ ེར་ཏེ་ ར་འ ག་ ས་ ེས། ལ་དེ་ཡེ་ ་ལ་
ས། ༡༣ ཡེ་ ས་དེ་གསན་པས། ་ལ་བ གས་ཏེ་ཁོང་གཅིག་ ་ ལ་དེ་ནས་གནས་དབེན་ས་ཞིག་ ་ཕེབས།

མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ ེས། ོང་ ལ་དག་ནས་ ང་ཐང་ ་ཁོང་གི་ ེས་ ་ གས།
༡༤ ཡེ་ ་ཕ་རོལ་ ་ཕེབས་ནས་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་གཟིགས་པས་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། དེ་དག་གི་ནད་པ་

མས་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག ༡༥ ས་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། གས་ ས་ མས་ ང་ ་འོངས་ནས། འདི་
ད་ ། འདི་ནི་དབེན་གནས་ཡིན་ཞིང་ས་ བ་ལ་ཉེ་བས། མི་ མས་ ོལ་ ་བ ག་ ེ། དེ་དག་ ེ་བའི་ནང་
་ ིན་ནས་རང་ལ་མཁོ་བའི་བཟའ་བ་ཉོ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་དག་

འ ོ་ ་འ ག་མི་དགོས། ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལ་བཟའ་བ་ ིན་ཞེས་ག ངས། ༡༧ གས་ ས་ མས་ ིས།
ངེད་ཅག་ལ་བག་ལེབ་ ་དང་། ཉ་གཉིས་ལས་མི་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ༡༨ ཡེ་ ས་བདག་ལ་ ེར་རོགས་
ཞེས་ག ངས། ༡༩ དེ་ནས་མི་ མས་ ང་ཐང་ ་ ོད་པར་བ ོས་ ེས། བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་
བ མས་ནས། མཁའ་ལ་གཟིགས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་བག་ལེབ་ ེད་ ་མར་བགོས་ཏེ་ གས་ ས་ མས་
ལ་གནང་བ་དང་། ཡང་ གས་ ས་ མས་ ིས་མི་ མས་ལ་ ིན། ༢༠ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ཟོས་ཏེ་འ ང་

ེས། ལ་ ་ ག་པའི་ མ་ ་དག་ ོད་ ་བ ག་པ་ལ་ ེ་བོ་བ ་གཉིས་ ི་ཁ་ཁེངས་སོ༎ ༢༡ ཟ་མཁན་ ི་མི་
ངས་ནི། ེས་པ་ ་ ོང་གི་མཉམ་ ་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་དག་འ ག

༢༢ ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ ིས་མི་ མས་ ོལ་ ་མ་བ ག་པའི་ ོན་ལ། གས་ ས་ མས་འ ལ་ ་ ར་བ ད་
དེ་ཕ་རོལ་ ་བ ལ་བར་བ ལ། ༢༣ མི་ མས་ ོལ་ ེས། ཁོང་ཉིད་གཅིག་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིར་རི་མགོར་
ཕེབས། ས་ བ་པའི་ ས་ འང་། ཁོང་ཉིད་གཅིག་ ་དེར་བ གས་སོ༎ ༢༤ དེ་ ས། ་ ་མཚའི་ནང་ ་ཡོད་
པ་དང་། ང་གི་ ་ ོགས་མི་མ ན་པས་ བས་ ིས་ ོམས་ ིན་འ ག ༢༥ ནམ་ ད་ ི་ཐོ་རེངས་ཁར། ཡེ་ ས་

་མཚའི་ངོས་ ་ཞབས་བ གས་ཏེ། གས་ ས་ མས་ཡོད་སའི་ ལ་དེར་ཕེབས་པ་དང་། ༢༦ གས་ ས་
མས་ ིས་ཁོང་གིས་ ་མཚའི་ངོས་ ་ཞབས་བ གས་ཏེ་ཕེབས་པ་མཐོང་ནས། དངངས་ ག་ ེས་ཏེ། འ ེ་
ེབས་ ང་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ ག་ ེ་ ་ཅོ་འདོན་པར་ ེད། ༢༧ ཡེ་ ས་ ེལ་ ར་ངང་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་

སེམས་བདེ་བར་ ིས། བདག་ཡིན་ནོ༎ ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢༨ དེ་ ས་པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་
ལགས། གལ་ཏེ་ ེད་ཡིན་ན་ང་ལ་ཤོག་ག ང་དང་། ངས་ ང་ ་ངོས་ ་ ང་བ་བ གས་ཏེ་ ེད་ ི་གམ་ ་
འ ོ་ བ་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༢༩ ཡེ་ ས་ ོད་ཤོག་ཅེས་ག ངས་པས། པེ་ ོ་ ་ལས་བབས་ཏེ་ ་ངོས་ ་

ང་བ་བ གས་ནས་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིན་པ་ལ། ༣༠ ང་ཤིན་ ་ཆེ་བ་མཐོང་ནས་ ག་ ེ་ འི་ནང་ ་ བ་
པར་བ མ་པས། གཙ་བོ་ལགས། ང་ ོབ་རོགས་ཞེས་ ་ཅོ་བཏོན། ༣༡ ཡེ་ ས་འ ལ་མར་ ག་ ིང་ ེ་ཁོ་བ ང་
ནས། འདི་ ད་ ། དད་སེམས་ ང་བ་ ོད། ཅིའི་ ིར་དོགས་པ་ཟ་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༢ དེ་དག་ ར་
བ ད་པ་ན་ ང་ཡང་འཇགས་པར་ ར། ༣༣ ་ ེང་གི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ ས་ ག་ ལ་ཅིང་། ེད་ནི་
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དངོས་གནས་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར།
༣༤ ཁོ་ཚ་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ཏེ། གེ་ནེ་ ཱ་རེད་ཅེས་པའི་ ལ་ ་ ེབས་པ་ན། ༣༥ དེ་གའི་མི་ མས་

ིས་ཡེ་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ། མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ མས་ལ་མི་མངགས་ནས། ནད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ ང་ ་
ིད་ནས་འོངས། ༣༦ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ལ་ཁོང་གི་ན་བཟའི་ ར་ལ་རེག་པའི་རེ་བ་ཙམ་ ས་པས། དེ་ལ་རེག་

པའི་མི་ མས་ལ་ ག་བ ེད་ ང་ངོ་༎

༡༥ དེའི་ཚ། ཕ་ ་ཤི་བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་
། ༢ ེད་ ི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་གནའ་མི་དག་གི་ གས་ ོལ་དང་འགལ་བ་ཡིན།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཟས་ཟ་ ས་ལག་པ་མི་འ ད་ཅེས་ ས། ༣ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ ་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ ོད་ཚའི་ གས་ ོལ་ ོམ་ནས་ ་ཡི་བཀའ་དང་འགལ་བ་ཡིན། ༤ ་ཡིས། ཕ་མ་ལ་ ི་ ་
བ བ་དགོས་ཞེས་དང་། ཡང་ཕ་མ་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་དེ་གསད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༥ ཡིན་
ནའང་། ོད་ཅག་ ་ཞིག་གིས་ཕ་མ་ལ། ངས་ ོད་ལ་ད ལ་བར་ ་བ་ མས་མཆོད་ ས་ ་ ལ་ཟིན་ཞེས་ ས་
ན། ༦ དེས་ཕ་མ་ལ་ ི་ ་མ་བ བ་ ང་ཆོག་ཟེར། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ གས་ ོལ་ལ་བ ེན་ནས། ་ཡི་
བཀའ་དོར་བ་ཡིན། ༧ མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ མ་པ། ཡེ་ཤ་ ཱས་ ོད་ཅག་ལ་བ ས་ནས་བ ན་པའི་ ང་
དེ་ནོར་མི་འ ག ང་དེ་གང་ཞེ་ན། ༨ མི་སེར་འདི་དག་གིས་ཁ་ནས་བདག་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་ ང་། སེམས་
བདག་དང་ ལ་ནས་ཡོད། ༩ དེ་དག་གིས་མིའི་བཤད་པ་ མས་གནས་ གས་ ་བ ིས་ནས་གཞན་ལ་ ོབ་

ོན་ ེད། དེ་བས་བདག་ལ་ ག་ ེད་པ་ནི་ ིང་པོ་མེད་དོ།
༡༠ ཡེ་ ས་མི་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཉན་ནས་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག ༡༡ ཁ་ནང་ ་

ཟོས་པ་དེས་མི་ མས་བཙག་པར་བ ར་མི་ ས་ ང་། ཁ་ནས་ ིར་ ད་པ་དེས་མི་ མས་བཙག་པར་བ ར་
ིད་ཅེས་ག ངས། ༡༢ དེ་ ས། གས་ ས་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་
ིས་ག ང་དེ་ཐོས་ ང་། ཡིད་འཐད་མི་ ེད་པ་༼མ་ཡིག་ ། འ ེལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ེད་ ིས་མ ེན་ནམ་

ཞེས་ ིས་པས། ༡༣ ཡེ་ ས་ལན་ ། འདེབས་འ གས་ ས་པའི་ ེ་དངོས་ མས་ལས། གང་ཞིག་བདག་གི་ནམ་
མཁའི་ཡབ་ ིས་འདེབས་འ གས་ ས་པ་མིན་ན། ེ་དངོས་དེ་ མས་ ་བ་ནས་འབལ་བར་འ ར་རོ། ༡༤ དེ་
དག་ལ་ཅི་དགར་ ོད་ ་ གས་ཤིག དེ་དག་ནི་ཞ་རས་ལམ་འ ིད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཞ་རས་ཞ་ར་ ིད་ན། དེ་
གཉིས་ཀ་དོང་ ་ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༥ པེ་ ོས་ཡེ་ ་ལ། དཔེ་དེ་ངེད་ཅག་ལ་ག ངས་རོགས་ཞེས་

ས་པས། ༡༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ད་ ་ད་ ང་མ་ ོགས་སམ། ༡༧ ཁ་ ་སོང་བ་ མས་ ོ་བར་
གས་པ་དང་། དེ་ནས་ ོད་ཁང་ ་དོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༨ ཁ་ནས་ཐོན་པ་ཁོ་ན་ནི་སེམས་ནས་ ང་བ་ཡིན་

པས། དེས་མི་ མས་བཙག་པར་བ ར་ ིད། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་སེམས་ནས་ ང་བ་ལ་བསམ་ངན་དང་།
གཞན་གསོད་པ་དང་། ལོག་གཡེམ་དང་། ངན་འ ེལ་དང་། ་འ ོག་དང་། དཔང་ ན་དང་། ར་འདེབས་
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སོགས་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༠ འདི་དག་ནི་མི་ མས་བཙག་པར་ ར་ ེད་ཡིན། ལག་པ་མ་བ ས་པར་ཟས་ཟ་བ་དེས་
མི་ མས་བཙག་པར་བ ར་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༢༡ ཡེ་ ་དེ་ནས་ ཱར་དང་ ཱ་དོན་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་སོང་བ་ལ། ༢༢ ་ན་ཨན་པའི་ ད་མེད་ཅིག་ ལ་
དེ་ནས་ཐོན་ཏེ། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའམ། ་བིད་ ི་ ་ ད་ལགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས།
ངའི་ ་མོ་འ ེས་བ ང་ ེ་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་ཆིན་པོ་ ོང་བཞིན་འ ག་པས། ༢༣ ཡིན་ནའང་ཡེ་ ས་ཅི་ཡང་
མི་ག ང་བར་བ གས་པས། གས་ ས་ མས་ ང་ ་འོངས་ནས་ཁོང་ལ། ད་མེད་འདིས་ངེད་ཅག་གི་ ེས་

་འ ངས་ཏེ་ ད་འབོད་ ས་པས། ཁོ་མོ་འ ོ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༢༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་
ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལས་མགོ་འཁོར་བའི་ ག་ མས་ ི་ཆེད་ ་མངགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༥ ད་
མེད་དེས་ཁོང་ལ་ ག་ ས་ནས། གཙ་བོ་ལགས། ང་ལ་མགོན་ བས་གནང་རོགས་ཅེས་ ས་པས། ༢༦ ཁོང་གིས་
ལན་ ། ་ འི་ཟས་ ལ་ ི་ལ་ ེར་བ་ནི་མི་འོས་ཞེས་ག ངས། ༢༧ ད་མེད་དེས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས།
དེ་བདེན་མོད། ིས་ ང་རང་གི་བདག་པོའི་ཅོག་ཙ་ལས་ ང་བའི་ཟས་ ལ་ མས་བཟའ་འོ་ཞེས་ ས་པས།
༢༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ད་མེད་ལགས། ོད་ལ་དད་སེམས་ཆེ་བས། ོད་ ིས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བ བ་
པར་ འོ་ཞེས་ག ངས། དེའི་ཚ། ཁོ་མའི་ ་མོ་ ག་བ ེད་ ང་ངོ་༎

༢༩ ཡེ་ ་ ལ་དེ་ནས་ ་ལིལ་མཚའི་ཉེ་འ མ་ ་ཕེབས་ཏེ་རིའི་ ེང་ ་བ གས་པ་ན། ༣༠ མི་མང་པོ་ཁོང་
གི་ ང་ ་ ེབས་ཤིང་། ོལ་བོ་དང་། ཞ་ར་དང་། གས་པ་དང་། ཞ་བོ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ ོར་ཞིག་

ིད་འོངས་ནས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ ོད་བ ག་པ་དག་ཁོང་གིས་དེ་ མས་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག་པས།
༣༡ མི་ མས་ངོ་མཚར་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གས་པས་ ད་ཆ་ ་བ་དང་། ཞ་བོ་སོས་པར་ ར་བ་དང་།

ོལ་བོ་བ ོད་ ས་པ་དང་། ཞ་རས་མཐོང་བར་ ར་བ་སོགས་མཐོང་བའོ༎ དེ་བས། དེ་དག་གིས་ད ི་སི་རལ་
ི་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས།

༣༢ ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་མི་འདི་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་ནི། དེ་
དག་བཟའ་བ་མེད་པར་བདག་དང་མཉམ་ ་འདིར་ཉིན་ག མ་ལ་བ ད་པ་ཡིན། བདག་གིས་དེ་དག་ ོགས་

ོམ་དང་བཅས་ཏེ་ ིར་འ ོ་ ་འ ག་མི་འདོད་དེ། དེ་ ར་ ས་ན་ལམ་ནས་ཉམ་ཐག་པར་འ ར་ངེས་ཞེས་
བ ོས། ༣༣ གས་ ས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་དབེན་གནས་ ་ཡོད་པས། མི་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་
འ ང་ ེད་ ི་བག་ལེབ་མང་པོ་ཞིག་གང་ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ༣༤ ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་ལ་བག་ལེབ་ག་ཚད་ཡོད་
ཅེས་ ིས་པས། དེ་དག་གིས་བག་ལེབ་བ ན་དང་། ད་ ང་ཉ་ ང་ ་འགའ་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ན། ༣༥ ཁོང་གིས་
མི་ མས་ཐང་ ་ ོད་པར་བ ོས་ ེས། ༣༦ བག་ལེབ་འདི་བ ན་པོ་དང་ཉ་དེ་དག་བ མས་ནས། གས་ ེ་
ཆེ་ ས་ ེས་ མ་ ར་བགོས་ཏེ་ གས་ ས་ མས་ལ་གནང་བ་དང་། གས་ ས་ མས་ ིས་མི་ མས་ལ་

ིན། ༣༧ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ཟོས་ཏེ་འ ང་ ེས། ལ་ ་ ག་པའི་ མ་ ་དག་ ོད་ ་བ ག་པ་ལ་ ེ་བོ་
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བ ན་ ི་ཁ་ཁེངས་སོ༎ ༣༨ ཟ་མཁན་ ི་མི་ ངས་ནི། ེས་པ་བཞི་ ོང་དང་མཉམ་ ་ ད་མེད་དང་ ིས་པ་
སོགས་འ ག ༣༩ ཡེ་ ས་མི་ མས་ ོལ་ ་བ ག་ ེས། ར་བ གས་ཏེ་མག་ད་ ཱའི་མངའ་ཁོངས་ ་ཕེབས་
སོ༎

༡༦ ཱ་ ་ཤི་བ་དང་ ཱད་ ་ཀི་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་ ིར། ཁོང་ཉིད་ལ་ནམ་
མཁའ་ཞང་ཁམས་ནས་ཁོ་ཚར་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཤིག་ ོན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢ ཡེ་ ས་ལན་ །

དགོང་ཁར་གནམ་མཐའ་དམར་བོར་ ར་ན། ོད་ཅག་གིས་གནམ་ ངས་པར་འ ར་ཟེར། ༣ ནངས་མོར་
གནམ་མཐའ་དམར་བོར་ ར་ ེས། ར་ཡང་ནག་པོ་ ར་ན། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ང་ཞིང་ཆར་བ་འབབ་
བོ་ཞེས་ཟེར། ོད་ཅག་གིས་ནམ་ འི་འ ར་བ་ ོགས་ ང་། ད་ འི་ ས་ ི་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ ོགས་མི་

ིད། ༤ ངན་ཞིང་ལོག་གཡེམ་ ིས་ཁེངས་པའི་ ས་རབས་ཤིག་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ལ་བ ་བར་ ་ན། ང་
ོན་པ་ཡོ་ འི་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ལས། ས་ངོ་མཚར་ཅན་གཞན་ཅི་ཡང་དེ་དག་ལ་ ོན་ ་མི་འ ག་ཅེས་

ག ངས། དེ་ནས་ཡེ་ ་དེ་དག་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཕེབས་སོ༎
༥ གས་ ས་ མས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ ེས། ད་གཟོད་བག་ལེབ་ ེར་མེད་པ་ཤེས་པས། ༦ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ།

ོད་ཅག་གིས་གཟབ་ནན་ ོས་ ཱ་ ་ཤི་བ་དང་། ཱད་ ་ཀི་བའི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་
པས། ༧ གས་ ས་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་བག་ལེབ་ ེར་མེད་པའི་ ་མཚན་ ིས་དེ་

ར་ག ངས་པ་ཡིན་ལས་ཆེ་ཞེས་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ལ། ༨ ཡེ་ ས་མ ེན་ནས། འདི་ ད་ ། དད་སེམས་ ང་
བ་ ོད་ཅག་གིས། ཅིའི་ ིར་བག་ལེབ་མེད་པའི་ ོར་ཕན་ ན་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ཡིན། ༩ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་
མི་ ོགས་སམ། བག་ལེབ་ ་མི་ ་ ོང་ལ་བགོས་ ེས། ད་ ང་ ལ་ ་ ག་པའི་ མ་ ་ མས་ ེ་བོ་ག་ཚད་

ི་ནང་ ་བ ག་པ་མི་ ན་ནམ། ༡༠ དེ་མིན་བག་ལེབ་བ ན་མི་བཞི་ ོང་ལ་བགོས་ ེས། ད་ ང་ ལ་ ་ ག་
པའི་ མ་ ་ མས་ ེ་བོ་ག་ཚད་ ི་ནང་ ་བ ག་པ་མི་ ན་ནམ། ༡༡ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ། ཱ་ ་ཤི་བ་
དང་ ཱད་ ་ཀི་བའི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཟེར་བ་དེ། བག་ལེབ་ལ་བ ས་ནས་བཤད་པ་མིན་ཏེ། ོད་ཅག་
གིས་ཅིའི་ ིར་མི་ ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༢ གས་ ས་ མས་ ིས་ད་གཟོད་ཁོང་གིས་ ར་ ི་ལ་དོགས་
ཟོན་ ིས་ག ངས་པ་དེ་བག་ལེབ་ ི་ཆད་ ་མིན་པར། ཱ་ ་ཤི་བ་དང་ ཱད་ ་ཀི་བའི་ ོབ་ ོན་ལ་དོགས་ཟོན་

ིས་ཟེར་བ་ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎
༡༣ ཡེ་ ་ཀེ་སར་ ཱ་ ཱི་ལིབ་པི་ཞེས་པའི་མངའ་ཁོངས་ ་ཕེབས་པ་ན། གས་ ས་ མས་ལ། གཞན་ ིས་

མིའི་ ་ང་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། ང་ཞེས་པའི་ཡིག་འ ་དེ་མེད།༽ ་རེད་ཟེར་ ིན་མཆིས་ཞེས་ ིས་པས།
༡༤ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ལ་ལས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་རེད་ཟེར། ལ་ལས་ཨེ་ལི་ ཱ་རེད་ཟེར། ཡང་
ལ་ལས་ཡེ་རེམ་ ཱའམ་ ང་ ོན་པའི་ ས་ ི་གཅིག་ཡིན་ཟེར་ ིན་མཆིས་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༥ ཡེ་ ས་འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཤོད་དང་། བདག་ནི་ ་རེད་ཅེས་ ིས་པས། ༡༦ ཤི་མོན་པེ་ ོས་ལན་ ། ེད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་
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ེ། གཏན་གནས་ ི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༧ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ཤི་མོན་ ཱ་ཡོ་ན་ལགས། ོད་ནི་ ིན་ བས་
དང་ ན་ནོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་བ ན་པ་མ་ཡིན་པར། བདག་
གི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ཡབ་ ིས་ ོད་ལ་བ ན་པ་ཡིན། ༡༨ བདག་གིས་ད་ ང་ ོད་ལ་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ནི། ོད་ནི་པེ་ ོ་འམ་ ོ་ ེ། བདག་གིས་བདག་གི་ཆོས་ཚགས་ ག་ ེང་ ་བ ིག་པར་ །
ད ལ་བའི་དབང་ཆ་༼དབང་ཆ་ལ་མ་ཡིག་ ། ོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནི་དེ་ལས་ ལ་བར་མི་ ས། ༡༩ བདག་
གིས་ ོད་ལ་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་གི་ ེ་མིག་ ོད་པར་ ། ོད་ ིས་ས་ ེང་ ་བ མ་པ་ མས་ནམ་མཁའི་
ལིང་ཁམས་ནས་ ང་བ མ་པར་འ ར་ཞིང་། ོད་ ིས་ས་ ེང་ནས་བཏང་བ་ མས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ནས་ ང་གཏོང་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢༠ དེ་ ས། ཡེ་ ས་ གས་ ས་ཚར། ཁོང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་གཞན་ལ་
མ་ཟེར་ཞེས་བ ོས།

༢༡ ས་དེར། ཡེ་ ས་ད་གཟོད་ གས་ ས་ མས་ལ། ཁོང་ཉིད་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ངེས་པར་ཕེབས་དགོས་པ་
དང་། ན་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་དང་། ཆོས་པ་སོགས་མི་མང་པོ་ལས་ ག་ ངས་དགོས་པར་མ་ཟད་གསོད་
པར་འ ར་ལ། ཉིན་ག མ་པར་ ར་གསོན་པར་འ ར་བའི་གནས་ ལ་གསལ་བོར་བ ན། ༢༢ པེ་ ོ་ཁོང་ལ་
འཐམ་ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། དེ་ ར་མཛད་མི་ ང་། དོན་དེ་ ེད་ ི་ ེང་ ་འབབ་པར་མི་འ ར་
ཞེས་ནན་བཤད་ ས་ ང་། ༢༣ ཡེ་ ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས། པེ་ ོ་ལ། ཱ་ཏན། བདག་གི་ བ་ ་སོངས་ཤིག ོད་
ནི་ངའི་བཀག་ ོ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ་ཡི་དགོངས་གཞི་ལ་མི་བསམ་པར། མིའི་འདོད་འ ན་ལ་
བསམ་ ིན་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༢༤ དེ་ནས་ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་བདག་གི་ ེས་ ་
འ ངས་ཏེ། རང་ཉིད་འདོར་བར་ ེད་ན། རང་གི་ ོང་ཤིང་ ར་ནས་བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག ༢༥ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། རང་ ོག་༼ ོག་ལ། མ་ཤེས་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག གཤམ་ འང་དེ་དང་འ །༽ ོབ་པར་ ེད་
མཁན་ མས་ ི་ ོག་འབོར་བར་འ ར། བདག་གི་ཆེད་ ་ ོག་འདོར་མཁན་ མས་ལ་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་
འ ར། ༢༦ ་ཞིག་ལ་འཇིག་ ེན་ཐོབ་ ང་རང་གི་ཚ་ ོག་དེའི་ཆེད་ ་ཤོར་ན། ིང་བོ་ཅི་ཡོད། མིས་རང་གི་

ོག་ཅི་དང་བ ེའམ། ༢༧ ནམ་ཞིག་མིའི་ ་བདག་ནི་རང་གི་ཡབ་གང་དེའི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ནས། ཕོ་ཉ་
མས་དང་མཉམ་ ་འ ོན་པར་འ ར་བས། དེ་ ས། ཁོང་གིས་མི་རེ་རེའི་ཅི་ ས་པ་ ར་དེ་ལ་ ་དགའ་ངེས།

༢༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འདིར་གནས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ ིས་འཆི་བའི་ ོ་
བ་མ་ ང་བའི་ ོན་ ། མིའི་ ་བདག་རང་གི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནས་འ ོན་པ་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༡༧ ཉིན་ ག་འདས་ ེས། ཡེ་ ས་པེ་ ོ་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་བོ་ཡོ་ཧ་ནན་བཅས་ ིད་ནས།
རི་བོ་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་ ེ་ ་ཕེབས་པ་དང་། ༢ དེ་དག་གི་མ ན་ནས་ ་ག གས་འ ར་ཏེ། ཞལ་

རས་ཉི་མ་དང་འ ་བར་འཚར་ཞིང་། ན་བཟའ་འོད་བཞིན་དཀར་ཞིང་གཙང་བར་ ར། ༣ ོ་ ར་ ། མོ་ཤེ་
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དང་། ཨེ་ལི་ ཱ་གཉིས་ ིས་དེ་དག་ལ་རང་ག གས་བ ན་ནས། ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་ག ང་ ེང་མཛད། ༤ པེ་
ོས་ཡེ་ ་ལ། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་འདི་ ་ཇི་འ འི་ ིད་པ་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ གས་ད ེས་ན། ངས་

འདི་ནས་ ར་ག མ་ད བ་པར་ ། ར་གཅིག་ནི་ ོད་དང་། གཅིག་ནི་མོ་ཤེ་དང་། ཡང་གཅིག་ནི་ཨེ་ལི་ ཱའི་
ཆེད་ འོ་ཞེས་ ས་ཏེ། ༥ ད་ཆའི་མ ག་མ་ ོགས་པར། ོ་ ར་ ་འོད་དང་ ན་པའི་ ིན་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཚ་
གཡོགས་པ་དང་། ིན་པ་ལས་ག ང་ ད་ཅིག་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གི་གཅེས་པའི་ ་དང་།
བདག་དགའ་ས་དེ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༦ གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་
ཐོས་ནས། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཞིང་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ༧ ཡེ་ ་མ ན་ ་ཕེབས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་མགོ་ལ་ ིལ་ ིལ་

ེད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་དང་། ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༨ ཁོ་ཚས་ཡར་བ ས་པ་ན་གཞན་ཅི་
ཡང་མི་མཐོང་བར། ཡེ་ ་གཅིག་ ་དེ་ ་བ གས་པ་མཐོང་།

༩ རི་ནས་མར་འབབ་པའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། མིའི་ ་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་པའི་བར་ ། ོད་ཅག་
གིས་ཅི་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་བཤད་མི་ ང་ཞེས་བ ོས། ༡༠ གས་ ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ཆོས་
པས་ཅིའི་ ིར་ཐོག་མར་འ ོན་པ་དེ་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༡ ཡེ་ ས་ལན་ ། ཨེ་ལི་ ཱ་
དངོས་གནས་ཐོག་མར་འ ོན་པར་མ་ཟད། ེ་ད ་ཐམས་ཅད་ ར་གསོ་བར་འ ར། ༡༢ ཡིན་ནའང་། བདག་
གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཨེ་ལི་ ཱ་ ོན་ཟིན་ ང་། མི་ མས་ ིས་ཁོ་རང་ངོས་མ་ཟིན་པར། ཅི་
འདོད་ ་ ག་ལ་ ོར་ ིན་མཆིས། མིའི་ ་འང་དེ་དག་གིས་དེ་ ར་ ག་ལ་ ོར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས།
༡༣ གས་ ས་ མས་ ིས་ད་གཟོད་ཡེ་ ས་ག ངས་པ་དེ་ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎

༡༤ ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་དག་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་ཞིག་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་ནས་
ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ༡༥ གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས། ཁོ་ལ་ ོ་ནད་ཕོག་

ནས་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བར་ ར་བས། ཡང་དང་ཡང་ ་མེའི་ནང་ ་མཆོངས་པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་ ་ འི་
ནང་ ་མཆོངས་པར་ཡང་ ེད། ༡༦ ངས་ཁོ་རང་ ེད་ ི་ གས་ ས་ ི་ ང་ ་ ིད་ ང་། དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་
གསོ་བར་མ་ ས་ཞེས་ ས། ༡༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ེ་མ། འདི་ནི་ཇི་འ འི་དད་སེམས་དང་བསམ་པ་ལོག་
པའི་ ས་རབས་ཤིག་རེད་ཨང་། བདག་གིས་འདི་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ནམ་ ི་བར་ ་ ག་དགོས་པ་ཡིན། བདག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ་ནམ་ ི་བར་ ་བཟོད་དགོས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ངའི་མ ན་ ་ ིད་ཤོག་ཅེས་ག ངས་ཏེ།
༡༨ ཡེ་ ས་འ ེ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བས། འ ེ་དེ་ ིར་ཐོན་ནས་ ིས་པ་དེ་ ག་བ ེད་ ང་ངོ་༎ ༡༩ གས་

ས་ མས་ ར་ ་ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་ནས། ངེད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་འ ེ་དེ་མཐར་ ོད་མ་ ས་པ་ཡིན་ ས་
པ་ལ། ༢༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ ོད་ཅག་ལ་དད་སེམས་ ང་བས་ཡིན། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ནི་ ངས་འ ་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན། རི་འདི་ལ་བ ས་
ནས། ོད་འདི་ཀ་ནས་ཕར་ལ་ ོས་ཤིག་ཅིག་ ས་ན། དེ་ཡང་ ོ་བར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གིས་བ བ་མི་ ས་
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པའི་དོན་ཅི་ཡང་ཡོད་མི་ ིད། ༢༡ འ ེ་འདིའི་རིགས་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། ང་གནས་མ་ ང་ན། དེ་
ིར་ཐོན་མི་ ིད་༼ཡང་ན། དེ་མཐར་ ོད་མི་ ས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཅེས་ག ངས་སོ༎

༢༢ ཁོ་ཚ་ག་ལིལ་ ལ་ ་ ེབས་པའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། མིའི་ ་གཞན་ ི་ལག་ ་ ་
བར་འ ར་ཞིང་། ༢༣ དེ་དག་གིས་ཁོ་བོ་བ ོངས་པ་དང་། ཉིན་ག མ་པར་ཁོ་བོ་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་པས། གས་ ས་ མས་ ི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར་ཏོ༎

༢༤ ཀ་ཕར་ ་ མ་ཕེབས་པའི་ཚ། ལ་ལེན་པ་ ོར་ཞིག་པེ་ ོའི་གམ་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གི་ ོབ་དཔོན་ ིས་ཆོས་ཁང་གི་ ལ་༼ ལ་འདི་ལ་དོང་ཙ་ ེད་ཀས་ཆོག་གོ།༽མི་འཇལ་ལམ་ཞེས་ ིས་
པས། ༢༥ པེ་ ོས་འཇལ་ལོ་ཞེས་ ས་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ལ་བ་དང་། ཡེ་ ས་ཐོག་མར་ཁོ་ལ། ཤི་མོན།

ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་ཡིན། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་ ེ་བོ་ མས་ ིས་ ་ལས་ ོ་ ལ་དང་མི་ ལ་ལེན་པ་ཡིན།
རང་གི་ ་ལས་ལེན་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ ི་མི་ལས་ལེན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༢༦ པེ་ ོས་ ི་མི་ལས་ལེན་པ་
ཡིན་ཞེས་ ས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་ ་ཡིན་ན། ་ལས་ ལ་མ་ ངས་ ང་ཆོག་མོད། ༢༧ དེ་དག་ལ་ཕོག་

ག་༼ཕོག་ ག་ལ་མ་ཡིག་ ། འ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བཟོ་ ིད་པས། ོད་རང་ ་མཚའི་འ མ་
་ཉ་འཛན་པར་སོངས་ཤིག ཐོག་མར་བ ང་བའི་ཉ་དེའི་ཁ་གདངས་ ་ གས་དང་། དེའི་ཁ་ནང་ན་དོང་ཙ་

གཅིག་ཡོད་པས། ོད་དང་བདག་གི་ ལ་ད ལ་ཡིན་ཞེས་དེ་དག་ལ་ ེར་རོགས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༨ དེའི་ཚ། གས་ ས་ མས་ ང་ ་འོངས་ནས། ཡེ་ ་ལ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ་ ་ནི་ཆེས་ཆེ་བ་
ཡིན་ཞེས་ ས། ༢ ཡེ་ ས་ ིས་པ་ཞིག་བོས་ནས། དེ་ཁོ་ཚའི་ ལ་ ་འ ེང་བ ག་ ེ། ༣ འདི་ ད་ །

བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་བ ར་ནས། ིས་པ་འདི་
དང་འ ་བར་མ་ ར་ན། མན་མཁའི་ ལ་ ི་ ་གཏན་ནས་བ ོད་པར་མི་ ས། ༤ དེ་བས། ིས་པ་འདི་དང་
འ ་བར་རང་གིས་ཁེངས་ ངས་ ེད་ ས་ན། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནས་ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན། ༥ བདག་གི་
མཚན་ཐོག་ནས་ ་ཞིག་ ིས་པ་འདི་དང་འ ་བ་ཞིག་འ ར་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བདག་བ ས་པ་ཡིན། ༦ བདག་
ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་ ང་ཞིག་འ ེལ་ ་འ ག་པ་ལས། རང་འཐག་གི་ ོ་དེའི་ ེ་ ་བཏགས་ཏེ་ ་
མཚའི་ནང་ལ་ ིང་ ་འ ག་པ་དགའོ༎ ༧ འཇིག་ ེན་འདིར་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་

མས་འ ེལ་བར་འ ར། མི་འ ེལ་བར་འ ར་བའི་དོན་མེད་པ་མི་ ིད་མོད། མི་འ ེལ་ ་འ ག་མཁན་ལ་
ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ༨ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ལག་པ་ཡ་གཅིག་གམ། ང་བ་ཡ་གཅིག་གིས་འ ེལ་ ་བ ག་
ན། དེ་བཅད་ནས་ག ག་ཅིག ོད་ལ་ལག་པ་ཡ་གཅིག་གམ། ང་བ་ཡ་གཅིག་མེད་པར་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་

ི་ ལ་ ་འ ོ་བ་ནི། ལག་པ་གཉིས་དང་ ང་བ་གཉིས་ཡོད་ ང་ནམ་ཡང་ད ལ་བའི་མེའི་ནང་ ་ག ག་
པ་ལས་དགའོ༎ ༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་མིག་ཡ་གཅིག་གིས་ ོད་འ ེལ་ ་བ ག་ན། མིག་ ང་ ེ་དོར་ཅིག ོད་ལ་
མིག་ཡ་གཅིག་ལས་མེད་པར་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ་ གས་པ་ནི། མིག་གཉིས་ཡོད་ ང་ད ལ་བའི་མེའི་ནང་
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་ག ག་པ་ལས་དགའོ༎ ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་གཟབ་གཟབ་ ེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། མི་ ང་འདི་དག་ལས་
་ལའང་མཐོང་ ང་ ེད་མི་ ང་། ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་དག་གི་ཕོ་ཉ་ནམ་མཁའི་ཞིང་

ཁམས་ན་ཡོད་ཅིང་། ན་པར་བདག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ི་ཞལ་མཐོང་གིན་ཡོད།༼ ིང་ཆ་ ིང་བར་འདིའི་
མཚམས་ ། ༡༡ མིའི་ ་ནི་ ོར་ཟིན་པའི་མི་ མས་ ོབ་ ་འོངས་ངེས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་

ག་བ ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་བོར་སོང་ན། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ ེད་པ་ཡིན། ཁོས་ ག་གོ་ད ་ཡོད་པ་དེ་བཞག་
ནས། རི་ ལ་ ་བོར་ཟིན་པའི་ ག་དེ་འཚལ་ ་མི་འ ོའམ། ༡༣ གལ་ཏེ་ ེད་པར་ ར་ན། བདག་གིས་དངོས་

་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཁོ་ལ་ ག་དེ་ཐོབ་པའི་དགའ་བ་ནི། བོར་ ོར་མ་ ང་བའི་ ག་གོ་ད ་
ཡོད་པ་དེ་ཐོབ་པ་ལས་ ང་ ག་གོ། ༡༤ ོད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་བ གས་པའི་ཡབ་ ང་དེ་

ར་ལགས་ཏེ། མི་ ང་འདི་དག་གི་ ོད་ལས་གཅིག་ ང་བོར་ ་འ ག་མི་ ིད།
༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་ ས་ ོད་ལ་ཉེས་པ་བཟོས་ན། ཁོ་དང་ ོད་གཉིས་ལས་མེད་པའི་ ས་ ། ཁོའི་

ཉེས་པ་ མས་ ོན་ཅིག གལ་ཏེ་ཁོས་ཉན་པ་ཡིན་ན། ོད་ལ་ ོད་ ི་ ན་ ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༡༦ གལ་ཏེ་ཁོས་
མ་ཉན་ན། ོད་ ིས་གཞན་པའི་མི་གཅིག་གམ་གཉིས་ ིད་ནས་སོང་ལ། མི་གཉིས་དང་ག མ་ ི་ངག་གིས་
བདེན་དཔང་མཛད་ཅིག ཡིན་ནའང་། ཚག་རེ་རེ་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པའི་ ིར་རོ༎ ༡༧ གལ་ཏེ་དེ་
དག་ལའང་མི་ཉན་ན། ཆོས་ཚགས་ནང་ལ་ ོད་ཅིག གལ་ཏེ་ཆོས་ཚགས་ནང་ ི་བཀའ་ལའང་མི་ཉན་ན། ཁོ་
རང་ ི་ ེའི་མི་དང་ ལ་དཔོན་ ་ ར་ཐོངས་ཤིག ༡༨ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། ོད་ཅག་གིས་ས་ནས་བ ིགས་པ་ མས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ང་བ ིགས་དགོས། ོད་ཅག་གིས་
ས་ ེང་ནས་བཏང་བ་ མས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ང་གཏོང་དགོས། ༡༩ ཡང་བདག་གིས་ ོད་ཚར་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་མི་གཉིས་ ི་སེམས་ ེང་ནས་མ ན་ཏེ། འཇིག་ ེན་
ནས་དོན་གང་ཞིག་ ས་ན། བདག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་དེ་དག་གི་དོན་ མས་བ བ་ངེས། ༢༠ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། གནས་གང་ཡིན་ཡང་། མི་གཉིས་སམ་ག མ་ ིས་བདག་གི་མཚན་བ ར་ནས་ ན་ ་འ ས་ན། དེ་ ་
བདག་ ང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཡོད་ཅེས་ག ངས།

༢༡ དེ་ ས། པེ་ ོ་ཡེ་ འི་ ང་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། བདག་གི་ ན་ ས་བདག་
ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ན། ངས་ཐེངས་ ་ལ་ཁོ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་དགོས། ཐེངས་བ ན་ ིས་ཆོག་གམ་ཞེས་

ས་པ་ལ། ༢༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་འཆད་དོ༎ ཐེངས་བ ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེངས་བ ན་
འི་ བ་བ ན་ཡིན་ནོ༎ ༢༣ ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ ལ་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་གཡོག་ལ་ ིས་ ག་པ་དང་

འ ། ༢༤ ིས་ ག་པའི་ བས་ ། མི་ཞིག་གིས་ད ལ་ཆིག་ ོང་གི་ ་ལོན་འཇལ་དགོས་པ་ཞིག་ ིད་འོངས།
༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་འཇལ་ ེད་ ི་དངོས་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཡིན། བདག་པོས་དེ་དང་། དེའི་ ང་མ། ད་

ང་ ་ ་མོ་ མས་དང་། གཞན་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བཙང་ ེ་གཞལ་བར་བ ོས་པ་ན། ༢༦ གཡོག་པོ་དེ་ཁ་
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བ་ ་ཉལ་ནས་ཁོ་ལ་ ག་ ས་ཏེ། འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས། ནམ་ཞིག་ངས་
དེ་དག་གཞལ་བར་ངེས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༧ གཡོག་པོ་དེའི་བདག་པོས་ ིང་ ེས་ནས། དེ་བཏང་ཞིང་དེའི་

་ལོན་ཡང་མེད་པར་ ས། ༢༨ གཡོག་པོ་དེ་ ིར་ཐོན་པ་ན། ཁོ་ལ་ད ལ་ཊམ་བ ་ཡི་ ་ལོན་འཇལ་དགོས་
པའི་ ོགས་ཤིག་དང་འ ད་པས། དེ་བ ང་ཞིང་དེའི་མིད་པ་ནས་བཙར་ཏེ། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ལོན་གཞལ་
དགོས་ཞེས་ ས་པས། ༢༩ ཁོའི་ ོགས་པོ་ཁ་ བ་ཉལ་ནས། ཁོ་ལ། ང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས། ནམ་ཞིག་ངས་
གཞལ་བར་ངེས་ཞེས་ ་བ་ ས་པ་ལ། ༣༠ ཁོས་ཁ་ཡ་མ་ ས་པར། ་ལོན་བཅལ་ཚར་བའི་བར་ ་བཙན་ཁང་

་བ ག་ ེ་བཞག ༣༡ གཡོག་པོ་གཞན་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ ེ་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར་ནས། དོན་དེ་དག་
བདག་པོ་ལ་བཤད། ༣༢ དེ་ནས་བདག་པོ་ཁོ་རང་བོས་ནས། ཁོ་ལ། གཡོག་པོ་ངན་པ་ ོད། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་བ་

ས་པས། ངས་ ོད་ ི་ ་ལོན་ མས་མེད་པར་བཟོས། ༣༣ ངས་ ོད་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་བཞིན། ོད་ ིས་རང་
གི་ ོགས་པོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ན་མི་ཆོག་གམ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༣༤ བདག་པོ་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། ཁོས་

་ལོན་གཞལ་མ་ཚར་བའི་བར་ ་བཙན་ ང་བའི་ལག་ ་གཏད་ནས་བཞག་གོ། ༣༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་མི་རེ་
རེས་སེམས་ནས་རང་གི་ ན་ ་ ་ཡངས་ ་མ་བཏང་ན། བདག་གི་ནམ་མཁའི་ཡབ་ ིས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་དེ་

ར་མཛད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༩ ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་དག་ག ངས་ཚར་ ེས། ག་ལིལ་ ལ་དང་ ལ་ཏེ་ཡ་ ་ འི་མཐའ་མཚམས་ ི་
ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ་ཕེབས་པ་ལ། ༢ མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པས། ཁོང་གིས་དེ་

་དེ་དག་གི་ནད་པ་ མས་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག་གོ།
༣ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ཡེ་ ་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ་ ེན་གང་ཡིན་ཡང་ ང་མ་

དོར་ཆོག་གམ་ཞེས་ ས། ༤ ཡེ་ ས་ལན་ ། མི་ཐོག་མར་འགོད་མཁན་དེས། ཕོ་མོ་མཉམ་ ་བཀོད་པར་མ་ཟད།
༥ ད་ ང་འདི་ ད་ ། མི་ནི་ཕ་མ་དང་ ལ་ནས། ང་མ་དང་མཉམ་ ེབ་ ིས་དེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ ་འ ར་
དགོས་ཞེས་ག ངས་དེ། ོད་ ིས་མ་བ གས་སམ། ༦ དེ་འ ་ཞིག་ཡིན་ན། ོ་ ག་གཉིས་ནི་མི་གཉིས་མ་ཡིན་
པར་གཞི་གཅིག་ཡིན་པས། ་ཡིས་ཁ་ ད་པ་དེ་མིས་དགར་མི་ ང་ཞེས་ག ངས། ༧ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་
འདི་ ད་ ། དེ་ ར་ཡིན་ན། མོ་ཤེས་ཅིའི་ ིར་ ང་མ་ལ་དོར་ཡིག་ ིན་ན། ཁོ་མོ་དོར་ཆོག་ཅེས་བ ོས་པ་ཡིན་
ཞེས་ ས་པས། ༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ོང་བོར་གནས་པ་མཐོང་ནས། ོད་ཅག་ལ་

ང་མ་དོར་ཆོག་པར་ ས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ཐོག་མ་ནས་དེ་ ་ ་ཞིག་མ་ཡིན། ༩ བདག་གིས་ ོད་ཚར་
འཆད་པ་ ་བ་ཞིག་ལ། ང་མ་དོར་ཏེ་ ད་མེད་གཞན་ལེན་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལོག་གཡེམ་ ི་དབང་གིས་དོར་བ་
མིན་ན། དེ་ནི་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལ་བ ི་བ་ཡིན། ་ཡིས་གཞན་ ིས་དོར་བའི་ ད་མེད་དེ་ ང་མར་ ངས་
ན་དེ་ཡང་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༠ གས་ ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། མི་དང་ ང་མའི་བར་

ི་འ ེལ་བ་ནི་དེ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་མར་མ་ ངས་ན་དགའོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ །
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གཏམ་འདི་ནི་ ས་ ང་དང་ ་ལེན་ ས་པ་ཞིག་མ་ཡིན། ཁོང་གིས་ ་ལ་གནང་ན་དེས་ད་གཟོད་དང་ ་ལེན་
ས་པ་ཡིན། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ནི་ ེས་མ་ཉིད་ནས་མཚན་མའི་དབང་བོ་ཉམས་ཤིང་། ཁ་ཅིག་ནི་

གཞན་ ིས་ ག་ མ་པར་བཅོས་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་གི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་ ག་
མ་པར་ ས་པ་ཡིན། འདི་ནི་ ས་དང་ ་ལེན་ ས་ན་དེ་ཡིས་དང་ ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།

༡༣ བས་དེར། འགའ་ཞིག་གིས་ ིས་པ་ ིད་དེ་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་པ་དང་། ཡེ་ ས་དེ་ཚར་ ག་
བཞག་ ེ་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་ ས་པ་ན། གས་ ས་དག་གིས་མི་དེ་ མས་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་པས།
༡༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ིས་པ་དེ་དག་བདག་གི་མ ན་ ་ ིད་ཤོག བཀག་འགོག་མ་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ ིས་པ་འདི་ ་ ་ལ་དབང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༡༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་མགོ་ལ་

ག་བཞག་ ེས། ལ་དེ་དང་ ལ་ཏོ༎
༡༦ མི་ཞིག་འོངས་ནས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། ོབ་དཔོན་བཟང་བོ་ཞེས་

བཀོད་ཡོད།༽ ངས་དོན་བཟང་བོ་ཅི་ཞིག་ ས་ན། ད་གཟོད་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་
པ་ལ། ༡༧ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་དོན་བཟང་བོ་གང་ཡིན་ཞེས་འ ི་བ་ཡིན་ནམ། བཟང་
བོ་ནི་གཅིག་ལས་མེད་ལ།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། ོད་ ིས་བདག་ལ་ཅིའི་ ིར་བཟང་བོ་ཞེས་འབོད་པ་
ཡིན། ་ལས་གཞན་པའི་བཟང་བོ་ཞིག་མེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོད་ ིས་མཐའ་མེད་ཚ་ ོག་འཐོབ་འདོད་ན།
བཀའ་ ིམས་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ི་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༡༨ དེས་བཀའ་ ིམས་གང་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ།
ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་ནི་མི་བསད་མི་ཆོག་པ་དང་། ལོག་གཡེམ་ ་མི་ཆོག་པ་དང་། ་འ ོག་ ་མི་ཆོག་པ་
དང་། དཔང་ ན་མ་ ་མི་ཆོག་པ་དང་། ༡༩ ཕ་མ་ལ་ ི་ ་བ བ་པ་དང་། རང་ལ་གཅེས་པ་བཞིན་ ིམ་མཚས་
ལའང་གཅེས་དགོས་པ་བཅས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༠ གཞོན་ ་དེས་འདི་ ད་ ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངས་

་མོ་ནས་བ ངས་ཡོད། ད་ ང་ཅི་ཆད་དམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་མི་ཡང་
དག་པ་ཞིག་ ེད་འདོད་ན། ོད་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བཙངས་ནས་ད ལ་བོ་ མས་ ིན་པ་ཐོངས་དང་། དེ་
ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ོད་ལ་ ་ནོར་འཐོབ་པར་འ ར། ཡང་བདག་གི་ ེས་ ་འ ངས་དགོས་ཞེས་
ག ངས། ༢༢ གཞོན་ ་དེས་བཀའ་དེ་ཐོས་པ་ན། སེམས་ ལ་དང་བཅས་ཏེ་སོང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་ ་
ནོར་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན།

༢༣ ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ནོར་བདག་
ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ོ་དཀའ་བ་ཡིན། ༢༤ ཡང་བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ།

་མོང་ཁབ་ ི་ ་ག་ནས་འ ལ་བ་ནི། ནོར་བདག་ ་ཡི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ོ་བ་ལས་ འོ་ཞེས་
ག ངས། ༢༥ གས་ ས་ མས་ ིས་བཀའ་དེ་ཐོས་པ་ན། ཤིན་ ་ཡ་མཚར་བར་ ར་ཏེ། དེས་ན་ ་ཞིག་གིས་

ོབ་པར་ ས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༦ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ་གཟིགས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། མི་ལ་མཚན་ན་འདི་ནི་མི་ ས་
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ང་། ་ཡིས་དོན་ཅི་ཡང་མི་ ས་པ་མི་ ིད་དོ་ཞེས་ག ངས། ༢༧ པེ་ ོས་ཁོང་ལ། གཟིགས་དང་། ངེད་ཅག་
གིས་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བ ར་ནས་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པས། མ་འོངས་པར་ངེད་ཅག་ལ་འཐོབ་ ་ཅི་
ཡོད་ཅེས་ ས་པས། ༢༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་
ཅག་བདག་གི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ནི། ར་གསོ་བའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། མིའི་ ་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ན་
པའི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་ ེང་ ་འ ག་པ་དང་། ོད་ཅག་ ང་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་བ ་གཉིས་ ི་ ེང་

་བ ད་དེ། ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་བ ་གཉིས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ༢༩ བདག་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་
ཁང་པ་བ ་བ་འམ། ་བོ་དང་། ིང་མོ་དང་། ཕ་མ་དང་། ་ ་མོ་དང་།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར་

ང་མ་ཞེས་པ་ཞིག་ ང་འ ག༽ས་ཞིང་བ ར་བ་ མས་ལ། དེ་དག་ལས་ བ་བ ་འཐོབ་པར་མ་ཟད། མཐའ་
མེད་པའི་ཚ་ ོག་ ང་འཐོབ་པར་འ ར། ༣༠ ཡིན་ནའང་། ོན་ན་ ེབས་པ་མང་པོ་ ེས་ ་ ས་པར་འ ར་བ་
དང་། ེས་ ་ ས་པ་མང་པོ་ ོན་ ་གནས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་ ་མོ་ནས་ ོར་ ིན་ཏེ། མི་ ས་ནས་ཁོའི་ ན་འ མ་ར་
བར་ལས་ཀ་ ེད་ ་བ ག་པའི་ ིམ་བདག་དང་འ ་ ེ། ༢ ལས་ཀ་བར་ཉིན་གཅིག་ལ་ད ལ་ཊམ་

ེར་བར་གཏན་འཁེལ་ ས་ནས། དེ་དག་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ལ་འ ོ་ ་བ ག ༣ དེ་ནས་ ་ཚད་ག མ་
པ་ཙམ་ལ་ ི་རོལ་ ་སོང་བ་ན། ོམ་ ང་ ་ད་ ང་ཁོམ་ ེ་ ོད་པའི་མི་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ༤ དེ་དག་ལ།

ོད་ཅག་ ང་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་སོངས་དང་། ེར་འོས་པ་དེ་ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ེར་བར་ངེས་ཞེས་
ས་ནས། དེ་དག་ ང་ནང་ལ་འ ོ་ ་བ ག ༥ ་ཚད་ ག་པ་དང་ད ་པ་ཙམ་ལ་ ིར་རོལ་ ་སོང་ ེ། ཡང་

དེ་ ར་ ས། ༦ དེ་ནས་ ་ཚད་བ ་གཅིག་ཙམ་ལ་ ི་རོལ་ ་སོང་བ་ན། ད་ ང་མི་འགའ་རེ་དེ་ ་འ ག་པ་
མཐོང་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་ཉིན་གང་བོར་ཁོམ་ ེ་ ོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ན། ༧ དེ་དག་གིས་
ངེད་ཅག་ ་མཁན་མེད་པས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པས། ཁོས་ ོད་ཅག་ ང་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་སོངས་
ཤིག་ཅེས་ ས། ༨ དགོང་མོའི་ ས་ ། ར་བའི་བདག་པོས་གཉེར་བ་ལ། ལས་ཀ་བ་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ་
ལས་ ་ ེར་རོགས། ེས་ ་ ེབས་པ་ནས་ ོན་ལ་ ེབས་པའི་གོ་རིམ་བཞིན་ ེར་དགོས་ཞེས་བ ོས། ༩ དེ་ནས་

་ཚད་བ ་གཅིག་ནས་ལས་ཀ་ ེད་ ་བ ག་པ་ མས་འ ོར་བས། དེ་དག་ལ་ད ལ་ཊམ་གཅིག་རེ་ ིན་
པ་ན། ༡༠ ཐོག་མར་ ས་པ་དེ་དག་གི་སེམས་ ་དེ་ལས་མང་པོ་འཐོབ་ངེས་བསམ་ཡང་། མི་རེར་ད ལ་ཊམ་
གཅིག་རེ་ལས་མ་ཐོབ་བོ༎ ༡༡ ཁོ་ཚར་དེ་ལས་མ་ ིན་པས། ིམ་བདག་ལ་ཁང་ར་ ེད། ༡༢ ངེད་ཅག་གིས་ཉིན་
གང་བོར་དཀའ་ ག་མང་པོ་ ངས་པ་ཡིན། ེས་ ་ ེབས་པ་ མས་ ིས་ ་ཚད་གཅིག་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་
ལས་ཀ་མ་ ས་པས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་མ ངས་པར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ལེ་བདའ་ ས། ༡༣ ིམ་
བདག་གིས་དེའི་ ོད་ ི་མི་གཅིག་ལ། ོགས་པོ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་ ོང་རེག་ ་འ ག་མི་ ིད་དེ། ་གཉིས་

ིས་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་ནི་ད ལ་ཊམ་གཅིག་མ་ཡིན་ནམ། ༡༤ རང་ལ་ཐོབ་པ་དེ་ ེར་ནས་སོངས་ཤིག ངས་
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ེས་ནས་ ེབས་པ་དེ་ ོད་དང་འ ་བར་ ེར་བར་དགའོ། ༡༥ ངའི་ ་ནོར་ནི་ངའི་འདོད་པ་བཞིན་བཀོལ་ན་
མི་ཆོག་གམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་མི་བཟང་བོ་ ས་ན། ོད་ ི་མིག་ལ་མི་རན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༡༦ དེ་ ར།

ོན་ན་ ེབས་པ་མང་པོ་ ེས་ ་ ས་པར་འ ར་བ་དང་། ེས་ ་ ས་པ་མང་པོ་ ོན་ ་གནས་པར་ཡང་ ིད་
༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་འདིའི་མཚམས་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བོས་པའི་མི་མང་བས། བདམས་ཐོན་ ང་བ་ ང་ངོ་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པའི་ ས་ ། ལམ་བར་ ་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ ར་ཅིག་ ་ ིད་
ནས། དེ་དག་ལ། ༡༨ ོས་དང་། ངེད་ཅག་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འ ོ་བ་ཡིན། མིའི་ ་བདག་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་
བ་དང་ཆོས་པ་ལ་ ོད་པར་འ ར་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ ོག་ ིམས་གཅོད་པར་ ེད། ༡༩ དེ་མིན་ ི་ ེའི་
མི་ མས་ ི་ལག་ ་ ད་དེ། ཁོང་ ེད་ཆས་ ་ ེད་པ་དང་། གས་ ིས་འ བ་པ་དང་། ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་
གཟེར་མས་གནོན་པར་འ ར་ཡང་། ཉིན་ག མ་པར་ཁོང་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༠ དེ་ ས། ཟེ་བད་ ཱའི་ འི་ཨ་མས་ཡེ་ ་ལ་དོན་ཞིག་ ་བའི་ཆེད་ ། རང་གི་ ་གཉིས་ ིད་དེ་ཁོང་ལ་
མཇལ་ ་འོངས། ༢༡ ཡེ་ ས་ ོད་ ིས་ཅི་འདོད་ཅེས་ ིས་པས། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ངའི་ ་འདི་
གཉིས་ ེད་ ི་ ལ་ ེར་ ིད་ནས། གཅིག་ནི་ ེད་ ི་གཡོན་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་ ེད་ ི་གཡས་ ་འ ག་ ་
འ ག་རོགས་ཞེས་ ས། ༢༢ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ ་དགོས་པ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག བདག་གིས་
འ ང་ ེད་ ་བཀོལ་ འི་ཕོར་བ་དེའི་ནང་ ་ ོད་ཅག་གིས་འ ང་ ས་སམ་ཞེས་ག ངས་པ་ལ། དེ་དག་
གིས་ང་ཚས་ ས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་འ ང་ ེད་ ི་ཕོར་བ་དེའི་ནང་ ་ ོད་ཅག་
གིས་འ ང་དགོས་ ང་། བདག་གི་གཡས་གཡོན་ནས་ ོད་པ་ནི། བདག་གིས་གནང་ཆོག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར།
དེ་ནི་བདག་གི་ཡབ་ ིས་ ་ལ་གནང་བར་འདོད་ན། དེ་ལ་གནང་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༤ གཞན་བ ་བོས་དེ་ཐོས་མ་ཐག ན་ ་དེ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་ལངས་སོ༎ ༢༥ ཡེ་ ས་དེ་
དག་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ི་ ེའི་མི་ མས་ལ་ ོང་མཁན་ ི་ ལ་པོ་ཡོད་
ལ། ོན་ཆེན་པོས་དེ་དག་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་ ིན་མཆིས། ༢༦ འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ར་ ེད་མི་ ང་

ེ། ོད་ཅག་ལས་ ་ཞིག་ཆེ་བར་འདོད་ན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཞབས་ ི་ ེད་དགོས། ༢༧ ་ཞིག་འགོ་བ་ ེད་
འདོད་ན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས། ༢༨ མིའི་ ་བདག་ནི་གཞན་ ིས་ཞབས་ ་འཐོབ་པའི་ཆེད་

་འོངས་པ་མ་ཡིན་པར། གཞན་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་ ་འོངས་པར་མ་ཟད། ོག་དོར་ནས་མི་མང་པོའི་ ོག་ ་
དགོས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ག ངས།

༢༩ ཁོ་ཚ་ ཱེ་རི་ཀོ་ནས་ཕེབས་འོངས་པའི་ ས་ ། མི་ཤིན་ ་མང་པོ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་སོ༎ ༣༠ ཡེ་ ་
ལམ་འདི་བ ད་ནས་ཕེབས་པ་ཐོས་པས། ཞ་ར་གཉིས་ལམ་འ མ་ ་བ ད་ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ །
གཙ་བོའམ། ་བིད་ ི་ ་ ད་ལགས། ངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། ༣༡ མི་མང་པོས་དེ་
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གཉིས་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ལ་ ད་འབོད་མ་ ེད་ཅེས་ ས་ ང་། དེ་གཉིས་ ིས་ ར་ལས་
ང་ ད་ཆེན་པོས། གཙ་བོའམ། ་བིད་ ི་ ་ ད་ལགས། ངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས་ཞེས་ཟེར་བས།

༣༢ ཡེ་ ་ ང་ཟད་བ གས་ནས་དེ་དག་བོས་ཏེ། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་ ་དགོས་ཞེས་ ིས་
པ་ན། ༣༣ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གི་མིག་གིས་མཐོང་བར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས་
པས། ༣༤ ཡེ་ ས་ ིང་ ེ་ནས་དེ་དག་གི་མིག་ལ་རེག་པ་ཙམ་ ིས་དེ་དག་གིས་ ར་ ་མཐོང་བར་ ར་ཅིང་།
ཡེ་ འི་ ེས་འ ངས་སོ༎

༢༡ ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཉེ་བའི་བེད་ ཱ་གེ་ ེ། ཁ་ ར་བོའི་རི་ལ་ཕེབས་པའི་
ཚ། ༢ ཡེ་ ས་ གས་ ས་གཉིས་མངགས་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ཁ་གཏད་ ི་ ོང་ ེ་དེའི་ནང་

་སོང་དང་། བོང་ ་ཞིག་བཏགས་འ ག་པ་མཐོང་ངེས། ད་ ང་བོང་ ག་ཅིག་ ང་དེ་ ་གནས་པས། ོད་
ཅག་གིས་དེ་བ ོལ་ནས་བདག་གི་གམ་ ་ ིད་ཤོག ༣ གལ་ཏེ་མི་གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་འ ི་ན། ོད་ཅག་
གིས་གཙ་བོ་ལ་དེ་མཁོ་བ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་དང་། མི་དེས་ ོད་ཅག་ལ་ ིད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༤ དོན་
འདི་ནི་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་གང་ཞེ་ན། ༥ ཙ་ཡོན་ ི་ ལ་མི་༼མ་ཡིག་

་ ་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མས་ལ། ོས་དང་། ོད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཕེབས་ ང་། ཁོང་
ཉིད་ཞི་ཞིང་བོང་ ར་བཅིབས་པ་ ེ། བོང་ ག་ཅིག་བཅིབས་ནས་ཕེབས་ཡོང་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༦ གས་ ས་

མས་ ིས་ཁོང་གིས་བ ོས་པ་བཞིན་ ས་ཏེ། ༧ བོང་ ་དང་བོང་ ག་ ིད་འོངས་ནས་རང་གི་ ་བ་དེའི་
བ་ ་བཏིངས་པས། ཡེ་ ་དེར་བཅིབས་སོ༎ ༨ མི་ མས་ལས་མང་ཆེ་བས་ ་བ་ལམ་ ་བཏིངས་པ་དང་། ད་
ང་འགའ་ཞིག་གིས་ ོང་བོའི་ཡལ་ག་བཅག་ ེ་ལམ་ནང་ ་བཏིངས། ༩ ོན་དང་ ེས་ན་འ ོ་བའི་མི་ མས་
ིས་འདི་ ད་ ། ཧོ་ཤན་ ་༼དེའི་ཐོག་མའི་དོན་ནི་ བས་ འི་དོན་ཡིན་ ང་། འདིར་བ ོད་པའི་ཚག་

ཡིན།༽ ་བིད་ ི་ ་ ད་ལ་དབང་ངོ་༎ གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ནས་འོངས་མཁན་ནི་བ ོད་པར་འོས། ་ན་
མཐོ་བའི་ཧོ་ཤན་ ་ཞེས་ ད་འབོད་ ེད། ༡༠ ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པ་ན། མཁར་ཡོངས་ ོགས་འ ལ་
བར་ ས་པས། འདི་ནི་ ་རེད་ཅེས་ཟེར། ༡༡ མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ་ཙ་རེད་པ་

ང་ ོན་པ་ཡེ་ ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༡༢ ཡེ་ ་ ་དམ་པའི་གནས་ ་ཕེབས་ཏེ། དམ་པའི་གནས་ནང་ལ་ཉོ་འཚང་ ེད་མཁན་ མས་མཐར་

བ ད་ཅིང་། ད ལ་ཊམ་བ ེ་མཁན་ ི་ཅོག་ཙ་དང་། ག་རོན་འཚང་མཁན་ ི་འ ག་ ེགས་ མས་བ ེལ་
ནས། ༡༣ དེ་དག་ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གི་དམ་པའི་གནས་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་སའི་གནས་ཞེས་
འབོད་དོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ན་ཚང་ ་བ ར་འ ག་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༡༤ ཞ་ར་དང་ཞ་
བོ་ མས་གནས་དམ་པར་བ གས་པའི་ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་བས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ནད་བཅོས་མཛད་དོ༎
༡༥ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ ིས་ཡེ་ ས་ཅི་མཛད་པ་ མས་མཐོང་ཞིང་། ིས་པ་ མས་
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ིས་ ང་གནས་དམ་པར་འདི་ ད་ ། ཧོ་ཤན་ ་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་ ད་འབོད་ ེད་ ིན་པ་
ཐོས་པས། རབ་ ་ ོས་ནས། ༡༦ ཁོང་ལ། འདི་དག་གི་ ད་ཆ་ ོད་ ིས་ཐོས་ ང་ངམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་
འདི་ ད་ ། ཐོས་སོ༎ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ོད་ ིས་ ིས་པ་དང་འོ་འ ང་ མས་ ི་ཁ་ནས་བ ོད་པའི་ཚག་
འ ང་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་བཀོད་པ་དེ། ོད་ཅག་གིས་མ་བ གས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས་ ེས། ༡༧ དེ་དག་
དང་ ལ་ཞིང་ ོང་ ེར་ནས་ ད་དེ་བེད་ ཱན་ ཱ་ ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་ ་ཞག་བ གས་གནང་ངོ་༎

༡༨ ་མོར་ ིར་ ོང་ ེར་ནང་ ་ཕེབས་པའི་ ས་ ། ཁོང་ཉིད་ཤིན་ ་བ ེས་པས། ༡༩ ལམ་འ མ་ ་སེ་
ཡབ་ཤིང་ཞིག་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་དེའི་གམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། ཤིང་ ོང་དེ་ལས་ལོ་མ་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་མ་

ེད་པས། ཤིང་ ོང་དེ་ལ། ས་དེ་རིང་ནས་བ ང་། ོད་ལ་གཏན་ནས་འ ས་ ་ཐོགས་པར་མི་འ ར་ཞེས་
ག ངས་པ་ན། སེ་ཡབ་ཤིང་དེ་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ མ་པར་ ར། ༢༠ གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས། ཡ་
མཚར་ཏེ་འདི་ ད་ ། སེ་ཡབ་ཤིང་ཅིའི་ ིར་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ མ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༡ ཡེ་ ས་ལན་ །
བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅིང་དོགས་གཞི་
མེད་ན། སེ་ཡབ་ཤིང་ལ་ ད་པའི་དོན་འདི་ ་ཞོག རི་བོ་འདི་ལ། ོད་འདི་ནས་ ོས་ཏེ་ ་མཚའི་ནང་ ་
སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་འ བ་པར་འ ར། ༢༢ ོད་ཅག་གིས་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་ཅི་ཞིག་ ས་ ང་། དད་
སེམས་ཡོད་ན་འཐོབ་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༢༣ ཡེ་ ་གནས་དམ་པར་ཕེབས་ནས། མི་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ ས་ ། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་
དམངས་ ོད་ ི་ ན་པོ་ མས་འོངས་ནས། ཁོང་ལ། ོད་ ིས་དབང་ཆ་གང་ལ་བ ེན་ནས་དོན་འདི་དག་

བ་པ་ཡིན། ོད་ལ་དབང་ཆ་འདི་ ེར་མཁན་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༤ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་ ང་
ོད་ཚར་ ི་བ་ཞིག་འདོན། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་བཤད་ན། བདག་གིས་ ང་ ོད་ཚར་བདག་

གིས་དབང་ཆ་གང་ལ་བ ེན་ནས་དོན་འདི་དག་བ བས་པ་འཆད་པར་འ ར་ཞེས། ༢༥ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ས་
གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། མིའི་ ོད་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་

ིས་པས། དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་
བཤད་ན། ཁོས་ངེད་ཅག་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་ལ་དད་སེམས་མི་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་
ཟེར་ངེས། ༢༦ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་དམངས་ ོད་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ན། ཡང་ངེད་ཅག་མི་སེར་ལ་

ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ང་ ོན་པར་བ ར་བར་ ེད་ཅེས་ ེང་མོལ་ ས། ༢༧ དེ་
ནས་ཡེ་ ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་མི་ཤེས་ཞེས་ལན་བཏབ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ང་དབང་ཆ་གང་ལ་
བ ེན་ནས་དོན་འདི་དག་བ བས་པ་ ོད་ཅག་ལ་བཤད་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་པ་དང་།

༢༨ ཡང་འདི་ ད་ ། ེས་པ་གཅིག་ལ་ ་གཉིས་ཡོད། ཁོས་ ་ཆེ་བ་ལ། ངའི་ ། དེ་རིང་ ོད་ ན་འ མ་
ར་བར་ལས་ཀ་ ེད་ ་སོངས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༩ དེས་ང་མི་འ ོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ཡིན་ནའང་ ེས་ནས་འ ོད་
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དེ་ལས་ཀ་ ེད་ ་སོང་། ༣༠ ་གཞན་དེ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ས་པས། དེས་ཕ་ལགས། ང་འ ོའོ་ཞེས་ལན་ ིན་ནས་
མ་སོང་བ་ཡིན། ༣༡ ེད་ཅག་གིས་སོམས་དང་། ་འདི་གཉིས་ ི་ ས་ཕའི་ཁ་ལ་མཉན་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་
པས། དེ་དག་གིས་ ་དང་པོས་ཁ་ལ་མཉན་ནོ་ཞེས་ ས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ལ་ལེན་མཁན་དང་ ད་འཚང་མ་ནི་ ོད་ཅག་ལས་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་འ ོ་ ་བ་
ཡིན། ༣༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ང་བདེན་ ི་ལམ་བ ེགས་ནས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་པ་ཡིན་
མོད། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆོས་མ་ ས་པར། ལ་ལེན་མཁན་དང་ ད་འཚང་མས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆོས་ ས་པ་
ཡིན། ོད་ཅག་གིས་མཐོང་ཡང་། ེས་ ་ད་ ང་མི་འ ོད་ཅིང་ཡིད་ཆོས་ ང་མ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༣༣ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་དཔེ་ཞིག་ལ་ཉོན་དང་། དཔེ་དེ་གང་ཞེ་ན། ིམ་བདག་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ར་
བ་ཞིག་བ གས་ཤིང་། མཐའ་འཁོར་ ་ར་བས་བ ོར་བ་དང་། དེའི་ནང་ ་ཆང་བཙར་སའི་ ིང་ ་དང་
ཐོག་ཁང་ཞིག་བ ིགས་ནས་ར་བ་གཉེར་མཁན་ཞིག་ལ་ ས་ཏེ། ལ་ ེ་གཞན་ ་ ིན། ༣༤ འ ས་ ་ལེན་
པའི་ ས་ལ་རན་ ས། གཡོག་པོ་མངགས་ནས་ར་བ་གཉེར་མཁན་དེའི་སར་འ ས་ ་ ད་ ་སོང་། ༣༥ ར་བ་
གཉེར་མཁན་དེས་གཡོག་པོ་བ ང་ ེ། གཅིག་བ ངས་ཤིང་གཅིག་བསད་པ་དང་། ཡང་གཅིག་ ོ་ཡིས་བསད་
དོ༎ ༣༦ བདག་པོས་ ར་ལས་ ང་མང་བའི་གཡོག་པོ་ ོར་ཞིག་བཏང་བ་ལ། ར་བ་གཉེར་མཁན་དེས་ ར་ ར་

ས་པས།
༣༧ དེ་དག་གིས་ཁོའི་ ་བ ི་ངེས་ མ་ནས། ེས་ ་རང་གི་ ་དེ་དག་གི་གམ་ ་བཏང་། ༣༨ ོ་ ལ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་ལ། ར་བ་གཉེར་མཁན་དེས་ཁོའི་ ་མཐོང་བ་ན། ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ནོར་ ལ་འདིའི་བདག་
པོ་རེད། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་བསད་ནས་ཁོའི་ནོར་ ལ་ག ང་བར་ འོ་ཞེས་ ས་ནས། ༣༩ དེ་
བ ང་ཞིང་ ན་འ མ་ར་བའི་ ི་རོལ་ ་ ིད་ནས་བསད་དོ༎ ༤༠ ར་བའི་བདག་པོ་ ེབས་ན། ར་བ་གཉེར་
མཁན་དག་ལ་ཆད་པ་ཇི་ ར་གཅོད་ངེས་སམ་ཞེས་ག ངས་པས། ༤༡ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། མི་ངན་དེ་
དག་ཐབས་ངན་ ིས་བསད་མེད་པར་ ས་ཏེ། ན་འ མ་ར་བ་ ས་ ར་འ ས་ ་ ོད་པའི་ར་བ་གཉེར་
མཁན་གཞན་ཞིག་ལ་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས། ༤༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བཟོ་བས་དོར་བའི་ ོ་
དེ་ཁང་ ར་ ི་ ིང་ ོ་ ་ ར་འ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། འདི་ནི་གཙ་བོའི་མཛད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་མིག་ལམ་
ནས་མཚར་ ་འཛན་པ་ཡིན། ཞལ་ཆད་དེ་ ོད་ཅག་གིས་བ གས་མ་ ོང་ངམ། ༤༣ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་ ོད་ཅག་ལས་འ ོག་ ེ། འ ས་ ་འཐོག་པར་འ ར་བའི་མི་
སེར་ མས་ལ་གནང་བར་འ ར། ༤༤ ོ་འདིའི་ ེང་ ་ ང་བ་ མས་འ ེལ་ཏེ་ཆག་པར་འ ར། ོ་འདི་ འི་

ེང་ ་ ང་ན་དེ་ཤ་ཉོག་ ས་ཉོག་ ་གཏོང་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༤༥ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་
མས་ ིས་ཁོང་གི་དཔེ་དེ་ཐོས་ཤིང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ ོན་པ་ཤེས་ནས། ༤༦ ཁོང་འཛན་དགོས་པར་

བསམ་ཡང་། མི་ཚགས་ལ་ ག་ནས་བཞག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ ང་ ོན་པར་བ ར་ ིན་ཡོད་
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དོ༎

༢༢ ཡང་ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་དཔེ་གཞན་ཞིག་བཀོད། དཔེ་དེ་གང་ཞེ་ན། ༢ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནི་
ལ་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ འི་གཉེན་ ོན་ལ་ ོན་མོ་བཤམས་པ་དང་འ ་ ེ། ༣ གཡོག་པོ་བཏང་

ནས་མ ོན་ ་བོས་པ་ མས་ ོན་མོར་ཤོག་ཅེས་བཤད་ ང་། དེ་དག་མ་འོངས་པས། ༤ ལ་པོས་ཡང་བ ར་
གཡོག་པོ་གཞན་པ་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་མ ོན་ ་བོས་པ་ མས་ལ། ངས་ ོན་མོ་བཤམས་
ཤིང་ནོར་སོགས་ ོ་ གས་བཤས་ནས་ཡོད་ཚད་ཚགས་ ་ ད་འ ག ད་ནི་ ོད་ཅག་ ོན་མོར་ཤོག་ཅེས་ཤོད་
ཅིག་ ས། ༥ མ ོན་པོ་ མས་ ིས་ཁ་ཡ་མ་ ས་པར་གཅིག་ནི་རང་གི་ཞིང་ནང་ ་སོང་བ་དང་། ཡང་གཞན་
ཞིག་ནི་ཉོ་འཚང་ ེད་ ་སོང་། ༦ དེ་ལས་གཞན་པ་ མས་ ིས་གཡོག་པོ་ མས་བ ང་ ེ་ ད་ཅིང་བསད་དོ༎
༧ ལ་པོ་རབ་ ་ ོས་ཏེ། དམག་བཏང་ ེ་ལག་དམར་ མས་བསད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ ོང་ ེར་མེར་བ ེགས།
༨ དེ་ནས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ོན་མོ་ཚགས་ ་ ད་འ ག་ ང་། མ ོན་པོ་ མས་ལ་མི་འོས་པས། ༩ ོད་ཅག་
ལམ་མདོ་ ་སོང་ ེ། ་དང་འ ད་ན་དེ་ མས་ ོན་མོར་བོས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༡༠ གཡོག་པོ་ མས་ལམ་
ཆེན་ཁར་སོང་ ེ། གང་ལ་འ ད་ན་བཟང་ངན་ལ་མ་བ ས་པར་བོས་པས། ོན་མོ་དེ་མ ོན་པོས་ཡོངས་ ་
ཁེངས་སོ༎ ༡༡ ལ་པོ་ནང་ ་འོངས་ཏེ་མ ོན་པོ་བ ས་པས། ོན་ ་ ོན་མེད་པའི་མི་ཞིག་མཐོང་ནས། ༡༢ དེ་
ལ། ོགས་པོ་ལགས། ོད་འདིར་འོངས་ན། ཅིའི་ ིར་ ོན་ ་མི་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེར་ཁ་ གས་ ་
མ་ ང་བས། ༡༣ ལ་པོ་མི་བོས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཁོའི་ ང་ལག་བ ིགས་ཏེ་ ིའི་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་ག གས་
ཤིག དེ་ ་ ་ཞིང་སོ་འཆའ་བར་འ ར་ཞེས་ ས། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བོས་པའི་མི་མང་ནའང་། བདམས་པའི་
མི་ ང་ཟེར་བ་དེ་འདིའོ་ཞེས་ག ངས།

༡༥ དེའི་ཚ། ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ི་རོལ་ ་སོང་ ེ། ཡེ་ འི་ག ང་གང་ཞིག་གིས་ཁོང་ཉིད་བ ག་པར་ ོས་
ས་མཐར། ༡༦ ཁོ་ཚའི་ཉེ་གནས་དང་ཧེ་རོ་ ེ་བ་འགའ་ཡེ་ འི་ ང་ ་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ོབ་

དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ནི་མི་ག ང་ ང་དང་། ག་བསམ་ མ་དག་གིས་ ་ཡི་བཀའ་འཆད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་མ་ཟད། མི་ འི་ཁ་ངོར་ཡང་མི་དགོངས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་མིའི་
ག གས་ ད་ལ་ གས་ ང་མི་མཛད་པ་ཡིན། ༡༧ ཀེ་ ཱ་ལ་ ལ་འཇལ་ན་འ ིག་གམ་མི་འ ིག ེད་ ི་
དགོངས་གཞི་གང་ཞིག་ཡིན་ག ངས་དང་ཞེས་ ས། ༡༨ ཡེ་ ས་དེ་དག་གིས་སེམས་ངན་འཆང་བ་མ ེན་
ནས། མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ མ་པ། ཅིའི་ ིར་བདག་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༩ ལ་ལ་ད ལ་ འི་
ད ལ་ཊམ་ཞིག་བདག་ལ་ ོན་དང་ཞེས་ག ངས་པས། དེ་དག་གི་ད ལ་ཊམ་ཞིག་ཁོང་ལ་ ལ། ༢༠ ཡེ་ ས་
འ ་འདི་དང་མཚན་ གས་འདི་ འི་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༢༡ དེ་དག་གིས་འདི་ནི་ཀེ་ ཱའོ་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། དེས་ན། ཀེ་ ཱའི་དངོས་པོ་ནི་ཀེ་ ཱ་ལ་ ོད་དགོས་པ་དང་། གང་ཞིག་ ་ཡི་ཡིན་ན་དེ་ནི་ ་
ལ་འ ལ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ༢༢ དེ་དག་གིས་དེ་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་ཏེ། ཁོང་དང་ ལ་ཏེ་སོང་
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ངོ་༎
༢༣ ཱད་ ་ཀི་ ཱ་ མས་ ིས་ ན་པར་ ར་གསོན་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པར་བཤད་པས། ཉིན་དེར། དེ་དག་

གིས་ཡེ་ ་ལ། ༢༤ ོབ་དཔོན་ལགས། མོ་ ས་མདོ་ལས། གལ་ ིད་ ་ཞིག་ལ་ ་མ་ ང་བར་ཤི་བ་ཡིན་ན། དེའི་
་བོས་ཁོའི་ ང་མ་ ངས་ཏེ། ་བོའི་ཆེད་ ་མི་རབས་ ེས་མ་ ེལ་ཆོག་ཅེས་ཟེར། ༢༥ ོན་ཆད། ང་ཚའི་ ལ་
་ ན་བ ན་ཡོད་པ་ལས། ན་ཆེ་བས་ ང་མ་ ངས་ ང་ ་མེད་པར་ཤི་བས། ང་མ་ཁོའི་ ་བོའི་དབང་
་ ར། ༢༦ ན་གཉིས་པ་དང་། ག མ་པ་ནས་བ ན་པའི་བར་ ་དེ་ ར་ ར་བ་དང་། ༢༧ མཐའ་མར་ ད་

མེད་དེ་ཡང་ཤིའོ༎ ༢༨ དེ་ ར་ ར་ན། ར་གསོན་པའི་ཚ། ཁོ་མོ་ནི་ ན་བ ན་ལས་ ་ཞིག་གི་ ང་མ་ཡིན།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ ན་ ིས་ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༩ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ ། ོད་
ཅག་ནོར་རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཞལ་ཆད་མ་ ོགས་པས་ཡིན་ལ། ་ཡི་མ ་ ས་ ང་མ་ཤེས་པས་
ཡིན། ༣༠ ར་གསོན་པའི་ཚ། མི་ མས་ ིས་ ང་མ་ཕར་བ ལ་ ར་ལེན་མི་ ེད་པར། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཕོ་ཉ་
དང་འ ་བ་ཡིན། ༣༡ གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པའི་ ལ་ནི། ་ཡིས་ཞལ་ཆད་ལས་ ོད་ཅག་ལ་ག ངས་ཡོད་པ་
མ་བ གས་པ་ཡིན་ནམ། ༣༢ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་དང་། ཡ་
ཀོབ་ ི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཡོད། ་ནི་གཤིན་པའི་གཙ་བོ་མ་མིན་པར། ཁོང་ནི་གསོན་པོའི་ ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་
ག ངས་སོ༎ ༣༣ མི་ མས་ ིས་ག ངས་དེ་ཐོས་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་ ོབ་ལ་ཡ་མཚར་བར་ ར།

༣༤ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ ས་ས ་ ་ཀི་བའི་ཁ་བཀག་པ་ཐོས་ནས། ན་ ་འ ས་པ་ན། ༣༥ དེའི་
ོད་ ་བཀའ་ ིམས་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེས། ཡེ་ འི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ིར། ཁོང་ལ། ༣༦ ོབ་དཔོན་

ལགས། བཀའ་ ིམས་ལས་བཀའ་ ང་གང་ཞིག་ནི་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༧ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་
སེམས་ གས་ཡོད་ཚད་དང་། བ ེ་བ་ཡོད་ཚད་དང་། བསམ་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ལ་གཅེས་
པར་བ ང་ན། ༣༨ དེ་ནི་བཀའ་ ིམས་ལས་དང་པོ་དང་། ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན། ༣༩ གཉིས་པའང་དེ་དང་འ ་
བར། རང་ལ་གཅེས་པ་བཞིན་ ་ ིམ་མཚས་ལའང་གཅེས་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ༤༠ བཀའ་ ིམས་འདི་གཉིས་ནི།
བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པའི་གནས་ གས་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༤༡ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་ཡོད་པའི་ཚ། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ༤༢ ཱ་ཤི་ཀའི་ ོགས་ན། ོད་
ཅག་ལ་བསམ་ ལ་ཅི་ཡོད། ཁོ་ནི་ འི་ ་ ད་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། དེ་དག་གིས་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ལན་བཏབ། ༤༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་ ར་ཡིན་ན། ་བིད་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བའི་ ས་ །
ཅིའི་ ིར་ད་ ང་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། ་བིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ༤༤ གཙ་བོས་ནི་ངའི་གཙ་བོ་
ལ། ོད་བདག་གི་གཡས་ ་ ོད་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོད་ ི་ ང་འོག་ ་འ ག་པར་ ་ག ངས།
ཞེས་ ས། ༤༥ ་བིད་ ིས་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་འབོད་ན། དེ་ནི་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་ ིད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་
ན། ༤༦ དེ་དག་ལས་ལན་འདེབས་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་། ཉིན་དེ་ནས་བ ང་། ཁོང་ལ་ ི་བ་འདོན་ ས་
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མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་ངོ་༎

༢༣ དེ་ ས། ཡེ་ ས་མི་ མས་དང་ གས་ ས་དག་ལ་བཀའ་ག ངས་པ། ༢ འདི་ ་ ེ། ཆོས་པ་དང་
ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་མོ་ཤེའི་གོ་གནས་ ་བ ད་ཡོད་པས། ༣ དེ་དག་གིས་ཅི་བ ོས་པ་ མས་ ོད་

ཅག་གིས་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་དགོས་ ང་། དེ་དག་གི་ ་ ོད་ལ་ལད་ ོས་ ེད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་
དག་ནི་འཆད་ལ་མཁས་ ང་ལག་ལེན་ལ་མི་མཁས། ༤ དེ་དག་གིས་ ར་བོ་ ི་མོ་ མས་བ མས་ནས་གཞན་

ི་ ག་ ེང་ ་འཇོག་པ་ལས། རང་གི་མ བ་མོ་གཅིག་ ང་འ ལ་བར་མི་འདོད། ༥ དེ་དག་གིས་ཅི་ ས་པ་
ཐམས་ཅད་ནི་གཞན་ལ་མཐོང་ ་འ ག་ ིར། ད ལ་བར་བཏགས་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་དཔེ་ཆ་ཆེ་ ་ ས་པ་
དང་། ་བའི་ ་ ེ་རིང་བར་ ས་ཡོད་ལ། ༦ དེ་ཚ་ནི། ོན་མོའི་ ལ་མགོ་དང་། འ ་ཁང་གི་ནང་ ་མཐོ་སར་
འ ག་པར་དགའ། ༧ དེ་མིན་ ོམ་ ང་ ་ཁོ་ལ་འཚམ་བདེ་ ་བ་དང་། ཁོ་ལ་ ཱ་པི་ཞེས་འབོད་མཁན་ མས་
ལ་དགའ་འོ༎༼ ཱ་པི་ནི་ ོབ་དཔོན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ༨ ཡིན་ནའང་། ོད་ཚར་གཞན་ལ་ ཱ་པི་ཞེས་འབོད་

་འ ག་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ལ་ ོབ་དཔོན་གཅིག་ལས་མི་འ ག་ ེ། ོད་ མས་ནི་ ན་ ་
ཡིན། ༩ དེ་མིན་ས་ ེང་གི་མི་ལ་ཡབ་ཞེས་ ང་འབོད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ལ་ཡབ་གཅིག་ལས་མི་
འ ག་ ེ། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ཡབ་ཡིན། ༡༠ དཔོན་པོ་ཞེས་ ང་འབོད་ ་འ ག་མི་ ང་། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ལ་དཔོན་པོ་གཅིག་ལས་མི་འ ག་ ེ། དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན། ༡༡ ོད་ཅག་ལས་ ་ཞིག་ཆེ་
བར་འདོད་ན། དེ་ ོད་ཅག་གི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས། ༡༢ རང་ ོམ་ཆེ་བ་ མས་ནི་དམན་པར་འ ར། དམན་ས་
འཛན་པ་ མས་ནི་མཐོ་ ་འཕགས།

༡༣ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་མ ན་ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ོ་བ བ་ ེ། རང་ཉིད་མི་
འ ལ་བར་མ་ཟད། འ ལ་ལ་ཉེ་བ་ མས་ ང་ ོད་ཅག་གིས་འ ལ་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན།༼ཞལ་ཆད་ ིང་
བར་མཚམས་འདིར། ༡༤ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་
འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ གས་ས་མའི་ ིམ་ནོར་བཙན་ ིས་ ར་མིད་ ས་ཤིང་།

ོན་ལམ་རིང་བོ་འདེབས་པའི་ ལ་བ ིས་པས། ཉེས་ཆད་ ི་མོ་འཕོག་པར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༥ ོད་
ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། མི་གཅིག་ཆོས་ ོར་ གས་ཆེད། ོད་ཅག་ ་མཚའི་ ིང་དང་ མ་ས་སོགས་ ོགས་ ན་ ་སོང་ཞིང་། ཆོས་

ོར་ གས་ ེས། དེ་ ོད་ཅག་ལས་ ང་ བ་ ིས་ངན་པའི་ད ལ་བའི་ ་ ོད་ ་ ་ཞིག་ ེད་དོ༎ ༡༦ ལམ་
འ ིད་ཞ་ར་ ོད་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། གནས་དམ་པའི་དཔང་

་བ གས་ནས་མནའ་བ ལ་ན། དེ་མ་བ ིས་ ང་ཆོག གནས་དམ་པའི་ནང་གི་གསེར་དཔང་ ་བ གས་
ནས་མནའ་བ ལ་ན། དེས་ངེས་པར་བ ི་བ ང་ ་དགོས་ཞེས་ཟེར། ༡༧ ོད་ཅག་ ོངས་ཤིང་མིག་ཞར་བ་
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མས་ ིས། ཅི་ཞིག་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ཤེས་སམ། གསེར་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་གསེར་དམ་པར་བ ར་མཁན་
ི་དམ་པའི་གནས་ཆེ་བ་ཡིན། ༡༨ ཡང་ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། བསང་ ི་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་

བ ལ་ན། དེ་མ་བ ིས་ ང་ཆོག བསང་ ིའི་ ེང་གི་མཆོད་པ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་བ ལ་ན། དེས་
ངེས་པར་བ ི་བ ང་ ་དགོས་ཟེར། ༡༩ ོད་ཅག་མིག་ཞར་བ་ མས་ ིས་ཅི་ཞིག་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ཤེས་སམ།
མཆོད་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་མཆོད་པ་དམ་པར་བ ར་མཁན་ ི་བསང་ ི་ཆེ་བ་ཡིན། ༢༠ དེ་བས། མི་

མས་ ིས་བསང་ ི་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་བ ལ་ན། དེ་ནི་བསང་ ི་དང་བསང་ ིའི་ ེང་ན་ཅི་ཡོད་
ཐམས་ཅད་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་བ ལ་བ་ཡིན། ༢༡ མི་ མས་ ིས་དམ་པའི་གནས་དཔང་ ་བ གས་
ཏེ་མནའ་བ ལ་ན། དེ་ནི་དམ་པའི་གནས་དང་དམ་པའི་གནས་ནང་ན་བ གས་པ་དེ་དཔང་ ་བ གས་
ནས་མནའ་བ ལ་བ་ཡིན། ༢༢ མི་ མས་ ིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་བ ལ་ན།
དེ་ནི་ ་ཡི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ི་དང་དེའི་ ེང་ན་བ གས་པ་དེ་དཔང་ ་བ གས་ནས་མནའ་བ ལ་བ་
ཡིན། ༢༣ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཕོ་ལོ་ལིང་དང་། གོ་ ོད་དང་། ཟི་རའི་བ ་ཆའི་གཅིག་མཆོད་པར་ ལ་ཡང་།
བཀའ་ ིམས་ ེང་ ་བཀོད་ཅིང་གཙ་བོར་ ར་བའི་ ང་བདེན་དང་། ིང་ ེ་དང་། ཡིད་ ོན་ ི་ལས་ མས་
དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ོད་པར་མི་ ེད། གཙ་བོར་ ར་བ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ོད་པར་འོས་ཏེ། དེ་མ་ ད་ ང་མི་
ཆོག་གོ། ༢༤ ོད་ཅག་ཞ་ར་ལམ་འ ིད་ མས་ ིས་ ང་ ་བཙག་ཅིང་། ་མོང་ ོད་ཅག་གིས་ ར་མིད་ ེད་
པར་འ ར།

༢༥ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ེར་མའི་ ི་གཙང་བར་ ིས་ ང་། ནང་ནི་གཡོ་འ ོག་དང་འཆལ་བོས་ཁེངས་
འ ག ༢༦ མིག་ཞར་བའི་ཕ་ ་ཤི་བ་ ོད་ ིས་ཐོག་མར་ ེར་མའི་ནང་གཙང་མ་བཟོ་ ེས། ི་ཡང་གཙང་བར་
འ ར་ངེས། ༢༧ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་
འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་ ན་ ིས་ ས་པའི་ ར་ ང་ཞིག་དང་འ ་ ེ། ི་བ ས་མཛས་ ང་ནང་
ནི་གཤིན་པོའི་ ས་པ་དང་མི་གཙང་བས་ཁེངས་འ ག ༢༨ ོད་ཅག་ ང་དེ་ ར་ཡིན་ཏེ། གཞན་ ི་མ ན་
ནས་ ི་ལ་ ང་བདེན་མངོན་ཡང་། ནང་ནི་ ན་དང་ ིམས་འགལ་ ི་ ་བས་ཁེངས་འ ག

༢༩ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པར་ ར་ས་བ ིགས་ཤིང་། མི་ཡ་རབས་ ི་ ར་ ང་ ན་ ིས་ ས་
ཏེ། འདི་ ད་ ། ༣༠ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་ནི་ང་ཚའི་མེས་པོའི་ ས་ བས་ ་འཚ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚ་དང་འ ོགས་
ནས་ ང་ ོན་པའི་ ག་བ ར་ ་འ ག་མི་ ིད་ཟེར། ༣༡ འདི་ཡིས་ ོད་ཅག་རང་ཉིད་ནི། ང་ ོན་པ་གསོད་
མཁན་ ི་ ་ ད་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༣༢ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་མེས་པོའི་ངན་ ོལ་
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མས་ ན་ ོངས་ཤིག ༣༣ ོད་ཅག་ ལ་ ི་རིགས་དང་། ག་ ལ་ ི་རིགས་ ་གནས་པ་ མས་ནི། ད ལ་
བའི་ཆད་པ་ལས་ཐར་ཐབས་ཡོད་དམ། ༣༤ དེ་བས། བདག་གིས་ ང་ ོན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་དང་། ཆོས་
པ་ མས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་པར་འ ར་ཡང་། འགའ་ཞིག་ ོད་ཅག་གིས་གསོད་པ་དང་། འགའ་
ཞིག་ ོངས་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་ ོད་ཅག་གིས་འ ་ཁང་ ་ ག་གིས་ བས་ཏེ། ོང་
འདི་ནས་ཕ་རོལ་ ི་ ོང་ ལ་ནང་ ་བདའ་བར་འ ར། ༣༥ མི་ཡ་རབས་ཡིན་པ་ ་བེལ་ ི་ ག་ནས། ོད་
ཅག་གིས་དམ་པའི་གནས་དང་བསང་ ིའི་ཁ་ནས་བསད་པའི་ ཱ་རག་ ཱའི་ ་ ཱ་ཀར་ཡའི་ ག་བ ར་བའི་
བར་ ། འཇིག་ ེན་འདིར་མི་ཡ་རབས་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ ོད་ཅག་ལ་ཡོད། ༣༦ བདག་གིས་
དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཉེས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རབས་འདིའི་ ེང་ ་འཕོག་པར་འ ར།
༣༧ ཱེ་ ་ ་ལེམ། ཱེ་ ་ ་ལེམ་ལགས། ོད་ ིས་ ན་པར་ ང་ ོན་པ་གསོད་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ ོ་ཡིས་

ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་པའི་མི་ མས་བསད་པ་ཡིན། བདག་གིས་ཐེངས་མང་པོར་ ོད་ ི་ ་ ག་ མས་
ན་ ་བ ས་ཏེ། ་མོས་ ེ ་ ག་གཤོག་འོག་ ་བ ག་པ་བཞིན་ ོར་བར་འདོད་ ང་། ོད་ཅག་མི་འཐད་

དོ༎ ༣༨ ོས་དང་། ོད་ཅག་གི་ ིམ་གཞི་ ོངས་པར་བ ར་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་བཞག་ཡོད། ༣༩ བདག་གིས་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་ནས་བ ང་། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ ིན་འོངས་པ་དེ་ནི་
བ ོད་པར་འོས་ཟེར་བའི་བར་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༢༤ ཡེ་ ་དམ་པའི་གནས་ནས་ ིར་ཕེབས་པའི་ཚ། གས་ ས་ མས་ ང་ ་འོངས་ནས། དམ་པའི་
གནས་ཡི་བཟོ་བཀོད་དེ་ཁོ་ཚ་ལ་བ ན། ༢ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་གནས་

བཟོ་བཀོད་མཐོང་ ང་ངམ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མ་འོངས་པའི་ ས་
། འདིར་ ོ་གཅིག་ ང་ ོའི་ ེང་ ་མ་བཤིག་པར་འཇོག་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས། ༣ ཡེ་ ་ཁ་ ར་བོའི་རི་ན་

བ གས་པའི་ཚ། གས་ ས་ མས་ ར་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ས་ནམ་ཞིག་ལ་དོན་འདི་དག་འ ང་
བ་ཡིན། ེད་འ ོན་པ་དང་བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ལ་ ་ ས་ཅི་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་རམ། ངེད་ཅག་ལ་
ག ངས་རོགས་ཞེས་ ས་པས། ༤ ཡེ་ ས་ལན་ ། གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་གི་མགོ་མི་བ ོར་བའི་ཆེད་ ། ོད་
ཅག་གིས་ཡིད་གཟབ་གཟབ་ ིས། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་འོངས་པའི་ ས་ ། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བདག་གི་མིང་
གཡར་ནས། བདག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། མི་མང་པོའི་མགོ་བ ོར་བར་འ ར། ༦ ོད་ཅག་གིས་

ང་ག ལ་བ ེས་པ་དང་ག ལ་འ ེད་པའི་གནས་ ལ་ཐོས་པར་ ར་ན། ག་མི་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དོན་འདི་དག་ནི་ངེས་པར་འ ང་ཡང་། ད་ ང་བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ལ་ ེབས་མེད་པ་ཡིན། ༧ དམངས་ ིས་
དམངས་ལ་ ོལ་བ་དང་། ལ་ ེས་ ལ་ ེར་ ོལ་བ། ས་ ོགས་མང་པོར་ ་གེ་དང་ས་འ ལ་འ ང་བར་
འ ར་ཡང་། ༨ འདི་ནི་གནོད་ ོན་༼གནོད་ ོན་ནི། མ་ཡིག་ ་ ེ་གཟེར་ ི་ན་ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་མགོ་
བ མ་པ་ཙམ་ཡིན། ༩ དེ་ ས། གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་དཀའ་ ག་གི་ནང་ ་འ ིང་བ་དང་། ོད་ཅག་གསོད་
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པར་འ ར་ལ། བདག་གི་མིང་དེའི་དབང་གིས་དམངས་ མས་ ོད་ཚར་ ང་བར་ཡང་འ ར་རོ༎ ༡༠ དེའི་ཚ།
མི་མང་པོ་འ ེལ་ཞིང་ཕན་ ན་ལ་གནོད་ ེལ་བ་དང་། ཕན་ ན་ལ་ ང་བར་ཡང་འ ར། ༡༡ དེ་མིན་ ང་

ོན་པ་ ན་མ་འགའ་ ང་ ེ། མི་མང་པོའི་མགོ་བ ོར་བ་དང་། ༡༢ ིམས་དང་མི་མ ན་པའི་དོན་མང་ ་
འཕེལ་བའི་ ེན་ ིས། མི་མང་པོའི་བ ེ་སེམས་ ང་རིམ་ ིས་ཉམས་པར་འ ར་ངེས། ༡༣ དེ་ ས་བཟོད་ ོམ་
མཐར་ ིན་པར་ ིས་དང་ ོབ་པར་འ ར། ༡༤ དམངས་ ན་ལ་བདེན་དཔང་གི་ ིར་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་

ི་འ ིན་བཟང་འདི་གནམ་འོག་ ན་ལ་ བ་པར་འ ར་བ་དང་། དེ་ ེས་བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ ེབས་པར་
འ ར་རོ༎

༡༥ ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པ་ ་ནི་ཨེལ་ ིས་བཤད་པ་མཐོང་བར་འ ར། དེ་གང་ཞེ་ན། འ ང་ ེད་
ག་ ོ་བ་དེ་དམ་པའི་གནས་ ་འ ེང་བར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎༼ཞལ་ཆད་འདི་བ གས་མཁན་ མས་ ིས་

གོ་བར་ ིས།༽ ༡༦ དེ་ ས། ཡ་ ་ ་ན་ཡོད་པ་ མས་རི་བོའི་ ེང་ ་འ ོས་པར་འ ར། ༡༧ ཁང་ ད་ ་ཡོད་
པ་ མས་ ང་ ིམ་ལ་དངོས་པོ་ལེན་ ་ཡོང་མི་དགོས། ༡༨ ཞིང་ནང་ ་ཡོད་པ་ མས་ ང་ ་བ་ལེན་ ་ཡོང་
མི་དགོས། ༡༩ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། མ་མ་དང་ ་མ་ ་བའི་ ིས་པ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་
བས། ༢༠ ོད་ཅག་འ ོ་བའི་ ས་ ། ད ན་དང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་མི་འ ད་པའི་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག
༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་གནོད་ ོན་ཆེན་པོ་འ ང་བར་འ ར། བ ལ་བ་ཆགས་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ །
གནོད་ ོན་འདི་ ་ ་ཞིག་འ ང་མ་ ོང་ལ། ེས་ ་ཡང་འ ང་བར་མི་འ ར། ༢༢ ཉིན་དེ་ཇེ་ ང་ ་མ་
བཏང་ན། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་གཅིག་ ང་ ོབ་ཐབས་མི་འ ག ཡིན་ནའང་། བདམས་པའི་མི་ མས་

ི་ཆེད་ ་ཉིན་དེ་ཇེ་ ང་ ་གཏོང་ངེས། ༢༣ དེའི་ཚ། མི་འགའ་རེས་ ོད་ཅག་ལ། ཱ་ཤི་ཀ་འདི་ན་བ གས་
སོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་ ཱ་ཤི་ཀ་ཕ་རོལ་ ་བ གས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ཆེས་ ེད་མི་ ང་།
༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ ན་མ་དང་། ང་ ོན་པ་ ན་མ་ ང་ ེ། ས་ཡ་མཚར་དང་། དོན་ ད་མཚར་
ཅན་བ ན་ན། བདམས་པའི་མི་ མས་ ི་མགོ་བོ་ཡང་འཁོར་བར་འ ར། ༢༥ ོས་དང་། བདག་གིས་ ོན་ནས་

ོད་ཚར་བཤད་ཟིན། ༢༦ གལ་ཏེ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ། ཱ་ཤི་ཀ་དབེན་ ོང་ ་བ གས་སོ་ཟེར་ན།
ོད་ཚ་དེར་འ ོ་མི་དགོས། ཡང་ན། ོས་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཁང་པ་ནང་མའི་ནང་ ་བ གས་སོ་ཟེར་ན། ོད་

ཅག་གིས་ཡིད་ཆེས་ ེད་མི་དགོས། ༢༧ ོག་དམར་ནི་ཤར་ ོགས་ནས་འ ས་ན་ བ་ ོགས་ ང་གསལ་བར་
ེད་པ་བཞིན། མིའི་ ་བདག་གི་འ ོན་ ལ་ཡང་དེ་ ར་རོ༎ ༢༨ བེམ་པོ་གནས་གང་ ་ཡོད་ན་དེར་ ་ ོད་
ང་འ ་བར་འ ར།

༢༩ ཉིན་དེ་དག་གི་གནོད་ ོན་འདས་ ེས། ཉི་མ་ནག་པོར་འ ར་ཞིང་ ་བས་འོད་མི་འ ིན་པ་དང་།
ར་མ་ མས་མཁའ་ནས་ ང་ཞིང་གནམ་ཡང་འདར་བར་འ ར། ༣༠ དེའི་ཚ། མིའི་ ་བདག་འ ོན་པའི་ ་
ས་ནམ་མཁར་མངོན་པ་དང་། ས་ ེང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ་བར་འ ར། དེ་དག་གིས་མིའི་ ་བདག་ལ་
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མ ་ ས་དང་། གཟི་བ ིད་ཆེན་པོ་ ན་པར་མ་ཟད། ནམ་མཁའི་ ིན་བཞོན་ཏེ་འོངས་པ་མཐོང་བར་འ ར།
༣༡ བདག་གིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་ ང་འ ད་པ་དང་། ོགས་བཞིའམ་༼ ོགས་ལ་མ་ཡིག་

། ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གནམ་ ི་ ་རོལ་ནས་ཕ་རོལ་ ི་བར་ ་གནས་པའི་བདག་གི་བདམས་པའི་མི་
མས་བ ་བར་འ ར།

༣༢ ོད་ཅག་གིས་སེ་ཡབ་ཤིང་ལ་དཔེ་ ངས་ནས་དོན་ཞིག་གོ་བར་འ ར། ཡལ་ག་ལས་ལོ་མ་འ ས་པའི་
ས་ ། ོད་ཅག་གིས་ད ར་ཉེ་ ་ ིན་པ་ཤེས་ བ། ༣༣ དེ་ ར། ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་མཐོང་ ེས་
ང་། མིའི་ ་བདག་ཉེ་བར་ ེབས་ཤིང་ ོ་ ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༣༤ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་

འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ས་རབས་འདི་ཕར་མ་འདས་པར། དོན་འདི་དག་འ ང་ངོ་༎ ༣༥ གནམ་ས་གཉིས་
འཇིག་ ིད་ ང་། བདག་བཀའ་འཇིག་མི་ ིད། ༣༦ འོན་ ང་དེ་འ ང་བའི་ ས་ནམ་དང་ ར་མ་ནམ་ཞིག་
ཡིན་པ་ཡབ་ཁོ་ན་ལས་མི་ མས་ ིས་མི་ཤེས་ལ། ནམ་མཁའི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ ང་མི་ཤེས་པར་མ་ཟད། ས་

ིས་ ང་ཤེས་པར་མི་འ ར། ༣༧ ནོ་ ཱའི་ཉིན་མོ་ཇི་ ར་ཡིན་པ་བཞིན་ ། མིའི་ ་བདག་ ང་དེ་ ར་འ ོན་
པར་འ ར། ༣༨ ་ལོག་མ་ ང་ ོན་ ི་ཉིན་མོར། མི་ མས་ ིས་ནམ་ ན་དང་འ ་བར་བཟའ་འ ང་ལ་རོལ་
ཞིང་གཉེན་ ིག་པར་ ེད། ནོ་ ཱ་ ་གཟིངས་ ི་ནང་ ་ གས་པའི་ཉིན་མོར། ༣༩ ཤེས་མེད་ཚར་མེད་ངང་ ་
ལོག་ ང་ ེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་འ ེར་བར་འ ར། མིའི་ ་བདག་འ ོན་པའང་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༤༠ དེའི་ཚ།
མི་གཉིས་ཞིང་ནང་ ་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་འ ེན་ཞིང་གཅིག་འདོར་བར་འ ར། ༤༡ ་མོ་གཉིས་ ིས་རང་
འཐག་བ ོར་བ་ལས། གཅིག་འ ེན་ཞིང་གཅིག་འདོར་བར་འ ར། ༤༢ དེ་བས། ོད་ཅག་སད་པར་ ིས་ཤིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ནམ་ཞིག་ལ་ཕེབས་པ་ཤེས་ཐབས་ ལ། ༤༣ ིམ་བདག་གིས་ནམ་ ན་
གང་ཞིག་ལ་ ན་མ་ ེབ་པ་ཤེས་ན། མ་གཉིད་པར་བ ད་དེ་ཁང་པ་ལ་དོང་འ ་ ་འ ག་མི་ ིད། འདི་ནི་

ོད་ཅག་གིས་ཤེས་པར་ ིས། ༤༤ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ་ ིག་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་
མཉམ་མ་བཞག་པའི་ ས་ ་མིའི་ ་བདག་འ ོན་པར་འ ར།

༤༥ གཡོག་པོ་ ་ཞིག་ ོ་དཀར་ཞིང་ཤེས་ ་ ན་ན། བདག་པོའི་ངག་བཀོད་བཞིན་ ིམ་མི་ལ་བདག་
གཉེར་ ེད་པ་དང་། ས་ ར་དེ་དག་ལ་ཟས་ ེར་བར་ ེད། ༤༦ བདག་པོ་ ེབས་ ས། ཁོས་དེ་ ར་ ེད་པ་
མཐོང་ན། གཡོག་པོ་དེ་ལའང་བཟང་ངོ་༎ ༤༧ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་
པོས་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་གཉེར་ ེད་པར་ཁོ་གཏོང་ངེས། ༤༨ ཡིན་ནའང་། གཡོག་པོ་ངན་པ་དེའི་
སེམས་ ། ངའི་བདག་པོ་ས་ཐག་རང་པོར་ ིན་པས་ ིར་མི་འོངས་ མ་ནས། ༤༩ རང་གི་ལས་ ོགས་ལ་གཅར་

ང་དང་། ར་བཟི་བའི་མི་དང་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ ས། ༥༠ ཁོས་སེམས་ འང་མི་ ན་པའི་ཉིན་
མོ་ཞིག་དང་། མི་ཤེས་པའི་ ས་ཞིག་ལ། གཡོག་པོ་དེའི་བདག་པོ་ ེབས་ཏེ། ༥༡ ཁོ་ལ་ཆད་པ་ ི་མོ་གཅོད་པར་
༼ཡང་ན། ལ་བ་བཅག་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽མ་ཟད། ཁོ་དང་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ ི་ཉེས་ཆད་འ ་བར་
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ས་ཏེ། དེ་ ་ ་ཞིང་སོ་འཆའ་བཞིན་འ ག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༢༥ དེའི་ཚ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་གཞོན་ ་མ་བ ་ཡིས་ ོན་མེ་ ེར་ཏེ་མག་གསར་བ ་བ་དང་
འ ་ ེ། ༢ དེ་ལས་ ་ནི་ ན་མོ་དང་། ་ནི་མཛངས་མ་ཡིན་པས། ༣ ན་མོ་ མས་ ིས་ ོན་མེ་

ེར་ཡང་ མ་ ེར་མེད། ༤ མཛངས་མ་ མས་ ིས་ ོན་མེ་ ེར་ཞིང་། མ་ཡང་ ོད་ ་ གས་ནས་ཡོད།
༥ མག་གསར་ མས་ཐག་རིང་པོ་ནས་འོངས་བས་ ིར། དེ་དག་གིས་གཉིད་ ོག་ ག་ཞོར་གཉིད་ ་ ར།
༦ ནམ་ ང་གི་ ས་ ། མག་གསར་ ེབས་ ང་། ོད་ཅག་བ ་ ་ཤོག་ཅེས་ ད་བ བ་པ་ན། ༧ གཞོན་ ་མ་
དེ་དག་ཡར་ལངས་ནས་ ོན་མེ་ཐོགས། ༨ ན་མོ་དག་གིས་མཛངས་མ་ མས་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ོན་མེ་གཟིམ་
ལ་ཉེ་བས། ངེད་ཅག་ལ་ མ་ ང་ཟད་ ེར་རོགས་ཞེས་ ས། ༩ མཛངས་མ་ མས་ ིས་ལན་ ། ་ཅག་གིས་
བཀོལ་ན་མི་ ང་བས། ོད་ཅག་རང་ཉིད་ མ་འཚང་སར་སོང་ ེ་ཉོ་བ་དགའོ་ཞེས་ ས། ༡༠ ཁོ་ཚ་ མ་ཉོ་
བར་ ིན་པ་ན། མག་གསར་ ེབས་པ་དང་། ་ ིག་ཚགས་ ་ ད་པ་དག་ཁོ་དང་འ ོགས་ནས་བག་ ོན་ལ་
བ གས་ཏེ་ ོ་གཏན་ཏོ༎ ༡༡ ེས་ ་དེ་འ ོས་ ི་གཞོན་ ་མ་ མས་ ང་ ེབས་ནས། གཙ་བོ། གཙ་བོ་ལགས།
ངེད་ཅག་ལ་ ོ་ ེ་རོགས་ཞེས་ ས་ ང་། ༡༢ ཁོས་ལན་ ། ངས་ ོད་ཅག་ལ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ངས་ ོད་
ཅག་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་ ས་སོ༎ ༡༣ དེ་བས། ོད་ཅག་སད་པར་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་མོ་དེ་དང་། ར་མ་
དེ་ནམ་ཡིན་པ་ ོད་ཅག་གིས་མི་ཤེས།

༡༤ ཡང་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི་མི་ཞིག་ ལ་ ེ་གཞན་ ་འ ོ་བའི་ཚ་ན། གཡོག་པོ་ མས་བོས་ཏེ་རང་
གི་ ིམ་ནོར་དེ་དག་ལ་ ད་པ་དང་འ ། ༡༥ མི་རེ་རེའི་འཇོན་ཐང་ ར་གཅིག་ལ་ད ལ་ ་ ོང་དང་། གཅིག་
ལ་ཉིས་ ོང་དང་། ཡང་གཅིག་ལ་ཆིག་ ོང་ ིན་ ེས། ལ་ ེ་གཞན་ ་ ིན། ༡༦ ད ལ་ ་ ོང་ཐོབ་པ་དེས་

ེས་ ་ཉོ་འཚང་ ས་པས། ག་མ་ད ལ་ ་ ོང་བཙལ། ༡༧ ད ལ་ཉིས་ ོང་ཐོབ་པ་དེས་ ང་དེ་ ར་ ག་
མ་ད ལ་ཉིས་ ོང་བཙལ། ༡༨ འོན་ ང་། ད ལ་ཆིག་ ོང་ཐོབ་པ་དེས་ས་བ ོས་ཏེ། བདག་པོའི་ད ལ་ མས་
ས་འོག་ ་བ ག ༡༩ ན་རིང་བོ་འགོར་ཏེ། གཡོག་པོ་དག་གི་བདག་པོ་ ེབས་ནས། དེ་དག་ལ་བ ིས་བ བ་པ་
ན། ༢༠ ད ལ་ ་ ོང་ཐོབ་པ་དེས་ ག་མ་ད ལ་ ་ ོང་ ེར་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། འདི་
ནི་ ོད་ ིས་ང་ལ་ ད་པའི་ད ལ་ ་ ོང་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ོས་དང་། ངས་ ག་མ་ད ལ་ ་ ོང་བཙལ་ཏོ་
ཞེས་ ས་པས། ༢༡ བདག་པོས་འདི་ ད་ ། ལེགས་སོ༎ གཤིས་ཀ་བཟང་ཞིང་ ོ་སེམས་དཀར་བའི་གཡོག་པོ་

ོད་ ིས་ལས་གང་མང་ཞིག་བ བས་པ་ལས་ ོ་སེམས་དཀར་བ་ཤེས་ བ་པས། ངས་ལས་མང་པོ་ ོད་ལ་
གཉེར་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ི་བདག་པོའི་ ོ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༢ ད ལ་ཉིས་ ོང་ཐོབ་
པ་དེ་ཡང་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། འདི་ནི་ ོད་ ིས་ ད་པའི་ད ལ་ཉིས་ ོང་ཡོད་པ་དེ་
ཡིན། ོས་དང་། ངས་ ག་མ་ད ལ་ཉིས་ ོང་བཙལ་ཏོ་ཞེས་ ས་པས། ༢༣ བདག་པོས་འདི་ ད་ ། ལེགས་སོ༎
གཤིས་ཀ་བཟང་ཞིང་ ོ་སེམས་དཀར་བའི་གཡོག་པོ་ ོད་ ིས་ལས་གང་ཞིག་བ བས་པ་ལས་ ོ་སེམས་དཀར་
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བ་ཤེས་ བ་པས། ངས་ལས་མང་པོ་ ོད་ལ་གཉེར་ ་འ ག་ངེས། ོད་ ིས་བདག་པོའི་ ོ་བ་ལོངས་ ་ ོད་ ་
ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༤ ད ལ་ཆིག་ ོང་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། ངས་ ོད་
ནི་མི་སེར་ ་ཅན་ཞིག་ ེ། འ ་མ་བཏབ་པའི་ ལ་ ་འ ས་ ་ལེན་པ་དང་། ས་བོན་མ་གཏོར་བའི་ ལ་ ་

ོན་ ད་པར་འདོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པས། ༢༥ ག་ ེ་ ོད་ ིས་ ད་པའི་ད ལ་ཆིག་ ོང་ཡོད་པ་དེ་
ས་འོག་ ་བ ག་པ་ཡིན། ོས་དང་། ོད་ ི་ཐོག་མའི་ད ལ་དེ་འདི་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས་པས། ༢༦ བདག་པོས་
ལན་ ། བསམ་པ་ངན་ཞིང་ལེ་ལོས་གཡེང་བའི་གཡོག་པོ་ ོད་ ིས་ང་ནི་འ ་མ་བཏབ་པའི་ ལ་ནས་འ ས་

་ལེན་པ་དང་། ས་བོན་མ་གཏོར་བའི་ ལ་ནས་ ོན་ ད་པར་འདོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ན། ༢༧ ངའི་
ད ལ་ མས་ད ལ་བ ེ་མཁན་ ི་ལག་ ་བཞག་ན། ང་ ེབས་པའི་ ས་ ། མ་ད ལ་ ེད་ཀ་དང་བཅས་པ་

ིར་ ངས་ན་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ནས། ༢༨ ཁོའི་ལག་ན་ད ལ་ཆིག་ ོང་ཡོད་པ་དེ་འ ོག་ནས་ཆིག་ ི་ཡོད་
པ་དེ་ལ་ ིན། ༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ མས་ལ་མང་ ་གནང་ ེ་ ག་མ་དང་ ན་པར་ ེད་དགོས། མེད་
པ་ མས་ལས་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ ང་འ ོག་དགོས་པ་ཡིན། ༣༠ གོ་མི་ཆོད་པའི་གཡོག་པོ་ ི་རོལ་ ན་པའི་
ནང་ ་དོར་བས། དེ་ ་ ་ཞིང་སོ་འཆའ་བཞིན་བ ད་དོ༎

༣༡ མིའི་ ་བདག་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ནས། ཕོ་ཉ་ མས་དང་མཉམ་ ་འ ོན་པའི་ཚ། རང་གི་གཟི་
བ ིད་ ན་པའི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ིའི་ ེང་ ་ ོད་པ་དང་། ༣༢ དམངས་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ ང་ ་
འ ་བར་འ ར་བས། བདག་གིས་ ི་བོས་ ག་དང་ར་མ་སོ་སོར་དགར་བ་བཞིན། དེ་དག་གིས་སོ་སོར་དགར་
བར་འ ར། ༣༣ ག་ མས་གཡས་ ་འཇོག་པ་དང་། ར་མ་ མས་གཡོན་ ་འཇོག་གོ། ༣༤ དེ་ནས་ ལ་པོ་
ངས་གཡས་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ། བདག་གི་ཡབ་ ི་ ིན་ བས་ཐོབ་པ་ ོད་ཅག་གིས། འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་
ནས་ ོད་ཅག་ལ་ ་ ིག་མཛད་པའི་ ལ་ ེ་དེ་བདག་ ་བ ང་ཆོག ༣༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་བ ེས་པར་

ར་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་བཟའ་བ་ ིན། ོམ་པར་ ར་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ོམ་ ་ ིན།
བདག་གིས་གནས་ཚང་གཡར་ ས། ོད་ཅག་གིས་འ ག་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༣༦ བདག་ ས་གཅེར་ ར་ ས་

ས། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ོན་པ་ ིན། བདག་ནད་ ིས་ག ང་ ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་ ོང་ ས། བདག་
བཙན་ ་ ད་ ས། ོད་ཅག་ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ན། ༣༧ མི་ཡ་རབས་ མས་ ིས་ལན་ ། གཙ་
བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ནམ་ཞིག་ལ་ ེད་བ ེས་པར་ ར་བ་མཐོང་ནས་ཟས་ ལ་བ་དང་། ོམ་པར་ ར་
བ་མཐོང་ནས་ ོམ་ ་ ལ་བ་ཡིན། ༣༨ ནམ་ཞིག་ལ་གནས་ཚང་གཡར་ ་ཕེབས་ནས་བ གས་ ་བ ག་པ་
དང་། ་ ས་གཅེར་ ར་འ ག་པ་མཐོང་ནས་ན་བཟའ་ ལ་བ་ཡིན། ༣༩ ཡང་ནམ་ཞིག་ལ་ ེད་ ི་ ་བ ན་
པའམ། བཙན་ ་ ད་པ་མཐོང་ནས་ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༤༠ ལ་པོས་དེའི་ལན་ ། བདག་
གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་ ན་གང་ཞིག་ལ་འདི་ ར་ ས་ན།
དེ་ནི་བདག་ལ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
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༤༡ ཡང་ ལ་པོའི་གཡོན་ ་ ོད་པ་ མས་ལ། ོད་ཅག་བདག་དང་ཁ་ ལ་ཏེ། གདོན་འ ེ་དང་དེའི་ཕོ་
ཉ་ མས་ ི་ཆད་ ་ ་ ིག་ ས་པའི་གཏན་ ི་མེའི་ནང་ ་ གས་ཤིག ༤༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་བ ེས་པར་

ར་ ང་ ོད་ཅག་གིས་ཟས་མ་ ིན། ོམ་པར་ ར་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ོམ་ ་མ་ ིན། ༤༣ བདག་གིས་གནས་
ཚང་གཡར་ཡང་ ོད་ཅག་གིས་འ ག་ ་མ་བ ག བདག་གི་ ས་གཅེར་ ར་འ ག་ ང་ ོད་ཅག་གིས་ ོན་
པ་མ་ ིན། བདག་ན་བའམ་བཙན་ ་ ད་ ང་ ོད་ཅག་ ་ ་མ་འོངས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༤༤ དེ་དག་གིས་ ང་
ལན་ ། ངེད་ཅག་གིས་ནམ་ཞིག་ལ་ ེད་བ ེས་པའམ། ོམ་པའམ། གནས་ཚང་གཡར་བའམ། ་གཅེར་ ར་
འ ག་པའམ། བ ན་པའམ། བཙན་ ་ ད་པ་མཐོང་ནས། ེད་ལ་ ་གཡོག་མ་བ བ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།
༤༥ ལ་པོ་ལན་ ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ངའི་ ན་གང་ཞིག་ལ་དེ་ ར་མ་

ས་པ་ ེ། དེ་ནི་བདག་ལ་དེ་ ར་མ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ང་། ༤༦ དེ་ནས་མི་འདི་དག་ལ་གཏན་ནས་ ི་ཆད་
པ་འཕོག་པ་དང་། མི་ཡ་རབས་དེ་དག་ལ་ཚ་མཐའ་མེད་པའི་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༦ ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་དག་ག ངས་ ེས། གས་ ས་ མས་ལ། ༢ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར།
ཉིན་གཉིས་འདས་ ེས་བ ོལ་ ོན་རེད། དེ་ ས་མིའི་ ་བདག་གཞན་ལ་ ད་དེ་ ོངས་ཤིང་གི་

ེང་ ་བ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༣ དེའི་ཚ། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་དམངས་ ོད་ ི་ ན་པོ་ མས་ཀ་ ཱ་ཕའི་ཟེར་བའི་མཆོད་དཔོན་

དེའི་ར་ ོར་ནང་ ་འཛམས་ནས། ༤ ཡེ་ ་ཇི་ ར་གཡོ་ ས་བ ས་ཏེ་བ ོང་པར་ ོས་ ེད་ ིན་མཆིས།
༥ ཡིན་ནའང་། ས་ ོན་ ི་ཉིན་མོར་གསོད་མི་ ང་ ེ། དམངས་ མས་འ ག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར།

༦ ཡེ་ ་བེད་ཨན་ ཱ་ ་མིང་ལ་ཤི་མོན་ཟེར་པའི་མཛ་ནད་ཅན་ཞིག་གི་ ིམ་ ་བ གས་པ་ལ། ༧ ད་
མེད་ཅིག་གིས་གཡང་ཊིའི་ མ་པ་ ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ནང་ ་ ོས་ ་ ེར་འོངས་པ་དང་། ཡེ་ ་ ན་ལ་བ གས་
པའི་ བས་དང་བ ན་ནས་ཁོང་གི་ད ་ལ་ གས། ༨ གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་མ་དགའ་བར།
འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ད་ཟོས་ ་གཏོང་བ་ཡིན་ནམ། ༩ ོས་ ་འདི་ནི་ད ལ་མང་པོར་བ ེས་ཏེ།
ད ལ་བོར་རོགས་ ོར་ ས་ཆོག་ཅེས་ཟེར། ༡༠ ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་སེམས་འ ན་ ོགས་ནས། འདི་ ད་ ། ཅིའི་

ིར་ ་མོ་འདི་ ག་ལ་གཏོད་པ་ཡིན། ཁོ་མོས་བདག་གི་ ས་ ེང་ ་ གས་པ་ནི་དོན་བཟང་ཞིག་གོ། ༡༡ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ས་ ན་ད ལ་བོ་ མས་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ནི་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་
་ ོད་པའི་ ས་ ང་བས་ཡིན། ༡༢ ཁོ་མོས་བདག་གི་ ས་ ེང་ ་ ོས་ ་ གས་པ་ནི། བདག་ ར་འ ག་ ེད་

པར་ ་ ིག་ ེད་ཆེད་ཡིན། ༡༣ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འ ིན་བཟང་འདི་
གནམ་འོག་གི་ ལ་གང་ཞིག་ ་བ གས་ ང་། ད་མེད་འདིས་ཅི་ ས་པ་ མས་ ང་དེ་དང་མཉམ་ ་ ོག་
ཅིང་ ན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༤ བས་དེར། གས་ ས་བ ་གཉིས་ལས་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ ་ ་བ་དེ་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བའི་
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གམ་ ་སོང་ ེ། ༡༥ འདི་ ད་ ། ངས་ཁོང་ཉིད་ ོད་ལ་ ོད་པར་ ། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ད ལ་ག་ཚད་ ེར་
རམ་ཞེས་ ིས་པས། དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ་ད ལ་ཊམ་ མ་ ་ ིན་ཏོ༎ ༡༦ ས་དེ་ནས་བ ང་། ཁོས་ཡེ་ ་དེ་དག་
གི་ལག་ ་ ོད་པའི་གོ་ བས་འཚལ་ ིན་མཆིས།

༡༧ ར་མེད་ ས་ ོན་ ི་ཉིན་དང་པོར། གས་ ས་ མས་ཡེ་ འི་ ང་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ངེད་
ཅག་ ལ་གང་ ་ ིན་ནས། ེད་ལ་བ ོལ་ ོན་ ི་གསོལ་ ོན་བཤམ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༨ ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ོང་ ེར་ནང་གི་མི་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་གམ་ ་སོང་ནས། དེ་ལ། ོབ་དཔོན་ ིས་
བདག་གི་ ས་ལ་རན་པས། བདག་དང་ གས་ ས་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ིམ་ནས་བ ོལ་ ོན་རོལ་དགོས་ཞེས་
ཤོད་ཅིག་ག ངས། ༡༩ གས་ ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ས་བ ོས་པ་བཞིན། བ ོལ་ ོན་ ི་གསོལ་ ོན་བཤམས་སོ༎
༢༠ དགོང་མོའི་ ས་ ། ཡེ་ ་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་དང་མཉམ་ ་ ན་ལ་བ གས་ཏེ། ༢༡ དགོང་ཟས་
གསོལ་བའི་ཚ་ན། ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་མི་ཞིག་གིས་བདག་འཚང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༢ ཁོ་
ཚའི་སེམས་ཤིན་ ་མི་ ིད་པར་ ར་ནས་ཁོང་ལ། གཙ་བོ་ལགས། ང་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་མི་རེ་རེས་ ས། ༢༣ ཡེ་

ས་ལན་ ། བདག་དང་མཉམ་ ་ ེར་མའི་ནང་ལག་པ་བ ག་པ་དེས་བདག་འཚང་བར་འ ར། ༢༤ ཞལ་
ཆད་ ི་ ེང་ ་བདག་གི་གནས་ ལ་བཀོད་པ་བཞིན། མིའི་ ་བདག་འཆི་བར་འ ར། ཡིན་ནའང་། བདག་
འཚང་མཁན་ ི་མི་དེ་ལའང་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་བས། མི་དེ་འཇིག་ ེན་འདིར་མ་ ེས་ན་བཟང་བ་
ལ་ཨང་ཞེས་ག ངས། ༢༥ ཡེ་ ་འཚང་མཁན་ ་ ས་ཁོང་ལ། ེ་ ཱ་པི། ང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་

ོད་ ིས་བཤད་པ་བདེན་ནོ་ཞེས་ག ངས།
༢༦ ཁོ་ཚས་ཞལ་ཟས་གསོལ་བའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ཅིག་ ངས་ཏེ་ ིན་ བས་གནང་ཞིང་ མ་

ར་བགོས་པ་དང་། གས་ ས་ མས་ལ་གནང་ཞོར་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཟོ་དང་། འདི་ནི་བདག་གི་
ས་པོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༢༧ ཡང་ཕོར་བ་ ངས་ཏེ་ ིན་ བས་གནང་བ་དང་། གས་ ས་ མས་

ལ་གནང་ཞོར་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་འདི་འ ངས་དང་། ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་བདག་གིས་ཞལ་
ཆད་བཞག་པའི་ ག་ཡིན། མི་མང་པོའི་ཉེས་པ་སེལ་ཆེད་ ་བ ར་བ་ཡིན། ༢༩ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་ནས་བ ང་ ེ། བདག་གིས་ཡབ་ ི་ ལ་ ིད་ནས་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་

་ཆང་གསར་འ ང་བའི་ཉིན་དེའི་བར་ ། ན་འ མ་ ི་ ་བ་འ ང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༠ དེ་
དག་གི་མ ར་བཞེངས་ཞོར། ཁ་ ར་བོའི་རི་ལ་ཕེབས་སོ༎

༣༡ དེའི་ཚ། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། དོ་དགོང་། ོད་ཅག་བདག་གི་ ིར་ ་འ ེལ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་ ི་བོ་ལ་ཕར་ ོལ་ ས་ནས་ ག་ མས་གཏོར་རོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༣༢ ཡིན་
ནའང་། བདག་ ར་གསོན་ ེས། ོད་ཅག་གི་ ོན་ལ་ག་ལིལ་ ལ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས་པས། ༣༣ པེ་ ོས་འདི་

ད་ ། མི་ མས་ ེད་ ི་ ིར་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ཡང་། བདག་གཏན་ནས་འ ེལ་བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས་
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པ་ལ། ༣༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ལ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དོ་དགོང་ ་ ད་མ་
གས་པའི་ ་རོལ་ ། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བདག་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༥ པེ་ ོས་འདི་ ད་
། ང་ ེད་དང་མཉམ་ ་འཆི་དགོས་ ང་། ངས་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པ་མི་ ིད་ཅེས་ ས་པ་དང་། གས་
ས་གཞན་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ད་ ས་སོ༎

༣༦ ཡེ་ ་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་གེད་ཤེ་ ཱ་ནེ་ ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ ་ཕེབས་པ་ནས། དེ་དག་ལ།
ོད་ཅག་འདིར་ ོད་དང་། བདག་ཕ་རོལ་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས་ ེས། ༣༧ པེ་ ོ་དང་ཟེ་

བད་ ཱའི་ ་གཉིས་ ིད་ནས་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་གི་ གས་ ོ་ཞིང་ཤིན་ ་མ་བདེ་བར། ༣༨ དེ་དག་ལ་འདི་
ད་ ། བདག་གི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བས་ད་ནི་འཆི་ལ་ཉེ། ོད་ཅག་འདིར་བ ད་ནས་བདག་དང་མཉམ་ ་

མ་གཉིད་པར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ནས། ༣༩ ཁོང་ཉིད་མ ན་ ་ ང་ཟད་ཕེབས་ཏེ། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་
འདི་ ད་ ། བདག་གི་ཡབ་ལགས། གལ་ཏེ་མཛད་ ང་ན། ེད་ ིས་ ག་གི་ཕོར་བ་འདི་བདག་ལས་འ ལ་ ་

གས་ཤིག འོན་ ང་། ེད་ ིས་དགོངས་པ་བཞིན་མཛད་པ་ལས། བདག་གི་འདོད་པ་བཞིན་མཛད་མི་དགོས་
ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ། ༤༠ གས་ ས་ཚའི་གམ་ ་ཕེབས་ཏེ། དེ་དག་གཉིད་འ ག་པ་གཟིགས་པས། པེ་ ོ་ལ།
ཅི་རེད། ོད་ཅག་བདག་དང་མཉམ་ ་མ་གཉིད་པར་ ང་ཟད་ལའང་འ ག་མི་བཟོད་དམ། ༤༡ ཉམས་ཚད་

ི་འོག་ ་མི་འ ད་པའི་ ིར། མ་གཉིད་པར་ ོན་ལམ་ཐོབས། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ིས་བཟོད་ ང་། ས་
ོབས་ ིས་མ་བཟོད་པས་ཉོབ་པར་ ར་ཞེས་ག ངས་ ེས། ༤༢ ཐེངས་གཉིས་པར་ཕ་རོལ་ ་ ིན་ནས་འདི་
ད་ ། བདག་གི་ཡབ་ལགས། ག་བ ལ་ཕོར་བ་གང་བོ་འདི་བདག་གི་མ་འ ང་བར་ཅིས་ ང་འ ལ་མི་

འོས་ན། ེད་ ི་དགོངས་དོན་འ བ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ོན་ལམ་བཏབ། ༤༣ ཁོང་ཉིད་ ིར་ཕེབས་པ་ན་ ར་
ཡང་ གས་ ས་ མས་གཉིད་འ ག་པ་མཐོང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་མིག་ བ་པར་ ར་བ་ཡིན། ༤༤ ཡེ་

་ཐེངས་ག མ་པར་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ོན་ལམ་ ི་ཚག་ནི་ ོན་དང་ཡོངས་ ་
མ ངས་སོ༎ ༤༥ དེ་ནས་ གས་ ས་ཚའི་གམ་ ་ཕེབས་ནས། དེ་དག་ལ། ད་ ་ ོད་ཅག་ ར་བཞིན་བདེ་
བར་གཉིད་ཅིག༼ཡང་ན། གཉིད་འདོད་དམ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ས་ལ་ ེབས་པ་ན། མིའི་ ་བདག་ཉེས་
ཅན་ལ་འཚང་བར་འ ར། ༤༦ ཡར་ལོངས་དང་། ངེད་ཅག་འ ོའོ༎ བདག་འཚང་མཁན་དེ་ ེབས་ལ་ཉེ་ཞེས་
ག ངས་ཤིང་།

༤༧ མ ག་མ་ ོགས་པའི་ཚ་ན། གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་ ་ ་ཞེས་བ་དེས། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་
བ་དང་དམངས་ ོད་ ི་ ན་པོ་ མས་ ིས་མངགས་པའི་དམག་མི་མང་པོ། ི་དང་ད ག་པ་ཐོགས་ནས་ ིད་
འོངས་སོ། ༤༨ ཡེ་ ་འཚང་མཁན་དེས་དེ་དག་ལ། ངས་ ་ལ་མ ་ ར་ན། དེ་ནི་ཁོ་ཡིན་པས་ ོད་ཅག་གིས་

ངས་ཤིག་ཅེས་ ོག་བ ་བ ན་པ་དང་། ༤༩ ་ ་ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་ནས། ཱ་པི་ ེད་བདེ་བར་བ གས་
སམ་ཞེས་ཁོང་ལ་མ ་ ར་བས། ༥༠ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོགས་པོ་ལགས། ོད་ཅི་བ བ་པར་འོངས་པའི་དོན་དེ་
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བས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་ན། མི་དེ་དག་ཡར་འོངས་ནས་ཡེ་ ་བ ང་ངོ་༎ ༥༡ ཡེ་ འི་ ེས་འ ངས་པ་ཞིག་
གི་ལག་པ་བ ིངས་ནས་ ི་ ང་ ེ། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོ་ཞིག་གི་ ོགས་ ་ག ག་པ་ན་ ་བ་ཡ་
གཅིག་བཅད་པས། ༥༢ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ི་ བས་ ་ གས་ཤིག ི་ག ག་མཁན་དེ་ ིའི་འོག་ ་འཆི་བར་འ ར།
༥༣ ོད་ ིས་སོམས་དང་། བདག་གིས་བདག་གི་ཡབ་ལ་ ས་ན། ཁོང་གིས་བདག་གི་ཆེད་ ་དམག་ ེ་ཆེན་པོ་
བ ་གཉིས་གཏོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༥༤ གལ་ཏེ་དེ་ ར་ ས་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། དོན་འདི་འདི་ ར་འ ང་
ངོ་ཞེས་པའི་བཀའ་དེ་ཇི་ ར་མངོན་ ་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༥༥ བས་དེར། ཡེ་ ས་མི་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ི་དང་ད ག་པ་ཐོགས་ནས། བདག་ ན་མ་ ་ ར་
འཛན་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ ན་པར་དམ་པའི་གནས་ ་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ ས་ ། ོད་
ཅག་བདག་ག ང་ ་མི་ཡོང་དོན་ཅི། ༥༦ འོན་ ང་། དོན་འདི་དག་དེ་ ར་འ བ་པ་ནི། ང་ ོན་པའི་དཔེ་
ཆའི་ ེང་གི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། དེ་ ས། གས་ ས་ མས་ཁོང་དང་ ལ་ནས་

ོས་སོང་ངོ་༎
༥༧ ཡེ་ ་འཛན་མཁན་ མས་ ིས་ཁོང་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀ་ ཱ་ ཱའི་སར་ ིད་པ་དང་། ཆོས་པ་དང་

ན་པོ་ མས་ ་མོ་ནས་དེར་འ ས་འ ག ༥༨ པེ་ ོ་ཐག་རིང་ནས་ཡེ་ འི་ཞབས་ ེས་འ ངས་ནས། མཆོད་
དཔོན་ཆེན་པོའི་ར་ ོར་ཡོད་པའི་བར་ ་ ེབས་པ་དང་། དེ་ནས་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་འཁོར་གཡོག་ མས་དང་
མཉམ་ ་བ ད་ནས། དོན་དེ་ཇི་ ར་འ ང་བའི་ ལ་ལ་བ ས་སོ༎

༥༩ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་མི་མང་གིས་དཔང་བོ་ ན་མ་བཙལ་ནས། ཡེ་ ་ ་ག གས་ ས་ཏེ་བ ོང་
བར་ ོམ། ༦༠ མི་མང་པོས་དཔང་བོ་ ན་མ་ ས་ ང་། བདེན་པར་མཐོང་བ་གཅིག་ ང་མ་ ང་བའི་ཚ་ན། མི་
གཉིས་མ ན་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ༦༡ མི་འདིས་ ོན་ཆད་བདག་གིས་དམ་པའི་གནས་བཤིག་པར་ ས་
ལ། ཉིན་ག མ་ ི་རིང་ལ་བཞེངས་པར་ཡང་ ས་ཟེར་ཞེས་ ས་པས། ༦༢ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡར་ལངས་
ནས། ཡེ་ ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ཡང་མི་བཤད་དམ། མི་འདི་དག་དཔང་བོར་བ ད་དེ་ ོད་ ་ག གས་ ེད་པ་
འདི་བདེན་ནམ་ཞེས་ ས་ ང་། ༦༣ ཡེ་ ས་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་པར་བ གས་པས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་
ཁོང་ལ། ོད་ནི་ ་ཡི་ ས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་མིན། ོད་ ིས་ ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་ངའི་མ ན་ནས་མནའ་
བོར་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ༦༤ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་བཤད་པ་བདེན་ནོ༎ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མ་འོངས་པའི་ ས་ ། ོད་ཅག་གིས་མིའི་ ་བདག་ནི་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་
གཡས་ ོགས་ ་བ གས་ཤིང་། ནམ་མཁའི་ ིན་བཅིབས་ནས་འ ོན་པར་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༦༥ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ ་བ་གཤགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཁོས་མི་འོས་པའི་གཏམ་བཤད་ ང་། ངེད་ཅག་
གིས་ཅིའི་ ིར་ད་ ང་བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་འཚལ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ད་ ་ ོད་ཅག་ཐམས་ཅད་ ིས་གོ་
སོང་བ་ཡིན། ༦༦ ོད་ཅག་གི་བསམ་ ལ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ལན་ ། ཁོ་གསོད་པར་འོས་སོ་
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ཞེས་ ས་ཏེ། ༦༧ དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་མཆིལ་མ་དོར་བ་དང་། ་ ར་ ིས་ ེག་ཅིང་ཐལ་ ག་ག ས་
ནས། འདི་ ད་ ། ༦༨ ཱ་ཤི་ཀ་ལགས། ོད་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་པས། ོད་བ ང་མཁན་དག་ ་ཡིན་ངེད་ཅག་
ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར།

༦༩ པེ་ ོ་ ི་རོལ་ ི་ར་ ོར་ནང་ ་བ ད་འ ག་པ་ལ། གཡོག་མོ་ཞིག་མ ན་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ །
ོད་ ང་ཐོག་མ་ནས་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༧༠ པེ་ ོས་མི་ མས་ ི་མ ན་

ནས་ཁས་མ་ ངས་པར། ངས་ ོད་ ིས་ཅི་བཤད་ ིན་ཤེས་མ་ ང་ཞེས་ ས་ཏེ། ༧༡ ིར་སོང་ངོ་༎ ོ་ཁར་
ེབས་པ་ན། ཡང་གཡོག་མོ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོང་ནས། དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། མི་འདི་

ཡང་ན་ ཱ་རེད་པ་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས་ ང་། ༧༢ པེ་ ོས་ཡང་ཁས་མ་ ངས་པར་མ་ཟད། ངས་
མི་དེ་མི་ཤེས་ཞེས་མནའ་བོར། ༧༣ ས་ ན་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། གནས་དེར་ལངས་བ ད་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་
མ ན་ ་འོངས་ནས། པེ་ ོ་ལ། ོད་ནི་དངོས་གནས་ཁོའི་ ོགས་ ་གཏོགས་ཏེ། ོད་ ི་ ད་ཆ་བཤད་ གས་
ལས་ཤེས་ ས་ཞེས་ ས། ༧༤ པེ་ ོས་ངས་མི་དེ་མི་ཤེས་ཞེས་མནའ་ནན་ ིས་བོར་བ་དང་། ས་དེ་ཙམ་ལ། ་

ད་ ང་ གས་ ང་ངོ་༎ ༧༥ པེ་ ོས་ཡེ་ ས་ག ངས་པ་ ན་ ང་། ག ང་གང་ཞེ་ན། ་ ད་མ་ གས་པའི་
ོན་ལ། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བདག་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེ་ ན་ནས། ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་
ས་སོ༎

༢༧ ནམ་ལངས་ ེས། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་ མས་དང་དམངས་ ོད་ ི་ ན་པོ་དག་གིས་ཡེ་ ་
བ ོངས་པར་ ོས་ ས་མཐར། ༢ ཁོང་ཉིད་བ ིགས་ནས་ ེར་ཏེ་ ི་ བ་དཔོན་པོ་པི་ལ་ འི་ལག་

་ ད།
༣ ས་དེར། ཡེ་ ་བཙངས་མཁན་ ་ ས་ཡེ་ ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏན་འཁེལ་ ས་ཟིན་པ་མཐོང་ནས་འ ོད་

དེ། ད ལ་ཊམ་ མ་ ་བོ་དེ་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ན་པོ་ མས་ལ་ ིར་ ད་ནས། འདི་ ད་ །
༤ ངས་མི་ཉེས་མེད་ ི་ ག་བཙངས་པ་ལ་ཉེས་པ་ཆེའོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། དེ་ངེད་ཅག་
དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་རང་གིས་ ར་ཅིག་ཅེས་ ས། ༥ ་ ས་ད ལ་ཊམ་ མས་དམ་པའི་གནས་ནང་

་དོར་ནས། ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་ ེབས་སོ༎ ༦ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བས་ད ལ་ཊམ་ མས་བ ས་ནས། འདི་
ད་ ། འདི་ནི་ ག་གི་རིན་ཡིན་པས། མཛད་ཁང་ ་ཉར་མི་ ང་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༧ དེ་དག་གི་ ོས་ ས་

མཐར། ད ལ་ཊམ་དེ་དག་གིས་ ་བཟོ་མཁན་ ི་ལག་ནས། ི་མི་ མས་ ར་ ས་ ེད་སའི་ས་ཞིང་ཞིག་ཉོ་
བར་ ོས་ ས། ༨ དེ་བས། ས་ཞིང་དེའི་མིང་ལ་ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་ ག་ཞིང་ཞེས་འབོད་དོ༎ ༩ འདི་ནི་ ང་

ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱའི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ད ལ་ མ་ ་བོ་ ེ།
ད ི་སི་རལ་ ིས་མིའི་རིན་ ་གཏན་འབེབས་ ས་པ་དེས། ༡༠ ་བཟོ་མཁན་ ི་ས་ཞིང་ཞིག་ཉོ་བར་འ ར།
འདི་ནི་གཙ་བོས་ང་ལ་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎
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༡༡ ཡེ་ ་ ི་ བ་དཔོན་པོའི་མ ན་ ་བ གས་པ་ན། ི་ བ་དཔོན་པོས་ ོད་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ ིས་པས། ཡེ་ ས་ ོད་ ིས་བཤད་པ་བདེན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ན་
པོ་ མས་ ིས་ཁོང་ ག་ག གས་ ེད་པའི་ ས་ ། ཁོང་གིས་ལན་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༣ པེ་ལ་ ས་
ཁོང་ལ། ཁོ་ཚས་དཔང་བ གས་ནས་ ོད་ལ་ཅི་ཙམ་ག ག་པ་མི་ཐོས་སམ་ཞེས་ ིས་ནའང་། ༡༤ ཡེ་ ས་ ར་
བཞིན་ལན་ཚག་གཅིག་ ང་མ་ག ངས་པར་བ ད་པས། ི་ བ་དཔོན་པོ་ཤིན་ ་ཧ་ལས་བར་ ར། ༡༥ ི་

བ་དཔོན་པོར་ ོལ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། ལོ་རེར་ ས་མཚམས་འདི་ལ་ ེབས་ཚ། མི་ མས་ ིས་ཐོངས་ཟེར་བའི་
བཙན་མ་ཞིག་གཏོང་བར་འ ར། ༡༦ བས་དེར། མིང་ལ་བ་རབ་ ཱ་ཟེར་བཙན་མ་ ད་ གས་ཅན་ཞིག་ཡོད།
༡༧ མི་ མས་ ན་ ་འ ས་པའི་ བས་ ། པེ་ ཱ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་གིས་བཙན་མ་ ་གཏོང་དགོས་ཤོད་
ཅིག བ་རབ་ ཱ་གཏོང་ངམ། ཡང་ན་ ཱ་ཤི་ཀར་འབོད་པའི་ཡེ་ ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ ིས། ༡༨ ི་ བ་དཔོན་
པོས་ཁོ་ཚས་ ག་དོག་གི་དབང་གིས་ཁོང་ཉིད་ ེར་འོངས་པ་ཤེས་ཡོད། ༡༩ ིམས་རར་ ོད་པའི་ཚ། ཁོའི་ ང་
མས་མི་ཞིག་མངགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། མི་ཡ་རབས་འདིའི་དོན་ ། ོད་ ིས་ཅི་ཡང་ ེད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་རིང་ངའི་ ི་ལམ་ ་ཁོང་གི་ཆེད་ ་ ག་མང་པོ་ ངས་པ་ ིས་ཞེས་ ས། ༢༠ མཆོད་དཔོན་དང་ ན་པོ་

མས་ ིས་མི་ མས་ལ། བ་རབ་ ཱ་ཐོངས་ཤིག ཡེ་ ་སོད་ཅིག་ཅེས་ངན་ ལ་ ས་པས། ༢༡ ི་ བ་དཔོན་པོས་
འདི་ ད་ ། མི་འདི་གཉིས་ལས་ ་ཞིག་གཏོང་དགོས། ོད་ཅག་གིས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་
བ་རབ་ ཱ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༢༢ པེ་ ཱ་ ས་འདི་ ད་ ། འོ་ན། ཱ་ཤི་ཀར་འབོད་པའི་ཡེ་ ་ཁོ་ངས་ཐག་
གཅོད་ཇི་ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་ ིས་པ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༢༣ ི་

བ་དཔོན་པོས་འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ཁོས་ ་བ་ངན་པ་ཅི་ ས་སོང་ཞེས་ ིས་
པ་ན། དེ་དག་གིས་ ད་ གས་ཆེན་པོས། ཁོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎ ༢༤ པེ་ ཱ་ ས་ཅི་
བཤད་ ང་ཕན་མི་ཐོགས་པར་མ་ཟད། འ ག་པར་འ ར་ཡང་ ིད་ མ་ནས། ་ ེར་འོངས་ནས་མི་ མས་

ི་མ ན་ནས་ལག་པ་བ ས་ཏེ། འདི་ ད་ ། མི་ཡ་རབས་འདིའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཉེས་པ་ང་ལ་
མེད། ོད་ཅག་གིས་འ ར་དགོས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༥ མི་ མས་ ིས་ལན་ ། ཁོའི་ ག་གི་ཉེས་པ་ངེད་ཅག་
དང་ངེད་ཅག་གི་ ེས་རབས་པའི་ ེང་ན་ཡོད་ཅེས་ ས་སོ༎ ༢༦ དེ་ནས་པེ་ ཱ་ ས་བ་རབ་ ཱ་བཏང་ ེ་ཁོ་ཚ་
ལ་ ད་པ་དང་། ཡེ་ ་ལ་ ག་གི་ བས་ནས་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ང་བར་ ད།

༢༧ ི་ བ་དཔོན་པོའི་དམག་གིས་ཡེ་ ་ ཱ་མོན་ ་ ིད་དེ། དམག་ ར་ཡོངས་ ི་དམག་མི་ མས་ཁོང་
གི་གམ་ ་འ ་ ་བ ག ༢༨ དེ་དག་གིས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་ ད་དེ། ི་ ་དམར་བོ་ཞིག་མནབས་ ་བ ག་པ་
དང་། ༢༩ ཚར་ ས་ཅོད་པན་ཞིག་བ ས་ནས་ད ་ལ་བཞག དེ་མིན་འདམ་ ་ ང་གཅིག་ཁོང་གི་ ག་ ་
གཏད་ཅིང་ ང་ ་ ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ནས། ེན་འ ེལ་ ། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ེད་ ད་ ས། ༣༠ དེ་
མིན་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་མཆིལ་མ་འཕངས་ཤིང་། འདམ་ ས་ཁོང་གི་ད ་ལ་ཡང་དང་ཡང་ ་བ བ་བོ༎ ༣༡ ེད་
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ད་ ས་ཚར་ ེས། ི་ལ་དེ་ ད་ཅིང་ཁོང་གི་ན་བཟའ་ ིར་མནབས་ ་བ ག་ནས། ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོང་
ིར་ ིད་དོ༎

༣༢ དེ་དག་ ིར་ཐོན་པ་ན། མིང་ལ་ཤི་མོན་ཟེར་བའི་ཀི་རེ་ནི་ ལ་ནས་འོངས་བ་ཞིག་དང་འ ད་པས། ཁོ་
ལ་བཙན་ ིས་ཡེ་ འི་ ོང་ཤིང་འ ར་ ་འ ག ༣༣ མིང་ལ་གོལ་གོ་ཐའམ། དོན་ལ་ཐོད་ ས་ཞེས་ ་བའི་ ལ་

་ ེབས་པ་ན། ༣༤ དམག་མི་ མས་ ིས་མ ིས་ ་བ ེས་པའི་ཆང་ཡེ་ ་ལ་བཞེས་ ་བ ག ཁོང་གིས་ ོ་བ་
ངས་ཙམ་ལས་མ་བཞེས་སོ༎ ༣༥ དེ་དག་གིས་ཁོང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་ནས། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ ན་

འཕངས་ཏེ་བགོས་པ་དང་། ༣༦ དེ་ ་ཁོང་ ང་ནས་བ ད། ༣༧ ཁོང་གི་ད ་ལ་ཤིང་ལེབ་ཅིག་བ གས་ཏེ། དེའི་
ེང་ ། འདི་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཡེ་ ་ཡིན་ཞེས་ཉེས་མིང་ ིས་ཡོད། ༣༨ དེ་ ས། ན་མ་གཉིས་ ང་ཁོང་

དང་མཉམ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་ཡོད། གཅིག་ནི་གཡས་དང་། གཅིག་ནི་གཡོན་ ་བ ངས་ཡོད།
༣༩ ལ་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ ིས་འ ་ཞིང་མགོ་བོ་ག ག་ ེ། འདི་ ད་ ། ༤༠ དམ་པའི་

གནས་བཤིག་ ེ། ཉིན་ག མ་ ི་རིང་ལ་ ར་བཞེངས་པར་ ས་ཞེས་ཟེར་མཁན་ ོད། རང་གིས་རང་ ོབས་ཤིག
གལ་ཏེ་ ོད་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ན། ོང་ཤིང་གི་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ༤༡ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་
བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ཁོང་ཉིད་ ེད་མཚར་ ་འཛན་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ༤༢ ཁོས་གཞན་
བ བས་ ང་རང་ཉིད་ ོབ་པར་མ་ ས། ཁོ་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་པ་བདེན་ན། ད་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་
ནས་མར་བོབས་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་དད་སེམས་ ེད། ༤༣ ཁོས་ ་བ ེན་པར་ ེད། གལ་ཏེ་ ་ཡིས་ཁོ་
ལ་གཅེས་ན། ད་ ་ཁོ་རང་ ོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ཁོས་བདག་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ ས།
༤༤ ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ངས་པའི་ ན་མ་གཉིས་ ིས་ ང་ཁོང་ལ་དེ་ ར་འ ་ ོད་ ས།

༤༥ ་ཚད་ ག་པ་ནས་མཚན་མོ་ ེབས་དེ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ ན་པས་གཡོགས་པའི་བར། ༤༦ ་ཚད་
ད ་པ་ཙམ་ལ། ཡེ་ ས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས། ཨེ་ལི། ཨེ་ལི། ཱ་ ཱ་ ་ ཱ་ ཱ་ ཱ་ནི་ཞེས་བོས། དེའི་དོན་ནི། ེ་
བདག་གི་ ། བདག་གི་ ་ལགས། ཅིའི་ ིར་བདག་དོར་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ༎ ༤༧ དེར་འ ེང་བའི་མི་
འགའ་ཞིག་གིས། མི་འདིས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་འབོད་ ིན་མཆིས་ཟེར། ༤༨ དེའི་ ོད་ནས་མི་གཅིག་བ གས་ནས་སོང་

ེ། ིང་བལ་ཞིག་ ར་ འི་ནང་ ་ ན་ཞིང་འདམ་ འི་ ེ་ལ་བཏགས་ནས། ཁོང་ལ་འ ང་བར་ ལ། ༤༩ དེ་
ལས་གཞན་པའི་མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ཙམ་ ག་དང་། ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་ཁོ་ ོབ་པར་འོངས་མིན་བ འོ་
ཟེར། ༥༠ ཡེ་ ས་ ར་ཡང་ག ང་ ད་ཆེན་པོས་བོས་པས། ད གས་ཆད་དོ༎ ༥༡ ོ་ ར་ ། དམ་པའི་གནས་
ཡོལ་བ་ ེང་ནས་འོག་ ་ཁག་གཉིས་ ་ ར་ཞིང་ས་གཞི་འ ལ་བ་དང་། ག་ ང་ཞིག་པར་མ་ཟད། ༥༢ ར་
སའི་ཁ་ཡང་ ེས་ནས། གཉིད་ ་ ར་བའི་དམ་པའི་ཉེ་གནས་མང་པོའི་ ས་པོ་ཡར་ལངས་པར་ ར། ༥༣ ཡེ་

་ ར་གསོན་པའི་ ེས་ ། དེ་དག་ ར་སའི་ནང་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ། དམ་པའི་ ོང་ ེར་ནང་ ་སོང་ནས་མི་
མང་པོའི་མིག་ལམ་ ་ ོན།
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༥༤ བ ་དཔོན་དང་། དེ་མིན་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ ང་བའི་མི་ མས་ ིས་ས་འ ལ་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་
པའི་མཛད་པ་ མས་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་ ག་ ེ། འདི་ནི་ ་ཡི་ ས་དངོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༥༥ ད་མེད་འགའ་ཞིག་གིས་རིང་བའི་ས་ནས་འདིར་བ ས་འ ག་གོ། དེ་དག་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ནས་ཡེ་
འི་ ེས་འ ངས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་ ་ཡོང་བ་ཡིན། ༥༦ དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ཱག་དལ་མ་མིར་ཡམ་དང་།

ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་སེབ་ ི་མ་མིར་ཡམ་དང་། དེ་མིན་ཟེ་བད་ ཱའི་ ་གཉིས་ ི་མ་བཅས་ཡོད་དོ༎
༥༧ དགོང་མོའི་ ས་ ་ ེབས་པ་ན། མིང་ལ་ཡོ་སེབ་ཟེར་བའི་ནོར་བདག་ཅིག་ ེབས། དེ་ནི་ ཱ་རི་མ་ ཱ་

ནས་ཡོང་བ་དང་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་ཤིག་ཡིན། ༥༨ མི་དེ་པི་ ཱ་ འི་གམ་ ་སོང་ནས། ཡེ་ འི་ ་ག ང་གདན་
འ ེན་པར་ ས་པ་ན། པི་ ཱ་ ས་དེ་ ེར་བར་བ ོས་པས། ༥༩ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོང་གི་ ་ ས་གསོ་མའི་རས་གཙང་
མ་ཞིག་གི་བ མས་ཏེ། ༦༠ རང་གི་ ར་ ང་གསར་བ་ ེ། ཁོས་ ས་པའི་ ག་ ང་ ་ ས། ཁོས་ད་ ང་ ོ་ཆེན་
པོ་བ ིལ་ནས་ ར་ ང་གི་ཁ་བཅད་དེ་སོང་བ་དང་། ༦༡ མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་དང་། དེ་ལས་གཞན་མིང་ལ་
མིར་ཡམ་ ་བ་དེ་གཉིས་ ར་ ང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་བ ད་དོ༎

༦༢ ི་ཉིན་ཏེ། ་གོན་ ི་ཉིན་མོའི་ཉིན་གཉིས་པར། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་པེ་ ཱ་
འི་གམ་ ་འ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ༦༣ ་ངོ་ལགས། ོན་ཆད་གཞན་ལ་བ ་ ིད་གཏོང་མཁན་དེས། ཉིན་

ག མ་ ི་ ེས་ ་བདག་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་བཤད་པ་ ན་པས། ༦༤ མི་མངགས་ཏེ་ ར་ ང་གི་ ོ་
དམ་པོར་བ ང་བར་ ིས། ཉིན་ག མ་པའི་ ས་ ། ཁོའི་ གས་ ས་ མས་འོངས་ནས་ཁོང་གི་ ་ ས་བ ས་
ཏེ་ ལ་མི་ མས་ལ་ཡེ་ ་ ར་གསོན་ནོ་ཞེས་ ་བར་འ ར་བས། ེས་ ི་བ ་ཐབས་ནི་ ོན་ ི་དེ་ལས་ཚབས་
ཆེན་ ་འ ར་ཉེན་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ན། ༦༥ པེ་ ཱ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལ་ ་ ང་དམག་མི་ཡོད་པས།
སོངས་ཤིག ོད་ཅག་གིས་རང་ ས་ཅི་ ོགས་ ིས་དམ་པོར་ ངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༦༦ དེ་དག་གིས་ ་

ང་དམག་མི་ ིད་ནས་སོང་བ་དང་། ར་ ང་ ོ་ ོ་ཡིས་བཅད་དེ་དམ་པོར་ ང་ནས་བ ད་དོ༎

༢༨ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ོགས་ ེས། གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཐོ་རེངས་ཁར། མག་དལ་མ་
མིར་ཡམ་དང་། དེ་ལས་གཞན་མིང་ལ་མིར་ཡམ་ ་བ་དེ་གཉིས་ ར་ ང་ལ་ ་ ་འོངས་པའི་ཚ།

༢ ོ་ ར་ ་ས་གཞི་འ ལ་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་ ོན་ཏེ། ོ་བ ིལ་
ཅིང་དེའི་ ེང་ ་བ ད་འ ག ༣ ཁོའི་ག གས་ ད་ནི་འོད་འ ་བ་དང་འ ་ལ། ་བ་ནི་ཁ་བ་ ར་དཀར།
༤ ་ ང་བ་ མས་ ི་ཁོ་མཐོང་ནས་ ག་ ེ་ ས་པོ་འདར་ཞིང་། གཤིན་པོ་དང་འ ་བར་ ར། ༥ ཕོ་ཉས་ ད་
མེད་དེ་གཉིས་ལ། ག་མི་དགོས། ངས་ ོད་ཅག་གིས་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པའི་ཡེ་ ་འཚལ་ ིན་པ་
ཤེས་ཡོད། ༦ ཁོང་ ལ་འདིར་མི་བ གས་ཏེ། ཁོང་གིས་ག ངས་པ་བཞིན་ ར་གསོན་པར་ ར། ོད་ཅག་གིས་
ཁོང་གི་ ་ ས་བཞག་པའི་གནས་ལ་ ོས་ཤིག ༧ ར་བ་ ར་བར་ གས་ ས་ མས་ལ། ཁོང་ཉིད་ ོངས་པ་
ནས་ ར་གསོན་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་ལས་ ང་ ་བར་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོགས་ ་ཕེབས་ཟིན་པས། དེ་ ་ ོད་
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ཅག་དང་མཇལ་བར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག ངས་ ོད་གཉིས་ལ་བཤད་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ ས། ༨ ད་མེད་དེ་གཉིས་
ག་པའམ། དགའ་བ་གང་ཡིན་མ་ཤེས་པར་ ར་བ་ ར་ ། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ལ་བཤད་ ་ ག་གོ།

༩ ོ་ ར་ ། ཡེ་ ་ཁོ་མོ་གཉིས་དང་མཇལ་ནས། ོད་ཅག་ལ་བདེ་བ་འཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་ག ངས་པས།
ཁོ་མོ་གཉིས་ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་ ེ་ཞབས་ལ་འ ས་ཤིང་ ས་པས་ ག་ ལ། ༡༠ ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་གཉིས་ལ། ག་
མི་དགོས་ཏེ། ོད་གཉིས་ ིས་བདག་གི་ ན་ ་ མས་ལ། ག་ལིལ་ ལ་ ་སོངས་ཤིག དེ་ ་བདག་དང་མཇལ་
བར་འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ག ངས།

༡༡ ཁོ་མོ་གཉིས་འ ོ་བའི་ཚ་ན། ་ ང་དམག་མི་འགའ་མཁར་ནང་ ་སོང་ ེ། ཅི་མཐོང་བའི་གནས་ ལ་
མས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བར་བཤད། ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ན་པོ་ མས་མཉམ་འ ས་ ིས་
ོས་ ས་པ་དང་། དམག་མི་ མས་ལ་ད ལ་ཊམ་མང་པོ་ ིན་ནས། དེ་དག་ལ། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་
། ནམ་ ང་ངེད་ཅག་གཉིད་ལ་ཤོར་བའི་ ས་ ། ཁོའི་ གས་ ས་ མས་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་ ་ ས་བ ས་ཏེ་
ེར་རོ་ཞེས་ཤོད་ཅིག ༡༤ ད་ཆ་འདི་ ི་ བ་དཔོན་པོས་ཐོས་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་ཁ་ཏ་ ས་ན་ ོད་

ཅག་ལ་ ོན་མི་འ ང་ཞེས་ ས། ༡༥ དམག་མི་ མས་ལ་ད ལ་ཊམ་ཐོབ་ ེས། ཁོ་ཚར་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་
་ ས་པས། ད་ཆ་འདི་ནི་ད་ འི་བར་ ་ད་ ང་ཡ་ ་ འི་ ོད་ན་ གས་སོ༎

༡༦ གས་ ས་བ ་གཅིག་པོ་དེ་ཡེ་ ས་བ ན་པའི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་རི་བོ་དེའི་ ོགས་ ་སོང་། ༡༧ ཁོ་ཚ་
ཡེ་ ར་མཇལ་ནས་ ས་ ག་ ལ་ ང་། ད་ ང་འགའ་རེ་དོགས་པ་ཟ་བཞིན་མཆིས་པས། ༡༨ ཡེ་ ་ཁོ་ཚའི་
མ ན་ ་ཕེབས་ནས། འདི་ ད་ ། གནམ་ས་གཉིས་ ི་དབང་ཆ་ཡོད་ཚད་བདག་ལ་ ད་ཟིན། ༡༩ དེ་བས།

ོད་ཅག་གིས་དམངས་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ གས་ ས་ ་ ས་དང་། ཡབ་དང་། ས་དང་། དམ་པའི་ གས་
ཉིད་ ི་མཚན་བ ར་ནས་དེ་དག་ལ་ ས་གསོལ་བར་ །༼ཡང་ན། དེ་དག་ལ་ ས་གསོལ་ཏེ། ཡབ་དང་། ས་
དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་མཚན་འོག་ ་ག ག་པར་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༢༠ བདག་གིས་ ོད་ཚར་
ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད། དེ་དག་ལ་བ ན་དེ་བ ི་ ་ གས་ཤིག བ ལ་བའི་མཐའ་ལ་མ་ ེབས་པའི་བར་ །
བདག་ནི་ ག་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༎



མཪ་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་།

༡ ་ཡི་ ས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་ནི་འདི་ནས་མགོ་བ མ་པ་ཡིན། ༢ གང་ནས་ཞེ་ན། ང་ ོན་
པ་ཡེ་ ་ཡའི་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ ེང་ ་ཡེ་ ་ཡ་ཞེས་པའི་ཡིག་འ ་ག མ་མི་འ ག༽དཔེ་ཆའི་ ེང་

་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ངས་རང་གི་ཕོ་ཉ་ ོད་ ི་མ ན་ ་མངགས་ནས། ལམ་ ་ ིག་ ེད་པར་འ ར།
༣ དབེན་ ོང་ ལ་ནས་མི་ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས། གཙ་བོའི་གཤེགས་ལམ་ ་ ིག་ ིས། ཁོང་གི་ཕེབས་ལམ་

ང་བོར་ ོངས་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། ཞེས་ ས་པ་དེའོ༎
༤ བཀའ་འདི་བཞིན་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ོན་པ་དང་། དབེན་ ོང་ནས་ ས་གསོལ་བར་མ་ཟད།

འ ོད་བཤགས་ ི་ ས་ ེད་དགོས་ ལ་བ གས་ནས་ཉེས་པ་སེལ་བར་ ས། ༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས་དང་།
ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་མི་ མས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་གམ་ ་སོང་ནས། ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་ཁས་ ངས་ཤིང་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་
ནང་ ་ཁོ་ལ་ ས་གསོལ་ ་བ ག ༦ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ་མོང་གི་ འི་ ་བ་ ོན་ཞིང་ཀོ་ཡི་ ་རགས་བཅིངས་
ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཟས་ ་འ ་ཆ་ག་བ་དང་རི་ཐང་གི་ ང་ ི་ཟ་བར་ ེད། ༧ ཁོས་འདི་ ད་ ། ངའི་ ེས་ནས་
མི་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེའི་མ ་ ས་ནི་ང་ལས་ ང་ཆེ་ ེ། ང་ནི་མར་ ར་ནས་ཁོང་གི་ མ་མ ད་

ོལ་མཁན་ཙམ་ འང་མི་ ང་། ༨ ངས་ ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་ ེད་ཡང་། ཁོང་གིས་དམ་པའི་ གས་
ཉིད་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་བར་འ ར་ཞེས་ ས།

༩ དེ་ ས། ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ན་ ཱ་རེད་ནས་ཕེབས་ཏེ། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ནང་ ་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་
ལ་ ས་གསོལ་མཛད། ༡༠ ཡེ་ ་ ་ལས་ཡར་ ད་མ་ཐག ནམ་མཁའི་ཁ་ ེས་པ་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་

ག་རོན་བཞིན་ཁོང་གི་ ་ལ་བབས་ཤིང་། ༡༡ ནམ་མཁའ་ནས་ ་ཞིག་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། ོད་ནི་བདག་གི་
གཅེས་པའི་ ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་ལ་གཅེས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༡༢ གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་ ིད་དེ་དབེན་ ོང་ཞིག་ ་ཕེབས་པ་དང་། ༡༣ དབེན་ ོང་དེ་ནས་ཉིན་བཞི་
བ ར་བ གས་པ་ལ། ཱ་ཏན་ ིས་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག ཁོང་ཉིད་རི་ཐང་གི་གཅན་གཟན་དང་མཉམ་ ་
བ གས་ཤིང་། ཕོ་ཉས་ཞབས་ཏོག་ ང་ ས།

༡༤ ཡོ་ཧ་ནན་བཙན་ ་ཤོར་བའི་ ེས་ ། ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས་ ་ཡི་འ ིན་བཟང་བ གས།
༡༥ དེ་ནི་འདི་ ད་ ། ས་ལ་རན་ཚ། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ེབས་ལ་ཉེ་པས། ོད་ཅག་གིས་འ ོད་
བཤགས་ ས་ཏེ་འ ིན་བཟང་ལ་དད་སེམས་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༡༦ ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་མཚ་འ མ་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ཤི་མོན་དང་དེའི་ ་བོ་ཨན་ ེ་ ཱ་གཉིས་
ིས་མཚ་ནང་ ་ཉ་ ་འཕེན་ ིན་པ་གཟིགས། དེ་གཉིས་ནི་ཉ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ ཡེ་ ས་དེ་གཉིས་ལ། བདག་
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གི་ ེས་ ་འ ོངས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཉ་འཛན་པ་བཞིན་མི་ག ང་ ་འ ག་ཅེས་ག ངས་པས།
༡༨ དེ་དག་གིས་འ ལ་མར་ཉ་ ་ག ག་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། ༡༩ ཡེ་ ་དེ་ནས་མ ན་ ་ ང་ཟད་
ཕེབས་པ་ན། ཟེ་བད་ ཱའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་དེའི་ག ང་བོ་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ ིས་ འི་ ེང་ ་ཉ་ ་ ་ ིག་ ེད་
བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། ༢༠ ཡེ་ ས་འ ལ་མར་དེ་གཉིས་ལ་འབོད་པ་བཏང་བས། དེ་གཉིས་ ིས་ཕ་ཟེ་བད་ ཱ་
དང་ ་བ་ མས་ འི་ ེང་ ་བཞག་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་སོ༎

༢༡ ་ཕར་ན་ མ་ ་ ོན་ནས། ཡེ་ ་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་འ ་ཁང་གི་ནང་ ་ཕེབས་ཏེ་མི་ མས་ལ་
བཀའ་ ོབ་གནང་བས། ༢༢ མི་ མས་ཁོང་གི་བཀའ་ ོབ་ལ་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གིས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་ནི། དབང་འཛན་པ་ཞིག་དང་འ ་བ་ལས་ཆོས་འཆད་མཁན་ཞིག་དང་
མི་འ འོ༎

༢༣ འ ་ཁང་གི་ནང་ ་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་ཞིག་མཆིས་ཏེ། དེས་ ད་ཆེན་པོས། ༢༤ ེ་ ་ཙ་རེད་
པ་ཡེ་ ་ལགས། ངེད་ཅག་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ེད་ནི་ངེད་ཅག་ཚར་གཅོད་ ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ།
ངས་ནི་ ེད་ ་ཡིན་ཤེས་ཏེ། ེད་ནི་ ་ཡི་དམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ༢༥ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ཁ་རོག་ ོད། མི་དེའི་

ས་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཞེས་བཀའ་བ ོན་གནང་བས། ༢༦ གདོན་འ ེས་མི་དེ་ ག་ ་ གས་པ་དང་ ད་
ཆེན་པོ་འདོན་ ་བ ག་ ེས་ ིར་ཐོན་པས། ༢༧ མི་ མས་ཡ་མཚར་བར་ ར་ནས་ཕན་ ན་ལ། འདི་ཅི་ཡིན།
དཔང་དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ག ང་བ་འདི་ནི་བཀའ་ ོབ་ ིད་ ངས་གསར་བ་ཞིག་གོ ཁོང་གིས་དབང་

གས་བཀོལ་ཏེ་གདོན་འ ེ་ལ་བཀའ་བ ོས་ན། གདོན་འ ེས་ ང་ཁོང་ལ་ཉན་པར་ ེད་ཅེས་འ ི་བར་ ེད།
༢༨ དེ་ ར། ཡེ་ འི་མཚན་ ན་ གས་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོགས་ ན་ ་ བ་བོ༎

༢༩ ཁོ་ཚ་འ ་ཁང་ནས་ ིར་ ོན་པ་ན། ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་ལ་འ ོགས་ནས་ཤི་མོན་དང་ཨན་ ེ་ཨའི་
ིམ་ ་ཕེབས། ༣༠ ཤི་མོན་ ི་ ག་མོ་ཚ་བའི་ནད་ ིས་གཟིར་ནས་ཉལ་འ ག་པ་དེ། ཁོ་ཚས་ཡེ་ ་ལ་ ས་པས།

༣༡ ཡེ་ ་ཁོ་མོའི་མ ན་ ་ཕེབས་ནས་ ག་གིས་བ ོར་ནས་ཡར་ལངས་ ་བ ག་པ་ན། ཚ་ནད་མེད་པར་ ར་
བས། ཁོ་མོས་དེ་དག་ལ་ཞབས་ ི་བ བས་སོ༎

༣༢ དགོང་མོ་ས་ བ་པའི་ཚ་ན། མི་ མས་ནད་ ིས་ཐེབས་པ་དང་གདོན་འ ེས་བ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་
འི་ ང་ ་ ིད་འོངས་པས། ༣༣ ོང་ ལ་ཡོངས་ ི་མི་ མས་ ོ་ཁར་འ ས་སོ༎ ༣༤ ཡེ་ ས་ནད་རིགས་ ་

ཚགས་ ིས་ཐེབས་པའི་ནད་པ་མང་པོར་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག་ཅིང་། གདོན་འ ེ་མང་པོ་མཐར་བ ད་
དེ་ ད་ཆ་བཤད་མི་ཆོག་པར་བ ོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གདོན་འ ེས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཤེས་སོ༎

༣༥ ི་ཉིན་ ་མོ་ནམ་མ་གསལ་བའི་ ས་ ། ཡེ་ ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཐང་ ོང་ ་ཕེབས་ནས་དེ་ ་ ོན་
ལམ་བཏབ། ༣༦ ཤི་མོན་དང་ཁོའི་འ ག་ ོགས་འགས་ཁོང་འཚལ་ ་སོང་ནས། ༣༧ ཁོང་དང་འ ད་པ་ན། མི་

མས་ ིས་ ེད་འཚལ་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས། ༣༨ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། བདག་ཅག་ ལ་ ོགས་གཞན་ཏེ། ཉེ་
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འཁོར་ ི་ཞིང་ ོང་ ་འ ོ། དེ་ ་བདག་གིས་བཀའ་འཆད་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་དེའི་དོན་ ་འོངས་
པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། ༣༩ ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོགས་སོ་སོའི་འ ་ཁང་ནང་ ་ཕེབས་ཏེ། བཀའ་ ོབ་ག ངས་
པ་དང་གདོན་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་སོགས་ ི་མཛད་པ་བ ངས་སོ༎

༤༠ མཛ་ནད་ཅན་ཞིག་ཡེ་ ་ ང་ ་འོངས་ཏེ། ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ནས། འདི་ ད་ ། ེད་ ི་ གས་
མཉེས་ན། ང་གཙང་བར་མཛད་ ས་ཞེས་ ས་པས། ༤༡ ཡེ་ ས་ ིང་ ེ་བ ེད་ནས་དེའི་མགོ་ལ་ ག་གིས་རེག་
ཙམ་ ས་ཏེ། བདག་ནི་འཐད་དོ༎ ོད་གཙང་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་ག ངས་པས། ༤༢ མཛ་ནད་ཁོ་དང་ ལ་
བས། ཁོ་རང་གཙང་བར་ ར། ༤༣ ཁོ་འ ོ་ཁར་ཡེ་ ས་ཁོ་ལ་ནན་ ིས་ག ང་ ར། ༤༤ འདི་ ད་ ། ོད་

ིས་གཟབ་པར་ ིས་ཏེ། ད་ཆ་ཅི་ཡང་གཞན་ལ་བཤད་མི་ ང་། ཡིན་ནའང་། ས་པོ་མཆོད་དཔོན་ལ་
ོན་དགོས། དེ་ཡང་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་རང་གཙང་བར་ ར་ན་མོ་ཤེས་བ ོས་པའི་མཆོད་པ་ ལ་ནས། མི་
མས་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༤༥ མི་དེ་ ིར་སོང་ ེས། ད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཅིང་དོན་

དེ་བ གས་པས། ེས་ ་ཡེ་ ་མངོན་ མ་ ་ ོང་ ེ་ནང་ལ་ཕེབས་མ་ བ་པར། ི་རོལ་ཐང་ ོང་ ་བ ད་
ནའང་། མི་ མས་རང་རང་སོ་སོ་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་ ིན་མཆིས་སོ༎

༢ ཉིན་འགའ་འགོར་ནས། ཡེ་ ་ ར་ཡང་ ་ཕར་ན་ མ་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། མི་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་ ི་
བ གས་གནས་ ་བ གས་པའི་གཏམ་དེ་ཐོས་པས། ༢ མི་མང་པོ་འ ས་ཏེ། ཐ་ན་ ོ་ ང་ འང་འ ག་

ས་མེད་པར་ ར་བ་ལ། ཡེ་ ས་དེ་དག་བཀའ་ ོབ་ག ངས་སོ༎ ༣ ས་དེར། མི་བཞིས་ཞ་བོ་ཞིག་ ར་ནས་ཡེ་
་ལ་འཇལ་ ་འོངས། ༤ མི་ཚགས་ ི་ ེན་ ིས་མ ན་ ་བཅལ་མ་ བ་པས། ཡེ་ ་བ གས་པའི་ཁང་ ད་

བཀོག་ཅིང་བཤིག་ནས། ཞ་བོ་མལ་གོས་དང་བཅས་ཏེ་ ད་ནས་མར་ཕབ། ༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་དད་སེམས་
གཟིགས་ནས། ཞ་བོ་དེ་ལ། ་ ང་། ོད་ ི་ཉེས་པ་སེལ་ཏོ་ཞེས་ག ངས། ༦ ཆོས་པ་འགའ་དེ་ ་འ ག་པ་
དེ་དག་གི་སེམས་ ། ༧ མི་འདིས་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། ཁོས་ ོ་གཏམ་བཤད་ ིན་འ ག

་ལས་གཞན། ་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་སེལ་བར་ ས་སམ་ མ། ༨ ཡེ་ ས་དེ་དག་གིས་སེམས་ ་དེ་ ར་འཆར་
ིན་པ་མ ེན་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ཤར་བ་ཡིན། ༩ ཞ་བོ་ལ་ ོད་ ི་ཉེས་

པ་སེལ་ཏོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཡར་ལོངས་ལ་ ོད་ ི་མལ་གོས་ ེར་ནས་སོངས་ཤིག་ཟེར་བ་ལས་གང་ཞིག་
་བ་ཡིན། ༡༠ འོན་ ང་། མིའི་ ་ལ་འཇིག་ ེན་ན་ཉེས་པ་སེལ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཤེས་ ིར། ཞ་བོ་དེ་ལ།

༡༡ བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ོ་བར་ ། ོད་ཡར་ལོངས་ལ་རང་གི་མལ་གོས་ ེར་ནས་ ིམ་ ་ལོག་ཅིག་ག ངས་
པས། ༡༢ མི་དེ་ཡར་ལངས་ནས། ར་ ་རང་གི་མལ་གོས་ ེར་ཏེ། མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་མར་སོང་ངོ་༎ དེ་
ཡིས་མི་ མས་ངོ་མཚར་ ་བ ག་པས། གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་ ས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་
འདི་ ་ འི་དོན་ཞིག་མཐོང་མ་ ོང་ཞེས་ཟེར།

༡༣ ཡེ་ ་ ར་ཡང་ ་མཚའི་འ མ་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་ མས་ཁོང་གི་ ེས་ ་ གས་པས་དེ་དག་ལ་བཀའ་
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ོབ་གནང་། ༡༤ ཡེ་ ་དེར་ ོན་པའི་ཚ་ན། ཨལ་ ཱའི་ ་ལེ་ཝི་ ་བ་ ལ་ ོ་ ་བ ད་འ ག་པས། དེ་ལ་ ོད་
བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས།

༡༥ ཡེ་ ་ལེ་ཝིའི་ ིམ་ ་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ས་ ། ལ་དཔོན་དང་ཉེས་ཅན་མང་པོ་ཡེ་ ་དང་ཁོང་
གི་ གས་ ས་ མས་ ི་མཉམ་ ་འ ག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་ འི་མི་མང་ ེ་དེ་དག་ ང་ཡེ་ འི་ ེས་ ་
འ ངས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༦ ཕ་ ་ཤི་བའི་ ོད་ ི་ཆོས་པ་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ཞེས་བཀོད་
འ ག༽ མས་ ིས་ཡེ་ ས་ཉེས་ཅན་དང་ ལ་དཔོན་དག་གི་མཉམ་ ་དགོང་ཟས་བཞེས་པ་མཐོང་ནས། ཁོང་
གི་ གས་ ས་ མས་ལ། ཁོས་ ལ་དཔོན་དང་ཉེས་ཅན་ མས་ ི་ ོད་ན་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ ིན་མཆིས་
ཞེས་ ས། ༡༧ ཡེ་ ས་དེ་གསན་ནས། དེ་དག་ལ། ས་པོ་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་མི་ལ་ ན་པ་མི་དགོས་ ི། ནད་པ་
ལ་མཁོ་བ་ཡིན། བདག་མི་ཡ་རབས་ མས་བ ་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་ཅན་བ ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས།

༡༨ བས་དེར། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ ང་གནས་ ང་ཡོད་པས། དེ་དག་
འོངས་ནས་ཡེ་ ་ལ། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་དང་ཕ་ ་ཤི་བའི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ ང་གནས་ ང་ ིན་
མཆིས། ོད་ ིས་ གས་ ས་ མས་ ིས་ ང་གནས་མ་ ང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ན། ༡༩ ཡེ་ ས་དེ་དག་
ལ། མག་གསར་དང་བག་གསར་མཉམ་ ་ ོད་ ས། འ ག་རོགས་ མས་ ིས་ ང་གནས་ ང་ ིད་དམ། མག་
གསར་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ས། དེ་དག་གིས་ ང་གནས་མ་བ ང་ཡང་ཆོག་མོད། ༢༠ འོན་ ང་མག་གསར་
དང་འ ལ་བའི་ ས་ལ་ ེབས་པའི་ཉིན་དེར། དེ་དག་གིས་ ང་གནས་བ ང་བར་འ ར། ༢༡ ས་ ང་རས་
གསར་བས་ ་བ་ ིང་བར་ ན་པ་ ག་མི་ ིད་དེ། རས་གསར་ ི་ ན་པ་དེས་ ་བ་བཤགས་ཏེ། ་ག་ཇེ་ཆེར་
འ ོ་ངེས། ༢༢ དེ་མིན་ ས་ ང་ཆང་གསར་ ལ་བ་ ིང་བའི་ནང་ ་གསོག་མི་ ིད། དེ་ ར་ ས་ན། ཆང་གིས་

ལ་བ་བཀས་ཏེ་ཆང་དང་ ལ་བ་གཉིས་ཀ་བ ག་ ང་ ིད། ཆང་གསར་ ལ་བ་གསར་བའི་ནང་ ་གསོག་པ་
ནི་འོས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༢༣ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། ཡེ་ ས་ ོ་ཞིང་ཞིག་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ིས་
ོ་ ེ་བཅད་པས། ༢༤ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ོས་དང་། ཁོ་ཚས་ཅིའི་ ིར་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་

བ བ་མི་འོས་པ་ མས་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ་བིད་
དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་ ས་ཅི་ ས་པ་ ོད་ཅག་གིས་མ་བ གས་པ་ཡིན་ནམ།
༢༦ ཨབ་ ཱ་ ཱར་མཆོད་དཔོན་ ེད་པའི་ ས་ ། ཁོ་རང་གནས་དམ་པར་ཇི་ ར་འ ལ་བ་དང་། བག་ལེབ་
བཤམས་པ་ མས་ཟོས་པར་མ་ཟད། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལའང་བཟའ་ ་བ ག བག་ལེབ་འདི་ནི་
མཆོད་དཔོན་ལས་གཞན་ ས་ ང་ཟས་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༧ ཡང་དེ་དག་ལ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་
ནི་མིའི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་ལས། མི་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་ལ། ༢༨ དེ་བས། མིའི་ ་ནི་ངལ་གསོའི་
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ཉིན་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣ ཡེ་ ་ ར་ཡང་འ ་ཁང་ནང་ ་ཕེབས་པ་ན། དེ་ ་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ མ་པའི་མི་ཞིག་འ ག ༢ མི་
འགའ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་མི་དེའི་ནད་གསོ་མིན་ལ་བ ག་ནས་འ ག དེ་ནི་ཡེ་ ་

་ག གས་ ེད་པར་འདོད་པ་ཡིན། ༣ ཡེ་ ས་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ མ་པར་ ར་བའི་མི་དེ་ལ། ཡར་ལོངས་ལ།
ད ིལ་ནས་འ ེང་བར་ ིས་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༤ ཡང་མི་ མས་ལ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་
པོའམ་ལས་ངན་པ་དང་༎ ོག་ ོབ་པའམ་ ོད་གཅོད་པ་ལས་གང་ཞིག་ ས་ན་བཀའ་ ིམས་དང་མ ན་པ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ལན་ཅི་ཡང་མ་བཏབ། ༥ ཡེ་ ས་མཐའ་འཁོར་ ི་མི་ མས་ལ་ ོ་བས་
གཟིགས་པ་དང་། དེ་དག་གི་སེམས་ ོང་བ་ལ་ གས་ ོ་བས། མི་དེ་ལ་ལག་པ་ ིང་རོགས་ཞེས་ག ངས། དེས་
ལག་པ་བ ིངས་པ་ན། ལག་པ་སོས་པར་ ར་ཏོ༎ ༦ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིར་སོང་ནས། ཧེ་རོ་ ེའི་ ོགས་ ་
གཏོགས་པ་ མས་ལ་ཡེ་ ་ཇི་ ར་བ ོངས་པའི་ ལ་ལ་ ོས་ ས་སོ༎

༧ ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ ་མཚའི་འ མ་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་མང་པོ་ག་ལིལ་ ལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་
གི་ ེས་ ་འ ང་། ༨ ད་ ང་མི་མང་པོས་ཁོང་གི་མཛད་ཆེན་ཐོས་ནས་ཡ་ ་ ་དང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་། ཨི་

མ་ ཱ་དང་། ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་དང་། དེ་མིན་ ཱར་དང་། ཱ་དོན་ ོགས་བཞི་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་
ེབས། ༩ མི་ཤིན་ ་མང་བས་ཁོང་གིས་མི་ཚགས་ ི་ཁོང་ཉིད་མི་བཙར་བའི་ ིར་ ། གས་ ས་ མས་ལ།

ཁོང་ལ་ ་ ང་ཞིག་བཙལ་ཏེ་ཞབས་ཏོག་ ་དགོས་པར་བ ོས། ༡༠ ཁོང་གིས་མི་མང་པོར་ ག་བ ེད་འ ང་
་བ ག་པས། ནད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ཉིད་ལ་རེག་ ིར་འཚང་ཁ་ ག་པར་ ེད། ༡༡ གདོན་འ ེ་ མས་
ིས་ ས་ནམ་ཞིག་ཁོང་ཉིད་འཇལ་ཡང་། ཁོང་གི་ ང་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ ད་ཆེན་པོས། ེད་ནི་ ་ཡི་
ས་སོ་ཞེས་ ་བའོ༎ ༡༢ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཁོང་ཉིད་ ་ཡིན་ཤེས་ ་འ ག་མི་ ང་ཞེས་ཡང་ནན་ ིས་བ ལ་

ཏོ།
༡༣ ཡེ་ ་རི་མགོར་ཕེབས་པའི་ཚ། ཁོང་གི་དགོངས་དོན་བཞིན་མི་འགའ་བོས་པ་ལ། དེ་དག་ཁོང་གི་ ང་

་ ེབས་པས། ༡༤ ཁོང་གིས་མི་བ ་གཉིས་བདམས་ནས། དེ་དག་ ན་པར་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ོད་པ་དང་།
ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་བཀའ་བ ག་པར་མངག་ངེས་པར་མ་ཟད། ༡༥ དེ་དག་ལ་གདོན་འ ེ་མཐར་ ོད་པའི་དབང་
ཡང་གནང་ངོ་༎ ༡༦ ཁོང་གིས་བདམས་པའི་མི་བ ་གཉིས་ ི་ ོད་ན་ཤི་མོན་ཏེ། ཡེ་ ་ཁོང་གིས་པེ་ ོ་ ་མིང་
བཏགས་པ་དེ་དང་། ༡༧ དེ་མིན་ཟེ་བད་ ཱའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་བོ་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ཡོད། འདི་
གཉིས་ ི་མིང་ལ་ ཱ་ནེར་གེ་ ེ་འ ག་གི་ ་ཞེས་ ང་འབོད། ༡༨ ད་ ང་ཨན་ ེ་ ཱ་དང་། ཕི་ལིབ་དང་། བར་
ཐོལ་ ཱ་དང་། མད་ ཱ་དང་། ཐོ་ ཱ་དང་། ཨལ་ ཱའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་། ཐད་ ་དང་། བ ོན་འ ས་ཅན་ ་བའི་ཤི་
མོན་དང་། ༡༩ ཡེ་ ་འཚང་མཁན་ ི་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ ་བཅས་ཡོད་དོ༎

༢༠ ཡེ་ ་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་ མས་ ར་ཡང་འ ས་པས། ཁོང་དང་ཁོང་གི་ གས་
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ས་ མས་ལ་གསོལ་ཇ་བཞེས་པའི་ཁོམ་ལོང་ཡང་མེད་པར་ ར། ༢༡ ཡེ་ འི་ཉེ་འ ེལ་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་
ནས་ཁོང་ལ་བཀག་འགོག་ ེད་ ་འོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་ ོས་འ ག་ཅེས་བཤད་ ིན་
ཡོད་པས་སོ༎

༢༢ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་འོངས་པའི་ཆོས་པ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ནི་བ་ ཱལ་ཟེ་ ལ་ ིས་བ ང་འ ག་
ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་འདི་ ད་ ། ཁོས་འ ེའི་ ལ་པོ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་ ིན་འ ག་ཅེས་ཟེར།

༢༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་བོས་ཏེ་དཔེའི་ ོ་ནས། འདི་ ད་ ། ཱ་ཏན་ ིས་ཇི་ ར་ ཱ་ཏན་མཐར་ ོད་པ་ཡིན།
༢༤ གལ་ཏེ་ ལ་ཁབ་ཞིག་གིས་ཕན་ ན་ནང་འ ག་ ས་ན། ལ་ཁབ་དེ་ གས་ ས་སམ། ༢༥ གལ་ཏེ་ ིམ་
ཚང་གཅིག་གིས་ཕན་ ན་ནང་འ ག་ ས་ན། ིམ་ཚང་དེ་ གས་མི་ ས། ༢༦ གལ་ཏེ་ ཱ་ཏན་ ིས་ཕན་ ན་
ནང་འ ག་ ས་ན། དེ་ གས་མི་ ས་པར་ ོངས་པར་འ ར་རོ༎ ༢༧ མི་ ོབས་ཅན་ཞིག་གི་ ིམ་ ་འ ལ་ཏེ།
ཁོའི་ཅ་ལག་ མས་འ ོག་པར་འདོད་ན། ཐོག་མར་ ོབས་དང་ ན་པ་དེ་བ ིགས་ནས། ད་གཟོད་ ིམ་ ི་ ་
ནོར་འ ོག་པར་ ས།

༢༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འཇིག་ ེན་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ར་བ་
བཏབ་པའི་གཏམ་ མས་ནི་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ ས་ ང་། ༢༩ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་
དེ་ནམ་ཡང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ས་པར། ཉེས་པ་དེ་ནམ་ཡང་འ ར་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༣༠ འདི་ ར་
ག ངས་དོན་ནི། དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་གདོན་འ ེས་བ ང་འ ག་ཅེས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན།

༣༡ བས་དེར། ཡེ་ འི་ མ་དང་ ན་ ་ མས་ ི་རོལ་ ་འ ེང་འ ག་ལ། མི་མངགས་ནས་ཁོང་ཉིད་
འབོད་ ་བཏང་། ༣༢ མི་མང་པོ་ཡེ་ འི་མཐའ་འཁོར་ ་བ ད་འ ག་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་ལ་
འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ེད་ ི་ མ་དང་ ན་ ས་ ི་རོལ་ ་ ོད་འཚལ་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༣༣ ཡེ་

ས་ལན་ ། བདག་གི་ མ་དང་ ན་ ་ནི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། ༣༤ ོགས་བཞིའི་མཐའ་ན་ ོད་པའི་
མི་ མས་གཟིགས་ནས། འདི་ ད་ ། ོས་དང་། འདི་ནི་བདག་གི་ མ་དང བདག་གི་ ན་ འོ༎ ༣༥ ་ཡི་
དགོངས་དོན་བཞིན་ ོད་མཁན་ མས་ནི་བདག་གི་ ་ ་མིང་ ིང་དང་ མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤ ཡང་ཡེ་ ས་ ་མཚའི་འ མ་ ་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་ལ། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་
འ ས་པས་ཁོང་ཉིད་ འི་ ེང་ ་བ གས་དགོས་ ང་། ་ནི་ ་མཚའི་ནང་ ་ཡོད་པ་དང་། མི་

མས་འ མ་ངོགས་ ་འ ེང་ནས་བ ད། ༢ ཁོང་གིས་དཔེ་བཀོད་ནས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ོབ་མང་པོ་གནང་
བ་དང་། དེ་དག་ནི། ༣ ོད་ཅག་གིས་ཉོན་ཅིག ཞིང་བ་ཞིག་ཞིང་འདེབས་པར་ ིན་ནས། ༤ ས་བོན་འདེབས་
པའི་ཚ། འགའ་ཞིག་ལམ་འ མ་ ་ ང་བས་ ེ ས་ཟོས་ཚར། ༥ འགའ་ཞིག་ ོ་ཐོག་གི་ས་ བ་མོའི་གསེབ་ ་

ང་བས་སའི་གཏིང་མི་ཟབ་པས་ ་ ་འ ས་ ་ཡང་། ༦ ཉི་མའི་འོད་འ ོས་པ་ན། ་བ་མེད་པས་ མ་པར་
ར། ༧ འགའ་ཞིག་ཚར་ འི་གསེབ་ ་ ང་བས། ཚར་ ས་མནན་ནས་འ ས་ ་མ་ཐོགས་པ་ཡིན། ༨ ཡང་
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འགའ་ཞིག་ས་བཟང་བོའི་ནང་ ་ ང་བས། འགའ་ཞིག་ལ་ བ་ མ་ ་དང་། འགའ་ཞིག་ བ་ ག་ ་དང་།
ཡང་འགའ་ཞིག་ བ་བ ་ཡི་འ ས་ ་ ང་བར་ ར་ཞེས་ག ངས། ༩ ཡང་འདི་ ད་ ། ་བ་ཡོད་པ་ མས་

ིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ག ངས།
༡༠ དེ་ནས་ཡེ་ ་གཅིག་ ་བ གས་པའི་ ས་ ། ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་དང་ གས་ ས་བ ་

གཉིས་པོས་ཁོང་ལ་དཔེ་དེའི་དོན་ ས་པས། ༡༡ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་གི་གསང་བ་ནི་
ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་བ ག་ཆོག་མོད། མི་གཞན་པར་འཆད་ ས་དོན་གང་ཡིན་དཔེའི་ ོ་ནས་ ོན་དགོས།

༡༢ དེ་དག་ལ་བ ་ ་བ ག་ ང་། དེ་དག་གིས་ ོགས་པར་མི་འ ར། དེ་དག་ལ་ཉན་ ་བ ག་ ང་ཤེས་པར་
མི་འ ར། དེ་ ་ ་ཞིག་མིན་ན། ཁོང་ཚ་ ིར་འཁོར་ནས་ ་ཡངས་ ་བཏོང་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༡༣ ཡང་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་དཔེ་འདི་མི་ཤེས་སམ། འོ་ན། དཔེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་
གིས་ཇི་ ར་ཤེས་པར་འ ར། ༡༤ ཞིང་བའི་ས་བོན་ནི་ཁོང་གི་བཀའ་ཡིན། ༡༥ འགའ་ཞིག་ལམ་འ མ་ ་ ང་
བ་ནི། མི་དེས་བཀའ་ལ་ཉན་ཡང་ ཱ་ཏན་འ ལ་མར་ ེབས་པས། ཁོའི་སེམས་ ་ ང་བའི་བཀའ་ མས་འ ོག་
པ་ཡིན། ༡༦ ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་ ོ་ཐོག་གི་ས་གསེབ་ ་གཏོར་བའི་ས་བོན་བཞིན། བཀའ་ཐོས་བ་ན། བས་
དེ་ཙམ་ ་དགའ་བས་དང་ ་ལེན་ ས་ ང་། ༡༧ ཡིན་ན་ཡང་། སེམས་གཏིང་ ་ ་བ་ གས་མེད་པས་གནས་

བས་ཙམ་ཡིན། བཀའ་དེའི་ཆེད་ ་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའམ། ག་ལ་ ར་བ་ཡིན་ན་ ར་ ་འ ེལ་བར་
འ ར་བ་དག་ཡིན། ༡༨ ཡང་འགའ་ཞིག་ནི། ཚར་མའི་གསེབ་ ་གཏོར་བའི་ས་བོན་བཞིན། བཀའ་ལ་ཉན་ ང་།
༡༩ ེས་ ་འཇིག་ ེན་ ི་སེམས་ ལ་དང་། ་ནོར་ ི་བ ་ ིད་ཐེབས་པའམ། ེར་སེམས་གཞན་ ི་དབང་ ་

ར་ནས། བཀའ་བ ར་བས་འ ས་ ་མ་ཐོགས་པ་དག་ཡིན། ༢༠ གཞན་དག་ནི། ས་བཟང་བོའི་ནང་ ་གཏོར་
བའི་ས་བོན་བཞིན། བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ ོགས་པར་མ་ཟད། ེས་ ་ བ་ མ་ ་དང་། བ་ ག་ ་དང་། བ་
བ འི་འ ས་ ་ཐོགས་པ་དག་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༡ ཡང་ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། མིས་ ོན་མེ་ ེར་འོངས་པ་ནི་ ོག་ ེགས་ ་མི་འཇོག་པར། ེའི་འོག་དང་
མལ་ ིའི་འོག་ ་འཇོག་ ིད་དམ། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀབ་པའི་དོན་ནི་གསལ་བར་མི་འ ར་བ་དང་།
གསང་བའི་དོན་ནི་ ིར་མངོན་པར་མི་འ ར་བ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༢༣ ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་
ག ངས། ༢༤ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཉན་ ར་ ར་བ་ མས་སེམས་གཏོད་ལ་ཉོན་ཅིག ོད་ཅག་
གིས་འཇལ་ ེད་གང་ཞིག་གིས་གཞན་བཅལ་ན། དེ་དག་གིས་ ང་འཇལ་ ེད་དེས་ ོད་ཅག་གཞལ་བར་མ་
ཟད། དེ་ལས་ ང་མང་པོ་ ོད་ཅག་ལ་ ེར་བར་འ ར། ༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ མས་ལ་ད་ ང་གནང་བ་
དང་། མེད་པ་ མས་ ི་ཅི་ཡོད་པ་དག་ ང་འ ོག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༦ ཡང་འདི་ ད་ ། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི། ཞིང་བས་ས་བོན་བཏབ་པ་དང་མ ངས་ཏེ། ༢༧ མི་
དེ་མཚན་མོ་གཉིད་ལོག་པ་དང་ཉིན་པར་ལངས་བ་ལས། ས་བོན་དེ་རིམ་ ིས་ ེ་ཞིང་འཕེལ་བར་འ ར་མོད།
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མི་དེས་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ེ་བཞིན་པ་ཤེས་མི་ ིད། ༢༨ ས་ནས་འ ་རིགས་ ་ ་འ ངས་པ་ནི་རང་ ང་ ེ།
ཐོག་མར་ ་ ་འ ས། དེ་ནས་ ེ་མ་ཐོགས། མཐར་ ེ་མ་འ ས་ ས་ཁེངས་པར་ ར་ན། ༢༩ ིན་ཐག་ཆོད་པ་
ཡིན་པས་ཟོར་བས་འ ེག་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ ད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༣༠ ཡང་འདི་ ད་ ། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ནི། ངེད་ཅག་གིས་གང་བ ར་རམ། གང་ཞིག་ལ་དཔེ་
བཞག་ ེ་གསལ་བ ོད་ ེད་དམ། ༣༡ དེ་ནི་ ངས་འ འི་ ོག་གཅིག་དང་འ ་བར། ས་འོག་ ་བཏབ་པས་ས་

ེང་གི་ས་བོན་ ན་ལས་ ང་ཡང་། ༣༢ ས་འོག་ ་བཏབ་ ེས་ཆེར་ ེས་ཏེ། ཚད་རིགས་གཞན་ ན་ལས་ ང་
ཆེ་ཞིང་། ཡལ་ག་ཆེན་པོ་ ས་པས་ནམ་མཁའི་ ་ མས་ ིས་ ང་དེའི་ ིབ་འོག་ ་ཚང་མལ་འཆའ་བར་ ེད་
ཅེས་ག ངས། ༣༣ ཡེ་ ས་དཔེ་དེ་ ་ ་མང་པོ་བཀོད་ནས་དཔེ་དོན་མི་ མས་ལ་ཅི་ཐབས་ ིས་ཤེས་ ་འ ག་

ིར་དེ་དག་ལ་བཀའ་ ོབ་ག ངས། ༣༤ དཔེ་ ོ་ནས་མ་གཏོགས་དེ་དག་ལ་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་པ་དང་། མི་
གཞན་མེད་པའི་ ས་ ། བཀའ་ཐམས་ཅད་ གས་ ས་ མས་ལ་ག ང་བར་ ེད།

༣༥ དགོང་མོ་དེར་ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། ངེད་ཅག་ཕ་རོལ་ ་བ ོལ་བར་ ་ཞེས་ག ངས་པས།
༣༦ གས་ ས་ མས་ ིས་མི་ མས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ། ཡེ་ ་ ར་བཞིན་ འི་ ེང་ ་བ གས་ཤིང་། དེ་དག་
ཁོང་ཉིད་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། ད་ ང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ོད་པའི་ ་འགའ་ཡང་མཆིས་སོ༎
༣༧ ང་འ བ་ཆེན་པོ་ ང་ ེ། བས་ ེ་ འི་ནང་ ་འཕོ་བར་ ེད་ཅིང་། ཐ་ན་ ་ཡང་ བ་པར་ ོམ་
ཡང་། ༣༨ ཡེ་ ་ འི་མ ག་ ་བ གས་ཤིང་ ས་འབོལ་ལ་བ ེས་ནས་གཟིམ་འ ག གས་ ས་ མས་ ིས་
ཁོང་མནལ་ལས་བ ངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གི་ ོག་འཆོར་ལ་ཉེ་བས། ེད་ ིས་
གཟིགས་ ོང་མི་གནང་ངམ་ཞེས་ ས། ༣༩ ཡེ་ ་མནལ་ལས་སད་དེ་ ང་འ བ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ཞིང་།

་མཚ་ལ། མཚམས་ཞོག་ཅིག བས་འཇགས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས་ ང་ག གས་མཚམས་བཞག་ཅིང་། ཆེ་
ཆེར་འཇགས་པར་ ར། ༤༠ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཅིའི་ ིར་དཔའ་ མ་པ་ཡིན། ོད་ཅག་ལ་ད་ ང་དད་སེམས་
མེད་དམ་ཞེས་ག ངས་པས། ༤༡ དེ་དག་ཆེ་ཆེར་ ག་ནས། ཕན་ ན་ལ། ང་དང་ བས་ ིས་ ང་ཁོང་གི་
བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་པ་འདི་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་བར་ ེད་དོ༎

༥ ཁོ་ཚ་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ི་གེ་ར་ ཱ་པའི་ ལ་ ་ཕེབས། ༢ ཡེ་ ་ ་ལས་མར་བབས་པ་ན། གདོན་འ ེས་
བ ང་བའི་མི་ཞིག་ ར་ ོད་ལས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་ལ་མཇལ། ༣ མི་དེ་ནི་ ན་པར་ ར་ ོད་ ་བ ད་ཡོད་

པ་དང་། མི་ ས་ ང་དེ་འཆིང་མི་ ས་ཏེ། ཐ་ན་ གས་ཐག་གིས་ ང་འཆིང་མ་ ས། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་
མས་ ིས་ཐེངས་མང་པོར་ གས་ ོག་དང་ གས་ཐག་གིས་དེ་བཅིངས་ ང་། གས་ཐག་བཅད་ཅིང་ གས་
ོག་གཏོར་ནས། ས་ ང་དེ་བ ལ་བར་མ་ ས། ༥ དེས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ར་ ོད་དང་རི་ ལ་ནས་ ་ཅོ་

འདོན་པ་དང་། ོ་ཡིས་རང་ཉིད་ ང་བར་ ེད་དོ༎ ༦ དེས་ཁ་ཐག་རིང་བའི་ས་ནས་ཡེ་ ་མཐོང་བ་ན། ག་
འོངས་ཏེ་ཁོང་ལ་ ས་ ག་ ལ་ཞིང་། ༧ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ེ་ ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་ ས་ཡེ་ ་ལགས།
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ང་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ངས་ ་དཔང་ ་བ གས་ནས་ ེད་ལ་ ་བ་ ེད་ནས། ང་ ག་ལ་མ་ ོར་ཞེས་
ས། ༨ དེ་ནི་ཡེ་ ས་ ོན་ཆད་དེ་ལ། ཝེ་གདོན་འ ེ། ོད་མི་འདིའི་ ས་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཤིག་བ ོས་པའི་
ེན་ ིས་ཡིན་ནོ༎ ༩ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ོད་ ི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ཞེས་ ིས་པས། ལན་ ། ངེད་ཅག་ལ་འ ེ་མང་པོ་

ཡོད་པས་ ེན་ ིས་ངའི་མང་ལ་ཚགས་ཟེར་ཞེས་ ས། ༡༠ ཁོ་ཚ་ ལ་དེ་དང་འ ལ་ ་མི་འ ག་རོགས་ཞེས་
ཡང་དང་ཡང་ ་ཡེ་ ་ལ་ ་བ་ ས། ༡༡ རི་ངོས་དེ་ ་ཕག་ ་ཞིག་གིས་འཚ་བ་མཐོང་བས། ༡༢ འ ེས་དེས་ཡེ་

་ལ། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ཕག་ཚགས་ཡོད་པའི་གནས་ ་བ ལ་ཏེ། ཕག་གི་ ས་ ་ གས་ ་མཛད་ཅིག་ཅེས་
་བ་ ས་པས། ༡༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་མཆོག་མཆན་གནང་བས། གདོན་འ ེ་མི་དེ་ལས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ཕག་གི་
ས་ལ་ གས། དེ་ནས་ཕག་གི་ཚགས་དེ་གཡང་ལ་མཆོང་ནས་ ་མཚའི་ནང་ ་ ེབས་ཏེ་ཤིའོ༎ ཕག་ཉིས་ ོང་

ལ་ཉེ་བ་ཡོད་དོ༎
༡༤ ཕག་ ི་ ོས་པ་དང་། ོང་ ེར་དང་ཞིང་ ོང་ ་གནས་པ་ མས་ལ་བཤད་པས། མི་ མས་དོན་ཅག་

ཅི་ ང་བར་ ་ ་འོངས། ༡༥ དེ་དག་ཡེ་ འི་ ང་ ་འོངས་པ་ན། འ ེས་བ ང་བའི་མི་ ེ། ོན་ཆད་འ ེ་
ཚགས་ ིས་བ ང་བའི་མི་དེ་ ོད་ཅིང་ ་བ་ ོན་ནས། ན་པ་གསལ་བར་ ར་འ ག་པ་མཐོང་བས་དེ་དག་

ག་པར་ ར། ༡༦ དོན་དེ་མཐོང་བ་ མས་ ིས་འ ེས་བ ང་བའི་མི་དེ་ཅི་ལ་འ ད་པ་དང་། ཕག་ ་ ེབས་
པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མི་ མས་ལ་བཤད་པས། ༡༧ མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཁོ་ཚའི་ ལ་ཁོངས་ནས་འ ལ་བར་ ་
བ་ ས་སོ༎ ༡༨ ཡེ་ ་ འི་ ེང་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། ོན་ཆད་འ ེས་བ ང་བའི་མི་དེས་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་
བར་ ་བ་ ས་ ང་། ༡༩ ཡེ་ ས་ཁས་མ་ ངས་བར། མི་དེ་ལ། ོད་རང་གི་ ིམ་དང་གཉེན་ཉེའི་གམ་ ་ལོག་

ེ། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ཆེད་ ་འ ིན་ལས་ཆེན་པོ་ཅི་མཛད་པ་དང་། ོད་ལ་ ིང་ ེ་ཇི་ ར་བ ེད་ ལ་སོགས་
དེ་དག་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༢༠ མི་དེ་སོང་བ་དང་། ེ་ཀ་པོ་ལིས་ ི་ ལ་ ་ཡེ་ ས་ཁོའི་ཆེད་ ་འ ིན་
ལས་ཆེན་པོ་ཅི་མཛད་པ་སོགས་བཤད་པས། མི་ མས་ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏོ༎

༢༡ ཡེ་ ་ ་ལ་བ ད་དེ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ན། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་འ ས་ཤིང་། ཁོང་ཉིད་ ་མཚའི་
འ མ་ ་བ གས་པའི་ཚ། ༢༢ མིང་ལ་ ཱ་ཨིར་ ་བའི་འ ་ཁང་གི་གཉེར་བ་ཞིག་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་ཏེ།
ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་ ག་ ས། ༢༣ ཡང་དང་ཡང་ ་ཁོང་ལ། ངའི་ ་མོ་ ང་བ་འཆི་ལ་ཉེ་བས།

ེད་ ིས་ཁོ་མོའི་ ས་ ེང་ ་ ག་བཞག་ན། ཁོ་མོར་ ག་བ ེད་འ ང་ཞིང་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ ས་པས།
༢༤ ཡེ་ ་དེ་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། མི་མང་པོས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་ཁོང་གི་ ེས་འ ངས་སོ༎

༢༥ ག་འཛག་ནས་ལོ་བ ་གཉིས་འགོར་བའི་ ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ༢༦ ན་པ་མང་པོའི་ལག་ནས་
ག་ ངས་ཤིང་། ནོར་ཐམས་ཅད་ ང་བཀོལ་ཚར་ཡང་། ཕན་ ང་ཟད་ ང་མ་ཐོགས་པར་མ་ཟད། དེ་ལས་
ོག་ ེ་ནད་ཇེ་ ིད་ ་ ར། ༢༧ ཁོ་མོས་ཡེ་ འི་མཛད་འ ིན་ཐོས་པས། མི་ཚགས་ ི་ ོད་ ་བ ེས་ཏེ་ ་ བ་

ནས་ཡེ་ འི་ན་བཟའ་ལ་རེག ༢༨ ་མོ་དེས་ངས་ཁོང་གི་ན་བཟར་ལ་རེག་ཙམ་ ས་ན། ནད་ ག་བ ེད་འ ང་
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ངེས་ཞེས་བསམ་པ་རེད། ༢༩ དེ་ནས་ཁོ་མོའི་ ག་འ ལ་ ་ མ་པར་ ར་བ་དང་། ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ནད་ལས་
ཐར་བ་ཤེས་སོ༎ ༣༠ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་ཡེ་ འི་ གས་ འང་མ ་ ས་གང་ཞིག་རང་གི་ ་ ས་ནས་ཐོན་པ་
མ ེན་ནས། མི་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ། ་ཞིག་བདག་གི་ན་བཟའ་ལ་རེག་ ང་ཞེས་ ིས་པས།
༣༡ གས་ ས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། གཟིགས་དང་། མི་ཚགས་ ིས་ ེད་བཙར་ ིན་འ ག་པས། ཅིའི་ ིར་
ད་ ང་ ་ཞིག་བདག་ལ་རེག་ ང་ཞེས་འ ི་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༢ ཡེ་ ས་དེ་ ར་ ེད་མཁན་ ི་ ད་མེད་དེ་

་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ིར་མཐའ་འཁོར་ ་གཟིགས། ༣༣ ་མོ་དེས་རང་གི་ ས་ ེང་ནས་ ང་བ་ཤེས་པས་ ག་
ཅིང་འདར་བ་དང་། ཡེ་ འི་ ང་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་དོན་དངོས་གནས་ ལ་ཁོང་ལ་ ས་སོ༎ ༣༤ ཡེ་ ས་
ཁོ་མོ་ལ། ་མོ་ལགས། ོད་ ི་དད་སེམས་ ོད་རང་བ བས་པ་ཡིན། བདེ་བར་ ིར་ལོག་དང་། ོད་ ི་ནད་

ག་བ ེད་ ང་ངོ་ཞེས་ག ངས་ཤིང་།
༣༥ ད་ ང་ག ང་གི་མ ག་མ་ ོགས་པར། མི་ཞིག་འ ་ཁང་གི་བདག་གཉེར་བའི་ ིམ་ནས་ ང་ ེ། འདི་

ད་ ། ོད་ ི་ ་མོ་ཤི་ཟིན་པས། ོབ་དཔོན་ལ་འོ་བ ལ་ཅི་ལ་ ་ཞེས་ ས། ༣༦ ཡེ་ ས་གཏམ་དེ་གསན་
ནས། འ ་ཁང་གི་བདག་གཉེར་བ་ལ། ག་མི་དགོས། དད་སེམས་ ས་པས་ཆོག་ཅེས་ག ངས་ནས། ༣༧ པེ་ ོ་
དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་བོ་ཡོ་ཧ་ནན་བཅས་ ིད་པ་ལས། མི་གཞན་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པར་མ་
གནང་། ༣༨ ཁོ་ཚ་འ ་ཁང་གི་བདག་གཉེར་བའི་ ིམ་ ་ཕེབས་པ་ན། ཡེ་ ས་དེ་ ་ ར་ ག་པ་དང་། ་ ད་
ཆེ་ཆེར་འདོན་པ་གསན་ནས། ༣༩ ནང་ ་ ོན་ཏེ་དེ་དག་ལ། ཅིའི་ ིར་ ར་ ག་ཅིང་ ་འབོད་ ེད་པ་ཡིན།

ིས་པ་དེ་ཤི་བ་མ་ཡིན་པར་གཉིད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ༤༠ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ལ་འ ་ ོད་ ས། ཡེ་ ས་
དེ་དག་ ོར་བཏོན་ ེས། ིས་པ་དེའི་ཕ་མ་དང་ ེས་ ་ གས་པ་ མས་ ིད་ནས་ ིས་པ་ཡོད་ས་དེར་ ིན་
ནས། ༤༡ ིས་པའི་ལག་པར་འ ས་ནས། དེ་ལ། ཏ་ལི་ ཱ་ ་མི་ཞེས་ག ངས།༼དེའི་དོན་ནི། ་མོ་ ང་ ང་
ལགས། བདག་གིས་ ོད་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོའོ་ཞེས་པའི་དོན༽། ༤༢ ་མོ་དེ་འ ལ་མར་ཡར་ལངས་པས།
དེ་དག་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏོ༎ དེ་ ས་ ་མོ་དེ་ནི་ལོ་ན་བ ་གཉིས་ཡིན། ༤༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་གཞན་ལ་
ཤེས་ ་འ ག་མི་ ང་ཞེས་ནན་ ིས་བ ོས་པར་མ་ཟད། ཁོ་མོར་ཁ་ཟས་ ེར་རོགས་ཞེས་ ང་བ ོས་སོ༎

༦ ཡེ་ ་ ལ་དེ་དང་ ལ་ནས་རང་གི་ ་ ལ་ ་ཕེབས་པ་དང་། གས་ ས མས་ ང་ཁོང་དང་མཉམ་
་འོངས་སོ༎ ༢ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ེབས་པ་ན། ཁོང་གིས་འ ་ཁང་ནང་ ་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་

གནང་། མི་ཚགས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་ཏེ། འདི་ ད་ ། མི་འདི་ལ་མཛད་པ་འདི་འ ་ཞིག་གང་
ནས་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ལ་ཤེས་རབ་ཅི་གནང་བ་ཡིན་ནམ། ཁོས་ལག་པས་མཛད་པའི་ ་བ་ནི་ཇི་འ འི་
མ ་ ས་ ད་པར་ཅན་ཞིག་རེད་ཨང་། ༣ འདི་ནི་ཤིང་བཟོ་དེ་མ་ཡིན་ནམ། མིར་ཡམ་ ི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་
སེབ་དང་། ་ ་དང་། ཤི་མོན་བཅས་ ི་ ་བོ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ ིང་མོ་ མས་ནི་ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་འདོར་བར་ ེད།༼ཁོང་ཉིད་འདོར་བར་ ེད་ཅེས་པ་ལ། མ་ཡིག་ ་
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ཁོང་ཉིད་འ ེལ་བའི་ ་ ་ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༤ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ང་ ོན་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་རང་
ལ་དང་། ཉེ་འ ེལ་དང་། རང་ ིམ་ལས་གཞན་བ ར་བ ི་མི་ ེད་མཁན་ཞིག་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༥ ཡེ་ ས་མི་འགའ་རེའི་ ས་ ེང་ ་ ག་གིས་རེག་ནས་དེ་དག་ ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག་པ་ལས། མ ་
ས་ ད་པར་ཅན་གཞན་ཅི་ཡང་མ་བ ན་པ་དང་། ༦ ཁོང་ཉིད་ ང་དེ་དག་ལ་དད་སེམས་མེད་པར་ངོ་

མཚར་ཏེ། ཉེ་འཁོར་ ི་ཞིང་ ོང་ ་བཀའ་ ོབ་གནང་ ་ཕེབས།
༧ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་བོས་ནས། དེ་དག་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་ ིར་མངགས་ཤིང་། དེ་དག་

ལ་གདོན་འ ེ་ག ལ་ ེད་ ི་དབང་ཆ་ཡང་གནང་བར་མ་ཟད། ༨ དེ་དག་ལ། ལམ་ལ་ གས་པའི་ཚ་ ོ་དང་
ག་མ་འ ེར་མི་དགོས་ལ། ེད་ ག་ ་ད ལ་ཡང་འ ེར་མི་དགོས། འཁར་བ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་འ ེར་མི་

དགོས། ༩ མ་ ོན་དགོས་པ་ལས་ ི་ ་གཉིས་ ང་ ོན་མི་དགོས་ཞེས་བ ོས། ༡༠ ཡང་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ།
ོད་ཅག་ ལ་གང་ ་ ིན་པ་དང་ ིམ་ཚང་གང་ ་འ ལ་ན། ལ་དེ་དང་ཁ་འ ལ་བའི་བར་ ་ ིམ་དེ་

ནས་ ོད་ཅིག ༡༡ ལ་གང་གི་མིས་ ོད་ཅག་ལ་ ེ་ལེན་མི་ ེད་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་ཁ་ལ་མི་ཉན་ན། ོད་
ཅག་ ལ་དེ་དང་འ ལ་བའི་ ས་ ། ང་ ེའི་ས་ ལ་དེ་ ་ གས་ནས་དེ་དག་གི་བདེན་དཔང་ ་ཞོག་ཅིག་
ཅེས་བ ོས། ༡༢ གས་ ས་ མས་འ ིན་བཟང་ ེལ་ ་སོང་ ེ། མི་ མས་ལ་འ ོད་བཤགས་ ེད་ ་བ ག་
པར་མ་ཟད། ༡༣ གདོན་འ ེ་མང་པོ་མཐར་བ ད་པ་དང་། ནད་པ་མང་པོར་ མ་ ག་ནས་དེ་དག་ནད་ལས་

ག་བ ེད་འ ང་ ་བ ག
༡༤ ཡེ་ འི་མཚན་ ན་ ོགས་ ན་ ་ བ་པས། ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེས་དེ་ཐོས་ནས། འདི་ ད་ ། ས་གསོལ་

མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་ཡིན་ངེས་ཏེ། མ ་ ས་ ད་པར་ཅན་འདི་དག་དེ་ལས་ ང་བའོ་
ཞེས་ཟེར། ༡༥ འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་ནི་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིན་ནོ་ཟེར། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། ང་ ོན་པ་ཡིན་ཏེ། ང་

ོན་པའི་ ོད་ ི་གཅིག་དང་འ འོ་ཟེར། ༡༦ འོན་ ང་། ཧེ་རོ་ ེས་དེ་ཐོས་ནས། འདི་ ད་ ། དེ་ནི་ངས་མགོ་
བོ་བཅད་པའི་ཡོ་ཧ་ནན་ཏེ། ཁོ་རང་ ར་གསོན་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

༡༧ ཐོག་མར་ཧེ་རོ་ ེས་རང་གི་ ན་ཕི་ལིབ་ ི་ ང་མ་ཧེ་རོད་ འི་ ེན་ ིས། མི་མངགས་ཏེ་ཡོ་ཧ་ནན་
བ ང་ཞིང་བཙན་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཧེ་རོ་ ེས་ ིས་ ད་མེད་དེ་ ང་མར་ ངས་ཟིན། ༡༨ ོན་ཆད་ཡོ་
ཧ་ནན་ ིས་ཧེ་རོ་ ེས་ལ། ོད་ ིས་རང་གི་ ན་ ི་ ང་མ། རང་གི་ ང་མར་ལེན་པ་ནི་ མས་དང་མི་མ ན་
ནོ་ཞེས་ ས་པ་ཡིན། ༡༩ དེ་ནས་བ ང་ཧེ་རོད་ ེས་ཁོ་ལ་འཁོན་སེམས་བ ང་ནས་གསོད་པར་སེམས་ ང་མོས་
དེ་ ར་ ས་མ་ བ། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཧེ་རོ་ ེས་ཡོ་ཧ་ནན་ནི་མི་ཡ་རབས་དང་། མི་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
ཤེས་ནས་ཁོ་ལ་བ ར་བ ི་དང་ ང་ ོབ་ ེད་ ས་ ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོས་བཀའ་ ོབ་འཆད་པ་ལ་ཉན་
ཞིང་དེ་ ར་ ོད་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། གར་ ོད་མི་ཤེས་པར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ལ། ཁོས་ཅི་བཤད་ལའང་ཉན་
པར་ ོ་བ་ཡིན།
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༢༡ ཉིན་ཞིག་ ེ། ཧེ་རོ་ ེས་ ི་ ེས་ ར་ ི་ཉིན་མོར། གསོལ་ ོན་བཤམས་ནས་ ོན་ཆེན་དང་ ོང་དཔོན།
ད་ ང་ག་ལིལ་ ི་འགོ་བ་ མས་མ ོན་ ་བོས་པ་ལ། ༢༢ ཧེ་རོད་ ེས་ ི་ ་མོས་ ོ་འ བ་ ེ། ཧེ་རོ་ ེས་དང་
མ ོན་ ་ ེབས་པ་ མས་ཤིན་ ་དགའ་བར་ ས་པས། ལ་པོས་ ་མོ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་དེ་ང་ལ་ཤོད་
དང་། ངས་ ོད་ལ་ ེར་ངེས་ཞེས་བཤད། ༢༣ ཡང་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཅི་འདོད་པ་དེ་ཤོད་དང་། ཐ་ན་ངའི་

ལ་ ིད་ ི་ ེད་ཀ་ཡིན་ཡང་ ོད་ལ་ ེར་ངེས་ཞེས་ ས། ༢༤ ཁོ་མོ་ ིར་སོང་ནས་ཨ་མ་ལ། ངས་ཅི་ ོང་ཞེས་
ིས་པ་ལ། ཁོ་མོའི་ཨ་མས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༢༥ ཁོ་མོ་ ར་ ་
ལ་པོའི་གམ་ ་སོང་ནས། ཁོ་ལ། ལ་པོས་འ ལ་ ་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་ ངས་ཏེ། ེར་མའི་

ནང་ ་བཞག་ནས་ང་ལ་ ིན་ན་ མ་མོ་ཞེས་ ས། ༢༦ ལ་པོའི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར་ ང་། གཅིག་ནས་
ཁོས་མནའ་བོར་བ་དང་། གཉིས་ནས་མ ོན་ ་ ེབས་པ་ མས་ལ་དམིགས་ནས་ངོ་བ ོག་མ་ ས་པས། ༢༧ དེ་
མ་ཐག་ ་ ང་དམག་ཅིག་མངགས་ཏེ། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་ ེར་འོངས་པར་བ ོས། ང་དམག་བཙན་ཁང་ ་
སོང་ནས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་ ངས་པ་དང་། ༢༨ མགོ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ ེ་ ་མོ་དེར་ ིན་པས། ་མོ་དེས་
རང་གི་ཨ་མ་ལ་ ིན། ༢༩ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་དག་གིས་དེ་ཐོས་ནས། ཁོའི་བེམ་པོ་ ེར་ཏེ་ ར་འ ག་ ས་

ེས།
༣༠ གས་ ས་ མས་ཡེ་ འི་ ང་ ་འ ོར་ནས། དོན་ཅི་ ང་བ་དང་བཀའ་ཅི་ ོག་པ་ མས་ཁོང་ལ་

ས་པས། ༣༡ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཁོ་ན་བདག་དང་མཉམ་ ་དབེན་གནས་ཞིག་ ་སོང་ནས་
ངལ་གསོ་བར་ ་ཞེས་ག ངས། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་གི་མི་མང་བས། ཁོ་ཚར་ཟས་ཙམ་
བཟའ་བའི་ཁོམ་ལོང་ཡང་མེད་པ་ཡིན།

༣༢ ཁོ་ཚ་གཅིག་ ར་ ་ལ་བ ད་དེ་དབེན་གནས་ཞིག་ ་སོང་ངོ་༎ ༣༣ མི་ཚགས་ ིས་ཁོ་ཚ་ཕེབས་པ་
མཐོང་བས། ཁོ་ཚ་ངོ་ཤེས་པའི་མི་མང་པོ་རང་རང་གི་ ོང་ ེ་སོ་སོ་ནས་ ན་ ་ ང་ཐང་ལ་བ གས་ཏེ་ཁོ་
ཚའི་ ོན་ལ་ ེབས་སོ༎

༣༤ ཡེ་ ་ཕ་རོལ་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་མང་པོ་འ ག་པ་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་དག་ནི་ ི་བོ་མེད་པའི་ ག་དང་འ ་བས། དེ་དག་ལ་བཀའ་ ོབ་མང་ ་ག ངས། ༣༥ ན་ བ་ལ་ཉེ་
པས། གས་ ས་ མས་ ང་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཐང་ ོང་ཡིན་ལ། ན་ཡང་ བ་ལ་ཉེ་པས།
༣༦ ད་ནི་མི་ཚགས་ ོལ་ ་བ ག་ ེ། ཁོ་ཚ་ཉེ་འ མ་ ི་ཞིང་ ོང་ ་སོང་ནས། རང་ལ་ཟས་ཉོ་ ་བ ག་ན་
དགའོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༧ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚར་ཟས་ ེར་དགོས་ཞེས་ག ངས། གས་ ས་

མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་ད ལ་ཊམ་ཉིས་བ ་བག་ལེབ་ཉོས་ནས་དེ་དག་ལ་ ེར་དགོས་སམ་
ཞེས་ ས། ༣༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལ་བག་ལེབ་ཅི་ཙམ་ཡོད་ ོས་དང་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ཁོ་ཚས་
བ ས་ ེས་འདི་ ད་ ། བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་གཉིས་ལས་མི་འ ག་ཅེས་ ས།
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༣༩ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚར། མི་ མས་ ོར་དང་ ོར་ ས་ནས་ ང་ལ་ ོད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ༤༠ མི་
ཚགས་ ལ་དང་ ལ་ ས་ནས་བ ད་ལ། མི་བ ་རེ་ཅན་ ི་ ལ་གཤར་དང་། མི་ ་བ ་ཅན་ ི་ ལ་གཤར་
སོགས་ཡོད། ༤༡ ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་གཉིས་བ མས་ནས། མཁའ་ལ་གཟིགས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
དང་། བག་ལེབ་ ་མར་བགོས་ནས་ གས་ ས་ མས་ལ་གནང་ཞིང་མི་ཚགས་ ི་མ ན་ ་བ མས་ལ། ཉ་དེ་
གཉིས་ ང་མི་ཚགས་ལ་བགོས་སོ༎ ༤༢ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ཟོས་ཤིང་འ ང་བར་ ར། ༤༣ གས་ ས་

མས་ ིས་ ལ་ ་ ག་པའི་བག་ལེབ་དང་ཉའི་ མ་ ་དག་ ོད་ ་བ ག་པ་ལ་ ེ་བོ་བ ་གཉིས་ ི་ཁ་
ཁེངས་སོ༎ ༤༤ བག་ལེབ་བཟའ་མཁན་ ི་ ེས་པ་བ ོམས་པའི་ ་ ོང་ཡོད།

༤༥ ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ ིས་མི་ མས་ ོལ་ ་མ་བ ག་པའི་ ོན་ལ། གས་ ས་ མས་འ ལ་ ་ ར་བ ད་
དེ་ཕ་རོལ་ ཱེད་ཙ་ཡི་ ་ལ་བ ལ་བར་བ ལ། ༤༦ ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ ེས་ ག་ ལ་ ེས། རི་མགོར་གསོལ་
བ་འདེབས་པར་ ིན། ༤༧ ས་ བ་པ་ན། ་ ་མཚའི་ནང་ ་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ ་གཅིག་ ་འ མ་ངོགས་ ་
བ གས་སོ༎ ༤༨ ང་གི་ ་བ་མི་མ ན་པའི་དབང་གིས་ ་འདར་ཏེ་ གས་ ས་ མས་ ་ ག་པ་གཟིགས་
ནས། ནམ་ ད་ ི་ཐོ་རེངས་ཁར། མཚ་ངོས་ ་ཞབས་བ གས་ཏེ་དེ་དག་གི་ ོགས་ ་ཕེབས། ཁོང་ནི་དེ་དག་
གི་གམ་ ་ཕེབས་པར་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༩ འོན་ ང་། གས་ ས་ མས་ ིས་ཁོང་གིས་མཚ་ངོས་ ་ཞབས་
བ གས་ཏེ་ཕེབས་ ིན་པ་མཐོང་བས། གདོན་འ ེའི་རིགས་ཤིག་རེད་ མ་ནས་ ་ཅོ་བཏོན། ༥༠ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ཡེ་ ས་ ར་བར་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་
སེམས་བདེ་བར་ ིས། བདག་ཡིན། ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས་ནས། ༥༡ དེ་དག་གི་གམ་ ་ཕེབས་ནས་ ་ལ་
བ གས་པ་དང་། ང་འཇགས་པར་ ར་བས་དེ་དག་སེམས་ནས་ཤིན་ ་ཡ་མཚར་བར་ ར། ༥༢ དེ་ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བག་ལེབ་བགོས་པའི་དོན་དེ་མ་ ོགས་པར། ཡིད་ ན་ ོངས་ ་ ར་འ ག་པ་ཡིན།

༥༣ ཕ་རོལ་ ་བ ལ་ནས་གེ་ནེ་ ཱ་རེད་ ་བའི་ ལ་ ་ ེབས་པ་དང་། འ མ་ངོགས་ ་བ ད་ཅིང་།
༥༤ ་ལས་མར་ ོན་པ་ན། མི་ཚགས་ ིས་ཡེ་ འི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཏོ༎ ༥༥ ཁོང་གང་ ་བ གས་པ་ཐོས་ ེས།
མཐའ་ ོར་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་བ གས་ཏེ་ནད་པ་ མས་ ོགས་ཤིང་ ་བཞག་ནས་ ར་ཡོང་ངོ་། ༥༦ ཡེ་ །

ོང་ ེའམ། ོང་ ེར་རམ། ཞིང་ ོང་སོགས་གང་ ་ཕེབས་ན། དེ་དག་གིས་ནད་པ་ ོམ་ ང་ ་བཞག་ ེ། ཡེ་
་ལ་ཁོ་ཚ་ན་བཟའི་ ེ་མོར་རེག་ ་འ ག་པར་ ས་པ་དང་། རེག་པ་ མས་ལའང་ ག་བ ེད་ ང་ངོ་༎

༧ ཕ་ ་ཤི་བ་དང་ཆོས་པ་འགའ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་འོངས་ཏེ། ཡེ་ འི་ ང་ ་འ ས་པ་དང་། ༢ དེ་དག་
གིས་ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ི་ ོད་ན་ལག་པ་མི་གཙང་བ་ ེ། ལག་པ་མ་བ ས་པར་ཟས་ཟ་མཁན་

ཡོད་པ་མཐོང་། ༣ ༼ཕ་ ་ཤི་བ་དང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་གནའ་མིའི་ ོལ་བ ངས་ཏེ། ལག་པ་གཙང་བར་
མ་བ ས་ན་ཟས་མི་བཟའ་བ་དང་། ༤ ོམ་ ་སོང་ནས་ ིར་ལོག་ནའང་ ས་མ་བ ས་པར་ཟས་མི་བཟའ་བ་
ཡིན། དེ་མིན་དེ་དག་ལ་ཕོར་བ་དང་། ་མ་དང་། ཟངས་ ོད་སོགས་བ ་བའི་ ིག་ ོལ་གཞན་ཡང་ཡོད་ལ་མི་
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རབས་ ད་མར་ ང་བར་ ེད།༽ ༥ ཕ་ ་ཤི་བ་དང་ཆོས་པས་ཁོང་ལ། ོད་ ི་ གས་ ས་ ིས་ཅིའི་ ིར་གནའ་
མིའི་ ོལ་མི་འཛན་པར། ལག་པ་མི་གཙང་ཡང་། ཟས་བཟའ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཡེ་ཤ་ ཱས་ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ མས་ལ་དམིགས་ནས་བ ན་པའི་
ང་ལ་ནོར་བ་མེད་དེ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ འང་། མི་སེར་འདི་དག་གིས་ཁ་ནས་བདག་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་
ང་། སེམས་བདག་དང་ ལ་ནས་ཡོད། ༧ དེ་དག་གིས་མིའི་བཤད་པ་ མས་གཞིར་བ ང་ནས་གཞན་ལ་ ོབ་
ོན་ ེད་ ིན་ཡོད་པས། དེ་བས་བདག་ལ་ ག་ ེད་པ་ནི་ ོང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༨ ོད་ཅག་གིས་ ་

ཡི་བཀའ་དོར་ནས། མིའི་ གས་ ོལ་ ང་བཞིན་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༩ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དོན་
དངོས་ཐོག་ ་ཡི་བཀའ་དོར་ནས། རང་གི་ གས་ ོལ་ ང་པར་ ེད། ༡༠ མོ་ཤེས་ཕ་མ་ལ་ ི་ ་བ བ་དགོས་
ཞེས་དང་། ཡང་ཕ་མ་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་དེ་གསད་པར་ འོ་ཞེས་ ས་ ང་། ༡༡ ོད་ཅག་གིས་འདི་

ད་ ། ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕ་མ་ལ། ངས་ ོད་ལ་ད ལ་བར་ ་བ་ མས་ཀོར་བན་ ་ ས་ཟིན་ཞེས་ ས་
ནས།༼ཀོར་བན་ནི་ ་ལ་མཆོད་པར་ ལ་བའི་དོན་ཡིན།༽ ༡༢ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ཚ་ལ་ཕ་མའང་ ོར་ ོང་

ེད་ ་མི་འ ག ༡༣ འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་མིའི་ གས་ ོལ་བ ང་ ེ། ་ཡི་བཀའ་དོར་བ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་
དེ་ ་ འི་ ་བ་ད་ ང་མང་ ་ ས་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ཡང་ཡེ་ ས་མི་ཚགས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་གཏམ་ལ་ཉན་ནས་གོ་བར་ ིས།
༡༥ མིའི་ ི་ནས་ནང་ ་འ ལ་བ་དེས་མི་གཙང་བར་བ ར་མི་ ས་མོད། མིའི་ནང་ནས་ ིར་ ད་པ་དེས་མི་
གཙང་བར་བ ར་ ས་ཞེས་ག ངས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ་མཚམས་འདིར། ༡༦ ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་
ཉོན་ཅིག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽

༡༧ ཡེ་ ་མི་ཚགས་དང་ ལ་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་ཕེབས། གས་ ས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དཔེའི་འདིའི་
དོན་ཅི་ཡིན་ ས་པ་ལ། ༡༨ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ང་དེའི་དོན་མི་ ོགས་སམ། མིའི་ ི་ནས་ནང་

་འ ལ་བ་དེས་མི་གཙང་བར་བ ར་མི་ ས་ཞེས་པ་དེ་མི་ཤེས་སམ། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོའི་སེམས་ ་
སོང་བ་མ་ཡིན་པར། ཁོའི་ ོ་བར་ གས་ནས་གསང་ ོད་ ་ ང་བ་ཡིན། འདིའི་དོན་ནི། ཟས་རིགས་ མས་
ནི་གཙང་བར་གནས་ཞེས་པའོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༢༠ ཡང་འདི་ ད་ ། མིའི་ནང་ནས་ ང་བ་དེས་ད་
གཟོད་མི་གཙང་བར་བ ར་བ་ཡིན། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་སེམས་ནང་ནས་བསམ་ངན་དང་། ངན་འ ེལ་
དང་། ༢༢ ་འ ོག་དང་། ོག་གཅོད་པ་དང་། ལོག་གཡེམ་དང་། འདོད་ཧམ་དང་། ངན་སེམས་དང་། གཡོ་ ་
དང་། བག་མེད་དང་། ག་དོག་དང་། ར་འདེབས་དང་། ང་ ལ་དང་། ོ་ཧམ་སོགས་ ང་། ༢༣ ངན་འདི་
དག་ཐམས་ཅད་ནི་ནང་ནས་ ང་བ་ཡིན་ལ། མི་གཙང་བར་ ར་ ེད་ ང་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༤ ཡེ་ ་དེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཱར་དང་། ཱ་དོན་ ི་མངའ་ཁོངས་ ་སོང་བ་དང་། ིམ་ཚང་ཞིག་ ་
འ ལ་ཏེ་མི་གཞན་ལ་ཤེས་ ་མི་འ ག་པར་དགོངས་ ང་གསང་མ་ ས་ཏེ། ༢༥ བས་དེར། རང་གི་ ་མོ་
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ང་བ་འ ེས་བ ང་བའི་ ད་མེད་ཅིག་གིས་ཡེ་ འི་མཛད་པ་ཐོས་ནས། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ཁོང་གི་ཞབས་
ལ་ ག་ ས། ༢༦ ད་མེད་དེ་ནི་ ེ་ལེན་མ་ཞིག་ ེ། ཱ་རམ་ ི་ ཱེ་ནི་ཀའི་རིགས་ ་གཏོགས་པ་ཡིན། ཁོ་མོས་
ཡེ་ ་ལ། གདོན་འ ེ་དེ་རང་གི་ ་མོ་ལས་འ ལ་ ་འ ག་པར་ ས་པས། ༢༧ ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་ལ། ་མོར་ ོན་
ལ་ཟས་འ ང་ཆོད་པ་ཞིག་བཟའ་ ་ གས་ཤིག ་ ག་གི་ཟས་ ལ་ ི་ལ་ ེར་བ་ནི་མི་འོས་ཞེས་ག ངས་པ་
ལ། ༢༨ ད་མེད་དེས་ལན་ ། གཙ་བོ་ལགས། བདེན་མོད། ི་ཡིས་ཅོག་ཙའི་འོག་ནས་ ང་ ིས་པས་གཏོར་
བའི་ཟས་ ལ་བཟའ་བར་འ ར་ཞེས་ ས། ༢༩ ཡེ་ ས་ཁོ་མོར། ད་ཆ་འདིའི་དབང་གིས་ ོད་ ིར་སོངས་ཤིག
གདོན་འ ེ་དེ་ ོད་ ི་ ་མོ་དང་ ལ་ཟིན་ཞེས་ག ངས། ༣༠ ཁོ་མོ་ ིར་ ིམ་ ་ལོག་པ་ན། ིས་པ་མལ་ ིའི་

ེང་ ་ཉལ་འ ག་ལ། གདོན་འ ེ་ ་མོ་ནས་ ལ་ཟིན་ཏོ༎
༣༡ ཡང་ཡེ་ ་ ཱར་ ི་མཐའ་མཚམས་དང་ ལ་ནས། ཱ་དོན་བ ད་ཅིང་ ེ་ཀ་པོ་ལི་སིའི་མངའ་ཁོངས་

ནས་ ་ལིལ་ ལ་མཚ་ ་ཕེབས་པ་ན། ༣༢ མི་ཞིག་གིས་འོན་ཞིང་ གས་པ་ཞིག་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིད་འོངས་
ནས། ཁོང་ལ་དེའི་ ས་ ེང་ ་ ག་རེག་པར་ ས་པས། ༣༣ ཡེ་ ས་དེ་མི་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་ལོགས་ ་ ིད་
དེ། ག་མ བ་ ི་ ེ་མོས་ ་ལ་ ེབ་ཙམ་དང་། ཡང་ ག་མ བ་ ་ གས་ ་གཏོར་ནས་ཁོའི་ ེ་ལ་རེག་པ་
དང་། ༣༤ གནམ་ལ་གཟིགས་ནས་ གས་རིང་འ ིན་ཞོར། དེ་ལ། ཨེ་ ཱ་ཐ་ཞེས་ག ངས། དེའི་དོན་ནི་ ེས་ཤིག་
ཅེས་པའི་དོན་ཡིན། ༣༥ དེའི་ ་བ་ ེས་པ་དང་། ེ་ཡང་ གས་པ་ལས་ ོལ་ཏེ་ ད་ཆ་གསལ་བོར་བ ོད་ བ་
པར་ ར། ༣༦ ཡེ་ ས་དེ་ཚར་གཞན་ལ་བཤད་མི་ཆོག་པར་བ ོས་ ང་། ཁོང་གིས་ཇི་ ར་བཤད་མི་ཆོག་པར་
བ ོས་ན། དེ་དག་གིས་དེ་ལས་ ག་པར་བ གས་པས། ༣༧ མི་ཚགས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཁོང་
གིས་མཛད་པའི་འ ིན་ལས་ནི་བཟང་བོ་ ེ། ཁོང་གིས་འོན་པ་ མས་ལ་ཐོས་ ་བ ག་པ་དང་། གས་པ་

མས་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ ་བ ག་ཅེས་ཟེར་རོ༎

༨ དེ་ ས། ཡང་བ ར་མི་མང་པོ་འ ས་པ་དང་། བཟའ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པས། ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་
བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ༢ བདག་གིས་མི་འདི་དག་ ིང་ ེའོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་བདག་དང་མཉམ་

་གནས་འདིར་ཉིན་ག མ་ལ་བ ད་ ང་། ཟས་ཅི་ཡང་བཟའ་ ་མི་འ ག ༣ གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ ོགས་
ོམ་དང་བཅས་ཏེ་ ལ་ ་བཏང་ན། ལམ་ ་ཉམ་ཐག་པར་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ ོད་ ་ལམ་

ཐག་རིང་བོ་ནས་འོངས་པའང་ཡོད་ཅེས་ག ངས་པས། ༤ གས་ ས་ མས་ ིས་ལན་ ། ཐང་ ོང་འདིར། མི་
འདི་དག་འ ང་ ེད་ ི་བག་ལེབ་ནི་གང་ནས་ ེར་འོངས་སམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༥ ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་ལ་བག་
ལེབ་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ ིས། དེ་དག་གིས་བ ན་ཡོད་ཅེས་ ས། ༦ ཁོང་གིས་མི་ཚགས་ས་ ་ ོད་ ་བ ག་ ེས།
བག་ལེབ་བ ན་པོ་དེ་བ མས་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིང་། མ་ ར་བགོས་ནས་ གས་ ས་ མས་ལ་ ད་དེ་
བ མ་ ་བ ག་པས། གས་ ས་ མས་ ིས་མི་ཚགས་ ི་མ ན་ ་བ མ་མོ༎ ༧ ད་ ང་ཉ་ ག་འགའ་ཡོད་
པ་དེ་ལའང་ཡེ་ ས་གསོལ་བ་བཏབ་ ེས། མི་ཚགས་ ི་མ ན་ ་བ མ་པར་བ ོས། ༨ མི་ཚགས་ ིས་ཟས་ཤིང་
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འ ང་བར་ ར་བ་དང་། ལ་ ་ ག་པའི་ མ་ ་ མས་ ོད་ ་བ ག་པ་ལ་ ེ་བོ་བ ན་འ ག་གོ། ༩ ཟ་
མཁན་ ི་མི་ ངས་བཞི་ ོང་ཙམ་ཡོད་ལ། ཡེ་ ས་དེ་དག་རང་རང་གི་ ལ་ ་བཏང་།

༡༠ དེ་ ེས་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ་ལ་བ གས་ཏེ། ལ་ ཱ་ ་ཐའི་མངའ་ཁོངས་ ་ཕེབས།
༡༡ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་འོངས་ནས་ཡེ་ ་ལ་ཅི་ཡང་ ིས་ཤིང་། ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་ ིར། ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཤིག་ ོན་ཞེས་ཁོང་ལ་ ས། ༡༢ ཡེ་ ས་ གས་ ་ གས་རིང་ནར་ནར་

་འ ིན་ཞོར། འདི་ ད་ ། ས་རབས་འདིར་ཅིའི་ ིར་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ ་བ་ཡིན། བདག་གིས་དངོས་
་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ས་རབས་འདི་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཅི་ཡང་ ོན་ ་མི་འ ག་ཅེས་

ག ངས་ནས། ༡༣ དེ་དག་དང་ ལ་ཏེ། ཡང་བ ར་ ་ལ་བ གས་ནས་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་ཕེབས།
༡༤ གས་ ས་ མས་ ིས་བག་ལེབ་འ ེར་ ་བ ེད་དེ། འི་ ེང་ ་བག་ལེབ་གཅིག་ལས་ཟས་ཅི་ཡང་

མི་འ ག་གོ། ༡༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཕ་ ་ཤི་བ་དང་། ཧེ་རོ་ཡི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་དང་གཟབ་
ནན་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། ༡༦ གས་ ས་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་བག་ལེབ་

ེར་མེད་པའི་ ་མཚན་ ིས་དེ་ ར་ག ངས་པ་ཡིན་ལས་ཆེ་ཞེས་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ལ། ༡༧ ཡེ་ ས་དེ་མ ེན་
ནས། འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་བག་མེད་པའི་ ེན་ ིས་ཕན་ ན་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་
མ་ ོགས་སམ། ད་ ང་མི་ཤེས་སམ། ོད་ཅག་གི་སེམས་ནི་ད་ ང་ ན་ཞིང་ ོངས་སམ། ༡༨ ོད་ཅག་ལ་
མིག་ཡོད་ ང་མཐོང་བར་མི་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ་བ་ཡོད་ ང་མི་ཐོས་ལ། ཡིད་ལའང་མི་ཟིན་པ་ཡིན་ནམ།
༡༩ བདག་གིས་བག་ལེབ་ ་ཡོད་པ་དེ་མི་ ་ ོང་ལ་བགོས་པའི་ཚ། ོད་ཅག་གིས་ཟས་ ག་ མས་ ེ་བོ་ཅི་
ཙམ་ ི་ནང་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ན། དེ་དག་གིས་བ ་གཉིས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༠ ཡང་བག་ལེབ་བ ན་
ཡོད་པ་དེ་མི་བཞི་ ོང་ལ་བགོས་པའི་ཚ། ོད་ཅག་གིས་ཟས་ ག་ མས་ ེ་བོ་ཅི་ཙམ་ ི་ནང་ ་བ ག་པ་
ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་བ ན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་མི་ཤེས་
སམ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༢ ཁོ་ཚ་ ཱེད་ཙ་ཡི་ ་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་ཞིག་གིས་ཞ་ར་ཞིག་ ིད་འོངས་ནས་ཡེ་ ་ལ་ཁོར་ ག་གིས་རེག་
པར་མཛད་ཅེས་ ས་པས། ༢༣ ཡེ་ ས་ཞ་རའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ་ཞིང་ ེའི་ ི་རོལ་ ་ ིད་ནས། གས་ཆབ་
མི་དེའི་མིག་ལ་ གས་པ་དང་། ག་དེའི་ ེང་ ་བཞག་ ེ། དེ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་ ང་ཞེས་ ིས་པ་ན།
༢༤ ཁོས་མགོ་ཡར་བཏེགས་ནས་བ ས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ངས་མི་མཐོང་ ང་། ཁོ་ཚ་ནི་ ོང་བོ་དང་འ ་ལ་འ ོ་
བར་འ ག ༢༥ ེས་ ་ཡང་ ག་དེའི་མིག་ཐོག་ ་བཞག་པ་དང་། དེས་མིག་གིས་ནན་ ིས་བ ས་པ་ན། ར་
སོས་ནས་ཡོད་ཚད་གསལ་བོར་མཐོང་ ས་པར་ ར། ༢༦ ཡེ་ ས་དེ་རང་གི་ ལ་ ་མངགས་ཤིང་། འདི་ ད་ །

ེ་བ་འདིའི་ནང་ འང་འ ོ་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས།
༢༧ ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ ིར་ ད་དེ། ཀེ་སར་ ཱ་ཕི་ལིབ་པིའི་ ེ་བའི་ ོགས་ ་ཕེབས་པ་དང་།
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ལམ་བར་ ་ གས་ ས་ མས་ལ། མི་ མས་ ིས་བདག་ནི་ ་རེད་ཟེར་ ིན་འ ག་ཅེས་ ིས་པ་ལ། ༢༨ དེ་དག་
གིས་འདི་ ད་ ། འགའ་རེས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་རེད་ཟེར། འགའ་རེས་ཨེ་ལི་ ཱ་རེད་ཟེར། ཡང་
འགའ་རེས་ ང་ ོན་པའི་ ས་ ི་གཅིག་རེད་ཟེར་ཞེས་ ས། ༢༩ ཡང་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་བ ས་ན་
བདག་ ་རེད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། པེ་ ོས་ ེད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའོ་ཞེས་ལན་བཏབ། ༣༠ ཡེ་ ས་དེ་ཚར་གཞན་ལ་བཤད་
མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ ་གནང་།

༣༡ དེ་ནས་བ ང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། མིའི་ ་བདག་ལ་ ག་བ ལ་མང་པོ་འ ང་བར་འ ར། ན་པོ་
དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། ཆོས་པ་ མས་ ིས་འདོར་བ་དང་། བསད་དེ་ཉིན་ག མ་ ི་ ེས་ ་ ར་
གསོན་པར་འ ར་ཞེས་བཀའ་ ོབ་བ ལ། ༣༢ ཡེ་ ས་ ད་ཆ་འདི་དག་གསལ་བོར་ག ངས་པ་ལ། པེ་ ོས་ཁོང་
འཐེན་ཞིང་ཁོང་ལ་ཁ་ཏ་ ས་པས། ༣༣ ཡེ་ ་ ིར་འཁོར་ནས་ གསས་ ས་ མས་ ིས་མ ན་ནས། པེ་ ོ་ལ། ཱ་
ཏན། བདག་གི་ བ་ ་སོངས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ་ཡི་དགོངས་གཞི་ལ་མི་བསམ་པར། མིའི་འདོད་
འ ན་ལ་བསམ་ ིན་འ ག་ཅེས་བཀའ་བ ོན་གནང་།

༣༤ དེ་ནས་མི་ཚགས་དང་ གས་ ས་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་བདག་གི་ ེས་ ་
འ ངས་ཏེ། རང་ཉིད་འདོར་བར་ ེད་ན། རང་གི་ ོང་ཤིང་ ར་ནས་བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག ༣༥ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། རང་ ོག་༼ ོག་ལ། མ་ཤེས་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག གཤམ་ འང་དེ་དང་འ །༽ ོབ་པར་ ེད་
མཁན་ མས་ ི་ ོག་འབོར་བར་འ ར། བདག་དང་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་ ོག་འདོར་མཁན་ མས་ལ་
མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ༣༦ ་ཞིག་ལ་འཇིག་ ེན་ཐོབ་ ང་རང་གི་ཚ་ ོག་དེའི་ཆེད་ ་
ཤོར་ན། ིང་བོ་ཅི་ཡོད། ༣༧ མིས་རང་གི་ ོག་ཅི་དང་བ ེའམ། ༣༨ ལོག་གཡེམ་དང་ཉེས་པས་ཁེངས་པའི་ ས་
རབས་འདིར། བདག་དང་བདག་གི་བཀའ་ངོ་ཚར་བ ི་བ་ མས་ནི། ནམ་ཞིག་མིའི་ ་བདག་ཡབ་ ི་གཟི་
བ ིད་ ི་ ོད་ནས། དམ་པའི་ཕོ་ཉ་དང་མཉམ་ ་འ ོན་པའི་ཚ། མི་དེ་ཡང་ངོ་ཚར་བ ི་བར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༩ ཡང་ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འདིར་གནས་པའི་
མི་ཁ་ཤས་ ིས་འཆི་བའི་ ོ་བ་མ་ ང་བའི་ ོན་ ། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་

བཅས་ཏེ་འ ོན་པ་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༢ ཉིན་ ག་འགོར་ ེས། ཡེ་ ས་པེ་ ོ་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་ ིད་ནས་རི་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་མགོར་

ཕེབས་པ་དང་། དེ་དག་གི་མ ན་ནས་ ་ག གས་བ ར་ཏེ། ༣ ན་བཟས་འོད་འ ིན་ཞིང་ཤིན་ ་དཀར་བར་
ར། ས་ ེང་གི་རས་འ ད་མཁན་ ི་ ོད་ནའང་། དེ་ ར་དཀར་བོར་བ ར་ ས་པ་ཞིག་མེད་དོ༎ ༤ ོ་ ར་
། ཨེ་ལི་ ཱ་དང་མོ་ཤེ་གཉིས་ ིས་རང་ག གས་བ ན་ཞིང་། ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་ག ང་ ེང་མཛད། ༥ པེ་
ོས་ཡེ་ ་ལ། ཱ་པི་༼ ོབ་དཔོན་ ི་དོན།༽ལགས། ངེད་ཅག་འདི་ ་ཇི་འ འི་ ིད་པ་ལ། ངས་འདི་ནས་ ར་
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ག མ་ད བ་པར་ ། ར་གཅིག་ནི་ ོད་དང་། གཅིག་ནི་མོ་ཤེ་དང་། ཡང་གཅིག་ནི་ཨེ་ལི་ ཱའི་ཆེད་ ་ད བ་
བོ་ཞེས་ ས། ༦ དེ་ནི་པེ་ ོས་ ང་ཅི་བཤད་དགོས་པ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ཤིན་ ་ ག་གོ།
༧ ིན་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཚ་གཡོགས་པ་དང་། ིན་པ་ལས་ག ང་ ད་ཅིག་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་
གི་གཅེས་པའི་ ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༨ གས་ ས་ མས་ ིས་ ར་

་མཐའ་འཁོར་ ་བ ས་པ་ན། ཡེ་ ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་འ ག་པ་ལས། མི་གཞན་གཅིག་ ང་མ་
མཐོང་ངོ་༎

༩ རི་ལས་མར་འ ོན་པའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། མིའི་ ་བདག་ད་ ང་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་མེད་
པས། ོད་ཅག་གིས་ཅི་མཐོང་བ་ མས་གཞན་ལ་བཤད་མི་ ང་ཞེས་ག ངས། ༡༠ གས་ ས་ མས་ ིས་
ག ང་འདི་སེམས་ ་ཉར་ནས། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ལ་ ེང་མོལ་ ས། ༡༡ གས་ ས་

མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ཆོས་པས་ཅིའི་ ིར་ཐོག་མར་འ ོན་པ་དེ་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ།
༡༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཨེ་ལི་ ཱ་དངོས་གནས་ཐོག་མར་ ོན་ཏེ། ེ་ད ་ཐམས་ཅད་ ར་གསོ་བར་འ ར།
ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་མིའི་ ་བདག་གི་ ོར་འཆད་ ས། ཁོང་གིས་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ངས་ཤིང་། གཞན་ ིས་

ང་ ང་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༣ འོན་ ང་། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་
་བ་ཞིག་ལ། མདོ་ལས་ཨེ་ལི་ ཱའི་ ོར་བཀོད་ཡོད་པ་ ར་ཁོང་ཉིད་ ོན་ཟིན་ལ། མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཅི་

འདོད་བཞིན་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ང་སོ།
༡༤ ཡེ་ ་ གས་ ས་ མས་ ི་གམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། མི་མང་པོས་དེ་དག་གི་མཐའ་ བ་འ ག་ལ། ཆོས་

པ་འགའ་རེས་དེ་དག་དང་ ོད་པ་ ེད་ ིན་པའང་གཟིགས། ༡༥ མི་ཚགས་ ིས་ཡེ་ ས་མཐོང་མ་ཐག ཤིན་ ་
ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏེ། ཁོང་གི་ ང་ ་བ གས་ཏེ་བདེ་མཚམས་ ས། ༡༦ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་
ཁོ་ཚ་དང་ཅི་ ོད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། ༡༧ མི་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་གཅིག་གིས་ལན་ ། ོབ་དཔོན་ལགས།
ངས་རང་གི་ ་ ིད་ནས་ ེད་ ི་ ང་ ་འོངས་པ་ཡིན། ཁོ་ནི་གདོན་འ ེས་བ ང་ ེ་ གས་པར་འ ར་འ ག
༡༨ ལ་གང་ ་ ིན་ ང་འ ེས་ཁོ་རང་བ ང་ ེ་ ེལ་བར་ ེད། ཁོའི་ཁ་ནས་ ་བ་འཛག་ཅིང་སོ་འཆའ་བ་
དང་། ས་པོ་ མ་རིད་ ་ ར། ངས་ ེད་ ི་ གས་ ས་ མས་ལ་གདོན་འ ེ་མཐར་བ ོད་པར་བ ལ་ཡང་།
དེ་དག་གིས་མཐར་བ ོད་པར་མ་ ས་ཞེས་ ས། ༡༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ེ་མ། དད་སེམས་མེད་པའི་ ས་
རབས་འདི་ཨང་། བདག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ནམ་ ི་
བར་ ་ ོད་ཅག་ལ་བཟོད་པ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ་དེ་བདག་གི་ ང་ ་ ིད་ཤོག་ཅེས་ག ངས། ༢༠ དེ་
དག་གིས་ཁོ་རང་ ིད་འོངས་པ་ལ། ཁོས་ཡེ་ ་མཐོང་མ་ཐག གདོན་འ ེས་ཁོ་རང་ ོ་ནད་ ག་པོས་གཟིར་ ་
བ ག་པས། ས་ ་འ ེལ་ནས་འ ེ་ ོག་ ེད་ཅིང་། ཁ་ནས་ ་བ་བ ར་བར་ ེད། ༢༡ ཡེ་ ས་ཁོའི་ཕ་ལ། ཁོ་ལ་
ནད་འདི་ཕོག་ནས་ ས་ག་ཙམ་ ིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ལན་ ། ང་ འི་ ས་ནས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ༢༢ གདོན་
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འ ེས་ཐེངས་མང་པོར་ཁོ་རང་ ་དང་མེའི་ནང་ ་བ ར་ཏེ་ ོག་འ ོག་པར་བ མ། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ཕན་
གདགས་ ས་ན། ེད་ ིསངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ནས་ ོགས་དན་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༣ ཡེ་ ས་དེ་ལ།

ོད་ ིས་དད་སེམས་ ེད་ ལ་ལ་དད་སེམས་ ེད་ ས་ན། ་བ་ཅི་ཡང་བ བ་པར་ ས་ཞེས་ག ངས་པས།
༢༤ ་ ག་དེའི་ཕ་ཡིས་དེ་ཐག་ ་ ད་ཆེན་པོས༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། དེ་མ་ཐག་ ་མིག་ ་དང་བཅས་ཏེ་ ད་
ཆེན་པོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽། ང་ལ་དད་སེམས་ཡོད་དོ༎ འོན་ ང་ངའི་དད་སེམས་ལ་ ོབས་མེད་པས། གཙ་
བོས་ ོགས་དན་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༥ ཡེ་ ས་མི་ཚགས་ ག་འོངས་པ་གཟིགས་ནས། གདོན་འ ེ་དེ་ལ།

གས་འ ེ་ ོད། བདག་གིས་ ོད་ཁོའི་ཁོང་ནས་ ིར་ ད་དེ། ར་འ ལ་མི་ཆོག་ཅེས་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་
བཀའ་བ ོན་པ་ན། ༢༦ གདོན་འ ེས་ ད་བཏོན་ཅིང་། ་ ག་ ོ་ནད་ ག་པོས་གཟིར་ཙམ་ ས་ནས་ ིར་
ཐོན་པ་དང་། ་ ག་ཤི་བ་ ར་བ ལ་བས། མི་ཚགས་ལས་མང་ཆེ་བས་ཁོ་རང་ཤིའོ་ཞེས་ཟེར། ༢༧ ཡེ་ ས་
ཁོའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ་བ ོར་བས། ཁོ་རང་ཡར་ལངས་སོ༎

༢༨ ཡེ་ ་ཁང་པའི་ནང་ ་ཕེབས་པ་ན། གས་ ས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་དེ་མཐར་
བ ོད་མི་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༢༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོན་ལམ་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་འདིའི་མཚམས་ ། ང་
གནས་ཞེས་པའི་ཡིག་འ ་གཉིས་ཡོད།༽བཏབ་མཁན་ མས་ ིས་གདོན་འ ེ་འདིའི་རིགས་ ིར་ ད་ ས་བ་
ལས། གཞན་ ས་ ང་མི་ནས་ཞེས་ག ངས།༼ཡང་ན། དེ་མཐར་བ ོད་པར་མི་ ས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽

༣༠ ཡེ་ ་ ལ་དེ་དང་ ལ་ནས། ག་ལིལ་ ལ་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ཡེ་ ས་མི་གཞན་ ིས་མ་ཤེས་ན་
བཟང་བར་དགོངས་པས། ༣༡ གས་ ས་ མས་ལ། མིའི་ ་བདག་གཞན་ ི་ལག་ལ་ ད་ནས་དེ་དག་གིས་
གསོད་པར་འ ར། བསད་ནས་ཉིན་ག མ་འགོར་ ེས་བདག་ ར་གསོན་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༣༢ ཡིན་
ནའང་ གས་ ས་ མས་ ིས་བཀའ་དེའི་དོན་མི་ཤེས་ལ། ཁོང་ལ་ ་བར་ཡང་མ་ ོབས་སོ༎

༣༣ ཁོ་ཚ་ ་ཕར་ན་ མ་ ་ ེབས་ ེས། ཡེ་ ས་ཁང་པའི་ནང་ ་ཕེབས་ནས་ གས་ ས་ མས་ལ། ོད་
ཅག་གིས་ལམ་བར་ ་ཅི་ལ་ ེང་མོལ་ ེད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། ༣༤ གས་ ས་ མས་ ིས་ལན་ཅི་ཡང་
མ་བཏབ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ལམ་བར་ ་ ་མཆོག་ ་ ར་བ་ཡིན་པའི་ ོར་ལ་ ོད་ ེང་ ས་པ་
ཡིན། ༣༥ ཡེ་ ་མར་བ གས་ ེས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ ང་ ་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་
འགོ་བ་ ེད་འདོད་ན། དེ་ནི་མི་ཚགས་ ི་ ེས་མ་དང་ཞབས་ ི་བ་ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༣༦ དེ་ནས་ ་

ག་ ང་ ང་ཅིག་ ིད་འོངས་ནས། གས་ ས་ མས་ ི་ ོད་ ་འ ེང་བ ག་པ་དང་། ཡང་དེ་པང་ ་
ངས་ནས། དེ་དག་ལ། ༣༧ བདག་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ ་ ག་ ང་ ང་འདི་ ་ ་ཞིག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ན། དེ་

ནི་བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པ་ཡིན། བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་འདོད་པ་ མས་ ིས་བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར། བདག་མངགས་མཁན་དེ་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༣༨ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་བ ར་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་
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པ་ཞིག་མཐོང་ནས་དེ་ལ་བཀག་འགོག་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ངེད་ཅག་གི་ ེས་ ་ གས་པ་ཞིག་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་ལ་བཀག་འགོག་ ེད་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་
མཚན་བ ར་ནས་མ ་ ས་ ད་པར་ཅན་བ ན་ ེས། འ ལ་ ་བདག་ལ་ ར་བ་འདེབས་མཁན་ཞིག་འ ང་
མི་ ིད། ༤༠ ངེད་ཅག་ད ་ ་མ་བ ང་ན། དེ་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་ ེད་པ་ཡིན།

༤༡ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཏོགས་པ་ཤེས་ནས། ་
ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ་ཕོར་བ་གང་ ིན་ན། དེ་ལ་ ་དགའ་མི་འཐོབ་ཀ་མེད་ཡིན།

༤༢ བདག་ལ་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་ཞིག་འ ེལ་ ་བ ག་ན། དེའི་ ེ་ལ་ ོ་རིང་བཏགས་ནས་ ་མཚའི་
ནང་ ་ག ག་ན་དགའ་འོ༎ ༤༣ ོད་ ི་ལག་པ་ཡ་གཅིག་གིས་ ོད་རང་འ ེལ་ ་བ ག་ན། ལག་པ་དེ་ཆོད་
ཅིག ༤༤ ོད་ ི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཐོབ་པ་ནི། ལག་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ ང་ད ལ་
བར་ ང་ནས་ཞི་བ་མེད་པའི་མེ་ནང་ ་འ ག་པ་ལས་བཟང་ངོ་༎ ༤༥ ོད་ ི་ ང་བ་ཡ་གཅིག་གིས་ ོད་
འ ེལ་ ་བ ག་ན། ང་པ་དེ་ཆོད་ཅིག ༤༦ ོད་ ོལ་བཞིན་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཐོབ་པ་ནི། ང་བ་
གཉིས་ཡོད་ ང་ད ལ་བར་བ ར་བ་ལས་བཟང་ངོ་༎ ༤༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་མིག་ཡ་གཅིག་གིས་ ོད་འ ེལ་ ་
བ ག་ན། མིག་དེ་ ས་ཤིག ོད་ལ་མིག་གཅིག་ལས་མེད་པར་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་པ་ནི། མིག་གཉིས་ཡོད་

ང་ད ལ་བར་བ ར་བ་ལས་བཟང་ངོ་༎ ༤༨ ད ལ་བར་འ ་ལ་འཆི་བ་མེད་ཅིང་། མེ་ལ་ཞི་བ་མེད།
༤༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མེ་ནི་ ་བཞིན་མི་རེ་རེ་ལན་ ་བར་ ེད་ངེས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ་མཚམས་

འདིར། མཆོད་དངོས་ཐམས་ཅད་ ས་ ོལ་དགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༥༠ ་ནི་བཟང་ཡང་། ནམ་ཞིག་ ོ་བ་
ཤོར་ན། དེ་ལ་ འོ་ཞེས་ཟེར་རམ། ོད་ཅག་ ོད་ ་ ་ཡོད་ཅིང་། ཕན་ ན་འ ིག་མ ན་ ང་ན་བཟང་ངོ་
ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༠ ཡེ་ ་ ལ་དེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ། ཡ་ ་ འི་མཐའ་མཚམས་ ་ཕེབས་ཤིང་ཡོ་དན་གཙང་བོར་
བ ལ་བ་ན། མི་ཚགས་ ར་ཡང་ཁོང་གི་ ང་ ་འ ས་པས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ ར་བཞིན་བཀའ་

ོབ་གནང་།
༢ ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ། ང་མ་དོར་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅེས་ཉམས་ཚད་ལེན་ ིར་ ིས་

པས། ༣ ཡེ་ ས་ལན་ ། མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་བ ོས་ཞེས་ ིས། ༤ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། མོ་ཤེས་དོར་
ཡིག་ ིས་ ེས་ ང་མ་དོར་ཆོག་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༥ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ོང་བོར་
གནས་པ་མཐོང་བས། ིག་ ོལ་དེ་ ོད་ཅག་ལ་ ིས་པ་ཡིན། ༦ འོན་ ང་། ཐོག་མར་འཇིག་ ེན་འགོད་ ས།

་ཡིས་མི་ལ་ཕོ་དང་མོ་བཀོད་པ་ཡིན། ༧ དེའི་ ིར། མི་ནི་ཕ་མ་དང་ ལ་ནས། ང་མ་དང་མཉམ་ ེབ་ ིས་
དེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ ་འ ར་ངེས། ༨ དེ་ ར་ན། ཁོ་གཉིས་ནི་ ས་པོ་གཅིག་ ་འ ར་བས། ོ་ ག་ནི་ ས་
གཉིས་མ་ཡིན་པར་ ས་གཅིག་ཡིན་ནོ༎ ༩ དེ་བས། ་ཡིས་མཉམ་ ེབ་མཛད་པ་དེ། མིས་སོ་སོར་དགར་མི་ ང་
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ཞེས་ག ངས། ༡༠ ཁང་པའི་ནང་ ་ཕེབས་ ེས། གས་ ས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དོན་དེ་ ས་པ་ན། ༡༡ ཡེ་ ས་
དེ་དག་ལ། ང་མ་དོར་ཏེ་ ད་མེད་གཞན་ལེན་པ་ནི། ལོག་གཡེམ་ལ་བ ི་ཞིང་རང་གི་ ང་མ་ལ་འོས་མེད་

ས་པ་ཡིན། ༡༢ ང་མས་རང་གི་ ོ་ག་དོར་ཏེ་གཞན་ལ་བག་མར་སོང་ན། དེ་ཡང་ལོག་གཡེམ་ལ་བ ིའོ་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༡༣ མི་འགའ་ཞིག་གིས་ ་ ག་ ིད་དེ་ཡེ་ ར་མཇལ་ ་འོངས་པ་དང་། ཡེ་ ས་དེ་ལ་ ག་རེག་པར་
གནང་བར་རེ་བ་ལ། གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་ཚར་ ིགས་དམོད་ ས། ༡༤ ཡེ་ ས་དེ་གཟིགས་ནས་ གས་

ོས་ཏེ། གས་ ས་ མས་ལ། ་ ག་དེ་དག་བདག་གི་གམ་ ་ཐོངས་ཤིག དེ་དག་འགོག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་ ་ ་འདི་ ་ ་དབང་བ་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་
བ་ཞིག་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་མཁན་ མས་ ིས། ིས་པའི་ ལ་ ིས་དང་ ་མ་ ངས་ན་བ ོད་པར་མི་

ས་ཞེས་ག ངས་ནས། ༡༦ ིས་པ་པང་ ་བ ང་ ེ། དེ་དག་ལ་ ག་རེག་ཅིང་ ིན་ བས་གནང་།
༡༧ ཡེ་ ་ ིར་ཐོན་ཏེ་ལམ་ལ་ཕེབས་པར་ ོམ་པའི་ཚ། མི་ཞིག་ ག་འོང་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ས་མོ་ས་ལ་

བ གས་ཏེ། ཁོང་ལ། ེ་ ོབ་དཔོན་བཟང་བོ། ངས་ཇི་ ར་ ས་ན་ད་གཟོད་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་
པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༡༨ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་བཟང་བོ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། ་ལས་
གཞན་བཟང་བོ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༡༩ བཀའ་ མས་ནི་ ོད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར་ཏེ། མི་བསད་མི་ཆོག ་
འ ོག་ ས་མི་ཆོག ལོག་གཡེམ་ ས་མི་ཆོག དཔང་བོ་ ན་མ་ ས་མི་ཆོག མི་ལ་ ོང་རེག་ ་འ ག་མི་ ང་།
ཕ་མ་ལ་ ི་ ་བ བ་དགོས་པ་དེའོ་ཞེས་ག ངས། ༢༠ དེས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། འདི་དག་ནི་བདག་
གིས་ ང་ འི་ ས་ནས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་གིན་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༡ ཡེ་ ས་དེ་ལ་གཟིགས་ཤིང་། དེ་ལ་ ིང་
བ ེ་བར་ ར་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ད་ ང་དོན་ཞིག་བ བ་མི་འ ག་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ལ་ཅི་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་བཙང་ནས་ ང་བོ་ མས་ལ་ ིན་པར་ཐོངས་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོད་ལ་ ་ནོར་
འཐོབ་པར་འ ར། དེ་ནས་ ོད་བདག་གི་ ེས་ ་འ ང་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢༢ ཁོས་བཀའ་དེ་ཐོས་པ་ན། ངོ་
མདོག་འ ར་ཅིང་སེམས་ ལ་དང་བཅས་ཏེ་སོང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་ནོར་ ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན།

༢༣ ཡེ་ ས་མཐའ་འཁོར་ ་གཟིགས་ཙམ་མཛད་ ེས། གས་ ས་ མས་ལ། ནོར་བདག་ནི་ ་ཡི་ ལ་
ིད་ ་བ ོད་པ་ནི་ཇི་འ འི་དཀའ་བ་ལ་ཨང་ཞེས་ག ངས་པ་ན། ༢༤ གས་ ས་ མས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་

ངོ་མཚར་བར་ ར་བས། ཡང་ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། གསར་ ་ མ་པ། ནོར་ལ་ཞེན་པའི་མི་ནི་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་
བ ོད་པ་ནི་ཇི་འ འི་དཀའ་བ་ལ་ཨང་། ༢༥ ་མོང་ཁབ་མིག་ནས་འ ལ་བ་ནི། ནོར་བདག་ ་ཡི་ ལ་ ིད་

་འ ོ་བ་ལས་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༢༦ གས་ ས་ མས་ ར་ལས་ ང་ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏེ། ཁོང་ལ། འོ་ན།
་ཞིག་ ོབ་པར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༧ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚར་གཟིགས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། མིས་ ོབ་པར་མི་ ས་
ང་། ་ཡིས་ ོབ་པར་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཅི་ཡང་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།



མཪ་ 10 1539

༢༨ པེ་ ོས་ཁོང་ལ། གཟིགས་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཡོད་ཚད་ ོས་བཏང་ ེ་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ཟིན་
ཞེས་ ས་པས། ༢༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་དང་
འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་ཁང་བའམ། ་ ་དང་། ིང་མོ་དང་། ཕ་མ་དང་། ་ ་མོ་དང་། ས་ཞིང་སོགས་གང་
ཡིན་ ོས་བཏང་བ་ལ། ༣༠ ེ་བ་འདི་ལས་ བ་བ ས་ ག་པའི་ཁང་བའམ། ་ ་དང་། ིང་མོ་དང་། མ་དང་།

་ ་མོ་དང་། ས་ཞིང་འཐོབ་པར་འ ར་ལ། དེ་དང་མཉམ་ ་ ག་ལའང་ ོར་ཡང་། མ་འོངས་པར་མཐའ་
མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ༣༡ ཡིན་ནའང་། ོན་ ་ ེབས་པ་མང་པོ་ ེས་ ་ ས་པར་འ ར་བ་དང་།

ེས་ ་ ས་པ་མང་པོ་ ོན་ ་གནས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༣༢ ཁོ་ཚ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ཡེ་ ་ ོན་ ་ཕེབས་ ིན་ཡོད་པ་ལ། གས་ ས་ མས་ངོ་མཚར་

ཞིང་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ ང་ ག་གིན་མཆིས། ཡང་ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ ང་ ་བོས་ནས།
ཁོང་ཉིད་འ ད་པར་འ ར་བའི་དོན་ མས་དེ་དག་ལ་ག ངས་པ་འདི་ ་ ེ། ༣༣ ོས་དང་། ངེད་ཅག་ཡེ་ ་
ཤ་ལེམ་ ་འ ོའོ༎ དེ་ ་མི་ ་བདག་གཞན་ ིས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཆོས་པའི་ལག་ ་ ོད་ཅིང་། དེ་
དག་གིས་བདག་ལ་ ོག་ ིམས་བཅད་དེ་ ི་ ེ་མིའི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར། ༣༤ དེ་དག་གིས་བདག་ ེད་ ད་

ེད་ཅིང་། གདོང་ལ་མཆིལ་མ་འདེབས་པ་དང་ ག་གིས་ག ་བ་སོགས་ ས་ཏེ་གསོད་པར་འ ར་ཡང་། ཉིན་
ག མ་ ི་ ེས་ ་བདག་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༣༥ ཟ་བད་ ཱའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ ང་ ་འོངས་ནས། ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་
གཉིས་ ིས་ ེད་ལ་ཅི་ ས་ན། ེད་ ིས་འ བ་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ོད་གཉིས་ལ་ཅི་འ བ་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༣༧ དེ་གཉིས་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་
གཉིས་ནི་ ེད་ ི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ ། གཅིག་ནི་གཡོན་དང་། གཅིག་ནི་གཡས་ ་འ ག་ ་འ ག་རོགས་
ཞེས་ ས། ༣༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ ིས་ཅི་ ་དགོས་པ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག བདག་གིས་འ ང་བར་
འ ར་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ཕོར་བ་དེ་ ོད་གཉིས་ ིས་འ ང་བར་ ས་སམ། བདག་གིས་གསོལ་བའི་ ས་དེ།

ོད་གཉིས་ ིས་གསོལ་ ས་སམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༣༩ དེ་གཉིས་ ིས་ངེད་ཅག་གིས་ ས་སོ་ཞེས་ ས། ཡེ་ ས་
འདི་ ད་ ། བདག་གིས་འ ང་བའི་ཕོར་བ་དེ་ ོད་གཉིས་ ིས་ ང་འ ང་དགོས། བདག་གིས་གསོལ་བའི་

ས་དེ་ ོད་གཉིས་ ིས་ ང་གསོལ་དགོས། ༤༠ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་གཡས་གཡོན་ ་ ོད་པ་ནི། བདག་
གིས་གནང་ཆོག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དེ་ནི་བདག་གི་ཡབ་ ིས་ འི་ཆེད་ ་ ་ ིག་ ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་
གནང་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༤༡ གས་ ས་གཞན་བ ་བོས་དེ་ཐོས་ནས། ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ཁོང་ ོ་ལངས།
༤༢ ཡེ་ ས་དེ་དག་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ི་ ེའི་མི་ མས་ལ་ ེ་བོ་ཞེས་ཁོ་
ཚར་བདག་ ོང་ ེད་མཁན་དང་། ོན་ཆེན་པོས་དབང་བ ང་ནས་ཁོ་ཚར་བདག་དོམ་ ེད་ ིན་མཆིས།



1540 མཪ་ 10 – 11

༤༣ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་དེ་ ར་མ་ཡིན་པར། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་ཆེན་པོར་འ ར་
འདོད་ན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཞབས་ ི་བ་ ེད་དགོས། ༤༤ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་འགོ་བར་འ ག་
འདོད་ན། དེ་ནི་མི་ཚགས་ ི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ༤༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་ ་བདག་འ ོན་པ་ནི།
གཞན་ ི་ཞབས་ ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པར། གཞན་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་ ་འོངས་ཤིང་། ད་

ང་མི་མང་པོ་ ་ཆེད་ ་རང་ ོག་འདོར་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༤༦ ཡེ་ ་ ཱེ་ ་ཀོ་ལ་ཕེབས་ཏེ། གས་ ས་ མས་དང་། དེ་མིན་མི་མང་པོ་དང་མཉམ་ ་ ཱེ་ ་ཀོ་ནས་

ཐོན་པའི་ཚ་ན། ཏི་ ཱའི་ ་བར་ཏི་ ཱ་ ་ཞེས་པའི་ ོང་མོ་བ་མིག་ཞ་ར་ཞིག་ལམ་འ མ་ ་བ ད་འ ག
༤༧ དེས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ཕེབས་ ིན་པ་ཐོས་པས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ེ་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ཡེ་ ་
ལགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་རོགས་ཞེས་ཟེར། ༤༨ མི་མང་གིས་དེ་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་ཏེ། ད་མ་བ ག་
བཅས་བ ལ་ནའང་། ཁོས་ ར་ལས་ ང་ ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། ེ་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ལགས། ང་ལ་ ིང་

ེ་བ ེད་རོགས་ཞེས་ཟེར། ༤༩ ཡེ་ ་ ང་ཙམ་བ གས་ཏེ། ཁོ་རང་ ིད་ཤོག་ཅེས་ག ངས། ཁོ་ཚས་ཞ་ར་དེ་
བོས་ནས། འདི་ ད་ ། སེམས་བདེ་བའི་ངང་ནས་ཡར་ལོངས་ཤིག ཁོང་གིས་ ོད་འབོད་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས།
༥༠ ཞ་ར་དེས་ ་བ་ཡང་ག ག་ ེ། ཡར་ ིང་ནས་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིན། ༥༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ ི་

ིར་ཅི་ ་དགོས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཞ་ར་དེས་འདི་ ད་ ། ེ་ ཱ་པོ་ ་ལགས།༼ ོབ་དཔོན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽
ངས་མཐོང་བར་འདོད་ཅེས་ ས་པས། ༥༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་སོངས་ཤིག ོད་ ི་དད་སེམས་ ིས་ ོད་
རང་བ བས་སོ་ཞེས་ག ངས་པ་ན། ཞ་ར་དེ། དེ་མ་ཐག་ ་མཐོང་བར་ ར་ཏེ། ཡེ་ འི་ ེས་དེད་ནས་སོང་ངོ་༎

༡༡ ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཉེ་བའི་བེད་ ཱ་གེ་དང་བེད་ཨན་ ཱའི་གནས་ཏེ། ཁ་
ར་བོའི་རི་ལ་ཕེབས་པའི་ཚ། ཡེ་ ས་ གས་ ས་གཉིས་མངགས་ནས། ༢ དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ཁ་

གཏད་ ི་ ེ་བའི་ནང་ ་སོང་དང་། ེ་བའི་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། བཞོན་པ་ ེད་མ་ ོང་བའི་བོང་ ག་ཅིག་
དེར་བཏགས་ཡོད་པས། དེ་བ ོལ་ནས་བདག་གི་གམ་ ་ ིད་ཤོག ༣ གལ་ཏེ་མི་གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ཅིའི་

ིར་དེ་ ར་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་འ ི་ན། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་དེ་མཁོ་བ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་དང་། མི་དེས་ ོད་
ཚར་དེ་མ་ཐག་ ིད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༤ དེ་དག་སོང་བ་ན། བོང་ ག་ཅིག་ ོའི་ ི་རོལ་ ི་ ང་ལམ་

་བཏགས་འ ག་པ་མཐོང་བས་དེ་བཏང་ངོ་༎ ༥ དེར་འ ེང་འ ག་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གིས། ོད་ཅག་གིས་
བོང་ ག་བཏང་ནས་ཅི་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༦ གས་ ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ས་ག ངས་པ་བཞིན་ལན་
བཏབ་པས། མི་དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚར་འ ིད་ ་བ ག ༧ དེ་དག་གིས་བོང་ ག་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིད་འོངས་པ་
དང་། རང་གི་ ་བ་བོང་ འི་ ེང་ ་བཀབ་ ེ། ཡེ་ ་དེར་བཅིངས། ༨ མི་མང་གིས་ ་བ་ལམ་ ་བཏིངས་པ་
དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ཞིང་ཐང་གི་ ོང་བོའི་ཡལ་ག་བཅད་ནས་ལམ་ ་བཏིངས། ༩ འི་མ ན་ བ་

་བ ོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། ཧོ་ཤན་ །༼ཧོ་ཤན་ འི་ཐོག་མའི་དོན་ནི་ བས་
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འི་དོན་ཡིན་མོད། འདིར་བ ོད་པའི་ཚག་གོ།༽གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ནས་འོངས་པ་དེ་ལ་བ ོད་པར་འོས།
༡༠ མ་འོངས་པར་འ ང་བར་འ ར་བའི་ངེད་ ི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་ ལ་ ེ་ནི་བ ོད་པར་འོས། ་ ་གནས་
པའི་ཧོ་ཤན་ ་ཞེས་ཟེར། ༡༡ ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་ནས་དམ་པའི་གནས་ ་ གས་པ་དང་། མཐའ་
འཁོར་ ི་ཅ་དངོས་ ་ཚགས་ལ་ཞིབ་གཟིགས་མཛད། ས་མི་ ་བས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་དང་མཉམ་ ་
བེད་ཨན་ ཱ་ལ་ཕེབས་སོ༎

༡༢ ི་ཉིན། ཁོ་ཚ་བེད་ཨན་ ཱ་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ཡེ་ ་ཤིན་ ་བ ེས་པས། ༡༣ ང་རིང་བའི་ས་ན་སེ་
ཡབ་ཤིང་ཞིག་དང་། དེར་ལོ་མ་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས། ཤིང་ ོང་ལས་ཤིང་ཏོག་ ེད་པར་དགོངས་ནས་དེ་ ་
ཕེབས་ ང་། ཤིང་ ོང་གི་གམ་ ་ཕེབས་པ་ན། ལོ་མ་ལས་ཅི་ཡང་མ་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སེ་ཡབ་ཤིང་གི་
འ ས་ ་ ད་པའི་ ས་མ་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ ཡེ་ ས་ ོང་བོ་དེ་ལ། དེ་རིང་ནས་བ ང་། ོད་ ི་འ ས་ ་བཟའ་
མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་པ་དང་། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ ང་ཐོས་པར་ ར།

༡༥ ཁོ་ཚ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། ཡེ་ ་དམ་པའི་གནས་ ་ ོན་ནས་དེར་ཉོ་འཚང་ ེད་མཁན་
མས་མཐར་བ ད་ཅིང་། ད ལ་ཊམ་བ ེ་མཁན་ ི་ཅོག་ཙ་དང་། ག་རོན་འཚང་མཁན་ ི་འ ག་ ེགས་
མས་བ ེལ། ༡༦ དེ་མིན་ ོད་ཆས་ཐོགས་ཏེ་དམ་པའི་གནས་ནས་སོང་མི་ཆོག་པར་མཛད་ ེས། ༡༧ དེ་དག་

ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གི་གནས་དམ་པ་ལ་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་ལམ་འདེབས་སའི་གནས་
ཞེས་འབོད་དོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ན་ཚང་ ་བ ར་འ ག་ཅེས་བཀའ་ ོབ་གནང་ངོ་༎
༡༨ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས། ཡེ་ ་བ ོངས་པར་ཐབས་འགོད་
དགོས་པར་བསམ་ཡང་། ཁོང་ལ་ ག་ནས་བ ད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ངོ་མཚར་ ་
བ ི་བཞིན་ཡོད། ༡༩ ཡེ་ ་དགོང་མོའི་ ས་ ་ ན་པར་ ི་རོལ་ ་ཕེབས་ ིན་མཆིས།

༢༠ ་མོར། ཁོ་ཚ་དེ་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ ས་ ། སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ མ་པར་ ར་
འ ག་པ་མཐོང་ནས། ༢༡ པེ་ ོས་ཡེ་ འི་ག ངས་པ་ཡིད་ལ་ ན་ཏེ། ཁོང་ལ། ེ་ ཱ་པི་ལགས། གཟིགས་དང་།

ེད་ ིས་དམོད་པའི་སེ་ཡབ་ཤིང་དེ་ མ་པར་ ར་འ ག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༢༢ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་
་ལ་དད་སེམས་ ིས་དང་། ༢༣ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་ ་ཞིག་སེམས་ ་

དོགས་པ་མེད་ཅིང་རང་གིས་བཤད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན། རི་འདི་ལ། ོད་འདི་ནས་ ོས་ཏེ་ ་མཚའི་ནང་ ་
མཆོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་། ཁོ་ལ་འ བ་ ་འ ག་ངེས། ༢༤ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་
ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་ཅི་ ས་ ང་། འཐོབ་པར་འ ར་བ་དེར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་འཐོབ་
པར་ངེས། ༢༥ ོད་ཅག་འ ེང་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ས་ ། ་ཞིག་གིས་ ོད་ཚར་ཕོག་ ག་བཏང་བ་

ན་ན། དེ་མ་ཐག་ ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་བ གས་པའི་ཡབ་
ིས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས། ༢༦ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ་ཡངས་ ་མ་བཏང་ན།



1542 མཪ་ 11 – 12

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་བ གས་པའི་ཡབ་ ིས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ིད་
༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ་ཚན་པ་འདི་མེད།༽ཅེས་ག ངས།

༢༧ ཁོ་ཚ་ ར་ཡང་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། ཡེ་ ་དམ་པའི་གནས་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། མཆོད་དཔོན་
ི་འགོ་བ་དང་ཆོས་པ། དེ་མིན་ ན་པོ་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་ནས། ༢༨ ཁོང་ལ། ོད་ ིས་དབང་གང་

ལ་བ ེན་ནས་དོན་འདི་དག་བ བས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ལ་དབང་ཆ་འདི་ ེར་མཁན་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་
ལ། ༢༩ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ི་བ་ཞིག་འ ི་བར་ ་ ེ། ོད་ཅག་གིས་ལན་འདེབས་ ས་
ན། བདག་གིས་དབང་ཆ་གང་ལ་བ ེན་ནས་དོན་འདི་དག་བ བས་པ་ ོད་ཚར་འཆད་དོ༎ ༣༠ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་

ས་གསོལ་དེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོངས་སམ། ཡང་ན་མིའི་རིགས་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་
བདག་ལ་ལན་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༣༡ དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ནས་འོངས་སོ་ཞེས་ ས་ན། ཁོས་འདི་ ད་ ། འོ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་ལ་དད་སེམས་མེད་
པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༣༢ མི་ ལ་ནས་འོངས་སོ་ཞེས་ཟེར་མི་ ས་ཏེ། མི་སེར་ལ་ ག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་
ཚགས་ ིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ང་ ོན་པར་བ ར་བར་ ེད་ཅེས་ལབ་ ེང་ ས་པ་དང་། ༣༣ ཡེ་ ་ལ་ལན་ ། ངེད་
ཅག་གིས་མི་ཤེས་ཞེས་ ས། དེ་ནས་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ང་དབང་ཆ་གང་ལ་བ ེན་ནས་འདི་
དག་བ བས་པའི་ ལ་ ོད་ཅག་ལ་མི་བཤད་དོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༢ ཡེ་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ། མི་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་བ གས་ཤིང་། མཐའ་འཁོར་
་ར་བས་བ ོར་བ་དང་། དེའི་ནང་ ་ཆང་བཙར་སའི་ ིང་ ་དང་སོ་ ོང་བ ིགས་ནས་ར་བ་

གཉེར་མཁན་ཞིག་ལ་ ས་ཏེ། ལ་ ེ་གཞན་ ་ ིན། ༢ འ ས་ ་ལེན་པའི་ ས་ལ་རན་ ས། གཡོག་པོ་ཞིག་ར་
བ་གཉེར་མཁན་དེའི་སར་མངགས་ཏེ། ར་བ་གཉེར་མཁན་དེའི་ལག་ནས་ ན་འ མ་ར་བའི་འ ས་ ་ ད་

་སོང་། ༣ ར་བ་གཉེར་མཁན་ ིས་དེ་བ ང་ནས་བ ངས་ ེས། ལག་ ོང་ ་ ིར་འ ོ་ ་བ ག ༤ ར་ཡང་
གཡོག་པོ་ཞིག་དེ་དག་གི་སར་མངགས་པ་དེ་ཡང་། དེ་དག་གིས་མགོ་བོ་བཅག་ཅིང་བ ས་བཅོས་མང་ ་ ས།
༥ ེས་ ་ཡང་གཡོག་པོ་ཞིག་མངགས་ ང་དེ་དག་གིས་བསད་པ་མ་ཟད། དེའི་ ེས་ ་ཡང་གཡོག་པོ་འགའ་
ཞིག་མངགས་ ང་། འགའ་ཞིག་དེ་དག་གིས་བ ངས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་དེ་དག་གིས་བསད་དོ༎ ༦ ན་
འ མ་ར་བའི་བདག་པོ་ལ་གཅེས་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ ེས་ ་མངགས་སོ༎ དེ་ནི་ཁོ་ཚས་ངེས་པར་ ་
ངའི་ ་ལ་བ ི་བ ར་ ་དགོས་ཞེས་ ས། ༧ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ར་བ་གཉེར་མཁན་དག་གིས་ཕན་

ན་ལ། འདི་ནི་ ན་འ མ་ར་བ་འདིའི་བདག་པོ་རེད། ཤོག་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་བསད་ན། ནོར་
ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཏེ། ༨ ཁོ་བ ང་ནས་བསད་དེ། ན་འ མ་ར་བའི་ ི་རོལ་ ་
ག གས། ༩ འོ་ན། ན་འ མ་ར་བའི་བདག་པོས་ཅི་ ེད་དགོས་ཤེ་ན། ཁོས་ ན་འ མ་ར་བ་གཉེར་མཁན་དེ་
དག་ཚར་བཅད་ནས། ན་འ མ་ར་བ་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ ་དགོས། ༡༠ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བཟོ་བས་དོར་
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བའི་ ོ་དེ་ཁང་ ར་ ི་ ིང་ ོ་ ་ ར་འ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ༡༡ འདི་ནི་གཙ་བོའི་མཛད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་
གི་མིག་ལམ་ནས་ཅི་འ ིས་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཞལ་ཆད་དེ་ ོད་ཅག་གིས་བ གས་མ་ ོང་ངམ་
ཞེས་ག ངས། ༡༢ ཁོ་ཚས་དཔེ་འདི་ལས་ཁོ་ཚ་ ོན་པ་ཤེས་ནས། ཁོང་ཉིད་ག ང་བར་ མ་ཡང་། མི་སེར་ལ་

ག་ནས་ཁོང་དང་ ལ་ཏོ༎
༡༣ ེས་ ། ཁོང་གི་བཀའ་གང་ཞིག་གིས་ཁོང་ཉིད་བ ག་ ་འ ག་ ིར། དེ་དག་གིས་ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་

དང་ཧེ་རོ་ ེ་བ་འགའ་ཡེ་ འི་ ང་ ་མངགས། ༡༤ དེ་དག་འོངས་ནས། ཁོང་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་
གིས་ ེད་ ི་ གས་ མ་དག་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ། ེད་ ིས་ འི་ཁ་ངོ་ལའང་མི་གཟིགས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ེད་ ིས་མིའི་ག གས་ ད་ལ་མི་གཟིགས་པར། གས་ མ་དག་གིས་ ་ཡི་བཀའ་ ོག་གིན་ཡོད། ཀེ་ ཱ་ལ་
ལ་འཇལ་ན་འ ིག་གམ་མི་འ ིག ༡༥ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་དམ་མི་ ོད་ཅེས་ ས། ཡེ་ འི་དེ་དག་གི་སེམས་

དོན་མ ེན་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་བདག་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་ཡིན། ད ལ་ཊམ་ཞིག་
བདག་ལ་ ོན་དང་ཞེས་ག ངས། ༡༦ དེ་ མས་ ིས་ད ལ་ཊམ་ཞིག་ ིར་ཡོང་བ་དང་། ཡེ་ ས་དེ་ མས་ལ་
ད ལ་ཊམ་ ེང་གི་རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་ འི་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ན། དེ་ མས་ ིས་ཀེ་ ཱའི་ཡིན་ཞེས་ ས་
སོ། ༡༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཀེ་ ཱ་ལའི་དངོས་པོ་ཀེ་ ཱ་ལར་ ོད་དགོས་པ་དང་། ་ཡི་མཆོད་ ས་ ་ལ་ད ལ་
དགོས་ཞེས་ག ངས་པས། དེ་དག་ཁོང་ལ་ངོ་མཚར་བར་ ར།

༡༨ ཱད་ ་ཀི་བ་ མས་ ིས་ ན་པར་ ར་གསོན་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པར་བཤད་པས། དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ལ།
༡༩ ོབ་དཔོན་ལགས། མོ་ཤེས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་ ་མ་ ང་བར་ཤི་ ེས། དེའི་ ་བོས་ཁོའི་ ང་མ་ ངས་ཏེ།

་བོའི་ཆེད་ ་མི་རབས་ ེས་མ་ ེལ་ཆོག་ཅེས་ཟེར། ༢༠ ོན་ཆད། ལ་ཞིག་ ་ ན་བ ན་ཡོད་ལ། ན་ཆེ་
བས་ ང་མ་ ངས་ ང་ ་མེད་པར་ཤི། ༢༡ ཡང་ ན་གཉིས་པས་ ང་མ་དེ་ ངས་ནས་ ་མེད་པར་ཤི། ན་
ག མ་པ་ཡང་དེ་ ར་ ས་ནས་ ་མ་ ང་བར་ཤི། ༢༢ ན་བ ན་པར་ཡང་ ་མེད་པར་ཤི་བ་དང་། ེས་ ་

ད་མེད་དེ་ཡང་ཤིའོ༎ ༢༣ ར་གསོན་པའི་ཚ། ཁོ་མོ་ནི་ ན་བ ན་ལས་ ་ཞིག་གི་ ང་མ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་བ ན་པོས་ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༤ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ ། ོད་ཅག་ནོར་
རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཞལ་ཆད་མ་ ོགས་ལ། ་ཡི་མ ་ ས་ ང་མ་ཤེས་པས་མ་ཡིན་ནམ།
༢༥ ར་གསོན་པའི་ཚ། ང་མ་ ངས་མི་ལེན་ལ་བག་མར་ཡང་མི་འ ོ་ཏེ། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཕོ་ཉ་དང་འ ་
བ་ཡིན། ༢༦ གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པའི་ ལ་ནི། ོད་ཅག་གིས་མོ་ཤེའི་དཔེ་ཆའི་ ེང་གི་ཚར་ འི་རབ་ ེད་ ་
བཀོད་ཡོད་པ་མ་བ གས་སམ། ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ། བདག་ནི་ཨབ་ ཱ་ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་དང་། ཡ་ཀོབ་

ི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཡོད། ༢༧ ་ནི་གཤིན་པོའི་ ་མ་ཡིན་པར། གསོན་པོའི་ ་ཡིན། ོད་ཅག་ལ་ནོར་བ་
ཆེན་པོ་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༨ ཆོས་པ་ཞིག་གིས་དེ་དག་གི་ ོད་ ེང་ལ་ཉན་ ེས། ཡེ་ ས་ལན་གནང་བ་ཤིན་ ་བཟང་བར་མཐོང་
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ནས། ཁོང་ལ། བཀའ་ མས་ ི་ ོད་ནས་གང་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༩ ཡེ་ ས་ལན་ ། ཆེས་གལ་
ཆེ་ཤོས་དེ་ནི། ད ི་སི་རལ་བ་ལགས། ོད་ ི་ཉོན་ཅིག གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ནི་གཙ་བོ་གཅིག་ ་ཡིན་
པས། ༣༠ ོད་ ིས་སེམས་ གས་ཡོད་ཚད་དང་། ཡིད་ཡོད་ཚད་དང་། བསམ་པ་ཡོད་ཚད་དང་། ས་ གས་
ཡོད་ཚད་ ིས་ ོ་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་གཅེས་པར་འཛན་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ༣༡ དེའི་ ེས་ ། རང་
ལ་གཅེས་པ་བཞིན་ ་རང་གི་ ིམ་མཚས་ལའང་གཅེས་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། བཀའ་ ང་འདི་གཉིས་ལས་
ཆེ་བ་ཞིག་མེད་ཅེས་ག ངས་པས། ༣༢ ཆོས་པ་དེས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ ིས་ ་ནི་གཅིག་གོ་ཞེས་པ་དེ་ཤིན་

་བདེན་ནོ༎ ཁོང་ཉིད་ལས་གཞན་ ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༣༣ དེ་མིན་སེམས་ གས་ཡོད་ཚད་དང་། བ ེ་བ་
ཡོད་ཚད་དང་། བསམ་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་ཁོང་གཅེས་པར་འཛན་པ་དང་། རང་ལ་གཅེས་པ་བཞིན་ ་རང་གི་

ིམ་མཚས་ལའང་གཅེས་པ་དེ་གཉིས་ནི། དམར་བསང་དང་མཆོད་པ་ ་ཚགས་ལས་ ང་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས།
༣༤ ཡེ་ ས་ཁོས་ལན་བཏབ་པ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་གཟིགས་ནས། ཁོ་ལ། ོད་ནི་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ནང་ ་
མི་རིང་ངོ་ཞེས་ག ངས། དེ་ནས་བ ང་། ས་ ང་ཁོང་ལ་ཅི་ཡང་ ་མ་ ོབས་སོ༎

༣༥ ཡེ་ ས་དམ་པའི་གནས་ ་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ ས་ ། དེ་དག་ལ། ཆོས་པས་ཅིའི་ ིར་
ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། ༣༦ ོན་ཆད་ ་བིད་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་བའི་ཚ། འདི་
ད་ ། གཙ་བོས་ངའི་གཙ་བོ་ལ། ོད་ངའི་གཡས་ ་ ོད་དང་། བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོད་ ི་ ང་
ེགས་ ་ ེད་ངེས་ག ངས་ཞེས་ ས་སོ༎ ༣༧ ་བིད་རང་ཉིད་ ིས་ ང་ཁོའི་མིང་ལ་གཙ་བོ་ཟེར་ན། ཁོ་ནི་ ་

བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་ ིད་དམ་ཞེས་ག ངས་པས། མི་ཚགས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ ོ་བོ་ ང་།
༣༨ ཡེ་ ས་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ཞོར་ལ། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཆོས་པ་ མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་

ཤིག ཁོ་ཚས་ ་རིང་ ོན་ནས་ས་ ོགས་ ན་ ་ ་བ་དང་། ོམ་ ང་ ་གཞན་ ིས་བདེ་མཚམས་ ་བ་ལ་
དགའ་བར་མ་ཟད། ༣༩ འ ་ཁང་གི་ ི་མཐོན་པོ་དང་། གསོལ་ ོན་ ི་ ལ་མགོ་ནས་འ ག་པར་དགའ་བ་ཡིན།
༤༠ དེ་དག་གིས་ གས་ས་མའི་ ིམ་ནོར་བཙན་ ིས་ ར་མིད་ ས་ ེས། ོན་ལམ་རིང་བོ་འདེབས་པའི་ ལ་
བ ི་བར་ ེད། དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་འཕོག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས།

༤༡ ཡེ་ ་ད ལ་མཛད་ཁང་གི་ ོ་ནས་བ གས་ཏེ། མི་ཚགས་ ིས་ད ལ་མཛད་ཁང་ ་ད ལ་ཊམ་ཇི་
ར་འཇོག་པའི་ ལ་ལ་གཟིགས་ནས་འ ག ནོར་བདག་ ོར་ཞིག་གིས་ད ལ་ཊམ་འགའ་རེ་ནང་ ་བཞག

༤༢ ད་མེད་ གས་ས་མ་ ང་བོ་ཞིག་གིས་ད ལ་ཞོ་གཉིས་ཏེ། ད ལ་ཊམ་གཅིག་བཞག་གོ། ༤༣ ཡེ་ ས་
གས་ ས་ མས་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གས་ས་མ་ ང་བོ་འདིས་

མཛད་ཁང་ ་བཞག་པའི་ད ལ་ནི་གཞན་ མས་ལས་མང་ངོ་༎ ༤༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞན་གིས་རང་ལ་ ག་
མ་ཡོད་པས་འདིའི་ནང་ ་བཞག་པ་ཡིན། འོན་ ང་། གས་ས་མ་འདིས་རང་ཉིད་ལ་མི་ ང་ཡང་། རང་ཉིད་
གསོ་ ེད་ ི་ད ལ་ཡོད་ཚད་འདིའི་ནང་ ་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎
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༡༣ ཡེ་ ་དམ་པའི་གནས་ནས་ ིར་ཕེབས་པའི་ ས་ ། གས་ ས་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ། ོབ་དཔོན་
ལགས། གཟིགས་དང་། ོ་འདི་ནི་ཇི་འ འི་ཆེ་ལ། གནས་དམ་པ་འདི་ནི་ཇི་འ འི་བ ིད་ཨང་

ཞེས་ ས། ༢ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ོད་ ིས་གནས་དམ་པ་བ ིད་ཆེ་བ་འདི་མཐོང་ ང་ངམ། མ་འོངས་པའི་ ས་ །
འདིར་ ོ་གཅིག་ ང་ ོའི་ ེང་ ་མ་བཤིག་པར་འཇོག་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༣ ཡེ་ ་ཁ་ ར་བོའི་རི་ན། དམ་པའི་གནས་དང་ཁ་གཏད་ནས་བ གས་པའི་ཚ། པེ་ ོ་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་།
ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཨན་ ེ་ཡས་བཅས་ ིས་ ར་ ་ཁོང་ལ། ༤ དོན་འདི་དག་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་འ ང་བར་
འ ར། དོན་འདི་དག་འ ང་བའི་ ས་ ་ ས་ཅི་ཞིག་ཡོད། ངེད་ཅག་ལ་ག ངས་རོགས་ཞེས་ ས། ༥ ོད་
ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ིས་ན། ་ཞིག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་བ ་ ིད་ ས་མི་ ས། ༦ མ་འོངས་པའི་ ས་ །
མི་མང་པོས་བདག་གི་མིང་གཡར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་མི་མང་པོར་བ ་ ིད་ཐེབས་ ་
འ ག་ངེས། ༧ ོད་ཅག་གིས་ག ལ་བ ེས་པ་དང་ག ལ་འ ེད་པའི་གནས་ ལ་ཐོས་ན། ག་མི་དགོས་ཏེ།
དོན་འདི་དག་ནི་འ ང་ཡང་། ད་ ང་བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ལ་ ེབས་མེད་པ་ཡིན། ༨ དམངས་ ིས་དམངས་
ལ་ ོལ་བ་དང་། ལ་ཁབ་དང་ ལ་ཁབ་ ོལ་བ། ས་ ོགས་མང་པོར་ ་གེ་དང་ས་འ ལ་འ ང་བར་འ ར་
ཡང་། འདི་ནི་གནོད་ ོན་༼གནོད་ ོན་ནི། མ་ཡིག་ ་ ེ་གཟེར་ ི་ན་ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་མགོ་བ མ་པ་
ཙམ་ཡིན།

༩ འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་མི་མང་ལ་ ད་དེ་འ ་
ཁང་གི་ནང་ནས་ ག་གིས་ག ་བ་དང་། ོད་ཅག་བདག་གི་ ེན་ ིས་ ལ་ ན་དང་ ེ་བོའི་མ ན་ ་བ ལ་
ཏེ། ཁོ་ཚ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས། ༡༠ ཡིན་ནའང་། འ ིན་བཟང་ངེས་པར་ ་དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་
བ ག་དགོས། ༡༡ མི་ མས་ ིས་ ོད་ཅག་དཔོན་པོར་ ོད་པའི་ ས་ ། ཅི་འཆད་པར་ ོན་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་
མི་དགོས་ཏེ། དེའི་ ས་ ་ ོད་ཚར་བཀའ་ཅི་ཞིག་བ ལ་ན། ོད་ཅག་གིས་དེ་ཤོད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་
ཆ་བཤད་མཁན་ནི་ ོད་ཅག་མ་ཡིན་ཏེ། གས་ཉིད་ཡིན་ནོ༎ ༡༢ ན་ ས་ ན་ ་དང་། ཕ་ཡིས་ ་འཆི་བའི་
ལམ་ ་ ོངས་པར་འ ར། ་དང་ ་མོས་ཕ་མ་ད ་ ་བ ང་ ེ། དེ་དག་གསོད་པར་འ ར། ༡༣ དེ་མིན་
བདག་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ ོད་ཅག་ལ་མི་ མས་ ང་བར་འ ར་ཡང་། མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་བཟོད་
བ ན་ ེད་ ས་ན་ ོབ་པར་འ ར།

༡༤ ོད་ཅག་གིས་འ ང་ ེད་ ག་ ོ་བ་དེ། འ ེང་མི་འོས་པའི་གནས་ ་འ ེང་འ ག་པའི་ཚ།༼ཞལ་
ཆད་འདི་ ོག་མཁན་ མས་ ིས་ངེས་པར་ ་གོ་དགོས།༽ ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ཡོད་པ་ མས་རི་མགོར་ ོས་ཤིག
༡༥ ཁང་ ད་ ་ཡོད་པ་ མས་མར་འབབ་མི་དགོས་ལ། ིམ་ ི་ཅ་ལག་ལེན་ འང་འ ོ་མི་དགོས། ༡༦ ཞིང་
ནང་ ་ཡོད་པ་ མས་ ང་གོན་པ་ལེན་པར་ ིར་འ ོ་མི་དགོས། ༡༧ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། མ་མ་དང་ ་མ་

་བའི་ ིས་པ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་བས། ༡༨ ོད་ཅག་གིས་ད ན་ ི་ ས་ལ་དོན་འདི་དག་
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དང་མི་འ ད་པའི་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་གནོད་ ོན་ཆེན་པོ་འ ང་བར་འ ར། ་
ཡི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། གནོད་ ོན་འདི་ ་ ་ཞིག་འ ང་མ་ ོང་ལ། ེས་ ་
ཡང་འ ང་བར་མི་འ ར། ༢༠ གལ་ཏེ་གཙ་བོས་ཉིན་དེ་ཇེ་ ང་ ་མ་བཏང་ན། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་
གཅིག་ ང་ ོབ་ཐབས་མི་འ ག ཡིན་ནའང་། གཙ་བོའི་བདམས་པའི་དམངས་ ི་ཆེད་ ་ཁོང་གིས་ཉིན་དེ་ཇེ་

ང་ ་གཏོང་ངེས།
༢༡ དེའི་ཚ། མི་འགའ་རེས་ ོད་ཅག་ལ། ོས་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་འདི་ན་བ གས་སོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་ ཱ་ཤི་

ཀ་ཕ་རོལ་ ་བ གས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ཆེས་ ེད་མི་ ང་། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ ན་
མ་དང་། ང་ ོན་པ་ ན་མ་ ང་ ེ། ས་ཡ་མཚར་དང་། དོན་ ད་མཚར་ཅན་བ ན་ནས། བདམས་པའི་
དམངས་ མས་ ི་མགོ་ ོར་གཏོང་ ས་ན་མགོ་ ོར་གཏོང་ངེས། ༢༣ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་གཟབ་གཟབ་ ིས་
ཤིག ོས་དང་། བདག་གིས་ ོན་ལ་ ་བ་ཅི་ ང་ ོད་ཚར་བཤད་དོ་ཞེས་ག ངས།

༢༤ ཉིན་དེ་དག་གི་གནོད་ ོན་འདས་ ེས། ཉི་མ་ནག་པོར་འ ར་ཞིང་ ་བས་འོད་མི་འ ིན་པ་དང་།
༢༥ ར་མ་ མས་གནམ་ནས་ ང་ཞིང་ནམ་མཁའ་ཡང་འདར་བར་འ ར། ༢༦ དེའི་ཚ། དེ་དག་གིས་༼མད་

ཱའི་ལེ ་ཉེར་བཞིའི་ མ་ཚན་ མ་ ་བར། ས་ ེང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽མིའི་ ་བདག་ལ་
མ ་ ས་དང་། གཟི་བ ིད་ཆེན་པོ་ ན་པར་མ་ཟད། ནམ་མཁའི་ ིན་བཞོན་ཏེ་འོངས་པ་མཐོང་བར་འ ར།
༢༧ ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་ ོགས་བཞིའམ༼ ོགས་ལ་མ་ཡིག་ ། ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽། ས་མཐའ་ནས་
གནམ་མཐའི་བར་ ་གནས་པའི་བདག་གི་བདམས་པའི་དམངས་ མས་བ ་བར་ ས།

༢༨ ོད་ཅག་གིས་སེ་ཡབ་ཤིང་ལ་དཔེ་ ངས་ན། ཡལ་ག་ལས་ལོ་མ་འ ས་པའི་ ས་ ། ོད་ཅག་གིས་
ད ར་ཉེ་ ་ ིན་པ་ཤེས་ བ་པ་ཡིན། ༢༩ དེ་ ར། ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་ བ་པ་མཐོང་ ེས། མིའི་ ་
བདག་༼མིའི་ ་བདག་ཅེས་པ་དེ། ཡང་ན་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཉེ་བར་ ེབས་ཤིང་ ོ་ ་
ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༣༠ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ས་རབས་འདི་ཕར་
མ་འདས་པར། དོན་འདི་དག་འ ང་ངོ་༎ ༣༡ གནམ་ས་གཉིས་ནི་འཇིག་ ིད་ ང་། བདག་གི་བཀའ་ནི་འཇིག་
པར་མི་འ ར་རོ། ༣༢ འོན་ ང་དེ་འ ང་བའི་ ས་ནམ་དང་ ར་མ་ནམ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡབ་ཁོ་ན་ལས་མི་

མས་ ིས་མི་ཤེས་ལ། ནམ་མཁའི་ཕོ་ཉས་ ང་མི་ཤེས་པར་མ་ཟད། ས་ ིས་ ང་ཤེས་པར་མི་འ ར།
༣༣ ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ིས། གཉིད་མ་ལོག་པར་གསོལ་བ་ཐོབས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་

ཉིན་དེ་ནམ་ཞིག་ལ་ ེབས་པ་ཤེས་ཐབས་ ལ། ༣༤ དོན་འདི་ནི་མི་ཞིག་རང་ ིམ་དང་ ལ་ནས། ལ་གཞན་
་གནས་གཡར་བར་འ ོ་བའི་ཚ། ིམ་ ི་དབང་ཆ་གཡོག་པོ་ལ་ ད་དེ། མི་རེ་རེར་རང་གི་ལས་ཀ་བགོས་

ཤིང་། ོ་ ང་བར་སད་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པ་དང་འ ། ༣༥ དེ་བས། ོད་ཅག་སད་པར་ ིས་ཤིག ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ིམ་བདག་ནམ་ཞིག་ལ་ ེབས་པ་ཤེས་མི་ ིད་དེ། དགོང་མོའམ། ནམ་ ང་ངམ། ་
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ད་ ོག་ ས་སམ། ཞོགས་པ་ ་མོར་ ེབས་ ང་ ིད། ༣༦ དེ་ ར་མ་ ས་ན། ཁོ་རང་ ོ་ ར་ ་ ེབས་ ས།
ོད་ཅག་གཉིད་ལ་ཤོར་ཡོད་ ང་ ིད། ༣༧ བདག་གིས་ ོད་ཚར་སད་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་པ་དེ། མི་ཚགས་

ལའང་དེ་ ར་ ་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ ཉིན་གཉིས་ ི་ ེས་ ་བ ོལ་ ོན་དང་། ར་མེད་ ས་ཆེན་ཡིན་ནོ༎ དེ་ ས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་
བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ ིས་གཡོ་ འི་ ོར་བ་གང་གིས་ཡེ་ ས་ག ང་བ་དང་། བ ོངས་པའི་ཐབས་

འཚལ་ ིན་མཆིས། ༢ ཡིན་ནའང་། འདི་ ད་ ། ས་ ོན་ ི་ཉིན་མོར་དེ་ ར་ ེད་མི་ ང་ ེ། མི་སེར་ མས་
འ ག་ ང་ ིད་ཅེས་ཟེར།

༣ ཡེ་ ་བེད་ཨན་ ཱ་ ་མཛ་ནད་ཅན་ཤི་མོན་ ི་ ིམ་ ་བ གས་པ་ལ། ད་མེད་ཅིག་གིས་ཀ་མ་ འི་
མ་པ་ ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ནང་ ་ ་ཏའི་ ོས་ ་ ེར་འོངས་པ་དང་། ཡེ་ ་ ན་ལ་བ གས་པའི་ བས་དང་

བ ན་ནས་ཁོང་གི་ད ་ལ་ གས། ༤ མི་འགའ་ཞིག་སེམས་ནས་ཤིན་ ་མ་དགའ་བར། འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་
ོས་ ་འདི་ ར་ ད་ཟོས་ ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ༥ ོས་ ་འདི་ནི་ད ལ་ཊམ་ ར་ ར་བ ེས་ཏེ།

ད ལ་བོར་རོགས་ ོར་ ས་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། དེ་དག་ ད་མེད་དེའི་ ེང་ ་ ོས་སོ༎ ༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་
། ཁོ་མོའི་འདོད་པ་བཞིན་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཁོ་མོ་ ག་ལ་གཏོད་པ་ཡིན། ཁོ་མོས་བདག་གི་ ས་ ེང་ ་
གས་པ་ནི་དོན་བཟང་ཞིག་ཡིན། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་ ན་ད ལ་བོ་ མས་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ོད་

པ་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ་བ་བཟང་བོ་ཞིག་བ བ་འདོད་ན་ག་ ས་ཡིན་ ང་བ བ་ཆོག ཡིན་ནའང་
བདག་ནི་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ོད་པའི་ ས་ ང་ངོ་༎ ༨ ཁོ་མོས་བ བས་པ་ནི་ཁོ་མོའི་ ས་ཚད་ཙམ་ཡིན།
བདག་ ར་འ ག་མ་ ེད་པའི་ ོན་ ་མོས་ ོས་ ་བདག་གི་ ས་ ེང་ ་ གས་པ་ཡིན། ༩ བདག་གིས་དངོས་

་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འ ིན་བཟང་འདི་གནམ་འོག་གི་ ལ་གང་ཞིག་ ་བ གས་ ང་། ད་
མེད་འདིས་ཅི་ ས་པ་ མས་ ང་དེ་དང་མཉམ་ ་ ོག་ཅིང་ ན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༠ གས་ ས་བ ་གཉིས་ལས་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ ་ ་བ་དེ་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བའི་གམ་ ་སོང་ ེ།
ཡེ་ ་དེ་དག་ལ་ ོད་ ས་པར་བཤད། ༡༡ དེ་དག་གི་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་དགའ་ ེ། ཁོ་ལ་ད ལ་ཊམ་ ེར་བར་
ཁས་ ངས་པས། ཁོས་ཡེ་ ་ཇི་ ར་དེ་དག་གི་ལག་ ་ ོད་པར་ཐབས་འཚལ་ ིན་འ ག

༡༢ ར་མེད་ ས་ ོན་ ི་ཉིན་དང་པོའམ། བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་བཤའ་བའི་ཉིན་མོར། གས་ ས་ མས་
ིས་ཡེ་ ་ལ། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་བ ོལ་ ོན་ ི་ ོན་མོ་གང་ནས་བཤམ་ ་འ ག་པར་དགོངས་པ་ཡིན་

ནམ་ཞེས་ ིས། ༡༣ ཡེ་ ས་ གས་ ས་གཉིས་མངགས་ཤིང་། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ ོང་ ེར་ ་སོང་དང་། ་
་ མ་གང་ ེར་བའི་མི་ཞིག་མ ན་ནས་འོངས་པར་འ ར་བས། ོད་གཉིས་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ། ༡༤ ཁོ་

རང་ ིམ་གང་ ་འ ལ་ན། ོད་གཉིས་ ིས་ ིམ་དེའི་བདག་པོར། ོབ་དཔོན་ ིས་འདི་ ད་ ། མ ོན་
ཁང་གང་ ་ཡོད། བདག་དང་བདག་གི་ གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་ ་བ ོལ་ ོན་ ི་ ོན་མོ་བཟའ་བར་ འོ་
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ག ངས་ཞེས་ཤོད་དང་། ༡༥ ཁོས་ ོད་གཉིས་ལ་ ོན་མོ་ལེགས་པར་བཤམས་པའི་ཐོག་ཁང་གི་ཁང་མིག་ཅིག་
ོན་པས། ོད་གཉིས་ ིས་དེ་ ་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་མོ་ ་ ིག་ ིས་ཞེས་ག ངས། ༡༦ གས་ ས་ མས་ ིར་
ད་དེ་ ོང་ ེར་ནང་ ་སོང་བ་ན། ཡེ་ ས་ཅི་ག ངས་པ་ མས་དང་འ ད་པས། དེ་གཉིས་ ིས་བ ོལ་ ོན་
ི་ ོན་མོ་བཤམས།

༡༧ ས་ བ་པ་ན། ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ཕེབས་པ་དང་། ༡༨ ཁོ་ཚ་ ན་ཐོག་ ་བ གས་ཏེ་
དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ།

ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་བདག་དང་མཉམ་ ་དགོང་ཟས་རོལ་མཁན་ཞིག་གིས་བདག་འཚང་བར་འ ར་ཞེས་
ག ངས། ༡༩ ཁོ་ཚའི་སེམས་ཤིན་ ་མི་ ིད་པར་ ར་ནས་ཁོང་ལ། ང་ཡིན་ནམ་ཞེས་མི་རེ་རེས་ ས། ༢༠ ཡེ་

ས་དེ་དག་ལ། གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་བདག་དང་མཉམ་ ་ ེར་མའི་ནང་ལག་པ་བ ག་པ་དེས་
བདག་འཚང་བར་འ ར། ༢༡ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་བདག་གི་གནས་ ལ་བཀོད་པ་བཞིན། མིའི་ ་བདག་འཆི་
བར་འ ར། ཡིན་ནའང་། མིའི་ ་བདག་འཚང་མཁན་ ི་མི་དེ་ལའང་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར་བས། མི་དེ་
འཇིག་ ེན་འདིར་མ་ ེས་ན་བཟང་བ་ལ་ཨང་ཞེས་ག ངས།

༢༢ ཁོ་ཚས་ཞལ་ཟས་གསོལ་བའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ཅིག་ ངས་ཏེ་ ིན་ བས་གནང་ ེས་ མ་
ར་བགོས་པ་དང་། གས་ ས་ མས་ལ་གནང་ཞོར་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཟོ་དང་། འདི་ནི་བདག་གི་
ས་པོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༢༣ ཡང་ཕོར་བ་ ངས་ཏེ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ལ་གནང་བས་

ཁོ་ཚས་འ ང་ངོ་༎ ༢༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གིས་ཞལ་ཆད་བཞག་པའི་ ག་ཡིན། མི་མང་པོའི་
ཆེད་ ་བ ར་བ་ཡིན། ༢༥ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་གིས་བདག་གི་
ཡབ་ ི་ ལ་ ིད་ནས་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཆང་གསར་འ ང་བའི་ཉིན་དེའི་བར་ ། ན་འ མ་ ི་ ་བ་
འ ང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༦ དེ་དག་གི་མ ར་བཞེངས་ཞོར། ཁ་ ར་བོའི་རི་ལ་ཕེབས་སོ༎

༢༧ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་འ ེལ་བར་འ ར་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་ ི་
བོ་གསད་ནས་ ག་ མས་འཐོར་བར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༢༨ ཡིན་ནའང་། བདག་ ར་གསོན་ ེས། ོད་
ཅག་གི་ ོན་ལ་ག་ལིལ་ ལ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས་པས། ༢༩ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། མི་གཞན་ མས་འ ེལ་བར་
འ ར་ཡང་། བདག་ནམ་ཡང་འ ེལ་བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༠ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། བདག་གིས་དངོས་ ་

ོད་ལ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དོ་དགོང་ ་ ད་མ་ གས་པའི་ ་རོལ་ ། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བདག་
ཤེས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༡ པེ་ ོ་ངར་ལངས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ང་ ེད་དང་མཉམ་ ་འཆི་དགོས་ ང་།
ངས་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པ་མི་ ིད་ཅེས་ ས་པ་དང་། གས་ ས་གཞན་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ད་ ས་སོ༎

༣༢ ཡེ་ ་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་གེད་ཤེ་ ཱ་ནེ་ ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ ་ཕེབས་པ་ནས། དེ་དག་ལ།
ོད་ཅག་འདིར་ ོད་དང་། བདག་ཕ་རོལ་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས་ ེས། ༣༣ པེ་ ོ་དང་།
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ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་བཅས་ ིད་ནས་ཕེབས་པ་དང་། གས་ ོ་ཞིང་ཤིན་ ་མ་བདེ་བར། ༣༤ དེ་དག་
ལ་འདི་ ད་ ། བདག་གི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བས་ད་ནི་འཆི་ལ་ཉེ། ོད་ཅག་འདིར་བ ད་ནས་བདག་དང་
མཉམ་ ་མ་གཉིད་པར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ནས། ༣༥ ཁོང་ཉིད་མ ན་ ་ ང་ཟད་ཕེབས་ཏེ། ས་མོ་ས་ལ་
བ གས་ནས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་མཛད་ ང་ན། ས་དེ་འདས་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་དང་། ༣༦ ཡང་ཁོས་འདི་

ད་ ། ེ་ཨ་ཕ། ཡབ་ལགས། ེད་ ིས་ཅི་ཡང་མཛད་པར་ ས་པས། ེད་ ིས་ ག་ཕོར་འདི་བདག་ལས་
འ ལ་ ་ གས་ཤིག ཡིན་ནའང་། ེད་ ིས་དགོངས་པ་བཞིན་མཛད་པ་ལས། བདག་གི་འདོད་པ་བཞིན་མ་
ཡིན་ནོ། ༣༧ ཡེ་ ་ ིར་ཕེབས་ ས། དེ་དག་གཉིད་འ ག་པ་གཟིགས་པས། པེ་ ོ་ལ། ཤི་མོན། ོད་གཉིད་ཟིན་
ཏམ། ད་ཟད་ལ་མ་གཉིད་པར་འ ག་མི་བཟོད་དམ། ༣༨ ་བར་མི་ ེད་པའི་ ིར། མ་གཉིད་པར་ ོན་ལམ་
ཐོབས། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ིས་བཟོད་ ང་། ས་ ོབས་ ིས་མ་བཟོད་པས་ཉོབ་པར་ ར་ཞེས་ག ངས་ ེས།
༣༩ ཡེ་ ་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པར་ཕེབས་ཤིང་། ཅི་ག ངས་པའི་ནང་དོན་ནི་ ོན་དང་འ འོ༎ ༤༠ ར་ཡང་
ཕེབས་པས་དེ་དག་གཉིད་འ ག་པ་གཟིགས་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་མིག་ བ་པར་ ར་བ་ཡིན་པས།
ཁོ་ཚས་ ང་ཇི་ ར་ལན་ ་དགོས་པ་མ་ཤེས་པར་བ ད། ༤༡ ཐེངས་ག མ་པར་ཕེབས་ནས། དེ་དག་ལ། ད་

ང་ ོད་ཅག་ ར་བཞིན་བདེ་བར་གཉིད་ཅིག༼ཡང་ན། གཉིད་འདོད་དམ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ གཉིད་
ིས་ ང་ ེས་ ས་ལ་ ེབས་པ་ན། ོས་དང་། མིའི་ ་བདག་ ག་ཅན་ མས་ ི་ལག་ ་འཚང་བར་འ ར།

༤༢ ཡར་ལོངས་དང་། ངེད་ཅག་འ ོའོ༎ ོས་དང་། བདག་འཚང་མཁན་ ི་མི་དེ་ ེབས་ལ་ཉེ་ཞེས་ག ངས་
ཤིང་།

༤༣ མ ག་མ་ ོགས་པའི་ཚ་ན། གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་ ་ ་ཡིས་མི་མང་པོ་ ིད་ནས་ ེབས་ ང་།
དེ་ཚའི་ལག་ ་ ི་དང་ད ག་པ་ཐོགས་ནས་འོངས་ཡོད་ལ། དེ་ཚ་ནི་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་དམངས་

ོད་ ི་ ན་པོ་ མས་ ིས་མངགས་པ་རེད། ༤༤ ཡེ་ ་འཚང་མཁན་དེས་དེ་དག་ལ། ངས་ ་ལ་མ ་ ར་ན།
དེ་ནི་ཁོ་ཡིན་པས་ ོད་ཅག་གིས་བ ང་ ེ། དམ་པོར་བ མས་ནས་ ིད་ཅིག་ཅེས་ ོག་བ ་བ ན་པ་དང་།
༤༥ ་ ་ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་ནས། ེ་ ཱ་པི་ཞེས་ཁོང་ལ་མ ་ ར་བས། ༤༦ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་བ ང་ངོ་༎
༤༧ གམ་ ་འ ེང་བ་ཞིག་གིས་ ི་ ང་ ེ། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོ་དག་གི་ ོགས་ ་ག ག་པ་ན་ ་
བ་ཡ་གཅིག་བཅད་པས།

༤༨ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཇག་ ན་འཛན་པ་བཞིན་ ། ི་དང་ད ག་པ་ཐོགས་ནས་བདག་
འཛན་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། ༤༩ བདག་གིས་ ན་ ་མི་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་ཞིང་། ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
དམ་པའི་གནས་ ་བ ད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་མ་བ ང་བ་ཡིན། འོན་ ང་དོན་འདི་དེ་ ར་ བ་པ་
ནི། ཞལ་ཆད་ ེང་གི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༥༠ དེ་ ས། གས་ ས་ མས་ཁོང་དང་

ལ་ནས་ ོས་ཟིན་ཏོ༎ ༥༡ གཞོན་ ་ཞིག་གིས་ ས་གཅེར་ ར་གསོ་རས་ མ་ ་ཞིག་ལས་ ོན་མེད་པར་ཡེ་
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འི་ ེས་ ་འ ངས་ཡོད་པས། མི་ཚགས་ ིས་ཁོ་རང་བ ང་། ༥༢ འོན་ ང་ཁོས་གསོ་རས་བཞག་ ེ་གཅེར་
ར་ ོས།

༥༣ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གམ་ ་ ིད་པ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དག་དང་
ན་པོ་ མས། དེ་མིན་ཆོས་པ་ མས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་སར་འ ས་སོ༎ ༥༤ པེ་ ོས་ཐག་རིང་ནས་ཡེ་
འི་ཞབས་ ེས་འ ངས་ནས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་ར་ ོར་ཡོད་པའི་བར་ ་ ེབས་པ་དང་། དེ་ནས་ནང་
་འ ལ་ཏེ་འཁོར་གཡོག་ མས་དང་མཉམ་ ་མེ་འོད་ལ་ཁ་ལག་བ ོས་ནས་བ ད།

༥༥ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་མི་མང་གིས་དཔང་བོ་ ན་མ་བཙལ་ནས། ཡེ་ ་ ་ག གས་ ས་ཏེ་བ ོང་
བར་བ མ་ཡང་། ཅི་ཡང་མ་ ེད་པར་ ས། ༥༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ ོར་ཞིག་དཔང་བོ་ ན་མ་ ས་ནས་ཁོང་

་ག གས་ ས་ ང་། དེ་དག་གི་དཔང་བོ་ཕན་ ན་མི་མ ན་པར་ ར། ༥༧ ཡང་འགའ་ཞིག་ཡར་ལངས་
ནས་དཔང་བོ་ ན་མ་ ས་ནས་ཡེ་ ་ལ་ ་ག གས་ ས་པ་འདི་ ་ ེ། ༥༨ ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་གིས་འདི་ ད་

། བདག་གིས་མིའི་ལག་པས་བཞེངས་པའི་དམ་པའི་གནས་བཤིག་ ེ། ཉིན་ག མ་ ི་རིང་ལ་མིའི་ལག་པས་
བཞེངས་པ་མ་ཡིན་པའི་དམ་པའི་གནས་ཞིག་བཞེངས་པར་ ས་ཞེས་ཟེར་བ་ངེད་ཅག་གིས་ཐོས་ཞེས་པ་དེའོ༎
༥༩ དེ་དག་གིས་འདི་ ར་དཔང་བོ་ ས་ ང་། ཕན་ ན་མི་མ ན་པར་ ར། ༦༠ མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡར་
ལངས་ཏེ་ད ས་ ་འ ེང་ནས། ཡེ་ ་ལ། མི་འདི་དག་དཔང་བོ་ ས་ནས་ ོད་ལ་ ་ག གས་ ེད་ ིན་འདའ།

ོད་ ིས་ལན་ཅི་ཡང་མི་གདབ་བམ་ཞེས་ ིས་ ང་། ༦༡ ཡེ་ ས་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་པར་བ གས་པས། མཆོད་
དཔོན་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ། ོད་ནི་བ ོད་པར་འོས་པ་གང་དེའི་ ས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་མིན་ ས་པ་ལ། ༦༢ ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། བདག་ཡིན་ནོ༎ མ་འོངས་བར་མི་ཚང་མིས་མཐོང་བར་འ ར་བ་ནི། མིའི་ ་བདག་ནི་དབང་
འཛན་པ་གང་དེའི་གཡས་ ་བ གས་ཤིང་། ནམ་མཁའི་ ིན་ལ་བཅིབས་ནས་འ ོན་པར་འ ར་དེའོ་ཞེས་
ག ངས། ༦༣ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ ་བ་གཤགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ད་ ང་བདེན་
དཔང་ ེད་མཁན་འཚལ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ༦༤ ོད་ཅག་གིས་ཁོའི་མི་འོས་པའི་གཏམ་ མས་ཐོས་ ང་བས།

ོད་ཅག་གི་བསམ་ ལ་ག་འ ་ཡིན་ཞེས་ ིས། དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ ོག་ ིམས་གཅོད་པར་ཐག་གིས་བཅད།
༦༥ འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་མཆིལ་མ་དོར་བ་དང་། ཞལ་བཀབ་ ེ་ ་ ར་ ིས་ག ས་ནས། ཁོང་ལ།

ོད་ ིས་ ང་ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས། འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ཁོང་ ིད་ནས་ ་ ར་ ི་ག ས་སོ༎
༦༦ པེ་ ོ་ ི་རོལ་ ི་ར་ ོར་ནང་ ་བ ད་འ ག་པ་ལ། མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོའི་གཡོག་མོ་ཞིག་མ ན་ ་

འོངས། ༦༧ པེ་ ོས་ཁ་ལག་བ ོ་བ་མཐོང་ནས། ་ཞིང་འདི་ ད་ ། ོད་ ང་ཐོག་མ་ནས་ག་ལིལ་བ་ཡེ་ ་
དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས། ༦༨ པེ་ ོས་ཁས་མ་ ངས་པར་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ ིས་ཅི་བཤད་ ིན་ཤེས་
མ་ ང་ཞེས་ ས་ཏེ་ ིར་སོང་ངོ་༎ ོ་ར་ནང་མའི་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། ་ ད་ ང་ གས་ ང་། ༦༩ གཡོག་
མོ་དེས་ཁོ་མཐོང་ནས། གམ་ ི་མི་དེ་ལ། འདི་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅེས་ ས། ༧༠ པེ་ ོས་ཡང་ཁས་མ་
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ངས་པར་བ ད། ས་ ན་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། གམ་ན་འ ེང་བའི་མི་ཞིག་མ ན་ ་འོངས་ནས། པེ་ ོ་ལ།
ོད་ནི་དངོས་གནས་ཁོའི་ ོགས་ ་གཏོགས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་ག་ལིལ་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་ ས། ༧༡ པེ་
ོས་ངས་ ོད་ཅག་གིས་བཤད་ ིན་པའི་མི་དེ་མི་ཤེས་ཞེས་མནའ་ནན་ ིས་བོར་བ་དང་། ༧༢ ས་དེ་ཙམ་ལ།
་ ད་གཉིས་པའང་ གས་ ང་ངོ་༎ པེ་ ོས་ཡེ་ ས་ག ངས་པ་ ན་ ང་། ག ང་གང་ཞེ་ན། ་ ད་ཐེངས་

གཉིས་ལ་མ་ གས་པའི་ ོན་ལ། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བདག་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེ་
ན་ནས། ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་ ས་སོ༎

༡༥ ནམ་ལངས་ ེས། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། ན་པོ་དང་། ཆོས་པ་དང་། མི་མང་ ན་ ི་ ོས་
ས་མཐར། ཁོང་ཉིད་བ ིགས་ནས་ ེར་ཏེ་པི་ ཱ་ འི་ལག་ ་ ད། ༢ པི་ ཱ་ ས་ཁོང་ལ། ེད་ནི་ཡ་

་ འི་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ ི་བཤད་པ་བདེན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༣ མཆོད་
དཔོན་ ི་འགོ་བས་ཁོང་གི་མཛད་པ་མང་པོ་ ་ག གས་ ས་ཡོད་པས། ༤ པི་ ཱ་ ས་ཡང་ཁོང་ལ། ེད་ ིས་
གཟིགས་དང་། ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་མཛད་པ་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་ ་ག གས་ ས་འ ག ེད་ ིས་བཀའ་ལན་
ཅི་ཡང་མི་ག ང་ངམ་ཞེས་ ས་ ང་། ༥ ཡེ་ ས་བཀའ་ལན་ཅི་ཡང་མ་གནང་བར་བ གས་པས། པི་ ཱ་ ་ཡང་
ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར།

༦ ལོ་རེར་ ས་མཚམས་འདི་ལ་ ེབས་ཚ། མི་ཚགས་ ི་རེ་བ་ ར། བཙན་མ་ཞིག་ ོད་ ོལ་གཏོང་ ོལ་
ཡོད། ༧ བས་དེར། མིང་ལ་ ཱ་རབ་ ཱ་ཟེར་བཙན་མ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཟིང་འ ག་ ོང་མཁན་ མས་དང་
མཉམ་ ་བ ིགས་ནས་ཡོད། ོན་ཆད་ཁོ་ཚས་ཟིང་འ ག་ ོང་ ས་མི་ཡང་བསད་ ོང་། ༨ མི་ཚགས་ ི་ བ་
དཔོན་པོའི་གམ་ ་སོང་ནས། ན་ ོལ་ ར་ ་བ་དེ་བ བ་རོགས་ཞེས་བཤད་ ས། ༩ པི་ ཱ་ ས་འདི་ ད་ །

ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་གཏོང་དགོས་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༡༠ ཁོས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་
བས་ ག་དོག་གི་དབང་གིས་ཡེ་ ་ ེར་འོངས་པ་ཤེས་ཡོད་དོ༎ ༡༡ ཡིན་ནའང་། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བས་
མི་ཚགས་ལ། ཱ་རབ་ ཱ་བཏང་ཡང་ཆོག་གོ་ཞེས་ངན་ ལ་ ས་ཡོད། ༡༢ ཡང་པི་ ཱ་ ས་འདི་ ད་ ། འོ་ན།

ོད་ཅག་གིས་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོར་འབོད་པ་དེ་ངས་ཇི་ ར་ ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༡༣ དེ་དག་གིས་ ད་ཆེན་
པོས། ཁོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ༡༤ པི་ ཱ་ ས་འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ ེད་དགོས་པ་
ཡིན། ཁོང་གིས་ངན་ཅི་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ ང་། དེ་དག་གིས་ ད་ གས་ཆེན་པོས། ཁོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་

ོངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ༡༥ པི་ ཱ་ ས་མི་ཚགས་ ི་འདོད་པ་བཞིན་ ཱ་རབ་ ཱ་ ོད་ ོལ་བཏང་བ་དང་། ཡེ་ ་ལ་
ག་གིས་ བས་ནས་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ང་བར་ ད།

༡༦ དམག་མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཡ་མོན་ ི་ ོ་རའི་ནང་ ་ ིད་པ་དང་། ར་ ི་དམག་མི་ཡོད་ཚད་བ ས།
༡༧ དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ ི་ལ་དམར་བོ་ཞིག་མནབས་ ་བ ག་པ་དང་། ཚར་ ས་ཅོད་པན་ཞིག་ ང་བཟོས་
ནས་ད ་ལ་བ ོན་ཏེ། ༡༨ ཁོང་ལ། ེན་འ ེལ་ ། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཞེས་ཤིས་ཚག་ ལ། ༡༩ ཡང་འདམ་ ་



1552 མཪ་ 15

ང་གཅིག་གིས་ཁོང་གི་ད ་ལ་བ བ་ཅིང་། ཞལ་ལ་མཆི་ལ་འཕངས་ནས་ཁོང་ལ་ ས་ ག་ ལ། ༢༠ ེད་
ད་ ས་ཚར་ ེས། ི་ ་དམར་བོ་དེ་ ད་ཅིང་། ར་བཞིན་ཁོང་གི་ན་བཟའ་མནབ་ ་བ ག་ནས། ོང་ཤིང་

གི་ ེང་ ་ ོང་ ིར་ ིད་དོ༎ ༢༡ ཱ་ལེག་སན་དར་དང་ ་ ་གཉིས་ ི་ཕ་ཡིན་པ། མིང་ལ་ ི་མོན་ཟེར་བའི་ ི་
རེ་ནི་བ་ཞིག ཞིང་ ོང་ནས་འོངས་ཤིང་ ལ་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་བ་དང་འ ད་པས། བཙན་ ིས་ཡེ་ འི་ ོང་
ཤིང་འ ར་ ་བ ག

༢༢ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ ིད་ནས་གོལ་གོ་ ཱ་ ་བའི་ ལ་ ་ ེབས་པ་ན།༼གོལ་གོ་ཐ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་
ཐོད་ ས་ཡིན་ནོ༎༽ ༢༣ གན་དྷ་ར་སས་བཟོས་པའི་ཆང་ཡེ་ ་ལ་བཞེས་ ་བ ག་ ང་ཁོང་གི་མ་བཞེས་པས།
༢༤ ཁོང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་ནས། ་ལ་གང་ཐོབ་ ིས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་ ན་འཕངས་ཏེ་བགོས་སོ༎
༢༥ ཁོང་ཉིད་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པའི་ ས་ཚད་ནི་ག མ་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ༢༦ དེའི་ ེང་ ་ཁོང་གི་
ཉེས་མིང་ ིས་ཡོད་པ་ནི། ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ༢༧ ཡང་དེ་དག་གིས་ཇག་ ན་གཉིས་ཁོང་དང་
མཉམ་ ་བ ངས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་གཡས་དང་། གཅིག་ནི་གཡོན་ ་བ ངས་ཡོད།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་འདིའི་
མཚམས་ ། ༢༨ འདི་ནི་ཁོང་ཉིད་ཉེས་ཅན་ ི་ ོད་ ་འཇོག་པར་འ ར་ཞེས་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་བཀའ་དེ་
མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽

༢༩ ལ་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་མཁན་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དམོད་ཅིང་། མགོ་བོ་ག གས་ནས་འདི་ ད་ ། ེ་
ད། གནས་དམ་པ་བཤིག་ ེ། ཉིན་ག མ་ ི་རིང་ལ་ ར་བཞེངས་པར་ ས་ཞེས་ཟེར་མཁན་ ོད། ༣༠ རང་

གིས་རང་བ བས་ཏེ། ོང་ཤིང་ལས་མར་བོབས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། ༣༡ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཆོས་པ་ མས་
ིས་ ང་དེ་ ར་ཁོང་ཉིད་ ེད་མཚར་ ་འཛན་ཞིང་། ཕན་ ན་ལ་འདི་ ད་ ། ཁོས་གཞན་བ བས་ ང་

རང་ཉིད་ ོབ་པར་མ་ ས། ༣༢ ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལགས། ད་ ་ ོང་ཤིང་ནས་མར་འབབ་པ་ངེད་
ཅག་ལ་མཐོང་ ་ གས་དང་། ོད་ལ་དད་པ་ ེད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ངས་པའི་མི་ མས་

ིས་ ང་ཁོང་ལ་འ ་ ོད་ ེད།
༣༣ ་ཚད་ ག་པ་ནས་ད ་པའི་བར་ ། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ ན་པས་གཡོགས། ༣༤ ་ཚད་ད ་པ་ཙམ་

ལ། ཡེ་ ས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས། ཨེ་ལོ་ཨི། ཨེ་ལོ་ཨི། ཱ་ ཱ་ ་ ཱ་ ཱ་ ཱ་ནི་ཞེས་བོས། དོན་ནི། ེ་བདག་གི་
། བདག་གི་ ་ལགས། ཅིའི་ ིར་བདག་དོར་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ༎ ༣༥ གམ་ ་འ ེང་བའི་མི་འགའ་ཞིག་

གིས་ཐོས་ནས། མི་འདིས་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་འབོད་ ིན་མཆིས་ཟེར། ༣༦ དེའི་ ོད་ནས་མི་གཅིག་བ གས་ནས་སོང་ ེ།
ིང་བལ་ཞིག་ ར་ འི་ནང་ ་ ན་ཞིང་འདམ་ འི་ ེ་ལ་བཏགས་ནས། ཁོང་ལ་བཞེས་པར་ ལ་ཞིང་། འདི་
ད་ ། ག་དང་། ཨེ་ལི་ ཱ་འོངས་ནས་ཁོ་ལེན་མིན་བ འོ་ཟེར། ༣༧ ཡེ་ ས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས་བོས་པས།

ད གས་ཆད་དོ༎ ༣༨ གནས་དམ་པའི་ཡོལ་བ་ ེང་ནས་འོག་ ་ཁག་གཉིས་ ་ ར།
༣༩ ཁ་གཏད་ ་འ ེང་བའི་བ ་དཔོན་ཞིག་གིས་ཡེ་ ས་དེ་ ར་ ད་ཆེན་པོས་བོས་༼ཞལ་ཆད་ ིང་
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བར་ ད་ཆེན་པོས་བོས་ཞེས་པའི་ཡིག་འ ་འདི་དག་མི་འ ག༽ཤིང་ད གས་ཆད་པ་མཐོང་ནས། འདི་ ད་
། མི་འདི་ནི་དངོས་གནས་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༤༠ ད་ ང་ ད་མེད་འགའ་ཞིག་གིས་རིང་བའི་ས་

ནས་ ་བཞིན་ཡོད་དེ། དེ་དག་གི་ ོད་ ་མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ང་བ་དང་ཡོ་སེབ་ ི་མ་མིར་
ཡམ་དང་། དེ་མིན་ ཱ་ལོ་མེ་བཅས་ཏེ། ༤༡ ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ་བ གས་ ས་ཁོང་གི་ ེས་འ ངས་ཤིང་། ཁོང་
ལ་ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་དེ་ མས་ཡིན། ད་ ང་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་སོང་བའི་ ད་མེད་ ོར་
ཞིག་གིས་དེ་ ་བ ས་འ ག

༤༢ དགོང་མོར་ ེབས་ཚ། དེ་ནི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ ེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ ་ཉིན་ཡིན་པས། ༤༣ ཱ་རི་
ཱ་ཐ་བ་ཡོ་སེབ་དེར་འོངས། ཁོ་ནི་ ིས་ཆེ་བའི་ ོས་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ལ་ ག་མཁན་ཞིག་ ང་

ཡིན། ཁོས་ ིང་ ོབས་ཆེ་ ་བ ེད་དེ་པི་ ཱ་ འི་གམ་ ་སོང་ནས་ཡེ་ འི་ ་ག ང་བ ངས། ༤༤ པི་ ཱ་ ་ནི་
ཡེ་ ་གཤེགས་པ་ལ་ངོ་མཚར་ནས། བ ་དཔོན་བོས་ཏེ་ཡེ་ ་གཤེགས་ནས་ ན་རིང་འགོར་མིན་ ིས། ༤༥ བ ་
དཔོན་ལས་དོན་དངོས་གནས་ ལ་ཤེས་ ེས། ཡེ་ འི་ ་ག ང་ཡོ་སེབ་ལ་ ད། ༤༦ ཡོ་སེབ་ ིས་གསོ་རས་ཞིབ་
མོ་ཉོས་ནས་ཡེ་ ་ ངས་ཤིང་། གསོ་རས་ཞིབ་མོས་བ མ་ ེ། ག་གསེང་ ་བ ོས་པའི་ ར་ ང་ ་བ ག་པ་
དང་། ད་ ང་ཕ་བོང་བ ིལ་ནས་ ར་ ང་གི་ཁ་བཅད་དོ༎ ༤༧ མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་དང་། ཡོ་སེབ་ ི་མ་ཡིར་
ཡམ་གཉིས་ ིས་ཁོང་གི་ཁོང་ཉིད་ ས་པའི་ ལ་དེ་མཐོང་ངོ་༎

༡༦ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་འདས་ ེས། མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་མ་མིར་ཡམ་དང་། དེ་མིན་
ཱ་ལོ་མེ་བཅས་ ིས་ ོས་ ་ཉོས་ནས་ཡེ་ འི་ ་ག ང་གི་ ེང་ལ་ གས་པར་ཆས།

༢ བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཉི་ཤར་ ི་ ས་ ། དེ་ཚ་ ར་ ང་ཡོད་སར་ ེབས་ནས། ༣ ཕན་
ན་ལ། ་ཞིག་གིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོ་ཕ་བོང་དེ་ ར་ ོ་ནས་བ ིལ་ལམ་ཞེས་ཟེར། ༤ མ་གཞི་ ོ་ཕ་བོང་དེ་ཤིན་
་ཆེའོ༎ དེ་ཚས་མགོ་བཏེགས་ནས་བ ས་པ་ན། ོ་ཕ་བོང་དེ་བ ིལ་ཟིན། ༥ དེ་ཚ་ ར་ ང་གི་ནང་ ་འ ལ་

བ་ན། ་རིང་དཀར་བོ་ ོན་པའི་གཞོན་ ་ཞིག་གཡས་ ོགས་ ་བ གས་འ ག་པས། ཤིན་ ་ ག་པར་ ར།
༦ གཞོན་ ་དེས་དེ་ཚར། ག་མི་དགོས། ོད་ཅག་གིས་འཚལ་བའི་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པའི་ ་ཙ་
རེད་པ་ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ ར་གསོན་ནས། འདིར་མི་བ གས་སོ༎ ཁོང་ཉིད་ ས་པའི་ ལ་དེར་ ོས་ཤིག ༧ ོད་
ཅག་གིས་ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་དང་པེ་ ོ་ལ། ོན་ཆད་ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ག ངས་པ་བཞིན། ཁོང་
ཉིད་ ོད་ཅག་ལས་ ང་ ་བར་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོགས་ ་ཕེབས་ཟིན་པས། དེ་ ་ ོད་ཅག་དང་མཇལ་བར་
འ ར་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༨ དེ་ཚ་ ིར་ ད་ནས་ ར་ ང་ཡོད་ས་དེ་ནས་ ོས་པ་དང་། ག་ཅིང་
འདར་བར་ ར་ནས་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་མ་བཤད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ཚ་ ག་པར་ ར་ཏོ༎

༩ བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ ་མོར། ཡེ་ ་ ར་གསོན་ཞིང་མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་ལ་ཞལ་
ག གས་བ ན་པ་ཡིན། ོན་ཆད་ཡེ་ ས་ཁོ་མོའི་ ས་ ེང་ནས་གདོན་འ ེ་བ ན་མཐར་བ ད་དོ༎ ༡༠ ཁོ་
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མོས་ཐོག་མ་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ལ་བཤད། དེ་ ས་དེ་དག་ ོ་བས་གཟིར་ཏེ་ ་བཞིན་འ ག
༡༡ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ ར་གསོན་པ་དང་། མིར་ཡམ་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་པར་ཡིད་མ་ཆེས་པར་བ ད།

༡༢ དེའི་ ེས་ ། གས་ ས་ མས་ལས་མི་གཉིས་ཞིང་ ོང་ ་སོང་། ལམ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ཡེ་ འི་ཞལ་
ག གས་བ ར་ནས་དེ་གཉིས་ལ་བ ན་པས། ༡༣ དེ་གཉིས་ ིས་ ལ་ ་བ ད་ཡོད་པའི་ གས་ ས་ མས་ལ་
བཤད་ ང་། ལ་ ་ཡོད་པའི་ གས་ ས་ མས་དེ་གཉིས་ལའང་ཡིད་མ་ཆེས་སོ༎

༡༤ ེས་ ། གས་ ས་བ ་གཅིག་པོ་ ན་ ་ ོད་པའི་ཚ། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ཏེ། ཁོ་
ཚ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་སེམས་ ོང་བོར་གནས་པ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ཁོང་
ཉིད་ ར་གསོན་ ེས་ཞལ་ག གས་མཐོང་བ་ མས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཡིན། ༡༥ ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་
ས་ ོགས་ ན་ ་སོང་ནས། དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་འ ིན་བཟང་ ོགས་ཤིག༼དམངས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནི།
མ་ཡིག་ ་བཀོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༦ དད་སེམས་ ེ་ནས་ ས་གསོལ་བ་ མས་ནི་

ོབ་པར་འ ར་ལ། མི་དད་པ་ མས་ལ་གཞན་ ིས་ཉེས་པ་འགེལ་བར་འ ར། ༡༧ དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་
མས་ལ་ ས་ཡ་མཚར་བ་འཐོབ་པར་འ ར། གང་ཞེ་ན། བདག་གི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་མཐར་
ོད་ཅིང་། ད་རིགས་གསར་བ་བཤད་པ་དང་། ༡༨ ལག་པས་ ལ་ག ང་བར་ ས། ག་ ་ཅི་ཞིག་འ ང་

ཡང་གནོད་པར་མི་འ ར་ལ། ལག་པ་ནད་པར་རེག་ན་ནད་པར་ ག་བ ེད་འ ང་ངོ་ཞེས་ག ངས།
༡༩ གཙ་བོ་ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་བཀའ་གནང་ཚར་ ེས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་བ ས་ཤིང་ ་ཡི་གཡས་

་བ གས། ༢༠ གས་ ས་ མས་ ིར་སོང་ ེ། ལ་ ོགས་ ན་ ་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་དང་། གཙ་བོས་
ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ིན་ལས་བ བས་ཤིང་། ས་ཡ་མཚར་ཅན་འཐོབ་ ་བ ག་ ེ་བཀའ་ ོག་པ་ མས་
བདེན་པར་ ས་སོ། ཨ་མེན༎ ༎



་ཀས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་།

༡ མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དཔེ་ཆ་བ མས་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ང་བའི་དོན་ མས་བ ོད་ ིན་འ ག
དོན་གང་ཞེ་ན། བཀའ་ ོག་མཁན་ མས་ ིས་ཐོག་མར་དངོས་ ་མཐོང་ཞིང་དེ་ནས་ངེད་ཅག་ལ་

བ ད་པ་ མས་སོ༎ ༣ དོན་འདི་དག་ལ་ངས་ཞིབ་ ་བ ག་ནས། གོ་རིམ་བཞིན་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ ིས་ཏེ།
༤ ོད་ ིས་བ བས་པའི་བཀའ་ མས་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ་བ ག་ན་བསམ་ཡོད།

༥ ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ ེ་རོ་དེའི་ ས་ ། ཱ་བི་ ཱའི་ ེ་ཚན་ ་མིང་ལ་ ཱ་ཀར་ ཱ་ ་བའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་
ཡོད་ཅིང་། ཁོའི་ ང་མ་ནི་ ཱ་རོན་ ི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་ཞིང་། མིང་ལ་ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་ཅེས་ འོ༎ ༦ དེ་གཉིས་ནི་

་ཡི་ ང་ནས་མི་ཡ་རབས་ཡིན་ཞིང་། གཙ་བོའི་བཀའ་ མས་དག་ ས་ གས་བཞིན་ ་ ད་པས། ནོར་བ་ཅི་
ཡང་མེད་ ང་། ༧ ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་གཉིས་ལ་ ་མ་ ང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་ལ་ ་བ ེད་པའི་ ས་
པ་མེད་པས། དེ་གཉིས་རིམ་ ིས་ ས་པར་ ར།

༨ ཱ་ཀར་ ཱ་ནི་ལས་བགོས་བཞིན་ ་ཡི་ ང་ ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཀ་བ བ་པའི་ ས་ལ་བབས་པས།
༩ མཆོད་དཔོན་ ི་ ིག་ ོལ་བཞིན་ ན་ ངས་པ་ན། གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ོས་ ོན་པའི་བ ལ་བ་ཐོབ།
༡༠ ོས་བ ོན་པའི་ ས་ ། མི་སེར་ མས་ ིས་ ི་རོལ་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིན་ཡོད་ཅིང་། ༡༡ གཙ་བོའི་ཕོ་
ཉ་ ོས་ཕོར་ ི་གཡས་ ོགས་ ་འ ེངས་ནས་ཁོ་ལ་ ང་བ ན། ༡༢ ཱ་ཀར་ ཱས་དེ་མཐོང་བས། ཤིན་ ་ ག་
པར་ ར་བའི་ཚ། ༡༣ ཕོ་ཉས་ཁོ་ལ། ེ་ ཱ་ཀར་ ཱ། ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་
དེ་གསན་ ང་། ོད་ ི་ ང་མ་ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་ ིས་ ོད་ལ་ ་ཞིག་བཙའ་བར་འ ར་བས། ོད་ ིས་དེའི་མིང་
ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་ཐོགས་ཤིག ༡༤ ོད་དགའ་ཞིང་ ོ་དགོས་ལ། ཁོ་རང་ ེས་པས་མི་མང་པོ་ཡང་དགའ་བར་
འ ར། ༡༥ ཁོ་རང་གཙ་བོའི་ ང་ ་ བས་ཆེ་བར་འ ར་བ་དང་། ན་ཆང་དང་ཆང་རག་མི་འ ང་ ེ། མའི་
མངལ་ ་ གས་པ་ནས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ཡོད། ༡༦ ཁོས་ད ི་སི་རལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་ ོ་ཁ་

ིར་བ ོར་ནས། གཙ་བོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ་ཡི་ བས་འོག་ ་འ ག་པར་འ ར། ༡༧ ཁོ་ལ་ཨེ་ལི་ ཱའི་སེམས་ གས་
དང་ ན་པས། གཙ་བོའི་མ ན་ ་བ ོད་པ་དང་། ཕའི་སེམས་ ་ལ་འཁོར་བ་དང་། ལོག་པར་ ོད་པ་ མས་
མི་ཡ་རབས་དག་གི་ཤེས་རབ་ ི་ ེས་ ་འ ེན་པར་འ ར་ལ། གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ ོམས་པའི་མི་སེར་ཞིག་ ་

ིག་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༡༨ ཱ་ཀར་ ཱས་ཕོ་ཉ་ལ། ངས་དོན་འདི་ཇི་ ར་ཤེས་པར་འ ར་རམ། ང་རང་
ལོ་ ས་ཤིང་། ངའི་ ང་མ་ཡང་ ས་ཟིན་ཞེས་ ས། ༡༩ ཕོ་ཉས་དེའི་ལན་ ། ང་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་འ ེང་བའི་
གབ་རི་ཨེལ་ཡིན་ལ། བཀའ་བཞིན་གཏམ་བཟང་འདི་ ོད་ལ་ ེར་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ༢༠ ས་དེར་ ེབས་ཚ།
བཀའ་འདི་མངོན་ ་འ ར་ངེས། ཡིན་ནའང་། ོད་རང་ཡིད་མི་ཆོས་པས། དོན་འདི་འ བ་པའི་ཉིན་མོའི་
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བར་ ་ གས་ནས་ ད་ཆ་བཤད་མི་ བ་པར་འ ར་ཞེས་ ས།
༢༡ མི་སེར་ མས་ ིས་ ཱ་ཀར་ ཱ་ལ་ ག་ནས་བ ད་པས། ཁོ་རང་གནས་དམ་པར་ ན་རིང་བ ད་པར་

ངོ་མཚར་བར་ ར་བ་དང་། ༢༢ ཁོ་རང་ ོར་ཐོན་ ེས། ཁོ་ཚར་ལ་ ད་ཆ་བཤད་མི་ བ་པས། ཁོས་གནས་དམ་
པར་ ི་ ས་མཐོང་བ་དེ་ མས་ ིས་ཤེས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ལག་བ ་ ེད་པ་ལས་ངག་ གས་པར་
གནས། ༢༣ ཁོའི་ལས་ཀའི་ ས་ཚད་འདས་ ེས། རང་ ིམ་ ་ལོག་གོ།

༢༤ ཉིན་དེ་དག་གི་ ེས་ ་ཁོའི་ ང་མ་ཨ་ལི་ ཱ་བེད་ལ་མངལ་ མ་པས། ་བ་ ་ལ་བཀབ་ནས་བ ད་
ཅིང་། ༢༥ འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ང་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་པའི་ཉིན་མོར། འདི་ ར་བ ེ་བས་བ ངས་པ་དང་།
ངའི་མི་ ལ་ ི་ངོ་ཚ་ མས་མེད་པར་ ས་ཞེས་ ས།

༢༦ ་བ་ ག་པ་དེར་ ེབས་པ་ན། ཕོ་ཉ་གབ་རི་ཨེལ་ ་ཡིས་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ ེ་ཞིག་ ་མངགས།
ོང་ ེ་དེའི་མིང་ལ་ ་ཙ་རེད་ཟེར། ༢༧ མིང་ལ་ཡོ་སེབ་ཟེར་བའི་ ་བིད་ ིམ་ ད་ ི་མི་ཞིག་ལ་གཉེན་ གས་

བ བ་པའི་ན་ ང་མ་ཞིག་གི་གམ་ ་ ེབས། ན་ ང་མ་དེའི་མིང་ལ་མིར་ཡམ་ཟེར། ༢༨ ཕོ་ཉ་ནང་ ་འ ལ་
ནས། ཁོ་མོ་ལ། གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ ་མོ་ལགས། ངས་ ོད་ལ་བདེ་མཚམས་ ། གཙ་བོ་ ོད་དང་མཉམ་

་བ གས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༩ མིར་ཡམ་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་ ག་པ་དང་། ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་བདེ་
མཚམས་ ་དགོས་པར་བསམ་ ོ་ཡང་དང་ཡང་ ་བཏང་། ༣༠ ཕོ་ཉས་ཁོ་མོ་ལ། མིར་ཡམ། ག་མི་དགོས། ོད་
ལ་ ་ཡི་ ང་ནས་ གས་ ེ་ཐོབ། ༣༡ ོད་ལ་ ་ཞིག་འ ངས་པར་འ ར་བས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཡེ་ ་ཞེས་
ཐོགས་ཤིག ༣༢ ཁོང་ནི་ བས་ཆེན་པོ་འ ར་ཞིང་། ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ ས་ཞེས་འབོད་ལ། གཙ་བོ་ ེ་ ་
ཡིས་ཁོང་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་གོ་གནས་ཁོང་ལ་ ོད་པར་འ ར། ༣༣ ཁོང་ནི་ ས་གཏན་ ་ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་

ི་ ལ་པོ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ ལ་ ིད་ལའང་འཇིག་པ་མེད་ཅེས་ ས། ༣༤ མིར་ཡམ་ ིས་ཕོ་ཉ་ལ། ང་ན་ ང་མ་
ཞིག་ཡིན་པས། དོན་འདི་ཇི་ ར་འ ང་ངམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༣༥ ཕོ་ཉས་ལན་ ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ོད་

ི་ ས་ ེང་ ་འ ོན་པར་འ ར་ལ། ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་མ ་ ས་ ིས་ ོད་ལ་མགོན་ བས་གནང་བར་
འ ར་བས། ོད་ལས་འ ངས་པའི་དམ་པ་དེའི་མིང་ལ་ ་ཡི་ ས་ཞེས་འབོད་པར་འ ར།༼ཡང་ན། འ ངས་
པར་འ ར་བ་དེ་ལ་དམ་པ་དང་། དམ་པའི་ ས་ཞེས་འབོད་པར་འ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༣༦ དེ་མིན་

ོད་ ི་གཉེན་ཉེ་ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་ལའང་ལོ་ན་ ས་པའི་ ས་ ་ ་ཞིག་ མ་ཡོད། ོན་ནས་ ་ ེ་བའི་ ས་པ་
མེད་ཅེས་ གས་པ་དེར་ད་ ་མངལ་ མ་ནས་ ་བ་ ག་འགོར་ཡོད། ༣༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ལ་མི་འ བ་ ་བ་
ཅི་ཡང་མེད། ༣༨ མིར་ཡམ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་གཙ་བོའི་གཡོག་མོ་ཡིན། ོད་ ིས་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་
ངའི་ ེང་ ་འ ང་བར་ཤོག་ཅེས་ ས། དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ཁོ་མོ་དང་ ལ་ནས་སོང་ངོ་༎

༣༩ དེའི་ཚ། མིར་ཡམ་འ ལ་ ་ཡར་ལངས་ནས། ར་བ་ ར་ ་རི་ ལ་ ་ཆས་ཏེ། ཡ་ ་ འི་ ོང་ ེ་ཞིག་
་ ེབས་པ་དང་། ༤༠ ཱ་ཀར་ ཱའི་ ིམ་ ་འ ལ་ནས་ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་ལ་བདེ་མཚམས་ ས། ༤༡ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་



་ཀ 1 1557

ིས་མིར་ཡམ་ ིས་བདེ་མཚམས་ ས་པ་ཐོས་པ་ན། མངལ་ ི་ ་འ ལ་ཞིང་ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་དམ་པའི་ གས་
ཉིད་ ིས་ཁེངས་པར་ ར་ཏེ། ༤༢ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ ད་མེད་ ི་ ོད་ནས་ ིན་ བས་དང་

ན་པ་དེ་ཡིན་ལ། ོད་ ི་མངལ་དེ་ཡང་ ིན་ བས་དང་ ན་པ་དེ་ཡིན། ༤༣ རང་གི་གཙ་བོའི་ མ་ ་འ ར་
བའི་ ིན་ བས་འདི་ངའི་ ང་ ་ཅིའི་ ིར་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ༤༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་བདེ་མཚམས་

ས་པའི་ ་ངའི་ ་ལམ་ ་ གས་པ་ན། ངའི་མངལ་འདི་དགའ་ ེ་འ ལ་བར་ ར། ༤༥ དད་སེམས་ཡོད་
པའི་ ད་མེད་འདི་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་མོར་ག ངས་པ་ མས་མངོན་ ་
འ ར་རོ་ཞེས་ ས།

༤༦ མིར་ཡམ་ ིས་འདི་ ད་ །
ངའི་སེམས་ནས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད༎ ༤༧ ངའི་ཡིད་ནི་ ་ངའི་ བས་མགོན་ལ་དགའ་ཞིང་ ོའོ༎ ༤༨ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ཐ་ཤལ་བ་དེར་གཟིགས་ ོང་གནང་བས། དེ་རིང་ནས་བ ང་། མི་རབས་
ཐམས་ཅད་ ་ང་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར།

༤༩ དབང་ཆ་དང་ ན་པ་དེས་ང་ལ་དོན་ཆེན་ཞིག་འ བ་ ་བ ག ཁོང་གི་མཚན་དམ་པའོ༎ ༥༠ ཁོང་
གིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ། ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པའི་མི་དེར་ ིང་ ེ་བ ེད།

༥༡ ཁོང་གིས་མ ་ ས་དང་ ན་པའི་ ག་ཡངས་པོར་བ ིངས་ནས། ང་ ལ་དང་ ན་པའི་མིའི་སེམས་ ི་
ངན་སེམས་ མས་མེད་པར་ ས།

༥༢ ཁོང་གིས་དབང་ཆ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་དབང་འཆོར་ ་བ ག་ཅིང་། གཉོམ་ ང་ མས་མཐོ་ ་
བཏེགས་ངེས།

༥༣ བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བ་ མས་ཟས་ཞིམ་པོས་འ ང་ ་བ ག་པ་དང་། ག་པོ་ མས་ལག་ ོང་ ་
ིར་འ ོ་ ་བ ག

༥༤ ཁོང་གིས་ ིང་ ེ་ ན་པའི་ ོ་ནས། རང་གི་གཡོག་པོ་ད ི་སི་རལ་བ ོར་བར་མཛད། ༥༥ ོན་ཆད་
ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ། ཨབ་ ཱ་ཧམ་དང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ལ་ ས་གཏན་

་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་ གས་ལ་འཇགས་ནས་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས།
༥༦ མིར་ཡམ་ ་བ་ག མ་ལ་ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས། ིམ་ ་ལོག་གོ།
༥༧ ཱེ་ལི་ ཱ་བེད་ལ་བང་ཞག་ཚང་ནས་ ་ཞིག་ ེས་པས། ༥༨ ིམ་མཚས་དང་གཉེན་ཉེ་དག་གིས་གཙ་

བོས་ཁོ་མོར་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་ཐོས་ནས། ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་དགའ་བར་ ར། ༥༩ ཉིན་བ ད་པར། དེ་དག་
གིས་ ་ ག་གི་ད ེ་ ན་བཅད་ཅིང་། ཁོའི་ཕའི་མིང་ལ་གཞིགས་ནས་ ཱ་ཀར་ ཱ་ཞེས་མིང་བཏགས་ ང་།
༦༠ ཁོའི་ཨ་མས་མིང་དེ་ ར་བཏགས་མི་ཆོག ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་ཐོགས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༦༡ དེ་དག་གིས་ ོད་ ི་
གཉེན་ཉེ་ མས་ ི་ ོད་ན་མིང་འདི་འ ་ཞིག་མེད་ཅེས་ ས་ནས། ༦༢ ཁོའི་ཕ་ལ་ལག་བ ་བ ན་ཏེ། ་ ག་
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འདིའི་མིང་ལ་ཅི་འདོགས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༦༣ ཁོས་ཡི་གེ་འ ི་སའི་སམ་ཊ་ཞིག་ ེར་འོངས་ ་བ ག་ ེ། ཁོའི་
མིང་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ཟེར་ཞེས་ ིས་པས། དེ་དག་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༦༤ ཱ་ཀར་ ཱའི་ཁ་དེ་མ་ཐག་ ་ ེས་ཤིང་

ེ་ ོལ་ནས། ་ལ་ངག་ནས་བ ོད་པ་ ལ། ༦༥ ཉེ་འཁོར་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ ག་ ་བ ག་པ་དང་། དོན་
འདི་ཐམས་ཅད་ཡ་ ་ འི་རི་ ལ་ ་ བ་པར་ ར། ༦༦ དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་ ིས་དོན་འདི་སེམས་ ་བ ང་
ནས། འདི་ ད་ ། ་ ག་འདི་མ་འོངས་པར་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གཙ་བོ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ གས་སོ་
ཞེས་ཟེར།

༦༧ ཁོའི་ཕ་ ཱ་ཀར་ ཱ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ནས། ང་བ ན་པ་འདི་ ་ ེ།
༦༨ གཙ་བོ་ ེ། ད ི་སི་རལ་ ི་ ་ནི་བ ོད་པར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་རང་གི་མི་སེར་ལ་གཟིགས་

ོང་གནང་བ་དང་། དེ་དག་བ བས་པར་མཛད། ༦༩ ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ ་བིད་ ི་ ིམ་ནས། ངེད་ཅག་གི་ ོབ་
པའི་ཆེད་ ་ ་ཞིག་ ེས་ ་བ ག ༧༠ གཙ་བོས་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས། ང་ ོན་པ་དམ་པའི་ཁ་གཡར་
ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ༧༡ ངེད་ཅག་ད ་དང་ང་ཚར་ ང་བའི་མི་ མས་ ིས་ལག་ནས་བ བས་པར་
མཛད་པ་དང་། ༧༢ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཆེད་དང་། ཁོང་གི་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ན་ ིར་ །
༧༣ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ ཱ་ཧམ་ལ་མནའ་བོར་བ་ མས་ གས་ ་བ ང་ཡོད། ༧༤ དེ་གང་ཞེ་ན།
ངེད་ཅག་ད ་བོའི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ། འཇིགས་ ག་མེད་པའི་ངང་ཁོང་ལ་ཞབས་ ་ ེད་ བ་པར་མཛད།
༧༥ ཚ་གང་བོར་ཁོང་གི་ ང་ ་བ ད་ཅིང་། འཇིགས་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་དམ་པ་དང་། ང་བདེན་ ིས་
བ ེན་བ ར་ ས་ཆོག་པར་ ས་པ་ཡིན། ༧༦ ་ ག་ལགས། ོད་ལ་ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ ང་ ོན་པ་ཞེས་
འབོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་གཙ་བོའི་ ོན་ ་ ེབས་པ་དང་། ཁོང་ལ་གཤེགས་ལམ་ ་ ིག་

ེད་པར་འ ར། ༧༧ དེ་མིན་ཁོང་གི་མི་སེར་ ི་ཉེས་པ་ལ་ ་ཡངས་བཏང་དེ། ཁོང་ཚ་ལ་ཐར་བའི་ལམ་ཤེས་
་འ ག ༧༨ ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་ ིང་ ེའི་ གས་དང་ ན་པས། ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་ངེད་ཅག་གི་ ས་ ེང་

ལ་འ ོ་ ་བ ག་ ེ། ༧༩ ན་ནག་དང་འཆི་ ིབ་ ི་ ོད་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ་འོད་འ ེད་པ་དང་། ངེད་ཅག་
གི་ ང་བ་ཞི་བདེའི་ལམ་ ་འགོད་པར་འ ར་ཞེས་ ས།

༨༠ ་ ག་དེ་རིམ་ ིས་ཆེར་ ེས་ཏེ། སེམས་ཉིད་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་བ་དང་། ཁོ་རང་ད ི་སི་རལ་
བ་ མས་ ི་མ ན་ ་མངོན་པར་མ་ ར་བའི་བར་ ་ ེ་ཐང་ ་བ ད་དོ༎

༢ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨ ་ ས་ འི་ ང་ནས། གནམ་འོག་གི་དམངས་ཐམས་ཅད་ ི་
མིང་དེབ་ ་འགོད་དགོས་པའི་བ ་ཐོན། ༢ དེབ་ ་འགོད་པ་འདི་ནི་ཀི་རི་ ་སིར་ ཱའི་ ི་དཔོན་ཡིན་

ས་ཐོག་མར་ ང་བ་ཡིན། ༣ དེབ་ ་འགོད་ ིར་མི་ མས་རང་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་པ་ལ། ༤ ཡོ་སེབ་ ང་ག་
ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ ེ་ ་ཙ་རེད་ནས་ཡ་ ་ ་ ་སོང་ ེ། ་བིད་ ི་ ོང་ ེ་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་ ེབས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོ་ནི་ ་བིད་ ི་ ིམ་ ད་ ་གཏོགས་པ་ཡིན། ༥ ཁོའི་གཉེན་ གས་བ བ་པའི་ ང་མ་མིར་ཡམ་དང་
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མཉམ་ ་དེབ་ ་འགོད་པར་འོངས། དེ་ ས་མིར་ཡམ་ ི་མངལ་ ི་ལ། ༦ ཁོ་གཉིས་དེ་ ་ ོད་ ས། མིར་ཡམ་
ི་བང་ཞག་ཚང་ནས། ༧ ་ཐོག་མ་དེ་ ེས་པས། རས་ ིས་བ མས་ནས་ འི་ཁ་རའི་ནང་ ་བཞག ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། མ ོན་ཁང་ ་གནས་མེད་པ་ཡིན།
༨ བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་རི་ཐང་ ་ ི་བོ་འགས་མཚན་མོའི་ ས་ ་རེས་མོས་ ིས་ ག་ ་ ང་གིན་ཡོད་པ་ལ།

༩ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཁོ་མཚའི་གམ་ ་འ ེང་ནས། གཙ་བོའི་གཟི་འོད་ ིས་དེ་དག་གསལ་བར་ ས་པས། ི་བོ་
མས་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ༡༠ ཉིན་དེར་ཕོ་ཉ་དེས་དེ་དག་ལ། ག་མི་དགོས་ཏེ། ངས་ ོད་ཅག་ལ་དམངས་

ཐམས་ཅད་དང་འ ེལ་བའི་གཏམ་བཟང་བོ་ཞིག་བཤད། ༡༡ དེ་རིང་ ་བིད་ ོང་ ེ་ནང་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་
་ བས་མགོན་ཞིག་འ ངས། དེ་ནི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀའོ༎ ༡༢ ོད་ཅག་གིས་ ་ ་ཞིག་རས་ ིས་བ མས་ཏེ་
འི་ཁ་རའི་ནང་ ་ཡོད་པ་མཐོང་བར་འ ར། དེ་ནི་ཁོང་གི་ གས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༡༣ ོ་ ར་ ། ནམ་མཁའི་

ད ང་ཚགས་ཤིག་ ེབས་ནས་ཕོ་ཉ་དེ་དང་མཉམ་ ། འདི་ ད་ ། ༡༤ ་ན་མཐོ་བའི་ ལ་དེར་གཟི་བ ིད་
་ལ་དབང་བར་འ ར། ས་ ེང་གི་བདེ་བ་ནི་ཁོང་ཉིད་ད ེས་པའི་མི་དེ་ལ་དབང་བར་འ ར་༼དཔེ་ཆ་ ིང་

བའི་ནང་ ་མཚམས་འདིར། ད ེས་པ་མི་ལ་དབང་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞེས་ ་ལ་བ ོད་བ གས་
ལ།

༡༥ ཕོ་ཉ་ མས་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ར་ ེས། ི་བོ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ།
ངེད་ཅག་བེད་ལེ་ཧེམ་ ་སོང་ནས། དོན་ཅི་ ང་བ་ ེ། གཙ་བོས་ངེད་ཅག་ལ་བ ན་པ་དེར་བ ་ ་འ ོའོ་
ཞེས་ཟེར། ༡༦ དེ་དག་ ེལ་ ར་ངང་དེར་སོང་བ་ན། མིར་ཡམ་དང་ཡོ་སེབ། ད་ ང་ ་ ་དེ་ འི་ཁ་རའི་ནང་

་འ ག་པ་ ེད། ༡༧ དངོས་ ་མཐོང་བར་ ར་བས། ཕོ་ཉས་ ་ ག་དེའི་ ོར་ ེང་བའི་གཏམ་ མས་ ན་ལ་
བ གས་སོ༎ ༡༨ ི་བོས་ཁོ་ཚར་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་ མས་ནི་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༡༩ འོན་ ང་། མིར་
ཡམ་ ིས་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་ཉར་ནས་ཡང་དང་ཡང་ ་བསམ་ ོ་བཏང་། ༢༠ ི་བོ་ མས་ ིར་ལོག་

ེས། ཁོ་ཚས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའི་དོན་ མས་ནི། ཕོ་ཉས་ཁོ་ཚ་ལ་བཤད་པ་དང་ཡོངས་ ་མ ངས་པས།
གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་ ས་ཤིང་། ཁོང་ལ་བ ོད་པ་ ལ།

༢༡ ཉིན་བ ད་འགོར་ ེས། ་ ག་གི་ད ེ་ ན་བཅད་དེ་མཚན་ལ་ཡེ་ ་ཞེས་གསོལ། འདི་ནི་མངལ་ ་མ་
གས་པའི་ ོན་ལ་ཕོ་ཉས་གསོལ་བའི་མཚན་དེ་ཡིན།

༢༢ མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་བཞིན་ ངས་གཙང་གི་ཉིན་མོ་འདས་ ེས། དེ་དག་གིས་ ་ ག་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་
ིད་ནས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ཏོ༎ ༢༣ ༼འདི་ནི་ཐོག་མར་ ེས་པའི་ ་ མས་དམ་པར་གསོལ་ནས་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་

དགོས་ཞེས་གཙ་བོའི་བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ་བཀོད་པ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིན།༽ ༢༤ དེ་མིན་གཙ་བོའི་བཀའ་
ིམས་ ི་ ེང་ ་བཀོད་པ་བཞིན། ཐི་བ་ཆ་གཅིག་གམ་ ག་རོན་ ང་ ་གཉིས་མཆོད་པར་ད ལ་དགོས་ཞེས་

པ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིན་ནོ༎
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༢༥ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་མིང་ལ་ཤིམ་ཨོན་ ་བ་ཞིག་ཡོད། མི་དེ་ནི་ཡ་རབས་དང་སེམས་པ་ མ་པར་དག་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། ད ི་སི་རལ་ ི་སེམས་གསོ་མཁན་ལ་ ག་ཡོད་ལ། ཁོའི་སེམས་ན་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ང་
ཡོད་དོ༎ ༢༦ ཁོ་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ང་བ ན་ཐོབ་པས། རང་ཉིད་མ་ཤི་བའི་ཡར་ ོན་ལ་གཙ་བོས་
བ ོ་བཞག་མཛད་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་མཐོང་ བ་པ་ཤེས། ༢༧ ཁོ་རང་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་ཏེ་གནས་དམ་པར་

གས་པ་ན། ཡེ་ འི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ ་ ག་ མ་ནས་བཀའ་ ིམས་བཞིན་འ ོ་ གས་ བ་ ་འོངས་པ་
དང་འ ད་པས། ༢༨ ཤིམ་ཨོན་ ིས་ཁོང་ཉིད་ལག་པས་ ར་བ ས་ནས། ་ལ་བ ོད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ༢༩ ེ་
གཙ་བོ་ལགས། ད་ ་ ེད་ ིས་རང་གི་བཀའ་བཞིན། གཡོག་པོ་ང་བདེ་བར་འཆི་ ་བ ག་ཆོག ༣༠ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ངའི་མིག་གིས་ ེད་ ི་ ོག་ ོབ་ ི་ཐར་ལམ་མཐོང་ཏེ། ༣༡ ེད་ ིས་དམངས་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་

་ ་ ིག་མཛད་པ་དེ། ༣༢ ི་ ེའི་མི་ མས་གསལ་ ེད་ ི་འོད་དང་། ེད་ ི་དམངས་ད ི་སི་རལ་ ི་གཟི་
བ ིད་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༣༣ ་ ག་གི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ཡེ་ འི་ ོར་ ེང་བ་དེ་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་བར་

ར། ༣༤ ཤི་མོན་ ིས་དེ་གཉིས་ལ་ཤིས་པ་བ ལ་ཅིང་། ་ ག་གི་མ་མིར་ཡམ་ལ། ་ ག་འདི་བ ོ་བཞག་
མཛད་ན། ད ི་སི་རལ་ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་འ ེལ་བ་དང་། མང་པོ་ཞིག་དར་བར་འ ར་ལ། ཁོང་ཉིད་ ར་
འདེབས་ ་ ལ་ ་ ར་ཏེ། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་སེམས་ ི་འདོད་ ལ་ ིར་མངོན་པར་ ེད་པས། ོད་ ི་སེམས་
ལའང་ ིས་བ ན་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༣༥ མི་མང་པོ་ཞིག་གི་སེམས་ ི་འདོད་ ལ་ ིར་མངོན་པར་ ེད་པས།

ོད་ ི་སེམས་ལའང་ ིས་བ ན་པར་འ ར་ཞེས་ ས།
༣༦ ད་ ང་མིང་ལ་ཨན་ ་ ་བའི་ ད་མེད་ ང་ ོན་མ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་མོ་ནི་ ཱ་ཤེར་རིགས་ ེའི་ ཱ་

་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཡིན་ལ། ལོ་ན་ ས་པར་ ར་འ ག ན་ ང་མའི་ ས་ ་བག་མར་སོང་ ེ། ོ་ག་དང་ ན་ ་
ལོ་བ ན་ལ་འཚ་བ་རོལ་ ེས་ཁེར་ ེང་ ་བ ད། ༣༧ ད་ ་ལོ་ན་ ་བཞིར་ལོན་ཟིན་ ང་།༼ཡང་ན། གས་
སར་ལོ་ ་བཞིར་བ ད།༽ གནས་དམ་པ་དང་ཁ་འ ལ་མ་ ོང་བར་མ་ཟད། ང་གནས་ ང་ ེ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་དང་། ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བཞིན་ཡོད། ༣༨ བས་དེ་མ་ཐག་ ། ཁོ་མོ་ཡང་
མ ན་ ་འོངས་ནས་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་པ་དང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ོབ་པར་རེ་བ་ ེད་པའི་མི་ མས་ལ་ ་

ག་དེའི་ ོར་བཤད་དོ༎
༣༩ ཡོ་སེབ་དང་མིར་ཡམ་གཉིས་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་དོན་ མས་བ བས་ཚར་ ེས། ག་ལིལ་ ལ་

་ཡོད་པའི་རང་གི་ ལ་ ་ཙ་རེད་ ་ལོག ༤༠ ་ ག་རིམ་ ིས་ནར་སོན་ཏེ་ ་ ོབས་ ས་ཤིང་ཤེས་རབ་
དང་ ན་པར་ ར་བ་དང་། ་ཡི་ ིན་ བས་ ང་ཁོང་གི་ ་ ས་ན་གནས་སོ༎

༤༡ ལོ་རེའི་བ ོལ་ ོན་ ི་ ས་ ། ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད། ༤༢ ཁོང་ད ང་
ལོ་བ ་གཉིས་ ི་ ས་ ། ཁོ་ཚ་ ས་མཚམས་ ི་འ ོ་ གས་བཞིན་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཡར་སོང་། ༤༣ ས་
མཚམས་བ ངས་ཚར་ ེས་ཁོ་ཚ་ ིར་ལོག་ བས། ་ ་ཡེ་ ་ ར་བཞིན་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ས་ ང་། ཁོང་
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གི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་མ་ཚར་བར་སོང་། ༤༤ ཁོང་ཉིད་འ ོ་རོགས་ མས་ ི་ ས་ ་བ གས་པར་བསམ་ནས་
ཉིན་ལམ་གཅིག་ལ་སོང་ ེས། ཤ་ཉེ་དང་ངོ་ཤེས་ མས་ ི་ ོད་ ་བཙལ་ཡང་། ༤༥ མ་ ེད་པས་ ིར་ཡེ་ ་ ་
ལེམ་ ་ཁོང་འཚལ་བར་ ིན། ༤༦ ཉིན་ག མ་འགོར་ ེས། གནས་དམ་པར་ཁོང་དང་འ ད། དེ་ ས་ ོབ་
དཔོན་ མས་ ི་ ོད་ ་བ གས་ནས། ཉན་པ་དང་ ི་བ་འདོན་བཞིན་མཆིས་ལ། ༤༧ ཁོང་གི་ ོ་ ་དང་རིག་
པ་ཐོས་པ་ མས་ནི་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༤༨ ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་

ར། ཁོང་གི་མ་མིར་ཡམ་ ིས་ཁོང་ལ། ངའི་གཅེས་པའི་ ་ལགས། ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་ལ་འདི་ ར་ ས་པ་
ཡིན། ོས་དང་། ོད་ ི་ཕ་དང་ངེད་གཉིས་ ི་སེམས་མ་བདེ་བར་ ོད་འཚལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་
པས། ༤༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་བདག་འཚལ་བ་ཡིན། བདག་ནི་བདག་གི་ཡབ་ ི་བ གས་གནས་ ་
ཡོད་པ་མ་ཤེས་སམ།༼ཡང་ན། བདག་ནི་བདག་གི་ཡབ་ ི་ ིམ་ ་ཡོད་པ་མ་ཤེས་སམ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
ཞེས་ག ངས་ ང་། ༥༠ ཁོ་ཚས་ཁོང་གིས་ག ངས་པའི་བཀའ་དེའི་དོན་མ་ ོགས་སོ༎ ༥༡ ཁོང་ཉིད་ཁོ་ཚ་དང་
མཉམ་ ་ ་ཙ་རེད་ལ་ཕེབས་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་བ གས་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་

ང་དོན་དེ་སེམས་ ་ཉར་ནས་ཡོད། ༥༢ ཡེ་ འི་ཤེས་རབ་དང་ ་ ོབས༼ཡང་ན། ད ང་ ངས་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽། དེ་མིན་ ་དང་མི་ མས་ཁོང་ལ་མོས་པའི་སེམས་ནི་ ན་ ་ ས་སོ༎

༣ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ི་བེར་ ས་ ིས་ ིད་ ེད་པའི་ལོ་བཅོ་ ་བ་དང་། པོན་ཏི ་པི་ལ་ ་ནི་ཡ་ ་ འི་ ི་
དཔོན་དང་། ཧེ་རོ་དེ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ལ་དཔོན་དང་། ཁོའི་ ་བོ་པི་ལིབ་ནི་ཨི་ ་རི་ ཱ་དང་ ་ཀོ་ནི་

ཏིའི་ ལ་དཔོན་དང་། ལི་སན་ ཱ་ནི་ཨ་བི་ལེ་ནེའི་ ལ་དཔོན་དང་། ༢ ཨན་ ་དང་ཀ་ཡ་ ཱ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་
མོ་ ེད་པའི་ ས་ ། ཱ་ཀར་ ཱའི་ ་ཡོ་ཧ་ནན་དབེན་ ོང་ ་ ོད་པ་ལ། ་ཡི་བཀའ་ཁོ་ལ་བབས་པས། ༣ ཁོ་
རང་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་འ མ་ ད་ ་འོངས་ནས། འ ོད་བཤགས་ ི་ ས་གསོལ་བཤད་དེ་ཉེས་པ་སེལ། ༤ དེ་
ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱའི་དེབ་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་བཞིན་ནོ༎ བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ས་ ོང་ནས་མི་ཞིག་གིས་

ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་གཤེགས་ལམ་ ་ ིག་ ིས། ཁོང་གི་ཕེབས་ལམ་ ང་བོར་བཟོ་བར་ ིས།
༥ ང་བོ་ཐམས་ཅད་བཀང་ཞིང་། རི་ ང་ཆེ་ ང་ཐམས་ཅད་ཕབ་དགོས། ་ འི་ ལ་ མས་ ོང་དགོས།
འབར་འ ར་ ི་ལམ་ མས་ ོམ་དགོས། ༦ མི་ མས་ ིས་ ་ཡི་ཐར་ལམ་མཐོང་ངེས་ཞེས་ ་བར་འ ར་བ་
དེའོ༎

༧ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཁོ་ལས་ ས་གསོལ་ ་འོངས་པའི་མི་ མས་ལ། ག་ ལ་ ི་རིགས་ཅན་ མ་པ། ོད་
ཅག་མ་འོངས་པའི་ གས་ ོས་པ་ལས་གཡོལ་བར་ ་ཞིག་གིས་བ ན་པ་ཡིན་ནམ། ༨ ོད་ཅག་གིས་རང་
ལ་ཐོགས་པའི་འ ས་ ་གང་ཞིག འ ོད་བཤགས་ ི་སེམས་དང་མ ན་པར་ ོན་པ་ལས། རང་གི་སེམས་ །
ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཡིན་ཞེས་མ་ ེམས་ཤིག ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཡིས་

ོ་འདི་ཡི་ནང་ནས་ ང་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་འ ང་ ་འ ག་ ས། ༩ ད་ནི་ ་རེ་ ོང་བོའི་ ་བར་བཞག་
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འ ག་པས། འ ས་ ་མི་ཐོགས་པའི་ ོང་བོ་ མས་བཅད་དེ་མེའི་ནང་ ་ག ག་པར་འ ར་ཞེས་ ས།
༡༠ མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ལ། དེས་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ ་དགོས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༡༡ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ལན་

། ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ མས་ ིས་གཅིག་མེད་པ་ མས་ལ་ ེར་དགོས། བཟའ་ ར་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ ང་
དེ་ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༢ ཡང་ ལ་དཔོན་འགའ་ཞིག་ ས་གསོལ་ ་འོངས་ནས། ཁོ་ལ། ོབ་དཔོན་
ལགས། ངེད་ཅག་གི་ཅི་ ་དགོས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༡༣ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ད་ ། གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་

ངས་ཀ་དེ་ལས་ ག་པའི་ ལ་བ ་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༡༤ ཡང་དམག་མི་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ངེད་
ཅག་གིས་ཅི་ ་དགོས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ད་ ། མི་གཞན་ལ་ ག་ ལ་བཀོལ་མི་ ང་ལ།
གཡོ་ འང་ ེད་མི་ ང་ ེ། རང་ལ་ད ལ་དང་འ ་རིགས་ཡོད་པ་དེས་ཚམ་པར་ ིས་ཞེས་ ས།

༡༥ མི་སེར་ མས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཕེབས་པར་རེ་བའི་ བས་ཡིན་པས། མི་ མས་ ིས་སེམས་ ་ཡོ་ཧ་ནན་
ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཡང་ ིད་ མ། ༡༦ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་ ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་བ་ཡིན།
འོན་ ང་། ང་ལས་ ོབས་ གས་ཆེ་བ་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་བས། ང་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་ ོག་བ ོལ་མཁན་
ཙམ་ འང་མི་ ང་། ཁོང་གིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་མེ་ཡིས་ ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་ ེད་པར་འ ར།
༡༧ ཁོང་གིས་ ག་ ་འ བ་གཞོང་བ མས་ཏེ། ཁོང་གི་ག ལ་ཁར་གཙང་སེལ་ ེད་པར་འ ར། ོ་བང་མཛད་

་ཉར་ནས། བ་མ་ཞི་བ་མེད་པའི་མེ་ལ་བ ེག་ ་འ ག་ངེས་སོ་ཞེས་ ས།
༡༨ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་དཔེ་མང་པོ་བཀོད་དེ་མི་སེར་ལ་ཁ་ཏ་ ས་ཤིང་། དེ་དག་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས།

༡༩ ཡིན་ནའང་། ལ་དཔོན་ཧེ་རོ་དེ་ལ་ཁོའི་ ་བོའི་ ང་མ་ཧེ་རོད་ ཱ་དང་། ཁོའི་ ོད་ངན་ མས་ ི་ ེན་
ིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ིགས་དམོད་ཐེབས། ༢༠ ཧེ་རོ་ ས་ལས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་ཉེས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་

ནི་ཡོ་ཧ་ནན་བཙན་ ་བ ག་གོ།
༢༡ མི་སེར་ མས་ ིས་ ས་གསོལ་བ་དང་། ཡེ་ ས་ ང་ ས་གསོལ་བཞེས་ནས། ོན་ལམ་འདེབས་པའི་

ས་ ་གནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ོ་ ེས་པས། ༢༢ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ག་རོན་བཞིན་ ་ཁོང་གི་ ་ལ་
བབས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིངཁམས་ནས་ ་ཞིག་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གི་གཅེས་པའི་ ་དང་།
བདག་གི་དགའ་ས་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༣ ཡེ་ ས་བཀའ་ག ང་བའི་ ས་ ། ད ང་ལོ་ མ་ ་ཙམ་ཡིན། མི་ མས་ ི་ ང་ངོར། ཁོང་ནི་ཡོ་སེབ་
ི་ ་དང་། ཡོ་སེབ་ནི་ཨེ་ལིའི་ ་ཡིན། ༢༤ ཨེ་ལི་ནི་མད་ཐད་ ི་ ་དང་། མད་ཐད་ནི་ལེ་ཝིའི་ ་ཡིན། ལེ་ཝི་

ནི་མེལ་ཀའི་ ་དང་། མེལ་ཀ་ནི་ཡན་ འི་ ་ཡིན། ཡན་ ་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་ ་ཡིན། ༢༥ ཡོ་སེབ་ནི་མད་ཏ་ཐའི་
་དང་། མད་ཏ་ཐ་ནི་ཨ་མོའི་ ་ཡིན། ཨ་མོ་ནི་ ་ མ་ ི་ ་དང་། ་ མ་ནི་ཨེས་ལིའི་ ་ཡིན། ཨེས་ལི་ནི་
ག་གའི་ ་ཡིན། ༢༦ ག་ག་ནི་ ཱ་ཨད་ ི་ ་དང་། ཱ་ཨད་ནི་མད་ཏ་ཐའི་ ་དང་། མད་ཏ་ཐ་ནི་སེ་མའི་ ་

དང་། སེ་མ་ནི་ཡོ་སེག་གི་ ་ཡིན། ཡོ་སེག་ནི་ ་ ་ ་དང་། ་ ་ནི་ཡོ་ ཱ་ནན་ ི་ ་ཡིན། ༢༧ ཡོ་ ཱ་ནན་ནི་རེ་
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སའི་ ་དང་། རེ་ ཱ་ནི་ཟེ་ ་བ་བེལ་ ི་ ་ཡིན། ཟེ་ ་བ་བེལ་ནི་ཤ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་དང་། ཤ་ཨལ་ཏི་ཨེལ་ནི་
ནེ་རིའི་ ་ཡིན། ནེ་རི་ནི་མེལ་ཀིའི་ ་ཡིན། ༢༨ མེལ་ཀི་ནི་ཨད་དིའི་ ་དང་། ཨད་དི་ནི་ཀོ་སམ་ ི་ ་ཡིན། ཀོ་
སམ་ནི་ཨེལ་མ་དམ་ ི་ ་དང་། ཨེལ་མ་དམ་ནི་ཨེར་ ི་ ་ཡིན། ཨེར་ནི་ཡེ་ འི་ ་ཡིན། ༢༩ ཡེ་ ་ནི་ཨེ་ལི་ཨེ་
ཟེར་ ི་ ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ནི་ཡོ་རིམ་ ི་ ་ཡིན། ཡོ་རིམ་ནི་མད་ཐད་ ི་ ་དང་། མད་ཐད་ནི་ལེ་ཝའི་ ་
ཡིན། ༣༠ ལེ་ཝ་ནི་ཤིམ་ཨོན་ ི་ ་དང་། ཤིམ་ཨོན་ནི་ ་ འི་ ་ཡིན། ་ ་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་ ་དང་། ཡོ་སེབ་ནི་ཡོ་
ནམ་ ི་ ་ཡིན། ཡོ་ནམ་ནི་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ ི་ ་ཡིན། ༣༡ ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ནི་མེ་ལི་ ཱའི་ ་དང་། མེ་ལི་ ཱ་ནི་མན་ འི་

་ཡིན། མན་ ་ནི་མད་ཏ་ཐའི་ ་དང་། མད་ཏ་ཐ་ནི་ ་ཐན་ ི་ ་ཡིན། ་ཐན་ནི་ ་བིད་ ི་ ་ཡིན། ༣༢ ་
བིད་ནི་ཨི་ འི་ ་དང་། ཨི་ ་ནི་ཨོ་བེད་ ི་ ་ཡིན། ཨོ་བེད་ནི་བོ་ཨ་ཟའི་ ་དང་། བོ་ཨ་ཟ་ནི་ ཱལ་མོན་ ི་ ་
ཡིན། ཱལ་མོན་ནི་ ་ཧ་ཤོན་ ི་ ་ཡིན། ༣༣ ་ཧ་ཤོན་ནི་ཨ་མི་ ་དབ་ ི་ ་དང་། ཨ་མི་ ་དབ་ནི་ཨད་མིའི་

་ཡིན། ཨད་མི་ནི་ཨར་མིའི་ ་དང་། ཨར་མི་ནི་ཧེས་རོན་ ི་ ་ཡིན། ཧེས་རོན་ནི་ཕེ་རེས་ ི་ ་དང་། ཕེ་རེས་
ནི་ ་ འི་ ་ཡིན། ༣༤ ་ ་ནི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་དང་། ཡ་ཀོབ་ནི་ཨི་ ཱག་གི་ ་ཡིན། ཨི་ ཱག་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་
དང་། ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ཐ་ ཱའི་ ་ཡིན། ཐ་ ཱ་ནི་ ་ཀོར་ ི་ ་ཡིན། ༣༥ ་ཀོར་ནི་སེ་ ག་གི་ ་དང་། སེ་ ག་ནི་
རེ་ འི་ ་ཡིན། རེ་ ་ནི་ཕེ་ལེག་གི་ ་དང་། ཕེ་ལེག་ནི་ཨེ་བེར་ ི་ ་ཡིན། ཨེ་བེར་ནི་ ་ལའི་ ་ཡིན། ༣༦ ་ལ་
ནི་ཀེ་ནན་ ི་ ་དང་། ཀེ་ནན་ནི་ཨར་ཕག་ཤད་ ི་ ་ཡིན། ཨར་ཕག་ཤད་ནི་ཤེམ་ ི་ ་དང་། ཤེམ་ནི་ནོ་ཨའི་

་ཡིན། ནོ་ཨ་ནི་ ཱ་མེག་གི་ ་ཡིན། ༣༧ ཱ་མེག་ནི་མ་ ་ ཱ་ལའི་ ་དང་། མ་ ་ ཱ་ལ་ནི་ཧེ་ནོག་གི་ ་ཡིན། ཧེ་
ནོག་ནི་ ཱ་རེད་ ི་ ་དང་། ཱ་རེད་ནི་ ཱ་ལལ་ཨེལ་ ི་ ་ཡིན། ཱ་ལལ་ཨེལ་ནི་ཀེ་ནན་ ི་ ་དང་། ཀེ་ནན་ནི་ ཱེ་
ནོས་ ི་ ་ཡིན། ༣༨ ཱེ་ནོས་ནི་ཤེད་ ི་ ་དང་། ཤེད་ནི་ ཱ་དམ་ ི་ ་ཡིན། ཱ་དམ་ནི་ ་ཡི་ ་ཡིན་ནོ༎

༤ ཡེ་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བཀང་བ་དང་། ཡོ་དན་གཙང་བོ་ནས་ ིར་ཕེབས་ ེས་དམ་པའི་
གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་དབེན་ ོང་ ་ ིད་དེ། ༢ ཉིན་བཞི་བ འི་རིང་ལ་གདོན་འ ེར་ཁོང་ལ་ཉམས་

ཚད་ ངས་སོ། ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས། ཉིན་ ངས་ལོངས་ ེས་ཁོང་བ ེས་ཤིང་ ོགས་
པར་ ར། ༣ གདོན་འ ེས་ཁོང་ལ། གལ་ཏེ་ ེད་ཉིད་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ན། ོ་འདི་དག་ཟས་ ་འ ར་བར་བ ོས་
ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་། ༤ ཡེ་ ས་དེའི་ལན་ལ་འདི་ ད་ ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་མི་འཚ་བ་ནི་ཟས་ཁོ་ན་ལ་
བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། ་ཡི་ཞལ་ལས་འོངས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ཅེས་
ག ངས།

༥ ཡང་གདོན་འ ེས་ཁོང་ཉིད་རིའི་ ེ་མོ་ཆེས་མཐོ་ས་ཞིག་ ་ ིད་དེ། ད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནམ་འོག་གི་
ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་བ ན་ནས། ༦ ཁོང་ལ། དབང་ཆ་དང་། མངའ་ཐང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་ ེར། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཐོག་མར་ང་ལ་ ིན་པ་ཡིན་པས། ངས་ ་ལ་ ེར་འདོད་ན་དེ་ལ་ ིན་ཆོག ༧ གལ་ཏེ་ ོད་
ིས་ངའི་མ ན་ནས་ ས་ ག་འ ལ་ ས་ན། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་ ས། ༨ ཡེ་ ས་
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འདི་ ད་ ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། གཙ་བོ་ ེ་ ེད་ ི་ ་བ ེན་ཅིག ཁོང་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་བ ར་མཛད་ཅིག་
ཅེས་བཀོད་ཡོད། ཅེས་ ས་སོ༎

༩ ཡང་གདོན་འ ེས་ཁོང་ཉིད་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ིད་དེ། གནས་དམ་པའི་ ེར་༼ ེ་ནི་མ་ཡིག་ ་གཤོག་པ་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བཞེངས་ ་བ ག་ནས། ཁོང་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ན། འདི་ནས་མར་མཆོངས་
ཤིག ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། གཙ་བོས་ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་ ོད་ ོབ་ངེས་པས། ༡༡ དེ་
དག་གིས་ ོད་ཡར་བཏེགས་ནས། ོད་ ི་ ང་བ་ ོ་ལ་རེག་ ་འ ག་མི་ ིད་ཅེས་བཀོད་འ ག ཅེས་ ས།
༡༢ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། གཙ་བོ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་མི་ཆོག་ཅེས་བཀོད་
འ ག་གོ། ཞེས་ག ངས། ༡༣ གདོན་འ ེས་ཐབས་ ་ཚགས་ ིས་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ཚར་ ེས། གནས་ བས་

་ཡེ་ ་དང་ཁ་ ལ་ཏོ༎
༡༤ ཡེ་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ས་པས་ཁེངས་ནས་ག་ལིལ་ ལ་ ་ལོག་པ་ན། ཁོང་གི་མཚན་ ན་

ིས་ ོགས་བཞི་ བ་པ་དང་། ༡༥ ཁོང་གིས་འ ་ཁང་ནང་ ་མི་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བས། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་
ལ་བ ོད་པ་ ལ།

༡༦ ཡེ་ ་ ་ཙ་རེད་དེ། ཁོང་ཉིད་འཚར་ལོངས་ ང་སའི་ ལ་ ་ཕེབས་ཤིང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། ཁོང་
གི་ ས་ ན་ ི་འ ོ་ གས་ ར་འ ་ཁང་ ་ ོན་ཏེ། ཡར་བཞེངས་ནས་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་བ གས་པའི་

བས་ ། ༡༧ མི་ཞིག་གིས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱའི་དཔེ་ཆ་ཁོང་ལ་ ལ། ཁོང་གིས་ཁ་ ེས་པ་ན། འདི་ ར།
༡༨ གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ངའི་ ས་ ེང་ ་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ང་ལ་ ག་ མ་ ིས་ གས་ཏེ།
ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་ ་བ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ང་ནི་བཙན་མ་ མས་ ོད་

ོལ་དང་། མིག་ཞར་བ་ མས་ ིས་མཐོང་བ་དང་། གཉའ་གནོན་ཐེབས་པ་ མས་ལ་རང་དབང་ ེར་བའི་
ོག་ ིར་དང་། ༡༩ ་ཡིས་མི་ མས་ད ེས་བཞེས་གནང་བའི་ལོ་ལ་ ེབས་པ་ ོག་ ིར་བདག་ནི་མངགས་པ་

ཡིན་ཞེས་པ་ ིས་ཡོད་པ་དང་འ ད། ༢༠ དེ་ནས་དཔེ་ཆ་བ ིལ་ཏེ་ལས་མི་ལ་ ད་ནས། ཁོང་མར་བ གས་པ་
ན། འ ་ཁང་ནང་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་མིག་ཅེ་རེར་བ ས་འ ག ༢༡ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། དེ་
རིང་ ོད་ཅག་གི་ ་བ་ཐོས་པ་དེ་མངོན་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས་པས། ༢༢ མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་
པ་ ལ་ཞིང་། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ ང་བའི་ག ང་ ན་མོ་དེར་ངོ་མཚར་ནས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་

་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། ༢༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ། ན་པ་ལགས། ེད་
ིས་རང་ལ་ ན་གསོ་ ིས་ཤིག་ཅེས་པའི་གཏམ་དཔེ་དེ་འ ེན་པ་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ིས་ ་ཕར་ན་
མ་ ་ཅི་མཛད་པ་ མས་ཐོས་པས། ེད་ ིས་རང་གི་འ ངས་ ལ་ འང་དེ་ ར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་

བར་འ ར་རོ༎ ཞེས་ག ངས། ༢༤ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། ང་ ོན་པ་གང་ལའང་རང་གི་ཕ་ ལ་ནས་དགའ་བ ་འཐོབ་མ་ ོང་། ༢༥ བདག་གིས་ ོད་ཚར་བདེན་
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གཏམ་ཞིག་འཆད་པར་ ། ཨེ་ལི་ ཱའི་ ས་ ། ལོ་ག མ་དང་ ་བ་ ག་ལ་གནམ་ཁེགས་ནས། ས་གཞི་ཐམས་
ཅད་ལ་ ་གེ་དང་ཐན་པ་ ང་། དེ་ ས། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ན་ གས་ས་མ་མང་པོ་འ ག་ ང་། ༢༦ ཨེ་ལི་

ཱ་དེ་དག་ལས་མི་གཅིག་གི་སར་ཡང་མ་མངགས་པར། ཱ་དོན་ ི་ ལ་ ་ཡོད་པའི་ གས་ས་མ་ཞིག་གི་གམ་
་མངགས་པ་ཡིན། ༢༧ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ འི་ ས་ ། ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ ་མཛ་ནད་ཅན་མང་པོ་ཡོད་
ང་། སིར་ ཱ་པ་ ་ཨ་མན་ལས་གཅིག་ ང་གཙང་བར་མ་ ར་ཏོ་ཞེས་ག ངས། ༢༨ འ ་ཁང་ནང་ ་ཡོད་

པའི་མི་ མས་ ིས་བཀའ་དེ་ཐོས་པས་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ། ༢༩ ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་ཉིད་ ོང་ ེའི་ ིར་ ་ ད།
དེ་དག་གི་ ོང་ ེའི་རི་བོའི་ ེ་ ་བ ན་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་རིའི་གཡང་ ་ ིད་དེ་འ ད་ ག་

ས་ ང་། ༣༠ ཁོང་ཉིད་དེ་དག་གི་ ོད་ནས་བ ད་དེ་ཕེབས་སོ༎
༣༡ ཡེ་ ་ ་པར་ན་ མ་ ་བའི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ ེ་དེར་ཕེབས་ཏེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་མི་ མས་ལ་

བཀའ་ ོབ་གནང་། ༣༢ དེ་དག་གི་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་བཀའ་
ལ་དབང་དང་ ན་ནོ།

༣༣ འ ་ཁང་ ་གདོན་འ ེས་བ ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ༣༤ ེ་མ། ་ཙ་
རེད་པ་ཡེ་ ་ལགས། ངེད་ཅག་ནི་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ེད་ནི་ངེད་ཅག་ཚར་གཅོད་པ་ཕེབས་པ་ཡིན་
ནམ། ངས་ ེད་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ། ེད་ནི་ ་ཡི་དམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པས། ༣༥ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ཁ་རོག་

ོད། མི་དེའི་ ས་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཞེས་བཀའ་བ ོན་གནང་བས། གདོན་འ ེས་མི་དེ་མི་ཚགས་ ི་ ོད་
ནས་འ ེལ་ ་བ ག་ ེས་ ིར་ཐོན་ཡང་། དེ་ལ་གནོད་པ་མ་ ས་སོ༎ ༣༦ མི་ཚགས་ཡ་མཚར་ནས། ཕན་ ན་
ལ། བཀའ་འདི་ནི་ཅི་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་དབང་དང་ ན་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་དབང་ ས་ལ་
བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་ལ་བ ོ་བ་མཛད་པས། གདོན་འ ེ་ ིར་ཐོན་ ང་ཞེས་འ ི་བར་ ེད། ༣༧ དེ་ནས་ཡེ་

འི་མཚན་ ན་མཐའ་འཁོར་ ི་ས་ཆ་ ན་ལ་ བ་བོ༎
༣༨ ཡེ་ ་འ ་ཁང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཤི་མོན་ ི་ ིམ་ ་ཕེབས། ཤི་མོན་ ི་ ག་མོ་ཚ་བའི་ནད་ ིས་གཟིར་བས།

ཁོ་མོའི་ཆེད་ ་ཡེ་ ་ ས་པ་ཡིན། ༣༩ ཡེ་ ་ཁོ་མོའི་གམ་ ་བཞེངས་ནས། ཚ་བའི་ནད་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་
བ་ན་ཚ་ནད་མེད་པར་ ར་བས། ཁོ་མོ་ ར་ ་ཡར་ལངས་ནས་ཁོ་ཚར་ཞབས་ ི་ ས་སོ༎

༤༠ ཉི་ བ་ ི་ ས་ ། ནད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་ནད་པ་ མས་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ིད་འོངས་པ་དང་། ཡེ་
ས་དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ལ་ ག་གིས་རེག་པ་ན། དེ་དག་གི་ནད་སོས་སོ༎ ༤༡ ཡང་མི་འགའ་ཞིག་གི་ ས་ ེང་

ནས་གདོན་འ ེ་ ིར་ཐོན་ཏེ། ད་ཆེན་པོས་ ེད་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་བཀའ་
བ ོན་གནང་ཞིང་ ད་ཆ་བཤད་མི་ཆོག་པར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་ཤེས་
སོ༎

༤༢ ནམ་གསལ་བ་ན། ཡེ་ ་ ིར་ ོན་ཏེ་ཐང་ ོང་གི་ ལ་ ་ཕེབས། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་བཙལ་ཞིང་ཁོང་
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གི་ ང་ ་ ེབས་ནས། ཁོ་ཚ་དང་མི་འ ལ་བར་བ གས་པའི་ ིར་ ་ ་བ་ ས་ ང་། ༤༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ།
བདག་གིས་ ོང་ ེ་གཞན་པ་ མས་ལའང་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་བ ག་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
བདག་འདིའི་ཆེད་ ་མངགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཏེ། ༤༤ ཡེ་ ས་མི་མ ད་ནས་ག་ལིལ་ ལ་ ི་འ ་ཁང་

མས་ ི་ནང་ ་བཀའ་ག ངས་སོ༎

༥ ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་མཚའི་འ མ་ ་བ གས་པའི་ཚ། མི་ཚགས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ ་ཡི་བཀའ་ལ་
ཉན་ ་འོངས། ༢ ཁོང་གིས་ ་གཉིས་མཚའི་འ མ་ ་བ ད་འ ག་པ་གཟིགས་ཤིང་། ཉ་བས་ ་བཞག་

ེ་ཉ་ ་འ ད་བཞིན་ཡོད་དོ། ༣ དེ་ལས་གཅིག་ནི་ཤི་མོན་ ི་ ་ཡིན་པས། ཡེ་ ་ཡར་ཕེབས་ནས་ཁོ་ལ་ ་ ང་
ཟད་མཐའ་ ་ད གས་ ་བ ག་ ེས། འི་ ེང་ ་བ གས་ཏེ་མི་ཚགས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་།

༤ བཀའ་ ོབ་གནང་ཚར་ ེས། ཤི་མོན་ལ། ་ ་གཏིང་ཟབ་སར་ད གས་ནས། ཉ་ ་ཕབ་ ེ་ཉ་ ངས་
ཤིག་ཅེས་བ ོས་པ་ན། ༥ ཤི་མོན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་མཚན་གང་བོར་དཀའ་
བ་ ད་ ང་ཅི་ཡང་མ་ཟིན་མོད། ེད་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ། ངས་ཉ་ ་འཕེན་ནོ་ཞེས་ ས། ༦ ཁོ་ཚས་ཉ་ ་ཕབ་
པས་ཉ་མང་པོ་ཟིན་ནས། ཉ་ ་ཡང་ཆད་ལ་ཁད་ ་ ར་བས། ༧ ་ཅིག་ཤོས་ ི་ ེང་ན་ཡོད་པའི་ལས་ ོགས་

མས་རོགས་ ེད་པར་བོས། དེ་དག་འོངས་ཏེ་ཉ་ མས་ ་གཉིས་ ི་ནང་ ་ གས་པས་དེ་གཉིས་བཀང་ ེ།
་ཡང་ འི་ནང་ ་འ ིང་བར་ ེད། ༨ ཤི་མོན་པེ་ ོས་དེ་མཐོང་ནས། ཡེ་ འི་ཞབས་འོག་ ་ ས་མོ་ས་ལ་

བ གས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ནི་མི་ཉེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ང་དང་འ ལ་རོགས་ཞེས་ ས།
༩ ཁོ་དང་ཁོའི་གམ་ ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཉ་ ་དེས་བ ང་བའི་ཉ་ མས་མཐོང་ནས་ཡ་མཚར་བར་ ར་བ་
དང་། ༡༠ ཁོ་དང་ཁོའི་ ོགས་པོ་ཟེ་བད་ ཱའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ཡང་དེ་ ར་ ་ ར། ཡེ་ ས་ཤི་མོན་
ལ། ག་མི་དགོས། དེ་རིང་ནས་བ ང་ ོད་ལ་མི་ཡང་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ཁོ་ཚས་ ་གཉིས་
མཐའ་ ་ད གས་ ེས། ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཞག་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་སོ༎

༡༢ ཐེངས་ཤིག ཡེ་ ་ ོང་ ེ་ཞིག་གི་ནང་ ་བ གས་པའི་ཚ། ས་ལ་མཛ་ཡིས་གང་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་
མཐོང་ནས། ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ཏེ། ཁོང་ལ། གཙ་བོ་ལགས་ ོད་ ིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ན། ང་གཙང་བར་
འ ར་ངེས་ཞེས་ ས་པས། ༡༣ ཡེ་ ས་ ག་གིས་ཁོའི་མགོ་ལ་ ིལ་ ིལ་བཏང་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་
བཞེས་པར་ ། ོད་གཙང་བར་ ར་ཏོ་ཞེས་ག ངས་པས། མཛ་ནད་ཆེན་པོ་དེ་མ་ཐག་ ་ཁོའི་ ས་དང་ ལ་
ནས་ཁོ་གཙང་བར་འ ར་ཏོ༎ ༡༤ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་གཞན་ལ་བཤད་མི་ ང་། ོད་ ིས་མཆོད་དཔོན་
ལ་ ས་པོར་བ ་ ་བ ག་ ེས། མོ་ཤེས་བ ོས་པའི་ ག་ ེན་ཡར་ ལ་ཏེ། མི་ མས་ལ་རང་ཉིད་གཙང་བར་

ར་བའི་བདེན་དཔང་ ས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་བ ོས། ༡༥ འོན་ ང་། དེ་ཙམ་ ིས་ཡེ་ འི་མཚན་ ན་ ར་ལས་
ང་ ས་པར་ ར་བས། མི་ཤིན་ ་མང་པོ་བཀའ་ལ་ཉན་ ་འོངས་པ་དང་། ནད་གསོ་བར་རེ་བའི་ ིར་ ་

འ ས། ༡༦ ཡིན་ནའང་། ཡེ་ ་ས་ ོང་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་ཕེབས།
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༡༧ ཉིན་ཞིག ཡེ་ ས་བཀའ་ ོབ་གནང་ ས། ཕ་ ་ཤི་བ་དང་བཀའ་ ིམས་ ོན་མཁན་འགའ་ཡང་ཁོང་
གི་གམ་ ་བ ད་འ ག དེ་དག་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ཞིང་ ོང་དང་ཡ་ ་ ། དེ་མིན་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་འོངས་པ་
ཡིན། གཙ་བོའི་མ ་ ས་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་གནས་པས། ཁོང་གིས་ནད་གསོ་བར་ ས་པ་ཡིན། ༡༨ མི་འགའ་
ཞིག་གིས་མལ་གོས་ ི་ནང་ ་ཞ་བོ་ཞིག་ ར་འོངས་ནས་ཡེ་ འི་ ང་ ་བཅར་བསམ་ཡང་། ༡༩ མི་ཤིན་ ་
མང་བས་མ ན་ ་བཅར་མ་ བ་པར། ཁང་པའི་ ད་ ་འགོས་ཤིང་ ོ་ཐོག་གི་ བས་ཀ་ནས་ཞ་བོ་མལ་གོས་
དང་བཅས་ཏེ་ཡེ་ འི་ ང་ ་ཕབ། ༢༠ ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་དད་སེམས་གཟིགས་ནས། ཞ་བོ་དེ་ལ། ོད་ ི་ཉེས་
པ་སེལ་ཏོ་ཞེས་ག ངས་པས། ༢༡ ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་ཞིག་གི་སེམས་ ། ོ་གཏམ་བཤད་ ིན་པ་
འདི་ ་ཡིན་ནམ། ་ལས་གཞན། ་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་སེལ་བར་ ས་ཞེས་ ེང་བ་ལ། ༢༢ ཡེ་ ས་དེ་དག་གིས་
ཅི་ ེང་བཞིན་པ་དང་དེ་དག་གིས་སེམས་ ་དེ་ ར་འཆར་ ིན་པ་མ ེན་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་
སེམས་ ་ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ཤར་བ་ཡིན། ༢༣ ོད་ ི་ཉེས་པ་སེལ་ཏོ་ཞེས་པའམ། ོད་ཡར་ལོངས་ལ་སོངས་
ཤིག་ཟེར་བ་ལས་གང་ཞིག་ འམ། ༢༤ འོན་ ང་། མིའི་ ་བདག་ལ་ས་ ེང་འདིར་ཉེས་པ་སེལ་བའི་དབང་ཆ་
དང་ ན་པ་ ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ག ངས་ནས། ཞ་བོ་དེ་ལ། བདག་གིས་ ོད་ལ་བ ོ་བར་

། ོད་ཡར་ལོངས་ལ། རང་གི་མལ་གོས་ ེར་ནས་ ལ་ ་ལོག་ཅིག་ག ངས་པས། ༢༥ དེ་མ་ཐག་ཞ་བོ་དེ་མི་
ཚགས་ ི་མ ན་ནས་ ར་ ་ཡར་ལངས་ཏེ། རང་གི་མལ་གོས་ ེར་ནས་ ལ་ ་ལོག་པས། གཟི་བ ིད་ ་ལ་
དབང་བར་ ས། ༢༦ མི་ཚགས་ངོ་མཚར་ནས་གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་ ས་པ་དང་། སེམས་དངངས་ ག་
གིས་ཁེངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་མཛད་པ་ ད་པར་བ་ཞིག་གི་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར།

༢༧ དོན་དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ་ ིར་ཕེབས་ཏེ་མིང་ལ་ལེ་ཝི་ ་བའི་ ལ་དཔོན་ཞིག་གིས་ ལ་ ོ་ ང་འ ག་
པ་དང་འ ད་པས། དེ་ལ། བདག་གིས་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། ༢༨ ཁོས་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
བཞག་ ེ། ཡར་ལངས་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་སོ༎ ༢༩ ལེ་ཝིས་རང་གི་ ིམ་ནས་ཡེ་ ་ལ་གསོལ་ ོན་ ་
ཆེན་བཤམས་པ་དང་། ལ་དཔོན་དང་མི་གཞན་པ་མང་པོ་ཡང་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། ༣༠ ཕ་

་ཤི་བ་དང་ཆོས་པ་ ོར་ཞིག་གིས་ཡེ་ འི་ གས་ ས་ མས་ལ། ོདཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ ལ་དཔོན་དང་།
ཉེས་ཅན་ མས་ལ་འ ོགས་ནས་བཟའ་བ ང་རོལ་བ་ཡིན་ཞེས་འཁང་ར་ ས་པས། ༣༡ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ།

ས་པོ་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་མི་ལ་ ན་པ་མི་དགོས་ ི། ནད་པ་ལ་མཁོ་བ་ཡིན། ༣༢ བདག་ནི་མི་ཡ་རབས་ ི་
ཆེད་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པར། མི་ཉེས་ཅན་ལ་འ ོད་བཤགས་ ེད་ ་འ ག་ཆེད་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༣༣ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཐེངས་མང་པོར་ ང་གནས་བ ངས་ཤིང་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ཕ་ ་ཤི་བའི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ས། ོད་ ི་ གས་ ས་ མས་ཁོ་
ནས་བཟའ་ཞིང་འ ང་གིན་མཆིས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༤ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། མག་གསར་དང་བག་གསར་མཉམ་

་ ོད་ ས། འ ག་རོགས་ མས་ ིས་ ང་གནས་ ང་ ིད་དམ། ༣༥ འོན་ ང་མག་གསར་དང་འ ལ་བའི་
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ས་ལ་ ེབས་པའི་ཉིན་དེར། དེ་དག་གིས་ ང་གནས་བ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༣༦ ཡང་ཡེ་ ས་དཔེ་ཞིག་བཀོད་ནས་དེ་དག་ལ། ས་ ང་ ་བ་གསར་བ་ ས་ནས་ ་བ་ ིང་བར་ ན་

པ་ ག་མི་ ིད། དེ་ ར་ ས་ན། ་བ་གསར་བ་གཤགས་ཟིན་ལ། ་གསར་བའི་ ས་ཁ་དེ་ཡང་ ིང་བར་མི་
འ ོད་པ་ཡིན། ༣༧ དེ་མིན་ ས་ ང་ཆང་གསར་ ལ་བ་ ིང་བའི་ནང་ ་གསོག་མི་ ིད། དེ་ ར་ ས་ན། ལ་
བ་གས་ནས་ཆང་འབོ་ཞིང་། ལ་བ་ཡང་བ ོལ་བར་འ ར་བས། ༣༨ ཆང་གསར་ངེས་པར་ ་ ལ་བ་གསར་
བའི་ནང་ ་བསགས་དགོས་པ་ཡིན། ༣༩ ཆང་ ིང་བ་འ ང་ ེས་ ས་ ང་ད་ ང་ཆང་གསར་འ ང་མི་འདོད་
དེ། ཁོས་ ན་པར་ཆང་ ིང་བ་བཟང་ཟེར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ། ཡེ་ ་ ོ་ཞིང་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ ེ་
མ་བཅད་དེ། ལག་པའི་ནང་ ་ ར་ ར་ ་ནས་ཟོས་པས། ༢ ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་ཞིག་གིས། འདི་ ད་ །

ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་མི་འོས་པའི་ ་བ་བ བས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་
ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ོགས་པའི་ཚ་ཇི་ ར་ ས་པའི་ ལ་བཀོད་
པ་ ོད་ཅག་གིས་མ་བ གས་པ་ཡིན་ནམ། ༤ ཁོ་རང་དམ་པའི་གནས་ ་འ ལ་ཏེ་བག་ལེབ་བཤམས་པ་ མས་
ཟོས་པ་དང་། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ལའང་བཟའ་ ་བ ག བག་ལེབ་དེ་ནི་མཆོད་དཔོན་ལས་གཞན་

ས་ ང་ཟོས་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས་པར་མ་ཟད། ༥ དེ་དག་ལ། མིའི་ ་བདག་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་བདག་
པོ་ཡིན་ཞེས་ ང་ག ངས་སོ༎

༦ ཡང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ། ཡེ་ ས་འ ་ཁང་ ་བཀའ་ག ང་བཞིན་ཡོད། དེ་ ་ལག་པ་གཡས་པ་
མ་པར་ ར་བའི་མི་ཞིག་འ ག་པས། ༧ ཆོས་པ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཡེ་ འི་ཉམས་ཚད་ལེན་
ིར་དང་། ོན་བཙལ་ནས་ ་ག གས་ ེད་ཆེད། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནད་གསོ་མིན་ལ་བ ས། ༨ ཡིན་

ནའང་། ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་སེམས་འ ན་ ོགས་ནས། ལག་པ་ཡ་གཅིག་ མ་པར་ ར་བའི་མི་དེ་ལ། ཡར་
ལོངས་ལ། ལ་ད ས་ ་འ ེང་རོགས་ཞེས་བ ོས་པས། མི་དེ་ ལ་ད ས་ ་འ ེང་ནས་བ ད་པས། ༩ ཡེ་ ས་
དེ་དག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ི་བར་ ་བ་ཞིག་ལ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་བོ་བ བ་བམ་ངན་
པ་བ བ། ོག་ ོབ་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ ོག་གཅོད་ཆོག་ཅེས། གང་ འོ་ཞེས་ ིས་པ་དང་། ༡༠ ཁོང་གིས་མཐའ་
འཁོར་ ི་མི་ཚགས་ལ་གཟིགས་བཞིན། མི་དེ་ལ་ལག་པ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པ་དང་། དེས་ལག་པ་བ ིངས་
པ་ན། ལག་པ་སོས་པར་ ར་ཏོ༎ ༡༡ དེ་དག་རབ་ ་ ོས་ཏེ། ཡེ་ ་ཇི་ ར་ད ོང་བའི་ ལ་ལ་ ོས་ ས་སོ༎

༡༢ དེ་ ས། ཡེ་ ་རི་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ་ཕེབས་པ་དང་། མཚན་གང་བོར་ ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་
བ ད། ༡༣ ནམ་གསལ་བ་ན། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་བོས་ཏེ། དེ་དག་གི་ ོད་ནས་མི་བ ་གཉིས་བདམས་
ཏེ་ ་ཚབ་ཅེས་བོས། ༡༤ མི་བ ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་ཤི་མོན་ནམ། ཡེ་ ས་ཁོའི་མིང་ལ་པེ་ ོ་ཞེས་གསོལ་ཡོད་པ་དེ་
དང་། ད་ ང་ཁོའི་ ་བོ་ཨན་ ེ་ ཱ་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཱ་ལིབ་དང་། བར་ཐོལ་མ་དང་།
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༡༥ མད་ ཱ་དང་། ཐོ་ ཱ་དང་། ཨལ་ ཱའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་། ཟེ་ལོ་ཏེ་ ་བའི་ཤི་མོན་དང་། ༡༦ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་༼ཡང་
ན། ་བོ་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽ ་ ་དང་། གཙ་བོ་འཚང་མཁན་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ ་བཅས་སོ༎

༡༧ ཡེ་ ་དང་ཁོ་ཚ་རི་ལས་མར་བབས་ཏེ། ་ཐང་ཞིག་ ་བ གས་སོ༎ ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ེང་བ་ལ་
ེས་འ ང་པ་མང་པོ་ཡོད་ལ། མི་སེར་ཡང་མང་པོ་འ ག ཁོ་ཚ་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས་དང་ཡེ་ ་ ་ལེམ། དེ་

མིན་ཚར་དང་། ཱ་དོན་ ི་ ་མཚའི་འ མ་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ ིར་དང་། ནད་གསོ་བར་འོངས་པ་ཡིན།
༡༨ མི་འགའ་ཞིག་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ ་འོང་བ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་ནད་གསོ་བར་ཡོང་པས། ཁོང་གིས་
གདོན་འ ེས་བ ང་བ་ མས་དང་ནད་པ་ མས་ ི་ནད་གསོས་སོ༎ ༡༩ མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ཉིད་རེག་པར་
འདོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ་ལས་མ ་ ས་ ང་ ེ་ཁོ་ཚའི་ནད་སོས་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༢༠ ཡེ་ ས་ ེས་འ ང་པ་ མས་ལ་གཟིགས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ད ལ་བོ་ མས་ལ་བདེ་ ིད་
ན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་ ོད་ཅག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༢༡ ོད་ཅག་བ ེས་ ོགས་
ིས་མནར་བ་ མས་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པར་འ ར་དེ། མ་འོངས་པར་ ོད་ཅག་འ ངས་པར་འ ར།
ོད་ཅག་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པར་འ ར་དེ། མ་འོངས་པར་ ོད་ཅག་དགོད་

པར་འ ར། ༢༢ མིའི་ ་བདག་གི་ཆེད་ ་ ོད་ཅག་ལ་ ང་བ་དང་། ོད་ཅག་བོར་བ་དང་། ོད་ཅག་ལ་ ོད་
པ་དང་། ོད་ཅག་གི་མིང་དོར་ནས་ངན་པར་བ ིས་པས། ོད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པར་འ ར་དེ།
༢༣ ཉིན་དེར། ོད་ཅག་དགའ་ཞིང་མཆོངས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ལ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ནས་ ་དགའ་ཆེན་པོ་བ ལ་བར་འ ར། དེ་དག་གི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ ང་ ང་ ོན་པར་དེ་ ར་ ས་པ་
ཡིན། ༢༤ འོན་ ང་། ོད་ཅག་ ོབས་འ ོར་ ན་པ་ མས་ལ་ ག་བ ལ་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོད་ཅག་ལ་ ོར་ཚར་འཐོབ་འོས་པའི་སེམས་གསོ་ཐོབ་ཟིན་ཏོ༎ ༢༥ ོད་ཅག་ ོ་བ་འ ངས་པའི་མི་ མས་
ལ་ ག་བ ལ་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་བ ེས་ ོགས་ ིས་མནར་བར་འ ར། ོད་ཅག་
དགོད་པའི་མི་ མས་ལ་ ག་བ ལ་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ ོ་ཞིང་ ་བར་འ ར།
༢༦ མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ཅག་བཟང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ས་ ། ོད་ཅག་ལ་ ག་བ ལ་འ ང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་མེས་པོས་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ མས་ལའང་དེ་ ར་ ས་སོ༎ ༢༧ ཡིན་ནའང་། ོད་
ཅག་བཀའ་འདི་ལ་ཉན་མཁན་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ད ་བོ་ མས་ལའང་གཅེས་
དགོས། ོད་ཚར་ ང་བ་ མས་ལའང་བཟང་ ེད་དགོས། ༢༨ ོད་ཚར་དམོད་མཁན་ མས་ལ་ཤིས་པ་བ ོལ་
དགོས། ོད་ཚར་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་ མས་ལའང་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས། ༢༩ ་ཞིག་གིས་ ོད་ ི་
འ མ་པ་ཡ་གཅིག་ལ་འ མ་ ག་ག ས་ན། འ མ་པ་གཞན་དེ་ལའང་འ མ་ ག་ག ་ ་ གས་ཤིག ་ཞིག་
གིས་ ོད་ ི་ ི་ ་འ ོགས་ན། ནང་གོས་ ང་དེ་ལ་འ ོག་ ་ གས་ཤིག ༣༠ ོད་ལ་ ་བ་ ེད་མཁན་ཚར་ཅི་
འདོད་ ེར་རོགས། ་ཞིག་གིས་ ོད་ ི་དངོས་པོ་འ ོགས་ན། དེ་ ིར་ལེན་མི་དགོས།
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༣༡ ོད་ཅག་གི་གཞན་ ིས་ ོད་ཚར་ཇི་ ར་ ས་ན་བཟང་ མ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ང་གཞན་ལ་དེ་ ར་
ེད་དགོས། ༣༢ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་རང་གཅེས་མཁན་ཁོ་ནར་གཅེས་ན། དེ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ཉེས་ཅན་
མས་ ིས་ ང་ཁོ་ཚར་གཅེས་པའི་མི་ལ་གཅེས་པ་ཡིན། ༣༣ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་བཟང་བའི་མི་

ལ་བཟང་ ས་ན། དེ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ཉེས་ཅན་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ེད། ༣༤ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་
གཞན་ལ་ཅི་གཡར་བ་དེ་ ིར་ལེན་པར་རེ་ན། དེ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ཉེས་ཅན་ ིས་ ང་ཉེས་ཅན་ལ་གཡར་
ནས། ར་ ི་ ངས་དང་མ ངས་པར་ ིར་ལེན་པ་ཡིན།

༣༥ ོད་ཅག་གིས་ད ་བོར་གཅེས་དགོས་ལ། དེ་དག་ལ་བཟང་ཡང་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། གཞན་ལ་
གཡར་བ་དེ་ ིར་ ོད་པར་རེ་མི་ ང་། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་ལ་ ་དགའ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་འ ར་བ་
དང་། ོད་ཅག་ ང་ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ ས་ ་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ང་བཀའ་ ིན་མི་

ན་པ་དང་ངན་ ེད་མཁན་ མས་ལ་བཟང་ ེད་པ་ཡིན། ༣༦ ོད་ཅག་གི་ཕས་ མས་བ ེ་བ ེད་པ་བཞིན།
ོད་ཅག་གིས་ མས་བ ེ་བ ེད་དགོས། ༣༧ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་མཚང་མ་ ས་ན། ོད་ ི་མཚང་ཡང་

འ ་མི་ ིད། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་ཉེས་པ་མ་བཀལ་ན། ོད་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་མི་ ིད། ོད་ཅག་གིས་
གཞན་ ་ཡངས་ ་བཏང་ན། ོད་ལའང་ ་ཡངས་ ེད་པར་འ ར།༼ ་ཡངས་ནི་མ་ཡིག་ ་གཏོང་བ་ཞེས་
བཀོད་འ ག༽ ༣༨ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་གནང་ ིན་ ས་ན། ོད་ལའང་གནང་ ིན་ ེད་པར་མ་ཟད།

ེ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ད གས་ད གས་ ས་ཤིང་། ར་བར་གཏམས་ནས་ ོད་ཅག་གི་པང་ ་ ག་འོངས་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༣༩ ཡང་ཡེ་ ས་དཔེ་བཀོད་ནས། དེ་དག་ལ། གལ་ཏེ་ཞ་རས་ཞ་ར་ ིད་ན། དེ་གཉིས་དོང་ ་ ང་བར་
འ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༤༠ ོབ་མ་ ོབ་དཔོན་ལས་ ག་མི་ ས་མོད། བ བ་པ་བཟང་བ་ མས་ ོབ་དཔོན་
དང་འ ་བར་འ ར།

༤༡ ོད་ ི་ ན་ འི་མིག་ནང་ ་ཚར་མ་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་། རང་གི་མིག་ནང་ ་ག ང་མ་ཡོད་པ་དེ་
མི་ཤེས་དོན་ཅི། ༤༢ ོད་ ིས་རང་གི་མིག་ནང་ ་ག ང་མ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་བར། ད་ ང་ ོད་ ི་ ན་ ་ལ།

ོད་ ི་མིག་ནང་གི་ཚར་མ་དེ་ད ང་བར་ འོ་ཞེས་ཟེར་ ོལ་ཡོད་དམ། མི་བཟང་བོར་བ ས་པ་ ོད། ོན་ལ་
རང་གི་མིག་ནང་གི་ག ང་མ་བཏོན་ན། ད་གཟོད་གསལ་བོར་མཐོང་ཞིང་། ོད་ ི་ ན་ འི་མིག་ནང་གི་ཚར་
མ་བཏོན་ཆོག

༤༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤིང་ ོང་བཟང་བོ་ལ་འ ས་ ་ངན་པ་ཐོགས་པ་མེད་ལ། ཤིང་ ོང་ངན་པ་ལ་འ ས་
་བཟང་བོ་ཐོགས་པའང་མེད། ༤༤ ཤིང་གི་འ ས་ ་ལ་བ ས་ན། དེ་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་པ་
ར། མི་ཡིས་ཚར་ ་ལས་སེ་ཡབ་ ི་འ ས་ ་ལེན་མི་ ིད་ལ། ཚར་ ང་ལས་ ན་འ མ་ཡང་ལེན་མི་ ིད།

༤༥ མི་བཟང་བོས་སེམས་ ་ཉར་བའི་བཟང་ལས་བཟང་ ད་འ ིན། མི་ངན་པས་སེམས་ ་ཉར་བའི་ངན་ལས་
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ངན་ ད་འདོན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སེམས་ ་ཡོད་པ་དེ་ཁ་ནས་འ ང་བར་འ ར།
༤༦ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མིང་ལ་གཙ་བོ། གཙ་བོ་ལགས་ཞེས་བོས་ ང་། ཅིའི་ ིར་བདག་གི་བཀའ་ ར་

མི་བ བ་པ་ཡིན་ནམ། ༤༧ བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ ་འོངས་ཤིང་བདག་གི་བཀའ་ ར་བ བས་མཁན་དེ་ནི།
བདག་གིས་ ོད་ཚར་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་འཆད་པར་ འོ༎ ༤༨ དེ་ནི་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཁང་པ་ད བ་

ིར་ས་གཏིང་ཟབ་ ་བ ོས་པ་དང་། ིང་གཞི་ ག་གི་ ེང་ ་བ ིགས་པ་དང་འ ་ ེ། ནམ་ཞིག་ ་ལོག་ ང་
ནས་ཁང་པ་ལ་ཕོག་ ང་ཁང་པ་ ལ་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིང་གཞི་ ག་གི་ ེང་ ་ཡོད་པ་ཡིན།༼དཔེ་ཆ་

ིང་བར། ཁང་པ་ བ་པ་བཟང་ངོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༤༩ བཀའ་ལ་ཉན་ཡང་ ལ་བཞིན་མི་བ བས་མཁན་
མས་ནི། སའི་ ེང་ ་ཁང་པ་ བ་པ་དང་འ ་ ེ། ིང་གཞི་མེད་པས་ ་ལོག་ཕོག་ཙམ་ ིས་འ ེལ་ཞིང་ཁང་

བར་གས་ ོན་ཆེན་པོ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༧ ཡེ་ ས་མི་སེར་ མས་ལ་བཀའ་འདི་གནང་ཚར་ ེས། ་ ར་ན་ མ་ ་ཕེབས་སོ༎ ༢ བ ་དཔོན་
ཞིག་ལ་གཡོག་པོ་གོ་ཆོད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ན་བས་གཟིར་ནས་འཆི་ལ་ཉེ་བས། ༣ བ ་དཔོན་དེས་ཡེ་ འི་

མཛད་པ་ཐོས་འ ལ། ཡེ་ ར་ཁོའི་གཡོག་པོ་ ོབ་རོགས་ཞེས་ ་ ིར་ཡ་ ་ འི་ ན་པོ་འགའ་མངགས། ༤ དེ་
དག་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ེབས་ནས། ཁོང་ལ། ེད་ ིས་ཁོ་ལ་དོན་དེ་བ བ་པ་ནི་ ང་ ེ། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་
ངེད་ཅག་གི་མི་སེར་ མས་ལ་གཅེས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་འ ་ཁང་ཡང་ བ་བོ་ཞེས་ནན་ ིས་ ས་པས། ༦ ཡེ་

་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་སོ༎ ིམ་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ་བའི་ཚ། བ ་དཔོན་ ིས་ ོགས་པོ་འགའ་ཡེ་ འི་
ང་ ་མངགས་ནས། ཁོང་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ་ཚགས་ ང་མི་དགོས་ཏེ། ངས་ ེད་ཉིད་རང་གི་ ིམ་ངན་

འདིར་ ་མི་ ོབས་ལ། ༧ ངས་ ང་རང་ཉིད་ ེད་དང་མཇལ་བར་མི་འོས་ མ་པས། ེད་ ིས་ག ང་ཚག་
གཅིག་གནང་ན། ངའི་གཡོག་པོ་སོས་པར་ངེས། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་གཞན་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་ལ། ངའི་
འོག་ འང་དམག་ཡོད་པས། དམག་འདི་ལ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་ན། དེ་འ ོ་ངེས་ལ། དམག་གཞན་ཞིག་ལ་
ཤོག་ཅེས་ ས་ན། དེ་ཡོང་བར་ངེས། རང་གི་གཡོག་པོ་ལ། ོད་ ིས་ ་བ་འདི་ བས་ཤིག་ཅེས་ ས་ན། དེ་
བ བ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས། ༩ ཡེ་ ས་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག དེ་ལ་ངོ་མཚར་ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ ེས་ ་

གས་པའི་མི་ཚགས་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། འདི་ ་ འི་དད་སེམས་དང་ ན་པ་
ཞིག བདག་གིས་ ང་ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ནས་མཐོང་མ་ ོང་ཞེས་ག ངས། ༡༠ མངགས་འོངས་པའི་མི་དེ་

མས་བ ་དཔོན་ ི་ ིམ་ ་ལོག་པ་ན། གཡོག་པོ་དེ་སོས་པར་ ར་བ་མཐོང་ངོ་༎
༡༡ ས་ ན་རིང་བོ་མ་འགོར་བར།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། ི་ཉིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ཡེ་ ་ ་ཨེན་ ་བའི་

ོང་ ེ་ཞིག་ ་ཕེབས་ཤིང་། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་དང་མི་ཤིན་ ་མང་པོ་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་སོང་།
༡༢ མཁར་ ོར་ ེབས་ལ་ཉེ་ ས། ཤི་བོ་ཞིག་ ར་ནས་ཐོན་ ང་། ཤི་བོ་དེ་ནི་ཁོའི་ཨ་མའི་ ་གཅིག་ ་ཡིན་
ལ། ཁོའི་ཨ་མ་ཡང་ གས་ས་མ་ཞིག་ཡིན། མཁར་ནང་གི་མི་མང་པོ་ གས་ས་མ་དེ་དང་མཉམ་ ་རོ་ ེལ་ ་
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འོངས་ཡོད། ༡༣ གཙ་བོས་ གས་ས་མ་དེ་མཐོང་ནས་ཁོ་མོར་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་། ཁོ་མོར་མ་ ་ཞེས་ག ངས་
ནས། ༡༤ མ ན་ ་ཕེབས་ཏེ་འདེགས་ཤིང་ལ་ ག་གིས་རེག་པས། འདེགས་ཤིང་ ར་མཁན་ མས་ ང་ ག་
ནས་བ ད། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། གཞོན་ ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོའོ་ཞེས་
ག ངས། ༡༥ ཤི་བོ་དེ་ཡར་ལངས་ནས་ ད་ཆ་ཡང་བཤད། ཡེ་ ས་དེ་རང་གི་མ་ལ་ ད་པས། ༡༦ མི་ཚགས་ངོ་
མཚར་བར་ ར་ཏེ། གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་ ས་ཤིང་། ང་ ོན་པ་ཆེན་པོ་ངེད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ང་
ངོ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ཡང་ ་ཡིས་ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ངོ་ཞེས་ཟེར། ༡༧ ཁོང་གིས་དོན་དེ་
མཛད་པའི་གནས་ ལ་ཡ་ ་ ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ཁབ་དག་ལ་ བ་ཏོ༎

༡༨ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་ ིས་མཛད་པ་དེ་ མས་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་ ས་པས། ཁོས་ཉེ་གནས་གཉིས་བོས་ནས།
༡༩ དེ་གཉིས་གཙ་བོས་ ང་ ་མངགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པར་ཕེབས་པར་འ ར་བ་དེ་ ེད་ཡིན་ནམ།
ཡང་ན་ངེད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་ ག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༠ མི་དེ་གཉིས་ཡེ་ འི་ ང་འོངས་ནས། འདི་

ད་ ། ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ངེད་གཉིས་མངགས་ནས། ེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཕེབས་པར་འ ར་
བ་དེ་ ེད་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ངེད་ཅག་གིས་གཞན་ལ་ ག་དགོས་ ས་ཤིག་ཟེར་ཞེས་ ས། ༢༡ ས་ བས་དེ་ལ།
ཡེ་ ས་ནད་པ་མང་པོ་དང་། གནོད་ ོན་ཐེབས་པ་ མས་དང་། གདོན་འ ེས་བ ང་བ་ མས་སོས་ ་བ ག་
པར་མ་ཟད། ཞ་ར་ ོར་ཞིག་ལ་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ས། ༢༢ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་གཉིས་ ིས་ཅི་མཐོང་བ་
དང་ཅི་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་ཤོད་ཅིག གང་ཞེ་ན། ཞ་རར་མཐོང་ ་བ ག་པ་དང་། ཞ་བོ་འ ོ་

་བ ག་པ་དང་། མཛ་ནད་ཅན་གཙང་བར་ ས་པ་དང་། འོན་པར་ཐོས་ ་བ ག་པ་དང་། ཤི་བོ་གསོན་
་བ ག་པ་དང་། ད ལ་བོ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་དང་། ༢༣ བདག་དང་འ ད་ནས་མ་འ ེལ་བ་
མས་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པའི་ ལ་ཁོ་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༢༤ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་མངགས་པའི་མི་གཉིས་སོང་ ེས། ཡེ་ ས་མི་ཚགས་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ོར་ ེང་ ས།
འདི་ ད་ ། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ཐང་ ོང་ ་སོང་ ས་ཅི་ལ་བ ས་པ་ཡིན། འདམ་ ་ ང་གིས་བ ོད་པ་ལ་
བ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༢༥ ོད་ཅག་ ིར་སོང་ནས་དོན་དངོས་ཐོག་ཅི་ལ་བ ་བ་ཡིན། གསོ་རས་ཞིབ་མོ་ ོན་
པའི་མི་ མས་ལ་བ ་བ་ཡིན་ནམ། ་བ་ཡིད་ ་འོང་བ་ ོན་ཞིང་། ོན་མོས་ཉི་མ་ ེལ་བ་ མས་ནི་ཕོ་ ང་
གི་ནང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༦ ོད་ཅག་ ིར་སོང་ནས་དོན་དངོས་ ་ཅི་ལ་བ ་བ་ཡིན། ང་ ོན་པ་ལ་བ ་བ་
ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདེན་ཏེ། ཁོང་ནི་ ང་ ོན་པ་ལས་ བས་ཆེ་བ་ཡིན།
༢༧ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་བདག་གི་ཕོ་ཉ་ ོད་ ི་ ོན་ལ་མངགས་ནས། ལམ་ ་ ིག་ འོ་ཞེས་པའི་
མི་དེ་འདི་ཡིན། ༢༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ད་མེད་ནས་ ེས་པ་ ་ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་
ལས་ བས་ཆེ་མི་ ིད། ཡིན་ནའང་། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནས་ཆེས་ ང་བ་དེ་ཡང་ཁོ་ལས་ བས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས།
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༢༩ མི་སེར་ མས་དང་ ལ་དཔོན་སོགས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ས་གསོལ་ ོང་བ་ མས་ ིས་བཀའ་དེ་ཐོས་པ་
ན། ་ ང་བདེན་ ་མཐོང་ངོ་༎ ༣༠ འོན་ ང་། ཕ་ ་ཤི་བ་དང་བཀའ་ ིམས་ཤེས་པ་ མས་ ིས་ཡོ་ཧ་ནན་
ལས་ ས་མ་གསོལ་བས། རང་གིས་ ་ཡི་དགོངས་གཞི་དོར་བ་ཡིན།༼ཚན་པ་༢༩དང་༣༠པ་ནི། མི་སེར་དང་

ལ་དཔོན་ མས་ ིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་གཏམ་ཐོས་ནས། དེ་ལས་ ས་གསོལ་ཞིང་ ་བདེན་པར་མཐོང་། འོན་
ང་ཕ་ ་ཤི་བ་དང་བཀའ་ ིམས་ཤེས་པ་ མས་ ིས་ཡོ་ཧ་ནན་ལས་ ས་མ་གསོལ་བས། རང་གིས་ ་ཡི་

དགོངས་གཞི་དོར་བ་ཡིན་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག༽
༣༡ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། འོ་ན། བདག་གིས་བ ལ་བ་འདིའི་མི་ མས་ཅི་དང་བ ར་རམ། དེ་དག་

ཅི་དང་འ འམ། ༣༢ ཁོང་ཚ་ནི་ ོམ་ ང་ ་ ོད་པའི་ ིས་པ་བཞིན་ཕན་ ན་འབོད་ཅིང་། འདི་ ད་ ། ངེད་
ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ ིང་ ་ ས་ ང་། ོད་ཅག་ ོར་མི་ ིང་། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ ་ངན་ ི་ ་ ངས་

ང་། ོད་ཅག་ ་བར་མི་ ེད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་འ ། ༣༣ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ོན་ནས། བག་ལེབ་མ་
ཟོས་ཤིང་ཆང་མ་འ ང་བར་བ ད་ན། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ནི་འ ེས་བ ང་ངོ་ཟེར། ༣༤ མིའི་ ་བདག་ ོན་ནས།
བཟོས་ནས་འ ང་བར་བ ད་ན། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ནི་ཟས་དང་ཆང་ལ་ཧམ་པ་ཆེ་བ་དང་། ལ་དཔོན་དང་
ཉེས་ཅན་ ི་ ོགས་པོ་རེད་ཟེར། ༣༥ འོན་ ང་། ཤེས་རབ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཤེས་རབ་ནི་བདེན་ཅིང་ཡང་དག་
པ་ཡིན་པར་ར་ ོད་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༣༦ ཕ་ ་ཤི་བ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་གསོལ་བ་བཞེས་པར་ ས་པས། ཡེ་ ་ཕ་ ་ཤི་བ་དེའི་
ིམ་ ་གསོལ་བ་བཞེས་པར་ཕེབས། ༣༧ ོང་ ེའི་ནང་ ་ ད་མེད་ཉེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། ཡེ་ ས་ཕ་ ་

ཤི་བ་ཞིག་གི་ ིམ་ ་གསོལ་བ་བཞེས་ ིན་པ་ཤེས་ནས། ོས་ ས་ཁེངས་པའི་ཀ་མ་ འི་ མ་པ་ཞིག་ ེར་
འོངས་ནས། ༣༨ ཁོང་གི་ ་ བ་ ་ཞབས་ ར་འ ེང་ནས་ ས་པས། མིག་ ས་ཡེ་ འི་ཞབས་བ ན་པ་ལ། རང་
གི་ ་ཡིས་ ིས་ཤིང་མ ་ཡིས་ཡང་དང་ཡང་ ་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་འོ་ ས་ནས་ ོས་ ་ གས་སོ༎ ༣༩ ཡེ་ ་ ་
མཁན་ ི་ཕ་ ་ཤི་བ་དེས་དོན་དེ་མཐོང་ནས། སེམས་ ། གལ་ཏེ་མི་འདི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ལ་རེག་པ་
འདི་ནི་ ་དང་། ད་མེད་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ ེ། ཉེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ མ་ནས་ཡོད་པ་
ལ། ༤༠ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ཤི་མོན་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་གཏམ་ཞིག་ འོ་ཞེས་ག ངས་པས། ཤི་མོན་ ིས་འདི་

ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། ག ང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ ས། ༤༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ན་བདག་ཞིག་ལ་མི་
གཉིས་ ིས་ ་ལོན་ཆད་ཅིང་། གཅིག་གིས་ད ལ་ཊམ་ ་བ ་ཆད་པ་དང་། གཅིག་གིས་ད ལ་ཊམ་ ་ཆད་
དོ༎ ༤༢ དེ་གཉིས་ལ་ ་ལོན་འཇལ་བའི་ ས་པ་མེད་པས། ན་བདག་གིས་ཁ་ངོར་བ ས་ནས་དེ་གཉིས་ ི་ ་
ལོན་འཇལ་མི་དགོས་པར་ ས་པ་ཡིན། འོ་ན། མི་འདི་གཉིས་ལས་ ་ཞིག་ཁོ་ལ་ ག་པར་དགའ་བ་ཡིན་ཞེས་

ིས། ༤༣ ཤི་མོན་ ིས་ལན་ ། ངས་བ ས་ན་ ་ལོན་མང་པོ་མེད་པར་ ས་པ་དེའོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་
ོད་ ིས་བཤད་པ་མ་ནོར་རོ་ཞེས་ག ངས་ནས། ༤༤ ད་མེད་དེའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཏེ། ཤི་མོན་ལ། ོད་ ིས་
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ད་མེད་འདི་མཐོང་ངམ། བདག་ ོད་ ི་ ིམ་ ་འོངས་ ང་། ོད་ ིས་བདག་གི་ ང་བ་ ་ཡིས་མ་བ ས།
འོན་ ང་། ད་མེད་འདིས་བདག་གི་ ང་བ་མིག་ ས་བ ན་ཞིང་ ་ཡིས་ ིས། ༤༥ ོད་ ིས་བདག་ལ་འོ་མ་

ས་ ང་། ད་མེད་འདིས་བདག་ ིམ་ ་འ ལ་བའི་ ས་ནས་ཡང་དང་ཡང་ ་བདག་གི་ ང་བ་ལ་འོ་ ས།
༤༦ ོད་ ིས་བདག་གི་མགོ་ལ་ ག་ མ་མ་ གས་ ང་། ད་མེད་འདིས་ ོས་ ་བདག་གི་ ང་བར་ གས།
༤༧ དེ་བས་བདག་གིས་ ོད་ལ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཁོ་མོའི་ཉེས་པ་མང་པོ་སེལ་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོ་མོའི་བ ེ་བ་མང་ངོ་༎ ཉེས་པ་སེལ་བ་ ང་བ་དེའི་བ ེ་བ་ཡང་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ནས། ༤༨ ད་
མེད་དེ་ལ། ོད་ ི་ཉེས་པ་སེལ་ཏོ་ཞེས་ག ངས། ༤༩ དེར་ཡོད་པ་ མས་ ིས་སེམས་ ། འདི་ནི་ ་ཡིན་ནམ།
མིའི་ཉེས་པ་སེལ་ ས་སམ་ མ། ༥༠ ཡེ་ ས་ ད་མེད་དེ་ལ། ོད་ ི་དད་སེམས་ ོད་རང་བ བས་པས། བདེ་
འཇགས་ངང་ ིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༨ ཉིན་མང་པོ་མ་འགོར་བར། ཡེ་ ་ ོང་ ེར་དང་ ོང་ཚ་ མས་ ་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་ག ངས་པ་དང་།
་ཡི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་བ གས། ཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་མཁན་ལ་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་

དང་། ༢ ད་ ང་གདོན་འ ེས་བ ང་བ་དང་། ནད་ ིས་བཏབ་པ་དང་། ནད་སོས་པར་ ར་བའི་ ད་མེད་
འགའ་བཅས་ཡོད་ལ། དེའི་ ོད་ ་ ོན་ཆད་ ས་ ེང་ནས་འ ེ་བ ན་མཐར་བ ད་པའི་མག་དལ་མ་མིར་
ཡམ་ཡང་ཡོད། ༣ དེ་མིན་ཧེ་རོ་ ེའི་ ིམ་གཉེར་བ་ ་ ཱའི་ ང་མ་ཡོ་ ཱ་ ་དང་། ་སན་ ་དང་། ད་མེད་
གཞན་ཁ་ཅིག་ ང་ཡོད་ལ། དེ་དག་ ན་ ིས་རང་གི་ ་ནོར་ ིས་ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ལ་ བ་རོགས་

ས་སོ༎
༤ མི་མང་པོ་འ ས་པ་དང་། ད་ ང་ ོང་ ེ་ མས་ལས་མི་ ོར་ཞིག་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་བར་ ེབས་པའི་ཚ།

ཡེ་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་འདི་ ད་ ། ༥ ཞིང་བ་ཞིག་ཞིང་འདེབས་པར་ ིན། ས་བོན་གཏོར་ ས། འགའ་ཞིག་
ལམ་འ མ་ ་ ང་ནས་མིས་ ོག་རོལ་ ་བཏང་ཞིང་ནམ་མཁའི་ ེ ་འོངས་ནས་ཟོས་ཚར། ༦ འགའ་ཞིག་ ོ་
ཐོག་གི་ས་ བ་མོའི་གསེབ་ ་ ང་བས། ེས་མ་ཐག་ ་ མ་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བ ན་དང་ ལ་བས་
སོ༎ ༧ འགའ་ཞིག་ཚར་ འི་གསེབ་ ་ ང་ ེ་དེ་དང་མཉམ་ ་ ེས་པས། ཚར་ ས་མནན་པ་ཡིན། ༨ འགའ་
ཞིག་ས་བཟང་བོའི་ནང་ ་ ང་ ེ་ ེས་པས། བ་བ འི་འ ས་ ་ཐོགས་པར་ ར། ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་
ག ངས་ཚར་ ེས། ག ང་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་ག ངས། ༩ གས་

ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། དཔེ་འདིའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༡༠ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་
ིད་ ི་གསང་བ་ནི་ ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་འ ག་ ང་ཡང་། གཞན་ མས་ལ་དཔེའི་ ོ་ནས་བ ན་ཏེ། ཁོ་ཚས་

བ ས་ ང་མི་མཐོང་ལ། ཉན་ཡང་དོན་མི་ ོགས་སོ་ཞེས་ག ངས།
༡༡ དཔེ་དེའི་དོན་ནི་འདི་ ་ ེ། ས་བོན་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ཡིན། ༡༢ ལམ་འ མ་ ་འཐོར་བ་ མས་ནི། བཀའ་

ལ་ཉན་ ང་ ེས་ ་གདོན་འ ེ་ ེབས་ནས། ཁོ་ཚའི་སེམས་ནས་བཀའ་འ ོགས་པས། ཁོ་ཚས་དད་སེམས་མི་
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ེད་ལ་ ོབ་ ང་མི་ ས། ༡༣ ོ་ཐོག་གི་ས་གསེབ་ ་གཏོར་བ་ མས་ནི། བཀའ་ལ་ཉན་ནས། བས་དེ་ཙམ་ ་
དགའ་བས་དང་ ་ལེན་ ས་ ང་། སེམས་གཏིང་ ་ ་བ་ གས་མེད་པས་གནས་ བས་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཉམས་
ཚད་ལ་བ ག་ན་ཡལ་འ ོ་བ་ཡིན། ༡༤ ཚར་མའི་གསེབ་ ་གཏོར་བ་ མས་ནི། བཀའ་ལ་ཉན་ ང་། ེས་ ་
འཇིག་ ེན་ ི་སེམས་ ལ་དང་། ་ནོར་དང་། ོན་མོའི་དབང་ ་སོང་ནས་བཀའ་བ ར་ཏེ་འ ས་ ་མ་
ཐོགས་པ་དག་ཡིན། ༡༥ ས་བཟང་བོའི་ནང་ ་གཏོར་བ་ མས་ནི། བཀའ་ལ་ཉན་ ེས་ ོ་དཀར་ག ང་ ང་གི་
སེམས་ ་ཉར་ཞིང་། འ ས་ ་ཐོགས་པར་ ག་མཁན་ མས་ཡིན།

༡༦ ས་ ང་ ོན་མེ་ ོད་ཆས་ ིས་འགེབ་པའམ། མལ་ ིའི་འོག་ ་འཇོག་མི་ ིད་པར། ོན་ ེགས་ ་
བཞག་ནས་ནང་ ་འ ལ་མཁན་ མས་ལ་འོད་མཐོང་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་པའི་དོན་

ིར་མི་མངོན་པ་དང་། གསང་བའི་དོན་གཞན་ ིས་ཤེས་པར་མི་འ ར་བ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད།
༡༨ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ནན་ ིས་ཉན་དགོས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ མས་ལ་ཁ་ ོན་དང་།

མེད་པོ་ཚར་ ར་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་འ ོག་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༡༩ ཡེ་ འི་ མ་དང་ ན་ མས་ ེབས་ ང་། མི་མང་བས་ཁོང་གི་ ང་ ་ ེབས་མ་ ས་པས། ༢༠ མི་ཞིག་

གིས་ཁོང་ལ། ེད་ ི་ མ་དང་ ན་ ི་རོལ་ ་འ ེང་ནས། ེད་ལ་འཇལ་བར་ ག་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༢༡ ཡེ་
ས་ལན་ ། ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། ལ་བཞིན་ ་ ོད་པ་ མས་ནི་བདག་གི་ མ་དང་ ན་མཆེད་ཡིན་

ཞེས་ག ངས།
༢༢ ཉིན་ཞིག ཡེ་ ་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ་ལ་བ གས་ནས། གས་ ས་ མས་ལ། བདག་ཅག་

མཚའི་ཕ་རོལ་ ་བ ལ་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ར་བ གས་ཏེ་ཆས། ༢༣ ལམ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ཡེ་ ་
མནལ་གཟིམས་སོ༎ མཚ་ངོས་ནས་ ོ་ ར་ ་ ང་འ བ་ལངས་ཏེ། ་ ས་གང་ནས་ཉེན་ཁ་དང་འ ད་པས།
༢༤ གས་ ས་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་མནལ་ལས་བ ངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། ོབ་དཔོན་
ལགས། ངེད་ཅག་གི་ ོག་འཆོར་ལ་ཉེ། ེད་མནལ་ལས་བཞེངས་རོགས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ་མནལ་ལས་སད་
དེ་ ང་དང་ བས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བས། ང་དང་ བས་འ ོ་བ་མཚམས་བཞག་ ེ་འཇགས་པར་ ར།
༢༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་གང་ན་ཡོད་ཅེས་ག ངས་པས། དེ་དག་ ག་ཅིང་ངོ་མཚར་བར་

ར་ཏེ། ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་དོན་ངོ་མར་ ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་ ང་དང་ ་ལ་བཀའ་བ ོས་ན། ང་དང་ ་
ཡིས་ ང་ཉན་པར་ ེད་ཅེས་ཟེར།

༢༦ ཁོ་ཚ་གེ་ར་ ཱ་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། ག་ཏ་ལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽བའི་ ལ་ཏེ། ག་ལིལ་ ལ་ ི་ཁ་གཏད་
་ ེབས་ནས། ༢༧ ཡེ་ ་ཕ་རོལ་ ་བ ོལ་བ་ན། ོང་ ེ་ནང་ནས་འ ེས་བ ང་བ་ཞིག་ཐོན་ ང་། མི་དེས་ནི་
ན་རིང་བོ་གོས་མ་ ོན་ཞིང་ཁང་པའི་ནང་ ་ཡང་མི་ ོད་པར། ར་ ོད་ ་ ོད་པ་ཡིན། ༢༨ དེས་ཡེ་ ་

མཐོང་མ་ཐག ཁོང་གི་ ང་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས། ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་ ས་ཡེ་
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་ལགས། ང་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ེད་ ིས་ང་ ག་ལ་མི་ ོར་བར་ ་ཞེས་ཟེར། ༢༩ དེ་ ར་ཟེར་དོན་ནི།
ོན་ཆད་ཡེ་ ས་གདོན་འ ེས་མི་དེའི་ ས་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན་ཏེ། མ་

གཞི་ཁོ་རང་ཐེངས་ ་མར་འ ེས་དེས་བ ང་ ེ་གཞན་ ིས་བ ངས་པ་དང་། གས་ ོག་དང་ ང་ ོག་གིས་
བཅིངས་ ང་ གས་ཐག་བཅད་དེ། གདོན་འ ེས་ ིད་ ་ཐང་ ོང་ ་སོང་བ་ཡིན། ༣༠ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་
མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་ངའི་མིང་ལ་ཚགས་ཟེར་ཞེས་ ས། དེ་ནི་ཁོ་རང་འ ེས་མང་པོས་བ ང་
ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་སོ༎ ༣༡ འ ེས་ཡེ་ ་ལ། ཁོ་ཚ་དོང་ཞབས་མེད་ ་འདེད་པར་མ་བ ོ་ཞེས་ ་བ་ ས་ཤིང་།
༣༢ དེ་ ་ཕག་ ་ཞིག་གིས་རི་ན་ཟས་འཚལ་བཞིན་ཡོད་པ་ལ། འ ེས་ཡེ་ ་ལ། ཁོ་ཚ་ཕག་ འི་ནང་ ་འ ོ་ ་

གས་ཤིག་ཅེས་ ་བ་ ས་པས། ཡེ་ ས་དེ་ ར་གནང་། ༣༣ གདོན་འ ེས་མི་དེ་ལས་བབས་ཏེ་ཕག་ ར་ གས་
པས། ཕག་ ་གཡང་ལས་ ་མཚའི་ནང་ ་མཆོང་ ེ་ཤིའོ༎

༣༤ ཕག་ ིས་དོན་དེ་ མས་མཐོང་ནས་ ོས་ཏེ། ོང་ ེ་དང་ཞིང་ ོང་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་བཤད།
༣༥ མི་ཚགས་ ིས་དོན་ཅི་ ང་བར་ ་ ིར་ཡེ་ འི་གམ་ ་ ེབས་པ་ན། མི་དེ་གདོན་འ ེ་དང་ ལ་ནས་ཡེ་

འི་ ང་ ་བ ད་འ ག་པ་དང་། ས་ལ་གོས་ ོན་ཞིང་ ན་པ་སོས་འ ག་པ་མཐོང་བས་ཤིན་ ་ ག་པར་
ར། ༣༦ དོན་ ི་ ང་བ་མཐོང་བའི་མི་དེས་འ ེས་བ ང་བ་དེ་ཇི་ ར་བ བས་པའི་ ལ་དེ་དག་ལ་བཤད་པ་

དང་། ༣༧ གེ་ར་ ཱའི་མཐའ་འཁོར་ ི་མི་ མས་ཤིན་ ་ ག་ ེ། ཡེ་ ་ཁོ་ཚ་དང་འ ལ་བར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་
པས། ཡེ་ ་ ་ལ་བ གས་ཏེ་ ིར་ཕེབས་སོ༎ ༣༨ གདོན་འ ེ་དང་ ལ་བའི་མི་དེས་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་འ ག་
དགོས་པར་ ས་ ང་། ཡེ་ ས་ཁོ་རང་ ིར་མངགས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ༣༩ ོད་ ིམ་ ་ལོག་ ེ། ་ཡིས་ ོད་ལ་
འ ིན་ལས་ཆེན་པོ་ཅི་བ བས་པ་དེ་ ོགས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། ཁོ་རང་ ིར་སོང་ ེ། ོང་ ེ་ཡོངས་ ་ཡེ་

ས་ཁོ་ལ་འ ིན་ལས་ཆེན་པོ་ཇི་འ ་ཞིག་བ བས་པ་བ གས་སོ༎
༤༠ ཡེ་ ་ ིར་ཕེབས་པའི་ཚ། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ་བ་ ས། ཅིའི་ ི་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ ག་

ནས་བ ད་ཡོད། ༤༡ མིང་ལ་ཡ་ཨིར་ ་བའི་འ ་ཁང་གི་གཉེར་བ་ཞིག་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་ཏེ། ཡེ་ ་
ཞབས་འོག་ ་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ནས་ཁོའི་ ིམ་ ་ཕེབས་པར་ ས། ༤༢ ཁོར་ལོ་ན་བ ་གཉིས་ཅན་ ི་ ་མོ་ཁེར་

ེས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཡིན། ཡེ་ ་དེར་ཕེབས་པ་ན། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་བཙར་རོ༎
༤༣ ག་འཛག་ནས་ལོ་བ ་གཉིས་འགོར་བའི་ ་མེད་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ན་པ་མང་པོར་བ ན་ཏེ་ ་

ནོར་ཐམས་ཅད་ ང་བཀོལ་ཚར་ཡང་། ས་ ང་ ག་བ ེད་འ ང་ ་འ ག་མ་ ས་པས། ༤༤ ཁོ་མོ་ཡེ་ འི་
་ བ་ ་སོང་ ེ། ཁོང་གི་ན་བཟའི་ ེ་མོར་རེག་པས་ ག་འཛག་པ་ཆད་པར་ ར། ༤༥ ཡེ་ ས་བདག་ལ་རེག་

མཁན་དེ་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ ང་། མི་ཚགས་ལས་ ས་ ང་ཁས་མ་ ངས་པས། པེ་ ོ་དང་བཅས་པས་འདི་
ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། མི་ཚགས་ ིས་ ེད་བཙར་བ་ཡིན་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ེད་ ིས་

ཅིའི་ ིར་ ་བདག་ལ་རེག་པ་ཡིན་ཞེས་འ ི་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞེས་ ས་ ང་། ༤༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་
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། གང་ ར་མི་ཞིག་བདག་ལ་རེག་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་མ ་ ས་ཤིག་བདག་ལས་ ང་བ་ཚར་
ཞེས་ག ངས། ༤༧ ་མེད་དེས་གསང་མི་ ས་པ་ཤེས་པས། ག་ ག་འདར་འདར་ངང་ཡེ་ འི་ཞབས་འོག་

་ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ། ཁོང་གི་ན་བཟར་རེག་པའི་ ་མཚན་དང་། ཇི་ ར་ ག་བ ེད་ ང་བའི་ ལ་ མས་མི་
ཚགས་ ི་མ ན་ནས་བཤད་དོ༎ ༤༨ ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་ལ། ་མོ་ལགས། ོད་ ི་དད་སེམས་ ིས་ ོད་རང་བ བས་
ཟིན། བདེ་འཇགས་ངང་ ིར་ལོག་ཅི་ཅེས་ག ངས།

༤༩ ད་ ང་ག ང་གི་མ ག་མ་ ོགས་པར། མི་ཞིག་འ ་ཁང་གི་བདག་གཉེར་བའི་ ིམ་ནས་ ང་ ེ། འདི་
ད་ ། ོད་ ི་ ་མོ་ཤི་ཟིན་པས། ོབ་དཔོན་ལ་འོ་བ ལ་ ་མི་དགོས་ཞེས་ ས། ༥༠ ཡེ་ ས་གཏམ་དེ་གསན་

ནས་དེ་ལ། ག་མི་དགོས། དད་སེམས་ ས་པས་ཆོག ོད་ ི་ ་མོ་ ོབ་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༥༡ ཡེ་ ་ཁོའི་
ིམ་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། པེ་ ོ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ་མོའི་ཕ་མ་གཉིས་བཅས་ ིད་པ་ལས།

མི་གཞན་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པར་མ་གནང་། ༥༢ མི་ཚགས་ ིས་ ་མོ་དེའི་ཆེད་ ་ ་ཞིང་ ང་ ང་བའི་
ཚ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ་མི་དགོས། ཁོ་མོ་ཤི་བ་མ་ཡིན་པར་གཉིད་ལ་ཤོར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༥༣ དེ་དག་
གིས་ ་མོ་ཤི་ཟིན་པ་ཤེས་ནས། ཡེ་ ་ལ་འ ་ ོད་ ས། ༥༤ ཡེ་ ་ཁོ་མོའི་ལག་པར་འ ས་ནས། ་མོ་ལགས།
ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བོས་པས། ༥༥ ཁོ་མོའི་ མ་ཤེས་ ིར་འཁོར་ཏེ་ཡར་ལངས་པ་དང་། ཡེ་ ས་ཁོ་མོར་ཟས་
ཟ་བར་བ ོས་པས། ༥༦ ཁོ་མོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཅི་མཛད་པའི་ ་བ་

མས་གཞན་ལ་མ་བཤད་ཅེས་བ ོས་སོ༎

༩ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་མཉམ་ ་བ ས་ནས། ཁོ་ཚར་གདོན་འ ེ་ཐམས་ཅད་འ ལ་ ེད་
དང་། ནད་ ་ཚགས་གསོ་ ེད་ ི་ ས་པ་དང་དབང་ཆ་བ ལ་བར་མ་ཟད། ༢ ཁོ་ཚ་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ི་

བཀའ་ ོག་པ་དང་། ནད་པ་གསོ་ ིར་མངགས་ཤིང་། ༣ ཁོ་ཚ་ལ། ལམ་ལ་ཆས་པའི་ ས་ ། ལག་ ེན་དང་ ག་
མ་འ ེར་མི་དགོས། ལམ་ ོ་དང་ད ལ་ཊམ་འ ེར་མི་དགོས་ལ། ི་ ་གཉིས་ ང་འ ེར་མི་དགོས། ༤ ིམ་
ཚང་གང་ ་ ིན་ན་ ལ་དེ་ནས་ལམ་ལ་མ་ཆས་བར་ ་དེ་ ་བ ོད་ཅིག ༥ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ེ་ལེན་
མ་ ས་ན། ོད་ཅག་ ལ་དེ་དང་འ ལ་བའི་ ས་ ། ང་བའི་ ེང་གི་ ལ་ མས་དེ་ ་ གས་དང་། དེ་ནི་ཁོ་
ཚ་ནོར་ཟིན་པའི་མཚན་ གས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༦ གས་ ས་ མས་ ོང་ཚ་ ན་ ་ ིན་ནས་འ ིན་བཟང་
བ གས་ཤིང་། ས་ ོགས་ ན་ ་ ིན་ནས་ནད་གསོས་སོ༎ ༧ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ཡིས་ཡེ་ འི་མཛད་པ་ མས་
ཐོས་ནས། འ ག་བཟོད་མེད་པར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་ཡོ་ཧ་ནན་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་
རེད་ཟེར་བ་དང་། ༨ འགའ་ཞིག་གིས་ཨེ་ལི་ ཱ་ ོན་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་གནའ་བོའི་

ས་ ི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ ིར་གསོན་པ་རེད་ཟེར་བས་སོ༎ ༩ ཧེ་རོ་ ེས་འདི་ ད་ ། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མགོ་བོ་ངས་
བཅད་ཟིན་པས། མི་འདི་ནི་ ་ཡིན་ནམ། ངས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་དང་འ ེལ་བའི་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཐོས་པ་ཡིན་ཞེས་
ཟེར་ནས་དེ་དང་ ག་ན་ མ།
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༡༠ གས་ ས་ མས་ ིར་ལོག་ ེས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ ་ལ་ ས་པས། ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་གཅིག་ ་ ིད་
ནས་ ལ་དེ་དང་ ལ་ཏེ། བེད་སེ་ ་ ་བའི་ ོང་ ེ་ཞིག་ ་ཆས། ༡༡ འོན་ ང་། མི་ཚགས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་
ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། ཡེ་ ས་ཁོ་ཚར་ ེ་ལེན་ ས་པར་མ་ཟད། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་བཀའ་ག ངས་པ་
དང་། ན་གསོ་ ེད་དགོས་པ་ མས་ལ་ ན་གསོ་མཛད།

༡༢ ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། གས་ ས་བ ་གཉིས་པོས་ཁོང་ལ། འདི་ནི་དབེན་གནས་ཡིན་པས་མི་
མས་ ོལ་ ་ གས་ཤིག ཁོ་ཚ་མཐའ་འཁོར་ ི་ ོང་ཚར་སོང་ ེ་གནས་ཚང་དང་བཟའ་བ་འཚལ་ ་ གས་

ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ༡༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལ་བཟའ་བ་ ིན་ཞེས་ག ངས་པ་ལ། གས་
ས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ལ་བག་ལེབ་ ་དང་། ཉ་གཉིས་ལས་མི་འ ག གལ་ཏེ་མི་འདི་འ ་མང་

པོ་ཞིག་ཟས་ཉོ་བར་མ་བཏང་ན་མི་ ང་ངོ་ཞེས་ ས། ༡༤ དེ་ ས། མི་ ་ ོང་ཙམ་འ ག་གོ། ཡེ་ ས་ གས་ ས་
མས་ལ། ཁོ་ཚ་མི་ ་བ ་རེ་ ལ་ ོར་གཅིག་ ་ ས་ནས་ ོད་ ་ཅིག་ཅེས་ག ངས་པས། ༡༥ གས་ ས་དག་

གིས་མི་ མས་དེ་ ར་ ོད་ ་བ ག་གོ། ༡༦ ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་བ མས་ནས། མཁའ་
ལ་གཟིགས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་བག་ལེབ་ ེད་ ་མར་བགོས་ཏེ་ གས་ ས་ མས་ལ་གནང་ ེ། མི་ཚགས་

ི་མ ན་ལ་བཤམས་ ་བ ག ༡༧ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ཟོས་ཏེ་འ ང་ ེས། ལ་ ་ ག་པའི་ མ་ ་དག་
ོད་ ་བ ག་པ་ལ་ ེ་བོ་བ ་གཉིས་ ི་ཁ་ཁེངས་སོ༎

༡༨ ཡེ་ ་ཁོང་གིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ས་ ། གས་ ས་ མས་ ང་ཁོང་གི་གམ་ ་མཆིས་པས།
ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། མི་ཚགས་ ིས་བདག་ ་རེད་ཟེར་ ིན་མཆིས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༡༩ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ །
འགའ་ཞིག་གིས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཨེ་ལི་ ཱ་རེད་ཟེར་ལ། ཡང་འགའ་ཞིག་
གིས་གནའ་བོའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ ིར་གསོན་པ་ཡང་རེད་ཟེར་ཞེས་ ས། ༢༠ ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་བ ས་
ན་བདག་ ་རེད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། པེ་ ོས་ ་ཡིས་བ ོས་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ། ༢༡ ཡེ་ ས་ཁོ་
ཚར་གཞན་ལ་དེ་ ར་བཤད་མི་ ང་ཞེས་ནན་ ིས་བ ོས་པ་དང་། ༢༢ ཡང་འདི་ ད་ ། མིའི་ ་བདག་ ག་
བ ལ་མང་པོ་དང་འ ད་པར་འ ར། དེ་ནི་ ན་པོ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། ཆོས་པ་ མས་ ིས་
དོར་ཅིང་བསད་ནས། ཉིན་ག མ་པར་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༣ ཡེ་ ས་ཡང་མི་ མས་ལ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་བདག་གི་ ེས་ ་འ ངས་ན། རང་ཉིད་འདོར་ནས། ག་
་རང་གི་ ོང་ཤིང་ ར་ནས་བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་ ོག་༼ ོག་ལ། མ་

ཤེས་ཞེས་བ ར་ཡང་ཆོག གཤམ་ འང་དེ་དང་འ །༽ ོབ་པར་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ ོག་འབོར་བར་འ ར་
ལ། བདག་གི་ཆེད་ ་ ོག་འདོར་མཁན་ མས་ལ་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ༢༥ ་ཞིག་ལ་འཇིག་ ེན་ཐོབ་

ང་རང་གི་ཚ་ ོག་དེའི་ཆེད་ ་ཤོར་ན། དེ་ལ་ ིང་བོ་ཅི་ཡོད། ༢༦ བདག་དང་བདག་གི་བཀའ་ངོ་ཚར་འཛན་
མཁན་ མས་ནི། ནམ་ཞིག་མིའི་ ་བདག་གི་མཉམ་ ་ནམ་མཁའི་ཡབ་དང་དམ་པའི་ཕོ་ཉ་ མས་གཟི་བ ིད་
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ི་ ོད་ ་ ོན་པའི་ཚ་ན། མི་དེ་ཡང་ངོ་ཚར་ག ང་བར་འ ར། ༢༧ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་
་བ་ཞིག་ལ། འདིར་གནས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ ིས་འཆི་བའི་ ོ་བ་མ་ ང་བའི་ ོན་ ་ ་ཡི་ ལ་ ིད་དེ་མཐོང་

བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༢༨ བཀའ་འདི་བ ལ་ནས་ཉིན་བ ད་ཙམ་ ི་ ེས་ ། ཡེ་ ས་པེ་ ོ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཡ་ཀོབ་ ིད་

ནས་རི་མགོར་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་ ིན། ༢༩ གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ བས་ ། ཁོང་གི་ཞལ་ག གས་འ ར་
བ་དང་། ན་བཟའ་དཀར་ཞིང་འོད་དང་ ན་པར་ ར་ལ། ༣༠ ོ་ ར་ ་མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ ཱ་གཉིས་དངོས་ ་
མངོན་ཅིང་། ༣༡ ཁོ་ཚ་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ ་ ོན་ནས། ཡེ་ ་ ་གཤེགས་པར་འ ར་བའི་དོན་ཏེ། ཁོང་ལ་ཡེ་

་ ་ལེམ་ ་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ མས་ ེང་གིན་མཆིས། ༣༢ པེ་ ོ་དང་བཅས་པ་གཉིད་ལ་ཤོར་ནས་
སད་པ་ན། ཡེ་ འི་གཟི་འོད་དང་། ཁོང་དང་མཉམ་ ་མི་གཉིས་བཞེངས་འ ག་པ་མཐོང་། ༣༣ མི་དེ་གཉིས་
ཡེ་ ་དང་འ ལ་བར་ ོམ་པའི་ཚ། པེ་ ོས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་འདི་ ་ཇི་འ འི་ ིད་པ་
ལ། ངས་འདི་ནས་ ར་ག མ་ད བ་པར་ ། ར་གཅིག་ནི་ ོད་དང་། གཅིག་ནི་མོ་ཤེ་དང་། ཡང་གཅིག་
ནི་ཨེ་ལི་ ཱའི་ཆེད་ འོ་ཞེས་ ས། ཡིན་ནའང་། ཁོས་རང་ཉིད་ ིས་ཅི་འཆད་པ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག ༣༤ ད་
ཆའི་མ ག་མ་ ོགས་པར། ིན་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཚ་བ ིབས་པ་དང་། ཁོ་ཚ་ ིན་པའི་ནང་ལ་ བ་པས་ཧ་ཅང་

ག་པར་ ར། ༣༥ ིན་པ་ལས་ག ང་ ད་ཅིག་ ོན་ཏེ། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གི་ ་ཡིན། བདག་གིས་
བདམས་པ་ཡིན་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་འདི་ནི་བདག་གི་གཅེས་པའི་ ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽པས་ ོད་ཅག་
གི་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༣༦ ག ང་ ད་མཚམས་བཞག་ ེས། ཡེ་ ་གཅིག་ ་དེ་ ་བ གས་
འ ག་གོ། ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། གས་ ས་དག་གི་ཅི་མཐོང་བ་ མས་མ་ ེང་ལ། གཅིག་ ང་གཞན་ལ་མ་
བཤད་པར་བ ད་དོ༎

༣༧ ི་ཉིན། ཁོ་ཚ་རི་ནས་མར་ཕེབས་པ་ན། མི་མང་པོ་ཡེ་ ་བ ་ ་ ེབས་པ་དང་། ༣༨ དེའི་ ོད་ནས་མི་
ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། ེ་ ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནོངས་དང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ངའི་ ་གཅིག་ ་ཡིན། ༣༩ ཁོ་རང་འ ེས་བ ང་བ་ན་ ོ་ ར་ ་ ད་འབོད་ཆེན་པོ་ ེད་
པ་དང་། འ ེས་ཁོ་རང་ ོ་ནད་ ིས་གཟིར་ཞིང་ཁ་ནས་ ་བ་བ ར་ ་འ ག་པར་མ་ཟད། ག་བ ལ་ ག་
པོས་བཏབ་ ེ་འ ལ་བར་དཀའ་བས། ༤༠ ངས་ ེད་ ི་ གས་ ས་ མས་ལ་འ ེས་མཐར་ ོད་པར་བ ལ་
ཡང་། དེ་དག་གིས་བ ད་མ་ ས་ཞེས་ ས། ༤༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཇི་འ འི་དད་སེམས་དང་བསམ་
པ་ལོག་པའི་ ས་རབས་ཤིག་རེད་ཨང་། བདག་གིས་འདི་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ནམ་ ི་བར་ ་བཟོད་དགོས་པ་
ཡིན། ཁོ་རང་ངའི་མ ན་ ་ ིད་ཤོག་ཅེས་ག ངས། ༤༢ ་ ག་དེ་འོངས་པའི་ ས་ ། གདོན་འ ེས་ཁོ་རང་

ེལ་ཅིང་ ོ་ནད་ ག་པོས་གཟིར་ ་བ ག ཡེ་ ས་གདོན་འ ེ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ནས། ་ ག་ ག་
བ ེད་འ ང་ ་བ ག་ ེས་ཁོའི་ཕ་ལ་ ད་པས། ༤༣ མི་ཚགས་ ་ཡི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་༼མ ་ ས་ཆེན་པོ་ལ་
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གཟི་ ིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ལ་ཡ་མཚར་ཏོ༎ ཡེ་ ས་མཛད་པའི་འ ིན་ལས་དེ་དག་གིས་མི་ཚགས་ངོ་
མཚར་ ་བ ག་ནས་ཡོད་པའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། ༤༤ ོད་ཅག་གིས་གཏམ་འདི་ ་བར་
ཞོག་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་ ་བདག་གཞན་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༤༥ ཁོ་ཚས་བཀའ་
འདིའི་དོན་མ་ ོགས་པར་ ས། དེའི་དོན་བཀབ་ ེ་ཁོ་ཚར་ཤེས་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚས་བཀའ་དེའི་
དོན་ཅི་ཡིན་ ་བར་ཡང་མ་ ོབས་པས།

༤༦ གས་ ས་ མས་ ི་ ོད་ ། ་ཞིག་མཆོག་ ་ ར་པ་ཡིན་མིན་ལ་ ོད་པ་ ང་། ༤༧ ཡེ་ ས་དེ་
དག་གི་སེམས་ ི་ ོད་གཞི་གང་ཡིན་པ་མ ེན་ནས། ིས་པ་ཞིག་ ིད་འོངས་ནས་ཁོང་གི་གམ་ ་འ ེངས་ ་
བ ག་ ེ། ༤༨ ཁོ་ཚ་ལ། བདག་གི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་ ་ ག་འདི་ ་ ་ཞིག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ན། དེ་ནི་བདག་ལ་

ེ་ལེན་ ས་པ་ཡིན། བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་འདོད་པ་ མས་ ིས་བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།
བདག་མངགས་མཁན་དེ་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་ཆེས་ ང་བ་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་
ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༤༩ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་བ ར་ནས་འ ེ་མཐར་
ོད་པ་ཞིག་མཐོང་ནས་དེ་ལ་བཀག་འགོག་ ས་པར་ མ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ངེད་ཅག་གི་ ེས་ ་ གས་པ་

ཞིག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༥༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་ལ་བཀག་འགོག་ ེད་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ོད་ཅག་ལ་ད ་མི་ ེད་པ་དེ་ནི། དོན་ལ་ ོར་ཚར་ ོགས་ ེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༥༡ ཡེ་ ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ཉིན་མོར་ ེབས་ལ་ཉེ་བས། ཁོང་གིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པའི་
གས་ཐག་བཅད་དེ། ༥༢ བང་ཆེན་པ་ཁོང་གི་ ོན་ ་འ ོ་ ་བ ག ཁོ་ཚ་ ཱ་མར་ཡའི་ ོང་ཚ་ཞིག་ལ་ ེབས་

ནས། ཁོང་གི་ ིར་ ་ ིག་ ་བར་བ མ་པ་ལ། ༥༣ ཁོང་ཉིད་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པ་ཡིན་པས། ལ་དེ་གའི་
མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ་མ་ ས་སོ༎ ༥༤ ཁོང་གི་ གས་ ས་ཡ་ཀོབ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་དེ་མཐོང་ནས།
འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཕབ་ ེ་ཁོ་ཚ་བ ེག་པར་བ ོས་ན་
མི་བཟང་ངམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༥༥ ཡེ་ ་ ིར་འཁོར་ནས་ གས་ ས་གཉིས་ལ། ོད་ཅག་གི་སེམས་ནི་ཇི་འ ་
ཞིག་ ་འ ར་དགོས་པ་ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་ཤེས་ ིན་མི་འ ག ༥༦ མིའི་ ་བདག་ནི་མི་ ོག་༼ཡང་ན། མ་
ཤེས་ཞེས་ ང་ ིས་ཆོག འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ལེན་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པར། མི་ ོག་ ོབ་ ་འོངས་
པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ནས་ ོང་ཚ་གཞན་ ་ཕེབས་སོ༎༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་ཚན་པ་༥༥བའི་མགོ་དང་༥༦པའི་
མ ག་ལས་མི་འ ག༽

༥༧ ཁོ་ཚ་ལམ་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། མི་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ། ེད་གང་ ་ཕེབས་ན། ང་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ང་
ཞེས་ ས་པ་ལ། ༥༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཝ་མོ་ལ་ ང་ ་དང་། ནམ་མཁའི་ ་ལ་ཚང་མལ་ཡོད་ ང་། མི་ ་
བདག་ལ་མགོ་བ ེས་ས་ཙམ་ཡང་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༥༩ ཡང་མི་གཞན་ཞིག་ལ་བདག་གི་ ེས་ ་
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འ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་ལ། མི་དེས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ོན་ལ་ངའི་ཕ་ ར་འ ག་ ེད་ ་
འ ག་རོགས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༦༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཤི་བོ་ མས་ལ་ཁོ་ཚའི་ཤི་བོ་ ར་འ ག་ ེད་ ་ གས་
དང་། ོད་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ི་བཀའ་ ོག་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༦༡ ཡང་མི་གཞན་ཞིག་གིས་འདི་ ད་

། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ང་བར་ ། འོན་ ང་། ོན་ལ་ཕ་མར་ ེས་ ག་འ ལ་ ་ གས་
ཤིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༦༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཐོང་གཤོལ་ལག་པས་བ ོར་ནས་ ི་མིག་བ ་མཁན་ མས་ནི་

་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་པར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༠ དོན་དེའི་ ེས་ ། གཙ་བོས་ཡང་བ ར་མི་བ ན་ ་དོན་གཉིས་བདམས་ནས། དེ་དག་ཆ་དང་ཆ་
ས་ཏེ་རང་ཉིད་ཕེབས་པར་འ ར་བའི་ ོང་ ེ་དང་ས་ཆ་ མས་ལ་ཁོང་གི་ ོན་ ་མངགས་ཤིང་།

༢ དེ་དག་ལ། བ ་ འི་ ོན་ཐོག་མང་ཡང་ལས་མི་ ང་བས། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ ི་བདག་པོ་ལ། ལས་མི་
མངགས་ནས་ཁོའི་ ོན་བ ས་ཤིག་ཅེས་ཤོད་ཅིག ༣ ོད་ཅག་སོངས་ཤིག བདག་གིས་ ་ ་ ང་ཀིའི་ ར་
གཏོང་བ་བཞིན་ ོད་ཅག་མངག་པར་ ། ༤ ད ལ་ ག་འ ེར་མི་དགོས། ག་མ་འ ེར་མི་དགོས། མ་འ ེར་
མི་དགོས་ལ། ལམ་ འང་གཞན་ལ་བདེ་མཚམས་ ་མི་དགོས་ཏེ། ༥ ིམ་གང་ཞིག་ ་སོང་ནའང་། ཐོག་མར་

ིམ་འདི་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ ོན་ཞེས་ཟེར་དགོས། ༦ དེ་ ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་འོས་པ་༼ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་
འོས་པའི་མི་ལ་མ་ཡིག་ ། ཞི་བདེའི་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞིག་ཡོད་ན། ོད་ཅག་གི་རེ་བའི་ཞི་བདེ་དེ་ལ་
འཐོབ་པར་འ ར། དེ་ལས་ ོག་ན། ོད་ཅག་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༧ ོད་ཅག་ ིམ་ཚང་གང་ ་བ ད་ན། དེ་
དག་གིས་ ོད་ཚར་ ིན་པའི་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལས་མིར་ལས་ཕོགས་ ེར་དགོས་པས།

ིམ་དེ་ནས་ ིམ་གཞན་ལ་ ོ་མི་དགོས། ༨ མཁར་གང་ ་ ིན་ ང་། དེ་ ་མི་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ ེ་ལེན་
ས་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་ཅི་བཤམས་ན། ོད་ཅག་གིས་དེ་བཟའ་རོགས། ༩ ོང་ ེ་དེའི་ནང་གི་

ནད་པ་ལ་ ན་གསོ་ ེད་ ས། ཁོ་ཚ་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་ ོད་ཅག་དང་ཉེ་བར་ ེབས་འ ག་ཅེས་ཤོད་ཅིག
༡༠ ོང་ ེ་གང་ཞིག་ ་ ིན་ནས་ ོད་ཚར་ ས་ ང་ ེ་ལེན་མ་ ས་ན། ོད་ཅག་ ོམ་ ང་ ་སོང་ ེ། ༡༡ འདི་

ད་ ། ོད་ཚའི་ ོང་ ེ་ནང་གི་ ལ་ངེད་ཅག་གི་ ང་མགོར་འ ར་བས། ང་ཚས་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་
ག་པར་ ། དེ་ ་ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ེབས་ལ་ཉེ་བ་ཤེས་པར་ ིས་ཞེས་ཤོད་ཅིག

༡༢ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། ཱ་དོམ་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་
ོན་ནི་ ོང་ ེ་དེ་ལ་ཐེབས་པའི་གནོད་ ོན་ལས་ཡང་བ་ཡིན།

༡༣ ཀོ་ར་ཟིན་ལགས། ོད་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར། བེད་ཙ་ཡི་ ་ལགས། ོད་ལ་གནོད་ ོན་
འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་མཛད་པའི་མ ་ ས་ ད་པར་བ་ མས། ཚར་དང་།

ཱ་དོན་ ི་ ོད་ འང་མཛད་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚས་ ་མོ་ནས་གསོ་མ་ ོན་ཞིང་ཐལ་ གས་པ་དང་། ས་ ་
བ ད་ནས་འ ོད་བཤགས་ ས་ཟིན། ༡༤ ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར། ཚར་དང་། ཱ་དོན་ལ་ཐེབས་པའི་
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གནོད་ ོན་ནི་ ོད་ཚར་ཐེབས་པའི་གནོད་ ོན་ལས་ཡང་བར་ངེས། ༡༥ ་ ར་ན་ མ་ལགས། ོད་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ེན་པར་འ ར་རམ་། མི་འ ེན་ཏེ། མ་འོངས་པར་ད ལ་ཁམས་ ་ ང་བར་འ ར་
ཞེས་ག ངས།

༡༦ ོད་ཅག་གི་ཁ་ལ་ཉན་པ་ནི་བདག་གི་ཁ་ལ་ཉན་པ་ཡིན། ོད་ཅག་འདོར་བ་ནི་བདག་འདོར་བ་ཡིན།
བདག་འདོར་བ་ནི་བདག་མངགས་མཁན་དེ་འདོར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ མི་བ ན་ ་དོན་གཉིས་པོ་དེ་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ིར་ལོག་ནས། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས།
ེད་ ི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས། ངེད་ཅག་ལ་གདོན་འ ེ་ མས་ ིས་ ང་ཉན་བ ར་ ས་ཞེས་ ས། ༡༨ ཡེ་ ས་

ཁོ་ཚ་ལ། བདག་གིས་ ོན་ཆད་ ཱ་ཏན་ ོག་འ ག་པ་ ར་གནམ་ནས་ ང་བ་མཐོང་ ང་། ༡༩ བདག་གིས་ ོད་
ཅག་ལ་ ག་ ལ་དང་ ིག་པ་ ་ཙ་ ོག་པས་བ ི་བའི་དབང་ཆ་དང་། ད ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་བར་ ས་
པའི་མ ་ ས་ ིན་ཡོད་པས། ས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་གནོད་པ་ ེལ་མི་ ས། ༢༠ ཡིན་ནའང་། ཉིན་བ ར་ཐོབ་
པའི་དབང་གིས་དགའ་ ོ་ ེ་མི་ ང་བར། ོད་ཅག་གི་མིང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་བཀོད་པར་དགའ་ ོ་ ེ་
དགོས་ཞེས་ག ངས།

༢༡ དེ་མ་ཐག་ ། ཡེ་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་ཏེ་དགའ་བར་ ར་ནས། འདི་ ད་ ། ེ་
ཡབ་ ེ། ས་དང་གནམ་ ི་བདག་པོ་ལགས། བདག་གིས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་དོན་
འདི་དག་ ོ་ ོས་ཡངས་པའི་མི་ མས་ལ་བཀབ་ནས། ་ ་ལ་བ ན་ ང་། ེ་ཡབ་ལགས། བདེན་ཏེ་ ེད་ ི་
དགོངས་གཞི་བཟང་བོ་ནི་དེ་ ར་རོ༎ ༢༢ བདག་གི་ཡབ་ ིས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ ད་ཟིན། ཡབ་ལས་གཞན་

ས་ ང་ ས་ ་ཡིན་པ་ཤེས་མི་ ིད། ས་དང་ ས་ ིས་ ོན་པར་འདོད་པ་ མས་ལས་གཞན་ ས་ ང་ཡབ་
་ཡིན་པ་ཤེས་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༢༣ ཡེ་ ་ ིར་འཁོར་ནས་ ར་ ་ གས་ ས་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་ མས་མཐོང་བའི་མིག་
དེ་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་ནོ༎ ༢༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོན་ཆད་ ང་ ོན་པ་དང་

ེ་བོ་མང་པོས་ ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་འདི་མཐོང་ན་བསམ་ཡང་མཐོང་བར་མ་ ས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཐོས་
པ་དེ་ཐོས་ན་བསམ་ཡང་ཐོས་པར་ཡང་མ་ ར་ཞེས་ག ངས།

༢༥ བཀའ་ ིམས་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་ཡེ་ འི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ིར་ཡར་ལངས་ནས། འདི་ ད་ །
ོབ་དཔོན་ལགས། ངས་ཅི་ ས་ན། ད་གཟོད་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ།

༢༦ ཡེ་ ས་དེ་ལ། བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ་ཅི་བཀོད་ཡོད། ོད་ ིས་ཅི་ ར་དེ་ ོག་པ་ཡིན་ཅེས་ ིས་པས།
༢༧ ཁོས་ལན་ ། ོད་ ིས་སེམས་ གས་ཡོད་ཚད་དང་། བ ེ་བ་ཡོད་ཚད་དང་། ས་ གས་ཡོད་ཚད་དང་།
བསམ་པ་ཡོད་ཚད་ ིས་གཙ་བོ་ ེ་ ོད་ ིས་ ་གཅེས་པར་འཛན་དགོས་ལ། རང་ལ་གཅེས་པ་བཞིན་ ་ ིམ་
མཚས་ལའང་གཅེས་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ལན་བཏབ་པ་བདེན་ཏེ། དེ་ ར་ ས་
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ན། ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༩ མི་དེས་རང་ལ་བདེན་ གས་ ོད་ ིར་ཡེ་ ་ལ། ་ནི་ངའི་
ིམ་མཚས་ཡིན་ཞེས་ ས།

༣༠ ཡེ་ ས་ལན་ ། མི་ཞིག་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་ ་ཇག་ ན་ ི་ལག་ ་ ད།
དེ་དག་གིས་ཁོའི་ ་བ་བ ས་པ་དང་། འཆི་བ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་བ ངས་ཏེ་ག ག་གོ། ༣༡ མཆོད་དཔོན་
ཞིག་ལམ་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་ ས། དེ་མཐོང་མ་ཐག་བ ོར་ནས་སོང་། ༣༢ ཡང་ལེ་ཝི་བ་ཞིག་ ལ་དེར་ ེབས་
ནས། དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཡང་ ོན་མ་བཞིན་མཐའ་བ ོར་ནས་སོང་། ༣༣ ཡིན་ནའང་། ས་མར་ ཱའི་མི་ཞིག་གིས་
ལམ་བ ད་ནས་དེ་ ་ ེབས་ཤིང་། དེ་མཐོང་མ་ཐག་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། ༣༤ མ ན་ ་སོང་ནས་ མ་དང་ཆང་
གིས་དེའི་ ་ཁ་བ ས་ཤིང་བ མས་ ེས། རང་གི་བོང་ ་ལ་བ ོན་ནས་མ ོན་ཁང་ ་ ེར་ཏེ་བདག་ ོང་ ས།
༣༥ ི་ཉིན་ད ལ་ཊམ་གཉིས་མ ོན་བདག་ལ་ ད་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འདི་ལ་བདག་ ོང་ ོས་དང་།
འ ོ་སོང་གཞན་ མས་ང་ ིར་འོངས་ ས་ ོད་ལ་ ོད་དོ་ཞེས་ ས་ནས་སོང་ངོ་༎ ༣༦ ོད་ ིས་སོམས་དང་།
མི་འདི་ག མ་ལས་ ་ནི་ཇག་ ན་ ི་ལག་ ་ཤོར་བ་དེའི་ ིམ་མཚས་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ༣༧ ཁོས་དེ་ལ་

ིང་ ེ་བ ེད་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་ ོད་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།
༣༨ ཁོ་ཚ་ལམ་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། ཡེ་ ་ ོང་ཚ་ཞིག་གི་ནང་ ་འ ལ་བ་དང་། མིང་ལ་མར་ ཱ་ ་བའི་ ད་

མེད་ཅིག་གིས་ཁོང་ཉིད་རང་གི་ ིམ་ ་བ ས། ༣༩ ཁོ་མོར་མིང་ལ་མིར་ ཱམ་ ་བའི་ ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཡེ་
འི་ ང་ ་བ ད་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན། ༤༠ མར་ ཱར་ཞབས་ ིའི་ལས་ཀ་མང་བས་སེམས་འ གས་ཏེ།
་མ ན་ ་འོངས་ནས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ་མོ་བཞག་ ེ་ང་གཅིག་ ས་ཞབས་ ིའི་ལས་ཀ་

བ བ་ན། ེད་ ི་ གས་མི་འཚར་རམ། ེད་ ིས་ཁོ་མོ་ང་ལ་རོགས་ ེད་པར་མངགས་རོགས་ཞེས་ ས། ༤༡ ཡེ་
ས་ལན་ ། མར་ ཱ། མར་ ཱ། ོད་ལས་ཀ་མང་པོས་སེམས་འ གས་པར་ ས་འ ག ༤༢ འོན་ ང་། དགོས་

ངེས་པ་གཅིག་ཡོད་དེ། མིར་ ཱམ་ ིས་བདམས་དགོས་པ་དེ་བདམས་ཟིན་ལ། དེ་ནི་འ ོག་པར་མི་ ས་པ་ཡིན་
ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༡ ཡེ་ ས་ ལ་ཞིག་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ོན་ལམ་བཏབ་ཚར་ ེས། གས་ ས་ཤིག་གིས་ཁོང་
ལ། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་རང་གི་ཉེ་གནས་ལ་ ོབ་ ོན་བ བས་པ་བཞིན་ ། གཙ་བོས་ ང་ངེད་ཅག་ལ་

ཇི་ ར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ལ་ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༢ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ལམ་འདི་
ད་ ་ཐོབས་ཤིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། ེ་ངེད་ཅག་གི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་བ གས་པའི་ཡབ་ལགས།༼དཔེ་

ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར་ཡབ་ལགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་དམ་པར་བ ང་
བར་ཤོག ེད་ ི་ ལ་ ིད་འ ོན་པར་ ོན། ེད་ ི་དགོངས་གཞི་ནམ་མཁར་ཇི་ ར་ ོད་པ་བཞིན།༼དཔེ་ཆ་

ིང་བར་ ེད་ ི་དགོངས་གཞི་ཞེས་པ་དེ་མི་འ ག༽ས་གཞི་ལའང་དེ་ ར་ ོད་པར་ཤོག ༣ ངེད་ཅག་གི་ཉིན་
ན་ ི་བཟའ་བ ང་དག ག་ ་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛད། ༤ ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས།
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ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ང་ཚར་ ོང་རེག་ ་བ ག་པ་ མས་ ་ཡངས་ ་བཏང་བར་ ས། ངེད་
ཅག་ཉམས་ཚད་ནང་ ་མ་འ ག་པར། ངེད་ཅག་ངན་ལས་ཐར་ ་ གས་ཤིག་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མ ག་གི་
ཚག་འདི་མི་འ ག༽ཅེས་ ོས་ཤིག་ག ངས་སོ༎

༥ ཡང་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཚའི་ ོད་ ི་ ོགས་པོ་ཞིག་ནམ་ ང་གི་ ས་ ་ཁོ་ཡོད་སར་ཡོང་ ེ།
ོགས་པོ་ལགས། ང་ལ་བག་ལེབ་ག མ་བ ི་རོགས། ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ོགས་པོ་ཞིག་ལམ་ཐག་རིང་བོ་

ནས་ངའི་གམ་ ་ ེབས་པས། ང་ལ་ཅི་ཡང་བཤམས་ ་མི་འ ག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༧ མི་དེ་ཁང་པའི་ནང་ ་
བ ད་ནས། ང་ལ་ ན་པོ་མ་ ེད། ོ་གཏན་ཟིན་ལ་ ིས་པའང་ང་དང་མཉམ་ ་མལ་ ིའི་ ེང་ ་ཡོད་པས།
ང་ཡར་ལངས་ནས་ ོད་ལ་ ེར་མི་ ས་ཞེས་ ས། ༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོགས་
པོའི་ཁ་ངོར་བ ས་ནས་ ེར་བར་མི་འདོད་ ང་། ཁོའི་ ་ གས་མཐའ་ ེལ་ ིས་ ་བ་ ས་པའི་ ེན་ ིས་
ཁོའི་ཅི་འདོད་པ་དེ་ ེར་དགོས། ༩ ཡང་བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ ས་
ན། ོད་ཅག་ལ་དེ་ ེར་བར་འ ར། ཅི་ཞིག་བཙལ་ན་དེ་ ེད་པར་འ ར། ོ་ ང་ན་ ོད་ཅག་ལ་ ོ་ ེ་བར་
འ ར། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཅི་ ས་པ་དེ་འཐོབ་པ་ཡིན། ཅི་བཙལ་བ་དེ་ ེད་པ་ཡིན། ོ་ ང་ན་ཁོ་ལ་ ོ་ ེ་བ་
ཡིན། ༡༡ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ཕ་ ་ ར་བ་ ་ཞིག་གིས་ ས་བག་ལེབ་ ོང་ན། དེ་ལ་ ོ་ ིན་པ་ཡིན་ནམ། ཉ་

ོང་ན་དེ་ལ་ ་ཞིག་གིས་ཉའི་ཚབ་ ་ ལ་ ིན་པ་ཡིན་ནམ། ༡༢ ོ་ང་ ོང་ན། དེ་ལ་ ག་པ་ ་ཙ་ ིན་པ་ཡིན་
ནམ། ༡༣ མི་ཉེས་ཅན་ མས་ ིས་ ང་དངོས་པོ་བཟང་བོ་ ་དང་ ་མོར་ ེར་དགོས་པ་ཤེས་ན། ནམ་མཁའི་
ཞིང་ཁམས་ ི་ཡབ་ ི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་ལ་ ་མཁན་དེ་མི་གནང་བ་ ིད་དམ་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ཡེ་ ས་མི་ མས་ གས་པར་ ེད་པའི་འ ེ་ཞིག་མཐར་བ ད་པ་ལ། འ ེ་ ིར་ ད་ནས་ གས་པས་
ད་ཆ་བཤད་པས། མི་ མས་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༡༥ ཡིན་ནའང་། དེའི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་
། ཁོས་འ ེའི་ ལ་པོ་ ཱ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༡༦ ཡང་འགའ་ཞིག་

གིས་ཡེ་ འི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ིར། ཁོང་ལ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཤིག་འ ང་
་ གས་ཞེས་ ས། ༡༧ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་སེམས་འ ན་མ ེན་ནས། དེ་དག་ལ། ལ་ཁབ་གང་ཞིག་གིས་

ནང་འ གས་ ས་ན། དེ་ནི་ ོངས་པར་ངེས། ིམ་གཞི་གང་ཞིག་གིས་ནང་འཛང་ ས་ན། དེ་ནི་ ད་པར་
འ ར། ༡༨ གལ་ཏེ་ ཱ་ཏན་ མས་ ིས་ནང་འ གས་ ས་ན། ཁོའི་ ལ་ ིད་བ ན་པར་ ས་སམ། ཅིའི་ ིར་དེ་

ར་བཤད་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ོད་ཚས་བདག་གིས་ ཱ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་ཡིན་ཞེས་
ཟེར། ༡༩ གལ་ཏེ་བདག་གིས་ ཱ་ཨལ་ཟེ་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་ཡིན་ན། ོད་ཅག་གི་ ་ མས་

ིས་ ་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་ཡིན། དེ་ ར། དེ་དག་གིས་ ོད་ཚའི་བདེན་ ན་འ ེད་པར་འ ར།
༢༠ བདག་གིས་ ་ཡི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས་འ ེ་མཐར་ ོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་པས་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ོད་ཅག་
གི་ ོད་ ་ ོན་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༡ མི་ ོབས་ ན་ཞིག་གིས་ ས་ལ་གོ་ཆ་ ོན་ཏེ། རང་གི་ ོད་ནས་ལེགས་པར་
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བ ངས་ན། ཁོ་ལ་ཅི་མངའ་བ་ཐམས་ཅད་གནོད་པ་འ ང་མི་ ིད། ༢༢ འོན་ ང་། ཁོ་ལས་ ོབས་དང་ ན་པ་
ཞིག་འོངས་ན། ཁོ་ལས་ ལ་ཞིང་ཁོའོ་ ོ་གཏད་སའི་མཚན་ཆ་ མས་འ ོག་པ་དང་། ཁོའི་ ་ནོར་ མས་བགོ་
བར་འ ར། ༢༣ བདག་དང་མི་མ ན་པ་ ་ཞིག་ ང་ན། དེས་ནི་ད ་ ་འཛན་པ་ཡིན། བདག་ལ་བ ་རོགས་
མི་ ེད་པ་ ་ཞིག་ ང་ན། དེས་ནི་གཏོར་འདོད་པ་ཡིན།

༢༤ གདོན་འ ེ་དེ་མིའི་ ས་དང་ ལ་ནས། ་མེད་པའི་ ལ་ ་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་གིས་ངལ་གསོའི་
གནས་ཤིག་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། འདི་ ད་ ། ང་རང་ ིར་རང་ཉིད་འོངས་སའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་ ་
འ ོའོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ༢༥ ིར་ ེབས་པ་ན། ཁང་པའི་ནང་གཙང་བར་ གས་ཤིང་ ན་ ིས་ ས་འ ག་པ་
མཐོང་ ེ། ༢༦ རང་ཉིད་ལས་ ང་ངན་པའི་འ ེ་བ ན་ ིད་ནས་དེའི་ནང་ ་བ ད། མི་དེའི་གནས་ ངས་ནི་

ར་ལས་ ང་མི་བཟང་བར་ ར་ཞེས་ག ངས།
༢༧ ཡེ་ ས་བཀའ་ག ང་བཞིན་པའི་ ས་ ། མི་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་ ད་མེད་ཅིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས།

འདི་ ད་ ། ེད་མངལ་ ་ མ་མཁན་དང་ ེད་ ་མས་གསོ་མཁན་དེ་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པར་ཤོག་
ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདེན་ནོ༎ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་ ལ་བཞིན་ ་བ ི་བའི་མི་དེའི་

ིན་ བས་ནི་དེ་ལས་ ང་ ག་གོ་ཞེས་ག ངས།
༢༩ མི་ཚགས་འ ས་པའི་ ས་ ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ངན་ཞིང་ལོག་གཡེམ་ ིས་ཁེངས་པའི་ ས་རབས་

ཤིག་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ལ་བ ་བར་ ་ན། ང་ ོན་པ་ཡོ་ འི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ལས། གས་ངོ་
མཚར་ཅན་གཞན་ཅི་ཡང་དེ་དག་ལ་ ོན་ ་མི་འ ག ༣༠ ཡོ་ ་ ་བ་ནི་ནེ་ ཱ་བ་ ལ་ ི་མི་ མས་ ི་ ང་
ངོར་ཇི་ ར་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པར་ ར་བ་བཞིན་ ། མིའི་ ་བདག་ ང་མི་རབས་འདིའི་ ང་ངོར་ངོ་
མཚར་བའི་ གས་ ་འ ར་ངེས། ༣༡ ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ ། ོ་ ོགས་ ི་ ལ་མོ་ ེབས་ནས་ ས་རབས་
འདིའི་ཉེས་པ་ཐག་གཅོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོ་སའི་མཐའ་ནས་འོངས་ཏེ་ ་ལོ་མོའི་ཤེས་རབ་ལ་
ཉན་པར་འ ར། ོས་དང་། འདི་ ་ ་ལོ་མོ་ལས་ བས་ཆེ་བ་ཞིག་འ ག་གོ། ༣༢ ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ས་ །
ནི་ནེ་ ཱ་ ལ་ལས་ ེབས་ནས་ ས་རབས་འདིའི་ཉེས་པ་ཐག་གཅོད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནི་ནེ་ ཱའི་

ལ་མིས་ཡོ་ འི་བཀའ་ལ་ཉན་ ེས་འ ོད་བཤགས་ ས། ོས་དང་། འདིར་ཡོ་ ་ལས་ ང་ཆེ་བ་ཞིག་འ ག་
གོ།

༣༣ མི་ ས་ ང་ ོན་མེ་དོང་ནང་ ་འགེབ་པའམ། ེའི་འོག་ ་འ ག་མི་ ིད་པར། ོན་ ེགས་ ་བཞག་
ནས་ནང་ ་འོངས་པ་ མས་ལ་འོད་མཐོང་བར་ ེད་ངེས། ༣༤ ོད་ ི་མིག་ནི་ ས་ ེང་གི་ ོན་མེ་ཡིན། གལ་
ཏེ་ ོད་ ི་མིག་གསལ་བར་ ར་ན། ས་ཡོངས་ནས་འོད་འ ིན་པར་འ ར། གལ་ཏེ་མིག་རིབ་པར་ ར་ན།

ས་ཡོངས་ ན་པས་ཁེངས་པར་འ ར། ༣༥ དེ་བས། ོད་ ིས་གཟབ་པར་ ིས། དེ་ལས་ ོག་ན་ ོད་ ི་ཁོང་ན་
གནས་པའི་འོད་དེ་ཡང་ ན་པར་འ ར་ཡང་ ིད། ༣༦ གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ས་ ེང་ན་འོད་ལས་ ན་པ་ ་ཙམ་
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ཡང་མེད་ན། ོན་མེའི་འོད་ ིས་ ོད་རང་གསལ་བར་ ས་པ་བཞིན་འོད་ ིས་ཡོངས་ ་ཁེངས་པར་ངེས་ཞེས་
ག ངས།

༣༧ བཀའ་ག ངས་ ེས། ཕ་ ་ཤི་བ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་གསོལ་བ་བཞེས་པར་ ས་པས། ཡེ་
་ནང་ ་ཕེབས་ནས་ ན་ལ་བ གས། ༣༨ ཕ་ ་ཤི་བ་དེས་ཡེ་ ས་གསོལ་བ་མ་བཞེས་པའི་ ོན་ལ་ ག་མ་

བ ས་པ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༣༩ གཙ་བོས་ཁོ་ལ། དེང་ བས་ ོད་ཅག་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ཕོར་
བ་དང་ ེར་མའི་ ི་གཙང་བར་འ ད་ ང་། ོད་ཚའི་ནང་ནི་འ ོག་བཅོམ་དང་ངན་གཡོས་ཁེངས་འ ག
༤༠ མ་རིག་པའི་དབང་ ་ ར་བའི་མི་ལགས། ི་མཛད་མཁན་དེས་ནང་ཡང་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༤༡ ནང་
ན་གནས་པ་གཞན་ལ་ ིན་པར་བཏང་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་ལ་གཙང་བར་འ ར། ༤༢ ོད་ཅག་
ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཕོ་ལོ་ལིང་དང་གོ་ ོད། དེ་
མིན་ ོ་ཚད་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་ཡར་ ལ་ཡང་། ང་བདེན་དང་ ་ལ་མོས་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མ་བ བ། འདི་

ོད་ཅག་གིས་བ བ་པར་འོས་པ་དེ་ཡིན་ལ། གཞན་དེ་ཡང་མ་ ལ་ན་མི་ཆོག་གོ། ༤༣ ོད་ཅག་ཕ་ ་ཤི་བ་
མས་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་འ ་ཁང་ནང་གི་གོ་གནས་མཐོན་པོར་

དགའ་ལ། གཞན་ ིས་ ོམ་ ང་ ་ཁམས་བདེ་འ ི་བར་ལའང་དགའོ༎ ༤༤ ོད་ཅག་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་
བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་མི་མངོན་པའི་ ར་ས་དང་འ ་ ེ། དེའི་ ེང་ ་འ ོ་བ་ མས་ ི་མི་
ཚར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༤༥ བཀའ་ ིམས་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ ིས་དེ་ ར་ག ང་ན། ངེད་ཅག་
ལའང་དམའ་འབེབས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༤༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་བཀའ་ ིམས་ཤེས་
མཁན་ མས་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ར་བོ་ ི་མོ་གཞན་ལ་འ ར་

་བ ག་ ེ། རང་གི་མ བ་མོ་ཙམ་ཡང་འ ལ་བར་མི་འདོད། ༤༧ ོད་ཅག་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པར་ ར་ཁང་བ ིགས་ལ། ང་ ོན་པ་དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་
བསད་པ་ཡིན། ༤༨ དེ་ལས་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ཅི་ ས་པ་ མས་ར་ ོད་ ས་ཤིང་ ོད་ཅག་དེ་ལ་དགའ་
བ་མཚན་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ང་ ོན་པ་བསད་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པར་ ར་ཁང་
བ ིགས། ༤༩ དེ་བས། ོན་ ་ཡི་ཤེས་རབ་ ིས་ ང་།༼ཤེས་རབ་ ིས་ཞེས་པ་དེ། ཤེས་རབ་ ན་པས་ཞེས་
བ ར་ཆོག༽འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ང་ ོན་པ་དང་ ་ཚབ་ མས་ཁོ་ཚའི་གམ་ ་མངགས་པར་འ ར་
མོད། ཁ་ཅིག་ཁོ་ཚས་གསོད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཁོ་ཚས་ ག་ལ་གཏོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༥༠ འཇིག་ ེན་
འདི་བཀོད་པ་ནས་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ ག་པ་ཐམས་ཅད་མི་རབས་འདིའི་ ས་

ེང་ ་འབབ་པར་འ ར། ༥༡ ཧ་བེལ་ ི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པ་ནས། བསང་ ི་དང་གནས་དམ་པའི་ ོད་
་ཟ་ཀར་ ཱའི་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་བར་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ།
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འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་རབས་འདིའི་ ས་ ེང་ ་འཕོག་པར་འ ར། ༥༢ ོད་ཅག་བཀའ་ ིམས་ཤེས་མཁན་
མས་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོན་ ི་ ེ་མིག་འ ོག་ ེ་རང་

ཉིད་ནང་ ་མི་འ ལ་བར་མ་ཟད། ནང་ ་ གས་པར་བ ོན་མཁན་དག་ལའང་བཀག་འགོག་ ས། ༥༣ ཡེ་ ་
དེ་ནས་ ིར་ཕེབས་པ་ན། ཆོས་པ་དང་ ིམས་ གས་ཤེས་མཁན་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་ ག་ ་བ ལ་ཞིང་།
ཁོང་ཉིད་ལ་ག ང་མང་པོ་བ ོད་ ་བ ག་པ་དང་། ༥༤ ོག་ ་ཁོང་གི་ཚག་ག ང་ ིར་ཞིབ་ ་ཉན་ཏོ༎

༡༢ ས་དེར། མི་ ི་ཚ་འགའ་ ན་ ་འ ས་ནས། ཕན་ ན་ ོག་བ ིས་ ེད་ལ་ཉེ་བར་ ར། ཡེ་ ས་
ཐོག་མར་ གས་ ས་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ི་ ར་ ི་ ེ། བཟང་བོར་བ ་བ་

ལ་དོགས་ཟོན་ ིས། ༢ བཀབ་པའི་དོན་ ིར་མི་མངོན་པ་ཞིག་མེད་ལ། གསང་བའི་དོན་གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པ་
ཞིག་ ང་མེད། ༣ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་གིས་ ོག་ ་བཤད་པ་ མས་མངོན་སར་གཞན་ ིས་ཐོས་པར་འ ར།
ཁང་པའི་ བས་ ་ ་བར་བཤད་པ་ མས་ཁང་པའི་ཡང་ ེང་ནས་གཞན་ ིས་བ ག་པར་འ ར།

༤ བདག་གི་ ོགས་པོ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ས་བསད་ ེས་ཅི་ཡང་ ་
མི་ ས་པ་དེ་དག་ལ་ ག་མི་དགོས། ༥ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ ་ལ་ ག་དགོས་པ་དེ་འཆད་པར་ ། དེ་ནི་བསད་

ེས་ད ལ་བར་འ ག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཁོང་ལ་
ག་དགོས་སོ༎ ༦ ེ ་ ་ནི་དོང་ཙ་གཉིས་ལ་འཚང་བ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ ང་། ་ཡིས་གཅིག་ ང་བ ེད་མི་

ཟིད། ༧ ོད་ ི་མགོ་ འི་ ངས་ཀ་ཡང་ ངས་ཡོད། ག་མི་དགོས། ོད་ཅག་ནི་ ེ ་བ་མང་པོ་ལས་ ང་རིན་
ཐང་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན།

༨ ཡང་བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་གཞན་ ི་མ ན་ནས་བདག་ངོ་ཤེས་མཁན་
མས་ནི། མིའི་ ་བདག་གིས་ ང་ ་ཡི་བང་ཆེན་པའི་མ ན་ནས་དེ་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན། ༩ མི་གཞན་ ི་མ ན་

ནས་བདག་ངོ་མི་ཤེས་པ་དེ་ནི། མིའི་ ་བདག་གིས་ ང་ཕོ་ཉའི་མ ན་ནས་དེ་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཡིན།
༡༠ མིའི་ ་བདག་ལ་ངན་བ ོད་ན་དེ་ནི་ ་ཡངས་ ་བཏང་ཆོག་མོད། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་མཚན་

ོད་ ས་ན། དེ་ནི་ནམ་ཡང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ས།
༡༡ གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་འ ་ཁང་གི་ནང་ ་ ིད་དེ། དཔོན་པོ་དང་དབང་ཆ་ ན་པའི་མིའི་མ ན་ ་

བཏང་ན། ཇི་ ར་ལན་འདེབས་པ་དང་ཅི་བཤད་དགོས་པར་བསམ་ ོ་གཏོང་མི་དགོས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དེའི་ ས་ ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ོད་ལ་ཅི་བཤད་དགོས་པ་ མས་ ོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༣ མི་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་མི་ཞིག་ ང་ ེ་ཡེ་ ་ལ། ེ་ ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ་བོར་ང་དང་
ིམ་ནོར་བགོ་རོགས་ཞེས་བ ོས་ཤིག་ ས་པ་ལ། ༡༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མི་ ོད་ལ། ་ཞིག་གིས་བདག་ ོད་

ཅག་གི་དོན་ཐག་གཅོད་པའི་དཔོན་པོར་བ ོས་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་ ིམ་ནོར་བགོ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་
པ་དང་། ༡༥ དེ་ནས་མི་ཚགས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ནན་ ིས་རང་ཉིད་བ ང་ ེ། ཧམ་སེམས་ཡོད་ཚད་མེད་པར་
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ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་ཚ་ ོག་ནི་ ིམ་ནོར་ ན་ མ་ཚགས་མིན་ལ་རག་མི་ལས་ཞེས་ག ངས།
༡༦ ཡང་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ། ནོར་བདག་ཅིག་ལ་འ ་རིགས་ ན་ མ་ཚགས་ཐོབ་པས། ༡༧ རང་གི་

སེམས་ ། ངའི་འ ་རིགས་ཉར་ཚགས་ ེད་ས་མེད་པས། ད་ནི་ཅི་ ་ མ་པ་དང་། ༡༨ ཡང་འདི་ ད་ ། ངས་
འདི་ ར་ འོ༎ ངའི་མཛད་ཁང་བཤིག་ ེ་མཛད་ཁང་ཆེ་བ་ཞིག་ བ་ ེས། དེའི་ནང་ ་ངའི་འ ་རིགས་དང་

་ནོར་ཐམས་ཅད་ཉར་ཚགས་ ེད། ༡༩ དེ་ ེས་ངའི་ ར་ འོ་ མ། ཁོས་རང་ཉིད་ལ་ ོད་ ིས་ལོ་མང་པོར་
ང་བའི་ ་ནོར་ཉར་ཡོད་པས། ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ཅིག་ཟེར་རོ་ཞེས་ ས། ༢༠ ཡིན་

ནའང་། ་ཡིས་ཁོ་ལ། མ་རིག་པའི་དབང་ ་ ར་བའི་མི་ལགས། དོ་དགོང་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་ལེན་པར་འ ར་
བས། ོད་ ིས་བསགས་པ་ མས་ ་ལ་དབང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༡ རང་གི་ཆེ་ ་ ་ནོར་གསོག་པ་ནི།

་ཡི་ ང་ ་འ ོར་ ག་དང་མི་ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས།
༢༢ ཡང་ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཚ་ ོག་གི་

ཆེད་ ་ཅི་བཟའ་བ་དང་། ས་ལ་ཅི་ ོན་པར་སེམས་ ལ་ ེད་མི་དགོས། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཚ་ ོག་ནི་བཟའ་
བ ང་ལས་ ག་ཅིང་། ས་པོ་ནི་ ོན་པ་ལས་ ག་པ་ཡིན། ༢༤ ོད་ ིས་ ་ཏ་ལ་སོམས་དང་། ས་བོན་མི་
འདེབས་ལ་ ོན་མི་ ད་པར་མ་ཟད། བང་མཛད་དང་འ ་མཛད་ཁང་མེད་ ང་། ་ཡིས་དེ་གསོ་བཞིན་ཡོད།

ོད་ཅག་ནི་འདབ་ཆགས་ལས་ཅི་འ འི་ ་ཆེ་བ་ལ་ཨང་། ༢༥ ོད་ཅག་ལས་ ་ཞིག་གིས་སེམས་ ལ་ ས་
ནས། མི་ཚ་ ང་ཟད་འཕེལ་ བ་པ་ཡིན།༼ཡང་ན། ག གས་གཞི་ ་གང་ལས་འཕར་ ས་སམ་ཞེས་ ང་བ ར་
ཆོག༽ ༢༦ དོན་ ང་འདི་ཙམ་ཡང་ ོད་ཅག་གིས་བ བ་པར་མི་ ས་ན། དེ་འ ོས་ ི་དོན་དག་ལ་ཅིའི་ ིར་
སེམས་ ལ་ ེད་པ་ཡིན། ༢༧ ོད་ཅག་གིས་ ེས་མའི་མེ་ཏོག་ཇི་ ར་ ེས་པ་ལ་སོམས་དང་། དེས་ངལ་ ོལ་མི་

ེད་ལ་འཁེལ་འཐགས་ ང་མི་ ེད། འོ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ལ་པོ་ ་ལོ་མོར་
ོབས་འ ོར་ཤིན་ ་ ས་ ས་ ་ཁོས་ ོན་པའི་ ན་གོས་ནི། མེ་ཏོག་འདི་ལས་ ང་གཅིག་ལའང་མི་དོ་བ་

ཡིན། ༢༨ ོད་ཅག་དད་སེམས་ ང་བ་ མ་པ། རི་ཐང་གི་ ་ནི་དེ་རིང་ཡོད་ ང་སང་ཉིན་ཐབ་ཀའི་ནང་ ་
ག ག་པར་འ ར། དེ་ ་ནའང་། ་ཡིས་ད་ ང་དེ་དག་ལ་ ན་ ས་ན། ོད་ཅག་ལ་ ་ཅི་ ོས། ༢༩ ོད་ཅག་
གིས་བཟའ་བ ང་ ་མི་དགོས་ལ། ཡིད་ ོ་ཡང་མི་དགོས་ཏེ། ༣༠ འདི་དག་ནི་ ི་མི་ མས་ ིས་ ་བ་དེ་ཡིན།

ོད་ཅག་གིས་དངོས་པོ་འདི་དག་བཀོལ་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་ཡབ་ ིས་ཅི་མཁོ་མ ེན་ངེས་ཡིན། ༣༡ དང་
པོ་ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ ལ་ ིད་འཚལ་དང་། དངོས་པོ་འདི་དག་ ོད་ཅག་ལ་གནང་ངེས་ཡིན། ༣༢ དད་
སེམས་ ང་པའི་ཚགས་ ང་ ོད་ཅག་ ག་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ཡབ་ ིས་ ལ་ ིད་ ོད་
ཅག་ལ་གནང་བར་ གས་ད ེས་པ་ཡིན། ༣༣ ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བཙངས་ནས་གཞན་ལ་ ིན་
པར་བཏང་ ེ། རང་གི་ཆེད་ ་ནམ་ཡང་མི་ཟད་པའི་ད ལ་ ག་ ་ ིག་ ིས་ཤིག འཛད་མཐའ་མེད་པའི་ ་
ནོར་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་ཡོད་པ་ཡིན། དེར་ ན་མ་འ ལ་མི་ ས་ལ། དེ་འ ་ཡིས་ ང་བཟའ་མི་ ས།
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༣༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ་ནོར་གང་ ་ཡོད་ན། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ང་དེ་ ་གནས་པ་ཡིན།
༣༥ ོད་ཅག་གིས་ ེད་པར་ ་རགས་བཅིངས་ཤིང་། ལག་ ་ ོན་མེ་ཐོགས་ནས། ༣༦ རང་ཉིད་ནི་གཡོག་

པོས་བདག་པོ་གཉེན་ ོན་ལས་ ིར་འོངས་པར་ ག་པ་ ར་ ག་དགོས། དེ་ ེབས་ནས་ ོ་ ང་ན། དེ་ལ་ ར་
་ ོ་འ ེད་དགོས། ༣༧ བདག་པོ་ ེབས་པའི་ཚ། གཡོག་པོ་ད་ ང་མ་གཉིད་པར་བ ད་ཡོད་པ་མཐོང་ན།

གཡོག་པོ་དེ་ལ་ ་དགའ་ཐོབ་པ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་པོས་
དེ་ཚ་ ན་ལ་བ གས་ ་བ ག་ ེས། རང་ཉིད་ ིས་ ་རགས་བཅིངས་ནས་དེ་དག་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་
ངེས་ཡིན། ༣༨ ནམ་ ང་གི་ ས་སམ། ཡང་ན་ཐོ་རེངས་ཁར་ ེབས་པ་ན། གཡོག་པོ་ད་ ང་ ོན་ ར་ ོད་པ་
མཐོང་ན། གཡོག་པོ་དེ་ལ་ ་དགའ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༣༩ ིམ་བདག་གིས་ ན་མ་ནམ་ཞིག་ལ་འོང་བ་ཤེས་ཚ། མ་
གཉིད་པར་ ན་མ་ཁང་པའི་ནང་ལ་འ ལ་ ་འ ག་མི་ ིད། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་པར་ ིས། ༤༠ ོད་
ཅག་གིས་ ང་ ་ ིག་ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་མཉམ་བཞག་མེད་པའི་ ས་ ་མིའི་ ་བདག་

ེབས་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༤༡ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། དཔེ་འདི་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་

མི་ཚགས་ ི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༤༢ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ་ནི་ ོ་དཀར་ཞིང་ཤེས་ ་ ན་
པའི་གཉེར་བ་ ེ། བདག་པོས་ཁོར་ ིམ་ ི་མི་ མས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་པར་བཏང་ཞིང་། ས་ ར་དེ་དག་ལ་
འ ་རིགས་བགོ་ ིར་བཏང་བ་དེ་ཡིན། ༤༣ བདག་པོ་ ེབས་ཚ། གཡོག་པོས་དེ་ ར་ ེད་པ་མཐོང་ཚ། གཡོག་
པོ་དེ་ལ་ ་དགའ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༤༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་པོས་མི་དེ་ཅི་ཡོད་
ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ ེད་པར་གཏོང་བར་འ ར། ༤༥ གལ་ཏེ་གཡོག་པོ་དེའི་སེམས་ ། ངའི་བདག་པོ་ ེབས་
པ་འ ི་ངེས་ མ་ནས། གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་ ང་བ་དང་། ཟོས་ཤིང་བཟི་བར་ ར་ན། ༤༦ ཁོའི་ཡིད་ལ་མ་

ན་པའི་ཉིན་ཞིག་གམ། ར་མ་གང་ཞིག་ལ་གཡོག་པོ་དེའི་བདག་པོ་ ེབས་པར་འ ར་བ་ན། གཡོག་པོ་དེ་ལ་
ཐག་གཅོད་ནན་མོ་ ེད་ཅིང་།༼ཡང་ན། ེད་པ་གཅོད་པར་འ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ཁོ་དང་ ོ་མི་དཀར་
བའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་འ ར།

༤༧ གཡོག་པོས་རང་གི་བདག་པོའི་སེམས་འ ན་ ོགས་ ང་། ་ ིག་མི་ ེད་པ་དང་ཁོའི་འདོད་པ་ ར་
མི་ ེད་ན། གཡོག་པོ་དེ་ལ་ཐེངས་མང་པོར་གཅར་ ང་ ེད་པར་འ ར། ༤༨ ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཅར་

ང་ ་དགོས་པའི་དོན་བ བ་ན། གཅར་ ང་མང་པོ་ ེད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ལ་མང་པོ་གནང་ན། དེ་
ལས་མང་པོ་ལེན་པར་འ ར། ་ལ་མང་པོ་གཏད་ན། དེ་ཡིས་མང་པོ་འཇལ་དགོས།

༤༩ ང་ནི་ས་ ེང་ལ་མེ་ག ག་ ་འོངས་པ་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་མེ་ ར་ལས་འབར་བར་ ར་ན། དེ་ནི་བདག་
གིས་འདོད་པ་དེ་མ་ཡིན་ནོ། ༥༠ བདག་གིས་གསོལ་ འི་ ས་དེ་ད་ ང་མ་འ བ་པས། དོན་དེ་འ བ་པའི་
བར་ ་བདག་ནི་ཇི་འ འི་སེམས་འཚབ་ཨང་། ༥༡ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་བདག་ནི་ས་ ེང་ ་ཞི་བདེ་གནང་
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ིར་འོངས་པར་ མ་མམ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མ་ཡིན་ཏེ། མི་ མས་བགོས་ ིར་
འོངས་པ་ཡིན། ༥༢ དེ་རིང་ནས་བ ང་། ིམ་གཅིག་ ་མི་ ་ཡོད་ན་དེ་དག་བགོས་པར་འ ར། མི་ག མ་ ིས་
མི་གཉིས་དང་། མི་གཉིས་ ིས་མི་ག མ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ༥༣ ཕ་ཡིས་ ་ལ་ ོལ་བ་དང་། ་ཡིས་ཕ་ལ་ ོལ་
བར་འ ར། མ་ཡིས་ ་མོ་ལ་ ོལ་བ་དང་། ་མོས་མ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། ག་མོས་མནའ་མར་ ོལ་བ་དང་།
མནའ་མས་ ག་མོར་ ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༥༤ ཡང་ཡེ་ ས་མི་ཚགས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ བ་ ི་ ིན་པ་མཐོང་པས། ཆར་འབབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་
ས་ན། ཆར་དངོས་གནས་འབབ་པར་འ ར། ༥༥ ོ་ ང་ ང་བ་ན། ཚ་བ་ ས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་ན།

ཡང་དེ་ ར་འ ར་རོ༎ ༥༦ མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ས་འདིའི་ནམ་གཤིས་ ི་འ ར་བ་
འ ེད་ཤེས་པ་བཞིན། ད་ འི་ ས་འདིར་ཅིའི་ ིར་ངོས་འཛན་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ།

༥༧ ཡང་ ོད་ཅག་གིས་དོན་གང་ཞིག་འ ིག་མིན་ ོར། ཅིའི་ ིར་རང་ཉིད་ལ་ཞིབ་ ེད་མི་ ས་པ་ཡིན།
༥༨ ོད་ནི་ ོད་རང་ག གས་མཁན་ ི་ ོད་ཡ་དང་མཉམ་ ་དཔོན་པོའི་གམ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ལམ་བར་ ་
ཅིས་ ང་གང་ ས་ ིས་དེ་དང་འ མ་ཐབས་ ེད་དགོས། དེས་ ོད་རང་དཔོན་པོའི་མ ན་ ་ ིད་ན། དཔོན་
པོས་འཁོར་གཡོག་ལ་ ོད་པ་དང་། འཁོར་གཡོག་གིས་ ོད་རང་བཙན་ ་འ ག་པར་འ ར། ༥༩ བདག་གིས་

ོད་ལ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ ིས་ཆོས་མཐའ་མའི་ད ལ་ ར་དེ་མ་འཇལ་པས་བར་ ། ོད་དེ་ལས་
གཏོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༣ དེའི་ཚ། འགའ་ཞིག་གིས་པི་ ཱ་ ས་ག་ལིལ་ ལ་ ིས་མི་ མས་ ི་ ག་ཁོ་ཚའི་མཆོད་ ས་ ི་ནང་
་བ ེས་པའི་དོན་དེ་ཡེ་ ་ལ་ ས་པས། ༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚས་འདི་ ར་ ག་བ ལ་ ོང་

པའི་ ེན་ ིས། ོད་ཅག་གིས་ག་ལིལ་ ལ་ ི་མི་འདི་དག་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་མི་གཞན་དག་ལས་ཉེས་པ་ཆེ་
བར་བསམ་སམ། ༣ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་འ ོད་
བཤགས་མ་ ས་ན། ཡོད་ཚད་འདི་ ར་འཆི་བར་འ ར། ༤ ོན་ཆད་ཤི་ལོ་ ཱའི་ཐོག་ཁང་བ ིབས་ནས་མི་
བཅོ་བ ད་གཅིར་བ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ནི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ལས་ཉེས་པ་དང་

ན་པར་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། ༥ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་
གིས་འ ོབ་བཤགས་མ་ ས་ན། ཡོད་ཚད་འདི་ ར་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དང་།

༦ ཡང་དཔེའི་ ོ་ནས་འདི་ ད་ ། མི་ཞིག་གིས་སེ་ཡབ་ཤིང་ཞིག་ ན་འ མ་ར་བའི་ནང་ ་བ གས་ ེས།
ཁོ་རང་ཤིང་ ོང་དེའི་འ ས་ ་འཐོག་ ིར་འོངས་ ང་། ཅི་ཡང་མ་ ེད་པས། ༧ ར་བ་གཉེར་མཁན་ལ། ོས་
དང་། ང་ལོ་ག མ་ལ་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ ས་ ་འཐོག་ ིར་འོངས་ ང་། ཅི་ཡང་མ་ ེད། དེ་ཆོད་ཅིག ས་འཛན་

་འ ག་པའི་དགོས་པ་མི་འ ག་ཅེས་ ས། ༨ ར་བ་གཉེར་མཁན་ ིས་འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། ད་ལོ་
མ་གཅོད་པར་ཞོག་དང་། སང་ལོ་ས་བ ོག་ ེ་ ད་གཞག་པར་ ། ༩ དེ་ ས་འ ས་ ་ཐོགས་ན་ཞོག་དང་། མ་
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ཐོགས་ན་དེ་ཆོད་ཅིག་ཅེས་ ས་ཞེས་ག ངས།
༡༠ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། ཡེ་ ས་འ ་ཁང་ ་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ ས་ ། ༡༡ ང་ལག་

ོན་ཅན་ ི་ ་མེད་ཞིག་ ེབས་ ང་། ལོ་བཅོ་བ ད་ལ་ནད་ ིས་བཏབ་ ེ། ཡར་ ང་ཟད་ ང་ད ེ་མི་ ས་
པར་འ ག ༡༢ ཡེ་ ས་དེ་གཟིགས་མ་ཐག མ ན་ ་བོས་ནས་ཁོ་མོ་ལ། ་མེད་ལགས། ོད་ནད་ལས་ཐར་
བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཏེ། ༡༣ ག་གཉིས་ཁོ་མོའི་ ས་ ེང་ལ་བཞག་མ་ཐག ཁོ་མོའི་ ེད་པ་ ང་བོར་ ར་
ནས། གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་ ས། ༡༤ འ ་ཁང་གི་གཉེར་བས་ཡེ་ ས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་ནད་
བཅོས་ ེད་པ་མཐོང་ནས། ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་མི་ཚགས་ལ། ཉིན་ ག་ལ་ལས་ཀ་ ས་ཆོག་ལ། ཉིན་དེ་ ག་
གི་རིང་ལ་ ན་པར་ཡང་བ ན་ཆོག ཡིན་ནའང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་དེ་ ར་ ས་མི་ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༥ གཙ་
བོས་འདི་ ད་ ། མི་བཟང་བོར་ ་མཁན་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཁ་རའི་ནང་ ་བ་ ང་
དང་། བོང་ ་ ིད་དེ་ ་ ད་ ་མི་འ ོ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས། ༡༦ ་མོ་འདི་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་
ཡིན་ལ། ལོ་བཅོ་བ ད་ ི་རིང་ལ་ ཱ་ཏན་ ིས་བ ང་ནས་བ ད་པས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཁོ་མོ་དེ་ལས་ ོལ་

་བ ག་ན་མི་འ ིག་གམ་ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཡེ་ ས་དེ་ ར་ག ངས་ ེས། ཁོང་གི་ད ་བོ་ མས་ངོ་གནོངས་
པར་ ར། མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་གིས་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་འ ིན་ལས་བ བས་པ་མཐོང་ནས་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་

ར།
༡༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་ཅི་དང་འ འམ། བདག་གིས་གང་དང་བ ར་རམ། ༡༩ དེ་ནི་

ངས་དཀར་ ི་འ ས་ ་དང་འ ་ ེ། མི་ཞིག་གིས་ར་བའི་ནང་ ་བཏབ་པས། རིམ་ ིས་ཆེར་ ེས་ནས་ ོང་
བོར་ ར་ཞིང་། ནམ་མཁའི་འདབ་ཆགས་ ིས་ ང་དེའི་ཡལ་གའི་ ེང་ ་ཚང་མལ་བཟོས་ཞེས་ག ངས།

༢༠ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་གང་དང་བ ར་རམ། ༢༡ དེ་ནི་ ར་ ི་དང་འ ་ ེ།
ད་མེད་ཅིག་གིས་ ེ་ ེ་མང་པོའི་ནང་ ་བཞག་པས། རིམ་ ིས་ ེ་ཡོད་ཚད་ལ་ ར་ལང་ངོ་༎

༢༢ ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། གང་ ་ཕེབས་པའི་ ོང་ ེ་དང་ ོང་ཚ་དག་ ་མི་ མས་ལ་
བཀའ་ ོབ་གནང་།

༢༣ མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། མི་ ང་ ་ཙམ་ལས་མི་ ོབ་བམ་ཞེས་ ས། ༢༤ ཡེ་ ས་མི་
ཚགས་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་འབད་པ་ཆེན་པོས་ ོ་དོག་མོའི་ནང་ ་འ ལ་དགོས། བདག་གིས་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མ་འོངས་པའི་ ས་ ་མི་མང་པོ་འ ལ་བར་འདོད་ ང་། འ ལ་བར་མི་

ས། ༢༥ ིམ་བདག་ཡར་ལངས་ཏེ་ ོ་གཏན་པར་འ ར་བས། ོད་ཅག་གིས་ ི་རོལ་ ་ ོ་བ ང་ ེ། གཙ་
བོ་ལགས། ངེད་ཅག་ལ་ ོ་ ེ་རོགས་ཞེས་ ས་ན། ཁོས་ལན་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ངོ་མི་ཤེས་ལ། ོད་ཅག་
གང་ནས་འོངས་པའང་མི་ཤེས་ཞེས་ཟེར། ༢༦ དེ་ ས། ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ི་ ང་

་འ ང་ཞིང་ཟོས་ ོང་ལ། ེད་ ིས་ ང་ངེད་ཅག་གི་ ང་ལམ་ ་བཀའ་ ོབ་གནང་ ོང་ཞེས་ཟེར་བར་
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འ ར། ༢༧ ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གང་
ནས་འོངས་པའང་མི་ཤེས་པས། ོད་ཅག་ངན་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་བདག་འ ལ་བར་ ིས་ཞེས་ག ངས་
ངེས། ༢༨ ོད་ཅག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་ ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ང་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡི་ ལ་

ིད་ ་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་། ོད་ཅག་ ི་ ་བ ད་ནས་དེ་ ་ ་ཞིང་སོ་འཆའ་བར་འ ར། ༢༩ མི་འགའ་ཞིག་
ཤར་དང་། བ་དང་། ོ་དང་། ང་ ོགས་བཅས་ནས་འོངས་ཏེ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་ ོད་པར་འ ར། ༣༠ ོན་
ན་ ེབས་པ་མང་པོ་ ེས་ ་ ས་པར་འ ར་བ་དང་། ེས་ ་ ས་པ་མང་པོ་ ོན་ ་གནས་པར་འ ར་ཞེས་
ག ངས།

༣༡ དེའི་ཚ། ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་འོངས་ནས་ཡེ་ ་ལ། འདི་ནས་ཕར་གཤེགས་པར་མཛད་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཧེ་རོ་ ེས་ ེད་ད ོང་ ིས་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༣༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་གཡོ་ ་ཅན་ ི་ཝ་མོ་དེ་
ལ་འདི་ ད་ཤོད་ཅིག ཇི་ ད་ཅེ་ན། དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་བདག་གིས་འ ེ་མཐར་བ ད་ཅིང་ནད་བཅོས་ ེད་
དགོས། ཉིན་ག མ་པར་བདག་གི་ལས་ མས་འ བ་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༣༣ དེ་ ་ཡིན་ནའང་། དེ་རིང་
དང་སང་ཉིན། གནངས་ཉིན་བཅས་ལ་བདག་ལམ་ ་ གས་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ནས་བ ང་ ང་ ོན་པ་

མས་ནི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ ི་ ོ་ནས་འཆི་མི་ ང་ངོ་༎
༣༤ ཡེ་ ་ ་ལེམ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ལགས། ོད་ ིས་ ན་པར་ ང་ ོན་པ་བསད་ཅིང་། ོ་ཡིས་ ོད་ ི་གམ་

་བཏང་བའི་མི་ མས་བསད། བདག་གིས་ཐེངས་མང་པོར་ ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་ མས་བ ས་ནས། ་མོས་ ་
ག་གཤོག་འོག་ ་ མ་པ་བཞིན་གཉོར་བར་བསམ་ཡང་། ོད་ཅག་ཡིད་འཐད་མ་ ང་། ༣༥ ོས་དང་། ོད་

ཅག་གི་ ིམ་གཞི་ས་ ོང་ ་ ར་ཏེ་ ས་ཡོད། བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་
འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ནས་འོངས་པ་དེ་བ ོད་པར་འོས་ཞེས་ཟེར་བའི་བར་ ། ད་ནས་བ ང་

ོད་ཅག་གིས་བདག་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། ཡེ་ ་ཕ་ ་ཤི་བ་ཞིག་གི་ ིམ་ ་གསོལ་བ་བཞེས་པར་ཕེབས་པ་དང་། དེ་
དག་གིས་ ོག་ ་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་གིན་མཆིས།

༢ ཁོང་གི་ ང་ ་ཁོག་པ་ ོས་ ངས་ ི་ནད་ཕོག་པ་ཞིག་ ེབས་འ ག་པ་ལ། ༣ ཡེ་ ས་བཀའ་ ིམས་ཤེས་
མཁན་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནད་བཅོས་ ེད་འོས་སམ་མི་འོས་ཞེས་ ིས་ ང་། ༤ དེ་
དག་གིས་ཅི་ཡང་མི་ ་བར་བ ད་པས། ཡེ་ ས་མི་དེའི་ནད་སོས་པར་ ས་ནས་འ ོ་ ་བ ག་ ེས། ༥ དེ་དག་
ལ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་རང་གི་བོང་ ་དང་བ་ ང་དོང་ འི་ནང་ ་ ང་
ན། འ ལ་ ་དེ་ཡར་མི་ལེན་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༦ དེ་དག་གིས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་མ་ ས་པར་བ ད།

༧ ཡེ་ ས་མ ོན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་ ལ་མགོ་འདེམས་ ིན་གཟིགས་ནས། དེ་དག་ལ་དཔེའི་ ོ་ནས་འདི་
ད་ ། ༨ ོད་གཉེན་ ོན་ ་བོས་ན་ ལ་མགོ་ ོད་མི་ ང་ ེ། ོད་ལས་ ག་པའི་མ ོན་གལ་ཆེན་བོས་ཡོད་
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ང་ ིད། ༩ ོད་ཅག་མ ོན་ ་འབོད་མཁན་དེ་ ོད་ ི་མ ན་ ་འོངས་ནས། འ ག་གནས་མི་འདི་ལ་ཐོངས་
ཤིག་ཅེས་ ས་ན། ོད་རང་ངོ་ཚ་བཞིན་ ལ་ ར་འ ོ་དགོས་པ་ཡིན། ༡༠ ོད་མ ོན་ ་བོས་པའི་ཚ་ ལ་ ་

་ ོད་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་མ ོན་ ེད་མཁན་དེས་ ོད་ལ། ོགས་པོ་ལགས། ོད་ ལ་མགོར་ ོན་ཅིག་ ས་ན།
དེ་ ས། ོད་ལ་འ ག་ ོགས་ མས་ ི་མ ན་ ་གཟི་ ིན་དང་ ན་པ་ཡིན། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་ ོམ་ཆེ་
བ་ མས་དམན་པར་འ ར་བ་དང་། རང་དམན་པར་བ ི་བ་ མས་མཐོ་ ་འཕགས་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༢ ཡེ་ ས་ཁོང་ཉིད་མ ོན་ ་འབོད་མཁན་དེ་ལ། ོད་ ིས་ ང་ཟས་དང་དགོང་ཟས་བཤམས་པའི་ཚ།
ོད་ ི་ ོགས་པོ་དང་། ན་ ་དང་། གཉེན་ཉེ་དང་། ིམ་མཚས་ ག་པོ་ མས་ལ་མ ོན་ ེད་མི་དགོས། དེ་
ར་ ས་ན་དེ་དག་གིས་ ོད་ལའང་མ ོན་ ས་ནས་བཀའ་ ིན་གཞལ་བར་འ ར་བས། ༡༣ ོད་ ིས་གསོལ་
ོན་བཤམས་ན། ད ལ་བོ་དང་། དབང་བོ་ ོན་ཅན་དང་། ོལ་བོ་དང་། ཞ་ར་དང་ མས་བོས་དང་། ོད་

ལ་ ་དགའ་ཐོབ་པར་འ ར། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ ིན་ལན་འཇལ་ ེད་མེད་པ་ཡིན། མི་ཡ་རབས་
མས་ ར་གསོན་པའི་ཚ། ོད་ལ་ ིན་ལན་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༥ འ ག་ ོགས་ མས་ ི་ ོད་ནས་གཅིག་གིས་དེ་ཐོས་ནས། ཡེ་ ་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་ཟས་ཟ་མཁན་དེ་
ཅི་འ འི་ ིན་ བས་ཆེ་བ་ལ་ཨང་ཞེས་ ས།

༡༦ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། མི་ཞིག་གིས་གསོལ་ ོན་ཆེན་པོ་བཤམས་ནས། མི་མང་པོ་མ ོན་ ་བོས། ༡༧ ལ་ལ་
འཁོད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཚ། གཡོག་པོ་མངགས་ནས་མ ོད་པོ་ལ། ཤོག་དང་། ་ ིག་ཚགས་ ་ ད་འ ག་
ཅེས་ ས་པ་ན། ༡༨ མི་ མས་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་གཡོལ་ཐབས་ ས། ཐོག་མ་དེས་འདི་ ད་ ། ངས་ས་ཞིང་
ཞིག་ཉོས་ཡོད་པས། དེ་ལ་བ ་ ་འ ོ་དགོས། དགོངས་པ་གནོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༩ ཡང་མི་ཞིག་གིས་འདི་

ད་ ། ངས་ ང་དོར་ ་ཉོས་ཡོད་ལ། དེར་ཚད་ ་ ེད་ ་འ ོ་དགོས་པས། དགོངས་པ་གནོངས་ཤིག་ཅེས་
ས། ༢༠ ཡང་མི་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ངས་ ང་མ་གསར་ ་བ ས་པ་ཡིན་པས། འ ོ་མི་ ས་ཞེས་ ས།

༢༡ གཡོག་པོ་དེ་ ིར་ལོག་ ེ། དོན་ མས་བདག་པོ་ལ་བཤད། ིམ་བདག་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས། གཡོག་པོ་ལ།
ར་ ་མཁར་ནང་གི་ ་ ང་ཆེ་ ང་ ན་ ་སོང་ ེ། ད ལ་བོ་དང་། དབང་བོ་ ོན་ཅན་དང་། ཞ་ར་དང་།
ོལ་བོ་ མས་ ིད་ཤོག་ཅེས་ ས། ༢༢ གཡོག་པོས་བདག་པོ་ལགས། ོད་ ིས་བ ོས་པ་བཞིན་བ བས་ ང་།

ད་ ང་འ ག་གནས་ ོང་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༣ ོད་རང་ལམ་ཁ་དང་ར་བའི་ནང་ ་སོང་ ེ། བཙན་
ིས་མི་ ིད་འོངས་ནས་ངའི་ཁང་པ་ཁེངས་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༢༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་

བ་ཞིག་ལ། ཐོག་མར་མ ོན་ ་བ ས་པ་དེ་དག་ལས་ ས་ ང་བདག་གི་གསོལ་ ོན་ལོངས་ ་ ོད་མི་ ས་
ཞེས་ག ངས།

༢༥ མི་ཤིན་ ་མང་པོ་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་སོང་བ་ན། ཁོང་ཉིད་ ིར་འཁོར་ནས་དེ་དག་ལ། ༢༦ བདག་གི་
གམ་ ་ ེབས་པའི་མི་ མས་ལས། གལ་ཏེ་བདག་ལ་གཅེས་པ་༼བདག་ལ་གཅེས་པ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ ། ང་
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ཞེས་བཀོདའ ག༽ནི་རང་གི་ཕ་མ་དང་། ང་མ་དང་། ་ ་མོ་དང་། ན་ ་དང་། ིང་མོ་དང་། རང་གི་ ོག་
ལ་གཅེས་པ་ལས་ ང་ ག་པ་མིན་ན། བདག་གི་ ེས་འ ང་བར་འ ར་མི་ ས། ༢༧ རང་གི་ ོང་ཤིང་ ར་ནས་
བདག་གི་ ེས་ ་ གས་པ་མིན་ན། བདག་གི་ ེས་འ ང་བར་འ ར་མི་ ས།

༢༨ ོད་ཅག་ལས་ ་ཞིག་གིས་ཐོག་ཁང་ཞིག་ད བ་བསམ་ན། ཐོག་མར་སར་བ ད་དེ་འ ོ་སོང་མ་
བ ིས་པར་ད བ་ ས་སམ་མི་ ས། ༢༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ང་གཞི་བཏིངས་ ེས་མ་འ བ་ན། དེ་མཐོང་བའི་
མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་འ ་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ༣༠ མི་འདིས་ལས་མགོ་བ མ་ཡང་། ལས་ ་མ་འ བ་བོ་ཞེས་ཟེར་

ིད། ༣༡ ཡང་ན་ ལ་པོ་ཞིག་གིས་ ལ་པོ་གཞན་དང་ག ལ་འ ེད་པར་ ོམ་པའི་ཚ། ཐོག་མར་ས་ ་བ ད་
ནས་དམག་ ི་གཅིག་གིས་དམག་ ི་གཉིས་ཕམ་པར་ ས་སམ་མི་ ས་ལ་བསམ་ ོ་མི་གཏོང་ངམ། ༣༢ གལ་ཏེ་

ལ་བར་མི་ ས་ན། ད ་བོ་དང་ཁ་ཐག་རིང་བའི་ ས་ ། བང་ཆེན་པ་མངགས་ནས་འ ིག་མ ན་ ི་ཆིངས་
ཡིག་བཞག་ན་མི་བཟང་ངམ། ༣༣ དེ་བཞིན་ ། ོད་ཅག་མི་ ་དང་གང་ཡིན་ཡང་། རང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
འདོར་མ་ ས་ན། བདག་གི་ ེ་འ ང་བར་ ེད་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།

༣༤ ་ནི་བཟང་མོད་ ང་། འི་ ོ་བ་ཤོར་ན་དེ་ལ་ད་ ང་ལན་ ་བ་ཞེས་ཟེར་རམ། ༣༥ ཞིང་ནང་ ་
གཏོར་བའམ། ད་ ི་ནང་ ་ ངས་སོགས་གང་ ས་ ང་མི་འཚམ་པར། ི་རོལ་ ་འདོར་དགོས་པ་ཡིན། ་
བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༥ ལ་དཔོན་དང་ཉེས་ཅན་ མས་ཡེ་ ་དང་ཉེ་བར་བ ད་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ཚ། ༢ ཕ་
་ཤི་བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ ིས་ ོག་ ། འདི་ ད་ ། མི་འདིས་ཉེས་ཅན་བ ས་ཤིང་། དེ་དག་དང་

མཉམ་ ་ཟས་ཟ་བཞིན་འ ག་ཅེས་ ེང་མོལ་ ས།
༣ ཡེ་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་འདི་ ད་ ། ༤ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ལ་ ག་བ ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་བོར་ན།

ལ་ ་ ག་གོ་ད ་ ས་པ་དེ་ཐང་ ོང་ ་བཞག་ནས། ེད་རག་བར་ ་བོར་སོང་པའི་ ག་དེ་འཚལ་བ་མ་
ཡིན་ནམ། ༥ ེད་པར་ ར་ན། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ག་ལ་ ངས་ནས་ ིམ་ ་ལོག་པ་དང་། ༦ ོགས་པོ་
དང་ ིམ་མཚས་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། ངའི་ ག་གཅིག་བོར་ཟིན་པ་དེ་ ར་ཡང་ ེད་ཟིན་པས། ོད་
ཅག་ངེད་དང་མཉམ་ ་དགའ་བར་ ིས་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༧ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཉེས་
ཅན་གཅིག་གིས་འ ོད་བཤགས་ ས་ན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ང་ཁོའི་ཆེད་ ་དེ་ ར་ད ེས་པར་
འ ར། འ ོད་བཤགས་ ེད་མི་དགོས་པའི་མི་ཡ་རབས་གོ་ད ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་ཆེ་ཆེར་ད ེས་པར་འ ར།

༨ ཡང་ན། ད་མེད་ཅིག་ལ་ད ལ་ཊམ་བ ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་བོར་བ་ན། ེད་རག་བར་ ། ོན་མེ་
བཏེགས་ཤིང་ཁང་བར་གཙང་ ་ ས་ཏེ་ཞིབ་ ་འཚལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༩ ེད་པར་ ར་ན། ོགས་པོ་དང་

ིམ་མཚས་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། ངའི་བོར་ཟིན་པའི་ད ལ་ཊམ་དེ་ ེད་ ང་བས། ོད་ཅག་ང་དང་
མཉམ་ ་དགའ་བར་ ིས་ཟེར་ངེས། ༡༠ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཉེས་ཅན་ཞིག་གིས་
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འ ོབ་བཤགས་ ས་ན། ་ཡི་ཕོ་ཉའི་མ ན་ ་ཡང་དེ་ ར་དགའ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༡༡ ཡང་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མི་ཞིག་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ༡༢ ་ ང་བས་ཕ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ིམ་

ལ་ང་ལ་ ེར་རོགས་ཞེས་བཤད་པས། ཁོའི་ཕ་ཡིས་ཁོ་གཉིས་ལ་ ལ་བགོས་སོ། ༡༣ ཉིན་མང་པོ་མ་འགོར་བར།
་ ང་བས་ཁོ་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བ ་ཉར་ ས་ཏེ་ ལ་ཐག་རིང་ཞིག་ ་ ིན་པ་དང་། དེ་ ་ཅི་དགར་

འ མས་ཤིང་ ་ནོར་འ ོ་བ ག་ ་བཏང་ ེ། ༡༤ ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཟད་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ལ་དེ་གར་
་གེ་ཆེན་པོ་ ང་བ་དང་འ ད་ནས་ད ལ་བོར་ ར། ༡༥ ིས་ ་ ལ་དེ་གའི་མི་ཞིག་གི་སར་བ ད་པས། མི་

དེས་ཁོ་རང་ཞིང་ཐང་ ་ཕག་འཚ་ ་བཏང་། ༡༦ ཁོས་ཕག་གི་ཁ་ཟས་ ་ ར་བའི་ ན་མའི་གང་ ་ཟས་ ང་།
ཁོ་ལ་ཟས་ ེར་མཁན་ཞིག་མ་ ང་བས། ༡༧ ཁོས་སེམས་ ་ཕ་ ལ་ ན་ནས་འདི་ ད་ ། ངའི་ཕ་ལ་གཡོག་པོ་
དེ་འ ་མང་པོ་ཡོད་ལ། ཟས་ལའང་ ག་མ་ཡོད་པས། ང་འདི་ ་ ོགས་ནས་འཆི་དོན་ཡོད་དམ། ༡༨ ང་རང་
ཡར་ལངས་ནས་ཕའི་གམ་ ་སོང་ ེ། ཁོ་ལ། ཕ་ལགས། ངས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་། ོད་ལ་ཕོག་ ག་
བཏང་ཟིན། ༡༩ དེ་རིང་ནས་བ ང་། ང་ནི་ ོད་ ི་ ་ ་མི་འོས་པས། ང་རང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ཞིག་ ེད་ཞེས་

ས་དགོས་བསམ་ཏེ། ༢༠ ཡར་ལངས་ནས། ཁོའི་ཕ་ཡོད་སར་ཆས། ཉེ་བར་ ེབས་པ་ན། ཁོའི་ཕ་ཡིས་ཁོ་རང་
མཐོང་ནས་ ིང་ ེ་ ེས་ཏེ། མ ོགས་པོར་ཁོའི་ ེ་ལ་འ ས་ནས་ཡང་དང་ཡང་ ་འོ་ ས། ༢༡ ས་འདི་ ད་ །
ཕ་ལགས། ངས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་། ོད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཟིན། དེ་རིང་ནས་བ ང་། ང་ནི་ ོད་ ི་

་ ་མི་འོས་ཞེས་ ས། ༢༢ ཡིན་ནའང་། ཕ་ཡིས་གཡོག་པོ་ལ། ི་ ་བཟང་བོ་ ར་བར་ ེར་འོངས་ནས་ཁོའི་
ས་ལ་ ོན་པ་དང་། མ བ་མགོར་མ བ་ད ིས་དང་། ང་ལ་ མ་བ ོན་ ེས། ༢༣ ང་ ག་ཤ་ཤེད་ཅན་དེ་

བཤོས་དང་། ངེད་ཅག་བཟའ་བ ང་གི་དཔལ་ལ་རོལ་བར་ ། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ་འདི་ནི་ཤི་བ་ལས་
ར་གསོན་པ་དང་། ཤོར་བ་ལས་ ར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་ཚ་དགའ་ ིད་ལ་རོལ་ཏོ༎

༢༥ དེ་ ས། ་ཆེ་བ་ད་ ང་ཞིང་ནང་ ་ཡོད། ཁོ་ ིར་ལོག་པའི་ཚ། མི་རིང་བའི་ས་ནས་ ་ལེན་ཞིང་ ོ་
འ བ་པའི་ ་ཐོས་ནས། ༢༦ གཡོག་པོ་ཞིག་བོས་ནས་ཅི་ཡིན་ ིས་པ་ལ། ༢༧ གཡོག་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་

་བོ་ ེབས་པ་ཡིན། ོད་ ི་ཕ་ཡིས་ཁོ་རང་བདེ་བར་ ིར་ཐོན་པ་མཐོང་ནས། ང་ ག་ཚན་པོ་ཞིག་བཤས་
པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༨ ་ཆེ་བ་ཁོང་ ོ་ལངས་ནས་ནང་ ་འ ོ་མ་འདོད་པས། ཁོའི་ཕ་ཁོ་ལ་ཁ་ཏ་ ེད་ ་
འོངས། ༢༩ ཁོས་ཕ་ལ། ངས་ལོ་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ ོད་ལ་ ི་ ་བ བས་ཤིང་། ོད་ ི་བཀའ་ཅི་ལའང་

བ་འགལ་ ེད་མ་ ོང་ཡང་། ོད་ ིས་རེ ་གཅིག་ ང་ང་དང་ ོགས་པོ་ཚའི་ ོ་དགའི་ཆེད་ ་བཤས་མ་
ོང་། ༣༠ འོན་ ང་། ོད་ ི་ ་འདིས་ ད་འཚང་མའི་ཆེད་ ་ ོད་ ི་ ་ནོར་ ད་ཟོས་ ་བཏང་། ཁོ་རང་
ེབས་པ་ན། ོད་ ིས་ཁོ་ལ་ ང་ ག་ཚན་པོ་ཞིག་བཤས་ཞེས་ ས། ༣༡ ཕ་ཡིས་ཁོ་ལ། ་ལགས། ོད་ནི་ ན་

པར་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ཅིང་། ང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༣༢ ཡིན་ནའང་། ོད་ ི་ ་
བོ་འདི་ནི་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་དང་། ཤོར་བ་ལས་ ར་ཐོབ་པས་ངེད་ཅག་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འོས་ ས་
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ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༦ ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། ནོར་བདག་གི་གཉེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། གཞན་ ིས་ཁོའི་བདག་
པོ་ལ། ཁོས་བདག་པོའི་ ་ནོར་འ ོ་བ ག་ ་གཏོང་གིན་འ ག་ཅེས་ག གས་པས། ༢ བདག་པོས་

ཁོ་རང་བོས་ནས། ཁོ་ལ། ངས་ ོད་ ི་ ོར་ཐོས་པའི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན། ོད་ནི་ངའི་གཉེར་བ་ ེད་མི་ ང་བས།
ོད་ ིས་བདག་གཉེར་ ེད་ ིན་པ་ མས་གསལ་བོར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༣ གཉེར་བ་དེའི་སེམས་ ། བདག་

པོས་ང་རང་གཉེར་པའི་ལས་གནས་ལས་ ིར་ལེན་པས། ད་ནི་བདག་གི་ཅི་ འམ། ས་བ ོའམ། ང་ལ་ གས་
མེད། ཟས་ ོང་ངམ། ང་ངོ་གནོང་ངོ་༎ ༤ ངས་ཅི་ ་དགོས་པ་ཤེས་ ང་། ང་རང་གཉེར་བ་ ེད་མ་ བ་པའི་
ཚ། མི་ མས་ལ་ང་རང་ཁོ་ཚའི་ ིམ་ ་བ ་ ས་པ་ཞིག་ ེད་དགོས་ མ་ནས། ༥ ཁོའི་བདག་པོ་ལ་ ་ལོན་
འཇལ་དགོས་པ་ མས་རེ་རེ་བཞིན་བོས་ཏེ། ཐོག་མ་དེ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་བདག་པོ་ལ་ ་ལོན་ཅི་ཙམ་འཇལ་
དགོས་ཞེས་ ིས། ༦ ཁོས་ མ་ཟོ་བ ད་ ་༼ཟོ་གང་ནི། ་མ་ ་བ འོ༎༽འཇལ་དགོས་ཞེས་ ས། གཉེར་བས་
འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ལོན་ཡི་གེ་ ེར་འོངས་ནས་ ར་ ་སར་བ ད་དེ། བཞི་ ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༧ ཡང་
གཞན་ཞིག་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ཙམ་འཇལ་དགོས་ཞེས་ ིས་པས། དེས་ ོ་ཁལ་ ོང་འཇལ་དགོས་ཞེས་ ས། གཉེར་
བས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ་ལོན་ཡི་གེ་ ེར་འོངས་ནས། བ ད་ ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༨ བདག་པོས་གཉེར་བ་
མ་རབས་དེ་ལས་ཀ་བ བ་པར་མཁས་སོ་ཞེས་བ ོད་པ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་པའི་མི་ མས་ནི་
འཇིག་ ེན་ ི་དོན་བ བ་པ་ལ། འོད་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ལས་མཁས་པ་ཡིན། ༩ ཡང་བདག་གིས་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ལོག་པའི་ནོར་ ིས་ ོགས་པོ་བ ིག་ཏེ། ནམ་ཞིག་ ་ནོར་ ིས་གོ་མི་ཆོད་པའི་

ས་ ། ཁོ་ཚས་ ོད་རང་མཐའ་མེད་པའི་གནས་ནང་ ་འ ིད་པར་འ ར།
༡༠ མི་ནི་དོན་ ང་བ བ་པ་ལ་ ོ་དཀར་ན། དོན་ཆེན་བ བ་པ་ལ་ཡང་ ོ་དཀར་བ་ཡིན། དོན་ ང་བ བ་

ས་ ང་བདེན་མི་བ ི་ན། དོན་ཆེན་བ བ་ ས་ ང་ ང་བདེན་མི་བ ི་བ་ཡིན། ༡༡ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ནི་ལོག་
པའི་ནོར་ ི་ ེང་ ོ་མི་དཀར་ན། ་ནོར་ངོ་མ་དེ་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་བཅོལ་བར་ ས། ༡༢ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ནི་
གཞན་ ི་དངོས་པོའི་ ེང་ ོ་མི་དཀར་ན། ་ཞིག་གིས་རང་གི་དངོས་པོ་ ོད་ཅག་ལ་བཅོལ་བར་ ས།

༡༣ གཡོག་པོ་གཅིག་གིས་བདག་པོ་གཉིས་བ ེན་མི་ ང་ ེ། འདི་ལ་ ང་བ་མིན་ན་དེ་ལ་དགའ་བའམ།
འདི་བ ར་ཞིང་དེ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ན། ་ནོར་ལ་བ ེན་
བ ར་ ེད་མི་ ང་ཞེས་ག ངས།

༡༤ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ནི་ ་ནོར་ལ་ཧམ་པ་ཆེ་བས། ཁོ་ཚས་བཀའ་འདི་ཐོས་པ་ན། ཡེ་ ་ལ་འ ་ ོད་ ས།
༡༥ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་གིས་མིའི་མ ན་ ་རང་ཉིད་ ང་བདེན་ ་བ ི་ཡང་། ོད་ཅག་གི་སེམས་ནི། ་
ཡིས་མ ེན་ངེས་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིས་གོང་ ་བ ར་བ་དེ་ལ་ ་ནི་ཞེན་ལོག་པ་ཡིན།

༡༦ བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པ་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་ནས་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། དེ་ནས་བ ང་ ་ཡི་ ལ་
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ིད་ ི་འ ིན་བཟང་བ གས་པས། མི་ཐམས་ཅད་འབད་པས་ནང་ ་ གས་པར་འ ར། ༡༧ བཀའ་ ིམས་ ི་
ཚག་གཅིག་དང་ཡི་གེ་འདོར་བ་ནི། གནམ་ས་འདོར་བ་ལས་ ང་དཀའ་བ་ཡིན།

༡༨ ང་མ་དོར་ནས་བག་མ་གཞན་བ ་བ་ནི་ལོག་གཡེམ་ཡིན། གཞན་ ིས་དོར་བའི་ ང་མ་བག་མར་
ལེན་པ་ནི་ལོག་གཡེམ་ཡིན།

༡༩ ི་ལ་ ་ ག་དང་གསོ་རས་ཞིབ་མོའི་ ོད་ ་ ོན་པའི་ནོར་བདག་ཅིག་ནི། ན་པར་ ོན་མོར་རོལ་
ིས་མཆིས། ༢༠ མིང་ལ་ ཱ་ཟར་ ་བའི་ ོང་མོ་བ་ཞིག་ ས་ལ་ ་དང་བཅས་ཏེ་ནོར་བདག་དེའི་ ོ་ ར་བ ད་

ནས། ༢༡ ནོར་བདག་གི་ཅོག་ཙ་ལས་ ང་བའི་ཟས་ ག་དག་ཟས་ ་ཟ་འདོད་པ་ལ། ་ཁ་ ིས་ ག་གིན་
ཡོད་པ་ ིན་ཡོད་པ་རེད། ༢༢ ེས་ ་ ོང་མོ་བ་དེ་ཤི་བ་དང་། ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་པང་ ་ ེར་
བ་རེད། ནོར་བདག་དེ་ཤི་ ེས་ ར་ ས་ ས་ནས། ༢༣ ད ལ་ཁམས་ནས་ ག་བ ལ་ ངས། མིག་གིས་ ང་
རིང་ ་བ ས་པས་ཨབ་ར་ཧམ་མཐོང་བ་དང་། ཱ་ཟར་ཡང་ཁོའི་པང་ ་འ ག་པ་མཐོང་ནས། ༢༤ ད་ཆེན་
པོས་འདི་ ད་ ། ངའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ལགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས། ཱ་ཟར་ ི་མ བ་མོ་ ་བ ེས་ཏེ།
བདག་གི་ ེ་བསིལ་ ་མངག་པར་མཛད་ཅེས་ ད་ཆེན་པོ་བ བ་བོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ནི་མེ་ ེ་འདིའི་ ོད་
ནས་ ག་བ ལ་ཤིན་ ་ཆེའོ་ཞེས་ ས། ༢༥ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ལགས། ོད་རང་མ་ཤི་བའི་ ོན་
ལ་བདེ་བ་ལོངས་ ་ ད་པ་དང་། ཱ་ཟར་ ིས་ ག་བ ལ་ ངས་པས་ད་ ་ཁོ་ལ་འདིར་སེམས་གསོ་ཐོབ་པ་
རེད་ལ། ོད་ ིས་ ག་བ ལ་ ང་དགོས་པ་རེད། ༢༦ དེ་ ར་ཡིན་པ་མ་ཟད། ོད་དང་ ་གཉིས་ ི་བར་ནི་
གཏིང་ཟབ་པའི་ ་མཚས་བཅད་དེ། མི་ ་ཡང་འདི་ནས་ ོད་ ོགས་ ་བ ོད་པར་མི་ ས་ལ། དེ་ག་ནས་
འདི་ ོགས་ འང་བ ོད་པར་མི་ ས་ཞེས་ ས། ༢༧ ནོར་བདག་གིས་འདི་ ད་ ། ངའི་མེས་པོ་ལགས། དེ་

ར་ལགས་ན། ོད་ ིས་ ཱ་ཟར་ངའི་ཕ་ ིམ་ ་གཏོང་བར་ ། ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་ད་ ང་ ་བོ་ ་
ཡོད། ཁོ་ཚ་ཡང་ ལ་འདིར་འོངས་ནས་ ག་བ ལ་མི་ ང་ ིར། ཁོ་དེ་དག་གི་དཔང་བོ་ ས་ཆོག་ཅེས་ ས།
༢༩ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ལ་མོ་ཤེ་དང་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་ཡོད་པས་དེ་ལ་ཉན་ཆོག་ཅེས་ ས་
པ་ལ། ༣༠ ཁོས་འདི་ ད་ ། ངའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ལགས། དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ཤི་བ་ལས་ ར་
གསོན་ནས་ཁོ་ཚའི་གམ་ ་སོང་ན། ཁོ་ཚས་འ ོད་བཤགས་ ེད་ངེས་ཞེས་ ས། ༣༡ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་འདི་ ད་

། གལ་ཏེ་མོ་ཤེ་དང་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ན། ་ཞིག་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ནའང་། དེ་དག་གིས་
ཉན་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། མི་འ ེལ་བའི་དོན་ནི་མེད་པ་མི་ ིད་མོད། མི་ ེལ་བར་ ེད་མཁན་
དེ་ལ་གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། ༢ རང་འཐག་གི་ ོ་མི་དེའི་ ེ་ལ་བཏགས་ནས་ ་མཚའི་

ནང་ ་ག ག་ ང་། མི་ ང་ མས་ལས་གཅིག་ ེལ་བའི་ཉེས་པ་སེལ་ཐབས་མེད། ༣ ོད་ཅག་གིས་གཟབ་པར་
ིས། གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ན་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ན། དེ་ལ་ཁ་ཏ་ ོས། གལ་ཏེ་ཁོས་འ ོད་བཤགས་
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ས་ན། ཁོ་རང་ ་ཡངས་ ་ཐོངས་ཤིག ༤ གལ་ ིད་ཁོས་ཉིན་གཅིག་རེར་ཐེངས་བ ན་ལ་ ོད་ལ་ཕོག་ ག་
བཏང་ཞིང་། ཡང་ཐེངས་བ ན་ལ་ ོ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས། ངས་འ ོད་བཤགས་ ས་སོ་ཞེས་ ས་ན། ོད་ ིས་
ནམ་ཡང་ཁོ་རང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༥ གས་ ས་ ིས་གཙ་བོ་ལ། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གི་དད་སེམས་བ ན་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས།
༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཚར་དད་སེམས་ ེ་ཚའི་ས་བོན་ཙམ་ཡོད་ན། འོ་སེའི་ ོང་བོ་འདི་ལ།

ོད་ ་བ་ནས་ ངས་ཏེ། ་མཚའི་ནང་ ་ག ག་དགོས་ཞེས་ ས་ ང་། དེས་ ོད་ཅག་ལ་ཉན་པར་འ ར།
༧ ོད་ཅག་ལས་ ་ལ་ཞིང་འདེབས་པའམ་ གས་འཚ་བའི་གཡོག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། དེ་ནི་ཞིང་ནང་

ནས་ ེབས་པ་ན། ཁོ་ལ། ོད་ ར་ ་ ོད་ལ་ཟས་ཟོ་ཞེས་ཟེར་རམ། ༨ དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་
དགོང་ཟས་ ་ ིག་ ིས། ་རགས་བཅིངས་ཏེ་ང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས། ངས་འ ང་ཚར་ ེས་ད་གཟོད་ ོད་ ིས་
འ ང་ཆོག་ཅེས་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༩ གཡོག་པོས་ཅི་བ ོས་པ་བཞིན་བ བས་ཚར་ན། བདག་པོས་ཁོ་ལ་
བཀའ་ ིན་ཆེ་ཟེར་རམ། ༡༠ དེ་ ར། ོད་ཅག་གིས་ ང་ཅི་བ ོས་པ་ཐམས་ཅད་བ བས་ཚར་ ེས། ད་ ང་
འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ནི་གོ་མི་ཆོད་པའི་གཡོག་པོ་ཡིན། ཅི་བ བས་པ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་གིས་བ བ་པར་
འོས་པ་ཡིན་ཟེར་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༡༡ ཡེ་ ་ས་མར་ ཱ་དང་ག་ལིལ་ ལ་བ ད་ནས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ ོགས་ ་ཕེབས། ༡༢ ོང་ ེ་ཞིག་ ་
ཕེབས་པ་ན། མཛ་ནད་ཅན་བ ་ཁོང་དང་བར་ཐག་ ང་རིང་བའི་ ལ་ནས་ཁ་གཏད་ ་འ ེང་ ེ། ༡༣ ད་
མཐོན་པོས་འདི་ ད་ ། ེ་ཡེ་ འམ། ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་ ོམ་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༤ ཡེ་

ས་དེ་གཟིགས་ནས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ས་པོ་མཆོད་དཔོན་ལ་ ོན་ཅིག་ཅེས་ག ངས། དེ་དག་ ིར་
འ ོ་བའི་ ས་ ་ ས་གཙང་བར་གནས་པས། ༡༥ དེའི་ ོད་ནས་མི་གཅིག་གིས་རང་ཉིད་སོས་པ་མཐོང་ནས།

ིར་ལོག་ ེ་ ད་མཐོན་པོས་གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་ ས་དང་། ༡༦ ཡེ་ འི་ཞབས་ལ་ ག་ ས་ཏེ་ གས་
ེ་ཆེ་ཞེས་ ས། མི་དེ་ནི་ས་མར་ ཱ་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མི་བ ་གཙང་བར་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

གཞན་ད ་བོ་གང་ ་ཡོད། ༡༨ ི་མི་འདི་ལས་གཞན་ མས་ ིར་འོང་ ེ་གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་བར་མི་
འམ་ཞེས་ ིས། ༡༩ དེ་ནས་མི་དེ་ལ། ཡར་ལོངས་ལ་སོངས་ཤིག ོད་ ི་དད་སེམས་ ོད་རང་བ བས་ཞེས་

ག ངས།
༢༠ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ནམ་ཞིག་ལ་ ེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ །

་ཡི་ ལ་ ིད་ ེབས་པ་ནི་མིག་གིས་མཐོང་བ་ཞིག་མ་ཡིན། ༢༡ མི་ མས་ ིས་ ང་ ོས་དང་། འདིར་བ གས་
སོ༎ ོས་དང་དེར་བ གས་སོ་ཞེས་ཟེར་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ལ་ ིད་ནི་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་
༼སེམས་ ་ཞེས་པ་ད ས་ ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽བ གས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༢ ཡང་ཁོང་གིས་ གས་ ས་ མས་ལ། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ཅག་གིས་མིའི་ ་བདག་ ེབས་པའི་
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ཉིན་གཅིག་མཐོང་བར་འདོད་ ང་། མཐོང་བར་མི་ ས། ༢༣ མི་ མས་ ིས་ ོད་ཅག་ལ། ོས་དང་། དེར་
བ གས་སོ༎ ོས་དང་། འདིར་བ གས་སོ་ཞེས་ ས་ན། ོད་ཅག་ ིར་འ ོ་མི་དགོས་ལ། དེ་དག་གི་ ེས་

འང་འ ངས་མི་དགོས། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་ ་བདག་འ ོན་པའི་ཉིན་མོར། ོག་འོད་འ ག་པ་བཞིན་
གནམ་ ི་འདི་ ོགས་ནས་ཕར་ ོགས་ཡོངས་ ་གསལ་བར་ ེད་ངེས། ༢༥ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ཐོག་མར་

ག་བ ལ་མང་པོ་ ོང་བར་འ ར་ལ། ས་རབས་འདིས་འདོར་བར་ཡང་འ ར། ༢༦ ནོ་ཨའི་ཉིན་མོ་ཇི་འ ་
ཡིན་ན། མིའི་ ་བདག་གི་ཉིན་མོ་ཡང་དེ་ ར་ཡིན། ༢༧ དེ་ ས། མི་ མས་ ིས་བཟའ་ཞིང་འ ང་བ་དང་།
བག་མ་ལེན་ཞིང་ ་མོ་ ེལ་བར་ ེད་མོད། ནོ་ཨ་ འི་ནང་ ་ གས་པའི་ཉིན་དེར། ་ལོག་ ང་ ེ་ཁོ་ཚ་
ཡོངས་ ་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༢༨ ཡང་ ཱོད་ ི་ཉིན་མོ་དང་འ ་བར། མི་ མས་ ིས་བཟའ་ཞིང་འ ང་བ་
དང་། ཉོ་ཞིང་འཚང་བ་དང་། འདེབས་ཤིང་ བ་པར་འ ར་ཡང་། ༢༩ ཱོ་ ་ས་དོམ་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་མོར།
མེ་དང་ ་ཟི་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ཏེ། དེ་དག་ཡོངས་ ་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༣༠ མིའི་ ་བདག་འ ོན་པའི་
ཉིན་མོར་ཡང་དེ་ ར་རོ༎ ༣༡ ཉིན་དེར། མི་ཁང་པའི་ ད་དང་ ོད་ཆས་ཁང་པའི་ནང་ ་ཡོད་ ང་། མར་
འབབ་མི་དགོས། མི་ཞིང་ནང་ ་ཡོད་ནའང་ ིར་ལོག་མི་དགོས་ཏེ། ༣༢ ོད་ཅག་གིས་ ཱོ་ ་ ི་ ང་མ་ ན་
པར་ ིས། ༣༣ ོག་བ ན་པར་འདོད་པ་ མས་ ི་ ོག་འཆོར་བ་དང་། ོག་འཆོར་བ་ མས་ ི་ ོག་ ོབ་པར་
འ ར། ༣༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་ ེ། དགོང་མོ་དེར། མི་གཉིས་མལ་ ི་གཅིག་གི་ ེང་ ་ཉལ་
ཡོད་ན། གཅིག་འ ིད་པ་དང་གཅིག་བ ར་བར་ ེད། ༣༥ ་མོ་གཉིས་ ིས་རང་འཐག་འདེད་པའི་ཚ་ནའང་།
གཅིག་འ ིད་པ་དང་གཅིག་བ ར་བར་ ེད།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ༣༦ མི་གཉིས་ཞིང་ཐང་ ་
ཡོད་ན། གཅིག་འ ིད་པ དང་། གཅིག་བ ར་བར་ ེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞེས་ག ངས། ༣༧ གས་ ས་ མས་

ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། དོན་དེ་གང་ ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བེམ་
པོ་གང་ ་ཡོད་ན། ོད་ ང་དེ་ ་ བ་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༨ ཡེ་ ས་ཁོག་གི་ གས་ ས་ མས་ལ། ན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལས་སེམས་ཕམ་མི་ ང་བའི་
དཔེ་ཞིག་བ ན། ༢ དེ་ནི་འདི་ ་ ེ། ོང་ ེ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ན། ་ལ་མི་ ག་ཅིང་། འཇིག་ ེན་པ་

ལའང་མི་བ ར་བའི་དཔོན་པོ་ཞིག་འ ག ༣ ོང་ ེ་དེ་ལ་ གས་ས་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ ན་ ་ཁོའི་གམ་ ་
འོངས་ནས། ང་ལ་ད ་ཞིག་ ང་བས། ང་ལ་དཀར་འདོན་ ེད་རོགས་ཞེས་བཤད་ ང་། ༤ ཁོས་ཉིན་མང་
པོའི་རིང་ལ་ཁ་ཡ་མ་ ས་པར་བ ད། ེས་ ་ཁོའི་སེམས་ ། ང་ནི་ ་ལ་མི་ ག་ཅིང་། འཇིག་ ེན་པ་ མས་

ང་གོང་ ་མི་བ ར་ཡང་། ༥ གས་ས་མ་འདིས་ང་ལ་ ན་པོ་བཟོ་བས། ཁོ་མོ་ང་ལ་མི་འ ི་བའི་ ིར། ཁོ་
མོར་དཀར་འདོན་ འོ་ མ། ༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དཔོན་ངན་པ་འདིའི་གཏམ་ལ་ཉོན་
དང་། ༧ ་ཡི་བདམས་དམངས་ ིས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ཁོ་ལ་རེ་འབོད་ ས་ ང་། ཁོ་ཉིན་མང་པོ་བ ན་ནས་
བ ད། མཐའ་མར་ཁོ་ཚར་དཀར་འདོན་ ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་
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བ་ཞིག་ལ། ར་བ་ ར་ ་ཁོ་ཚར་དཀར་འདོན་ ིས། ཡིན་ནའང་། མིའི་ ་བདག་ ེབས་པ་ན། འཇིག་ ེན་
འདིར་དད་སེམས་ཡོད་པ་དང་འ ད་པར་འ ར་རམ་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎

༩ ཡེ་ ས་རང་ཉིད་མི་ཡ་རབས་ཡིན་པར་ ོམ་ ེ། གཞན་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་མི་ མས་ལ་དཔེའི་ ོ་
ནས། ༡༠ འདི་ ད་ ། མི་གཉིས་གནས་དམ་པར་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་ ིན། གཅིག་ནི་ཕ་ ་ཤི་བ་ཞིག་དང་།
གཅིག་ནི་ ལ་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ༡༡ ཕ་ ་ཤི་བ་དེ་ཡར་འ ེང་ནས་འདི་ ད་ ། ེ་ ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་

གས་ ེ་ཆེ་ ། ང་ནི་གཞན་དང་འ ་བར་འ ོག་བཅོམ་དང་། ངན་པའི་ལས་དང་། ལོག་གཡེམ་ ས་མཁན་
ཞིག་མ་ཡིན་ལ། ལ་དཔོན་འདི་དང་ཡང་འ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ༡༢ ངས་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་ ་ ང་
གནས་ཐེངས་གཉིས་ ང་ཞིང་། རང་ལ་ཅི་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ཡར་ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་

ོན་ལམ་བཏབ། ༡༣ ལ་དཔོན་དེ་རིང་བའི་ས་ནས་འ ེང་ ེ། མིག་གིས་ ང་གནམ་ལ་ ་མི་ཕོད་པར། ང་
ང་བཞིན་འདི་ ད་ ། ེ་ ་ལགས། ཉེས་ཅན་ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་ཅིང་ ིན་ ིས་ ོང་རོགས་ཞེས་ ས།

༡༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་འདི་ ིམ་ ་ལོག་ ེས་མི་གཞན་དེ་ལས་བཟང་བོར་
འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་ ོམ་ཆེ་བ་ མས་དམན་པར་འ ར་བ་དང་། རང་ཉིད་དམན་པར་བ ི་བ་

མས་མཐོ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས།
༡༥ མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ས་ ིས་པ་ལ་ ག་དབང་བ ོལ་ ིར། ིས་པ་ མ་ནས་ཡེ་ ར་མཇལ་ ་

འོངས་པ་ལ། གས་ ས་དག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་ ིགས་དམོད་ ས། ༡༦ ཡིན་ནའང་། ཡེ་ ས་དེ་
དག་བོས་ནས་འདི་ ད་ ། ིས་པ་ མས་བདག་གི་གམ་ ་ ིད་ཤོག དེ་དག་ལ་བཀག་འགོག་ ེད་མི་དགོས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ནི་འདི་འ ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ བདག་གིས་དངོས་ ་ ོད་
ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་པར་འ ར་བ་ མས་ནི། ིས་པ་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་
ན་གཏན་ནས་འ ོ་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།

༡༨ དཔོན་པོ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ། ེ་ ོབ་དཔོན་བཟང་བོ། ངས་ཅི་ ས་ན་ད་གཟོད་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་
འཐོབ་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༩ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་བཟང་བོ་ཞེས་འབོད་པ་
ཡིན། ་ལས་གཞན་བཟང་བོ་ཞིག་མི་འ ག ༢༠ བཀའ་ ིམས་ནི་ ོད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར་ཏེ། ལོག་གཡེམ་

ས་མི་ཆོག མི་བསད་མི་ཆོག ་འ ོག་ ས་མི་ཆོག དཔང་བོ་ ན་མ་ ས་མི་ཆོག ཕ་མ་ལ་ ི་ ་བ བ་དགོས་
པ་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༡ མི་དེས་འདི་དག་ནི་ངས་ ང་ འི་ ས་ནས་ ལ་བཞིན་ ་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༢༢ ཡེ་ ས་དེ་གསན་ ེས། འདི་ ད་ ། ོད་ལ་མི་འདང་བ་གཅིག་མཆིས་ཏེ། དེ་ནི་ ོད་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
བཙངས་ནས་ད ལ་བོ་ མས་ལ་ ིན་པར་གཏོང་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ལ་ཅི་མཁོ་བའི་ནོར་ མས་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་ཡོད། དེ་མིན་ ོད་བདག་གི་ ེས་ ་འ ང་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢༣ ཁོས་བཀའ་འདི་ཐོས་
པ་ན། སེམས་ ལ་ཤིན་ ་ཆེ་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཧ་ཅང་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན།
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༢༤ ཡེ་ ས་ཁོའི་ ལ་དེ་གཟིགས་ནས། འདི་ ད་ ། ་ནོར་མང་བའི་མི་ནི་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་པ་ནི་
ཇི་འ འི་དཀའ་བ་ལ་ཨང་། ༢༥ ་མོང་ཁབ་མིག་ ་འ ལ་བ་ནི་ནོར་བདག་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་པ་ལས་

་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༦ དེ་ཐོས་པ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། འོ་ན། ་ཞིག་ ོབ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ།
༢༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དོན་གང་ཞིག་མིས་མི་ ས་པ་དེ་ཡང་ ་ཡིས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༨ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ངེད་ཅག་གིས་རང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བ ར་ཏེ་ ེད་ ི་ ེས་ ་
འ ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༩ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་ ་ཞིག་གིས་ ་ཡི་

ལ་ ིད་ ི་ཆེད་ ་ཁང་བའམ། ང་མ་དང་། ན་ ་དང་། ཕ་མ་དང་། ་ ་མོ་བ ར་ ས་ན། ༣༠ ཚ་འདིར་
གནང་ ིན་བ ་འ ར་དང་། འ ང་འ ར་ ི་བ ལ་པའི་ནང་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་མི་འཐོབ་པ་ཞིག་ཡོད་
མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༣༡ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ ེས་ ་ ིད་ནས། དེ་དག་ལ། ོས་དང་། ངེད་ཅག་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་
འ ོའོ༎ ང་ ོན་པའི་ ིས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མིའི་ ་བདག་གི་ ས་ ེང་ ་ ིན་པར་འ ར་ཏེ། ༣༢ བདག་

ི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་ནས། དེ་དག་གིས་བདག་ ེད་ ད་དང་། བདག་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་ཅིང་།
བདག་གི་གདོང་ལ་མཆིལ་མ་འདེབས་པར་མ་ཟད། ག་གིས་ བས་ཏེ་གསོད་པར་ ེད་ ང་། ༣༣ ཉིན་ག མ་
པར་བདག་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༤ ་བ་འདི་དག་ནི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ ང་ཟད་ ང་
མི་ ོགས་ཏེ། དེའི་དོན་གབ་པའི་ ལ་ ིས་བ ོད་པས་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པས། ཁོ་ཚས་ག ང་དེའི་དོན་མ་ ོགས་
པར་ ས་སོ༎

༣༥ ཡེ་ ་ཡེ་རི་ཀོར་ཕེབས་ལ་ཉེ་བ་དང་། ལམ་འ མ་ ་ཞ་ར་ཞིག་གིས་ཟས་ ོང་བཞིན་ ོད་པ་ལ། ༣༦ མི་
མང་པོ་དེ་ ་བ ོད་པ་ཐོས་ནས་ཅི་ཡིན་ ིས་པས། ༣༧ དེ་དག་གིས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་འདིར་ཕེབས་པར་
འ ར་ཞེས་བཤད་དོ༎ ༣༨ ཁོས་འདི་ ད་ ། ་བིད་ ི་ ་ ད། ཡེ་ ་ལགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་རོགས་ཞེས་

ད་འབོད་ ས། ༣༩ ོན་ན་འ ོ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ ད་མ་འདོན་ཞེས་ ིགས་དམོད་ ས་ ང་། ཁོས་ ར་
ལས་ ང་ ད་མཐོན་པོས། ་བིད་ ི་ ་ ད་ལགས། ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་རོགས་ཞེས་ ས། ༤༠ ཡེ་ ་དེར་ ང་
ཙམ་བ གས་ནས། ཁོ་རང་ ིད་ཤོག་ཅེས་བ ོས། ཁོང་གི་ ང་ ་ ེབས་པ་ན། དེ་ལ། ༤༡ བདག་གིས་ ོད་ ི་
ཆེད་ ་ཅི་ ་དགོས་ཞེས་ ིས་པ་ན། ཁོས་གཙ་བོ་ལགས། ངས་མཐོང་བར་འདོད་དོ་ཞེས་ ས། ༤༢ ཡེ་ ས་འདི་

ད་ ། ོད་ ིས་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ། ོད་ ི་དད་སེམས་ ོད་རང་བ བས་སོ་ཞེས་ག ངས་པས། ༤༣ ཞ་
རས་དེ་མ་ཐག་ ་མཐོང་བར་ ར་བ་དང་། ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་ལམ་ ིལ་བོར་གཟི་བ ིད་ ་ལ་དབང་
བར་ ས། མི་ མས་ ིས་ ང་དོན་དེ་མཐོང་ནས། ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཏོ༎

༡༩ ཡེ་ ་ཡེ་རི་ཀོ་ ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་བ ད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚ། ༢ ལ་དཔོན་མིང་ལ་ཟག་ ་ཟེར་
བའི་ནོར་བདག་ཅིག་ཡོད་པ་དེས། ༣ ཡེ་ ་ནི་མི་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡིན་པར་བ འོ་ མ་ནས་འོངས་
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ང་། མི་ཤིན་ ་མང་ལ་ཁོའི་ག གས་ ང་བས་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་བར། ༤ ཡེ་ ་ལ་བ ་ ིར་ ོན་ ་ ག་ ེ་འོ་
སེའི་ ོང་བོ་ཞིག་གི་ ེང་ ་འཛག་ནས་བ ད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་ ་དེ་ ་བ ད་ནས་ཕེབས་དགོས་པ་ཡིན།
༥ ཡེ་ ་དེ་ ་ཕེབས་ནས་ད ་བཏེགས་ཏེ། ཁོ་ལ། ཟག་ ་ལགས། མར་བོབས་དང་། དེ་རིང་བདག་ ོད་ ི་ ིམ་

་ ོད་དོ་ཞེས་ག ངས།
༦ ཁོ་རང་ ར་བར་མར་བབས་ཏེ། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ཡེ་ ་ལ་བ ་མ་ ས། ༧ མི་ཚགས་ ིས་དེ་

མཐོང་ནས། ོག་ ་འདི་ ད་ ། ཁོང་ཉིད་ཉེས་ཅན་ ི་ ིམ་ ་ཞག་བ གས་གནང་བར་ཕེབས་སོ་ཞེས་ཕན་
ན་ལ་ ེང་བར་ ེད། ༨ ཟག་ ས་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། ངས་རང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་

ལས་ ེད་ཀ་ད ལ་བོ་ མས་ལ་ ིན། གལ་ཏེ་ངས་ ་ལ་གཡོ་ ས་ན། དེ་ལ་ བ་བཞིས་འཇལ་ལོ་ཞེས་ ས་པས།
༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ ོག་ ོབ་ ི་ཐར་ལམ་ ིམ་འདིར་ ེབས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཡང་ཨབ་ར་
ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན། ༡༠ མིའི་ ་བདག་ ེབས་པ་ནི། བོར་བའི་མི་ མས་འཚལ་ཞིང་ ོབ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས།

༡༡ མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་བཞིན་འ ོ་བའི་ཚ། ཡེ་ ས་གཅིག་ནས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ེབས་
ལ་ཉེ་བ་དང་། གཉིས་ ་ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ ལ་ ིད་མངོན་ ་འ ར་ལ་ཉེའོ་ མ་ཡོད་པ་དེར་དམིགས་ནས། དཔེ་
གཞན་ཞིག་བཀོད་དེ། འདི་ ད་ ། ༡༢ ་ ག་ཅིག་ ལ་ ིད་འཐོབ་ ིར། ང་རིང་ ལ་ ་སོང་ནས་ ལ་

ིད་འཐོབ་ ེས། ིར་ལོག་པར་བསམ་ནས། ༡༣ ཁོས་གཡོག་པོ་བ ་བོས་ཏེ། ཁོ་ཚར་ད ལ་ ོ་ཚད་༼མ་ཡིག་
། མིས་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་ཅིང་ད ལ་ཊམ་བ འི་ཚད་ཡིན།༽བ ་ ད་ནས། འདི་ ད་ ། ང་ ིར་ལོག་པའི་

བར་ ། ོད་ཅག་ཚང་ ེད་ ་སོངས་ཞེས་ ས། ༡༤ ཁོའི་ ལ་ ེ་དེའི་མི་ མས་ཁོ་ལ་ ང་བས། ཁོའི་སོང་
ལ་ ་བང་ཆེན་པ་མངགས་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་ ལ་པོར་མི་འདི་མི་འདོད་དོ་ཞེས་ ས། ༡༥ ཁོ་ལ་ ལ་ ིད་

ཐོབ་ནས་ ིར་ལོག་ ེས། ཁོ་ཚས་ཚང་ལས་ ས་ཏེ་ད ལ་ཅི་ཙམ་ཐོབ་པ་ཤེས་ཆེད་ ། ད ལ་ ངས་པའི་
གཡོག་པོ་ མས་འབོད་པར་བ ོས། ༡༦ ཐོག་མ་དེ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། ོད་ ི་ད ལ་

ོ་ཚད་གཅིག་པོ་དེ་ད ལ་ ོ་ཚད་བ ་ ་ ར་ཡོད་ཅེས་ ས་པས། ༡༧ བདག་པོས་འདི་ ད་ ། བཟང་ངོ་༎
གཡོག་པོ་བཟང་བོ། དོན་ ན་ཚགས་ཤིག་ལའང་འདི་ ར་ ོ་དཀར་བས། ོད་ ིས་མཁར་བ ་ལ་དབང་ ས་
ཆོག་ཅེས་ ས། ༡༨ གཞན་ཞིག་འོངས་ནས་འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། ོད་ ི་ད ལ་ ོ་ཚད་གཅིག་པོ་དེ་
ད ལ་ ོ་ཚད་ ་ ་ ར་ཡོད་ཅེས་ ས་པས། ༡༩ བདག་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ང་མཁར་ ་ལ་དབང་

ས་ཆོག་ཅེས་ ས། ༢༠ ཡང་གཞན་དེ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། ོས་དང་། ོད་ ི་ད ལ་
ོ་ཚད་གཅིག་པོ་དེ་འདི་ ་ཡོད། ངས་དེ་ལག་ ིས་ ི་ནང་ ་ཉར་ནས་ཡོད། ༢༡ ང་ནི་ ོད་ལ་ཤིན་ ་ ག་

གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ནི་མི་བཙན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། མ་བཞག་པ་དེ་ལེན་པ་དང་། མ་བཏབ་པ་དེ་ ད་
པར་ ེད་ཅེས་ ས། ༢༢ བདག་པོས་ཁོ་ལ། གཡོག་ངན་ ོད། ངས་ ོད་ ི་ཁ་ལས་ ང་བ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཉེས་
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ཆད་གཅོད། ོད་ ིས་ང་ནི་མ་བཞག་པར་ལེན་པ་དང་། མ་བཏབ་པར་ ད་པའི་མི་བཙན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཤེས་བཞིན་ ། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ངའི་ད ལ་ཊམ་ད ལ་ཁང་ ་བཞག་ ེ། ང་ ིར་ ེབས་པའི་ཚ། མ་ ་ ེད་ཀ་
དང་བཅས་པ་ང་ལ་མི་ ེར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་ནས། ༢༤ གམ་ ་འ ེང་བའི་མི་ལ། ཁོའི་ད ལ་ ོ་ཚད་གཅིག་
པོ་ ངས་ཏེ། ད ལ་ ོ་ཚད་བ ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ ིན་ཞེས་ ས། ༢༥ ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ ། བདག་པོ་ལགས། ཁོ་
ལ་ད ལ་ ོ་ཚད་བ ་འ ག་གོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༦ བདག་པོས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་
བ་ཞིག་ལ། ཡོད་པ་ མས་ལ་ཁ་ ོན་དང་། མེད་པོ་ཚར་ ར་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་འ ོག་དགོས། ༢༧ ངའི་
ད ་བོ་ ེ། ང་ ལ་པོར་བ ར་མི་འདོད་པ་དེ་དག་ ིད་འོངས་ནས། ངའི་མ ན་ ་སོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༢༨ ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་ག ངས་ ེས། ཡར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་མི་ མས་ ི་ ོན་ ་ཕེབས། ༢༩ བེད་ ཱ་གེ་དང་
བེད་ཨན་ ཱའི་ ལ་དང་ཉེ་བ་ ེ། མིང་ལ་ཁ་ ར་བོའི་རི་ཞེས་ ་བར་ ེབས་ལ་ཉེ་ ས། གས་ ས་གཉིས་
མངགས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ༣༠ ོད་ཅག་ཁ་གཏད་ ི་ ེ་བའི་ནང་ ་སོང་དང་། ེ་བའི་ནང་ ་ ེབས་པ་
ན། བཞོན་པ་ ེད་མ་ ོང་བའི་བོང་ ག་ཅིག་དེར་བཏགས་ཡོད་པས། དེ་ད ོལ་ནས་བདག་གི་གམ་ ་ ིད་
ཤོག ༣༡ གལ་ཏེ་མི་གཞན་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་འ ི་ན། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་
ལ་དེ་མཁོ་བ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཅེས་ག ངས། ༣༢ མངགས་པའི་མི་ མས་དེར་ ེབས་པ་ན། ཡེ་ ས་ཅི་ག ངས་
པ་བཞིན་ ་འ ད་དོ༎ ༣༣ ཁོ་ཚས་བོང་ ག་འ ོལ་བའི་ ས་ ། བདག་པོས་ཁོ་ཚ་ལ། བོང་ ག་བ ོལ་ནས་
ཅི་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༣༤ ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ལ་མཁོའོ་ཞེས་ ས། ༣༥ ཁོ་ཚས་བོང་ ག་ཡེ་ འི་ ང་ ་

ིད་འོངས་པ་དང་། རང་གི་ ་བ་བོང་ འི་ ེང་ ་བཀབ་ ེ། ཡེ་ ་དེར་བཅིངས། ༣༦ ཕེབས་པའི་ཚ་ན། མི་
ཚགས་ ིས་ ་བ་ལམ་ ་བཏིངས། ༣༧ ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཉེ་བའི་ཁ་ ར་བོའི་རི་ནས་མར་འབབ་པའི་ ས་ །

གས་ ས་ མས་ ིས་ ས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་མཐོང་ནས། དགའ་ཞིང་ ་ལ་བ ོད་པ་ཆེ་ཆེར་ ལ་ཅིང་།
༣༨ འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ནས་ཕེབས་པའི་ ལ་པོ་ལ་བ ོད་པར་འོས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ན་ཞི་བདེ་དང་། ་ན་མཐོ་བའི་གནས་ ་གཟི་འོད་ཡོད་ཅེས་ ས། ༣༩ མི་ཚགས་ ི་ ོད་ན་ཕ་ ་ཤི་བ་འགའ་
ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ལ། ེ་ ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ ི་ གས་ ས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་རོགས་ཞེས་

ས་པ་ལ། ༤༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་ཅི་ཡང་མ་ ས་པར་བ ད་ ང་། ོ་འདི་དག་གིས་དགའ་
འབོད་ ེད་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༤༡ ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཉེ་བར་ ིན་ནས། མཁར་གཟིགས་པ་ན་དེའི་ཆེད་ ་བ མས་ཤིང་། ༤༢ འདི་
ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཉིན་མོ་འདིར་ ོད་ ི་ཞི་བདེ་གང་ལ་རག་ལས་པ་ཤེས་ན་ཅི་མ་ ང་། ཡིན་ནའང་དོན་

དེ་ ོག་ ་ ར་བས་ ོད་ ི་མིག་གིས་མཐོང་བར་མི་ ས། ༤༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ ི་ད ་
བོས་མཁར་ ོང་བ ིགས་ཏེ་ ོད་ ི་མཐའ་ནས་བ ོར་ཞིང་། ོད་རང་ ོགས་བཞི་ནས་བ མ་པར་འ ར་ལ།
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༤༤ དེ་མིན་ ོད་དང་ ོད་ ི་མགོ་བའི་ ་ ་མོ་མེད་པར་ ས་ཏེ། ོ་གཅིག་ ང་ ོའི་ ེང་ནས་འཇོག་པར་མི་
འ ར་ཏེ། དེ་ནི་ ོད་ ིས་ ་ ོད་སར་ཕེབས་པའི་ ས་མ་ཤེས་པའི་ ེན་ ིས་སོ་ཞེས་ག ངས།

༤༥ ཡེ་ ་གནས་དམ་པར་ཕེབས་ནས། དེའི་ནང་ཉོ་འཚང་ ེད་མཁན་ མས་མཐར་བ ད་ཅིང་། ༤༦ དེ་
དག་ལ། ཞལ་ཆད་ ། བདག་གི་གནས་དམ་པ་ནི་གསོལ་བ་འདེབས་སའི་གནས་དམ་པའོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་

ང་། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ན་ཚང་ ་ ས་འ ག་ཅེས་ག ངས།
༤༧ ཡེ་ ས་ ན་ ་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བར། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་

བ་དང་མི་སེར་ལས་ ན་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་ད ོང་བར་ ོམ་ཡང་། ༤༨ ཐབས་ཅི་ཡང་མ་ ེད་པར་ ས།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་སེར་ མས་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ ་བ་ གས་ཏེ་ཉན་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༠ ཉིན་ཞིག ཡེ་ ས་གནས་དམ་པ་ ་མི་སེར་ལ་བཀའ་ ོབ་ ོལ་ཞིང་། འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ཚ་
ན། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། ཆོས་པ་དང་། ན་པོ་ མས་ ང་ ་འོངས་ནས། ༢ ཁོང་ལ། ེད་

ིས་ངེད་ཅག་ལ་ག ང་རོགས་གནོངས་དང་། ེད་ ིས་དབང་ཆ་གང་ལ་བ ེན་ནས་འདི་ ར་མཛད་པ་
ཡིན། ེད་ལ་དབང་ཆ་འདི་གནང་མཁན་ ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་

ི་བ་ཞིག་འདོན་དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ལན་འདེབས་རོགས། ༤ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་
ནམ་འཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་མི་ ལ་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༥ དེ་དག་གིས་
ཕན་ ན་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོང་ངོ་ཞེས་ ས་ན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། འོ་ན་

ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་ལ་དད་སེམས་མི་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་འ ི་ངེས། ༦ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་མི་ ལ་
ནས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་ན། མི་སེར་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་ ོས་བ ང་ ེ་གསོད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོ་ཚ་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་ ང་ ོན་པ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་མཁན་ཡིན་ཞེས་ལབ་ ེང་ ས་ཤིང་། ༧ དེ་ནས་ལན་ །
ངེད་ཅག་གིས་གང་ནས་འོངས་པ་མི་ཤེས་ཞེས་ ས། ༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ང་དབང་ཆ་གང་ལ་
བ ེན་ནས་དོན་འདི་དག་བ བས་པ་ ོད་ཚར་བཤད་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༩ ཡེ་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་མི་སེར་ མས་ལ། མི་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ར་བ་ཞིག་བ གས་ཏེ། ར་བ་གཉེར་
མཁན་ཞིག་ལ་ ས་ ེས། ལ་ ེ་གཞན་ཞིག་ ་སོང་ནས་ ས་ ན་རིང་བོར་བ ད། ༡༠ འ ས་ ་ལེན་པའི་

ས་ལ་རན་ ས། གཡོག་པོ་ཞིག་ར་བ་གཉེར་མཁན་དེའི་སར་མངགས་ཏེ། ར་བ་ལས་ ོད་པར་འོས་པའི་
འ ས་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་བཤད་པ་ལ། ར་བ་གཉེར་མཁན་ ིས་མི་དེ་བ ངས་ནས་ལག་ ོང་ ་ ིར་འ ོ་ ་
བ ག ༡༡ ཡང་གཡོག་པོ་ཞིག་བཏང་བ་ལ། དེ་དག་གིས་བ ངས་ཤིང་བ ས་བཅོས་ ས་ཏེ། ལག་ ོང་ ་ ིར་
འ ོ་ ་བ ག ༡༢ ཡང་གཡོག་པོ་ག མ་པ་དེ་བཏང་བ་ལ། ཁོ་ཚས་དེ་ ས་པར་ ས་ཤིང་ར་བའི་ ི་རོལ་ ་
དེད། ༡༣ ར་བའི་བདག་པོས་འདི་ ད་ ། ངས་ཅི་ འམ། ད་ནི་རང་གི་གཅེས་པའི་ ་བཏང་ན། དེ་དག་གིས་
བ ི་བ ར་ ེད་ ང་ ིད་ཅེས་བཏང་། ༡༤ ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ར་བ་གཉེར་མཁན་ ིས་དེ་མཐོང་
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ནས། ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ནོར་ ལ་འདིའི་ ན་འཛན་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་བསད་ན། ནོར་
ལ་ངེད་ཅག་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཏེ། ༡༥ ཁོ་རང་ ན་འ མ་ར་བའི་ ི་རོལ་ ་དེད་དེ་བསད་དོ༎ དེས་

ན། ན་འ མ་ར་བའི་བདག་པོས་དེ་དག་ཇི་ ར་ཐག་གཅོད་ ེད་དམ། ༡༦ ཁོས་ར་བ་གཉེར་མཁན་དེ་དག་
མེད་པར་ ས་ཏེ། ན་འ མ་ར་བ་གཞན་ཞིག་ལ་ ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་ལ། དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་

ིས་དེ་གཏན་ནས་མི་ ང་ངོ་ཞེས་ ས།
༡༧ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་གཟིགས་ནས། འདི་ ད་ ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བཟོ་བས་དོར་བའི་ ོ་དེ་ཁང་ ར་

ི་ ིང་ ོ་ ་ ར་འ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། འདིའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ༡༨ ོ་དེའི་ ེང་ ་ ང་བ་ མས་འ ེལ་
བར་འ ར་ལ། ོ་དེ་ འི་ ེང་ ་ ང་ན། དེ་ཤ་ཉོག་ ས་ཉོག་ ་གཏོང་ངེས་ག ངས།

༡༩ ཆོས་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་ མས་ ིས་དཔེ་དེ་ཁོ་ཚར་དམིགས་ནས་ག ང་བ་ཤེས་ནས།
བས་དེར་ཁོང་ག ང་བར་འདོད་ ང་། མི་སེར་ མས་ལ་ ག་ ེ།

༢༠ ོག་ ་ཁོང་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ཅིང་། ཁོང་ཉིད་ ི་ བ་དཔོན་པོའི་དབང་འོག་ ་འ ག་ ིར།
་ ལ་བ་འགའ་མི་བཟང་བོར་བ ས་ཏེ། ཁོང་གི་བཀའ་ལས་ ོན་འཚལ་བར་བཏང་། ༢༡ ་ ལ་བས་ཡེ་ ་

ལ། ེ་ ོབ་དཔོན་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ིས་ག ང་བ་ མས་བཀའ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། མིའི་
ག གས་ ད་སོགས་ལ་མི་གཟིགས་པར་བདེན་པ་བདེན་ ང་གིས་ ་ཡི་བཀའ་ ོག་གིན་མཆིས། ༢༢ ངེད་ཅག་
གིས་ཀེ་ ཱ་ལ་ ལ་འཇལ་བ་ནི་འ ིག་གམ་མི་འ ིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༢༣ ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་གཡོ་ ་མ ེན་ནས།
དེ་དག་ལ། ༢༤ ད ལ་ཊམ་ཞིག་ང་ལ་ ིན་དང་། འ ་བ ོས་འདི་དང་མཚན་ གས་འདི་ འི་ཡིན་ ིས་པ་ལ།
དེ་དག་གིས་ཀེ་ ཱའོ་ཞེས་ ས། ༢༥ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཀེ་ ཱའི་དངོས་པོ་ནི་ཀེ་ ཱ་ལ་ ོད་དགོས་པ་དང་། ་ཡི་
མཆོད་ ས་ནི་ ་ལ་འ ལ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༦ དེ་དག་གིས་མི་སེར་ མས་ ི་མ ན་ནས། བཀའ་
དེ་ལས་ ོན་འཛན་མ་ ས་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ལན་དེ་ངོ་མཚར་ཏེ་ ་བ་མེད་པར་བ ད།

༢༧ ཱད་ ་ཀི་བ་ མས་ ིས་ ན་པར་ ར་གསོན་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པར་བཤད་པས། ཉིན་དེར། འགའ་
ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ། ༢༨ ོབ་དཔོན་ལགས། མོ་ ས་འདི་ ད་ ། ་ཞིག་ཤི་ ེས་དེ་ལ་ ་མ་ ང་ན། དེའི་ ་བོས་
ཁོའི་ ང་མ་ ངས་ཏེ། ་བོའི་ཆེད་ ་མི་རབས་ ེས་མ་ ེལ་དགོས་ཅེས་ཟེར། ༢༩ ན་བ ན་ཡོད་པ་ལས།

ན་ཆེ་བས་ ང་མ་ ངས་ ང་ ་མེད་པར་ཤི། ༣༠ ན་གཉིས་པ་དང་ག མ་པས་ ང་ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་
པར་མ་ཟད། ༣༡ ན་བ ན་པས་ ང་ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་ ང་ ་མ་ ང་ཤི། ༣༢ ེས་ ་ ད་མེད་དེ་ཡང་
ཤིའོ༎ ༣༣ དེ་ ར་ ར་ན། ར་གསོན་པའི་ཚ། ཁོ་མོ་ནི་ ན་བ ན་ལས་ ་ཞིག་གི་ ང་མ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་དག་ ན་ ིས་ཁོ་མོ་ ང་མར་ ངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༣༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། འཇིག་ ེན་འདིའི་
མི་ མས་ལ་བག་མར་ལེན་པ་དང་བག་མར་གཏོང་བ་ཡོད་ ང་། ༣༥ བ ལ་བ་འ ང་འ ར་འཐོབ་པ་དང་
གཤིན་པོ་ལས་ ར་གསོན་པར་འོས་པ་ མས་ ིས་བག་མ་ཕར་གཏོང་ ར་ལེན་མི་ ེད། ༣༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
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ཁོ་ཚ་ནི་ཕོ་ཉ་དང་འ ་བར་ ར་འཆི་མི་ ིད། ར་གསོན་པའི་མི་ མས་ནི་ ་ཡི་ ་ ག་ཡིན། ༣༧ ཤི་བ་ལས་
ར་གསོན་པའི་ ལ་ལ། མོ་ཤེས་ཚར་ འི་རབ་ ེད་ ། ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་དང་། ཡ་

ཀོབ་ ི་ ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བོར་བ ན་ཡོད། ༣༨ ་ནི་མ་གཞི་ནས་གཤིན་པོའི་ ་མ་ཡིན་པར། གསོན་པོའི་ ་
ཡིན། ༣༩ ཆོས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ ིས་ག ངས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་ ས།
༤༠ དེའི་ ེས་ ་དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ཅི་ཡང་འ ི་མ་ ོབས་སོ༎

༤༡ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ་འདི་ ད་ ། མི་ མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ཅེས་འབོད་པ་
ཡིན། ༤༢ ག ང་མ ར་ ི་རབ་ ེད་ ་ ་བིད་རང་ཉིད་ ིས་ ང་གཙ་བོས་ངའི་གཙ་བོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་
བདག་གིས་གཡས་ ོགས་ ་བ ད་དེ། ༤༣ བདག་གིས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོད་ ི་ ང་ ེགས་ ་ འོ་ཞེས་ ས་
ཡོད། ༤༤ ་བིད་ ིས་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་འབོད་ན། ཁོང་ཉིད་ ་བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་ ིད་དམ་ཞེས་ ིས།

༤༥ མི་སེར་ མས་ ིས་ཉན་ ིན་པའི་ བས་ ། ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། ༤༦ ོད་ཅག་གིས་ཆོས་པ་
མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ཁོ་ཚས་ ་རིང་ ོན་ནས་ས་ ོགས་ ན་ ་ ་བ་དང་། ོམ་ ང་ ་གཞན་ ིས་

བདེ་མཚམས་ ་བ་ལ་དགའ་བར་མ་ཟད། འ ་ཁང་གི་ ི་མཐོན་པོ་དང་། གསོལ་ ོན་ ི་ ལ་མགོ་ནས་འ ག་
པར་དགའ་བ་ཡིན། ༤༧ དེ་དག་གིས་ གས་ས་མའི་ ིམ་ནོར་བཙན་ ིས་ ར་མིད་ ས་ ེས། ོན་ལམ་རིང་བོ་
འདེབས་པའི་ ལ་བ ི་བས། དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་ ི་མོ་འཕོག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢༡ ཡེ་ ས་ཡར་གཟིགས་པ་ན། ་བདག་ཅིག་གིས་འ ལ་བ་ མས་མཛད་ཁང་ ་ ལ་བ་གཟིགས་
པ་དང་། ༢ ཡང་ གས་ས་མ་ད ལ་བོ་ཞིག་གིས་ད ལ་ ར་གཉིས་ ལ་བ་གཟིགས་ནས། ༣ འདི་

ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ད་མེད་ གས་ས་མ་འདིས་ ལ་བ་ནི། མི་
གཞན་ མས་ ིས་ ལ་བ་ལས་མང་ ེ། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་གཞན་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ལ་ ག་མར་ ར་བ་
དེ་འ ལ་བར་ ལ་བ་ཡིན། འོན་ ང་། གས་ས་མ་འདིས་ནི་རང་ཉིད་ལ་མི་འདང་ཡང་། རང་ཉིད་གསོ་ ེད་

ི་ད ལ་ཡོད་ཚད་འདིའི་ནང་ ་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎
༥ ཁོའི་ གས་ ས་འགའ་ཞིག་གིས་གནས་དམ་པ་ནི་ ོ་བཟང་བོ་དང་མཆོད་ ས་ ིས་བ ན་དེ་ ་ལ་

འ ལ་འ ག་ཅེས་ ེང་བའི་ཚ། ༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་འདིའི་ ོར་ ེང་ན། མ་འོངས་
པའི་ ས་ ། འདིར་ ོ་གཅིག་ ང་ ོའི་ ེང་ ་མ་བཤིག་པར་འཇོག་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་པས།

༧ དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ། ོབ་དཔོན་ལགས། དོན་འདི་དག་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་འ ང་བར་འ ར། དོན་འདི་
དག་འ ང་བའི་ ས་ ་ ས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་

ས་ཏེ། བ ་ ིད་ཐེབས་ ་འ ག་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་འོངས་པའི་ ས་ ། མི་ ོར་ཞིག་གིས་ངའི་མིང་
གཡར་ནས། བདག་ནི་ཡེ་ འོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ས་དེར་ ེབས་ལ་ཉེའོ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར་བས། ོད་ཅག་
དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ང་མི་ ང་། ༩ ོད་ཅག་གིས་ག ལ་བ ེས་པ་དང་ག ལ་འ ེད་པའི་གནས་ ལ་ཐོས་
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ན། ག་མི་དགོས་ཏེ། དོན་འདི་འ ་ ོན་ལ་འ ང་ངེས་ ང་། བ ལ་བའི་མཐའ་མ་ནི་ ར་ ་ ེབས་པར་མི་
འ ར་ཞེས་ག ང་སོ༎

༡༠ ས་དེར། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། དམངས་ ིས་དམངས་ལ་ ོལ་བ་དང་། ལ་ ེས་ ལ་ ེར་ ོལ་བར་
འ ར། ༡༡ ས་གཞི་ཆེ་ཆེར་འདར་ཞིང་། ས་ ོགས་ ན་ ་ ་གེ་དང་། གཉན་ནད་འ ང་བ་དང་། ད་ ང་
འཇིགས་ ་ ང་བའི་ ི་ ས་དང་ ས་ཡ་མཚར་ཅན་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མངོན་པར་འ ར།

༡༢ འོན་ ང་། དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་ ང་བའི་ ་རོལ་ལ། མི་ མས་ ིས་ ོད་ཅག་བ ང་ཞིང་ ག་
ལ་ ོར་བར་མ་ཟད། ོད་ཅག་འ ་ཁང་ལ་ ོད་ཅིང་བཙན་ ་ག ག་པར་འ ར། དེ་མིན་བདག་གི་མཚན་ ི་
ཆེད་ ་ ོད་ཅག་ ེ་བོ་དང་ ན་ ན་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ིད་པར་འ ར། ༡༣ འོན་ ང་། དོན་འདི་དག་ཐ་
མར་ ོད་ཅག་གི་དཔང་བོ་ ་འ ར་ངེས། ༡༤ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་རང་སེམས་བ ན་པོར་ ང་བ་ལས། ཅི་
འཆད་པར་ ོན་ལ་བསམ་ ོ་གཏོང་མི་དགོས། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ་ ེ་དང་ཤེས་རབ་
གནང་བར་འ ར། དེ་ལ་ ོད་ཅག་གི་ད ་བོ་ མས་ ིས་འ ན་ཡང་ ེད་མི་ ས་ལ། དགག་པ་ཡང་ ག་མི་

ས། ༡༦ ཐ་ན་ ོད་ཅག་གི་ཕ་མ་དང་། ན་ ་དང་། གཉེན་ཉེ་དང་། ོགས་པོ་ མས་ ིས་ ང་ ོད་ཅག་
དཔོན་པོར་ ོད་པར་འ ར་བ་དང་། ོད་ཅག་ལས་འགའ་ཞིག་དེ་དག་གིས་གསོད་པར་འ ར། ༡༧ བདག་གི་
མཚན་ ི་ཆེད་ ། མི་ མས་ ོད་ཅག་ལ་ ང་བར་འ ར། ༡༨ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གི་ འི་ཉག་མ་གཅིག་
ལའང་གནོད་པར་མི་འ ར། ༡༩ ོད་ཅག་གིས་ ན་ ་བཟོད་བ ན་ ས་ན། མ་ཤེས་བ ང་བར་༼ཡང་ན།
ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ས་ཞེས་ག ངས།

༢༠ ོད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དམག་གིས་བ ོར་བ་ན། དེ་ ོངས་པར་འ ར་བའི་ཉིན་མོར་ ེབས་པ་
ཤེས་པར་འ ར། ༢༡ དེ་ ས། ཡ་ ་ ་བ་ཡོད་པ་ མས་རི་བོའི་ ེང་ ་འ ོས་པར་འ ར། ོང་ ེར་ནང་ ་
གནས་པ་ མས་ ིར་འ ད་དགོས་པ་དང་། ཞིང་ ོང་ ་གནས་པ་ མས་ ོང་ ེར་ནང་ ་འ ོ་མི་དགོས།
༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ལེ་ལན་འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་ ེབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ཆད་ ་བཀོད་ཡོད་པ་ མས་
མངོན་ ་འ ར་བ་ཡིན། ༢༣ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། མ་མ་དང་ ིས་པ་ ་མས་གསོ་བཞིན་པ་ མས་ལ་
གནོད་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གནོད་ ོན་ཆེན་པོ་ ལ་འདིར་འབབ་པར་འ ར་ལ། གས་

ོ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་མི་སེར་ ི་ ེང་ ་འབར་བར་འ ར། ༢༤ ཁོ་ཚ་ ིའི་འོག་ ་འ ེལ་བར་འ ར་ལ། ལ་ ེ་
གཞན་ མས་ ་བཙན་ལ་འ ེར་བར་འ ར། ི་ ེའི་མི་ མས་ ིས་ཉིན་ཚར་བའི་བར་ ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་

ེའི་མི་ མས་ ིས་ ོག་ ིས་ ེད་པར་འ ར།
༢༥ ཉི་ ་ ར་ག མ་ལས་ ས་ ད་པར་བ་འ ང་བར་འ ར། ས་ ེང་གི་ ི་ ེ་ མས་ ག་བ ལ་དང་

འ ད་པར་འ ར། ་མཚའི་ བས་ ་ཆེན་པོས་དངངས་ ག་ ེས་ ་འ ག་ངེས། ༢༦ ནམ་མཁའི་ ོན་ཡོངས་
འདར་བར་འ ར་ཞིང་། མི་ མས་ ིས་འཇིག་ ེན་འདིར་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ མས་ ན་ཚ། ག་
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ནས་ མ་ཤེས་ ང་ ས་དང་འ ལ་བར་ ེད། ༢༧ དེ་ ས། ཁོ་ཚས་མིའི་ ་བདག་ལ་མ ་ ས་ ན་ལ། གཟི་
བ ིད་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ ིན་ལ་བཞོན་ནས་འ ོན་པ་མཐོང་བར་འ ར། ༢༨ དོན་འདི་དག་ ང་བའི་ཚ།

ོད་ཅག་གིས་ ང་ཁ་ ིར་ཞིང་མགོ་བོ་ད ེས་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ ོབ་པའི་ཉིན་མོ་ཉེ་བར་ གས་
པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༩ ཡང་ཡེ་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་སེ་ཡབ་ཤིང་དང་ཤིང་གཞན་ མས་མཐོང་བ་
དང་། ༣༠ དེ་ལ་ལོ་མ་འ ས་པ་མཐོང་མ་ཐག ད ར་ཁར་ ེབས་པ་ངང་གིས་ ོགས་པར་འ ར། ༣༡ དེ་བཞིན་

། ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་རིམ་ ིས་མངོན་ ་ ར་བའི་ ས་ འང་། ་ཡི་ ལ་ ིད་ཉེ་བར་ ེབས་པ་
ོགས་པར་འ ར། ༣༢ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ས་རབས་འདི་མ་འདས་

པར་དོན་འདི་དག་མངོན་ ་འ ར་ངེས། ༣༣ གནམ་ས་གཉིས་ནི་འཇིག་ ིད་ ང་། བདག་གི་བཀའ་འཇིག་
པར་མི་འ ར།

༣༤ ོད་ཅག་གིས་གཟབ་པར་ ིས་ཤིག ཟས་ལ་ཞེན་པ་དང་། ཆང་གིས་བཟི་བ་དང་། དེ་མིན་ཚ་འདིའི་
སེམས་ ལ་ ིས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ངལ་བར་ ེད་ ང་ ིད་པས། ཉིན་མོ་དེ་ ་ ་བཞིན་ ོ་ ར་ ་ ོད་ཅག་
གིས་ ེང་ ་ ེབས་པར་ངེས། ༣༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་མོ་དེ་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་ན་གནས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་

ེང་ ་དེ་ ར་འབབ་པར་འ ར། ༣༦ ོད་ཅག་ ན་པར་སད་ཅིང་། ོད་ཅག་གིས་ ག་ ་གསོལ་བ་བཏབ་
ན། ོད་ཅག་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཏེ། མིའི་ ་བདག་གི་མ ན་ ་འ ེང་
བར་ ས་ཞེས་ག ངས།

༣༧ ཡེ་ ས་ཉིན་རེ་བཞིན་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་དང་། དགོང་རེ་
བཞིན་ ིར་ཕེབས་ཏེ། ཁ་ ར་བོའི་རི་བོ་ཞེས་ ་བར་ཞག་བ གས་གནང་བ་དང་། ༣༨ མི་ མས་ཞོགས་པ་ ་
མོ་ནས་གནས་དམ་པར་ ིན་ཏེ། ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ ེད་དོ༎

༢༢ ར་མེད་བག་ལེབ་ ི་ ས་ཆེན་ཏེ། མིང་གཞན་ལ་བ ོལ་ ོན་ ་བའི་ ས་དེ་ ེབས་ལ་ཉེ་བས།
༢ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཆོས་པ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ད ོང་བར་ ེད་པའི་ཐབས་བཙལ་ཏོ༎

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་མི་སེར་ མས་ལ་ ག་པ་ཡིན།
༣ དེའི་ཚ། བ ད་ ཱ་ཏན་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ ་ ་བའི་སེམས་ ་ གས་པ་དང་། ཁོ་ནི་ གས་ ས་བ ་

གཉིས་པོའི་ ོད་ ི་གཅིག་ཡིན། ༤ ཁོ་རང་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་གནས་དམ་པ་ ང་མཁན་ ི་དཔོན་
པོའི་གམ་ ་སོང་ ེ། ཡེ་ ་ཇི་ ར་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་པའི་ ོར་ལ་ ོས་ ས་པ་ལ། ༥ དེ་དག་དགའ་ ེ། ཁོ་ལ་
ད ལ་ ེར་བར་ཐག་བཅད་པས། ༦ ཁོས་ཁས་ ངས་པ་དང་། མི་ མས་ ང་ ་མེད་པའི་གོ་ བས་དང་བ ན་
ནས་ཡེ་ ་ཁོ་ཚར་ ོད་པའི་གོ་ བས་འཚལ་ ིན་བ ད།

༧ ར་མེད་ ས་ཆེན་ལས། བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་བཤའ་བའི་ཉིན་དེར་ ེབས་པ་ན། ༨ ཡེ་ ས་པེ་ ོ་དང་ཡོ་
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ཧ་ནན་མངགས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ངེད་ཅག་ལ་བ ོལ་ ོན་ ི་ ོན་མོ་ ་ ིག་ ེད་ ་སོང་ཤིག་
ཅེས་ག ངས། ༩ དེ་གཉིས་ ིས་ཁོང་ལ། ངེད་གཉིས་ ིས་གང་ ་ ་ ིག་ ་དགོས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༠ ཡེ་ ས་
འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ ོང་ ེར་ནང་ ་སོངས་དང་། ་ ་ མ་གང་ ེར་བ་ཞིག་མ ན་ནས་འོངས་པར་
འ ར་བས། ོད་གཉིས་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས། ཁོ་རང་འ ལ་བའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་ ་སོང་ ེ། ༡༡ ིམ་
ཚང་དེའི་བདག་པོ་ལ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མ ོན་ཁང་གང་ ་ཡོད། བདག་དང་ གས་ ས་ མས་ ིས་དེ་ ་
བ ོལ་ ོན་ ི་གསོལ་ ོན་ལ་རོལ་བར་ འོ་ག ངས་ ང་ཞེས་ཤོད་དང་། ༡༢ ཁོས་ ོད་གཉིས་ལ་ཅ་ལག་ ལ་
འ ིག་པོར་བ ིགས་པའི་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ོན་པར་འ ར་བས། ོད་གཉིས་ ིས་དེ་ ་ ་ ིག་ ིས་ཤིག་
ཅེས་ག ངས། ༡༣ ཁོ་གཉིས་སོང་བ་ན། ཡེ་ ས་ཅི་ག ང་བ་བཞིན་ ་འ ད་པས། ཁོ་གཉིས་ ིས་བ ོལ་ ོན་ ི་

ོན་མོ་བཤམ་ནས་བ ད།
༡༤ ས་ལ་རན་པ་ན། ཡེ་ ་ ན་ ་བ གས་པ་དང་། གས་ ས་ མས་ ང་མཉམ་ ་བ ད་པས། ༡༥ ཡེ་

ས་ཁོ་ཚ་ལ། བདག་ ག་ལ་འ ད་པའི་ ་རོལ་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ ོལ་ ོན་ ི་ ོན་མོར་རོལ་བར་
ཤིན་ ་མོས་སོ༎ ༡༦ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནས་དོན་འདི་མངོན་ ་མ་

ར་བའི་བར་ ། བདག་གིས་གསོལ་ ོན་འདི་འ ་བཟའ་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཡེ་ ས་ཕོར་བ་ ར་
ངས་ནས། གས་ ེ་ཆེ་ ས་ ེས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་འདི་ ངས་དང་། ན་ ིས་བ ོས་ནས་འ ང་

རོགས། ༡༨ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་མ་གཏོགས། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ེབས་པའི་བར་
། བདག་གིས་ ན་འ མ་ ི་ ་བ་འ ང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༡༩ ཡང་བག་ལེབ་ཅིག་ ངས་

ནས། གས་ ེ་ཆེ་ ས་ ེས་ མ་ ར་བགོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་གནང་ཞིང་། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་བདག་གི་ ས་པོ་
ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་ ིན་པར་བཏང་བ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་བདག་ལ་ ེས་ ན་ ་ ིར་འདི་ ར་ ེད་
པར་འོས་ཞེས་ག ངས། ༢༠ གསོལ་བ་བཞེས་པའི་ ེས་ ་ཡང་། ཕོར་བ་ཡར་བཏེགས་ནས་འདི་ ད་ ། ཕོར་བ་
འདི་ནི་བདག་གི་ ག་གིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་བ ར་བ་ཡིན།

༢༡ ོས་དང་། བདག་འཚང་མཁན་དེའི་ལག་པ་ནི་བདག་དང་མཉམ་ ་ཅོག་ཙ་འདིའི་ ེང་ ་འ ག་གོ།
༢༢ མིའི་ ་བདག་ནི་ ར་དམ་བཅས་པ་བཞིན་འཆི་བར་འ ར་ཡང་། མིའི་ ་བདག་འཚང་མཁན་དེ་ལའང་

ག་བ ལ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༣ ཁོ་ཚས་ཕན་ ན་ལ། དོན་འདི་བ བ་མཁན་ ་ཡིན་ཞེས་འ ི་
བཞིན་མཆིས་སོ༎

༢༤ གས་ ས་ མས་ནི་ཁོ་ཚས་ལས་མཆོག་ ་ ར་བ་དེ་ ་ཡིན་པའི་ ོར་ལ་ ོད་པ་ ང་བའི་ཚ། ༢༥ ཡེ་
ས་འདི་ ད་ ། ི་ ེའི་མི་ མས་ནི་ ེ་བོས་གཙ་བོར་ ོང་གིན་ཡོད་ལ། དབང་ གས་བཀོལ་ནས་ཁོ་ཚར་

བདག་དོམ་ ེད་མཁན་དེའི་མིང་ལ་ ིན་ ན་ ི་བདག་པོ་ཞེས་འབོད། ༢༦ འོན་ ང་། ོད་ཅག་ནི་དེ་ ་མ་
ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ཆེ་བར་འ ར་དགོས་པ་དེ་ལོ་ ང་ ིས་པ་དང་འ ་དགོས་ལ། འགོ་བར་འ ར་
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དགོས་པ་དེ་མི་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་བ་དང་འ ་དགོས། ༢༧ ་ནི་ཆེ་བ་ཡིན། ན་ ་ ོད་པ་དེ་ཡིན་ནམ། ཞབས་
ཏོག་ ་མཁན་དེ་ཡིན། ན་ ་ ོད་པ་དེ་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཡིན་ནའང་། བདག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་
ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་དང་འ འོ༎

༢༨ བདག་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ ། བདག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དེ་ ོད་ཅག་ཡིན་པས།
༢༩ བདག་གི་ཡབ་ ིས་བདག་ལ་ ལ་ ིད་གནང་བ་བཞིན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ེར་བར་ ་ཞིང་། ༣༠ ོད་
ཅག་ནི་བདག་གི་ ལ་ ིད་ནས་བདག་གི་ ན་ཐོག་ལ་ ོད་ ་འ ག་པར་མ་ཟད། བདག་གི་ ིའི་ ེང་ ་
བ ད་དེ་ད ི་སི་རལ་ ི་རིགས་ ེ་བ ་གཉིས་པོར་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༣༡ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཤི་མོན། ཤི་ལོན་ལགས། བ ད་ ཱ་ཏན་ ིས་ ོད་ཅག་ ོ་འཚག་པ་བཞིན་
བཙགས་ཏེ། ོད་ཅག་འཐོབ་པར་འདོད་ཡོད་ ང་། ༣༢ བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ།

ོད་ ི་དད་སེམས་མི་ཉམས་པར་ ས་ཡོད། ོད་ ིར་འཁོར་ ེས། ོད་ ི་ ན་ ་ཚའི་སེམས་བ ན་པར་ ་
དགོས་ཞེས་ག ངས། ༣༣ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ནི་ ེད་དང་མཉམ་ ་བཙན་ལ་འ ོ་བ་
དང་། འཆི་དགོས་ ང་མོས་སོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༣༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། པེ་ ོ་ལགས། བདག་གིས་ ོད་ལ་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་ ་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ ། ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བདག་ངོ་ཤེས་པར་
མི་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༣༥ ཡང་ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་མངགས་པའི་ ས་ ། ོར་ ག་དང་། ོ་ ག་དང་། མ་
སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་བཏང་བས། ོད་ཅག་ལ་མཁོ་བ་ ང་ངམ་ཞེས་ ིས་ཚ། དེ་དག་གིས་མ་ ང་ངོ་ཞེས་
ལན་བཏབ། ༣༦ ཡང་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཡིན་ནའང་། དེ་རིང་ད ལ་ ག་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ད ལ་ ག་
དང་། ོ་ ག་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ ོ་ ག་འ ེར་དགོས་ལ། ི་མེད་པ་ མས་ ིས་ ་བ་བཙང་ ེ་ ི་ཉོ་དགོས།
༣༧ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཁོང་ཉིད་ཉེས་ཅན་ལ་བ ི་བར་འ ར་
རོ་ཞེས་པའི་བཀའ་དེ་བདག་གིས་ ེང་ ་མངོན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་དང་འ ེལ་བའི་དོན་དེ་
མངོན་ ་འ ར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༣༨ ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། གཟིགས་དང་། འདིར་ ི་གཉིས་
ཡོད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་ཆོག་གོ་ཞེས་ག ངས།

༣༩ ཡེ་ ་ ིར་ཕེབས་ནས། ནམ་ ན་དང་འ ་བར་ཁ་ ར་བོའི་རི་ལ་ཕེབས་པ་ལ། གས་ ས་ མས་ ང་
ཁོང་གི་ ེས་འ ངས་ནས་སོང་། ༤༠ ལ་དེར་ ེབས་པ་ན། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གཡོ་འོག་ ་མི་ ད་ ིར་ ོན་
ལམ་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་ ེས། ༤༡ ལག་ ོ་འཕེན་ཐེངས་ཤིག་གི་རིང་ཚད་ ི་གནས་ལ་ཕེབས་ཏེ། ས་མོ་
སར་བ གས་ནས། ས་ ག་ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ། ༤༢ འདི་ ད་ ། ེ་ཡབ་ལགས། གལ་ཏེ་ ེད་ཉིད་
མཉེས་ན། ཕོར་བ་འདི་ ོག་པར་མཛད་ཅིག ཡིན་ནའང་། བདག་གི་འདོད་འ ན་ ར་མ་ཡིན་པར། ེད་ ི་
དགོངས་པ་བཞིན་མཛད་ཅིག་ཅེས་ག ངས་པ་ན། ༤༣ ཕོ་ཉ་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོན་ཏེ། ཁོང་ལ་
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ོབས་ གས་བ ལ་བས། ༤༤ ཡེ་ ་ཤིན་ ་ ་ངན་ ིས་ག ང་ ེ། ོན་ལམ་ ག་ ་བཏབ་པ་དང་། ལ་ ་ནི་
ག་གི་ཐིགས་པ་ཆེན་པོ་ཟགས་པ་བཞིན་ས་ ་འཐོར། ༤༥ ོན་ལམ་བཏབ་ཚར་ ེས། ཡར་བཞེངས་ཏེ་ གས་
ས་ མས་ ི་གམ་ ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་དག་ ོ་བ་ངལ་ནས་གཉིད་ལ་ཤོར་འ ག་པ་གཟིགས་པས། ༤༦ ཁོ་ཚ་

ལ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་གཉིད་ལ་ཤོར་བ་ཡིན། གཡོ་འོག་ ་མི་ ད་ ིར་ཡར་ལོངས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་ཞེས་
ག ངས་ཤིང་།

༤༧ མ ག་མ་ ོགས་པའི་ཚ་ན། མི་མང་པོ་ ེབས་པ་དང་། གས་ ས་བ ་གཉིས་པོའི་ ོད་ ི་ ་ ས་ ེ་
ིད་ཡོད་ཅིང་། ཡེ་ འི་ཉེ་སར་འོངས་ནས་ཁོང་ལ་མ ་ ར། ༤༨ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ་ ་ལགས། ོད་ ིས་མ ་
ོར་བའི་ ོག་བ ་ལ་བ ེན་ནས་མིའི་ ་བདག་འཚང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས་པ་ན། ༤༩ གཡས་གཡོན་
ི་མི་ མས་ ིས་ བས་མི་ལེགས་པ་ཤེས་ནས། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ིས་བ བ་

ཆོག་གམ་མི་ཆོག་ཅེས་ ས་ཤིང་། ༥༠ གཅིག་གིས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོ་ལ་ ིས་བ བ་ནས། ་བ་
གཡས་པ་བཅད་དོ༎ ༥༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཚད་འདིར་ ེབས་ ས། དེ་ ར་མ་ ེད་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་
ཤིང་། མི་དེའི་ ་བ་ལ་རེག་པས་དེ་སོས་པར་ ར་ཏོ༎ ༥༢ ཡེ་ ས་ཁོང་ཉིད་འཛན་ ་འོངས་པའི་མཆོད་དཔོན་

ི་འགོ་བ་དང་། གནས་དམ་པ་བ ང་མཁན་དང་། ན་པོ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གི་ ི་ ར་ནས་བདག་ཇག་
ན་བཞིན་འཛན་ ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ། ༥༣ བདག་ནི་ ན་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་དམ་པར་ཡོད་
ས། ོད་ཅག་གིས་བདག་མ་བ ང་ཡང་། ད་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ས་དང་། ན་པས་དབང་བ ང་བ་ཡིན་ཞེས་

ག ངས།
༥༤ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་བ ང་ ེ། ཁོང་ཉིད་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་ ོད་གནས་ ་ ིན་པ་དང་། པེ་ ོས་

རིང་བའི་ས་ནས་ ེས་དེད་དེ་སོང་། ༥༥ དེ་དག་གིས་ར་ ོར་ནང་ ་མེ་ ང་ཞིག་ ར་ཏེ། དེའི་མཐའ་བ ོར་
ནས་ཡོད་པ་ལ། པེ་ ོ་ཡང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་བ ད་པས། ༥༦ གཡོག་མོ་ཞིག་གིས་པེ་ ོ་མེ་འོད་ ི་ནང་ ་
བ ད་འ ག་པ་མཐོང་ནས། ཁོ་ལ་མིག་འ ར་ གས་ ་བ ས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། འདི་ཡང་ཐོག་མ་ནས་དེ་
དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ ང་། ༥༧ པེ་ ོས་ཁས་མ་ ངས་པར། ་མོ་ལགས། ངས་ཁོང་ངོ་མི་ཤེས་
ཞེས་ ས། ༥༨ ན་རིང་མ་འགོར་བར། ཡང་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོང་ནས། ོད་ ང་དེ་དག་གི་ ོགས་གཏོགས་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། པེ་ ོས་མི་དེ་ལ། ང་མིན་ཞེས་ ས། ༥༩ ་ཚད་གཅིག་ཙམ་འགོར་ ེས། ཡང་མི་ཞིག་
གིས་ཚག་ཐག་ཆོད་པའི་ངང་ནས། ཁོ་ནི་དངོས་གནས་མི་དེ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་
ཡང་གལ་ལིལ་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་ ས་ ང་། ༦༠ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ ིས་ཅི་འཆད་ ིན་པ་མི་ཤེས་ཞེས་

ས་ནས་ ད་ཆ་ད་ ང་མ ག་མ་ ོགས་པའི་ ས་ ། ་ཕོའི་ ད་ གས་ ང་ངོ་༎ ༦༡ གཙ་བོ་ ིར་འཁོར་
ནས་པེ་ ོ་ལ་གཟིགས་པས། པེ་ ོས་གཙ་བོས་ཁོ་ལ། དེ་རིང་ ་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ ། ོད་ ིས་ཐེངས་
ག མ་ལ་བདག་ངོ་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ང་བའི་བཀའ་དེ་ཡིད་ལ་ ན་པས། ༦༢ ཁོ་རང་ ིར་ཐོན་ཏེ་
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ས་སོ༎
༦༣ ཡེ་ ་ ང་མཁན་ མས་ ིས་ཁོང་ ེད་ ད་ ས་ཤིང་བ ངས་པར་མ་ཟད། ༦༤ ཁོང་གི་ ན་བཀབ་

ནས། ཁོང་ལ། ོད་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ན། ངེད་ཅག་ལས་ ོད་བ ངས་མཁན་དེ་ ་ཡིན་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་
པ་དང་། ༦༥ དེ་དག་གིས་ད་ ང་ ད་ཆ་གཞན་ ིས་ཁོང་ལ་བ ས་ ོད་ ས། ༦༦ ནམ་གསལ་བ་ན། དམངས་

ོད་ ི་ ན་པོ་ མས་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། ཆོས་པ་དག་འ ས་ནས་ཡེ་ ་ཁོ་ཚའི་ ིམས་རའི་
ནང་ ་ ིད་ནས། ༦༧ འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན། ངེད་ཅག་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ཆེས་ ེད་མི་ ིད། ༦༨ གལ་ཏེ་བདག་
གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ི་བ་ ིས་ན། ོད་ཅག་ལན་ཡང་འདེབས་མི་ ིད། ༦༩ དེ་རིང་ནས་བ ང་། མིའི་ ་བདག་ནི་

་ ན་དབང་གི་གཡས་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༧༠ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། དེས་ན། ོད་ནི་ ་ཡི་
ས་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བཤད་པ་བདེན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༧༡ དེ་

དག་གིས་འདི་ ད་ ། དཔང་བོ་གཞན་པ་འཚལ་དོན་ཡོད་དམ། ཁོས་དངོས་ ་བཤད་པ་དེ། ངེད་ཅག་གིས་
དངོས་ ་ཐོས་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༣ མི་ མས་ཡར་ལངས་ནས། ཡེ་ ་པི་ལ་ འི་མ ན་ ་ ིད་པ་དང་།
༢ དེ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་མི་འདིས་ ལ་འབངས་བ ས་ཤིང་། ཀེ་ ཱ་ལ་ ལ་འཇལ་ ་མ་བ ག་

པ་མཐོང་བ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་རང་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་ ལ་པོ་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ ་ག གས་ ས། ༣ པི་ལ་ ས་ཡེ་ ་ལ།
ོད་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཡེ་ ས་ ོད་ ིས་བཤད་པ་བདེན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པས།

༤ པི་ལ་ ས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་མི་ མས་ལ། ངས་མི་འདི་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་པ་ ེད་མ་ ང་ཞེས་
ང་། ༥ དེ་དག་གིས་ ར་ལས་ ང་ཚག་ཐག་ཆོད་པའི་ ོ་ནས། འདི་ ད་ ། ཁོས་མི་སེར་ མས་བ ས་པ་

དང་། ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས་ ་བཀའ་ ེལ་ཏེ། གལ་ལིལ་ ལ་ནས་འདི་ ་ ེབས་ ང་ཞེས་ ས།
༦ པི་ལ་ ས་དེ་ཐོས་མ་ཐག མི་འདི་ནི་གལ་ལིལ་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༧ ཡེ་ ་ཧེ་རོ་ ེའི་མངའ་

འོག་ ་གཏོགས་པ་ཤེས་ ེས། ཁོང་ཧེ་རོ་ ེའི་གམ་ ་བ ལ། དེ་ ས། ཧེ་རོ་ ེ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་བ ད་ཡོད།
༨ ཧེ་རོ་ ེས་ཡེ་ ་མཐོང་བ་ན། ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་མཛད་པ་ཐོས་ ོང་ཞིང་

་མོ་ནས་མཇལ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཤིག་ ོན་པར་རེ་ནས་ཡོད་པས།
༩ ཁོང་ལ་གཏམ་མང་པོ་ ིས་ ང་། ཡེ་ ས་ལན་ཅི་ཡང་མ་ག ང་། ༡༠ མཆོད་དཔོན་དང་ཆོས་པ་ མས་
འ ེང་ ེ། ར་ལས་ ག་པར་ཁོང་ཉིད་ ་ག གས་ ས། ༡༡ ཧེ་རོ་ ེ་དང་ཁོའི་དམག་མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ་

ང་ ང་དང་ ེད་ ད་ ས་ ེས། ཁོང་ལ་ན་བཟའ་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞི་བ ོན་ནས། པི་ལ་ འི་གམ་ ་བ ལ་
ཏོ༎ ༡༢ ོན་ཆད་ཧེ་རོ་ ེ་དང་པི་ལ་ འི་བར་ ་ད ་ ར་ ར་ཡོད་ནའང་། ཉིན་དེར་ ོགས་པོ་ ་ ར།

༡༣ པི་ལ་ ས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་། དཔོན་པོ་དང་། མི་སེར་ མས་བོས་ནས། ༡༤ དེ་དག་ལ་འདི་



་ཀ 23 1613

ད་ ། ོད་ཅག་གིས་མི་འདི་ངའི་གམ་ ་ ིད་འོངས་ནས། ཁོ་ནི་མི་སེར་བ ་མཁན་ཡིན་ཟེར། ོས་དང་།
ངས་ ང་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ག གས་པའི་དོན་དེ། ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་ ིས་མོད། ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་
ཡོད་ ེད་མ་ ང་ལ། ༡༥ ཧེ་རོ་ ེས་ ང་ཅི་ཡང་མ་ ེད་པར་ཁོ་རང་ ིར་བ ལ་ནས་འོངས་པས། ཁོས་གསོད་
དགོས་པའི་དོན་ཅི་ཡང་ ས་མེད་པ་ཤེས་ བ། ༡༦ དེའི་ ིར། ངས་ཁོ་རང་བ ངས་ ེས། གཏོང་བར་ འོ་
ཞེས་ ས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ༡༧ ལོ་རེའི་ ས་ཚགས་འདིར། ི་དཔོན་ ིས་བཙན་མ་གཅིག་
དམངས་ ི་འདོད་པ་བཞིནགཏོང་བའི་ ག་ ོད་ཡོད་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༡༨ མི་ཚགས་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་
འདི་ ད་ ། མི་འདི་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། བ་རབ་ ཱ་ངེད་ཅག་ལ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༩ བ་རབ་ ཱ་ཟེར་བ་
འདིས་ ོང་ ེར་ནང་ནས་ཉོག་ད གས་ཤིང་མི་བསད་པས། བཙན་ ་བ ང་བ་ཡིན། ༢༠ པི་ལ་ ས་ཡེ་ ་
གཏོང་བར་འདོད་ནས། དེ་དག་ ོབ་གསོ་ ས་ ང་། ༢༡ དེ་དག་གིས་ ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། ཁོ་རང་ ོང་
ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག ཁོ་རང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ད་འབོད་ ས། ༢༢ པི་ལ་ ས་ཐེངས་
ག མ་པར་དེ་དག་ལ། ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ེད། མི་འདིས་ ་བ་ངན་པ་ཅི་ ས་པ་ཡིན། ངས་ཁོ་རང་གསོད་
དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་ ེད་མ་ ང་། དེ་བས། ངས་ཁོ་རང་བ ངས་ ེས་གཏོང་བར་ འོ་ཞེས་ ས། ༢༣ དེ་
དག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་པི་ལ་ ར། ཡེ་ ་ ོང་ཤིང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ལ་མ་བཏང་ ེ། དེ་དག་གི་ ད་ ལ་
བར་ ར་བས།

༢༤ པི་ལ་ ས་ད་གཟོད་དེ་དག་གི་རེ་བ་བཞིན་ ོད་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ༢༥ དེ་དག་གི་རེ་བ་ ར་
ཉོག་ད གས་ཤིང་མི་བསད་དེ་བཙན་ ་བ ག་པ་དེ་བཏང་ནས། ཡེ་ ་དེ་དག་ལ་ ད་དེ་ཁོ་ཚར་ཅི་འདོད་པ་
བཞིན་ ེད་ ་བ ག

༢༦ ཡེ་ ་ ིད་ནས་འ ོ་བའི་ ས་ ། མིང་ལ་ཤི་མོན་ཟེར་བའི་ཀི་རེ་ནི་བ་ཞིག་ཞིང་ ོང་ནས་ཡར་འོངས་
པ་དེ་དག་གིས་བ ང་ ེ། ོང་ཤིང་ཁོའི་ ས་ལ་བཞག་ནས་ ར་ཏེ་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ང་ ་བ ག

༢༧ མི་སེར་མང་པོ་ཡེ་ འི་ ེས་ ་ གས་པ་དང་། དེའི་ ོད་ ་ ད་མེད་འགའ་རེའང་ཡོད་ཅིང་། ད་
མེད་ མས་ཁོང་གི་ཆེད་ ་ ས་པས། ༢༨ ཡེ་ ་ ིར་འཁོར་ནས་དེ་དག་ལ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ ་མོ་ མ་པ།
བདག་གི་ཆེད་ ་ ་མི་དགོས་ཏེ། རང་དང་རང་གི་ ་ ་མོའི་ཆེད་ ་ ས་ཤིག ༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་དེར་

ེབས་ན། མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ ེས་མ་ ོང་བ་དང་། མངལ་ མ་མ་ ོང་བ་དང་། ་ ་མས་གསོ་མ་
ོང་བ་ མས་ལ་ ིན་ བས་ ན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༣༠ དེ་ ས། མི་ མས་ ིས་རི་ཆེན་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ེང་
་འ ེལ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། རི་ ང་ལ། ངེད་ཅག་ ིབ་རོགས་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༣༡ དོན་འདི་དག་ནི་བ ན་
ིས་བ ང་བའི་ཤིང་ ོང་ མས་ ི་ ེང་ ་ ང་ན། མ་པོར་ ར་བའི་ཤིང་ ོང་ མས་ལ་ཅི་ ང་ངམ་ཞེས་

ག ངས་སོ༎
༣༢ ཉེས་ཅན་གཉིས་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་གསོད་པར་ ིད་འོངས་པ་དང་།
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༣༣ མིང་ལ་ཐོད་ ས་ ་བའི་ ལ་ཞིག་ ེབས་ ེས། ཡེ་ ་དེ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པ་དང་། ཉེས་
ཅན་དེ་གཉིས་ ང་གཅིག་ནི་གཡས་དང་གཅིག་ནི་གཡོན་ ་བ ངས། ༣༤ བས་དེར་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ེ་
ཡབ་ལགས། དེ་དག་ ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ཅི་ ེད་ ིན་པ་ཁོ་ཚས་ཤེས་ ིན་མི་
འ ག་ཅེས་ ས། དམག་མི་ མས་ ིས་ ན་ ངས་ཏེ་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བགོ་བཞིན་ཡོད།

༣༥ མི་སེར་ མས་དེ་ ་འ ེང་ ེ་བ ས་འ ག་པ་དང་། དཔོན་པོས་ཁོང་ལ་འ ་ ོད་ ེད་ཅིང་། འདི་ ད་
། ཁོས་མི་གཞན་བ བས་སོ༎ གལ་ཏེ་ཁོ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་། ་ཡིས་བདམས་པ་དེ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ ོབ་ བ་

ངེས་ཞེས་ཟེར། ༣༦ དམག་མི་ མས་ ིས་ ང་ཁོང་ཉིད་ ེད་ ད་ ས་ཤིང་། ང་ ་འོངས་ནས་ཁོང་ལ་ཆང་
དང་ ར་ ་འ ེས་མ་ཞིག་ ད་ཅིང་། ༣༧ འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ོད་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ ོབ་

བ་ངེས་ཞེས་ཟེར། ༣༨ ཡེ་ འི་ད འི་གོང་ ་ཤིང་ལེབ་ཅིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ ེང་ །༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་
་འདིའི་མཚམས་ ། ཀེ་རི་སི་དང་། རོ་ ཱ་དང་། ཨིབ་རིའི་ ད་ ིས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽འདི་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་
ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་འ ག

༣༩ ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ངས་པའི་ཉེས་ཅན་གཉིས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ། ེད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་མིན་ནམ།
རང་ཉིད་དང་ངེད་གཉིས་ ོབས་ཤིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༤༠ ཅིག་ཤོས་ ིས་དེ་ལ། ོད་ལའང་ཉེས་ཆད་ཕོག་ཡོད་
དེ། ད་ ང་ ་ལ་མི་ ག་གམ། ༤༡ ངེད་གཉིས་ལ་ཉེས་ཆད་འབབ་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་གཉིས་ལ་ཉེས་
ཆད་ཕོག་པ་དང་ངེད་གཉིས་ ིས་ ས་པ་ནི་མ ངས་ ང་། མི་འདིས་དོན་ངན་པ་ཅི་ཡང་བ བས་མ་ ོང་
ཞེས་ ིགས་དམོད་ ས་པ་དང་། ༤༢ ཡང་ཡེ་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ ལ་ ིད་ ི་ནང་ ་འ ོན་
པའི་ཚ། ེད་ ིས་ང་ གས་ ་འཛན་རོགས་ཞེས་ ས། ༤༣ ཡེ་ ས་དེ་ལ། བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་འཆད་
པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་ ོད་བདག་དང་མཉམ་ ་དག་ཞིང་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས།

༤༤ བས་དེ་ ས་ཉིན་ ང་ཙམ་ཡིན་ ང་། ི་ ོའི་ ་ཚད་ ག་པའི་བར་ ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ ན་
པས་བ ིབས། ༤༥ ཉི་མ་མེད་པ་ན། གནས་དམ་པའི་ཡོལ་བ་ད ིལ་ནས་གས་གཉིས་ ་ ར། ༤༦ ཡེ་ ས་

ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ེ་ཡབ་ལགས། བདག་གིས་བདག་གི་ མ་ཤེས་ ེད་ ི་ ག་ ་ ད་པ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས་ ེས། ད གས་ཆད་པར་ ར།

༤༧ བ ་དཔོན་ ིས་དེ་ ར་ ར་བ་མཐོང་ནས། ་ལ་གཟི་བ ིད་དབང་བར་ ས་ཤིང་། འདི་ ད་ །
འདི་ནི་མི་ཡ་རབས་ཤིག་གོ་ཞེས་ ས། ༤༨ ད་མོར་འ ས་པའི་མི་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ར་བ་མཐོང་ནས།

ང་ ང་གིན་ ིར་ལོག
༤༩ ད་ ང་ཡེ་ ས་ངོ་ཤེས་པ་ མས་དང་། གལ་ལིལ་ ལ་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ད་མེད་

མས་ ིས་རིང་བའི་ས་ནས་དོན་འདི་དག་ལ་བ ས་ནས་ ོད་དོ༎
༥༠ མིང་ལ་ཡོ་སེབ་ཟེར་བའི་ ོས་མི་བཟང་བོ་ག ང་ ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ༥༡ མི་ཚགས་ ི་ ོས་ཅི་དང་ཅི་
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ས་པ་ལ་མ་ གས་པར་བ ད་ཡོད། ཁོ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ཨ་རི་མ་ ཱ་ ོང་ ལ་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ན་པར་
་ཡི་ ལ་ ིད་ལ་རེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན། ༥༢ མི་དེ་པི་ལ་ འི་མ ན་ ་སོང་ནས། ཡེ་ འི་ ་ ས་བ ངས་ཏེ།

༥༣ ངས་ནས་གསོ་རས་ཞིབ་མོས་ག ད་ ེས། ག་ནང་ ་བ ོས་པའི་ ར་སའི་ནང་ ་བཞག དེའི་ནང་ ་
མི་གཅིག་ ང་ ར་འ ག་ ེད་མ་ ོང་ངོ་༎ ༥༤ ཉིན་དེ་ནི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ ེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་

ེབས་ལ་ཉེ།
༥༥ གལ་ལིལ་ ལ་ནས་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ ད་མེད་ མས་ ེས་ ་དེད་དེ་འོངས་པ་དང་།

ར་ ང་དང་ཡེ་ འི་ ་ ས་བདེ་བར་བཞག་འ ག་པ་མཐོང་བས། ༥༦ དེ་དག་ ིར་ལོག་ནས་ ི་བཟང་དང་
ོས་ ་ ་ ིག་ ས། དེ་དག་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར། བཀའ་ཡིག་བཞིན་ ་ངལ་གསོས་སོ༎

༢༤ གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོར་ ་རེངས་ཤར་བའི་ ས་ ། ད་མེད་དེ་དག་གིས་ ོན་
ནས་ ་ ིག་ ས་པའི་ ི་བཟང་ ེར་ཏེ། ར་ ང་གི་ ོར་ ེབས་པ་ན། ༢ ོ་དེ་ ར་ ོ་ནས་

འ ིལ་ཟིན་པ་མཐོང་། ༣ ཁོ་ཚ་ནང་ ་འ ལ་ཡང་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ ས་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ར། ༤ ཅི་ཡིན་ཆ་
མ་འཚལ་བར་ ས་པའི་ཚ། ོ་ ར་མི་གཉིས་གམ་ ་འ ེང་འ ག་ལ། ་བས་འོད་འ ིན་ ིས་མཆིས། ༥ ད་
མེད་ མས་ ག་ ེ། གདོང་ས་ལ་ ར་རོ༎ མི་དེ་གཉིས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ། ཅིའི་ ིར་གཤིན་པོའི་ ོད་ནས་གསོན་པོ་
འཚལ་བ་ཡིན། ༦ ཁོང་འདིར་མི་བ གས་ཏེ། ར་གསོན་ཟིན། ཁོང་ཉིད་གལ་ལིལ་ ལ་ན་བ གས་ ས་ ་

ོད་ཅག་ལ་ཅི་ག ངས་པ་དེ་ ན་པར་ ིས། ༧ དེ་གང་ཞེ་ན། མིའི་ ་བདག་ཉེས་ཅན་ ི་ལག་ ་ ད་དེ། ོང་
ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོང་བར་འ ར་ཡང་། ཉིན་ག མ་པར་ ར་གསོན་ངེས་ཞེས་པ་དེའོ་ཞེས་ ས་པས། ༨ ཁོ་ཚས་
ཡེ་ ས་ག ངས་པའི་བཀའ་ མས་ ན་པ་དང་།

༩ ར་ ང་གི་གནས་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ གས་ ས་བ ་གཅིག་པོ་དང་དེ་འ ོས་ ི་མི་
མས་ལ་བཤད། ༡༠ གས་ ས་ མས་ལ་བཤད་མཁན་ནི། མག་དལ་མ་ ་འབོད་པའི་མིར་ཡམ་དང་། ཡོ་ཡན་

ན་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་མ་མིར་ཡམ་དང་། ད་ ང་ཁོ་ཚའི་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ མས་ཡིན། ༡༡ ཁོ་
ཚའི་ ད་ཆ་ནི་དེ་ མས་ ིས་ཉོག་གཏམ་ ་ ོམ་ནས། ཡིད་མ་ཆེས་པར་བ ད་པ་དང་། ༡༢ པེ་ ོ་ཡར་ལངས་
ཏེ། ར་ ང་གི་ ོ་ ་སོང་ནས་མགོ་ ར་ཏེ་ནང་ ་བ ས་པ་ན། གསོ་རས་ཞིབ་མོ་ ོགས་གཅིག་ ་འ ག་པ་
མཐོང་ནས་ ིར་ལོག་ཅིང་། སེམས་ ་དོན་དེ་ལ་ངོ་མཚར་བར་ ར།

༡༣ ཉིན་དེར། གས་ ས་ མས་ལས་གཉིས་ ེ་བ་ཞིག་ ་ ིན། ེ་བ་དེའི་མིང་ལ་ ཱེ་མ་ཁོ་ཟི་ཟེར་ཞིང་།
ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་བར་ཐག་ ི་ལེ་བ ན་ ིས་ཆོད་ཡོད། ༡༤ དེ་གཉིས་ ིས་དོན་དེར་འ ད་པའི་ ལ་ཕན་ ན་
ལ་ལབ་ ིན་སོང་བ་དང་། ༡༥ ཕན་ ན་ལ་ལབ་ཅིང་ ི་བའི་ཚ་ན། ཡེ་ ་ ་དངོས་ ་དེ་གཉིས་ ི་གམ་ ་ ོན་
ནས། དེ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་ ང་། ༡༦ དེ་གཉིས་ ི་མིག་རིབ་འ ག་པས། ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་ཏོ༎
༡༧ ཡེ་ ས་དེ་གཉིས་ལ། ོད་གཉིས་ལམ་ ་ གས་པ་ནས་ཅི་བཤད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ ིས་པས། དེ་གཉིས་བ ད་
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པ་དང་གདོང་ལ་ ག་མདོག་ཤར་འ ག ༡༨ དེ་གཉིས་ལས་མིང་ལ་ ི་ལི་པ་ ་བ་དེས་ལན་ ། ོད་ནི་ཡེ་ ་
་ལེམ་ ི་མ ོན་པོ་ཞིག་ ེ། ཉིན་འདི་འགར་དེ་ ་དོན་ཅི་ ང་བ་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༩ ཡེ་
ས་དོན་ཅི་ ང་སོང་ཞེས་ ིས་པས། དེ་གཉིས་ ིས་འདི་ ད་ ། ན་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ འི་དོན་དེའོ༎ ཁོང་ནི་ ང་
ོན་པ་ཞིག་ ེ། ་དང་མི་སེར་ མས་ ི་མ ན་ ། ག ང་དང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ས་མ ་ཆེན་པོ་དང་
ན་ཡང་། ༢༠ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ངེད་ཅག་གི་དཔོན་པོས་ཁོང་ཉིད་བ ང་ ེ། ོག་ ིམས་བཅད་

ཅིང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཀལ། ༢༡ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ནམ་ཡང་རེ་ ོས་ ེད་ས་དང་། ད ི་སི་རལ་ ི་
དམངས་ མས་ ོབ་མཁན་དེ་ཁོང་ཉིད་ཡིན། དེ་ ར་ཡིན་པར་མ་ཟད། དོན་དེ་ བ་ཅིང་ད་ ་ཉིན་ག མ་
འགོར་ཟིན། ༢༢ དེ་མིན། ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཡོད་པའི་ ད་མེད་འགའ་ཡིས་ངེད་ཅག་ངོ་མཚར་ ་བ ག་

ང་། ཁོ་མོ་ཚ་ ་མོ་ནས་ ར་ ང་ཡོད་ས་དེར་ ིན་ ང་། ༢༣ ཁོང་གི་ ་ ས་མ་མཐོང་བས། ིར་འོངས་ནས་
ངེད་ཅག་ལ། ཕོ་ཉ་ ོན་པ་མཐོང་བ་དང་ཁོང་ ར་གསོན་པོར་ ར་ ལ་བཤད། ༢༤ ཡང་ངེད་ཅག་ལས་མི་
འགའ་ཞིག་ ར་ ང་གི་ ོགས་ ་སོང་བ་ན། ཅིར་འ ད་པ་ མས་ནི་ ད་མེད་ཚས་བཤད་པ་དང་འ ་ཡང་།
ཁོང་ཉིད་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ར་ཞེས་ ས། ༢༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ་འདི་ ད་ ། ན་ཞིང་ ོངས་པའི་མི་ མ་པ།

ང་ ོན་པས་བཤད་པའི་གཏམ་ མས་ལ། ོད་ཅག་ཡིད་ཆེས་ ེད་པའི་ ོ་ ལ་བའོ༎ ༢༦ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་འདི་
ར་བ ོངས་པ་དང་། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོང་ ་ཕེབས་པ་ནི་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

ག ངས། ༢༧ དེ་ནས་མོ་ཤེ་ནས་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ། ཁོང་རང་གི་ ོར་བཀོད་པའི་
བཀའ་ མས་དེ་དག་ལ་གསལ་བར་ ིད།

༢༨ ཁོ་ཚ་འ ོ་སའི་ ེ་བ་དང་ཉེ་བར་ ིན་ ང་། ཡེ་ ་ནི་ད་ ང་མ ན་ ་ཕེབས་ ིས་ཡོད་པ་ལ། ༢༩ དེ་
དག་གིས་ཁོང་ཉིད་བཙན་ ིས་བཀག་ ེ། འདི་ ད་ ། ད་ནི་ ས་མི་ ་ཞིང་། ཉི་མའང་ བ་རིར་ཡོལ་ལ་ཉེ་
བས། ོད་ཉིད་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ཡེ་ ་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་
བ གས་སོ༎ ༣༠ ན་ལ་བ གས་པའི་ ས་ལ་ ེབས་པ་ན། ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ ག་ ་བ ང་བ མས་ཏེ། གས་

ེ་ཆེ་ ས་ ེས། ེད་ ་མར་བགོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་གནང་། ༣༡ དེ་དག་གི་མིག་གསལ་བར་ ར་ནས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་
ཟིན་པས། ཡེ་ ་ ོ་ ར་ ་མི་མཐོང་བར་ ར། ༣༢ དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ། ལམ་བར་ ། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་
ག ང་བ ོད་པ་དང་། ངེད་ཅག་ལ་དམ་པའི་ག ང་རབ་འ ིད་པའི་ ས་ ། ངེད་ཅག་གི་སེམས་ཚ་ལམ་ལམ་

ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།
༣༣ དེ་དག་ ར་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་ ིར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ལོག་པས། གས་ ས་བ ་གཅིག་པོ་དང་ཁོ་ཚ་

དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་མཉམ་ ་འ ས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ༣༤ འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་དངོས་གནས་
ར་གསོན་འ ག་ ེ། ཤི་མོན་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ཏོ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༣༥ མི་དེ་གཉིས་ ིས་ལམ་ ་དོན་

གང་ལ་འ ད་པ་དང་། བག་ལེབ་ ར་ ར་བགོ་བའི་ཚ་ཁོ་གཉིས་ ིས་ཇི་ ར་ཞལ་ངོ་ཟིན་པའི་ ལ་ མས་
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ཐེངས་གཅིག་བཤད་དོ༎
༣༦ དེ་ ར་བཤད་པའི་ བས་ ། ཡེ་ ་ ་དངོས་ ་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་འ ེང་ ེ། ོད་ཅག་བདེ་བར་ ོན་

ཞེས་ག ངས། ༣༧ འོན་ ང་ཁོ་ཚ་དངངས་ཤིང་ ག་ ེ། མི་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མཐོང་བར་ མ་པ་ན། ༣༨ ཡེ་ ས་
འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་སེམས་ ལ་ ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་སེམས་ལ་དོགས་པ་ ེས་པ་ཡིན།
༣༩ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ལག་པ་དང་། ངའི་ ང་བ་ལ་ ོས་དང་། བདག་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད་ངེས། བདག་ལ་
རེག་རེག་ ོས་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་ལ་ཤ་དང་ ས་པ་མེད། ོད་ཅག་གིས་ ོས་དང་། བདག་ལ་ཡོད་པ་འདིའོ་
ཞེས་ག ངས། ༤༠ དེ་ ར་ག ངས་ ེས། ལག་པ་དང་ ང་བ་དེ་དག་ལ་བ ན། ༤༡ ཁོ་ཚ་དགའ་ཡང་ཡིད་མ་
ཆེས་ཤིང་ངོ་མཚར་བ་ལ། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཡོད་ས་འདིར་ཟས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ ིས་པས། ༤༢ དེ་
དག་གིས་ཁོང་ལ་ཉ་བ ེགས་མ་ཞིག་ ལ།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ད་ ང་ ང་ ི་ཞིག་ ང་ ལ་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༤༣ ཁོང་གིས་དེ་ ར་ ངས་ནས། དེ་དག་གི་མ ན་ནས་བཞེས་སོ༎

༤༤ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། འདི་ནི་བདག་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པའི་ཚ། ོད་ཅག་ལ་
བཤད་པའི་གཏམ་ཡིན། དེ་གང་ཞེ་ན། མོ་ཤེའི་ ིམས་ གས་དང་། ང་ ོན་པའི་དཔེ་ཆ་དང་། ག ང་མ ར་

ི་རབ་ ེད་ ་བཀོད་པ་ལས་བདག་གི་ ོར་བ ན་པ་ མས་མངོན་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས། ༤༥ དེ་ ར་ཡེ་
ས་དེ་དག་གི་སེམས་ ོ་ ེས་ནས། དེ་དག་ལ་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་དོན་ ོགས་པར་ ས། ༤༦ ཡང་དེ་དག་

ལ་འདི་ ད་ ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཱ་ཤི་ཀ་བ ོངས་པར་འ ར་ལ། ཉིན་ག མ་པར་ ར་གསོན་པར་འ ར།
༤༧ དེ་མིན་ཁོང་གི་མཚན་གོང་ ་བ ར་ནས་འ ོད་བཤགས་དང་ཉེས་པ་སེལ་བའི་བཀའ་ མས་བ ག་
དགོས། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ག་དགོས། ༤༨ ོད་ཅག་ནི་དོན་འདི་དག་གི་དཔང་བོ་
ཡིན། ༤༩ བདག་གིས་བདག་གི་ཡབ་ ིས་ཅི་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་དབབ་དགོས། ོད་ཅག་
གིས་མཁར་ནང་ ་ ག་དགོས། ེང་ནས་ ེབས་པའི་ ས་པ་ཐོབ་རག་བར་ ་ ག་དགོས་ཞེས་ག ངས།

༥༠ ཡེ་ ས་དེ་དག་བེད་ཨན་ ཱའི་ཁ་གཏད་ ་ ིད་ནས། ག་ཡར་བཏེགས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཤིས་པ་བ ལ།
༥༡ ཤིས་པས་ ོལ་བའི་ བས་ ། ཁོང་ཉིད་དེ་དག་དང་ཁ་ ལ་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ངས།

༥༢ དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་ ས་ ག་ ལ་ཅིང་། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ིར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ལོག་ ེ།
༥༣ ན་ ་གནས་དམ་པར་ ་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་ ིན་བ ད་དོ༎ ༎



ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་།

༡ ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཡོད་དེ། བཀའ་ནི་ ་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་། བཀའ་ནི་ ་ཡིན། ༢ བཀའ་
འདི་ནི་ཐོག་མར་ ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཡིན། ༣ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་དེས་བཀོད་པ་ཡིན་པས།

བཀོད་ཟིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དེས་བཀོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་ལ། དེ་མེན་ན་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎
༤ ཚ་ ོག་ནི་དེའི་ཁོང་ ་ཡོད་ལ། ཚ་ ོག་ནི་མིའི་འོད་ཡིན། ༥ འོད་ ན་པའི་ནང་ ་འ ོས་ན། ན་པ་དེ་

ལས་ ལ་བར་མི་ ས།
༦ ་ཡི་ ང་ནས་མངགས་འོངས་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་མིང་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ཟེར། ༧ མི་འདི་ནི་དཔང་

བོ་ ེད་ ་འོངས་པ་ ེ། འོད་ ི་དཔང་བོ་ ས་ནས་མི་ མས་ཡིད་ཆེས་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༨ ཁོ་ནི་འོད་དེ་མིན་
ཡང་། འོད་དེ་ལ་དཔང་བོ་ ེད་པར་འོངས་པ་ཡིན། ༩ འོད་དེ་ནི་འོད་དངོས་ཏེ། འཇིག་ ེན་ ་ ེས་པའི་མི་

མས་གསལ་བར་ ེད་པ་ཡིན། ༡༠ ཁོང་འཇིག་ ེན་ ་ཡོད་ཅིང་། འཇིག་ ེན་ཡང་ཁོང་གིས་བཀོད་པ་ཡིན་
ང་། འཇིག་ ེན་འདིས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ ིན་མི་འ ག ༡༡ ཁོང་རང་ ལ་ ་ ེབས་ ང་། རང་གི་མི་ མས་ ིས་

ཁོང་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་ ིན་མི་འ ག ༡༢ ཁོང་ ེ་ལེན་ ེད་མཁན་ནམ། ཁོང་གི་མིང་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ཚར་ཁོང་
གིས་དབང་ཆ་ ོད་ཅིང་། ་ཡི་ ་ ་མོར་ ར་པ་ཡིན། ༡༣ ཤ་ ག་ལས་ བ་པའི་མིའི་ ་ ག་ མས་ནི། རང་

ང་ལས་ ེ་བ་མིན་ལ། མིའི་ཞེ་འདོད་འམ་བཟའ་ཚང་གི་འདོད་པ་བཞིན་དེ་པས་ ང་མིན་པར། ་ལས་ ང་
བ་ཡིན། ༡༤ བཀའ་ནི་ཤ་ ག་གི་ ང་བོར་ ར་ནས་ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཡོད་ཅིང་། གས་ ེ་དང་བདེན་དོན་

ིས་བཅང་ནས་ཡོད། ངེད་ཅག་གིས་ ང་དེའི་འོད་མཐོང་ ོང་ ེ། དེ་ནི་ཡབ་ ི་ ས་གཅིག་ འི་གཟི་འོད་
ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ཡོ་ཧ་ནན་ནི་དེའི་དཔང་བོར་ ར་ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ངས་ ོན་ཆད་བཤད་
པ་དེ་ཡིན། གང་ཞེ་ན། ངའི་ ེས་ནས་ཕེབས་པར་འ ར་བ་དེ། ངའི་ ོན་ ་གནས་པར་འ ར། ཁོང་ནི་ཐོག་
མ་ནས་ངའི་ ོན་ལ་ ེས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ་ཞེས་ ས། ༡༦ ཁོང་གི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ གས་ ེ་ལས། ངེད་
ཅག་ལ་ཅི་ཡང་ཐོབ་པར་མ་ཟད། ིན་ བས་ཡང་དང་ཡང་ ་ཐོབ་པ་ཡིན། ༡༧ ིམས་ གས་ནི་མོ་ཤེ་བ ད་
ནས་བ གས་པ་ཡིན་ལ། གས་ ེ་དང་བདེན་དོན་ཐམས་ཅད་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་འོངས་པ་ཡིན། ༡༨ མི་

ས་ ང་ ་མཐོང་མ་ ོང་ཡང་། ཡབ་གང་དེའི་ཕང་བར་བ གས་པའི་ ས་གཅིག་ ས་ཁོང་མངོན་ ་འ ག་
པ་ཡིན།

༡༩ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་གང་ལ་དཔང་བོ་ ས་པའི་ ལ་གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་ ར། ཡ་ ་ ་བས་ཡེ་ ་ ་
ལེམ་ནས་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝེ་བ་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་སར་བཏང་ནས། ཁོ་ལ། ོད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༢༠ ཁོས་
གསལ་བར་བཤད་པ་ལས། གསང་བར་མི་ ེད་པས། ང་ ཱ་ཤི་ཀ་མིན་ཞེས་གསལ་བོར་བཤད། ༢༡ ཡང་དེ་དག་
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གིས་ཁོ་ལ། འོ་ན། ོད་ ་ཡིན། ཨེ་ལི་ ཱ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་ང་དེ་མིན་ཞེས་བཤད། ང་ ོན་པ་དེ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་དེ་ཡང་མིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༢༢ དེ་ནས་དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། དོན་དངོས་
ཐོག་ ོད་ ་ཡིན༎ ངེད་ཅག་གིས་ ང་ངེད་ཅག་མངགས་མཁན་ལ་ལན་གདབ་དགོས། ོད་རང་གིས་ཤོད་
དང་། ོད་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༣ ཁོས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་དབེན་ ོང་ ་ ད་ཆེན་པོས། གཙ་བོའི་ཕེབས་
ལམ་ ང་བོར་ ོངས་ཟེར་མཁན་ཏེ། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱས་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༤ མི་དེ་དག་ནི་ཕ་

་ཤི་བ་ མས་ ིས་མངགས་པ་ཡིན་ཏེ།༼ཡང་ན། མངགས་མཁན་ནི་ཕ་ ་ཤི་བ་ཡིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
༢༥ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་ཨེ་ལི་ ཱ་མིན་ལ། ང་ ོན་པ་ཡང་མིན་ན། ཅིའི་ ིར་ ས་གསོལ་
བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༢༦ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ལན་ ། ང་ནི་ ས་ ས་གསོལ་མཁན་ཙམ་ཡིན། འོན་ ང་། ོད་ཅག་གི་

ོད་ ་ ེས་ ་ཞིག་འ ེང་ཡོད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ ིན་མི་འ ག ༢༧ དེ་ནི་ངའི་ ེས་ནས་འ ོན་པར་
འ ར་བ་དང་། ང་ནི་ཁོང་གི་ མ་ ོག་ ོལ་མཁན་ འང་མི་འོས་ཞེས་ ས། ༢༨ འདི་ནི་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་
ཕ་རོལ་ ི་བེད་ཨན་ ཱ་ ེ།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་བེད་ཨེད་པ་ ཱ་ཞེས་བཀོད་འ ག༽ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ས་གསོལ་
བའི་ ལ་ ་དཔང་བོ་ ས་པ་ཡིན།

༢༩ ི་ཉིན། ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ཡེ་ ་ཁོའི་སར་ཕེབས་པ་དང་འ ད་ནས། འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ་ཡི་ ་
་ ེ། འཇིག་ ེན་པའི་ཉེས་པ་སེལ་མཁན་༼ཡང་ན། འ ར་མཁན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽དེའོ༎ ༣༠ འདི་ནི་

ངས་ ོན་ཆད་བཤད་པ་དེ་ཡིན། གང་ཞེ་ན། ེས་ ་ཞིག་ངའི་ ེས་ནས་ཕེབས་ཡིན་ ང་། ངའི་ ོན་ ་གནས་
པར་འ ར། ཁོང་ནི་ཐོག་མ་ནས་ངའི་ ོན་ལ་བ གས་པ་ཡིན། ༣༡ ངས་ ོན་ཆད་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་མོད།
འོན་ ང་ཁོང་ཉིད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་གསལ་བོར་མངོན་པར་འ ར་བ་ཡིན་པས། བདག་ནི་མི་ མས་ལ་

ས་ ས་གསོལ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༢ ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་ནི་དཔང་བོ་ ས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ངས་ ོན་ཆད་དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ནི། ག་རོན་ཞིག་དང་འ ་བར་ནམ་མཁའ་ནས་ ོན་ཏེ། ཁོང་གི་ ་ལ་བབས་པ་མཐོང་ ང་།
༣༣ ངས་ ོན་ཆད་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་ ང་། ང་རང་ ས་ ས་གསོལ་མཁན་ ་མངགས་པ་དེས། ང་ལ། ོད་

ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ནས་ ོན་ཏེ། འི་ ་ལ་བབས་པ་མཐོང་ན། དེ་ནི་ གས་ཉིད་ ིས་ ས་
གསོལ་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༤ ངས་མཐོང་ ང་བས། འདི་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ས་ཞེས་

ས༎
༣༥ ཡང་དེའི་ ི་ཉིན། ཡོ་ཧ་ནན་ཉེ་གནས་གཉིས་དང་མཉམ་ ་དེ་ ་འ ེང་འ ག་པ་ལ། ༣༦ ཡེ་ ་ཕེབས་

པ་མཐོང་ནས། འདི་ ད་ ། ོས་དང་། འདི་ནི་ ་ཡི་ ་ འོ་ཞེས་ ས། ༣༧ ཉེ་གནས་གཉིས་ ིས་ཁོའི་གཏམ་
དེ་ཐོས་ནས། ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས། ༣༨ ཡེ་ ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་དེ་དག་ ེས་ ་འོངས་པ་གཟིགས་ནས། དེ་
གཉིས་ལ། ོད་ཚར་ཅི་མཁོ་ཞེས་ ིས་པས། དེ་གཉིས་ ིས་འདི་ ད་ ། ལ་ ཱི་ལགས། ེད་གང་ ་བ གས་སམ་
ཞེས་ ས་པ་ལ།༼ལ་ ཱི་ནི། ོབ་དཔོན་ ི་དོན་ཡིན།༽ ༣༩ ཡེ་ ས་ ོད་གཉིས་ ིས་ཤོག་དང་མཐོང་འོང་ཞེས་
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ག ངས་པས། དེ་གཉིས་ཁོང་ཉིད་གང་ ་བ གས་སར་སོང་ནས། ཉིན་གང་བོར་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ད་པ་
དང་། དེ་ ས་ ་ཚད་བ ་བ་ཙམ་ཡིན། ༤༠ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་གཏམ་ཐོས་ནས་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མི་དེ་
གཉིས་ལས། གཅིག་ནི་ཤི་མོན་པེ་ ོའི་ ་བོ་ཨན་ ེ་ཨ་ཡིན། ༤༡ ཨན་ ེ་ཨ་ཡིས་ ོན་ལ་རང་གི་ ་བོ་ཤི་མོན་
བཙལ་ནས། ཁོ་ལ། ངེད་ཅག་མ་ཤ་ ཱ་དང་མཇལ་ ང་ཞེས་ ས་ཏེ།༼མ་ཤ་ ཱ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽
༤༢ དེ་ ིད་ནས་ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་། ཡེ་ ས་དེ་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ་ཤི་
མོན་ཡིན།༼ཡོ་ཧ་ནན་ལ་མད་ ཱའི་འ ིན་བཟང་ ་ཡོ་ན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོད་ལ་ཀེ་ ཱ་ཞེས་བོས་ཤིག་ཅེས་
ག ངས།༼ཀེ་ ཱ་ནི་པེ་ ོ་ཞེས་པའོ༎༽

༤༣ ཡང་དེའི་ ི་ཉིན། ཡེ་ ་གལ་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་པའི་དགོངས་པའི་ལམ་བར་ ། ཕི་ལིབ་དང་འ ད་
ནས། དེ་ལ། བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༤༤ ཕི་ལིབ་ནི་ ཱེད་ཙ་ཡི་ ་བ་ཡིན་ལ། ཨན་ ེ་ ཱ་
དང་པེ་ ོ་དང་ ལ་ ོགས་གཅིག་པ་ཡིན། ༤༥ ཕི་ལིབ་ ིས་ ་ཐན་ཨེལ་བཙལ་ནས། དེ་ལ། མོ་ཤེས་ ིམས་

གས་ ་ ིས་པ་དང་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་བཀོད་པའི་ ེས་ ་དེ་ལ་ངེད་ཅག་འཇལ་ ང་། དེ་ནི་ཡོ་སེབ་
ི་ ་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ འོ་ཞེས་ ས། ༤༦ ་ཐན་ཨེལ་ ིས་དེ་ལ། ་ཙ་རེད་ལས་བཟང་བོ་ཞིག་འ ང་ ིད་

དམ་ཞེས་བཤད་པ་ལ། ཕི་ལིབ་ ིས་ ོད་ཤོག་དང་མཐོང་འོང་ཞེས་ ས། ༤༧ ཡེ་ ས་ ་ཐན་ཨེལ་འོངས་པ་
གཟིགས་ནས། ཁོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། འདི་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ངོ་མ་ཞིག་ ེ། སེམས་ ་གཡོ་ ་མི་འ ག་
ཅེས་ག ངས། ༤༨ ་ཐན་ཨེལ་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ེད་ ིས་ང་གང་ནས་ངོ་ཤེས་སམ་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་ ས་ལན་

། ཕི་ལིབ་ ིས་ ོད་ལ་འབོད་པ་མ་བཏང་བའི་ ོན་ ། ོད་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ ་འ ག་ ེ། བདག་གིས་
ོད་མཐོང་ ང་ཞེས་ག ངས། ༤༩ ་ཐན་ཨེལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ལ་ ཱི་ལགས། ེད་ནི་ ་ཡི་ ས་དང་། ེད་

ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥༠ ཡེ་ ས་དེ་ལ། བདག་གིས་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ ་ ོད་མཐོང་ ང་
ཞེས་བཤད་པ་ཙམ་ལས་ ང་ ོད་རང་དད་སེམས་ ེས་པ་ཡིན་ནམ། ེད་ ིས་དེ་ལས་ ང་ཆེ་བའི་མཛད་པ་
མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༥༡ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། མ་འོངས་པར་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ཁ་ ེས་ནས། ་ཡི་ཕོ་ཉ་མིའི་ ་བདག་གི་ ས་ ེང་ནས་ཡར་
འ ོ་མར་འོང་ ེད་པ་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢ ཉིན་ག མ་པར། གལ་ལིལ་ ལ་ ི་ཀ་ ་ ་བག་ ོན་ཞིག་ཡོད་ལ། ཡེ་ འི་ མ་ཡང་དེ་ ་འ ག ༢ ཡེ་
་དང་ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ང་ ོན་མོ་དེར་གདན་འ ེན་ ས་སོ༎ ༣ ཆང་འ ང་ཚར་བས། ཡེ་

འི་ མ་ ིས་ཁོང་ལ། ཁོ་ཚར་ཆང་མི་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མ་ཆེན་ལགས།༼མ་ཡིག་
་ ད་མེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ བདག་དང་ ོད་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། བདག་གི་ ས་ལ་ད་ ང་མ་རན་ཞེས་

ག ངས་པས། ༥ ཁོང་གིས་ མ་ ིས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་བ ོས་ན། ོད་ཅག་གིས་དེ་
ར་ བས་ཤིག་ཅེས་ ས།
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༦ ཡ་ ་ འི་གཙང་ འི་ གས་ ོལ་བཞིན་ ། དེར་ ོའི་ ་མ་ ག་བ ར་འ ག་ཅིང་། ོའི་ ་མ་རེའི་
ནང་ ་ ་ཟོ་བ་གཉིས་ནས་ག མ་ཤོང་བར་འ ག ༧ ཡེ་ ས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ་མ་ མས་ ས་ཁོངས་
ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ཁོ་ཚས་ ་མའི་ཁ་གང་རག་བར་ ་ ས་བཀང་ངོ་༎ ༨ ཡང་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ད་ ་
དེ་ལས་བ ས་ཏེ། ོན་མོར་བཀོད་འདོམས་ ེད་མཁན་དེར་ ིན་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པས། ཁོ་ཚས་དེ་ ར་ ས།
༩ ོན་མོའི་བཀོད་འདོམས་པས་ ་ཆང་ ་འ ར་བ་དེ་ཁ་ལ་རེག་ཙམ་ ས་ ང་། དེ་ཇི་ ར་འོངས་པ་མི་
ཤེས་ཏེ། ་འ ་མཁན་གཡོག་པོ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་ ས་ ང་མི་ཤེས་སོ༎ ོན་མོར་བཀོད་འདོམས་ ེད་མཁན་
དེས་མག་གསར་བོས་ནས། ༡༠ དེ་ལ། གཞན་ ིས་ཐོག་མར་ཆང་བཟང་བོ་འ ེན་པ་དང་། མ ོན་པོ་ མས་

ིས་ཚམས་པར་མ ང་ ེས། ད་གཟོད་ཞན་པ་དེ་འ ེན་ཡང་། ོད་ ིས་ཆང་བཟང་བོ་ད་ འི་བར་ ་བཞག་
འ ག་ཅེས་ ས། ༡༡ འདི་ནི་ཡེ་ ས་བ ན་པའི་ ད་མཚར་བའི་ ས་དང་པོ་དེ་ཡིན་ལ། གལ་ལིལ་ ལ་ ི་ཀ་

་ ་བ ན་པ་ཡིན། དེ་ལས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་མངོན་ཞིང་། ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ཁོང་ལ་དད་སེམས་
ན་པར་ ར་ཏོ༎

༡༢ དོན་དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ་ཁོང་གི་ མ་དང་། ན་ ་དང་། གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་ཀ་ཕར་ ་
མ་ ་ཕེབས་ནས། དེ་ ་ཉིན་འགར་ཞག་བ གས་གནང་།

༡༣ ཡ་ ་ ་བའི་བ ོལ་ ོན་ལ་ཉེ་བར་ ིན་པ་ན། ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས། ༡༤ གནས་དམ་པའི་ནང་
་བ་ ང་དང་། ག་དང་། ག་རོན་འཚང་མཁན་ཡོད་ཅིང་། དེ་མིན་ད ལ་ལོར་བ ེ་མཁན་པ་ མས་དེར་

བ ད་འ ག་པ་གཟིགས་ནས། ༡༥ ཡེ་ ས་ཐག་པ་ ག་ ་བ ས་ཏེ། བ་ ང་དང་ ག་ མས་གནས་དམ་པ་
ནས་ ིར་བ ད་པ་དང་། ད ལ་ལོར་བ ེ་མཁན་ མས་ ི་ད ལ་ལོར་གཏོར་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཅོག་ཙ་ ེལ་
བར་ ས། ༡༦ ཡང་ ག་རོན་འཚང་མཁན་ མས་ལ། དངོས་པོ་འདི་དག་ ིར་ ེར་ཅིག བདག་གི་ཡབ་ ི་
གནས་དམ་པ་ཉོ་འཚང་གི་གནས་ ་ ་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས། ༡༧ ཁོང་གི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ཞལ་ཆད་ ི་

ེང་ ། བདག་ནི་ ེད་ ི་གནས་དམ་པའི་ཆེད་ ་སེམས་འཚག་ ེ། མེ་ ེག་པ་བཞིན་ ་ ེད་དོ་ཞེས་པ་དེ་
ཡིད་ལ་ ན་པས།

༡༨ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ། ེད་ལ་དོན་འདི་དག་བ བས་པས་དབང་ཆ་ ན་པ་བདེན་དཔང་ ་
ཆེད། ངེད་ཅག་ལ་ ད་མཚར་བའི་ གས་ཅི་ཞིག་ ོན་པར་ ་ཞེས་ ས། ༡༩ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་
གནས་དམ་པ་འདི་བཤིག་དང་། བདག་གིས་ཉིན་ག མ་ལ་ ར་བཞེངས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས། ༢༠ ཡ་

་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། གནས་དམ་པ་འདི་ནི་ལོ་ཞེ་ ག་རིང་ལ་བཞེངས་པ་ཡིན་པས། ེད་ ིས་ཉིན་
ག མ་ལ་བཞེངས་པར་ ས་སམ་ཞེས་ ས། ༢༡ འོན་ ང་ཡེ་ འི་ག ང་དེ་ནི། ཁོང་གི་ ་ ས་གནས་དམ་པར་

ས་ཆོག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན། ༢༢ དེ་བས་ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པའི་ ེས་ ། གས་ ས་ མས་ ིས་
ཁོང་གི་ག ང་དེ་ ན་ཞིང་། དམ་པའི་ཞལ་ཆད་དང་ཡེ་ འི་ག ང་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ར།
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༢༣ ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་བ ོལ་ ོན་ལ་རོལ་བའི་ ས་ ། མི་མང་པོས་ཁོང་གི་ཡ་མཚར་པའི་ གས་དེ་
མས་མཐོང་ནས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཡིད་ཆེས་སོ༎ ༢༤ ཡིན་ནའང་། ཡེ་ ས་རང་ཉིད་དེ་དག་ལ་ ོད་པར་མི་
། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ ས་ཡོད་ལ། ༢༥ ་ཡང་ འི་དཔང་བོ་ ་མི་དགོས་ཏེ། ཁོང་གིས་

མིའི་སེམས་ ་ཅི་ ན་པ་མ ེན་ ས་པས་སོ༎

༣ ཕ་ ་ཤི་བ་མིང་ལ་ ི་ཀོ་དེམ་ ་འབོད་པའི་ཡ་ ་ འི་དཔོན་པོ་ཞིག་ཡོད། ༢ མི་དེ་མཚན་མོའི་ ས་ ་
ཡེ་ འི་ ང་ ་འོངས་ནས། ལ་ ཱི་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ནི་ ་ཡི་ ང་ནས་ཕེབས་པའི་ ོབ་དཔོན་

ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་བ ན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་འདི་ནི། ་དང་མཉམ་
་བ གས་པ་མིན་ན། མི་ ས་ ང་ ོན་པར་མི་ ས་ཞེས་ ས། ༣ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་
་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ནི། མི་ ར་ ེས་པ་མིན་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་མཐོང་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།

༤ ི་ཀོ་དེམ་ ིས་འདི་ ད་ ། མི་ ས་པར་ ར་ ེས། ར་ཇི་ ར་ ེས་སམ། ཡང་བ ར་ཨ་མའི་མངལ་
་ གས་ནས་ ར་ ེ་མི་ཟིད་པ་ཡིན། ༥ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་

ཞིག་ལ། མི་ནི་ ་དང་ གས་ཉིད་ལས་ ེས་པ་མིན་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་མི་ ས། ༦ ཤ་ ག་ལས་ ེས་
པ་ནི་ཤ་ ག་དང་། གས་ཉིད་ལས་ ེས་པ་ནི་ གས་ཉིད་ཡིན། ༧ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ར་ཡང་ ེ་དགོས་
ཞེས་ ས་ན། ོད་ཅག་ངོ་མཚར་མི་དགོས། ༨ ང་ནི་རང་དགར་ ་ཞིང་། ོད་ ིས་ ང་ ་ཐོས་ ང་གང་
ནས་ག ག་པ་མི་ཤེས་ལ། གང་ ་ག ག་པའང་མི་ཤེས་པས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ེས་པ་ མས་ ང་དེ་
བཞིན་ནོ༎

༩ ི་ཀོ་དེམ་ ིས་ཁོང་ལ། དོན་དེ་ ིད་དམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༠ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ནི་ད ི་སི་རལ་ ི་
ོབ་དཔོན་ཞིག་ཏེ། ད་ ང་དོན་དེ་མི་ཤེས་སམ། ༡༡ བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ།

ངེད་ཅག་གིས་བཤད་པ་འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་པ་ མས་ཡིན། ངེད་ཅག་དཔང་བོར་ ེད་པ་ནི་ངེད་ཅག་
གིས་མཐོང་བ་ མས་ཡིན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་ང་ཚས་དཔང་བོ་ ས་པ་དང་ ་ལེན་པར་མི་འདོད།
༡༢ བདག་གིས་ ོད་ཚར་ས་ ེང་གི་ ་བ་ མས་བཤད་པ་དེར་ཡང་ ོད་ཅག་ཡིད་མི་ཆེས་ན། ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ི་ ་བ་ མས་བཤད་ན། ཡིད་ཆེས་ ས་སམ། ༡༣ གནམ་ནས་མར་བབས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ན་ཡོད་པའི་མིའི་ ་བདག་ལས། གཞན་ ་ཡང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འཕགས་མི་ ས། ༡༤ མོ་ཤེས་
ཐང་ ོང་ ་ ལ་ཇི་ ར་བཏེགས་པ་བཞིན་ ། མིའི་ ་བདག་ ང་གཞན་ ིས་དེ་ ར་བཏེགས་ནས། ༡༥ ཁོང་
ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས།༼ཡང་ན། ཡིད་ཆེས་ཡོད་
མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་ལས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༡༦ ་ནི་
འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་དགའ་བས། ཁོང་གི་ ས་གཅིག་ ་ཡང་ཁོ་ཚར་གནང་ ེ། ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་
ཚར་འཆི་བ་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་རང་གི་ ས་
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འཇིག་ ེན་ ་མངགས་པ་ནི། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ཉེས་འགེལ་༼ཡང་ན། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་
གཅོད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་དེས་ ོབ་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༨ ཁོང་
ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་མིར་ཉེས་པ་འགེལ་མི་ ིད་ ང་། ཡིད་མི་ཆེས་པའི་མིར་ཉེས་པ་བཀལ་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དེས་ ་ཡི་ ས་གཅིག་ འི་མཚན་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཡིན། ༡༩ འོད་འཇིག་ ེན་ ་ ེབས་ ང་། འཇིག་ ེན་པ་
རང་གི་ ོད་པ་ངན་པའི་ བས་ ིས་འོད་ལ་མི་དགའ་བར། ན་ནག་ལ་དགའ་བར་ ེད། དེ་དག་ལ་ཉེས་པ་
འགེལ་བའི་གནད་འདི་ལ་ ག་གོ། ༢༠ ངན་པར་ ོད་མཁན་ མས་ནི་འོད་ལ་ ང་ཞིང་། འོད་དང་ ་ལེན་
པར་མི་ ་ ེ། ཁོའི་ ་ ོད་ལ་བཀའ་བ ོན་ཕོག་པར་འཇིགས་པ་ཡིན་ ིད། ༢༡ འོན་ ང་། བདེན་དོན་ ོང་
མཁན་ མས་ ིས་འོད་དང་ ་ལེན་པར་ ་ ེ། ཁོའི་ ་ ོད་ནི་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ ོན་ ིར་ཡིན་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༢༢ དོན་དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ ་ཕེབས་ནས། དེ་ ་བ གས་ཤིང་ ས་
གསོལ་ཏོ༎ ༢༣ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ཱ་ལེམ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཨེ་ནོན་ ་ ས་མཛད། དེ་ ་ ་མང་པོ་ཡོད་པས་མི་

མས་དེར་ ས་གསོལ་ ་ ེབས། ༢༤ དེ་ ས། ཡོ་ཧ་ནན་ད་ ང་བཙན་ ་བ ག་མེད།
༢༥ ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་དང་ཡ་ ་ ་བ་ཞིག་གི་དབར་ལ་གཙང་ འི་ ོར་ ི་ ོད་པ་ ང་ ེ། ༢༦ ཡོ་ཧ་

ནན་ ི་མ ན་ ་འོངས་ནས། འདི་ ད་ ། ལ་ ཱི་ལགས། ོན་ཆད་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོ་དན་གཙང་བོའི་ཕ་
རོལ་ ་ཡོད་ཅིང་། ོད་ ིས་དཔང་བོ་ ས་པའི་ ེས་ ་དེས་ད་ ་ ས་མཛད་ ིན་མཆིས་ལ། མི་ མས་ ང་
ཁོང་གི་ ོགས་ ་འ ོ་བཞིན་འ ག་ཅེས་ ས་པས། ༢༧ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ནས་གནང་བ་མིན་ན། མི་ལ་ཅི་ཡང་འཐོབ་མི་ ས། ༢༨ ངས་ ོན་ཆད་ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་མིན་ཏེ། ཁོང་གི་

ོན་ལ་མངགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཞེས་ ས་ ོང་། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་དཔང་བོ་ ས་ཆོག ༢༩ བག་གསར་
བ ་མཁན་ནི་མག་གསར་ཡིན། མག་གསར་ ི་གམ་ ་འ ེང་པའི་ ོགས་པོ་ མས་ ིས། ཁོང་ལ་ ག་ཅང་
ཉན་དགོས་ལ། མག་གསར་ ི་ ད་ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་ཤིན་ ་དགའ་བར་འ ར། ང་ཡང་དེ་ ར་དགའ་ཞིང་
ཚམ་མོ༎ ༣༠ ཁོང་ཉིད་དར་ཞིང་ ས་པ་དང་། ང་ཉམས་པར་འ ར་ངེས། ༣༡ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོན་
པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་ ེང་ ་བ གས་པ་དང་། ས་ནས་ ང་བ་དེ་ནི་ས་ལ་དབང་ཞིང་། ཁོས་ཅི་བཤད་
པ་དེ་ཡང་ས་ལ་དབང་བ་ཡིན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོན་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་ ེང་ ་བ གས་
ངེས། ༣༢ ཁོང་གིས་ཅི་གསན་པ་དང་ཅི་གཟིགས་པར་དཔང་བོ་མཛད་ ང་། ས་ ང་ཁོང་གི་དཔང་བོ་དེ་དང་

་མ་ ངས་པ་ཡིན། ༣༣ ཁོང་གིས་དཔང་བོ་མཛད་པ་དང་ ་ལེན་མཁན་དེ་ཡིས་ ་ནི་བདེན་པར་གནས་པ་
ར་ ོད་པ་ཡིན། ༣༤ ་ཡིས་མངགས་འོངས་པ་དེས་ ་ཡི་ག ང་བ ོད་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཁོང་
ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་བ་ལ་ཚད་མེད་པ་ཡིན། ༣༥ ཡབ་ནི་ ས་ལ་དགའ་བས། ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
ཁོང་གི་ལག་ ་གནང་ཟིན། ༣༦ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ཚར་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ས་
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ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཚར་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་མི་ ིད་དེ།༼མ་ཡིག་ ། མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ ེད་
པར་མི་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་ཡི་ གས་ ོ་བ་ཁོའི་ ས་ན་གཏན་ ་གནས་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤ གཙ་བོས་ ས་མཛད་དེ་ ེས་འ ང་པ་བ ས་པའི་ ལ་ནི། ཡོ་ཧ་ནན་ལས་ ང་མང་བ་ཕ་ ་ཤི་བ་
མས་ ིས་ཐོས་པས། ༢ ༼དོན་དངོས་ ། ཡེ་ ས་ ་དངོས་ ་ ས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གི་ གས་

ས་ མས་ ིས་ ས་གསོལ་བ་ཡིན།༽ ༣ ཡེ་ ས་དེ་ཐོས་ ེས། ཡ་ ་ ་དང་ཁ་ ལ་ནས། གལ་ལིལ་ ལ་ ི་
ོགས་ ་ཕེབས། ༤ ངེས་པར་ ་ས་མར་ ཱ་བ ད་ནས་འ ོ་དགོས་པས། ༥ མིང་ལ་སི་ཀར་ ་བའི་ས་མར་ཡའི་
ོང་ཞིག་ ་ཕེབས། དེ་ནི་ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་གི་ ་ཡོ་སེབ་ལ་ ིན་པའི་ ལ་དེ་དང་ཐག་ཉེའོ༎ ༦ དེ་ ་ཡ་ཀོབ་
ི་ ོན་པ་ཡོད་ལ། ཡེ་ ་ཞབས་ཐང་ ་བ ོད་པས་ ་ངལ་བར་ ར་ནས། ོམ་པ་དེའི་གམ་ ་བ གས། དེ་
ས་ ་ཚད་ ག་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ༧ ས་མར་ ཱའི་ ད་མེད་ཅིག་ ་ལེན་ ་འོངས་པས། ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་
ིས་བདག་ལ་ ་འ ང་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ག ངས། ༨ དེ་ ས། གས་ ས་ མས་ ོང་ ེ་ནང་ ་ཟས་ཉོ་ ་
ིན་པ་ཡིན། ༩ ས་མར་ ཱའི་ ད་མེད་དེས་ཁོང་ལ། ེད་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་པས། ཅིའི་ ིར་ངེད་ས་མར་ ཱའི་
ད་མེད་ཅིག་ལ་ ་ ོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། མ་གཞི་ཡ་ ་ ་དང་ས་མར་ ཱས་ཕན་ ན་འ ོ་འོང་མི་ ེད་པ་

ཡིན།
༡༠ ཡེ་ ས་ལན་ ། གལ་ ོད་ ིས་ ་ཡི་གནང་ ིན་དང་། བདག་ལ་ ་འ ང་ ་འ ག་རོགས་ཟེར་མཁན་

དེ་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ན། ོད་ ིས་ ་མོ་ནས་ཁོང་ལ་ ་བ་ ེད་ ིད་ལ། ཁོང་གིས་ ང་ ་མོ་ནས་ ོད་ལ་ ་
གསོན་པོ་ ེར་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ད་མེད་དེས་འདི་ ད་ ། ་ཞབས། ེད་ལ་ ་བ ་ ེད་མེད་ལ་ ོན་
པ་གཏིང་ཟབ་པས། ེད་ ིས་ ་གསོན་པོ་ཇི་ ར་ལེན་པར་ ། ༡༢ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ོན་པ་
འདི་ང་ཚར་བཞག་ཅིང་། ཁོ་དང་ཁོའི་ ། དེ་མིན་ ོ་ གས་ མས་ ིས་ ང་ ོན་པ་འདིའི་ ་འ ང་གིན་ཡོད་
པས། ེད་ནི་ཁོ་ལས་ ང་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༡༣ ཡེ་ ས་ལན་ ། ་འདི་འ ང་མཁན་ མས་ ར་ ོམ་
པར་འ ར་ཡང་། ༡༤ ས་བདག་གིས་གནང་བའི་ ་དེ་འ ང་ན་ནམ་ཡང་ ོམ་པར་མི་འ ར། བདག་གིས་
གནང་བའི་ ་ནི་སེམས་ ་ ་མགོ་ ་ ར་ཏེ། ས་གཏན་ ་བ ར་བ་མ་ཟད། མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཐོབ་
པར་ངེས་ཞེས་ག ངས།

༡༥ ད་མེད་དེས་འདི་ ད་ ། ་ཞབས། ་དེ་ང་ལ་གནང་ ེ། ང་ ོམ་ ་མི་འ ག་ལ། ས་ཐག་རིང་བོ་
འདིར་ ་ཡང་ལེན་ ་འོངས་མི་དགོས་པར་གནང་རོགས་ཞེས་ ས། ༡༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ོ་ག་
ཡང་འདིར་འབོད་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པ་ལ། ༡༧ ད་མེད་དེས་ང་ལ་ ོ་ག་མི་འ ག་ཅེས་ ས་པའ། ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། ོད་ལ་ ོ་ག་མེད་པ་ནི་བདེན་ནོ༎ ༡༨ ོད་ལ་ ོ་ག་ ་ཡོད་པ་དང་། ད་ ་ཡོད་པ་འདི་ནི་
ོད་ ི་ ོ་ག་མིན་པས། ོད་ ི་ ད་ཆ་དེ་ནི་བདེན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༡༩ ད་མེད་འདི་ ད་ ། ་ཞབས། ངས་
ེད་ ང་ ོན་པ་ཡིན་པ་ཤེས་སོ༎ ༢༠ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་རི་འདིའི་ ང་ ས་ ག་འ ལ་ཡང་། ོད་ཅག་
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གིས་ ས་ ག་འ ལ་བའི་ ལ་ནི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ཡིན་པར་ག ངས་ཞེས་ ས། ༢༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ད་
མེད་ལགས། ོད་ ིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ ིས་ཤིག ས་ནི་ ེབས་ལ་ཉེ། ོད་ཅག་གིས་ཡབ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་
བའི་ ལ་ནི་རི་མགོ་འདི་མིན་ལ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ༢༢ ོད་ཅག་གིས་ ས་ ག་འ ལ་ས་དེ་ ོད་
ཅག་གིས་ཤེས་མི་ ིད་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ ས་ ག་འ ལ་ས་དེ་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོག་

ོབ་པའི་ ིན་ལན་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ནས་འ ང་བ་ཡིན། ༢༣ ས་ནི་ ེབས་ལ་ཉེ་ ེ། ས་ད་ འོ༎ ཡབ་ལ་ ས་
ག་འ ལ་ ལ་དངོས་ནི། སེམས་དང་ངང་ ་ ང་བོས་ཁོང་ལ་ ས་ ག་ད ལ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡབ་

ལ་མཁོ་བ་ནི་འདི་ ་ འི་ ས་ ག་འ ལ་མཁན་ཡིན། ༢༤ ་ནི་ གས་ཉིད་༼ཡང་ན། ཅིག་ཅེས་པའི་ཡིག་
འ ་དེ་མེད།༽ཡིན་པས། ཁོང་ལ་སེམས་དང་ངང་ ད་ ང་བོས་ ས་ ག་ད ལ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༢༥ ད་མེད་དེས་འདི་ ད་ ། ངས་མིའི་ ཱ་ ཱ་༼དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀར་འབོད་པ་དེ་ཡིན།༽ཕེབས་པར་འ ར་བ་
དང་། ཁོང་ཉིད་ཕེབས་ནས་ངག་ཅག་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བོར་ག ངས་པར་འ ར་བ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས་
པས། ༢༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ལ་ ད་ཆ་འཆད་ ིན་པ་འདི་ནི་ཁོང་ངོ་ཞེས་ག ངས།

༢༧ བས་དེར་ གས་ ས་ མས་ ིར་ ེབས་པ་དང་། ཡེ་ ས་ ད་མེད་ཅིག་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་པ་
མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་ཡང་། ོད་ལ་ཅི་མཁོའམ། ཡང་ན་ ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་མོར་ག ང་ ེང་མཛད་པ་ཡིན་
ཞེས་ཟེར་མཁན་མ་ཕོད་དོ༎ ༢༨ ད་མེད་དེས་ ་ ོད་དེར་བཞག་ ེ། ོང་ ེ་ནང་ ་སོང་ནས། མི་ མས་ལ་
འདི་ ད་ ། ༢༩ ོད་ཅག་ཤོག་ལ་ ོས་དང་། ེས་ ་ཞིག་གིས་ངས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ག ང་ ང་
བས། འདི་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༣༠ མི་ མས་ ོང་ ེ་ལས་ ད་དེ། ཡེ་ འི་ ོགས་ ་སོང་ངོ་༎

༣༡ བར་ བས་དེར། གས་ ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ལ་ ཱི་ལགས། བཞེས་རོགས་གནོངས་ཞེས་ ས་པ་ལ།
༣༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ང་ལ་ ོད་ཅག་གིས་མི་ཤེས་པའི་ཟས་ཤིག་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༣༣ གས་ ས་ མས་

ིས་ཕན་ ན་ལ། ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཞལ་ཟས་ ལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་བའི་ཚ། ༣༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ །
བདག་གི་ཟས་ནི་བདག་མངགས་མཁན་གང་དེའི་དགོངས་གཞི་དང་། ཁོང་གི་འ ིན་ལས་འ བ་ ་ག ག་པ་
དེ་ཡིན། ༣༥ ོད་ཅག་གིས་ ོན་ ད་པར་ད་ ང་ ་བ་བཞི་དགོས་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མགོ་བཏེགས་ཏེ་ཞིང་ཐང་ ་ ོས་དང་། ལོ་ཏོག་ ིན་༼མ་ཡིག་ ། དཀར་བོར་ ར་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཟིན་པས་ ེག་ཆོག་གོ། ༣༦ ོན་ ད་མཁན་ལ་ ་ཕོགས་འཐོབ་ཅིང་། འ ་རིགས་ ་ ་ ས་
གཏན་ ་ཉར་ ས་པས། ཞིང་འདེབས་མཁན་དང་ ད་མཁན་མཉམ་ ་ ིད་པར་འ ར། ༣༧ ཁ་དཔེ་ལ། མི་
དེས་ཞིང་བཏབ་ན། མི་འདིས་ ོད་ ད་ཅེས་པ་དེ་བདེན་པར་འ ག ༣༨ བདག་གིས་ ོད་ཚ་རང་གིས་འབད་
པ་མ་ ས་པའི་འ ས་ ་ ད་པར་གཏང་བར་ ། གཞན་ ིས་འབད་པ་ ས་ན། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་ངལ་
འ ས་ལོངས་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས།

༣༩ ོང་ ེར་དེའི་ནང་གི་ས་མར་ ཱ་བ་ ོར་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ལ་དད་སེམས་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་མེད་
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དེས་འདི་ ད་ ། ངས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཤད་ ང་ཞེས་བདེན་དཔང་ ས་པ་ཡིན། ༤༠ དེ་
ནས་ས་མར་ ཱ་བ་ མས་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་ནས། ཁོང་ཉིད་ཁོ་ཚའི་ ལ་ ་བ གས་པར་ ས་པས། ཁོང་
ཉིན་གཉིས་ལ་དེ་ ་བ གས། ༤༡ ཡེ་ འི་བཀའ་ལ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་མང་ ་ ིན་པས། ༤༢ ད་མེད་དེ་
ལ། ད་ ་ངེད་ཅག་གིས་དད་སེམས་ ེད་པ་འདི། ོད་ ི་གཏམ་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། ངེད་ཅག་གིས་དངོས་

་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་ ོབ་པའི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཐོས་ཤིང་ཤེས་པས་ཡིན་ཞེས་ ས།
༤༣ ཉིན་གཉིས་ ི་ ེས་ ། ཡེ་ ་ ལ་དེ་དང་ ལ་ནས་གལ་ལིལ་ ལ་ ི་ ོགས་ ་ཕེབས། ༤༤ ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ ོན་པ་ནི་རང་གི་ ལ་ནས་གོང་ ་བ ར་མི་ ིད་ཅེས་བདེན་
དཔང་ ས་ཡོད། ༤༥ གལ་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་པ་ན། གལ་ལིལ་ ལ་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་གིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་

ས་མཚམས་ ང་བའི་ཚ་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ཡོད་པས། ཁོང་ལ་བ ་བ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་
དག་ ང་ཡར་སོང་ནས་ ས་མཚམས་བ ངས་པ་ཡིན།

༤༦ ཡང་ཡེ་ ་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ཀ་ ་ ེ། ཁོང་གིས་ ོན་ཆད་ ་ཆང་ ་བ ར་བའི་ ལ་ ་ཕེབས། དེ་ ་
ོན་ཆེན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོའི་ ་ནི་ཀ་ཕར་ ་ མ་ ་ནད་ ིས་བཏབ་ནས་ཡོད་པ་ལ། ༤༧ ཡེ་ ་ཡ་ ་ ་

ནས་གལ་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་པ་ཐོས་ཏེ། ཁོང་ལ་མཇལ་ ་ ེབས་ཤིང་། ཁོའི་ འི་ནད་གསོ་ ིར་ཁོང་ཉིད་ ས།
ཅིའི་ ིར་ཞེས་ན་ཁོའི་ ་འཆི་ལ་ཉེའོ༎ ༤༨ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ངོ་མཚར་བའི་ གས་དང་དོན་ཡ་མཚན་ཅན་མ་
མཐོང་ན། ོད་ཅག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༤༩ ོན་ཆེན་དེས་འདི་ ད་ ། ་ཞབས་
ལགས། ངའི་ ་མ་ཤི་པའི་ ོན་ལ་ ེད་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༥༠ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ིར་སོངས་ཤིག ོད་

ི་ ་གསོན་ཏོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། མི་དེས་ཡེ་ འི་ག ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་ ིར་ལོག ༥༡ མར་འ ོ་བའི་ཚ་
ན། ཁོའི་གཡོག་པོ་བ ་ ་འོངས་ཏེ། ཁོའི་ ་གསོན་ཏོ་ཞེས་བཤད། ༥༢ ཁོས་ ས་ནམ་ཞིག་ཇེ་བཟང་ ་ ར་བ་
རེད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ཁ་སང་ ི་ ོ་ ་ཚད་བ ན་པའི་ ང་ཚ་བ་ཞི་བར་ ར་ཞེས་ ས། ༥༣ ཁོས་

ས་དེ་ནི་ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་ ་གསོན་ཏོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ས་དང་ཁེལ་འ ག་པ་ཤེས་པས། ཁོ་དང་
ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོ་ཁོང་ལ་དད་སེམས་ ེས་པར་ ར། ༥༤ འདི་ནི་ཡེ་ ས་གལ་ལིལ་ ལ་ ་མཛད་པའི་ངོ་
མཚར་བའི་ གས་གཉིས་པ་ ེ། ཁོང་ཡ་ ་ ་ནས་ ིར་ལོག་ ེས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ༎

༥ དོན་དེའི་ ེས་ ། ཡ་ ་ འི་ ས་མཚམས་ཤིག་ལ་ ེབས་པས། ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས། ༢ ཡེ་ ་
་ལེམ་ ི་ ག་ ོའི་ཉེ་སར་ ིང་ ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཨིབ་རིའི་ ད་ ་བེད་ཙ་ ་ཟེར་བ་དང་། འ མ་ ་

མས་ར་ ་ཡོད་ལ། ༣ དེའི་ནང་ ་ལོང་བ་དང་། ོལ་བོ་དང་། ག་ ་ མ་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཉལ་ནས་
ཡོད།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ་ད ག་པར་ ག་ནས་ཡོད། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཕོ་ཉ་ ས་ ར་ ིང་

འི་ནང་ ་བབས་ནས་ ་ད ག་པར་ ེད་ཅིང་། ་ད ག་ ེས་ ་ཞིག་ ོན་ལ་དེའི་ནང་ ་བ ལ་ན། ནད་ཅི་
ཞིག་ཡིན་ཡང་ ག་སོས་པར་བཤད།༽ ༥ དེ་ ་ལོ་སོ་བ ད་ལ་ནད་ ི་བཏབ་པའི་མི་ཞིག་འ ག་ ེ། ༦ ཡེ་ ས་
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དེ་ཉལ་འ ག་པ་གཟིགས་པས། ནད་ ིས་ ན་རིང་བོར་བཏབ་པ་མ ེན་ནས། དེ་ལ། ོད་སོས་པར་འདོད་དམ་
ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༧ ནད་པས་ལན་ ། ེ་ ་ཞབས། ་ད ག་པའི་ ས་ ། ང་ ིང་ འི་ནང་ ་འཇོག་མཁན་མི་
འ ག་ལ། ང་འ ོ་བར་ ོམ་པའི་ཚ། གཞན་ མས་ངའི་ ོན་ལ་འ ོའོ་ཞེས་ ས། ༨ ཡེ་ ས་དེ་ལ། ཡར་ལོངས་
ལ། ོད་ ི་མལ་གོས་ ེར་ནས་སོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ༩ མི་དེ་དེ་མ་ཐག་ ་སོས་པར་ ར་ནས། མལ་གོས་

ེར་ཏེ་སོང་ངོ་༎
༡༠ ཉིན་དེ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་སོས་པར་ ར་བའི་མི་དེ་ལ། དེ་རིང་ནི་

ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་མལ་གོས་འ ེར་མི་ ང་ཞེས་ ས་ ང་། ༡༡ ཁོས་ལན་ ། ང་སོས་ ་
འ ག་མཁན་དེས། ང་ལ་ ོད་ ི་མལ་གོས་ ེར་ནས་སོངས་ཤིག་ཟེར་ཞེས་ ས་པས། ༡༢ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་
ལ་མལ་གོས་ ེར་ཟེར་བ་དེ་ ་རེད་ཅེས་ ིས། ༡༣ སོས་པར་ ར་བའི་མི་དེས་ ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་ ་མི་མང་བས་ཡེ་ ་ཡིབ་ནས་ཕེབས་སོ༎

༡༤ ེས་ ། ཡེ་ ་གནས་དམ་པ་ ་དེ་དང་འ ད་ནས། དེ་ལ། ོད་ནི་སོས་པར་ ར་ཟིན་པས། ད་ནས་
བ ང་ཉེས་པ་བསགས་མི་ ང་། དེ་ལས་ ོག་ན་ ོད་ ག་པར་ནད་ ིས་འདེབས་པར་འ ར་ཞེས་བ ོས།
༡༥ མི་དེས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ། ཁོ་སོས་ ་འ ག་མཁན་ནི་ཡེ་ ་ཡིན་པ་བཤད་པས། ༡༦ ཡ་ ་ ་བ་ མས་

ིས་ཡེ་ ་ ག་ལ་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་དོན་དེ་དག་མཛད་པ་ཡིན། ༡༧ ཡེ་ ས་
དེ་དག་ལ། བདག་གི་ཡབ་ ིས་ནམ་ ན་ཉིན་འདི་ལ་དོན་མཛད་པས། བདག་གིས་ ང་དོན་མཛད་པར་ འོ་
ཞེས་ག ངས། ༡༨ དེ་བས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ག་པར་ཁོང་ཉིད་ད ོང་བར་བསམ། དེ་ནི་ཁོང་ཉིད་ངལ་
གསོའི་ཉིན་མོར་འགལ་བར་མ་ཟད། ་ནི་ཁོང་གི་ཡབ་ཡིན་ཞེས་ག ང་ ེ། རང་དང་ ་འ ་བར་ ས་པའི་

ེན་ ིས་ཡིན།
༡༩ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མིའི་ ་བདག་རང་གིས་

ཅི་ཡང་མི་ ས། ཡབ་ ིས་ཅི་མཛད་པ་ལ་བ ས་ནས་དེ་ ེད་པ་ཡིན། ཡབ་ ིས་ཅི་མཛད་ན། ས་ ིས་ ང་
དེ་ ེད་ངེས། ༢༠ ཡབ་ ིས་ ་ལ་གཅེས་ཤིང་། རང་གིས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ལ་ ོན་པར་མ་ཟད། ད་

ང་དེ་ལས་ ང་ཆེ་བའི་མཛད་པ་ཁོ་ལ་བ ན་ཏེ། ོད་ཚ་ངོ་མཚར་ ་འ ག་གོ། ༢༡ ཡབ་ ིས་ཇི་ ར་གཤིན་
པོ་ མས་ཡར་བ ངས་ནས་དེ་དག་འཚ་ ་བ ག་པ་བཞིན། ས་ ིས་ ང་རང་གི་འདོད་པ་ ར་མི་ མས་
གསོན་ ་འ ག་ངེས། ༢༢ ཡབ་ ིས་ འང་ཞལ་ ེ་མི་གཅོད་པར། ཞལ་ ེའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ ས་ལ་ ད་དེ།
༢༣ མི་ མས་ ིས་ཡབ་ལ་ཇི་ ར་བ ར་བ ི་ ས་པ་བཞིན། ས་ལའང་དེ་ ར་བ ར་ ་འ ག་ངེས། ས་
ལ་བ ར་བ ི་མ་ ས་ན། དེ་མངགས་མཁན་ ི་ཡབ་ལ་བ ར་བ ི་མ་ ས་པ་ཡིན། ༢༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་
དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་གི་ ་བ་ལ་ཉན་ཞིང་བདག་མངགས་མཁན་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་
ན། མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པ་དང་། ཉེས་པ་མི་འགེལ་བར་མ་ཟད་འཆི་བ་ལས་གསོན་པར་ ེད་དོ༎
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༢༥ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ས་དེ་ ེབས་ལ་ཉེ་ ེ་ད་ འོ༎ གཤིན་པོས་ ་ཡི་
ས་ ི་ག ང་ ད་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་པའི་མི་ མས་གསོན་པར་འ ར། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡབ་རང་ལ་ཇི་
ར་ཚ་ ོག་དབང་བ་བཞིན། ཁོང་གི་ ས་ལའང་དེ་ ར་ཁོང་ལ་ཚ་ ོག་དབང་བར་མཛད་པ་དང་། ༢༧ ཁོ་ནི་

མིའི་ ་བདག་ཡིན་པས། ཁོ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་དབང་གནང་བར་ངེས། ༢༨ ོད་ཅག་གིས་མཛད་པ་འདི་ངོ་
མཚར་ ་འཛན་མི་དགོས་ཏེ། ས་དེར་ ེབས་ན། ར་ ང་ ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཁོའི་ ད་ཐོས་ཏེ་ ིར་ཐོན་
པར་འ ར། ༢༩ ལས་བཟང་བོ་ ོད་མཁན་ མས་ནི་ ར་གསོན་ཏེ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པ་དང་།
ལས་ངན་པར་ ོད་མཁན་ མས་ནི་ ར་གསོན་ཏེ་ཉེས་པ་འགེལ་བར་འ ར། ༣༠ བདག་གིས་རང་གི་ ས་པས་
ཅི་ཡང་བ བ་མི་ ས་ཏེ། བདག་གིས་ཇི་ ར་ཐོས་ན་དེ་ ར་བ བ་ངེས། བདག་གི་ཞལ་ ེ་ཡང་ ི་ ོམས་ཡིན་
ཏེ། བདག་གིས་རང་གི་འདོད་པ་དང་མི་བ ན་པར། བདག་མངགས་མཁན་དེའི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ེད་དོ༎

༣༡ བདག་གིས་རང་ལ་དཔང་བོ་ ས་ན། བདག་གི་དཔང་བོ་ནི་བདེན་པར་མི་ ང་། ༣༢ བདག་ལ་དཔང་
བོ་ ེད་མཁན་གཞན་ཞིག་མཆིས་ཏེ། དེས་བདག་ལ་དཔང་བོ་ ས་ན་བདེན་པར་ངེས་པ་ནི་བདག་གིས་ ང་
ཤེས། ༣༣ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་གམ་ ་མི་བཏང་ ོང་ལ། ཁོས་བདེན་དོན་ལ་དཔང་བོ་ ས་

ོང་། ༣༤ དོན་དངོས་ ། བདག་ལ་མིས་དཔང་བོ་ ེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། བདག་གིས་འདི་ ར་བཤད་པ་
ནི་ ོད་ཅག་ ོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༣༥ ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ལམ་ལམ་འབར་བའི་ ོན་མེ་ ེ། ོད་ཅག་གནས་ བས་
ཙམ་ལ་ཁོའི་འོད་ ང་ལ་དགའ་བ་ཡིན། ༣༦ འོན་ ང་། བདག་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ལས་ ང་ཆེ་བའི་བདེན་དཔང་
ཞིག་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡབ་ ིས་བདག་ལ་བ བ་པར་གནང་བའི་མཛད་པ་ ེ། བདག་གིས་བ བ་པར་
འ ར་བའི་ ་བ་འདི་ཡིས་བདག་ནི་ཡབ་ ིས་མངགས་པ་བདེན་དཔང་ ེད་ བ། ༣༧ བདག་མངགས་མཁན་
ཡབ་ ིས་ ང་བདག་ལ་དཔང་བོ་མཛད་ ོང་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ག ང་ ད་ཐོས་མ་ ོང་ལ། ཁོང་
གི་ག གས་ཞལ་ཡང་མཐོང་མ་ ོང་ལ། ༣༨ དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ཁོང་གི་བཀའ་ཡང་ཉར་མི་འ ག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་གང་མངགས་པ་དེ་ལ་ ོད་ཅག་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཡིན། ༣༩ ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་
ཞལ་ཆད་ ི་ནང་ ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པའི་ ་ཡོད་པར་ མ་ནས་དེ་ལ་ཞིབ་འ ག་༼ཡང་ན།
དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ལ་ཞིབ་འ ག་ ་འོས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ས། བདག་ལ་དཔང་བོ་ ེད་མཁན་ནི་ཞལ་
ཆད་འདི་ཡིན་ཡང་། ༤༠ ོད་ཅག་བདག་གི་སར་འོངས་ནས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་མི་འདོད།
༤༡ བདག་གིས་མི་ལས་ཐོབ་པའི་གཟི་བ ིད་ལ་ ང་འཇོག་མི་ ེད་ ང་། ༤༢ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ ་ལ་
མོས་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་བདག་གིས་ ོགས་སོ༎ ༤༣ བདག་གིས་བདག་གི་ཡབ་ ི་མཚན་བ ར་ཏེ་འོངས་ན།

ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ེ་ལེན་མི་ ེད་ ང་། གཞན་ ིས་རང་གི་མིང་ ེར་ཏེ་འོངས་ན། ོད་ཅག་གིས་དེ་ལ་
ེ་ལེན་ ེད་པ་དང་། ༤༤ ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཟི་བ ིད་ ེར་བ་ལས། ་གཅིག་ ་ལས་ ང་བའི་

གཟི་བ ིད་ལ་རེ་ ེག་མི་ ེད་ན། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཇི་ ར་ ེད། ༤༥ བདག་གིས་ ོད་ཚ་ཡབ་ ི་ ང་ ་ ་
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ག གས་ འོ་ མ་མི་དགོས། ེས་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ ་ག གས་ ེད་པར་འ ར་ཏེ། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་
ཡར་ ོས་ ེད་པའི་མོ་ཤེ་ཡིན། ༤༦ ོད་ཅག་མོ་ཤེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན། བདག་ལའང་ཡིད་ཆེས་དགོས་ཏེ། ཁོའི་

ེགས་བམ་ ་བདག་གི་ ོར་བཀོད་ཡོད། ༤༧ ོད་ཅག་ཁོའི་ ེགས་བམ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ན། བདག་ལ་ཡིད་
ཆེས་ ེད་ ིད་དམ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ་གལ་ལིལ་ ལ་ ི་མཚའམ། ཏི་བེར་ཡའི་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་གཤེགས། ༢ མི་མང་པོས་
ཁོང་གིས་ནད་པ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་བ ན་པ་མཐོང་ནས། ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། ༣ ཡེ་ ་རི་

མགོར་ཕེབས་པ་དང་། གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་དེ་ ་བ གས། ༤ དེ་ ས་ཡ་ ་ ་བའི་བ ོལ་ ོན་ལ་
ེབས་ལ་ཉེའོ༎ ༥ ཡེ་ ས་ཡར་བ ས་པ་ན་མི་མང་པོ་ ེབ་ ིན་པ་གཟིགས་ནས། ཕི་ལིབ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་

མི་འདི་དག་འ ང་ ེད་ ི་བག་ལེབ་ནི་གང་ནས་ཉོའམ་ཞེས་ ིས། ༦ ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ངས་པ་ནི། ཕི་ལིབ་
ི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ཆེད་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་ཇི་ ར་མཛད་དགོས་པ་ཐོག་མ་ནས་མ ེན་ནོ༎ ༧ ཕི་ལིབ་ ིས་

ལན་ ། ད ལ་ལོར་བ ་གཉིས་ ིས་ཉོས་པའི་བག་ལེབ་ནི། དེ་དག་ལ་ ང་ཟད་ཙམ་ལས་མ་ ིན་ ང་འདང་
མི་ ིད་ཅེས་ ས། ༨ གས་ ས་གཞན་ཤིག་ ེ། ཤི་མོན་པེ་ ོའི་ ་བོ་ཨན་ ེ་ ཱས་ཡེ་ ་ལ། ༩ འདི་ ་ ིས་པ་
ཞིག་གིས་ ོ་ ེའི་བག་ལེབ་ཆེན་པོ་ ་དང་། ཉ་གཉིས་ ེར་ཡོང་ཡོད་ ང་། མི་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བགོས་
ན་འདང་ ིད་དམ་ཞེས་ ས་པ་ལ།

༡༠ ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་མི་ མས་དེར་ ོད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ལ་དེར་ ་ ོན་ ེས་པ་བཟང་
ལ་མི་ མས་དེའི་ ང་བ ད་པས། དེར་ ེས་པ་ ་ ོང་ཙམ་མཆིས། ༡༡ ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ ངས་ནས་ གས་ ེ་
ཆེ་ ས་ ེས། དེར་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ་བགོས་པ་དང་། ཉ་ཡང་དེ་ ར་དེ་དག་འདོད་པ་བཞིན་ ་བགོས།
༡༢ དེ་དག་འ ངས་ ེས། ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ལ། ོག་བ ིས་མི་ ེད་པའི་ ིར། ལ་ ་ ས་པའི་ཟས་

ག་ མས་ཉར་ཚགས་ ིས་ཞེས་བ ོས་པས། ༡༣ ཁོ་ཚས་བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་གཉིས་ལས་ ག་མ་ མ་ ་ ེ། མི་
མས་ ིས་ཟོས་འ ོར་ ས་པ་ མས་ཉར་བ་ལ། ེ་བོ་བ ་གཉིས་འ ག་གོ།

༡༤ མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ས་བ ན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དེ་མཐོང་ནས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་དངོས་
གནས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཕེབས་པར་འ ར་བའི་ ང་ ོན་པ་དེའོ་ཞེས་ཟེར། ༡༥ ཡེ་ ས་མི་ མས་ ིས་ཁོང་
ཉིད་བཙན་ ིས་ ལ་པོར་བ ོ་བ་མ ེན་ནས། ཁོང་གཅིག་ ་རིའི་ ེང་ ་ཕེབས་སོ༎

༡༦ དགོང་ཁའི་ ས་ ། ཡེ་ འི་ གས་ ས་ མས་ ་མཚའི་འ མ་ ་ ིན་ཏེ། ༡༧ ར་བ ད་ནས་ ་ ར་
ཧ་ མ་ ི་ ོགས་ ་ཆས། ས་ བ་ཟིན་ནའང་། ཡེ་ ་ད་ ང་ཁོ་ཚའི་གམ་ ་ཕེབས་མ་ ང་། ༡༨ ོ་ ར་ ་ ང་
ཆེན་པོ་ལངས་ནས། ་མཚའི་ བས་ ི་ ་འོག་བ ེ་བར་ ེད་ཅིང་། ༡༩ གས་ ས་ མས་ ིས་ ་ད གས་
ཏེ། ི་ལེ་བ ་ཙམ་ལ་ ིན་པ་ན། ཡེ་ ་མཚ་ངོས་ ་གོམ་པ་ བ་ནས་ཕེབས་ཞིང་། ་དང་རིམ་ ིས་ཉེ་ ་
ཕེབས་པ་མཐོང་ནས། ཁོ་ཚ་ ག་པར་ ར། ༢༠ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། བདག་གོ། ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས་པས།
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༢༡ གས་ ས་ མས་དགའ་བས་ ོས་ཏེ་ཁོང་ འི་ ེང་ ་བ ས་པ་དང་། ་དེ་མ་ཐག་ ་ཁོ་ཚའི་འ ོ་སའི་
ལ་ ་ ེབས་སོ༎

༢༢ ཉིན་གཉིས་པར། ་མཚའི་ ་རོལ་ ་ ས་པའི་མི་ མས་ ིས་དེར་ ་ ང་གཅིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་
མེད་པ་མཐོང་ནས། ཡེ་ ་ཁོང་ཉིད་ ི་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་མ་ཕེབས་པར། གས་ ས་ མས་ཁོ་
ཚ་རང་ཉིད་སོང་བ་ཤེས་སོ༎ ༢༣ ཡིན་ནའང་། ་ ང་འགའ་ཏི་བེར་ ཱ་ནས་འོངས་ཏེ། གཙ་བོས་ གས་ ེ་ཆེ་

ས་ ེས་བག་ལེབ་བགོས་པའི་ ལ་ ་ ེབས་པ་ན། ༢༤ མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་དག་དེར་མི་
བ གས་པ་མཐོང་ནས། བ་བ ད་དེ་ ་ ར་ན་ མ་ ་ཡེ་ ་འཚལ་བར་ ིན།

༢༥ ་མཚའི་ངོགས་ནས་ ེད་པར་ ར་བས། ཁོང་ལ། ེ་ལ་ ཱི། ནམ་ཞིག་ལ་འདིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས།
༢༦ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདག་འཚལ་བ་
ནི། ངོ་མཚར་བའི་ གས་མཐོང་བས་མ་ཡིན་པར། བག་ལེབ་ ིས་འ ང་བས་ཡིན། ༢༧ ལ་བར་འ ར་བའི་
ཟས་ ི་ཆེད་ ་ངལ་བར་མ་ ེད། མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་མཐོབ་པར་འ ར་བའི་ཟས་ཏེ། མིའི་ ་བདག་གིས་

ོད་ཚར་གནང་བར་འ ར་བ་དེའི་ཆེད་ ་ངལ་བར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་ ་བདག་ལ་ཡབ་ ་ཡིས་ ག་
་བཏབ་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༢༨ མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ ས་ན། ད་གཟོད་ ་ཡི་ལས་ཀ་ བ་

པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༢༩ ཡེ་ ས་ལན་ ། ་ཡིས་གང་མངགས་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་ན། དེ་ནི་ ་ཡི་ལས་ཀ་
བ་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༣༠ ཡང་དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ེད་ལ་ངེད་ཅག་གིས་མཐོང་མ་ཐག་ཡིད་ཆེས་ ེད་ ས་པའི་ཡ་མཚར་
བའི་ གས་ཅི་ཡོད། ེད་ ིས་དོན་ངོ་མར་ ་བ་ཅི་མཛད་པ་ཡིན། ༣༡ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཁོང་གིས་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་ཟས་གནང་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཚས་ཐང་ ོང་ནས་

ཱན་ ་ཟས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོངས་པའི་ཟས་ནི་མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་ལ་ ིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་ཡབ་ ིས་
ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ཟས་དངོས་གནང་བ་ཡིན། ༣༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ཟས་ནི་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབས་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདིར་ཚ་ ོག་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ༣༤ དེ་དག་
གིས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཟས་དེ་ ན་ ་ངེད་ཅག་ལ་གནང་རོགས་ཞེས་ ས། ༣༥ ཡེ་ ས་འདི་ ད་

། བདག་ནི་ཚ་ ོག་གི་ཟས་ཡིན། བདག་གི་གམ་ ་འོངས་པ་ མས་ ོགས་པར་མི་འ ར། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་
ེད་མཁན་ མས་ ོམ་པར་མི་འ ར། ༣༦ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་

གིས་ ང་བདག་མཐོང་ཡང་། ད་ ང་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་པ་ཡིན། ༣༧ ཡབ་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་མི་ མས་
བདག་གི་གམ་ ་འོངས་པ་དང་། བདག་གི་གམ་ ་ ེབས་པ་དེ། བདག་གིས་ནམ་ཡང་འདོར་མི་ ིད། ༣༨ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོན་པ་ནི། རང་གི་འདོད་མོས་ ར་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
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བདག་མངགས་མཁན་དེའི་དགོངས་པ་བཞིན་འོངས་པ་ཡིན། ༣༩ བདག་མངགས་མཁན་དེའི་དགོངས་པ་ནི།
ཁོང་གིས་བདག་ལ་གནང་བ་ མས་ལས། བདག་གིས་གཅིག་ ང་མི་འབོར་བར་བ ལ་བའི་ཐ་མར་དེ་ ར་
གསོན་ ་འ ག་ངེས། ༤༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ཡབ་ ི་དགོངས་དོན་ནི། མིའི་ ་བདག་མཐོང་ཞིང་ཡིད་
ཆེས་པ་ མས་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་ ་འ ག་ཅིང་། བ ལ་བའི་ཐ་མར་བདག་གིས་ཁོ་རང་ ར་
གསོན་ ་འ ག་པ་དེའོ་ཞེས་ག ངས།

༤༡ ཡེ་ ས་བདག་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབས་པའི་ཟས་ཡིན་ག ངས་པས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་
ིས་ ོག་ ། ༤༢ འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཡོ་སེབ་ ི་ ་ཡེ་ ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ཕ་མ་ང་ཚས་ངོ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་

ནམ། ད་ ་ཁོས་ང་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབས་པ་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ཁོང་གི་ ོར་ ེང་གིན་མཆིས་པས།
༤༣ ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ ེང་མོལ་ ེད་མི་དགོས་ཏེ། ༤༤ བདག་མངགས་པའི་ཡབ་

ིས་མི་ མས་བ གས་པ་མིན་ན། བདག་གི་གམ་ ་ ེབས་ བ་པ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། བདག་གི་གམ་ ་ ེབས་
པ་དེ། བ ལ་བའི་ཐ་མར་བདག་གིས་ ར་གསོན་ ་འ ག་ངེས། ༤༥ ང་ ོན་པའི་མདོ་ལས། ཁོ་ཚ་ཚང་མར་

་ཡི་བཀའ་ ོབ་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ཡབ་ ི་བཀའ་ ོབ་ཐོས་ཤིང་ ོབ་པ་ མས་བདག་
གི་གམ་ ་ ེབ་པར་འ ར། ༤༦ འོན་ ང་། ་ཡི་ ང་ནས་ ོན་པ་དེ་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས། མི་ ་ཞིག་གིས་

ང་ཡབ་མཐོང་ ོང་མེད་ལ། ཡབ་མཇལ་ ོང་མཁན་ཡང་མེད། ༤༧ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་
པར་ ་བ་ཞིག་ལ། དད་སེམས་ཅན་ལ་མཐའ་མེད་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ༤༨ བདག་ནི་ཚ་ ོག་གི་ཟས་
ཡིན། ༤༩ ོད་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ ིས་ཐང་ ོང་ ་ ཱན་ ་ཟོས་ ང་། མཐར་ཤི་བ་ཡིན། ༥༠ ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ནས་བབས་པའི་ཟས་འདི་ ་ཞིག་གིས་ཟས་ན་དེ་འཆི་མི་ ིད། ༥༡ བདག་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ནས་བབས་པའི་ཚ་ ོག་གི་ཟས་དེ་ཡིན། ་ཞིག་གིས་ཟས་འདི་ཟོས་ན། གཏན་ ་འཚ་བར་འ ར། བདག་གིས་
གནང་ འི་ཟས་ནི་བདག་གི་ཤ་ ེ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ི་ཚ་ ོག་གི་ཆེད་ ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༥༢ དེའི་ ིར། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ། མི་འདིས་ཁོ་རང་གི་ཤ་ངེད་ཅག་གི་ཟས་ ་ཇི་ ར་ ེར་
རམ་ཞེས་ ོད་པ་ལ། ༥༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། གལ་
ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་མིའི་ ་བདག་གི་ཤ་མ་ཟོས་ཤིང་། མིའི་ ་བདག་གི་ ག་མ་འ ང་ན། ོད་ཅག་གི་ ས་ལ་
ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་མི་འ ར། ༥༤ བདག་གི་ཤ་ཟ་ཞིང་། བདག་གི་ ག་འ ང་བའི་མི་དེར་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་

ོག་འཐོབ་ལ། བ ལ་བའི་ཐ་མར་བདག་གིས་ཁོ་རང་ ར་གསོན་ ་འ ག་ངེས། ༥༥ བདག་གི་ཤ་ནི་ཁ་ཟོས་
དངོས་ཡིན་ཞིང་། བདག་གི་ ག་ནི་བ ང་བ་དངོས་ ང་ཡིན། ༥༦ ་ཞིག་གིས་བདག་གི་ཤ་ཟ་ཞིང་། བདག་
གི་ ག་འ ང་ན། མི་དེ་བདག་གི་ནང་ན་ཡོད་ཅིང་། བདག་ ང་ཁོའི་ནང་ན་ཡོད་པ་ཡིན། ༥༧ གཏན་ ་འཚ་
བའི་ཡབ་ ིས་བདག་ཇི་ ར་མངགས་ཤིང་། བདག་ ང་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བ་བཞིན། བདག་གི་ཤ་ཟ་
མཁན་དེ་ཡང་བདག་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བར་འ ར། ༥༨ འདི་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབས་པའི་ཟས་
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ཡིན། ཟས་འདི་ཟ་མཁན་ནི་གཏན་ ་འཚ་བར་འ ར་ཏེ། ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་ ཱན་ ་ཟོས་ ང་ཤི་བ་ ་ ་
ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ༥༩ བཀའ་འདི་དག་ནི། ཡེ་ ས་ ་ཕར་ན་ མ་ ི་འ ་ཁང་ནང་ ་བཀའ་ ོབ་
གནང་ ས་ག ངས་པ་ཡིན།

༦༠ ཁོང་གི་ ེས་འ ང་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ཐོས་ནས། འདི་ ད་ ། བཀའ་འདི་ཤིན་
་ ི་བས། ་ཞིག་གིས་ཉན་པར་འ ར་ཞེས་ ་བར་ ེད། ༦༡ ཡེ་ འི་ གས་ ་ ེས་འ ང་བ་ མས་ ིས་

བཀའ་དེ་ལ་ ེང་མོལ་ ེད་ ིད་པ་ཤར་ནས། དེ་དག་ལ། གཏམ་འདིས་ ོད་ཅག་ ན་༼མ་ཡིག་ ། འ ེལ་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་འ ག་གམ། ༦༢ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་མིའི་ ་བདག་ ོན་ ི་གནས་མལ་ ་འཕགས་པ་
མཐོང་ན་ཅི་ ། ༦༣ མི་ མས་ལ་ཚ་ ོག་གནང་མཁན་ནི་ གས་ཉིད་དེ། ཤ་ ས་ལ་ ིང་བོས་དབེན། བདག་
གིས་ ོད་ཚར་བཤད་པའི་གཏམ་ནི་ གས་ཉིད་དམ། ཚ་ ོག་ཡིན། ༦༤ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གི་ ོད་ན་ཡིད་
ཆེས་མེད་མཁན་ཁ་ཤེས་ཞིག་འ ག ཡེ་ ས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ ་ཞིག་ཁོང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང་། ་ཞིག་
གིས་ཁོང་ཉིད་འཚང་བ་མ ེན་ཡོད། ༦༥ ཡང་ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་ཟིན་
པ་ ར། བདག་གི་ཡབ་ ི་ ིན་ བས་ཐོབ་པ་མིན་ན། ་ཡང་བདག་གི་གམ་ ་ཡོང་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༦༦ དེ་ནས་ཁོང་གི་ ེས་འ ང་བ་མང་པོ་ ིར་འཁོར་ནས། ཁོང་དང་མཉམ་ ་མ་ཕེབས་པར་བ ད།
༦༧ ཡེ་ ས་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་ལ། ོད་ཅག་ ིར་མི་འཁོར་རམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༦༨ ཤི་མོན་པེ་ ོས་
ལན་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ ི་བཀའ་འཆད་ ི་ཡོད་པས། ངེད་ཅག་ ོད་ལས་

་ཞིག་གི་ ེས་ ་འ ངས། ༦༩ ངེད་ཅག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ེད་ནི་ ་ཡི་དམ་པ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་
ཡོད་ཅེས་ ས། ༧༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོ་འདི་བདམས་པ་མ་
ཡིན་ནམ། འོན་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ན་གདོན་འ ེ་ཞིག་འ ག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༧༡ ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་ནི་
ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ཤི་མོན་ ི་ ་ ་ ་ལ་དམིགས་ནས་ག ང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནི་ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོའི་

ོད་ ི་གཅིག་ཡིན་ ང་། ེས་ ་ཡེ་ ་འཚང་བར་འ ར་རོ༎

༧ དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ་གལ་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་བ ད་ ེད་པ་ལས། ཡ་ ་ ་ ་ཕེབས་བ ད་ ེད་པར་མ་
མོས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་ ་ ་བས་ཁོང་འ ོང་བར་ ོམ་པ་ཡིན། ༢ བས་དེར། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་

ར་ ོད་ ས་ཆེན་ ེབ་ལ་ཉེ་བས། ༣ ཡེ་ འི་ ན་ ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ེད་ ལ་འདི་ནས་ཡ་ ་ ་ ་
སོང་ ེ། ེད་ ི་ གས་ ས་ མས་ལའང་ ེད་ ི་མཛད་པ་མཐོང་ ་ གས། ༤ མིས་ ད་ གས་ཆེ་ ་གཏོང་
བ་ལ། ོག་ ་དོན་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ེད་ ིས་དོན་འདི་དག་མཛད་ན། རང་ཉིད་འཇིག་ ེན་
པ་ མས་ལ་ ོན་ཅིག་ཅེས་ ས། ༥ ཁོང་གི་ ན་ ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ཟེར་བ་ནི། ཁོང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པས་
ཡིན། ༦ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ནམ་ ི་ཚའང་ བས་བདེ་ཡང་། བདག་གི་ ས་ལ་ད་ ང་རན་མི་འ ག
༧ འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ོད་ཅག་ལ་མི་ ང་ཡང་། བདག་ལ་ ང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ་
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བ་ མས་ངན་ནོ་ཞེས་བ ན་པ་ཡིན། ༨ ོད་ཅག་ཡར་སོང་ནས་ ོན་མོར་རོལ་ཅིག བདག་ད་ ་ ོན་མོར་རོལ་
་འ ོ་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་ ས་ལ་ད་ ང་ ེབས་མི་འ ག་ཅེས་ག ངས། ༩ ཡེ་ ས་དེ་ ར་

ག ངས་ ེས། ར་བཞིན་གལ་ལིལ་ ལ་ ་བ ད་དོ༎
༡༠ འོན་ ང་། ཁོང་གི་ ན་ ་ མས་སོང་ ེས། ཁོང་ཡང་ ོན་མོར་ཕེབས། དེ་ནི་མངོན་སར་སོང་བ་མ་

ཡིན་པར། ོག་ ་སོང་བ་ཙམ་ཡིན། ༡༡ ས་ ོན་ལ་རོལ་བའི་ ས་ ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་འཚལ་
ཞིང་། ཁོང་གང་ ་བ གས་ཞེས་ཟེར། ༡༢ མི་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ ོར་ལ་ ེང་མོལ་མང་པོ་ ས་པས། འགའ་ཞིག་
གིས་ཁོང་ནི་མི་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ནི་མི་ མས་ལ་བ ་ ིད་
གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཟེར། ༡༣ ཡིན་ནའང་། ས་ ང་ཁོང་གི་ ོར་གསལ་བོར་ ེང་མ་ ང་ ེ། ཡ་ ་ ་བ་

མས་ལ་ ག་པ་ཡིན།
༡༤ ོན་མོའི་ ས་ལ་ ེབས་པ་ན། ཡེ་ ་གནས་དམ་པར་ཕེབས་ནས་མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་།

༡༥ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ངོ་མཚར་ནས། འདི་ ད་ ། མི་འདིས་མ་བ བས་པར་དཔེ་ཆ་ མས་ཇི་ ར་མ ེན་པ་
ཡིན་ནམ་ཟེར། ༡༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་བཀའ་ ོབ་ནི་བདག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མངགས་མཁན་
དེའི་ཡིན་ནོ༎ ༡༧ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་སེམས་ གས་བ ན་པོས་ཁོང་གི་དགོངས་དོན་བཞིན་ ད་ན། བཀའ་

ོབ་འདི་ནི་ ་ལས་ ང་བའམ། ཡང་ན་བདག་གིས་བཤད་པ་གང་ཡིན་ཤེས་པར་འ ར། ༡༨ ་ཞིག་གིས་
རང་ལ་བ ེན་ནས་བཤད་པ་ མས་ནི་རང་གི་གཟི་བ ིད་འཚལ་བ་ཡིན། ཁོ་མངགས་མཁན་དེའི་གཟི་བ ིད་
འཚལ་མཁན་ནི་བདེན་ཞིང་། ཁོའི་སེམས་ ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་མེད་དོ༎ ༡༩ མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་ལ་ ིམས་

གས་བ གས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་ལས་ ས་ ང་ ིམས་ གས་དེ་མི་བ ི་བར། ཅིའི་ ིར་བདག་གསོད་
པར་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས།

༢༠ མི་ མས་ ིས་ལན་ ། ོད་རང་འ ེས་བ ང་ཟིན། ་ཞིག་གིས་ ེད་གསོད་ ིས་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་
ས། ༢༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཅི་ ས་ ང་ ོད་ཅག་གིས་ངོ་མཚར་ ་འཛན། ༢༢ མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་

ལ་ད ེ་ ན་གཅོད་པ་༼དོན་དངོས་ཐོག དེ་ནི་མོ་ཤེ་ནས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར། མེས་པོ་ མས་ལས་ ང་བ་
ཡིན།༽དེ་བ བས་པས། ོད་ཅག་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་གཞན་ ི་ད ེ་ ན་གཅོད་པར་ ེད། ༢༣ མི་

མས་ ིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཡང་ ག་ འི་ད ེ་ ན་གཅོད་པར་ ེད་པ་མོ་ཤེའི་ ིམས་ གས་དང་མི་
འགལ་ན། འོ་ན། བདག་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་མི་ཞིག་ཡོངས་ ་སོས་པར་ ས་ན། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་
བདག་གི་ ེང་ལ་ ོ་བ་ཡིན། ༢༤ ི་ ལ་ལ་བ ས་ནས་བདེན་ ན་འ ེད་མི་ ང་ ེ། ནམ་ཡང་ ང་བདེན་ལ་
གཞིགས་ནས་ ་བའི་བདེན་ ན་འ ེད་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༢༥ ཡེ་ ་ ་ལེམ་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་འགའ་
ཞིག་གིས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ཁོ་ཚས་གསོད་པར་འདོད་པའི་མི་དེ་མིན་ནམ། ༢༦ ོད་ ིས་ ོས་དང་། ཁོང་
གིས་མངོན་ མ་ ་བཀའ་ག ང་ཡང་། ཁོ་ཚས་ ང་ཅི་ཡང་ཟེར་ ི་མི་འ ག དཔོན་པོས་ ང་དངོས་གནས་
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འདི་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ མ་ཡོད་དམ། ༢༧ ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གིས་མི་འདི་གང་ནས་འོངས་པ་ཤེས་ཏེ། ཱ་ཤི་
ཀ་ཕེབས་པའི་ ས་ ། ཁོང་ཉིད་གང་ནས་ཕེབས་པ་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ཟེར།

༢༨ དེ་ ས། ཡེ་ ས་གནས་དམ་པར་བཀའ་ ོབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གིས་བདག་ངོ་ཤེས་པར་མ་ཟད། བདག་གང་ནས་འོངས་པའང་ཤེས་ཡོད་ ང་། བདག་རང་ཉིད་འོངས་པ་
མ་ཡིན། འོན་ ང་། བདག་མངགས་པ་ནི་བདེན་ནོ༎ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཤེས་ ང་། ༢༩ བདག་
གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ཁོང་གི་ ང་ནས་འོངས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ ང་བདག་
མངགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༠ ཁོ་ཚས་ཡེ་ ་ག ང་བར་འདོད་ ང་། ལག་འ ལ་བར་མ་ ས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ས་ལ་ད་ ང་རན་མི་འ ག ༣༡ འོན་ ང་། མི་ མས་ ི་ ོད་ན་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ཡང་
འ ག་པས། འདི་ ད་ ། ཱ་ཤི་ཀ་ ེབས་ནའང་། ཁོང་གིས་བ ན་ འི་ གས་ ད་པར་བ་དེ་ཡང་འདི་ལས་

ག་པ་ཞིག་ཡིན་ ིད་དམ་ཟེར། ༣༢ ཕ་ ་ཤི་བས་མི་ མས་ ིས་ཡེ་ འི་ ོར་ལ་དེ་ ར་ ེང་མོལ་ ེད་པ་ཐོས་
ནས། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བས་ཁོང་ཉིད་ག ང་ ིར་འཁོར་གཡོག་མངགས། ༣༣ དེ་བས་ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ད་ ང་ ས་ ང་ ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་
ེས་བདག་མངགས་མཁན་གང་དེའི་གམ་ ་འ ོ་བར་འ ར། ༣༤ ོད་ཅག་གིས་བདག་བཙལ་ཡང་མི་ ེད་

དེ། བདག་ཡོད་སའི་གནས་དེར་ ོད་ཅག་ ེབ་མི་ ས་ཞེས་ག ངས་པས། ༣༥ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་
ལ། མི་འདི་ངེད་ཅག་གིས་མི་ ེད་པའི་ ལ་གང་ཞིག་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ནམ། ཁོང་ནི་ཧེལ་ལེན་ ོད་ན་ཐར་ཐོར་

་གནས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ལ་ ་ཕེབས་ནས། ཧེལ་ལེན་པ་ཚར་བཀའ་ ོབ་གནང་ ་འ ོ་བ་ཡིན་
ནམ། ༣༦ ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་གིས་བདག་བཙལ་ཡང་ ེད་པར་མི་འ ར། བདག་གནས་པའི་ ལ་ལ་ ོད་ཅག་

ེབ་མི་ ས་ཟེར་བ་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ི་བར་ ེད་དོ༎
༣༧ ས་མཚམས་ ི་ཆེས་མ ག་མཐའི་ཉིན་ཏེ། ཆེས་གཟབ་ ས་ཡིན་པའི་ཉིན་དེར། ཡེ་ ་ཡར་བཞེངས་

ནས་ ད་ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ ོམ་ན། བདག་གི་གམ་ལ་ ་འ ང་ ་ཤོག ༣༨ བདག་ལ་
ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་དག་ལ་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཁོང་གི་ ོ་བ་ནས་ ་གཙང་མའི་ ་བོ་འ ང་བར་འ ར་
ཞེས་པ་དེ་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༩ ཡེ་ འི་བཀའ་འདི་ནི། ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ཚར་དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ གས་པར་འ ར་བ་ལ་དམིགས་ནས་ག ང་བ་ཡིན། བས་དེ་ ས་ད་ ང་ གས་ཉིད་མ་
གནང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་ ་ལ་ད་ ང་གཟི་བ ིད་ཐོབ་མེད་པ་ཡིན། ༤༠ མི་ མས་ ིས་བཀའ་དེ་ཐོས་ནས།
འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ནི་ ང་ ོན་པའོ་ཟེར། ༤༡ འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའོ་ཟེར། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་
འདི་ ད་ ། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་གལ་ལིལ་ ལ་ནས་ཕེབས་ ིད་དམ། ༤༢ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ་བིད་ ི་

ེས་རབས་པ་ཡིན་ཞིང་། ་བིད་ ི་ཕ་ ལ་བེད་ ཱེ་ཧེམ་ནས་ཕེབས་འོང་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ༤༣ དེ་ ར་
མི་ མས་ཡེ་ འི་ ོར་ལ་ ོད་ ེང་ ང་ངོ་༎ ༤༤ དེའི་ ོད་ ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ཉིད་ག ང་བར་འདོད་
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ང་། ལག་མ་འ ལ་བར་བ ད།
༤༥ འཁོར་གཡོག་ མས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བའི་གམ་ ་ལོག་པ་ན། དེ་དག་གིས་འཁོར་

གཡོག་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ཁོང་ ིད་ནས་མ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༤༦ འཁོར་གཡོག་
མས་ ིས་ལན་ ། ཁོང་གི་བཀའ་འདི་ ་ ་ག ང་ ས་པ་ཞིག་ ང་མ་ ོང་ཞེས་ ས། ༤༧ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་
ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལའང་བ ་ ིད་ཐེབས་པ་ཡིན་ནམ། ༤༨ དཔོན་པོ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ི་ ོད་

ནའང་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་དམ། ༤༩ འོན་ ང་། བཀའ་ ིམས་མི་ཤེས་པའི་མི་སེར་ མས་ལ་
དམོད་པར་འོས་ཞེས་ ས། ༥༠ དེ་དག་གི་ ོད་ ་ནི་ཀོ་དེམ་ ེ། ོན་ཆད་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་ ་སོང་བ་དེ་ཡོད་པས།
དེ་དག་ལ། ༥༡ མི་དེའི་ཁ་ནས་ཅི་ ང་བ་དང་། ཁོས་ཅི་ ེད་པ་མ་ཤེས་པའི་ ོན་ལའང་། ངེད་ཅག་གི་ ིམས་

ིས་ཁོང་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་ལམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༥༢ དེ་དག་གིས་ལན་ ། ོད་ ང་གལ་ལིལ་ ལ་ནས་འོངས་
པ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ ོག་ད ོད་ ིས་དང་། གལ་ལིལ་ ལ་ ་ ང་ ོན་པ་ ང་མ་ ོང་བ་ཤེས་པར་ ས་ཞེས་

ས། ༥༣ དེ་ནས་མི་དེ་ མས་རེ་རེ་བཞིན་ ིར་རང་ ིམ་ ་ལོག་གོ།

༨ ཡེ་ ་ཁ་ ར་བོའི་རི་ལ་ཕེབས། ༢ ི་ཉིན་ ་མོར་ཡང་ ིར་གནས་དམ་པ་ ་ཕེབས་པ་ལ། མི་སེར་ མས་
ཁོང་གི་ ང་ ་ ེབས་པས། ཁོང་ཉིད་ ན་ལ་བ གས་ཏེ་ཁོ་ཚར་བཀའ་ ོབ་གནང་། ༣ ཡིག་མཁན་དང་

ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་ ིན་པའི་ ད་མེད་ཅིག་བ ང་ ེ། ཁོང་གི་མ ན་ ་ ིད་འོངས་
ནས་འ ེང་ ་བ ག་ཅིང་། ༤ ཡེ་ ་ལ། ེ་ ོབ་དཔོན་ལགས། ད་མེད་འདི་ནི་ལོག་གཡེམ་ལ་ གས་པའི་
ཚ་བ ང་བ་ཡིན། ༥ མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ ་ངེད་ཅག་ལ། འདི་ ་ འི་ ད་མེད་ལ་ ོས་བ བ་ ེ་སོད་ཅིག་
ཅེས་བ ོས་ཡོད། ེད་ ིས་ག ང་དང་། ཁོ་མོར་ཇི་ ར་ ་ཞེས་ ས། ༦ ཁོ་ཚས་འདི་ ར་འ ི་བ་ནི། ཡེ་ འི་
ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ེ། ཁོང་ཉིད་ ་ག གས་ ེད་པའི་ ོན་ཞིག་འཚལ་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ཡེ་ ་མར་
བ ར་ནས་ས་ལ་ ག་མ བ་ ིས་ཡི་གེ་འ ི་བཞིན་བ གས། ༧ ཁོ་ཚས་ད་ ང་མཚམས་མེད་པར་ཁོང་ལ་དེ་

ར་ ིས་པས། ཡེ་ ་ཡར་ད ེས་ནས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་ལས་ ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ན། དེ་ཡིས་ཐོག་མར་ ོ་བ ང་
ནས་ཁོ་མོའི་མགོ་ལ་ ན་ཅིག་ཅེས་ག ངས་ཏེ། ༨ ར་ཡང་མར་བ ར་ནས་ ག་མ བ་ ིས་ས་ལ་ཡི་གེ་འ ི་
བཞིན་བ གས། ༩ ཁོ་ཚས་ག ང་དེ་ཐོས་ནས། ན་པ་ནས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་བཞིན་ ིར་སོང་ ེ། ཡེ་ ་
གཅིག་ ་ལས་མ་ ས། ད་མེད་དེ་ད་ ང་དེ་ ་འ ེང་འ ག་པས། ༡༠ ཡེ་ ་ཡར་ད ེས་ནས་ཁོ་མོ་ལ། ད་
མེད་ལགས། མི་དེ་དག་གང་ ་སོང་ངམ། ོད་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་མཁན་ཞིག་མ་ ང་ངམ་ཞེས་ ིས་པས། ༡༡ ཁོ་
མོས་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། མ་ ང་ངོ་ཞེས་ ས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ང་ ོད་ལ་ཉེས་པ་མི་འགེལ་ལོ༎
སོངས་ཤིག ད་ནས་བ ང་ཉེས་པ་བསགས་མི་ ང་ཞེས་ག ངས།

༡༢ ཡང་ཡེ་ ས་མི་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་འོད་ཡིན་པས། བདག་གི་ ེས་ ་
འ ངས་ན། ན་ནག་གི་ནང་ ་འ ོ་མི་དགོས་ཏེ། འོད་དང་ ན་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་
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པ་ལ། ༡༣ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ། ེད་ ི་དཔང་བོ་རང་ཉིད་ ས་པས། ེད་ ི་དཔང་བོར་བདེན་ཤས་
མི་ཆེའོ་ཞེས་ ས་པས། ༡༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་དཔང་བོ་རང་ཉིད་ ས་ ང་། བདག་གི་དཔང་བོ་ནི་
བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་བདག་གང་ནས་འོངས་པ་དང་། གང་ ་འ ོ་བ་ཤེས། ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་
གིས་བདག་གང་ནས་འོངས་པ་དང་། གང་ ་འ ོ་བ་མི་ཤེས་སོ༎ ༡༥ ོད་ཅག་གིས་མིའི་ གས་ ོལ་ ར་༼མ་
ཡིག་ ། ཤ་ ག་གི་ ས་པོ་།༽བདེན་ ན་འ ེད་ ང་། བདག་གིས་བདེན་ ན་འ ེད་མི་ ིད། ༡༦ གལ་ཏེ་མི་ལ་
བདེན་ ན་ ེས་ ང་། བདག་གིས་བདེན་ ན་ ེས་པ་དེ་བདེན་པར་གནས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གཅིག་ ་
འདིར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མངགས་མཁན་ ི་ཡབ་བདག་དང་མཉམ་ ་བ གས་པ་ཡིན། ༡༧ ོད་ཅག་
གི་བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ འང་། མི་གཉིས་ ིས་དཔང་བོ་ ས་ན་བདེན་ནོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༡༨ བདག་གི་
དཔང་བོ་ལ་རང་ཉིད་དང་། ད་ ང་བདག་མངགས་མཁན་ ི་ཡབ་ ང་བདག་གི་དཔང་བོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།
༡༩ ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ། ེད་ ི་ཡབ་གང་ ་བ གས་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཡེ་ ས་ལན་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་མི་
ཤེས་ན། བདག་གི་ཡབ་ཡང་ཤེས་མི་ ིད། བདག་ཤེས་ན་བདག་གི་ཡབ་ཡང་ཤེས་ ས་ཞེས་ག ངས། ༢༠ བཀའ་
འདི་དག་ནི་ཡེ་ ས་གནས་དམ་པའི་དཀོར་མཛད་ཁང་ ། མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བའི་ ས་ ་ག ང་
བ་ཡིན་ཡང་། ས་ ང་ཁོང་ཉིད་མ་བ ང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ས་ལ་ད་ ང་རན་མེད་པ་ཡིན།

༢༡ ཡང་ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། བདག་འ ོ་བར་ འོ༎ ོད་ཅག་གིས་བདག་འཚལ་བར་འ ར་ཡང་། ོད་ཅག་
ཉེས་པར་ ང་ནས་འཆི་བར་འ ར། བདག་འ ོ་བའི་གནས་དེ་ལ་ ོད་ཅག་འ ོ་བར་མི་ ས་ཞེས་ག ངས།
༢༢ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གིས་བདག་འ ོ་བའི་གནས་དེར་ ོད་ཅག་འ ོ་བར་མི་ ས་ཟེར་
བས། ཁོང་གིས་རང་ ོག་གཅོད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ༢༣ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། ོད་ཅག་ནི་འོག་ནས་ ང་ཞིང་།
བདག་ནི་ ེང་ནས་ ང་བ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་འདིར་གཏོགས་ཤིང་། བདག་འཇིག་ ེན་འདིར་མི་
གཏོགས་སོ༎ ༢༤ དེ་བས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ། ོད་ཚ་ཉེས་པར་ ང་ནས་འཆིའོ་ཟེར་བ་ཡིན། ོད་ཅག་
གིས་བདག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ཡིད་མི་ཆེས་ན། ཉེས་པར་ ང་ནས་འཆི་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༥ ཁོ་ཚས་
ཁོང་ལ། ེད་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། བདག་གིས་ཐོག་མ་ནས་ ོད་ཚར་བཤད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན།
༢༦ བདག་ལ་ ོད་ཚར་འཆད་ འི་དོན་མང་པོ་དང་། ོད་ཚར་བདེན་ ན་འ ེད་པའི་ལས་མང་ཡང་། བདག་
མངགས་མཁན་དེ་བདེན་པར་གནས་པས། བདག་གིས་དེ་ནས་ཐོས་པ་ཁོ་ན་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་བ ག་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༧ ཁོ་ཚས་ཡེ་ ས་ཡབ་ལ་བ ེན་ནས་ག ང་བཞིན་པ་མ་ཤེས་པས། ༢༨ ཡེ་ ས་
འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ཡར་བཏེགས་ ེས། བདག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་བ་དང་། དེ་
མིན་བདག་གིས་དོན་ཅི་ཡང་རང་ལ་བ ེན་ནས་ ས་པ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། བདག་གིས་བཤད་ ིན་
པ་འདི་དག་ནི་ཡབ་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ ོབ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༩ བདག་མངགས་མཁན་དེ་
ནི་བདག་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད། ཁོང་གིས་བདག་གཅིག་ ་འདིར་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
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བདག་གིས་ ན་ ་ཁོང་ཉིད་ད ེས་པའི་ ་བ་ མས་ ེད་ ིན་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༣༠ ཡེ་ ས་དེ་ ར་ག ངས་
པ་ན། མི་མང་པོ་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ར།

༣༡ ཡེ་ ས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ན་ ་བདག་གི་བཀའ་བ ིས་
ན། བདག་གི་ ེས་འ ང་བ་དངོས་ཡིན་ལ། ༣༢ ོད་ཅག་གིས་བདེན་དོན་ཤེས་པར་ ས་པ་དང་། བདེན་དོན་

ིས་ ོད་ཅག་ལ་རང་དབང་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༣༣ ཁོ་ཚས་ལན་ ། ངེད་ཅག་ནི་ཨབ་ར་
ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཞིང་། ནམ་ཡང་གཞན་ ི་ ན་གཡོག་ ེད་མ་ ོང་བས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་ལ་
རང་དབང་འཐོབ་པར་འ ར་ག ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༣༤ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་

་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཉེས་པ་བསགས་མཁན་ མས་ནི་ཉེས་པའི་ ན་གཡོག་ཡིན། ༣༥ ན་གཡོག་
གཏན་ ་ ིམ་ལ་གནས་པར་མི་འ ར་ཡང་། ་ནི་གཏན་ ་ ིམ་ལ་གནས་པ་ཡིན། ༣༦ དེ་བས། ཁོང་གི་ ས་

ིས་ ོད་ཅག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ ་བ ག་ན། ོད་ཅག་ལ་རང་དབང་དངོས་གནས་འཐོབ་པར་འ ར།
༣༧ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཞིང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་གསོད་པར་འདོད་པ་ཤེས་
ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་བདག་གི་བཀའ་ཤོང་མི་ ས་པ་ཡིན། ༣༨ བདག་གིས་འཆད་ ིན་
པ་ མས་ནི་བདག་གི་ཡབ་གང་དེའི་ ང་ནས་མཐོང་བ་ མས་དང་། ོད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་ ོད་པ་ནི་ ོད་
ཅག་གི་ཕ་ལས་ཐོས་པ་ མས་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༣༩ ཁོ་ཚས་ངེད་ཅག་གི་ཕ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཨབ་ར་ཧམ་
ི་ ་ཡིན་ན། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཅི་ ས་པ་ མས་ ་ངེས། ༤༠ བདག་གིས་ ་ཡི་ ང་ནས་ཐོས་པའི་བདེན་

དོན་ མས་ ོད་ཚར་བཤད་ཟིན་ ང་། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་བདག་གསོད་པར་ ོམ། འདི་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་
་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ༤༡ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་ཕའི་ལས་ མས་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ཁོ་ཚས་འདི་
ད་ ། ངེད་ཅག་ནི་ལོག་གཡེམ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན། ངེད་ཅག་ལ་ཡབ་གཅིག་ལས་མེད་དེ། ཁོང་ནི་ ་འོ་

ཞེས་ ས། ༤༢ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཡབ་ཡིན་ན། ོད་ཅག་བདག་ལ་དགའ་བར་
ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ནི་ ་ལས་ ང་ཞིང་། ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་པ་ལས། རང་ཉིད་ ེབས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། ཁོང་གིས་བདག་མངགས་པ་ཡིན། ༤༣ ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་བདག་གི་གཏམ་ལ་མི་ཉན་པ་ཡིན། དེ་ནི་

ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མ་འདོད་པ་ཙམ་མོ༎ ༤༤ ོད་ཅག་ནི་ ོད་ཚའི་ཕ་གདོན་འ ེ་དེ་ལས་
ང་བ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་ཕའི་ཧམ་སེམས་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ོད་པར་ ེད། ཁོ་ནི་ཐོག་མ་ནས་མི་གསོད་ཅིང་

བདེན་དོན་མི་བ ི་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཁོའི་སེམས་ ་བདེན་དོན་མེད་པས་ཡིན། ཁོའི་ ན་གཏམ་ནི་ཁོ་རང་
ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནི་ཐོག་མ་ནས་ ན་གཏམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ན་གཏམ་མཁན་ ི་ཕ་ཡང་ཡིན།
༤༥ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བདེན་དོན་བ ོད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་དེའི་ ེན་ ིས་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད།
༤༦ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པར་ ོན་ ས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་བདེན་
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དོན་བཤད་ ང་། ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་པ་ཡིན། ༤༧ ་ལས་ ང་བ་དེས། ་ཡི་བཀའ་ཐོས་པ་
ཡིན། ོད་ཅག་གིས་མི་ཐོས་པ་ནི། ོད་ཅག་ནི་ ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས།

༤༨ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ལན་ ། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ནི་འ ེས་བ ང་པའི་ ཱ་མར་ཡ་བ་ཞིག་རེད་ཟེར་
ན། དེ་ནི་མི་འ ིག་གམ་ཞེས་ ས་པས། ༤༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་འ ེས་བ ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན། བདག་
གིས་བདག་གི་ཡབ་གོང་ ་བ ར་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ང་ ང་ ེད། ༥༠ བདག་གིས་རང་ལ་གཟི་
བ ིད་འཐོབ་པར་མི་རེ་ཡང་། གཞན་ཞིག་གིས་བདག་གི་ཆེད་ ་གཟི་བ ིད་འཚལ་ཞིང་ཡིན་མིན་འ ེད་
པར་ ེད། ༥༡ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་ ་ཞིག་གིས་བདག་གི་བཀའ་བ ིས་
ན། ནམ་ཡང་འཆི་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༥༢ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ། ད་ ་ངེད་ཅག་གིས་ ེད་
འ ེས་བ ང་འ ག་པ་ཤེས་སོ༎ ཨབ་ར་ཧམ་ཤི་ཟིན་ལ། ང་ ོན་པ་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ཡིན། ེད་ ིས་ད་

ང་། མི་ ་ཞིག་གིས་བདག་གི་བཀའ་བ ིས་ན། དེ་ཡིས་འཆི་བའི་ ོ་བ་ ོང་མི་འ ར་ཟེར། ༥༣ ེད་ནི་ངེད་
ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ལས་ ང་ཆེའམ། ཁོ་ཤི་ཟིན་ལ་ ང་ ོན་པ་ མས་ ང་ཤི་བ་ཡིན། ེད་ ིས་རང་
ཉིད་ ་ཡིན་པར་ ོམ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༥༤ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་རང་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ས་ན། བདག་གི་གཟི་བ ིད་དེ་ལ་དོན་ ིང་
ཅི་ཡང་ཡོད་མི་ ིད། བདག་ལ་གཟི་བ ིད་བ ོལ་མཁན་ནི་བདག་གི་ཡབ་ ེ། ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ ་
ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ༥༥ ོད་ཅག་གིས་ནམ་ཡང་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་ ང་། བདག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་
ཡིན། གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་ཞེས་བཤད་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ན་ ་བ་ཡིན། འོན་

ང་བདག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ལ། ཁོང་གི་བཀའ་ཡང་བ ི་བ་ཡིན། ༥༦ ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་
ིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་བདག་གི་ ས་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་ཅིང་། བདག་མཐོང་ན་དགའ་བར་འ ར་ཞེས་

ག ངས། ༥༧ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ེད་ད་ ང་ལོ་ ་བ ར་ཡང་སོན་མེད་པས། ཨབ་ར་ཧམ་
མཐོང་ ོང་ངམ་ཞེས་ ིས་པས། ༥༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་
ལ། ཨབ་ར་ཧམ་མ་ ང་བའི་ ་རོལ་ལ་བདག་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ༥༩ དེ་དག་གིས་ ོ་བ ང་ ེ་ཡེ་

་ལ་བ ན་པས། ཡེ་ ་དེ་ལ་ ོལ་ཏེ་གནས་དམ་པ་ནས་ ིར་ཕེབས་སོ༎

༩ ཡེ་ ་ལམ་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། ེས་པ་ཉིད་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་དང་འ ད་པས། ༢ གས་ ས་
མས་ ིས་ཡེ་ ་ལ། ེ་ལ་ ཱི་ལགས། མི་འདི་ ེས་པ་ཉིད་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པ་ནི། ་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་

བསགས་པའི་ ེན་ཡིན། མི་འདི་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༣ ཡེ་ ས་ལན་ །
མི་འདིས་ཉེས་པ་བསགས་པ་མིན་ལ། ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་ཡང་མིན་པར། ཁོའི་ ས་ ེང་
ནས་ ་ཡི་མཛད་པ་ ིར་མངོན་པ་ཡིན། ༤ ཉིན་མོའི་ བས་དང་བ ན་ནས། ངེད་ཅག་གིས་བདག་མངགས་
མཁན་གང་དེའི་ལས་ མས་བ བ་དགོས། ན་པ་ ེབ་ན། ས་ ང་ལས་ཀ་ ེད་མི་ ས། ༥ བདག་འཇིག་
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ེན་འདིར་ཡོད་ ས། བདག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་འོད་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༦ ཡེ་ ས་བཀའ་འདི་ག ངས་
ེས། ཞལ་མཆིལ་ས་ ་བཏབ་ ེ། ཞལ་མཆིལ་ ིས་བ ིས་པའི་འདམ་བག་ལོང་བའི་མིག་ལ་ གས་ནས། ༧ ཁོ་

ལ། ོད་ཤི་ལོ་ཨ་ ་བའི་༼ཤི་ལོ་ཨའི་དོན་ནི་བཀས་མངགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ིང་ ར་ ས་ ེད་ ་
སོངས་ཤིག་ག ངས། ཁོ་རང་དེ་ ་སོང་ ེ་ ས་ ས་ནས་ཁ་ ིར་འཁོར་བ་ན་མཐོང་བར་ ར།

༨ ཁོའི་ ིམ་མཚས་དང་ ན་པར་ཁོས་ཟས་ ོང་བ་མཐོང་མཁན་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ ོན་
ཆད་ཐང་ ་བ ད་ནས་ཟས་ ོང་མཁན་དེ་མ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ༩ འགའ་ཞིག་གི་ཁོ་རེད་ཟེར། ཡང་འགའ་ཞིག་
གིས་ཁོ་ཡིན་ཡང་། ཁོ་དང་འ འོ་ཟེར། ཁོ་རང་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༡༠ དེ་དག་གིས་ཁོ་
ལ། ོད་ ི་མིག་ཇི་ ར་ ེས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༡༡ ཁོས་ལན་ ། མཚན་ལ་ཡེ་ ་ཟེར་བའི་ ེས་ ་ཞིག་ཡོད་
པ་དེས། འདམ་བག་ངའི་མིག་ལ་ གས་ནས། ང་ལ། ཤི་ལོ་ཨ་ ་བའི་ ིང་ ར་ ས་ ེད་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་
བ ོས་པ་དང་། ངས་ ས་ ས་པས་མཐོང་བར་ ར་ཞེས་ ས། ༡༢ དེ་དག་གིས་ ེས་ ་དེ་གང་ ་ཡོད་ཅེས་

ིས་པ་ལ། ཁོས་ངས་མི་ཤེས་ ས་པས།
༡༣ དེ་དག་གིས་ ོན་ལོང་བ་ཡིན་པའི་མི་དེ་ཕ་ ་ཤི་བའི་གམ་ ་ ིད། ༡༤ ཡེ་ ས་འདམ་བག་གིས་ཁོའི་

མིག་ ེས་པའི་ཉིན་དེ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ཕ་ ་ཤི་བས་ ང་ཁོས་ཇི་ ར་མཐོང་བའི་ ལ་ ིས་
པས། ལོང་བས་ཁོ་ཚ་ལ། ཁོང་གིས་ངའི་མིག་ལ་འདམ་བག་ གས་པ་དང་། ངས་ ས་ ས་པས་མཐོང་བར་ ར་
ཞེས་ ས། ༡༦ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ལས་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། མི་འདི་ནི་ ་ཡི་ ང་ནས་འོངས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་མ་བ ང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་

ད་ ། མི་ཉེས་ཅན་ཞིག་གིས་ཡ་མཚར་བའི་ གས་འདི་འ ་ཞིག་ ོན་ ས་སམ་ཞེས་དེ་དག་གི་བར་ལ་ ོད་
པ་ ང་། ༡༧ ཡང་དེ་དག་གིས་ལོང་བ་ལ། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་མིག་ ེས་པས། ོད་ ིས་བ ས་ན་ཁོང་མི་ཇི་འ ་
ཞིག་རེད་ཅེས་ ིས་པས། ཁོས་ ང་ ོན་པ་ཞིག་གོ་ཞེས་ ས།

༡༨ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ནི་ ོན་ལོང་བ་ཞིག་དང་། ེས་ ་མཐོང་བར་ ར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་
མ་ཆེས་པས། ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བོས་ནས་། ༡༩ དེ་གཉིས་ལ། འདི་ནི་ ོད་གཉིས་ ི་ ་ཡིན་ནམ། ོད་གཉིས་
ཤོད་དང་། ཁོ་ནི་ ེས་མ་ཉིད་ནས་ལོང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ད་ ་ཇི་ ར་མཐོང་བར་ ར་བ་རེད་ཅེས་ ིས་པས།
༢༠ ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ལན་ ། ཁོ་ནི་ངེད་གཉིས་ ི་ ་ཡིན་ཏེ། ེས་པ་ཉིད་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེ་ངེད་
ཅག་གིས་ཤེས་སོ༎ ༢༡ ད་ ་ཁོས་ཇི་ ར་མཐོང་བའི་ ལ་ནི་ངེད་གཉིས་ ིས་མི་ཤེས་པ་དང་། ་ཞིག་གིས་
ཁོའི་མིག་ ེས་པ་དེ་ཡང་ངེད་གཉིས་ ིས་མི་ཤེས། ཁོ་ནི་ནར་སོན་ཡོད་པས། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་ ིས་དང་།
ཁོ་རང་ཉིད་ ིས་ལན་འདེབས་པར་ ས་ཞེས་ ས། ༢༢ ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་འདི་ ར་བཤད་པ་ནི། ཡ་ ་ ་
བ་ མས་ལ་ ག་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ངོས་
བ ང་ན། དེ་འ ་ཁང་ལས་མཐར་བ ད་པར་ འོ་ཞེས་ ོས་ ས་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༣ དེའི་ ིར་ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་
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ིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ནི་ནར་སོན་ཡོད་པས། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ལ་ ིས་ཤིག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།
༢༤ དེ་བས། ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ཐེངས་གཉིས་པར་ ོན་ལོང་བ་ཡིན་པའི་མི་དེ་བོས་ནས། ཁོ་ལ། ོད་

ིས་ ་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ་འོས་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་མི་འདི་ཉེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས་པས།
༢༥ ཁོས་འདི་ ད་ ། ཁོ་མི་ཉེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་མིན་ངས་མི་ཤེས་ ང་། དོན་དག་གཅིག་ཤེས་པ་ནི། ོན་ཆད་
ང་ནི་ལོང་བ་ཞིག་ཡིན་ ང་། ད་ ་མཐོང་བར་ ས་པ་དེའོ་ཞེས་ ས། ༢༦ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ཁོང་གིས་ ོད་
ལ་ཅི་ ས་སོང་། ོད་ ི་མིག་ཇི་ ར་ ེས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༢༧ ཁོས་ལན་ ། ངས་ ོན་ཏག་ཏག་ལ་ ོད་
ཚར་བཤད་ ང་། ོད་ཅག་གིས་མ་མཉན། ད་ནི་ཅིའི་ ིར་ཉན་འདོད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་ ང་ཁོང་གི་ གས་

ས་ ེད་འདོད་དམ་ཞེས་ ས། ༢༨ དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་ནི་ཁོའི་ ེས་འ ང་དང་། ངེད་ཅག་ནི་མོ་ཤེའི་ ེས་
འ ང་ཡིན། ༢༩ ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ་བཤད་པའི་གཏམ་ མས་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་ ང་། མི་འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་
གང་ནས་འོངས་པ་མི་ཤེས་ཞེས་ ིགས་དམོད་ ས། ༣༠ མི་དེས་ལན་ ། ཁོང་གིས་ངའི་མིག་ ེས་ ང་། ོད་ཅག་
གིས་ཁོང་ཉིད་གང་ནས་ཕེབས་པ་མི་ཤེས་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེའོ༎ ༣༡ ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ་ཡིས་
ཉེས་ཅན་ ི་ངག་ལ་ཉན་མི་ ིད་དེ། ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང་། ཁོང་གི་དགོངས་དོན་བ ིས་ན། ད་གཟོད་ ་
ཡིས་གསན་པ་ཡིན། ༣༢ འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་ད་ འི་བར། ་ཞིག་གིས་ ེས་པ་ཉིད་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པའི་
མི་ཞིག་གི་མིག་ ེས་པ་ཐོས་མ་ ོང་། ༣༣ ེས་ ་འདི་ནི་ ་ཡི་ ང་ནས་ ོན་པ་མིན་ན། ཅི་ཡང་བ བ་མི་ ས་
པ་ཡིན་ ས། ༣༤ དེ་དག་གིས་ལན་ ། ོད་ནི་ཡོངས་ ་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་ནས་ ེས་པ་ཡིན་ཡང་། ད་ ང་ངེད་
ཅག་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་ནས་ཁོ་རང་མཐར་བ ད།

༣༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་མཐར་བ ད་པ་གསན་ ང་། ེས་ ་ཁོ་དང་འ ད་པས། ོད་ནི་ ་ཡི་
ས་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ་ཞེས་ ིས་པས། ༣༦ ཁོས་ལན་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ནམ། ང་ག ང་

དང་། ང་ཁོང་ལ་དད་སེམས་ ེའང་ ིད། ༣༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཁོང་མཐོང་ ང་། ད་ ་ ོད་དང་
གཏམ་ ་བཞིན་པ་འདི་ཉིད་དོ་ཞེས་ག ངས་པས། ༣༨ ཁོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། བདག་ ོད་ལ་
དད་སེམས་ ེས་སོ་ཞེས་ ས་ནས་ཡེ་ ་ལ་མཇལ།

༣༩ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ིར་འཇིག་ ེན་འདིར་ ེབས་པ་ཡིན་པས། མིག་གིས་མི་
མཐོང་བ་ལ་མཐོང་བར་ ེད་པ་དང་། མཐོང་བ་ མས་ཞར་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༤༠ ཁོང་དང་མཉམ་ ་
དེར་ཡོད་པའི་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་བཀའ་དེ་ཐོས་ནས། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ ང་ཞར་བར་འ ར་རམ་
ཞེས་ ས་པས། ༤༡ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ཞར་བར་ ར་ན། ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན། འོན་ ང་། ད་ ་ ོད་
ཚས་ངེད་ཅག་གིས་མཐོང་ངོ་ཟེར་བས། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ད་ ང་གནས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཞིག་ ག་རའི་ནང་
་ གས་པའི་ཚ། ོ་ནས་མ་འ ལ་བར་ ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འགོས་ན། དེ་ནི་ ན་མ་དང་ཇག་
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པ་ཡིན། ༢ ོ་ནས་འ ལ་བ་དེ་ནི་ ག་ ི་ཡིན་ཏེ། ༣ ོ་ ང་གིས་ཁོར་ ོ་འ ེད་ལ། ག་གིས་ ང་ཁོའི་ཁ་ལ་
ཉན་པ་དང་། ཁོའི་མིང་ ར་རང་གི་ ག་བོས་ཏེ། ག་ མས་ ིར་འ ིད་ ས་པ་ཡིན། ༤ ག་ ོའི་ ིར་ ད་

ེས། རང་ཉིད་ ོན་ ་ཆས་ ང་། ག་གིས་ཁོའི་ ེས་དེད་ནས་འོངས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ད་ཤེས་
པ་ཡིན། ༥ ག་ནི་མི་ཆ་མེད་ ི་ ེས་ ་མི་འ ངས་བ་མ་ཟད་དེ་ལས་འ ོས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་

ད་མི་ཤེས་པས་ཡིན། ༦ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚར་དཔེ་འདི་བཀོད་ ང་། ཁོ་ཚས་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་མ་ ོགས་པར་ ས།
༧ དེ་བས། ཡེ་ ས་ཡང་ཁོ་ཚར་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ།

བདག་ནི་ ག་རའི་ ོ་ཡིན། ༨ བདག་གི་ ོན་ལ་ ེབས་པ་ མས་ནི་ ན་མ་དང་ཇག་པ་ཡིན་པས། ག་གིས་
ང་ཁོ་ཚའི་ཁ་ལ་ཉན་པར་མི་ ེད། ༩ བདག་ནི་ ོ་ ེ། བདག་བ ད་ནས་འ ོ་བ་ མས་ ོབ་པར་འ ར་ཞིང་།
ོའི་ ི་ནང་ནས་ ་ཡང་བཟའ་ཆོག ༡༠ ཇག་ ན་ ེབས་དོན་ནི། བ ་བ་དང་། གསོད་པ་དང་། བ ག་པ་ལས་

མ་འདས་ ང་། བདག་ ོན་དོན་ནི། ག་༼ཡང་ན། མི་ཞེས་ ང་བཀོད་ཆོག༽ལ་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་མ་ཟད། ཚ་
ོག་དེ་ཡང་ ན་ མ་ཚགས་པར་འ ར། ༡༡ བདག་ནི་ ག་ ི་བཟང་བོ་ ེ། ག་ ི་བཟང་བོས་ ག་གི་ཆེད་ ་
ོག་འདོར་བར་ ས། ༡༢ གལ་ཏེ་ ་བ་ཡིན་ན། ག་ ི་དངོས་མིན་ལ་ ག་ ང་ཁོ་རང་གི་མིན་པས། ཁོས་ ང་

ཀི་ ེབས་པ་མཐོང་བའི་ཚ། ག་བ ར་ཏེ་འ ོས་པར་འ ར་བས། ང་ཀིས་ ག་འཛན་ཞིང་ ག་ ་གཏོར་
བར་ངེས། ༡༣ ་བ་འ ོས་པར་འ ར་ཏེ། ཁོ་ ་བ་ཡིན་པས་ ག་ལ་སེམས་ ལ་ ེད་མི་ ིད། ༡༤ བདག་ནི་ ག་

ི་བཟང་བོ་ ེ། བདག་གིས་བདག་གི་ ག་ཤེས་ལ། ག་གིས་ ང་བདག་གི་ངོ་ཤེས་པར་ ས། ༡༥ དེ་ནི་ཡབ་
ིས་བདག་ངོ་ཤེས་ལ། བདག་གིས་ ང་ཡབ་ ི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་འ ་ལ། བདག་གིས་ ག་གི་ཆེད་ ་ ོག་ ང་

འདོར་བར་ ས། ༡༦ བདག་ལ་ར་བ་འདི་ལས་གཞན་པའི་ ག་ ང་ཡོད་པས། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་འ ིད་འོངས་
ཤིང་ཁོ་ཚས་ ང་བདག་གི་ ད་ལ་མཉན་པ་དང་། ག་ ་གཉིས་མཉམ་ ་བ ེས་ནས་ ག་ ི་གཅིག་ལ་ ད་
པར་ འོ༎ ༡༧ བདག་གི་ཡབ་ ིས་བདག་ལ་གཅེས་ཏེ། བདག་གིས་ཚ་ ོག་དོར་ནས་ ར་ཡང་ ང་བར་ ་བ་
ཡིན། ༡༨ བདག་གི་ཚ་ ོག་ ་ཞིག་གིས་འ ོག་པ་མིན་པར་བདག་གིས་དོར་བ་ཡིན། བདག་ལ་ཚ་ ོག་འདོར་
བའི་དབང་ཆ་ཡོད་ལ། ར་ལེན་པའི་དབང་ཆའང་ཡོད། འདི་ནི་བདག་ལ་བདག་གི་ཡབ་ ིས་གནང་བའི་
བཀའ་ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༡༩ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ནི་བཀའ་འདིའི་ ོར་ལ་ ར་ཡང་ ོད་པ་ ང་བས། ༢༠ དེའི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་
གིས། འདི་ ད་ ། ཁོ་ནི་འ ེས་བ ང་ཞིང་ ོས་འ ག་པས། ཅིའི་ ིར་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།
༢༡ ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། འདི་ ད་ ། འདི་ནི་འ ེས་བ ང་བ་ཞིག་གི་གཏམ་མིན་ཏེ། འ ེ་ཡིས་ལོང་བའི་
མིག་འ ེད་ བ་བམ་ཟེར།

༢༢ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་གནས་དམ་པ་འ ལ་བའི་ ས་ ོན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ད ན་ ི་ ས་ཡིན། ༢༣ ཡེ་
་གནས་དམ་པའི་ཤ་ལོ་མོའི་ མས་རའི་བར་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། ༢༤ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་བ ོར་
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ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ས་ནམ་ ི་བར་ ་ངེད་ཅག་ལ་དོགས་པ་ ེས་ ་འ ག་གམ། གལ་ཏེ་ ོད་ནི་
ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན། ངེད་ཅག་ལ་གསལ་བོར་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་པས། ༢༥ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་

བཤད་ཟིན་ ང་། ོད་ཅག་ཡིད་མ་ཆེས། བདག་གིས་བདག་གི་ཡབ་ ི་མཚན་བ ར་ནས་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་
ཅད་ ིས་བདག་ལ་དཔང་བོར་ ས་ཆོག ༢༦ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ཅག་བདག་གི་ ག་མ་ཡིན་ནོ༎ ༢༧ བདག་གི་ ག་གིས་བདག་གི་ ད་ཤེས་པ་དང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚར་ཤེས་ལ།
ཁོ་ཚ་ཡང་བདག་གི་ ེས་ ་འ ང་བར་ ེད། ༢༨ དེ་མིན་བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་གནང་
བས། ཁོ་ཚ་ནམ་ཡང་འཆི་བར་མི་འ ར་བ་དང་། ས་ ང་བདག་གི་ལག་ནས་ཁོ་ཚ་འ ོག་མི་ ས། ༢༩ བདག་
གི་ཡབ་ ིས་བདག་ལ་ ག་གནང་བ་དང་། ཁོང་ནི་ ེ་ ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེ་བས། ས་ ང་བདག་གི་ཡབ་ ི་

ག་ནས་ཁོ་ཚ་འ ོག་མི་ ས། ༣༠ བདག་དང་ཡབ་ནི་གཞི་གཅིག་གོ་ཞེས་ག ངས།
༣༡ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ོ་ ངས་ནས་ཁོང་ཉིད་བ ང་བར་བ མ་པས། ༣༢ ཡེ་ ས་ཁོ་ཚ་ལ། བདག་

གིས་ཡབ་ལས་ ང་བའི་ བས་ཆེན་ ི་ངོམ་མཚར་པའི་ གས་མང་པོ་ ོད་ཅག་ལ་བ ན་པས། ོད་ཅག་གིས་
དེ་ལས་གང་ལ་བ ས་ནས་བདག་ལ་ ོ་ཡིས་ ང་བ་ཡིན་ ིས་པས། ༣༣ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས། འདི་ ད་ །
ངེད་ཅག་གིས་དེའི་གང་གི་ ིར་ ་ ོད་ཉིད་ལ་ ང་བ་མ་ཡིན་པར། ོད་ ིས་མི་འོས་པའི་གཏམ་བཤད་པ་
དང་། ོད་མི་ཞིག་ཡིན་ ང་། རང་ཉིད་ ་ ་ ས་པས་ ང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༤ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་གི་བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ། ་ཡིས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ནི་ ་ཡིན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།༼ ོད་
ཅག་ ་དང་འ ་པོ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ༣༥ ག ང་རབ་ལས་ ང་བའི་བཀའ་ མས་ ག་ ་ཡང་དག་
ཅིང་བདེན་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ ་ཡིས་རང་ཉིད་ ི་བཀའ་ཐོབ་པའི་མི་ མས་ལ་ ་འ ་བོ་ཅེས་ག ངས་པས།
༣༦ ཡབ་ ིས་སོ་སོར་དམ་པར་ ས་ཤིང་། འཇིག་ ེན་ ་མངགས་པ་དེས་ཁོ་རང་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ཟེར་ན།

ོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ཁོ་ལ་ ོད་ ིས་མི་འོས་པའི་གཏམ་བཤད་དོ་ཟེར་བ་ཡིན། ༣༧ བདག་གིས་བདག་གི་
ཡབ་ ི་ལས་ མས་མ་ ས་ན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མི་དགོས། ༣༨ བདག་གིས་དེ་ ས་ ས་

ང་། ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་ན། ངོམ་མཚར་པའི་ གས་འདི་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་ ང་ ེ།
དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཅག་གིས་ཡབ་བདག་གི་ནང་ ་བ གས་པ་དང་། བདག་ ང་ཡབ་ ི་ནང་ ་ཡོད་པ་ཤེས་
ཤིང་ ོགས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༣༩ ཡང་ཁོ་ཚས་ཁོང་ཉིད་ག ང་བར་བ མ་ཡང་། ཁོང་ཉིད་ཁོ་ཚའི་ལག་ནས་ཤོར་རོ༎ ༤༠ ཡང་ཡེ་ ་ཡོ་
དན་གཙང་བོའི་ཕ་རོལ་ ་ཕེབས་ཤིང་། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཐོག་མར་ ས་གསོལ་བའི་གནས་ ་ ོན་ནས་དེ་ ་
བ གས་པས། ༤༡ མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་ ེབས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ངོ་མཚར་
བའི་ གས་ཅི་ཡང་མ་བ ན་ ང་། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ེས་ ་འདིའི་ ོར་བཤད་པ་ནི་བདེན་པར་མཆིས་སོ་ཞེས་

ས། ༤༢ དེ་ ་ཡེ་ ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ ི་མི་མང་ ་ ིན་ཏོ༎
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༡༡ ཱ་ཟར་ ་བའི་ནད་པ་ཞིག་ ལ་བེད་ཨན་ ཱ་ ེ། མིར་ཡམ་དང་དེའི་ཨ་ཅེ་མར་ ཱ་ཡོད་པའི་ ོང་ཚ་
དེར་བ ད་ཡོད། ༢ མིར་ཡམ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ོས་ ་ གས་པ་དང་། ཁོང་གི་ཞབས་ ་ཡིས་ ིས་མཁན་

དེ་ཡིན་ལ། ནད་པ་ ཱ་ཟར་ ་བ་ནི་ཁོ་མོའི་ ་བོ་ཡིན། ༣ ཁོའི་ ིང་མོ་གཉིས་ ིས་ཡེ་ འི་གམ་ ་མི་མངགས་
ནས། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་གཅེས་པའི་མི་དེ་ནའོ་ཞེས་ ས། ༤ ཡེ་ ས་དེ་གསན་ནས། འདི་

ད་ ། ནད་འདི་ནི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ི་ཆེད་ ་ ང་བ་ལས། འདིས་འཆི་བར་མི་འ ར་ཏེ། ་ཡི་ ས་ལ་འདི་
ལས་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༥ ཡེ་ ས་ཐོག་མ་ནས་མར་ ཱ་དང་ཁོ་མོའི་ ་མོ། དེ་མིན་ ཱ་
ཟར་བཅས་ལ་ མས་ཤིང་གཅེས་པས། ༦ ཱ་ཟར་ན་བ་གསན་པ་ནའང་། ཁོང་གང་ ་བ གས་པའི་ ལ་དེར་

ར་བཞིན་ཉིན་གཉིས་ལ་བ གས་པ་དང་།
༧ དེ་ནས་ གས་ ས་ མས་ལ། ངེད་ཅག་ ར་ཡང་ཡ་ ་ ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས། ༨ གས་ ས་ མས་

ིས་འདི་ ད་ ། ལ་ ཱི་ལགས། ཉེ་ལམ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་ ོས་བ ང་བར་འ ར་བས། ེད་ད་
ང་དེར་ཕེབས་སམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༩ ཡེ་ ས་ལན་ ། ཉིན་དཀར་ ི་ ས་ལ་ ་ཚད་བ ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནམ། མི་ནི་ཉིན་དཀར་ལམ་ལ་ཆས་ན། འ ེལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདིའི་འོད་མཐོང་བས་སོ༎
༡༠ མཚན་ ི་ ས་ ་ཆས་ན། འ ེལ་བར་འ ར་ཏེ། ཁོ་ལ་འོད་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ཡེ་ ས་བཀའ་
འདི་ག ངས་ ེས། དེར་མ ད་ནས་དེ་དག་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ོགས་པོ་ ཱ་ཟར་གཉིད་ལ་ཤོར་ཟིན་པས། བདག་
ཁོ་རང་ ོང་ ་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས། ༡༢ གས་ ས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཁོ་རང་གཉིད་

་ཤོར་ན་བཟང་ངོ་ཞེས་ ས། ༡༣ ཡེ་ འི་བཀའ་དེ་ནི་ཁོ་རང་ཤི་བའི་དོན་ཡིན་ཡང་། དེ་དག་གིས་ནམ་ ན་
ར་གཉིད་ལ་ཤོར་ཞེས་པར་གོའོ༎ ༡༤ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཱ་ཟར་ཤི་ཟིན་ནོ༎ ༡༥ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་བདག་

དེ་ ་མེད་པ་བཟང་ངོ་༎ ོད་ཅག་ལ་དད་སེམས་ ེས་ ་འ ག་ཆེད། ད་ ་ངེད་ཅག་ཁོའི་གམ་ ་འ ོ་ཅེས་
གསལ་བོར་བ ན། ༡༦ ཱོ་མའམ། ཏེ་ ་ ཱ་ ་བས་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ གས་ ས་ མས་ལ། ངེད་ཅག་ ང་ཁོང་
དང་མཉམ་ ་འཆི་བར་འ ོ་ཞེས་ ས།

༡༧ ཡེ་ ་དེར་ ེབས་ ས། ཱ་ཟར་ ར་ ང་ ་བ ག་ ེ་ཉིན་བཞི་འདས་པ་མ ེན་ཏོ༎ ༡༨ བེད་ཨན་ ཱ་
ནི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཁ་ཐག་མི་རིང་ ེ། ལེ་དབར་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་པས། ༡༩ ཡ་ ་ ་བ་འགའ་ཞིག་མར་

ཱ་དང་མིར་ཡིམ་གཉིས་ལ་ ་ ་ ེབས་འ ག དེ་ནི་ཁོ་མོ་གཉིས་ ི་ ་བོའི་ ིར་སེམས་གསོ་ ེད་ ་འོངས་པ་
ཡིན། ༢༠ མར་ ཱས་ཡེ་ ་ཕེབས་པ་ཐོས་འ ལ་ ོར་བ ་ ་སོང་ཡང་། མིར་ཡམ་ ར་བཞིན་ ིམ་ ་བ ད་
དོ༎ ༢༡ མར་ ཱས་ཡེ་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ཉིད་ ་མོ་ནས་འདིར་བ གས་པ་ཡིན་ན། ངའི་ ་བོ་འཆི་
མི་ ིད། ༢༢ འོན་ ང་ད་ ། ེད་ ིས་ ་ལ་ཅི་ ས་ ང་། ་ཡིས་ ེད་ལ་གནང་བར་འ ར་བ་ངས་ ང་
ཤེས་ཞེས་ ས། ༢༣ ཡེ་ ས་ ོད་ ི་ ་བོ་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས། ༢༤ མར་ ཱས་འདི་ ད་ །
བ ལ་བའི་ཐ་མར་ ར་གསོན་པའི་ཚ། ཁོ་རང་ ར་གསོན་པ་ངས་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས། ༢༥ ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་ལ། ར་
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གསོན་པ་བདག་ལ་དབང་བ་དང་། ཚ་ ོག་ ང་བདག་ལ་དབང་། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ནི་ཤི་ཡང་
ར་གསོན་པར་འ ར། ༢༦ གསོན་པོར་གནས་པ་ལས་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་ མས་ནི་ནམ་ཡང་འཆི་མི་
ིད། ོད་གཏམ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་སམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༢༧ མར་ ཱས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། བདེན་ཏེ།
ེད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་། ་ཡི་ ས་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདིར་འ ོན་པར་འ ར་བ་དེ་ཡིན་པ་ང་རང་ཡིད་ཆེས་སོ་

ཞེས་ ས། ༢༨ མར་ ཱས་གཏམ་འདི་བཤད་ ེས། ིར་ལོག་ ེ་ནང་ ་ཡོད་པའི་ ་མོ་མིར་ཡམ་བོས་ནས། འདི་
ད་ ། ོབ་དཔོན་ཕེབས་ ང་། ོད་འབོད་ ིན་འ ག་ཅེས་ ས། ༢༩ མིར་ཡམ་ ིས་དེ་ཐོས་མ་ཐག ེལ་ ར་

ངང་ཡར་ལངས་ཏེ། ཡེ་ འི་ ང་ ་སོང་། ༣༠ དེ་ ས། ཡེ་ ་ ོང་ཚའི་ནང་ ་ཕེབས་མེད་པར། ར་མར་ ཱས་
ཁོང་ཉིད་བ ས་པའི་གནས་དེར་བ གས་སོ༎ ༣༡ མིར་ཡམ་དང་མཉམ་ ་ ིམ་ན་ ོད་པའི་སེམས་གསོ་ ིར་
འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་མོ་ ེལ་ ར་ངང་ ོར་སོང་བ་མཐོང་བ་ན། ཁོ་མོ་ ར་ ང་གི་ ོགས་ ་

་ ་འ ོ་བར་བསམ་ ེ། ཁོ་མོའི་ ེས་ ་ ེག
༣༢ མིར་ཡམ་ཡེ་ འི་ ང་ ་ ེབས་ནས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་བ་ན། ཁོང་གི་ཞབས་ལ་ ས་ ག་ ལ་ཅིང་།

འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ་མོ་ནས་འདིར་བ གས་པ་ཡིན་ན། ངའི་ ་བོ་འཆི་མི་ ིད་ཅེས་ ས།
༣༣ ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་དང་། ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ང་ ་བ་གཟིགས་ནས། གས་ ོ་
ཞིང་ཤིན་ ་མི་བདེ་བར་ ར་ཏེ། ༣༤ འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་གང་ ་ ས་ཡོད་ཅེས་ ིས་པས། དེ་
དག་གིས་གཙ་བོ་ ེད་ཕེབས་ཤིག་ཅེས་ ིད། ༣༥ ཡེ་ ་བ མས་སོ༎ ༣༦ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ །

ོད་ ིས་ ོས་དང་། ཁོང་ནི་མི་འདི་ལ་ཇི་འ འི་ གས་བ ེ་ཆེ་ཨང་ཞེས་ཟེར། ༣༧ དེའི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་
གིས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གིས་ལོང་བའི་མིག་ ང་ ེས་པས། མི་འདི་འཆི་བ་ལས་ ོབ་མི་ ས་སམ་ཟེར།

༣༨ ཡང་ཡེ་ འི་ གས་ ོ་ནས་ ར་ ང་གི་ ོ་ ་ཕེབས། ར་ ང་དེ་ནི་དོང་ཞིག་ཡིན་ལ། ོ་ ོ་ཞིག་གིས་
བཅད་འ ག་གོ། ༣༩ ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་ ོ་ ལ་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པས། གཤིན་པོའི་ཨ་ཅེ་མར་ ཱས་ཁོང་ལ།

ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཁོ་རང་ ལ་ཡོད་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཤི་ནས་ཉི་མ་བཞི་འགོར་རོ་ཞེས་ ས། ༤༠ ཡེ་
ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ལ། གལ་ཏེ་ ོད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་ན། ་ཡི་གཟི་བ ིད་མཐོང་བར་འ ར་

ཞེས་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག ངས་པས། ༤༡ དེ་དག་གིས་ ོ་བ ལ་ཏོ༎ ཡེ་ ས་གནམ་ལ་གཟིགས་ནས།
འདི་ ད་ ། ེ་ཡབ་ལགས། བདག་གིས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་བདག་ལ་གསན་
པ་ཡིན། ༤༢ བདག་གིས་ ང་ ེད་ ིས་ ན་པར་བདག་ལ་གསན་པ་ཤེས་ ང་། འདི་ ར་ ས་པ་ནི་ཉེ་འཁོར་

་འ ེང་བའི་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ ེད་ ིས་བདག་མངགས་པར་ཡིད་ཆེས་ ་འ ག་ཆེད་
དོ་ཞེས་ག ངས། ༤༣ འདི་ ར་ག ངས་ ེས། ཱ་ཟར་ ིར་ཤོག་ཅེས་ ད་འབོད་ ས། ༤༤ གཤིན་པོ་དེ་ ེབས་

ང་ལ། ང་ལག་དང་གདོང་ལ་རས་ ིས་ད ིས་འ ག་པས། ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཁོ་རང་ ོལ་ཏེ་འ ོ་ ་ ག་
ཅེས་བ ོས།
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༤༥ མིར་ཡམ་ལ་བ ་ ་འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཡེ་ འི་མཛད་པ་དེ་མཐོང་ནས། ཁོང་ཉིད་ལ་
ཡིད་ཆེས་མཁན་མང་ ་ ང་། ༤༦ དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཕ་ ་ཤི་བའི་སར་སོང་ནས། ཡེ་ འི་མཛད་པ་དེ་དག་
ལ་བཤད་མཁན་ཡང་ ང་ངོ་༎ ༤༧ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་མི་མང་བ ས་ནས།
འདི་ ད་ ། མི་འདིས་ཡ་མཚར་བའི་ གས་མང་པོ་བ ན་པས། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ ། ༤༨ གལ་ཏེ་ཁོང་རང་
འདི་ ར་འ ོ་ ་ ག་ན། མི་ མས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་འ ར་བས། རོ་ ཱ་བ་ མས་ ང་འོང་ ེ་ངེད་ཅག་
གི་ ལ་ཁབ་དང་མི་སེར་འ ོག་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༤༩ དེའི་ ོད་ ་མིང་ལ་ཀ་ ཱ་ཕ་ ་བ། ད་ལོའི་མཆོད་
དཔོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཡང་ཤེས་ ི་མི་འ ག ༥༠ ལ་ ེ་ཡོངས་

་མི་བ ག་ ིར། མི་གཅིག་མི་སེར་ ན་ ི་ཚབ་ ་ཤི་ན། ོད་ཅག་ལ་ཕན་ཁེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས།
༥༡ ཁོའི་གཏམ་འདི་ནི་ཁོ་རང་ཉིད་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར། ལོ་འདིའི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡིན་པའི་ ེན་
ལས་ ང་བ་ཡིན། དེ་བས་ཡེ་ ་ ལ་ ེ་འདིའི་ཆེད་ ་གཤེགས་པར་ ང་བ ན་པ་ཡིན། ༥༢ ཁོང་ནི་ ལ་ ེ་
འདི་ཁོ་ནའི་ཆེད་ ་གཤེགས་པ་མ་ཡིན་པར། ་ཡི་ ་འབངས་ཁ་ཐོར་ ་ ར་བ་ མས་བ ་ ིར་ཡང་ངོ་༎
༥༣ ཉིན་དེ་ནས་བ ང་། དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ད ོང་བར་ ོས་ ས། ༥༤ དེ་བས། ཡེ་ ་མངོན་ མ་འཛམ་མེད་ ་
ཡ་ ་ ་བའི་ ོད་ ་ཕེབས་བ ད་མི་ ེད་པར། དེ་དང་ ལ་ནས་ཐང་ ོང་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ ལ་ཞིག་ ་
ཕེབས་ཤིང་། མིང་ལ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ཟེར་བའི་ ོང་ ེ་ཞིག་ ་ གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་བ གས་སོ༎

༥༥ ཡ་ ་ ་བའི་བ ོལ་ ོན་ལ་ཉེ་ ་ ིན་པས། ས་ ོན་ ོན་ ་རང་ལ་གཙང་ ་ ་ ིར། མི་མང་པོ་ཞིང་
ོང་ནས་ཡར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་སོང་། ༥༦ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ ེད་པ་དང་། གནས་དམ་པར་འ ེང་ནས་ཕན་
ན་ལ། ོད་ཅག་གིས་འདོད་ ལ་ ར་ན། ཁོང་ ས་ ོན་ལ་ཕེབས་ ིད་དམ་ཞེས་ཟེར། ༥༧ དེ་ ས། མཆོད་

དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ ་མོ་ནས། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ཡེ་ ་གང་ ་ཡོད་པ་ཤེས་ན།
ཤོད་དང་ཁོང་ག ང་དགོས་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༢ བ ོལ་ ོན་ལས་ ོན་ ི་ཉིན་ ག་ལ། ཡེ་ ་བེད་ཨན་ ཱ་ ེ། ཁོང་གིས་ ཱ་ཟར་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་
་བ ག་པའི་ ལ་དེར་ཕེབས་པ་དང་། ༢ ཡེ་ ་ལ་དེ་ ་གཞན་ ིས་གསོལ་ ོན་བཤམས་པས། མར་

ཱས་ཞབས་ཏོག་ ས། ཱ་ཟར་ཡང་ཡེ་ ་དང་ ན་ ་ ན་ལ་བ གས་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་མཆིས། ༣ མིར་ཡམ་
ིས་རིན་ཐང་གཞལ་ ་མེད་པའི་ན་ཏའི་ ོས་ ་ ་མ་གང་ཡེ་ འི་ཞབས་ལ་ གས་ ེས། རང་གི་ ་ཡིས་ ིས་

པས། ཁང་པ་ ོས་ འི་ ིས་ བ་བོ༎ ༤ གས་ ས་ཤིག་ ེ། ཡེ་ ་འཚང་བར་འ ར་བའི་ ་ ས་ཨི་ ་ ར་
ིས། ༥ འདི་ ད་ ། ཅིའི་ ིར་ ོས་ ་འདི་བཙངས་ ེ། ད ལ་ མས་ད ལ་བོ་ མས་ལ་ ིན་པར་མི་གཏོང་

བ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ལོ་གཅིག་གི་ ་འབབ་ལས་མང་ངོ་། ༦ ཁོས་དེ་ ད་ཟེར་བ་ནི། ད ལ་བོ་ མས་སེམས་ལ་
ཐོགས་པ་མ་ཡིན་པར། ཁོ་རང་ ན་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ ེན་ ིས་སོ༎ ཁོས་ ན་པར་ད ལ་ ག་ ་བསགས་པའི་
ད ལ་ལེན་པར་ ེད། ༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ཁོ་མོའི་འདོད་པ་ ར་ཐོངས་ཤིག འདི་ནི་ཁོ་མོས་བདག་ ར་
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འ ག་ ེད་པའི་ཉིན་མོར་བཞག་པ་ཡིན། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ལ་བོ་ནི་ ན་པར་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
ཡོད་ ང་། བདག་ ན་པར་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས།

༩ ཡ་ ་ ་བ་མང་པོས་ཡེ་ ་གང་ ་བ གས་པ་ཤེས་ནས་དེར་ ེབས་པ་དང་། ཡེ་ འི་ཁོ་ན་མཇལ་ ིར་
མ་ཡིན་པར། ཁོང་གིས་ཤི་བ་ལས་གསོན་ ་བ ག་པའི་ ཱ་ཟར་ལ་ ་ ་འོངས་པ་ཡང་ཡིན། ༡༠ འོན་ ང་།
མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བས་ ཱ་ཟར་ཡང་གསོད་པར་ ོམ་མོ༎ ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡ་ ་ ་བ་འགའ་ཞིག་ནི་ ཱ་
ཟར་ ི་ ེན་ ིས་ཡེ་ ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ར།

༡༢ ཉིན་གཉིས་པར། བ ོལ་ ོན་ལ་འོངས་པའི་མི་མང་པོས་ཡེ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཕེབས་པར་འ ར་བ་
ཐོས་ནས། ༡༣ ཁ་ ར་ཤིང་གི་ཡབ་འདབ་བ ང་ ེ་ཁོང་ཉིད་བ ་ ་ཆས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ཧོ་ཤི་ཨན་ །
གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ ིན་ཕེབས་པའི་ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་པོ་ནི་བ ོད་པར་འོས་ཞེས་ ད་ཆེན་པོས་འབོད།
༡༤ ཡེ་ ས་བོང་ ་ཞིག་ ེད་པས་དེར་བཅིབས། དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ༡༥ ཙ་ཡོན་ ི་ ལ་མི་༼མ་ཡིག་ །

་མོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མས་པ། ག་མི་དགོས་ཏེ། ོད་ ི་ ལ་པོས་བོང་ ་བཅིབས་ནས་ཕེབས་ ང་ཞེས་
པ་བཞིན་ནོ༎ ༡༦ མཛད་པ་འདི་དག་ནི་ གས་ ས་ མས་ ིས་ཐོག་མར་མི་ཤེས་ཏེ། ཡེ་ ་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་

ེས་ད་གཟོད་བཀའ་འདི་ནི་ཁོང་ལ་དམིགས་ནས་བཀོད་པ་ཤེས་ཤིང་། མི་ མས་ ིས་ ང་དངོས་གནས་
ཁོང་ལ་དེ་ ར་ ས། ༡༧ ཡེ་ ས་ ཱ་ཟར་བོས་ཤིང་། ཁོ་རང་ཤི་བ་ལས་གསོན་ ་བ ག་ ེ་ ར་ ང་ལས་ ིར་
ཐོན་པར་ ས་ཚ། ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་དཔང་བོར་ ར། ༡༨ མི་ མས་ ིས་ཡེ་ འི་ཡ་
མཚར་བའི་ གས་བ ན་པ་ཐོས་ནས། ཁོང་ཉིད་བ ་ ་སོང་། ༡༩ ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ། ོས་
དང་། ོད་ཅག་ངལ་བ་འ ས་མེད་ ་ ར་འ ག་ ེ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ཁོང་གི་ ེས་ ་ ེག་ཅེས་ཟེར།

༢༠ དེའི་ཚ། བ ོལ་ ོན་ལ་རོལ་བ་དང་ ས་ ག་འ ལ་ ་འོངས་པ་ མས་ ི་ ོད་ན། ཧེ་ལེན་པ་འགའ་
ཞིག་ཡོད་ལ། ༢༡ དེ་དག་ག་ལིལ་ ལ་ ི་བེད་ཙ་ ་བ་པི་ལིབ་ ི་གམ་ ་འོངས་ནས། ཁོ་ལ། ་ཞབས། ངེད་
ཅག་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་བར་འདོད་ཅེས་བཤད་པས། ༢༢ པི་ལིབ་ ིས་ཨན་ ེ་ ཱ་ལ་བཤད་པ་དང་། ཨན་ ེ་ ཱས་
ཡེ་ ་ལ་ ས་པས། ༢༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། མིའི་ ་བདག་ལ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པའི་ ས་དེ་ ེབས་ ང་།
༢༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོ་འ ་གཅིག་ས་ནང་ ་མ་ ང་བར་ཤི་ན། དེ་
ནི་ ར་བཞིན་ ོ་འ ་གཅིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ས་ནང་ ་ ང་ནས་ཤི་ན། དེ་ལས་ ོ་ ོག་མང་པོ་འ ང་བར་
འ ར། ༢༥ རང་ ོག་གཅེས་པར་འཛན་མཁན་དེའི་ ོག་ ོར་བར་འ ར་ཡང་། འཇིག་ ེན་འདིར་རང་གི་ ོག་
ལ་ ང་མཁན་གང་དེའི་ ོག་ནི་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར། ༢༦ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་
བ བ་ན། བདག་གི་ ེས་ ་འ ང་དགོས། བདག་གང་ ་མཆིས་ན། བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་མཁན་ ི་མི་
དེ་ཡང་དེ་ ་གནས། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་ན། བདག་གི་ཡབ་ ིས་ཁོ་ལ་བ ི་བ ར་

འོ༎ ༢༧ ད་ ་བདག་གི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བས། བདག་གིས་ཅི་བཤད་ན་བཟང་ངམ། ཡབ་ལགས། བདག་ ས་
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འདི་ལས་ ོབ་རོགས་ཞེས་ ་དགོས་སམ། དེ་མ་ཡིན་དེ། བདག་ནི་ ས་འདིའི་ཆེད་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༢༨ ེ་
ཡབ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་ ི་མཚན་ལ་གཟི་བ ིད་གནང་རོགས་ཞེས་ ས། བས་དེར་ནམ་མཁའ་ནས་
ག ང་ ད་ཅིག་ ོན་ཏེ། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བདག་གི་མཚན་ལ་གཟི་བ ིད་བ ལ་ཅིང་། ད་ ང་ཡང་
བ ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ ང་།

༢༩ གམ་ ་འ ེང་བའི་མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས། འ ག་ ་ གས་ ང་ཟེར། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ཕོ་
ཉས་ཁོང་ལ་ག ང་བ ོད་ ང་ཞེས་ཟེར། ༣༠ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ག ང་ ད་འདི་ནི་བདག་གི་ཆེད་ ་ ང་བ་
མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ང་བ་ཡིན། ༣༡ ད་ ་འཇིག་ ེན་འདིར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་དང་། འཇིག་ ེན་
འདིའི་ ལ་པོ་མཐར་བ ད་པར་འ ར། ༣༢ གལ་ཏེ་བདག་ས་ ེང་ནས་ཡར་བཏེགས་ན། མི་ཐམས་ཅད་བདག་
གི་དབང་ ་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༣ ཡེ་ འི་བཀའ་འདི་ནི་རང་ཉིད་མི་འ ངས་པར་ཇི་ ར་གཤེགས་ ལ་
བ ན་པ་ཡིན། ༣༤ མི་ མས་ ིས་ལན་ ། ངེད་ཅག་གིས་བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ན། ཱ་ཤི་ཀ་གཏན་ ་གནས་
པར་འ ར་ཞེས་པའི་བཀོད་ཡོད་པ་ཐོས་པས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་མིའི་ ་འདེགས་པར་འ ར་ཟེར་བ་ཡིན།
མིའི་ ་དེ་ནི་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༣༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། འོད་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ས་ ན་རིང་བོར་

ོད་མི་ ིད་པས། འོད་ཡོད་པའི་གོ་ བས་དང་བ ན་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པར་འོས། དེ་ལས་ ོག་ན་ ོད་ཅག་
ན་པས་ ིབ་པར་ ེད་ཅིང་། ན་པར་ ོད་ ་ལམ་ལ་ཆས་ན། ོགས་གང་ ་འ ོ་བ་ཤེས་མི་ ིད། ༣༦ འོད་

ཡོད་པའི་ ས་ ་ ོད་ཅག་འོད་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། ོད་ཅག་འོད་གསལ་ ི་ ་ ་ ར་ན་འོས་ཞེས་ག ངས། ཡེ་
ས་དེ་ ད་ག ངས་ ེས། དེ་དག་དང་ ལ་ཏེ་མི་མངོན་པར་ ར།

༣༧ ཁོང་གིས་དེ་དག་གི་མ ན་ནས་ཡ་མཚར་བའི་ གས་མང་པོ་བ ན་ ང་། དེ་དག་ ར་བཞིན་ཁོང་ལ་
ཡིད་མ་ཆེས་སོ༎ ༣༨ དེ་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱའི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ེ་
གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་བ གས་པའི་བཀའ་ལ་ ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་སམ། གཙ་བོའི་ ག་ ་ལ་མངོན་ཞེས་
པ་དེའོ༎ ༣༩ དེ་དག་ཡིད་ཆེས་པར་མི་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་ཤ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ༤༠ གཙ་བོས་དེ་དག་
གི་མིག་ཞར་ ་བ ག་ཅིང་། སེམས་ ོང་བར་མཛད། དེ་ ར་མཛད་པས། དེ་དག་གི་མིག་གིས་མི་མཐོང་ཞིང་
སེམས་ ིས་ ང་མི་ཤེས་པ་ཡིན། ངས་དེ་དག་ལ་ ན་གསོ་ ་བར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༤༡ ཡེ་ཤ་ ཱས་ཁོང་གི་
གཟི་བ ིད་མཐོང་བས། ཁོང་གི་ ོར་ ི་གཏམ་འདི་བཤད་པ་ཡིན། ༤༢ དེ་ ་ནའང་། དཔོན་པོ་ མས་ ི་ ོད་
ན་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ཡོད་ ང་། ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཁས་ལེན་མ་ ས་ཏེ། འ ་
ཁང་ལས་མཐར་ ོད་པར་ ག་པ་ཡིན། ༤༣ དེ་ནི་དེ་དག་ ་ཡི་བ ོད་བ གས་ལས་མིའི་བ ོད་བ གས་ལ་
དགའ་བས་ཡིན།

༤༤ ཡེ་ ས་ ད་གསེང་མཐོན་པོས་འདི་ ད་ ། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་ན། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར། བདག་མངགས་མཁན་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན། ༤༥ ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་བ ས་བ་ན། བདག་
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མངགས་མཁན་དེ་མཐོང་བ་ཡིན། ༤༦ བདག་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོན་པ་ཡིན་པས། བདག་
ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ མས་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་གནས་པར་མི་འ ར། ༤༧ ་ཞིག་གིས་བདག་གི་གཏམ་ལ་
ཉན་ནས་ ལ་བཞིན་མ་བ ིས་ནའང་། བདག་གི་དེ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་མི་ ིད། བདག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་
ཞལ་ ེ་གཅོད་ ་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདི་ ོབ་ ིར་ ོན་པ་ཡིན། ༤༨ བདག་དོར་ཞིང་བདག་གི་
གཏམ་དང་ ་མི་ལེན་པ་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་ཡོད་དེ། བདག་གིས་བཤད་པའི་བཀའ་ཡིས་བ ལ་
བའི་ཐ་མར་དེ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ༤༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་རང་ལ་བ ེན་ནས་བཤད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། བདག་མངགས་མཁན་ཡབ་ ིས་བདག་གིས་ཅི་ཟེར་དགོས་པ་དང་། ཅི་ ར་འཆད་དགོས་པར་བཀའ་
གནང་ཡོད། ༥༠ བདག་གིས་ ང་ཁོང་གི་བཀའ་གཏན་ ་གནས་པར་ཤེས། དེའི་ ིར། བདག་གིས་ཅི་འཆད་

ིན་པ་དག་ནི་ཡབ་ ིས་བདག་ལ་ག ང་བ་ མས་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༣ བ ོལ་ ོན་ ི་ ོན་ལ། ཡེ་ ས་རང་ཉིད་འཇིག་ ེན་དང་ ལ་ཏེ་ཡབ་ ི་སར་ཕེབས་དགོས་པ་
མ ེན་པ་དང་། ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་འདིར་རང་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ལ་གཅེས་ཤིང་། དེ་

དག་ལ་གཅེས་ ོང་མཐའ་འ ོལ་བར་ ས། ༢ དགོང་ཟས་གསོལ་བའི་ ས་ །༼གདོན་འ ེས་ཡེ་ ་འཚང་བའི་
བསམ་ ལ་དེ་ཤི་མོན་ ི་ ་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ འི་སེམས་ ་བཞག༽ ༣ ཡེ་ ས་ཡབ་ ིས་ཡོད་ ་ཁོང་གི་

ག་ ་ ད་ཅིང་། རང་ཉིད་ ་ལས་ ང་བ་དང་། ར་ ་ཡི་སར་ཕེབས་དགོས་པ་མ ེན་ནས། ༤ བ གས་
གདན་ལས་བཞེངས་ཤིང་། ན་བཟའ་ ད་དེ་རས་ལེབ་ ིས་ ེད་པ་ད ིས་ ེས། ༥ ་གཞོང་བའི་ནང་ ་ གས་
ནས་ གས་ ས་ མས་ ི་ ང་བ་བ ས་པ་དང་། རང་གིས་བཅིངས་པའི་རས་ལེབ་ ིས་ ང་བ་འ ི་བར་
མཛད།

༦ ཤི་མོན་པེ་ ོའི་མཚམས་ ་ ེབས་པ་ན། པེ་ ོས་ཁོང་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ངའི་ ང་བ་འ ད་
དམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༧ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གི་ལས་འདི་དག་ ོད་ ིས་ད་ ་མི་ཤེས་ ང་། ེས་ ་ ོགས་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༨ པེ་ ོས་ ེད་ ིས་ངའི་ ང་བ་གཏན་ནས་བ ས་མི་ཆོག་ཅེས་ག ངས་པས། ཡེ་

ས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་ ོད་ ི་ ང་བ་བ ས་མི་ཆོག་ན། ོད་བདག་དང་འ ེལ་བ་མེད་ཅེས་
ག ངས། ༩ ཤི་མོན་པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ང་བ་བ ་དགོས་པར་མ་ཟད། ལག་པ་དང་
མགོ་ཡང་བ ་དགོས་ཞེས་ ས། ༡༠ ས་ ས་པ་ མས་ ིས་ ང་བ་བ ས་ཙམ་ ིས་ ས་ཡོངས་གཙང་བར་

ར་བ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གཙང་བར་གནས། ཡིན་ནའང་མི་ཐམས་ཅད་གཙང་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་
ག ངས། ༡༡ ཡེ་ ས་ཐོག་མ་ནས་རང་ཉིད་འཚང་མཁན་དེ་ ་ཡིན་པ་མ ེན་པས། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་མི་ཡོད་
ཚད་གཙང་བར་གནས་ཞེས་མ་ག ངས།

༡༢ ཡེ་ ས་དེ་དག་གི་ ང་བ་བ ས་ ེས། ན་བཟའ་མནབས་ཏེ་ ར་ཡང་ ན་ལ་བ གས་ནས། འདི་ ད་
། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ཅི་ ས་པ་དེ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་སམ། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མིང་ལ་ ོབ་དཔོན་
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དང་། གཙ་བོ་ཞེས་འབོད། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ར་བོས་པ་བདེན་ཏེ། བདག་ནི་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༡༤ བདག་ནི་ ོད་
ཅག་གི་གཙ་བོ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ཡང་། ོད་ཅག་གི་ ང་བ་བ ས་པས། ོད་ཅག་གིས་ ང་
ཕན་ ན་ ི་ ང་བ་བ ་བར་འོས། ༡༥ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་མིག་དཔེ་བ ན་པས། ོད་ཅག་གིས་ ང་
བདག་གིས་ ོད་ཚར་ཅི་ ས་པ་བཞིན་ ་དགོས། ༡༦ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ།
གཡོག་པོ་བདག་པོ་ལས་ཆེ་མི་ ང་། གང་མངགས་པ་དེ་ཡང་མངགས་མཁན་ལས་ཆེ་མི་ ང་། ༡༧ ོད་ཅག་
གིས་དོན་དེ་ཤེས་ཤིང་། དེ་ ར་ ་ ས་ན་ ིན་ བས་གནང་བར་འ ར། ༡༨ བདག་གི་གཏམ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་

ན་ལ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་བདམས་པ་དེ་བདག་གིས་ ་ཡིན་པ་ཤེས། ད་ ་བདག་གིས་ཞལ་ཆད་
ེང་གི་བཀའ་དེ་མངོན་འ ར་ འོ༎ བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། བདག་དང་མཉམ་ ་ཟས་ལ་ ོད་མཁན་ཞིག་གིས་

བདག་ལ་ ང་བས་བ ེག་ཅེས་པ་དེའོ༎ ༡༩ ད་ ་དོན་དེ་མ་ བ་ ང་བདག་གིས་ ོན་ལ་ ོད་ཚར་བཤད་
ནས། དོན་དེ་ བ་ ེས་ ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད་པ་ཡིན། ༢༠ བདག་གིས་

ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཞིག་གིས་བདག་གིས་མངགས་པ་དེ་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ན། དེ་ནི་
བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པ་ཡིན། བདག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ན། དེ་ནི་བདག་མངགས་མཁན་དེ་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པ་
ཡིན་ཞེས་ག ངས།

༢༡ ཡེ་ ས་དེ་ ད་ག ངས་ ེས། གས་ ོ་ནས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་
་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་མི་ཞིག་གིས་བདག་འཚང་བར་འ ར་ཞེས་གསལ་བོར་ག ངས། ༢༢ གས་ ས་
མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་ ་ཞིང་། ་ལ་ཟེར་བ་མ་ཤེས་པར་ ས། ༢༣ ཡེ་ ས་ཤིན་ ་གཅེས་པའི་ གས་ ས་

ཤིག་ཡོད་པ་དེ། ཡེ་ འི་པང་ལ་བ ེས་ནས་ཡོད་པ་ལ། ༢༤ ཤི་མོན་པེ་ ོས་མགོ་བོ་ ེམ་ནས་དེ་ལ། གཙ་བོས་
་ ོན་པ་ཡིན། ཤོད་ཅིག་ཅེས་པའི་བ ་བ ན་པས། ༢༥ གས་ ས་དེ་ཡེ་ འི་ ང་ལ་བ ེས་ནས། ཁོང་ལ།
ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་ནི་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༦ ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་གིས་བག་ལེབ་ མ་ ་ཞིག་ ངས་

ནས་ ་ལ་ ིན་ན། དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཏེ། ཡེ་ ས་བག་ལེབ་ མ་ ་ཞིག་ ངས་ཏེ་ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ཤི་མོན་
ི་ ་ ་ ་ལ་གནང་། ༢༧ ཁོས་ཟོས་ ེས་ ཱ་ཏན་ཁོའི་ ིང་ལ་ གས་པས། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་བ བ་

པ་དེ་ ར་ ་ བས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༢༨ ན་ཐོག་གཅིག་ ་ ོད་མཁན་ མས་ལས་ ས་ ང་ཁོ་ལ་འདི་ ར་
ག ང་དོན་མ་ཤེས་པར་ ས། ༢༩ འགའ་ཞིག་གིས་ ་ ་ནི་ད ལ་ ག་འཛན་མཁན་ཡིན་པས། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ།

ོན་མོར་མཁོ་བའི་དངོས་པོ་རེ་ཉོ་བའམ། ཡང་ན་ད ལ་བོར་ཅི་ཞིག་ ིན་པར་གཏོང་བར་མངགས་པར་ མ་
མོ༎ ༣༠ ་ ་ལ་བག་ལེབ་ མ་ ་དེ་ ིན་ ེས། དེ་མ་ཐག་ ོ་ ི་ ་སོང་། དེ་ ས་ནམ་ ང་ཙམ་ཡིན།

༣༡ ཁོ་རང་ ོ་ ི་ ་སོང་ ེས། ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ད་ ་མིའི་ ་བདག་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ཅིང་། ་ལའང་
མིའི་ ་བདག་ལས་གཟི་བ ིད་ཐོབ། ༣༢ ་ཡིས་མིའི་ ་བདག་ལ་གཟི་བ ིད་བ ལ་བས། ར་བ་ ར་ ་ཁོང་
ལའང་གཟི་བ ིད་ ན་པར་འ ར། ༣༣ བདག་གི་གཅེས་པའི་ ་ མས། བདག་ནི་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ོད་
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པའི་ ས་མི་རིང་ ེ། ནམ་ཞིག་ ོད་ཅག་གིས་བདག་འཚལ་བར་འ ར། འོན་ ང་བདག་གང་ ་ཆས་པའི་ ལ་
དེར་ ོད་ཅག་ ེབ་མི་ ས། གཏམ་འདི་ནི་བདག་གིས་ ོན་ཆད་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་འཆད་ ོང་། ད་ ་ཡང་

ར་བཞིན་ ོད་ཅག་ལ་འཆད་པར་ ། ༣༤ བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཀའ་གསར་བ་ཞིག་བ ལ་བར་ ། དེ་ནི་
ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས་པ་དེ་ཡིན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ཇི་ ར་གཅེས་པ་བཞིན། ོད་ཅག་

གིས་ ང་དེ་ ར་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས། ༣༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཚར་ཕན་ ན་ལ་ མས་ཤིང་གཅེས་ན། མི་ མས་
ིས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཅག་ནི་བདག་གི་ ེས་འ ང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༣༦ ཤི་མོན་པེ་
ོས་ཡེ་ ་ལ། གཙ་བོ་གང་ ་ཕེབས་པར་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཡེ་ ས་ལན་ ། བདག་འ ོ་སའི་ ལ་དེར། ད་
་ ོད་བདག་དང་འ ོགས་ནས་འ ོ་མི་ ས་མོད། ནམ་ཞིག་ ོད་བདག་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་འ ར་ཞེས་

ག ངས། ༣༧ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ཅིའི་ ིར་ད་ ་ ེད་དང་མཉམ་ ་འ ོ་མི་ ས་པ་ཡིན།
ངས་ ེད་ ི་ཆེད་ ་ ོག་ ང་འདོར་བར་ ས་ཞེས་ ས་པས། ༣༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་བདག་གི་ཆེད་

་ ོག་འདོར་ ས་སམ། བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ལ།
ོད་ ིས་ཐེངས་ག མ་ལ་བདག་ངོ་ཤེས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས༎

༡༤ ོད་ཅག་གི་ཡིད་ ོ་མི་དགོས། ོད་ཅག་ ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན། བདག་ལའང་ཡིད་ཆེས་དགོས།
༢ བདག་གི་ཡབ་ ི་ ིམ་ན་འ ག་ས་མང་པོ་མཆིས་སོ༎ གལ་ཏེ་མེད་ན། བདག་གིས་ ་མོ་ནས་

ོད་ཚར་བཤད་ངེས། བདག་ནི་ ོད་ཚར་ ོད་གནས་ ་ ིག་ ེད་ ་འ ོ་བ་ཡིན། ༣ བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ོད་
གནས་ ་ ིག་ ས་ ེས། ར་ ོད་ཅག་ལེན་ ་འོང་ ེ་བདག་གི་སར་འ ོའོ༎ བདག་གང་ ་ཡོད་ན། ོད་
ཅག་ ང་དེར་ཡོད་པར་ ། ༤ བདག་ ོགས་གང་ ་འ ོ་བ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ལ། ལམ་དེ་ཡང་ ོད་ཅག་གིས་
ཤེས་སོ་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། བདག་ ོགས་གང་ ་ཆས་པའི་ལམ་དེ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
ཞེས་ག ངས། ༥ ཐོ་མས་ཁོང་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་གང་ ་ཕེབས་པ་མི་ཤེས་ན། ལམ་དེ་
ཇི་ ར་ཤེས་ཞེས་ ས། ༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་བདེན་པའི་ལམ་དང་། བདེན་པ་ཉིད་དང་། ཚ་ ོག་
ཡིན། བདག་ལ་མ་བ ེན་ན། ་ཡང་བདག་གི་ཡབ་ ི་གམ་ ་བ ོད་མི་ ས། ༧ ོད་ཅག་གི་བདག་ངོ་ཤེས་ན།
བདག་གི་ཡབ་ ི་ཞལ་ངོ་ཡང་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་ནས་བ ང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཅིང་། ཁོང་
ཉིད་མཐོང་བར་ ར་ཞེས་ག ངས།

༨ ཕི་ལིབ་ ིས་ཁོང་ལ། གཙ་བོས་ཡབ་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་དང་། ངེད་ཅག་ཡིད་ཚམ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས།
༩ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ཕི་ལིབ་ལགས། བདག་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ས་ ན་འདི་འ འི་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བ ད་

ང་། ོད་ ིས་ད་ ང་བདག་ངོ་མི་ཤེས་སམ། ་ཞིག་གིས་བདག་མཐོང་ན། དེ་ནི་ཡབ་མཐོང་བ་ཡིན། ོད་
ིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་ལ་ཡབ་ ོན་ཅིག་ཟེར་བ་ཡིན། ༡༠ བདག་ནི་ཡབ་ ི་ནང་ ་ཡོད། ཡབ་ནི་བདག་གི་

ནང་ ་ཡོད། ོད་ཡིད་མི་ཆེས་སམ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། རང་ལ་བ ེན་ནས་
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བཤད་པ་མ་ཡིན་པར། བདག་གི་ནང་ན་བ གས་པའི་ཡབ་ ིས་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ ོང་བ་ཡིན། ༡༡ ོད་ཅག་
གིས་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ོས་དང་། བདག་ཡབ་ ི་ནང་ན་ཡོད། ཡབ་བདག་གི་ནང་ན་བ གས། དེ་ལ་ཡིད་མི་
ཆེས་ནའང་། བདག་གིས་མཛད་པའི་ངོམ་མཚར་ཅན་ ི་ གས་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ོས་ཤིག ༡༢ བདག་གིས་

ོད་ཚར་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན་དག་གིས་བདག་གིས་ལས་ཅི་ ས་པ་
མས་བ བ་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ ང་ཆེ་བའི་ལས་བ བ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་ཡབ་ ི་ ོགས་
་འ ོ་དགོས། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མིང་བ ར་ཏེ་ཅི་ ས་ན། བདག་གིས་དེ་འ བ་ ་འ ག་ ེ། ཡབ་

ལ་ ས་ལས་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ་ངེས། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མིང་བ ར་ཏེ་ཅི་ ས་ན། བདག་གིས་
དེ་འ བ་ ་འ ག་ངེས།

༡༥ ོད་ཅག་བདག་ལ་དགའ་ན། བདག་གི་བཀའ་བ ི་དགོས། ༡༦ བདག་གིས་ཡབ་ལ་ ས་ནས། ཡབ་
ིས་ ོད་ཚར་ ོངས་ ོགས་༼ཡང་ན། ོབ་གསོ་གཏོང་མཁན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽གཞན་ཞིག་བ ལ་ཏེ། ཁོ་

རང་ནམ་ཡང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ་འ ག་ངེས། ༡༧ དེ་ནི་བདེན་དོན་ ི་ གས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པས།
འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་དང་ ་ལེན་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་མི་མཐོང་ལ། ཁོ་རང་ངོ་ཡང་ཤེས་མི་

ས། ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ངོ་ཤེས་ཏེ། ཁོ་རང་ནམ་ ན་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ལ། ོད་
ཅག་གི་ནང་ འང་ཡོད་དོ༎ ༡༨ བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ་ ག་བཞིན་མི་འཇོག་པར། བདག་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་
འ ོན་ངེས། ༡༩ རིང་བོ་མ་འགོར་བར། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་བདག་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཡང་། ོད་ཅག་
གིས་བདག་མཐོང་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་འཚ་ཞིང་ ོད་ཅག་ ང་འཚའོ༎ ༢༠ ཉིན་དེར་ ེབས་
ཚ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ནི་ཡབ་ ི་ནང་ ་ཡོད་ཅིང་། ོད་ཅག་བདག་གི་ནང་ ་ཡོད་ལ། བདག་ ང་ ོད་
ཅག་གི་ནང་ ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༡ བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་བ ི་བ་དེ་ནི་བདག་ལ་དགའ་བ་ཡིན།
བདག་ལ་དགའ་མཁན་དེར་བདག་གི་ཡབ་ ི་ མས་བ ེ་འཐོབ་ལ། བདག་གིས་ ང་དེ་ལ་གཅེས་པར་མ་ཟད།
དེ་ལ་མངོན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས།

༢༢ ་ ས་༼ཨི་སི་ཀར་ཡོད་པ་ ་ ་མིན།༽ཡེ་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཅིའི་ ིར་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་
ག གས་ ོན་པ་ལས། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ཞལ་ག གས་མི་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༣ ཡེ་ ས་ལན་

། ་ཞིག་བདག་ལ་དགའ་ན། བདག་གི་བཀའ་ ང་ཞིང་བ ི་བར་ ེད་པས། བདག་གི་ཡབ་ ིས་ ང་དེ་ལ་
བ ེ་བ་དང་། དེ་མིན་ངེད་ཅག་ཁོང་གི་ ང་ ་སོང་ ེ། ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ོད་པར་འ ར། ༢༤ བདག་ལ་མི་
དགའ་བའི་མི་དེས་བདག་གི་བཀའ་ལ་བ ི་ ང་མི་ ེད་དོ༎ ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པའི་བཀའ་ མས་ནི་བདག་
གི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མངགས་མཁན་ཡབ་གང་དེའི་བཀའ་ཡིན་ནོ༎ ༢༥ བདག་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་
པའི་ ས་ ། གཏམ་འདི་དག་ ོད་ཅག་ལ་བཤད་ཟིན་ ང་། ༢༦ སེམས་གསོ་མཁན་ཏེ། ཡབ་ ིས་བདག་གི་
མིང་ལ་བ ེན་ནས་མངགས་པའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དེས་དོན་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་ལ་ ོན་ཞིང་། བདག་
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གིས་ ོད་ཚར་བཤད་པའི་གཏམ་ མས་ ན་ ་འ ག་ངེས། ༢༧ བདག་གིས་ཞི་བདེ་ ོད་ཅག་ལ་འཇོག་ཅིང་།
བདག་གིས་བདག་གི་ཞི་བདེ་ ོད་ཅག་ལ་ ེར་ངེས། བདག་གིས་ ིན་པ་ནི་འཇིག་ ེན་པས་ ིན་པ་དང་མི་
འ འོ༎ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ོ་མི་དགོས་ལ། དཔའ་ཡང་ མ་མི་དགོས། ༢༨ ོད་ཅག་གིས་བདག་གིས་ ོད་
ཚར་བཤད་པ་དེ་ཐོས་ཡོད། གང་ཞེ་ན། བདག་སོང་ ེས་ ར་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་ལོག་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎
གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་བདག་ལ་དགའ་ན། བདག་ཡབ་ ི་ ང་ ་སོང་བ་ལ་ ོ་བར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡབ་ནི་
བདག་ལས་ཆེའོ༎ ༢༩ ད་ ་དོན་དེ་དག་ བ་མེད་པས། བདག་གིས་ ོན་ལ་ ོད་ཚར་བཤད་ནས། དོན་དེ་ བ་
པའི་ཚ་ ོད་ཚར་ཡིད་ཆེས་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༣༠ ེས་ ོགས་བདག་གིས་ ོད་ཚར་གཏམ་མང་པོ་འཆད་
པར་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ལ་པོ་མི་འ ངས་པར་ ེབས་ལ་ཉེ། དེས་བདག་གི་ཁོང་
ནས་ཅི་ཡང་ ་མི་ ས་མོད། ༣༡ འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་བདག་ནི་ཡབ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཡབ་ ིས་བདག་ལ་
ཇི་ ར་བ ོས་ན། བདག་གིས་ ང་དེ་ ར་ ་ངེས་པས། ཡང་ལོངས་དང་། ངེད་ཅག་འ ོའོ་ཞེས་ག ངས༎

༡༥ བདག་ནི་ ན་ཤིང་དངོས་དང་། བདག་གི་ཡབ་ནི་དེ་འ གས་མཁན་ཡིན། ༢ བདག་ལ་གཏོགས་
ཤིང་འ ས་ ་མི་ཐོགས་པའི་ཡལ་ག་ མས་ནི་ཁོང་གི་གཅོད་པ་དང་། འ ས་ ་ཐོགས་པ་ མས་

ལ་ཁོང་གིས་བདག་གཉེར་བཟང་བོ་ ས་ཏེ། ཡལ་གར་འ ས་ ་མང་པོ་ཐོགས་ ་འ ག་གོ། ༣ ད་ ་ ོད་ཅག་
ནི་བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་པའི་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་གཙང་བར་ ར་ཟིན། ༤ ོད་ཅག་ ན་པར་བདག་
གི་ནང་ན་ཡོད་ལ། བདག་ ང་ ོད་ཅག་གི་ནང་ ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཡལ་ག་ ན་ཤིང་དང་མ་འ ེལ་ན། རང་ ་
ཕེར་བའི་འ ས་ ་ཐོགས་མི་ ིད། ོད་ཅག་བདག་གི་ནང་ ་མེད་ན་དེ་བཞིན་ འོ༎ ༥ བདག་ནི་ ན་ཤིང་
དང་། ོད་ཅག་ནི་ཡལ་ག་ཡིན། ན་པར་བདག་གི་ནང་ ་ཡོད་པ་དེ། བདག་ ང་ཁོའི་ནང་ ་ཡོད་ལ། མི་
དེར་འ ས་ ་ཡང་མང་པོ་ཐོགས་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་དང་ ལ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཅི་ཡང་མི་

ས། ༦ ་ཞིག་ ན་པར་བདག་གི་ནང་ ་མེད་ན། དེ་ནི་ཡལ་ག་ ོར་ད ང་ནས་ མ་པས། གཞན་ ིས་བ ས་
ཏེ་མེ་ནང་ ་ག ག་པ་དང་མ ངས། ༧ ོད་ཅག་ ན་པར་བདག་གི་ནང་ ་ཡོད་ན། བདག་གི་གཏམ་ཡང་

ོད་ཅག་གི་ནང་ ་ཡོད་པས། ོད་ཅག་གིས་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ ས་ན། ོད་ཚར་འ བ་ ་འ ག་ངེས།
༨ ོད་ཅག་ལ་འ ས་ ་མང་ ་ཐོགས་ན། བདག་གི་ཡབ་ལ་དེར་བ ེན་ནས་གཟི་བ ིད་འ ང་ཞིང་། ོད་
ཅག་ ང་བདག་གི་ ེས་འ ང་ ་འ ར།

༩ ཡབ་ ིས་བདག་ལ་ མས་ཤིང་གཅེས་པ་བཞིན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་གཅེས་ཤིང་། ོད་ཅག་བདག་གི་
བ ེ་བའི་ ོད་ ་གནས་པར་འ ར། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་བཀའ་བ ིས་ན། ན་པར་བདག་གི་བ ེ་
བའི་ ོད་ ་གནས་པར་འ ར། དེ་ནི་བདག་གིས་ཡབ་ ི་བཀའ་བ ིས་པས། ན་པར་ཁོང་གི་བ ེ་བའི་ནང་

་གནས་པ་བཞིན་ནོ༎ ༡༡ དོན་འདི་དག་བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་ཟིན་ལ། དེ་ནི་བདག་གི་དགའ་ ོ་ ོད་
ཅག་གི་སེམས་ ་གནས་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་དགའ་ ོ་འཕེལ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༡༢ བདག་གིས་ ོད་ཚར་
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གཅེས་པ་བཞིན་ ། ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས། འདི་ནི་བདག་གི་བཀའ་ཡིན། ༡༣ ་ཞིག་གིས་
རང་གི་ ོགས་ ི་ཆེད་ ་ ོག་འདོར་ ས་ན། མིའི་བ ེ་བ་ལ་དེ་ལས་ ག་པ་མེད། ༡༤ ོད་ཚས་བདག་གིས་
ཅི་བ ོས་པ་ མས་ ང་ཞིང་ ད་ན། བདག་གི་ ོགས་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ེས་ ོགས་བདག་གིས་ ོད་ཚར་གཡོག་
པོ་ཞེས་མི་འབོད་དེ། གཡོག་གིས་བདག་པོས་ཅི་ ེད་ ིན་པ་ཤེས་མི་ བ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་ ོགས་པོ་
ཞེས་འབོད་དེ། བདག་གིས་བདག་གི་ཡབ་ལས་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་ལ་བཤད་ཟིན། ༡༦ ོད་ཅག་
གིས་བདག་བདམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ ོད་ཅག་བདམས་པ་དང་། ོད་ཅག་ལ་འ ས་ ་ཐོགས་པར་
མངགས་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གི་འ ས་ ་ ན་རིང་གནས་ ་བ ག་པ་ཡིན། དེ་མིན་ ོད་ཅག་གིས་བདག་
གི་མིང་བ ར་ཏེ་ཡབ་ལ་ཅི་ ས་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དེ་བ ོལ་བར་ ས་པ་ཡིན། ༡༧ བདག་གིས་ ོད་
ཚར་དེ་ ར་བ ོས་པ་ནི། ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས་པར་བ ན་པ་ཡིན།

༡༨ འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ོད་ཅག་ལ་ ང་བར་ ར་ན། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་དགོས།༼ཡང་ན། ཤེས་པར་
འོས།༽གང་ཞེ་ན། ོད་ཚར་མ་ ང་བའི་ ོ་རོལ་ ་བདག་ལ་ ང་བ་དེའོ༎ ༡༩ ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་ལ་དབང་
ན། འཇིག་ ེན་ ིས་རང་ལ་གཏོགས་པ་དེར་གཅེས་པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་ནི་འཇིག་ ེན་ལ་མི་
དབང་ ེ། བདག་གིས་འཇིག་ ེན་ལས་ ོད་ཅག་བདམས་པ་ཡིན། དེ་བས་འཇིག་ ེན་ ོད་ཅག་ལ་ ང་བ་
ཡིན། ༢༠ བདག་གིས་དེ་ ར་ ོད་ མས་ལ་གཡོག་པོ་ནི་བདག་པོ་ལས་ཆེ་པོ་ཡིན་མི་ ིད་ཞེས་བཤད་པ་དེ་

ན་པར་ ིས། དེ་དག་གིས་བདག་ ག་ལ་ ར་ན། ོད་ཅག་ ང་ ག་ལ་ ོར་ངེས། བདག་གི་བཀའ་བ ི་ ང་
ས་ན། ོད་ཅག་གི་ ད་ཆ་ཡང་བ ི་ངེས། ༢༡ འོན་ ང་། དེ་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ལ་བ ས་ཏེ། ོད་ཅག་
ག་ལ་ ོར་བའི་ལས་ ོམ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བདག་མངགས་མཁན་དེའི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་ཏོ༎

༢༢ བདག་ཁོ་ཚར་བཀའ་ ོབ་གནང་ ་མ་ཡོང་ན། ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་ལ་ངོས་འཛན་མེད་མོད། འོན་ ང་ད་ ་དེ་
དག་གི་ཉེས་པ་ལ་གཞོལ་ཐམས་མེད། ༢༣ བདག་ལ་ ང་བ་ནི། བདག་གི་ཡབ་ལ་ཡང་ ང་བ་ཡིན། ༢༤ བདག་
གིས་དེ་དག་གི་ ོད་ ། གཞན་ ས་ ང་མཛད་མ་ ོང་བའི་ལས་བ བ་མེད་ན། དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ངོས་འཛན་
མེད་མོད། ད་ ་བདག་དང་བདག་གི་ཡབ་དེ་དག་གིས་མཐོང་ཞིང་ ང་བར་ ེད། ༢༥ འདི་ཡིས་དེ་དག་གི་
བཀའ་ ིམས་ ེང་ ་བཀོད་པའི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ར་ ས་པ་ཡིན། བཀའ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཚར་གནས་ གས་
མེད་པར་བདག་ལ་ ང་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༢༦ འོན་ ང་། བདག་གིས་ཡབ་ ི་ ང་ནས་ ོངས་ ོགས་ཏེ། ཡབ་ལས་
བདེན་དོན་ ི་ གས་ཉིད་འ ང་ ་འ ག་ངེས། ཁོང་ཕེབས་ན་ངེད་ཅག་གི་དཔང་བོར་འ ར་ལ། ༢༧ ོད་
ཅག་གིས་ ང་དཔང་བོ་ ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་ཐོག་མ་ནས་བདག་དང་མཉམ་ ་གནས་སོ༎

༡༦ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དོན་འདི་དག་བཤད་པ་ནི། ོད་ཅག་མི་འ ེལ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༢ མི་ མས་
ིས་ ོད་ཅག་འ ་ཁང་ལས་མཐར་ ོད་པར་འ ར་ལ། ས་དེ་ཡང་ ེབས་ལ་ཉེ། ོད་ཅག་གསོད་

མཁན་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ས་ན་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པར་བསམ་ཡོད། ༣ དེ་དག་གིས་དེ་ ར་ ེད་པ་ནི།
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ཡབ་ ི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་པའི་ ེན་ཡིན་ལ། བདག་གི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་པའི་ ེན་ཡང་ཡིན་ནོ༎ ༤ བདག་གིས་དོན་
འདི་དག་ ོད་ཚར་འཆད་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་ ས་དེར་ ེབས་ཚ་བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་པ་ མས་

ན་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། བདག་གིས་ཐོག་མར་ ོད་ཚར་དོན་དེ་མ་བཤད་པའི་ ་མཚན་ནི། བདག་ ོད་ཅག་
དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས་ཡིན། ༥ ད་ ་བདག་ནི་བདག་མངགས་མཁན་ཡབ་དེའི་ ང་ ་འ ོ་དགོས་ ང་།

ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་བདག་ལ། ོད་གང་ ་འ ོ་ཞེས་འ ི་མཁན་མི་འ ག ༦ ཡིན་ནའང་། བདག་གིས་དོན་
འདི་དག་ ོད་ཚར་བཤད་ན། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ོ་བས་ཁེངས་པར་འ ར། ༧ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དོན་
དངོས་གནས་ ལ་བཤད་པར་ ་ ེ། བདག་དེར་སོང་ན་ ོད་ཚར་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བདག་མ་སོང་
ན། ོངས་ ོགས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་ ེབས་མི་ ས། གལ་ཏེ་བདག་སོང་ན་ཁོ་མངགས་པར་འ ར། ༨ ཁོ་རང་

ེབས་ན། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་ཉེས་པ་དང་། བདེན་པ་དང་། ཞལ་ ེ་བཅས་ ི་ངོས་འཛན་ནོར་བ་མཐོང་
ནས། རང་གིས་རང་ལ་ལེ་བདའ་ ེད་པར་འ ར། ༩ ཉེས་པའི་ཐད་ནས་ནོར་ ོན་ནི། དེ་དག་བདག་ལ་ཡིད་མ་
ཆེས་པ་དེ་ཡིན། ༡༠ ང་བདེན་ ི་ཐད་ནས་ནོར་ ོན་ནི། བདག་ཡབ་ ི་ ང་ ་སོང་ ེ། ོད་ཅག་བདག་ལ་

ར་ཡང་མཇལ་མི་ ས་པ་དེ་ཡིན། ༡༡ ཞལ་ ེའི་ཐད་ནས་ནོར་ ོན་ནི། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེ་བོ་ལ་ཞལ་ ེ་
བཅད་པ་དེ་ཡིན།

༡༢ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་འདོད་པའི་དོན་མང་ཡང་། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ཐེག་པར་མི་ ས་
པས། ༡༣ བདེན་དོན་ ི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཕེབས་པར་ ག་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་བདེན་དོན་ཐམས་ཅད་

ོགས་པའི་ལམ་ ་༼མ་ཡིག་ ། འ ག་ངེས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽འ ེན་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གི་རང་ལ་
བ ེན་ནས་མི་ག ང་བར། ཁོང་གིས་ཅི་གསན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། མ་འོངས་པའི་དོན་ མས་ ོད་ཚར་ག ང་
བར་འ ར། ༡༤ ཁོང་གིས་བདག་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་བདག་ལས་ཐོས་
པ་ མས་ ོད་ཚར་ག ང་བར་འ ར། ༡༥ ཡབ་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དབང་བས། ཁོང་གིས་བདག་
ལས་ཐོས་པ་ མས་ ོད་ཚར་ག ང་བར་འ ར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ༡༦ རིང་བོ་མ་འགོར་བར། ོད་ཅག་གིས་
བདག་མཐོང་བར་མི་འ ར། ཡང་དེ་ནས་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། ོད་ཅག་གིས་བདག་ ར་མཐོང་བར་འ ར་
ཞེས་ག ངས།

༡༧ གས་ ས་འགའ་ཞིག་གིས་ཕན་ ན་ལ། ཁོང་གིས་ང་ཚར་འདི་ ད་ ། རིང་བོ་མ་འགོར་བར། ོད་
ཅག་གིས་བདག་མཐོང་བར་མི་འ ར། དེ་ནས་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། ོད་ཅག་གིས་བདག་ ར་ཡང་མཐོང་
བར་འ ར་ག ངས། བདག་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་དགོས་པས་ཞེས་ ང་ག ངས། དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ཟེར། ༡༨ གས་ ས་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ། ཁོང་གིས་རིང་བོ་མ་འགོར་བར་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ངེད་
ཅག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་དེའི་དོན་ ོགས་མི་ ས་ཞེས་ཟེར། ༡༩ ཡེ་ ས་དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་བཀའ་འ ི་ ་བར་
འ ར་བ་མ ེན་ནས། འདི་ ད་ ། བདག་གིས་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། ོད་ཅག་གིས་བདག་མཐོང་བར་མི་
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འ ར། དེ་ནས་རིང་བོ་མ་འགོར་བར། ོད་ཅག་གིས་བདག་ ར་ཡང་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་བཤད། ོད་
ཅག་གིས་བཀའ་དེ་དང་འ ེལ་ཏེ་ཕན་ ན་ལ་འ ི་ཚག་འ ི་བ་ཡིན་ནམ། ༢༠ བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་ ་ཞིང་ཆོ་ངེ་འདེབས་པར་འ ར་བ་དང་། འཇིག་ ེན་པ་ མས་དགའ་
ཞིང་ ོ་བར་འ ར། ོད་ཅག་ ོ་བར་འ ར་ཡང་། ོད་ཅག་གི་ ོ་བ་དགའ་ ོ་ ་འ ར་ངེས། ༢༡ ད་མེད་

ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་ ས་ ོ་བར་འ ར་ཏེ། ཁོ་མོའི་ ས་ལ་ ེབས་པས་ཡིན། ་ ག་ ེས་ ེས་ ག་བ ལ་དེ་
ན་པར་མི་འ ར་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདིར་མི་ཞིག་ ེས་པས་ཡིན། ༢༢ ོད་ཅག་ད་ ་ ོ་མོད། བདག་ ོད་ཅག་

དང་ ར་ཡང་ ག་ ས། ོད་ཅག་གི་སེམས་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འ ར་ལ། དགའ་ ོ་དེ་ ས་ ང་འ ོག་པར་
མི་ ས།

༢༣ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ཅི་ཡང་འ ི་མི་དགོས། བདག་གིས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་
འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཡབ་ལ་ཅི་ཞིག་ ས་ན། ཁོང་གིས་བདག་གི་མིང་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་
ཅག་ལ་བ ོལ་བར་ངེས། ༢༤ ོད་ཅག་གིས་བདག་གི་མིང་བ ར་ནས་ཅི་ཡང་ ས་མ་ ོང་བས། ད་ ་ ོད་
ཅག་གིས་ ས་ན་འཐོབ་པར་ངེས་ཤིང་། ོད་ཅག་དགའ་ ོས་ཁེངས་པར་ ེད། ༢༥ དོན་འདི་དག བདག་གིས་
དཔེའི་ ོ་ནས་ ོད་ཚར་བཤད་པ་ཡིན། ས་ལ་རན་ཚ། བདག་གིས་དཔེ་མི་བཀོལ་ ོད་ཅག་ལ་གསལ་བོར་
བཤད་ངེས། ཅི་ཞེ་ན། ཡབ་ ི་ ོར་ ོད་ཅག་ལ་གསལ་བོར་བཤད་ངེས། ༢༦ ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ། ོད་ཅག་གིས་
བདག་གི་མིང་བ ར་ནས་ ་དགོས། བདག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ཚབ་ ་བདག་གིས་ཡབ་ལ་ འོ་ཟེར་བ་མིན་ནོ༎
༢༧ ཡབ་རང་ཉིད་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་གཅེས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་བདག་ལ་དགའ་བ་དང་། བདག་ཡབ་
ལས་ ང་བར་ཡིད་ཆེས་སོ༎ ༢༨ བདག་ཡབ་ལས་ ང་ ེ་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོན་པ་དང་། བདག་ ར་ཡང་
འཇིག་ ེན་དང་ ལ་ཏེ། ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་ཞེས་ག ངས།

༢༩ གས་ ས་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ད་ ་ ེད་ ིས་གསལ་བོར་ག ངས་པ་ལས། དཔེ་བཀོལ་བར་མི་
ེད། ༣༠ ད་ ་ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ ིས་དོན་ཅི་ཡང་མ ེན་ཞིང་། གཞན་ ིས་འ ི་མི་དགོས་པ་ ོགས་ ས།

དེའི་ ིར་ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ནི་ ་ལས་ ང་བར་ཡིད་ཆེས་སོ་ཞེས་ ས། ༣༡ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ད་ ་ ོད་
ཅག་ཡིད་ཆེས་སམ། ༣༢ ོས་དང་། ས་ ེབས་ལ་ཉེ་ཞིང་ད་ ་ ེབས་ཟིན་པས། ོད་ཅག་ ོལ་ནས་རང་རང་
གི་ ལ་ ་སོང་ ེ། བདག་གཅིག་ ་བ ར་ངེས། དོན་དངོས་ཐོག་བདག་གཅིག་ ་མིན་ཏེ། ཡབ་བདག་དང་
མཉམ་ ་བ གས། ༣༣ བདག་གིས་ ོད་ཚར་འདི་དག་འཆད་དོན་ནི། ོད་ཅག་ལ་བདག་གི་ཁོང་ནས་ཞི་བདེ་
ཡོད་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། འཇིག་ ེན་འདིར། ོད་ཅག་ལ་ ག་བ ལ་ཆེ་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་སེམས་བདེ་བར་

ིས་དང་། བདག་འཇིག་ ེན་འདི་ལས་ ལ་ཏོ་ཞེས་ག ངས༎

༡༧ ཡེ་ ས་དེ་ ར་ག ངས་ ེས། མཁའ་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་ ད་ ། ེ་ཡབ་ལགས། ས་ལ་རན་པས།
ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ས་ལ་གཟི་བ ིད་དང་། ས་ ིས་ ང་ ེད་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ེད་ ་
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གས་ཤིག ༢ ོད་ ིས་ ོན་ཆད་ ས་ལ་དབང་ཆ་གནང་ ེ། མི་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ ེད་ ་བ ག་པ་དང་།
ས་ ིས་ ོད་ ིས་གནང་པའི་མི་ མས་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་གནང་པ་བཞིན་ ་ ིས་ཤིག ༣ ེད་དམ།
་གཅིག་ འི་ཞལ་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ེད་ ིས་མངགས་པའི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ངོ་ཤེས་པ་ནི་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་
ོག་ཡིན་ནོ༎ ༤ བདག་གིས་ས་ ེང་ནས་ ེད་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ས་ཡོད་དེ། ེད་ ིས་བདག་ལ་བཅོལ་

བའི་ལས་ མས་བདག་གིས་ཡོངས་ ་ བ་ཡོད། ༥ ེ་ཡབ་ལགས། ད་ ་བདག་གིས་ ེད་དང་མཉམ་ ་གཟི་
བ ིད་ལོངས་ ོད་ ་ གས་ཤིག དེ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་ ་རོལ་ ་བདག་དང་ ེད་ལ་ཡོད་
པའི་གཟི་བ ིད་དེའོ༎

༦ ེད་ ིས་འཇིག་ ེན་འདིར་བདག་ལ་གནང་བའི་མི་ མས་ལ། བདག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་གསལ་བར་
ས་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཐོག་མ་ནས་ ེད་ལ་དབང་ཞིང་། ེད་ ིས་དེ་དག་བདག་ལ་གནང་བ་དང་། དེ་དག་གིས་
ང་ ེད་ ི་བཀའ་ ང་བར་ ེད། ༧ ད་ ་དེ་དག་གིས་ ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བ་ མས་ནི། ེད་ལས་ ང་

བ་ཤེས་ཡོད། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་བཀའ་དེ། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་གནང་ཞིང་།
དེ་དག་གིས་ ང་དང་ ་ ངས་པར་མ་ཟད། བདག་ ེད་ལས་ ང་བ་དངོས་ ་ཤེས་ཤིང་། ེད་ ིས་བདག་
མངགས་པ་ལའང་ཡིད་ཆེས་སོ༎

༩ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ ིན་མཆིས། འཇིག་ ེན་པའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་མ་ཡིན་ ང་། ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་མི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ ིན་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་ཐོག་
མ་ནས་ ེད་ལ་དབང་བ་ཡིན། ༡༠ བདག་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་ལ་དབང་ཞིང་། ེད་ལ་གཏོགས་
པ་ མས་ ང་བདག་ལ་དབང་བར་མ་ཟད། བདག་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་ལ་གཟི་བ ིད་ ང་ ན་པར་ ར།
༡༡ དེ་རིང་ནས་བ ང་། བདག་འཇིག་ ེན་ ་མེད་ ང་། དེ་དག་འཇིག་ ེན་ ་ཡོད། བདག་ ེད་ ི་ ང་ ་
འོང་ངོ་༎ ེ་ཡབ་དམ་པ་ལགས། ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་མིང་གིས་དེ་དག་ ང་བར་མཛད་དེ། དེ་དག་
ངེད་གཉིས་དང་འ ་བར་གཞི་གཅིག་ ་འ ེས་པར་ ིས་ཤིག ༡༢ བདག་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ས་

། ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་མིང་གིས་དེ་དག་ ང་བ་དང་། བདག་གིས་ ང་དེ་དག་ ར་ ་ ངས་
པ་ཡིན། དེའི་ ོད་ནས་འཇིག་པའི་ ་ལས་གཅིག་ ང་བ ག་ ་མ་བ ག་པར། ཞལ་ཆད་ ེང་གི་བཀའ་དེ་
མངོན་ ་ ས་སོ༎ ༡༣ བདག་ད་ ང་འཇིག་ ེན་ ་ ོད་ ས། ད་ ་བདག་ ེད་ ི་ ང་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས་པ་
ནི། དེ་དག་གི་སེམས་བདག་གི་ ོ་བས་ཁེངས་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༤ བདག་གིས་ ེད་ ི་བཀའ་དེ་དག་ལ་
བ ལ་ཟིན། འཇིག་ ེན་ནི་དེ་དག་ལ་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་འཇིག་ ེན་ལ་མི་གཏོགས་པ་བཞིན། དེ་
དག་ ང་འཇིག་ ེན་ལ་མི་གཏོགས་པ་ཡིན། ༡༥ བདག་གིས་ ེད་ལ། དེ་དག་འཇིག་ ེན་དང་འ ལ་ ་འ ག་
རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མ་ཡིན་པར། ེད་ ིས་དེ་དག་མི་ངན་ལས་ཐར་ ིར་༼ཡང་ན། ལས་ངན་
དང་འ ལ་ ིར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ང་བར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ འོ༎ ༡༦ བདག་འཇིག་ ེན་ལ་མི་གཏོགས་
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པ་བཞིན། དེ་དག་ ང་འཇིག་ ེན་ལ་མི་གཏོགས་པ་ཡིན། ༡༧ ེད་ ི་བཀའ་ནི་བདེན་ གས་ཡིན་པས། ེད་
ིས་བདེན་ གས་ ིས་དེ་དག་དམ་པར་བ ར་རོགས། ༡༨ ེད་ ིས་བདག་འཇིག་ ེན་ ་མངགས་པ་ནང་

བཞིན། བདག་གིས་ ང་དེ་དག་འཇིག་ ེན་ ་མངགས། ༡༩ བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་དམ་པར་
ེད་དོན་ནི། དེ་དག་ ང་བདེན་ གས་ ི་ཆེད་ ་དམ་པར་འ ར་ཆེད་ཡིན།

༢༠ བདག་གིས་མི་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ་བ་ ེད་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་ ད་ཆར་བ ེན་ནས་བདག་ལ་
ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་ཚའི་ཆེད་ འང་ ་བ་ ས་ཏེ། ༢༡ དེ་དག་གཞི་གཅིག་ ་འ ེས་ ་འ ག་གོ། ཡབ་བདག་
གི་ནང་ ་བ གས་པ་དང་། བདག་ ེད་ ི་ནང་ ་ཡོད་པ་བཞིན། དེ་དག་ ང་ངེད་ཅག་གི་ནང་ ་ཡོད་པར་

ས་ནས། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ ེད་ ིས་བདག་མངགས་པར་ཡིད་ཆེས་ ་ གས་ཤིག ༢༢ ེད་ ིས་བདག་
ལ་གནང་བའི་གཟི་བ ིད་བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ ིན་ཏེ། ངེད་གཉིས་གཞི་གཅིག་ ་འ ེས་པ་བཞིན། དེ་དག་

ང་གཞི་གཅིག་ ་འ ེས་པར་ ས་ཡོད། ༢༣ བདག་དེ་དག་གི་ནང་ ་ཡོད་པ་དང་། ེད་བདག་གི་ནང་ ་
བ གས་ནས་དེ་དག་ཡོངས་ ་གཞི་གཅིག་ ་འ ེས་པར་ ས་ན། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་ ེད་ ིས་བདག་
མངགས་པ་ཤེས་པར་འ ར་ལ། ེད་ ིས་བདག་ལ་བ ེ་བ་བཞིན་དེ་དག་ལའང་བ ེ་བ་ཤེས་པར་འ ར།

༢༤ ེ་ཡབ་ལགས། བདག་གང་ ་ཡོད་ན། ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་མི་ མས་ ང་དེ་ ་ཡོད་ཅིང་།
དེ་དག་གིས་ ེད་ ིས་བདག་ལ་བ ལ་བའི་གཟི་བ ིད་མཐོང་ ་ གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་མ་
བཀོད་པའི་ ་རོལ་ནས། ེད་ ིས་བདག་ལ་བ ེ་བ་ཡིན། ༢༥ ེ་ ང་བདེན་ ོང་བའི་ཡབ་ལགས། འཇིག་ ེན་
པ་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་ནའང་། བདག་གིས་ ེད་ ི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པས། དེ་པས་མི་འདི་དག་གིས་

ང་ ེད་ ིས་བདག་མངགས་པ་ཤེས་སོ༎ ༢༦ བདག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་མི་དེ་དག་ལ་གསལ་བར་བ ན་ཟིན་
ལ། ད་ ང་ཡང་མི་དེ་དག་ལ་བ ན་ནས། ེད་ ིས་བདག་ལ་གནང་བའི་བ ེ་བ་ནི་མི་དེ་དག་གི་ནང་ ་ཡོད་
པ་དང་། བདག་ ང་མི་དེ་དག་གི་ནང་ ་ཡོད་པར་ ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༨ ཡེ་ ས་བཀའ་དེ་ག ངས་ཚར་ ེས། གས་ ས་ མས་དང་མཉམ་ ་ཀིད་རོན་ ་ ན་བ ལ་ནས་
ཕེབས་པ་དང་། དེ་ ་ར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁོང་དང་ གས་ ས་ མས་དེའི་ནང་ ་ གས། ༢ ཡེ་ ་

འཚང་མཁན་ ་ ་ཡིས་ ང་གནས་དེ་ཤེས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་ ་དང་ གས་ ས་ མས་ཐེངས་མང་
པོར་དེ་ནས་འ ་འཛམས་ ང་ ོང་བ་ཡིན། ༣ དེ་ནས་ ་ ས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་

ིས་མངགས་པས། དམག་གི་ ་ད ང་གཅིག་དང་། ཕ་ ་ཤི་བའི་ ང་དམག་ མས་ ིད་ཅིང་། ལག་ ་ ོན་
མེ་དང་། དཔལ་འབར་དང་། མཚན་ཆ་བ ང་ ེ་ར་བའི་ནང་ ་ ེབས། ༤ ཡེ་ ས་རང་ཉིད་འ ད་པར་འ ར་
བའི་དོན་ མས་མ ེན་ཏེ། ོར་ཕེབས་ནས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ་འཚལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ༥ དེ་དག་
གིས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་འཚལ་བ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ལ། ཡེ་ ས་བདག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས། ཁོང་འཚང་
མཁན་ ་ ་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་འ ེང་འ ག་གོ། ༦ ཡེ་ ས་བདག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པ་ན། དེ་དག་
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ི་ ར་ཙམ་ ས་ཏེ་འ ེལ་བར་ ར། ༧ ཡང་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ་འཚལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་
པ་ལ། དེ་དག་གིས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་འཚལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༨ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཚར་
བཤད་ཟིན་ཏེ། བདག་ཡིན་ནོ༎ ོད་ཅག་གི་བདག་འཚལ་བ་ཡིན་ན། མི་འདི་དག་འ ོ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་
ག ངས། ༩ འདིས་ཡེ་ འི་ ོན་ ི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ་འ ར་བ་ཡིན། བཀའ་གང་ཞེ་ན། ེད་ ིས་བདག་ལ་
གནང་བའི་མི་ མས་ལས། བདག་གིས་གཅིག་ ང་བ ག་ ་མ་བ ག་ཅེས་པ་དེའོ༎ ༡༠ ཤི་མོན་པེ་ ོས་ ི་ཞིག་
བཏགས་ཡོད་པ་དེ་ ང་ནས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོའི་ ོགས་ ་ཐེངས་གཅིག་ག ག་པས། དེའི་ ་
བ་ཡ་གཅིག་བཅད། གཡོག་པོ་དེའི་མིང་ལ་ ཱལ་ ་ཞེས་འབོད། ༡༡ ཡེ་ ས་པེ་ ོ་ལ། ི་ བས་ ་ གས་ཤིག
བདག་གི་ཡབ་ ིས་གནང་བའི་ཕོར་བ་གང་བོ་དེ། བདག་གིས་མ་འ ང་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ག ངས།

༡༢ དམག་ད ང་དེའི་ ོང་དཔོན། དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་ ང་དམག་ མས་ ིས་ཡེ་ ་བ ང་ཞིང་བ ིགས་
ནས། ༡༣ ཐོག་མར་ཨན་ ་ནའི་མ ན་ ་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨན་ ་ནི་ད་ལོ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་
ཀ་ ཱ་ཕའི་ ག་པོ་ཡིན། ༡༤ ཀ་ ཱ་ཕ་ཟེར་བ་འདི་ནི། ོན་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་མི་གཅིག་མི་སེར་ མས་ ི་དོན་

་འཆི་བ་བཟང་ངོ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།
༡༥ ཤི་མོན་པེ་ ོ་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པ་དང་། ད་ ང་ གས་ ས་གཞན་ཞིག་ ང་ ེས་ ་འ ངས་

ཡོད་ལ། གས་ ས་དེ་ནི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ངོ་ཤེས་པས། དེ་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་
ར་ ོར་ནང་ ་འ ལ་བ་དང་། ༡༦ པེ་ ོ་ ོ་ཁར་འ ེང་བ ད་དོ༎ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ངོ་ཤེས་པའི་ གས་

ས་དེ་ ོར་ཐོན་ནས། ོ་ ང་བའི་གཡོག་མོ་དེར་བ ་བཏང་ ེས་པེ་ ོ་ ིད་ནས་ནང་ ་སོང་། ༡༧ ོ་ ང་
བའི་གཡོག་མོ་དེས་པེ་ ོ་ལ། ོད་ ང་ ེས་ ་དེའི་ གས་ ས་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོས་ང་མིན་ནོ་
ཞེས་ ས། ༡༨ ནམ་ ་འ ག་པས་གཡོག་པོ་ ང་དམག་ མས་ ིས་མེ་ ས་ཏེ། མཐའ་ ་བ ད་ནས་མེ་ལ་ ོས།
པེ་ ོ་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་མེ་ལ་ ོས་ནས་བ ད་དོ༎

༡༩ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ཡེ་ འི་ གས་ ས་དང་ཁོང་གི་བཀའ་ ོབ་ ི་ ོར་ཁོང་ལ་ ིས་པས། ༢༠ ཡེ་
ས་ལན་ ། བདག་གིས་གཏམ་ མས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་གསལ་བོར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ ན་
་འ ་ཁང་དང་གནས་དམ་པ་སོགས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་འཛམས་ས་ ་ ོབ་ ོན་ ས་པ་ལས། བདག་གིས་
ོག་ ་ཅི་ཡང་ལབ་མ་ ོང་བས། ༢༡ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བདག་ལ་འ ི་བ་ཡིན། དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་ལ་ ིས་

དང་། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ཅི་བཤད་པ་དང་། བདག་གིས་ཅི་བ ན་པ་དེ་དག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་ག ངས།
༢༢ ཡེ་ ས་དེ་ ་ག ངས་པ་ལ། གམ་ ་འ ེང་བའི་ ང་དམག་ཅིག་གིས་ཁོང་ལ་འ མ་ ག་ག ས་ནས། ོད་

ིས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་ལན་འདི་ ར་འདེབས་ ང་ངམ་ཞེས་ ས། ༢༣ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་
བཤད་པ་མི་བདེན་ན། ོད་ ིས་མི་བདེན་ ལ་བཤད་ཆོག བདག་གིས་བཤད་པ་བདེན་ན། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་
བདག་ལ་འ མ་ ག་ག ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༤ ཨན་ ་ནས་ཡེ་ ་མཆོད་དཔོན་ཀ་ ཱ་ཕའི་གམ་ ་ ིད་
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པ་དང་། ད་ ང་བ ིགས་ནས་ ིད་དོ༎
༢༥ ཤི་མོན་པེ་ ོ་མེ་ལ་ ོ་བའི་ ས་ ། མི་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་ ང་ཁོང་གི་ གས་ ས་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

ིས་ ང་། ཁོས་ཁས་མ་ ངས་པར་ང་མིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༦ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོ་ཞིག་ ེ། པེ་ ོས་
་བ་བཅད་པ་དེའི་གཉེན་ཉེ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ོད་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ར་བའི་ནང་
་ཡོད་པ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་ ང་། ༢༧ པེ་ ོས་ཡང་ཁས་མ་ ངས། དེ་མ་ཐག་ ་ཕོའི་ ད་ ང་
གས་སོ༎

༢༨ མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཀ་ ཱ་ཕའི་གམ་ནས་ཡ་མོན་ ི་ཁང་ ་ ིད། དེ་ ས་ནམ་གསལ་མ་ཐག་ཡིན་པས།
དེ་དག་ཡ་མོན་ ི་ནང་ ་མ་སོང་བར་བ ད། དེའི་ནང་ ་འ ལ་ན་མི་གཙང་བ་འགོ་བར་འ ར་བས་བ ོལ་

ོན་ ི་གསོལ་ ོན་ཟས་མི་ཆོག་པ་ཡིན། ༢༩ པི་ལ་ ་ ོར་ ད་ནས་དེ་དག་གི་གམ་ ་འོང་ ེ། ོད་ཅག་གིས་
དོན་ཅིའི་ ིར་ ་མི་འདི་ ་ག ག་ ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༣༠ དེ་དག་གིས་ལན་ ། མི་འདི་ངན་ ེད་
མཁན་ཞིག་མིན་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ ོད་ལ་ ོད་མི་ ིད་ཅེས་ ས། ༣༡ པི་ལ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་
རང་ཉིད་ ིས་ཁོ་རང་ ིད་དེ། ོད་ཅག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ཁོ་ལ་འ ི་གཅོད་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས་པ་ལ། ཡ་ ་

་བ་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་མི་གསོད་པའི་དབང་ཆ་མེད་ཅེས་ ས། ༣༢ འདིས་ཡེ་ ས་རང་ཉིད་ཇི་ ར་འཆི་
བའི་ ལ་བ ན་པ་དེ་མངོན་ ར་ ས་པ་ཡིན།

༣༣ པི་ལ་ ་ ར་ཡང་ཡ་མོན་ ི་ནང་ ་འ ལ་ནས། ཡེ་ ་བོས་ཤིང་ཁོང་ལ། ེད་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་
པོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༣༤ ཡེ་ ས་ལན་ ། ད་ཆ་འདི་ནི་ ོད་རང་གིས་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་
གཞན་ ིས་ ོད་ལ་བདག་གི་ ོར་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ༣༥ པི་ལ་ ས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཡ་ ་ ་
བ་རེད་དམ། ེད་ ི་ ལ་ ེ་མི་དང་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་ མས་ ིས་ ེད་ང་ལ་ ད་པ་ཡིན་པས། ེད་

ིས་ཅི་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༣༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་གི་ ལ་ ིད་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་མི་གཏོགས་
པ་ཡིན། བདག་གི་ ལ་ ིད་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་གཏོགས་པ་ཡིན་ན། བདག་གི་འཁོར་གཡོག་གིས་ག ལ་
འ ེད་པ་ལས། བདག་ཡ་ ་ འི་ལག་ ་ ོད་མི་ ིད། ཡིན་ནའང་། བདག་གི་ ལ་ ིད་ནིའཇིག་ ེན་འདིར་མི་
གཏོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༣༧ པི་ལ་ ས་འདི་ ད་ ། དེས་ན། ེད་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཡེ་

ས་ལན་ ། ོད་ ིས་ ས་པ་ ར་བདག་ནི་ ལ་པོའོ༎ བདག་ནི་དེའི་ཆེད་ ་ ེས་ཤིང་། དེའི་ཆེད་ ་འཇིག་
ེན་འདིར་ ོན་ཏེ། ཆེད་ ་བདེན་ གས་ ི་དཔང་བོ་ ེད་པ་ཡིན། བདེན་ གས་ལ་དགའ་བའི་མི་ མས་
ིས་བདག་བ ི་བར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༣༨ པི་ལ་ ས་ཅི་ཞིག་ལ་བདེན་ གས་ཟེར་ཞེས་ ིས་ ེས། ཡང་ ོ་
ིར་ ད་དེ་ཡ་ ་ ་བའི་གམ་ ་སོང་ནས། དེ་དག་ལ། ངས་ཁོང་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ ེད་མ་ ང་། ༣༩ ོད་ཅག་

ལ་ ོལ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། དེ་ནི་བ ོལ་ ོན་ ི་ཉིན་མོར་ངས་ ོད་ཚར་བཙན་མ་ཞིག་གཏང་དགོས་པ་ཡིན། ངས་
ོད་ཚར་གཏང་དགོས་པ་ནི་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་གཏང་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༤༠ དེ་དག་གིས་
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ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། མི་འདི་གཏོང་མི་དགོས། ཱ་རབ་ ཱ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ཱ་རབ་ ཱ་ཟེར་བ་ནི་
ཇག་ ན་ཞིག་ཡིན་ནོ༎

༡༩ དེའི་ཚ། པི་ལ་ ས་ཡེ་ ་ལ་ ག་གིས་ག ་བར་བཀའ་ཕབ་པས། ༢ དམག་མི་ མས་ ིས་ཚར་ ས་
བ ས་པའི་ཅོད་པན་ཁོང་གི་ད ་ལ་བ ོན་ཅིང་། ན་བཟའ་ ་ ག་མནབས་ ་བ ག་ ེས། ༣ ཁོང་

གི་ ང་ ་བཅར་ནས། འདི་ ད་ ། ེ་ཡ་ ་ འི་ ལ་པོ་ལགས། ེན་འ ེལ་ ་ཞེས་ ས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཐལ་ ག་
གིས་ག ས། ༤ པི་ལ་ ་ ར་ཡང་ ིར་ཐོན་ནས་མི་ མས་ལ། ངས་ཁོ་རང་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་ ིད་འོངས་
ཏེ། ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་བཙལ་ཡང་མི་ ེད་པ་ ོད་ཚར་ཤེས་ ་འ ག་ཅེས་ ས། ༥ ཡེ་ ་ ིར་ཕེབས་ཤིང་ད ་
ལ་ཚར་ འི་ཅོད་པན་དང་། ་ལ་ན་བཟའ་ ་ ག་ཅིག་མནབས་འ ག པི་ལ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་
མི་འདི་ལ་ ོས་དང་ཞེས་བཤད། ༦ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ང་དམག་ མས་ ིས་ཁོང་མཐོང་བ་ན། ཁོ་
རང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག ཁོ་རང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ད་འབོད་ ས། པི་ལ་ ས་
འདི་ ད་ ། ོད་རང་ཚས་ཁོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་བཙལ་ཡང་ ེད་མ་

ང་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༧ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ལན་ ། ངེད་ཅག་ལ་བཀའ་ ིམས་ཡོད་ཅིང་། བཀའ་ ིམས་ ར་
ན། ཁོ་རང་གསོད་པར་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་རང་ཉིད་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ཟེར་ཞེས་ ས།

༨ པི་ལ་ ས་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་ན། ར་ལས་ ང་ ག་ ེ། ༩ ར་ཡ་མོན་ ་འ ལ་ནས་ཡེ་ ་ལ། ེད་གང་
ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ ང་། ཡེ་ ས་བཀའ་ལན་མ་གནང་ངོ་༎ ༡༠ པི་ལ་ ས་འདི་ ད་ ། ེད་ ིས་ང་
ལ་ག ང་མི་བ ོད་དམ། ང་ལ་ ེད་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་ལ། ེད་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོང་བའི་དབང་ཆ་
ཡང་ཡོད་པ་ ེད་ ིས་མི་མ ེན་ནམ་ཞེས་ ས་པས། ༡༡ ཡེ་ ས་ལན་ ། ེང་རིམ་ནས་ ོད་ལ་གནང་བ་མིན་
ན། ོད་ལ་བདག་གསོད་པའི་དབང་ཆ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་བས། བདག་ ོད་ལ་ ོད་པའི་མི་དེར་ཉེས་པ་ཤིན་ ་

ིའོ་ཞེས་ག ངས། ༡༢ ས་དེར། པི་ལ་ ས་ཡེ་ ་གཏོང་བར་བསམ་ཡང་། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ ད་ །
ོད་ ིས་མི་འདི་བཏང་ན། ོད་ཀེ་ས་ལ་ ོ་དཀར་བའི་ ོན་པོ་༼མ་ཡིག་ ། ོགས་པོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དེ་

མིན་ནོ༎ རང་ཉིད་ ལ་པོ་ཡིན་པར་ ོམ་ན། དེ་ནི་ཀེ་ས་ལ་ བ་འགལ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ད་འབོད་ ས་པས་
་ ག་པར་ ར། ༡༣ པི་ལ་ ས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས། ཡེ་ ་མིང་ལ་ ོ་གཅལ་ལམ་ ་བའི་ ལ་ ་ ིད་དེ་ ིམས་
ོ་ ེས། ཨིབ་རི་བའི་ ད་ ་གབ་ ཱ་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ༡༤ ཉིན་དེ་ནི། བ ོལ་ ོན་ལ་ ་ ིག་ ེད་པའི་ཉིན་མོའི་ ་

ཚད་ ག་ཙམ་ཡིན་པས། པི་ལ་ ས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ། ོས་དང་། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ས། ༡༥ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་སོད་ཅིག ཁོ་སོད་ཅིག ཁོ་རང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ ད་

འབོད་ ས། པི་ལ་ ས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ཅག་གི་ ལ་པོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ང་ཆོག་གམ་ཞེས་ ས་པ་
ལ། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བས་ལན་ ། ངེད་ཅག་ལ་ཀེ་ས་ལས་གཞན་པའི་ ལ་པོ་མི་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༦ དེ་
ནས་པི་ལ་ ས་ཡེ་ ་ ོང་ཤིང་ལ་ ོང་ ིར། དེ་དག་ལ་ ད་པས།
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༡༧ དེ་དག་གིས་ཡེ་ ་ ིད་དོ༎ ཡེ་ ས་རང་གི་ ོང་ཤིང་ ར་ ་བཞེས་ཏེ་མིང་ལ་ཐོད་ ས་ ་བའི་ ལ་
་ ེབས། ཨིབ་རི་བའི་ ད་ ་གོལ་གོ་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ༡༨ དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་ ལ་དེ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་

བ ངས་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་དང་མཉམ་ ་མི་གཞན་གཉིས་ ང་བ ངས་ཡོད། དེ་གཉིས་མཐའ་གཉིས་དང་
ཁོང་ཉིད་ད ས་ ་བ ངས་སོ༎ ༡༩ ཡང་པི་ལ་ ས་ཤིང་ ང་ཞིག་གི་ ེང་ ་མིང་བཀོད་དེ། ོང་ཤིང་གི་ ེང་

་བཀལ། དེའི་ ེང་ ། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ཞེས་བཀོད་འ ག་ཅིང་། ༢༠ ཡ་ ་ ་བ་མང་
པོས་མིང་དེ་འདོན་པར་ ེད་དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་ ་ ོང་ཤིང་ ་བ ངས་པའི་ ལ་ནི་ ོང་ ེར་ལ་ཐག་ཉེ་
བ་དང་། དེ་མིན་ཨིབ་རི་བ་དང་། རོམ་དང་། ཧེ་ལེན་ ི་ ད་ག མ་ ིས་ ིས་ཡོད་དོ༎ ༢༡ ཡ་ ་ ་བའི་མཆོད་
དཔོན་ ི་འགོ་བས་པི་ལ་ ་ལ། ཡ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཞེས་འ ི་མི་ ང་། ཁོ་རང་གིས་བདག་ནི་ཡ་ ་ ་བའི་

ལ་པོ་ཡིན་ཟེར་ཞེས་འ ི་དགོས། ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༢ པི་ལ་ ས་འདི་ ད་ ། ངས་ཅི་འ ི་དགོས་པ་ ིས་ཟིན་
ཏོ་ཞེས་ ས།

༢༣ དམག་མི་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་ ེས། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ མ་ ་བཞི་ ་བགོས་
ནས་དམག་རེས་རེ་རེ་ ེར་བ་དང་། ཁོང་གི་ནང་གོས་ ང་ ེར་ཡང་། ནང་གོས་དེ་ལ་ བས་མེད་པར་གོང་
འོག་ཐམས་ཅད་གཞི་གཅིག་ ་འ ག་པས། ༢༤ དེ་དག་གིས་ཕན་ ན་ལ། དེ་ངེད་ཅག་གིས་མ་བགོས་པར།

ན་ ངས་ཏེ་ ་ལ་འཐོབ་པར་བ འོ་ཟེར། འདི་ཡིས་ཞལ་ཆད་ ེང་གི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ར་ ས་པ་ཡིན།
བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་བདག་གི་ ི་གོས་བགོ་ཞིང་། ནང་གོས་ལ་ ན་ལེན་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ།
དམག་མི་ མས་ ིས་ ང་དངོས་གནས་དེ་ ར་ ས་སོ༎

༢༥ ཡེ་ འི་ ོང་ཤིང་གི་གམ་ ་འ ེང་བ་ མས་ ི་ ོད་ན། ཁོང་གི་ མ་དང་། མ་ ི་ ་མོ་དང་། དེ་
མིན་ཀོ་ལོ་པའི་ ང་མ་མིར་ཡམ་དང་། མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་བཅས་ཡོད། ༢༦ ཡེ་ ས་ མ་དང་ཁོང་གིས་བ ེ་
བའི་ གས་ ས་དེ་གམ་ ་འ ེང་འ ག་པ་གཟིགས་ནས། ཁོང་གི་ མ་ལ། ེ་ མ་༼མ་ཡིག་ ། ད་མེད་ཅེས་
བཀོད་ཡོད།༽ལགས། ེད་ ི་ ་ལ་ ོས་དང་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༢༧ ཡང་ གས་ ས་དེ་ལ། ོད་ ི་མ་ ོས་
དང་ཞེས་ག ངས། དེ་ནས་བ ང་། གས་ ས་དེས་ཁོ་མོ་རང་གི་ ིམ་ ་ ིད་དོ༎ ༢༨ དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ས་

་བ་ཐམས་ཅད་འ བ་པ་མ ེན་ནས། ཞལ་ཆད་ ེང་གི་བཀའ་དེ་མངོན་འ ར་ ེད་ཆེད། བདག་ ོམ་མོ་ཞེས་
ག ངས་པས། ༢༩ ོད་ཅིག་ ར་ ས་བཀང་ ེ་ ང་ ་བཞག་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ིང་བལ་ ར་ འི་ནང་ ་

ན་ཞིང་། འདམ་ འི་ ེ་ལ་བཏགས་ནས་ཁོང་ལ་བཞེས་པར་ ལ། ༣༠ ཡེ་ ས་ ར་ ་བཞེས་༼མ་ཡིག་ ། ཞལ་
ལ་རེག་ཙམ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཙམ་ ས་ ེས། དོན་ བ་བོ་ཞེས་ག ངས་ ེས། ད ་ ད་པར་མཛད་ནས་ མ་
ཤེས་ ་ལ་ ལ་ཏོ༎

༣༡ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཉིན་འདི་ནི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་པ་དང་། ི་ཉིན་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་
ེ་ ས་ཆེན་ ད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གཞིགས་ནས། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་བེམ་པོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་མི་
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འཇོག་ ིར། པི་ལ་ ས་ལ། མི་བོས་ནས་དེ་དག་གི་ ང་བ་བཅག་ ེ། དེ་དག་འ ེར་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ ་བ་
ས། ༣༢ དེ་ནས་དམག་མི་ མས་ ིས་མི་ཐོག་མ་དེའི་ ང་བ་དང་། ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་བ ངས་པའི་མི་

གཉིས་པ་དེའི་ ང་བ་བཅག་གོ། ༣༣ འོན་ ང་། ཡེ་ འི་གམ་ ་ ེབས་པ་ན། ཁོང་ཉིད་ ་གཤེགས་འ ག་པ་
མཐོང་ནས། ཞབས་མ་བཅག་པར་བཞག ༣༤ ཡིན་ནའང་། དམག་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ འི་གཞོགས་ལ་མ ང་
གིས་བ ན་པས། ག་དང་ ་བ ར་རོ༎ ༣༥ དོན་འདི་མཐོང་བའི་མི་དེ་དཔང་བོ་ ས་ཆོག་ལ། ཁོའི་དཔང་བོ་
ནི་བདེན་པར་མ་ཟད། ཁོས་ ང་རང་གིས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པས་ ོད་ཅག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ་འ ག་པ་ཤེས་
ཡོད། ༣༦ དོན་འདི་ བ་པས་ཞལ་ཆད་ ེང་གི་བཀའ་ཞིག་མངོན་ ར་ ས་ཡོད། བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཁོང་གི་
ག ང་ ས་གཅིག་ ང་གཅོག་མི་ ིད་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ༣༧ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་བཀའ་ཚག་གཞན་ཞིག་ ང་
ཡོད་དེ། དེ་ནི་དེ་དག་གིས་རང་གིས་བ ན་པ་དེ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༣༨ དོན་དེ་དག་གི་ ེས་ ། ཨ་རི་མ་ ཱ་ཡ་པ་ཡོ་སེབ་ ་བ། ཡེ་ འི་ ེས་འ ང་པ་ཡིན་ཡང་ཡ་ ་ ་བ་
མས་ལ་འཇིགས་ནས། ོག་ ་ཁོང་གི་ ེས་འ ང་ ་ ར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། པི་ལ་ ་ལ་ཡེ་ འི་ ་ག ང་

ལེན་པར་ ས་པ་ལ། པི་ལ་ ་ཡིད་འཐད་ ང་བས། དེས་ཡེ་ འི་ ་ག ང་ ེར་ཏོ༎ ༣༩ དེ་མིན་ནི་ཀོ་དེམ་ ་བ།
ོན་ཆད་མཚན་མོའི་ ས་ ་ཡེ་ ་ལ་མཇལ་བ་དེས་ཤེལ་ཏ་དང་ཨ་ག་ ་ ་མ་བ ་ ེར་འོངས་པས། ༤༠ དེ་

དག་གིས་ཡ་ ་ འི་ ར་འ ག་གི་ ོལ་བཞིན། ཡེ་ འི་ ་ག ང་གསོ་རས་ཞིབ་མོས་བ མས་ཤིང་ ོས་ གས།
༤༡ ཡེ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པའི་ ལ་དེ་ ་ར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ར་བ་དེའི་ནང་ ་ ར་ ས་ ས་མ་

ོང་བའི་ ར་ས་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་པས། ༤༢ ཉིན་དེ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་པ་དང་ ར་
ང་དེ་དང་ཉེ་བས། ཁོ་ཚས་ཡེ་ འི་ ་ག ང་དེ་ ་ ས་སོ༎

༢༠ བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ ་མོ་ནམ་གསལ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་
ར་ ང་གི་ ོར་ ེབས་པ་ན། ར་ ང་གི་ ོའི་ ོ་བ ལ་འ ག་པ་མཐོང་ ེ། ༢ ཤི་མོན་པེ་ ོ་དང་

ཡེ་ ས་ཤིན་ ་གཅེས་པའི་ གས་ ས་དེའི་གམ་ ་ ག་འོང་ནས། དེ་གཉིས་ལ། གཙ་བོ་ ར་ ང་ལས་བ ལ་
འ ག་པས། ངེད་ཅག་གིས་གང་ ་ ས་པ་མི་ཤེས་ཞེས་ ས། ༣ དེ་ནས་པེ་ ོ་དང་ གས་ ས་དེ་གཉིས་ ོར་

ད་དེ། ར་ ང་གི་ ོགས་ ་སོང་། ༤ དེ་གཉིས་ ང་མཉམ་ ་ ག་ ེ་སོང་ཞིང་། གས་ ས་དེ་པེ་ ོ་ལས་
མ ོགས་པས་ ོན་ལ་ ེབས་པ་དང་། ༥ མགོ་བོ་ ར་ཏེ་ནང་ ་བ ས་པ་ན། གསོ་རས་དེར་ ས་འ ག་པ་
མཐོང་ཡང་ནང་ ་མ་མ ལ་བར་བ ད། ༦ ཤི་མོན་པེ་ ོ་ཡང་དེ་མ་ཐག་ ེབས་ཤིང་ ར་ ང་གི་ནང་ ་
འ ལ་བས། གསོ་རས་ད་ ང་དེར་ ས་འ ག་པ་མཐོང་བ་དང་། ༧ ཡེ་ འི་ད ་བ མ་ ེད་ ི་གསོ་རས་དང་
མཉམ་ ་མེད་པར། ོགས་གཞན་ཞིག་ན་ད ིས་ཏེ་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་། ༨ ོན་ལ་ ེབས་པའི་ གས་ ས་
དེ་ཡང་ནང་ ་འ ལ་ནས་དེ་དག་མཐོང་བས་ཡིད་ཆེས་པར་ ར། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ད་ ང་ཞལ་
ཆད་ ི་ ེང་ ། ཡེ་ ་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་པའི་དོན་དེ་ ོགས་མེད་དོ༎ ༡༠ གས་ ས་དེ་
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གཉིས་ ིར་རང་གི་ ོད་གནས་ ་ལོག་ ང་།
༡༡ མིར་ཡམ་ ར་ ང་གི་ ི་ནས་ ་བཞིན་བ ད། ་བའི་ཚ་མགོ་ ར་ནས་ ར་ ང་གི་ནང་ ་བ ས་

པ་ན། ༡༢ གོས་དཀར་བོ་ ོན་པའི་ཕོ་ཉ་གཉིས་ཡེ་ འི་ ་ག ང་བཞག་པའི་སར་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་ནི་ད ་
དང་གཅིག་ཞབས་ ི་གནས་ ་འ ག་པ་མཐོང་། ༡༣ ཕོ་ཉས་ཁོ་མོ་ལ། ་ཡེ་ ད་མེད། ོད་ཅིའི་ ིར་ ་བ་
ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོ་མོས་འདི་ ད་ ། ངའི་གཙ་བོ་བ ལ་ཏེ་གང་ ་ ེར་བ་མི་ཤེས་པས་ ་བ་ཡིན་ཞེས་

ས། ༡༤ དེ་ ད་བཤད་ཚར་ ེས། ཁ་ ིར་འཁོར་བ་ན་ཡེ་ ་དེ་ ་བཞེངས་འ ག་པ་མཐོང་། ཡིན་ནའང་ཁོ་
མོས་ཡེ་ ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་སོ༎ ༡༥ ཡེ་ ས་ཁོ་མོ་ལ། ་ཡེ་ ད་མེད། ཅིའི་ ིར་ ་བ་ཡིན། ོད་ ིས་ ་འཚལ་
བ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ན། མིར་ཡམ་ ིས་ར་བར་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་ནས། ཁོང་ལ། ེ་ ་
ཞབས། ོད་ ིས་ཁོང་གི་ ་ག ང་ ོར་བ་ཡིན་ན། ོད་ ིས་གང་ ་ ས་པ་ང་ལ་ཤོད་དང་། ངས་འ ེར་བར་

འོ་ཞེས་ ས། ༡༦ ཡེ་ ས་མིར་ཡམ་ཞེས་བོས་པ་ན། མིར་ཡམ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་ཨིབ་རི་བའི་ ད་ ིས་ཁོང་
ལ། ཱབ་ ་ནི་ཞེས་བོས།༼ ཱབ་ ་ནི་ ོབ་དཔོན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ༡༧ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ད་

ང་བདག་གི་ཡབ་ ི་ ང་ ་འཕགས་མེད་པས། བདག་ལ་རེག་མི་ ང་། ོད་རང་བདག་གི་ ན་ འི་གམ་
་སོང་ ེ། ཁོ་ཚ་ལ། བདག་ནི་བདག་གི་ཡབ་དང་། ོད་ཅག་གི་ཡབ་བམ། བདག་གི་ ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ་

ལ་མཇལ་ ིར་སོང་ངོ་ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། ༡༨ མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་ ིས་ གས་ ས་ མས་ལ། ངས་
གཙ་བོ་མཇལ་ ང་ཞེས་ ས། དེ་མིན་ཁོ་མོས་གཙ་བོས་ཁོ་མོར་བ ོས་པའི་བཀའ་ཡང་དེ་དག་ལ་བཤད།

༡༩ ཉིན་དེའི་༼བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོ།༽ དགོང་མོར། གས་ ས་ མས་གནས་པའི་ ལ་ ་ཡ་
་ ་བ་ མས་ལ་ ག་དགོས་པས། ོ་དམ་པོར་བཅད་འ ག་པ་ལ། ཡེ་ ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ོན་ནས། ོད་

ཅག་ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་བ ལ། ༢༠ དེ་ ད་ག ང་ ེས། ག་དང་ ་གཞོགས་དེ་དག་ལ་བ ན་
པས། གས་ ས་ མས་ ིས་གཙ་བོ་མཐོང་ ེ་ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར། ༢༡ ཡང་ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་
ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག ཡབ་ ིས་བདག་ཇི་ ར་མངགས་པ་བཞིན། བདག་གིས་ ང་ ོད་ཅག་དེ་ ར་
མངགས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༢༢ དེ་ ད་ག ང་ ེས། དེ་དག་གིས་ ོགས་ ་ཞལ་ ་ཞིག་བཏབ་ནས།
འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལོངས་ཤིག ༢༣ ོད་ཅག་གིས་ ་ཞིག་གི་ཉེས་པ་སེལ་བར་

ེད་ན་དེ་མེད་པར་འ ར། ོད་ཅག་གིས་ ་ཞིག་གི་ཉེས་པ་བཞག་ན་དེ་ ས་པར་འ ར་ཞེས་བ ོས།
༢༤ གས་ ས་བ ་གཉིས་པོའི་ ོད་ ། མིང་ལ་མཚ་མ་ཟེར་བའི་ཐོ་ ཱ་ནི་ཡེ་ ་ ོན་ ས། དེ་དག་དང་

མཉམ་ ་མེད་པས། ༢༥ གས་ ས་གཞན་དག་གིས་ཁོ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་མཐོང་ ང་ཞེས་བཤད་ ང་།
ཐོ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ངས་ཁོང་གི་ ག་ལས་གཟེར་ ལ་མཐོང་ཞིང་། གཟེར་ ལ་ ་མ བ་མོ་ གས་པ་དང་།
ཁོང་གི་གཞོགས་ ི་ ་ ལ་ལ་ལག་པ་མ་ གས་ན། ནམ་ཡང་ཡིད་ཆེས་པར་མི་ ས་ཞེས་ ས། ༢༦ ཉིན་བ ད་
འགོར་ ེས། གས་ ས་ མས་ ར་ཡང་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ས་པ་དང་། ཐོ་ ཱ་ཡང་ཁོ་ཚའི་ ས་ ་ཡོད་ཅིང་
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ོ་གཏན་ནས་ཡོད་ནའང་། ཡེ་ ་ ོན་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་བ ལ་བ་དང་། ༢༧ ཐོ་
ཱ་ལ། ོད་ ི་མ བ་མོ་ ིང་ ེ་བདག་གི་ལག་པར་རེག་༼མ་ཡིག་ ། ོས་ཞེས་བཀོད་འ ག༽ཅིག ོད་ ི་

ལག་པ་ ིང་ནས་བདག་གི་གཞོགས་ ་ གས་ཤིག དོགས་པ་ ེ་མི་དགོས་ཏེ། ཡིད་ཆེས་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།
༢༨ ཐོ་ ཱའི་ཁ་ནས་ ེ་ངའི་གཙ་བོའམ། ངའི་ ་ལགས་ཞེས་ཤོར། ༢༩ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་བདག་མཐོང་བས་
ད་གཟོད་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན། བདག་མ་མཐོང་བར་ཡིད་ཆེས་མཁན་ མས་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་པར་ ིས་
ཞེས་ག ངས།

༣༠ ཡེ་ ས་ གས་ ས་ མས་ ི་མ ན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མང་པོ་བ ན་ ང་། ེགས་བམ་འདིའི་
ེང་ ་མ་བཀོད་དོ༎ ༣༡ འོན་ ང་དོན་འདི་དག་བཀོད་པ་ནི། ོད་ཚར་ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའམ། ་ཡི་ ས་ཡིན་

པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་ན། ཁོང་གི་མཚན་ལས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་
འཐོབ་ངེས་པ་ ོན་ ིར་རོ༎

༢༡ དེའི་ ེས་ ། ཡེ་ ས་ཏི་བེར་ ཱའི་མཚ་འ མ་ ་ གས་ ས་ མས་ལ་ ར་ཡང་ཞལ་ག གས་
བ ན། ཁོང་གིས་ཞལ་ག གས་ཇི་ ར་བ ན་པའི་ ལ་ནི་གཤམ་ ་བཀོད་པ་འདི་ ར་རོ༎ ༢ ཤི་

མོན་པེ་ ོ་དང་། མཚ་མ་འབོད་པའི་ཐོ་ ཱ། ད་ ང་གལ་ལིལ་ ི་ཀ་ ་པ་ ་ཐན་ཨེལ་དང་། ཟེ་བད་ཡའི་ ་
གཉིས་པོ་དང་། དེ་མིན་ གས་ ས་གཉིས་བཅས་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ལ། ༣ ཤི་མོན་པེ་ ོས་དེ་དག་ལ། ང་ཉ་
ག ང་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས་པས། དེ་དག་གིས་ངེད་ཅག་ ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས་ནས། ཁོ་ཚ་ ་
ལ་བ ད་དེ་སོང་། མཚན་གང་བོར་ཅི་ཡང་མ་ཟིན་པར་ ས།

༤ ནམ་གསལ་བ་ན། ཡེ་ ་འ མ་ངོགས་ ་བཞེངས་འ ག་ ང་། གས་ ས་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཡིན་པ་
མ་ཤེས་སོ༎ ༥ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ན་ ོགས་ཚ། ོད་ཅག་ལ་ཉ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ལན་

་མེད་ཅེས་ ས། ༦ ཡེ་ ས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ཉ་ ་ འི་གཡས་ ོགས་ ་གཏོར་དང་། ཉ་ཟིན་ངེས་
ཞེས་ག ངས་པས། དེ་དག་གིས་ཉ་ ་གཏོར་བས། ཡར་འདེགས་མི་ ས་པའི་ཉ་མང་པོ་ཟིན། ༧ ཡེ་ ས་བ ེ་
བའི་ གས་ ས་དེས་པེ་ ོ་ལ། གཙ་བོའོ་ཞེས་ ས་པས། དེ་ ས་ཤི་མོན་པེ་ ོ་ ས་གཅེར་ ར་འ ག་ ང་།
གཙ་བོ་ཞེས་པ་ཐོས་མ་ཐག ི་ལ་ཞིག་ ོན་ནས་མཚ་ནང་ ་མཆོངས་སོ༎ ༨ དེ་ལས་གཞན་པའི་ གས་ ས་

མས་མཚའི་འ མ་ངོགས་དང་མི་རིང་ ེ། བ ངས་ ་ཉིས་བ ་ཙམ་ལས་མེད་པས།༼གནའ་ ་མོའི་ ས་ །
་མོ་འཇལ་ ེད་ ་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ་མོ་གཅིག་ནི་ད་ འི་བ ངས་ ་གཅིག་དང་ ེད་ཀའི་ཚད་ཡིན།༽ ་

ད གས་ཤིང་ཉ་ཁེངས་པའི་ཉ་ ་དེ་ ད་ནས་འོང་།
༩ ཁོ་ཚ་འ མ་ངོགས་ ་ ེབས་པ་ན། དེ་ ་མེ་ཐལ་ཡོད་ཅིང་དེའི་ ེང་ ་ཉ་དང་བག་ལེབ་ཡོད་པ་མཐོང་།

༡༠ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ད་བ ང་བའི་ཉ་འགའ་ ེར་ཤོག་ཅེས་ག ངས་པས། ༡༡ ཤི་མོན་པེ་ ོ་སོང་ ེ་༼ཡང་ན།
འི་ ེང་ ་འགོས་ནས།༽ཉ་ ་འ མ་ངོགས་ ་ ད་པ་དང་། ཉ་ ་དེ་ཉ་ཆེན་པོ་བ ་དང་ང་ག མ་ ིས་
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ཁེངས་འ ག ཉ་དེ་འ འི་མང་ནའང་ཉ་ ་ལ་ ོན་མ་ གས་སོ༎ ༡༢ ཡེ་ ས་ ོད་ཅག་ནངས་ཇ་འ ང་ ་
ཤོག་ཅེས་བ ོས་ ང་། གས་ ས་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ེད་ ་ཡིན་ཞེས་འ ི་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ཡིན། ༡༣ ཡེ་ ས་བག་ལེབ་དང་ཉ་དེ་དག་ལ་གནང་ངོ་༎ ༡༤ ཡེ་ ས་ཤི་
བ་ལས་ ར་གསོན་ ེས། འདི་ནི་ གས་ ས་ མས་ལ་ཐེངས་ག མ་པར་ཞལ་ག གས་བ ན་པ་ཡིན།

༡༥ ཁོ་ཚས་ནངས་ཇ་འ ང་ཚར་ ེས། ཡེ་ ས་ཤི་མོན་པེ་ ོ་ལ། ཡོ་ཧ་ནན་༼མད་ ཱའི་འ ིན་བཟང་གི་
ལེ ་བ ་ ག་པའི་ མ་ཚན་བ ་བ ན་པར་ཡོ་ན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ི་ ་ཤི་མོན་ལགས། ོད་འདི་དག་
ལས་བདག་ལ་དགའ་འམ་ཞེས་ ིས་པས། པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། བདེན་ཏེ། ེད་ ིས་ང་ ེད་
ལ་དགའ་བ་མ ེན་ནོ་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་བདག་གི་ ་ ་ མས་གསོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།
༡༦ ཡེ་ ས་ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར་ཁོང་ལ། ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ་ཤི་མོན་ལགས། ོད་བདག་ལ་དགའ་འམ་ཞེས་

ིས་པ་ལ། པེ་ ོས་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། བདེན་ཏེ། ེད་ ིས་བདག་ ེད་ལ་དགའ་བ་མ ེན་ནོ་ཞེས་ཞེས་ ས་
པས། ཡེ་ ས་ ོད་ ིས་བདག་གི་ ག་ མས་ ོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༡༧ ཡང་ཐེངས་ག མ་པར་ཁོ་ལ། ཡོ་
ཧ་ནན་ ི་ ་ཤི་མོན་ལགས། ོད་བདག་ལ་དགའ་འམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། པེ་ ོ་ནི་ཡེ་ ས་ཐེངས་ག མ་ལ་ ོད་
བདག་ལ་དགའ་འམ་ཞེས་ ིས་པ་དེར་ཡིད་ ོ་ནས། ཡེ་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་
ཡིན་པས། ེད་ ིས་ང་ ེད་ལ་དགའ་བ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས་པས། ཡེ་ ས་ ོད་ ིས་བདག་གི་ ག་ མས་གསོས་
ཤིག ༡༨ བདག་གིས་ ོད་ལ་དངོས་ ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ལོ་ན་གཞོན་པའི་ ས་ ། རང་གིས་ ་
རགས་བཅིངས་ཏེ་གར་ཡང་བ ོད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ ང་ ོད་ལོ་ན་བ ེས་པའི་ཚ། ོད་ ིས་ལག་པ་བ ང་

ེ་གཞན་ ིས་ ོད་ལ་ ་རགས་བཅིངས་ནས། ོད་རང་མི་འདོད་པའི་གནས་ ་འ ིད་ངེས་ཞེས་ག ངས།
༡༩ ཡེ་ ས་དེ་ ར་ག ང་དོན་ནི། པེ་ ོ་ཇི་ ར་འཆི་ཞིང་ ་ལ་གཟི་བ ིད་འ ལ་བར་བ ན་པ་ཡིན། དེ་ ད་
ག ངས་ ེས། ཁོ་ལ། ོད་བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས།

༢༠ པེ་ ོའི་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་བ ས་པ་ན། ཡེ་ ས་གཅེས་པའི་ གས་ ས་དེ་ ེས་ ་འ ངས་ཡོད་པ་
མཐོང་། དེ་ནི་ ོན་དགོང་ཟས་གསོལ་བའི་ ས་ ། ཡེ་ འི་པང་ལ་མགོ་བ ེས་ནས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་
འཚང་མཁན་དེ་ ་ཡིན་ཞེས་འ ི་བའི་ གས་ ས་དེ་ཡིན། ༢༡ པེ་ ོ་དེ་མཐོང་བ་ན། ཡེ་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་
ལགས། མི་འདི་མ་འོངས་པར་ཅིར་འ ར་ཞེས་ ས། ༢༢ ཡེ་ ས་ཁོ་ལ། གལ་ཏེ་བདག་ ེབས་རག་བར་ ་ཁོ་ལ་

ག་ ་བ ག་ ང་། དེ་ནི་ ོད་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། བདག་གི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༢༣ དེ་ནས་
ག ང་དེ་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ ། གས་ ས་དེར་འཆི་བ་མེད་ཅེས་ བ། དོན་དངོས་ ། ཡེ་ ས་ཁོ་ལ་འཆི་
བ་མེད་ཅེས་ག ངས་པ་མ་ཡིན་པར། བདག་ ེབས་པའི་བར་ ་ཁོ་ལ་ ག་ ་བ ག་ན། ོད་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་
ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།

༢༤ དོན་འདི་དག་གི་དཔང་བོ་དང་། དོན་འདི་དག་འ ི་མཁན་ནི་ གས་ ས་འདི་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་
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གིས་ ང་ཁོའི་དཔང་བོ་ནི་བདེན་པར་གནས་པ་ ོགས་སོ༎ ༢༥ ཡེ་ ས་མཛད་འ ིན་མང་པོ་བ ངས་པས།
གལ་ཏེ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ ིས་ན། བདག་གི་བསམ་ ལ་ལ། འཇིག་ ེན་འདིར་ཡང་མི་ཤོང་བའི་ ེགས་བམ་
མང་ ་ཡོད་དོ༎ ༎



་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ།

༡ ེ། ཐེ་འོ་ཕི་ ་ལགས། ངས་ ིས་པའི་དཔེ་ཆ་དང་པོ་དེའི་ནང་ ། ཡེ་ ས་ཐོག་མར་ཅི་མཛད་པ་དང་
བཀའ་ ོབ་ཅི་གནང་བ་ནས། ༢ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ད་ནས་ཁོང་གིས་བདམས་ཟིན་པའི་ ་ཚབ་

མས་ཅི་བ ོས་པའི་བར་དང་། ཡང་དེ་ མས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ངས་པའི་ཉིན་མོའི་བར་ ་ ིས་
ཡོད། ༣ ཁོང་ཉིད་བ ོངས་ ེས། གས་མང་པོར་བ ེན་ནས་རང་ཉིད་ ་ཚབ་ མས་ ི་ ོད་ ་དངོས་ ་ ོན་
ཅིང་། ཉིན་བཞི་བ ་འགོར་ ེས་དེ་དག་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ཏེ། དམ་པའི་ ལ་ ིད་ ོར་ག ངས་པ་ཡིན།
༤ ཡེ་ ་དེ་དག་དང་ ན་ ་བ གས་པའི་ཚ། དེ་དག་ལ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་མ་ ལ་བར། ཡབ་ ིས་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་དེར་ ག་དགོས། གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ ོད་ཚར་བཤད་ཟིན་པ་དེའོ༎ ༥ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ་ཡིས་

ས་གསོལ་བ་ཡིན་ ང་། ཉིན་འགའ་ལས་མ་འགོར་བར། ོད་ཚ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ས་གསོལ་བར་
འ ར་ཞེས་ག ངས།

༦ ཁོ་ཚ་ ན་ ་འཛམས་པའི་ཚ། ཡེ་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ད ི་སི་རལ་ ལ་ ེ་བ ར་གསོ་
ེད་པའི་ ས་ནི་ད་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༧ ཡེ་ ས་དེ་དག་ལ། ཡབ་ ིས་རང་གི་དབང་ཆ་ལ་བ ེན་

ནས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ས་དང་། ཚས་ ངས་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཐབས་ ལ་ཡང་། ༨ དམ་པའི་ གས་
ཉིད་ ོད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་ ོན་པ་ན། ོད་ཅག་ལ་ ས་མ ་ ན་པར་འ ར་ཞིང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་། ཡ་

་ འི་ ལ་ཡོངས་དང་། ས་མར་ ཱ་དང་། སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་བདག་གི་དཔང་བོ་ ་འ ར་ངེས་
ཞེས་ག ངས།

༩ དེ་ ད་ག ངས་ ེས། ཁོ་ཚས་ཁོང་ཉིད་ལ་ ་བཞིན་པའི་ བས་ ། ཁོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་
ངས་པ་དང་། ིན་པ་ལེབ་མོ་ཞིག་གིས་ ངས་ཏེ་མི་མཐོང་བར་ ར་ཏོ༎ ༡༠ ཁོང་ཉིད་ཡར་ཕེབས་ཤིང་། དེ་

དག་གིས་མིག་ཅེ་རེར་མཁའ་ལ་ ་བའི་ ས་ ། ོ་ ར་ ་གོས་དཀར་བོ་ ོན་པའི་མི་གཉིས་ཁོ་ཚའི་གམ་ ་
འ ེང་ནས། འདི་ ད་ ། ༡༡ གལ་ལིལ་བ་ མ་པ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་མཁའ་ལ་ཅེར་བ་ཡིན། ོད་ཅག་དང་

ལ་ཏེ་མཁའ་ ་བཏེགས་པའི་ཡེ་ ་ནི། ོད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་མཁའ་ ་ཕེབས་པ་མཐོང་བ་བཞིན། ཁོང་ཉིད་
ིར་ཡང་དེ་ ར་ཕེབས་པར་འ ར་ཞེས་བ ོད།

༡༢ གས་ ས་ མས་མིང་ལ་ ར་ ་རའི་རི་བོ་ཞེས་པའི་རི་དེ་ནས་ ིར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ལོག་པ་དང་།
དེ་ནི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཐག་མི་རིང་ ེ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་གཅིག་གིས་ ེབས་ བ་པའི་མཚམས་ ་ཡོད།
༡༣ མཁར་ནང་ ་ གས་ཏེ། ཐོག་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ ་ ེབས་པ་ན། དེ་ ་པེ་ ོ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཡ་ཀོབ་
དང་། ཨན་ ེ་ཡ་དང་། ཕི་ལིབ་དང་། ཐོ་མ་དང་། བར་ཐོ་ལ་མ་དང་། མད་ ཱ་དང་། ཨལ་ཕའི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་།
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ར་བ ོན་ཅན་ ་བའི་ཤི་མོན་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ༼ཡང་ན། ་བོ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽་ ་ ་བཅས་འ ག
༡༤ མི་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ད་ ང་ ད་མེད་འགའ་དང་། ཡེ་ འི་ མ་མིར་ཡམ་དང་། ཡེ་ འི་ ་བོ་བཅས་
ཡོད་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་གསོལ་བ་ ག་ ་བཏབ།

༡༥ དེ་ ས། མི་བ ་དང་ཉི་ ་ཙམ་འ ས་པ་ལ། པེ་ ོ་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་འ ེང་ནས། འདི་ ད་ །
༡༦ ན་ ་ མ་པ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ་བིད་ ི་ཁ་ལ་བ ེན་ནས་ཞལ་ཆད་ ། ་ ་ནི་ཡེ་ ་འཛན་
མཁན་ མས་ ི་ལམ་ ིད་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེ་མངོན་ ་འ ར་ངེས། ༡༧ ཁོ་ནི་ཐོག་མར་ངེད་ཅག་གི་ ས་ ་
ཡོད་པར་མ་ཟད། ་ཚབ་ ི་ལས་གནས་ ་ ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༨ ཁོས་ལས་ངན་པ་ ས་པ་ལ་བ ན་ནས་
ཐོབ་པའི་ད ལ་དེས་ས་ཞིང་ཞིག་ཉོས་ལ། ས་ཞིང་དེའི་ ང་ཁོ་རང་འ ེལ་ནས་ ོ་བ་གས་ཏེ་ ་མ་ཡང་ ིར་
མངོན་ནོ༎ ༡༩ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ ིས་དེ་ཤེས་པས། ཁོ་ཚའི་ ལ་དེའི་ ད་ ་ས་ཞིང་དེའི་
མིང་ལ་ཨ་ཀེལ་ད་ ཱ་ཞེས་ཐོགས། དེའི་དོན་ནི་ ག་གི་ཞིང་ས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། ༢༠ ཡང་པེ་ ོས་འདི་ ད་

། དེའི་ ིར་ག ང་མ ར་ ི་རབ་ ེད་ ། ཁོའི་ ོད་གནས་ནི་མཚར་ ལ་ ་ ར་ཏེ། མི་ ོད་མཁན་མེད་པར་
ཤོག་ཅེས་པ་དང་། ཡང་ཁོའི་ ལ་གཞན་ ིས་འ ེར་བར་ཤོག་ཅེས་ ང་ངོ་༎ ༢༡ ང་ཚ་དང་མཉམ་བཟ་མཉམ་
འ ོ་ ེད་པའི་ ོད་ནས་མི་གཅིག་གདམས་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཞིག་ཏེ། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ་
ཕེབས་བ ད་ ེད་པའི་ ས་ཏེ། ༢༢ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ནས། གཙ་བོ་ངེད་ཅག་དང་ ལ་ཏེ་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མོའི་བར་ ། ང་ཚ་དང་མཉམ་བ ད་ ས་ ོང་བའི་མི་ མས་ ི་ ོད་
ནས་གཅིག་ནི། ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ ར་གསོན་པའི་དཔང་བོར་འདེམས་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༣ དེ་
ནས་མི་གཉིས་བདམས་སོ༎ གཅིག་ནི་བར་ས་བའམ། ཧོ་ ་ཐོ་ ་འབོད་པའི་ཡོ་སེབ་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་མད་ཐི་
ཡ་གཉིས་ཡིན། ༢༤ མི་ མས་ ིས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་མི་ཐམས་ཅད་ ི་སེམས་མ ེན་
པས། ེད་ ིས་མི་འདི་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་བདམས་པ་དེ་གསལ་བོར་ ོན་དང་། ༢༥ ་ ས་དོར་དེ་ཁོའི་

ལ་ ་ལོག་པའི་ ་ཚབ་ ི་ལས་འགན་དེ། ཁོ་ལ་ བ་ ་བ ག་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། ༢༦ དེ་ནས་མི་
མས་ ིས་ ན་ད གས་པ་ལ། མད་ཐི་ཡའི་མིང་ཐོན་པས། ཁོ་རང་ ་ཚབ་བ ་གཅིག་པོའི་ ས་ ་བཞག་གོ།

༢ ་བ འི་ ས་ཆེན་ལ་ ེབས་ནས། གས་ ས་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་ཡོད་པ་ན། ༢ ོ་ ར་ ། ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ གས་ ང་། དེ་ནི་ ང་ཆེན་ག ག་པའི་ ་དང་འ ་ ེ། དེ་

དག་ ོད་པའི་ཁང་པའི་ནང་ ན་ བ་པར་ ར། ༣ དེ་མིན་མེ་ ེའི་ ་ འི་ གས་ མས་ག གས་ ་ ོན་ཏེ།
དེ་དག་མི་རེ་རེའི་ ེང་ ་བབས་པས། ༤ དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ བ་ནས། དམ་པའི་

གས་ཉིད་དེས་བ ལ་བའི་ ་བ ོད་ ིས་ ད་རིགས་མང་པོ་བཤད་ བ་པར་ ར།
༥ དེ་ ས། དད་མོས་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་གནམ་འོག་གི་ ལ་ ེ་སོ་སོ་ནས་འོང་ ེ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་

བ ད་ཡོད། ༦ ་དེ་ ང་བས་མི་ མས་མཉམ་ ་འ ས་པ་དང་། མེ་རེ་རེས་དད་ ན་ མས་ ིས་ཁོ་ མས་
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རང་རང་གི་ ལ་ ད་ ས་པ་ཐོས་པས། ངོ་མཚར་པར་ ར་བ་དང་། ༧ ངོ་མཚར་ཞིང་ཧ་ལས་ནས། འདི་ ད་
། ོས་དང་། ད་ཆ་འདི་བཤད་མཁན་ནི་གལ་ལིལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༨ ངེད་ཅག་མི་རེ་རེས་ཉན་ན། ཁོ་ཚས་

ངེད་ཅག་ཐོག་མར་ ེས་པ་ཉིད་ནས་བཀོལ་བའི་ ད་ཆ་དེ་བཤད་པ་འདི་ཅི། ༩ ངེད་ཅག་ ཱར་ ཱ་བ་དང་། ་
ཟིག་པ་དང་། ཨེ་ ཱམ་པ་དང་། དེ་མིན་མོ་སོ་པའོ་ཐ་མེ་ ཱ་དང་། ཡ་ ་ ་དང་། ཀ་པ་དོག་ ཱ་དང་། པོན་ ་
དང་། ཨེ་ཞི་ ཱ་དང་། ༡༠ ཱ་རིག་ ཱ་དང་། པམ་ཕིལ་ ཱ་དང་། ཨེ་ཇིབ་སོགས་ན་གནས་པའི་མི་ མས་དང་། ད་

ང་ཀི་རེ་ནེ་དང་ཉེ་བའི་ལིབ་ཡའི་ ད་ ི་མི་ མས་དང་། རོམ་ནས་འོངས་པའི་མ ོན་པོ་ མས་ལས་ཡ་ ་
་བའམ། ཡང་ན་ཡ་ ་ འི་ཆོས་གསར་ལ་ གས་པ་ མས་དང་། ༡༡ ་རེ་ཏ་དང་། ཨ་རབ་པ་ མས་ ིས་

ཉན་ན། ཁོ་ཚས་ངེད་ཅག་གི་ ལ་ ད་ ིས་ ་ཡི་མཛད་ཆེན་བཤད་ ིན་འ ག་ཅེས་ཟེར། ༡༢ མི་ མས་ཧ་
ལས་ཤིང་ཐེ་ཚམ་ ེས་ཏེ་ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་ཅིའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ༡༣ ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ །
ཁོ་ཚ་ནི་ཆང་གསར་ ིས་བཟི་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ ་བར་ ེད།

༡༤ པེ་ ོ་དང་ ་ཚབ་བ ་གཅིག་པོ་ཡར་འ ེང་ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ ་བ་དང་ཡེ་ ་
་ལེམ་ ་ ོད་པའི་མི་ མ་པ། དོན་འདི་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་དགོས་ཏེ། ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ༡༥ ོད་ཅག་

གིས་སེམས་ ་མི་འདི་དག་བཟི་འ ག་ མ་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ནི་ ་ ོའི་ ་ཚད་ད ་
བར་ ེབས་མ་ཐག་ཡིན། ༡༦ དེ་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡོ་ཨེལ་ ིས་བ ོད་པ་དང་འ འོ༎ དེ་གང་ཞེ་ན། ༡༧ ་ཡིས་
འདི་ ད་ ། བ ལ་བ་ཐ་མའི་ཉིན་ལ། བདག་གིས་བདག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་
ལ་གནང་བར་འ ར་བས། ོད་ཅག་གིས་ ་དང་ ་མོས་ ང་ ོན་པར་འ ར། ོད་ཅག་གི་གཞོན་ ་ མས་

ིས་ཡ་མཚར་ གས་མཐོང་བར་འ ར། ན་པ་ མས་ ིས་ ི་ལམ་ ིས་པར་འ ར། ༡༨ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་
ལ། བདག་གིས་བདག་གི་ གས་ཉིད་རང་གི་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོར་གནང་ ེ། ཁོ་ཚས་ ང་ ོན་པར་ངེས།
༡༩ བདག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ངོ་མཚར་འ ིན་ལས་མཛད་པར་འ ར། བདག་གིས་ས་ ེང་ ་ཡ་
མཚར་བའི་ གས་ ོན་པ་དང་། ག་དང་། མེ་དང་། ་ ག་ཡོད་པར་ འོ༎ ༢༠ ཉི་མ་ ན་ནག་ ་འ ར་ཞིང་།

་བ་ ག་ ་འ ར། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོའི་ བས་ཆེ་ཞིང་མངོན་པར་གསལ་བའི་ཉིན་མོ་མ་ ེབས་
པའི་ཡར་ ོན་ ་འ ང་བར་འ ར། ༢༡ ས་དེར་ ེབས་པ་ན། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་མཁན་

མས་ ོབ་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎
༢༢ ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ་ཡིས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ལ་བ ད་ནས། ོད་ཅག་

གི་ ོད་ ་ ས་མ ་ ད་པར་ཅན་དང་། ངོ་མཚར་འ ིན་ལས་བ ངས་ཏེ་ཁོང་ལ་བདེན་དཔང་ ས། འདི་ནི་
ོད་ཅག་རང་ཉིད་ ིས་ ང་ཤེས་པ་ཡིན། ༢༣ ཁོང་ཉིད་ནི་ ་ཡིས་རང་གི་དགོང་པ་དང་མངོན་མ ེན་བཞིན་
ོད་ མས་ལ་གཏན་ཅིང་། ོད་ཅག་གིས་ ིམས་མེད་ གས་མེད་ ི་ལག་པར་ ད་དེ། ཁོང་ཉིད་ ོང་ཤིང་གི་
ེང་ ་བ ངས་ཏེ་བ ོངས་པ་ཡིན། ༢༤ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་འཆི་པའི་ ག་བ ལ་ལས་བ བས་ཏེ་
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ར་གསོན་པར་མཛད་དོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ཉིད་ཐོག་མ་ནས་འཆི་བདག་གིས་འཆིང་བར་མི་ ས་པ་ཡིན།
༢༥ ་བིད་ ིས་ཁོང་གི་ ོར་ལ་འདི་ ད་ ། ངས་ ན་པར་གཙ་བོ་ངའི་ ོན ་ཡོད་པར་ ང་ཞིང་། ཁོང་ཉིད་
ངའི་གཡས་ ོགས་ ་བ གས་པས། ང་ནམ་ཡང་གཡོ་བར་མི་མཛད། ༢༦ དེ་བས། ངའི་སེམས་ ོ་ཞིང་ཡིད་
དགའ་བ་དང་། ངའི་ཤ་ ས་ ང་རེ་ ོས་ ི་ ོད་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༧ ེད་ ིས་ངའི་ མ་ཤེས་ད ལ་ཁམས་ ་
མ་དོར་ཅིང་། ེད་ ི་ ེས་ ་དམ་པའི་ ས་པོའང་ ལ་ ་མ་བ ག་པར། ༢༨ ེད་ ིས་ང་ལ་ཚ་ ོག་གི་བ ོད་
ལམ་དང་། ེད་ ི་ཞལ་རས་༼ང་རང་ ེད་ ི་ ང་ ་བཞག་ ེ།༽བ ན་ཏེ་ཡིད་ཚམ་ཞིང་ ོ་བར་མཛད་ཅེས་

ས། ༢༩ ན་ ་ མ་པ། མེས་པོ་ ་བིད་ ི་དོན་དག་ངས་ ོད་ཚར་གསལ་བོར་བཤད་ཆོག་ ེ། ཁོ་རང་ཤི་ཟིན་
ལ། ར་ འང་ ས་ཟིན་པར་མ་ཟད། ཁོའི་ ར་ས་ནི་དེ་རིང་གི་བར་ ་ངེད་ཅག་གི་ ལ་འདིར་ཡོད། ༣༠ ཡིན་
ནའང་ ་བིད་ནི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ་ཡིས་ ོན་ཁོ་ལ་ད ་མནའ་བཞེས་བ་དང་། ་བིད་ ི་ ེས་
རབས་པ་ མས་ལས་མི་གཅིག་ཁོའི་ ི་ ེང་ ་འགོད་པར་འ ར་པ་ཤེས་ལ། ༣༡ ོན་ནས་དོན་འདི་དག་ཤེས་
པས། ཱ་ཤི་ཀ་ ར་གསོན་པའི་ ལ་བ ོད་ ས་འདི་ ད་ ། ཁོང་གི་ མ་ཤེས་ད ལ་ཁམས་ ་འདོར་བར་མི་
འ ར། ཁོང་གི་ ་ ས་ཡང་ ལ་བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས། ༣༢ ཡེ་ ་འདི་ནི་ ་ཡིས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པར་
མ་ཟད། ངེད་ཅག་གིས་ ང་དོན་དག་འདིར་དཔང་བོ་ ས། ༣༣ དེའི་ ིར། ་ཡིས་ཡེ་ ་རང་གི་གཡས་ ོགས་

་ ངས་ཤིང་། ཁོང་ལ་རང་གིས་ཡབ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་ ེ།
ོད་ མས་ ིས་མཐོང་ཐོས་ ་ ར་པ་བཞིན་ངེད་ མས་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། ༣༤ ་བིད་ནམ་མཁའི་ཞིང་

ཁམས་ ་མ་འཕགས་ ང་། ཁོ་རང་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ངའི་གཙ་བོ་ལ། ༣༥ བདག་གིས་ ོད་ ི་
ད ་བོ་ མས། ོད་ ི་ ང་ ེགས་ ་ གས་པའི་བར། ོད་བདག་གི་གཡས་ ་བ ད་དེ་ གས་ཤིག་ཅེས་
ག ངས་ཞེས་ ས། ༣༦ དེའི་ ིར། ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་ ད་ཡོངས་ ིས་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་
ཅག་གིས་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པའི་ཡེ་ ་ཁོང་ནི། ་ཡིས། གཙ་བོ་དང་ ཱ་ཤི་ཀ་ ་མཛད་དོ༎

༣༧ མི་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག སེམས་ལ་ ག་ ་ ང་ ེ། པེ་ ོ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ ་ཚབ་
མས་ལ། ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ ་ཞེས་ ིས་པས། ༣༨ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་མི་རེ་རེས་

འ ོད་བཤགས་ ས་ཤིང་། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ར་ཏེ་ ས་གསོལ་ན། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་སེལ་ཞིང་གང་
གནང་བའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དེ་འཐོབ་པར་འ ར། ༣༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ ོད་ཅག་དང་ ོད་ཚའི་ ་

་མོ། དེ་མིན་ ང་རིང་ན་གནས་པ་ མས་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་བོས་པའི་མི་ མས་ལ་གནང་
བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༤༠ པེ་ ོས་ད་ ང་གཏམ་མང་པོས་བདེན་དཔང་ ས་ནས། དེ་དག་ལ།

ོད་ཅག་ ས་རབས་ངན་པ་འདི་དང་ ལ་ཏེ་རང་ཉིད་ ོབ་དགོས་ཞེས་ ས། ༤༡ ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་པའི་མི་
མས་ ིས་ ས་གསོལ་མཛད་པ་དང་། ཉིན་དེར། ེས་འ ང་པ་ མ་ ོང་ཙམ་མང་ ་ ིན།

༤༢ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ ་ཚབ་ མས་ ི་བཀའ་ ོབ་བ ིས་པ་དང་། ཕན་ ན་བར་མ ན་ ིལ་
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བ ང་ཞིང་བག་ལེབ་བགོས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ། ༤༣ ་ཚབ་ མས་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མང་པོ་བ ན་
པས། མི་ མས་ ག་པར་ ར། ༤༤ དད་ ན་ མས་ ོགས་གཅིག་ ་འ ས་ནས། ཅ་དངོས་ཐམས་ཅད་ ི་
ག ང་ལ་དབང་བར་ ེས་ཏེ། ༤༥ ཞིང་ས་དང་ ིམ་ནོར་བཙངས་ཏེ། དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་མི་རེ་རེར་
བགོས། ༤༦ དེ་དག་གི་ ན་ ་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་གནས་དམ་པར་འ ས་པ་དང་། ིམ་ ་བག་ལེབ་
བགོ་ཞིང་དགའ་བ་དང་། ག ང་ ང་བོའི་ ོ་ནས་ཟས་སོགས་ལོངས་ ་ ོད། ༤༧ དེ་མིན་ ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་
ནས། མི་ཚགས་ ི་དགའ་བ་ཐོབ། གཙ་བོས་ཉིན་རེ་བཞིན། ཁོང་གིས་བ བས་པ་ མས་དད་ ན་ ི་ ས་ ་

གས་པར་མཛད་དོ༎

༣ ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་པར་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ས་ལ་རན་པ་ན། པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གནས་དམ་
པར་འ ོ་ བས། ༢ ེས་པ་ཉིད་ནས་ཞ་བོ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ན་ ་གཞན་ ིས་བཏེགས་ནས།

གནས་དམ་པའི་ ོ་ཞིག་ ་འཇོག་པར་ ེད། ོ་དེའི་མིང་ལ་ ོ་ཡག་ཟེར་ཞིང་། ཁོས་དེ་ནས་གནས་དམ་པར་
འ ལ་བའི་མི་ མས་ ིས་ ིན་པ་གཏོང་བར་རེའོ༎ ༣ ཁོས་པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གནས་དམ་པར་འ ལ་ ིན་
པ་མཐོང་ནས། དེ་གཉིས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བར་ ས་པས། ༤ པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་དེ་ལ་མིག་ཅེ་རེར་ ་
ཞིང་། པེ་ ོས་ ོད་ ིས་ངེད་གཉིས་ལ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༥ མི་དེས་སེམས་ཞིབ་མོས་ཁོ་གཉིས་ལ་བ ས་ནས་
ཅི་ཞིག་ ེར་བར་རེ་བ་ ས། ༦ དེ་ནས་པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། གསེར་ད ལ་ང་ལ་མེད་མོད། ང་ལ་ཅི་ཡོད་ ོད་ལ་

ེར་བར་ ། དེ་གང་ཞེ་ན། ངས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ར་ནས། ོད་ལོངས་ལ་སོངས་ཤིག་
ཅེས་བ ོའོ་ཞེས་ ས་ཏེ། ༧ དེའི་ལག་པ་གཡས་པར་འ ས་ནས་ཁོ་རང་ལངས་ ་བ ག་པ་ན། ཁོའི་ ང་བ་
དང་ ང་ཚགས་ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར་ནས། ༨ མཆོང་བ་དང་། འ ེང་བ་དང་། ག་
པར་ ེད་ལ། དེ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་གནས་དམ་པར་ གས་ནས། འ ོ་བ་དང་། མཆོང་བ་དང་། ་ལ་བ ོད་
པ་འ ལ་བར་ ེད། ༩ མི་སེར་ མས་ ིས་ ང་ཁོ་རང་འ ོ་བ་མཐོང་ནས། ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་བ་དང་། ༡༠ ཁོ་
རང་ ན་པར་གནས་དམ་པའི་ ོ་ཡག་གི་ཁར་བ ད་ནས། གནང་ ིན་འཐོབ་པར་རེ་བའི་མི་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་
ཤིང་། ཁོ་འ ད་པའི་དོན་དེ་ལ་ཧ་ལས་ཤིང་ཧང་སངས་པར་ ར།

༡༡ ཤ་ལོ་མོར་འབོད་པའི་ མས་བར་ ་མི་དེ་པེ་ ོ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་ལ་འ ་བཞིན་པ་མཐོང་ནས། མི་སེར་
མས་མཉམ་ ་ཁོ་ཚ་ཡོད་ས་དེར་ ག་འོངས་ཤིང་། ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༡༢ པེ་ ོས་དེ་མཐོང་ནས།

མི་སེར་ མས་ལ། ད ི་སི་རལ་བ་ མ་པ། ཅིའི་ ིར་དོན་འདི་ངོ་མཚར་ ་འཛན་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་མིག་ཅེ་
རེར་ངེད་ཅག་ལ་ ་བ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ ིས་རང་གི་ ས་པ་དང་ ག་བསམ་ མ་དག་ལ་བ ེན་ནས་མི་འདི་
འ ོ་ ་བ ག་པ་རེད་ མ་མམ། ༡༣ ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་སག་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་

་ཡིས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་ཡེ་ ་༼ཡང་ན། ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས་པ་ཡིན།
ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་པི་ལ་ ར་ ད། པི་ལ་ ས་ ང་ཁོང་ཉིད་གཏོང་བར་བསམ་ཡང་། ོད་
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ཅག་གིས་པི་ལ་ འི་མ ན་ནས་ཁོང་ཉིད་དོར་བ་ཡིན། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་གཙང་ཞིང་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་
དེ་དོར་ནས། ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ལག་དམར་ཞིག་གཏོང་བར་རེ་བ་ ས་པ་ཡིན། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་ཚ་ ོག་གི་
བདག་པོ་བ ོངས་ ང་། ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག ངེད་ཅག་ནི་དོན་དེའི་དཔང་བོ་
ཡིན། ༡༦ ཁོང་གི་མཚན་ལ་དད་སེམས་ ན་པས་དབང་གིས། ོད་ཚར་ངོ་ཤེས་པའི་མི་འདི་ ོབས་དང་ ན་
པར་ ས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་གནང་བའི་སེམས་ གས་དེས། མི་འདི་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་ཡོངས་ ་སོས་
པར་ ས་པ་ཡིན། ༡༧ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ར་ ས་པ་ནི་མ་ཤེས་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ོད་
ཅག་གི་འགོ་བ་ཡང་དེ་ ར་ཡིན་མོད། ༡༨ ་ཡིས་ ོན་ ང་ ོན་པ་ མས་ ད་ནས། ཱ་ཤི་ཀས་ ག་བ ལ་

ང་བར་འ ར་དགོས་པའི་ ང་བ ན་པ་དེ། འདི་ ར་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། ༡༩ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་
འ ོད་བཤགས་ ས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་མེད་པར་ ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། བདེ་ཞིང་ ིད་པའི་ཉིན་མོ་
གཙ་བོའི་ ང་ནས་འོང་བར་འ ར། ༢༠ གཙ་བོས་ ང་ ོད་ཚར་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་

་འ ོན་ ་འ ག་ངེས། ༢༡ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ར་གསོན་པར་མ་ ར་བའི་བར་ ། ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་
་ཁོང་ཉིད་བ གས་པར་ ས་ངེས། ས་དེ་ནི་ ་ཡིས་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་ ང་ ོན་པ་དམ་པ་ མས་
ི་ཁ་གཡར་ནས་ག ང་བ་དེ་ཡིན། ༢༢ ོན་མོ་ཤེས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ ོད་ཅག་ ན་ ་ མས་
ི་ ོད་ནས། ང་དང་འ ་བའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ ེས་ ་འ ག་པས། ཁོས་ ོད་ཚར་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་ ོད་ཅག་གིས་ཉན་དགོས། ༢༣ ་ཞིག་གིས་ ང་ ོན་པ་དེའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན། ཁོང་གི་དམངས་ མས་ལས་
ཡོངས་ ་མེད་པར་འ ར་ངེས་ཞེས་ ས། ༢༤ ཤ་ ་ཨེལ་ནས་ ང་བའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལས། ་ཞིག་གིས་

ང་བ ན་ ང་ཉིན་འདི་བཤད་ཡོད་དོ༎ ༢༥ ོད་ཅག་ནི་ ང་ ོན་པའི་ ་ ད་ཡིན་ལ། ་དང་ ོད་ཅག་གི་
མེས་པོས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་འཐོབ་མཁན་ཡང་ཡིན། ཞལ་ཆད་དེ་གང་ཞེ་ན། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་འདི་ ད་ །
ས་ ེང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ལ་བ ེན་ནས་བདེ་ ིད་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎
༢༦ ་ཡིས་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་༼ཡང་ན། ས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽འ ངས་ ་བ ག་ ེ། ཐོག་མར་ཁོང་ཉིད་

ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་བདེ་ ིད་བ ོལ་ཞིང་། ོད་ཅག་མི་རེ་རེ་ ག་ཉེས་དང་ ལ་ཏེ་
ིར་འཁོར་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་ ས་སོ༎

༤ ་ཚབ་གཉིས་ ིས་མི་སེར་ མས་ལ་གཏམ་ ེད་པའི་ བས་ ། མཆོད་དཔོན་དག་དང་གནས་དམ་པ་
ང་མཁན་ ི་འགོ་བ། དེ་མིན་སད་ ་ཀི་བ་ མས་ ོ་ ར་ ་ ེབས་ ང་། ༢ དེ་ནི་ཁོ་གཉིས་ ིས་མི་

སེར་ལ་ ོབ་གསོ་གཏོང་བ་དང་། ཡེ་ ་ ར་གསོན་པའི་ ལ་ ོག་པ་ལ་ཡིད་ ན་ཏེ་ཡོང་བ་ཡིན། ༣ ཁོ་གཉིས་
འཛན་བ ང་ ེད་པ་དང་། དེ་ནི་ ི་ ོ་ཡིན་པས། ི་ཉིན་བར་ ་བཀག་བ ིལ་ ས། ༤ བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་

མས་ ི་ ོད་ ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་ཡང་མང་ ེ། ེས་པའི་ ངས་ ང་ ་ ོང་ཙམ་མཆིས་སོ༎
༥ ི་ཉིན། དཔོན་པོ་དང་། ན་པོ་དང་། ཡིག་མཁན་ མས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འ ས་པར་མ་ཟད། ༦ མཆོད་
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དཔོན་ཆེན་པོ་ཨན་ ་དང་། ཀ་ཡ་ ཱ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ཨ་ལིག་སན་དིར་དང་། དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་
ཆེན་པོའི་གཉེན་ཉེ་ཐམས་ཅད་ ང་དེར་འཛམས་ཏེ། ༧ པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ ལ་ད ས་ ་འ ེང་ ་
བ ག་ ེ། ཁོ་གཉིས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ས་པ་གང་དང་། ་ཞིག་གི་མིང་ལ་བ ེན་ནས་དོན་འདི་བ བ་པ་
ཡིན་ཞེས་ ིས། ༨ ས་དེར། པེ་ ོ་ གས་ཉིད་ ིས་ཡོངས་ ་ཁེངས་ནས། དེ་དག་ལ། ེ་དམངས་ ོང་བའི་
དཔོན་པོ་དང་ ན་པོ་ མ་པ། ༩ དེ་རིང་དབང་བོ་ ོན་ཅན་དེའི་ ས་ ེང་ ་ ད་པའི་དོན་དེ་ལ་དམིགས་
ནས། ངེད་གཉིས་ལ་ཁོ་རང་ཇི་ ར་སོས་པར་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་འ ི་ ོག་ ེད་པ་ཡིན་ན། ༡༠ ོད་ཅག་མི་

མས་དང་ད ི་སི་རལ་ ི་མི་སེར་ མས་ ིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་འ ེང་བའི་མི་
འདི་སོས་པར་ ར་བའི་ ་ ེན་ནི། ོད་ཅག་གིས་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་ཤིང་། ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་
ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པའི་ན་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་སོས་པ་ཡིན། ༡༡ ཁོང་ནི་

ོད་ཅག་བཟོ་བ་ མས་ ིས་དོར་བའི་ ོ་དེ་ཡིན་ཡང་། ཁང་པའི་ ར་ ི་ ང་ ོ་ཐོག་མ་ ་ ར་ཡོད། ༡༢ ཁོང་
ལས་གཞན་པའི་ ོག་ ོབ་མཁན་ཞིག་མི་འ ག་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གནམ་འོག་དང་འཇིག་ ེན་འདིར། ངེད་
ཅག་གིས་ བས་ ་བ ང་ན་ ོབ་ ས་པའི་མཚན་གཞན་གང་ཡང་བ ལ་མེད་ཅེས་ ས།

༡༣ དེ་དག་གིས་པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ིང་ ོབས་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་གཉིས་ནི་ ོན་ཆད་ཤེས་ཡོན་ཅི་
ཡང་མེད་པའི་དམངས་ཕལ་བ་གཉིས་ཡིན་པ་ ན་ནས་ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏེ། ཡང་ཁོ་གཉིས་ནི་ཡེ་ འི་ ེས་

་ གས་པ་ལའང་གསལ་བོར་ཤེས་སོ༎ ༡༤ དེ་མིན་སོས་པར་ ར་བའི་མི་དེ་དང་ཁོ་གཉིས་མཉམ་ ་འ ེང་
འ ག་པ་མཐོང་ནས། ལན་ཅི་ཡང་ ་མ་ ས་པར་ ས་སོ༎ ༡༥ དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་མི་ ི་བའི་མ ན་ནས་ ིར་
སོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་ ེས། ཕན་ ན་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༦ ང་ཚས་མི་འདི་གཉིས་ཇི་ ར་ཐག་གཅོད་ འམ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་གཉིས་ ིས་དངོས་གནས་ཡ་མཚར་བའི་ གས་ཤིག་མངོན་ མ་ ་བ ན་པ་དང་། ཡེ་ ་ ་
ལེམ་ ་ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་ཤེས་པས། ངེད་ཅག་གིས་མེད་ཟེར་མི་ ང་། ༡༧ དོན་འདི་དམངས་

ོད་ ་ བ་ཏེ་ ་ཆེ་ ་མི་འ ོ་པས་ ིར། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་གཉིས་ལ་ ག་བ ང་ ེ། ད་ནས་བ ང་མཚན་དེ་
བ ར་ནས་གཞན་ལ་བཀའ་འཆད་མི་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ཞེས་ ོས་འགོ་བཏོན། ༡༨ དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་བོས་ཏེ། ནམ་
ཡང་ཡེ་ འི་མཚན་བ ར་ཏེ་གཞན་ལ་བཀའ་འཆད་པ་དང་ ོབ་ ོན་ ེད་མི་ཆོག་པར་ ས། ༡༩ པེ་ ོ་དང་ཡོ་
ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་ཁ་ལ་ཉན་ནས། ་ཡི་ཞལ་ལ་མ་ཉན་ན། ་ཡི་ ང་ ་འོས་འཚམ་ཡིན་
མིན་ ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་སོམས་དང་། ༢༠ ངེད་གཉིས་ ིས་ཅི་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ མས་མ་བཤད་ཐབས་
མེད་དོ་ཞེས་ ས། ༢༡ འགོ་བས་མི་སེར་ མས་ ི་མ ན་ནས། ཁོ་གཉིས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པའི་ཐབས་ཅི་ཡང་མ་

ེད་པས། ར་ཡང་ ག་བ ངས་ ེས་ཁོ་གཉིས་བཏང་ངོ་༎ འདི་ནི་མི་སེར་ མས་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་
པ་དེར་གཞིགས་ནས་ ་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ས་པས་ཡིན། ༢༢ ཡ་མཚར་བའི་ གས་ལ་བ ེན་ནས་སོས་

་བ ག་པའི་མི་དེ་ནི་ལོ་ན་བཞི་བ ་ ག་ལ་ ེབས་འ ག་གོ།
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༢༣ ཁོ་གཉིས་བཏང་ ེས། ོགས་པོ་ མས་ ི་གམ་ ་སོང་ནས། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ན་པོ་
མས་ ིས་བཤད་པའི་གཏམ་ མས་དེ་ཚར་བཤད། ༢༤ དེ་དག་གིས་དེ་ཐོས་པ་ན། ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་
ིས་ ད་ཆེན་པོས་ ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ནི་གནམ་དང་། ས་དང་། ་མཚ་དང་། དེའི་ནང་ན་གནས་

པའི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་འགོད་མཁན་ཡིན། ༢༥ ོན་ ེད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ད་ནས་ག ང་བ ོན་
པ་དང་། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ ་བིད་ ི་ཁ་གཡར་ནས། འདི་ ད་ ། ི་ ེ་ མས་ ིས་
ཅིའི་ ིར་ ོད་ ེང་ ེད་པ་ཡིན། དམངས་ མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ིང་བོ་མེད་པའི་དོན་ མས་ལ་ ིས་གཏོང་
བ་ཡིན། ༢༦ འཇིག་ ེན་ ི་ ེ་བོ་ མས་མཉམ་ ་འ ས་ལ། ོན་པོ་ མས་ ང་ ན་ ་འཛམས་ནས། གཙ་བོ་
དང་། གཙ་བོས་ ག་ མ་ གས་པ་༼ཡང་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽འགོག་པར་ ེད་ཅེས་ ས། ༢༧ ཧེ་
རོ་དེ་དང་། པོན་ཏི ་པི་ལ་ ་དང་། ི་མི་ མས་དང་། ད ི་སི་རལ་བའི་དམངས་ མས་དངོས་གནས་མཁར་
ནང་ ་འཛམས་ཏེ། ེད་ ིས་ ག་ མ་ གས་པའི་གཡོག་པོ་དམ་པ་༼ཡང་ན། ས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽
ཡེ་ ་ལ་ ོལ་བར་ ེབས། ༢༨ དེ་ནི་ ོད་ ི་དབང་དང་ གས་དགོངས་ ིས་དོན་ཆེན་གང་དེ་ ར་ནས་འ ང་
བར་ཐག་གིས་བཅད་པ་བཞིན་དེ་ མས་ ིས་ ང་འ བ་པར་ ས་པ་ཡིན། ༢༩–༣༠ དེ་དག་གིས་ངེད་ཅག་ལ་
འཇིགས་བ ལ་བས། ད་ ་གཙ་བོ་ ེད་ ིས་གཟིགས་ ོང་གནང་ ེ། གཅིག་ནས་ ེད་ ིས་གཡོག་པོའི་ ིང་

ོབས་ཆེར་བ ེད་དེ་ ེད་ ི་བཀའ་འཆད་ ་ གས་ཤིག ཡང་གཅིག་ནས་ ེད་ ིས་ ག་བ ིངས་ཏེ་ནད་
རིགས་ ་ཚགས་སོས་ ་འ ག་ཅིང་། ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ེད་ ི་གཡོག་པོ་དམ་པ་ཡེ་ འི་མཚན་ལ་བ ེན་
ནས་མངོན་ ་ གས་ཤིག ཅེས་ ས་སོ༎ ༣༡ ོན་ལམ་བཏབ་ཚར་ ེས། ན་འཛམས་ ང་བའི་ ལ་དེ་འདར་
བ་དང་། དེ་དག་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ཏེ། ིང་ ོབས་ཆེ་ ་བ ེད་ནས་ ་ཡི་བཀའ་བཤད་དོ༎

༣༢ དད་སེམས་ ེད་མཁན་མང་ ་གནས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། རང་
གི་དངོས་པོ་ཡང་ངའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་བར། ན་ ིས་མཉམ་ ་བཀོལ། ༣༣ ་ཚབ་

མས་ལ་ ས་མ ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པས། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ར་གསོན་པ་བདེན་དཔང་ ས་པ་དང་། མི་ མས་
ལའང་ ིན་ བས་ཆེ་ཆེར་ཐོབ་བོ༎ ༣༤ དེ་དག་གི་ ོད་ ་ད ལ་བོ་གཅིག་ ང་མ་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་
རེ་རེས་ཞིང་ས་དང་ཁང་པ་ མས་བཙངས་ཤིང་། དེ་ལས་ཐོབ་པའི་ད ལ་ མས་ ེར་འོངས་ཏེ། ༣༥ ་ཚབ་

མས་ ི་ ང་བའི་མ ན་ ་བཞག་ ེ། ཁོ་ མས་ ིས་ ང་ ་ཞིག་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་དེ་བཞིན་སོ་སོར་
བགོས་སོ།

༣༦ ས་ཡིབ་ ་ ས་ནས་ ེས་པའི་ལེ་ཝི་བ་མིང་ལ་ཡོ་སེབ་ ་བ། ་ཚབ་ མས་ ིས་ཁོའི་མིང་ལ་ ཱར་ན་ ཱ་
༼ ཱར་ན་ ཱ་ནི། སེམས་གསོ་བའི་ ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། ༣༧ རང་གི་ས་ཞིང་བཙང་

ེས། ད ལ་ ེར་འོངས་ནས་ ་ཚབ་ མས་ ི་ ང་བའི་མ ན་ ་བཞག།

༥ མིང་ལ་ཨ་ནན་ ཱ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རང་གི་ ང་མ་སབ་ཕི་ ཱ་དང་མཉམ་ ་ཞིང་ས་
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བཙངས་ཏེ། ༢ ད ལ་འགའ་ ོག་ ་རང་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ཉར་བ་དེ། ཁོའི་ ང་མས་ ང་ཤེས་པ་ཡིན།
ག་མ་ མས་ ་ཚབ་ ི་ ང་མ ན་ ་བཞག ༣ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ་ཡེ་ཨ་ནན་ ཱ། ཅིའི་ ིར་ ོད་ ི་

སེམས་པ་ ཱ་ཏན་ ིས་ཁེངས་ཏེ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ང་བ ས་ནས། ས་ཞིང་བཙངས་པའི་ད ལ་འགའ་
ོག་ ་ཉར་བ་ཡིན། ༤ ས་ཞིང་བཙངས་མེད་ན། དེ་ནི་ ོད་ ི་མ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་བཙངས་ན། ོད་ནི་ ་
ོར་ ི་བདག་པོ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་སེམས་ལ་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ན་པ་ཡིན། ོད་ ིས་མི་ མས་བ ་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། ་བ ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥ ཨ་ནན་ ཱས་ ད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག ཐང་ ་འ ེལ་ནས་ད གས་ཆད་
པར་ ར། དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་ ང་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར། ༦ གཞོན་ ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་རས་ ིས་
བ མས་ཏེ། ར་ ས་ ེད་ ་ ེར་ཏོ༎

༧ ་ཚད་ག མ་ཙམ་འགོར་ ེས། ཨ་ནན་ ཱས་ ང་མ་ནང་ ་ ེབས། ཁོ་མོས་ད་ ང་དོན་དེ་ཤེས་མེད་པ་
ཡིན། ༨ པེ་ ོས་ཁོ་མོ་ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཤོད་དང་། ོད་གཉིས་ ིས་ཞིང་ས་བཙངས་པའི་ད ལ་འདི་ཙམ་
ལས་མེད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོ་མོས་འདི་ཙམ་མོ་ཞེས་ ས། ༩ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ོད་གཉིས་ ིས་ཅིའི་

ིར་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ལ་ཉམས་ཚད་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ ི་ ོ་ག་ ར་ ས་ ེད་
མཁན་ མས་ ིར་ ོ་ཁར་ ེབས་ཟིན་ལ། དེ་དག་གིས་ ོད་ ང་ ེར་བར་འ ར་ཞེས་ ས་པས། ༡༠ ད་མེད་
དེ་ ོ་ ར་ ་པེ་ ོའི་མ ན་ནས་འ ེལ་ཏེ་ད གས་ཆད་པར་ ར། གཞོན་ ་དེ་དག་ནང་ ་འ ལ་བ་ན། མོ་
ཤི་འ ག་པ་མཐོང་བས་ ིར་ ེར་ཏེ། ཁོ་མོའི་ ོ་གའི་འ མ་ ་ ས། ༡༡ ཆོས་ཚགས་ ི་ཚགས་མི་ཡོངས་ ིས་དེ་
ཐོས་པས་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར།

༡༢ གཙ་བོས་ ་ཚབ་ མས་ ི་ལག་པ་བ ད་ནས་དམངས་ ོད་ ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མང་པོ་བ ན་
པས། དེ་དག་༼ཡང་ན། དད་སེམས་ མས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ང་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་ཤ་ལོ་མོའི་

མས་འོག་ ་ ད། ༡༣ དེ་ལས་གཞན་པའི་མི་ མས་ལས་གཅིག་ ང་མི་སེར་དེ་ མས་ ི་ཉེ་སར་བཅར་མི་
ས་མོད། དེ་དག་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་དོ༎ ༡༤ གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ ེས་མཁན་ཕོ་མོ་མང་ནས་མང་ ་འཕེལ་

བ་དང་། ༡༥ འགའ་ཞིག་གིས་ནད་པ་ ང་ལམ་ ་ ེར་འོངས་ཏེ། མལ་གོས་དང་མལ་ ིའི་ ེང་ ་བཞག་ནས།
པེ་ ོ་ལམ་དེར་ གས་ནས་འ ོ་བའི་ཚ། ཁོའི་ ིབ་མ་ ས་ ེང་ ་ཕོག་པར་ཡང་རེའོ༎ ༡༦ ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་
མཐའ་འཁོར་ ི་ ོང་ཚ་ནས། ནད་པ་དང་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་ ེར་འོང་མཁན་མང་ ་ ང་ཡང་། དེ་
དག་ཐམས་ཅད་སོས་ ་བ ག

༡༧ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་ཁོའི་ ོགས་གཏོགས་ ་གཏོགས་པའི་སད་ ་ཀི་བའི་ཆོས་པ་ མས་ ི་
སེམས་ ག་དོག་གིས་ ོས་ཏེ། ༡༨ ་ཚབ་ མས་བ ང་ནས་ ིའི་བཙན་ཁང་ ་བ ག་ ང་། ༡༩ གཙ་བོའི་ཕོ་
ཉས་ནམ་ ང་གི་ ས་ ་བཙན་ཁང་གི་ ོ་ ེས་ནས། ཁོ་ཚ་ ིར་རོལ་ ་ ིད་དེ་འདི་ ད་ ། ༢༠ ོད་ཅག་
གནས་དམ་པའི་ནང་ ་འ ེང་ ེ། ཚ་ ོག་གི་བཀའ་འདི་མི་སེར་ མས་ལ་བཤད་དེ་ཉན་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་



1676 མཛད་པ 5

བ ོས་པས། ༢༡ ་ཚབ་ མས་ ིས་བཀའ་དེར་ཉན་ནས། ནམ་གསལ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ་གནས་དམ་པར་མི་
མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་ ་སོང་། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་ཁོའི་ ོགས་གཏོགས་པ་ མས་ ིས་ ི་བ་དང་།

ད ི་སི་རལ་བའི་རིགས་ ི་ ན་པོ་ མས་མ་ ས་པར་བོས་ ེས། བཙན་ཁང་ ་ ་ཚབ་ མས་ལེན་ ིར་ ་བ་
བཏང་ངོ་༎ ༢༢ ་བ་ མས་བཙན་ཁང་ ་ ེབས་ ང་། དེ་དག་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ར་བས། ིར་ལོག་ནས་
འདི་ ད་ ། ༢༣ ངེད་ཅག་གིས་བཙན་ཁང་གི་ ོ་དམ་པོར་གཏན་ཅིང་། བཙན་ ང་བ་ མས་ ང་ ོའི་ ི་
རོལ་ ་འ ེང་འ ག་པ་མཐོང་ཡང་། ོ་ ེས་པ་ན། ནང་ ་མི་གཅིག་ ང་མཐོང་ ་མི་འ ག་ཅེས་ཡར་ ་

ས། ༢༤ གནས་དམ་པ་ ང་མཁན་དང་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བས་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག དོན་འདི་ཇི་ ར་
འ ར་བ་ལ་སེམས་ ་གདེང་ཚད་མེད་པར་ ས། ༢༥ མི་ཞིག་འོངས་ནས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་བཙན་ ་
བ ག་པའི་མི་དེས་ད་ ་གནས་དམ་པར་མི་སེར་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་ ིན་འ ག་ཅེས་ཡར་ ་ ས་པས།
༢༦ གནས་དམ་པ་ ང་མཁན་དང་ ་བ་ མས་ ིས་ ་ཚབ་ ིད་འོངས་ ང་ ག་ ལ་མ་བཀོལ་ཏེ། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། མི་སེར་ མས་ ིས་ཁོ་ཚར་ ོས་བ ེག་པར་ ག་པ་ཡིན།

༢༧ ིད་འོངས་པ་ན། ་ཚབ་དག་ ི་བའི་མ ན་ ་འ ེང་བ ག་ ེས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་དེ་དག་
ལ། ༢༨ མི་འདིའི་མཚན་བ ར་ནས་གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ ་མི་ཆོག་ཅེས་ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚ་གཏན་འགོག་

ས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ོད་ཅག་གི་བཀའ་ ིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ཁེངས་པར་ ས་
འ ག་པས། མི་འདིའི་ ག་གི་ཉེས་པ་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་འགེལ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༢༩ པེ་ ོ་དང་

་ཚབ་པ་གཞན་ མས་ ིས། ངེད་ མས་ ིས་ ་ཡི་བཀའ་ལ་མཉན་པ་ལས་མིའི་ངག་ལ་མཉན་མི་འོས་སོ༎
༣༠ ོད་ཅག་གིས་ག ང་མའི་ ེང་ ་བ ངས་ཏེ་བ ོངས་པའི་ཡེ་ ་ནི། ཡབ་ ་ཡིས་ ར་གསོན་པར་མཛད་
དོ། ༣༡ ་ཡིས་ ག་གཡས་པས་ཁོང་ཉིད་མཐོ་ ་བཏེགས་ཏེ།༼ཡང་ན། ཁོང་ནི་ ་ཡིས་རང་གི་གཡས་ ་
འཁོད་ཡོད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ཁོང་ཉིད་ ེ་བོ་དང་ བས་མགོན་ ་བ ོས་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་ཡེས་ར་ཨེལ་
མི་ མས་ ི་ཉེས་པ་ལ་འ ོད་བཤགས་དང་དགོངས་ཡངས་གནང་ངེས། ༣༢ ངེད་ཅག་གིས་མཛད་པ་འདིར་
དཔང་བོ་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ་ཡིས་ཁོང་ལ་དད་སེམས་ ན་པའི་མི་ མས་ལ་གནང་བའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
དེ་ཡང་མཛད་པ་དེའི་དཔང་བོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས།

༣༣ ི་བའི་མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ ་ ོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་གསོད་པར་བ མ་ཡང་། ༣༤ ཕ་ ་ཤི་བ་ ་མ་
ལི་ཨེལ་ ་བ་ ན་ ིས་གོང་ ་བ ར་བའི་ ིམས་ ོན་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ི་བའི་ད ས་ནས་ཡར་ལངས་
ཏེ། ་ཚབ་ མས་གནས་ བས་ ་ ི་རོལ་ ་ ིད་ཅིག་ཅེས་བ ོས་ ེས། ༣༥ དཔོན་རིགས་དེ་ མས་ལ་འདི་

ད་ ། ད ི་སི་རལ་པའི་མི་ མས་པ། ོད་ ིས་མི་འདི་དག་ལ་ཅི་ ར་ཐག་གཅོད་ ེད་པར་གཟབ་གཟབ་
ས་དགོས། ༣༦ ོན་ཆད་ཐེ ་ ་ ་བ་ ང་ ེ་རང་ལ་ཆེ་བ ོད་ ས་ཤིང་། ེས་འ ངས་པ་ཡང་བཞི་བ ་

ཙམ་ ང་མོད། ཁོ་རང་བསད་ ེས་དེའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་འཐོར་ནས། གར་སོང་ཆ་མེད་ ་ ར། ༣༧ དེའི་
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ེས་ ། ཡང་གལ་ལིལ་བ་ ་ ་ ་བ་ཞིག་ ང་ ེ། མི་སེར་ མས་བ ས་ཏེ། ཁོ་ལའང་ ེས་འ ངས་བ་མང་
པོ་ ང་ཡོད་ ང་། ཁོ་ཡང་བསད་པ་རེད། ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་ མས་ ང་ཁ་འཐོར་རོ༎ ༣༨ ད་ ། ངས་ ོད་
ཚར་མི་འདི་དག་ལ་ཁ་ཡ་ ་མི་དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་འདོད་པ་ ར་ ེད་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ཁ་ཏ་ ེད། ཁོ་ཚའི་
ཐབས་ ས་དང་། ོད་པ་དག་ནི་མི་ལས་ ང་བ་ཡིན་པས། ཅིས་ ང་ཉམས་པར་འ ར་ངེས། ༣༩ གལ་ཏེ་ ་
ལས་ ང་བ་ཡིན་ན། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚ་ཉམས་ ་འ ག་མི་ ས་པར་མ་ཟད། ་ལ་ ོལ་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་
པས། ༤༠ ི་བའི་མི་ མས་ ིས་དེའི་ཁ་ལ་ཉན་ནས། ་ཚབ་ མས་བོས་པ་དང་། ཁོ་ཚར་གཅར་ ང་ ས་
ཤིང་། ཡེ་ འི་མཚན་བ ར་ནས་བཀའ་འཆད་མི་ཆོག་པར་བ ོས་ ེས་བཏང་ངོ་༎ ༤༡ ཁོ་ཚ་ ི་བ་དང་ ལ་

ེས། མཚན་དེའི་ཆེད་ ་བ ས་བཅོས་ཐེབས་པ་ནི་འོས་སོ་ མ་ནས་སེམས་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་ ར། ༤༢ ཁོ་
ཚས་ཉིན་མ་རེ་རེར་གནས་དམ་པ་དང་། ིམ་ནས་ ིམ་ ད་ནས་ ན་ཆད་མེད་པར་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་
དང་མི་ལ་ ོབ་ ོན་ ས་ཤིང་། ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་བ གས་སོ༎

༦ དེའི་ཚ་ ེས་འ ང་མང་ ་ ིན་ནས། ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ ་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཨིབ་རི་བ་ མས་
ལ་ལེ་བདའ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་རེའི་ཁ་ཟས་མཁོ་ ོད་ ེད་པའི་ ས་ ། ཁོ་ཚའི་ གས་ས་མ་

མས་ལ་མ་ ིན་པ་ཡིན། ༢ ་ཚབ་བ ་གཉིས་པོས་ ེས་འ ང་ མས་བོས་ནས། དེ་དག་ལ། ངེད་ཅག་གིས་
་ཡི་བཀའ་བཞག་ ེ། བཟའ་བ ང་ལ་ཁ་ཡ་ ེད་པ་ནི་མི་འོས་པས། ༣ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་

མིང་བཟང་ཞིང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་འཛམས་པའི་མི་བ ན་འདེམས་དང་།
ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་དོན་འདི་བདག་གཉེར་ ེད་མཁན་ ་བ ོ་བར་ འོ༎ ༤ ངེད་ཅག་གིས་ ོ་གཅིག་
སེམས་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། བཀའ་འཆད་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༥ མི་ མས་གཏམ་དེར་
དགའ་ནས། དད་སེམས་བ ན་ཞིང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་པའི་སེ་ཏེ་ ཱན་ ་བ་དང་། དེ་མིན་ཕི་
ལིབ་དང་། པོ་རོ་ཀོ་ ་དང་། ནི་ ་ནོར་དང་། ཏི་མོན་དང་། པར་མེ་ ་དང་། དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་བཀའ་ལ་

གས་པའི་ཨན་ཏི་ཡོག་པ་ནི་ཀ་ལ་བཅས་བདམས་ཏེ། ༦ མི་དེ་ མས་ ་ཚབ་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ེང་ ་
བ ག ་ཚབ་ མས་ ིས་ལག་པ་དེ་དག་གི་མགོ་ ་བཞག་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་།

༧ དེ་ ར་ ་ཡི་བཀའ་དར་ཞིང་ ས་པས། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ེས་འ ང་ ི་ ངས་ཀ་མང་ ་འཕེལ་བར་མ་
ཟད། མཆོད་དཔོན་མང་པོ་ཡང་བཀའ་འདི་ལ་དད་སེམས་ ེས་པར་ ར།

༨ ་ལས་ ་ན་མེད་པའི་ ས་པ་དང་ ིན་ བས་ཐོབ་པའི་སེ་ཏེ་ ཱན་ ིས། དམངས་ ོད་ ་མཛད་པ་
ད་མཚར་བ་དང་ གས་ཡ་མཚར་བ་བ ན། ༩ བས་དེར། ལི་ ཱེར་ཏིན་ཟེརཔའི་འ ་ཁང་ལས་མི་འགའ་

ཞིག་དང་། དེ་མིན་ཀི་ ཱེ་ནི་དང་། ཨ་ལེགས་སན་ ི་ ཱ་དང་། ི་ལིག་དང་། ཨ་སི་ ཱ་བ་བཅས་ ོགས་སོ་སོའི་
འ ་ཁང་ལས་མི་འགའ་ཞིག་གིས་སེ་ཏེ་ ཱན་དང་ ོད་པ་ ས། ༡༠ སེ་ཏེ་ ཱན་ ིས་ཤེས་རབ་དང་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་གཏམ་འཆད་པས། མི་ མས་ ིས་འ ན་པར་མ་ ས་པར། ༡༡ མི་འགའ་ཞིག་ཉོས་
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ནས། ངེད་ཅག་གིས་ཁོས་མོ་ཤེ་དང་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ཐོས་ཞེས་ ་ ་བ ག་པ་དང་། ༡༢ ཡང་དེ་དག་
གིས་མི་སེར་དང་། ན་པོ་ མས་དང་། ཡིག་མཁན་བཅས་ལ་ངན་ ལ་ ས་པས། ོ་ ར་ ་ཁོ་འཛན་ ་

ེབས་ཏེ་ ི་བའི་མ ན་ ་ ིད། ༡༣ དཔང་བོ་ ན་མ་བཙལ་ཏེ། འདི་ ད་ ། མི་འདིས་མཚམས་མེད་པར་དམ་
པའི་གནས་དང་བཀའ་ ིམས་ལ་ ོག་བ ིས་ ེད་ ིན་འ ག ༡༤ ོན་ཆད་ངེད་ཅག་གིས་ཁོས་འདི་ ད་ །

་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་འདིས་ ལ་འདི་བ ག་ཅིང་། མོ་ཤེས་ངེད་ཅག་གནང་བའི་ ིམས་ ོལ་བ ར་བ་ཡིན་ཟེར་
བ་ཐོས་ ང་ཞེས་ ས། ༡༥ ི་བར་འ ས་པའི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ཅེ་རེར་བ ས་པ་ལ། ཁོའི་གདོང་ནི་ཕོ་ཉའི་
ཞལ་རས་དང་འ ་བར་མཐོང་ ང་ངོ་༎

༧ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་དོན་དེ་ ་ ་ཞིག་དངོས་གནས་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༢ སེ་ཏེ་ ཱན་ ིས་
འདི་ ད་ ། ཨ་ ་དང་ ན་ ་ མ་པ་ཉོན་ཅིག ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ཱ་རམ་ན་གནས་ལ།

ད་ ང་ ་རན་ ་གནས་མ་ ོར་བའི་ བས་ ། གཟི་བ ིད་ ན་པའི་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་ནས།
༣ འདི་ ད་ ། ོད་རང་གི་ ལ་དང་ ལ་ཁབ་གཉེན་ཉེ་སོགས་ལ་ཁ་ ལ་ནས། བདག་གིས་ ོད་ལ་འ ོ་པའི་

ལ་བ ོན་པར་ ། དེ་ ་སོངས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པས། ༤ ཁོ་རང་ཀལ་དིའི་ ལ་དང་ ལ་ནས་ཧ་རན་ ་
བ ད། ཁོའི་ཕ་ཤི་ ེས། ་ཡིས་ཁོ་རང་ ལ་དེ་ནས་ད་ ་ ོད་ཅག་གནས་པའི་ ལ་འདིར་ ོ་ ་བ ག ༥ ལ་
འདིར་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ནོར་ ལ་མ་གནང་བར་མ་ཟད། ཐ་ན་ ང་བ་འཇོག་སའི་ས་ཙམ་ཡང་ཁོ་ལ་མ་གནང་ངོ་༎
འོན་ ང་། ལ་འདི་ཁོ་དང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ི་ག ལ་ ལ་ ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ ་ཡིས་ཞལ་ ིས་
བཞེས་པ་དང་། དེ་ ས་ཁོ་ལ་ད་ ང་ འང་མེད་དོ༎ ༦ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཁོའི་ ེས་རབས་པས་ ི་ ེའི་ ོད་

་གནས་གཡར་ཞིང་། ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ན་གཡོག་ ་བཀོལ་ཏེ། ལོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ་ ག་ ོང་
་འ ག་ངེས་ཞེས་ག ངས། ༧ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཁོ་ཚ་ ན་གཡོག་ ་བཀོལ་བའི་ ལ་ ེ་དེར་བདག་

གིས་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། ེས་ ་དེ་དག་ ིར་ཐོན་ཏེ། གནས་འདིར་བདག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བར་
འ ར་ཞེས་ག ངས། ༨ དེ་མིན་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ད ེ་ ན་གཅོད་པའི་ཞལ་ཆད་གནང་བས། ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་ཨི་
སག་ ེས་པའི་ཉིན་བ ད་པར། དེའི་ད ེ་ ན་བཅད་དོ༎ ཨི་སག་ལས་ཡ་ཀོབ་དང་། ཡ་ཀོབ་ལས་མེས་པོ་བ ་
གཉིས་ ང་བ་ཡིན།

༩ མེས་པོ་ མས་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ག་དོག་ ས་ཏེ་ཨེ་ཇིབ་ ་བཙངས་ ང་། ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ གས་
ཏེ། ༡༠ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་བ བས་པར་མ་ཟད། ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་བཀའ་ ིན་དང་
ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་མཛད། ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་ཁོ་རང་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ཁམས་ ི་ ོན་པོ་དང་ ིམ་ ད་ ི་གཉེར་
བར་བ ོས། ༡༡ ེས་ ་ཨེ་ཇིབ་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་ ་གེ་ ང་ ེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་དང་འ ད་པས། ངེད་
ཅག་གི་མེས་པོའི་འ ་ཡང་ཚར་བར་ ར། ༡༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ་འ ་རིགས་ཡོད་པ་ཐོས་ནས། ངེད་ཅག་
གི་མེས་པོ་ཐེངས་དང་པོར་ ལ་དེར་བཏང་། ༡༣ ཐེངས་གཉིས་པར་ཡོ་སེབ་དང་ཁོའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ཕན་
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ན་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ཁོའི་ ན་ ་ མས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོས་ ང་ཤེས་པར་ ར། ༡༤ ཡོ་སེབ་ ིས་རང་གི་ ན་ ་
མས་ལ། ཕ་ཡ་ཀོབ་ ིམ་མི་བ ན་ ་དོན་ ་ཡོད་པ་ མས་འབོད་ ་བཏང་བས། ༡༥ ཡ་ཀོབ་ཨེ་ཇིབ་ ི་ ལ་
་ཡོང་བ་དང་། ེས་ ་ཁོ་དང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་དེ་ ་ཤི་བ་ཡིན་ནོ༎ ༡༦ ཤི་ ེས་ ིར་སི་ཀེམ་ ་
ེར་ཏེ། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་སི་ཀེམ་ ལ་ ་ཧ་མོར་ ་བའི་དེའི་ ་ ད་ ི་ལག་ནས་ད ལ་ ིས་ཉོས་པའི་ ར་

ས་དེའི་ནང་ ་ ས།
༡༧ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ ས་དེར་ ེབས་ལ་ཉེ་བའི་ཚ། ཨེ་ཇིབ་ ་ཡོད་པའི་ད ི་

སི་རལ་བ་ མས་མང་ ་འཕེལ་ཡོད་ལ། ༡༨ ཡོ་སེབ་ལ་ཆ་ ས་མེད་པའི་ ལ་པོ་གསར་བ་ཞིག་ ང་ ང་ཡོད།
དེ་ནི་ཨེ་ཇིབ་ལ་དབང་ ར་མཁན་ ་ ར། ༡༩ དེས་ངེད་ཅག་གི་རིགས་ ེ་ལ་གཡོ་ ་བ མས་ཤིང་། ངེད་ཅག་
གི་མེས་པོ་ ག་ལ་ ར་བ་དང་། ཁོ་ཚའི་ ་ ག་ མས་གསོད་པའི་ཆེད་ ་ ི་རོལ་ ་འདོར་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་། ༢༠ དེའི་ཚ། མོ་ཤེ་ ེས་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་ ་འོང་ཞིང་གཞན་དང་མི་འ ་བ་ཞིག་འ ག་པས། ཁོའི་ཕའི་

ིམ་ནས་ ་བ་ག མ་ལ་གསོས་པ་དང་། ༢༡ ཁོ་དོར་ ེས་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོའི་ ་མོས་ ེད་དེ་རང་གི་ ་ ་གསོས།
༢༢ མོ་ཤེས་ཨེ་ཇིབ་ ི་རིག་གནས་ མས་བ བས་ཏེ། གཏམ་ ོད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ང་འཇོན་ཐང་དང་

ན་པར་ ར། ༢༣ མོ་ཤེ་ལོ་བཞི་བ ར་ལོན་པའི་ཚ། ཁོའི་ ན་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བ ་འདོད་ ི་ ོ་
ཞིག་ཤར་བས། ༢༤ དེར་ ེབས་པ་ན། དེ་དག་ལས་མི་གཅིག་ལ་གཞན་ ིས་བ ས་བཅོས་ ེད་ ིན་མཐོང་ནས་
བ བས་པ་དང་། བ ས་བཅོས་ཐེབས་མཁན་དེ་ལ་ད ་ཤ་ ོད་ ིར་ཨེ་ཇིབ་པ་ཞིག་བསད། ༢༥ ཁོའི་སེམས་ ་
འདི་ནི་ ་ཡིས་ཁོའི་ལག་པ་གཡར་ནས། དེ་དག་བ བས་པ་ ན་ ་ མས་ ིས་ཤེས་པར་བསམ་ཡང་། དེ་དག་
གིས་ཤེས་མི་འ ག་གོ། ༢༦ ི་ཉིན། ད ི་སི་རལ་བ་གཉིས་ ིས་འཛང་རེས་ ེད་པ་དང་འ ད་པས། དེ་གཉིས་
མ ན་ན་ཅི་མ་ ང་ མ་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ན་ ་གཉིས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཕན་ ན་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་
པ་ཡིན་ཞེས་ཁ་ཏ་ ས་པ་ན། ༢༧ ིམ་མཚས་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་མཁན་དེས་ཁོ་ལ་ ད་འདེད་ཅིག་ ས་ཏེ།
འདི་ ད་ ། ོད་ ་ཞིག་གིས་ངེད་གཉིས་ ི་འགོ་བ་དང་ཞལ་ ེ་བར་བ ོས་པ་ཡིན། ༢༨ ོད་ ིས་ཁ་སང་གི་
ཨེ་ཇིབ་པ་དེ་བསད་པ་བཞིན། ང་ཡང་གསོད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། ༢༩ མོ་ཤེས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་
ན། མིད་ཡན་ ལ་ ་ ོས་ནས་དེར་གནས་བཅས་པ་དང་། དེ་ ་ ་གཉིས་ ང་ ེས་སོ༎

༣༠ ལོ་བཞི་བ ་འགོར་ ེས། རི་སི་ནའི་ཐང་ ོང་ ་ཚར་ ་འབར་བའི་མེ་ ེའི་ནང་ ་ཕོ་ཉ་ཁོ་ལ་ཞལ་
ག གས་བ ན། ༣༡ མོ་ཤེས་ཡ་མཚར་པའི་ གས་དེ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་ཏེ། མ ན་ ་འོངས་ནས་ ་བའི་
ཚ། གཙ་བོས་ག ང་ ད་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། ༣༢ བདག་ནི་ ོད་ ི་མེས་པོའི་ ་ ེ། ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་
སག་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཡིན་ཞེས་ག ང་བ་ཐོས་པས། མོ་ཤེ་ ག་ནས་འདར་ཞིང་བ ་མ་ ས་པར་བ ད་པ་
ལ། ༣༣ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ང་བའི་ མ་ ད་ཅིག ོད་འ ེང་བའི་ ལ་འདི་ནི་དམ་པའི་ ལ་
ཡིན་ནོ༎ ༣༤ བདག་གི་མི་སེར་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་ ངས་པའི་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པ་ནི། བདག་གིས་དངོས་
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་གསན་ ང་ལ། ཁོ་ཚས་ ོ་ག ང་གི་ ་ ད་འ ིན་པ་ཡང་བདག་གིས་གསན་ ང་། བདག་ནི་ཁོ་ཚ་ ོབ་
ིར་ ོན་པས། ོད་ཤོག་དང་། བདག་གིས་ ོད་ཨེ་ཇིབ་ ལ་ ་གཏང་བར་ ་ཞེས་ག ངས། ༣༥ མོ་ཤེ་ནི་མི་

སེར་ མས་ ིས་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ངེད་གཉིས་ ི་འགོ་བ་དང་ཞལ་ ེ་བར་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་མི་འདོད་པར་
བཤད་པ་དེ་ཡིན་ཡང་། ་ཡིས་ཚར་ འི་ ོད་ནས་ཞལ་ག གས་བ ན་པའི་ཕོ་ཉ་བ་དེའི་ལག་པར་བ ེན་
ནས། ཁོ་རང་འགོ་བ་དང་ ོག་ ོབ་པར་བ ོས། ༣༦ ེས་ ་འདིས་མི་སེར་ མས་ཨེ་ཇིབ་ལས་ ིར་ ིད་ནས།
མཚ་དམར་བགལ་ཏེ། ཐང་ ོང་ ་ ིད་ཅིང་། ལོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མང་པོ་བ ན་ནོ།
༣༧ ོན་ཆད་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ། ་ཡིས་ ོད་ཅག་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ནས། བདག་དང་འ ་བའི་

ང་ ོན་པ་ཞིག་འ ང་ ་འ ག་ཅེས་བཤད་མཁན་དེ་ཡང་མོ་ཤེ་འདི་ཡིན་ནོ༎ ༣༨ ོན་ ེས་ ་འདི་ནི་
ཐང་ ོང་གི་ ར་ནང་དང་རི་སི་ ་ ་ཁོ་དང་གཏམ་ ེད་མཁན་ ི་ཕོ་ཉ་དང་། དེ་མིན་ངེད་ཅག་གི་མེས་
པོ་དང་མཉམ་ ་བ ད་པར་མ་ཟད། དམ་པའི་བཀའ་གསོན་པོ་དེ་ ངས་ནས་ངེད་ཅག་ལ་ ོག་མཁན་དེ་
ཡིན། ༣༩ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོས་ཁོའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ཞིང་ཁོ་མ་འདོད་པས། ིར་ཨེ་ཇིབ་ ་ལོག་པར་ཡང་བསམ།
༤༠ མི་སེར་ མས་ ིས་ཨ་རོན་ལ། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ ་འ ་ཞིག་བཟོས་ནས། ངེད་ཅག་ལ་ལམ་འ ེན་ ་

གས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་མཁན་མོ་ཤེ་དེ་ལ། ངེད་ཅག་གིས་དོན་ཅི་ ང་
བ་མ་ཤེས་ཞེས་ ས། ༤༡ དེ་ ས། ཁོ་ མས་དེ་དག་གིས་བེ ་ཞིག་གི་བ ན་ གས་ནས། དེ་ལ་མཆོད་པ་ ལ་
ཏེ་རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པ་ལ་དགའ་ ང་ཆེ་པོ་ ེས། ༤༢ དེའི་ ིར། ་ཡིས་དེ་དག་ལ་ བ་ ོགས་ནས། ཁོ་

མས་ ེས་ ་མ་བ ང་བར། དེ་དག་གི་འདོད་མོས་བཞིན་ནམ་མཁའི་ཉི་ ་ ར་ག མ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་
་བ ག དེ་ནི་ ང་ ོན་པའི་དཔེ་ཆར་བཀོད་པའི་བཀའ་བཞིན་ནོ༎ བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་བའི་
ིམ་ ད་ལགས། ཐང་ ོང་ ་འཚ་བའི་ལོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་ ོ་ གས་དང་མཆོད་

པ་ ལ་ ོང་ངམ། ༤༣ ོད་ཅག་གིས་མོ་ལོག་གི་ ར་དང་རིམ་ཕན་ ་ཡི་ ར་མ་ ེ། རང་གིས་ ས་ ག་འ ལ་
ིར་བཟོས་པའི་འ ་ ་ མས་ ར་ཏེ་སོང་བ་ཡིན། དེའི་ ིར། བདག་གིས་ ོད་ཅག་ ཱ་བེལ་ ལ་ ི་མཐའ་ ་

འདོན་པར་ ་ཞེས་པ་དེའོ༎
༤༤ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ མས་ཐང་ ོང་ ་ ོད་ ས་མཆོད་ ོམ་ ི་ ར་མཆོག་ཅིག་ཡོད། དེ་ནི་ ་ཡིས་

མོ་ཤེས་ཁོ་རང་གིས་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་ ར་ ་བཟོ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༤༥ ར་མཆོག་འདི་ནི། ངེད་ཅག་གིས་
མེས་པོ་བ ད་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ལ། ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ནས་ ི་ ེ་མི་ མས་མཐར་བ ད་ ེས། ཁོ་ཚས་

ར་མཆོག་འདི་ཡོ་ཤི་ཨ་དང་མཉམ་ ་བགོ་ ལ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་དེར་བ ལ་ཏེ། ་བིད་ ི་བར་ ་བཞག་པ་
ཡིན། ༤༦ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ལ་བ གས་གནས་ཤིག་བཞེང་བར་ ་ཞེས་ ་བིད་ ིས་ ས་པ་ལ། ་ཡིས་ ིན་ བས་
གནང་ཡང་། ༤༧ ་ཡི་གནས་དམ་པ་ནི་ ་ལོ་མོའི་ ས་ བས་ ་བཞེངས་པ་ཡིན། ༤༨ དོན་དངོས་ ། ་ན་
མེད་པ་གང་དེ་མིས་ལག་པས་བཞེངས་པའི་ཁང་པའི་ནང་ ་བ གས་མི་ ིད། དེ་ནི་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་
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བཞིན་ནོ༎ བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ༤༩ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ནམ་མཁའ་ནི་བདག་གི་བ གས་ ི་དང་། ས་གཞི་
ནི་བདག་གི་ཞབས་ ེགས་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་བདག་ལ་གནས་དམ་པ་ག་འ ་ཞིག་བཞེངས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་
ནི་བདག་གི་ངལ་གསོའི་གནས་ཡིན་ནམ། ༥༠ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་ ག་གིས་བཀོད་པ་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ག ངས།

༥༡ ོད་ཅག་གཉའ་རེངས་ཤིང་། སེམས་དང་ ་བའི་ད ེ་ ན་བཅད་མེད་པའི་མི་ མས་ ིས་ ན་པར་
དམ་པའི་ གས་ཉིད་འགོག་པར་ ེད། ོད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཇི་འ ་ཡིན་པ། ོད་ཅག་ ང་དེ་བཞིན་ནོ༎
༥༢ ང་ ོན་པ་གང་ནི་ ོད་ ི་མེས་པོ་ ག་ལ་ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚས་ ང་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཞིག་
འོང་བའི་གཏམ་ ོན་ལ་ ོག་མཁན་དེ་གསོད་པར་ ེད། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དེ་
བཙངས་ཏེ་བསད་པ་ཡིན། ༥༣ ོད་ཅག་ལ་ཕོ་ཉས་བ གས་པའི་བཀའ་ ིམས་དེ་ཐོབ་ ང་མི་བ ི་བ་ཡིན་
ཞེས་པ་དེའོ༎

༥༤ མི་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་པས་ཤིན་ ་ ོས་ནས། སེ་ཏེ་ ཱན་ ི་ ེང་ལ་སོ་འཆའ་བར་ ེད། ༥༥ འོན་
ང་སེ་ཏེ་ ཱན་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཅེར་བས། ་ཡི་གཟི་བ ིད་

མཐོང་བ་དང་། ཡེ་ ་ ་ཡི་གཡས་ ་བ གས་འ ག་པའང་མཐོང་ནས། ༥༦ འདི་ ད་ ། ངས་ནམ་མཁའི་
ཞིང་ཁམས་ ེས་པ་མཐོང་ ང་ལ། མིའི་ ་ ་ཡི་གཡས་ ་བཞེངས་འ ག་ཅེས་ ས། ༥༧ མི་ མས་ ི་ ད་ཆེན་
པོ་བཏོན་ཅིང་། ་ཁ་བཅད་ནས་མ ན་ ་འཚང་བས། ༥༨ ཁོ་རང་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་དེད་དེ་ ོས་བ ང་
ངོ་༎ དཔང་བོ་ མས་ ིས་ ་བ་ ད་དེ། མིང་ལ་ ་ ལ་ཟེར་བའི་གཞོན་ ་ཞིག་གི་ ང་མ ན་ ་བཞག
༥༩ དེ་དག་གིས་ ོས་བ ང་བའི་ ས་ ། སེ་ཏེ་ ཱན་ ིས་གཙ་བོ་བོས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་
ལགས། བདག་གི་ མ་ཤེས་འ ེན་རོགས་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༦༠ ཡང་ ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ནས་ ད་ཆེན་པོས་
འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཉེས་པ་འདི་ཁོ་ཚར་འགེལ་མི་ ང་ཞེས་བཤད་ ེས། ཁོ་གཉིད་པར་ ར་བ་
དང་། ་ ལ་ཡང་ཁོ་རང་བསད་པ་ལ་ཡིད་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎

༨ ཉིན་དེ་ནས་བ ང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ཆོས་ཚགས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དང་འ ད་དེ། ་ཚབ་པ་ མས་
ལས་གཞན་པའི་ ེས་འ ང་བ་ མས་ཡ་ ་ ་དང་ས་མར་ཡའི་ ལ་ ོགས་ ན་ ་འཐོར། ༢ དེ་ལས་

ག་བསམ་དང་ ན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སེ་ཏེ་ ཱན་ ར་འ ག་ ས་ ེས། ཁོའི་ཆེད་ ་ ང་ ང་ཞིང་ ་
འབོད་ ས། ༣ ་ ལ་ ིས་ཆོས་ཚགས་བ གས་ཤིང་། མི་ ིམ་རེ་རེར་འ ལ་ཏེ་ ེས་པ་ཕོ་མོ་བཙན་ ་ ིད།

༤ ཐོར་བར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ང་ ལ་ ོགས་ ན་ ་བཀའ་ ོག་གིན་མཆིས་ཏེ། ༥ ཕི་ལིབ་ ོང་ ེར་ས་
མར་ཡའི་ནང་ ་སོང་ནས། ཱ་ཤི་ཀའི་མཛད་པ་བ གས་པས། ༦ མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་པར་མ་ཟད། ཕི་ལིབ་

ིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ོན་པའང་མཐོང་ནས། ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན། ༧ མི་མང་པོ་
གདོན་འ ེས་བ ང་ཡོད་ ང་། གདོན་འ ེ་དག་གིས་ ད་ཆེ་པོ་བ བ་ ེ། ཁོ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ནས་ ིར་
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ད་པ་དང་། ད་ ང་ཞ་བོ་དང་། ོལ་བོ་ཐམས་ཅད་ ང་སོས་ ་བ ག ༨ དེ་ ར་ ོང་ ེར་དེའི་ནང་ནི་
དགའ་ ོས་ཁེངས་པར་ ར། ༩ མཁར་དེའི་ནང་ ་མིང་ལ་ཤི་མོན་ཟེར་བའི་ངན་ གས་འདེབས་མཁན། རང་
མཐོ་རང་ ོམ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ས་མར་ཡའི་མི་སེར་ མས་ངོ་མཚར་ ་བ ག་ཡོད་པས། ༡༠ མི་ཆེ་ ང་
ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་ཅིང་། འདི་ ད་ ། མི་འདི་ནི་ ་ཡི་མ ་ ས་ཆེ་པོ་ཟེར་བ་དེའོ་ཞེས་ཟེར།
༡༡ དེ་དག་གིས་ཁོའི་ཁ་ལ་ཉན་པ་དང་། ཁོས་ ང་ ན་རིང་བོ་ངན་ གས་བཀོལ་བས་དེ་དག་ངོ་མཚར་ ་
བ ག་ཡོད། ༡༢ འོན་ ང་། དེ་དག་ཕི་ལིབ་ ིས་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་དང་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་
མཚན་བ གས་པ་ལ་དད་དེ། ེས་པ་ཕོ་མོ་ ན་ ིས་ ས་གསོལ་ ས། ༡༣ ཤི་མོན་རང་ཉིད་ ང་དད་ནས་ ས་
གསོལ་བ་དང་། ས་ ན་ཕི་ལིབ་དང་མཉམ་ ་བ ད་ཅིང་། ཁོས་ཡ་མཚར་བའི་ གས་དང་མ ་ ས་ཆེན་
པོ་ ོན་པ་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར། ༡༤ ས་མར་ཡ་བ་ མས་ ་ཡི་བཀའ་ ོར་ གས་པ་ ་ཚབ་

མས་ ིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ཐོས་ཏེ། པེ་ ོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་དེ་དག་གི་གམ་ ་བཏང་། ༡༥ དེ་གཉིས་
ལ་དེ་ ེབས་པ་ན། དེ་དག་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པའི་ ིར་ ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་། ༡༦ ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ ས་ ེང་ལ་ད་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ གས་མེད་དེ། དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་མཚན་
བ ར་ནས་ ས་གསོལ་བ་ཙམ་ཡིན། ༡༧ དེ་ནས་ ་ཚབ་གཉིས་ ིས་དེ་དག་གི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་པ་དང་།
ཁོ་ མས་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་པར་ ར། ༡༨ ཤི་མོན་ ིས་ ་ཚབ་ ི་ལག་པ་མགོ་ ་བཞག་ན། དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་པ་མཐོང་པས། ་ཚབ་ མས་ལ་ད ལ་ ིན་ནས། ༡༩ འདི་ ད་ ། དབང་ཆ་དེ་ང་ལ་
ཡང་ ིན་ཏེ། ངས་ ་ཞིག་གི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་ན། དེ་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་

ས་པས། ༢༠ པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་ཡི་ ིན་ བས་ནི་ད ལ་ ིས་ཉོ་ བ་པར་བསམ་པས། ོད་ ི་
ད ལ་དང་ ོད་ནི་མཉམ་ ་མེད་པར་ ར་ཅིག། ༢༡ ོད་ལ་བཀའ་འདིའི་ ོགས་ན་ ལ་མེད་དེ། ་ཡི་ ང་

་ ོད་ ི་སེམས་ ང་བོར་མི་འ ག ༢༢ ོད་ ིས་རང་གི་ ག་ཉེས་འདི་ལ་འ ོད་བཤགས་ ས་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་
གསོལ་བ་བཏབ་ན། ོད་ ི་སེམས་ངོའི་འདོད་པ་དེ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ཡང་ ིད། ༢༣ ོད་ནི་ ག་བ ལ་ ི་

ོད་ ་གནས་ཤིང་། ག་ཉེས་ ིས་བཅིངས་འ ག་པ་ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ ས་པས། ༢༤ ཤི་མོན་ ིས་འདི་ ད་
། ོད་གཉིས་ ིས་ངའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ། ོད་གཉིས་ ིས་གང་བཤད་པ་དེ་ངའི་ ེང་
་མི་ ིན་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ་བ་ ས། ༢༥ ་ཚབ་གཉིས་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་དཔང་བོ་དང་། དེ་འཆད་
ིན་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ིར་ལོག ལམ་བར་ནས་ ཱ་མར་ཡའི་ ོང་ཚ་འགའ་ཞིག་ལ་འ ིན་བཟང་ཡང་བ གས་

སོ༎
༢༦ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཕི་ལིབ་ལ། ཡར་ལངས་ཏེ་ ོ་ ོགས་ ་སོངས་ཤིག ཡེ་ ་ ་ལེམ་བ ད་དེ་ཀ་

ཱ་ ་མར་འབབ་པའི་ལམ་དེར་ གས་ཤིག ལམ་དེ་ནི་ཐང་ ོང་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༧ ཕི་ལིབ་ཡར་ལངས་ཏེ་
སོང་བ་ན། ོ་ ལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། ཧ་བེ་ ་༼ ས་ཞེས་ ང་ ་ ེ། ཡེ་ཤ་ཡའི་ལེ ་བཅོ་བ ད་པའི་
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ཁག་དང་པོར་གསལ།༽ནས་ཡིན་པའི་ ག་ མ་པ་དབང་ཆེན་པོ་ཅན་ཞིག་དང་འ ད། ཁོས་ཧ་བེ་ཤའི་ ལ་
མོ་ཀན་ད་ཀེའི་ལག་འོག་ ་ད ལ་མཛད་ཁང་གི་ ི་གཉེར་བའི་འགན་ ར་ཡོད། ད་ནི་ཁོ་རང་ཡེ་ ་ ་ལེམ་

་འཇལ་བར་སོང་ ེ། ༢༨ ིར་ལོག་གིན་ཡོད་པས། ཤིང་ འི་ ེང་ ་བ ད་ནས་ཡེ་ ་ཡའི་མདོ་འདོན་ ིན་
བ ོད། ༢༩ གས་ཉིད་ ིས་ཕི་ལིབ་ལ། ོད་ཤིང་ ་དེའི་ཉེ་སར་བ ད་རོགས་ཞེས་ག ངས་པས། ༣༠ ཕི་ལིབ་

ག་ མ་པའི་གམ་ ་བ གས་པ་དང་། དེས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡའི་མདོ་འདོན་ ིན་པ་ཐོས་ནས། ཁོ་ལ། ོད་
ིས་རང་གིས་འདོན་ ིན་པ་དེའི་དོན་ ོགས་སམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༣༡ དེས་འདི་ ད་ ། ང་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་

མཁན་མེད་ན། ངས་ཇི་ ར་ ོགས་ཞེས་ ས་ནས། ཕི་ལིབ་ཤིང་ འི་ ེང་ ་བོས་ནས་དེ་དང་མཉམ་ ་བ ད།
༣༢ དེས་འདོན་ ིན་པའི་མདོ་ནི་འདི་ ་ ེ། ཁོ་ནི་བཤའ་རར་འ ིད་པའི་ ག་དང་འ ་ལ། བལ་འ ེག་མཁན་

ི་ལག་འོག་ ་ ་མི་འ ིན་པར་ ོད་པའི་ ་ ་དང་ཡང་འ ་ ེ། ཁོས་དེ་ ར་ཁ་མི་ གས་པར་ ོད། ༣༣ ཁོ་
རང་ཉམ་ ང་བའི་ ས་ ། མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ ང་བདེན་ ི་ཞལ་ ེ་༼མ་ཡིག་ ། ཁོའི་ཞལ་ ེ་གཞན་ ིས་
འ ོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽གཅོད་པར་མི་ ེད། ་ཞིག་གིས་ཁོའི་ ས་རབས་དེ་བ ོད་པར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོའི་ཚ་ ོག་ནི་ས་ ེང་ནས་འ ོག་པར་ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༣༤ ག་ མ་པས་ཕི་ལིབ་ལ། ོད་ལ་ ི་བར་

་བ་ཞིག་ལ། ང་ ོན་པའི་བཀའ་འདི་ལས་ ་ ོན་པ་ཡིན། རང་ཉིད་ ོན་པ་ཡིན་ནམ། གཞན་ ོན་པ་ཡིན་
ཞེས་ ིས། ༣༥ ཕི་ལིབ་ ིས་ཞལ་ཆད་འདི་ནས་བ ང་ ེ། ཁོ་ལ་ཡེ་ འི་ ོར་བ གས་སོ༎ ༣༦ ཁོ་གཉིས་མ ན་

་བ ོད་པའི་ཚ་ན། ་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག་ལ་ ེབས་པས། ག་ མ་པས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། འདི་ ་
་འ ག་གོ། ངས་འདི་ ་ ས་གསོལ་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ ས།༼ཞལ་ཆད་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ༣༧ ཕི་ལིབ་
ིས་འདི་ ད་ ། ོད་རང་ལ་དད་སེམས་ཡོད་ན་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས་པས། དེས་ལན་ ། ང་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་
་ཡི་ ས་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་སོ་ཞེས་ ས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༣༨ དེ་ནས་ཤིང་ ་འ ག་ ་བ ག་ ེས། ཕི་

ལིབ་དང་ ག་ མ་པ་གཉིས་མཉམ་ ་ འི་ནང་ ་སོང་ ེ། ཕི་ལིབ་ ིས་ཁོ་ལ་ ས་གསོལ་འཛད། ༣༩ ་ལས་
ིར་འ ད་ ས། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཕི་ལིབ་གཞན་ ་ ིད་དེ། ག་ མ་པས་ད་ནས་བ ང་མཐོང་མི་
ས་མོད། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ལམ་ ་ཆས། ༤༠ ེས་ ་མི་ མས་ཨ་ཟོད་ ་ཕི་ལིབ་ལ་འ ད། ཁོ་རང་དེ་

ནས་ཀེ་སར་ཡའི་བར་ ི་ ལ་དེའི་ ོགས་ ན་དང་། ོང་ ེ་སོ་སོར་ཕེབས་ནས་འ ིན་བཟང་བ གས་སོ༎

༩ ་ ལ་ ིས་ ར་བཞིན་གཙ་བོའི་ གས་ ས་ མས་ལ། གསོད་དོ་ག བ་བོ་ཞེས་འཇིགས་པོའི་གཏམ་
ས་ཤིང་། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་སར་སོང་ ེ། ༢ ལམ་དེ་ལ་ གས་མཁན་ཡོད་ན། ེས་པ་ཕོ་མོ་ལ་མ་

བ ས་པར་བ ིགས་ཏེ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ིད་ཆོག་པའི་ ིར། ད་མེ་སེག་གི་འ ་ཁང་དག་ ་འ ིན་ཡིག་ཞིག་
གནང་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣ ་ ལ་ལམ་ ་ཆས་ཏེ་ད་མེ་སེག་ ་ ེབས་པ་ན། ོ་ ར་ ་ནམ་མཁའ་ནས་འོད་
ཅིག་ ང་ ེ། ཁོའི་ ོགས་བཞི་ བ་པར་ ར་བས། ༤ ཁོ་རང་ས་ ་འ ེལ་བ་དང་། ག ང་ ད་ཅིག་ ང་ནས་
འདི་ ད་ ། ་ ལ། ་ ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བདག་ ག་ལ་གཏོད་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༥ ཁོས་འདི་ ད་
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། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ ོད་ ིས་ ག་ལ་ ར་བའི་
ཡེ་ ་ཡིན། ༦ ཡར་ལངས་ཏེ་ ོང་ ེར་ནང་ ་སོངས་ཤིག ོད་ ིས་ཅི་ ་དགོས་པའི་དོན་ མས་གཞན་ ིས་

ོད་ལ་བཤད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༧ ག ང་ ད་ཐོས་པ་ལས་ག གས་མི་མཐོང་བས། མཉམ་ ་འ ོ་
བའི་མི་ མས་དེ་ ་འ ེང་ ེ། ད་ཆའང་མི་ཤོད་པར་ ར། ༨ ་ ལ་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་མིག་ ེས་པ་ན།
ཅི་ཡང་མཐོང་མི་ ས་པར་ ར་འ ག གཞན་ཞིག་གིས་ཁོའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ་ད་མེ་སེག་ ་ ིད། ༩ ཉིན་
ག མ་ལ་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་ཞིང་། བཟའ་བ ང་ཅི་ཡང་མ་ ད་དོ༎

༡༠ བས་དེར། ད་མེ་སེག་ ་མིང་ལ་ཨ་ནན་ཡ་ ་བའི་ ེས་འ ང་ཞིག་ཡོད་པས། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཞལ་
གཟིགས་གནང་ནས། ཨ་ནན་ཡ་ཞེས་བོས་པས། ཁོས་ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་འདི་ན་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༡ གཙ་
བོས་ཁོ་ལ། ཡར་ལངས་ནས་ མ་ལམ་ ང་བོ་དེར་སོང་ ེ། ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ་ཏར་ ་བ་ ་ ལ་ ་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་དེ་ཚལ་ཅིག ཁོས་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིན་ཡོད་ལ། ༡༢ མིང་ལ་ཨ་ནན་ཡ་ཟེར་བ་ཞིག་ ང་མཐོང་ཡོད་པས།
ནང་ ་འ ལ་ནས་ཁོའི་ ས་ ེང་ ་ལག་པ་ཞོག་དང་། ཁོའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༣ ཨ་
ནན་ཡས་ལན་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་མི་མང་པོ་ལས་ཐོས་པ་ ར་ན། མི་འདིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ ེད་ ི་
དམ་པའི་ ེས་འ ང་པ་མང་པོ་བསད་པ་དང་། ༡༤ ཁོས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་མ ན་ནས་དབང་ཆ་ ས་ཏེ།

ེད་ ི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ མས་བ ིགས་ ིན་ཐོས་ ང་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༡༥ གཙ་བོས་ཨ་ནན་ཡ་
ལ། ོད་སོངས་དང་ཆོག་གོ། ཁོ་ནི་བདག་གིས་བདམས་པའི་ ོད་ཆས་ཏེ། ི་མི་ མས་དང་ ེ་བོ། དེ་མིན་ད ི་
སི་རལ་བའི་མ ན་ནས་བདག་གི་མཚན་བ ག་པར་འ ར། ༡༦ བདག་གིས་ ང་ཁོ་ལ། བདག་གི་མཚན་ ི་
ཆེད་ ་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ང་དགོས་པ་ ོན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས། ༡༧ ཨ་ནན་ཡ་དེའི་ ིམ་ ་སོང་ ེ། ་

ལ་ ི་ ས་ ེང་ ་ལག་པ་བཞག་ནས། འདི་ ད་ ། ན་ ་ ་ ལ། ོད་ལམ་བར་ ་འ ོ་ ས་ ོད་ལ་ཞལ་
ག གས་བ ན་པའི་གཙ་བོ་དེ་ནི། ཡེ་ ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་མིག་གིས་མཐོང་བ་དང་། ོད་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ ་འ ག་ ིར་ང་མངགས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༨ ་ ལ་ ི་མིག་ལས་ ན་ ོགས་ཤིག་ ང་
བའི་ ང་བ་ཤར་བས། ཁོའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ར། དེ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ ས་གསོལ་བ་དང་། ༡༩ ཟས་ཟོས་
པས་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར།

་ ལ་ད་མེ་སེག་ནས་ གས་ ས་ མས་ ི་མཉམ་ ་ཉིན་འགའ་ལ་བ ད་པ་དང་། ༢༠ འ ་ཁང་དག་ ་
ཡེ་ ་བ གས་ཤིང་། ཁོང་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་པར་ ས་སོ༎ ༢༡ དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་ཡ་མཚར་བར་ ར་ཏེ་འདི་

ད་ ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ མས་གསོད་མཁན་ནི་མི་འདི་མ་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་
ཁོ་འདི་ ་འོངས་དོན་ནི། ཆེད་ ་དེ་དག་བ ང་ ེ་མཆོད་དཔོན་ ི་གམ་ ་འ ིད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ༢༢ འོན་

ང་། ་ ལ་ལ་ ར་ལས་ ང་མ ་ ས་ ན་པར་ ར་བས། ད་མེ་སེག་ ་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ོད་
པས་ཕམ་པར་ ས་ཏེ། ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་བདེན་དཔང་ ས།
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༢༣ ཉིན་འགའ་འགོར་ ེས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ་ ལ་གསོད་པར་ ོས་ ས་ ང་། ༢༤ དེ་དག་གི་ ོག་
གཡོ་ ་ ལ་ ིས་ཤེས་པར་ ར། དེ་དག་གིས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་མཁར་ ོ་ ང་ནས་ཁོ་གསོད་པར་ ག་ནས་
བ ད། ༢༥ ཁོའི་ ེས་འ ང་པ་ མས་ ིས་མཚན་མོའི་ ས་ ། ཁོ་རང་ ེ་བོའི་ནང་ ་བཞག་ ེ་མཁར་ཁ་ནས་

ར་ ་ད ངས་ཏེ་འ ོ་ ་བ ག
༢༦ ་ ལ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འོངས་ནས། ེས་འ ང་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ ོགས་བ ིག་པར་འདོད་

ང་། དེ་དག་ཁོ་ལ་ ག་ཅིང་ གས་ ས་ཡིན་པར་ཡིད་མ་ཆེས་སོ༎ ༢༧ བར་ན་བ་ཁོ་ནས་དེ་ ེ་ལེན་ ས་ཤིང་།
་ཚབ་ མས་ལ་འ ད་ ་སོང་ ེ། ཁོས་ལམ་བར་ནས་གཙ་བོ་ཇི་ ར་མཐོང་བ་དང་། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ག ང་

ཇི་ ར་བ ོད་པ། ཁོས་ད་མེ་སེག་ ་ཡེ་ འི་མིང་བ ར་ནས་ཇི་ ར་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་བཀའ་བ གས་ ལ་
སོགས་ཞིབ་ ་བཤད། ༢༨ དེ་ནས་བ ང་ ་ ལ་ ེས་འ ང་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ཕར་
འ ོ་ ར་འོང་ ས་པ་དང་། གཙ་བོའི་མཚན་བ ར་ཏེ་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་བཀའ་བ གས་ཤིང་། ༢༩ ཧེ་ལེན་
པའི་ ད་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་བཀའ་བཤད་ཅིང་ ོད་པ་ ས། འོན་ ང་དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་གསོད་པར་
ཐབས་འཚལ་ ིན་ཡོད་པ། ༣༠ ན་ ་ མས་ ིས་ཚར་ནས་ཁོ་རང་ཀེ་སར་ ཱ་ ་བ ལ་ཏེ། ཏར་ ་ ་བཏང་
ངོ་༎

༣༡ དེ་ ས། ཡ་ ་ འི་གལ་ལིལ་ ལ་དང་། ས་མར་ཡའི་ ོགས་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ཡོད་པ་བདེ་
བར་གནས་ཤིང་། མེད་པ་གསར་ ་ གས། གཙ་བོ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་སེམས་
གསོ་ཐོབ་པའི་མི་ ངས་མང་ ་འཕེལ།

༣༢ པེ་ ོ་ ོགས་བཞིར་འ མས་ཏེ། ལིད་ད་ ་གནས་པའི་དམ་པའི་ ་ཚབ་ཡོད་སར་ ེབས་པས། ༣༣ དེ་ ་
མིང་ལ་ཨེ་ནི་ ཱ་ཟེར་བའི་མི་ཞ་བོ། མལ་སའི་ནང་ ་ལོ་བ ད་ ་ ས་པ་ཞིག་དང་འ ད། ༣༤ པེ་ ོས་ཁོ་ལ། ཨེ་
ནི་ ཱ། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀས་ ོད་རང་སོས་པར་མཛད་པས། ཡར་ལོངས་ལ་མར་ ལ་ ེབས་ཤིག་ཅེས་ ས་པས། ཁོ་
དེ་མ་ཐག་ ་ཡར་ལངས་སོ༎ ༣༥ ལིད་ད་དང་ཤ་རོན་ ་གནས་པ་ མས་ ིས་ཁོ་མཐོང་བས། གཙ་བོའི་ ེས་ ་

གས།
༣༦ ཡོ་ ཱ་ ་མིང་ལ་ཏ་བི་ ཱ་ཟེར་བའི་ ེས་འ ང་པ་ ་མོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ ་དོ་ ཱ་ཟེར༼དེ་

ནི་གཙད་མོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ཁོ་མོས་དགེ་བའི་ལས་མང་ ་བ བས་པ་དང་། ོ་པོ་ལ་རོགས་ ོར་མང་ ་
ས། ༣༧ བས་དེར། ཁོ་མོ་ནད་ ིས་བཏབ་ ེ་ཤི་བས། གཞན་ ིས་ ས་བ ས་ཏེ་ཐོག་ཁང་གི་ནང་ ་བཞག་

ཡོད། ༣༨ ལིད་ ་དང་ཡོ་ཕའི་བར་ཐག་ཤིན་ ་ཉེ་བས། ེས་འ ང་པ་ མས་ ིས་པེ་ ོ་དེ་ ་འ ག་པ་ཐོས་
ནས། ཁོའི་སར་མི་གཉིས་བཏང་ ེ། ཁོ་ལ། ར་ ་ང་ཚའི་ ལ་ ་ཤོག་དང་། ས་འ ངས་མི་ ང་ཞེས་ ་བ་

ས་པས། ༣༩ པེ་ ོ་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ལམ་ལ་ཆས། དེ་ ་ ེབས་པ་ན། ཁོ་རང་ཐོག་ཁང་ ་ ིད་པ་དང་།
གས་ས་མ་མང་པོས་པེ་ ོའི་མཐའ་ནས་བ ོར་ཏེ་ ་ཞིང་། དོ་ ཱ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་བཟོས་པའི་
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ནང་གོས་དང་ ི་གོས་ མས་ཁོ་ལ་བ ན། ༤༠ པེ་ ོས་དེ་དག་ ོར་འ ོ་ ་བ ག་ ེས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་
དང་། དེ་ནས་གཤིན་པོའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཏ་བི་ ཱ་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ཁོ་མོས་
མིག་ ེས་ཤིང་པེ་ ོ་མཐོང་ ེ་བཙག་ ར་བ ད། ༤༡ པེ་ ོས་ཁོ་མོ་ལག་པས་བ ོར་ནས་ལངས་ ་བ ག་ ེས།
དམ་པའི་ གས་ ས་དང་ གས་ས་མ་ མས་བོས་ནས། དོ་ ཱ་གསོན་པོར་ཁོ་ཚར་ ད། ༤༢ དོན་དེ་ཡོ་ཕའི་

ལ་ ན་ ་ གས་པས། མི་མང་པོ་གཙ་བོ་ལ་དད་པར་ ར། ༤༣ དེ་ ེས། པེ་ ོ་ཡོ་ཕའི་ཀོ་མཉེད་པ་ཤི་མོན་
ཟེར་བ་ཞིག་གི་ ིམ་ནས་ཉིན་འགར་བ ད་དོ༎

༡༠ ཀེ་སར་ ཱ་ ་མིང་ལ་ཀོར་ནི་ལི ་ ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ནི་ལི་ ་ལི་ ་བའི་ ར་ ི་བ ་
དཔོན་ཡིན། ༢ ཁོ་ནི་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་དང་ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོས་ ་ལ་

མོས་ ས་དང་། མི་སེར་ལ་ ིན་པ་མང་ ་ ེད་ཅིང་། ན་ ་ ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིན་ཡོད། ༣ ཉིན་ཞིག་གི་
ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་ཙམ་ལ། ཁོས་ ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་ ི་ ོད་ནས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ནང་ ་འ ལ་བ་མཐོང་ ང་

ལ། ཁོའི་གམ་ ་ ེབས་ནས། ཀོར་ནི་ལི ་ཞེས་བོས། ༤ ཀོར་ནི་ལི ་ཡིས་མིག་ཅེ་རེར་དེ་ལ་བ ས་ཤིང་། ག་
ཅིང་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། དོན་ཅི་ཞིག་མཆིས་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཕོ་ཉས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ོན་ལམ་
དང་། ོད་ ི་ ིན་པ་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་ ེབས་ཏེ། གས་ལ་བ ང་ཡོད་པས། ༥ ད་ ་ ོད་ ིས་ཡོ་ཕའི་ ོགས་ ་
མི་བཏང་ ེ། པེ་ ོའི་ཤི་མོན་ཟེར་བ་དེ་བོས་ཤིག ༦ ཁོ་ནི་ ་མཚའི་འ མ་ ི་ཀོ་མཉེད་པ་ཤི་མོན་ཟེར་བ་ཞིག་
གི་ ིམ་ ་ཡོད། ཁང་པ་ནི་ ་མཚའི་འ མ་ ་ཡོད་ཅེས་བ ོས། ༧ ཁོ་ལ་གཏམ་ ས་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་སོང་ ེས།
ཀོར་ནི་ལི ་ཡིས་གཡོག་པོ་གཉིས་དང་ ན་པར་ཁོ་ལ་ཞབས་ ི་ བ་ཅིང་ ོ་དཀར་བའི་དམག་མི་གཅིག་
བཅས་བོས་ཏེ། ༨ དོན་འདི་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ ་བཤད་ ེས་ཡོ་ཕའི་ ོགས་ ་བཏང་།

༩ ི་ཉིན། དེ་དག་གིས་ལམ་དེད་ནས་ ེབས་ལ་ཉེ་བའི་ཚ། པེ་ ོ་ཉིན་ ང་ཙམ་ལ་ཁང་པའི་ཡང་ ེང་ ་
སོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ། ༡༠ ནམ་ཞིག་ ོགས་ཏེ་ཟས་བཟའ་ མ་པའི་ ང་བ་ཞིག་ཤར་བ་དང་། ིམ་ཚང་
དེས་ ང་ཟས་གཡོ་ ོལ་ ེད་པའི་ བས་ཡིན་པས། པེ་ ོའི་སེམས་ ི་རོལ་ ་གཡེང་བ་ལ། ༡༡ ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ི་ ོ་ ེ་ ེ་དངོས་པོ་ཞིག་མར་ ང་བ་མཐོང་། དེ་ནི་རས་ ་བཞི་ཞིག་དང་འ ་ཞིང་ ་བཞི་བོ་མ ད་
ནས་ས་ ་ད ངས། ༡༢ དེའི་ནང་ ་ས་ ་ ་བའི་ ང་བཞི་ ད་འ ོ་དང་ ར་ནག དེ་མིན་མཁའ་ན་འ ར་
བའི་འདབ་ཆགས་ ིས་ཁེངས་ཡོད་ཅིང་། ༡༣ ག ང་ ད་ཅིག་ ོན་ནས་ཁོ་ལ། པེ་ ོ། ཡར་ལངས་ནས་དེ་དག་
སོད་ལ་ཟོ་ཞིག་ཅེས་ག ངས། ༡༤ ཡིན་ནའང་པེ་ ོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། འདི་ནི་བཟའ་མི་ ང་

ེ། ཟས་ཕལ་བ་དང་མི་གཙང་བ་ནི་ངས་བཟའ་མ་ ོང་ཞེས་ ས། ༡༥ ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར་ག ང་ ད་ཅིག་
ོན་ནས་ཁོ་ལ། ་ཡིས་གཙང་བར་མཛད་པ་དེ། ོད་ ིས་ཟས་ཕལ་བར་བ ི་མི་ ང་ཞེས་ག ངས། ༡༦ དེ་
ར་ཐེངས་ག མ་ལ་ག ང་ ེས། རས་ལེབ་ཆེན་པོ་དེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ིར་བ ས་སོ༎ ༡༧ པེ་ ོའི་

སེམས་ཐེ་ཚམ་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། ར་མཐོང་བའི་འཆར་ ང་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་བསམ་པའི་ཚ། ཀོར་ནི་ལི ་
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ཡིས་བཏང་བའི་མི་ མས་ཤི་མོན་ཚང་གི་ ིམ་ ོར་ ེབས་ཏེ། ོའི་ ིར་རོལ་ ་འ ེང་ནས། ༡༨ ད་ཆེན་པོས་
འདི་ ད་ ། པེ་ ོའི་ཤི་མོན་ ་བ་དེ་འདི་ ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ ིས། ༡༩ པེ་ ོས་ད་ ང་འཆར་ ང་དེ་ཅི་
ཡིན་བསམ་པའི་ཚ། དམ་པས་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་ལ། མི་ག མ་ ོད་འཚལ་ ་ ེབས་ ང་བས། ༢༠ ཡར་ལངས་
ཏེ་མར་བོབས་ལ། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བ་ལས་ཐེ་ཚམ་ ེ་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ནི་བདག་གིས་
མངགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༡ དེ་ནས་པེ་ ོ་མར་བབས་ཏེ་དེ་དག་གི་གམ་ ་སོང་ནས། འདི་ ད་ ། ང་ནི་

ོད་ཅག་གིས་འཚལ་ ིན་པ་དེ་ཡིན། ོད་ཅག་ ་ ེན་ཅིའི་ ིར་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ལ། ༢༢ དེ་དག་
གིས་འདི་ ད་ ། བ ་དཔོན་ཀོར་ནི་ལི ་ནི་ ང་བདེན་ ོང་ཞིང་། ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པས། ཡ་ ་ ་བ་ ན་ ིས་བ ོད་པ་འ ལ་ས་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ལ་དམ་པའི་ཕོ་ཉས། ོད་ཁོའི་ ིམ་ ་ ངས་ཏེ།

ོད་ ི་ཁ་ལ་ཉོན་ཅིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ཞིག་ཐོབ་ཅེས་ ས། ༢༣ པེ་ ོས་དེ་དག་ ིམ་ལ་བོས་ནས། ཞག་གཅིག་
ལ་དེ་ ་བ ད།

ི་ཉིན། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་སོང་བ་དང་། དེ་མིན་ཡོ་ཕའི་ ན་ ་འགའ་ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་སོང་ངོ་༎
༢༤ ཡང་དེའི་ ི་ཉིན། དེ་དག་ཀེ་སར་ ཱ་ ་ ེབས་པ་དང་། ཀོར་ནི་ལི ་ཡིས་ཁོའི་ཤ་ཉེ་ ོགས་པོ་དང་བཅས་
པ་བོས་ནས་དེ་དག་ལ་བ ག

༢༥ པེ་ ོ་ནང་ ་འ ལ་བའི་ཚ། ཀོར་ནི་ལི ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ཤིང་། ཁོའི་ ང་མ ན་ནས་ ས་མོ་
ས་ ་བ གས་ཏེ་ ག་ ས། ༢༦ ཡིན་ནའང་། པེ་ ོས་ཁོ་འཐེན་ནས། ཡར་ལོངས་ཤིག ང་ཡང་མི་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ས། ༢༧ པེ་ ོས་ཁོ་དང་གཏམ་ ེད་ཅིང་ནང་ ་འ ལ་བ་ན། མི་མང་པོ་དེར་འ ས་ཡོད་པས། ༢༨ དེ་དག་ལ།
ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ཡ་ ་ ་བ་ནི་ ལ་ ེ་གཞན་ ི་མི་དང་འ ོ་འོང་མང་ ་ ེད་པ་ནི་མི་འོས་
ང་། ་ཡིས་ང་ལ། མི་ ་ཡང་ཕལ་བ་དང་མི་གཙང་བར་བ ི་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་ ང་། ༢༩ དེ་བས། ང་བོས་

པའི་ཚ་ ི་བཤོལ་མེད་པར་འོངས་པ་ཡིན། ད་ ་ ི་བར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ང་ཅིའི་ ིར་བོས་པ་ཡིན་
ཞེས་ ིས། ༣༠ ཀོར་ནི་ལི ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཉིན་བཞིའི་ ོན་ ི་ད་ འི་ ས་འདི་ལ། ངས་ ིམ་ ་ ི་ ོའི་ ས་
ཚད་ག མ་པའི་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིན་ཡོད། ོ་ ར་ ་མི་ཞིག་གིས་འོད་གསལ་བའི་ན་བཟའ་མནབས་ཏེ་
ངའི་མ ན་ ོན་ནས། ༣༡ འདི་ ད་ ། ཀོར་ནི་ལི ། ་ཡིས་ ོད་ ིས་ ོན་ལམ་ལ་གསན་ཅིང་། ོད་ ི་ ིན་
པའང་ཁོང་གི་ ང་ ་ ེབས་ཏེ་ གས་ ་བ ང་ཟིན་པས། ༣༢ ོད་ ིས་ཡོ་ཕའི་ ོགས་ ་མི་མངགས་ནས།
པེ་ ོའི་ཤི་མོན་ཟེར་བ་དེ་བོས་ཤིག ཁོ་ནི་ ་མཚའི་འ མ་ ་ཀོ་མཉེད་པ་ཞིག་གི་ ིམ་ ་ཡོད་ཅེས་ག ངས།
༣༣ དེ་བས། ངས་དེ་མ་ཐག་མི་མངགས་ནས་ ོད་བོས་པ་ཡིན། ོད་ ེབས་པ་བཟང་ངོ་༎ ད་ནི་ངེད་ཅག་ ་ཡི་

ང་ ་འ ས་ནས། གཙ་བོས་ ོད་ལ་བ ོས་པའི་བཀའ་ མས་ལ་མཉན་པར་ འོ་ཞེས་ ས།
༣༤ པེ་ ོའི་ཁ་ནས་འདི་ ད་ ། ངས་ ་ལ་དངོས་གནས་ ོགས་རིས་མེད་པ་མཐོང་ ང་། ༣༥ མ་གཞི་

ཁོང་ལ་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་། ལས་ ང་བོར་ ོད་མཁན་ མས་ནི་ ལ་ ེ་སོ་སོར་གནས་ ང་ཁོང་ད ེས་
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བཞེས་གནང་བ་རེད་ཨང་། ༣༦ ་ཡིས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་༼ཁོང་ནི་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་གཙ་བོའོ༎༽བ ེན་ནས་ཞི་
བདེའི་འ ིན་བཟང་བ གས་ཤིང་། བཀའ་འདི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་བ ལ། ༣༧ བཀའ་དེ་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་

ིས་ ས་གསོལ་བ་བ གས་ ེས། གལ་ལིལ་ ལ་ནས་ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས་ལ་ བ། ༣༨ ་ཡིས་དམ་པའི་
གས་ཉིད་དང་མ ་ ས་ ིས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ཇི་ ར་ གས་པའི་ ལ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་སོ༎ ཁོང་

ཉིད་ ོགས་བཞིར་ཕེབས་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་བ བས་ཤིང་། གདོན་འ ེས་མནན་པ་ མས་སོས་པར་ ས། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཡོད་པ་ཡིན། ༣༩ ཁོང་གིས་ཡ་ ་ འི་ ལ་དང་། དེ་མིན་ཡེ་ ་ ་

ལེམ་ ་འ ིན་ལས་ཅི་མཛད་པའི་དཔང་བོ་ནི་ངེད་ཅག་ཡིན། དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་ཤིང་ ོང་ ེང་ ་བཀལ་
ནས་བ ོངས། ༤༠ ཉིན་ག མ་པར། ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ ར་གསོན་ ་བ ག་པས། ཞལ་ག གས་བ ན་པ་ཡིན།
༤༡ མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཞལ་ག གས་བ ན་པ་མ་ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ ོན་ཁོང་གི་དཔང་བོར་བདམས་པའི་མི་

མས་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ེས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ ོད་མཁན་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་
ག གས་བ ན་པ་ཡིན། ༤༢ ཁོང་གིས་ང་ཚར་བཀའ་བ ོས་པ་ནི། མི་ མས་ལ་བཀའ་ ོག་དགོས་པ་དང་།
ཁོང་ནི་ ་ཡིས་མི་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་གཙ་བོར་བ ོས་པ་བདེན་དཔང་ ་དགོས།
༤༣ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ ང་། ཁོང་གི་ ོར་ལ་བདེན་དཔང་ ས་ཡོད་ལ། ཁོང་ལ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་

མས་ ི་ཉེས་པ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ཡལ་བར་འ ར།
༤༤ པེ་ ོས་ད་ ང་གཏམ་ ེད་པའི་ ས་ ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་བཀའ་ཉན་མཁན་ མས་ ི་ ས་

ེང་ ་ ོན་པས། ༤༥ པེ་ ོ་དང་མཉམ་ ་འོངས་པའི་ད ེ་ ན་བཅད་པའི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་དམ་པའི་
གས་ཉིད་ ི་བཀའ་ ིན་ ི་མི་དག་གི་ ས་ ེང་ འང་འཕོས་པ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་བར་ ར་བ་དང་།

༤༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ལ་ ད་ ིས་ ་ བས་ཆེའོ་ཞེས་བ ོད་ ིན་པ་ཐོས། ༤༧ དེ་ནས་པེ་ ོས་
འདི་ ད་ ། མི་འདི་དག་ལའང་ངེད་ཅག་དང་འ ་བར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་པས། ཁོ་ཚར་ ་ཡིས་ ས་
གསོལ་བ་ནི་ ་ཞིག་གི་འགོག་པར་ ས་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༤༨ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ར་ཏེ། ཁོ་ཚར་ ས་
གསོལ་ཅིག་ཅེས་བ ོས། ེས་ ་དེ་དག་གིས་པེ་ ོ་ཉིན་འགར་དེར་ ོད་ཅེས་ ས་སོ༎

༡༡ ་ཚབ་དག་དང་ཡ་ ་ འི་ ན་ ་ཚས། ི་བ་ མས་ ིས་ ང་ ་ཡི་བཀའ་དང་ ་ ངས་སོ་ཞེས་
ཐོས་པ་དང་། ༢ ེས་ ་པེ་ ོ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ེབས་པ་ན། ད ེ་ ན་བཅད་པའི་ ེས་འ ང་པ་

མས་ ིས་ཁོ་ལ། ༣ ོད་ད ེ་ ན་བཅད་མེད་པའི་མི་ ིམ་ ་འ ལ་ནས། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཟས་ཟོས་སོ་
ཞེས་བ ད་པས།

༤ པེ་ ོས་ཁ་ གས་ཏེ་དོན་དེའི་ ང་རིམ་དེ་དག་ལ་བཤད་པ་འདི་ ་ ེ། ༥ ངས་ཡོ་ ཱ་མཁར་ ་ ོན་
ལམ་འདེབས་པའི་ ས་ ་ མ་ཤེས་ ི་ ་གཡེང་བ་ལ། ཡ་མཚར་བའི་ གས་ལས་དངོས་པོ་ཞིག་མར་ ང་བ་
མཐོང་། དེ་ནི་རས་ ་བཞི་ཞིག་དང་འ ་ཞིང་ ་བཞི་བོ་མ ད་ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ངའི་མིག་
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མ ན་བར་ ་ད ངས། ༦ ངས་ཞིབ་ ་བ ས་པ་ན། དེའི་ནང་ ་ས་ ་ ་བའི་ ང་བཞི་ ད་འ ོ་དང་ ར་
ནག དེ་མིན་མཁའ་ན་འ ར་བའི་འདབ་ཆགས་ ིས་ཁེངས་ཡོད་ཅིང་། ༧ ག ང་ ད་ཅིག་ ོན་ནས་ང་ལ།
པེ་ ོ། ཡར་ལངས་ནས་དེ་དག་སོད་ལ་ཟོ་ཞིག་ཅེས་ག ངས། ༨ དེ་ནས་ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས།
འདི་ནི་བཟའ་མི་ ང་ ེ། ཟས་ཕལ་བ་དང་མི་གཙང་བ་ནི་ངས་བཟའ་མ་ ོང་ཞེས་ ས། ༩ ཡང་ཐེངས་གཉིས་
པར་ནམ་མཁའ་ནས་ག ང་ ད་ཅིག་ ོན་ནས་འདི་ ད་ ། ་ཡིས་གཙང་བར་མཛད་པ་དེ། ོད་ ིས་ཟས་
ཕལ་བར་བ ི་མི་ ང་ཞེས་ག ངས། ༡༠ དེ་ ར་ཐེངས་ག མ་ལ་ག ང་ ེས། རས་ཆེན་པོ་དེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ་ ིར་བ ས་སོ༎ ༡༡ བས་དེ་མ་ཐག་ ། ང་ ོད་པའི་ཁང་པའི་ ོ་ ་མི་ག མ་འ ེང་འ ག དེ་དག་
ནི་ཀེ་སར་ ཱ་ནས་ང་ལ་ ག་པར་བཏང་བ་ཡིན། ༡༢ གས་ཉིད་ ིས་ང་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་སོངས་ཤིག ཐེ་
ཚམ་ ེ་མི་དགོས་༼ཡང་ན། ད ེ་བ་དགར་མི་དགོས་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ཞེས་བ ོས། ང་དང་མཉམ་ ་ ན་

་འདི་ ག་པོ་འང་སོང་ ེ། ངེད་ཅག་ ིམ་ཚང་དེར་འ ལ་བ་ཡིན། ༡༣ མི་དེས་ངེད་ཅག་ལ། ཕོ་ཉ་ཇི་ ར་
མཐོང་བའི་ ོར་བཤད། ཕོ་ཉ་ཁོའི་ཁང་པའི་ཡང་ ེང་ ་འ ེང་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མི་ཞིག་ཡོ་ ཱ་ ་
བཏང་ ེ། པེ་ ོའི་ཤི་མོན་ཟེར་བ་དེ་བོས་ཤིག ༡༤ ཁོས་ ོད་ལ་གཏམ་ཞིག་འཆད་པས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་
མི་གང་བོ་ ོབ་པར་འ ར་ཞེས་བ ོས་ཞེས་ ས། ༡༥ ངས་བཀའ་བཤད་བཞིན་པའི་ བས། དམ་པའི་ གས་
ཉིད་ ོན་ཆད་ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་ ོན་པ་བཞིན་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་ ོན་པས། ༡༦ ངས་གཙ་བོའི་བཀའ་ཞིག་ ན་

ང་། བཀའ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ས་ ས་གསོལ་བ་ཡིན་ ང་། ོད་ཅག་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
ི་ ས་གསོལ་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༧ ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་སེམས་ ས་པ་

ན། ངེད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་གནང་བ་ ར། ་ཡིས་ཁོ་ཚ་ལའང་ ིན་ བས་གནང་བས། ང་ནི་ ་ ེ། ་འགོག་
པར་ ས་སམ་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༨ མི་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག ོད་པ་མི་ ེད་པར་ ་ལ་གཟི་བ ིད་

ན་པར་ ས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། དེ་ ར་བཤད་ན། ་ཡིས་ ང་ ི་བ་ མས་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ། ཁོ་ཚས་
འ ོད་བཤགས་ ས་ ེས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཐོབ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༡༩ སེ་ཏེ་ ཱན་ ི་དོན་ ེན་དེ་ལ་བ ེན་ནས་གནོད་པ་ཐེབས་ཤིང་ ོགས་བཞིར་འཐོར་བའི་ ེས་འ ང་
པ་ མས་ནི། ཕེ་ནེ་ཀེ་དང་ ཱ་ཡིབ་ ་ ས་དང་། དེ་མིན་ ཱན་ཏི་ཡོག་བར་ ་ ེབས་ཡོད་ལ། དེ་དག་གིས་
གཞན་ལ་བཀའ་མི་འཆད་པར་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་འཆད་ ིན་ཡོད། ༢༠ འོན་ ང་། དེ་དག་གི་ ོད་ ི་ས་
ཡིབ་ ་ ས་དང་ཀི་རེ་ནེ་བ་འགའ་ཞིག་ཨན་ཏི་ཡོག་ ་ ེབས་ནས། ཧེ་ལེན་པ་ མས་ལ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོར་
འཆད་ ིན་འ ག་གོ།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བའི་ནང་ ། ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ ་མཁན་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་གཙ་བོ་
ཡེ་ ་ ོར་འཆད་ ིན་ཡོད་ཅེས་བཀོད་ཡོད༽ ༢༡ གཙ་བོ་ནི་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། གཙ་བོ་ལ་
དད་སེམས་ ེད་མཁན་མང་ ་ ིན། ༢༢ གཏམ་དེ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ཆོས་ཚགས་མི་ འི་ ་ལམ་ ་སོང་བས། དེ་
དག་གིས་ཨན་ ་ཡོག་ལ་བར་ན་ ཱ་བཏང་བ་དང་། ༢༣ ཁོ་རང་དེར་ ེབས་ནས། ་ཡིས་ ིན་ བས་བ ལ་བ་
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མཐོང་ ེ། མི་ མས་ལ་ ོ་སེམས་བ ན་པོས་ ས་གཏན་ ་གཙ་བོ་བ ེན་དགོས་པའི་ ལ་མ་ ས། ༢༤ བར་ན་
ཱ་ ་བ་འདི་ནི་མི་བཟང་བོ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ཤིང་། དད་སེམས་ཆེ་ཆེར་བ ན་པ་ཞིག་ཡིན་

པས། མི་མང་པོ་གཙ་བོའི་ ེས་ ་ གས། ༢༥ ཡང་ཁོ་རང་ ་ ལ་འཚལ་ ་ ར་ ་ ་སོང་བ་དང་། ༢༦ དེ་ ེད་
ེས་ཨན་ཏི་ཡོག་ ་ ིད། ཁོ་གཉིས་ནི་ལོ་གཅིག་གི་ ས་ ན་ལ་ཆོས་ཚགས་དང་མཉམ་ ་བ ད་དེ། མི་མང་

པོ་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་། གས་ ས་ མས་ལ་ ཱ་ཤི་ཀ་པ་ཟེར་བ་ནི་ཐོག་མར་ཨན་ཏི་ཡོག་ནས་ཐོགས་པ་ཡིན།
༢༧ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ང་ ོན་པ་འགའ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ཨན་ཏི་ཡོག་ལ་ ེབས། ༢༨ དེའི་ ོད་ ་

ཨ་ག་ ་ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡར་ལངས་ནས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ཏེ་གནམ་འོག་ ་ ་གེ་འ ང་
བའི་ ང་བ ན། ང་དེ་ནི་ ་ལོ་དི་ ས་ ་དེ་བཞིན་ ་ ང་ངོ་༎ ༢༩ ེས་འ ང་པ་ མས་ ིས་རང་གི་ ས་
ཚད་ ར་ཞལ་འདེབས་ ལ་ཏེ། ཡ་ ་ ་ ་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་ལ་རོགས་ ེད་པར་ཐག་བཅད་པ་དང་།
༣༠ ཁོ་ཚས་དེ་ ར་ཞལ་འདེབས་ ་ ལ་བ་ མས་བར་ན་ ཱ་དང་ ་ ལ་གཉིས་ལ་ ན་པོ་ མས་ ི་སར་ ེལ་

་བ ག་གོ།

༡༢ དེའི་ཚ། ལ་པོ་ཧེ་རོ་དེས་ཆོས་ཚགས་ལས་མི་འགའ་ཞིག་བ ང་ནས་ ག་ལ་ ར་བ་དང་། ༢ ཡོ་
ཧ་ནན་ ི་ ་བོ་ཡ་ཀོབ་ ང་ ིས་བསད་དོ༎ ༣ ཁོས་དེ་ ར་ ས་ན་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དགའ་བ་

མཐོང་ནས། པེ་ ོ་ཡང་བ ང་ངོ་༎ ཉིན་དེ་ནི་ ར་མེད་ ས་ཆེན་དང་ཁེལ་ཡོད། ༤ ཧེ་རོ་དེས་པེ་ ོ་བ ང་ནས་
བཙན་ ་བ ག་ ེས། དམག་ ོར་ཚགས་བཞི་ལ་ ང་ ་བ ག་ཅིང་། ོར་ཚགས་རེ་རེ་ལ་མི་བཞི་རེ་ཡོད། དེ་
ནི་བ ོལ་ ོན་འདས་ ེས་ཁོ་རང་ ིར་བཏོན་ནས། མི་སེར་ མས་ ི་མ ན་ནས་ཐག་གཅོད་ ེད་འདོད་པ་
ཡིན། ༥ དེ་ ར་པེ་ ོ་བཙན་ ་བ ང་ཡང་། ཆོས་ཚགས་ ིས་ཁོའི་ཆེད་ ་ནན་ ིས་ ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་

ིན་མཆིས།
༦ ཧེ་རོ་དེས་པེ་ ོ་བཙན་ནས་ ིར་མ་བཏོན་པའི་ ་ཉིན་དགོང་མོར། གས་ཐག་གཉིས་ ིས་བཅིངས་

ཤིང་དམག་མི་གཉིས་ ི་བར་ནས་ཉལ་ ་བ ག་པ་དང་། ོ་ ང་མཁན་ལའང་ ོ་ནས་ ང་ ་བ ག ༧ ོ་
ར་ ། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གམ་ ་འ ེང་བས། ཁང་པའི་ནང་འོད་ ིས་ བ། ཕོ་ཉས་པེ་ ོའི་གཞོགས་

བ ངས་ནས་གཉིས་ལས་བ ངས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ར་ ་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། གས་ཐག་
ཁོའི་ལག་མགོ་ནས་ས་ ་ ང་། ༨ ཕོ་ཉས་ཁོ་ལ། ་རགས་བཅིངས་ཏེ་ མ་ ོན་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པས། ཁོས་དེ་

ར་ ས། ཕོ་ཉས་ ི་ ་ ོན་ཏེ་ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༩ པེ་ ོ་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་སོང་
ཡང་། ཕོ་ཉའི་མཛད་པ་དེ་བདེན་པར་མ་ཤེས་པར། དེ་ནི་འཆར་ ང་ཙམ་ཡིན་པར་བསམ། ༡༠ བཙན་ཁང་གི་
བ ེགས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་བ ད་ནས་སོང་ཞིང་། ་ ང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ གས་ ོ་དེར་ ེབས་པ་ན།

ོ་རང་འ ལ་ ིས་ ེས་པར་ ར། ཁོ་གཉིས་ ིར་ ད་དེ་ ང་ལམ་ཞིག་བ ད་ནས་སོང་ ེས། ཕོ་ཉ་ཁོ་དང་
ལ་བར་ ར། ༡༡ པེ་ ོ་སད་དེ་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་གཙ་བོས་ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ། ང་ཧེ་རོ་དེའི་ལག་
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འོག་དང་ཡ་ ་ འི་མི་སེར་ མས་ ིས་རེ་ ོས་ ེད་པ་དེ་ལས་བ བས་པ་ངས་དངོས་ ་ ོགས་ཞེས་ ས།
༡༢ བསམ་ ོ་བཏང་ ེས། མར་ ར་འབོད་པའི་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་མ་མིར་ཡམ་ ི་ ིམ་ ་སོང་། དེ་ ་མི་ ོར་ཞིག་
འ ས་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་ ིན་མཆིས། ༡༣ པེ་ ོས་ ི་ ོ་ ང་བ་ན། རའོ་ ་ཟེར་བའི་གཡོག་མོ་དེ་ ་ཡིན་
བ ་བར་ ེབས། ༡༤ པེ་ ོའི་ ད་ཡིན་པ་ཤེས་ ེས། དགའ་ ེ་ ོ་ཡང་འ ེད་ཁོམ་མེད་པར་ནང་ ་བ གས་
ནས་མི་ མས་ལ། པེ་ ོ་ ོའི་ ིར་རོལ་ ་འ ེང་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༥ དེ་དག་གིས་ ོད་ ོས་འ ག་ཅེས་ ས་པ་
ལ། གཡོག་མོས་ཚག་ཐག་ཆོད་པོས་ཁོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པས། དེ་དག་གིས་ཁོའི་ཕོ་ཉ་ཡིན་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༦ པེ་

ོས་མཚམས་མེད་པར་ ོ་བ ང་བས། དེ་དག་གིས་ ོ་ ེས་ནས་ཁོ་མཐོང་མ་ཐག ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར།
༡༧ པེ་ ོས་དེ་དག་ལ་ ད་མ་འདོན་ཞེས་ལག་བ ་བ ན་ཅིང་། གཙ་བོས་ཁོ་ཇི་ ར་བཙན་ནས་བཏོན་པའི་

ལ་བཤད་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་མཛད་པ་འདི་ཡ་ཀོབ་དང་ ན་ ་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་ ེས་ ོར་
ད་དེ་ ོགས་གཞན་ ་སོང་།

༡༨ ནམ་གསལ་བ་ན། དམག་མི་ མས་ ིས་པེ་ ོ་གང་ ་སོང་བ་མ་ཤེས་པས་ཟང་ཟིང་ ་ ར། ༡༩ ཧེ་རོ་
དེས་ཁོ་བཙལ་ཡང་མ་ ེད་པས། ་ ང་བ་ མས་ལ་འ ི་བ ད་ ས་ཤིང་། དེ་དག་སོད་ཅིག་ཅེས་བ ོས། ེས་

་ཧེ་རོ་དེ་ཡ་ ་ ་དང་ ལ་ནས་ཀེ་སར་ཡ་ ་སོང་ ེ་དེ་ ་བ ད།
༢༠ ཧེ་རོ་དེ་ལ་ཚར་དང་ཚ་དོན་ ིས་ཁོང་ ོ་བ ངས་སོ༎ ཁོ་ཚའི་ ལ་དེ་གའི་འ འི་འ ང་ ངས་ནི་

ལ་པོའི་ས་ཞིང་ཡིན་པས། ལ་པོའི་ནང་ ོན་ ཱ་ལས་ ་བ ད་ནས། འ ིག་མ ན་ཡོང་བའི་རེ་ ལ་སེམས་
ནས་ ས། ༢༡ ཧེ་རོ་དེས་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ཉིན་མོར། ལ་པོས་ ་ཆེན་ ོན་ཏེ་ ིའི་ ེང་ ་བ ད་ནས་དེ་
དག་ལ་གཏམ་བཤད། ༢༢ མི་སེར་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། འདི་ནི་ ་ཡི་ག ང་ ད་དེ། མིའི་

ད་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༣ ཧེ་རོ་དེས་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་མ་ ས་པས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་དེ་
མ་ཐག་ ། ཁོ་ལ་འ ས་ གས་ཏེ་ད གས་ཆད་པའི་ཆད་པ་བཅད་པ་དང་། ཁོ་རང་འ ་ ིན་ ིས་ཟོས་ནས་
ཤི་བར་ ར་ཏོ།

༢༤ དེ་ ར་ ་ཡི་བཀའ་ཉིན་བཞིན་འཕེལ་ཞིང་ ོགས་ ན་ ་དར་བར་ ར། ༢༥ བར་ན་ ཱ་དང་ ་ ལ་
གཉིས་ ིས་ ོང་བའི་ལས་ མས་བ བས་ཚར་ ེས། མར་ ར་འབོད་པའི་ཡོ་ཧ་ནན་ ིད་དེ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་

ིར་ལོག་གོ།

༡༣ ཨན་ཏི་ཡོག་གི་ཆོས་ཚགས་ ་ ང་ ོན་པ་དང་ ོབ་དཔོན་འགའ་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་བར་ན་ ཱ་
དང་། ནི་ཅེར་འབོད་པའི་ཤི་མོན་དང་། ཀི་རེ་ནེ་པ་ ་ཀི ་དང་། ལ་པོར་ཡིན་པའི་ཧེ་རོ་དེ་དང་

མཉམ་ ་འཚར་ལོངས་ ང་བའི་མ་ན་ཧེན་དང་། ་ ལ་སོགས་སོ༎ ༢ དེ་དག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་
ས་ཤིང་། ང་གནས་ ང་བའི་ བས་ ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། བར་ན་ ཱ་དང་ ་ ལ་

གཉིས་ནི་ངས་ཁོ་གཉིས་ལ་བཅོལ་བའི་དོན་དེ་བ བ་པར་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པས། ༣ ང་གནས་ ང་
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ཞིང་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། མགོར་ལག་པ་བཞག་ ེས་དེ་གཉིས་བཏང་ངོ་༎
༤ ཁོ་གཉིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་མངགས་པ་ ར། ཱ་ ་ཀི་ ་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ ར་བ ད་དེ་ ཱ་

ཡིབ་ ་ ས་ལ་ཆས། ༥ ཱ་ལ་མི་ ་ ེབས་ ེས། ཡ་ ་ འི་འ ་ཁང་ མས་ ་ ་ཡི་བཀའ་བ གས། ཁོ་གཉིས་
ི་ལག་རོགས་ལའང་ཡོ་ཧ་ནན་ཡོད་པ་དང་། ༦ ིང་ ན་ཐམས་ཅད་བ ད་ནས་ ཱ་ཕོའི་བར་ ་ ེབས། དེ་ ་
ང་ ོན་པ་ ན་མ་མིང་ལ་ ཱར་ཡེ་ ་ ་བའི་ གས་མཁན་ཞིག་དང་འ ད། ༧ མི་འདི་ནི་ ན་ ་ས་གནས་
ི་ བ་སེར་གེ ་པ ་ ་ ་བ་དང་མཉམ་ ་ཡོད། སེར་གེ ་པ ་ ་ནི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོས་བར་ན་
ཱ་དང་ ་ ལ་གཉིས་བོས། ་མཚན་ནི། ཁོས་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་འདོད་པ་ཡིན། ༨ འོན་ ང་ གས་མཁན་

ཨེ་ལི་ ཱ་ ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་ལ།༼དེའི་མིང་དོན་བ ར་ ས་ན། གས་མཁན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ མི་དེས་
ི་དཔོན་ ིས་བདེན་པའི་བཀའ་ལ་དད་སེམས་ ེད་པར་བཀག་འགོག་ ས། ༩ ་ ལ་ ི་མིང་གཞན་ལ་ཕོལ་

ལོལ་ཟེར་ཞིང་། ཁོ་རང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁེངས་ནས། ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་མིག་ཅེ་རེར་ ་བཞིན། ༡༠ འདི་
ད་ ། ངན་དང་གཡོ་ ས་ཁེངས་པ། གདོན་འ ེའི་ ། ང་བདེན་ཐམས་ཅད་ ི་ད ་བོ་ ོད་ ིས་གཙ་བོའི་

བཀའ་བཟང་བོ་ལ་བར་ ་གཅོད་པ་ད་ ང་མཚམས་མི་འཇོག་གམ། ༡༡ ད་ ་གཙ་བོའི་ ག་ ོད་ ི་ ེང་ ་
ཕོག་པས། ོད་ཞར་ཏེ་གནས་ བས་ ་ཉི་མའི་འོད་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས་པས། ཁོའི་མིག་ ད་ཅིག་

་མོག་པོར་ ར་ཏེ། ོགས་བཞིར་ ོབ་ཅིང་གཞན་ཁོའི་ལག་པར་འ ་བར་ ་བ་ ེད། ༡༢ ི་ བ་ ིས་མཛད་
པ་དེ་མཐོང་ནས། གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར་ཏེ་དད་སེམས་ ེས་སོ༎

༡༣ ཕོལ་ལོལ་དང་ཁོའི་འཁོར་ མས་པ་ཕོག་ནས་ ་ལ་བ ད་དེ། ཱམ་ཕིལ་ ལ་ཡའི་པེར་གེ་ ་བར་སོང་
བ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་ཁོ་ཚ་དང་ ལ་ནས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ིར་ལོག ༡༤ ཁོ་ཚ་པེར་གེ་དང་ ལ་ནས་པི་སིད་ ལ་

ི་ཨན་ཏི་ཡོག་ ་སོང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་འ ་ཁང་ ་སོང་ནས་སར་བ ད་དེ། ༡༥ བཀའ་ ིམས་དང་
ང་ ོན་པའི་མདོ་བ གས་ཚར་བ་ན། འ ་ཁང་གི་གཉེར་བས་མི་བཏང་ནས། ཁོ་གཉིས་ལ། ན་ ་གཉིས་

ལེགས། མི་སེར་ མས་ལ་ ལ་བའི་གཏམ་ཅི་ཡོད་ན་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༡༦ ཕོལ་ལོལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ལག་བ ་
ཞིག་བཏང་ ེས། འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བ་དང་ ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཉོན་ཅིག
༡༧ ད ི་སི་རལ་ ི་ ་འདིས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་བདམས་པ་ཡིན་ལ། དམངས་ མས་ ིས་ཨེ་ཇིབ་ ་གནས་
གཡར་བའི་ཚ་ན་ཁོ་ཚ་མཐོ་ ་བཏེགས་ཤིང་། མ ་ ས་ ན་པའི་ ག་གིས། ཁོ་ཚ་ ལ་ཁབ་ཏེ་ནས་ ིར་ ིད་
འོངས་པ་ཡིན། ༡༨ ཡང་ཐང་ ོང་ ་ལོ་བཞི་བ ་ཙམ་ལ་ཁོ་ཚར་བཟོད་ ོམ་༼ཡང་ན། གསོ་ ོང་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽གནང་བ་དང་། ༡༩ ཀན་ཨན་ ལ་ ་རིགས་ ེ་བ ན་ ི་མི་ མས་མེད་པར་ ས་ནས། ལ་དེ་
ཁོ་ཚར་ནོར་ ལ་ ་བགོས་པ་ཡིན། ༢༠ དེའི་ ེས་ ་ ང་ ོན་པ་ ་ ་ཨེལ་ ི་བར་ ། ཁོ་ཚ་ལ་ ིམས་དཔོན་
བ ོས་ནས་ལོ་བཞི་བ ་ ་བ ་ཙམ་འགོར། ༢༡ དེའི་ ེས་ ་ཁོ་ཚས་ ལ་པོ་ཞིག་མཁོ་ཞེས་ ས་པས། ་ཡིས་
བེན་ ཱ་མིན་པའི་རིགས་ ེ་ལས་ཁིས་ ི་ ་ ་ ལ་ཁོ་ཚར་གནང་ཞིང་། ལོ་བཞི་བ ར་ ལ་པོ་ ས། ༢༢ ་ ལ་
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གོ་གནས་ལས་ཕབ་ ེས། ་བིད་དེ་དག་གི་ ལ་པོར་བ ོས་པ་དང་། ཁོ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་ཆེད་འདི་ ད་
། བདག་གིས་ཡེ་ཤའི་ ་ ་བིད་བཙལ་བ་ཡིན་ལ། ཁོ་ནི་བདག་གི་འདོད་ ོ་དང་མ ན་ཞིང་། ་བ་ཅི་བ བ་
ང་བདག་གི་དགོངས་གཞི་བཞིན་ ེད་པ་ཞིག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༢༣ ེས་ ་འདིའི་ ེས་རབས་པའི་ ོད་ནས།
་ཡིས་ ོན་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ བས་མགོན་ཞིག་བ ོས། དེ་ནི་ཡེ་ ་ཡིན་ནོ༎

༢༤ ཁོང་མ་ ོན་པའི་ཡར་ ོན་ལ། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ད ི་སི་རལ་བའི་དམངས་ མས་ལ་འ ོད་བཤགས་ ི་ ས་
གསོལ་བའི་བཀའ་བ གས། ༢༥ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་རང་གི་མི་ཚའི་བ ོད་ལམ་ ོགས་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། འདི་

ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ང་ནི་ ་རེད་ མ་པ་ཡིན། ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་མིན་ཏེ། ངའི་ ེས་ ་ ེས་ ་ཞིག་འ ོན་པར་
འ ར་ལ། ང་ནི་ཁོང་གི་ གས་ མ་ ི་ མ་ཐིག་ ོལ་བ་ལའང་མི་འོས་ཞེས་ ས།

༢༦ ན་ ་ མ་པ། ཨབ་ ཱ་ཧམ་ ི་ ་ ད་དང་། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་གནས་ཤིང་ ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་
མཁན་ མ་པ། འཇིག་ ེན་ ོབ་ ེད་ ི་བཀའ་འདི་ནི་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བ་ཡིན། ༢༧ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་གནས་
པའི་མི་དག་དང་དེ་དག་གི་འགོ་བ་ མས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་ལ། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་རེ་རེར་
འདོན་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་མདོའི་དོན་མ་གོ་བས། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ོག་གི་ཉེས་ ིམས་བཅད་དེ། ང་ ོན་
པའི་ ང་བ ན་མངོན་ ར་ ེད་ ་བ ག ༢༨ ཁོང་ལ་ ོག་ ིམས་གཅོད་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་མ་ ེད་

ང་། པི་ལ་ ར་ལ་ ་བ་ ས་ཏེ་ཁོང་ཉིད་ད ོང་བ་ཡིན། ༢༩ མདོ་ ་ཁོང་གི་ ོར་བ ན་པའི་བཀའ་ མས་
བ་ ེས། ཁོང་ཉིད་ཤིང་གི་ ེ་ནས་ ངས་ཏེ་ ར་ ང་ ་བ ག ༣༠ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་ལས་
ར་གསོན་ ་བ ག ༣༡ གལ་ལིལ་ ལ་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ལ་འོངས་པའི་མི་ མས་ ིས་

ཉིན་འགའ་ལ་ཁོང་མཇལ་བས། མི་འདི་དག་ནི་ད་ ་དམངས་ ོད་ ་ཡོད་ཅིང་ཁོང་གི་ ོར་ང་ཚ་ལ་དཔང་
བོ་ ེད་མཁན་ཡིན། ༣༢ ངེད་ཅག་གིས་ ོ་ཚར་གཏམ་བཟང་བོ་ཞིག་བ ག་པར་ ་ ེ། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཕ་
མེས་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་བཀའ་དེ་ཡིན། ༣༣ ཡེ་ ་ ར་གསོན་པར་ ར་ནས། ་ཡིས་ངེད་ཅག་ཁོང་གི་ ་
དང་ ་མོར་ ར་ཞེས་ག ང་བ་ཏེ་མངོན་ ར་ ེད་ ་བ ག ག ང་མ ར་ ི་རབ་ ེད་གཉིས་པར། ོད་ནི་
བདག་གི་ ་ཡིན་ཏེ། དེ་རིང་བདག་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ། ༣༤ ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་

་བ ག་ ེས། ར་འཇིག་པར་མི་འ ར་བའི་ ལ་ནི་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ་བིད་ལ་ཁས་ལེན་ ས་པའི་
གཙང་ཞིང་བ ན་པའི་ ིན་ བས་དེ་ ོད་ཅག་ལ་བ ོལ་བར་ངེས་ཞེས་དང་། ༣༥ ཡང་ག ང་མ ར་ ི་རབ་

ེད་གཞན་ཞིག་ ། ོད་ ིས་ ོད་ ི་དམ་པ་དེ་འཇིག་པར་ ེད་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་པ་དེའོ༎ ༣༦ ་བིད་
འཚ་ཞིང་གཞེས་པའི་ ས་ བས་ ་ ་ཡི་དགོངས་པ་ ར་ ད་པ་དང་། གཉིད་ ེས་༼ཡང་ན། ་བིད་ ིས་ ་
ཡི་དགོངས་གཞི་ ར། ཁོའི་ ས་ བས་ ་མི་ མས་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་ ེས་གཉིད་པར་ ར།༽ཁོའི་མེས་པོའི་
སར་སོང་ཞིང་། འཇིག་པར་ ར་བ་ནི་ཁོའི་ ས་བོ་ཡིན། ༣༧ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ་
བ ག་པ་དེ་ཁོ་ན་ནི་འཇིག་པར་ ར་བ་མ་མཐོང་ངོ་༎ ༣༨ དེ་བས་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་དགོས་
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པ་ཞིག་ལ། ཉེས་པ་སེལ་བའི་བཀའ་ནི་ ེས་ ་འདི་ལས་འ ང་བ་ཡིན། ༣༩ ོད་ཅག་གིས་མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་
ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་མ་ཐོབ་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ནི། ེས་ ་འདི་ལ་དད་སེམས་ ས་ན་ ང་བདེན་
འཐོབ་པར་འ ར། ༤༠ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ངེས་པར་ ་གཟབ་དགོས་ཏེ། ང་ ོན་པའི་མདོ་ ་གསལ་བ་དེ་

ོད་ཅག་གི་ ེང་ལ་ ིན་ ་འ ག་མི་ ང་། ༤༡ དེ་གང་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ང་ ལ་དང་ ན་པ་ ོད་
ཅག་གིས་ ོས་དང་། ོད་ཅག་ངོ་མཚར་བར་འ ར། མེད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་འཚ་བའི་

ས་ ། བདག་གིས་འ ིན་ལས་གང་ཞིག་བ བས་པར་ མས་གཞན་ ིས་ ོད་ཚར་བཤད་ ང་། ོད་ཅག་
ནམ་ཡང་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ཞེས་ ས་སོ༎

༤༢ བར་ན་ ཱ་དང་ཕོལ་ལོལ་གཉིས་འ ་ཁང་ལས་ ོར་ ད་པ་ན། མི་ མས་ ིས་ཁོ་གཉིས་ལ། ངལ་གསོའི་
ཉིན་ ེས་མར་ཡང་ཁོ་ཚ་ལ་དེའི་ ོར་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༤༣ འ ་ཚགས་ ོལ་ ེས། ཡ་ ་ ་བ་དང་ ག་
བསམ་ མ་པར་དག་པའི་ཡ་ ་ འི་ཆོས་ གས་པ་ ོར་ཞིག་ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་བའི་ ེས་འ ངས་པ་དང་།
ཁོ་གཉིས་ ིས་དེ་དག་ལ་བཀའ་འཆད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ངེས་པར་ ་ ་ཡི་ ིན་ བས་ ི་ ོད་ ་བ ན་དགོས་
ཞེས་ མ་མ་ ས། ༤༤ ངལ་གསོའི་ཉིན་ ེས་མར། མཁར་ཡོངས་ ི་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་ ིར་
འ ས་ ང་། ༤༥ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་མི་དེ་འ ་མང་བ་མཐོང་ནས་ ག་དོག་ ེས་ཏེ། ཕོལ་ལོལ་བཤད་པའི་
གཏམ་ལ་ཆེད་ ་ ོད་པ་ ས་ཤིང་ ར་བ་བཏབ། ༤༦ ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་ ཱས་ ིང་ ོབས་བ ེད་དེ་འདི་

ད་ ། ་ཡི་བཀའ་ནི་ ོད་ཚར་བཤད་ན་འོས་ ང་། ོད་ཅག་གིས་བཀའ་འདི་མ་འདོད་ཅིང་རང་ཉིད་ལ་
གཏན་གནས་འཐོབ་མི་འོས་པར་ཐག་གིས་བཅད་པས། ངེད་ཅག་ ི་བ་ མས་ ོད་ ་སོང་བ་ཡིན། ༤༧ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོན་གཙ་བོས་ངེད་ཅག་ལ། བདག་གིས་ ོད་ ི་བའི་འོད་ ་མཛད་ཟིན་པས། ོད་ ིས་སའི་མཐའ་
ལ་ ག་པའི་བར་ ་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་འདི་བ ག་ཤིག་ཅེས་ག ངས།

༤༨ ི་བ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་དགའ་ ེ། ་ཡི་བཀའ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་བ་དང་། མཐའ་མེད་
པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་བ ོས་པའི་མི་ མས་ ིས་དད་སེམས་ ས། ༤༩ དེ་ ར་གཙ་བོའི་བཀའ་ནི་ ལ་དེ་

་ བ་པར་ ར། ༥༠ འོན་ ང་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་བ ར་ཞིང་བ ི་བའི་ ད་མེད་དང་མཁར་ནང་གི་
ད་ གས་ཆེ་བའི་མི་ མས་ལ་ངན་ ལ་ ས་ཏེ། ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་ ཱ་གཉིས་ཁོ་ཚའི་མངའ་ཁོངས་ནས་

བཙན་ ིས་བ ད། ༥༡ ཁོ་གཉིས་ ིས་མི་ མས་ལ་ཁ་ ོགས་ནས་ ང་བའི་ ལ་ གས་ ེས། ཨི་ཀོན་ ་སོང་
ཡང་། ༥༢ ེས་འ ང་པ་ མས་ ི་སེམས་དགའ་ ོད་ཁེངས་པར་མ་ཟད། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ང་
ཁེངས་འ ག་གོ།

༡༤ ཨི་ཀོན་ ་ཁོ་གཉིས་མཉམ་ ་ཡ་ ་ འི་འ ་ཁང་ ་འ ལ་ནས་བཀའ་བཤད་པས། ཡ་ ་ ་བ་
དང་ཧེ་ལེན་པ་མང་པོར་དད་སེམས་ ེས། ༢ འོན་ ང་། ེས་ ་ གས་མི་འདོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་

དག་གིས་ ི་བ་ མས་ལ་ངན་ ལ་ ས་ནས། དེ་དག་སེམས་ནས་ ན་ ་ལ་ཞེ་ ང་བར་ ས། ༣ ཁོ་གཉིས་དེ་ ་
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ཉིན་མང་པོར་བ ད་དེ། གཙ་བོ་བ ེན་ནས་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་བཀའ་བཤད་པ་དང་། གཙ་བོས་ ང་ཁོང་
གི་ ིན་ བས་ ན་པའི་བཀའ་ལ་དཔང་བོ་ ་ ིར། དེ་དག་གི་ལག་པ་བ ད་ནས་ གས་དང་འ ིན་ལས་ངོ་
མཚར་ཅན་མང་ ་མཛད། ༤ ོང་ ེར་ནང་གི་མི་ མས་ ོགས་ཁག་གཉིས་ ་ ེས་ཏེ། འགའ་ཞིག་ཡ་ ་ འི་

ོགས་ ་ ར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ ་ཚབ་ ི་ ོགས་ ་ ར། ༥ དེའི་ཚ། ི་བ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་དང་། དེ་དག་
གི་འགོ་བ་བཅས་ ིས་ ་ཚབ་གཉིས་ ོ་ཡིས་བ ས་ ོད་ ་ ེས་ཆར་གཞི་བཀོད། ༦ ་ཚབ་གཉིས་ ིས་དེ་ཤེས་
ནས། ཱ་ཀ་ཨོན་ ི་མཁར་ལིས་ ་དང་། དེར་ ཱེའི་དང་། དེའི་མཐར་འཁོར་ ་ ོས་ནས། ༧ དེ་ ་འ ིན་བཟང་
བ གས།

༨ ལིས་ ་མཁར་ནང་ ་ ང་བ་གཉིས་ལ་ གས་མེད་པ་ ེ། ེས་མ་ཉིད་ནས་ཞ་བོ་ཡིན་ཞིང་བ ོད་མ་
ོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། ༩ ཕོལ་ལོལ་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་ བས། ཕོལ་ལོལ་ ི་མིག་ཅེ་ཅེར་ཁོ་ལ་བ ས་པས། ཁོ་

ལ་སོས་ཆོག་པས་དད་སེམས་ཡོད་པ་ཤེས་ནས། ༡༠ ད་ཆེན་པོས་ ོད་ ང་བ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་འ ེང་
བར་ ིས་ཞེས་ ས་པས། མི་དེ་ཡར་ལངས་ནས་མཆོང་ཞིང་འ ོ་ཡང་ བ་པར་ ར། ༡༡ མི་ མས་ ིས་ཕོལ་
ལོལ་དེ་ ར་བ བས་པ་མཐོང་ནས། ལི་ ་ཨོན་ ད་ ིས་འདི་ ད་ ། ་མིའི་ག གས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ ོད་

་ ོན་ཞེས་ཟེར། ༡༢ བར་ན་ ཱའི་མིང་ལ་ ་པེ་ཏེར་དང་། ཕོལ་ལོལ་ནི་ ་བའི་བདག་པོ་ཡིན་པས་མེར་ ་
རི་ཞེས་བཏགས། ༡༣ མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཡོད་པའི་ ་པེ་ཏེར་མཆོད་ཁང་གི་མཆོད་དཔོན་དེས་བ་ ང་ ིད་
ཅིང་། མེ་ཏོག་བ ང་ནས་ ོ་ཁར་འོངས་ནས། མི་ཚགས་དང་མཉམ་ ་ ་ཚབ་གཉིས་ལ་མཆོད་པ་ ལ། ༡༤ ་
ཚབ་བར་ན་ ཱ་དང་ཕོལ་ལོལ་གཉིས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས། ོད་གོས་གཤགས་ཤིང་མི་ མས་ ི་ད ས་ ་མཆོང་
ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ༡༥ ེས་ ་ མ་པ། ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ ེད་པ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ ང་མི་ཡིན་
པས་ ོད་ཅག་དང་རང་བཞིན་གཅིག་གོ། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་འ ིན་བཟང་ ོག་པ་ནི། ོད་ཅག་ ིང་བོ་
མེད་པའི་དོན་འདི་དག་དང་ ལ་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི། ་མཚ་དང་། དེའི་ནང་གི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་
འགོད་མཁན་ ི་གཏན་གནས་ ་དེའི་ ོགས་ ་འཁོར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༡༦ ཁོང་གིས་ ོན་ ི་མི་རབས་དེ་
དག་ ། ལ་ ེ་སོ་སོར་རང་རང་གི་བཀའ་བཞིན་ ོད་ ་བ ག ༡༧ ཡིན་ནའང་། རང་གི་ཆེད་ ་བདེན་པའི་
དཔང་བོའང་མང་ ་བ ན་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ན་པར་ ིན་ བས་གནང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ནས་ཆར་
ཕབ་པ་དང་། ལོ་ལེགས་འ ང་ ་བ ག་ ེ་ ོད་ཅག་ལ་བཟའ་བ ང་མོད་ཅིང་སེམས་པ་ ོ་ ་བ ག་ཅེས་

ས། ༡༨ ཁོ་གཉིས་ ིས་དེ་ ར་བཤད་ཅིང་། མི་ མས་བཀག་ ེ་ཁོ་གཉིས་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ ་མ་བ ག་གོ།
༡༩ འོན་ ང་ཡ་ ་ ་བ་འགའ་ཞིག་ཨན་ ི་ཡོག་དང་ཨི་ཀོན་ནས་འོངས་ཏེ། མི་ མས་ལ་ངན་ ལ་ ས་

ནས་ཕོལ་ལོལ་ ོ་ཡིས་བ ང་བ་དང་། ཁོ་རང་ཤི་བར་ མ་ནས་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ད། ༢༠ ེས་འ ང་པ་
མས་ ིས་ཁོའི་མཐའ་ནས་བ ོར་འ ག་པ་ན། ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་མཁར་ནང་ ་སོང་། ི་ཉིན་བར་ན་ ཱ་ལ་

འ ོགས་ནས་དེར་ ཱེ་ ་སོང་ངོ་༎ ༢༡ མཁར་དེ་ ་འ ིན་བཟང་བ གས་ཏེ་མི་འགའ་ཞིག་ ེས་འ ང་པ་ ་
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ར་ ེས། ལིས་ ་དང་། ཨི་ཀོན་དང་། ཨན་ ི་ཡོག་ ་སོང་། ༢༢ ེས་འ ང་པ་ མས་ ི་སེམས་མི་འ ར་བའི་
ཆེད་ ། དེ་ཚར་བཀའ་ལ་དད་སེམས་བ ན་པོ་ ེད་དགོས་པའི་ ལ་འདེད་ལ། འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ནམ་
མཁའི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་ན། དཀའ་ལས་མང་པོ་ ང་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༣ ཁོ་གཉིས་ ིས་ཆོས་ཚགས་སོ་སོའི་

ོད་ ་ ན་པོ་རེ་བ ོས་ ེས། ང་གནས་ ང་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ། དེ་དག་ནི་དད་སེམས་ ེད་སའི་གཙ་
བོ་ལ་ ད། ༢༤ དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་ ཱི་སིད་བ ད་ནས་ ཱམ་ཕིལ་ ་ ེབས་པ་དང་། ༢༥ པེར་ཀེ་ ་བཀའ་བཤད་

ེས་ཨ་ཏལ་ ཱ་ ་མར་སོང་ ེ། ༢༦ དེ་ནས་ ར་བ ད་དེ་ཨན་ཏི་ཡོག་ ་སོང་། དང་ཐོག་ཁོ་གཉིས་ལ་གནས་
འདི་ནས་མི་ མས་ ི་རེ་བཅོལ་ ར་ ་ཡི་ ིན་ བས་ཐོབ་ནས། ད་ འི་མཛད་འ ིན་འདི་ མས་བ བ་པར་
བཏང་བ་ཡིན། ༢༧ དེ་ ་ ེབས་པ་ན། མི་མང་དང་ཆོས་ཚགས་དག་ ན་ ་བ ས་ནས་ ་ཡིས་ཁོ་གཉིས་ལ་
བ ེན་ནས་མཛད་པ་ཅི་བ ངས་པ་དང་། ་ཡིས་ ི་བ་ མས་བཀའ་ལ་འ ག་པའི་དད་སེམས་ ོ་ཇི་ ར་ ེ་
བའི་ ལ་བཤད། ༢༨ ཁོ་གཉིས་དེ་ ་ ེས་འ ང་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉིན་མང་པོར་བ ད་དོ༎

༡༥ མི་འགའ་ཞིག་ཡ་ ་ ་བ་ནས་མར་འོངས་ནས། ན་ ་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་མོ་ཤེའི་ གས་
ར་ད ེ་ ན་མ་བཅད་ན་ ོབ་པར་མི་འ ར་ཞེས་ ོབ་ ོན་ ས་པས། ༢ ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་ ཱ་

གཉིས་ ིས་དེ་དག་དང་ ོད་པ་ཆེ་ཆེར་ ས་ཤིང་། མཐར་ ེས་འ ང་པའི་ཚགས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་
ཱ། དེ་མིན་ཆོས་ཚགས་ལས་མི་འགའ་ཞིག་ ོད་པ་དེའི་ ོར་ ་ཚབ་དང་ ན་པོ་ མས་ལ་འ ི་ ིར་ཡར་ཡེ་
་ ་ལེམ་ ་གཏང་བར་ཐག་གིས་བཅད་དེ། ༣ ཆོས་ཚགས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལམ་ལ་ ེལ་མ་ ས། ཁོ་ཚས་ཕེ་ནི་ཀེ་

དང་ ཱ་མར་ཡ་བ ད་ནས་སོང་ཞིང་། ག་ས་གང་ ་ ི་བ་ མས་གཙ་བོའི་ ེས་ ་ གས་པའི་གནས་ ལ་དེ་
བ གས་པས། ན་ ་ མས་ཤིན་ ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ ར། ༤ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ེབས་པ་ན། ཆོས་ཚགས་དང་

་ཚབ། དེ་མིན་ ན་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ེ་ལེན་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚས་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་མཛད་པ་ཅི་
བ ངས་པའི་ ལ་བཤད་པ་ལ། ༥ ཕ་ ་ཤི་བའི་ ེས་འ ག་བ་འགའ་ཞིག་ཡར་ལངས་ནས། འདི་ ད་ ། ི་
བ་ མས་ ི་ད ེ་ ན་བཅད་དགོས་ལ། དེ་ཚར་མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ ལ་བཞིན་བ ང་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་

ས།
༦ ་ཚབ་དང་ ན་པོ་ མས་འ ས་ནས་དེའི་ ོར་ལ་ ོས་ ས་ཤིང་། ༧ ོད་ ེང་མང་ ་ ས་ནས་ ས་

རིང་པོ་འགོར་བ་ན། པེ་ ོ་ཡར་ལངས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ་ཡིས་
ི་བ་ མས་ལ་ངའི་ངག་ནས་འ ིན་བཟང་ཐོས་ཤིང་དད་སེམས་ ེ་ཆེད། ཁོང་གིས་ ་མོ་ནས་ ོད་ མས་ ི་
ོད་ནས་ང་རང་བདམས་པ་ཡིན་ནོ། ༨ མི་སེམས་མ ེན་པའི་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་ཇི་ ར་གནང་བ་བཞིན། དེ་

དག་གིའང་དཔང་བོ་མཛད་ཅིང་དེ་དག་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བ ལ། ༩ ཡང་ཁོང་གིས་ང་ཚ་དང་ཁོ་ མས་
ི་བར་ ་ ད་པར་ཅི་ཡང་མ་ ེ་བར། དད་སེམས་ཡོད་པར་གཞིགས་ནས་དེ་དག་གི་སེམས་གཙང་བར་ ས་

སོ། ༡༠ འོ་ན། ད་ ་ཅིའི་ ིར་ ོད་ཚས་ ་ཡི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་དང་ངེད་ཅག་གིས་
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འ ར་ ་མ་བཟོད་པའི་ ར་བོ་དེ་ ེས་འ ང་པ་ མས་ ི་གཉའ་ ་འཇོག་པ་ཡིན། ༡༡ ངེད་ཅག་ ང་དེ་དག་
དང་འ ་བར། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ིན་ བས་ལ་བ ེན་ནས་བ བས་པ་ཡིན། འདི་ལ་ངེད་ཅག་ཡིད་ཆེས་སོ་ཞེས་

ས། ༡༢ མི་ མས་ ིས་ཅི་ཡང་མི་ ་བར། བར་ན་ ཱ་དང་ཕོལ་ལོལ་ ་ཡིས་ཁོ་ཚ་བ ད་ནས་ ི་བ་ མས་ ི་
ོད་ ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དང་མཛད་འ ིན་ཅི་བ ངས་པ་ལ་ཉན་ནས་བ ད། ༡༣ ཁོ་ཚས་བཤད་མཚམས་

བཞག་ ེས། ཡ་ཀོབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ན་ ་ མ་པ། ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༡༤ ཤི་མོན་ ིས་ ་ཡིས་ཐོག་མར་ ི་བ་
མས་ལ་ཇི་ ར་ ན་ ིས་གཟིགས་ཏེ། དེ་དག་གི་ ོད་ནས་མི་སེར་བདམས་ནས་རང་གི་མཚན་འོག་ ་བ ག་

པའི་ ལ་ཞིབ་ ་བཤད་ ང་ལ། ༡༥ དེ་ནི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ ང་བ ན་དང་མ ན་ཏེ། ༡༦ མདོ་ ་བཀོད་
པ་ཇི་བཞིན་ནོ༎ དེ་གང་ཞེ་ན། བདག་ ིར་ལོག་ ེ། ་བིད་ ི་ ར་མཆོག་འ ེལ་ཟིན་པ་དེ་ ར་གསོ་ཞིང་།

ད་བར་ ར་བ་དེ་ ར་ ིག་ ེ། ང་ཡིས་དེ་དག་བ ར་གསོ་ ེད་ངེས། ༡༧ ལ་ ་ ས་པ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་
འཚལ་ངེས་ལ། བདག་གི་མཚན་ ི་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་ཐོས་ནས་གཙ་བོ་ལགས་འདི་ཐམས་ཅད་ ས་ ིན་
པ་ཡིན་ཞེས་ ེ་ངེས། ༡༨ བཀའ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས། མཛད་པ་དེ་གསལ་བར་མཛད་མཁན་ ི་
གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༩ དེ་བས། ངའི་བསམ་ ལ་ ར་ན། ་ཡི་ ེས་ ་ གས་པའི་ ི་བ་ མས་ ག་ལ་
མ་ ར་བར། ༢༠ ཡི་གེའི་ལམ་ནས་དེ་དག་ལ། འ ་ ར་ ལ་བའི་མི་གཙང་བ་བཟའ་བ་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་
པ་དང་། ེ་བགགས་ཏེ་བསད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་འ ང་བ་སོགས་གཏན་འགོག་ ེད་དགོས་པར་བ ོས་
པས་ཆོག་གོ་ མ། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མོ་ཤེའི་མདོ་ནི་མཁར་སོ་སོར་གཞན་ ིས་འཆད་ཅིང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་
མོ་རེ་རེར་འ ་ཁང་ ་འདོན་ ིན་མཆིས་སོ་ཞེས་ ས།

༢༢ དེའི་ཚ། ་ཚབ་དང་ ན་པོ། དེ་མིན་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ོད་ནས་མི་འགའ་བདམས་ནས།
དེ་དག་ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་ ཱ་ལ་འ ོགས་ནས་ཨན་ཏི་ ཱ་ ལ་ཡོག་ ་འ ོ་བར་ ོ་གཅིག་མ ན་ ང་བས།

ཱར་ས་ ཱ་ ་བའི་ ་ ་དང་སི་ ཱ་གཉིས་བདམས། དེ་གཉིས་ནི་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ནས་འགོ་བ་ཡིན་ནོ༎
༢༣ དེ་ནས་འ ིན་ཡིག་དེ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ད་པ་དང་། དེའི་ནང་དོན་ནི། ་ཚབ་དང་ ན་པོར་ ར་བའི་

ན་ ་ མས་ ིས་ཨན་ཏི་ཡོག་དང་། སིར་ཡ་དང་། ཀ་ལིག་ ་གནས་པའི་ ི་བའི་ ན་ ་ མས་ལ་ཁམས་
བདེ་འ ི་བ་དང་ཆབས་ཅིག ༢༤ ངེད་ཅག་གིས་ཐོས་པ་ ར་ན། ང་ཚའི་ ལ་འདི་ནས་ཡོང་བའི་མི་འགའ་
ཞིག་གིས་གཏམ་ ི་ ོར་བས་ ོད་ཅག་ད གས་ཤིང་། ོད་ཅག་གི་སེམས་བ ས་སོ་ཟེར།༼ཞལ་ཆད་ ིང་བར་
མཚམས་འདིར། ོད་ཅག་གིས་ད ེ་ ན་གཅོད་དགོས། མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་བ ི་དགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
དོན་ངོ་མར། དེ་ནི་ངེད་ཅག་གིས་བ ོས་པ་མིན་པས། ༢༥ ངེད་ཅག་གིས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་མི་འགའ་
ཞིག་བདམས་ཤིང་། དེ་དག་ངེད་ཅག་གིས་ ིང་ནས་གཅེས་པའི་བར་ན་ ཱ་དང་ཕོལ་ལོལ་གཉིས་ ི་ ོགས་ ་

ོད་ཅག་གི་ ོགས་ ་བཏང་ཡོད། ༢༦ མི་འདི་གཉིས་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ཆེད་
་ ོག་འདོར་ ས་པ་གཉིས་ཡིན་པས། ༢༧ ངེད་ཅག་གིས་ ་ ་དང་སི་ ཱ་གཉིས་བཏང་ཡོད་ཅིང་། དེ་གཉིས་
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ིས་ ང་དོན་དེ་དངོས་ ་བཤད་པར་འ ར། ༢༨ དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་ངེད་ཅག་གི་ གས་སེམས་གཅིག་
་མ ན་ནས། ར་བོ་ ི་མོ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་མི་འགེལ་བར་ ས་ཡོད་ ང་། དོན་འགའ་ཞིག་ངེས་པར་ ་

བ ང་དགོས་ཏེ། ༢༩ དེ་ནི་འ ་ ་ལ་ ལ་བའི་ཟས་དང་། ེ་བགགས་ནས་བསད་པའི་ ོ་ གས་ ི་ ག་དང་།
ལོག་པར་གཡེམ་པ་བཅས་གཏན་ནས་ ་མི་ ང་བ་དེ་ཡིན། དོན་འདི་དག་ལ་ ོད་ཅག་རང་ཉིད་མ་འགལ་
བས་ཆོག་གོ། མཐར་ ོད་ཅག་ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་པ་དེའོ༎

༣༠ ཁོ་ཚ་ཇི་ ར་མངགས་པ་བཞིན་ཨན་ཏི་ཡོག་ ་མར་སོང་ ེ། མི་ མས་བ ས་ནས་འ ིན་ཡིག་ ད།
༣༡ མི་ མས་ ིས་དེ་ ོག་པ་དང་། འ ིན་ཡིག་གི་ ེང་ ་སེམས་གསོའི་ ད་ཆ་བཀོད་འ ག་པ་མཐོང་ནས་
དགའ་བར་ ར། ༣༢ ་ ་དང་སི་ ཱ་གཉིས་ ང་ ང་ ོན་པ་ཡིན་པས། ན་ ་ མས་ལ་ ལ་མ་མང་ ་ ས་
ཤིང་དེ་དག་གི་སེམས་བ ན་པར་ ས། ༣༣ དེར་ཉིན་འགར་བ ད་ ེས། ན་ ་ མས་ ིས་དེ་གཉིས་ ིར་
གཏོང་མཁན་ ི་གམ་ ་བདེ་བར་མངགས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ༣༤ སི་ ཱ་འ ོ་མ་འདོད་པར་
དེ་ ་བ ད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽

༣༥ འོན་ ང་ཕོལ་ལོལ་དང་བར་ན་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ར་བཞིན་ཨན་ཏི་ཡོག་ ། མི་མང་པོ་དང་མཉམ་ ་
གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ ས་ཤིང་གཙ་བོའི་བཀའ་ ོག་གིན་བ ད།

༣༦ ཉིན་འགའི་ ེས་ ། ཕོལ་ལོལ་ ིས་བར་ན་ ཱ་ལ། ངེད་གཉིས་ ོན་ཆད་གཙ་བོའི་བཀའ་བཤད་པའི་
མཁར་ མས་ ་སོང་ནས། ན་ ་ མས་ ི་གནས་ ལ་ལ་བ འོ་ཞེས་ ས། ༣༧ བར་ན་ ཱས་མར་ ་ ་བའི་ཡོ་
ཧ་ནན་འ ིད་པར་འདོད་ ང་། ༣༨ ཕོལ་ལོལ་མར་ ་ནི་ ོན་ཆད་ ཱམ་ཕིལ་ ་ཁོ་གཉིས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ། ལས་
ཀ་བ བ་མ་འདོད་པར་སོང་བ་དེ་ ན་ནས་འ ིད་མ་འདོད་པས། ༣༩ ཁོ་གཉིས་ ི་བར་ ་ ོད་པ་ ང་ ེ་སོ་
སོར་ ེས་པར་ ར། བར་ན་ ཱས་མར་ ་ ིད་དེ་ ་ལ་བ ད་ནས་ ཱ་ཡིབ་ ་ ས་ ་སོང་། ༤༠ ཕོལ་ལོལ་ ང་
སི་ ཱ་བདམས་ཏེ། ན་ ་ མས་ ིས་ཁོ་རང་གཙ་བོའི་ ིན་ བས་ལ་བཅོལ་བ་བཞིན་ ་སོང་ངོ་༎ ༤༡ ཁོ་རང་
སིར་ ཱ་དང་ ི་ལིག་གི་ས་ཆ་སོ་སོར་སོང་ ེ། ཆོས་ཚགས་ མས་བ ན་པར་ ས་སོ༎

༡༦ ཕོལ་ལོལ་དེར་བེ་ ་ ེབས་པ་དང་། དེ་ནས་ལིས་ ་ ་སོང་། ལིས་ ་ ་མིང་ལ་ཏི་མོ་ཐེ ་ ་བའི་
ེས་འ ང་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ འི་ ད་མེད་ཅིག་གི་ ་ཡིན་

ཡང་། ཁོའི་ཕ་ནི་ཧེ་རེན་པ་ཞིག་ཡིན། ༢ ལིས་ ་དང་ཨི་ཀོན་ ི་ ན་ ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་བ ོད་པར་ ེད་པས།
༣ ཕོལ་ལོལ་ཁོ་འ ིད་འདོད་ ང་། ལ་དེ་གའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོའི་ཕ་ནི་ཧེ་རེན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་
པས། ཁོའི་ད ེ་ ན་བཅད་དོ༎ ༤ ཁོ་ཚ་མཁར་སོ་སོར་སོང་ ེ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ ་ཚབ་དང་ ན་པོ་ མས་ ིས་
གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་ ིམས་ ོལ་ ེས་འ ང་པ་ མས་ལ་ ང་ ་བ ག་པས། ༥ ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་དད་
སེམས་ ར་ལས་ཇེ་ ན་དང་། མི་ ངས་ ང་ཉིན་བཞིན་ཇེ་མང་ ་ ིན།

༦ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་ཚར་ཨེ་ཞི་ ཱ་ལ་བཀའ་འཆད་པར་མ་གནང་བས། ཱ་རིག་ ཱ་དང་ག་ ཱད་ ལ་
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བ ད་ནས། ༧ མི་སི་ཡའི་མཐའ་མཚམས་ ་ ེབས་པ་དང་། ཁོ་ཚ་དེ་ནས་ ཱི་ཏིན་ ་འ ོ་བར་བ མ་པ་ན།
ཡེ་ འི་ གས་ཉིད་ ིས་འ ོ་བར་མ་གནང་བས། ༨ ཁོ་ཚས་མི་ས་ ཱ་བཞག་ ེ་ ོ་ ཱ་ ་སོང་། ༩ ནམ་ ང་གི་

ས་ ་ཕོལ་ལོལ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ཤིག་མངོན། དེ་ནི་ ཱ་ཀེ་དོན་པ་ཞིག་ ང་ ེ། ཁོ་ལ། ོད་ ཱ་ཀེ་དོན་
་འོངས་ནས་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༠ ཕོལ་ལོལ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དེ་མཐོང་ ེས། ངེད་

ཅག་ ཱ་ཀེ་དོན་ ི་ ོགས་ ་འ ོ་བར་བ མ་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ ལ་དེ་གའི་མི་ མས་ལ་འ ིན་
བཟང་ ོག་ ིར་བོས་པར་ མ་མོ༎

༡༡ དེའི་ ིར་ངེད་ཅག་ ོ་ ཱ་ནས་ ར་བ ད་དེ། ཱ་མོ་ཐ་ ཱ་ཀེའི་ ོགས་ ་བ ོད་པ་དང་། ི་ཉིན་ནེ་ ཱ་
ཱོ་ལི་ ་ ེབས་པ་དང་། ༡༢ དེ་ནས་ཕི་ལིབ་ ཱི་ ེ། ཱ་ཀི་དོན་ ི་མཁར་ཆེས་ཆེ་བའམ། རོམ་ ི་མཐའ་མཚམས་
་གནས་པའི་མཁར་དེར་ ེབས་ནས། ངེད་ཅག་མཁར་དེར་ཉིན་འགའ་ལ་བ ད། ༡༣ ངལ་གསོའི་ཉིན་

མོར། ངེད་ཅག་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ད་དེ་ ་བོའི་འ མ་ ་སོང་བ་ཡིན། དེ་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་སའི་ས་
གནས་ཤིག་ཡོད་པ་ཤེས་པས། ངེད་ཅག་སར་བ ད་ནས་དེར་འ ས་པའི་ ད་མེད་ མས་ལ་བཀའ་བཤད་
དོ༎ ༡༤ དེར་ཐི་ ཱ་ཏིར་ ཱ་རས་ ་ ག་འཚང་བའི་ ད་མེད་ལིད་ ཱ་ ་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཐོག་མ་ནས་ ་ལ་
བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོ་མོས་གནས་ ལ་དེ་ཐོས་པ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་མོའི་སེམས་ ངས་ཏེ། ོ་ ེ་
ཞིབ་མོས་ཕོལ་ལོལ་ ི་གཏམ་ལ་ཉན་ ་བ ག ༡༥ མོ་དང་མོའི་ ིམ་མི་གང་བོས་ ས་གསོལ་ཅིང་། ངེད་ཅག་
ལ། ོད་ཅག་གིས་ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་བདེན་པར་ མ་ན།༼ཡང་ན། ོད་ཅག་གིས་ང་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ོ་
དཀར་བར་འདོད་ན།༽ ངའི་ ིམ་ ་འ ོ་རོགས་ཞེས་ ས་ཏེ། ངེད་ཅག་དེར་བཙན་ ིས་ ོད་ ་བ ག

༡༦ ེས་ ་ངེད་ཅག་ ོན་ལམ་འདེབས་སའི་ ལ་དེར་ ིན་པ་ན། གཡོག་མོ་གདོན་འ ེས་བ ང་བ་ཞིག་
དང་འ ད། ཁོ་མོས་མོ་འདེབས་པ་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་བདག་པོ་ ་ནོར་དང་ ན་པར་ ས་ཡོད། ༡༧ ཁོ་མོ་
ཕོལ་ལོལ་དང་ངེད་ཅག་གི་ ེས་དེད་ནས། འདི་ ད་ ། འདི་དག་ནི་ ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ཡིན་ལ།

ོད་ཅག་ལ་མི་ མས་ ོབ་པའི་བཀའ་ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ད་འབོད་ ེད། ༡༨ ཁོ་མོས་བ ད་མར་ཉིན་མང་
པོར་དེ་ ར་ ད་འབོད་ ས་པས། ཕོལ་ལོལ་ ན་ ང་ ེས་ཏེ་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་འ ེ་དེ་ལ། ངས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
ཀའི་མཚན་གོང་ ་བ ར་ནས། ོད་ཁོ་མོའི་ ས་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཤིག་ཅེས་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས།
འ ེ་དེ་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ ིར་ ད་དོ༎

༡༩ གཡོག་མོའི་བདག་པོ་དེས་ ་ནོར་རེག་པའི་རེ་བ་མེད་པ་མཐོང་ནས། ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ལ་གཉིས་
བ ང་ ེ། ོམ་ནང་ ་ཡོད་པའི་འགོ་བའི་གམ་ ་ ད་པ་དང་། ༢༠ ཡང་ ིམས་དཔོན་ ི་གམ་ ་ ིད་ནས།
འདི་ ད་ ། མི་འདི་དག་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མཁར་ད ག་ ིར་དང་། ༢༡ ངེད་ཅག་རོམ་པ་ མས་

ིས་དང་ ་ལེན་མི་ ང་བ་དང་ ོད་པར་མི་ ང་བའི་ ོལ་ ེལ་ ་འོང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༢༢ མི་ མས་
མཉམ་ ་ཁོ་ཚ་ལ་ ོལ་ ་འོངས་པ་དང་། ིམས་དཔོན་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ོན་པ་བ ས་ཏེ་ད ག་པས་ ོབས་ཤིག་
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ཅེས་བ ོས། ༢༣ ད ག་པས་མང་ ་ བས་ ེས། ཁོ་ཚ་བཙན་ཁང་གི་ནང་ ་བ ག་པ་དང་། བཙན་ ང་བ་
མས་ལ་ ོ་དམ་པོར་བ ང་དགོས་པར་བ ོས། ༢༤ བཙན་ ང་བ་ མས་ ིས་བཀའ་དེ་དང་ ་ ངས་ནས།

ཁོ་ཚ་བཙན་ ་བ ག་ཅིང་ ང་བ་གཉིས་ལ་ཤིང་ ོག་བ བ་ ེ་བཞག
༢༥ ནམ་ད ིལ་ཙམ་ལ། ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ལས་ ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་། ་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ་བ་ལ།

བཙན་མ་ མས་ ིས་ ང་ ་བ་ གས་ཏེ་ཉན་པར་ ེད། ༢༦ ོ་ ར་ ་ས་གཞི་འ ལ་བས། བཙན་ཁང་གི་
ང་གཞི་འ ལ་ཞིང་ ོ་ཡང་ ེས་པར་མ་ཟད། བཙན་མ་ མས་ ི་ གས་ ོག་ ང་ ོལ་བར་ ར། ༢༧ བཙན་
ང་བ་ མས་གཉིད་ལས་སད་ ེས། བཙན་ཁང་གི་ ོ་ ེ་འ ག་པ་མཐོང་ ེ། བཙན་མ་ མས་ ོས་སོང་བར་
མ་ནས་ ིས་རང་ ོག་གཅོད་པར་བ མ་པའི་ཚ། ༢༨ ཕོལ་ལོལ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། རང་ཉིད་གསོད་

པར་མ་ ེད་ཅིག ངེད་ཅག་འདིར་ཡོད་དོ་ཞེས་ ས་པས། ༢༩ བཙན་ ང་བ་ མས་ ིས་གཞན་ལ་ ོན་མེ་ ེར་
ནས་འོང་ ་བ ག་ ེ། ནང་ ་འ ལ་ནས་ ག་ ག་འདར་འདར་ངང་ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ལའི་མ ན་ ་ ས་
མོ་ས་ལ་བ གས་པ་དང་། ༣༠ ཁོ་ཚ་བཙན་ལས་ ིར་ ང་ ེ། འདི་ ད་ ། ེ་ ་ཞབས་གཉིས་ཀ ཇི་ ར་ ས་
ན་ད་གཟོད་ང་ ོབ་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས། ༣༡ ཁོ་ཚས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ཡེ་ ར་དད་སེམས་ ས་ན།

ོད་དང་ ོད་ ི་ ིམ་མི་ མས་ ོབ་ བ་ཅེས་ ས། ༣༢ ཁོ་ཚས་གཙ་བོའི་བཀའ་དེ་དང་དེའི་ ིམ་མི་གང་བོར་
བཤད་དོ༎ ༣༣ དགོང་མོ་དེའི་ ས་དེ་ལ། བཙན་ ང་བ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ིད་ནས་ ་ཁ་བ ས་པས། དེ་དང་
དེ་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ལ་དེ་མ་ཐག་ ་ ས་གསོལ་ཏོ༎ ༣༤ བཙན་ ང་བ་དེས་ཁོ་ཚ་རང་གི་ ིམ་ ་

ིད་དེ་ ོན་མོ་བཤམས། དེ་དང་དེའི་ ིམ་མི་ མས་ ིས་ ་ལ་དད་སེམས་ ས་པས། ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིང་
ོ་བར་ ར།

༣༥ ནམ་གསལ་བ་ན། ིམས་དཔོན་ ིས་ ་བ་བཏང་ནས། མི་དེ་གཉིས་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣༦ བཙན་
ང་བས་ཕོལ་ལོལ་ལ། ིམས་དཔོན་ ིས་ ོད་གཉིས་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་མི་མངགས་ ང་བས། ད་ནི་བཙན་ལས་
ད་དེ་བདེ་བར་སོངས་ཤིག་ཅེས་གཏམ་དེ་བཤད། ༣༧ ཡིན་ནའང་ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ངེད་གཉིས་ནི་རོམ་
ི་མི་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པ་མེད་པར་དེ་དག་གིས་གཞན་ ི་མ ན་ནས་ངེད་གཉིས་ལ་གཅར་ ང་ ས་ཤིང་བཙན་
་བ ག ད་ ་ཡང་ ོག་ ་ངེད་གཉིས་གཏོང་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ ར་མི་ ང་ ེ། དེ་དག་རང་ཉིད་

འོངས་ནས་ངེད་གཉིས་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་ ས། ༣༨ ་བས་གཏམ་དེ་ ིམས་དཔོན་ལ་བཤད། ིམས་དཔོན་ ིས་
རོམ་ ི་མི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཐོས་ནས་ ག་པར་ ར་བས། ༣༩ ཁོ་གཉིས་ལ་ ལ་མ་ ས་ཤིང་བཙན་ཁང་ལས་ ིར་
བཏང་ ེ། དེ་གཉིས་ ོང་ ེར་དེ་དང་ ལ་བར་ ིས་ཞེས་ ས། ༤༠ དེ་གཉིས་བཙན་ཁང་ལས་ཐོན་ ེས། ལིད་
ཡའི་ ིམ་ ་སོང་ ེ་ ན་ ་ མས་དང་འ ད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ ལ་མ་ ས་ ེས་སོང་ངོ་༎

༡༧ ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ ཱ་གཉིས་ ིས་ཨམ་ཕི་པོ་ལི་དང་ ཱ་པོ་ལོན་བ ད་ནས་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེ་ ་ ེབས་
པ་དང་། དེ་ ་ཡ་ ་ འི་འ ་ཁང་ཡོད་པས། ༢ ཕོལ་ལོལ་ ས་ ན་ ིས་གོམས་ ོལ་ ར་ནང་ ་
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འ ལ་ནས། བ ད་མར་ངལ་གསོའི་ཉིན་ག མ་ལ་ཞལ་ཆད་གཞིར་བ ང་ནས་དེ་དག་དང་ ོད་པ་ ས་པ་
དང་། ༣ ཱ་ཤི་ཀ་བ ོངས་པར་ངེས་ཤིང་། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པར་འ ར་བའི་ ལ་ཡང་གསལ་བ ོད་ ས།
དེ་མིན་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ཚར་ ོག་གིན་པ་ཡེ་ ་ ་བ་འདི་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ང་ ས། ༤ དེ་དག་
གི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོའི་ ལ་མར་ཉན་ནས། ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ ཱ་ ེས་ ་ གས། དེ་དག་གི་ ོད་ན་

ག་བསམ་ མ་པར་དག་པའི་ཧེ་རེན་པ་དང་། བ ར་བར་འོས་པའི་ ད་མེད་ ང་མི་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ༎
༥ འོན་ ང་དད་སེམས་མེད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་སེམས་ལ་ ག་དོག་ ེས་པས། ཚང་འ ས་ ི་ཇག་

པ་ ོར་ཞིག་བ ས་ནས་ ོགས་ ་བ ེབས་པ་དང་། མཁར་ཡོངས་ ི་མི་ མས་ལ་ངན་ ལ་ ས་ཏེ་ ཱ་སོན་ ི་
ིམ་ལ་ ེབས། དེ་ནི་ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ ཱ་མི་སེར་ ི་གམ་ ་འ ིད་འདོད་པ་ཡིན་ ང་། ༦ དེ་དག་གིས་མ་ ེད་

པས། ཱ་སོན་དང་དེའི་ ན་ ་ མས་ས་གནས་ ིམས་དཔོན་ ི་མ ན་ ་ ིད་ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་
། གནམ་འོག་ད གས་མཁན་དེ་དག་འདི་ འང་ ེབས་འ ག་ཅིང་། ༧ ཱ་སོན་ ིས་དེ་དག་ ིམ་ ་ ོད་

བ ག་པ་ཡིན། མི་འདི་དག་ནི་ཀེ་སའི་བཀའ་དང་འགལ་ཡོད་དེ། མིང་ལ་ཡེ་ ་ ་བའི་ ལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་
བཤད་ཅེས་ ས། ༨ མི་ མས་དང་ས་གནས་ ིམས་དཔོན་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་ ག་པར་ ར་བས། ༩ ཱ་སོན་དང་
ཁོའི་རོགས་པ་ མས་བཞག་ནས། ཁོ་གཉིས་བཏང་ངོ་༎

༡༠ དེའི་ ེས་ ་ ན་ ་ མས་ ིས་མཚན་མོའི་ ས་ ། ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ ཱ་གཉིས་ ཱེ་རོ་ ་བཏང་།
ཁོ་གཉིས་དེར་ ེབས་ནས་ཡ་ ་ འི་འ ་ཁང་གི་ནང་ ་སོང་། ༡༡ ལ་འདིའི་མི་ མས་ནི་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེ་
བ་ མས་ལ་ ད་ ་འཕགས་པས། བཀའ་འདི་དང་ ་ལེན་པར་དགའ་ཞིང་ ན་པར་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་
བ གས་ནས་བཀའ་འདིའི་བདེན་ ན་ལ་ ོག་པར་ ེད། ༡༢ དེ་བས། དེ་དག་གི་ ོད་ན་དད་སེམས་ཅན་མང་
ལ། དེའི་ ོད་ ་ཧེ་ལེན་པའི་བ ར་བར་འོས་པའི་ ད་མེད་དང་ ེས་པ་ཡང་མང་ ་ཡོད་དོ༎ ༡༣ འོན་ ང་།
ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་དང་སི་ ཱ་ ཱེ་རོ་ ་བཀའ་ ོག་གིན་པ་ཐོས་ནས། ཡང་དེ་ ་
འོངས་ཏེ་མི་ མས་ད གས་ཤིང་ངན་ ལ་ ས། ༡༤ བས་དེར་ ན་ ་ མས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ ་མཚའི་འ མ་

་བ ལ། སི་ ཱ་དང་ཏི་མོ་ཐེ ་གཉིས་ ར་བཞིན་ ་རེ་ ཱ་ ་བ ད། ༡༥ ེལ་མཁན་ མས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ཨ་
ཐེ་ནེ་བར་ ་བ ལ་ ེས། སི་ ཱ་དང་ཏི་མོ་ཐེ ་ ར་བར་ཁོའི་གམ་ ་ཤོག་ཅེས་པའི་བ ་ ེར་ནས་ ིར་ལོག

༡༦ ཕོལ་ལོལ་ཨ་ཐེ་ནེ་བར་ ་དེ་གཉིས་ལ་ ག་པའི་ཚ། མཁར་ཡོངས་ ་འ ་ ས་ཁེངས་འ ག་པ་མཐོང་
ནས་སེམས་འཚབ་པར་ ར་བས། ༡༧ འ ་ཁང་ ་ཡ་ ་ ་བ་དང་། ག་བསམ་ མ་པར་དག་པ་ མས་དང་།
དེ་མིན་ཉིན་ ན་ ོམ་ ང་ ་འ ད་པ་ མས་དང་ ོད་པ་ ས། ༡༨ ཨེ་པི་ ར་དང་ ོ་ཨི་ཀེའི་ ་བ་འཛན་
མཁན་འགའ་རེས་ ང་ཁོ་དང་ ོད་པ་ ས་ཤིང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཉོག་གཏམ་ཅི་འཆད་ ིན་ཡོད་དམ་ཞེས་
ཟེར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཁོས་ ི་བའི་ ་དང་འ ེའི་ ོར་བཤད་ ིན་ཡོད་པ་འ ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་ཕོལ་
ལོལ་ཡེ་ ་ ར་གསོན་པའི་ ལ་བཤད་ ིན་ཡོད་པས་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ༡༩ དེ་དག་གིས་ཁོ་ ཱ་ལོ་པ་ ་ ་
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ིད་ནས། ོད་ ིས་འཆད་ ིན་པའི་བཀའ་གསར་བ་འདི་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་ ང་ངམ། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ོད་ ིས་བཤད་པ་དེ་དག་ངེད་ཅག་གི་ ་ལམ་ ་ངོ་མཚར་ཆེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་དེའི་དོན་ཤེས་པར་འདོད་

ཅེས་ ས། ༢༡ ༼ ཱ་ཐེ་ནེ་བར་བ་དང་དེ་ ་ ོད་པའི་འ ལ་བ་ མས་ ིས་དོན་གཞན་ཞིག་སེམས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། གསར་འ ར་ ་ ོམ་ནས་ཉན་འདོད་པ་ཙམ་མོ༎༽

༢༢ ཕོལ་ལོལ་ ཱ་ལོ་པ་ འི་ད ས་ ་འ ེང་ནས། འདི་ ད་ ། ཱ་ཐེ་ནེ་པ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཅག་གིས་
དོན་ཅི་བ བ་ ང་ ་དང་འ ེ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་པ་མཐོང་ ང་། ༢༣ ང་ལམ་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ོད་ཅག་གི་

ས་ ག་འ ལ་བའི་ ལ་ལ་བ ས་པ་ཡིན། ངས་མཆོད་ ི་ཞིག་མཐོང་ཞིང་། དེའི་ ེང་ ་མཚན་མི་ཤེས་པའི་
་ཞེས་བཀོད་འ ག ོད་ཅག་གིས་ངོ་མི་ཤེས་ ང་ ས་ ག་འ ལ་ས་དེ། ངས་ད་ ་ ོད་ཚར་བཤད་པར་
འོ༎ ༢༤ ཁམས་ག མ་དང་དེའི་ནང་ ་གནས་པ་ མས་འགོད་མཁན་ ི་ ་འམ། ས་དང་གནམ་ ི་བདག་པོ་

ནི། མིས་ལག་པས་བཞེངས་པའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་བ གས་མི་ ིད་ལ། ༢༥ ཅི་ཞིག་ཆད་འ ག་གོ་ མ་
ནས་ལག་པས་ཞབས་ ་ཡང་བ བ་མི་དགོས་ཏེ། ཁོང་གིས་ཚ་ ོག་དང་། ད གས་དང་། ེ་འ ོ་ མས་མི་
ཐམས་ཅད་ལ་བ ལ་བ་ཡིན། ༢༦ ཁོང་གིས་མི་གཅིག་ནས་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་ ག་ ད་ཅེས་བཀོད་འ ག༽
རིགས་ ད་ཐམས་ཅད་བཀོད་དེ་ས་ ེང་ཡོངས་ ་ བ་པར་ ས་པ་དང་། ོན་ནས་དེ་དག་གི་ཚ་ཚད་དང་

ལ་ཁོངས་གཏན་འབེབས་མཛད་ཡོད། ༢༧ དེ་ ར་ ེད་དོན་ནི་དེ་དག་ལ་ ་འཚལ་ ་འ ག་པའམ། བཙལ་
ན་ ེད་ ་འ ག་ ིར་ཡིན། དོན་ངོར་མར་ཁོང་ནི་ངེད་ཅག་མི་རེ་རེ་དང་ཁ་ཐག་མི་རིང་ ེ། ༢༨ ངེད་ཅག་གི་
འཚ་བ་དང་། ་ ོད་དང་། འཚ་གནས་སོགས་ཁོང་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་མ ར་ ོམ་མཁན་

མས་ལས་འགའ་ཞིག་གིས། ངེད་ཅག་ ང་ཁོང་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་བཞིན་ནོ༎ ༢༩ ངེད་ཅག་ནི་ ་
ལས་ ང་བ་ཡིན་ན། ་ཡི་ འི་རང་བཞིན་ནི་མིའི་ལག་ ལ་དང་། སེམས་ ི་འཆར་ ོ་ལ་བ ེན་ནས་བཟོས་
པའི་གསེར་དང་ད ལ། ོ་སོགས་ ི་ ་འ ་ཙམ་མ་ཡིན། ༣༠ འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་ ས་

། ་ཡིས་ ོག་ད ོད་མ་མཛད་ ང་། ད་ ་ ོགས་སོ་སོར་གནས་པའི་མི་ མས་ལ་འ ོད་བཤགས་ ེད་
དགོས་པར་བ ོས། ༣༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཉིན་གང་ཞིག་གཏན་འབེབས་མཛད་དེ། ཁོང་གིས་བ ོས་
པའི་ ེས་ ་དེ་ལ་བ ེ་ནས་གནམ་འོག་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ཡིན་ལ། མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་བདེན་
དཔང་ ་ཁོང་ཉིད་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པའང་ཡིན་ཞེས་ ས།

༣༢ མི་ མས་ ིས་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ཞེས་པའི་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག འ ་ ོད་ ེད་མཁན་ཡོད་དོ༎
ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ ི་གཏམ་ལ་ ར་ཉན་པར་འདོད་ཅེས་ ས་ ང་། ༣༣ ཕོལ་ལོལ་དེ་
དག་གི་ ོད་ནས་ ིར་སོང་། ༣༤ འོན་ ང་། མི་འགའ་ཞིག་ཁོ་དང་ཉེ་བར་བ ད་དེ་ ་ལ་དད་སེམས་ ར།
དེ་དག་གི་ ོད་ན་ ཱ་ལོ་པ་ འི་ ིམས་དཔོན་དི་ཨོ་ནི་སི ་དང་ད་ ཱ་རི་ ་བའི་ ད་མེད་ཅིག ད་ ང་དད་
སེམས་ ེད་མཁན་གཞན་ཡང་ ང་ངོ་༎
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༡༨ དེའི་ ེས་ ། ཕོལ་ལོལ་ ཱ་ཐེ་ནེ་དང་ ལ་ནས་ཀོ་རིན་ ་ ཱ་ ེབས། ༢ དེ་ ་ ེས་ ལ་པོན་ ་ཡིན་
པའི་ཡ་ ་ ་བ་ཨ་ ་ལ་ ་བ་དང་འ ད། ལ་པོ་ ་ལོ་དི་ ས་ཡ་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་རོམ་དང་

འ ལ་དགོས་པར་བཀའ་ཕབ་པས། ཉེ་ལམ་དེས་ ང་མ་ ིས་ ིལ་ལ་ ིད་ནས་ ཱི་ཏ་ལི་ ེབས་འ ག་པ་ལ།
ཕོལ་ལོལ་དེ་གཉིས་ ི་གམ་ ་ ིན། ༣ དེ་གཉིས་རས་ ར་བཟོ་མཁན་ཡིན་ལ། ཕོལ་ལོལ་ལས་རིགས་ ང་དེ་
གཉིས་དང་མ ན་པས། དེ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་བ ད་ཅིང་ལས་ལ་ གས། ༤ ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ ེབས་
ཐེངས་རེ་རེར། ཕོལ་ལོལ་འ ་ཁང་ ་སོང་ ེ་ ོད་པ་ ས་ནས། ཡ་ ་ ་བ་དང་ཧེ་ལེན་པ་ མས་ལ་ ལ་མ་
གཏོང་ ེད། ༥ སི་ ཱ་དང་ཏི་མོ་ཐེ ་ ཱ་ཀེ་དོན་ནས་ ེབས་པ་ནས་བ ང་། ཕོལ་ལོལ་ཆེད་ ་བཀའ་གཉེར་ཞིང་
ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ཅི་ ས་ ིས་བདེན་དཔང་ ས། ༦ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གིས་
ངོ་ ོལ་དང་། ར་འདེབས་ ས་པས། ཕོལ་ལོལ་ ོན་པ་ གས་ གས་ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གི་ཉེས་
པ་༼མ་ཡིག་ ། ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ནི་ ོད་ཅག་གི་མགོ་ཐོག་ ་འབབ་པར་འ ར་བས། ང་དང་འ ེལ་བ་
ཅི་ཡང་མེད།༼མ་ཡིག་ ། ང་ནི་གཙང་བར་གནས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དེ་རིང་ནས་བ ང་། ང་ནི་ ི་བ་ མས་

ི་ ོགས་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས་ ེས། ༧ དེ་དང་ ལ་ནས་མིང་ལ་ཐེ་ ་ ས་ཏི་ ་ ་བ་ཞིག་གི་ ིམ་ ་ ེབས། དེ་
ནི་ ་འོང་ ་བ ར་མཁན་ཞིག་ ེ། དེའི་ ིམ་ནི་འ ་ཁང་གི་ཉེ་སར་གནས། ༨ འ ་ཁང་གི་གཉེར་བ་ ་རིས་

་ ིམ་མི་དང་བཅས་པས་གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ ས་པ་དང་། ད་ ང་ཀོ་རིན་ ་བ་མང་པོས་ ང་ཉན་ནས་
དད་ཅིང་ ས་གསོལ་ཏོ༎ ༩ ནམ་ ང་གི་ ས་ ། གཙ་བོས་ཕོལ་ལོལ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ནས། ག་མི་
དགོས། གང་ ས་ ིས་འཆད་པ་ལས་ཁ་བ མས་མི་དགོས། ༡༠ བདག་ནི་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས། ་ཞིག་
གིས་ ང་ ོད་ལ་ ོལ་བ་དང་གནོད་འཚ་ ་མི་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཁར་འདིའི་ནང་ ་བདག་ལ་མི་སེར་
མང་པོ་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༡༡ ཕོལ་ལོལ་དེ་ ་ལོ་གཅིག་དང་ ་བ་ ག་ལ་བ ད་དེ། ་ཡི་བཀའ་ ིས་དེ་དག་
ལ་ ོབ་ ོན་ ས།

༡༢ གལ་ཡོན་ ་བ་ཡ་ ་ཡའི་ ི་ བ་ ་ ར་བའི་ཚ། ཡ་ ་ ་བ་ཚས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་ཕོལ་
ལོལ་ལ་ ོལ་ཅིང་། ཁོ་ ིམས་རར་ ིད་དེ། ༡༣ འདི་ ད་ ། མི་འདིས་གཞན་ལ་བཀའ་ ིམས་དང་མི་མ ན་
པར་ ་ལ་གོང་བ ར་ ་དགོས་པའི་ངན་ ལ་ ས་ཞེས་ ས། ༡༤ ཕོལ་ལོལ་ཅི་བཤད་པར་ ོམ་པ་ན། གལ་
ཡོན་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ། ོད་ཅག་ཡ་ ་ ་བ་ མ་པ། གལ་ཏེ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་དང་ངན་གཡོའི་ ་བ་

ང་ཚ། ངས་ཅིས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་ཉན་དགོས་པ་ཡིན། ༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ེང་དེ་ནི་ ད་ཆ་དང་། མིང་དང་།
ོད་ཅག་གི་བཀའ་ ིམས་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་ན། ོད་ཅག་རང་ཉིད་ ིས་ཐག་གི་ཆོད་ཅིག དོན་དེ་འ ་ངས་

འ ་གཅོད་ ེད་པར་མི་འདོད་ཅེས་ ས་ཏེ། ༡༦ ཁོས་དེ་དག་ ིམས་ར་ལས་ ིར་དེད། ༡༧ མི་ མས་ ིས་འ ་
ཁང་གི་གཉེར་བ་སོས་ཐེ་ནེ་བ ང་ནས། ིམས་རའི་མ ན་ནས་བ ང་ཡང་དོན་དེ་དག་ལ་གལ་ཡོན་ ིས་དོ་

ང་མ་ ས་སོ༎
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༡༨ ཕོལ་ལོལ་ཡང་ཉིན་འགའ་ལ་བ ད་ ེས། ན་ ་ མས་ལ་ ེས་ ག་ ལ་ཏེ། ་ལ་བ ད་ནས་སིར་
ཱའི་ ོགས་ ་སོང་བ་དང་། ིས་ཀིལ་ལ་དང་ ཱ་ ་ལ་གཉིས་ ང་ཁོ་ལ་འ ོགས་ནས་སོང་། ཁོས་སེམས་ ་

དམ་བཅའ་བཞག་པ་བཞིན་ཀེན་ ེ་ ་ ་ གས་སོ༎ ༡༩ ཨེ་ཕེ་ ་ ་ཕེབས་ ེས། ཕོལ་ལོལ་དེ་གཉིས་དེར་
བཞག་ནས། རང་ཉིད་འ ་ཁང་ ་སོང་ ེ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དང་ ོད་པ་ ས། ༢༠ མི་ མས་ ིས་ཁོ་རང་ཉིན་
འགར་ ོད་ཅིག་ཅེས་ ས་ ང་། ཁོས་ཁས་མ་ ངས་པར། ༢༡ དེ་དག་དང་ ེས་ ག་ ལ་ཅིང་། འདི་ ད་ །
གལ་ཏེ་ ་ཡིས་ང་ལ་མཆོག་མཆན་གནང་ན། ང་ ོད་ཅག་གི་ ལ་འདིར་འོང་ངེས་ཞེས་ ས་ཏེ། ་ལ་བ ད་
ནས་ཨེ་ཕེ་ ་དང་ ལ། ༢༢ ཀེ་སར་ཡ་ ་ ་ལས་བབས་ཏེ་ཡར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་ཁམས་
བདེ་འ ི་ ་ ིན་པ་དང་། དེ་ནས་མར་ཨན་ཏི་ཡོག་ ་སོང་།

༢༣ དེ་ ་ཉིན་འགར་བ ད་ ེས། དེ་དང་ ལ་ནས་རིམ་བཞིན་ག་ལད་ ཱ་དང་ ཱ་རིག་ ལ་བ ད་ནས་
ེས་འ ང་པ་ མས་ ི་སེམས་བ ན་པར་ ས།

༢༤ མིང་ལ་ ཱ་པོ་ལོ་ ་བའི་ཡ་ ་ ་བ་ཞིག་ཨེ་ཕེ་ ་ ་ ེབས། ཁོ་མོ་ཨ་ལེགས་སན་དར་ནས་ ེས་ཡིན་
ལ། ཤེས་ཡོན་༼ཡང་ན། ་ ེ།༽ ན་ཞིང་ཞལ་ཆད་འཆད་པ་ལ་ཤིན་ ་མཁས་པས། ༢༥ མི་འདི་ལ་གཙ་བོའི་
བཀའ་ལས་བཀའ་ ོབ་ཐོབ་ཅིང་། སེམས་ གས་ཤིན་ ་ ས་ཡོད་པས། ཡེ་ འི་མཛད་འ ིན་ཞིབ་ ས་གཞན་
ལ་ ོན་ ིན་ཡོད་མོད། ཁོས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ས་གསོལ་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་སོ༎ ༢༦ ཁོས་འ ་ཁང་ ་ ིང་ ོབས་
ཆེན་པོས་བཀའ་འཆད་ ིན་པ་ ིས་ཀིལ་དང་ཨ་ ་ལས་ཐོས་པས། ེ་ལེན་ ས་ཏེ་ ་ཡི་བཀའ་ཞིབ་ཅིང་ ས་
པར་དེ་ལ་འ ེལ་བཤད་ ས། ༢༧ དེ་ ཱ་ ་ཡའི་ ོགས་ ་འ ོ་བར་བ མ་པ་ལ། ན་ ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ ལ་
མ་ ས་ཤིང་། གས་ ས་ མས་ལ་ཁོར་ ེ་ལེན་ ་དགོས་པའི་འ ིན་ཡིག་ ང་ ིས།༼ཡང་ན། ན་ ་ མས་

ིས་ཡི་གེ་ ིས་ཏེ། གས་ ས་ཚར་ཁོ་ལ་ ེ་ལེན་ ་དགོས་པར་ ལ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ཁོ་དེ་ ་ ེབས་
ེས། ིན་ བས་ཐོབ་ཅིང་གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་རོགས་མང་ ་ ས་པ་དང་། ༢༨ མི་
མས་ ི་མ ན་ནས་ཡ་ ་ ་བ་ཚའི་ ོད་པ་ ོག་པའི་ ས་པ་ཆེན་པོ་བ ན་པ་དང་། ཞལ་ཆད་ལས་ཡེ་ ་ནི་
ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པའི་ ང་མང་ ་ ངས་སོ༎

༡༩ ཨ་པོ་ལོ་ད་ ང་ཀོ་རིན་ ་ ་ ོད་པའི་ཚ། ཕོལ་ལོལ་ ལ་ ོད་བ ད་ནས་ཨེ་ ཱེ་ ་ ་ ེབས། དེ་ ་
ེས་འ ང་པ་འགའ་ཞིག་དང་འ ད་པས། ༢ དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་ལ་དད་སེམས་ ེས་པའི་ཚ་ན་

གས་ཉིད་ཐོབ་བམ་མ་ཐོབ་ཅེས་ ིས་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ལན་ ། མ་ཐོབ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཞེས་པ་ཞིག་
ཐོས་ ང་མ་ ོང་ཞེས་ ས། ༣ ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། འོ་ན། ོད་ཅག་ལ་ ས་གསོལ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་ཡིན་
ཞེས་ ིས་པས། དེ་དག་གིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ས་གསོལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤ ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ཡོ་ཧ་
ནན་ ི་ ས་གསོལ་ནི་འ ོད་བཤགས་ ི་ ས་གསོལ་ཡིན་པས། མི་སེར་ མས་ལ། དེའི་ ེས་ ་ ང་བའི་ ེས་

་ ེ། ཡེ་ ་ལ་དད་སེམས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ཤོད་ཅིག་ ས། ༥ དེ་དག་གིས་གཏམ་དེར་ཉན་ནས། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་
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མཚན་བ ར་ནས་ ས་གསོལ་ ས། ༦ ཕོལ་ལོལ་ལག་པ་དེ་དག་གི་མགོ་ལ་བཞག་པས། གས་ཉིད་དེ་དག་གི་
ས་ལ་ ོན་ཏེ། ངག་ནས་ ད་གཞན་ ་ཞིང་ ང་ ོན་པར་ ེད།༼ཡང་ན། བཀའ་འཆད་ཅེས་ ང་བ ར་

ཆོག༽ ༧ བ ོམས་པས་མི་བ ་གཉིས་ཙམ་ ང་ངོ་༎
༨ ཕོལ་ལོལ་འ ་ཁང་ ་སོང་ནས་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་བ ད་མར་ ་ག མ་ལ་བཀའ་འཆད་པ་དང་།

ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་མཛད་འ ིན་ མས་བ ད་ཅིང་མི་ མས་ལ་ ལ་མ་ ས། ༩ ེས་ ། འགའ་ཞིག་གི་
སེམས་ ོང་བར་ ར་ཏེ་དད་སེམས་མ་ ས་པར། མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་བཀའ་ལ་ ར་འདེབས་ ས་པས།
ཕོལ་ལལ་དེ་དག་དང་ ལ་བར་མ་ཟད། ེས་འ ང་པ་ མས་ ང་དེ་དག་དང་ཁ་འ ལ་ ་བ ག་ ེ། ཏི་ ཱན་

འི་ཆོས་རར་ཉིན་ ན་ ོད་པ་ ས་ནས་བ ད། ༡༠ དེ་ ར་ལོ་གཉིས་འགོར་བས། ཨ་སི་ཨ་ ་གནས་པའི་ཡ་
་ ་དང་ཧེ་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་བོའི་བཀའ་ཐོས་པར་ ར། ༡༡ ་ཡིས་ཕོལ་ལོལ་ལག་པ་བ ད་ནས་

ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མང་པོ་བ ངས་པ་དང་། ༡༢ ཐ་ན་ཕོལ་ལོལ་ ེང་ནས་ལག་རས་དང་ ད་གཡོག་
ངས་ཏེ་ནད་པའི་ ེང་ ་བཞག་ན། ནད་ཞི་ཞིང་གདོན་འ ེ་ ིར་འ ད་པ་ཡང་ ང་ངོ་༎

༡༣ དེའི་ཚ། ས་ ོགས་ ན་ ་འ མས་ཏེ། ངན་ གས་ ིས་གདོན་འ ེ་མཐར་ ོད་པར་ ེད་པའི་ཡ་ ་ ་
བ་ ོར་ཞིག་གིས། རང་དགར་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་། འདི་ ད་ ། ངས་ཕོལ་ལོལ་བ གས་
པའི་ཡེ་ ་བ ར་ཏེ་ ོད་ཅག་ ིར་ཐོན་ཤོག་ཅེས་བཀའ་འབབ་བོ་ཞེས་ ་བར་ ེད། ༡༤ དེ་ ར་ ེད་མཁན་ནི།
ཡ་ ་ འི་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་ ེ་ ཱའི་ ་བ ན་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ གདོན་འ ེས་དེ་དག་ལ། ཡེ་ ་ངེད་ཅག་གིས་
ངོ་ཤེས་ལ། ཕོལ་ལོལ་ཡང་ངོ་ཤེས་པས། ོད་ཅག་ ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ། ༡༦ གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་དེ་
ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་མཆོངས་པ་དང་། དེ་ལས་མི་གཉིས་ཕམ་ཞིང་བ ལ་བས། ཁོ་ཚ་གཅེར་ ར་ ས་དང་བཅས་ཏེ་
ཁང་པ་དེའི་ནང་ནས་ ིར་ ོས་སོ༎ ༡༧ ཱེ་ཕེ་ ་ ་གནས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་དང་། ཧེ་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་
དོན་དེ་ཤེས་ཤིང་ ག་པས། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་དེ་ནས་བ ང་ཆེ་ ་བ ར། ༡༨ དད་སེམས་ ས་ཟིན་པའི་མི་
མང་པོ་ ང་ ེ། རང་གིས་ ད་པའི་དོན་ངན་ མས་ངོས་ལེན་ ས། ༡༩ ས་ ན་ངན་ གས་འདེབས་མཁན་
ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དཔེ་ཆ་ ེར་འོངས་ཏེ། མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ ངས་ནས་མེ་ལ་ ལ། ཁོ་ཚས་དཔེ་ཆའི་
རིན་གོང་བ ིས་པ་ལ་ ོན་བ ོམས་ད ལ་ ་ ི་ཡོད་པ་ཤེས། ༢༠ གཙ་བོའི་བཀའ་ནི་ཆེ་ཆེར་དར་ཞིང་གཞན་
ལས་ ག་པར་ ར་བའི་ ལ་ནི་འདི་ ར་རོ༎

༢༡ དེའི་ ེས་ ། ཕོལ་ལོལ་ ཱ་ཀེ་དོན་དང་ ཱ་ཀ་ཡ་བ ད་ནས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ ོགས་ ་འ ོ་བའི་སེམས་
ཐག་བཅད་ཅིང་། འདི་ ད་ ། ང་དེར་ ེབས་ ེས། རོམ་ལ་བ ་བར་འ ོའོ་ཞེས་ ང་ ས། ༢༢ དེ་ནས་ཁོའི་
ལག་རོགས་ མས་ལས་ཏི་མོ་ཐེ ་དང་ཨེ་རས་ ་གཉིས་ ཱ་ཀེ་དོན་ལ་འ ོ་ ་བ ག་པ་དང་། རང་ཉིད་ ིས་
གནས་ བས་ ་ ཱ་ཀ་ཡ་ ་ ག་ནས་བ ད།

༢༣ དེའི་ཚ། བཀའ་འདིའི་དབང་གིས་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་། ༢༤ མིང་ལ་དེ་མེ་ ི་ ་ ་ཞིང་ ་མོ་ཨར་



1706 མཛད་པ 19

ཏི་མིའི་ ་ཁང་གི་འ ་ ་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁོ་རང་ལག་ ལ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ག་པོར་ ར་ཡོད།
༢༥ ཁོས་རང་དང་ལས་རིགས་གཅིག་པའི་བཟོ་བ་ མས་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ེས་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་
ཤེས་གསལ་ ར། ངེད་ཅག་ནི་ཚང་ལས་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ ག་པོར་ ར་བ་ཡིན། ༢༦ ཕོལ་ལོལ་ཟེར་བ་འདིས་

ཱེ་ཕེ་ ་ཁོ་ནར་མ་ཟད། ཱ་ཀ་ཡའི་ ལ་ཡོངས་ ་མི་མང་པོ་ལ་མགོ་ ོར་ ་ ིད་ ས་ཏེ། མིས་ལག་པས་བཟོས་
པ་ནི་ ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ ར་རོ༎ ༢༧ དེ་ ར་ངེད་ཅག་གི་ལས་
ཀ་ལ་མཐོང་ ང་ ས་པར་མ་ཟད། ་མོ་ཆེན་པོ་ ཱར་ཏི་མིའི་ ་ཁང་ལ་ཡང་མཐོང་ ང་ ས་པ་དང་། ཐ་ན་

ཱ་ཀ་ཡའི་ ལ་ཡོངས་དང་གནམ་འོག་ ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གོང་ ་བ ར་བའི་ ་མོ་ཆེན་པོའི་གཟི་
བ ིད་ ང་མེད་པར་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།

༢༨ མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་ ོས་ཏེ། འདི་ ད་ ། ཆེའོ༎ ཱེ་ཕེ་ འི་ ཱར་ཏི་མི་ཆེའོ་ཞེས་ ད་འབོད་ ས་
ཏེ། ༢༩ མཁར་ཐམས་ཅད་ ར་ཟིང་ངེར་ ས། མི་ མས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ ོགས་ ་ ར་བའི་ ཱ་ཀེ་དོན་པ་ག་ ་
དང་ ཱ་རིས་ཏར་ ་གཉིས་བ ང་ ེ། མཉམ་གཅིག་ ་ ོས་གར་ཚགས་རའི་ནང་ ་འཚང་། ༣༠ ཕོལ་ལོལ་
ནང་ ་འ ལ་ནས་མི་སེར་ ི་གམ་ ་འ ོ་བར་འདོད་ ང་། ེས་འ ང་པ་ མས་ ིས་ཁོ་འ ོ་ ་མ་བ ག
༣༡ ཕོལ་ལོལ་ ོགས་ ་ ར་བའི་ ཱ་ཀ་ཡའི་འགོ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་མི་མངགས་ཏེ་ཁོ་ལ། ཉེན་ཁ་ཆེ་བས་ ོས་
གར་ཚགས་རའི་ནང་ ་མ་འ ོའོ་ཞེས་ ལ་མ་ ས། ༣༢ དེ་ ་འ ས་པའི་མི་ མས་ཟང་ཟིང་ ར་ ར་ ་ ར་
ཏེ། འདི་ ར་ ད་འབོད་ ེད་པ་དང་། དེ་ ར་ ད་འབོད་ ེད་པ་ ་ཚགས་མཆིས་ཤིང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་
ཅིའི་ ིར་འ ས་པའང་མ་ཤེས་སོ༎ ༣༣ འགའ་ཞིག་གིས་ཨ་ལེགས་སན་དར་མི་ཚགས་ལས་ ིར་ ང་ཞིང་། ཡ་

་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་རང་མ ན་ ་དེད་ནས་གཏམ་བཤད་པར་ ལ་བས། ཨ་ལེགས་སན་དར་ ིས་ལག་
པས་བ ་དང་བཅས་ཏེ་མི་སེར་ མས་ ་ ེན་འཆད་པར་བ མ་ཡང་། ༣༤ དེ་དག་གིས་ཁོ་རང་ཡ་ ་ ་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་འ ལ། ཚང་མས་མ ིན་གཅིག་ ་འདི་ ད་ ། ཱེ་ཕེ་ འི་ཨར་ཏི་མི་ཆེའོ་ཞེས་ ་ཚད་
གཉིས་ཙམ་ལ་ ད་འབོད་ ས། ༣༥ མཁར་དེའི་ ང་ཡིག་པས་མི་ མས་ལ་ཁ་རོག་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། འདི་

ད་ ། ཱེ་ཕེ་ ་བ་ མ་པ། མཁར་ ཱེ་ཕེ་སེ་ནི་ ་མོ་ཆེན་པོ་ ཱར་ཏི་མིའི་ ་ཁང་དང་ ་པེ་ཏེར་ནས་ ང་བའི་
་དེ་ ང་ ེད་ཡིན་པ་ ས་མི་ཤེས། ༣༦ དོན་འདི་ནི་བ ོག་པར་ ས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་ཁ་རོག་
ོད་པ་ལས་ཅི་ཡང་ ་མི་ ང་། ༣༧ ོད་ཅག་གིས་མི་འདི་དག་ ིད་འོངས་ ང་། དེ་དག་གིས་མཆོད་ཁང་གི་

མཆོད་ ས་མ་བ ས་ལ། ངེད་ཅག་གི་ ་མོ་ལའང་ ར་འདེབས་མ་ ས། ༣༨ དེ་མི་ ི་དང་། ཁོ་དང་ལས་རིགས་
གཅིག་པ་ མས་ལ་ ོད་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ ོད་ག གས་པའི་ཉིན་མོ་ཡོད་ལ།༼ཡང་ན། ིམས་ར་ཡོད་ཅེས་

ང་བ ར་ཆོག༽ ི་ བ་ ི་མ ན་ནས་ཕན་ ན་ ་ག གས་ ས་ཆོག ༣༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་དོན་གཞན་
ཞིག་ཡོད་ན། ན་ ོལ་ ར་མི་མང་ཚགས་སར་ཐག་གཅོད་ ས་ཆོག ༤༠ དེ་རིང་གི་ཟིང་ཆ་ལ་ ་ ེན་ཅི་ཡང་
མེད་ ང་། ངེད་ཅག་གི་འ ི་ ོག་ ེད་པར་འ ར། འདི་ ར་འ ་དོན་ལ་ང་ཚར་ ་མཚན་ཅི་ཡང་བཤད་ ་
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མེད་ཅེས་ ས། ༤༡ དེ་ ད་བཤད་ ེས། མི་ མས་ ོལ་ཏོ༎

༢༠ ཟང་ཟིང་ཞོད་འཇགས་ ་སོང་ ེས། ཕོལ་ལོལ་ ེས་འ ང་པ་ མས་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ ལ་མ་ ས་
པ་དང་། དེ་ནས་ ེས་ ག་ ལ་ཏེ་ ཱ་ཀེ་དོན་ལ་སོང་། ༢ ལ་དེ་ཡོངས་ ་ ལ་ཅིང་ ེས་འ ང་པ་

མས་༼ཡང་ན། མི་ མས།༽ལ་ ལ་མ་མང་ ་ ས་ནས་ཧེ་ལེན་ ་སོང་། ༣ དེ་ ་ ་ག མ་ལ་བ ད་དེ་ ར་
གས་ནས་སིར་ ཱ་ལ་འ ོ་བར་ ོམ་ཚ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཁོ་གསོད་པའི་ ོག་གཡོ་འཐེན་པ་ཚར་ནས།
ཱ་ཀེ་དོན་བ ད་དེ་འ ོ་བར་སེམས་ཐག་བཅད། ༤ ཁོར་འ ོགས་ནས་ཡ་ ་ཡར་འ ོ་མཁན་ལ་བེ་རོ་ ཱ་པིར་
འི་ ་སོ་པ་ཏེར་དང་། ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེ་བ་ ཱ་རིས་ཏར་ ་དང་ ཱེ་ ན། དེ་མིན་དེར་བེ་ ཱ་ག་ ་དང་ཏི་མོ་ཐེ །

ད་ ང་ ཱ་སི་ཨ་བ་ཏི་ཁི་ ་དང་ ོ་ཕི་ ་བཅས་ཡོད་ཅིང་། ༥ དེ་དག་ ོན་ལ་ ོ་ ཱ་ ་སོང་ ེ་ངེད་ཅག་ལ་
ག་ནས་བ ད། ༦ ར་མེད་ ས་ཆེན་འདས་ ེས། ངེད་ཅག་ཕི་ལིབ་པི་ནས་ ར་ གས་ཏེ། ཉིན་ ས་ ོ་ཡར་
ེབས་ནས་ཁོ་ཚར་འ ད་པ་དང་། དེ་ ་ཉིན་བ ན་ལ་བ ད་དོ༎

༧ བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོར། ངེད་ཅག་ ན་ ་འཛམས་ནས་བག་ལེབ་གཅོག་པའི་ ས་ ། ཕོལ་
ལོལ་ ི་ཉིན་ལམ་ ་ཆས་དགོས་པས་ནམ་ ང་གི་བར་ ་དེ་དག་ལ་ ེང་མོལ་ ས་ནས་བ ད། ༨ ངེད་ཅག་
འ ས་པའི་ཐོག་ཁང་དེའི་ནང་ ་ ོན་མེ་འགའ་ཞིག་ ར་ཡོད་ཅིང་། ༩ མིང་ལ་ཨེ ་ཏི་ ་ ་བའི་གཞོན་ ་
ཞིག་ ་མའི་ཁར་བ ད་འ ག་པ་ལ། ངལ་ བ་ ི་དབང་གིས་གཉིད་པར་འ ར། ཕོལ་ལོལ་ ེང་མོལ་མང་ ་

ས་པས་གཞོན་ ་དེ་གཉིད་ ག་པོ་ གས་ཏེ། མ་ཐོག་ནས་མར་ ང་བས་དེ་ཡར་བ ོར་ ས་ཤིན་འ ག་གོ།
༡༠ ཕོལ་ལོལ་མར་བབས་ནས་དེ་ལ་འ ད་ཅིང་པང་ ་ ངས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ཚར་དངངས་ ག་ ེ་མི་
དགོས། ཁོའི་ ོག་ད་ ང་ ས་ན་འ ག་ཅེས་ ས། ༡༡ དེ་ནས་ཕོལ་ལོལ་ཡར་སོང་ནས་བག་ལེབ་བཅག་ ེ་ཟ་
བཞིན་ ས་ ན་རིང་བོ་ ེང་མོལ་ ས་པ་དང་། ནམ་གསལ་ ེས་ད་གཟོད་སོང་ངོ་༎ ༡༢ འགའ་ཞིག་གིས་ ིས་
པ་དེ་གསོན་པོར་ ིད་འོངས་ནས། སེམས་གསོ་མི་ ང་བ་ཞིག་ཐོབ།

༡༣ ངེད་ཅག་ ོན་ལ་ ར་ གས་ཏེ་ ཱ་ ་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་ཕོལ་ལོལ་བ ་བ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོས་བཀོད་ ིག་ ེ། ཁོ་རང་ ང་ཐང་ལ་བ ོད་པ་ཡིན། ༡༤ ཱ་ ་ ་ཁོ་ངེད་ཅག་དང་འ ད་ཅིང་།
ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ འི་ ེང་ ་བ ས་ནས་མི་ཏི་ལེ་ནེ་ ་སོང་། ༡༥ དེ་ནས་ ར་ གས་ཏེ་ ི་ཉིན་ཀི ་
ཡིའི་ཁ་གཏད་ ་ ེབས། དེའི་ ི་ཉིན་ས་མོར་ ི་འ མ་ངོགས་ ་ ེབས། ཡང་དེའི་ ི་ཉིན་མི་ལེ་ ་ ་ ེབས།
༡༦ ཕོལ་ལོལ་ ཱ་ཀ་ཡ་ ་ ས་ཚད་འགོར་འ ངས་མི་ ེད་པའི་ཆེད་ ། ་མོ་ནས་ཨེ་ཕེ་ ་བ ད་ནས་འ ོ་
བར་སེམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པས། ཁོ་རང་ ར་བར་ ོན་ ་ཆས། དེ་ནི་ ་བ འི་ ས་ཆེན་ ི་ བས་ ་ཡེ་ ་

་ལེམ་ ་ ེབས་ བ་པའི་ཆེད་ འང་ཡིན་ནོ༎
༡༧ ཕོལ་ལོལ་ཆོས་ཚགས་ ི་ ན་པོ་ མས་འབོད་ ིར། མི་ལེ་ ་ནས་ཨེ་ཕེ་ ་ ་མི་མངགས། ༡༨ དེ་དག་

ེབས་པས་ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ང་ ཱ་ཀ་ཡ་ ་འོངས་པ་ནས་བ ང་། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་མི་ མས་ ི་
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ཆེད་ ་ཇི་ ར་ ས། ༡༩ གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་པ། དོན་ཅི་ལ་འ ད་ ང་ཁེངས་ ང་ ས་པ། མིག་ནས་
མཆི་མ་བཏོན་པ་དང་། ཡ་ ་ ་བའི་གཡོ་ འི་ཚད་བགམ་ཇི་ ར་ ངས་ ལ་སོགས་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོད་
དོ༎ ༢༠ ཡང་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ོད་ཅག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན། ངས་ཅི་ཡང་མ་གསང་བར་
བཤད་པ་ཡིན། མི་ མས་ ི་མ ན་ནམ། མི་རེ་རེའི་ ིམ་ལས་ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ོབ་ ོན་ ས་པ་ཡིན། ༢༡ དེ་
མིན་ཡ་ ་ ་བ་དང་ཧེ་ལེན་པ་ མས་ལ། ་ལ་འ ོད་བཤགས་དང་། ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་
སེམས་ ེད་དགོས་ ལ་བདེན་དཔང་ ས། ༢༢ ད་ ་ང་ནི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འ ོ་དགོས། སེམས་ཤིན་ ་འཚབ་
པས་༼མ་ཡིག་ ་སེམས་བ མས་པས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དེ་ ་དོན་ཅི་དང་འ ད་པར་འ ར་བ་མི་ཤེས་ ང་།
༢༣ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ང་ལ། མཁར་སོ་སོར་ གས་ ོག་དང་དཀའ་ ག་གིས་ ག་འ ག་པ་བདེན་
དཔང་ ས། ༢༤ ཡིན་ནའང་། ངས་གཅེས་ ོག་གཙ་བོར་མི་འཛན་ལ་གཅེས་པར་ཡང་མི་འཛན་པར། རང་
གི་ལམ་ ོགས་པར་ ་ཞིང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལས་དང་ ་ ངས་པའི་ལས་འགན་དེ་འ བ་ ་བ ག་ ེ། ་ཡི་
བཀའ་ ིན་ ན་པའི་འ ིན་བཟང་དེ་གསལ་བར་ འོ༎ ༢༥ ང་ནི་ ན་ ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ཕར་འ ོ་ ར་
འོང་ ས་ཤིང་། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ ི་བཀའ་ མས་བ གས་པ་ཡིན། ནམ་ཞིག་ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ངོ་
མཐོང་བར་མི་འ ར་བ་ངས་ཤེས་པས། ༢༦ དེ་རིང་ངས་ ོད་ཚར་གསལ་བར་ ་བ་ཞིག་ལ། ང་ལ་མི་ཐམས་
ཅད་ ི་ ག་བ ར་བའི་ཐད་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ༎༼མ་ཡིག་ ། མི་ མས་ ི་ ག་གི་ཆ་ནས་ང་རང་གཙང་
ངོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༢༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་དགོངས་དོན་གང་ཡིན་ཡང་། ངས་ ོད་ཚར་མ་བ གས་པར་
གསང་བ་གཅིག་ ང་མེད། ༢༨ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ོད་ཅག་ ན་ ི་དོ་དམ་པར་བ ོས་པས། ོད་ཅག་
གིས་རང་གི་དོན་ ་གཟབ་དགོས་ལ། ན་ ི་དོན་ ་འང་གཟབ་གཟབ་ ས་ཏེ། ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ཏེ། ཁོང་
གིས་རང་གི་ ག་གིས་ཉོས་པ་༼ཡང་ན། ས་པ།༽དེ་ མས་ ོང་དགོས། ༢༩ ངས་ཤེས་པ་ཞིག་ལ། ང་སོང་ ེས་
ག ག་ བ་ཆེ་བའི་ ང་ཀི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ེབས་ཏེ། ག་ ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་མི་ ིད་པ། ༣༠ ོད་ཅག་
གི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ལོག་པའི་གཏམ་ ས་ཏེ། ེས་འ ང་པ་ མས་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་བ ་བར་འ ར།
༣༡ དེ་བས། ོད་ཅག་སད་པར་ ིས་ཤིག ལོ་ག མ་ལ་ཉིན་མཚན་ ི་ད ེ་བ་མེད་པར་ ོད་ཅག་མི་རེ་རེའི་
ཆེད་ ་བ ར་བའི་ངའི་མིག་ ་དང་། ལ་མ་ མས་ ན་པར་ ིས་ཤིག ༣༢ ད་ ་ངས་ ོད་ཅག་ ་དང་། ཁོང་
གི་བཀའ་ ིན་ ན་པའི་བཀའ་ལ་བཅོལ་བས། བཀའ་འདིས་ ོད་ཅག་འ གས་ ས་ལ། ོད་ཅག་དང་དམ་
པར་ ར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བགོ་ ལ་འཐོབ་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༣༣ ངས་ནི་ནམ་ཡང་གཞན་ ི་གསེར་ད ལ་
དང་ ོན་པར་ཧམ་སེམས་འཆང་མ་ ོང་ ེ། ༣༤ ངས་ལག་པ་འདི་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་ང་དང་ངའི་ ོགས་

་ ར་བ་ མས་ ི་དགོས་མཁོ་བ ང་བ་ཡིན། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་སོ༎ ༣༥ ངས་དོན་ཅི་བ བས་
ང་ ོད་ཅག་ལ་དཔེ་བ ན་ཏེ། འདི་ ར་དཀའ་ ད་འབད་བ ོན་ལ་བ ེན་ནས་ཉམ་ཐག་ ་ ར་བ་ མས་

རོགས་ ོར་ ེད་དགོས་ ལ་ཤེས་ ་བ ག་པ་དང་། ཡང་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་བཀའ་ ར་ལེན་པ་ལས་ཕར་ ིན་པ་
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ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་པ་དེ་ ན་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས།
༣༦ ཕོལ་ལོལ་གཏམ་འདི་བཤད་ཚར་ ེས། མི་ མས་དང་མཉམ་ ་སར་བ ད་དེ་ ོན་ལམ་བཏབ། ༣༧ མི་

མས་ ས་ཤིང་ཕོལ་ལོལ་ ེ་ལ་འ ད་ནས་འོ་ ས། ༣༨ ཁོ་ཚ་སེམས་ ག་པར་ ོ་ ་འ ག་ ེད་ནི། ཁོས་ ེས་
་ངའི་ངོ་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎ དེ་ནས་ཁོ་རང་ འི་ནང་ ་ ེལ་མ་ ས་སོ༎

༢༡ ངེད་ཅག་མི་ མས་དང་ ལ་ ེས། ་ལ་ གས་ནས་ཐད་ཀར་ཀོ་ ་སོང་། ི་ཉིན་རོ་ ་ ེབས་པ་
དང་། དེ་ནས་ ཱ་ཏ་ར་ ་སོང་། ༢ དེ་ ་ཕེ་ནི་ཀེ་ལ་འ ོ་བའི་ ་ཞིག་དང་འ ད་པས། ་ལ་ གས་

ནས་ལམ་ལ་ཆས། ༣ ས་ཡིབ་ ་ ས་མཐོང་སར་ ེབས་པ་ན། ོ་ ོགས་བ ོར་ནས་སིར་ ཱ་ ་སོང་ ེ། ཚར་ ་
བར་ཚང་ཟོག་དབོག་དགོས་པས་དེ་ ་ ་ལས་བབས་པ་དང་། ༤ ེས་འ ང་པ་ མས་ ེད་ ེས། དེ་ ་ཉིན་
བ ན་ལ་བ ད། དེ་དག་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བས། ཕོལ་ལོལ་ལ། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་མ་འ ོ་
ཞེས་ ས། ༥ འོན་ ང་། ཉིན་འགའ་འགོར་ ེས། ངེད་ཅག་ལམ་ལ་ཆས་པ་ཡིན། ེས་འ ང་བ་ མས་ ི་ ང་
མ་དང་ ིས་པ་བཅས་པས་ངེད་ཅག་མཁར་ ི་ ི་རོལ་ ་བ ལ་བ་དང་། ངེད་ཅག་གིས་འ མ་ངོགས་ ་ས་ལ་
བ ད་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེས་ཕན་ ན་ལ་ ེས་ ག་ ལ། ༦ ངེད་ཅག་ ་ལ་བ ད་ ེས། དེ་དག་ ིམ་ ་
ལོག་གོ།

༧ ངེད་ཅག་གིས་ཚར་ནས་ ་ལམ་བ ད་ཚར་ ེས་པེ་ཏོ་ལེ་མར་ ེབས་པ་དང་། དེ་ ་ ན་ ་ མས་ལ་
ཁམས་བདེ་ ིས་ ེས། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཉིན་གཅིག་ལ་བ ད། ༨ ི་ཉིན། ངེད་ཅག་དེ་དང་ ལ་ནས་ཀེ་
སར་ ཱ་ལ་ ེབས་པ་དང་། འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ཕི་ལིབ་ ི་ ིམ་ ་སོང་ནས་དེ་དང་མཉམ་ ་བ ད། ཁོ་
ནི་ལས་འཛན་པ་བ ན་བ ོས་པ་ལས་གཅིག་ཡིན། ༩ དེ་ལ་ ་མོ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་ན་ ང་མ་ཡིན་
ལ་ ང་ ོན་པར་ ེད། ༡༠ ངེད་ཅག་དེ་ ་ཉིན་འགའ་ལ་བ ད། མིང་ལ་ཨ་ག་ ་ ་བའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡ་

་ ་ནས་མར་འོངས་ཤིང་། ༡༡ ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ནས། ཕོལ་ལོལ་ ་རགས་ ིས་རང་གི་ ང་ལག་
བ ིགས་ནས་འདི་ ད་ ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ་རགས་འདིའི་
བདག་པོ་འདི་ ར་བ ིགས་ཏེ། ི་བ་ མས་ ི་ལག་ ་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཞེས་ ས། ༡༢ ངེད་ཅག་
དང་ ལ་དེ་གའི་མི་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ ེས། ཕོལ་ལོལ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་མ་འ ོ་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་ ་
ཁ་ཏ་ ས་ ང་། ༡༣ ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་ ས་ནས་ངའི་སེམས་ ོ་ ་འ ག་
པ་ཡིན་ནམ། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་ ི་ཆེད་ ་བ ིགས་པ་ཕར་ཞོག ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་འཆི་དགོས་ ང་
འཐད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཏེ། ༡༤ ཕོལ་ལོལ་ཁ་ཏ་ལ་མི་ཉན་པས་ངེད་ཅག་གིས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར།
གཙ་བོའི་དགོངས་དོན་འ བ་པར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ས།

༡༥ ཉིན་འགའི་ ེས་ ། ངེད་ཅག་གིས་ ར་བོ་ ད་གསོག་ ས་ཚར་ ེས། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཆས། ༡༦ ཀེ་སར་
ཡའི་ ེས་འ ང་པ་འགའ་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་སོང་ཞིང་། ོན་ནས་ ེས་འ ང་ཡིན་པ་ཞིག་གི་ ིམ་ ་
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ིད་ནས་ངེད་ཅག་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ ་བ ག དེའི་མིང་ལ་ ་སོན་ ་ཞིང་ས་ཡིབ་ ་ ས་པ་ཞིག་ཡིན།
༡༧ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ེབས་པ་ན། ན་ ་ མས་ ིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ངེད་ཅག་ལ་ ེ་ལེན་ ས།

༡༨ ི་ཉིན། ཕོལ་ལོལ་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ག་ ་སོང་བ་ན། ན་པོ་ མས་ ང་དེ་ ་
འ ག་གོ། ༡༩ ཕོལ་ལོལ་དེ་དག་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ ེས། ་ཡིས་ཁོ་ལ་བཀའ་ཇི་ ར་བ གས་ ་བ ག་པ་
དང་། ི་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་དོན་ཅི་བ བས་པ་སོགས་ཞིབ་པར་བཤད་དོ༎ ༢༠ དེ་དག་གིས་དེ་ཐོས་ནས། ་
གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ས་ ེས། ཕོལ་ལོལ་ལ། ན་ ་ལགས། ོད་ ིས་ ོས་དང་། ཡ་ ་ ་བའི་ ོད་ ་གཙ་
བོ་ལ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་ ི་ ོང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བཀའ་ ིམས་ལ་ཞེན་པའོ༎
༢༡ དེ་དག་གིས་གཞན་ ི་ངག་ལས། ོད་ ིས་ ི་ ེའི་ ོད་ན་ཡོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་མོ་ཤེ་འདོར་ ་
བ ག་པར་མ་ཟད། དེ་དག་ལ། ིས་པ་ མས་ ི་ད ེ་ ན་གཅོད་མི་དགོས་ལ། གས་ ོལ་ཡང་བ ི་ ང་ ་
མི་དགོས་ཞེས་ ས་ཞེས་ཐོས་འ ག ༢༢ མི་ མས་ ིས་ ོད་ ེབས་པ་ཐོས་ན། ཅི་ ེད་དམ། ༢༣ ོད་ ིས་ངེད་
ཅག་གིས་བཤད་པ་ ར་ ོད་ཅིག ངེད་ཅག་གི་གམ་ ་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་མི་བཞི་ཡོད་པས། ༢༤ ོད་ ིས་
དེ་དག་ ིད་དེ། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་གཙང་བར་ ེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཚབ་ ་འ ོ་ ོའང་ ིན་ཏེ། དེ་དག་
ལ་ ་འ ེག་ ་ གས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན། མི་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ ོར་ཐོས་པ་ མས་ ན་ ་ཤེས་ཤིང་། ོད་
རང་ཉིད་ ང་ གས་ ོལ་བ ི་ཞིང་བཀའ་ ིམས་ ང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར། ༢༥ གཙ་བོ་ལ་
དད་སེམས་ཡོད་པའི་ ི་བ་ མས་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ཡི་གེ་ ིས་ཏེ། འ ་ ་ལ་མཆོད་པ་ ེད་པའི་ ག་དང་།
མ ་བ མས་ནས་བསད་པའི་ ོ་ གས་དང་། ལོག་གཡེམ་ལ་གཟབ་དགོས་ཞེས་བཤད་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༦ ཕོལ་
ལོལ་མི་བཞི་ ིད་དེ། ི་ཉིན་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་གཙང་བར་ ས་ནས་གནས་དམ་པར་ གས། དེ་ ་གཙང་

འི་ ས་ ོགས་ལ་ཉེ་བའི་ ལ་བཤད་ཅིང་། མཆོད་དཔོན་ ིས་ཁོ་ཚ་རེ་རེའི་ཆེད་ ་མཆོད་པ་འ ལ་བར་
ག་ནས་བ ད།

༢༧ བ ན་ ག་དེ་ ོགས་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། ཱ་ཀ་ཡ་ནས་འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་
གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། མི་ མས་ལ་ཁོ་རང་འཛན་པར་ ལ་ཞིང་། ༢༨ ད་ཆེན་པོས་
འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་རོགས་ ེད་ ་ཤོག འདི་ནི་ས་ ོགས་སོ་སོར་སོང་ ེ་མི་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་

ས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་མི་སེར་དང་བཀའ་ ིམས། དེ་མིན་ ལ་འདིར་གནས་པ་དག་ ོག་བ ིས་ ེད་མཁན་
དེ་ཡིན། ཁོས་ད་ ང་ཧེ་ལེན་པ་ མས་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ིད་འོངས་ནས། ལ་དམ་པ་འདི་མི་གཙང་
བར་བཟོས་ཞེས་ ས། ༢༩ དེ་ ད་ཟེར་དོན་ནི། ོན་ཨེ་ཕེ་ ་བ་ ོ་ ཱི་ ་ ་བ་པ ་ ་དང་མཉམ་ ་མཁར་ནང་

་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ཕོལ་ལོལ་དེ་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ིད་ཡོད་བསམ་པས་ཡིན། ༣༠ མཁར་ཡོངས་ ར་
ཟིང་གིས་ཁེངས་ཤིང་། མི་སེར་ མས་ ག་འོངས་ནས་ཕོལ་ལོལ་བ ང་ ེ་གནས་དམ་པ་ནས་ ིར་ ང་ ེས།
གནས་དམ་པའི་ ོ་ ར་ ་གཏན་ཏོ༎ ༣༡ དེ་དག་གིས་ཁོ་གསོད་པར་ ོམ་པའི་ཚ། མི་ཞིག་ ར་ནང་ ་ཡོད་
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པའི་ ོང་དཔོན་ ི་སར་ ེབས་ནས། མཁར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ཡོངས་ ་འ ག་ ང་ཞེས་བ ་བ བ་པས། ༣༢ ོང་
དཔོན་ ིས་ ར་བར་དམག་དང་བ ་དཔོན་འགའ་ ིད་ནས། དེ་དག་གི་གམ་ ་ ག་ནས་ ེབས་ ང་། དེ་
དག་གིས་ ོང་དཔོན་དང་དམག་མི་མཐོང་ ེ་ཕོལ་ལོལ་ ང་མཚམས་བཞག ༣༣ དེ་ནས་ ོང་དཔོན་ ིས་ཁོ་
རང་བ ང་ཞིང་། གས་ ོག་གཉིས་ ིས་བ ིགས་རོགས་ཞེས་བ ོས་ ེས། ཁོ་རང་གང་གི་ཡིན་པ་དང་། ཅི་

ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ ལ་ ིས་པས། ༣༤ མི་ མས་ ིས་འདིའོ་དང་གན་ནོ་ཞེས་ ད་འབོད་ ས། ོང་དཔོན་
ིས་ ར་ཟིང་འདི་འ ་ཆེ་ ས་གནས་ ལ་དངོས་ཤེས་དཀའ་བ་ཚར་ནས། མི་འགའ་ལ་ཕོལ་ལོལ་དམག་
ར་ ་ ིད་ཅེས་བ ོས། ༣༥ ོ་ཐེམ་ ་ ེབས་པ་ན། མི་ མས་ ི་འཚང་ཁ་ཤིན་ ་ ོད་པས། དམག་མི་ མས་
ིས་ཕོལ་ལོལ་བཏེགས་ཏེ་སོང་། ༣༦ མི་ མས་ ེས་ ་དེད་ཅིང་། ཁོ་རང་སོད་ཅིག་ཅེས་ ད་འབོད་ ེད་ ིན་

འ ག ༣༧ དམག་ ར་ ་ ིད་ ེས། ཕོལ་ལོལ་ ོང་དཔོན་ལ། ངས་ ོད་ལ་ ད་ཆ་ཞིག་བཤད་ན་ཆོག་གམ་
མི་ཆོག་ཅེས་ ིས་པ་ལ། དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ཤེས་སམ། ༣༨ ོད་ནི་ ོན་ཟིང་འ ག་
བཟོས་ ེས། ག་ ལ་བ་བཞི་ ོང་ ིད་ནས་ཐང་ ོང་ ་སོང་བའི་ཨེ་ཇིབ་པ་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས། ༣༩ ཕོལ་
ལོལ་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ཞིག་ ེ། ི་ལིག་ ལ་ ི་ཏ ཱ་ ་ ་ ེས་པ་ལས། གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པའི་
མཁར་ ང་ ་ཞིག་ནས་ ེས་པ་མིན་པས། ོད་ ིས་ང་ལ་མི་སེར་ཚར་ ད་ཆ་ཞིག་བཤད་ ་ གས་ཅེས་ ས།
༤༠ ོང་དཔོན་ ིས་ ང་ཆོག་མཆན་དེ་ ར་གོད་བས། ཕོལ་ལོལ་ ོ་ཐེམ་ ་འ ེང་ནས་མི་སེར་ མས་ལ་ལག་
བ ་ཞིག་བ ན་པས། དེ་དག་འཇམ་ཅག་གེར་བ ད། དེ་ནས་ཕོལ་ལོལ་ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ ིས་དེ་དག་ལ༎

༢༢ ཕ་དང་ ན་ ་ མ་པ། ད་ ་ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ་ ེན་བཤད་པར་ འོ་ཞེས་ ས། ༢ མི་ མས་ ིས་
ཁོས་ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ ་བ་ཐོས་ནས་ ར་ལས་ ང་འཇམ་ཅག་གེར་ ར། ༣ ཕོལ་ལོལ་ ་མ ད་

། ང་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ཞིག་ ེ། ི་ལིག་ ལ་ ི་ཏ ཱ་ ་ ་ ེས་པ་དང་། མཁར་འདི་ནས་འཚར་ལོངས་ ང་ཞིང་།
ག་ ཱ་ལི་ཨེལ་ལས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་བཀའ་ ིམས་བཙན་པོ་དང་ ་ ངས་པར་མ་ཟད། དེ་རིང་གི་ ོད་
ཅག་དང་འ ་བར་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ཆེ་ཆེར་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ༤ ངས་ ང་ ོན་ཆད་བཀའ་འདིར་

གས་མཁན་ མས་བཙན་ ིས་འཆི་བའི་ལམ་ ་བ ངས་ཤིང་། ེས་པ་ཕོ་མོ་ལ་མ་བ ས་པར་བཙན་ ་
བ ག་ ོང་། ༥ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་ ན་པོ་ མས་ ིས་ང་ལ་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག དེ་མིན་ངས་ཁོ་
ཚས་ ན་ ་ལ་བ ར་བའི་འ ིན་ཡིག་ ངས་ ེས་ད་མེ་སེག་ ་སོང་ཞིང་། དེ་ ་བཀའ་འདི་ལ་དད་མཁན་

མས་བ ང་ནས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཆད་པ་གཅོད་ ིར་ ིད་འོངས་དགོས་བསམ་པ་ཡིན། ༦ ང་རང་ད་མེ་སེག་
་ ེབས་ལ་ཉེ་བའི་ལམ་བར་ཞིག་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ཕལ་ཆེར་ཉིན་ ང་ཙམ་ཞིག་ལ། ནམ་མཁའ་ནས་འོད་ཆེན་

པོ་ཞིག་ ང་ ེ་མཐའ་བཞི་ནས་ང་རང་གསལ་བར་ ས་པས། ༧ ང་རང་ཐང་ ་འ ེལ། ག ང་ ད་ཅིག་ ང་
ེ་ང་ལ། ་ ལ། ་ ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་ ག་ལ་ ོར་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༨ ངས་ལན་ ། ེ་གཙ་

བོ་ལགས། ེད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ ོད་ ིས་ ག་ལ་ ོར་ ིན་པའི་ ་ཙ་
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རེད་པ་ཡེ་ ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༩ ང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བ་ མས་ ིས་འོད་དེ་མཐོང་ཡང་། ེས་ ་དེས་ང་
ལ་ག ང་འ ོན་པའི་ ད་མ་ཐོས་སོ༎ ༡༠ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངས་ཅི་ འམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ།
གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཡར་ལོངས་ལ་ད་མེ་སེག་ ་སོངས། དེ་ ་ངས་ ོད་ཅི་ ་བར་མངགས་པ་བཤད་པར་
འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༡ ངས་འོད་དེའི་གཟི་ ིན་ ི་དབང་གིས་ཅི་ཡང་མཐོང་མི་ ས་པས། མཉམ་ ་འ ོ་
མཁན་ མས་ ིས་ངའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ་ད་མེ་སེག་ ་སོང་བ་ཡིན།

༡༢ དེ་ ་མིང་ལ་ ཱ་ནན་ཡ་ ་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། བཀའ་ ིམས་བ ི་ཞིང་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། དེར་ ོད་པའི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་བ ོད་ ལ་ ་ ར་ཡོད། ༡༣ ཁོ་ང་ལ་ ག་ ་འོངས་པས་
གམ་ ་འ ེང་ ེ། ང་ལ། ན་ ་ ་ ལ། ོད་ ིས་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་ ས་པས། ངས་ བས་དེར་ཡར་
བ ས་པ་ན་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ར། ༡༤ ཡང་ཁོས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ ོད་རང་
བདམས་ཤིང་། ོད་ལ་ཁོང་གི་དགོངས་གཞི་ཤེས་ ་བ ག་པ་དང་། ང་བདེན་ ོང་མཁན་དེ་ལ་མཇལ་ནས་
ཁོང་གི་ཞལ་ག ང་ཡང་ཐོས་ ་བ ག ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ཁོང་ལ་བདེན་དཔང་ ་ ིར། ཅི་མཐོང་
བ་དང་ཅི་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་མི་ཡོད་ ་ལ་བཤད་དགོས་པ་ཡིན། ༡༦ ད་ ་ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ས་འ ངས་

་འ ག་པ་ཡིན། ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་མཚན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ ས་གསོལ་ཅིག ོད་ ི་ཉེས་པ་ ས་
ཤིག་ཅེས་ ས། ༡༧ ེས་ ་ང་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ེབས་ནས། གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་།

ན་པ་ ི་ ་གཡེང་བའི་ཚ། ༡༨ གཙ་བོ་མཐོང་ཞིང་ང་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ར་བར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ ལ་
བར་ ིས། ས་འ ངས་ ་འ ག་མི་ ང་། ོད་ ིས་བདག་གི་ཆེད་ ་བདེན་དཔང་ ས་པ་དེ། འདིར་གནས་
པའི་མི་ མས་ ིས་དང་ ་ལེན་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས། ༡༩ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། དེ་དག་གིས་
ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ལ་དད་ ན་ མས་བཙན་ ་བ ག་པ་དང་། འ ་ཁང་ མས་ ་དེ་དག་ལ་ ག་གིས་

བས་པ་ཤེས་ཡོད། ༢༠ དེ་མིན་ ེད་ ི་དཔང་བོ་སེ་ཏེ་ ཱན་བསད་དེ་ ག་བ ར་ ་བ ག་པའི་ཚ། ང་ཡང་
གམ་ ་འ ེང་ ེ་དགའ་ ོ་ ེས་པར་མ་ཟད། དེ་གསོད་མཁན་ ི་ ོན་པ་ ང་ནས་བ ད་ཅེས་ ས། ༢༡ གཙ་
བོས་ང་ལ། ོད་སོངས་ཤིག བདག་གིས་ ོད་ ང་ན་གནས་པའི་ ི་བ་ མས་ ི་སར་གཏོང་ངོ་ཞེས་ག ངས་
ཞེས་ ས།

༢༢ མི་ མས་ ིས་ཁོས་དེ་ ད་ ས་པ་ཐོས་ནས། ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། མི་འདི་ ་ ་ནི་འཇིག་ ེན་
འདིར་མེད་པར་ ོས་ཤིག ཁོ་རང་འཚ་བར་མི་འོས་ཞེས་ ས། ༢༣ མི་ མས་ ིས་ ར་བ བ་ཅིང་ ོན་པ་
ག ག་པས། ནམ་མཁའ་ ལ་ ིས་ཁེངས་པར་ ར། ༢༤ ོང་དཔོན་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ ར་ནང་ ་འ ིད་པར་
བ ོས་ཤིང་། ག་གིས་ག ས་ཏེ་འ ི་ ོག་ ེད་ ་བ ག དེ་ནི་དེ་དག་གི་ཁོ་ལ་ ར་འདི་ ར་ ག་པའི་ ་

ེན་ཅི་ཡིན་ཤེས་འདོད་པས་ཡིན། ༢༥ འ ེང་བས་བ ིགས་མ་ཐག ཕོལ་ལོལ་ ིས་གམ་ ་འ ེང་བའི་བ ་
དཔོན་དེ་ལ། ཉེས་པ་མེད་པའི་རོ་ ཱ་བ་ཞིག་ལ་ ོད་ཚར་ ག་གི་ག ་བའི་ ོལ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས། ༢༦ བ ་
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དཔོན་ ིས་དེ་ ད་བཤད་པ་ཐོས་ནས། ོང་དཔོན་ ི་སར་སོང་ནས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་ཅི་ འམ། མི་འདི་ནི་རོ་
ཱ་པ་ཞིག་གོ་ཞེས་ ས། ༢༧ ོང་དཔོན་འོངས་ནས་ཕོལ་ལོལ་ལ། ོད་ནི་རོ་ ཱ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ང་

ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ིས་པས། ཕོལ་ལོལ་ ིས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས། ༢༨ ོན་དཔོན་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་ད ལ་
མང་པོ་བཀོལ་ཏེ་རོམ་ ི་དམངས་ ་ ར་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། ཕོལ་ལོལ་ ིས་ང་ ེས་མ་ཉིད་ནས་དེ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་ ས། ༢༩ དེ་ནས་ཕོལ་ལོལ་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་མཁན་ མས་ཁོ་དང་ ལ་ཏོ༎ ོང་དཔོན་ ིས་ཁོ་རང་རོ་

ཱ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཤིང་། ཁོ་རང་བ ིགས་པ་དེ་ ན་ནས་ ག་པར་ ར།
༣༠ ི་ཉིན། ོང་དཔོན་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ ་ག གས་ ས་པའི་དོན་དངོས་གནས་

ལ་ཤེས་འདོད་ནས་ཁོ་རང་བཏང་བ་དང་། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ི་བའི་མི་ཐམས་ཅད་འ ་དགོས་
པར་བ ོས། དེ་ནས་ཕོལ་ལོལ་ ིད་འོངས་ནས་དེ་དག་གི་མ ན་ ་འ ེང་བ ག་གོ།

༢༣ ཕོལ་ལོལ་ ིས་མིག་ཅེ་རེ་ཚགས་མི་ མས་ལ་བ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ན་ ་ མ་པ། ངས་ ་
ཡི་ ང་ ། རང་གི་ལས་འགན་ཐམས་ཅད་ད་ འི་བར་ ་བསམ་པ་ མ་དག་གིས་ བ་ཡོད་པ་

ོད་ཅག་གིས་ཤེས། ༢ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨ་ནན་ཡས་གམ་ ་འ ེང་བའི་མི་དེར་ཁོ་ལ་འ མ་ ག་ག ས་
ཤིག་ཅེས་བ ོས། ༣ ཕོལ་ལོལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ཚན་ ི་ གས་པའི་ ང་དང་འ ་བའི་མི་ ན་ ོད་ལ་ ་ཡིས་
འ མ་ ག་ག ་བར་འ ར། ོད་ ིམས་རར་ ོད་པ་ནི་བཀའ་ ིམས་ ར་ང་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་ཆེད་ཡིན་པས།

ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་ནས་ང་ལ་འ མ་ ག་ག ་བར་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༤ གམ་
་འ ེང་བའི་མི་དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ ་ཡི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོར་དམོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ།

༥ ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ན་ ་ མ་པ། ངས་ཁོ་རང་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མི་ཤེས། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་
། མི་སེར་རང་གི་དཔོན་པོར་ ར་འདེབས་ ས་མི་ཆོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད་ཅེས་ ས། ༦ ཕོལ་ལོལ་མི་ མས་ལས་
ེད་ཀ་སད་ ་ཀི་བ་དང་ ེད་ཀ་ཕ་ ་ཤི་བ་ཡིན་པ་མཐོང་ནས། ི་བའི་ ོད་ ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ །
ན་ ་ མ་པ། ང་ནི་ཕ་ ་ཤི་བ་ ེ། ཕ་ ་ཤི་བའི་ ་ ད་ཡིན། ད་ ་ངས་འ ི་ ོག་དང་ ་ ངས་པ་ནི་ཤི་བ་

ལས་ ར་གསོན་པར་རེ་ ོས་ ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༧ དེ་ ད་ ས་ ེས། ཕ་ ་ཤི་བ་དང་སད་ ་ཀི་བ་ མས་
ི་དབར་ལ་ ོད་པ་ ང་བས། ི་བའི་མི་ མས་ཁག་གཉིས་ ་ ེས། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སད་ ་ཀི་བ་ མས་
ིས་ ར་གསོན་པ་མེད་ལ། ཕོ་ཉ་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཡང་མེད་ཟེར་བ་དང་། ཕ་ ་ཤི་བ་ མས་ ིས་ ོག་ ེ་དེ་

གཉིས་ཀ་ཡོད་ཟེར་བ་ཡིན། ༩ དེ་བས་ ར་ཆེ་ཆེར་སོང་ཞིང་། ཕ་ ་ཤི་བའི་ ོགས་ ་གཏོགས་པའི་ ིམས་ ི་
དགེ་ ན་འགའ་ཞིག་ཡར་ལངས་ནས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་མི་འདི་ལ་ནག་ཉེས་ཅི་ཡོད་མི་ཤེས། གལ་ཏེ་
མི་མ་ཡིན་པ་དང་ཕོ་ཉ་གང་ ང་གིས་ཁོ་ལ་གཏམ་ ས་ཡོད་ན་ཅི་ ་ཞེས་ ོད་པ་ ས། ༡༠ དེ་ ས་ ོད་ ེང་
ཆེ་ ་ ར་བས། ོང་དཔོན་ ིས་དེ་དག་གིས་ཕོལ་ལོལ་གཤགས་ ང་ ིད་པར་ མ་ནས། དམག་མི་ཚར་ཁོ་མི་

མས་ལས་ ང་ ེ་ ར་ནང་ ་ ིད་ཅིག་ཅེས་བ ོས། ༡༡ དགོང་མོ་དེར། གཙ་བོ་ཕོལ་ལོལ་ ི་གམ་ ་བཞེངས་
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ནས། འདི་ ད་ ། སེམས་བདེ་བར་ ིས་ཤིག ོད་ ིས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་བདག་ལ་ཇི་ ར་བདེན་དཔང་ ས་པ་
བཞིན་ ། རོམ་ནས་ ང་བདག་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༢ ནམ་གསལ་བ་ན། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་མཉམ་གཅིག་ ་ངན་ ོས་ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ཕོལ་ལོལ་
མི་གསོད་ན་བཟའ་བ ང་ལ་མི་ ོད་ཅེས་མནའ་བོར། ༡༣ དེ་ ར་སེམས་མ ན་ཏེ་མནའ་འབོར་མཁན་མི་བཞི་
བ ་ ག་འ ག་པ་དང་། ༡༤ དེ་དག་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ ན་པོ་ མས་ ི་གམ་ ་འོངས་ནས། འདི་

ད་ ། ངེད་ཅག་གིས་མནའ་ཆེན་པོ་ཞིག་བོར་ཟིན། དེ་ནི་ཕོལ་ལོལ་མི་གསོད་ན་བཟའ་བ ང་ལ་མི་ ོད་ཅེས་
པ་དེའོ༎ ༡༥ ད་ ་ ོད་ཅག་དང་ ི་བས་ ོང་དཔོན་ལ་བ ་བ བ་ནས། ཕོལ་ལོལ་ ོད་ཅག་གི་གམ་ལ་ ིད་
འོང་ ་བ ག་ ེ། དེའི་གནས་ ལ་ལ་ཞིབ་ ་ ས་ལོན་ ་དགོས་པའི་ ལ་ ིས་ཤིག ངེད་ཅག་གིས་ ་ ིག་

ས་ཟིན་པས། དེ་འདིར་མ་ ེབས་པའི་ལམ་བར་ ་གསད་པར་ ་ཞེས་ ས། ༡༦ ཕོལ་ལོལ་ ི་ཚ་བོས་དེ་དག་
གིས་ ོག་གཡོ་བཤམས་ཡོད་པ་ཐོས་ནས། ར་ནང་ ་འོངས་ཏེ་ཕོལ་ལོལ་ལ་བཤད། ༡༧ ཕོལ་ལོལ་བ ་དཔོན་
ཞིག་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་གཞོན་ ་འདི་ ོང་དཔོན་ ི་གམ་ ་ ིད་དང་། ཁོ་ལ་དོན་ཞིག་ ་ ་
འ ག་ཅེས་ ས། ༡༨ དེ་ནས་ཁོ་ ོང་དཔོན་ ི་གམ་ ་ ིད་དེ། འདི་ ད་ ། བཙན་ ་བ ང་བའི་ཕོལ་ལོལ་

ིས་ང་ཁོའི་གམ་ ་བོས་ཏེ། གཞོན་ ་འདི་ ོད་ ི་ ང་ ་ ིད་དང་། དོན་ཞིག་ ་ ་འ ག་གོ་ཟེར་ཞེས་ ས།
༡༩ ོང་དཔོན་ ིས་གཞོན་ནི་དེའི་ལག་པར་འ ས་ནས་ལོགས་ཤིག་ ་སོང་ ེ། ོག་ ་དེ་ལ། ང་ལ་བཤད་ འི་
དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་ ིས། ༢༠ དེས་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་སང་ཉིན་ ོད་ལ་ཕོལ་ལོལ་ ི་བའི་མ ན་

་ ིད་འོངས་པར་ ས་ནས། ཁོའི་གནས་ ལ་ཞིབ་ ་ ོག་ད ོད་ ་ ལ་ ེད་པར་ ོས་ ས་ཟིན། ༢༡ ོད་དེ་
དག་གི་ ེས་ ་ གས་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་མི་བཞི་བ ་ ག་གིས་ངན་གཡོ་བཤམས་ཏེ། འདི་ ད་

། ཕོལ་ལོལ་མ་བསད་ན་བཟའ་བ ང་ལ་མི་ ོད་ཅེས་མནའ་བོར་ཟིན། ད་ནི་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པས། ོད་ ི་
མཆོག་མཆན་ལ་ ག་ནས་ཡོད་ཅེས་ ས། ༢༢ དེ་ནས་ ོང་དཔོན་ ིས་གཞོན་ ་དེ་ ིར་མངགས་ཤིང་། ཁོ་ལ།

ོད་ ིས་དོན་དེ་ང་ལ་བཤད་ ལ་གཞན་ལ་བཤད་མི་ ང་ཞེས་བདམས།
༢༣ ོང་དཔོན་ ིས་བ ་དཔོན་གཉིས་བོས་ནས། འདི་ ད་ ། ང་དམག་ཉིས་བ ་དང་། ་དམག་

བ ན་ ། མ ང་ཐོགས་པ་ཉིས་བ ་ ་ ིག་ ས་ཏེ། དོ་དགོང་ ་ཚད་ད ་བར་ཀེ་སར་ཡ་ ་སོངས། ༢༤ དེའི་
ཞོར་ལ་བཞོན་ ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་ཕོལ་ལོལ་ཞོན་ ་བ ག་ནས་ ི་ བ་ཕེ་ལིག་གི་ ང་ ་ ོལ་ཅིག་ཅེས་ ས།
༢༥ དེ་མིན་ ོང་དཔོན་ ིས་ཡི་གེ་ཞིག་ ང་ ིས་ཡོད།

༢༦ དེའི་མདོར་བ ས་ན་འདི་ ་ ེ། ཐོག་མར་ ན་ ་ལ་དི ་ལི་སི་ཨས་ ོད་ ི་ བ་ཕེ་ལིག་ལ་བདེ་
མཚམས་ ། ༢༧ མི་འདི་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་བ ང་ ེ་གསོད་པར་ ོམ་པ་ན། ངས་ཁོ་ནི་རོ་ ཱ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ཤེས་ནས། དམག་མི་མངགས་ཏེ་ཁོ་རང་བ བས་པ་ཡིན། ༢༨ དེ་དག་གིས་ཁོ་ ་ག གས་ ས་པའི་ ་
མཚན་ཤེས་འདོད་ནས། ངས་ཁོ་རང་དེ་དག་གི་ ི་བའི་མ ན་སར་ ིད་པས། ༢༩ ཁོ་རང་ ་ག གས་ ེད་དོན་



མཛད་པ 23–24 1715

ནི་ཁོ་ཚའི་བཀའ་ ིམས་ ོར་ ི་ ོད་ ེང་ཞིག་ཡིན་པས། ོག་ཆད་དང་བཙན་ ་འ ག་པའི་ཉེས་པ་མེད་
པར་ཤེས། ༣༠ ེས་ ་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་གསོད་པར་ ོམ་པའི་ ོག་གཡོ་ང་ལ་བཤད་པས། ངས་དེ་མ་ཐག་ཁོ་
རང་ ོད་ ི་སར་འ ིད་ ་བ ག་པ་ཡིན་ལ། དེ་མིན་ཁོ་རང་ག གས་མཁན་ མས་ ོད་ ི་སར་ག ག་གཤེར་

་འ ོ་བར་བ ོས་པ་ཡིན་༼ཞལ་ཆད་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ོད་བདེ་བར་ཤོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ཞེས་
པ་དེའོ༎

༣༡ དེ་ནས་དམག་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚར་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན། མཚན་ ང་གི་ ས་ ་ཕོལ་ལོལ་ཨན་ཏི་
ཱ་ ི་ ་ ིད། ༣༢ ི་ཉིན། ་དམག་གིས་བ ལ་ཞིང་། གཞན་ མས་ ིར་ ར་ནང་ ་ལོག ༣༣ ་དམག་ཀེ་

སར་ ཱ་ ་ ེབས་ནས། ཡི་གེ་ ི་ བ་ལ་ ད་ཅིང་ཕོལ་ལོལ་ཁོའི་མ ན་ ་འ ེང་བ ག ༣༤ ི་ བ་ ིས་ཡི་གེ་
བ གས་ ེས། ཕོལ་ལོལ་ ལ་གང་ནས་ཡིན་པ་ ིས་ཤིང་། ཁོ་རང་ ི་ལིག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། ༣༥ འདི་

ད་ ། ོད་ ་ག གས་ ེད་མཁན་ མས་ ེབས་ ེས། ངས་ ོད་ ི་གནས་ ལ་ལ་ཞིབ་ ་མཉན་པར་ ་ཞེས་
ས་ ེས། ཁོ་རང་ཧེ་རོ་དེའི་ཡ་མོན་ ་བཙན་ལ་ གས་ཤིག་ཅེས་བ ོས༎

༢༤ ཉིན་ ་འགོར་ ེས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨ་ནན་ཡ་དང་ ན་པོ་འགའ། དེ་མིན་ ིམས་ ོད་པ་
ཏེར་ ་ ་ ་བ་བཅས་ ི་ བ་ལ་ཕོལ་ལོལ་ག ག་ ་ ེབས་པས། ༢ ཕོལ་ལོལ་བོས་ཡོང་བ་དང་།

དེ་ནས་ཏེར་ ་ ས་འདི་ ད་ ། ༣ ེས་ ་ཆེན་པོ་ ཱི་ལིག་ལགས། ོད་ ི་བཀའ་ ིན་ལས་ངེད་ཅག་གིས་བདེ་
བ་ལོངས་ ་ ད་ཅིང་། ོད་ ི་མ ེན་པ་ལས་ ལ་ ེ་འདིའི་ཉེས་ ོན་མ་ ས་སེལ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ ང་

ས་དང་ མ་པ་ ན་ ་ ོད་ལ་ ིང་ཁོང་ ས་པའི་གཏིང་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ༤ མང་པོ་བཤད་ན་ ོད་
ན་པར་འ ར་བས། ངེད་ཅག་ལ་ ད་ཆ་འགའ་ ་བའི་གནང་བ་ ོལ་ཅིག ༥ མི་འདི་ནི་ ོག་ ་ ོང་མཁན་

ཞིག་ཏེ་གནམ་འོག་གི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་ནང་ཟིང་ཆ་བཟོས་པ་དང་། དེ་མིན་འདི་ནི་ ་ཙ་རེད་པའི་ བ་
མཐའི་འགོ་བ་ཞིག་ ང་ཡིན་པས། ༦ ཁོས་གནས་དམ་པ་ཡང་མི་གཙང་བར་བ ར་འདོད་པས་ངེད་ཅག་གིས་
བ ང་བ་ཡིན།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ངེད་ཅག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་འ ་གཅོད་ ་བར་བ མ་
ཡང་། ༧ ོང་དཔོན་ལི་སི་ཨས་ ག་ ལ་བཀོལ་ནས་ངེད་ཅག་གི་ལག་ནས་ ངས་ཏེ། ཁོ་ ་ག གས་ ེད་
མཁན་ མས་ ོད་ ི་གམ་ ་འ ོ་བར་བ ོས་པ་རེད།༽ ༨ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་ཞིབ་ ་ ིས་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་
རང་ ་ག གས་ ེད་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༩ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ང་དེར་མ ད་
ནས། དོན་དེ་དངོས་གནས་དེ་ ར་རོ་ཞེས་ཁོ་རང་ ་ག གས་ ས།

༡༠ ི་ བ་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ལ་ ད་ཆ་ཤོད་ཅེས་པའི་བ ་ལ་མགོ་ ེབ་ཙམ་ ས་པས། ཁོས་འདི་ ད་ ། ོད་
ིས་ ལ་ ེ་འདིར་ལོ་མང་པོར་ ་བའི་བདེན་ ན་ ེས་པས། ངས་རང་གི་ ་མཚན་བཤད་པར་ ོའོ༎ ༡༡ ོད་
ིས་ཞིབ་ ་ ོག་ད ོད་ ིས་དང་། ང་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ལ་མཇལ་ ་འོངས་པ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ་ཉིན་བ ་

གཉིས་ལས་འགོར་མེད་པ་ཤེས་ བ། ༡༢ ཁོ་ཚས་ངས་གནས་དམ་པ་དང་། འ ་ཁང་དང་། ཡང་ན་མཁར་ནང་
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གང་ ང་ ་གཞན་དང་ ོད་ཅིང་། མི་ མས་ལ་ངན་ ལ་ ེད་པ་མ་མཐོང་བས། ༡༣ ད་ ་ཁོ་ཚས་ང་ག གས་
པའི་ ོད་དོན་དེ་ ོད་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་མི་ བ། ༡༤ འོན་ ང་། དོན་དག་གཅིག་ངས་ ོད་ལ་ངོས་ལེན་ ་
དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚས་བཀའ་ཞིག་ཐ་ཤལ་བར་འབོད་ ིན་མཆིས་མོད། ངས་བཀའ་དེ་བཞིན་རང་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་
ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང་། བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པའི་མདོ་ ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དད་སེམས་ ེད་

ིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ༡༥ ང་ཡང་ཁོ་ཚ་གནང་བཞིན། ་ལ་བ ེན་ནས། བདེན་ གས་གང་གི་དབང་ ་ ར་
བའི་གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་པར་རེ་ ོས་ ེད་ ིན་ཡོད། ༡༦ དེ་བས་ངས་རང་ཉིད་ལ། ་འམ་མི་གང་
ཡིན་ཡང་། ན་པར་སེམས་བཟང་བོ་ཞིག་འཆང་དགོས་ཞེས་ ལ་མ་ ེད་ ིན་ཡོད། ༡༧ ལོ་འགའ་འགོར་ ེས།
ང་རང་ ལ་ ེ་འདིར་ ིན་པའི་ཞལ་འདེབས་དང་མཆོད་དངོས་འ ལ་བར་ ིན། ༡༨ མཆོད་པ་འ ལ་བའི་

ས་ ། ངས་གནས་དམ་པར་རང་ཉིད་གཙང་བར་ ས་པ་དང་། ཱ་ཀ་ཡ་ནས་འོངས་པའི་ཡ་ ་ ་བ་འགའ་
ལས། མི་ཚགས་ ང་མེད་ལ་ ར་ཟིང་ཡང་མེད་པ་ཁོ་ཚས་ ང་མཐོང་ཡོད། ༡༩ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚར་ང་ ་ག གས་

་དགོས་པའི་ ོད་དོན་ཞིག་ཡོད་ན། ོད་ ི་མ ན་ ་འོངས་ནས་ག གས་ཆོག ༢༠ དེ་ ་མིན་པར། འདི་དག་
གིས་ང་མི་མང་གི་མ ན་ ་འ ེང་ ེ། འོན་མིན་ ི་ ་བ་བ བས་པ་མཐོང་ན། ཁོ་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་གསལ་
བཤད་ ས་ཆོག ༢༡ གལ་ཏེ་ཡོད་པའི་དབང་ ་བཏང་ནའང་། ཚག་གཅིག་ལས་ཡོད་མི་ ིད། དེ་ནི་ང་ཁོ་ཚའི་

ོད་ ་འ ེང་ ེ་ ད་ཆེན་པོས། ངས་དེ་རིང་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་འ ི་ ོག་དང་ ་ལེན་དོན་ནི། ཤི་བ་
ལས་ ར་གསོན་པའི་ཆེད་ འོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཙམ་མོ་ཞེས་ ས།

༢༢ ཱི་ལིག་གིས་དོན་དེའི་གནས་ ལ་ཞིབ་ ་ ོགས་ ང་། དེ་དག་ལ། ོང་དཔོན་ལི་སི་ཡ་མར་འོངས་ཚ།
ངས་ ོད་ཅག་གི་དོན་དེའི་བདེན་ ན་འ ེད་ཅེས་བཤོལ་ཐབས་ ས། ༢༣ དེ་ ར་བ ་དཔོན་ལ། ཕོལ་ལོལ་

ངས་ཤིག ཁོ་ལ་ ་ཡངས་མོ་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། ོགས་དང་གཉེན་ཉེ་བ ར་འོངས་ན་འགོག་མི་དགོས་
ཞེས་བ ོས།

༢༤ ཉིན་འགའ་འགོར་ ེས། ཱི་ལིག་དང་ཁོའི་ ང་མའམ། ཡ་ ་ ་བ་ ་སི་ ཱ་གཉིས་མཉམ་ ་འོང་ནས།
ཕོལ་ལོལ་བོས་ཤིང་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་བཀའི་ ོར་ལ་ཉན། ༢༥ ཕོལ་ལོལ་ ང་བདེན་དང་ ལ་ ིམས། དེ་མིན་མ་
འོངས་ཞལ་ ེ་ ོར་བཤད་པས། ཱི་ལིག་ཤིན་ ་ ག་ ེ། འདི་ ད་ ། ོད་གནས་ བས་ ་མར་སོངས་དང་། ང་
ཁོམ་ཚ་ ོད་ ར་འབོད་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༢༦ དེ་མིན་ ཱི་ལིག་གིས་ཕོལ་ལོལ་ལས་ད ལ་ཐོབ་པར་རེ་ནས།
ཐེངས་མང་པོ་ཁོ་བོས་ནས་གཏམ་ ེང་ ས། ༢༧ ལོ་གཉིས་འགོར་ ེས། ཱི་ལིག་གི་ཚབ་ ་པོར་ཀི ་ཕེས་འགན་

ར་ཡང་། ཱི་ལིག་གིས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དགའ་ ིར་ཕོལ་ལོལ་ ར་བཞིན་བཙན་ཁང་ ་བཞག་གོ།

༢༥ ཕེས་ ས་འགན་ ར་ནས་ཉིན་ག མ་ ི་ ེས་ ། ཀེ་སར་ ཱ་ནས་ཡར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་སོང་།
༢ མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཡ་ ་ འི་དཔོན་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ཕོལ་ལོལ་ ་ག གས་ ས་པ་

དང་། ༣ དེ་མིན་ཁོ་ཚའི་ཁ་ངོར་བ ས་ཏེ་ཕོལ་ལོལ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ ིད་ཤོག་ཅེས་ ་བ་ ས། དེ་ནི་ལམ་བར་
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་བཀབ་ནས་དེ་གསོད་བདེ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༤ འོན་ ང་ཕེ་ ས་ལན་ ། ཕོལ་ལོལ་ཀེ་སར་ ཱ་ ་ ིད་ཤོག
ང་རང་ཉིད་དེར་འ ོའོ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༥ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ལས་དབང་ཆ་དང་ ན་པ་འགའ་ང་
དང་མཉམ་ ་མར་འ ོ་བར་ ། མི་དེ་ལ་མི་བདེན་པ་ཅི་མཆིས་ན། ཁོ་རང་ག ག་ཆོག་ཅེས་ ས།

༦ ཕེ་ ་དེ་དག་གི་ ལ་ ་ཉིན་བ ད་ནས་བ ་ཙམ་ལ་བ ད་ ེས་ཀེ་སར་ཡ་ ་ ིན། ི་ཉིན་ ིམས་རར་
བ ད་དེ། ཕོལ་ལོལ་ཡར་ ིད་འོང་བར་བ ོས། ༧ ཕོལ་ལོལ་ ེབས་ ེས། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་མར་འོངས་པའི་ཡ་

་ ་བ་ མས་ ིས་མཐའ་བ ོར་ཏེ། དོན་ཆེན་མང་པོ་ ་ག གས་ ས་ ང་གཅིག་ ང་བདེན་ བ་ ་མ་
གནས་པས། ༨ ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ཡ་ ་ འི་བཀའ་ ིམས་དང་གནས་དམ་པ། ཀེ་སར་སོགས་གང་ལའང་
ང་འགལ་མེད་ཅེས་ ་མཚན་བཤད། ༩ འོན་ ང་ཕེས་ ས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་དགའ་ ིར། ཕོལ་ལོལ་ལ། ོད་
ཡར་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་ངས་བདེན་ ན་ ི་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ལ་ཉན་འདོད་དམ་ཞེས་ ིས་པ་ལ།
༡༠ ཕོལ་ལོལ་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཀེ་སའི་ ིམས་རར་འ ེང་ཡོད། འདི་ནི་ང་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་གནས་ཡིན།
ངས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཅི་ཡང་བ བས་མ་ ོང་། འདི་ནི་ ོད་ ིས་ ང་གསལ་
བོར་ཤེས་པ་ཡིན། ༡༡ གལ་ཏེ་ངས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་བ་ཞིག་བ བས་ནས་ ོག་ ིམས་དང་འགལ་ན།
འཆི་དགོས་ ང་ངས་གཞོལ་མི་ ིད། ཁོ་ཚས་ང་ག གས་པའི་ ོད་དོན་དེ་དོན་དངོས་དང་མི་མ ན་ན། ས་

ང་ང་དེ་དག་གི་ལག་ ་ ད་མི་ཆོག་པས། ངས་ཀེ་སར་ལ་ ་ག ག་ ་ངེས་ཞེས་ ས། ༡༢ ཕེས་ ་དང་ཚགས་
མི་ མས་ ིས་ ོས་ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ཀེ་སར་ལ་ ་ག ག་ ་འདོད་ན། ཀེ་སའི་གམ་ ་སོངས་
ཤིག་ཅེས་ ས།

༡༣ ཉིན་འགའ་འགོར་ ེས། ལ་པོ་ཨག་རི་བ་དང་བེར་ནི་ཀེ་བཟའ་གཉིས་ཕེས་ ་ལ་ཁམས་བདེ་འ ི་
ིར། ཀེ་སར་ ཱ་ ་ ེབས། ༡༤ དེ་ ་ཉིན་མང་པོར་བ ད་པས། ཕེས་ ས་ཕོལ་ལོལ་དོན་དེ་ ལ་པོར་བཤད།

དེ་ནི་འདི་ ད་ ། འདི་ ་མི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཱི་ལིག་གིས་བཙན་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༥ ང་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་
ཡོད་པའི་ ས་ ། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བ་དང་ཡ་ ་ འི་ ན་པོ་ མས་ ིས་ཁོའི་ ོད་དོན་ང་ལ་ག གས་
ཤིང་། ཁོའི་ཉེས་པ་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས་པའི་ ་བ་ ས། ༡༦ ངས་དེ་དག་ལ། མི་ ་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ ང་།

ོད་ཡ་དེ་ ོད་པ་དང་ཁ་ ད་དེ། ོད་ཡར་ ོད་དེའི་ ་མཚན་བཤད་པའི་གོ་ བས་མ་ ིན་པར་དེ་ལ་ཉེས་
པ་འགེལ་བ་ནི། རོམ་ ི་ ིམས་ ོལ་དང་མི་མ ན་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༡༧ དེ་དག་འདིར་ ེབས་པ་ན། ངས་ ས་
འ ངས་ ་མ་བ ག་པར། ི་ཉིན་ ིམས་རར་སོང་ནས་མི་དེ་ཡར་ ིད་འོང་བར་བ ོས། ༡༨ ོད་ཡ་དེ་ཡར་
འ ེང་ནས་ཁོ་ ་ག གས་ ས་ ང་། ག གས་པའི་ ོད་དེ་ངས་ཚད་དཔག་ ས་པ་དེ་འ ་ངན་པ་ཞིག་མ་
ཡིན། ༡༩ ོད་གཞི་ནི་ཁོ་ཚ་རང་གི་ ོངས་དད་ ོར་ ི་ ོད་པ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཏེ། དེ་ནི་ཤི་ཟིན་པའི་
ཡེ་ ་ ་བ་ཞིག་ཕོལ་ལོལ་ ིས་ཁོང་ཤི་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན། ༢༠ དོན་དེའི་ ོར་མཐའ་ཆོད་པར་ངས་

ང་འ ི་མི་ཤེས་པས། ཁོ་ལ། ོད་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་ངས་བདེན་ ན་ ི་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ལ་ཉན་
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འདོད་དམ་ཞེས་ ིས། ༢༡ འོན་ ང་ཕོལ་ལོལ་ཁོ་རང་བ ད་དེ། གོང་མས་བདེན་ ན་ ི་ཞལ་ ེ་བཅད་པ་ལ་
ཉན་དགོས་ཞེས་ ས་པས། ངས་ ོད་ཀེ་སའི་གམ་ ་འ ིད་པའི་བར་ ་འདིར་ ོད་ཅིག་ཅེས་བ ོས་པ་ཡིན་
ཞེས་ ས་སོ༎ ༢༢ ཨག་རི་བས་པེས་ ་ལ། ང་རང་ཉིད་ ིས་ ང་དེའི་ ོད་པ་ལ་ཉན་པར་འདོད་ཅེས་ ས་པ་
ལ། པེས་ ས་སང་ཉིན་མཉན་ཆོག་ཅེས་ ས།

༢༣ ི་ཉིན་ཨག་རི་བ་དང་བེར་ནི་ཀེ་གཉིས་ མ་ཟིལ་དང་བཅས་ཏེ་ ེབས་ཤིང་། ོང་དཔོན་དག་དང་
མཁར་ནང་གི་བ ར་འོས་པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ ིམས་རར་ གས། པེས་ ས་བ ོས་པ་ཙམ་ ིས་ཕོལ་
ལོལ་ ིད་འོངས་པས། ༢༤ ཕེས་ ས་འདི་ ད་ ། ལ་པོ་ཨག་རི་བ་དང་འདིར་ཚགས་ ན་ ས། ོད་ཅག་
གིས་མི་འདི་ལ་ ོས་དང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་འདིར་ ོད་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་ཆད་ང་ལ་ ་བ་

ས་ནས། ཁོ་རང་འཚ་ ་མ་འ ག་ཅེས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་པ་དེ་ཡིན། ༢༥ འོན་ ང་ངས་ཁོ་ལ་ ོག་ ིམས་
འབབ་པའི་ཉེས་འགལ་ཅི་ཡོད་མ་ ེད་ལ། ཁོས་ ང་གོང་མ་ ལ་པོ་ལ་ ་ག གས་ ས་པས། ངས་ཁོ་ ིད་དེ་
འདིར་འོང་བར་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ༢༦ མི་འདིའི་ ོགས་ནས་ང་ལ་གཙ་བོར་ཡར་ ་ ་ ་ཅི་ཡང་མེད། དེའི་

ིར། ངས་ཁོ་རང་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ ་ ིད་འོངས་པ་ཡིན་ལ། ཆེད་ ་ ལ་པོ་ཨག་རི་བ་ ོད་ ི་ ང་ ་ ིད་
འོངས་པ་ཡང་ཡིན། དེ་ནི་འ ི་གཅོད་ ས་ ེས་ལན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༢༧ ངས་བ ས་ན། བཙན་མ་
ཞིག་གི་ཉེས་ ོན་མ་ཤེས་པར་འ ིད་པ་ནི་གནས་ གས་དང་མི་མ ན་ནོ་ཞེས་ ས་སོ༎

༢༦ ཨག་རི་ ཱས་ཕོལ་ལོལ་ལ། ོད་ ིས་རང་ལ་དག་འ ད་ ས་ཆོག་ཅེས་གནང་བས། པ ་ ས་ལག་
པ་ ིང་ ེ་ ་མཚན་བཤད་པ་འདི་ ་ ེ། ༢ ལ་པོ་ཨག་རི་བ་ལགས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ང་ལ་

ནག་ཉེས་ ོན་འ གས་ ེད་དེ་ག གས་པའི་ ོད་དོན་དེ། དག་འ ད་ ེད་ ིར། དེ་རིང་ ོད་ ི་མ ན་ནས་
་མཚན་བཤད་པའི་གོ་ བས་གནང་བ་ལ་ཤིན་ ་དགའ་འོ༎ ༣ དེ་ལས་ ང་དགའ་བ་ཞིག་ལ། ཡ་ ་ འི་
ིག་ ོལ་དང་དེ་དག་གི་ ོད་ ེང་ལ་ ོད་ཆ་ ས་ཆེ་བས། ན་ ང་མེད་པར་ང་ལ་ཉོན་ཅིག ༤ ང་ནི་ཐོག་མ་

ནས་ ལ་ ེ་འདིའི་དམངས་ ོད་དང་། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་བ ད་པ་ཡིན་པས། ང་ ་ནས་མི་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་
པ་ཡ་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཤེས་པ་ཡིན། ༥ གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་བདེན་དཔང་ ེད་འདོད་ན། ང་ནི་ཐོག་མ་
ནས་ངེད་ཅག་གི་ ག་ ོལ་ ར་ ིག་ ིམས་ཆེས་བཙན་པའི་ཕ་ ་ཤི་བའི་ བ་མཐར་ གས་པ་ཁོ་ཚས་ཤེས་སོ།
༦ ད་ ་ང་འདིར་འ ེང་ནས་ཞལ་ ེ་དང་ ་ལེན་དོན་ནི། ་ཡིས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་
བ་དེར་རེ་ ོས་ ེད་པ་ཡིན། ༧ ངེད་ཅག་རིགས་ ེ་བ ་གཉིས་ ིས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་

ག་ ་ ས་ཏེ། ཞལ་བཞེས་འདི་མངོན་འ ར་ ང་པར་རེ་ ོས་ ེད་ ིན་ཡོད། ལ་པོ་ལགས། ང་ཡ་ ་ ་བ་
མས་ ིས་ ་ག གས་ ེད་དོན་ཡང་རེ་ ོས་འདིའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༨ ་ཡིས་གཤིན་པོ་ ར་གསོན་ ་འ ག་
ས་པ་དེར། ོད་ཅག་ཅིའི་ ིར་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཡིན།

༩ ོན་ཆད་ང་རང་གིས་ཅི་ ས་ ིས་ ་ཙ་རེད་པ་ཡེ་ ་ལ་ ོལ་དགོས་པར་བསམ་ ེ། ༡༠ ཡེ་ ་ ་ལེམ་
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འང་དེ་ ར་ ས། མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བའི་ ེས་ ་ གས་ནས་དབང་ཆ་ཐོབ་ ེས། ངས་དམ་པའི་ ེས་
འ ང་པ་མང་པོ་བཙན་ ་བ ག ཁོ་ཚ་གཞན་ ིས་བསད་ཅིང་ངས་ ང་དངོས་ ་ཉེས་འགེལ་ ས་པ་ཡིན།
༡༡ ངས་ཐེངས་མང་པོར་འ ་ཁང་སོ་སོར་དེ་དག་ལ་བཙན་ ིས་ ར་འདེབས་ ེད་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། དེ་
དག་གི་ ེང་ ་ཞེ་ ང་གིས་ ོས་ཏེ། ི་ ེའི་མཁར་ མས་ ི་བར་ ་དེ་དག་ལ་བཙན་གནོན་ ས། ༡༢ དེ་ ས།
ངས་མཆོད་དཔོན་ ི་འགོ་བའི་དབང་ཆ་དང་བཀའ་དང་ ་ ངས་ནས། ད་མེ་སེག་ ་སོང་བ་ཡིན། ༡༣ ལ་
པོ་ལགས། ང་ལམ་ ་ གས་ཏེ་ཉིན་ ང་ཙམ་ལ་ ེབས་པ་ན། ནམ་མཁའ་ནས་ཉི་མའི་འོད་ལས་ ང་གསལ་
བའི་འོད་ཅིག་ ང་ ེ། ང་དང་ངའི་འ ོ་རོགས་ མས་ ོགས་བཞི་ནས་གསལ་བར་ ས། ༡༤ ངེད་ཅག་ས་ ་
འ ེལ་བ་དང་། ག ང་ ད་ཅིག་ ང་ ེ་ཧེ་ལེན་པའི་ ད་ ིས་ང་ལ། ཤ་ ལ། ཤ་ ལ། ཅིའི་ ིར་ང་ ག་ལ་

ོར་བ་ཡིན། ཚར་མ་ལ་ ང་བས་བ བ་ན་ ོད་ ིས་དཀའོ་ཞེས་ག ངས་པས། ༡༥ ངས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་
བོ་ལགས། ེད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས། གཙ་བོས་ང་ནི་ ོད་ ིས་ ག་ལ་ ར་བའི་ཡེ་ ་ཡིན། ༡༦ ོད་ཡར་
ལོངས་ཤིག བདག་གིས་ཆེད་ ་ ོད་ལ་ཞལ་ག གས་ ོན་པ་ནི། ོད་ ིས་ལས་ཀ་དང་དཔང་བོ་ ་བའི་ ིར་

་ཡིན། ོད་ ིས་མཐོང་བའི་དོན་དང་ངས་ ོད་ལ་བ བ་དགོས་པར་བ ན་པའི་ལས་ཀ་ མས་ར་ ོད་ ་
དགོས། ༡༧ ངས་ ང་ ོད་ ི་མི་སེར་དང་ ི་བའི་ལག་ནས་ ོབ་ཏེ། ངས་ ོད་དེ་དག་གི་གམ་ ་མངགས་ནས།
༡༨ དེ་དག་གི་མིག་འ ེད་པ་དང་། ན་ནག་ལས་འོད་ ི་ ོགས་ ་འ ོ་བ་དང་། ཱ་ཏན་ལས་ ་ཡི་དབང་ ་
འ ར་བར་ ། དེ་མིན་བདག་ལ་དད་པའི་དབང་གིས་ཉེས་པ་སེལ་ཞིང་། དམ་པར་ ར་བའི་མི་ མས་དང་
མཉམ་ ་བགོ་ ལ་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༩ ཨག་རི་བ་ལགས། དེའི་ ིར་ང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ནས་ཕེབས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དང་འགལ་མེད་དེ། ༢༠ ཐོག་མར་ད་མེ་སེག་དང་། ེས་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་
དང་ཡ་ ་ འི་ ལ་ཡོངས། དེ་མིན་ ི་བའི་ མས་ ི་ ལ་ ་སོང་ ེ། དེ་དག་ལ་འ ོད་བཤགས་ ས་ཏེ་ ་ཡི་
དབང་ ་འ ར་བ་དང་། ་བ་ཅི་ ས་ ང་འ ོད་བཤགས་ ི་སེམས་དང་མ ན་དགོས་པར་ ལ། ༢༡ དེ་བས།
ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་གནས་དམ་པར་ང་བ ང་ ེ་གསོད་པར་ ོམ་པ་ཡིན། ༢༢ ཡིན་ནའང་། ་ཡིས་ ོང་

ོགས་མཛད་ནས། དེ་རིང་གི་བར་ ་འདི་ ་འ ེང་ ེ་བ ར་བར་འོས་པ་དང་། ཐ་ཤལ་བ་དང་། ན་གཞོན་
ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་ ་བ ག་པ་ཡིན། ངས་ཅི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ང་ ོན་པ་ མས་དང་
མོ་ཤེས་འ ང་བར་བ ན་པ་དང་མ་འ ེལ་བ་གཅིག་ ང་མེད་དེ། ༢༣ དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ད ོང་བར་འ ར་ཞིང་།
དེ་ནས་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་ཏེ་འོད་གསལ་ ི་བཀའ་མི་སེར་དང་ ི་མི་ མས་ལ་ ེལ་བར་འ ར་ཞེས་ ས།

༢༤ ཕོལ་ལོལ་ ིས་དེ་ ར་ ་མཚན་བཤད་ ེས། ཕེས་ ས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ཕོལ་ལོལ་ལགས།
ོད་ ོས་འ ག་གམ། ོད་ ི་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆེར་ ས་པས། ོག་ ེ་ ོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༥ ཡང་

ཕོལ་ལོལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ེས་ ་ཆེན་པོ་ཕེས་ ་ལགས། ང་ ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངས་བཤད་པ་ཚང་མ་དོན་
དངོས་ ི་ ད་ཆ་ཡིན། ༢༦ ལ་པོས་ ང་དོན་འདི་དག་ཤེས་པས། ངས་ ལ་པོ་ལ་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་ ང་
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བོར་བཤད་པ་ཡིན། དོན་འདི་དག་ལས་ ལ་པོ་ལ་ ོག་ ་ ར་བ་གཅིག་ ང་ཡོད་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ ོག་ ་བ བས་པ་མ་ཡིན། ༢༧ ལ་པོ་ཨག་རི་བ་ལགས། ོད་ནི་ ང་ ོན་པར་ཡིད་ཆོས་
ཡོད་དམ། ངས་ ོད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པ་ཤེས་སོ་ཞེས་ ས་པ་ལ། ༢༨ ཨག་རི་བས་ཕོལ་ལོལ་ལ། ས་མ ང་ ་
འདིའི་ནང་། ོད་ ིས་ ལ་མ་ ས་པ་ཙམ་ ིས་ང་ ཱ་ཤི་ཀ་པ་ཞིག་ ་བ ར་འདོད་དམ་ཞེས་ ས།༼ཡང་ན།

ོད་ ིས་འདི་ ར་བ ལ་བ་ཙམ་ ིས་ང་ཕལ་ཆེར་ ཱ་ཤི་ཀ་པ་ཞིག་ ་ ར་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༢༩ ཕོལ་
ལོལ་ ིས་འདི་ ད་ ། ང་ཙམ་བ ལ་བའམ་མང་ ་བ ལ་བ་གང་ཡིན་ཡང་། ོད་གཅིག་ ་མ་ཡིན་པར།
དེ་རིང་ང་ལ་ཉན་མཁན་ཐམས་ཅད་ང་དང་འ ་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ་ལ་ ས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ང་དང་
འ ་བར་ གས་ ོག་ཡོད་ ་འ ག་མི་ ང་ཞེས་ ས།

༣༠ དེ་ནས་ ལ་པོ་དང་། ི་ བ་དང་། བེར་ནི་ཀེ་དང་། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་བ ད་ཡོད་པ་ མས་ཡར་
ལངས་ནས། ༣༡ ིར་ནང་ ་སོང་བ་དང་། ཕན་ ན་ལ། མི་འདི་ལ་གསོད་པ་དང་བ ིགས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅེས་ ས། ༣༢ ཨག་རི་བས་ཕེས་ ་ལ། མི་འདི་ཀེ་ས་ལ་ ་ག གས་ ས་མེད་ན། བཏང་ཆོག་གོ་ཞེས་ ས༎

༢༧ ཕེས་ ས་ངེད་ཅག་ ར་བ ད་དེ་ཨི་ཏ་ལི་ ཱ་ ་འ ོ་བར་གཏན་འཁེལ་ ས་པ་དང་། ཕོལ་ལོལ་
དང་བཙན་མ་གཞན་འགའ་ཡང་ ལ་པོའི་ ར་ནང་གི་མིང་ལ་ཡི་ལི ་ ་བའི་བ ་དཔོན་ཞིག་

ལ་ ད་དེ་འ ོ་ ་བ ག ༢ ཨ་ ་མིད་ ི་ ་ཞིག་ ཱ་སི་ཨའི་ ལ་ ི་མཚ་འ མ་བ ད་དེ་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པས།
ངེད་ཅག་ ་དེ་ལ་བ ད་དེ་སོང་བ་ཡིན། ཱ་ཀེ་དོན་ ི་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེ་བ་ ཱ་རིས་ཏར་ ་ ་བ་ཡང་ངེད་ཅག་
དང་མཉམ་ ་སོང་། ༣ ི་ཉིན། ཚ་དོན་ ་ ེབས་པ་དང་ཡི་ལི ས་ཕོལ་ལོལ་ལ་ ་ཡངས་མོ་ ས་ཏེ། ོགས་
པོའི་སར་འ ོ་ ་བ ག་པས་དེ་དག་གིས་ ེ་ལེན་ ས། ༤ ཡང་ ་དེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པ་ན། ང་གི་ ་བ་མི་
མ ན་པ་དང་འ ད་པས། ས་ཡིབ་ ་ ་ འི་མཚ་ ིབས་བ ད་ནས་སོང་ཞིང་། ༥ ི་ལིག་དང་ ཱམ་ཕིལ་ ི་

་མཚ་བ ད་དེ་ལིག་ཡིའི་མི་ ཱ་ ་ ེབས། ༦ དེ་ ་བ ་དཔོན་ ཱ་ལེགས་སན་དར་ ཱའི་ ་ཨི་ ཱ་ལི་ལ་འ ོ་བ་
ཞིག་དང་འ ད་པས། ངེད་ཅག་ ་དེར་ གས་ ་བ ག ༧ ཉིན་མང་པོར་སོང་ཡང་ ་དལ་ ར་བ ོད་པས།
ཀེ་ནེ་ འི་ཁ་གཏད་ ་མ་གཏོགས་མ་ ེབས། ང་གིས་བཀག་པས་སལ་མོ་ནེའི་ཁ་གཏད་ ི་ ་རེ་ཏ་ཡི་མཚ་

ིབས་བ ད་ནས་སོང་། ༨ ངེད་ཅག་མཚ་མཐའ་བ ད་ནས་སོང་བས། མིང་ལ་ ཱབ་ཤོས་ ་བའི་ ་ཁ་ཞིག་ ་
མ་གཏོགས་ ེབས་མ་ ང་། དེ་ནི་ ོང་ ེར་ ཱ་ས་ཡ་དང་ཁ་ཐག་མི་རིང་ངོ་༎

༩ ལམ་ ་ཆས་ཏེ་ཉིན་མང་པོ་འགོར་བས། ང་གནས་ ང་བའི་ ས་མཚམས་འདས་ཟིན་པ་དང་། ་
ལམ་ ་བ ོད་པར་ཉེན་ཁ་ཆེ་བས་ཕོལ་ལོལ་མི་ མས་ལ། ༡༠ ོགས་པོ་ མ་པ། ངས་བསམ་ ལ་ལ། ངེད་ཅག་

་མ ད་ ་ལམ་ལ་བ ོད་ན། ཚང་ཟོག་དང་ ་ལའང་གནོད་པ་འ ང་བར་མ་ཟད། བར་ཆད་ཆེན་པོ་དང་
འ ད་དེ་ངེད་ཅག་གི་གཅེས་ ོག་ ང་ཐར་དཀའ་བར་འ ག་ཅེས་ ས་ ང་། ༡༡ བ ་དཔོན་ནི་ ་བ་དང་ ་
བདག་གི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ལས། ཕོལ་ལོལ་ ི་གཏམ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས། ༡༢ དེ་མིན་ ་ཁ་འདི་ད ན་ ེལ་
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བའི་གནས་ ་མི་འཚམ་པས། འི་ ེང་གི་མི་མང་ཤོས་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ནི་ ལ་འདི་དང་ ལ་ཏེ། ཕེ་ནིག་
ལ་ད ན་ ེལ་བར་སོང་ན་འགའོ་ཟེར། ཕེ་ནིག་ནི་ ་རེ་ཏའི་ ་ཁ་ཞིག་ཡིན་ལ། ོགས་གཅིག་ནི་ཤར་ ང་
དང་ ོགས་གཞན་ཞིག་ནི་ཤར་ ོའི་ ོགས་ ་འཁོར་ཡོད།

༡༣ བས་དེར་ ོ་ ང་དལ་ ིས་ ང་བས། དེ་དག་གིས་བསམ་དོན་འ བ་བོ་ མ་ནས། གཏིང་ ོ་ ངས་
ཏེ་ ་རེ་ཏ་དང་ཉེ་བར་བ ད་དེ་སོང་ངོ་༎ ༡༤ རིང་བོ་མ་ལོན་པར། མ་ས་ལས་ཨེ ་ལ་ཀི་རོ་ ་བའི་ ང་
འ བ་ལངས་པས། ༡༥ ་ ང་གིས་དེད་དེ་ ོད་མ་ གས་པར་ངེད་ཅག་ ང་གིས་ ེར། ༡༦ དེ་ནས་ཀོ་ ་ ་
བའི་ ིང་ ན་ཞིག་གི་མཚ་ ིབས་ ་ ར་བར་འ ེར་བའི་ཚ། དེ་ ་ འི་ ེས་ ་ ད་པའི་ ་ ང་འཛན་ བ་
པ་ ང་ཞིང་། ༡༧ ་ ང་ཡར་ ངས་ ེས་ ་གཟིངས་ ི་ཞབས་ཐག་པས་བ མས་ ང་། སིར་ཏི་ ་ ེར་ཏེ་ ེ་
མའི་ནང་ ་ ག་པར་ ག་ནས། གཡོར་མོ་ཕབ་ ེ་ ་གཟིངས་གང་སར་བ ོད་ ་བ ག ༡༨ ངེད་ཅག་མཚ་

བས་ ིས་ ག་ ་ ོམ་པས། ི་ཉིན་མི་ མས་ ིས་ཚང་ཟོག་མཚ་ནང་ ་ག གས། ༡༩ ཉིན་ག མ་པར། འི་
ེང་གི་ཡོ་ ད་ མས་ ང་ཁོ་ཚ་རང་གིས་མཚ་ནང་ ་ག གས། ༢༠ ཉིན་མང་པོའི་རིང་ལ་ཉི་མ་དང་ ར་མ་

མ་མཐོང་ཞིང་། ང་འ བ་དང་མཚ་ བས་ཆེན་པོས་ ག་ ་ ོམ་པས། ངེད་ཅག་ཐར་བའི་རེ་བ་ཟད་པར་
ར།

༢༡ མི་ མས་ ིས་ཉིན་མང་པོར་ཟས་ཅི་ཡང་ཟས་མེད་པས། ཕོལ་ལོལ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་འ ེང་ ེ། འདི་
ད་ ། ོགས་པོ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ངའི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་ ་རེ་ཏ་ ་བ ད་ན་འ ིག དེ་ ར་ ས་ན་འདི་

འ འི་གོད་ཆག་དང་འ ད་མི་ ིད། ༢༢ ད་ ་ངས་ ལ་བར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་གིས་སེམས་བདེ་བར་
ིས་ཤིག ་འདི་འབོར་བར་འ ར་བ་ལས་ང་ཚའི་ ོག་གཅིག་ ང་འབོར་བར་མི་འ ར། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ང་གཏོགས་ཤིང་ངས་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་མདང་དགོང་ངའི་གམ་ ་འ ེང་ནས། འདི་ ད་ །
༢༤ ཕོལ་ལོལ། ག་མི་དགོས། ོད་ཀེ་སའི་མ ན་ ་འ ེང་བར་འ ར་ཞིང་། ོད་དང་མཉམ་ ་ ར་ གས་
པ་ མས་ ང་ ་ཡིས་ ོད་ལ་བ ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༥ དེ་བས། ོགས་པོ་ མ་པ་སེམས་བདེ་བར་ ིས་
དང་། ངའི་དད་སེམས་ ལ་ ་ ར་བའི་ ་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཇི་ ད་ག ངས་པ་བཞིན། དོན་ མས་ ང་དེ་ ར་
འ བ་པར་འ ར། ༢༦ ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་ ིང་ ན་ཞིག་དང་བ བ་པར་འ ར་ཞེས་ ས།

༢༧ ཉིན་བ ་བཞི་བའི་དགོང་མོའི་ ས་ ་ ེབས་པ་ན། ་གཟིངས་ཨ་ ི་ཡའི་ ་མཚའི་ནང་ ་ཕར་
བ ོད་ ར་བ ོད་ ས་པ་དང་། ནམ་ ང་གི་ ས་ ། ་བས་ མ་ས་དང་ཉེ་བར་ ིན་འ ག་འདོད་ནས།
༢༨ འི་གཏིང་ཚད་འཇལ་བ་ན་འདོམ་བ ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཟད་མ ན་ ་སོང་ནས་ཡང་ འི་
གཏིང་ཚད་འཇལ་བ་ན། འདོམ་ད ་ཡོད་དོ༎ ༢༩ ོ་ལ་ཐོགས་པར་ ག་པས། ་གཟིངས་ ི་མ ག་ནས་
གཏིང་ ོ་བཞི་མར་ག ག་ ེ་ནམ་གསལ་བར་རེ་ ོས་ ས། ༣༠ ་བ་ ་གཟིངས་ལས་འ ོས་ཆེད་ ་མགོ་ནས་
གཏིང་ ོ་ག ག་པའི་ ལ་ ིས་ཏེ། ་ ང་མཚ་ནང་ ་ཕབ་པ་ན། ༣༡ ཕོལ་ལོལ་ ིས་བ ་དཔོན་དང་དམག་
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མི་ མས་ལ། མི་འདི་དག་ ་གཟིངས་ ི་ ེང་ ་མ་བ ད་ན། ོད་ཅག་ ོབ་པར་མི་འ ར་ཞེས་ ས་པས།
༣༢ དམག་མིས་ ་ ང་གི་ཐག་པ་བཅད་དེ་རང་དགར་བ ོད་ ་བ ག

༣༣ ནམ་ ན་ ིས་གསལ་བ་ན། ཕོལ་ལོལ་ ིས་མི་ མས་ཟས་བཟའ་བར་ ལ་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་
གི་ ིང་ ང་ ོད་ལ་འཚང་ནས། ཅི་ཡང་མ་ཟོས་པར་ཉིན་བ ་བཞི་འགོར་ཟིན། ༣༤ འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོག་

ོབ་ བ་མིན་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་པས། ངས་ ོད་ཚར་ཟས་ཟོ་ཞིག་ཅེས་བ ལ་བར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ཅག་མི་རེ་རེའི་ འི་ཉག་མ་གཅིག་ ང་ ོར་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༣༥ ཕོལ་ལོལ་ ིས་དེ་ ད་ ས་ ེས། བག་ལེབ་

ངས་ཤིང་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ནས། མ་ ར་བགོས་ཏེ་ཟོས། ༣༦ དེ་ནས་དེ་དག་
གི་སེམས་ ང་བདེར་བབས་ཏེ་ཟ་མ་ཟོས། ༣༧ ངེད་ཅག་གི་ འི་ ེང་ ་ ོན་བ ོམས་མི་ཉིས་བ ་དོན་ ག་
ཡོད་ཅིང་། ༣༨ དེ་དག་གི་ ོ་བ་འ ངས་ ེས། ་གཟིངས་ཇེ་ཡང་ ་གཏོང་ཆེད་ འི་ ེང་གི་ ོ་ མས་ ་ནང་

་ག ག
༣༩ ནམ་གསལ་བ་ན། དེ་དག་གིས་མཚ་མཐའི་ མ་ས་མ་མཐོང་ཡང་། མཚ་མཐར་ ད་ཆོག་པའི་མཚ་ ག་

ཅིག་མཐོང་བས། ོས་ ས་ནས་ ་གཟིངས་དེར་བ ོད་ཅི་ བ་ ས། ༤༠ དེ་ནས་ཐག་པ་བ ོལ་ཏེ་གཏིང་ ོ་
མཚ་ནང་ ་འཕངས་པ་དང་མཉམ་ ། ་ འི་ཐག་པ་ ོད་དེ་གཡོར་མོ་བ ེངས་ནས་ ང་དང་བ ན་ཏེ་
མཚ་མཐར་ ིན། ༤༡ འོན་ ང་ ་བོ་གཉིས་ ི་འ ེས་མཚམས་ ་ ེབས་ནས། ་གཟིངས་ ེ་མའི་ནང་ ་ ག་
པས། ་མགོ་འ ལ་མ་ ས་ཤིང་ ་མ ག་ལ་མཚ་ བས་ ིས་ གས་ ིས་བ བས་པས་གས་ཆག་ ་བཏང་།
༤༢ དམག་མིའི་བསམ་ ལ་ནི་བཙན་མ་ མས་ ་ལ་ ལ་ནས་མི་འ ོ་ ིར་གསོད་པར་འདོད་པ་དེ་ཡིན།
༤༣ འོན་ ང་བ ་དཔོན་ ིས་ཕོལ་ལོལ་ ོབ་ཆེད། དེ་དག་རང་དགར་འ ོར་མ་བ ག་པར། ་ལ་ ལ་ཤེས་པ་

མས་ འི་ནང་ ་འ ལ་ནས་ ོན་ལ་མཚ་མཐར་འ ད་པ་དང་། ༤༤ དེ་ལས་གཞན་པ་ མས་ཤིང་ལེབ་བམ་
འི་ ེང་གི་ཡོ་ ད་ ང་ ར་འཐམས་ནས་མཚ་མཐར་འ ད་པར་བ ོས། དེ་ ར་མི་ཐམས་ཅད་མཚ་མཐར་
ད་དེ་ཐར་བར་ ར་ཏོ༎

༢༨ ངེད་ཅག་དེ་ནས་ཐར་ ེས། ད་གཟོད་ ིང་ ན་དེའི་མིང་ལ་ ཱལ་ ་ཟེར་བ་ཤེས་ ང་། ༢ ལ་དེའི་
མི་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་དགའ་བ ་ཆེན་པོ་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བས་དེར་ཆར་འབབ་ ིན་

ཡོད་ཅིང་ནམ་ ་ཡང་འ ག་པས། མེས་བཏང་ནས་ངེད་ མས་ལ་ ེ་ལེན་ ས། ༣ དེའི་ཚ། ཕོལ་ལོལ་ ིས་ ད་
ཤིང་ཕོན་པོ་ཞིག་བ ས་ནས་མེའི་ ེང་ ་བཞག་པ་ན། ོད་ ས་པས་ ག་ ལ་ཞིག་ ང་ ེ་ཁོའི་ལག་མགོར་

གས། ༤ ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་ཁོའི་ལག་མགོར་ ག་ ལ་འ ིལ་བ་མཐོང་ནས། ཕན་ ན་ལ། འདི་ནི་མི་
བསད་ ི་ལག་དམར་ཞིག་ཡིན་ངེས། ་མཚ་ནས་ཐར་ཡང་ ་འ ས་དང་མ་མ ན་པས་ཁོ་རང་མཚ་ ་མ་
བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༥ ཕོལ་ལོལ་ ིས་ ག་ ལ་མེའི་ནང་ ་གཏད་པས། ཁོ་ལ་ ས་ ོན་མ་ཕོག་གོ། ༦ ལ་
དེའི་མི་ མས་ ིས་ཁོ་རང་ ང་བའམ། ཡང་ན་འ ེལ་བར་འ ར་ མ་ནས་ ན་རིང་བོར་བ ས་ ང་། ཁོ་ལ་
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གནོད་པ་ཅི་ཡང་མ་ཐེབས་པ་མཐོང་ནས། ོ་འ ར་ཏེ་ཁོ་ནི་ ་ཞིག་གོ་ཞེས་ ས།
༧ དེ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན། ིང་ ན་དེའི་དཔོན་པོ་ བ་ལི ་ ་བ་ལ་ས་ཞིང་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་

ངེད་ཅག་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ཏེ་བ ད་མར་ཉིན་ག མ་ལ་ ོན་མོ་ ་ཆེར་བཤམས། ༨ བས་དེར་དཔོན་པོ་ བ་
ལི འི་ཕ་ལ་ཚ་ནད་དང་བཤལ་ནད་ ང་པའི་མལ་སའི་ནང་ ་ཡོད་པས། ཕོལ་ལོལ་ ིམ་ ་སོང་ ེ་ཁོའི་ལག་
པ་ནད་པའི་ ེང་ ་བཞགས་ཏེ། དེའི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་པས་ནད་སོས་པར་ ར། ༩ དེའི་ ེས་ ། ིང་

ན་དེའི་ནད་པ་གཞན་མང་པོ་ཡང་སོས་ ་བ ག་པས། ༡༠ དེ་དག་གིས་ང་ཚ་ལ་ ག་པར་བ ི་ཞིང་བ ར་བ་
དང་། ་ལམ་ལ་ཆས་པའི་ཉིན་མོར་ཡང་། ངེད་ཅག་ལ་མཁོ་བ་ མས་ འི་ ེང་ ་བ ལ།

༡༡ ་བ་ག མ་འགོར་ ེས། ངེད་ཅག་ ཱ་ལེགས་སན་ ེ་ཡའི་ ར་བ ད་ནས་ ་མ ད་ ་བ ོད། ་
གཟིངས་འདིའི་མིང་ལ་མཚ་མ་ཞེས་འབོད་ཅིང་མཚ་ ིང་འདིར་ད ན་བ ལ་བ་ཡིན། ༡༢ སི་ར་ ་ ་ ེབས་
ནས། ངེད་ཅག་དེར་ཉིན་ག མ་ལ་བ ད། ༡༣ ཡང་དེ་ནས་བ ོར་ཏེ་སོང་ཞིང་རེ་གི་ མ་ ་ ེབས། ཉིན་གཅིག་
འགོར་ ེས་ ོ་ ང་ ང་བས། ི་ཉིན་ ་ཏེའོ་ལི་ ་ ེབས། ༡༤ དེ་ ་ ན་ ་འགའ་དང་འ ད་པས། ངེད་ཅག་
ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཉིན་བ ན་ལ་ ོད་པར་ ས། དེའི་ ེས་ ་ངེད་ཅག་རོམ་ ་ ེབས། ༡༥ དེ་ ་ཡོད་པའི་

ན་ ་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་གནས་ ལ་ཐོས་མ་ཐག ཨབ་པི ་ཡི་ ོམ་དང་ཁང་ག མ་བར་ ་ངེད་ཅག་
བ ་ ་འོངས། ཕོལ་ལོལ་ ིས་དེ་དག་མཐོང་ ེས། ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ཤིང་། ིང་ ོབས་ཆེ་ ་ ར། ༡༦ རོ་

ཱ་མཁར་ ་ ེབས་ ེས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། བ ་དཔོན་ ིས་བཙན་མ་ མས་ ལ་པོའི་ ར་
ནང་གི་འགོ་བར་ ད་ ང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ཕོལ་ལོལ་ལ་ ་ ང་ ེད་མཁན་དམག་མི་གཅིག་དང་མཉམ་ ་
གནས་གཞན་ཞིག་ ་བ ད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ།

༡༧ ཉིན་ག མ་འགོར་ ེས། ཕོལ་ལོལ་ ིས་ཡ་ ་ འི་འགོ་བ་ མས་བོས། དེ་དག་ ེབས་ ེས་དེ་དག་ལ།
ན་ ་ མ་པ། ངས་ ལ་ ེ་འདིའི་མི་སེར་དང་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ གས་ ོལ་དང་མི་མ ན་པའི་ ་བ་ཅི་

ཡང་བ བས་མེད་མོད། འོན་ ང་གཞན་ ིས་ང་བཙན་ ་བ ག་ཏེ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་རོམ་པའི་ལག་ ་ ད།
༡༨ དེ་དག་གིས་ང་ལ་འ ི་ ོག་ ས་ ེས་གཏོང་བར་འཐད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ེང་ན་གསོད་དགོས་པའི་
ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཡིན། ༡༩ ཡ་ ་ ་བ་ མས་དེ་ལ་མ་འཐད་པས། ང་ ་ ག་ ེ་ཀེ་ས་ལ་ ་ག གས་

ས་པ་ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་ང་རང་གི་ ལ་ ེ་མི་སེར་ག གས་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མེད། ༢༠ དེའི་ ིར། ངས་ ོད་
ཅག་བོས་ནས་ངོ་ ག་ཅིང་གཏམ་ ེད་དོན་ནི། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་རེ་ ོས་ ེད་ས་དེའི་ཆེད་ ་ གས་

ོག་བ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༡ དེ་དག་གིས་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ལ་ཡ་ ་ ་ནས་ ོད་ ི་ ོར་ ིས་པའི་ཡི་
གེ་མ་འ ོར་ལ། ན་ ་ ས་ ང་ངེད་ཅག་ལ་ ོད་མི་བཟང་བའི་གཏམ་ཅི་ཡང་མ་ ས་མོད། ༢༢ ངེད་ཅག་
གིས་ ོད་ ི་འདོད་ ལ་ཅི་འ ་ཡིན་པར་ཉན་འདོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བ་མཐའ་འདི་ལ་ག་ས་གང་ ་

ར་འདེབས་ ེད་ ིན་པ་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་ཞེས་ ས།
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༢༣ ཁོ་ཚས་ཕོལ་ལོལ་ལ་ ས་བཏབ་པས། མི་མང་པོ་ཁོའི་ ོད་གནས་ ་ ེབས། ཕོལ་ལོལ་ ིས་ནངས་མོ་
དང་དགོང་མོའི་བར། དེ་དག་ལ་དོན་དེ་བཤད་ཅིང་ ་ཡི་ ལ་ ིད་དང་བཀའ་ མས་བདེན་དཔང་ ས། མོ་
ཤེའི་བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པའི་མདོ་ ངས་ཤིང་། ཡེ་ འི་མཛད་འ ིན་ ིས་དེ་དག་ལ་ ལ་མ་ ས།
༢༤ ཁོས་བཤད་པ་ མས་ལ་འགའ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། འགའ་ཞིག་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ༢༥ དེ་དག་མ་འཆམ་
པར་ ོལ་བ་དང་། མ་ ོལ་བའི་ ོན་ལ། ཕོལ་ལོལ་ ིས་ ད་ཆ་ཚག་གཅིག་བཤད་དོ༎ དེ་གང་ཞེ་ན། གས་
ཉིད་ ིས་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡ་བ ད་ནས་གནང་བའི་བཀའ་དེ་ནོར་མི་ ིད། ༢༦ དེས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་
མི་སེར་ མས་ལ། ོད་ཅག་གིས་ཉན་ནི་ཉན་ཡང་དོན་མ་གོ བ ས་ནི་བ ས་ ང་ཧ་མ་གོ ༢༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། མི་སེར་འདི་ མས་ ི་སེམས་ནི་ མ་ ིས་ཟིན་ལ། ་བ་འགག་ཅིང་མིག་གཉིས་བ མས། མིག་གིས་མཐོང་
ཞིང་ ་བས་ཐོས་པ་དང་། སེམས་ནས་ཤེས་ཏེ་ ིར་འཁོར་ན། བདག་གིས་དེ་དག་ལ་ནད་བཅོས་མཛད་ངེས་
ཞེས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས། ༢༨ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ་ཡི་ ོག་ ོབ་ ི་བཀའ་འདི་ ི་
བ་ མས་ལ་བ གས་ན། དེ་དག་གིས་ཉན་པར་ ེད་ཅེས་པ་དེའོ༎༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ༢༩ ཕོལ་
ལོལ་དེ་ ད་ ས་ ེས། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ོད་པ་ ེད་ཅིང་སོང་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽

༣༠ ཕོལ་ལོལ་རང་གིས་ ས་པའི་ཁང་པའི་ནང་ ་ལོ་གཉིས་ཏག་ཏག་ལ་བ ད་པ་དང་། ཁོ་ལ་ ག་ ་
འོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོས་ ེ་ལེན་ ས་པ་དང་། ༣༡ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་ནམ་ཁའི་ ལ་ ིད་ ི་བཀའ་བཤད་
ཅིང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཛད་འ ིན་ ིས་གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ ས་ ང་། བཀག་འགོག་ ེད་མཁན་ཞིག་
མ་ ང་ངོ་༎ ༎
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༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་པོ་ཕོལ་ལོལ་ ་ཚབ་པར་ཞལ་འབོད་གནང་ ེ། ཆེད་ ་ ་ཡི་འ ིན་བཟང་
བ གས། ༢ འ ིན་བཟང་འདི་ནི་ ོན་ ་ཡིས་ ང་ ོན་པ་ མས་བ ད་ནས་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ེང་ ་

ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། ༣ ཁོང་གི་ ས་སམ། ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ོར་བཤད་པ་ལ། འི་ག ང་ ད་
ར་བཤད་ན་ ་བིད་ ི་ ེས་རབས་པ་དང་། ༤ དམ་པའི་ གས་ཉིད་བཞིན་བཤད་ན། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་

ཏེ་ ས་མ ་ཆེན་པོས་ ་ཡི་ ས་ཡིན་པ་གསལ་བར་ ས། ༥ ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་བ ད་ནས་ ིན་ བས་
དང་ ་ཚབ་པའི་ལས་འགན་འ ི་ཐོབ་པས། ི་ ོགས་ ི་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ་གནས་པའི་མི་ མས་ཁོང་གི་
མཚན་ ི་ཆེད་ ་བཀའ་དངོས་ལ་མཉན་ ་འ ག་པ་དང་དེ་ལ་དད་སེམས་ ེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པས། ༦ ཡེ་ ་

ཱ་ཤི་ཀར་གཏོགས་ཤིང་ཁོང་གིས་བོས་པའི་མི་ མས་ ི་ནང་ ོད་ཅག་ ང་ཡོད་དོ༎ ༧ ོད་ཅག་རོམ་ ་
གནས་ཤིང་ ་ཡིས་གཅེས་པར་བ ང་བ་ མས་ལ་ངས་འ ིན་ཡིག་ ིང་བར་ ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ ་དང་། དེ་
མིན་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀས་ ིན་ བས་དང་། ཞི་བདེ་ ོད་ཅག་ལ་བ ོལ་བར་ཤོག

༨ དང་པོར། ངས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ ོད་ མས་ ི་ཆེད་ ་ངའི་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་གནམ་འོག་ ན་ལ་ བ་ཡོད། ༩ ངས་ཁོང་གི་ ས་ ི་འ ིན་བཟང་ ོག་ཅིང་།
སེམས་གཏིང་ནས་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ ་ཡིས། ངས་ ན་ཆད་མེད་པར་ ོད་ཅག་ཇི་ ར་ ེང་བའི་ ལ་
བདེན་དཔང་ ས་ཆོག ༡༠ ངས་ ན་པར་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཚ་ ་བ་ ས་པ་དེ་འམ། ཡང་ན་ ་ཡི་
དགོངས་གཞི་ལས། ནམ་ཞིག་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་བ ིང་བའི་ལམ་བདེ་མོ་ཞིག་ཡོད་པར་ ོན་ལམ་བཏབ་
པ་ཡིན། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ ོད་ཅག་དང་ ག་འདོད་ཤིན་ ་ཆེ་ཞིང་། གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་ ིན་

བས་ མས་ ོད་ཚར་ ིན་ཏེ། ོད་ཅག་བ ན་པར་ གས་ན་ མ། ༡༢ དེ་ ར། ང་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་
ཡོད་ཅིང་། ོད་དང་ང་ལ་ཡོད་པའི་དད་སེམས་དེའི་དབང་གིས་ང་ཚ་ལ་མཉམ་ ་སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་
འ ར། ༡༣ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་པ་ཞིག་ནི། ངས་ཐེངས་མང་པོར་ ོད་ཅག་གི་
གམ་ ་འ ོ་བའི་སེམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། གཞན་ ི་བ་ མས་དང་འ ་བར་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་འ ས་

་ཞིག་ཐོབ་པར་རེ་ཡང་། ད་ ་ད་ ང་བཀག་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༤ ེ་ལེན་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་པ། ོ་ ོས་
ཅན་དང་ ན་པོ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་། ངས་ཁོ་ཚར་ ་ལོན་འཇལ་དགོས་པས། ༡༥ དེས་ ེན་ ིས། ངས་རང་

ས་ཅི་ ོགས་ ིས་རོ་ ཱ་ ་ཡོད་པ་ ོད་ མས་ལའང་འ ིན་བཟང་བ ག་འདོད་དོ།
༡༦ ངས་འ ིན་བཟང་བ ག་པར་ངོ་ཚར་མི་འཛན་ཏེ། འ ིན་བཟང་འདི་ནི་ ་ཡི་ ས་མ ་ཆེན་པོ་ཡིན་

པས། དད་སེམས་ཡོད་མཁན་ མས་ ོབ་པར་འ ར། ཐོག་མར་ཡ་ ་ ་བ་དང་། དེ་ནས་ ེ་ལེན་པ་ མས་ ོབ་
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པར་འ ར། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ང་བདེན་ནི་འ ིན་བཟང་འདི་ལས་གསལ་བོར་མངོན་ཞིང་། ང་
བདེན་འདི་ནི་དད་སེམས་ལས་འགོ་བ མས་ཤིང་། དད་སེམས་ལས་མ ག་བ ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་

ེང་ ་ཇི་ ད་ ། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ནི་དད་སེམས་ལས་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ༎
༡༨ ་ཡི་ ོ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ལས་བབས་པ་དང་། སེམས་པ་མི་དག་ཅིང་ ང་བདེན་མི་ ོང་

བའི་མི་ མས་ཏེ། ང་བདེན་ལ་མི་ ོད་པ་དང་བདེན་དོན་འགོག་མཁན་ མས་ ི་ ེང་ ་མངོན་པར་ ེད་
པ་ཡིན། ༡༩ ་ཡི་མཛད་པ་མིས་ཤེས་པར་ ས་པ་དག་མི་ མས་ ིས་སེམས་ ་གསལ་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་
ཡིས་དེ་དག་ལ་གསལ་བར་མཛད་ཟིན་ཏོ༎ ༢༠ གནམ་ས་བཀོད་པ་ནས་བ ང་། ་ཡི་གཏན་ ི་མ ་ ས་དང་

་ན་མེད་པའི་རང་གཤིས་ནི་གསལ་བོར་ཤེས་ཆོག མིག་གིས་མཐོང་བར་མི་ ས་ ང་། ེ་ད ་ཐམས་ཅད་
བཀོད་པ་ལ་ཤེས་ ས་ཏེ། ས་ ང་གཞན་ལ་ཁག་ད ི་མི་ ས། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ ་ཤེས་ ང་།

་ ་མཐོང་ནས་ཁོང་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་མི་ ེད་ལ། ཁོང་ལ་ གས་ ེ་ཡང་མི་ འོ༎ དེ་དག་གི་བསམ་ ོ་
ནི་ ོང་བར་ ར་ཅིང་། མ་རིག་པའི་སེམས་ལ་ ན་པ་འཐིབས། ༢༢ རང་ཉིད་རིག་པ་ཅན་ ་ ོམ་ནའང་དོན་

་ ན་པོ་ ་ ར་བ་དང་། ༢༣ ནམ་ཡང་ཞིག་པར་མི་འ ར་བའི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ནི་འ ་ ་ ་བ ར་ཏེ།
དེ་ནི་འཇིག་ངེས་པའི་མི་དང་། འདབ་ཆགས་དང་། གཅན་གཟན་དང་། ོག་ ར་བཞིན་ ་བཏང་། ༢༤ དེ་
བས། ་ཡིས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ི་འདོད་པ་བཞིན་མི་གཙང་བའི་ལས་བ བ་ ་བ ག་ ེ། ཕན་ ན་ལ་རང་གི་

ས་པོར་ ི་མ་གོས་ ་བ ག ༢༥ དེ་དག་གིས་ ་ཡི་བདེན་ གས་ནི་ ོང་བར་བ ར་ནས། རང་གིས་བཟོས་
པའི་དངོས་པོ་ལ་ ས་ ག་དང་བ ེན་བ ར་ ས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགོད་མཁན་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་
བ ར་མི་ འོ༎ གཙ་བོ་ནི་ནམ་ཡང་བ ོད་པར་འོས་པ་དེ་ཡིན། ཨ་མིན། ༢༦ དེའི་ ིར། ་ཡིས་དེ་དག་གི་ངོ་
ཚ་མེད་པའི་འདོད་པ་ཅི་དགར་ ་ ོད་བ ག་པས། དེ་དག་གི་ ་མོ་ མས་ ིས་ ང་བོའི་འདོད་པ་ལོག་པར་

ད། ༢༧ ེས་པ་ མས་ ིས་ ང་དེ་བཞིན་ ། ད་མེད་ མས་ལ་འདོད་པར་ ོད་པ་བཞག་ནས། འདོད་
པས་སེམས་འཚག་པར་ ས་ཤིང་། ེས་པ་ཕན་ ན་ལ་འ ེང་བ་དང་། ེས་པ་དང་ ེས་པས་ངོ་གནོངས་པའི་
འདོད་པ་ ད་པས། མདོ་མེད་པའི་ ་བ་དེའི་ལེ་ལན་རང་གི་ ས་ ིས་ ོང་བར་ ེད། ༢༨ དེ་དག་གིས་ཤེས་
བཞིན་ ་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་ ལ་ ེད་ ང་། ་ཡིས་དེ་དག་གི་སེམས་ ི་འཆར་ ོ་ངན་པ་དེ་བཞིན། མི་
འོས་པའི་ ་བ་ མས་ ོད་ ་བ ག ༢༩ དེ་དག་ནི་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་དང་། ངན་དང་། ཧམ་སེམས་དང་།
གནོད་སེམས་༼ངན་སེམས།༽ ་ཚགས་དང་། ག་དོག་དང་། གསོད་ག བ་དང་། འཐབ་ ོད་དང་། ངན་གཡོ་
དང་། ཞེ་ ང་གིས་ཁེངས་འ ག་ལ། ༣༠ དེ་མིན་ངན་ ར་དང་། ོག་ ་མིའི་ངན་གཏམ་པ་དང་། ་ལ་ ང་
སེམས་འཆང་བ་དང་།༼ ་ ང་བའི་ ལ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽གཞན་ལ་ ོད་པ་དང་། ང་ ལ་ཆེ་བ་དང་།
རང་བ ོད་ ེད་མཁན་དང་། དོན་ངན་བ བ་མཁན་དང་། ཕ་མ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། ༣༡ མ་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་

ོན་མེད་པ་དང་། བ ེ་བ་མེད་པ་དང་། ིང་ ེ་མེད་པ་སོགས་ ིས་ཁེངས་འ ག ༣༢ དེ་དག་གིས་ ཡིས་ལས་
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འདི་འ ་བ བ་མཁན་ མས་ལ་ ོག་ ིམས་གཅོད་པ་ཤེས་ ང་། དེ་དག་རང་ཉིད་ ིས་ ོད་པར་མ་ཟད།
གཞན་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ེད་ ་འ ག་པར་དགའོ༎

༢ མིའི་བཟང་ངན་འ ེད་མཁན་ ོད་ནི་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་། ནམ་ཡང་བཤོལ་ཐབས་མེད་དེ། ོད་ ིས་
་བ་གང་ལས་མིའི་བཟང་ངན་ ེས་ན། ་བ་དེ་ལས་རང་ལ་ཉེས་འགེལ་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

མིའི་བཟང་ངན་འ ེད་མཁན་ ོད་ ིས་ཅི་ ས་ཐམས་ཅད་གཞན་དང་ ད་པར་མེད་དོ༎ ༢ ངེད་ཅག་གིས་
ཤེས་གསལ་ ར། དེ་འ འི་མི་ལ་ ་ཡིས་ ང་བདེན་ ིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ཡིན། ༣ ་བ་དེ་འ ་ ེད་མཁན་
ལ་བཟང་ངན་འ ེད་མཁན་ ོད། རང་གིས་ཅི་ ས་པའང་གཞན་དང་འ ་ན། ོད་ ིས་ ་ཡི་ཞལ་ ེ་ལས་
ཐར་ ས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ༤ ཡང་ན་ ོད་ ིས་ཁོང་གི་ མས་སེམས་དང་ ་ཡངས། བཟོད་ ོམ་སོགས་
ལ་ ང་ ང་ ེད་པ་ཡིན། ཁོང་གི་ མས་སེམས་ནི་ ོད་ལ་འ ོད་བཤགས་ ེད་ ་འ ག་པར་དགོངས་པ་མ་

ོགས་སམ། ༥ ོད་ནི་རང་གི་ ད་ ོང་ཞིང་འ ོད་བཤགས་མི་ ེད་པའི་སེམས་ ི་ ེས་ ་ གས་ནས་རང་
གིས་རང་ལ་ གས་ ོ་གསོག་པར་ ེད་ཅིང་། ་ཡི་ གས་ ོའི་ཉིན་མོར། ཁོང་གི་ གས་རབ་ ་ ོས་ནས་

ང་བདེན་ ི་ ིམས་ཐག་མངོན་པར་འ ར་ངེས། ༦ ཁོང་གིས་མི་རེ་རེའི་ ོད་ལམ་ ར་ལས་འ ས་འཁོར་ ་
འ ག་ངེས། ༧ སེམས་བ ན་པོས་ལས་བཟང་བོར་ ོད་ཅིང་། གཟི་བ ིད་དང་བ ར་འོས་འཚལ་བ་དང་། ཞིག་
པར་མི་འ ར་བའི་བདེ་བ་འཚལ་མཁན་ མས་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་ ་འ ག་པ་དང་། ༨ ངན་
འ ེལ་ ེད་པ་དང་། བདེན་དོན་ ི་ ེས་ ་མི་ གས་པ་དང་། ེས་ གས་པ་ལ་ ོལ་ཞིང་ ང་བདེན་མ་ཡིན་
པའི་ ེས་ ་ གས་མཁན་དེ་དག་ལ། ོ་བ་དང་ཞེ་ ང་གི་ལས་འ ས་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༩ དེ་མིན་མི་
ངན་ མས་ ིས་ངེས་བར་ ་དཀའ་ ག་དང་ ག་བ ལ་ ོང་དགོས་ ེ། ཐོག་མར་ཡ་ ་ ་བ་དང་། ེས་ ་
ཧེ་ལེན་པ་ མས་ཡིན། ༡༠ ཡིན་ནའང་། གཟི་བ ིད་དང་བ ར་བ ི་། ཞི་བདེ་བཅས་ནི་ལས་བཟང་བོར་ ོད་
མཁན་ མས་ལ་ ོན་པར་འ ར་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཡ་ ་ ་དང་། ེས་ ་ཧེ་ལེན་པ་ མས་ཡིན། ༡༡ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ་ལ་ ོགས་རིས་མེད་དོ༎
༡༢ བཀའ་ ིམ་མེད་པར་ཉེས་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ནི་བཀའ་ ིམས་དང་ ལ་ནས་འཇིག་པར་འ ར་

བ་དང་། བཀའ་ ིམ་ཡོད་ ང་ཉེས་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་ ིམ་ ར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པར་འ ར།
༼ ༡༣ ་ཡི་ ང་ ། བཀའ་ ིམས་ལ་ཉན་པ་ཐམས་ཅད་ མ་དག་བ ི་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་ ིམས་ ར་ ོད་
མཁན་ནི་ མ་དག་བ ི་བ་ཡིན། ༡༤ བཀའ་ ིམས་མེད་པའི་ ི་བ་ མས་ ིས་རང་གི་གཤིས་བཞིན་བཀའ་

ིམས་ ་བཀོད་པའི་ལས་ མས་ ས་ན། དེ་དག་ལ་བཀའ་ ིམས་མེད་ ང་རང་ཉིད་རང་གི་བཀའ་ ིམས་
ཡིན། ༡༥ འདི་ནི་བཀའ་ ིམས་ ི་ ས་པ་དེ་དག་གི་སེམས་ ་བ ོས་ཡོད་པ་གསལ་བར་ ས་པ་ཡིན། དེ་དག་
གི་བདེན་ ན་འ ེད་པའི་སེམས་ ིས་དཔང་བོ་ ེད་པ་དང་། དེ་མིན་དེ་དག་གི་སེམས་ ིས་བདེན་ ན་ ི་
ད ེ་བར་ ོག་པར་ ེད།༽ ༡༦ ངས་འ ིན་བཟང་ལས་བཤད་པ་ ར། ་ཡིས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ད་ནས། མིའི་
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གསང་བའི་ལས་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་ཞིག་འ ང་བར་འ ར།
༡༧ ོད་ ིས་ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་ཟེར་ནས། བཀའ་ ིམས་ལ་བ ེན་པར་མ་ཟད། ་བ ན་ནས་ཁ་ཕོ་གཏམ་

པར་ ེད། ༡༨ གལ་ ིད་ ོད་ ིས་བཀའ་ ིམས་ལས་བཀའ་ ོབ་ཐོབ་པས་ ་ཡི་དགོངས་དོན་ ོགས་ཤིང་།
ཡིན་མིན་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་ཤེས་པ་ཡིན་ན།༼ཡང་ན། ལས་བཟང་བོ་ལ་དགའ།༽ ༡༩ དེ་མིན་རང་ཉིད་ནི་ཞ་
རའི་ལམ་འ ིད་མཁན་དང་། ན་ ོང་གི་མིའི་འོད་དང་། ༢༠ ན་པོའི་ ོབ་དཔོན་དང་། ིས་པའི་དགེ་ ན་
ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ནས་ཡོད། དེ་ནི་བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ་ཤེས་ཡོན་དང་བདེན་དོན་ ི་མ་དཔེ་ཡོད་པས་
ཡིན། ༢༡ ོད་ནི་གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ལ་ ོབ་ ོན་མི་ ེད་དམ། ོད་ ིས་
གཞན་ལ་ ་ ་མི་ ང་ཞེས་ ས་ན། ོད་ ིས་བ ས་ ས་ཆོག་གམ། ༢༢ ོད་ ིས་གཞན་ལ་ལོག་གཡེམ་ ་མི་
ཆོག་ཅེས་ ས་ན། རང་གིས་ལོག་གཡེམ་ ས་ཆོག་གམ། ོད་ནི་ ་འ ་ལ་ ག་ ོ་བ་བདེན་ན། ོད་ ིས་ ་
ཁང་ནང་གི་མཆོད་ ས་ མས་བ ་ ིད་དམ། ༢༣ ོད་ ིས་བཀའ་ ིམས་བ ན་ནས་ཁ་ཕོ་གཏམ་ཡང་། རང་
ཉིད་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་ཞིང་ ་ལ་ ད་པ་དེ་ཅི། ༢༤ ོད་ཅག་གི་ ོད་ལམ་ལ་བ ེན་ནས། ་ཡི་མཚན་
ལ་ ི་བ་ མས་ ིས་ངན་ ོད་ ེད།

༢༥ ོད་ ིས་བཀའ་ ིམས་ ར་ ད་ན། ོད་ ིས་ད ེ་ ན་བཅད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་ ང་། གལ་ཏེ་
བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་ན། ོད་ ིས་ད ེ་ ན་བཅད་པ་དེའང་ད ེ་ ན་བཅད་པར་མི་གཏོགས། ༢༦ དེ་
བས། ད ེ་ ན་མ་བཅད་པ་ མས་ ིས་བཀའ་ ིམས་ ི་ ོལ་ མས་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་ན། དེས་ད ེ་ ན་
མ་བཅད་ ང་། ད ེ་ ན་བཅད་ཟིན་པར་བ ི་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༧ གལ་ཏེ། མི་ཞིག་གིས་ད ེ་ ན་བཅད་
མེད་ ང་བཀའ་ ིམས་ཡོངས་ ་བ ང་ ས་ན། ོད་ ིས་ ིམས་ཤེས་ཤིང་ད ེ་ ན་བཅད་ཡོད་ ང་བཀའ་

ིམས་དང་འགལ་ན། ོད་ལ་མི་དེ་ཡིས་ ིམས་ཐག་གཅོད་པར་འ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་
ལ་ནས་ཡ་ ་ ་བར་བ ་མཁན་ནི་ཡ་ ་ ་བ་དངོས་མིན། ི་ ལ་ནས་ཤའི་ད ེ་ ན་བཅད་པ་ མས་ ང་

ད ེ་ ན་བཅད་པ་དངོས་མིན། ༢༩ ནང་སེམས་ནས་ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་པ་ནི་ད་གཟོད་ཡ་ ་ ་བ་དངོས་ཡིན།
ད ེ་ ན་བཅད་པ་དངོས་ ང་སེམས་དང་ གས་ཉིད་ལ་རག་ལས་པ་ལས། ིའི་ཆོ་ག་ཙམ་ལ་རག་ལས་བ་མ་
ཡིན། མི་འདི་ལ་བ ོད་པ་ ེད་མཁན་ནི་མི་མ་ཡིན་པར། ་ཡིན་ནོ༎

༣ དེ་ ར་ལགས་ན། ཡ་ ་ ་བ་ལ་ ད་ཆོས་ཅི་ཡོད། ད ེ་ ན་བཅད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
༢ ལས་གང་ཡིན་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ ་ཆེ་ ེ། ཐོག་མར་ ་ཡི་དམ་པའི་ག ང་ཁོ་ཚར་གནང་བ་ཡིན།

༣ དེ་ལ་དད་སེམས་མི་ ེད་མཁན་ཡོད་ ིད་ ང་། དེས་ཅི་ ོན། དེ་དག་ལ་དད་སེམས་མེད་པ་དེས་ ་ཡི་དད་
སེམས་འདོར་ ས་སམ། ༤ གཏན་ནས་མི་ ས་ཏེ། ་ནི་བདེན་པ་དང་། མི་ཐམས་ཅད་ནི་ ན་མ་ཡིན། དེ་ནི་
ཞལ་ཆད་ ་ཇི་ ད་ ། ེད་ ིས་མི་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ ས་ ང་བདེན་མངོན་ ་གསལ། གཞན་ ིས་

ེང་བའི་ ས་ ་ངེས་པར་ ལ་བར་འ ར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ༎ ༥ ངས་མི་ མས་ ི་བཤད་ ོལ་ ར་བཤད་པར་
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་ ེ། ངེད་ཅག་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་དེས་ ་ཡི་ ང་བདེན་མངོན་ ་འ ག་ ས་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་
འམ། ་ཡིས་ ོ་བོ་ཕབ་པ་ནི། ཁོང་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་བ ན་ཟེར་རམ། ༦ གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་
་ ར་ན། ་ཡིས་འཇིག་ ེན་ལ་ཞལ་ ེ་ཇི་ ར་གཅོད། ༧ ངའི་ ན་ ིས་ ་ཡི་བདེན་པ་དང་གཟི་བ ིད་

གསལ་བར་ ེད་ན། ཅིའི་ ིར་ང་ནི་ཉེས་ཅན་ཞིག་དང་འ ་བར་ཞལ་ ེ་གཅོད་དམ། ༨ ངེད་ཅག་གིས་ ོན་
ལས་པ་ནི་ལས་བཟང་བོར་འ ར་ངེས། འདི་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ ར་འདེབས་ ེད་མཁན་དག་གིས་ ས་པ་ཡིན་
ཞེས་ཅིས་མི་ཟེར། མི་འདིའི་རིགས་ལ་ཉེས་འགེལ་ ེད་པ་ནི་འོས་སོ༎

༩ འདི་ནི་ཅི་ཡིན། ངེད་ཅག་ནི་དེ་དག་ལས་བཟང་བ་ཡིན་ནམ། གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡ་ ་ ་བ་དང་
ཧེ་ལེན་པ་ མས་ ག་ཉེས་ ི་ ོད་ ་ཡོད་པ་ངེད་ཅག་གིས་བདེན་དཔང་ ས་ཟིན། ༡༠ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་

་ཇི་ ད་ ། ང་བདེན་ ོང་མཁན་མི་འ ག་ ེ། མི་གཅིག་ ང་མི་འ ག ༡༡ ཤེས་མཁན་མེད་ལ། ་འཚལ་
མཁན་ཡང་མི་འ ག་ ེ། ༡༢ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལོག་པར་སོང་ནས། མཉམ་ ་ ོད་ ོ་མེད་པར་ ར་བ་
ཡིན། ལས་བཟང་བོར་ ོད་མཁན་མི་འ ག་ ེ། གཅིག་ ང་མི་འ ག ༡༣ དེ་དག་གི་མིད་པ་ནི་ཡངས་པོར་ ེས་
པའི་ ར་ ང་དང་། ེ་ནི་གཡོ་ ར་ ོམ་ ེད་དང་། མ ་ན་ ག་ ལ་ ི་ ག་ ངས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༤ ཁ་ནི་

ིགས་དམོད་དང་ཚག་ བ་ ིས་ཁེངས་ཡོད། ༡༥ མི་བསད་དེ་ ག་བ ར་ ་བ ག་པར་དེ་དག་གི་ ང་བ་ནི་
འ ར་བ་ ར་མ ོགས་པས། ༡༦ གང་ ་སོང་བའི་ལམ་ མས་ནི་ ག་ ལ་དང་ག ག་ བ་ ིས་ཁེངས་འ ག
༡༧ ཞི་བདེའི་ལམ་ནི་དེ་དག་གིས་མི་ཤེས་ཤིང་། ༡༨ དེ་དག་གི་མིག་ལམ་ ་ ་ལ་འཇིགས་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༩ བཀའ་ ིམས་ ེང་གི་བཀའ་ཡོད་ཚད་ནི། བཀའ་ ིམས་འོག་ ་གནས་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་
གནང་བ་ ན་ ིས་ཤེས། མི་རེ་རེའི་ཁ་གཅོད་ ིར། འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་ཐམས་ཅད་ ་ཡི་ཞལ་ ེའི་འོག་ ་

ད་པར་ ས་པས། ༢༠ བཀའ་ ིམས་ ལ་བཞིན་ ་ ད་པས་ འང་ ་ཡི་ ང་ ་ཡ་རབས་ ་འ ར་མི་ ིད་
དེ། བཀའ་ ིམས་ནི་མི་ མས་ལ་ཉེས་པ་ཤེས་ ་འ ག་ ེད་ཡིན།

༢༡ འོན་ ང་། ད་ ་ ་ཡི་ ང་བདེན་ནི། བཀའ་ ིམས་ ི་རོལ་ ་གནས་པ་ མས་ལའང་མངོན་ ་ ར་
བས། བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་བདེན་དཔང་ཡོད་དེ། ༢༢ ་ཡི་ ང་བདེན་ནི། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་
དད་སེམས་ ས་པའི་དབང་གིས་དད་སེམས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ད ེ་བ་མེད་པར་བ ལ་ཏོ༎ ༢༣ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་པས། ་ཡི་གཟི་བ ིད་དང་ ལ་བར་ ར། ༢༤ ཡིན་ནའང་།
ད་ ་ ་ཡི་ ིན་ བས་ཐོབ་པ་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ས་ ས་པའི་དབང་གིས་རིན་མེད་ ་ ང་བདེན་དང་ ན་
པར་ ར། ༢༥ ་ཡིས་ཡེ་ འི་ ་ ག་ལ་བ ེན་ཅིང་མིའི་དད་སེམས་བ ད་ནས། ཡེ་ ་ནི་མིའི་མིག་མ ན་ ་
ཉེས་ཆད་བསལ་བའི་མཆོད་ ས་ ་གསལ་པོར་བཤམས་སོ། དེ་ནི་ ་ཡི་ མ་པར་དག་པ་གསལ་པོར་མངོན་
པའི་ ིར་ཡིན། ་མཚན་ནི་ ་ཡིས་བཟོད་པ་བ ོམས་ནས་མིས་ ར་ ས་ ི་ ིག་པར་ ་ཡངས་གནང་བ་ ེ་
ཡིན། ༢༦ དགའ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ད་ ་ཁོང་གི་ ང་བདེན་གསལ་བར་ ར་ཏེ། མི་ མས་ལ་ཁོང་རང་ཉིད་ནི་
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ང་བདེན་ཡིན་པ་ཤེས་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ཡེ་ ར་དད་སེམས་ ེད་མཁན་ མས་ ང་ ང་བདེན་ ་ ར་
ཏོ༎

༢༧ དེ་ ར་ ར་ ང་། བ ོད་པར་འོས་པ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་དོ༎ ེན་གང་གིས་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན། ལས་
ཐབས་གང་གིས་མེདཔར་ ར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་དབང་གིས་སོ༎ ༢༨ དེ་
བས།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ངེད་ཅག་གིས་ ོགས་པར་ ར་བས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ངེད་ཅག་གིས་

ོགས་སོ༎ མི་ མས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་ནི་དད་སེམས་ལས་ ང་བ་མ་གཏོགས། བཀའ་ ིམས་ ལ་བཞིན་
་ ད་པ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན། ༢༩ ་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ཁོ་ནའི་ ་ཡིན་ནམ། ི་བ་ མས་ ི་ ་ཡང་མ་ཡིན་ནམ་

ཞེ་ན། ཡིན་ཏེ། ི་བ་ མས་ ི་ ་ཡང་ཡིན། ༣༠ ་གཅིག་ལས་མེད་ན། ཁོང་གིས་དད་སེམས་ལ་གཞིགས་
ནསད ེ་ ན་བཅད་པ་ མས་ ང་བདེན་ ་བཏང་བ་དང་། དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ད ེ་ ན་མ་བཅད་པ་

མས་ ང་ ང་བདེན་ ་བཏང་། ༣༡ དེ་ ར་ ས་ན། ངེད་ཅག་གིས་དད་སེམས་དབང་གིས་བཀའ་ ིམས་དོར་
བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་ ིམས་ ར་ལས་ ང་བ ན་པར་བཏང་བ་ཡིན་ནོ༎

༤ འོ་ན། ས་པོར་ཆ་ནས་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཅི་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། ༢ གལ་ཏེ་ཨབ་ར་
ཧམ་ནི་ ོད་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་ཡིན་ན་བ ོད་པར་འོས་ ང་། དེ་ཡང་ ་ཡི་

ང་ ་བ ོད་པར་འོས་པ་ཅི་ཡང་མེད། ༣ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་ཇི་ ར་བཀོད་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ ད་ ། ཨབ་ར་
ཧམ་ནི་ ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས། འདི་ནི་ཁོའི་ ང་བདེན་ ་བ ིས་ཆོག་ཅེས་པ་དེའོ༎ ༤ ལས་ཀ་ལས་ཐོབ་
པའི་ ་ཕོགས་ནི་ ིན་ བས་ ་ ོམ་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་འཐོབ་འོས་པ་ཡིན། ༥ ལས་ཀ་མི་ ེད་པའི་མི་ཡིན་ཡང་།

་ལ་དད་སེམས་ ན་ན། ཁོའི་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ཁོ་ནི་ ང་བདེན་ ་བ ིས་ཆོག ༦ དེ་ནི་ ་བིད་ ིས་
ོད་ལམ་ ི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར། ་ལ་དད་སེམས་ ན་པ་ལས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་དེ་ལ་ ིན་ བས་

དང་ ན་ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༧ ཁོས་འདི་ ད་ ། ནོར་བ་སེལ་ཅིང་ཉེས་པ་བ ིབས་པའི་མི་དེ་ལ་ ིན་
བས་དང་ ན། ༨ གཙ་བོས་ཉེས་ཅན་ ་མ་བ ིས་པའི་མི་དེ་ལ་ ིན་ བས་དང་ ན་ཞེས་ ས།

༩ འོ་ན། ིན་ བས་དེ་ནི་ད ེ་ ན་བཅད་པའི་མི་ཁོ་ན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནམ། ད ེ་ ན་བཅད་མེད་པ་
མས་ལའང་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་བས་ངེད་ཅག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་དད་སེམས་ནི། ཁོའི་ ང་བདེན་ ་

བ ིས་ཆོག་ཟེར་བ་ཡིན། ༡༠ ནམ་ཞིག་ནས་བ ིས་པ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ད ེ་ ན་བཅད་ ེས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་
ཁོའི་ད ེ་ ན་མ་བཅད་པའི་ ་རོལ་ཡིན་ཞེ་ན། ད ེ་ ན་བཅད་ ེས་མ་ཡིན་པར། ད ེ་ ན་མ་བཅད་པའི་ ་
རོལ་ཡང་མ་ཡིན། ༡༡ དེ་མིན་ཁོས་ད ེ་ ན་བཅད་པའི་མཚན་ གས་ཤིག་ ངས་པ་ནི། ད ེ་ ན་མ་བཅད་
པའི་ ོན་ནས་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་བའི་དཔང་ གས་ཡིན་ལ། ཁོ་རང་ད ེ་ ན་མ་
བཅད་ ང་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་མེས་པོར་ ར་ནས། དེ་དག་ ང་ ང་བདེན་ ་ ས་པ་
ཡིན། ༡༢ དེ་མིན་ད ེ་ ན་བཅད་ཟིན་པ་ མས་ ི་མེས་པོ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ མས་གང་ཞེ་ན། ད ེ་ ན་བཅད་
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ཟིན་པར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ད ེ་ ན་མ་བཅད་པར་དད་པ་ ས་པའི་ལམ་དེར་
གས་མཁན་ མས་ ི་མེས་པོའང་ཡིན་ནོ༎

༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཁོའི་ ེས་རབས་པ་ མས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ན་འཛན་
མཁན་ ་འ ར་བའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། དེ་ནི་བཀའ་ ིམས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། དད་སེམས་ལ་
བ ེན་ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་ཡིན། ༡༤ གལ་ཏེ་བཀའ་ ིམས་ལ་ ད་པའི་མི་ཁོ་ནར་ ་ ད་ཐོགས་པ་
ཡིན་ན། དད་སེམས་ཟེར་བ་ ོང་བ་ཡིན་ལ། ཞལ་བཞེས་དེ་ཡང་འདོར་བར་འ ར། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀའ་

ིམས་ནི་ གས་ ོ་བ་ ོང་ ེད་༼ཡང་ན། མི་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་ ེད་ཅེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ཙམ་ ་ ར་བ་
ཡིན་ཏེ། གང་ ་བཀའ་ ིམས་མེད་ན། དེ་ ་དེ་དང་འགལ་བ་ཡང་མེད། ༡༦ དེ་བས། ཞལ་བཞེས་ནི་དད་སེམས་
ལ་བ ེན་ནས་གནང་བ་ཡིན་པས། མི་ལ་ ་ ད་ཐོགས་པ་ནི་དད་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་ ེ། གས་ ེ་ལས་

ང་བ་ཡིན་པས། ེས་རབས་པ་ མས་ལ་ཡོངས་ ་གནང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན། བཀའ་ ིམས་ལ་
ད་པའི་ ེས་རབས་པ་ཚར་གནང་བར་མ་ཟད། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་དད་སེམས་ ི་ ེས་ ེག་མཁན་ མས་ལའང་

གནང་བ་ཡིན། ༡༧ ཨབ་ར་ཧམ་ནི་གཤིན་པོ་ ར་གསོན་ ་འ ག་ཅིང་། མེད་པ་ཡོད་པར་མཛད་མཁན་ ི་ ་
ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་ ོད་ ལ་ ེ་མང་པོའི་མེས་པོར་བ ོས་ཡོད་ཅེས་
བཀོད་འ ག་པ་ ར། ཁོ་རང་གཙ་བོའི་ ང་ ་ངེད་ཅག་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ི་མེས་པོར་ ར། ༡༨ ཁོས་རེ་

ོས་མེད་པའི་ ས་ ། དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་རེ་ ོས་ ས་པས། ལ་ ེ་མང་པོའི་མེས་པོར་ ར་བ་ཡིན།
དེ་ནི་ ོན་ཆད་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ནི་དེ་ ར་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ༎
༡༩ ཁོ་རང་ལོ་བ ར་ལོན་ལ་ཉེ་བའི་ཚ། རང་གི་ ས་པོ་རོ་དང་འ ་བར་ ར་ཅིང་། ཱ་ར་ལའང་རིགས་ ད་

ེལ་བའི་ ས་པ་མེད་པར་མཐོང་ཡང་། ཁོའི་དད་སེམས་ ར་བཞིན་མ་ཉམས་པར། ༢༠ ་ཡི་ཞལ་བཞེས་
གནང་བར་ཡར་ ོས་ ས་པ་ཡིན། ནམ་ཡང་དད་སེམས་མེད་པར་སེམས་ལ་དོགས་པ་ ེས་པ་སོགས་མེད་པར་
མ་ཟད། དེ་ལས་ ོག་ ེ་དད་པའི་དབང་གིས་སེམས་བ ན་པོར་ ར་ཅིང་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས་
ཤིང་། ༢༡ ་ཡིས་གང་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་ངེས་པར་འ བ་བོ་ མ་ ེ་ཡིད་ཆེས་ ིས་ཁེངས་ནས་བ ད།
༢༢ དེ་བས། འདི་ནི་ཁོའི་ ང་བདེན་ ་བ ིས་ཆོག ༢༣ ཁོ་རང་ ང་བདེན་ ་བ ིས་སོ་ཞེས་པའི་བཀའ་འདི་
ནི་ཁོ་གཅིག་ འི་ཆེད་ ་ ིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ༢༤ མ་འོངས་པར་ ང་བདེན་པར་འ ར་བའི་ངེད་ཅག་ ེ། ངེད་
ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་པའི་ ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་ མས་ ི་ཆེད་

འང་ ིས་པ་ཡིན། ༢༥ ཡེ་ ་གཞན་ལག་ ་ ད་པ་ནི། ངེད་ཅག་གི་ཉེས་འགལ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ར་གསོན་
པ་ནི། ངེད་ཅག་ ང་བདེན་ ་འ ར་ཆེད་ཡིན༎༼ཡང་ན། ཡེ་ ་ནི། ངེད་ཅག་གི་ཉེས་འགལ་ ི་དབང་གིས་
གཞན་ལག་ ་ ད་ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་ ང་བདེན་ ི་དབང་གིས་ ར་གསོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽

༥ ངེད་ཅག་དད་སེམས་ ིས་དབང་གིས་ ང་བདེན་པར་ ར་ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་
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བ ེན་ནས་ ་དང་མ ན་པར་ ར། ༢ ཡང་ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་བ ད་ཅིང་། དད་སེམས་ལ་བ ེན་
ནས་ད་ ་འ ེང་བའི་ གས་ ེ་འདིའི་ ོད་ ་འོངས་པ་ཡིན་ལ། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་
ལ་རེ་ཞིང་ ག

༣ དེ་ལས་གཞན། ད་ ང་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ འང་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་བ ད་ཡོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། དཀའ་ ག་ལས་བཟོད་ ོམ་ཤེས་པ་དང་། ༤ བཟོད་ ོམ་ལས་ཉམས་ལེན་དང་། ཉམས་ལེན་ལས་རེ་ ག་
འ ང་བ་ཡིན། ༥ རེ་ ག་གིས་ང་ཚ་ ོ་ཕམ་ ་འ ག་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ལ་གནང་བའི་དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ་ཡི་བ ེ་བ་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་གནང་ཡོད། ༦ ངེད་ཅག་ཉམ་ ང་བའི་ ས་ ། ཱ་
ཤི་ཀ་ནི་ ས་བཅད་ ར། ཉེས་ཅན་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ་ ོངས། ༧ ང་བདེན་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་འཆི་མཁན་
དཀོན། མི་བཟང་བོའི་དོན་ ་འཆི་མཁན་ཡོད་ ིད་ ང་། ༨ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ངེད་ཅག་ད་ ང་ཉེས་ཅན་ཡིན་པའི་

ས་ ་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ོངས་ཏེ། ་ཡི་བ ེ་བ་ངེད་ཅག་ལ་གསལ་བར་ ས། ༩ ད་ ་ངེད་ཅག་ཁོང་གི་
ངས་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་ཡོད་ལ། ག་པར་ ་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ ་ཡི་ ོ་བ་ཡང་ཞི་བར་
ས་ཡོད། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ད ་ ་འཛན་པའི་ ས་ ། ་ཡི་ ས་ ོངས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ་དང་

མ ན་པར་ ར། མ ན་པར་མ་ཟད། དེ་ལས་ ང་ཁོང་ཉིད་ ར་གསོན་པ་དེས་ངེད་ཅག་ བས་པར་མཛད།
༡༡ དེ་ལས་གཞན། ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་ ་དང་མ ན་པར་ ར་ལ། ཁོང་ལ་

བ ེན་ནས་ ་ལ་དགའ་བར་ ར་ཏོ༎
༡༢ ཉེས་པ་འདི་ནི་མི་གཅིག་ལས་འཇིག་ ེན་འདིར་ གས་པ་དང་། འཆི་བའང་ཉེས་པ་ལས་ ང་བ་

དང་འ ་བར། མི་ མས་ལ་འཆི་བ་ ང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཡིན།
༡༣ བཀའ་ ིམས་མ་ ང་བའི་ ་རོལ་ལ་ཉེས་པ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་ ང་། བཀའ་ ིམས་མེད་པས་
ཉེས་པ་ཉེས་པར་མ་བ ིས་པ་ཡིན། ༡༤ ཡིན་ནའང་། ཱ་དམ་ནས་མོ་ཤེའི་བར་ ་འཆི་བ་ ལ་པོར་བ ད་པ་
ཡིན། ཱ་དམ་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་པ་དེ་ཙམ་བསགས་མེད་པ་ མས་ ང་དེའི་དབང་འོག་ ་ ད། ཱ་དམ་
ནི་འ ོན་པར་འ ར་བ་དེའི་དཔེ་མཚན་ཡིན། ༡༥ ཡིན་ནའང་། ཉེས་འགལ་ནི་ ིན་ བས་ལས་ ས་པ་ ང་
ངོ་༎ མི་གཅིག་གི་ཉེས་འགལ་ ིས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འཆི་བ་ ང་ ་བ ག་ན། ་ཡི་ གས་ ེ་ ེ། ཡེ་ ་ ཱ་
ཤི་ཀ་གཅིག་ འི་བཀའ་ ིན་ ི་གནང་ ིན་དེ་མི་ མས་ལ་ བ་འ ར་ ིས་འ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༦ ཡང་
གནང་ ིན་ནི་མི་གཅིག་གི་ཉེས་པའི་འ ས་ ་དང་མི་འ ་ ེ། ིམ་ཐག་ཅོད་པ་ནི་མི་གཅིག་གི་ ེན་ ིས་
ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་ཡིན་ལ། ཞལ་ ེ་ནི་མི་གཅིག་གི་ཉེས་པ་ཐག་གཅོད་ ེད་ ངས་དང་། གནང་ ིན་ནི་མི་མང་
པོའི་ཉེས་འགལ་ལས་བདེན་པར་མཛད་པ་དང་མཐར་ ང་བདེན་པར་ ར་བ་ཡིན། ༡༧ གལ་ཏེ་མི་གཅིག་གི་
ཉེས་འགལ་ ས་པས། འཆི་བ་ནི་མི་དེའི་ ེན་ ིས་ ལ་པོར་ ོད་ ས་ན། ིན་ བས་དང་གནང་ ིན་ཐོབ་ ེ་

ང་བདེན་ ་ ར་བ་དེ་དག་ནི། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་གཅིག་ འི་ ེན་ ིས་ཚ་ ོག་ལ་དབང་བ ར་བར་ ས་པ་
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མ་ཡིན་ནམ། ༡༨ དེ་ ར་ལགས་ན། ཉེས་འགལ་གཅིག་གིས་མི་ མས་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་བར་ ེད་པ་དང་། དེ་
བཞིན་ ། ང་བདེན་ ི་ ོར་བ་གཅིག་གིས་མི་ མས་ ང་ ང་བདེན་ ་འ ར་ཞིང་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་ ེད།
༡༩ མི་གཅིག་གིས་ལོག་པར་ ད་ན། མི་ མས་ཉེས་ཅན་ ་འ ར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ ། མི་གཅིག་གིས་ ང་
བོར་ ད་ན་མི་ མས་ ང་ ང་བདེན་ ་འ ར་ངེས། ༢༠ བཀའ་ ིམས་ནི་ཞར་ནས་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།
དེས་ཉེས་འགལ་མང་ ་མངོན་པར་ ེད། ཉེས་པ་གང་ ་མང་ན། དེ་ ་བཀའ་ ིན་དེ་ལས་མང་བར་མངོན།
༢༡ ཉེས་པས་དབང་བ ར་ན་མི་འཆི་བར་ ེད་པ་བཞིན། གས་ ེ་ ིས་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་དབང་
མཛད་ཅིང་། མི་ མས་ལ་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར་
རོ༎

༦ དེས་ན། ཇི་ ར་ འམ། ངེད་ཅག་ ར་བཞིན་ཉེས་པའི་ ོད་ ་བ ད་ནས། གས་ ེ་མང་ ་མངོན་
པར་ འམ་ཞེ་ན། ༢ དེ་ནི་གཏན་ནས་མི་ ང་ ེ། ངེད་ཅག་ཉེས་པའི་དབང་གིས་ཤི་བ་ མས་ ར་

བཞིན་ཉེས་པའི་ ོད་ ་འཚ་ག་ལ་ ང་། ༣ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ནང་ ་ ས་གསོལ་ལ་ གས་མཁན་མི་ མས་
ནི། ཁོང་ཉིད་ ་ ོངས་པའི་ ས་གསོལ་ལའང་ གས་ཟིན་པ་མི་ཤེས་སམ། ༤ དེ་བས། ངེད་ཅག་ ས་གསོལ་
ལ་བ ེན་ཏེ་འཆི་བའི་ལམ་ ་ གས་ཤིང་། ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ར་ ས་ ེད་དོན་ནི། ཱ་ཤི་ཀ་ཡབ་ ི་གཟི་
བ ིད་ལ་བ ེན་ནས་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་བཞིན། ངེད་ཅག་གི་འ ོ་འ ག་གང་ལའང་ཚ་ ོག་གསར་བ་
ཞིག་འཐོབ་ ིར་ཡིན། ༥ ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་ཉིད་ ོངས་པའི་ མ་པར་རོལ་ཚ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་དགོས་
ལ། ཁོང་ཉིད་ ར་གསོན་པའི་ མ་པར་རོལ་བའི་ཚ་ནའང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ེལ་དགོས། ༦ ངེད་ཅག་གི་
རང་བཞིན་ ིང་བ་ནི་ཁོང་ ་མཉམ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པ་ཤེས་སོ༎ དེ་ནི་ ས་པོ་ཉེས་ཅན་དེ་
མེད་པར་ ས་ནས་ངེད་ཅག་ད་ནས་བ ང་ཉེས་པའི་ ན་གཡོག་ ་མི་ ད་པའི་ ིར་ཡིན། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཤི་ཟིན་པའི་མི་ མས་ཉེས་པ་ལས་ཐར་ཟིན་ཏོ༎ ༨ ངེད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ཤི་ན། ང་ཚ་ཁོང་དང་
མཉམ་ ་གསོན་པར་འ ར་བའང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཤི་བ་ལས་གསོན་ ེས་ ར་ཤི་
བར་མི་འ ར་ལ། འཆི་བས་ ང་ཁོང་དབང་བ ར་མི་ བ་པ་ཤེས་ ས། ༡༠ ཁོང་ ོན་ཐེངས་གཅིག་ལ་ ོངས་
པ་ནི་ཉེས་པའི་ཆེད་ ་ ོངས་པ་དང་། ཁོང་གསོན་པ་ནི་ ་ཡི་ཆེད་ ་གསོན་པ་ཡིན། ༡༡ དེ་ ར། ོད་ཅག་
གིས་ཉེས་པ་ནི་རང་ཉིད་ཤི་བ་ ར་ ེད་དགོས་ལ། ་ཡི་ཆེད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་ཡོད་པ་ ར། རང་
ཉིད་གསོན་པ་ ར་ ེད་དགོས།

༡༢ དེ་བས། ཉེས་པས་ ོད་ཅག་གི་འཇིག་པར་འ ར་བའི་ ས་ལ་དབང་བ ར་ ་འ ག་མི་ ང་། དེ་ ར་
ེད་ན། ོད་ཅག་གིས་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་འ ོ་ བ། ༡༣ ོད་ཅག་གི་ཡན་ལན་ཉེས་པའི་དབང་ ་ ར་

ནས་ ང་བདེན་མིན་པའི་ལག་ཆའང་ ེད་ ་འ ག་མི་ ང་ ེ། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པའི་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་
དང་འ ་བར། རང་ཉིད་ ་ལ་འ ལ་དགོས་པར་མ་ཟད། ཡན་ལག་ ང་ ང་བདེན་ ི་ལག་ཆར་ ོད་ཆེད་ ་
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ལ་འ ལ་དགོས། ༡༤ ཉེས་པས་ ོད་ཚར་དབང་བ ར་མི་ ང་ ེ། ོད་ཅག་ནི་བཀའ་ ིམས་ ི་འོག་ ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པར། གས་ ེའི་འོག་ ་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༥ འོ་ན་ཅི་ ེ། ངེད་ཅག་ གས་ ེ་ ི་འོག་ ་ཡོད་པ་ལས། བཀའ་ ིམས་ ི་འོག་ ་ཡོད་པ་མིན་ན། ཉེས་
པ་བསག་ཆོག་གམ་ཞེ་ན། གཏན་ནས་མི་ ང་ ེ། ༡༦ ོད་ཚས་རང་ཉིད་ ན་ ་ ས་པ་མ་ཡིན་ནམ། འི་ ེས་

་ གས་ན། འི་ ན་གཡོག་ ས་པ་ཡིན། ཉེས་པའི་ ན་གཡོག་ ས་ན་འཆི་བར་འ ར་བ་དང་། བཀའི་
ན་གཡོག་ ས་ན་ ང་བདེན་ ་འ ར་བ་ཡིན། ༡༧ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ོད་

ཅག་ཉེས་པའི་ ན་གཡོག་ཡིན་ ང་། ད་ནི་ ོད་ཚར་གནང་བའི་གནས་ གས་ ི་ ེས་ ་སེམས་ གས་པས་
ན་ ི་དཔེ་ ོན་ ་ ར་ཡོད་པ་དང་། ༡༨ ོད་ཅག་ཉེས་པ་ལས་ ོལ་ཏེ། ང་བདེན་ ི་ ན་གཡོག་ ས་ཡོད།

༡༩ ོད་ཅག་གི་ཤ་ ག་ལས་ བ་པའི་ ས་པོར་ ས་མ ་ཞན་པས། མིའི་ གས་ ་ ོད་ཚར་གཏམ་ འོ༎ ོན་
ཆད་ ོད་ཅག་གིས་ཡན་ལག་མི་གཙང་མི་མ ན་པའི་ ན་གཡོག་ ་ ིན་ཏེ། གས་དང་མི་མ ན་པར་ ར་
བ་བཞིན། ད་ཡང་དེ་བཞིན་ ་ཡན་ལག་ ང་བདེན་ ི་ ན་གཡོག་ ་ ལ་ཏེ་དམ་པར་འ ར་དགོས། ༢༠ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ཉེས་པའི་ ན་གཡོག་ ་ ར་བའི་ཚ་ན། ང་བདེན་ ིས་ག ན་པར་མ་མཛད་དོ༎ ༢༡ ད་
་ ོད་ཅག་གིས་ངོ་ཚར་འཛན་པའི་དོན་དེ་དག་ལ། བས་དེར་འ ས་ ་ཅི་ ང་བ་ཡིན་ནམ། དོན་དེ་དག་

གི་མ ག་འ ས་ནི་འཆི་བ་ཉིད་དོ༎ ༢༢ འོན་ ང་། ད་ ་ ོད་ཅག་ཉེས་པ་ལས་ ོལ་ཏེ། ་ཡི་ ན་གཡོག་
་ ར་བས་ན། དམ་པར་འ ར་བའི་འ ས་ ་ཡོད་ཅིང་མཐར་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར།

༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉེས་པའི་ ་ཆ་ནི་འཆི་བ་དང་། ་ཡི་ ིན་ བས་ནི། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་
ཁོང་ ་ཡོད་པའི་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཡིན་ནོ༎

༧ ན་ ་ མ་པ། ད་ ་ངས་བཀའ་ ིམས་ ོགས་པའི་མི་ མས་ལ། བཀའ་ ིམས་ ིས་མི་ལ་ཚད་འཛན་
ེད་པའི་ ས་ནི་འཚ་བཞིན་པའི་ བས་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་ འོ༎ ༢ དཔེར་ན། ད་མེད་ ་ལ་ ོ་

ག་ཡོད་ཅིང་། ོ་ག་ད་ ང་འཚ་བའི་ཚ་ན། བཀའ་ ིམས་ ི་བཀག་ ་ཡོད་པ་དང་། ནམ་ཞིག་ ོ་ག་ཤི་ན་ ོ་
གའི་བཀའ་ ིམས་ལས་ཐར་བ་ཡིན། ༣ དེ་བས། ོ་ག་འཚ་བཞིན་པའི་ ས་ ། ཁོ་མོ་གཞན་དབང་ ་ ར་ན་
གཡེམ་མ་ཟེར། ོ་ག་ཤི་ ེས་ཁོ་མོ་ ོ་གའི་བཀའ་ ིམས་ལས་ཐར་བ་ཡིན་ལ། གཞན་དབང་ ་ ར་ ང་གཡེམ་
མ་ཞེས་འབོད་མི་ ིད། ༤ ངའི་ ན་ ་ མ་པ། དེ་ ར་བཤད་ན། ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ ས་ལ་བ ེན་པས།
བཀའ་ ིམས་ ི་ཆ་ནས་ཤི་བ་ཡིན། འོན་ ང་ ོད་ཅག་གཞན་ཞིག་ལ་དབང་ ེ། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་དེའི་
དབང་ ་སོང་ ེ། ་ཡི་ ིར་ ་ངེད་ཅག་ལ་འ ས་ ་ཐོགས་ ་ གས་ཤིག ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ཤ་

ག་གི་ ས་པོར་གཏོགས་ ས། བཀའ་ ིམས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བའི་ངན་སེམས་ངེད་ཅག་གི་ཡན་ལག་ལས་
འ ས་ཏེ། འཆི་བའི་འ ས་ ་ཐོགས་པ་ཡིན། ༦ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་ནི་ང་ཚའི་ ོམ་ཐག་ ་ ར་བའི་བཀའ་

ིམས་ ི་ཆ་ནས་ཤི་ ེ། ད་ ་བཀའ་ ིམས་ལས་ཐར་བ་དང་། ང་ཚར་ གས་ཉིད་༼ གས་ཉིད། ཡང་ན་དམ་
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པའི་ གས་ཉིད།༽ ི་ མ་པ་གསར་བ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་དགོས་པ་ལས། ཆོ་གའི་ གས་ ར་
མ་པ་ ིང་བ་ཞིག་གིས་ཞབས་ཏོག་ ་མི་ ང་བར་ ལ་ཡོད།

༧ དེ་ ར། ང་ཚས་ཅི་བཤད་དམ། བཀའ་ ིམས་ནི་ཉེས་པ་ཡིན་ནམ། གཏན་ནས་ཡིན་མི་ ིད་དེ། བཀའ་
ིམས་མེད་ན་ངས་ཉེས་པ་ཟེར་བ་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་ལ། བཀའ་ ིམས་ ིས་ཧམ་སེམས་འཆང་མི་ ང་ཞེས་ག ང་

མེད་ན། ངས་ཧམ་སེམས་ཟེར་བ་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས། ༨ ཡིན་ནའང་། ཉེས་པས་གོ་ བས་བཙལ་ཏེ། བཀའ་ ང་ལ་
བ ེན་ནས་ཧམ་སེམས་ ་ཚགས་ངའི་སེམས་ལ་ ེས་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀའ་ ིམས་མེད་ན། ཉེས་པ་ནི་
ཤི་བོའོ༎ ༩ ངའི་ ོན་ལ་བཀའ་ ིམས་གསོན་པོ་ཞིག་མེད་ ང་། བཀའ་ ང་ ེབས་པ་ནས་བ ང་། ཉེས་པ་ ར་
གསོན་ཞིང་ང་རང་ཤི་བར་ ར། ༡༠ མི་ མས་གསོན་པར་ ེད་པའི་བཀའ་ ང་གིས་ང་འཆི་ ་བ ག ༡༡ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཉེས་པས་གོ་ བས་བཙལ་ཏེ། བཀའ་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ང་བ ས་ཤིང་བསད་པ་ཡིན།
༡༢ དེ་ལ་གཞིགས་ན། བཀའ་ ིམས་ནི་དམ་པ་ཡིན་ལ། བཀའ་ ང་ཡང་དམ་པ་དང་། ང་བདེན་དང་།

ལེགས་པར་གནས་པ་ཞིག་གོ། ༡༣ དེ་ ར་ལགས་ན། ལེགས་པར་གནས་པ་དེས་ང་རང་འཆི་ ་འ ག་གམ།
གཏན་ནས་འ ག་མི་ ིད་དེ། ང་རང་འཆི་ ་འ ག་མཁན་ནི་ཉེས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ལེགས་པར་གནས་པ་
དེ་བ ད་ནས་ང་རང་འཆི་ ་བ ག་པས། ཉེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་གསལ་བར་བ ན་པ་དང་། བཀའ་ ིམས་ལ་
བ ེན་ནས་ཉེས་པ་ནི་ཤིན་ ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བ ན།

༡༤ ང་ཚས་བཀའ་ ིམས་ནི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པ་ཤེས་སོ༎ འོན་ ང་ང་ནི་ཤ་ ག་གི་ ང་བོར་
གཏོགས་པས། ཉེས་པར་བཙངས་ཟིན། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ཅི་ལས་ ིན་པ་ང་རང་གིས་ཤེས་ ི་མི་འ ག
ངས་འདོད་པ་དེ་ངས་ལས་ ི་མི་འ ག ངས་མི་འདོད་པ་དེ་ངས་ལས་ ིན་ཡོད། ༡༦ ངས་ཅི་ལས་པ་དེ། ངས་མི་
འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ངས་བཀའ་ ིམས་ནི་ལེགས་པོ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་ནོ༎ ༡༧ དེ་ ར་ལགས་ན། ངས་ལས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངའི་ཁོང་ན་གནས་པའི་ཉེས་པ་དེས་ལས་པ་ཡིན། ༡༨ ངས་ ང་རང་གི་ཁོང་ ེ། ཤ་ ག་གི་ ང་
བོའི་ ོད་ ་སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་མེད་པ་ཤེས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ལེས་བཟང་པོ་ཞིག་བ བ་འདོད་

ང་། འོན་ ང་། ངས་དེ་ ར་བ བ་པ་ང་ལ་མི་དབང་བ་ཡིན། ༡༩ དེའི་ ིར། ངས་འདོད་པའི་ལས་བཟང་
བོ་དེ་ངས་ བ་པར་མི་ ེད་ལ། ངས་མི་འདོད་པའི་ཉེས་པ་དེ་ངས་ བ་པར་ ེད། ༢༠ གལ་ཏེ་ངས་རང་གིས་
བ བ་མི་འདོད་པའི་ལས་ཤིག་བ བས་ན། དེ་ནི་ངས་བ བས་པ་མ་ཡིན་པར། ངའི་ཁོང་ ་གནས་པའི་ཉེས་
པས་བ བས་པ་ཡིན། ༢༡ ངའི་སེམས་ ་ ིམས་ཤིག་ཤར་ནས། ལས་བཟང་བོ་ཞིག་བ བ་པར་འདོད་པའི་ཚ།
ལས་ངན་པ་ང་དང་མཉམ་ ་འ ག་གོ། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་སེམས་ ི་འདོད་པ་༼མ་ཡིག་ ། མི་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ ར་ན། ང་ནི་ ་ཡི་ ིམས་ལ་དགའ་བ་ཡིན། ༢༣ འོན་ ང་། ངས་ཡན་ལག་གི་ ོད་ ་ ིམས་
གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ཚར་བ་དང་། དེས་སེམས་ ི་ ིམས་དང་འཐབ་ ེ། ང་རང་བ ང་ཞིང་ཡན་ལག་གི་ ོད་ ་
ཡོད་པའི་ཉེས་པ་བསགས་པའི་ ིམས་ ི་ ེས་ ་འ ག་པར་ ེད། ༢༤ ང་ལ་ཇི་འ འི་ ག་བ ལ་ཆེ་ཨང་། ་
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ཞིག་གིས་ང་རང་འཆི་བར་འ ར་བའི་ ས་པོ་འདི་ལས་ ོབ་པར་ ས། ༢༥ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ངེད་ཅག་
གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ེན་ན་དེ་ལས་ཐར་ བ། དེ་ལ་གཞིགས་ན། ངའི་སེམས་ནི་ ་ཡི་ ིམས་ ི་ ེས་ ་

གས་ཡོད་པ་དང་། ངའི་ཤ་ ག་གི་ ས་པོ་ནི་ཉེས་པའི་ ིམས་ ི་ ེས་ ་ གས་ཡོད་དོ༎

༨ ད་ ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་བར་མི་འ ར། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་
ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ཚ་ ོག་གནང་མཁན་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ིམས་དེ་ ང་ཤིང་། དེས་ང་རང་

ཉེས་པ་ ོལ་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། འཆི་བའི་ ིམས་ལས་ ང་ཐར་བར་ ས། ༣ ཤ་ ག་གི་ ང་བོ་ཞན་པའི་
དབང་གིས་བཀའ་ ིམས་ ིས་བ བ་མི་ བ་པ་ཡོད་པས། ་ཡིས་རང་གི་ ས་ཉེས་པའི་ ང་བོའི་ མ་པར་
བཏང་ ེ། ཉེས་པ་ ་བའི་མཆོད་པར་ ལ་ཅིང་། ཤ་ ག་གི་ ང་བོའི་ ོད་ནས་ཉེས་འགེལ་ ས། ༤ བཀའ་

ིམས་ ི་བདེན་པ་ནི་ངད་ཅག་ཉེས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ཤ་ ག་གི་ ང་བོའི་ ེས་ ་མི་འ ངས་པར།
དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ིན་ཡོང་། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉེས་པའི་རང་
བཞིན་ཅན་ ི་ཤ་ ག་གི་ ང་བོའི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ མས་ ི་སེམས་ནི་ཉེས་པའི་དོན་ལ་ ོགས་པ་དང་།
དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ེས་ ་ གས་པ་ མས་ ི་སེམས་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དོན་ལ་ ོགས་པ་ཡིན།
༦ ཉེས་པའི་སེམས་ ན་མཁན་ལ་འཆི་བ་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་དབང་ ར་པའི་སེམས་དང་ ན་
མཁན་ལ་ཚ་ ོག་དང་། ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་འ ར། ༧ མ་གཞི་ཉེས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ཤ་ ག་གི་ ང་བོར་

ོགས་པ་དེས་ ་ད ་ ་བ ང་ཡོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་བཀའ་ ིམས་དང་མི་བ ན་ལ། བ ན་པར་ཡང་
མི་ ས། ༨ དེ་མིན་ཤ་ ག་གི་ ང་བས་ ངས་འཛན་ ེད་པའི་མི་དེ་ལ་ ་ཡི་མོས་པ་འཐོབ་མི་ ིད། ༩ གལ་ཏེ་

་ཡི་ གས་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་བ གས་ཡོད་ན། ོད་ཅག་ཤ་ ག་གི་ ང་བོར་མི་གཏོགས་ཏེ། དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ་ལ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ཉིད་མེད་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་མི་གཏོགས་པ་
ཡིན། ༡༠ གལ་ཏེ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་བ གས་ན། ང་བོ་ཉེས་པའི་དབང་གིས་ཤི་ཡང་། སེམས་པ་

ང་བདེན་ ི་དབང་གིས་གསོན་པར་འ ར། ༡༡ གལ་ཏེ་ཡེ་ ་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་མཁན་དེའི་
གས་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་བ གས་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་མཁན་དེས།
ོད་ཅག་གིས་སེམས་ ་གནས་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ཅག་གི་འཆི་བར་ངེས་པའི་ ང་བོ་ ར་

གསོན་ ་འ ག་ངེས།
༡༢ ན་ ་ མ་པ། དེ་ལ་གཞིགས་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཤ་ ག་གི་ ང་བོར་ ་ལོན་ཆད་པ་མ་ཡིན་པས། ཤ་

ག་གི་ ང་བོའི་ ེས་ ་ གས་ནས་འཚ་དགོས་པ་ཞིག་ ང་མ་ཡིན། ༡༣ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ཤ་ ག་གི་ ང་
བོའི་ ེས་ ་ གས་ནས་འཚ་ན་འཆི་བར་འ ར། གལ་ཏེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་འཆི་ངེས་པའི་

ང་བོའི་ངན་ ོད་ལ་འཛམ་ན་གསོན་པར་འ ར། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ ངས་པ་ཐམས་
ཅད་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ནོ༎ ༡༥ ོད་ཚར་ཐོབ་པ་ནི་ ན་གཡོག་གི་སེམས་ ག་དགོས་པ་དེ་མ་ཡིན་པར། ོད་ཚར་
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ཐོབ་པ་ནི་ ་ལ་བ ེ་བའི་སེམས་ཡིན་པས། ངེད་ཅག་གིས་ཨ་ ཱ་ལགས། ཡབ་ཅེས་འབོད་པར་ འོ༎ ༡༦ དམ་
པའི་ གས་ཉིད་དང་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ིས་མཉམ་ ། ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ེད།
༡༧ ་དང་ ་མོའམ་ ་ ད་དེ། ་ཡི་ ་ ད་དང་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ ད་ཡིན། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་དང་
མཉམ་ ་ ག་ ང་ན། ཁོང་དང་མཉམ་ ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་འ ར།

༡༨ ངའི་བསམ་ན། ད་ འི་ ག་བ ལ་ནི་མ་འོངས་པར་ངེད་ཅག་ལ་འཐོབ་པར་འ ར་བའི་གཟི་བ ིད་
དང་བ ར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་གོ། ༡༩ བཀོད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ་ཡི་ ས་ མས་འ ང་བ་ལ་རེ་
ཞིང་ ག་ ེ། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀོད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ོང་བའི་ངང་ ་ ས་ཡོད། དེ་ནི་རང་གི་
འདོད་པ་མ་ཡིན་པར། དེའི་དབང་གིས་དེ་ ར་ ས་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༡ འོན་ ང་། བཀོད་པའི་དངོས་པོ་

མས་ ིས་ ར་བཞིན་ཉམས་ ེད་ ི་བཀག་ ་དེ་ལས་ཐར་ཏེ། ་ཡི་ ས་ མས་ ི་རང་དབང་གི་གཟི་བ ིད་
ལོངས་ ་ ོད་པར་༼ལོངས་ ོད་ལ་མ་ཡིག་ ་ གས་པར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽རེའོ༎ ༢༢ བཀོད་པའི་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ ིས་མཉམ་ ་དངན་པ་འཐེན་ཞིང་། དཀའ་ ག་ ངས་ཏེ་དེ་རིང་གི་བར་ ་སོང་བ་ངེད་ཅག་
གིས་ཤེས་སོ༎ ༢༣ དེ་ ར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡོད་ཅིང་འ ས་ ་གསར་ ་ ིན་པ་ མས་

ིས་ ང་། རང་གི་སེམས་ནས་དངན་པ་འཐེན་ཞིང་ ས་མིང་ཐོབ་ཆེད་དེ། ངེད་ཅག་ ང་བོར་ཐར་བ་ཐོབ་
ད་ ག་པར་ ེད། ༢༤ ངེད་ཅག་ལ་ཐར་བ་ཐོབ་མིན་རེ་བ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། མིག་གིས་མཐོང་བའི་རེ་བ་ནི་

རེ་བ་མིན་ཏེ། ་ཞིག་གིས་མིག་གིས་མཐོང་བ་དེ་ལ་རེ་བ་ ེད་དམ།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། མི་ མས་ ི་མཐོང་
ཆོས་ ་ ར་བ་དེ་ལ་ད་ ང་རེ་བ་ ེད་ ིད་དམ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༢༥ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་མཐོང་ཆོས་

་མ་ ར་བ་དེ་ལ་རེ་བ་ ེད་ན། ད་ ང་ ན་རིང་ ག་དགོས། ༢༦ ངེད་ཅག་ཉམས་དམས་པའི་ ས་ ་ གས་
ཉིད་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་དན་མཛད་པ་དང་། ིར་ངེད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་མི་
ཤེས་ ང་། དམ་པའི་ གས་ ིས་དངོས་ ་ ་མི་ ས་པའི་དངན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་གི་ཚབ་ ་ ོན་
ལམ་བཏབ། ༢༧ མི་སེམས་ལ་ད ོད་མཁན་དེས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དོན་ ོགས་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ་ཡི་དགོངས་དོན་ ར་དམ་པའི་ ་ཚབ་ མས་ ི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་བཏབ། ༢༨ ེ་
འ ོ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཕན་ ན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ ེད་ཅིང་། ་ལ་གཅེས་པའི་མི་ ེ། ཁོང་གི་དགོངས་དོན་
བཞིན་བ ས་པའི་མི་ མས་ལ་ཕན་པ་འ ང་བར་འ ར་བ་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་སོ༎ ༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གིས་ ར་ནས་མ ེན་པའི་མི་ མས་རང་གི་ ས་ ི་ ལ་བཞིན་ ་མོ་ནས་ཐག་བཅད་ཅིང་། ཁོང་གི་ ས་ནི་

ན་ ་ མས་ལས་ ས་ཆེ་བ་དེ་མཛད་ཡོད། ༣༠ ་མོ་ནས་ཐག་བཅད་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་བོས་པ་དང་། བོས་
པའི་མི་ མས་ ིས་ ར་ཁོ་ཚ་ ང་བོར་བ ིས། ང་བདེན་ ་བ ིས་པའི་མི་ མས་ ིས་ ར་དེ་ཚ་ལ་གཟི་
བ ིད་དང་ ན་པར་ ས།

༣༡ དེ་ ར་ལགས་ན། ད་ ང་ཅི་ཞིག་ འམ། གལ་ཏེ་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོགས་དན་མཛད་ན། ་ཞིག་
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གིས་ངེད་ཅག་འགོག་པར་ ས། ༣༢ ་ཡིས་རང་གི་ ས་ ང་གཅེས་ ་མི་འཛན་པར། ངེད་ཅག་མི་ མས་ ི་
ཆེད་ ་འདོར་བར་ ས་ན། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ས་དང་ ན་ ་ངེད་ཅག་ལ་ ག་པོར་བ ོལ་བ་མ་ཡིན་ནམ།
༣༣ ་ཞིག་གིས་ ་ཡིས་བདམས་པའི་མི་ མས་ལ་ ་ག ག་ ་ ས། ་ནི་དེ་དག་ ང་བདེན་ ་བ ི་མཁན་
ཡིན།༼ཡང་ན། དེ་དག་ ང་བདེན་ ་བ ར་མཁན་ ་ཡིས་ག ག་གམ།༽ ༣༤ ་ཞིག་གིས་དེ་དག་ལ་ཉེས་པ་
འགེལ་ ས། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ ོངས་པར་མ་ཟད། ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ཏེ། ད་ ་ ་ཡི་གཡས་ ་བ གས་
ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་ཚབ་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ ིན་འ ག༼ ཱ་ཤི་ཀ་ཡང་ན། དེ་ ོངས་པར་མ་ཟད། ོངས་པ་
ལས་ ར་གསོན་ཏེ། ད་ ་ ་ཡི་གཡས་ ་བ གས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་ཚབ་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་
ཡེ་ ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༣༥ ་ཞིག་གིས་ངེད་ཅག་དང་ ཱ་ཤི་ཀའི་བ ེ་བ་ལ་བར་ ་གཅོད་ ས་
པ་ཡིན། དེ་ནི་དཀའ་ ག་ཡིན་ནམ། ག་བ ལ་ཡིན་ནམ། ག་ ོར་ཡིན་ནམ། བ ེས་ ོགས་ཡིན་ནམ། གཅེར་

་ཡིན་ནམ། ཉེན་ཁ་ཡིན་ནམ། ི་མ ང་ཡིན་ནམ། ༣༦ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ེད་ ི་ཆེད་ ་ངེད་ཅག་གསོད་
པར་འ ར་ཅིང་། མི་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གསད་པར་འ ར་བའི་ ག་ ་བཞིན་བ འོ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་
ནོ༎ ༣༧ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་ལ་བ ེ་བའི་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ཏེ། དོན་འདི་ཐམས་ཅད་ལས་ ་མོ་ནས་ ལ་ཟིན།
༣༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཆི་བའམ། ེ་བའམ། ཕོ་ཉའམ། དབང་འཛན་པའམ། ས་མ ་དང་ ན་པའམ། ད་ འི་
དོན་ནམ། མ་འོངས་པའི་དོན་ནམ། ༣༩ མཐོ་སར་གནས་པའམ། དམའ་སར་ ོད་པའམ། བཀོད་པའི་དངོས་པོ་
གཞན་སོགས་གང་གིས་ ང་ངེད་ཅག་དང་ ་ཡི་བ ེ་བ་ལ་བར་ ་གཅོད་མི་ ས་པ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་
ཡོད། བ ེ་བ་འདི་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་བ གས་སོ༎

༩ ངས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་བདེན་གཏམ་ ་བ་ལས་ ན་ ་མི་ ིད་དེ། ངའི་སེམས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
ིས་བ ལ་ནས་ང་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པར་འ ར། ༢ ང་ལ་སེམས་ ར་ཆེ་བས། ན་པར་སེམས་ ་ན་

ག་ཆེན་པོ་འ ག ༣ ངའི་ ན་ ་དང་། ངའི་ཤ་ ས་འ ེལ་བའི་གཉེན་ཉེའི་ཆེད་ ། རང་ཉིད་ལ་དམོད་བོར་
ཅིང་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་འ ལ་དགོས་ ང་། ང་འཐད་པ་ཡིན། ༤ ཁོ་ཚ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་ཡིན་ཏེ། ་ ལ་ ི་མིང་
དང་། གཟི་བ ིད་དང་། ཞལ་ཆད་ མས་དང་། བཀའ་ ིམས་དང་། ས་ གས་དང་། ཞལ་ཆད་ཐམས་ཅད་
ནི་ཁོ་ཚར་དབང་བ་ཡིན། ༥ མེས་པོ་ མས་ནི་ཁོ་ཚའི་རིགས་ ད་གོང་མ་ཡིན་ལ། ཤ་ ག་གི་ ང་བོའི་ཆ་ནས་
བཤད་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡང་ཁོ་ཚ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ཁོང་ནི་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་ཡང་ ེང་ན་བ གས་ཤིང་། ནམ་ཡང་
བ ོད་པའི་ ་བའི་ ་དེ་ཡིན། ཨ་མེན།

༦ འདི་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ ོང་བར་ ར་རོ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ི་སི་རལ་ལས་ ེས་པ་
ཐམས་ཅད་ད ི་སི་རལ་བ་མ་ཡིན་ལ། ༧ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་པ་ཡོད་ཚད་ཁོང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན་
པའི་ངེས་པའང་མེད་དེ། ཨི་ ཱག་ལས་ ེས་པ་ མས་ནི་ད་གཟོད་ ེད་ ི་ག ང་ ད་ ་བ ིས་ཆོག ༨ དེ་ནི་ཤ་

ག་གི་ ང་བོ་ལས་ ང་བའི་ ་དང་ ་མོ་ནི་ ་ཡི་ ་ ག་མ་ཡིན་པར། ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ ་དང་ ་མོ་
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ནི་ད་གཟོད་ག ང་ ད་ ་བ ི་བ་ཡིན། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་བཀའ་ནི་འདི་ ར་ག ང་
ང་། ཇི་ ར་ཞེ་ན། སང་ལོའི་ ས་འདི་ལ་བདག་འོང་ཞིང་། ས་ ཱ་ལ་ ་ཞིག་ ེ་བར་འ ར་ཞེས་པ་དེའོ༎

༡༠ དེར་མ་ཟད། རིབ་ ་མི་གཅིག་དང་འ ོགས་པ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨི་ ཱག་དང་མ ན་ནས་ ་ཞིག་
མ། ༡༡ ༼ ་གཉིས་མ་ ེས་ཤིང་། བཟང་ངན་ ི་ ་བ་ཅི་ཡང་མ་བ བ་པའི་ ོན་ལ། ་ཡིས་མི་བདམས་པའི་

དགོངས་པ་གསལ་བོར་མངོན་ཆེད་བདམས་པ་ཡིན། དེ་ནི་མིའི་ ོད་ ངས་ལ་འ ེལ་བ་མེད་དེ། མི་འདེམས་
མཁན་གཙ་བོ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན།༽ ༡༢ ་ཡིས་རིབ་ ་ལ། མ་འོངས་པར་ཆེ་བས་ ང་བར་ཞབས་ཏོག་བ བ་
པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༣ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཡ་ཀོབ་ནི་བདག་གི་དགའ་ས་དང་། ཨེ་སབ་ནི་བདག་
གི་ ང་སའོ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎

༡༤ དེ་ ར་ ར་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་བཤད་དམ། ་ལ་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གཏན་ནས་
མེད་དོ༎ ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ། བདག་གིས་ ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་འདོད་ན་དེ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་
པར་འ ར། ་ལ་བ ེ་བ་གནང་འདོད་ན་དེ་ལ་བ ེ་བ་གནང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། ༡༦ དེ་ལ་གཞིགས་ན།
འདི་ནི་མའི་འདོད་པ་འམ་ཡང་ན་འབད་བ ོན་ལ་རག་ལས་མེད་པར། ིང་ ེ་བ ེད་མཁན་ ་ཁོ་ན་ལ་རག་
ལས་པ་ཡིན། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ་ཨེ་ཇིབ་ ལ་པོར་གནང་བའི་བཀའ་ཞིག་ཡོད་དེ། འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ོད་དར་ཞིང་ ས་པར་ ེད་དོན་ནི། ོད་ ི་ ེང་ནས་ཆེད་ ་བདག་གི་མ ་ ས་ ོན་ ིར་དང་།
བདག་གི་མིང་གནམ་འོག་ ན་ ་ བ་ ིར་ཡིན་ཞེས་པ་དེའོ༎ ༡༨ དེ་ལ་གཞིགས་ན། ་ཡིས་ ་ལ་ ིང་ ེ་
བ ེད་འདོད་ན་དེ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་དང་། ་གཉའ་རེངས་པར་ ེད་འདོད་ན་དེ་གཉའ་རེངས་པར་ ེད་
པ་ཡིན།

༡༩ དེ་ ར་ཡིན་ན། ོད་ ིས་ང་ལ། ཁོང་གིས་ཅིའི་ ིར་ད་ ང་མི་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བ་ཡིན། ་
ཞིག་གིས་ཁོང་གི་དགོངས་དོན་ངོ་ ོལ་ ་ ས་ཞེས་ཟེར་ངེས། ༢༠ ་ལའང་ཚག་ལོག་ ེད་ ས་པའི་མི་ ོད་

་ཞིག་ཡིན། བཀོད་པའི་དངོས་པོ་ མས་ ིས་རང་ཉིད་འགོད་མཁན་ལ། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་འདི་ ར་
བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ ིད་དམ། ༢༡ འཇིམ་བཟོ་བས་འཇིམ་པའི་ ང་བོ་གཅིག་ལས་ མ་ ་ཞིག་ ངས་ཏེ་

ོད་ཆས་ ་ཆེན་ཞིག་བཟོ་བ་དང་། ཡང་ མ་ ་གཞན་ཞིག་ ངས་ནས་ ོད་ཆས་དམན་པ་ཞིག་བཟོ་བའི་
དབང་ཆ་མེད་དམ། ༢༢ གལ་ཏེ་ ་ཡིས་ཁོང་གི་ ོ་བ་དང་། ཁོང་གི་མ ་ ས་ ོན་པར་འདོད་ན། ང་ཞིང་ ་
མེད་ ་གཏོང་བར་ ོམ་པའི་ ོད་ཆས་ མས་ལ་བཟོད་ ོམ་དང་ ་ཡངས་གཏོང་དགོས་ལ། ༢༣ ཁོང་གི་ ན་

མ་ཚགས་པའི་གཟི་བ ིད་དེ་ ིང་ ེ་ཐོབ་ཅིང་གཟི་བ ིད་བ ོལ་ བས་ ེད་པའི་ ོད་ཆས་ ི་ ེང་ ་ ོན་
དགོས། ༢༤ ོད་ཆས་འདི་དག་ནི་ ་ཡིས་བོས་པའི་ངེད་ཅག་ཡིན་ཏེ། ཡ་ ་ ་བ་དང་། ི་བ་ མས་ ི་ ོད་
ནས་བོས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་མི་ ང་བ་ཅི་ཡོད། ༢༥ དེ་ནི་ ་ཡིས་ཧོ་ཤེ་ཨའི་མདོ་ན་འདི་ ད་ ། མ་གཞི་
བདག་གི་ ་འབངས་མིན་པ་ མས་བདག་གིས་རང་གི་ ་འབངས་ ་བ ར་དགོས། མ་གཞི་བ ེ་བ་མི་འཐོབ་
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པ་ མས་བདག་གིས་བ ེ་བ་འཐོབ་མཁན་ ་བ ར་བར་ ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༢༦ ོན་ཆད་ ལ་གང་
ཞིག་ ་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་བདག་གི་ ་འབངས་མ་ཡིན་ཞེས་ ས་ན། མ་འོངས་པར་ ལ་དེ་ནས་དེ་དག་ནི་
གཏན་གནས་ ི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་ཞེས་འབོད་པར་འ ར། ༢༧ ཡེ་ཤ་ ཱས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ད་ཆེན་པོས་
འདི་ ད་ ། ད ི་སི་རལ་བ་ནི་ ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་མང་ཡང་། དེ་ མས་ལས་ ང་ ་ཞིག་ལས་ ོབ་པར་
མི་འ ར། ༢༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཁོང་གི་བཀའ་ ག་བ ན་ ས་ཏེ། ཁོང་གི་བཀའ་
ལེགས་འ བ་འ ང་ ་འ ག་པ་དང་། ར་ ་འ བ་པར་ ་དགོས་ཞེས་ ས། ༢༩ ཡང་ ོན་ཆད་ཡེ་ཤ་ ཱས་
འདི་ ད་ ། ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོས་ངེད་ཅག་ལ་ ་ ད་བཞག་པ་མིན་ན། ངེད་ཅག་ནི་ ་མོ་ནས་ས་
དོམ་དང་ག་མོ་ར་ ར་ ར་ཟིན་ཞེས་ ས།

༣༠ དེས་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ འམ། ིར་ ང་བདེན་ལ་མི་ ེག་པའི་ ི་བ་ མས་ལ་ ང་བདེན་ཐོབ། དེ་
ནི་དད་པའི་ ོབས་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན། ༣༡ འོན་ ང་། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་བཀའ་ ིམས་ ི་ ང་བདེན་

ེག་ ང་། བཀའ་ ིམས་ ི་ ང་བདེན་མ་ཐོབ། ༣༢ འདི་ནི་ཅི་ཞིག་གི་ ེན་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ཁོ་
ཚས་དད་པར་བ ེན་ནས་མི་བ ོན་པར། མིའི་ལས་ཁོ་ནར་བ ེན་ནས་བ ོན་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚའི་ ང་བ་
བཀག་ ོའི་ ེང་ནས་འ ེད་པ་ཡིན། ༣༣ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་ཙ་ཡོན་ ་ ང་བ་འ ེད་
པའི་བཀག་ ོ་དང་། མི་ མས་འ ེལ་བར་ ེད་པའི་ཕ་བོང་ཞིག་བཞག་ཡོད། ཁོང་ལ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་

མས་ངོ་གནོངས་མི་དགོས་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎

༡༠ ན་ ་ མ་པ། ངའི་སེམས་ ི་འདོད་པ་དང་། ་ལ་ ་བསམ་པ་ནི། ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ོབ་
པར་ ་བ་དེའོ༎ ༢ ཁོ་ཚ་ ་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་ནི་ངས་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག་མོད། འོན་ ང་དེ་

ནི་ཤེས་ཡོན་དངོས་ལས་ ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ང་བདེན་མ་ཤེས་པར། རང་གི་ ང་
བདེན་ཞིག་ ོང་བར་འདོད་པས་ ་ཡི་ ང་བདེན་དང་མ་བ ན་པའོ༎ ༤ བཀའ་ ིམས་ ི་མཐར་ ག་ནི་ ཱ་
ཤི་ཀ་ཡིན། ཁོང་ལ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ ང་བདེན་འཐོབ་པར་འ ར། ༥ མོ་ཤེས་འདི་ ད་ ། ་
ཞིག་གིས་བཀའ་ ིམས་ལས་ ང་བའི་ ང་བདེན་བ ངས་ན། དེ་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་
ཡོད། ༦ དད་སེམས་ལས་ ང་བའི་ ང་བདེན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་སེམས་ལ་ ་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་
ཁམས་ ་སོང་ ེ།༼ ཱ་ཤི་ཀ་མར་ ངས་འོངས་ཞེས་པ་དང་།༽ ༧ ་ཞིག་ད ལ་ཁམས་ ་སོང་ ེ།༼ ཱ་ཤི་ཀ་

ོངས་པ་ལས་ཡར་འ ེན་པར་ འོ་༽ མ་མི་ ང་ཞེས་ ས། ༨ ཁོང་གིས་དོན་དངོས་ཐོག་ཅི་ག ང་ངམ་ཞེ་ན།
ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། བཀའ་འདི་ནི་ ོད་དང་མི་རིང་ ེ། ོད་ ི་ཁ་དང་སེམས་ ་གནས་ཞེས་ག ངས། དེ་
ནི་ངེད་ཅག་གིས་དད་སེམས་ ན་པའི་ངང་ ོག་པའི་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡིན། ༩ ོད་ ིས་ཁ་ནས་ཡེ་ ་གཙ་བོ་
ཡིན་པར་ཁས་ ངས་ཏེ། སེམས་ནས་ ་ཡིས་ཁོང་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པ་དད་སེམས་ ེད་ན་
མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཐོབ་པར་འ ར། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཞིག་སེམས་ནས་དད་ན་ ང་བདེན་ ་འ ར་
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བ་དང་། ཁ་ནས་ཁས་ ངས་ན་ ོབ་པར་འ ར། ༡༡ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཁོང་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་
མས་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་མི་ ིད་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ༡༢ ཡ་ ་ ་བ་དང་ཧེ་ལེན་པ་ལ་ ད་མེད་དེ། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ིས་གཙ་བོ་གཅིག་བ ེན་ཅིང་། ཁོང་གིས་ ང་ཁོང་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ཚ་བ ེ་བས་

ག ང་བར་ ེད། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་ཚ་ ོབ་པར་འ ར།
༡༤ ཡིན་ནའང་། ཁོང་ལ་དད་སེམས་མ་ ས་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཇི་ ར་ འམ། ཁོང་ཉིད་ཐོས་མ་

ོང་བ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཇི་ ར་དད་སེམས་ ེད་དམ། བཀའ་ ོག་མཁན་མེད་ན་ཇི་ ར་ཐོས་པར་འ ར།
༡༥ མངགས་པར་མ་མཛད་ན། བཀའ་ཇི་ ར་ ོག་ ེ། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། འ ིན་བཟང་ ན་ ་དང་། ལེགས་
འ ིན་ ོག་མཁན་ ི་མི་དེ་དག་གི་ ང་ ེས་ནི་ཇི་འ འི་མཛས་པ་ལ་ཨང་ཞེས་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༡༦ ཡིན་
ནའང་། འ ིན་བཟང་ལ་ཉན་མཁན་མི་འ ག དེ་བས་ཡེ་ཤ་ ཱས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ཅག་
གིས་བ གས་པ་དེ་ལ་ ་ཞིག་དད་སེམས་ ེས་བར་འ ར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ༡༧ དད་སེམས་ནི་བཀའ་ཐོས་
པ་ལས་ ང་བ་དང་། བཀའ་ཐོས་པ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ག ང་ལས་འོངས་པ་ཤེས་ བ། ༡༨ འོན་ ང་། ངས་མི་ མས་

ིས་མ་ཐོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ི་བར་ ། ཐོས་ཡོད་ངེས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ ད་ནི་གནམ་འོག་ ན་ ་ བ་ཅིང་། ཁོ་
ཚའི་ ད་ཆ་ནི་སའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་བ གས། ༡༩ ཡང་ངས་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ ིས་མ་ཤེས་པ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ ི་བར་ ། དེ་ལ་མོ་ཤེས་ ་མོ་ནས་འདི་ ད་ ། ངས་ ་འབངས་མ་ཡིན་པ་ མས་ ིས་ ོད་
ཅག་གི་ཞེ་ ང་ ོང་བར་ ། ངས་ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་དམངས་ ིས་ ོད་ཅག་གི་ ོ་བ་ ོང་བར་ ་ཞེས་ ས་
ཡོད། ༢༠ ཡང་ཡེ་ཤ་ ཱས་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ང་མི་འཚལ་བ་ མས་ང་ལ་འ ད་ ་འ ག ང་མི་

་མཁན་ཚར་ང་མངོན་པར་ ་ཞེས་ ས་པ་དང་། ༢༡ ད ི་སི་རལ་བའི་ ོར་ལ་ཁོས་འདི་ ད་ ། ངས་ནམ་
ན་ལོག་ལམ་ ་འ ན་ཞིང་ཚག་ ོད་ལ་དགའ་བའི་མི་སེར་ མས་ལ་ལག་པ་ ིང་ ེ་བ ་གཏོང་བར་ ་

ཞེས་ ས་སོ༎

༡༡ ངས་བཤད་པར་ ་ ེ། ་ཡིས་ཁོང་གི་མི་སེར་དོར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཏན་ནས་མ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ང་ཡང་ད ི་སི་རལ་བ་ཞིག་ ེ། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་པ་ཞིག་དང་བེན་ ཱ་མིན་རིགས་

ེར་གཏོགས་པ་ཡིན། ༢ ཡིས་ཁོང་གིས་ ོན་ལ་ཤེས་པའི་མི་སེར་ མས་དོར་མེད་དེ། ོད་ཅག་གིས་ཞལ་
ཆད་ ་ཨེ་ལི་ ཱའི་ ོར་ཇི་ ར་བཤད་ཡོད་པ་མ་ཤེས་སམ། ཁོས་ ་ཡི་ ང་ ་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ཇི་ ར་

་ག གས་ ས་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ ད་ ། ༣ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་ ང་ ོན་པ་བསད་ཅིང་། ེད་
ི་བསང་ ི་བཤིག་ནས་ང་གཅིག་ ་ལས་ ས་མི་འ ག ཁོ་ཚས་ད་ ང་ངའི་ ོག་ ང་འཚལ་ ིན་འ ག་

ཅེས་ ས་པ་ན། ༤ ་ཡིས་ལན་ཅི་ག ང་བ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་བ་ཨལ་ལ་མགོ་ ར་
མ་ ོང་བའི་མི་བ ན་ ོང་རང་གི་ཆེད་ ་བཞག་ཡོད་ཅེས་ག ངས། ༥ ད་ ་ཡང་དེ་ ར་ཏེ། གས་ ེ་ལ་
གཞིགས་ནས་བདམས་པ་དེ་ལ་ད་ ང་འ ོ་མ་ཡོད་པ་ཡིན། ༦ གས་ ེ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ན། ོད་ ངས་དང་
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འ ེལ་བ་མེད། དེ་ ་མིན་ན། གས་ ེ་ནི་ གས་ ེ་མ་ཡིན་ནོ༎ ༧ དེ་ནི་ཇི་ ར་ཡིན་ནམ། ད ི་སི་རལ་བས་
གང་བཙལ་བ་དེ་ཁོ་ཚར་མ་ཐོབ་པར། བདམས་ཟིན་པའི་མི་ མས་ལ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིང་། དེ་ལས་གཞན་པ་

མས་ ོང་བོ་འ ལ་ཐབས་མེད་པར་ ར། ༨ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ་ཡིས་དེ་དག་ལ་ ོངས་པའི་སེམས་ ིན་
ཏེ། ད་ འི་བར་ ། མིག་གིས་མཐོང་མི་ ས་པ་དང་། ་བས་མི་ཐོས་པར་ ས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༩ ་བིད་ ིས་

ང་འདི་ ད་ ། དེ་དག་གི་ ོན་མོ་ ་ ་དང་། ི་དང་། བཀག་ ོ་ ་ ར་ནས། དེ་དག་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་བར་
ཤོག ༡༠ དེ་དག་གི་མིག་ ང་ བ་ ེ་མི་མཐོང་བར་ཤོག ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ ེད་པ་ ན་པར་ ར་ ་འ ག་
པར་ཤོག་ཅེས་ ས་སོ༎

༡༡ ངས་བཤད་པར་ ་ ེ། ཁོ་ཚའི་ ང་བ་འ ེད་པ་ནི་ཁོ་ཚ་འ ེལ་ ་འ ག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་
གཏན་ནས་མིན་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་ནོར་འ ལ་ལ་བ ེན་ནས། ི་མི་ མས་ལ་ ོག་ ོབ་ ི་ ིན་ བས་ཐོབ་

ེ། ཁོ་ཚའི་ཞེ་ ང་ ོང་བར་འ ར། ༡༢ ཁོ་ཚའི་ནོར་འ ལ་ ིས་གནམ་འོག་ ་གནས་པ་ མས་ལ་ ོབས་
འ ོར་དང་། ཁོ་ཚའི་མི་འདང་བ་དེས་ ི་བ་ མས་ལ་ ོབས་འ ོར་ ན་པར་ ེད་ན། ཁོ་ཚའི་ ན་ཚགས་ནི་

་མི་དགོས་པ་ཞིག་གོ། ༡༣ ངས་ ོད་ཅག་ ི་བ་ མས་ལ་དེ་ ར་བཤད་དོན་ནི། ང་ནི་ ི་བར་ ར་བའི་ ་ཚབ་
པ་ཡིན་པས། རང་གི་ལས་འགན་ལ་བ ི་བ ར་༼མ་ཡིག་ ། གཟི་བ ིད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ་བའམ། ༡༤ ངའི་
ཤ་ ས་འ ེལ་བའི་གཉེན་ཉེ་ མས་ལ་ཞེ་ ང་བ ངས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ལས་འགའ་ཞིག་ ོབ་ བ་ན་ མ་པ་ཡིན།
༡༥ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ་དོར་ན། གནམ་འོག་གི་མི་ཐམས་ཅད་ ་དང་མ ན་པར་ ར་བ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་བདག་གིར་
བཞེས་ན། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་མ་ཡིན་ནམ།

༡༦ ཡར་ ལ་བའི་ ེ་གསར་ ངས་ཤིང་གཙང་ན། ེ་ ིལ་བོ་ཡང་ ངས་གཙང་བ་ཡིན། ོང་ ་ ངས་
ཤིང་གཙང་ན། ོང་བོའི་ཡལ་ག་ཡང་ ངས་གཙང་བ་ཡིན། ༡༧ གལ་ཏེ་ཡལ་ག་འགའ་ཞིག་བཅད་ནས། ཤིང་

་ ་ར་ ོད་དེ་དང་མ ད་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ ར་ ་རའི་ཤིང་གི་ ་བའི་བ ད་བཟང་གསོས་
་ཐོབ་ན། ༡༨ ོད་ ིས་ཡལ་ག་ ིང་བ་ མས་ལ་ཁ་ཕོ་གཏམ་མི་ ང་། གལ་ཏེ་ཁ་ཕོ་གཏམ་པར་འདོད་ན། ་

བ་ ོད་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར་ ོད་ ་བར་བ ེན་པ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ༡༩ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཡལ་ག་གང་
ཞིག་བཅད་པ་ནི། ཆེད་ ་ང་དེའི་ ལ་ལ་མ ད་པའི་ ད་ འོ་ཞེ་ན། ༢༠ བདེན་ཏེ། དེ་དག་ལ་དད་སེམས་མེད་
པས་བཅད་པ་དང་། ོད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་མ ད་པ་ཡིན། ོད་ལ་རང་ ོམ་ཆེ་མི་ ང་བར་ ས་ཤིང་
འཇིགས་པར་ ་འོས། ༢༡ ་ཡིས་ ོན་ ི་ཡལ་ག་དེ་ ་ཡངས་ ་མི་གཏོང་ན། ོད་ ང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་

ིད།
༢༢ དེ་ལས་ ་ཡི་ མས་བ ེ་ནི་ ག་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ བ། འ ེལ་ཟིན་པའི་མི་ལ་ ག་པོ་དང་། ོད་ལ་

མས་བ ེ་དང་ ན། ོད་ནི་ནམ་ཡང་ཁོང་གི་ མས་བ ེའི་ ོང་ནས་འཚ་བར་བ ོན་དགོས། དེ་ ་མིན་ན།
ོད་ ང་གཅོད་པར་ངེས། ༢༣ གལ་ཏེ། དེ་དག་ནི་ ག་ ་དད་པ་མེད་པར་བ ད་པ་མ་ཡིན་ན། ་ཡིས་ཁོ་
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མས་ཡང་བ ར་མ ད་ ས་པས་ ར་བཞིན་མ ད་པར་འ ར། ༢༤ ོད་ནི་རི་ནས་ ེས་པའི་ཤིང་ ར་ ་
ར་ལས་བཅད་ཅིང་། ཆོས་ཉིད་དང་འགལ་ནས་ ར་ ་རའི་ཤིང་བཟང་བོ་ལ་མ ད་པ་ཡིན་པས། འདི་ནི་ཤིང་
དེའི་ཡལ་ག་དངོས་ཡིན་པས། ིར་མ ད་ ་བ་མ་ཡིན་ནམ།

༢༥ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཅག་གིས་གསང་བ་འདི་མི་ཤེས་པར་ ས་ན་མི་འདོད་དེ།༼ ོད་ཅག་གིས་
རང་ཉིད་ ང་བོར་ ོམ་པར་ ེད།༽ད ི་སི་རལ་བའི་ ོད་ན་སེམས་ ོང་བོར་གནས་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ ང་།

ི་མི་ མས་ ི་ ངས་ཀ་ལོངས་ ེས། ༢༦ ད ི་སི་རལ་བའི་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ ང་ ོབ་པར་འ ར་ཏེ། ཞལ་
ཆད་ ི་ ེང་ ། ཙ་ཡོན་ནས་ བས་མགོན་ཞིག་ ང་ ེ། ཡ་ཀོབ་ ིམ་ ད་ ི་ངན་ཉེས་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་
འ ར་ཞེས་དང་། ༢༧ ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་སེལ་བའི་ ས་ ། འདི་ནི་བདག་གིས་
ཁོ་ཚ་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ཡིན་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༢༨ འ ིན་བཟང་ལ་གཞིགས་ནས་བཤད་ན། ཁོ་
ཚ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ེན་ ིས་ད ་བོར་ ར་འ ག བདམས་ཟིན་པ་ལ་གཞིགས་ནས་བཤད་ན། ཁོ་ཚ་ནི་མེས་པོ་
དག་གི་ ེན་ ིས་བ ེ་བ་འཐོབ་པར་འ ར། ༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ ིན་ བས་དང་བདམས་པ་ལ་ནམ་
ཡང་ གས་འ ོད་ཡོད་མི་ ིད། ༣༠ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ ་དང་མི་བ ན་མོད། ད་ ་ཁོ་ཚ་མ་བ ན་པས་ ོད་
ཅག་ལ་ ིང་ ེ་ཐོབ་པར་ ར། ༣༡ དེ་ ར། དེ་དག་ ང་ཁོང་དང་མི་བ ན་ཞིང་། ོད་ཅག་ལ་ ིང་ ེ་གནང་
བའི་ ེན་ ིས་ད་ ་དེ་དག་ལའང་ ིང་ ེ་ཐོབ་པར་ ར། ༣༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་མི་ མས་བཀའ་དང་མི་
བ ན་པའི་ ས་ ་བཞག་པ་ནི། མི་ མས་ལ་ ིང་ ེ་གནང་བའི་ཆེད་ཡིན། ༣༣ ་ཡི་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་
ནི་ཇི་འ འི་ཟབ་པ་ལ་ཨང་། ཁོང་གི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ ལ་དཔག་དཀའ་ལ། ཁོང་གི་ཞབས་ ེས་ཇི་འ འི་
འཚལ་དཀའ་བ་ལ་ཨང་། ༣༤ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་ གས་ ོགས་ ས། ་ཞིག་གི་ཁོང་གི་ ས་དཔོན་ ེད་

ོང་ངམ། ༣༥ ཁོང་གིས་མི་ལ་ ིབ་ཚབ་གནང་ ིར། ོན་ལ་ ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཅི་ ལ་ ོང་ངམ། ༣༦ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ེ་ ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལས་ ང་ཞིང་ཁོང་ལ་བ ེན་པ་དང་། ཁོང་གི་དབང་ ་འ ར་བས། གཟི་

བ ིད་ནམ་ཡང་ཁོང་ལ་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན༎

༡༢ དེ་བས། ན་ ་ མ་པ། ངས་ ་ཡི་ མས་བ ེ་ལ་གཞིགས་ནས། ོད་ཚར། རང་ཉིད་གསོན་མཆོད་
་ ས་ཏེ་ཡར་ ལ་ཅིག་ཅེས་བ ལ་བར་ ། དེ་ནི་ ངས་ཤིང་གཙང་ལ། ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་

ཡིན། ོད་ཅག་གིས་དེ་ ར་བ ེན་བ ར་ ་བ་ནི་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་གོ། ༢ འཇིག་ ེན་འདིའི་དབང་ ་
མི་འ ོ་བར། སེམས་འ ན་ལ་གསར་བ ེ་དང་འ ར་བ་བཏང་ ེ། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ གས་དགོངས་བཟང་
བོ་དང་། མ་པར་དག་པ་དང་། དགོངས་གཞི་ཡིད་ ་འོང་བ་ལ་བ ག་ཤེས་པར་ ིས།

༣ ངས་རང་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཅག་མི་རེར་འདི་ ་བར་ ་ ེ། རང་ཉིད་མཐོ་བ་
ཞིག་ ་བ ་མི་ ང་བར། ་ཡིས་མི་རེ་རེར་གནང་བའི་དད་སེམས་ཆེ་ ང་ལ་བ ས་ནས་ཚད་དང་མ ན་
པར་བསམ་དགོས། ༤ དེ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ས་པོ་གཅིག་ན་ཡན་ལག་འགའ་རེ་ཡོད་ ང་། ལན་ཡག་དེ་རེ་རེ་
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ཡང་བཀོལ་ས་གཅིག་ ་མ་ངེས་པ་བཞིན་ནོ༎ ༥ ངེད་ཅག་མི་འདི་འ ་མང་པོ་ཞིག ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་གཞི་
གཅིག་ ་ ར་ཏེ། ཕན་ ན་འ ེལ་ནས་ཡན་ལག་ ་ ར་བའི་ ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན། ༦ གས་ ེ་ལ་བ ན་
ནས་ཐོབ་པའི་ངེན་ཅག་གི་གནང་ ིན་མི་འ ་བས། ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་དད་པའི་ ོབས་ཆེ་ ང་ལ་བ ས་
ནས་ ང་ ོན་པར་ ེད། ༧ ལས་བ བ་མཁན་ མས་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ལས་ བ་པར་ ེད།

ོབ་ ོན་གནང་མཁན་ མས་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ོབ་ ོན་གནང་བར་ ེད། ༨ ལ་མ་ ེད་
མཁན་ མས་ ིས་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ ལ་མ་ ེད། ིན་པ་གཏོང་མཁན་ མས་ནི་ག ང་ ང་ ་
གནས། བདག་ ོང་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་བ ོན་པ་ ེད། ིང་ ེ་ ན་པ་ མས་ནི་དགའ་མ འི་ངང་ ་
གནས་སོ༎

༩ མི་ལ་གཅེས་ན་ ན་ ིས་གཅེས་མི་ ང་། ངན་ལ་ ན་ ང་དང་བཟང་གི་ཉེ་བར་བ ད་དགོས། ༡༠ ན་
ལ་གཅེས་ན་ཕན་ ན་ལ་བ ེ་སེམས་ ན་དགོས། མི་ལ་བ ར་ན་ཕན་ ན་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་དགོས།
༡༡ བ ོན་པ་བ ེད་པ་ལས་ ིད་ ག་ ་མི་ ང་། སེམས་ ོན་མོས་ ན་པར་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་
དགོས། ༡༢ རེ་ ོས་ ི་ ོད་ནས་ ོ་དགོས། དཀའ་ ག་གི་ ོད་ནས་བཟོད་བ ན་དང་། གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་
དད་སེམས་བ ན་དགོས། ༡༣ དད་ ན་དམ་པ་ མས་ཕོངས་པར་ ར་ན་རོགས་ ོར་ ་དགོས། མ ོན་ལ་བ ་
མ་ ་དགོས། ༡༤ ོད་ཅག་ལ་བཙན་གནོན་ ེད་མཁན་དག་གི་ཆེད་ ་ ིན་ བས་ ས་ཤིག་དང་། ིན་ བས་

་བ་ཁོ་ན་ལས་ ིགས་དམོད་མ་ ེད་ཅིག ༡༥ དགའ་ ོ་ ན་པའི་མི་དང་མཉམ་ ་ ོ་དགོས་ལ། ་འབོད་
ེད་ ིན་པའི་མི་དང་མཉམ་ ་ ་དགོས། ༡༦ ཕན་ ན་སེམས་མ ན་པར་ ེད་དགོས། ང་ ལ་རང་མཐོའི་

བསམ་པ་འཛན་མི་ ང་བར། ཉམ་ ང་དམན་ས་འཛན་དགོས་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ ོ་ ོས་དང་ ན་པར་
བསམ་མི་ ང་། ༡༧ ངན་ལ་ངན་ལན་འཇལ་མི་ ང་། ན་ ིས་མཛས་པར་མཐོང་བའི་དོན་ མས་སེམས་
ཞིབ་མོས་བ བ་དགོས། ༡༨ གལ་ཏེ་བ བ་ ས་ན། ཅི་ ས་ ིས་མི་ མས་ལ་འ ིག་མ ན་ ་དགོས། ༡༩ ིང་
ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ག ར་བཤོལ་ ེད་དགོས་ ང་། རང་ཉིད་ལ་དཀར་འདོན་ ་མི་དགོས་ཏེ། གཙ་བོའི་

གས་ ོ་བ་ལ་ཉོན་ཅིག༼ཡང་ན། གཞན་ ི་ ེང་ ་ གས་ ོས་ ་ གས་ཤིག༽ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་
ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། དཀར་འདོན་ ེད་པ་བདག་ལ་རག་ལས་ཤིང་། བདག་གིས་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་
ངེས་ཞེས་ག ངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པས། ༢༠ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོགས་ན། དེ་ལ་ཟས་ ིན། ོམ་ན་ཁོ་ལ་ ་ ད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་དེ་ ར་ ས་ན་མེ་འདག་ཁོའི་མགོ་ ག་ ་ ངས་པ་ཡིན། ༢༡ ོད་ནི་ངན་ལ་བ ེན་
ནས་ ལ་མི་ ང་ ེ། བཟང་བ་ལ་བ ེན་ནས་ངན་ལས་ ལ་དགོས་སོ༎

༡༣ གོང་ན་ཡོད་པའི་དབང་འཛན་པ་ལ་ ན་ ིས་བ ན་པར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ལས་མ་ ང་
བའི་དབང་ཆ་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་དེ། དབང་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་ ་ཡི་བཀའ་ཕོག་པ་ཡིན།

༢ དེ་བས། དབང་འཛན་པར་ངོ་ ོལ་ ེད་པ་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་པ་ཡིན་པས། ངོ་ ོལ་ ས་ན་རང་
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གིས་ཉེས་ ིམས་ཉོས་པ་ཡིན། ༣ དཔོན་ ་ ར་བ་དེས་ལས་བཟང་བོར་ ོད་མཁན་ལ་འཇིགས་ ལ་བར་མི་
འ ར་ཏེ། ལས་ངན་པར་ ོད་མཁན་ མས་ལ་འཇིགས་ ལ་བར་ ེད་པ་ཡིན། ོད་ ིས་དཔོན་ ་ ར་བ་
དེ་ལ་འཇིགས་མི་དགོས་ན་ མ་མམ། ོད་ ིས་ལས་བཟང་བོར་ ད་ན། ཁོའི་བ ོད་བ གས་འཐོབ་པ་ཡིན།
༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ་ཡི་བཏང་མི་ཡིན་པས་ ོད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ངེས། ོད་ ིས་ལས་ངན་པ་ ས་ན་
འཇིགས་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ིང་བོ་མེད་པའི་ ི་མ ང་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ་ཡི་བཏང་མི་དང་།
དཀར་འདོན་ ེད་མཁན་དང་། ལས་ངན་པ་ མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་མཁན་ཡིན། ༥ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་
ངེས་པར་བ ན་ཐབས་ ་དགོས། དེ་ནི་ཉེས་ཆད་ལ་ ག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ་འ ས་ ི་ཆེད་ འང་ཡིན་ནོ༎
༦ ོད་ཅག་གིས་འ ་ ལ་འཇལ་བའང་དེའི་ ེན་ ིས་ཡིན། ཁོ་ཚ་ནི་ ་ཡི་མངགས་མི་ཡིན་པས། ན་པར་
ཆེད་ ་དོན་འདི་ལ་བདག་པོ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ༧ མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོབ་པ་དེ་ཁོ་ལའང་ ེར་དགོས། འ ་
འཐོབ་འོས་ན་འ ་ ལ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། ལ་འཇལ་དགོས་ན་ ལ་འཇལ་དགོས། འཇིགས་དགོས་ན་ཁོ་
ལ་འཇིགས་ཤིང་ ག་པ་དང་། བ ར་དགོས་ན་ཁོ་ལ་བ ར་དགོས༎

༨ ིར་ཕན་ ན་ལ་བ ེ་བ་འཛན་པ་ལས་གཞན། ་བ་གང་ལས་ ང་ཁོ་ལ་ ོང་རེག་གི་འ ག་མི་ ང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞན་ལ་བ ེ་བ་ནི་བཀའ་ ིམས་འ བ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༩ གཞན་དང་འ ་བར་ལོག་
གཡེམ་ ་མི་ཆོག མི་བསད་མི་ཆོག ་འ ོག་ ་མི་ཆོག ཧམ་སེམས་བཅང་མི་ ང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་བཀའ་

ིམས་ཡོད་ན། རང་ལ་གཅེས་པ་ ར་གཞན་ལའང་གཅེས་དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་འདིའི་ནང་ ་མ་འ ས་པ་
མེད། ༡༠ བ ེ་བས་གཞན་ལ་གནོད་པ་མི་ ེད་པས། བ ེ་བས་བཀའ་ ིམས་ཡོངས་ ་ བ་ཡོད།

༡༡ ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ད་ ་ ་མོ་ནས་སད་རན་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཡོད་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོད།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ ་ཐོག་མར་དད་པའི་ ས་ལས་ངེད་ཅག་ ོབ་པ་ལ་ཉེ་བར་ ིན་ཡོད། ༡༢ མཚན་མོ་འདས་
ཤིང་ཉིན་མོ་ ེབ་ལ་ཉེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ ན་ནག་གི་ ོད་ ངས་དོར་ནས། འོད་ ི་དམག་ཆས་ཐོགས་པར་
འོས། ༡༣ ཉིན་མོར་ལམ་ལ་བ ོད་པ་བཞིན། མི་གཞན་ལ་ ོད་ ངས་ཡག་དགོས་པ་ལས། ོན་མོ་དང་ཆང་གིས་

ས་འདའ་མི་ ང་། ཆགས་ ོད་ ི་ ེས་ ་ གས་མི་ ང་། འ ན་ ོད་དང་ ག་དོག་ ་མི་ ང་། ༡༤ ནམ་
ན་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་གོས་བཞིན་ ན་ ་ལེན་པ་ལས། ཤ་ལས་ བ་པའི་ ང་བོའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་

ནས་འདོད་པའི་དབང་ ་འ ར་མི་ ང་༎

༡༤ དད་སེམས་ ང་བའི་མི་དེ་ ོད་ཅག་གིས་དང་ ་ལེན་དགོས། འོན་ ང་། དོགས་པ་ཟ་བའི་དོན་
དེར་ ོད་པ་ ེད་མི་དགོས། ༢ མི་གཅིག་གི་དད་སེམས་ ིས་ཁོ་ལ་ཅི་ཡང་བཟས་ཆོག་པར་འདོད་

ང་། དད་སེམས་ ང་བའི་མི་དེས་ ོ་ཚད་ལས་མི་བཟའོ༎ ༣ ཅི་ཡང་བཟའ་བའི་མི་དེས་མི་བཟའ་བའི་མི་ལ་
མཐོང་ ང་ ་མི་ ང་། མི་བཟའ་བའི་མི་དེས་ཅི་ཡང་བཟའ་བའི་མི་ལ་ ོན་བ ོད་ ་མི་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

་ཡིས་ ར་ནས་མི་དེ་བདག་གིར་བཞེས་ཟིན། ༤ ོད་ནི་ ་ ེ། གཞན་ ི་གཡོག་པོ་ལ་ ོན་བ ོད་ ེད་ ང་
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ངམ། དེ་འ ེང་ཡང་ ང་། འ ེལ་ཡང་ ང་། ཁོ་ལ་ཁོའི་བདག་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོ་རང་འ ེང་བར་ཡང་
ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ཁོ་རང་འ ེང་ ་འ ག་ ས། ༥ འགའ་ཞིག་གིས་ཉིན་འདི་ནི་ཉིན་གཞན་ལས་
བཟང་བར་ མ་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཉི་མ་རེ་རེ་གཅིག་ ་ ང་ཡང་། མི་རེ་རེས་རང་སེམས་ ི་འདོད་

ལ་བ ན་ ་འ ག་དགོས། ༦ ས་མཚམས་ ང་བའི་མི་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ ས་མཚམས་བ ང་
དགོས། ཅི་ཡང་བཟའ་བའི་མི་དེས་ ང་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་བཟའ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

ས་པ་ཡིན། མི་བཟའ་བའི་མིས་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་མི་བཟའ་བས། ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་ཡིན། ༧ ང་ཚ་ལས་མི་
་ཡང་རང་གི་ཆེད་ ་འཚ་བ་མེད་ལ། རང་གི་ཆེད་ ་འཆི་བའང་མེད། ༨ ངེད་ཅག་འཚ་བ་ནི་གཙ་བོའི་ཆེད་
་འཚ་བ་ཡིན་ལ། ངེད་ཅག་འཆི་བའང་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་འཆི་བ་ཡིན། དེ་བས། ངེད་ཅག་འཚ་བའམ་འཆི་བ་

གང་ཡིན་ཡང་གཙ་བོའི་མི་ཡིན། ༩ དེའི་ ིར། ཱ་ཤི་ཀ་ ོངས་ཤིང་ ར་གསོན་པ་ནི། གཤིན་པོ་དང་གསོན་པོ་
མས་ ི་བདག་པོ་ ེད་ཆེད་ཡིན། ༡༠ མི་ ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ན་ ་ལ་ ོན་བ ོད་ ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ ན་
་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ཚང་མ་ ་ཡི་ ང་ ་འ ེང་དགོས་པ་ཡིན། ༡༡ ཞལ་

ཆད་ ི་ ེང་ ་འདི་ ར་བཀོད་ཡོད། ཇི་ ར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གསོན་པོར་གནས་བ་བཞིན།
ས་མོ་ཐམས་ཅད་ ི་བདག་གི་ ང་ ་ ག་འཚལ་ནས། ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་ངོས་ལེན་ ེད་ངེས། ༡༢ དེ་

ལ་གཞིགས་ན། ངེད་ཅག་མི་རེ་རེས་རང་ཉིད་ ི་དོན་ མས་ ་ཡི་ ང་ ་གསལ་བོར་བ ོད་དགོས་སོ།
༡༣ དེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ ོན་བ ོད་ ་མི་ ང་། དེ་ ར་ ེད་པ་ལས་ ན་ འི་ ང་འོག་ ་

་ཞིག་གིས་བཀག་ ོ་བཞག་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་ ་བ ག་པར་འོས། ༡༤ ངས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས་གསལ་
བོར་ཤེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ལ། ིར་དངོས་པོ་གང་ཡིན་ཡང་མི་གཙང་བ་མེད་ ང་། གལ་ ིད་མི་ཞིག་
གིས་མི་གཙང་བར་འདོད་ན། མི་དེ་ལ་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༡༥ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ཟས་ ི་ཆེད་ ་ ན་ འི་སེམས་

ོ་ ་བ ག་ན། དེ་ནི་མི་ལ་གཅེས་པའི་ གས་ ར་ ད་པ་མ་ཡིན་པས། ཱ་ཤི་ཀ་དེའི་ཆེད་ ་ ོངས་པ་དེ་ ོད་
ིས་ཟས་ ི་ཆེད་ ་བ ག་མི་ ང་། ༡༦ ོད་ ི་བཟང་ ོགས་དེར་གཞན་ལ་ ར་འདེབས་ ེད་ ་འ ག་མི་
ང་། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ ིས་བཟའ་བ ང་ལ་མི་བ ་བར། ང་བདེན་དང་ཞི་བདེ། དེ་མིན་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ོད་ ི་དགའ་ ང་ལ་བ ་བ་ཡིན། ༡༨ དོན་དེ་དག་གི་ ེང་ནས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཞབས་ཏོག་
བ བ་མཁན་ མས་ནི། ་ཡི་ གས་མཉེས་ས་དང་། མི་ མས་ ིས་བ གས་བ ོད་ ེད་ས་ཡིན།

༡༩ དེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ཅིས་ ང་ཞི་བདེའི་ལས་དོན་ལ་རེ་ ེག་དང་ཕན་ ན་དབར་ ོད་ལམ་ཡག་
པའི་ ་བ་ ེད་དགོས། ༢༠ ཟས་ ི་དོན་ ་ ་ཡི་འ ིན་ལས་བ ག་མི་ ང་། ཟས་གང་ཡིན་ཡང་གཙང་མ་ཡིན་
ལ། ་ཞིག་གིས་ཟས་ ི་ཆེད་ ་གཞན་ཞིག་འ ེལ་བར་ ས་ན་དེ་ནི་ཉེས་པ་ཡིན། ༢༡ ཤ་བཟའ་བའམ། ཆང་
འ ང་བ་སོགས་དོན་གཞན་ཅི་བ བས་ ང་། ན་ ་འ ེལ་བར་ ེད་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་མ་ ས་ན་བཟང་།
༢༢ ོད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་ན། ་ཡི་ ང་ནས་བ ང་བར་འོས། མི་ ས་ ང་རང་གིས་ ་བ་ཅི་བ བ་པ་དེ་ལ་
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ནོངས་འ ོད་མེད་ན་ ིན་ བས་དང་ ན་པ་ཡིན། ༢༣ དོགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཟོས་ན་ཉེས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོས་ཟོས་པ་དེ་དད་སེམས་ལས་ ང་བ་མིན་ནོ༎ དད་སེམས་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཉེས་པ་
ཡིན༎

༡༥ ངེད་ཅག་བ ན་པོར་གནས་པ་ མས་ ིས་མི་བ ན་པ་དག་གི་གཉོམ་ ང་ ར་ ་ ེད་པ་ལས།
རང་གི་དགའ་ ིད་ཙམ་འཚལ་མི་ ང་། ༢ ངེད་ཅག་མི་རེ་རེས་རང་གི་ ིམ་མཚས་དགའ་ ་བ ག་

ཅིང་། དེ་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་ ོད་ལམ་ཡག་པོ་ག ག་དགོས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀས་ ང་རང་གི་
དགའ་ ིད་ཙམ་མི་འཚལ་ཏེ། ཞལ་ཆད་ ། ོད་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་མཁན་དག་གི་ ིགས་དམོད་ནི་བདག་
གི་ ེང་ ་འབབ་བོ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༤ ོན་ཆད་ ིས་པའི་ཞལ་ཆད་ཐམས་ཅད་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ ོབ་
གསོ་གཏོང་ ིར་ ིས་པ་ཡིན་པས། ཞལ་ཆད་ལས་ ང་བའི་བཟོད་ ོམ་དང་སེམས་གསོ་དེས་ངེད་ཅག་ལ་རེ་བ་
གང་ཞིག་འ ང་བར་དགོངས་པ་ཡིན། ༥ བཟོད་ ོམ་དང་སེམས་གསོ་གནང་མཁན་ ི་ ་ཡིས་ ོད་ཅག་ཕན་

ན་གཅིག་སེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་ལད་ ོས་ ེད་ ་འ ག་པ་དང་། ༦ ོ་གཅིག་སེམས་
གཅིག་ངང་ཁ་སེམས་མ ན་པའི་ ོ་ནས་ ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་ལ་གཟི་བ ིད་འ ལ་
བར་ཤོག ༧ དེ་བས། ཱ་ཤི་ཀས་ ོད་ཅག་དང་ ་ ངས་པ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་ཕན་ ན་དང་ ་ ངས་
ནས། ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ེད་དགོས།

༨ ངས་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ་ཡི་བདེན་དོན་ ི་ཆེད་ ་ད ེ་ ན་བཅད་པ་དག་གི་
ཞབས་ ི་ བ་མཁན་ ་ ར་བ་ཡིན་ལ། མེས་པོ་ མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་བཀའ་བདེན་དཔང་ ེད་
མཁན་ཡང་ཡིན། ༩ དེ་མིན་ཁོང་གི་ ིང་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ ི་བ་ཚར་ ་ལ་གཟི་བ ིད་འ ལ་ ་འ ག་མཁན་
ཡང་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ཆད་ ། དེའི་ ིར། བདག་གིས་ ི་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་ ེད་ཅིང་། ེད་ ི་
མཚན་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༡༠ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ ི་བ་ མས་
ནི། གཙ་བོའི་མི་སེར་ མས་དང་མཉམ་ ་དགའ་བར་འོས་ཞེས་དང་། ༡༡ ཡང་འདི་ ད་ ། ི་བ་ མ་པ།

ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཅིག དམངས་ཡོད་ ་ལགས། ོད་ཅག་ཡོད་ཚད་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་
་ ལ་ཅིག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ༡༢ ཡང་ཡེ་ཤ་ ཱས་འདི་ ད་ ། མ་འོངས་པར་ཡེ་ཤའི་ ་བ་ ེ་ ི་ཐོགས་པ་

ཞིག་གིས་ ི་བ་ མས་ལ་དབང་བ ར་ཅིང་། ི་བ་ མས་ ིས་ ང་ཁོ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ ས།
༡༣ མི་ མས་ལ་རེ་བ་ཡོད་ ་འ ག་པའི་ ་ལ་དད་སེམས་ ས་པའི་དབང་གིས། དགའ་ ིད་ ་ཚགས་དང་
ཞི་བདེས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ཁེངས་པ་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚར་རེ་བ་
ཡོད་ ་འ ག་པར་ཤོག

༡༤ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་ལ་བཟང་ཆ་མང་ཞིང་། ཤེས་ཡོན་ ་ཚགས་ ིས་གཏམས་པར་མ་ཟད། ཕན་
ན་ལ་ཁ་ཏའང་ ེད་ ས་པ་ང་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད། ༡༥ འོན་ ང་། ངས་ ིང་ ོབས་ ང་



1748 རོ་མ་པ 15

ཟད་ཆེར་བ ེད་དེ་ ོད་ཅག་ལ་ཡི་གེ་འ ི་བ་ནི། ོད་ཅག་གི་ ན་ཤེས་ལ་གསལ་འདེབས་ ་ ིར་ཡིན་ཏེ།
ད་པར་ ་ཡིས་ང་ལ་ ིན་ བས་གནང་བས། ༡༦ ང་ ི་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ན་གཡོག་ ་
ར་ཏེ། ་ཡི་འ ིན་བཟང་གི་མཆོད་དཔོན་ ས་ནས། མཆོད་པར་ད ལ་ འི་ ི་བ་ མས་དམ་པའི་ གས་

ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་དམ་པར་ ར་ན་ད ེས་བཞེས་གནང་ངེས་ཡིན། ༡༧ དེ་བས། ་ཡི་མཛད་འ ིན་ ོར་
བ ོད་ན། ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། ༡༨ ཱ་ཤི་ཀས་ང་ལ་བ ེན་ནས་མཛད་
པ་དེ་དག་ལས། ངས་ཅི་ཡང་ ེང་མི་ ས། ཁོང་གིས་ངའི་ ད་ཆ་དང་ ་ ེད་བ ེན་པ་དེ་དང་། ངོ་མཚར་
དཔག་ ་མེད་པའི་མ ་ ས་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས་ ི་བ་ མས་བ ལ་བ་དེ་
ཙམ་ ེང་བའོ༎ ༡༩ ངས་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནས་ཨིལ་ལི་རི་ མ་ ི་བར་ ། ོགས་ ན་ལ་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་
བ གས་པ་ཡིན། ༢༠ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ཐོས་མ་ ོང་བའི་ ལ་ ་འ ིན་བཟང་བ ག་པ་ནི་ངས་ ན་རིང་ཉར་
པའི་རེ་བ་ཡིན། དེ་ནི། གཞན་ ི་ ང་གཞིའི་ ེང་ ་ ར་མི་འ གས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༢༡ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ །
ཁོང་གི་གནས་ ལ་ཐོས་མ་ ོང་བ་ མས་ ིས་མཐོང་བར་འ ར། ཐོས་མ་ ོང་བ་ མས་ ིས་ཤེས་པར་འ ར་
ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎

༢༢ དེ་པས་ང་རང་ཐེངས་མང་པོར་བཀག་འགོག་ ས་པས་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་ ེབས་མ་པ་ཡིན། ༢༣ འོན་
ང་། ད་ནི་འདིར་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ ལ་ ག་མེད་པས། ལོ་འདི་འགའི་རིང་ལ། ང་རང་སི་ཕེན་ ཱ་ ལ་
་འ ོ་བའི་ བས་ ་ ོད་ཅག་གི་ ལ་བ ད་ནས་འ ོ་བར་རེ་བ་ཆེན་པོ་བཅངས་ཡོད། ༢༤ ོད་ཅག་གི་
ལ་དེ་བ ད་ནས་ ོད་ཚར་ ག་ ེས། ཐོག་མར་ ོད་ཅག་ལ་འ ེལ་འ ིས་ ས་ཤིང་ཡིད་ ང་ཟད་ཚམ་པ་

ན། ོད་ཅག་གིས་ང་ ེལ་བར་ ་བར་ངང་ ག་ ེད་དོ༎ ༢༥ འོན་ ང་། ད་ ་ང་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་དད་ ན་པ་
མས་ལ་རོགས་ ེད་ ་འ ོ། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་ཀེ་དོན་དང་ཨ་ཀ་ ཱ་པ་ མས་ ིས་ཞལ་འདེབས་བ ས་

ནས། ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ཡོད་པའི་དད་ ན་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ད ལ་བོ་ལ་རོགས་ ེད་པར་མོས་སོ༎ ༢༧ འདི་
ནི་ཁོ་ཚས་རང་མོས་དགོས་ ལ་བ་ཡིན་ཡང་། དོན་དངོས་ ་ ་ལོན་ འང་བ ི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་བ་

མས་ནི་ཁོ་ཚ་གང་ ་གཏོགས་པའི་ གས་ཉིད་དེ་ ་ ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ས་པོ་གསོ་ ེད་ ི་མཆོད་དངོས་
ཁོ་ཚ་ལ་འ ལ་བར་འོས། ༢༨ ངས་དོན་འདི་དག་བ བས་ཤིང་། འ ས་ ་བཟང་བོ་དེ་ཁོ་ཚར་གསལ་བོར་ ད་

ེས། ོད་ཅག་གི་ ལ་བ ད་ནས་ང་སི་ཕེན་ ཱ་ ལ་ ་འ ོ། ༢༩ འོང་བའི་ཚ་ན། ཱ་ཤི་ཀའི་ ན་ མ་ཚགས་
པའི་བཀའ་ ིན་བ མ་དགོས་པ་ངས་ཤེས་སོ༎

༣༠ ན་ ་ མ་པ། ངས་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་བ ེ་བ་ལ་
བ ེན་ནས། ོད་ཅག་གིས་ང་དང་མཉམ་ ་ ོབས་ གས་ཡོད་ ་ཐོན་ཅིག ངའི་ཆེད་ ་ ་ལ་ ོན་ལམ་
འདེབས་ཤིག་ཅེས་བ ལ་ཏེ། ༣༡ དེ་ ར་ང་ཡ་ ་ ་ལས་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ མས་ལས་ཐར་བ་དང་། ངས་
ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ི་ཆེད་ ་བ ས་པའི་ཞལ་འདེབས་ མས་དད་ ན་པ་ མས་ ིས་དགའ་ ོའི་ངང་ལེན་པ་
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དང་། ༣༢ དེ་མིན་ ་ཡི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ། ང་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་ལོག་ ེ།
ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ངལ་གསོ་འཐོབ་ ིར་ ་བ་ ོས་ཤིག ༣༣ ཞི་བདེ་བ ོལ་མཁན་ ི་ ་ ོད་ཅག་ཐམས་

ཅད་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ཤོག ཨ་མེན༎

༡༦ ངས་ ོད་ཚར་ངེད་ཅག་གི་ ིང་མོ་ཕེ་བེ་བཅོལ་བར་ ། ཁོ་མོ་ནི་ཀེན་ཁེ་རེའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཞབས་
ཏོག་མ་ཡིན་པས། ༢ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་དོན་ ་ཁོ་མོར་ ེ་ལེན་ ིས་དང་། དེ་ནི་ ་ཚབ་ ི་

གས་དང་མ ན་ནོ༎ ཁོ་མོར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རོགས་རམ་ ་དགོས་ན། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་མོར་རོགས་རམ་
ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོས་མི་མང་པོར་རོགས་ ས་ཤིང་ང་ལའང་རོགས་ ས་ ོང་།

༣ ིས་ ་དང་ཨ་ ་ ཱ་གཉིས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་དང་། ཁོ་གཉིས་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ངའི་ལས་ ོགས་
ཡིན་ལ། ༤ ངའི་ ོག་གི་ཆེད་ ་རང་གི་ ེའང་ ང་མེད་ ་བཞག ངས་དེ་གཉིས་ལ་བཀའ་ ིན་ ་དགོས་པར་
མ་ཟད། ི་བའི་ཆོས་ཚགས་ མས་ ིས་ ང་དེ་གཉིས་ལ་བཀའ་ ིན་ ་དགོས། ༥ ཡང་དེ་གཉིས་ ི་ ིམ་ ་
འཛམས་པའི་ཆོས་ཚགས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག དེ་མིན་ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ཨེ་པེ་ནེ་ ་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་
དང་། ཁོ་ནི་ཨ་སི་ཨ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཐོག་མར་ བས་ ་འ ོ་མཁན་དེ་ཡིན། ༦ མིར་ཡམ་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་
དང་། ཁོ་མོས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་དཀའ་ ག་མང་པོ་ ངས། ༧ ཡང་ང་དང་མཉམ་ ་བཙན་ནས་བ ད་
ཅིང་ངའི་གཉེན་ ་ ར་བ་ཨན་ ོ་ནི་ ་དང་། ན་ ཱ་གཉིས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ཁོ་གཉིས་ནི་ ་ཚབ་
པའི་ ོད་ནས་ ད་ གས་ཆེ་ལ། ངའི་ ོན་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༨ ཡང་གཙ་བོའི་ཁོང་ ་ཡོད་པ་

མས་ལས་ང་རང་ ིང་ཉེ་བའི་ཨམ་པ་ལི་ཨ་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ༩ ཡང་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ངེད་ཅག་གི་
ལས་ ོགས་ ར་བ་ ར་ ཱ་ ་དང་། ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ་ཁི་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ༡༠ ཡང་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་
ནས་ཉམས་ཚད་ ངས་ཟིན་པའི་ཨ་པེལ་ལེ་ལ་ཁམས་བདེ་དང་། ཨ་རིས་ཏ་ ལ་ ིམ་མི་གང་བོར་ཁམས་བདེ་

ས་ཤིག ༡༡ ཡང་ངའི་གཉེན་ ་ ར་བ་ཧེ་རོད་ཡོན་ལ་ཁམས་བདེ་དང་། ནར་ཀིས་ ིམ་ནས་གཙ་བོའི་ཁོང་
་ཡོད་པ་ མས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ༡༢ ཡང་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་དཀའ་ལས་ ངས་པའི་ ི་ཕེ་ ་བཟའ་

དང་ ི་ཕོ་ས་བཟའ་གཉིས་ཁམས་བདེ་ ས། གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ ག་མང་པོ་ ངས་པའི་ ིང་ཉེ་བའི་པེར་སི་
བཟའ་ལ་ཁམས་བདེ་ ས། ༡༣ ཡང་གཙ་བོས་བདམས་པའི་ ་ ་དང་། ཁོའི་མ་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་དང་། ཁོའི་
མ་ནི་ངའི་མ་ཡང་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ ཡང་ཨ་སིན་ ི་ ་དང་། ཕེ་ལེ་གོན་དང་། ཧེར་མེ་དང་། པ་ ོ་ ཱ་དང་། ཧེར་མ་
དང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ༡༥ ཡང་ཕི་ལོ་ལོ་ ་དང་།

་ལི་ ཱ་དང་། ནེ་རེ ་དང་། དེའི་ ིང་མོ་དང་། ཨོ་ལིམ་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་དད་
ན་པ་ མས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ༡༦ ོད་ཅག་གིས་ ངས་ཤིང་གཙང་བའི་ ོ་ནས་ཕན་ ན་ལ་འོ་ ས་

ཏེ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ཱ་ཤི་ཀའི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ཅག་ལ་ཁམས་བདེ་ ་བར་འ ར།
༡༧ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་ལ་ ་མ་ ེད་པ་དང་། ོད་ཅག་འ ེལ་ ་འ ག་མཁན་དང་། གང་བ བ་
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པའི་བཀའ་དེར་ བ་འགལ་ ེད་མཁན་དེ་དག་ལ་ ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ས་ནས་གཡོལ་དགོས།
༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ་ འི་མི་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཞབས་ཏོག་མི་བ བ་པར། རང་
གི་ ོ་བ་ལ་ཞབས་ཏོག་ བ་ཅིང་ཁ་ཡག་ངོ་དགའི་ཚག་གིས་མི་ ང་མོ་ མས་ ་བར་ ེད། ༡༩ ོད་ཅག་ ེས་
འ ག་ ་ ར་བའི་གཏམ་དེ་མི་ མས་ལ་ གས་པས། ང་ ོད་ཅག་གི་ ིར་ ་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་ ར། ངས་

ོད་ཅག་གིས་བཟང་ཐོག་ལ་བཟང་དང་། ོད་ཅག་ངན་ལས་ ོག་པར་ ར་ན་བསམ་མོ༎ ༢༠ ཞི་བདེ་བ ོལ་
མཁན་ ་ཡིས་ ར་བ་ ར་ ་ ཱ་ཏན་ ོད་ཅག་གིས་ ོག་འོག་བ ི་ ་འ ག་ངེས། ངེད་ ི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
ཀའི་ གས་ ེ་ནམ་ཡང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་ཤོག

༢༡ ངའི་ལས་ ོགས་ཏི་མོ་ཐེ ་དང་། ངའི་གཉེན་ཉེ་ ་ཀི ་དང་། ཱ་ཡོན་དང་། སོ་སི་ ཱ་ཏེར་བཅས་ ིས་
ཁམས་བདེ་ ་བར་འ ར།

༢༢ ངའི་འ ིན་ཡིག་འདི་འ ི་བ་བོ་ཏེར་ཏི ས་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ཁམས་བདེ་ ་བར་འ ར།
༢༣ ང་ལ་ ེ་ལེན་དང་། ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་མཁན་ག་ ས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་ཁམས་བདེ་ ་བར་
འ ར། ༢༤ མཁར་ནང་གི་ད ལ་མཛད་ ི་གཉེར་བ་ཨེ་རས་ ་དང་ ན་ ་ཨར་ ས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་ཁམས་
བདེ་ ་བར་འ ར།

༢༥ ་ཁོ་ནས་ངས་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་དང་ངས་བཤད་པའི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ དེ་མིན་གཏན་ ་ཡིབ་
ཅིང་བ ོད་ ་མེད་པའི་གསང་བ་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་སེམས་བ ན་ ་འ ག་ངེས། ༢༦ གསང་
བ་དེ་ད་ ་གསལ་བར་ ར་བར་མ་ཟད། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་ ་ཡི་བཀའ་དང་། ང་ ོན་པ་ མས་ ི་མདོ་
ལ་བ ེན་ནས་ ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་དམངས་ལ་བ ན་པས། དེ་དག་བཀའ་དངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ར་ཏོ༎
༢༧ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་གཟི་བ ིད་གང་དེ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་གཅིག་ ་ ེ། ་ལ་ ས་གཏན་ ་
དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན༎ ༎



ཀོ་རིན་ ་པར་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ།

༡ ་ཡི་ གས་དགོངས་བཞིན། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ ་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ་དང་ ན་ ་སོས་ཐེ་ནེ་
གཉིས་། ༢ ཀོ་རིན་ ་ ་ཡོད་པའི་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་དམ་པར་ བ་ཅིང་དད་

ན་ ་ ར་བ་ མས་དང་། ོགས་ ན་ ་ངེད་ ི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ལ་ ་འབོད་ ེད་མཁན་
དག་ལ་ཡི་གེ་འདི་བ ར་བ་ཡིན་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁོ་ཚའི་གཙ་བོ་ཡིན་ལ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོའང་ཡིན་པས།
༣ ་འམ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་དང་། ཞི་བདེ་ཐོབ་པར་ཤོག

༤ ངས་ ན་པར་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ངའི་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་
འི་ཁོང་ནས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་གནང་བ་དེ་དང་། ༥ དེ་མིན་ཁོང་གི་ཁོང་ནས་ ོད་ཅག་གི་དོན་གང་

ཡང་ ན་ མ་ཚགས་ཤིང་། ་ ེ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅི་ཡང་ཡོད་པར་ ར་བ་དེའི་ ེན་ ིས་སོ༎ ༦ དེ་ནི་ངེད་
ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་བདེན་དཔང་ ས་པ་དེ། ོད་ཅག་གི་སེམས་ནས་བ ན་པར་ ར་ཅིང་། ༧ ིན་

བས་ ི་ཆ་ནས་ ོད་ཅག་མི་གཞན་དང་མི་དོ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་འ ོན་
པར་ ག་པ་བཞིན་ནོ༎ ༨ ཁོང་གིས་ ང་ ས་ ི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་བར་ ་ ོད་ཅག་བ ན་པར་མཛད་པར་
མ་ཟད། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཉིན་མོར་ ོད་ཚར་ ོན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ་ངེས། ༩ ་ནི་ཡིད་

ོན་ ང་ ེ། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་བོས་པ་ནི་ཁོང་གི་ ས་སམ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་
་བགོས་ ལ་ལ་ལོངས་ ོད་ ་འ ག་ ིར་ཡིན།

༡༠ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ངས་ ོར་ཚ་ལ། ོད་ཅག་
གིས་ཕན་ ན་བར་ཤོག་ཁག་མི་དགར་བར་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་ཕན་ ན་མ ན་པར་ ་དགོས། དེ་

ར་ ེད་ན་ ོད་ཚའོ་ནང་འགལ་ ་མི་ཡོང་བར་མ ན་པར་གནས་ བ། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཀི་ ཱོར་ཚང་གི་
ིམ་མི་ མས་ ིས་ ོན་ཆད་ང་ལ་ ན་ ་ མས་ ི་ ོར་ ེང་ ས། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ོད་ཉོག་ཡོད་ཅེས་

ཟེར། ༡༢ ངའི་བ ོད་དོན་ནི་ ོད་ཅག་མི་རེ་རེས་འདི་ ད་ ། ང་ཕོལ་ལོལ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ང་ ཱ་པོལ་ལོ་
ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ང་ཀ་ ཱ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ང་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ ་བ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།
༡༣ ཱ་ཤི་ཀ་སོ་སོར་ ེས་པ་ཡིན་ནམ། ཕོལ་ལོལ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་པ་ཡིན་
ནམ། ོད་ཅག་གིས་ཕོལ་ལོལ་ ི་མིང་བ ར་ནས་ ས་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༤ ངས་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ིས་

་དང་ག་ ་གཉིས་ལས་གཞན་ངས་ ོད་ཅག་ལས་མི་གཅིག་ལའང་ ས་ ེད་མ་ ོང་། ༡༥ དེ་ནི་ ོད་ཚ་ ་
ཞིག་གིས་ ང་ངའི་མིང་ལ་བ ེན་ནས་ ས་ ས་པ་རེད་ཅེས་མི་ཟེར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༡༦ ངས་ད་ ང་ས་ཏེ་
ཕ ་ཚང་ལའང་ ས་གསོལ་ ས་ ོང་། དེ་ལས་གཞན་ ་ལའང་ ས་གསོལ་ ས་ ོང་མིན་ངས་ ན་ ི་མི་
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འ ག ༡༧ ཱ་ཤི་ཀས་ང་ནི་ ས་གསོལ་ ེད་ ་བཏང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ིན་བཟང་ ོག་ ་བཏང་བ་ཡིན། ངས་
མའི་ཤེས་རབ་ལ་བ ན་ནས་གཏམ་མི་ ་བ་འདི་ནི། ཱ་ཤི་ཀ་ ོང་ཤིང་ལས་ ོངས་པའི་མཛད་པ་ ོང་བར་མི་

ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།
༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོང་ཤིང་ལས་ ོངས་པའི་དོན་དེ་ནི། ཤི་བར་ ར་བའི་མི་ མས་ ི་ ང་ངོར་ ན་

གས་དང་། ངེད་ཅག་བ བས་ཟིན་པའི་མི་ མས་ལ་མཚན་ན། དོན་དེ་ནི་ ་ཡི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ།
༡༩ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། བདག་གིས་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ཤེས་རབ་མེད་པར་ ་བ་དང་། ོ་ ོས་དང་

ན་པའི་ ོ་ ོས་འདོར་བར་ འོ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༢༠ ཤེས་རབ་ ན་པ་གང་ ་ཡོད་དམ། མཁས་པ་
གང་ ་ཡོད་དམ། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ོད་མཁས་པ་ མས་གང་ ་ཡོད་དམ། ་ཡིས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་
གི་ཤེས་རབ་ ན་ ོངས་ ་བ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༡ འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ིས་རང་གི་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་
ནས་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཐབས་ ལ་ཡང་། ་ཡིས་མིས་ ན་ གས་ ་ངོས་བ ང་བའི་དད་ ན་ མས་ ོབ་
པར་མོས་ཏེ། འདི་ནི་ ་ཡི་ཤེས་རབ་ཡིན་ནོ༎ ༢༢ ཡ་ ་ ་བས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ལ་རེ་ཞིང་། ཧེ་ལེན་པ་

མས་ ིས་ཤེས་རབ་འཚལ་བར་ ེད། ༢༣ ངེད་ཅག་གིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ོང་ཤིང་ ་བ ངས་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་
ོག་པར་ ེད། དེ་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ལ་མཚན་ན་བཀག་ ོ་དང་། ི་བ་ མས་ ི་ ང་ངོར་ ན་ གས་ ་

འདོད། ༢༤ འོན་ ང་། ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་ཡང་ཆོག ཧེ་ལེན་པ་ཡིན་ཡང་ ང་ ེ། བོས་པ་ མས་ལ་མཚན་ན། ཱ་
ཤི་ཀ་ནི་ ་ཡི་མ ་ ས་དང་། ་ཡི་ཤེས་རབ་ཡིན་ནོ༎ ༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ེན་ གས་ནི་མིའི་ཤེས་རབ་
ལས་བཟང་བ་དང་། ་ཡི་གཉོམ་ ང་བ་དེ་ཡང་མིའི་ ོབས་ལས་ཆེ་བ་ཡིན།

༢༦ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་བོས་པ་ མས་ལ་མཚན་ན། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་དག་ལས་ཤེས་རབ་དང་
ན་པ་མི་མང་ཞིང་། ས་པ་དང་ ན་པ་མི་མང་བར་མ་ཟད། ས་པར་འོས་པ་ཡང་མི་མང་བ་ཤེས་ བ།

༢༧ ་ཡིས་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་པོ་ མས་བདམས་ནས། ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ངོ་གནོངས་པར་ ས།
ཡང་འཇིག་ ེན་འདིར་གཉོམ་ ང་ མས་བདམས་ནས་ ོབས་དང་ ན་པ་དག་ངོ་གནོངས་པར་ ས། ༢༨ དེ་
མིན་ ་ཡིས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཐ་ཤལ་ ་ ར་བ་དང་། ཞེན་ལོག་པ་དང་། མེད་པ་ མས་བདམས་པ་ནི་ཡོད་
པ་དག་འདོར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ། ༢༩ ་ཡི་ ང་ ་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ལས་གཅིག་གིས་ ང་རང་
བ ོད་ ེད་མི་ བ་པར་མཛད། ༣༠ འོན་ ང་། ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ ་དང་འ ེལ་དགོས་པ་
ཡིན་ལ། ཡང་ ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ངེད་ཅག་གི་ཤེས་རབ་དང་། ང་བདེན་དང་། ངས་གཙང་དང་། ོག་ ོབ་ ་

ས། ༣༡ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ། བ ོད་པར་འདོད་ན། གཙ་བོ་བ ོད་པར་ འོ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎

༢ ན་ ་ མ་པ། ང་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ནས། གཏམ་བ ིད་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་
ོད་ཅག་ལ་ ་ཡི་གསང་བ་བ གས་མ་ ོང་། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་གཞན་ཅི་

ཡང་ཤེས་མི་དགོས་ཏེ། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་ཁོང་ཉིད་ ོང་ཤིང་ ་བ ངས་པ་ཙམ་ཤེས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་སེམས་
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ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ༣ ང་ནི་ ོད་ཅག་གི་གམ་ནས་གཉོམ་ཞིང་ ག་ལ། ཤིན་ ་འདར་བར་ ར། ༤ ངས་བཤད་
པའི་ ད་ཆ་དང་ངས་བ ན་པའི་བཀའ་ནི། ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་གཏམ་ ན་མོ་མིན་ཏེ། དམ་པའི་ གས་
ཉིད་དང་མ ་ ས་ཆེན་པོ་ལ་བ ེན་ནས་བདེན་དཔང་ ས་པ་དང་། ༥ ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ནི་མིའི་ཤེས་
རབ་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་པར། ་ཡི་མ ་ ས་ལ་རག་ལས་པར་ ས་པ་ཡིན།

༦ དེ་ ་ནའང་། དད་སེམས་བ ན་པོ་ཅན་ ི་ ོད་ ་ངེད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་རབ་བཤད་པ་ཡིན། འོན་
ང་དེ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ཤེས་རབ་མིན་ལ། འཇིག་ ེན་འདིར་དབང་ཆ་དང་ ན་ཡང་མི་འ ངས་པར་

འཆི་ལ་ཉེ་བ་དག་གི་ཤེས་རབ་ ང་མ་ཡིན། ༧ ངེད་ཅག་གིས་བཤད་པ་ནི། ོན་ཆད་ ོག་ ་ ར་བའི་ ་ཡི་
གསང་བའི་ཤེས་རབ་ ེ། ་ཡི་བ ལ་བ་ ོང་གི་ཡར་ ོན་ ་ངེད་ཅག་ལ་དབང་བར་ཐག་བཅད་པའི་གཟི་
བ ིད་འཐོབ་ ེད་དེ་ཡིན་ནོ༎ ༨ ཤེས་རབ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་དབང་ཆ་དང་ ན་པ་ མས་ལས་གཅིག་
གིས་ ང་མི་ཤེས། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་ཤེས་པར་ ར་ན། གཟི་བ ིད་ ན་པའི་གཙ་བོ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོང་མི་

ིད། ༩ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ། ་ཡིས་ཁོང་ལ་དགའ་བའི་མིར་ ་ ིག་མཛད་པ་དག་ནི། མིག་གི་མི་མཐོང་ཞིང་ ་
བས་ཐོས་མ་ ོང་ལ། མིའི་སེམས་ལའང་ ན་མ་ ོང་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༡༠ འོན་ ང་། ་ཡིས་
དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་ལ་གསལ་བོར་ ོན་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དམ་པའི་ གས་
ཉིད་ ིས་དོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཞིང་། ་ཡི་ ོག་ ་ ར་བའི་མཛད་པ་ མས་ ང་མ ེན་པ་ཡིན། ༡༡ མིའི་
ཁོང་ནས་ཡོད་པའི་སེམས་ཉིད་ལས་གཞན་ ་ཞིག་གིས་མིའི་དོན་ ོགས་པར་ ས། དེ་བཞིན་ ། ་ཡི་ གས་
ཉིད་ལས་གཞན་ ས་ ང་ ་ཡི་མཛད་པ་ ོགས་པར་མི་འ ར། ༡༢ ངེད་ཅག་ལ་ཐོབ་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་
སེམས་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ་ལས་འོངས་པའི་ གས་ཉིད་ཡིན་པས། ་ཡིས་བ ེ་བའི་ ོ་ནས་བ ལ་བའི་ང་ཚའི་
དོན་དེ་ངེད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་བ ག་པ་དང་། ༡༣ དེ་མིན་ངེད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་ལ་འ ེལ་བཤད་ ེད་

ས། མིའི་ཤེས་རབ་ ིས་བ ན་པའི་ ་བ ོད་བཀོལ་བ་མ་ཡིན་པར། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ན་པའི་ ་
བ ོད་བཀོལ་ཏེ། གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་གཏམ་ ིས་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་མཛད་པ་འ ེལ་བཤད་

ས་པ་ཡིན།༼ཡང་ན། གས་ལ་གཏོགས་པའི་མཛད་པ་ གས་ལ་གཏོགས་པའི་མིར་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་ ང་
བ ར་ཆོག༽ ༡༤ ཡིན་ནའང་། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ ིས་ ་ཡི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་མཛད་པ་མ་ཤེས་
པར། དེ་ནི་ ན་ གས་ ་བ ིས་ཤིང་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པར་ ས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཛད་པ་འདི་དག་ནི་
དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་མིས་ ོགས་ ་ཁོ་ནའོ༎ ༡༥ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་མིས་
མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ས་ ང་། མི་དེ་ ོགས་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༡༦ ་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་ གས་

ོགས་ནས་དེ་ལ་ ོབ་ ོན་གནང་བ་ཡིན་ནམ། འོན་ ང་། ངེད་ཅག་ལ་ ཱ་ཤི་ཀའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ར་
པའོ༎

༣ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ལ་གཏམ་ ེད་ ས། ོད་ཅག་ གས་ཉིད་ ་གཏོགས་པར་
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མ་བ ས་པར། ོད་ཅག་ནི་ཤ་ ག་ལ་གཏོགས་ཤིང་། ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ ་ ་ཞིག་ ་བ ས་པ་ཡིན།
༢ ངས་ ོད་ཅག་འོ་མས་གསོས་ཏེ། ཟས་ ིས་མ་གསོས་པ་ཡིན། དེ་ ས་ ོད་ཅག་ཟས་བཟའ་མི་ ས་ལ། ད་ ་
ཡང་ད་ ང་མི་ ས་པས། ༣ ོད་ཅག་ ར་བཞིན་ཤ་ ག་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་

ོད་ ་ ག་དོག་དང་འཐབ་འ ག་ཡོད། འདི་ནི་ཤ་ ག་ལ་གཏོགས་ཤིང་། འཇིག་ ེན་པའི་ ་ ོད་ ་ ར་
བ་མ་ཡིན་ནམ། ༤ འགའ་ཞིག་གིས་ང་ནི་ཕོལ་ལོལ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཟེར། འགའ་ཞིག་གིས་ང་ནི་ཨ་པོལ་
ལོ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཟེར། འདི་ནི་ ོད་ཅག་དང་འཇིག་ ེན་པ་ མས་གཅིག་ ་ ར་བའི་ གས་མ་ཡིན་
ནམ། ༥ ཨ་པོལ་ལོས་ཅི་ ས་སམ། ཕོལ་ལོལ་ཅི་ ས་སམ། གཙ་བོས་ཁོ་ཚ་མི་རེ་རེར་གནང་བའི་དབང་ཆ་ ར།

ོད་ཅག་དད་སེམས་ ི་ལམ་ ་འ ེན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༦ ངས་ས་བོན་བཏབ་ཅིང་། ཨ་པོལ་ལོས་ ་བཏང་
བ་ཡིན་ ང་། ་ཡིས་ཁོ་རང་ ེས་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༧ འདི་ལས་འདེབས་མཁན་ ིས་ཅི་ཡང་མི་ ས་ལ། ་
གཏོང་མཁན་ ིས་ ང་ཅི་ཡང་མི་ ས་ཏེ། ཡོད་ཚད་ཁོ་རང་ ེ་ ་འ ག་མཁན་ ་ལ་རག་ལས་པ་ཤེས་ བ།
༨ འདེབས་མཁན་དང་ ་གཏོང་མཁན་དང་གཅིག་ཡིན་ ང་། ནམ་ཞིག་མི་རེ་རེའི་རང་ཉིད་ ི་ངལ་ ོལ་ལ་
གཞིགས་ནས་གནང་ ིན་འཐོབ་པར་འ ར། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ལས་ ོགས་དང་། ོད་ཅག་
ནི་ ་ཡིས་བཏབ་པའི་ས་ཞིང་དང་བ ིགས་པའི་བཟོ་བཀོད་ཡིན། ༡༠ ངས་ ་ཡིས་ང་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེ་
ལ་གཞིགས་ནས། ལས་དཔོན་ ོ་ ོས་ ན་པ་ཞིག་དང་འ ་བར་ ང་བཏང་བ་དང་། གཞན་ ིས་དེའི་ ེང་ ་
བཟོ་བཀོད་གང་ཞིག་བ ིག་པར་འ ར། ཡིན་ནའང་། མི་རེ་རེས་དེའི་ ེང་ ་བཟོ་བཀོད་གང་ཞིག་བ ིགས་

ས་གཟབ་དགོས་སོ༎ ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཏིངས་པའི་ ང་དེ་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པས། དེ་མིན་ ་ཞིག་
གིས་ ང་ ང་གཞན་ཞིག་འདིང་མི་ ས། ༡༢ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། ནོར་ ་དང་། ་

ི་ཤིང་དང་། སོག་མ་སོགས་ ིས་ ང་དེའི་ ེང་ ་བཟོ་བཀོད་གང་ཞིག་བ ིགས་ན། ༡༣ མི་རེ་རེའི་བཟོ་བཀོད་
དེའི་ངོ་བོ་ ང་ལ་འ ད་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིན་དེར་ ེབས་ཚ་དེ་གསལ་བོར་མངོན་པ་ཡིན། དེ་

ས་མེ་ཞིག་འ ང་ཞིང་མེ་དེས་མི་རེ་རེའི་བཟོ་བཀོད་ ི་བཟང་ངན་ལ་ཚད་བགམ་ ེད་པར་འ ར། ༡༤ ་
ཞིག་གིས་ ང་གཞིའི་ ེང་ ་བ ིགས་པའི་བཟོ་བཀོད་དེ་བ ན་ཅིང་གནས་པར་ ར་ན། ཁོ་ལ་གནང་ ིན་
འཐོབ་པར་འ ར། ༡༥ ་ཞིག་གི་བཟོ་བཀོད་དེ་མེས་ཚག་པར་ ར་ན། ཁོས་ ོང་རེག་པ་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་

ོབ་པར་འ ར། བ བས་པར་ ར་ ང་དེ་ནི་མེའི་ནང་ནས་ ང་བ་དང་འ འོ༎
༡༦ ོད་ཅག་ནི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་དང་། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ན་བ གས་པ་མི་ཤེས་སམ།

༡༧ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་བ ག་ན། ་ཡིས་མི་དེ་བ ག་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་
གནས་དམ་པ་ནི་དམ་པ་ཡིན་ལ། གནས་དམ་པ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གོ།

༡༨ ས་ ང་རང་མགོ་རང་གི་གཡོགས་མི་ ང་། ོད་ཅག་ལས་ ས་ ང་རང་ཉིད་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོ་
ོས་ ན་པ་དེར་ ོམ་པ་ལས། ན་པོར་ཤེས་ན་བཟང་ ེ། དེ་ ར་ ས་ན་ཤེས་རབ་དང་ ན་པར་འ ར་ངེས།
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༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་འདིའི་ཤེས་རབ་ནི་ ་ཡི་གཟིགས་ངོར་ ན་ གས་ཡིན། དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ །
གཙ་བོས་ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་དེ་རང་གི་གཡོ་འོག་ ་ ད་པར་ ་ངེས་ཞེས་བཀོད་པ་དང་འ ་ལ། ༢༠ ཡང་
འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ཤེས་རབ་ ན་པའི་འདོད་འ ན་ནི་ ོང་བ་ཉིད་ཡིན་པ་མ ེན་ནོ་ཞེས་བཀོད་པ་དང་
ཡང་འ འོ༎ ༢༡ དེ་བས། ས་ ང་མི་གཞན་ལ་བ ོད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེན། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་
ལ་དབང་བ་ཡིན་ཏེ། ༢༢ ཕོལ་ལོལའམ། ཨ་པོལ་ལོའམ། ཀེ་ ཱའམ། འཇིག་ ེན་ནམ། ེ་བའམ། འཆི་བའམ། ད་

འི་ ་གཞག་གམ། མ་འོངས་པའི་ ་གཞག་སོགས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་ལ་དབང་བ་ཡིན་ལ། ༢༣ དེ་
མིན་ ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དབང་བ་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ༎

༤ མི་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ལས་འཛན་པ་དང་། ་ཡི་གསང་དོན་གཉེར་མཁན་ ་ ས་ཆོག
༢ གཉེར་བ་ལ་མེད་ ་མི་ ང་བ་ནི། ཁོའི་ ོ་དཀར་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ༣ ོད་ཅག་གིས་ངའི་བཟང་ངན་

ེས་ ང་ཆོག གཞན་ ི་བཟང་ངན་ ེས་ ང་ ེ། ངས་དེ་དོན་ཤིན་ ་ ང་ ་ཞིག་ ་བ ིས་ཡོད་པས། ང་རང་
ཉིད་ ིས་ ང་རང་གི་བཟང་ངན་ ེས་མི་ ིད། ༤ ངས་རང་ཉིད་ལ་ནོར་བ་ཡོད་པར་མི་སེམས་ ང་། དེ་ལ་
བ ེན་ནས་ ང་བདེན་པར་བ ི་མི་ ང་། འོན་ ང་། ང་ལ་བཟང་ངན་འ ེད་མཁན་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ད་

ང་ ས་ལ་རན་མེད་པས། བཟང་ངན་ ི་ད ེ་བ་གང་ཡང་འ ེད་མི་དགོས། གཙ་བོ་ཕེབས་པར་བ ག་ན།
ཁོང་གིས་ ོག་ ་ ར་བའི་གནས་ ལ་ མས་གསལ་བར་ ེད་ཅིང་། མི་སེམས་ ི་འདོད་འ ན་མངོན་པར་ ་
ངེས། དེ་ ས། མི་རེ་རེར་ ་ལས་བ གས་བ ོད་འཐོབ་པར་འ ར།

༦ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་དོན་འདི་དག་ང་དང་ཨ་པོལ་ལོའི་ ེང་ ་བ ར་ནས་དཔེར་
དགོད་པར་ ། ོད་ཅག་གིས་ངེད་གཉིས་ལ་ལད་ ོས་ ེད་པ་ལས་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ལས་འདའ་མི་ ང་། དེ་
ལས་ ོག་ན་ ོད་ཅག་གིས་རང་མཐོ་རང་ཆེ་ ས་ཏེ། འདི་ལ་ ་ཆེ་བར་བ ་བ་དང་། དེ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་
པར་འ ར། ༧ ོད་གཞན་དང་མི་འ ་བར་མཛད་མཁན་དེ་ ་ཡིན། ོད་ལ་གཞན་ལས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པ་
ཅི་ཡོད། གལ་ཏེ་གཞན་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་ ིར་རང་བ ོད་ ས་ནས། གཞན་ལས་མ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པ་

ར་ ེད་པ་ཡིན་ནམ། ༨ ོད་ཅག་གི་ ོ་བ་འ ངས་པར་ ར། ན་ མ་ཚགས་པར་ ར་ ེས། ངེད་ཅག་མི་
མཁོ་བར་རང་ཉིད་ ལ་པོར་བ ད། ངས་ ོད་ཅག་དངོས་གནས་ ལ་པོར་ ར་ན་བསམ་ ེ། དེ་ ར་ ར་
ན་ངེད་ཅག་ ང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ལ་པོར་འ ར་ཡང་ ིད། ༩ ངས་བསམ་པར་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ ་
ཚབ་པ་ མས་ཆེད་ ་ ལ་མཐར་བཞག་ ེ། ོག་ཆད་གཅོད་ལ་ཉེ་བའི་བཙན་མ་ཞིག་དང་འ ་བར་ ས་སོ་

མ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གར་ ང་ཞིག་ ་ ར་ཏེ་འཇིག་ ེན་པ་དང་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་ ད་མོར་ ར།
༡༠ ངེད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་ ན་པོར་ ར་ ང་། ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ ོ་ ོས་དང་ ན་པར་

ར། ངེད་ཅག་ནི་གཉོམ་ ང་དང་ ོད་ཅག་ནི་ ོབས་ ན་ ་ ར། ོད་ཅག་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ར་
ཅིང་ངེད་ཅག་ནི་མཐོང་ ང་ ེད་ ལ་ ་ ར། ༡༡ དེ་རིང་གི་བར་ ། ངེད་ཅག་ད་ ང་བ ེས་པ་དང་། ོམ་
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པ་དང་། ས་གཅེར་བར་ ང་བ་དང་། གཞན་ ིས་བ ངས་པར་མ་ཟད། ོད་གནས་ངེས་གཏན་ཞིག་ ང་
མེད་པར་ ར་བ་དང་། ༡༢ དེ་མིན་དཀའ་ ག་ ངས་ཤིང་ལག་པ་ ང་གིས་ལས་ཀ་བ བས། གཞན་ ི་ ིགས་
དམོད་ ས་ན་ ིར་ཤིས་ཚག་ ལ་བ་ཡིན། གཞན་ ིས་ ག་ལ་ ར་ན་ངེད་ཅག་གིས་བཟོད་པ་ ོམ། ༡༣ གཞན་

ིས་ ར་བ་བཏབ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ལེགས་པར་ ས་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བར་ ། མི་ མས་ ིས་ད་ ང་ངེད་
ཅག་འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་གཙང་བ་དང་ ེ་འ ོ་ ན་ལས་གད་ ིགས་ ་བ འོ༎

༡༤ ངས་འདི་ ར་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་འདོད་པ་མ་ཡིན་པར། ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་
་དང་འ ་བར་ ོད་ཚར་ཉེན་བ ་བཏང་བ་ཡིན། ༡༥ ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ོབ་མཁན་ མས་ལ་དགེ་
ན་ ི་ ོང་ཡོད་ ང་། ཕ་ ་ ར་བ་མང་པོ་ཡོད་མི་ ིད་མོད། ངས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་འ ིན་བཟང་

བ གས་ཏེ་ ོད་ཅག་ ེས་ ་བ ག་པ་ཡིན་པས། ༡༦ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ལད་ ོས་ ོས་ཤིག་ཅེས་ངས་ ་བ་
ེད་དོ༎

༡༧ དེའི་ ིར་ངས་ཏི་མོ་ཐེ ་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་ཡོད། ཁོ་ནི་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་ངའི་ ིང་ཉེ་
ས་དང་། ང་ལ་ ོ་དཀར་བའི་ ་དེ་ཡིན། ཁོས་ ོད་ཅག་ལ། ངས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ ་བ་ཇི་ ར་བ བས་
ཤིང་། ས་ ོགས་གང་དང་ཆོས་ཚགས་གང་ནས་མི་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་ཇི་ ར་ ས་ ལ་ ན་གསོ་དང་གསལ་
འདེབས་ ེད་པར་འ ར། ༡༨ མི་འགའ་ཞིག་རང་མཐོ་རང་ཆེའི་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་ཏེ། ང་ ོད་ཅག་གི་གམ་

་ ེབས་མི་ ིད་ མ་ཡོད། ༡༩ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ན། ང་ ར་བར་ ོད་ཅག་གི་
གམ་ ་ ེབས་པ་དང་། དེ་མིན་ངས་ཤེས་པར་འདོད་པ་ནི། རང་མཐོ་རང་ཆེའི་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་དག་གི་
གཏམ་མ་ཡིན་པར། དེ་དག་གི་དབང་ གས་ཡིན་ནོ༎ ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ལ་ ིད་ནི་གཏམ་ལ་རག་མི་
ལས་པར་མ ་ ོབས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ༢༡ ོད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་ ར་ན་འདོད་པ་ཡིན། ངས་ད ག་པ་ ེར་
ཏེ་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་ ེབས་ན་འདོད་དམ། ཡང་ན་ངའི་སེམས་པ་ མས་དང་བ ེ་བས་ཁེངས་ནས་ ེབས་
ན་བསམ་པ་ཡིན༎

༥ གོ་ཐོས་ ར་ན་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་འ ག་ཟེར། འདི་ ་ འི་ལོག་གཡེམ་ནི་ ི་
བའི་ ོད་ འང་མི་འ ག་ ེ། དེ་ནི་འགའ་རེའི་རང་གི་མ་ཡར་ལའང་གཡེམ་པར་ ེད་པ་དེའོ༎ ༢ ོད་

ཅག་ནི་ད་ ང་རང་མཐོ་རང་ཆེའི་ང་ ལ་ ིས་ཁེངས་པ་ལས་ ེ་ངག་འདོར་པར་མི་ ེད། ིར་དེ་ ར་ ེད་
མཁན་ ི་མི་དེ་ ོད་ཅག་ལས་མཐར་ ོད་པར་འོས། ༣ ངའི་ ས་པོ་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མེད་ ང་། སེམས་
ནི་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འ ག དེ་ནི་ང་དངོས་ ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ ར། ་བ་དེ་ ེད་མཁན་ ི་
ལེགས་ཉེས་ལ་བ ག་ཡོད་དེ། ༤ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་བ ར་ནས་ ན་ ་འཛམས་པའི་ཚ། ངའི་
སེམས་ ང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་ལ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མ ་ ས་ཡང་ ོད་ཅག་དང་
མཉམ་ ་གནས་པས། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས། ༥ མི་འདིའི་རིགས་ ཱ་ཏན་ལ་ ད་དེ་ཁོའི་ ས་
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པོ་བ ག་པར་འོས། དེ་ ར་ ས་ན་ཁོའི་ མ་ཤེས་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོན་པའི་ཉིན་མོར་ ོབ་པར་འ ར། ༦ ོད་
ཅག་གི་རང་བ ོད་ ེད་པ་ནི་མི་འོས་ཏེ། ར་ ི་ ང་ ་ཞིག་གིས་ ང་ ེ་ ིལ་བོ་གསོབ་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ༧ ོད་ཅག་ ར་མེད་པའི་ ེ་ཞིག་ ེད་དགོས་ན། ར་ ིང་བ་གཙང་བར་སེལ་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་
ཅག་ ེ་ ང་བོ་གསར་བ་ཞིག་ ་འ ར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚའི་བ ོལ་ ོན་ ི་ ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་གཞན་ ིས་
བ ོངས་མཆོད་པར་ ལ་ཟིན། ༨ དེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ ས་མཚམས་འདི་བ ང་ ས་ ར་བཀོལ་མི་ཆོག་ལ།
ངན་སེམས་༼ཡང་ན། ངན་ ག༽དང་ངན་ཉེས་ ི་ ར་ཡང་བཀོལ་མི་ཆོག་ ེ། ག ང་ ང་བདེན་དངོས་ ི་

ར་མེད་བག་ལེབ་ཁོ་ནར་ ོད་དགོས།
༩ ོན་ཆད་ངས་ ོད་ཚར་ཡི་གེ་བཏང་ནས། ལོག་པར་གཡེམ་པའི་མི་ལ་འ ེལ་བ་ ་མི་ ང་ཞེས་ ས་པ་

ཡིན། ༡༠ གཏམ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་གི་ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་ནམ། ཧམ་སེམས་ཅན་ནམ། མགོ་
བ ོར་མཁན་ནམ། འ ་ ་ལ་ ག་ ེད་མཁན་ནམ། དེ་ ར་ཡིན་ན། ོད་ཅག་འཇིག་ ེན་འདི་དང་མ་ ལ་
བར་ཐབས་མེད་དོ༎ ༡༡ འོན་ ང་། ངས་ད་ ་འ ིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བཤད་པ་ནི། ན་ ོགས་ཡིན་ཟེར་
མཁན་དག་གི་ ོད་ན་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་ནམ། ཧམ་སེམས་ཅན་ནམ། འ ་ ར་ ག་ ེད་མཁན་ནམ།
དམོད་འབོར་མཁན་ནམ། བཟི་བོའམ། གཡོ་ལེན་ ེད་མཁན་ ི་མི་ ང་ན། དེ་འ འི་མི་ལ་འ ེལ་བ་ ེད་མི་
ཆོག་པར་མ་ཟད། མཉམ་ ་ཟས་བཟའ་བའང་མི་ ང་ཟེར་བ་ཡིན། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཚགས་ ི་རོལ་ ི་
མི་ནི་ངེད་ཅག་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་དམ། ཆོས་ཚགས་ནང་ ལ་ ི་མི་ལ་ ོད་ཅག་གིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་དགོས་པ་
མ་ཡིན་ནམ། ༡༣ ི་རོལ་ ི་མི་དེ་དག་ལ་ ་ཡིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ི་མི་ངན་ ོད་
ཅག་གིས་མཐར་ ོད་པར་འོས་སོ༎

༦ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཕན་ ན་བར་ ོད་ ེང་ ང་ན། ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་མིའི་མ ན་ ་ཞལ་ ེ་
གཅོད་པར་འ ོ་བ་ལས། དམ་པ་དད་ ན་ ི་མ ན་ ་ ་བར་མི་འ ོ་བ་ཅི། ༢ དམ་པ་དད་ ན་ ིས་

འཇིག་ ེན་འདིར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར་བ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གིས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཞལ་ ེ་
གཅོད་དགོས་ན། ོད་ཅག་གིས་དོན་ཆེས་ ང་བ་འདིར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་མི་འོས་སམ། ༣ ངེད་ཅག་གིས་ཕོ་
ཉ་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར་བས། དེ་ ར་ཡིན་ན། ད་ འི་དོན་ མས་ ོས་ཅི་དགོས། ༤ དེ་ ར་ཡིན་ ང་།

ོད་ཅག་གིས་དེ་རིང་གི་དོན་འདི་ ་ ར་ཞལ་ ེ་གཅོད་ ས། ཆོས་ཚགས་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་མི་བོས་
ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པ་ཡིན་ནམ། ༥ ངས་འདི་ ར་བཤད་པ་ནི་ ོད་ཚ་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་ མ་པ་ཡིན། ོད་
ཅག་གི་ ོད་ ་ ན་ ་ཚའི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ ས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་མེད་དམ། ༦ ོད་ཅག་གིས་ ན་

ས་ ན་ ་ག གས་པར་མ་ཟད། གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་མི་ ེད་པ་ཞིག་ལ་ག གས་པ་རེད། ༧ ོད་ཅག་གིས་
ཕན་ ན་ ་ག གས་ ེད་པ་དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཅིའི་ ིར་བ ས་པ་དང་ ་མི་
ལེན་ནམ། ཅིའི་ ིར་ ོང་རེག་པར་མི་འདོད་དམ། ༨ ོད་ཅག་གིས་མི་ལ་བ ས་བཅོས་དང་ ོང་རེག་ ་བ ག
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ཐ་ན་བ ས་བཅོས་ ེད་ས་དང་ ོང་རེག་ ་འ ག་ས་དེ་ནི་ ན་ འོ༎ ༩ ོད་ཅག་གིས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་
པའི་མི་ མས་ ་ཡི་དག་ཞིང་ ་བ ོད་མི་ ས་པ་མི་ཤེས་སམ། རང་གིས་རང་ལ་བ ས་པར་མ་ ེད་ཅིག ལོག་
པར་གཡེམ་པ་དང་། འ ་ ་ལ་ ག་ ེད་པ་དང་། ལོག་ ོད་དང་། ཕོ་ཡིས་ཕོ་ལ་འ ིག་པ་ ོད་པ་དང་། ེས་
པས་ ད་འཚང་བ་དང་། ༡༠ ་ ེད་པ་དང་། ཧམ་སེམས་ཆེ་བ་དང་། བཟི་བོར་ ར་བ་དང་། དམོད་འབོར་
བ་དང་། ོག་ལེན་ ེད་པ་སོགས་གང་ཡང་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་བ ོད་མི་ ས། ༡༡ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གི་ ོད་

འང་མི་དེ་ ་ ་ཡོད་ ང་། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ར་ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་ ་
ཡི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་གཙང་བར་བ ས་པར་མ་ཟད། དམ་པ་དང་ ང་བདེན་པར་ ར་འ ག

༡༢ ་ཅི་དང་གང་ཡིན་ཡང་ངས་བཀའ་འ ོལ་ ས་ཆོག་ ང་། དེ་དག་ ན་ ིས་ཕན་ཐོགས་པའི་ངེས་པ་
མེད། ་བ་གང་དང་ཅི་ ས་ ང་ང་ལ་དགག་ཆ་མེད་མོད། འོན་ ང་། ང་ནི་དེའི་དབང་ ་མི་འ ོའོ། ༡༣ ཟས་
ནི་ ོ་བའི་དོན་དང་། ོ་བ་ནི་ཟས་ ི་དོན་ཡིན་ ང་། ་ཡིས་དེ་གཉིས་ཀ་བ ག་པར་འ ར། ས་པོ་ནི་ལོག་
གཡེམ་ ི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ཡིན། གཙ་བོ་ཡང་ ས་པོའི་ཆེད་ ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ༡༤ ་
ཡིས་གཙ་བོ་ ར་གསོན་ ་བ ག་ལ། རང་གི་མ ་ ས་ ིས་ངེད་ཅག་ ང་ ར་གསོན་ ་བ ག ༡༥ ོད་ཅག་
གི་ ས་པོ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ། ངས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡན་ལག་ ད་འཚང་མའི་ཡན་ལག་ ་
བ ར་ཆོག་གམ། དེ་ནི་གཏན་ནས་མི་ཆོག་གོ། ༡༦ ད་འཚང་མ་དང་མཉམ་ ་འ ས་པ་ནི། ཁོ་མོ་དང་གཞི་
གཅིག་ ་ ར་བ་མི་ཤེས་སམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། མི་གཉིས་གཞི་གཅིག་ ་འ ར་ཞེས་
ག ངས། ༡༧ འོན་ ང་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་འ ས་པ་དེ། གཙ་བོ་དང་ གས་ཉིད་གཅིག་ ་ ར་བ་ཡིན།
༡༨ ོད་ཅག་ལོག་གཡེམ་དང་འ ལ་དགོས། མིས་ནོར་འ ལ་ཅི་བཟོས་ན་དེ་ནི་ ས་ལས་ལོགས་ ་ཡོད་ ང་།
ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཁོ་ན་ནི་རང་གི་ ས་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་བ་ཡིན། ༡༩ ོད་ཅག་གི་ ས་པོ་ནི་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ི་གནས་དམ་པ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་འདི་ནི་ ་ལས་ ོན་ཏེ། ོད་ཅག་གི་
ཁོང་ ་བ གས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་ ང་མི་རང་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་
རིན་གོང་ཆེན་པོས་ཉོས་པ་ཡིན། དེ་བས། ོད་ཅག་གི་ ས་པོ་ལས་ ་ལ་གཟི་བ ིད་ ན་པར་ ་དགོས༎

༧ ོད་ཅག་གིས་ཡི་གེའི་ ེང་བཀོད་པའི་ ི་བ་དེའི་ ོར་ལ། ངས་ ེས་པ་ ད་མེད་དང་མ་འ ོགས་ན་
བཟང་ངོ་ཞེས་ཟེར། ༢ འོན་ ང་། ལོག་གཡེམ་ ི་ལས་ལ་མི་ གས་ ིར། ེས་པ་ལ་རང་གི་ ང་མ་

ཡོད་པ་དང་། ད་མེད་ལ་རང་གི་ ོ་ག་ཡོད་ན་འ ིག་གོ། ༣ ོ་གས་ ང་མར་འོས་འཚམ་ ི་འདོད་པ་ ིན་
དགོས་ལ། ང་མས་ ང་ ོ་ག་ལ་དེ་ ར་ ིན་དགོས། ༤ ང་མས་རང་གི་ ས་པོ་རང་གིས་བདག་ ་འཛན་
པའི་དབང་ཆ་མེད་དེ་ ོད་གར་དབང་བ་ཡིན། ོ་གར་ཡང་རང་གི་ ས་པོ་རང་གིས་བདག་ ་འཛན་པའི་
དབང་ཆ་མེད་དེ་ ང་མར་དབང་བ་ཡིན། ༥ བཟའ་ ་གཉིས་ཀ་འཐད་ན་མ་གཏོགས་ཕན་ ན་ལ་ ོང་རེག་

་བ ག་མི་ཆོག གནས་ བས་ ་སོ་སོར་ ོད་དགོས་ནའང་། ོ་སེམས་ ེ་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་ ེས་དེ་
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ར་ ེད་ཆོག ེས་ ་མཉམ་ ་ ོད་དགོས་ཏེ། དེ་ལས་ ོག་ན། ཱ་ཏན་ ིས་བར་ གས་དེ་དང་བ ན་ནས་
རང་དབང་མེད་པར་ ོད་ཅག་ལ་མགོ་ ོར་གཏོང་ངེས། ༦ ངས་འདི་ ར་ ས་པ་ནི། ོད་ཚར་ ང་ ་ཞིག་
བཏོན་པ་ལས་བཀའ་བབས་པ་མ་ཡིན། ༧ ངས་མི་ཐམས་ཅད་ང་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ མ་ཡང་། མི་རེར་

་ལས་ཐོབ་པའི་ ིན་ བས་མི་འ ་བས། གཅིག་ནི་འདི་ ར་དང་གཅིག་ཤོས་དེ་ ར་ ར་བ་རེད།
༨ ངས་ ང་མ་བ ས་མེད་པ་དང་ གས་ས་མ་ མས་ལ། ང་དང་འ ་བར་ཁོ་ཚ་གཉེན་མ་ ིག་པར་ ོད་

པ་ནི་བཟང་པོ་ཞེས་བཤད་པར་ འོ༎ ༩ རང་ཉིད་ ོད་མི་ གས་ན་ ང་མ་བ ས་ ང་ཆོག འདོད་པས་སེམས་
འཚག་པར་ ེད་པ་ལས་ ང་མ་བ ས་ན་བཟང་བ་ཡིན། ༡༠ ང་མ་བ ས་ཟིན་པ་ མས་ལ་ངས་འདི་ ད་ །

ང་མ་ ོ་ག་དང་འ ལ་མི་ ང་ཞེས་བ ོའོ༎ ང་མོར་བཤད་ན། འདི་ནི་ངས་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙ་བོས་
བ ོས་པ་ཡིན། ༡༡ གལ་ཏེ་ ལ་བར་ ར་ན། ར་ ི་ ོ་གར་འ ིག་པ་ལས་གཞན་ ་བག་མར་སོང་མི་ཆོག ོ་
ག་ཡང་ ང་མ་དང་འ ལ་མི་ ང་།

༡༢ ངས་དེ་ལས་གཞན་པའི་མི་ མས་ལ་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། འོན་ ང་འདི་ནི་གཙ་བོས་
ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནོ༎ དེ་གང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ ན་ ་ ་ཞིག་ལ་དད་སེམས་མེད་པའི་ ང་མ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་།

ང་མ་ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པར་དགའ་ན། ཁོས་ ང་མ་འདོར་མི་ ང་། ༡༣ ང་མ་ལ་དད་སེམས་མེད་
པའི་ ོ་ག་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ོ་ག་ཡང་ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པར་དགའ་ན། ཁོ་མོ་ ོ་ག་དང་འ ལ་མི་
དགོས། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དད་སེམས་མེད་པའི་ ོ་ག་ ང་མ་དེའི་དབང་གིས་གཙང་བར་འ ར་བ་དང་།
དད་སེམས་མེད་པའི་ ང་མའང་ ོ་གའི་༼ ོ་ག་ལ་མ་ཡིག་ ། ན་ ་ཞེས་བཀོད་འ ག༽དབང་གིས་གཙང་
བར་འ ར་ངེས། དེ་ལས་ ོག་ན། ོད་ཅག་གི་ ་ ག་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན། འོན་ ང་། ད་ ་ཁོ་ཚ་ནི་གཙང་བ་
ཡིན་ནོ༎ ༡༥ གལ་ཏེ་དད་སེམས་མེད་པའི་མི་དེ་འ ོ་འདོད་ན་ཁོ་རང་འ ོ་ ་ གས་ཤིག ན་ ་དང་ ིང་མོ་
སོགས་གང་ཡིན་ཡང་། དེ་ ་ འི་དོན་དང་འ ད་ཚ་བཀག་འགོག་ ེད་མི་དགོས། ་ཡིས་ངེད་ཅག་བོས་པ་ནི་
ངེད་ཅག་འཆམ་མ ན་ཡོང་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༡༦ ང་མར་ ར་བ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ོ་ག་ ོབ་མི་ ས་པ་ཇི་

ར་ཤེས་པ་ཡིན། ོ་གར་ ར་བ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ང་མ་ ོབ་མི་ ས་པ་ཇི་ ར་ཤེས་པ་ཡིན།
༡༧ གཙ་བོས་མི་རེ་རེར་ཅི་བགོས་པ་དང་། ་ཡིས་མི་རེ་རེ་ཇི་ ར་བོས་པ་བཞིན་ ་ ད་པས་ཆོག་གོ།

ངས་ཆོས་ཚགས་སོ་སོར་འདི་ ར་བ ོས་པ་ཡིན། ༡༨ འགའ་ཞིག་མཚན་ ི་བཅད་ ེས་ཞལ་འབོད་ཐོབ་པ་ཡིན་
པས། མཚན་ ི་བཅད་པའི་ གས་དེ་འདོར་མི་དགོས། འགའ་ཞིག་མཚན་ ི་མ་བཅད་པར་ཞལ་འབོད་ཐོབ་
པ་ཡིན་པས། མཚན་ ི་གཅོད་མི་དགོས། ༡༩ མཚན་ ི་བཅད་པས་ཅི་ ེད། མཚན་ ི་མ་བཅད་པར་ཡང་ཅི་

ེད། གང་ ར་ ་ཡི་བཀའ་བ ིས་པས་ཆོག་གོ། ༢༠ མི་རེ་རེ་བོས་པའི་ཚ་ན་ཇི་འ ་ཡིན་པ་ ར་བཞིན་དེ་ ར་
བ ང་པས་ཆོག ༢༡ ོད་ནི་གཡོག་པོར་ཞལ་འབོད་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། སེམས་ ལ་ ེད་མི་དགོས། རང་དབང་
འཐོབ་ ས་ན་རང་དབང་ལ་བ ོན་ལེན་ ས་ན་བཟང་ངོ་༎ ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་གཡོག་པོ་ཡིན་ ས་
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ཞལ་འབོད་མཛད་པ་ནི། གཙ་བོས་གཏོང་བར་འ ར་བའི་མི་དེ་ཡིན། མི་རང་དབང་བ་ཡིན་ ས་ཞལ་འབོད་
མཛད་པ་ནི། ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་ ་ཞལ་འབོད་ཐོབ་པ་ཡིན། ༢༣ ོད་ཅག་ནི་རིན་མང་པོ་ ིན་ནས་ཉོས་པ་ཡིན་
པས། མི་གཞན་ ི་གཡོག་པོ་ ེད་མི་དགོས། ༢༤ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་བོས་པའི་ཚ་ན་ཇི་འ ་ཡིན་པ་ ར་
བཞིན་ ་ཡི་ ང་ནས་དེ་ ར་བ ང་བས་ཆོག་གོ།

༢༥ ལོ་ ང་ མས་ ི་ ོར་ལ་གཙ་བོས་ང་ལ་བཀའ་མ་གནང་ཡང་། གཙ་བོའི་ ིང་ ེ་ཐོབ་ནས་ང་ནི་ ོ་
དཀར་བའི་མི་དེར་ ར་ཡོད་པས། རང་གི་བསམ་ ལ་ ོད་ཅག་ལ་བ ོད་པར་ ། ༢༦ ད་ འི་དཀའ་ ག་གི་
གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ངས་བཤད་ན། མི་ མས་ནི་ནམ་ ན་ ར་བ ད་ན་བཟང་ངོ་ མ། ༢༧ ོད་ལ་

ང་མ་འ ད་ནས་ཡོད་ན། དེ་དང་འ ལ་བར་མ་བ ོན་ཅིག ོད་ལ་འ ད་མཁན་ ི་ ང་མ་མེད་ན། ང་
མའི་ཆེད་ ་མ་བ ོན་ཅིག ༢༨ ོད་ ིས་མ ན་མ་བ ་ན། དེ་ནི་ཉེས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ། ན་ ང་མ་བག་མར་
འ ོ་ན། དེ་ཡང་ཉེས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ༎ ཡིན་ནའང་། མི་འདི་རིགས་ ི་ ས་པོས་ ག་བ ལ་ ོང་བར་འ ར་
བས། ངས་ ོད་ཅག་གི་ ག་བ ལ་འདི་བསལ་བར་འདོད་དོ༎ ༢༩ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་

་བ་ཞིག་ལ། ས་ཚད་ ང་ ང་ཡིན་པས། ད་ནས་བ ང་ ེ་ ང་མ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ ང་མ་མེད་པ་ ར་
ེད་དགོས། ༣༠ ག ང་འབོད་ ེད་པ་ མས་ ིས་ག ང་འབོད་མེད་པ་ ར་ ེད་དགོས། དགའ་བས་ཁེངས་

པ་ མས་ ིས་མི་དགའ་བ་ ར་ ེད་དགོས། ཉོ་མཁན་ མས་ ིས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ ར་ ེད་དགོས། ༣༡ འཇིག་
ེན་འདིའི་ ན་ཚགས་ལོངས་ ་ ོད་མཁན་ མས་ ིས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ན་ཚགས་ ོད་ ི་མེད་པ་ ར་
ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་འདིའི་ མ་པ་འ ར་ལ་ཉེའོ༎ ༣༢ ངས་ ོད་ཅག་ལ་སེམས་ ལ་མེད་

ན་འདོད་དོ༎ མ ན་མ་བ ས་མེད་མཁན་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་སེམས་ ལ་ ེད་ཅིང་། གཙ་བོ་ཇི་
ར་ད ེས་ ་འ ག་པའི་ཆེད་ ་བསམ་ ོ་གཏོང་། ༣༣ མ ན་མ་བ ས་ཟིན་པ་ མས་ ིས་འཇིག་ ེན་ ི་

ལས་དོན་ལ་སེམས་ ལ་ ེད་ཅིང་། ང་མ་ཇི་ ར་དགའ་ ་འ ག་པའི་ཆེད་ ་བསམ་ ོ་གཏོང་། ༣༤ ད་
མེད་དང་ན་ ང་མ་ལའང་མི་འ ་ ེ། བག་མར་མ་སོང་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་མཛད་པ་ལ་སེམས་ ལ་

ས་ཏེ། ས་པོ་ མ་ཤེས་དང་བཅས་པ་གཙང་བར་འབད། བག་མར་སོང་བ་ མས་ ིས་འཇིག་ ེན་ ི་ལས་
དོན་ལ་སེམས་ ལ་ ེད་ཅིང་། ོ་ག་ཇི་ ར་འགའ་ ་འ ག་པའི་ཐབས་ལ་འབད། ༣༥ ངས་འདི་ ར་ ས་པ་
ནི་ ོད་ཚར་ཕན་རེ་ཐོགས་པར་བསམ་པ་ལས། ོད་ཚར་ཚད་འཛན་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་ གས་
མ ན་ ི་ ་བ་བ བ་པ་དང་། གཙ་བོ་ལ་འབད་པ་ཆེན་པོས་ཞབས་ཏོག་ ་ཞིང་། ོ་གཉིས་འགལ་ ི་ ་བ་
མེད་ ་འ ག་ ིར་ཡིན། ༣༦ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་རང་གིས་རང་གི་ ་མོའི་དོན་བ བ་པ་མི་བཟང་བར་ མ་
པ་ ེ། ་མོའི་ན་ཚད་ ིན་ཞིང་གཉེན་དོན་ཐག་བཅད་ཆོག་པར་འདོད་ན། ཁོས་དེ་ ར་ ་ཐག་བཅད་ ང་
ཉེས་པ་ཡོད་མི་ ིད་པས། དེ་གཉིས་ལ་གཉེན་ ེབ་ ་བ ག་པས་ཆོག་གོ། ༣༧ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གི་སེམས་བ ན་
ཞིང་མ་ ས་ཐབས་མེད་ ི་ ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར། རང་གི་ ་མོ་བག་མར་མི་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་
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དང་སེམས་ཐག་ ང་བཅད་ཡོད་ན། དེ་ ར་ ་ ས་པས་ཆོག་གོ། ༣༨ དེ་ལ་གཞིགས་ན། རང་གི་ ་མོ་བག་
མར་བཏང་ན་བཟང་ལ། ཁོ་མོ་བག་མར་མ་བཏང་ན་དེ་ལས་ ང་བཟང་ངོ་༎ ༣༩ ོ་ག་འཚ་བའི་ ས་ ་ ང་
མར་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་ཡིན། ོ་ག་ཤི་ ེས་ ང་མར་རང་དབང་ཐོབ་ཅིང་རང་འདོད་ ར་བག་མར་སོང་
ཆོག འོན་ ང་གཙ་བོའི་ཁོང་ ་གནས་པ་ཞིག་གི་བག་མར་འ ོ་དགོས། ༤༠ དེ་བས། ངའི་བསམ་ ལ་ནི་ ས་
མཚམས་བ ང་ ས་ན་བདེ་ ིད་དང་ ན་པ་ཡིན། ངས་ ང་རང་ཉིད་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་
བ་ཡིན་པར་ མ་མོ༎

༨ འ ་ ་ལ་ ལ་བའི་ ས་ ི་ ོར་ ེང་ན། ངེད་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་དེའི་ ོར་ཤེས་ ་ཡོད་པ་ངེད་ཅག་
གིས་ ོགས་མོད། ཤེས་ ་དེས་མི་ལ་ངའོ་ མ་པའི་ང་ ལ་ ེས་ ་འ ག་ངེས་པས། མིར་འ ར་ ་

འ ག་མཁན་ནི་གཅེས་སེམས་ཁོ་ནའོ༎ ༢ ་ཡིས་རང་གིས་ཅི་ཞིག་ཤེས་པར་ ོམ་ཡང་། ཁོའི་ཤེས་ཚད་དེ་ལ་
གཞིགས་ན། ཁོས་ ར་བཞིན་ཅི་ཡང་ཤེས་མི་འ ག ༣ ་ཞིག་གིས་ ་ལ་གཅེས་ན། མི་དེ་ནི་ ་ཡིས་ཤེས་པ་
ཡིན། ༤ འ ་ ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ཟོས་པའི་ ོར་ ེང་ན། ངེད་ཅག་གིས་འ ་ ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་ཅི་
ཡང་མིན་པ་ཤེས་ལ། ་ནི་གཅིག་ལས་གཞན་ཞིག་མེད་པའང་ཤེས་སོ༎ ༥ ་ ་འབོད་པ་ནི་སའམ་གནམ་ན་
མང་པོ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ ་མང་པོ་དང་གཙ་བོ་མང་ ་ཡོད་མོད་ ི། ༦ ངེད་ཅག་ལ་ ་གཅིག་ལས་མི་འ ག་

ེ། དེ་ནི་ཡབ་ཡིན། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལས་ ང་ཞིང་། ངེད་ཅག་ ང་ཁོང་ལ་དབང་བ་ཡིན། དེ་མིན་གཙ་
བོ་ཞིག་ ང་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ཞིང་། ངེད་ཅག་

ང་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན།
༧ འོན་ ང་། མི་ཡོད་ཚད་ལ་ཤེས་ ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འགའ་ཞིག་གིས་ད་ འི་བར་ ་འ ་ ་ལ་

ག་ ས་ནས་གོམས་ལོབས་ ་ ར་བས། ཟས་ མས་ནི་འ ་ ་ལ་ ལ་བའི་ ས་ཡིན་པར་ ོམ་ཡོད། དེ་དག་
གི་སེམས་ནི་གཉོམ་ཞིང་མི་གཙང་བ་ཡིན། ༨ ང་མོར་བཤད་ན། ཟས་ལ་བ ེན་ནས་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ གས་

་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་མ་ཟས་ ང་ ོང་ ད་མེད་ལ། ཟས་ ང་ཁེ་ཕན་མེད་
དོ༎ ༩ ཡིན་ནའང་། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ་དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་རང་དབང་ནི་མི་གཉོམ་པོ་དག་
གི་བཀག་ ོ་ ་འ ར་ཡང་ ིད། ༡༠ ་ཞིག་གིས་ཤེས་ ས་ ག་པ་ ོད་འ ་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་ཁང་གི་ ན་ལ་
འ ག་པ་མཐོང་བ་དང་། མི་དེའི་སེམས་ནི་གཉོམ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། འ ་ འི་ ལ་ ས་བཟའ་བའི་ ིང་ ོབས་
ཆེ་ ་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༡ དེའི་ ིར། ཱ་ཤི་ཀ་དེའི་ ིར་ ་ ་ ོངས་པའི་ ན་ ་གཉོམ་པོ་དེ་ཡང་། ོད་
ཅག་གི་ཤེས་ ས་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ར་ ན་ ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་ཞིང་།
ཁོ་ཚའི་སེམས་གཉོམ་པོ་དེ་ ས་པར་ ས་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཕོག་ ག་བཏང་བ་ཡིན། ༡༣ དེ་བས། ཟས་ ིས་ངའི་

ན་ ་འ ེལ་བར་ ེད་ན། ངས་གཏན་ ་ཤ་བཟའ་བར་མི་ ་ ེ། དེ་ལས་ ོག་ན། ངའི་ ན་ ་འ ེལ་བར་ ་
ངེས་སོ༎
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༩ ང་ནི་རང་དབང་ ་གནས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་ནི་ ་ཚབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་ནི་ངེད་ཅག་གི་
གཙ་བོ་ཡེ་ ་མཇལ་ ོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་ནི་ངས་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་བཟོས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

༢ གཞན་ངོར་ང་ནི་ ་ཚབ་པ་མིན་ཡང་། ོད་ཅག་གི་ངོར་ང་ནམ་ཡང་ ་ཚབ་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ཅག་ནི་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་ང་ ་ཚབ་པར་ ར་བའི་བདེན་ གས་ཡིན། ༣ ངས་ང་ལ་འ ི་ ོག་ ེད་མཁན་

མས་ལ་འདི་ ད་ ོད་པར་ འོ༎ ༤ ཇི་ ད་ཅེ་ན། ང་ཚར་འ ིན་བཟང་ལ་བ ེན་ནས་བཟའ་བ ང་ ེད་
པའི་དབང་ཆ་མེད་དམ། ༥ ངེད་ཅག་ནི་ ་ཚབ་པ་གཞན་དག་དང་གཙ་བོའི་ ན་ ། དེ་མིན་ཀེ་ ཱ་དང་འ ་
བར། གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ ིང་མོ་ ང་མར་བ ་བའི་དབང་ཆ་མེད་དམ། ༦ ང་དང་བར་ན་

ཱ་ཁོ་ནས་འཚ་པའི་ཆེད་ ་ལས་ཀ་ ེད་དགོས་བ་ཡིན་ནམ། ༧ ་ཞིག་དམག་ལ་འ ོ་ ས་འ ོ་སོང་རང་གིས་
གཏོང་ངམ། ་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ར་བ་གཉེར་ནས་ར་བའི་ནང་གི་ ན་འ མ་མི་བཟའ་བ་ཡིན། ་ཞིག་
གིས་ནོར་ ག་འཚས་ནས་ནོར་ ག་གི་འོ་མ་མི་འ ང་བ་ཡིན། ༨ ངས་འདི་ ར་ ས་པ་ནི། མིའི་བསམ་ ལ་
ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་ ིམས་ འང་དེ་ ར་བཀོད་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ༩ དཔེར་ན། མོ་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ །
བ་ ང་གིས་ག ལ་ཁ་གཅོག་པའི་ཚ། དེའི་མ ་མ་ ིབ་ཅེས་བཀོད་ཡོད། འདི་ནི་ ་ཡིས་བ་ ང་ལ་ གས་

ར་མཛད་པ་ཡིན་ནམ། ༡༠ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངེད་ཅག་ལ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་
བཤད་པ་གསལ་བོར་མངོན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞིང་འདེབས་པ་པོས་རེ་བ་ཞིག་གི་ ིར་ཞིང་འདེབས་པ་དང་།
ག ལ་ཁ་གཅོག་མཁན་ མས་ ིས་ ང་འ འི་ཆེད་ ་ག ལ་ཁ་བཅག་པ་ཡིན། ༡༡ ངེད་ཅག་གིས་ གས་ཉིད་
ལ་གཏོགས་པའི་ས་བོན་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་བཏབ་ན། ོད་ཅག་ལས་ ས་ ང་གསོ་ ེད་ ི་ལོ་ཏོག་ ངས་པ་
དེ་དོན་དེ་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ༡༢ གཞན་ལ་ ོད་ཚའི་ ས་ ེང་ནས་དེ་ལེན་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ན། ང་
ཚར་ཅི་ལ་མེད། ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གིས་དབང་ཆ་དེ་མ་བཀོལ་བར་ ་བ་ཅི་ལའང་བཟོད་ ོམ་ ས་པ་
ཡིན། དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་ལ་བར་ ་མི་གཅོད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་མཛད་
འ ིན་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་ ེད་མཁན་ཚས་གནས་དམ་པའི་ནང་གི་མཆོད་ ས་ཟ་བ་མི་ཤེས་སམ། བསང་ ིའི་
གཉེར་བ་ མས་ ིས་བསང་ ིའི་ ེང་གི་མཆོད་ ས་ མས་བགོ་བ་མ་ཤེས་སམ། ༡༤ གཙ་བོས་ ང་དེ་བཞིན་

། འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ཚས་འ ིན་བཟང་ལ་བ ེན་ནས་ཁ་གསོ་ཆོག་པར་མཛད་ཡོད། ༡༥ འོན་ ང་
ངས་དབང་ཆ་འདི་གཅིག་ ང་བཀོལ་མ་ ོང་ཞེས་པ་དེའོ༎ ངས་འདི་ ར་འ ི་བ་ནི། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་
དེ་ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་རང་འཆི་དགོས་ ང་ངས་བ ོད་པ་དེ་ ོང་བར་འ ོ་ ་འ ག་མི་
འདོད། ༡༦ ངས་འ ིན་བཟང་ ོག་པ་ནི་བ ོད་པར་མི་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ལའང་རང་དབང་མེད་པ་
ཡིན། གལ་ཏེ་འ ིན་བཟང་མ་བ ག་ན། ང་ལ་ཉེས་ ོན་འ ང་བར་འ ར། ༡༧ ངས་དོན་དེ་བ བས་པར་མོས་
ན་གནང་ ིན་བ ོལ་ཞིང་། གལ་ཏེ་མོས་པ་མེད་ ང་། འགན་ ར་འདི་ང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༨ དེས་ན། ང་
ལ་ཐོབ་པའི་གནང་ ིན་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ངས་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ཚ། གཞན་ ིས་ད ལ་མ་བཏང་ཡང་
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འ ིན་བཟང་ཐོབ་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལས་ ོག་ན་ངའི་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་དབང་ཆ་དེ་ ོགས་འ ོ་བ་ཡིན།
༡༩ ང་ནི་རང་དབང་བ་ཞིག་ ེ། ་ཞིག་གི་དབང་བ ར་འོག་ འང་མེད་ ང་། མི་མང་པོའི་སེམས་འཐོབ་

ིར་ང་ནི་མི་ མས་ ི་གཡོག་ ེད་པར་མོས་སོ༎ ༢༠ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་ ོད་ ། ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་སེམས་
འཐོབ་ ིར་། ང་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ཞིག་ ེད། བཀའ་ ིམས་འོག་གི་མི་ མས་ ི་ ོད་ ། ང་ནི་བཀའ་ ིམས་ ི་འོག་

་མེད་ ང་། བཀའ་ ིམས་ ི་འོག་ ་གནས་པ་ མས་ ི་སེམས་འཐོབ་ ིར་ང་ནི་བཀའ་ ིམས་འོག་གི་མི་
ཞིག་ ེད། ༢༡ བཀའ་ ིམས་མེད་པ་ མས་ ི་ ོད་ ། བཀའ་ ིམས་མེད་པ་ མས་ ི་སེམས་འཐོབ་ ིར་ང་ནི་
བཀའ་ ིམས་མེད་པ་ཞིག་ ེད། ང་མོར་བཤད་ན། ང་ལ་ ་ཡི་ ང་ ་བཀའ་ ིམས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཱ་ཤི་
ཀའི་ ང་ ་བཀའ་ ིམས་ ི་འོག་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༢ གཉོམ་ ང་ མས་ ི་ ོད་ ། གཉོམ་ ང་དག་གི་
སེམས་འཐོབ་ ིར། ང་ནི་གཉོམ་ ང་ཞིག་ ེད། མི་གང་འ ་ཞིག་གི་འོག་ ་ཡོད་ན། ང་ནི་མི་དེ་འ ་ཞིག་ ་
འ ར་ཏེ། ཇི་ ར་ ར་ ང་ཆོག་ ེ། ནམ་ཡང་མི་འགའ་རེ་ ོབ་དགོས། ༢༣ ངས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་འ ིན་
བཟང་གི་ཆེད་ ་ ེ། གཞན་དང་མཉམ་ ་འ ིན་བཟང་གི་དགེ་མཚན་ཐོབ་འདོད་པ་ཡིན།

༢༤ ག་རར་འ ན་ ག་ལ་ གས་མཁན་མང་ཡང་། ཨང་དང་པོ་ཐོབ་མཁན་གཅིག་ལས་མེད་པ་ ས་
མི་ཤེས་སམ། ོད་ཅག་ ང་དེ་ ར་ ག་ ེ། ོདཅག་ལ་ ་དགའ་འཐོབ་པར་བ ོན་པར་འོས། ༢༥ འ ན་

ོད་ ེད་མཁན་ཚས་ཅི་ལའང་རང་ཉིད་ཚད་འཛན་ ེད་ ིན་ཡོད་ ང་། ཁོ་ཚར་འཐོབ་པ་ནི་འཇིག་པར་
འ ར་བའི་ཅོད་པན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚར་འཇིག་པར་མི་འ ར་བའི་ཅོད་པན་ཞིག་འཐོབ་དགོས། ༢༦ དེ་བས། ང་
མཆོང་ ག་ ེད་པ་ནི་དམིགས་ ལ་མེད་པ་མིན་ལ། ངས་ ར་འཛང་ ེད་པ་འདི་ཡང་བར་ ོང་ ་ག ག་པ་
མིན། ༢༧ ངས་རང་གི་ ས་ ང་ ོས་བཏང་ནས། ས་པོ་གཡོག་ ་བཀོལ་འདོད་པ་ཡིན། ངས་གཞན་ལ་འ ིན་
བཟང་བ གས་ ང་། གཞན་ ིས་ང་རང་འདོར་ཡང་ ིད་དོ༎

༡༠ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཅག་གིས་འདི་མ་ཤེས་པར་ ར་ན་མི་འདོད་དོ༎ གང་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ངེད་
ཅག་གི་མེས་པོ་ནི་ ིན་ ི་འོག་ནས། ་མཚ་བ ད་དེ་འོངས་པ་ཡིན། ༢ ིན་ ི་འོག་དང་། ་མཚའི་

ོང་ནས་ ས་གསོལ་ཏེ་མོ་ཤེའི་དབང་ ་ ར་ལ། ༣ གས་ཉིད་ ི་ཟས་རིགས་གཅིག་ཟོས་ཤིང་། ༤ གས་
ཉིད་ ི་ ་ ་གཅིག་འ ང་བ་ཡིན། ཁོ་ཚས་བ ང་བ་དེ་ནི། ཁོ་ཚ་དང་འ ོགས་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ཕ་བོང་
ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ཕ་བོང་དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའོ༎ ༥ འོན་ ང་། ་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ི་མི་མང་པོར་ གས་མ་མཉེས་
པས། ཐང་ ོང་ ་འ ེལ་བར་མཛད། ༦ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཉམས་ ོང་ ེ། ངེད་ཅག་ནི་ ་བ་
ངན་པར་ཧམ་སེམས་མི་ ེ་བ་དང་། ཁོ་ཚ་ཇི་བཞིན་ཧམ་སེམས་འཆང་མཁན་ཞིག་ཡིན་མི་ ང་བ་བ ན་ཡོད།
༧ ཁོ་ཚ་ལས་མི་འགའ་ཞིག་གིས་འ ་ ་ལ་ ག་ ེད་པ་བཞིན། འ ་ ་ལ་ ག་ ེད་མི་ ང་བའང་བ ན་ཡོད།
དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ། མི་སེར་ མས་མར་བ ད་ནས་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་བ་དང་། ཡར་ལངས་ནས་གར་ ེད་དོ་
ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ༎ ༨ ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚ་ལས་འགའ་ཞིག་དང་འ ་བར་བཙན་གཡེམ་ ེད་མི་ ང་ ེ།
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ཉིན་གཅིག་ལ་མི་ཉིས་ ི་ མ་ ོང་འ ེལ་སོང་བ་རེད། ༩ ཁོ་ཚ་ལས་འགའ་ཞིག་གིས་གཙ་བོའི་༼དཔེ་ཆ་ ིང་
བར་ ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་ ར་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་མི་ ང་ ེ། ལ་ ིས་མེད་
པར་ ས་པ་རེད། ༡༠ ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ཁོང་ ོའི་ ད་ཆ་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་བཞིན་ ་ ོད་ཅག་གིས་ ོ་བཤད་

ེད་མི་ ང་ ེ། ོག་ལེན་མཁན་དེ་མེད་པར་ ེད་ངེས། ༡༡ ཁོ་ཚ་འ ད་པའི་དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཉམས་
ོང་ ་འ ར་དགོས་པར་མ་ཟད། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་བཀོད་ནས་ངེད་ཅག་ ིགས་མར་གནས་པ་ མས་ལ་

གསལ་འདེབས་ ་འ ར་དགོས། ༡༢ དེ་བས། རང་ཉིད་བ ན་པོར་ གས་ཡོད་འདོད་པ་ མས་ ིས་གཟབ་
དགོས་ཏེ། འ ེལ་བར་འ ར་ཡང་ ིད། ༡༣ ོད་ཅག་ལ་ཐེབས་པའི་ཉམས་ཚད་ནི་མི་ མས་ ིས་མི་ ས་པ་
ཞིག་མ་ཡིན། ་ནི་ཡིད་ ོན་ ང་བས། ོད་ཅག་གིས་མི་ ས་པའི་ཉམས་ཚད་ཅིག་དང་འ ད་ ་འ ག་མི་

ིད། ཉམས་ཚད་ཐེབས་པའི་ བས་ ། ནམ་ཡང་ ོད་ཅག་ལ་ཐར་ལམ་ཞིག་བཏོད་དེ་ ོད་ཅག་གིས་དེ་ ས་
པར་ ་ངེས།

༡༤ ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་འ ་ ར་ ག་ ེད་པའི་དོན་དེ་ ོལ་དགོས། ༡༥ ངས་
མི་གོ་བ་ཅན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ངའི་གཏམ་ལ་ད ོད་ཅིག ༡༦ ངེད་ཅག་གིས་ཕོར་བར་ ོན་
འ ན་ ་བ་ནི། ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ ག་མཉམ་ ་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངེད་ཅག་གིས་ མ་ ར་བགོས་པའི་བག་
ལེབ་དེ་ནི། ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ ས་མཉམ་ ་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༧ ངེད་ཅག་ལ་མི་མང་ཡང་ ར་བཞིན་བག་
ལེབ་གཅིག་དང་གཞི་གཅིག་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་བག་ལེབ་གཅིག་ལོངས་ ་ ོད་ ིན་མཆིས།
༡༨ ོད་ཚས་ཤ་ ག་གིས་ བ་པའི་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ ོས་དང་། མཆོད་ ས་ཟ་མཁན་ མས་ལ་བསང་

ིའི་ ེང་ ་ ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༩ ངའི་ ད་ཆ་འདིའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། འ ་ ར་ ས་འ ལ་བ་ནི་
གལ་ཆེ་བར་བ ི་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་འ ་ ་གལ་ཆེ་བར་བ ི་བ་ཡིན་ནམ། ༢༠ ངས་བཤད་འདོད་པ་ནི། ི་
བས་ ལ་བའི་མཆོད་པ་ནི་འ ེ་མཆོད་ལས་ ་ལ་མཆོད་པ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། ངས་ ོད་ཅག་གིས་འ ེ་
དང་འ ེལ་བ་ ས་ན་མི་བཟང་བར་འདོད་པ་ཡིན། ༢༡ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ཕོར་བའི་ནང་ ་འ ང་བའི་
ཞོར་ལ་འ ེ་ཕོར་ནང་ ་འ ང་མི་ཆོག གཙ་བོའི་གསོལ་ ོན་ལ་རོལ་ཞོར་འ ེ་ ོན་ལ་ གས་མི་ཆོག ༢༢ ངེད་
ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ གས་ ོས་ ་བ ག་ཆོག་གམ། ངེད་ཅག་ལ་ཁོང་ལས་མ ་ ས་དང་ ན་ནམ།

༢༣ ་བ་གང་ཡང་ ས་ཆོག་ ང་། དེ་ ན་ ིས་ཕན་ཐོགས་པའི་ངེས་པ་མེད། གང་ཅི་ཡང་ ས་ཆོག་ ང་།
དེ་ ན་ ིས་མི་ལ་འགོད་ བ་པའི་ངེས་པ་མེད། ༢༤ མི་ ་ཡིན་ཡང་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་མིན་མི་བསམ་པར།
གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་མིན་བསམ་དགོས། ༢༥ ོད་ཅག་གིས་ ོམ་ར་ནས་ཉོས་པ་ཐམས་ཅད་ཟ་ ང་ ེད་པ་
ལས། མ་ ོག་དབང་གིས་ཅི་འ ི་བར་མ་ ེད། ༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་གཞི་དང་དེའི་ ོད་ ་གནས་པ་ཐམས་
ཅད་གཙ་བོ་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ༢༧ གལ་ཏེ་དད་སེམས་མེད་པ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ ོན་མོར་བོས་ཤིང་། ོད་
ཅག་ ང་འ ོར་འདོད་ན་སོངས་ཤིག མ ན་ ་བཤམ་པ་ མས་ ང་ཟ་ ང་ ེད་པ་ལས་ མ་ ོག་དབང་
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གིས་ཅི་འ ི་བར་མ་ ེད། ༢༨ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ། འདི་ནི་མཆོད་པར་ ལ་བའི་ ས་ཡིན་ཞེས་
ས་ན། ོད་ཅག་ལ་དེ་ ར་ ་མཁན་དེ་དང་ མ་ ོག་དབང་གིས་ཟ་བར་མ་ ེད། ༢༩ ངས་འཆད་པའི་ མ་
ོག་ནི་ ོད་ ི་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་དེའི་ མ་ ོག་ཟེར་བ་ཡིན། ངའི་རང་དབང་ནི་ཅིའི་ ིར་གཞན་ ི་ མ་
ོག་གི་དབང་ ་འ ོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ༣༠ ངས་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བཞིན་ཟོས་ན། ཅིའི་ ིར་ངས་ གས་ ེ་

ཆེ་ ས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་དངོས་པོ་དེ་གཞན་དབང་ ་ ར་ནས་ ར་བ་འདེབས་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན།
༣༡ ོད་ཅག་གིས་བཟའ་བའམ། འ ང་བ་སོགས་ཅི་ ེད་ ང་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ི་ཆེད་ ་འ ོ་དགོས། ༣༢ ཡ་

་ ་བ་དང་། ཧེ་ལེན་པ་དང་། ་ཡི་ཆོས་ཚགས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་གཞན་ མས་འ ེལ་ ་
འ ག་མི་ ང་། ༣༣ ངས་ ་བ་ཅི་ ེད་ ང་མི་ མས་དགའ་བར་ ེད་པ་དང་། མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐར་བ་འཐོབ་
པའི་ ིར། རང་གི་ཁེ་ཕན་མི་འཚལ་བར་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ཁེ་ཕན་འཚལ་པ་བཞིན་ནོ༎

༡༡ ངས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་པ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་པར་འོས། ༢ ངས་
ོད་ཅག་ལ་བ ོད་པ་ ེད་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་ ་བ་ཅི་ བ་ ང་ང་ ན་ཞིང་། ངའི་ ོད་ཚར་

བ གས་པ་དེ་བ ན་ ང་ ས་པས་ཡིན། ༣ ངས་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་པ་ཞིག་ལ། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་མི་
རེ་རེའི་མགོ་དང་། ེས་པ་ནི་ ད་མེད་ ི་མགོ་དང་། ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ད ་ཡིན། ༤ ེས་པ་ མས་ ིས་གསོལ་
བ་འདེབས་པའམ་བཀའ་འཆད་ ས།༼ཡང་ན། ང་ ོན་པ། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽མགོ་བ མས་ན་
རང་གི་མགོ་ལ་བ ས་ ོད་ ས་པ་ཡིན། ༥ ད་མེད་ མས་ ིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའམ་བཀའ་འཆད་པའི་
ཚ། མགོ་བོ་མ་བ མས་ན་རང་གི་མགོ་ལ་བ ས་ ོད་ ས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་མགོ་ ་བཞར་བ་
དང་མ ངས་སོ༎ ༦ ད་མེད་ མས་ ིས་མགོ་མི་བ མས་ན་ ་གཞར་བར་འོས། ད་མེད་ མས་ ིས་ ་
གཅོད་པ་དང་། ་གཞར་བ་ངོ་ཚར་བ ི་ན་མགོ་བ མས་པར་འོས། ༧ ེས་པ་ མས་ ིས་མགོ་བ མས་མི་

ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ་ཡི་ ང་བ ན་དང་གཟི་བ ིད་ཡིན། འོན་ ང་ ད་མེད་ནི་ ེས་པ་ མས་ ི་
གཟི་བ ིད་ཡིན། ༨ ཐོག་མར། ེས་པ་ནི་ ད་མེད་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་མེད་ནི་ ེས་པ་ལས་ ང་བ་
ཡིན། ༩ དེ་མིན་ ེས་པ་ནི་ ད་མེད་ ི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་མིན་ཏེ། ད་མེད་ནི་ ེས་པའི་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ཡིན།
༡༠ དེའི་ ིར། ད་མེད་ མས་ ིས་ཕོ་ཉའི་ ེན་ ིས་མགོ་འོག་ ་ ད་པའི་མཚན་ ེད་ ་མགོ་ལ་ གས་ཤིག་
འགོད་དགོས། ༡༡ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོའི་ གས་བཀོད་ ར། ད་མེད་ཚར་ ེས་པ་མེད་མི་ ང་ལ། ེས་པ་
ཚར་ཡང་ ད་མེད་མེད་མི་ ང་། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་མེད་ནི་ ེས་པ་ལས་ ང་བ་དང་། ེས་པ་ཡང་ ད་
མེད་ལས་ ང་བ་ཡིན། འོན་ ང་། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༣ ོད་ཅག་རང་ཉིད་ ིས་ད ོད་
དང་། ད་མེད་ཚས་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ ས། མགོ་མ་བ མས་ན་འོས་འཚམ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ༡༤ ོད་
ཅག་གི་གཤིས་ཀས་ ང་ ོར་ཚ་ལ། ེས་པས་ ་རིང་བོ་བཞག་ན་ཁོའི་ངོ་ཚ་ཞིག་ ་བ ན་པ་མ་ཡིན་ནམ།
༡༥ འོན་ ང་། ད་མེད་ཚས་ ་རིང་བོ་བཞག་ན་ཁོ་ཚའི་གཟི་བ ིད་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ཁོ་ཚའི་
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མགོ་བོ་བ མ་ ེད་ཡིན། ༡༦ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དགག་པར་འདོད་ན། ངེད་ཅག་ལ་འདི་ ་ འི་ ོལ་
མེད་ལ། ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ མས་ལའང་དེ་ ་ འི་ ོལ་མི་འ ག

༡༧ ངས་ད་ ་ ོད་ཚར་བ ོ་བའི་གཏམ་འདི་ནི། ོད་ཅག་ལ་བ ོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ཅག་གི་ ན་འཛམས་འདིས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་མ་ཡིན་པར། ོང་ ད་བཟོ་བ་ཡིན། ༡༨ གཅིག་ནི། ངས་གོ་ཐོས་

ར་ན། ོད་ཅག་ ན་ ་འཛམས་པའི་ཚ་ན་ཕན་ ན་རིགས་དང་ཚ་ཤོག་དགར་ ིན་འ ག་ཟེར། ང་ཡང་
གཏམ་འདི་ལ་ ང་ཟད་ཡིད་ཆེས་པར་ ར། ༡༩ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་རིགས་དང་ཚ་ཤོག་དགར་བའི་དོན་དེ་
འ ང་བ་གཞོལ་ ་མེད་མོད། དེ་ ར་ ས་ན་ཉམས་ ོང་དང་ ན་པ་ མས་གསལ་བོར་མངོན་ ིད།

༢༠ ོད་ཅག་ ན་ ་འཛམས་པའི་ཚ། གཙ་བོའི་དགོང་ཟས་མ་ཡིན། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཟ་བའི་ ས་ ་
མི་རེ་རེས་རང་གི་ ོ་བ་ཁོ་ན་བསམ་ ེ། ཐ་ན་འདི་ནི་ ོགས་ཤིང་དེ་ནི་བཟི་བའི་ ང་ ལ་ཡང་འ ང་ངོ་༎
༢༢ ོད་ཅག་བཟའ་བ ང་ལ་རོལ་ན་རང་ ིམ་མེད་དམ། ཡང་ན་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ལ་མཐོང་ ང་ ས་ནས།
ཅི་ཡང་མེད་པ་ མས་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་པ་ཡིན་ནམ། ངས་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་འཆད་པར་ ། འདི་ལ་བ ེན་
ནས་ ོད་ཅག་ལ་བ ོད་པ་ ེད་དམ། ངས་བ ོད་པ་མི་ ེད་དོ༎

༢༣ ངས་ཉིན་དེར་ ོད་ཚར་བ གས་པ་ནི། གཙ་བོ་ལས་ ངས་པ་ཡིན། དེ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་གཡོ་འཚང་
ས་པའི་དགོང་མོར་དེར་བག་ལེབ་བ མས་ནས། ༢༤ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ ེས་ མ་ ར་བགོས་ཤིང་། འདི་ ད་
། འདི་ནི་ངའི་ ས་པོ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་དོར་བས།༼མ་ཡིག་ ། མ་ ར་བགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
ོད་ཅག་གིས་འདི་ ར་ ་བདག་ལ་ ེས་ ན་ ོས་ཞེས་ག ངས། ༢༥ དགོང་ཟས་གསོལ་ ེས། ར་བཞིན་ཕོར་

བ་བ མས་ནས་འདི་ ད་ ། ཕོར་བ་འདི་ནི་བདག་གི་ ག་གིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་
ན་པར་འ ང་བའི་ཚ་ན། འདི་ ར་བདག་ལ་ ེས་ ན་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། ༢༦ ཁོང་ཉིད་ ིར་མ་ ོན་

བར་ ། ན་པར་བག་ལེབ་འདི་བཟའ་ཞིང་ཕོར་བ་འདིར་འ ང་བ་ནི། གཙ་བོ་ ོངས་ཟིན་པ་གསལ་བོར་
ོན་པ་ཡིན།

༢༧ དེ་བས། མི་ ་ཡིན་ཡང་ གས་དང་མི་མ ན་པར་གཙ་བོའི་བག་ལེབ་བཟའ་བ་དང་། གཙ་བོའི་ཕོར་
བའི་ནང་ ་འ ང་མི་ཆོག དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ་ ས་དང་། གཙ་བོའི་ ་ ག་དང་འགལ་བ་ཡིན། ༢༨ མི་ མས་

ིས་རང་ལ་བ ག་ད ད་ ས་ ེས། ད་གཟོད་བག་ལེབ་ཟ་བ་དང་། ཕོར་བའི་ནང་ ་འ ང་བ་སོགས་ ང་ངོ་༎
༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཞིག་གིས་ཟས་ཤིང་འ ང་ཡང་། གཙ་བོའི་ ་ ས་ཡིན་པ་མ་ཤེས་ཚ། བཟའ་འ ང་ནི་
རང་གི་ཉེས་པ་ཡིན། ༣༠ དེའི་ ིར་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་གཉོམ་པོར་ ར་བ་དང་། ནད་ ིས་བཏབ་པ་མང་ལ། ཤི་
བར་༼མ་ཡིག་ ། གཉིད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ར་བའང་མང་ངོ་༎ ༣༡ ངེད་ཅག་གིས་ཐོག་མར་རང་ལ་བ གས་
ན། ཞལ་ ེ་འཕོག་པར་མི་འ ར། ༣༢ ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་ན། གཙ་བོས་ཆད་པ་གཅོད་དགོས་པས། ངེད་
ཅག་འཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཉེས་པ་འགེལ་ ་འ ག་མི་ ང་། ༣༣ དེ་བས། ན་ ་ མ་པ། ོད་



༡ ཀོ་རིན་ ་པ 11 – 12 1767

ཅག་གིས་ ན་ ་ཟས་ཟ་བའི་ཚ། ཕན་ ན་ལ་ ག་དགོས། ༣༤ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ ོགས་ན། ཐོག་མར་རང་གི་ ིམ་
ནས་ཟོ་དང་། ོད་ཅག་ ན་ ་འཛམས་ཚ་རང་གིས་ཉེས་པ་འ ར་དོན་མེད། དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་ མས་
ནི། ང་འོངས་པའི་ ས་ ་བཀོད་ ིག་ འོ༎

༡༢ ན་ ་ མ་པ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་ ིན་ བས་ནི། ངས་ ོད་ཅག་གིས་མ་ཤེས་
ན་མི་འདོད་དོ༎ ༢ ོད་ཅག་ ི་བ་ཡིན་པའི་ ས་ ། དོན་ཅི་བ བ་ ང་གཞན་དབང་ ་ ར་ཅིང་

གཡོ་འོག་ ་ ད་ནས། ་མེད་ གས་པའི་འ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར་རེད།
༣ དེ་བས་ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བ་ མས་ ི་ ོད་ །
ཡེ་ ་ལ་དམོད་མོ་ཐེབས་པར་འོས་ཟེར་མཁན་ཞིག་མི་འ ག་ལ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆེ་ཆེར་བ ལ་བ་

མས་ ི་ ོད་ འང་། ཡེ་ ་ནི་གཙ་བོ་ཟེར་ བ་མཁན་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་གཞན་མེད་དོ༎
༤ ིན་ བས་མི་འ ་ཡང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་གཅིག་ལས་མི་འ ག ༥ བ ེན་བ ར་ ་ ལ་མི་འ ་

ཡང་། གཙ་བོ་གཅིག་ལས་མི་འ ག ༦ ལས་ཀ་མི་འ ་ཡང་། ་གཅིག་ལས་མེད་ཅིང་། མི་ མས་ ི་འ ིན་ལས་
ཐམས་ཅད་མཛད་ ིན་ཡོད། ༧ དམ་པའི་ གས་ཉིད་མི་རེ་རེའི་ ེང་ ་འཕོས་ནས། མི་ མས་ལ་ཕན་འདོགས་
པར་ ེད། ༨ མི་འདི་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་ནས་ཁོ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའ་ཆ་བ ལ། མི་དེ་ལའང་

གས་ཉིད་འདི་ཐོབ་ནས་ཁོ་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་ ན་པའི་ ད་ཆ་བ ལ། ༩ ཡང་མི་ཞིག་ལ་དམ་པའི་ གས་
ཉིད་འདི་ཐོབ་ནས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བ ལ། ད་ ང་མི་ཞིག་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འདི་ཐོབ་ནས་ཁོ་ལ་ནད་
གསོ་བའི་ ིན་ བས་བ ལ། ༡༠ ཡང་མི་གཅིག་ལ་ངོ་མཚར་བའི་མ ་ ས་དང་། ཡང་མི་གཅིག་ལ་ ང་ ོན་
པ་དང་། ཡང་མི་གཅིག་ལ་ གས་ཉིད་ ི་ད ེ་འ ེད་དང་། ཡང་མི་གཅིག་ལ་ ད་གཞན་ ་བ་དང་། ཡང་མི་
གཅིག་ལ་ ད་གཞན་ལོ་ ཱ་ ེད་ཤེས་པའི་ ིན་ བས་བ ལ། ༡༡ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
འདིས་བ བས་ཤིང་། རང་གི་འདོད་པ་ ར་མི་རེ་རེར་བགོས་པ་ཡིན།

༡༢ དེ་ནི་ ས་པོ་གཅིག་ཡན་ལག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་མ ངས་ཏེ། ཡན་ལག་མང་ནའང་ ས་པོ་གཅིག་
ལས་མི་འ ག་པས། ཡེ་ ་ཡང་དེ་དང་འ འོ༎ ༡༣ ངེད་ཅག་ནི་ཡ་ ་ ་བའམ། ཧེ་ལེན་པའམ། ན་ ་ ར་
བའམ། རང་དབང་ ་ ར་བ་སོགས་ཅི་ཡིན་ཡང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་གཅིག་ལས་ ས་གསོལ་ཞིང་གཞི་
གཅིག་ ་ ར་བར་མ་ཟད། དམ་པའི་ གས་ཉིད་གཅིག་ལོངས་ ་ ོད་ ིན་མཆིས། ༡༤ ས་པོ་ནི་ཡན་ལག་
གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡན་ལག་མང་པོའོ༎ ༡༥ གལ་ཏེ་ ང་བས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ལག་པ་མིན་པས། ས་པོ་ལ་
མི་གཏོགས་ཞེས་ ས་པར་ཆ་བཞག་ན། དེ་དེའི་ ེན་ ིས་ ས་པོ་ལ་མི་གཏོགས་པར་འ ར་མི་ ིད། ༡༦ གལ་
ཏེ་ ་བས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་མིག་མིན་པས་ ས་པོར་མི་གཏོགས་ཞེས་ ས་པར་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་དེའི་ ེན་

ིས་ ས་པོར་མི་གཏོགས་པར་འ ར་མི་ ིད། ༡༧ གལ་ཏེ་ ས་ཡོངས་མིག་ཡིན་ན། ་ལ་གང་ནས་མཉན་
དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ས་ཡོངས་ ་བ་ཡིན་ན། ི་ལ་གང་ནས་ ོམ་དགོས་པ་ཡིན། ༡༨ འོན་ ང་། ད་ ་ ་
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ཡིས་ཁོང་གི་ གས་དགོངས་ ར་ཡན་ལག་ཡོད་ཚད་ ས་ ེང་ ་བཀོད་ ིག་མཛད་ཡོད། ༡༩ གལ་ཏེ་ཡན་
ལག་གཅིག་ལས་མེད་ན། ས་པོ་གང་ན་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༠ འོན་ ང་། ད་ ་ཡན་ལག་མང་ཡང་། ས་པོ་གཅིག་
ལས་མི་འ ག ༢༡ མིག་གིས་ལག་པ་ལ། ང་ལ་ ོད་མི་མཁོ་ཟེར་མི་ ང་ལ། མགོས་ ང་ ང་བ་ལ། ང་ལ་ ོད་
མི་མཁོ་ཟེར་མི་ ང་། ༢༢ དེ་ ར་ཟེར་མི་ ང་བར་མ་ཟད། མིའི་ ང་ངོར་གཉོམ་པོར་ ང་བའི་ཡན་ལག་གང་
ཡང་མེད་མི་ཆོག་གོ། ༢༣ ས་ ེང་གི་ཡན་ལག་གང་ཞིག ངེད་ཅག་གི་གལ་ཆེན་ ་མི་བ ི་ན། དེ་ནི་ ག་པར་
གལ་ཆེན་ ་བ ི་དགོས། མི་མཛས་པ་དེ་ཇེ་མཛས་ ་གཏོང་དགོས། ༢༤ ངེད་ཅག་གི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ཡན་
ལག་ མས་ལ་ ན་ ས་ ེད་མི་དགོས་ ང་། ་ཡིས་ ས་པོ་འདིའི་ ེང་ ་བཀོད་པས། ོན་ གས་པའི་ཡན་
ལག་ མས་གཞན་ལས་ ང་གལ་ཆེན་ ་འཛན་དགོས་ཏེ། ༢༥ དེ་ལས་ ོག་ན་ ས་ ེང་ནས་ཚ་ཤོག་མང་
པོ་ ེས་པར་འ ར་བས། ཅིས་ ང་ཡན་ལག་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་ ོང་ ེད་དགོས། ༢༦ ཡན་ལག་
གཅིག་ ག་དང་འ ད་ན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ ིས་མཉམ་ ་ ག་ ོང་བར་འ ར། ཡན་ལག་གཅིག་ལ་གཟི་
བ ིད་དང་ ན་པར་ ར་ན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་འ ར། ༢༧ ོད་ཅག་ནི་ ཱ་
ཤི་ཀའི་ ་ ས་དང་། རེ་རེ་དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ༎ ༢༨ ་ཡིས་ཆོས་ཚགས་ ་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་གོ་རིམ་
ནི། དང་པོ་ ་ཚབ་པ་དང་། གཉིས་པ་ ང་ ོན་པ་དང་། ག མ་པ་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ལ། དེའི་ ེས་ ་ངོ་མཚར་
བའི་མ ་ ས་ ོན་མཁན་དང་། དེ་ནས་ནད་གསོ་བའི་ ིན་ བས་བ ལ་བ་དག་དང་། གཞན་ལ་རོགས་ ེད་
མཁན་དང་། དོན་བ བ་མཁན་དང་། ལ་ ད་བཤད་པ་ མས་སོ༎ ༢༩ ཡོད་ཚད་ ་ཚབ་པ་ཡིན་ནམ། ཡོད་
ཚད་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ནམ། ཡོད་ཚད་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ནམ། ཡོད་ཚད་ངོ་མཚར་བའི་མ ་ ས་ ོན་མཁན་
ཡིན་ནམ། ༣༠ ཡོད་ཚད་ནད་གསོ་བའི་ ིན་ བས་བ ལ་ཡོད་པ་ མས་ཡིན་ནམ། ཡོད་ཚད་ ལ་ ད་བཤད་
མཁན་ཡིན་ནམ། ཡོད་ཚད་ ལ་ ད་ལོ་ ཱ་ ེད་མཁན་ཡིན་ནམ། ༣༡ ོད་ཅག་གིས་ནན་ཏན་ ོས་དེ་ལས་ ག་
པའི་ ིན་ བས་ལ་རེ་དགོས། ངས་ད་ ་ཆེས་བཟང་བའི་བཀའ་དེ་ ོད་ཅག་ལ་ ོན་ནོ༎

༡༣ ངས་ ལ་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ ད་བཤད་ཤེས་ཤིང་ཕོ་ཉའི་གཏམ་ ར་ ས་ ང་། མས་སེམས་མེད་
ན། ང་ནི་ ་ཙམ་འ ིན་ ས་པའི་འཁར་ ་དང་ བ་ཆ་ ་ ར་བ་ཡིན། ༢ ངས་ ང་ ོན་པ་བཞིན་

བཀའ་ ོན་ ས་པར་མ་ཟད། གསང་བ་དང་རིག་པའི་གནས་ ་ཚགས་ཤེས་ཤིང་། དད་སེམས་དག་མོ་ཅིག་
ཡོད་པས་རི་ཡང་ ོར་ ས་ ང་། མས་སེམས་མེད་ན། ང་ཅི་ཡང་མིན་ནོ༎ ༣ ངས་རང་ལ་ཅི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
ད ལ་བོར་ ིན་པར་བཏང་ཞིང་། རང་གི་ ས་པོ་ཡང་དོར་ནས་མེ་ ་ ལ་ ང་། མས་སེམས་མེད་ན་ང་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་མེད།

༤ མས་བ ེ་ནི་བཟོད་ ོམ་ཡིན། མས་བ ེ་ནི་ ིང་ ེ་ཡིན། མས་སེམས་ནི་ ག་དོག་མ་ཡིན། མས་
སེམས་ནི་རང་བ ོད་མི་ ེད་པ་དང་། ང་ ལ་མེད་པ། ༥ ངོ་གནོངས་དགོས་པའི་ ་བ་མི་ ེད་པ། རང་གི་ཁེ་
ཕན་མི་བསམ་པ། ཁོང་ ོ་ལངས་མི་ ་བ། འཁོན་ཡིད་ལ་མི་འཛན་པ། ༦ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་དགའ་
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བར་བདེན་དོན་ཁོ་ན་ལ་དགའ་བ། ༧ ་བ་གང་ལ་ཡང་སེམས་ ་ཆེ་བ། ཡིད་ཆེས་པ། རེ་ ོས་ཡོད་པ། བཟོད་
བ ན་ཆེ་བ་དེ་ཡིན།

༨ མས་སེམས་ལ་མཐའ་མེད་དོ༎ ང་ ོན་པའི་བཀའ་ ོན་པའི་ ས་པ་ནམ་ཞིག་མེད་པར་འ ར། ལ་
ད་བཤད་པའི་ ས་པ་ནམ་ཞིག་མཚམས་འཇོག་པར་འ ར་ལ། རིག་པའི་གནས་ ང་ནམ་ཞིག་མེད་པར་

འ ར། ༩ ངེད་ཅག་གིས་ད་ ར་ ོགས་པ་འདི་ལ་ཚད་ཡོད་ཅིང་། ང་ ོན་པས་ ོན་པ་དེ་ལའང་ཚད་ཡོད་
པས། ༡༠ ཡང་དག་པ་དེ་ནམ་ཞིག་ཕེབས་པར་ ར་ན། ཚད་ཡོད་པ་འདི་ མས་མཐར་མེད་པར་འ ར་རོ༎
༡༡ ང་ ིས་པ་ཡིན་པའི་ ས་ ། ད་ཆ་དང་ ན་ ོགས། འདོད་འ ན་སོགས་ ིས་པ་དང་འ ་ན་ཡང་། ནར་
སོན་ ེས། ིས་པའི་ ད་ཆོས་དག་ བ་ ་དོར་བ་ཡིན་ནོ༎ ༡༢ ད་ འི་ ས་ལ། ངེད་ཅག་གིས་མེ་ལོང་ ་བ ་
བ་བཞིན། ཅི་ཡང་གསལ་བོར་མཐོང་མི་ ས་མོད།༼མ་ཡིག་ ། ཁེད་དང་འ ་བར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ས་དེར་

ེབས་ཚ། ཁ་གཏད་ནས་མཐོང་བར་འ ར། ངས་ད་ ་ ོགས་པ་ལ་ཚད་ཡོད་ ང་། ས་དེར་ ེབས་ཚ། གཙ་
བོས་ང་རང་ཡོངས་ ་མ ེན་པ་བཞིན། ངས་ ང་ཅི་ཡང་ ོགས་པར་འ ར། ༡༣ ད་ ་གཏན་ ་གནས་པ་ནི་
དད་སེམས་དང་། རེ་ ོས་དང་། མས་སེམས་ཡོད་པ་དེ་ག མ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་ ང་ མས་སེམས་ནི་ཆེས་
གལ་ཆེ་བའོ༎

༡༤ ོད་ཅག་གིས་ མས་སེམས་ལ་རེ་ ེག་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་ ིན་ བས་
ལ་རེ་ ོན་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་ལས་ ང་ ང་ ོན་པས་བཀའ་བཤད་པ་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད་

དགོས།༼མ་ཡིག་ ། ང་ ོན་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ ༢ ད་གཞན་ ་བ་ མས་
ིས་མི་ལ་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ་ལ་ ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ མས་ ིས་མི་གོའོ༎ ཡིན་ནའང་། ཁོས་ གས་

ཉིད་ ི་ནང་ ་གསང་བའི་དོན་མང་པོ་འཆད་ ིན་ཡོད། ༣ འོན་ ང་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་མི་ ེད་ ིང་
དང་། མི་ལ་སེམས་གསོ་དང་ ལ་མ་གཏོང་གིན་ཡོད། ༤ ད་གཞན་ ་བ་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ ེད་ ིང་།
བཀའ་འཆད་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ཆོས་ཚགས་ ེད་ ིང་ ེད་པ་ཡིན། ༥ ངས་ ོད་ཅག་ ད་གཞན་ ་
བ་ཞིག་ ་ ར་ན་ མ་ཞིང་། དེ་ལས་ ང་བཀའ་འཆད་པའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ ་ ར་ན་ མ་ཡོད། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ད་གཞན་ ས་པ་དེ་གཞན་ ིས་ལོ་ ཱ་མ་ ས་ན། ཆོས་ཚགས་ ོང་མི་ བ་པས། བཀའ་འཆད་པའི་

ང་ ོན་པ་ནི་དེ་ལས་ ག་པ་ཡིན་ནོ༎
༦ ན་ ་ མ་པ། ང་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ཏེ་ ད་གཞན་ ་བ་ལས། གསང་བ་མངོན་ ་འ ིན་པ་

དང་། རིག་པའི་གནས་དང་། ང་དང་། ོབ་ ོན་སོགས་ ོད་ཅག་ལ་མ་བཤད་ན། ང་དང་ ོད་ཅག་ལ་ཁེ་
ཕན་ཅི་ཡོད་པ་ཡིན། ༧ དེ་ནི་ ་ཡོད་ ང་ ོག་མེད་པའི་ ིང་ ་དང་། པི་ཝང་སོགས་ལས་ ང་བའི་ ་དང་

ད་མེད་པས། གང་ ས་པ་དང་ད ོལ་དེ་ ་ཡིས་ ོགས་པ་ཡིན། ༨ གལ་ཏེ་ངེས་གཏན་མེད་པའི་དམག་ ང་
ཞིག་བ ག་ན། ་ཞིག་གི་ག ལ་ལ་ གས་པར་ ་ ིག་ ེད་དམ། ༩ ོད་ཅག་ ང་དེ་བཞིན་ཏེ། ེ་ལས་ ོགས་
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་བའི་གཏམ་ཞིག་མ་ ང་ན། ཅི་འཆད་ ིན་པ་ ་ཞིག་གིས་ཤེས་ ས། དེ་ནི་ ོང་བའི་ད ིངས་ལ་གཏམ་ ་
བ་ཡིན། ༡༠ འཇིག་ ེན་འདིར་ ད་རིགས་ཤིན་ ་མང་པོ་མཆིས་ ང་། དེ་ལས་དོན་མི་ ོན་པ་གཅིག་ ང་མི་
འ ག ༡༡ གལ་ཏེ་ངས་ ད་དེའི་དོན་མ་ ོགས་ན། གཏམ་ ་མཁན་དེས་ང་ ི་མིར་ ་ཞིང་། ངས་ ང་ཁོ་རང་

ི་མིར་ ་ངེས། ༡༢ ོད་ཅག་ ང་དེ་བཞིན་ཏེ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་ ིན་ བས་ལ་རེ་ ོན་
ེད་ན། ཆོས་ཚགས་བ ེད་བ ིང་ ་ ས་པའི་ ིན་ བས་དེ་ལ་རེ་ ེག་མང་ ་ ེད་འོས་སོ༎

༡༣ དེ་བས་ ལ་ ད་ ་བ་ མས་ ིས་དེ་ལོ་ ཱ་ ེད་མཁན་ཞིག་ལ་རེ་ ེ་ ་འོས། ༡༤ གལ་ཏེ་ངས་ ལ་ ད་
ིས་གསོལ་བ་བཏབ་ན། དེ་ནི་ངའི་སེམས་ ིས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ ང་། ངའི་ ོ་ ོས་ལ་འ ས་ ་མེད།

༡༥ འདིས་ཅི་ཞིག་ འམ། ངས་སེམས་ ིས་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་ལ། ོ་ ོས་ ིས་ ང་གསོལ་བ་འདེབས་
དགོས། ངས་སེམས་ ིས་བ ོད་ད ངས་འ ལ་དགོས་ལ། ོ་ ོས་ ིས་ ང་བ ོད་ད ངས་འ ལ་དགོས།
༡༦ དེ་མ་ཡིན་པར་ ོད་ ིས་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ ང་། དེ་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ད་མི་ཤེས་པ་

མས་ ིས་ ོད་ ི་ ད་མ་གོ་བས། ོད་ ིས་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བའི་ ས་ ། ཨ་མེན་ཟེར་ ིད་དམ། ༡༧ ོད་ ིས་
གས་ ེ་ཆེ་ ས་པ་ནི་ཤིན་ ་བཟང་ཡང་། མི་གཞན་ ེད་ ིང་ ེད་མི་ ས། ༡༨ ངས་ ད་གཞན་ ིས་ ་ལ་
གས་ ེ་ཆེ་ ས་པའི་ ངས་ནི། ོད་ཅག་གཞན་ ་ལས་ ང་མང་། ༡༩ འོན་ ང་ཆོས་ཚགས་ ི་ད ས་ ། ོ་
ོས་དང་ ན་པའི་ ད་ཆ་ ་ཡིས་གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་པ་དེ། གཞན་ ི་ ད་རིགས་ ི་ ོང་བཤད་པ་ལས་
ག་གོ།

༢༠ ན་ ་ མ་པ། བསམ་ ོའི་ཆ་ནས་ ིས་པ་ཞིག་ ་མི་ ང་། ཡིན་ནའང་། དོན་ངན་པའི་ ོགས་ནས་
ིས་པ་ ེད་དགོས་ ང་། བསམ་ ོའི་ཆ་ནས་ནམ་ཡང་མི་ ན་པ་ཞིག་ ེད་དགོས། ༢༡ བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ་

འདི་ ར་བཀོད་ཡོད། ཇི་ ར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ི་བའི་ ེ་དང་ ི་བའི་ཁ་ཡིས་མི་སེར་
འདི་ མས་ལ་གཏམ་ ེད་པར་འ ར། དེ་ ར་ ས་ནའང་། དེ་དག་གིས་ད་ ང་བདག་ལ་མི་མཉན་ནོ་ཞེས་
ག ངས་པ་དེའོ༎ ༢༢ དེ་ལ་བ ས་ན། ད་གཞན་བཤད་པ་ནི་དད་སེམས་ ན་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་
པར། དད་སེམས་མེད་མཁན་ མས་ ི་ཆེད་ ་བདེན་དཔང་ ་ ར་བ་ཡིན། ང་ ོན་པས་བཀའ་འཆད་པ་
ནི་དད་སེམས་མེད་མཁན་ མས་ ི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་པར། དད་སེམས་ ན་པ་ མས་ ི་བདེན་དཔང་ ་ ར་
བ་རེད། ༢༣ དེ་བས། ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ན་ ་འ ས་ནས་ ད་གཞན་འཆད་པའི་ཚ། ོ་ ར་ ་ ད་
གཞན་མི་ཤེས་པའམ། དད་སེམས་མེད་མཁན་ཞིག་ནང་ ་ ེབ་ན། ོད་ཅག་ ོས་ཟིན་མི་ཟེར་རམ། ༢༤ གལ་
ཏེ་ཡོད་ཚད་ ང་ ོན་པར་ ར་ནས་བཀའ་འཆད་ཚ། ོ་ ར་ ་དད་སེམས་མེད་པའམ། ད་གཞན་མི་ཤེས་
པའི་མི་ཞིག་ནང་ ་ ེབས་ནས། མི་ མས་ ིས་སད་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ལ་མ་དང་ལེགས་ཉེས་ལ་བ ག་ན།
༢༥ ཁོའི་སེམས་ ི་གསང་བར་ ར་བ་ མས་ ིར་མངོན་ནས། ཁ་ བ་ ་ཉལ་ཏེ་ ་ལ་ ག་ ེད་ཅིང་། འདི་

ད་ ། ་དངོས་གནས་ ོད་ཅག་གི་ད ས་ ་བ གས་སོ་ཞེས་ཟེར་ངེས།
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༢༦ ན་ ་ མ་པ། འདི་ཇི་ ར་ འམ། ོད་ཅག་ ན་ ་འཛམས་པའི་ཚ། མི་རེ་རེར་མ ར་རམ། ཡང་
ན་ ོབ་ ོན་ནམ། ོ་ ེད་དམ། ད་གཞན་ནམ། ལོ་ ཱ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན། དེ་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་ ེད་ ིང་

ེད་དགོས། ༢༧ གལ་ཏེ་ ད་གཞན་ ་བ་ཡོད་ན། མི་གཉིས་སམ་མང་ན་མི་ག མ་ ིས་རེས་མོས་ ིས་ ་ཞིང་།
མི་གཞན་ཞིག་གིས་ལོ་ ཱ་ ེད་དགོས། ༢༨ གལ་ཏེ་ལོ་ ཱ་ ེད་མཁན་མེད་ན། ཚགས་ད ས་ནས་ཅི་ཡང་མི་ ་
བར། རང་ཉིད་དང་ ་ཁོ་ནས་བཤད་པས་ཆོག་གོ། ༢༩ ང་ ོན་པ་བཀའ་འཆད་མཁན་དག་གིས་མི་གཉིས་
སམ་ག མ་ ིས་བཤད་པར་ ་ ེ། གཞན་ མས་ ིས་ནན་ཏན་ ོས་ད ོད་ཅིག ༣༠ གལ་ཏེ་གམ་ ་ ོད་མཁན་
ཞིག་ལ་ ོ་ ེད་ཐོབ་པར་ ར་ན། ོན་ལ་ ང་ ོན་མཁན་དེ་ཁ་རོག་གེར་ ོད་ཅིག ༣༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ཅག་མི་རེ་རེ་ ང་ ོན་པར་ ར་ཏེ་བཀའ་བཤད་ན། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོབ་ཅིང་ ལ་མ་ཐེབས་པར་འ ར།
༣༢ ང་ ོན་པའི་སེམས་ནི་ ང་ ོན་པར་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ། ༣༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་མི་ མས་འ ག་ ་
འ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་ མས་ཞི་བར་མཛད་པ་ཡིན།

༣༤ དད་ ན་དམ་པ་ མས་ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་ ོད་ ་ཡོད་པ་བཞིན། ད་མེད་ མས་ཚགས་ད ས་
་ ་སིམ་པོར་གནས་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ད་ཆ་བཤད་མི་ཆོག་པ་ཡིན། ཁོ་ཚ་ནི་བཀའ་ ིམས་
ི་ ེང་ ་བཀོད་པ་བཞིན་ནམ་ཡང་གཞན་ལ་བ ན་དགོས་པ་ཡིན། ༣༥ ཁོ་ཚས་ཅི་ཞིག་བ བ་འདོད་ན།
ིམ་ནས་རང་གི་ ོ་ག་ལ་ ིས་ཆོག་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་མེད་ ིས་ཚགས་ད ས་ ་ཁ་ ག་པ་ནི་ངོ་

གནོངས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ༣༦ ་ཡི་བཀའ་ནི་ ོད་ཅག་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་ཁོ་ནའི་ ེང་ ་
འ ོན་པ་ཡིན་ནམ།

༣༧ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ནི་ ང་ ོན་པའམ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པར་སེམས་ན།
ངས་ ོད་ཚར་ ིས་པ་འདི་ནི་གཙ་བོའི་བཀའ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འོས། ༣༨ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་མི་ཤེས་ན། ཁོས་
ཁོ་རང་ཉིད་མ་ཤེས་བ་ཡིན་ནོ༎ ༣༩ དེ་བས། ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ ང་ ོན་པར་ ར་ནས་བཀའ་
འཆད་པར་རེ་ ོན་ ེད་དགོས་ལ། ལ་ ད་ ་བར་བཀག་འགོག་ ེད་མི་དགོས། ༤༠ ་བ་ཅི་ཡང་ གས་དང་
མ ན་པར་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ོད་ཅིག།

༡༥ ན་ ་ མ་པ། དེ་རིང་ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་ ར་ ོད་ཚར་འཆད་
པར་ འོ༎ འ ིན་བཟང་འདི་ ོད་ཅག་གི་དང་ ་ ངས་ཤིང་། འདི་ལ་བ ེན་ནས་ གས་ བ་

པར་ ར། ༢ ོད་ཅག་ནི་ ོངས་པའི་ ོ་ནས་དད་སེམས་ ར་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ངས་ ོད་ཚར་བ གས་པ་
དེ་བ ང་བར་ ས་ན། འ ིན་བཟང་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ ོབ་པར་འ ར། ༣ ངས་ཉིན་དེར་དང་ ་ ངས་ཤིང་

ོད་ཚར་བ གས་པ་ལས་གཅིག་ནི། ཱ་ཤི་ཀ་གང་དེ་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ལས་ག ངས་པ་བཞིན། ངེད་ཅག་གི་
ཉེས་པའི་ཆེད་ ་ ོངས་ཤིང་། ༤ ར་འ ག་ ས་པར་མ་ཟད། ཡང་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ལས་ག ངས་པ་ ར་
ཉིན་ག མ་པར་ ར་གསོན་ཏེ། ༥ པེ་ ོ་ལ་ཞལ་བ ན་པ་དང་། དེའི་ ེས་ ་ ་ཚབ་པ་བ ་གཉིས་པོར་ཡང་
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ཞལ་བ ན། ༦ ད་ ང་དེའི་ ེས་ ་ ན་ ་ ་བ ་ ག་ལའང་ཞལ་བ ན་ཏོ༎ དེ་ལས་ ེད་ཀ་ཙམ་ད་ ་འཚ་
ཞིང་གཉིད་ཟིན་པའང་ཡོད། ༧ ཡང་དེའི་ ེས་ ་ཡ་ཀོབ་ལ་ཞལ་བ ན་པར་མ་ཟད། ་ཚབ་པ་ མས་ལའང་
བ ན། ༨ ཆེས་མ ག་མཐར་ང་ལའང་བ ན་ ང་ ེ། དེ་ནི་ ས་ལ་མ་རན་པར་ ེས་པའི་ ་བཞིན་ནོ༎ ༩ ང་ནི་

་ཚབ་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཆེས་ ང་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ་ཚབ་པ་ཞེས་ ང་འབོད་པར་མི་འོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ངས་ ོན་ཆད་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ ག་ལ་ ར་ ོང་བ་ཡིན། ༡༠ ཡིན་ནའང་། དེ་རིང་ང་མི་ཇི་འ ་ཞིག་ ་

ར་འ ག་ཅེ་ན། ་ཡི་ ིན་ བས་ཐོབ་པར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ང་ལ་བ ལ་བའི་ ིན་ བས་ནི་ ོང་བ་ཉིད་
མ་ཡིན་ཏེ། ང་ནི་ ་ཚབ་པ་གཞན་ མས་ལས་ཤིན་ ་ངལ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ངས་ངལ་བ་བ ེད་པ་མ་ཡིན་པར།

་ཡི་ ིན་ བས་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ༡༡ ང་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ་ཚབ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ནོ༎
ངེད་ཅག་གིས་དེ་ ར་བ གས་ཤིང་ ོད་ཅག་ ང་དེ་ ར་དད་སེམས་ ེད་པར་ ར།

༡༢ ཱ་ཤི་ཀ་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ཞེས་བ གས་ ང་། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ཅིའི་ ིར་ཤི་བ་ལས་ ར་
གསོན་པའི་དོན་དེ་མེད་ཟེར་མཁན་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ༡༣ ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་མཁན་མེད་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ལའང་

ར་གསོན་མེད་པ་ཡིན། ༡༤ གལ་ཏེ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ར་གསོན་མེད་ན། ངེད་ཅག་གིས་བ གས་པ་དེ་ ོང་བ་ཉིད་
ཡིན་ལ། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ ེད་པ་དེའང་ ོང་བ་ཉིད་དོ༎ ༡༥ དེ་མིན་ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་དཔང་བོ་ ན་
མ་ ས་པ་གསལ་བོར་མངོན་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ ར་གསོན་ ་འ ག་མཁན་
དེ་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་གཤིན་པོ་ ར་གསོན་ ་མེད་ན། ་ཡིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ ར་གསོན་ ་
འ ག་པ་མེད། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཤིན་པོ་ ར་གསོན་ ་མེད་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡང་ ར་གསོན་མེད། ༡༧ ཱ་
ཤི་ཀ་ ར་གསོན་མེད་ན། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ ེད་པ་ནི་ ོང་བ་དང་། ོད་ཅག་ད་ ང་ཉེས་པའི་ ོད་ ་
ཡོད་པ་ ེ། ༡༨ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ན་གཉིད་འ ག་པ་ མས་ ང་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན། ༡༩ ངེད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་
བ ེན་ཚ། ཚ་འདི་ཁོ་ནར་རེ་ ོས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་གཞན་དང་བ ར་ན་ ིང་ ེ་དགོས་པ་ཡིན།

༢༠ འོན་ ང་། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་པས། གཉིད་ ་ ར་བ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ཐོག་མར་
ིན་པའི་འ ས་ ར་ ར། ༢༡ འཆི་བ་ནི་མི་གཅིག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན། གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པའང་

མི་གཅིག་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་བར་འ ར། ༢༢ ཱ་དམ་ལ་བ ེན་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ཤི་བ་བཞིན། ཱ་ཤི་ཀའི་
ཁོང་ནས་ ང་མི་ མས་ ར་གསོན་པར་འ ར། ༢༣ འོན་ ང་། མི་རེ་རེ་གོ་རིམ་བཞིན་ ར་གསོན་པར་འ ར་
ཏེ། ཐོག་མར་ ིན་པའི་འ ས་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན། དེའི་ ེས་ ། ཁོང་ཕེབས་པའི་ཚ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཏོགས་པ་

མས་ཡིན། ༢༤ ཡང་དེའི་ ེས་སམ་ཆེས་མཐའ་མའི་ཚ། ཱ་ཤི་ཀས་ ིད་འཛན་པ་དང་། དབང་འཛན་པ་དང་།
ས་པ་དང་ ན་པ་ མས་བ ག་ ེ་ ལ་ ེ་ཡབ་ ་ལ་འ ལ་བར་འ ར། ༢༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ད ་

བོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་འ ག་པའི་བར་ ། ཱ་ཤི་ཀ་ ལ་པོར་བ གས་པར་འ ར་རོ༎ ༢༦ ཆེས་
མཐའ་མར་བ ག་པར་འ ར་བའི་ད ་བོ་ནི་འཆི་བའོ༎ ༢༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ་འདི་ ད་
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། ་ཡིས་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་བ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དབང་
་ ར་ཞེས་ག ངས་ཡོད་ ང་། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་འ ག་མཁན་གང་དེ་དེའི་ ོད་ ་

མེད་དོ༎ ༢༨ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་དབང་ ་ ར་ཡོད་ནའང་། དེ་ ས་ ས་རང་ཉིད་ ང་ ེ་འ ོ་ཐམས་
ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་འ ག་མཁན་དེའི་དབང་ ་འ ར་བས། ་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་ཡང་ ེང་ ་བ གས་
ཤིང་། ེ་འ ོ་ ན་ ི་བདག་པོར་འ ར་ངེས།

༢༩ དེ་འ ་མ་ཡིན་ན། གཤིན་པོ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ས་གསོལ་ ེད་མཁན་དེས་མ་འོངས་པར་ཅི་ ེད་དམ།
གལ་ཏེ་གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་ ་མེད་ན། ཅིའི་ ིར་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་ ས་གསོལ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་
ནམ། ༣༠ ངེད་ཅག་གིས་ཅིའི་ ིར་ ན་པར་ཉེན་ཁར་ཁ་གཏོད་དམ། ༣༡ ན་ ་ མ་པ། ང་ནི་ངའི་གཙ་བོ་

ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ ན་ ་འཆི་ཉེན་ལ་ ག་གོ་ཞེས་ ོད་ཅག་གིས་བ ོད་པའི་ཁ་ལ་བ ེན་ནས་ ད་
མཐོན་པོས་བཤད་པར་ ོབས། ༣༢ ང་ནི་ ིར་བཏང་གི་མི་ཞིག་དང་འ ་བར་ཉིན་དེར་ཨེ་ཕེ་ ་ ་གཅན་
གཟན་ མས་དང་འཐབ་པ་ཡིན། དེས་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་གཤིན་པོ་ ར་གསོན་ ་མེད་
ན། ངེད་ཅག་བཟའ་བ ང་ལ་ཅི་དགར་རོལ་བར་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། སང་ཉིན་འཆི་དགོས་པ་ཡིན། ༣༣ ོད་
ཅག་གིས་རང་ཉིད་ལ་བ ས་པར་མ་ ེད། ོགས་གང་ཡིན་ལ་འ ོགས་པ་ནི་ ོད་བཟང་བ ག་པ་ཡིན།
༣༤ ོད་ཅག་གིས་ ོགས་སད་ནི་ལས་བཟང་བོར་བ ིས་ཏེ། ཉེས་པ་བསགས་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་
ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པའང་ཡོད་ངེས། ངས་འདི་ ར་ ་བ་ནི་ ོད་ཚ་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་པ་ཡིན།

༣༥ འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། གཤིན་པོ་ཇི་ ར་གསོན་དགོས་པ་ཡིན། ང་བོ་ཇི་ ་ ་ཞིག་ ེར་ནས་
ཡོང་ངམ་ཞེས་འ ི་ཡང་ ིད། ༣༦ ་ཡེ། ན་པོ་ ོད། ོད་ ིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་དེ་མ་ཤི་ན་ ེ་མི་ ིད།
༣༧ དེ་མིན་ ོད་ ིས་བཏབ་པ་དེ་ནི་མ་འོངས་པའི་ག གས་གཞི་མ་ཡིན་པར་ས་བོན་ཞིག་ ེ། དཔེར་ན་ ོ་
དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་འ ་རིགས་ཤིག་གོ། ༣༨ འོན་ ང་། ་ཡིས་ཁོང་གི་ གས་དགོངས་བཞིན་དེ་ལ་
ག གས་གཞི་ཞིག་གནང་ ེ། ས་བོན་རེ་རེ་ལ་རང་གི་ག གས་གཞི་ཡོད་པར་ ་ངེས། ༣༩ ཤའི་ ང་བོ་སོ་སོ་
མི་འ ་ ེ། མི་ལ་ ང་བོ་ཞིག་དང་། གཅན་གཟན་ལ་ ང་བོ་གཞན་ཞིག ་ལ་ ང་བོ་ཞིག་དང་། ཉ་ལའང་

ང་བོ་གཞན་ཞིག་གནང་ཡོད། ༤༠ ནམ་མཁའི་ག གས་གཞི་དང་ས་ཡི་ག གས་གཞི་ཡོད་ཅིང་། གནམ་
ི་ག གས་གཞིའི་གཟི་འོད་ནི་གཅིག་མ ངས་ཡིན་ལ། ས་ཡི་ག གས་གཞིའི་གཟི་འོད་ཡང་གཞན་ཞིག་གོ།

༤༡ ཉི་མ་ལ་ཉི་མའི་གཟི་འོད་དང་། ་བ་ལ་ ་བའི་གཟི་འོད། ར་མ་ལ་ ར་མའི་གཟི་འོད་ཡོད་ལ། ར་མ་
འདི་དང་གཞན་དེའི་གཟི་འོད་ཡང་མི་གཅིག་གོ། ༤༢ གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པ་ཡང་འདི་ ་ ེ། གང་བཏབ་པ་
དེ་འཇིག་པར་འ ར་ལ། ར་གསོན་པ་དེ་ལ་འཇིག་ ་མེད། ༤༣ གང་བཏབ་པ་དེ་ནི་ངོ་གནོང་ ེད་དང་།

ར་གསོན་པ་ནི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་ཡིན། གང་བཏབ་པ་དེ་གཉོམ་ ང་དང་། ར་གསོན་པ་དེ་ ོབས་
དང་ ན་པ་ཡིན། ༤༤ གང་བཏབ་པ་དེ་ཤ་ ག་དང་ ན་པའི་ ས་པོ་དང་། ར་གསོན་པ་ནི་སེམས་དང་
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ན་པའི་ ས་པོ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཤ་ ག་གི་ ས་པོ་ཡོད་ན། སེམས་དང་ ན་པའི་ ས་པོའང་ཡོད་པར་འ ར།
༤༥ ཞལ་ཆད་ འང་འདི་ ད་ ། ཐོག་མའི་མི་ ཱ་དམ་སེམས་༼སེམས་ལ་ཤ་ ག་དང་ ན་པ་ཞེས་ ང་ཆོག༽
དང་ ན་པའི་མི་གསོན་པོར་ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ེས་ ི་ ཱ་དམ་མི་ མས་གསོན་ ་འ ག་པའི་ གས་
ཉིད་ ་ ར། ༤༦ འོན་ ང་། གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པ་དེ་ ོན་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་པར། ཤ་ ག་ལ་གཏོགས་པ་
དེ་ ོན་ལ་ ང་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ ེས་ ་ད་གཟོད་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པ་དེ་ ང་བ་ཡིན། ༤༧ མི་ཐོག་
མ་དེ་ས་ནས་ ང་བ་ཡིན་པས་ས་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། མི་གཉིས་པ་དེ་གནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་ ང་བ་ཡིན།
༤༨ ས་ ་གཏོགས་པ་དེ་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ན། ས་ ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ཡིན། གནམ་མཁའི་ཞིང་ལ་
གཏོགས་པ་དེ་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ན། གནམ་མཁའི་ཞིང་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ཡིན། ༤༩ ང་ཚར་ས་

་གཏོགས་པ་དེའི་ག གས་ད ིབས་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་གནམ་མཁའི་ཞིང་ལ་གཏོགས་པ་དེའི་གཟིགས་
ད ིབས་ ང་ཡོད་པར་འ ར།

༥༠ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ཤ་ ག་གིས་ བ་པའི་ ང་བོ་ ་ཡི་ ལ་ ིད་
་བ ོད་མི་ ས་ཏེ། འཇིག་པར་འ ར་བ་དེ་འ ག་མི་ ིད་པ་འཐོབ་མི་ ིད།

༥༡ བདག་གིས་ད་ ་ ོད་ཚར་གསང་བའི་དོན་ཞིག་འཆད་པར་ ། ོད་ཅག་ ་ཡིན་ཐམས་ཅད་གཉིད་
འ ོ་བ་མ་ཡིན་པར། ཐམས་ཅད་འ ར་འ ོ་བ་ ེ། ༥༢ ད་ཅིག་ཙམ་མམ། མིག་ ེབ་དབང་ཙམ་ ི་ ན་ལ།

ས་ ་མ་ གས་པའི་ ོན་ ་གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པ་ མས་མི་འཇིག་པར་འ ར་ལ། ངེད་ཅག་ལ་ ར་བཞིན་
འ ར་བ་འ ོའོ༎ ༥༣ འཇིག་འ ོ་བ་འདི་ མས་ནམ་ཡང་མི་འཇིག་པར་འ ར་བ་༼འ ར་བ་ཞེས་པ་མ་ཡིག་

། ོན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽དང་། ཤི་འ ོ་བ་ མས་ནམ་ཡང་མི་འཆི་བར་འ ར་
ངེས། ༥༤ འཇིག་འ ོ་བ་འདི་ མས་མི་འཇིག་པར་འ ར་ཞིང་། ཤི་འ ོ་བ་ མས་མི་འཆི་བར་ ར་བའི་ཚ།
ཞལ་ཆད་ ། འཆི་བ་ ལ་ཁས་འཇོམ་པར་འ ར་ཞེས་པའི་བཀའ་དེ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། ༥༥ འཆི་བ་ལགས།

ོད་ ལ་བའི་དབང་ཆ་གང་ན་ཡོད། འཆི་བ་ལགས། ོད་ ི་ ག་གི་ གས་ ་གང་ན་ཡོད། ༥༦ འཆི་བའི་ ག་
གི་ གས་ ་ནི་ཉེས་པ་དང་། ཉེས་པའི་དབང་ཆ་ནི་བཀའ་ ིམས་ཡིན། ༥༧ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ེ། ང་ཚ་ངེད་
ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་ ་བ ག ༥༨ དེ་བས། ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་
ཅག་བ ན་པོར་ གས་པ་ལས་གཡོ་འ ལ་ ་མི་ ང་། ན་པར་རང་ ས་ཅི་ཡོད་ ིས་གཙ་བོའི་ལས་བ བ་
དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ངལ་བ་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ ་འ ས་ ་མེད་པ་ཞིག་མིན་པ་ཤེས་པས་སོ༎

༡༦ དད་ ན་པའི་ཆེད་ ་ཞལ་འདེབས་འ ལ་ ལ་ནི། ོན་ཆད་ངས་ག་ལད་ཡའི་ཆོས་ཚགས་ལ་ཇི་
ར་བ ོས་པ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་དེ་ ར་ ་ ིས་ཤིག ༢ ང་ ེབས་པའི་ཚ་ཞལ་འདེབས་

བ ་བ་ལས། བ ན་ ག་གཅིག་རེའི་ཉིན་དང་པོར་རང་གི་ཡོང་ ོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་རིམ་ ིས་གསོག་པ་དགའ།
༣ ང་ ེབས་པ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཡི་གེ་ལམ་ནས་ ་དག་འོས་ ོར་ ས་ཡོད་ན། ངས་དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་ཞལ་
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འདེབས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ེལ་ ིར་གཏོང་ངོ་༎ ༤ གལ་ཏེ་ང་ཡང་འ ོ་དགོས་ན། དེ་དག་ང་དང་མཉམ་ ་སོང་
ཆོག

༥ ང་ ཱ་ཀེ་དོན་ནས་འ ོ་དགོས་ཤིང་། ཱ་ཀེ་དོན་བ ད་ནས་འ ོ་བའི་ཚ་ ོད་ཅག་གི་སར་འོང་ ེ།
༦ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཉིན་འགར་ ོད་པའམ། ཡང་ན་ད ན་ཡང་བ ལ་ཆོག ང་ ལ་གང་ ་སོང་ཡང་།

ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ེལ་མ་ ས་ཆོག ༧ ད་ ་ང་ནི་ ོད་ཚར་ལམ་ནས་ ག་པ་འདོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།
གལ་ཏེ་གཙ་བོའི་གནང་བ་ཐོབ་ན། ང་ནི་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ས་ ན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་མཉམ་ ་འ ག་
པར་འདོད། ༨ འོན་ ང་ ་བ འི་ ས་ཆེན་ལ་མ་ ག་བར་ ། ང་ ར་བཞིན་ཨེ་ཕེ་ ་ ་ ོད་དགོས། ༩ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཤིན་ ་མང་ཡང་། ་ཆེ་ཞིང་གོ་ཆོད་པའི་ ོ་ཞིག་ངའི་ ོགས་ ་ ེས་ཡོད།
༡༠ གལ་ཏེ་ཏི་མོ་ཐེ ་ ེབས་ན། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ ོད་ཚའི་ ལ་ ་འཇིགས་ས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ་

དགོས་པ་ཡིད་ལ་ ངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ང་དང་འ ་བར་གཙ་བོའི་ལས་ཀ་ བ་ ིན་ཡོད། ༡༡ དེ་བས།
ས་ ང་ཁོ་ལ་ ང་ ང་ ས་མི་ཆོག་ ེ། ཁོ་རང་བདེ་བར་མ ན་ ་བ ལ་ནས་ངའི་གམ་ ་ ེབས་ ་འ ག་

དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ཁོ་དང་ ན་ ་ མས་མཉམ་ ་ ེབ་པར་རེ་ ག་ ས་ཡོད། ༡༢ ན་ ་ཨ་པོལ་
ལོའི་ ོར་བ ོད་ན། ངས་ཁོ་ལ་ཡང་དང་ཡང་ ་ ོད་ཅག་གི་སར་སོངས་ཤིག་ཅེས་ ས་ ང་། བས་འདིར་ཁོ་
རང་གཏན་ནས་འ ོ་འདོད་མེད་པས། ནམ་ཞིག་གོ་ བས་ ང་ན་འོང་བར་ངེས།

༡༣ ོད་ཅག་ངེས་པར་ ་སད་ཅིང་། བདེན་པའི་ལམ་ ་བ ན་པོར་ གས་དགོས། ེས་ ་དམ་པའི་ངང་
ལ་བ ང་ ེ་དཔའ་ངར་ ེད་ཅིག ༡༤ ོད་ཚས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ མས་སེམས་བ ེད་ནས་བ བ་དགོས།

༡༥ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ས་ཏེ་ ཱན་ཚང་ནི་ཨ་ཁ་ཡའི་ནང་ནས་དད་སེམས་ ེ་
མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚ་དད་ ན་པར་བ ེན་བ ར་ ་བར་ཡང་ ོ༎ ༡༦ ངས་ ོད་ཅག་ལ་མི་འདི་ ་

་དང་། མི་འདི་དང་མཉམ་ ་ལས་ཀ་བ བས་མཁན་དག་གི་ ེས་ ་ གས་ཞེས་ འོ༎ ༡༧ ས་ཏེ་ ཱན་དང་
ཱོར་ ་ན། ཱ་ཁ་ཡི་ ་ག མ་འདིར་ ེབས་ན་ང་ཤིན་ ་དགའ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་བ ་

མ་ ས་པ་གང་ནས་མ་ ང་བ་དེ་ཁོ་ཚས་བསབས་པ་ཡིན། ༡༨ ཁོ་ཚས་ང་དང་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ོ་ ་བ ག་
པས། འདི་ ་ འི་མི་ལ་ ོད་ཅག་གིས་བ ི་བ ར་ ་དགོས།

༡༩ ཨེ་ཞི་ ཱ་ཆོས་ཚགས་ མས་ ིས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ ། ཨ་ ་ ཱ་དང་ ིས་ཀིལ་ལ་དང་། དེ་མིན་ཁོ་
ཚའི་ ིམ་ ི་ཆོས་ཚགས་བཅས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་མང་ ་ ། ༢༠ ན་ ་ཚང་
མས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ ། ོད་ཅག་གིས་མ ་ ར་ནས་ཁམས་བདེ་ ་དགོས་ ང་ངེས་པར་ ་གཙང་
དགོས།

༢༡ ང་ཕོལ་ལོལ་ ང་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ཞེས་འ ི་བར་ ། ༢༢ ་ཞིག་གཙ་བོ་ལ་མི་དགའ་ན། དེ་ལ་
དམོད་འབོར་བར་ ། གཙ་བོ་ཕེབས་པར་འ ར། ༢༣ གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་ནམ་ཡང་ ོད་ཅག་
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དང་མི་འ ལ་བར་ཤོག ༢༤ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ངའི་བ ེ་བ་ནི་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་ཤོག
ཨ་མེན༎ ༎



ཀོ་རིན་ ་པར་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ།

༡ ་ཡི་ གས་དགོངས་བཞིན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ་ཚབ་པར་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ་དང་ ན་ ་ཏི་མོ་ཐེ ་
ཡིས། ཀོ་རིན་ ་ ་ཡོད་པའི་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་དང་། དེ་མིན་ཨ་ཁ་ ཱའི་ས་ ོགས་ ན་ ་ཡོད་པའི་དད་

ན་པ་ མས་ལ་འ ིན་ཞིག་ ི་བར་ ། ༢ ་འམ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ོད་
ཅག་ལ་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག

༣ བ ོད་བ གས་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་ ་འམ། གས་ ེའི་ཡབ་ཏེ། སེམས་གསོ་ཇི་
ེད་བ ོལ་བའི་ ་ལ་དབང་བར་ཤོག ༤ ངེད་ཅག་དཀའ་ཁག་གང་ཡིན་ ི་ ོད་ ་གནས་པའི་ཚ། ཁོང་གིས་

ངེད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་ཅིང་། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ་ཡིས་བ ལ་བའི་སེམས་གསོ་དེས་དཀའ་ལས་ ་
ཚགས་དང་འ ད་པའི་མི་ལ་སེམས་གསོ་ ས་པ་ཡིན། ༥ ངེད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་ ག་མང་པོ་ ངས་
ན། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་ལས་མང་བའི་སེམས་གསོ་ཐོབ། ༦ ངེད་ཅག་དཀའ་ཁག་དང་འ ན་ན། དེ་ནི་

ོད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་དང་ ོག་ ོབ་འཐོབ་ཆེད་ཡིན། ངེད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་ན། དེ་ཡང་ ོད་ཅག་ལ་
སེམས་གསོ་འཐོབ་ཆེད་ཡིན། སེམས་གསོ་འདི་ཡིས་ང་ཚ་འ ད་པའི་ ག་བ ལ་དེ་འ ་ ོད་ཚས་བཟོད་ བ་
པར་ ་ངེས། ༧ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་རེ་ ོས་ ས་པ་དེར་འ ར་བ་མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚར་ངེད་
ཅག་དང་མཉམ་ ་ ག་བ ལ་ཐེབས་ལ། ངེད་དང་མཉམ་ ་སེམས་གསོ་ཡང་འཐོབ་པར་འ ར་བ་ཤེས་ཡོད།

༨ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་པ་ཞིག་ལ། ོན་ཆད་ངེད་ཅག་ཨ་སི་
ཨ་ ་དཀའ་ ག་དང་འ ད་དེ། གཞན་ ིས་ ི་བར་མནན་ནས་དེ་ལས་ཐར་དཀའ་བར་ ས་ཤིང་། ཐ་ན་
གསོན་པའི་རེ་ ོས་ ང་མེད་པར་ ར་བ་དང་། ༩ རང་གི་སེམས་ནས་ ང་འཆི་བར་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ངེད་
ཅག་རང་ལ་བ ེན་མི་ ང་ ེ། གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་ ་འ ག་པའི་ ་ལ་བ ེན་དགོས། ༡༠ ོན་ཆད་
ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་འཆི་ངེས་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་བ བས་ ོང་ལ། ད་ ་ ར་བཞིན་ ོབ་ ིན་ཡོད་ཅིང་། ངེད་
ཅག་གིས་ཁོང་གིས་མ་འོངས་པར་ཡང་ ོབ་པའི་རེ་བ་ ེད། ༡༡ ོད་ཅག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་ངེད་ཅག་ལ་
རོགས་རམ་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་མི་མང་པོར་ གས་ ེ་ཐོབ་པས། མི་མང་པོས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་

གས་ ེ་ཆེ་ ་ངེས།
༡༢ ངེད་ཅག་གིས་བ ོད་པར་འོས་པ་ནི། རང་གི་སེམས་ ིས་ངེད་ཅག་ ་ཡི་ ངས་གཙང་དང་ག ང་

ང་ལ་བ ེན་པ་བདེན་དཔང་ ས། འཇིག་ ེན་འདིར་མི་ཆོས་ ོད་ ངས་ནི་མིའི་ ོ་ ོས་ལ་བ ེན་པ་མ་
ཡིན་པར། ་ཡི་ གས་ ེ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་ནི་ ག་ ་དེ་ ར་རོ༎ ༡༣ ངེད་ཅག་གིས་ད་ ་ ོད་
ཚར་ ིས་པའི་གཏམ་དེ་ནི། ོད་ཅག་གིས་ ོག་པ་དང་ཤེས་ བ་པའི་ ིར་ཡིན་ལ། ངས་ ང་ ོད་ཅག་གིས་
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ཡོངས་ ་ཤེས་པར་རེ་ ོས་ ས་ཡོད། ༡༤ དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ང་ཚ་ངོ་ ང་ཟད་ཤེས་པ་དང་། ང་ཚས་ངེད་
ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉིན་མོར་ ོད་ཚར་བ ོད་པ་ ས་པ་བཞིན། ོད་ཚས་ ང་ངེད་ཅག་ལ་བ ོད་པ་ ེད་
པར་འ ར་རོ༎

༡༥ ང་ལ་དེ་ ་ འི་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཞིག་ ན་ ིར། ་མོ་ནས་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ནས། ོད་
ཚར་ ར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ན་ མ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ༡༦ ོད་ཚའི་ ལ་བ ད་ནས་མ་ཀེ་དོན་དང་། མ་ཀེ་དོན་
ནས་ ར་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ཏེ། ོད་ཚར་ང་ཡ་ ་ ་ ་ ེལ་ ་འ ག་ ིས་ཡོད། ༡༧ ང་ལ་འདོད་པ་
འདི་འ ་ཡོད་ ང་། ཐག་གཅོད་མི་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ངའི་འདོད་པ་འདི་ནི་རང་དོན་ལས་ ང་ ེ། ང་ལ་
བདེན་ ན་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པར་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༨ ་ནི་ཡིད་ ོད་ ང་བ་ཡིན་ཞིང་། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་

མས་ལ་བ གས་པའི་བཀའ་དེ་ནི་ཡིན་མིན་གཉིས་ ན་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་དང་སི་ ཱ། དེ་
མིན་ཏི་མོ་ཐེ ་ག མ་ ིས་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་བ གས་པའི་ ་ཡི་ ས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ། ནམ་ཡང་བདེན་ ན་
ཐག་གཅོད་དཀའ་བ་ཞིག་མེད་དེ། ཁོང་ནི་ནམ་ཡང་བདེན་པ་ཁོ་ནའོ༎ ༢༠ ་ཡིས་ཞལ་བཞེས་ཅི་ཙམ་གནང་
ཡོད་ན། དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་བདེན་པར་གནས། ཁོང་བ ད་ན་ཅི་ཡང་བདེན་པར་༼བདེན་པར་ལ་མ་ཡིག་ །
ཨ་མེན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽གནས་པས། ང་ཚ་ལས་ ་ལ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་ ། ༢༡ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་
ངེད་ཅག་དང་ ོད་ཚ་བ ན་པར་ ེད་མཁན་དང་། ངེད་ཅག་ལ་ ག་ མ་ གས་མཁན་དེ་ ་ཡིན། ༢༢ ཡང་
ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་ཐེལ་ ིས་མནན་ཅིང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་བདེན་དཔང་ ་
བཞག༼མ་ཡིག་ ་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽

༢༣ ངས་ ་ལ་ ེད་ ིས་ངའི་སེམས་ལ་དཔང་བོ་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ད་འབོད་ ེད་དེ། ང་ཀོ་རིན་ ་བར་མ་
སོང་བ་ནི་ ོད་ཅག་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་ཆེད་ཡིན། ༢༤ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་དད་སེམས་ལ་ཐེ་གཏོགས་ ེད་
པ་མ་ཡིན་པར། ོད་ཅག་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་རོགས་རམ་ ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་དད་
སེམས་ ས་ན་ད་གཟོད་ གས་ བ་པ་ཡིན་ནོ༎

༢ ངས་སེམས་ཐག་བཅད་ ེས་ ར་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་འོང་ཞིང་། དེ་ ས་ ན་ལ་སེམས་ ག་མེད་
པར་ ་ངེས། ༢ གལ་ཏེ་ངས་ ོད་ཚའི་སེམས་ ག་ ་བ ག་ན། ངས་སེམས་ ག་ ་བ ག་པ་དེ་ལས་

གཞན། ང་ལ་ ོ་བ་ ས་ ་འ ག་མཁན་ ་ཞིག་ཡོད། ༣ ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་ཡི་གེ་འ ི་དོན་ནི། ང་ནམ་
ཞིག་ ེབས་པའི་ཚ། ང་ལ་ ོ་བ་ ས་ ་འ ག་མཁན་དག་གིས་ངའི་སེམས་ ག་ ་འ ག་ ིད་ མ་པ་ཡིན།

ོད་ཅག་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ངའི་ ོ་བ་དེ་རང་གི་ ོ་བ་ཞིག་ ་ ོམ་པར་ང་ལའང་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད།
༤ ོན་ཆད་ངའི་སེམས་པ་ ག་གིས་གཟིར་ཏེ། མིག་ ་མང་པོ་དང་ ན་ ་ ོད་ཅག་ལ་ཡི་གེ་ ིས། དེ་ནི་ ོད་
ཅག་གི་སེམས་ ག་ ་འ ག་འདོད་པ་མ་ཡིན་པར། ངས་ ོད་ཚར་ཤིན་ ་གཅེས་པ་དེ་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་
པ་ཡིན།
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༥ གཞན་སེམས་ ག་ལ་གཏོད་མཁན་ཞིག་ ང་ན། དེས་ངའི་སེམས་ ག་ ་བ ག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།
ོད་ཅག་ལའང་སེམས་ ག་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་ ས་པ་ཡིན། ངས་འགའ་ཞིག་ཅེས་ ས་ན། དེ་ནི་ཚབས་ཆེ་

ཡང་ ིད་མོད། ༦ གང་ ར་མི་དེ་ ་ ་ལ་ ན་ ི་ཆད་པ་ཕོག་ཙམ་ ིས་ ང་ཆོག་པས། ༧ ་ཡངས་ ་བཏང་
ེ་ཁོ་ལ་སེམས་གསོ་ ེད་པ་དགའ་འོ༎ དེ་ལས་ ོག་ན། ཁོ་རང་སེམས་ ག་གིས་ཆེར་གཟིར་ནས་རེ་ཐག་ཆད་
ང་ ིད། ༨ དེ་བས་ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། མི་དེར་འ ར་བ་མེད་པའི་གཅེས་སེམས་ ོན་

དགོས། ༩ དེའི་ཆེད་ ་ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་ཡི་གེ་ཞིག་ ིས་ནས། དོན་ཅི་ཡང་ང་དང་བ ན་མིན་ཚད་
བགམ་ ས་པ་ཡིན། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ་ཞིག་ ་ཡངས་ ་བཏང་ན། ངས་ ང་དེ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངེས།
ངས་གང་ཞིག་ ་ཡངས་ ་བཏང་ན། ཱ་ཤི་ཀའི་ ང་ནས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ་ཡངས་ ་བཏང་བ་ཡིན།
༡༡ དེ་ལས་ ོག་ན། ཱ་ཏན་ནི་གོ་ བས་དང་བ ན་ནས་ངེད་ཅག་ལས་ ལ་བར་འ ར་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་དེའི་
གཡོ་ ་མི་ཤེས་པ་ཡིན།

༡༢ ོན་ཆད་ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་ ོ་ ཱ་ ་སོང་བ་དང་། གཙ་བོས་ ང་ང་ལ་ ོ་ ེས།
༡༣ དེ་ ས། ན་ ་ཏི་ ་དེར་མེད་པས་སེམས་མ་བདེ་བར། དེ་གའི་མི་ མས་དང་ ལ་ནས་མ་ཀེ་དོན་ ་སོང་།

༡༤ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ེ། ན་པར་ངེད་ཅག་ ིད་དེ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ད ་ ན་ལས་ ལ་ ་བ ག་
ཅིང་། ངེད་ཅག་ལ་བ ེན་ནས་ས་ ོགས་ ན་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་ལས་ ང་བའི་ ི་བཟང་འ ལ་བར་

ས། ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ ང་ ། བ བས་པའམ་ཤི་བར་ ར་བ་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ས་
ེང་ན་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ི་བཟང་འ ལ་ ིན་ཡོད། ༡༦ མི་འདི་དག་ནི་འཆི་བའི་ ི་བཟང་གིས་ཁོ་རང་འཆི་ ་བ ག

མི་གཞན་དག་ནི་གསོན་པའི་ ི་བཟང་གིས་ཁོ་རང་གསོན་ ་བ ག་པས། དོན་འདི་ནི་ ་ཞིག་གིས་ ས་སམ།
༡༧ ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ ིས་མེད་མཁན་དེ་དག་དང་མི་འ ་བར། ག ང་ ང་ཞིང་ ་ལས་ ང་བ་དང་།

་ཡི་ ང་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་བཀའ་འཆད་ ིན་ཡོད་དོ༎

༣ ཡང་ངེད་ཅག་གིས་ ར་ཡང་རང་ལ་བ ོད་པ་ ེད་དམ། མི་གཞན་དག་ ར་ངེད་ཅག་གི་མཚམས་ ོར་
ཡི་གེ་ ོད་ མས་ལ་ ོད་པའམ། ཡང་ན་ ོད་ཅག་གི་མཚམས་ ོར་ཡི་གེ་མི་གཞན་ལ་ ོད་དགོས་སམ་

ཞེ་ན་མི་དགོས་སོ། ༢ ོད་ཅག་ནི་ང་ཚའི་འོས་ ོར་ཡི་གེ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་ ིས་ནས་གཞན་ ིས་
ཤེས་ཤིང་གཞན་ ིས་འདོན་ ིན་པ་དེ་ཡིན། ༣ ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་ཡིན་ལ། ངེད་ཅག་ལ་བ ེན་ནས་

ིས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ག་ཚས་ ིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་གནས་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ ིས་པ་ཡིན། ོ་གཞོང་གི་
ངོས་ ་ ིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མའི་སེམས་ལ་ ིས་པ་ཡིན།

༤ ངེད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ེན་པས། ད་གཟོད་ ་ཡི་ ང་ ་འདི་འ འི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་ཐོབ་པ་ལས།
༥ རང་གི་ ས་པ་ལ་བ ེན་ནས་དོན་འདི་འ ་ཞིག་བ བ་ ས་པ་མ་ཡིན། ངེད་ཅག་གིས་བ བ་ ས་པ་འདི་
ནི་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༦ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ཞལ་ཆད་གསར་མ་ལག་བ ར་ ེད་མཁན་ ་བ ོས། དེ་ནི་ཡི་གེ་
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ཙམ་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ གས་དགོངས་ལ་བ ེན་ནས་ལག་བ ར་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡི་
གེས་མི་ མས་གསོད་པར་ ེད་ཅིང་། གས་དགོངས་༼ཡང་ན། གས་ཉིད།༽ ིས་མི་ མས་གསོན་པར་ ེད།

༧ ོའི་ ེང་ ་བ ོས་ཤིང་འཆི་བར་འ ར་བའི་འ ིན་ལས་དེ་ལ་གཟི་འོད་འཚར་བ་དང་། ཐ་ན་ད ི་སི་
རལ་བ་ཚས་རིམ་ ིས་ཉམས་པར་འ ར་བའི་མོ་ཤེའི་གདོང་གི་གཟི་འོད་ ི་དབང་གིས་ཁོ་ལ་ཅེ་རེར་ ་མི་

བ་ན། ༨ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་འ ིན་ལས་ལ་དེ་ལས་ ང་གཟི་འོད་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༩ ཉེས་ཆད་
གཅོད་པའི་འ ིན་ལས་ལ་གཟི་འོད་ཡོད་ན། ང་བདེན་ ི་འ ིན་ལས་ལ་དེ་ལས་ ང་གཟི་འོད་འབར་རོ༎
༡༠ ོན་ཆད་གཟི་འོད་འབར་བ་དེ་ལ། གཟི་འོད་ཆེན་པོ་འདིའི་དབང་གིས་གཟི་འོད་མེད་པར་ ར་བ་ཡིན།
༡༡ དོར་ཟིན་པ་དེ་ལ་གཟི་འོད་ཡོད་ན། གཏན་ ་གནས་པ་འདི་ལ་དེ་ལས་ ང་གཟི་བ ིད་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༢ ངེད་ཅག་ལ་འདི་ ་ འི་རེ་ ོས་ཤིག་ཡོད་པས། ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་བཤད་པ་ཡིན། ༡༣ དེ་ནི་མོ་ཤེ་
དང་འ ་བར་གདོང་ལ་སེང་རས་བཀབ་ ེ། ཉམས་ལ་ཉེ་བའི་མ ག་འ ས་དེར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་ཅེ་
རེར་བ ་ ་མི་འ ག་པ་ཞིག་མིན། ༡༤ འོན་ ང་། དེ་དག་གི་སེམས་ ོང་བོ་ཡིན་པས། དེ་རིང་གི་བར་ ་ད་

ང་ཞལ་ཆད་ ིང་བ་ ོག་ ས་གདོང་གི་སེང་རས་ ིས་མེད། སེང་རས་དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་དོར་ཟིན་
ཏོ༎ ༡༥ ཡིན་ནའང་། དེ་རིང་གི་བར་ ། མོ་ཤེའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚ་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ་ད་ ང་སེང་རས་དེ་ཡོད་
པ་ཡིན། ༡༦ ཁོ་ཚའི་སེམས་ནམ་ཞིག་གཙ་བོའི་དབང་ ་ ར་ན། དེ་ ས་སེང་རས་འདོར་བར་འ ར།

༡༧ གཙ་བོ་ནི་ གས་ཉིད་ཡིན། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་གང་ ་ཡོད་ན། དེ་ ་རང་དབང་འཐོབ་པར་འ ར།
༡༨ ངེད་ཅག་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་ལ་གདོང་གཏད་དེ་བ ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་མེ་ལོང་ལས་འོད་ ིར་
འ ོས་པ་དང་འ ་བར་གཙ་བོའི་ག གས་ ་ བ། གཟི་འོད་ ི་ ེང་ ་གཟི་འོད་བ ན་པས། གཙ་བོའི་ གས་
ཉིད་ ིས་ བ་པ་དང་འ འོ༎

༤ ངེད་ཅག་ ིང་ ེའི་ ལ་ ་ ར་ཏེ་ལས་ཀ་འདི་ཐོབ་པས། དཔའ་མི་ མ་པར། ༢ ན་ ོངས་ངོ་ཚའི་
ལས་ མས་འདོར་བར་ ་ ེ། གཡོ་ ་མི་ ོམ། ་ཡི་བཀའ་ལོག་པར་མི་འཆད་པར། བདེན་དོན་ཁོ་ན་

གསལ་བར་ ས་ཏེ། ་ཡི་ ང་ ་རང་ཉིད་མི་རེ་རེའི་སེམས་ ་འོས་ ོར་ འོ༎ ༣ ངེད་ཅག་གི་འ ིན་བཟང་མི་
མངོན་པར་ ར་ན། འཆི་བར་འ ར་བའི་མི་ མས་ ི་ ེང་ ་མི་མངོན་པར་ ར་ཅིག ༤ དད་སེམས་མེད་པའི་
མི་འདི་ མས་ ི་ ོ་མིག་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ་ཡིས་ཞར་བར་ ས་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀའི་གཟི་བ ིད་དང་འ ིན་
བཟང་གི་འོད་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་འ ོས་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ་ཡི་ མ་པར་རོལ་བའོ༎ ༥ ངེད་ཅག་
གིས་རང་ཉིད་ ོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ ོག་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ ང་ཡེ་ འི་

ེན་ ིས་ ོད་ཅག་གི་གཡོག་པོར་ ར། ༦ འོད་ ན་པའི་ ོང་ནས་ ོ་ ་འ ག་མཁན་ ་དེས། ངེད་ཅག་གི་
སེམས་ ་འོད་ ོས་ཏེ། ་ཡི་འོད་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ངོར་མངོན་པ་ངེད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་བ ག

༧ དཔག་ ་མེད་པའི་མ ་ ས་འདི་ ་ནས་ ང་བ་ལས། ངེད་ཅག་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པ་གསལ་བོར་
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ོན་ཆེད། ངེད་ཅག་གི་ནོར་ ་འདི་ནི་ ་ཆས་ ི་གསེང་ ་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན། ༨ ངེད་ཅག་གི་མཐའ་བཞི་ད ་
ཡིས་གཙས་ ང་མཐའ་ནས་བ ོར་བར་མི་ ས། ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ག་གིས་གཟིར་ཡང་ ོ་ཕམ་པར་མི་ ས།
༩ ག་ལ་གཏད་ ང་དོར་བ་མ་ཡིན། འ ེལ་ཡང་འཆི་བར་མི་འ ར། ༡༠ ས་ན་ཡེ་ འི་ ་ ོངས་པ་དེ་བ ང་
ཡོད་པས། ཡེ་ འི་ ་གསོན་པ་དེའང་ངེད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་གསལ་བར་ ས། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་
མི་གསོན་པོ་འདི་ མས་ནི་ཡེ་ འི་ཆེད་ ་འཆི་བའི་ལམ་ ་བ ངས་ཏེ། ཡེ་ འི་ ོག་ནི་ངེད་ཅག་འཆི་བར་
འ ར་བ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་གསལ་བོར་མངོན། ༡༢ དེ་ལ་གཞིགས་ན། འཆི་བ་ངེད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་ཤར་
ཅིང་། ཚ་ ོག་ ོད་ཅག་གི་ ས་ ེང་ ་ཤར་རོ༎ ༡༣ འོན་ ང་ངེད་ཅག་ལ་དད་སེམས་ཡོད། དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ི་

ེང་ ། ང་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས། འདི་ ར་ ་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན། ངེད་ཅག་ལའང་དད་སེམས་
ཡོད་པས་དེ་ ད་ ་བ་ཡིན། ༡༤ ང་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ར་གསོན་ ་འ ག་མཁན་དེས། ངེད་
ཅག་ ང་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་གསོན་པར་ ེད་པ་མ་ཟད། ངེད་ མས་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཁོང་གི་ ང་ ་
འ ེང་བར་ ་ངེས། ༡༥ ་བ་གང་ཡང་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ེ། གས་ ེ་ནི་མི་མང་ན་དེ་ལས་ བ་འ ར་ ིས་
འཕེལ་ཞིང་། གས་ ེ་ཆེ་ ་མཁན་མང་ ་ ིན་ན། གཟི་བ ིད་ ང་ ་ལ་དབང་བར་འ ར།

༡༦ དེ་བས། ངེད་ཅག་གི་དཔའ་ མ་པར་མི་འ ར། ི་ ས་ ད་པར་ ར་ ང་། ནང་སེམས་ཉིན་རེ་ལས་
ཉིན་རེར་གསར་བར་མངོན། ༡༧ ངེད་ཅག་གིས་འ ལ་ ི་ ག་བ ལ་ ང་ ་ཞིག་ ངས་པ་ནི། ངེད་ཅག་ལ་
འ ན་ ་ ལ་ཞིང་གཏན་ ི་གཟི་བ ིད་ཅིག་འཐོབ་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༨ ངེད་ཅག་གིས་མཐོང་ཆོས་ ་ ར་
བ་ལ་སེམས་མི་གཏོད་པར། མཐོང་ཆོས་ ་མ་ ར་བ་དེ་ལ་སེམས་གཏོད་ ིན་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཐོང་ཆོས་

་ ར་བ་དེ་ནི་འ ལ་ཙམ་དང་། མཐོང་ཆོས་ ་མ་ ར་བ་དེ་ནི་གཏན་ འོ༎

༥ ང་ཚའི་ས་ཐོག་གི་ ར་འདི་བཤིག་ ང་། ་ཡིས་འགོད་པར་འ ར་བ་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོད། དེ་ནི་
མིའི་ལག་པས་བཀོད་པ་མ་ཡིན་པར། ནམ་མཁའི་གཏན་གནས་ ི་ཁང་བའོ༎ ༢ ངེད་ཅག་གིས་ ར་ ི་

ནང་ ་དངན་པ་འཐེན་ ིན། ནམ་མཁའི་གཏན་གནས་ ི་ཁང་པ་གོས་བཞིན་ ོན་ན་ཅི་མ་ ང་ མ་ཡོད།
༣ དེ་ ོན་པར་ ར་ན། གཞན་ ིས་མཐོང་བའི་ཚ་གཅེར་ ར་འ ག་མི་དགོས། ༤ ངེད་ཅག་གི་ ར་ནང་ ་

ག་གི་དངན་པ་འཐེན་པ་ནི། འདི་ ད་འདོད་པ་མ་ཡིན་པར། དེ་ ོན་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ ས་ན་འཆི་
བར་འ ར་བ་འདི་ཚ་ ོག་གིས་ ར་མིད་ ེད་པར་འ ར། ༥ དེའི་ ིར། ངེད་ཅག་ ོང་མཁན་ནི་ ་ཡིན་ལ།
ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བདེན་དཔང་ ་བ ལ།༼མ་ཡིག་ ་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༦ དེ་
བས། ངེད་ཅག་ ན་པར་འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་། ང་ཚ་ ང་བོའི་ནང་ ་བ ད་ནས་གཙ་བོ་དང་རིང་ ་ ར་
བ་ཤེས་ཡོད། ༧ ངེད་ཅག་གི་ ་བ་ ོད་ ངས་ནི་དད་སེམས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། མིག་གིས་མཐོང་བ་ལས་ ང་
བ་མིན་པས། ༨ ངེད་ཅག་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་མ་ཟད། ང་བོ་དང་ ལ་ཏེ་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་པར་
མོས། ༩ དེ་བས། ས་པོའི་ནང་ ་གནས་པའམ། ི་ ་གནས་པ་གང་ཡིན་ཡང་། ངེད་ཅག་གི་དམིགས་འ ན་
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ནི་གཙ་བོའི་ གས་མཉེས་པ་འཐོབ་ ་དེའོ༎ ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་མི་ མས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ེགས་ འི་
མ ན་ ་མངོན་ཏེ། མི་རེ་རེར་རང་གི་ ོད་ ངས་བཟང་ངན་ ར་འ ས་ ་འཐོབ་པར་འ ར།

༡༡ ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ནི་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པས། གཞན་ཁ་ཏ་ ེད་པ་ཡིན། འོན་
ང་ངེད་ཅག་ ་ཡི་ ང་ ་གསལ་བོར་མངོན་པས། ོད་ཅག་གི་སེམས་ འང་གསལ་བོར་མངོན་པར་རེ་ ག་
ས་ཡོད། ༡༢ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ ར་ཡང་རང་ཉིད་འོས་ ོར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཚར་ངེད་ཅག་

གིས་ ེང་ན་བ ོད་པ་ ེད་ས་ཞིག་ཡོད་ན། ི་ ས་ལས་ནང་སེམས་ལ་བ ོད་པ་མི་ ེད་མཁན་དེ་ མས་ལ་
ལན་ཞིག་ཡོད་པར་ ས་པ་ཡིན། ༡༣ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་ ོས་པར་ ར་ན། དེ་ནི་ ་ཡི་ཆེད་ཡིན། གལ་ཏེ་ ལ་

ན་ ་གནས་ན། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ཡིན། ༡༤ ཱ་ཤི་ཀའི་བ ེ་བས་ངེད་ཅག་ལ་ ལ་མ་གནང་ ང་། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། མི་གཅིག་མི་ མས་ ི་ཚབ་ ་ ོངས་ན། མི་ མས་ཤི་བར་ངེད་ཅག་གིས་འདོད་པ་དང་། ༡༥ ཁོང་

ཉིད་མི་ མས་ ི་དོན་ ་ ོངས་པ་ནི། འཚ་བཞིན་པའི་མི་ མས་རང་གི་ཆེད་ ་གསོན་པ་མ་ཡིན་པར། ཁོ་
ཚའི་ཆེད་ ་ ོངས་ཤིང་ ར་གསོན་པའི་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་འཚ་དགོས་པར་བ ན། ༡༦ དེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་
ད་ནས་བ ང་། ི་ ལ་༼མ་ཡིག་ ། ས་པོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་དེ་དང་མ ངས།༽ལ་བ ས་ནས་མི་
ངོས་འཛན་པར་མི་ འོ༎ ི་ ལ་ལ་བ ས་ནས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཞལ་ངོ་འཚལ་ ོང་ཡང་། ད་ ་དེ་ ར་འཚལ་བར་མི་

། ༡༧ ་ཞིག་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ ་ཡོད་ན། ཁོ་ནི་གསར་ ་བཀོད་པའི་མི་ཡིན་ཏེ། ོན་ ི་དོན་ མས་འདས་ཏེ་
ཡོད་ཚད་གསར་ ་ བ་པ་ཡིན། ༡༨ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་
ངེད་ཅག་དང་ཁོང་མ ན་པར་ ས་པ་མ་ཟད། གཞན་ལ་ཁ་ཏ་ ས་ཏེ་ཁོང་དང་འཆམ་དགོས་ ལ་ ི་ལས་ཀ་
དེ་ངེད་ཅག་ལ་གནང་། ༡༩ འདི་ནི་ ་ཡིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་འཇིག་ ེན་པ་དང་རང་ཉིད་མ ན་པར་ ས་
ཏེ། ཁོ་ཚའི་ནོར་འ ལ་ཁོ་ཚའི་ ེང་ ་མ་བཞག་པར་མ་ཟད། མ ན་པར་ ེད་པའི་གནས་ གས་འདི་ངེད་
ཅག་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན། ༢༠ དེ་བས། ་ཡིས་ངེད་ཅག་བ ད་ནས་ ོད་ཚར་ཁ་ཏ་ ེད་པ་བཞིན། ངེད་ཅག་ ཱ་ཤི་
ཀའི་ཕོ་ཉར་ ར། ངེད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཚབ་ ས་ཏེ་ ོད་ཅག་ ་དང་མ ན་པར་རེ་བ་ ས། ༢༡ ་ཡིས་ཉེས་
པ་མེད་པ་༼མ་ཡིག་ ། ཉེས་པ་མི་ཤེས་མཁན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དེ། ངེད་ཅག་གི་ཚབ་ ་ཉེས་པ་དང་ ན་
པར་ ས་ནས། ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་གི་ནང་ ་ ་ཡི་ ང་བདེན་བ ར་རོ༎

༦ ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ལས་ ོགས་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ གས་ ེ་རང་དགར་དང་ ་ལེན་མི་
ང་ཞེས་ ལ་མ་ འོ༎ ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ད ེས་བཞེས་གནང་བར་རན་པའི་ཚ།

བདག་གིས་ ོད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་། ོག་ ོབ་པའི་ཉིན་མོར། ངས་ ོད་བ བས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ོས་
དང་། ད་ནི་ད ེས་བཞེས་གནང་བའི་ ས་དང་ ོག་ ོབ་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ༣ ངེད་ཅག་གིས་ ་བ་ཅི་བ བས་

ང་གཞན་ལ་གེགས་ ེད་མི་ ང་ ེ། དེ་ལས་ ོག་ན། ལས་ཀ་འདི་ལ་གཞན་ ིས་ ར་བ་འདེབས་པར་འ ར་
བས། ༤ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་རང་ཉིད་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ཡིན་པ་གསལ་བར་ ོན་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། བཟོད་པ་
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དང་། དཀའ་ཁག་དང་། ད ལ་ཕོངས་དང་། ག་བ ལ་དང་། ༥ ག་འདེབས་པ་དང་། བཙན་ ་འ ག་པ་
དང་། ོག་ ་བཟོ་བ་དང་། ལས་ལ་བ ོན་པ་དང་། མི་གཉིད་པ་དང་། ཟས་མི་བཟའ་བ་སོགས་བཟོད་དགོས་
ལ། ༦ ོད་གཙང་དང་། ཤེས་ཡོན་དང་། བཟོད་བ ན་དང་། བཀའ་ ིན་དང་། དམ་པའི་ གས་ལ་ ོགས་པ་
དང་། ཟོལ་མེད་ ི་གཅེས་སེམས་དང་། ༧ གནས་ གས་བདེན་པ་དང་། ་ཡི་མ ་ ས་དང་། ང་བདེན་ ི་གོ་
ཆས་ ས་ན་ཡོད་པར་ ་དགོས། ༨ གཟི་བ ིད་དང་། ངོ་ཚ་དང་། མིང་ངན་པ་དང་། མིང་བཟང་བོ་ མས་ནི་

་ ེད་ཅིག་ ་ ང་ཡང་། དེ་ནི་ག ང་ ང་ངོ་༎ ༩ གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པ་ ར་ ང་ཡང་། ན་ ིས་ཤེས་པར་
ས། ཤི་བ་དང་འ ་ཡང་གསོན་པོར་གནས། ཆད་པ་ཕོག་པར་ ང་ཡང་འཆི་བར་མི་འ ར། ༡༠ སེམས་ ོ་བ་

དང་འ ་ཡང་ ན་པར་དགའ་ ང་གིས་ཁེངས། ད ལ་ཕོངས་ ་ ང་ཡང་། མི་མང་པོ་ ག་པོར་བ ར། ཅི་
ཡང་མེད་པར་ ང་མོད་ཅི་ཡང་ཡོད་དོ༎

༡༡ ཀོ་རིན་ ་བ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་ ོགས་ ་ཁ་ ེས་ནས་ཡོད། སེམས་བ ངས་ནས་ཡོད།
༡༢ ོད་ཅག་ ་དོག་ ང་ངེད་ཅག་ལ་འ ེལ་བ་མེད། དེ་ནི་རང་གི་སེམས་དོག་པ་ལ་རག་ལས། ༡༣ ོད་ཅག་
གིས་ ང་སེམས་བ ངས་ཏེ་ངེད་ཅག་ལ་ ིན་ལན་གཞལ་ཆོག ངའི་གཏམ་འདི་ནི་རང་གི་ ་ལ་བཤད་ ིན་པ་
དང་འ འོ༎

༡༤ ོད་ཅག་དང་དད་སེམས་མེད་མཁན་ཚ་མཉམ་ ་ ོད་པ་མི་འོས་པས། གཉའ་ཤིང་གཅིག་འ ར་བར་
མ་ ེད། ང་བདེན་མི་ ོང་བ་དང་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་གཉིས་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད་དམ། འོད་དང་ ན་པ་
གཉིས་མཉམ་ ་གནས་ བ་བམ། ༡༥ ཱ་ཤི་ཀ་དང་པེལ་ལེ་ཨར་༼ པེལ་ལེ་ཨར་ནི་ ཱ་ཏན་ ི་མིང་གཞན༽ལ་
མ ན་ས་ཞིག་ཡོད་དམ། དད་སེམས་ཅན་དང་དད་སེམས་མེད་མཁན་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ༡༦ ་ཡི་གནས་
དམ་པ་དང་འ ་ ་ལ་འ ་ས་ཅི་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ནི་གཏན་ ་གནས་པའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པ་
ཡིན། དེ་ནི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་བ ད་ཅིང་། ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་འ ོ་འོང་ ེད་ ིན་
ཡོད། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ ་ ་འ ར་ལ། ཁོ་ཚ་ངེད་ཅག་གི་ ་འབངས་ ་འ ར་དགོས་ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་
ནོ༎ ༡༧ ཡང་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་ངེས་པར་དེ་དག་གི་ ོད་ནས་ཐོན་ཏེ། དེ་དག་དང་འ ལ་དགོས། མི་གཙང་
བའི་དངོས་པོས་མ་གོས་ན། བདག་གིས་ ོད་ཅག་དང་ལེན་ ། ༡༨ བདག་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཡབ་དང་། ོད་ཅག་
བདག་གི་ ་ ་མོར་འ ར་དགོས་ཞེས་ ན་ ས་པའི་གཙ་བོས་ག ངས་སོ༎

༧ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་ལ་དེ་ ་ འི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པས། རང་ཉིད་གཙང་བར་ ་
དགོས། ས་པོ་དང་ མ་ཤེས་ ི་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དོར་ཅིང་། ་ལ་མོས་ ས་བ ེད་དེ་དམ་པར་

འ ར་ ་འ ག་དགོས།
༢ ོད་ཅག་གིས་སེམས་བ ེད་ནས་ངེད་ཅག་དང་ ་ལོངས་ཤིག ངེད་ཅག་གིས་ ་ལའང་ ོང་རེག་ ་

བ ག་མ་ ོང་ལ། གཏོར་བ ག་གམ། མགོ་གཡོག་པ་སོགས་ ང་ ས་མ་ ོང་། ༣ ངས་འདི་ ར་ ་བ་ནི། ོད་
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ཅག་ལ་ཉེས་འགེལ་ ེད་པ་མིན། ངས་ ོད་ཚར་བཤད་ ོང་ ེ། ོད་ཅག་ནི་ ན་པར་ངའི་སེམས་ ་ཡོད་པས།
ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ེས་མཉམ་འཆི་ ེད་འདོད། ༤ ངས་ ིང་ ོབས་ཆེ་ཆེར་བ ེད་དེ་ ོད་ཚར་གཏམ་ ེད་
ིན་ཡོད་དེ། ང་ ོད་ཅག་གི་ ེན་ ིས་བ ོད་པ་མང་པོ་ ས་པས་སེམས་གསོ་ཐོབ། ངེད་ཅག་ནི་དཀའ་ ག་གི་
ོད་ འང་ཤིན་ ་ ིད།

༥ ོན་ཆད་ངེད་ཅག་ ཱ་ཀེ་དོན་ ་ ེབས་པའི་ཚ། ང་བོ་མི་བདེ་ཞིང་མཐའ་བཞིའི་ད ་མང་ལ། ི་
་འཐབ་འ ག་དང་ནང་ ་འཇིགས་པ་ཆེ། ༦ འོན་ ང་དཔའ་ མ་པའི་མི་ལ་སེམས་གསོ་གནང་མཁན་ ་

ཡིས་ཏི་ ་བ ད་ནས་ངེད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་གནང་། ༧ ཁོ་རང་ ེབས་པར་མ་ཟད། ཁོ་ལ་ ོད་ཅག་ལས་
ཐོབ་པའི་སེམས་གསོ་དེས་ངེད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་གནང་། ཁོས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་འ ན་དང་། ོ་བ་དང་།
ང་ལ་དགའ་བའི་སེམས་པ་སོགས་ང་ལ་བཤད་དེ། ང་རང་ ར་ལས་དགའ་ ་བ ག ༨ ངས་ ོན་ཆད་ཡི་གེ་

ིས་ནས་ ོད་ཚར་སེམས་ ལ་ ེད་ ་བ ག་པ་དེར། ེས་ ་ནོངས་འ ོད་པ་ ེས་ ང་ད་ ་ནོངས་པ་མེད་
དོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡི་གེ་དེས་ ོད་ཚར་སེམས་ ལ་ ེད་ ་བ ག་པ་ ད་ཅིག་ཙམ་ཡིན། ༩ ད་ ་ང་ཤིན་

་དགའོ༎ དེ་ནི་ ོད་ཚར་སེམས་ ལ་ ེད་ ་བ ག་པས་དགའ་བ་མ་ཡིན་པར། སེམས་ ལ་ལས་ ོད་ཚར་
ནོངས་འ ོད་ ེས་པ་དེ་ལ་དགའ་བ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་དགོངས་པ་ ར་སེམས་ ལ་ ས་ན། དོན་ཅི་
བ བ་ ང་ངེད་ཅག་ལས་ ོང་རེག་པར་མི་འ ར། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ གས་དགོངས་ ར་སེམས་ ལ་

ས་ན། འ ོད་པ་མེད་པའི་ནོངས་འ ོད་ ེས་ཏེ་ཐར་བར་འ ར། འོན་ ང་། འཇིག་ ེན་པའི་སེམས་ ལ་
ིས་མི་ མས་འཆི་ ་འ ག་ངེས། ༡༡ ོད་ ིས་ ོས་དང་། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ གས་དགོངས་ ར་སེམས་
ལ་ ས་པས། དེ་ནས་བ ང་བ ོན་པ་དང་། ཉེས་ ོན་མེད་པ་དང་། རང་ལ་ ང་བ་དང་། འཇིགས་པ་དང་།
ན་ག ང་དང་། དགའ་བ་དང་། ཉེས་ཆད་༼ཡང་ན། རང་ལ་ལེ་བདའ།༽སོགས་ཇི་འ འི་མང་པོ་ཞིག་ ེས་
ོང་ཨང་། འདི་དག་ལས་ ོད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་གཙང་བར་གནས་པ་གསལ་བོར་བ ན། ༡༢ ངས་ ོན་ཆད་
ོད་ཚར་ཡི་གེ་ ིས་ ང་། དེ་ནི་ ོང་རེག་མཁན་ཚའི་ཆེད་ ་ ིས་པ་མིན་ལ། ོང་རེག་ ་འ ག་མཁན་ཚའི་

ཆེད་ ་ ིས་པའང་མིན་པར། དེ་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་ ོད་ཅག་གིས་ང་ཚ་ཡིད་ལ་བ ང་བའི་དགའ་བ་མཚན་
པ་ཡིན། ༡༣ དེའི་ ིར། ངེད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་ཅིང་། སེམས་གསོའི་ ོད་ནས་ ོད་ མས་ ིས་ཏི་ འི་
སེམས་དགའ་ ་བ ག་པས། ངེད་ཅག་ ག་ ་དགའ་བར་ ར། ༡༤ ངས་ཏི་ འི་མ ན་ནས་ ོད་ཚར་བ ོད་
བ གས་ ས་ ང་། ངོ་གནོངས་དོན་ཅི་ཡང་མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་ཚར་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་
བདེན་པར་གནས་པ་ཇི་བཞིན། ངས་ཏི་ འི་མ ན་ནས་ ོད་ཚར་བ ོད་པ་ ས་པ་དེའང་བདེན་པར་གནས་
པ་ཡིན་ལ། ༡༥ ཏི་ ས་ ོད་ མས་ཁོའི་དབང་ ་ ར་ཅིང་། ཇི་ ར་ ག་ ག་འདར་འདར་ངང་ཁོང་ལ་ ེ་
ལེན་ ས་པ་དེ་ ན་ན། ཁོ་རང་ ར་ལས་ ང་ ོད་ཅག་ལ་དགའ་བར་ ར། ༡༦ ད་ ་དོན་ཅི་བ བ་ ང་ ོད་
ཅག་ལ་སེམས་ ར་ ེད་མི་དགོས་པས། ང་ནི་ཤིན་ ་དགའོ༎
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༨ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ་ཡིས་ ཱ་ཀེ་དོན་ ི་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ ིན་ ོད་ཚར་བ ོད་
པར་ ། ༢ ཁོ་ཚར་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ ་ཉམས་ལ་བ ག་པའི་ཚ། ར་བཞིན་ ོ་བས་ཁེངས་ཡོད། ཤིན་

་ད ལ་བའི་ ས་ འང་། ཁོ་ཚའི་ཞལ་འདེབས་འ ལ་བར་དགའ་བའི་ ོད་བཟང་དེ་ ར་ལས་གསལ།
༣ ངས་བདེན་དཔང་ ་ ས་པ་ཞིག་ནི། དེ་ནི་ཁོ་ཚས་རང་གི་ ས་པ་དང་བ ན་པ་ཡིན་ལ། ཐ་ན་ ས་པ་ལས་
བ ལ་ཡོད་ ང་ ིད་མོད། གང་ ར་ཁོ་ཚས་རང་མོས་ ོས་ཞལ་འདེབས་ ལ་བ་ཡིན། ༤ ཁོ་ཚས་ངེད་ཅག་
ལ། དམ་པ་དད་ ན་ཚར་ཞལ་འདེབས་འ ལ་བའི་ཚ་ན་དེའི་ནང་ ་ གས་པའི་ ལ་ཡོད་པར་ ིས་ཞེས་
ཡང་དང་ཡང་ ་ ་བ་ ས། ༥ ཁོ་ཚས་ཅི་ ས་པ་ མས་ནི་ངེད་ཅག་གི་རེ་བ་ ར་བ བས་པར་མ་ཟད། ་ཡི་

གས་དགོངས་ ར་རང་ཉིད་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བ་དང་། ངེད་ཅག་གི་དབང་ ་ཡང་ ར། ༦ དེའི་ ིར། ངས་ཏི་
་ལ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ མས་ ིང་ ེའི་དོན་བ བ་པ་དེ་འ བ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་བ ལ་བ་ཡིན། ༧ དད་

སེམས་དང་། ཁ་ ེ་དང་། ཤེས་ཡོན་དང་། ངེད་ཅག་གཅེས་སེམས་ ིས་བ ས་པ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
ང་ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ཚམ་པ་ཞིག་ ས་སོང་། མས་ ིང་ ེའི་ལས་དོན་འདིའི་ཐད་ འང་ཡིད་ཚམ་པ་

ཞིག་འ ང་ ་ གས། ༨ ངས་འདི་ ད་ ་བ་ནི་ ོད་ཚར་བ ོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ ི་དགའ་སེམས་ ིས་ ོད་
ཅག་གི་གཅེས་སེམས་བདེན་མིན་བ ག་པ་ཡིན། ༩ ོད་ཅག་གིས་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ིན་
ཤེས་པར་ ིས། ཁོང་ནི་ ོབས་འ ོར་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ད ལ་བོར་ ར། ོད་ཅག་ནི་
ཁོང་ཉིད་ད ལ་ཕོངས་ ་ ར་བ་ལ་བ ེན་ནས་ ོབས་འ ོར་ ན་པར་ ར། ༡༠ ངས་ལས་དོན་འདིར་བ ང་
བའི་ ་ ལ་ ོད་ཚར་བ ོད་ན། ོད་ཅག་ལ་ཕན་པར་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ལས་དོན་འདི་
ལག་ ་བ ར་ཞིང་སེམས་འ ན་འདི་བཅངས་ནས་ལོ་གཅིག་འགོར་བས། ༡༡ ད་ ་ལས་དོན་འདི་ བ་ན་འོས།
དེ་བ བ་པའི་སེམས་འ ན་ཡོད་ན། ོད་ཅག་གི་ ས་པ་བཞིན་ ་ བས་ཤིག ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་གིས་
ཅི་བ བ་འདོད་པའི་སེམས་ཡོད་ན། ད ེས་བཞེས་གནང་བར་འ ར་ཏེ། དེ་ནི་ཁོས་ཅི་ ས་པ་བཞིན་ད ེས་
བཞེས་གནང་བ་ལས་མི་ ས་པ་བཞིན་མིན་ནོ༎ ༡༣ ངས་ནི་གཞན་ཇེ་ཡང་ ་བཏང་ནས་ ོད་ཚ་ཐང་ཆད་ ་
འ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ༡༤ ཆ་ ོམས་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ཇི་ ར་ཆ་ ོམས་ ེད་དགོས་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་འ ོར་
བས་ཁོ་ཚའི་མི་འདང་ས་དེ་གསབ་དགོས། མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚའི་འ ོར་བས་ ོད་ཅག་གི་མི་འདང་ས་གསབ་
དགོས་པས། དེ་ ར་ ས་ན་ཆ་ ོམས་ཡིན། ༡༥ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ། མང་པོ་ཐོབ་ ང་ ག་པ་མེད། ང་ ་ཐོབ་

ང་མི་འདང་བ་མེད་ཅེས་པ་བཞིན་ནོ༎
༡༦ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ེ། ཁོང་གིས་ཏི་ འི་སེམས་བ ལ་ནས། ཁོས་ང་དང་འ ་བར་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་

་བ ོན་པ་བ ེད། ༡༧ ཁོས་ངའི་ངག་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ལ། དེ་མིན་རང་ཉིད་སེམས་གཏིང་ནས་ ོད་ཅག་གི་
ལ་ ་འ ོ་འདོད་པ་ཡིན། ༡༨ ངས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ ན་ ་ཞིག་ ང་བཏང་ཡོད། མི་དེ་ནི་འ ིན་བཟང་གི་
ེང་ནས་ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་བ ོད་བ གས་ཐོབ་ཡོད། ༡༩ དེ་ལས་གཞན་ད་ ང་ཁོ་ནི་ཆོས་ཚགས་ མས་
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ིས་བདམས་ཏེ། ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་འ ོ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ལ། ངེད་ཅག་ལ་བཅོལ་བའི་ཞལ་འདེབས་
འདི་འ ོར་ ་བ ག་ན་གཙ་བོ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས་པ་ཡིན་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་རང་མོས་ཡིན་
པའི་བསམ་པའང་ཤེས་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༠ དེ་ཡིས་ངེད་ཅག་གིས་ཞལ་འདེབས་བ ས་པ་མང་བས། གཞན་

ིས་ངེད་ཅག་གི་ ོན་འཚལ་བར་མི་ ེད་པ་ཡིན། ༢༡ ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ ང་ ། སེམས་ཞིབ་མོས་འོད་
དང་ ན་པའི་ ་བ་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ང་དེ་ ར་ ེད་དགོས། ༢༢ ངེད་ཅག་
གིས་ད་ ང་ ན་ ་གཞན་ཞིག་ ང་མངགས་ཡོད། མི་འདི་ནི་ ོ་སེམས་འཁོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་
དོན་གང་མང་གི་ ེང་ནས་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ོང་། ད་ ་ཁོ་ནི་ ོད་ཅག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་པས་ ོ་བ་ ག་པར་ ས་ཡོད། ༢༣ ཏི་ འི་ ོར་ ེང་ན། ཁོ་ནི་ངའི་ལས་ ོགས་ཏེ་མཉམ་ ་ ོད་ཅག་གི་
ཆེད་ ་ ེལ་ ིན་ཡོད། ན་ ་གཞན་དེ་གཉིས་ ི་ ོར་ ེང་ན། ཁོ་གཉིས་ནི་ཆོས་ཚགས་ ི་བང་ཆེན་པ་དང་།

ཱ་ཤི་ཀའི་གཟི་བ ིད་ཡིན། ༢༤ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོད་ཚའི་གཅེས་
སེམས་གསལ་བོར་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས་ལ། ངས་ ང་ ོད་ཅག་གི་བདེན་དཔང་ལ་བ ོད་པ་ ེད་དོ༎

༩ དད་ ན་པ་ཚར་ཞལ་འདེབས་འ ལ་བའི་ ོར་ལ། ངས་ ོད་ཚར་ཡི་གེ་འ ི་མི་དགོས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ོད་ཚ་དེ་ལ་མོས་པ་ངས་ཤེས་པས། ན་པར་ ཱ་ཀེ་དོན་པ་ མས་ ི་མ ན་ནས། ཨ་ཁ་ ཱ་བ་ མས་

ིས་ ་ ིག་ ས་ནས་ལོ་གཅིག་འགོར་ཟིན་ཞེས་ ོད་ཚར་བ ོད་བ གས་ ས་པ་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་གི་དགའ་
བ་དེས་མི་མང་པོ་ ལ་མ་ཐེབས། ༣ འོན་ ང་། ན་ ་དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་སར་བཏང་བ་ནི། ངའི་ངག་བཞིན་

ོད་ཅག་གིས་ ་ ིག་ཡག་པོ་ ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པས། ངེད་ཅག་གིས་དོན་དེའི་ ེང་ནས་ ོད་ཚར་བ ོད་
བ གས་ ས་པ་དེ་ ོང་བར་འ ོ་ ་འ ག་མི་ ང་། ༤ གལ་ ིད་ ཱ་ཀེ་དོན་པ་ཞིག་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
འོངས་ནས། ོད་ཅག་གིས་ ་ ིག་ ས་མེད་པ་མཐོང་ཚ། ངེད་ཅག་གི་ཡིད་ཆེས་པའི་ ལ་དེ་ངོ་གནོངས་སར་

ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་ངོ་གནོངས་པ་ནི་དེ་ལས་ ང་ ས་མ་དགོས། ༥ དེའི་ ིར། ངས་ ན་ ་དེ་དག་
ཐོག་མར་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་བཏང་ནས། ོན་ཆད་ཁས་ ངས་པའི་ཞལ་འདེབས་ ་ ིག་ ེད་ ་བ ག་པ་
ཡིན། དེ་ ར་ ོད་ཅག་གི་ཞལ་འདེབས་ནི་རང་མོས་ཡིན་པ་ལས། བཙན་ ིས་མིན་པ་གསལ་བོར་ ོན་དགོས།

༦ ང་ ་བཏབ་པས་ ང་ ་དང་། མང་པོ་བཏབ་པས་མང་པོ་བ འོ་ཞེས་པའི་གཏམ་འདི་ནི་བདེན་
པའོ༎ ༧ མི་རེ་རེས་རང་གི་སེམས་ ་གནས་པ་དེ་གཏོང་བ་ལས། རང་ཉིད་ ག་ལ་གཏོད་པ་དང་བཙན་ ེད་
མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་འདེབས་ ལ་བ་ལས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་དེར་ ་ གས་མཉེས་པ་ཡིན། ༨ ་ཡིས་

གས་ ེ་ ་ཚགས་ ོད་ཅག་ལ་མང་ ་གནང་ ེ། ོད་ཚར་ཅི་ཡང་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ེད་ཅིང་། དོན་
བཟང་གང་མང་བ བ་ ་འ ག་ངེས། ༩ དེ་ནི་ཞལ་ཆད་ ། ཁོས་ ་ནོར་ད ལ་བོ་ མས་ལ་ ིན་པར་བཏང་
ན། ཁོང་གི་ མས་སེམས་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ༎ ༡༠ ས་བོན་ནི་ཞིང་འདེབས་
མཁན་དང་། ཟས་ནི་དེ་བཟའ་མཁན་ ི་མི་ལ་ ེར་དགོས། ོད་ཅག་ལ་ས་བོན་མང་ ་ ེར་ཞིང་། མས་
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སེམས་ ི་འ ས་ ་བ ན་པར་ ། ༡༡ ོད་ཅག་ ོབས་འ ོར་དང་ ན་པར་ ར་ནས་གནང་ ིན་མང་ ་ ས་
ན། ངེད་ཅག་ལ་བ ེན་ནས་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་འ ར་བ་ཡིན། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་འདེབས་ ི་
ལས་ཀ་འདིས་དམ་པ་དད་ ན་ ི་མི་འདང་བ་གསབ་པར་མ་ཟད། ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་མཁན་ ི་མི་མང་ ་

ེལ་ངེས། ༡༣ ཁོ་ཚར་ཞལ་འདེབས་འདིའི་ ེང་ནས་བདེན་དཔང་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་
ཁས་ལེན་ཞིང་ཁོང་གི་འ ིན་བཟང་གི་ ེས་ ་ གས་ཏེ། ཁོ་ཚ་དང་མི་ མས་གནང་ ིན་མང་ ་ ས་པ་ཤེས་
པར་ ར་ནས། ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ་ངེས། ༡༤ ཁོ་ཚས་ ང་ ་ཡི་བཀའ་ ིན་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་
གསལ་བ་མཐོང་ནས། ོད་ཅག་ ག་ ་ ན་ཞིང་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་འ ར། ༡༥ ་ལ་

གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་བ ོད་མི་ཚར་བའི་གནང་ ིན་ཐོབ་བོ༎

༡༠ ཕོལ་ལོལ་ང་ནི་ ོད་ཅག་དང་ངོ་འ ད་ ས་ཁེངས་ ང་ ེད་མཁན་ཞིག་དང་། ོད་ཅག་གི་གམ་
་མེད་ ས་ ོད་ཚའི་ ེང་ལ་ ོབས་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཤིས་འཇམ་ལ་བ ེན་ནས་

ོད་ཚར་ཞི་བདེའི་ ལ་མ་ འོ༎ ༢ འགའ་ཞིག་གིས་ངས་ཤ་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ ་བ་ བ་པར་ མ་ཡོད་པས།
ངས་ ང་མི་འདི་དག་ལ་ ོབས་པར་བ ན་ནས་ ལ་ ག་གཏོང་དགོས་བར་བསམ་མོད། འོན་ ང་ང་ ོད་
ཚའི་གམ་ ་ཡོད་ ས་ ོབས་པ་དེ་འ ་ངོམ་ ་མི་འ ག་པར་ ། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ཤ་ ག་གི་ ོད་

་ ་བ་ བ་ ིན་པ་བདེན་ཡང་། ཤ་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ག ལ་འ ེད་མི་ ིད། ༤ ང་ཚའི་ག ལ་འ ེལ་ ེད་
ི་དམག་ཆས་ནི་ཤ་ ག་ལ་མི་གཏོགས་ ང་། ་ཡི་ ང་ ་ ས་པ་དང་ ན་ཏེ། ོང་བཙན་པོ་ མས་གཏོར་

བར་ ེད་པ་དང་། ༥ ངན་གཡོ་ ་ཚགས་དང་། མི་ མས་ ིས་ ་ཡི་འ ིན་ལས་བཟང་བོ་ཤེས་པར་གེགས་ ོ་
་འ ར་མཁན་ཐམས་ཅད་གཏོར་བར་འ ར། དེ་མིན་ངས་མི་ མས་ ི་སེམས་འ ོག་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ེས་ ་

འ ག་པར་ འོ༎ ༦ ོད་ཅག་ཡོངས་ ་ ེས་ལ་ གས་ ེས། ེས་ ་མི་ གས་པ་ མས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་
ངས་ ་ ིག་ ས་ཡོད།

༧ ོད་ཅག་གི་མིག་མ ན་ན་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནར་ ་བ་ཡིན་ནམ། ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ ཱ་ཤི་ཀར་
གཏོགས་ མ་ན། ཁོས་བསམ་གཞིགས་ལེགས་པོར་གཏོང་འོས། ཁོ་རང་ཇི་ ར་ ཱ་ཤི་ཀར་གཏོགས་པར་ ར་ན།
ངེད་ཅག་ ང་དེ་ ར་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཏོགས་དགོས། ༨ གཙ་བོས་ང་ཚར་གནང་བའི་དབང་ཆ་དེ་ནི། ོད་ཅག་
འགོད་པ་ལས་ ོད་ཅག་ ོག་ ེད་མ་ཡིན། ངས་དབང་ཆ་དེ་ལ་ ང་ཙམ་བ ད་ ང་ངོ་གནོངས་མི་དགོས།
༩ ངས་དེ་ ར་བཤད་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་ངས་འ ིན་ཡིག་ ིས་པ་ནི། ོད་ཚར་འཇིགས་ ལ་ ེད་ཡིན་ནོ་

མ་པ་དེ་འགོག་ ིར་ཡིན། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ཁོའི་འ ིན་ཡིག་ནི་ བ་ཅིང་
བཙན་པོ་ཞིག་འ ག འོན་ ང་ཁོ་ལ་ ག་ན། ག གས་ ོབས་ཉམ་ ང་ཞིང་ ད་ཆ་ཐ་ཤལ་བཤད་མཁན་ཞིག་
གོ་ཟེར། ༡༡ དེ་ མས་ ིས་བསམ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ངེད་ཅག་དེ་ ་མེད་ ས་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་ཅི་ ར་ ིས་པ་
བཞིན། ངོ་ གས་ ས་ ་བ་ཡང་དེ་ ར་བ བ་པར་འ ར།
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༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་འོས་ ོར་ ེད་མཁན་ མས་དང་བ ར་བར་མི་ ་ ེ། དེ་
དག་གིས་རང་ཉིད་ ིས་རང་ཉིད་བཅལ་ཅིང་། རང་ཉིད་རང་ལ་བ ར་བས་ ོ་དམན་པའོ༎ ༡༣ ངེད་ཅག་ནི་
བ ོད་པ་ཆེ་ཆེར་ ེད་པར་མི་ ོ་བར། ་ཡིས་ང་ཚར་གནང་བའི་ བ་ ོངས་ ་ ོད་ཅག་ ང་གནས་པ་ཡིན།
༡༤ འགའ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ བ་ཁོངས་དེར་མེད་ཟེར་ཡང་། ངེད་ཅག་རང་གི་ བ་ཁོངས་དེ་ལས་འདས་
མེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ ་མོ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་འ ོར་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་བ གས་
སོ༎ ༡༥ ངེད་ཅག་གིས་གཞན་ ི་ངལ་ ོལ་ ི་འ ས་ ར་བ ེན་ནས་ཡོངས་ ་བ ོད་པར་མི་ ། འོན་ ང་།

ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་གོང་ ་འཕེལ་བའི་ཚ་ན། ངེད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ས་མཚམས་དེ་ ོད་ཅག་ལ་བ ེན་
ནས་ ་བ ེད་ བ་པ་དང་། ༡༦ ོད་ཅག་མ་ཡིན་པར་ ལ་གཞན་ ་འ ིན་བཟང་ ོག་ བ་པར་རེ་ ོས་ ས་
ཡོད། དེ་ནི་གཞན་ ི་ ལ་ཁོངས་ནས་དེས་བ བས་ཟིན་པའི་ལས་དོན་ལ་བ ོད་པ་མ་ཡིན། ༡༧ འོན་ ང་།
བ ོད་པར་ ་བ་དེ། གཙ་བོ་ལ་བ ས་ནས་བ ོད་པར་ ། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད ེས་བཞེས་ཐོབ་པ་དེ་རང་
གིས་བ ོད་པ་མ་ཡིན་པར། གཙ་བོས་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༡ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ན་ གས་འདི་ཙམ་ ་ཡངས་ ་གཏོང་རོགས། ང་མོར་བཤད་ན། ོད་ཅག་
གིས་ང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ངོ་༎ ༢ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ེས་པའི་ངའི་ཞེ་ ང་དེ་ནི། ་ཡི་ཞེ་ ང་

དང་འ ་བ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ངས་ ོད་ཅག་ལ་ ོ་ག་ཞིག་ ད་པ་ ེ། ོད་ཅག་ནི་ ངས་ཤིང་
གཙང་བའི་གཞོན་ ་མ་ཇི་བཞིན་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ལ། ༣ ངས་ ལ་ ི་གཡོ་ ས་ཧ་ ཱ་བ ས་པ་དང་འ ་བར།

ོད་ཅག་གི་སེམས་ངན་པའི་ལམ་ ་ གས་ནས། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ལ་བའི་ ངས་གཙང་གི་སེམས་དེ་མེད་པར་
དོགས། ༤ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ང་ཚས་བ གས་པའི་ཡེ་ ་ ཱ་ཡིན་པའི་ཡེ་ ་ཞིག་བ གས་པའམ། ོད་ཅག་
ལ་འཕོས་པའི་ གས་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ གས་ཉིད་ཅིག་འཕོས་པའམ། ོད་ཅག་ལ་ཐོབ་པའི་འ ིན་བཟང་མ་
ཡིན་པའི་འ ིན་བཟང་ཞིག་ཐོབ་ན། ོད་ཅག་གིས་དེ་ཡང་དང་ ་ལེན་པར་ ེད།

༥ ངའི་སེམས་ ། ང་ནི་ ་ཚབ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལས་ ང་ཟད་ ང་མི་དམན་པར་སེམས། ༦ ངའི་ ད་ཆ་
ནི་དམན་ཡང་། ངའི་ཤེས་ཡོན་དམན་མི་ ིད། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་དོན་གང་གི་ ེང་ནས་ ང་མི་ མས་ལ་
བ ན་ ོང་ངོ་༎ ༧ ངས་ ་ཡི་འ ིན་བཟང་ ོད་ཚར་གང་དགར་གནང་ཞིང་། རང་ཉིད་ཉམ་ ང་ ར་བ ད་
དེ་ ོད་ཚ་མཐོ་ ་བཏེགས་ན། དེ་ཡང་ངའི་ཉེས་པ་ཡིན་ནམ། ༨ ངས་ཆོས་ཚགས་གཞན་ལ་ ོང་རེག་ ་བ ག་
ཡོད་དེ། ཁོ་ཚ་ལས་ཕོགས་ ངས་ཏེ་ ོད་ཚར་ལས་ཀ་ ེད་ ིན་ཡོད། ༩ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་ང་ལ་ཅི་ཆད་ན།

ོད་ཅག་ལས་མི་གཅིག་ ང་ ག་ལ་ ར་མ་ ོང་། ང་ལ་ཅི་ཆད་ན་ ཱ་ཀེ་དོན་ ི་ ན་ ་ཚས་གསབ་པ་ཡིན།
ངས་ ་བ་ཅི་བ བས་ ང་གཟབ་གཟབ་ ས་པ་ཡིན་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་གཟབ་གཟབ་ ེད་ངེས་པས། ནམ་
ཡང་ ོད་ཅག་ ག་ལ་ ོར་མི་ ིད། ༡༠ ཱ་ཤི་ཀའི་ག ང་ ང་དེ་ངའི་ཁོང་ན་ཡོད་པས། ཨ་ཁ་ ཱའི་ ད་ ་ ས་

ང་ངའི་རང་བ ོད་འདི་འགོག་པར་མི་ ས། ༡༡ ཅིའི་ ིར་རམ། ང་ ོད་ཚར་མི་དགའ་བས་ཡིན་ནམ། འདི་ ་
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ཡིས་མ ེན་ནོ༎
༡༢ ངས་ད་ ་ བ་ ིན་པ་ མས་མ་འོངས་པར་ཡང་བ བ་པར་འ ར། གོ་ བས་འཚལ་མཁན་ མས་ ི་

གོ་ བས་བ ག་ནས། ཁོ་ཚས་བ ོད་ ིན་པའི་ ་བ་དེའི་ ེང་ནས་ ང་ངེད་ཅག་དང་འ ་བ་ཙམ་ ེད་ངེས།
༡༣ མི་དེ་དག་ནི་ ་ཚབ་པ་ ན་མ་ ེ། གཡོ་ ་ཆེ་ཞིང་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ཡིན་ ལ་ འོ༎ ༡༤ དེ་ལ་ངོ་མཚར་

་མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཏན་ ིས་ ང་རང་ཉིད་འོད་གསལ་ ི་ཕོ་ཉ་ཡིན་ ལ་ ེད། ༡༥ དེ་བས། ཁོའི་
གཡོག་པོས་ ང་ མས་ ིང་ ེ་ ན་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་ ་བ ་ཡང་། དེ་ནི་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ། ཁོ་
ཚའི་མ ག་འ ས་ ང་ཁོ་ཚའི་ ོད་ལམ་དང་མ ན་པར་ངེས།

༡༦ མི་ མས་ ིས་ང་ ན་པོ་ཞིག་ ་བ ི་མི་ ང་ཞེས་ཡང་གཅིག་འཆད་པར་ ། དེ་ ར་བ ས་ ང་། ང་
རང་ ན་པོ་ཞིག་ ་བ ིས་ནས་དང་ལེན་ ས་ཏེ། ང་ལ་རང་བ ོད་ ང་ཙམ་ ེད་ ་ གས་ཤིག ༡༧ ངས་
བཤད་ ིན་པ་འདི་གཙ་བོ་འོང་ ་བ ར་ནས་བཤད་པ་མ་ཡིན་པར། ན་པོ་ཞིག་དང་འ ་བར་ ིང་ ོབས་
ཆེན་པོས་རང་བ ོད་ ེད་པ་ཡིན། ༡༨ འགའ་ཞིག་གིས་ཤ་ ག་ལ་བ ེན་ནས་རང་བ ོད་ ེད་ ིན་ཡོད་པས།
ངས་ ང་རང་བ ོད་ འོ༎ ༡༩ ོད་ཅག་ནི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ཡིན་པས། ན་པོར་སེམས་ནས་བཟོད་ ོམ་

་རོགས། ༢༠ གཞན་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ ན་ ་བཀོལ་བའམ། ོད་ཅག་ ར་མིད་ ས་པའམ། ོད་ཅག་
བཙན་བ ང་ ས་པའམ། ོད་ཅག་ལ་བ ས་ ོད་ ས་པའམ། ོད་ཅག་ལ་འ མ་ ག་ག ས་པ་སོགས་ཅི་

ས་ ང་། ོད་ཅག་གིས་དེར་བཟོད་ ོམ་ ེད་ བ། ༢༡ ངས་འདི་ ར་ ་བ་ནི་རང་ལ་ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། ོན་
ཆད་ངེད་ཅག་ནི་གཉོམ་ ང་ཞིག་ ་ ང་ངོ་༎ ཡིན་ནའང་། ་ཞིག་དེའི་ ེང་ནས་དཔའ་ན།༼ ན་གཏམ་
ཞིག་བཤད་ན།༽ང་ཡང་དཔའ་བོ་ཡིན། ༢༢ ཁོ་ཚ་ནི་ཨིབ་རི་བ་ཡིན་ནམ། ང་ཡང་ཡིན། ཁོ་ཚ་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་
ཡིན་ནམ། ང་ཡང་ཡིན། ཁོ་ཚ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཡང་ཡིན། ༢༣ ཁོ་ཚ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་
གཡོག་པོ་ཡིན་ནམ།༼ངས་ ོ་གཏམ་ཞིག་འཆད་པར་ །༽ང་ཡང་ཡིན། ངས་ནི་ཁོ་ཚ་ལས་ ག་བ ལ་མང་པོ་

ངས་ཤིང་བཙན་ ་ཐེངས་མང་ ད། ག་གི་ཆད་པ་ ི་མོ་ཕོག་ ེ་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཡང་ཐེངས་འགར་ ང་།
༢༤ ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ཐེངས་ ར་ ག་གིས་ཆད་པ་བཅད་ཅིང་། ཐེངས་རེ་རེར་ ག་བཞི་བ ་ག ས་ཤིང་
དེ་ལས་གཅིག་རེ་མ་གཏོགས་འ ི་མ་ ོང་། ༢༥ ད ག་པས་ཐེངས་ག མ་ལ་ག ས་ཤིང་ ོ་ཡིས་ཐེངས་གཅིག་
ལ་བ ང་། ཐེངས་ག མ་ལ་ ་ཞིག་པ་དང་འ ད་དེ་ཉིན་མཚན་གཅིག་ལ་ ་མཚའི་ ོང་ ་ ས་ ོང་། ༢༦ དེ་
རིང་ལམ་ཐག་རིང་བོར་ཐེངས་མང་སོང་ནས། ་ཆེན་པོའི་ཉེན་ཁ་དང་། ཇག་ ན་ ི་ཉེན་ཁ་དང་། རང་ ེའི་
ཉེན་ཁ་དང་། ི་ ེའི་ཉེན་ཁ་དང་། མཁར་ནང་གི་ཉེན་ཁ་དང་། ཐང་ ོང་གི་ཉེན་ཁ་དང་། ་མཚའི་ ོང་གི་
ཉེན་ཁ་དང་། ན་ ་ ས་མའི་ཉེན་ཁ་སོགས་ལ་འ ད་ ོང་བར་མ་ཟད། ༢༧ ངལ་ བ་དང་ ག་བ ལ་ ིས་
གཟིར་ཏེ་ཐེངས་མང་པོར་གཉིད་མ་ གས་པ་དང་། ོགས་ ོམ་ལ་འ ད་ ང་ཐེངས་མང་པོར་ཟས་མ་རེག་པ།

ང་ཡང་ ས་གཅེར་ ར་ ས་པ་སོགས་དང་འ ད་ ོང་། ༢༨ ིའི་དོན་འདི་དག་ལས་གཞན། ད་ ང་ཆོས་
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ཚགས་ མས་ ི་ཆེད་ ་སེམས་ ལ་ ས་པའི་ ར་བོས་ ན་པར་ང་རང་མནན་ནས་ཡོད། ༢༩ ་ཞིག་གཉོམ་
པོར་ ར་ན། ང་རང་གཉོམ་པོར་མི་འ ར་རམ། ་ཞིག་འ ེལ་ན་ང་རང་སེམས་མི་འཚབ་བམ། ༣༠ ངས་རང་
ལ་བ ོད་དགོས་ན། ང་གཉོམ་པོར་ ར་བའི་དོན་དེ་ལ་བ ད་པས་ཆོག་གོ། ༣༡ ནམ་ཡང་བ ོད་པར་འོས་པའི་
གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཡབ་ ་ཡིས་ངས་ ན་མི་གཏམ་པ་མ ེན་ནོ༎ ༣༢ ད་མེ་སེག་ ་ ལ་པོ་ཨ་རེ་ཏའི་ ི་ བ་ ོན་
པོས་ད་མེ་སེག་མཁར་བ ོར་ཏེ། ང་འཛན་པར་བ མས་ ང་། ༣༣ ེ་བོའི་ནང་ ་བཞག་ ེ་ ེ ་ ང་ལས་ ིར་
བཏོན་ཅིང་། མཁར་ ང་ལས་མར་ད ངས་ཏེ། ཁོའི་ལག་འོག་ནས་ཐར་ ་བ ག།

༡༢ ངས་རང་བ ོད་ ས་ན་ཕན་ཐོགས་མེད་ ང་། ཐབས་ཟད་པར་ ར་བ་ཡིན། ད་ ་ངས་གཙ་བོས་
ཞལ་བ ན་པ་དང་ཁོང་ལས་ ོ་ ེད་ཐོབ་ ལ་བཤད་པར་ ། ༢ ངས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ན་ཡོད་པའི་མི་

ཞིག་ངོ་ཤེས་ཤིང་། ཁོ་རང་ལོ་བ ་བཞིའི་ ོན་ལ་གནམ་རིམ་པ་ག མ་ ི་ཡང་ ེང་ ་ ེར། ཁོ་རང་ ས་པོའི་
ནང་ན་ཡོད་ ིད་ ང་། ངས་མི་ཤེས། ཁོ་རང་ ས་པོའི་ ི་ན་ཡོད་ ང་ ིད་མོད། ངས་དེ་ཡང་མི་ཤེས། དེ་ནི་

་ཁོ་ནས་མ ེན་ནོ༎ ༣ ངས་མི་དེ་ངོ་ཤེས་ ང་། ཁོ་རང་ ས་པོའི་ནང་ངམ་ ི་གང་ན་ཡོད་པ་མི་ཤེས། དེ་ནི་ ་
ཁོ་ནས་མ ེན་ནོ༎ ༤ ཁོ་རང་དགའ་བའི་ཚལ་ ་ ེར་ནས། མིས་ ་བར་མི་ ས་པའི་ ོག་ ར་ ི་ ད་ཆ་ཞིག་
ལ་ཉན་ ིན་ཡོད། ༥ མི་དེ་ངས་བ ོད་དགོས། འོན་ ང་། ངས་རང་གི་གཉོམ་ས་དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་བ ོད་
པར་མི་ ེད། ༦ ངས་རང་ཉིད་བ ོད་པར་འདོད་ ང་དེ་ནི་ ོ་ གས་ཤིག་མ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་བདེན་
གཏམ་ ་བ་ཡིན། འོན་ ང་ངས་བ ོད་པར་མི་ ་ ེ། འགའ་ཞིག་གིས་ང་རང་གོང་ ་བ ར་ ེད་ཅིང་། གོང་

་བ ར་བ་དེ་ཡང་ངའི་ ས་ ེང་ནས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ མས་ལས་བ ལ་ཡང་ ིད་པ་དང་། ༧ ད་ ང་
ང་ལ་ ོ་ ེད་ ་ན་མེད་པ་ཐོབ་ ེ། ང་ ལ་ཆེ་ ་འ ོ་ཡང་ ིད། དེ་བས། ངའི་ང་ ལ་ཆེ་ ་མི་འ ོ་བའི་ ིར་

། ངའི་ ས་ ེང་ ་ཚར་མ་ཞིག་ ག་ཅིང་། དེ་ནི་ ཱ་ཏན་ ི་གཡོག་པོ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ ོལ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན།
༨ དོན་དེའི་ ིར་ ། ངས་གཙ་བོ་ལ། ཚར་མ་འདི་ང་དང་འ ལ་ ་ གས་ཤིག་ཅེས་ཐེངས་ག མ་ལ་ ་བ་ ས་

ང་། ༩ ཁོང་གིས་ང་ལ། ོད་ལ་ངའི་ གས་ ེ་ ིས་ཆོག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་གི་མ ་ ས་ནི་ ་ཞིག་
གཉོམ་པོར་ ར་ཚ་ཡོངས་ ་མངོན་ བ་ཅེས་ག ངས། དེ་བས། ཱ་ཤི་ཀའི་མ ་ ས་ ིས་ང་ལ་མགོན་ བས་
མཛད་ ིར། ངས་ནི་རང་གི་གཉོམ་ས་དེ་ལ་བ ོད་པར་མོས། ༡༠ ཱ་ཤི་ཀའི་མགོན་ བས་ ི་དབང་གིས་ངས་ནི་
གཉོམ་ ང་དང་། བ་ཚད་དང་། དཀའ་ ག་དང་། བཙན་པོ་དང་། ག་བ ལ་སོགས་དང་ ་ལེན་པར་ ས་
ཏེ། ང་ནི་ནམ་ཞིག་གཉོམ་པོར་ ར་ཚ། དེ་ ས་ ོབས་དང་ ན་པར་འ ར་རོ༎

༡༡ ང་ ན་པོར་ ར་བ་ནི། ོད་ཅག་གིས་བཙན་ ིས་དེ་ ར་བཏང་བ་ཡིན། ིར་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་
བ ོད་བ གས་ ས་ན་འ ིག་ ེ། ང་ནི་ཆེན་པོ་ཞིག་མིན་ཡང་། དོན་གང་གི་ ེང་ནས་ ང་ ་ཚབ་པ་ཆེན་པོ་
དེ་དག་གི་འོག་ ་མེད། ༡༢ ངས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་བཟོད་པ་ཅི་ཡང་ ོམ་ ིན་ཡོད། ངོ་མཚར་བའི་ ས་དང་།
ཡ་མཚར་བའི་འ ིན་ལས་དང་། མ ་ ས་ ད་པར་བ་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་ ་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ གས་
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ོན་ ིན་ཡོད། ༡༣ ངས་ ོད་ཅག་ཕོགས་ ི་ཆ་ནས་དཀའ་ལས་ལ་མ་གཏད་པ་འདི་ལས། ོད་ཅག་ཆོས་ཚགས་
གཞན་མི་དོ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ི་ ོམས་མིན་པའི་དོན་འདིའི་ཆ་ནས། ོད་ཅག་གིས་ང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་
རོགས།

༡༤ ད་ ། ང་ཐེངས་ག མ་པར་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོང་ ིས་ཡོད་ལ། ོད་ཅག་དཀའ་ལས་ལ་གཏོད་པར་
ཡང་མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་ཅག་འདོད་པ་ལས་ ོད་ཅག་གི་ ་ནོར་འདོད་པ་མིན། ས་རང་གི་
ཕ་མ་ལ་ ་ནོར་གསོག་པ་མི་འོས་ ང་། ཕ་མས་ འི་ཆེད་ ་ ་ནོར་གསོག་དགོས། ༡༥ ངས་ ོད་ཚའི་ མ་ཤེས་

ི་ཆེད་ ་ ་ གས་བཀོལ་བར་འདོད་ ང་། ངས་ ོད་ཚར་ཇི་ ར་གཅེས་ན་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་གཅེས་པ་དེ་
ར་ ང་ ་ ིན་པ་ཅི། ༡༦ བ ར་ཞོག ངས་ ོད་ཅག་དཀའ་ལས་ལ་མ་གཏད་ ང་། ོད་ཅག་ལས་འགའ་

ཞིག་གིས་ངས་གཡོ་ ར་ ོམ་ཞིང་། ོད་ཅག་བ འོ་ཞེས་ཟེར། ༡༧ ངས་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་མངགས་པའི་མི་
དེ་ མས་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ཅག་ལས་ཁེ་བཟང་ ངས་ ོང་ངམ། ༡༨ ངས་ཏི་ ་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་བཏང་བ་
དང་། ན་ ་གཞན་དེ་ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བཏང་བ་ཡིན། ཏི་ ས་ ོད་ཅག་ལས་ཁེ་བཟང་ ངས་སམ། ངེད་
ཅག་གིས་ ་བ་ཅི་བ བས་ ང་སེམས་༼ཡང་ན། སེམས་ཉིད།༽གཅིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་བ་གཅིག་མ་ཡིན་ནམ།

༡༩ ོད་ཅག་གིས་ད་ འི་བར་ ། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་མ ན་ ་རང་ཉིད་ལ་དག་འ ད་ ེད་པ་རེད་
མ་ཡོད། ངེད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་ ་ཡི་ ང་ ་ ད་ཆ་ ་བཞིན་ཡོད། ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་

པ། དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ོད་ཅག་ ེད་ ིང་ ེད་པའི་ཆེད་ འོ༎ ༢༠ ང་ནི་ང་ ར་ལོག་པའི་ཚ་ན།
ོད་ཅག་ངའི་སེམས་འ ན་དང་མི་མ ན་པར་ ར་འ ག་ མ་ནས་འཇིགས་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ ང་

ང་ ོད་ཚའི་སེམས་འ ན་དང་མི་མ ན་པར་ ར་འ ག་པར་མཐོང་ངོ་ མ། དེ་མིན་འ ག་ཟིང་དང་། ག་
དོག་དང་། ཞེ་ ང་དང་། ཤོག་ཁག་དང་། ར་འདེབས་དང་། ཁ་འ ག་དང་། ང་ ལ་དང་། ོག་འཛང་སོགས་
མང་བར་འཇིགས། ༢༡ ང་ ེབས་པའི་ཚ་ན། ངའི་ ་ཡིས་ང་ ོད་ཅག་གི་མ ན་ནས་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་ངེས་
ལ། ཡང་མི་མང་པོས་ནོར་འ ལ་བཟོས་པ་དང་། གཡེམ་ལ་ གས་པ་དང་། ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། འ ོན་
མར་ ར་ ང་འ ོད་བཤགས་མི་ ེད་པས། ངའི་སེམས་ ོ་བར་འ ར་རོ༎

༡༣ འདི་ནི་ང་ཐེངས་ག མ་པར་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་འོང་བར་ ོམ་པ་ཡིན་ལ། ད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་
མི་གཉིས་ནས་ག མ་ ི་ངག་གི་བདེན་དཔང་ལ་བ ེན་ནས་ཚད་ ན་ཡིན་པར་གཏན་འབེབ་ ེད་

དགོས། ༢ ོན་ཆད་ངས་ ོད་ཚར་བཤད་ ོང་ངོ་༎ དེ་གང་ཞེ་ན། ཐེངས་གཉིས་པར་ ོད་ཅག་དང་འ ད་ ས།
ཉེས་པ་བསགས་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་ མས་ལ། ང་ ར་ལོག་ན། ོད་ཅག་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ིད་ཅེས་
བཤད་པ་ཡིན། ད་ནི་ངས་ ོད་ཚར་ ར་ཡང་དེ་ ད་ཟེར་མི་ ིད། ༣ ོད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀས་ངའི་ཁོང་ནས་
ག ང་བ ོད་པའི་བདེན་དཔང་འཚལ་ ིན་ཡོད་པས། ངས་ ོད་ཅག་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ིད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ནས་གཉོམ་པོ་ཞིག་ཡིན་མི་ ིད་དེ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་མ ་ ས་དང་ ན་
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པ་ཡིན། ༤ ཁོང་ནི་གཉོམ་ ང་ཡིན་པས་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ང་ཡང་། ་ཡི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས་ད་
ང་འཚ་བཞིན་ཡོད། ངེད་ཅག་ ང་འདི་ ར་གཉོམ་ ང་ཡིན་ཡང་། ་ཡིས་ ོད་ཚར་མ ་ནས་བ ན་པ་

དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་འཚ་བར་འ ར། ༥ ོད་ཅག་གིས་ ན་ ་རང་ཉིད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་
མེད་བ ་དགོས་ལ། རང་ཉིད་ ི་ཉམས་ཚད་ལའང་བ ག་དགོས། ོད་ཅག་ནི་འདོར་ ་བ་དེ་མིན་ན། ཡེ་ ་

ཱ་ཤི་ཀ་ ོད་ཅག་གི་ཁོང་ན་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༦ ངའི་རེ་ ོས་ ེད་ས་ནི། ོད་ཅག་གིས་ང་
ཚ་འདོར་བར་ ་བ་དེ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། ༧ ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་ ་བ་ ས་ནས། ོད་ཅག་གིས་ ་ངན་
གཅིག་ ང་མི་ལས་པར་འབད་ ིན་ཡོད། འདི་ནི་ངེད་ཅག་ད ེས་བཞེས་གནང་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་ངོམ་པ་མ་
ཡིན་པར། ོད་ཅག་གི་ ོད་ལམ་ ང་བོ་ ་ ་དེ་ཡིན་པས། གཞན་ ིས་ངེད་ཅག་འདོར་ཡང་དོར་ ་ གས་
ཤིག ༨ ངེད་ཅག་གིས་ནམ་ཡང་བདེན་དོན་འགོག་མི་ ང་བར། བདེན་དོན་ ོང་དགོས་པ་ཡིན། ༩ ངེད་ཅག་
གཉོམ་ཞིང་ ོད་ཅག་ ོབས་དང་ ན་ཡང་། ངེད་ཅག་དགའ་བ་དང་། ང་ཚའི་རེ་བ་ནི་ ོད་ཅག་མི་བཟང་བོ་
ཞིག་ ་ ་དེ་ཡིན། ༡༠ དེ་བས། ང་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ ་མ་ ེབས་ ོན་ལ་ཡི་གེ་འདི་ ོད་ཚར་ ིས་པ་ཡིན། དེ་
ནི་ང་ ོད་ཅག་དང་འ ད་པའི་ཚ། གཙ་བོས་ང་ལ་གནང་བའི་དབང་ཆ་བཙན་པོ་དེ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་མི་
བཀོལ་བའི་ཆེད་ ་ ེ། དབང་ཆ་འདི་ནི་ ེད་ཅག་ ོང་ ེད་ལས་ ེད་ཅག་ ོག་ ེད་མ་ཡིན་ནོ༎

༡༡ ད་ ང་ ད་ཆ་ཞིག་ཡོད། ན་ ་ མས་དགའ་བར་ཤོག མི་བཟང་བ་ཞིག་ ་དགོས། སེམས་གསོ་འཐོབ་
དགོས། སེམས་གཅིག་ ་བ ིལ་དགོས། ཕན་ ན་མ ན་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། མས་ཤིང་ཞི་བདེའི་ངོ་བོར་
གནས་པའི་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་འ ར།

༡༢ ོད་ཅག་གིས་དམ་པའི་མ ་ ར་ནས་འཚམས་འ ི་ ེད་ ས། ངེས་པར་ ་ཕན་ ན་དབར་གཙང་
དགོས། ༡༣ དད་ ན་པ་ ན་ ིས་ ོད་ཚར་འཚམས་འ ི་ ། ༡༤ གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་དང་། ་ཡི་

ིང་ ེ་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ལ་མ་ནམ་ཡང་ ོད་ཅག་དང་མི་འ ལ་བར་ཤོག། ༎



ག་ལད་ ཱ་པར་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག

༡ ་ཚབ་པར་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ་ང་དང་།༼མི་ལས་ ང་བ་མིན་ལ། མི་ལ་བ ེན་པའང་མིན་ཏེ། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
ཀ་དང་། ཁོང་ཉིད་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་མཁན་ཡབ་ ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན།༽ ༢ དེ་མིན་ང་

དང་མཉམ་ ་གནས་པའི་ ན་ ་ མ་པས། ག་ལད་ ཱའི་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་ཡི་གེ་འདི་ ིས་པ་ཡིན། ༣ ཡབ་
་དང་། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ གས་ ེ་དང་། ཞི་བདེ་ ོད་ཅག་ལ་དབང་བར་ཤོག ༤ ཱ་ཤི་

ཀས་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ ་ཡི་དགོངས་དོན་ ར། ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པའི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་དོར་ཏེ། ངེད་ཅག་ ག་
ཉེས་ ི་ ས་རབས་འདི་ལས་བ བས་པར་མཛད། ༥ ་ ས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ཤོག ཨ་མེན།

༦ ོད་ཅག་འདི་འ འི་མ ོགས་པོར་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ིན་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཅག་འབོད་མཁན་དེ་
དང་ ལ་ནས། འ ིན་བཟང་གཞན་པའི་ ེས་ ་ གས་པ་ལ་ང་ངོ་མཚར་རོ༎ ༧ དེ་ནི་འ ིན་བཟང་མ་ཡིན་
ཏེ། འགའ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ད ག་ཆེད་དང་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་ལ་ལོག་བཤད་ ེད་ ིར་བཅོས་པ་ཙམ་
ཡིན། ༨ ངེད་ཅག་གམ་ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ཕོ་ཉ་སོགས་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཚར་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་དེ།
ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་དང་མི་གཅིག་ན། དེ་ལ་དམོད་པར་འོས། ༩ ངེད་ཅག་གིས་

ོན་ཆད་བཤད་ཟིན་ལ། ད་ ་ཡང་འཆད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་
ཤིང་། དེ་ ོད་ཅག་གིས་དང་ ་ ངས་པ་དེ་དང་མི་གཅིག་ན། དེ་ལ་དམོད་པར་འོས།

༡༠ ངས་ད་ ་མིའི་སེམས་འཐོབ་པར་རེ་བ་ཡིན་ནམ། ་ཡི་ གས་འཐོབ་པར་རེ་བ་ཡིན། ངས་མི་དགའ་
མིན་ལ་བ ་ ིད་དམ། ར་བཞིན་མི་དགའ་མིན་ལ་བ ་ན། ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་པོ་མ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ ན་

་ མ་པ། ངས་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ངས་ ོན་ནས་ ོག་གིན་པའི་འ ིན་བཟང་ནི་མི་ལས་ ང་བ་མ་
ཡིན། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ངས་མི་ལས་ ངས་པ་མ་ཡིན་ལ། མི་གཞན་ ིས་ང་ལ་བ བས་པའང་མ་ཡིན་
ཏེ། ང་རང་གིས་བཤད་པའང་མ་ཡིན་བར། དེ་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ོ་ ེད་ཐོབ་པ་ཡིན། ༡༣ ངས་ ོན་ཆད་ཡ་

་ འི་བཀའ་ཇི་ ར་བ བས་པ་དང་། ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ཇི་ ར་བཙན་གནོན་ ས་ ལ་ ོད་ཅག་གིས་ཐོས་
ཡོད་ངེས། ༡༤ དེ་མིན་ཡ་ ་ འི་བཀའ་ བ་ ས། ང་ནི་རང་ ེའི་ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ནས་གཞན་ལས་ ག་
ཅིང་། ངའི་མེས་པོ་ནས་བ ད་པའི་བཀའ་ལ་ ག་ ་དགའ་བ་ཡོད། ༡༥ ཡིན་ནའང་། ང་མའི་མངལ་དང་ ེས་
པ་ནས། ་ཡིས་ང་རང་བོས་ཤིང་ ིན་ ིས་བ བས། ༡༦ ཁོང་གི་ ས་ ོ་ ེད་གནང་ ིར་ངའི་སེམས་ ་བ ལ་
ཏེ། ཁོང་ཉིད་ ི་བ་ མས་ལ་ ོག་པར་བ ལ་བ་ན། ངས་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ལ་ ོས་མ་ ས་ཤིང་།
༡༧ ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་ངའི་ ོན་ལ་ ་ཚབ་པར་ ར་བ་ མས་ལ་ ག་ ་མ་སོང་བར། རང་ཉིད་གཅིག་ ་ཨ་རབ་

་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ ིར་ ་མེ་སེག་ ་ལོག ༡༨ ལོ་ག མ་འགོར་ ེས། ད་གཟོད་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་པེ་ ོ་ལ་
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ག་ ་སོང་བ་དང་། ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཉིན་བཅོ་ ར་བ ད། ༡༩ གཙ་བོའི་ ་མཆེད་ཡ་ཀོབ་ལས་གཞན། ངས་
་ཚབ་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་མ་ ོང་། ༢༠ ངས་ ོད་ཚར་ ིས་པའི་ཡི་གེ་དེ་ ན་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ངས་ ་ཡི་
ང་ནས་ ས་པ་ཡིན། ༢༡ ེས་ ། ང་སིར་ ཱ་དང་ཀི་ལིག་ཡའི་ ལ་ ་སོང་བ་ཡིན། ༢༢ དེ་ ས། ཡ་ ་ འི་
ལ་ ི་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་གཅིག་གིས་ ང་ང་མཐོང་ ོང་མི་འ ག ༢༣ ཡིན་ནའང་།
ོན་ཆད་ངེད་ཅག་ ག་ལ་ ོར་མཁན་དེས། ད་ ་ ོན་ཆད་ཁོས་བཙན་གནོན་ ས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་ ོག་

གིན་འ ག་ཅེས་ཐོས་ ོང་ཟེར། ༢༤ ཁོ་ཚས་ངའི་ ེན་ ིས་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས་སོ༎

༢ ལོ་བ ་བཞིའི་ ེས་ ། ངས་ཏི་ ་ ིད་དེ་ ཱར་ན་ ཱ་དང་མཉམ་ ་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ ་སོང་ངོ་༎ ༢ ང་ལ་
མངོན་པར་ ར་བ་ཐོབ་ནས་སོང་བ་ཡིན་པས། ངས་ ི་བ་ཚར་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་ ན་ ་ མས་

ལ་བཤད་པར་མ་ཟད། ོག་ ་ ལ་དེར་ ད་ གས་ཆེ་བ་དག་ལའང་བཤད། དེ་ནི་ངས་ད་ འམ། ོན་ཆད་
བ གས་པ་ མས་དོན་མེད་ ་མི་འ ར་བའི་ཆེད་ཡིན། ༣ ངའི་འ ོ་རོགས་ཏི་ ་ནི་ཧེ་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ ང་།
ཁོ་ལ་བཙན་ ིས་མཚན་ ི་གཅོད་ ་མ་བ ག ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གསང་བའི་ ོ་ནས་འོང་བའི་ ན་ ་ ན་
མ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ ོག་ ་ངེད་ཅག་ལ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལས་རང་དབང་གང་ཞིག་ཡོད་
པར་བ ས་ནས། ངེད་ཅག་གཡོག་ ་བཀོལ་འདོད་པ་རེད། ༥ འ ིན་བཟང་གི་བདེན་དོན་ ར་བཞིན་ ོད་
ཅག་གི་ ོད་ ་གནས་ ིར། ངེད་ཅག་ ད་ཅིག་མའི་ ན་ལའང་དེ་དག་གི་དབང་ ་མ་ ར། ༦ ད་ གས་
ཅན་དེ་དག་ནི་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ང་ལ་འ ེལ་བ་མེད་དེ། ་ཡི་ག གས་ ད་ལ་མི་བ འོ༎ ད་ གས་ཅན་
དེ་དག་གིས་ང་ལ་ཁ་ ོན་ཅི་ཡང་མ་ ས་པར་མ་ཟད། ༧ པེ་ ོ་མཚན་ ི་བཅད་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་འ ིན་
བཟང་བ ག་པར་མངགས་པ་བཞིན། གཙ་བོས་ང་མཚན་ ི་བཅད་མེད་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་འ ིན་བཟང་
བ ག་པར་མངགས་པ་ཤེས། ༨ ༼པེ་ ོ་བ ལ་ནས་ཁོ་རང་མཚན་ ི་བཅད་པ་ མས་ ་ཚབ་པར་འ ེན་ ིར་
བཏང་བ་དེས། ང་ཡང་བ ལ་ནས་ ི་བ་ མས་ ་ཚབ་པར་འ ེན་ ིར་བཏང་།༽ ༩ དེ་མིན་ང་ལ་གནང་བའི་

གས་ ེ་ནི། ཀ་བར་ ར་བའི་ཡ་ཀོབ་དང་། པེ་ ོ་དང་། ཡོ་ཧ་ནན་བཅས་ ིས་ ང་ཤེས་ནས། ཱར་ན་ ཱ་དང་
ངེད་གཉིས་ལ་ལག་པ་གཡས་པ་ ོགས་པོའི་ གས་ ་འ ེལ་ ་བ ག་ ེ། ངེད་གཉིས་ ི་བའི་ ལ་ ་འ ོ་ ་
བ ག་ ེས། ཁོ་ཚ་མཚན་ ི་བཅད་པ་ མས་ ི་ ལ་ ་སོང་ཞིང་། ༡༠ ཁོ་ མས་ ིས་ངེད་གཉིས་ལ་ད ལ་པོ་

མས་སེམས་ལ་འཛན་དགོས་པར་བ ལ་ཞིང་། དེ་ནི་བདག་གིས་བ ོན་སེམས་ཆེན་པོས་ བ་འདོད་པའང་
ཡིན་ནོ༎

༡༡ ེས་ ་པེ་ ོ་ནི་ཨན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ་ ེབས་པས། ངས་ཁོ་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མཐོང་
ནས། ཁོའི་ངོ་ལ་བ ས་ནས་ ོལ་བ་ཡིན། ༡༢ དེ་ནི་ཡ་ཀོབ་ ལ་ནས་འོངས་པའི་མི་ མས་མ་ ེབས་པའི་ ོན་
ལ། ཁོ་དང་ ི་བ་ མས་ ིས་མཉམ་ ་ཁ་ཟས་བཟས་པ་དང་། དེ་དག་ ེབས་ ེས། ཁོ་རང་མཚན་ ི་བཅད་
པ་ མས་ལ་ ག་ནས་ ི་བ་ མས་དང་རིང་ ་ ེས། ༡༣ དེ་འ ོས་ ི་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ིས་ ང་ཁོའི་ ེས་
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འ ངས་ནས་ ལ་འཆོས་ ས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་ ཱར་ན་ ཱ་ཡིས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ལ་འཆོས་ ས། ༡༤ འོན་
ང་། ངས་མཐོང་མ་ཐག་ ་ཁོ་ཚའི་ ་ ོད་མི་ལེགས་ཤིང་། འ ིན་བཟང་གི་བདེན་དོན་དང་མི་འཚམ་པ་

ཤེས་ནས། མི་མང་པོའི་མ ན་ནས་པེ་ ོ་ལ། ོད་ནི་ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་ཡང་། ི་བ་བཞིན་འཚ་ཡོད་ལ། དེ་ ་
ན། ོད་ཡ་ ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་ནས། བཙན་ ིས་ ི་བ་ མས་ཡ་ ་ ་བ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ག་པར་

ལ་དོན་ཅི་ཞེས་ ས། ༡༥ ངེད་ཅག་ནི་ ེས་པ་ཉིད་ནས་ཡ་ ་ ་བ་ཡིན་པ་ལས། ི་བའི་ཉེས་ཅན་མ་ཡིན་
ནོ༎ ༡༦ མི་ ང་བདེན་པར་འ ར་དགོས་ན་ ིམས་ གས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་
སེམས་ ན་དགོས་པ་ཤེས་པས། ངེད་ཅག་ ང་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་དད་པར་ ར་བ་ཡིན། ངེད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་
ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་པར་ ར་བ་ཡིན་ ི། ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་པར་ ར་བ་མ་ཡིན།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་ ི་ ོད་ན། ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་པར་ ར་བ་
ཞིག་མི་འ ག ༡༧ གལ་ ིད་ངེད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ ང་བདེན་བཙལ་ན། ང་ཚ་ ར་བཞིན་ཉེས་
ཅན་ཡིན་པ་ཚར་ངེས། དེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡིས་མི་ལ་ཉེས་པ་བསགས་ ་འ ག་གམ་ཟེར་ན། དེ་ནི་གཏན་ནས་མ་
ཡིན། ༡༨ ངས་ ོན་ཆད་བཤིག་པ་དེ་གསར་ ་བ ིགས་ན། རང་ཉིད་ཉེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ས་
པ་ཡིན། ༡༩ ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ན། ང་ནི་ ིམས་ གས་ ི་ ོགས་ནས་ཤི་ ེ། ་ཡི་ ོགས་ནས་གསོན་པོར་
གནས་ཡོད། ༢༠ ང་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བ ངས་ཟིན་པས། ད་ ་འཚ་བཞིན་པ་འདི་
ང་མ་ཡིན་པར། ཱ་ཤི་ཀ་ངའི་ཁོང་ན་བ གས་པ་ཡིན་ལ། ད་ ་ང་ནི་ཤའི་ ས་པོ་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བཞིན་
པ་འདི་ནི། ་ཡི་ ས་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་འཚ་བཞིན་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ལ་གཅེས་པས། ངའི་ཆེད་ ་
རང་ཉིད་དོར། ༢༡ ངས་ ་ཡི་ གས་ ེ་འདོར་མི་ ིད། ང་བདེན་ནི་ ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་
ན། ཱ་ཤི་ཀ་ ོངས་པ་དོན་མེད་དོ༎

༣ ག་ལད་ ཱ་བ་ ེན་པ་ཚ། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོང་ཤིང་ ་བ ངས་པའི་ ་གསོན་པོ་དེ་ ོད་ཅག་གི་མིག་
མ ན་ ་ཡོད་མོད། ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་བ ས་པ་ཡིན་ནམ། ༢ ངས་ ོད་ཚར་ ི་བ་ཞིག་འདོན་པར་

། ོད་ཚར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་པ་ནི། ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་འ ིན་
བཟང་ལ་ཉན་ཞིང་དད་སེམས་ ེས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན། ༣ ོད་ཅག་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་
ནང་ ་འ ལ་བ་ཡིན་པས། ད་ ་ད་ ང་ཤའི་ ས་པོ་ལ་བ ེན་ནས་བ བ་ མ་པ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་ནི་
འདི་འ འི་ ན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ༤ ོད་ཅག་གིས་ ག་བ ལ་དེ་འ འི་མང་པོ་ ངས་པར་ ིང་པོ་མེད་དམ་
ཞེ་ན། ིང་པོ་མེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན། ༥ ོད་ཅག་ལ་ གས་ཉིད་བ ལ་བར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གི་

ོད་ན་མ ་ ས་ ད་པར་ཅན་ ོན་བཞིན་པ་དེ་ནི། ོད་ཅག་གི་ ིམས་ གས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་
ོད་ཅག་གིས་འ ིན་བཟང་ལ་དད་སེམས་ ས་པ་དེ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༦ དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་ལ་དད་

སེམས་ ེད་པས། འདི་ཁོའི་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་བཞིན་ནོ༎ ༧ དེ་བས། དད་སེམས་གཙགས་ ་འཛན་པའི་མི་
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མས་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་པར་ ིས། ༨ དེ་མིན་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ། ་
ཡིས་ ི་བ་ མས་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་པར་འ ག་པ་བ ན་ཡོད་དེ། ་མོ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་

མས་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་ཤིང་། འདི་ ད་ ། ལ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་ཅག་ལས་བདེ་ ིད་འ ང་བར་
འ ར་ཞེས་ག ངས། ༩ འདི་ལས་དད་སེམས་གཙགས་ ་བ ར་བ་དེ་དང་། དད་སེམས་ཡོད་པའི་ཨབ་ར་ཧམ་
ལ་མཉམ་ ་བདེ་ ིད་འཐོབ་པར་བ ན་ཡོད། ༡༠ ིམས་ གས་གཙགས་ ་བ ར་བ་ མས་ནི་དམོད་ ལ་
ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ། ིམས་ གས་ ི་ ེགས་བམ་ ་བཀོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ལ་བཞིན་མི་ ང་མཁན་ མས་ལ་དམོད་འབོར་བར་འོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༡༡ ་ཡི་ ང་ ་ ིམས་ གས་
ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་གཅིག་ ང་མེད་དོ༎ འདི་ནི་ཤེས་ ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ །

ང་བདེན་པ་ནི་དདསེམས་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ ས་ཡོད། ༡༢ ིམས་ གས་ནི་དད་སེམས་
ལ་འ ེལ་བ་མེད་དེ། འདི་ ད་ ། འདི་ ར་བ བ་མཁན་དག་ནི། འདི་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་
ག ངས་འ ག་གོ། ༡༣ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་དམོད་མོ་ཐེབས་༼མ་ཡིག་ ། ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
ཤིང་། ངེད་ཅག་ ིམས་ གས་ ི་དམོད་མོ་ལས་ཐར་ ་བ ག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཤིང་གི་

ེང་ ་བཀལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམོད་མོ་ཐེབས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༡༤ འདི་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་བདེ་
ིད་ཟེར་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ ི་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ོན་ནས། ངེད་ཅག་ལ་དད་སེམས་དབང་གིས་ཞལ་བཞེས་

གནང་བའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་ ་བ ག
༡༥ ན་ ་ མ་པ། ངས་མིའི་གཏམ་བཞིན་བཤད་ནའང་། མིའི་བར་ ་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་གཏན་འཁེལ་

ས་ ེས། འདོར་བའམ་ ོན་འ ི་སོགས་ ེད་མི་ ང་ཟེར། ༡༦ དེ་ནི་ ིར་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཁོའི་ ་ ན་ མས་
ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཡིན། ་ཡིས་ ་ ད་ཐམས་ཅད་དམ། མི་མང་པོར་བ ས་ནས་ག ངས་པ་མ་ཡིན་
པར། ་ ད་ ེད་གཅིག་ ་ ེ། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ས་ནས་ག ངས་པ་ཡིན། ༡༧ ངས་དེ་ ར་བཤད་དོན་ནི། ་
ཡིས་ ོན་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དེ། ལོ་བཞི་བ ་ མ་ འི་ ེས་ནས་ ང་བའི་ ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་
དོར་བ་དང་། ཞལ་བཞེས་གང་གནང་བ་དེ་མེད་པར་གཏོང་མི་ ང་ཟེར་བ་ཡིན། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ནོར་ ལ་
ཐོབ་པ་ནི་ ིམས་ གས་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཞལ་བཞེས་ལ་འ ེལ་བ་མེད་དོ༎ འོན་ ང་། ་ཡིས་ཞལ་བཞེས་
ལ་བ ེན་ནས་ནོར་ ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གནང་བ་ཡིན།

༡༩ དེ་ ར་བཤད་ན། ིམས་ གས་ནི་ཅིའི་ ིར་ ང་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའི་ ་ ད་
མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ། ནོར་འ ལ་སེལ་ ེད་ ང་བ་དང་། ཕོ་ཉ་བ ད་ནས་བར་བ་ཞིག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན།
༢༠ འོན་ ང་། བར་བ་ནི་ ོགས་གཅིག་ལ་ ེད་པ་མིན་མོད། ་ནི་གཅིག་རང་ཡིན་ནོ༎ ༢༡ དེ་ལ་གཞིགས་ན།

ིམས་ གས་ནི་ ་ཡི་ཞལ་བཞེས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཏན་ནས་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ོན་ཆད་མི་ལ་
ཚ་ ོག་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ ིམས་ གས་ཤིག་འ ག་གོ་ཟེར་ན། ང་བདེན་ནི་ ིམས་ གས་ལ་འ ེལ་བ་ཡོད་
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པ་ཐག་གིས་གཅོད་ ས། ༢༢ འོན་ ང་། ཞལ་ཆད་ ིས་མི་ མས་ཉེས་པའི་ནང་ ་ ང་ཞིང་། ཞལ་བཞེས་
གནང་བའི་བདེ་ ིད་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་སེམས་ ོ་ནས་དད་སེམས་ཅན་ མས་ལ་གནང་བར་ག ངས་
ཡོད།

༢༣ འོན་ ང་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ཐར་བ་འཐོབ་པའི་གནས་ གས་འདི་མེད་པའི་ ོན་ལ། ངེད་
ཅག་ ིམས་ གས་ ི་འོག་ ་ཡོད་ཅིང་། འོངས་པར་འ ར་བའི་བདེན་དོན་གསལ་བོར་མངོན་རག་བར་ ་
དེའི་འོག་ ་བ ད། ༢༤ དེ་ ར། ིམས་ གས་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ ོབ་གསོ་གཏོང་བའི་དགེ་ ན་ ་ ར་ཅིང་།
ངེད་ཅག་ ིད་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ང་ ་སོང་ ེ། ངེད་ཅག་དད་སེམས་ ོ་ནས་ ང་བདེན་ ་ ས། ༢༥ དད་པར་
བ ེན་པའི་ ོབ་པའི་གནས་ གས་འདི་ ེབས་པ་ནས་བ ང་། ངེད་ཅག་ ིམས་ གས་ ི་ ་ ོག་འོག་ ་མེད་
དོ༎ ༢༦ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་དད་སེམས་ ེས་པའི་ ་ཡི་ ས་ ་ ར་བ་ཡིན། ༢༧ ོད་ཅག་

ས་ ས་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་དབང་ ་ ར་བ་ མས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོན་ནས་ཡོད་ཅིང་། ༢༨ ཡ་ ་ ་བ་དང་། ཧེ་
ལེན་པ་དང་། རང་དབང་བ་དང་། གཡོག་པོ་དང་། ཕོའམ་མོ་ཞེས་མི་དགར་རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་

ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་གཅིག་ ་ ར་བ་ཡིན། ༢༩ ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའམ། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་པར་
གཏོགས་པས། ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་ནོར་ ལ་ཐོབ་པ་ཡིན༎

༤ ནོར་ ལ་བདག་ ་འཛན་མཁན་ནི་ནོར་ ལ་ཐམས་ཅད་ ི་བདག་པོ་ཡིན་ ང་། ངས་ ིས་པའི་ ས་
་དེ་དག་གཡོག་པོ་དང་ ད་པར་མི་འ ག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ༢ ཁོའི་ཕ་ཡིས་ཐག་གཅོད་ ས་པའི་ ས་

ཚར་དེར་མ་ ེབས་ན། བདག་པོ་དང་གཉེར་བའི་ལག་འོག་ནས་འ ག་དགོས་པ་ཡིན། ༣ ངེད་ཅག་ ང་ འི་
ས་ ་འཇིག་ ེན་ གས་དང་ ོལ་ ི་འོག་ ་ ོད་དགོས་ ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༤ ས་ལ་རན་ཚ། ་ཡིས་

ཁོང་གི་ ས་མངགས་ཤིང་། ་མོ་ཞིག་ལས་བ མས་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ིམས་ གས་ ི་འོག་ ་འཚ་ ་
བ ག་ ེ། ༥ ིམས་ གས་འོག་གི་མི་ མས་བ བས་པས། ངེད་ཅག་ལ་ འི་མིང་ཐོགས་པ་ཡིན། ༦ ོད་ཅག་
ནི་ ་ཡིན་པས། ་ཡིས་ཁོང་གི་ ས་ ི་ གས་ཉིད་ ོད་ཅག་༼མ་ཡིག་ ། ངེད་ཅག་ཅེས་བཀོད་འ ག༽གི་
སེམས་ ་ གས་པར་མཛད་དེ། ཨ་ ཱ་ལགས། ཡབ་ཅེས་འབོད་པར་བ ལ་ལོ། ༧ ཤེས་ བ་པ་ཞིག་ལ། དེ་ནས་
བ ང་ ོད་ནི་གཡོག་པོ་མ་ཡིན་པར་ ་ཡིན། ་ཡིན་ན་ ་ཡི་ག ང་ ད་ ང་ཡིན་ནོ༎

༨ འོན་ ང་། ོན་ཆད་ ོད་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པའི་ ས་ ། ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་གཡོག་ ེད་ ིན་
ཡོད། ༩ ད་ ་ ོད་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པས། ་ཡིས་ ོད་ཚའི་ངོ་མ ེན་ནོ་ཞེས་ ས་ཆོག་མོད། ཅིའི་ ིར་
གཉོམ་ ང་ ས་མེད་ ི་ ོལ་འོག་ ་ ད་དགོས་པ་ཡིན། ད་ ང་དེའི་གཡོག་པོ་ ེད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ།
༡༠ ོད་ཅག་གིས་དམིགས་བསལ་ ི་ཉིན་དང་། ་དང་། ས་ཚགས་དང་། ལོ་གང་ཞིག་ད་ ང་ ང་གིན་
འ ག ༡༡ ང་ལ་སེམས་ ལ་ཆེ་ ེ། ངས་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་ ས་ཚད་འ ོ་བ ག་ ་བཏང་སོང་ མ།

༡༢ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་ང་འ ་བ་ཞིག་ ིས་དང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཡང་ ོད་ཅག་དང་འ ་ ེ།
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ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ ོང་ ང་ཟད་ ང་རེག་ ་འ ག་མ་ ོང་། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་པ་ཞིག་ལ། ཐེངས་དང་
པོར་ ོད་ཅག་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་ ས། ངའི་ ས་ལ་ནད་ ིས་ཐེབས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༤ ངའི་ ས་པོས་ ོད་
ཅག་ལ་ཚད་བགམ་ཐེངས་ཤིག་ ས་ ང་། ང་ལ་མཐོང་ ང་མ་ ས་ལ། འདོར་བར་ཡང་མ་ ས་པར་མ་ཟད།
དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ཕེབས་པ་བཞིན་ང་ལ་ ེ་ལེན་ ས། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་ བས་
དེར་བ ོད་པ་ ས་པའི་བསོད་ནམས་དེ་གང་ན་ཡོད། དེ་ ས་ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་མིག་བཏོན་ནས་ང་ལ་

ེར་དགོས་ ང་འཐད་པར་འ ག འདི་ནི་ངས་ ོད་ཚར་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག ༡༦ ད་ ་ངས་ ོད་ཚར་
བདེན་དོན་བཤད་ ེས། ང་ ོད་ཚའི་ད ་བོར་ ར་བ་ཡིན་ནམ། ༡༧ མི་དེ་དག་གིས་ ོད་ཚ་དགའ་བས་བ ་
ཡང་། དེ་ནི་དོན་བཟང་བོ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་ད ེན་ད ག་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ཅག་ ི་ ་བཏོན་ནས་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ས་ནས་ཁོ་ཚ་དགའ་བས་བ ་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༨ དོན་བཟང་གི་ ོགས་ནས་ ན་པར་
མི་ མས་དགའ་བས་བ ་བ་ནི་བཟང་མོད། ང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ད་གཟོད་འདི་ ར་ ས་པ་
ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་གོ། ༡༩ ངའི་ ་ ག་ མ་པ། ཱ་ཤི་ཀ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་མ་ བ་པའི་བར་ ། ངས་ ར་
ཡང་ ོད་ཚར་ ེ་གཟེར་ ་ འི་ ག་བ ལ་ ོང་ ་འ ག ༢༠ ད་ ་ང་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ནས་རང་གི་
བཤད་ ལ་བ ར་ཡང་བསམ་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ང་ལ་སེམས་ ག་ཆེའོ༎

༢༡ ིམས་ གས་ ི་འོག་ ་ ོད་པར་དགའ་བའི་ ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ཤོད་དང་། ོད་ཅག་གིས་ ིམས་
གས་ནི་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཐོས་སམ། ༢༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིམས་ གས་ ི་ ེང་ ་འདི་ ད་བཀོད་ཡོད།

ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ་གཅིག་ནི་གཡོག་མོ་ལས་ ེས་པ་དང་། ་གཅིག་ནི་རང་བདག་གི་ ད་
མེད་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ༢༣ དེ་བས། གཡོག་མོ་ལས་ ེས་པ་ནི་ཤ་ ག་ལས་ ེས་པ་དང་། རང་བདག་གི་ ད་
མེད་ལས་ ེས་པ་ནི་ཞལ་བཞེས་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་པ་ཡིན། ༢༤ འདི་འ འི་དཔེ་ཞིག་ ང་བཞག་ཡོད་དེ། ད་
མེད་དེ་གཉིས་ནི་ཞལ་ཆད་གཉིས་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ནི་རི་བོ་སི་ ་ལས་ ང་བའི་ཧ་གར་ཡིན་ལ། ཁོ་མོ་ལས་ ེས་
པ་ནི་གཡོག་པོ་ཡིན། ༢༥ ཧ་གར་ཞེས་པའི་ཡིག་འ ་འདིས་ཨ་རབ་ ི་རི་བོ་སི་ ་མཚན་ཞིང་། ད་ འི་ཡེ་ ་ ་
ལེམ་དང་གཅིག་གོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡེ་ ་ ་ལེམ་དང་ཁོ་མོའི་ ་ མས་ནི་གཡོག་པོ་ཡིན། ༢༦ འོན་ ང་། ེང་
གི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ནི་རང་བདག་ཡིན་ཏེ། ཁོ་མོས་ངེད་ཅག་གི་མ་མཚན་ནོ༎ ༢༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ །
མངལ་མི་ མ་ཞིང་ ་མི་ ེ་བ་ ོད་དགའ་བར་ ིས། ེ་གཟེར་ ིས་མནར་མ་ ོང་བ་ ོད་ ིས་དགའ་འབོད་

ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོ་ག་མེད་པ་དེ་ལ་ ོ་ག་ཡོད་པ་ལས་ ང་ ་མང་ ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད།
༢༨ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་ནི་ཨི་སག་དང་འ ་བར། ཞལ་བཞེས་ལ་བ ེན་ནས་ ་ ་ ར་བ་ཡིན། ༢༩ བས་
དེར། ཤ་ ག་ལས་ ེས་པ་དེས་ གས་ཉིད་ལས་ ེས་པ་དེ་ ག་ལ་ ར་ཟེར་ཞིང་། ད་ འང་དེ་བཞིན་ནོ༎
༣༠ དེས་ན། ཞལ་ཆད་ ་ཇི་ ར་ག ངས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། འདི་ ད་ ། གཡོག་མོ་དང་དེའི་ ་མཐར་ ོད་ཅིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཡོག་མོའི་ ་ཡིས་རང་བདག་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ལས་ ེས་པའི་ ་དང་མཉམ་ ་ནོར་ ལ་
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ངས་མི་ཆོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ༣༡ ན་ ་ མ་པ། དེ་ལ་གཞིགས་ན། ངེད་ཅག་ནི་གཡོག་མོའི་ ་མིན་པར།
རང་བདག་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ ི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ ས་སོ༎

༥ ཱ་ཤི་ཀས་ངེད་ཅག་བཏང་ ེ་རང་དབང་ཐོབ་ ་བ ག་པ་ཡིན་པས། ང་ གས་པར་ ིས་ཤིག ར་
གཡོག་པོའི་གཉའ་ཤིང་གི་འོག་ལ་ ད་ ་འ ག་མི་ ང་། ༢ ཕོལ་ལོལ་ངས་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ ་

བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ་མཚན་ ི་བཅད་ན། ཱ་ཤི་ཀས་ ོད་ཚར་ཕན་ཅི་ཡང་ཐོགས་མི་ ིད། ༣ མཚན་ ི་བཅད་
པ་ཐམས་ཅད་ལ། དེ་ནི་ ིམས་ གས་ ིལ་བོར་ ་ལོན་ཆད་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་ ར་ཡང་བཤད་པར་ འོ༎
༤ ོད་ཅག་ ིམས་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་པར་བ ོན་པ་དག་ནི། ཱ་ཤི་ཀ་དང་གཏན་ ་ ལ་ཞིང་།
བཀའ་ ིན་ ི་ ོད་ནས་མར་ ང་བ་ཡིན། ༥ ངེད་ཅག་གིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་དད་སེམས་ལ་བ ེན་
ནས། རེ་ཞིང་ ག་པའི་ ང་བདེན་དེ་ལ་ ག་པར་ འོ༎ ༦ ིར་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས། མཚན་ ི་གཅོད་
དང་མི་གཅོད་ ིས་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར། མི་ལ་ མས་དང་ ིང་ ེ་བ ེད་པའི་དད་སེམས་ཁོ་ནར་
ཕན་ཐོགས་པར་འ ར།

༧ ོད་ཅག་ ན་པར་ གས་ན་མ ོགས་ཡང་། ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་བཀག་ ེ། ང་བདེན་ ི་ ེས་ལ་
གས་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན། ༨ འདི་ ་ འི་ ལ་མ་ནི་ ོད་ཅག་འབོད་མཁན་དེ་ལས་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་མི་
ིད། ༩ ར་ ང་ཟད་ ིས་ ང་ ེ་ཡོངས་ ་ ར་བར་ ེད་ངེས། ༡༠ གཙ་བོའི་ཁོང་ ་ ོད་ཅག་ལ་སེམས་ཚར་

གཞན་མེད་པ་ངས་ཤེས་སོ༎ འོན་ ང་། ོད་ཅག་ད གས་མཁན་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཁོས་རང་གི་ཉེས་པ་
འ ར་དགོས་པ་ཡིན། ༡༡ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ར་བཞིན་མཚན་ ི་གཅོད་དགོས་ ལ་ ོག་གིན་ཡོད་ན། ཅིའི་

ིར་ད་ ང་ ག་ལ་ ོར་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ ར་ལགས་ན། ོང་ཤིང་གིས་དོར་བའི་ ལ་ཡོད་མི་ ིད།
༡༢ ོད་ཅག་ད གས་མཁན་དེ་དག་གིས་རང་གི་མཚན་ ི་རང་གིས་བཅད་ན་ཅི་མ་ ང་།

༡༣ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་བོས་པ་ནི་རང་དབང་འཐོབ་ ིར་ཡིན་པས། ོད་ཅག་གིས་རང་དབང་དེ་
འདོད་ ར་ ོད་པའི་གོ་ བས་ཤིག་ ་འཛན་མི་ ང་བར། ནམ་ཡང་ཕན་ ན་བར་ལ་གཅེས་སེམས་ ིས་
ཞབས་ ་བ བ་དགོས། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིམས་ གས་ཡོད་ཚད་ནི་གཞན་ཡང་རང་ཉིད་ ར་གཅེས་
དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་འདིའི་ནང་ ་ ད་ཡོད། ༡༥ གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ གས་ཤིང་ ར་མིད་ ་བཏང་ན།

ོགས་གཉིས་ཀ་མེད་པར་འ ར་ ིད་པས། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་པར་ ིས།
༡༦ ངས་བཤད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ེས་ ་ གས་པ་ལས། ས་པོའི་

དབང་ ་སོང་ ེ་འདོད་ ར་ ོད་མི་ ང་། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདོད་པ་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་འགལ་
ལ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་འདོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན། འདི་ཕན་ ན་ད ་ ་ ར་ཡོད་པས་ ོད་ཅག་
གིས་བ བ་པར་འདོད་པ་དེ་བ བ་མི་ ས། ༡༨ འོན་ ང་། ོད་ཅག་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ངས་ཡོད་
ན། ིམས་ གས་ ི་འོག་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། ༡༩ འདོད་པའི་དོན་ མས་ནི་མངོན་གསལ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།
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ལོག་གཡེམ་དང་། མི་ཚངས་པ་དང་། ལོག་པར་ ོད་པ་དང་། ༢༠ འ ་ ་ལ་ ག་ ེད་པ་དང་། གས་བ ་བ་
དང་། ད ་ ་འཛན་པ་དང་། ོད་པ་དང་། འ ན་སེམས་དང་། ཞེ་ ང་དང་། ོགས་ཁག་དགར་བ་དང་།
འཐབ་ ོད་དང་། ་ངན་དང་། ༢༡ ག་དོག་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར་དམར་གསོད་ཅེས་པའི་ཡི་
གེ་གཉིས་བཀོད་ཡོད།༽དང་། ར་བཟི་བ་དང་། དོན་ ིང་མེད་པའི་ ོན་མོ་སོགས་སོ༎ དོན་འདི་དག་ལ་ ོད་
མཁན་ ་ཞིག་ཡིན་ན་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ནང་ ་བ ོད་པར་མི་ ས། འདི་ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་བཤད་ ོང་ལ།
ད་ ་ ར་ཡང་ ོད་ཚར་བཤད་པ་ཡིན། ༢༢ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ང་བའི་འ ས་ ་ནི། མས་པ་དང་།
དགའ་ ོ་དང་། ཞི་བདེ་དང་། བཟོད་ ོམ་དང་། ིང་ ེ་དང་། བཟང་བོ་དང་། དད་སེམས་དང་། ༢༣ ཞི་ ལ་
དང་། བག་ཡོད་དང་། རང་ཚད་འཛན་པ་དག་ཡིན་ལ། འདི་དག་ལ་ ིམས་ གས་ ི་ཚད་འཛན་ཡང་མེད་དོ༎
༢༤ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ ིས་ ས་པོ་དང་། ས་པོར་འ ེལ་བའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་
མཉམ་ ་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཏབ་ཟིན། ༢༥ ངེད་ཅག་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་ཚ་ ོག་ཐོབ་པ་
ཡིན་ན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་ ་བ་ ེད་དགོས་པ་ལས། ༢༦ ཁེ་ གས་ མ་པོ་དོན་ ་གཉེར་བ་
དང་། ཕན་ ན་ལ་འཚག་པ་ཟ་བ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ག་དོག་སོགས་ ་མི་ ང་ངོ་༎

༦ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཚ་ ་ཞིག་ ོ་ ར་ ་ཉེས་བའི་དབང་ ་ ིན་ན། ོད་ཅག་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
་གཏོགས་པ་ མས་ ིས་ཞི་ཞིང་ ལ་བའི་སེམས་ ིས་དེ་ ིར་འ ེན་དགོས་ལ། རང་ཉིད་ ིས་ ང་

སེམས་ ང་ ་དགོས་ཏེ། གཞན་ ི་གཡོ་འོག་ ་ ད་ ང་ ིད། ༢ ོད་ཅག་མི་རེ་རེའི་ ར་བོ་ ི་མོ་དེ་ཕན་
ན་ལ་འ ར་རོགས་ ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ིམས་འ བ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༣ གལ་ཏེ།

མི་ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཆེ་པོར་ ོམ་ན། དེ་ནི་རང་མགོ་རང་གིས་གཡོག་པ་ཡིན། ༤ མི་རེ་རེས་རང་གི་ ོད་པ་
ལ་བ ག་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ཁོའི་བ ོད་ ་དེ་རང་ཉིད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ལ་འ ེལ་བ་མེད། ༥ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། རང་གིས་རང་གི་ ར་བོ་འ ར་དགོས་པ་ཡིན། ༦ བདེན་ གས་ལས་ ོབ་གསོ་ཐོབ་པ་དེས། ོབ་ ོན་

ེད་མཁན་ལ་ཅི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་མཁོ་ ོད་ ེད་དགོས། ༧ རང་ཉིད་ལ་བ ས་པར་མི་ ་ ེ། ་ལ་ ང་
ང་ ེད་ཐབས་མེད། མིས་ས་བོན་ཅི་བཏབ་ན་ ོན་དེ་བ ་བར་འ ར། ༨ འདོད་པ་དང་བ ན་ནས་ས་བོན་

བཏབ་ན། འདོད་པའི་དབང་གིས་འ ང་ ེད་བ ་བར་འ ར། དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་བ ན་ནས་ས་བོན་
བཏབ་ན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། ༩ ངེད་ཅག་གིས་ཕན་བདེ་
བ བ་པ་ལས། འ ན་པ་འདོར་མི་ ང་། ཡིད་མ་ཆད་ན། ས་ལ་རན་ཚ་འ ས་ ་འཐོབ་པར་འ ར། ༡༠ དེ་
བས། གོ་ བས་ ང་ན་མི་མང་ཕན་བདེ་བ བ་དགོས་ལ། ིམ་གཅིག་ ་ ར་བའི་ ེས་འ ག་ མས་ལ་ཕན་
བདེ་བ བ་དགོས་པ་ ོས་མ་དགོས།

༡༡ ོད་ཅག་གིས་ ོས་དང་། ངས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ ིས་པའི་ཡི་གེ་ནི་ཇི་འ འི་ཆེ་ཨང་། ༡༢ ི་ ལ་ངོམ་
པར་འདོད་པ་དག་གིས་ ོད་ཚར་མཚན་ ི་བཙན་ ིས་གཅོད་ ་འ ག་དོན་ནི། རང་ཉིད་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ོང་
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ཤིང་གིས་ ག་ལ་ ོར་བར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༣ ཁོ་ཚ་མཚན་ ི་བཅད་པ་ཚས་རང་གིས་ ང་བཀའ་
ིམས་མི་བ ང་ན། ཁོ་ཚས་ ོད་ཅག་ལ་མཚན་ ི་གཅོད་ ་འ ག་འདོད་པ་ནི། ོད་ཅག་གི་ ས་པོ་བ ོད་

འདོད་པ་ཙམ་མོ༎ ༡༤ འོན་ ང་། ངས་གཞན་ལ་བ ོད་པ་མི་ ེད་དེ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་
ོང་ཤིང་ཁོ་ན་ལ་བ ོད་པར་ ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོང་ཤིང་འདི་ནི་ང་ལ་མཚན་ན། འཇིག་ ེན་ ོང་ཤིག་གི་
ེང་ ་བཀལ་ཡོད་པ་དང་། འཇིག་ ེན་ལ་མཚན་ན། ང་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཀལ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༥ མཚན་ ི་

བཅད་མ་བཅད་ནི་གཙ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙ་བོ་ནི་གསར་ ་བཀོད་པའི་མི་ཞིག་ ེད་ ་དེའོ༎ ༡༦ གས་འདི་
ར་ ོད་མཁན་དག་དང་། དེ་མིན་ ་དམངས་ད ི་སི་རལ་ མས་ལ་ཞི་བདེ་དང་ ིང་ ེ་བ ོལ་བར་ཤོག

༡༧ དེ་རིང་ནས་བ ང་། མི་ མས་ ིས་ང་ད ག་པར་མ་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངའི་ ས་ན་ཡེ་ འི་ གས་
ཡོད་དོ༎

༡༨ ན་ ་ མ་པ། ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ ག་ ་གནས་པར་ཤོག
ཨ་མེན༎ ༎
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༡ ་ཡི་ གས་དགོངས་བཞིན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ་ཚབ་པར་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ་ཡིས། ཨེ་ཕེ་ ་ ་ཡོད་པའི་
དད་ ན་དམ་པ་ མས་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་གི་ ོ་དཀར་བའི་མི་ མས་ལ་འ ིག་ཞིག་ ི་བར་ །

༢ ་འམ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་
ཤོག

༣ བ ོད་བ གས་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་ ་ལ་དབང་བར་ཤོག ཁོང་གིས་ ོན་ཆད་
ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ངེད་ཅག་ལ་

བ ལ། ༤ དཔེར་ན། ་ཡིས་འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་ ོན་ལ། ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ངེད་ཅག་བདམས་ཏེ།
ཁོང་གི་མ ན་ནས་ ངས་ཤིང་གཙང་ལ་ནག་ནོག་གི་ ི་མས་མ་གོས་པ་ཞིག་ ་ ས། ༥ དེ་མིན་ཡང་ངེད་
ཅག་ལ་དགའ་བས། ཁོང་རང་ཉིད་ ི་ གས་དགོངས་དང་མོས་པ་བཞིན། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ངེད་ཅག་
ཁོང་གི་ ་ ལ་ ་ ངས་པར་མ་ཟད། ༦ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་ གས་ ེ་ལ་བ ོད་བ གས་འཐོབ་ ་
བ ག གནང་ ིན་དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གཅེས་པའི་ ས་ལས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བ་ཡིན། ༧ ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་གི་
གཅེས་པའི་ ས་ ི་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ཐར་བར་ ར་ཅིང་། ནོར་འ ལ་ མས་ ང་ ་ཡངས་ ་བཏང་
བ་དེ་ཡང་ཁོང་གི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ གས་ ེ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༨ གས་ ེ་འདི་ནི་ ་ཡིས་ ོ་ ོས་དང་

མ་ད ོད་ ན་ མ་ཚགས་པར་བ ེན་ནས། ངེད་ཅག་ལ་ཡོངས་ ་ ་དགར་བ ལ་བ་ཡིན། ༩ འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ཁོང་རང་ཉིད་ ིས་ཐག་བཅད་མཛད་པའི་དགོངས་གཞི་བཟང་བོར་བ ེན་ནས། ངེད་ཅག་ལ་ཁོང་
གི་ གས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཤེས་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༠ བཀོད་ ིག་མཛད་པ་ ར། ས་ལ་རན་པའི་ཚ། ནམ་
མཁའ་དང་། ས་གཞི་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་གཅིག་ ར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ ངེད་ཅག་
ལའང་ཁོང་ལས་ནོར་ ལ་ཐོབ།༼ཡང་ན། ང་།༽འདི་ནི་རང་གི་དགོངས་པ་ ར་ ེད་ཅིང་། དོན་ཅི་ཡང་
མཛད་མཁན་དེས་ཁོང་གི་ ོན་ ི་ གས་དགོངས་བཞིན། ༡༢ ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ལ་ངེད་ཅག་ཐོག་མར་ ཱ་ཤི་
ཀའི་ཁོང་ན་རེ་ ོས་ཡོད་པ་དག་ལས་བ ོད་བ གས་འཐོབ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༣ ོད་ཅག་གིས་བདེན་དོན་
ཏེ། ོད་ཅག་ ོབ་པར་ ེད་པའི་འ ིན་བཟང་ཐོས་པར་མ་ཟད། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་སེམས་ ེད་པར་ ར། ཁོང་
ཉིད་ལ་དད་སེམས་དེའི་ གས་ ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༤ དམ་པའི་

གས་ཉིད་འདི་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ནོར་ ལ་ཐོབ་པའི་བདེན་དཔང་ཡིན།༼མ་ཡིག་ ། ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽
་ཡི་དམངས་༼མ་ཡིག་ ་ག ལ་ ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ མས་བ བས་ ེས། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ལ་བ ོད་

བ གས་ ེད་པར་འ ར།
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༡༥ དེའི་ ིར། ངས་ ོད་ཅག་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་སེམས་ ེད་པ་དང་། དད་ ན་དམ་པ་ མས་ལ་
བ ེ་བ་མཐོང་ནས། ༡༦ ན་ཆད་མེད་པར་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བཞིན་ཡོད། གསོལ་བ་
འདེབས་པའི་ཚ། ན་པར་ ོད་ཅག་ ེང་གིན་ཡོད། ༡༧ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་འམ། གཟི་
བ ིད་ ན་པའི་ཡབ་ ིས་ཤེས་རབ་དང་ ོ་ ེད་ ོད་ཅག་ལ་ ོལ་བར་ ས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་
ཟིན་ན་ མ་པ་དང་། ༡༨ དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་ ོ་མིག་གསལ་བར་ ས་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ལ་ཇི་འ འི་རེ་

ོས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་ནོར་ ལ་ཐོབ་པ་དེ་ཇི་འ འི་ ན་ མ་
ཚགས་པའི་གཟི་བ ིད་ཅིག་ཡིན་པ་ ོད་ཅག་ལ་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་པ་ཡིན། ༡༩ ད་ ང་ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་
དད་སེམས་ཅན་ མས་ལ་བ ན་པའི་མ ་ ས་ནི་ཇི་འ འི་ ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ན་ མ་པའང་ཡིན།
༢༠ ཁོང་གིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ ས་ ེང་ ་མ ་ ས་བ ན་པའི་ ལ་ནི་ཇི་འ ་འ ག་ཅེ་ན། ཁོང་ཉིད་ ོངས་པ་
ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་ཁོང་ཉིད་རང་གི་གཡས་ ་ ོད་བ ག་པ་སོགས།
༢༡ ིད་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དབང་འཛན་པ་དང་། མ ་ ས་ ན་པ་དང་། ིད་ ོང་བ་དང་། དེ་ལས་
གཞན་པའི་ ན་ གས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ ད་ ་འཕགས་པར་ ས། ད་ཡོད་ མས་ལས་ ད་ ་འཕགས་
པར་ ས་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་འ ང་འ ར་ མས་ལས་ ང་ ད་ ་འཕགས་པར་ ས་སོ༎ ༢༢ དེ་ལས་གཞན་

ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་བ ག ཁོང་ཉིད་ཆོས་ཚགས་ ི་ཆེད་ ་ ེ་ འི་བདག་པོར་བཞག་ ེ།
༢༣ ཆོས་ཚགས་ནི་ཁོང་གི་ ་ ས་ཡིན་ལ། ེ་ ས་ཁེངས་པ་དེས་ཁེངས་ཡོད་དོ༎

༢ ོད་ཅག་ནོར་འ ལ་དང་ནག་ཉེས་ ི་ ོད་ནས་ཤི་ཡང་། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་གསོན་ ་བ ག ༢ དེ་ ས།
ོད་ཅག་གི་འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ོལ་དང་བ ན་ཅིང་། ནམ་མཁར་དབང་

འཛན་པའི་འགོ་བ་ ེ། ད་ ་ལོག་པར་ ོད་མཁན་དག་གི་སེམས་ ་ ་བའི་སེམས་ངན་དེའི་ ེས་ ་ གས་
ཡོད། ༣ ོན་ཆད་ངེད་ཅག་ ང་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ཡོད་དེ། ས་པོ་འདི་འདོད་པའི་ ེས་ ་བཏང་ཞིང་། ས་
སེམས་ ི་དགའ་ ོགས་དང་བ ན་ཅི་ བ་ ས་པ་ཡིན་པས། གས་ ེལ་བའི་ ལ་ ་ ར་བའི་མི་གཞན་དང་
མ ངས་སོ༎ ༤ ཡིན་ནའང་། ་ལ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ིང་ ེ་ ན་པར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་ ོང་བའི་བ ེ་བ་
ནི་བ ེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ༥ ངེད་ཅག་ནོར་འ ལ་ ི་ ོད་ནས་ཤི་བའི་ཚའང་། ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ར་
གསོན་ ་བ ག མ་གཞི་ ོད་ཅག་བ བས་པ་ནི་ གས་ ེ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ༦ ཁོང་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་དང་
མཉམ་ ་ངེད་ཅག་ ར་གསོན་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། མཉམ་ ་ནམ་མཁར་ཡང་ ོད་ ་བ ག་ཅིང་། ༧ ཁོང་
གི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ གས་ ེ་ཏེ། ཁོང་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བའི་ ིང་ ེ་དེ་
ནི་ ེས་ ་ ང་བའི་མི་རབས་ མས་ལ་མངོན་ མ་ ་ ོན་ ིར་ཡིན། ༨ ོད་ཅག་བ བས་པ་ནི་ གས་ ེ་ལ་
རག་ལས་པ་དང་། དད་སེམས་ལའང་རག་ལས་སོ༎ འདི་ནི་རང་ཉིད་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ་ཡི་གནང་ ིན་
ཡིན། ༩ རང་ཉིད་ ི་ལས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པས། མི་ ་ཡིན་ཡང་ཁ་ཕོ་བཤད་མི་འོས། ༡༠ ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་
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གི་ལས་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་དོན་བཟང་བོ་བ བ་ ིར། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་བཀོད་ཡིན།
དོན་བཟང་བོ་བ བ་པ་ནི་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་ནས་གཏན་འཁེལ་ ས་ཡོད།

༡༡ དེ་བས་ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ལ་ ངས་ཤིག ས་པོའི་ ེང་ནས་བཤད་ན། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ནི་ ི་བ་
ཡིན་ལ། མཚན་ ི་བཅད་མེད་པའི་མི་ཞེས་འབོད། མིང་འདི་ནི་ ས་ ེང་ ་ལག་པ་འ ལ་ཟིན་པ་ ེ། མཚན་

ི་བཅས་ཟིན་པ་ མས་ ིས་དེ་ ད་བཏགས་པ་ཡིན། ༡༢ དེ་ ས། ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་འ ེལ་བ་མེད་དེ།
ད ི་སི་རལ་ ི་ ལ་འབངས་ མས་ལས་གཞན་ ་གནས་ཤིང་། ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ནས་
བཤད་ན་ ི་རོལ་ ་ ར་བས། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་ ་བ ད་ན་རེ་བ་མེད་ལ་ ་ཡང་མེད། ༡༣ ོན་ཆད་

ོད་ཅག་ ་དང་བར་ཐག་རིང་ཡང་། ད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ཐག་
ཉེ་ ་ ིན། ༡༤ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་མ ན་༼མ་ཡིག་ ། ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚར་འཆམ་མ ན་ ང་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽ ་བ ག་པ་ ེ། ོགས་གཉིས་མཉམ་ ་བ ེས་ནས་བར་ཐག་གཅོད་ ེད་ ི་ ང་དེ་བཤིག་པར་
མཛད་པ་དང་། ༡༥ རང་གི་ ་ ས་ ིས་ཤ་འཁོན་དོར་བར་མཛད། གང་དོར་ཅེ་ན། བཀའ་ ིམས་ ི་ ེང་ ་
བཀོད་པའི་ ིམས་ ོལ་ མས་སོ༎ རང་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་དེ་གཉིས་མི་གསར་བ་གཅིག་ ་ ས་པས། དེ་ ར་
མཆམ་མ ན་ ་གནས་པར་ ར། ༡༦ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ནས་ཤ་འཁོན་མེད་པར་ ས་པ་དང་། ོང་ཤིང་ལ་
བ ེན་ནས་ ོགས་གཉིས་གཞི་གཅིག་ ་ ས་ཏེ་ ་དང་མ ན་པར་ ས། ༡༧ དེ་མིན་ཞི་བདེའི་འ ིན་བཟང་

ོད་ཅག་ ང་རིང་ ་གནས་པ་ མས་ལ་བ གས་པར་མ་ཟད། ཐག་ཉེ་ ་གནས་པ་ མས་ལའང་བ གས།
༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ ོགས་གཉིས་ཀས་ཁོང་ཉིད་བ ད་དེ། གས་ཉིད་གཅིག་གི་ངང་ནས་ཡབ་ ི་

ང་ ་ ིན་པ་ཡིན། ༡༩ དེ་ ར། ད་ནི་ ོད་ཅག་ ི་བ་དང་མ ོན་པོ་མ་ཡིན་པར། དད་ ན་དམ་པ་ མས་
དང་ ལ་ ེ་གཅིག་གམ། ་ཡི་ ིམ་མི་ཡིན། ༢༠ ིམ་གཞི་དེ་ ་ཚབ་པ་དང་ ང་ ོན་པའི་ ིང་གཞིའི་ ེང་ ་
བ ིགས་ཤིང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་རང་ཉིད་ཁང་པའི་ ར་ ོ་ ་ ར་ཡོད། ༢༡ ཁང་པ་རེ་རེ་༼ཡང་ན། ཡོད་ཚད༽
ཡང་མཉམ་ ་ ེལ་ནས། རིམ་ ིས་གཙ་བོའི་གནས་དམ་པར་ ར་བ་དང་། ༢༢ ོད་ཅག་ ང་ཁོང་ལ་བ ེན་
ནས་བཀོད་ཅིང་། གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་ ་རང་ཉིད་བ གས་པའི་བ ི་གནས་ ་ ར་ཏོ༎

༣ དེའི་ ིར། ཕོལ་ལོལ་ང་ནི་ ོད་ཅག་ ི་བ་ མས་ ི་ཆེད་ ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་བཙན་པར་ ར་ ང་། ོད་
ཅག་གི་ཚབ་ ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན།༼ཚག་འདི་ནི་དོན་ཚན་བ ་བཞི་བར་བ ར་ནས་ཁ་གསབ་

ས་པ་ཡིན།༽ ༢ ་ཡིས་ང་ལ་ གས་ ེ་གནང་ ེ། ོད་ཅག་ གས་ ར་མཛད་ ིན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ང་ལ་
བཅོལ་བ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོད་ངེས། ༣ དེ་མིན་ང་ལ་ ོ་ ེད་གནང་ནས་འ ིན་བཟང་གི་གསང་བ་ཤེས་ ་
བ ག འདིའི་ ོར་ངས་ ོན་ཆད་ ང་ཙམ་ ིས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ༎ ༤ ོད་ཅག་གིས་བ གས་ཚར་ ེས།
ངས་ ཱ་ཤི་ཀའི་གསང་བ་ཞིབ་ ་ཤེས་ཡོད་པ་ ོགས་པར་འ ར། ༥ གསང་བ་འདི་ནི་ད་ འི་ ས་ ་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་ཁོང་གི་ ་ཚབ་དམ་པ་དང་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་ ོ་ ེད་ཐེབས་ ་བ ག་པ་ནང་
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བཞིན། ོན་ཆད་ ི་ ས་རབས་གང་ འང་དེ་ ར་མཛད་མ་ ོང་། ༦ གསང་བ་འདི་ནི་ ི་བ་ མས་ ིས་ ང་
ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས། འ ིན་བཟང་ལ་བ ེན་ཏེ། གཞན་དང་འ ་བར་ ེས་རབས་པ་དང་། གཞི་གཅིག་
་འ ར་བ་དང་། ཞལ་བཞེས་འཐོབ་ངེས་པ་དེ་ཡིན༎ ༧ ང་ནི་འ ིན་བཟང་ལ་ཞབས་ ི་ ེད་མཁན་ ་ ར་

པ་ནི། ་ཡིས་ གས་ ེ་བ ལ་བ་ ར། གནང་ ིན་འདི་ནི་ཁོང་གི་མ ་ ས་ཆེན་པོའི་ ོབས་ལ་བ ེན་ནས་ང་
ལ་གནང་བ་ཡིན།

༨ ང་ནི་ཐོག་མར་དད་ ན་དད་སེམས་ མས་ལས་ ང་ འི་ཡང་ ང་ ར་གནས་ ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་
གས་ ེ་འདི་གནང་ ེ། ཱ་ཤི་ཀའི་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ ན་ཚགས་ ི་བ་ མས་ལ་བ ག་ ་བ ག ༩ དེ་

མིན་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ེ་ འི་ ེད་པོ་ ་ཡི་ཁོང་ ་ཡིབ་པའི་གསང་བ་ མས་ཇི་ ར་བཀོད་ ིག་
མཛད་ ིན་པ་མི་ མས་ལ་ཤེས་ ་བ ག ༡༠ ཡང་ཆོས་ཚགས་ལ་བ ེན་ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ ི་ ིད་ ོང་བ་
དང་། དབང་འཛན་པ་ མས་ལ་ ་ཡི་ཤེས་རབ་ ་ན་མེད་པ་དེ་ཤེས་ ་བ ག ༡༡ འདི་ནི་ ་ཡིས་བ ལ་བའི་

་རོལ་ ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ གས་དགོངས་ ར་
རོ༎ ༡༢ ངེད་ཅག་ནི་ཡེ་ ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས། ཁོང་གི་ནང་ ་ ིང་ ོབས་ཆེ་ཞིང་འཇིགས་པ་མེད་པ་
དང་། དད་སེམས་བ ན་པོས་ ་ཡི་ ང་ ་འོངས་པ་ཡིན། ༡༣ དེ་བས། ོད་ཅག་ནི་ངས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་
དཀའ་ ག་ ངས་པ་དེ་ལ་འཇིགས་ནས་དཔའ་ མ་པར་མ་ ེད་ཅིག འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་གཟི་བ ིད་ཡིན་
ནོ༎ ༡༤ དེའི་ ིར། ངས་ཡབ་ ི་མ ན་ནས་ ས་མོ་ས་ལ་བ གས་པ་ཡིན། ༡༥ ༼གནམ་དང་ས་ན་ཡོད་པའི་

ིམ་ཚང་གང་ཡིན་༼ཡང་ན། ཚང་མ།༽ཡང་། ཁོང་ལས་མིང་ཐོབ་པ་ཡིན།༽ ༡༦ ཁོང་གི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་
གཟི་བ ིད་དང་། ཁོང་གི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ི་ ོབས་ གས་ ས་པར་ ས་པ་
དང་། ༡༧ ཱ་ཤི་ཀ་ཡང་ ོད་ཅག་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། ོད་ཅག་གི་ཁོང་ནས་བ གས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་བ ེ་བ་
ལ་ ་བ་ གས་པར་ ས། ༡༨ དད་ ན་དད་སེམས་ མས་དང་མཉམ་ ། ཱ་ཤི་ཀའི་བ ེ་བ་ནི་ཇི་འ འི་ ་ཆེ་
ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ས། ༡༩ དེ་མིན་བ ེ་བ་འདི་ནི་ ས་ ང་དཔག་དཀའ་བར་ ས་པ་
དང་། ་ཡི་ཡོད་ཚད་ ིས་ ོད་ཅག་ཡོངས་ ་ཁེངས་པར་ ས།

༢༠ ་ཡི་མ ་ ོབས་ ིས་ ོད་ཅག་ཁེངས་པར་ ས་པའི་ བ་འ ས་ནི། ོད་ཅག་གིས་རེ་ཞིང་ ག་པ་དེ་
ལས་ ང་བ ལ་ཏོ༎ ༢༡ ཡིན་ནའང་། ཁོ་ལ་ཆོས་ཚགས་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས། མི་རབས་ནས་མི་
རབས་དང་། ས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་ཤོག ཨ་མེན༎

༤ གཙ་བོའི་ཆེད་ ་བཙན་ལ་བ ག་པའི་བཙན་པ་ངས་ ོད་ཚར་བ ལ་བར་ ་ ེ། འ ོ་འ ག་ ོད་
ག མ་ ོད་ལ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཞལ་འབོད་མཛད་མཁན་དེའི་བཀའ་དང་མ ན་དགོས། ༢ དོན་ཅི་

བ བ་ ང་ཁེངས་ ང་དང་། གཤིས་འཇམ་དང་། བཟོད་ ོམ་ ེད་དགོས་ལ། བ ེ་བའི་ ོ་ནས་ཕན་ ན་ལ་ ་
ཡངས་གཏོང་དགོས། ༣ ཞི་བདེས་ཕན་ ན་འ ེལ་དགོས་ལ། ཅི་ བ་གང་ བ་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་
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བ ལ་བའི་གཞི་གཅིག་ ་ ར་བའི་སེམས་དེ་ ང་དགོས། ༤ ོད་ཅག་རེ་ ོས་གཅིག་གི་ ིར་ ་ཞལ་འབོད་
མཛད་པ་བཞིན། ས་པོ་གཅིག་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ང་གཅིག་ལས་མི་འ ག ༥ གཙ་བོ་གཅིག་དང་།
དད་སེམས་གཅིག་དང་། ས་གསོལ་གཅིག་ལས་མི་འ ག་ལ། ༦ ་ཡང་གཅིག་ལས་མི་འ ག་ ེ། ཁོང་ནི་ ན་

ི་ཡབ་ཡིན་པས། མི་ ན་ ི་ཡང་ ེང་ ་ཡོད། མི་ ན་ ི་ ོད་ ་ཡོད་ལ། མི་ ན་ ི་ནང་ནའང་ཡོད། ༧ ངེད་
ཅག་མི་ ་ཡིན་ཡང་ གས་ ེ་ཐོབ་པ་འདི་ནི། ཱ་ཤི་ཀས་ཚད་བཅལ་ཏེ་མི་རེ་རེར་གནང་བ་ཡིན། ༨ དེ་བས།
ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། ཁོང་ཉིད་ནམ་མཁར་འཕགས་པའི་ཚ། ད ་བོ་བཙན་ ་ ེར་ཅིང་། གནང་ ིན་ ་ཚགས་
མི་ལ་བ ལ་ཞེས་བཀོད་འ ག ༩ ༼ཡར་འཕགས་ཞེས་པ་ནི། ཐོག་མར་ས་འོག་ ་ ོན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༠ མར་

ོན་པ་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་ མས་ ི་ཡང་ ེང་ ་ ོན་ཅིང་ ན་ལ་ བ་པ་དེའོ༎༽ ༡༡ ཁོང་གིས་གནང་ ིན་ ་
ལ་ནི། ་ཚབ་པ་དང་། ང་ ོན་པ་དང་། ིན་བཟང་ ོག་མཁན་དང་། བཀའ་ ོང་མཁན་དང་། དགེ་ ན་

སོགས་ཡིན་ལ། ༡༢ དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་དོན་འ བ་ ིར། རང་གིས་རང་གི་ལས་ལ་བ ོན་ཞིང་། ཱ་ཤི་
ཀའི་ ་ ས་འ གས་པར་ ེད། ༡༣ དེ་ནི་ངེད་ཅག་མི་ མས་བདེན་པའི་བཀའ་ལས་གཞི་གཅིག་ ་ ར་ཏེ། ་
ཡི་ ས་ ི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཅིང་། རིམ་ ིས་ཆེར་ ེས་ནས་ ཱ་ཤི་ཀས་གཞལ་བའི་ ས་ ི་ཚད་ལ་ ེབ་རག་བར་ ་

ོང་བ་དང་། ༡༤ ངེད་ཅག་ ིས་པ་བཞིན་ ། གཞན་ ི་གཡོ་ ་དང་མགོ་བ ོར་བར་ ེད་པའི་ངན་ གས་ ི་
འོག་ ་མི་ ད་པ་དང་། ཆོས་ གས་གཞན་པའི་དབང་ ་ ར་ནས་ཕར་གཡོ་ ར་གཡོ་དང་། ་བ་ངན་པ་

་ཚགས་ ི་ ེས་ ་ གས་མི་ ང་བར། ༡༥ གཅེས་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ ང་གཏམ་བཤད་པ་དང་། ་བ་
གང་ཡང་ཡར་ལ་ ོགས་ནས་འགོ་བར་ ར་བའི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་འ ེལ་བར་ ་བ་དེའོ༎ ༡༦ ས་ ིལ་བོ་ཁོང་ལ་
བ ེན་ནས་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་འ ེལ་བ་དང་། ་ཚགས་རེ་རེར་རང་གི་ ་བ་ ེད་ ་བ ག་ཅིང་། ཡན་
ལན་རེ་རེར་ཕན་ ན་ ོགས་ ེད་ ་བ ག་ནས། ས་པོ་རིམ་ ིས་ཆེར་བ ེད་དེ་བ ེ་བའི་ ོད་ནས་རང་ཉིད་
ག ག་པར་ །

༡༧ དེ་བས་ངས་འཆད་པར་ ། ད་ནི་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་ ང་བོར་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་
གིས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ ི་བ་ མས་དང་འ ་བར། སེམས་ལ་ ན་བཅངས་ནས་ ་བ་བ བ་མི་ ང་། ༡༨ ཁོ་
ཚའི་སེམས་ ན་ཞིང་། ་ཡིས་གནང་བའི་ཚ་ ོག་དང་བར་ཐག་ཆོད་འ ག འདི་དག་ནི་རང་གི་མ་ཤེས་པ་
དང་། སེམས་ ོང་བོ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༩ སེམས་བཟང་བོ་མེད་ན། འདོད་པའི་ ེས་ ་ གས་ནས་མི་ཚངས་
པར་ ོད་པ་ལ་ཞེན་པར་འ ར།

༢༠ ོདཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་བ བས་པ་དེ་འདི་འ ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ༎ ༢༡ བདེན་པ་ཉིད་ནི་ཡེ་ འི་
ཁོང་ ་གནས་བ་བཞིན། གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་དང་ ་ ངས་
ཤིང་ཁོང་གི་བདེན་དོན་བ བས་ཡོད་ན། ༢༢ ོད་ལ་ག ང་ཡོད་དེ། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ཆད་ ི་རང་གཤིས་

ིང་བ་དེ་འདོར་རོགས། རང་གཤིས་ ིང་བ་དེ་འདོད་པའི་གཡོ་འོག་ ་ ད་ནས་རིམ་ ིས་ངན་པར་ ར་བ་
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ཡིན། ༢༣ ད་ནི་ ོད་ཅག་མི་གསར་བ་ཞིག་ ་འ ར་བ་ནི། ོད་ ི་སེམས་པ་བ ར་བ་ལ་བ ེན་ནས་ཡིན་པས།
༢༤ མི་གསར་བ་ཞིག་ ེད་དགོས། མི་གསར་བ་དེ་ནི་ ་ཡི་ ་བ ན་བཞིན་བཀོད་པ་ཡིན། དེ་ལ་བདེན་དོན་

ོང་བའི་ མས་སེམས་དང་ ེས་ ་དམ་པའི་རང་གཤིས་ཡོད།
༢༥ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ན་གཏམ་དོར་ཏེ། ཕན་ ན་བར་དང་ ིམ་མཚས་ལ་ ང་གཏམ་བཤད་

དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ནི་ ས་པོ་གཅིག་གི་ཡན་ལག་གི་ ལ་ ་ བ་ཡོད། ༢༦ སེམས་ནས་ ོས་ ང་
ནོར་འ ལ་བཟོ་མི་ ང་ལ། ཁོང་ ོ་ཁོག་ ་བ ག་ནས་ཉི་མ་ བ་རག་བར་ ་འ ག་མི་ ང་། ༢༧ དེ་མིན་
བ ད་ལ་གོ་ བས་ ང་ ོད་མི་ ང་ངོ་༎ ༢༨ ོན་ཆད་ ་ལ་ གས་པ་ མས་ ིས་ད་ནས་བ ང་ ་ ེད་མི་
ཆོག ནམ་ཡང་ངལ་ ོལ་ལ་བ ེན་ནས་དངོས་ ་ ་བ་བཟང་བོ་བ བ་དགོས་ལ། ག་པ་ མས་མེད་པོ་ལ་

ིན་དགོས། ༢༩ མི་ཚངས་པའི་གཏམ་ཚག་གཅིག་ ང་ཁ་ ་མི་འདོན་པར། དོན་ཅི་ལ་འ ད་ ང་མི་ལ་ཕན་
ཐོགས་པའི་གཏམ་བཟང་བོ་བཤད་ན། ཐོས་པའི་མི་ལ་གོ་ཆོད་པར་འ ར། ༣༠ ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ལ་ གས་ ལ་ཆེ་བར་ ་མི་ ང་ ེ། ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ གས་དང་ ་ ངས་ཟིན་པས། ོབ་
པའི་ཉིན་མོ་དེ་ ེབས་པར་ ག་དགོས། ༣༡ འཁོན་སེམས་དང་། ཞེ་ ང་དང་། ཁོང་ ོ་དང་། ར་ཟིང་དང་།

ར་འདེབས་དང་། ངན་ཉེས་༼ཡང་ན། ངན་པ༽སོགས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་དོར་ཏེ། ༣༢ ཕན་ ན་ མས་
ིས་ ོང་བ་དང་། ིང་ ེའི་སེམས་འཆང་བ་དང་། ་ཡིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ ོད་ཅག་ ་ཡངས་ ་བཏང་

བ་བཞིན། ཕན་ ན་ ་ཡངས་ ་གཏོང་དགོས་སོ༎

༥ དེ་བས། ་མིག་དཔེར་འཛན་དགོས་ཏེ། ོད་ཅག་ནི་ མས་བ ེ་ཐོབ་པའི་ ་ ་མོ་དང་འ འོ༎ ༢ དེ་
མིན་ ཱ་ཤི་ཀས་ངེད་ཅག་ལ་ མས་པས། ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་ ི་ཞིམ་ ི་མཆོད་པ་དང་བསང་

ས་ ་ ས་ནས་ ་ལ་ ལ་བ་བཞིན། གཅེས་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ ་བ་བ བ་དགོས།
༣ ལོག་གཡེམ་དང་མི་ཚངས་པར་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་དམ། ཡང་ན་ཧམ་སེམས་སོགས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་

ནས་ ེང་ཡང་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ ར་ ས་ན་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་ཚད་དང་མ ན་པ་ཡིན། ༤ གཡེམ་ཚག་
དང་། མདོ་མེད་པའི་གཏམ་དང་། འ ་ ོད་ ི་གཏམ་སོགས་བཤད་མི་ ང་ ེ། ནམ་ཡང་ ིན་ ན་པའི་གཏམ་
བཤད་དགོས། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ལོག་པར་གཡེམ་མཁན་དང་། མི་ཚངས་
པར་ ོད་མཁན་དང་། ཧམ་སེམས་འཆང་མཁན་ཚར་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ་ད ེ་བ་མི་འ ེད་པ་
ཡིན། ཧམ་སེམས་འཆང་མཁན་ནི་འ ་ ར་ ག་ ེད་མཁན་དང་གཅིག་ཡིན་ནོ༎ ༦ གཞན་ ི་ ིང་བོ་མེད་
པའི་གཏམ་ ིས་བ ་ ་འ ག་མི་ ང་ ེ། དེ་ ར་ ས་པས་ ་ཡི་ ོ་བ་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ མས་ ི་ ེང་

་བབས་པ་རེད། ༧ དེ་བས། ོད་ཅག་དེ་དག་གི་ ོགས་ ་འ ར་མི་ ང་། ༨ ོན་ཆད་ ོད་ཚ་ནི་ ན་ནག་
ཅན་དེ་ཡིན་ཡང་། ད་ ་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་འོད་དང་ ན་པ་དེ་ཡིན་པས། འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་གང་ཡང་
འོད་དང་ ན་པའི་ ་ ་མོར་བཞིན་ ོད་དགོས། ༩ འོད་ ི་འ ས་ ་ནི་སེམས་བཟང་བོ་དང་། ི་ ོམས་དང་།
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ག ང་ ང་སོགས་ཡིན། ༡༠ ནམ་ ན་གཙ་བོ་ གས་ད ེས་པའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་པ་ད ོད་ངེས། ༡༡ ན་ཞིང་
ོངས་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པའི་ ་བ་བ བ་མཁན་ ི་ ལ་ ་འཚང་མི་ ང་བར་མ་ཟད། དོན་དེ་བ བ་མཁན་
ི་མི་ མས་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་དགོས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོག་ ་བ བས་པའི་ ་བ་དེ་དག་ནི། ེང་བ་

ཙམ་ ིས་ ང་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཡིན། ༡༣ དོན་ཅི་ཡིན་ཡང་ ིགས་དམོད་ཐེབས་ ེས། གསལ་བོར་མངོན་ བ་པ་
ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡོད་ཚད་གསལ་བར་ ེད་མཁན་ནི་འོད་ཡིན་ནོ༎ ༡༤ དེ་བས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
གཉིད་ ་ ར་བའི་མི་ ོད་སད་པར་ ིས། ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པར་ ིས། ཱ་ཤི་ཀས་ ོད་ལ་འོད་འ ེད་པར་
འ ར་ཞེས་ག ངས།

༡༥ ོད་ཅག་གིས་ ་བ་གང་བ བ་ ང་ནན་ཏན་ ེད་དགོས། མི་ ན་པོ་ཞིག་ ་མི་ ང་ ེ། ཤེས་རབ་
ན་པའི་མི་ལ་བ ོན། ༡༦ ས་ལ་གཅེས་ ས་ ེད་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ འི་ ས་རབས་འདི་ནི་ངན་
ིས་ཁེངས་ཡོད། ༡༧ མི་ ེན་པ་ཞིག་ ་མི་ ང་ ེ། གཙ་བོའི་དགོངས་གཞི་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ ོགས་དགོས།

༡༨ ཆང་གིས་ར་བཟི་ ་འ ག་མི་ ང་། ཆང་གིས་མི་ ་ཡན་ ་གཏོང་བས་ལས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་
ཁེངས་པ་ཞིག་ ་དགོས། ༡༩ ན་མ ར་དང་། བ ོད་ཚག་དང་། མ ར་ ་བཅས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་གཏམ་ ེད་
ཅིང་། ཁ་སེམས་མ ན་པོས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་པ་ ེད་དགོས། ༢༠ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་

ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ར་ནས། ན་པར་ཡབ་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་དགོས་པར་མ་ཟད། ༢༡ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་སེམས་
ནས་མོས་ ས་བ ེད་ཅིང་། ཕན་ ན་དང་བ ན་དགོས་སོ༎

༢༢ ོད་ཅག་ ང་མར་ ར་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ན་པ་བཞིན་ ། རང་གི་ ོ་ག་ལ་བ ན་དགོས།
༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཆོས་ཚགས་ ི་མགོ་དང་། ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ི་ བས་མགོན་ཡིན་པ་བཞིན་ །

ོ་ག་ནི་ ང་མའི་མགོ་ཡིན། ༢༤ ཆོས་ཚགས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཇི་ ར་བ ན་པ་བཞིན། ང་མས་ ང་ ོ་ག་ལ་
དེ་ ར་བ ན་དགོས།

༢༥ ོད་ཅག་ ོ་གར་ ར་བ་ མས་ ིས་རང་གི་ ང་མ་ལ་ མས་དགོས། དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀས་ཆོས་ཚགས་ལ་
མས་པ་དང་། ཆོས་ཚགས་ ི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་འདོར་ཅིང་། ༢༦ གཙང་ ་ ་ འི་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོ་

མོ་ ས་གསོལ་ ས་ནས་དམ་པར་བ ར་ཅིག ༢༧ དེ་ ར་ ས་ནས་རང་ཉིད་ མ་པར་བ ་བའི་ཆོས་ཚགས་
བཞིན་ཁོང་ལ་ ལ་ཅིག གཟི་བ ིད་ ན་ལ་ནག་ནག་གིས་མ་གོས་ཤིང་། གཉེར་མ་སོགས་ནད་ ིས་ ང་མ་
བ ང་བར། དེ་ནི་དམ་པ་དང་ ོན་ ི་མི་མངའ་བ་ཞིག་ཡིན། ༢༨ ོ་གས་ ང་རང་གི་ ས་པོར་གཅེས་པ་
བཞིན། ང་མ་ལའང་དེ་ ར་གཅེས་དགོས། ང་མར་གཅེས་པ་ནི་རང་ལ་གཅེས་པ་ཡིན། ༢༩ རང་གི་ ས་ལ་
ཞེན་ལོག་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད་དེ། ཱ་ཤི་ཀས་ཆོས་ཚགས་ ོང་བ་བཞིན། ནམ་ཡང་གཅེས་ ོང་ ེད་པ་རེད།
༣༠ ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་གི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་མཚམས་འདིར། ཁོང་གི་ཤ་དང་ཁོང་གི་ ས་པ་
ཡིན་ཞེས་བཀོད་འ ག༽ ༣༡ དེའི་ ེན་ ིས་མི་ མས་ཕ་མ་དང་ ལ་ཏེ། ང་མར་འ ེལ་ནས་གཞི་གཅིག་ ་
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ར་བ་ཡིན། ༣༢ འདི་ནི་གསང་བ་ ོག་ ར་ཅིག་ཡིན་ཡང་། ངས་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་ཆོས་ཚགས་དཔང་ ་བ གས་
ནས་བཤད་པ་ཡིན། ༣༣ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་ ་ཡིན་ཡང་རང་གིས་རང་ལ་ མས་པ་བཞིན་ ང་མར་ཡང་

མས་དགོས། ང་མས་ ང་རང་གི་ ོ་ག་ལ་བ ི་བ ར་ ་དགོས་སོ༎

༦ ོད་ཅག་ ་ ་མོར་ ར་བ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས། ཕ་མའི་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་པ་དེ་ ོས་མ་
དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ༢–༣ ཕ་མ་ལ་བ ར་ ི་ ས་ན་ ོད་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་ཞིང་འཇིག་ ེན་འདིར་ཚ་

རིང་བར་འ ར་ཏེ། འདི་ནི་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་བཀའ་ ང་དང་པོ་དེའོ༎
༤ ོད་ཅག་ཕ་ ་ ར་བ་ མས་ ིས་ ང་ ་ ་མོར་ ོ་བ་ ོང་མི་རིགས་ཏེ། གཙ་བོའི་བཀའ་ ོབ་དང་

གསལ་འདེབས་བཞིན་ཁོ་ཚ་ ོངས་ཤིག
༥ ོད་ཅག་གཡོག་པོར་ ར་བ་ མས་འཇིགས་ནས་འདར་མི་དགོས་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ལ་ཉན་པ་བཞིན།

སེམས་ ད་ ང་བོས་ ོད་ཅག་གི་ ས་པོའི་བདག་པོ་ལ་ཉོན་ཅིག ༦ གཞན་ལ་ངོ་དགའ་ ེད་པ་བཞིན། མིག་
མ ན་ནས་བ ེན་བ ར་ ས་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་ ེ། ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་པོས་སེམས་གཏིང་ནས་ ་ཡི་དགོངས་
དོན་བ ི་བ་བཞིན་བ ི་དགོས། ༧ གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བ་བཞིན། མི་ལ་ཞབས་ ་བ བ་ ས་ ང་བ ེན་
བ ར་ ་བའི་སེམས་དགོས། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ ་ཞིག་གིས་ ་བ་བཟང་བོ་ཞིག་བ བ་ཚ། ན་ ་ ར་
བའམ་རང་ཉིད་བདག་པོར་ ར་བ་གང་ཡིན་ཡང་། རང་གིས་ཅི་བ བས་པ་ནང་བཞིན་གཙ་བོས་ ་དགའ་
བ ོལ་བར་འ ར། ༩ ོད་ཅག་བདག་པོར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ང་གཡོག་པོར་དེ་ ར་ ེད་པ་ལས། ཁོ་ཚ་ ག་

ོང་མི་རིགས། ཁོ་ཚ་དང་ ོད་ཅག་ལ་ ན་མོང་ ་དབང་བའི་གཙ་བོ་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ན་ཡོད་ལ།
ཁོང་གིས་མི་ ་ལའང་ ོགས་རིས་ ེད་མི་ ིད།

༡༠ ང་ལ་ད་ ང་གཏམ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་བ ེན་དགོས་ཏེ། ཁོང་གི་མ ་
དང་ ོབས་ཆེན་པོ་ལ་བ ེན་ནས་མི་ ོབས་དང་ ན་པ་ཞིག་ ེད་དགོས། ༡༡ ་ཡིས་གནང་བའི་གོ་མཚན་ཁ་
ཚང་ ས་ལ་བགོས་ན། གདོན་འ ེའི་གཡོ་ ་འགོག་ ས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་ག ལ་འ ེད་༼མ་
ཡིག་ ། འཐམ་རེས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ས་ནི་ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ མས་མ་ཡིན་པར། ིད་འཛན་པ་དང་།
དབང་འཛན་པ་དང་། ན་པས་གཡོགས་པའི་འཇིག་ ེན་འདིའི་དབང་བ ར་བ་དང་། ནམ་མཁའི་ད ིངས་

ི་སེམས་ངན་ལ་གཏོགས་པའི་གདོན་འ ེ་ མས་ལ་ག ལ་འ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ༡༣ དེ་བས། ་ཡིས་བ ལ་
བའི་གོ་མཚན་ཐོགས་ཤིག དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པའི་ཉིན་མོར་ད ་བོ་འགོག་ ས་ལ། ་གཞག་ཐམས་ཅད་
འ བ་ ེ་བ ན་པོར་ གས་པར་ཡང་ ས་སོ༎ ༡༤ དེ་བས། བ ན་པོར་ གས་ ེས། བདེན་དོན་ ་རགས་ ་
བཅིངས་ཤིང་། ང་བདེན་ ི་ ིང་གི་མེ་ལོང་དང་ཁར་ཐོགས་ཤིག ༡༥ དེ་མིན་ཞི་བདེའི་འ ིན་བཟང་ལམ་
ལ་ཆས་ཁའི་ མ་བཞིན་ ང་བར་ ོན། ༡༦ དེ་ལས་གཞན། ཡིད་ཆེས་ བ་ ་ ིས་དང་། ངན་པའི་མེ་མདའ་
ཐམས་ཅད་ ལ་ ་ ོག་ ས། ༡༧ ོག་ ོབ་ ི་ད ་ ོག་ ོན་ཅིག དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དཔའ་དམ་ ེ་
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བ ང་ཤིག དེ་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ཡིན་ནོ། ༡༨ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་ག་ས་གང་ ་ཐེངས་མང་པོར་
གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་ ་འབོད་དང་། དེ་ ་སད་པར་ ིས་ཏེ་དད་ ན་དམ་སེམས་ མས་ ི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་
ཐོབས། ༡༩ དེ་མིན་ངའི་ཆེད་ འང་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག དེ་ ར་ ས་ན་ང་ལ་གཏམ་ཁ་ ེ་འཐོབ་ངེས་པས།

ོབས་པ་ཆེན་པོས་འ ིན་བཟང་གི་གསང་བ་འཆད་ ས། ༢༠ ༼འ ིན་བཟང་གི་གསང་བའི་ཆེད་ ་ང་ནི་
གས་ ོག་ ར་བའི་བང་ཆེན་པར་ ར་བ་དང་།༽ ངས་རང་གི་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་ ིང་ ོབས་ཆེན་

པོས་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་ཡིན།
༢༡ དེ་རིང་ ིང་ནས་བ ེ་ཞིང་ ོ་དཀར་བོས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ ན་ ་ ི་ཀི་ ་འདིར་ཡོད་

ཅིང་། ཁོས་ངའི་ ་བ་དང་ངའི་གནས་ ལ་སོགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ ་ ོད་ཚར་བཤད་དེ་ཤེས་ ་འ ག་ངེས།
༢༢ ངས་ཆེད་ ་ཁོ་རང་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མངགས་ནས། ོད་ཚར་ངེད་ཅག་གི་གནས་ ལ་ཤེས་ ་འ ག་པ་
དང་། ཁོ་ལ་ ོད་ཚར་སེམས་གསོ་ ེད་ ་འ ག་གོ།

༢༣ ཞི་བདེ་དང་། མས་བ ེ་དང་། དད་སེམས་སོགས་ཡབ་ ་དང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ན་ ་
མས་ལ་འཐོབ་པར་ཤོག ༢༤ དེ་མིན་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་ གས་ ེ་འཐོབ་པར་ཤོག། ༎



ཕི་ལིབ་པི་པར་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག

༡ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་གཡོག་པོ་ཕོལ་ལོལ་དང་ཏི་མོ་ཐི ་གཉིས་ ིས་ཕི་ལིབ་པི་ ་ཡོད་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་
ཁོང་གི་དད་ ན་པ་ མས་དང་། ི་ བ་ མས་དང་། ལས་འཛན་པ་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ིས་སོ༎

༢ ་འམ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་དང་། ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་
ཤོག

༣ ངས་ ོད་ཅག་ ན་ཐེངས་རེ་རེར། ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་པ་ཡིན་ལ། ༤ ༼ ོད་ཅག་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་ཐེངས་རེ་རེར་ཡང་། དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ ས་པ་ཡིན།༽ ༥ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཐོག་དང་པོ་ནས་དེ་རིང་གི་བར་ ། ོད་ཅག་གིས་ ོ་གཅིག་སེམས་མ ན་ ོས་འ ིན་བཟང་དར་བར་
བ ོན་ནོ༎ ༦ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་འ ིན་ལས་བཟང་བོ་ བ་ ིན་པ་དེས། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཉིན་མོ་ ེབས་
རག་བར་ ། འ ིན་ལས་འདི་ཡོངས་ ་འ བ་པར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད། ༧ ངས་ ོད་ཚར་འདི་
འ འི་བསམ་ ལ་ཞིག་བ ང་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ ་འོས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་བཙན་ ་ཡོད་པའི་ ས་སམ།
ཡང་ན་འ ིན་བཟང་བདེན་པར་ བ་ ས་གང་ཡིན་ཡང་། ོད་ཅག་ནམ་ཡང་ངའི་སེམས་ ་ཡོད་ལ། ང་དང་

ོད་ཅག་ལ་མཉམ་ ་ གས་ ེ་འཐོབ་པར་འ ར། ༨ ངས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ གས་ ་ ོད་ཅག་བ ང་ཡོད་པ་
གསལ་བར་ཤེས་ ང་ལ། ་ཡིས་ ང་ངའི་ཆེད་ ་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག

༩ ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ོད་ཅག་གི་གཅེས་སེམས་ཤེས་ཡོན་དང་ ོགས་པ་ ་ཚགས་དང་འ ེལ་
ཏེ་གོང་ནས་གོང་ ་འཕེལ་བས། ༡༠ ཱ་ཤི་ཀའི་ཉིན་མོ་མ་ ེབས་པའི་བར་ ། ོད་ཅག་གིས་ཡིན་མིན་ ི་ད ེ་
བ་འ ེད་ཤེས་པ་༼ཡང་ན། དོན་བཟང་བོ་ལ་ཞེན་པ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽དང་། ག ང་ ང་ནོར་འཛལ་
མེད་པའི་མི་ཞིག་ ་འ ར་བ་དང་། ༡༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་ མས་བ ེའི་འ ས་ ས་ཁེངས་ཏེ། གཟི་
བ ིད་དང་བ ོད་བ གས་ ་ལ་འ ལ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན།

༡༢ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་ཤེས་ ་འ ག་འདོད་པ་ཞིག་ནི། ང་དོན་ ེན་དང་འ ད་པ་དེས་འ ིན་
བཟང་ ག་པར་དར་ ་བ ག་ཡོད་དེ། ༡༣ ང་བཙན་ ་བ ང་བ་ནི། བཙན་ ང་དམག་མི་དང་དེ་ལས་གཞན་
པའི་མི་ མས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་གསལ་བོར་ཤེས་པར་མ་ཟད། ༡༤ གཙ་བོའི་ཁོང་ ་ཡོད་པའི་

ན་ ་མང་ཆེ་བས་ང་བཙན་ ་བ ང་བ་དེ་ལ་ ེན་ ས་ཏེ་དད་པ་ ག་ ་ ེས་ནས། འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་
ར་ལས་ ང་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་ ་ཡི་བཀའ་བ གས་སོ༎ ༡༥ འགའ་ཞིག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་དེ་ ག་

དོག་དང་ ོག་འཛང་བཟོ་ཆེད་ ོག་པ་བདེན་མོད། འོན་ ང་གཞན་དག་གིས་སེམས་བཟང་བཅངས་ནས་ ོག་
པ་ཡིན། ༡༦ ེས་མ་ནི་གཅེས་སེམས་ནས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ང་ནི་འ ིན་བཟང་གསལ་བར་ ེད་ཆེད་བ ོས་པ་
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ོགས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༧ ་མ་ མས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ོག་པ་ནི་ཚ་ཤོག་ ིག་ཆེད་ཡིན་པ་ལས་ག ང་
ང་ ོས་ ོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བཙན་ནས་ང་ལ་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ོང་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན།

༡༨ དེ་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད་དམ། དངོས་ཡིན་ཡང་ཆོག ན་ཡིན་ཡང་ཆོག གང་ ར་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་
བ གས་ཟིན་པས། དེ་ལ་ང་དགའ་ཞིང་ད་ ང་ ་མ ད་ ་དགའ་བར་འ ར། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་
གི་གསོལ་འདེབས་དང་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ཉིད་ ི་མ ་ལ་བ ེན་ནས། ནམ་ཞིག་ང་ ོབ་པར་འ ར་
བ་རང་གིས་ཤེས་སོ༎ ༢༠ ངའི་རེ་བ་དང་རེ་ ོས་ལ་གཞིགས་ནས་བཤད་ན། ་བ་གང་གིས་ ང་ང་རང་ངོ་
གནོངས་ ་འ ག་མི་ ིད་དེ། འཆི་དགོས་ ང་ ་བ་གང་ཡིན་ལ་ ིང་ ོབས་ཆེར་བ ེད་ན། ཱ་ཤི་ཀས་ ར་
བཞིན་ངའི་ ས་ ེང་ནས་ངོ་མཚར་ ོན་པར་འ ར། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་གསོན་པ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་
ཡིན་ལ། ང་ཤི་ན་དེ་ནི་ངའི་ཁེ་ཕན་ཡིན། ༢༢ གལ་ཏེ་ངའི་ ས་པོ་འདི་འཚ་བཞིན་བ ད་ན། ་གཞག་འདིའི་
འ ས་ ་འ བ་པར་ ས་མོད། འོན་ ང་ངས་གང་བདམས་དགོས་པའང་མི་ཤེས་ཏེ། ༢༣ ང་འདི་གཉིས་བར་
ཐེ་ཚམ་ ་གནས་འ ག། འཇིག་ ེན་འདི་དང་ ལ་ནས་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་འ ག་པར་ཡང་འདོད། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། དེ་ལས་བཟང་བ་གཞན་ཞིག་ཡོད་མི་ ིད། ༢༤ ཡིན་ནའང་། ངའི་ ས་པོ་འཚ་བཞིན་བ ད་ན། ོད་
ཅག་ལ་ཤིན་ ་གལ་ཆེའོ༎ ༢༥ ང་འདི་ལ་ཡིད་གཏིང་ནས་ཆེས་པས། ར་བཞིན་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོད་ཅག་
དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས། ོད་ཅག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་བཀའ་དེ་ལས་ཡར་ ེད་དང་དགའ་བ་ཐོབ་ ་
འ ག་པ་དང་། ༢༦ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ ོད་ཅག་དགའ་ཞིང་ ིད་ ་འ ག་དགོས་པ་ཤེས་སོ༎ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ང་ ར་ཡང་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་ལོག་ན། ོད་ཅག་གི་དགའ་བ་ ར་ལས་འཕེལ་བར་འ ར།

༢༧ ོད་ཅག་གི་འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་དང་མ ན་ན། ང་ ོད་ཅག་ལ་ ག་ ་
འོང་བའམ། ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མ་འོང་ཡང་ཆོག་ ེ། ོད་ཅག་གི་གནས་ ལ་ཐོས་ བ་ལ། ོད་ཅག་ལ་ ན་
མོང་གི་སེམས་འ ན་ཞིག་ཡོད་པས། བ ན་པོར་ གས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་འབད་པ་

ེད་ ིན་པ་ཤེས་ བ། ༢༨ ་བ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ང་ད ་བོའི་འཇིགས་པ་ལ་ ག་མི་དགོས། འདིས་ཁོ་ཚ་
བ་པར་འ ར་བ་དང་། ོད་ཅག་ ་ཡིས་ ོབ་པར་འ ར་བ་གསལ་བོར་བ ན་ཡོད། ༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ོད་ཅག་ལ་ཤབས་འདེགས་ ་པའི་བ ལ་ཐོབ་པས། ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་སེམས་ ན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་གི་

ཆེད་ ་ ག་བ ལ་ཡང་ ངས་དགོས། ༣༠ ོད་ཅག་གིས་ ོང་བར་འ ར་པའི་འཐབ་ ོལ་ནི། ོད་ཅག་གིས་
ོན་ཆད་ངའི་ ས་ནས་མཐོང་བ་དང་། ད་ ་ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ནོ༎

༢ དེ་བས། ཱ་ཤི་ཀའི་ནང་ ་ ལ་མ་གང་དང་། མས་པའི་ཆ་ནས་སེམས་གསོ་ཅི་ཡོད་པ་དང་། དམ་པའི་
གས་ཉིད་དང་འ ེལ་འ ིས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ། གས་ ་ མས་དང་ ིང་ ེ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ། ༢ ོད་ཅག་

གིས་སེམས་འ ན་ཆིག་ ིལ་ ེད་དགོས། གཅེས་སེམས་གཅིག་མ ངས་ ེད་དགོས། བ ེ་བ་གཅིག་མ ན་ ེད་
དགོས། སེམས་འ ན་གཅིག་འ ་ ང་ན། ང་རང་དགའ་བས་ཚམས་ ་འ ག་ ས། ༣ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ཚ་
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ཁག་དགར་མི་ཆོག་ལ། ིང་བོ་མེད་པའི་གཟི་བ ིད་ལའང་ཆགས་མི་ ང་བར། མི་རེ་རེས་ཁེངས་ ང་ ས་
ནས་གཞན་ མས་རང་ལས་མཆོག་པར་འཛན་དགོས། ༤ མི་ ས་ ང་རང་དོན་ཁོ་ནས་བ བ་པས་མི་ཆོག་
པར། གཞན་ ི་དོན་ཡང་བ ོན་དགོས།

༥ ོད་ཅག་གིས་རང་གི་བསམ་པ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ གས་ ར་ ེད་དགོས་ཏེ། ༦ ཁོང་ཉིད་ ་ཡི་ མ་
པར་ཡོད་ ང་། རང་དང་ ་འ ་མཉམ་ ་ ས་ནས་ ོད་པར་མི་ ེད་པར་མ་ཟད། ༧ ཞི་བའི་ངང་ ལ་བ ང་

ེ་གཡོག་པོའི་ མ་པ་དང་། མིའི་ག གས་ ་མངོན། ༨ མིའི་ གས་ཀ་ཡོད་པས་རང་ཉིད་དམན་སར་བབས་
ནས་གཞན་དང་བ ན་པར་ ེད། དེ་ ར་ ོངས་རག་བར་ ་བ གས་ཤིང་། མཐར་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་ ོངས་
པ་ཡིན། ༩ དེ་བས། ་ཡིས་ཁོང་ཉིད་ ་ན་མེད་པའི་གནས་ ་འཕགས་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་ལ་
མིང་ཐམས་ཅད་ལས་ ག་པའི་མཚན་གནང་ ེ། ༡༠ ནམ་མཁར་གནས་པ་དང་། ས་ཐོག་ ་གནས་པ་དང་། ས་
འོག་ ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ འི་མཚན་འོག་ ་ ག་མི་ ེད་མཁན་མེད་པར་མཛད། ༡༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་
གཙ་བོའོ་ཞེས་མི་ཟེར་མཁན་མེད་པས། ཡབ་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དབང་བར་ ས།

༡༢ དེ་ལ་གཞིགས་ན། ངའི་བ ེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ང་ ོད་ཅག་གིས་གམ་ ་ཡོད་ ས་ ོད་ཅག་ ན་
པར་གཞན་དང་བ ན་དགོས་པར་མ་ཟད། ད་ ་ང་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་མེད་ ས་དེ་ལས་ ང་གཞན་
དང་བ ན་དགོས། འཇིགས་ཤིང་འདར་འདར་ ིས་ ོད་ཅག་ ོབ་པའི་དོན་དེ་འ བ་པར་ ིས། ༡༣ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་དོན་ཞིག་ ེད་པར་སེམས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ནི་ ་ཡིས་ ོད་ཚའི་སེམས་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ནི་ཁོང་གི་དགོངས་གཞི་བཟང་བོ་དེ་འ བ་པའི་ཆེད་ འོ༎ ༡༤ ་བ་ཅི་ ས་ ང་ ེས་ ་ལེ་བདའ་མ་ ེད།

ོད་པ་མ་ ེད། ༡༥ དེ་ ར་ ས་ན་ ོན་འ གས་ ེད་མཁན་མེད་པར་ག ང་ ང་ཟོལ་མེད་ ་གནས་ཤིང་།
འ ོག་ལ་འགལ་བས་ཁེངས་པའི་ ས་རབས་འདིར་ ི་མ་ ལ་བའི་ ་ཡི་ ་ ་ ར་ཏེ། འོད་འ ོ་བ་དང་ ན་
ནས་མ ངས་པ་དང་། ༡༦ ཚ་ ོག་གི་བདེན་པ་གསལ་བོར་མངོན་ནས། ཱ་ཤི་ཀའི་ཉིན་མོར་ང་རང་དགར་

ག་མེད་པར་མ་ཟད། ངལ་བ་འ ས་མེད་ འང་ ར་མེད་ཅེས་བ ོད་པ་ ས་ཆོག ༡༧ ངས་ ོད་ཅག་གི་དད་
སེམས་དེ་མཆོད་ ས་ ས་ནས་མཆོད་པར་འ ལ་བར་ ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ང་རང་དེའི་ ེང་ ་ གས་མཆོད་ ་

ས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དགའ་བ་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་དགའ་བར་འ ར། ༡༨ ོད་ཅག་ ང་
དེ་ ར་དགའ་ཆོག་ ེ། ང་དང་མཉམ་ ་དགའ་བར་ འོ༎

༡༩ ངས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ི་མོ་ཐི ་ ོད་ཅག་ལ་ ག་ ་འ ོ་བར་རེ་ ོས་ ེད་ ིན་ཡོད་ལ།
དེས་ ོད་ཅག་གི་ ་བ་ མས་ང་ལ་ཤེས་ ་བ ག་ན། སེམས་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་
ལ་ཁོ་དང་འ ་པའི་སེམས་མ ན་མཁན་གཞན་མེད་པས། ཁོས་ ོད་ཅག་གི་དོན་ལ་སེམས་ཐོགས་པར་ ེད།
༢༡ གཞན་ ིས་རང་གི་དོན་འཚལ་བ་ལས། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་དོན་འཚལ་བར་མི་ ེད་དོ༎ ༢༢ འོན་ ང་། ཏི་མོ་
ཐི འི་གནས་ ལ་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་ཏེ། འ ིན་བཟང་ ེལ་ཆེད་ཁོས་ང་དང་མཉམ་ ་ ོལ་བ་ ེད་ ིན་
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ཡོད་ལ། ཁོ་ནི་ ་དང་ང་ནི་ཕ་ ་ ར་ ར་ཡོད། ༢༣ དེ་བས། ངས་རང་གི་ ་བའི་མ ག་འ ས་ཅི་ཡིན་ཤེས་པ་
ན། ཁོ་རང་ ར་ ་འ ག་པར་རེ་ ོས་ ེད་པ་ཡིན། ༢༤ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཡང་ ར་ ་
འ ོ་ བ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

༢༥ ཡིན་ནའང་། ངས་ཨེ་ ཱབ་རོ་དི་ ་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་འ ག་འདོད། ཁོ་ནི་ངའི་ ན་ ་ཡིན་ལ། ང་
དང་མཉམ་ ་ལས་ཀ་ ེད་རོགས་དང་། མཉམ་ ་དམག་ ས་པ་ཡིན། ང་ལ་མཁོ་པའི་ བས་ ་ ོད་ཅག་གིས་
མངགས་པའང་ཡིན། ༢༦ ཁོས་ ོད་ཅག་ ན་ ་ མས་ ན་ ིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སེམས་ཤིན་ ་ ོན་བཞིན་
ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་ན་བཞིན་པ་ཐོས་སོ༎ ༢༧ ཁོ་དངོས་གནས་ན་བར་མ་ཟད། ཕལ་
ཆེར་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ ས་མོད། འོན་ ང་། ་ཡིས་ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད། ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པར་མ་ཟད།
སེམས་ ལ་ ི་ ེང་ ་སེམས་ ལ་མི་ ོན་ ིར་ང་ལའང་ ིང་ ེ་བ ེད། ༢༨ དེ་བས། ངས་ཁོ་རང་མངགས་པར་

ར་ལས་ ང་ ེལ་ ིན་ཡོད། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་རང་མཐོང་ན་དགའ་ཆོག་ལ། ངའི་སེམས་ ལ་ཡང་ཇེ་ ང་
ར་འ ོ། ༢༩ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་གིས་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་ཁོ་ལ་ ེ་ལེན་དང་། འདི་
་ འི་མི་ལ་བ ི་བ ར་ ིས། ༣༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་བ་བ བ་པའི་ཆེད་ ་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་
ང་ནའང་། ོད་ མས་ ིས་བདག་ལ་རོགས་རམ་ ེད་མ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོས་རང་ ོག་ལ་མ་འཛམས་

པར་བདག་ལ་རོགས་རམ་ ས་སོ༎

༣ ན་ ་ མ་པ། ངས་ད་ ང་ ོད་ཚར་བཤད་འདོད་པ་ཞིག་ནི། ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་བ ེན་ནས་དགའ་
བ་ ེས་ ་འ ག་དགོས། ངས་ ོད་ཚར་ ད་ཆ་འདི་ ར་འ ི་བ་ལ་དཀའ་ཚགས་མེད་ལ། ོད་ཚར་ཡང་

ཕན་ཐོགས་པར་ མ། ༢ ིའི་རིགས་ལ་མཉམ་འཇོག་ ིས། ངན་ ེད་མཁན་ མས་ལ་མཉམ་འཇོག་ ིས། རང་
དགར་མཚན་ ི་གཅོད་པར་ ེད་པ་ མས་ལ་མཉམ་འཇོག་ ིས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མཚན་ ི་གཅོད་ ལ་
དངོས་ནི། ་ཡི་ གས་ཉིད་ལ་ ག་ ེད་པ་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ནང་ནས་བ ོད་པ་ ེད་པ་དང་། ས་པོ་ལ་
མི་བ ེན་པའི་ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ལ་འདི་ཡིན། ༤ ང་མོར་བཤད་ན། ང་ཡང་ ས་པོ་ལ་བ ེན་ཆོག་པ་ཡིན།
གལ་ཏེ་གཞན་ ིས་རང་ཉིད་ ས་པོ་ལ་བ ེན་ཆོག་པར་འདོད་ན། ང་དེ་ལས་ ང་ ས་པོར་བ ེན་ཆོག ༥ ང་

ེས་པའི་ཉིན་བ ད་པར་མཚན་ ི་བཅད་པ་ཡིན། ངའི་རིགས་ནི་ད ི་སི་རལ་བ་དང་། རིགས་ ེ་ནི་བེན་ ཱ་
མིན་པ་ཡིན་ལ། ཨིབ་རི་བ་ལས་ཆད་པའི་ཨིབ་རི་བ་ཡིན། བཀའ་ ིམས་ ི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ང་ནི་ཕ་ ་ཤི་བ་
ཡིན། ༦ ལས་ ོལ་བཤད་ན། ང་ནི་ཆོས་ཚགས་ ག་ལ་ ོར་མཁན་ཡིན། ིམས་ ི་བདེན་ གས་ ར་བཤད་ན།
ང་ལ་ ོན་འ གས་ས་མེད་པ་ཡིན། ༧ ོན་ཆད་ངས་རང་ལ་ཕན་པར་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆད་

་ ོང་རེག་པར་ ི་བས། ༨ དེ་ལས་གཞན། ངས་ ང་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ོང་ ད་ ་བ ིས་པ་ཡིན། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ངས་རང་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་དེ་མཆོག་ ་ ར་བར་བ ིས་ཡོད། ངས་ ཱ་ཤི་

ཀ་ཐོབ་ཆེད། ་ནོར་ཐམས་ཅད་བོར་ཅིང་། དེ་དག་བང་ ད་ ་བ ས་པ་ཡིན། ༩ དེ་མིན་ཁོང་གི་ཁོང་ནས་
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འ ག་ བ་མིན་ནི། བཀའ་ ིམས་ལ་བ ེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པར། ཱ་ཤི་ཀའི་ ང་བདེན་ལ་
དད་སེམས་ ེས་ ེ། ་ལ་དད་པའི་ ང་བདེན་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༠ དེ་ ར་ངས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ཞིང་།
ཁོང་ཉིད་ ར་གསོན་པའི་མ ་ ས་ཤེས་པར་འདོད་པ་དང་། དེ་མིན་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ག་བ ལ་ ོང་
ཞིང་། ཁོང་ ོངས་པ་ལ་མིག་དཔེར་བ ང་ ེ། ༡༡ ང་ཡང་ཤི་བ་ལས་ ར་གསོན་པར་རེའོ༎

༡༢ འདི་ནི་ང་ལ་ཐོབ་ཟིན་པ་དང་། ཡོངས་ ་ བ་པའང་ཡིན་ཟེར་བ་མ་ཡིན་པར། དེ་ནི་ངས་གང་ ས་
ིས་རེ་ ེག་ ེད་པའམ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིན།༼ཡང་ན། ང་ལ་ཐོབ་དགོས་པ་

དེ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ ༡༣ ན་ ་ མས་པ། ངས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཟིན་ མ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ལ་དོན་དག་
ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བ་ལ་བ ་བ་བ ེད་ནས་ གས་ ིས་མ ན་ ་བ ོད་པ་ ེ། ༡༤ ་ཡིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་
ཁོང་གིས་ང་ལ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་དགའ་དེ་ཐོབ་ཆེད། དམིགས་འབེན་ ེག་ནས་ ག་པར་ ་བ་
དེའོ༎ ༡༥ དེ་བས། ངེད་ཅག་གི་ ོད་ ི་མི་ཡང་དག་པ་ མས་ལ་འདི་ ་ འི་སེམས་ཤིག་ཡོད་དགོས། གལ་ཏེ་
དོན་གང་ཞིག་གི་ ེང་ལ་སེམས་གཞན་ཞིག་བཅངས་ཡོད་ན། ་ཡིས་ ང་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་པར་འ ར། ༡༦ དེ་
བས། ངེད་ཅག་ཚད་གང་ཞིག་ལ་ ེབས་ན། དེ་དང་བ ན་ནས་བ ོད་པར་ །

༡༧ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཚས་མཉམ་ ་ང་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་མིག་དཔེར་
བ ང་ནས་ ་བ་ ེད་མཁན་ཚར་ཡང་མཉམ་འཇོག་ ེད་དགོས། ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ ་བ་

ེད་ ངས་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ོང་ཤིང་གི་ད ་བོར་ ར་ཡོད། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་ཐེངས་མང་པོར་བཤད་
ཅིང་། ད་ ་མིག་ ་དང་བཅས་ཏེ་ ོད་ཚར་འཆད་པར་ འོ༎ ༡༩ ཁོ་ཚའི་མ ག་འ ས་ནི་ ོང་བར་འ ར་བ་
དེ་ཡིན། ཁོ་ཚའི་ ་ནི་རང་གི་ ོ་བ་ཡིན། ཁོ་ཚས་རང་གི་བ ས་ ོད་ནི་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ་བ ས་ཏེ། ཆེད་

་ས་ ེང་གི་དོན་ མས་ཡིད་ལ་ ེད་དོ༎ ༢༠ ངེད་ཅག་ནི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ལ་འབངས་ཡིན་པས།
བས་མགོན་ལ་ ག་གིན་ཡོད་པ་ ེ། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནམ་མཁའ་ནས་འ ོན་པར་བ ག་ཡོད། ༢༡ ཁོང་

གིས་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ང་རང་གི་འོག་ ་འ ག་པའི་མ ་ ས་ ིས་ངེད་ཅག་དམན་པར་ ར་བ་ མས་ ི་
ས་པོའི་ད ིབས་ ང་། ཁོང་རང་གིས་གཟི་བ ིད་ ན་པར་མཛད་པའི་ ས་པོ་དང་མ ངས་པར་ ས་ཡོད་

དོ༎

༤ ངའི་ ིང་ཉེ་ཞིང་ ན་ད ིལ་ ་གནས་པའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་ནི་ངའི་དགའ་ ོ་དང་ག ག་
ན་ཡིན། ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ གས་པར་ ིས།

༢ ངས་ཨེ་ཝོད་ ཱ་དང་སིན་ཏི་ཀེ་གཉིས་ལ། གཙ་བོའི་ཁོང་ ་མ ན་པར་ ིས་ཞེས་བ ལ་བར་ ། ༣ ངས་
དོན་ངོ་མར་ལས་རིགས་གཅིག་ ་ ར་བའི་ ོད་ལའང་། ད་མེད་འདི་ མས་ལ་ ོགས་ ིས་ཤིག་ཅེས་ འོ༎
ཁོ་མོ་ མས་ ིས་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ལ་ ོན་ཆད་ང་དང་མཉམ་ ་དཀའ་ལས་ ངས་ཡོད་ལ། དེ་མིན་ཀ་ལེ་
མེན་སོགས་དང་། ད་ ང་གཞན་ང་དང་མཉམ་ ་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ཡང་ཡོད་པས། ཁོ་ཚའི་མིང་ནི་ཚ་ ོག་
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གི་དེབ་ ་བཀོད་ཡོད།
༤ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་བ ེན་ནས་ ན་པར་དགའ་ ོ་དང་ ན་པར་ ིས། ངས་ཡང་བ ར་ ོད་ཅག་

དགའ་ ོ་དང་ ན་པར་ ིས་ཞེས་ འོ༎ ༥ ོད་ཅག་གི་ཡ་རབས་ ོད་ ན་ ི་རང་བཞིན་ ན་ལ་ཤེས་ ་
འ ག་དགོས། གཙ་བོ་ཉེ་བར་ཕེབས་འ ག་པ་ཡིན། ༦ དོན་ཅི་བ བ་ ང་སེམས་ཚགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ོན་
འདེབས་དང་། བས་འ ག་དང་། གས་ ེ་ཆེ་ ་བ་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ཅག་གིས་ཅི་འདོད་པ་ མས་ ་ལ་

་དགོས། ༧ ་ཡིས་གནང་བའི་ ོ་ ལ་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་དེས། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ ོད་ཅག་གི་
སེམས་ ི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ ང་བར་ ེད།

༨ ན་ ་ མས་པ། ངས་ད་ ང་བཤད་ནས་ཚར་མེད་པའི་ ད་ཆ་འགའ་ཡོད། དེ་ནི་དོན་དངོས་ ་
ར་བ་དང་། བ ར་བར་འོས་པ་དང་། ང་བདེན་དང་། ངས་གཙང་དང་། ིང་ ེ་བ་དང་། མིང་ ན་མོ་

ཡོད་པ་སོགས་དང་། དེ་མིན་ ོད་བཟང་ཅི་དང་། བ ོད་པ་ཅི་ཡོད་ན་དོན་འདི་དག་ ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ལ་
འཛན་དགོས། ༩ ོད་ཅག་གིས་ངའི་ ེང་ནས་བ བས་པ་དང་། ཐོབ་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་སོགས་
གང་དང་གང་ཡང་ ོད་ཅག་གིས་དེ་ ར་ ་ ོད་དང་། ཞི་བདེ་བ ོལ་མཁན་ ི་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
བ གས་པར་འ ར།

༡༠ གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ང་ལ་དགའ་ ོ་ཆེན་པོ་ ེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡང་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ང་ ན་
ང་། ོད་ཅག་གིས་ནམ་ ན་ང་ ན་ ིན་ཡོད་ ང་། དེ་ ིར་ ོན་པའི་གོ་ བས་མ་ ང་བ་ཡིན། ༡༡ ང་ལ་

དགོས་མཁོ་གང་ཞིག་ཡོད་པའི་ ེན་ ིས་གཏམ་འདི་ ས་པ་མིན་ཏེ། ང་གནས་ ལ་གང་ལ་འ ད་ ང་ཡིད་
ཚམས་པ་དེ་ངས་བ བས་ཟིན། ༡༢ ངས་དམན་སར་ཡོད་ ས་ཇི་ ར་ ེད་དགོས་པ་དང་། ན་ མ་ཚགས་

ས་ཇི་ ར་ ེད་དགོས་པ་ཤེས་ཡོད། འ ང་བར་ ར་བའམ། ོགས་པར་ ར་བའམ། ག་པར་ ར་བའམ།
ཆད་པར་ ར་བ་སོགས་ག་ ས་ཡིན་ཡང་ང་ནི་གོམས་པར་ ར་ཡོད། ༡༣ ངས་ང་ལ་གནང་བའི་ ོབས་ གས་
ལ་བ ེན་ནས་དོན་ཅི་ཡང་བ བ་པར་ ས། ༡༤ དེ་བས། ོད་ཅག་ང་དང་མཉམ་ ་དཀའ་ ག་ལ་འ ད་པ་
འདི་ནི་དོན་བཟང་བོ་ཞིག་རེད། ༡༥ ཕི་ལིབ་པ་ མ་པ། ཐོག་མར་འ ིན་བཟང་ ོག་ ིར་མ་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་
དང་ ལ་ནས། དོན་དེ་དག་དང་འ ད་པའི་ཚ་ན། ོད་ཅག་ལས་གཞན་ང་ལ་ཅི་མཁོ་འ ལ་མཁན་ ི་ཆོས་
ཚགས་ཤིག་མ་ ང་བ་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་སོ༎ ༡༦ དེ་ནི་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེ་ ་ཡོད་ ས། ོད་ཅག་གིས་ཡང་
དང་ཡང་ ་མི་མངགས་ནས་ང་ལ་ཅི་མཁོ་ཐམས་ཅད་ ིན། ༡༧ ངས་འ ལ་བ་ཅི་ཞིག་ཐོབ་པར་མི་རེ་ ེ། ངས་

ོད་ཅག་གི་འ ས་ ་རིམ་ ིས་མང་ ་ ིན་ནས། ོད་ཅག་གི་ ིས་ཐོའི་ ེང་ ་ཡོད་པར་རེ་བཞིན་ཡོད།
༡༨ འོན་ ང་ང་ལ་ཅི་ཡང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ ག་མའང་ཡོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཨེ་ ཱབ་རོ་དི་ ་ ་

ོད་ཅག་གི་འ ལ་བ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ནི་ཆེས་བཟང་བའི་ ི་ཞིམ་ ེ། ་ཡིས་ཞལ་བཞེས་དང་ད ེས་བཞེས་
གནང་བའི་མཆོད་པ་དང་ཚམས་ནས་ཡོད། ༡༩ ངེད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ ན་ཚགས་ལ་གཞིགས་
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ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་མཁོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ ་འ ག་ངེས། ༢༠ གཟི་བ ིད་ ས་གཏན་ ་
ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ ་ལ་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན།

༢༡ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་གི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་འཚམས་འ ི་ ་བ་དང་། ངས་འདི་ནས་ ན་ ་
མས་ལ་ཁམས་བདེ་འ ི། ༢༢ དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ིས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་འ ི། དམིགས་གསལ་ ིས་

ཀེ་སའི་ ིམ་མིར་གཏོགས་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ོད་ཅག་ལ་ཁམས་བདེ་འ ི།
༢༣ གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་ ོད་ཅག་གིས་སེམས་ ་ ག་ ་གནས་པར་ཤོག ཨ་མེན༎ ༎
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༡ ་ཡི་ གས་དགོངས་བཞིན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ་ཚབ་ ་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ་དང་ ན་ ་ཏི་མོ་ཐེ་གཉིས་
ིས། ༢ ཀོ་ལོ་ས་ ་ཡོད་པའི་དད་ ན་དམ་པ་ ེ། ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་གི་ ོ་དཀར་བའི་ ན་ ང་ མས་ལ་

ིས་པ་ཡིན་ནོ༎ ་འམ་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ལས་ ོད་ཚར་བཀའ་ ིན་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག
༣ ན་པར་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ བས། ངེད་ཅག་གིས་ ་འམ། ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་

ཤི་ཀའི་ཡབ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བཞིན་ཡོད། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚར་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་དད་སེམས་
ཡོད་པ་དང་། དད་ ན་པ་ མས་ལ་གཅེས་པ་ཐོས་པས་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ༥ འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ ་ཉར་བའི་རེ་ ོས་དེའི་ ིར་ཡིན་ལ། རེ་ ོས་དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ར་འ ིན་བཟང་བདེན་དོན་

ི་བཀའ་ལས་ཐོས་པ་ཡིན། ༦ འ ིན་བཟང་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་སར་ བ་ལ། གནམ་འོག་ ན་ འང་ བ་
པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ཇི་ ར་འ ས་ ་ཐོགས་ཤིང་ཆེ་ ་འཕེལ་བ་བཞིན་གཞན་ འང་དེ་ ར་

་ ར། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་འ ིན་བཟང་ཐོས་ཤིང་། ་ཡི་ གས་ ེ་དངོས་ ་ཚར་བའི་ཉིན་མོ་དང་ཡོངས་
་མ ངས་ལ། ༧ ོད་ མས་ ིས་འ ིན་བཟང་དེ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ིང་ནས་བ ེ་པའི་ཞབ་ཏོག་པ་ཨེ་ ཱབ་

རའི་ངག་ནས་བ བས་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ིར་ ་ ཱ་ཤི་ཀར་ ོ་སེམས་དཀར་བའི་ཞབས་ ི་པ་ཞིག་
ཡིན་ལ། ༨ ཁོས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ང་པའི་ ོད་ཚའི་བ ེ་བ་དེ་ང་ཚར་ ས།

༩ དེའི་ ིར། ང་ཚས་ ོད་ཅག་གི་གནས་ ལ་ཐོས་པ་ནས་བ ང་། ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ན་ཆད་མེད་པར་
གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་ ོན་འ ན་ ས། ོད་ཚར་ གས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པ་གང་ལས་ཤེས་རབ་ཐོབ་ཅིང་

ོགས་པ་སད་དེ། ་ཡི་དགོངས་དོན་སེམས་ནས་ཡོངས་ ་ཤེས་པར་ཤོག ༡༠ དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཅག་གི་
འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་གཙ་བོའི་ གས་དང་མ ན་ཞིང་། ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ཁོང་གི་ད ེས་བཞེས་འཐོབ་
པར་འ ར་བས། ོད་ཅག་གིས་དོན་བཟང་བ བ་པ་ལ་འ ས་ ་ཐོགས་ཏེ། རིམ་ ིས་ ་ཡི་གནས་ ལ་མང་
པོ་ཤེས་པར་འ ར། ༡༡ དེར་མ་ཟད་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་དབང་ ས་ལ་བ ེན་ནས། ོབས་ གས་

་ཚགས་འཐོབ་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ་བ་གང་ཡང་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་འ བ་ཅིང་བཟོད་ ོམ་ ་
ཡངས་ཡོད་པར་འ ར། ༡༢ ཡང་ཡབ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ེ། ང་ཚར་དད་ ན་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་འོད་ ི་

ོད་ནས་ནོར་ ལ་ཐོབ་ ་བ ག་གོ། ༡༣ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ ན་ནག་གི་དབང་འོག་ནས་བ བས་ཏེ། ཁོང་
གི་གཅེས་པའི་ ས་ ི་ ལ་ ེ་ ་བ ལ་བ་དང་། ༡༤ ངེད་ཅག་གཅེས་པའི་ ས་ ི་ཁོང་ནས་ ོག་ ོབ་ཅིང་།
ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡངས་ ་བཏང་། ༡༥ གཅེས་པའི་ ས་ནི་མིག་གིས་མི་མཐོང་བའི་ ་ཡི་ ་བ ན་ཡིན།
གཞན་ཐམས་ཅད་མ་བཀོད་པའི་ ོན་ལ་དང་པོར་ ེས་པ་ཡིན། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་
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ལ་བ ེན་ནས་བཀོད་པ་ཡིན། མཁའ་ ་གནས་པ་དང་ས་ ་གནས་པ། མཐོང་བ་དང་མི་མཐོང་བ། གོ་ས་དང་
ན་པའམ་གཙ་ ོང་བ། ིད་ ོང་བ་དང་དབང་འཛན་པ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་། ཡོད་ཚད་ཁོང་ལ་བ ེན་

ནས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཆེད་ ་བཀོད་པའང་ཡིན། ༡༧ ཁོང་ནི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོན་ལ་ ང་
ཞིང་། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ང་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་གཅིག་ ་གནས་པ་ཡིན། ༡༨ ཁོང་ནི་ཆོས་ཚགས་ ི་མགོ་བོ་
ཡིན། ཁོང་ནི་ ན་ ི་ཐོག་མ་ ེ། ོངས་པ་ལས་ཐོག་མར་ ར་གསོན་པ་དེ་ཡིན་པས། ཁོང་ཉིད་གང་ལས་ ང་
ཐོག་མ་དེའོ༎ ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཡབ་ ིས་ ན་ཚགས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ འི་ཁོང་ ་འཇོག་པར་ད ེས་པ་ཡིན།
༢༠ ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ ར་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་དང་ལེན་ ེད་ ་འ ག་པ་དེ། ཁོང་གིས་ ོང་ཤིང་ ེང་ ་ ་

ག་བ ར་བ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཞི་བདེ་བ ན་པས། ནམ་མཁའ་དང་ས་ ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཁོང་
དང་མ ན་པར་ ས།

༢༡ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ ་དང་བར་ ་ཆོད་པས། ངན་ ོད་ ི་ ོགས་ ་སོང་ནས་སེམས་ ་ཁོང་ད ་ ་
བ ང་། ༢༢ འོན་ ང་ད་ ་ཁོང་གིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ས་པོ་ ོངས་ ་བ ག་པ་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ཅག་ཁོང་རང་
ཉིད་དང་མ ན་པར་མཛད་ཅིང་། ཡོད་ཚད་ ངས་གཙང་དང་། ི་མས་མ་གོས་པ་དང་། ིགས་དམོད་ ེད་
མི་དགོས་པ་ཞིག་ ་བ ར་ ེས། ོད་ཅག་གི་རང་གི་ ང་ ་ ངས། ༢༣ ོད་ཚས་རང་ཉིད་དད་སེམས་ཡོད་
པའི་བཀའ་དེའི་ ོགས་ ་སེམས་མ་འ ར་ཞིང་། ང་བ ན་ ་འ ག་པ་ལས། གཞན་ ི་དབང་ ་སོང་ནས་
འ ིན་བཟང་གི་རེ་ ོས་འབོར་ ་༼མ་ཡིག་ ། འ ལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ འ ག་མི་ ང་། འ ིན་བཟང་འདི་
ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཉན་ཟིན་པ་དེ་དང་། གནམ་འོག་གི་མི་ཐམས་ཅད་༼མ་ཡིག་ ། བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་
བཀོད་ཡོད།༽ ིས་ཉན་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཕོལ་ལོལ་ང་རང་ཡང་འ ིན་བཟང་འདིའི་ལས་འཛན་པར་ ར་ཏོ༎

༢༤ ད་ ་ངས་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་དཀའ་ལས་ ང་ཡང་སེམས་ནི་དགའ་ ེ། ཱ་ཤི་ཀའི་ ས་པོའམ། ཆོས་
ཚགས་ ི་ཆེད་ ་ ཱ་ཤི་ཀས་ ངས་མ་ཚར་བའི་དཀའ་བ་ མས་ངའི་ ས་ ིས་ ོང་བ་ཡིན། ༢༥ ངས་ ་ཡིས་

ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ང་ལ་གནང་བའི་ལས་ཀ་དེ་བ ང་ནས་ཆོས་ཚགས་ ི་ལས་འཛན་པར་ ར་ཡོད་ཅིང་། ་
ཡི་བཀའ་ མས་ཆ་ཚང་བར་བ ག་དགོས། ༢༦ བཀའ་འདི་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ོག་ ་ ར་བའི་
གསང་བ་ཞིག་ཡིན་ ང་། ད་ ་ཁོང་གི་དད་ ན་པ་ མས་ལ་གསལ་བོར་བ ན་ཟིན། ༢༧ ་ཡིས་གསང་བ་
འདི་ནི་ ི་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཇི་འ འི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་གཟི་བ ིད་ཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ་འ ག་པར་
དགོངས་ཡོད། གསང་བ་དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་རེ་ ོས་ཤིག་ ་ ར་བ་
དེའོ༎ ༢༨ ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ ོག་ ས། ཤེས་རབ་ ་ཚགས་ ི་ ོ་ནས་མི་རེ་རེར་ ལ་མ་དང་། མི་རེ་རེ་ ོབ་

ོན་ ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་མི་རེ་རེ་ ་ཡི་ ང་ ་ཡོངས་ ་འ ེན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༢༩ ངས་
ང་དེའི་ཆེད་ ་དཀའ་ལས་ ོང་གི་ཡོད། ཁོང་གིས་ངའི་ཁོང་ན་ཁ་ལོ་བ ར་ ིན་པའི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་

ནས་ཅི་ ས་གང་ བ་ ིས་འབད་ ིན་ཡོད་དོ༎
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༢ ངས་ ོད་ཅག་དང་ལའོ་ཏི་ཀ་བ། དེ་མིན་ང་དང་འ ད་མ་ ོང་བའི་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ། གང་ ས་
གང་ བ་ ིས་འབད་ ིན་པ་ ོད་ཚར་ཤེས་ ་བ ག་ན་འདོད་དོ༎ ༢ ཁོ་ཚར་སེམས་གསོ་ཐོབ་ནས་

སེམས་ཕན་ ན་འ ེལ་བར་ ར་ན། ན་ མ་ཚགས་པའི་ ོགས་སད་ལས་དད་སེམས་བ ན་པོ་ ེད་ཅིང་། ཁོ་
ཚར་ ་ཡི་གསང་བ་ ེ། ཱ་ཤི་ཀ་དངོས་ ་ཤེས་པར་ ་ ས། ༣ གསོག་འཇོག་ ས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཤེས་ཡོན་
ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཁོང་ ་ ས་ཡོད། ༤ ངས་འདི་ ར་ ་དོན་ནི། གཞན་ ི་ཁ་ཡག་ཚག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་ ་

ིད་མི་གཏོང་བའི་ཆེད་ཡིན། ༥ ངའི་ ས་པོ་ ོད་ཅག་དང་ ལ་ཡོད་ ང་། སེམས་ནི་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
ཡོད་ལ། ོད་ཅག་གི་ ིག་ལམ་བ ི་ཞིང་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་སེམས་བ ན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ངེད་ཅག་དགའ་
བར་ ར་ཏོ༎

༦ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་དང་ ་ ངས་ཟིན་པས། ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་ ོད་པར་འོས།
༧ ོད་ཅག་གིས་ ངས་པའི་ ོབ་ ོན་བཞིན། ཁོང་གི་ཁོང་ནས་ ་བ་ གས་ཤིང་བཟོ་བཀོད་བ ན་ནས། དད་
སེམས་ཇེ་བ ན་ ་གཏོང་དགོས་ལ། གས་ ེ་གཞལ་བའི་སེམས་ ང་བ ེད་དགོས། ༨ ོད་ཅག་གིས་གཟབ་
གཟབ་ ེད་དགོས་ཏེ། གཞན་ ིས་རང་གི་ག ང་ གས་དང་ ིང་བོས་དབེན་པའི་གཏམ་ ེ། ཱ་ཤི་ཀ་དང་
མི་མ ན་པར་མིའི་ ོལ་དང་འཇིག་ ེན་འདིའི་ཤེས་ཡོན་ ན་ ་ལ་བ ེན་པ་དག་གིས་ ོད་ཅག་བ ་བར་

ོམ། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ངོ་བོ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ག གས་དང་བཅས་ཏེ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ ་
བ གས་ཡོད། ༡༠ ོད་ཅག་ལའང་ཁོང་ལས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་ ར། ཁོང་ནི་ ིད་ ོང་དང་དབང་
འཛན་པ་ ་ཚགས་ ི་ད ་ཡིན་ནོ༎ ༡༡ ཡང་ ོད་ཅག་ནི་ཁོང་གི་ནང་ ་མཚན་ ི་གཙད་པར་ གས་ཞིང་། དེ་
ནི་མི་ཡིས་ལག་པས་ ས་པ་མ་ཡིན་པར། ཱ་ཤི་ཀས་ ོད་ མས་ལ་ཤ་ག གས་ ི་འདོད་ཆགས་དོར་ ་བ ག་

ིར་མཚན་ ི་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། ༡༢ ོད་ཅག་ལ་ ས་ཐོབ་པས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ར་ ས་ ས་པ་ཡིན་ལ།
ེད་ཅག་གི་དད་སེམས་ལ་བ ན་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ར་གསོན་ངེས་ཡིན། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁོང་

ཉིད་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་མཁན་ ་ཡི་ ས་མ ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༣ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ནོར་
འ ལ་དང་མཚན་ ི་མ་བཅད་པའི་ ས་པོའི་ནང་ནས་ཤི་ཡང་། ་ཡིས་ ོད་ཅག་གི་ནོར་འ ལ་ཐམས་ཅད་
སེལ་ནས། ོད་ཅག་༼ཡང་ན། ངེད་ཅག༽ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་གསོན་པར་ ས། ༡༤ ིམས་ གས་ ི་ ེང་ ་
ངེད་ཅག་ལ་ ོལ་ཆེད་དང་། ངེད་ཅག་འགོག་ཆེད་ ་ ིས་པའི་ཡི་གེ་ མས་བ བས་ཤིང་དོར་ནས། དེ་ཉིད་

ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཏགས། ༡༥ ིད་ ོང་བ་དང་དབང་འཛན་པ་ མས་བ ང་ ེ། ོང་ཤིང་ལ་བ ེན་ནས་
ལ་བའི་ ལ་མི་ མས་ལ་གསལ་བོར་བ ན།

༡༦ དེ་བས། བཟའ་བའམ་འ ང་བ་དང་། ས་ཆེན་དང་། ་ ོད་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་སོགས་ ི་ཆ་
ནས་གཞན་ ིས་ ོད་ཚར་ ོན་བ ོད་ ེད་ཐབས་མེད་པར་ ས། ༡༧ འདི་དག་ནི་མ་འོངས་འ ང་འ ར་ ི་
དོན་ མས་ ི་ ིབ་མ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ག གས་ངོ་མ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའོ༎ ༡༨ བསམ་གཞིན་ ་ཁེངས་ ང་དང་ཕོ་
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ཉ་ལ་ ག་ ེད་པའི་ ལ་ ོན་མཁན་ཚར། ོད་ཅག་གི་ ་དགའ་འ ོག་ ་འ ག་མི་ ང་། འདི་དག་གིས་
མཐོང་བ་ཙམ་ལ་གཞི་ ས་ནས་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། མི་འདི་དག་གིས་མ་མཐོང་བ་ལ་ ོག་ ལ་ ས་ནས་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན། ་མཚན་མེད་པར་རང་མཐོ་རང་ཆེའི་ང་ ལ་ ོན་ཅིང་། ༡༩ ཁོའི་ ་
ཚགས་ལ་ ོམ་ལག་ ས་ ་འ ག་མཁན་ནམ། ཁོས་རང་གི་ ས་བོའི་ ས་ཚགས་དག་གིས་འ ེལ་མ ན་ ིག་
མཁན་ ི་ད ་དང་འ ེལ་བ་བོར་བ་རེད།

༢༠–༢༡ ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ོངས་ན། འཇིག་ ེན་འདིའི་ཤེས་ཡོན་ ང་ ་དང་ ལ་བ་ཡིན་
པས། ཅིའི་ ིར་འཇིག་ ེན་པའི་ ོད་ ་འཚ་བ་བཞིན། འ ེར་མི་ ང་། ཟ་མི་ ང་ལ། རེག་མི་ ང་ཞེས་པའི་

ིག་ ོལ་ ི་དབང་ ་ ར་བ་ཡིན་ནམ། ༢༢ འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་ལ་བ ོས་ཤིང་མི་ལ་བ བ་པ་ཡིན་པས།
ནམ་ཞིག་འདི་དག་དངོས་ ་བཀོལ་བའི་ཚ་ན་གོ་ཆོད་པར་མི་འ ར། ༢༣ ིག་ ོལ་འདི་དག་གིས་མི་ མས་
ལ་ཤེས་རབ་ ི་མིང་ཙམ་དང་། རང་འདོད་བཞིན་གོང་ ་བ ར་བ་དང་། ཁེངས་ ོང་གི་ ལ་མངོན་པ་དང་།
རང་གི་ ས་པོ་ ག་ལ་ ོར་བ་ཙམ་ལས། མའི་འདོད་ཆགས་འགོག་པའི་ཚ་ན་དེས་གོ་ཅི་ཡང་ཆོད་པར་མི་
འ ར་རོ༎

༣ དེ་བས། ོད་ཅག་དངོས་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ར་གསོན་པར་ ར་ན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་
དོན་ལ་བ ོན་ཅིག དེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ་ཡི་གཡས་ ་བ གས་ཡོད། ༢ ོད་ཅག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་

ི་ལས་དོན་ ན་པ་ལས། ས་ཐོག་གི་ལས་དོན་ ན་མི་ ང་། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ཤི་ཟིན་ལ། ོད་ཅག་
གི་ཚ་ ོག་དང་ ཱ་ཤི་ཀ་མཉམ་ ་ ་ཡི་ཁོང་ ་ ས་ཡོད། ༤ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ཚ་ ོག་ཡིན། ཁོང་ཉིད་

ོན་པའི་ཚ་ན། ོད་ཅག་ ང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ ་མངོན་པར་འ ར།
༥ དེ་བས། ོད་ཚའི་ས་ཐོག་གི་ཡན་ལག་ མས་གསོད་དགོས། ཡན་ལག་དེ་ མས་དཔེར་ན། ལོག་གཡེམ་

དང་། མི་ཚངས་པ་དང་། བ མ་ཆགས་དང་། འདོད་ངན་དང་། ཧམ་སེམས་ མས་སོ༎ ཧམ་སེམས་ནི་འ ་ ར་
ག་ ེད་པ་དང་གཉིས་ ་མེད། ༦ དོན་འདི་དག་བ བ་ན། ་ཡི་ ོ་བ་ལོག་པར་ ོད་མཁན་གང་དེའི་ ེང་ ་

འབབ་པར་འ ར། ༧ ོད་ཅག་དོན་འདི་དག་གི་ ོད་ ་འཚ་བའི་ ས་ ། ོད་ཅག་གིས་ ང་འདི་ ར་ ོད་
ོང་། ༨ འོན་ ང་། ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དང་། ཞེ་ ང་དང་། ོ་བ་དང་། ངན་ཉེས་དང་།

༼ཡང་ན། ངན་པ།༽ ར་འདེབས་དང་། ཁ་ནང་གི་མི་ཚངས་པའི་གཏམ་ མས་འདོར་དགོས་ཤིང་། ༩ ཕན་
ན་ལ་ ན་ཡང་གཏམ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་མི་ ིང་བ་དེ་དང་མི་ ིང་བ་དེའི་ ོད་ལམ་དང་
ལ་ཏེ། ༡༠ མི་གསར་བ་ཞིག་ ་ ར་ཟིན། མི་གསར་བ་དེ་ནི་རང་ཉིད་འགོད་མཁན་ ི་ ་བ ན་དང་འ ་བར།

ཤེས་ཡོན་ མས་རིམ་ ིས་གསར་བར་བ ར་ཡོད། ༡༡ དེའི་ནང་ ་ཧེ་ལེན་པ་དང་། ཡ་ ་ ་བ་དང་། མཚན་ ི་
བཅད་པ་དང་། མཚན་ ི་མ་བཅད་པ་དང་། མཐའ་འཁོབ་པ་དང་། སི་ཀི་སེ་བ་དང་། གཡོག་པོ་དང་། རང་
དབང་བ་ཞེས་ད ེ་བ་མེད་པར། ཱ་ཤི་ཀས་ཡོངས་ ་ བ་ཅིང་མི་རེ་རེའི་སེམས་ ་གནས་ཡོད།
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༡༢ དེ་བས། ོད་ཅག་ ་ཡི་བདམས་དམངས་དང་། གཙང་ཞིང་བ ེ་བས་ཟིན་པའི་མི་ཡིན་པས། ིང་ ེ་
དང་། མས་བ ེ་དང་། ཁེངས་ ང་དང་། གཤིས་འཇམ་དང་། བཟོད་བ ན་ ི་སེམས་ ན་༼མ་ཡིག་ ། ོན་
ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོག་ འང་འདི་ ར་དགོད་པར་ །༽དགོས། ༡༣ མི་འདི་དང་གཞན་དེའི་བར་ ་འགལ་བ་
ཡོད་ན། ནམ་ཡང་ཕན་ ན་ལ་ ་ཡངས་དང་། ཕན་ ན་ལ་བཟོད་བ ན་ ེད་དགོས། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་
ཇི་ ར་བཟོད་པ་བ ོམ་པ་བཞིན། ོད་ཅག་གིས་ ང་གཞན་དེ་ ར་བཟོད་པ་བ ོམ་དགོས། ༡༤ འདི་དག་
ལས་གཞན་ ོད་ཅག་ལ་གཅེས་སེམས་ ན་དགོས། གཅེས་སེམས་ནི་ ོད་ ངས་ཐམས་ཅད་ ི་ ེལ་ཐག་ཡི།
༡༥ དེ་མིན་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞི་བདེ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ི་བདག་པོར་འ ར་དགོས། ོད་ཅག་ ང་དེ་ཡིས་ཞལ་
འབོད་མཛད་དེ་གཞི་གཅིག་ ་ ར་བ་ཡིན་པས། ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བའི་སེམས་ཡང་ ན་དགོས།
༡༦ ཤེས་རབ་ ་ཚགས་བཀོལ་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ཡོད་ཚད་སེམས་ ་འཛན་དགོས་ལ།༼ཡང་ན། ཱ་ཤི་ཀའི་
བཀའ་ཡོངས་ ་སེམས་ལ་འཛན་དགོས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ ་ཚགས་བཀོལ་ནས་༽ག ང་མ ར་ ི་རབ་ ེད་
དང་། བ ོད་ཚག་དང་། མཉམ་མ ར་ ིས་ཕན་ ན་ལ་ ོབ་ ོན་དང་། ཕན་ ན་ལ་བ ལ་མ་ ེད་དགོས་པར་
མ་ཟད། སེམས་ ིས་ ིན་ཤེས་ནས་ ་ལ་བ ོད་ ་འ ལ་དགོས། ༡༧ གཏམ་ ེད་པའམ་ ་བ་བ བ་པ་སོགས་
ཅི་ ེད་ ང་། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་གོང་ ་བ ར་དགོས་པ་དང་། ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ཡབ་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་

་དགོས།
༡༨ ོད་ཅག་ ང་མར་ ར་བ་ མས་ ིས་རང་གི་ ོ་ག་དང་བ ན་དགོས། འདི་ནི་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་

འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན། ༡༩ ོད་ཅག་ ོ་གར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ང་རང་གི་ ང་མར་གཅེས་པ་ལས། ཁོ་
ཚ་ ག་ལ་གཏད་མི་ཆོག ༢༠ ོད་ཅག་ ་ ་ ར་བ་ མས་ ིས་ཕ་མའི་ཁ་ལ་མཉན་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
འདི་ནི་གཙ་བོ་ལ་ད ེས་པ་ཡིན། ༢༡ ོད་ཅག་ཕ་མར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ་ལ་ཁོང་ ོ་ ོང་མི་རིགས་ཏེ། ཁོ་
ཚའི་སེམས་ཕམ་པར་འ ར་ངེས།

༢༢ ོད་ཅག་གཡོག་པོར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ས་པོར་བདག་པོའི་ཁ་
ལ་མཉན་དགོས། བདག་པོ་དགའ་ ་འ ག་པ་ཙམ་ ི་ཆེད་ ་མིག་མ ན་ནས་བ ར་ ི་ ས་པ་ཙམ་ ི་མི་
ཆོག་པར། ནམ་ཡང་ག ང་ ང་གིས་གཙ་བོ་མོས་ ས་བ ེད་པ་ ར་བ ར་དགོས། ༢༣ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་
སེམས་ ིས་བ བ་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོའི་ཆེད་ ་བ བ་པ་ལས་གཞན་ ི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་པ་ ར་བ བ་དགོས།
༢༤ ོད་ཅག་གིས་ ང་གཙ་བོ་ལས་ནོར་ ལ་ ་དགའ་ཐོབ་པར་འ ར་བ་ཤེས་པའི་ ིར། ོད་ཅག་གིས་
བ ེན་བ ར་ ེད་དགོས་པ་དེ་ནི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན། ༢༥ ང་བདེན་མི་ ོང་མཁན་ལ་ ང་བདེན་མིན་པའི་
ལེ་ལན་འཁོར་བར་འ ར་ཏེ། གཙ་བོ་ནི་ ་ལའང་ ོགས་རིས་ཡོད་མི་ ིད་དོ༎

༤ ོད་ཅག་བདག་པོར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ང་། གཡོག་པོར་ ི་ ོམས་ཡོང་ ་འ ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ོད་ཅག་ལའང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ན་གཙ་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན།
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༢ ོད་ཅག་གིས་སེམས་བ ན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་ལ། སད་ཅིང་ གས་ ེ་ཆེ་ ་དགོས། ༣ དེ་
མིན་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ། ་ལ་ང་ཚར་བཀའ་ ོག་པའི་ ོ་ཞིག་ ེས་ནས་ ཱ་ཤི་ཀའི་གསང་
བ་དེ་ཉིད་འཆད་ ་འ ག་པ་དང་།༼ང་ནི་འདིའི་ཆེད་ ་བཙན་ལ་ཤོར་བ་ཡིན།༽ ༤ ངས་བཤད་པར་འོས་
པའི་གཏམ་འདི་གསལ་བར་ ེད་ ་འ ག་རོགས་ཞེས་ ་དགོས།

༥ ོད་ཅག་གིས་ ས་ཚད་དམ་འཛན་ ས་ཏེ། ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ ི་བ་དང་འ ེལ་འ ིས་
ེད་དགོས། ༦ ་ ོམས་པར་ ས་པ་བཞིན་ ོད་ཅག་གིས་གཏམ་དག་ལ་ གས་ ེ་དང་ ན་པར་ ེད་དགོས།

དེ་ ར་ ེད་ན་ ོད་ཅག་གིས་མི་རེ་རེའི་གཏམ་ལ་ལན་ཇི་ ར་ ོག་དགོས་པ་ཤེས་ངེས།
༧ ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ཏི་ཁི་ ས་ངའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ོད་ཅག་ལ་བ ོད་པར་འ ར་ཏེ། ཁོ་ནི་ངའི་

ོ་དཀར་བའི་ལས་འཛན་པ་དང་། ང་དང་མཉམ་ ་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ཡིན། ༨ ངས་ཆེད་ ་ཁོ་ ོད་ཅག་གི་
གམ་ ་གཏོང་དོན་ནི། ོད་ཅག་ལ་ངའི་གནས་ ལ་ཤེས་ ་འ ག་ཆེད་དང་། ཁོས་ ོད་ཚར་སེམས་གསོ་ ེད་

་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༩ ངས་ ིང་ཉེ་ཞིང་ ོ་དཀར་བའི་ ན་ ་ཨོ་ནེ་སི་ འང་དེ་དང་མཉམ་ ་བཏང་ཡོད་
ཅིང་། ཁོ་ནི་ ོད་ཚའི་ ལ་དེའི་མི་ཡིན། ཁོ་ཚས་འདི་ ོགས་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚར་འཆད་པར་འ ར།

༡༠ ང་དང་མཉམ་ ་བཙན་ལ་བ ད་པའི་ ཱ་རིས་ཏར་ ས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ ། ཱར་ན་བའི་ཤ་ཉེ་
ཱར་ ས་ ང་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ །༼མར་ འི་ ོགས་ནས་བཤད་ན། ཁོ་རང་ ོད་ཚའི་ ལ་ ་ ེབས་ན།
ོད་ཚས་ཁོ་རང་བ ་དགོས་པའི་བཀའ་ ོད་ཚར་བ ོས་ཡོད།༽ ༡༡ ཱེ་སིའམ་ ཱ་ཤི་ ་ཡིས་ ང་ ོད་ཚར་

ཁམས་བདེ་ འོ༎ མཚན་ ི་བཅད་པའི་དད་ ན་ མས་ ི་ ོད་ ་མི་འདི་ག མ་ནི་ ་ཡི་ ལ་ ིད་ ི་ ིར་ང་
དང་ ན་ ་ ་བ་ ེད་ ིན་ཡོད་ལ། ང་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་ ་འ ག་མཁན་ཡང་ཡིན། ༡༢ ོད་ཅག་གི་ ལ་

ོགས་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་གཡོག་པོར་ ར་བ་ཨེ་ ཱབ་ར་ཡིས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ ། ཁོས་གསོལ་བ་འདེབས་
པའི་ཚ་ན། ན་པར་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་རང་ ས་ ིས་འདི་ ད་ ། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་དགོངས་དོན་མཐའ་
དག་བ ི་ཞིང་། དད་སེམས་ཡོད་པ་དང་། བ ན་པོར་ གས་ ས་པར་ཤོག་ཅེས་ ོན་འ ན་ ་བཞིན་ཡོད་དོ༎
༡༣ ཁོས་ ོད་ཅག་དང་། ལའོ་དི་ཀེ་ ཱ་དང་། ཧི་ ཱ་པོ་ལིའི་ ན་ ་ མས་ ི་ཆེད་ ་དཀའ་ལས་ ང་གི་ཡོད།
འདི་ནི་ངས་ ོད་ཚར་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག ༡༤ ིང་ཉེ་བའི་ ན་པ་ལོ་ ་དང་དེ་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ོད་ཚར་
ཁམས་བདེ་ །

༡༥ ལའོ་དི་ཀེ་ ཱ་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་དང་། ནིམ་ ཱ་དང་དེའི་ ིམ་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་
ཤིག ༡༦ ོད་ཅག་གིས་འ ིན་ཡིག་འདི་བ གས་ཚར་ ེས། ལའོ་དི་ཀེ་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ལ་ ད་ནས་
ཁོ་ཚར་བ ག་ ་ གས། ོད་ཅག་གིས་ ང་ལའོ་དི་ཀ་ ཱ་ནས་འོངས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ ག་དགོས། ༡༧ དེ་
མིན་ཨར་ཁི་ ་ལ། ནན་ཏན་ ིས་གཙ་བོས་གནང་བའི་ལས་ཀར་བ ོན་ཅིག་ཅེས་ཤོད་ཅིག

༡༨ ཕོལ་ལོལ་ངས་ ང་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ཡི་གེ་འ ིའོ༎ ོད་ཅག་གིས་ང་ གས་ ོག་གིས་བཅིངས་པ་
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ན་པར་ ིས། གས་ ེ་ ག་ ་ ོད་ཅག་དང་མི་འ ལ་བར་ཤོག། ༎



ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པར་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ།

༡ ཕོལ་ལོལ་དང་། སི་ལ་དང་། ཏི་མོ་ཐེ ་བཅས་ ིས་ཡབ་ ་དང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ན་ཡོད་
པའི་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེའི་ ོགས་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་ ིངས་པའི་འ ིན་ཡིག་ནི་འདི་ ར། ོད་ཅག་ལ་ཁོང་གི་

གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག
༢ ང་ཚས་ ོད་ཅག་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ན་པར་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་པ་དང་། གསོལ་བ་འདེབས་པའི་

ཚ་ ན་པར་ ོད་ཚ་ ེང་བ་ཡིན། ༣ ་འམ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ ི་ ང་ ། ོད་ཅག་གིས་དད་སེམས་ལ་བ ེན་
ནས་ ས་པའི་ ་བ་ མས་ ན་ ་ ན་པ་ཡིན། དེ་དག་ནི། གཅེས་སེམས་ ི་ཆེད་ ་ ག་ ངས་པ་དང་། ངེད་
ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་རེ་ ོས་ ེད་ཆེད་བཟོད་བ ན་ཆེ་བ་ མས་སོ༎ ༤ ་ཡི་ མས་བ ེ་ཐོབ་པའི་

ན་ ་ མ་པ། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་བདམས་ཟིན་པ་ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོད། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་
འ ིན་བཟང་ ོད་ཚའི་ ལ་ ་འཆད་པ་ནི། ད་ཆ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་དང་དམ་པའི་

གས་ཉིད། དད་སེམས་བ ན་པོ་ མས་ལའང་རག་ལས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚའི་ ལ་དང་།
ོད་ ི་ཆེད་ ་མི་བཟང་བོ་ཞིག་ཇི་ ར་ ས་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར་ཡིན། ༦ དེ་ནི་དཀའ་ ག་གི་
ོད་ ་ ོད་ཅག་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གནང་བའི་དཀའ་བ་ཐོབ་པ་དང་། བདེན་པ་དང་ ་ ངས་

ནས་ངེད་ཅག་དང་གཙ་བོ་ལའང་ ོབ་ ོང་ ོས། ༧ ཐ་ན་ ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཀེ་དོན་དང་ ཱ་ཁ་ཡའི་ ལ་ ི་གཙ་
བོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་དག་གི་མིག་དཔེ་ ་ ར། ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་བཀའ་ ོད་ཅག་གི་ ལ་

་ཡོངས་ ་ བ་པར་ ར། ོད་ཅག་གི་ ་ལ་ཡོད་པའི་དད་སེམས་དེ་ ཱ་ཀི་དོན་དང་ ཱ་ཁ་ཡ་ ལ་ ་མ་
གཏོགས། ས་ཆ་སོ་སོར་ཡང་ བ་བོ༎ དེ་བས་ངེད་ཅག་གིས་ཅི་ཡང་ ་མི་དགོས། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་རང་
ཉིད་ ིས་ ང་ངེད་ཅག་ཇི་ ར་ ོད་ཚའི་ ལ་ ་ ེབས་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ཇི་ ར་འ ་ ་ ངས་ཏེ་ ་
ཡི་དབང་ ་ ར་ནས། བདེན་ཞིང་འཚ་བའི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པ་དང་། ༡༠ ཁོང་གི་ ས་སམ། ཁོང་གིས་

ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པ་ཡེ་ ་ ེ། ངེད་ཅག་མ་འོངས་པའི་ ོ་བ་ལས་ ོབ་མཁན་དེ་ལ་ ག་ཡོད་
པ་གསལ་ ོག་ ེད་ ིན་ཡོད་དོ༎

༢ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་ ོད་ཚའི་ ལ་ ་འོངས་པ་དོན་མེད་ ་ ར་མེད་ ལ་ ོད་ཅག་རང་ཉིད་
ིས་ ང་ཤེས་ཡོད། ༢ ོན་ཆད་ཕི་ལིབ་པི་ ་ང་ཚར་བ ས་བཅོས་ཐེབས། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་

ཡོད། ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གི་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ིང་ ོབས་ཆེ་ ་སོང་བས། ག ལ་ཆེན་པོའི་ ོད་ ་འ ིན་
བཟང་ ོད་ཚར་བ གས་པ་ཡིན། ༣ ངེད་ཅག་གི་ ལ་མ་ནི་ནོར་འ གས་དང་མི་ཚངས་པ་ལས་ ང་བ་མིན་
ལ། གཡོ་ ་ལས་ ང་བའང་མིན། ༤ འོན་ ང་། ་ཡིས་ངེད་ཅག་བདམས་ནས། འ ིན་བཟང་ང་ཚར་བཅོལ་
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བ་ཡིན་པས། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ ར་བཤད་པ་ཡིན། མི་དགའ་བར་ ེད་ཆེད་མ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་སེམས་
ལ་ད ོད་མཁན་ ་ད ེས་པའི་ཆེད་ འོ༎ ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཁ་ཡག་ངོ་དགའི་ཚག་བཤད་མ་

ོང་། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་སོ༎ ཧམ་སེམས་ ང་བཅངས་མེད། འདི་ནི་ ་ཡིས་བདེན་དཔང་ ེད་ བ།
༦ ངེད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་པར་ ར་བ་ མས་ ིས་གཞན་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་ ་བ ག་ཆོག་ ང་། ོད་
ཅག་དང་གཞན་ ་ལས་ ང་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པར་རེ་མ་ ོང་བར་མ་ཟད། ༧ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་སེམས་ཞི་

ལ་ངང་། མ་ཡིས་རང་གི་ ་ ་མས་གསོ་བ་བཞིན་བ ད། ༨ ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་འདི་ ར་གཅེས་པས།
་ཡི་འ ིན་བཟང་ ོད་ཚར་གནང་འདོད་པར་མ་ཟད། རང་གི་གཅེས་པའི་ ོག་ ང་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་འ ལ་

འདོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཅེས་ ལ་ཡིན་ནོ༎ ༩ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཚ་ཁོ་ན་ ག་
ལ་མི་གཏད་ ིར། ངེད་ཅག་གིས་དཀའ་ ག་ ངས་ཤིང་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལས་ཀ་ ས་ཏེ། ་ཡི་འ ིན་
བཟང་ ོད་ཚར་བ གས་པ་ ོད་ཅག་གིས་ ན་ཡོད། ༡༠ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་དད་མཁན་ཚར་ངེད་ཅག་ནི་ཅི་
འ འི་ ངས་གཙང་དང་། ང་བདེན་དང་། ོན་འ གས་ས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་
བདེན་དཔང་ ས་ཆོག་ལ། ་ཡིས་ ང་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག ༡༡ ངེད་ཅག་གིས་ཕ་ཡིས་ ་ལ་བ ེ་བ་ ར་

ོད་ཚར་ཇི་ ར་ ལ་མ་དང་། ོད་ཚར་སེམས་གསོ་དང་། ོད་ཅག་མི་རེ་རེར་ཁ་ཏ་ ས་པ་ ོད་ཅག་གིས་
ང་ཤེས་སོ༎ ༡༢ དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་འ ོ་འ ག་ ོད་ག མ་ ོད་ཅག་རང་གི་ ལ་ ེར་ཞལ་འབོད་མཛད་

ཅིང་། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ ་བ ག་པའི་ ་དང་མ ན་དགོས་པའང་བ ན།
༡༣ དེའི་ ིར། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ན་ཆད་མེད་པར་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བཞིན་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོད་ཅག་གིས་ང་ཚས་ ོད་ཚར་བ གས་པའི་ ་ཡི་བཀའ་ཐོས་ནས་དང་ ་ ངས་ཤིང་། དེ་ནི་མིའི་ ོལ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་ ་ཡི་བཀའ་ཡིན་པར་བསམ་པ་དེའོ༎ བཀའ་འདི་ནི་དངོས་གནས་ ་ལས་ ང་ཞིང་། ོད་ཅག་
གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་དག་གི་སེམས་ ་འཁོར་ ིན་ཡོད། ༡༤ ན་ ་ མ་པ། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་
ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་གི་ཆོས་ཚགས་ མས་ཡ་ ་ ་བའི་ ོད་ ་ ང་བ་དང་འ ་བར་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཁོ་ཚ་ཡ་ ་ ས་ ག་ལ་གཏད་པ་བཞིན། ོད་ཅག་ ང་ ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་ ག་ལ་གཏད། ༡༥ ཡ་ ་ ་
བ་དེ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་ ང་ ོན་པ་ མས་བསད་པ་དང་། ངེད་ཅག་མཐར་བ ད་པས་ཁོ་ཚ་ལ་

་ཡི་མོས་པ་མི་ཐོབ་ཅིང་། ཁོ་ཚས་མི་གཞན་ མས་ད ་ ་བ ང་ ེ། ༡༦ ངེད་ཅག་ལ་ ི་བ་ མས་ ོབ་ ིར་
བཀའ་ཡང་ ོག་ ་མི་འ ག་པར། ན་པར་རང་གི་ཉེས་པའི་ནང་ ་ ང་ཡོད། ད་ནི་ ་ཡི་ ོ་བ་ཁོ་ཚའི་ ེང་

་ཡོངས་ ་ ེབས་འ ག
༡༧ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གནས་ བས་ ་ ོད་ཅག་དང་ ལ་ ང་། དེ་ནི་ངོ་ ལ་བ་ཙམ་ལས་སེམས་

ལ་མེད་དེ། ངེད་ཅག་གིས་ཐབས་ ་ཚགས་བཙལ་ནས་ ོད་དང་ངོ་ ག་ན་འདོད། ༡༨ དེ་བས། ངེད་ཅག་
ོད་ཚའི་གམ་ ་འོང་བར་འདོད་ནས། ཕོལ་ལོལ་ང་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལ་ལམ་ ་ཆས་ ང་། ཱ་ཏན་
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ིས་བཀག་པ་ཡིན། ༡༩ ངེད་ཅག་གི་རེ་ ོས་དང་དགའ་བ། བ ོད་པར་འོས་པའི་མགོའི་ཅོད་པན་ནི་གང་ཡིན་
ནམ། དེ་ནི་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ཕེབས་པའི་ཚ། ོད་ཅག་ཁོང་གི་ ང་ ་འ ེང་ གས་པ་དེ་མ་ཡིན་ནམ།
༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ནི་ང་ཚའི་གཟི་བ ིད་དང་། ངེད་ཅག་གི་དགའ་བ་ཡིན༎

༣ ངེད་ཅག་གིས་ ་མ ད་ ་བཟོད་དཀའ་བར་ ར་བས། རང་གཅིག་ ་ ཱ་ཐེ་ནེ་ ་བ ད་ ང་ཆོག་
པར་ མ་ནས། ༢ ོད་ཅག་བ ན་པོར་ ེད་པ་དང་། ོད་ཅག་དད་པའི་བཀའ་དེ་ལས་ ོད་ཚར་སེམས་

གསོ་འཐོབ་ཆེད། ངེད་ཅག་གི་ ན་ འམ། ཱ་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་གི་ལས་འཛན་པར་༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་ ་
ཡི་ ག་རོགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ར་བའི་ཏི་མོ་ཐེ ་ ོན་ ་བཏང་བ་ཡིན་ལ། ༣ དཀའ་ ག་ ་ཚགས་ ིས་
འགའ་རེར་གཡོ་འ ལ་མི་འ ང་བའི་ཆེད་ འང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་གསལ་ ར།
ངེད་ཅག་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པ་ནི་ ་ཡི་ གས་དགོས་བཞིན་ཡིན་ནོ༎ ༤ ངེད་ཅག་ ོད་ཚའི་གམ་ ་ཡོད་

ས་ འང་། ངེད་ཅག་དཀའ་ ག་དང་འ ད་པར་འ ར་ཞེས་ཐོག་མ་ནས་བཤད་ ོང་ལ། ེས་ ་དེ་ ར་
མངོན་ འང་ ར་བ་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་ཡོད། ༥ དེའི་ ིར། ངས་ ་མ ད་ ་བཟོད་དཀའ་བར་ ར་བས།

ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ ིར་མི་མངགས་པ་ཡིན། དེ་ ར་མ་ ས་ན། ོད་ཅག་ལ་ ་
ིད་གཏོང་མཁན་ མས་ ིས་མཐར་ ོད་ཅག་བ ས་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་དཀའ་ལས་ ངས་པ་འ ས་མེད་ ་

གཏོང་བར་ ག་པ་ཡིན།
༦ འོན་ ང་ ོན་ཏག་ཏག་ལ་ཏི་མོ་ཐེ ་ ོད་ཅག་གི་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་དང་

གཅེས་སེམས་འ ར་མེད་པའི་འ ིན་བཟང་ངེད་ཅག་ལ་བཤད་པ་དང་། ོད་ཅག་གིས་ ན་པར་ངེད་ཅག་
ན་ཞིང་། ང་ཚ་ ོད་ཅག་དང་ ག་འདོད་པ་བཞིན་ ོད་ཅག་ ང་ ག་འདོད་ཤིན་ ་ཆེ་ཟེར་བ་ཐོས། ༧ དེ་

བས། ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་ནི་ ག་བ ལ་དང་དཀའ་བ་ ་ཚགས་ ི་ ོད་ ་གནས་ ང་། ོད་ཅག་གི་
དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་གསོ་ཐོབ། ༨ ོད་ཅག་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་བ ན་པོར་འ ེང་ གས་ན།
ངེད་ཅག་ ང་འཚ་བར་འ ར། ༩ ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ ང་ ། ོད་ཅག་ལ་བ ེན་ནས་ཤིན་ ་དགའོ༎ དགའ་
བ་འདི་དང་ ོད་ཅག་ལ་ ིན་བ ངས་པ་དེའི་ཆེད་ ། ་ལ་ཇི་ ར་ གས་ ེ་ཆེ་ འམ། ༡༠ ོད་ཚར་ངོ་ ག་
ནས་ ོད་ཚའི་དད་སེམས་ཇེ་བ ན་ ་གཏོང་ ིར། ང་ཚས་ཉིན་མཚན་ ན་ ་གསོལ་བ་ནན་ ིས་འདེབས་པ་
ཡིན།

༡༡ ་འམ་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ངེད་ཅག་ ོད་ཚའི་གམ་ ་འ ེན་པར་ཤོག
༡༢ དེ་མིན་གཙ་བོས་ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་གཅེས་པ་ཇི་བཞིན། ོད་ཅག་ཕན་ ན་བར་ ི་གཅེས་སེམས་
དང་། མི་ཐམས་ཅད་ལ་གཅེས་པའི་སེམས་དེ་གོང་ ་འཕེལ་བ་དང་། གང་ ་འ ག་པར་ཤོག ༡༣ དེ་ ར་ ས་
ན། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་ཁོང་གི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ཕེབས་པའི་ཚ་ན། ོད་ཅག་ནི་ང་ཚའི་ཡབ་

་ཡི་ ང་ ་སེམས་བ ན་ལ་ ངས་ཤིང་གཙང་བ་དང་། ོན་བ ོད་ ་མེད་པ་ཞིག་འ ར་བ་ཡིན༎
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༤ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་ད་ ང་འཆད་པར་ ་བ་ཞིག་ལ། ོད་ཅག་ལ་ང་ཚའི་ ོབ་ ོན་ཐོབ་
ཅིང་། ཇི་ ར་ ས་ན་ད་གཟོད་ ་ད ེས་པ་ཤེས་པས། ོད་ཅག་གིས་ད་ ་ཅི་ ེད་པ་དེ་ ར་ ར་ལས་

ང་བ ོན་པ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ངེད་ཅག་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚར་ ་བ་ ེད། ༢ ངེད་ཅག་གཙ་བོ་ཡེ་
་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཚར་བཀའ་ཅི་བ གས་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ཡོད།

༣ ་ཡི་དགོངས་དོན་ནི་ ོད་ཅག་ ངས་གཙང་ ་ ར་ནས། ལོག་ ོད་ལས་འ ལ་བ་དང་། ༤ ོད་ཅག་
མི་རེ་རེས་ཇི་ ར་ ངས་གཙང་དང་། བ ར་འོས་ ིས་རང་གི་ ས་པོ་ ངས་འཛན་ ེད་པར་ ོབ་དགོས་བ་
དེའོ༎ ༥ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་པའི་ ི་བ་ མས་དང་འ ་བར། རང་གི་འདོད་པ་རང་ཡན་ ་གཏོང་མི་ ང་།
༦ དོན་དག་འདི་ལས་བ ལ་ཏེ་མི་གཅིག་གིས་ ང་རང་གི་ ན་ ་ལ་བ ས་བཅོས་ ་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ངས་ ོན་ལ་ ོད་ཚར་བཤད་ཟིན་པ་དང་། ནན་ཏན་ ིས་ ོད་ཚར་བ ོས་པ་བཞིན། དོན་འདི་དག་བ བ་ན་
གཙ་བོས་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༧ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ཞལ་འབོད་མཛད་དོན་ནི། ངེད་ཅག་ལ་མི་གཙང་
བ་བ ོ་ ིར་མ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་ ངས་གཙང་ ་བ ར་ཆེད་ཡིན། ༨ དེ་བས་དེ་འདོར་མཁན་ མས་ ིས་མི་
དོར་བ་མ་ཡིན་པར། ོད་ཅག་ལ་ གས་ཉིད་གནང་མཁན་ ི་ ་དོར་བ་ཡིན།

༩ ན་ ་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས་པའི་ ོར་ལ་ ོད་ཚར་ཡི་གེ་འ ི་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་
རང་ཉིད་ལ་ ་ཡི་ ོབ་ ོན་ཐོབ་ནས། ོད་ཅག་ཕན་ ན་གཅེས་པར་མཛད་ཡོད་ལ། ༡༠ ོད་ཅག་གིས་ ཱ་ཀེ་
དོན་ ི་ ལ་ ་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་ ན་ ་ མས་ལའང་དེ་ ར་བ ན་ཡོད། འོན་ ང་ངས་ ན་ ་

མས་ལ་ ་མ ད་ ་འབད་དགོས་པར་ ལ་མ་ འོ༎ ༡༡ ོན་ཆད་ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་བ ོས་པ་ ར། མི་
ཁ་རོག་གེར་ ོད་ བ་མཁན་ཞིག་ ་བ ོན་ ིན་རང་གི་ ་བ་བ བ་དགོས་པར་མ་ཟད། རང་གིས་དངོས་ ་
བ བ་དགོས། ༡༢ དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་གིས་ ི་བ་ མས་ལས་ ོད་ངག་ཐོབ་པ་དང་། རང་ཉིད་གཞན་ཅི་
ལ་ཡང་བ ན་མི་དགོས་བར་འ ར་ངེས།

༡༣ གཉིད་ཟིན་པའི་མི་ མས་ ི་ ོར་ ན་ ་ མས་ལ་ཤེས་ ་མ་བ ག་ན་མི་འདོད་དེ། ཤེས་ ་མ་བ ག་
ན་རེ་ ོས་མེད་པའི་མི་ མས་དང་འ ་བར་ ོད་ཅག་ཡིད་ ོ་བར་འ ར་རོ་ མ། ༡༤ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་ཡེ་ ་

ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་པར་ཡིད་ཆེས་ན། ཡེ་ འི་ཁོང་ ་གཉིད་ལ་ ར་བའི་མི་ མས་ ང་། ་ཡིས་ཡེ་ ་
དང་མཉམ་ ་ ིད་འོངས་ངེས། ༡༥ ད་ ་ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ ོད་ཅག་ལ་དོན་ཞིག་
བཤད་པར་ ། དེ་ནི་ངེད་ཅག་གསོན་པོའི་ངང་གཙ་བོ་ ོན་པའི་བར་ ་འཚ་བའི་མི་ མས་ནི། གཉིད་ ་ ར་
ཟིན་པའི་མི་ མས་ ི་ ོན་ ་ཁོང་དང་མཇལ་མི་ ས། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཁོང་ཉིད་འབོད་ ད་ ི་ ་
དང་ཕོ་ཉིའི་དཔོན་པའི་ ད་ ་བཅས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ནས་དངོས་ ་ ོན་ཏེ། ་ཡི་ ་ ང་ གས་པ་ན། ཱ་
ཤི་ཀའི་ཁོང་ ་ཤི་བའི་མི་ མས་ཐོག་མར་གསོན་པར་འ ར། ༡༧ ེས་ ་ངེད་ཅག་འཚ་བཞིན་པའི་མི་ མས་
ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ིན་གསེབ་ ་ ངས་ནས། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་གཙ་བོ་དང་མཇལ་བར་འ ར། དེ་
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ར། ངེད་ཅག་ ས་གཏན་ ་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་དོ༎ ༡༨ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ད་ཆ་འདི་ཡིས་ཕན་
ན་ལ་ཁ་ཏ་ ིས་ཤིག།

༥ ན་ ་ མ་པ། ས་དང་ བས་ནམ་ཞིག་ལ་འ ང་བ་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་མི་དགོས་ མ། ༢ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མོ་ནི་ནམ་ ང་གི་ ན་མ་བཞིན་ཤེས་མེད་ཚར་མེད་ངང་ ེབས་པ་

ོད་ཅག་གིས་ ང་གསལ་བོར་ཤེས་པ་ཡིན། ༣ མི་ ན་ ིས་བདེ་ཞིང་ ིད་དོ་ཟེར་བའི་ བས་ ། གནོད་འཚ་
ནི་ ད་མེད་ མ་མ་ལ་ ེ་གཟེར་ ིས་ཐེབས་པ་བཞིན་ ོ་ ར་ ་ ེབས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལའང་འ ོས་ས་གཏན་
ནས་མེད་པར་འ ར།

༤ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་མེད་པས། ཉིན་མོ་ནི་ ན་མ་བཞིན་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་
ེབས་པར་འ ར། ༥ ོད་ཅག་ནི་འོད་གསལ་ ི་ ་དང་། ཉིན་དཀར་ ི་ ་ཡིན། ངེད་ཅག་ནི་ ན་པར་མི་

གཏོགས་ལ། ག་ནག་ལའང་མི་གཏོགས། ༦ དེ་བས། བདག་གིས་གཞན་དག་དང་འ ་བར་གཉིད་ལ་མི་ཤོར་
བར། ག་ ་དོགས་ཟོན་དང་གཟབ་གཟབ་ ་འོས་པ་ཡིན། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཉིད་ཟིན་པ་ མས་མཚན་མོར་
གཉིད་པ་དང་། བཟི་བོ་ མས་ ང་མཚན་མོར་བཟི་ཡོད། ༨ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་ནི་ཉིན་མོར་གཏོགས་པས་དེ་
བ ང་བར་འོས་ཏེ། དད་སེམས་དང་བ ེ་བ་ ིང་ཁའི་མེ་ལོང་དང་། ོབ་པའི་རེ་ ོས་ད ་ ོག་བཞིན་ ་ ོན་
དགོས། ༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ང་ཚར་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཆེད་བདམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ཚར་བདམས་པ་ནི།
ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀར་བ ད་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༠ ཁོང་ཉིད་ངེད་ཅག་གི་
ཆེད་ ་ ོངས་ཏེ། ངེད་ཅག་སད་པའམ། གཉིད་པ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པར་མཛད།
༡༡ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ན་ ན་ ར། ོད་ཅག་ཕན་ ན་དབར་ལ་ཁ་ཏ་དང་། ཕན་ ན་རོགས་རམ་ ེད་
དགོས།

༡༢ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་དཀའ་ ག་ ོང་མཁན་ཏེ། གཙ་བོའི་ཁོང་ན་ ོད་ཅག་ ོང་ཞིང་།
ོད་ཅག་ལ་ཁ་ཏ་ ེད་མཁན་ཚར་བ ི་བ ར་ ིས་ཤིག་ཅེས་བ ལ་བར་ ། ༡༣ ཁོ་ཚས་ ས་པའི་ལས་ཀ་ལ་

གཞིགས་ཏེ། ཤིན་ ་བ ེ་བའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚར་བ ི་བ ར་ ེད་དགོས་ལ། ོད་ཅག་ ང་ཕན་ ན་མ ན་དགོས།
༡༤ ངས་ངེད་ཅག་གིས་ ན་ ་ མས་ལ། ིག་ལམ་མི་བ ི་མཁན་ཚར་ཉེན་བ ་དང་། སེམས་ཕམ་པའི་མི་
ལ་ ལ་མ། མི་ཉམ་ ང་ལ་རོགས་རེས། མི་ མས་ལ་བཟོད་པ་ ོམ་ཤེས་དགོས་ཞེས་བ ལ་བར་ ། ༡༥ ོད་
ཅག་གིས་གཟབ་པར་ ིས་ཤིག ་ལ་ ག་ ང་ངན་ལན་ངན་ ིས་འཇལ་བའམ། ཕ་རོལ་བོས་ཅི་ ས་ན་དེ་ལ་
དེ་ ར་རམ། ཡང་ན་མི་ མས་ལ་དེ་ ར་ ེད་མི་ ང་ ེ། བཟང་བོའི་ ོགས་ལ་བ ོན་དགོས། ༡༦ ན་པར་
དགའ་དགོས་ལ། ༡༧ ན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། ༡༨ དོན་ཅི་ལ་འ ད་ ང་ ིན་གཟོ་ཤེས་
དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ ་ཡིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་
དགོངས་དོན་ཡིན། ༡༩ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་བ་མེད་པར་མ་ ེད། ༢༠ ང་ ོན་པས་བཀའ་འཆད་
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པ་ལ་ ང་ ང་ ེད་མི་ ང་། ༢༡ འོན་ ང་། ་བ་ཅིར་ཡང་ཞིབ་ད ོད་ ེད་དགོས་པ་དང་། བཟང་བོ་ ན་
འ ོངས་ ེད་དགོས། ༢༢ ་ངན་ ་ཚགས་གཏན་ནས་བ བ་མི་ ང་། ༢༣ ཞི་བདེ་བ ོལ་མཁན་ ་ཡིས་ ོད་
ཅག་ཡོངས་ ་དམ་པར་འ ར་ ་འ ག་པར་ཤོག དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ཉིད་དང་ མ་ཤེས། ས་པོ་
བཅས་ལ་བ ང་བ་ཐོབ་ནས། ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོན་པའི་ བས་ ། ོན་ལ་ ག་མ བ་འ གས་ ་
མེད་པར་ཤོག ༢༤ ོད་ཅག་ལ་ཞལ་འབོད་མཛད་མཁན་དེ་ལ་ཡིད་ ོན་ ང་ཞིང་། ཁོང་གིས་དོན་དེ་ཡོངས་

་འ བ་ ་འ ག་ངེས།
༢༥ ན་ ་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག
༢༦ ན་ ་ མས་ལ་དམ་པའི་མ ་ ར་ནས་ཁམས་བདེ་ ་དགོས་མོད། ངེས་པར་ ་གཙང་མར་གནས་

དགོས།
༢༧ ངས་གཙ་བོ་དཔང་ ་བ གས་ནས་ ོད་ཚར། བསམ་ ལ་འདི་ ན་ ་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་བ ོའོ༎
༢༨ ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་གཏན་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་ཤོག། ༎



ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པར་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ།

༡ ཕོལ་ལོལ་དང་། སི་ ཱ་དང་། ཏི་མོ་ཐེ ་བཅས་ ིས་ ་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་
ཁོང་ན་ཡོད་པའི་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེའི་ ོགས་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་ ིངས་པའི་འ ིན་ཡིག་ནི་འདི་ ར། ༢ ཡབ་ ་

དང་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་ ོད་ཚ་ལ་འཐོབ་པར་ཤོག
༣ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་ ན་པར་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་བར་ ་ ེ། འདི་ནི་འོས་

ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ ག་པར་འཕེལ་ཞིང་། ོད་ཚར་ཕན་
ན་བར་གཅེས་པའི་སེམས་དང་ ན་པར་མ་ཟད། ༤ ཐ་ན་ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་
ོད་ན་ ོད་ཚར་བ ོད་པ་ ེད་ ིན་ཡོད། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ོད་ཚ་དཀའ་ ག་ཅི་དང་འ ད་ ང་།

བཟོད་པ་དང་དད་སེམས་ ར་བཞིན་འ ར་མེད་པ་དེའི་ ེན་ནོ༎ ༥ འདི་ནི་ ་ཡིས་ ང་བདེན་ད ོད་ ིན་
ཡོད་པའི་མངོན་ གས་ཤིག་ ེ། ོད་ཅག་ ་ཡི་ ལ་ ེར་འ ག་པར་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་གིས་ ག་
བ ལ་ ོང་བ་ནི་ ལ་ ེ་འདིའི་ཆེད་ འོ༎ ༦ ་ནི་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཡིན་པས། ོད་ཅག་དཀའ་ ག་
ལ་ ོར་མཁན་ཚར་དཀའ་ ག་གི་ལན་ ིན་པར་འ ར་ལ། ༧ ོད་ཅག་དཀའ་ ག་གིས་གཟིར་བ་ཚར་ངེད་
ཅག་དང་མཉམ་ ་ཞི་བདེ་འཐོབ་ ་འ ག་ངེས། དེ་ ས། གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་ཁོང་གི་མ ་ ས་ ན་པའི་ཕོ་ཉ་
ནམ་མཁའི་མེ་ ེའི་ནང་ནས་ ོན་ཏེ། ༨ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་མཁན་དང་། ངའི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་འ ིན་བཟང་
ལ་མི་ཉན་མཁན་ཚར་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས། ༩ དེ་དག་ལ་ཆད་པ་ཕོག་ནས། ནམ་ཡང་ བ་ཅིང་གཙ་
བོའི་ཞལ་དང་། ཁོང་གི་དབང་ ས་ ི་གཟི་འོད་ལས་འ ལ་བར་འ ར། ༡༠ འདི་ནི་གཙ་བོ་ ོན་ནས། ཁོང་གི་
དད་ ན་དམ་པ་ མས་ལ་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ ་འ ག་པ་དང་། དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ ས་

ེང་ནས་ངོ་མཚར་མངོན་ ་འ ག་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན།༼ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་བདེན་དཔང་ ེད་ལ། ོད་
ཅག་གིས་ ང་ཡིད་ཆེས་ ིས།༽ ༡༡ དེའི་ ིར། ངེད་ཅག་གིས་ ན་ ་ ོད་ཚའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ ིན་
ཡོད་དེ། ངེད་ཅག་གི་ ་ཡིས་ ོད་ཚར་ཞལ་འབོད་མཛད་པ་དེ་འོས་པར་དགོངས་པར་ཤོག ོད་ཅག་གིས་
ཡིད་ ོན་ ེད་པའི་ལས་བཟང་བོ་དང་། དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་བ བ་པའི་ ་བ་ མས་འ བ་པར་ཤོག
༡༢ དེ་ ར། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་ལ་ ོད་ཚའི་ ས་ ེང་ནས་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པ་དང་། ོད་ཅག་
ལའང་ཁོང་གི་ ་ལས་གཟི་བ ིད་ཐོབ་ ེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ་དང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
ཀའི་ གས་ ེ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ༎

༢ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོན་ཅིང་། ངེད་ཅག་ཁོང་གི་ ང་ ་འཛམས་པའི་
ོར་ལ། ༢ ངས་ ོད་ཚར་ ལ་མ་ ་ ེ། དེ་གང་ཞེ་ན། གས་ཉིད་ཟེར་བའམ། ག ང་ཟེར་བའམ། ཡང་
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ན་ངའི་མིང་ཡོད་ཟེར་བའི་འ ིན་ཡིག་གང་ཞིག་ལས། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ད་ ་ ེབས་སོ་ཟེར་ན། དེའི་ ོགས་ ་
ཡིད་རང་དགར་འ ོ་མི་ ང་ལ། དངངས་ ག་ ང་ ེ་མི་དགོས།

༣ ་ཞིག་གིས་ཐབས་ཅི་ཞིག་བཀོལ་ཡང་། ོད་ཅག་ནམ་ཡང་དེའི་གཡོ་འོག་ ་ ད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཉིན་དེ་མ་ ེབས་པའི་ ོན་ལ། བཀའ་དང་འགལ་ཞིང་བཀའ་ལ་ལོག་པར་ ོད་པའི་ ་བ་དང་། ཉེས་
པ་ཆེན་པོ་དང་ ན་མཁན་ཏེ། མི་ཉོབ་པོ་ མས་ ིར་མངོན་པར་འ ར། ༤ དེས་གཙ་བོ་འགོག་ཅིང་རང་ཉིད་
མཐོ་ ་བཏེགས་ཏེ། ་ ་འབོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བ ི་བ ར་ཐོབ་པ་ཡོད་ཚད་ལས་ཡར་འཕགས་པར་ ེད་
པར་མ་ཟད། ཐ་ན་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་བ ད་ནས། རང་ཉིད་ ་ཡིན་ནོ་ཟེར། ༥ ང་ ོད་ཅག་གི་གམ་ ་
ཡོད་ ས། ར་དོན་འདི་དག་ ོད་ཚར་བཤད་ ོང་བ་ ོད་ཅག་གིས་ད་ ང་ ན་ནམ། ༦ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་

ང་ཤེས་གསལ་ ར། ཁོང་ཉིད་འགོག་མཁན་དེ་ ་ཞིག་ན། ཁོང་ཉིད་ཕེབས་པ་ན་ ིར་གསལ་བོར་མངོན་པར་
འ ར། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འ ང་འ ེ་ མས་ ིས་དོན་དེ་ལས་ ིན་ཡོད་མོད། ད་ ་འགོག་ ེན་དེའི་དབང་
གིས་ ོག་ ་ ར་ ང་། ཁོང་ཉིད་ད ིལ་ནས་ ིར་མ་ཐོན་བར། ༨ དེ་ ས་འ ང་འ ེ་ མས་ ིར་མངོན་པར་
འ ར། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ཁའི་ད གས་ ིས་དེ་ཚར་གཅོད་ཅིང་། མར་ ོན་པའི་གཟི་འོད་ ིས་དེ་བ ག་པར་
འ ར། ༩ འ ང་འ ེ་ མས་ཡོང་ནས་ ཱ་ཏན་ ི་ ོད་ལམ་བཞིན། ས་པ་ ད་པར་བ་དང་། ཡ་མཚར་བའི་

ས་དང་། ིང་བོ་མེད་ཅིང་ངོ་མཚར་བའི་ ་བ་ ་ཚགས་ ེད་པ་དང་། ༡༠ དེ་མིན་མི་ཉོབ་པོ་ མས་ ི་ ས་
ེང་ནས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་གཡོ་ ་ ་ཚགས་ ོམ་པར་ ེད། ཁོ་ཚ་མི་ ོབ་པའི་ ིར་ ་བ ེ་བའམ་

བདེན་དོན་ ི་སེམས་ཤིག་འཐོབ་ ་མི་འ ག་གོ། ༡༡ དེའི་ ིར། ་ཡིས་ཁོ་ཚར་ནོར་བས་ཟིན་པའི་སེམས་ཤིག་
བ ལ་ཏེ། ཁོ་ཚ་ ན་ལ་ཡིད་ཆེས་ ་འ ག་པ་ལས། ༡༢ བདེན་དོན་ཐམས་ཅད་མི་ ོམ་པར་ ེད་ཅིང་། ང་
བདེན་མ་ཡིན་པའི་མི་ མས་ལ་དགའ་བར་ ས་ནས་ཉེས་པ་འགེལ་བར་འ ར།

༡༣ གཙ་བོས་བ ེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ང་ཚས་ ན་པར་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ་འོས་
ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ཐོག་མར་ ོད་ཅག་བདམས་ཏེ། བདེན་པའི་བཀའ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པ་དེའི་
དབང་གིས་ ོད་ཅག་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་ཞིང་ ངས་གཙང་ ་བ ར་བར་མ་ཟད། ོབ་ འང་བ ག་
གོ། ༡༤ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཟི་འོད་འཐོབ་ ིར། ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་བ ེན་ནས་བ གས་
པའི་འ ིན་བཟང་གིས་ ོད་ཅག་ཞལ་འབོད་མཛད་པ་ཡིན། ༡༥ དེ་བས། ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་བ ན་པོར་

གས་དགོས་ལ། དང་ ་ ངས་པའི་བཀའ་ ོབ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཁ་ནས་བ ད་པའམ། ཡི་གེའི་ ེང་ ་བཀོད་
པ་གང་ཡིན་ཡང་བ ི་བ ང་ ་དགོས། ༡༦ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་། ཡབ་ ་གཉིས་ ིས་ང་ཚ་
ལ་བ ེ་ཞིང་ གས་ ེ་ ོ་ནས་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་གསོ་དང་རེ་བ་བཟང་པོ་གནང་དེ། གས་ ེ་ ིས་རིང་

་བ ངས། ༡༧ ོད་ཅག་ལ་སེམས་གསོ་དང་། ོད་བཟང་གཏམ་བཟང་གི་ ོགས་ནས་ ོད་ཅག་བ ན་ ་
འ ག་པར་ཤོག།
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༣ ན་ ་ མ་པ། ང་ལ་ད་ ང་ ད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ོད་ཅག་གིས་ང་ཚའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་ཐོབས་
ཤིག དེ་ཅི་ལ་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་གཙ་བོའི་བཀའ་ ར་བར་ བ་ཅིང་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པ་བཞིན།

གཞན་ འང་དེ་ ར་ ོག་ ིར་དང་། ༢ ངེད་ཅག་གནས་ གས་མི་བ ི་བའི་མི་ངན་དག་གི་ལག་ནས་ཐར་
བའི་ ིར་རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་གང་ཡིན་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པར་མ་ངེས་སོ༎ ༣ འོན་ ང་། གཙ་བོ་ལ་ཡིད་

ོན་ ང་བས། ོད་ཅག་བ ན་པར་ ེད་ཅིང་། ོད་ཅག་མི་ངན་པའི་ལག་ནས་བ བས་ཏེ་ ང་བར་ ེད།
༼ཡང་ན། ག ག་ བ་དང་འ ལ་བར་ ེད།༽ ༤ ད་ ་ ོད་ཅག་གིས་ང་ཚས་བ ོས་པ་ ར་ ེད་ཅིང་། མ་
འོངས་པར་ཡང་དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར་བ་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚར་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད། ༥ གཙ་
བོས་ ོད་ཚའི་སེམས་ ངས་ཏེ། ོད་ཅག་ནི་ ་ཡི་དགའ་བ་དང་། ཱ་ཤི་ཀའི་བཟོད་པ་ ོབ་ ་འ ག་པར་ཤོག

༦ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ར་ནས་ ོད་ཚར་བ ོ་བར་ ་ ེ། ན་
་ མས་ ི་ ོད་ན་ ིག་ ོལ་བཞིན་མི་ ེད་ཅིང་། ངེད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་བ ན་པའི་ ོབ་ ོན་མི་བ ི་

མཁན་ཡོད་ན། དེ་དང་རིང་ ་ ེས་ཤིག ༧ ོད་ཅག་རང་ཉིད་ ིས་ང་ཚར་ཇི་ ར་ ོབ་ ོང་ ེད་དགོས་པ་
ཤེས་ཡོད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ིག་ ོལ་བཞིན་མ་ ད་པ་ཞིག་མེད་ལ། ༨ རང་
དགར་གཞན་ ི་ཟས་ཟོས་པའང་མེད་དེ། ོད་ཅག་ལས་མི་གཅིག་ ང་དཀའ་ངལ་ལ་མི་གཏོད་ ིར། དཀའ་
བ་ ད་དེ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་ལས་ཀ་ ས། ༩ འདི་ནི་ང་ཚར་དབང་ཆ་མེད་པས་དེ་ ར་ ས་པ་མ་ཡིན་པར།

ོད་ཚའི་མིག་དཔེ་དང་ ོད་ཅག་ལ་ང་ཚར་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་འ ག་ ིར་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ༡༠ ངེད་ཅག་
ོད་ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་ ས། ོན་ ོད་ཅག་ལ། ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་མ་ ས་ན། དེས་ཟས་བཟའ་མི་ཆོག་ཅེས་

བ ོས་ཡོད། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ིག་ ོལ་མི་བ ང་མཁན་དང་། ལས་ཀ་ཅི་ཡང་
མི་ ེད་པར་ད་ ང་གཞན་ ི་དོན་ལ་ཐེ་གཏོགས་ ེད་པར་དགའ་མཁན་ཡོད་པ་ཐོས་པ་ཡིན། ༡༢ ང་ཚས་གཙ་
བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས། འདི་ ་ འི་མི་ལ། ་སིམ་མེར་ལས་ཀ་འཚལ་དེ། རང་ཁ་རང་གསོ་ ས་བ ོ་
ཞིང་བ ལ་བར་ ། ༡༣ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ལས་བཟང་བོ་བ བ་པ་ལ་སེམས་འ ན་འབོར་མི་ ང་།

༡༤ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ངེད་ཅག་གི་འ ིན་ཡིག་འདིའི་ ེང་གི་ ད་ཆར་མི་ཉན་ན། ཁོ་དང་འ ལ་བ་མ་
ས་པར་ཁོ་རང་ཉིད་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་དགོས་པ་ཡིད་ལ་ ངས། ༡༥ འོན་ ང་། ཁོ་ད ་ ་འཛན་མི་ ང་
ེ། ཁོ་ལ་ ན་ ་བཞིན་ ་ཁ་ཏ་ ེད་དགོས།

༡༦ ཞི་བདེ་བ ོལ་མཁན་གཙ་བོས་ག་ ས་ཡིན་ ང་ ོད་ཅག་ལ་ཞི་བདེ་གནང་བར་ཤོག གཙ་བོ་ ོད་
ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་ཤོག

༡༧ ཕོལ་ལོལ་ངས་ཡི་གེ་ལམ་ནས་ ོད་ཚར་དངོས་ ་ཁམས་བདེ་ འོ༎ ངའི་འ ིན་ཡིག་གང་ཡིན་ལ་
གས་འདི་བཏབ་ཡོད་ཅིང་། ངའི་ཡིག་ག གས་ ང་འདི་ཡིན། ༡༨ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་
གས་ ེ་ ན་ ་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་ཤོག། ༎



ཏི་མོ་ཐེ ་ལ་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ།

༡ ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ ་དང་། ངེད་ཅག་གི་རེ་ ོས་ ི་ ལ་ ་ ར་བའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་བཀའ་
བཞིན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ་ཚབ་ ་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ་ཡིས། ༢ གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་དབང་གིས་ངའི་ ་

ངོ་མར་ ར་བའི་ཏི་མོ་ཐེ ་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་ནི་འདི་ ་ ེ། ཡབ་ ་དང་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་
ཡེ་ ་ལས་ ོད་ལ་ གས་ ེ་དང་། ིང་ ེ་དང་། ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག

༣ ང་ ཱ་ཀེ་དོན་ ་འ ོ་བའི་ཚ། ོན་ཆད་ ོད་ལ། ར་བཞིན་ཨེ་ཕེ་ ་བ ད་ནས། གཞན་དག་ལ་ ་
མ ད་ནས་ ་བ་མི་མ ན་པའི་ཆོས་ གས་བ ག་མི་ཆོག་ ལ་བཤད་དགོས། ༤ ངས་ ང་མེད་པའི་གཏམ་
དང་ ོགས་མཐའ་མེད་པའི་ ིམ་ ད་ ི་ ོང་བཤད་ལ་ཉན་མི་ཆོག་པར་བ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ལ་བ་ཡིན། འདི་
དག་གིས་ ོད་པ་ ོང་བ་ལས་ ་ལ་དད་སེམས་འ ངས་པར་ཕན་མི་ཐོགས་སོ༎ ༥ འོན་ ང་བཀའ་འབེབ་
པ་ནི་བ ེ་བའོ༎ བ ེ་བ་འདི་ནི་ ངས་གཙང་གི་སེམས་དང་། ོན་ ལ་བའི་སེམས་དང་། བདེན་དངོས་ ི་
དད་སེམས་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༦ འགའ་ཞིག་འདི་དང་ ལ་ནས། ིང་བོ་མེད་པའི་གཏམ་འཆད་ ིན་ཡོད་ལ།
༧ ོབ་ ོན་ ི་དགེ་ ན་ ེད་འདོད་ ང་། རང་གི་འཆད་ ་དེ་གང་ལ་གཞི་བཅོལ་དགོས་པའང་ཤེས་ ི་མི་
འ ག ༨ མི་ མས་ ིས་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་ ད་ན། ིམས་བཟང་བ་ངེད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་ཏེ། ༩ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ིམས་ནི་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་དག་གི་ཆེད་ ་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་མ་ཡིན་པར། དེ་ནི་འ ང་
འ ་དང་། ག ལ་ ར་མ་ ར་བ་དང་། སེམས་ མ་དག་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉེས་ཅན་དང་། མི་གཙང་བ་དང་།
འཇིག་ ེན་ ི་ ོལ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཕ་མ་གསོད་མཁན་དང་། མི་གསོད་མཁན་དང་། ༡༠ ལོག་པར་གཡེམ་
པ་དང་། ཕོ་ཡིས་ཕོ་ལ་འ ིག་པ་ ོད་མཁན་དང་། མི་འཚང་མཁན་དང་། ན་བཤད་མཁན་དང་། མནའ་

ན་འབོར་མཁན་སོགས་དང་། ཡང་ན་གཞན་ ི་ ིར་ ་བཀའ་དང་འགལ་བར་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ཆེད་
་མཛད་པ་ཡིན། ༡༡ འདི་དག་ནི་བ ོད་པར་འོས་པའི་ ་ཡིས་ང་ལ་ཞལ་བཅོལ་མཛད་པའི་འ ིན་བཟང་ལ་

བ ེན་ནས་བཤད་པ་ཡིན།
༡༢ ངས་ང་ལ་ ོབས་ གས་བ ོལ་མཁན་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ངའི་ ོ་སེམས་དཀར་བ་གཟིགས་ནས། ང་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་བར་མངགས། ༡༣ ང་ནི་
ོན་ཆད་ ་ལ་མཚན་ ོད་ ེད་མཁན་དང་། མི་ མས་ ག་ལ་ ོར་མཁན་དང་། མི་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་མོད། ཁོང་གིས་ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ོམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ངས་དད་སེམས་མེད་ ས་
དང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ ས་ ་བ བས་པ་ཡིན། ༡༤ ངའི་གཙ་བོའི་ གས་ ེ་ནི་ ན་ མ་ཚགས་པས། ང་ལ་

ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་དད་སེམས་དང་གཅེས་སེམས་ཡོད་པར་མཛད། ༡༥ ཱ་ཤི་ཀ་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོན་
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པ་ནི། ཉེས་ཅན་ མས་ ོབ་ ིར་ཡིན། གཏམ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་ཆོག་ལ། ཤིན་ ་ཡིད་ ོན་ ང་བ་ཞིག་
ཡིན། ང་ནི་ཉེས་ཅན་ མས་ ི་གཏེ་བོའོ༎ ༡༦ ཡིན་ནའང་། ང་ལ་ ིང་ ེ་བ ོམས། དེ་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀས་ཉེས་
ཅན་གཏེ་བོ་ངའི་ ས་ ེང་ནས་ཁོང་གི་བཟོད་པ་ ིར་བ ན་ཏེ། ེས་ ་ཁོང་ཉིད་ལ་དད་ནས་མཐའ་མེད་
པའི་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར་བའི་མི་ལ་མིག་དཔེ་ ོན་པའི་ཆེད་ཡིན། ༡༧ གོང་བ ར་དང་གཟི་བ ིད་ནི་
འཇིག་པ་མེད་ཅིང་། མི་མཐོང་པའི གཏན་ ི་ ེ་བོ་ ་ཁོ་ན་ལ་ ས་གཏན་ ་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན།

༡༨ ངའི་ ་ཏི་མོ་ཐེ ་ལགས། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ ང་བ ན་བཞིན་བཀའ་འདི་ ོད་ལ་
བཅོལ་བར་ ། ོད་ ིས་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ག ལ་ཡག་པོ་ཞིག་ ག་རོགས། ༡༩ ན་ ་དད་སེམས་དང་ ོན་

ལ་བའི་སེམས་འཆང་དགོས། ་ཞིག་གིས་སེམས་བཟང་བོ་དོར་ན། དེ་ནི་བཀའི་ ་མཚ་ནས་ ་ལ་ཆག་ ོན་
ཤོར་བ་དང་འ ། ༢༠ དེའི་དཔེར་ཧི་མེ་ ་ ་དང་ ཱ་ལེག་སན་དེར་གཉིས་འོས་ཏེ། ངས་དེ་དག་ ཱ་ཏན་ ི་ལག་

་ ད་ནས། ཆད་པ་གཅོད་ ་བ ག་པས་ད་ནས་བ ང་ ར་འདེབས་ ེད་པར་མི་འ ར་རོ༎

༢ ངས་ ོད་ལ་བ ལ་བར་ ་བ་ཞིག་ནི། ཐོག་མར་མི་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ལ་ ་འབོད་དང་། གསོལ་
འདེབས་དང་། ཚབ་ ་དང་། གས་ ེ་ཆེ་ ་དགོས། ༢ དེ་ནས་ ེ་བོ་དང་གོང་ ་ཡོད་པ་ མས་ ི་ཆེད་

འང་དེ་ ར་ ེད་འོས། དེ་ ར་ ས་ན། ངེད་ཅག་སེམས་ མ་དག་དང་། ོད་པ་ ང་བོ་དང་། ཞི་བདེའི་
ངང་འཚ་བར་འ ར། ༣ འདི་ནི་བཟང་ ེ། ་འམ་ངེད་ཅག་ བས་མགོན་ ི་ ང་ ་ད ེས་བཞེས་འཐོབ་པར་
འ ར། ༤ ཁོང་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ ོབ་པར་མོས་ཤིང་། བདེན་དོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་ནས་ཡོད། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ་གཅིག་ལས་མེད་ལ། ་དང་མིའི་བར་ འང་བར་བ་གཅིག་ལས་མེད། དེ་ནི་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་འཇིག་

ེན་འདིར་ ོན་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ཡིན་ལ། ༦ ཁོང་གིས་མི་ མས་ ་ཆེད་ ་རང་ཉིད་འདོར་བར་ ས། ས་
དེར་ ེབས་ཚ། དོན་འདི་བདེན་དཔང་ ེད་ བ། ༧ དེའི་ ིར་ང་བཀའ་ ོག་མཁན་དང་། ་ཚབ་པ་དང་། ི་
བའི་དགེ་ ན་ ་མངགས་ནས། ཁོ་ཚར་དད་སེམས་བ ན་ཅིང་བདེན་པའི་བཀའ་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་ ་བ ག
ངས་བཤད་པ་འདི་ནི་བདེན་ཏེ་ ན་མ་ཡིན་ནོ༎

༨ ངས་ ེས་པ་ མས་ལ་ཁ་མ ་༼ཡང་ན། དོགས་པ།༽མེད་པར། ངས་གཙང་གི་ལག་པ་ཡར་བཏེགས་
ནས་གང་ འང་གསོལ་བ་བཏབ་ན་ མ་ལ། ༩ ད་མེད་ མས་ལ་བག་ཡོད་ཅིང་རང་ཉིད་ ང་ བ་པ་དང་།

་བ་ ལ་དག་གིས་ ན་ ས་པ་ལས། མགོའི་ ་བ ་བ་དང་། གསེར་དང་། ་ཏིག་དང་། རིན་ཐང་ ལ་བའི་
་བ་ ན་ ་མ་ ར་ན་ མ། ༡༠ ོད་པ་བཟང་ན། དེ་ནི་ ་ལ་ ས་པའི་ ད་མེད་ ་བ ིས་ཆོག ༡༡ ད་མེད་
མས་ ིས་ གས་འ ལ་མེད་པར་བཀའ་ ོབ་ཅིང་། མཐའ་གཅིག་ ་ཞབས་ཏོག་ ་དགོས། ༡༢ ང་ནི་ ད་

མེད་ ིས་ ོབ་ ོན་ ེད་པར་མི་འཐད་ལ། ཁོ་མོས་ ེས་པ་ མས་དབང་འོག་ ་འ ག་པ་ལའང་མི་འཐད་
པར། ་སིམ་མེར་ ོད་པ་ལ་འཐད་དེ། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཐོག་མར་བཟོས་པ་ནི་ ཱ་དམ་དང་། ེས་ ་བཟོས་
པ་ནི་ཧ་ ཱ་ཡིན་ལ། ༡༤ ་ ིད་ཐེབས་པ་ནི་ ཱ་དམ་མ་ཡིན་པར། ད་མེད་ལ་ ་ ིད་ཐེབས་ཏེ་ཉེས་པར་ ང་
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བ་ཡིན། ༡༥ ཡིན་ནའང་། ད་མེད་ མས་ ིས་ ན་ ་དད་སེམས་དང་། གཅེས་སེམས་བཅངས་པར་མ་ཟད།
གཙང་ཞིང་རང་ཉིད་བ ང་ན། བཙའ་བའི་ ས་ ་ ོབ་པར་འ ར་རོ༎

༣ ་ཞིག་ལ་ ་ ོག་གི་ལས་འགན་ཏེ། ཡིད་ ོན་འཆོར་བའི་ལས་ཀ་བཟང་བོ་ཞིག་རེག་ མ་ན་ཞེས་པ་དེ་
ནི་ཡིད་ཆེས་ཆོག་པའི་གཏམ་ཞིག་གོ། ༢ ་ ོག་གི་འགན་འ ར་མཁན་ནི། ངེས་པར་ ་ ོན་འ གས་ས་

མེད་པ་ཞིག་ ེ། ད་མེད་གཅིག་གི་ ོ་ག་ཡིན་ལ། ཚད་ཟིན་པ། རང་ཉིད་བ ང་ ས་པ། ོད་ལམ་ ང་བ།
མ ོན་བ ་བར་དགའ་བ། ོབ་ ོན་ ེད་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ༣ དེ་མིན་ཆང་གིས་བཟི་ནས་དོན་ ེན་ ོང་
མི་རིགས། གཞན་བ ང་མི་ཆོག་པར། གཤིས་ཀ་འཇམ་ཞིང་ ོད་ལ་མི་དགའ་བ། ཧམ་སེམས་མི་ཆེ་བ། ༤ རང་
གི་ ིམ་ལེགས་པར་བ ངས་ནས། ་ མས་ ིས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ ང་བོ་གཞན་དང་བ ན་ཤེས་༼ཡང་ན།

ོད་པ་ ང་བོས་ ་ མས་གཞན་དང་བ ན་ ་འ ག་པ།༽ ་འ ག་ བ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས། ༥ ་ཞིག་
གིས་རང་གི་ ིམ་ལེགས་པར་ ོང་མི་ ས་ན། ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ཇི་ ར་ ོང་ངམ། ༦ ཐོག་མར་དད་ ན་གསར་
པ་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ ་ ོག་པར་བ ད་མི་ཆོག དེ་ནི་རང་མཐོ་རང་ཆེའི་ང་ ལ་ ེས་ནས་གདོན་འ ེའི་ཉེས་
ཆད་ ི་ནང་ ་ ང་བར་ངེས། ༧ ཡང་མི་གཞན་ ིས་ ར་བ་མི་འདེབས་པ་དང་། བ ད་ ི་ ་ ་ ་མི་ ད་
པའི་ ིར། དད་ ན་པ་དེ་ནི་ ི་ ོགས་པ་ མས་ ི་ ོད་ འང་ངེས་པར་མཚན་ ན་ཅན་ཞིག་ཡིན་དགོས་སོ།

༨ ལས་འཛན་པ་ མས་ ང་དེ་ ར་ ོད་ལམ་ ང་བོ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། ཆང་ལ་མི་དགའ་བ། གཞན་ནོར་
ལ་ཧམ་སེམས་མི་འཆང་བ། ༩ སེམས་གཙང་མ་འཆང་བ། བཀའ་དངོས་ ི་གསང་བ་བ ན་པོར་བ ང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་དགོས། ༡༠ མི་དེ་དག་ལའང་ཐོག་མར་ལེགས་པར་བ ག་ནས་ ོན་འ གས་ས་མེད་པ་ཤེས་ན། ད་
གཟོད་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་འཛན་ ་བ ག་ཆོག ༡༡ ེས་མ་ལས་འཛན་པ་༼མ་ཡིག་ ། ེས་མ༽ མས་ ང་དེ་

ར་ ོད་ལམ་ ང་བ། གཏན་ཡན་མི་བཤད་པ། ཚད་ཟིན་པ། ་བ་གང་ལ་ ོ་སེམས་དཀར་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།
༡༢ དེ་མིན་ལས་འཛན་པ་དེ་ ད་མེད་གཅིག་གི་ ོ་ག་ཡིན་ལ། ་དང་རང་ ིམ་ལེགས་པར་ ོང་ཤེས་པ་ཞིག་
ཡིན་དགོས། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལས་འཛན་པ་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ལ་མཚན་ ན་བཟང་བོ་ཞིག་
ཐོབ་པར་མ་ཟད། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་བཀའ་དངོས་འཆད་པ་ལ་ ིང་ ོབས་ཆེ་ ་འ ར་བ་ཡིན།

༡༤ ང་ ོད་ཅག་གི་སར་ ར་ ་འ ོར་བར་རེ་བ་ ེད་ ིན་ཡོད་པས། དོན་འདི་དག་མ་འ ོར་ ོན་ནས་
ོད་ལ་ ིས་པ་ཡིན། ༡༥ གལ་ཏེ་ང་མ་ ེབས་པར་ ས་ ན་རིང་བོ་སོང་ན། ོད་ ིས་ ང་ ་ཡི་ ིམ་ནས་ཇི་
ར་ ་དགོས་པ་ཤེས་ངེས། ིམ་འདི་ནི་གཏན་གནས་ ་ཡི་ཆོས་ཚགས་དང་། བདེན་དོན་ ི་ཀ་ ོ་དང་ཞབས་
ོ་ཡིན། ༡༦ བ ར་ འི་གསང་བ་འདི་ནི་ཇི་འ འི་ བས་ཆེ་བ་ལ། དེ་ ང་མེད་ ་འཇོག་མཁན་ཞིག་ཡོད་མི་
ིད། དེ་ནི་ ་མིའི་ཤ་ གས་ ་ ལ་བ་ཡིན་ལ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བདེན་པར་ ས་ཤིང་ཕོ་ཉ་ མས་
ིས་མཐོང་ནས། ི་བ་ མས་ལ་བ གས་པས། འཇིག་ ེན་པ་ མས་དད་སེམས་ ར་ཅིང་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་
་ ངས་སོ༎
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༤ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གསལ་བོར་ག ངས་དོན། མ་འོངས་པའི་ ས་ ། མི་ མས་ ་བར་ ེད་པའི་
ལོག་སེམས་དང་གདོན་འ ེའི་གནས་ གས་ལ་ཉན་ནས། བཀའ་དངོས་འདོར་མཁན་འ ང་ངོ་ཟེར།

༢ འདི་ནི་ ན་ ་བ་ མས་ ི་ ན་ལ་བ ེན་ནས་དོར་བ་ཡིན། མི་འདི་དག་གི་སེམས་ལ་ངར་ གས་དམར་
བོས་བ ེགས་པ་དང་འ ་ ེ། ༣ དེ་དག་གིས་བག་ལ་ ེལ་ལེན་ ས་མི་ཆོག་ལ། བཟའ་བ་ཡང་བ ེན་མི་ཆོག་པ་

ེ། ་ཡིས་དད་ཅིང་བཀའ་དངོས་ཤེས་པའི་མི་ མས་ ིས་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་ ེས་ ངས་ཆོག་པར་བཀོད་པའི་
ཟས་སོགས་བ ེན་མི་ ང་ཟེར། ༤ ་ཡིས་བཀོད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་བཟང་ ེ། གས་ ེ་ཆེ་ ས་ ེས་

ངས་ཆོག་པས་འདོར་བར་ ་བ་ཞིག་མི་འ ག་གོ། ༥ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ་ཡི་བཀའ་དང་མིའི་ ོན་ལམ་
ས་པའི་ ེན་ ིས་གཙང་བར་ ར་བ་ཡིན།

༦ ོད་ ིས་དོན་འདི་དག་ལ་ ར་ནས་ ན་ ་ཚར་གསལ་འདེབས་ ས་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ལས་འཛན་
པ་བཟང་བོར་ ར་བ་ཡིན་ལ། བཀའ་དངོས་ ི་ག ང་དང་ ོད་ ོན་ནས་ གས་པའི་བཀའ་བཟང་བོ་ལས་

ོབ་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར། ༧ འཇིག་ ེན་པའི་གཏམ་བ ོད་དང་ ན་མོའི་ཁ་ཡི་གཏན་ཡན་ མས་དོར་
ནས། དད་པའི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་ ོར་བ ར་ ེད་དགོས། ༨ ས་པོ་ ངས་ན་ཕན་ཁེ་མང་ཡང་། དད་སེམས་

མ་དག་ ང་ན་ ་བ་གང་ལའང་ཕན་ཁེ་ཆེ་ ེ། ེ་བ་འདི་དང་ ི་མ་གཉིས་ལ་རེ་ ོས་ཡོད་པ་ཡིན། ༩ གཏམ་
འདིར་ཡིད་ཆེས་ཆོག་ལ། ཞེ་ནས་ཡི་རངས་ ས་ཆོག་པ་ཡིན། ༡༠ ངེད་ཅག་གིས་དཀའ་ ག་ ང་བཞིན་པའང་
འདི་དག་གི་ཆེད་ ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་རེ་ ོས་ནི་གཏན་གནས་ ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་

བས་མགོན་ཡིན་ལ། ག་པར་ ་དད་ ན་ མས་ ི་ བས་མགོན་ཡིན།
༡༡ དོན་འདི་དག་ ོད་ ིས་གཞན་པར་བ ོ་དགོས་ལ། གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ཡང་གནང་དགོས། ༡༢ ོད་ལོ་

ང་ཡང་གཞན་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་ ་འ ག་མི་ ང་ ེ། ད་ཆ་དང་། ོད་པ་དང་། གཅེས་སེམས་དང་།
གཙང་ ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ང་ ེས་འ ག་ མས་ ི་མིག་དཔེ་ ་འ ར་དགོས། ༡༣ ོད་ ིས་ང་ ེབ་
རག་བར་ ། འདོན་པ་དང་། བ ལ་བ་དང་། ོབ་ ོན་སོགས་ ི་ ོ་ནས་ ོང་དགོས། ༡༤ ོད་ལ་ཐོབ་པའི་
གནང་ ིན་ཏེ། ོན་ཆད་ ང་བ ན་ལ་བ ེན་པ་དང་། ད་པོ་ མས་ ིས་ལག་པས་མནན་པའི་ བས་ ་

ོད་ལ་གནང་བ་དེར་མཐོང་ ང་ ེད་མི་ ང་། ༡༥ དོན་འདི་ཚར་ ོད་རང་བ ོན་པ་ཆེན་པོས་འ ག་དགོས་
ལ། དེར་དམིགས་པ་གཅིག་ ་གཏད་ནས་མི་ མས་ལ་ ོད་ ི་ བ་འ ས་ཚར་ ་འ ག་དགོས། ༡༦ ོད་ ིས་
རང་དང་རང་གི་ ོབ་ ོན་ལ་ནན་ཏན་དང་། དོན་འདི་དག་གི་ ེང་ནས་སེམས་བ ན་དགོས་ཏེ། དེ་ ར་ ས་
ན། རང་ཉིད་ ོབ་ བ་ལ། ོད་ལ་མཉན་མཁན་དེ་ཚའང་ ོབ་ བ་བོ༎

༥ མི་ ན་པར་ ིགས་དམོད་ ེད་མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་ཕ་ ་བ ས་ནས་གཏམ་ ེད་པ་དང་། ལོ་ ང་ མས་
ལ་ ་བོར་བ ས་ནས་གཏམ་ ེད་དགོས། ༢ ན་མོ་ མས་ནི་རང་གི་མ་ ་བ ས་ནས་གཏམ་ ེད་པ་

དང་། ད་མེད་ལོ་ ང་ མས་ནི་རང་གི་ ིང་མོར་བ ས་ནས་གཏམ་ ས་ཏེ། ནམ་ཡང་ ངས་ཤིང་གཙང་
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བར་གནས་དགོས། ༣ གས་ས་མ་དངོས་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་དགོས། ༤ གས་ས་མ་ མས་ལ་ ་ ་མོ་དང་།
ཚ་བོ་ཚ་མོ་ཡོད་ན་དེ་དག་ལ་ཐོག་མར་རང་གི་ ིམ་ནས་བ ར་བ ི་ ེད་ ལ་བ བས་ཏེ་ ིན་ལན་གཞལ་ ་
འ ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ ་ཡིས་ ང་ད ེས་བཞེས་གནང་བ་ཡིན། ༥ ོགས་མེད་ཁེར་ ང་ ་

ར་བའི་ གས་ས་མ་དངོས་ ིས་ ་འོང་ ་བ ར་ནས། ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས།
༦ འོན་ ང་། འ ་འཛར་དགའ་བའི་ གས་ས་མ་ནི་གསོན་པའི་ཚ་ནའང་ཤི་བོ་ཡིན་ནོ༎ ༧ དོན་འདི་དག་

ོད་ ིས་ཁོ་ཚར་བ ོས་ནས། ཁོ་ཚར་ ོན་བ ོད་ ་མེད་པ་ ེད་དགོས། ༨ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཤ་ཉེ་
འ ེལ་མི་ ོང་ན། བཀའ་དངོས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པས་དད་སེམས་མེད་པའི་མི་ལས་ ང་དམན་པ་ཡིན།
རང་གི་ ིམ་མི་ ོང་བ་ མས་ནི་དེ་ལས་ ང་དམན་པ་ ོས་མ་དགོས།

༩ དེབ་ ་བཀོད་པའི་ གས་ས་མ་ མས་ནི། ལོ་ན་ ག་ ར་སོན་ཞིང་ ེས་པ་གཅིག་གི་ ང་མ་ལས་ ས་
མེད་པ་དང་། ༡༠ ཕན་བདེའི་ ་བ་བ བ་པའི་མིང་དང་ ན་པ་ཞིག་ ེ། དཔེར་ན། ་ ་མོ་བ ངས་པ་དང་།
མ ོན་པོ་བ ་བ་དང་། དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་ ང་བ་འ ད་པ་དང་། ག་དང་འ ད་པ་ མས་ ོབ་
པ་སོགས་ཅི་ ས་ ིས་ལས་བཟང་བོ་བ བ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས། ༡༡ ལོ་ན་ ང་བའི་ གས་ས་མ་ མས་
དེབ་ ་འགོད་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚའི་འདོད་པ་ ས་ཏེ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་འགལ་བའི་ཚ་བག་མར་འ ོ་
འདོད་པ་ཡིན། ༡༢ ཁོ་ཚ་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་བར་འ ར་ཏེ། ཐོག་མའི་དམ་བཅའ་དོར་བས་སོ༎ ༡༣ དེ་མིན་ཁོ་ཚ་

ིད་ ག་ ་ ར་ནས་ ིམ་གཞན་ལ་ ལ་བ་དང་། ིད་ ག་ ་ ར་བར་མ་ཟད་དགོས་མེད་ ི་གཏམ་མང་
ཞིང་། འ ེལ་མེད་ ི་དོན་ལ་ཐེ་གཏོགས་དང་མི་འོས་པའི་གཏམ་བཤད་པར་དགའ་བ་ཡིན། ༡༤ དེ་བས་ང་
ནི་ལོ་ན་ ང་བའི་ གས་ས་མ་ མས་བག་མར་སོང་ ེ། ་ ་མོ་ ོང་བ་དང་། ིམ་ལ་བདག་ ོང་ ེད་པར་
འཐད་དེ། དེ་ ར་ ས་ན་ད ་བོ་ མས་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་ས་མེད་དོ༎ ༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཏན་ ི་ ེས་

་སོང་བ་འང་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༦ གཙ་བོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ མས་ ི་ ིམ་ན་ གས་ས་མ་ཡོད་
ན། དེ་དག་ལ་རོགས་ ོར་ ེད་པ་ལས་ཆོས་ཚགས་ ི་འགན་ ་བ ་མི་ ང་། དེ་ ར་ ས་ན་ཆོས་ཚགས་ ིས་

ོགས་མེད་ཁེར་ ང་ ་ ས་པའི་ གས་ས་མ་ མས་ལ་རོགས་ ོར་ ེད་ བ།
༡༧ ཆོས་ཚགས་ལ་བདག་ ོང་ ེད་མཁས་པའི་ ན་པོ་ཚར་བ ར་བ ི་གཞན་ལས་ ག་པ་ ེད་དགོས་ལ།

བཀའ་ ོག་པ་དང་མི་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་པར་འབད་མཁན་ཚར་བ ར་བ ི་དེ་ལས་ ག་པ་ ེད་དགོས་པ་ ོས་
མེད་དོ༎ ༡༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ། བ་ ང་གིས་ག ལ་གཅོག་པའི་ཚ། དེའི་མ ་གཡོགས་མི་ ང་ཞེས་
བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ཡང་འདི་ ད་ ། ལས་ཀ་བར་ལས་ ་ཐོབ་འོས་སོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༡༩ ན་པོ་ མས་
ག གས་པའི་ག གས་ཡིག་ལ་བདེན་དཔང་གཉིས་ནས་ག མ་མེད་ན་དང་ ་ ངས་མི་ཆོག ༢༠ ཉེས་པ་
བསགས་པའི་མི་ལ་མི་མང་གི་མ ན་ནས་ ིགས་དམོད་ ས་ཏེ། གཞན་ མས་ལའང་ ག་ ོང་དགོས། ༢༡ ངས་

་དང་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ། དེ་མིན་བདམས་ཟིན་པའི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ོད་བ ོ་བར་ ་ ེ། གཏམ་འདི་



༡ ཏི་མོ་ཐེ 5 – 6 1839

དག་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་བ་ལས། གཞན་ལ་ལོག་ ་དང་། དོན་ཅི་བ བ་ ས་ ོགས་ ་ ང་མི་ ང་།
༢༢ གཞན་ ི་ ས་ལ་ལག་པ་འཇོག་པའི་ གས་དེར་ ེལ་བ་ལངས་མི་དགོས། གཞན་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་

པའི་ ོད་ ་ གས་མི་ ང་བར། རང་ཉིད་ ངས་ཤིང་གཙང་བར་བ ང་དགོས། ༢༣ ོད་ ི་ཕོ་བ་མ་གཙང་
བར་ཡང་དང་ཡང་ ་ནད་འ ང་ན། ནམ་ ན་ ར་ ་འ ང་བ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་པར་ཆང་ ང་ཙམ་བ ེན་
པར་ འོ༎ ༢༤ མི་འགའ་ཞིག་གི་ཉེས་པ་ནི་ ིམས་རར་ ེབས་པ་ ར་གསལ་བོར་མངོན་ལ། འགའ་ཞིག་གི་ཉེས་
པ་ནི་ ེས་ནས་གསལ་བར་འ ར། ༢༥ དེ་ ར། ཕན་བདེའི་ ་བ་ཡང་ མས་ ང་གསལ་བོ་ཡིན་ལ། མི་གསལ་
བ་ མས་ ང་ ་མི་ ང་ངོ་༎

༦ གཉའ་ཤིང་གི་འོག་ན་གཡོག་པོར་ ར་བ་ མས་ ིས་རང་གི་བདག་པོ་ལ་བ ར་བ ི་ཡག་པོ་ ེད་
དགོས། དེ་ལས་ ོག་ན་ ་ཡི་མཚན་དང་བཀའ་ལ་གཞན་ ིས་ ོད་པར་འ ར། ༢ གཡོག་པོ་ ་ལ་དད་

སེམས་ ན་པའི་བདག་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་ནི་ ་བོའོ་ཞེས་མཐོང་ ང་ ་མི་ ང་བར་མ་ཟད། ར་ལས་ ང་
དེ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞབས་ཏོག་ ེད་ས་ནི་དད་སེམས་ ན་ཅིང་བ ེ་བ་ཐོབ་པའི་མི་
དེ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་ ོབ་ ོན་འདིར་བ ེན་ནས་གཞན་ལ་ ལ་མ་ ིས་ཤིག

༣ ་ཞིག་གིས་ ་བ་མི་མ ན་པ་གཞན་བ གས་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ི་མ་མེད་པའི་
བཀའ་དང་། ཚད་ ན་ མ་དག་གི་བཀའི་ ེས་ ་མི་ གས་ན། ༤ དེ་ནི་རང་མཐོ་རང་ཆེའི་ང་ ལ་ཅན་དང་།
ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ་དང་། ཆེད་ ་ ི་བ་མི་མ ན་པ་འ ི་མཁན་དང་། ཚག་ཙམ་ ོད་མཁན་ཡིན་པས། དེ་ལས་

ག་དོག་དང་། འཐབ་ ོད་དང་། ར་འདེབས་དང་། དོགས་པ་འ ང་བར་མ་ཟད། ༥ དེ་ནི་སེམས་ན་གཡོ་
ངན་ཅན་དང་། བདེན་དོན་མི་ཤེས་མཁན་ མས་ ིས་ ོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚས་དད་པ་ མ་དག་ནི་ཁེ་ཕན་ ེག་
པའི་ ོ་ ་བ ་བ་ཡིན། ༦ ཡིན་ནའང་། དད་སེམས་ མ་དག་དང་འདོད་ ང་ཆོག་ཤེས་ ི་སེམས་ཡོད་ན་ཕན་
པ་འ ང་བར་འ ར། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་འཇིག་ ེན་འདིར་ཡོང་ ས་ཅི་ཡང་ ེར་མ་ཡོང་ལ།

ིར་འ ོ་ ས་ཅི་ཡང་འ ེར་མི་ ས་པས། ༨ ོ་གོས་འཛམས་པ་ཙམ་ ིས་ཡིད་ཚམ་པར་ འོ༎ ༩ འོན་ ང་
ག་པོར་འ ར་འདོད་པ་ མས་ནི་ ོངས་པའི་གཡང་ ་ ང་ཞིང་། ་ ་དང་མ་རིག་གནོད་ ེད་ ་ཚགས་
ི་ནང་ ་ ད་འ ག་པས། མི་ མས་འ ང་ཞིང་ ོང་བར་ ེད། ༡༠ ་ལ་ཞེན་པ་ནི་ཉེས་པ་ ན་ ི་ ་བ་ཡིན།

འགའ་ཞིག་ ་ནོར་ལ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ ་ ིད་ཐེབས་ཏེ་བདེན་པའི་བཀའ་ལས་ ང་ ་ ིན་པ་དང་།
ག་བ ལ་ ་ཚགས་ ིས་རང་ཉིད་གཙས་པར་ ས།

༡༡ འོན་ ང་ ོད་ ་ལ་གཏོགས་པས་དོན་འདི་དག་གཡོལ་ནས། ང་བདེན་དང་། སེམས་ མ་དག་དང་།
དད་སེམས་དང་། གཅེས་སེམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། གཤིས་འཇམ་སོགས་འཚལ་དགོས། ༡༢ ོད་ ིས་བཀའ་
བདེན་པའི་ཆེད་ ་ག ལ་ཡག་པོ་ཞིག་བ ེས་ཏེ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་བ ང་དགོས། ོད་ནི་དེའི་ ིར་ ་
ཞལ་འབོད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་མང་པོའི་མ ན་ནས་ཡིད་ ་འོང་བའི་བདེན་དཔང་
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ཡང་ ས་ཟིན། ༡༣ ངས་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་འཚ་ ་འ ག་པའི་ ་ཡི་ ང་དང་། པོན་ཏི ་པི་ ཱ་ ་ལ་དཔང་
བོ་མཛད་ ོང་བའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ང་ནས་ ོད་ལ་བ ོ་བར་ ་ ེ། ༡༤ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་
མ་ ོན་བར་ ། བཀའ་ ་འདི་ ང་ ེ་ ི་མས་མ་གོས་ཤིང་ ོན་འ གས་མེད་པ་ཞིག་ ེད་དགོས། ༡༥ ས་ལ་

ེབས་ཚ། བ ོད་པར་འོས་པའམ། དབང་ ས་ལ་འ ན་ ་ ལ་བའི་ ལ་པོ་ ན་ ི་ ལ་པོ། གཙ་བོ་ ན་ ི་
གཙ་བོ་ ེ། ༡༦ འཆི་བ་མེད་པ་གཅིག་ ། མི་ མས་ཉེ་བར་བཅར་མི་ ས་པའི་འོད་ ི་ ོད་ན་བ གས་པ། མི་

མས་ ིས་མཐོང་མ་ ོང་ལ་མཐོང་བར་ཡང་མི་ ས་པ་གང་དེས་ཁོང་ཉིད་གསལ་བར་མཛད་ངེས། བ ར་
འོས་དང་གཏན་གནས་ ི་དབང་ ས་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན།

༡༧ ོད་ ིས་ཚ་འདིར་ ག་པོ་ཡིན་པའི་མི་དེ་ཚར། ང་ ལ་ ེ་མི་ ང་ལ། ངེས་པ་མེད་པའི་ ་ནོར་ལ་ ོ་
ཡང་མི་གཏད་པར། ངེད་ཅག་ལ་དངོས་པོ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལོངས་ ོད་ ་བ ྕལ་བའི་ ་བ ེན་ཅིག་ཅེས་
བ ོ་རོགས། ༡༨ ད་ ང་དེ་དག་ལ། ཕན་བདེའི་ལས་ཀ་ བས། དོན་བཟང་བོས་ ག་པར་ ིས། ིན་པ་ཐོངས།
སེམས་དགའ་བའི་འ ལ་བ་༼ཡང་ན། གཞན་དང་ཉེ་བར་ ིས།༽ ལ་ཅིག་ཅེས་བ ོ་རོགས། ༡༩ ཁོ་ཚར་ཚ་ ོག་
ངོ་མ་ཞིག་འཛན་ ་འ ག་ ིར། རང་གི་ཆེད་ ་མ་འོངས་པར་ ང་ཡག་པོ་ཞིག་འདིང་ ་ གས་ཤིག

༢༠ ེ་ཏི་མོ་ཐེ ། ོད་ ིས་རང་ལ་བཅོལ་བ་དེ་ ང་ཞིང་། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ིང་བོ་མེད་པའི་གཏམ་
དང་། བཀའ་བདེན་པ་ད ་ ་འཛན་མཁན་དང་། བདེན་པར་མ་ ང་བའི་ཤེས་ ་འདོར་དགོས། ༢༡ འགའ་
ཞིག་གིས་རང་ལ་འདི་འ འི་ཤེས་ ་ཡོད་ཟེར་ནས། བཀའ་བདེན་པ་དང་ ང་ ་ ེས་ཟིན་ཏོ༎ གས་ ེ་ནམ་
ཡང་ ོད་ཅག་དང་མི་འ ལ་བར་ཤོག། ༎



ཏི་མོ་ཐེ ་ལ་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ།

༡ ་ཡི་ གས་དགོངས་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་གི་ཚའི་ཞལ་བཞེས་བཞིན། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ་ཚབ་
་ ར་བའི་ཕོལ་ལོལ། ༢ རང་གི་ ིང་ཉེ་བའི་ ་ཏི་མོ་ཐེ ་ལ་ ིས་པའི་ཡི་གེ་ནི་འདི་ ་ ེ། ཡབ་ ་དང་

ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལས་ ོད་ལ་བཀའ་ ིན་དང་། ིང་ ེ་དང་། ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག
༣ ་ ེ། ངས་ཕ་མེས་ ི་ ན་བ ངས་ནས་ ངས་གཙང་སེམས་ ིས་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ ་ལ་ གས་ ེ་

ཆེ་ འོ༎ ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚ། ནམ་ཡང་ ོད་ ན་ ིན་ཡོད། ༤ ོད་ ི་མིག་ ་ ན་ཞིང་། རང་གི་
སེམས་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་ ིར་ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ོད་ལ་ ག་ན་ མ་ལ། ༥ ོད་ ི་སེམས་ན་གནས་པའི་ཟོལ་
མེད་ ི་དད་སེམས་དེའང་ ན་ཡོང་། དད་སེམས་འདི་ནི་ཐོག་མར་ ོད་ ི་ ཱ་ ི་ལོ་ཨིས་དང་ ཱ་ཨི ་ནི་ཀེའི་
སེམས་ ་གནས་པ་ཡིན་པས། ོད་ ི་སེམས་ འང་དེ་གནས་པར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད།

༦ དེའི་ ིར་ངས་ ོད་ལ་གསལ་འདེབས་ ་ ་ཞིག་ནི། ་ཡིས་ངའི་ ས་ལ་ ག་གིས་མནན་པ་བ ད་ནས་
ོད་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེ་དེ་ ར་ཡང་མེ་བཞིན་འབར་ ་ གས་ཤིག ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ང་ཚར་

གནང་བ་ནི་ ར་མའི་སེམས་མ་ཡིན་ཏེ། ོབས་དང་ ན་ཞིང་ མས་བ ེས་ ག་པ། རང་ ང་ ས་པའི་སེམས་
དེ་ཡིན་ནོ༎ ༨ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ང་ཚའི་གཙ་བོའི་དཔང་བོར་ ར་བ་ངོ་ཚར་འཛན་མི་ ང་ལ། ང་གཙ་བོའི་
ཆེད་ ་བཙན་ལ་ཤོར་བ་དེ་འང་ངོ་ཚར་འཛན་མི་ ང་ ེ། ནམ་ཡང་ ་ཡི་མ ་ ས་ལ་བ ེན་ནས། ང་དང་
མཉམ་ ་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་དཀའ་ ག་ ང་དགོས། ༩ ་ཡིས་ངེད་ཅག་བ བས་ཤིང་། དམ་པའི་ཞལ་
འབོད་ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་བོས་པ་ནི། ང་ཚས་ཅི་ཞིག་ ེད་པ་ལ་བ ེན་ནས་བོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གི་

གས་དགོངས་དང་ ིན་ བས་ལ་གཞིགས་ནས་བོས་པ་ཡིན། ིན་ བས་འདི་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ ཱ་ཤི་ཀ་
ཡེ་ ས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་མོད། ༡༠ ད་ནི་ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས་

ིར་མངོན་པས་གསལ་བར་ ར་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་འཆི་བ་དོར་བ་དང་། འ ིན་བཟང་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་
པ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་གསལ་བར་ ས། ༡༡ ང་ནི་འ ིན་བཟང་གི་ ིར་ ་མངགས་ནས། བཀའ་ ོག་མཁན་དང་།

་ཚབ་པ་དང་། དགེ་ ན་ ་ ར། ༡༢ དེའི་ཆེད་ ་ངས་ ང་ ག་བ ལ་འདི་དག་ ངས། ཡིན་ནའང་། ངས་
དེ་ངོ་ཚར་འཛན་ ིན་མེད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་ཉིད་དད་ ལ་དེ་ ་ཡིན་ཤེས་ཡོད་ལ། ཉིན་དེར་ ེབས་
རག་བར་ ། ཁོང་གིས་ངས་ཁོང་ལ་ཅི་བཅོལ་བ་༼ཡང་ན། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅི་བཅོལ་བ།༽དེ་འ བ་ ་འ ག་
པར་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད། ༡༣ ོད་ ིས་ང་ལས་ཐོས་པའི་ ངས་གཙང་གཏམ་ ི་བ ོད་པ་འདི། ཱ་ཤི་ཀ་
ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་ཐོབ་པའི་དད་སེམས་དང་བ ེ་བར་ ར་ནས་ ན་ ་གཅེས་པར་ ངས། ༡༤ ོན་ཆད་ ོད་
ལ་བཅོལ་བའི་བཀའ་བཟང་བོ་དེ། ོད་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཁོང་ ་གནས་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་དམ་
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པོར་བ ང་དགོས།
༡༥ ཱི་གེ་ ་དང་ཧེར་མོ་གེ་ ་གཉིས་འ ས་པའི་ཨི་སི་ ཱ་ ལ་ ་གནས་པ་ མས་ ིས་ང་དོར་བ་དེ་ ོད་

ིས་ཤེས་གསལ་ ར་རོ༎ ༡༦ གཙ་བོས་ཨོ་ནེ་སི་པོ་ ་ ིམ་མི་གང་བོར་ གས་ ེས་གཟིགས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོས་ཐེངས་མང་པོར་ང་དགའ་ ་བ ག་ཅིང་། ངའི་ གས་ ོག་ངོ་ཚར་མ་བ ང་བར་མ་ཟད། ༡༧ རོ་ ཱ་

་ཡོད་ ས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ང་བཙལ་ཏེ་ ེད་པར་ ས། ༡༨ གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཉིན་དེར་གཙ་བོའི་ གས་ ེ་
འཐོབ་ ་འ ག་རོགས། ཁོས་ཨེ་ཕེ་ ་ ་ང་ལ་ཇི་ ར་ཞབས་ཏོག་ ས་ ལ་ནི། ོད་ ིས་ ང་གསལ་བོར་ཤེས་
སོ༎

༢ ངའི་ ་ལགས། ོད་རང་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ གས་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོབས་དང་ ན་པར་འ ར་དགོས།
༢ ོད་ ིས་དཔང་བོ་མང་པོའི་མ ན་ནས་ངའི་ ོབ་ ོན་ལ་ཉན་པས། ོ་དཀར་ཞིང་གཞན་ལ་ ོབ་

ོན་ བ་པའི་མི་ལ་ ོད་ ིས་ ོབ་ ོན་དེ་བཅོལ་དགོས། ༣ ོད་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ལ་ ང་དམག་མི་དང་
འ ་བར། ང་དང་མཉམ་ ་ ག་ ང་དགོས། ༤ དམག་ ར་ ད་པ་ མས་ལ་ ་བའི་ ར་བོ་གཞན་མང་མི་

ང་ ེ། ཁོ་རང་དམག་ལ་བ ་མཁན་དེ་དགའ་ ་འ ག་དགོས། ༥ ་ཞིག་གིས་ ས་ར་ནས་ ག་ ལ་འ ན་
ན། ིག་ ོལ་མ་བ ིས་པར་ ལ་ཁ་འཐོབ་མི་ བ། ༦ དཀའ་བ་བ ེད་པའི་ཞིང་བ་ལ་ཐོག་མར་འ ་རིགས་
འཐོབ་པར་འོས།

༧ ངས་ཅི་བཤད་པའི་གཏམ་ལ་ ོད་ ིས་བསམ་ ོ་ཐོངས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་བ་ཅི་ལ་འ ད་ ང་གཙ་
བོས་ ོད་ལ་ ོ་ ོས་བ ོལ་ངེས།

༨ ོད་ ིས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ེ། ་བིད་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་ ན་པར་ ིས་ཤིག ཁོང་ ོངས་པ་ལས་
ར་གསོན་པ་ནི། ངས་ ོག་གིན་པའི་འ ིན་བཟང་དང་འཚམ་པ་ཡིན། ༩ ངས་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་ ག་
ངས་ཤིང་། ཐ་ན་ཉེས་ཅན་བཞིན་ ་བ ིགས་པའང་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ་ཡི་བཀའ་ནི་བ ིགས་པར་མི་ ས།

༡༠ དེ་བས་ངས་བདམས་དམངས་ མས་ལ་བཟོད་པ་ ོམ་ ེ། ཁོ་ཚར་ཡང་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་གི་ ོག་ ོབ་
ི་ གས་ ེ་དང་གཏན་ ི་གཟི་བ ིད་འཐོབ་ ་འ ག་བསམ་པ་ཡིན། ༡༡ ཡིད་ ོན་ ང་བའི་གཏམ་ཞིག་

བཤད་ན་འདི་ ད་ ། ངེད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ོངས་ན། ཁོང་དང་མཉམ་ ་གསོན་པར་འ ར་བ་
དང་། ༡༢ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་བཟོད་པར་ ས་ན། ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ལ་ ིད་བ ང་བརའ ར། གལ་ཏེ་
ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་ན། ཁོང་གིས་ ང་ངེད་ཅག་ངོ་མ ེན་ ི་མི་འ ག ༡༣ ངེད་ཅག་གི་དད་
སེམས་མེད་པར་ ར་ ང་། ཁོང་ནི་ ར་བཞིན་དད་སེམས་ ི་ ལ་ཡིན་ཞེས་ འོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་
རང་ཉིད་ལ་ བ་འགལ་ ེད་མི་ ིད།

༡༤ ོད་ ིས་མི་ མས་ལ་དོན་འདི་དག་ ན་ ་འ ག་དགོས་ལ། གཙ་བོའི་ ང་ནས། དེ་དག་ལ། ཚག་
ཙམ་ ི་ཆེད་ ་ ོད་པ་ ེད་མི་ ང་། དེ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ཉན་མཁན་ མས་འ ང་བར་ ེད་པ་
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ཙམ་ཡིན་ཞེས་བ ོས་ཤིག ༡༥ ོད་ ིས་ ་ཡི་ ང་ ་དགའ་བ་འཐོབ་པར་འབད་དེ། ངོ་གནོངས་མི་དགོས་
པའི་ལས་ཀ་བ་ཞིག་ ་འ ར་དགོས་པ་དང་། བདེན་པའི་བཀའི་ ང་དོན་འ ེད་དགོས། ༡༦ འོན་ ང་ ོད་
འཇིག་ ེན་པའི་ ིང་བོ་མེད་པའི་གཏམ་དང་འ ལ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཏམ་དེ་རིགས་ ་མཁན་ མས་
ནི་དད་སེམས་ མ་དག་མེད་མཁན་ཞིག་ ་འ ར་ངེས། ༡༧ དེ་དག་གི་གཏམ་ནི་གཉན་ནད་དང་འ ་བར་ཇེ་
ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་འ ར་རོ༎ ཧེ་མི་ ་ ་དང་པི་ལེ་ ་སོགས་དེའི་ནང་ ་ཡོད་ལ། ༡༨ ཁོ་ཚ་བཀའ་བདེན་པ་དང་

ལ་ནས། ར་གསོན་པའི་དོན་དེ་འདས་ཟིན་ཞེས་ ས་པས། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་དད་སེམས་མེད་པར་ ས།
༡༩ ཡིན་ནའང་། ་ཡི་ ་བ་བ ན་པོར་ གས་ཤིང་། དེའི་ ེང་ ། གཙ་བོས་ ་ནི་ཁོང་གི་མི་ཡིན་པ་མ ེན་
ངེས་ཞེས་དང་། ཡང་འདི་ ད་ ། གཙ་བོའི་མཚན་འབོད་མཁན་དག་གིས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ ོང་དགོས་
ཞེས་ཕབ་ཡོད། ༢༠ ིམ་གཞི་ཆེན་པོ་ན་གསེར་ད ལ་ ི་ ོད་ཆས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཤིང་དང་ ་མའི་ ོད་
ཆས་ ང་ཡོད་ལ། འགའ་ཞིག་ ་ཆེ་བར་བ ི་བ་དང་འགའ་ཞིག་དམན་པར་བ ི། ༢༡ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་
གཙང་བར་ ས་ཏེ་མི་ལེགས་པའི་ ་བ་དང་ ལ་ན། ོད་ ་ཆེན་དང་མ ངས་ཤིང་གཙང་བ་དང་། གཙ་བོའི་
དགོས་མཁོ་དང་མ ན་པས། ་བ་བཟང་བོ་ ་ཚགས་ ོམ་པར་འ ར་རོ༎

༢༢ ོད་རང་ན་གཞོན་ ི་མི་དགེ་པའི་འདོད་པ་དང་ ལ་ཏེ། སེམས་གཙང་མས་གཙ་བོ་གསོལ་བ་
འདེབས་པའི་མི་དང་མཉམ་ ་ ང་བདེན་དང་། ན་ ོད་དང་། མས་བ ེ་དང་། ཞི་བདེ་ ེག་དགོས།
༢༣ ན་ཞིང་ ོངས་པའི་ ོད་པ་ནི་ནམ་ཡང་འདོར་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ ོད་པའི་གཞི་ཡིན་པ་
ཤེས་སོ༎ ༢༤ དེ་བས། གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ ོད་མི་ ང་ ེ། མི་ མས་ལ་ཞི་འཇམ་གཤིས་ ལ་ ི་ མ་
འ ར་འཛན་པ་དང་། ོབ་ ོན་ལ་མཁས་པ། བཟོད་ ོམ་ཤེས་པ། ༢༥ ཞི་ ལ་ ོས་གེགས་ ེད་མཁན་ཚར་ཁ་
ཏ་ ེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ་ཡིས་དེ་དག་ལ་འ ོད་བཤགས་ ེད་པའི་གོ་ བས་ཤིག་ ད་ན། བཀའ་བདེན་
པ་ ོགས་ཏེ། ༢༦ འ ེ་བ ད་ ི་དབང་ ་སོང་བའི་མི་དེ་དག་སད་ནས་དེའི་ ་བ་ལས་ཐར་ཡང་ ིད་དོ༎

༣ བ ལ་བའི་ཐ་མར་ ིགས་ ས་ ེབ་པར་འ ར་བ་ ོད་ ིས་ཤེས་དགོས། ༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ས་མི་
མས་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་དགའ་བ་དང་། ་ནོར་ལ་ཧམ་སེམས་ཆེ་བ། རང་བ ོད་ ེད་པ། ང་ ལ་ཆེ་བ།

ར་འདེབས་ ེད་པ། ཕ་མའི་ངག་ལ་མི་ཉན་པ་དང་བཀའ་ ིན་མི་ ན་པ། སེམས་གཙང་བར་མི་གནས་པ།
༣ ཉེ་འ ེལ་མི་བ ི་བ། ལེ་བདའ་ ེད་པ། ཁ་ཡག་བཤད་པར་དགའ་བ། རང་ཚད་མི་ཟིན་པ། གཤིས་ཀ་ བ་པ།
སེམས་བཟང་བོ་མི་འཆང་བ། ༤ བདག་པོ་དང་ ོགས་པོ་འཚང་བ། ཅི་འདོད་གང་འདོད་ ེད་པ། རང་མཐོ་ང་

ལ་ཆེ་བ། ོན་མོར་དགའ་བ། ་ལ་མི་དགའ་བ། ༥ ི་ ལ་ མ་པར་དག་ ང་ མ་དག་ ་མི་གནས་པ་ཞིག་
་འ ར་བས། ོད་ ིས་མི་དེ་དག་ ོལ་དགོས་སོ༎ ༦ འཇབ་ ས་གཞན་ ི་ ིམ་ ་འ ལ་ཏེ། ད་མེད་ ན་

པོ་ མས་འ ག་པར་ ེད་མཁན་ནི་མི་དེའི་རིགས་ ་གནས། ད་མེད་འདི་དག་གི་ནག་ཉེས་ ི་བས། འདོད་
པ་ ་ཚགས་ ི་ ་ ིད་ཐེབས་ ་བ་ཡིན། ༧ ན་ ་ ོབ་ ོང་ ེད་ ང་ནམ་ཡང་བཀའ་བདེན་པ་ ོགས་པར་
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མི་འ ར། ༨ ཱན་ནེ་དང་ཡམ་ ཱ་རེ་གཉིས་ ིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ ར་བཀག་འགོག་ ས་པ་བཞིན། འདི་དག་གིས་
བཀའ་བདེན་པ་ལའང་དེ་ ར་བཀག་འགོག་ ས། དེ་དག་གིས་སེམས་མི་བཟང་བས་བཀའ་བདེན་པའི་ཆ་
ནས་བ ོད་ན་འདོར་ འོ༎ ༩ ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གིས་ ར་ཡང་དེ་ ར་གེགས་ ེད་མི་ ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། མི་ ོན་མ་གཉིས་དང་འ ་བར། དེ་དག་གི་ ན་ ོངས་མི་ མས་ ི་མ ན་ནས་ ིར་མངོན་པར་འ ར།

༡༠ འོན་ ང་ ོད་ནི་ངའི་ ོབ་ ོན་དང་། གཤིས་ ད་དང་། འ ན་པ་དང་། དད་སེམས་དང་། ་ཡངས་
དང་། གཅེས་སེམས་དང་། བཟོད་ ོམ་ ི་ ེས་ ་ གས་ཤིང་། ༡༡ ང་ལ་ཨན་ཏི་ཡོག་ ཱ་དང་། ཨ་ཀོན་ ཱ་དང་།
ལིས་ཏ་ ཱ་ ་ ག་ལ་ ར་ཅིང་། ག་བ ལ་བར་ ར་བ་དེ་ ོད་ ིས་ཤེས་ཡོད། ངས་བཟོད་བ ན་ ས་པའི་

ག་བ ལ་དེ་ཇི་འ འི་འཇིགས་པ་ལ་ཨང་། འོན་ ང་གཙ་བོས་ང་ ག་བ ལ་འདི་དག་ལས་བ བས་སོ༎
༡༢ དེར་མ་ཟད། ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཁོང་ནས་སེམས་ མ་དག་གིས་ཉི་མ་ ེལ་བར་དམ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ག་
ལ་ ོར་བར་འ ར། ༡༣ ཡིན་ནའང་། ངན་ ེད་མཁན་དང་གཞན་བ ་མཁན་ མས་ནི་ཇི་ ར་འགོར་དེ་ ར་

་ངན་པར་ ར་ཅིང་། ཁོས་གཞན་བ ་བ་དང་། ཁོ་རང་གཞན་ ིས་ ་བར་ ེད། ༡༤ འོན་ ང་ ོད་ ིས་
བ བས་ཤིང་ ོད་ཡིད་ཆེས་པ་དེ་སེམས་ལ་འཛན་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ིས་ ་ལ་བ བས་པ་ཤེས་
ལ། ༡༥ ོད་ ིས་ ང་ འི་ ས་ནས་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ོགས་པའང་ཤེས་སོ༎ ོད་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལ་དད་
སེམས་ཡོད་པས་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ིས་ ོད་ལ་ཐར་བའི་ཤེས་རབ་བ ོལ་བར་འ ར། ༡༦ དམ་པའི་ཞལ་ཆད་
ནི་ ་ཡིས་ཞལ་ ོན་མཛད་པ་ཡིན་པས།༼ཡང་ན། ་ཡིས་ཞལ་ ོན་མཛད་པའི་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ཐམས་
ཅད་ ིས།༽ ོབ་ ོན་གནང་ཞིང་ ོན་ ོན་པར་མ་ཟད། མི་ མས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ ་འ ག་པར་ ེད། འདི་

ར་མི་ལ་ ང་བདེན་ ོན་པ་ནི་ཕན་པའི་ལས་ཡིན་ལ། ༡༧ ་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ཡང་དག་པར་མཛད་
ནས། ལས་བཟང་བོ་ ་ཚགས་ ོད་པར་ ་ ིག་ ེད་དོ༎

༤ ངས་ ་དང་། མ་འོངས་པར་མི་ཤི་གསོན་གཉིས་ཀར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ ང་ ། ཁོང་
ཉིད་ ོན་པ་དང་ཁོང་གི་གནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ལ་བ ོ་བར་ ་ ེ། ༢ བཀའ་ཅིས་

ང་བ ག་དགོས། གོ་ བས་བཟང་དང་མི་བཟང་གང་ཡིན་ཡང་ ོ་སེམས་གཅིག་ ་ ིལ་ནས་བ ག་དགོས།
དེ་མིན་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ ོམ་ཞིང་བཀའ་ ོབ་ ་ཚགས་ ིས་གཞན་ལ་ ིགས་དམོད་དང་། གསལ་འདེབས་
དང་། ལ་མ་ ེད་དགོས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་གང་མཚམས་ཤིག་ལ་ ེབས་ཚ། མི་ མས་ ད་མ་ གས་
པའི་བཀའ་ལ་ཡིད་ ན་ནས། ་བར་ཟ་འ ག་ལངས་ཏེ་རང་གི་འདོད་པའི་ ེས་ ་འ ག་པ་དང་། དགེ་ ན་
ཅི་རིགས་བ ེན་པར་འ ར་ཞིང་། ༤ ་བ་བཀབ་ ེ་བཀའ་བདེན་པ་ལ་མི་མཉན་པར། ིང་བོས་དབེན་པའི་

ད་ཆའི་ ེས་ ་འ ོ་བར་འ ར། ༥ ཡིན་ནའང་། ོད་ ིས་དོན་གང་ལའང་གཟབ་ཅིང་དཀའ་ ག་ལ་བཟོད་
བ ན་ ིས་བཀའ་ ོག་པའི་ལས་ ས་ཏེ། རང་གི་འགན་འ བ་ ་འ ག་དགོས།

༦ ད་ ་ང་ནི་གཞན་ ིས་ གས་མཆོད་འ ལ་བ་བཞིན། ང་ ལ་བའི་ཉིན་མོར་ ེབས་ལ་ཉེ་བ་རེད།
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༧ ངས་འཐབ་འཛང་བཟང་པོ་ནི་བ བ་ཟིན། ག་དགོས་པའི་ལམ་ཡང་བ གས་ཟིན། དད་པའང་ ག་ ་
བ ངས་པའོ། ༨ ད་ནས་བ ང་ ེ། ང་བདེན་ ི་ཅོད་པན་ང་ལ་འཇོག་པར་འ ར། དེ་གང་ཞེ་ན། ང་བདེན་

ི་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་གཙ་བོ་ནམ་ ོན་པའི་ཉིན་དེར་ང་ལ་གནང་དགོས་པ་དེའོ༎ དེ་ནི་ང་ལ་གནང་བར་མ་
ཟད། ཁོང་ཉིད་ ོན་པར་རེ་བ་ ེད་ ིན་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་གནང་བར་འ ར།

༩ ོད་ ར་བར་ངའི་གམ་ ་ཤོག ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་མ་ད་ འི་འཇིག་ ེན་འདི་ལ་ཆགས་ཏེ། ང་དང་
ལ་ནས་ཐེ་ ཱ་ལོ་ནི་ཀེ་ ་སོང་བ་དང་། ཀ་རས་ཀེན་ནི་ག་ལད་ ཱ་དང་། ཏི་ ་ནི་དལ་མེད་ ཱ་ ་སོང་བས།

༡༡ ངའི་གམ་ན་ ་ ་གཅིག་ ་ལས་མེད་དོ༎ ོད་འོང་བའི་ཚ། ཱར་ ་ ིད་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀའ་ ོག་
པའི་༼ཡང་ན། ང་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་པ།༽འ ིན་ལས་འདི་བ བ་པར་ཁོས་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འ ར།
༡༢ ངས་ཏི་ ཱི་ ་ནི་ཨེ་ ཱེ་ ་ ་བཏང་ངོ་༎ ༡༣ ོད་འོང་ ས་ང་ ོ་ ཱ་ ་ཡོད་ ས་ཀར་ འ་ ིམ་ ་བཞག་
པའི་ ོན་པ་དེ་དང་། དཔེ་ཆ་དེ་དག་ ེར་ཤོག དེ་ལས་ ང་གལ་ཆེ་བ་ནི་ གས་ཤོག་དེ་དག་གོ། ༡༤ ཟངས་
མགར་ ཱ་ལེགས་སན་དེར་ ིས་ང་ཆེ་ཆེར་གཙས་པས། གཙ་བོས་ཁོའི་ ོད་ལམ་དེ་བཞིན་ཁོ་ལ་ལེ་ལན་འཁོར་

་འ ག་ངེས། ༡༥ ོད་ ིས་ ང་ཁོ་ལ་དོགས་ཟོན་ ེད་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་ གས་ཆེན་པོས་ངེད་
ཅག་གི་གཏམ་འགོག་གིན་འ ག ༡༦ ངས་ཐེངས་དང་པོར་ ་ག གས་ ེད་ ས། ོགས་ ེད་མཁན་མེད་པར་

ན་ ིས་ང་དོར་ཏོ༎ འོན་ ང་། ཉེས་པ་འདི་དེ་དག་ལ་མི་འགེལ་བར་ཤོག ༡༧ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་གཅིག་ ་
ངའི་གམ་ནས་བཞེངས་ཏེ། ང་ལ་ ོབས་ གས་བ ལ། དེ་ ར་ངས་འ ིན་བཟང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་གསལ་
བར་བ གས་ནས། ི་མི་ མས་ལ་ཐོས་ ་བ ག དེ་མིན་ཁོང་གིས་ང་སེང་གེའི་ཁ་ནང་ནས་ ང་ ིར་བ བས་
སོ༎ ༡༨ གཙ་བོས་ང་ག ག་ བ་ ་ཚགས་ལས་ ོབ་པར་འ ར་ལ། གནམ་མཁའི་ ལ་ ིད་ འང་འ ེན་པར་
འ ར། ཁོང་ལ་ ས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པར་ཤོག ཨ་མེན།

༡༩ ིས་ཀ་དང་ ཱ་ ་ལ་གཉིས་དང་། ཨོ་ནི་སི་པོ་ འི་ ིམ་མི་གང་བོར་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག ༢༠ ཨེ་རས་
་ནི་ཀོ་རིན་ ་ ་བ ད་པ་དང་། ོ་ཕི་ ་ལ་ནད་ཕོག་པས་མི་ལེ་ ་ ་བཞག་གོ། ༢༡ ད ན་མ་ ེབས་པའི་
ོན་ལ་ ོད་ ར་བར་ངའི་གམ་ ་ཤོག ཨེ ་ ་ ་དང་། ་དེན་དང་། ལི་ ་དང་། ཀ་ ་དི་ ཱ་དང་། ན་ ་

གཞན་ མས་ ིས་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ ་བཞིན་ཡོད།
༢༢ གཙ་བོ་དང་ ོད་ ི་སེམས་མཉམ་ ་གནས་པར་ཤོག གས་ ེ་ ག་ ་ ོད་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་

ཤོག། ༎
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༡ ་ཡི་གཡོག་པོ་དང་། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ཕོལ་ལོལ་ངས་ ་ཡིས་བདམས་པའི་དམངས་ མས་ ི་
དད་སེམས་དང་། མ་པར་དག་པའི་བདེན་དོན་ ི་ཤེས་ཡོན་ལ་བ ེན་ནས། ༢ ན་མི་ ་བའི་ ་ཡིས་

ཐོག་མ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་དེ་ཉིད་འཐོབ་པར་རེ་ ོས་ ེད་ ིན་ཡོད། ༣ ས་
དེར་ ེབས་པ་ན། ོན་བ གས་པའི་ལས་ཀ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་གསལ་བར་ ེད་ངེས། བཀའ་ ོག་
པའི་འགན་འདི་ནི་ ་འམ། ང་ཚའི་ བས་མགོན་ ི་བཀའ་ ་ཇི་བཞིན་ང་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན། ༤ ད་ནི་ཏི་ ་ ེ།
ངེད་ཅག་ ན་མོང་ནས་དད་པའི་བཀའ་བཞིན་ངའི་ ་ངོ་མར་ ར་བ་དེ་ལ་འ ིན་ཡིག་ཅིག་འ ི་བར་ ་ ེ།
ཡབ་ ་འམ། ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ ་ལས་ ོད་ལ་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག

༥ ོན་ཆད་ ོད་ ་རེ་ཏ་ ་བཞག་པའི་དོན་ནི། བ བ་མ་ཚར་བའི་ལས་ཀ་ མས་ཡོངས་ ་བ བས་ཚར་
་འ ག་པ་དང་། ངས་ ོད་ལ་བ ོས་པ་བཞིན་མཁར་སོ་སོར་ ན་པོ་རེ་བ ོ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། ༦ གལ་ཏེ་ ོན་

ལ་མ བ་མོ་འ གས་ས་མེད་པ་དང་། ད་མེད་གཅིག་གི་ ོ་ག་ཡིན་ཞིང་། ་དང་ ་མོ་ མས་ ང་གཙ་བོ་ལ་
དད་སེམས་ཡོད་པ་ལས། ཁོ་རང་ ་ཡན་ ་ཤོར་ནས་རང་ག ན་མི་ ེད་དོ་ཟེར་མཁན་མ་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་
དེ་བ ོས་ཆོག་གོ། ༧ ་ ོག་པ་ མས་ནི་ ་ཡི་གཉེར་བའང་ཡིན་པས། ངེས་པར་ ་ ོན་ལ་མ བ་མོ་འ གས་
ས་མེད་པ་དང་། རང་འདོད་མི་ཆེ་བ། ག་པོ་མ་ཡིན་པ། ཆང་གིས་བཟི་ནས་དོན་ ེན་མི་ ོང་བ། གཞན་མི་
བ ང་བ། ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་ནོར་ལ་མི་ཞེན་པ། ༨ མ ོན་པོ་ ེ་ལེན་ལ་དགའ་བ། མི་བཟང་བོ། ལ་
དང་མ ན་པ། ང་བདེན་པ། གཙང་ཞིང་རང་ ང་ བ་པ། ༩ བ ན་པར་ ་བའི་གནས་ གས་ངོ་མ་བ ང་
ཞིང་། བཀའ་ ོབ་ ང་བོས་གཞན་ལ་ཁ་ཏ་ ེད་པ་དང་། ོད་པ་ ོང་མཁན་ མས་བ ོག་ བ་པ་ཞིག་ཡིན་
དགོས།

༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཚད་མི་ཟིན་ཞིང་། ིང་བོ་མེད་པའི་གཏམ་ ིས་གཞན་ ་
བར་ ེད། མཚན་ ི་བཅད་ཟིན་པ་ མས་ ག་པར་དེ་ ར་རོ༎ ༡༡ མི་འདི་དག་གི་ཁ་གཅོད་དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚ་

ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་ནོར་ལ་ མ་ནས། བ ན་པར་མི་འོས་པ་ མས་བ ན་ཏེ། གཞན་ ི་ ིམ་མི་གང་
བོར་འ ང་བར་ ེད། ༡༢ ་རེ་ཏ་བའི་ ོད་ནས་ ལ་དེའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ་རེ་ཏ་བ་

མས་ ིས་ ན་པར་ ན་ ་བར་མ་ཟད། ོ་ལ་ མ་ཡང་ ིད་ ག་ ་ ར་བའི་གཅན་གཟན་ངན་པ་ཞིག་
དང་འ འོ་ཟེར། ༡༣ དཔང་བོ་འདི་ནི་བདེན་པར་མཐོང་བས། ོད་ ིས་ནན་ཏན་ ོས་དེ་དག་ལ་ ིགས་
དམོད་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚ་བཀའ་བདེན་པའི་ཆ་ནས་གཙང་ཞིང་ ི་མ་མེད་པར་ ་དགོས་ལ། ༡༤ ཡ་ ་ ་བའི་

ིང་བོ་མེད་པའི་གཏམ་དང་། བཀའ་བདེན་པ་ བ་ ་དོར་བའི་མི་ མས་ ི་ ིག་ཡིག་ལ་མི་མཉན་པར་ ་
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དགོས། ༡༥ གཙང་བར་གནས་པ་ མས་ ི་ཅི་ཡང་གཙང་བ་དང་། ནག་ནོག་གིས་བ ད་ཅིང་དད་སེམས་མེད་
པ་ མས་ ི་ཅི་ཡང་མི་གཙང་ལ། ཐ་ན་སེམས་དང་ ོ་ཡང་ནག་ནོག་གིས་བ ད་ཡོད། ༡༦ ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ཞལ་
ངོ་ཟིན་ནོ་ཟེར་ཡང་། ོད་པ་ཁོང་དང་འགལ་ནས་ཡོད། འདི་དག་ནི་ ག་ ོ་བའི་ ལ་དང་། ལོག་པར་ ོད་པ་

མས་ཡིན་པས། ལས་བཟང་བོ་གང་ཞིག་བ བ་ ས་ ང་འདོར་ འོ༎

༢ ོད་ ིས་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ མས་ ང་ཡང་དག་པའི་བཀའ་དང་མ ན་དགོས། ༢ ན་པོ་ མས་
ལ་རང་ཚད་ཟིན་པ། ོད་ལམ་ ང་བ། རང་ག ན་ བ་པ། དད་སེམས་ཡོད་པ། གཅེས་སེམས་ ན་པ།

བཟོད་བ ན་ བ་པ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡོངས་ ་དག་ཅིང་ ི་མས་མ་གོས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཞེས་ཁ་
ཏ་ ེད་དགོས། ༣ ན་མོ་ མས་ལ་ ་བ་ ོད་ ངས་ ས་ གས་ ན་པ། ཁ་ཡག་ངོ་དགའི་ཚག་མི་ ་བ། ཆང་
གི་ ན་གཡོག་མི་ ེད་པ། ོད་ལམ་བཟང་བོས་གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་དགོས་ཞེས་ཁ་ཏ་ ེད་དགོས། ༤ ད་
མེད་ལོ་ ང་ མས་ལ་ ོ་གར་དགའ་བ། ་ ་མོར་གཅེས་པ། ༥ ལ་ ན། ོད་གཙང་། ིམ་ལས་ལ་མཁས་པ།
གཞན་ལ་ ན་ ་གཟོ་བ། རང་གི་ ོ་གའི་དབང་ ་ ར་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཞེས་ཁ་ཏ་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ་

ར་ན་གཞན་ ིས་ ་ཡི་བཀའ་ལ་ ར་འདེབས་ ེད་པར་མི་འ ར།
༦ དེ་བཞིན་ ། གཞོན་ ་ མས་ལ་ ལ་དང་མ ན་པར་ ིས་ཞེས་ཁ་ཏ་ ེད་དགོས། ༧ ོད་ ིས་ ་བ་ཅི་

བ བ་ ང་ ོད་པ་བཟང་བོའི་མིག་དཔེ་ ་འ ར་དགོས། ོབ་ ོན་ ེད་ ས་ ང་བོ་དང་། ོད་པ་བཟང་བ།
༨ གཏམ་ཡོངས་ ་དག་ཅིང་ ོན་བ ོད་ ་མེད་པ་ཞིག་ ས་ནས། ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་

ོད་པ་མི་ལེགས་པ་མི་ ེད་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ངོ་གནོངས་པར་འ ར་བ་ཞིག་ ེད་དགོས།
༩ གཡོག་པོ་ མས་ལ་རང་གི་བདག་པོར་བ ན་ཅིང་། ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ཁོ་དགའ་ ་འ ག་པ་ལས། ཁོ་

ལ་ལན་ ོན་མི་ཆོག་པ་དང་། ༡༠ རང་འདོད་ ་དངོས་པོ་སོགས་འ ེར་མི་ ང་བ། ོ་དཀར་བ་ ིར་མངོན་
ནས་ཅི་ ེད་ ང་ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ ་ཡི་བཀའ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ་དགོས་ཞེས་ཁ་ཏ་ ེད་
དགོས།

༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་མི་ མས་ ོབ་པའི་ གས་ ེ་ ིར་མངོན་པ་དང་། ༡༢ ངེད་ཅག་ལ་ མ་དག་
མིན་པའི་སེམས་དང་འཇིག་ ེན་པའི་འདོད་པ་དོར་ནས། འཇིག་ ེན་འདིར་རང་ག ན་དང་། ང་བདེན་
དང་། སེམས་ མ་དག་ ོས་འཚ་བཞིན། ༡༣ གང་ལ་རེ་ ོས་ ས་པའི་བདེ་ ིད་ལ་ ག་པ་དང་། དེ་མིན་ ་ན་
མེད་པའི་ ་དང་། ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཟི་བ ིད་འ ོན་པར་ ག་དགོས་བཀའ་ ོབ་
གནང་ངོ་༎ ༡༤ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་རང་ཉིད་དོར་ཅིང་། ངེད་ཅག་ངན་ཉེས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་

་བ ག་པར་མ་ཟད། ངེད་ཅག་གཙང་བར་མཛད་དེ་ཆེད་ ་རང་གི་ ་འབངས་ ་ ངས་ཏེ། ལས་བཟང་
བོའི་ ོགས་ལ་དགའ་བར་མཛད། ༡༥ དོན་འདི་དག་ ོད་ ིས་གསལ་བོར་བ ོད་ནས་གཞན་ལ་ ལ་མ་ ེད་
དགོས་པ་དང་། དབང་ཆ་ ་ཚགས་བཀོལ་ནས་ ིགས་དམོད་ ང་ ་དགོས་པ་ལས། ོད་རང་ལ་ ང་ ང་
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ེད་ ་འ ག་མི་ ང་༎

༣ ོད་ ིས་མི་ མས་ལ་གསལ་འདེབས་ ེད་དགོས། ཇི་ ར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ལ། དཔོན་པོ་དང་དབང་འཛན་
པ་ མས་དང་བ ན་ཅིང་། དེའི་བཀའ་ ་བ ིས་ཏེ་ ་བ་བཟང་བོ་ ་ཚགས་བ བ་པར་ ་ ིག་ ིས།

༢ ར་འདེབས་དང་ ོད་པ་མི་ ེད་པར། ནམ་ཡང་ཞི་བའི་ ོ་ནས་མི་ མས་ལ་གཤིས་འཇམ་ ོན་ཅིག་ཅེས་
གསལ་འདེབས་ ིས། ༣ ངེད་ཅག་ ང་ ོན་ཆད་མ་རིག་པའི་དབང་ ་ ར་བ། ལོག་པར་ ོད་པ། ་ ིད་
ཐེབས་པ། འདོད་པ་ ་ཚགས་ལ་ ོད་པ། དགའ་ ོན་ལ་རོལ་བ། ན་ ་བསམ་ངན་དང་༼ཡང་ན། ངན་ ག༽

ག་དོག་གི་སེམས་འཆང་བ། ཞེ་ ང་གི་ ལ་ ་ ར་བ་ཞིག་དང་། ཕན་ ན་ལ་ ང་སེམས་འཛན་མཁན་ཞིག་
ཡིན། ༤ འོན་ ང་། ་འམ། ང་ཚའི་ བས་མགོན་ ི་ གས་བ ེ་དང་ཁོང་གི་མི་གཞན་ལ་བ ལ་བའི་ མས་
བ ེ་མངོན་པར་གསལ་བའི་ ས་ ། ༥ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་བ བས་སོ༎ དེ་ནི་ངེད་ཅག་རང་ཉིད་ ིས་ ད་
པའི་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་གི་ ིང་ ེ་དང་ ར་ ེ་བའི་ ས་དང་། དམ་པའི་

གས་ཉིད་གསར་ ་བ ར་བ་ལ་བ ེན་ནས་བ བས་པ་ཡིན། ༦ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་ ་ཡིས་ཡེ་ ་ ཱ་ ་
ཀ་ ེ་ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚའི་ ས་ལ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ངས་པ་ཡིན་ལ། ༧ དེ་
ནི་ཁོང་གི་ གས་ ེ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་དང་། གཏན་གནས་ ི་ཚ་ ོག་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་རབས་པར་
འ ར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན།༼ཡང་ན། རེ་ ོས་ལ་བ ེན་ནས་གཏན་གནས་ ི་ཚ་ ོག་ཐོབ་ཆོག༽

༨ གཏམ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆོག་པས། ངས་ ང་ ོད་ ིས་དོན་འདི་དག་ ང་ཞིང་གསལ་བོར་བཤད་ནས།
་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་སེམས་ཞིབ་མོས་ ་བ་ཡག་པོ་༼ཡང་ན། སེམས་ཞིབ་མོས་ ་བ་བཟང་

བོ།༽ཞིག་བ བ་ ་བ ག་ན་ མ་ ང་། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ་བ་ཡག་ཤོས་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ལའང་ཕན་
ཐོགས་པར་འ ར། ༩ ོངས་པའི་ ོད་པ་དང་། ིམ་ ི་ཆེ་བ་བ ོད་པའི་ ོང་གཏམ་དང་། ོད་ཉོག་དང་།

ིམས་དང་འ ེལ་བའི་ ོད་ ེང་སོགས་ལ་ ོལ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་ཞིང་ ིང་
བོ་མེད་པའོ༎ ༡༠ ོགས་རིས་འཛན་མཁན་ཚར་ཐེངས་གཅིག་ནས་གཉིས་ལ་གསལ་འདེབས་ ས་ ང་། ད་ ང་
མི་བ ར་ན་འདོར་བར་ ། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་འདི་དག་ བ་འགལ་ ་སོང་ཞིང་། ཉེས་པ་བསགས་པ་དང་།
རང་ཉིད་མི་འ ིག་པ་ཤེས་ ང་ད་ ང་དེ་ ར་ ེད་ ིན་པ་ཤེས་པར་ ིས།

༡༢ ངས་ཨར་ཏེ་ ཱའམ་ཏི་ཁི་ ་ལས་གཅིག་ ོད་ ི་སར་མངགས་པ་ན། ོད་ ར་བར་ང་ལ་ ག་པར་ནི་
ཀོ་པོ་ལིར་ཤོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་དེ་ནས་ད ན་ ེལ་བར་ཐག་བཅད་ཡོད། ༡༣ ོད་ ིས་ ར་བ་ ར་ ་

ིམས་ གས་པ་ཟི་ན་དང་ཨ་པོ་ལོ་གཉིས་ལ་ ེལ་མ་ ས་ཏེ་ཅི་ཡང་མི་ཆད་པར་ ིས་ཤིག ༡༤ དེ་མིན་ང་ཚའི་
མི་ མས་ ིས་དགེ་བའི་ལས་༼ཡང་ན། ལས་བཟང་བོ་བ བ་དགོས།༽ ་དགོས་ཤིང་། ཅི་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་

་ ིག་ ིས། དེ་ལས་ ོག་ན་འ ས་ ་འ ང་བར་མི་འ ར།
༡༥ ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ ་བཞིན་ཡོད། ོད་ ིས་ང་ཚའི་
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ཚབ་ ་དད་སེམས་ཡོད་ཅིང་ངེད་ཅག་ལ་དགའ་བའི་མི་ མས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ཤིག གས་ ེ་ ག་ ་ ོད་
ཅག་དང་མི་འ ལ་བར་ཤོག། ༎



ཕི་ལེ་མོན་ལ་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག

༡ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཆེད་ ་བཙན་ན་ཡོད་པའི་ཕོལ་ལོལ་ ན་ ་ཏི་མོ་ཐེ ་དང་མཉམ་ ། ངེད་ཅག་གི་ ིང་ཉེ་
བའི་ལས་ ོགས་ཕི་ལེ་མོན་དང་། ༢ ིང་མོ་ཨ་ཕི་ ཱ་དང་། ངེད་ཅག་ ན་ ་དམག་མིར་ ར་པའི་ཨར་ཀིབ་

་དང་། ོད་ ི་ ིམ་ ་འཚགས་པའི་ཆོས་ཚགས་བཅས་ལ་ཡི་གེ་ ི་བར་ ། ༣ ་འམ་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་དང་།
གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག

༤ ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ས་ ་ ོད་ ེང་ཞིང་། ན་པར་ ོད་ ི་ཆེད་ ་ངའི་ ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་
་བཞིན་ཡོད། ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ ི་གཅེས་སེམས་དང་། དེ་མིན་ ོད་ཡེ་ ་དང་དད་ ན་དམ་པ་ མས་

ལ་དད་སེམས་ཡོད་པ་དེ་ཐོས་པ་ཡིན།༼ཡང་ན། ོད་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ལ་གཅེས་
སེམས་དང་དད་སེམས་ཡོད་པར་ཐོས་པ་ཡིན།༽ ༦ ངས་ ོད་ ིས་གཞན་ལ་དད་སེམས་དེའི་ ས་པ་མངོན་

བ་པར་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། དེ་ ར་ ེད་ན་ ོད་ཅག་གི་ལས་བཟང་བོ་གང་ཡང་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་
་ཡིན་པ་ ན་ ིས་ཤེས་པར་ ོན། ༧ ན་ ་ལགས། ོད་ ི་གཅེས་སེམས་ལས་ང་ལ་དགའ་ ོ་དང་སེམས་

གསོ་མི་ ང་བ་ཞིག་ཐོབ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་སེམས་ལ་ ོད་ལས་དགའ་བ་ཐོབ་བོ༎
༨ ངས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་ ིང་ ོབས་ཆེན་པོས་འོས་པའི་ ་བ་ཅི་ཡང་ ོད་ལ་བ ོས་ཆོག་ ང་།

༩ བ ེས་པོར་ ར་ཅིང་ད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཆེད་ ་བཙན་ལའང་ཤོར་བའི་ཕོལ་ལོལ་ངས། དེ་ ར་མི་ ེད་
པར་གཅེས་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ལ་ ་བ་ ེད་འདོད། ༡༠ དེ་གང་ཞེ་ན། ང་ གས་ ོག་གིས་བཅིངས་པའི་

ས་ ་ངའི་ ་ ་འ ར་པའི་ ཱ་ནི་མོ་ཤེའི་༼དེ་ནི་ཕན་ཐོགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།༽ ཆེད་ ་ ོད་ལ་ ་བ་
ེད། ༡༡ ོན་ཆད་ཁོས་ ོད་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་ ང་། ད་ ་ངེད་དང་ ོད་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞིག་ ་

འ ར་ཡོད། ༡༢ ད་ ་ངས་ཁོ་རང་དངོས་ ་ ོད་ ི་གམ་ ་གཏོང་བར་ ། ཁོ་ནི་ངའི་སེམས་གཏིང་གི་མིའོ༎
༡༣ ིར་ན་ང་འ ིན་བཟང་གི་ཆེད་ ་ གས་ ོག་གིས་བཅིངས་ཡོད་པའི་ ས་ ། ཁོ་རང་ ོད་ ི་ཚབ་ལ་ཆེད་

་ཞབས་ ་བར་འཇོག་འདོད་ ང་། ༡༤ ོད་ ིས་ཅི་འདོད་པ་མི་ཤེས་པས་དེ་ ར་མ་བཞག་པ་ཡིན། དེ་ནི་
ོད་ ི་ ོད་པ་བཟང་བོ་གཞན་དབང་གིས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར། སེམས་ནས་ ང་ན་བསམ་པ་ཡིན།

༡༥ ཁོ་རང་གནས་ བས་ ོད་དང་ ལ་བ་ནི། ོད་ལ་ཁོ་རང་གཏན་ ་ཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ ང་ ིད།
༡༦ ད་ནས་བ ང་ཁོ་རང་གཡོག་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། གཡོག་པོ་ལས་འདས་ནས་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ར་ ར་བ་ཡིན།
ང་ལ་མཚན་ན་དེ་ ར་ལགས་པས་ ོད་ལ་མཚན་ན་ ོས་མེད་དོ༎ འདི་ནི་ ས་པོའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།
གཙ་བོ་ལ་གཞིགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན། ༡༧ གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ང་རང་ ོགས་ ་ ེད་འདོད་ན། ང་དང་ ་ལེན་
པ་བཞིན་ཁོ་ཡང་དང་ ་ལོངས། ༡༨ ཁོས་ ོད་ལ་ ོང་རེག་ ་བ ག་པའམ་ ོད་ལ་ཅི་ཆད་ན། ངའི་ ིས་ཐོའི་



ཕི་ལེ་མོན 1 1851

ེང་ ་ཁོད་དང་། ༡༩ ངས་ ིར་ ོད་ངེས། འདི་ནི་ཕོལ་ལོལ་ངས་དངོས་ ་ ིས་པ་ཡིན། ཐ་ན་ ོད་རང་ཉིད་
ང་ང་ལ་འ ལ་དགོས་པ་ ོད་ལ་ ོས་མ་དགོས་སོ༎ ༢༠ ན་ ་ལགས། ོད་ ིས་གཙ་བོའི་ཁོང་ནས་ང་ལ་

དགའ་བ་༼ཡང་ན། ཕན་པ།༽ ས་ ་འ ག་པར་ ོན། ོད་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ངའི་སེམས་ལ་ ོ་བ་ ས་
་འ ག་པར་ ོན།

༢༡ ངས་ ོད་ལ་ཡི་གེ་འ ི་དོན་ནི། ོད་ ིས་ང་ལ་ཉན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པས་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་ངས་
བཤད་པ་ལས་བ ལ་བའི་ ་བ་མང་ ་བ བ་པ་ཤེས་པས་ཡིན། ༢༢ དེ་མིན་ ོད་ ིས་ང་ལ་ ོད་གནས་ཤིག་ ་

ིག་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ོན་འདེབས་ལ་བ ེན་ནས་ང་ལ་ གས་ ེ་ཐོབ་ ེ། ོད་ཅག་གི་གམ་
་ ེབ་ བ་པར་རེ་ ོས་ཡོད།

༢༣ ཱ་ཤི་ཀ་ཡེ་ འི་ཆེད་ ་ང་དང་མཉམ་ ་བཙན་ན་ ོད་པའི་ཨེ་པབ་རས་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ །
༢༤ ངའི་ལས་ ོགས་ ་ ར་བའི་མར་ ་དང་། ཨ་རིས་ཏར་ ་དང་། དེ་ ཱ་དང་། ལོ ་ ་བཅས་ ིས་ ང་ ོད་
ལ་ཁམས་བདེ་ །

༢༥ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་ ག་ ་ ོད་ ི་སེམས་ ་གནས་པར་ཤོག ཨ་མེན༎ ༎



ཨིབ་རི་པ་ མས་ལ་ ིངས་པའི་འ ིན་ཡིག

༡ ་ཡིས་གནའ་ ་མོ་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་བ ེན་ནས། ཐེངས་མང་པོར་ཐབས་མང་པོ་ ད་ནས་མེས་པོ་
ཚར་བཀའ་བ ལ་བ་ཡིན་ལ། ༢ བ ལ་བའི་ཐ་མ་འདིར་ཁོང་གི་ ས་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚར་བཀའ་བ ལ་

བ་ཡིན། ་མོ་ནས་ ས་ཁོང་ཉིད་ ེ་ད འི་བདག་པོར་བ ོས་པར་མ་ཟད། ོན་ཆད་ཁོང་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་
འཇིག་ ེན་ཡང་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༣ ཁོང་ཉིད་ནི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ལས་འ ོས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ་ཡི་
བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས། ནམ་ཡང་རང་གི་དབང་ ས་དང་ ན་པའི་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་ད ་ ོང་
བར་འ ར། ཁོང་ཉིད་ ིས་མི་ མས་ ི་ཉེས་པ་བ ས་ ེས། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་ ་ན་མེད་པ་དེའི་གཡས་

་བ གས་ཡོད། ༤ ཁོང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་མཚན་ནི། ཕོ་ཉའི་མིང་ལས་ ་ཆེ་ཞིང་། ཕོ་ཉའི་མིང་ལས་རིང་ ་
འདས་ཡོད། ༥ ་ཡིས་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ལས་གང་ ང་ཞིག་ལ། ོད་ནི་བདག་གི་ ས་ཡིན། བདག་གིས་དེ་རིང་

ོད་བ མས་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཡང་གཞན་ཞིག་བ ན་ནས། དེ་ལ། བདག་ནི་འདིའི་ཡབ་དང་། ཁོ་ནི་བདག་
གི་ ས་ ་འ ར་ཞེས་ ་ལའང་ག ངས་མ་ ོང་། ༦ དེ་མིན། ་ཡིས་ ས་གཅིག་ ་འཇིག་ ེན་ ་བཏང་བའི་

ས་ །༼ཡང་ན། དེ་ནས་ ་ཡིས་ ས་ཆེ་བ་འཇིག་ ེན་ ་མངགས་པའི་ཚ།༽ འདི་ ད་ ། ་ཡི་བང་ཆེན་པ་
མས་ ིས་ཁོ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་དགོས་ཞེས་ག ངས། ༧ བང་ཆེན་པའི་ ོར་ག ང་ ས། འདི་ ད་ ། ་ཡིས་

བང་ཆེན་པར་ ང་དང་། གཡོག་པོར་མེ་ ེ་མངག་གོ་ཞེས་ག ངས། ༨ ཡིན་ནའང་། ས་ ི་ ོར་ག ང་ ས།
འདི་ ད་ ། ་ལགས། ོད་ ི་ ི་ནི་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར་ལ། ོད་ ི་ ལ་ ེའི་དབང་ཆ་ནི་ ང་བ་
ཉིད་དོ༎ ༩ ོད་ནི་ ང་བདེན་ལ་དགའ་ཞིང་ངན་ཉེས་ལ་ ང་བས། ་ ེ། ོད་ ི་ ་ཡིས་ གས་ད ེས་པའི་

ོ་ནས་ ོད་ལ་ ག་ མ་ ག་པར་ ེད་ལ། དེ་ནི་ ག་ མ་ གས་པའི་ ོད་ ི་ ོགས་པོ་གཞན་དག་ལས་ ག་
པར་ ེད་ཅེས་ག ངས། ༡༠ ཡང་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ལགས། ོད་ ིས་ཐོག་མར་སའི་ ིང་གཞི་བ གས་པར་
མ་ཟད། ནམ་མཁའ་ཡང་ ོད་ ི་ ག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན། ༡༡ ས་གནམ་གཉིས་ཀ་ ོང་བར་ ར་ ང་། ོད་ནི་
གཏན་ ་གནས་པར་འ ར། ས་གནམ་ནི་ ོན་པ་དང་འ ་བར་རིམ་ ིས་ ིང་བར་འ ར་བ་དང་། ༡༢ ོད་

ིས་ས་གནམ་ནི་ ི་གོས་དང་འ ་བར་བ བས་ཏེ་ ར་བར་ ེད་དོ༎ ཡིན་ནའང་། ོད་གཅིག་ ་ལ་འ ར་
བ་མེད་ཅིང་། ོད་ ི་ཚ་ ངས་ལ་ ོགས་པ་མེད། ༡༣ ་ཡིས་ཕོ་ཉ་ མས་ལས་ ་ལའང་། འདི་ ད་ ། ོད་
བདག་གི་གཡས་ ་ ོད་དང་། ངས་ ོད་ ི་ད ་བོ་ ོད་ ི་ ང་ ེགས་ ་ ེར་བར་ འོ་ཞེས་ ་ལའང་ག ང་
མ་ ོང་། ༡༤ ཕོ་ཉ་ མས་ནི་ཞབས་ ་བ བས་པའི་ གས་ཉིད་ཡིན་པས། བཀའི་ ོ་ནས་ ོག་ ོབ་ ི་ གས་
ཉིད་འཐོབ་པའི་མི་ མས་ལ་ཞབས་ ་བ བ་ ་འོང་བ་མིན་ནམ༎

༢ དེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ ར་ལས་ ང་ཐོས་པའི་བཀའ་དེ་གཅེས་ ་འཛན་པར་འོས་སོ༎ དེ་ ་མིན་ན་
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ངེད་ཅག་གིས་འབོར་ཡང་ ིད། ༢ ཕོ་ཉ་བ ད་ནས་བ གས་པའི་བཀའ་དེ་ཡང་དག་པར་གནས་པས།
དེ་དང་འགལ་བའམ་ལོག་པར་ ོད་མཁན་ མས་ལ་དེར་མ ན་ ི་ལེ་ལན་འཁོར་ཟིན། ༣ ངེད་ཅག་གིས་འདི་

་ འི་ བས་ཆེ་པའི་ཐར་བ་ཞིག་ ང་མེད་ ་བཞག་ན། ཉེས་པ་ལས་ཇི་ ར་འ ལ་བར་ ། བས་ཆེན་ ི་
ཐར་བ་འདི་ནི་ཐོག་མར་གཙ་བོས་ ་དངོས་ ་ག ངས་པ་དང་། ེས་ ་དེ་ཐོས་པའི་མི་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་
ལ་བདེན་དཔང་ ས་པ་ཡིན། ༤ ཡང་ ་ཡིས་ཁོང་གི་ གས་དགོངས་བཞིན། ངོ་མཚར་བའི་ ས་དང་། ད་
མཚར་བའི་འ ིན་ལས་དང་། མ ་ ས་ ་ཚགས་དང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་བ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་
ལ་བདེན་དཔང་ ས་པ་ཡིན།

༥ ངེད་ཅག་གིས་འཆད་ ིན་པའི་མ་འོངས་པའི་འཇིག་ ེན་ནི། ་ཡིས་ཕོ་ཉ་ མས་ལ་ལག་ ་ ད་མེད་
པར་མ་ཟད། ༦ མི་ཞིག་གིས་ཞལ་ཆད་ ི་མཚམས་གང་ཞིག་ ། འདི་ ད་ ། མི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ེད་ ིས་ཅིའི་

ིར་དེ་བ ེད་མི་ ིད་པ་ཡིན། འཇིག་ ེན་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་དེ་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་བ་
ཡིན། ༧ ེད་ ིས་དེ་ནི་ཕོ་ཉ་ལས་ ང་ཟད་དམན་པར་ ས་ཤིང་།༼ཡང་ན། ོད་ ིས་དེ་གནས་ བས་ཕོ་ཉ་
ལས་དམན་པར་ ས།༽ དེ་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་ གས་ ི་ཅོད་པན་བ ལ་བ་དང་། དེ་མིན་ ེད་ ི་ ག་
གིས་བཀོད་པ་ མས་ཁོ་ལ་ ད་དེ། ༨ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་དེའི་ ོག་འོག་ ་བ ག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ེ་འ ོ་
ཐམས་ཅད་དེའི་ ོག་འོག་ ་བ ག་ཡོད་ན། དེའི་འོག་ ་མ་ ད་པ་གཅིག་ ང་ཡོད་མི་ ིད་མོད། ད་ ་ངེད་
ཅག་ད་ ང་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་དེའི་འོག་ ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་། ༩ ཡིན་ནའང་། ཕོ་ཉ་ལས་ ང་ ང་བའི་ཡེ་

ས་༼ཡང་ན། ཡེ་ ་གནས་ བས་ ་ཕོ་ཉ་ལས་ ང་།༽འཆི་བའི་ ག་བ ལ་ ངས་པ་ལ་བ ེན་ནས། ་ཆེ་
བའི་གཟི་བ ིད་ཅོད་པན་ ་ཐོབ་ ེ། ་ཡི་ གས་ ེ་ལས་མི་རེ་རེར་འཆི་བའི་ ོ་བ་ ངས་ ་བ ག

༡༠ ེ་འ ོ་ ན་ ི་ ི་དང་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་གཞིར་ ར་བ་གང་དེས། ་མང་པོ་གཟི་བ ིད་ ི་ ོད་ ་
འ ེན་ ིར། ཁོ་ཚའི་འགོ་བ་དཀའ་ལས་མང་པོར་གཏད་དེ་བ བས་ཤིང་ཡོངས་ ་དག་པར་ ས་པ་ནི་འོས་
སོ༎ ༡༡ མི་ མས་དམ་པར་ ེད་མཁན་དེ་དང་། དམ་པར་ ར་བའི་མི་དེ་དག་ནི་ཡབ་གཅིག་ལས་ ང་བ་ཡིན་
པས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ ན་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་ངོ་ཚར་མི་བ ི་བར་མ་ཟད། ༡༢ འདི་ ད་ ། ངས་ ེད་

ི་མཚན་ ན་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ོག་ཅིང་། ཚགས་པའི་ ོད་ ་ ེད་ལ་བ ོད་པར་ ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ དེ་
མིན་འདི་ ད་ ། ངས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་པ་དང་། ཡང་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། ་ཡིས་ང་ལ་གནང་བའི་

་ མས་འདི་ ་འ ག་ཅེས་ ང་ག ངས། ༡༤ ་དང་ ་མོ་ མས་ནི་ཤ་ ག་གི་ ས་པོ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་
ང་དེ་བཞིན་ ་ཤ་ ག་གི་ ང་བོ་ ངས་ཏེ། ཆེད་ ་འཆི་བ་བ ད་ནས་འཆི་བདག་ ེ་གདོན་འ ེ་ ང་བར་

མཛད་པ་དང་། ༡༥ དེ་མིན་མི་ཚ་གང་བོར་འཆི་བ་ལ་ ག་ ེ་དེའི་གཡོག་པོར་ ར་བ་ མས་ ོད་པར་མཛད།
༡༦ ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་ མས་མི་ ོབ་པར་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ེས་རབས་པ་ མས་བ བས། ༡༧ དེ་བས། ཁོང་ཉིད་
དོན་གང་གི་ ེང་ནས་ ང་ཁོང་གི་ ན་ ་ མས་དང་གཅིག་ ་ ར་བ་དང་། མི་སེར་ མས་ ི་ཉེས་པ་བ ོག་
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པའི་མཆོད་པ་འ ལ་ ིར། ཁོང་ཉིད་ ་ཡི་ལས་དོན་ ི་ཐད་ནས་བ ེ་ཞིང་ ོ་དཀར་བའི་མཆོད་དཔོན་ ་
ར། ༡༨ ཁོང་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ིར་ཁོང་ཉིད་གཞན་ ིས་ ག་ལ་ ར་ ོང་བས། ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་
ལ་ ་ ར་བའི་མི་ མས་ ོབ་པར་ ས་སོ༎

༣ མཉམ་ ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཞལ་འབོད་ཐོབ་པའི་ ངས་གཙང་གི་ ན་ ་དམ་པ་ མས། ོད་
ཅག་གིས་ང་ཚས་བང་ཆེན་པ་དང་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོར་ ོམ་པའི་ཡེ་ ་ལ་བསམ་ ོ་ཞིག་ཐོངས་དང་།

༢ མོ་ཤེ་ ་ཡི་ ིམ་མི་གང་བོར་ ོ་དཀར་བ་བཞིན། ཁོང་ནི་རང་ཉིད་བ ོ་མཁན་དེ་ལ་ ོ་དཀར་རོ༎ ༣ ཁོང་
ནི་མོ་ཤེ་དང་བ ར་ནའང་གཟི་བ ིད་མང་ ་འཐོབ་པར་འོས་ཏེ། དེ་ནི་ཁང་པ་ བ་མཁན་ནི་ཁང་པ་ལས་
གཟི་ ིན་ ན་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁང་པ་རེ་རེ་དེ་ བ་མཁན་ ི་མི་རེ་ཡོད་མོད། ེ་ད ་
འགོད་མཁན་ནི་ ་ཡིན། ༥ མོ་ཤེ་ནི་གཡོག་པོར་ ར་ནས། ་ཡི་ ིམ་མི་གང་བོར་ ོ་ཡོངས་ ་དཀར་བ་ནི། མ་
འོངས་པར་བ ག་པར་འ ར་བའི་དོན་དེར་བདེན་དཔང་ ེད་ཆེད་ཡིན། ༦ འོན་ ང་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ས་ ་ ར་
ནས་ ་ཡི་ ིམ་གཞི་ ོང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་བ ོད་པར་འོས་པའི་རེ་ ོས་དང་ ིང་ ོབས་མཐའ་
འ ོལ་བར་ ས་ན། ཁོང་དང་ ིམ་གཅིག་ ་ ར་བ་ཡིན།

༧ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་ན། ༨ ཐང་ ོང་
་ཁོང་གི་ གས་ ོས་ ་བ ག་ཅིང་། ཁོང་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་ཇི་བཞིན་སེམས་ ོང་བོར་གནས་མི་

ཆོག ༩ དེ་ ་ ོད་ཅག་གི་མེས་པོས་བདག་གི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ཅིང་། བདག་གི་ ་ ེད་ལ་བ ས་ནས་ལོ་
ངོ་བཞི་བ ་འགོར། ༡༠ དེ་བས། བདག་ནི་ ས་རབས་དེའི་མི་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ ེ། ཁོ་ཚའི་སེམས་ནི་ ོངས་པར་

ར་བས། བདག་གི་ ་ ེད་མ་ ོགས་སོ་ཞེས་ ས་པར་མ་ཟད། ༡༡ བདག་ནི་ད་ ང་ཁོང་ ོ་དང་བཅས་ཏེ། ཁོ་
ཚ་བདག་གི་ངལ་གསོའི་གནས་ ་གཏན་ནས་འ ག་མི་ཆོག་ཅེས་ ས་ཞེས་ག ངས། ༡༢ ན་ ་ མ་པ། ོད་
ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ིས། གལ་ཏེ་གཟབ་གཟབ་མ་ ས་ན་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་མ་དད་
པའི་སེམས་ངན་བཅངས་ཏེ། གཏན་གནས་ ི་ ་འདོར་བར་འ ར། ༡༣ དེ་བས་ད་ འི་གོ་ བས་འདི་དང་
བ ན་ནས། ན་ ་ཕན་ ན་ལ་ཁ་ཏ་ ིས། དེ་ ར་མ་ ས་ན། ོད་ཅག་ལས་འགའ་ཞིག་ཉེས་པས་བ ས་ཏེ།
སེམས་ ོང་བོར་འ ར་ངེས། ༡༤ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་དངོས་གནས་ཐོག་མའི་དད་སེམས་དེ་མཐའ་འ ོལ་
བར་ ས་ན། ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ནས་ ལ་འཐོབ་པར་འ ར། ༡༥ ཞལ་ཆད་ལས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་དེ་རིང་ ོད་
ཅག་གིས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་ན། ཁོང་གི་ གས་ ོ་ ་བ ག་པའི་ཉིན་མོ་བཞིན་སེམས་ ོང་བོར་གནས་མི་
ཆོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། ༡༦ དེ་ ས། ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་ནས་ཁོང་གི་ གས་ ོས་ ་འ ག་མཁན་དེ་ ་ཡིན་
ནམ། མོ་ཤེ་དང་མཉམ་ ་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་མི་ མས་མ་ཡིན་ནམ། ༡༧ ་ནི་ལོ་ངོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ། ་
ཞིག་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་ཡིན་ནམ། ཉེས་པ་བསགས་ཏེ་བེམ་པོ་ཐང་ ོང་ ་འ ེལ་བའི་མི་དེ་ མས་མ་ཡིན་ནམ།
༡༨ ་དག་ལ་ད ་མནའ་བོར་ནས་དེ་ཚ་ཁོང་གི་ངལ་གསོའི་གནས་ལ་ གས་ ་མ་བ ག་པ་ཡིན་ནམ། དད་
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སེམས་མེད་པའི་མི་ མས་དེ་ མས་ལ་ད ་མནའ་བོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༡༩ དེ་ལ་གཞིགས་ན། ཁོ་ཚ་ངལ་གསོའི་
གནས་ ་ གས་མ་ བ་པ་ནི་དད་སེམས་མེད་པའི་ ེན་ཡིན་ནོ༎

༤ ངེད་ཅག་ནི་བཞག་ ེ་ཁོང་གི་ངལ་གསོའི་གནས་ ་ གས་པའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། འཇིགས་
པར་འོས་སོ༎ དེ་ལས་ ོག་ན། ང་ཚའི་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ཅག་གི༽ ོད་ནས་འགའ་ཞིག་ ེས་ཆོད་པར་

མི་འ ར་རོ༎ ༢ ཁོ་ཚ་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་བཞིན། ངེད་ཅག་ལའང་འ ིན་བཟང་བ གས་ ང་། གང་
ཐོས་པའི་བཀའ་དེས་ཁོ་ཚ་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ལ་གང་ལས་ཐོས་པའི་བཀའ་དེ་
དང་ལེན་ ེད་པའི་དད་སེམས་མེད་དོ༎ ༣ ཡིན་ནའང་། ཞལ་ཆད་ ་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། བདག་ནི་ ོ་བ་དང་
བཅས་ཏེ། ོད་ཅག་ངལ་གསོའི་གནས་ ་གཏན་ནས་འ ག་མི་ ང་ག ང་ངོ་ཞེས་བཀོད་པ་དེ་ལས་འདས་ཏེ།
ངལ་གསོའི་གནས་ ་ གས་ཟིན། ང་མོར་བཤད་ན། ེ་ད ་འགོད་པའི་འ ིན་ལས་ནི་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་
ནས་ཡོངས་ ་ བ་ཟིན་པ་ཡིན། ༤ འཇིག་ ེན་བཀོད་ནས་ཉིན་བ ན་འགོར་བའི་ ོར་བ ོད་པ་ལ། མཚམས་
ཤིག་ ་འདི་ ད་ ། ཉིན་བ ན་པར་ ེབས་པ་ན། ་ཡིས་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ མས་མཚམས་བཞག་གོ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ༥ ཡང་མཚམས་ཤིག་ ། ཁོ་ཚ་བདག་གི་ངལ་གསོའི་གནས་ ་ གས་མི་ཆོག་ཅེས་བཀོད་
འ ག ༦ ངལ་གསོའི་གནས་ ་འ ག་པའི་མི་ཡོད་ ང་། ོན་ཆད་འ ིན་བཟང་ཐོས་པ་ མས་ལ་དད་སེམས་
མེད་པས་ གས་མ་ བ་པ་ཡིན། ༧ ལོ་མང་པོ་ཞིག་འགོར་ ེས། ་བིད་ ི་དཔེ་ཆར་ཉིན་ཞིག་གཏན་འཁེལ་

ས་འ ག དེ་ནི་གོང་ ། གལ་ཏེ་དེ་རིང་ ོད་གིས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་ན། སེམས་ ོང་བོ་ ་མི་ ང་ཞེས་
པ་དེ་ཡིན་ལ། ༨ གལ་ཏེ་ཡོ་ཤི་ཨ་ཡིས་ཁོ་ཚར་ངལ་གསོ་ཐོབ་ ་བ ག་པ་ཡིན་ན། ེས་ ་ ་ཡིས་ཉིན་གཞན་
ཞིག་གཏན་འཁེལ་ ེད་དོན་མི་འ ག་གོ། ༩ དེ་ལ་གཞིགས་ན། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ངལ་གསོ་གཞན་ཞིག་ ་
འབངས་ལ་བཞག་ཡོད་པ་ཤེས་ བ། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་རེ་ཞིག་མཚམས་བཞག་པ་
བཞིན། ངལ་གསོའི་གནས་ ་ གས་པ་ མས་ ིས་རང་གི་ལས་ཀ་རེ་ཞིག་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། ༡༡ དེ་བས།
ངེད་ཅག་ཅིས་ ང་ངལ་གསོའི་གནས་དེར་ གས་དགོས། དེ་ལས་ ོག་ན། འགའ་ཞིག་དད་སེམས་མེད་པའི་

ེས་ ་ གས་ནས་འ ེལ་བར་ངེས། ༡༢ ་ཡི་བཀའ་ནི་གསོན་ གས་ ིས་བ ས་ཤིང་ཕན་ ས་དང་ ན་པ་
ཞིག་ ེ། རལ་ ི་སོ་གཉིས་མ་ ན་ལས་ ོ་བས། སེམས་ཉིད་དང་ཡིད། ས་ཚགས་དང་ ས་ ང་ཐམས་ཅད་

ག་ཅིང་གཤགས་པར་ ས་ལ། ཐ་ན་སེམས་ལས་ ན་པ་དང་དམིགས་པ་གང་ཡང་གསལ་བོར་འ ེད་ ས།
༡༣ དེ་མིན་བཀོད་པ་གང་ཞིག་ཁོང་གི་ ང་ ་གསལ་བོར་མི་གནས་པ་གཅིག་ ང་མི་འ ག མ་གཞི་ ེ་འ ོ་
ཐམས་ཅད་ནི་ངེད་ཅག་དང་འ ེལ་བའི་གཙ་བོའི་ ང་ ་གསལ་ ེན་ ་འ ག་གོ།

༡༤ ངེད་ཅག་ལ་མཐོ་བའི་མཁའ་ལ་གཤེགས་པའི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།
དེ་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡེ་ ་ཡིན་ནོ༎ དེའི་ ིར་ངེས་ལེན་ ས་པའི་བཀའ་གང་ ང་བར་ ིས་ཤིག ༡༥ ངེད་ཅག་གི་
མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོས་ང་ཚ་ཉམ་ཐག་ ་ ར་བ་ལ་ ིང་ ེ་བ ོམ་མི་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོན་ཆད་ཁོང་ཡང་
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ངེད་ཅག་དང་འ ་བར་གཞན་ ིས་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་ ང་། ཁོང་གིས་ཉེས་པ་བསགས་མ་ ོང་། ༡༦ དེ་
བས། ིང་ ེ་དང་ གས་ ེ། ག་ ས་ཡིན་ ང་རོགས་ ོར་སོགས་འཐོབ་ ིར། ངེད་ཅག་ནི་འཇིགས་མེད་བག་
ཡངས་ངང་ གས་ ེའི་གནང་མཁན་ ི་བ གས་ ིའི་མ ན་ ་བ ད་པར་ འོ༎

༥ མི་ མས་ ི་ ོད་ནས་བ ས་པའི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ ་ཡིན་ཡང་། མིའི་ཚབ་ ་ ་ལ་གཏོགས་པའི་
་བ་ མས་བ བ་དགོས། ་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། ལེགས་ ེས་དང་ཉེས་པ་བཤགས་པའི་མཆོད་པའོ༎༼ཡང་

ན། ཉེས་པའི་ཆེད་ ་ལེགས་ ེས་དང་མཆོད་ ས་ད ལ་བར་ ་བ་དེའོ༎༽ ༢ ཁོང་ནི་ཁ་ ོགས་བོར་བའི་མི་
མས་ལ་འཇམ་པོའོ་ ོ་ནས་འ ེལ་བ་འ ན་ ས་མཁན་ཞིག་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཡང་ཉམ་ཐག་ ་
ར་ ོང་བ་ཡིན། ༣ དེའི་ ིར། དེས་མི་སེར་དང་རང་གི་ཆེད་ ་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་བར་འ ར།

༤ མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཟི་ ིན་ནི་རང་གིས་ལེན་པ་མ་ཡིན་པར། ཱ་རོན་དང་འ ་བར་ ་ཡི་ཞལ་འབོད་
འཐོབ་དགོས་པ་ཡིན།

༥ དེ་བཞིན་ ། ཱ་ཤི་ཀས་ ང་རང་གིས་གཟི་ ིན་ ངས་ནས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོར་བ ད་པ་མ་ཡིན་
པར། ་ཡིས་ཁོང་ལ་ ོད་ནི་བདག་གི་ ་ཡིན། དེ་རིང་བདག་ནི་ ོད་ ི་ཡབ་ ་འ ར་ཞེས་ག ང་། ༦ ཡང་
ཞལ་ཆད་ ི་མཚམས་ཤིག་ ། ེད་ནི་ ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་ནམ་ཡང་མཆོད་དཔོན་ཡིན་ཞེས་
ག ངས་པ་བཞིན་ནོ༎ ༧ ཱ་ཤི་ཀ་ཁོང་ཉིད་ ་ ས་ ི་ ལ་ ་གནས་ ས། ད་ཆེན་པོས་ ས་ཤིང་མིག་ ་
བ ར་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ ོབ་མཁན་གཙ་བོ་ལ་འཆི་ ་མི་འ ག་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ཁོང་གི་
སེམས་ མ་པར་དག་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ཡིན། ༨ ཁོང་ནི་ ས་ཡིན་ ང་། དཀའ་ངལ་ ངས་
པའི་ ེན་ ིས་ ེས་ ་ གས་ ལ་བ བས་སོ༎ ༩ ཁོང་ཉིད་ཡོངས་ ་དག་པར་ ར་ ེས། ཁོང་ནི་ཁོང་གི་ ེས་

་ གས་པའི་མི་ མས་ལ་གཏན་གནས་ཐོབ་པའི་ ར་ ་ ར་བ་དང་། ༡༠ མལ་ཀི་ཚ་དེག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་
ཁོང་ལ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞེས་གསོལ།

༡༡ ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་གི་ ོར་བཤད་ན། ངེད་ཅག་ལ་གཏམ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ ང་གསལ་ཁ་འདོན་པར་
དཀའ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ ་ལམ་ ་མི་འ ོ་བ་ཡིན། ༡༢ ོད་ཅག་གིས་ ོབ་ ོང་ ས་པའི་གོ་

ོགས་ལ་ ོས་དང་། ིར་ན་ ོད་ཅག་དགེ་ ན་ ་འ ར་འོས་མོད། འོན་ ང་ ོད་ཅག་ལ་ད་ ང་གཞན་ ིས་
་ཡི་དམ་པའི་ག ང་གི་བ བ་ ་ ང་ ས་ ོབ་ ོན་ ེད་ ིན་འ ག་པ་དང་། དེ་མིན་འོ་མ་འ ང་བ་ལས་

ཟས་བཟའ་མི་ ས་པའི་མི་ཞིག་ ་ ར། ༡༣ འོ་མ་འ ང་མཁན་ མས་ནི་ མས་ ན་ ི་བཀའ་ལ་འ ིས་མེད་
དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ད་ ང་ ིས་པ་ཡིན། ༡༤ ཆེ་ ་ ེས་ན་ད་གཟོད་ཟས་བཟའ་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་སེམས་ ི་

ོ་མོ་དེ་འ ིས་ནས་ཆེ་ ་ ིན་ཡོད་པས། བཟང་ངན་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་ ས་སོ༎

༦ དེ་བས། ངེད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ཡི་གོམ་པ་དང་པོ་དང་ ལ་ཏེ། གང་ ས་ ིས་ཡོངས་ ་ ོགས་
པའི་གནས་ ་བ ོད་པར་ ་བ་ལས། ར་ ང་གཞི་འ གས་པའི་ལས་ལ་བ ོན་པར་མི་ འོ༎ ང་གཞི་
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ཙམ་ནི་དཔེར་ན། ་བ་ངན་པ་ལ་འ ོད་བཤགས་དང་ ་ལ་དད་སེམས། ༢ ས་གསོལ་ ་ཚགས་ ེད་པ། ལག་
པ་འཇོག་པའི་ གས་ལ་འ ག་པ། ཤི་བ་ ར་གསོན་པ། གཏན་ ི་ཞལ་ ེ་ལ་སོགས་པའི་ ོབ་ ོན་ ་ ། ༣ ངེད་
ཅག་གིས་དེ་ ར་ ེད་པར་ ་ཁོང་གིས་ གས་ད ེས་གནང་པ་ཡིན།

༤ ་ཞིག་འོད་ ིས་བ ངས་ཤིང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་གནང་ ིན་ ི་ ོ་བ་ ངས་པ་དང་། དམ་
པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ༥ ་ཡི་བཀའ་བཟང་བོའི་ ོ་བ་ ངས་པ། མ་འོངས་འཇིག་ ེན་ ི་
དབང་ ས་ ང་ ོགས་པའི་མི་ མས་ནི། ༦ ་ཡི་བཀའ་དང་ ལ་ན། དེ་དག་ལ་ ར་འགོ་ནས་འ ོད་པ་ ེད་
མི་ཟིད་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ་ཡི་ ས་ ར་ཡང་ ོང་ཤིང་ ་བ ངས་ནས། ཁོང་ལ་ཆེད་ ་བ ས་ ོད་

ས་པ་ཡིན། ༧ དེ་ནི་དཔེར་ན། ་ཡི་ ིན་ བས་ཐོབ་པའི་ས་ཞིང་ཞིག་དང་འ ་ ེ། ཆར་ ི་ཐིགས་པ་མང་ ་
བཞིབ་ནས་ ོ་ཚད་ ་ཚགས་ ེས་པས། སོ་ནམ་པའི་ཡིད་དང་མ ན་པ་ལ། ༨ ནམ་ཞིག་ཚར་ ་དང་ཚར་ ང་
གིས་ཁེངས་ན་གཞན་ ིས་འདོར་བ་དང་། དམོད་པ་ཕོག་ནས་མཐར་བ ེག་པར་འ ར།

༩ ིང་ཉེ་བའི་ ོགས་པོ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ ར་ ས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ ོད་པ་དེ་དག་ལས་བཟང་
ཞིང་། ཐར་བ་འཐོབ་ལ་ཉེ་བར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་ ང་བདེན་མི་བ ི་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ།

ོད་ཅག་གིས་ཅི་ ས་པ་དང་། ོད་ཅག་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཇི་ ར་དགའ་བ་དེ་བ ེད་མི་ ིད་པས། ོན་
ཆད་དད་ ན་དམ་པ་ལ་ཇི་ ར་ཞབས་ཏོག་བ བ་པ་བཞིན། དེ་ འང་དེ་ ར་བ བ་དགོས། ༡༡ ངེད་ཅག་
གིས་ ོད་ཚ་མི་རེ་རེས་འདི་ ་ འི་བ ོན་པ་ ས་ཏེ། ོད་ཅག་གི་རེ་ ོས་དེ་མཐར་འ ོལ་བ་དང་། ༡༢ ིད་

ག་གི་དབང་ ་མ་ ར་བར། ནམ་ཡང་དད་སེམས་དང་བཟོད་པར་བ ེན་ནས་ཞལ་བཞེས་དང་ ་ལེན་པའི་
མི་དེ་དག་ལ་ ོབ་ ོབ་ ེད་པར་ ོན་ལམ་འདེབས།

༡༣ ོན་ཆད་ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཞལ་བཞེས་པའི་གནང་བའི་ ས་ ། རང་ལས་ ད་ ་འཕགས་པ་
ཞིག་དཔང་ལ་ག ག་ ་མེད་པས། རང་ཉིད་དཔང་ ་བ གས་ནས་འདི་ ད་ ། ༡༤ ིན་ བས་ ི་ ོར་
བཤད་ན། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་ཆེན་པོ་བ ོལ་ ེ་ ་ ད་མང་ ་ ེལ་བར་ ་ཞེས་ག ངས། ༡༥ དེ་

ར་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ན་རིང་བོར་རེ་ ག་ ས་བ ེས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ཡིན། ༡༦ མི་ མས་ ིས་མནའ་
འབོར་ ས་རང་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་དཔང་ ་འ གས་ལ། མནའ་ཚག་དཔང་བོར་བཞག་ནས་ ོད་པ་ ་ཚགས་ཞི་
བར་ ེད། ༡༧ དེ་བཞིན་ ། ་ཡིས་ཞལ་བཞེས་དང་ ་ལེན་པའི་མི་ མས་ལ། ཁོང་གི་ གས་དགོངས་ནི་ནམ་
ཡང་བ ར་ ་མི་ག བ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བོར་མངོན་ཆེད་མནའ་དཔང་བོར་བཞག་གོ། ༡༨ ་ཡིས་ནམ་
ཡང་ ན་ག ང་མི་ ིད་དེ། ཁོང་གིས་བ ར་ ་མི་ག བ་པའི་དོན་འདི་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས། ཉེན་གཡོལ་ ི་
གནས་ ་འ ོ་བ་དང་། མིག་མ ན་ ་བཤམ་པའི་རེ་ ོས་དེར་རེ་བ་འཆང་བའི་ངེད་ཅག་ལ་ ལ་མ་ཆེ་ཆེར་
ཐེབས་ ་བ ག ༡༩ ངེད་ཅག་ལ་རེ་ ོས་འདི་ཡོད་ན། སེམས་ ི་གཏིང་ ོ་བཞིན་ ་ཞིང་བ ན་ལ་ཡོལ་བའི་
ནང་ ་བ ོད་པར་འ ར། ༢༠ ངེད་ཅག་ཡོལ་བའི་ནང་ ་འ ེན་ ིར། གདོང་མཆོངས་ ེད་མཁན་ ་ ར་བའི་
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ཡེ་ ་ནི། ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་གཏན་གནས་ ི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོར་ ར༎

༧ ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་ཟེར་བ་འདི་ནི་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ལ། ་ན་མེད་པའི་ ་ཡི་མཆོད་དཔོན་ལས་ ང་
ས་ ན་རིང་བོའི་མཆོད་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ལ་ ན་ མས་བསད་ནས་ ིར་ལོག་

པའི་ཚ། ཁོས་བ ་བ་ ས་ཤིང་ཤིས་པ་བ ལ་བས། ༢ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ང་རང་གི་བཅོམ་ནོར་ལས་བ ་ཆའི་
གཅིག་ཁོ་ལ་ ིན། ཁོའི་མིང་གི་དོན་ནི་ མས་བ ེའི་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་ཆོ་ལོ་དེ་ཐོབ་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་ལ།
ཁོའི་མིང་གཞན་ལ་ ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་ཡང་ཟེར། དེའི་དོན་ནི་ཞི་བདེའི་ ལ་པོ་ཞེས་པའོ༎ ༣ ཁོ་ལ་ཕ་མ་མེད་
ཅིང་ ིམ་ ད་ ང་མེད་ལ། ེ་བའི་ཐོག་མ་དང་འཆི་བའི་མཐའ་མ་ཡང་མེད་པར། ་ཡི་ ས་དང་མ ངས་
པར་ ག་བ ན་ ི་མཆོད་དཔོན་ཡིན།

༤ ོད་ཅག་གིས་སོམས་དང་། མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་རང་གི་བཅོམ་ནོར་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ཁོ་ལ་
ིན་པས། མི་འདི་ནི་ཇི་འ འི་གལ་ཆེ་བ་ལ་ཨང་། ༥ བཀའ་ ིམས་ ར་ན། མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་ཀ་གཉེར་

བའི་ལི་ཝིའི་ ་ ད་ ིས་མི་སེར་ མས་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ལེན་ ིན་ཡོད། མི་སེར་འདི་ མས་ནི་རང་གི་
ན་ ་ཡིན་ལ། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ས་༼མ་ཡིག་ ་ ེད་པ།༽ལས་ ེས་པ་ཡིན་ ང་། བཀའ་བཞིན་བ ་ཆའི་

གཅིག་ལས་ཐོབ་ ི་མེད། ༦ ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཁོ་ཚ་དང་ ིམ་ ད་མི་གཅིག་ ང་། ཨབ་ར་ཧམ་ལས་
བ ་ཆའི་གཅིག་ལེན་ཞིང་། ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའི་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཤིས་པ་བ ལ། ༧ ིར་ན་གོ་ས་ཆེན་པོ་དང་

ན་པ་དེས་གོ་ས་ ང་བ་ལ་ཤིས་པ་བ ོལ་དགོས་པ་ནི་ནམ་ཡང་བ ར་ ་མེད་པའི་གནས་ གས་ཤིག་གོ།
༨ འདི་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ལེན་མཁན་ མས་ནི་འཆི་བར་ངེས་ ང་། དེ་ལས་བ ་ཆའི་གཅིག་ལེན་མཁན་
དེའི་དཔང་བོས་བཤད་ན། ཁོ་ནི་འཚའོ་ཟེར། ༩ དེ་མིན་བ ་ཆའི་གཅིག་ལེན་པའི་ལེ་ཝི་བ་ མས་ ིས་ ང་
ཨབ་ར་ཧམ་བ ད་ནས། དེ་ལ་བ ་ཆའི་གཅིག་ ོད་དགོས་ཞེས་བཤད་ ང་ཆོག ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱལ་ཀི་
ཚ་དེག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་བ ་ ས་ ། ལེ་ཝི་བ་ མས་མེས་པོའི་ ས་ན་ཡོད་པ་ཡིན།༼མ་ཡིག་ ། ེད་པ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད།༽

༡༡ ོན་ཆད་མི་སེར་ མས་ ིས་མཆོད་དཔོན་ལེ་ཝི་བ་དག་གི་འོག་ ་ ིམས་ ོང་བཞིན་ཡོད། ལས་
གནས་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ཡང་དག་པར་འ ར་ ས་ན། ཨ་རོན་ ི་རིམ་པ་བཞིན་མ་ཡིན་པར། ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་
གི་རིམ་པ་བཞིན་མཆོད་དཔོན་གཞན་ཞིག་བ ོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ༡༢ མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་ལ་འ ར་
བ་ ིན་པས། ིམས་ལའང་འ ར་བ་གཏང་དགོས། ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་ཆ་འདིས་བ ན་པའི་མི་དེ་ནི་
རིགས་ ེ་གཞན་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། རིགས་ ེ་དེའི་ ོད་ནས་ ས་ ང་བསང་ ི་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་མ་ ོང་།
༡༤ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ནི་ཡ་ ་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ ང་། མོ་ཤེས་རིགས་ ེ་འདི་ལས་མཆོད་དཔོན་ཞིག་
འ ང་བ་བཤད་མེད། ༡༥ གལ་ཏེ་ ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་དང་འ ་པའི་མཆོད་དཔོན་གཞན་ཞིག་ ང་ན། ངའི་ ད་
ཆ་དེ་ ར་ལས་ ང་གསལ་བོར་ ར་བ་ཡིན། ༡༦ ་ཞིག་མཆོད་དཔོན་ ་ ར་བ་ལ། དེ་ནི་མིའི་ ད་ ི་ ིག་
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ོལ་ལས་ ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དེ་ནི་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་༼མ་ཡིག་ ། བ ག་མི་ ས་པ།༽ཚ་ ོག་གི་
ས་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ། ོད་ནི་ ཱལ་ཀི་ཚ་དེག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་གཏན་ ི་མཆོད་

དཔོན་ ་འ ར་རོ་ཞེས་བདེན་དཔང་ ས་འ ག
༡༨ ོན་ཆད་ ི་ ིག་ ོལ་ནི་ཉམ་ ང་ ས་མེད་ ་ ར་བས་དོར་ཏེ། ༡༩ ༼ ིར་ ིམས་ ིས་ཅི་ཡང་མི་

ས།༽ ར་ལས་ ང་ ད་ ་འཕགས་པའི་རེ་ ོས་ཤིག་ ངས་ཡོད། རེ་ ོས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་ ་ཡི་
ང་ ་བ ོད་པར་ ས།

༢༠ ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ཡེ་ ་མཆོད་དཔོན་ ་བ ོས་པ་ནི། དམ་བཅའ་མ་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནོ༎
༢༡ མཆོད་དཔོན་གཞན་དག་ནི་དམ་བཅའ་ནས་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ ་ནི་དམ་བཅའ་ནས་བ ོས་པ་ཡིན།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ཉིད་བ ོ་མཁན་དེས་ཁོང་ལ། གཙ་བོ་བདག་ནི་དམ་བཅའ་ལ་གཏན་ནས་མི་འ ོད་དེ།

ོད་ནི་གཏན་ ི་མཆོད་དཔོན་ཡིན་ཞེས་ག ངས། ༢༢ དེ་ ར་དམ་བཅའ་ནས་བ ོས་པ་ཡིན་པས། ཡེ་ ་ནི་
ར་ལས་ ང་ ད་ ་འཕགས་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་དཔང་བོར་ ར་བ་ཡིན། ༢༣ མཆོད་དཔོན་ ་ ར་བ་གཞན་

དག་གི་ ངས་ནི་མང་ ེ། དེ་ནི་ཤི་བས་བར་ ་ཆོད་དེ་ ན་རིང་བོར་འཚ་མ་ ས་པའི་ ེན་ཡིན། ༢༤ ཁོང་ནི་
ས་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར་བས། ཁོང་གི་མཆོད་དཔོན་ ི་ལས་གནས་ ང་ནམ་ཡང་བ ེ་བར་མི་འ ར།

༢༥ ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ ་ཡི་ ང་ ་ ིན་པའི་མི་ མས་ནི་ཁོང་གིས་ཡོངས་ ་ ོབ་པར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ཁོང་ནི་གཏན་ ་འཚ་བས་དེ་དག་གི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་འདེབས་ངེས་སོ༎

༢༦ འདི་ འི་གཙང་ཞིང་ངན་ ིས་མ་བ ད་པ། ི་མས་མ་གོས་པ། ཉེས་ཅན་དང་རིང་ ་ ེས་པ། ནམ་
མཁའ་ལས་ ང་ ད་ ་འཕགས་པའི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ནི་ངེད་ཅག་ལ་མཁོ་བ་ཡིན། ༢༧ ཁོང་ནི་མཆོད་
དཔོན་ཆེན་མོ་གཞན་དག་དང་མི་འ ་བར། ཁོང་ལ་ཉིན་ ན་མཆོད་ ས་སོགས་འ ལ་མི་དགོས་ལ། ཐོག་
མར་རང་གི་ཉེས་པའི་ཆེད་དང་། དེ་ནས་མི་སེར་ ི་ཉེས་པའི་ཆེད་ འང་མཆོད་ ས་འ ལ་མི་དགོས་བར།
ཁོང་གིས་ཐེངས་གཅིག་ལ་རང་ཉིད་མཆོད་པར་ ལ་ནས། དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་འ བ་པར་

ེད་པ་ཡིན། ༢༨ ིར་ན་ ིམས་ ིས་མི་གཉོམ་ ང་ མས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོར་བ ོས་པ་ཡིན་མོད། འོན་
ང་ ིམས་ ི་ ེས་ ་དམ་བཅའ་བོར་ཏེ་ ས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོར་བ ོས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ ས་གཏན་
་ ོད་པར་འ ར་རོ༎

༨ ངེད་ཅག་གིས་གོང་ ་བཤད་པའི་དོན་དེ་དག་ལས་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི། ངེད་ཅག་ལ་འདི་ ་ འི་མཆོད་
དཔོན་ཆེན་མོ། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ ་ན་མེད་པ་གང་དེའི་ ིའི་གཡས་ ་བ གས་ཤིང་། ༢ དམ་པའི་

གནས་ཏེ། ར་མཆོག་གི་ནང་ ་ལས་ཀ་ ེད་ ིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་པར་ ་བ་དེའོ༎ ར་མཆོག་འདི་ནི་
གཙ་བོས་བཞེངས་པ་ལས་མིས་ བ་པ་མིན། ༣ མཆོད་དཔོན་ ་ཡིན་ཡང་ལེགས་ ེས་དང་མཆོད་ ས་འ ལ་
བའི་ཆེད་ ་བ ོས་པ་ཡིན་པས། མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་འདི་ལའང་འ ལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ༎ ༤ གལ་ཏེ་ཁོང་
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ཉིད་ས་ ེང་ ་ཡོད་ན་མཆོད་དཔོན་ཞིག་ཡིན་མི་ ིད་དེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིམས་ ར་ལེགས་ ེས་འ ལ་བའི་
མཆོད་དཔོན་ཡོད་པ་ཡིན། ༥ ཁོ་ཚའི་མཆོད་འ ལ་ ེད་ ོལ་ནི་མོ་ཤེས་ ར་མཆོག་དགོད་པར་ ོམ་པའི་ཚ།

་ཡིས་ཁོ་ལ། ོད་ ིས་གཟབ་གཟབ་ ེད་དགོས། མཆོད་ ས་གང་ཡང་རི་མགོ་ནས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་དཔེ་
ར་འ ལ་དགོས་ཞེས་གསལ་འདེབས་ ས་པ་ ར། ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་དཔེ་ ར་ ས་པ་ཡིན། ༦ ད་ ་ཡེ་
འི་ལས་གནས་ནི་ཡིད་ ་འོང་ ེ། ཁོང་ཉིད་ཡིད་ ་འོང་བའི་ཞལ་ཆད་ ི་དཔང་བོ་ ས་པ་བཞིན་ནོ༎ ིར་

ཞལ་ཆད་འདི་ནི་ཡིད་ ་འོང་བའི་ཞལ་བཞེས་ལ་བ ེན་ནས་བཞག་པ་ཡིན།
༧ ཞལ་ཆད་ ་མ་ལ་ ི་མ་མེད་ན། ཞལ་ཆད་ ི་མ་འཚལ་བའི་དགོས་པ་མེད་པས། ༨ གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་

སེར་ མས་ལ།༼ཡང་ན། གཙ་བོས་ཞལ་ཆད་ ་མའི་ ོན་བ ན་ནས།༽ ཉིན་དེར་ ེབ་ན། བདག་གིས་ད ི་སི་
རལ་དང་ཡ་ ་ འི་ ིམ་ ད་ལ་ཞལ་ཆད་གསར་བ་ཞིག་ག ག་པར་ ། ༩ དེ་ནི་བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོའི་
ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ། ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་པའི་ ས་ཁོ་ཚར་ཞལ་ཆད་བཞག་པ་དང་མི་མ ངས་ཏེ། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་སེམས་བ ན་པོས་བདག་གི་ཞལ་ཆད་བ ང་བར་མི་ ེད་པས། བདག་གིས་ ང་ཁོ་ཚར་
གཟིགས་ ོང་མ་ ས་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས། ༡༠ ཡང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེ་དག་གི་ ེས་ ། བདག་
གིས་ད ི་སི་རལ་ ིམ་ ད་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ནི་འདི་ ་ ེ། བདག་གིས་བདག་གི་ ིམས་ཁོ་ཚའི་ཁོང་

་བཞག་ཅིང་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ་ ིས་ཏེ། བདག་ནི་ཁོ་ཚའི་ ་དང་། ཁོ་ཚ་བདག་གི་ ་འབངས་ ་ འོ༎ ༡༡ ཁོ་
ཚ་མི་རེ་རེས་རང་གི་ ིམ་མཚས་དང་རང་གི་ ་བོ་ མས་ལ། ོད་ ིས་གཙ་བོས་ཞལ་ངོ་ཟིན་པར་ ིས་ཞེས་
བཤད་མི་དགོས་པར་ ེད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་ ང་ ་ནས་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ངོས་ཟིན་པ་ཡིན།
༡༢ བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ང་བདེན་མ་ཡིནཔ་ མས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་ཞིང་། ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་ཡིད་ལ་འཛན་
པར་མི་ ེད་དོ་ཞེས་ག ངས། ༡༣ ཞལ་ཆད་གསར་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཞལ་ཆད་ ་མ་ནི་ ིང་བའོ༎ རིམ་

ིས་ ིང་ཞིང་ ད་པ་དེ་ནི་མི་འ ངས་པར་མེད་པར་འ ར་ངེས༎

༩ ིར་ཞལ་ཆད་ ་མ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་བའི་ ོལ་དང་། འཇིག་ ེན་འདིར་གཏོགས་པའི་ ར་མཆོག་
གཉིས་ཡོད། ༢ བཀོད་ཟིན་པའི་ ར་མཆོག་ ིའི་རིམ་པ་དང་པོར་དམ་པའི་གནས་ཞེས་འབོད་ཅིང་།

དེའི་ནང་ ་ ོན་ ེགས་དང་། ོག་ཙ་དང་། མཆོད་བཤམ་ ་ ལ་བའི་བག་ལེབ་སོགས་ཡོད། ༣ ཡོལ་བ་གཉིས་
པའི་ བ་ན་ཡང་རིམ་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་དེའི་མིང་ལ་ཆེས་གནས་དམ་པ་ཞེས་འབོད། ༤ དེའི་ནང་ ་
གསེར་ ི་ ོས་ཕོར་དང་།༼ཡང་ན། བསང་ ི།༽ གསེར་ ིས་བ མས་པའི་ཞལ་ ོམ་སོགས་ཡོད་ལ། ོམ་ ི་
ནང་ ་ ཱན་ ས་ཁེངས་པའི་གསེར་ མ་དང་། ཨ་རོན་ ི་ ་ ་འ ས་ ོང་བའི་ད ག་པ་དང་། དེ་མིན་ཞལ་
ཆད་ ི་ ོ་ལེབ་གཉིས་བཅས་ཡོད། ༥ ོམ་ ི་ ེང་ ་གཟི་བ ིད་ཅན་ ི་བཀའི་ཕོ་ཉའི་ ིབ་མས་བ ིབས་པའི་

ིན་ ན་ ི་༼མ་ཡིག་ ། ཉེས་པ་ ིབ་ ེད།༽ ི་སོགས་ཡོད་མོད། འདི་དག་ད་ ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་པར་མི་
བཤད་དོ༎
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༦ དངོས་པོ་འདི་དག་འདི་ ར་ ་ ིག་ ས་ཡོད་ལ། མཆོད་དཔོན་ མས་ ན་པར་ ར་མཆོག་གི་རིམ་
པ་དང་པོའི་ནང་ ་འ ལ་ནས་ ་ལ་ ས་ ག་འ ལ་ ིན་ཡོད། ༧ ར་མཆོག་གི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ནང་ ་
མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ལོ་རེར་ཐེངས་གཅིག་ལས་མི་འ ོ་ལ། རང་དང་མི་སེར་ མས་ ི་ནོར་འ ལ་ ི་ཆེད་ ་

ག་གི་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། ༨ དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་འདི་ལ་བ ེན་ནས། ར་མཆོག་གི་རིམ་པ་དང་
པོ་དེ་གནས་པའི་ཚ། ཆེས་གནས་དམ་པར་འ ོ་བའི་ལམ་ད་ ང་མི་མངོན་པ་གསལ་བོར་བ ོད་ཡོད། ༩ ར་
མཆོག་གི་རིམ་པ་དང་པོ་དེ་ནི་ད་ འི་མཚན་ གས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེར་ ལ་བའི་ལེགས་ ེས་དང་མཆོད་ ས་
ནི་ ང་མོར་བཤད་ན། ས་ ག་འ ལ་མཁན་ མས་ཡང་དག་པར་ ེད་ཆེད་ ་མི་ ང་ངོ་༎ ༡༠ དེ་དག་ནི།

ིར་དངོས་བོ་འགའ་དང་། ཟ་མ་དང་འ ང་ ་འགའ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་ ི་ ལ་ ི་ ིགས་ ོལ་ཙམ་
ཡིན། དེ་ནི་གོ་རིམ་གསར་པའི་ ས་ ེབ་པའི་བར་ ་བཀོལ་བའོ།

༡༡ ད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོན་ཟིན་ལ། མ་འོངས་དོན་བཟང་གི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོར་ ར་ཡོད་པས། ་ཆེ་ཞིང་
ཅི་ཡང་ཚང་བའི་ ར་མཆོག་ ་ གས་པར་འ ར། ར་མཆོག་དེ་ནི་མིའི་ལག་པས་བཀོད་པ་མིན་ལ། འཇིག་

ེན་འདིར་གཏོགས་པ་ཞིག་ ང་མིན། ༡༢ ཁོང་ར་མ་དང་ ང་ ག་གི་ ག་བཀོལ་ནས་ནང་ལ་ ིན་པ་མ་ཡིན་
པར་རང་གི་ ག་བཀོལ་ནས། དམ་པའི་གནས་ལ་ཐེངས་གཅིག་ གས་པས། ཉེས་པ་སེལ་བའི་གཏན་ ི་དོན་ ་

ར་བ་ཡིན། ༡༣ གལ་ཏེ་ར་མ་དང་ ང་ ག་གི་ ག ད་ ང་བེ ་མོ་ཡི་ཐལ་བ་མི་གཙང་བའི་མིའི་ ས་ ེང་ ་
གཏོར་ན། མི་དེ་ མས་ ི་ ལ་ ་གཙང་བར་ ེད་ ང་། ༡༤ ཱ་ཤི་ཀས་གཏན་གནས་ ི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་
ནས། རང་ཉིད་ནག་ནོག་གི་ ི་མས་མ་གོས་པར་ ་ལ་ ལ་བས། ཁོང་གི་ ག་གིས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་༼མ་ཡིག་

། སེམས་དཀར།༽བ ས་ཤིང་ ོད་ཅག་གི་འཆི་བ་དོར་ནས། ོད་ཅག་ལ་གཏན་གནས་ ི་ ་ལ་བ ེན་བ ར་
་ ་འ ག་མི་ ས་སམ།

༡༥ དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཁོང་ཉིད་ཞལ་ཆད་གསར་མའི་དཔང་བོར་ ར་བས། ཞལ་ཆད་ ་མའི་ ས་ ་ཉེས་
པ་བསགས་པའི་མི་ མས་ ི་ཉེས་པ་ནི་རང་གི་འཆི་བས་བཤགས་པ་དང་། ཞལ་འབོད་ཐོབ་པའི་མི་ མས་ལ་
ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ ར་གཏན་ ི་ནོར་ ལ་ཐོབ་ ་བ ག ༡༦ ཁ་ཆེམས་༼ཁ་ཆེམས་ནི་མ་ཡིག་ ་ཞལ་ཆད་
དང་མ ངས།༽ནི་ཁ་ཆེམས་འཇོག་མཁན་དེ་ཤི་བ་ལ་རག་ལས་ཡོད། ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཤི་ ེས་ཁ་ཆེམས་

་བ ི་བ་ལས། ཁ་ཆེམས་འཇོག་མཁན་དེ་ད་ ང་ཡོད་ན། ཁ་ཆེམས་ ིས་གོ་ཆོད་དམ། ༡༨ དེ་བས། ཞལ་ཆད་
ོན་མ་ཡང་ ག་མེད་ན་ ས་བ་མི་ཐོན་པ་ཡིན། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བས་དེར་མོ་ཤེས་ ིམས་ ར་ ིག་ཡིག་

མི་སེར་ མས་ལ་ ོག་ ས། བལ་དམར་བོ་དང་ ་ཨི་སོབ་ ིས་བེ ་དང་ར་མའི་ ག ་སོགས་དཔེ་ཆའི་ ེང་
་གཏོར་ཞིང་། དེ་མིན་མི་སེར་ ི་ ས་ ེང་ འང་གཏོར་ནས། འདི་ ད་ ། ༢༠ ག་འདི་ནི་ ་ཡིས་ ོད་

ཚར་ཞལ་ཆད་བཞག་པའི་བདེན་ གས་ཡིན་ཞེས་ ས། ༢༡ ཁོང་གིས་ ར་བཞིན་ ར་མཆོག་དང་ ོད་ཆས་ ་
ཚགས་ ི་ ེང་ ་ ག་གཏོར། ༢༢ ིམས་ ར་བཤད་ན། ཕལ་ཆེར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ག་གིས་གཙང་བར་



1862 ཨིབ་རི་པ 9 – 10

ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ ག་མ་བ ར་ན། ཉེས་པ་སེལ་བར་མི་ ས།
༢༣ ནམ་མཁའི་ད ིངས་ན་ཡོད་པའི་ ོད་ཆས་དག་གི་ད ིབས་བཞིན་བཀོད་པའི་མཆོད་ ས་འདི་དག་

གཙང་བར་ ེད་དགོས་ན། ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ི་དངོས་པོ་ངོ་མ་ནི་དེ་ལས་ ང་ཡིད་ ་འོང་བའི་མཆོད་
ས་ ིས་གཙང་བར་ ེད་དགོས་པ་ ོས་ཅི་དགོས། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཱ་ཤི་ཀ་ནི་མིས་བཀོད་པའི་དམ་པའི་

གནས་ ་ གས་པ་མ་ཡིན་པར།༼འདི་ནི་གནས་དམ་པའི་ གས་ཀ་ཙམ་མོ༎༽ནམ་མཁའི་ཞིང་ ་ཕེབས་པ་
ཡིན་ཏེ། ད་ ་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ་ཡི་ ང་ ་བ གས་ཡོད་མོད། ༢༥ མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞན་དང་འ ་
བར་ལོ་རེར་བ་ ང་དང་ ་གའི་ ག་༼བ་ ང་དང་ ག་གི་ ག་ལ་མ་ཡིག་ ། རང་གི་ ག་མ་ཡིན་པ་ཞེས་
བཀོད་འ ག༽ ེར་ནས་དམ་པའི་གནས་ ་སོང་ ེ། ཐེངས་མང་པོར་རང་ཉིད་ ལ་བ་མ་ཡིན་ནོ༎ ༢༦ གལ་ཏེ་
དེ་ ར་ལགས་ན། འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་བ ང་ཁོང་གིས་ ག་མང་པོ་ ང་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ད་ ་

ིགས་ ས་འདིར་ཐེངས་གཅིག་ ོན་ནས། རང་ཉིད་མཆོད་ ས་ ་ ལ་ནས་ཉེས་པ་སེལ་བར་ ས། ༢༧ བཀའ་
ར་ན། མི་ ་ལའང་འཆི་བ་ཡོད་ཅིང་། ཤི་ ེས་ཞལ་ ེ་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན། ༢༨ དེ་ ར། ཱ་ཤི་ཀ་ཐེངས་

གཅིག་ ོན་ནས་རང་ཉིད་མཆོད་པར ལ་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཉེས་པ་ ར། མ་འོངས་པར་ངང་ ག་ ེད་
ིན་ཁོང་ཉིད་ ར་ཡང་ ོན་ན། ཉེས་པ་དང་འ ེལ་བ་མེད་དེ། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་ ོབ་ ིར་ ོན་པ་ཡིན༎

༡༠ ིམས་ནི་མ་འོངས་དོན་བཟང་གི་ ིབ་མ་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་མ་ཡིན་ནོ༎ དཔེར་ན། ལོ་རེར་འ ལ་
ིན་པའི་མཆོད་ ས་དེས་མ ན་ ་བཅར་བའི་མི་ མས་ཡོངས་ ་དག་པར་ ེད་མི་ ས་པ་བཞིན།

༢ དེ་ ་མ་ཡིན་ན། མཆོད་པ་འ ལ་བའི་དོན་དེ་ ་མོ་ནས་མཚམས་བཞག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ས་ ག་ ལ་བའི་མི་ མས་ ི་སེམས་གཙང་བར་ ར་ན། ཉེས་པ་བསགས་སོ་ མ་པའི་སེམས་ཡོད་མི་

ིད། ༣ འོན་ ང་མཆོད་ ས་འདི་དག་གིས་ལོ་རེ་བཞིན་མི་ མས་ལ་ཉེས་པ་ ན་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༤ ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ང་ ག་དང་ར་མའི་ ག་གིས་ཉེས་པ་གཏན་ནས་སེལ་མི་ བ་པས། ༥ ཱ་ཤི་ཀ་འཇིག་ ེན་འདིར་
ོན་ ས། འདི་ ད་ ། ་ལགས། མཆོད་ ས་དང་ལེགས་ ེས་ནི་ ེད་ ི་ གས་འ ན་དང་མི་འཚམ་ ེ། ེད་
ིས་ང་ལ་ ས་པོ་ ་ ིག་ ས་ཟིན། ༦ དམར་མཆོད་དང་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ལ་ ེད་མི་མཉེས། ༧ དེ་
ས་ངས་ ་ལགས། ེད་ ི་དགོངས་གཞི་ལག་བ ར་ ེད་ཆེད་ང་ ེབས་ ང་། ངའི་དོན་དག་ མས་དཔེ་

ཆའི་ ེང་ ་བཀོད་དོ་ཞེས་ ས་ཞེས་ག ངས། ༨ གོང་ ་ ས་པའི་མཆོད་ ས་དང་ལེགས་ ེས། དམར་མཆོད་
དང་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པ་ནི་ ེད་ ི་ གས་འ ན་དང་མི་འཚམ་ལ། ེད་དེ་ལའང་ད ེས་པའང་མ་ཡིན།
༼འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ ིམས་ ར་ ལ་བ་ཡིན།༽ ༩ ཡང་ ེས་ ་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ ེད་ ི་དགོངས་དོན་ལག་
བ ར་ ེད་ ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ ས། ཁོང་གིས་ ི་མ་འ གས་ ིར་ ་མ་མེད་པར་ ས་པ་ཤེས་ བ། ༡༠ ངེད་
ཅག་གིས་ གས་དགོངས་འདི་ལ་གཞིགས་ནས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ེན་པར་ འོ༎ ཁོང་གིས་ ་ ས་ཐེངས་གཅིག་
ལ་ཡར་ ལ་བ་ཙམ་ ིས་དམ་པར་འ ར་ངེས།
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༡༡ མཆོད་དཔོན་གཞན་ མས་ནི་ཡར་ལངས་ཏེ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང་། མཆོད་པ་རིགས་འ ་བ་
ཐེངས་མང་ ་ ལ་ ང་། མཆོད་ ས་དེས་ཉེས་པ་གཏན་ནས་སེལ་མི་ ས། ༡༢ འོན་ ང་། ཱ་ཤི་ཀས་གཏན་ ི་
ཉེས་པ་བཤགས་པའི་མཆོད་པ་ཐེངས་གཅིག་ ལ་བས། ་ཡི་གཡས་ ་བ གས་སོ༎ ༡༣ དེ་ནས་བ ང་། ཁོང་
ལ་བ ག་པའི་ད ་བོ་ མས་ཁོང་ཞབས་ ེགས་ ་ ར། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་མཆོད་པ་ཐེངས་གཅིག་

ལ་བས། དམ་པར་ ར་བའི་མི་ མས་ ས་གཏན་ ་ཡང་དག་པར་མཛད། ༡༥ དེ་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
ིས་ངེད་ཅག་ལ་བདེན་དཔང་ ས་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ་བཤད་ ོང་། ཇི་ ད་ ་ཞེ་

ན། ༡༦ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ཉིན་དེ་དག་གི་ ེས་ནས་བ ང་། བདག་གིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་ནི་
འདི་ ་ ེ། བདག་གིས་བདག་གི་ ིམས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ེང་ ་འཇོག་དགོས་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚའི་ནང་ འང་
འཇོག་དགོས་པ་དེའོ་ཞེས་ག ངས། ༡༧ དེའི་ ེས་ ་ཡང་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ཁོ་ཚའི་ཉེས་པ་དང་ནོར་
འ ལ་ཡིད་ལ་ག ང་བར་མི་ ་ཞེས་ག ངས་པ་དེའོ༎ ༡༨ ཉེས་པ་དེ་དག་ ་ཡངས་ ་བཏང་ཟིན་པས། ད་
ནས་བ ང་ཉེས་པའི་ཆེད་ ་མཆོད་པ་འ ལ་མི་དགོས་པ་ཡིན།

༡༩ ན་ ་ མ་པ། ངེད་ཅག་ནི་ཡེ་ འི་ ག་ལ་བ ེན་ནས་བག་ཕེབས་པའི་ངང་ཆེས་གནས་དམ་པར་
གས། ༢༠ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་གསར་ཞིང་གསོན་པའི་ལམ་ཞིག་ ེས་པ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཡོལ་བ་བ ད་དེ་

སོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོལ་བ་ནི་ཁོང་གི་ ་ ས་ཡིན། ༢༡ དེ་མིན་མཆོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་ ་ཡི་ ིམ་གཞི་
བ ངས་པར་མ་ཟད། ༢༢ ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ི་ནོངས་འ ོད་ལ་ ག་གཏོར་ཞིང་། ས་པོ་ལ་ ་གཙང་མས་

ས་མཛད་པས། སེམས་ མ་པར་དག་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོས་ ་ཡི་ ང་ ་འ ོ་དགོས་ལ། ༢༣ ངེད་
ཅག་གིས་ཁས་ ངས་པའི་རེ་ ོས་དེ་དམ་ ་བ ང་ནས་མི་འ ལ་བར་ ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་
ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་མཁན་དེར་ཡིད་ཆེས་ཆོག་པ་ཡིན། ༢༤ ད་ ང་ཕན་ ན་གཅེས་པར་བ ང་ནས་བ ེ་བ་
དང་ ན་པར་ ེད་དགོས་ལ། ་བ་བཟང་བོའི་ ོགས་ འང་བ ལ་དགོས། ༢༥ ངེད་ཅག་གིས་འ ་འཛམས་
མཚམས་འཇོག་པར་ལོབས་མི་ མས་དང་འ ་བར། འ ་འཛམས་མཚམས་འཇོག་མི་ ང་བར་མ་ཟད། ཕན་

ན་ལ་ ལ་མ་ ེད་དགོས། ཉིད་དེར་ ེབ་ལ་ཉེ་བ་ཤེས་པས་ ར་ལས་ ང་དེ་ ར་ ེད་དགོས།
༢༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་བཀའ་བདེན་པ་ ོགས་པའི་ ེས་ ། ད་ ང་ཤེས་བཞིན་ ་ཉེས་པ་

བསགས་ན། ཉེས་པ་བཤགས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་ཡོད་པར་མི་འ ར་བས། ༢༧ ག་ ག་འདར་འདར་ངང་
ཞལ་ ེ་དང་ད ་བོ་ མས་འཇོམས་ ེད་ ི་མེ་ ེ་ལ་ ག་པ་ལས་འོས་མེད་དོ༎ ༢༨ ་ཞིག་མོ་ཤེའི་ ིམས་དང་
འགལ་བ་ལ་མི་གཉིས་ནས་ག མ་ ི་དཔང་བོ་ཡོད་ན། ིང་ ེ་མི་བ ོམ་པར་གསོད་དགོས་པས། ༢༩ ་ཡི་ ས་
ལ་ ོག་བ ིས་ ས་ཏེ། ཁོང་ཉིད་དམ་པར་ ར་བའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ག་ལ་དམར་པར་བ ་བ་དང་། གས་ ེ་
བ ོལ་མཁན་ ི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ས་ ོད་ ས་ན། ོད་ཅག་གིས་སོམས་དང་། དེ་ལ་ཆད་པ་ཇི་
འ འི་ ི་མོ་ཞིག་འཕོག་པར་འ ར། ༣༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ཚས་ ་ཞིག་གིས། དཀའ་འདོན་ ེད་མིན་བདག་ལ་
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རག་ལས་པས། བདག་གིས་ལེ་ལན་འཁོར་ ་འ ག་ངེས་ཞེས་དང་། གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་
པར་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ཤེས་སོ༎ ༣༡ གཏན་གནས་ ་ཡི་ ག་ ་ ང་ན། ཇི་འ འི་འཇིགས་ ་ ང་བ་ལ།

༣༢ ོད་ཅག་གིས་འདས་པའི་ཉིན་མོ་ ེ། འོད་ ང་ཐོབ་ ེས་འ ག་ ོད་ཆེན་མོའི་ ོད་ ་དཀའ་ ག་
མང་པོ་ ངས་པའི་ ས་དེ་ ན་པར་ ིས། ༣༣ དེ་ ས་གཅིག་ནས་གཞན་ ིས་ ར་འདེབས་དང་དཀའ་ལས་ལ་
གཏད་དེ། ེད་མོའི་ ལ་ ་ ས་ནས་མི་ མས་ལ་ ད་མོར་ ་ ་བ ག་པ་དང་། ཡང་གཅིག་ནས་འདི་ འི་

ག་བ ལ་ ོང་བཞིན་པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ ོད་བ ག་གོ། ༣༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གིས་ གས་
ོག་གིས་བཅིངས་པ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་ ིམ་ནོར་འ ོག་ ང་བཟོད་པ་ ོམ་ ེ།

རང་ཉིད་ལ་དེ་ལས་ ག་པ་དང་གཏན་ ི་ ིམ་ནོར་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ཡོད། ༣༥ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ ོབས་
པ་དང་ ན་པའི་སེམས་དེ་འདོར་མི་ ང་ ེ། འདི་ ་ འི་སེམས་དང་ ན་ན་ ་དགའ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་
འ ར། ༣༦ ོད་ཅག་གིས་ཅིས་ ང་བཟོད་པ་བ ོམ་དགོས། ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ གས་དགོངས་ བ་ ེས་ཞལ་
བཞེས་འཐོབ་པར་འ ར། ༣༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་ ན་རིང་བོ་མི་འགོར་བར་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་ཕེབས་པར་
འ ར་ཏེ། ས་འ ངས་ ེད་མི་ ིད། ༣༨ ང་བདེན་ ོང་མཁན་༼ཞལ་ཆད་ ིང་བར་བདག་གི་ ང་བདེན་

ོང་མཁན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ནི་དད་སེམས་དབང་གིས་ཚ་ ོག་འཐོབ་པར་འ ར། གལ་ཏེ་ཁོ་ ི་བ ར་ ས་
ན། བདག་སེམས་ནས་ཁོ་ལ་དགའ་བར་མི་འ ར། ༣༩ ངེད་ཅག་ནི་ ིར་ ར་ཏེ་ ང་བར་འ ར་བའི་རིགས་དེ་
མིན་པར། དད་སེམས་ཡོད་པས་ མ་ཤེས་ ོབ་པར་འ ར་བ་དེའི་རིགས་ཡིན་ནོ༎

༡༡ དད་སེམས་ནི་རེ་བའི་དོན་ མས་ ིན་ ེད་དང་། མི་མངོན་པའི་དོན་ མས་ ི་ བ་ ེད་ཡིན།
༢ གནའ་མི་ མས་ལ་དད་སེམས་ཟེར་བ་འདིར་བ ེན་ནས་ཡིད་ ་འོང་བའི་བདེན་ གས་ཐོབ།

༣ ངེད་ཅག་གིས་དད་སེམས་ལས་འཇིག་ ེན་ ་ཚགས་ནི་ ་ཡི་ག ང་ལ་བ ེན་ནས་བཀོད་པ་ཤེས། དེ་
ར། གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་ ར་ ི་དངོས་པོ་ཞིག་ལས་ ང་བ་མིན།

༤ ཧ་བེལ་ ིས་དད་པར་བ ེན་ནས་ ་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། ་ཡིན་ ིས་ ལ་བའི་མཆོད་པ་ལས་
ག་པས། ང་བདེན་པ་ཞེས་པའི་དཔང་བོ་ ེ། ་ཡིས་ཁོའི་ལེགས་ ེས་ལ་བ ེན་ནས་བདེན་དཔང་ ས་པ་

དེ་ཐོབ། ཁོ་ཤི་ཟིན་ ང་ད་ ང་དད་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ར་བཞིན་གཏམ་ ེད་ ིན་ཡོད།
༥ ཧ་ནོག་ནི་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ཡར་ ངས་ཏེ་འཆི་བ་མི་ ོང་བར་ ས་པས། ས་ ང་ཁོ་རང་མ་

ེད་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ཁོ་རང་ཡར་ ངས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཡར་མ་ ངས་པའི་ ོན་
ནས་ ་ཁོ་ལ་ གས་ད ེས་པའི་བདེན་ གས་ཐོབ་བོ༎ ༦ མི་ལ་དད་སེམས་མེད་ན། ་དེ་ལ་ གས་ད ེས་པར་
མི་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ ང་ ་ ེབས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ཁོང་གིས་རང་
ཉིད་འཚལ་བའི་མི་ མས་ལ་ ་དགའ་བ ོལ་བར་ཡང་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༧ ནོ་ཨ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་མ་འོངས་པའི་དོན་ མས་བ ན་པས། མོས་
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ས་ ིས་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་ ་ཞིག་བཟོས་ནས་ཁོའི་ ིམ་མི་གང་བོར་ཐར་བ་ཐོབ་ ་བ ག དེའི་ ིར་ ས་
རབས་དེའི་ཉེས་པ་གཏན་འཁེལ་ ས་ཤིང་། ཁོ་རང་ལའང་དད་སེམས་ལས་ ང་བའི་ ང་བདེན་དེ་ཐོབ་བོ༎

༨ ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་ཞལ་འབོད་ཐོབ་པའི་ཚ་བཀའ་བཞིན་ ིར་ཐོན་པར་མ་ཟད། མ་
འོངས་པར་བགོ་ ལ་ ་འཐོབ་པའི་ ལ་དེར་ཆས། ིར་ཐོན་པའི་ ས་ ་ད་ ང་གང་ ་འ ོ་དགོས་པའང་
མི་ཤེས་པ་ཡིན། ༩ ཁོ་ནི་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་མ ོན་པོར་ ར་ཅིང་། ཞལ་
བཞེས་གཅིག་མ ན་ཐོབ་པའི་ཨི་ ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་བཞིན་ ་ ལ་གཞན་ནས་ ར་ནང་ ་བ ད། ༡༠ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོས་ ང་གཞི་བ ན་པའི་མཁར་ཏེ། ་ཡིས་བཀོད་ཅིང་གཉེར་བའི་མཁར་དེར་རེ་ཞིང་ ག་གོ། ༡༡ ཱ་
ར་རང་ཉིད་ནི་མངལ་འཁོར་བའི་ ས་འདས་ཟིན་ནའང་། དད་པའི་དབང་གིས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་མོས་རང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་མཁན་གང་དེར་ཡིད་ཆེས་ཆོག་པར་འདོད་པས་ཡིན། ༡༢ དེ་
བས། ཕལ་ཆེར་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་མི་ཞིག་ལ། ནམ་མཁའི་ ར་མ་བཞིན་ ངས་མང་ཞིང་། ་མཚའི་ ེ་མ་བཞིན་
བ ང་བར་མི་ ས་པའི་ ་ ད་ ང་།

༡༣ མི་འདི་དག་ནི་དད་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་ཤི་བ་ཡིན་པས་གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་མ་ཐོབ་ ང་།
ཐག་རིང་བོ་ནས་དེ་མཐོང་ཞིང་དགའ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བ ་བ་ ས་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ནི་འཇིག་ ེན་
འདིའི་མ ོན་པོ་དང་གནས་གཡར་བ་ཞིག་ ་ཁས་ ངས་སོ༎ ༡༤ འདི་ ར་ ་མཁན་ མས་ ིས་ ལ་ཞིག་
འཚལ་ ིན་པ་ ོགས་མོད། ༡༥ ཁོ་ཚས་རང་ཉིད་ ལ་བའི་ ིམ་དེ་ ན་པ་ཡིན་ན་ད་ ང་ ིར་ལོག་ཆོག་
གོ། ༡༦ ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚས་ཡིད་ ོན་ ེད་ས་ནི་དེ་ལས་ ང་ ག་པའི་ ལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་
ད ིངས་ན་ཡོད། དེ་བས། ་ནི་ཁོ་ཚའི་ ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ ང་ངོ་ཚར་མི་འཛན་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་
གིས་ཁོ་ཚ་ལ་མཁར་ཞིག་ ་ ིག་ ས་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༧ ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ས་ ། ཨི་སག་མཆོད་པར་ ལ་ཏོ༎ འདི་
ནི་ཞལ་བཞེས་དང་ ་ལེན་པར་དགའ་བ་དེ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ ་གཅིག་ ་ཡང་མཆོད་པར་ ལ། ༡༨ ་འདིའི་

ོར་བཤད་ན། ཨི་སག་ལས་ ེས་པ་ནི་ད་གཟོད་ ོད་ ི་ ེས་རབས་པ་ཡིན་ཞེས་ ོན་ཆད་ གས་སོ༎ ༡༩ ཁོས་
་ཡིས་མི་ མས་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་ བ་པར་འདོད་པ་དང་། ་དེ་འཆི་བ་ལས་ ོལ་ཏེ་ཁོ་ལ་

ཐོབ་ ང་ཡོད་ ིད། ༢༠ ཨི་སག་གིས་དད་སེམས་ལ་བ ེན་ནས་མ་འོངས་པའི་དོན་ མས་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སབ་
གཉིས་ལ་བ ན་ནས་ཤིས་པ་བ ལ་ཏོ༎ ༢༡ ཡ་ཀོབ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་འཆི་ཁར་ཨེ་སེབ་ ་
གཉིས་ལ་ཤིས་པ་བ ལ་བ་དང་། འཁར་བར་བ ེན་ནས་ ་ལ་ ག་ ས། ༢༢ ཨེ་སེབ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པའི་
དབང་གིས་འཆི་ཁར་ད ི་སི་རལ་བ་ མས་མ་འོངས་པར་ཨེ་ཇིབ་ནས་ཐོན་འོངས་པ་དང་། རང་གི་ ས་པ་
གང་ ་འཇོག་པའི་ ོར་ལ་ཁ་ཆེམས་བཞག

༢༣ མོ་ཤེ་ ེས་པ་ན་ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་ ་ ་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ ེ། ལ་པོའི་བཀའ་ལ་
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མ་ ག་པར་དད་སེམས་ ོ་ནས་ ་ག མ་ལ་བཀབ་བོ༎ ༢༤ མོ་ཤེ་ཆེར་ ེས་པ་ན་དད་སེམས་ ོ་ནས་ཨེ་ཇིབ་
ལ་པོའི་ ས་མོའི་ ་མ་ ས་པར། ༢༥ ཁོ་ནི་ ་ཡི་མི་སེར་ མས་དང་མཉམ་ ་ ག་བ ལ་ ོང་དགོས་ ང་།

འ ལ་ ི་ཉེས་པའི་ནང་གི་བདེ་བ་ལ་མི་ཆགས་པ་ཡིན། ༢༦ ཁོས་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་བ ས་ ོད་ཐེབས་པ་ནི་
ཨེ་ཇིབ་ ི་ནོར་ལས་ ག་པ་མཐོང་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་མ་འོངས་པའི་ ་དགའ་དེར་རེ་བ་ཡིན། ༢༧ ཁོ་
ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་ ལ་པོའི་ ོ་བ་ལ་མ་ ག་པར་ཨེ་ཇིབ་དང་ ལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོས་མཐོང་མི་ ས་
པ་དེ་མཐོང་བ་ ར་བཟོད་པ་ ོམ་པར་ ེད། ༢༨ ཁོ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་བ ོལ་ ོན་ ང་ཞིང་ ག་གཏོར་
བའི་ཆོ་ག་ ས། དེ་ནི་ ་ཐོག་མ་མེད་པར་ ེད་མཁན་དེ་ད ི་སི་སལ་བའི་མགོར་མི་འོངས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།

༢༩ ཁོ་ཚ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་མཚ་དམར་ལ་བ ལ་བ་ནི་ མ་སར་བ ོད་པ་དང་འ ་བར་ ར། ཨེ་
ཇིབ་པ་ མས་བ ལ་བར་ ོམ་པའི་ཚ་ ས་ ེར་ཏོ༎

༣༠ ད ི་སི་རལ་བ་ མས་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས། མཁར་ཡེ་ ་ཀོ་ཉིན་བ ན་ལ་བ ོར་བ་ན་མཁར་ ང་
འ ེལ་བར་ ར།

༣༡ ད་འཚང་མ་ ཱ་ཧབ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་ཞི་ཞིང་འཇམ་པའི་ ོ་ནས་ ་ ལ་བ་ནང་ ་བ ས་ཏེ།
ེས་ ་མི་འ ག་པའི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་འཆི་མ་དགོས་པ་ཡིན།

༣༢ ངས་ད་ ང་མང་ ་ ་དགོས་སམ། གལ་ཏེ་གིད་ཡོན་དང་། བ་རག་དང་། ཤིམ་སོན་དང་། ཡེབ་ཐང་
དང་། ད་བིད་དང་། ཤ་ ་ཨེལ་དང་། ང་ ོན་པ་ མས་ ི་གནས་ ལ་གཅིག་གཅིག་ཞིབ་ ་བཤད་ན། ས་
ཚད་ ིས་ ང་མི་ ང་ངོ་༎ ༣༣ ཁོ་ཚ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་ད ་བོའི་ ལ་ ེ་བ ལ། ང་བདེན་ ད། ཞལ་
བཞེས་ཐོབ། སེང་གེའི་ཁ་བཅད། ༣༤ མེ་ ེའི་ ག་པོའི་ གས་མེད་པར་ ས། ི་མ ང་གི་ ོ་དབལ་མེད་པར་

ས། གཉོམ་ ང་ མས་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར། ག ལ་ནས་དཔའ་འཛངས་མངོན། ི་བའི་དམག་ད ང་
བ ོག་པ་སོགས་མང་ ་ ས་ ོང་། ༣༥ ད་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་རང་གི་ཤི་བོ་ ར་གསོན་ཏེ་ ིར་ཐོབ་པ་དང་།
ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ ན་ལས་ ག་པའི་ ར་གསོན་འཐོབ་ཆེད། ཉེས་ཆད་བཟོད་དགོས་ ང་གནས་ བས་

ི་ཐར་བ་དོན་ ་མི་གཉེར་བར་མི་ ེད། ༣༦ ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་འ ་ ོད་དང་། ག་གིས་ བས་པ་དང་།
གས་ ོག་གིས་བཅིངས་པ་དང་། བཙན་ ་ཤོར་བ་སོགས་ ག་བ ལ་ ་ཚགས་ལ་བཟོད་ ོམ་ ེད། ༣༧ དེ་

དག་ ོས་བསད་པ་དང་། སོག་ལེས་ག བ་པ་དང་། ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་དང་། ིས་བསད་པ་དང་། ག་
དང་ར་མའི་ གས་པ་ ོན་ཏེ་གང་སར་ ོས་པ་དང་། ད ལ་ཕོངས་དང་། དཀའ་ ག་དང་། ག་བ ལ་ ་
ཚགས་ ོང་བར་ ེད། ༣༨ ཐང་ ོང་དང་། རི་མགོ་དང་། ག་ ག་དང་། ས་ ང་སོགས་ ོམ་པར་ ེད་པས།

ིར་འཇིག་ ེན་འདི་ནི་ཁོ་ཚར་ཡོད་པར་མི་འོས་སོ༎
༣༩ མི་འདི་དག་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས་ཡིད་ ་འོང་བའི་བདེན་དཔང་ཐོབ་ ང་། ཞལ་བཞེས་མ་ཐོབ་པ་

ཡིན། ༤༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་དེ་ལས་ཡིད་ ་འོང་བའི་དོན་ ་ ིག་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚ་ངེད་ཅག་
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དང་མཉམ་ ་མི་གནས་ན་ཡོངས་ ་དག་པར་མི་འ ར་བར་མཛད་པ་ཡིན༎

༡༢ ང་ཚ་ལ་ངེད་ཅག་ ིན་ ིས་བ མས་པ་ ་ འི་དཔང་བོ་འདི་འ འི་མང་ ་མཆིས་པས། ར་བོ་
་ཚགས་བོར་ཅིང་ངེད་ཅག་ལ་འ ད་ ་བའི་ཉེས་པ་ མས་དོར་ཏེ། བཟོད་པ་བ ོམ་བཞིན་ངེད་

ཅག་གི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་ལམ་དེའི་ ོགས་ ་ ག་པར་འོས་ལ། ༢ ང་ཚར་ཐོག་མཐའ་ ན་ ་དད་སེམས་
བ ོལ་མཁན་ཡེ་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་ཡང་འོས་སོ༎༼ཡང་ན། ཐོག་མཐའ་ ན་ ་བཀའ་བདེན་པ་འ བ་

་འ ག་མཁན་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པར་ཡང་འོས།༽ ཁོང་གིས་མ ན་ ་ཡོད་པའི་དགའ་ ིད་དེ་
མཐོང་ནས། བ ས་ ོད་ལ་མཐོང་ ང་དང་ ོང་ཤིང་གི་ ག་བ ལ་བ ན་ཞོར། ་ཡི་ ིའི་གཡས་ ་བ གས་
པ་ཡིན། ༣ ོད་ཅག་གི་ཡི་ཐང་མི་ཆད་ ིར། ཉེས་ཅན་ཚས་དེ་ ར་ཡ་ལན་ ད་ ང་ཅི་ མ་པར་གནས་པ་དེ་
ཡིད་ལ་ ན་པར་ ིས།

༤ ོད་ཅག་གིས་ ག་ཉེས་དང་ཕན་ ན་འཐབ་ ང་། ད་ ང་ ག་བ ར་རག་བར་ ་འགོག་ ོལ་ ས་
མ་ ོང་བ་ཡིན། ༥ ཡང་ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་རང་གི་ ་བཞིན་ ོང་ཞིང་། འདི་ ད་ ། ངའི་ ་ལགས། གཙ་
བོའི་བཀའ་ ོབ་ལ་མཐོང་ ང་ ་མི་ ང་། ཁོང་གིས་བཀའ་བ ོན་གནང་བའི་ ས་ འང་ཡི་ཐང་ཆད་མི་

ང་། ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཁོང་གིས་ ་ལ་གཅེས་ན། དེར་བཀའ་ ོབ་གནང་ལ་ ་ ་བ ིས་པ་ མས་
ལ་ ག་གིས་འ བ་པར་ ེད་ཅེས་ག ང་མཁན་དེ་བ ེད་སོང་ངམ། ༧ ོད་ཅག་གིས་བཟོད་ ོམ་ ེད་ ིན་པ་
འདི་དག་ནི། ་ཡིས་ ོད་ཚར་བཀའ་ ོབ་གནང་ཞིང་། ོད་ཅག་ ་བཞིན་ ོང་བ་ལགས་ཏེ། ཕས་ ་ལ་ ོབ་

ོན་མི་ ེད་པ་ཞིག་ ིད་དམ། ༨ ོབ་ ོན་ནི་ ་ ་ ར་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་དང་ ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།
ོད་ཅག་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་མཁན་མེད་ན་མནལ་ ་དང་། ཕའི་ ་མིན་པའི་ གས་ཡིན། ༩ ཡང་གཅིག་བཤད་

ན། ོན་ཆད་ ེད་མཁན་ཕ་ཡིས་ ོབ་ ོན་གནང་ ས་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ལ་བ ར་ ི་ ས་པ་ཡིན་པས།
ད་ནི་ མ་ཤེས་ ན་ ི་བདག་པོ་ཡབ་ ིས་བཀའ་ ོབ་གནང་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ག་ ་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་

་བཞིན་འཚ་དགོས་པ་མིན་ནམ། ༡༠ ེད་མཁན་ཕ་ མས་ ིས་ནི་འ ལ་ ི་འདོད་པ་ ར་ངེད་ཅག་ལ་ ོབ་
ོན་གནང་བ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཤེས་ ན་ ི་བདག་པོ་ཡབ་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་ནི། ངེད་

ཅག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེད་དང་ཁོང་གི་ ངས་གཙང་ལས་བགོས་ ལ་ཐོབ་ ་འ ག་ཆེད་ཡིན། ༡༡ ོབ་ ོན་ ེད་
ིན་པའི་ བས་ ་མི་ ིད་ཅིང་ཡིད་ ན་པའི་ ང་བ་ ེར་ཡང་། ེས་ ་དེ་བ ད་པའི་མི་ལ་ཞི་བདེའི་འ ས་
་ ེ། ང་བདེན་འཐོབ་པར་འ ར།

༡༢ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་མར་ད ངས་པའི་ལག་པ་དང་ ི་བར་ ར་བའི་ ང་བ་ཡར་འདེགས་རོགས།
༡༣ དེ་མིན་རང་གི་ ང་བའི་ཆེད་ ་ལམ་ ང་བོར་ཆོས་དང་། ཞ་བོ་ མས་ ི་ ང་བ་མི་འ ེལ་བར་མ་ཟད་

ག་བ ེད་འ ང་བར་འ ར། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་གཞན་དང་འཆམ་མ ན་ཡོང་བར་ ེག་དགོས་ལ། ངས་
གཙང་ལའང་ ེག་དགོས་ཏེ། ངས་གཙང་མེད་ན་ ་ཡང་གཙ་བོ་ལ་མཇལ་མི་ བ། ༡༥ དེ་མིན་གཟབ་གཟབ་
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ེད་དགོས་ཏེ། འགའ་ཞིག་གིས་ ་ཡི་བཀའ་ ིན་བོར་ཟིན་པས། ག་གི་ ་བ་ ས་ནས་ ོད་ཅག་ད ག་པར་
ེད་ ང་ ིད། དེའི་ ིར། མི་ མས་ལ་མི་གཙང་བས་གོས་པར་ ས་པས། ༡༦ ཨེ་ ཱེབ་དང་འ ་བར་ལོག་གཡེམ་

དང་། འཇིག་ ེན་ ོལ་ལ་ཆགས་པའི་དཔེ་འ ང་བར་འ ར། ཁོས་ཟ་མ་ ང་ཙམ་ ི་ཆེད་ ་རང་གི་ འི་
བགོས་ ལ་བཙངས་པ་ཡིན། ༡༧ ེས་ ་ཕས་ཤིས་པ་བ ལ་བ་དེ་ཐོབ་འདོད་ ང་གཞན་ ིས་དོར་ཏོ༎ ད་
ཆེན་པོས་ ས་ཤིང་ ་བ་ ས་ ང་ཕའི་སེམས་བ ར་མ་ བ་པ་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་ཡོད།

༡༨ ོད་ཅག་ནི་ ིར་ལག་པས་རེག་ཆོག་པའི་རིའི་གམ་ ་མ་འོངས་པ་ཡིན། རི་དེ་ན་མེ་ ེ་དང་། ིན་ནག་
དང་། ན་ནག་དང་། ང་དམར་དང་། ༡༩ ་ ང་དང་ག ང་བ ོད་པའི་ ་ཡོད་ཅིང་། ག ང་དེ་ཐོས་པའི་
མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་ག ང་མ་བ ོད་ཅིག་ཅེས་ ་བར་ ེད། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་རང་ལ་བབས་པའི་
བཀའ་དེ་ཐེག་མ་ བ་པས་ཡིན། བཀའ་གང་ཞེ་ན། འདི་ ད་ ། རི་འདིའི་གམ་ ་ ེབས་ན། རི་ གས་ཡིན་

ང་ ོས་གསད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན། ༢༡ མཐོང་ ང་དེ་ལ་འཇིགས་ ང་ཆེ་ ེ། ཐ་ན་མོ་ཤེས་
ང་ང་ཤིན་ ་ ག་ནས་འདར་ ང་ཞེས་ ས། ༢༢ ོད་ཅག་ནི་རི་བོ་ཙ་ཡོན་ ་ ེབས་པ་ཡིན། དེ་ནི་གཏན་

གནས་ ་ཡི་མཁར་ ོང་ ེ། ནམ་མཁའི་ཡེ་ ་ ་ལེམ་ཡིན་ལ་དེ་ ་ཕོ་ཉ་ ི་ ོང་མང་པོ་དང་། ༢༣ ནམ་མཁའི་
ཞིང་ཁམས་ན་མིང་ཡོད་པའི་ ་ཆེ་བ་ མས་ ི་ ིའི་འཚགས་གནས་དང་། ན་ལ་ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་ ་
དང་། ང་བདེན་ལེགས་པར་བ ངས་པའི་མི་ མས་ ི་ མ་ཤེས་བཅས་ཡོད་ལ། ༢༤ དེ་མིན་ཞལ་ཆད་གསར་
མའི་བར་བ་ཡེ་ ་དང་ཁོང་གིས་གཏོར་བའི་ ག་བཅས་ཡོད། ག་འདིའི་བ ོད་དོན་ནི་ཧེ་བེལ་ ི་ ག་གི་
བ ོད་དོན་ལས་ ང་ ག་པ་ཡིན་ནོ༎

༢༥ ོད་ཅག་གིས་ཅིས་ ང་གཟབ་གཟབ་ ེད་དགོས། ོད་ཅག་ལ་ག ང་བ ོད་མཁན་དེ་འདོར་མི་ ང་།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་ ེང་འདིར་ཉེན་བ ་གཏོང་མཁན་དེ་དག་དོར་ན་ཉེས་པ་དག་ལས་ཐར་ བ་མེད་པས།
ནམ་མཁའི་ཞིང་གི་ཉེན་བ ་དང་འགལ་ ང་ངམ། ༢༦ དེ་ ས་ཁོང་གི་ག ང་ ད་ ིས་ས་གཞི་འདར་བར་

ས་པ་དང་། ད་ ་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། བདག་གིས་ ར་ཡང་ས་གཞི་ཐེངས་གཅིག་ལ་འདར་ ་འ ག་པར་
མ་ཟད། ནམ་མཁའ་ཡང་འདར་ ་འ ག་གོ་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་། ༢༧ ར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་ཅེས་པའི་
དོན་ནི། འདར་བར་ ར་བ་ མས་ཏེ་བཀོད་པའི་དངོས་པོ་ མས་ ལ་ཞིང་། འདར་བར་མ་ ར་བ་ མས་

ག་ ་གནས་པར་ ་ཞེས་ ོན་པ་ཡིན། ༢༨ དེ་བས། ངེད་ཅག་ལ་འདར་བར་མ་ ར་བའི་ ལ་ ེ་ཐོབ་པས་
གས་ ེ་ཆེ་ ་དགོས་ཤིང་། ་ཡི་མོས་པ་བཞིན། ག་བསམ་ མ་དག་དང་མོས་ ས་ ན་པའི་སེམས་ ིས་ ་

ལ་བ ེན་བ ར་ འོ༎ ༢༩ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གི་ ་ནི་མེ་ ེ་དམར་བོའོ༎

༡༣ ོད་ཅག་གིས་ ན་ ་ཕན་ ན་དབར་ལ་ ན་ ་གཅེས་པའི་སེམས་དགོས། ༢ གཅེས་སེམས་དང་
བཅས་ཏེ་མ ོན་པོར་ ེ་ལེན་ ེད་དགོས་པ་བ ེད་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་མ ོན་པོར་

ེ་ལེན་ ེད་མཁན་ཞིག་གིས་ཤེས་མེད་ཚར་མེད་ངང་ཕོ་ཉར་ ེ་ལེན་ ས་པ་ཡིན། ༣ རང་ཉིད་ ང་བཙན་ ་
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ཤོར་ཟིན་པ་ ར་བཙན་ ་ཤོར་བ་ མས་ ན་དགོས་ལ། དཀའ་ ག་དང་འ ད་པ་ མས་ ང་ ན་དགོས་ཏེ།
ོད་ཅག་རང་ཉིད་ ང་ཤ་ལས་ བ་པའི་ ང་བོ་འདིའི་ནང་ ་གནས་པ་ཤེས་པར་ ིས། ༤ གཉེན་ ིག་ལ་མི་

རེ་རེས་བ ི་བ ར་ ེད་དགོས་ལ། མལ་ ི་ཡང་མི་གཙང་བར་བཟོས་མི་ཆོག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་མེད་ལོག་
པར་ ོད་མཁན་ མས་ལ་ ་ཡིས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་འ ར། ༥ ོད་ཅག་འདོད་པ་དང་ ་ནོར་ལ་ཧམ་སེམས་
ཆེ་མི་ ང་བར། རང་ལ་ཅི་ཡོད་པ་དེས་ཚམ་དགོས་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་གཙ་བོས་འདི་ ད་ །
བདག་གིས་ ོད་བ ར་མི་ ིད་ལ། འདོར་ཡང་མི་ ིད་ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༦ དེ་བས་ ོད་ཅག་གིས་ ིང་ ོབས་
ཆེན་པོས། འདི་ ད་ ། གཙ་བོས་ང་ལ་ ོགས་དན་མཛད་པས་ང་ ག་མི་ ིད་དེ། མིས་ང་ལ་ཅི་ ་ ས་ཞེས་
ཤོད་ཅིག

༧ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ ིད་ཅིང་ ོད་ཅག་ལ་ ་ཡི་བཀའ་བ གས་པའི་མི་དེ། ོད་ཅག་གིས་ཡིད་ལ་
བ ང་ཞིང་དེ་དག་གི་དད་སེམས་ ོབ་ ོང་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་མི་ལ་ཕན་ཇི་ ར་བཏགས་
པའི་འ ས་ ་ལ་སེམས་ཞིབ་མོས་ ོས།

༨ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁ་སང་ནས་དེ་རིང་། ས་དང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་ ་འ ག་གོ། ༩ ོད་
ཅག་ ོབ་ ོན་མི་མ ན་པ་ ་ཚགས་ ི་ ེས་ ་ གས་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་སེམས་ནི་ གས་ ེ་ལ་
བ ེན་ནས་བ ན་པོར་གནས་ན་བཟང་། ཟས་ལ་བ ེན་དགོས་པ་མ་ཡིན། བཟའ་བ ང་ལ་མགོ་འཁོར་བ་
ཚར་ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་ཐོབ་མ་ ོང་བ་ཡིན། ༡༠ ངེད་ཅག་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ ེང་གི་མཆོད་ ས་
ནི་ ར་མཆོག་གི་ལས་གཉེར་བ་ མས་ ིས་བཟའ་མི་ཆོག་ ེ། ༡༡ ིར་ ོ་ གས་ ི་ ག་ནི་མཆོད་དཔོན་ ིས་
གནས་དམ་པར་ ེར་ཏེ་ ག་བཤགས་ ི་མཆོད་པར་འ ལ་བ་དང་། ོ་ གས་ ི་ཤ་ནི་ ར་ ི་ ི་རོལ་ནས་
མེར་འ ལ་བ་ཡིན། ༡༢ དེ་བས། ཡེ་ ་ཡང་མཁར་ ི་ ི་ཏོལ་ནས་ ོངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ག་གིས་མི་སེར་ མས་
དམ་པར་མཛད་པ་ཡིན། ༡༣ དེ་ ར། ངེད་ཅག་ ང་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་སོང་ ེ་ཁོང་གི་ ེས་ ་ གས་ནས། ཁོང་
ལ་བ ས་བཅོས་གང་ཐེབས་པ་དེ་ ང་བར་ ། ༡༤ ིར་འདི་ན་ངེད་ཅག་ལ་གཏན་ ་ ོད་སའི་མཁར་ཞིག་
མེད་པས། མ་འོངས་པའི་མཁར་དེ་འཚལ་དགོས། ༡༥ ངེད་ཅག་གིས་ཡེ་ ་ལ་བ ེན་ནས། ན་ ་བ ོད་ཚག་
གི་མཆོད་པ་ ་ལ་ད ལ་བར་འོས་ཏེ། འདི་ནི་གཙ་བོའི་མཚན་ཁས་ལེན་པའི་མ ་ཡིས་བསགས་པའི་འ ས་

་ཡིན། ༡༦ ཡིན་ནའང་། ངེད་ཅག་གིས་ལས་བཟང་བོ་ བ་པ་དང་ཞལ་འདེབས་འ ལ་བ་སོགས་བ ེད་མི་
ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ ་ འི་མཆོད་པ་ནི་ ་ཡིས་ད ེས་བཞེས་གནང་བ་ཡིན།

༡༧ ོད་ཅག་གིས་ ོ་ཚ་འ ེན་མཁན་དེའི་ཁ་ལ་མཉན་དགོས་ཤིང་དེའི་ ེས་ ་ གས་དགོས་པ་ཡིན། མ་
འོངས་པའི་ ིས་ ོད་ ེད་དགོས་མི་དེ་དང་འ ་བར། ོད་ཅག་གི་སེམས་ལ་ནམ་ ན་ ལ་ ག་འདེབས་ ིན་
ཡོད། ོད་ཅག་གིས་ཁོས་ ིས་ ོད་ ེད་ཚ་དགའ་ ོ་ལས་ ོ་བ་ཡོད་ ་འ ག་མི་ ང་། གལ་ཏེ་ ོ་བར་ ར་ན་

ོད་ཅག་ལ་ཕན་ཁེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཡིན།
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༡༨ ོད་ཅག་གི་ངའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ ོ་ལ་ ི་མ་མེད་
པར་འདོད་ཅིང་། ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ ང་བོའི་ལམ་ ་བ ོད་པར་འདོད། ༡༩ ང་ ོད་ཅག་གི་གམ་ལ་ ར་ ་

ེབ་ ིར། ོད་ཅག་གིས་ ར་ལས་ ང་ངའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག
༢༠ ཞི་བདེ་བ ོལ་མཁན་ ་ ེ། གཏན་ ི་ཞལ་ཆད་ ག་ལ་བ ེན་མཁན་ནམ། ག་ འི་ ི་བོ་ཆེན་པོའམ།

ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་འ ག་པའི་ ་ཡིས། ༢༡ ོད་ཅག་ལ་ ་བ་བཟང་བོ་
ཐམས་ཅད་འ བ་ ་བ ག་ ེ། ོད་ཚར་ཁོང་གི་དགོངས་དོན་ལག་བ ར་ ེད་ ་འ ག་རོགས། དེ་མིན་ཡེ་

་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོང་ཉིད་གང་ལ་ད ེས་པ་དེ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ནས་ལག་ ་བ ར་བར་ཤོག གཟི་
བ ིད་ ས་གཏན་ ་ཁོང་ལ་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན།

༢༢ ན་ ་ མ་པ། ངས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ ས་པ་འདི་ལ་བ ེན་ནས། ོད་ཅག་གི་ངའི་ཁ་ཏའི་ཚག་
ལ་ཉོན་ཅིག

༢༣ ངེད་ཅག་གི་ ན་ ་ཏི་མོ་ཐེ ་ ོད་ ོལ་བཏང་ཟིན་པ་ ོད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་ཡོད་པས། ཁོ་རང་ ར་
་ ེབས་ན། ང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཚར་བ ་ ་འོང་བས།

༢༤ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ཚར་ ེ་ ིད་ ེད་མཁན་ མས་དང་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་
ཤིག ཨི་ཏ་ལི་ནས་འོངས་པ་ མས་ ིས་ ང་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ འོ༎

༢༥ གས་ ེ་ ོད་ཅག་དང་ནམ་ཡང་མི་འ ལ་བར་ཤོག ཨ་མེན༎ ༎
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༡ ་དང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་པོར་ ར་བའི་ཡ་ཀོབ་ངས་ ོགས་དང་ ོགས་ ་འཐོར་བའི་
རིགས་ ེ་བ ་གཉིས་པོའི་མི་ མས་ལ་ཁམས་བདེ་ ། ༢ ངའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཚར་ཉམས་ཚད་ལེན་

མཁན་མང་ ་ ང་ན། དེ་ནི་དགའ་ ིད་ཅིག་ ་བ ོམ་དགོས། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་
ནི་ཚད་བགམ་ཐེངས་མང་ ས་པའི་ ེས་ ། ད་གཟོད་བཟོད་བ ན་དང་ ན་པར་འ ར་བ་ཤེས་པར་ ིས།
༤ འོན་ ང་། བཟོད་བ ན་ཡང་ ལ་ཁ་ཞིག་ ་བ ི་དགོས་ཏེ། དེས་ ོད་ཅག་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་དང་། ཡང་
དག་པ་དང་། ཅི་ཡང་མི་ཆད་པར་ ་ངེས།

༥ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ཤེས་རབ་ ིས་ད ལ་བར་ ར་ན། མི་ མས་ལ་ ིན་ བས་ ན་ མ་ཚགས་པ་གནང་
ཞིང་ ིགས་དམོད་མི་མཛད་པའི་ ་ལ་ ས་དང་། གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ོལ་བར་ ེད། ༦ དེ་ ས་དད་སེམས་ལ་
བ ེན་ནས་ ་དགོས། དོགས་པ་ ་ཙམ་ཡང་ཡོད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོགས་པ་དང་བཅས་པའི་མི་དེ་ནི་

་མཚའི་ ོང་གི་ ་ བས་བཞིན་ ང་གིས་ ་འོག་བ ེ་བར་འ ར། ༧ འདི་ ་ འི་མི་ལ་གཙ་བོ་ལས་ཅི་ཡང་
ཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད་དོ༎ ༨ ོ་ ེ་གཉིས་ ་གནས་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཆ་མཚན་ན། ཁོ་རང་གང་ ་སོང་བའི་ལམ་
དེར་བ ན་པར་མི་ ས།

༩ ན་ ་དམན་པ་ མས་མཐོ་ ་འཕགས་ན། དགའ་ཞིང་ ིད་པར་འོས། ༡༠ འ ོར་བ་ ན་པ་ མས་
དམན་པར་ ར་ནའང་དེ་ ར་རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ང་གི་མེ་ཏོག་དང་འ ་བར་ཡལ་དགོས་པ་ཡིན།
༡༡ ཉི་མ་ཤར་ཅིང་ཚ་ ང་ག ག་པ་ན། ་ ེམ་ཞིང་མེ་ཏོག་ཐོར་ནས་མཛས་པ་ཡལ་འ ོ་བ་ཡིན། འ ོར་བ་

ན་པའི་མི་ཆ་མཚན་ནའང་། ཁོས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་ནམ་ཞིག་དེ་ ར་ ད་འ ོའོ༎
༡༢ ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་དང་ ་ལེན་པའི་མི་དེར་བསོད་ནམས་དང་ ན་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་

ཚད་བགམ་ ས་པའི་ ེས་ ་ཚ་ ོག་གི་ཅོད་པན་འཐོབ་པར་འ ར། འདི་ནི་གཙ་བོས་ཁོང་ལ་དགའ་བའི་མིར་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༣ ཉམས་ཚད་ལ་འ ད་པའི་ ས་ ། ་ཡིས་ངའི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་གོ་ཞེས་བཤད་མི་ ང་། ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ངན་ ིས་ ་ཡི་ཉམས་ཚད་ལེན་མི་ ས་ལ། ཁོང་གིས་ ང་མིའི་ཉམས་ཚད་ལ་མི་བ ག་གོ། ༡༤ འོན་

ང་། མི་རེ་རེའི་ཉམས་ཚད་ལ་བ ག་པ་ནི། རང་གི་འདོད་པས་བ ས་པ་ཡིན། ༡༥ འདོད་པ་མངལ་ ་ མ་པ་
ན་ཉེས་པ་ ེ་ཞིང་། ཉེས་པ་ཆེར་ ེས་ན་འཆི་བ་འ ང་བ་ཡིན།

༡༦ ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ནོར་མི་ ང་། ༡༧ གནང་ ིན་བཟང་བོ་དང་ཡང་དག་པ་ མས་ནི་
ེང་ནས་ ང་བ་ཡིན། འོད་ཟེར་ ན་ ི་མངའ་བདག་ ེ་ཡབ་ལས་ ང་ཞིང་། ཁོང་ནི་ཅི་ཡང་མ་བ ར་ལ་
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བ ར་བའི་ ིབ་མ་ཙམ་ཡང་མི་འ ག་ ེ། ༡༨ ཁོང་གིས་རང་གི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ། བདེན་པའི་བཀའ་
ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་ ེས་ ་བ ག་པ་དང་། ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་གིས་བཀོད་པའི་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ལས་
གསར་ ་ ིན་པའི་འ ས་ ་དང་འ ་བར་མཛད།

༡༩ ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་སོ༎ འོན་ ང་། ོད་ཅག་མི་རེ་རེས་
མ ོགས་པོར་ཉོན། ངག་ནས་ ་བ་དང་སེམས་ནས་ ོ་བ་ལ་དལ་དགོས་སོ། ༢༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་ ོ་བས་ ་
ཡི་ གས་འདོད་བཞིན་ ང་བདེན་མི་འ བ་པ་ཡིན། ༢༡ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དང་

ག་མར་ ས་པའི་ངན་ མས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། ཞི་བའི་སེམས་ཉར་ཞིང་ ད་ལ་གོམས་པའི་བཀའ་དེ་དང་
་ལོངས་དང་། དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ མ་ཤེས་ ོབ་པའི་བཀའ་ཡིན་ནོ༎

༢༢ ོད་ཅག་གིས་བཀའ་ལག་ ་བ ར་བ་ལས་མཉན་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་ ེ། དེ་ནི་རང་མགོ་རང་གིས་
གཡོགས་པ་ཡིན། ༢༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བཀའ་ལ་མཉན་པ་ལས་ལག་བ ར་མི་ ེད་མཁན་ མས་ནི། མེ་ལོང་
ནང་གི་རང་གི་གདོང་ལ་ ་བ་བཞིན་ ། ༢༤ མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཕར་སོང་ ེས་རང་གི་ངོ་གདོང་བ ེད་འ ོ་
བ་ཡིན། ༢༥ འོན་ ང་། ་ཞིག་གིས་ ལ་ ་ ང་བ་དང་རང་དབང་འཐོབ་པར་ ེད་པའི་བཀའ་ ིམས་ལ་

ན་ ་ཞིབ་ ་ ེདཅིང་བ ི་ ང་ ེད་ན། བཀའ་ལ་ཉན་མ་ཐག་བ ེད་པ་མིན་པར་དངོས་ ་དེ་ ར་བ བས་
པས། ཁོས་ བ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་པར་འ ར་ངེས་སོ༎

༢༦ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་དད་སེམས་ མ་དག་ཡིན་པར་ ོམ་ནས། རང་གི་ ེ་ལ་ཚད་མི་འཛན་པ་
ནི་རང་སེམས་རང་གིས་བ ས་པ་ཡིན་པས། མི་འདིའི་རིགས་ ི་དད་སེམས་ མས་ནི་ ན་མ་ཡིན། ༢༧ ་ ེ་
ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ ི་ ང་ ། ངས་ཤིང་གཙང་ལ་ ི་མས་མ་གོས་པའི་དད་སེམས་ མ་དག་ནི་གང་ཡིན་ཞེ་
ན། དེ་ནི་དཀའ་ ག་གི་ ོད་ ་གནས་པའི་ ་ ག་དང་ གས་ས་མ་ མས་ལ་ ་ ོང་དང་། རང་ཉིད་ལ་
འཇིག་ ེན་པའི་མི་གཙང་བ་འགོ་ ་མི་འ ག་མཁན་དེ་ མས་ཡིན་ནོ༎

༢ ངའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཚས་ངེད་ཅག་གི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་
སེམས་ ེད་ན། མི་གཞན་ལ་ ོགས་རིས་འཛན་མི་ ང་ངོ་། ༢ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གསེར་ ི་སོར་ག བ་

ོན་ཞིང་ ་བ་ཡག་པོ་ ོན་ནས་ ོད་ཅག་གི་འ ་ཁང་ ་འ ལ་བ་དང་། ཡང་གཞན་ད ལ་བོ་ཞིག་གིས་ ་
བ་མི་མཛས་པ་ཞིག་ ོན་ནས་ནང་ ་འ ལ་ན། ༣ ོད་ཅག་གིས་ ་ཡག་པོ་ ོན་མཁན་དེར་མཐོང་ཆེན་ ས་
ནས། འ ག་ ེགས་བཟང་བོ་འདིར་ ོད་ཅིག་དང་། གཞན་ད ལ་བོ་དེ་ལ། ོད་དེར་འ ེང་ ེ་ ོད་ཅིག་གམ།
ངའི་འ ག་ ེགས་ ི་འོག་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བར་འ ར། ༤ འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ ོགས་རིས་དང་བཅས་
ཏེ་ད ད་འཇོག་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངན་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་མི་ལ་བ ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༥ ངའི་ ིང་ཉེ་བའི་

ན་ ་ མ་པ། ཉོན་ཅིག ་ཡིས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ད ལ་བོ་ མས་བདམས་ནས། ཁོ་ཚར་དད་སེམས་ཆ་
ནས་འ ོར་ ག་ ན་པར་མཛད་པ་དང་། ཁོང་ལ་དགའ་བའི་མི་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ ལ་ ེ་ཐོབ་པར་
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མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༦ ོད་ཅག་གིས་དེ་ལས་ ོག་ ེ་ད ལ་བོ་ མས་ལ་བ ས་བཅོས་ ས། ག་པོ་ མས་
ིས་ ོར་ཚར་ བ་ཚད་དང་། ོད་ཅག་ ིམས་རར་ ིད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ༧ དེ་དག་གིས་ ོད་ཚས་བ ར་བའི་

༼བ ར་བ། ཡང་ན་དེ་ ར་འབོད་པ།༽མཚན་ལ་ ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།
༨ ཞལ་ཆད་ ི་ ེང་ ། གཞན་ལ་རང་ ར་གཅེས་དགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ོད་ཅག་གིས་མཆོག་ ་ ར་

བའི་ ིམས་ གས་འདི་བ ང་ ས་ན་བཟང་ངོ་༎ ༩ འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ི་ ལ་ལ་བ ས་ནས་མིར་
ད ད་འཇོག་ ས་ན་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཡིན་ལ། ིམས་ལས་ ིམས་དང་འགལ་བར་བ ི་བ་ཡིན། ༡༠ ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ིམས་ གས་ཆ་ཚང་བར་བ ི་མཁན་ མས་ནི། ིམས་ ི་ཚན་པ་གཅིག་དང་འགལ་ན་དེ་ནི་ཚན་
པ་ཡོངས་དང་འགལ་བ་ཡིན། ༡༡ ིར་ལོག་པར་གཡེམ་མི་ཆོག་ག ང་མཁན་དེས་མི་ཡང་གསད་མི་ཆོག་ཅེས་
ག ངས་ཡོད་པས། ོད་ ིས་ལོག་གཡེམ་མ་ ས་ ང་མི་བསད་ན་དེ་ཡང་ ིམས་དང་འགལ་བར་བ ི་བ་ཡིན།

༡༢ མིའི་རང་དབང་ནི་བཀའ་ ིམས་ལས་ ང་པས། ོད་ མས་ ིས་ ང་རང་གི་ ་བ ོད་དང་ ོད་ལམ་
ནི་བཀའ་ ིམས་བཞིན་ ་ ་འོས་སོ༎ ༡༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ལ་ ིང་ ེ་མི་བ ེད་མཁན་ཚར་ཡང་ ིང་ ེ་མེད་
པའི་ཞལ་ ེ་འཕོག་པར་འ ར། ིང་ ེ་ནི་ཞལ་ ེ་ལས་ ག་པ་ཡིན་ནོ༎

༡༤ ངའི་ ན་ ་ མ་པ། ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་ ས་ ང་། ོད་པ་བཟང་བོ་ཞིག་མེད་
ན་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡོད། དད་སེམས་འདིས་ཁོ་རང་ ོབ་ བ་བམ། ༡༥ ན་ འམ་ ིང་མོ་གང་ ང་ཞིག་གི་ ས་
གཅེར་ ར་ ས་ཤིང་། ངེས་པར་མཁོ་བའི་བཟའ་བ ང་ཅི་ཡང་མེད་པར་བ ད་ཡོད་པ་ལ། ༡༦ ོད་ཅག་གི་

ོད་ནས་ ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ། བདེ་བར་སོང་ཤིག ོད་ཅག་གི་ ས་ ོ་ཞིང་ ོ་བ་འ ང་བར་ཤོག་ཅེས་ ས་ཏེ།
ཁོ་ཚའི་ ས་ལ་ཅི་མཁོ་བ་དེ་མ་ ིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡོད། ༡༧ དེ་ ར། དད་སེམས་ལ་ ོད་བཟང་མེད་ན་དེ་
ནི་ཤི་བོའོ༎

༡༨ འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ལ་དད་སེམས་ཡོད་ཅིང་། ང་ལ་ ོད་བཟང་ཡོད་ཟེར། ོད་ ིས་
ོད་ ི་ ོད་བཟང་མེད་པའི་དད་སེམས་དེ་ང་ལ་ ོན་དང་། ངས་རང་གི་ ོད་བཟང་ལ་བ ེན་ནས་ངའི་དད་

སེམས་ ོད་ལ་བ ན་པར་ ། ༡༩ ོད་ནི་ ་གཅིག་ལས་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ན། ོད་ ི་ཡིད་ཆེས་ནི་བཟང་ངོ་༎
གདོན་འ ེས་ ང་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ང་ཁོ་ནི་ ག་པ་ཡིན།

༢༠ ིང་བོ་མེད་པའི་མི་ལགས། ོད་ ིས་ ོད་བཟང་མེད་པའི་དད་སེམས་ནི་ཤི་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་འདོད་
དམ། ༢༡ ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་རང་གི་ ་ཨི་སག་མཆོད་པར་ ལ་བས། ོད་བཟང་ལ་བ ེན་
ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༢ དེ་ལ་གཞིགས་ན། དད་སེམས་དང་ཁོའི་ ོད་བཟང་ནི་མཉམ་ ་
འ ོ་བ་ཡིན་ལ། དད་སེམས་ནི་ ོད་བཟང་ལ་བ ེན་ནས་ཡོངས་ ་འ བ་པ་ཤེས་ བ། ༢༣ འདིས་ཞལ་ཆད་

ི་ ེང་ ། ཨབ་ར་ཧམ་ ་ལ་དད་སེམས་ཡོད་པས། འདི་ནི་ཁོའི་ ང་བདེན་ ་བ ི་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་པ་དེ་
མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན་ལ། ཁོར་ཡང་ ་ཡི་ ོགས་པོ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། ༢༤ དེ་ལ་གཞིགས་ན། མིར་ ང་བདེན་
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པ་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ ོད་བཟང་ལ་བ ས་པ་ལས། དད་སེམས་ཁོ་ནར་བ ས་པ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་ ས། ༢༥ ད་
འཚང་མ་ ཱ་ཧབ་ ིས་བང་ཆེན་པ་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་འ ོ་ ་བ ག་པ་དེ་ཡང་

ོར་བར་བ ེན་ནས་ ང་བདེན་ ་ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ༢༦ ས་པོ་ལ་སེམས་མེད་ན་དེ་ནི་ཤི་བོ་དང་། དད་
སེམས་ལ་ ོར་བ་མེད་ན་དེ་ཡང་ཤི་བོའོ༎

༣ ན་ ་ མ་པ། མི་མང་པོ་ ོབ་དཔོན་ ་འ ར་མི་ ང་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་ལ་གཞན་ལས་ ང་
ག་པར་ལེགས་ཉེས་ད ོད་པར་ ེད། ༢ ིར་ངེད་ཅག་ལ་ ་བ་མང་པོའི་ ོགས་ནས་ནོར་བ་ཡོད་ ང་།

ད་ཆའི་ཆ་ན་ནོར་བ་མེད་ན། མི་དེ་ནི་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ལ། རང་གི་ ས་པོ་ཡོངས་ ་ག ན་ ས་པ་
ཡིན། ༣ ངེད་ཅག་གིས་ འི་ཁ་ནང་ ་ བ་བཞག་ན། དེ་འ ལ་ ས་ཤིང་ ས་པོ་ཡོངས་ ་ཁ་ལོ་བ ར་ ས་
པ་ཡིན། ༤ ོས་དང་། ་ནི་ཤིན་ ་ཆེ་ཞིང་ ང་ཆེན་པོས་འདེད་པར་ ེད་ ང་། མདེལ་ ང་ ་ཞིག་གིས་

ང་འདོད་པ་ ར་ཁ་ལོ་བ ར་ བ། ༥ དེ་ ར། ེ་ནི་ ས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤིན་ ་ ང་ཡང་ ད་ཆ་ཆེན་པོ་
བཤད་པ་ཡིན། ོས་དང་། མེས་ཆེས་ ང་བས་ནགས་ཚལ་ཆེས་ཆེན་པོ་འབར་ ་འ ག་ བ་པ་ཡིན། ༦ ེ་ནི་
མེ་ ེ། ངེད་ཅག་གི་ ས་པོའི་ ོད་ནས་ ེ་ནི་ ག་ཉེས་ ི་འཇིག་ ེན་ཞིག་ཡིན་པས། ས་མི་གཙང་བར་ ེད་
ཅིང་ཚ་ ོག་གི་འཁོར་ལོ་འབར་བར་ ེད། དེ་མིན་མེ་ ེ་འདི་ནི་ད ལ་བ་ནས་ ར་བ་ཡིན། ༧ གཅན་གཟན་
དང་། འདབ་ཆགས་དང་། ོག་ ར་དང་། ་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ིར་ག ལ་བར་ ས་ལ་བ ལ་ ང་ཟིན།
༨ ཡིན་ནའང་། ེ་ནི་འ ལ་བར་མི་ ས་ཏེ། ན་ཆད་ ་མེད་པའི་དངོས་པོ་ངན་པ་དང་། མི་གསོད་པར་ ེད་
པའི་ ག་ ངས་ ིས་ཁེངས་པ་ཞིག ༩ ངེད་ཅག་གི་ ེ་ཡིས་གཙ་བོ་འམ་ཡབ་ ་ ར་བ་དེ་ལ་བ ོད་པ་ ས་
ཆོག་ལ། ེ་ཡིས་ ་ཡི་ག གས་ ་བཟོས་པ་དེར་དམོད་པ་ ས་ཆོག ༡༠ བ ོད་པ་དང་དམོད་པ་ནི་ཁ་གཅིག་
ལས་ ང་བ་ཡིན། ངའི་ ན་ ་ མ་པ། འདི་ནི་འོས་པ་ཞིག་གོ། ༡༡ ་མིག་གཅིག་ལས་མངར་བ་དང་ཁ་བའི་

་གཉིས་འ ང་ ིད་དམ། ༡༢ ན་ ་ མ་པ། སེ་ཡབ་ཤིང་ལས་ཁ་ ར་བོའི་འ ས་ ་ ེ་ ིད་དམ། ན་ཤིང་
ལས་སེ་ཡབ་ ི་འ ས་ ་འ ང་ ིད་དམ། ་ ་ལས་ ་མངར་མོ་འ ང་མི་ ིད།

༡༣ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ ་ཞིག་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད་དམ། དེས་ཤེས་རབ་ ི་ཞི་ ལ་ལས་ ོད་
པ་བཟང་བོ་ ོན་ཅིག ༡༤ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ ག་ ་ ར་བའི་ ག་དོག་དང་ ོག་འཛང་ཡོད་ན་རང་
བ ོད་ ས་མི་ཆོག་ལ། ན་ལ་བ ེན་ནས་བདེན་དོན་ཡང་བཀག་མི་ཆོག ༡༥ འདི་ ་ འི་ཤེས་རབ་ནི་ནམ་
མཁའི་ཞང་ནས་འོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་འདོད་པ། གདོན་འ ེ་སོགས་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན།
༡༦ གང་ན་ ག་དོག་དང་ ོག་འཛང་ཡོད་ན། དེ་ ་ཟིང་འ ག་དང་ ་ངན་ ་ཚགས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༧ ནམ་
མཁའི་ཞིང་ནས་འོང་བའི་ཤེས་རབ་ ིས་ཐོག་མར་ ངས་གཙང་དང་། དེ་ནས་ཞི་བདེ་དང་། ཞི་ ལ་བག་ཡོད་
དང་། ིང་ ེས་ཁེངས་པ་དང་། བཟང་གི་འ ས་ ་མང་ ་ཐོགས་པ་དང་། ོགས་རིས་མེད་པ་དང་། ན་མ་
མེད་པ་སོགས་ ོན་པར་མ་ཟད། ༡༨ མི་ མས་ཞི་བདེར་བ ར་མཁན་ནི། ཞི་བདེས་བཏབ་པའི་ ང་བདེན་ ི་
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༤ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ི་འཐབ་འཛང་དང་འ ག་ ོད་ནི་གང་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནམ། ོད་ཅག་གི་ ས་
པོའི་ནང་གི་འ ག་འཛང་གི་འདོད་པ་ལས་ ང་བ་མིན་ནམ། ༢ ོད་ཅག་ལ་ཧམ་སེམས་ཆེ་ཡང་ཐོབ་

པར་དཀའ། ོད་ཅག་གིས་གསོད་ཅིང་ ག་དོག་ ེད་ལ། འ ག་ ོད་འཐབ་འཛང་ ས་ ང་ཐོབ་པར་དཀའ།
ོད་ཅག་ལ་ཐོབ་པར་དཀའ་བ་ནི། ོད་ཅག་གིས་མ་ ས་པའི་ ེན་ཡིན། ༣ ོད་ཅག་གིས་ ས་ ང་མི་ཐོབ་

པ་ནི། ཅིའི་ ིར་ཞིས་ན། ན་ ོང་ངན་པས་ ོ་ནས་ ས་པ་ ེ། ོད་ཅག་གི་ ོན་མོའི་ ོད་ ་ ད་ཟོས་ ་
གཏོང་བ་དེའོ༎ ༤ ལོག་པར་གཡེམ་པ་༼མ་ཡིག་ ། འ ོན་མ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ོད་ཅག་གིས། འཇིག་ ེན་
དང་མ ན་པར་ ས་ན་ ་ད ་ ་བ ང་བ་མི་ཤེས་སམ། དེ་བས། འཇིག་ ེན་དང་མ ན་པར་ ེད་པ་ནི་ ་
ད ་ ་བ ང་བ་ཡིན། ༥ ཡང་ན་ཁོང་གིས་ངེད་ མས་ ི་ནང་ལ་བ གས་པར་གནང་བའི་ གས་ཉིད་དེ་

ང་སེམས་ལ་ད ར་མཛད་དོ་ཞེས་ག ང་རབ་ནང་ག ང་པ་དེ་ ིང་པོ་མེད་པར་འདོད་དམ། ༦ འོན་ ང་།
ཁོང་གིས་དེ་ལས་མང་བའི་ གས་ ེ་གནང་ ིན་མཛད་པས། ཞལ་ཆད་ ། ་ཡིས་ང་ ལ་ཅན་བཀག་འགོག་
དང་། ེམ་ ང་ ེད་མཁན་ལ་ གས་ ེ་གནང་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༧ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་ ་ཡི་ ེས་ ་ གས་ཏེ།
གདོན་འ ེ་འགོག་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། གདོན་འ ེ་ ོད་ཅག་དང་ ལ་ནས་འ ོས་པར་འ ར། ༨ ོད་ཅག་

་དང་ཉེ་བར་བ ད་ན། ་ ོད་ཅག་དང་ཉེ་བར་བ ད་པར་འ ར། ཉེས་པ་དང་ ན་པའི་མི་ མ་པ། ོད་
ཅག་གི་ལག་པ་གཙང་བར་ ིས། ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་ ་ ར་བའི་མི་ མ་པ། ོད་ཅག་གི་སེམས་གཙང་བར་

ིས། ༩ ོད་ཅག་གིས་ ག་བ ལ་དང་ ོ་ ག་གི་དབང་ ་ ར་ནས་ ་འབོད་ ས་ཏེ། དགའ་ ིད་ ོ་ ག་
དང་དགའ་ ོ་ ག་བ ལ་ ་བ ར་དགོས། ༡༠ གཙ་བོའི་ ང་ ་རང་ཉིད་ ེམ་ ང་ ོས་དང་། གཙ་བོས་ ོད་
ཅག་ཡར་འཕགས་ ་འ ག་ངེས།

༡༡ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ ོན་བ ོད་ ་མི་ ང་། ་ཞིག་གིས་ ན་ ་ལ་ ོན་བ ོད་
དང་ ན་ ་ ེང་བཏབ་ན། དེ་ནི་ ིམས་ལ་ ོན་བ ོད་དང་ ིམས་ལ་ ེང་བཏབ་པ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་

ིམས་ལ་ ེང་བཏབ་ན་ ིམས་བ ིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མིའི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་ ེད་དོ༎ ༡༢ ིམས་འ གས་
མཁན་དང་མིའི་ལེགས་ཉེས་ད ོད་མཁན་གཅིག་ལས་མི་འ ག་ལ། དེ་ནི་གཞན་ ོབ་ ས་ལ་མེད་པར་ཡང་

ེད་ ས་པ་དེ་ཡིན་པས། ོད་ནི་ ་ཡིན། གཞན་ལ་ ེང་འདེབས་ ས་པ་འདི་ཅི།
༡༣ ེ་མ། ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། དེ་རིང་ངམ་སང་ཉིན་ངེད་ཅག་མཁར་ག་གེ་མོ་ཞིག་ ་སོང་ ེ། དེ་ ་

ལོ་གཅིག་ལ་ཚང་ལས་གཉེར་ནས་ཁེ་བཟང་ལེན་ཞེས་ཟེར། ༡༤ ང་མོར་བཤད་ན། སང་ཉིན་ཅི་འ ང་བ་ ོད་
ཅག་གིས་མི་ཤེས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གི་ཚ་ ོག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ིར་ ོད་ཅག་ནི་ ིན་པ་ མ་ ་ཞིག་ ེ།

ང་ཙམ་ལས་མི་འགོར་བར་མེད་པར་འ ར་ངེས། ༡༥ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་ གས་
མོས་ ང་ན། ངེད་ཅག་འཚ་ཆོག་ལ། ་བ་འདི་དང་ ་བ་དེ་བ བ་ཆོག་ཅེས་ལས་གཞན་བཤད་མི་ཆོག ༡༦ ད་
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་ ོད་ཅག་གིས་ ོ་ཧམ་ཆེན་པོས་རང་བ ོད་ ེད་ ིན་མཆིས་མོད། འདི་ ར་རང་བ ོད་ ེད་པ་ནི་ངན་ཡིན་
ནོ༎ ༡༧ གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ་བ་བཟང་བོ་ཤེས་ནས། དེ་ བ་པར་མི་ ེད་ན་འདི་ནི་ཁོའི་ཉེས་པའོ༎

༥ ེ་མ། ོད་ཅག་འ ོར་ ག་ ན་པའི་མི་ མས་ནི་ ་ཞིང་འོ་དོད་ ེད་པར་འོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་
ཅག་གི་ ེང་ ་ ག་བ ལ་འབབ་པར་འ ར། ༢ ོད་ཅག་གི་ ་ནོར་འཇིག་ཅིང་ ་བ་འ ་ཡིས་བཟའ་

བར་འ ར། ༣ ོད་ཅག་གི་གསེར་ད ལ་ལ་གཡའ་ཆགས་པར་འ ར། གཡའ་ཆགས་པ་དེས་ ོད་ཅག་གི་མ་
ང་བ་ ོན་པ་ཡིན་ལ། མེས་ ེག་པ་བཞིན་ ོད་ཅག་གི་ཤ་བཟའ་བར་འ ར་ཡང་འ ར་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་

བ ལ་བའི་ཐ་མར་ ་ནོར་བསགས་པ་ལས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་སོ༎ ༤ ལས་ཀ་བ་དག་གིས་ ོད་ཅག་གི་ལོ་ཏོག་
བ ས་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ་ཕོགས་ཆད་ ་བ ག ་ཕོགས་འདིས་ ད་འབོད་ ེད་ལ། ོན་ ད་
མཁན་ མས་ ི་ ག་ ས་ད ང་ཚགས་ ན་ ི་གཙ་བོའི་ ན་ལམ་ ་ གས་ཟིན། ༥ ོད་ཅག་གིས་འཇིག་

ེན་འདིར་བདེ་ ིད་ལོངས་ ་ ད་ཅིང་གསོལ་ ོན་ལ་རོལ་ཏེ། གསོད་པའི་ཉིན་མོའི་ཆེད་ ་རང་གི་སེམས་
ངན་ལང་ ་ཐོངས་ཤིག ༦ ོད་ཅག་གིས་ ང་བདེན་པ་ལ་ཉེས་པ་བཀལ་ནས་ཁོང་ཉིད་བ ོངས་པས། ཁོང་
གིས་ ང་ ོད་ཅག་འགོག་པར་མ་ ས་པ་ཡིན།

༧ ན་ ་ མ་པ། གཙ་བོ་མ་ཕེབས་པའི་བར་ ་ ོད་ཅག་གིས་བཟོད་དགོས། ོས་དང་། སོ་ནམ་པས་ས་
ཞིང་ལས་རིན་ཐང་ ལ་བའི་ལོ་ཏོག་བ ་ཆེད། ོན་དང་ད ིད་ ི་ཆར་འབབ་པའི་བར་ ་ངང་ ག་ ས།
༨ ོད་ཅག་གིས་ ང་བཟོད་པ་ ོམ་ཞིང་། ོད་ཅག་གི་སེམས་བ ན་པར་ ་ངེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་
ཕེབས་པའི་ཉིན་མོ་ ེབ་ལ་ཉེའོ༎ ༩ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ལེ་བདའ་མ་ ེད་ཅིག དེ་ ར་

ས་ན་ཉེས་ཆད་འཕོག་པར་འ ར། ོས་དང་། ཞལ་ ེ་གཅོད་མཁན་ ི་གཙ་བོ་ ོ་ཁར་འ ེང་འ ག ༡༠ ན་
་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ཆད་གཙ་བོའི་མཚན་གོང་ ་བ ར་ཏེ་གཏམ་ ེད་མཁན་ ི་ ང་ ོན་པ་
མས་ནི། ག་བ ལ་ཐེག་ཅིང་བཟོད་བ ན་ ས་པའི་མིག་དཔེར་ ངས་ཤིག ༡༡ ོན་ཆད་བཟོད་བ ན་

དང་ ན་པའི་མི་ མས་ལ། ངེད་ཅག་གིས་བསོད་ནམས་ ན་པ་ཞེས་འབོད་དོ༎ ོད་ཅག་གིས་ཡོབ་ ི་བཟོད་
བ ན་ཐོས་ཡོད་ལ་གཙ་བོས་ཁོང་ལ་ཅི་གནང་བའང་ཤེས་ཡོད། འདི་ལས་གཙ་བོ་ནི་ ིང་ ེས་ཁེངས་ཤིང་

མས་སེམས་དང་ ན་པ་ཤེས་ བ།
༡༢ ན་ ་ མ་པ། ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་མནའ་བ ལ་མི་ ང་བ་དེ་ཡིན། གནམ་དཔང་ ་བ གས་ནས་

མནའ་བ ལ་མི་ ང་ལ། ས་གཞི་དཔང་ ་བ གས་ནས་ ང་མནའ་བ ལ་མི་ ང་ ེ། ཅི་ ར་ཡང་མནའ་
བ ལ་མི་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ད་ཆ་བཤད་ ས་ཡིན་ན་ཡིན་དང་། མིན་ན་མིན་ཞེས་ཤོད་ཅིག དེ་ ར་ ས་
ན་ཞལ་ ེའི་འོག་ ་འ ོ་མི་དགོས་པ་ཡིན།

༡༣ ོད་ཅག་གིས་ ོད་ན་ ག་བ ལ་ཅན་ཡོད་ན་གསོལ་བ་ཐོབས། དགའ་ ིད་དང་ ན་པ་ཡོད་ན་
བ ོད་པ་ ལ། ༡༤ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ནད་པ་ཡོད་ན། ཆོས་ཚགས་ ི་ ན་པོ་ མས་བོས་ཤིག ཁོ་ཚས་གཙ་
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བོའི་མཚན་གོང་ ་བ ར་ཏེ་ ག་ མ་ ིས་ གས་ནས་དེའི་ཆེད་ ་གསོལ་བ་བཏབ་ཆོག ༡༥ དད་སེམས་ལས་
ང་བའི་གསོལ་འདེབས་ ིས་ནད་པ་དེ་ ོབ་ ས་པས། གཙ་བོས་དེ་ཡར་ལངས་ ་འ ག་གོ། དེས་ཉེས་པ་

བསགས་ནའང་ ་ཡངས་ ་གཏོང་བར་འ ར། ༡༦ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ ོན་ངོས་ལེན་དང་།
ཕན་ ན་ ི་ཚབ་ ་ ་བ་ ས་ན་ ོད་ཅག་སོས་ ་འ ག་ངེས། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་
པའི་ གས་ལ་ ས་པ་ཆེན་པོ་དང་ ན། ༡༧ ཨེ་ལི་ ཱ་ནི་ངེད་ཅག་དང་འ ་བར་རང་ག་བའི་མི་ཞིག་ཡིན།
ཁོས་གསོལ་བ་ ག་ ་བཏབ་ ེ་ཆར་མི་འབེབ་པར་ ས་པས། ལོ་ག མ་དང་ ་བ་ ག་གི་རིང་ས་ལ་ཆར་མ་
བབས་པ་ཡིན། ༡༨ ཡང་ཁོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཆར་བབས་པ་དང་ས་ནས་ལོ་
ཏོག་ ང་འ ངས།

༡༩ ངའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ་ཞིག་བདེན་པའི་བཀའ་ལ་ ོངས་པར་ ར་བ་ལ། ་ཞིག་
གིས་ཁོ་རང་ ིར་བ ར་ན། ༢༠ མི་དེས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཉེས་ཅན་ཞིག་མགོ་འཁོར་བའི་ལམ་ནས་ ིར་
བ ོར་ན། མི་དེ་འཆི་བ་ལས་བ བས་པ་དང་། མི་དེའི་ཉེས་པ་མང་པོའང་བསལ་བའི་ ་ ་འ ར་བར་ཤེས་
འོས་སོ༎ ༎



པེ་ ོས་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ།

༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་པ་པེ་ ོས། ལ་པོན་ ་དང་། ག་ལད་ ཱ་དང་། ཀ་པ་དོག་ ཱ་དང་། ཨ་སི་ ཱ་དང་།
བི་ཐིན་ ཱ་ན་སོགས་ ་འཐོར་ཞིང་གནས་གཡར་ནས་ཡོད་པ་ ེ། ༢ ཡབ་ ་ཡི་ ་མོ་ནས་མ ེན་པ་ ར་

བདམས་ཤིང་། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གཙང་བར་མཛད་པས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་དབང་ ་ ར་བ་དང་། ད་
ང་ཁོང་གི་ ་ ག་གིས་དམ་པར་མཛད་པའི་མི་ མས་ལ་ཡི་གེ་འདི་ ིས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་དང་

ཞི་བདེ་མང་ནས་མང་ ་ཐོབ་པར་ཤོག
༣ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་ ་ལ་བ ོད་པ་འཐོབ་པར་ཤོག ཁོང་གིས་ ར་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་

དང་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ ་བ ག་པ་ལ་བ ེན་ནས། ངེད་ཅག་ ར་ ེས་ ་བ ག་ཅིང་
ངེད་ཅག་ལ་ ོབས་དང་ ན་པའི་རེ་ ོས་ཡོད་པ་དང་། ༤ འཇིག་པར་མི་ ས་ལ་ནོག་པར་མི་ ས་པ། ད་
པར་ཡང་མི་འ ར་བའི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ོད་ཚར་བཞག་ཡོད་པའི་ ལ་ནོར་ཐོབ་ ་བ ག ༥ དད་
སེམས་དབང་གིས་ ་ཡི་མ ་ ས་ ིས་ བ་པའི་ ོད་ཅག་ལ་ ་ ིག་བ ིས་ཤིང་། ལ་བའི་མཐའ་མར་
མངོན་པར་འ ར་བའི་ ོག་ ོབ་ ི་ཐར་བ་ཐོབ། ༦ དེའི་ ིར། ོད་ཅག་ལ་དགའ་ ོ་དང་ ན་པ་ཡིན། འོན་

ང་ད་ ར་གནས་ བས་ཙམ་ལ་སེམས་ ག་ ་བ ག་ ེ། ༧ ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ ོང་ ་བ ག་པ་ཡིན།
དེ་ནི་མེས་ ང་ཡང་འཇིག་པར་འ ར་བའི་གསེར་ལས་ ང་ ་ཆེ་བའོ༎ ནམ་ཞིག་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོན་པའི་ཚ་
ན་བ ོད་པ་དང་། གཟི་བ ིད་དང་། བ ི་བ ར་འཐོབ་པ་ཡིན། ༨ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་མ་ ོང་ཡང་
ཁོང་ལ་དགའ་བ་ཡིན། ད་ ་ ར་བཞིན་མཐོང་མི་ ས་ ང་ཁོང་ཉིད་ལ་དད་སེམས་ ས་པས་བ ོད་ལས་
འདས་ཤིང་གཟི་འོད་ ིས་ཁེངས་པའི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ ས་ཡོད། ༩ དེ་མིན་ ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་ ི་འ ས་

་ ེ། མ་ཤེས་ལ་ཐར་བ་ཐོབ་པར་འ ར་རོ༎ ༡༠ ཐར་བ་འདིའི་ ོར་བ ོད་ན། ོད་ཅག་ལ་ གས་ ེ་འཐོབ་
པར་འ ར་ཞེས་ ོན་ལ་བཤད་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ཐོག་མ་ནས་འདི་བཙལ་ཅིང་ད ད་པ་ ེ། ༡༡ ཁོ་
ཚའི་སེམས་ ་ཡོད་པའི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ཉིད་ལ་ད ད་ཡོད་པས། ོན་ནས་ ཱ་ཤི་ཀ་ ག་དང་འ ད་ཅིང་།

ེས་ནས་ ར་གཟི་བ ིད་འཐོབ་པའི་ ལ་དང་། དེ་ ས་ནམ་ཞིག་དང་ཇི་འ འི་ ས་ཤིག་ཡིན་པ་བདེན་
དཔང་ ས་ཡོད། ༡༢ ཁོ་ཚ་ལ་ ོ་ ེད་ཐོབ་ ེས། ཁོ་ཚས་འཆད་ ིན་པའི་དོན་ མས་ནི་རང་གི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་
པར། ོད་ཅག་གི་དོན་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མངགས་པའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་
ལ་བ ེན་ཏེ་ ོད་ཚར་འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ ིས་ད་ ་དོན་འདི་དག་ ོད་ཚར་བ གས་པ་ཡིན་ལ། ཕོ་
ཉས་ ང་དོན་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ ་ད ོད་པར་འདོད་དོ༎

༡༣ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་སེམས་ག ན་ཞིང་༼མ་ཡིག་ ། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ི་ ་རགས་ཆོངས་ཤིག་
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ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ནན་ ིས་རང་ཉིད་བ ང་ ེ། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ ོན་པའི་ཚ་ ོད་ཚར་བ མས་འོངས་པའི་
གས་ ེ་ལ་ ོ་ ེ་གཅིག་གིས་རེ་ ོས་ ོས་ཤིག ༡༤ བཀའི་ ེས་ ་ གས་པའི་ ་དང་ ་མོ་ མ་པ། ོན་

ཆད་ ོངས་པའི་དབང་ ་ ར་བའི་ ས་དང་འ ་བར་འདོད་པ་རང་ཡན་ ་མི་གཏོང་རོགས། ༡༥ ོད་ཅག་
ཞལ་འབོད་མཛད་མཁན་དེ་ནི་ ངས་ཤིང་གཙང་བས། ོད་ཅག་གིས་ ་བ་ཅི་དང་ཅི་ ེད་ ང་ ངས་ཤིང་
གཙང་དགོས། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ིས་ ེང་ ། ོད་ཅག་ ངས་ཤིང་གཙང་དགོས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། བདག་ནི་ ངས་ཤིང་གཙང་བའོ་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༡༧ ོད་ཅག་གིས་མིར་ད ོད་པ་ལ་ ོགས་རིས་མེད་
ཅིང་། མི་རེ་རེའི་ ོད་པ་ ར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་གཙ་བོ་ཡབ་ ་བ ས་ཏེ། མོས་ ས་ ི་སེམས་བ ང་ནས་

ོད་ཅག་གིས་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་གཡར་བའི་ཉི་མ་འ ོལ་བར་ འོ༎ ༡༨ ོད་ཅག་ ས་པའམ། མེས་པོ་
ནས་བ ད་པའི་ ོད་ཅག་གི་ ིང་བོ་མེད་པའི་ ོད་པ་དེ་འདོར་ ེད་ནི། འཇིག་པར་འ ར་བའི་གསེར་ད ལ་
སོགས་དངོས་པོ་གཞན་ཅི་ཡང་མིན་པར། ༡༩ ར་རིའི་ ི་མ་མེད་ཅིང་ནག་ནོག་གི་ ོན་ ིས་མ་གོས་པའི་ ་

འི་ ག་ ་ འི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བ ེན་ནས་དོར་བ་ཤེས་པར་ ིས། ༢༠ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་འཇིག་ ེན་
མ་བཀོད་པའི་ ་རོལ་ནས་ ་ཡིས་ཐོག་མར་མ ེན་ཡོད་པ་ཡིན་མོད། བ ལ་བའི་ཐ་མ་འདིར་ད་གཟོད་ ོད་
ཅག་ལ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། ༢༡ ོད་ཅག་ ང་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ཁོང་ཉིད་ ོངས་པ་ལས་ ར་གསོན་ཞིང་།
ཁོང་ལ་གཟི་བ ིད་བ ལ་བའི་ ་ལ་དད་དེ། ོད་ཅག་གི་དད་སེམས་དང་རེ་ ོས་ཐམས་ཅད་ ་རག་ལས་
པར་ ས།

༢༢ ོད་ཅག་བདེན་དོན་ ི་ ེས་ ་ གས་ཏེ་རང་སེམས་གཙང་བར་ ས་པས། ན་ འི་བ ེ་བ་ལ་ ན་
མི་འ ེས་པར་ཕན་ ན་ལ་སེམས་ནས་༼སེམས་ནས་ཞེས་པ་ལ་དཔེ་ཆ་ ིང་བར། ངས་གཙང་གི་སེམས་ནས་
ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དངོས་ ་བ ེ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༢༣ ོད་ཅག་ ར་ ེས་པ་ནི་འཇིག་པར་འ ར་བའི་ས་བོན་ལས་

ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་པ་མེད་པའི་ས་བོན་ནམ། ་ཡི་ ོབས་དང་ ན་ཞིང་ ག་ ་གནས་པའི་བཀའ་
ལས་ ང་བ་ཡིན། ༢༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཤ་ ག་གིས་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ་དང་འ ་ལ། དེའི་མཛས་པ་ནི་ ་
མགོའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ༎ ་བ མ་པར་འ ར་ལ་མེ་ཏོག་ ང་ ིད་པར་འ ར། ༢༥ ཡིན་ནའང་། གཙ་བོའི་
བཀའ་ཁོ་ན་ནི་ ག་ ་གནས་པ་ཡིན། ོད་ཅག་ལ་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་ནི་བཀའ་འདི་ཡིན་ནོ༎

༢ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་ངན་༼ཡང་ན། ངན་ ག༽དང་གཡོ་ ། དེ་མིན་ ལ་འཆོས་དང་། ག་དོག་
དང་། ར་འདེབས་ ི་གཏམ་ཐམས་ཅད་དོར་ཏེ། ༢ ེས་མ་ཐག་པའི་ ས་པས་མའི་འོ་མར་ ེག་པ་

བཞིན། ངས་ཤིང་གཙང་བའི་ གས་ཉིད་ ི་འོ་མར་ ེག་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་ ོད་ཅག་རིམ་ ིས་ཆེར་ ེས་
ནས་མཐར་ ོབ་པར་འ ར། ༣ ོད་ཅག་གིས་གཙ་བོའི་ གས་ ེ་ ི་ ོ་བ་ ངས་ན་དེ་ ར་ ེད་པར་འ ར་
རོ༎ ༤ གཙ་བོ་ནི་ ོ་གསོན་པོ་ཞིག་ ེ། གཞན་ ིས་དོར་ཡང་ ་ཡིས་བདམས་ཤིང་ ་ཆེ་བར་བ ིས། ༥ ོད་
ཅག་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ེབས་ན་ཡང་ ོ་གསོན་པོ་ཞིག་དང་འ ་བས། གས་ཉིད་ ི་ཕོ་ ང་བ ན་པའི་ ་ ་
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འ ར་བ་དང་། ངས་གཙང་གི་མཆོད་དཔོན་ ་ ར་ནས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ད་དེ་ ་ལ་ད ེས་པའི་མཆོད་པ་
འ ལ་མཁན་ ་འ ར་རོ༎ ༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་བདམས་ཤིང་ ་ཆེ་བར་
མཛད་པའི་ཁང་པའི་ ར་ ོ་དེ་ཙ་ཡོན་ ་བཞག་ཡོད། དེ་ལ་དད་སེམས་ ེད་མཁན་ མས་གནོངས་པར་མི་
འ ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ༧ དེ་བས། ཁོང་ནི་ ོད་ཅག་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་ཚར་མཚན་ན་ ་ཆེ་བ་དང་། དད་
སེམས་མེད་མཁན་ཚའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། བཟོ་བས་དོར་བའི་ ོ་དེ་ཁང་པའི་ ར་ ི་ ོ་དང་པོར་བཞག་ཡོད།
༨ ཡང་འདི་ ད་ ། འ ེད་ ོ་དང་མི་ མས་འ ེལ་བར་ ེད་པའི་ཕ་བོང་ ་ ར་ཡོད་ཅེས་ག ངས་ཡོད། ཁོ་
ཚ་ ེས་ ་མ་ གས་པས་བཀའ་ལས་འ ེལ་བ་ཡིན།༼ཡང་ན། ཁོ་ཚ་འ ེལ་དོན་ནི་བཀའི་ ེས་ ་མ་ གས་
པས་ཡིན།༽ ཁོ་ཚ་འདི་ ར་འ ེལ་བ་ཡང་ ་མོ་ནས་གཏན་འཁེལ་ ས་ཡོད། ༩ ོད་ཅག་ཁོ་ན་ནི་བདམས་
ཟིན་པའི་རིགས་ ད་དང་། ེ་བོའི་མཆོད་དཔོན་དང་། ངས་གཙང་གི་ ལ་ཁམས་དང་། ་ལ་གཏོགས་པའི་

་འབངས་ཡིན་པས། ོད་ཚ་ ན་པས་ ིར་ ངས་ཤིང་ ད་མཚར་བའི་འོད་ ི་ལམ་ ་འ ག་མཁན་དེའི་
ོད་བཟང་ ོད་ཚར་བ ག་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༠ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ ་འབངས་ ་མི་བ ི་མོད། ད་ ་ ོད་

ཅག་ ་ཡི་ ་འབངས་ ་ ར་འ ག ོན་ཆད་ ོད་ཚར་ ིང་ ེ་མ་ཐོབ་ ང་། ད་ ་ ིང་ ེ་ཐོབ་འ ག
༡༡ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཅག་ནི་མ ོན་པོ་དང་གནས་གཡར་བ་ཡིན། ངས་ ོད་ཚར། ས་

པོའི་འདོད་པ་དོར་ཅིག་ཅེས་ཁ་ཏ་ ེད་དོ༎ འདོད་པ་འདི་དང་ མ་ཤེས་གཉིས་ལ་འ ག་ ོད་འ ང་བ་ཡིན།
༡༢ ོད་ཅག་ ི་མིའི་ ོད་ ་ ོད་མཁན་ མས་ ིས་ ོད་པ་ ང་བོར་བ ིས་ཤིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་
ལ་ངན་ ེད་དོ་ཞེས་ ར་བ་འདེབས་མཁན་ཚས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ལམ་བཟང་བོ་མཐོང་བས། ོག་ད ོད་ ེད་
པའི་༼གཟིགས་ ོང་གནང་བའི་༽ཉིན་མོར་ ་ལ་གཟི་བ ིད་དབང་བར་ ་དགོས།

༡༣ ོད་ཅག་གཙ་བོའི་ ེན་ ིས་ལམ་ གས་ཐམས་ཅད་དང་བ ན་དགོས། གོང་ ་གནས་པའི་ ེ་བོའམ།
༡༤ ེ་བོས་ངན་པར་ཆད་པ་དང་བཟང་བོར་ ་དགའ་བ ོལ་ ིར་མངགས་ ོན་པོ་ མས་དང་བ ན་དགོས།
༡༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་ གས་དགོངས་ནི་ ོད་ཚར་ལས་བཟང་བོ་བ བ་ ་འ ག་པ་དེ་ཡིན་པས། ན་
ཞིང་ ོངས་པའི་མི་ མས་ ི་ཁ་བཅད་ཆོག་གོ། ༡༦ ོད་ཅག་ནི་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ཡང་། རང་དབང་ལ་
བ ེན་ནས་ ག་༼ཡང་ན། ངན་ ག༽ ིབ་མི་ ང་ ེ། ནམ་ཡང་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས། ༡༧ ཅིས་ ང་མི་
གཞན་ལ་བ ི་བ ར་དང་ཆོས་ཚགས་ ི་ ན་ ་ལ་ ིང་བ ེ་དགོས། ་ལ་མོས་ ས་དང་ ེ་བོ་ལ་བ ི་བ ར་

་དགོས།
༡༨ ོད་ཅག་གཡོག་པོར་ ར་བ་ མས་ ིས་ ་བ་ཅི་བ བ་ ང་མོས་ ས་ ི་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་བདག་

པོར་བ ན་དགོས། ཞི་ ལ་བག་ཡོད་ཅན་ལ་བ ན་དགོས་པར་མ་ཟད། ངན་པར་ཡང་བ ན་དགོས། ༡༩ གལ་
ཏེ་ ་ཞིག་གིས་སེམས་ནས་ ་དང་མི་མ ན་པ་མེད་ན། མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་གི་ ག་བ ལ་ཡང་བཟོད་པར་འདོད་
ན། འདི་ནི་གཅེས་ ་ ང་བ་ཞིག་གོ། ༢༠ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་པའི་དབང་གིས་བ ང་བ་དེ་
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བཟོད་ན། དེ་ལ་བ ོད་པར་ ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། འོན་ ང་། ོད་ཅག་གིས་ ་བ་བཟང་བོ་བ བ་ ེ་ ག་
དང་འ ད་པ་དེ་བཟོད་ ས་ན། འདི་ནི་ ་ཡི་གཟིགས་ངོར་གཅེས་ ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ༢༡ ོད་ཅག་ཞལ་
འབོད་ ེད་དོན་ཡང་འདི་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། ཱ་ཤི་ཀས་ ང་ ོད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ག་ ངས་ཤིང་། ོད་
ཅག་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་བོ་ཞིག་བཞག་ ེ། ོད་ཅག་ཁོང་གི་ཞབས་ ེས་ ་ ེག་ ་བ ག ༢༢ ཁོང་གིས་ཉེས་
པ་བསགས་མེད་ལ། ཞལ་ནས་ ང་གཡོ་ འི་གཏམ་ག ང་མ་ ོང་། ༢༣ ཁོང་ལ་ ིགས་དམོད་ ས་ ང་ལན་
མི་ ོག་ལ། ག་ལ་ ར་ཡང་འཇིགས་ ལ་བའི་ག ང་མི་བ ོད་པར། རང་ཉིད་མི་ལ་ ང་བདེན་ ི་ཞལ་ ེ་
གཅོད་པའི་གཙ་བོ་ལ་ ད། ༢༤ ཁོང་ཉིད་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཀལ་ནས་ ་དངོས་ ་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ ར་ ་
བཞེས། དེ་ ར་ངེད་ཅག་ཉེས་པ་ལས་འཆི་དགོས་ ང་ ང་བདེན་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་ ་བ ག ཁོང་ཉིད་ ག་
གིས་ ས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ངེད་ཅག་སོས་པར་ ར། ༢༥ ོད་ཅག་ ོན་ཆད་མགོ་འཁོར་བའི་ ག་དང་འ ་
ཡང་། ད་ ་ ོད་ཅག་གི་ མ་ཤེས་ ི་ ི་བོའི་འོག་ ་བ ག།

༣ ོད་ཅག་ ང་མར་ ར་བ་ མས་རང་གི་ ོ་ག་དང་བ ན་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། དད་སེམས་མེད་
པའི་ ོ་གས་ ང་བཀའ་ལ་མི་མཉན་ཡང་། ང་མའི་ ན་ ོད་ ིས་དེ་ལ་རིམ་ ིས་འ ར་བ་གཏོང་

ངེས། ༢ དེ་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ན་ ོད་གཙང་མ་དང་མོས་ ས་ ི་སེམས་ལ་བ ས་ནས་འ ང་བ་ཡིན། ༣ ོད་
ཅག་གིས་ ་བ ེ་བ་དང་གསེར་ ི་ ན་ཆ་འདོགས་པ། ་བ་ཡག་པོ་ ོན་པ་སོགས་ ིའི་ ན་ཆ་གཙ་བོ་འཛན་
མི་ ང་ ེ། ༤ ནང་གི་གཏན་ ི་ཞི་འཇམ་དང་ཞི་བའི་སེམས་ ན་ ་འཛན་དགོས། འདི་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་ཧ་
ཅང་ ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༥ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་པའི་ ངས་གཙང་གི་ ད་མེད་ མས་

ིས་དེ་ ན་ ་ ོམ་ནས། རང་གི་ ོ་ག་དང་བ ན་པར་ ེད་དེ། ༦ དཔེར་ན། ས་ ཱ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བདག་
པོ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། ོད་ཅག་གིས་ལས་བཟང་བོ་བ བ་ནས་འཇིགས་ ལ་བ་ལ་མ་ ག་ན་ས་ ཱའི་ ་མོར་

ང་བ་ཡིན།
༧ ོད་ཅག་ ོ་གར་ ར་བ་ མས་ ང་བ ེ་བའི་ གས་༼མ་ཡིག་ ། ཤེས་ཡོན།༽དང་མ ན་པར་ ང་མ་

དང་མཉམ་ ་ ོད་དགོས། ཁོ་མོ་ ོད་ལས་གཉོམ་པས་ ོད་དང་མཉམ་ ་ཚ་ ོག་གི་ གས་ ེ་ལོངས་ ་ ོད་
པ་ཡིན་ལ། ོད་ ིས་ ང་ཁོ་མོར་བ ི་བ ར་ ་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་གི་གསོལ་འདེབས་ལ་བར་
ཆད་མེད་པ་ཡིན།

༨ མདོར་ ིལ་ན། ོད་ཅག་གིས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ོས་ཕན་ ན་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དེ། ན་ ་ ར་
བ ེ་ཞིང་ ིང་ ེ་དང་ཁེངས་ ང་གི་སེམས་འཛན་དགོས། ༩ ངན་ལ་ངན་དང་། ིགས་དམོད་ ི་ལན་ལ་

ིགས་དམོད་ ་མི་ ང་བར་ཤིས་པ་བ ོལ་དགོས། ོད་ཅག་ནི་དེའི་ ིར་ ་ཞལ་འབོད་མཛད་དེ། ོད་ཅག་
ལ་བསོད་ནམས་ཐོབ་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༡༠ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་ ། ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ོག་ལ་གཅེས་
ཤིང་བདེ་ ིད་ལ་ལོངས་ ་ ོད་འདོད་ན། ་ ེ་ལས་ ད་ཆ་ངན་པ་མི་འ ང་བ་དང་། མ ་ལས་གཡོ་ འི་
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གཏམ་མི་འ ང་བ་ ེད་དགོས། ༡༡ དེ་མིན་ངན་དང་ ལ་ནས་ལས་བཟང་བོ་བ བ་པ་དང་། འཆམ་མ ན་
འཚལ་ཞིང་ ེག་དགོས། ༡༢ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ག ང་ ང་མི་ལ་ ན་ ིས་གཟིགས་ཤིང་། གཙ་བོས་ཁོ་
ཚའི་གསོལ་འདེབས་ལ་ ན་ ིས་མཉན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ངན་ ེད་མཁན་ ི་མི་ལ་གཙ་བོས་ཞལ་བ ར་
ངེས།

༡༣ ོད་ཅག་ལ་ལས་བཟང་བོ་བ བ་པའི་སེམས་ཡོད་ན། ་ཞིག་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གནོད་པ་ ེད་དམ།
༡༤ ོད་ཅག་ ང་བདེན་ ི་ཆེད་ ་ ག་བ ལ་དང་འ ད་ན། དེ་ཡང་ ིན་ བས་དང་ ན་པ་ཡིན། གཞན་

ིས་འཇིགས་ ལ་བ་༼འཇིགས་ ལ། ག་པའི་ ལ་ཞེས་ ང་བ ར་ཆོག༽ལ་ ག་མི་དགོས་ལ། དངངས་ ག་
ང་ ེ་མི་དགོས་ཏེ། ༡༥ སེམས་ནས་གཙ་བོ་ ཱ་ཤི་ཀ་དམ་པར་བ ར་བས་ཆོག་གོ། གཞན་ ིས་ ོད་ཚར་སེམས་
ིས་རེ་ ོས་ ེད་དོན་ཅི་ཡིན་འ ི་བར་འ ར་བས། ན་ ་ ་ ིག་ ས་ཏེ་ཞི་ ལ་དང་། མོས་ ས་ ི་སེམས་

དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས། ༡༦ ནོངས་པ་མེད་པའི་སེམས་བཟང་བོ་ ངས་ཤིག ོད་ཅག་ལ་དོན་
གང་གི་ ེང་ནས་དམའ་འབེབས་ ས་ན། ོད་ཚ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ན་ ན་ ོད་བཟང་བོར་གནས་པ་ མས་ ིས་
མི་དེ་དོན་དེའི་ ེང་ནས་ངོ་གནོངས་ ་འ ག་ ས། ༡༧ ་ཡི་དགོངས་དོན་ ིས་ལས་བཟང་བོ་བ བ་ ང་

ག་བ ལ་དང་འ ད་ ་བ ག་ན། དེ་ནི་ཉེས་པ་བ བ་ནས་ ག་བ ལ་དང་འ ད་པ་ལས་བཟང་ངོ་༎
༡༨ ཱ་ཤི་ཀ་ཡང་ཉིས་པ་ཚང་མ་གཏན་ ་བཅོམ་ ིར། ཐེངས་ཤིག་ ་ ོངས་པ་ཡིན།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར།

ོངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ དེ་ནི་ངེད་ཅག་ ་ཡི་ ང་ ་འ ེན་ ིར། ང་བདེན་པས་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་
ཚབ་ ས་པ་ཡིན། ས་པོའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཁོང་ནི་གཞན་ ིས་བ ོངས་པ་ཡིན་ལ། ཡིན་ནའང་། གས་
ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ཁོང་ནི་ ར་གསོན་པ་ཡིན། ༡༩ ོན་ཆད་ཁོང་གིས་ གས་ཉིད་འདི་ལ་བ ེན་ནས་བཙན་ ་
ཡོད་པའི་ གས་ཉིད་དེ་དག་ལ་བཀར་ཉན་ ་བ ག་པ་ཡིན། ༢༠ དེ་དག་ ོན་ཆད་ནོ་ཨས་ ་གཟིངས་བཟོ་
བའི་ ས་དང་། ་ཡིས་ངང་ ད་རིང་པོས་རེ་ ག་མཛད་པའི་ ས་ ། ་ཡི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པའི་མི་ མས་
ཡིན། ས་དེར། ་གཟིངས་ནང་ ་སོང་ཞིང་ འི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་མཁན་མི་བ ད་ལས་མང་པོ་མེད།
༢༡ ་འདིས་ ས་གསོལ་མཚན་པ་ཡིན་ལ། ད་ ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ ར་གསོན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཅག་ ང་
བ བས། ས་གསོལ་འདི་ནི་ ིར་ ས་པོའི་ ི་མ་འ ད་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ། ་ཡི་ ང་ ་ནོངས་པ་མེད་པའི་ ོ་
བཟང་བོ་ཞིག་འཐོབ་ ིར་ཡིན། ༢༢ ཡེ་ ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཕེབས་ཟིན་ལ། ་ཡི་གཡས་ ་བ གས་
ཡོད། ཕོ་ཉ་ མས་དང་། དབང་འཛན་པ་ མས་དང་། ས་པ་དང་ ན་པ་ མས་ཁོང་གི་དབང་ ་ ར་ཡོད་
དོ༎

༤ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ ས་ ག་བ ལ་དང་འ ད་ ོང་བས། ོད་ཚས་ ང་འདི་ ་ འི་སེམས་འ ན་རང་གི་
དམག་ཆས་ ་འཛན་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ས་པོ་ ག་བ ལ་དང་འ ད་པ་ མས་ནི་ཉེས་པ་ལས་

གཏན་ ་ ལ་ཟིན་པ་ཡིན། ༢ ོད་ཅག་གིས་འདི་ ་ འི་སེམས་བ ང་ན། ད་ནས་བ ང་མིའི་འདོད་པའི་
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དབང་ ་མ་ གས་པར། ་ཡི་ གས་དགོངས་ ི་ ེས་ ་ གས་ནས་འཇིག་ ེན་འདིར་ ག་མའི་ ས་ཚད་
མས་བ ལ་ཆོག་པ་ཡིན། ༣ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་ཆད་ ི་མིའི་སེམས་ ི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ལོག་གཡེམ་

དང་། ངན་སེམས་དང་། ཆང་གིས་བཟི་བ་དང་། ོན་མོར་རོལ་བ་དང་། མཉམ་ ་བ ང་བ་དང་། ག་ ོ་བའི་
འ ་ ་སོགས་ལ་ ག་ ས་པའི་ ་བ་མང་ ་ ས་པས་སོ༎ ༤ ཁོ་ཚས་དོན་འདི་དག་གི་ ེང་ནས། ོད་ཅག་ཁོ་
ཚ་དང་མཉམ་ ་ ་ཡན་ ི་ལམ་ ་མ་ གས་པ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚར་ཏེ། ོད་ཅག་ལ་ ར་འདེབས་ ས་པ་
ཡིན། ༥ ཁོ་ཚས་མི་འ ངས་པར་མི་ཤི་གསོན་གཉིས་ཀར་ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ིས་ ོད་དགོས་
པ་ཡིན། ༦ དེལ་དམིགས་ནས། ོན་ཆད་གཤིན་པོ་དེ་དག་ལའང་འ ིན་བཟང་བ གས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ ས་པོ་ལ་
མིའི་ གས་ ར་ཞལ་ ེ་ཕོག་པ་དང་། ཁོ་ཚའི་སེམས་ཉིད་ནི་ ་ལ་བ ེན་ནས་འཚའོ༎

༧ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ི་མཐའ་ ེབ་ལ་ཉེ་བས། ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ོས་རང་ཉིད་བ ང་ཞིང་།
སད་པར་ ིས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། ༨ གལ་ཆེ་བ་ནི་ཕན་ ན་ལ་དངོས་གནས་བ ེ་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། བ ེ་བས་ཉེས་པ་མང་པོ་འགེབ་ ས་པ་ཡིན། ༩ ོད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་ ེ་ལེན་ ེད་པ་ལས་ལེ་བདའ་

་མི་ ང་། ༡༠ མི་རེ་རེས་རང་ལ་ཐོབ་པའི་བཀའ་ ིན་ལ་བ ེན་ནས་ཕན་ ན་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་ ེ། ་ཡི་
བཀའ་ ིན་ ི་བདག་པོ་ ེད་དགོས། ༡༡ བཀའ་འཆད་མཁན་ཡོད་ན། ་ཡི་དམ་པའི་ག ང་བཞིན་ ་འཆད་
དགོས། མི་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བ་མཁན་ཡོད་ན། ་ཡིས་བ ལ་བའི་ ོབས་ལ་གཞིགས་ནས་བ བ་དགོས། དེ་

ར་ ས་ནས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ེན་ ིས་ ་ལ་ ་བ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ང་གཟི་བ ིད་འཐོབ་ ་འ ག་
དགོས། ིར་གཟི་བ ིད་དང་དབང་ ས་ཐམས་ཅད་ ས་གཏན་ ་ཁོང་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ཨ་མེན།

༡༢ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། མེའི་ཚད་བགམ་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་ ེབས་ན། ཡ་མཚར་ ་འཛན་མི་
ང་བར།༼དཀའ་ཚགས་ཆེ་བའི་དོན་ཞིག་འ ད་པར་སེམས་མི་ ང་།༽ ༡༣ དགའ་བ་བ ོམ་དགོས། ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ག་ལ་འ ད་པ་ཡིན། དེ་ ར་ ོད་ཅག་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་

མངོན་ ་ ར་བའི་ཚ། ོད་ཅག་ ང་དགའ་ཞིང་ ིད་པར་འ ར་བ་ཡིན། ༡༤ ོད་ཅག་ལ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་
ལ་བ ེན་ནས་དམོད་ཕོག་ན། དེ་ནི་ ིན་ བས་དང་ ན་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ན་པའི་

གས་ཉིད་ ན་པར་ ོད་ཅག་གི་ ེང་ ་གནས་པ་ཡིན། ༡༥ ོད་ཅག་གི་ ོད་ནས་མི་བསད་པ་དང་། ་ ས་
པ་དང་། ངན་ ས་པ་དང་། གཞན་ ི་དོན་ལ་ཐེ་གཏོགས་ ས་པ་སོགས་ ི་དབང་གིས་ ག་དང་འ ད་པ་མི་

ང་། ༡༦ ཱ་ཤི་ཀ་པ་ཡིན་པའི་ཆེད་ ་ ག་དང་འ ད་ན་ངོ་ཚར་ག ང་མི་ ང་ ེ། མིང་དེ་བ ེན་ནས་ ་ལ་
གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས་ཆོག ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཞལ་ ེ་ནི་ ་ཡི་ ིམ་ནས་འགོ་ ོམ་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་
ཐོག་མར་ངེད་ཅག་ནས་འགོ་བ མ་ན། ་ཡི་འ ིན་བཟང་ལ་དད་སེམས་མེད་པའི་མི་ མས་ ི་མ ག་འ ས་
ཅི་ཡིན་ནམ། ༡༨ གལ་ཏེ་ ང་བདེན་པ་ མས་ནི་ ོབ་པ་ཙམ་ཡིན་ན། སེམས་ མ་དག་མིན་པ་དང་ཉེས་པ་
བསགས་མཁན་ མས་འ ེང་ གས་སམ། ༡༩ དེ་བས། ་དགོངས་དོན་ ར་ ག་དང་འ ད་པའི་མི་ མས་
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ིས་ ོ་ ེ་གཅིག་གིས་དོན་བཟང་བ བ་ཅིང་། རང་ཉིད་འ ར་བ་མེད་པའི་འགོད་པ་པོ་ལ་ ལ་དེ། ་མ ད་
ནས་ལས་བཟང་པོ་ བ་ཤིག།

༥ ན་པོར་ ར་བ་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ ག་དང་འ ད་པའི་དཔང་བོར་ ར་བ་དང་། མ་འོངས་པར་མངོན་
པར་འ ར་བའི་གཟི་བ ིད་ལོངས་ ་ ོད་མཁན་ངས། ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ང་དང་འ ་བར་ ན་

པོར་ ར་བ་ མས་ལ་ ལ་མ་ཞིག་ འོ༎ ༢ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ཡོད་པའི་ ་ཡི་ ག་ ་འཚ་དགོས་ཏེ། ་ཡི་
དགོངས་དོན་ ར་བདག་ ོང་ ེད་དགོས། དེ་ནི་བཙན་ ིས་ ོ་ནས་མ་ཡིན་པར་རང་མོས་ ིས་བདག་ ོང་

ེད་དགོས། ་ནོར་ ི་ཆེད་ འང་མ་ཡིན་ཏེ་དགའ་བའི་ ོ་ནས་བདག་ ོང་ ེད་དགོས། ༣ ོད་ཚར་གང་
བཅོལ་བ་དེ་བཙན་ ིས་འ ལ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར། ག་ འི་མིག་དཔེ་ ་འ ར་དགོས། ༤ ི་བོ་ ོན་པའི་
ཚ་ན། ོད་ཚར་གཏད་ནས་ ད་པར་མི་འ ར་བའི་གཟི་བ ིད་ ི་ཅོད་པན་འཐོབ་ངེས།

༥ ོད་ཅག་ལོ་ན་གཞོན་པ་དག་ ང་ ན་པོ་ མས་དང་བ ན་དགོས། ོད་ཅག་ མས་ ིས་ཁེངས་ ང་
དང་བཅས་ཏེ་ཕན་ ན་ལ་བ ན་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ང་ ལ་ཅན་ མས་འགོག་ཅིང་། ཁེངས་ ང་
བ་ མས་ལ་ གས་ ེ་བ ོལ་བར་འ ར།

༦ དེ་བས། ོད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་དམན་པར་བ ིས་ཏེ། ་ཡི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ ན་པའི་ ག་འོག་
་འ ག་དགོས། ནམ་ཞིག་ ས་ལ་རན་ཚ། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ཡར་འཕགས་ ་འ ག་ངེས། ༧ ོད་ཅག་གིས་

སེམས་ ག་ཐམས་ཅད་ ་ལ་ ལ་ཅིག ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་གཟིགས་ ོང་ ་ངེས།
༨ ངེས་པར་ ་ ལ་བཞིན་གནས་ཤིང་སད་པར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་ད ་ ་ལངས་པའི་

གདོན་འ ེ་ མས་ནི། ངར་ ད་ ོག་པའི་སེང་གེ་དང་འ ་བར་ ོགས་དང་ ོགས་ ་འ ོ་ཞིང་། བཟའ་ འི་
མི་ མས་འཚལ་ ིན་ཡོད། ༩ ོད་ཅག་གིས་དད་སེམས་བ ན་པོས་དེ་འགོག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་

ེན་འདིར་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ ང་འདི་ ་ འི་ ག་བ ལ་ཞིག་ ོང་བཞིན་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་
སོ༎

༡༠ གས་ ེ་ ་ཚགས་བ ོལ་བའི་ ་ཡིས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ ་བ ས་ནས། ཁོང་གི་
གཏན་ ི་གཟི་བ ིད་ལོངས་ ་ ོད་ ་བ ག གནས་ བས་ ི་ ག་བ ལ་ ངས་ ེས། ཁོང་གིས་ ་དངོས་ ་

ོད་ཅག་ཡོངས་ ་འ བ་པ་དང་ ོད་ཅག་བ ན་པར་ ེད་ཅིང་། ོད་ཅག་ལ་ ོབས་ གས་བ ོལ་ངེས།
༡༡ དབང་ ས་ ས་གཏན་ ་ཁོང་ལ་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན།

༡༢ ངས་འ ིན་ཡིག་འདི་ ིས་ ེས། ོ་དཀར་བར་མཐོང་བའི་ ན་ ་སིལ་ ཱ་ ་བ ད་ནས་ ོད་ཚར་ ད་
པ་ཡིན། འདིས་ ོད་ཅག་ལ་ ལ་མ་ ས་ཡོད་ལ། གས་ ེ་འདི་ནི་ ་ཡི་ གས་ ེ་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ས་
ཡོད་པས། ོད་ཅག་ གས་ ེ་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ངེས་པར་ ་འ ེང་ བ་དགོས། ༡༣ ཱ་བེལ་ ་ ོད་ཅག་དང་
མཉམ་ ་བདམས་པའི་ཆོས་ཚགས་ ིས་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་ ། ངའི་ ་ ཱར་ ས་ ང་ ོད་ཚར་ཁམས་བདེ་
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། ༡༤ ོད་ཅག་གིས་ ང་བ ེ་བའི་ ོ་ནས་ཕན་ ན་ལ་མ ་ ར་ཏེ་ཁམས་བདེ་ ་དགོས། ོད་ཅག་ ཱ་ཤི་
ཀའི་ཁོང་ན་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ཤོག། ༎



པེ་ ོས་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ།

༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་པོ་དང་ ་ཚབ་པར་ ར་བའི་ཤི་མོན་པེ་ ོས། ངེད་ཅག་གི་ ་དང་༼དཔེ་ཆ་ ིང་
བར་དང་ཞེས་ཡི་གེ་འདི་མི་འ ག༽ བས་མགོན་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ང་བདེན་བ ེན་ནས། ངེད་ཅག་

དང་མཉམ་ ་ ་ཆེ་བའི་དད་སེམས་ཐོབ་པའི་མི་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་ཅི་ ི་བར་ ། ༢ ོད་ཅག་གིས་ ་དང་
ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པས། ོད་ཅག་ལ་བཀའ་ ིན་དང་ཞི་བདེ་མང་ ་བ ོལ་བར་ཤོག

༣ ་ཡི་མ ་ ས་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཚ་ ོག་དང་དད་ ས་ ོར་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་གནང་ཟིན་ལ། དེ་ནི་ང་
ཚས་ཁོང་ཉིད་ངོ་ཤེས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན། ཁོང་ནི་རང་ཉིད་ ི་གཟི་བ ིད་དང་ ལ་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚ་
ལ་ཞལ་འབོད་གནང་མཁན་ཡིན། ༤ དེའི་ ིར། ཁོང་གིས་རིན་ཐང་ ལ་ཞིང་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་ཞལ་བཞེས་ངེད་
ཅག་ལ་བ ལ་བ་ཡིན། དེ་ ར་ངེད་ཅག་འཇིག་ ེན་འདིའི་འདོད་པའི་དབང་གིས་ ང་བའི་འ ང་ ེད་ལས་
ཐར་ ་བ ག་ ེ། ་ཡི་རང་བཞིན་དང་འ ེལ་བར་མཛད། ༥ འདིའི་དབང་གིས་ ོད་ཅག་གིས་ ར་ལས་ ང་
བ ོན་པ་བ ེད་དགོས། དད་སེམས་ཡོད་ན་ད་ ང་ ོད་བཟང་ལ་བ ོན་དགོས། ོད་བཟང་ཡོད་ན་ད་ ང་
ཤེས་ཡོན་ལ་བ ོན་དགོས། ༦ ཤེས་ཡོན་ཡོད་ན་ད་ ང་རང་ཉིད་ཚད་འཛན་ལ་བ ོན་དགོས། ཚད་འཛན་
ཡོད་ན་ད་ ང་བཟོད་བ ན་ལ་བ ོན་དགོས། བཟོད་བ ན་ཡོད་ན་ད་ ང་སེམས་ མ་དག་ལ་བ ོན་དགོས།
༧ སེམས་ མ་དག་ཡོད་ན་ད་ ང་ ན་ འི་གཅེས་སེམས་ལ་བ ོན་དགོས། ན་ འི་གཅེས་སེམས་ཡོད་ན་ད་

ང་མི་མང་ལ་གཅེས་པའི་སེམས་དེར་བ ོན་དགོས། ༨ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་ལ་ཡོན་ཏན་འདི་དག་ཡོངས་ ་
འཛམས་ན། ོད་ཚས་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་ལ་ ས་པ་མེད་པ་དང་འ ས་ ་མི་
འ ང་བར་འ ར་མི་ ིད། ༩ གལ་ཏེ་ ོད་ཚར་འདི་དག་མི་འཛམ་ན། མིག་ཞར་ནས་ཐག་ཉེ་ལས་མི་མཐོང་
ཞིང་། རང་གི་ ར་ ས་ ི་ཉེས་པ་ མས་དག་ཟིན་པའང་བ ེད་པའོ། ༡༠ དེ་བས་ ན་ ་ མ་པ། ར་ལས་

ང་བ ོན་པ་བ ེད་ནས་ ོད་ཅག་ཞལ་འབོད་མཛད་ཅིང་བདམས་པ་དེ་འ ར་ ་འ ག་མི་ ང་། ོད་ཅག་
གིས་འདི་དག་འ ོངས་ ་བ ག་ན་ ང་བ་ནམ་ཡང་འ ེད་མི་ ིད། ༡༡ འདི་ ར་ ས་ན། ོད་ཅག་ ན་ མ་
ཚགས་པའི་ ོ་ནས་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ེ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཏན་ ི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ོ་བར་

ས།
༡༢ ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་ཤེས་པར་མ་ཟད། ོད་ཅག་ལ་ཡོད་པའི་བདེན་དོན་ ི་ཆ་ནས་བ ན་

ཡང་། ངས་ ན་པར་དོན་འདི་དག་ ོད་ཚར་གསལ་འདེབས་ ་དགོས། ༡༣ ངས་རང་ཉིད་ ར་ ་ ོད་པའི་
བས་ ་ ོད་ཅག་ལ་གསལ་འདེབས་དང་། ོད་ཅག་ལ་ ལ་མ་ ེད་དགོས་པར་བསམ། ༡༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ང་ལ་བ ན་པ་ ར། ང་རང་ ར་འདི་དང་འ ལ་བའི་ ས་ནི་ ེབ་ལ་ཉེའོ༎
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༡༥ དེ་མིན་ངས་རང་ ས་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས། ང་ཤི་བའི་ ེས་ འང་ ད་ཚར་དོན་འདི་དག་ ན་ ་འ ག་
དགོས།

༡༦ ངེད་ཅག་གིས་ ོན་ཆད་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མ ་ ས་ཆེན་པོ་དང་ཁོང་ཉིད་ ོན་པའི་
ལ་ ོད་ཚར་བཤད་པ་ནི། རང་བཟོ་ ས་པའི་ཁ་ཡག་གཏམ་ཡན་ ི་ ེས་ ་འ ང་བ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་གི་

གཟི་ ིན་དངོས་ ་མཐོང་བ་ཡིན། ༡༧ ཁོང་ལ་ཡབ་ ་ལས་ ་ཆེ་བའི་གཟི་བ ིད་ཐོབ་པའི་ ས་ ། གཟི་འོད་
ཤིན་ ་ཆེ་བ་དེ་ལས་ ་ཞིག་ ང་ ེ། ཁོང་ལ། འདི་ནི་བདག་གི་གཅེས་པའི་ ་ ེ། བདག་དགའ་ས་དེའོ་ཞེས་
ག ངས། ༡༨ ངེད་ཅག་ཁོང་དང་མཉམ་ ་དམ་པའི་རི་བོ་ན་ཡོད་པའི་ ས་ ། ་འདི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ནས་འོངས་པ་དངོས་ ་ཐོས། ༡༩ ད་ ང་ངེད་ཅག་ལ་ ོན་འོད་ ན་པའི་ ོད་ ་འ ོས་པ་ ་ འི་ ང་ ོན་
པའི་ ང་བ ན་ཡང་དག་ཡོད་པས། ོད་ཅག་གིས་ནམ་གསལ་ནས་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་ ་ ར་འཚར་བའི་
བར་ ་ ང་བ ན་ན་མཉམ་ཞོག་དང་བཟང་ངོ་༎ ༢༠ ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི། ཞལ་ཆད་ ་ཡོད་པའི་ ང་བ ན་
གང་ཡང་རང་འདོད་ ར་འ ེལ་མི་ཆོག་པ་ཤེས་དགོས། ༢༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མིའི་འདོད་པ་ལས་ ང་བའི་ ང་
བ ན་ཞིག་མེད་དེ། ང་བ ན་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་མི་བ ལ་བ་ལ་བ ེན་ནས། ་ཡི་ག ང་བ ོད་
པ་ཡིན་ནོ༎

༢ ོན་ཆད་མི་སེར་ མས་ ི་ ོད་ ་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ ང་ ོང་། མ་འོངས་པར་ ོད་ཅག་གི་ ོད་
འང་ ོབ་དཔོན་ ན་མ་ ང་ ེ། རང་འདོད་ ིས་མི་ལ་འཚ་བར་ ེད་པའི་ ་ངན་བཤད་པ་དང་། ཐ་

ན་ཁོ་ཚ་ཉོ་མཁན་གཙ་བོ་ཡང་ཁོ་ཚས་ཁས་མི་ལེན་པས། རང་གིས་རང་ཉིད་ ར་བར་འཆི་ ་འ ག་གོ། ༢ མི་
མང་པོ་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་ཁོ་ཚའི་ ོད་ངན་ ི་ ེས་ ་ གས་པར་འ ར་བས། བཀའ་བདེན་པའང་དེའི་
དབང་གིས་ ར་འདེབས་ ་ ལ་ ་འ ར། ༣ ཁོ་ཚ་ལ་ཧམ་སེམས་ཆེ་བས། རང་བཟོས་གཏམ་ ིས་ ོད་ཅག་གི་

ས་ལས་ཁེ་ཕན་ལེན་པར་འ ར། ཁོ་ཚའི་ཉེས་ཆད་ནི་གདོད་མ་ནས་ ས་ལས་ཡོལ་མི་ ིད་ལ། ཁོ་ཚའི་འཆི་
བ་ཡང་ ར་བར་ ེབ་པར་འ ར།༼མ་ཡིག་ ། གཉིད་ ་ ར་མི་ ིད་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽

༤ ཕོ་ཉས་ཉེས་པ་བསགས་ནའང་ ་ཡིས་ ་ཡངས་ ་གཏོང་མི་ ིད་དེ། ོན་ཆད་ཁོ་ཚ་ད ལ་བར་
ག ག་ཅིང་ ན་དོང་ ་བ ད་ནས་ཞལ་ ེ་གཅོད་པར་ ག་ ་བ ག ༥ ་ཡིས་གདོད་མའི་མི་རབས་ ང་ ་
ཡངས་ ་བཏང་མེད་དེ། ོན་ཆད་དད་སེམས་ མ་དག་མིན་པའི་མི་རབས་དེར་ ་ལོག་གི་འཇིགས་པ་ ེབས་

་བ ག འོན་ ང་ ང་བདེན་ ི་བཀའ་བ གས་མཁན་ནོ་ཨ་ ིམ་མི་བ ད་པོ་བ ངས་པ་དང་། ༦ ཱ་དོམ་
དང་ ་མོ་རའི་ ོང་ ེར་གཉིས་ལ་ཉེས་པ་བཀལ་ནས་བ ེལ་ཅིང་མེས་བ ེགས་ཏེ། སེམས་ མ་དག་མིན་པའི་

ི་རབས་པ་ མས་ལ་ཉེན་བ ་ཞིག་བཏང་། ༧ ཡིན་ནའང་། ན་པར་མི་ངན་པའི་ལོག་གཡེམ་ལ་སེམས་ ོ་
བའི་ ང་བདེན་པ་ལོད་ ་བ་བ བས་སོ༎ ༨ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་བདེན་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་གནས་པས། ཁོ་
ཚའི་ གས་དང་མི་མ ན་པའི་ ་བ་ མས་མཐོང་ནས་ཁོའི་སེམས་ལ་ ན་པར་ན་ ག་ ེ་བཞིན་ཡོད། ༩ གཙ་
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བོས་སེམས་ མ་དག་ཡིན་པའི་མི་ མས་ཉམས་ཚད་ལེན་པ་ལས་ ོབ་པ་དང་། ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་མི་
མས་ཉེས་ཆད་ ི་འོག་ ་བཞག་ ེ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་བ ག་ ་འ ག་པ་མ ེན་ནོ༎ ༡༠ མི་ཉེས་

ཅན་དང་དབང་ཅན་ལ་མ ང་ ང་ ེད་མཁན། དམིགས་ ལ་ངན་པའི་བ ེས་ ་འ ང་མཁན་ མས་ལ། ཁོ་
ཚ་ནི་ ན་ ིང་ཆེ་ཞིང་རང་འདོད་ཆེ་བས། བ ར་བར་འོས་པ་དེ་ལ་ ར་འདེབས་ ེད་པར་ཡང་མི་ ག་པ་
ཡིན། ༡༡ ཕོ་ཉའི་ ོབས་དང་དབང་ཆ་ནི་ཤིན་ ་ཆེ་ཡང་། གཙ་བོའི་ ང་ ་ཁོ་ཚར་ ར་འདེབས་མི་ ེད་དོ༎

༡༢ འོན་ ང་། མི་འདི་དག་ལ་ གས་ཉིད་མེད་པར་ ེས་མ་ཉིད་ནས་བ ང་ཞིང་གསོད་པར་ཆེད་ ་ ས་
པའི་ ད་འ ོ་དང་འ ། ཁོ་ཚས་མི་ཤེས་པའི་དོན་ལ་ ར་འདེབས་ ེད་ཅིང་། མི་ མས་འ ང་བར་ ེད་པའི་

བས་ ་རང་ཉིད་ ང་ ང་བར་ ར། ༡༣ ཁོང་ཚས་གནོད་ ོནབཏང་བའི་ ེན་ ིས་ཁོང་ཚ་ལ་གནོད་ ོན་
ཐེབས། མི་འདི་དག་ནི་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ོན་མོར་དགའ་བ་དང་། ཁོ་ཚ་ནི་བཙག་པར་ ར་པ་དང་ ོན་
ཅན་ཡང་ཡིན་ལ། ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ ན་གཅིག་ལ་ ོད་པའི་ཚ། རང་གི་གཡོ་ འི་ ོར་བ་དགའ་ ིད་

་འདོད་པ་རེད༎ ༡༤ ཁོ་ཚའི་མིག་ནི་འདོད་ཆགས་༼མ་ཡིག་ ། གཡེམ་མས་ཁེངས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ིས་
ཁེངས་པས་ ན་ཆད་མེད་པར་ཉེས་པ་བསགས་ཤིང་། སེམས་བ ན་པོ་མིན་པའི་མི་ མས་འ ག་པར་ ེད།
སེམས་ནི་ཧམ་སེམས་ལ་གོམས་པས་དམོད་ཕོག་པའི་རིགས་དང་མ ངས་སོ༎ ༡༥ ཁོ་ཚས་ལམ་ ང་བོ་བོར་ཏེ་
ལོག་པར་སོང་ ེ། ཱེ་ཨོར་ ི་ ་བིལ་ ཱམ་ ི་ལམ་ ་ གས། བིལ་ ཱམ་ནི་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་ཕོགས་ལ་
ཆགས་པའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན། ༡༦ ཁོ་ལ་རང་གི་ཉེས་པའི་དབང་གིས་ ིགས་དམོད་ཕོག་པ་དང་། ད་ཆ་

་མི་ ས་པའི་བོང་ ས་ ང་མི་ ད་བཤད་དེ་ ང་ ོན་པའི་ ོ་ གས་བཀག་འགོག་ ས་པ་ཡིན། ༡༧ མི་འདི་
དག་ནི་ ་མེད་པའི་ ོན་པ་དང་། ང་འ བ་ ིས་དེད་པའི་ ག་པ་ཡིན་ཏེ། ན་པས་བཀབ་པའི་ ག་ མ་
ནི་ཁོ་ཚའི་ ོད་གནས་ཡིན། ༡༨ ཁོ་ཚས་ ིང་བོ་མེད་པའི་ཁ་ཕོ་དང་། ས་ ི་འདོད་པ་དང་ལོག་གཡེམ་ ི་ ་
བས་གསར་ ་ ོད་ངན་ལས་ཐར་བའི་མི་ མས་འ ག་པར་ ེད། ༡༩ ཁོ་ཚས་མི་ལ་རང་དབང་ ེར་བར་ཁས་

ངས་ ང་། རང་ཉིད་འ ང་ ེད་ ི་ ན་གཡོག་ ་ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ ས་བ ལ་ན་དེའི་གཡོག་པོ་
ཡིན། ༢༠ གལ་ཏེ་ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ ེ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་
འདིའི་མི་གཙང་བ་དང་ ལ་ནས། ེས་ ་ ར་ཡང་དེས་བཅིངས་ཤིང་བ ལ་ན། ཁོ་ཚའི་མ ག་འ ས་ནི་ ར་
ལས་ ང་མི་ལེགས་པ་ཡིན། ༢༡ ཁོ་ཚས་ ང་བདེན་ ི་ལམ་ཤེས་ཤིང་། ཁོ་ཚ་ལ་བ གས་པའི་དམ་པའི་བཀའ་
དོར་བ་ལས། ཅི་ཡང་མ་ཤེས་ན་བཟང་ངོ་༎ ༢༢ ིས་རང་གིས་བ གས་པ་ ར་བཟའ་བར་ ེད། ཕག་བ ས་

ང་ ར་འདམ་ ་འཁོར་ཞེས་པའི་བཤད་ ན་འདི་ནི་བདེན་ཏེ། འདི་ཁོ་ཚའི་ ས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤིན་ ་
འཚམ་མོ༎

༣ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ངས་ད་ ་འ ི་བཞིན་པ་འདི་ནི་ ོད་ཚར་བ ར་བའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་
པ་ཡིན། འ ིན་ཡིག་འདི་ནི་ ོད་ཚར་གསལ་འདེབས་དང་། ོད་ཅག་གི་སེམས་ ང་བོར་བ ལ་ ིར་
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དང་། ༢ དམ་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ ང་བ ན་དང་གཙ་བོ་ བས་མགོན་ ི་བཀའ་ ེ། ་ཚབ་པས་ ོད་
ཚར་བ གས་པ་དེ་ མས་ ན་ ་འ ག་ ིར་ ིས་པ་ཡིན། ༣ ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི། བ ལ་བའི་ཐ་མར་འ འ་
བར་དགའ་བའི་མི་ མས་ནི་རང་གི་འདོད་པའི་ ེས་ ་སོང་ནས་འ འ་ ོད་ ེད་ ིད་པ་དེ་ཤེས་དགོས། ཇི་

ར་ཞེ་ན། ༤ ཁོང་ཉིད་ ིར་ཕེབས་ཡོང་ ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཞལ་བཞེས་དེ་གང་ན་ཡོད་དམ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
མེས་པོ་ མས་གཉིད་པ་ནས་བ ང་། ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ར་བཞིན་ཐོག་མར་བཀོད་པ་དེ་དང་མ ངས་སོ་
ཞེས་འ འ་བ་དེའོ༎ ༥ གདོད་མའི་ ས་ ་ ་ཡི་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་གནམ་ ང་བ་དང་། དེ་མིན་ས་ནི་ ་
ལས་ ང་བའམ་ ་ལ་བ ེན་ནས་ བ་པ་དེ། ཁོ་ཚས་བསམ་བཞིན་ ་བ ེད་པར་ ས་སོ། ༦ དེའི་ ིར། བས་
དེའི་འཇིག་ ེན་ནི་ ས་བ བས་ཏེ་མེད་པར་ ས་སོ༎ ༧ འོན་ ང་། ད་ འི་གནམ་ནི་སེམས་ མ་དག་མིན་པ་

མས་ལ་ཞལ་ ེ་ཕོག་ ེ་ བ་པར་འ ར་བའི་བར་ ་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་གནས་པར་འ ར་དང་། ཉིན་དེར་
ེབས་པ་ན་མེས་འཚག་པར་འ ར་རོ༎

༨ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། དོན་དག་ཅིག་ ོད་ཅག་གིས་བ ེད་མི་ ང་ ེ། དེ་ནི་གཙ་བོའི་གཟིགས་
ངོར་ཉིན་གཅིག་ལོ་ ོང་དང་། ལོ་ ོང་ཉིན་གཅིག་ ་འཆར་བ་ཡིན། ༩ གཙ་བོས་ཞལ་བཞེས་གནང་གང་ཞིག་
ད་ ང་མ་འ བ་པ་དེ། འགའ་རེས་ཁོང་གིས་ ས་འ ངས་ ས་པར་ ོམ་ཡང་། ང་མོར་བཤད་ན་དེ་ནི་ ས་
འ ངས་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་ ོད་ཅག་ ་ཡངས་ ་བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་མི་གཅིག་ ང་ཉེས་པར་མ་

ང་བར་མི་རེ་རེས་འ ོད་བཤགས་ ས་ན་དགོངས་པ་ཡིན།
༡༠ འོན་ ང་། གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ནི་ ན་མ་དང་འ ་བར་ ེབ་པར་འ ར། ཉིན་དེར། གནམ་ནས་ ད་ཆེན་

པོ་ཞིག་ ང་ ེ་མེད་པར་འ ར་བ་དང་། ག གས་ ན་ཐམས་ཅད་མེ་ ག་པོས་ ེག་ཅིང་། ས་གཞི་དང་དེའི་
ེང་ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འཚག་པར་འ ར་རོ༎

༡༡ འདི་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ ོང་བར་འ ར་ན། ོད་མི་ཅི་འ ་ཞིག་ ེད་དགོས་སམ། ོད་ཅག་ནི་
ངེས་བར་དམ་པ་དང་དད་སེམས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ༡༢ ་ཡི་ཉིན་མོར་ ེབ་པར་ ིང་ནས་ངང་ ག་

ེད་དགོས། ཉིན་དེར། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནི་མེས་ ོང་བར་ ེད་པ་དང་། ག གས་ ན་ཐམས་ཅད་མེ་ ེ་
ག་པོས་ ་བར་འ ར། ༡༣ འོན་ ང་། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་བཞེས་བཞིན། གནམ་ས་གསར་བ་ལ་རེ་
ོས་ ས་ནས་ ང་བདེན་དེའི་ནང་ ་གནས་དགོས།

༡༤ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་ལ་རེ་ ོས་ ེད་ན་བ ོན་པ་དང་བཅས་རང་
ཉིད་ ི་མས་མ་གོས་པ་དང་། ོན་ལ་མ བ་མོ་ ོན་ ་མེད་པར་ ས་ནས་བག་ཕེབས་པའི་ངང་གཙ་བོ་ལ་
མཇལ་དགོས། ༡༥ ངེད་ཅག་གི་ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ཕོལ་ལོལ་ཁོ་ལ་བ ལ་བའི་ཤེས་རབ་ ིས་ ོད་ཚར་འ ིན་
ཡིག་ ིས་པ་བཞིན། ང་ཚའི་གཙ་བོའི་འ ར་བ་མེད་པའི་བཟོད་བ ན་རང་ཉིད་ ོབ་པའི་ ་ ་ཤེས་དགོས།
༡༦ ཁོའི་འ ིན་ཡིག་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་དོན་འདིའི་ ོར་བ ོད་ཡོད་ ང་། འ ིན་ཡིག་ལས་གོ་དཀའ་བ་
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དག་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། བ ན་པོ་མིན་པའི་མི་དག་གིས་ ་ གས་ ིས་འ ེལ་ཡོད། དེ་ནི་བཀའ་གཞན་
འ ེལ་བ་དང་འ ་བར་རང་ཉིད་ཉེས་པར་ ང་ ་བ ག་ཡོད།

༡༧ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ོད་ཅག་གིས་ ོན་ནས་དོན་འདི་ཤེས་ཡོད་ན་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག དེ་
ལས་ ོག་ན་མི་ངན་པའི་ནོར་འ ལ་ ི་མགོ་ ོར་ཐེབས་ཏེ། རང་ཉིད་བ ན་པོར་གནས་པའི་ས་ནས་ ང་བར་
འ ར། ༡༨ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ ེ། བས་མགོན་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་བ ེན་ནས་ཡར་

ེད་ཡོང་དགོས། ཁོང་ལ་ ས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་དབང་བར་ཤོག ཨ་མེན༎ ༎



ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ།

༡ གདོད་མ་ཡོད་པའི་ཚ་ ོག་གི་བཀའ་ ེ། ངེད་ཅག་གིས་ཐོས་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་། མིག་གིས་དངོས་ ་
མཐོང་བ་དང་། ལག་པས་དངོས་ ་རེག་ ོང་བ་དེའི་ ོར་བ ོད་ན། ༢ ༼ཚ་ ོག་འདི་མངོན་ ་ ར་བས་

ངེད་ཅག་གིས་ ང་མཐོང་ ོང་བ་དང་། ད་ ་ ར་ཡང་དེ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པ་ཡིན། ཐོག་མར་ཡབ་དང་
ན་ ་བ གས་པ་ལ། ངེད་ཅག་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་དེ་མངོན་ ་ ར་ནས་ ོད་ཚར་ ོག་པ་ཡིན།༽

༣ ོད་ མས་ངེད་ཅག་ལ་འ ེལ་བའི་ ིར། ངེད་ཅག་གིས་ཅི་མཐོང་བ་དང་ཅི་ཐོས་པ་དེ་ ོད་ཚར་ ོག་པ་
ཡིན། ངེད་ཅག་ནི་ཡབ་དང་ཁོང་གི་ ས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་གཉིས་ལ་འ ེལ་ནས་ཡོད། ༤ ངེད་ཅག་གིས་ཡོངས་ ་
དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འ ར་བའི་ ིར།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར་ངེད་ཅག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽དོན་འདི་དག་ ོད་ མས་
ལ་ ིས་པའོ༎

༥ ་ནི་འོད་ཡིན། ཁོང་གི་སར་ ན་པ་གཏན་ནས་མེད། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལས་ཐོས་ཏེ། ར་
ོད་ཚར་བ གས་པའི་གནས་ ལ་ཡིན།

༦ ངེད་ཅག་ ་དང་འ ེལ་ཡོད་ཟེར་ནས། ར་བཞིན་ ན་ ོད་ ་གནས་པ་ ེ། ན་འཆད་ཅིང་བདེན་
གས་མི་བ ིའོ༎ ༧ ་འོད་ ི་ ོང་ན་བ གས་པ་ཇི་བཞིན་ངེད་ཅག་ ང་འོད་ ི་ ོད་ ་ཡོད་ན་ཕན་ ན་

འ ེལ་བར་ ས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ས་ཡེ་ ས་ ི་ ་ ག་གིས་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བ ས།
༨ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་རང་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་ ས་ན། རང་ལ་བ ས་ ོད་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་དོན་

ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་མི་གནས་སོ༎
༩ གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་རང་གི་ཉེས་པ་ངོས་ལེན་ ས་ན། ་ནི་ཡིད་ ོན་ ང་བ་དང་། ང་བདེན་ཡིན་

པས་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་སེལ་ཞིང་། ངེད་ཅག་གི་ ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་འ ད་པར་འ ར།
༡༠ གལ་ཏེ་ང་ཚས་རང་གིས་ཉེས་པ་མ་བསགས་ཞེས་ ས་ན། ་ ན་ ་མཁན་ ་ ར་བ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་

བཀའ་ཡང་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ་མེད་པ་ཡིན་ནོ༎

༢ ངའི་ ིས་པ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་ཉེས་པ་བསགས་ ་མི་འ ག་པའི་ཆེད་ ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ིས་
པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་བསགས་ན། ཡབ་ ི་སར་ངེད་ཅག་ལ་བར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁོང་ནི་

ང་བདེན་ ོང་བའི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན། ༢ ཁོང་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པའི་ ིར་ཉེས་ཆད་བསལ་བའི་མཆོད་
ས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ ་མིན་ཏེ། གནམ་འོག་གི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེད་ འོ༎

༣ ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་ མས་བ ིས་ན། ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ ལ་ཤེས་པ་ཡིན། ༤ ་ཞིག་གིས་
ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཟིན་ནོ་ཟེར་བཞིན་ཁོང་གི་བཀའ་ མས་མི་བ ང་ན། དེ་ནི་ ན་ ་མཁན་ཡིན་ལ་ཁོའི་སེམས་
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་བདེན་ གས་ ང་མེད་པ་ཡིན། ༥ གཙ་བོའི་བཀའ་བ ི་མཁན་ ་ཡོད་ན། དེའི་སེམས་ ་ ་ལ་དགའ་བའི་
སེམས་ཡོངས་ ་ཚང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བ ང་ངེད་ཅག་གིས་ང་ཚ་གཙ་བོའི་ གས་ ་གནས་པ་ཤེས་སོ༎
༦ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་གཙ་བོའི་ གས་ ་གནས་སོ་ཟེར་ན། རང་གིས་གཙ་བོ་ཅི་ ད་པ་ ར་ ོད་དགོས་པ་
ཤེས་པར་ ིས།

༧ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ངས་ ོད་ཚར་ ིས་པ་འདི་ནི་བཀའ་ ་གསར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཅག་
ཐོག་མ་ནས་དགའ་བའི་བཀའ་ ་ ིང་བ་དེ་ཡིན། བཀའ་ ་ ིང་བ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་ཐོས་པའི་བཀའ་
ཡིན། ༨ ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ངས་ ོད་ཚར་ ིས་པ་འདི་ནི་བཀའ་ ་གསར་བ་ཞིག་ཡིན། གཙ་བོ་ལས་བདེན་
པར་ བ་ལ། ོད་ཅག་ལས་ ང་བདེན་པར་ བ་ ེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་པ་རིམ་ ིས་འདས་ཤིང་འོད་བདེན་
པ་འ ོས་ནས་ཡོད། ༩ ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་འོད་ ི་ ོད་ ་ཡོད་པར་བཤད་ནས། ད་ ང་རང་གི་ ན་ ར་

ང་ན། ཁོ་རང་ད་ ང་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་གནས་པ་ཡིན། ༡༠ ན་ ར་གཅེས་མཁན་ནི་འོད་ ི་ ོད་ ་
གནས་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ལ་ ང་བ་འ ེད་ ་འ ག་པའི་ ་ ེན་ཅི་ཡང་མེད། ༡༡ ན་ ་ལ་ ང་མཁན་ནི་ ན་
ནག་གི་ ོད་ ་ཡོད་ལ། ན་ནག་གི་ ོད་ ་བ ོད་ཅིང་གང་ ་འ ོ་བའང་མི་ཤེས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ན་ནག་
གིས་ཁོའི་མིག་ཞར་ ་བ ག་པ་ཡིན།

༡༢ ིས་པ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་གི་ཉེས་པ་ནི་གཙ་བོའི་མཚན་ལ་
བ ེན་ནས་སེལ་བས་ཡིན།

༡༣ ན་རབས་པ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་གདོད་མ་ནས་བ གས་
པའི་ཁོང་ཉིད་ཞལ་ངོ་ཟིན་པས་ཡིན། གཞོན་ ་ མ་པ། ངས་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་མི་
ངན་ལས་ ལ་བས་ཡིན། ིས་པ་ མ་པ། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་ཡབ་

ི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པས་ཡིན།
༡༤ ན་རབས་པ་ མ་པ། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་གདོད་མ་

ནས་བ གས་པའི་ཁོང་ཉིད་ཞལ་ངོ་ཟིན་པས་ཡིན། གཞོན་ ་ མ་པ། ངས་ ོན་ཆད་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་
འ ི་དོན་ནི། ོད་ཚར་ ོབས་དང་ ན་ཞིང་ ་ཡི་བཀའ་ ན་པར་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་གནས་ལ། ོད་
ཅག་མི་ངན་ལས་ ང་ ལ་བས་ཡིན། ༡༥ འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ ེང་གི་དོན་ཅི་ལའང་གཅེས་པར་
འཛན་མི་ ང་། ་ཞིག་གི་འཇིག་ ེན་གཅེས་པར་བ ང་ན། ཡབ་ལ་གཅེས་པའི་སེམས་ཁོའི་ཁོང་ ་མེད་པ་
ཡིན། ༡༦ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་ ེང་གི་དོན་ མས་ནི་ ས་པོའི་འདོད་པ་དང་མིག་གི་འདོད་པ། དེ་
མིན་ཚ་འདིའི་ང་ ལ་ཙམ་ཡིན་པས་ཡབ་ལས་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ ེན་ལས་འོངས་པ་ཡིན་པས་སོ༎
༡༧ འཇིག་ ེན་འདི་དང་དེའི་ ེང་གི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ ར་མོད། ་ཡི་དགོངས་དོན་ ར་

ོད་མཁན་ནི་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།
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༡༨ ིས་པ་ མ་པ། ད་ནི་ ས་ ི་ཐ་མ་ཡིན་ནོ༎ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ད ་ ་འཛན་མཁན་
འ ང་ངོ་ཞེས་ཐོས་ ོང་བ་དང་། ད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ད ་ ་འཛན་མཁན་འགའ་ཞིག་ ང་བས། ང་ཚས་ད་ནི་ ས་
ཐ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་ ས། ༡༩ ཁོ་ཚ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ ོད་ནས་ ིར་སོང་བ་ཡིན་ཡང་། ངེད་ཅག་ལ་མི་གཏོགས་པ་
ཡིན། གལ་ཏེ་ངེད་ཅག་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་ན། ར་བཞིན་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚ་ངེད་
ཅག་ལས་ ིར་སོང་བས་ངེད་ཅག་ལ་མི་གཏོགས་པ་གསལ་བོར་མངོན། ༢༠ ོད་ཅག་ལ་དམ་པ་དེ་ལས་ ིན་

བས་ ི་ ག་པ་ཐོབ་པར་མ་ཟད། དོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་སོ༎༼ཡང་ན། ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་ཡོད།༽
༢༡ ངས་ ོད་ཚར་འ ིན་ཡིག་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཅག་གིས་བདེན་དོན་མ་ཤེས་པས་མ་ཡིན་པར། ོད་ཅག་གིས་
བདེན་དོན་ ོགས་ཤིང་བདེན་དོན་ལས་ ན་མི་འ ང་བ་ཤེས་པའི་ ེན་ ིས་ཡིན།

༢༢ ན་གཏམ་མཁན་ནི་ ་ཡིན་ནམ། ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་མི་དེ་ཡིན། ཡབ་དང་
ས་ཁོང་ཉིད་ཁས་མི་ལེན་པའི་མི་ནི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ད ་ཡིན། ༢༣ ས་ཁོང་ཉིད་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ མས་ལ་

ཡབ་ནི་མེད། ས་ཁོང་ཉིད་ཁས་ལེན་མཁན་ མས་ལ་ཡབ་ ང་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༤ ོད་ ིས་གདོད་མ་ནས་
ཐོས་པ་དེ་ ག་ ་ཡིད་ལ་ ངས་ཤིག དེ་ ར་ ེད་ན། ོད་ནི་ ས་ ི་ཁོང་ ་གནས་པར་འ ར་ལ། ཡབ་ ི་
ཁོང་ འང་གནས་པར་འ ར་རོ༎ ༢༥ གཙ་བོས་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ནི་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་
དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ༎

༢༦ ངས་གཏམ་འདི་ ོད་ཚར་འ ི་དོན་ནི། ོད་ཚར་ ་ ིད་ ེད་མཁན་ཚར་དམིགས་པ་ཡིན། ༢༧ ོད་
ཅག་གིས་གཙ་བོ་ལས་ ངས་པའི་ ིན་ བས་ ི་ ག་པ་ ོད་ཅག་གི་སེམས་ ་གནས་པས། ས་ ང་ ོད་ཅག་
ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་མི་དགོས་ཏེ། གཙ་བོའི་ ིན་ བས་ ིས་ ག་པ་དེས་དོན་ཅིར་ ག་ ང་ ོད་ཚར་ ོབ་ ོན་

ེད་ངེས། ིན་ བས་ ི་ ག་པ་འདི་ནི་དངོས་ཡིན་པ་ལས་ ན་མ་མ་ཡིན། ོད་ཅག་ ིན་ བས་ ི་ ག་པ་
འདིའི་ ོབ་ ོན་ ར་གཙ་བོའི་ཁོང་ ་གནས་དགོས།

༢༨ ིས་པ་ མ་པ། ོད་ཅག་གཙ་བོའི་ཁོང་ ་གནས་དགོས། དེ་ ར་ ར་ན། ཁོང་ཉིད་ ོན་པའི་ཚ་ངེད་
ཅག་འཇིགས་པ་མེད་པར་བ ད་ཆོག ཁོང་ཉིད་ཕེབས་པའི་ཚ། ཁོང་གི་ ང་ འང་ངོ་གནོངས་མི་དགོས།

༢༩ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་ ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་ན། ང་བདེན་ ོང་མཁན་ཐམས་ཅད་
ཁོང་ལས་ ེས་པ་ཤེས་ བ༎

༣ ོད་ ིས་ ོས་དང་། ཡབ་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་ཇི་འ འི་ མས་བ ེ་ཞིག་གནང་ཡོད་ཨང་། ངེད་ཅག་ལ་ ་
ཡི་ ་དང་ ་མོར་འབོད། ངེད་ཅག་ ང་དངོས་གནས་ཁོང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན། འཇིག་ ེན་པ་ མས་

ིས་ངེད་ཅག་ངོ་མི་ཤེས་པ་ནི། ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་མ་ཟིན་པ་ལ་ ག་པ་ཡིན། ༢ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ད་ ་
ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཇི་ ར་འ ར་བ་ད་ ང་མི་གསལ་མོད། ངེད་ཅག་གིས་
ཤེས་ བ་པ་ཞིག་ལ། གཙ་བོ་ ོན་པ་ན་ངེད་ཅག་ཁོང་དང་འ ་བར་འ ར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ང་ཚ་
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མཐོང་བཞིན་ང་ཚས་ཁོང་གི་ག གས་ ་ངོ་མ་མཐོང་བར་འ ར། ༣ ཁོང་ལ་རེ་ ོས་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་
ཁོང་གིས་ཇི་ ར་གཙང་བར་ ེད་པ་དེ་ ར་རང་ཉིད་གཙང་བར་ ེད་དགོས།

༤ ཉེས་པ་བསགས་མཁན་ མས་ནི་ ིམས་དང་འགལ་བ་ཡིན། ིམས་དང་འགལ་བ་ནི་ཉེས་པ་ཡིན་ནོ༎
༥ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་གསལ་ ར། ོན་ཆད་གཙ་བོ་ ོན་པ་ནི་མིའི་ཉེས་པ་སེལ་ ིར་ཡིན་ལ། ཁོང་ཉིད་ཡོད་
ན་ཉེས་པ་མེད། ༦ གཙ་བོའི་ཁོང་ ་བ གས་པ་ མས་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་མི་ ིད། ཉེས་པ་བསགས་མཁན་

མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་མ་ ོང་ལ། ཁོང་གི་ཞལ་ངོ་ཡང་མི་ཟིན་ནོ༎
༧ ིས་པ་ མ་པ། གཞན་ ི་གཡོ་འོག་ ་ ད་མི་ ང་། གཙ་བོ་ནི་ ང་བདེན་ཡིན་པ་ཇི་བཞིན། ང་

བདེན་ ོང་མཁན་ནི་ད་གཟོད་ ང་བདེན་པ་ཡིན། ༨ ཉེས་པ་བསགས་མཁན་ནི་གདོན་འ ེར་གཏོགས་པ་ཡིན།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གདོན་འ ེས་གདོད་མ་ནས་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཡིན། ་ཡི་ ས་ ོན་དོན་ནི། གདོན་འ ེའི་
ལས་ མས་འཇོམས་པའི་ ིར་ཡིན། ༩ ་ལས་ ེས་པ་ མས་ ིས་ཉེས་པ་བསགས་མི་ ིད། ་ཡི་བཀའ་༼མ་
ཡིག་ ་ས་བོན་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཁོའི་སེམས་ ་ཡོད་པས། ཁོས་ ང་ཉེས་པ་བསགས་མི་ ང་ངོ་༎ ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ༡༠ དེ་ནས་བ ང་ ་ཞིག་ ་ཡི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན་པ་དང་། ་ཞིག་ནི་གདོན་
འ ེའི་ ་དང་ ་མོ་ཡིན་པ་ཤེས་ ས། ང་བདེན་མི་ ོང་མཁན་ མས་ནི་ ་ལ་མི་གཏོགས་པ་དང་། ན་

ར་མི་དགའ་བ་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ༎
༡༡ ངེད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས། འདི་ནི་ ོད་ཅག་གིས་གདོད་མ་ནས་ཐོས་པའི་བཀའ་ ་དེ་

ཡིན། ༡༢ ་ཡིན་ ་ ་ཞིག་ ་འ ར་མི་ ང་། ཁོ་ནི་ངན་པར་གཏོགས་པས་རང་གི་ ན་ ་བསད་པ་ཡིན། ཅིའི་
ིར་དེ་བསད་པ་ཡིན་ནམ། རང་གི་ ོད་ལམ་ནི་ངན་པ་དང་ ན་ འི་ ོད་ལམ་ནི་བཟང་བའི་ ེན་ ིས་སོ༎

༡༣ ན་ ་ མ་པ། འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ོད་ཅག་ལ་ ང་ན། དེ་ནི་ངོ་མཚར་ ་འཛན་མི་དགོས། ༡༤ ངེད་
ཅག་ནི་རང་གི་ ན་ ་ལ་དགའ་བས། འཆི་བ་ལས་ཐར་ཏེ་ ེས་ནས་ཡོད་པ་ཤེས་སོ༎ གཅེས་སེམས་མེད་པ་

མས་ནི་འཆི་བའི་ ོད་ ་གནས་ཡོད། ༡༥ ན་ ར་ ང་མཁན་ མས་ནི་མི་གསོད་མཁན་ཡིན། མི་གསོད་
མཁན་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་མེད་པ་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་པ་ཡིན།

༡༦ གཙ་བོས་ངེད་ཅག་གི་ཆེད་ ་ ོག་དོར་བས། དེ་ནས་བ ང་ངེད་ཅག་གིས་གཅེས་སེམས་ཟེར་བ་དེ་ཅི་
འ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད་ལ། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ ན་ འི་ཆེད་ ་ ོག་འདོར་བར་འོས། ༡༧ འཇིག་ ེན་
འདིར་ ་ནོར་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ ན་ འི་དགོས་མཁོ་མཐོང་ཡང་ ིང་ ེའི་སེམས་ ོམ་པར་ ེད་ན། ་ཡི་

མས་པ་ནི་ཁོའི་སེམས་ ་ཇི་ ར་གནས་པ་ཡིན་ནམ།
༡༨ ིས་པ་ མ་པ། ངེད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་ན། ད་ཆ་དང་ ེ་ ེ་ནས་ ོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།

ོར་བ་དང་ག ང་ ང་གི་ ེང་ནས་ ོན་དགོས།
༡༩ དེ་ལས་ངེད་ཅག་ནི་བདེན་དོན་ལ་གཏོགས་པ་དང་། ངེད་ཅག་གི་སེམས་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་བདེ་བར་
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གནས་ཆོག་པ་ཤེས་ བ། ༢༠ ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ིས་རང་ལ་ ིགས་དམོད་ ེད་ན། ་ནི་ངེད་ཅག་གི་སེམས་
ལས་ཆེ་བས། མི་ཤེས་པའི་དོན་ཅི་ཡང་ཡོད་མི་ ིད། ༢༡ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ངེད་ཅག་གི་སེམས་ ིས་
རང་ལ་ ིགས་དམོད་མི་ ེད་ན། ངེད་ཅག་ནི་ ་ཡི་ ང་ ་འཇིགས་དོན་ཅི་ཡང་མེད། ༢༢ དེ་མིན་ངེད་ཅག་
གིས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་ ་བ ིས་
ཤིང་། ཁོང་ཉིད་ད ེས་པའི་དོན་ མས་ ས་པ་ཡིན།

༢༣ འདི་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ཡིན་དེ། ང་ཚས་ཁོང་གི་ ས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ལ་དད་སེམས་ཡོད་དགོས།
ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བའི་བཀའ་བཞིན་ ་ཕན་ ན་ལ་ མས་ཤིང་གཅེས་པར་ ེད་པ་དེ་ཡིན།

༢༤ ་ཡི་བཀའ་ ་བ ི་མཁན་ མས་ནི་ ་ཡི་ཁོང་ ་ཡོད་ལ། ་ཡང་དེའི་ཁོང་ ་བ གས་པ་ཡིན། ངེད་
ཅག་ལ་གནང་བའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས། ངེད་ཅག་གིས་ ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཁོང་ ་བ གས་པ་
ཤེས་སོ༎

༤ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། གས་ཉིད་གང་ཡིན་ལ་ ོད་ཅག་དད་མི་ ང་། ནམ་ཡང་ གས་ཉིད་དེ་
དག་ ་ལས་ ང་མིན་ལ་བ ག་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་འདིར་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་མང་པོ་

ཡོད། ༢ གས་ཉིད་གང་གིས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཤ་ ག་གི་ ས་པོར་ ར་བར་ཤེས་ན། དེ་ནི་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ།
དེ་ནས་བ ང་ ོད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ངོས་ཟིན་པ་ཡིན། ༣ གས་ཉིད་གང་གིས་ཡེ་ ་མི་ཤེས་ན་དེ་ནི་

་ལས་ ང་བ་མིན་པར། ཱ་ཤི་ཀ་ད ་ ་འཛན་པའི་ གས་ཉིད་དེ་ཡིན། ོན་ཆད་ ོད་ཅག་གིས་ཁོང་ཉིད་
ཕེབས་པར་འ ར་ཞེས་ཐོས་ ོང་བ་ལ། ད་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་བ གས་སོ༎

༤ ིས་པ་ མ་པ། ོད་ཅག་ནི་ ་ལ་གཏོགས་ཤིང་དེ་དག་ལས་ ལ་ཟིན། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཅག་གི་
ཁོང་ ་བ གས་པ་དེ་འཇིག་ ེན་འདིར་གནས་པ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡིན། ༥ དེ་དག་ནི་འཇིག་ ེན་ལ་གཏོགས་
པས་འཇིག་ ེན་ ི་ ་བ་ ེང་ཞིང་། འཇིག་ ེན་པ་དག་གིས་ ང་དེ་དག་གི་ཁ་ལ་ཉན་པ་ཡིན། ༦ ངེད་ཅག་ནི་

་ལ་གཏོགས་པས། ་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་ མས་ ིས་ངེད་ཅག་གི་ཁ་ལ་ཉན་ཞིང་། ་ལ་མི་གཏོགས་པ་ མས་
ིས་ངེད་ཅག་གི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ་ཡིན། དེ་ལ་གཞིགས་ནས་ངེད་ཅག་གིས་ གས་ཉིད་བདེན་པ་དང་ གས་

ཉིད་ ན་མའི་ད ེ་བ་དགར་ཤེས་པ་ཡིན།
༧ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ངེད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས། ཅིའ་ ིར་ཞེ་ན། གཅེས་སེམས་

ནི་ ་ལས་ ང་བ་ཡིན། གཅེས་སེམས་དང་ ན་པ་ མས་ནི་ ་ལས་ ང་ཞིང་། ་ཡི་ཞལ་ངོ་ཟིན་པ་ཡིན།
༨ གཅེས་སེམས་མེད་ན་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མི་ཟིན་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ནི་གཅེས་སེམས་སོ༎ ༩ ་ཡིས་ཁོང་གི་ ས་
གཅིག་ ་འཇིག་ ེན་འདིར་བཏང་བ་དང་། དེ་ནི་ངེད་ཅག་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་གསོན་པོར་གནས་པའི་ ིར་
ཡིན་ལ། དེ་ལས་ ་ཡི་ མས་པ་ངེད་ཅག་ལ་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན། ༡༠ ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་གཅེས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་གཅེས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་ ས་བཏང་ ེ་ངེད་ཅག་གི་ཉེས་པའི་ཆེད་ ་ ོས་གཏོང་ ས།
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འདི་ནི་གཅེས་སེམས་སོ༎
༡༡ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་འདི་ ར་གཅེས་པས། ངེད་ཅག་གིས་ ང་ཕན་ ན་ལ་

གཅེས་དགོས། ༡༢ ས་ ང་ ་མཐོང་ ོང་མེད། ངེད་ཅག་གིས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་ན་ ་ངེད་ཅག་གི་ཁོང་ ་
བ གས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ལ་གཅེས་པའི་སེམས་ ང་ངེད་ཅག་གི་ཁོང་ནས་ ོགས་པར་འ ར། ༡༣ ་ཡིས་ཁོང་
གི་ གས་ཉིད་ངེད་ཅག་ལ་བ ལ་བ་ནས་བ ང་། ངེད་ཅག་ནི་ཁོང་གི་ཁོང་ ་གནས་པ་ཤེས་ལ། ཁོང་ཉིད་ ང་
ངེད་ཅག་གི་ཁོང་ ་བ གས་པ་ཡིན། ༡༤ ཡབ་ ིས་འཇིག་ ེན་ ི་ བས་མགོན་ ་ ས་བཏང་བ་འདི་ནི། ངེད་
ཅག་གིས་མཐོང་ཞིང་བདེན་དཔང་ ས་ཆོག

༡༥ ཡེ་ ་ནི་ ་ཡི་ ས་ཡིན་པ་ཤེས་མཁན་ ་ཞིག་ཡོད་ན། ་དེའི་ཁོང་ ་བ གས་ལ། ཁོ་ཡང་ ་ཡི་ཁོང་
་གནས་པ་ཡིན། ༡༦ ་ཡིས་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ལ་བ ེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ཤེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས།

་ནི་བ ེ་བའོ༎ བ ེ་བའི་ ོད་ ་གནས་པ་དེ་ ་ཡི་ཁོང་ ་གནས་པ་ཡིན་ལ། ་ཡང་ཁོའི་ཁོང་ ་
བ གས། ༡༧ དེ་ ར། བ ེ་བ་ནི་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ལ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཡིན་པས། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་
མོར་ངེད་ཅག་ཅི་ལའང་འཇིགས་མི་དགོས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོང་ཉིད་ཇི་འ ་ཞིག་ཡིན་ན། ངེད་ཅག་ ང་
འཇིག་ ེན་འདིར་དེ་ ར་རོ༎ ༡༨ བ ེ་བའི་ ོད་ན་འཇིགས་པ་མེད། བ ེ་བ་ཡོངས་ ་ ོགས་ན་འཇིགས་པ་
སེལ་བར་ ས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིགས་པའི་ ོད་ ་ཉེས་ཆད་ཡོད། འཇིགས་ཤིང་ ག་པའི་མི་དེ་བ ེ་བའི་

ོད་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་མི་ བ། ༡༩ ་ཡིས་ཐོག་མར་ངེད་ཅག་ལ་བ ེ་བས། ངེད་ཅག་གིས་ ང་བ ེའོ༎
༢༠ ་ཞིག་གིས་ངས་ ་ལ་གཅེས་སོ་ཟེར་བཞིན། རང་གི་ ན་ ར་ ང་ན་དེ་ནི་ ན་གཏམ་པ་ཡིན། རང་

གི་མཐོས་ཆོས་ ་ ར་བའི་ ན་ ་ལའང་མི་གཅེས་ན། མཐོང་ཆོས་ ་མ་ ར་བའི་ ་ལ་གཅེས་པ་མེད།༼དཔེ་
ཆ་ ིང་བར། མ་མཐོང་བའི་ ་ལ་ཇི་ ར་གཅེས་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ ༢༡ ་ལ་གཅེས་ན། ན་ ་ལའང་གཅེས་
དགོས། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་ ་ཡིས་གནང་པའི་བཀའ་ འོ༎

༥ ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ ིན། ་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ ་ལ་
གཅེས་པ་ཞིག་ཡིན་ ིན། ་ཡི་ ས་ལའང་གཅེས་དགོས། ༢ ངེད་ཅག་གིས་ ་ལ་གཅེས་ཤིང་། ཁོང་གི་

བཀའ་ ལ་བཞིན་བ ིས་ན། ངེད་ཅག་གིས་ ་ཡི་ ་དང་ ་མོར་གཅེས་པ་ཤེས་ བ། ༣ ངེད་ཅག་གིས་ ་ཡི་
བཀའ་ ལ་བཞིན་ ་བ ང་ན། དེ་ནི་ཁོང་ལ་གཅེས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་བཀའ་ནི་དེ་འ འི་བ ང་དཀའ་བ་ཞིག་

ང་མ་ཡིན་ནོ༎ ༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ལས་ ེས་པ་ཞིག་ཡིན་ ིན་འཇིག་ ེན་ལས་ ལ་བ་ཡིན། ངེད་ཅག་
འཇིག་ ེན་ལས་ ལ་ ་འ ག་མཁན་ནི་ངེད་ཅག་གི་དད་སེམས་ཡིན།

༥ འཇིག་ ེན་ལས་ ལ་བ་དེ་ ་ཡིན་ནམ། ཡེ་ ་ ་ཡི་ ས་ཡིན་པར་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་དེ་ཁོ་ནའོ།
༦ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ ་དང་ ག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་དེ། ཁོང་ནི་ ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར། ་

དང་ ག་གཉིས་ཀ་ལ་བ ེན་པ་དང་། ད་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དཔང་བོའང་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
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དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་བདེན་པའོ༎ ༧ ིར་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཟིན་ཐོར་འགོད་མཁན་ ་ ར་བ་
ག མ་ཡོད་དེ། ། ཁོང་གི་བཀའ། དམ་པའི་ གས་ཉིད། འདི་ག མ་ནི་གཞི་གཅིག་ཡིན་ནོ། ༨ འཇིགས་ ེན་

འང་དཔང་བོར་ ེད་མཁན་ག མ་ཡོད་དེ། གས་ཉིད་དང་། ་དང་། ག་བཅས་སོ༎ འདི་ག མ་ཡང་
གཞི་གཅིག་ ་འ ར་བ་ཡིན། ༩ ངེད་ཅག་གིས་མིའི་བདེ་དཔང་དང་ ་ ངས་ཟིན་པས། ་ཡི་བདེ་དཔང་ནི་
དེ་བས་ ང་དང་ ་ལེན་འོས་༼དང་ ་ལེན་འོས་ཞེས་པ་ལ་མ་ཡིན་ ། ཆེ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽ཏེ། ་ཡིས་ཁོང་
གི་ ས་ལ་མཛད་པའི་ ིར་རོ། ༡༠ ་ཡི་ ས་ལ་དད་སེམས་ཡོད་མཁན་ཚའི་སེམས་ ་བདེ་དཔང་འདི་ཡོད་པ་
ཡིན་ལ། ་ལ་དད་སེམས་མེད་མཁན་ མས་ ིས་ ་ ན་ ་བ ས་ཡོད། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་རང་གི་ ས་
ལ་བདེ་དཔང་མཛད་པ་དེར་མི་དད་པ་ཡིན། ༡༡ བདེ་དཔང་འདི་ནི་ ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བའི་མཐའ་
མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཡིན་ལ། མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་འདི་ནི་ཁོང་གི་ ས་ ི་ཁོང་ འང་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༢ མི་ལ་

་ཡི་ ས་ཡོད་ན་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ་ཡི་ ས་མེད་ན་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་མེད་པ་
ཡིན།

༡༣ ངས་འ ིན་འདི་ ོད་ཅག་ ་ཡི་ ས་ ི་མཚན་གོང་ ་བ ར་མཁན་ཚར་འ ི་དོན་ནི། རང་ཉིད་
མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ཡོད་པ་ཤེས་ ་འ ག་ ིར་ཡིན།

༡༤ འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་ཅང་པའི་དད་སེམས་དང་ ོབ་པ་ཞིག་ཡིན་དེ། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་
གི་དགོངས་དོན་ ར་ཅི་ཞིག་ ས་ ང་། ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་གསན་ངེས། ༡༥ ཁོང་གིས་ངེད་ཅག་གི་ ་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་གསན་པ་འདི་ལས། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ལ་ཅི་ ས་ ང་འཐོབ་པར་ངེས་པ་ཤེས་ བ། ༡༦ མི་ ་
ཞིག་གིས་རང་གི་ ན་ ས་འཆི་བར་མ་ ག་པའི་ཉེས་པ་ཞིག་བསགས་ན། དེའི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་
དགོས་ལ། ་ཡིས་དེ་ལ་ཚ་ ོག་བ ོལ་ངེས། འཆི་བ་ལ་ ག་པའི་ཉེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ངས་ཉེས་པ་དེའི་ཆེད་

་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས་ཞེས་ཟེར་བ་མ་ཡིན། ༡༧ ང་བདེན་མིན་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ནི་ཉེས་པ་ཡིན་ལ།
འཆི་ལམ་ ་མི་འ ག་པའི་ཉེས་པའང་ཡོད་དོ།

༡༨ ་ཞིག་ ་ལས་ ེས་པ་ཞིག་ཡིན་ ིན། དེ་ཡིས་ ག་ ་ཉེས་པ་མི་བསགས་པ་དང་། ་ལས་ ེས་པ་
མས་ ིས་རང་ཉིད་བ ང་ལ།༼དཔེ་ཆ་ ིང་བར། ་ལས་ ེས་པ་དེས་ཁོ་རང་ ོབ་པར་ངེས།༽མི་ངན་ ིས་
ང་དེ་ལ་གནོད་པར་དཀའ་བ་ཤེས་སོ༎ ༡༩ ང་ཚ་ནི་ ་ཡི་ ་ ག་ཡིན་པ་ཤེས་མོད། འོན་ ང་འཇིག་ ེན་

ཐམས་ཅད་མི་ངན་དེའི་ལག་འོག་ ་ཡོད། ༢༠ ་ཡི་ ས་ཕེབས་ཟིན་པ་དང་ངེད་ཅག་ལ་ཤེས་རབ་བ ལ་བས།
ངེད་ཅག་ལ་བདེན་པར་གནས་པ་དེ་ཤེས་ ་བ ག ངེད་ཅག་ ང་བདེན་པར་གནས་པ་ ེ། ཁོང་གི་ ས་ཡེ་ ་

ཱ་ཤི་ཀའི་ཁོང་ ་ཡོད། འདི་ནི་ ་དངོས་ཡིན་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་ ང་ཡིན་ནོ༎
༢༡ ིས་པ་ མ་པ། ོད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་བ ང་ ེ། འ ་ ་དང་འ ལ་དགོས་སོ༎ ༎



ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ།

༡ ན་པོ་ མས་པ། ཁོང་གིས་བདམས་པའི་ མ་མོ་དང་། ཁོ་མོའི་ ་ ་མོ་ ེ། ངས་སེམས་གཏིང་ནས་གཅེས་པ་
དེ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ི་བར་ ། དེ་ལ་ང་གཅིག་ ས་གཅེས་པ་མ་ཡིན་པར། བདེན་དོན་ ོགས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་

ིས་གཅེས་པར་ ེད། ༢ ོད་ཅག་ལ་གཅེས་དོན་ནི་བདེན་དོན་ ི་ ེན་ ིས་ཡིན་ཏེ། བདེན་དོན་འདི་ནི་ངེད་
ཅག་གི་ཁོང་ ་གནས་ཤིང་། ས་གཏན་ ་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར། ༣ ཡབ་ ་དང་ཁོང་གི་

ས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལས་ གས་ ེ་དང་། ིང་ ེ་དང་། ཞི་བདེ་འ ང་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་བདེན་དོན་དང་བ ེ་
བའི་ཆ་ནས་ ག་ ་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་ཤོག

༤ ོད་ ི་ ་ ག་འགའ་ཞིག་གིས་བདེན་པ་ཉིད་ ི་ནང་ ་ ོད་བཞིན་ཡོད་པ་བདག་གིས་ཤེས་པར་ ར་
པས་ང་ནི་ཤིན་ ་དགའ་ ང་ངོ་། དེ་ནི་ཡབ་ ིས་ངེད་ཅག་ལ་གནང་བའི་བཀའ་བཞིན་ཡིན། ༥ མ་མོ་ལགས།
ད་ ་ངས་ ོད་ལ་བ ལ་བར་ ་བ་ཞིག་ལ། ངེད་ཅག་ཚང་མས་ཕན་ ན་ལ་གཅེས་དགོས། འདི་ནི་ངས་ ོད་
ལ་བཀའ་ ་གསར་བ་ཞིག་ ིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཅག་ལ་གདོད་མ་ནས་ཐོབ་པའི་བཀའ་ ་ཡིན། ༦ ང་ཚས་
ཁོང་གི་བཀའ་ ་ ར་ ད་ན། དེ་ནི་གཅེས་སེམས་སོ༎ ོད་ཅག་གིས་གདོད་མ་ནས་ཐོས་པ་ ར་ ོད་དང་། དེ་
ནི་བཀའ་ ་ཡིན། ༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་འདིར་མི་ མས་མགོ་ ོངས་པར་ ེད་མཁན་མང་ ་ ང་
ཞིང་། ཁོ་ཚས་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ཤ་ ག་གི་ ས་པོར་ ར་བ་མི་ཤེས་སོ༎ དེ་ནི་མི་ མས་མགོ་ ོངས་པར་ ེད་
མཁན་དང་། ཱ་ཤི་ཀ་ད ་ ་འཛན་མཁན་ཡིན། ༨ ོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་ ས་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་༼དཔེ་
ཆ་ ིང་བར། ངེད་ཅག་ཅེས་བཀོད་ཡོད།༽ ས་པའི་ལས་ཀ་ མས་འབོར་མི་ ང་ ེ། དེ་ལས་ཡིད་ཚམ་པའི་ ་
དགའ་འཐོབ་པར་འ ར། ༩ ཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ོབ་ལས་བ ལ་ཅིང་། དེ་ ན་པར་ ང་བར་མི་ ེད་པ་ཞིག་
ཡིན་ ིན་ ་མེད་པ་ཡིན། ན་པར་བཀའ་ ོབ་འདི་ ང་མཁན་ལ་ཡབ་དང་ ས་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༠ ་
ཞིག་ ོད་ཅག་གི་སར་ ེབས་པ་ལ། དེ་བཀའ་ ོབ་བ གས་མཁན་ཞིག་མིན་ན། ཁོ་རང་ ིམ་ ་ ེ་ལེན་ ེད་མི་
དགོས་ལ། ཁོ་ལ་ཁམས་བདེའང་ ་མི་དགོས། ༡༡ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་ཁམས་བདེ་ ས་ན་ཁོའི་ངན་ ོད་ ི་ཆ་
ནས་དེ་ལ་ ལ་ཡོད་པ་ཡིན།

༡༢ ངས་ ོད་ཚར་ ི་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ ང་། ག་ཤོག་བཀོལ་ནས་ ི་མི་འདོད། འོན་ ང་ ོད་
ཅག་གི་གམ་ ་འོངས་ནས་ ོད་ཅག་དང་ངོ་ ག་ ེ་ཁ་བ ་ ས་ནས། ོད་ཅག་དགའ་ཞིང་ཡིད་ཚམ་པར་ ་
འདོད། ༡༣ ོད་ ི་བདམས་པ་ཐོབ་པའི་ ིང་མོའི་ ་དང་ ་མོས་ ང་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ འོ༎ ༎



ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་བ ར་པའི་འ ིན་ཡིག་ག མ་པ།

༡ ན་པོར་ ར་བ་ངས་ ིང་ཉེ་བའི་ ་ ་ ེ། ངས་སེམས་གཏིང་ནས་གཅེས་པ་དེ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ི་བར་ །
༢ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ོད་ ི་ མ་ཤེས་ ས་ཤིང་འཕེལ་བ་བཞིན། ོད་ ི་ལས་དོན་འཕེལ་ཞིང་

ས་ ོབས་ ས་པར་ཤོག ༣ ན་ ་འགའ་ཞིག་ཡོང་ནས་ ོད་ ི་སེམས་ ་བདེན་དོན་གནས་པ་བདེན་དཔང་
སཤིང་། ོད་ ིས་བདེན་དོན་ ར་ ད་པས་ང་ཤིན་ ་དགའ་ནས་ཡོད། ༤ ངས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ཚས་

བདེན་དོན་ ར་ ོད་ ིན་པ་ཐོས་ ང་། ངའི་དགའ་བ་ལ་འདི་ལས་ ག་པ་ཞིག་མེད།
༥ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ོད་ ིས་མ ོན་པོར་ ར་བའི་ ན་ ་ མས་ནི་ ོད་ལ་ ས་མེད་ཡིན་

ཡང་། དེ་ མས་ལ་ཕན་བཏགས་པས་ ོ་དཀར་བ་མཚན་ ས་ལ། ༦ ཁོ་ཚས་ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ནས་ ོད་
ི་གཅེས་སེམས་བདེན་དཔང་ ས་ཤིང་། ོད་ ིས་ ་ཡི་ ན་ ར་ཅི་ཞིག་ ་འོས་པ་བཞིན་ ། ཁོ་ མས་

ལ་རོགས་རམ་ ས་ནས་མ ན་ ་བ ོད་པར་ ེད་ན་ལེགས་སོ། ༧ ཁོ་ཚ་ནི་གཙ་བོའི་མཚན་ ི་༼མ་ཡིག་ཏ།
མཚན་དེའི་ཞེས་བཀོད་ཡོད།༽དོན་ ་ ི་རོལ་ ་སོང་བ་ཡིན་པས། ི་བའི་ལག་ནས་ཅི་ཡང་ལེན་མི་ ིད། ༨ དེ་
བས། ངེད་ཅག་གིས་འདི་ ་ འི་མི་ལ་ ེ་ལེན་ ས་ཏེ། ངེད་ཅག་གིས་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བདེན་དོན་ ི་ཆེད་

་ལས་དོན་བ བ་དགོས།
༩ ོན་ཆད་ངས་ཆོས་ཚགས་ལ་འ ིན་ཡིག་ ང་ ་ཞིག་ ིས་ ང་། ཆོས་ཚགས་ ི་མགོ་བར་ ར་བའི་ཏི་

ཐི་ ཱེ་ཡིས་ངེད་ཅག་ ེ་ལེན་མ་ ས། ༡༠ དེ་བས་གལ་ཏེ་ང་སོང་ན། ཁོས་བ བས་པའི་ ་བ་ ེ། གཏམ་ངན་
ིས་ང་ཚར་ ེང་བཏབ་པ་བ ོད་པར་འ ར། དེར་མ་ཟད། ཁོ་རང་གིས་ ན་ ར་ ེ་ལེན་མི་ ེད་པ་ཕར་ཞོག

གཞན་ ིས་ ེ་ལེན་ ེད་འདོད་ ང་ཁོས་བཀག་འགོག་ ས་ཤིང་། ན་ ་ ེ་ལེན་ ེད་མཁན་ མས་ཆོས་
ཚགས་ལས་མཐར་བ ད།

༡༡ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ངན་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་མི་ ང་ ེ། བཟང་ལ་ ོབ་ ོང་ ིས། བཟང་ ེད་
མཁན་ནི་ ་ལ་གཏོགས་པ་དང་། ངན་ ེད་མཁན་ ིས་ ་མཇལ་མ་ ོང་། ༡༢ ཏི་མེ་ ེའི་བཟང་ ས་པས་མི་

མས་ ིས་ཁོ་ལ་བདེན་དཔང་ ས་པར་མ་ཟད། བདེན་དོན་ ིས་ ང་ཁོ་ལ་བདེན་དཔང་ ས། དེ་མིན་ངེད་
ཅག་གིས་ ང་ཁོ་ལ་བདེན་དཔང་ ས། ངེད་ཅག་གི་བདེན་དོན་བདེན་པར་གནས་པ་ ོད་ ིས་ ང་ཤེས་སོ༎

༡༣ ངས་ ོད་ལ་འ ི་འདོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ ང་། ག་ཤོག་བཀོལ་ནས་འ ི་མི་འདོད་དེ། ༡༤ ར་བ་
ར་ ་ ོད་དང་འ ད་ནས། ངེད་ཅག་ངོ་ ག་ ེ་ ེང་བར་འདོད།

༡༥ ོད་རང་བདེ་བར་ ོན། ོགས་པོ་ མས་ ིས་ ོད་ལ་ཁམས་བདེ་ འོ༎ ོད་ ིས་ངའི་ཚབ་ ས་ཏེ་
ོགས་པོ་རེ་རེའི་མིང་ནས་བོས་ཏེ་མཚམས་འ ི་ ིས་ཤིག། ༎
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༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་གཡོག་པོ་ ེ། ཡ་ཀོབ་ ི་ ན་ ་ ་ ས་ཞལ་འབོད་མཛད་ཅིང་། ཡབ་ ་ཡི་ཁོང་ནས་བ ེ་བ་
ཐོབ་པའམ། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཆེད་ ་བ ང་བ་ ེད་པའི་མི་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་ ི་བར་ ། ༢ ོད་ཅག་ལ་ ིང་

ེ་དང་། ཞི་བདེ་དང་། མས་བ ེ་མང་ ་བ ོལ་བར་ཤོག
༣ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ངས་རང་རེའི་ ན་མོང་གི་ཐར་པ་ ོར་ ི་གཏམ་ ོད་ཅག་ལ་འ ི་བར་

ནན་ ིས་བ ོན་ཅིང་། ོན་ཆད་ཐེངས་གཅིག་ལ་དམ་པའི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ལ་ ད་པའི་བདེན་དོན་
དེའི་ཆེད་ ་རང་ ས་ ིས་བ ོན་པ་ ེད་དགོས་ ེས་འ ིན་ཡིག་ ིས་ནས་ ལ་མ་གཏོང་དགོས་ ང་ངོ་༎
༤ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ར་ནས་ཉེས་ཆད་ཕོགས་པར་ཐག་གིས་བཅད་ཡོད་པའི་དད་སེམས་མེད་པ་ མས་ ོག་
ནས་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་ གས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ མས་ ིས་རང་རེའི་ ་ཡི་ གས་ ེ་དེ་འདོད་གཡེམ་བག་
ཡངས་ ་གཏོང་བའི་གོ་ བས་ ་བ ར་བར་མ་ཟད་། རང་རེའི་བདག་པོ་གཅིག་ ་ ེ། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
ཀའང་ ངས་པར་ ེད་པའོ༎

༥ ོན་ཆད་གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་སེར་ མས་ཨེ་ཇིབ་ནས་ ིད་འོངས་ཤིང་། ེས་ ་དད་སེམས་མེད་པ་
མས་ཚར་གཅོད་ ས། དོན་འདི་དག་ ོད་ཅག་གིས་ཤེས་ ང་། ངས་ ར་བཞིན་ ོད་ཚར་གསལ་འདེབས་
ེད་དགོས། ༦ དེ་མིན་རང་གི་ལས་གནས་མི་ ང་ཞིང་རང་གི་ ོད་གནས་དང་ ལ་བའི་ཕོ་ཉ་ མས་ལ། གཙ་

བོས་ཁོ་ཚ་གཏན་ ་ ན་ནག་ ་བཀག་ཉར་ ས་ཏེ། ཞལ་ ེ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་ ག་ ་བ ག ༧ དེ་མིན་ ཱ་
དོམ་དང་། ་མོ་ར་དང་། མཐའ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་ ོང་ཚའི་མི་ མས་ ིས་ ང་ཁོ་ཚ་དང་འ ་བར་ལོག་
པར་གཡེམ་ཞིང་། མི་མ ན་འདོད་པའི་ ོགས་ ་སོང་བས། གཏན་ ི་མེའི་ཆད་པ་ཕོག་ ེ་ལོག་གཡེམ་ ་ ར་
ཡོད།

༨ ི་ལམ་ ི་བཞིན་པའི་མི་འདི་ མས་ ང་ཁོ་ཚ་དང་འ ་བར་ ས་མི་གཙང་བ་དང་། གཙ་བོའི་བདག་
ོང་ ང་མེད་ ་བཞག་ཅིང་། བ ར་བར་འོས་གང་ལ་ ར་འདེབས་ ས། ༩ ཕོ་ཉའི་དཔོན་པོ་མི་ ་ཨེལ་ ིས་

མོ་ཤེའི་བེམ་པོའི་ཆེད་ ་གདོན་འ ེ་ མས་དང་ ོད་པ་ ེད་པའི་ཚ། ར་འདེབས་ཚག་གིས་ ིགས་དམོད་
ེད་མ་ཕོད་པར། གཙ་བོས་ ོད་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ངེས་ཞེས་བཤད། ༡༠ འོན་ ང་མི་འདི་དག་གིས་ཁོ་

ཚས་མི་ཤེས་པ་ལ་ ར་འདེབས་ ེད། ཁོ་ཚས་ཤེས་པའི་དོན་དེ་ནི་ཤེས་ ་མེད་པའི་ ད་འ ོ་དང་མ ངས་ལ།
དོན་འདིའི་ ེང་ནས་རང་ཉིད་བ ག་གོ། ༡༡ ཁོ་ཚ་ལ་ཉེས་པ་འ ང་བར་འ ར་རོ༎ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིན་ ི་
ལམ་ ་ གས་ཤིང་། ཁེ་ཕན་ ི་ ིར་ ་བིལ་ ཱམ་ ི་ནོར་འ ལ་ནང་ ་བ གས། དེ་མིན་ཁོ་རག་ བ་འགལ་

ི་ ོད་ ་ཤིའོ༎ ༡༢ འདི་ ་ འི་མི་ མས་ ོད་ཅག་གི་གཅེས་པའི་ ན་ ེང་ནས་ ོད་ཅག་དང་མཉམ་ ་
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ཟས་ལ་རོལ་ཚ། དེ་ནི་གཏིང་གི་ ོ་དང་འ འོ༎༼ཡང་ན། ི་མ།༽ཁོ་ཚ་ ི་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཁོ་ན་གསོ་
ཞིང་འཇིགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། ཆར་མེད་པའི་ ིན་པ་བཞིན་ ང་གིས་འ ེར་བར་འ ར། ོན་ ི་འ ས་ ་མེད་
པའི་ཤིང་ ོང་བཞིན་འཆི་ཞིང་འཆི་ལ། ་བ་ནས་ ང་བར་འ ར། ༡༣ ་མཚའི་ ོང་གི་ ་ བས་ཏེ། རང་གི་
ངོ་ཚ་མེད་པའི་ ་བ་འ ར་བར་འ ར། ར་མདའ་ ེ་ ག་ མ་ ག་པོ་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་གཏན་ ་ཡོད་པར་
འ ར།

༡༤ ཱ་དམ་ ི་མི་རབས་བ ན་པ་ ་ནོག་གིས་ ོན་ཆད་མི་འདི་དག་ལ་བ ས་ནས། འདི་ ད་ ། ོས་
དང་། གཙ་བོས་ཁོང་གི་དམ་པ་ ི་ ོང་མང་པོ་ ིད་ནས་ ོན་ ང་། ༡༥ མི་ མས་ ི་ ས་ ེང་ནས་ཞལ་ ེ་
བཅད་དེ། དད་སེམས་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་དད་ ས་མེད་པའི་ ་ངན་ ོད་མཁན་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་
པ་དང་། དད་སེམས་མེད་པའི་ཉེས་ཅན་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཡ་ལན་བ ོགས་པའི་ཁ་ཕོ་ མས་བདེན་དཔང་

ེད་པར་འ ར་ཞེས་ ས། ༡༦ མི་འདི་དག་ནི་ ོག་ ་ ་བ་མང་ཞིང་ ན་པར་ལེ་བདའ་ ེད་པ་དང་། རང་གི་
འདོད་པའི་ ེས་ ་ གས་ནས་ ོད་ཅིང་ཁ་ནས་ཁ་ཕོའི་གཏམ་ ་བར་མ་ཟད། ཁེ་ཕན་ཐོབ་ ིར་ཁ་ཡག་ངོ་
དགའི་ཚག་བཤད་པའི་རིགས་ཡིན།

༡༧ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ མ་པ། ོད་ཚས་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་པ་ མས་ ིས་ ོན་
ཆད་བཤད་པའི་ ད་ཆ་ ན་པར་ ིས། ༡༨ ཁོ་ཚས་ ོན་ཆད་ ོད་ཅག་ལ། བ ལ་བའི་ཐ་མར་འ ་ ོད་ལ་
དགའ་བའི་མི་ མས་ ིས་རང་གི་ མ་དག་མིན་པའི་འདོད་པའི་ ེས་ ་ གས་ཤིང་ ོད་པར་འ ར་ཞེས་

ས། ༡༩ འདི་ནི་མི་ མས་ཤོག་ཁག་ ་འ ེན་མཁན་དང་། ཤ་ ག་ལ་གཏོགས་ཤིང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་མེད་
པའི་མི་ མས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

༢༠ ིང་ཉེ་བའི་ ན་ ་ལགས། ོད་ཅག་གིས་ ་ན་མེད་པའི་བཀའ་བདེན་པའི་ལམ་ ེང་ནས་རང་ཉིད་
བ ན་དགོས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། ༢༡ རང་ཉིད་ ག་ ་ ་ཡི་བ ེ་
བའི་ ོད་ ་བ ང་དགོས་ཤིང་། མཐའ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་མ་ཐོབ་པའི་བར་ ་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
ཀའི་ ིང་ ེ་ལ་ཡར་ ོས་ ེད་དགོས། ༢༢ འགའ་ཞིག་གིས་སེམས་ ་དོགས་པ་འཆང་ཡང་། ོད་ཅག་གིས་ཁོ་
ཚ་ལ་ ིང་ ེ་བ ེད་དགོས། ༢༣ འགའ་ཞིག་ ོད་ཅག་གིས་མེ་ནང་ནས་ ངས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ ོབ་དགོས། འགའ་ཞིག་
ལ་ ོད་ཅག་གིས་འཇིགས་པའི་སེམས་བ ང་ ེ་ཁོ་ཚར་ ིང་ ེ་བ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་འདོད་པའི་ ི་
མས་གོས་པའི་ ོན་པ་ཡང་འདོར་དགོས།

༢༤ ངེད་ཅག་གི་ ང་བ་འ ེད་ ་མི་འ ག་ཅིང་། ོད་ཅག་ནག་ནོག་གི་ ི་མས་མི་གོས་ལ། དགའ་དགའ་
ོ་ ོའི་ངང་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ ང་ནས་འ ེང་ ་འ ག་མཁན་ནི། ངེད་ཅག་གི་ བས་མགོན་ཏེ་ ་

གཅིག་ ་ཡིན། ༢༥ ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བ ད་ནས། གདོད་མའི་ཡར་ ོན་དང་ ས་ད་ ། དེ་
ནས་ ས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་དང་། ན་ གས། མ ་ ས། དབང་ཆ་སོགས་ངེད་ཅག་གི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་
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༡ ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀས་ཉིད་ ི་ཞབས་ ་བ་ མས་ལ་ཇི་ཞིག་ ར་ ་འ ང་དགོས་པ་ ོན་པའི་ ིར་ ་ ་ཡིས་
ཁོང་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་དེ་ནི། ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་མངགས་དེ་གཡོག་པོ་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་བ ན་པར་མཛད་

དོ། ༢ དེས་ནི་ ་ཡི་བཀའ་དང་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀས་དཔང་བོ་མཛད་པ་དང་ཇི་མཐོང་བ་ཐམས་ཆད་ལ་དཔང་བོ་
ས་སོ༎ ༣ ང་བ ན་འདིའི་ཚག་ མས་ ོག་པ་དང་། ཐོས་པ་ མས་དང་། དེའི་ནང་ལ་ ིས་པ་དག་ཡིད་ལ་

འཆང་མཁན་ མས་ལ་ ིན་ བས་གནང་ངེས། ན་མཚན་ནི་ ས་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ།
༤ ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཨ་སི་ ཱ་ ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་བ ན་ལ། ད་ ་བ གས་པ་དང་། ར་མཆིས་པ་དང་།

འ ོན་པར་འ ར་བ་ཞེས་ ་བ་དང་། ཁོང་གི་ ལ་ ིའི་ ང་ ་བ གས་པའི་ གས་ཉིད་བ ན་པོ་ ད་ནས་
ོད་ཚ་ལ་ གས་ ེ་དང་ ིན་ བས་འཐོབ་ངེས། ༥ དམ་བཅས་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་དཔང་བོ་ཉིད་ནི་ཡེ་ ་
ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ལ། གཤིན་བོ་ མས་ལས་ ིར་འ ངས་མཁན་ཐོག་མ་དེའང་ཡིན། འཇིག་ ེན་ ི་ ལ་པོ་ མས་
ི་མངའ་བདག་ ེ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་བཅས་ནས་ ེད་ མས་ལ་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་ ར་ཅིག ཁོང་

གིས་ངེད་ མས་ལ་ མས་ཤིང་། ཁོང་གི་ ་ ག་གི་ ོ་ནས་ངེད་ཅག་ ིག་པ་ལས་ཐར་བར་མཛད་པ་དང་།
༦ ཡང་བདག་ཅག་ནི་ ལ་ ིད་ཅིག་དང་ཁོང་གི་ཡབ་ ་ལ་མཆོད་དཔོན་ ་མཛད་དོ། ཁོང་ལ་ནམ་ཡང་གཟི་
བ ིད་དང་མངའ་ཐང་ ན་པར་ ོན། ཨ་མེན།

༧ ོས་དང་། ཁོང་ཉིད་ ིན་དང་བཅས་འ ོན་ནོ། ཡང་མིག་ཐམས་ཅད་དང་། ཐ་ན་ཁོང་ལ་མ ང་གིས་
ན་མཁན་ མས་ ིས་ ང་མཐོང་བར་འ ར་ལ། འཇིག་ ིན་ ི་མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་གི་ ིར་ ་
་ངན་ ེད་པར་འ ར་རོ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། ཨ་མེན།

༨ གཅོ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ང་ནི་ཨལ་ ཱ་དང་ཨོ་མི་ཀ་ཡིན། ད་ ་བ གས་པ་དང་ ར་མཆིས་པ། ཕེབས་པར་
ངེས་པའི་ ན་དབང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ང་ངོ་༎

༩ ང་ཡོ་ཧ་ནན་ ོད་ མས་ ིས་ ན་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ འི་ནང་ན་ཡོད་པའི་ ག་བ ལ་དང་། ལ་ ིད་དང་།
བཟོད་པའི་ ིར་ ་ ེད་ ི་མཉམ་ ོགས་ཡིན་པ་ ་ཡི་བཀའ་དང་ཡེ་ ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ ིར་ ་
པད་མོ་ཞེས་ ་བའི་ ིང་ ན་ན་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༠ ཡང་གཙ་ཉིན་ལ། ང་རང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནང་ ་

ངས་ཏེ། ངའི་ བ་ ་ ང་གི་ ་དང་འ ་བའི་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོས་ཏེ་འདི་ ད་ ་། ༡༡ ོད་ ིས་ཅི་མཐོང་
བ་དེ་ཤོག་ ིལ་ ེང་ ་ ིས་ཏེ། ཨེ་ཕེ་ ་དང་། ིར་ ་དང་། ཱེར་ག་ ་དང་། ཐི་ ཱ་ཏི་ ཱ་དང་། སར་ ེ་དང་།
ཕི་ ཱ་དེལ་ཕི་ ཱ་དང་། ལ་ཨོ་ད་ ེ་ཨ་ཞེས་པའི་ཆོས་ཚགས་བ ན་པའི་ ང་ ་ ར་ཅིག་ཅེས་ག ང་སོ༎

༡༢ དེ་ནས་ངས་ཁ་ ིར་འཁོར་ནས་བདག་ལ་ ད་ ་ ོག་པ་དང་ག ང་གནང་མཁན་ ་ཡིན་པར་བ ་



1904 མངོན་པ 1 –2

འདོད་དེ། ཁ་ ིར་འཁར་ནས་བ ས་པ་ལ། གསེར་ ི་ ོན་ ེགས་བ ན་མཐོང་ངོ་༎ ༡༣ ེགས་ ་ མས་ ི་
ད ིལ་ན་མིའི་ ་དང་འ ་བ་ན་བཟའ་རིང་བོ་མནབས་པ། ་ ང་ལ་གསེར་ ི་ ་རགས་གསོལ་བ་ཞིག་
མཐོང་ངོ་༎ ༡༤ ཁོང་གི་ད ་དང་ད ་ ་ནི་བལ་དཀར་པོའམ་ཁ་བ་ ་ ར་དཀར་པོ། ན་ནི་མེ་ ེ་ཞིག་ ་

། ༡༥ ཞལ་ནི་བ ་ཐབ་ལ་ ་བའི་རག་བ ག་ཅན་དང་འ ་བ་དང་། ག ང་ ད་ནི་ ་མང་པོའི་ ར་ ་
དང་འ ་བ་ཡིན་ནོ༎ ༡༦ ཡང་ཁོང་གི་ ག་གཡས་ ་ ར་མ་བ ན་དང་། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་རལ་ ི་ ོན་པོ་ཁ་
གཉིས་ཞིག་ཐོན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཞལ་རས་ནི་ཉི་ཟེར་ ག་པོ་འ ོ་བ་དང་མ ངས་སོ༎

༡༧ ངས་ཁོང་མཐོང་བ་ན་གཤིན་པོ་ཞིག་ ་ ར་ཁོང་གི་ཞབས་ ི་ ང་ ་ ེལ་བ་དང་། ཁོང་གིས་ ག་
གཡས་པ་ངའི་ ེང་ ་བཞག་ནས་ང་ལ་ག ང་ ར། མ་འཇིགས་ཤིག ང་ནི་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་དང་། གསོན་
པོའོ༎ ༡༨ ང་ནི་ཤི་ཚར་ཡང་། ེ་ཧོ་ ས་ ན་ ་གསོན་པོར་གནས་ཤིང་། འཆི་བ་དང་གཤིན་ ལ་ ི་ ེ་མིག་

མས་བདག་གི་ལག་ ་ཡོད་དོ༎ ༡༩ དེ་བས། ོད་ ིས་མཐོང་པའི་ ་བ་ མས་དང་། ད་ ་ཡོད་པ་ མས་
དང་། ེས་ལ་འོང་བ་དག་ཡི་གེར་ ིས་ཤིག ༢༠ ངའི་ལག་པ་གཡས་ ་མཐོང་པའི་ ར་མ་བ ན་པོ་དང་།
གསེར་ ི་ ེགས་ ་བ ན་པོ་དེ་དག་གི་གསང་བ་འདི་ ་ ེ། ར་མ་བ ན་པོ་ནི་ཆོས་ཚགས་བ ན་པོའི་ཕོ་ཉ་
ཡིན་ལ། ོན་ ེགས་བ ན་པོ་ནི་ཆོས་ཚགས་བ ན་པོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༢ ོད་ ིས་ཨེ་ཕེ་ ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ར་འ ི་བར་ འོ༎ ག་གཡས་
ལ་ ར་མ་བ ན་པོ་འཐོགས་པ་དང་གསེར་ ི་ ེགས་ ་བ ན་པོའི་ད ིལ་ན་ཞབས་འཆགས་མཁན་

ིས་འདི་ ད་ །
༢ ངས་ ོད་ ི་ ོད་ལམ་དང་། ོལ་བ་དང་། བཟོད་པ་ མས་ཤེས་ལ། ོད་ ིས་མི་ངན་ མས་བཟོད་

མི་ ས་པ་ཡང་ཤེས་སོ༎ ོད་ ིས་ ང་ ོན་ཆད་རང་ཉིད་ ་ཚབ་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ མས་ ི་ཉམས་ཚད་
ལ་བ ག་པས། ་ཚབ་པ་མིན་མཁན་ མས་ ན་མ་ཡིན་པ་ཤེས། ༣ བཟོད་པ་བ ོམ་ཞིང་ངའི་མིང་གི་ཆེད་

་ ག་བ ལ་ ོང་བ་དང་། ཉམས་པར་མ་ ར་པར་ཤེས་སོ། ༤ འོན་ ང་ ོད་ ིས་གཅེས་འཛན་དང་པོ་དེ་
ངས་པའི་ ོན་འགེལ་ལོ༎ ༥ དེའི་ ིར་། ོད་ནི་ཇི་ ར་ཉམས་པར་ ར་པ་ལ་ ིར་ ན་ ་འོས་པར་མ་ཟད།

འ ོད་བཤགས་ ས་ཏེ་ཐོག་མར་ཇི་ ར་ ས་པ་བཞིན་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ། ོད་ ིས་འ ོད་བཤགས་མི་ ེད་
ན། ང་རང་ ོད་ ི་གམ་ ་ཡོང་ནས་ ོན་ ེགས་དེ་རང་གནས་ལས་ལེན་པར་ འོ༎ ༦ འོན་ ང་། ོད་ལ་
བཟང་ཆ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི། ོད་རང་ནེ་ཀོ་ ཱ་པ་ མས་ ི་ ོད་ལམ་ལ་ ང་སེམས་ཆེ། ང་རང་ཡང་དེ་ལ་

ང་བའོ༎
༧ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ང་པའི་བཀའ་ལ་

མཉན་པར་ འོ༎ བདག་གིས་ ལ་ཁ་ལེན་མཁན་ མས་ལ་ ་ཡི་དགའ་བདེའི་ མ་རར་ཡོད་པའི་ཚ་ ོག་གི་
ོང་བོ་ལས་བཟའ་ ར་གནང་བར་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎
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༨ ཡང་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ་། ོད་ ིས་སི་ ཱིར་མིར་ འི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ིས་ཏེ་འདི་
ར་ ་བར་ འོ༎ ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་ཡིན་ལ། ར་ ོངས་ནའང་ ར་གསོན་པ་དེ་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ །

༩ ངས་ ོད་ ི་དཀའ་ ག་དང་ད ལ་ཕོངས་ཤེས་ལ། དོན་དམ་ ་ ོད་ནི་ ག་པོ་ཡིན། ཡང་རང་ཉིད་ཡ་
་ ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དག་གིས་ ར་འདེབས་ ི་གཏམ་ ས་པའང་བདག་གིས་ཤེས། དོན་དངོས་ ་དེ་དག་ནི་

ཡ་ ་ ་པ་མ་ཡིན་པར། བ ད་ ཱ་ཏན་ ི་ཚགས་ཁག་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན། ༡༠ ོད་ནི་ ག་བ ལ་ ང་བར་
འ ར་བ་ལ་འཇིགས་པར་མི་ འོ༎ ོས་དང་བ ད་ ིས་ ོད་ཅག་ལས་འགའ་ཞིག་བཙན་ ་བ ག་ནས་ ོད་

མས་ལ་ཚད་བ ག་ ེད་ཅིང་། ོད་ཅག་གིས་ཉིན་བ འི་རིང་ལ་དཀའ་ ག་ ང་ངེས་ཡིན། འོན་ ང་འཆི་
བའི་བར་ ་ ོ་སེམས་བ ན་པར་ ིས་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་ཚ་ ོག་གི་ཅོད་པན་གནང་བར་ འོ༎

༡༡ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ང་པའི་བཀའ་ལ་
མཉན་པར་ འོ༎ ལ་ཁ་ལེན་མཁན་ མས་ལ་འཆི་བ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གནོད་འཚ་ཐེབས་ ་མི་འ གས་པ་
ཁག་ཐེག་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༢ ོད་ ིས་ཕེར་ག་ འི་ཆོས་ཚགས་ ི་བང་ཆེན་པ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ིས་ཏེ་འདི་ ར་ ་བར་ འོ༎ རལ་ ི་
ོན་པོ་ཁ་གཉིསཅན་ཐོགས་མཁན་ ིས་འདི་ ད་ །

༡༣ ོད་ ི་ ོད་གནས་ནི་བ ད་ ཱ་ཏན་ཡོད་ས་ཡིན་ཞིང་། བདག་གི་ ོ་སེམས་དཀར་པོའི་དཔང་པོ་ཨན་
ཏི་ ཱ་ནི་ ོད་ཅག་ ོད་ ་བ ད་ ཱ་ཏན་ ོད་སར་བ ོངས་པའི་ཉིན་མོ་དག་ལ་། ོད་ ིས་ད་ ང་བདག་གི་
མིང་བ ན་པོར་བ ངས་ཤིང་། བདག་ལ་དད་སེམས་མ་འ ར་པ་བདག་གིས་ཤེས་སོ༎ ༡༤ འོན་ ང་། དོན་
འགའ་ཤས་ ི་ཆ་ནས། བདག་གིས་ ོད་ལ་ ོན་འགེལ་བར་ འོ༎ ་མཚན་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་པེལ་ཨམ་

ི་བ བ་ ར་བ ན་མཁན་ཡོད་། པེལ་ཨམ་ ིས་ ོན་ཆད་ ཱ་ལག་ལ་ཡེས་ ཱ་ཡེལ་ ི་ ་ ད་ ི་མ ན་ ་
བཀག་ ོ་བཞག་ནས་། ཁོ་ མས་ལ་ ་འ ར་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ཟ་བ་དང་ལོག་གཡེམ་ ེད་པའི་བ བ་ ་

ས། ༡༥ ཡང་དེ་བཞིན་ ་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ ་མི་ཁ་ཤས་ ིས་ནེ་ཀོ་ ཱ་པ་ མས་ ི་བ བ་ ར་བ ན་པ་རེད།
༡༦ དེའི་ ིར། ོད་ ིས་འ ོད་བཤགས་ ོས་ཤིག གལ་ཏེ་འ ོད་བཤགས་མི་ ེད་ན། བདག་ནི་ ར་བ་ ར་
བར་ ོད་ ི་གམ་ ་ཡོང་ ེ། བདག་གིས་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་ ིས་ཁོ་ མས་ལ་ ོལ་བར་ འོ༎

༡༧ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ང་པའི་བཀའ་ལ་
མཉམ་པར་ འོ༎ ལ་ཁ་ལེན་མཁན་ མས་ལ་ ས་ཤིང་གབ་པའི་ ཱན་ ་དེ་ལས་གནང་ངེས་པར་མ་ཟད། ོ་
དཀར་པོ་ཞིག་ ང་གནང་བར་འ ར་ལ། ོའི་ཐོག་ ་མིང་གསར་པ་བ ོས་ཤིང་། ཐོབ་མཁན་ལས་གཞན་ ས་

ང་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎
༡༨ ོད་ ིས་ཐི་ཨ་ཏེ་ ཱ་ཡི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ིས་ཏེ་འདི་ ར་ ་པར་ འོ༎ ན་ ང་ནི་

མེ་ ེ་དང་མ ངས་ཤིང་ཞབས་ནི་འོད་འ ོ་བའི་རག་དང་འ ་བའི་ ་ཡི་ ས་ ིས་འདི་ ད་ །
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༡༩ ོད་ ི་ ས་པའི་ལས་དང་། མས་པ། དད་སེམས། ལས་བ ོན། བཟོད་བ ན་བཅས་བདག་གིས་ཤེས་
པར་མ་ཟད། ོད་ ིས་ ིས་ ་ ས་པའི་ལས་ མས་ ར་ལས་ ང་ ག་ ་མང་བའང་ཤེས་སོ༎ ༢༠ འོང་ ང་
དོན་འདིའི་ཆ་ནས་བདག་གིས་ ོད་ལ་ ོན་འགེལ་ཏེ། རང་ཉིད་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ ད་མེད་ཡེ་ཟི་

ཱེལ་ ིས་བདག་གི་ཞབས་ ི་པ་ མས་ལ་ ིད་ ོན་དང་བ ་ ིད་ ས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་ལོག་གཡེམ་ ེད་པ་
དང་ ་འ ར་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་ཟོས་ ང་ ོད་ ིས་ཁོ་མོ་ལ་བཟོད་པ་ ོམ་པའི་ ིར་རོ༎ ༢༡ བདག་གིས་ཁོ་
མོར་འ ོད་བཤགས་ ེད་པའི་གོ་ བས་ ིན་ན་འང་། ཁོ་མོས་ལོག་གཡེམ་ལས་འ ོད་བཤགས་ ེད་པར་མི་
འདོད། ༢༢ ོས་དང་བདག་གིས་ཁོ་མོ་མལ་སར་ ང་བར་ ེད་པ་དང་། ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་ལོག་གཡེམ་ ེད་
མཁན་ མས་ ིས་ཁོ་ཁོའི་ ོད་ལམ་ལས་འ ོད་བཤགས་མི་ ེད་ན། བདག་གིས་དེ་ མས་ལའང་དཀའ་ ག་
ཆེན་པོ་ ང་ ་འ ག་པ་ཡིན། ༢༣ ཡང་བདག་གིས་ཁོ་མོའི་ ་ ག་ མས་འཆི་ལམ་ ་བ ང་བར་ ེད་ཅིང་།
བདག་ནི་མིའི་སེམས་དང་བསམ་པར་ ོག་ད ོད་ ེད་མཁན་ཡིན་པར་མ་ཟད། ོད་ མས་ ིས་ལས་ཅི་ ས་
པ་རེ་རེ་ལ་ལན་ ོག་མཁན་ཡིན་པའང་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ིས་ཤེས་པར་འ ར་རོ༎ ༢༤ ཡང་ ོད་ཅག་ཐི་ཨ་
ཏི་ ཱ་ཡི་མི་གཞན་དག་ ེ། དེ་དག་གི་བ བ་ ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། གཞན་ མས་ ིས་ ན་ ་ ེང་བའི་བ ད་

ཱ་ཏན་ ི་གསང་བ་ཟེར་བ་མི་ ོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། བདག་གིས་ ར་བོ་གཞན་ཞིག་ ོད་ཅག་གི་ ག་ལ་
མི་འགེལ་ཞེས་ ་བ་ཡིན། ༢༥ འོན་ ང་ ོད་ཅག་ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ཡོང་བའི་བར་ ་བ ན་པོར་
བ ང་བར་ འོ༎ ༢༦ ལ་ཁ་ལེན་ཞིང་བདག་གི་བཀའ་མཐར་ ག་བར་ ་ ང་མཁན་ལ། བདག་གིས་ ལ་
ཁབ་ཁག་ལ་དབང་ ར་བའི་མངའ་ཐང་གནང་བར་ ་ ེ། ༢༧ བདག་ལ་རང་གི་ཡབ་ལས་དབང་ཐང་ཐོབ་པ་
བཞིན། ཁོས་ གས་ད ག་བ ང་ནས་དེ་ མས་ལ་དབང་བ ར་ཅིང་དེ་དག་ ་ཆས་ ལ་ ་བ ག་པ་བཞིན་

་འ ར་ཞིང་། ༢༨ ཡང་བདག་གིས་ཐོ་རེངས་ ར་ཆེན་ཁོ་ལ་གནང་བར་ འོ༎
༢༩ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་ལ་

མཉན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༣ ཡང་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ་། ོད་ ིས་ ཱར་དིའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ིས་ཏེ་འདི་ ར་
་བར་ འོ༎ ་ཡི་ གས་ཉིད་བ ན་དང་ ར་མ་བ ན་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ངས་ ོད་ ི་

ོད་ལམ་ཤེས་ཏེ། མིང་གི་ཆ་ནས་ ོད་ནི་གསོན་པོ་ཡིན་ཡང་དོན་ ིས་ ོད་ནི་ཤི་ཟིན་ཏོ༎ ༢ ོད་རང་གཉིད་
སད་པ་ ིས་ཏེ། ཉམས་པར་འ ར་ཤིང་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་དོན་དག་ ག་པ་ མས་བ ན་པར་ འོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། ་ཡི་ ང་ ་ ོད་ ི་ ོད་ལམ་ལས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་གཅིག་ ང་མེད་པ་བདག་གིས་མ་ཐོང་ངོ་༎ ༣ དེའི་

ིར། ོད་ ིས་ཇི་ ར་དང་ ་ ངས་ཤིང་ཇི་ ར་ཐོས་པ་བཅས་ནི་ ིར་ ན་ ས་ནས་བ ང་དགོས་པར་མ་
ཟད། འ ོད་བཤགས་ ེད་པར་ འོ༎ གལ་ཏེ། ོད་རང་གཉིད་མ་སད་ན། བདག་ནི་ ན་པོ་ ོ་ ར་ ེབས་པ་

ར་ ོད་ ི་གམ་ ་ཡོང་ངེས་ཤིང་། བདག་ནི་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་ཡོང་བ་ ོད་ ིས་གཏན་ནས་ཤེས་མི་ ིད་དོ།
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༤ འོན་ ང་ ོད་ལ་ ཱར་དི་ ་ད་ ང་རང་གི་ ོན་གོས་བཙག་པར་མ་བཟོས་པའི་མི་འགའ་ཡོད་ལ། ཁོ་ མས་
ིས་གོས་དཀར་པོ་ ོན་ནས་བདག་དང་མཉམ་ ་བ ོད་པར་ངེས། ་མཚན་ནི་དེ་དག་འོས་ཤིང་འཚམ་པའོ༎

༥ ལ་ཁ་ལེན་མཁན་ མས་ ིས་དེ་ ར་གོས་དཀར་པོ་ ོན་པར་འ ར་ཞིང་། བདག་གིས་ ང་ཚ་ ོག་གི་
དཔེ་ཆ་ལས་དེ་ མས་ ི་མིང་ག བ་པར་མི་ ེད་ལ། བདག་གིས་ཡབ་དང་ཁོང་གི་ཕོ་ཉའི་ཚགས་ ི་ ན་ ང་

། མི་དེའི་མིང་ཡང་ཁས་ལེན་པར་འ ར་རོ༎
༦ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་ལ་

མཉན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎
༧ ཡང་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ་། ོད་ ིས་ཕི་ ཱ་དེལ་ཕི་ཨའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ིས་ཏེ་

འདི་ ར་ ་བར་ འོ༎ དམ་པ་དང་། བདེན་པ། ་བིད་ ི་ ེ་མིག་ ག་ ་ཐོགས་པ། ེ་པར་མཛད་ན་ ག་
བ་མཁན་མེད་པ། བ བ་པར་མཛད་ན་འ ེད་ བ་མཁན་མེད་པ་དེ་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ །

༨ ོད་ ིས་ ས་པའི་ལས་དག་བདག་གིས་ཤེས་སོ༎ ོས་དང་ ོད་ལ་ ོབས་ གས་ ང་ཙམ་ལས་མེད་
ནའང་། ོད་ ིས་བདག་གི་བཀའ་བ ིས་པ་དང་། བདག་གི་མིང་ཡང་ཁས་ ངས་པས། བདག་གིས་ ོད་ ི་
མ ན་ ་ ོ་ ེ་བར་འ ར། ོ་དེ་ནི་ ས་ ང་ ག་མི་ ས་སོ༎ ༩ ོས་དང་བ ན་ ཱ་ཏན་ ི་ཚགས་ཁག་ལ་
གཏོགས་པ་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ནི་ ཱ་ ་པ་ཡིན་ཟེར་ཡང་། དོན་དམ་ ་ ཱ་ ་ ་པ་ཡིན་པར་ ན་ ་མཁན་
ཡིན། ངས་ཁོ་ མས་ ོད་ ི་ཞབས་ ང་ ་ཡོང་ནས་ ག་འཚལ་བ་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་གཅེས་པ་ནི་
ཁོ་ མས་ལ་ཤེས་ ་འ ག་པར་ངེས། ༡༠ ོད་ ིས་བདག་གི་བཟོད་བ ན་དགོས་པའི་བཀའ་བ ངས་པས།
འཇིག་ ེན་ཡོངས་ ་ཚད་བ ག་དང་འ ད་པའི་ ས་ཏེ་། ས་ ེང་ ་གནས་པའི་མི་ མས་ལ་ཚད་བ ག་
ཐེབས་པའི་དོན་དེ་ལས་བདག་གིས་ ོད་རང་བ ང་བར་འ ར་རོ༎ ༡༡ བདག་ནི་ ར་བ་ ར་ ་ཡོང་ངེས་
ལ། ོད་ ི་ཅོད་པན་མི་གཞན་ ིས་མི་འ ོག་པའི་ ིར། ོད་ ིས་རང་ལ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བ ན་པོར་
བ ང་དགོས་སོ༎ ༡༢ བདག་གིས་ ལ་ཁ་ལེན་མཁན་གང་ཞིག་ནི་ངའི་ ་ཡི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ཀ་བར་
བ ོ་བ་དང་། ཁོ་རང་ནམ་ཡང་དེ་ནས་ ིར་འ ོ་བར་མི་ འོ༎ ཡང་ངས་རང་ཉིད་ ི་ ་ཡི་མཚན་དང་། ངའི་

་ཡི་ ོང་ ེར་མིང་ ེ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་ངའི་ ་ལས་མར་འབབ་པའི་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་གསར་བ།
བདག་གི་མིང་གསར་པ་བཅས་ནི་མི་དེའི་ ས་ ེང་ ་འ ི་བར་འ ར་རོ༎

༡༣ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་ལ་
མཉན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ ཡང་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ་། ོད་ ིས་ལའོ་དི་ཀེ་ ཱའི་ཆོས་ཚགས་ ི་ཕོ་ཉ་ལ་འ ིན་ཡིག་ ིས་ཏེ་འདི་
ར་ ་བར་ འོ༎ ཨ་མེན་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ཡིད་ ོན་ ང་ཞིང་ ང་བདེན་ ི་དཔང་པོའམ། ་ཡིས་བ ན་

པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་ ངས་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ༡༥ ོད་ ིས་ ས་པའི་ལས་
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བདག་གིས་ཤེས་ཏེ། ོད་ནི་ ང་བ་མིན་ལ་ཚ་བའང་མིན། ངས་ ོད་ནི་ ང་བའམ་ཡང་ན་ཚ་བ་ཡིན་ན་ཅི་མ་
ང་ མ། ༡༦ ོད་ནི་ ་ ོད་འཇམ་ཞིག་དང་འ ་ ེ། ང་བ་མ་ཡིན་ལ་ཚ་བའང་མིན་པས། བདག་གིས་རང་

གི་ཁ་ནས་ ོས་རང་བ ག་ངེས་ཡིན། ༡༧ ོད་ན་རེ། ང་ནི་ ག་ཅིང་ ་ནོར་འཛམས་པས་ཅི་ཡང་མི་མཁོ་ཞེས་
ཟེར་ཡང་། དོན་དམ་ ་ ོད་ནི་ཐ་ཤལ་པ་དང་། ཉམ་ང་བ། ད ལ་ཕོངས། ལོང་བ། གཅེར་ ་བཅས་ཡིན་པ་

ོད་ ིས་མི་ཤེས་སོ༎ ༡༨ བདག་གིས་ ོད་ལ་ ོ་འདོན་པར་ ་ ེ། ོད་ནི་ ག་པོར་འ ར་བའི་ ིར། བདག་
ལས་མེས་བཙ་ ང་ ས་པའི་གསེར་ཉོ་བར་ ིས། ཡང་ ོད་ ི་ ས་པོ་གཅེར་ ་ཡིན་པའི་ངོ་ཚ་དེ་མི་མངོན་
པའི་ ིར། གོས་དཀར་པོ་ཉོས་ནས་ ོན་ཅིག ཡང་ ོད་ ི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ ིར། མིག་ ན་ཉོས་ནས་མིག་
ལ་ ག་པར་ འོ༎ ༡༩ བདག་གིས་གཅེར་ ་འཛན་པ་ མས་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་ཞིང་བ བ་ ་གནང་བ་ཡིན་
པས། ོད་ ིས་ངར་ གས་བ ེད་པ་དང་འ ོད་བཤགས་ ང་ ེད་དགོས་སོ༎ ༢༠ ོས་དང་བདག་གི་ ོ་
ཁར་འ ེང་ཞིང་ ོ་ ང་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ངའི་ ད་ཐོས་པ་དང་ ོ་ ེས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་
དེའི་ནང་ ་ གས་ཏེ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཁ་ཟས་ལ་རོལ་བར་ འོ༎ ༢༡ ངས་ ལ་ཁ་ལེན་མཁན་ མས་རང་གི་
བ གས་ ིའི་ ེང་ང་དང་མཉམ་ ་ ོད་པར་ འོ༎ དེ་ནི་བདག་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་ ེ་རང་གི་ཡབ་ ི་བ གས་

ིའི་ ེང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ད་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ༎
༢༢ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་ལ་

མཉན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༤ དོན་དེ་དག་ ང་བའི་ ེས་ ་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ོས་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ོ་
ཞིག་ ེ་འ ག་པ་མཐོང་ངོ་༎ བདག་གིས་ཐེངས་དང་པོར་ ང་ ད་ ་ འི་ ་ཞིག་ཐོས་ཤིང་བདག་ལ་

འདི་ ད་ ། ོད་རང་ཡར་ཤོག་དང་། བདག་གིས་དོན་དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ མས་
ོད་ལ་ ོན་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས།

༢ དེ་མ་ཐག་ ། ང་རང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ནང་ ་ ངས་ཤིང་། ོས་དང་། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
་བ གས་ ི་ཞིག་འ ག་ལ། བ གས་ ི་དེའི་ ེང་ ་གང་ཞིག་བ གས་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་༎ ༣ བ གས་

འ ག་པ་དེ་ཉིད་ཕར་བ ས་ན་གཡང་ཊི་ ོན་པོ་དང་པད་མ་ ཱ་ག་དམར་པོ་དང་མ ངས་ཤིང་། བ གས་
ིའི་མཐའ་འཁོར་ ་འཇའ་ཚན་ཡང་ཤར་ཡོད་ལ། དེ་ནི་མ་ ད་ ང་ འི་མདངས་དང་མ ངས། ༤ བ གས་
ིའི་མཐའ་འཁོར་ ་ ི་གཞན་ཉེར་བཞི་ཡོད་ལ། ི་དེ་དག་གི་ ེང་ ་ ན་པོ་ཉེར་བཞི་བ གས་ཡོད་པ་

མཐོང་ཞིང་། གོས་དཀར་པོ་མནབས་པ་དང་ད ་ལ་གསེར་ ི་ཅོད་པན་གསོལ་ཡོད། ༥ བ གས་ ི་དེ་ལས་
ོག་དམར་འ ག་ཅིང་ ིར་ ་ ོག་པ་དང་འ ག་ ་ གས། ཡང་བ གས་ ིའི་མ ན་ ་དཔལ་འབར་བ ན་
ར་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་ ་ཡི་ གས་ཉིད་བ ན་ཡིན་ནོ༎ ༦ བ གས་ ིའི་མ ན་ ་ཤེལ་ ི་ ་མཚ་ ་ ་ཞིག་

ཡོད་ལ། དེ་ནི་ ་ཤེལ་དང་མ ངས། བ གས་ ིའི་ད ིལ་ད ས་དང་བ གས་ ིའི་མཐའ་འཁོར་ ་སེམས་
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ཅན་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་ ས་པོའི་མ ན་ བ་ཡོངས་ལ་མིག་གིས་གང་འ ག་གོ ༧ སེམས་ཅན་དང་པོ་ནི་
སེང་གེ་དང་མ ངས། སེམས་ཅན་གཉིས་པ་ནི་བ་ ག་དང་མ ངས་། སེམས་ཅན་ག མ་པའི་ཞལ་རས་ནི་མིའི་
ངོ་གདོང་དང་མ ངས། སེམས་ཅན་བཞི་པ་ནི་ནམ་འཕང་གཅོད་པའི་ ག་དང་མ ངས་། ༨ སེམས་ཅན་བཞི་
པོ་རེ་རེ་ལ་གཤོག་པ་ ག་རེ་ཡོད་པ་དང་། ས་པོའི་ ི་ནང་ ན་མིག་གིས་གང་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ཉིན་མཚན་
མེད་པར་འདི་ ད་ ། དམ་པ། དམ་པ། དམ་པ་ ེ། གཙ་བོ་ ེ་ ་ནི། ད་ ་བ གས་ཤིང་ ར་མཆིས་པ། ཕེབས་
པར་ངེས་པ་ཉིད་ལགས་སོ༎ ཞེས་ག ང་། ༩ དེ་ནས་ཡང་སེམས་ཅན་བཞི་པོས་བ གས་ ི་ ེང་ ་བ གས་
ཤིང་ཇི་ ིད་བར་ ་གསོན་པོར་བ གས་པ་དེ་ཉིད་ལ་བ ོད་བ གས་དང་། བ ེན་བ ར། བཀའ་ ིན་བཅས་
འ ལ་བའི་ བས་ ། ༡༠ ན་པོ་ཉེར་བཞིས་བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ང་ ་ ག་ ལ་
ཞིང་། ཇི་ ིད་བར་ ་གསོན་པོར་བ གས་པ་དེ་ཉིད་ལ་བ ོད་བ གས་བ ོད་པ་དང་། ཡང་ཁོང་ མས་ ིས་
རང་གི་ཅོད་པན་བ གས་ ིའི་མ ན་ ་བཞག་ ེ་འདི་ ད་ ། ༡༡ ེ་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ ོད། ང་ཚའི་ ་ ེད་
རང་ལགས། བ ོད་བ གས་དང་ནི་བ ེན་བ ར་དང་། དབང་ཐང་ ེད་ལ་འོས་ཤིང་འ ོར། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན་
འདི་ ་ ེ། ེད་ ིས་ཐམས་ཅད་བ ན་པ་ནི། གས་དགོངས་བཞིན་ ་ བ་ཅིང་གནས་ཞེས་ ས༎

༥ དེ་ནས་བདག་གིས་བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ག་གཡས་པར་ཤོག་ ིལ་ཐོགས་ཤིང་།
ཤོག་ ིལ་ ི་ ི་ནང་གཉིས་ཀར་ཡི་གེ་ ིས་ཏེ་ཐམ་ག་བ ན་བཀོད་ནས་ ར་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་༎ ༢ ཡང་

ཕོ་ཉ་ ས་མ ་ཅན་ཞིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ཤོག་ ིལ་འདིའི་ཁ་འ ེད་པ་དང་ཐམ་ག་བ ན་པོ་
དགོག་པར་འོས་པ་ ་ཡོད་ཅེས་ ོག་པ་བདག་གིས་མཐོང་། ༣ ཡང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་། ས་ ེང་། ས་
འོག་བཅས་ནས་ཤོག་ ིལ་ ི་ཁ་འ ེད་པ་དང་དེར་བ ་ ས་མཁན་གཅིག་ ང་མ་ ང་ངོ་། ༤ དེ་ནས་ཤོག་

ིལ་ ི་ཁ་འ ེད་འོས་མཁན་དང་བ ་འོས་མཁན་མ་ ེད་པས་བདག་ནི་རབ་ ་ ས་ཤིང་། ༥ ན་པོ་ མས་
ལས་གཅིག་གིས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ་བར་མི་ འོ༎ ོས་དང་། ཡ་ ་ འི་ཚ་ཁག་གི་སེང་གེ་དང་ ་བིད་
རིགས་ ད་ ི་ ་བས་ ལ་ཁ་ ངས་ཟིན་པས། ཁོང་གིས་ཤོག་ ིལ་ ི་ཁ་འ ེད་པ་དང་དེའི་ཐམ་ག་བ ན་པོ་
དགོག་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༦ དེ་ནས་ཡང་བདག་གིས་བ གས་ ི་དང་སེམས་ཅན་བཞི་བོ། ན་པོ་བཅས་ ི་ ོད་ ་ ་ ་ཞིག་ཡར་
ལངས་འ ག་པ་མཐོང་ཞིང་། ་ ་དེ་ནི་བསད་ ོང་བ་ཞིག་དང་མ ངས་སོ༎ དེ་ལ་ ་ཅོ་བ ན་དང་མིག་
བ ན་ཡོད་ལ། མིག་བ ན་པོ་ནི་འཇིག་ ེན་ཡོངས་ལ་མངགས་པའི་ ་ཡི་ གས་ཉིད་བ ན་ཡིན་ནོ༎ ༧ དེ་
ནས་ ་ ་ཕར་སོང་ནས་བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ག་གཡས་པ་ནས་ཤོག་ ིལ་ ར་ ངས་
པ་དང་།

༨ ཁོང་གིས་ཤོག་ ིལ་ ག་ ་བ ང་བ་ནས། སེམས་ཅན་བཞི་པོ་དང་ ན་པོ་ཉེར་བཞིས་ ་ འི་མ ན་
་ ག་ ལ་ཞིང་། དེ་དག་སོ་སོས་ ག་ ་པི་ཝང་ཐོགས་པ་དང་ ོས་ ིས་གང་བའི་གསེར་ ི་ཕོར་བ་བ ང་
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བ་དང་། ོས་ནི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་ ོན་ལམ་ཡིན་ལ། ༩ ཁོ་ཚས་བ ོད་ད ངས་གསར་པ་ལེན་བཞིན་
འདི་ ད་ ། ེད་ནི་ཤོག་ ིལ་ལེན་ལ་འོས་ཤིང་འ ོར། ེད་ནི་དེ་ཡི་ཐམ་ག་དགོག་ལ་འཚམ། ེད་ནི་དེ་ ར་

་བ ོངས་ ོང་བ་དང་། ེད་རང་གི་ ་ ག་བ ར་བ་ལས། ཚ་བ་ ད་རིགས་མི་ ད་སོ་སོ་དང་། ལ་ཁབ་
སོ་སོ་ནས་ ང་མི་ མས་ཁོང་ཉིད་ ིས་ ས་ཏེ་ ་ལ་དབང་བར་ ས། ༡༠ གཞན་ཡང་དེ་ མས་རང་རེའི་ ་ཡི་

་འབངས་ ་ ར་ཅིང་། མཆོད་དཔོན་ ས་ནས་ ་ལ་དབང་བས། ས་གཞིའི་ ིད་འཛན་མཁན་ ་ ར་བའོ༎
༡༡ ཡང་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། བ གས་ ི་དང་སེམས་ཅན། ན་པོ་བཅས་མཐོང་ཞིང་། དེ་དག་

གི་མཐའ་འཁོར་ ་ཕོ་ཉ་མང་པོའི་ག ང་ ད་ཐོས་པ་དང་། ཕོ་ཉའི་ ངས་ཀ་ནི་ ི་ ི་འ མ་འ མ་མཆིས་
སོ༎ ༡༢ དེ་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། དེ་ ར་ ་བ ོངས་པའི་ ་ ་ནི། དབང་ཐང་ ད་ནོར་
མ ེན་རབ་ ས་མ ་དང་། བ ེན་བ ར་གཟི་བ ིད་བ ོད་བ གས་འ ལ་བ་བཅས། ེད་ལ་འོས་ཤིང་འ ོར་
བ་ཡིན་ལགས་སོ་ཞེས་ ས། ༡༣ ཡང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་། ས་ ེང་། ས་འོག་ ་མཚ་བཅས་དང་། དེ་

མས་ ི་ནང་ན་ཡོད་པའི་བ ན་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ན་རེ། བ ག་བ ོད་བ ེན་བ ར་གཟི་བ ིད་
མངའ་ཐང་བཅས། བ གས་ ི་ལ་བ གས་མཁན་ཁོང་དང་ ་ ་ལ། ཇི་ ིད་བར་ ་ ལ་ཞིང་འ ལ་བར་ ོན།
ཞེས་ ས་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ ༡༤ དེ་ནས་སེམས་ཅན་བཞི་པོས་འདི་ ད་ ། ཨ་མེན་ཞེས་ག ངས་ཤིང་།

ན་པོ་ མས་ ིས་ ང་ ག་ ར་ནས་བ ོད་བ གས་བ ོད་དོ༎

༦ དེ་ནས་ ་ ས་ཐམ་ག་བ ན་པོ་ལས་གཅིག་གི་ཁ་འ ེད་བཞིན་པ་བདག་གིས་མཐོང་བ་དང་། སེམས་
ཅན་བཞི་པོ་ལས་སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་ཞེས་ ས་པ་ཐོས་ཤིང་། དེའི་ ད་ནི་

འ ག་ ་དང་མ ངས་སོ༎ ༢ དེ་ནས་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ོས་དང་། ་བཀར་པོ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་།
་ལ་ཞོན་མཁན་ ིས་ལག་ ་ག ་བ ང་ཡོད་ལ། དེ་ལ་ཅོད་པན་ཡང་བ ལ་ཡོད། དེ་ནི་ ལ་ཞིང་ མ་པར་
ལ་བའི་ ིར་ ི་རོལ་ ་ཐོན་ནོ༎

༣ དེ་ནས་ ་ ས་ཐམ་ག་གཉིས་པ་ཁ་འ ེད་པའི་ ས་ ། སེམས་ཅན་གཉིས་པས་འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་
ཞེས་ ས་པ་བདག་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ ༤ དེ་ནས་ ་གཞན་ཞིག་ ི་རོལ ་ཐོན་པ་དང་། དེ་ནི་ ་ ང་ ང་
ཞིག་ཡིན། ་ལ་ཞོན་མཁན་དེར་ས་ ེང་གི་ཞི་བདེ་ལེན་པར་ ེད་པ་དང་། མི་ མས་ཕན་ ན་གསོད་རེས་ ེད་

་འ ག་པའི་དབང་ གས་བ ལ་ཡོད་ལ། རལ་ ི་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་གནང་ངོ་༎
༥ དེ་ནས་ ་ ས་ཐམ་ག་ག མ་པ་ཁ་འ ེད་པའི་ ས་ ། སེམས་ཅན་ག མ་པས་འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་

ཞེས་ ས་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ དེ་ནས་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ོས་དང་། ་ནག་པོ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་།
་ལ་ཞོན་མཁན་ ིས་ལག་ ་ ་ ང་ཞིག་བ ང་ཡོད། ༦ སེམས་ཅན་བཞི་བོའི་ ོད་ནས་ ད་ ་ ་ ་ཞིག་
གས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ོ་ ེ་གང་གི་རིན་གོང་ནི་ད ལ་ ོར་གཅིག་ཡིན། མ་དང་ ན་ཆང་ནི་འ ོ་བ ག་ ་

གཏོང་མི་ ང་ཞེས་ ས་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎
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༧ དེ་ནས་ ་ ས་ཐམ་ག་བཞི་པ་ཁ་འ ེད་པའི་ ས་ ། སེམས་ཅན་བཞི་བས་འདི་ ད་ ། ཤོག་དང་ཞེས་
ས་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ ༨ དེ་ནས་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ོས་དང་། ་ ་བོ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་། ་

ལ་ཞོན་མཁན་ ི་མིང་ལ་འཆི་བ་ཟེར། གཤིན་པོའི་གནས་ ང་དེའི་ ེས་ ་འ ང་། དེ་ མས་ལ་རལ་ ི་དང་།
་གེ ནད་ཡམས་དང་། གཅན་གཟན་བཅས་བཀོལ་ནས། ས་ ེང་གི་མི་ མས་ལས་བཞི་ཆའི་གཅིག་གསོད་པའི་

དབང་ གས་བ ལ་ཡོད་དོ༎
༩ དེ་ནས་ ་ ས་ཐམ་ག་ ་བའི་ཁ་འ ེད་པའི་ ས་ ། མཆོད་ ིའི་འོག་ ་ ་ཡི་བཀའི་ཆེད་དང་ཁོང་

ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ ིར། ་བ ོངས་པ་ མས་ ི་ མ་ཤེས་བདག་གིས་མཐོང་ངོ་༎ ༡༠ དེ་དག་གིས་
ད་ཆེན་པོས་འདི་ ར་ ས་པ། ེ་དམ་པ་དང་བདེན་པ་ཡི་བདག་པོ་ལགས། ེད་ ིས་ས་ ེང་གི་མི་ མས་

ལ་ཉེས་ཆད་མི་གཅོད་ཅིང་། ངེད་ཅག་གི་ ག་བ ར་བ་ལ་ ོག་ལན་ཡང་མི་འཇལ་ལམ། ངེད་ཅག་གིས་ ས་
ནམ་ཞིག་གི་བར་ ་ ག་དགོས་སམ་ཞེས་ ས་སོ༎ ༡༡ དེ་ནས་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ ་རིང་དཀར་པོ་རེ་གནང་ཞིང་།
མཉན་ ་ཞབས་ ི་བར་ ར་པ་དག་དང་ཁོ་ མས་ ི་ ན་ ་ མས་ ང་ཁོ་ མས་བཞིན། ་བ ོངས་ཏེ་

ངས་ཀ་ལོང་པའི་བར་ ། ད་ ང་རེ་ཞིག་ལ་ ག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་༎
༡༢ དེ་ནས་ ་ ས་ཐམ་ག་ ག་པ་ཁ་འ ེད་པའི་ ས་ ། བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ས་འ ལ་ཆེན་པོ་

ང་བ་དང་། ཉི་མ་ནི་ ིད་རས་བཞིན་ནག་པོར་ ར་པ། ་བ་ཡོངས་ ་ ག་ ར་དམར་པོར་ ར། ༡༣ ནམ་
མཁའི་ ར་ཚགས་ས་ལ་ ང་ཞིང་། དེ་ནི་ ག་ ང་གིས་བསེ་ཡབ་ཤིང་བ ལ་ནས་འ ས་ ་མ་ ིན་པ་ མས་
ས་ལ་ཐོར་བ་ ་ འོ༎ ༡༤ ནམ་མཁའ་ནི་ཤོག་ ིལ་ ིལ་བ་བཞིན་ཡལ་བ་དང་། རི་དང་ ིང་ ན་ཐམས་ཅད་

ང་གཡོ་བར་ ར་ཏེ་རང་ས་ནས་ ར་བ་མཐོང་ངོ་༎ ༡༥ དེ་ནས་ས་ ེང་གི་ ལ་པོ་དང་། ོན་ཆེན་དང་།
དམག་དཔོན་དང་། ག་པོ་དང་། ོབས་ཅན་ མས་དང་། གཡོག་པོ་དང་རང་དབང་ཅན་ཐམས་ཅན་རི་ ག་
དང་རིའི་ ག་ བས་ ་སོང་ནས་ ས་ཏེ། ༡༦ རི་དང་ ག་ལ་འདི་ ར་ ས་པ། བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་
མཁན་ ི་ཞལ་རས་དང་། ་ འི་ གས་ ོ་ལ་གཡོལ་བའི་ ིར། ངེད་ཅག་གི་ ེང་ ་བ ིལ་ནས་ངེད་ མས་ ་
བར་མཛད། ༡༧ ཁོང་ མས་ གས་ ོ་བའི་ཉིན་ ག་པོ་དེ་ནི་ ེབས་ཟིན་པས། ་ཞིག་ལངས་ནས་ ོད་ བ་
བམ་ཞེས་པའོ༎

༧ དོན་དེའི་ ེས་ ། ཕོ་ཉ་བཞི་ནི་ས་གཞིའི་ ར་བཞི་ ་བཞེངས་ཡོད་དེ། ས་གཞི་དང་། ་མཚ་དང་།
ཤིང་ ོང་བཅས་ ི་ ེང་ ་ ང་མི་ག ག་པའི་ ིར། ས་ ེང་གི་ ོགས་བཞིའི་ ང་དབང་ ་བ ར་

འ ག་པ་བདག་གིས་མཐོང་ངོ་༎ ༢ ཡང་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་ཤར་ ོགས་ནས་ཡར་འོངས་ཤིང་གཏན་ ་གསོན་
པོར་བ གས་པའི་ ་ཡི་ཐམ་ག་ ག་ ་ཐོགས་པ་བདག་གིས་མཐོང་། ཕོ་ཉ་དེས་ས་གཞི་དང་ ་མཚ་ལ་གནོད་
པ་ ེད་པའི་དབང་ཐོབ་མཁན་ ི་ཕོ་ཉ་བཞི་བོ་ལ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ༣ ངེད་ཅག་གིས་རང་རེའི་ ་ཡི་
ཞབས་ ི་བ་ མས་ ི་ཐོད་པར་ཐམ་ག་བཀོད་རག་བར་ ། ོད་ཅག་གིས་ས་གཞི་དང་། ་མཚ་དང་། ཤིང་



1912 མངོན་པ 7

ོང་དག་ལ་གནོད་འཚ་མ་ ེད་ཅེས་ག ངས་སོ༎
༤ དེ་ནས་བདག་གིས་ཡེས་ར་ཨེལ་ ་ ད་ ི་ཚ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམ་ག་བཀོད་པའི་མི་ ངས་ཆིག་

འ མ་བཞི་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད་པ་ཐོས་ཤིང་། ༥ དེ་དག་ནི་འདི་ ་ ེ། ཱ་ ་ད་ཚ་བ་ལས་ཐམ་ག་བཀོད་པའི་མི་
ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ་བེན་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ་ ་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་།
༦ ཱ་ཤེར་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། བ་ ཱ་ལི་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ་ ་ཤེ་ཚ་བ་
ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ༧ ཱི་ ་ཨོན་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ཱེ་ཝི་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་
ཉིས་ ོང་དང་། ཱེས་སི་ ར་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། ༨ ཱེ་ ་ ན་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ཉིས་ ོང་
དང་། ཱོ་སེབ་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་དང་། བེན་ ཱ་མེན་ཚ་བ་ལས་མི་ཆིག་ཉིས་ ོང་ཡོད་པ་བཅས་སོ༎

༩ དོན་དེའི་ ེས་ ། ཡང་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ོས་དང་། མི་ཤིན་ ་མང་པོ་བ ང་གིས་མི་ལང་
བ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་། དེ་ མས་ནི་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་། ཚ་བ་སོ་སོ། མི་ ད་སོ་སོ། ད་རིགས་སོ་སོ་བཅས་ནས་
ཐོན་པ་དང་། བ གས་ ི་དང་ ་ འི་མ ན་ ་ཡར་འ ེང་ཞིང་། ས་ལ་ ་རིང་དཀར་པོ་ ོན་པ་དང་ལག་

་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བ ང་ ེ། ༡༠ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ར་ ་ ས་པ། བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་པའི་
རང་རེའི་ ་དང་། ་ ་ལ་ནི་ཐར་པའི་དབང་དེ་གཏོགས་པ་ལགས་ཞེས་པའོ༎ ༡༡ དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་
བ གས་ ི་དང་། ན་པོ་ མས་དང་། སེམས་ཅན་བཞི་པོ་བཅས་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་ཡར་འ ེང་ནས་ ོད་པ་
དང་། ཡང་བ གས་ ིའི་མ ན་ ་ ག་ ས་ནས་ ་ལ་འདི་ ར་བ ོད་བ གས་བ ོད་པ་ ེ། ༡༢ ཨ་མེན།
བ ོད་བ གས་དང་། གཟི་བ ིད་དང་། མ ེན་རབ་དང་། གས་ ེ་དང་། བ ར་བ ི་དང་། དབང་ཐང་དང་།

ས་མ ་བཅས་ཐམས་ཅད་ཇི་ ིད་བར་ ་བདག་ཅག་གི་ ་ཁོང་ལ་ཡོད་པར་ ར་ཅིག་ཨང་། ཨ་མེན་ཞེས་
ས།

༡༣ དེ་ནས་ ན་པོ་ མས་ལས་གཅིག་ན་རེ། ་རིང་དཀར་པོ་ ོན་མཁན་འདི་ ་ཡིན་ནམ། གང་ནས་ཡོང་
བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བདག་ལ་ ིས་པ་ན། ༡༤ ངས་ཁོང་ལ་འདི་ ར་ ས་པ་ ེ། བདག་པོ་ལགས། ེད་ ིས་མ ེན་
ནོ་ཞེས་པ་ལ། ཡང་ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། མི་འདི་ མས་ནི་དཀའ་ ག་ཆེན་པོའི་ ོད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞིང་།

་ འི་ ་ ག་གིས་ ་རིང་པོ་གཙང་མར་ད ས་ནས་དཀར་པོར་ ར་པ་ཡིན། ༡༥ དེའི་ ིར་ཁོ་ མས་ ིས་
་ཡི་བ གས་ ིའི་མ ན་དང་། ཁོང་གི་གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་
་བ་དང་། བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་མཁན་ ིས་མི་དེ་ མས་ ི་ ེང་ ་རང་ཉིད་ ི་ ར་དགབ་པར་

འ ར་ཞིང་། ༡༦ མི་དེ་ མས་ ིས་ ས་ནམ་ཡང་བ ེས་ ོམ་མི་ ོང་ཞིང་། དེ་ མས་ལ་ཉི་ཟེར་དང་ཚ་ཟེར་
གང་གིས་ ང་གནོད་འཚ་ ེད་པར་མི་འ ར་རོ༎ ༡༧ ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བ གས་ ིའི་ད ིལ་ ་བ གས་པའི་ ་

ས་མི་དེ་ མས་འཚ་ ོང་མཛད་ནས། ཁོ་ མས་ཚ་ ོག་གི་ ་མིག་ མས་ ི་ ང་ ་ ིད་པར་མཛད་པ་དང་།
་ཡིས་ ང་ཁོ་ མས་ ི་མིག་ ་ཐམས་ཅད་འ ི་བར་ ར་ཞེས་ ས་སོ༎
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༨ ་ ས་ཐམ་ག་བ ན་པ་ཁ་འ ེད་པའི་ ས་ ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནི་ ་ཚད་ ེད་ཀའི་རིང་ལ་
ིང་འཇགས་ ་འ ར་ཏོ༎ ༢ དེ་ནས་ ་ཡི་མ ན་ ་ཡར་འ ེང་ནས་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་བ ན་པོ་བདག་

གིས་མཐོང་ཞིང་། དེ་དག་ལ་ ང་བ ན་གནང་ཡོད་དོ༎ ༣ དེ་ནས་ལག་ ་གསེར་ ི་ ོས་ཕོར་ཐོགས་པའི་ཕོ་
ཉ་གཞན་ཞིག་མཆོད་ ིའི་གམ་ ་ཕེབས་ཏེ་ཡར་འ ེང་ནས་ ོད་ཅིང་། དེ་ལ་ ོས་མང་པོ་གནང་ཡོད་དོ༎ དེ་
ནི་དད་ ན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོན་ལམ་དང་ ན་ ། བ གས་ ིའི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་མཆོད་

ིའི་ ེང་ ་འ ལ་བའི་ ིར་ཡིན། ༤ དེ་ནས་ ོས་ ི་ ་བ་དང་དད་ ན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ མས་ ི་ ོན་
ལམ་ནི་མཉམ་ ་ཕོ་ཉའི་ ག་ནས་ཡར་ ་ཡི་ ང་ ་ ེབས་སོ༎ ༥ ཕོ་ཉས་ ག་ ་ ོས་ཕོར་ཐོགས་ཤིང་། ོས་
ཕོར་ནང་ ་མཆོད་ ིའི་ ེང་གི་མེས་གང་བར་ ས་ཤིང་ས་གཞིར་གཏོར་བ་ན། འ ག་ ་ གས་པ་དང་། ིར་

་ ོག་པ། ོག་དམར་འ ག་པ། ས་འ ལ་ཡོད་བ་བཅས་ ང་བར་ ར་ཏོ༎
༦ དེ་ནི་ ང་བ ན་ ག་ ་ཐོགས་པའི་ཕོ་ཉ་བ ན་པོས་ ང་འ ད་པར་ ་ ིག་ ེད་པ་ཡིན།
༧ ཕོ་ཉ་དང་པོས་ ང་ ས་པ་ན། ག་འ ེས་པའི་སེར་བ་དང་མེ་ ང་དག་ས་ ེང་ ་འཕངས་ཏེ། ས་

གཞིའི་ག མ་ཆའི་གཅིག་དང་ཤིང་ ོང་གི་ག མ་ཆའི་གཅིག་མེར་བ ེགས་པ་དང་། ་ ོན་ཐམས་ཅད་ ང་
མེར་བ ེགས་སོ༎

༨ ཕོ་ཉ་གཉིས་པས་ ང་ ས་པ་ན། མེ་འབར་བ་ ་ འི་རི་ཆེན་པོ་ ་མཚའི་ནང་ ་འཕངས་ཏེ། ་མཚའི་
ག མ་ཆའི་གཅིག་ ག་ ་ ར་པ་དང་། ༩ ་མཚའི་སེམས་ཅན་ལས་ག མ་ཆའི་གཅིག་གི་ཤི་བ་དང་། ་
གཟིངས་ལས་ག མ་ཆའི་གཅིག་ ང་བ ག་པར་ ར།

༡༠ ཕོ་ཉ་ག མ་པས་ ང་ ས་པ་ན་། ར་ཆེན་ནི་དཔལ་འབར་བཞིན་ནམ་མཁའ་ནས་སར་ ང་ཞིང་།
གཙང་པོའི་ག མ་ཆའི་གཅིག་དང་ ་མིག་གི་ ེང་ ་ ང་ངོ་༎ ༡༡ ར་མ་དེའི་མིང་ལ་ ་ཨ་ ོང་ཟེར་ཞིང་།

འི་ག མ་ཆའི་གཅིག་ཁ་མོར་ ར་པ་དང་། ་ཁ་མོར་ ར་པའི་ ེན་ ིས་མི་མང་པོ་ཤིའོ༎
༡༢ ཕོ་ཉ་བཞི་བས་ ང་ ས་པ་ན། ཉི་མའི་ག མ་ཆའི་གཅིག་དང་། ་བའི་ག མ་ཆའི་གཅིག ར་མའི་

ག མ་ཆའི་གཅིག་བཅས་ལ་ཕོགས་ནས་ག ་ ེ། ཉི་ ་ ར་ག མ་ ི་ག མ་ཆའི་གཅིག་ ན་ནག་ ་ ར་ཅིང་།
ཉིན་མོའི་ག མ་ཆའི་གཅིག་ལ་འོད་མ་འ ོས་པ་དང་། མཚན་མོའང་དེ་བཞིན་ནོ༎

༡༣ དེ་ནས་ཡང་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ག་ཅིག་མཁའ་ད ིངས་ ་འ ར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དེས་
ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ་། ཕོ་ཉ་གཞན་ག མ་པོས་ ང་འ ོ་མ་ མས་འ ད་ ་ཡིན་པས། ས་ ེང་ ་ ོད་

པའི་མི་ མས་ལ་ཆག་ ོ་འ ང་ངོ་༎ ཆག་ ོ་འ ང་ངོ་༎ ཆག་ ོ་འ ང་ངོ་ཞེས་བ ོད་པ་འང་བདག་གིས་ཐོས་
སོ༎

༩ ཕོ་ཉ་ ་བས་ ང་ ས་པ་ལ། ར་མ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་ས་ ེང་ ་ ང་ཡོད་པ་བདག་གིས་མཐོང་
ངོ་༎ ཞབས་མེད་པའི་དོང་གི་ ེ་མིག་ནི་ ར་མ་དེ་ལ་གནང་བ་དང་། ༢ ཁོས་ཞབས་མེད་པའི་དོང་གི་



1914 མངོན་པ 9

ཁ་ ེས་པ་ལ། དོང་ལས་ ་བ་འ ར་ཅིང་དེ་ནི་མེ་ཐབ་ཆེན་པོའི་ ་བ་དང་འ ། ཉི་མ་དང་མཁའ་ད ིངས་
ཐམས་ཅད་ ་བའི་ ེན་ ིས་ ན་ནག་ ་ ར་ཏོ༎ ༣ དེ་ནས་ ་བ་ལས་འ ་ཆ་ག་བ་ ིར་ཐོན་ཏེ་ས་ ེང་ ་
འ ར་ཡོང་བ་དང་། ས་ཐོག་གི་ ིག་པ་ ་ཙ་ལ་ཡོད་པའི་ ས་མ ་ ་ ་ནི་དེ་ མས་ལ་གནང་ཡོད་པར་མ་
ཟད། ༤ ས་ ེང་གི་ ་དང་། ི་ཤིང་ ་ཚགས། ཤིང་ ོང་གང་ལའང་གནོད་འཚ་མི་ ེད་པར། ད ལ་བར་ ་
ཡི་ཐམ་ག་བཀོད་མེད་པའི་མི་ཁོ་ནར་གནོད་འཚ་ ེད་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། ༥ འོན་ ང་ ིག་པ་ ་ཙས་

ག་གིས་བ ན་པ་ ་ འི་མནར་གཅོད་ནི་ ་བ་ འི་རིང་ལ་མི་དེ་ མས་ལ་ ོང་བར་ ེད་པ་ལས། འ ་ཆ་
ག་བར་མི་དེ་ མས་གསོད་པའི་དབང་ནི་གནང་མེད། ༦ ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། མི་ མས་ ིས་ཤི་བར་རེ་བ་
བཅངས་ནའང་གཏན་ནས་ཤི་བར་མི་འ ར་ལ་འཆི་བར་འདོད་ ང་འཆི་བ་ནི་དེ་ མས་དང་རིང་ ་ ེས་
སོ༎ ༧ འ ་ཆ་ག་བའི་ གས་ཀ་ནི་ག ལ་འཐབ་ལ་ གས་པར་ ་ ིག་ ས་པའི་དམག་ ་དང་མ ངས་ཏེ།
མགོ་ལ་གསེར་ ི་ཅོད་པན་ ་ ་བ ོན་ཡོད་ལ། གདོང་ནི་ ེས་པའི་གདོང་དང་འ ། ༨ ་ནི་ ད་མེད་ ི་ ་
དང་མ ངས། སོ་ནི་སེང་གེའི་མཆེ་བ་དང་འ ། ༩ དེ་དག་གི་ ང་ཁར་ བ་ཡོད་ཅིང་དེ་ནི་ གས་ ི་གོ་ བ་
དང་མ ངས། གཤོག་པའི་ ར་ ་ནི་ཤིང་ ་དང་ ་མང་པོ་ག ལ་སར་ གས་པའི་ ་དང་མ ངས། ༡༠ དེ་
དག་གི་ ་མ་ནི་ ིག་པ་ ་ཙའི་ ་མ་དང་འ ་ཞིང་ ག་མ ང་ཐོགས་ཡོད་ལ། ་མར་ ་བ་ འི་རིང་མི་ལ་
གནོད་འཚ་ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད། ༡༡ ཞབས་མེད་པའི་དོང་གི་ཕོ་ཉ་ནི་འ ་ཆ་ག་བ་དེ་དག་གི་ ལ་པོ་ཡིན་
ཞིང་། ཨིབ་རིའི་མི་རིགས་ ི་ ད་ ་ཨ་བད་ཏོན་དང་། གྷི་རིག་ ད་ ་ཨ་པོལ་ལི་ཨོན་ཞེས་ཟེར་རོ༎

༡༢ ག་བ ལ་དང་པོ་མ ག་ ོགས་ཤིང་། ོས་དང་། དོན་དེ་དག་གི་ ེས་ ་ད་ ང་ ག་བ ལ་གཉིས་
འ ང་བར་འ ར་རོ༎

༡༣ དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ ག་པས་ ང་ ས་པ་ན། ་ཡི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་མཆོད་ ིའི་ ར་བཞི་ཡི་
་ ར་ནས་ ་ གས་ཏེ། ༡༤ ང་ཐོགས་པའི་ཕོ་ཉ་ ག་པ་ལ་འདི་ ད་ ། གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ ་ ཱ་ ད་ ་

བཅིངས་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་བཞི་པོ་ ོལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བ གས་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ ༡༥ དེ་ནས་ཕོ་ཉ་བཞི་
པོ་བ ོལ་བར་ ར་ཏོ༎ མ་གཞི་ཕོ་ཉ་བཞི་པོ་ནི་ལོ་ ་དང་། ཉིན་དང་ ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་མིའི་རིགས་ ི་
ག མ་ཆའི་གཅིག་གསོད་པའི་ ིར་ ་ ིག་ ས་ཡོད། ༡༦ ་དམག་ ང་ ར་གཉིས་ཡོད་ལ། དེའི་ ངས་ཀ་ནི་
བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ ༡༧ བདག་གིས་ཞལ་གཟིགས་ནང་ ་མཐོང་བའི་ ་དང་ ་ལ་ཞོན་མཁན་ མས་འདི་

་ ེ། ་ལ་ཞོན་མཁན་ མས་ ི་ ང་ཁར་མེ་དམར་པོ་དང་། ་ ད་དམར་ ག ་ཟི་སེར་བོ་བཅས་དང་
མ ངས་པའི་གོ་ བ་ཡོད་ལ། འི་མགོ་ནི་སེང་གེའི་མགོ་དང་མ ངས་ཤིང་། འི་ཁ་ནས་མེ་དང་། ་བ། ་
ཟི་བཅས་ ིར་ཐོན་ནོ༎ ༡༨ འི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་མེ་དང་། ་བ། ་ཟི་བཅས་པའི་ཆག་ ོ་རིགས་ག མ་ ིས་
མིའི་ག མ་ཆའི་གཅིག་བསད་པ་རེད། ༡༩ ་དེ་དག་གི་ ས་པ་ཁ་ནང་དང་ ་མའི་ ེང་ ་ཡོད་ལ། ་མ་ནི་

ལ་དང་མ ངས་ཤིང་མགོ་ཡོད་པ་དང་གཞན་ལ་གནོད་འཚ་ ེད་པའོ༎
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༢༠ ཆག་ ོ་དེ་ལས་མ་བསད་པའི་མའི་རིགས་ ིས་རང་གི་ལག་པས་ཅི་བཟོས་པ་དང་ལས་འ ོད་བཤགས་
མི་ ེད་པར། ར་བཞིན་ ་གདོན་འ ེ་ལ་དད་ ས་ ེད་པ་དང་། མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་དང་། ་བས་མི་
ཐོས་པ། འ ོ་མི་ ས་པ། གསེར་ད ལ་ཟངས་ཤིང་ ོ་བཅས་ ིས་བཟོས་པའི་ ་འ ་དག་ལ་ ག་ ས་བ་དང་།
༢༡ ཡང་དེ་ མས་ ིས་མི་གསོད་པ་དང་། ངན་ གས་པ། ལོག་གཡེམ་ ེད་པ། ་ ེད་པ་བཅས་ལས་འ ོད་
བཤགས་མ་ ས་སོ༎

༡༠ ཡང་བདག་གིས་ ས་མ ་ཆེན་པོ་ ན་པའི་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མར་
ཕེབས་པ་མཐོང་ངོ་༎ ཁོང་ནི་ ིན་ ང་གིས་གཡོགས་ཤིང་། ད ་ལ་འཇའ་ཚན་ཤར་བ་དང་། ཞལ་

རས་ནི་ཉི་མ་དང་མ ངས། ཞབས་ ང་ནི་མེའི་ཀ་བ་དང་འ ། ༢ ག་ ་ཁ་ ེས་ཡོད་པའི་ཤོག་ ིལ་ ང་བ་
ཞིག་ཐོགས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ཞབས་གཡས་པ་ ་མཚ་དང་ཞབས་གཡོན་པ་ས་ ེང་ ་བཅགས་ཏེ། ༣ ག ང་

ད་ཆེན་པོ་བ ག་པ་ནི་སེང་གེས་ངར་ ད་ ོག་པ་ ་ ་ཡིན། ག ང་ ད་བ གས་ཚར་བ་དང་འ ག་ ད་
བ ན་ གས། ༤ འ ག་ ད་བ ན་ གས་ ེས་བདག་གིས་དེ་འགོད་པར་ ོམ་པ་ལ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་
ནས་ ད་ ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ། འ ག་ ད་བ ན་ ིས་ག ང་པ་ནི་ ོད་ ིས་གསང་དགོས་པ་ལས་ཡི་གེར་
འགོད་མི་ ང་ཞེས་ག ངས་སོ།

༥ དེ་ནས་བདག་གིས་མཐོང་བའི་ ་མཚ་དང་ ེང་ལ་ཞབས་ ིས་བཅག་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ཉིད་ ིས་ནམ་
མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ོགས་ ་ ག་གཡས་པ་ཡར་བ གས་ཏེ། ༦ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་ནམ་མཁའི་
ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དང་། ས་གཞི་དང་ས་གཞིར་ཡོད་པའི་དངོས་པོ། ་མཚ་དང་ ་མཚར་ཡོད་
པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ན་མཁན་དང་། ཇི་ ིད་བར་ ་གསོན་པོར་བ གས་པ་ཁོང་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་
འདི་ ད་ ། ད་ནི་ ས་འ ང་མི་ ང་ངོ་༎ ༧ འོན་ ང་ཕོ་ཉ་བ ན་པས་ ང་ ད་བ ག་པའི་ཉིན་མོ་དག་ལ།

་ཡིས་རང་ཉིད་ ི་ཞབས་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་བཞིན། ཁོང་གི་གསང་བ་འ བ་
པར་འ ར་ཞེས་དམ་བཅས་སོ༎

༨ དེ་ནས་བདག་གིས་དེ་ ར་ཐོས་པའི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ གས་པའི་ ད་ ་དེས་ཡང་བ ར་
བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ཕར་སོང་ནས་ ་མཚ་དང་ས་ ེང་ ་ཞབས་ ིས་བཅགས་པའི་ཕོ་ཉའི་ ག་ལས་
ཁ་ ེས་ཡོད་པའི་ཤོག་ ིལ་ ང་བ་དེ་ ར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ༩ ང་རང་ཕོ་ཉའི་ ང་ ་སོང་

ེ། ཤོག་ ིལ་ ང་བ་དེ་བདག་ལ་གནང་བར་མཛད་ཅེས་ ས་པ་ན། ཁོང་གིས་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་འདི་
ངས་ནས་བཟའ་བར་ ིས། ོད་ ི་ཕོ་བ་ནི་ཁ་མོར་འ ར་ཡང་། ོད་ ི་ཁ་ ་ ང་ ི་ ར་མངར་མོ་ཡིན་

ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༠ བདག་གིས་ཕོ་ཉའི་ ག་ལས་ཤོག་ ིལ་ ང་བ་ ར་ ངས་ཏེ་ཟོས་པ་དང་། བདག་གི་ཁ་
ནང་ ་དངོས་གནས་ ང་ ི་ ར་མངའ་མོ་ཡིན་མོད། འོན་ ང་ཟོས་པའི་ ེས་ ་ཕོ་བ་ནི་ཁ་མོར་ ར་ཏོ༎
༡༡ ཡང་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་ངེས་པར་མི་ ད་དང་། ལ་ཁབ། ད་རིགས། ལ་པོ་བཅས་མང་པོ་
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ལ་ཡང་བ ར་མ་འོངས་ ང་བ ན་གནང་དགོས་ཞེས་ག ང་སོ༎

༡༡ དེ་ནས་བདག་ལ་རིང་ ང་འཇལ་ ེད་ ི་ད ག་པ་ ་ འི་འདམ་ ་ཞིག་གནང་ ེ་འདི་ ད་ ་
ཡང་། ཡར་ལོངས་དང་། ་ཡི་གནས་དམ་པ་དང་། མཆོད་ ི། གནས་དམ་པའི་ནང་གི་བ ེན་

བ ར་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་ཐིག་ལོངས་དང་། ༢ གནས་དམ་པའི་ ིར་ར་ ོར་ལ་ཚད་ཐིག་ལེན་མི་
དགོས། འདི་ནི་ ི་པ་ མས་ལ་གནས་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་གིས་ ་བ་ཞེ་གཉིས་རིང་ལ་ ོང་ ེར་དམ་པ་ལ་

ོག་བ ིས་གཏོང་བར་འ ར། ༣ ངས་རང་ཉིད་ ི་དཔང་པོ་གཉིས་ལ་དབང་གནང་ཞིང་དེ་གཉིས་ ིས་ ིད་
རས་ ོན་ནས་ཉིན་ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ ག་ འི་རིང་ལ་ ང་ ོན་པར་ངེས་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༤ ཁོང་གཉིས་
ནི་ ་ ་རའི་ཤིང་གཉིས་དང་ ོན་ ེགས་གཉིས་ཡིན་ལ། འཇིག་ ེན་བདག་པོའི་ ང་ ་འ ེང་ནས་བ གས་
ཡོད། ༥ གལ་ཏེ། ་ཞིག་གིས་ཁོང་གཉིས་ལ་གནོད་འཚ་ ་འདོད་ན། དེ་གཉིས་ ི་ཞལ་ནས་མེ་ཐོན་ཏེ་ད ་བོ་

མས་བ ེགས་ནས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། དེ་གཉིས་ལ་གནོད་འཚ་ ་འདོད་མཁན་ ་ཡིན་ཡང་དེ་བཞིན་
་གསོད་དགོས་སོ༎ ༦ མི་དེ་གཉིས་ལ་ ང་བ ན་བ ོད་པའི་ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ནམ་མཁར་བཀའ་

གནང་ ེ་ཆར་བ་འགོག་པའི་དཔང་ཡོད་པ་དང་། ་ནི་ ག་ ་བ ར་བའི་དབང་དང་། རང་ཉིད་ ི་འདོད་
མོས་བཞིན་ ག་ ་ཆག་ ོ་ ་ཚགས་ ིས་འཇིག་ ེན་ལ་ ོལ་བའི་དབང་ཡང་ཡོད་དོ༎ ༧ ཁོང་གཉིས་ ིས་
བདེན་དཔང་ ས་ཚར་བའི་ ེས་ ། ཞབས་མེད་པའི་དོང་ནས་ཡར་འོངས་པའི་གཅན་གཟན་ ིས་ཁོང་གཉིས་
ལ་འཐབ་ཅིང་། གཅན་གཟན་ ིས་ ལ་ཁ་ ངས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་གསོད་པར་འ ར་རོ༎ ༨ དེ་གཉིས་ ི་བེན་པོ་
ནི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོའི་ ང་ལམ་ ་བ ར་བ་དང་། ོང་ ེར་དེ་ལ་དོན་ ི་ ིང་པོ་ནི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོའི་ ང་
ལམ་ ་བ ར་བ་དང་། ོང་ ེར་དེ་ལ་དོན་ ི་ ིང་པོ་ ར་ན་ ་དོམ་མམ་། ཡང་ན་ཨེ་ཅིབ་ཅེས་འབོད་ཅིང་།
དེ་ནི་ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་དེ་ཉིད་ ོང་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཀལ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ༎ ༩ དེ་ནས་མི་ ད་སོ་སོ་དང་། ཚ་
བ་སོ་སོ། ད་རིགས་སོ་སོ། ལ་ཁབ་སོ་སོ་བཅས་ལས་ཉིན་ག མ་དང་ ེད་ཀའི་རིང་ལ། ཁོང་གཉིས་ ི་བེམ་
པོ་ལ་བ ས་ནས་བེམ་པོ་ ར་ལ་འ ག་ ་མ་བ ག་གོ། ༡༠ ང་གཉིས་ ི་ ིར་ས་ ེང་གི་མི་ མས་དགའ་ཞིང་

ོ་བར་འ ར་བ་དང་ཕན་ལ་ལེགས་ ེས་འ ལ་བར་འ ར་རོ༎ ་མཚན་ནི་ ར་ ང་ ོན་པ་དེ་གཉིས་ ིས་
ས་ ེང་གི་མི་ མས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་ ིར་རོ༎ ༡༡ དེ་ནས་ཉིན་ག མ་དང་ ེད་ཀ་འགོར་ ེས་ ་
ལས་ ང་བའི་ཚ་ ོག་གི་ད གས་ནི་ཁོང་གཉིས་ ི་བེམ་པོའི་ནང་ ་ གས་པ་དང་ཁོང་གཉིས་ཡར་འ ེང་
བ་ལ། མཐོང་མཁན་ མས་འཇིགས་ ག་ཆེན་པོ་ ེས་སོ༎ ༡༢ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་

གས་པ་ཁོང་གཉིས་ ིས་ཐོས་ཤིང་། ད་དེས་ཁོང་གཉིས་ལ་འདི་ ད་ ། འདིར་ཡར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ག ང་
པ་ན། ཁོང་གཉིས་ ིན་ ི་ནང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ ི་ད ་བོ་དག་གིས་ ང་
དོན་དེ་མཐོང་ངོ་༎ ༡༣ ས་དེ་ཉིད་ལ། ས་འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་ ེ་ ོང་ ེར་ ི་བ ་ཆའི་གཅིག་བ ིབས་པར་

ར་པ་དང་མི་བ ན་ ོང་ཤི། མི་གཞན་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ་ལ་བ གས་
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བ ོད་ ས་སོ༎
༡༤ ཆག་ ོ་གཉིས་པ་མ ག་ ོགས་པ་ཡིན། ོས་དང་། ཆག་ ོ་ག མ་པ་ ར་ ་འ ང་བར་འ ར་རོ༎
༡༥ དེ་ནས་ཕོ་ཉ་བ ན་པས་ ང་ ས་པ་ལ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ གས་ཏེ་འདི་

ད་ ། འཇིག་ ེན་ ི་ ལ་ ེ་ནི་བདག་ཅག་གི་གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་ ཱ་ཤི་ཀའི་ ལ་ ེ་ ་འ ར་ཞིང་། ཁོང་
ནི་ཇི་ ིད་བར་ ་ ལ་པོར་བ གས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༦ དེ་ནས་ ་ཡི་ ང་ ་རང་རང་གི་ ིར་
བ གས་པའི་ ན་པོ་ཉེར་བཞིས་ཁོང་ལ་ ག་འཚལ་ནས་འདི་ ར་བ ོད་བ གས་བ ོད་པ་ ེ། ༡༧ ད་ ་
བ གས་ཤིང་ ར་མཆིས་པའི་ ན་ ས་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཉིད་ ི་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་

ལ་པོར་བ གས་པས། ངེད་ཅག་གིས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ འོ༎ ༡༨ ི་བ་ མས་ཁོང་ ོ་ལངས་པ་དང་། ེད་
ི་ གས་ ོ་བ་ཕོག་པའི་ ས་ ང་ ེབས། གཤིན་པོ་ མས་ལ་ལེགས་ཉེས་ ི་ ིམས་ཐག་གཅོད་པའི་ ས་ ང་
ེབས། ེད་ ི་ཞབས་ ི་ ང་ ོན་པ་དང་། དད་ ན་དམ་པ་ མས། ེད་ ི་མཚན་ལ་ ས་ཤིང་འཇིགས་

མཁན་བཅས་མཆོག་དམན་ ན་ལ་ ་དགའ་གནང་བའི་ ས་ ང་ ེབས་ཞེས་པའོ༎
༡༩ བས་དེར། ་ཡི་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་གནས་དམ་པའི་ ོ་ ེས་ཤིང་། ཁོང་གི་

གནས་དམ་པའི་ནང་ ་ཁོང་ཉིད་ ི་ཞལ་ཆད་ ི་ཞལ་ ོམ་མངོན་ནོ༎ དེ་ནས་ ོག་དམར་འ ག་པ་དང་།
ིར་ ་ ོག་པ། འ ག་ ་ གས་པ། ས་འ ལ་ ང་བ། སེར་བ་ ག་པོ་འབབ་པ་བཅས་ ང་ངོ་༎

༡༢ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ངོ་མཚར་བའི་ ས་ཆེན་པོ་ ང་ ེ། ད་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་ ས་ལ་ཉི་
མ་ ོན་ཞིང་ ་བ་ ང་འོག་ ་མནན་པ་དང་། མགོ་ལ་ ར་མ་བ ་གཉིས་ ི་ཅོད་པན་ ོན་ལ། ༢ ཁོ་

མོར་མངལ་ མ་པ་དང་ ་ ་བཙའ་པས་དཀའ་ ག་ ོད་གཟེར་ ི་འ ན་ ་འ ིན་ནོ༎
༣ ཡང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ ས་གཞན་ཞིག་ ང་ ེ། ོས་དང་། འ ག་ཆེན་

དམར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་མགོ་བ ན་དང་ ་ཅོ་བ ་ཐོགས་པ་དང་། མགོ་བོ་བ ན་པོར་ཅོད་པན་རེ་ ོན་
ཡོད། ༤ འ ག་གི་ ་མས་ནམ་མཁའི་ ར་མ་ མས་ ི་ག མ་ཆའི་གཅིག་ ད་ནས་ས་གཞིར་ག ག་ཤིང་།

ད་མེད་ ིས་ ་ ་བཙས་ ེས་ཁོ་མོའི་ ་ ་ ར་མིད་གཏོང་ ིར། འ ག་དེ་ནི་ ་ ་བཙའ་རན་པའི་ ད་
མེད་དེའི་མ ན་ ་འ ེང་ནས་བ ད་དོ༎ ༥ དེ་ནས་ ད་མེད་ ིས་ ་ཞིག་བཙས་ཤིང་ ་དེ་ནི་མ་འོངས་
པར་ གས་ ི་ད ག་པས་ ལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ ོང་མཁན་ཡིན་ལ། ཁོ་མོའི་ ིས་པ་ནི་ ་དང་ཁོང་ཉིད་ ི་
བ གས་ ིའི་གནས་ ་ཡར་ ངས་རེད།

༦ ད་མེད་དེ་ ེ་ཐང་ ་ ོས་ཤིང་། གནས་དེ་ ་ ་ཡིས་ཁོ་མོར་ས་ཆ་ཞིག་ ་ ིག་མཛད་ཡོད་དེ། ཉིན་
ཆིག་ ོང་ཉིས་བ ་ ག་ ་ལ་ཁོ་མོ་ ོང་བར་མཛད་པའི་ ིར་རོ༎

༧ དེ་ནས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འཐབ་འ ག་ ང་པ་ ེ། ཕོ་ཉ་མེ་ ་ཨེལ་དང་ཁོང་གི་འཁོར་ མས་
འ ག་ལ་འཐབ་ཅིང་། འ ག་གིས་ ང་ཁོའི་འཁོར་ མས་ལ་ ན་ ་ ོལ་བ་དང་། ༨ ལ་ཁ་མ་ལོན་ཞིང་ ས་
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དེ་ནས་བ ང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་དེ་ མས་ལ་ ོད་ས་མེད་པར་ ར། ༩ འ ག་ཆེན་ནི་གནའ་བོའི་ ལ་
དེ་ཡིན་པ་དང་མིང་ལ་བ ད་དང་། ཡང་ན་ ཱ་ཏན་ཞེས་ ང་ཟེར་ཏེ། འཇིག་ ེན་ཡོངས་ལ་ ་ ིད་གཏོང་
མཁན་ཡིན། འ ག་ཆེན་དེ་ས་གཞིར་ག གས་ཤིང་ཁོའི་འཁོར་ མས་ ང་ ན་ ་སར་ག གས་པའོ༎ ༡༠ དེ་
ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ ་ག ངས་པ་བདག་གིས་ཐོས་ཏེ། བདག་ཅག་ ་
ཉིད་ ི་ཐར་བ་དང་། ས་མ ་དང་ནི་ ལ་ ིད་བཅས་པ་དང་། ད་ ང་ཁོང་གི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཉིད་ ི་དབང་ཐང་
ཐམས་ཅད་ད་ ་ ེབས་ཟིན་ནོ༎ དེ་ནི་བདག་ཅག ་ཞབས་ ང་ ། ཉིན་མཚན་མེད་པར་བདག་ཅག་ ན་ ་
ལ། ོན་འ གས་མཁན་དེ་ས་ལ་ག གས་པས་སོ༎ ༡༡ ན་ ་ མས་དེ་ལས་ ལ་བ་ནི། ་ འི་ ངས་ ག་
དང་། རང་ཉིད་ ི་བདེན་དཔང་གིས་ཚག་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་བ་འོ༎ ཁོ་ མས་འཆི་བའི་ལམ་ ་འ ོ་དགོས་

ང་། རང་ ོག་ལའང་ཡེ་ནས་མ་འཛས་སོ༎ ༡༢ དེའི་ ིར་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་ནི་གནས་དེ་ ། བདེ་
བར་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོ་བར་ ིས། འོན་ ང་ས་གཞི་དང་ནི་ ་མཚ་ལ། ཆག་ ོ་འ ང་བ་ ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན།
བ ད་ ིས་རང་ལ་ ས་ ན་མང་པོ་ཞིག་མེད་པར་ཤེས་ནས་ཁོང་ ོ་ཆེན་པོ་བཅས། ོད་ཅག་གི་གམ་ ་མར་
ལ་ཡོང་བ་ཡིན།

༡༣ འ ག་གིས་རང་ཉིད་སར་ག གས་པ་མཐོང་ ེ། ་བཙའ་མཁན་ ད་མེད་དེ་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་
ངོ་༎ ༡༤ དེ་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ཆེན་པོའི་གཤོག་ ང་གནང་ ེ། ཁོ་མོ་ཆེད་ ་ ་ ིག་ ེད་ཡོད་པའི་ ེ་ཐང་

་འ ར་ བ་ཞིང་། ས་ཆ་དེ་ནི་ ལ་དེ་ལ་གཞའ་ བ་པའི་ ིར་ཡིན། གནས་དེ་ ་ཁོ་མོ་ལོ་གཅིག་དང་ལོ་
གཉིས། ལོ་ ེད་ཀ་བཅས་ལ་ ོང་བར་བཛད་དོ༎ ༡༥ ལ་ ིས་ཁ་ནས་ ་བ གས་ཤིང་། དེ་ནི་གཙང་པོ་དང་
འ ་ཞིང་ ས་ ད་མེད་འ ར་བའི་ ིར་ཡིན་མོད། ༡༦ འོན་ ང་ས་གཞི་ཡིས་ ད་མེད་ལ་རོགས་ ས་ཤིང་།
ས་གཞིས་ཁ་གདངས་ཏེ་འ ག་གི་ཁ་ནས་བ གས་བའི་གཙང་པོ་མིད་དོ༎ ༡༧ དེ་ནས་འ ག་ ད་མེད་ལ་རབ་

་ ོས་ཏེ་ཁོ་མོའི་ ་ ག་གཞན་ མས་ལ་འཐབ་ ་སོང་ཞིང་། ་ ག་དེ་དག་ནི་ ་ཡི་བཀའ་ ིམས་བ ངས་
ཤིང་ཡེ་ ར་བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་ མས་ཡིན་ལ། དེའི་ ས་ ་འ ག་ནི་ ་མཚའི་འ མ་ ི་ ེ་ཐང་ ་
འ ེང་ནས་བ ད་ཡོད་དོ༎

༡༣ ཡང་བདག་གིས་གཅན་གཟན་ཞིག་ ་མཚའི་ནང་ནས་ཡར་འཐོན་པ་མཐོང་ཞིང་། དེ་ལ་ ་ཅོ་བ ་
དང་མགོ་བོ་བ ན་ཡོད་ལ། ་ཅོ་བ འི་ ེང་ ་ཅོད་པན་བ ་ ོན་པ་དང་། མགོ་རེ་རེའི་ ེང་ན་

ར་འདེབས་ ི་མིང་ཡོད་དོ༎ ༢ བདག་གིས་མཐོང་བའི་གཅན་གཟན་དེ་ནི་གཟིག་དང་མ ངས་ཞིང་། ང་པ་
ནི་དོམ་ ི་ ང་པ་དང་འ ། ཁ་ནི་སེང་གེའི་ཁ་དང་འ ། འ ག་དེས་རང་གི་ ས་མ ་དང་། འ ག་ ེགས་
དང་། དབང་ཐང་ཆེན་པོ་བཅས་དེ་ལ་ ད་པ་ཡིན། ༣ ཡང་བདག་གིས་གཅན་གཟན་དེའི་མགོ་བ ན་པོ་ལས་
གཅིག་ལ་འཆི་བར་ ག་པའི་ ས་ ོན་ ང་བ་འ ་མཐོང་མོད། འོན་ ང་ ས་ ོན་དེ་སོས་པ་ན། འཇིག་ ེན་

ི་མི་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ཤིང་གཅན་གཟན་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་པ་དང་། ༤ འ ག་གིས་རང་གི་དབང་ཐང་
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གཅན་གཟན་དེ་ལ་ ད་པས། མི་དེ་ མས་ ིས་འ ག་དེ་ལ་བ ོད་བ གས་བ ོད་ཅིང་། ཡང་གཅན་གཟན་དེ་
ལའང་བ ོད་བ གས་འདི་ ར་བ ོད་པ་ ེ། གཅན་གཟན་འདི་ལ་འ ན་ ་ ་ཡོད་དམ། གཅན་གཟན་འདི་
ལ་འཐབ་ཡ་ ་ཡང་མེད། ཅེས་པའོ༎ ༥ ཡང་གཅན་གཟན་དེ་ལ་ཁ་ཕོ་དང་ ར་འདེབས་ ི་ ་ ོ་ ད་ཅིང་། ་
བ་བཞི་བ ་ཞེ་གཉིས་ ི་རིང་ཁོ་ལ་ ིད་ ེད་པའི་དཔང་ ད་དོ། ༦ གཅན་གཟན་ ིས་ཁ་གདངས་ནས ་ལ་

ར་འདེབས་ ི་ཚག་ ས་ཤིང་། ་ཡི་མཚན་དང་ཁོང་གི་ ར་མཆོག་ ེ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་
མཁན་ མས་ལ་ ར་བ་བཏབ་བོ༎ ༧ ཡང་དེ་ལ་དད་ ན་དམ་པ་ མས་དང་འཐབ་ནས་ ལ་ཁ་ལེན་པ་དང་།
ཚ་བ་སོ་སོ་དང་མི་ ད་སོ་སོ། ད་རིགས་སོ་སོ། ལ་ཁབ་སོ་སོ་བཅས་འ ལ་བའི་དབང་ཡང་ ད། ༨ འཇིག་

ེན་བཀོད་པའི་ ན་ལ། བ ོངས་ཟིན་པའི་ ་ འི་ཚ་ ོག་གི་ ེགས་བམ་ནང་ ་མིང་ཐོ་བཀོད་མེད་པའི་མི་
མས་ཏེ། ས་ ེང་ ་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཅན་གཟན་དེ་ལ་ ག་ ལ་ཏོ༎

༩ ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཉོན་ཅིག ༡༠ བཙན་ ་འ ག་དགོས་པ་ མས་ནི་བཙན་ ་འ ག་པར་
འ ར་ལ། རལ་ ིས་གསད་དགོས་པ་ མས་ནི་རལ་ ིའི་ཁ་ནས་གསད་པར་འ ར་རོ༎ འདི་ནི་དད་ ན་དམ་
པ་ མས་ ི་བཟོད་བ ན་དང་དད་སེམས་ཡིན་ནོ༎

༡༡ ཡང་བདག་གིས་གཅན་གཟན་གཞན་ཞིག་ས་གཞི་ནས་ཡར་ཐོན་པ་མཐོང་། དེ་ནི་ ་ ་དང་འ ་བར་
་ཅོ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། འ ག་ ར་གཏམ་ ས་སོ༎ ༡༢ དེ་ཡིས་གཅན་གཟན་ ་མའི་མ ན་ནས་དེའི་དབང་

ཐམས་ཅད་ ོད་པར་མ་ཟད། ས་གཞི་དང་ས་གཞིའི་ ེང་ ་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཆི་བར་ ག་པའི་ ས་
ོན་ ང་ཞིང་། སོས་པར་ ར་པའི་གཅན་གཟན་ ་མ་དེར་ ག་འ ལ་ ་བ ག་པ་དང་། ༡༣ ཡང་ ས་ཆེན་

པོ་ མས་ ོན་ཞིང་། ཐ་ན་མིའི་མ ན་ ་ནམ་ནས་མེ་ ེ་ཞིག་ས་ ་འབབ་ ་བ ག་པའོ༎ ༡༤ དེ་ལ་བ ེན་
ནས་གཅན་གཟན་ ་མའི་ཚབ་ ེད་པའི་དབང་ ད་ཡོད་པས། ས་ ེང་ ་ ོད་པ་ མས་ལ་འདི་ ར་ ་ ིད་

ས་ ེ། རལ་ ིའི་ ས་ ོན་ཐེབས་ ང་གསོན་པོར་གནས་པའི་གཅན་གཟན་དེ་ལ་ག གས་བ ན་བཟོ་པར་
འོ་ཞེས་ ས་ཤིང་། ༡༥ གཅན་གཟན་ ་མའི་ག གས་བ ན་ལ་ ོག་དང་ ན་པར་ ེད་པའི་དབང་ཡང་

དེ་ལ་གནང་བར་མ་ཟད། གཏམ་ ་ ་འ ག་པ་དང་། དེ་ལ་ ག་མི་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་གསོད་པའི་ ིར་རོ༎
༡༦ ཡང་གཅན་གཟན་ ི་མ་དེས་མི་ཆེ་ ང་དང་། ད ལ་བོ་དང་ ག་པོ། བདག་པོ་དང་གཡོག་པོ་བཅས་གང་
ཡིན་ཐམས་ཅད་ ི་གཡས་ལག་གམ། ཡང་ན་ཐོད་པའི་ ེང་ ་ གས་ ག་ ་བ ག་ནས། ༡༧ དེ་ནི་ གས་ཐོབ་
པ་ ེ་གཅན་གཟན་ ི་མིང་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་གཅན་གཟན་ ི་མིང་ ངས་ཡོང་པ་ལས་གཞན་ ་ཞིག་གིས་

ང་ཉོ་འཚང་ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ༎
༡༨ འདི་ ་ཤེས་རབ་ཡོད་དེ། ོ་ ོས་ ན་པ་ ས་ ང་གཅན་གཟན་ ི་ ངས་ཀ་བ ི་ ང་། ཅིའི་ ིར་ཞེ་

ན། དེ་ནི་མིའི་ ངས་ཀ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ངས་ཀ་ནི་ ག་བ ་ ག་ ་རེ་ ག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎

༡༤ ཡང་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ལ། ོས་དང་། ་ ་རི་བོ་ཛ་ཡན་ ེང་ ་འ ེང་འ ག་པ་མཐོང་
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ཞིང་། ཁོང་དང་ ན་ ་མི་ ངས་ཆིག་འ མ་བཞི་ ི་བཞི་ ོང་ཡོད་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ ི་ད ལ་
བའི་ ེང་ ་ཁོང་གི་མཚན་དང་ཁོང་གི་ཡབ་ ི་མཚན་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༢ ཡང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ་
མང་པོའི་ ་དང་འ ག་ ་ ིར་བ་ ་ འི་ ་ གས་པ་བདག་གིས་ཐོས་ཤིང་། ་དེ་ནི་རོལ་མོ་བ་ མས་ ིས་
ད ོལ་པའི་པི་ཝང་གི་ད ངས་དང་མ ངས་སོ༎ ༣ དེ་ མས་བ གས་ ིའི་གམ་ ་ཡོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་
བཞི་པོ་དང་། ན་པོ་ མས་ ིས་མ ར་གསར་བ་དང་འ ་བའི་བ ོད་ད ངས་ ལ་ཞིང་། ས་ ེང་ནས་ ས་
པའི་མི་ ངས་ཆིག་འ མ་བཞི་ ི་བཞི་ ོང་ལས་གཞན། བ ོད་ད ངས་ ེར་པ་འདི་ ོབ་ བ་མཁན་མེད།
༤ མི་དེ་ མས་ནི་ ད་མེད་དང་འ ོགས་མ་ ོང་བའི་ ེས་པ་གཙང་མ་ཡིན་ལ། ་ ་གང་ ་ཕེབས་ན་དེ་

མས་ ང་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པའོ༎ ཁོ་ཚ་ནི་མི་ མས་ལས་ ས་ཤིང་འ ས་ ་ཐོག་མ་ ིན་པ་ ར་ ་
དང་ ་ ་ལ་ ལ་བ་དང་། ༥ དེ་ མས་ ི་ངག་ལས་ ན་མི་ ེད་ཅིང་། དེ་ མས་ལ་ ོན་ ི་ ི་མས་མ་གོས་
པའོ༎

༦ ཡང་བདག་གིས་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་བར་ ང་ ་འ ར་བ་མཐོང་ཞིང་། ལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་ཚ་བ་སོ་སོ་།
ད་རིགས་སོ་སོ། མི་ ད་སོ་སོ་བཅས་ས་ ེང་ ་ ོད་པའི་མི་ མས་ལ་མཐའ་མེད་པའི་འ ིན་བཟང་ ོག་
ིར་ཡོང་དེ། ༧ ཁོང་གིས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ་ཡིས་ལེགས་ཉེས་ ི་ ིམས་ཐག་གཅོད་པའི་ ས་ནི་
ེབས་ཟིན་པས། ཁོང་ཉིད་ལ་འཇིགས་ཤིང་བ ོད་པར་ འོ༎ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་ས་གཞི། ་མཚ་

དང་ ་མིག་བཅས་འགོད་མཁན་ཁོང་ཉིད་ལ་བ ོད་བ གས་བ ོད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎
༨ ཡང་ཕོ་ཉ་གཉིས་པས་ ་མ ད་ནས་འདི་ ད་ ། དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་ལོག་གཡེམ་དང་ཁོང་ ོ་ཆེན་

པོའི་ཆང་བ ང་ ་བ ག་པའི་ ཱ་བེལ་མཁན་འ ེལ་ལོ༎ འ ེལ་ལོ་ཞེས་ ས་སོ༎
༩ ཡང་ཕོ་ཉ་ག མ་པས་དེ་གཉིས་ ི་ ་མ ད་ནས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་

གཅན་གཟན་དང་གཅན་གཟན་ ི་ག གས་བ ན་ལ་ ས་ ག་ ེད་པ་དང་། ཐོད་པའམ་ལག་པའི་ ེང་ ་
གས་བ བ་ཡོད་ན། ༡༠ མི་དེས་ ང་ ་ཡི་ གས་ ོའི་ ན་ཆང་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། ན་ཆང་དེ་ནི་ ་ཡི་
གས་ ོའི་ཕོར་བའི་ནང་ ་ གས་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ ན་ཆང་ཡིན། ཕོ་ཉ་དམ་པ་ མས་དང་ ་ འི་ ང་
། མི་དེས་མེ་དང་ ་ཟིའི་ ོད་ནས་མནར་གཅོད་ ོང་བར་འ ར་རོ༎ ༡༡ མི་དེ་ མས་ ིས་མནར་གཅོད་ ོང་

བའི་ ་བ་ནི་ཇི་ ིད་བར་ ་ད ང་ལ་འ ར་ཞིང་། གཅན་གཟན་དང་གཅན་གཟན་ ི་ག གས་བ ན་ལ་ ས་
ག་ ལ་བ་དང་། གཅན་གཟན་ ི་མིང་ནས་ གས་བ བ་ཡོད་པ་ མས་ལ་ཉིན་མཚན་ ན་ ་བདེ་བ་མེད་

ཅེས་ག ངས་སོ༎ ༡༢ འདི་ནི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་བཟོད་བ ན་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ མས་ནི་ ་ཡི་ ིག་ཡིག་
དང་ཡེ་ འི་བཀའ་ མས་ ང་མཁན་ཡིན་ནོ༎

༡༣ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ་ཞིག་ ང་ ེ་འདི་ ད་ ། ས་ད་ནས་བ ང་། གཙ་བོའི་ནང་ ་ཚ་ལས་
འདས་པ་ མས་བདེའོ་ཞེས་ ོས་ ིས་ཡི་གེར་འགོད་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་བདག་གིས་ཐོས་སོ༎ དམ་
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པའི་ གས་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་ ། ལགས་སོ༎ ཁོ་ མས་རང་གི་ངལ་ བ་ལས་ངལ་གསོ་བར་ངེས་ཤིང་། ོལ་
བའི་འ ས་ ་ཡང་ཁོ་ མས་དང་ ན་ ་ཡོད་ཅེས་ག ངས་སོ༎

༡༤ ཡང་བདག་གིས་ཕར་བ ས་པ་ན། ོས་དང་། ིན་དཀར་ཞིག་དང་། ིན་ ི་བང་རིན་ ་མིའི་ ་དང་
མ ངས་པ་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་གི་ད ་ལ་གསེར་ ི་ཅོད་པན་མནབས་ཤིང་ ག་ ་ཟོར་བ་ ོན་པོ་ཐོགས་ཡོད།
༡༥ ཡང་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་གནས་དམ་པ་ཐོན་ཏེ་ ིན་ ི་བང་རིམ་ ་བ གས་མཁན་དེ་ཉིད་ལ་ ད་ཆེན་པོས་
འདི་ ད་ ། ོན་ ད་པའི་ ས་ལ་ ེབས་ཤིང་ས་ ེང་གི་ལོ་ཏོག་ ིན་ཟིན་པས། ེད་ ིས་ཟོར་བ་བ ིངས་
ནས་ ོན་ ད་པར་མཛད་ཅེས་ ས་པ་ལ། ༡༦ ིན་ ི་བང་རིམ་ ་བ གས་མཁན་དེ་ཉིད་ ིས་ཟོར་བ་ས་ ེང་

་ག གས་ཏེ་ས་ ེང་གི་ ོན་ ད་པར་མཛད་དོ༎
༡༧ ཡང་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ི་གནས་དམ་པ་ཐོན་ཞིང་། ག་ ་ཡང་ཟོར་བ་ ོན་

པོ་ཐོགས་ཡོད་དོ༎ ༡༨ ཡང་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་མཆོད་ ི་ལས་ཐོན་ཞིང་། དེ་ནི་མེ་ལ་དབང་ ར་མཁན་ཡིན་
ལ། དེས་ཟོར་བ་ ོན་པོ་འཛན་མཁན་དེ་ལ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ས་ ེང་གི་ ན་འ མ་ ིན་ཟིན་པས་
ཟོར་བ་ ོན་པོ་ ོངས་ལ་ ན་འ མ་ཤིང་གི་འ ས་ ་ ས་ཤིག་ཅེས་ ས་པ་ན། ༡༩ ཕོ་ཉས་ཟོར་བ་ས་ ེང་ ་
ག གས་ཏེ་ས་ ེང་གི་ ན་འ མ་བ ས་ཤིང་། ་ཡི་ གས་ ོའི་ ན་འ མ་འཚར་གཞོང་ཆེན་པོ་ནང་ ་
ག གས་སོ༎ ༢༠ ོང་ ེར་ ི་རོལ་ ་ཡོད་པའི་ ན་འ མ་འཚར་གཞོང་གི་ནང་ ་ ན་འ མ་ ོག་བ ིས་
བཏང་བས། གཞོང་བ་ལས་ ག་བ ར་ཏེ་མཐོ་ཚད་ འི་ བ་ལ་ ག་པ་དང་། རིང་ཚད་ ང་ གས་ཆིག་ ོང་

ག་བ ་ཙམ་ ་ ེབས་སོ༎

༡༥ ཡང་བདག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ ས་ངོ་མཚར་ཅན་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་།
དེ་ནི་ཆེ་ཞིང་ཆེ་ལ་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་རོ༎ ཕོ་ཉ་བ ན་པོས་མཐའ་མའི་ནད་ཡམས་བ ན་ལ་དབང་

བ ར་ཏོ༎ ཅིའི་ ར་ཞེ་ན། ་ཡི་ གས་ ོ་ནི་ནད་ཡམས་བ ན་ལས་ ོགས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ༎
༢ བདག་གིས་ཤེལ་ ི་ ་མཚ་མེ་དང་འ ེས་མ་ ་ ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་། ཡང་གཅན་གཟན་དང་གཅན་

གཟན་ ི་ག གས་བ ན། དེའི་མིང་གི་ ངས་ཀ་བཅས་ལས་ མས་པར་ ལ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་ཤེལ་ ི་ ་
མཚའི་ ེང་ ་འ ེང་ཞིང་། ལག་ ་ ་ཡི་པི་ཝང་ཐོགས་པ་དང་། ༣ ་ཡི་ཞབས་ ི་བ་མོ་ཤེའི་མ ར་དང་ ་

འི་མ ར་འདི་ ར་ ངས་པ། ེ་ ེ་ཐམས་ཅད་ ན་ ས་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ེད་ ི་འ ིན་ལས་ཆེ་ཞིང་ངོ་
མཚར་ ན། ལ་ཁབ་ ན་ ི་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། ེད་ ི་ལམ་ནི་ ང་ཞིང་བདེན་པ་ཡིན། ༤ གཙ་བོ་ ེད་
རང་གཅིག་ ་དམ་པ་ལགས། ེད་ལ་ ས་ མ་མི་ ེད་པ་དང་། ེད་མཚན་ལ་བ ོད་བ གས་མི་འ ལ་པ་
ནི་ ་ཞིག་ཡོད། ེད་ ི་ ང་བདེན་མཛད་འ ིན་མངོན་ ར་བས། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ ན་ ང་ ་
ཡོང་ནས་ ེད་ལ་བ ོད་བ གས་བ ོད་པར་འ ར།

༥ དོན་དེ་དག་གི་ ེས་ ། བདག་གིས་ཕར་བ ས་ན། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པོའི་ ར་ཆོག་གི་
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གནས་དམ་པའི་ ོ་ ེ་བ་མཐོང་ངོ་༎ ༦ ནད་ཡམས་བ ན་ལ་དབང་བ ར་བའི་ཕོ་ཉ་བ ན་པོ་དམ་པའི་
གནས་ནས་ཐོན་ཅིང་། ས་ལ་ ངས་ཤིང་གཙང་ལ་འོད་ ང་འ ོ་བའི་སོ་རས་ ོན་པ་དང་། ང་ཁར་གསེར་

ི་ ་རགས་བཅིངས་ཡོད་དོ༎ ༧ དེ་ནས་སེམས་ཅན་བཞི་པོ་དེ་ལས་གཅིག་གིས། ཇི་ ིད་བར་ ་གསོན་པོར་
བ གས་པའི་ ་ཡི་ གས་ ོས་གང་བའི་གསེར་ ི་ཕོར་བ་བ ན་པོ་དེ་ཕོ་ཉ་བ ན་ལ་གནང་ཞིང་། ༨ དམ་
པའི་གནས་ནང་ ་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་དང་ ས་མ འི་དབང་གིས་ ང་བའི་ ་བས་ཁེངས་ཡོད། ཕོ་ཉ་བ ན་
པོས་ནད་ཡམས་བ ན་བཏང་ཚར་བའི་བར་ ་དམ་པའི་གནས་ནང་ལ་འ ོ་ བ་མཁན་གཅིག་ ང་མེད་དོ༎

༡༦ དེ་ནས་བདག་གིས་དམ་པའི་གནས་ནས་ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ གས་ཡོང་བ་ཐོས་ཤིང་། ད་དེས་ཕོ་
ཉ་བ ན་པོ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ མས་ཕར་སོང་ ེ་ ་ཡི་ གས་ ོའི་ཕོར་བ་བ ན་པོ་ས་ ེང་ ་

གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎
༢ ཕོ་ཉ་དང་པོ་ཕར་སོང་ནས་རང་གི་ཕོར་བ་ས་ ེང་ ་ཁ་ བ་ནས་བཞག་པ་དང་། གཅན་གཟན་ ི་

གས་བ བ་ཡོད་པ་དང་གཅན་གཟན་ ི་ག གས་བ ན་ལ་ ས་ ག་མཁན་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ག་ ོ་
ཞིང་ ག་གིས་ཁེངས་པའི་ ་ནད་ ང་ངོ་༎

༣ ཕོ་ཉ་གཉིས་པས་རང་གི་ཕོར་བ་ ་མཚ་ནང་ ་ཁ་ བས་པས། ་མཚ་ནི་ ག་ ་ ར་པ་དང་། མི་ཤི་
བོའི་ ག་ ར་ ར་ཏེ། ་མཚ་ནང་གི་ ོག་ ན་ཐམས་ཅད་ཤི་བའོ༎

༤ ཕོ་ཉ་ག མ་པས་རང་གི་ཕོར་བ་གཙང་པོ་དང་ ་མིག་གི་ནང་ ་ཁ་ བས་པས། ་ནི་ ག་ ་ ར་ཏོ༎
༥ ་ལ་དབང་ ར་མཁན་ ི་ཕོ་ཉས་འདི་ ད་ག ངས་པ་བདག་གིས་ཐོས་ཏེ། འདས་དང་ད་ ར་བ གས་
པའི་དམ་པ་ ེད། དེ་ ར་ཉེས་ཆད་བཅད་པས་ ང་བདེན་ལགས། ༦ ཁོ་ཚས་ ོན་ཆད་དད་ ན་དམ་པ་དང་།

ང་ ོན་པ་ཚའི་ ་ ག་བ ར་ ས་པས། ད་ ་ ེད་ ིས་ ེ་བོ་དེ་ མས་ལ། ག་ལན་འ ང་བར་དགོས་ཏེ།
འདི་ནི་ཁོ་ཚ་ལ་འཐོབ་འོས་སོ༎ ༧ ཡང་མཆོད་ ི་ནས་ ་ཞིག་ གས་ཤིང་འདི་ ད་ག ངས་པ་བདག་གིས་
ཐོས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ ན་ ས་གཙ་བོ་ ེ་ ་ལགས། ེད་ ིས་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་ ང་བདེན་ལགས།

༨ ཕོ་ཉ་བཞི་བས་རང་གི་ཕོར་བ་ཉི་མའི་ ེང་ ་ཁ་ བས་པས། ཉི་མར་མི་ མས་མེས་བ ེག་པར་གནང་
ངོ་༎ ༩ མི་ མས་ཚ་བ་ ག་པོས་བ ེགས་པ་ན། དེ་ མས་ ིས་ནད་ཡམས་འདི་དག་ལ་དབང་ ར་མཁན་ ་
ཡི་མཚན་ལ་ ད་པ་ལས། འ ོད་བཤགས་ ས་ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་བ གས་མ་བ ོད་དོ༎

༡༠ ཕོ་ཉ་ ་བས་རང་གི་ཕོར་བ་གཅན་གཟན་ ི་ ིའི་ ེང་ ་ཁ་ བས་པས། གཅན་གཟན་ ི་ ལ་ ེ་ ན་
ནག་ ་ ར་ཏོ༎ མི་ མས་ ིས་ ག་གཟེར་མ་བཟོད་པས་རང་གི་ ེ་བ ད་པ་དང་། ༡༡ ཡང་ ག་གཟེར་དང་

་མ་བཟོད་པའི་ ེན་ ིས། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་གནས་ ི་ ་ལ་ ར་བ་བཏབ་ཅིང་། རང་གིས་ཅི་ ས་ལ་
འ ོད་བཤག་མ་ ས་སོ༎

༡༢ ཕོ་ཉ་ ག་པས་རང་གི་ཕོར་བ་གཙང་བོ་ཆེན་པོ་ ་ ཱ་ ད་ནང་ ་ཁ་ བས་པས། ཤར་ ོགས་ནས་
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ཡོང་བའི་ ལ་པོ་ མས་ལ་བ ོད་ལམ་ ་ ིག་ ེད་པའི་ ིར་ ་ མ་པར་ ར་ཏོ༎ ༡༣ ཡང་བདག་གིས་གདོན་
མི་གཙང་བ་ག མ་མཐོང་ཞིང་། དེ་ནི་ ལ་བ་དང་འ ་ལ། འ ག་དང་གཅན་གཟན། ང་ ོན་པ་ ས་མ་
བཅས་ ི་ཁ་ནས་ཐོན་ནོ༎ ༡༤ དེ་དག་ནི་མ་གཞི་གདོན་འ ེ་དག་གི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་ཆོ་འ ལ་ ོན་པ་
དང་། གནམ་འོག་གི་ ལ་པོ་ མས་ ི་གམ་ ་འ ོ་ཞིང་། དེ་ མས་ ན་ ས་ ་ཡི་ཉིན་མོ་ཆེན་པོར་མཉམ་ ་
འ ས་ནས་འཐབ་འ ག་ལ་ གས་པར་བ ལ་བའི་ ིར་རོ༎ ༡༥ ོས་དང་། ན་མ་ ོ་ ར་ ེབས་པ་ ར་ང་
རང་ཡོང་བར་ངེས། གཉིད་སད་པ་ ེད་དེ་ ས་ལ་གོས་ ོན་པའི་མི་ནི་བདེའོ༎ དེ་ ར་ ས་ན་ ས་གཅེར་ ར་
འ ོ་མི་དགོས་ཞིང་། མི་ མས་ ིས་ཁོའི་ངོ་ཚའང་མཐོང་པར་མི་འ ར། ༡༦ གདོན་འ ེ་དེ་ག མ་པོས་ ལ་པོ་

མས་ཨིབ་རིའི་མི་རིགས་ ི་ ད་ ་ ར་ ཱ་གེ་དོན་ཟེར་བའི་ས་ཆར་བ ས་སོ༎
༡༧ ཕོ་ཉ་བ ན་པས་རང་གི་ཕོར་བ་བར་ ང་ ་ཁ་ བས་པས། ད་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནས་དམ་པའི་ནང་

གི་ ིའི་ ེང་ནས་ཐོན་ཅིང་ ོགས་པར་ ར་ཟིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༨ དེ་ནས་ ོག་དམར་འ ག་པ་དང་། ིར་
་ ོག་པ། འ ག་ ་ གས་པ། ས་འ ལ་ཆེན་པོ་བཅས་ ང་ཞིང་། ས་ ེང་ ་མི་ཡོད་པ་ནས་བ ང་། འདི་
་ འི་ས་འ ལ་ཆེན་པོ་དང་ས་འ ལ་ ག་པོ་ ང་མ་ ོང་ངོ་༎ ༡༩ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་དེ་ མ་ ་ག མ་ ་གས་

པ་དང་། ལ་ཁབ་སོ་སོའི་ ོང་ ེར་ཐམས་ཅད་ ང་བ ིབས། ་ཡིས་ ང་རང་ཉིད་ ི་ གས་ ོ་ཆེན་པོ་ཡོད་
པའི་ ན་ཆང་གི་ཕོར་བ་དེ་ ཱ་པིས་ ན་ཆེན་པོར་ ོད་ ་ གས་ལ་ ན། ༢༠ ིང་ ན་ཐམས་ཅད་ ོས་ཤིང་རི་
བོ་དག་ ང་ཡལ་བར་ ར། ༢༡ ཡང་ནམ་ནས་སེར་ཆེན་པོ་མིའི་ ེང་ ་བབས་པ་དང་། སེར་ ོག་རེ་རེའི་ ིད་
ཚད་ལ་ ི་ ་ཞེ་ ་ཙམ་ཡོད། སེར་བའི་ ེན་ ིས་མི་ མས་ ིས་ ་ལ་ ར་བ་བཏབ་པའོ༎ ་མཚན་ནི་ནད་
ཡམས་དེ་ཆེས་ གས་པས་སོ༎

༡༧ ཕོར་བ་བ ན་བ ང་བའི་ཕོ་ཉ་ མས་ལས་གཅིག་ཡོང་ ེ་བདག་ལ་འདི་ ད་ ་། ཤོག་དང་། ་
མང་པོའི་ ེང་ ་ ོད་པའི་ ད་འཚང་མ་ཆེན་མོར་འཕོག་ངེས་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་བདག་གིས་ ོད་

ལ་ ོན་པར་ འོ༎ ༢ ས་ ེང་གི་ ལ་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་མོར་ལོག་གཡེམ་ ས་ཤིང་། ས་ ེང་ ་ ོད་པའི་མི་
མས་ ིས་ཁོ་མོའི་ལོག་གཡེམ་ ི་ ན་ཆང་འ ང་ནས་ར་བཟི་བ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༣ དེ་ནས་ཕོ་ཉས་ང་

རང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་ནས་ ེ་ཐང་ཞིག་ ་ ིད་པ་དང་། ངས་ ད་མེད་ཅིག་གཅན་གཟན་
དམར་པོ་ཞིག་ལ་བཞོན་ཡོད་པ་ཐོང་ཞིང་། གཅན་གཟན་དེ་ལ་མགོ་བོ་བ ན་དང་ ་ཅོ་བ ་ཡོད་པ་དང་།

ས་ ིལ་པོར་ ར་འདེབས་ ི་མིང་ གས་ ིས་ བ་འ ག ༤ ད་མེད་དེས་ ས་ལ་ཁ་དོག་ ་ ག་དང་
དམར་པོ་ཅན་ ི་གོས་ ོན་ཞིང་། གསེར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ་ཏིག་གི་ ན་ཆ་བཏགས་པ་དང་། ལག་ ་
གསེར་ ི་ཕོར་བ་བ ང་ཡོད་ལ། ཕོར་བའི་ནང་ ་ ག་ ོ་བའི་དོན་དག་དང་ཁོ་མོས་ལོག་གཡེམ་ ས་པའི་
མི་གཙང་བས་གང་ངོ་༎ ༥ ཁོ་མོའི་ཐོད་པར་མིང་ ོག་ ར་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་དེ། ཱ་པིའ་ ན་ཆེན་པོ་དང་།
འཇིག་ ེན་ ི་ ད་འཚང་མ། ག་ ོ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ི་མ་ཞེས་པའོ༎ ༦ ཡང་ ད་མེད་དེས་དད་ ན་
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དམ་པ་ མས་ ི་ ག་དང་ཡེ་ ར་བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་ མས་ ི་ ག་འ ང་ནས་ར་བཟི་བ་བདག་གིས་
མཐོང་ངོ་། ངས་ཁོ་མོ་མཐོང་བ་དང་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས་སོ༎

༧ ཕོ་ཉས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ནི་ཅིའི་ ིར་ཡ་མཚན་ ེས་སམ། ངས་ ད་མེད་དེ་དང་ཁོ་མོ་བཞོན་
པའི་མགོ་བོ་བ ན་དང་ ་ཅོ་བ ་ཅན་ ི་གཅན་གཟན་ ི་གསང་བ་ ོད་ལ་འཆད་པར་ འོ༎ ༨ ར་ ོད་

ིས་མཐོང་བའི་གཅན་གཟན་དེ་ནི་ ོན་ཆད་ཡོད་ལ་ད་ ་མེད་དེ། ིས་ ་ཞབས་མེད་པའི་དོང་ནས་འཐོན་
ངེས་ཤིང་འཇིག་པར་འ ར། ཡང་ས་ ེང་ ་ ོད་ཅིང་འཇིག་ ེན་བཀོད་པའི་ ན་ལ་ཚ་ ོག་གི་དཔེ་ཆ་ནང་

་མིང་ཐོ་མ་བཀོད་པ་ མས་ ིས་གཅན་གཟན་དེ་མཐོང་བའི་ཚ་ངོ་མཚར་བར་འ ར་ཏེ། ཁོ་རང་ ོན་ཆད་
ཡོད་ལ་ད་ ་མེད་ ང་ ིས་ ་ཡོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ༎ ༩ འདི་ ་ཤེས་རབ་ ན་པའི་ ོ་ཡོད་དེ་། མགོ་བོ་
བ ན་པོ་ནི་ ད་མེད་ ོད་སའི་རི་བོ་བ ན་ཡིན་ལ། ༡༠ དེ་ནི་ ལ་པོ་བ ན་ཡང་ཡིན་ཏེ། ལ་པོ་ ་ནི་འ ེལ་
ཟིན་པ་དང་། གཅིག་ནི་ད་ ་ཡོད། གཅིག་ནི་ད་ ང་མ་ཡོང་ལ། དེ་ཉིད་ཡོང་ཚ་རེ་ཞིག་ལ་ ོད་དགོས། ༡༡ ོན་
ཆད་ཡོད་ཅིང་ད་ ་མེད་པའི་གཅན་གཟན་དེ་ནི་ཨང་བ ད་པ་ཡིན་ལ། བ ན་པོ་དེའི་ཡ་ ལ་ ་གཏོགས་
ཤིང་དེ་ཡང་འཇིག་པར་འ ར་རོ། ༡༢ ོད་ ིས་དེ་ ར་མཐོང་བའི་ ་ཅོ་བ ་པོ་ནི་ ལ་པོ་བ ་ཡིན་ལ། དེ་

མས་ལ་ ལ་ ེ་ད་ ང་ཐོབ་མེད་མོད། འོད་ ང་དེ་ མས་ལ་ ས་ཚད་གཅིག་གི་རིང་ལ་གཅན་གཟན་དེ་
དང་མཉམ་ ་ ལ་པོའི་དབང་འཐོབ་པར་འ ར་རོ༎ ༡༣ དེ་ མས་ ིས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ངང་ནས་
རང་གི་ ས་མ ་དང་དབང་ཐང་ཐམས་ཅད་གཅན་གཟན་དེ་ལ་ ོད་པ་ཡིན། ༡༤ དེ་ མས་ ་ ་དང་འཐབ་
ཅིང་། ཁོང་ནི་གཙ་བོ་ མས་ ི་གཙ་བོ་དང་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་པས། དེ་དག་ལས་ མ་པར་ ལ་
བར་འ ར། ་ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ནི་ཞལ་འབོད་ཐོབ་པ་དང་བདམས་པར་མཛད་པ། ོ་སེམས་དཀར་
བ་བཅས་ མས་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༥ ཡང་ཕོ་ཉས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ིས་མཐོང་བའི་ ད་འཚང་མ་ ོད་པའི་ ་ མས་ནི་མི་ ད་
དང་། མི་ཚགས། ལ་ཁབ། ད་རིགས་བཅས་ཡིན་ནོ༎ ༡༦ ོད་ ིས་མཐོང་བའི་ ་ཅོ་བ ་པོ་དང་གཅན་
གཟན་ནི་ ད་འཚང་མ་ལ་ངེས་པར་ ང་ ེ་། ཁོ་མོ་ ོངས་པར་ ེད་ཅིང་གཅེར་ ར་བ ར་བ་དང་། ཡང་ཁོ་
མོའི་ཤ་ཟ་བ་དང་ཁོ་མོ་མེར་བ ེགས་ནས་ཚར་བར་འ ར། ༡༧ ་མཚན་ནི་ ་ཡིས་ ལ་པོ་ མས་ལ་ ོ་སེམས་
གཅིག་མ ན་ངང་ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ བ་པར་མཛད་དེ། ཁོང་གི་བཀའ་ མས་འ བ་བའི་བར་ །

ལ་པོ་དེ་ མས་ ིས་རང་གི་ ལ་ ེ་གཅན་གཟན་དེ་ལ་ ོད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ༎ ༡༨ ོད་ ིས་མཐོང་
བའི་ ད་མེད་དེ་ནི་ས་ ེང་གི་ ལ་པོ་ མས་ལ་དབང་བ ར་བའི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

༡༨ དེའི་ ེས་ ། བདག་གིས་དབང་ཐང་ཆེན་པོའི་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མར་
ཕེབས་པ་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་གི་གཟིག་བ ིད་ཆེན་པོའི་གཟི་འོད་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ བ་བོ༎ ༢ ཁོང་

གིས་ག ང་ ད་ ག་པོས་འདི་ ད་ ། འཇིག་པར་ ར་ཏོ་ ཱ་པིས་ ན། ཆེན་པོ་དེ་ནི་འཇིག་པར་ ར། དེ་ནི་
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གདོན་ ི་ ོད་ས་དང་། མི་གཙང་ ག་ ོའི་སེམས་ ་ཚགས་ ི་ཚང་མལ་༼ཡང་ན། བཙན་ཁང་། འོག་ འང་
དེ་དང་མ ངས།༽དང་། ག་ ོ་ཞིང་ཞེ་མེར་བའི་མཆིལ་བ་ ་ཚགས་ཚང་མལ་ ་ ར། ༣ ལ་ ེ་སོ་སོས་ཁོ་
མིའི་གཡེམ་ཞིང་ཁོང་ ོས་ཁེངས་པའི་ཆང་གིས་བཟི་པར་ ས། ས་ ེང་ ལ་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་མོ་ལ་ནི་ལོག་
གཡེམ་ ེད་པ་དང་། ས་ ེང་ཚང་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོ་མོའི་འདོད་ཡོན་ལོངས་ ོད་ལ་བ ེན་པའི་དབང་
གིས་འ ོར་བ་ ས།

༤ ཡང་བདག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ད་གཞན་ཞིག་གིས་འདི་ ད་ག ངས་པ་ཐོས་ཏེ། ེ་ ེ་
ང་ཡི་མི་ ད་ མས། ཁོ་མོ་མཉམ་ ་ ིག་པ་དང་། ཁོ་མོས་ ོང་བའི་ནད་ཡམས་དེ་ ོད་ལ་འ ང་བར་མི་ ་

ིར། ོང་ ིར་དེ་ནས་ ིར་ཐོན་ཤོག ༥ ཁོ་མོའི་ ིག་ ང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ག གས། ་ཉིད་ ིས་ཁོ་
མོ་ཡི་ ིག་པ་དག་ནི་ གས་ལ་ ན། ༦ ཁོ་མོས་མི་ལ་ཅི་ ས། ཁོ་མོ་ལ་ཡང་དེ་ ར་ ། ཁོ་མོས་ཅི་ ར་ ས་པ་
ལ་ཁོ་མོར་ཡ་ལན་ བ་གཉིས་ ོལ། ཁོ་མོས་བ ེབས་པའི་ཕོར་བ་ལ་ཁོ་མོར་ བ་གཉིས་བ ེབ་པར་ ིས། ༧ ཁོ་
མོས་ཇི་ ར་རང་བ ོད་དང་། འདོད་ཡོན་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་བཞིན། དེ་ ར་ཁོ་མོར་མནར་གཅོད་དང་། ་
ངན་ཆེན་པོ་ ང་བར་ ིས། ཁོ་མོའི་སེམས་ ་འདི་བཞིན་ ། ང་ནི་བ ན་མོའི་ ི་ལ་བ ད། གས་མོ་ལ་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ། ་ངན་གནས་ ་མི་ ང་ མ། ༨ དེའི་ ིར་ཉིན་གཅིག་ ས་ ན་ལ། འཆི་བ་ ་ངན་ ་གེ་བཅས། ཁོ་
མོའི་ནད་ཡམས་མཉམ་ ་འ ང་། མེ་ཡིས་ཁོ་མོ་བ ེག་འ ར་ཞིང་ཁོ་མོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་མཁན་ཏེ། གཙ་བོ་

ེ་ ་ཁོང་ཉིད་ལ་ ས་མ ་ཆེན་པོ་ ན་པས་སོ༎
༩ ཡང་འདི་ ད་ ། ཁོ་མོར་ལོག་གཡེམ་ ེད་ཅིང་མཇལ་ ་འདོད་ཡོན་ལོངས་ ོད་ལ་རོལ་བའི་ས་ ེང་གི་

ལ་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་མོར་མེར་བ ེག་པའི་ ་བ་མཐོང་ ེ་ཁོ་མོའི་ཆེད་ ་ ་ངན་ ེད་པར་འ ར་བ་དང་།
༡༠ ཁོ་མོའི་མནར་གཅོད་ལ་འཇིགས་པས་ ང་རིང་ ་ལངས་བ ད་དེ་ན་རེ། ཆག་ ོ་ ང་ངོ་ཆག་ ོ་ ང་། ་
མ ེགས་ ན་པའི་ ཱ་པིས་ ན། ོང་ ེར་ཆེན་པོ་ ོད་ཉིད་ལ་ ་ཚད་གཅིག་གི་ ས་ ན་ ། ོད་ ི་ཉེས་ཆད་

ེབས་ཟིན་ནོ༎
༡༡ ཡང་འདི་ ད་ ། ཁོ་ མས་ ི་ཚང་ཟོག་ཉོ་མཁན་མེད་པས། ས་ ེང་གི་ཚང་བ་ཡང་ཁོ་མོའི་ ིར་ ་

ཞིང་ ་ངན་ ེད་པའོ༎ ༡༢ ཚང་ཟོག་ནི་གསེར་དང་། ད ལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ་ཏིག་དང་། སོ་རས་ བ་
་དང་། རས་ ་ ག་དང་། དར་སིལ་དང་། རས་དམར་པོ་དང་། ཤིང་ ི་ཞིམ་ཅན་ ་ཚགས་དང་། བ་སོའི་
ོད་ཅ་ལག་ ་ཚགས་དང་། རིན་ཐང་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་ཤིང་དང་ལི། གས། ོ་ཀ་མ་ འི་ ོད་ཅ་ལག་ ་ཚགས།

༡༣ ཤིང་ཚ་དང་། བ ང་ ས། བ ག་ ོས། ་ ལ། ོས་དཀར། ན་ཆང་། ་ ་རའི་འཚར་ མ། ེ་ཡག་པོ།
ོ། བ་ ང་། ག ། ཤིང་ ། གཡོག་པོ། མིའི་ ོག་དང་བཅས་སོ༎ ༡༤ ོད་རང་ཞེན་ཆགས་པའི་འ ས་ ་
ོད་དང་ ལ་ཞིང་། ོད་ ི་རོ་བ འི་ཟས་མཆོག་དང་ཡིད་ ་འོང་བའི་དངོས་པོ་དག་ ང་ ོད་ལས་ ་མེད་

བཏང་བས་ནམ་ཡང་ ར་མཐོང་བར་མི་འ ར་རོ༎
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༡༥ ཚང་ ས་འདི་ མས་འཚང་མཁན་ཁོ་མོར་བ ེན་ནས་ ག་པོར་ ར་པའི་ཚང་པ་ མས་ཁོ་མོའི་
མནར་གཅོད་ལ་འཇིགས་པའི་ ེན་ ིས། ང་རིང་ ་ལངས་ནས་བ ད་དེ་ ་ཞིང་ ་ངན་ ེད་ཅིང་ན་རེ།
༡༦ ཆག་ ོ་ ང་ངོ་། ཆག་ ོ་ ང་། ོང་ ེར་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ ང་། སོ་རས་ བ་ ་ ོན་པ་དང་། ཁ་དོག་ ་ ག་
དམར་པོ་ཡི་གོས་ནི་ ོན་ཞིང་གསེར་ ན་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་དང་ ་ཏིག་གི་ ན་ཆས་ལེགས་པར་བ ན་
པའོ༎ ༡༧ ་ཚད་གཅིག་གི་ ས་ ན་ལ། དེ་འ འི་འ ོར་ ག་ཆེན་པོ་ཞིག ཅི་ཡང་མེད་པར་ ར། ཞེས་ ས་
པའོ༎

ཡང་འདི་ ད་ ། ་དཔོན་དང་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ ོགས་བཞིར་འ ིམ་མཁན་དང་། ་པ་དང་།
་མཚར་བ ེན་ནས་འཚ་བ་རོལ་མཁན་ཐམས་ཆད་ ང་རིང་ ་ལངས་ནས་བ ད་དེ། ༡༨ ཁོ་མོ་མེ་ལ་བ ེག་

པའི་ ་བ་མཐོང་ནས་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ར་ ས་པ། ོང་ ེར་གང་ཞིག་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་འདི་དང་བ ར་
ས་སམ་ཞེས་པའོ༎ ༡༩ ཡང་དེ་ མས་ ིས་རང་གི་མགོ་ལ་ས་ ལ་གཏོར་བ་དང་། ་ཞིང་ ་ངན་ ེད་ ིན་
ད་ཆེན་པོས། ཆག་ ོ་ ང་ངོ་། ཆག་ ོ་ ང་། ོང་ ེར་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ ང་། ་མཚར་ ་གཟིངས་ཡོད་པ་

དང་། ཁོ་མོའི་རིན་པོ་ཆེ་ མས་ལ་བ ེན་མཁན་ཐམས་ཅད་ ག་ཕོར་ ར། ་ཚད་གཅིག་གི་ ས་ ན་ལ། ཁོ་
མོ་གཞི་ནས་མེད་པར་ ར། ཞེས་ ས་སོ༎

༢༠ ཡང་འདི་ ད་ ། ེ་མ། དད་ ན་དམ་པ་དང་། ་ཚབ་པ་དང་། ང་ ོན་པ་ མས། ཁོ་མོའི་དབང་
གིས་དགའ་བར་ ིས། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་ཡིས་ ོད་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཁོ་མོར་ཉེས་ཆད་བཅད་པས་སོ་ཞེས་
ག ངས་སོ༎

༢༡ ཡང་ཕོ་ཉ་ ོབས་ཆེན་ཞིག་གིས་ ོ་ཕ་བོང་རང་འཐག་གི་ ོ་ཆེན་པོ་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡར་བ གས་
ནས་ ་མཚར་འཕངས་ཏེ་འདི་ ད་ ། ོང་ ེར་ཆེན་པོ་ ཱ་པའི་ ན། འདི་ གས་ ིས་ག ག་པར་ངེས། ར་
ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་རོ༎ ༢༢ རོལ་ད ངས་ ང་ནི་ད ོལ་བ་དང་། ་གཞས་ ང་ནི་གཏོང་བ་དང་། ིང་

་ཡང་ནི་འ ད་པ་བཅས་ ོད་ ི་ ོད་ནས་ཐོས་མ་འ ར། ལས་རིགས་སོ་སོའི་ལག་ ལ་ཡང་། ོད་ ི་ ོད་
ནས་མཐོང་མི་འ ར། རང་འཐག་ ་ནི་ ོད་ ི་ ོད་ནམ་ཡང་ཐོས་པར་མི་འ ར་རོ༎ ༢༣ ོན་མེའི་འོད་ནི་

ོད་ ི་ ོད་ནམ་ཡང་འ ོ་བར་མི་འ ར་རོ༎ མག་པ་བག་མའི་ ད་ཡང་ ོད་ ི་ ོད་ ་ཐོས་མི་འ ར། དེ་
ནི་ ོད་ ི་ཚང་པ་ མས། ས་ ེང་འདི་ཡི་མི་ཆེན་ཡིན། འཇིག་ ེན་ ལ་ཁབ་སོ་སོ་ཡང་ ོད་ ི་ ་མས་བ ས་

ིར་རོ༎ ༢༤ ང་ ོན་པ་དང་དད་ ན་དམ་པ་དང་། ས་ ེང་འདི་ནས་བསད་པའི་མི་ཚང་མའི་ ག་དམར་
ོང་ ེར་འདི་ ་ ེད་པ་ཡིན་ག ངས་སོ༎

༡༩ དེའི་ ེས་ ། བདག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་འ ་ཚགས་ཆེན་པོའི་ ད་ ་ ་ ་ཞིག་ཐོས་
ཏེ། ་ ཱེ་ལོ ་ ཱ། ཐར་བ་དང་གཟི་བ ིད་དབང་ཐང་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་གི་ ་ཉིད་ལ་གཏོགས།

༢ ཁོང་གིས་བཅད་པའི་ཉེས་ཆད་ནི། བདེན་ཞིང་ ང་པོ་ཡིན་ལགས་པས། ཁོང་གིས་ ད་འཚང་མ་ལ། ཉེས་
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ཆད་བཅད་པ་ཡིན་ལགས་སོ༎ ཁོ་མོས་ལོག་གཡེམ་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་འདི་ནི་ ོབ་པར་ ས། ་ཡིས་
ནི་ཁོང་ཉིད་ ི་ཞབས་ ི་ མས་ལས་བ ར་བའི་ ག ད་འཚང་མ་ལས་ ག་ལན་ ངས། ཞེས་ག ངས་
སོ༎ ༣ ཡང་འདི་ ད་ ་། ེ་ ེ་ ་ ཱེ་ལོ ་ ཱ། ཁོ་མོ་བ ེག་པའི་ ་བ་ནི། ནམ་ཞར་ད ང་ལ་ ག་ ་འ ར།
ག ངས་སོ༎ ༤ ན་པོ་ཉེར་བཞི་དང་སེམས་ཅན་བཞི་པོས་ ག་བཙལ་ནས་ ི་ལ་བ གས་པའི་ ་ལ་བ ོད་
བ གས་ ལ་ཏེ་ན་རེ། ཨ་མེན། ་ ཱེ་ལོ ་ ཱ་ཞེས་བ ོད་དོ༎ ༥ དེ་ནས་བ གས་ ི་ནས་ག ང་ ད་ཅིག་ཐོན་
ཏེ་འདི་ ད་ ་། ེ་ ེ་ ་ཉིད་ ི་ཞབས་ ི་ ན་ ིས་ཁོང་ལ་ ས་ཤིང་འཇིག་པར་ ེད་མཁན་དང་། མི་ ་ཆེ་

ང་ད ེ་བ་མེད་པའི་ ན་ ིས་བདག་ཅག་གི་ ་ལ་བ ོད་པར་ཤོག ག ངས་སོ༎
༦ བདག་གིས་འ ་ཚགས་ཆེན་པོའི་ ད་ ་ ་ ་ཞིག་ཐོས་ཤིང་། དེ་ནི་ ་མང་པོའི་ ་དང་འ ག་ ་ ིར་

བ་དང་མ ངས་པར་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ་ ེ། རང་རེའི་ ་ ན་ ས་ཉིད། ལ་པོར་བ གས་པས་ ་ ཱེ་ལོ ་
ཱ་ ེ། ༧ ་ འི་བག་ ོན་ ས་ལ་བབས་པ་དང་། ཁོང་གི་བག་མས་ ་ ིག་ ས་ཚར་ ིར། བདག་ཅག་དགའ་

མ ་རང་ཞིང་ ོ་བ་དང་། ཁོང་ལ་བ ོད་བ གས་བ ོད་པར་འོས་སོ་ལོ། ༨ ངས་ཤིང་གཙང་ལ་འོད་ ང་
འ ོ་བ་ཡི་སོ་རས་ བ་ འི་ ོན་གོས་ཁོ་མོར་གནང་། ཞེས་བ ོད་པ་དང་།༼ སོ་རས་ བ་ འི་ ོན་གོས་དེ་ནི་
དད་ ན་དམ་པ་དག་གིས་ ས་པའི་ ང་བདེན་ ི་ལས་ མས་ཡིན་ནོ༎༽

༩ དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ་ འི་གཉེན་ ོན་ལ་གདན་ ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་བདེའོ་
ཞེས་ ོད་ ིས་ཡི་གེར་འགོད་པར་ འོ་ཞེས་ག ང་པ་དང་། ཡང་ཁོང་གིས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། འདི་ མས་
ནི་ ་ཡི་བདེན་པའི་བཀའ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༠ བདག་གིས་ཁོང་གི་ཞབས་ ང་ ་ ག་བཙལ་ནས་
བ ོད་བ གས་བ ོད་པར་བ མ་པ་ན། ཁོང་གིས་དེ་ ར་ཡེ་ནས་ ་མི་ ང་ ེ། ང་རང་ཡང་ཡེ་ ར་བདེན་
དཔང་ ེད་མཁན་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ན་ ་བཞིན་ ་ཞབས་ ི་པ་ཡིན། ོད་ ིས་ ་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་འོས་
ཏེ། ་མཚན་ཡེ་ ་བདེན་དཔང་ ེད་པ་ནི་ ང་བ ན་འཆད་པའི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༡ དེ་ནས་བདག་གིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ེས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། ོས་དང་། དེ་ ་ ་དཀར་པོ་
ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ་དེར་བཅིབ་མཁན་ལ་ ོ་གཏད་ ང་བ་དང་བདེན་པ་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཁོང་
གིས་ ང་བདེན་ ི་ངང་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་དམག་འ ེན་ནོ༎ ༡༢ ཁོང་གི་ ན་ ང་ནི་མེ་ ེ་དང་
མ ངས་ལ། ཁོང་གི་ད ་ལ་ཅོད་པན་མང་པོ་མནབས་པ་དང་། ཁོང་གི་ ་ ས་ ི་ ེང་ ་རང་ལས་གཞན་

ས་ ང་མི་ཤེས་པའི་མཚན་ཞིག་བཀོད་ཡོད། ༡༣ ག་ལ་ ངས་པའི་ན་བཟའ་ཁོང་གིས་མནབས་ཤིང་། ཁོང་
གི་མཚན་ལ་ ་ཡི་བཀའ་ཞེས་གསོལ༎ ༡༤ ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པའི་དམག་ད ང་ ་དཀར་པོར་
བཞོན་པ་དང་། ས་ལ་དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་སོ་རས་ བ་ ་ ོན་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ང་ངོ་༎ ༡༥ ལ་
ཁབ་ མས་ལ་ ེག་པའི་ ིར་ཁོང་གི་ཞལ་ལས་རལ་ ི་ ོན་པོ་ཐོན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ གས་ ི་ད ག་པས་ཁོ་

མས་འཚ་ ོང་ ེད་པར་འ ར་ཞིང་། ན་ ས་ ་ཡི་ གས་ ོ་ ག་པོའི་ ན་འ མ་འཚར་གཞོང་ལ་ ོག་
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བ ིས་གཏོང་བར་མཛད། ༡༦ ཁོང་གི་ ་རིང་དང་བ འི་ ེང་ ། ལ་པོའི་ མས་ ི་ ལ་པོ་དང་། གཙ་བོ་
མས་ ི་གཙ་བོ། ཞེས་པའི་མིང་ གས་བཀོད་འ ག་གོ།

༡༧ དེ་ནས་བདག་གིས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཉི་མའི་ནང་ ་འ ེངས་ནས་བ ད་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་གིས་བར་
ང་ ་འ ར་བའི་འདབ་ཆགས་ མས་ལ་ ད་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ ། ོད་ མས་ ན་ ་འ ས་ནས་ ་ཡི་
ོན་ཆེན་ལ་ གས་པར་ ིས། ༡༨ ལ་པོ་དང་། དམག་དཔོན་དང་། ོབས་ཅན་བཅས་ ིས་ཤ་དང་། ་དང་
་དམག་གི་ཤ་གཞན་ཡང་རང་དབང་ཅན་དང་གཡོག་པོ། མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ ི་ཤ་བཅས་བཟའ་ ང་

ཞེས་ག ངས་སོ༎
༡༩ ཡང་བདག་གིས་གཅན་གཟན་དེ་དང་ས་ ེང་གི་ ལ་པོ། དེ་དག་གི་དམག་ད ང་ཐམས་ཅད་འ ས་

པ་མཐོང་ངོ་༎ དེ་ནི་ ་ལ་བཅིབ་མཁན་དང་ཁོང་གི་དམག་ད ང་ལ་འཐབ་པའི་ ིར་ཡིན། ༢༠ འོན་ ང་
གཅན་གཟན་དེ་ནི་བ ང་ཞིང་། དེའི་མིག་ ར་ཆོ་འ ལ་ མས་བ ན་ཏེ། གཅན་གཟན་ ི་ གས་བ བ་ཡོད་
པ་དང་གཅན་གཟན་ ི་ག གས་བ ན་ལ་ ག་འཚལ་བའི་མི་ མས་བ ་མཁན་ ི་ ང་ ོན་པ་ ས་མ་ཡང་
གཅན་གཟན་དང་མཉམ་ ་བ ང་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀ་ ་ཟི་འབར་བའི་མེ་མཚའི་ནང་ ་གསོན་པོར་ག གས་
སོ༎ ༢༡ འ ོ་མ་ མས་ ་དཀར་པོར་བཅིབས་མཁན་ ི་ཞལ་ནས་ཐོན་པའི་རལ་ ིས་བསད་པ་དང་། ་ཐམས་
ཅད་ ིས་དེ་དག་གི་ཤ་ཟོས་ནས་ ོ་བ་ ངས་པར་ ར་ཏོ༎

༢༠ ཡང་བདག་གིས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མར་ཕེབས་པ་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་གི་ ག་ ་
ཞབས་མེད་པའི་དོང་གི་ ེ་མིག་དང་ གས་ཐག་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ང་ཡོད་དོ༎ ༢ ཁོང་གིས་འ ག་ ེ་

གནའ་བོའི་ ལ་དང་མིང་གཞན་ལ་བ ད་དང་ ཱ་ཏན་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་བ ང་ནས་ལོ་ངོ་ཆིག་ ོང་ལ་བ ིགས་
ཤིང་། ༣ བ་ཁབ་ མས་ ར་ཡང་མི་བ ་བའི་ ིར་ཞབས་མེད་པའི་དོང་ནང་ ་ག གས་ཏེ། ལོ་ཆིག་ ོང་
ལོང་བའི་བར་ ་དོང་ཁ་བཅད་ཅིང་ཐམ་ཀ་བ བས་སོ༎ དེའི་ ེས་ ། བ ད་དེ་གནས་ བས་ ་ ོད་བ ོལ་
གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎

༤ ཡང་བདག་གིས་བ གས་ ི་འགའ་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ིའི་ ེང་ ་བ གས་མཁན་ མས་ལ་ལེགས་
ཉེས་ ི་ ིམས་ཐག་གཅོད་པའི་དབང་ཐང་གནང་ཡོད་དོ༎ ཡང་བདག་གིས་ཡེ་ ་བདེན་དཔང་ ས་པའི་ ེན་
དང་། ་ཡི་བཀའ་ཡི་ཆེད་ ་མགོ་བོ་བཅད་པ་ མས་ ི་ མ་ཤེས་དང་། གཅན་གཟན་དང་གཅན་གཟན་ ི་
ག གས་བ ན་ལ་ ག་འཚལ་མ་ ོང་བ་དང་། ཐོད་པ་དང་ལག་པའི་ ེང་ ་ གས་བ བ་མེད་པ་ མས་ ི་

མ་ཤེས་ནི་མཐོང་ངོ་༎ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ར་གསོན་ཞིང་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་ ན་ ་ལོ་ངོ་ ོང་གི་རིང་ལ་ ལ་
ིད་བ ངས་པ་ཡིན། ༥ འདི་ནི་ ར་གསོན་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ལ། ལོ་ངོ་ཆིག་ ོང་ལོང་བའི་བར་ ། གཞན་
མས་ད་ ང་ ར་གསོན་པར་མ་ ར་ཏོ༎ ༦ ར་གསོན་ཐེངས་དང་པོའི་ནང་ ལ་བ་ ན་པ་ མས་ནི་བདེ་

ཞིང་དམ་པ་ཡིན། དེ་ མས་ ི་ ེང་ ་འཆི་བ་ཐེངས་གཉིས་པར་དབང་ཐང་མེད་ལ། འོད་ ང་དེ་ མས་ནི་ ་
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དང་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཆོད་དཔོན་ ེད་པར་མ་ཟད། ཁོང་དང་ ན་ ་ལོ་ངོ་ཆིག་ ོང་རིང་ལ་ ལ་ ིད་བ ང་བར་
འ ར་རོ༎

༧ ལོ་ངོ་ཆིག་ ོང་ལོངས་པའི་ ས་ ། བ ད་ ཱ་ཏན་བཙན་ལས་གཏོང་ཞིང་། ༨ ཁོ་རང་ ིར་ཐོན་ནས་ས་
གཞིའི་ ོགས་བཞིར་གནས་པའི་ ལ་ཁབ་ མས་ཏེ། ོག་དང་མ་ ོག་ཟེར་བ་བ ས་ནས་འཐབ་འ ག་ ག་

ིར་དེ་ མས་བ ་བར་འ ར་ཞིང་། དེ་དག་གི་མི་ ངས་ནི་མཚ་འ མ་ ི་ ེ་མ་ ར་མང་ངོ་༎ ༩ དེ་ མས་
ཡར་ཐོན་ཞིང་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ བ་ ེ། དད་ ན་དམ་པ་ མས་ ི་ ར་དང་གཅེས་ ་འཛན་པའི་ ོང་ ེར་
དེ་བ ོར་བ་ལ། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མེ་ཆར་བབས་ཏེ། དེ་ མས་ ་བ་ནས་བ ེག་པར་འ ར་རོ༎
༡༠ དེ་ མས་བ ་མཁན་བ ད་ནི་གཅན་གཟན་དང་ ང་ ོན་པ་ ས་མ་ཡོད་སའི་གནས་ཏེ། ་ཟི་འབར་
བའི་མེ་མཚའི་ནང་ ་ག གས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ནམ་ཡང་མནར་གཅོད་ ང་བར་
འ ར་རོ༎

༡༡ ཡང་བདག་གིས་མདོག་དཀར་པོ་ཅན་ ི་བ གས་ ི་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་མཁན་
ཡང་མཐོང་ཞིང་། གནམ་ས་གཉིས་ཁོང་གི་མ ན་ནས་ ོས་ཤིང་རང་གི་གནས་མ་ ེད་དོ༎ ༡༢ ཡང་བདག་
གིས་གཤིན་པོ་ མས་མཐོང་ཞིང་། མཆོག་དམན་ ་ཡིན་ཡང་ཐམས་ཅད་བ གས་ ིའི་མ ན་ ་ཡར་ལངས་
ནས་བ ད་ཡོད་ལ། ཡང་དཔེ་ཆ་གཞན་ཞིག་གི་ཁ་ ེ་ཞིང་། དེ་ནི་ཚ་ ོག་གི་དཔེ་ཆ་ཡིན། གཤིན་པོ་ཐམས་
ཅད་ལ་ ེགས་བམ་དེ་དག་གི་ནང་ ་ཅི་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་གཞིར་བ ང་ ེ། དེ་ མས་ ིས་ཅི་ ས་བཞིན་
ལེགས་ཉེས་ ི་ ིམས་ཐག་བཅད་པའོ༎ ༡༣ དེའི་ ིར། ་མཚས་མཚ་ནང་གི་གཤིན་པོ་ མས་ ིར་ ད་པ་དང་།
འཆི་བ་དང་གཤིན་པོའི་གནས་ ིས་ ང་དེའི་གཤིན་པོ་ མས་ ིར་ ད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་རང་རང་གིས་ཅི་

ས་བཞིན་ལེགས་ཉེས་ ི་ ིམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ༡༤ དེ་ནས་འཆི་བ་དང་གཤིན་པོའི་གནས་དེ་ཡང་མེ་
མཚའི་ནང་ ་ག གས་ཏེ། མེ་མཚ་དེ་ནི་འཆི་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན། ༡༥ ་དག་གི་མིང་དེ་ཚ་ ོག་གི་དཔེ་ཆ་
ནང་ ་བཀོད་མེད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་དག་མེ་མཚའི་ནང་ ་ག གས་པའོ༎

༢༡ ཡང་བདག་གིས་གནམ་ས་གསར་པ་ཞིག་མཐོང་ངོ་༎ ་མཚན་གནམ་ས་ ་མ་ནི་འདས་ཤིང་ ་
མཚ་ཡང་མེད་པར་ ར་པའི་ ིར་རོ༎

༢ ཡང་ ོང་ ེར་དམ་པ་ ེ་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་གསར་པ་ནི་ ་ནས་ ང་ཞིང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ལས་བབས་
པ་བདག་གིས་མཐོང་ངོ་༎ དེ་ནི་ ་ ིག་ ས་ཚར་བའི་བག་གསར་ ིས་གཟབ་མཆོར་ ས་ནས་མག་པར་ ག་
པ་དང་མ ངས། ༣ དེ་ནས་བདག་གིས་བ གས་ ི་ནས་ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ གས་ཡོང་བ་ཐོས་ཤིང་འདི་ ད་ །

ོས་དང་། ་ཡི་ ར་མཆོག་ནི་མི་ མས་ ི་ད ས་ ་མཆིས་ཤིང་། ཁོང་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཏེ།
མི་ མས་ཁོང་གི་མི་ ད་ ་འ ར་བ་དང་། ་ནི་ ་དངོས་ ་ཁོ་ མས་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་ཁོ་ མས་

ི་ ་ཡིན་པར་འ ར། ༤ ་ཡིས་ཁོ་ མས་ ི་མིག་ ་ཐམས་ཅད་ད ི་བར་འ ར་ཞིང་། ོན་ ི་དོན་ མས་
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འདས་ཟིན་པས། ད་ནི་འཆི་བ་ཡོད་མི་ ིད་ལ། ་ངན་དང་། ་འབོད། ག་གཟེར་བཅས་ ང་ཡོད་མི་ ིད་དོ༎
༥ བ གས་ ིའི་ ེང་ ་བ གས་མཁན་ ིས་འདི་ ད་ ། ོས་དང་། བདག་གིས་ཐམས་ཅད་གསར་ ་

ན་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཡང་འདི་ ད་ ། བཀའ་འདི་ མས་ནི་ཡིད་ ོན་ ང་བ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པས།
ོད་ ིས་ཡི་གེར་འགོད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༦ ཡང་ཁོང་གིས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ལེགས་པར་ བ་

འ ག ང་ནི་ཨལ་ ཱ་དང་ཨོ་མེ་ཀ་ ེ། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ༎ ངས་ཚ་ ོག་གི་ ་མིག་ལས་ཁ་ ོམ་པ་
མས་ལ་རིན་མི་དགོས་པར་གནང་བར་ངེས། ༧ མ་པར་ ལ་པ་ མས་ལ་དོན་འདི་དག་འཐོབ་པར་འ ར་

དང་། བདག་ནི་ཁོ་ མས་ ི་ ་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ མས་ནི་བདག་གི་ ་ཡིན་པར་འ ར་རོ༎ ༨ འོན་ ང་། ར་
མ་དང་། དད་པ་མེད་པ། ཞེན་ལོག་པ། ལག་དམར། ལོག་གཡེམ་པ། ་འ ལ་བ། ་འ ར་བ ེན་མཁན། ན་

་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་འཐོབ་པའི་ ལ་ནི་ ་ཟི་འབར་བའི་མེ་མཚ་ནང་ ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་འཆི་བ་ཐེངས་
གཉིས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༩ དེ་ནས་མཐའ་མའི་ནད་ཡམས་བ ན་ ིས་གང་བའི་ཕོར་བ་བ ན་བ ང་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་བ ན་ལས་
གཅིག་ཡོང་ ེ་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་འདིར་ཤོག་དང་། བདག་གིས་ ོད་ལ་བག་གསར་ ོན་པར་ འོ༎
དེ་ནི་ ་ འི་ ང་མ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༡༠ དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་ང་རང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ངང་ནས་
མཐོ་ཞིང་ཆེ་བའི་རི་ཞིག་ ་ ིད་དེ། ་ནས་ ང་ཞིང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ལས་བབས་པའི་ ོང་ ེར་དམ་
པ་ཡེ་ ་ ཱ་ལེམ་བདག་ལ་བ ན། ༡༡ ོང་ ེར་དེ་ལ་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་ ན་པ་དང་། ོང་ ེར་ ི་གཟི་འོད་ནི་
རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ ོ་དང་མ ངས་ཤིང་གཡང་ཊི་ ོན་པོ་དང་འ ་ལ། ་ཤེལ་ ར་ ངས་པ་ཡིན། ༡༢ དེ་ལ་
མཐོ་ཞིང་ཆེ་བའི་མཁར་ ང་དང་། མཁར་ ོ་བ ་གཉིས། མཁར་ ོ་ ་ཕོ་ཉ་བ ་གཉིས་བཅས་མཆིས། མཁར་

ོའི་ ེང་ ་ཡེས་ར་ཨེལ་ ་ ད་ ི་ཚ་བ་བ ་གཉིས་པོའི་མིང་བཀོད་ཡོད་དོ༎ ༡༣ ཤར་ ོགས་ ་མཁར་ ོ་
ག མ་དང་། ང་ ོགས་ ་མཁར་ ོ་ག མ། ོ་ ོགས་ ་མཁར་ ོ་ག མ། བ་ ོགས་ ་མཁར་ ོ་ག མ་
བཅས་མཆིས། ༡༤ ོང་ ེར་ ི་མཁར་ ང་ལ་ ིང་ ོ་བ ་གཉིས་ཡོད་ལ། ིང་ ོ་བ ་གཉིས་ ི་ ེང་ ་ ་

འི་ ་ཚབ་པ་བ ་གཉིས་ ི་མིང་བཀོད་ཡོད་དོ༎
༡༥ བདག་ལ་གཏམ་ ་མཁན་ ི་ཕོ་ཉ་དེས་ ག་ ་གསེར་ ི་ཐིག་ཤིང་བ ང་ ེ་ ོང་ ེར་དང་། མཁར་ ོ།

མཁར་ ང་བཅས་ ི་ཚད་ཐིག་འཇལ་བའི་ ིར་རོ༎ ༡༦ ོང་ ེར་དེ་ནི་ ་བཞི་མ་ ེ་ ིད་ཞེང་གཉིས་འ འོ༎
ཕོ་ཉས་ ག་ ་ཐིག་ཤིང་བ ང་ནས་ ོང་ ེར་ ི་ཚད་ཐིག་འཇལ་བ་ལ་ ང་ གས་ཆིག་ ི་ཉིས་ ོང་ ག་
ཡིན། ིད་ཞེང་མཐོ་ག མ་འ འོ༎ ༡༧ ཡང་ཁོང་གིས་ ོང་ ེར་ ི་མཁར་ ང་གི་ཚད་ཐིག་འཇལ་བ་ལ། མིའི་
ཚད་གཞི་བཞིན་ཏེ་ཕོ་ཉའི་ཚད་གཞི་ ར་ན་ ་བ ་དང་ཞེ་བཞི་མཆིས། ༡༨ མཁར་ ང་ནི་གཡང་ཊི་ ོན་པོས་
བཟོས་ཤིང་། ོང་ ེར་ནི་གསེར་ ངས་བཙ་མས་བཟོས་པ་དང་ ་ཤེལ་ ར་ ངས་ཤིང་གསལ། ༡༩ མཁར་ ང་
གི་ ིང་གཞི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ ིས་བ ན་ཞིང་། ིང་གཞི་དང་པོ་ནི་གཡང་ཊི་ ོན་པོ་དང་། གཉིས་པ་ནི་
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ཨི ་ ི་ལ་། ག མ་པ་ནི་ ་མེན་། བཞི་པ་ནི་མ་ ད། ༢༠ ་པ་ནི་མཆོང་། ག་པ་ནི་པ ྨ་ ཱ་ག བ ན་པ་ནི་
བཻ ་ ་ག་ཏ། བ ད་པ་ནི་བཻ ་ ང་སེར། ད ་པ་ནི་ ིན་ ོ། བ ་པ་ནི་བཻ ་ ང་དཀར། བ ་གཅིག་པ་
ནི་ ་ ད་ ག་པོ། བ ་གཉིས་པ་ནི་ཨིན་ད་ ིལ་བཅས་ཡིན། ༢༡ མཁར་ ོ་བ ་གཉིས་ནི་ ་ཏིག་བ ་གཉིས་
ནི་ཡིན་ཞིང་། མཁར་ ོ་རེ་རེ་ ་ཏིག་རེ་རེས་བཟོས་པ་དང་། ོང་ ེར་ནང་གི་ ང་ལམ་ནི་གསེར་ ངས་བཙ་
མས་བཟོས་པ་དང་ ་ཤེལ་ ར་ ངས་ཤིང་གསལ་ལོ༎

༢༢ བདག་གིས་ ོང་ ེར་ནང་ ་ཡོད་པའི་གནས་དམ་པའི་ནང་མ་མཐོང་ངོ་༎ ་མཚན་ནི་གཙ་བོ་ ེ་ ་
ེ་ ན་ ས་དེ་ཉིད་དང་ ་ ་ནི་ ོང་ ེར་ ི་གནས་དམ་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ ིར་རོ༎ ༢༣ ་ཡི་གཟི་བ ིད་
ིས་འོད་ཟེར་འ ོ་བ་དང་ ་ ་ནི་ ོང་ ེར་ ི་ ོན་མེ་ཡིན་པས། ོང་ ེར་ནང་ ་ཉི་ འི་འོད་མཁོ་བ་མེད།

༢༤ ལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་ ེར་ ི་འོད་ཟེར་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་ཅིང་། ས་ ེང་གི་ ལ་པོ་ཐམས་ཅད་
ིས་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ོང་ ེར་དེ་ལ་འ ལ་ངེས་ཡིན། ༢༥ ོང་ ེར་ ི་མཁར་ ོ་ནི་ཉིན་མོར་ཅིས་ ང་མི་

གཏན་ཏེ། གནས་དེར་མཚན་མོ་མེད་པའི་ ིར་རོ། ༢༦ མི་ མས་ ིས་ ལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ ི་གཟི་བ ིད་དང་
ས་བ ར་བཅས་ ོང་ ེར་དེ་ལ་འ ལ་ངེས་ཡིན། ༢༧ མི་གཙང་བའམ། ཡང་ན་ཞེན་ལོག་པ་དང་ ན་ ི་

ལས་ ེད་མཁན་ ་ཡིན་ཡང་ ོང་ ེར་དེའི་ནང་ ་འ ོ་མི་ ས་ཏེ། ་ འི་ཚ་ ོག་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ ་མིང་ཐོ་
བཀོད་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དེའི་ནང་ ་འ ོ་ ས་སོ༎

༢༢ དེ་ནས་ཕོ་ཉས་ཚ་ ོག་དང་ ན་པའི་ ་ཡི་གཙང་པོ་ཞིག་བདག་ལ་བ ན་ཅིང་། དེ་ནི་ ་ཤེལ་ ར་
ངས་ཤིང་གསལ་བ་དང་། ་དང་ ་ འི་བ གས་ ི་ནས་བ ར་ཡོང་བ་དང་། ༢ ོང་ ེར་ནང་

གི་ ང་ལམ་ ི་ད ིལ་ ་བ ར་ཅིང་། གཙང་པོའི་འ མ་གཉིས་ ་ཚ་ ོག་གི་ ོང་བོ་ཡོད་ལ། འ ས་ ་ ་ཁ་
བ ་གཉིས་ཐོགས་པ་དང་། ་བ་རེ་རེར་འ ས་ ་ ིན་པ་དང་། ོང་ལོ་ནི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་གསོ་བའི་ ིར་
ཡིན་ནོ༎ ༣ ཡང་ ས་དེ་ནས་བ ང་དམོད་པ་མེད་པར་ ར་པ་ཡིན། ོང་ ེར་ནང་ ་ ་དང་ ་ འི་བ གས་

ི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ཞབས་ ི་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་འ ལ་ཞིང་། ༤ ཁོང་གི་ཞལ་རས་ ང་
མཐོང་བར་འ ར་བ་དང་། དེ་ མས་ ི་ཐོད་པར་ཁོང་གི་མཚན་འགོད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༥ མཚན་མོ་ཡོད་པར་མི་
འ ར་ཏེ། གཙ་བོ་ ེ་ ་ཡིས་ཁོ་ མས་ལ་འོད་ཟེར་ ོ་བར་འ ར་བས། ཁོ་ མས་ལ་ ོན་མེའི་འོད་ཟེར་དང་ཉི་
འོད་མི་མཁོའོ༎ ཁོ་ མས་ ིས་ནམ་ཡང་ ིད་དབང་བ ང་བར་འ ར་རོ༎

༦ ཡང་ཕོ་ཉས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། བཀའ་འདི་ མས་ནི་ཡིད་ ོན་ ང་བ་དང་བདེན་པ་ཡིན་ནོ༎ གཙ་
བོ་ ེ་ ང་ ོན་པ་དག་གི་སེམས་ཉིད་ ི་ ་ཡིས་ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ། ར་ ་འ ང་དགོས་པའི་དོན་

མས་ཁོང་ཉིད་ ི་ཞབས་ ི་པ་ མས་ལ་ ོན་པའི་ ིར་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎ ༧ ོས་དང་། བདག་ནི་ ར་ ་
ཡོང་ངེས་སོ༎ མདོ་འདིའི་ ང་བ ན་ ང་མཁན་ མས་ ིན་ བས་ཅན་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༨ དོན་འདི་དག་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་ངས་ཐོས་ཤིང་མཐོང་བ་ མས་ཡིན་ནོ༎ བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་ ་ ར་
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ཏེ་རང་ལ་ ོན་མཁན་ཕོ་ཉའི་ཞབས་ ང་ ་ ག་བཙལ་ནས་ཁོང་ལ་བ ོད་བ གས་བ ོད་པར་ ོམ་པ་ན།
༩ ཁོང་གིས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ། དེ་ ར་ ེད་ག་ལ་ ང་། ང་ནི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ན་ ང་ ོན་པ་ མས་
དང་། མདོ་འདིའི་བཀའ་ ང་མཁན་ཐམས་ཅད་དང་ ན་ཅིག་ཞབས་ ི་པ་ཡིན་པས། ོད་ ིས་ ་ལ་བ ོད་
བ གས་བ ོད་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༠ ཡང་ཁོང་གིས་བདག་ལ་འདི་ ད་ ་། ས་དེ་ ེབ་ལ་ཉེ་བས། མདོ་འདིའི་ ང་བ ན་ མས་ལ་ཐམ་ཀ་
ག་པར་མི་ འོ༎ ༡༡ ང་བདེན་མ་ཡིན་པར་ད་ ང་ཁོ་ལ་ ང་བདེན་མིན་པ་ ེད་ ་ ག མི་གཙང་པ་ནི་ད་
ང་ཁོ་རང་མི་གཙང་པར་ ས་ ་ ག ང་བདེན་ ེད་མཁན་ལ་ད་ ང་ཁོ་ལ་ ང་བདེན་ ེད་ ་ ག དམ་

པ་ནི་ད་ ང་ཁོ་རང་དམ་པར་ ས་ ་ ག་ཅེས་ག ངས་སོ༎
༡༢ ོས་དང་། བདག་ནི་ ར་ ་ཡོངས་ངེས་ཡིན། མི་རེ་རེའི་ཅི་ ས་བཞིན་ལན་འཇལ་བའི་ ིར་ངས་ ན་

པ་འ ེར་འོང་ངོ་༎ ༡༣ ང་ནི་ཨལ་ ཱ་དང་ཨོ་མེ་ཀ་ ེ་། ་མ་དང་ ི་མ་ཡིན་ལ། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མའོ༎
༡༤ རང་གི་ ་རིང་པོ་གཙང་མར་བ ་མཁན་ མས་བདེའོ༎ དེ་ མས་ལ་ཚ་ ོག་གི་ ོང་བོའི་ ང་ ་འ ོ་

བའི་དབང་ཐོབ་ཅིང་། མཁར་ ོ་བ ད་ནས་ ོང་ ེར་ནང་ ་འ ོ་ཡང་ ས་སོ༎ ༡༥ ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ི་
ང་ངན་པ་དང་། ་འ ལ་བ། ལོག་གཡེམ་པ། ལག་དམར། ་འ ར་བ ེན་མཁན། ན་ལ་དགའ་ཞིང་ ན་
་མཁན་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ༎

༡༦ ང་ཡེ་ ས་ཆོས་ཚགས་དག་གི་ཆེད་ ་ ོད་ མས་ལ་དོན་འདི་དག་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ ིར་རང་
གི་ཕོ་ཉ་མངགས་པ་ཡིན་ལ། བདག་ནི་ ་བིད་ ི་ ་བ་ཡིན་ལ་ཁོང་གི་རིགས་ ད་ ང་ཡིན། བདག་ནི་ཐོ་
རངས་ ི་ ར་ཆེན་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎

༡༧ དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་བག་གསར་ ིས་ཕེབས་ཤོག་ཞེས་ ས་པ་དང་། ཐོས་མཁན་ མས་ ིས་
ང་ཕེབས་ཤོག་ཞེས་ ་འོས་སོ༎ ཁ་ ོམ་པ་ མས་ཡོང་འོས་པ་དང་འ ང་འདོད་པ་ མས་ ིས་ ང་རིན་མི་

དགོས་པར་ཚ་ ོག་དང་ ན་པའི་ ་འ ང་ ང་ངོ་༎
༡༨ བདག་གིས་མདོ་འདིའི་ ང་བ ན་ཐོས་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པར་ ་ ེ། ་ཞིག་

གིས་ ང་བ ན་འདི་ལ་གང་ཞིག་ ོན་པ་ཡིན་ན། ་ཡིས་མདོ་འདིའི་ནང་ ་བཀོད་པའི་ནད་ཡམས་ཐམས་
ཅད་ཁོའི་ ེང་ ་འགེལ་བར་འ ར་རོ༎ ༡༩ ཡང་ ་ཞིག་གིས་ག ངས་འདིའི་ནང་གི་ ང་བ ན་ལས་གང་
ཞིག་འ ི་བ་ཡིན་ན། ་ཡིས་ ང་མདོ་འདིའི་ནང་ ་བཀོད་པའི་ཚ་ ོག་གི་ ོང་བོ་དང་དམ་པའི་ ོང་ ེར་ ི་

ལ་ནི་མི་དེ་ལས་ ིར་ལེན་པར་འ ར་རོ༎
༢༠ དོན་འདི་ མས་ལ་བདེན་དཔང་མཛད་མཁན་ ིས་འདི་ ད་ ། ལགས་སོ། ང་ནི་ ར་ ་ཡོང་ངེས་

ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ་། ཨ་མེན་། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལགས། ེད་ཉིད་ཕེབས་པར་ འོ༎
༢༡ གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ གས་ ེ་ནི་དད་ ན་དམ་པ་ མས་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་ ོན། ཨ་མེན༎ ༎
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